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لم يكن سجن اإلنسان الفلسطيني في تاريخ العدو الصهيوني، سوى أحد 
االستعماري  وجوهره  العدو  هذا  وبنية  طبيعة  عن  الواضحة  التعبيرات 
ودعم  كيانه  وإقامة  تاريخه  وارتبط  تأسس  فلقد  اإلبادي؛  اإلحاللي 
وسلب  وحصار،  وقمع،  وقهر،  الفلسطيني،  الشعب  ووجود  دماء  على  ركائزه؛ 
على  توزعت  التي  أسوار سجونه  خلف  وتغييبهم  أرضه،  على  تبقى  من  حرية 
مساحة الجغرافيا الفلسطينية؛ فالحرية في ُعرف العدو تعني قتل وسجن الضحية 
وعدم االعتراف بها وبحقوقها، حتى أنه غير مسموح للضحية أن تعترض على 
قتلها أو سجنها، أو حتى أن تصرخ ألًما أو غضًبا، لكن الحرية في عرفنا نحن 
الفلسطينيين كّثفها المناضل األديب والمفكر الشهيد غسان كنفاني، حينما قال: 

»أنا أحكي عن الحرية التي ال مقابل لها، الحرية التي هي نفسها المقابل«. 
»الحرية«  بمفهوم  يسلّم  ولم  مبكًرا،  الحرية  درس  الفلسطيني  وعى  لذلك 
االستعماري اإلبادي، وصاغ مفهومه الحقيقي للحرية برفضه لالحتالل، والتمرد 
الدائم عليه، وعدم السماح له أن ينتزع منه مفهوم حريته الذي يعني استقالله 
وعودته وتقرير مصيره، أي تحقيق هدفه الرئيسي: تحرير فلسطين من دنس 
االحتالل وكنسه عن أرضه كاملة، بحيث يكون هنا للحرية معناها وجدواها؛ بقدر 
الدماء التي ُأريقت في جدول نهرها، وبقدر سني أعمار الشباب التي »أزهرت« 
خلف أسوار سجنها، وبقدر التضحيات والمعاناة التي تكبدها شعبنا في مجرى 
قرن من النضال المتواصل دون توقف أو مساومة ألجلها.. وهنا أيًضا؛ بقدر ما 
إلى  الزحف  أهلها وشبابها مع من تمكن من  التحم  التي  القدس  جسدته هبة 
المدينة من مدن وقرى ومخيمات الضفة والداخل الفلسطيني؛ تلبية لنداء الحرية 
الذي تكرس بتلك الملحمة البطولية والمشّرفة والُشجاعة التي رأيناها بأم أعيننا 
عبر عشرات الفيديوهات والصور والنقل المباشر والحي من مسرح المواجهات على 
أسوار وأبواب القدس وباألخص منها: باب العامود، لتعيد هذه الهبة المنتصرة؛ 
التأكيد على أن المعين النضالي لشعبنا لم ولن ينضب، بل يفاجئنا بما هو جديد 
انحراف، بل ضياع  الصراع مجدًدا، خاصة في ظل  أولويات  دائًما، ويعيد ترتيب 
بوصلة كثيرين عن أسس وأولويات الصراع الرئيسية مع العدو الصهيوني.. فلقد 
انحرفت أو ضاعت بوصلته، بأن هذه  التأكيد، وخاصة لمن  القدس  أعادت هبة 
المدينة العربية الفلسطينية العريقة هي عنوان لالشتباك الدائم مع العدو على 
على  يعملون  شارع  وكل  هدمه،  إلى  يسعون  حي  وكل  سلبه،  يجري  بيت  كل 
تهويد اسمه، وكل بئر ماء يجري مصادرته، وكل قطعة أرض يقيمون مستوطنة 
عليها، وكل أسرة يفكون شملها ووو.. فعناوين االشتباك كما ميادينها كثيرة 

وما علينا إال أن ُنبقي جمرتها متقدة.
قضيتا األسرى والقدس تؤكدان بأن معركة الشعب الفلسطيني هي مع عدوها 
وحقوقه  قضاياه  تجزئة  محاوالت  كل  فإن  وعليه  الصهيوني،  العدو  األساسي؛ 
التسوية  لنهج  االرتهان  استمرار  خالل  من  الُمحتل؛  مشيئة  أو  إلرادة  ورهنها 
الوضع  وإضعاف  واستنزاف  خداع  الستمرار  وصفة  إال  هي  ما  ومفاوضاته، 
فقضية/قضايا  التصفوية..  وأهدافه  المعادي  المشروع  لمصلحة  الفلسطيني، 
وحقوق شعبنا ُتسترد بالحفاظ على إبقائها حية وتوحيد الصفوف خلفها وصون 
مؤسساته وإنجازاته والمراكمة على ما تحقق من انتصارات جزئية وبناء أدواته 
النضالية وتعزيز مقومات صموده الحقيقية وإبقاء األمل محفًزا ومحرًضا دائًما 

على الحرية وثورتها المستمرة على طريق تحرير األرض واإلنسان. 
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الهدف - فلسطين  العدد 25)1499(  نيسان/أبريل 2021
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الهدف،  من  العدد  هذا  يصدر 
العالمي،  العمال  يوم  مع  متزامًنا 
»الهدف«  لتوجه  فرصة  وهي 
فلسطين  لعمال  والتقدير  التحية 
الصخرة  شكلوا  طالما  الذين  وكادحيها، 
الصلبة في الكفاح الوطني الفلسطيني على 

مر تاريخه.
التأزم  من  حالة  وسط  العدد  هذا  يأتي 
العام،  الفلسطيني  الوضع  في  السياسي 
إلى  االنتخابات  تأجيل  قرار  بعد  خصوًصا 
ما  وهو  إلغاءها،  وربما  مسمى،  غير  أجل 
يضع اإلطار السياسي الفلسطيني في مأزق 
متجدد، يبدو أن حلوله متعذرة على المدى 
القريب؛ وفيه يطالع القارئ الكريم مقاالت 
والعرب  الفلسطينيين  الكتاب  من  لنخبة 
احتياجات  تالمس  أن  نأمل  قضايا  حول 

المعرفة السياسية للواقع العربي والدولي.
في القسم الفلسطيني، يطالع القارئ ملًفا 
أول بمثابة تحية للحركة األسيرة، بمناسبة 
في  يبدأ  الذي  الفلسطيني  األسير  أسبوع 
السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام، 
وجاء بعنوان )األسرى الفلسطينيون: ثورة 
متميزة  مقاالت  وفيه  المستمرة(  الحرية 
الحركة  حول  كتب  ومراجعات  ومطالعات 
األسيرة وصمودها وكفاحها اليومي؛ إضافة 
إلى مواد أخرى في الشأن الفلسطيني خارج 
السياسي  الوضع  الملف؛ تغطي جوانب من 

الفلسطيني الحالي.
حول  آخر  ملًفا  العربي خصصنا  القسم  في 
التطبيع بين أنظمة عربية والعدو  مناحي 
والمياه  )الممرات  بعنوان  الصهيوني، 
والحرب  العربية  الحقوق  والتطبيع: 
المصرية  األزمة  متناولين  الصهيونية(؛ 
في  ومكانتها  مصر،  ودور  اإلثيوبية، 
نزاعها مع إثيوبيا، كذلك نسلط الضوء على 
الصهيوني  والدور  السعودي،  مشروع نيوم 
التسوية بما  فيه وحوله وعالقته بمشاريع 
العدو  استغالل  وأيًضا  البحرين،  قناة  فيها 
العربي، في مجال  الخليج  المياه في  ألزمة 
ومصائر  مقدرات  على  والسيطرة  التطبيع 
نمط  نراجع  العدو،  قسم  وفي  شعوبها.  
الكنيست  انتخابات  في  العربي  التصويت 
الصهيوني الرابع والعشرين، ونلقي الضوء 
اتجاهات  بعض  على  الدولي  القسم  في 
للملف الثقافي الغني.الصراع الدولي  حول العالم؛ إضافة كالعادة 
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القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 ناصر أبو خضير لـ »الهدف«

ترتيبها  يعاد  أّن  إلى  تحتاج  األسيرة  والحركة  األسرى  قضية 
ضمن جدول أولويات العمل الوطني 

الرائعة  ستحتفظ الذاكرة الجمعية الفلسطينية بهبة القدس 
وباالنتصار الذي تحقق في هذه المعركة

حاوره: د. وسام الفقعاوي

الرفيق القيادي ناصر صبحي أبو خضير »أبو عنان«:

من مواليد 21 يناير 1961 في قرية شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وتلقى تعليمه االبتدائي في مدارسها والتعليم الثانوي في كلّية 
األّمة الثانوّية، والتحق بصفوف الثورة الفلسطينّية في العام 1977، واعتقل في أكتوبر من العام نفسه، بتهمة االنتماء لخلّية تابعة 
للجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين. عقب ذلك التحق أبو خضير بجامعة بيروت العربّية في العام 1979 ليدرس تخّصص االقتصاد والعلوم 
السياسّية، وانقطعت دراسته في شهر آذار من العام 1981 بسبب انفجار عبّوة بين يديه، واعتقل وّحكم على أثرها بالسجن خمس سنوات 
في سجون االحتالل الصهيوني وتحّرر في العام 1986، وفور تحّرره التحق بجامعة بيت لحم لدراسة تخّصص الخدمة االجتماعّية وعلم 
النفس وأنهى دراسته في العام 1994 ليتخّرج بدرجة البكالوريوس، وفي العام 1998 التحق ببرنامج الماجستير للدراسات »اإلسرائيلّية«، 

وحصل على درجة الماجستير في العام 2004.
وصل مجموع ما قضاه في سجون االحتالل 16 عاًما وبضعة شهور، تخلّلها العديد من األحكام واالعتقاالت اإلدارّية، وكانت الُتهم 
الموّجهة له هي االنتماء للجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين.  عمل مدّرًسا في جامعة القدس – أبو ديس لمّدة أربع سنوات منذ العام 
2007 وإلى حين اعتقاله في العام 2011، حيث تم الُحكم عليه بالسجن لمّدة خمس سنوات ونصف بتهمة قيادة شبكة من المجموعات 

العسكرّية التابعة للجبهة الشعبّية.   وهو متزّوج من المناضلة عبير أبو خضير وأب لخمسة أبناء.
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األسرى الفلسطينيون: ثورة الحرية املستمرة

الصهيوني عن تطوير  العدو  لم يتوقف   *
األسرى  بحق  اإلرهابية  التنكيلية  أساليبه 
ابتكار  على  عمل  حيث  الفلسطينيين، 
إرادتهم،  تحطيم  بهدف  جديدة،  أساليب 
سلبهم  إلى  وصواًل  كرامتهم  وسلبهم 
المعارك  في  حققوها  التي  االمتيازات 
أمضى  كأسير  السجون..  مصلحة  إدارة  مع 
سنوات طويلة في المعتقالت الصهيونية 
وضع  تقّيم  كيف  حديًثا:  منه  وخرجت 
التصعيدية  اإلجراءات  ضوء  في  األسرى 

المستمرة بحقهم؟ 
من  واحدة  األسرى  قضية  تمثل   **
عدونا  مع  الملتهبة  الصراع  قضايا  أهم 
على مدى سنوات المواجهة، حيث شّكل 
الثابتة لهذا  العناوين  األسرى أحد أهم 
يعكس  وسيظل  عكس  ما  وهو  الصراع 
والمقاومة،  المواجهة  واستمرارية  ثبات 
يسقط  سيظل  مقاومة  هناك  فطالما 
الشهداء ويعتقل المناضلين، وباعتباري 
األسر  أسير قضى أكثر من 16 عاًما في 
على فتراٍت مختلفة بدًءا من العام 1977 
وحتى العام 2021 وال أعرف حقيقًة متى 
ستنتهي، يمكنني القول إن كل مرحلة 
كان  األسيرة  الحركة  وجود  مراحل  من 
لها سماتها الخاصة ومضامينها المميزة 
وذلك كنتيجة لتحكم عاملين أساسيين: 
األول بما أن األسرى هم جزء نخبوي من 
الحالة الفلسطينية العامة؛ فمن الطبيعي 
أن يحتكم واقعهم لذات الظروف والحالة 
العامة التي تتحكم بالوضع الفلسطيني 
النضالية  الحالة  ظروف  وتحديًدا  عموًما 
والسياسية والتنظيمية للقوى السياسية 
والحالة الجماهيرية العامة السائدة سواء 
اآلخر  والعامل  الضعف،  أو  القوة  لناحية 
وهو مرتبط باألول وهو يتمثل بسمات 
وطبيعة األفواج المتالحقة من األسرى؛ 
ومستوى  النضالية  نوعيتهم  حيث  من 
السلوكي،  والمستوى  والقيم  الوعي 
أن  القول  أستطيع  ذلك  من  وانطالًقا 
الحركة األسيرة احتكمت تاريخًيا لهذين 
العاملين، لنجد أن الذي دشن المداميك 
األولى األساسية في بنية الحركة األسيرة 
النخب  من  كانوا  الذين  من  المقاتلة 
قيادية  مكانة  تتبوأ  التي  السياسة 
الصراع  كان  حين  الخارج؛  في  تاريخية 
وكانت  الوطني،  الصعيد  على  محتدًما 
بنيوًيا  امتداًدا  األسيرة  النخب  تلك 
في  القائمة  الوطنية  للنخب  طبيعًيا 
تعاملت  وقد  المقاومة،  الفصائل  كافة 
االعتقال كساحة  مرحلة  مع  النخب  تلك 
خاللها  من  استكملت  حقيقية،  معركة 
واستطاعت  والمواجهة،  الصراع  شروط 

المتتالية  أن تواجه وتحقق االنتصارات 
األسرى،  من  الشهداء  بعشرات  المعبدة 
الخاوية  األمعاء  معارك  تقود  وأن 
السجون  لتخلق واقًعا أسيًرا مميًزا حّول 
والمعتقالت إلى مدارس حزبية ونضالية 
تخّرج منها المئات من الكوادر القيادية 
المجاالت،  األشداء في كافة  والمناضلين 
المرحلة استمرت  القول إن تلك  ويمكن 
عام   1985 العام  حتى  بعنفوانها 
أسهم  والذي  الشهير،  األسرى  تبادل 
تحرر  أسير   1200 من  أكثر  تحرير  في 
ليلعب  المحتلة،  األرض  إلى  معظمهم 
في  األبرز  القيادي  الدور  منهم  المئات 
 ،1987 عام  الكبرى  الشعبية  االنتفاضة 
وفي السنوات الالحقة استمر هذا الواقع 
الحالة  مع  بالتوازي  المستوى  عالي 
في  أقل  بمنسوب  ولكن  االنتفاضية، 
نوعية وطبيعة المناضلين األسرى نظًرا 
تفريغ  بفعل  القيادي  االمتداد  النقطاع 
العام  في  تحررت  التي  القيادية  الحالة 
1985، ولكن يمكننا القول إّن الخط العام 
قيم  يعكس  وظل  نسبًيا  متماسًكا  ظل 
هذا  ليبدأ  والنضج  والمواجهة  النضال 
الواقع بالتراجع منذ أواسط التسعينيات 
وصوالً إلى مرحلة أوسلو وما أفرزته من 
سريان عدوى الهبوط والتراجع الوطني 
وآمال  أوهام  من  أشاعته  وما  العام، 
بعد  تخللها  حين  وخاصة  األسرى  لدى 
جانب  من  والتنفيس  االحتواء  إفراجات 
سواء،  حٍد  على  أوسلو  وسلطة  االحتالل 
أوصال  في  يدب  الوهن  بدأ  هنا  ومن 
وصوالً  المرحلة  ليجلل  األسيرة  الحركة 
زودته  وما   2000 األقصى  انتفاضة  إلى 
من دماء في عروقنا، ولكن خراب مرحلة 
سياسات  من  رافقه  وما  التسعينيات 
احتواء وتنكيل من جانب عدونا، إضافة 
إلى سياسات التدجين وحرف اهتمامات 
الحكم  األسيرة من جانب سلطة  الحركة 
معاشات  لمتلّقي  تحويلهم  نحو  الذاتي 
شهرية، وتأثير ذلك في نقل اهتمامات 
على  التركيز  بدل  الخارج  إلى  األسير 
مواجهة عدوه في األسر، وتخريب الحالة 
وتحويل  الفصائل  لمعظم  التنظيمّية 
ذاتي  حكم  اقطاعات  إلى  السجون 
بسياسات  صناعتها  تمت  أسيرة  لنخٍب 
التنسيق األمني داخل السجون، وتخريب 
لدى  التعليمية  الثقافية  االهتمامات 
ظاهرة  وانتشار  الفصائل،  معظم 
الفصائل  بعض  لدى  الحياتية  األسلمة 
الخارج،  في  السياسة  أسلمة  على  رًدا 
ونوعية األسرى المتدفقين إلى السجون 
من خارٍج مدمٍيّ بكل األمراض السياسّية 

ضوء  ففي  والفئوية؛  واالجتماعية 
التخريب الممنهج الذي مّرت به الحركة 
التنكيلي  العاملين:  بتحكم  األسيرة؛ 
السجون باستغالل  الداخلي إلدارات قمع 
حالة التراخي والتراجع الوطني العام الذي 
الفلسطينية؛  الفصائل  معظم  به  تمر 
الواقع  هذا  السجون  مصلحة  استغلت 
وحاولت االنقضاض في أكثر من مناسبة 
على الحركة األسيرة ومكتسباتها إال أن 
الحركة األسيرة رغم حالة الهبوط العام 
السنوات  أنها في  إال  التي تعاني منها 
من  الممنهجة  الحمالت  واجهت  األخيرة 
اكثر  في  تقف  وأن  القمع  إدارة  جانب 
من مناسبة لتثبت أن النضال والمواجهة 
الموقف،  سيد  هو  األسرى  هؤالء  لدى 
وهذا ما أكدته من خالل اإلضرابات التي 
خاضتها في أعوام: 2011 – 2012 – 2017، 
إضراب  وخاصة  بعضها،  فشل  كان  وإن 

.2017
مخ  أبو  )رشدي(  صالح  األسير  رد  كان   *
على صحفي بارك له بالتحرر من األسر قائاًل 
يحررِن  لم  أتحرر،  لم  »أنا  يعتصره:  واأللم 
أحد؛ انتهت محكوميتي 35 سنة و12 يوم 
وبعدها خرجت من السجن«... رده في جانب 
الفلسطينية  القيادة  فشل  على  دليل  منه 
الملف من جهة، ومن جهة  في إدارة هذا 
اتفاق  في  قضيتهم  تجاوز  يطرح  أخرى 
نوايا  حسن  عند  تحررهم  ووضع  أوسلو 
العدو، فكيف يمكن أن يكون شكل الوفاء 
من  وإخراجها  وفصائلًيا  شعبًيا  لقضيتهم 

الموسمية والنخبوية؟!
** ما يزال األسرى وسيبقون يواجهون 
السنوات  وفي  وإجراءاته،  االحتالل 
 2017 عام  منذ  وتحديًدا  األخيرة 
تستفيد  أن  األسيرة  الحركة  استطاعت 
من فشل إضراب عام 2017، ولكن يصعب 
على  األسيرة  الحركة  بقدرة  اآلن  القول 
أن تواجه عدوها بشكٍل موّحد؛ االنقسام 
عكس  بل  فقط،  الخارج  في  يكن  لم 
وأضعف  األسيرة  الحركة  على  نفسه 
ورغم  العدو،  مواجهة  على  قوتها  من 
األسيرة  للحركة  الداخلية  األوضاع  أن 
بدأت تتماسك رويًدا رويًدا، لكن مرض 
حركة  تنظيم  داخل  وتحديًدا  التشظي 
عدًدا  األكثر  التنظيم  باعتباره  فتح 
التشظي  وهذا  مستمر،  السجون  داخل 

سيظل مضِعًفا للحركة األسيرة. 
إلى  فتح  لدى  السجون  تحولت  لقد 
األمر  وجهوية؛  مناطقية  إقطاعيات 
تنظيم  على  حتى  نفسه  يعكس  الذي 
في  عنه  ُعّبر  ما  وهذا  أوالً،  فتح  حركة 
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ُسمي  ما  أو   2017 إضراب  مع  التعاطي 
بإضراب مروان البرغوثي، إن ما يضعف 
الحركة األسيرة أكثر هو الحالة الوطنية 
العامة للواقع السياسي والتنظيمي الذي 
التحرير  ومنظمة  أوسلو  سلطة  به  تمر 
يشعرون  األسرى  فصائلها،  بكافة 
األقصى  انتفاضة  إنهاء  منذ  وبمرارة 
النسيان  طي  باتت  قضيتهم  أن   ،2000
لدى  إجراء  مجرد  إلى  تحولوا  وأنهم 
السلطة الفلسطينية تتركز اهتماماتهم 
وما  الشهري  معاشهم  متابعة  في 
أيًضا  المعاش،  بهذا  سيصنعونه  الذي 
شعورهم باإلهمال حتى من المؤسسات 
نادي  مثل  األسرى  بشؤون  تعني  التي 
آخره  وإلى  الضمير  ومؤسسة  األسير 
للدفاع  خصيًصا  وجدت  مؤسسات  من 
كل  إلى  قضيتهم  وحمل  األسرى  عن 
المحافل، إلى جانب تنظيماتهم وفصائل 
العمل الوطني؛ أشاع لدى األسرى شعوًرا 
حدث  بعدما  خاصة  واالنعزال،  بالوحدة 
اعتقالهم  أعيد  لمن  شديد  إهمال  من 
والذين شارف  شاليط  أسرى صفقة  من 
في  عاًما   42 إنهاء  على  منهم  البعض 
الكبير  المناضل  رأسهم  وعلى  األسر 
مناضلين  إلى  إضافة  البرغوثي،  نائل 
الفلسطيني  الداخل  من  فلسطينيين 
وتم  لمصيرهم  تركوا  المحتل 
فهناك  شاليط؛  صفقة  من  استثناؤهم 
وماهر  يونس  كريم  والرفاق  األخوة  
إكمال  ينتظرون  دقة؛  ووليد  يونس 
باإلفراج  أمل  أي  دون  محكومياتهم 
في  واألخوة  مشّرفة،  صفقٍة  في  عنهم 
حماس منذ سنوات عديدة يتحدثون كل 
ولألسف  األسرى  تبادل  موسم عن قرب 
من  بالمزيد  األسيرة  الحركة  أصاب  هذا 

اإلحباط واالنتظار غير المجدي.
الحركة األسيرة تحتاج إلى أن يعاد  إن 
العمل  أولويات  جدول  ضمن  ترتيبها 
الوطني لدى كل الفصائل والكل الوطني، 
قضية  بل  إنسانية  قضية  ليست  ألنها 
التعامل  يجب  بامتياز  سياسية  وطنية 
معها كإحدى ثوابت مشروع تحرر شعبنا 
التعامل  عن  الكف  ويجب  الفلسطيني، 
أو لدى  البنوك  مع األسرى كأرقاٍم لدى 
سوى  بقضيتهم  تعنى  ال  مؤسسات 

بشكٍل شكلي.
االنتخابية  القوائم  من  بعض  تضمنت   *
األسرى  من  العديد  التشريعي  للمجلس 
وراء  من  الهدف  ما  برأيك:  واألسيرات.. 
ذلك؟ هل سيساهم في التأكيد على دورهم 
قضيتهم  وإبراز  النضالي  وموقعهم 

بأبعادها الوطنية واإلنسانية؟
** تضمين الكثير من القوائم الفصائلية 
الواضح  لبعض األسرى في قوائمها من 
أنه يعكس لدى تلك الفصائل أن الحالة 
لألسرى  تكن  الوطنية  العامة  الشعبية 
باعتبارهم  خاص،  نوٍع  من  احتراًما 
الوطني،  الكل  لدى  كفاحًيا  عنواًنا 
على  لألسرى  الفصائل  إدراج  وبالتالي 
هذه  لدى  رسالة  يعكس  قوائمها  رأس 
الفصائل وتحديًدا قائمة »نبض الشعب« 
وضعت  حين  الشعبية؛  للجبهة  الممثلة 
وفي  العام  األمين  القائمة  رأس  على 
وفي  جرار  خالدة  الرفيقة  الثاني  الرقم 
غلمى  أبو  عاهد  الرفيق  العاشر  الرقم 
أرقام الحقة،  األسرى في  ليتلوه بعض 
هذا يعكس من جانب الرفاق ومن جانب 
الجانب  إبراز  الشعب«؛  »نبض  قائمة 
الكفاحي لهذه القائمة وأن األسرى هم 
الفلسطيني  الوطني  الكفاح  حربة  رأس 
ورأس حربة مشروع تحرر شعبنا، وهذا 
لقضية  عالًيا  وتقديًرا  احتراًما  يعكس 
األسرى، خاصة إذا كان األسير هو رأس 
»نبض  قائمة  لدى  التنظيمي  الهرم 
الشعب«، وال أعتقد أنه في هذه الحالة 
بقضية  المتاجرة  منها  القصد  كان 
كون  تماًما؛  العكس  على  بل  األسرى، 
مفخرة  فهذا  أسير  هو  العام  األمين 
لهذه القائمة وهذا عنوان لكفاحية هذه 
القائمة وإلصرار هذه القائمة على إبقاء 
اهتماماتها  جدول  على  األسرى  قضية 

الوطنية والتنظيمية عموًما. 
* تتعرض القضية الوطنية الفلسطينية 
إلى مخاطر وجودية ومصيرية، في ذات 
الوطنية  الحالة  ترتِق  لم  الذي  الوقت 
وجديتها:  المخاطر  هذه  مستوى  إلى 
ما السبيل أمام حالة االستعصاء القائمة 

وطنًيا؟ 
** هناك اتجاهان رئيسيان في الساحة 
التسوية  أّن  يرى  اتجاه  الفلسطينية، 
ما  إلحقاق  الوحيد  الطريق  السياسية 
وطريق  وطنية،  حقوق  من  يعنيه 
السبيل  والنضال  بالمواجهة  يرى  آخر 
الصهيوني  المشروع  لهزيمة  الوحيد 
نهج  مع  صراعنا  واالستيطاني؛ 
صراع  والتفريط  والتنازل  التسوية 
القوى  مرير؛ صراع يعكس عملًيا ميزان 
والعالم؛  والمنطقة  اإلقليم  في  القائم 
النظام  حضن  في  ترّبى  التسوية  تيار 
الرسمي البترودوالري العربي، واستطاع 
إلى  الفريق  هذا  يجّر  أن  النظام  هذا 
أواسط  منذ  األمريكية  التسوية  أحضان 
الصيغ  بكل  متغطًيا  السبعينيات، 

السياسية بما يسمى بالواقع الجيوسياسي 
ناضل  وقد  آخره،  وإلى  والبراغماتية 
النهج  هذا  ضد  ومريًرا  طوياًل  الرفاق 
الفلسطينية  الساحة  انقسام  إلى  وصواًل 
تم  حينما  أساسيين؛  طرفين  إلى 
تشكيل جبهة الرفض وصواًل إلى جبهة 
اإلنقاذ، وتجرؤ هذا التيار المهيمن على 
والتقاسم  التفريطي  شباط  اتفاق  عقد 
وصواًل  األردني،  النظام  مع  الوظيفي 
النهج؛  هذا  مع  تامة  شبه  قطيعة  إلى 
الشعبية  االنتفاضة  سوى  يسعفها  لم 
إلى  اضطرارنا  حيث   ،1987 الكبرى 
الوطنية  بالوحدة  السياسي  التعاطي 
التي كرستها ساحات الفعل االنتفاضي، 
عملية  في  استمر  النهج  هذا  لكن 
للمؤسسة  الممنهج  والتدجين  التخريب 
وعلى  عليها  والسيطرة  الفلسطينية 
معظم الفصائل الصغيرة التي تدور في 
فلكه، وصوالً إلى تجرؤه على عقد اتفاق 

أوسلو  عام 1993.
الذين  من  أستغرب  أحياناً  بصراحة، 
السياسية  الممارسات  من  يتفاجؤون 
والتنظيمية لهذا النهج؛ فحالة الهيمنة 
طبيعية  سمة  هي  واإلقصاء  والتفرد 
المصلحة  ربط  على  ترّبوا  نهج  ألصحاب 
بالسيطرة  الفئوية  والسياسية  الطبقية 
أمام  نحن  وتخريبها؛  المؤسسة  على 
في  كثيرة  تغيّرات  عليه  مرت  نهج 
بنيته الطبقية والسياسية واالجتماعية، 
مرحلة  كّل  في  يتشّكل  أن  واستطاع 
المزيد  الطبقية  بنيته  إلى  مضيًفا 
الليبرالي  اليمين  نحو  االنزياح  من 
والبيروقراطية السياسية، كّل ذلك بفعل 
النهج  الذي تلقاه هذا  الالمحدود  الدعم 
المنهار  العربي  الرأسمالي  النظام  من 
األمريكية  اإلمبريالية  فلك  في  والدائر 
مشروع  مع  وضمنًيا  صراحة  والمتصالح؛ 

االحتالل.
اتفاقية  أّن  وللتوضيح أكثر، ما أقصده 
سياسي  تخريب  عملية  تكن  لم  أوسلو 
الفلسطينية،  الحالة  في  ومؤسسي 
تشكيل  إلعادة  لتؤسس  جاءت  بل 
الواقع  في  سياسي  اجتماعي  طبقي 
تشكيل  إعادة  عموًما؛  الفلسطيني 
بين  مقدس  غير  زواج  عنوانها  كان 
نتاج  هو  خاص  فلسطيني  مال  رأس 
مع  التابع  العربي  الرسمي  مال  الرأس 
بيروقراطية سياسية فلسطينية تكّونت 
منذ  وتمأسست  التحرير  منظمة  داخل 
أواسط السبعينيات؛ بفعل الدعم الهائل 
العربي  الرسمي  النظام  تلقته من  الذي 
هذا  الخليج،  ودول  السعودية  وتحديًدا 
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األسرى الفلسطينيون: ثورة الحرية املستمرة

التزاوج الطبقي أّدى إلى إعادة تشكيل 
أوسلو  اتفاقية  جاءت  قيادية؛  نخب 
لتعطي  وجاءت  التزاوج،  لهذا  كثمرة 
من  الذي  الزوجية  بيت  التزاوج  هذا 
خالله يستطيعون أن يحبكوا مصالحهم 
وقد  والسياسية،  واالجتماعية  الطبقية 
في  طفيلية  نخًبا  التزاوج  هذا  أفرز 
ترّبت  الداخل؛  في  الفلسطينية  الساحة 
وتغّذت على مائدة الزواج غير المقدس، 
بفعل  وقّوتها؛  مصالحها  تقّوت  وقد 
وتحديًدا  االحتالل  مع  وظيفية  شراكة 
ولسياسات  األمني  للتنسيق  نتاج 
االقتصادي،  باريس  اتفاق  وإسقاطات 
والذي لم يفعل سوى المزيد من إلحاق 
اقتصاد  مع  الهش  الوطني  اقتصادنا 
خاصة  طبقية  فئة  لتتشكل  االحتالل 
 ، غزة  قطاع  في  وحتى  الضفة،  في 
وهم الكمبرادور التابع أو الثانوي، ألنه 
تنفيذ  سوى  يعمل  ال  وضعيف  صغير 
سواء  واستغالله؛  االحتالل  سياسات 
للعمالة  أو  الداخلية  الفلسطينية  للسوق 
الفلسطينية المضطرة، حيث لدينا أكثر 
من 150000 عامل فلسطيني من الضفة 

يعملون في مشاريع االحتالل.
* في ضوء تعدد القراءات كما االجتهادات 
وما  التشريعية  االنتخابات  إجراء  حول 
أحد  وبكونك  انتخابات؛  من  سيتبعها 
أي  في  الشعب«،  »نبض  قائمة  مرشحي 
يمكن  وهل  االنتخابات؟  هذه  تقرأ  سياق 
أن تشكل مخرًجا من حالة االنقسام الداخلي 

والمأزق الوطني العام؟ 
** باعتقادي أنه يجب أاّل نوهم أنفسنا 
بأي إمكانية جدية لدى النخب المتحكمة 
أن  الفلسطينية  والمقدرات  القرار  في 
طالما  والشعبية؛  الوطنية  لإلرادة  تخنع 
القرار سيظل بيدها والبديل سيظل  أن 
مرتهناً  سيظل  القوى  وميزان  ضعيًفا 
للواقع اإلقليمي والوطني الداخلي لصالح 
ما  الحالة..  هذه  أمام  القوى،  هذه 

العمل؟
مسألة  مع  بنضج  نتعامل  أن  حاولنا 
الهيئات  في  نقاش  وبعد  االنتخابات، 
المركزية للجبهة؛ اُتخذ قرار بالمشاركة 
فيها، رغم إدراكنا على عدم قدرتنا على 
التأثير الملموس في الحالة الفلسطينية، 
لها  تتعرض  التي  المخاطر  ولكن 
قضيتنا الوطنية عموًما؛ من صفقة قرن 
وكذلك  وانقسام،  وتطبيع  واستيطان 
بها  تمّر  التي  البائسة  المعيشية  الحالة 
جماهير شعبنا؛ أعتقد أنها كانت الدافع 
بأن  قناعتنا  إلى  باإلضافة  الرئيسي، 

وطنية  وحدة  وجود  عدم  أمام  الخيار 
دخول  هو  الداخلي،  االنقسام  واستمرار 
المعترك السياسي حتى في أوسخ حالة، 
ونحن  المعترك  هذا  نخوض  أن  على 
متمثلة  استعصاء  حالة  أن هناك  ندرك 
والهيمنة  والفساد  والتشظي  باالنقسام 
أمام  نبقى  أن  يجب  وعليه  ذلك،  وغير 
بالوقوف  عالًيا  ُنبقي صوتنا  شعبنا وأن 
نصل  لكي  العام،  الخراب  هذا  كل  أمام 
في  أكبر  ونضج  وعي  إلى  بشعبنا 
أمامنا  أن  وأعتقد  السياسية،  ممارسته 
فرصة جيدة ألن نثبت أنفسنا وبرامجنا 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية لكي 
أن  أعتقد  وال  الجماهير،  حولنا  تلتف 
وأعتقد  واحدة،  بضربة  يكون  التغيير 
إصالحه  يمكن  ال  سنة   30 خلفته  ما  أن 
في عام أو بمجرد الدخول في انتخابات 

تشريعية أو النجاح بها. 
المجلس  معركة  أن  نعتقد  نحن 
محاولة  أمام  الباب  ستفتح  التشريعي 
تعديل  في  لإلسهام  جانبنا  من  جادة 
الفلسطينية،  الساحة  في  القوى  ميزان 
الكل  مع  بالمشاركة  نستطيع  ولعلنا 
المؤسسة  بناء  نعيد  بأن  الوطني؛ 
تعددي  سياسي  نظام  وبناء  الجامعة 
وطنية  ووحدة  المشاركة  على  قائم 
أن  نستطيع  ولعلنا  الدنيا،  بحدودها 
نسهم في إبقاء الثوابت سيدة الموقف 
مع  والمواجهة  المقاومة  برنامج  وإبقاء 

العدو قائًما.
موعد  في  تالعًبا  هناك  أن  الواضح  من 
إجراء االنتخابات، حيث من المتوقع أن 
ودوافع  تأجيلها،  على  مازن  أبو  يقدم 
دوافع  هي  جرى  ما  حال  التأجيل  ذلك 
بسياسة  متذّرعة  داخلية؛  فتحاوية 
إسرائيلية ممنهجة داخل القدس، وسبق 
أن أوضحنا أن الكل الوطني يدرك تماماً 
القدس  في  الصهيوني  الوجود  طبيعة 
قضية  عدونا  بها  يدير  التي  والعقلية 
أن  عدونا  من  ينتظر  فمن  القدس؛ 
بالورود؛ واهم،  القدس  له أرض  يفرش 
العدو  برفض  يتذرع  أن  يريد  من  أما 
فهذا واضح ومكشوف، وسنناضل بشكل 
حالة  أكبر  خلق  أجل  من  وواضح  جدي 
التأجيل،  قرار  ضد  وطني  اصطفاف 
الحثيث  العمل  في  أشداء  وسنكون 
للتأثير في إعادة بناء بنية وطنية قوية 
الوضع  في  التالعب  فاستمرار  فاعلة؛ 
الداخلي واالتفاقات الوطنية؛ يضع عالمة 
سؤال كبرى حول شرعية البنى التمثيلية 
التنفيذية  اللجنة  رأسها  وعلى  القائمة 
لمنظمة التحرير؛ الشائخة واأللعوبة في 

قرار  ألي  يمتثل  ال  دكتاتور  رئيس  يد 
ديكورية  مركزية  بلجنة  محاط  وطني؛ 

وتنفيذية شكلية.
عملية  ألكبر  القدس  مدينة  تتعرض   *
الشرقي  الجزء  احتالل  منذ  وأسرلة  تهويد 
كاملة  أحياء  وهناك   ،1967 عام  منها 
مهددة بالهدم مثال حي سلوان حالًيا: فهل 
من  المتبعة  المواجهة  إجراءات  أن  تعتبر 
قبل الجهات: فصائل ولجان وطنية – خاصة 
على  قادرة   - المرجعيات  تعدد  ظل  في 
تحقيق أهدافها في منع ذلك أو الحد منه؟ 
وشعبًيا  ومؤسساتًيا  فصائلًيا  المطلوب  وما 

لمواجهة فاعلة ومثمرة؟
من  تعاني  سنوات  منذ  القدس   **
الموحدة،  الوطنية  المرجعيات  غياب 
ألن  عديدة،  سنوات  منذ  وناضلنا  حاولنا 
الموحدة  الوطنية  المرجعية  هذه  نخلق 
تقوم  موحدة  وطنية  قيادة  لنشكل 
عنها  والدفاع  القدس  جماهير  بقيادة 
وعن مصالحها إال أن كل محاوالت القوى 
وتعدد  فتح  حركة  بتشّظي  اصطدمت 
الذي  األمر  وتناحرها؛  الحركة  مرجعيات 

أفشل كل محاوالت التوحيد.
أن  واستطعنا  حاولنا   2008 عام  وفي   
بالمؤتمر  يسمى  ما  بتشكيل  ننجح 
ليكون  للقدس،  الشعبي  الوطني 
وشاركنا  الجامعة  المرجعية  بمثابة 
هذا  عن  اللجان  عشرات  وإخراج  بإعداد 
عليا  قيادية  هيئة  عنه  وخرج  المؤتمر، 
الوطني  للمؤتمر  العامة  باألمانة  سميت 
الفصائل،  بكل  ممثلة  للقدس  الشعبي 
بعضوين  فيها  التمثيل  لنا شرف  وكان 
اللطيف  عبد  التاريخي  والرفيق  أنا 
أربعة  فتح  لحركة  حينها  وكان  غيث، 
وحزب  ممثل  والديمقراطية  ممثلين، 
والمفتي  والمؤسسات  ممثل،  الشعب 
لتشمل  التمثيل  ووّسعوا  آخره،  وإلى 
اللجنة  وعضو  القدس  ووزير  المحافظ 
في  القدس  عن  والمسؤول  التنفيذية 
التعاطي  أن  اكتشفنا  أننا  إاّل  المنظمة، 
تعاطياً  كان  اإلطار  هذا  مع  الفتحاوي 
االستحواذ  يتم  مؤسسة  كأي  مصلحياً 
عليها واستخدامها لخلق زعامات ومراكز 
المركزية  اللجنة  داخل  متصارعة  قوى 
لحركة فتح؛ األمر الذي جعلنا ندرك أن 
التنظيمية  البنية  داخل  القوى  ميزان 
الفلسطينية سيظل سيد الموقف؛ طالما 
على  مسيطرة  ستظل  فتح  حركة  أن 
مستفيدة  التحرير  ومنظمة  المقدرات 
من كل عوامل القوة العربية واألمريكية 
كذلك،  األمني  والتنسيق  والدولية 
العقبات  من  المزيد  أمامنا  وضع  وهذا 



 10

س
هر

لف
ى ا

 إل
دة

عو
ال

ف..
لـــ

م

والتعقيدات. 
القدس  له مدينة  ما تتعرض  وفي ظل 
من مخاطر، كان من الطبيعي لعدونا أن 
العام  السياسي  االنهزام  مرحلة  يستغل 
ومرحلة الهجوم األمريكي وتحديًدا في 
التي  والقرارات  ترامب  المشؤوم  فترة 
باعتبارها  القدس  بخصوص  اتخذها 
عاصمة الكيان الصهيوني، ويعزز ويشدد 
القدس  إنهاء موضوع  إجراءاته في  من 
المزيد  بمعنى  صهيونية،  ناحية  من 
الصعد  كافة  على  والتهويد  األسرلة  من 
نشر  عبر  التعليمية  العملية  من  بدًءا 
العديد من المدارس في منطقة القدس 
العربية التي ُتدرس المنهاج اإلسرائيلي، 
والنهب  بالتزوير  االستيالب  إلى  وصواًل 
األراضي  تزوير  وعمليات  والسلبطة 
بشكل  البيوت  وهدم  عليها  واالستيالء 
هويات  وسحب  الحاالت  بعشرات  يومي 
المقدسيين ومنع جمع الشمل والضرائب 
ليصل  عليهم  تفرض  التي  الباهظة 
غير  لدرجة  القدس  في  الفقر  مستوى 
ستين  من  أكثر  أن  حيث  معقولة، 
بالمئة من العائالت الفلسطينية مستوى 
فأمام مستوى  الفقر؛  دخلها تحت خط 
ال  القدس،  في  جًدا  المرتفع  المعيشة 
من  القدس  عائالت  من   %60 تستطيع 
كريم،  وعيش  بكرامة  شهرها  إكمال 
ويضاف لكل ما سبق؛ الخيانة والسيطرة 
في  وخاصة  العقارات،  من  المزيد  على 
الجنوبية  البوابة  وهي  سلوان،  منطقة 
هذه  حالًيا،  استهداًفا  واألكثر  للقدس 
حالة  ارتفاع  أسباب  أحد  تشكل  الحالة 

االحتقان في الشارع الفلسطيني العربي 
يحتاج  ال  االحتقان  وهذا  القدس،  في 
من  وسياسي  وطني  احتضان  إلى  سوى 
والفاعلة،  الحية  الوطنية  القوى  جانب 
ومرجعية  وطنية  قيادة  إلى  ويحتاج 
الشعب  هذا  بيد  تأخذ  شاملة؛  وطنية 
له  وتنير  قواه  وتحشد  وجوده  وتنظم 

درب الحياة الكريمة.
* جاءت هبة األقصى لتفرض واقًعا مختلًفا 
في التعامل مع سياسات وإجراءات العدو، 
القدس كأي قضية من قضايا  بأن  وتؤكد 
مسألة  وليس  دائم،  اشتباك  حالة  الصراع؛ 
حدث  لما  تنظر  كيف  انتخابي..  »تكتيك« 
في القدس؟ وفي أي سياق تضعه؟ وهل 

من أفق لتطوره النتفاضة شاملة؟ 
** هبة القدس جاءت لتثبت أن مخزون 
جًدا  قوي  مخزون  النضال  في  شعبنا 
توفرت  ما  إذا  عليه  االعتماد  نستطيع 
عوامل الصمود واإلسناد وقيادة سياسية 
قوية؛  تنظيمية  وبنية  متماسكة 
المعجزات،  يفعل  أن  شعبنا  يستطيع 
الحالة  يكّثف  القدس  له  تتعرض  فما 
مشروع  بين  صورها  بأشّد  الصراعية 
تحرر شعبنا وبين المشروع االستيطاني 
الصهيوني على أرض فلسطين؛ إذ كان 
يهزموا  أن  على  قادرين  القدس  أهل 
العدو، وأن يكسروا حالة الخوف ويقفوا 
أمام العدو رغم كل آلة البطش أمامهم.
تثبت  أن  القدس  جماهير  استطاعت   
عنها  وتدافع  قدسها  وهوية  انتماءها 
وتحرر  البسيطة،  االنتصارات  وتحقق 
وهذا  القدس،  بوابات  من  بسيًطا  جزًءا 

الجماهير  هذه  بمقدور  أنه  يعكس 
أن  يعني  وهذا  المعجزات،  تحقق  أن 
شعبنا  سيتلقفه  مواجهة  برنامج  أي 
ورغم  يطرحه،  من  حول  من  وسيلتف 
أن جماهير القدس حين واجهت وأبدت 
هذه االستعدادية العالية في المواجهة؛ 
جًدا  شديدة  إهمال  أرضية  على  جاءت 
البنى  كل  جانب  من  طويلة  لسنوات 
التحرير  ومنظمة  الوطنية  السياسية 
وحتى الفصائل؛ فالقدس تعاني من فراغ 
وتحديداً  عديدة،  سنوات  منذ  سياسي 
منذ غياب المرحوم فيصل الحسيني الذي 
عامل  يشّكلون  الشرق  وبيت  هو  كان 
أوائل  حتى  الفلسطينية  للقوى  تجميع 
العنوان  له  القدس  وكانت  التسعينيات 

السياسي الجامع والممثل.
شؤون  كل  في  تعاني  حقيقة؛  القدس 
يمثل  للمقدسيين  وبالنسبة  حياتها، 
عن  التعبير  وسائل  أحد  رمضان  شهر 
انتمائهم ووجودهم، غير البعد الديني 
بالطبع، حيث يلتفون حول بوابات القدس 
واالحتفاء  بتزيينها  القدس  وأقصى 
بها، إال أن االحتالل عمل على تنغيص 
القدس  بوابات  أهم  بإغالق  فرحتهم 
ووضع سواتر حديدية تجبر المقدسيين 
شباب  أّن  إاّل  كالخراف،  منها  بالمرور 
منهم  المقدمة  وفي  اجتمعوا  القدس 
نعم  الوطنية،  والقوى  الوطني  شبابها 
كانوا رأس حربة وهذا ال يستثني شباب 
بطبيعتهم  الوطنيين  العاديين  القدس 
الذين وقفوا ودافعوا عن القدس وعبروا 
الغليان  شديدة  االحتقان  من  حالة  عن 
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تعيشها جماهير القدس ال تحتاج سوى 
مواجهة، وقد رأينا جميًعا كيف استطاع 
الخوف  حاجز  يكسروا  أن  الشبان  هؤالء 
من عدّو مدجج بكل آالت القتل، ورأينا 
مع  اللّكمات  المقدسيون  تبادل  كيف 
االعتقال  قاوموا  وكيف  الجنود  هؤالء 
الحديدية  الجدران  هذه  أسقطوا  وكيف 
من على باب العامود ورقصوا طرًبا حين 
حققوا هذا االنتصار في هذه المعركة.

أما عن تحول الهبة إلى انتفاضة شاملة، 
من  انفعال،  أو  إرادوية  أية  وبعيًدا عن 
الصعب حالًيا القول بأن ما جرى سيتطور 
بأن  القطع  دون  شاملة؛  انتفاضة  إلى 
انتفاضة شعبنا العارمة قادمة ال محالة، 
واالنتفاضة الحقيقية يجب أن يسبقها 
مجموعة متالحقة من التمارين اإلحمائية 
التي يحمي بها شعبنا عضالته ويكسر 
بعض الحواجز ويراكم انتصارات بسيطة 
إلى حالة يقول فيها شعبنا إلى  وصوالً 
الذاكرة  ستحتفظ  وعليه  وانتهى،  هنا 
الهبة  بهذه  الفلسطينية،  الجمعية 
توترها  لمخزون  وتضيفها  الرائعة 
المناسبة  اللحظة  في  لتصل  واحتقانها 

لالنتفاضة الشاملة.
* شكل الشباب الشجاع والباسل مركز الفعل 
في مشهد المواجهة مع العدو الصهيوني 
يفتح  بدوره  وهذا  مستوطنيه،  وقطعان 
ومشروع  وبنية  طبيعة  عن  للحديث 
المؤسسات  المهيمنة على  الرسمية  القيادة 
الوطني  البديل  هو  فما  الفلسطينية، 
لقضيتنا وحقوقنا  االعتبار  لنعيد  المطلوب 

ومشروعنا الوطني؟  
يشكل  الفلسطيني  شبابنا  نعم   **
لعب  ولقد  السكان،  من   %60 من  أكثر 
ومركزًيا؛  أساسًيا  دوًرا  والفتية  الشباب 
باعتبارهم الطاقة والمركز البشري الذي 
الفعل  مركز  في  عليه  االستناد  يمكن 
وقطعان  العدو  مع  المواجهات  بكل 
مستوطنيه، وهذه البنية الشاّبة الفوارة 
الشجاعة؛ تحتاج إلى بنية قيادية رسمية 
تزاح عنها كل أشكال الترهل والهيمنة 
والفساد واإلقصاء؛ تحتاج لدعم ومساندة 
آلالم  منتمية  حقيقية  وطنية  وقيادة 
لتشعرهم  وأهلها  جماهيرها  وأهداف 

بوجودهم.
بالضفة  معزولة عن محيطها  فالقدس   
والحواجز،  بالجدران  ومحاطة  الغربية 
القدس من  استبعاد  العدو  يحاول  حيث 
الفلسطيني،  للشعب  الجمعية  الذاكرة 
المناضلين  من  بالعشرات  التقيت  وأنا 
بالضفة ال يعرفون القدس ولم يدخلوها 

وال مرة، كيف إلنسان لم يدخل القدس 
التلفزيون  شاشات  عبر  إال  يرها  ولم 
الوطنية  بالتعبئة  إاّل  لها  ينتمي  أن 
الكل  من  المطلوب  الوطني؛  والتحشيد 

أن ال يتركوا القدس لمصيرها.
لقد ُفرغت القدس من مؤسساتها الوطنية 
تجفيف  بفعل  عاًما،   15 من  أكثر  منذ 
والقدس  المؤسسات،  هذه  عن  الموارد 
على  ممنهج  إهمال  من  وتعاني  عانت 
المستوى السياسي من السلطة ومنظمة 
التحرير، ما معنى أن يكون هناك عضو 
القدس ووزير  لجنة تنفيذية ممثاًل عن 
للقدس؟ فماذا  القدس ومحافظ  لشؤون 
قدم هؤالء من أجل القدس؟ لم تعمل 
هذه المسميات وما تمثل؛ سوى تكريس 
الزعاماتية  والمصلحة  والفئوية  الهيمنة 
أصاًل  المتناحرة  المرجعيات  تلك  لدى 
وشبابها  القدس  وتركت  بينها،  فيما 

لمواجهة مصيرهم.
التحرر  ومهمات  ضرورات  بين  ما   *
الوطني وما بين ضرورات ومهمات التحرر 
االجتماعي: ما هي أبرز مالمح برنامج قائمة 
الوطني  الصعيدين  على  الشعب«  »نبض 

واالجتماعي؟ 
بين  ربطنا  تاريخًيا  أننا  جًدا  واضح   **
راسخة  وقناعاتنا  واالجتماعي  الوطني 
بمفهوم التحرر الوطني والديمقراطي، 
مشروًعا  يواجه  أن  لشعب  يمكن  فال 
وطنية  ببنية  إال  احتاللًيأ  استيطانًيا 
هذا  أن  نعتقد  ونحن  ديمقراطية، 
أبرز ما في برنامجنا الوطني في قائمة 
ُيعزز  أن  يجب  شعبنا  الشعب«؛  »نبض 
مشروع  تحررنا  مشروع  ألن  صموده، 
ومتسلًحا  قوًيا  عدًوا  نواجه  ألننا  قوي 
تمده  التي  والتحالفات  اإلمكانيات  بكل 

هذا  نواجه  أن  يجب  وبالتالي  بالقوة، 
سياسية  وبنية  تنظيمية  ببنية  العدو 

قوية متماسكة. 
نعتبر أن عوامل صمود وقوة شعبنا يجب 
ديمقراطي  إسناد  ببرنامج  ترتبط  أن 
قدرة  مستوى  من  يرفع  اجتماعي؛ 
والمواجهة،  والحياة  الصمود  على  شعبنا 
فال يمكن لشعب أن يواجه وهو مظلوم 
الفئوية  سياسة  من  ويعاني  ومضطهد 
والمحسوبية واإلقصاء؛ هدفنا من طرح 
الفئات  كل  قوة  تعزيز  هو  برنامجنا 
المقهورة من شعبنا والدفاع عن حقوقها 
ومكتسباتها وتعزيز وجودها في الدفاع 
الكادحين  وعن  وأرضهم  المزارعين  عن 
بكل فئاتهم والوقوف إلى جانبهم في 
مواجهة االعتداءات والتعديات من جانب 
والوقوف  الالوطنية،  والفئات  االحتالل 
والفئات  والمرأة  العمال  جانب  إلى 
الميادين  كل  في  وإسنادهم  المهمشة 
التعليم  لمجانية  باإلضافة  والمجاالت، 
تصنع  أن  أردت  فإذا  وديمقراطيته؛ 
منهاًجا  تصنع  أن  عليك  متعلًما  شعًبا 
في  وكذلك  تقدمًيا،  وطنًيا  تعليمًيا 
موضوع الوضع الصحي المتفاقمة أزمته، 
الفساد  تعاملت سلطة  رأينا كيف  حيث 
مع جائحة »كورونا« ومواجهتها وقضية 
توزيع المطاعيم من قبل وزارة الصحة. 

المواجهة  برنامج  من  مشتق  برنامجنا 
نعزز  أن  ضرورة  على  القائم  الوطنية؛ 
الحياة  وتوفير  وصموده  شعبنا  قوة 
موحًدا  يناضل  أن  له  ليتسنى  الكريمة 
الصهيوني  المشروع  وإنهاء  لمواجهة 
على  القضاء  يستهدف  الذي  االحتاللي 
في  وطني  هو  ما  وكل  هو حي  ما  شعبنا.كل 
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الحركة الفلسطينية األسيرة: الصراع لتعزيز الهوية الوطنية
رلى أبو دحو- أسيرة محررة ومحاضرة في جامعة بيرزيت/ فلسطين

استعمار منذ  الفلسطينية ومقاومتها  الوطنية  الحركة   تحوالت عدة شهدتها 
وبقاء استمرار  ومع  المعاصرة،  الفلسطينية  الثورة  وانطالقة   فلسطين 
 االستعمار الصهيوني ظل الثابت بين مكونات الحركة الوطنية والمحتفظ بقوة وجوده
أسير/ة؛  4500 من  أكثر  األسر  في  زال  ما  واليوم  األسيرة،  الوطنية  الحركة   وحضوره 
 العنوان الشاهد على مقاومة شعب يرفض التسليم بواقع االستعمار من جانب، ويتجاوز
 مشروع أوسلو األمني السيء السمعة والصيت بالمقاومة والصمود في األسر، فيما يشكل

إحراًجا مستمًرا لها كشاهد على عجز هذه القيادة عن تحرير األسرى وتبييض السجون.

األسرى لقضية  المكثف  الوجود  هذا    
 يعيدنا للدور األساس الذي لعبته الحركة
الوطنية الهوية  تعزيز  في   األسيرة 

 كهوية مقاومة من أجل وطن حر.
الوقوف المقالة على عجالة   تحاول هذه 
لدى الوطنية  الهوية  تمثالت   على 
البنية ميكانيزمات  عبر   األسرى؛ 
 التنظيمية األسيرة والحياة الثقافية في
 المعتقل والمواجهة مع إدارة المعتقل،
مع الثالث  الميكانيزمات  هذه   وعالقة 
داخل الوطنية  الهوية  تعزيز   موضوعة 

المعتقل ولدى جموع األسرى.
 بداية نشير إلى أن الهوية الوطنية ألي
مع التناقض  عبر  تتم  وطنية   جماعة 
مباشرة ويقودنا  المستعِمر،  أي   اآلخر 
الهويات تبلور  أو  تشكل  ربط   ألهمية 
الوطنية الهوية  أن  وحيث   بالصراع، 
هو الذي  الصراع  عن  بمعزل  تتبلور   لم 
الوطنية، الهوية  تشكل  ومحرك   مولد 
الرموز تراكم   وبداية سلسلة طويلة من 
 والدالالت المعززة للهوية الوطنية، هذا
المسلحة المقاومة  انطالق  شكل   وقد 
الهوية. رموز  أبرز  إحدى   المعاصرة 
من تبقى  ما  احتالل  مع   والحًقا، 
 فلسطين في العام 1967. أصبح األسرى

الفلسطينية، من هذه األسيرة   والحركة 
هويتها بلورت  والتي  أيًضا،   الرموز 
 كحركة أسيرة ليس بمعزل عنها، ولكن
المقاومة وحركة  النضال  مع   بالتحايث، 
الحًقا بالمنظمة  واالعتراف   الفلسطينية 
 في 1974 كممثل وحيد وشرعي للشعب
الكيان غدت  باعتبارها   الفلسطيني، 
 السياسي المجسد، مع ميثاقها الوطني؛

أبرز مقومات الهوية.
 وبالتالي فهمنا للصراع هو مدخلنا لفهم
الهوية تعزيز  في  األسيرة  الحركة   دور 
األسر، قبل  فسواء  األسر؛  في   الوطنية 
 أو أثنائه، فإن الصراع كان الثابت األكبر
 في حياة األسرى واألسيرات، قبل األسر
 وبعده، ويشكل فهمنا لدور األسرى في

تعزيز الهوية الوطنية.
  إن هذه الهوية يعبر عنها عبر الرموز

شعب كل  شأن  والجامعة؛   المختلفة 
استنبطها رموز  وهي  هويته،   يبلور 
 الشعب من الحياة اليومية ومن التجربة
إلى األشياء  أبسط  ومن   المشتركة، 
والثوب رمًزا،  الكوفية  فتغدو   أعقدها؛ 
 الفلسطيني رمًزا، كذا بعض أنواع الطعام
اللغة فيما  رمًزا،  الشعبية   واألكالت 
التعبير لتصبح  كله  المشهد   تتصدر 

التعبير فيما  الوطنية،  للهوية   الثقافي 
الفلسطيني النضال  يطال   السياسي 
االستشهاد ورموز  المقاومة   وأبطال 
الفلسطيني؛ والتاريخ   واالعتقال 
والنكبة، هي معاً،  والمؤسطر   الحقيقي 
الهوية، تشكل  التي  الرموز  أهم   من 
 بل وتشحذها بالروح والعمق والتواصل
الجامع العنوان  ليكون   واالستمرارية، 
الفلسطينيين أن  الرموز:  هذه   لكل 
ذي واحد  كشعب  ألنفسهم   ينظرون 
 تاريخ مشترك في تناقض مع المشروع
والقومية بالتاريخ  ولصيق   الصهيوني 
وآمال طموحات  لنا  وبالتالي   العربية، 
تحقيقها، من  بد  ال  ووطنية   قومية 
 ويغدو الفرد أيًضا جزًءا من هذه الهوية
إليها، بانتمائه  ويفتخر  بها   ويعتز 
فيصبح عليها؛  الحفاظ  على   ويعمل 
لتعزيز أداة  هي  والمقاومة   النضال 
يتجزأ ال  جزء  الوقت  وبنفس   الهوية 
 منها. وعليه، وعلى مدار تاريخ نضاالت
 الحركة األسيرة؛ عمل األسرى على تركيم
 هذه الرموز المعززة للهوية الوطنية من
تفاعلت رئيسية؛  مسارات  ثالثة   خالل 
 فيما بينها بعالقة جدلية؛ ساهمت بأن
مركزًيا عنواًنا  األسيرة  الحركة   أصبحت 
 في فهمنا لهويتنا ووجودنا وصراعنا مع

 المستعِمر.
بناء على  العمل  وهو  األول  المسار   في 
كادر بناء  على  يعمل  قوي   تنظيمي 
أن على  قادر  مؤدلج  وحزبي   وطني 
مع والصراع  المواجهة  معركة   يخوض 
 اآلخر: إدارة السجون، ولذا فإن البرنامج
 التنظيمي كان موجًها باألساس بالدرجة
خلق عبر  داخلي  باتجاهين:   األساسية 
 كادر منضبط يساهم في رص الصفوف
في االعتقالية  الذات  على   والمحافظة 
وأجهزتها السجون  إدارات   مواجهة 
السجون، في  بقوة  الفاعلة   األمنية 
يخوض أن  قادر  كادر  خلق   وخارجي 
التنظيمية والحزبية  النضالية   الحياة 
المنتظمة في لحظة االنعتاق من األسر.
  وقد بني البرنامج التنظيمي على كل ما
 يمكن أن يغذي العضو من نواٍح تنظيمية
الحركة الحزب/  ومبادئ  للعمل،   ناظمة 
وكيفة االحتالل  مع  للصراع   ورؤيتها 
البرنامج التنظيمي  إدارة المعركة، هذا 
الثقافي، البرنامج   والذي يسير ويحايث 
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بكل يتوج  كان  عنه،  مفصواًل   وليس 
خارج الرسمي  التنظيمي  العمل   أشكال 
الحزبية/ المنظمة  تساهم  حيث   األسر، 
التنظيم به  يقوم  ما  بكل   الحركية 
حركي تنظيمي/  برنامج  من   بالخارج 
نقاشات؛ جلسات؛  السجن؛  داخل   في 
 إجراءات انضباطية، وأخيًرا وأهمها عقد
الداخلية التنظيمية  الحزبية/   المؤتمرات 
وأخرى األسر،  بمنظمات   والخاصة 
الخارجية، التنظيم  لمؤتمرات   الموازية 
الجدية بنفس  معها  التعامل   ويتم 
 والسرية القائمة أثناء االعتقال ويساهم

 في تعزيز بنى المقاومة خارج األسر.
خضم في  الجماعية  الروح   وبالتالي 
 الصراع دفع األسرى لخلق مجتمع خاص
وعلى الذات  على  الحفاظ  في   يساهم 
هي التنظيمية  الحياة  وفيه   الهوية، 
 إحدى األسس والرموز التي عليها بنيت
وفي الوطنية،  الجمعية  الهوية   هذه 
كانت كجماعة  التنظيمية  الحياة   مركز 
للهوية رمًزا  االعتقالية؛   المؤسسات 
التوجهات على  النظر  بغض   الوطنية، 
أن طالما  لألسرى؛  والسياسية   الفكرية 
واألشمل هي األوسع  واالنتماء   االرتباط 

 قضية النضال من أجل تحرير الوطن.
كادر بناء  فإن  الثاني،  المسار  في   أما 
 مؤدلج من األسرى ما كان له أن يستقيم
قائم على فهمنا برنامج تثقيفي   دون 
 أن الهوية هي صياغة رؤية الذات تجاه
السجون، إدارة  مع  الصراع  فإن   اآلخر، 
وآليات التنظيمية  للبنية   والمستند 
نحو النضال  من  حالة  يخلق   التثقيف، 

تأكيد الذات، وبالتالي تأكيد للهوية.
للحركة الجمعية  الذات  هي  والذات    

 األسيرة. وعليه، فإن البرنامج التثقيفي
التثقيف، موضوعات  على  قائًما   كان 
يعنيه وما  بالهوية،  عالقتها  زاوية   من 
رموز مفردات/  على  الوقوف   بالضرورة 
سواء العقائدية،  السياسية/   التعبئة 
تلعب والتي  الحقيقية،  أو   المؤسطرة 
 دوًرا بارًزا في بناء رؤية اعتقاليه وطنية
الوطنية الرؤية  من  جزء  شك  بال   هي 

 ككل، وبالتالي الهوية الوطنية.
الثقافي الجهد  مع  مباشر  تماٍس   وفي 
األسر في  زال  وما  ُبذل  الذي   والوطني 
الهوية تعزيز  في  سنرى  كما   ويصب 
يتفكر عندما  للمعتقلين،   الوطنية 
اآلخر لنفي  العدو  أهداف  في   األسرى 
أهمية أمامهم  ينتصب   الفلسطيني، 
يلعبه، الذي  والدور  التثقيفي   البرنامج 
 في عملية مقاومة هذا النفي نحو إثبات
إلدارة النفي  عمليات  وإحدى   الوجود، 

من حالة  المعتقل  ايصال  هي   السجون، 
 الندم لما قام به من أعمال مقاومة كما
الخنوع من  لحالة  وتلبسه  سابًقا،   ذكرنا 
 والخضوع لواقع الحال للعدو كحالة أقوى
األسرى أن  إال  مقاومتها،  ممكن   وغير 
معرفة يزدادون  ذاتهم  تثقيف   عبر 
يقاتلون، ولماذا  بقضيتهم   وقناعة 
 وكيف يواجهون محاوالت نفيهم، وهنا
الجبهة على  النضال  أن  األسرى   يرى 
ضرورة بل  واجب،  ليس  هو   الثقافية 
 ومستحق ألجل خلق واقع أفضل وآليات
ناضل لذا  األسر؛  في  وصمود   مقاومة 
على الحصول  أجل  من  طوياًل   األسرى 
والقرطاسية، الدراسية  والمواد   الكتب 
 كونهم يوقنون بأن جبهة الثقافة كانت
 بالنسبة لهم بنفس أهمية النضال، لذلك
من وخاضوا  الثقافة«،  »جبهة   سموها 
المختلفة. والتحديات  اإلضرابات    أجلها 
 وضمن صياغة رؤية ثقافية للذات مقابل
أساسية: رموز  تتبع  يمكننا   اآلخر؛ 
/  67 بالنكبة،  عالقتنا  فلسطين،  تاريخ 
التحرير بمنظمة  واالعتراف   والمقاومة، 
لبلورة األسيرة  للحركة  دفعة  أعطى   - 
بالعمق واالرتباط   - ذاتها   وتنظيمها 
االستشهاد؛ ومعاني  الشهداء   العربي، 
 كلها تشكل مضامين وتعريفات للهوية

الوطنية.
 وأما المسار الثالث؛ فكان الصراع باعتبار
الهوية بروز  وأن  صراع،  بال  هوية   ال 
ذات الصراع  بتصاعد  تاريخًيا   مرتبط 
اإلنساني الوجود  بمعنى  اإللغاء،   طابع 

 والجمعي.
 وفي هذا الصدد شكلت اإلضرابات تحدًيا
تراكمت فيما  االحتالل،  لسياسة   واضًحا 
حققها التي  واالنتصارات   نتائجها 
 األسرى، ليس فقط على صعيد تحسين
ولكن المعيشية،  االعتقالية   الظروف 
الوطنية الشخصية  فرض  مستوى   على 
إدارات مواجهة  في  األسيرة   للحركة 
تمثلت التي  الشخصية  هذه   السجون، 
لألسرى الداخلية  الحياة  فرض  حق   في 
والوطني، التنظيمي  ترتيبهم   وفق 
مع للتعامل  السجون  إدارة   ورضوخ 
سميت والتي  ممثليهم،  عبر   األسرى؛ 
معتقل، ممثل  ويرأسها  الحوار   لجنة 
 هي عالقة قوة وندية في معركة الصراع
 مع االحتالل، رغم أن من يمتلك مفتاح
 السجن هو االحتالل، وكل ذلك إنما ُيعد؛
 مكوًنا هاًما من مكونات الهوية الوطنية

لألسرى.
معركة زالت  وما  اإلضرابات   كانت 
صراع وهي  بامتياز  وطنية   سياسية 

 مباشر ومفتوح مع االحتالل وهو الشكل
 االكثر حدة ومواجهة في أقسى الظروف
– هوية وطنية  المعادية؛ حركة أسيرة 

موحده جمعية في مواجهة االحتالل.
  وإن كان الصراع هو المدخل األبرز لبلورة
لدى الصراع  هذا  فإن  الوطنية،   الهوية 
أكثر في  تجسد  إنما  األسيرة   الحركة 

آلياته وضوًحا )اإلضراب عن الطعام(.
الوطنية/ بالهوية  الشعور  إن  أخيًرا، 
فقط ليس  والجامعة،  الواحدة   القومية 
والتاريخ واللغة  والرموز  الدالالت  من   له 
ويظهر أكثر  يتجلى  ولكن   المشترك، 
يشكل حيث  الصراع،  احتدام  ظل   في 
خطًرا واالستعماري  الخارجي   التهديد 
وعلى المجموعة  وتماسك  بقاء   على 
تصبح وبالتالي  المشتركة،   مصالحها 
من الذكر  السالفة  المشتركة   العناصر 
وبقاء صمود  لتعزيز  بمكان   األهمية 
التهديد وجه  في  الوطنية   الجماعة 
التأكيد ويصبح  عليها،   المفروض 
مسألة اليومية  الممارسة  عبر   المستمر 
 أساسية وضرورية تمارسها الجماعة في
 مواجهة هذا الصراع المفروض؛ لذا، فإن
الفلسطينية الجماعة  لخلق   اإلرهاصات 
 ومجتمعها المقاوم قائمة، ولكن الصراع
عزز االحتاللي  الصهيوني  المشروع   مع 
القوة لمواجهة  الجمعية  الهوية   هذه 

المقابلة.
في أساسًيا  دوًرا  األسرى  لعب  وقد    

وكانوا الجامعة،  الوطنية  الهوية   تعزيز 
ذو المتخيل  المجتمع  هذا   يشكلون 

الرؤية الوطنية الموحدة. 
 لقد شكل الصراع مع االحتالل عبر إدارة
قامعة سياسات  من  تحمله  وما   السجون 
ويشكل مقاوم  كفلسطيني   لألسير 
تطور في  مركزًيا  محوًرا  لها؛   النقيض 
 رؤية الذات الجمعية للهوية الفلسطينية
اليومية المواجهة  وشكلت  األسرى   لدى 
القمع سياسات  مقاومة  في   المستمرة 
األسير المجتمع  لبناء  الفقري   العمود 
الفلسطيني للمجتمع  كرديف   المقاوم 
فلسطين في  األسر  خارج   المقاوم 

 المحتلة.
األحوال من  حال  بأي  يمكن  ال   وعليه، 
األسيرة الوطنية  الحركة  تجربة   تجاوز 
مركزي كمكون  االحتالل،  سجون   في 
 وأساسي في بناء واستمرار بناء الهوية
كثف وكمكون  الفلسطينية،   الوطنية 
الهوية معاني  اليومية  الممارسة   عبر 
الممكنة والدالالت  الرموز  بكل   الوطنية 
اعتقاليه/ شهداء/مؤسسة  تاريخ/   من 
االستعمار/ رؤية  مقاومة/  استحضار النضال. صراع/ 

األسرى الفلسطينيون: ثورة الحرية املستمرة
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اإلعداد لإلضراب المفتوح عن الطعام*
أحمد أبو السعود- أسير محرر وعضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ سوريا

حالة  عبـارة عـن  السجون  بين األسرى في سجون االحتالل وإدارة  العالقة  إن 
فرصـة  يفوت  فال  اآلخر،  على  لالنقضاض  يسعى  طرف  كل  دائمة؛  اشتباك 
مالئمة إال ويستثمرها، ويدرك كل طرف مقدار قوة اآلخر، واإلمكانات الرابضـة خلفـه، 

والتي يمكنه أن يوظفها في حربه، أو يفجرهـا في الوقت المالئـم.

األولى  االنتفاضة  أعوام  شكلت  وعنـدما 
السجون  إدارة  سعت  مؤقتة«؛  »هدنة 
على  واالنقضاض  ذلك،  مـن  لالستفادة 
استطاعت  ما  ومصادرة  األسرى،  حقوق 
كافة  أن  األسرى  وجد  ولما  مصـادرته، 
لوقف  مجدية  غير  التكتيكية  الوسائل 
السجانين،  قبـل  مـن  الشرسـة  الهجمة 
وسيلة  إلى  اللجوء  سوى  خيار  ال  وأنه 
إعالن  وهي  االستراتيجي،  النضال 
الذي  الطعام،  عن  المفتوح  اإلضراب 
وجاهزيـة  واستعداداً  إعداداً  يتطلب 
طويلة  أشهراً  تستغرق  قـد  عاليـة 
قيادات  بين  والحوارات  المراسالت  من 
ومع  قيادته  مع  فـصـيل  كـل  الفصائل؛ 
توحيد  من  يتمكنوا  حتى  اآلخرين، 
من  ذلك  يحتاجه  ما  رغم  الموقف، 
خالفات  بـرزت  حيـث  للمصـاعب،  تذليل 
المشاركة  رفـض  جوهرهـا  يكـن  لم 
1992م(،  عام  )إضراب  اإلضراب  في 
سيتبوأ  من  على  المنافسة  كانت  وإنما 
المكانة القيادية في هذه الخطوة، لكن 
دافعهم  كان  األمر،  نهاية  في  الجميع، 
الصفوف  فتوحـدت  الوطنية؛  المصلحة 
واحد،  وبرنامج  واحدة،  لسياسة  وفقاً 
واستغرق وقتاً طوياًل من الحوار الداخلي 
حتى تم التوصل إلى ساعة الصفر، وكان 

وحـوارات  تجهيـزات  عنـد  يقف  ال  األمر 
الحوار  يتطلب  وإنما  األسرى،  قيـادات 
والبحث واإلعـداد في كـل سـجن، فقبـل 
استفتاء وطني  كـل شـيء يجري عمل 
الكبيرة  الموافقة  ضوء  وفي  للقاعدة، 
في  والتعبئة  الحشـد  جـراء  العـدد؛ 
فصيل،  كل  قبل  من  القاعدة  صفوف 
بوضوح  يتم  الجميع؛  لدى  عام  وبشكل 
إعالن أن المشاركة، في خطوة جوهرية 
طوعية  مشـاركة  كهذه،  واستراتيجية 
لدخولها،  الجاهزية  لمن يجد في نفسه 
التوقف  يشارك  من  حق  من  ليس  لكن 
ضـرب  يعني  ذلك  ألن  االنسحاب؛  أو 
المضربين بخاصـرتـهـم، مـا قـد يعكـس 
صـوراً انهزامية، وضعفاً أمام السجانين، 
وقد يجعلهم يطيلون فترة مراهنتهم 
انهزامنا؛ فيصار  ثم  على إضعافنا ومن 
ومناقشـة  والجلسات،  الندوات  عقد  إلى 
اإلضراب،  وأهداف  ومتطلبات  قضـايا 
وسبل خوضه الموصلة لالنتصار، وكذلك 
المعنوية والنفسية،  التعبئة  الكثير من 
كـل  في  والتصـرف  الصـمود  وكيفيـة 
إرشادات  تقـدم  ثـم  اإلضـراب،  أيـام 
ذواتنا  على  للحفاظ  تفصيلية  صحية 
إلى  هادفين  ممكنة؛  فترة  أطول 
وسائل  من  ممكن  عدد  أكبر  ممارسة 

الضغط لجعل عـدونا يرضـخ ويستجيب 
قد  األسرى  يكون  التي  لمطالبنـا 
حددوها، والتي ال يمكن وقف اإلضراب 
الحد  مطالب  هناك  أي  تحقيقها؛  دون 

األدنى والحد األعلى.
معركة  نسميها  حقيقية  معركة  إنها 
اإلرادات،  معركة  أو  الخاوية،  األمعاء 
وكذلك  لالنتصار،  شروط  لهـا  التي 
والقـراءة  الُمحـاور،  قبـل  مـن  الصـالبة 
المستمرة لمجريات اإلضراب وتطوراته، 
وفقاً  المناسب  القرار  اتخاذ  في  والجرأة 
عليها،  والمتفق  سلفاً  المقـررة  لآلليـة 
إضراب  على  القياس  يمكن  ال  أنه  كما 
على  المتغيرات  جـراء  أهدافه  حقق 
االستفادة  وإنما  معطياته،  بكل  الواقع 
من التجارب السابقة في رسم - خطوط 

الحاضر بهدف صناعة المستقبل.
يشار إلى أن إدارة السجون تفـرض حالـة 
وتمارس  اإلضراب،  بـدء  مـع  الـطـوارئ 
ضغوطاً شتى على األسرى، وفي الوقت 
كقياس  طبية  فحوصات  توفر  نفسه، 
العالجـات  بعض  وتوفر  والوزن،  الضغط 
مرة،  يـومين  كـل  وذلـك  يحتـاج،  لمـن 
بنشر  تقوم  اإلجراءات،  ضمن  ومـن 
مـن  األسرى  لتخويف  مكتوبة  نشرات 
القلب،  كتوقف  اإلضـراب،  مضاعفات 
الجنسي،  والضعف  الشعر،  وتساقط 
وكثير من األمراض، والهـدف هو كسر 

اإلضراب.
عاماً  اإلعداد  من  الحالة  هذه  امتدت 
مواجهـة  في  السجون  عاشـته  كاماًل 
ومنها  عسقالن،  كما  العنيف،  األسلوب 
ضـاعف  الذي  األمر  عنفاً؛  أقل  هو  ما 
النقل  سياسة  واتباع  المعزولين،  أعـداد 
الجنـوب  سجون  إلى  الشمال  سجون  من 
أكثر  ولذويهم  لهـم  عقاباً  وبالعكس، 
جداً  المتوتر  الوضع  هذا  أن  إال  منهم، 
رافقتـه عمليـات بـيـن األسـرى في كافة 
نضالية  خطوة  خوض  بهدف  السجون 
عن  مفتوح  إضراب  أو  استراتيجية، 
يهدف  األخير  الخيار  باعتبار  الطعام، 
إلى تحسين شروط الحياة وحفظ كرامـة 
تليق  إنسانيه  معاملة  وفرض  األسـرى، 
وامتـدت  السياسيين،  باألسـرى  بنـا 
المشاورات  تـلـك  أثمـرت  حتى  الشهور 
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بـدأ  الـذي  اإلضراب،  عن  والتنسيقات 
آالف  فيـه  وشارك  1992/9/27م،  في 
السجون  كافة  في  واألسيرات  األسرى 
إن  بثقـة  القـول  ويمكـن  والمعتقالت، 
»انتفاضة  بـ  سمي  الذي  اإلضراب  هـذا 
لغايـة  كان،  المعارك«،  »أم  أو  األسرى«، 
كافة  شمل  الذي  الوحيد  اإلضـراب  اآلن، 
السجون والمعتقالت تقريباً، وسار وفق 
قيادة  وتحت  تقريبـاً،  موحـدة  خطة 
إلى  نجاحه،  عوامل  من  وهذا  موحدة، 
مثل  أخرى،  موضوعية  عوامل  جانب 
انتخاب  حيث  المحيط،  السياسي  الوضع 
حكومـة  وتشكيل  العمل،  حزب  رموز 
برئاسـة رابين، بعد أن كان الليكود على 
طويلـة  سـنوات  لمـدة  الحكومـة  رأس 
ظهر-  كما   - التقّدم  وكـذلك  نسبياً، 
إسرائيل  بين  المباشرة  المفاوضات  في 
و م.ت.ف، وأعـداد األسـرى المشاركين، 
أسير،  ألـف   13 حوالي  بلغت  حيث 
االعتصامات  في  جماهيرنا  ومشاركة 
واالحتجاجات والصدامات، أيضاً، مع قوات 
االحتالل، ما جعـل اإلضـراب يشكل دافعاً 
االنتفاضـة،  على  ينصّب  وزيتاً  جديداً 
بعـد أن كانت تترّنح  ويعيـد جـذوتها، 
أعداداً  أّن  بالذكر  وجدير  نهاياتها،  في 
في  شهداء  سـقطوا  شـعبنا  أبنـاء  من 
أثناء  االحتالل،  قوات  مع  مواجهـات 
وقـد  األسـرى،  إضراب  مع  تضامنهم 
أثناء  عبيدات  حسين  الشهيد  سـقط 
في  متضامناً  عمه،  وابن  اإلضراب، 

الخارج.
إن ما ُذكر يعني أّن توافر العامل الذاتي 
نجـاح  إلى  أّدى  الموضوعي؛  العامـل  مع 
نجاحاً  األكثر  قلنا-  -كما  الذي  اإلضراب 
حياة  مدار  على  العديدة  اإلضرابات  بين 
حقق  والذي  الماضية،  األسيرة  الحركة 
كـان  أهمها  ونوعية  جديدة  إنجازات 
وذويهم،  لألسرى  المعنوي  االنتصار 
مـا  إذا  قّوٍة  من  لديهم  كم  واكتشاف 
تضيف  أن  يمكنها  بعمق  استخدمت 
موحدة  كقوة  شعبنا،  قّوة  إلى  شيئاً 
كريماً  عيشاً  لألسـرى  تحقـق  أن  يمكن 
هذا  حققه  ما  أبرز  ومن  ومعقوالً، 

اإلضراب:
سجون  في  األسير  الجسم  وحدة  أوالً: 
االحتالل، وظهـور قيـادة موحـدة لهـم، 
وكان  القيادة،  عن  ممثاًل  واحًد؛  وعنواناً 

يومها »قدورة فارس«.
 كان اللقاء في مكتب مدير سجن جنيد 
في مدينه نابلس المحتلة بين )لوع()1( 
واإلسالمية  الوطنية  الفصائل  كـل  من 

مصلحة  ومدير  ومستشاريه  والوزير 
ممثل  قدورة،  وكان  وطاقمه،  السجون 
وزيـر  معـه  تفاوض  الذي  المعتقل، 
»موشي  حينه  في  الصهيونية  الشـرطة 

شاحال«.
ثانياً: االنتصار المعنوي لألسرى عموماً، 
حيث  أسير،  لكـل  الفردي  واالنتصار 
من  ألن  لديه؛  الطاقة  مقدار  اُكتشف 
إرادة  يملك  أسابيع  الجوع  على  يصبر 

فوالذية. 
ثالثا: استرجاع كافة حقوقنا، التي تمت 
عبر  األسـرى  حققها  والتي  مصادرتها، 
وشهداء  دماء  ثمنها  دفعوا  نضاالت 

ومعاناة. 
إنجـازات  اإلضـراب  حقـق  رابعـاً: 
جديـدة؛ مثـل السماح باستخدام البالطة 
وكذلك  الطعام،  لتصنيع  الكهربائية 
غرف  في  مـراوح  بتركيـب  السماح 
الليلية،  للقراءة  لمبات  وإدخال  األسرى 
التلفـاز سـاعات إضافية،  والسماح بفتح 
مدة  العاشرة  دون سن  األطفال  وإدخال 
الزيارة،  أثنـاء  إلى آبائهم  عشر دقائق 
وأربعين  خمساً  الزيارة  مدة  وزيادة 
والسماح  ساعة،  نصف  من  بدالً  دقيقة، 
بالتصوير وإخراج الصور لألهل مرة كل 
عام  طبي  فحص  وإجراء  شهور،  ستة 
كل سنة، وإنهاء ظاهرة العزل، وإغالق 
األسرى  بزيارات  والسماح  العزل،  أقسام 
وزيادة  الغرف،  وبين  األقسام  بين 
من  ملونة  مالبس  وإدخال  الفورة،  زمن 
األهـل، وإدخـال مـواد عـبر زيـارة األهل، 
والملوخية  والزيت  والشاي  القهوة  مثل 
أخـرى،  وأشياء  والليمون،  والنعناع 
العاري،  التفتيش  ظاهرة  ُأوِقفت  كما 
الجامعة  الجامعي في  والسماح بالتعليم 
جزء  تخفيف  على  والموافقة  العبرية، 
السجن، ال  الحكم يحدده مدير  من مدة 
تزيد  ال  والتي  األخيرة،  األشهر  تتجاوز 
على السته شهور )المنهلي()2( ألسرى 

الضفة والقطاع، وكذلك عرض من أمضى 
الثلث  لجنة  المدة من حكمه على  ثلثي 
)الشـليش()3( مثـل األسـرى الجنائيين، 
ذلك  وغير  اإلسرائيلية،  الهوية  وحملة 
العاملين في مرافق  من قضايا، كزيادة 
ونوعـاً..  كـمـاً  الطعـام  العمل، وتحسين 
والكمبيوترات،  الثاّلجات  وُأدخلـت  الخ، 

وهذه لم يتم تنفيذها إلى اآلن... 
نوعّية  نقلة  اإلضراب  هذا  شّكل  لقد 
بتحسين ظروف الحيـاة داخـل السجون، 
يلِغ  لم  لكنه  األسرى،  معاناة  وخففت 
والسجانين،  األسرى  بين  الصـراع  طابع 
جزءاً  األسف-  -مع  األسرى  فقد  ولقد 
كبيراً من هذه الحقوق في هذه األيام، 
بعد أن تمت مصادرتها، كما ُشّكلت لجنة 
بتوحيد  قامت  ليفنى،  شاؤول  برئاسة 
والمعيشية في جميع  الحياتية  الظروف 
السجون، وما يحق لألسير من إنجازات، 
يومنا  حتى  األسير  كحقوق  تثبت  ولم 
إدارة  قبل  من  سحبها  سهل  ما  السجون.هذا، 
* مستل من كتاب ومضات من خلف 
أحمد  األسير املحرر:  تأليف  القضبان، 

أبو السعود، ط.1، 2014.
مشكلة  العامة:  الوطنية  اللجنة   -1
تنظيم/فصيل،  من مندوب عن كل 
وهي أعلى هيئة مقررة لدى األسرى.

2- لفظة عبرية تعني »إداري«، وهو 
مصطلح يطلق على مدة من الزمن؛ 
ويمكن  السجن،  مدير  فيها  يتحكم 
تخفيفها على السجين، وإلغائها من 
حكمه، وهي محددة كالتالي: ثالثة 
أسبوعان  األولى؛  السنة  عن  أسابيع 
إلى  تصل  حتى  بعدها،  للسنوات 
بصرف  شهور؛  ستة  وهي  أقصاها 

النظر عن مدة الحكم. 
»ثلث«،  تعني  عبرية  لفظة   -3
الضباط  من  لجنة  عن  عبارة  وهي 
السجين  عليها  يعرض  السجانين؛ 
إلطالق  املدة  ثلثي  قضاء  بعد 
السجناء  ترفض  عادة  وهي  سراحه، 

السياسيين. 

األسرى الفلسطينيون: ثورة الحرية املستمرة
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األسرى يحتاجون إلى برنامج يحررهم
وليس إلى حملة انتخابية
موسى جرادات- كاتب وصحفي فلسطين/تركيا

القضية لرؤية حال  الحقيقي  المجهر   تعد قضية األسرى في سجون االحتالل 
 الفلسطينية وما أصابها من تراجع على كل الصعد، فهي الكاشفة لكل اشغال

اللغو الذي يلف الخطاب السياسي لمختلف القوى الرسمية، والفصائلية.

سجون  بهم  امتألت  الذين  فاألسرى 
سنوات  أعمارهم  من  وأخذت  االحتالل، 
محكومة  قضيتهم  تزال  ما  طويلة، 
برّدات الفعل الموسمية، والتي ال تتعدى 
حدود التضامن الشعبي، والذي لم يرتِق 
إلى بناء تصور قابل للتنفيذ؛ قادر على 
بكل  ألنهم  السجون،  من  تحريرهم 
الحية، ولوالهم ما  القضية  بساطة مادة 

كان للقضية أن تتحرك قيد أنملة.
محملين  األسرى  كان  خلت  لسنوات 
إيمانهم  بقوة  مدفوعين  باألمل، 
من  وناضلوا  قاتلوا  التي  القضية  بعدالة 
أجلها، لكن ما جرى وما يجري اآلن من 
النخبة  وخواء  واالنقسام  التشتت  حالة 
إلى  وتهاويها  الفلسطينية  السياسية 
تجرع  يقاسون  جعلهم  األسفل؛  الدرك 
أمام  معاناتهم  األولى  مرتين:  األسر 
السجان الذي يبتدع كل الطرق والوسائل 
بها كسر شوكتهم   يراد  التي  الوحشية 
وتحويلهم  اليأس  حالة  إلى  وإيصالهم 
إلى عبرة لمن أراد أن يسلك طريقهم، 
القوى  قبل  من  العامة  النظرة  والثانية 
التي انتموا إليها، والتي يتملكها العجز 
المطلق، والتي حولتهم بفعل سياساتها 
اليومية إلى مجرد قضية مالية، وحسابات 

بنكية ألهلهم وذويهم.
 وما بين مطرقة السجان وسندان العشيرة 
دون  أيامهم  تمضي  والكبرى  الصغرى 
الذي  بمصيرهم  تتعلق  واحدة  إجابة 
احتالل  فمنذ  النسيان؛  حافة  على  بات 
منها  تبقى  ما  أو  الفلسطينية  األرض 
األسرى  كان  وستين  سبعة  العام  في 
أن  على  والقادر  دوماً،  المتقد  المشعل 

مجريات  على  الكبير  التأثير  يمتلك 
الصراع المحتدم مع االحتالل؛ ففي تلك 
قدماً  المضي  األسرى  استطاع  السجون 
الثورية، وتحصينها في  الذات  بناء  في 
داخل السجون وفي خارجها، حتى جاءت 
اتفاقية أوسلو بكل ما حملته من انقالب 
ومكوناتها  الفلسطينية  الذات  على 
لتطوي  المتراكمة  ونضاالتها  الثورية 
تشبه  ال  أخرى،  صفحة  وتفتح  صفحة 

أحداً فينا.
أفرزتها  التي  التناقضات  ازدياد  ومع   
ونخب  قوى  من  المقيتة،  األوسلوية 
عذابات  على  تعتاش  وأمنية  سياسية 
األسرى وعذابات شعبها؛ أصبح األسرى 
في دوامة ال تنتهي؛ فمنطق االحتالل 
ما زال هو، ولغة األهل هي التي تغيرت 
بل  التلف،  وأصابها  وتحولت  وتبدلت 
وامتدت لتطالهم جميعاً، بحيث أصبحوا 
في  أدخلتهم  التي  القوى  لتلك  أسرى 
أوسلو  سنين  طوال  االحتالل  مع  بازار 
البازار  هذا  على  واألمثلة  وأجهزتها، 
ومنها  تحصى،   وال  تعد  ال  المفتوح 
تدخل قوى فلسطينية رسمية على خط 
سالحهم  وهو  الطعام  عن  إضرابهم 
تدخل  المحتل؛  مواجهة  في  الوحيد 
قام على كسر إضرابهم أكثر من مرة، 
يضاف  األسيرة،  الحركة  بوحدة  والعبث 
داخل  جماعات  إلى  تحويلهم  إليه 
حالة  كونهم  من  وتفكيكهم  السجون 
إلى قوى متعددة متناقضة في  واحدة 

األهداف والمطالب.
األسر  حالة  من  يسير  جزء  األمثلة  تلك 
األسرى؛  لها  خضع  التي  المزدوج 

إيجابي  تأثير  أداة  من  فتحولوا 
لدى  أسرى  إلى  الكفاح  في  كمدرسة 
نخبة مريضة تعيش لهدف واحد، وهو 
حساب  على  الفئوية  مصالحها  تأمين 
األسرى والشعب برمته، حتى لو اقتضت 
وظيفية  أداة  إلى  يتحولوا  أن  الضرورة 

في مدرسة المنسق. 
الحديث عن  يصبح  المشهد؛  وأمام هذا 
شعب؛  قضية  بكونها  األسرى  قضية 
مجرد ضرب من ضروب العبث ال يؤدي 
الثورة  تحولت  أن  بعد  نتيجة،  أي  إلى 
الفلسطينية من مثال حي تضرب فيها 
إلى  األرض قاطبة،  لكل شعوب  األمثال 
حالة موت سريري شارك الجميع بها من 
متواطئ وعاجز وشاهد على هذه الحالة 
الرثة التي تلف القضية برمتها وتخنق 

األسرى عمود الخيمة.
دون  األسرى  قضية  مقاربة  يمكن  فال 
يمكن  وال  برمتها،  القضية  مقاربة 
األسرى،  احتضان  دون  القضية  مقاربة 
والصمود،  القوة  أسباب  بكل  ومدهم 
قوائم  على  وضعهم  األسرى  يكفي  وال 
يزيل  ال  فهذا  لالنتخابات؛  الترشيح 
طوال  بهم  لحق  الذي  الغبن  عنهم 
القوائم  تلك  على  وضعهم  ألن  عقود، 
انتهجته  الذي  الخط  لنفس  امتداد  هو 
لتغطي  والفصائلية،  الرسمية  القيادة 
أيضاً  وهو  والمفضوح،  الواضح  عجزها 
الملهاة  بوابة  في  ليدخلهم  يمتد 
يجب  مما  أكثر  طالت  التي  العبثية 
فمشاركتهم  المعقول؛  حدود  وتخطت 
التشريعي  المجلس  النتخابات  الترشح 
طريق  على  واحدة  خطوة  تقدم  لن 
انتزاع حريتهم المعروف طريقها سلفاً، 
اللحظة؛  هذه  حتى  يتحقق  لم  والذي 
فأسرانا، الذين يمثلون نقطة النور التي 
تكاد تكون وحيدة في قضيتنا، والذين 
والقدرة  الصمود  شرف  نستمد  منهم 
على االستمرار؛ يحتاجون منا ليس لحملة 
وكفاحي  سياسي  لبرنامج  بل  انتخابية، 
أنف  عن  رغماً  أسرهم؛  من  يحررهم 
السجان، وال يتركهم لقمة سائغة حتى 
تنتهي محكومياتهم أو يحررهم الموت 
المقام سوى: يا عارنا منهم ومنا.في الزنازين، وال يسعني القول في هذا 
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يوم األسير الفلسطيني والحقيقة الغائبة

من عشر  السابع  في   ُيصادف 
 نيسان من كل عام »ذكرى يوم
اليوم هذا  الفلسطيني«،   األسير 
 الذي أقّره المجلس الوطني الفلسطيني
وتسليط والمعتقلين،  لألسرى   وفاًء 
 الضوء على قضيتهم والعمل على تحرير
 من ما زالوا يقبعون في سجون االحتالل

اإلسرائيلي.
  وتحل الذكرى هذا العام في ظل ارتفاع
 قائمة »عمداء األسرى« لتصل لنحو اثنين
 وستين أسيراً؛ معتقلين منذ أكثر من
ثالثة منهم  التوالي،  على   عشرين سنة 
قرن ربع  منذ  معتقلون  أسيراً   وثالثون 
 وما يزيد، بل وبينهم ثالثة عشر أسيراً
عاماً، ثالثين  من  أكثر  منذ   معتقلون 
األسيران كريم وماهر يونس  وأقدمهم 
عام ثاني/يناير  كانون  منذ   المعتقالن 
للسنوات قضاًء  األكثر  وهما   ،1983 
االحتالل سجون  في  متواصل   بشكل 
 على مدار التاريخ، وإذا ما أضفنا إليهم
 أولئك األسرى الذين تحرروا في صفقة
ثانية، اعتقالهم  وأعيد  األحرار«   »وفاء 

فإن الرقم سيرتفع.
وراء تنقضي  وأعمار  تمضي   سنوات 
 القضبان، ومعاناة تتفاقم بفعل السجن
وترتفع، تتمدد  واألرقام   والسجان، 
عليه؛ هو  ما  على  الحال  استمر  ما   وإذا 
 فسنكون بعد سنة أو سنتين أمام مئات
 من األسرى القدامى، ونحن نعدد سنوات

  سجنهم بعد العشرين!
في الثامن والعشرين من تشرين األول/
العشرون الذكرى  مرت   أكتوبر1988 
أسير أول  فكان  القاسم؛  عمر   العتقال 
الزمن؛ من  العقدين  سجنه   يجاوز 
معه وانتفض  رفضاً  القاسم   فانتفض 
األحرار وتحرك  تضامناً،  األسرى   رفاقه 
الجميع وطالب  دعماً،  السجون   خارج 
 باإلفراج عنه بعد أن أطلقوا عليه لقب

»مانديال فلسطين«.
  كلنا َيذكر ذلك؛ كان رقم عشرين في

 ذلك التاريخ هو األعلى، ومرت السنوات؛
أرقام بين  مكرراً  رقماً  العشرون   فصار 
جاء وقد  السنوات،  من  بكثير   تجاوزته 
 اليوم الذي استحق فيه قرابة أربعمائة
 أسير فلسطيني هذا اللقب، بعد أن قضوا
 عشرين سنة في السجن، بل أن العشرات
تلك اعتقالهم  سنوات  تجاوزت   منهم 

عبد الناصر عوني فروانة- أسير محرر وباحث متخصص في شؤون األسرى/ فلسطين

األفريقي الزعيم  التي أمضاها   السنوات 
العزل سجون  في  مانديال   نيلسون 
 العنصري في جنوب إفريقيا؛ أغلبيتهم
سابقة فترات  في  عنهم،  أفرج   قد 
ذكرنا –كما  فيما  مختلفة،   ومناسبات 
 أعاله- ما يزال نحو اثنين وستين أسيراً
 يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي

منذ ما يزيد على عشرين سنة.
أهداف بعيد  زمن  منذ  أدركنا   لقد 
 االحتالل من وراء االعتقاالت التعسفية
 واألحكام القاسية، ونعلم جيداً ما يسعى
احتجازهم استمرار  جراء  تحقيقه   إلى 
 والتعنت في اإلفراج عن رموز المقاومة؛
سعيها في  جادة  الفصائل   فكانت 
لدفع االستعداد  ولديها   لتحريرهم، 
فاجتهدت محاولة؛  كل   استحقاقات 
صفقات وأنجزت  مراراً  وحاولت   كثيراً 
كسر في  ونجحت  مرات،  عدة   التبادل 
 قيد اآلالف من األسرى رغماً عن المحتل؛
 فعززت ثقافة المقاومة وروح المواجهة
وأبقت الفلسطينيين،  لدى   والصمود 
األسرى كافة  لدى  معززاً  األمل   على 
»أوسلو« اتفاقية  وجاءت   والمعتقلين، 
وساهمت اتفاقيات،  من  أعقبها   وما 
بالحرية، األسرى  ُحلم  تحقيق   في 
من اآلالف  عن  اإلفراج  في   ونجحت 
 األسرى والمعتقلين، بالرغم مما اعتراها
نرى نكن  لم  لذا  وأخطاء؛  ثغرات   من 
ألسرى كهذه  كبيرة  أرقاماً  قبل   من 
 ومحررين يمضون عشرين وثالثين سنة

 وأكثر في سجون االحتالل.
انسداد ظل  وفي  األخير،  العقد   وخالل 
الفصائل دور  أن  نرى  السياسي،   األفق 
وباتت تراجع،  قد  كافة،   الفلسطينية 
 محاوالتها من أجل تحرير األسرى، تكاد

لسببين: يعود  وهذا  معدومة،   تكون 
غير أو  ذلك  فعل  عن  عاجزة  هي   إما 
محاولة، أي  استحقاقات  لدفع   جاهزة 
المقاومة تمتلكها  التي  األوراق   وما 
 في غزة إال نتيجة للعدوان اإلسرائيلي،
المقاومة لفصائل  مبادرة  نتاج   وليست 
 الفلسطينية، هذه هي الحقيقة الغائبة
وهي الجميع،  يدركها  أن  يجب   التي 
 من األسباب الرئيسية التي أدت وتؤدي
سجون في  األسرى  بقاء  استمرار   إلى 
الزمن من  لعقدين  اإلسرائيلي   االحتالل 
 وأكثر، خاصة وأن جزء كبير من هؤالء
أمل ال  العالية،  األحكام  وذوي   القدامى 
صفقات إطار  في  إال  بالحرية،   لهم 
ُبذل لما  تقديري  ومع  لذا   التبادل؛ 
وما حققته األسرى،   وُيبذل ألجل حرية 
التبادل من  »العملية السلمية« وصفقات 
إجراء بمكان  األهمية  فمن   إفراجات، 
ما وتدارك  لمسيرتنا،  وتقويم   تقييم 
 اعتراها من ثغرات وإخفاقات، بما يضمن
ويكفل األشكال  كافة  في   المزاوجة 
في إبقائهم  وعدم  األسرى  عن   اإلفراج 
وعقود طوال  لسنوات  االحتالل   سجون 

من الزمن.
جادة غير  االحتالل  دولة  كانت  وإذا    

يدور التي  التبادل  صفقة  إتمام   في 
لدفع مستعدة  وليست  حولها،   الحديث 
المعنيين من  فالمطلوب   استحقاقاتها؛ 
تحرك جديدة  ضغط  أدوات  عن   البحث 
القبول نحو  وتدفعها  الراكدة   المياه 
فنحن التبادلية؛  استحقاقات   بدفع 
في اإلسرائيليين  من  أكثر   معنيون 
ويقولون وقت،  أقرب  وفي  متى هو؟ فقل عسى أن يكون قريبا. اتمامها، 

األسرى الفلسطينيون: ثورة الحرية املستمرة
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كتاب صدى القيد لألسير القائد أحمد سعدات
عرض وقراءة

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

العزل؛ تلك السياسة الممنهجة التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون ومخابرات 
العدو، لتضع األسير/المعتقل الفلسطيني، في ظروف خاصة واستثنائية، بهدف 
خنقه/إعدامه اجتماعًيا وهزمه وإذالله نفسًيا وانهاكه والتهامه جسدًيا، فهي 
وليس  »وقائية«،  باعتبارها  قوانينهم  في  شرعوها  أنهم  رغم  انتقامية/ثأرية،  سياسة 
االنفرادي -هناك  العزل  في  متواصلة  تجربة سنوات طويلة  عاش  ممن  أصدق  هناك 
من أمضى ثالثة عشر سنة- أن يكتبها ويوثقها ويخرجها ليضع أمامنا كم المأساة التي 

يتعرضون لها في العزل.. لنسأل: أين الوقاية إذن؟! 

 إن ما يف السجن جسمك..»
 ..ليس ما يف السجن روحك

..فاحفظ القلب سليًما
«تنجز األمر العظيما 

 (هوشي منه)

عن  الصادر  القيد«  »صدى  كتابه  في 
بفصوله    ،2017 عام  في  الفارابي  دار 
بينها؛  فيما  والمتكاملة  المترابطة 
سعدات  أحمد  القائد  األسير  يستعرض 
لتحرير  الشعبية  للجبهة  العام  األمين 
االنفرادي،  العزل  سياسة  فلسطين؛ 
التعذيب  أساليب  أشد  أحد  باعتبارها 
األسرى،  بحق  مورست  التي  قسوة 
والتي من خاللها تجاوزت »إسرائيل« كل 
الدولية  واالتفاقيات  والقوانين  األعراف 
حقوق  وانتهاك  التعذيب  تحرم  التي 
اإلنسان، وتعتبر ممارستها جريمة حرب 
يعاقب عليها القانون الدولي، وإذ حاول 
»الكتاب« بمجمل التفاصيل التي حملها 
عن  الكشف  السياسة/العقاب؛  هذه  عن 
»سعدات«  يقول  حيث  وأبعادها،  أوجها 
العزل  سياسة  أن  »مع  مقدمته:  في 
بين  من  المئات  استهدفت  االنفرادي 
دخلوا  الذين  األسرى  من  اآلالف  مئات 
غير  اإلسرائيلية؛  والمعتقالت  السجون 

الدراسة ال تستطيع أن تغطي  أن هذه 
كل حقائقها ووضع أمورها في نصابها 
حين  الفرصة  هذه  تتاح  وقد  الدقيق، 
لهذه  خضعوا  من  كل  روايات  تجتمع 
تفاصيل  سرد  خالل  من  السياسة، 
لهذه  وأكمل  أشمل  لتغطية  يومياتهم 

المعاناة«.
العام  التاريخي  لإلطار  عرضه  وفي 
التأريخ  أن  يظهر  العزل،  لسياسة 
أيدي  بين  المتوفر/ة  المعلومات  كما 
»سعدات« واستطاع أن يدرجه/ها بعضها 
في كتابه، هو/ي بعد عام 1967، أي بعد 
لكل  احتاللها  »إسرائيل«  استكملت  أن 
الوطنية  الحركة  بدأت  حيث  فلسطين، 
امتداًدا  وأصبحت  بالتشكل  األسيرة 
لوجود األسرى الذين سبقوا هذا التاريخ، 
السلطات  خلفتها  التي  السجون  وكانت 
والقطاع  الضفة  في  والمصرية  األردنية 
ممتلئة؛ فضاًل عن مراكز االعتقال التي 

الجزء  في  البريطاني  االنتداب  خلفها 
المحتل من فلسطين عام 1948.

لقد امتألت السجون بعد أشهر قليلة من 
سياستها  سياق  وفي  الجديد،  االحتالل 
استندت إلى قوانين الطوارئ البريطانية 
تشتم  من  كل  اعتقال  لها  تجيز  التي 
رائحة انتمائه إلى المقاومة أو له عالقة 
شكل  كان  مهما  السياسية  باألحزاب 
توافرت  سواء  المقاومة،  هذه  ومقدار 
تقديمه  من  تمّكنها  بيانات  ضده 
ضده  تتوفر  لم  فإن  ال،  أو  للمحاكمة 
التي  اإلداري  االعتقال  فسياسة  األدلة؛ 
البريطاني  الطوارئ  نظام  إلى  تستند 

تنتظره بدون أدنى تأخير. 
قانونية؛  معايير  أي  هناك  يكن  ولم 
المشتبه فيه أشهًرا طويلة  فقد يمكث 
التحقيق دون تمتعه بحق  في زنازين 
زيارة ذويه أو محاميه أو حتى الصليب 
المعتقلون  يمثل  كان  ما  وغالًبا  األحمر، 
وال  قانوني،  تمثيل  دون  المحاكم  أمام 
القانونية  الشروط  أدنى  فيها  تتوفر 
اتساع  ومع  المعتقل،  حق  تضمن  التي 
بشكل  ازداد  وتبلورها  المقاومة  نطاق 
الفلسطينيين  المعتقلين  تصاعدي عدد 
وفي  االحتالل.   سجون  في  والعرب 
وإذاللهم  وقهرهم  تعذيبهم  سياق 
بالقوة منهم؛ لجأت  وانتزاع االعترافات 
»إسرائيل« إلى سياسة العزل االنفرادي، 
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استمرار  بغية  طويلة  أشهر  مدى  على 
فاستخدمت  المعتقلين؛  مع  التحقيق 
الشرطة  أقسام  منها  متعددة  مراكز 
أقسام  أو  األخضر«،  »الخط  داخل 
بالمقاطعات  تسمى  فيما  المخابرات 
والمراكز العسكرية األردنية أو المصرية 
التي تم احتاللها، إضافة إلى استخدام 
مع  للتحقيق  العسكرية  السجون  بعض 
أفراد  بين  خطرة  حاالت  اعتبرتهم  من 
الدوريات،  أسرى  وخصوًصا  المقاومة 
أو  األردنية  الحدود  اجتازوا  الذين  وهم 

المصرية أو اللبنانية أو السورية.
 ومع اتساع نطاق الحركة األسيرة اتخذت 
إدارة مصلحة السجون أشكااًل عدة للعزل 
والحكم  القضية  ملف  حسب  الجماعي؛ 
وأحياًنا  األسير/المعتقل،  بحق  الصادر 
قيادات  بعض  عزل  إلى  تلجأ  كانت 
الحركة األسيرة، بعد كل إضراب مطلبي 
سجن  زنازين  في  المعتقلون،  يخوضه 
في  أو  الغرض  لهذا  المجهزة  الرملة 
التي يحتجز فيها األسرى  أحد السجون 
سياسة  تطبيق  تم  حيث  الجنائيين، 
إجراءات العزل االنفرادي تدريجًيا، ُوربط 
بتشريع قانوني يحدد مدة العزل بثالثة 
شهور ُتجدد تلقائًيا، ومعروف أن العزل 
التواصل  له  الخاضعين  لألسرى  يتيح  ال 
األسيرة؛  الحركة  مكونات  بقية  مع 
سواء داخل ذات السجن المعزول فيه أو 

السجون األخرى.
ماذا تعني حالة العزل؟

حالة  تعني  ماذا  البعض:  يتساءل  قد 
بأنها  يعرفها »سعدات«:  والتي  العزل؟ 
يتميز  مكاني  حيز  في  األسير  وضع 
أي مظهر  خاٍل من  الفيزيائي،  بالضيق 
وجعلها  المختلفة  الحياة  مظاهر  من 
وعلى  ذلك،  أو دون  الدنيا  في حدودها 
االجتماعية  الحياة  مظاهر  منها  األخص 
حالة  في  األسير  إلبقاء  واإلنسانية، 
بتضييق  دائمين  وانحباس  حصار 
إلى  واإلنسانية  الفيزيائية  المساحات 
أدنى درجاتها؛ من خالل احتجاز األسير 
منفرًدا أو بصحبة أسير آخر في زنزانة 
على  مساحتها  تزيد  ال  وضيقة  معتمة 
2.5×1.5 متًرا، وهي على أية حال زنازين 
جدرانها  من  تنبعث  ومتسخة؛  قذرة 
وفيها  الدوام  على  والعفونة  الرطوبة 
فتحته  من  تخرج  قديم  أرضي  حمام 
الجرذان والقوارض وال تفصله عن بقية 
الزنزانة أية فواصل تذكر، ويوجد فيها 
إلى  تكون  ما  أقرب  هي  واحدة،  نافذة 
خرم في جدار منها إلى شباك مخصص 
الصاج  من  بلوح  مغطاة  وهي  للتهوية، 

والهواء  والهرب  التسلل  لمنع  السميك 
من  كهربائي  بمصباح  ومضاءة  أيًضا، 

الفلورسنت. 
المعزول  األسير  يمضي  أن  المقرر  ومن 
عشر  أحد  أو  اثنين  أو  عاًما  أو  شهًرا 
عاًما أو أكثر من عمره في هذا المكان، 
وتضاف إلى هذه العقوبة الفظة عقوبات 
من  المعزول  األسير  كحرمان  أخرى، 
مقابلة بقية األسرى، وقطع مياه الشرب 
واالستحمام عنه، وأحياًنا يمنع من زيارة 
واستقبال  إرسال  أو  ومحاميه،  ذويه 
والحرمان من  وإليهم،  رسائل من ذويه 
مقتنياته  مصادرة  وأحياًنا  الكانتينا، 
واألجهزة  واألوراق  الكتب  من  وحاجاته 
الكهربائية، وحرمانه من الفورة، وفرض 
وضربه  عليه،  مالية  وغرامات  عقوبات 
بالغاز المسيل للدموع والعصي، واقتحام 
معزله وتقييد يديه في السرير بواسطة 

القيود الحديدية.
الغالف القانوني لتشريع سياسة العزل

االحتالل  حكومة  أن  »سعدات«  يؤكد 
تجاهلت منذ نشأتها اللجوء إلى القانون 
األسرى  مع  عام  بشكل  تعاملها  في 
بتطبيق  تلتزم  ال  لهذا  الفلسطينيين، 
على  الدولية  التعذيب  مناهضة  اتفاقية 
الرغم من انضمامها إلى هذه االتفاقية، 
والقوانين  االتفاقات  من  بغيرها  وال 

الدولية.
ممارسة  اعتبار  يمكن  ذلك،  على  وبناء 
سياسة العزل في سجونها انتهاًكا للمادة 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  من  الخامسة 
العهد  من  السابعة  والمادة  اإلنسان، 
والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص 
اللتين حّرمتا ممارسة التعذيب والمعاملة 
بالكرامة  والحاّطة  والالإنسانية  القاسية 
انقطاع  يعتبر  حيث  قطعي،  بشكل 
الخارجي؛  بالعالم  االتصال  عن  السجين 
تنادي  التي  اإلنسانية  للشروط  مخالفة 

الخارجي  بالعالم  االتصال  السجين  بحق 
وال سيما في االتصال بأسرته.

كما تشكل عقوبة العزل انتهاًكا للقانون 
نظرنا  ما  إذا  خصوًصا  اإلنساني،  الدولي 
األسرى  عزل  يتم  التي  الظروف  إلى 
عليه  نصت  ما  وهذا  بها،  الفلسطينيين 
جنيف  اتفاقية  من  و92   91 المادتان 
في  المدنيين  بمعاملة  الخاصة  الرابعة 
أما  االحتالل،  وحاالت  المسلحة  النزاعات 
المادة رقم 76 من اتفاقية جنيف الرابعة 
واضح  بشكل  منعت  فقد   ،1949 لعام 
»النقل الفردي أو الجماعي باإلضافة إلى 
ترحيل األفراد من األراضي المحتلة إلى 

أراضي القوة المحتلة«. 
من  لسياستها  النقد  دائرة  اتساع  ومع 
وتلك  الدولي،  القانون  مؤسسات  قبل 
محلًيا  اإلنسان  بحقوق  تعنى  التي 
ودولًيا، بما في ذلك مؤسسات حقوقية 
»لجنة  أو  »بيتسيلم«  مثل  )إسرائيلية( 
رافق  وما  وغيرها،  التعذيب«  مناهضة 
التعذيب  لسياسات  فضح  من  ذلك 
بحق  األخرى  الخطيرة  واالنتهاكات 
االحتالل  حكومات  ُأجبرت  األسرى؛ 
تضبط  تشريعات  سن  على  المتعاقبة 
وتغطي في آن واحد سياساتها القمعية 
وتجاوزاتها، حيث شّرعت فيها ما ُسميَّ 
المعتدل«،  والجسدي  النفسي  »بالضغط 
األسرى  مع  التعامل  بصدد  بنًدا  وخص 
سميت  التي  معهم  التعامل  الئحة  في 
السجون؛  لمصلحة  القانونية  الالئحة 
يجيز عزل السجين انفرادًيا مدة تحددها 
لمن ترى أن وجودهم وفق  الضرورات، 
خطًرا  يشكل  لالعتقال  العادية  الشروط 

على أمن »الجمهور والدولة«.
 وكذلك شرعت »إسرائيل« من خالل سن 
الذي   1971 عام  السجون  مصلحة  قانون 
بحجج  األسير  بعزل  السماح  على  ينص 
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سياسة  العزل  أصبح  أن  إلى  أمنية، 
اإلسرائيلية،  السجون  كل  في  متبعة 
يعزل  أن  كل سجن  مدير  بإمكان  وبات 
أي أسير لمدد محددة -تطول وتقصر - 
بدون الرجوع إلى القضاء الذي هو أساًسا 

قضاًء شكلًيا. 
وفي عام 2006 جرى تعديل هذا القانون 
في  المعتقل  احتجاز  معايير  لتتوسع 
فرض  المخولين؛  وصالحيات  العزل، 
ابتداع  بعد  األسرى،  على  العزل  عقوبة 
وهو  السري(  )الملف  لذلك  السر  كلمة 
بما  المخابرات  جهاز  يخطه  الذي  الملف 
الكلمة  هذه  وباتت  مآربه،  مع  يتوافق 
الشكلي  القانون  تجاوزات  كل  تغطي 
والعزل،  اإلداري،  االعتقال  ومنها 
االغتيال،  حد  إلى  ولتصل  واإلبعاد، 
كل  تستخدم  أن  إلى  المسألة  ووصلت 
الكلمة  هذه  االحتالل  محاكم  أقطاب 
)الملف السري(، بما في ذلك ما يسمى 
إلى  فباإلضافة  العليا.  العدل  بمحكمة 
وتجاوزه  العزل  إجراء  قانونية  عدم 
التي  االتفاقيات  لجميع  بدرجات قصوى 
حّرمت التعذيب، فإنه يعتبر حالة مميتة 
من التعذيب، وفي حقيقته يتجاوز كل 
أشكال التعذيب التي تمارس ضد اإلنسان 
إعـدامه  قرار  تنفيذ  محاولة  خالل  من 
الروابط  كل  تقطيع  خالل  من  اجتماعًيا 
بين األسير المعزول ومحيطه االجتماعي 
قهره  أقلها  وفي  والخارجي،  االعتقالي 
ومعنوياته،  نفسيته  وتدمير  وإذالله 
حياته  تفاصيل  في  إغراقه  إلى  وصواًل 
المملة  اليومية؛  وهمومه  الشخصية 
والقاتلة، وبالتالي حجب اهتمامه باألمور 
العامة والجوهرية المرتبطة بالهم العام 

االعتقالي والقضية الوطنية.
أقسام العزل ونماذجها

التي  ونماذجها  العزل  أقسام  وعن 
في  تتشابه  فهي  »الكتاب«،  يتناولها 
الحياتية  وظروفها  العامة  سياستها 
نسبًيا  وتتفاوت  بعض،  مع  بعضها 
المكانية  بظروفها  آخر  إلى  قسم  من 
والزمانية، ويمكن حصر أنواع العزل في 
ثالثة أشكال أولها: عزل انفرادي قصير 
المدى يصل إلى عدة أسابيع؛ ضمن إجراء 
خطأ  نتيجة  األسير  له  يخضع  عقابي 
ويحكم  نظرهم،  وجهة  من  ارتكبه،  ما 
على األسير بالعزل فترة زمنية محددة، 
العقوبة  اتخذت  التي  المحكمة  وتكون 
نفسه  السجن  إدارة  من  تشكلت  قد 
لوائح  أو  إجراء  أي  إلى  العودة  بدون 
قانونية. وعزل جماعي يتكون من قسم 
كامل؛ هدفه األساسي هو إبعاد قيادات 

في  هو  كما  األسرى  بقية  عن  السجون 
االنفرادي  العزل  وأخيًرا  هداريم،  سجن 
حيث  واألصعب،  األقسى  وهو  المفتوح، 
يعزل األسير في زنزانته منفرًدا، أو مع 
ويمنع  الظروف،  أحسن  في  آخر  أسير 
األسرى مدة غير  التواصل مع بقية  من 
محدودة قد تصل إلى 13 سنة أو التواصل 
مع األهل، حيث يمكن أن تترافق عقوبة 
العزل بمنع الزيارة عدة سنوات، ويعتبر 
السجون  من  سجن  أي  في  العزل  قسم 
إدارة  إلى  بالنسبة  الهامة  األسرار  من 
السجن التي تكون مسؤولة عنه كما هي 
قسم  ولكن  السجن،  بقية  عن  مسؤولة 
العزل يتميز بظروف مستقلة؛ من حيث 
وقد  والمعمارية،  الهيكلية  الطبيعة 
يكون مستقاًل في بنائه، وبالتالي يكون 
ولكن  السجن،  أقسام  بقية  عن  معزواًل 
نفسها  اإلدارة  صالحيات  حدود  ضمن 
كعزل سجن أيلون – الرملة، وقد يكون 
جزًءا من البناء العام للسجن كعزل سجن 

الشارون.
من  العزل  أقسام  من  قسم  كل  يتكون 
 18 إلى  تصل  قد  الحجرات  من  مجموعة 
بينها  الشكلي  االختالف  ورغم  حجرة، 
وشبكة  والتهوية،  المساحة  حيث  من 
في  متشابهة  أنها  إال  الصحي،  الصرف 
المضمون بشكل كلي، حيث أن جميعها 
بنيت وصممت كي تكون مكاًنا لتنفيذ 
األسماء  متعددة  وهي  العزل  عقوبة 
العزل  أقسام  ومن  الجغرافي،  والوجود 
إيشل؛  كدار؛  اوهلي  )عسقالن؛  هذه: 
الرملة؛  جلبوع؛  ونفحة؛  النقب  ريمون؛ 
أن  »سعدات«  ويعتقد  الشارون..(. 
يكون قد تشارك في تصميمها مجموعة 
وخبراء  المعماريين  المهندسين  من 
والشرطة وكذلك علماء نفسيون،  األمن 
على  ذلك،  اعتقاده  ينطبق  ما  وأكثر 
في  افتتح  الذي  الرملة   – أيلون  عزل 

العام 2007.
مقومات صمود األسرى 

املعزولين
يذكر »سعدات« في كتابة »صدى القيد« 
المهمة  العوامل  من  العديد  هنالك  أن 
صالبة  أولها:  العزل؛  أسرى  صمود  في 
األيديولوجي   - العقائدي  انتمائهم 
أهداف  أهم  كسر  ما  وهذا  والوطني، 
المناضل  بين  االرتباط  بقطع  العزل؛ 
القضية  إلى  فاالنتماء  والجماعة؛ 
بما  العضوية  الجماعة  يجعل  الوطنية 
مع  حاضرة  وأهداف  قيم  من  تمثله 
القائد  كتب  كما  الدوام،  على  األسير 
االنتماء  فوتشيك«؛  »يوليوس  الشيوعي 
ومعنوية،  عضوية  كرابطة  الجماعة  إلى 

الشعب  ورسالة  النضال  بعدالة  والقناعة 
اإلنسانية؛ تشكل حجر الزاوية في تصليب 
اإلرادات والعزائم وتعزيز مقومات قهر 
بأساليبها  الصهيونية  القمع  أدوات 
االستناد  وثانيها:  المتنوعة.  وبرامجها 
قيم  تسوده  اعتقالي  مجتمع  إلى 
تشكل  وقد  والمحبة،  واأللفة  التضامن 
الصعبة  حياته  المجتمع من شروط  هذا 
في  ساهمت  التي  الخاصة  وعالقاته 
وعوامل  العزل  ونتائج  إفرازات  مواجهة 
وثالثها:  والنفسي.  االجتماعي  القهر 
واقع  يطوعون  كيف  تعلموا  األسرى  أن 
السجن  في  فعاشوا  وتحدياته؛  السجن 
وأسسوا  فيهم،  السجن  يعيش  أن  دون 
بعًضا  بعضهم  مشكالت  على  لالنفتاح 
وانتصروا على قيم االنغالق على الذات؛ 
وتعلموا  السجان،  استهدفه  لما  خالًفا 
كيف يقطعون الوقت دون أن يقطعهم 
ولجأوا إلى برمجة حياتهم داخل عزلهم 
الرياضة  ممارسة  في  الوقت،  واستثمار 
وإعداد  والطهي  التنظيف  وأعمال 
الطعام وإدارة الحوارات االجتماعية مهما 
سياسًيا  عنوانها  كان  أو  قصيرة،  كانت 
وأخيًرا  ترفيهًيا،  أو  رياضًيا  فكرًيا؛  أو 
تيسير  منها  -بما  والكتابة  بالقراءة 
وقراءاتهم  أفكارهم  مجددين  لديهم- 
الرسائل لألهل واألقارب.. وغير  وإعداد 
بساطتها  -على  النشاطات  من  ذلك 
وأهميتها- التي يمارسها األسرى داخل 

السجن.
ما  وبعكس  بأنه  ذكره،  الجدير  ومن 
السجون  مصلحة  إدارة  إليه  تعمل 
ممن  مجموعة  فإن  العدو؛  ومخابرات 
عضوية  كونت  العزل  تجربة  عاشوا 
اجتماعية مفتوحة بعيدة عن االنغالق، 
الحاجة إلى إشباع  الوعي وإما  إما بفعل 
العزل؛  ظروف  من  الناتج  الحسي  الجوع 
الجميع، وأفراد أسرهم  فالجميع يعرف 
من  الرغم  على  االجتماعية،  وقضاياهم 
الثنائي  العزل  العدو تعمد في حالة  أن 
من  عضًوا  أو  ومتديًنا  يسارًيا  يضع  أن 
أو  حماس مع آخر من فتح في محاولة 
الفكرية  خالفاتهم  تؤدي  أن  تقدير 
حياتهم  تنغيص  إلى  والسياسية 
القضية  إلى  االنتماء  لكن  االجتماعية، 
طّوع  السجان  لقهر  الواحد  والخندق 
لتعميق  مادة  وجعلها  الخالف  عناصر 
التفاعل االجتماعي، وأصبحت المناكفات 
تساعد  مداعبات  األحيان؛  من  كثير  في 
على كسر الوقت وقهره وتعزيز الترابط 
العزل؛  تجربة  وحدت   وقد  االجتماعي، 

ف..
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األسرى من المشارب الفكرية والسياسية 
في  وصهرتهم  كافة،  واالجتماعية 
القسم  صعيد  على  واحدة  أسرة  بوتقة 
العزل؛  أقسام  امتداد  وعلى  الواحد 
ومعاناة  الوحدة  عن  الناشئة  فالعوامل 
القيد دخلت كعوامل مساندة في توحيد 
محيطهم  ووسعت  األسرى،  مشاعر 
التعارف  شبكة  وتوسعت  االجتماعي، 
عندما  خصوًصا  المعزولين  ُأسر  لتشمل 
اإلذاعية؛  المحطات  بعض  خصصت 
برنامًجا للتواصل االجتماعي بين األسير 

وأسرته.
صمود  في  ساهم  الذي  الرابع  والعامل 
األسرى المعزولين، هو الدور الذي لعبه 
المحامون أو كما يمكن أن يطلق عليهم 
الذين أو  الرحمة(  بجدارة لقب )مالئكة 
أسباب  أهم  من  كن  أو  كانوا  اللواتي 
إرهاب  على  المعزول  إرادة  انتصار 
المعزولين  أسرة  من  وجزًءا  السجان 
وعالمهم، فقد كانوا متطوعين لتقديم 
وذويه،  األسير  بين  للوصل  خدماتهم 
أو  شخصية  حسابات  أية  عن  بعيًدا 
التعرض  من  البعض  خشية  أو  فئوية، 
إلجراءات عقابية من قبل جهاز الشاباك.

تحرك  كان  أيًضا؛  المهمة  العوامل  ومن 
ملف  لفتح  الدائم  األسيرة  الحركة 
العزل االنفرادي في أي حوار مع ضباط 
مديرية مصلحة السجون، مروًرا بالوقفات 
وصواًل  الجزئية  واإلضرابات  التضامنية 
هذه  أكدت  وقد  العام،  اإلضراب  إلى 
أو  العزل  داخل جدران  الجزئية  المعارك 
المظلوم؛  إرادة  أن  عام  بشكل  السجون 
آالت  من  أقوى  الدوام  على  ستظل 
تتغذى  التي  والقهر  والبطش  القمع 
وأهدافه  االحتالل  وجوهر  طبيعة  من 
الفلسطيني  اإلنسان  على  القضاء  في 
يقبل  جديد  فلسطيني  إلى  تحويله  أو 
كما  أرضه،  ونهب  الُمستعِمر  بوجود 
المريضة  الُمستعِمر  نفسية  تحركها 
والمشبعة بالحقد والعنصرية واإلرهاب، 
وإيمان  وبثقة  القول،  نستطيع  لكن 
أرض  في  شعبنا  وحق  قضيتنا  بعدالة 
بأن  المستمر،  الوطني  وكفاحه  وطنه، 
هذا االحتالل وأدواته؛ باتت تعيش في 
تحاصرها  آخر؛  بعد  يوًما  تتسع  عزلة 
قوى السلم والتقدم والحرية على امتداد 
الُمستعبِدين  الكون، بما يؤشر بأن حلم 
والدة  فجر  مع  تشكل  الذي  بالتحرر 
طوباوًيا  يكن  لم  العبودية  مجتمع 
والطبيعة  الكون  سّنة  مع  تناقًضا  أو 
آخذة  تاريخية  إمكانية  بل  اإلنسانية، 

األسرى الفلسطينيون: ثورة الحرية املستمرة

األسير الفلسطيني:
جريمة حرب

الصهيونية  العنصرية  العصابة  أدخلتهم  فلسطيني  مليون  يقارب  ما 
لسجونها منذ العام 1967، فيما ال تتوفر أرقام واضحة عن الفترة السابقة 
الصهيوني على أرض فلسطين،  االستعماري  المشروع  بداية  منذ  امتدت  والتي 
الفلسطينية  ورغم كل ما قد يقال من حقائق حول ما أنجزته الحركة الوطنية 
األسيرة ودورها المتقدم في مقاومة االحتالل وتثبيت الهوية الفلسطينية، فإن 
جوهر هذه القضية وحقيقتها التي ال يجب أن تغيب هو كونها جريمة حرب، 
وواحدة من أبشع أشكال الجرائم ضد اإلنسانية، هذا التوصيف هو ضرورة ألي 
برنامج عمل وطني في ملف األسرى؛ فاألسرى على بطولتهم هم ضحايا لهذا 

االحتالل.
وفًقا لهذا الفهم ال يمكن تجاوز حقيقة بسيطة حول الغبن الشديد الذي تلحقه 
مقاربة قضية األسرى الفلسطينيين في الصراع مع العدو الصهيوني وفق المعايير 
هذه  ُتسقط  إذ  المتحاربة؛  األطراف  بين  األسرى  بملفات  الخاصة  التقليدية 
المقاربة حقيقة الجريمة الصهيونية، فمعظم من تعتقلهم سلطات االحتالل هم 
مدنين لم يشاركوا في القتال ضد قواته، وال يتمتع األسرى الفلسطينيين في 
سجون االحتالل بالحد األدنى من حقوق أسرى الحرب، فيما يشير المسار التاريخي 
لسياسات سلطات االحتالل واألعداد الهائلة التي شملتها االعتقاالت بدورها كأحد 
سياسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وليس كنتاج عن حالة حرب وصراع 

مسلح، وهو ما يضعها في نطاق جرائم الحرب.
ومعسكرات  السجون  لملء  السعي  والمستمرة، هي  الدائمة  االحتالل  سياسة  إن 
االعتقال باألسرى الفلسطينيين، لهذا لم تتوقف االعتقاالت يوًما، وتطال األطفال 
والشباب والنساء وكبار السن، وعليه قد تجد المقاومة صعوبة في هدف تبييض 
المعتقالت من خالل صفقات تبادل األسرى، لكن هذا األمر يجب أن يبقى هدًفا 
هذا  مع  الصراع  وشمولية  استمرارية  من  تطبيقاته  كما  مغزاه  يأخذ  لها؛  دائًما 

العدو على األرض واإلنسان مًعا.
نهاية  وال  الصهيوني،  االحتالل  بوجود  ومعاناتهم  األسرى  قضية  ترتبط  إذن؛ 
متخيلة لهذا الملف طالما استمر االحتالل، ولكن معاقبة العدو الصهيوني على 
جرائمه بحق األسرى هي مسؤولية جماعية، يجب أن ينهض بها الكل الفلسطيني، 
تتحمل فيها الجهات الرسمية الفلسطينية دور أساسي في تصعيد الملف دولًيا، 

ووضعه بين يدي المحكمة الجنائية الدولية،
وصفقات  المضاد  األسر  عمليات  خالل  من  األسرى  لتحرير  المقاومة  فعل  أما   
التبادل، فهي األداة الوطنية لتحرير الوعي الشعبي من هيمنة أفكار حول إطباق 
االحتالل على مصير اإلنسان الفلسطيني؛ فحين تحرر المقاومة أسير أو ألف من 
لألهداف التي ناضل وضحى هؤالء األسرى من أجلها.سجون االحتالل فإنها تحرر إرادة القتال، وتحرر الوعي، والهوية، وتعيد القيمة 

خاص »الهدف«
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مصطلحات اعتقالية*
إعداد األسيرين: كميل أبو حنيش ووائل الجاغوب

عضوي اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ سجن وعزل رامون 

غالبا ما نسمع مصطلحات تخرج من وراء القضبان، وال ندرك فحواها الحقيقي، 
وما يلي جزء من قاموس األسرى الذي يجب أن يكون متداوال لفهم ما يمرون 

به ومفردات صراعهم مع السجان وظروف عيشهم في معتقالت العدو.

-اللجنة الوطنية العامة:
عن  المسؤولة  الوطنية  الهيئة  هي 
الجماعي  االعتقالي  العمل  جوانب 
لألسرى، يتمثل في إطارها كافة القوى 
بواقع  بالسجن  المتواجدة  السياسية 
الجهة  وتعتبر  تنظيم،  لكل  ممثل 
إدارة  أمام  األسرى  بتمثيل  المخولة 
الوطنية،  االتفاقات  وبصياغة  السجون، 
االعتقالية  القرارات  وإصدار  واللوائح، 
التي يلتزم بها األسرى جميعاً، وفي كل 
سجن تتواجد لجنة وطنية عامة يتفرع 
منها لجان فرعية في كل قسم بالسجن.

-ممثل التنظيم:
ليكون  اختياره  يتم  الذي  الشخص  هو 
ممثل التنظيم في إطار اللجنة الوطنية 
ممثل  ويكون  السجون،  إدارة  وأمام 
الحزبية  هيئته  في  عاماًل  التنظيم 
لكل  ويحق  داخلياً،  وُينتخب  الداخلية، 
أن  ويراعى  ممثله،  استبدال  تنظيم 

يكون صاحب قدرات وإمكانيات.
-البرنامج النضالي:

عليه  التوافق  يتم  الذي  البرنامج  هو 
ويشمل  القوى،  كافة  بمشاركة  وطنياً 
الخطوات االحتجاجية التي سيقرر عموم 
وأهدافها  وتاريخها،  طبيعتها  األسرى 
الهدف  وتحديد  تحقيقها،  المنوي 

أن  أحياناً  ويمكن  لها،  واألعلى  األدنى 
واحد  لتنظيم  شاماًل  البرنامج  يكون 
خطواته  وتكون  السجون،  مستوى  على 
البرنامج  وقيادة  وآلياته  محدودة 

وكيفية قياسه.
-االضراب املفتوح عن الطعام:

نهائياً  الطعام  تناول  عن  االمتناع  هو 
أو الماء بعد أن يتم منع تزويد األسرى 
تاريخ  تحديد  دون  ويستمر  بالملح، 
على  اإلضراب  برنامج  ويقوم  إلنهائه، 
تصويت  وآلية  وشعار،  وقيادة  مطالب 
اإلضراب،  لتعليق  الوطنية  اللجنة  لدى 
استراتيجياً  سالحاً  األسرى  ويعتبره 
داخلي  استفتاء  إجراء  يستدعي  وقراراً 

للذهاب لهذا الخيار.
-اإلضراب الجزئي عن الطعام:

هو اإلضراب المحدد ليوم أو اثنين حيث 
يعتبر اإلضراب لمدة ثالثة أيام متتالية 
إضراباً مفتوحاً، أما في اإلضراب الجزئي 
المقدمة  الطعام  وجبات  إعادة  يتم 
تناول  يمكن  لكن  السجون،  إدارة  من 
كان  إذا  الغرف  داخل  متوفر  طعام  أي 
على إجراء أو خطوة  احتجاجياً  اإلضراب 

من إدارة السجون.
-اإلضراب املفتوح املسقوف:

يتم  ال  الطعام  عن  مفتوح  إضراب  هو 

يكون  لكن  الماء،  سوى  تناول  خالله 
محدود المدة سلفاً لمدة أسبوع أو اثنين، 
للتضامن مع أسرى مضربين  وهذا يتم 
كما تم مع إضراب الرفيق بالل كايد، أو 
إداريين، حيث  ما تم مع إضراب أسرى 
أن هذا اإلضراب تضامني مسقوف بمدة 

زمنية.
-اإلضراب التضامني:

إضراب محدد ليوم أو أكثر خالله ال يتم 
وهدفه  المدة،  ومحدود  الطعام،  تناول 
وتلقائياً  مضربين  أسرى  مع  التضامن 
طعام  أي  تناول  عن  يمتنعون  األسرى 
يحدد  واحد؛  يوم  أو  ليومين  كان  إذا 

وقته 24 ساعة أو 12 ساعة.
-اإلضراب االحتجاجي:

احتجاج على إجراءات  إعادة وجبات  هو 
تناول  لألسرى  ويمكن  السجون،  إدارة 
والمدة  الغرف،  داخل  والشراب  الطعام 
يومين  الواحدة  للخطوة  القصوى 
بعد  االستمرار  ويمكن  متتاليين، 

التوقف لوجبة أو يوم.
-اإلضراب الفردي:

هو اإلضراب الذي يخوضه أسير أو أكثر 
وتكون  اإلداريين  األسرى  مع  تم  كما 
مسؤولية اإلضراب لألسير المضرب، وهو 
أو  اإلضراب  استمرار  في  القرار  صاحب 
وهذا  له،  الدعم  استمرار  مع  تعليقه، 
اإلداريين  األسرى  لدى  معتمد  الشكل 

بشكل رئيسي.
-اإلضراب التحذيري:

وهو إضراب بالعادة ليوم واحد؛ يقوم به 
إلدارة  تحذيرية  برسالة  مرفوقاً  األسرى 
بخطوات  الشروع  سيتم  بأنه  السجون؛ 

إضراب أوسع أو أشمل.
-العدد اليومي:

يتم عد األسرى ثالث مرات يومياً، واحدة 
ظهراً  والثانية  السادسة،  الساعة  صباحاً 
والثالثة  والنصف،  عشر  الحادية  الساعة 
على  ويتوجب  السادسة،  الساعة  مساًء 
مرات  ثالث  العدد  على  الوقوف  األسرى 

يومياً.
-التشخيص:

أحد  يقوم  حيث  المساء،  عدد  مع  يتم 
ويقوم  األسير  اسم  بذكر  السجانين 
اإلجراء  وهذا  عائلته،  اسم  بذكر  األسير 
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يومي مساًء.
-فحص الشبابيك: 

يتم فحص شبابيك الغرف يومياً مرتين؛ 
والثانية  التاسعة،  الساعة  صباحاً  األولى 
عصراً الساعة الثالثة، ويتم إفراغ الغرف 
مجاورة  غرف  إلى  ونقلهم  األسرى  من 
االنتهاء  وبعد  الفحص،  انتهاء  حتى 
األسرى  إعادة  يتم  األولى  الغرفة  من 
لها، ويستمر فحص الشبابيك من نصف 

ساعة إلى ساعة يومياً.
-املداهمات الليلية:

اقتحام الغرف لياًل، حيث تقوم قوة من 
إدارة السجن أو وحدة تفتيش بمداهمة 
الغرف لياًل ما بعد الساعة العاشرة، حيث 
األسرى  وتخرج  الغرفة  القوة  تقتحم 
أوقات  بالتفتيش؛  وتبدأ  منها مكبلين 
بساعات  محدودة  غير  الليلية  المداهمة 

ليلية أيضاً.
-الوحدة:

العام  التفتيش  وحدات  على  ُتطلق 
بالمداهمات  الخاصة  ودارور«  »يماز  مثل 
بعد  الغرف  تقتحم  حيث  والتفتيش، 
ساعات،  عدة  بتفتيشها  وتقوم  الفجر 
وال ُتبقي أّياً من أغراض الغرفة دون أن 

تفتشها وتخرجها كاملة.
-وحدة النحشون:

وحدة النقل، وهي مسئولة عن البوسطة، 
اقتحام  لدى  للقمع  إحضارها  ويتم 

السجون أيضاً.
-وحدة املاتسادا:

وحدة قمع أسسها مدير مصلحة السجون 
يحمل  2003؛  عام  جانوت«  »يعقوب 
أعضاؤها بنادق تطلق رصاص مطاطي 
أو دمدم؛ مسؤولة عن استشهاد األسير 
عام  النقب  سجن  في  األشقر  محمد 
2008، وهي وحدة اقتحام، وقد ساهمت 
المتضامنة:  السفينة  على  بالسيطرة 

مرمرة.
-تفتيش األقسام:

واقتحام  صباحاً،  القسم  مداهمة  يتم 
مباشرة  األسرى  ونقل  كاملة  غرف 
ودون  آخر،  سجن  إلى  تفتيشهم  بعد 
التفتيش  بحجة  الشخصية؛  أغراضهم 

الذي يستمر أسبوعاً وأحياناً أكثر.
-التفتيش العاري:

يتجرد  أن  على  األسير  إجبار  يتم 
األسرى  خاض  وقد  كافة،  مالبسه  من 
التفتيش،  من  األسلوب  هذا  ضد  نضاالً 

واستطاعوا الحد منه.

-التفتيش الجسدي:
يتم  وال  عليها،  المتوافق  الصيغة  هي 
يتم  بل  مالبسهم،  من  األسرى  تجريد 

تفتيشهم باليد وبجهاز الكتروني.
-رفض التشخيص:

في  األسرى  يستخدمها  نضالية  خطوة 
على  الرد  عدم  وتعني  االحتجاج،  إطار 
التشخيص المسائي؛ يذكر الضابط االسم 

وال يرد األسير.
-التشخيص باسم أسير آخر:

وهو الرد باسم أسير مضرب عن الطعام، 
أو أسير من المرضى كما حدث مع األسير 
اسم  السجان  يذكر  كايد،  بالل  المضرب 
كايد،  بالل  باسم  يرد  واألسير  األسير، 
الخطوة  هذه  السجون  إدارة  وتعتبر 

تمرد.
-تعليق فحص الشبابيك:

األسرى  بموجبها  يرفض  نضالية  خطوة 
ومماطلة  الشبابيك،  لفحص  الخروج 
السجن،  تغلق  التي  السجون  إدارة 
التوتر  مستوى  ترفع  خطوة  وتعتبر 

وتستدعي إحضار قوات.
-إغالق القسم:

حيث يقوم األسرى بإدخال كافة األسرى 
العمال من مرافق العمل، ومرفق توزيع 
الطعام، أو إخراج النفايات أو التنظيف، 

ورفض الخروج لباحة السجن.
-التلكؤ عن العدد:

بالوقوف مباشرة  األسرى  حيث ال يقوم 
غرفة  كل  في  تعطيله  والهدف  للعدد، 
أطول فترة ممكنة، وهو يرهق اإلدارة 
عن  تقرير  رفع  عليها  يتوجب  والتي 

اإلنجاز العددي بشكل يومي.
-االحتجاج على العدد املسائي:

حيث يقوم كل أسير بالوقوف والحديث 
قضية  حول  لدقائق  العدد  ضابط  مع 
والهدف  لالحتجاج  عليها  متفق 

التعطيل وخلق التوتر.
-عقد جلسات موحدة:

العدد بعقد جلسات  يقوم األسرى وقت 
داخل الغرف، بحيث يجلسون على شكل 
هناك  أن  لإلدارة  مؤشر  وهذه  دائرة، 

توتر.
-الخروج لفورة الرياضة:

يتم السماح يومياً بإخراج 20 أسير لباحة 
السجن صباحاً للرياضة، وهناك مطالبات 
والوقت  األسرى  عدد  لزيادة  دائمة 
باستمرار  كان  وهذا  لذلك،  الممنوح 
السجون  إدارة  بين  للتوتر  مصدراً 

واألسرى )بتصرف(.

-الخروج بزي السجن للباحة:
اللباس  وهو  البني،  اللباس  ُيلبس  حيث 
السجن  لباحة  والخروج  لألسير،  الرسمي 

وهذا يعتبر استنفاراً.
-مقاطعة العيادة:

السجن،  لعيادة  الخروج  األسرى  يرفض 
وهذه  الدواء،  استالم  رفض  ويتم 
الخطوة تستخدم لالحتجاج على سياسة 

اإلهمال الطبي المتعمد.
-حل التنظيم:

األسرى  بموجبها  يقوم  خطوة  وهي 
بإبالغ إدارة السجون أنه تم حل التنظيم، 
وعلى  مباشرة،  أسير  كل  مع  والتعامل 
المطروحة  اإلشكاليات  تحل  أن  اإلدارة 
الطعام  توزع  وأن  أسير  كل  قبل  من 
وُتخرج الفورة، وتنظم الخروج للعيادة، 
والبوسطة، ويتم إرهاق اإلدارة بطلبات 

وتبقى في حالة توتر.
-الطعن:

حالة  في  استخدامه  يتم  أسلوب  وهو 
مس كرامة األسير أو األسرى أو العائالت 
السجون  إدارة  إبالغ  ويتم  الزيارة،  لدى 
مسبقاً أن الرد على حدث معين، سيكون 

بالطعن، وهذا ما تم عدة مرات.
-مقاطعة اإلدارة أو أحد ضباطها:

رفض  تم  حيث  األسرى،  يتخذه  إجراء 
نتاج  ضابط  أو  سجان  مع  الحديث 
وال  اإلدارة،  أو  األسرى  بحق  تصرفاته 
ظرف،  أي  تحت  معه/ها  التعامل  يتم 
داخلي  بيان  عبر  الوطني  القرار  ويعمم 

على األسرى.
-مقاطعة الكانتينا:

األسعار،  غالء  على  لالحتجاج  خطوة 
حيث يرفض األسرى الشراء من الكانتينا 
احتجاجاً على غالء األسعار، وهذه الخطوة 

مؤثرة وتدفع إدارة السجون للحوار.
-التكبير لياًل:

مرات  لخمس  بالتكبير  األسرى  يقوم 
محددة،  بساعات  عليها  متفق  أكثر  أو 
إدارة  واستنفار  إرباك  إلى  يؤدي  مما 

السجون.
-حرق الغرف:

األسرى  أيدي  على  الغرف  حرق  يتم 
متقدمة،  خطوة  وهذه  بداخلها،  الذين 
الماتسادا  وحدات  اقتحام  تستبق 
في  غرف  حرق  سابقاً  تم  وقد  للغرف، 

سجني نفحة وجلبوع.
-الرجاوي والدعاوي:

السجون  إلدارة  الرسائل  األسرى  يوجه 
رفع  ويتم  معين،  أمر  على  كاحتجاج 

األسرى الفلسطينيون: ثورة الحرية املستمرة
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التعليم  مثل  قضايا  حول  دعاوي 
الحياة  وشروط  الصحي،  والموضوع 

اليومية وضغط إدارة السجون.
-التمرد:

عدم  تعني  متقدمة  خطوة  وهي 
الرد  وعدم  نهائياً،  العدد  على  الوقوف 
اللباس  ورفض  اليومي،  التشخيص  على 

المخصص لألسر »البني«.
من  والخروج  النقل  -طلبات 

القسم:
يقوم مئات األسرى بطلبات نقل ويخرج 
العشرات بأغراضهم من القسم احتجاجاً 
على سياسة اإلدارة، وتشّكل هذه الخطوة 

ضغطاً عليها.
-مقاطعة الصليب األحمر:

األقسام؛  إلى  الصليب  يدخل  ال  حيث 
ودعمه  دوره  تقليص  على  احتجاجاً 
ورعايته للزيارات مرتين شهرياً إلى مرة 

واحدة. 
-التفاعل بعد منتصف الليل:

معينة  ساعة  على  األسرى  يتفق  حيث 
والطلب من  مثاًل،  الثالثة صباحاً  الساعة 
والحديث  الغرف،  إضاءة  السجن  إدارة 
لمدة  قسم  كل  وداخل  األقسام  بين 
استنفاراً  يعني  ما  وهذا  ساعة،  نصف 

ليلياً إلدارة السجون.
-العقوبات الجماعية:

األسرى،  على  السجون  إدارة  تفرضها 
الغرامات  وفرض  الزيارات  منع  مثل: 
الخطوات  إثر  على  تأتي  والتي  المالية، 
بقرار  أو  األسرى  قبل  من  النضالية 
مثل:  األسرى،  على  للتضييق  سياسي 

منع التعليم.
-العقوبات على أساس سياسي:

العقوبات  مثل  التنظيم  على  ُتفرض 
بعد  حماس  أسرى  على  ُفرضت  التي 
حرب غزة عام 2014، حيث سمح بالزيارة 
مبلغ  وُحدد  شهرين،  كل  واحدة  مرة 
المحطات  عدد  وتقليص  الكانتينا 

المسموح بمتابعتها.
-عقوبات ضد األسرى:

منها:  أسير،  كل  على  فرضها  يتم 
إخراج  منع  الكانتينا؛  منع  الزيارة؛  منع 
الرياضة  لفورة  الخروج  منع  الرسائل؛ 
تفرض  التي  المالية  الغرامات  صباحاً؛ 
على األسير الذي تعتبره إدارة السجون 

قد خالف أوامرها.
-العزل االنفرادي:

إدارة  قرار  على  بناًء  األسير  ُيعزل 
من  عزالً  يعتبر  العزل  وهذا  السجون 

على  بناًء  عزل  وهناك  السجون،  إدارة 
قرار األجهزة األمنية، ويعتبر هذا عزالً 
أمنياً وهو أصعب، ويوجد أقسام خاصة 
بالعزل في السجون، وال يسمح للمعزول 
بالزيارة أو أن يخرج للفورة سوى ساعة 
أو  آخر  أسير  مع  العزل  ويكون  يومياً، 
عن  أشهر  ستة  بعد  ويجدد  وحيد، 

طريق المحكمة. 
-عقوبة الزنازين:

األسير  على  الزنازين  عقوبة  فرض  يتم 
حيث  يوماً،   21 إلى  تصل  مختلفة  لمدد 
يتواجد األسير وحده ويسمح له بامتالك 
األدنى  والحد  الشخصية،  التنظيف  مواد 
في  الفورة  عنه  وتمنع  المالبس،  من 

األسبوع األول.
-تحويل الغرف إلى زنازين:

من  الكهربائية  األدوات  سحب  يتم 
الماء،  وسخان  التلفاز،  مثل  الغرف 
وغيره،  والراديو  الكهربائية،  والبالطة 
ساعة  للفورة؛  والسماح  الغرف،  وإغالق 
في  العقاب  ويستمر  يومياً،  واحدة 

السجن أسبوع واحد أو أكثر.
-الهيئات العامة لألسرى:

على  منتخبة  للتنظيم؛  هيئات  وهي 
عن  مسئولة  تكون  السجون؛  مستوى 
هيئات  ويوجد  تنظيم،  لكل  األسرى 
والجهاد  والشعبية  حماس  ألسرى  عامة 
والديمقراطية تنسق الخطوات ضد إدارة 
الحوارات  عن  مسئولة  وتكون  السجون، 
التنظيمية  مهامها  جانب  إلى  معها، 

األخرى.
-الهيئات املحلية:

يتواجد في كل تنظيم بكل سجن هيئة 
عن  مسؤولة  تكون  منتخبة؛  محلية 
داخلية  متعددة  مهام  لديها  السجن، 

واعتقالية.
-قيادة فرع السجون:

وهي قيادة فرع الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين داخل السجون، وتعتبر الهيئة 

العامة ألسرى الجبهة الشعبية.
-االنقسام:

فصل  خالل  من  السجون  داخل  تظهر 
فتح  أسرى  بها  يتواجد  التي  األقسام 
أقسامه  له  تنظيم  كل  حيث  وحماس، 
التي يسيطر عليها منذ بداية االنقسام، 
والحركة  السجون  على  أثر سلباً  ما  وهو 

األسيرة.
-سجون الجنوب:

في  جغرافياً  تقع  التي  السجون  وهي 
جنوب فلسطين، مثل: )نفحة، والنقب، 

ورامون، وسجن بئر السبع(.
-سجون الشمال:

شمال  التي تقع جغرافياً  السجون  وهي 
وهداريم،  )مجدو،  مثل:  فلسطين، 
شمال  اصطالح  األسرى  ويستخدم 

وجنوب(.
-املعبار:

وهو قسم يتواجد فيه األسرى كمحطة 
للمحاكم،  والخروج  السجون  بين  للنقل 
مزرية  المعبار  في  األقسام  وأوضاع 
تلفاز  يوجد  وال  المقدم سيء،  والطعام 
أقسام  وتتواجد  الحشرات،  بها  وينتشر 
والرملة،  السبع،  بئر  سجن  في  المعبار 

ومجدو.
-البوسطة:

األسرى  نقل  يتم  التي  الحافالت  وهي 
بها، وتكون بمسئولية فرق »النحشون« 
وهي حافالت حديدية؛ مقاعدها حديدية 
ومغلقة، ويستمر تواجد األسرى بداخلها 

أثناء النقل لساعات.
-عيادة الرملة:

ويطلق  السجون،  إدارة  مقر  وهي 
إحضار  يتم  الطبي؛  المركز  عليها 
ويتواجد  بها،  الطبية  للمراجعة  األسرى 
بها  يتواجد  لألسرى  قسم  العيادة  في 
مزمنة  أمراض  من  يعانون  أسيراً؛   15

معزولين تماماً.
-عيادة سجن السبع أو أيشيل:

سجون  من  األسرى  إخراج  يتم  حيث 
أطباء  وهناك  السجن  لعيادة  الجنوب 
هذه  وإمكانيات  للفحص،  مختصون 
وضعها  ويتم  متواضعة،  العيادة 
المرضى  األسرى  أعداد  من  للتقليص 

الراجعين من مشافي مدنية.
-املشافي الخارجية:

وهي مشافي مدنية؛ يتم تحويل بعض 
األسرى إلجراء العمليات بها مثل مشفى 

سوروكا وغيرها.
-عيادة السجن:

في كل سجن يوجد عيادة وطبيب عام 
طبية  خدمات  تقدم  لألسنان؛  وآخر 
من  محدوداً  عدداً  وتستقبل  أولوية، 
أدوات طبية  تمتلك  وال  يومياً،  األسرى 

سوى األساسيات.
-األسرى املرضى:

وُيطلق على ما يقارب األلف أسير الذين 
يعانون من أمراض صحية مزمنة.

-األسرى األشبال:
عشر؛  الثامنة  سن  دون  األسرى  وهم 
عن  منفصلة  أقسام  في  يتواجدون 

ف..
لـــ

م
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من  عدد  بإدخال  ويسمح  األسرى،  باقي 
لرعايتهم ومتابعتهم؛ يتواجد  األسرى 
أقسام األسرى األشبال في سجني عوفر 

ومجدو.
-أسرى صفقة شاليط:

خالل  اعتقالهم  تم  الذين  األسرى 
العدوان على غزة عام 2014، وقد ُأطلق 
 ،2011 األحرار عام  سراحهم خالل صفقة 

وأعيد اعتقالهم.
-مرافق العمل:

هي المرافق التي يعتمد عليها األسرى 
السجن،  باحة  المغسلة؛  الكانتينا؛  مثل 
إلى  باإلضافة  األسرى،  باقي  لخدمة 
ممثل السجن، ويتم تقسيم العمل وفق 

نسبة كل تنظيم بين األسرى.
-الهاتف املهرب:

وهي الهواتف التي أدخلها األسرى منذ 
حالة  وتجاوز  االتصال  أجل  من  سنوات؛ 
وحجزه  األسير،  على  المفروضة  الحصار 
وتحاول  عنه،  الهاتفي  االتصال  ومنع 
ويحاول  عنها  البحث  السجون  إدارة 

األسرى الحفاظ عليها.
-املخابئ:

بإعدادها  يقوم  التي  المخابئ  وهي 
أعين  عن  الهواتف  إلخفاء  األسرى 

السجان.
-الكبسولة:

على  لفها  يتم  صغير  بخط  رسالة  هي 
شكل كبسولة طبية، ونقلها مع األسرى 
اتصال  إلى آخر، وهي وسيلة  من سجن 

أمني بين األسرى.
-األسرى القدامى:

وهم األسرى الذين مضى على اعتقالهم 
أكثر من خمسة عشر عاماً.

-التشويش:
إدارة  تضعها  التي  األجهزة  وهي 
للتشويش  األسرى  أقسام  حول  السجون 
صحية  آثار  ولها  الهاتف،  أجهزة  على 

سلبية على األسرى.
-برنامج الصمت:

في  الجبهة  رفاق  اتخذها  خطوة  وهي 
سجن عوفر وتمثلت برفض الحديث لدى 
المخابرات  رجال  قبل  من  األسرى  طلب 
األسرى  يطلبون  والذين  »الشاباك«، 
لمقابالت وتجري محاولة تعميم برنامج 

الصمت على مختلف السجون.
االعتقالية  التجربة  كتاب:  من  مستلة   *
فلسطين:  لتحرير  الشعبية  للجبهة  والتنظيمية 
إعداد   ،2016  -  2006 السجون  فرع  منظمة 
الجاغوب،  ووائل  حنيش  أبو  كميل  األسيرين: 
إصدار مركز حنظلة لألسرى والمحررين، اإلصدار 

األول، 2016.

األسرى الفلسطينيون: ثورة الحرية املستمرة

األسير الفلسطيني:
أرض وهوية وحرية

لمى عبد الحميد- كاتبة فلسطينية/ سوريا

الحرة؛  الحياة  وسبيل  العمل  ودافع  الهوية  وعنوان  الوجود  هاجس  األرض؛ 
فكيف لو كانت تحت االحتالل مقيدة ومغتصبة؟ 

هنا يصير لألرض رديف واحد الحرية وال شيء غير الحرية؛ الملتصقة دومًا باسم الشهيد 
والمناضل واألسير؛ فلوال األسر لما عرفنا معنى الحرية التي ندرك من خاللها مفهوم 

األرض.

دعوني أخرج هذه المرة من التسميات 
في  الرنانة  والعبارات  المزخرفة 
األرض  بعد  في  ألدخل  األسير،  وصف 
األقرب  الشاهد  نفسه؛  األسير  بترجمة 
لقضيتها، ألنه على احتكاك مباشر مع 
التي  الحية  العينة  إنه  ولنقل  محتلها 
باستطاعتها أن تحلل مجريات الحدث 
الحالي ليكون خطة عمل؛ طريق تحرير 
الدليل  وهو  مشتعل،  مقاومة  ونهج 
من  فثمة  الحق؛  رواية  على  األصدق 
يشكك إلى اآلن بمعادلة صاحب األرض 
التي  السجون  تلك  ولعّل  والُمحتل، 
الفلسطينيين  المعتقلين  بآالف  تضج 
دليل  خير  مليون(  عددهم  بلغ  )وقد 
على مظلومية شعبنا الفلسطيني وعلى 

حقه الكامل في الحرية. 
إن األسير كان وما زال جسر العبور بين 
مطالب الشعب الفلسطيني القابع تحت 
الكامل  التحرير  ميناء  وبين  االحتالل 
لسان  من  تخرج  كلمة  فكّل  لألرض؛ 
أعمدة  من  عاموًدا  تقيم  واحد  أسير 
على  الخارج  مناضلي  وتلهب  المقاومة 

السير قدًما في درب الحرية.
وعند قراءة تاريخ القضية الفلسطينية؛ 
دفع  االحتالل  محاوالت  نعي 
واالستسالم،  للرضوخ  الفلسطينيين 
واإلمكانيات  الوسائل  مختلف  عبر 
المتاحة، ولعل أهمها كان محاولة كسر 
ليصير  األسر  في  وقعوا  من  نفسية 
لعزيمة شعبنا؛  األسير مشروع محاكاة 
يبث من خالله بذور اليأس لتثبط من 
بالحرية والتحرر، ودائًما  الشعب  إرادة 
صفة  من  الفلسطيني  يخرج  كان  ما 
ليعطي  صامًدا  مجابًها  ثائًرا  التوقع؛ 

في تعبيره معًنا آخر لألسر. 
لم تكن الهوية وحدها سّر االستثناء، 

له  ليكون  نفسه  اإلنسان  دافع  إنما 
غاٍل  كل  يبذل  سامية،  عادلة  قضية؛ 
كان  هذا  ألجل  سبيلها؛  في  ورخيص 
لألسير مع المحتل نفسه معركتين ال 
يؤسس  بأن  نجح  هذا؛  وألجل  واحدة، 
االحتالل؛  سجون  داخل  كاملة  حياة 
تعلّمنا من خاللها كيف بإمكان األسير 
رغم  للحرية  خاًصا  نموذًجا  يبني  أن 
لنا  يرسم  نموذًجا  السجان؛  قضبان 
معالم الدولة المنشودة التي لن تكون 
النضال  وأساليب  وسائل  بممارسة  إال 
وتقييد  وآالم  دماء  الثمن  ودفع 
حرية لها، كما نموذًجا في النضال من 
أجل توفير سبل العيش الحر الكريم، 
رغم بطش الجالد ووحشيته الدموية 
فلسطين؛  اسم  على  بالقضاء  الراغبة 

فكيف لو كان ابنها؟
 لقد نجح األسير بالوصول إلى العالم 
وقهر  عذاب  صوته  واجتاز  الخارجي 
وينقل  وأدًبا  فكًرا  لينشئ  الزنزانة، 
تجارب حية؛ فالكاتب والروائي كميل 

أبو حنيش تميز على هذا الصعيد.
وختاًما، ال يمكن نسيان األسير منصور 
في  عاًما  قضى17  )الذي  الشحاتيت 
السجن(؛ األسير الذي قايضوا ذاكرته 
بوطن، هنا نعجز عن حمل األسماء.. 
التسميات.. الصفات، وحتى المعاني 
إال  الكامل ال تلبس  باتت بمفهومها 
تعبير األرض والُمحتل، وال تشي إال 
وطرق  االحتالل  ممارسات  بفظاعة 
ووسائل تعذيبهم.. لكن طوبى لك؛ 
تموت..  ال  ذاكرة  تحملك  فاألرض 
شهادة  بك؛  ولفلسطين  لنا  طوبى 
ونرددك  سجانك..  منها  يخجل  حق 
هكذا هم أصحاب الحق واألرض.نحن عالياً؛ هكذا هم أبناء فلسطين؛ 
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ثقافة »الدون كيشوتية« وطواحين السياسة الفلسطينية

حروب  نحو  االندفاع  في  كيشوت«  »دون  شخصية  بنماذج  عالمنا  يعج 
رواية  أول  نفسه في مهمة مقدسة؛  أحمق ظن  تجسد قصة  التي  خاسرة 
عالمية اعتمدت السخرية والفانتازيا، شكاًل تعبيرًيا عن الشخصية المزدوجة، 
والواقع، طالما  األفكار  بين  التطابق  والحقيقة، وعدم  الوهم  بتناقضات  والمسكونة 
أفعالنا محكومة بالسياقات، وأفكارنا نتاج منظومات فكرية، تحفز فينا الروح النقدية؛ 
الخيال  بفكر  الواقع  يعيش  زال  ما  الذي  السائد  التجريبي  السياسي  الخطاب  لتفكيك 
حيث  الوطني،  العمل  لقوى  البنيوية  لألزمة  انعكاس  هو  الذي  فروسية  وبمقياس 
الواقع، وتتهرب  لحقائق  المعاندة  مبنًيا على ذهنية  إجمااًل،  الفكري  يكون اإلشكال 

من وعي ما هو كائن عليه وما يجب أن يكون.  

مروان عبد العال- قيادي وروائي فلسطيني/لبنان

اإلعالمية  الحلول  وليس  الحقيقة 
والطواحين  الهوائية،  والمواقف 
السياسية، حيث يطحننا اإلعالم ويمارس 
من  ويغير  التخدير،  من  نوًعا  علينا 
نتملك  أننا  نعتقد  حتى  الحقيقة 
والوقائع،  األشياء  عن  صحيحاً  وعياً 
دوامة  في  نعيش  حتى  يفترسنا  عالم 
االستالب والتبعية، داخل أوهامنا، ونجد 
أنفسنا في عالم ممتلئ بالخديعة، لذلك 
ال بد من تحليل الواقع وإدراك تعقيداته 

المركبة.
 والحرب على طواحين الهواء التي توهم 
أذرع  لها  »شياطين  أنها  كيشوت  دون 
هائلة تقوم بنشر الشر في العالم«؛ قام 
لكنه  رمحه،  فيها  فغرس  بمهاجمتها؛ 
ثم  عالياً  الهواء  إلى  فرفعته  بها  علق 
وعلى  عظامه،  فرّضت  أرضاً  به  طّوحت 

يفلت  كيشوت  دون  كان  ما  الحال  هذه 
فالخطأ  آخر.  في  ويقع  إال  خطر  من 
وعالقته  بالوعي  يتعلق  االستراتيجي 
الحدث  وليس  االجتماعية،  بالبنية 
والتكتيكي،  والعابر  اآلني  السياسي 
وردية  وأحالم  شعارات  من  يحمله  بما 
الزبد  بين  كالفارق  دعاوية،  وفانتازيا 
في  يمكث  ما  وبين  جفاء  يذهب  الذي 

األرض. 
1- في ثقافة إدارة الوهم

هكذا قدم لنا هذا الروائي سيرفانتيس 
الوهم  مملكة  بين  العالقة  روايته  في 
يتحكم  وسياق  العقل،  لمملكة  المقابلة 
التي  الطوباوية  والرغبة  في كل مملكة 
بالفعل ليسوا  الناس وهم  تسكن بعض 
حمقى ومجانين، لكنهم يسعون لصناعة 
عالم افتراضي ال قدرة وال حول لهم وال 

قوة به.
ويبدو في حالنا مثله كمثل مؤشر المسار 
السياسي الهابط الذي يتدنى دون قاع، 
من  شكاًل  كان  بأنه  إال  وصفه  يمكن  ال 
طواحين  سرديات  أنتجته  الذي  العبث 
الهواء السياسية، وظهرت نتائجها في 
المكتظ  السريالي  الفلسطيني  الواقع 
السائد  عن  الخارجة  والحياة  بالمفارقات 
تجلياته  كل  تنضح  واقع   - والمألوف 
بالفن  شطحاته  وتشخص  بالعبث 
ثورة  عليها  تْقِدم  لم  الذي  الجنوني 
الوطنية  الحاجة  من قبل. تتكرر نظرياً 
العفوية  بين  تواطؤ  وسط  للتجديد 
وبين  عملياً،  عليها  نصر  التي  الشعبية 
عليها  يصرون  التي  الوطنية  اإلرادة 
لفظياً، لتنساق الجموع منصاعة مغمضة 
العينين دون وعي هذه الحاجة وحقائق 
الهروب  يمكن  ال  التي  مترتباتها 
جديدة  أوهام  إشاعة  خالل  من  منها، 

وانتصارات وهمية.
خشبًيا  سيًفا  الفانتازيا  اعتبرت  لطالما 
فارغ،  لهو  مجرد  وأنها  كيشوتي  دون 
السياسي؛  التفكير  تدمير  إلى  يسعى 
أسرى  أصحابها  من  تجعل  أنها  سيما 
األوهام، وكحالة من حاالت الَهَوس التي 
تائهين  وتجعلهم  السياسيين  تفترس 
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الملموسة،  الحقيقة  إنكار  سكرات  في 
الجرعة  في  الخطر  يكمن  هذا  وفي 
كالنماذج  فهي  الوهم؛  من  الزائدة 
االنتخابات  »أن  تعتبر  التي  القاصرة 
طريق الخالص من االحتالل«! والترويج 
األكثر شناعة للمقولة الخاطئة »أن أوسلو 
لم يدفن، ولم  أنه  قد شبع موتاً«، علماً 
نتحلل منه بعد! يتمسك البعض بالجثة 
بتجديد  عليها  للبناء  بل  لدفنها،  ليس 
السياسية؛  الحياة  واستعادة  الشرعية 
القليل من يريد الجديد عن غير الطريق 

الذي يحفظ بقاء القديم.
خادع،  لتفاؤل  ضحايا  نقع  ال  وحتى   
الواقعية،  غير  باآلمال  شعبنا  ونغرق 
حقيقة  وجه  في  نقف  أن  علينا 
الستعادة  وسيلة  باتت  التي  االنتخابات 
إعادة  بذهنية  المرتقبة،  المفاوضات 
باالحتيال  ذلك  للفشل، ويتكرس  إنتاج 
السياسي باالدعاء أن االنتخابات ممارسة 
التبسيط  بهدف  ليس  وهذا  سيادية، 
متعمد  اغتيال  وإنما  والشكالنية، 
للحقيقة، وخاصة في ظل تكرار الحديث 
المبرمة  االتفاقات  »وفق  ستجري  أنها 
عندها  تكون  فكيف  االحتالل«!  مع 

ممارسة سيادية؟! 
أوسلو،  بمنطق  القائمة  االزدواجية 
في  القدس  بمشاركة  كالمطالبة 
االنتخابات، ليس كعنوان صراع مستمر، 
االحتالل  لسلطات  طلب  بتقديم  بل 

وانتظار جوابها!
أو  القسري  القرار  في  ليست  المعضلة 
بل  المناسب،  غير  أو  المناسب  الطوعي؛ 
في خطورة الجرعة الزائدة التي تحدثها 
عندما  السياسية، خاصة  الفانتازيا 
التغيير  عن  الحديث  أن  الناس  يتأكد 
السياسي  لالستهالك  كالم  مجرد  هو 
المواسم  في  تسود  ما  عادة  الذي 
على  الغرائز  فيها  وتطغى  االنتخابية، 
التي  الشعارات  لألمور.  الواضحة  الرؤية 
تنكشف في اليوم التالي وكأنك »يا أبو 
زيد ما غزيت«؛ المطلوب هو القليل من 
الموقف  من  والكثير  الثوري  التواضع 
بالحقيقة،  االعتراف  يتم  العلمي، حتى 
الحياة  واقع  مهما كانت صعبة، وخاصة 
السياسية والحالة الديمقراطية المخنوقة 
يتم  وأن  زمن،  من  والمعطلة  والمداسة 
العليا  المصلحة  على  الوطني  التوافق 
والسياسة العليا وإعادة تعريف المشروع 
والشرعية  الوطنية  والمشروعية  الوطني 
كأساس  جامعة  كرؤية  السياسية، 
وليس  وطنية،  عمل  الستراتيجية 

العكس.
2- في ثقافة شجاعة اليأس

النماذج  من  كيشوت  دون  شخصية   إن 
صاحبة  والحالمة  المغامرة  اإلنسانية 
القوة  تجسد  الالعقالنية؛  القرارات 
الروحية في موقع ما، أما رفيقه سانشو؛ 
هذا  لإلنسان،  المادية  القوة  فيمثل 
الرفيق األصيل للروح بين الرغبة والقوة، 
لم  اللحظة،  وتشاؤم  اإلرادة  تفاؤل  بين 
تكن دعوة للتشاؤم أو وهم التفاؤل، وال 
المصداقية  إلى  بل  التطّير،  أو  للعدمية 
اليأس،  التي تنبع من شجاعة  السياسية 
من  الشجاعة لالستفاقة  الدعوة  عبر 

الوعي الزائف. 
تكون  أال  ينبغي  األخالقية  المسؤولية 
ال  وحتى  الحقيقة،  انصاف  قاعدة  على 
»يا  نردد  التالي  اليوم  في  أنفسنا  نجد 
)سالفوي  الفيلسوف  قاله  ما  أو  ليتنا«، 
جيجيك(، »عندما يحاول أحدهم إقناعي 
بأنه على الرغم من كل المشكالت هناك 
ردي  يصبح  النفق  نهاية  في  ضوء 
الفوري هو نعم، ضوء قطار آخر قادم 
في  المشاركة  تكون  وأن  ليدهسنا«، 
تضيء  حينما  الشجاع  الخيار  االنتخابات 
الطريق لألخرين؛ من أجل كسر الدائرة 
وليس  المتاهة  من  وللخروج  المفرغة 
كيف  نقول  أن  علينا  فيها،  الدخول 
نكسرها، وما السبيل إلى الخروج منها؟ 
بين  أن تكون  الكبرى  الخيارات  تحتمل 
الحلقة  كسر  ولكن  سوًء،  واألقل  األسوأ 
الشاقة في  المهمة  تستدعي  المفرغة؛ 
الواقع  لشروط  كتحٍد  الجدي  االنغماس 
وإيجاد  منه،  الهروب  وليس  الصعب 
الزائف«،  »الوعي  من  للتحرر  السبيل 
وكسر الدائرة التي تحصرنا بين قطبي 
في  المراوحة  جعلت  مفجعة،  خيارات 
المقيتة  وتداعياته  االنقسام  دائرة 
من  الواقع الفلسطيني  في  رسخته  وما 
ذهنيات قاتلة وأزمات مستفحلة، إال أن 

النتائج األولية يمكن قراءتها مسبقاً. 
قبل  يكون  االنتصار  شروط تحقيق  إن 
بالشروع  بدأت  والعملية  عادة،  المعركة 
وهذا  المنظمة،  السلطة قبل  بمؤسسات 
يشي بمؤشرات سلبية، ال تصبح الخسارة 
ستؤدي  بل  حصراً،  انتخابياً  أمراً  فيها 
اقتسام  إلى  االنقسام  من  االنتقال  إلى 
غير معلن للسلطة، من خالل ديمقراطية 
على  الرحمة  رصاصة  تطلق  شكلية 
الذي  الجامع  السياسي  التمثيل  فكرة 
داخل  التحرير والتهامه  منظمة  مثلته 
والزبائنية  جهة،  من  الحلقية  معادلة 
من جهة أخرى؛ رصاصة رحمة ستفرغ  
العملية برمتها من البعد السياسي اآلخذ 
إلدارة  الطبيعي  المكان  بأن  باالقتناع، 

الصراع السياسي هو داخل المؤسسة.
بعملية  االنقسام  ينتهي  كيف  إذن   
بعد  سيحدث  وماذا  انتخابية؟ 
الرؤية  ما  تحصل  لم  وإن  االنتخابات؟ 
»اعرْف  يقال  الممكنة؟  لالحتماالت 
تشاء«،  كما  ضللها  ثم  أوالً  الحقيقة 
إلى  تهدف  االستراتيجية  كانت  إذا 
في  تكون  فالتفاصيل  االحتالل؛  إنهاء 

خدمتها.
3- في ثقافة إدارة الثنائيات 

الذي  كيشوت  دون  مغامرات  تتجلى 
أمره  المغلوب على  تابعه  وراءه  يجرجر 
التي  المعارك  وتتوالي هزائمه في كل 
خاضها وهو في كل مرة يدرك أنه قد 
هزم بالفعل، ولكنه ال يفسر األمر على 
الوجه الصحيح كما حال الخطاب السياسي 
السائد ال يزال يعيش ثنائيات تقليدية 
ال هو قادر على حلّها وال هو قادر على 
التخلي عنها، أن ما هو مطروح في العلن 
المبادئ  من كلمات ضخمة، وحديث عن 
العليا شيء،  الوطنية  والمصلحة  والقيم 
وما هو واقع وحادث أمر آخر؛ فالمصالحة 
المنشودة ُأنجزت، ولكنها على السلطة، 
الخالف بين من وافق على  بعد سنوات 
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إلى  وأفضى  بقوة،  رفضه  ومن  أوسلو 
فاقتسام،  االنقسام  ثم  بالسلطة  شراكة 
وطنية!  شراكة  عن  الحديث  يتم  واآلن 

لماذا؟ 
األيديولوجيا  مرجعية  ألن  باختصار 
ومعيارها التطبيقي في نهاية المطاف 
الفانتازيا  عن  بعيداً  ولكن  الواقع،  هو 
السياسية ماذا عن أسئلة الواقع والخالفات 
والمفاوضات  السياسي  والمسار  القائمة 
والعالقة مع االحتالل والمقاومة وسالحها 

وشروط الدول المانحة… إلخ؟ 
اليوم؛ نحن أمام نوع آخر من المصالحة 
مربط  وهنا  االنقسام،  من  آخر  لشكل 
بين  تكون  الحقيقية  المصالحة  الفرس؛ 
الثنائيات؛ إما أن تتقاطع أو أن تتصارع، 
والحل هو أال تتحول إلى سبب لتجديد 
شرعية االنقسام، كصيغة إقصائية بين 
شرعيات مختلفة، بين طرفي المعادلة؛ 
الثنائيات  هذه  بين  تكون  فالمصالحة 
الوطنية  األزمة  تجليات  تتضمن  التي 
على  مفاعيلها الثقيلة  تركت  التي 

المشهد السياسي. 
4-  ثقافة سياسية بال ذاكرة:

كادت معركة األغنام الشهيرة أن ُتفقد 
غبار  أعمى  لقد  حياته،  كيشوت  دون 
قطيع ذاكرته ولم يعد يميز بين جيش 
العدو واألغنام؛ تبع خياله أنه امام. زحف 
له  أتاحها  التي  المعركة  جرار؛  جيش 
القدر فرصة ليثبت فيها شجاعته ويخلد 
اسمه وتنتهي إلى نتيجة قتل عدد من 
األغنام وعن سقوط دون كيشوت نفسه 

تحت وابل من أحجار الرعاة.  
تضيع  السياسة  شعارات  غبار  تحت 
منها  مشهد  يتكرر  قد  كما  الذاكرة، 
يتكرر  اليوم  مثاًل  قبله،  ما  ينسيك 
الشيء  نفس  بتكرار  القيام  باألمس؛ 
ألبرت  قال  كما  مغايرة،  نتائج  وتوقع 
أينشتاين »الجنون هو تكرار األمر ذاته 
مختلفة«  نتائج  على  الحصول  وتوقع 
واألسئلة المطروحة التي تنتظر إجابات، 

وليس  فمثاًل  منها؛  الهروب  يمكن  ال 
أن  تزعم  المتحدة   الواليات  حصراً 
الخارجية  لسياستها  األساسية  الركيزة 
تعجز  حكومة  مع  التعامل  رفض  هي 
»العنف«  بنبذ  مسؤوليها  مطالبة  عن 
و«اإلرهاب« مقابل االلتزام بالحل السلمي 
االنتخابية  العملية  فإن  وعليه،  للنزاع، 
صيغت  لذلك  بالنظام،  االلتزام  تفرض 
وليس   - الرصاص«  أو  »االقتراع  معادلة 
هنا  المقايضة  والرصاص«؛  »االقتراع 
اشكالية  المقاومة! هذه  أو  السلطة  بين 
عالقة  تقيم  إذ  تجاهلها؛  عدم  ينبغي 
وتحرير  المجتمع  تحرير  بين  تنافرية 
للتغيير  االقتراع  واستخدام  الوطن، 
وتحقيق حرية التعبير في وطن محتل 

فاقد السيادة. 
وليس  األفراد  حرية  عن  هنا  الحديث 
االنسان،  حقوق  عن  الوطن؛  تحرير  عن 
تقرير  في  الشعوب  حق  عن  وليس 
وليس  النظام،  سيادة  عن  المصير؛ 
إن  الدولة!  واستقالل  القانون  سيادة 
جوهر كفاح شعبنا هو الترابط الوطني 
حيث  والبناء،  المقاومة  والديمقراطي؛ 
نحتاج لمصالحة بين البعد الديمقراطي 
مكون  على  فالتركيز  الوطني؛  والبعد 
واحد من مكونات عملية التحرر؛ الُمكّون 
االجتماعي، قد يجعل مّنا شعباً حضارياً 
وديمقراطياً، ولكن بدون وطن؛ فالحق 
العيش،  لقمة  على  يتوقف  ال  بالكرامة 
كما يريد دعاة »السالم االقتصادي«، بل 
من  مناص  ال  ولهذا  بالوطن،  الحق  إلى 
مواصلة النضال من أجل التحرر السياسي 
حزمة  في  واالقتصادي  واالجتماعي 

واحدة دون تخٍل أو تنازل.

سلطة  »النفاقوقراطية«   -5
وطنية أو حركة وطنية!

خادمه  على  كيشوت  دون  ينادي  مثلما 
سانشو: »تعال، يكفي أن أراها أنا جميلة 
مخيلتي  في  رسمتها  لقد  وشريفة... 

كما أريدها أن تكون«؛ إننا ال نعرف هنا 
من يسخر ِمن َمن، وَمن نحن لنشّرع الفرق 
الممثلون  إننا  والحقيقة؟  الحلم  بين 
تحذيرية،  تمثيلية  في  معاً  والجمهور 
بين  العامودي  التناقض  نكتشف  وهنا 
مستويات مختلفة ومتداخلة ومتصارعة: 
تم  وطنية!  حركة  أو  وطنية  سلطة 
مربع  إلى  التاريخية  الشرعية  استدراج 
السلطة في ظّل واقع االحتالل من جهة، 
وتضييق  »لالحزبية«  مستدامة  وتنمية 
من  شعبياً،  السياسية  الفصائل  مساحة 
جهة أخرى؛ ما أدى إلى اختزال المشروع 
بالمجتمع  والتنظيم  بالسلطة  التحّرري 

المدني واالنتماء باالنتماء.
المجتمعي من تحت  البساط  إن سحب   
أقدام المقاومة لتأمين االستجابة ألكثر 
اشتراطات الدولة المانحة، ما ولّد طبقة 
حزب »السلطة« والياقات البيضاء؛ السادة 
بدل  والمدير  والموظف  القادة،  بدل 
المقاوم، ونخبة  بدل  والناشط  المناضل، 
المال  ورأس  الخاصة  المنافع  أصحاب 

والسماسرة. 
من  التحّول  كلفة  ندفع  نحن  اليوم 
وطنية،  سلطة  إلى  وطني  تحرر  حركة 
األقوى  »النفاقوقراط«  حزب  ظهور  مع 
األذى  ألحق  المنظمات«؛  لكل  و«العابر 
ظل  في  الفلسطينية  الوطنّية  بالحركة 
احتالل مباشر وانعدام السيادة واستشراء 
الفساد، وهذا ما يجعل االحتالل الصيغة 
االنتخابي  المشهد  في  تحكماً  األكثر 
ذهنية  على  المبنية  والمنافسات 
إقطاعية؛ أعيد إنتاجها في ظل ازدحام 
القوائم  على  والجهوي  القبلي  التصارع 

وفي داخل الفصيل الواحد. 
الفلسطيني  الوضع  موضعة  إعادة  إن 
آنياً،  قراراً  ليس  العربي،  النظام  في 
اليوم،  إّنما عملية مستمرة لم تبدأ من 
ورغبة  دولية  إرادة  مع  وتتقاطع  بل 
ودقة  بحساسية  تعمل  عملية  المحتل؛ 
نتائج  »ضمان  خط  على  الساعة  عقارب 
وضمان  حصولها«!  قبل  االنتخابات 
ًشاكلة  وعلى  وقابلة  مقبولة  تكون  أن 

األنظمة التابعة! 
صيغة  هي  ما  هنا:  البديهي  السؤال 
النظام االستثناء الذي يعاد إنتاجه في 
أو  منظمة  أو  دولة  مختلفين؛  كيانين 

حكم ذاتي إداري أو نظام أو سلطة؟
بكامل  الفلسطيني  البيت   -6

أصحابه!  
دون  رفض  عندما  أخرى  مرة  حدث 
كيشوت أن يدفع أجر المبيت في فندق 
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ليلته  بات  أنه  توهم  إذ  الطريق؛  على 
واقع  بين  الفرسان،  قالع  من  قلعة  في 
يقف  الدائم؛  والبيت  المؤقت  البيت 
األصليين؛  أصحابه  وعدو  البيت  سارق 
تأسيسها  منذ  الصهيونية  فالحركة 
وقوامها  استئصالية  استعمارية  كحركة 
الفلسطيني  الشعب  وجود  إنكار  هي 
تحت خديعة تاريخية أن فلسطين كانت 
تمثل: »أرضاً بال شعب لشعب بال أرض«؛ 
إنها بيت لمن هم بدون بيت! وال يعترف 
اتفاق أوسلو بالشعب الفلسطيني ككل، 
»بالفلسطينيين«  بل  البيت،  كأصحاب 
تتحدث  فيما  شعب،  وليس  كمجاميع، 
»أن  الغربية  البحثية  المؤسسات  بعض 
التشتت  يعاني  الفلسطيني  الشعب 
السياسي والجغرافي على حد سواء؛ األمر 
الذي يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى 
هو  هنا  والتشتت  المؤسسي«،  التجديد 
السياسي  والتشتت  والقطاع  الضفة  بين 
فلسطين  داخل  ليس  أي  الفصائلي، 
هو  المفهوم  بهذا  التشتت  وخارجها؛ 
الثنائية  إن  الشتات.  وليس  االنقسام، 
والعام،  الخاص  المطلوب حلها هي بين 
حتى  والخارج  الداخل  والشتات،  الوطن 
الموضوعية  القوانين  يتحول كل تحدي 
للصراع إلى استجابة وطنية شاملة؛ هنا 
وليس  النظام،  جوهر  تغيير  يستدعي 
صورة المشهد السياسي فقط؛ السياسة 
بدعسة  يكون  ال  والمدخل  األدوات،  كما 
ناقصة، حيث قال الروائي باولو كويلو – 
خطأ...  يعد  لم  ما،  خطأ  تكرر  »عندما 
أنه قرار« من خالل إنتاج تشكيل سياسي 
على جسد اجتماعي وجغرافي يتناقص! 
منقوصة،  أو  خارجه  القدس  تكون  قد 
الشتات.  الفلسطيني في  للشعب  كذلك 
استعادة منظومة ودور  لذلك ال بد من 
»كوطن  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
التحرري والتشاركي  معنوي« وبنهجها 
يظل  ال  حتى  الجامع،  والديمقراطي 
القالب السلطوي المحدود زمانياً ومكانياً 
هو البديل عن الجسم االجتماعي االشكل 
وهو عموم الشعب الفلسطيني في جميع 

أماكن تواجده.
7- ثقافة التواطؤ أم الوحدة

كيشوت  دون  العتيد  الفارس  يفسر   ال 
سبب هزيمته، فلقد أصاع قوته ووحدته 
تعليق  على  بل   وهمية،  معارك  في 
السحرة،  من  خصومه  على  المسؤولية 
من  حرمانه  وأرادوا  عليه  تآمروا  الذين 
قوته،  استنزفوا  إنهم  مؤكداً  النصر، 
طائل؛  بال  حروب  في  طاقته  وبددو 
الشياطين  العمالقة  بسحرهم  فمسخوا 

الفرسان  ومسخوا  هواء  طواحين  إلى 
هناك  أن  نعلم  أغنام؛  إلى  المحاربين 
السياسية  البنى  تطال  جسيمة  تحديات 
فقدت  التي  التاريخية  والتنظيمية 
بمعظمها إحساسها التاريخي برسالتها 
وفشلت  السلطة،  زمن  من  عقود  بعد 
بإنهاء االنقسام وبإطالق حرية األسرى 
واالشتباك المجدي مع االحتالل، وتؤدي 
للرعاية،  كشبكة  وظيفتها  البنى  هذه 
استعارت  فيما  سياسية،  كأحزاب  وليس 
الوطنية  الثورية والشعارات  الجملة 
سياسية؛  لفنتازيا  ترويجي  كخطاب 
ظلت عاجزة عن حجب عين الحقيقة عن 
طبيعة األزمة الوطنية العامة. وكالعادة 
في مواسم االنتخابات؛ تتكشف الجروح 
وينتشر  والغرائز،  النزوات  وتتكاثر 
واألنانية  المتضخم  »األيغو«  أصحاب 
األفق  الضيقة  والفئوية  التنظيمية 
بهذا  المبررة،  غير  واالستعراضية 
ما  على  الحفاظ  الصعب  من  المعنى، 
يسمى بـ »المعادلة السحرية«، تلك اآلفاق 
المأمولة، لبناء مؤسسة وطنية  الجديدة 
نظيفة وحديثة؛ واحدة موحدة وجامعة 
كان  الفلسطيني، ومن  الشعب  لعموم 
توحيد لم  عنصر  يكون  أن  منه  ينتظر 
وحدته  من  األدنى  الحد  على  يحافظ 
بالديمقراطية  يبشر  من  كل  الداخلية.. 
مجرد  ليس  األمر  يمارسها؛  أن  عليه 
مما  أفضل  باإلمكان  ليس  وأنه  رغبات، 
المسارات  على  واإلصرار  والجمود  كان، 
إلى  االنتقال  اآلن  نحتاج  الخاطئة؛ 
خطوة متقدمة تصنعها لحظة تاريخية، 
الذي  النوعي  اإليجابي  الفعل  إلحداث 

يأخذ النموذج الجديد.
8- اليسار ومتالزمة الفقر الرؤيوي 

االستراتيجي 
الفارس  دون كيشوت  أن  خافياً  يعد  لم 
خسارته،  عن  التعويض  أراد  الهّمام؛ 
ليس بمعرفة أسباب تراجعه وهزيمته، 
إنما بالقيام بالرد الثوري الهزلي، حين 

ينقض على عرض دمى متحركة ويقطع 
من  ليمنعهم  الجنود-الدمى،  رأس 
اعتقال عاشق وأميرته وهما هاربان معاً 
بعدئٍذ  يعّوض  ثم  الحرية،  أحضان  إلى 
صاحب الدمى بسخاء لقاء »دين الشرف« 

هذا.
 هذا ما يعانيه اليسار من متالزمة الفقر 
بعيد،  زمن  منذ  االستراتيجي  الرؤيوي 
الوقت  وتفاقمت آثاره بشكل كبير في 
النموذج،  قوة  إلى  افتقد  وقد  الحاضر، 
والمبادئ  القيم  بقوة  يتحكم  ولم 
التفكير  قدرة  وإلى  للمجتمع،  العليا 
االستراتيجيين،  والتنفيذ  والتخطيط 
ثقافة  بإشاعة  ذلك  تعويض  ويحاول 
وهذا  به،  تبالي  أن  يجب  ال  بما  تبالي 
الخاص  وضع  الفئوية،  بالمنافسة  يبدأ 
لألجيال  العصبوية  وإشاعة  العام،  فوق 
التفكيكي،  النهج  يخدم  الذي  الناشئة 
وتشويه  الصحيحة،  الفكرة  لتتفيه 
الوعي الجمعي؛ عبر ثقافة بدأت تفرض 
فصيل  كل  حقق  مهما  هيمنتها، 
إلى  ترقى  ال  تكتيكية  نجاحات  منه 
المستوى  على  مؤثراً  نجاحاً  تكون  أن 
االستراتيجي، مع ذهنية تجعل من كل 
استراتيجية،  مسألة  تنظيمي  مكسب 
وكل إنجاز وطني مجرد تكتيك! يختزل 
كتعويض  النجومية  بصناعة  الحضور 
وهمي عن اإلحباطات الوجودية، وفقدان 
الكريزما القيادية المؤثرة، وتضع الرؤية 
وتحدد  لشعبها،  اإلنقاذية  المستقبلية 
العملية  واآلليات  المتاحة  القدرات  حجم 
لتجاوز  المناسبة  والوسائل  لتنفيذها، 
من  للخروج  تعترضها  التي  التحديات 
األزمة، ونظرية الصراع التحرري من جهة 
والبناء الديمقراطي من جهة أخرى، في 
وجه عملية الترويض المبرمج والتمويل 
واهتراء  بديلة  بنى  وتأسيس  المشروط 

البنى القديمة وعجزها عن التجدد.
التقليدي  السياسي  التنظيم  فقد 
األجيال  اجتذاب  على  عموماً القدرة 
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المدنية  التيارات  أن  الجديدة، وخصوصاً 
الجديدة، ورثت مكان قوى اليسار وزمنه 
المؤثر في المجتمع الفلسطيني، كما أن 
البنى التقليدية الفلسطينية التي كانت 
الفلسطينية  الوطنية  الُهوّية  تجسد 
نفسها  الهوية  أن  مع  بالتحلل،  آخذة 
عن  وتبحث  وراسخة  ثابتة  زالت  ما 
لذلك  جديدة،  وتحررية  تقدمية  حوامل 
جراء  اليسار؛  هزيمة  أو  انتصار  يقاس 
اللعب على نفس  التهميش وقبول  هذا 
ومساحته  خطابه  يخسر  فقد  القواعد، 
األصوات  بعدد  يكون  ال  فالفوز  سلفاً؛ 
من  الخروج  على  بقدرتنا  بل  فقط، 
مع  والقطع  الخاطئة  السلبية  الصيغة 
هو  اليسار  يكون  أن  الفشل:  إدارة 
وديمقراطية  تغييرية  قوة  ذاته  بحد 
والمفترض تقدمية وثورية وقبل شيء 
يسير  جديدة؛  رؤية  يقدم  رؤيوي؛ 

الشعب على ضوئها نحو المستقبل.
»النفضة«  استحقاق  بين    -9
والتغيير املنشود: هل دقت ساعة 

التغيير؟   
ينشر  أن  كيشوت  دون  قصد  كان  ربما 
النبيلة، لكنه وجد  الحق والعدل والقيم 
التغيير  أراد  الخطأ؛  المكان  في  نفسه 
نحو األفضل، لكنه سلك طريق األوهام 
وانتهى عمله إلى هزيمة وتحولت األمور 
وسط  الحقيقة  ضاعت  بينما  أسوأ،  إلى 
الواقعية  االستفادة  يطلب  من  صراخ 
يطلب  ومن  القريب  والنفع  والملموسة 
بتنمية  التفكير  دون  الرغبة  تحقيق 

عوامل القدرة على تحقيقها! 
أن  هو  الضجيج  وظائف  بديهيات  من 
يحول دون سماع غيره. وبما أنه ضجيج 
في  اضافية  صعوبة  يمثل  فإنه  سائد، 
من  سؤال  يطرح  كأن  التحليلي،  الربط 
ال يريد التغيير. ولكن، من أين ستولد 
قوة التغيير والقوة المنظمة والمهيكلة 
والقادرة على القطع المنهجي مع السائد 

وال تأبده؟ هل من خارج الحقيقة؟ 
قوة  ألن  تدق،  لم  التغيير  ساعة  إن 
والدة  بحالة  تزال  ما  ذاتها  التغيير 
يخلق  لم  المرتجى  التغيير  مستدامة؛ 
األعمق  الوعي  مع  يتأتى  ألنه  بعد! 
وأدوات  رؤية  وفق  التغيير  بضرورة 
الصراع،  لنظرية  تستجيب  جديدة 
الواقع وال تقفز عنها،  وتالمس حقائق 

وتمسك بالفرصة التاريخية. 
التغيير  جرس  يقرع  من  هو  اليسار 
الى  هو  يحتاج  أن  قبل  به،  يلتحق  وال 
من  بالخروج  بنفسه،  يبدأ  »نفضة«، 

وعليه  وتناقضاته،  ونقائصه  سلبياته 
في  يكمن  القوة  عنصر  بأن  يدرك  أن 
استحقاق التجدد والثورة على السلبيات، 
من  وعدد  فصائل  أربع  بتجميع  وليس 
تقدمي  تيار وطني  بل  الشخصيات، 
بالروح  مفعمة  شابة؛  قيادات  أساسه 
المستويات  على  الجديدة  الدينامية 
والنقابات،  والشعبية،  الوطنية 
الفاعلة  واألطراف  الطالبية،  واالتحادات 
األخرى في المجتمع المدني ومع شطري 
والخارج  بالداخل  الفلسطيني  الشعب 
الروح  إعادة  سياسة  يمارس  تيار   -
السياسات  في  التحرري  النضال  إلى 
 « أو  الوهم  يبيع  ال  يسار  الفلسطينية؛ 
لون  له  السقاّين«!  حارة  في  الماء  يبيع 
وطعم وشخصية خاصة، وال يتاجر بإعادة 
إنتاج فانتازيا االستقالل، والهروب إلى 
األمام، مثل الدعوة إلى تشكيل المجلس 
إذا  الحظ،  فلسطين؛  لدولة  التأسيسي 
التشريعي؛  المجلس  انتخابات  ألغيت 
برلمان  هو  المستغرب  البديل  يصبح 

مؤقت لدولة »تحت جلد االحتالل«...!
10-من املبايعة إلى املكاشفة

أن  ليبرهن  كيشوت  دون  فعله  ما  بين 
أوهام  مع  يتصارع  أن  ممكن  االنسان 
النهاية  وفي  بها،  مؤمن  هو  وخرافات 
كثيرة  أشياء  يخسر  بل  ينتصر،  ال 
منها حياته؛ فإن التغيير الذي يعتقده 
أخرى  بعبارة  هو  مصيباً  غرامشي 
كعملية  يعرفها  التي  “التطهير”، 
اقتصادية  قَيم  مرحلة  من  انتقال 
إلى  العاطفية(  )األنانية-الذاتية  صرفة 
المرحلة األخالقية السياسية، فلقد أعطى 
األخالقي،  الفكري  معناها  الكلمة  لهذه 
وتتمثل في عملية االنتقال من الضرورة 
إلى  الموضوعية  ومن  الحرية،  إلى 
»هارويد  السياسة  عالم  وأصاب  الذاتية. 
والقيم؛  السلطة  بين  بالربط  لزويل« 
فالسلطة ال بد أن تكون في خدمة قيمة 
أو مجموعة من القيم، ال أن تكون القيم 
في خدمة السلطة، بل كل المؤسسة في 
لوعي  قسري  طريق  عبر  الغاية  خدمة 

الواقع بدون مواربة. 
ننتصر  أننا  الجميع،  يعلم  أن  يجب 
للتغيير،  ضرورية  كمقدمة  بالمكاشفة 
الفانتازيا  سرديات  تفكيك  من  تبدأ 
فلوال  مهيمنة؛  كسردية  السياسة، 
الحاجة  برزت  لما  النقدية  المراجعة 
الواقع  لمعرفة  والتساؤل  للبحث 
اكتشفنا  ولما  ومالئمته،  ومشروعيته 
األخطاء الذي ستثور عليه. إن التاريخ ال 
ويحفظ  ذاته وطاقاته،  يبدد  يرحم من 

ووطنه  شعبه  بحقوق  يتشبث  من 
األكثر  هم  ومن  وحريته،  ومستقبله 
الوطني  المشروع  حماية  في  كفاحية 
وبناء  وتطوير  التحرري  الفلسطيني 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  وإصالح 
كقائدة لنضال شعبنا في سبيل التحرير 
والتحرر الوطني والديمقراطي، والتاريخ 
مع  القطع  يؤيد  لمن  الثقة  سيعطي 
نفسه  يجدد  ومن  الهزيمة،  ثقافة 
بشكل  ومؤسساته  أدواته  ويبنى  أوالً، 
والتاريخ سيكون في صف  ديمقراطي، 
من يمتلك برنامج واضح ورؤية سياسية 
أسئلة  عن  تجيب  جديدة  تغييرية 
وطنية ملحة قادرة على مواجهة المرحلة 
التسوية،  خيارات  فشل  بعد  القادمة 
الخاطئة؛  األوهام  الرهان على  ومواجهة 
ال  أنه  فيجد  ليعاينه  الطبيب  فيأتي 
في  أنه  الرواية  وفي   شفائه،  من  أمل 
التي كان فيها على  الليالي  إحدى تلك 
كيشوت  دون  يستفيق  الموت؛  فراش 
في  آخذاً  رشده  إلى  ويعود  جنونه  من 
كنت  »لقد  يقول  إذ  الفروسية؛  لعن 
مجنوناً واآلن صرت عاقاًل، لقد كنت دون 
قلت  كما  واآلن  منتشا،  ال  دي  كيشوت 

لكم ألونسو كيخانو«.
نصه  خالل  من  سرفانتس  أراد  كما 
الفروسية  روايات  سلطان  تحطيم 
أدب  الزائفة؛  االنتصارية  والعنتريات 
كان  كيشوت  دون  إن  حتى  الفروسية، 
بها  ليشتري  أرضه  من  قطعاً  يبيع 
كتباً عن الفروسية، وقد انتهى به هذا 
فقدانه  إلى  بالفروسية  الشديد  الهوس 

لصوابه وخلطه بين أوهامه والواقع. 
إذن، هي دعوة لالستفاقة من الفانتازيا 
السياسية؛ فالصراع ال يتوقف عند نقطة 
معينة، والحقيقة الثقافية تقر بالصراع 
اشتعاله  الذي يستمد جذوة  الموضوعي 
أنتجته،  التي  والعوامل  المقدمات  من 
الطبقات  بين  تدور  تاريخية؛  كحركة 
بين  المضادة،  والفكرة  الفكرة  وبين 
باتجاه  ونقيضها،  الثقافية  الحقيقة 
التطور وتحقيق التغير االجتماعي إلى 
األمام، نحو إدارة حديثة ونظيفة لحياة 
على  يؤثر  مغايراً  مثاالً  تقدم  الناس؛ 
والنظام  المجتمع  في  العامة  السياسة 

السياسي العام. 
يمسك  من  سيفوز  شديد:  بتكثيف 
تلك  سلطة،  قيم  بدل  القيم  بسلطة 
بما  الشعب  نبض  على  المبنية  القيم 
ومختمرة  الكامنة  طاقاته  من  يختزن 
نجد  ال  حتى  األخيرة  وللمرة  والُمجّربة، 
وأحمق  آخر  كيشوت  دون  أمام  جديد ظن نفسه في مهمة مقدسة.أنفسنا 
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كان اإلفطار الخيري  اسما على غير مسمى، وقد تحلق المدعوون  سادة و مماليك،  جميعاً  
حول مائدة حوت كل ما لذ وطاب، وتسابقوا وتزاحموا على الصف االول، و منهم من هو 
صائم فعال، و من هو صائم اسميا أو ادعى الصيام لينضم إلى الوليمة، و بعد أن اكتمل 

الحضور رحب خادم أولى القبلتين بالحضور  وبدأ يخطب.

الشهر  العالمين في هذا  المقدس ما هو إال نداء من رب  - إن ما يقوم به جنود اهلل في بيت 
بيت  تحرير  بداية  فهذا  لصالحها  والتصويت  قائمتنا  ودعم  قيادتنا،  حول  لاللتفاف  الفضيل 
جميع  تناشد  القبلتين  فأولى  والخالفة  اإلسالم  دولة  عاصمة  إسالمية  عليها  والحفاظ  المقدس، 

المؤمنين في العالم لتقديم الدعم المادي والمعنوي لرجال اهلل .

دوت عاصفة من التصفيق من المماليك وهدر صوت المكبرين: اهلل أكبر.. اهلل أكبر. وهلل الحمد.. 
النصر لنا والفوز لجنوده الميامين. 

لصاحب  االمتنان  وعظيم  الشكر  بتقديم  حديثه  استهل  الذي  الشعب  خادم  الحديث  في  عقبه 
المبادرة، » الذي جمعنا اليوم على حب اهلل والوطن وعيوننا تتجه إلى شبيبتنا األبطال في القدس 
الشرقية العاصمة األبدية لدولتنا العلية يحذونا األمل بوقوف كل أشقاءنا العرب والشرفاء في 
العالم معنا، فالقدس تنادينا وتطالبنا توحيد صفوفنا فبوحدتنا يتحقق نصرنا  ويلتف شعبنا 
حولنا  فنحن من أشعل شرارة هذا الحراك فتحية للقدس وأهلها الذين يذودون عن شرف العروبة 

واإلسالم، فدوت عاصفة من التصفيق.

دعوته  على  القبلتين  أولى  خادم  شكر  الذي   والفالحين  العمال  خادم   الحديث  في  عقبه  ثم 
الكريمة وتوجه بالشكر للحاضرين على تلبيتهم للدعوة للتباحث في أمر البالد والعباد وصرخ 
بأعلى صوته الجهوري قائاًل: القدس  حسمت أمرها وانتخبت أبطالها وأغلقت صناديق االقتراع، 
بعد أن صوت كل أحرارها وأعلنوا استقاللها. ودعا جماهير األمة والشعب أن يهبوا هبة رجل 
الديمقراطية من نهرها  لدولة فلسطين  األبدية  العاصمة  الغالي والنفيس من أجل  واحد يقدم 
لبحرها و«إن قائمة القدس الموحدة التي لي شرف زعامتها سوف تحظى باإلجماع ألنها تمثل 
كل الفقراء وتدافع عن حقوقهم وتتبنى مطالبهم« دوت عاصفة من التصفيق ولكن أقل شدة 

ممن سبقها. 

عقبه في الحديث أبو الليل:-  اتفق بالكثير مع من سبقوني في الحديث و أؤكد أن خيارنا هو 
النار والبادئ  المقاومة والرد بالنار على  القدس إلى انتفاضة وتصعيد  تحويل حراك شعبنا في 

أظلم اللهم إني بلغت اللهم فشهد فصفق له بعض المماليك .

كانت عيون الجميع مصوبة نحو المائدة، فاقترح خادم أولى القبلتين تأدية صالة المغرب جماعة 
الصالة  الجميع خلفه سادة ومماليك، وأدوا  األذان  واصطف  الطعام  فأقام  تناول  وبعدها يتم 
بعضهم من دون وضوء والبعض اآلخر ال يعرف أركان الصالة، ثم تسابقوا إلى مائدة اإلفطار 

وانقضوا على الطعام بوحشية وأكلوا بشراهة ودون مراعاة ألوضاعهم الصحية .

بعيدا عن التصريح الرسمي لما ذار في حفل اإلفطار، سرب أحد الحضور بعض ما دار من مناكفات 
ومشادات، فقد اقترح أحدهم على أولي األمر أن يصدروا بيانا لتحية األمم المتحدة والجامعة 
العربية والمؤتمر اإلسالمي وأمنائها فصرخ أحد السادة » ..أخت األمم المتحدة وأمينها لتلحق 
الجامعة وأمينها حتى تصل االتحاد األوروبي« فرد عليه أحد الحضور: عيب الدنيا رمضان فعاد 
يشتم بعصبية وقال ) ال تخليني أخلط رمضان بشوال( فصرخ آخر وقال أخت:.. المؤتمر اإلسالمي 

) وال على رأسه ريشه (؟

 اقترح أحد الحضور تشكيل هيئة تقود المنتفضين في القدس فرد عليه خادم الشعب بعصبية 
) وإحنا شو مش قد المقام (؟

وآخر  قال اسمعوا من يهدد ويتوعد فرد أبو الليل وصاح قائاًل: لما كان أبو الليل يسرح ويمرح 
في ظالم الليل أنت وأمثالك وين كنت؟
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االنتخابات الفلسطينية القادمة: محاولة للفهم

بين المطالبة الشديدة بإجرائها طوال عشر سنين، والرغبة األكيدة عند الكثيرين 
»االنتخابات«  موضوع  يحظى  مرسومها،  صدور  بعد  إلغائها  أو  بتأجيلها 
السؤال  لمقاربة  محاولة  المقالة  هذه  ودولًيا،  وإقليمًيا  محلًيا  كبير  باهتمام  الفلسطينية 
المركزي: أي انتخابات في مجتمع يرزح تحت االحتالل؟! ليس هذا فحسب، بل ويعاني 
نظامه السياسي من انقسام! هذه هي المرة الثالثة التي تجرى فيها انتخابات تشريعية 
في ظل االحتالل )األولى بالتعاقد معه( والثانية بالصمت والتواطؤ من لدنه ومن ثم 
تأسيسها  االستعمارية؛ عالوة على  أجندته  يخدم  بما  للنتائج ومحاولة توظيفها  رفضه 
وتبريرها ألكبر انشطار تشهده الحركة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها، في الواقع، ال 
ينصح الخبراء بإجراء االنتخابات مباشرة في مجتمعات ما بعد الصراع، وأيًضا النعقادها 
دون محاذير وضوابط في المجتمعات المنقسمة عواقب وخيمة؛ فما بالك بانتخابات تجري 

في أتون صراع مركب: داخلي وخارجي )في مجتمع بال سيادة وبال توافق(!! 

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

)1(
بين  العالقة  لتوازن  االعتبار  إعادة  هل 
التحرر والبناء بحيث ال يكون االنشغال 
بأحدهما على حساب اآلخر وبحيث أيًضا 
ال نقبل مقايضة أحدهما باآلخر، يتطلب 
انتخابات  كأولوية؛  انتخابات  إجراء 
الذي  التسوية  منطق  ضمن  تجري 
المهيمن  االستعماري  الواقع  في  تحول 
أن  ُيخشى  أال  للتصفية؟  منطق  إلى 
أو  القديم  إنتاج  إلعادة  آلية  تكون 
بالتعامل  تقبل  جديدة«  »قيادة  إنتاج 
جماهير  ترفضه  الذي  الواقع  هذا  مع 
شعبنا، وربما ممر إجباري لواقع مختلف 
نتيجة  في  الغربية  الضفة  على  ُيفرض 

االنتخابات أو باتخاذها ذريعة؟ 
وطني  استحقاق  االنتخابات 
وديموقراطي طال انتظاره، لكن اإلعالن 

في هذا الوقت عن إجرائها يلقي بظالل 
من الريبة والشك!

)2(
القدس تشكل  لم تكن   1967 عام  حتى 
بل  الصراع،  قضايا  من  أساسية  قضية 
كانت العودة والتغلب على نتائج النكبة 
على  والمحافظة  الوطني  باالنبعاث 
التحرير  على طريق  الوطنية  الشخصية 
صدارة  تبوأت  احتاللها  ومنذ  الشامل، 
لمكانتها  نظًرا  كبير  حد  إلى  المشهد 
إطار  في  المتميز  وموقعها  الدينية 
المتشكل  والمدني  السياسي  المجتمع 
المحتلة؛  الفلسطينية  األراضي  في 
لألسف لم نفرد لها استراتيجية مواجهة 
موارد،  من  لها  يلزم  ما  وتوفير  خاصة 
وسكانها  ألبنائها  غالًبا  شأنها،  وتركنا 
العنصرية  الممارسات  من  يعانون  الذين 

شديدة الوطأة على وجودهم وعلى سبل 
وحقوقهم.  حرياتهم  وعلى  عيشهم 
المبهرة  الكاشفة  األضواء  فجأة، سلطت 
على المدينة! انبرى الجميع يحذرون من 
بالمشاركة  القدس  لسكان  السماح  عدم 
ودون  وتصويًتا  ترشيًحا  االنتخابات  في 

مضايقات من أمن االحتالل. 
القدس  استخدام  أخرى؛  مرة  لألسف 
من  باالنتخابات  تتعلق  لحسابات  ورقة 
فالذين  أمًرا مزعًجا؛  األطراف كافة كان 
لهم  نقول  االنتخابات  بإلغاء  يهددون 
فالقدس  النوم!!  صح  أو  مين  بال  على 
ليست استدراًكا وليست عًصا توضع في 
ومعركة  وقضية  جوهر  إنما  الدواليب، 
على  يصرون  والذين  وتراكمية،  طويلة 
بهم  وكأني  األمر  كان  مهما  إجرائها 
يسلمون بالواقع وبأن القدس باتت خارج 
إطار الصراع! ولعلنا نذكر بالدعابة التالية: 
الرئيس  اعتاد   2006 انتخابات  قبيل 
االنتخابات  بأن  التأكيد  على  عباس 
ما  المحدد  موعدها  في  تجري  سوف 
كالهما  أو  أمرين  من  واحد  يحدث  لم 
االنتخابات  إجراء  شارون  يمنع  أن  مًعا: 
في القدس مثلما حدث 1996، أو يموت 
إنما  فأنت  تفعل!  ال  له  فقيل  الرئيس! 
تشجع بهذا المعارضين على قتلك! وقد 
تبين الحًقا أنه كان تحت تأثير ضغوط 
معمعان  في  االنتخابات!  إللغاء  هائلة 
المواجهة ضد االحتالل علينا أال نتسرع 
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في تحويل المعارك ذات الطابع الرمزي 
الغلبة  إلى معارك حقيقية، ربما تكون 
بطبيعة  ارتباًطا  وذلك  لالحتالل!  فيها 
بين  يحسم  لن  والذي  الممتد،  الصراع 
وتسجيل  بالتراكم  وإنما  وضحاها  ليلة 

النقاط!
)3(

فماذا  بد؛  االنتخابات  من  يكن  لم  وإذا 
ال  أنه  يعتقد  البعض  فاعلون؟  نحن 
ما  إذا  إجرائها  في  مشكلة  لديه  توجد 
بالطبع  القدس؛  في  بإجرائها  ُسمح 
وسوف  ما،  حد  إلى  واهم،  البعض  هذا 
توافق  لم  حال  في  الحًقا.  لماذا  نشرح 
ما  فأمامنا  توافق  لن  وغالًبا  إسرائيل، 
انتخابات  إجراء  عن  اإلعالن  إما  يلي: 
برلمان »دولة فلسطين« فوًرا والبحث في 
جوانب تقنية بحتة لضمان إجرائها في 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  أراضي  كل 
كانت  طريقة  أي  باستخدام  والقدس 
الذهاب  وإما  الجوهر(،  على  )التركيز 
منظمة  وبنى  هياكل  تجديد  إلى  فوًرا 
وتشكيل  عضويتها  وتوسيع  التحرير 
حكومة تكنوقراط من خبراء ومختصين 
)األمن  والمجتمع  الحكم  شؤون  إلدارة 
والخدمات والبنية التحتية( يتبعها بعد 
حين؛ إجراء انتخابات محلية، وفي حال 
ذللت عقبة القدس؛ فعلينا التأكيد على 
أوسلو  سقف  تحت  انتخابات  تكون  أال 
يرافقها  وأن  إنتاجه،  إلعادة  وتسعى 
التحصين  لضمان  عميق  سياسي  نقاش 
للشعب  باالعتذار  يبدأ  الذي  السياسي 
االنقسام،  طرفي  من  الفلسطيني 
االنتخابات  نتائج  أن  أمامه  واإلعالن 
سوف تحترم من قبل الجميع، وأن أحًدا 
سياسية  أداة  العنف  يلجأ الستخدام  لن 

مرة أخرى. 
)4(

»بدون  هنتنغتون  صمويل  يقول 
مؤسسات سياسية قوية، يفتقر المجتمع 
مصالحه  وتحقيق  تحديد  وسائل  إلى 
هذه  إنشاء  على  القدرة  المشتركة؛ 
المؤسسات هي القدرة على خلق المصالح 
بيئة  إلى  تحتاج  والمأسسة  العامة«، 
مستقرة، سيادة وسيطرة وتحكم وهي 
االحتالل،  ظل  في  موجودة  غير  أشياء 
أن  المرجح  منه فمن  بالضد  وإن وجدت 
يقوضها سريعًا، ُأخذ على رئيس الوزراء 
بناء  استراتيجية  فياض  سالم  األسبق 
شأن  ذلك  في  شأنها  فهي  المؤسسات، 
والمشاريع  التحتية  والبنية  التنمية 
القومية ال تتم إال باالتفاق مع االحتالل 

أمر  وهذا  منه  بالرغم  أو  )موافقته( 
مستحيل فعاًل. 

عبارة  الدولة(  )بناء  المؤسسات  بناء 
استخدمت  أمريكية  استراتيجية  عن 
بعض  شؤون  في  للتدخل  كأداة 
فيها  الحكم  أنظمة  وتغيير  البلدان 
مباشرة؛  احتاللها  جرى  التي  أو 
االستراتيجية  هذه  أصحاب  يفترض 
رئيسي  معيار  االنتخابات  أن 
مما  الدولة،  لبناء  مشروع  أي  في 
والمجتمعات  الفاشلة  للدول  يسمح 
مصدر  تشكيل  بإعادة  المنقسمة 
في  عام.  بشكل  المقبولة  للسلطة 
كنا  وإن  حتى  الفلسطينية  حالتنا 
تحت  زلنا  ال  لكننا  منقسًما  مجتمًعا 
سلوك  ألي  يمكن  وال  االحتالل  نير 
المواجهة،  سياق  في  إال  يصح  أن 
الرضوخ  أو  معه  التكيف  وليس 
تقارير  لغة  وباستخدام  لمنطقه! 
األساسية  فاألهداف  المتحدة؛  األمم 
تعاني  التي  والمجتمعات  للدول 
منها  للتو  خرجت  التي  أو  الصراعات 
هي: الديموقراطية والتنمية واألمن. 
بالضرورة،  مترابطة  أهداف  وهي 
االنتخابات  إجراء  إن  الخبراء  يقول 
في  األمن  إلى  تفضي  ال  المتسرعة 
توطين  إلى  وال  القصير  المدى 
الممارسات الديمقراطية السلمية على 
المدى الطويل، وأنه بدالً من التسرع 
يجب  تنافسية،  انتخابات  إجراء  في 
يدركوا  أن  السياسات  صانعي  على 
سياسي  نظام  وبناء  األمن  أن ضمان 
ديمقراطي مستقر متشابكان بشكل 
باالنتخابات  يتحققان  وال  وثيق، 

فحسب!
)5(

النية  انعقدت  ما  إذا  حال،  كل  على 
موعدها  في  االنتخابات  إجراء  على 
المحاذير،  كل  من  وبالرغم  المحدد؛ 
يمكن بل ويجب النظر إليها بوصفها 
السياسي  السلوك  لتهذيب  فرصة 
واالتجاهات:  الفاعلين  مختلف  لدى 
تحجيم االتجاهات العدمية وإعادتها 
جماح  كبح  بتعقيداته؛  الواقع  إلى 
على  الطريق  وقطع  الهرولة  تيار 
والتجريبية؛  االستسالمية  طروحاته 
حزب  لدى  الشكوى  ثقافة  تحويل 
الكنبة إلى إرادة فعل وموقف معلن 
االنتخابي  الصوت  بقوة  عنه  ومعبر 
للمساءلة  قابلين  ممثلين  وباختيار 

المستمرة. 

)6(
في  يتمثل  الديمقراطية  كان شرط  لما 
فإن  اجتماعية،  وحركات  أحزاب  وجود 
للتنظيمات  فرصة  تشكل  االنتخابات 
مع  مراجعة  بعملية  للقيام  السياسية 
مع  عالقتها  تقويم  بهدف  النفس 
على  قدرتها  ومعاودة  جماهيرها 
التعبئة والحشد، كما تشكل االنتخابات 
وتحدياتها فرصة لبروز ونشوء حركات 
تفعيل  أو  جديدة  اجتماعية  وحراكات 
القائم منها فعاًل؛ االنتخابات ليس مجرد 
كما  وجوه،  استبدال  أو  أشخاص  تغيير 
أدوار  توزيع  إعادة  مجرد  ليست  إنها 
إنما هي، من بين  الالعبين،  بين نفس 
أكثر  العام  المنصب  أشياء أخرى، جعل 
للمحاسبة  قابلية  أكثر  شفافية، وشاغله 

واإلبدال. 
أال  يجب  والنقدية  الشاملة  المراجعة 
الوطنية  السلطة  مؤسسات  على  تقتصر 
المجتمع  منظمات  على  وال  وأجهزتها 
أن  يجب  وإنما  والفصائل،  المدني 
العادات  األفراد؛  برمته:  المجتمع  تطال 
التعليم؛  المهيمنة؛ دور األسرة؛ مناهج 
القطاع  الدين؛  دور  المرأة؛  من  الموقف 
الخاص؛ دور المثقفين؛ اإلعالم؛ أي كل 
عن  وبصورتها  بالجماعة  عالقة  له  ما 
إدارتها  بطريقة  اآلخر،  وعن  نفسها 
وبمرجعياتها  وشؤونها،  ألمورها 

الذهنية وذاكرتها الجمعية. 

)7(
عدم  المهم  من  االنقسام،  بخصوص 
االنتخابات  قوة  تقدير  في  المبالغة 
العداوات  لحل  االنتخابية  واألنظمة 
المتنازعة  الجماعات  وإدماج  المتجذرة 
وممأسس  مستقر  سياسي  نظام  في 
الوسائل  خالل  من  الصراع  يعالج 
الديمقراطية، بدالً من الوسائل العنيفة؛ 
تنافسية؛  بطبيعتها  االنتخابات 
وبالتالي، استقطابية!! وهو ما يتعارض 
ناحيتين:  من  الفلسطيني  الشأن  مع 
الوحدة(،  )يشترط  الوطني  الكفاح 
منقسم؛  مجتمع  في  االجتماعي  البناء 
بناء  )يشترط  وأيديولوجًيا  سياسًيا 
اإلجماع على أسس توزيع الخيرات العامة 
السلطة(. أما وإن  انتخابات تداول  قبل 
كل  )بتوفر  ذكرنا  ما  نحو  على  أجريت 
وقانونًيا  سياسًيا  الالزمة؛  التحصينات 
تشكل  أن  فبمقدورها  ومجتمعًيا(، 
والوحدة،  االندماج  طريق  على  قنطرة 
القدرة على الصمود والمواجهة.وأيًضا النجاح في اختبار الجدارة وتعزيز 
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فلسطين
من مربع المفاوضات والسالم المخادع إلى مربع معارك الوجود والمصير

نواف الزرو-كاتب متخصص في الشأن اإلسرائيلي/األردن

عتبة  على  ونحن  اليوم  الوضوح؛  منتهى  واضًحا؛  بات  الفلسطيني  المشهد 
مربع  تغادر  فلسطين  فلسطين؛  واغتصاب  للنكبة  والسبعين  الثالثة  الذكرى 
السالم المخادع والعبثي، لتعود إلى مربع معارك الوجود والمصير؛ فشاء من شاء وأبى 
ولم  الصهيوني،  المشروع  مع  واستراتيجي  وجذري  وجودي  صراع  في  إننا  أبى:  من 
تكن عملية المفاوضات والتسوية سوى محطة عابرة في سياق هذا الصراع، وفي ذلك 
هناك الكثير الكثير من التطورات والمعطيات والحقائق القائمة على األرض التي تؤكد 

المعادلة.

نتنياهو  تسيون  بن  البروفيسور  يقول 
المثال،  سبيل  على  نتنياهو  والد 
ابنه:  بأن  السابعة  للقناة  حديٍث  في 
يعطي  لن  وأنه  العرب،  على  »يضحك 
الفلسطينيين دولة، وهو يطرح عليهم 
نتنياهو  يقبلوها:  أن  يمكن  ال  شروًطا 
ال يدعم دولة فلسطينّية، فهو أخبرني 
على  يكذب  بأنه  عائلّية  أحاديث  خالل 
الدولة  هذه  أمام  وضع  حيث  العرب، 
شروًطا تعجيزّية لن يقبل العرب مطلًقا 

بأي شرط منها«.
ونعتقد اليوم في ضوء كل ذلك ونحن 
أمام سبعة وعشرين عاًما من أوسلو مروًرا 
و«الخريطة  والحلم«  مشروع«الرؤية  ب 
 2010 واشنطن  وقمة  الدولتين«،  وحل 
برعاية الرئيس أوباما، وصوال إلى صفقة 
قصة  كل  أن  الترامبية/2020،  القرن 
والمشاريع  والسالم  المفاوضات  عملية 
األمريكية- التسووية  والمقترحات 

»الرؤية«  قصة  وكل  اإلسرائيلية.. 
و«الصفقة«؛ عبارة  و«الخريطة«  و«الحلم« 
كبيرة  وأكذوبة  سياسي  نصب  عن 
العام  للرأي  وخداع شامل وتضليل سافر 
على  العربي  العام  وللرأي  كله،  العالمي 
الفلسطيني  العام  وللرأي  حصري،  نحو 
هناك  األرض  فعلى  أخص؛  نحو  على 
الصهيوني  البلدوزر  يقوم  كيف  نتابع 
والتدمير  القتل  وعمليات  باجتياحات 
ليس  ومكونات  لمقومات  المستمر 
وإنما  فحسب،  الفلسطيني  االستقالل 
واالستمرار  الوجود  ومكونات  لمقومات 
على األرض، حيث التدمير الشامل لكافة 
الفلسطينية  المدنية  المجتمعية  البنى 
والثقافية  والتعليمية  االقتصادية 

واإلعالمية والرياضية وغيرها.
والخريطة  والحلم  الرؤية  بين  فما 
والصفقة الترامبية من جهة، وبين الوعد 
ترخيًصا  االحتالل  ومنح  الشامل  والدعم 

واالغتياالت  والتدمير  بالقتل  مفتوًحا 
االعتقال  ومعسكرات  الجدران  وبناء 
ومواصلة االستيطان والتهويد من جهة 
الوطن  اغتيال  عملية  تجري  أخرى، 
الفلسطينية  والحقوق  الفلسطيني 
المشروعة الراسخة، ومقومات االستقالل 

الفلسطيني من جهة أخرى.
االمريكية  والضمانات  »الوعد  بين  وما 
»التطمينات  وبين  جهة،  من  إلسرائيل« 
للعرب«،  المخادعة  التضليلية  األمريكية 
أخرى،  من جهة  القرن  بين صفقة  وما 
والفعل  الدور  تحييد  عملية  تجري 
السالم  اتفاقات  عبر  الحقيقي؛  العربي 
والبحرين  اإلمارات  مع  المسرحية 
لتواصل  الالحقة،  الكيانات  من  وغيرها 
بالفلسطينيين  استفرادها  »إسرائيل« 
من  الفلسطينية  للقضية  وانتزاعها 
عمقها وتواصلها العربي... ففي قصة 
عبد  الكاتب  كان  اإلسرائيلي  »السالم« 
كتابه  في  أشار  قد  القلقيلي  الفتاح 
الفلسطينيين«،  ذاكرة  في  »األرض 
الصندوق  )مدير  فايتز  يوسف  أن:  إلى 
في  ذكر  األسبق(  اليهودي  القومي 
مذكراته، أنه منذ آب 1948 تم االتفاق 
إلقناع  إعالمية  حملة  إسرائيل  تشن  أن 
يعد  لم  »بأنه  العالمي:  العام  الرأي 
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إليه،  يعودون  مكان  الفلسطينيين  لدى 
وليس أمامهم سوى فرصة واحدة إلنقاذ 
واالستفادة  بيعها  وهي  ممتلكاتهم، 
مكان  في  يستقروا  كي  ثمنها،  ِمن 
األيام  لعلي جرادات في  آخر/عن تحليل 
الفلسطينية 2007/3/5«، وأضاف: »أن بن 
غوريون ذكر في مذكراته، أن: آبا ايبان 
نصحه في يوم 14-7-1948، بأن ال يلهث 
الهدنة«،  اتفاقات  وتكفي  السالم،  وراء 
معلاًل ذلك بالقول: »ألننا إذا ركضنا وراء 
بالثمن،  العرب سيطالبوننا  السالم؛ فإن 
عودة  أو  الحدود  تحديد  هو  والثمن 

الالجئين أو االثنين مًعا«.
ومن بن غوريون إلى الراهن اإلسرائيلي 
في عهد نتنياهو، حيث كتبت صحيفة 
حكومة  أية  »أن  العبرية:  هآرتس 
التوصل  باستطاعتها  ليس  إسرائيلية، 
إلى سالم مع الفلسطينيين مهما كان نوع 
ولون هذه الحكومة«، وأضافت: »أنه في 
حال تحول الفلسطينيون إلى »فنلنديين« 
فإن أي حكومة لن توقع للفلسطينيين 
الصحيفة:  وأوضحت  اتفاق سالم«،  على 
يعني  الفلسطينيين  مع  السالم  »أن 
االنسحاب من األراضي المحتلة، بما فيها 
القدس، إضافة إلى عودة الالجئين األمر 
أية حكومة  به  أن تقبل  الذي ال يمكن 

إسرائيلية«.
وكان جدعون ليفي المحلل في هآرتس، 
قد كتب حول هذه الحقيقة تحت عنوان 
»إسرائيل ال تريد السالم«؛ يقول: »حانت 
يقال:  أن  يجب  وهذا  الحقيقة،  لحظة 
إسرائيل ال تريد السالم، انتهت ترسانة 
وإذا  فارًغا،  بات  الرفض  مخزن  الذرائع، 
كان ممكًنا حتى وقت أخير مضى القبول 
بالكاد بجملة حجج وشروط إسرائيل »ال 
شريك« و »لم يحن الوقت«؛ فإن الصورة 
للشك؛  مجال  أي  تدع  ال  اآلن  الناشئة 
تمزق  للسالم  المحبة  إسرائيل  فقناع 
تماًما، ومن اآلن فصاعًدا يقال: ال محبة 
وال سالم/ عن هآرتس«؛ وألن هناك خطة 
»إسرائيل«  أقطاب  فإن  الوقت،  إلضاعة 
على  والعرب  الفلسطينيين  يطالبون 
مدار الساعة بالمزيد والمزيد من الشروط 
واالشتراطات التطبيعية واالستراتيجية، 
كانت؛  نتنياهو  أطلقها  طلقة  فأول 
باالعتراف  الفلسطينيين  طالب  عندما 
اليهودي«  الشعب  كدولة  ب«إسرائيل 
الدولتين-  حل  عن  للحديث  كشرط 
وكاالت-«. مضيًفا: »إسرائيل تتوقع من 
الفلسطينيين أن يعترفوا قبل كل شيء 

قبل  اليهودي  للشعب  كدولة  بإسرائيل 
الدولتين«،  حل  عن  بالحديث  نبدأ  أن 
أن  يجب  تسوية،  كل  في  موضًحا: 
األمنية،  تحافظ إسرائيل على مصالحها 
تقود  ال  بأن  تضمن  أن  عليها  ولكنها 
العملية السياسية إلى حماستان-2 أخرى 

في القدس«.
مخاطًبا  وأوضح  أبعد  نتنياهو  ويذهب 
الفلسطينيين قائاًل: »ال تحلموا بالقدس 
وال بعودة الالجئين«. مضيًفا في خطاب 
يسعى  الليكود  »أن  الكنيست:  أمام 
أثبت  التاريخ  ولكن  السالم،  لتحقيق 
القوة،  من  انطالًقا  يتحقق  السالم  أن 
وليس من الضعف ووفًقا لقراءة صحيحه 

للواقع«.
ليتبين لنا اليوم بعد كل هذه المحطات 
أنها  يزعم  التي  والمشاريع  واألدبيات 
أو  دولة  هناك  ليس  أنه  »سالمية«؛ 
أي  األفق  في  هناك  وليس  دولتين، 
إسرائيلي،  إلنسحاب  خطة  أو  نية 
حقيقي  سياسي«  »أفق  من  حتى  وال 
المستقبل  في  فلسطينية  دولة  لقيام 
األوضاع  تدهورت  أن  بعد  المنظور 
الذي  النحو  هذا  على  الفلسطينية 
الفلسطينية  الحسابات  في  يأِت  لم 
الملحة  المهمات  أن  لنا  وليتبين  أبًدا، 
والعاجلة جًدا على األجندات الفلسطينية؛ 
أصبحت تتعلق بكيفية لململة األوضاع 
واألوراق الفلسطينية وبكيفية المصالحة 
الفصائل،  بين  الفلسطيني  والتعايش 
االحتالل  مشروع  إحباط  يمكن  وكيف 
والفصل  العزل  تكريس  إلى  الرامي 
والقطع الكامل الشامل بين غزة والضفة، 
وقت  في  المهمات  تلك  كانت  أن  بعد 

مقومات  بناء  حول  تتركز  سابق 
االستقالل والدولة...!

االستيطاني  االستعمار  انفالت 
واحتدام صراع الوجود

وتالحق  زخم  ظل  وفي  واستتباًعا، 
في  السياسية  والتطورات  األحداث 
ضوء  في  وخاصة  الفلسطيني،  المشهد 
وتداعياتها  التصفوية  القرن  صفقة 
الفلسطينية،  األرض  على  التطبيقية 
وفي ضوء اإلجماع السياسي األيديولوجي 
الصهيوني على شطب القضية والحقوق 
لكل  واضًحا  أصبح  فقد  الفلسطينية، 
التي  المعارك  كل  أن  الفلسطينيين؛ 
فلسطيني؛  امتداد  على  يخوضونها 
هنا  فرق  وال  وجودية،  معارك  أصبحت 
بين معركة تخاض في وجه مستوطنين 
أو  أو يقتلعون شجرة زيتون،  يحرقون 
بين جنود االحتالل الذي يقومون بغزو 

ومداهمة مخيم جنين مثاًل.
التفاصيل  الفلسطيني  المشهد  وفي 
غزيرة جًدا، ففي أحدث وأقرب التقارير 
تحركات  تتابع  التي  الفلسطينية 
في  الصهيوني  االستيطاني  االستعمار 
أنحاء الضفة الغربية »فإن المستوطنين 
األرض«؛  فلتان-جنوني-على  حالة  في 
يصولون  يشاؤون،  كما  فساًدا  يعيثون 
ويجولون ويدمرون ويقتلون ويقتحمون 
مئات  ويحرقون  ويقتلعون  ويداهمون 
وآالف االشجار والحقول وينهبون األرض 
الكاوبوي  طريقة  على  الفلسطينية 
األمريكي في عهده، ويدمرون مقومات 
الفلسطيني،  واالستقالل  الصمود 
جيش  وحماية  وغطاء  بدعم  ذلك  وكل 
االحتالل، ودون أي ردع كبير يوقفهم 
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عند حدودهم وهم عملًيا بال حدود، بل 
في  كافة،  والخطوط  الحدود  وتجاوزوا 
الفلسطينيين.  ضد  المفتوح  إرهابهم 
األماكن  كل  فإن  المشهد،  حقيقة  وفي 
والمدن والقرى الفلسطينية، بل ربما كل 
بيت فلسطيني يتأذى من إرهاب هؤالء 

المستعمرين المستوطنين.
وفي التفاصيل الواجب إبرازها، فقد جاء 
في تقرير تحت عنوان: »الضفة الغربية 
واستيطان«؛  وضم  ثروات  ونهب  صراع 
ساحة  المحتلة  الغربية  الضفة  »تعد 
الصراع الحقيقي على األرض، فقد تحّول 
 1967 عام  احتاللها  منذ  فيها  متر  كل 
المواجهة  أشكال  من  لشكل  عنوان  إلى 
ومستوطنيه  االحتالل  جيش  مع 
وعمالئه، وتشكل الضفة الغربية )%21( 
بمساحة  التاريخية  فلسطين  أرض  من 
بحدود  وترتبط  مربع،  كلم   )5860(
شريانها  تعد  التي  األردن  مع  خارجية 
الكرامة، وكانت تتبع  الوحيد عبر معبر 
سكانها  وظل   ،1967 عام  قبل  األردن 
»فك  حتى  األردنية  الجنسية  يحملون 
طلب  على  بناًء   1988 عام  االرتباط« 
جنين-  الفلسطينية-  التحرير  منظمة 
/4 السبت  لإلعالم-  الفلسطيني  المركز 

يوليو/2020«.
»بتسيلم«  لمؤسسة  دراسة  وأظهرت 
اإلسرائيلية: »أن المستوطنات تشغل ما 
الغربية،  الضفة  أراضي  من   %11 نسبته 
أراضي  من   %18.5 تصنف  حين  في 
الضفة الغربية مناطق عسكرية، ويعزل 
جدار الفصل العنصري 12٪ من أراضيها. 
كما أن )48( موقًعا في الضفة يصنفها 
وحدائق  طبيعية  محميات  االحتالل 
ما  وتشكل  دولة،  وأراضي  وطنية 
نسبته 12.4% من مجموع مساحة الضفة، 
هذه  مساحات  مجموع  من   %88 وأن 
تم  التي  المنطقة  في  يقع  المحميات 
تصنيفها »ج«، وال يبقى وفق ذلك سوى 
للفلسطينيين«،  الضفة  42% من مساحة 
ليست  الحقيقة  في  المساحة  وهذه 
والنهب  االستيطان  فبلدوزرات  ثابتة؛ 

والتهويد ال تتوقف عن العمل.
من  المساحات  هذه  امتداد  وعلى 
المستعمرين  عصابات  تتحرك  األراضي 
عليهم  يطلق  الذين  المستوطنين 
تتشكل  التي  اإلرهابية«  التالل  »شبيبة 
الدينية  المدارس  طالب  من  بالغالب 
المكتب  فذكر  المتشددة؛  اليهودية 
ومقاومة  األرض  عن  للدفاع  الوطني 

شبيبة  »إن  له:  تقرير  في  االستيطان 
التالل االرهابية وطالب المعاهد الدينية 
تحضيًرا  مشتركة  عمليات  غرفة  أقاموا 
لتنفيذ مخططات الضم - 2020/06/04«.

فلسطين تواجه معارك وتحديات 
استراتيجية وجودية

حول  المعطيات  تلك  كل  ضوء  وفي 
صفقات  وتتابع  السالم  عملية  عبثية 
التصفية وتكالب االعراب مع الصهاينة، 
والنهب  االستيطان  هستيريا  وفي ظل 
تعود  األمور  فإن  الفلسطينية،  لألرض 
الوجود؛  صراع  وإلى  بداياتها  إلى 
تواجه  التي  األلغام  وحقول  فالتحديات 
الفلسطينيين من اآلن فصاعًدا، مفتوحة 
فنحن  مساحة؛  أو  حدود  أو  سقف  وبال 
استراتيجية  ملفات  عن  هنا  نتحدث 
استراتيجية  معارك  وعن  كبيرة، 
تقرر  أن  شأنها  من  وطاحنة  كبيرة 
الفلسطيني إلى  مصير القضية والشعب 
أجيال قادمة؛ فهناك أواًل ملف المدينة 
األيام  هذه  في  تواجه  التي  المقدسة 
حصارية  وجدران  تهويدية  اجتياحات 
خليل  مدينة  ملف  وهناك  خانقة، 
السياسية  المؤسسة  ُتجمع  التي  الرحمن 
األماكن  أن  على  اإلسرائيلية،  والدينية 
اإلبراهيمي،  الحرم  مثل  فيها  الدينية 
لهم،  تابعة  القديمة  البلدة  وكذلك 
ترى  التي  األخرى  األماكن  كل  وكذلك 
دينية  أماكن  أنها  المؤسسة  تلك  فيها 
يهودية، يجب ان تبقى تحت السيطرة 
تكتالت  ملف  عن  ناهيكم  اليهودية؛ 
في  هناك  يجمعون  الذي  المستوطنات 
»تكتالت  ضم  ضرورة  على  »إسرائيل«، 
اإلسرائيلية،  السيادة  إلى  المستوطنات« 
ملف  ذلك  كل  وقبل  ذلك،  إلى  يضاف 
األردن  نهر  امتداد  على  األغوار  تهويد 
وملف  المرحلة،  هذه  في  األخطر  وهو 
وملف  المياه،  مصادر  على  السيطرة 
إقامة  األكبر، وهو ملف  والملف  الجدار، 
اراضي  امتداد  على  الفلسطينية  الدولة 
التسوية  برنامج  وفق  والقطاع  الضفة 
الراحل، ويبدو أن أفق الدولة قد انتهى 
حالًيا؛ ناهيكم عن معركة توحيد جناحي 
التصعيد  هذا  لمواجهة  والضفة  غزة 
االحتاللي الخطير الذي يهدد باختطاف 
المعركة  وهذه  الغربية،  الضفة  كامل 

ستكون كبيرة وصعبة جًدا.
الفلسطيني  المشهد  كان  إذا  ونقول.. 

هذه  في  فضاءاته  في  ترفرف  الراهن؛ 
األيام رايات الصمود والتحدي على امتداد 
اآلتية  التحديات  فإن  المحتلة،  األرض 
الفلسطينيين كبيرة واستراتيجية  أمام 
من الوزن الثقيل، وفي طريقهم حقول 
أجل  من  تحتاج  لها؛  حصر  ال  ألغام 

تفكيكها وتحييدها إلى:
فلسطينية  واشتراطات  شروط  جملة   *
في مقدمتها تحقيق وتعزيز وتكريس 
وتصليب  الداخلية  الوطنية  الوحدة 

جدرانها.
وإسالمية  عربية  جبهة  إلى  وتحتاج   *
أصبحت  الجبهة  )وهذه  حقيقية 
حلًما(؛ تتصدى إلى األجندة الصهيونية 
واألمريكية البريطانية المتحالفة معها، 
من  وليس  الفلسطينيين،  جانب  الى 

ورائهم..!
جدية  واألكثر  األولى  من  أنه  ونعتقد 
منهم؛  بقي  من  أو  العروبيين  للعرب 
دائًما  أعمالهم  جدول  على  يكون  أن 
وطموحاتنا  بآمالنا  هنا  )ونتمسك 
والهوان  التفكك  العروبية برغم مشهد 

الراهن(:
القومية  بمسؤولياتهم  القيام   -

والتاريخية تجاه القدس وفلسطين.
واإلمكانات  الطاقات  كل  تحشيد   -
دعًما  الفلسطيني  الشعب  وراء  الممكنة 

لصموده وبقائه.
جادة  عمل  آليات  وبلورة  عن،  -البحث 
العدو  مع  التطبيع  لقطار  التصدي  في 

الذي يقوده األعراب.
الدولية  الحماية  بتأمين  المطالبة   -
الفورية للشعب العربي الفلسطيني أواًل، 
والعمل بالسرعة القصوى من أجل تأمين 

الحماية العربية للفلسطينيين ثانًيا.
والمسؤولية  الجدية  ببالغ  الوقوف   -
االستعمارية  الحرب  أمام  القومية 
التي تشنها وتواصلها دولة  التهويدية 
االحتالل اإلسرائيلي في القدس والضفة 

ومختلف األماكن الفلسطينية.
- المطالبة بعقد محاكمة دولية لمجرمي 
الحرب الصهاينة، بداًل من الذهاب معهم 

إلى مؤتمرات السالم األكذوبة.
والمشروع  والمنطقي  الطبيعي  فمن 
العربية  القوى  أمور  تسير  أن  والملح؛ 
الصحيح  االتجاه  هذا  في  العروبية 
والعاجل، وأن يلملم العرب أنفسهم في 
أكثر  والمفصلية  العصيبة  المرحلة  من أي مرحلة سابقة.هذه 
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بيان سياسي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 بمناسبة يوم العمال العالمي
جماهير شعبنا... عمالنا البواسل

تحتفل شعوب العالم وشعبنا الفلسطيني، في مثل هذا اليوم بالطبقة 
وتوفير  والمساواة  العدالة  تحقيق  أجل  من  وتضحياتها؛  ونضاالتها  العاملة 
متطلبات الحياة الكريمة، ليضاف لها في ضوء الخصوصية الفلسطينية؛ الكفاح 
الوطني من أجل الحرية واالستقالل والعودة وتقرير المصير، حيث يتجسد الجمع 
بين مهمات النضال من أجل التحرر الوطني من االستعمار الصهيوني مع النضال 

االجتماعي المطلبي والديمقراطي.
ومؤلمة  قاسية  العاملة  الطبقة  أوضاع  زالت  وما  العام،  هذا  أيار  من  األول  يأتي 
وصعبة، وصلت خاللها نسب البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة وخطيرة؛ 
جراء سياسات االحتالل والحصار واالنقسام والسياسات السلطوية الظالمة، وتفاقمت 
المعيشي  الوضع  على  الخطيرة  وانعكاساتها  كورونا  جائحة  انتشار  مع  أكثر 

واالقتصادي في داخل الوطن وفي مواقع اللجوء والشتات. 
فهي  األوجه؛  ومتعددة  مركبة  معاناة  تعاني  الفلسطينية؛  العاملة  الطبقة  إن 
الدائم من خالل المالحقة واالعتقال  تتعرض بشكٍل دائم لالستهداف والعدوان 
وفي حاالت عدة القتل وهم في طريقهم ألماكن عملهم؛ من قبل االحتالل، كما 
يتعرض عشرات اآلالف من العمال في قطاعات حرفية واسعة النتهاكات واسعة 
بالتأمينات االجتماعية  وتدني في األجور والعمل لساعات طويلة، وال يتمتعون 
عدم  جانب  إلى  المهنية،  والسالمة  الصحة  شروط  انعدام  عن  عدا  والصحية، 

حصولهم على اإلجازات الرسمية والسنوية والطارئة.
إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تهنئ عموم شعبا الفلسطيني والطبقة 
العاملة خصوصاً؛ بيوم األول من أيار تتوجه بتحية تقدير وإجالل لشهداء الطبقة 

العاملة، وتؤكد على التالي:
1(وقوفنا ونضالنا الدائم إلى جانب الطبقة العاملة الفلسطينية، وحماية حقوقها 
ورفع  لألجور،  األدنى  بالحد  والخاصة  العامة  المؤسسات  إلزام  فيها  بما  كاملة، 
والخدمات  السلع  ألسعار  المرتفعة  المستويات  مع  لتتواءم  األجور  مستويات 

األساسية والتضخم.
وإقرار  العمال،  أوضاع  تحسين  أجل  من  االجتماعي  والضمان  العمل  قوانين  2(تعديل 
مستحقات  من  جزء  وتخصيص  التكافل،  وصندوق  والتشغيل  العمل  صندوق  تشكيل 
الفرص  وتكافؤ  والعدالة  المناسبة  البيئة  وتوفير  العاملة،  للطبقة  االجتماعية  التنمية 
والحقوق  االمتيازات  كامل  لها  يوفر  بشكل  المجتمع  في  وإدماجها  العاملة  للمرأة 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
3(التصدي بكل قوة لقرارات وسياسات الجهات الرسمية سواء في الضفة أو غزة، 
والشرائح  للطبقات  الصعبة  المعيشية  الظروف  أعباء  تحميل  على  تعمل  التي 
العمل  قطاعات  وفي  العاملة،  الطبقة  وخاصة  والمسحوقة،  الفقيرة  االجتماعية 
الخدمات األساسية وإلزام رأس  التوقف عن خصخصة  المختلفة، وهذا يستوجب 
المال وأصحاب العمل بتوفير الحقوق األساسية للعمال، وصرف التعويضات الالزمة 

لهم في ظل جائحة كورونا، خاصة عمال المياومة. 
الموظفين،  حقوق  تمس  التي  الظالمة  الرسمية  اإلجراءات  كل  وقف  4(ضرورة 
ووقف قرار التقاعد المالي اإلجباري، ومنح التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، 
والمطالبة بالتخفيف من حدة الرسوم والضرائب التي فرضتها الجهات الرسمية 

في غزة ارتباطاً بالظروف الصعبة القائمة.
5(ضرورة دعم وإسناد أبناء شعبنا ومنهم أبناء الطبقة العاملة على وجه الخصوص، في 
مخيمات ومواقع اللجوء؛ من خالل الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الفلسطينية 
بإصالح  االعتبار؛  لها  يعاد  أن  يجب  التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مقدمتها  وفي 
الفلسطيني  الدور  إلى  وباإلضافة  وديمقراطية،  وطنية  أسس  على  مؤسساتها  وهيكلة 
الفلسطينيين، ولبنان خصوًصا؛ رفع  المضيفة لالجئين  الدول  إزائهم، فإنه مطلوب من 
اإلجراءات التقييدية عن حقهم في العمل بمختلف المهن والمجاالت المتاحة داخل تلك 

الدول. 
6(ضرورة دعم صمود الحركة النقابية والعمالية في مدينة القدس كجزء ال يتجزأ 

شعبنا  أبناء  وإسناد  دعم  جهود  من 
التصدي  يواصلون  الذين  المدينة  في 
التهويد  لمخططات  وإقدام  بسالة  بكل 

واالستيطان. 
أوضاع  إصالح  أجل  من  النضال  7(مواصلة 
من  النقابات  رأسها  وعلى  العمالية  الحركة 
وحاسمة؛  حازمة  وإجراءات  قوانين  خالل 
الواحد  اللون  تفرد  سياسة  مغادرة  تضمن 
الفساد  ظاهرة  وإنهاء  النقابات  هذه  على 
اإلصالح  خطط  وربط  والمالي،  اإلداري 
البيت  الديمقراطي وجهود ترتيب  الوطني 
السياسي  النظام  بناء  وإعادة  الفلسطيني 
النقابي  الجسم  هذا  بإصالح  الفلسطيني، 
من خالل الوصول إلى انتخابات ديمقراطية 
دورية تعمل على ضخ دماء نقابية جديدة 
رحم  من  تخرج  وشرايينها؛  عروقها  في 

الحركة العمالية. 

8(إن بناء اقتصاد تنموي وطني مقاوم 
ومستقل؛ يعمل على فتح أبواب العمل 
مع  التبعية  فك  يتطلب  العمال؛  آلالف 
إنهاء  خالل  من  الصهيوني؛  االقتصاد 
باريس  ببروتوكول  الفوري  العمل 
هذا  ربط  يتم  أن  وعلى  االقتصادي، 
االقتصاد الوطني بحوافز مالية للرأسمال 

الوطني.
العمالية  واالتحادات  النقابات  9(دعوة 
النقابات  اتحاد  لمقاطعة  العالم  في 
وفضح  »الهستدروت«،  الصهيوني 
نقابيين  أو  نقابات  أية  وتعرية 
عالقة  أي  يفتحون  وعرب  فلسطينيين 

معه. 
شعبنا  جماهير  البواسل...  ُعمالنا 

الصامد الصابر
وتوحداً  قوة  أكثر  عمالية  طبقة  وجود  إن 
واستقراراً؛ تتحقق من خالل سيادة مبادئ 
العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وفي ظل 
ونقابات  مقاوم،  وطني  تنموي  اقتصاد 
خدمة  أجل  من  تعمل  موحدة؛  عمالية 
وجود  في  إيجاباً  يساهم  العاملة؛  الطبقة 
مواجهة  على  وقادرة  قوية  وطنية  حركة 
التحديات الراهنة ونقل النضال ضد االحتالل 
إلى مستويات متقدمة على طريق التحرير 

والعودة واالستقالل. 
عاش األول من أيار يوم الطبقة العاملة 

العاملة  الطبقة  تضحيات  عاشت 
الفلسطينية.. عاش كفاح شعبنا الوطني 
اإلمبريالية  ضد  األممي  التضامن  عاش 

وعولمتها المتوحشة
املجد للشهداء والحرية لألسرى

النصر حليف شعبنا ومقاومته الباسلة
الجبهة       
الشعبية لتحرير فلسطين 
      األول من أيار / 2021
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تهميش الدور المصري:
األسباب والنتائج

أحمد بهاء الدين شعبان- األمين العام للحزب االشتراكي المصري/ مصر

تقف مصر، هذه اآلونة، أمام لحظة تاريخية فاصلة، فألول مرة، وعلي امتداد 
وجودية  تحديات  تواجه  عام؛  آالف  خمسة  من  ألكثر  الحافل  الممتد  تاريخها 
بتهديدات جوهرية غير مسبوقة، يمكن  الشاكلة، وتصطدم  حاسمة على هذه 
وصفها بـ »المصيرية«، تتعلق بالوجود والعدم؛ الموت والحياة؛ البقاء والتحلُّل، وهي 
تلك التهديدات المترتبة على سعي أثيوبيا إلى حجب سر حياة مصر والمصريين عنها، 
نهر النيل، ببناء »سد النهضة« األثيوبي، وسدود أخرى قيد اإلعداد، دون أى اهتمام 

بمصير دولة المائة مليون، فضاًل عن الثالثين مليون مواطن سوداني أيضًا. 

بلغ  الذي  الكئيب،  الوضع  هذا  ويطرح 
بمصر،  األثيوبي  الطرف  استهانة  فيه 
دولًة وشعباً، حد اإلهانة التي لم يسبق 
امتداد  على  المصريون  تجرعها  أن 
حول  عديدة  أسئلًة  المعاصر؛  تاريخهم 
األسباب التي أدت بمصر إلى أن تتراجع 
الُمستحق  والقيادة  الريادة  موقع  من 
لعقود  عليه  وحافظت  نالته  الذي 
وخاصة  الماضي،  القرن  خالل  طويلة، 
عبد  »جمال  الراحل  الرئيس  قيادة  تحت 
الناصر«، إلى هذا الوضع الذى لم تعتده، 
وهي  ومكانتها؛  بإمكاناتها  يليق  وال 
أسئلة باترة ال مناص من اإلجابة عليها، 
النفس  على  وقسوة  وصراحة،  بوضوح 
والوعى، وهو أمر ال مفر منه إذا ما أردنا 
تتهدد  التى  المعضلة  من هذه  الخروج 
ضميرها  وفجر  البشرية،  الحضارة  مهد 

اإلنسانى المشهود.
الدور  أن  على  التأكيد  بدايًة  ويجب، 
والمكانة التى تنالها أى أمة، أو تتحصل 
على  ينهض  أمر  هو  دولة،  أية  عليها 
مقومات موضوعية في المقام األول، وال 
محوري  دور  أعباء  لحمل  التصدي  ُيعُد 
أو  الصدفة،  وليد  حدثاً  ما،  منطقة  في 
وإنما هو  الذاتية،  بالرغبة  مدفوعاً  شأناً 
واقع، ُتهيئه الشروط الموضوعية الثابتة 
أخري  جهة  من  وتدعمه  جهة،  من 

ويلزمه  المادية،  والعوامل  اإلمكانات 
للدور  اللياقة  تؤكد  تاريخية  شروطاً 
مصر  مت  قدَّ وقد  والجدارة،  واالستعداد 
على امتداد تاريخها التليد مسوغات هذا 
الحديثة،  العصور  في  ودعمته  الدور، 
بشروط ذاتية ال تتوافر في طرف آخر 
ان  غيرها بالمنطقة، فهى من حيث الُسكَّ
تسكن  الموقع  حيث  ومن  عدداً،  األكبر 
إلى ما وصفه الدكتور«جمال حمدان«؛  بـ 
موضعاً  منحها  الذي  المكان«،  »عبقرية 
وموقعاً  والعالم،  منطقتها  في  محورياً 
العتبار  »نابليون«  دفع  استراتيجياً، 
العالم«، فهي تقع  مصر: »أهم بلد في 
في  قدماً  وتضع  المعمورة،  مركز  في 
آسيا،  قارة  في  واألخرى  أفريقيا  قارة 
شواطئ  ُتالمس  لكي  ناظريها  وتمد 
مائي  ممر  أهم  فى  وتتحكم  أوروبا، 
بالغرب،  الشرق  يربط  السويس(،  )قناة 
منسجم  واحد،  شعب  من  وتتكون 
ومتماسك، يعيش فوق أرض منبسطة، 
ومعمورة،  عامرة  المناخ،  معتدلة 
»المتوسط«  هامين:  بحرين  على  تطل 
كله،  هذا  من  واألهم  إلخ.  و«األحمر«.. 
هو إنسانها المتحضر والُمبدع الذي عاش 
فوق هذه األرض الجدباء فزرعها، وخلق 
من خوائها حضارة زاهرة، ما زالت قادرة 
على إثارة اإلعجاب والدهشة، بمنجزاتها 

الخارقة حتى اآلن.
أعماق  في  الغوص  عن  وبعيداً 
اإلمبراطورية  وحضارتها  مصر  تاريخ 
األدبي  النفوذ  حقق  فقد  التاريخية، 
والسياسي، في عهد الرئيس »جمال عبد 
المدى،  واسع  وتأثيراً  انتشاراً  الناصر«، 
لقدرات  المادية  الحسابات  حتى  تجاوز 
أن  ذلك  ومرد  آنذاك،  وإمكاناتها  مصر 
الدور الذى قامت به »مصر عبد الناصر«، 
لفكرة  والدعوة  االستعمار،  مقاومة  فى 
العربية  التحرر  وتبني حركات  العروبة، 
وطرح  ثالثية،  والعالم  واألفريقية 
والتعريب  والتمصير  التأميم  أفكار 
االجتماعية  والعدالة  واالشتراكية 
والسلم  االنحياز  وعدم  واالستقالل 
مشفوعاً  عملياً  طرحاً  وغيرها؛  العالمي 
الشعوب  آلمال  عملى  ودعم  بمساندة 
العربية واألفريقية واآلسيوية والالتينية 
محط  كان  واالستقالل،  التحرر  في 
وعرفان  القارات،  هذه  شعوب  اعتبار 
قادتها، وقد سمعت من قادة كوبيين، 
ناهيك  كثر،  وأفريقيين  وفنزواليين، 
كالزعيم  العرب،  المناضلين  القادة  عن 
الجزائرى »أحمد بن بيله«، وقادة الثورة 
الفلسطينية، واليمنية وغيرهم من رجال 
البلدان  مختلف  في  والثورة  السياسة 
 23 ثورة  مسار  أن  ُيفيد  ما  العربية، 
ودور  وانكساراتها،  بانتصاراتها  يوليو، 
هات مفجرها، »جمال عبد الناصر«،  وتوجُّ
كان أمراً ُملهماً لهم في نضالهم، ودافعاً 
للصمود والتحدي؛ فضاًل عن المساعدات 
لهم  قدمتها  التي  المباشرة  العينية 

مصر وزعيمها.
لكن األمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد 
يقل  ال  أيضاً  المصري  اإلنسان  دور  كان 
أهمية، وال ينقص فيما قدمه السم مصر 
ومكانتها في عالمها العربي واألفريقي 
كبير،  أستاذ  من  فكم  ثالثي،  والعالم 
وُمَعلِّم متفوق، وُمتخصص كفؤ، وفنان 
ورع،  دين  ورجل  مبرز،  ورياضى  مبدع، 
ومفكر متميز، في أرجاء العالم العربي 
اآلسيوى،  والمجال  األفريقية  والقارة 
جامعها  في  وتأدب  مصر،  في  تعلم 
علمها  معين  من  وارتشف  وجامعاتها، 
من  وكم  وإبداعها؟  وفنها  وثقافتها 
ُمدرس  يد  علي  تتلمذ  عربي،  تلميذ 
مصري؟ وكم من متخصص عربي تلقى 
معارفه على يد عالم مصري؟ وكم من 
كتابات  على  تربي  كبير  عربي  مثقف 
»توفيق  ومسرحيات  حسين«،  »طه 
شوقي«،  »أحمد  وأشعار  الحكيم«، 

وروايات »نجيب محفوظ«؟.. الخ.
غير أن كل ما تقدم من إشارات وتراكمات، 
نالها التبديد، وطالها التدمير، مع تولى 
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أعقاب  في  مصر  حكم  السادات«  »أنور 
تحرك  حيث  الناصر«،  عبد  »جمال  رحيل 
تراث  علي  التراب  ُيهيل  لكي  بقوة 
وتوجهاتها  ومسيرتها  السابقة  المرحلة 
ارتباطه  مواربة  بدون  فأعلن  الحاكمة؛ 
لشعوبنا  المعادية  األمريكية  بالسياسة 
ومصالحها وقضاياها، ُمدعياً أن: »%99 
المتحدة  الواليات  يد  في  األوراق  من 
األمريكية«، وارتمى في أحضان الرجعيات 
الرجعية  القوى  مع  وتحالف  النفطية، 
اليسار  مواجهة  في  اإلخوانية  الوهابية 
والشيوعية،  واالشتراكية  والناصريين، 
داخل مصر، وفي المنطقة والعالم بأسره 
)دوره في دعم »مجاهدي« أفغانستان(، 
التي  الشعبية  المكتسبات  كل  وهدم 
بانتهاج  الناصرية  الحقبة  في  قت  تحقَّ
االقتصادي«،  »االنفتاح  لسياسة  نظامه 
لشروط  والخضوع  الهيكلي«  و«التكييف 
وصندوق  الدولي  البنك  وتوجيهات 
النقد الدولي والدول »المانحة«! ثم كانت 
الطامة الكبري بالقفزة العدمية في فراغ 
الصهيوني،  التاريخي،  للعدو  الركوع 
برحلة القدس الكارثية، وما ترتب عليها 
من توافقات ومعاهدات، وما نجم عنها 
وّجهته  وبما  وانتكاسات،  ويالت  من 
فلسطين:  صدر  إلى  غادرة  طعنات  من 
المصير  ولوحدة  والقضية،  الشعب 
العربي، ُمتخلياً برعونة عن أهم دعائم 
على  للمنطقة،  مصر  قيادة  مشروعية 
ببصيرته  حمدان«  »جمال  بيَّن  ما  نحو 
والزعامة  القيادة  كانت  »إذا  النافذة: 
فلعل  ق،  ُيحقَّ وواجباً  ُتمارس  مسئولية 
النهائي لزعامة مصر يرفد من  االختيار 
أن ترتقي إلى مسئوليتها عن استرداد 
فلسطين للعرب. وإذا صح أن نقول إن 
ال وحدة للعرب بغير زعامة مصر؛ فربما 
بين  لمصر  زعامة  ال  إنه  نقول  أن  صح 
العرب بغير استردادها فلسطين للعرب، 
دون  من  أصاًل  للعرب  وحدة  ال  ألنه 

استرداد فسطين«.
الذي  المسموم  السهم  كان  وإذا 
في  أصاب  قد  السادات«  »أنور  أطلقه 
ومصالحهما  والعروبة  فلسطين  مقتل 
»حسني  أكمل  فقد  االستراتيجية، 
الحكم  في  وريثه  ونظامه،  مبارك« 
بإهماله  الكبري  الطامة  والسلطة؛ 
بهمومها  األفريقية،  للقارة  الفادح 
ومشكالتها،  وبأشواقها  وتطلعاتها، 
اغتياله  ُأنقذ من محاولة  خاصًة بعد أن 
فتمادى  1995؛  عام  أبابا«  »أديس  في 
أفريقيا،  األم؛  للقارة  الظهر  إدارة  في 
ل من الدور المصري التحرري  وفى التنصُّ
التنويري التاريخي لها، وفي احتضانها 
لقيادات وحركات النضال ضد االستعمار، 

والتمييز العرقي، والفصل العنصري.
 وكما كان انسحاب »السادات« من قضايا 
بانفراط  إيذانا  العربية؛  األمة  وهموم 
كان  مكوناته،  وتبعثر  العربي،  العقد 
انسحاب نظام »مبارك« من قارة أفريقيا 
الصهيوني،  للعدو  أبوابها  بفتح  إيذاناً 
ولعودة  الخليجي،  النفط  وألموال 
ألن  الُمستحدثة؛  صوره  في  االستعمار 
ُمعين  عن  تبحث  تلفتت  حينما  دولها 
يدعمها في استكمال خطواتها لالنعتاق 
مصر  كانت  حيث  والتخلف،  الفقر  من 
هزيمة  وحول  في  غارقة  األخرى  هي 
والفقر  الديون  دوامة  في  ثم   ،1967
واألمية وتردي األوضاع بعد حرب 1973، 
بعد أن أسفرت وعود الرخاء االقتصادي 
االنفتاح  في ظل   - واالزدهار  والتقدم 
ازدياد  عن   - العشوائي  االقتصادي 
آالف  وتبديد  والتخلُّف،  الفقر  ُمعدالت 
من مصانع وهيئات القطاع العام، بكل ما 
م  كان يملك من أسس لالستقالل والتقدُّ
في  والسقوط  والصناعي،  االقتصادي 
وبعد  واالستهالك،  االستدانة  مستنقع 
أن كان شعارنا إنتاج كل ما نحتاجه »من 
اإلبرة إلي الصاروخ«؛ صرنا نستورد كل 

ما نحتاجه »من اإلبرة إلى الصاروخ«!
والثقافي  السياسي  المستوى  على  أما 
فحدث وال حرج: إذ بعد مرور عقود  على 
انتهاج النظم الحاكمة ، لسياسة االنفتاح 
االقتصادي وتطبيقاتها »النيوليبرالية«، 
وتراجع  وإبداعها،  مصر  إنتاج  تدهور 
واإلبداعي  والفني  األدبي  عطاؤها 
مستوى  وتدهور  المشهود،  والعلمي 
مسبوق،  غير  درك  إلي  فيها  التعليم 
وفشلت السلطة في أن تقدم لمحيطها 
نموذجاً  واآلسيوى،  واألفريقي  العربي 
ال  حتي  الرشيدة،  اإلدارة  في  ُيحتذي 
للمجتمع،  الديمقراطية  القيادة  نقول 
وانفكت ُعرى العالقة التى ربطت الشعب 
الكوني  القومى  الوطنى  بالمشروع 
الثوري،  بالنظام  التحرري،  التقدمي 
مواجهة  في  المجتمع  طاقات  وتبددت 
السياسي،  واالستبداد  األمني،  القمع 
ضرورات  يكفل  عما  الُمضني  والبحث 
النتفاضات  دافعاً  كان  ما  وهو  الحياة، 
 1977 يناير  و19   18( متتالية  شعبية 
األمن  قوات  تمرد  الخبز(؛  )انتفاضة 
يناير   25 ثورة  فبراير1986؛  المركزي 
2011، ...(، وبعد أن كان النظام يستمد 
الخارجي  التأثير  على  وقدرته  قوته 
شعبه؛  بجماهير  عالقته  متانة  من 
بعشرات  ُمجحفة  بيئة  الوطن  أصبح 
الماليين من ُمنتجيه وكادحيه، وطاردة 
والطموحين،  والموهوبين  للمعارضين 
الذين ضاقت بهم البالد؛ فراحوا يبحثون 

عن وطن بديل يحقق لهم ولو جانباً من 
آمالهم وتطلعاتهم!

التى  النظم  عكست  لقد  وباختصار: 
عجز  الناصر«،  »عبد  رحيل  بعد  حكمت 
التابعة؛  المتخلفة؛  الريعية  البرجوازية 
الحاكمة،  االستبدادية  المنتجة؛  غير 
أن  في  وفشلت  انحطاطها،  عصور  في 
للشعوب  ُم  ُتَقدِّ أن  قبل  لشعبها،  ُم  ُتَقدِّ
العربية والشعوب األفريقية واآلسيوية؛ 
اإلفقار  سياسات  من  لالنعتاق  الطامحة 
والتخلُّف واألمية وبؤس األحوال، ولولوج 
على  ُيعينها  ما  المستقبل،  بوابات 
مواجهة ظروفها أو يمد يد العون لها؛ 
قيادة  إن  بل  ُيعطيه،  ال  الشيئ  ففاقد 
الشعوب  كفاح  تقود  كانت  التى  الدولة 
العربية واألفريقية واآلسيوية؛ تواضعت 
رؤوس  على  إفالسها  وأعلنت  أدوارها، 
األشهاد، على لسان وزير خارجيتها الذي 
صرح قائاًل: »إن مصر ال تطمح للعب دور 

ريادي في المنطقة«!! 
وهكذا تم تسليم الوطن العربي والقارة 
إلسرائيل  مفتاح«  »تسليم  السمراء؛ 
عن  فضاًل  ولتركيا؛  النفط،  ومحميات 
طامع!  أو  طامح  وكل  والصين،  روسيا 
الدور  يتراجع  أن  غرابة  فال  هنا  ومن 
المصري تدريجياً، وأن يسعى كل صاحب 
مصلحة ومطمع، من بني جلدتنا أو من 
الكبير  الفراغ  لملء  واألعداء،  األغراب 
تعويض  من  يتمكن  أن  دون  الشاغر؛ 

الدور المصري التاريخي الكبير.   
هل يعنى هذا أن تهميش مصر، وتراجع 
أصبح  قد  تجاوزه،  نقل  لم  إن  دورها 

قدراً محتوماً؟
الحّية  التجربة  أثبتت  فلقد  إطالقاً؛ 
عامرة  المصرية  األرض  أن  الُمعاشة 
وبقدرات  ُمختزنة،  أسطورية  بطاقة 
من  كائن  يستطيع  لن  لة،  ُمعطَّ هائلة 
ُمجدداً،  د  التجسُّ من  يمنعها  أن  كان 
من   - معاناتها  كل  رغم   - وتملك 
للخروج  ما سيدفعها  الكامنة  المعطيات 
حياة  فال  النهار؛  ضوء  إلى  العتمة  من 
في  الريادي،  دورها  غيبة  في  لمصر 
مواجهة القوي االستعمارية واإلمبريالية 
الحق  عن  الدفاع  وفي  والصهيونية، 
العدل  وعن  الكريمة،  الحرة  الحياة  في 
مصالح  وعن  واالشتراكية  االجتماعي 
جماهير شعوبها؛ ألنها ومرًة أخرى، كما 
ستكون،  حمدان«:  الدكتور«جمال  ع  توقَّ
بين  ليس  »مرشحة،  هذا؛  تفعل  لم  إذا 
واألكثر  األسوأ  بين  بل  واألسوأ،  السيئ 
مكان  من  النهاية  في  لتتحول  سوءاً، 
مقبرة  إلى  وطن  مستوى  على  بحجم الدولة .سكن 

املمرات واملياه والتطبيع: الحقوق العربية والحرب الصهيونية
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سؤال الحرب:
في ضوء التعنت اإلثيوبي بشأن سد النهضة

عليان عليان- باحث وكاتب سياسي/ األردن

الحكومة إصرار  جراء  وتتعمق،  مكانها  تراهن  النهضة  سد  أزمة  زالت   ما 
التي باألضرار  آبهة  غير  السد،  ملء  مراحل  في  قدمًا  المضي  على   األثيوبية 
 لحقت وستلحق بكل من مصر والسودان على غير صعيد، فبعد أن أقدمت على
المصري الموقفين  )تموز( 2020، رصدت  يوليو  السد في  لملء  األولى  المرحلة   إنجاز 
في استمرارها  دون  تحول  عملية  خطوات  اتخاذ  بصدد  ليسا  أنهما  ورأت   والسوداني، 

تنفيذ بقية المراحل، وأنهما ما تزاال تعوالن على المفاوضات لثنيها عن مخططاتها.

إلى  والعودة  األثيوبي  املفاوض 
املربع األول

األثيوبي  المفاوض  أن  للنظر،  والالفت 
يعيد  المفاوضات،  من  جولة  كل  في 
الجانبين المصري والسوداني إلى المربع 
األول، ويتجاهل ما تم التوافق عليه في 
العدو  بأسلوب  يذكرنا  ما  سابقة  جوالت 
الجانب  مع  مفاوضاته  في  الصهيوني 
تساؤالً  يطرح  الذي  األمر  الفلسطيني؛ 
الجانبين  بين  ما  التنسيق  احتمال  حول 
المفاوضات  بشأن  واإلسرائيلي  األثيوبي 
التي جرت وتجري بين أثيوبيا من جهة 
وقد  أخرى.  جهة  من  والسودان  ومصر 
التي عقدت في  األخيرة  الجولة  كشفت 
كينشاسا، في الثالث من نيسان الجاري، 
الكونغو  جمهورية  رئيس  بحضور 
تشيسيكيدي"  "فيليكس  الديمقراطية 
لالتحاد  الدورية  الرئاسة  يتولى  الذي 
األفريقي، عن إصرار المفاوض األثيوبي 
بشأن  أثيوبيا  بمواقف  التمسك  على 

السد،  ملء  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ 
غير آبه بمصالح دول المصب، بحيث بات 
أن  منطلق  "من  القضية  في  يتصرف 
األزرق،  النيل  نهر  مياه  أثيوبيا تمتلك 
وأن النهر ال يخضع للقوانين التي تحكم 
ودول  المنبع  دول  حقوق  بشأن  األنهار 
في  تشارك  فإنها  ثم  ومن  المصب"، 
دون  المفاوضات  من  ماراثونية  جوالت 
وكانت  اتفاق.  بأي  نفسها  تلزم  أن 
والتي  الجولة  تلك  في  المفاوضات 
استمرت أربعة أيام، قد ركزت على آلية 
دائرة  وتوسيع  ومنهجيتها  التفاوض 
الملء  عملية  مناقشة  وعلى  الوساطة، 
الثاني لسد النهضة التي تعتزم إثيوبيا 
القيام بها في يوليو/تموز المقبل، لكنها 
الجانب األثيوبي عن  لم تسفر عن ثني 
أن  ناهيك  خططه؛  تنفيذ  في  المضي 
مصر  مطلب  رفض  األثيوبي؛  المفاوض 
تحت  الرباعية  توسيع  بشأن  والسودان 

قيادة االتحاد األفريقي.

للقوة بشكل  باللجوء  مصر تهدد 
مبطن وأثيوبيا تهدد علنًا

الجانبين  بين  المفاوضات  أن  رغم 
 10 منذ  مستمرة  واألثيوبي  المصري 
لم  تنازالت  خاللها  مصر  قدمت  سنوات 
إعالن  وأبرزها  مضى،  فيما  واردة  تكن 
والرئيس  السيسي  وقعه  الذي  المبادئ 
في  أثيوبيا  وزراء  رئيس  مع  السوداني 
مارس )آذار( 2015، وتنكرت له أثيوبيا 
الحقاً، ورغم موافقة مصر على المقترح 
األمريكي عام 2020 الذي يشمل تخفيضاً 
لحصة مصر من مياه النيل طوال سنوات 
أي  تقديم  أثيوبيا  رفضت  السد،  ملء 
الثالثة من  األطراف  تنازل يذكر يمكن 

الوصول إلى حل عادل ومتوازن. 
من  جداً  الطويل  الشوط  هذا  وبعد 
مصر  بين  المارثونية  المفاوضات 
من  أثيوبيا  وبين  جهة،  من  والسودان 
شيء  عن  تسفر  لم  التي  أخرى  جهة 
يذكر؛ خرج الرئيس المصري عبد الفتاح 
آذار  شهر  من  الثالثين  في  السيسي 
الماضي عن صمته وصرح قائاًل: إن أحداً 
ال يستطيع المساس بحق مصر في مياه 
"خط  بها  المساس  أن  من  محذراً  النيل؛ 
استقرار  على  تأثير  له  وسيكون  أحمر" 

المنطقة بكاملها.
وأضاف: "ال أحد يستطيع أن يأخذ قطرة 
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ماء من مياه مصر، ومن يريد أن يحاول 
عدم  من  حالة  هناك  وستكون  فليحاول 
االستقرار في المنطقة بكاملها، وال أحد 
الوقت؛  بعيد عن قوتنا"، لكنه في ذات 
تفاؤله  مبدياً  التفاوض،  خيار  على  ركز 
منصف  قانوني  اتفاق  إلى  التوصل  في 

وملزم يحقق الكسب للجميع.
الالفت للنظر ورغم تفوق مصر العسكري 
على أثيوبيا، في حال حدوث أي مواجهة 
تبادر  التي  هي  أثيوبيا  أن  إال  بينهما 
منذ  علناً  العسكري  بالتهديد  دائماً 
من  الرابع عشر  ففي  السد؛  أزمة  اندالع 
أدلى  الجاري؛  )أبريل(  نيسان  شهر 
رئيس الوزراء األثيوبي آبي أحمد أمام 
البرلمان اإلثيوبي بتصريحات هّدد فيها 
األمر،  لَِزَم  إذا  ِمصر  على  الحرب  بإعالن 
وأنه بوسع  أثيوبيا حشد مليون شخص، 
وأنه ال يمكن ألي قوة أن تمنع إثيوبيا 
التصريحات  لهذه  وكان  السد،  ملء  من 
وقع الصدمة على الُحكومة الِمصرّية التي 
بالحرب وبهذه  لم تتوقع منه أن يلوح 

الّطريقة االستفزازّية. 
 ،2020 )يوليو(  تموز  في  ذلك  وقبل 
المرحلة  إنجاز  أثيوبيا في  وغداة شروع 
ُمعظم  رددت  السد؛  ملء  من  األولى 
يقول:  الذي  الشعار  اإلثيوبية  الصحف 
وال  مياهنا..  المياه  أرضنا..  "األرض 
منعنا  تستطيع  األرض  على  قوة  توجد 
من بناء سد النهضة وملء خزاناته"، في 
استفزاٍز مباشٍر لكل من مصر والسودان.

 وقالت صحيفة "كابيتال األسبوعّية" في 
الوزن  من  تبدو  قد  إثيوبيا  إن  حينه؛ 
تفوق  مع  بالمقارنة  عسكرياً،  الخفيف 
والمدعوم  الظاهر  العسكري  القاهرة 
من دول خارجية، إال أن ِمصر تملك سد 
من  بيت  في  وتعيش  الِعمالق،  أسوان 

الزجاج".
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي 
يجعل أثيوبيا تتصرف بهذه العنجهية 
المصرية  المائية  الحقوق  مواجهة  في 

والسودانية في نهر النيل؟
في  كبير  عناء  إلى  يحتاج  ال  والجواب 
اإلجابة عليه؛ فأثيوبيا تستند إلى تحالف 
الذي  الصهيوني  العدو  مع  استراتيجي 
وفر من خالل شركة "رافيل" اإلسرائيلية 
المتخصصة في الصناعات الدفاعية؛ مظلة 
 ،Spyder-MR صاروخية دفاعية من طراز
لتأمين السد والمنطقة المحيطة به من 
أي هجمات جوية أو صاروخية...  هذا 
) أوالً( و)ثانياً( تستند إلى دعم ضمني 
التصريحات  رغم  المتحدة،  الواليات  من 

العلنية التي صدرت من اإلدارة السابقة، 
التي  الحالية  اإلدارة  والتي قد تصد من 
)وثالثاً(  الحياد  على  تقف  بأنها  تشي 
انحياز االتحاد األفريقي في المفاوضات 
إلى جانب أثيوبيا، بعد أن فقدت مصر 
تأثيرها  وقوة   السياسي   رصيدها 
الكيان  وتمكن  السمراء،  القارة  في 
كبيرة  اختراقات  إحداث  من  الصهيوني 
الناصر  عبد  جمال  رحيل  منذ  فيها، 
وتوقيع السادات اتفاقيات كامب ديفيد 
عام 1978 )ورابعاً( ألن بناء السد تشارك 
فيه شركات إيطالية وصينية وإماراتية 
في  تقف  قد  التي  وألمانية،  وسعودية 

مواجهة أي عمل عسكري مصري.
أثيوبيا وشراء الوقت في 

املفاوضات
الحكومة  فيه  تسير  الذي  الوقت  وفي   
الثانية  المرحلة  إلنجاز  قدماً،  األثيوبية 
من ملء السد في يوليو )تموز( المقبل، 
وفي الوقت الذي ترفع فيه سيف التهديد 
العسكري في وجه مصر والسودان؛ نراها 
ال تمانع من االستمرار في عقد اللقاءات 
تنازل  أي  تقديم  دون  التفاوضية، 
متقنًة  والسوداني؛  المصري  للجانبين 
المفاوضات  وتكتيك  الوقت  شراء  لعبة 
هذه  إطار  وفي  المفاوضات،  أجل  من 
الوزراء  رئيس  نرى  التكتيكية،  اللعبة 
مباحثات  يجري  أحمد  آبي  األثيوبي 
سوتشي،  في  المصري  الرئيس  مع  
)أبريل(  نيسان  شهر  من  الثامن  في 
الجاري على هامش أعمال القمة الروسية 
اإلفريقية، وفي ذات الوقت ال يمانع  في 
اجتماع  لعقد  األمريكية  الدعوة  تلبية 
لوزراء وزراء خارجية الدول الثالث مصر 

والسودان وإثيوبيا في واشنطن.
بحرص  يذكرنا  الوقت،  شراء  وتكتيك 
إنجاح  على  الكاذب  االثيوبية  الحكومة 
) تموز(  يوليو  الثالثية في  المفاوضات 
التي سبق وأن عقدت في جنوب   2020
أفريقيا، وتحت مظلة االتحاد األفريقي، 
والتي استمّرت 11 يوماً، بحضور ُمراقبين 
المتحدة  األوروبي والواليات  االتحاد  من 
الثاني  اليوم  في  ليفاجئنا  األمريكّية، 
بيكيلي  سيليشي  الشهر  ذات  من  عشر 
-وزير الطاقة والري اإلثيوبي- بتصريح 
يعلن فيه فشل المفاوضات الثالثية، وأن 
األولى  المرحلة  بتنفيذ  بدأت  أثيوبيا 
الخارجية  وزير  وليعقبه  السد،  ملء  من 
األثيوبي بتصريح عنتري وعلى رؤوس 
الثامن عشر  له في  مقابلة  األشهاد في 
وكالة  مع  الماضي  )يوليو(  تموز  من 
بالده  "أن  األمريكية،  برس"  "أسوشيتد 
ماضية قدماً في ملء سد النهضة سواء 

باالتفاق مع مصر أو دونه".
من  المكشوفة  اللعبة  هذه  ورغم 
يناور  يزال  ال  الذي  األثيوبي  الحكم 
في  النقاش  ويعيد  مفاوضاته  في 
تستفد  لم  األول،  المربع  إلى  لقاء  كل 
المناورات  دروس  من  والسودان  مصر 
أخرى  مرة  تراهن  تزال  وما  األثيوبية، 
االتحاد  برعاية  مجدداً  المفاوضات  على 
األفريقي تارة، وتارة أخرى بالرهان على 
بالرهان  ثالثة  وتارًة  األمريكية،  اإلدارة 
مجلس  خالل  من  الدبلوماسي  الحل  على 
يدرك،  أن  المصري  النظام  وفات  األمن، 
"الجغرافيا  سياق  في  مصر  رأس  بأن 
السياسية" يظل مطلوباً من قبل اإلدارة 

األمريكية والكيان الصهيوني.

املمرات واملياه والتطبيع: الحقوق العربية والحرب الصهيونية
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النهضةوسؤال  سد  ملء  أخطار 
الحرب؟

والسودان،  بمصر  ستلحق  هائلة  أخطار 
لملء  الثالث  المراحل  اكتمال  حال  في 
أعلنته  الزمني  الجدول  وفق  السد 
اثيوبيا، بحيث تصبح مقولة "مصر هبة 
التي  مصر  كون  كان؛  خبر  في  النيل" 
مليار  النيل 55.5  مياه  في  حصتها  تبلغ 
متر مكعب سنوياً، تعتمد كلياً على مياه 
النيل في مياه الشفة والزراعة والصناعة 
السد  ملء  إنجاز  وأن  والكهرباء، 
فدان،  مليون   )4( تبوير  إلى  سيؤدي 
وإلى  تعرض )5( ماليين  عائلة مصرية 
العالي(  )السد  وإفقاد  المجاعة،  إلى 
أهميته  القرون،  وكل  القرن  معجزة 
على  بمصر،  النهوض  في  االستراتيجية 
صعيد الطاقة والزراعة والصناعة، عدا عن  
حدود،  ليس  واقتصادية  بيئية  مشاكل 
أولها خفض توليد السد العالي المصري 
للكهرباء بنسبة 50 بالمئة، ومن ثم فإن 
هو  المائية  مصر  حصة  في  نقص  أي 
بمثابة إعالن حرب على مصر التي يبلغ 

عدد سكانها اآلن )104( مليون نسمة. 
ومراقبين،  حكومية  دراسات  وحسب 
سيؤدي السد في حال اكتماله، إلى أزمة 
مياه كبيرة للمصريين، ستؤثر سلباً على 
الزراعة، حيث ستتعرض ماليين األفدنة 
باإلضافة  المياه،  شح  بسبب  للتبوير؛ 
والعقارية  الصناعية  القطاعات  تأثر  إلى 
سيتم  أنه  السيسي  أكد  إذ  والسياحية، 
الشمالي  الساحل  عن  النيل  مياه  قطع 
محطات  وبناء  األحمر،  البحر  ومحافظة 

تحليه بنحو 300 مليار جنيه.
المائية  حصته  تبلغ  الذي  السودان  أما 
من النيل 18.5 مليار متر مكعب سنوياً، 

الزراعة  صعيد  على  كثيراً  فسيتضرر 
فيه،  الواعدة  الزراعية  والمشاريع 
 20 تهديد  إلى  السد  ملء  وسيؤدي 
)أي  لمجاعة  بالتعرض  سودانياً  مليون 

نصف سكان السودان(.
الحكومتين  من  يقتضي  تقدم  ما 
المصرية والسودانية على وجه التحديد؛ 
للمؤامرة  للتصدي  عملية  خطوات  اتخاذ 
ومن  أميركية،  الصهيو  األثيوبية 
والقانون  للسياسة  اللجوء  المشروع 
الدولي بهذا الشأن لوقف هذه الجريمة، 
الحرب؛  لن يكون سوى  العالج  فإن  وإال 
الكنانة  لمصر  بالنسبة  القضية  كون 
فالجيش  موت؛  أو  حياة  قضية  تصبح 
في  هائلة  بطوالت  الذي سطر  المصري 
القضايا  عن  الدفاع  وفي  تشرين،  حرب 
أمن  على  الحفاظ  على  قادر  العربية؛ 
المساعي  استنفذت  ما  إذا  المائي،  مصر 

الدبلوماسية.
الخليج  دول  أغرى  الوزن  فقدان 

بإهمال املصالح املصرية
اتفاقيات  توقيع  منذ  مصر  فقدت  لقد 
الصعد  على  الوازن  دورها  ديفيد  كامب 
وباتت  والدولية،  والعربية  اإلقليمية 
وتراعي  المتحدة،  للواليات  تابعة  دولة 
أي  في  الصهيوني  الكيان  مصالح 
وباتت  اإلقليم،  في  تخطوها  خطوة 
أيضاً تابعًة للدول الوظيفية في الخليج 
بحكم ارتهانها المالي لها، بحيث باتت 
هذه الدول ترسم مصالحها دون مراعاة 
في  الصارخ  والمثال  المصرية،  المصالح 
المجال، يتمثل بشكل رئيسي في  هذا 
أن دولة اإلمارات وفرت إلى جانب الكيان 
الصهيوني الدعم المالي الكبير لبناء سد 
النهضة األثيوبي واستثمرت فيه بمبالغ 

كبيرة جداً.
في  المصري  النظام  أن  للنظر،  والالفت 
أمن  أن  شعار  فيه  يرفع  الذي  الوقت 
مسؤولية  من  جزءاً  يشكل  الخليج  دول 
مواجهة  في  واألمنية،  العسكرية  مصر 
وفي  إيران،  قبل  من  المزعوم  التهديد 
تيران  جزيرتي  فيه  قدم  الذي  الوقت 
الحكم  إلى  هديًة  المصريتين  وصنافير 
ورفض  اعتراض  من  بالضد  السعودي 

الشعب المصري نالحظ ما يلي:
1- أن السعودية تطور استثماراتها في 
أثيوبيا والتي وصلت إلى 5.2 مليار دوالر، 
حيث  من  الثالثة  المرتبة  تحتل  وباتت 
وتستثمر  أبابا،  أديس  في  االستثمار 
السعودية في  "العامودي"  عبر مجموعة 
السد، دونما ممارسة  المشاركة في بناء 
األثيوبية  الحكومة  على  ضغط  أدنى 
إلى  الوصول  أجل  من  موقفها  لتليين 

حل توافقي مع مصر والسودان. 
2- أن دولة اإلمارات تضرب عرض الحائط 
اتفاقاً  توقع  ونراها  المصرية،  بالمصالح 
القادمة  ومنتجاته  الخام  النفط  بشحن 
عبر  األوربية،  األسواق  إلى  اإلمارات  من 
خط أنابيب للنفط في )إسرائيل( يربط 
بين البحرين األحمر واألبيض المتوسط، 
وليس عبر قناة السويس أو خط أنابيب 
قدمت  أنها  ناهيك  المصري،  سوميد 
في  أسهمت  ضخمة  مالية  مساعدات 
تعهدها  على  السد، عالوة  بناء  عمليات 
ثالثة  إجماله  ما  بتقديم  الماضي  العام 
مساعدات  شكل  في  دوالر  مليارات 

واستثمارات إلى إثيوبيا.
شكل  القومي  باألمن  التفريط 

مدخاًل لضرب األمن املائي
في  المسألة  جذر  أن  إلى  نشير  وأخيراً 
نظام  لتفريط  يعود  المائي،  الموضوع 
القومي  بأمنه  مصر،  في  ديفيد  كامب 
مروراً  بفلسطين  شرقاً  يبتدئ  الذي 
طوروس،  جبال  إلى  وصوالً  بسورية 
بتونس  مروراً  ليبيا  ب  غرباً  ويبتدئ 
العربي  للمغرب  وصوالً  والجزائر 
الجنوب  في  ويمتد  األطلسي،  والمحيط 
وشبه  السودان  حتى  الشرقي  والجنوب 
لجزيرة العربية وصوالً إلى باب المندب، 
هذا التفريط جرى ترسيمه في اتفاقات 
المعاهدة  وفي   ،1978 ديفيد  كامب 
التي   1979 عام  اإلسرائيلية  المصرية 
على  المعاهدة  لهذه  األولوية  أعطت 
األخرى،  مصر  والتزامات  تعاقدات  كافة 
نظام  ارتداد  ضوء  في  فإنه  ثم  ومن 
في  يوليو   23 ثورة  نهج  عن  السادات 
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انقالب )15( مايو 1971، وفي ضوء كامب 
ديفيد، فقدت مصر استقاللها السياسي 
ثورة  بنته  الذي  الحقيقي  واالقتصادي 

23 يوليو بقيادة جمال عبد الناصر.
يد  أصبحت  االرتداد،  هذا  ضوء  وفي 
تسرح  أفريقيا  في  طليقًة  إسرائيل 
كانت  أن  بعد  تشاء  كما  فيها  وتمرح 
أفريقيا  كانت  أن  وبعد  عليها،  محرمًة 
في عهد عبد الناصر دائرة مركزية من 
أهمية  الثورة  تعطيها  التي  الدوائر 
الوحدة  منظمة  خالل  من  استثنائية، 
أحد  الناصر  عبد  كان  التي  األفريقية 
شكلته  ما  خالل  ومن  مؤسسيها،  أكبر 
التحرر  لحركات  ارتكاز  كقاعدة  مصر 
لها  المثال  قوة  خالل  ومن  األفريقية، 
في أفريقيا عبر عطائها المستمر بدون 
حدود، بحيث بات عبد الناصر ينظر إليه 
ويحظى  مخلص،  كقائد  أفريقيا  في 
وفي  أثيوبيا  في  جداً  كبيرة  بشعبية 

سائر الدول األفريقية.
يفرط  من  فإن  جداً،  شديد  باختصار 
بأمنه القومي، من الطبيعي أن تتطاول 
أميركي،  صهيو  وبدعم  أثيوبيا  عليه 
ليخسر أمنه المائي، وال يمكن بأي حال 
القومي  األمن  بين  الفصل  األحوال  من 
العربي وبين األمن االقتصادي  المصري 

المائي.
التفريط  عن  الحديث  سياق  وفي 
نستذكر  والمائي،  القومي  باألمنين 
الصهيوني  للكيان  األولى  السادات  زيارة 
اإلسرائيلي1977  الكنيست  في  وخطابه 
والذي  السالم"،  "ترعة  مشروع  وطرحه 
القدس  إلى  النيل  مياه  لنقل  يهدف 
الجديدة"،  زمزم  "آبار  لتصبح  المحتلة، 
مشروعه  غلّف  المصري  الرئيس  أن  إذ 

مصر  "باسم  بالقول:  هذا  التطبيعي 
عن  دفاعها  وباسم  العظيم  وأزهرها 
آبار  هي  النيل،  مياه  تصبح  السالم 
السماوية  باألديان  المؤمنين  لكل  زمزم 
االتفاقيات  بذلك  متجاوزاً  الثالثة"؛ 
الموقعة عام 1929 وعام 1959 بين مصر 
ُيمنع  والذي  النيل  وادي  حوض  ودول 
بموجبها بيع مياه النيل لطرٍف من خارج 

دول الحوض.
السادات  خطاب  في  جاء  ما  أن  ورغم 
استجابة  شكل  السالم"؛  "ترعة  حول 
مطلع  منذ  قديمة  صهيونية  لمشاريع 
القرن الماضي، ولمشاريع إسرائيلية منذ 
جر  بشأن  الماضي؛  القرن  خمسينيات 
مياه النيل للمستوطنات اإلسرائيلية، إال 
أن "ترعة السالم" لم يجِر تنفيذها؛ جراء 
الترعة؛  لتلك  المصريين  الخبراء  رفض 
نظراً لمدى خطورتها على األمن المائي 
المصري، لكن الكيان الصهيوني استغل 
كامب  اتفاقات  بعد  الناشئة  الظروف 
األفريقي  العمق  في  ليتغلغل  ديفيد، 
وجيبوتي،  وأريتيريا  أثيوبيا  بوابة  من 
سياسي  جيو  حضور  له  بات  وبحيث 
استراتيجي في البحر األحمر، ما يمكنه 
من إدارة الصراع مع كل األعداء الراهنين 

والمحتملين.
زيارة  نستذكر  السياق؛  هذا  وفي 
بنيامين  الصهيوني  العدو  وزراء  رئيس 
أديس   " األثيوبية  للعاصمة  نتنياهو 
وخطابه   ،2016 تموز  يوليو/  في  أبابا"، 
أمان البرلمان األثيوبي الذي تحدث فيه 
الوثيق  اليهودية  العالقات  تاريخ  عن 
فيه  أكد  والذي  أثيوبيا،  مع  والمزعوم 
على دعم )إسرائيل( ألثيوبيا لتستفيد 
من مواردها المائية"، لتتوالى بعد ذلك 

بين  غير صعيد  على  االتفاقيات  توقيع 
سياق  في  وأثيوبيا،  الصهيوني  الكيان 
تحالف استراتيجي في مواجهة كل من 

مصر والسودان.
لقد بات معلوماً أن مشروع سد النهضة، 
هو مشروع يقف وراءه الكيان الصهيوني 
موقف  إلضعاف  المتحدة،  والواليات 
قبل،  من  أكثر  اإلقليمي  ودورها  مصر 
ديفيد،  كامب  التفاقات  توقيعها  رغم 
الصعيد  على  تنازالت  لتقديم  ولدفعها 
المائي من مياه النيل لصالح )إسرائيل(، 
وبهذا الصدد نذكر بأن اإلدارة األمريكية 
- بعد أن اتخذ عبد الناصر قراره ببناء 
قناة  عائدات  واستثمار  العالي  السد 
ولوجستي  فني  بدعم  لبنائه  السويس 
هائل من االتحاد السوفياتي - لجأت في 
مطلع ستينات القرن الماضي، إلى وضع 
األثيوبي"  النهضة  "سد  إلقامة  دراسة 

لصالح )إسرائيل(.
مياه  نقل  أن  السياق؛  هذا  في  ويذكر 
من  كان  المحتلة،  فلسطين  إلى  النيل 
أهم المشاريع المطروحة في المباحثات 
عقدت  التي  األطراف،  المتعددة 
تمسك  حيث   ،1992 عام  فيينا  في 
التنازل  بعدم  اإلسرائيليون  المفاوضون 
"إسرائيل"  حاجة  ذريعة  تحت  ذلك،  عن 
ضمنها  ومن  المستقبل  في  المياه  إلى 
أدلى  المفاوضات  تلك  وفي  النيل،  مياه 
دان  وهو  اإلسرائيليين  المفاوضين  أحد 
ساالزفسكي، بتصريح قال فيه: "إذا كان 
يجادل  أال  فينبغي  السالم،  يقصد  أحد 
بشأن المياه" )انظر عباس الزين، هرتزل 
في سد النهضة(.إلى نتنياهو وخلفيات الدور اإلسرائيلي 

املمرات واملياه والتطبيع: الحقوق العربية والحرب الصهيونية
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مشروع »نيوم« 
منافسة أم تكامل مع مشاريع التسوية

محمد أبو شريفة-كاتب سياسي فلسطيني/سوريا

 منذ أن تولى محمد بن سلمان والية العهد في السعودية في العام 2015،
 وتمكنه من اإلمساك بمقاليد السلطة سارع بتظهير تصورات نظرية لمستقبل
استند عليها في أيديولوجية؛  بمثابة  المقبلة، وكانت  العقود   السعودية في 
 طرح أفكاره؛ نتج عنها إطالق رؤية )2030(، والتي تختص بالبعد االقتصادي للمملكة
السعودية، والهادفة إلى إخراج البالد من قيود ريع النفط إلى سعة االقتصاد وتنوعاته.

ف..
لـــ

م

  وبعد ذلك تم اإلعالن رسمًيا في تشرين
ما عن   ،2017 العام  من  )اكتوبر(   األول 
الذكية، المدينة  »نيوم«؛  مشروع   يسمى 
مؤسسة وصممته  له  خططت   والذي 
لالستشارات األميركية   »ماكينزي« 

والمشروعات الضخمة.
جغرافًيا مثلًثا  المعلن  المشروع   ويشكل 
وصحراء واألردن  السعودية  بين   يربط 
الساحل على  ويقع  مصر،  في   سيناء 
بمحاذاة للسعودية؛  الغربي   الشمالي 
األحمر البحر  إلى  نزواًل  العقبة،   خليج 
لنحو ليمتد  وصنافير  تيران   وجزيرتي 
 468 كيلومتر على الساحل، ومن المقدر
كيلومتر ألف   26 مساحة  يحتل   أن 
لثالثين يمتد  استثمار  بحجم   مربع؛ 
 سنة ال يقل عن 500 مليار دوالر، ويبدأ
في األولى  تنتهي  مراحل  على   تنفيذه 
 العام 2025، ويستمر لينتهي في العام
 2050، بحيث يشمل على تسعة قطاعات
الحيوية التقنيات  أهمها   استثمارية؛ 

والترفيه، والسياحة  واإلعالم   والطاقة 
 من خالل إقامة سبع نقاط جذب سياحي
أربع وبناء  50 منتجًعا سياحًيا   وتشييد 

مدن صغيرة على البحر األحمر.
عقد المشروع؛  لهذا  التمهيد   وتطلّب 
دول عدة  مع  اقتصادية  اتفاقيات   عدة 
تم المشروع  إعالن  فقبل  مصر؛   منها 
االقتصادي للتعاون  اتفاقية   توقيع 
 واالستثماري معها في العام 2016؛ تقدر
 بحوالي 25 مليار دوالر، وبالمقابل وقعت
الحدود ترسيم  »اتفاقية  سمي  ما   مصر 
تنازلت المصرية-السعودية«؛   البحرية 
وصنافير تيران  جزيرتي  عن   فيها 
العقبة خليج  مدخل  على   الواقعتين 
هذه بموجب  ليتحول  السعودية،   إلى 
يخضع ممر  من  المائي  الممر   االتفاقية 
 للسلطات المصرية فقط إلى ممر دولي؛
وعمان والرياض  القاهرة  فيه   تتشارك 
اإلسرائيلي، وبهذا يتم االحتالل   وكيان 
اإلقليمي للتعاون  جديدة  بوابة   تدشين 

بين األطراف األربعة.
عند تتوقف  ال  المشروع  طبيعة   إن 
فحسب، اقتصادية،  اتفاقيات   توقيع 
على يعمل  أن  الشاب  األمير  على   بل 
التأثير  نسج عالقات تحالفية مع دوائر 
 وصنع القرار في الغرب؛ مقابل أن يدير

مسرحه دون مشاكل.
مع التقت   )2030( الرؤية  أن  ويبدو    

أبرزها المنطقة؛  في  عدة   مشاريع 
العدو مع  العربية  التطبيع   مشاريع 
الرياض؛ عرابة لكل  الصهيوني، لتصبح 
أن يؤكد  مما  التطبيع،   من سبقها في 
اقتصادي، مشروع  مجرد  ليس   »نيوم«، 
ليتغلغل ذلك  يتعدى  بل   فحسب، 
واالجتماعية السياسية  المجاالت   في 
له سيكون  وبالتالي؛   والقانونية، 
المنظومة مجمل  على  خطيرة   تأثيرات 
البديهي ومن  للمنطقة،   االستراتيجية 
 أن التأثيرات الخطيرة للمشروع ستطال
الفلسطينية القضية  بدء  ذا   بادًئا 
 والشعب الفلسطيني؛ فالمشروع سيخلق
وأمريكًيا وإسرائيلًيا  عربًيا   ثالوًثا 
الفلسطينية الحقوق  يخترق   بالطبع؛ 
حال في  العربية  مشروعيتها   ويتجاوز 
نادي إلى  أخرى  عربية  دول   انضمت 

 المدينة الذكية.
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التشاركي الثالوث  هذا   وبتفعيل 
 اإلقليمي؛ تكون سبحة التعاون اإلقليمي
المستوى على  االنفراط  قيد   العربي 
عربية دواًل  ألن  واالقتصادي،   السياسي 
ولها والسعودية  مصر  بحجم   كبيرة 
 ثقلها السكاني والمالي؛ تكون قد غادرت
موقع إلى  العربي  اإلقليمي   موقعها 
ويحظى متجانس  غير  إقليمي   تعاون 
واألميركي، الغربي  والتأييد   بالدعم 
وخليجية عربية  دواًل  أن  المرجح   ومن 

سوف تلتحق بهم.
هذا ضخامة  أن  عليه؛  المتعارف   ومن 
 المشروع؛ يفرض نوًعا آخًرا من الخطوات
 اإلجرائية التي تؤدي عادة إلى استبعاد
المتعاونة للدول  الشاسعة   المساحات 
 فيه؛ من االختصاص القانوني والقضائي
لمبادئ خاضًعا  ويصبح  العربية،   للدول 
 قانونية دولية مغايرة في كافة المجاالت
مما والجمركية،  والتوظيفية   اإلدارية 
حال في  به  يستهان  ال  خطًرا   يشكل 
الدول بين  ونزاعات  صراعات   نشوب 

المشاركة.
أن من  التحذير  بمكان؛  األهمية  ومن    

هذا قيام  الصهيوني  العدو   يستغل 
بعض على  اآلخرين  لتنافس   المشروع 
قد والتي  االختصاصية،   المشروعات 
قناة على  وخطر  ضرر  عليها   ينطوي 
 السويس، حيث برزت مؤخًرا آراء تتحدث
إيالت تصل  التي  غوريون  بن  قناة   عن 
جنوح لحظة  المتوسط  البحر   بساحل 
 سفينة الحاويات العمالقة »أيفر غيفين«
المالحة وتعطيل  السويس  قناة   في 
مئات تعطيل  عليه  ترتب  مما   فيها، 
في القناة  بوابة  عند  التجارية   السفن 
 البحر األبيض واألحمر لعدة أيام، وحينها
 تضمن الترويج لقناة بن غوريون؛ أبعاًدا
 سياسية واقتصادية؛ تتقاطع مع تدويل
وخروجهما وصنافير«  »تيران   ممرات 
واعتبار المصرية  السلطة  تحت   من 
النقل لحركة  آمنة  غير  السويس؛   قناة 
الرأي لتهيئة  وذلك  الدولية،   والتجارة 
 العام الدولي لتشجيع العمل في قناة بن
 غوريون واعتبارها البديل اآلمن عن قناة
مشروع جوهر  في  يصب  مما   السويس، 
.)2030( رؤية  إليه  الذي تطمح   »نيوم« 
 باإلضافة إلى أن )إسرائيل( تطمح إلى
 إقامة مشروع قناة البحرين )الربط بين
للسيطرة الميت(،  والبحر  األحمر   البحر 
إيالت من  الممتد  النقل  طريق   على 
على وأشدود  حيفا  مينائي  إلى   جنوًبا 
باعتبار المحتل؛  الفلسطيني   الساحل 

النقل حركة  لتالقي  حيوي،   المشروع 
والدولية، ومن شأنه اإلقليمية   والتجارة 
الصين مع  التجارية  عالقاتها   تعزيز 

وأوروبا وضرب المصالح المصرية.
البرية الطرق  حرب  سياق   وضمن 
»نيوم«؛ مشروع  وإقامة   والبحرية 
إحدى »أن  إسرائيلية:  مصادر   ذكرت 
تحتاج المشروع  في  المهمة   المراحل 
تنفيذها، أجل  من  إسرائيل   لمصادقة 
الذي الملك سلمان   أال وهي إقامة جسر 
بين ويربط  كيلومترات،   10 طوله   يبلغ 
التخطيط يكن  ولم  وإفريقيا،   آسيا 
موافقة بعد  إال  ممكنا  المشروع   لهذا 
السعودية على السيادة   مصر على إقرار 
الموجودتين وصنافير  تيران   جزيرتي 

في المضيق بين البلدين«.
 وأكد باحثون ومختصون في هذا الشأن؛
السفن لمرور  المصرية  »الضمانة   بأن: 
 اإلسرائيلية طوال أربعة عقود، ودون أي
 قيود، قد يضع تعقيدات أمام السعودية،
لقانون المتحدة  األمم  اتفاقية   حسب 
السعودية تتشاور  لم  حال  وفي   البحار، 
 مع إسرائيل قبل إقامة الجسر؛ فإن ذلك
التقدم مع  لها  مشاكل  لنشوء   سيؤدي 
حال في  أنه  يرون:  ولذلك   بالمشروع«، 
 لم تعترف السعودية بـ)إسرائيل(؛ فإن
داللته سيفقد  »نيوم«؛  مدينة   مشروع 
العالمي، النظام  في   االستراتيجية 
 وبالتالي سيخفت بريقه في جذب كبار
عنه وسينتج  العالميين   المستثمرين 
تصريحات أن  إال   ،)2030( رؤية   فشل 
بنيامين الصهيوني  الوزراء   رئيس 
 نتنياهو بهذا السياق؛ تشير إلى العكس
 من ذلك، حيث أكد في عدة مناسبات؛
 بأن »التعاون اآلن مع الدول العربية أكبر
 من أي فترة مرت منذ قيام إسرائيل«،
 وبذلك يسعى نتنياهو الستحضار رؤيته
 التي طرحها في أواخر تسعينيات القرن
 الماضي وتفعيلها ضمن مجموعة أفكاره
 المتعلقة بالسالم االقتصادي، بداًل من –
والتعاون أوسلو،  اتفاقية  استكمااًل-   أو 
واالقتصاد األمن  قضايا  في   اإلقليمي 

والمياه والبنى التحتية والبيئة.
 فالمشروع من الناحية العملية هو تجسيد
 لمشروعات طرحت منذ سبعينيات القرن
الشرق مشروع  حول  تحدثت   الماضي؛ 
شمعون طرحه  الذي  الجديد   األوسط 
ايغال مشروع  على  أساًسا  ويقوم   بيريز 
 آلون، وجوهره التطبيع مع دول عربية؛
 عبر البوابة االقتصادية كمدخل لتحقيق
والتطبيع المشترك  والتعاون   التسويات 

ينتج والذي  اإلسرائيلي،   العربي 
القومي األمن  تعزيز  بالمحصلة   عنه 
في المشروع  هذا   اإلسرائيلي،  ويتشابه 
مشروع مع  وأهدافه  مالمحه  من   كثير 

»نيوم«.
المشروع يحملها  التي  المخاطر   من 
 على المدى الزمني؛ بأن تعزيز التحالف
المشاركة الدول  بين   االستراتيجي 
 سيتعدى المفهوم االقتصادي التقليدي
مضامين ذات  تحالفات  إلى   ليصل 
انتهاًكا يمثل  مما  وأمنية،   عسكرية 
 صارًخا ألمن المنطقة واستقرارها، وربما
لديموغرافيا مشوهة  والدة  إلى   يؤدي 
آالف استقدام  خالل  من   مستوردة؛ 
مختلف من  األجانب  والفنيين   العمال 

دول العالم.
اقتطاع عن  القاهرة  إعالن  خالل  ومن    

سيناء صحراء  من  مربع  كيلومتر   ألف 
والحديث »نيوم«  في  المشاركة   لصالح 
– سعودي  عن تأسيس صندوق مصري 
لالستثمار دوالر  مليارات  عشرة   بقيمة 
سعودي كتشجيع  البقعة،  هذه   في 
مواجهة في  نصبح  المصري؛   للتعاون 
هو مما  أكثر  جيو-استراتيجي   خطر 
واالستثمار للتنمية  فرص  من   مرجو 

اإلقليمي.
 وبالرغم من التنافس اإلقليمي المحموم
 للتواجد على البحر األحمر، والتي تسعى
،)2030( رؤية  خالل  من  السعودية   إليه 
اإلقليميين، الخصوم  طموحات   لمقارعة 
 مثل: إيران وتركيا وقطر إال أن المشهد
بسبب »نيوم«؛  أمام  ضبابًيا  زال   ما 
استقرار عدم  أهمها  عديدة   معيقات 
 أسعار النفط وهبوطها إجمااًل، مما يؤثر
عليها ويفرض  المملكة  ميزانية   على 
 تخفيض ميزانيتها السنوية، ويؤدي بها
باإلضافة التقشف،  سياسة  اعتماد   إلى 
البن األميركي  الدعم  توقف  ذلك؛   إلى 
السابق؛ إبان  سلمان، عما كان عليه في 

 عهد الرئيس ترامب.
تحتية بنية  إنشاء  نشاهد  لم   وطالما 
 القتصاد إنتاجي؛ فإن كل ما يصدر عن
 هذه الرؤية )2030( هي مجرد تصورات
 أيديولوجية ال أكثر وال أقل، فيما وهم
معاكس بشكل  عجلته  تدور   التطبيع 
 ألمنيات المطبعين؛ فالمطلوب من دول
وأن االحتالل،  كيان  ترعى  أن   التطبيع 
 تقدم له كل اإلمكانيات مقابل أن تحافظ
الهرم، وأصبحنا  على بقائها على رأس 
بداًل الكرسي،  المال مقابل  من األرض مقابل السالم. أمام معادلة 
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مشروع »نيوم«  ومستقبل المنطقة 
محمد حسن خليل- عضو السكرتارية المركزية للحزب االشتراكي المصري/ مصر

نيوم؛ مشروع  حول  والعربية  السعودية  الرسمية  الدوائر  في  الحديث   يدور 
وبناء الحديثة  التكنولوجيا  واقتحام  للتنمية  اقتصادًيا  مشروًعا   باعتباره 
 المستقبل، ولكن تقييم مثل ذلك المشروع ال بد، وأن يتم في السياق الذي
الحجم هذا  بمثل  اقتصادي  مشروع  فأي  أيًضا؛  سياسًيا  وكذلك  اقتصادًيا،  فيه   يأتي 
 وطرحه باعتباره من محددات مستقبل السعودية والمنطقة؛ ال يمكن منطقًيا أن يخلو
 من األبعاد السياسية، ومناقشة السياق السياسي الذي يأتي فيه هذا المشروع، لمستقبل
 الشرق األوسط، ال بد وأن تعود بنا إلى نظريات الشرق األوسط الكبير والجديد، وتطوير
 ترامب لهما من خالل خطته التفصيلية لمشروع صفقة القرن؛ المشروع بهذا المعنى
والعسكري السياسي  شقه  في  يتميز  مترابطين،  واقتصادي  سياسي  شقين،   يتضمن 
إلسرائيل يتسع  حلف  خالل  من  اإليراني«؛  »العدو  مواجهة  في  المنطقة   باصطفاف 
المنطقة مستقبل  لتنمية  رؤية  فيتضمن  االقتصادي؛  الشق  أما  الجديد«،   »الصديق 
 اقتصادًيا؛ من خالل مشروع يتم في ثالث دول هي السعودية ومصر واألردن، والرابع
الفلسطينية«؛ المشكلة  »حل  مع  إسرائيل،  هو  سنرى  كما  المفهوم  ولكن   المرفوع، 

وفق رؤية أصحاب المشروع السعوديين وشركائهم العالميين والمحليين.

 ومشروع نيوم الذي يأتي في إطار رؤية
 وخطة مستقبل المملكة حتى عام 2030،
 وكما طرحه ولي العهد السعودي محمد
 بن سلمان في أكتوبر عام 2017 يختص
شمال خاصة  اقتصادية  منطقة   بإنشاء 
 غرب السعودية على مساحة 460 كيلومتر
دوالر، ترليون  نصف  وبتكلفة   مربع 
ثالثة بين  معلن  هو  ما  حسب   ويتم 
واألردن، ومصر  السعودية  هي   بلدان 
 كما تتخذ شكل شركة مساهمة مغلقة
إنشاؤها عام التي تم  نيوم   هي شركة 
عالميين، ومن شركاء  بمشاركة   ،2019 
 ضمنهم ثالث شركات استشارية عالمية

ماكينزي شركة  بوسطن،  شركة   هي: 
 وشركاه، وشركة أوليفر وايمان؛ ويهمنا
 توضيح أن المناطق االقتصادية الخاصة
 هي أجزاء من الدولة ال تخضع للقوانين
 السائدة في الدولة؛ من ضرائب وجمارك
 وقيود على التصدير واالستيراد وضوابط
العامة، ولكنها تخضع بشكل  االستثمار 
 خاص لقانون إنشائها، وتتمتع بالكثير
 من اإلعفاءات لتيسير دورها في التجارة
المحلية االستثمارات  وجذب   العالمية 

واألجنبية.
 وتتضمن خطة المشروع المعلنة سعودًيا
 على المرور بعدة مراحل أولها التي تمت

 بالفعل بين أعوام 2017 و2020، وتضمنت
في وتقدم  ضخم  دولي  مطار   إنشاء 
 إنشاء البنية التحتية للمشروع من شبكة
وحدة آالف  عشرة  وتشمل  كما   طرق، 
 سكنية للعاملين بالمشروع؛ ضمن الخطة
ألف وحدة إلى مائة  لزيادتها   الطموحة 
مرحلة وهناك  به،  العاملين  يضم   لكي 
حتى وثالثة   ،2025 عام  حتى   ثانية 
 2030، ويتوقع أصحاب المشروع أن يعود
السعودية عام 2030 بدخل مقداره  على 

100 مليار دوالر.
  ويمكننا بشكل عام أن نلخص محتوى
جانب رئيسيين:  جانبين  في   المشروع 
والخدمي العقاري  االستثمار   يتضمن 
 السياحي، سواء في إنشاء البنية التحتية
 بما فيها من إنشاء ميناء عالمي، وكذلك
بحرية جذب  نقاط  سبع  إنشاء   باعتزام 
 سياحية في نيوم ما بين مدن ومشاريع
50 إنشاء  على  تعمل  وهي   سياحية 
مدن وأربع  األحمر  البحر  على   منتجع 
 صغيرة في مشروع البحر األحمر؛ إضافة
بين المناطق  تطوير  سيتم  ذلك،   إلى 
وخلق األحمر  البحر  ومشروع   نيوم 
جزر بين  أخرى  سياحية  وجهات   ثالث 
 وشواطئ تشمل 15 وجهة بحرية ومئات
إنشاء على  النية  وتنعقد   المنتجعات، 
 عدد كبير من المالعب والمسارح وقاعات
واألسواق والمطاعم  البصرّية   الفنون 
 العالمية. وبدأت السعودية في االتصال
الجوالت تدير  عالمية  سياحية   بشركات 
المتوسط البحر  في  البحرية   السياحية 
ليشمل نشاطها  تمد  بأن   إلقناعها؛ 
السياحية والمراكز  األحمر  البحر   سواحل 
ستعتمد المدينة  ومرافق   الجديدة. 
المتجددة مع توافر الطاقة   على مصادر 
مياه تحلية  وعلى  الساطعة،   الشمس 
هو الجانب  هذا  ويبدو  للشرب،   البحر 

األقرب نسبيا للتحقق.
في يتمثل  للمشروع  اآلخر   والجانب 
اإلبداع ومراكز  االبتكار  مراكز   دعم 
االقتصادية األهداف  تحقيق  أجل   من 
الجديدة التكنولوجيات  واقتحام   لنيوم 
التقنّية باألبحاث  االهتمام  طريق   عن 
وعلم الجيني  العالج  وتقديم   الحيوّية، 
الجذعية الخاليا  وأبحاث   الجينيوم 
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والهندسة الحيوية  النانو   وتقنية 
 الحيوية، ولن يقتصر التصنيع في نيوم
الثالثية والطباعة  النانو  تقنية   على 
األشياء وإنترنت  والحساسات   األبعاد 
اآللي واإلنسان  الكهربائية   والمركبات 
حلول سيشمل  بل  المتجددة،   والمواد 
الذاتية القيادة  من  بدًءا  الذكية   التنقل 
 وحتى الطائرات ذاتية القيادة واألنظمة

المرورية ذاتية التعلم.
بصفقة العالقة  هذا  كل  من  أين   إذن 

 القرن والقضية الفلسطينية؟
والذي المتعمد،  الغموض  يبدأ   هنا 
المشروع سياق  نرى  حين   ينجلي 
في وكذلك  وملحقاته،   بسوابقه 
أصدقائه؛ وبعض  أصحابه   تصريحات 
على يعتمد  المشروع  أن  بداية   نرى 
العقبة خليج  عبر  ضخم  كوبري   إنشاء 
تيران جزيرتي  فيه  تدخل  مدخله   عند 

وصنافير المصريتين.
الحكومة وقعت   2016 أبريل   8 في    

العربية المملكة  وحكومة   المصرية 
الحدود تعيين  اتفاقية   السعودية 
للسعودية، الجزيرتين  لتضم   البحرية 
لتلك الواسعة  الشعبية  المعارضة   ورغم 
ببطالن حكمين  صدور  ورغم   الخطوة، 
ذلك في  وأيدتها  االتفاقية،   توقيع 
 دائرة فحصن الطعون بالمحكمة اإلدارية
يناير  16 في  الصادر  بحكمها   العليا 
 2017؛ أصر الرئيس المصري عبد الفتاح
ثالث حكم  بعد  الموافقة  على   السيسي 
التصديق ليتم   مشكوك في صالحيته، 
الرسمية الجريدة  في  ونشرها   عليها 
 في 17 أغسطس 2017، قبل شهرين من

 إطالق مشروع نيوم، ولكن نقل ملكية
 الجزيرتين للسعودية له دالالت خطيرة:
 فعندما كانت الجزيرتان تابعتين لمصر
إقليمية مياه  العقبة  خليج  مدخل   كان 
إغالق في  مصر  استخدمتها   مصرية 
على وحرمانها  إسرائيل  أمام   الخليج 
أعوام بين  األحمر  البحر  على   مطل 
إسرائيل احتالل  أن  إال  و1956،   1948 
 لسيناء أثناء العدوان الثالثي عام 1956
تم  1957 مارس  منها في  انسحابها   ثم 
في دولية  قوات  بقاء  منها:   بشروط، 
العقبة خليج  ممر  وفتح  الشيخ   شرم 
من المنطلقة؛  اإلسرائيلية  المالحة   أمام 
 ميناء إيالت )قرية أم الرشراش المصرية
تعمير منع  أيًضا  شملت  كما   المحتلة(، 
 سيناء بالسكان حتى تظل خاصرة رخوة
 لمصر يسهل احتاللها بدون مقاومة من

سكانها المدنيين في حال تعميرها.
الجزيرتين تبعية  نقل  أدى   لقد 
 للسعودية إلى تحول مدخل خليج العقبة
 إلى مياه دولية بين إسرائيل والسعودية
بدون يتم  أن  يمكن  ال  ما  وهو   ومصر، 
دولي أخضر  وضوء  إسرائيلية   موافقة 
ذلك مثل  وملحقات  باألساس،   أمريكي 
 المشروع الكبير يظهرها تاريخ محاوالت
تصفية في  هذا  الستخدام   تاريخية 
أثناء  2012 عام  الفلسطينية؛   القضية 
 حكم اإلخوان لمصر؛ تفتق ذهنهم عن
الحديث تم  وإن  مترابطين   مشروعين 
 عنهما مستقلين؛ أحدهما مشروع إقليم
لتنمية بأنه  الزعم  مع  السويس   قناة 
التي تشمل جزيرة سيناء، وال  المنطقة 

فيها بما  مصرية  قوانين  ألي   يخضع 
خاصة للجنة  يخضع  ولكن   الدستور، 
يعينهم وخبراء  الجمهورية  رئيس   من 
طرح تم  الوقت  نفس  وفى   بنفسه، 
عن الفلسطينية؛  المشكلة  حل   مشروع 
 طريق تبادل أراٍض بين مصر وإسرائيل؛
مربع كيلومتر   740 عن  مصر   فتتخلى 
على غزة(  مساحة  )ضعف  سيناء   من 
سكان لتهجير  المتوسط،  البحر   شاطئ 
 غزة مع إنشاء مطار وميناء دوليين لها،
العمل فرص  وتوفير  السلمي   والتعمير 
استثمارات طريق  عن   للفلسطينيين 
المشروع  سعودية، كما يمكن أن يتسع 
المقترح المهجر  يصبح  حتى   مستقباًل 
،1948 أرض  في  حتى   للفلسطينيين، 
 وتحقيق يهودية دولة إسرائيل؛ بالطبع
هذا لمثل  الشعبية  المعارضة   انفجرت 
 المشروع، ثم تمت اإلطاحة به وباإلخوان

عام 2013 كما هو معروف.
جزء قيام  نيوم  مشروع  يتضمن   اآلن 
 منه على عشرة آالف كيلومتر مربع من
 سيناء تمثل الحصة المصرية العينية في
 المشروع، وقيام استثمارات سعودية به؛
 تشمل تلك االستثمارات إنشاء جامعات
 ومشروعات استثمارية وسياحية وإنشاء
سكان بأن  علًما  سكنية،  وحدة   مليوني 
فما مليون؛  ثلث  يعدون  ال  حالًيا   سيناء 
 هو المصدر المتوقع للباقين؟! أال يشير
 كل هذا إلى إعادة الحياة لمشروع تعمير
 سيناء بواسطة الفلسطينيين عن طريق
لنفس ودولية  سعودية   استثمارات 
اإلخراج إال  هذا  ما  القديمة؟!   األهداف 
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أعلنها التي  القديمة  للخطة   الحديث 
 مناحم بيجن في أول زيارة له لمصر عام
 1978، وشرحه شمعون بيريز بالتفصيل
 في كتابه »الشرق األوسط الجديد«؛ حول
 مستقبل المنطقة بالتعاون بين رؤوس
 األموال الخليجية والقوة العاملة العربية

والعبقرية اليهودية.
تردد للمشروع؛  الحديثة  الطبعة   وفي 
بن محمد  األمير  قيام  عن   الحديث 
على الضغط  في  بالمشاركة   سلطان، 
 محمود عباس للقبول بمشروع أمريكي؛
 يتضمن التنازل عن القدس وحق العودة
أنه أعلن  عباس  محمود  أن  إال   وغيره، 
 لن يختم حياته بخيانة، وطرح الموضوع
الذي الفلسطيني  الوطني  المجلس   على 
 رفضه، وأوقع هذا السعودية في مأزق؛
بأن التصريح،  إلى  سلمان  الملك   دفع 
الجانب على  الضغط  ترفض   السعودية 
وأن يرفضه،  ما  لقبول   الفلسطيني 
 السعودية تتمسك بخطتها للسالم لعام
بإسرائيل االعتراف  على  القائمة   2002 
الدولة إنشاء  مقابل  معها   والتطبيع 
وصف القدس؛  وعاصمتها   الفلسطينية 
 بعض المعلقين هذا التصريح بأن سلمان

سحب البساط من تحت ولّى عهده!
نيوم مشروع  بين  للعالقة   نأتي 
ومنطقتها، السويس  قناة   ومستقبل 
يمكن المشروع  أن  البعض  رأى   حيث 
القناة عن طريق المالحة في   أن يهدد 
 للنقل البديل عبر خليج العقبة، للتفريغ
والبترول البضائع  نقل  ثم  إيالت،   في 
 عبر سكك حديدية وخطوط أنابيب إلى
 ميناء عسقالن على البحر المتوسط، بما
 يضر بإيرادات مصر عن المالحة عبر قناة
 السويس، إال أننا نرى ليس فقط صعوبة
القيادات نرى  أيًضا؛  ولكن  عملًيا،   ذلك 

بين بالتكامل  ترحب  الرسمية   المصرية 
إقليم »تنمية«  ومشروع  نيوم   مشروع 

قناة السويس.
كمنطقة نيوم  مشروع  غرار  على   تماًما 
في مصر  أصدرت  خاصة؛   اقتصادية 
جمهورًيا مرسوًما   2015  أغسطس 
لقناة االقتصادية  المنطقة   بإنشاء 
خاصة؛ اقتصادية  كمنطقة   السويس، 
 منشأة وفًقا للقانون رقم 83 لسنة 2002
االقتصادية، المناطق  بإنشاء   الخاص 
جنوب تشمل  محافظات  خمس   وتضم 
الثالث القناة  ومحافظات  سيناء   وشمال 
 السويس واإلسماعيلية وبور سعيد، وتم
للصين فيها  استثمارية  مناطق   إنشاء 

والسعودية وروسيا وغيرهم.
بين التكامل  المصرية  القيادة   ترى 
محور؛ من  أكثر  على   المشروعين 
بإنشاء المرتبطة  المعمارية   فالمشاريع 
السكنية والمدينة  التحتية   البنية 
 يمكنها االعتماد على منطقة القناة في
وغيره الحديد واألسمنت  على   الحصول 
 من المستلزمات، كما تتكامل المشروعات
السياحة تدعيم  مع  السعودية   السياحية 
 في شرم الشيخ والغردقة، ولكن األعمق
المشروعين كال  انتماء  هو  هذا   من 
 لنفس منطق »التنمية« التابعة لمنطق
 االندماج في السوق الرأسمالية العالمية،
االستثمار مشاريع  على   بالتركيز 
والبعد السياحي،  والخدمي   العقاري 
إلشباع المحلي  اإلنتاج  توجه  يدعم   عما 
األساسية؛ العربي  المواطن   احتياجات 
 من منتجات زراعية وصناعية، وتشكيل
الصناعات تضم  صناعًيا  متكاملة   قاعدة 
 الثقيلة والخفيفة والتركيز على امتالك

ناصية التكنولوجية المتقدمة.
تقييمه يجب  ال  نيوم  مشروع   ولكن، 

في بل  أصحابه،  نظر  وجهة  من   فقط 
الخبراء من  العديد  يتشكك   الواقع 
 الغربيين في إمكانية وفاء المشروع بما
 يعد به، ويستند هؤالء إلى تاريخ فشل
األمثلة ضاربين  الخيالية،   المشروعات 
 بمشروع نقل جبلين جليديين من القطب
 الجنوبي كمصدر للمياه العذبة، ومشروع
االقتصادية؛ عبداهلل  الملك  مدينة   بناء 
الحالي، نيوم  مشروع  منطقة   جنوب 
إلنشاء عبداهلل  الملك  مشروع   وكذلك 
 منطقة الخدمات المالية بمدينة الرياض،
التشكك الخبراء يرجعون سبب   وهؤالء 
قدرتها عدم  إلى  المشاريع؛  تلك   في 
 على تنمية بناء نظام بيئي تكنولوجي
 عضوي منتج لالختراعات وتوفير المادة
االجتماعي التخلف  له في ظل   البشرية 
كما متخلف،  مغلق  كمجتمع   السعودي 
االقتصادية المصاعب  عن   يتحدثون 
نظًرا حالًيا  المملكة  تواجهها   التي 
البترول، وما يبدو أنه  النخفاض أسعار 
اإلجراءات على  سلمان  بن  محمد   اعتماد 
مثل مشاريعه؛  لتمويل   التقشفية 
للسعر المحلية  الوقود  بأسعار   الوصول 
عن الدعم  برفع  يسمى  فيما   العالمي، 

الوقود.
ضمن يأتي  نيوم؛  مشروع  أن   الخالصة 
 التصور الحالي لألنظمة الرسمية العربية
 »للتنمية« المعتمدة على تنمية التجارة
الدوليين، واالستثمار  العقارية   والسوق 
لمزيد من االندماج مع السوق العالمية.
مشروعات إلى  تنتمي  ال  وبالطبع    

على تقوم  التي  الوطنية   التنمية 
إشباع أجل  من  المحلية؛  الموارد   إدارة 
األساسية العربي  المواطن   احتياجات 
على تقوم  التي  والصناعية   الغذائية 
الثقيلة المتكاملة  الصناعة   تطوير 
 والخفيفة، واقتحام مجاالت التكنولوجيا
إلى وتستند  المتكاملة،   المستقلة 
 مساهمة الدولة واألخذ بمبدأ التخطيط،
الموضوع هذا  يتسع  أيًضا   وبالطبع 
 للمشاركة مع إسرائيل الذي وإن لم يعلن
 صراحة ضمن المشروع؛ فإن الدالئل عليه
 أكبر من أن تحصى مهما حاول الغموض
التعمية عليها، ويتكامل ذلك  المتعمد 
المنطقة لمستقبل  سياسية  رؤية   مع 
 تصادق إسرائيل والغرب وتعادي إيران،
 ولكن هذا هو أفق األنظمة التي انتقلت
وإسرائيل للغرب  للتبعية   بالكامل 
شعوبها، بين  لها  شرعية  كل   وفقدت 
واألمل القريبة،  بنهايتها  ينذر   مما 
العربية شعوبنا  حركة  في  األمل   كل 
صنع في  وحقها  الفلسطيني  مستقبلها. والشعب 
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املمرات واملياه والتطبيع: الحقوق العربية والحرب الصهيونية

األمن المائي المصري: شراكة أو عدوان

خاص “الهدف”

شعوب  تجاه  عدائية  سياسات  على  أثيوبيا  حكم  على  المتتابعة  النخب  تصر 
المنطقة، ذلك رغم اشتراك أثيوبيا والشعب الحبشي إجمااًل مع األمة العربية 
على  المستمرة  االستعمارية  الهجمة  من  المعاناة  في  المنطقة  وشعوب 
تنتهجه من سياسات  أو  تطرحه من مقوالت  وما  عالمًيا  المهيمنة  والقوى  المنطقة، 
دوائر  أو  هجمتها  من  اإلفريقية  الشعوب  تستثني  ال  والتي  المنطقة،  شعوب  تجاه 

استهدافها.

للقوى  صديقة  أحزمة  اصطناع 
بالمنطقة  تحيط  االستعمارية 
قديمة  رؤية  من  جزء  هو  العربية، 
العربية  الدول  فيها  تحاصر 
وإمداداتها  اتصالها  وشرايين 
من  مجموعة  بواسطة  الحيوية، 
المعسكر  ينتجها  التي  التحالفات 
مع  الصهيوني  والعدو  االستعماري 
العربية؛  بالمنطقة  المحيطة  الدول 
دائًما  كانت  وتركيا  وإيران  أثيوبيا 
ولكن  األدوار،  هذه  للعب  مرشحة 
تدريجًيا  قادت  التاريخية  التحوالت 
مواضع  في  الرهانات  هذه  النحسار 
وتمددها في مواضع أخرى؛ فسنوات 
ذهبية  كانت  الثوري  التحرري  المد 
وعالقاتها  العربية  للبلدان  بالنسبة 
اإلفريقية،  القارة  وشعوب  دول  مع 
مثل  مركزية  عربية  دول  وأعطت 
في  إضافًيا  استراتيجًيا  ثقاًل  مصر 
كان  ذلك  من  النقيض  وعلى  القارة، 
خصوًصا  الثورية،  الحركة  انكسار 

السوفييتي،  االتحاد  انهيار  بعد 
اتفاقية  له  أسست  ما  ذلك  وقبل 
كامب ديفيد من إلحاق مصر بالفلك 
األمريكي وإطفاء محركات سياساتها 
اإلفريقية النشطة، مما  أفسح المجال 
وخصوًصا  االستعماري  التمدد  أمام 

الصهيوني في القارة.

إن تحول الدور الصهيوني في القرن 
العصاباتي  السلوك  من  اإلفريقي 
القائم على التسلل واالختراق وتمويل 
بعض النزاعات المسلحة، لدور الالعب 
وفي  الملفات  بعض  على  المهيمن 
سياسات بعض الدول؛ لم يكن التحول 
العملية،  هذه  عن  نتج  الذي  الوحيد 
به  متصل  نحو  على  أو  ذلك  بموازاة 
تجاه  العدائية  السياسات  تصاعدت 
النخب  من  عديد  لدى  العربية  الدول 
منطقة  وباتت  الحاكمة،  اإلفريقية 
لتهديدات  مصدر  اإلفريقي  القرن 
ليس  العربية،  الدول  تطال  متزايدة 

بداية بتقسيم السودان وليس انتهاء 
بأزمة سد النهضة.

إن تعطيش مصر والسودان وشعبهما 
هو عدوان على األمة العربية، وتجاوز 
والشراكة  الجوار  حسن  مفاهيم  لكل 
شعوب  بين  والمصير  التاريخ  في 
الشعب  ازدهار  إن  كذلك  المنطقة، 
الحبشي وتحسين فرصه المستقبلية 
وسالم  وإخاء  برفاهية  العيش  في 
مهمة  هو  المنطقة،  شعوب  مع 
تحررية وإنسانية ال يجب أن يتنكر 
يتم  لن  ذلك  لكن  عربي،  أي  لها 
والمساعي  المطامع  سياق  في  أبًدا 
الهيمنة  مخططات  أو  االستعمارية، 
المعادلة  حدود  هذه  واالبتزاز، 
والدعم  الشراكة  موقف  بين  الفاصلة 
للمشروع األثيوبي ورؤيته كجزء من 
للنهوض  المنطقة  شعوب  مساعي 
وبين  واإلفقار،  االستعمار  براثن  من 
الحرب بكل ما تعنيه هذه الكلمة من 
معنى؛ فحدود العالقات بين الدول ال 
يجب أن تخضع للمنطق االستعماري 
فحسب،  الضيقة  المصالح  وحسابات 
بل للمصلحة الكبرى والعليا المتمثلة 
عن  والبحث  المشترك  المصير  في 
الشعوب  المقهورة.مستقبل أفضل لسائر هذه 
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كيف يوظف العدو الصهيوني أزمة المياه في 
التطبيع مع دول الخليج العربية؟

رضي الموسوي- كاتب صحفي/ البحرين

العدو  بين  تاريخًيا  تطبيعًيا  حدًثا   ،2021 مارس/آذار  شهر  نهاية  شهد 
الصهيوني ومملكة البحرين، ستكون له تبعاته المستقبلية على مستوى دول 
مجلس التعاون الخليجي، وتقوم بموجبه شركة المياه الصهيونية )مكوروت( 

بتزويد مملكة البحرين بتكنولوجيا لتحلية مياه البحر، مقابل ماليين الدوالرات. 
وتعتبر هذه الصفقة األولى من نوعها بين الشركة الصهيونية؛ صاحبة السمعة السيئة، 
وبين دولة عربية حديثة التطبيع مع العدو الصهيوني، لكن هذا االتفاق ليس إال بالون 
التعاون  مجلس  دول  اختراق  على  قدرتهم  مدى  لمعرفة  الصهاينة  استخدمه  اختبار 
الشركة  أن  المعروف  فمن  المنطقة؛  شعوب  بحياة  تتعلق  مادة  أهم  في  الخليجي 
والبرتغال  والبرازيل  األرجنتين  مثل  دول  من  طردها  تم  وأن  سبق  قد  الصهيونية، 
بينما  المحتلة،  األراضي  في  الفلسطينية  للمياه  وسرقتها  عنصريتها  بسبب  وهولندا؛ 
توفير  في  تعتمد  التي  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بعض  في  األبواب  لها  تشرع 
نحو تطبيع ال طائل  البحر وتنزلق بسرعة شديدة  تحلية مياه  رئيسي على  المياه بشكل 
الشركة  مع  مشابهة  اتفاقيات  على  أخرى  خليجية  دول  توقع  أن  المرجح  ومن  منه، 
الصهيونية بأضعاف المبالغ التي دفعتها حكومة البحرين؛ تصل إلى عشرات المليارات 

من الدوالرات. 

اتفاق الشركة الصهيونية »مكوروت« مع 
على  الضوء  يسلط  البحرينية؛  الحكومة 
السيطرة  في  »اإلسرائيلية«  المخططات 
العربي  الوطن  في  المائية  الثروة  على 
ينبئ  ما  البحر،  مياه  تحلية  فيها  بما 
التعاون  مجلس  دول  في  فلكية  بعقود 
السيطرة  إحكام  عن  فضاًل  الخليجي؛ 
أخرى،  بلدان  في  المياه  مصادر  على 
واألردن،  وسوريا  والسودان  مصر  مثل: 
جديدة  معطيات  فرض  أجل  من  وذلك 

تجبر هذه الدول على االنصياع للتطبيع 
العواصم  الذي تبحث عنه تل أبيب في 

العربية باستخدام دول المجاورة. 
الماضي،  القرن  تسعينيات  أواسط  في 
لحضور  الشيخ  إلى شرم  توجهه  وقبيل 
دعت  »اإلرهاب«،  عن  دولًيا  مؤتمًرا 
على  الصهيوني  والكيان  أمريكا  له 
األراضي  في  الفدائية  العمليات  خلفية 
الرئيس  قام  المحتلة؛  الفلسطينية 
بزيارة  ديميريل  سليمان  التركي 

حزمة  على  ووقع  الصهيوني،  للكيان 
التركي  الجانبين  بين  االتفاقيات  من 
والصهيوني. ومن ضمن عروض ديمريل 
على شمعون بيريز؛ سّوق األول وعرض 
من  مكعباً  متراً  مليون   150 الكيان  بيع 
المياه وفرتها تركيا على حساب كل من 
سوريا والعراق، وألن شيمون بيريز كان 
يكذب أكثر مما كان يتنفس، فقد عرج 
بين تركيا  على الخالف الذي كان قائماً 
وسوريا على موضوع المياه بالقول: »إن 
إسرائيل ال تريد أن تتدخل في الخالف 

بين أنقرة ودمشق حول مياه الفرات«.
لم يكن هذا الحدث المائي عابراً؛ فالعدو 
الصهيوني يعاني أصاًل من أزمة مائية؛ 
والمشاريع  المهاجرين  تدفق  بسبب 
على  يؤكد  كان  بيريز  لكن  الضخمة، 
في  والعسكرية  األمنية  الكيان  أولويات 
تلك الفترة؛ متمثلة بإحكام الحصار على 
الفصائل الفلسطينية، انطالًقا من قرارات 
مؤتمر شرم الشيخ وجر المزيد من الدول 
رغم  الصهيونية؛  الحظيرة  إلى  العربية 
كبرى  أهمية  تشكل  المياه  قضية  أن 
خمسينيات  منذ  استراتيجياته  سلّم  في 

القرن الماضي على األقل.
المتخصصة  التقارير  من  العديد  تشير 
العدو  سعي  إلى  الحاضرة  والشواهد 
الدول  مع  اتفاقيات  لعقد  الصهيوني 
تركيا  مثل:  العربية،  بالدول  المحيطة 
السودان  وشرق  وأوغندا  وأثيوبيا 
دول  من  وغيرها  والصومال  وأرتيريا 
مياه  في  المؤثرة  أو  المطلة  إفريقيا 
وباإلضافة  والنيل،  الفرات  نهري 
للعالقات المتميزة مع تركيا، كان الكيان 
للقيام  أثيوبيا  وتجهيز  إلعداد  يسعى 
فلكه  في  تدور  إقليمي  مركزي  بدور 
دول مجمع االنهار، وفق جورج المصري 
في  اإلسرائيلية  »األطماع  كتابه  في 

المياه العربية«.
إلى  العدو  يحتاج  الطوق،  وإلحكام 
اإلفريقي،  بالمحيط  عالقاته  توثيق 
الهوان  مستغاًل  ذلك  من  تمكن  وقد 
بلدان  المستشرية  البينية  والخالفات 
المعلومات؛  تفيد  حيث  العربي،  الوطن 
صواريخ  منظومة  نصبت  أثيوبيا  بأن 
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لحمايته،  النهضة  »إسرائيلية« حول سد 
السد  في  تعمل  شركات صهيونية  وأن 
منذ سنوات، وال يخفي القادة الصهاينة 
النيل؛  مياه  االستفادة من  على  عزمهم 
إنشائها  تدعم  التي  السدود  خالل  من 
مياه  لمد  مصر  على  الضغط  خالل  ومن 
النهر إلى فلسطين المحتلة؛ عبر سيناء.

في  الصهيوني  الهدف  ولتحقيق 
الكيان  طّور  والسودان،  مصر  تطويق 
اإلهمال  واستثمر  أثيوبيا  مع  عالقاته 
أن  حتى  اإلفريقية،  للقارة  العربي 
الرئيس األثيوبي السابق ميليس زيناوي 
أعلن أن بالده تقيم عالقات وثيقة مع 
كما  المشتركة،  المصالح  وفق  إسرائيل 
اسياس  األرتيرية  الحكومة  رئيس  أكد 
للموقف  مماثل  موقف  على  افورقي 
األثيوبي، في محاولة للتحكم في مياه 
في  نهر  أطول  يعتبر  الذي  النيل  نهر 
االف  سبعة  نحو  طوله  ويبلغ  العالم، 
من  يصل  ما  نسبة  وتصل  كيلومتر، 
 85 قرابة  وحدها  أثيوبيا  من  مياهه 
مصر  في  المستخدمة  المياه  من  بالمئة 
مصادره  من  أسوان  عند  إيراده  ويقدر 

المختلفة نحو 84 مليار متراً مكعباً.
تكن تستفد  لم  أثيوبيا  أن  والمفارقة   
ال  بنسبة ضئيلة جداً  إال  النيل  مياه  من 
قياساً  مكعب  متر  مليون   600 تتجاوز 
تستفيد  مكعب  متر  مليار   55 إلى 
من  بالمئة   90 نحو  وتشكل  مصر  منها 
احتياجاتها المائية؛ زادت اآلن وأصبحت 
الحصة  من  أكثر  مليارات  إلى  بحاجة 
النهضة  سد  فجاء  تستخدمها؛  التي 
أثيوبيا  تشييده  في  تتصرف  الذي 
المصب  دولتي  مع  جدية  اتفاقات  دون 
لدولتي  يسبب  ما  ومصر،  السودان 
المصب خسائر كبيرة، فضاًل عن اشتعال 
العدو  يكن  لم  التي  والخالفات  األزمة 
على  الزيت  عن صبه  بعيًدا  الصهيوني؛ 
كلما  جديدة  تفاصيل  لتتكشف  نارها 
الدول  بين  التفاوضي  الموقف  تعّقد 

الثالث حول اقتسام مياه النيل. 
الصهيوني منذ عقود  العدو  لقد تمكن 
ضفاف  على  أقدامه  ترسيخ  من  طويلة 
على  الطرفان  ووقع  أثيوبيا،  في  النيل 
على  مشاريع  إلقامة  وعقود  اتفاقيات 
مشروًعا   40 في  تتمثل  األزرق؛  النيل 
على  الواقعة  األراضي  لتنمية  مائًيا 
الحدود األثيوبية السودانية؛ منها إنشاء 
26 سًدا على النيل األزرق لري 400 ألف 
يكن  ولم  الكهرباء،  وإلنتاج  هكتار 
العالقات  لهذه  تتويجاً  إال  النهضة  سد 
الوثيقة ونتاج لإلهمال الرسمي العربي.

عين الصهاينة على مياه الخليج
دولة  فإن  الخليجي؛  الصعيد  على  أما 
العدو الصهيوني تسعى جاهدة لتحقيق 
اختراقات مهمة في دوله، ومنها موضوع 
العالقات المائية التي جعلتها؛ مرتبطة 
والتطبيع  الديبلوماسية  بالعالقات 
تفوق  أن  الشواهد  تؤكد  حيث  معها، 
العدو الصهيوني في تقنية تحلية مياه 
الميزة  هذه  تكييف  له  سنح  قد  البحر 
مجلس  في  دول  تجاوب  مع  لصالحه 
ضغوطات  وقبولها  السريع  التعاون 
العالقات بين  اإلدارة االمريكية لتطبيع 
منذ  لها  التهيئة  تم  والتي  الجانبين، 
األقل؛  على  الماضي  القرن  تسعينيات 
صحيفة  نشرت   2015 مايو  شهر  ففي 
قالت  تقريًرا،  الصهيونية  »معاريف« 
التكنولوجيا  تبيع  أبيب  تل  »إن  فيه: 
واألردن،  ومصر  الخليج  لدول  الحديثة 
دبلوماسية  مصالح  تحقيق  مقابل 
هذه  أن  إلى  مشيرة  قوية«،  وعالقات 
الدول تعاني من شح المياه وتبحث عن 
بدائل التقطها الكيان ليفرض معادالته 

على تلك الدول.
دبلوماسي  مصدر  عن  الصحيفة  ونقلت 
صهيوني رفيع المستوى، تأكيده على: 
تتمتع  التي  الحديثة  التكنولوجيا  »إن 
المياه  تحلية  مجال  في  »إسرائيل«  بها 
وأن  جانب،  من  إقليمية  قوى  جعلها 
الخليج  دول  مع  وطيدة  عالقات  ُتَكّون 
التي تعاني من نقص في المياه العذبة 
إسرائيل  »إن  وأضاف:  آخر«.  جانب  من 
أعطت دول الخليج التكنولوجيا الحديثة 
في تحلية المياه، مما جعل الدول توفر 
لها أموااًل كبيرة«، موضًحا أن تل أبيب: 
الحديثة،  التكنولوجيا  هذه  »قدمت 
الخليج«.  دول  مع  عالقات  بناء  مقابل 
وألن »الذيب ما يهرول عبث«، كما يقول 
الفوز  يريد  العدو  فإن  الشعبي؛  المثل 
في  وأكبرها  المليارية  الصفقات  بأكبر 
مياه  تحلية  عملية  أن  كما  السعودية، 
البحر في دول مجلس التعاون الخليجي؛ 
تشكل نسبة كبيرة مقارنة بدول العالم، 
مشاريع  من   %60 من  أكثر  باحتضانها 
العالم،  في  البحر  مياه  تحلية  عمليات 
وتعتمد هذه الدول على التحلية بنسبة 
لمياه  أساسي  كمصدر   %80 إلى  تصل 
المياه  من  المتبقية  والنسبة  الشرب 

الجوفية.
 لكن عمليات إنتاج المياه المحالة مكلفة 
وتتراوح قيمتها من 70 سنًتا إلى دوالر 

واحد إلنتاج متر مكعب واحد من المياه 
المحالة، ويبلغ عدد محطات التحلية على 
األحمر  والبحر  العربي  الخليج  شواطئ 
محطة   290 من  أكثر  العرب؛  وبحر 
محطة   167 منها  البحر،  لمياه  تحلية 
تحلية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ 
 7.824.8 تبلغ  تصميمية  بسعة  تتمتع 
وتعتمد  اليوم،  في  مكعب  متر  مليون 
على  شديًدا  اعتماًدا  المنطقة  هذه 
تحلية المياه للشرب؛ علًما أن السعودية 
ثالث  أعلى  تعتبر  والكويت  واإلمارات 

دول تنتج مياه محالة في العالم. 
مياه  على  الطلب  من  المستوى  هذا  إن 
التحلية؛ مرجح له أن يستمر في التزايد 
مع زيادة عدد السكان المضطردة؛ بسبب 
لم  التي  الوافدة  العمالة  جلب  سياسة 
تتوقف رغم تخمة أسواق العمل بماليين 
من العمالة األجنبية وخصوًصا من جنوب 
يزداد  أن  المرجح  من  لذلك  أسيا،  شرق 
الطلب على المياه في دول الخليج بنسبة 
السعة  أن  رغم   ،2025 عام  بحلول   %50
أيام؛  بضعة  إال  تستوعب  ال  التخزينية 
لم  التي  المتالحقة  األزمات  خصوًصا مع 

تغادر المنطقة منذ قرابة نصف قرن.
المياه  تحلية  في  القدرة  هذه  ومع 
التي تعتبر األكبر على مستوى العالم؛ 
يتربص العدو الصهيوني بالمنطقة، من 
أجل لّي ذراعها ومسكها من مكان الوجع 
التي  المياه  تقنية  توفير  في  المتمثل 
ذلك  واعتبار  المجلس،  دول  تحتاجها 
األرضيات  إلى  يضاف  جوهرًيا،  مدخاًل 
واختراق  للتطبيع  تحضيرها  تم  التي 
أسواق المنطقة، وخصوصا أسواق الدول 

الكبرى فيها. 
المياه؛  وإنتاج  التحلية  عملية  إن 
الموازنات  من  وافرة  حصًصا  تستنزف 
الخليجية، وتغذق على الشركات األجنبية 
عقود  نظير  الدوالرات؛  مليارات  عشرات 
التشييد والصيانة، ويكفي أن السعودية 
80 مليار  استثمار أكثر من  إلى  بحاجة 
دوالر في مشاريع جديدة لتحلية المياه 
عن  فضاًل  المقبلة؛  العشر  السنوات  في 
اإلمارات وقطر الكويت وعمان والبحرين.

يعتبر  االستثمار  من  الحقل  هذا  إن 
حقاًل استراتيجًيا دائم الصرف عليه، وال 
سيكون  الصهيوني؛  العدو  أن  نعتقد 
بعيًدا عن تفاصيله الجزئية، بل سيكون 
قريًبا جًدا ليمسك بمفاصل هذه الصناعة 
ما هي عليه اآلن، وهنا يكمن الخطر. ليصبح مقرًرا فيها، إذا تركت األمور على 
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قناة البحرين والتطبيع العربي
ودورهما في إنجاح المشروع الصهيوني

د. سامح اسماعيل- باحث ومحاضر في العلوم السياسية وفلسفة التاريخ/ مصر

 يبدو مشروع قناة البحرين الذي تهدف إسرائيل من خالله، إلى التموضع على
 خارطة الجغرافيا السياسية إلقليم الشرق األوسط، محاولة استراتيجية، النتزاع
 اعتراف ُمقّنع بوجودها، وتحقيق عدة فوائد؛ سياسية واقتصادية، عبر مسارات

الهيمنة وتكريس التطبيع في المنطقة.

إسرائيل استدعت   ،2017 العام   في 
،2013 العام  في  أعلنته  الذي   مشروعها 
المفاوضات، طاولة  على   ووضعته 
إغواء حاولت  حيث  أمريكية،   برعاية 
نقص بورقة  اإلقليميين،   الشركاء 
والسلطة األردن  على  فعرضت   المياه؛ 
هائلة بكميات  إمدادهما   الفلسطينية، 
الجديدة، بعد تحليتها، القناة   من مياه 
 وبمقتضى االتفاق، توفر المرحلة األولى
 من المشروع، نحو 80 مليون متر مكعب
 من المياه، سنوياً لألردن، وكذلك تزويد

البحر الميت بمياه إضافية.
 كما تمنح تل أبيب للسلطة الفلسطينية،
المياه من  مكعب  متر  مليون   32  نحو 
فارق باستغالل  وذلك  سنوياً،   العذبة 
في الميت،  والبحر  إيالت  بين   االرتفاع 
بطاقة إلكترونية،  هايدرو  محطة   بناء 
الكافية الطاقة  لتوليد  ميغاواط،   32 
الشرب في  واستخدامها  المياه،   لتحلية 
التي الجوفية  الخزانات   والزراعة، وشحن 

أوشكت مياهها على النفاذ.
سوف أّنها  البعض  يؤّكد  التي   القناة 
السويس، لقناة  قوياً  منافساً   تمثل 
واقع، عدة شروط إلى   يتطلب تحويلها 
 موضوعية، فهي وإن كانت ستجني على

وسياسية، اقتصادية  فوائد   إسرائيل 
إّنها تظل مشروطة، بشكل نظري؛  إال 
 بتحقيق تقدم حقيقي في المفاوضات،
المشروعات شأن  ذلك  في   شأنها 
يستدعي التي  العمالقة،   االستثمارية 
 تنفيذها وجود استقرار سياسي، وتأمين

حقيقي لموقع المشروع.
حكومة في  اإلقليمي  التعاون   وزير 
طالب أكونيس؛  أوفير   نيتانياهو، 
وتوقف األخيرة،  األزمة  أعقاب   في 
مشروع بإحياء  السويس،  بقناة   المالحة 
الجهات بمخاطبة  وقام  البحرين،   قناة 
الدولي، البنك  رأسها  على   المانحة، 
 وصندوق النقد، واالتحاد األوروبي، بزعم
مستقباًل السفن  جنوح  تكرار   احتمالية 
بديل وجود  دون  السويس،  قناة   في 
الوزير ولفت  العالمي،  االقتصاد   ينقذ 
»سوف المشروع:  أّن  إلى   اإلسرائيلي 
 يمهد لربط عدة دول وشركات عمالقة،
في العذبة،  المياه  وتوفير  العالم،   حول 
البحر وانقاذ  الجفاف،  شديدة   منطقة 
تأهيل عملية  إلى  يحتاج  الذي   الميت، 
 ضخمة، في ظل االنخفاض الكبير الذي

يتهدد وجوده«.
حماية منظمات  ترفضه  الذي   المشروع 

في الضرائب  دافع  وكذلك   البيئة، 
تبعاته، تحمل  اإلسرائيلي،   الداخل 
 فشلت تل أبيب حتى اللحظة في توفير
ظل في  وتحاول،  له،  الكافي   التمويل 
بما الدولية،  المؤسسات  اهتمام   عدم 
بالمسار ربطه  األوروبي؛  االتحاد   فيها 
اتفاقيات باستغالل  األخير،   السياسي 
أبرمتها مؤخراً، مع دول التي   التطبيع 
 غنية بالمنطقة، لجذبها تجاه االستثمار
بمسارات ربطه  وبالتالي  المشروع،   في 
أدوات من  كأداة  السياسي،   التطبيع 
 إحالل السالم في المنطقة، وفق مزاعم

العدو اإلسرائيلي.
ففي الوقت،  إضاعة  إسرائيل  تشأ   لم 
المنامة بين  »السالم«  اتفاقية   أعقاب 
مخططات األخيرة  عرضت  أبيب؛   وتل 
البحريني، التجارة  وزير  على   المشروع، 
الستقطاب محاولة  في  الحياني،   زيد 
 رأس المال الخليجي، وبالتالي التنصل من
المشروع، يتطلبها  التي  المالية   األعباء 
لدفع عمان،  مارستها  ضغوط  ظل   في 
وأفادت بتعهداتها،  لاللتزام   إسرائيل 
من المزيد  طلبت  البحرين  أّن   تقارير 
موافقة بضرورة  لوحت  كما   التفاصيل، 
المرور رسوم  اقتسام  وكذلك   مصر، 

معها.
عثرة حجر  األهداف،  في  التباين   يظل 
يسعى فاألردن  المشروع؛  إتمام   أمام 
المياه من  الُملحة  احتياجاته  توفير   إلى 
القناة مياه  تحليه  خالل  من   العذبة، 
مليون  300 نحو  ضخ  وكذلك   الجديدة، 
في األحمر  البحر  مياه  من  مكعب   متر 
من األولى  المرحلة  في  الميت،   البحر 
 المشروع الذي سوف يجري تنفيذه على
البحر إنقاذ  وبالتالي  األردنية،   األراضي 

الميت من االختفاء.
عدنان بوضوح،  لخصها  األردن   أهداف 
المياه وزارة  عام  أمين  مساعد   الزعبي، 
 والري األردنية في قوله: “إّن تحلية مياه
 البحر األحمر، وتحلية المياه المالحة في
األردن بأن تكفي  األرض، كفيلة   باطن 
 حاجته من المياه، إضافة إلى أّن المشروع
وهي الميت«،  البحر  على   سيحافظ 
متطلبات عن  كثيًرا  تختلف  ال   أهداف 
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تجاه تسعى  التي  الفلسطينية   السلطة 
 تحقيق وفرة من مياه الشرب، في ظل
موسم جعلت  التي  المناخية   التغيرات 

سقوط األمطار قصيراً.
اإلسرائيلية، الحسابات  فإّن   وبالتالي، 
على التركيز  محدودية  تتجاوز   التي 
المياه؛ تنطلق تجاه شق طريق  تحلية 
وربطها البحرية،  القوافل  أمام   جديد 
تفرض ضخمة؛  استثمارية   بمشروعات 
تفرض بل  الجديدة،  األدوار  من   جملة 
 وجود الدولة العبرية ذاتها، كمركز ثقل
رئيسية وبوابة  العالمية،  التجارة   في 
 لشرق المتوسط، وفي ظل البحوث التي
الغاز من  الهائل  المخزون  على   تؤكد 
المتوسط، البحر  شرق  في   الطبيعي، 
 ومع بدء تشغيل حقل ليفثيان وإنتاجه
 الضخم، يمكن للقناة الجديدة أن تصبح
 شرياناً حيوياً لضخ الغاز إلى آسيا والشرق

األقصى.
الخليجية، األطراف  أّن  القول   ويمكن 
 التي تسعى تل أبيب تجاه دفعها نحو
أدركت الذي  المشروع  في   االنخراط 
وحدها، به  الوفاء  على  قدرتها   عدم 
السياسية، حساباتها  األخرى   لديها هي 
تسعى والتي  مصر،  مع   وتوازناتها 
قناة مجرى  تطوير  نحو  األخرى   هي 
تجاري مركز  إلى  وتحويله   السويس، 
 دولي، على غرار المناطق الحرة، كما أّن
 تل أبيب لم تقدم سياسّياً ما يبرر هذا
 االنخراط، والذي سوف يتحول إلى توّرط
ذلك إلى  أضف  الثمن.  باهظ   سياسي؛ 
 نقص الخبرات لدى أطراف المشروع، في
هذه مثل  في  المالحة  وتسيير   تنظيم 
تبدو بحيث  الصناعية،  المائية   المجاري 
 منافسة قناة، عمرها تجاوز قرناً ونصف
شديد أمًرا  السويس،  كقناة   القرن، 

 الصعوبة.
إسرائيل تريد  األمر،  نهاية   في 
بخط االستعماري،  مشروعها   دمج 
التطبيع مسارات  فيه  تربط   تجاري؛ 
من الضخمة،  المالية   باالستثمارات 
االعتراف انتزاع  عبر  التموضع   ثم 
 بوجودها، دون مقابل، وهي منهجية
 شبه مستحيلة، ذلك أّن األمر يتطلب
أو القوة،  لغة  استخدام  من   أبعد 
فالقدرة الناعم؛  السياسي   التمدد 
 على حماية المجرى المائي، ومحطات
المحالة؛ المياه  وأنابيب   التحلية، 
على تنطبق  ال  شروطاً   يتطلب 
محيط في  الوجود  وأولها   إسرائيل، 
وغير ومستقر،  هادئ  مستهدف. جغرافي 

تطبيع  فوقي 
أم ترجمة الستراتيجيات الصهيونية؟

طالل عولك - كاتب ومحلل سياسي - فلسطين

لمشروع الحركي  االسم  هي  السالم   اتفاقيات 
 استراتيجي، يتصل بأهداف الحركة الصهيونّية،
العربي، القومي  المشروع  لتدمير   الساعية 
الصهيوني المشروع  المنطقة.  على  السيطرة   وتحقيق 
إليه يؤشر  ما  يتجاوز  العملية  المؤشرات  تظهره   كما 
يا “أرضك  مقولة  يترجم  الذي  االستراتيجي   العلم 

إسرائيل من الفرات إلى النيل”.
أو سياسي  تطبيع  مجرد  ليست  أبراهام   اتفاقيات 
يترجم أنه  يتضح  األولى  بداياته  فمنذ   دبلوماسي؛ 
الذي قال إن التي تحدث عنها شمعون بيرز،   الشراكة 
يحوال أن  شأنهما  من  العربي  والمال  اليهودي   العقل 
 المنطقة إلى جنة، هي جنة إلسرائيل ومشاريعها في
 السيطرة على الثروات العربية، لذلك فإن ما تبّين حتى
اقتصادي؛ شامل؛  وتطبيع  شراكات،  إلى  يشير   اآلن 
طويلة سنوات  فمنذ  تقني؛  أمني؛  ثقافي؛   سياحي؛ 
 حضرت إسرائيل مخططاتها، وأبقتها في األدراج إلى
 أن حان وقت اإلفراج عنها، ومن بينها مشروع قناة البحر
وإنما داخلًيا  ليس  المشروع  هذا  المتوسط،  إلى   األحمر 
هذه عبر  الدولية  التجارة  من  جزء  تحويل   يستهدف 
التي جرى تطويرها السويس،  قناة   القناة على حساب 
 بقناٍة موازية، إلى جانب ذلك تستعيد إسرائيل إحياء
عبر التجارة  قنوات  وتوسيع  الحجاز،  حديد  سكة   خط 
يحصل حتى  العربية،  األجواء  تخترق  طيران   خطوط 
الصين الذي حصلت  ميناء حيفا  بد من تهيئة  ال   ذلك 

على امتياز إعادة تأهيله رغم االعتراضات األمريكية.
وإسرائيل يقتضي الخليج  بين  الخط  إّن تشغيل هذا    

 تدمير ميناء بيروت الذي يلعب دوًرا نشًطا في التجارة
عبر بتدميره  فعلًيا  إسرائيل  قامت  ولهذا   الدولية، 

االنفجار الضخم الذي وقع في بعض أقسامه.
 ال تكتفي إسرائيل بذلك، بل إن أطماعها تمتد لتشمل
 ثروات شرق المتوسط من الغاز والنفط، وإقامة تحالفات
الموانئ بين  الدولية  التجارة  أمن  لضمان   واتفاقيات 
بقبرص، مروًرا  اليونان  خالل  من  وأوروبا   اإلسرائيلية 
المصالح على حساب  يحصل  ذلك  كل  فإن  الواقع؛   وفي 
كل أصبحت  أن  بعد  العربية،  القطرية  وحتى   دولة تبحث عن مصالحها القطرية الخاصة. القومية 

 

املمرات واملياه والتطبيع: الحقوق العربية والحرب الصهيونية



 54

س
هر

لف
ى ا

 إل
دة

عو
ال

أهداف التطبيع
وبوابات االختراق في المغرب العربي
د. عابد الزريعي- مدير مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية واالنتماء/ تونس

يمثل المغرب العربي بموقعه في شمال القارة اإلفريقية بوابة غربية للعالم 
األطلسي،  المحيط  حتى  المتوسط  األبيض  البحر  شاطئ  على  تمتد  العربي؛ 
وتبلغ مساحته حوالي 5.782.140 كلم 2 ما يعادل 42% من مساحة الوطن 
المتنوعة من سهول وجبال وهضاب  العربي، و28% من سواحله، ويتميز بتضاريسه 
وليبيا  وتونس  والجزائر  المغرب  هي  رئيسية،  دول  خمس  من  ويتكون  وصحاري، 
وموريتانيا؛ المنضوية تحت لواء اتحاد المغرب العربي الذي ُأعلن عنه في 17 فبراير/

شباط عام 1989 بمدينة مراكش. 

وبحكم أهميته االستراتيجية كان دوًما 
االستعمارية  القوى  أجندة  على  مدرًجا 
بشكل عام، والحركة الصهيونية ما قبل 
خاص،  بشكل  إسرائيل  قيام  بعد  وما 
وما قبل وما بعد نيل دوله الستقاللها 
ظل  في  أخص  وبشكل  الوطني، 
بالتطبيع  المتعلقة  الراهنة  المتغيرات 

العربي اإلسرائيلي. 
أهداف  تطور  المقال؛  هذا  يتناول 
تجاه  الصهيونية  الحركة  واتجاهات 
والمدرجة  االستراتيجية،  المنطقة  تلك 
على جدول أعمالها في اللحظة الراهنة، 
وحداته  بكل  ينخرط  أن  يمكن  كفضاء 
البوابات  وكذلك  التطبيع،  مسار  في 
التي تحاول أن تعبر من خاللها لفرض 
هذا المسار، وينتهي بمحاولة استشراف 
ارتباًطا  المستقبلية؛  للتطورات 

بمحاوالت التطبيع الجارية.
أواًل: األهداف والتوجهات التاريخية 

للحركة الصهيونية
حضر المغرب العربي على أجندة الحركة 

الصهيونية منذ بداية توجهها إلى تلك 
من  األول  العقد  نهاية  وحتى  المنطقة 
قيام »إسرائيل« في سياق أربع توجهات 

رئيسية تتمثل في:
قومي  إلنشاء وطن  استيطان:  موقع  1ــ 
والية  من  األخضر  الجبل  في  يهودي 
المقترح  هذا  قدمت  وقد  بليبيا،  برقة 
بلندن  اليهودية«  األراضي  »منظمة 
علمية  بعثة   ،1908/7/15 في  وأرسلت 
الكشف  تم  كما  المنطقة،  الستكشاف 
في  أعد  قد  كان  هرتزل  أن  عن  أخيًرا 
المغرب«  باسم »خطة  1903 خطة  ابريل 
لتوطين يهود روسيا في منطقة وادي 

الحصان جنوب غرب المغرب.
الحركة  نشطت  حيث  للهجرة:  خزان  2ــ 
المؤتمر  انعقاد  بعد  الصهيونية 
بلدان  مختلف  في  الرابع  الصهيوني 
التنظيمات  وبنت  العربي،  المغرب 
اليهود  تعبئة  بهدف  المتعددة؛ 
إلى  للهجرة،  ودفعهم  وتنظيمهم 

فلسطين قبل قيام إسرائيل وبعدها.
قامت  عندما  دائمة:  مستعمرة  ــ   3

العربي  المغرب  دول  كانت  إسرائيل 
بقاء  أن  رأت  وقد  لالستعمار،  خاضعة 
الفرنسي؛  االستعمار  تحت  الدول  تلك 
في  مشاركتها  لعدم  ضمانة  يشكل 
ومن  ضدها،  الموجه  العربي  الجهد 
أجل ذلك خططت إلى جانب االستعمار 
احتالل  استمرار  أجل  من  الفرنسي؛ 

الجزائر. 
ـ منطقة ارتكاز: وذلك بتعميق عالقة  4ـ 
المغرب، خاصة  إسرائيل مع بعض دول 
ارتكاز  دولة  لجعلها  المغربية  المملكة 
يمكن االعتماد عليها في قضايا كثيرة 

تتعلق بالصراع العربي اإلسرائيلي. 
األرضية  التوجهات  هذه  شكلت  لقد 
التي نبتت فيها مجموعة من األهداف، 
ارتباًطا بتطور معطيات الصراع، لتصبح 
أكثر تحديًدا على المستويات السياسية 
والعسكرية واألمنية واالقتصادية، وذلك 
في سياق نزوع إسرائيل لبسط وجودها 
والسياسي خارج نطاق دول  االقتصادي 

الطوق األول والطوق الثاني.
الهيئات  كلفت  ذلك  ضوء  وعلى   
اإلسرائيلية؛  والسياسية  االستخبارية 
األوسط  الشرق  ألبحاث  ديان  مركز 
الذي  العربي  المغرب  بملف  وإفريقيا 
من  اُعتمد  الذي  مشروعه  صياغة  وبعد 
واألمنية  السياسية  المؤسسات  قبل 
اإلسرائيلية؛ انخرط في سلسلة نشاطات، 
األبحاث  إعداد سلسلة من  على  واشتغل 
والدراسات عن دول المغرب وأقام عديد 
الندوات والورش، وسوق مواد دعائية من 
بهدف  ومنشورات،  وكراسات  كتيبات 
لألجهزة  الالزمة  المعطيات  توفير 

اإلسرائيلية التنفيذية. 
والتوجهات  األهداف  ثانًيا: 

اإلسرائيلية الراهنة
تنظر إسرائيل إلى دول المغرب العربي؛ 
ضمن مشروع التطبيع والتفتيت العام، 
أربعة  تحقيق  محاولة  إلى  والمستند 

أهداف راهنة تتلخص في: 
1 - األهداف الجيوستراتيجية: 

وتتمثل في ثالثة عناصر تتعلق بشكل 
الصهيوني،  العربي  بالصراع  مباشر 
عمق  في  تغلغلها  تطوير  وبمحاولة 

ف..
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بغربها،  واإلمساك  اإلفريقية  القارة 
وهي:

من  العربي  القومي  األمن  كشف  ــ  أ 
إلى  الغربية، وكانت قد تقدمت  البوابة 
بمراقبة  لها  للسماح  بطلب  الناتو  حلف 
غرًبا؛  المتوسط  األبيض  البحر  مضيق 
هذا  تستعمل  قد  التي  البواخر  لتعقب 

المنفذ للوصول إليها. 
القارة  في  للتغلغل  مرتكز  إيجاد  ــ  ب 
اإلفريقية من جهة الشمال، حيث ترى أن 
التطبيع سيلعب دوًرا حيوًيا في تكريس 
اإلفريقية،  القارة  كافة  في  دورها 
كبيرة  أهمية  أعطت  الصدد  هذا  وفي 

للتطبيع مع المغرب.
ث ــ تحييد المغرب العربي وأبعاده عن 
التاريخية،  األمة  معارك  في  المشاركة 
مصر  جانب  إلى  مشاركته  بعد  خاصة 
»يوم  أكتوبر  حرب  خالل  وسوريا 
الغفران« في عام 1973، وفي هذا السياق 
الدول التي يتم  يقول دافيد ليفي: إن 
المعادي  الخط غير  إلى  تحييدها تنحاز 
لعب  وقبولها  الصراع  تسوية  بتبنيها 

دور الوسيط على أرضها. 
2 ــ األهداف األمنية:

وتتلخص في حماية األمن اإلسرائيلي من 
خالل التنسيق األمني وتبادل المعلومات، 
خاصة حول التواجد الفلسطيني وحركات 
المقاومة ومن يدعمها في هذه البلدان، 
اإلسرائيلية  االنشطة  أمام  المجال  وفتح 
زاد  الذي  والتجسس  التخريب  لممارسة 
عام  بعد  العربي  المغرب  منطقة  في 
1982، ارتباًطا باستقرار منظمة التحرير 
الفلسطينية في بعض البلدان المغاربية؛ 
وعلى  قدراتها  على  ذلك  في  معتمدة 
خاصة  أجنبية،  استخبارات  أجهزة 

الفرنسية.
العمل  تركيز  تم  الصدد؛  هذا  وفي 
المغاربية  الدول  ضد  االستخباراتي 
الجزائر؛  مثل  للتطبيع،  الرافضة 
في  الميداني  حضورها  من  مستفيدة 
مثل  التطبيع  طريق  سلكت  التي  تلك 
المغرب، كما أدرجت في سياق األهداف 
والمعالجة  المباشر  التدخل  األمنية 
اغتيال  في  تبدى  الذي  األمر  بالقوة؛ 
عنابة  ميناء  واستهداف  جهاد  أبو 
وأخيًرا اغتيال المهندس التونسي محمد 

الزواري.
3 - األهداف االقتصادية:

المغاربي؛  االقتصاد  إسرائيل  تعتبر 
اقتصاًدا استهالكًيا على المديين البعيد 
والمتوسط، وتعتمد دوله بشكل أساسي 

بلدان  من  األوربية  المنتجات  على 
وقد  المتوسط،  األبيض  البحر  شمال 
على  السيطرة  أجندتها  على  وضعت 
تقديم  طريق  عن  المغاربية،  األسواق 
بلدان  تستوردها  التي  البضائع  نفس 
خاصة  أقل،  وبكلفة  العربي،  المغرب 
حالة  في  بًرا،  البضائع  تلك  وصلت  إذا 
العربي،  العالم  مع  التطبيع  تكريس 
من  االقتصادية  لالستفادة  تتطلع  كما 
وتزخر  متعددة،  تضاريس  ذات  منطقة 
بمواد طبيعية هائلة، واضعة على رأس 

اهتمامها اليورانيوم الجزائري. 
ثالًثا: بوابات االختراق

على  المدرجة  األهداف  تحقيق  إن 
يتم  أن  يمكن  ال  اإلسرائيلية،  األجندة 
الدول في مستنقع  تلك  إغراق  عبر  إال 
بوابات  إلى  الذي يحتاج  األمر  التطبيع؛ 
هذا  وفي  المغاربية،  للبلدان  اختراق 
القصوى  االستفادة  على  عملت  الجانب 

من البوابات اآلتية: 
1ـ بوابة اإلرث االستعماري:

راهنت إسرائيل على استخدام المخلفات 
الثقافية واالجتماعية لإلرث االستعماري 
في  منها  االستفادة  يمكن  كأدوات 
البلدان  خضعت  فقد  أهدافها؛  تحقيق 
باستثناء  الفرنسي  لالحتالل  المغاربية 
اإليطالي،  لالحتالل  خضعت  التي  ليبيا 
وجنوبه  المغرب  شمال  خضع  كما 

للسيطرة اإلسبانية.
على  التركيز  تم  الجانب؛  هذا  وفي   
الفرنسي  التي خضعت لالحتالل  البلدان 
المستوى  على  عميقة  آثاًرا  ترك  الذي 
باالتجاه  يعرف  فيما  الثقافي، 

وشائج  على  يتكئ  الذي  الفرانكفوني 
السابق،  المستعمر  مع  ثقافي  ارتباط 
بالتنكر  االرتباط  هذا  عن  ويعبر 
الحضاري،  القومي  وانتمائه  لعروبته 
إسرائيل  عملت  الشق؛  هذا  خالل  ومن 
على التسلل بمختلف الطرق لجر بعض 
ناحية،  من  للتطبيع  النخبة  هذه  وجوه 
الداخلية  الثقافية  التناقضات  وتفجير 
ناحية  من  االجتماعية  المكونات  بين 

أخرى.
2ــ بوابة التركيب الديمغرافي:  

-بشكل  العربي  المغرب  بلدان  يسود 
األعراق  بين  التمازج  من  حالة  عام- 
حيث  االجتماعي،  لنسيجها  المكونة 
عرب  من  السكانية  المجموعات  تتكون 
من  تختلف  بدرجات  وأفارقه،  وأمازيغ 
على  إسرائيل  عملت  وقد  آخر،  إلى  بلد 
خلق التناقضات بين هذه المجموعات في 
لتحقيق  العربي،  المغرب  دول  معظم 
هدفيها الرئيسين؛ التفتيت والتطبيع، 
الغاية؛  هذه  إلى  الوصول  أجل  ومن 
نظم مركز دايان المكلف بملف المغرب 
الدراسات  من  طويلة  سلسلة  العربي؛ 
منطقة  أوضاع  عن  والندوات  واألبحاث 
خدمة  في  كلّها  تصب  العربي؛  المغرب 
مشروع التفتيت والتطبيع؛ فعقد ندوات 
وفعاليات وأصدر الدراسات حول ما سّمي 
بالمشكلة األمازيغية و«العالقة التاريخية 
بين اليهود واألمازيغ في منطقة شمال 
إقامة  على  االشتغال  تم  كما  إفريقيا«، 
لجان صداقة أمازيغية إسرائيلية في كل 
االشتغال  وتم  والمغرب،  إسرائيل  من 
في موريتانيا على ملفات حركة تحرير 
ثم  “أفالم”،  الموريتانيين  األفارقة 

املمرات واملياه والتطبيع: الحقوق العربية والحرب الصهيونية
ية
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“الحراطين”  على  التركيز  إلى  تحولت 
المجتمع  في  العالية  نسبتهم  بسبب 

الموريتاني. 
3ــ بوابة الهجرة اليهودية: 

دوًرا  لعبت  التي  الصهيونية  الحركة  إن 
البلدان  من  اليهود  تهجير  في  حاسًما 
توظف  باتت  فلسطين؛  إلى  المغاربية 
هذا الملف كوسيلة اختراق لتلك البلدان 
خلق  على  بالعمل  األول:  باتجاهين؛ 
المهاجرين  أولئك  نسل  بين  وشائج 
آباؤهم،  منها  هاجر  التي  البلدان  وبين 
تتبدى  التي  الزيارة  طريق  عن  وذلك 
معبد  إلى  بالحج  وضوًحا  أكثر  بشكل 
شكل  تتخذ  أو  تونس،  في  الغريبة 
الذي  األمر  وهو  الفردية،  الزيارات 
العربي،  المغرب  بلدان  جميع  تعيشه 
وذلك من أجل خلق وقائع تواصل على 
ذلك  من  االستفادة  إلى  إضافة  األرض، 
بفتح  والثاني:  التجسس؛  عمليات  في 
المهاجرين  لليهود  تعويضات  ملف 
غير  أمالًكا  وراءهم  خلفوا  أنهم  بحجة 
للضغط ودفع  بالمليارات  منقولة؛ تقدر 
ناحية،  من  للتطبيع  المغاربية  الدول 
ملف  مع  المقايضة  عناوين  أحد  وجعله 
المستوى  على  الفلسطينيين  الالجئين 

الكلي للصراع من ناحية ثانية.
4ــ بوابة االقتصاد:

االقتصادي  الوضع  إسرائيل  تستغل 
المغرب  بلدان  بعض  واعتماد  المتردي، 
الخارجية،  المالية  المصادر  على  العربي 
الدولي،  النقد  صندوق  وقروض 
الترويج  وفي  التطبيع،  باتجاه  لدفعها 
على  وقدرتها  االقتصادي  لتقدمها 
تنمية وتطوير اقتصاديات هذه البلدان، 
بينها  المالي  الوسيط  بدور  والقيام 
ربط  من  مستفيدة  الرأسمالي؛  والعالم 
الدولية  والمؤسسات  الغربية  الحكومات 
بين المساعدات واالستثمارات والتطبيع 
الدولي  الفضاء  وأن  إسرائيل، خاصة  مع 
المغاربية؛  الدول  الذي تنحاز إليه أغلب 
يقترب ويتناسق مع السياسة واألهداف 

اإلسرائيلية. 
5ـــ بوابة العالقات البينية: 

االنسجام  عدم  حالة  إسرائيل  تستغل 
في العالقات البينية بين دول المنطقة، 
والتي تتخذ طابع الخالفات الناجمة عن 
اإلرث االستعماري )مثل مشكلة الصحراء 
الغربية(، وربما كان المثل األكثر وضوًحا 
الغربية  الصحراء  ملف  أن  ذلك؛  على 
ودفعها  المغرب  لمساومة  استخدم 

بين  المعلنة  التطبيع  اتفاقية  لتوقيع 
الطرفين. 

رابًعا: ماذا يخبئ املستقبل؟  
محاولة  لمسار  االستشرافية  القراءة  إن 
المنطقة  كامل  على  التطبيع  تعميم 
االستنتاجات  إلى  تقود  المغاربية، 

اآلتية: 
القوى  وبعض  اسرائيل  تلجأ  أن  1ـــ 
بالقوة  الكسر  على  العمل  إلى  الغربية 
للتطبيع،  الرافضة  المغاربية  للدول 
يؤهلها  ما  االمكانيات  من  تحوز  والتي 
الصراع  في  مؤثًرا  طرًفا  تكون  ألن 
السياق؛  هذا  وفي  اإلسرائيلي،  العربي 
أدوات  تداخل  عبر  ليبيا؛  تدمير  جاء 
متعددة، والمتوقع أن يتم التركيز في 
قد  التي  الجزائر  على  القادمة  المرحلة 
تجد نفسها أمام ضغوط عديدة خارجية 
يواكبها تحريك بعض األدوات الداخلية. 
تونس  دفع  محاوالت  تتكثف  أن  2ـــ 
عقدة  بوصفها  التطبيع،  مسار  في 
وألن  العربي،  المغرب  بلدان  بين  الربط 
الظروف  توفير  يعني  بها  اإلمساك 
الكسر  مشروع  الستكمال  المالئمة 
بين  الفصل  الوقت  ذات  وفي  للجزائر، 
في  ومغربية،  العربي  المغرب  مشرق 
فلسطين  على  السيطرة  تشبه  صيغة 
وفي  مغربة،  عن  الوطن  مشرق  لفصل 
تفسير  نستطيع  المحاولة؛  هذه  سياق 
التطبيع  ومحاوالت  اختراقات  كثافة 
الذي تتعرض له تونس اآلن؛ من بوابة 
االقتصاد تحديًدا، وترافق ذلك مع حالة 

من عدم االستقرار السياسي. 
التطبيع  التركيز على تعميق مسار  3ـــ 
الرسمي،  المستوى  على  المغرب،  مع 
على  لتعميمه  الوسائل  بكل  والعمل 

المستوى الشعبي. 
4ـــ محاولة تحقيق اختراقات في الساحة 
الليبية باالستفادة مع الوضع المتولد عن 
حالة االنقسام والتدمير، ومن جهة ثانية 
التطبيع  ملف  فتح  إعادة  على  العمل 
عربية  أطراف  وتوظيف  الموريتاني 

مؤثرة في هذا السياق. 
إن النتيجة المترتبة على ذلك ستتبدى 
قوى  مع  المواجهة  وتيرة  ارتفاع  في 
المغاربية،  البلدان  التطبيع في مختلف 
خاصة في المملكة المغربية؛ األمر الذي 
القوى  بين  والتواصل  التنسيق  يفرض 
الشعبية، ومن جهة ثانية؛ باتت مسألة 
على  والجزائري  التونسي  التنسيق 
سيما  ال  أمًرا ضرورًيا  الرسمي  وأن البلدين باتا في بؤرة االستهداف.المستوى 
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االنفراج في لبنان... إقليمي!

في  يكمن  الحقيقي  السبب  أن  إال 
سبب  أن  فالحقيقة  آخر؛  مكان 
رئيس  مطالبة  في  ليس  العرقلة 
الحكومة،  أعضاء  بثلث  الجمهورية 
على  الفيتو  حق  يعطيه  والذي 
رئيس  وأكد  سبق  وقد  أعمالها، 
بالثلث  يطالب  ال  أنه  الجمهورية 
العرقلة  سبب  فإن  كذلك،  المعطل. 
أمل  حركة  ثنائي  مطالبة  في  ليس 
وحزب اهلل بوزارة المالية، وهو ما قد 
أقر به لهما رئيس الحكومة المكلف، 
في  يكمن  ال  العرقلة  سبب  أن  كما 
الوزير وليد جنبالط باحتكار  مطالبة 
التمثيل الدرزي في الحكومة، وهو ما 
أعلنه مباشرة في لقاء استثنائي مع 

رئيس الجمهورية. 
تشكيل  عرقلة  سبب  أن  الحقيقة؛ 
الواليات  اشتراط  في  هو  الحكومة 
السابق  الرئيس  عهد  في  المتحدة 
دونالد ترامب بأاّل يكون حزب اهلل جزًءا 
وذلك  ستشكل،  التي  الحكومة  من 
بهدف عزل الحزب ونزع الشرعية عن 
بالكامل  لبنان  سالحه؛ تمهيًدا لوضع 

د. جمال واكيم- أستاذ التاريخ والعالقات الدوليّة في الجامعة اللبنانيّة/ لبنان 

تحت المظلة األميركية، حتى تعوض 
الميدان  معظم  خسارتها  واشنطن 
السوري، في لبنان والعراق، ولقد جاء 
هذا المطلب األميركي بدعم سعودي 
لدعم  جهودهما  إطار  في  إماراتي 
العدو  مع  والتطبيع  القرن  صفقة 

الصهيوني. 
جو  األميركي  الرئيس  انتخاب  بعد 
اإلدارة  فإن  لترامب؛  خلًفا  بايدن 
األميركية الجديدة أبقت على الجهود 
لعزل حزب اهلل، وكانت االستراتيجية 
األقوى  الحليف  ضرب  إلى  تستند 
وهو  اللبنانية،  الساحة  على  للحزب 
رئيس  بقيادة  الحر  الوطني  التيار 
الجمهورية ميشال عون. لذلك، فهي 
أبقت أيًضا على المطالبة ليس فقط 
بمنع تمثيل حزب اهلل بالحكومة، بل 
القرار  عن  الجمهورية  رئيس  وبعزل 
للسلطة  رئيًسا  بصفته  السياسي 
الشروط  يفسر  وهذا  التنفيذية، 
رئيس  وضعها  التي  التعجيزية 
الحكومة،  لتشكيل  المكلف  الحكومة 

وهو ما رفضه رئيس الجمهورية. 
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لكن، إذا كان ما يجري في لبنان في 
إلضعاف  محاولة  هو  منه  كبير  جزء 
فإن  المنطقة؛  في  إيران  تحالفات 
يكون  قد  البلد  هذا  في  األزمة  حل 
إقليمي  بعد  ذا  منه  كبير  جزء  في 
في  انفراج  احتماالت  على  ويعتمد 
العالقة بين إيران والواليات المتحدة، 
لعودة  احتماالت  األفق  في  وتلوح 
النووي  لالتفاق  المتحدة  الواليات 
في  الموقع  في  إيران  مع  وقع  الذي 
العام 2015 في شهر حزيران المقبل، 
في حال حصل هذا األمر؛ فإنه قد يمد 
النفراج العالقات بين إيران من جهة، 
المتحدة  العربية  اإلمارات  من  وكل 
والمملكة العربية السعودية من جهة 
عن  األنباء  عكسته  ما  وهذا  أخرى، 
لقاءات إيرانية – سعودية وإيرانية 

– إماراتية في العراق.
االنفراج؛ فإنه   وفي حال حصل هذا 
سينعكس انفراًجا في أوضاع عدد من 
ومنها:  المنطقة،  في  النزاع  ساحات 
فإن  بالتالي؛  ولبنان،  واليمن  العراق 
التوتر  تخفيف  إلى  يؤدي  قد  هذا 
السياسية  األطراف  بين  العالقة  في 
الفيتوات  يزيل  قد  ما  المختلفة، 
ضد  فريق  يضعها  التي  المتبادلة 
اآلخر بما يساهم في تذليل العقبات 
وبالتالي  الحكومة،  تشكيل  أمام 
ومنها  المترابطة  األزمات  انفراج 
تعصف  التي  االقتصادية  األزمة 

بالبالد. 

جديدة  حكومة  تأليف  لجهة  مكانه  يراوح  لبنان  في  الوضع  يزال  ما 
ويتم  والذرائع  الحجج  من  العديد  تساق  وفيما  الحريري،  سعد  برئاسة 
الحكومة  رئيس  بين  العرقلة  عن  المسؤولية  عن  االتهامات  تبادل 

المكلف ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون
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األزمة الليبية:
بين مفاعيل السياسة الخارجية ومهام الحكومة وتحدياتها

رامي شفيق- كاتب صحفي/مصر

مقدمتها في  يأتي  العوامل،  من  عدد  بفعل  مكانها  الليبية  األزمة   تراوح 
 األوضاع الداخلية والمحلية التي تكمن في النسق القبلي الذي يحكم المجتمع
من تمتد  ومتنوعة  عديدة  قبائل  من  تتكون  التي  الديموغرافية   وتركيبته 
التي العوامل  أبرز  األمر من  الغرب، ويعّد هذا  إلى  الشرق  الجنوب، ومن  إلى   الشمال 
 ساهمت في تشكيل الحياة السياسية الليبية منذ عقود طويلة مضت؛ غير أّن اعتبارات
تداعي قوات األمنية، ثم  المؤسسة  المتمّثلة في سقوط  السياسي وتداعياتها   الفراغ 
 األمن الداخلية والجيش، قد ساهمت بشكل كبير في أن تبدو الهوية القبلية بدياًل عن
الوزن ناحية  من  سواء  الليبية،  األزمة  معادلة  في  مهمًا  رقمًا  وأضحت  الدولة،   هوية 
 النسبي للمكون القبلي في الداخل أو خريطة تحالفاتها اإلقليمية، ما ساعد في اشتعال

األمور خالل سنوات العقد الفائت.

 اّتسم نظام حكم العقيد الراحل معمر
انعدم إذ  السياسي؛  بالفراغ   القذافي 
المهنية، والنقابات  األحزاب   حضور 
 وعبر ذلك أضحت القبيلة محدداً رئيساً
لالضطراب مباشراً  دافعاً  أو   لالستقرار 
الهيمنة، وحضور  على خلفية حيازتها 
التحالفات، كنتيجة  نفوذها في كافة 
القذافي نظام  لتوظيف   مباشرة 
آليات من  كواحدة  القبلي،   للمكّون 
قبضة فرض  في  السياسي   النظام 
 حكمه على المواطنين واعتبارها القناة
 المتاحة للمرور نحو المكاسب الحياتية
معها التعامل  ينبغي  التي   الروتينية 
للمواطن أساسية  مفردات   باعتبارها 

في ظل أي نظام حكم.
المتغيرات في  الثاني  العامل   يبرز 
 العنيفة التي ضربت النظام اإلقليمي،
في الالعبين  جميع  على  فرضت   وقد 
مناطق في  التحرك  األوسط   الشرق 

االستراتيجية المكاسب  لحصد   الصراع 
 في إطار إعادة صياغة محددات األمن
اإلقليم؛ فضاًل عن في  القوة   وموازين 
عدم شهدت  التي  الدولية   المتغيرات 
المتحدة للواليات  المباشر   االنخراط 
 األمريكية نحو عدد من بؤر الصراع في
 الشرق األوسط، خاصة في الملف الليبي
 والسوري، وهو ما حدا بتحركات نشطة
ال الملفات،  تلك  عبر  الروسي   للنفوذ 
الرئيس حكم  سنوات  ظّل  في   سيما 
ترامب، دونالد  السابق،   األمريكي 
إقليمية قوى  منح  الذي  األمر   وهو 
تباينات هامش  على  حركة   مساحة 
ذلك وبدا  بينهما،  فيما   المصالح 
التركية التحركات  كافة  في   واضحاً 
أّن بيد  الليبية؛  األحداث  مسرح   على 
 الصراع اإلقليمي بين األخيرة والقاهرة
مع مباشرة  التحمت  نقاط  جملة   عبر 
 مقتضيات األمن القومي المصري، دفع

السيسي الفتاح  عبد  المصري   الرئيس 
الخشنة للسياسة  باللجوء  التلويح   إلى 
 في ظّل حضور قيادات وأعيان القبائل

الليبية.
»خط برسم  السيسي  تحذير  وكان    

والجفرة سرت  منطقتي  عند   أحمر« 
مباشر توظيف  بمثابة   الليبيتين، 
من بدءاً  الليبية  األزمة  عناصر   لكافة 
الليبي المجتمع  في  الداخلي   المكون 
التي الدولية  القوى  لتفاعل   وصوالً 
 تدرك تماماً أّنه ال ينبغي انفجار األزمة

الليبية.
واإلقليمية الداخلية  العوامل  وقع   على 
مباحثات سلسلة  جرت   والدولية، 
سنوات، ست  نحو  امتّدت   طويلة، 
تنفيذية سلطة  عن  ذلك  بعد   وأعلن 
مسؤولية تتحمل  ليبيا  في   جديدة 
 البالد في فترة انتقالية تستمر حتى
الرابع في  االنتخابات،  انعقاد   موعد 
)كانون ديسمبر  شهر  من   والعشرين 
دولي ترحيب  في ظل  القادم،   األول( 
فوز جاء  إذ  واضح؛  أمريكي   ودعم 
تصويت في  المنفي«،  »محمد   قائمة 
 الجولة الثانية لمنتدى الحوار السياسي
بتسعة جنيف،  في  المنعقد   الليبي؛ 
 وثالثين صوتاً، مقابل أربعة وثالثين
السيد بقيادة  المنافسة  للقائمة   صوتاً 
الرابحة القائمة  وتألفت  صالح،   عقيلة 
رئيساً دبيبه،  الحميد  عبد  السيد   من 
منصب في  المنفي  ومحمد   للحكومة، 
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رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
غير بكونها  القائمة  شخصيات   تتسم 
انخراطها عنها  يعرف  وال   جدلية، 
خالل العسكري،  الصراع  في   المباشر، 
غير اللقاء  أّن  غير  الماضية؛   السنوات 
الحكومة رئيس  به  قام  الذي   المعلن 
أردوغان رطيب  رجب  مع   المكلف 
التجارية االتفاقيات  عن   وتصريحاته 
 مع أنقرة؛ دفعت الظنون تتحّرك لدى
زيارته رغم  اإلقليمية،  القوى   بعض 
الرئيس ولقائه  القاهرة  نحو   الرسمية 
وتصريحاته السيسي،  الفتاح   عبد 
دورها وكذا  القاهرة،  عن   اإليجابية 
األزمة انفراج  باتجاه  والرئيس   الفاعل 
واستقرار األوضاع وتوحيد المؤسسات.
ليبيا في  األزمة  عمق  تداعيات   تبدو 
 من تفاعل عناصرها الداخلية مع الوضع
وتباين ناحية،  من  والدولي،   اإلقليمي 
 انحيازات المكونات الداخلية، من ناحية
الخالف في  يتجلّى  الذي  األمر   أخرى؛ 
 على أكثر من مستوى بداية من أزمة
التي األجانب  والمسلحين   الميلشيات 
اآلن، وغيرها من  ما تزال قائمة حتى 

 األمور السياسية المعقدة داخلياً.
التحايل ينبغي  ال  حقيقة   وثمة 
مستوى، أي  عبر  تأويلها  أو   عليها 
الحميد عبد  كافة تصريحات  أّن   وهي 
بخفة التحرك  نحو  تسعى   الدبيبة 
في النسبية  القوة  مستويات   بين 
مستوى على  سواء  الليبي،   الفضاء 
الداخل، والهيمنة في  النفوذ   حيازتها 
والدولية، اإلقليمية  ارتباطاتها   أو 
التنّوع  واألمر يبدو واضحاً حين نطالع 
جغرافيا حسب  المناصب  توزيع   في 
 المناطق الليبية ما بين الشرق والغرب
وقد بيسر  ذلك  ويتكشف   والجنوب، 
عبر الحكومة  هيكلة  عن  اإلعالن   تم 
التواصل موقع  على  الرسمية   الصفحة 
من “انطالقاً  “فيسبوك”:   االجتماعي 
 المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة
وتحديات لحساسية  وتقديراً   الوطنية 
 المرحلة األمنية واالقتصادية، اعتمدت
على اإلبقاء  تشكيلتها  في   الحكومة 
بعض مع  الوزارات  أغلب   هيكلية 
لما وتفادياً  للوقت  استثماراً   اإلضافة 
وإعادة الدمج  عملية  تستغرقه   قد 
الواسعة المشاركة  وضمان   الهيكلة، 
الليبي، للمجتمع  الجغرافي   والتوزيع 
الحكومة عمل  أولويات  من   وسيكون 
وتوحيد للمواطن،  الخدمات   تحسين 
المراحل وإنهاء  الدولة،   مؤسسات 
االستحقاق إلى  بالوصول   االنتقالية 

االنتخابي”.
الوطنية الوحدة  حكومة  وضعت   لذا، 
 بين يدي المواطنين هيكلية الحكومة،
 قبل العرض على أعضاء مجلس النواب
سرت، بمدينة  الثقة  منح  جلسة   في 
في الحكومة:  ”راعينا  رئيس   وأكد 
بين ما  للموازنة  الحكومة   تشكيل 
 الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل
االنتخابية الدوائر   المناطق، من خالل 
 المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة
بتنوعهم، الليبيين  لجميع   فعلياً 
النزاع حالة  االعتبار  عين  في   ووضعنا 
لسنوات البالد  بها  تمر  كانت   التي 
 وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم
أّن نغفل  أن  ينبغي  ال  إذ   التمثيل”؛ 
على عرض  الذي  الحكومة   هيكل 
طلب إبان  سرت  في  النواب   مجلس 
التوزيع معيار  على  ارتكز  الثقة؛   نيل 
القائد منصب  جاء  بحيث   الجغرافي، 
الشرقية المنطقة  من  للجيش   األعلى 
الغربية، المنطقة  األركان من   ورئيس 
 بينما حاز الجنوب على وزارة الداخلية،
 وفيما اتصل بالمثلث االقتصادي وبقية
هي المرجعية  ذات  كانت   الوزارات 
الوزارات كافة  توزعت  حيث   الحكم، 
والخدمية، واالقتصادية   السيادية 
والتوزيع التنوع  تماماً  راعت   بحيث 
الثروة؛ إدارة  في  والعدالة   الجغرافي 
 األمر الذي ينبغي االلتفات إليه بفراغ
بعض المناصب السيادية حتى اللحظة.
قراءة يمكن  تقدم،  ما  على   تأسيساً 
الحكومة تواجه  التي  التحديات   كافة 
الوجود إلى  العبور  نحو   المكلفة 

الداخل والمتمثلة  الحقيقي، سواء في 
للسلطة السلس  االنتقال  تحقيق   في 
السياسية المؤسسات  توحيد   وجهود 
النواب مجلس  واعتراض  ليبيا،   في 
من المقترحة  الميزانية  على   الليبي 
وما الوطنية،  الوحدة  حكومة   قبل 
النواب من مالحظات على  أبداه بعض 
عملها يمتد  لحكومة  الميزانية   بنود 
القادم ديسمبر  شهر  نهاية   حتى 
في مباشرة  الدخول  ثم  ومن   فقط 
فضاًل االنتخابي؛  االستحقاق   مشهد 
والدولية اإلقليمية  التحديات   عن 
تحركات كافة  من  تدبره  يمكن   ما 
والسيد الدبيبة  عبدالحميد   السيد 
خارجية، زيارات  في  المنفي   محمد 
مليئة جوانبها  بعض  في  تبدو   قد 
بصحبة األول  توجه  إذ   بالتناقضات؛ 
مطلع تركيا  نحو  موسع  وزاري   وفد 
الماضي وعقد جملة من أبريل   شهر 
والعسكرية االقتصادية   االتفاقيات 
عالنية وصرح  التركي،  الجانب   مع 
التي لتفاهم  بمذكرة   بترحيبه 
 أبرمتها حكومة فايز السراج، بخصوص
 الحدود البحرية، في نفس الوقت الذي
الرئاسي المجلس  رئيس  فيه   توجه 
 السيد محمد المنفي نحو أثينا وتحدث
اليونان حول باالتفاق مع   عن ترحيبه 
األمر المشتركة؛  الحدود  في   التنقيب 
 الذي يمكنه طرح كافة السيناريوهات
إلى نقطة التوتر مرة أخرى. نحو استقرار األوضاع في ليبيا وإعادته
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انتهت الجولة الرابعة من انتخابات الكنيست الصهيونية خالل عامين؛ بتشكيل 
الكنيست الرابعة والعشرين، دون أن يعني هذا انتهاء األزمة السياسية الطاحنة 
في الكيان، ودون أن يعني أيًضا أن انتخابات خامسة قريبة؛ بدأ التبشير بها، منذ 

اآلن ليست ممكنة، خصوًصا في وضع االنغالق أمام األطراف لتشكيل حكومة.

مراجعة نمط التصويت العربي في انتخابات الكنيست الصهيوني
بين األسرلة والمقاطعة الوطنية

أحمد مصطفى جابر- كاتب وصحفي- مسؤول شؤون العدو في “الهدف

أسفرت  فقد  معروف،  هو  وكما   
عام  تراجع  عن  األخيرة  االنتخابات 
الكلية لمعظم األحزاب،  الحصيلة  في 
وأسفرت أكثر عن اإلطاحة بالممارسة 
عن  والعجز  الكيان،  في  السياسية 
على  قادرة  غالبة،  كتلة  تشكيل 
الصراع  أن  رغم  مقعًدا،  بـ61  الحسم 
أيدلوجية  كتل  بين  يدور  ال  هنا 
بعد  يمين،  وال  يسار  ال  متباينة، 
الكالسيكية  الحدود  وسقوط  تهافت 
الكيان  في  التاريخية  الكتل  بين 
الصهيوني، التي دخلت جميعها خالط 
األيدلوجية الصهيونية األصلية بدون 
رتوش وال تنويعات ثبت أن ال لزوم 
أنه  ويقينه  الكيان  تغول  بعد  لها، 
حقق انتصاره التاريخي على الشعب 
الفلسطيني أو كاد يحققه، وقد صار 
الصراع أو تجسد خالل الجوالت األخيرة 
مع  البرنامج،  وليس  الشخص،  حول 
وال شك  نتنياهو،  بدون  أو  نتنياهو 
أن غياب تلك الحدود بين الكتل، بل 
الصهيوني  اليسار  يسمى  ما  انسحاق 
حاسًما  دوًرا  يلعب  مذلة؛  بطريقة 
يرغبون  من  لدى  األوراق  خلط  في 
التصويت، وأيًضا إمكان تشكيل  في 
جهة  من  كانت  فالمعركة  ائتالف؛ 
بين نتنياهو وخصوم أداتيين وليس 
في  يمينيون  هم  بل  أيدلوجيين، 
اعتبار  كان  إذا  إال  العامة،  المحصلة 
يسارًيا،  غانتز  كالجنرال  حرب  مجرم 
أو البيد الذي خدم بحماس وإخالص 

في حكومة نتنياهو يسارًيا!
حول  االنتخابات  تدور  ما  وبمقدار 
حول  تدور  أيًضا  فهي  نتنياهو 
نوعية اليمين الذي ينبغي أن يحكم: 
ديني  أم  متالعب،  براغماتي  يمين 
صهيوني، أم استيطاني فاشي بدون 

رتوش؟
بل  السياسي،  الوضع  هذا  ظل  في 

يبقى  الكيان  هذا  استمرار  ظل  في 
وجدوى  ومعنى  قيمة  حول  السؤال 
أي مشاركة فلسطينية في انتخابات 
ومطلوًبا  وشرعًيا  قائًما  العدو؛ 
على  القائم  الموقف  ورغم  دائًما، 
للمؤسسة  الكلية  المقاطعة  ضرورة 
إال  وانتخاًبا  ترشيًحا  الصهيونية؛ 
المشاركة  واقع  دراسة  من  بد  ال  أنه 
المؤسسة  في  العربية  السياسة 
ألن  الكنيست،  وبالذات  الصهيونية، 
دراسة  من  ومهم  أساسي  جزء  هذا 
واقع الوضع السياسي في كيان العدو.
التصويت  وضع  إلى  الذهاب  وقبل 
باعتباره  فهمه،  ومحاولة  العربي 
السياسي  الوضع  عن  مصغرة  صورة 
الصهيوني عموًما، المتسم بالفوضى 
والتشظي وغياب اليقين، نلقي نظرة 
على النتيجة العامة لالنتخابات، حسب 
أرقام اللجنة المركزية لالنتخابات في 

الكيان الصهيوني.
التصويت العام

بزعامة  الليكود  حصل  الليكود: 
مقعًدا؛   30 على  نتنياهو  بنيامين 
بنسبة 24.19 % من المصوتين بواقع 

1066592 صوًتا.
بزعامة  مستقبل:  عتيد/هناك  يش 
يائير البيد حصل على المرتبة الثانية 
من   %13.93 بنسبة  مقعًدا؛  بـ17 

المصوتين بواقع 614112 صوًتا.
شاس: بزعامة أريه درعي، حصل على 
9 مقاعد؛ بنسبة 7.17% بواقع 614112 

صوًتا.
غانتس  بني  بزعامة  أزرق-أبيض: 
 %6.63 بنسبة  مقاعد؛   8 على  حصل 

بواقع 294275 صوًتا.
حصل  بينيت،  نفتالي  بزعامة  يمينا: 
وواقع   %6.21 بنسبة  مقاعد؛   7 على 

273836 صوًتا.

ميخائيلي  ميراف  بزعامة  العمل: 
وواقع   %6.09 بنسبة  مقاعد؛   7

268767 صوًتا.
يعكوف  بزعامة  التوراة:  يهودية 
 %5.63 بنسبة  مقاعد؛   7 ليتزمان 

وواقع 248391 صوًتا.
أفيغدور  بزعامة  بيتنا:  إسرائيل 
ليبرمان، حصل على 7 مقاعد؛ بنسبة 

5.63%، وبواقع 248370 صوًتا.
بزعامة  الدينية:  الصهيونية 
مقاعد؛   6 على  حصلت  سموتريتش، 
بنسبة 5.12%، وواقع 225641 صوًتا.

ساعر،  جدعون  بزعامة  جديد:  أمل 
 %4.74 بنسبة  مقاعد؛   6 على  حصل 

وواقع 209161 صوًتا.
القائمة المشتركة: بزعامة أيمن عودة، 
حصلت على 6 مقاعد؛ بنسبة %4.82 

وواقع 212583 صوًتا.
هورويتز،  نيسان  بزعامة  ميرتس: 
 %4.59 بنسبة  مقاعد؛   6 على  حصل 

وواقع 202218 صوًتا.
عباس،  منصور  بزعامة  الموحدة: 
حصلت على 4 مقاعد؛ بنسبة %3.79 

وواقع 167064 صوًتا.
القوائم العربية:

األخيرة  االنتخابات  نتائج  أهم  لعل 
أمر  وهو  العربية  للقوائم  بالنسبة 
هو  نسبي،  بشكل  مفاجًئا  يكن  لم 
إلى 10، وقد   15 هبوط مقاعدها من 
يجادل البعض أن الهبوط كان مفاجًئا 
قياًسا الستطالعات الرأي التي أعطت 
 10 إلى   8 من  المشتركة  القائمة 
مقاعد، بينما في الواقع هذا ال يغير 
من األمر شيًئا، ألن ذات االستطالعات 
كانت تخرج راعم خارج عتبة الحسم.

ألف   200 هناك  أن  األرقام  وتفيد 
إلى  منها  قسم  ذهب  ضائع،  صوت 
طبًعا  إضافة  الصهيونية،  األحزاب 
المقاطعة  نسبة  إلى  أضيف  ما  إلى 
نسبة  انهيار  بسبب  التقليدية؛ 
التصويت إلى 45% مقابل 65% في 
انتخابات آذار 2020 للكنيست الثالثة 

والعشرين.
قد  العربية  األحزاب  كانت  وإذا 
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تقلصت إلى 10 مقاعد؛ فنحن نتحدث عن ضياع خمسة مقاعد، أي الثلث تماًما؛ ربطا بكتلة تصويت واضحة ومحددة 
وغير متغيرة، إذ لدينا طبًعا قوائم عربية ينتخبها عرب، فأين تبخرت المقاعد الخمسة، أي 200 ألف صوت تقريًبا؟

طبًعا كما ذكرنا؛ هناك اعتكاف عن التصويت نتيجة خيبة أمل الناخب العربي وغضب الجمهور من السلوك السياسي 
عالقة  له  ليس  وهذا  أصوات،  ضياع  من  عنه  نتج  وما  المشتركة  انقسام  وكذلك  الكنيست،  وأعضاء  القوائم  وأداء 
بالمقاطعة الجذرية المعتادة. ولكن تبقى الثغرة موجودة سنحاول مالحقتها هنا استناًدا إلى أرقام لجنة االنتخابات 

المركزية.
البيانات العامة حول تصويت العرب الفلسطينيين في االنتخابات األربع األخيرة:

أين ذهبت األصوات العربية؟

بناء على الجدول السابق يظهر لدينا أن 
 459336 بلغ  العرب  المصوتين  مجموع 
صوًتا، وبتجميع عدد المصوتين لألحزاب 
مقعدين  يحوزون  فإنهم  الصهيونية، 
ذهبت  األصوات  من  مقاعد   10 مقابل 
إلى القوائم العربية، وبلغ عدد األصوات 
التي ذهبت ألحزاب يهودية 79689 من 

مجموع األصوات. 
 380 على  العربية  القوائم  حصلت  وقد 
من   %81 بنسبة  تقريًبا  صوت  ألف 
في  حصولها  مقابل  العرب،  المصوتين 
 581507 آذار/مارس 2020 على  انتخابات 
تقريًبا؛  صوًتا   2015507 بفارق  صوًتا، 
لألحزاب   79689 ذكرنا  كما  منها  ذهب 
أن  يعني  ما   %19 بنسبة  الصهيونية؛ 

121818 صوًتا ضمت للمقاطعة. 
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بالتدقيق في االنتخابات األربعة األخيرة نالحظ، أن ثمة تغير طفيف في نوايا التصويت، ورغم االدعاء أن االنقسام تسبب 
بحجب األصوات عن األحزاب العربية إال أن هذا ال يفسر ذهاب هذه األصوات إلى األحزاب الصهيونية، وفي الجدول التالي نالحظ 
تغيرات وانزياح في األصوات لصالح أحزاب صهيونية يمينية، وليس حتى لصالح ما يسمى اليسار، وهذا يتطلب تفسيًرا أعمق 

بكثير من االنقسام أو الصراع الفئوي لألحزاب العربية.
كيف صوت العرب لألحزاب الصهيونية في االنتخابات األربعة األخيرة )نسب مئوية(؟

الجدول التالي يرصد أنماط التصويت العربي منذ 2015؛ بتفاصيل متعلقة بالقوائم ونسبة 
المقاطعة:

ثمة اتجاه غالب في األدبيات الفلسطينية في الداخل يعزو أسباب التصويت لألحزاب 
األحزاب  بتكثيف  التذرع  يتم  فمثاًل  أدائية،  سياسية  ظرفية  ألسباب  الصهيونية 
الوعود االنتخابية، ووضع  الفلسطيني، وإغداق  المجتمع  الصهيونية لدعايتها في 
للعقل؛  مهين  برأينا  التفسير  هذا  أن  إال  وغيرها،  القوائم  في  عرب  مرشحين 
فالفلسطينيون بعد أكثر من 76 عاًما من السيطرة الصهيونية باتوا يخبرون جيًدا 
في  العرب  المرشحين  أن  كما  السياسات،  هذه  ومآالت  الصهيونية  الوعود  معنى 

األحزاب الصهيونية هم صهاينة أيًضا، وبالتالي ال يفسر هذا المبرر أي شيء.
انقسامها  على  العربية  األحزاب  بمعاقبة  التصويت  ويربط  يساق  آخر  تبرير  ثمة 
السياسي وتغيير األجندة من سياسية وطنية إلى خدماتية، وكذلك  وسوء أدائها 
انقسام وتفتت القوائم العربية، واتساع الفجوة بين توقعات الناخبين وأداء النواب، 

ما أدى إلى الفشل في استنهاض الناخبين.

 وال شك أن تغيير األجندة إلى خدماتية؛ 
السياسة  لمصير  قاتلة  نقطة  شكل 
العربية الفلسطينية في الداخل، ألن هذا 
الصهيونية  األحزاب  مصلحة  في  يصب 
السلطوية التي هي أقدر على االستجابة 
اتصالها  بحكم  الخدمات  لموضوع 

ووجودها في السلطة.
أن  يجب  ما  تتجاهل  التفسيرات  ولكن 
يقال، إن هناك بالفعل - وهذا ما يجب 
جذرًيا؛  متأسراًل  تياًرا   - به  نعترف  أن 
ويصوت  الصهيوني  بالمنهج  يلتزم 
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الجدول التالي يبين تغير نسبة التصويت العربي عبر سنوات 2021-1996:

لألحزاب الصهيونية، وهذا األمر يتطلب معالجة تبدأ بدراسة أسبابه؛ المرتبط أساسا 
وتغيير  أوسلو  اتفاقية  منذ  خصوًصا  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  وتهتك  بعجز 
الميثاق الوطني والتخلي عن الداخل في المساومة السياسية الرسمية الفلسطينية، 
واندحار الوجود السياسي الفلسطيني حتى المعارض التفاقية أوسلو عن العمل في 

الداخل أو مواصلة ربط هذا الجزء من شعبنا بالقضية الوطنية العامة.
حول املقاطعة:

والمقاطعة  الجذرية  المقاطعة  بين  التمييز  والموضوعي  الالزم  من  إن  قلنا 
الظرفية الناتجة عن ظروف محددة في انتخابات محددة، ولكن بسبب صعوبة 
التمييز وتغيير المبادئ، وسياق األسرلة واالنسحاب منها على حد سواء، يمكن 

استخدام األرقام كمؤشرات عامة.
من الواضح أن نسبة المشاركة في االنتخابات هذا العام هي األدنى في تاريخ 
حين   2001 وباستثناء   ،1949 منذ  الكنيست،  انتخابات  في  العربية  المشاركة 
بلغت نسبة المشاركة 18% فقط، إال أن تلك كانت نوًعا من الشذوذ الذي يكرس 
يؤيد  الداخل  في  الفلسطيني  الشعب  في  أساسي  قطاع  وجود  قاعدة  القاعدة؛ 
كانت   2001 انتخابات  أن  حيث  الصهيونية،  المؤسسة  في  االنتخاب  ويمارس 
لرئيس الوزراء وليس للكنيست من جهة، وجاءت على خلفية أحداث أكتوبر في 

االنتفاضة الثانية، فال يجوز استخدامها كمؤشر.

وهبوطها  النسبة  ارتفاع  نالحظ 
عامي  معينة  سياسية  بأحداث  ارتباًطا 
مسيرة  لوهم  واستمراًرا  و1999   1996
السالم، وعام 2015 عند تأسيس القائمة 
مع  للهبوط  عودتها  ثم  المشتركة، 
وتجذر  القائمة  وتفكك  االنقسام 
أوهام  انهيار  بسبب  المقاطعة؛ 
السياسي  الواقع  في  والتردي  التسوية 

الفلسطيني.
مالحظات ختامية:

هو  هبوًطا  االنتخابات  هذه  سجلت 
في  المشاركة  نسبة  في  األعمق 
دراسته  يجب  أمر  وهو  االنتخابات، 
جدًيا بعيًدا عن ادعاءات أنصار المشاركة 
حركة  واجب  وهذا  االنتخابات،  في 
البناء  يمكن  بما  وأنصارها،  المقاطعة 
عليه الستعادة فعل وطني منقطع عن 

ومواجه للمؤسسة الصهيونية.
حقيقة  االنتخابات؛  هذه  عكست 
االنخراط الجدي في السياسة اإلسرائيلية، 
االندراج في هذه  ايجابًيا، بمعنى  سواء 
القطيعة  بمعنى  سلبيا،  أو  السياسة 
بمآل هذا  حالًيا  الجزم  يمكن  معها، وال 
دعم  قلنا  كما  الواجب  كان  وإن  الحراك، 
عبر  وتجذيره،  المقاطع  الفعل  وترسيخ 
األسرلة  سياسة  وفضح  تعرية  استمرار 
تدفع  التي  الضيقة  الحزبية  والمصالح 
المؤسسة  االندماج في  باتجاه مزيد من 

السلطوية المحتلة.
العربية  القوى  أداء  لطبيعة  نظًرا 
الصهيونية  السياسة  في  المنخرطة 
من  المختلفة،  االنتخابات  ونتائج 
الواضح أن صراعاتها الداخلية مبنية على 
مصالحها الفئوية الضيقة، وهي جميعها 
الصهيوني  الملعب  في  اللعب  تواصل 
في  وتتلطى  تماًما،  بقوانينه  وملتزمة 
خالفاتها وراء هويات أيدلوجية نظرية 
وطنية  ترجمة  بغياب  لها  معنى  فلسطينية مواجهة لسلطة المحتل. ال 
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منصور عباس
 يعيد الفلسطينيين للغيتو..!

أكرم عطا الله -كاتب صحفي فلسطيني/ بريطانيا

الخطر الذي برز يومًا ما من وجود الفلسطينيين في النظام السياسي، يبدو أن 
بنيامين نتنياهو ومؤسسة الدولة وبمساعدة منصور عباس تمكن من معالجته 
انتخابات  الخطر خالل  تبدى هذا  اإلسرائيلية، فقد  المؤسسة  تحلم  مما  بأفضل 
العرب على خمسة عشر عضو كنيست، وقد تمكنوا  الماضي 2020 عندما حصل  العام 
آنذاك من وضع فيتو على إقامة حكومة اليمين اليهودية التي عبرت عن الرأي العام 
اليهودي في الدولة عندما أوصوا على بني غانتس لرئاسة الحكومة هذا قبل أن ينضم 
عينيه  نصب  ليضع  الخطر  حجم  والمؤسسة  نتنياهو  أدرك  يومها  نتنياهو؛  إلى  غانتس 

تحطيم هذه الكتلة وتفتيتها.

الخاصرة  خالل  من  نتنياهو  تمكن 
منصور  وزعيمها  »اإلسالمية«  الرخوة 
منقسمون  الفلسطينيون  وبات  عباس 
إسقاط  يريد  بعضهم  ومشتتون؛ 
الجريمة  إلفشاء  خطط  الذي  نتنياهو 
بالداخل  الفلسطينيين  أوساط  في 
البلدات  عن  الشرطة  يد  ورفع  متعمداً 
الميزانيات  وجفف  العربية  والمدن 
الفلسطيني  العربي  الوجود  مستهدفاً 
زال  اآلخر ال  والبعض  السياسية،  وقواه 
مقابل  نتنياهو  بقاء  صفقات؛  يعقد 
امتيازات شخصية أو حزبية كلها على 
حساب نضال ما يزيد عن سبعة عقود 
الحكم  تحت  الفلسطيني  الوجود  من 

العسكري اإلسرائيلي. 
كانت  تحققت  التي  األبعد  المسألة 
في  التغيير  كتلة  وصفتها  بصفقة 
حيث  السياسي،  بالفساد  الكنيست 
منصور  تصويت  على  الصفقة  قامت 
في  الليكود  حزب  جانب  إلى  عباس 
رئيسها  ونواب  ولجانها  الكنيست 
نواب  أحد  عباس  تسمية  مقابل 
رئيسها الثالثة، واألهم المصادقة على 
لجنة تم اقتراحها في اللحظة األخيرة، 
وهي إقامة »لجنة خاصة تعنى بشئون 
العرب« ويكون منصور عباس رئيسها.

منصور  رشوة  فقط  تعني  ال  اللجنة 
حزب  ومصالح  لتوجهات  لينحاز  عباس 
ميرتس،  حزب  وصفها  كما  الليكود 
كل  ينسف  الخطورة  شديد  تطوراً  بل 
والتي  هناك،  الفلسطينيين  نضاالت 
تجسدت بالكفاح ضد الحكم العسكري، 
والشهداء الذين ارتقوا من كفر قاسم 
وصوالً لشهداء حيفا في هبة األقصى، 
وكل عذابات السجون والمالحقات، ألنها 

الخمسينيات  مرحلة  إلى  األمر  تعيد 
على  قائم  بتعيين  الماضي  القرن  من 
القائم  هذا  كان  وإذا  العربية،  الشئون 
القرن  وستينيات  خمسينيات  في 
فهو  إسرائيلي،  يهودي  الماضي؛ 
قالته  ما  وذلك  عربية،  شخصية  اآلن 
الحيفاوية في عددها  االتحاد  صحيفة 
من  والعشرين  الرابع  في  صدر  الذي 
تذكر  »اللجنة  أن  كتبت  حيث  أبريل، 
العسكري  الحكم  أيام  بمضمونها 
العربية  المعراخ  وأحزاب  ومخلفاته 
من  عباس  منصور  يستحضرها  التي 

جديد«.
الشرطة  وهجوم  األحداث  ذروة  في 
القدس  على  والمستوطنين  والجيش 
أحزاب  جانب  إلى  عباس  منصور  وقف 
الذي  الحكومة  ورئيس  المستوطنين 
رفض إجراء انتخابات في القدس وأمر 
سيكتب  هكذا  المتظاهرين،  بقمع 
شأناً  يكن  لم  األمر  لكن  يوماً،  التاريخ 
إسرائيل  برغبة  يتعلق  ما  بقدر  عابراً 
الغيتو  الفلسطينيين لما يشبه  بإعادة 
في  الحاكمة  الدولة  أقامته  الذي 

خمسينيات وستينيات القرن.
جاء  الفلسطينية؛  السلطة  إقامة  بعد 
أحد أعضاء الكنيست من الفلسطينيين 
مشروعاً  عرفات  ياسر  للرئيس  حاماًل 
ذاتي  حكم  بإقامة  للمطالبة 
غضب  إسرائيل؛  في  للفلسطينيين 
عرفات ولم يسمح له بعرض مشروعه 
طالباً بحدة أال يكرر هذا األمر نهائياً؛ 
العليا  للمصالح  ووفقاً  عرفات  أراد 
الفلسطيني أن  واالستراتيجية للشعب 
من  جزًءا  هناك  الفلسطينيون  يكون 
النظام السياسي اإلسرائيلي، سيكونون 

أكثر تأثيراً على الحكومات وعلى القرار 
السياسي أراد لهم االندماج والبقاء ال 
بهم  خاص  جسم  وتشكيل  االنفصال 
من اآلن يمس منصور عباس بالمصالح 
بالموافقة  الفلسطيني  للشعب  العليا 

على هيئات عربية.
ليس  عباس  له  تعرض  الذي  الهجوم 
فقط من قبل القائمة المشتركة التي 
بل  للفلسطينيين،  اآلخر  الجسم  تمثل 
من ميرتس وحزب العمل أيضاً يعكس 
ألن  عباس  ارتكبه  الذي  الخطأ  حجم 
سلخها  يعني  خاصة  لجنة  تشكيل 
والقرى  البلدات  بشئون  االهتمام  عن 
العربية من باقي لجان الكنيست التي 
عالقة  ال  خالصة  يهودية  ستصبح 
وشئونهم  الفلسطينيين  بالعرب  لها 
الصحة  وال  وموازناتهم  وقضاياهم 
البلديات، أي ما يشبه  التعليم وال  وال 
الذاتي  والحكم  اليهودية  الدولة 
للفلسطينيين أو عصر الحكم العسكري 
تتالءم  اللجنة  وتلك  الخاصة،  ولجنته 
مع الروح اليمينية الجديدة التي تهب 
على إسرائيل منذ عقدين، والتي باتت 

تسيطر على المشهد العام فيها.
النظام  في  االضطراب  هذا  وسط 
ما  التقاط  عباس  يحاول  السياسي 
يتساقط من هنا وهناك؛ بقدر ما يسمح 
به اليمين، ولم يأخذ العبرة من تجربة 
نتنياهو  استخدمه  الذي  غانتس  بني 
حيث  به،  وألقى  ليمونة  مثل  وعصره 
الجميع: ساعر؛ بينيت؛  أن  بات واضحاً 
جميعهم  العمل..  حزب  غانتس؛ 
تحمل  ال  والتي  التجربة  من  استفادوا 
بعداً قومياً عنصرياً بالنسبة لهم، لكن 
الشرك،  نفس  في  يقع  العربي  عباس 
رشوة  يقدم  أن  نتنياهو  أراد  حيث 
لقائد القائمة الموحدة ال ليضمنه معه، 
ألنهم ال يريدونه، بل ليضمن أال تتم 
رشوته من قبل التحالف المناهض له، 
ولكن عقدة المنشار؛ حزب الصهيونية 
الدينية لن يقبل عباس داعماً للحكومة 
حتى من الخارج، وتلك رواية قد تجر 
نحو االنتخابات الخامسة؛ يكون عباس 

قد خرج حتى بال خفى حنين..!
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تقرير: ديون الكيان وصلت إلى تريليون شيكل
خاص »الهدف«

في  المالية  لوزارة  تقرير  قال 
وخالل  أنه  الصهيوني  الكيان 
اقترض  كورونا  فيروس  أزمة 
الكيان قروضا ضخمة ما أدى إلى إغراقه 
أنه فشل  إلى  إضافة  فلكية،  ديون  في 
في تحقيق أي إيرادات مهمة، واقترح 
الحكومية  التخفيضات  ضرورة  التقرير 
مستوى  لمعالجة  الضريبية  والزيادات 

تضخم الدين إلى الناتج المحلي.
المالية  وزير  أكد  األرقام،  هذه  رغم 
اليوجد  أنه  كاتس  يشرائيل  الليكودي 
ما  وهو  الضرائب،  زيادة  في  نية  أي 
واردات  لزيادة  أساسيا  شرطا  يعتبر 
مستوى  بين  التفاوت  وتحسين  الدولة 
بعض  اعتبره  ما  وهو  والواردات،  الدين 
لمراضاة  ليكوديا،  مسعى  المحللين 
فئوية،  سياسية  ألسباب  الجمهور 

تتعارض مع المصلحة العامة.
بنسبة  قفزت  الديون  أن  التقرير  وقال 
 984 لتبلغ   ،2020 الماضي  العام   %20
مليار شيكل، حسب تقرير لوحدة إدارة 
الدين الحكومي في وزارة المالية، للعام 
الفائت، وحسب ما نشر أمس فقد أدى 
خالل  للحكومة،  االستثنائي  اإلنفاق 
من  عقًدا  دام  إنجاز  محو  إلى  األزمة، 
الزمن في خفض الديون، و قفزت نسبة 
المحلي اإلجمالي  الناتج  إلى  العام  الدين 
في عام كورونا من 60٪ إلى 72.4٪ - وقد 
تستعد  وبالتالي  االرتفاع  في  تستمر 

بعد  للتخفيضات  بالفعل  الخزانة  وزارة 
عام 2021.

الكيان  في  هناك  يكن  لم  وطبعا 
وهذا  عليها  مصدق  موازنة  الصهيوني 
تفشي  خضم  في  األزمة،  من  زاد  ما 
أزمة سياسية مستمرة إلى جانب الوباء، 
حيث أنفقت االحكومة 105 مليار شيكل 
العام الماضي لمعالجة تداعيات كورونا، 
أخرى،  أشياء  بين  من  المبلغ،  وشمل 
منًحا للشركات المتضررة، وإعانات بطالة 
حالة  وفي  للمواطنين،  ومنح  ممتدة 
للمبالغ  الميزانية  عدم وجود مصدر في 
البرامج،  لتمويل  المطلوبة  المقلدة 
العام  المحاسب  لشعبة  تعليمات  صدرت 
في الخزانة بمضاعفة حجم جمع األموال، 
بعضها  الدولة  اقترضت  ببساطة،  أو 

لمدة مائة عام.
كورونا  على  اإلنفاق  فإن  ذلك  ورغم 
أن  الرغم من  وعلى   ،2020 ينته في  لم 
تم  الماضي، فقد  العام  يتناول  التقرير 
المليارات من الشواقل  تخصيص عشرات 
المثال  سبيل  على   ،2021 لعام  أيًضا 
بحلول  مسبًقا  الموعودة  البطالة  إعانات 
نهاية يونيو. وبالتالي سيكون الدين قد 

تجاوز التريليون شيكل.
فقد  الديون،  لجنة  تقرير  ضوء  وعلى 
الكيان  في  العام  المحاسب  أصدر 
ضرورة  إلى  فيه  أشار  بيانا  الصهيوني 
إيرادات  لزيادة  عاجلة  إجراءت  اتخاذ 

سبقه  قد  إسرائيل«  وكان«بنك  الدولة 
اليوجد  إنه  قال  عندما  أسبوعين  قبل 

بديل عن زيادة الضرائب.
رغم أن تقرير وزارة الخزانة عن توجيه 
أوجه  يعرض  لكنه  للحكومة،  انتقادات 
نظر  في  »اإلسرائيلية«  والمزايا  القصور 

وكاالت التصنيف العالمية.
القوة:  نقاط  إلى  اإلشارة  وتمت 
وقطاع  ومزدهر،  متنوع  اقتصاد 
وتطوير  الفائقة،  للتكنولوجيا  قوي 
واتفاقيات  الطبيعي  الغاز  احتياطيات 
ناحية  من  الجديدة،  العربية  التطبيع 
في  تتمثل  القصور  أوجه  كانت  أخرى، 
وجود  وعدم  السياسي،  االستقرار  عدم 
والتوترات  معتمدة،  حكومية  ميزانية 
غير  مالية  »سياسة  و  إيران  مع  األمنية 
فعالة، من بين أمور أخرى نتيجة البيئة 

السياسية المستقطبة«.
االئتماني  التصنيف  يتأثر  ولم 
لو  حتى  األزمة،  خالل  لـ«إسرائيل« 
التصنيف  وكاالت  إحدى  خفضت 
»إيجابي«  من  تصنيفها  الرئيسية 
إلى »مستقر«، وقد مكن ذلك وزارة 
من  ضخمة  مبالغ  تلبية  من  الخزانة 
منخفضة،  فائدة  بأسعار  التمويل 
األموال  بجمع  الحكومة  تقوم  و 
في  السندات  إصدارات  خالل  من 
إطار  وفي  وخارجها،  »إسرائيل« 
التمويل،  مصادر  لتوسيع  جهودها 
إلى  »اإلسرائيلية«  السندات  وصلت 
السوق  في  األول  لإلصدار  تايوان، 

المحلية.
في  الدولة  فوائد  مصاريف  حجم  وبلغ 
عام 2020 نحو 38 مليار شيكل، على غرار 
سوق  في  التداول  اتسم  و   ،2019 عام 
في  كبير  بتقلب  الحكومية  السندات 
الماضي على خلفية أزمة كورونا،  العام 
على  العائد  انخفض  عام،  نحو  وقبل 
تاريخًيا  منخفض  مستوى  إلى  السندات 
لمدة عشر سنوات، وبعد  بنسبة ٪0.42 
مستوى  إلى  العائد  قفز  وجيزة  فترة 
، وبعد تقلبات أخرى في نهاية   ٪1.41
نهاية عام 2019.العام بلغ 0.77٪ - مقارنة بـ 0.96٪ في 
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مستقبل النظام الدولي
 والتنافس الصيني - األمريكي إلى أين؟

محمد صوان- كاتب سياسي فلسطيني/ سوريا

 يشهد النظام العالمي الحالي تنافسًا متصاعدًا بين الواليات المتحدة األمريكية
والقوى ناحية،  من  الدولي  النظام  على  مهيمنة  كقوة  بالبقاء  تتمسك   التي 
 الدولية التي ترغب في أن يصبح النظام العالمي متعدد األقطاب لتستفيد من
 المنافع الدولية؛ عبر تقسيم مناطق النفوذ في العالم، من ناحية أخرى، ومن هذه القوى
القوى إلى  تنظر  المتحدة  الواليات  ولكن  األوروبي«،  االتحاد  دول  روسيا،   »الصين، 
الحيوية وأمنها القومي، العالم أنها مصدر تهديد لمصالحها   المنافسة لها على زعامة 

كما هو الوضع مع الصين الشعبية.

»بيان  توقيع  تم   2015 شباط  في 
مشترك« بين الرئيس األمريكي األسبق 
جين  تشي  الصيني  والرئيس  أوباما 
إلى واشنطن،  الثاني  زيارة  أثناء  بينغ؛ 
»عالقة  بـ  المشترك  التزامهما  وأعلنا 
كل  وطمأن  شاملة«،  تعاونية  إيجابية 
بقلقه  اآلخر فيما يتعلق  الطرف  طرف 
تأكيد  واشنطن  أعادت  حيث  الرئيسي، 
والمزدهرة،  القوية،  بالصين  ترحيبها 
في  أكبر  دوراً  تلعب  كي  والناجحة، 
الصين  رّحبت  كما  العالمية،  الشؤون 
منطقة  في  كدولة  المتحدة  بالواليات 
في  تسهم  كي  الهادي  والمحيط  آسيا 
واالزدهار  واالستقرار  السالم  تحقيق 
شرعت  الحين  ذلك  ومنذ  المنطقة،  في 
الحكومتان بتنفيذ األهداف المعلنة من 
المسؤولين  كبار  بين  الزيارات  تبادل 
الطابع  إلضفاء  والصينيين  األمريكيين 
القضايا  بشأن  العالقات  على  المؤسسي 
الرئيسية..  واالقتصادية  االستراتيجية 
الجدل،  ازداد  التعاون  زيادة  مع  لكن 
حيث رأت مراكز البحث في كال البلدين 
الصين  بين  السيادة  على  التنافس  أن 
من  مفر  ال  أمراً  المتحدة؛  والواليات 
اتهامات  تظهر  وبدأت  مواجهته، 
متبادلة في تحليالت متميزة ومتوازية 
بعض  ويجادل  الدولتين!  كال  في 
السياسة  بأن  األمريكيين،  المفكرين 
هدفين  تحقيق  إلى  تسعى  الصينية 

طويلي األجل: 
كقوة  المتحدة  الواليات  إزاحة  األول:   -

بارزة في غرب المحيط الهادي. 
- الثاني: توحيد آسيا في كتلة تخضع 
للمصالح االقتصادية والسياسية الخارجية 

الصينية.
في حين يرى بعض المفكرين الصينيين 
عظمى؛  قوة  المتحدة  الواليات  أن 

مصممة على إحباط صعود أي منافس، 
»أن  هؤالء:  يقول  ولذا  الصين،  خاصة 
واشنطن لن تمانع في تحّول الصين إلى 
دولة متنامية شرط االلتزام بالمعاهدات 
وبالتالي  الدولية«،  والمواثيق 
مع  المستمر  التعاون  بأن  يستخلصون 
ذاتية«،  »هزيمة  يعد  المتحدة  الواليات 
الواليات  هدف  سوى  يخدم  لن  ألنه 
المتحدة، المتمثل في »تحييد الصين«؛ 
تأثيرات  عبر  يتأصل  المستمر  فالعداء 
التكنولوجي  المستويين  في  واشنطن 

واأليديولوجي.
المتخصصين  المحللين  بعض  ويذهب 
األيديولوجية  الحرب  للقول:»إن 
ستكون  الدولي  النظام  داخل  القادمة 
والديمقراطية  الرقمية،  السيطرة  بين 
بقيادة  الشرق،  بين  أي  الليبرالية«، 
بقيادة  والغرب  ناحية،  من  الصين 
أخرى،  ناحية  من  المتحدة  الواليات 
بين  األيديولوجية  المواجهة  تقع  وربما 
الشرقية؛  واألنظمة  الغربية،  األنظمة 
لتكنولوجيا  تقديم مشاريع ضخمة  عبر 
كورونا  جائحة  ومكافحة  المعلومات، 
مشروع  مثل  والعالم  المجتمع  لتشمل 
هذا  ويسمح  العظيم«،  الحماية  »جدار 
من  عالية  مستويات  ببلوغ  المشروع 
وفق  االنتقائية،  المجتمعية  الرقابة 
ستكون  حيث  نسبياً،  معقولة  تكلفة 
البيانات  مراقبة  على  قادرة  الحكومات 
ضمان  مع  انتقائي،  بشكل  والسلوكيات 
من  التي  السياسية  المناقشات  من  الحد 

شأنها أن تلحق الضرر بالنظام.
السيطرة على الذكاء االصطناعي 
العالمي  النظام  شكل  سيحدد  ما  إن 
الجديد هو قدرة كل دولة على السيطرة 
سياسياً واقتصادياً وعسكرياً على مناطق 

أن  المالحظ  ومن  العالم،  من  مختلفة 
مبادرة »الحزام والطريق«؛ تعد مشروعاً 
التنمية  لتحقيق  للصين  استراتيجياً 
اقتصادياً  عليها  الدول  اعتماد  وزيادة 
ما  وهو  ودبلوماسياً،  عسكرياً  ثم  ومن 
أيضاً،  المتحدة  الواليات  إليه  تسعى 
مناطق  تشهد  أن  المتوقع  فمن  ولذا 
الصين  بحر  منها  بينهما  صراعاً  كثيرة 
إفريقيا،  أوربا؛  آسيا؛  وسط  الجنوبي؛ 
أعلنت  التي  الالتينية  أمريكا  وأخيراً 

الصين شمول مبادرتها لها.
حالياً  والصين  المتحدة  الواليات  تعد 
مجال  في  الرئيسيتين  القوتين 
بالذكاء  يتعلق  فيما  والتطوير  البحث 
 ،19 كوفيد  لقاح  وتأمين  االصطناعي 
الصينية  السلطات  أن  من  الرغم  على 
أكثر وعياً من السلطات األمريكية وفقاً 
»نيويورك  اإلعالم مثل صحيفة  لوسائل 
إنشاء  وجوب  على  ركزت  التي  تايمز« 
األكاديمية  المؤسسات  أكبر  من  واحدة 
وهو  االصطناعي،  الذكاء  في  األمريكية 
قبل  من  عليه  السيطرة  ينبغي  مجال 
استثمارات  وتتبعه  الخاص،  القطاع 
استخباراتية،  أجهزة  أو  عسكرية، 
األبحاث  مشروعات  نشاط  »وكالة  مثل: 
البحوث  مشاريع  ووكالة  المتقدمة، 
األدلة  فإن  وهكذا  المتطورة«،  الدفاعية 
الرئيس  تصريحات  عن  بعيدة  ليست 
إلى  وصوله  منذ  أعرب  الذي  بايدن 
استخدامات  تطوير  عزمه  عن  السلطة 
وتحسين  لخدمة  االصطناعي  الذكاء 
الرغم  على  الصحية  والرعاية  االقتصاد 
من تقليص حجم االستثمار المقرر لعام 
2021 بنسبة 8%، في حين اختارت الصين 
بنحو  استثمار قوي، يقدر  الحفاظ على 
إطار  في  سنوياً،  دوالر  مليارات  تسعة 
خطة عمل وطنية طموحة لخلق صناعة 
»1500« مليار دوالر بحلول  يبلغ حجمها 

عام 2030.
الفاعلون الدوليون اآلخرون 

للنظام  أفضل  مستقبل  إلى  للوصول 
 – األمريكي  التنافس  ظل  في  الدولي 
الصيني ال بد من لفت النظر إلى وجود 
أن  شأنهم  من  آخرين،  دوليين  فاعلين 
النظام  مستقبل  في  تأثير  لهم  يكون 

العالمي وكذلك دور فيه: 
1- االتحاد األوربي:  

يصعب اليوم التعامل مع االتحاد األوربي 
بريطانيا  قرار  بعد  واحدة،  قوة  بوصفه 
ثمة  يكون  لن  ثم  ومن  منه،  االنسحاب 
قرار موّحد سياسياً أو اقتصادياً، مما دفع 
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العديد من المحللين إلى توّقع المزيد من 
تظهر  اإلرهاصات  بدأت  وقد  التفكك، 
على رغبة بعض الدول األوربية في لعب 
ألمانيا  خاصة  العالمي،  النظام  في  دور 
وفرنسا؛ فلكل منهما مناطق نفوذ في 
ألمانيا  سعت  وقد  العالم،  دول  بعض 
مركزاً  تصبح  كي  نفوذها  توسيع  إلى 
»أنابيب  وتوصيل  أوربا  في  للطاقة 
السيل الشمالي«؛ عبر بحر البلطيق، وهو 
األمر الذي لم يلَق استحسان بعض الدول 
الغربية، خاصة فرنسا؛ ألن من شأن ذلك 
الطموح  من  مستقبلياً  قلقاً  يسبب  أن 
الحسبان  في  آخذاً  القارة،  في  األلماني 
خالل  األوربية   – األلمانية  العالقات 
حربين عالميتين. لذلك يمكن القول أنه 
ألمانياً،   – فرنسياً  تحالفاً  توقع  يصعب 
التحالف األمريكي –  فضاًل عن استمرار 
البريطاني لفترة زمنية طويلة، كما لن 
المتحدة  والواليات  فرنسا  عالقة  تصل 
هناك  سيكون  لكن  تحالف،  عالقة  إلى 
قضايا  في  وتنافس  قضايا،  في  تعاون 

أخرى..!
2- روسيا االتحادية:  

السوفييتي  االتحاد  أن  المعروف  من 
العالمي  النظام  السابق كان أحد قطبي 
على مدى ما يقرب من خمسة عقود، ثم 
سقط لتبدأ وريثته روسيا في استعادة 
القرن  بداية  مع  كقوة  الدولي  وضعه 
الحادي والعشرين، لكن من المالحظ أن 
تشهد  لم  المتحدة  بالواليات  عالقتها 
صراعاً إال حول القضية األوكرانية، والتي 
اقتصادية  عقوبات  فرض  عليها  ترتب 
من  خروجها  عن  فضاًل  موسكو،  على 
إلى  دفع  الذي  األمر  الثماني؛  مجموعة 
لتعويض  الصين  مع  واتفاقيات  تقارب 
األمريكية  العقوبات  من  خسائرها 

واألوربية.
السيناريوهات املحتملة 

في ضوء التنافس الصيني – األمريكي، 
السيناريوهات  من  عدد  توقع  يمكن 

المستقبلية: 
سيناريو االنكفاء الدولي لواشنطن:  

أزمة  من  المتحدة  الواليات  تعاني 
اقتصادية، حيث لديها عجز في الموازنة 
يصل إلى نحو »10 ترليون« دوالر، وديون 
ترليون«   22« نحو  إلى  تصل  خارجية 
المؤسسات  على  داخلية  وديون  دوالر، 
ترليون«   76« نحو  إلى  تصل  واألفراد 
تلجأ  أن  المحللون  يرجح  لذلك  دوالر، 
متكئة  االنكفاء  إلى  المتحدة  الواليات 
تتبنى  التي  بريطانيا  حليفتها  على 
والتي  الدولي،  النظام  في  سياستها 

ربما تستحدث طرقاً للتنافس مع القوى 
المركزية الكبرى، مثل: »الصين وروسيا 
وألمانيا وفرنسا« واستنزاف طاقاتها في 
صراعات داخلية، أو تشتيت جهودها في 
العالم، أو إدخالها في  مناطق عدة من 
تحقيق  حساب  على  يأتي  تسلح  سباق 
من  الحد  وبالتالي  المستدامة،   التنمية 

فاعليتها في النظام العالمي..!
توقع  الصعوبة  من  يصبح  سبق؛  مما 
في  متبلورة  دولية  تحالفات  تشكيل 
النظام الدولي، لكن قد يحدث توافق في 
قضايا، وتنافس بقضايا أخرى، وبالتالي 
فيه،  صاعدة  قوى  دخول  توقع  يمكن 
واليابان  الهند،  أستراليا؛  كندا؛  مثل: 
إلى جانب الصين؛ روسيا، وبعض الدول 

األوربية.
سيناريو أحادي القطبية: 

معدالت  على  السيناريو  هذا  يعتمد 
النمو االقتصادي، واإلنفاق السنوي على 
هناك  أن  والجلّي  البلدين،  في  التسليح 
الصين  في  السنوي  بالنمو  استقراراً 
تراجع  أنه  إال   »%4« الـ  إلى  وصل  حيث 
الصين  استطاعت  التي  المعدالت  عن 
الماضيين،  العقدين  في  تحقيقها 
المتحدة،  الواليات  فإن  المقابل  في 
على  االستقرار  على  قادرة  اآلن  تبدو 
كانت  مما  أقل  وهو   »%3« نمو  معّدل 
أما  السابقين،  العقدين  في  الحال  عليه 
الجانب العسكري، فإن تقديرات االنفاق 
في  األمريكي  التسليح  على  السنوي 
 800  « نحو  إلى  ستصل  المقبل،  العقد 
الصين  بينما ستصل في  » دوالر،  مليار 

إلى »300 مليار« دوالر. 
الصينية  االقتصادية  القوة  أن  والحاصل 
ممثلة في استثمارات ومؤسسات صينية، 
مثل:  استراتيجية،  مبادرات  في  أو 
المدعومة  والطريق«  »الحزام  مبادرة 
بقوة؛ ستأخذ وقتاً أطول لتبني الصين 
الهياكل  منافسة  تستطيع  قوة  مراكز 
تزال  ما  التي  األمريكية  االقتصادية 
تتحكم في مفاصل االقتصاد الدولي، أو 
حتى تستطيع تحدي المصالح األمريكية 
أو ذات  الثرية،  المناطق  المترسخة في 
بالنسبة  أما  العالم.  في  الواضح  النمو 
الرغم  فعلى  الصينية،  العسكرية  للقوة 
تحدي  عن  بعيدة  فإنها  ازديادها؛  من 
ذات  منطقة  أي  في  األمريكية  القوة 
بما في ذلك شرق  استراتيجية،  أهمية 
آسيا نفسها، وهي الجوار األول للصين.

سيناريو متعدد األقطاب: 
العالقات األمريكية – الصينية قائمة على 
القلق  الحتواء  والسعي  الصراع،  تفادي 

الصيني.. ووضع  الصعود  من  األمريكي 
ذلك الصعود داخل إطار النظام العالمي 
الموجود، وليس كمقدمة لهدمه، وبناء 

نسخة صينية عنه. 
المستمر،  الصين في صعودها  ستحاول 
لمؤسساتها  عمل  مساحات  خلق 
وأهم  النظام،  ذلك  داخل  وشركاتها 
بتوسيع  تتصل  هذه  العمل  مساحات 
عمل  فرص  وتوفير  صادراتها،  أسواق 
وأربعمئة  المليار  ذي  المجتمع  داخل 
مليون نسمة، ويترتب على ذلك تأمين 
بشكل  العالمية  والتجارة  المالحة  طرق 
صادراتها  تصل  طريقها  عن  التي  عام 

إلى األسواق العالمية. 
المتحدة  للواليات  ليس  الصين  تحتاج 
تلك  على  األول  المهيمن   – فحسب 
دولية  عالقات  إلى  وأيضاً  بل  الطرق- 
مع الدول ذات األسواق األهم لها، وهم 
المتحدة،  الواليات  حلفاء  الغالب  في 
الصيني،  النسبي  الضعف  هذا  يبدو  قد 
يتماشى  بأنه  المتحدة،  الواليات  مقابل 
كما  الصيني،  االستراتيجي  التفكير  مع 
هناك،  المحللين  آراء  من  واضح  هو 
وتريد الصين أن يكون صعودها سلساً، 
الدولي؛  للنظام  كتحدٍ  يظهر  أن  دون 
هذه  في  المتحدة  للواليات  تحد  فأي 
صد  »جدار  بالضرورة  سيعقبه  المرحلة 
عدة  أدوات  تملك  وهي  واشنطن«،  من 
الرجاء  غاية  فإن  وعليه  هائلة،  وقدرات 
هو  الصيني  االستراتيجي  الفكر  في 
مشكالت  المتحدة  الواليات  تواجه  أن 
وتستوعب  اهتمامها،  تشتت  مختلفة 
جزءاً كبيراً من قدراتها، ليبتعد التركيز 
عن  بعيداً  األمريكي  االستراتيجي 
الصعود الصيني، فإن تعذر ذلك، فال بد 

من االنضباط لقواعد اللعبة الحالية!
وعليه يمكن القول؛ إن مستقبل النظام 
بين  بالتنافس  مرتبطاً  أصبح  الدولي 
الصين والواليات المتحدة، ومن ثم فإن 
فترات  في  للتهدئة  مرشح  التنافس 
وفي  الدولتين،  كلتا  مصالح  تفرضها 
التنافس  وتيرة  ستزداد  أخرى  فترات 
أحادي  نظام  عليها  يترتب  وربما 
القطبية، أو ثنائي القطبية في مجاالت 
المسيطر  يكون  أن  مثل:  األخرى،  دون 
المتحدة  الواليات  السيبراني  األمن  على 
الذكاء  على  يسيطر  أن  أو  وروسيا، 
والصين،  المتحدة  الواليات  االصطناعي 
أو متعدد األقطاب، بحيث تتمكن دول 
قمة  إلى  الوصول  من  والصعود  النظام الدولي.   النمو 
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الصراع الدولي المحتدم
أوكرانيا - جورجيا ووضع العصي في الدوالب الروسي

د. صالح زقوت- رئيس البيت العربي/ أوكرانيا

االتحاد  وتفكك  انهيار  بعد 
السوفييتي وإعالن قيام روسيا 
أصبحنا   ،1991 عام  االتحادية 
حيث  العالم،  في  أحادي  قطب  أمام 
الواليات  لمصلحه  الباردة  الحرب  انتهت 
الناتو  حلف  وتوسع  وحلفائها  المتحدة 
في دول الفضاء السوفييتي السابق؛ إذ 
استوعب عشرة بلدان منها بولندا ودول 
غير  الكبير  التوسع  هذا  وكان  البلطيق 
فقدت  فقد  لروسيا،  بالنسبة  مقبول 
تحديات  وواجهت  السابقين  حلفاءها 
دورها  أضعفت  وخارجية؛  داخلية 
ضعفها،  سنوات  في  الدولية  ومكانتها 
إلى  لصالحها  ليس  القوى  ميزان  واختل 
تعزيز  من  بوتين  الرئيس  تمكن  أن 
من  روسيا  وإخراج  السلطة  على  قبضته 
وقد  والسياسي.  االقتصادي  تعثرها 
التي  السياسات  بعض  الغرب  مارس 
االعتراف  ومنها  روسيا،  غضب  أثارت 
الزهور  باستقالل كوسوفو، ودعم ثورة 
أطاحت  والتي   2003 عام  جورجيا  في 
لروسيا،  الموالية  شيفرنادزه  بحكومة 
الحكومة  بدأت  الغرب  من  وبدعم 
جهود  بذل  في  الجديدة  الجورجية 
اإلرث  وإنهاء  للغرب  للتحول  مدروسة 
حدثت   2004 عام  وفى  السوفييتي، 
ذات  أوكرانيا  في  البرتقالية  الثورة 
لالنضمام  واستعدادها  الغربي  التوجه 
الناتو في  وبعد عقد قمه  الناتو،  لحلف 
تم  بوخارست؛  في   2008 عام  أبريل 
بأنهما  وأوكرانيا  جورجيا  من  كل  إبالغ 
في  عضوتين  »ما«  يوًما  تصبحان  قد 
تلقته  الذى  الوعد  وكان  الناتو،  حلف 
جورجيا وأوكرانيا بالحصول على عضوية 
أن  لتفترض  لروسيا  كافياً  »ما«  يوماً 
الغرب وحلف الناتو يتسلل إلى ساحتها 
الخلفية، وسوف يحيط بروسيا من خالل 

جورجيا وأوكرانيا.
جورجيا أكثر انقسامًا

ومنطقه  جورجيا  بين  النزاع  تصاعد 
 8 في  المنفصلة  الجنوبية  أوسيتيا 
القتال  وأصبح   ،2008 عام  أغسطس 
الذى اندلع أشد المواجهات خطورة منذ 
الحرب األهلية، وكانت أوسيتيا الجنوبية 

يتمتع  السوفييتية إقليماً  الحقبة  خالل 
بالحكم الذاتي في جورجيا، وقد أعلنت 
استقاللها عام 1990 عن جورجيا، ونجم 
 1992  -  1991 عام  مسلح  نزاع  ذلك  عن 
انتهى بهدنه بين الطرفين عام 1992، 
في  ساكشفيلي  الرئيس  انتخاب  وعند 
وحدة  باستعداده  تعهد  2004؛  عام 
طريق  عن  الجورجية  األراضي  وسالمة 
الجنوبية  أوسيتيا  على  السيطرة  إعادة 
وعلى أبخازيا الواقعة في الشمال الغربي 
وجورجيا  روسيا  بين  التوتر  ازداد  كما 
في عام 2004؛ بسبب أبخازيا وفى حرب 
 2008 أغسطس  في  الخمسة،  األيام 
الروسية  الحدود  الروسية  القوات  عبرت 
في  النزاع  منطقة  ودخلت  الجورجية، 
أوسيتيا الجنوبية، وشنت هجوماً واسعاً 
من ضربات جوية وغارات أرضيه ووصلت 
عن  تبتعد  التي  )غوري(  مدينه  إلى 
بأميال  تبليسى  الجورجية  العاصمة 
وحاصرت  أبخازيا  جبهه  وفتحت  قليلة، 
المطل  الجورجى  الساحل  من  جزءاً 
منطقه  من  بالقرب  األسود  البحر  على 
أبخازيا، باإلضافة إلى الهجوم العسكري 
وقع هجوم الكتروني، وهذه هي المرة 
األولى التي تستخدم فيها روسيا الحرب 
دعًما  معلوماتية؛  وعمليات  االلكترونية 
الحرب  وهاجمت  القتالية  للعمليات 
وغربًيا،  جورجًيا  موقًعا   38 اإللكترونية 
الخارجية  ووزارة  الرئيس  موقع  منها 
والمحكمة  المركزي  والبنك  والبرلمان 
والبريطانية،  األمريكية  والسفارة  العليا 
وخلقت حالة من الفوضى والشك، وبعد 
ألجل  الغرب  توسط  أيام  خمسه  مرور 
النار بين روسيا وجورجيا،  وقف إطالق 
انقساًما  أكثر  جورجيا  الحرب  وخلفت 
أي  الغرب،  يقدم  ولم  عليه،  كانت  مما 
مساعدة لجورجيا، وكان التدخل الروسي 

في جورجيا يستهدف:
1- تعزيز السيطرة على أبخازيا وأوسيتيا 
الجنوبية، ومن ثم منع سيطرة تبليسى 

عليهم.
بأن  ألوكرانيا،  قوية  إشارة  إرسال   -2
الناتو، قد  سعيها للحصول على عضويه 
العسكري،  والغزو  التفكك  إلى  يؤدى 

وهذا ما حدث عام 2014.
3- استطاعت روسيا من فرض سيطرتها 

على ممر الطاقة في جنوب القوقاز.
االتحاد  دول  بأن  الغرب  إلى  رسالة   -4
تبقى  أن  يجب  السابق؛  السوفييتي 

داخل »دائرة النفوذ الروسي«.
أوكرانيا واللعب بين أوراق القوة

 1991 مرت أوكرانيا منذ استقاللها عام 
والجزر؛  المد  بين  روسيا  مع  بعالقاتها 
الموالية  البرتقالية  الثورة  فكانت 
للغرب، وقد فشلت؛ بسبب صراع القوى 
موسكو  حليف  جاء  تم  بها  قامت  التي 
 ،2013 عام  نهاية  وفى  يانكوفيتش 
اندلعت ثورة الميدان وتوجت في نهاية 
يانكوفيتش  بهروب   ،2014 فبراير 
وجاء  لروسيا،  الموالي  النظام  وسقوط 
نظام مدعوم ومواٍل للغرب وتعاظم الدود 
القومي على حساب دور الموالين لروسيا، 
والذى شكل ضربة قوية لموسكو، وجاء 
الرد سريًعا وعنيًفا باحتالل جزيرة القرم 
في  االنفصاليين  ودعم  لروسيا  وضمها 
ولوغانسك،  دنيسك  في  أوكرانيا  شرق 
في  اإلقليمي  بالدور  روسيا  تكتِف  ولم 
بل طمحت  السابق،  السوفييتي  الفضاء 
لهذا  بقوه  ستعود  وأنها  دولي،  لدور 
الدور من خالل تدخلها في سوريا ودعم 
روسيا  وكسبت  ليبيا،  في  حفتر  اللواء 
حلفاء جدد، واستطاعت روسيا أن تنسج 
أوسطية،  الشرق  الساحة  على  عالقاتها 
المؤثرة  االقتصادية  العقوبات  برغم 
بعد  روسيا  على  الغرب  فرضها  التي 
ومن  القرم،  لجزيرة  وضمها  احتاللها 
األوكرانية  العالقات  الوقت؛ تشهد  ذلك 
الروسية توتر وقد دعمت الدول الغربية 
وعسكرًيا،  واقتصادًيا  سياسًيا  كييف؛ 
موجهة  كبيرة  مالية  مساعدات  وقدمت 
الرامية  اإلصالحات  نحو  رئيسي  بشكل 
إلى تطبيق معايير العضوية في االتحاد 
األوروبي والناتو؛ رغم أنه من المستبعد 
أن تقبل عضوية أوكرانيا في الناتو خالل 
المساعدات  أهم  ولعل  المنظور،  المدى 
استهدفت  والتي  األمريكية،  كانت 
العسكرية  الدفاعية  القدرات  تعزيز 
األوكرانية بقيمه 2 مليار دوالر، باإلضافة 
األوكرانية  التركية  العالقات  تنامى  إلى 
بالطائرات  األوكراني  الجيش  وتزويد 

المسيرة. 
العالقات  في  توتر  يوجد  وكذلك 
من  العديد  في  الروسية،  األمريكية 
الملفات وتنذر باندالع مرحلة ساخنة من 
وازدادت  الدولتين  بين  الباردة  الحرب 
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البيت  إلى  بايدن  الرئيس  مجيء  بعد 
بوتن  الرئيس  بأن  صرح  الذى  األبيض 
تدخاًل  هناك  أن  واشنطن  وتزعم  قاتل، 
األمريكية،  االنتخابات  في  روسياً 
األمن  التوافق بشأن  إلى عدم  باإلضافة 
والليبي  السوري  كالملف  االستراتيجي 
وتحديداً  الغاز  وملفات  واألوكراني، 
يضر  ألنه   2 الشمالي  السيل  مشروع 
المتحدة  للواليات  االقتصادية  بالمصالح 
في أوروبا والتقليل من حصة واشنطن 
تستفيد  وهذا  األوروبية،  السوق  في 
ألن  مصالحها،  أجل  من  أوكرانيا؛  منه 
حصة  على  يؤثر   2 الشمالي  السيل  خط 
أوروبا؛  إلى  الغاز  مرور  من  الترانزيت 
عبر أراضيها، باإلضافة أن عالقاتها مع 
الغربين؛  وحلفائها  المتحدة  الواليات 
الروسية،  األخطار  من  نفسها  تحمى 
في  المستمرة،  مطالبتها  إلى  باإلضافة 
إنهاء الصراع، في شرق أوكرانيا وعوده 
األوكرانية  السيادة  إلى  القرم  جزيرة 
سيتم  الذى  القرم  منصة  وشكلت 
هذا  من  أغسطس  نهاية  في  افتتاحها 
العام، ويواصل حلف الناتو تعزيز قدراته 
والبحر  والبلطيق  أوروبا  شرق  في 
األسود بالقرب من خطوط المواجهة بين 
تطوير  إلى  باإلضافة  وأوكرانيا،  روسيا 
وتقوم  البلطيق،  بحر  ألسطول  روسيا 
روسيا بحشد غير مسبوق منذ عام 2014 
وجزيرة  ألوكرانيا  الشرقية  الحدود  على 
القرم، والتي تقدر ما بين 80 - 100 ألف 
عسكري بكامل معداتهم البرية والبحرية 
القوة  والجوية، باإلضافة إلى استعراض 
الجوية في ليبيا، ويحاول كل طرف لعب 
بأوراق قوة جديده للضغط على الطرف 
اآلخر من جهة، ومن جهة أخرى بعيدة 
تضغط الواليات المتحدة وحلفاؤها على 
الغربي مع أوكرانيا،  روسيا من جناحها 
الناتو  حلف  على  موسكو  تضغط  بينما 
ليبيا؛  من  انطالقاً  الجنوبي،  جناحه  من 
فميدان الضغوط يمتد من البحر األسود 
لن  ذلك  رغم  المتوسط،  البحر  إلى 
أوكرانيا؛  شرق  في  شاملة  حرًبا  نشهد 
نتيجة للخسارة الكبيرة، ونظراً لطبيعة 
التوازنات بين أكبر قوتين نوويتين في 
العالم، وليس من مصلحة أحد أن تحدث 
حرب شاملة في وسط أوروبا، قد تفضي 
أمام  نحن  بل  ثالثة،  عالمية  حرب  إلى 
الوتيرة،  عالية  سياسية  إعالمية  حرب 
قوة؛  أوراق  طرف  كل  يحقق  تفيد في المفاوضات القادمة.بحيث 

هاني حبيب- كاتب صحفي / فلسطين

مختبرات صناعة الرأي العام

العام،  الرأي  بتوجهات  تتعلّق  سابقة،  إعالمّية  دراساٍت  من  يتبّين 
خاصة على ضوء مدخالت ومخرجات مختبرات صناعة الرأي العام وعلى 
أشكال  هناك  أن  الرأي؛  باستطالعات  المرتبطة  تلك  الخصوص  وجه 
وأنواع متعددة من الرأي العام، منها المنافق، والُمتابع، والرأي العام الجاهل، 
ولعل أبرزها الرأي العام »الُمنساق«، وغيرها من األنواع واألشكال، وال يبدو أّن 
هذه على اختالف تنويعاتها قد تغّيرت مع الثورة الهائلة في وسائل االتصال، 

بل أّن المعطيات ُتشير إلى أّن هذا التطور عّزز من هذه األشكال واألنواع. 
وسائل اإلعالم بشكٍل عام، تشّكل مختبًرا هاًما لتوّجهات الرأي العام وكيفّية 

حول  تجربة  وفي  المثال  سبيل  وعلى  صناعته، 
االختبارات  هذه  أجريت  »الُمنساق«  العام  الرأي 
بي  »سي  إذاعة  توّقفت  عندما   ،1938 العام  في 
الواليات  أّن  لُتعلن  البث  عن  األمريكّية  سي« 
فضائّية،  كائناٍت  من  لهجوٍم  تتعّرض  المتحدة 
ثم عادت بعد قليل لتؤّكد الخبر وُتشير إلى أّن 
هناك كائنات فضائّية تغزو بعض المدن، وانتقل 
البث للحديث عن خبراء ومتخصصين في الفضاء، 
وقد قام عّدة مواطنين باالتصال باإلذاعة كشهوِد 
عيان أشاروا إلى أّنهم رأوا بالفعل جنود بمالبس 
رؤيته  عن  تحّدث  اآلخر  البعض  أّن  بل  فضائّية، 
لمحطٍة فضائّية، وكذلك بعضهم أشار إلى أّنهم 
الشوارع،  والشرطة تنتشر في  الجيش  رأوا قوات 
ليتبّين فيما بعد أّنه لم يكن سوى اختباًرا إعالمًيا 
عن رد فعل الجمهور والرأي العام وكيفّية تعامله 

العام  الرأي  أّن  تبّين  فقد  الكاذبة؛  األخبار  مع 
ودون  تدقيق،  دون  الكاذبة  األخبار  وراء  ينساق 
من  أداة  يصبح  فإّنه  ذلك،  من  وأكثر  تمحيص، 
إشاعة،  إلى  الكاذب  الخبر  ويحّول  الخدعة  أدوات 
هذا هو الرأي العام »الُمنساق« الذي يشّكل خطًرا 
على تلقي األخبار الكاذبة وتحويلها إلى إشاعات. 

المقلق  التسابق  هذا  العام،  الرأي  مختبرات صناعة  ما كشفته  أخطر  ولعّل 
بي  »سي  ُمختبر  تجربة  الصحفي؛  السبق  وإعالم  اإلثارة  إعالم  بين  والخِطر 
سي« لم تقصد ال اإلثارة وال السبق، ومع ذلك تعاملت وسائل اإلعالم األخرى 
أّن هناك  العلم  مع  باإلذاعة  خاًصا  وسبًقا  باعتبارها خدعة  التجربة  مع هذه 
تجارب سابقة لتلك التجربة عندما قامت إذاعة »بي بي سي« البريطانية عام 
1926 بنشر خبٍر مفاده أّن ساعة »بيج بين« قد تعّرضت إلى التفجير وقامت 
اإلذاعة بدراسة ردود فعل الجمهور ولم تكن مختلفة كثيًرا عن تجربة إذاعة 

»سي بي سي«. 
أّما فيما يتعلّق باستطالعات الرأي العام، فهي تتعامل مع مؤشراٍت مشابهة 
ما  المتلقي من خالل  أو  الناخب  لدى  تكوين موقف  إلى  النهاية  تؤدي في 
يتدفق لديه من أخباٍر كاذبة وشائعات مزّيفة تشّكل حصيلة موقفه، ورغم 
اإلعالم  ومنصات  اإلعالم  وسائل  تقنيات  على  حدثت  التي  التطورات  كل 
االجتماعي إاّل أّن هذه األشكال من الرأي العام ما تزال دون تغيير رغم كل ما 

حدث من تطوير لهذه الوسائل.  
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ش »األونروا« ترد على قرار البرلمان األوروبي

نشعر بخيبة األمل!

خاص »الهدف«

وتشغيل  غوث  وكالة  ردت 
الفلسطينيين  الالجئين 
االتحاد  قرار  على  )أونروا(  
وكالة  يدين  قرار  اعتماد  األوربي 
الفلسطينيين  الالجئين  غوث وتشغيل 
كتبها  خلفية  على  )األونروا( 
»الكراهية  تعليمها  وبزعم  المدرسية. 
والعنف ضد إسرائيل« من خالل الكتب 
المدرسية الفلسطينية« وفق تعبيرها. 
والذي يأتي في سياق هجمة منهجية 
واهية  ذرائع وحجج  تحت  الوكالة  ضد 
كاالنحياز ضّد »إسرائيل« و«عدم الحياد« 
في أداء عملها والتسّبب في استدامة 
في  وصل  ما  وهو  الالجئين،  »مشكلة« 
واشنطن  اتخاذ  إلى   2019 أغسطس 
بالكامل.  الوكالة  تمويل  بوقف  قراًرا 
للغاية  خطيرٍة  خطوٍة  وفي  حيث 
ورضوًخا لكل الضغوطات »اإلسرائيلية« 
الوكالة  لها  تعّرضت  التي  واألمريكّية 
الماضية؛  السنوات  مدار  على  األممية 
قيامها  عن  مؤخًرا،  األونروا،  أعلنت 
لضمان  الذاتي  التعلم  مواد  بمراجعة 
ما وصفته »التقّيد التام بأرفع مبادئ 
 700 من  أكثر  في  المتحدة«،  األمم 
مدرسة تابعة لها تقوم فيها بتعليم 

أكثر من 500.000 طفل الجئ.
وقالت »األونروا« في بيان صحفي، إّنها 

»تعمل على تدريس مناهج تركز على 
وحقوق  للحيادية  المتحدة  األمم  قيم 
اإلنسان وحل النزاعات والمساواة وعدم 
والنوع  العرق  يخص  فيما  التمييز 
وبشكٍل  والدين،  واللغة  االجتماعي 
مستمر نراجع المواد التربوية والكتب 
وفي  القيم،  هذه  مقابل  المدرسية 
العثور  يتم  التي  النادرة  الحاالت 
بتوفير  نقوم  تناقضات،  على  فيها 
لتمكينهم  للمعلمين  إثرائيه  مواد 
الدخول في مناقشات تفكير ناقد  من 
تم  قضايا  أية  لمعالجة  طلبتهم  مع 

تحديدها« على حد قولها.
 قالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
اليوم  »األونروا«،  الفلسطينيين 
الجمعة، إّنها »تشعر بخيبة أمل من 
اللغة التي اعتمدها البرلمان األوروبي 
الذمة بشأن  الخاص بإبراء  في قراره 
تنفيذ ميزانية االتحاد األوروبي لعام 
2019، حيث أّن هذه اللغة تلّمح إلى 
ونشر  بتدريس  تقوم  األونروا  أّن 
داخل  العنف  وتشجع  كراهية  خطاب 

مدارسها«.
لها  بياٍن  في  »أونروا«  وكالة  وشّددت 
المتحدة  لألمم  »كوكالة  أّنها  على 
أو  الكراهية  مع  مطلًقا  تتسامح  ال 
التحريض على العنف أو التمييز، وهي 

التأكيدات  هذه  قاطًعا  رفًضا  ترفض 
موادها  أّن  وتؤّكد  لها  أساس  ال  التي 
األمم  مبادئ  وتعزز  تدعم  التعليمية 
الحياد  في  المتمثلة  وقيمها  المتحدة 
وعدم  والمساواة  اإلنسان  وحقوق 
والجنس  العرق  أساس  على  التمييز 

واللغة والديانة«.
البرلمان  »دعوة  أّن  الوكالة   وبّينت 
مفتوحة  منصة  إقامة  إلى  األوروبي 
التعليمية  موادنا  جميع  لنشر  المصدر 
أطلقت  فقد  محلها،  في  ليست 
للتعلم  مركزية  منصة  مؤخًرا  األونروا 
التعليمية  موادنا  تستضيف  الرقمي 
وتوفر  والطلبة،  بالمعلمين  الخاصة 
واإلداريين  للمعلمين  المنصة  هذه 
مركزية  لمراقبة  وخاضًعا  آمًنا  نظاًما 
صارمة  مراجعة  عملية  يتضمن 
عدسة  خالل  من  المحتويات  لجميع 
يكفل  النهج  هذا  اإلنسانية.  المبادئ 
الوكالة  نطاق  على  والمواءمة  االتساق 
األمم  وقيم  التعليمية  األهداف  مع 

المتحدة«.
وقالت إّن »االتحاد األوروبي عمل مع 
األونروا في شراكة على مدى 50 عاًما 
الفلسطينيين،  الالجئين  دعم  في 
طرًفا  دائًما  األوروبي  البرلمان  وكان 
الشراكة،  هذه  في  رئيسًيا  فاعاًل 
األوروبي  االتحاد  استثمار  وساهم 
من  أكثر  تمكين  في  األونروا  في 
من  فلسطيني  الجئ  مليون   2.5
التخرج من مدارس األونروا، وتطوير 
في  والمساهمة  الكاملة،  إمكاناتهم 
واستقراره،  األوسط  الشرق  ازدهار 
عديدة  خارجية  أطراف  وقد صادقت 
تقدمه  الذي  التعليم  جودة  على 
ذلك  في  بما  ومضمونه،  األونروا 
البرنامج المميز بشأن حقوق اإلنسان 
أّن  كما  والتسامح،  النزاعات  وحل 
عدًدا من طلبة األونروا السابقين قد 
أو  عالمًيا  رائدة  بمؤسسات  التحقوا 
العلمي  البحث  انضموا إلى مجموعات 
في بعض مراكز البحث األكثر تميًزا 
في العالم، وال شك أن هذه اإلنجازات 
االّدعاءات  عن  البعد  كل  بعيدة 
أداة  أنها  على  األونروا  تصور  التي 
العكس  على  هي،  بل  للكراهية، 
هذه  في  الترياق  بمثابة  ذلك،  المنطقة الشديدة االضطراب«.من 
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المفكر شبلي الشميل: 
مبشر التطور واالشتراكية
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اختار المفكر العربي اللبناني شبلي الشميل؛ أحد أبرز رواد 
الحرية  الداعين األوائل لقيم  العربّية، أن يكون من  النهضة 
والعدالة والعلم واالشتراكية وتحرير المرأة وإعدادها لتكون عنصًرا 
فاعاًل في بناء المجتمع الحديث، وكتب في ذلك العديد من المؤلفات، 
التي  »المعاطس«  رسالة  واالرتقاء«؛  النشوء  »فلسفة  كتاب  منها: 
ومستقبلها«؛  »سورية  للمعري؛  الغفران  رسالة  منوال  على  كتبها 
»شكوى وآمال«؛ »خاتمة الخطاب«؛ »شرح أرجوزة ابن سينا«؛ »اختالف 

الحيوان واإلنسان بالنظر إلى اإلقليم والغذاء والتربية«....
على  التطور«  »نظرية  أي  »الدارونية«،  إسقاط  »الشميل«  حاول  لقد 
البنى السوسيولوجية في معرض تناوله لمسألة االرتقاء االجتماعي؛ 
اإلنساني،  الجسم  ينشأ  مثلما  ويتطور  ينشأ  رأيه  في  فالمجتمع 
يساعد  إذ  مستمر،  تحسن  في  حال  إلى  حال  من  ينتقل  وكالهما 
االرتقاء على التخلص من مساوئ كل مرحلة سابقة، وإذا كان النشوء 
هو القاعدة األولى التي يرتكز عليها الجسد، فإن االرتقاء والتطور 

هو آلية هذا الجسد للتخلص من االنحالل والعجز.
تقدم  بأن  القائل  بالمبدأ  مقتنًعا  الشميل؛  شبلي  المفكر  كان 
مجتمع؛  أي  وتطور  لنهضة  أساسي  مفتاح  هو  الطبيعية  العلوم 
تجعلهم  الطبيعي  االجتماع  بنواميس  الناس  »معرفة  القائل:  فهو 
يحسنون تطبيق نظاماتهم عليه، فيقدرون فيها ناموس التكافل 

القاضي بتقاسم المنفعة على قدر العمل حق قدره«.
وعليه، فقد أراد الشميل تطبيق القوانين الطبيعية على المجتمع، 
وعلى قواعد تطوره، محاواًل استخالص قوانين من الطبيعة؛ ُتطبق 
واضحة  محاكاة  في  اإلنسانية،  المجتمعات  حركة  على  آلي  بشكل 
احتلت االشتراكية مساحة كبيرة في فكره،  الجدلية، لهذا  للمادية 
وهي في رأيه ترتكز على قاعدتين اجتماعيتين غاية في األهمية 
هما: التكافؤ والتكافل، ومضى يبشر باالشتراكية بحماسة، باعتبارها 
النظرية التي تعمل على تطبيق قوانين الطبيعة في المجتمع، وهي، 
االشتراك  خالل  من  األفراد  بين  ومساواة  عدل  من  تحققه  ما  بكل 
واحتياجاته  المجتمع  حاجات  بتأمين  تقوم  والمنفعة؛  العمل  في 
األساسّية، مما يحقق االستقرار ويقضى على الظلم وسيطرة رأس 
رأيه  في  فالرأسمالية  واستغالل؛  عبودية  من  يمثله  ما  بكل  المال 
هي العدو األول لإلنسانية، والرأسماليون هم لصوص المجتمع الذين 

يتمكنون بمساعدة الحكومات من ممارسة السلب والنهب. 
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أحمد مصطفى جابر- كاتب وصحفي- مسؤول شؤون العدو في “الهدف

 ُيقال إن الرواية تبدُأ من حيث ينتهي المؤرخون، تأتي لتحفَر عميقا في القصص
الخفيِة األكثر شخصية وحميمية، قصُص األغلبية الذين ال يحفُل بهم المؤرخ.

التجاهل، والقفز على المؤرخ  تبدأ من حيث قرر  الواقع  الرواية في  أن   أزعُم 
 التفاصيل التي ال يعبأ بها المنتصرون، والمؤرخ بسطوته الثقافية الفكرية هو نوٌع من
 المنتصر، واالنتصار في النهاية ُتحققه طبقة معينة، َثّمة طبقة ُتهزم، وأخرى تنتصر،
ويبقى لآلخرين، مهزومين ومنتصرين القهر والنسيان أو راٍو يخرجهم من عتمة النسيان.

عن “حنظلة الراكض على حافة البحر”
أو الولد الذي استعار بارودة خاله واليريد ردها!

)رواية لنصار إبراهيم(

 وهذا ربما ما فعله نصار إبراهيم، إعطاء
ال الذين  لهؤالء  وجماعي،  فردي   صوت 
ال أدوارهم،  وإلى  إليهم،  أحد   ينتبه 
أبدو ال  حتى  التاريخ  صنع  في   أقصد 
في بل  تحتمل،  ما  فوق  الرواية   ُمحِمال 
 صنع الحدث اإلنساني حيث ُيبنى التاريخ
الصغيرة يومياتهم  على  الواقع   في 
كل تمثل  التي  الحميمة   واإلنسانية 
نحن بنا  يليق  نصا  لنا  مقدما   شيء. 
كم يكشف  نص  الحالمين،   المنسيين، 
بهرجة بدون  جميلة  األصلية  لغتنا   أن 
 الرموز وتكلف اللغة، وهو في هذا يعيد

 االعتبار للكتابة للناس، الكتابة ألصحاب
حولهم القصص  تدور  الذين   القصص 
 أصال وتنقل فرحهم وحزنهم وبؤسهم
ال انكسارهم،  أو  انتصارهم   ولحظات 
ُتكتب إنها قصتهم هم،  المهم   فرق، 
برج في  االتكاء  وبدون  تكلف   بدون 

 عاجي مع نظارة ملونة.
روايته في  إبراهيم  نصار  ينحو   لذلك، 
وليس معاكس  نحو  وعلى  السبيل،   هذا 
 مناقض، مستلهما صوت الوعي الشعبي،
هي التي  للجماعة  الصوت   ويعطي 
عبر الُمتجاَهلة،  أو  الُمسَكتة   األغلبية 

 حنظلة، العابر للزمان والمكان، كشخصية
رئيسية حاسمة وكلية وفريدة.

عند كما  إبراهيم،  نصار  عند   وحنظلة 
العلي، ناجي  األصلي،  خالقه  أو   صانعه 
فلسطيني لفلسطين،  حركي   اسم 
المؤسف ومن  محددة  مالمح  له   محدد، 
 أنه ال يصلح اسما حركيا ألي فلسطيني
الذين ألولئك  فقط  بل  اإلطالق،   على 

 يختارون اتباع خطى الصبي الحالم.
»هذا الولد مثل شجرة الزيتون .راسخ 
غاضب وعنيد .فرح وحزين.  وهادئ. 
جرئ وشجاع .واضح وغامض. ال يتوقف 
عن مطاردة أمنياته حتى لو كانت في 
آخر الكون، وقبل كل هذا وبعده يعرف 

لغة الزيتون.”  )ص15(
 تنجح الرواية في اقتناص جذوة الشعر،
 عبر موسيقى داخلية ال يمكن إغفالها،
أو قصيدة  إلى  الطويل  النص   ُتحيل 
وُجمل سلسلة  مرهفة  بلغة   أغنية، 
تماما، مكانها  في  ومفرداٍت   رشيقة 
الرومانسية زمن  إلى  القارئ   ُمعيداً 
 الواقعية، ولكن التي تنضح بالرمز الذي
 ال يمكن أن يفهمه إال من اختار طريق
 الولد حنظلة على ما أزعم. ينقل القارئ
الحقيقة ُتعادل  تفاصيل  إلى   الحالم 
لزمان البديعة  الوصف  بلغة   وكأنه 
 ومكان بديع يستعيد دنيا كاملة عابرة

للنسيان والوجود.
تلك اللحظات كان قلبي يرقص  »في 
تنهمر من يده  وأنا أتابع حبات القمح 
كحبات المطر .كانت تضئ قليال في 
الصباح ثم تذهب في طريقها،  أشعة 
فأصغي للحظة التقائها باألرض.  
يشّد والدي المحراث ويمضي بعزم. 
كة وهي  وأتابع السِّ كنت أسير بجانبه 
تغوص في أعماق التربة فتنفتح بلون 
مدهش .ألقي بنفسي على التراب 
المحروث فتغمرني رائحة األرض .كنت 
لحظتها أتمنى لو أبقى هكذا إلى األبد« 

)ص 8( 
 فال ُتَقِصر الرواية عبر ُحلم رقيق وغاللة
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كان ما  تحديد  في  السحري  األسى   من 
يبخِل أن  دون  يكون،  أن  يجب   وما 
تكون أن  مهما  ليس  التي   بالتفاصيل 
 مطولة وتحتل النص كله بل إنها قادرة
 على التلخيص بل التكثيف، بل التحقق
كان وكأنه  القارئ  وعي  في   والتداخل 
يحدث يحدث  الذي  ذلك  وكأن   هناك، 

 هنا واآلن.
»في ذلك اليوم البهي، الثامن من 
شهر نيسان 1948 تقدم الرجال وهم ال 
»العرب«  ينتظرون من السماء وال من  
ذهبوا إلى أقدارهم .تصاعدت  شيئا. 
فرّددت  أهازيج القتال .غّنت بنادقهم 
الهضاب صدى أصواتهم الباسلة ونبض 
ال يخون .تقدموا...  عيونهم الذي 
وتقدموا ...وتقدموا، ومع تقدمهم 
وبسالتهم كانت حفنات الرصاص تنفذ  
خلفهم  لكنهم واصلوا التقدم فليس 
سوى القدس .اشتبكوا مع عدوهم حتى 
يقاتلون ويسقطون.  الموت . راحوا 
كانت القدس تتابعهم بقلبها الذي 
يعرف أنهم لن يعودوا، فهمست:  مع 
فاذهبوا  السالمة، لقد وعدتم ووفيتم، 

في رعاية اهلل واألرض.« )ص47(
الغافي لحنظلة  ذاتية  سيرة  إذا،   هي 
بخيمة المستظل  أو  يافا،  شاطئ   على 
على الشاهد  الحلوة،  عين  في   متهتكة 
إعدام إو  نبي،  لصلب  األخيرة   اللحظات 
باألحرى وتكاد  عكا،  سجن  في   قمر 
حنظلة صار  الذين  ألولئك  سيرة   تكون 
فردا، ليس  فحنظلة  الحركي،   اسمهم 
من فكرة  باألحرى  بل  جماعة،   وليس 
وروايته التاريخ  رسم  تعيد  ودم   لحم 

كما يجب أن يكون.
 في الرواية، أو النص الطويل أو القصيدة
 الغنائية الرقيقة التي بين أيدينا، سمها
 كما شئت، استعادة ذاتية لبقع الذاكرة
أن يمكنك  الثائر،  وحلم  المنفى   وذل 
أو تشاء من شجن،  ما  على  فيها   تعثر 
أو منفلته،  ضحكة  أو  فرح،  أو   دموع، 
صلبة إرادة  أو  الوجود  في  تأمل   لحظة 
فؤاد أرواح  كما  االستسالم،  تعرف   ال 
 حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم التي
كما روايته  في  المؤلف   يستحضرها 
للنص، معاندة  أو  تكلف  بدون   غيرها، 
 فتأتي طبيعية منسابة كخيط ماء في
أو متكلفة  تكون  وكيف  عشبي،   سفح 
أليس القصة بذاتها،   غريبة وهي أصال 

الوقفة ميراث  هو  النهاية  في   حنظلة 
من الليلة  تلك  في  الباسلة   الشجاعة 

نيسان في سجن عكا؟
واللحظات الصعب  الزمن  »في   وهكذا 
دٌم وكالعادة  دائما  ينهض   المنحوسة 
 باسُل في مكان ما فيعيد المجد للحقيقة

والبديهيات األولى«.
 هي سيرة شعب.. مراجعة عميقة بدون
 لغة السياسة المتعجرفة، وبدون وصاية
األحداث، على  وال  الشخصيات  على   ال 
 سيرة شعب قتيل بدون أن تغيب عنه
يبني الزيداني  قلنا  كما  القتال،   إرادة 
 ويحصن عكا وأسوارها، إلى الثالثة بعد
 قرنين في سجن عكا، إلى الشيخ القادم
فلسطين في  ثورة  ليشعل  جبلة   من 
 ويستشهد في يعبد، إلى كاتب ينفجر
رسام إلى  حزين،  بيروتي  صباح   في 
 ُيردى برصاصة غادرة في إحدى ضواحي
 لندن، إلى فتى يدعى »منصور يستعير
هي صفد«،  إلى  ويشرق  خاله   بارودة 
قصة أرى  كما  وكأنها  جميعا،   قصتنا 
أكتب بينما  الصباح  استيقط هذا   فتى 
في حجرا  يرشق  أن  وقرر  النص،   هذا 
 وجه الظالم في حارة من حارات القدس،
ربما وباسل  راسخ  شجاع  مقدسي   فتى 

كان اسمه حنظلة.
 يطرح نصار أسئلة وجودية، نجد أنفسنا
عنها، نتراجع  أو  بتعسف  نطرحها   إما 
معنى عن  أسئلة  للنسيان،   ونتركها 
 الوطن وعما إذا كان ما يزال فكرة نبيلة،

 وعن االشتباك األول وعن طعم ماء البئر
األولى وصمود الصبار وتشرش التوت.

 في هذا النص الرهيف والشعري الحالم،
كرواية، منه  أكثر  كقصيدة  أراه   الذي 
الفاصل الحد  إبراهيم  نصار   يضع 
الواقع رمزية  بين  والحاسم   والنهائي 
االعتبار يعيد  متعالية هجينة،   ورمزية 
والعذبة الفخمة  ولكن  الواضحة   للكتابة 

الجميلة.
أي الرواية  في  تجد  ال  واقعيتها،   على 
لزوم ال  بكائيات  أو  تهويل  أو   صراخ 
 لها ولو كانت محقة، تحملك على جناح
الكرمل روابي  إلى  هادئة،   موسيقى 
أو غزة،  في  وشاطئ  الجليل   وسفوح 
ال رمزيتها  وعلى  دمشق،  في   شارع 
المتعالي المثقف  جنوح  فيها   يوجد 
 إلى الغموض المتعجرف، بل هي رمزية
من تولد  رمزية  نفسه،  الواقع   يفرضها 
في ولد  ومن  أخرى،  عن  خيمة   افتراق 
حبل ومن  يكبر،  أن  يريد  ال   العاشرة 

مشنقة تدلت منه ثالث زهرات.
متداخلة، حكايات  على  الرواية   تنبني 
البعض، لبعضها  ومكملة   ومتكاثفة 
مريحا السرد  بخيط  اإلمساك  يجعل   مما 
اللغة بتنوع  ما،  آن  وممتعا في   للقارئ 
الرشيقة، والجملة  بالرتم  االحتفاظ   مع 
 وكلها في خدمة حكاية بسيطة أصلية،
شذوذ بدون  الحكايات،  كل    تختصر 
حب قصة  وإنسان،  وطن  تاريخ   لتصنع 
بحر وشاطئ وجبل أبطالها   ال تنتهي، 
وسرو، زيتون  ورابية،  ونهر  وسنديان وريح، وولد ال يستسلم. وسهل 



 74

س
هر

لف
ى ا

 إل
دة

عو
ال

ي
اف

ثق
 ال

ف
هد

ال

الِتِه«،  َسَتْنبُِثُق َعِن اْلِمْحوِر الرْأِسيِّ الثَّالِِث؛ أْي َعِن«الزََّمَكاِن اْلِفَلْسِطْيِنيِّ وَتَحوَّ
وَأْحَقابِِهَما  اْلُكْبَرَيْيِن  اْلِفَلْسِطْينيِّ  اأَلَدِب  َمْرَحَلِتيِّ  ُحُضوَر  ُد  ُتَجسِّ ُأُفِقيٌَّة  َمَحاوُر 
وِصْيرورِة  واِقِعيٍَّة،  بُِمْعَطَياٍت  َحاٍل،  ُكلِّ  ِفي  والَمْشروَطِة،  الُمَتَوالَِيِة،  الزََّمِنيَِّة 

الٍت.  َتاِرْيِخيٍَّة، وَأْزِمَنٍة ُمَتَداِخَلٍة وَتَحوُّ

وَسَيكوُن للِمْرَحَلِة اأُلولى الَّتي َأْسَمْيَناَها بـ »َمْرَحَلِة َزَمَكاِن اْلَحْقِل« َأْن َتْضُفَر، ِفي َدَوَرانَِها 
َعَلى ِمْحَوِرَها الزََّمكانِيّ وَتَحرُِّكَها ِفي اآلِن َنْفسِه َعلى الِمْحورْيِن الرَّأِسيَّْيِن اآلَخَرْيِن: ِمْحوِر 
ْرِديَِّتيِن، َأْحَقاَبًا َأَدبِيًَّة َعدْيدًة ال َتْفِتِقُر، بِأيِّ َحاٍل، إلى  األدِب وَأْجَناِسِه، وِمْحَوِر ِصراِع السَّ
ُب  َيَتوجِّ ا  َعمَّ ُيْفِصَحاِن  واْنِقَطاٍع  َتواُصٍل  َعلى  ُس  َتَتَأسَّ الٍت  َتحوُّ َعلى  النَّاِهِض  ِع  التََّنوُّ
َناٍت  إِْبَقاُء التَّواِصِل َمَعُه، ُبِغَيَة َأْخذُه إلى ُمْسَتْقَبلِه، ِمن ُأِسٍس إِْنَسانِيَّة َجْوَهِريٍَّة وِمْن ُمَكوِّ
نَِهائِيًَّا  االْنِقَطاُع  َيَتوَجُب  ا  وَعمَّ ِجَهٍة،  ِمْن  األْزِمَنِة،  ُشُروِط  َعلى  َتْعُلو  وَثَقاِفيٍَّة  َحضاِريٍَّة 
َعْنُه، وَتْرِكِه َكاِمَنًا ِفي َأْقبَِيٍة َزَمٍن اْشَتَرَط وُجودُه َفأْنِتَجُه لَِيُكوَن َعالَمًة َعَلْيِه َقْد ال َتَزْوُل 

بَِزاَوِل ُشروِط إْيَجاده . 
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األدب الفلسطيني بين تحفيز المقاومة األدب الفلسطيني بين تحفيز المقاومة 
وتحديات التطبيع ومغريات الحداثة وتحديات التطبيع ومغريات الحداثة 

))66((
السردية الصهيونية وجمراتها التوراتية الخبيثةالسردية الصهيونية وجمراتها التوراتية الخبيثة
عبد الرحمن بسيسو - شاعر وكاتب فلسطيني/ سلوفاكيا

 ، الَْمْنَهجيُّ الَْعْقلِيُّ  ْفِكيُر  التَّ َيْذَهُب  وَقْد 
ُمواَجَهتِنا  إلى  وُمَتَساِئاًل،  ُمْسَتْغرَباً 
ي َتُقوُل إنَّ ِمْحَوَر  اِهرِة التَّ بِالَحِقْيَقِة الظَّ
َجِدْيُد  ُمَعاِصٌر،  ِمْحَوٌر  رِديَّتيِن  السَّ ِصراِع 
وِفي  ِة،  الِفلَْسطْيِنيَّ الَْحَياِة  ِفي  اِق  االْنبثَّ
األدِب الِْفلَْسَطْينيِّ الَّذي ُيواِكُبَها؛ َفكْيَف 
َأْحَقاٌب  َتْحَتوْيَها  َيٍة  َأَدبِّ لُِنُصوٍص  ُيْمِكُن 
َعلَْيِه  َداِئرًة  َك  َتَتَحرَّ أْن  َقدْيَمٌة  ُة  َأَدبِيَّ
ِفي  الُْوُجوِد  َق  ُمَتَحقِّ َيُكْن  لَم  ُهَو  ِفْيَما 
َتَجلََّياٍت  وِذي  يٍّ   َمادِّ َحَضاريٍّ  ٍز  َحيَّ أيِّ 

ُوُجوِديٍَّة َأْصاًل؟!

ْرِديَِّتْيِن  السَّ ِصَراِع  ِمْحَوُر  َيُكن  لَم  ا  ربَّمَّ
َعلَى  َمْوُجوداً  َكاَن  ولََعلَُّه  اً،  َمرِئيَّ َظاِهراً 
َغْيِر  ِكْيِه  ُمَحرِّ ُنُفوِس  ِفي  َخِفيٍّ  َنْحٍو 
َأْنِفِسِهم،  أْنِسَنِة  َعْن  بَِعْجِزِهم  الَْواِعْيَن 

ره إلْيَقاِد  ٍز ُيْمِكُن َتَصوُّ إْذ لَْيَس ِمْن ُمَحفِّ
ِسَوى  الَْخِبْيَثِة  راِع  الصِّ َهذا  َجَمراِت 
َغراِئَر  إَلْشَباع  ِشي  وحُّ التَّ الَْغَراِئزيِّ  ُزوِع  النُّ
اْسِتْحواِذيٍَّة،  ٍة  اْسِتالبِيَّ ٍة؛  َتَملُِّكيَّ َبَشِريٍَّة 
َأْنَسَنُتَها،  َعِدْيدٍة،  ألسباَب  َتْجِر،  لَْم 
َعلَى  وَتْحِضْيُرَها  َتْشِذْيُبَها  الي،  وبالتَّ
َنْحٍو َيْجَتثُّ ُجْذوَر، أو َيْكَبُح اْندالَع ُشروِر، 
ِة  َرَطانِيَّ السَّ ِعْيِريَِّة  السَّ الَْجمراِت  نِْيراِن 
بَِها  وُأُرْوَضُهْم  الُْمْسَتَهَدَفْيَن  الُمْهلَِكِة 
ُبَناِة  ِمْن  ِرْيَن  الُْمَتَحضِّ اإلْنَسانييَن  ِمْن 
النَّاِس،  ِمَن  اأَلْدَنى  رِق  الشَّ َحَضاراِت 
بُِمْوِقِدي  الَْمَطاِف،  َخاِتَمِة  ِفي  والَفاِتَكَة، 
االْسِتْعَماِرييَن  ِمَن  وُمْشِعلِْيَها  َجَمَراِتَها 
الُمَصْهَيِنْيَن  وَيُهوِدِهم  ِشْين  الُْمَتوحِّ

الُْمَحْوَسلِين! 

ِق،  ، ُمَقاَرٍن وُمَعمَّ صٍّ ِقرائيٍّ َنْقِديٍّ وبَِتَفحُّ
وراِة الِْعْبِريَّة« الَّتي ِفي ُأْتِنَها ُأْوِدَعْت  لـ«التَّ
الَْخِبْيَثِة،  ْهُيونِيَّة  الصُّ ْرِديَِّة  السَّ َجَمراُت 
ُف، بَِجالٍء، َحِقْيُقة َأنَّ ُخْبَث َما َقْد  َستَنَكشَّ
ُأْوِدَع ِفي َأْجواِف ِتلَك اأُلُتِن الَْمَحاِرِق ِمْن 
َجَمراٍت َخِبْيَثٍة، ال َيْقَتِصُر َعلَى اْسِتْهداِف 
الَْهَمِجيِّ  باالْسِتْحواِذ  َوْحَدَها،  ِفلَْسِطْيَن، 
َعْبَر  االْسِتْعَماريِّ  واالْستيَطاِن   ، الُْعْنِفيِّ
واإلَباَدِة،   باإلِْهاَلِك،  َشْعِبَها  اْسِتْهداِف 
ِسُع  وَيتَّ َيْمَتدُّ  وإِنََّما  الُْوُجود،   وَنْفيِّ 
اِفِديِن:  والرَّ وِمْصَر  اِم  الشَّ باِلَد  لَِيْشَمَل 
وُأروِض،  وَتاِرْيَخاً،  وَحَضاراٍت،  ُشُعوَباً، 
َحَضاِريًَّة  َة  إْنَسانيَّ وُشُعوَباً  َبالداً  وُربََّما 

َغْيَرَها!

اْسِتَهاَنُة  َأْدَنى  ُدْوِن  وِمْن  َذلَِك،  وَمْع 
بَحِقْيَقِة أنَّ الَْجْهَد الْمْبُذوَل إلِْضَماَر ِتلَْك 
وَعْبَر  وُحْنَكٍة،   ، يِّ ِسرِّ بَِخَفاٍء  الَْجَمراِت، 
إْخَفاِء  َعلَى  َسْت  َتـَأسَّ إْجراَءاٍت  ِسلِْسلَِة 
بَِأْقوال  َشِة  الُْمَتوحِّ الََبَشِريَِّة  الَطِويَِّة  ُسْوِء 
َوُوُعود َووَصاَيا ُأْسِنَدْت إلى إلٍَه ُمْصَطَنٍع، 
َفاٍت  ِدْت ِفي ُنُصوٍص وأْفَعاٍل وَتَصرُّ وُجسِّ
َة  إْنَسانيَّ ُتَجاِفي  ٍة  َتْوراِتيَّ ُسلُوٍك  وأْنَماِط 
اإلْنَساِن ِفي اْنِقَياِدَها الَْبِهْيِميِّ إلى الَغراِئِر 
َمْخُصوٌص  َإلٌَه  َدَها  َجسَّ الَِّتى  َشِة  الُمَتوحِّ
بَِقْدِر  ِة  اأُلولُوِهيَّ َخَصاِئِص  َأْدَنى  َيْفِتِقُر 
اْفِتَقاِر ُصنَّاِعِه ألْدنى َخَصاِئِص اإلْنَسانِيَّة، 
اً  َخِفيَّ ْرِديََّتْيِن  السَّ ِصراِع  ِمْحوَر  َأْبَقى  َقْد 
إِلْطالِق  َعْيِنه،   اآلِن  ِفي  وَقاباًِل،  َغاِمَضاً، 
َنْحْو  َعلَى  ْأِصْيِل  للتَّ َقابِلٍَة  ُفُروٍض 
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وُيَجلِّي  الَْكاِمَنَة،  َتأِسْيِسِه  َدَواِفَع  َيْكِشُف 
َغاَياِتِه،  َعْن  وُيْفِصُح  إِِضَماِرِه،  اِت  َكْيِفيَّ
وأْدلََجِتِه،  وَتْوِظْيِفِه،  َتْحِرْيِكِه،  وُسُبَل 
ُعوا ألْنْفِسِهْم  واْسِتِثمارِه، ِمْن ِقَبِل َمِن ادَّ
ُرُؤوِس  َأْقداُم  َتْطْأَها  لَْم  أِلُُروٍض  اْنِتَماًء 
ُسالالِتِهم، وال أيَّ ِجْيٍل ِمْن أْجَيالِِهم، َأو 
لَُهْم  َيُكْن  لَْم  ٍة  إْنَسانِيَّ لَِحَضاراٍت  ِتْشِيْيَداً 
أدَنى َمْعِرَفًة بَِها، أو إْسَهاَماً ِفي بَِناِئَها، 
إالَّ  َها،  ُسُموِّ إزاَء  أِلْنُفِسَهْم،  اْخَتاروا  وَما 
َن،  ، َكُغزاٍة َهَمِجِييِّ ْعِي الْوْحِشيِّ َدَناَءَة السَّ
وتزِويِر  وَسِرَقْتَها،  اْسِتالبَِها  إِلى 

َعاِئَها الَكاِذِب أَلْنُفِسِهم!  َتاِرْيِخها، وادِّ

الُْمْنَطلَِق  ُمَتَباِيَنِة  لُِفُرْوٍض  َكاَن  وَقْد 
َعلَى  َحاٍل،  ُكلِّ  ِفي  َسٍة،  وُمَؤسَّ ُه،  وجُّ والتَّ
ْزِيْيِف  والتَّ ْزِوير  التَّ أِلْحَوال  ِعِمْيٍق  إدراٍك 
َحْفِريَّاٍت  َمَساراِت  ُتْطلَِق  َأْن  والَْكِذب، 
باِلد  ِمْن  َعديدٍة  َمواِضَع  َشَملَْت  آَثاِريٍَّة 
أو  َوواَكَبْتَها  ِفلَْسِطيَن،  َوِضْمُنَها  اِم  الشَّ
لَِحِقْت بَِها، ِفي َتَتاُبٍع ُمَتواِصٍل، دراَساٌت، 
وُمَقارَباٌت  وِقراءاٌت  راٌت،  وَتَبصُّ وَأْبَحاٌث، 
َرِصْيَنٌة  ٌة  َعلْميَّ ٌة،  يَّ َنصِّ وُمَقاَرَناٌت 
يَِّة  الَمادِّ لأِْلَِدلَِّة  َكاَن  وَقْد  وُمَتماِسِكٌة. 
ولَِما  َعلَْيَها،  الَْحْفِريَّاُت  َعَثرْت َهذه  الَّتي 
ودراَسِتَها  ِصَها  َتَفحُّ َعلَى  َس  َتَأسَّ َقْد 
وَحَضاِريٍَّة  ٍة  تاِرْيِخيَّ ُخالَصاٍت  ِمْن 
َل،  ُتَشكِّ َأْن  )إَِناِسيَّة(،  ٍة  وأْنُثرُبولُوِجيَّ
ِتْسِمَيُته  ُيْمكُن  َما  وُمَتَضاِفرًة،  ُمْجَتِمَعًة 
لٍَة« َتواِزي ِتلَك  ٍة ُمَؤصَّ بـ«َحْفِريَّاٍت َمْعِرِفيَّ
وُتْفِصُح،  دة«،  الُْمَؤكَّ اآلَثاِريَِّة  »الَْحْفِريَّاِت 
َتْقَبُل  ال  ٍة  يَّ وَنصِّ يٍَّة  َمادِّ بَِأِدلٍَّه  َمشُفوَعًة 
إْشَعاِل  ِوْقَداِت  َأنَّ  َحقْيَقِة  َعْن  ْحَض،  الدَّ
َجْمَراِتِه  َجراِثْيَم  وَنْشِر  ْرِديََّتْيِن  السَّ ِصَراِع 
إنَِّما  الَْفاِتَكِة،  أْبَواِغَها  وَتْحِفيِز  الَْخِبْيَثِة، 
الَْحَضاِريِّ  َمِن  الزَّ َذلَِك  إِلى  لَْيَس  َتْرِجُع، 
ِفي  الُْموِغِل  الَكْنَعانيِّ  الِفلَْسِطْيِنيِّ 
واألَصالَِة   ، اِرْيِخيِّ التَّ والِْقَدِم  الَْعراَقِة، 
َما  إلى  َكَذلَِك  َبْل  َفَحسُب،  ِة،  اإلْنَسانِيَّ
رِق الَقِدْيِم  واَكَبُه ِمْن َأزِمَنِة َحَضاراِت الشَّ
رُق الُْمْمَتدِّ  َما ِمْنُه َذلَِك الشَّ بَِأْسرِه، وال ِسيَّ
ِمَن الُْفراِت إِلى النِّْيل، والَّذي ِمْن َحَضاراِتِه 
ِعِه، والُْمَتَفاِعلَِة، اْسُتلَّْت،  اإلْنَسانِيَّة الُمَتَنوِّ
ْهِل،  ْزوْيِر، واالْسِتالِب السَّ لِْب، والتَّ َعْبَر السَّ
َنات  ُمَكوِّ بِإْتَقاٍن،  اِة  الُمَغطَّ ِرَقِة  والسَّ
ِة  ِهُيونِيَّ الصُّ ِة  الِْعْبَرانِيَّ رِديَِّة  السَّ ِتلَْك 
َعلى  الَقاِئَمِة  ِة،  ِشيَّ وحُّ التَّ االسِتْعَماِريَِّة 
زاِئَفِة  ِة  وَتاِرْيِخيَّ َحَضاريٍَّة  ُمْعَطَياٍت 
َرِصْيَنٍة،  ٍة  ِعلِْميَّ ُوْجَهٍة  ُكلِّ  ِمن  النِّْسَبِة  
راِجٍح  إْنَسانيٍّ   َعْقلِيٍّ  َمْنُظوٍر  ُكلِّ  وِمْن 

وُمْحَكْم.

)األْغَياِر(  اآلَخرْيَن  ُنُصوِص  َسِرَقُة  وَما 
َة  الُْمَجلَِّيِة َحَضاَراِتِهم وَثَقاَفاِتِهم اإلْنَسانيَّ

رًة  وُمَزوَّ لًَة  ُمَعدَّ وإدراِجَها،  الُْمِنْيرَة، 
لَِة  الصِّ وَمْبُتوَرَة  ِسَياَقاِتَها،  َعْن  وَمْعُزْولًَة 
وارة  »التَّ ِكَتاِب  ِفي  ومَنابِِعَها،  بُأُصولَِها 
ٍة  َغْيِبيَّ َتَخيُّالٍت  َعلَى  الَْقاِئِم  الِْعْبِريَّة« 
اً  يَّ َنصِّ َتَجلَِّياً  إالَّ  وأْوَهاٍم،  َصاٍت  وَتَخرُّ
بُِعْمٍق وِسَعٍة  ِقَبلَِنا،  ِمْن  ِقراَءُتُه  ُب  َتَتوجَّ
واْسِتكَشاِف  َذاِتِه  ِفي  ِقراَءِتِه  َيْكُفالِن 
اْنِعكاَساِتِه  ِع  َتَتبُّ َيْكُفالِن  َكَما  َمَساراِتِه، 
َناِفَيَة،  أو  َكَة،  ُمَتَشكِّ ٍة  يَّ َنصِّ َتَجلَِّياٍت  ِفي 
األدُب  ُنَها  َيَتَضمَّ بِإْطالٍق،  ُمَناِقَضٍة  َأو 
بَِطِرْيَقٍة  وُتَجلِّْيَها،  الَْقِدْيُم،  الِفلَْسِطْيِنيُّ 
َعُة  َأو بُِأْخرى، اْنِسراَباُتُه الَْعِدْيَدُة والُمَتَنوِّ
 ،» ْعِبيِّ الشَّ بـ«اأْلََدِب  ُيْعَرُف  َصاَر  َما  ِفي 
َهاِته  ُتوِجُبُه  َما  إَِقاَمِة  بَِقْصِد  وَذلَِك 
ٍة وُمَقاَرَناٍت.  يَّ َجلَِّياِت ِمْن ُمَقارَباٍت َنصِّ التَّ
ْحلِْيلِيِّ  والتَّ الِقراِئيِّ  ِص  َفحُّ للتَّ وليَس 
أْنَفَسَنا  َنْدُعو  الَّذي  َهَذا  ِق،  الُمَعمَّ
اِب والَباِحِثيَن  وُنِظراَئَنا وآَخِرْيَنا ِمن الُْكتَّ
َس َعلَى َشْيٍء َأْرَسَخ واََدلَّ  إِلَْيِه، أْن َيَتأسَّ
وراتيِّ  التَّ يِّ  النَّصِّ َجلِّي  التَّ أنَّ  َحِقْيَقِة  ِمْن 
لِْفيِق  زويِر والتَّ الَقاِئِم َعلى االستالب والتَّ
َتَجلَِّياً  إالَّ  َيُكوَن  أْن  َيْعُدو  ال  واإلْدَماِج 
ر،  الُْمَتَكرِّ إْيَماِئِه  إْخَفاِء  َعْن  َيْعَجُز  اً  يَّ َنصِّ
ِمْن  َيِسْيٍر  َغْيِر  َشْيٍء  إِلى  والُْمَتَناِقِض، 
راِع الَْقدِيِم بْيَن »الكاِئن  َتجلَِّياِت ِمْحوِر الصَّ
إلى  بالَْحاَجِة  الَْمْملوِك  الْوْحِش«  الَبَشِريِّ 
الِْعدواَن  ُغ  ُتَسوِّ ٍة  وْحِشيَّ َغراِئَز  إْشِباِع 
و«الكاِئِن  والَفْتَك،  لَْب  والسَّ والَْغزَو 
الَبَشِريِّ اإلْنَساِن« الَمْسُكوِن ِوْجَداُنُه الُْكلِّيُّ 
َتُحوُل  ِة  إْنَسانيَّ ٍة  َثَقاِفيَّ وَمَبادَئ  بِِقيٍم 
ِة، َتْحِمْيِه ِمْن  َهاَب َصوَب الَْفاِشيَّ ُدوَنُه والذَّ
الُْمْنَفلِت،  الُْعْنِف اإلرَهابِيِّ  اِت إْعَماِل  ِمَغبَّ
الَْباِسلََة  ِة  الُْكلِّيَّ الُْمَقاَوَمَة  إِْعَمالَُه  ُغ  وُتَسوِّ
االْسِتْعماريِّ  الَْغزِو  َصدِّ  ِمْن  ُنُه  ُتَمكِّ الَّتي 
بِاألرِض  َشْبِث  التَّ ُمواَصلَِة  وِمْن   ، الَْهَمِجيِّ
وبالُْهِويَِّة  والَْحَماَيَة،  َعاَيَة  الرِّ وإْيالِئَها 
وَتْعزيِزَها  اإلْنَسانِيَّة   الَْوَطِنيَّة  ِة  َقاِفيَّ الثَّ
الَْحَيويِّ  إْسَهاِمِه  َعْبَر  ُوُجوِدَها  وَتْرِسيِخ 

اإلْنَسانِيِّ   اإلْبَداِع  َمَجاالِت  ى  َشتَّ ِفي 
ْق.  الَْحَضاريِّ الُْوُجوِديِّ الَْخالَّ

***
ٌة ُمْزَدوَجٌة  َياِق، َفْرِضيَّ َة، ِفي َهَذا السِّ وَثمَّ
ِصْيَنِة  الرَّ ِتَها  بِمْنِطِقيَّ َنْفَسَها  ُز  ُتَعزِّ
اآلَثاِريَِّة،  الَْماِديَِّة  وبِاألِدلَِّة  ِجَهٍة،  ِمْن 
ِة،  الْواِقِعيَّ ِة  ِة، والَْعَملِيَّ اِرْيِخيَّ التَّ الَْحَضاريَّة 
ِص  َفحُّ التَّ واِجَبِة  ٍة  َكَفْرِضيَّ لَُها  ُتَؤصِّ الَّتي 
َثانَِيٍة.   ِجَهٍة  ِمْن  َقِة،  الُْمَعمَّ راَسِة  والدِّ
ِجَهِتَها  ِمْن  ُة،  الَفْرِضيَّ ّهِذِه  ُخالَصُة  وَما 
ِة  اأُلولَى، إالَّ إِمكانيَّة ُوجوِد، وُربََّما َحْتِميَّ
اِت  ٍة ُتواِجُه َعَملِيَّ ُوُجوِد، ُنُصوٍص َفلْسِطْينيَّ
الَْكاِذِب،  َعاِء  واالدِّ ْزِوير  والتَّ االْستالب 
ُمَتَغاِيرٍة  وأسالِْيَب  بُِطرٍق  وَتَتَعاَمُل، 
ِمْن  ِة،  الَْفْرِضيَّ َهِذِه  ُحالَصُة  ا  أمَّ َمَعَها. 
َتُكوَن  أْن  َفَتْقَترُح  انَِية،   الثَّ ِجَهِتَها 
الَْحَضاراِت  ُنُصوِص  اْسِتاَلِب  اُت  َعَملِيَّ
الَْحَضارَة  َما  ِسيَّ وال  الَقِدْيَمِة،  رِقيَّة  الشَّ
إْخَضاُعَها،  َجَرى  الَِّتي  َة  الِفلَْسِطْيِنيَّ
زِوْيِر  للتَّ َزْيِن،  ُمَميَّ وَتْرَكيٍز  بَِكَثاَفٍة 
اِب  ْوِجْيِه ِمْن ِقَبِل ُكتَّ ْزِييِف وإَعادِة التَّ والتَّ
لِْيِهْم، َقْد َكاَن َأْمراً ُمْنَتَظَماً  وراِة وُمَشغِّ التَّ
َوُربََّما َأْمراً ُمَمْأَسَساً، بَِمْعَنًى َما ِمْن َمَعاني 
االْنِتَظاِم والَْمأَسَسة، وأنَُّه، إلِى َذلَِك، َقِد 
اِت اْسِتْحواٍذ َمْحُموٍم َعلَى  َتواَكَب َمْع َعَملِيَّ
ى األِدلَّة  ِة، واأللَْواِح، وَشتَّ النُُّصوِص األِصلِيَّ
الَْماِديَِّة، الَّتي َسَيُكوُن لِوُجْوِدَها الَمْقُروِن 
َيْفَضُح  أْن  َعليَها،  الُْعثوِر  ِة  بإْمَكانيَّ
ْزييَف،  ْزِويَر والتَّ ِرَقَة، وأْن َيْكِشَف التَّ السَّ
َمَقاِصَد  ِمْن  َذلَِك  َصاِحَب  َما  ي  ُيَعرِّ وَأْن 
بَِأْقواِل  َتْقنْيُعها  َجرى  ْيَرٍة  ِشرِّ وَغاَياٍت 
لُِحْسِن  وراِة،  التَّ اُب  ُكتَّ َعِجَز  ُمْصَطِنٍع  إلٍَه 
لإلدراِك،  َقابِلٍَة  وأِلْسَباَب  ِة  اإلْنَسانِيَّ َحظِّ 
َمِويَِّة  الدَّ الَبَشِريَّة  َطبْيَعِتِه  َتْقنْيِع  َعْن 

ْيرة!   رِّ ِشيَّة الشِّ وحُّ التَّ

َسَيكوُن  ِة،  الَفْرِضيَّ َهِذِه  َضوِء  وِفي 
اْحِتماالٍت  َثالَثَة  ُوُجوَد  َع  َنَتوقَّ أْن  لََنا 
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اِت  بَِكْيِفيَّ َيَتَعلَُّق  ُأولَِويٍّ  بَِتراُتٍب  ُز  َتَتَميَّ
واأللَْواِح،  األِصلِيَّة،  النُُّصوص  َمِع  َعاُمِل  التَّ
َتْقِديٍر  أَقلِّ  َعلَى  وَذلَِك  الَْماِديَّة،  واألِدلَّة 
زُه الَمْنِطِق ُدْوَن أْن ُيْغلَِقه؛  اْحِتماليٍّ ُيَعزِّ
َعاُمِل  التَّ اِت  لَِكْيِفيَّ أنَّ  َأِحَسُب  ال  إِْذ 
الُْمَشاِر إلَْيَها َأْن َتْذَهُب إلى َما ُهَو أْبَعُد 
إْخَفاِء  اِت  َكْيِفيَّ بَِشأِن  َمْعلُوَماً  َباَت  ا  ِممَّ
الُْمْغَتِصِب،  َأو  اِرِق،  السَّ أو  الُْمْجرِم، 
األِدلََّة الْماِديََّة، والَْبراِهْيَن الَْحاِسَمة، الَّتي 
ِسَيُكوُن للُعُثور َعلَْيَها أْن ُيدْيَنُه َباْرِتَكاِب 
الَّتي  الُْجْنَحِة،  َأو  الِْجَناَيِة،  أو  الَْجِرْيَمِة، 
ٍد، وِسْبِق إْصراٍر،  ، وَتَقصُّ اْقَتَرَفَها بِوْعيٍّ
ُثمَّ أْمَعَن، لِِنَجاِتِه ِمَن الِْعَقاب، ِفي ِتْكراِر 
ِفي  َدواِفُعَها  َخْت  َتَرسَّ ى  َحتَّ اِقِتراَفَها 
ٍن،  ُصلِْب َطبْيَعِتِه َكُمْجِرٍم ُمْزِمٍن، وُمَحصَّ
اأَلْحَياِن ولِسَبٍب أو  اأَلَعمِّ األْغلَِب ِمَن  ِفي 
واإلداَنِة،  الُْمَساَءلَِة،  ِمَن  باإلْفاَلِت  آِلَخَر، 

وإْيَقاِع الْعَقاب!
الَْماِديَِّة  األِدلَِّة  إِْخَفاِء  َأمُر  َيُذَهُب  َقْد 
َعلَى  َتزويِرَها  الَْحاِسَمِة َصوَب  والبراِهْيِن 
وَبراهِيَن  أِدلٍَّة  إلى  ُيِحْيلََها  ُمْحَكٍم  َنْحٍو 
َناِهْيَك  إْخَفاَءُه،  وُتْحِكُم  ْزِوْيَر،  التَّ ُز  ُتَعزِّ
ًة ِفي َنَظِر َغْيِر الَعاِرِفْيَن  َعْن َمْنِحِه ِصْدِقيَّ
إِلَى  األمُر  َهَذا  َيْذَهُب  وَقْد  بُِحُدوِثه. 
والَْبراِهْيَن،  لأَلِدلَِّة  اإلْحَكاِم  َشِدْيِد  إْخَفاٍء 
َتزِويرَها  ُة  إْمَكانيَّ َتُكْن  لَم  إْن  َما  ِسيَّ وال 
اْفِتَقاٍر  اء  َجرَّ الِْفْعلِيِّ  ِق  َحقُّ للتَّ َقابِلًَة 
ُتِتْيُح  الَّتي  واألدواِت  للوَساِئِل  َوْقِتيٍّ  
َذلَِك  ِفْعِل  إلى  لُيُصاَر  َتْزِوْيِرَها؛  إِْحَكاَم 
ُر َهِذه الوَساِئِل  ِفي وْقٍت الِحٍق ُيَزاِمُن َتوفُّ
الُث، وُهو آِخُر  ا االِحِتماُل الثَّ واألدوات. َأمَّ
ِد  أكُّ التَّ َعلى  ُس  َيَتأسَّ َفإنََّما  األولَويَّات، 
النَّْحِو  َعلَى  ْزِوْيِر  التَّ إْحَداِث  اْسِتَحالِة  ِمَن 
ُبْرَهاَناً  أو  دلِْياًل  لُِيْجَعَل  إْحداُثُه  الُمراِد 
َعلَى َنقْيِض َما ُهَو، ِفي األْصِل، َدلِيٌل أو 
ُز َهَذا الِخَياُر، وُهو  ُبرَهاٌن َعلَْيِه؛ وَسَيَتركَّ

ْدِمْيِر  »التَّ ِفي  األْولَِويَّة،  َحيُث  ِمْن  األِخيُر 
بَِأيِّ  والَفْتِك،  يَِّة،  الَْمادِّ لأَلِدلَِّة   » الُْكلِّيِّ
الَْحاِسَمة،  بالَْبراِهيِن   ُمْحَكَمٍة،  ِطِرْيَقٍة 
َأْدَنى  بال  ِد،  أكُّ والتَّ َتْعِدْيِمَها،  بَِقْصِد 
َزَمٍن  أيِّ  ِفي  الُْعُثوِر،  اْسِتَحالَِة  ِمْن   ، َشكٍّ

َقاِدٍم، َعلْيَها!  
***

ة بِأْسِرَها،  َة الُْحرَّ وإنِّي ألْحَسُب َأنَّ اإلْنَسانِيَّ
الُْمْنَتِمْيَن  يَن  والَمْشِرِقيِّ يَن  الِفلَْسِطْيِنيِّ ال 
الَْحَضاراِت،  وُبَناِة  واِريِخ،  التَّ اِع  ُصنَّ إلى 
ِقَبِل  ِمْن  ُأْخِضَعْت  الَّتي  اأُلروِض،  وأْبَناِء 
زي  وراِة َقِدْيَماً، وَعلَى أْيدي ُمَحفِّ اِب التَّ ُكتَّ
الَْحِدْيِث،  َعُصِرَنا  ِفي  الَخِبْيَثِة  َجْمراِتَها 
، واالْسِتالِب  زويِر والنَّْفيِّ ِرَقة والتَّ إلى السَّ
واالْسِتِعماِر  والَْغزِو  ْدِميِر،  والتَّ ِزييِف  والتَّ
َحاَجٍة  لَِفْي  َبْل  وَن،  لََمْعِنيُّ  ، االْستْيَطانيِّ
ِة  الَفْرِضيَّ َهِذِه  لُِمَتاَبَعِة  ٍة،  ُملِحَّ ٍة  إْنَسانِيَّ
ى  ُبْغَيَة َتِعِميِق َتأِصْيلَِها َعْبَر ُمَقارَبِة َشتَّ
لُوِكيَّة،  والسُّ والَعَملِيَّة،  يَّة،  النَّصِّ َتَجلَِّياِتَها 
َنْحٍو  َعلى  َوَذلَِك  وِسَواَها،  واإلْعاَلِميَّة، 
ُمواَجَهِة  ِمَن  بِأْسِرَها  ِة  اإلْنَسانيَّ ُن  ُيَمكِّ
الْمْشُحوَذِة  اِئِفة،  الزَّ ِة  ْهُيونِيَّ الصُّ رِديَّة  السَّ
َها اْسِتَطارَة ُشُروٍر،  بَأْخَبِث الَْجَمراِت وَأَشدِّ
الَْعالَم«  وعيِّ  ِمْن  »اْجِتَثاِثَها  وِمَن  بِْل 
اً وإلى األَبِد، ِمْن األْكُذْوَبة  َخلُِّص، َنَهاِئيَّ للتَّ

األْكَبِر واألْعَتى ِفي َتارْيِخ الَْبَشر!  

َشرَع  الَّتي  ُأوَغارْيِت«  »ُكُشوَفاِت  وَما 
ُمْنِذ  َرَساِئلَِها،  الْتَقاِط  ِفي  العالَِم«  »وْعيُّ 
راً  ُمَتَبصِّ الَْعْشِرْيِن،  الَقرِن  اِت  ِعشرْيِنيَّ
ُمْنَطوَياِتِه  وُمْدرَكاً  الَْعمْيِق  َمْغَزاَها  ِفي 
وَبراِهْيَن  َماِديٍَّة  َأِدلٍَّة  ُحَزَم  إالَّ  َجِمْيَعاً، 
َحِقْيَقَة  َشٍك،  أْدَنى  باِل  َتُقوُل،  َساِطَعٍة، 
َسِة َعلَى  ِة الُْمَؤسَّ ْهِيونِيَّ ْرِديَِّة الصُّ ِزْيِف السِّ
ْوَراِتيِّ الَْخِبْيَثة،  ْزِويِر التَّ َتْحِفيِز َجَمراِت التَّ
َتْنَطوي  َما  َعْيِنه،  َبْل وَتْكِشُف، ِفي اآلِن 

وَغاَياٍت  َمزاِعَم  ِمْن  ْرِديَِّة  السَّ َهِذه  َعلَْيِه 
َغْيِر  َدَواِفُع  ُكَها  ُتَحرِّ ٍة،  َخِفيَّ أو  َظاِهرٍة، 
الَْهْيَمَنُة  ُة  االْسِتالبِيَّ لَْيَسْت  ٍة  إْنَسانِيَّ
ُة  االْسِتْيَطانِيَّ االْسِتِعَماِريَُّة  االْسِتْحَواِذيَُّة 

ِة بِأَقلَِّها.  الَْهَمِجيَّ

الَحاِسَمِه  الُكُشوَفاِت  َهِذه  َضوِء  وِفي 
ْرِديَِّة  السَّ لَمَزاِعِم  َيُكْن  لَْم  الَْقاِطَعِة، 
أيِّ  َعلى  الَقاِئَمِة  َغْيِر  ْهُيونِيَّة  الصُّ
ِة  بِإْمَكانِيَّ ُيوِحي  آَثاِريٍّ  أو  يٍّ  َمادِّ َدلِْيٍل 
ِة ،  ْدِقيَّ ُنُهوِضَها َعلَى أْدَنى َقْدٍر ِمَن الصِّ
الِْمْحوِر  َذلَك  َحِقيَقَة وُجوِد  ُتَجلِّي  أْن  إالَّ 
ُمْشِعلِي  ُنُفوِس  ِفي  الَْكاِمِن  َراَعيِّ  الصِّ
أْزِمَنة  ُيواِكُب  َزَمٍن  ِمْن  الَْخِبْيَثِة  َجمراِتِه 
الِْكَتاِب  ذلَِك  َتْرِكْيِب،  وإَعادِة  َترِكْيِب، 
وراِة  بِـ«التَّ ى  الُْمَسمَّ الُْمَؤْدلَِج،  األْسُطوريِّ 
بَِغْيَر  الَقِدْيِم«، أو  الِْعْبِريَّة«، أو بـ«الَْعْهِد 
والَْمْشُحوِذ  وُنُعوٍت،  أْسَماٍء  ِمْن  َذلَِك 
لٍَة،  ُمَتَخيَّ ٍة  ّدْينيَّ وَمزاَِعَم  راٍت  بَِتَصوُّ
وُكْرٍه  ِغْيَرٍة  َعْن  َتْنُجُم  ٍة  َنْفِسيَّ وبُِعَقٍد 
إالَّ  إْشَباُعَها  َيْجري  وال  وَحَسٍد،  وِحْقٍد 
َتْعِكُس،  َبَشريٍّ  َجَشٍع  َغراِئز  بَِتِصِعيِد 
اِت االْسِتَجاَبِة  ِفْيَما َتْعِكُس، أْشرَس َكْيِفيَّ
لِتلَْك  الُْكلَْفِة  َرِخْيَصِة  ِة  الُْعْنِفيَّ ِة  الَوْحِشيَّ

الُْعَقِد الَْغِرْيِزيَِّة الُْمْسَتْحِكَمِة!

َخلُِصَنا،  َنْحُن  إْن  بِِعْيداً  َنْذَهُب  ال  ولََعلََّنا 
ٍة وَحَقاِئَق  ُمْسَتِنِدْيَن إلى ُمْعَطَياٍت َنْفِسيَّ
وراِة،  التَّ اب  ُكتَّ إْمَعاَن  َأنَّ  إلى  ِة،  َتاِرْيِخيَّ
َرْفِض  ِفي  ُرَعاِتهم،  وأْتَباِع  وُرَعاِتِهم، 
»الكاِئِن  ِة  إْنَسانيَّ َمْبدَأ  إلدراِك  ْعيِّ  السَّ
اإلْنَسانيِّ  ُوُجودِه  ُمْبَتَدإِ  أْو   ،» الَْبَشريِّ
َكـ«َكاِئٍن  ِوْجَدانِِه  َأْصالِب  ِفي  الَْكاِمِن 
»إِْنَساَناً«،  َيِصْيَر  ألْن  ٍح  ُمَرشَّ  » َبَشِريٍّ
، ِفي َتْصِعْيِد »اإلْنَساِن«  روِع، ِمْن َثمَّ والشَّ
 ، ِمْن َأْعماِق وْجدانِِهم اإلْنَسانيِّ الْوُجوِديِّ
ِفي  الَْموُضوِعيِّ  ُوُجودِه  َتْجلَِيِة  وِفي 
تْصِعْيِد  ِفي  اإلْمَعاِن  َعْن  ِعوَضاً  الْوُجوِد، 
»َأْغواِر  ِمْن  ِة  الْوُحِشيَّ الَغراِئِز  ِتلك 
َقْد  ُملَْتِبَسٍة،  َبَشِريٍَّة  َكْيُنوَنٍة  ِغْيُتواِت« 
َأْفَضى إلَى اْسِتْفَحال ِتلَْك الُْعَقِد وزاَدَها 
َفَجَعلََها  اْسِتْحَكاٍم،  َعلَى  اْسِتْحَكاَماً 
َما  ِفي  َأْنَتَجْت،  ٍة  ُهِويَّاِتيَّ َخَصاِئَص 
وأْنماِط  َفاٍت  وَتَصرُّ َهاٍت  َتوجُّ ِمْن  أْنَتَجْت 
ِة الَبِغْيَضِة  ُسلُوٍك، ِتلََك الُْعْنِصِريَِّة الِْعْبَرانِيَّ
الُْمْنَغلَِقِة َعلَى َنْفِسَها، والَِّتي اْنَتَجْت، إِْذ 
َفُأْدلَِجْت  الُْمَعاِصِر  َمِن  الزَّ ِفي  اْسُتِعْيدَت 
َمْحُموٍم،  َنْحٍو  َعلَى  لَْت  وُفعِّ َفْت  َوُوظِّ
الْوْحِشيَّ  ْهُيونِيَّ  الصُّ الَْغْيِبيَّ  َف  َطرُّ التَّ
يَن  ِفلْْسِطْيِنيِّ وَنْكَتوي،  َنْشَهُدُه،  الَّذي 
َعَقابِْيَل  يَن،  وإْنَسانِييِّ َوَمْشِرِقيِّيَن  وَعَرٍب 
الْمَنابِِع،  إْنَسانيِّ  ِعَقاٍل  ُكلِّ  ِمْن  اْنِفالِتِه 

َهاِت، والَْمَقاِصِد، والَْغاَياِت!!! وجُّ والتَّ
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خاص “الهدف”

الماضي  القرن  من  السبعينيات  أوائل  في  كنفاني  غسان  الشهيد  التقى  حين 
قسم  تشكيل  فكرة  عليه  وطرح  حول  قاسم  العراقي  والكاتب  بالسينمائي 
فلسطين؛  لتحرير  الشعبية  للجبهة  المركزي  اإلعالم  دوائر  من  كدائرة  للسينما 

سمي في حينه اللجنة الفنية وضمت السينما والفوتوجراف والفنون التشكيلية.
له استعراًضا إعالمًيا يستكمل صورة ديكورية توثق  التأسيس  المراد  العمل  لم يكن   
بعض الفعاليات والنشاطات والزيارات التي يقوم بها هذا المسؤول أو ذاك لبعض من 
مواقع الثورة، وكان هذا بطبيعة الحال عماًل توثيقًيا ضرورًيا لإلنجاز اليومي في الذاكرة 
البصرية، بل إن التكليف تعداه إلى إدراك أعمق ألهمية الصورة في المواجهة المفتوحة 

على كل المديات كأداة من أدوات الفعل الثوري في وعي أعمق وتعبئة أشمل. 

الفيلم كفعل مواجهة

وعند االستعراض السريع يمكننا مالحظة 
الفلسطينية؛  السينمائية  البدايات  أن 
للمقاتلين  باستعراضها  الثورة  رافقت 
بالنهوض  مبشرة  قواعدهم؛  في 
صورة  في  الهزيمة،  رماد  تحت  من 
الكبرياء يمتشق  الملثم شديد  الفدائي 
نحو  النظر  ويصوب  الكالشنكوف 
الشمس.. تستمد شرعيتها من شرعية 

الفعل المقاوم.
نحن لسنا بصدد الدراسة النقدية للفيلم 
الفنية  قيمته  حيث  من  الفلسطيني 
والمعرفية، وهي بال شك ضرورة، لكن 
ليس هذا مجالها، يهمنا هنا أكثر؛ القول 
انطالقته  أعلن  الفلسطيني  الفيلم  بأن 
الجماهيري  بالدفء  وتمتع  بنفسه 
اتسعت  التفاًفا  واكتسب  والسياسي 
واستعيرت   الفًتا  إبهاًرا  وحقق  دائرته 

من  سينمائيين  أعمال  في  مفرداته 
لم  أنه  إال  الفلسطينية  الدائرة  خارج 
العديدة،  أسبابه  ولهذا  يغادر طفولته، 
المشروع  عثرات  عن  تبتعد  ال  والتي 
من  تزال؛  وما  برمته  الفلسطيني 
جزء  في  الرؤية  احتجزت  أن  جملتها 
منها في اإلطار الوظيفي المباشر قصير 
سلم  على  ووضعت  البعض،  عند  النظر، 
عند  الحاًحا  واألقل  الُملّح  في  األولويات 
ثنائية  ذلك   على  عالوة  اآلخر؛  البعض 

الفنان السياسي _«ابن التنظيم«.
وعيه  المبدع  يملك  األخرى  الفنون  في 
الفني والثقافي، وفي حالتنا الفلسطينية 
يفترض امتالك قدر من الوعي السياسي 
أدواته  المتلقي...  عن  يبحث  ثم  ومن 
هي الريشة واللون، أو القلم، أما الفيلم 
فيما  األخرى  الفنون  مشاركته  عن  عدا 

عليه امتالكه كشروط إبداعية يتخطاها 
وال  بالمالي  تبدأ  إنتاجية؛  شروط  إلى 
المتلقي، وعلى كل الصعد  تنتهي عند 
تحكمه المنافي واللحظة السياسية، وهنا 
تواجهه جملة ال تنتهي من المساومات؛ 
الفنان  يد  في  دائًما  ليس  فيها  الحسم 

الفلسطيني »ابن التنظيم«.
كيف كانت الحال في الجبهة 

الشعبية؟
اإلنتاج...  شرطّي  أمام  بالوقوف 
والمنافي اللذين نتشارك فيهما جميًعا؛ 
المالي  شقه  في  اإلنتاجي  للشرط  كان 
سطوة كبيرة في الجبهة، فهي تعاني 
باستمرار من شح الموارد المالية، لذا كان 
رغيف  اقتسام  »سلوك  المالي؛  سلوكها 
الخبز«؛ الحاجات، فالمهمات، فالضرورات.

في التربية الفكرية عند الجبهة تلمس 
الجبهة  »حصانة«  أهمية  سلوكها  في 
المساومة  مقبواًل  كان  فإذا  الثقافية، 
تقتضيه  ما  وفق  السياسي  العمل  في 
ضرورة  أية  هناك  فليس  الضرورة؛ 
تقتضي أو تجيز المساومة في المسائل 
الثقافية أو على الجبهة الثقافية؛ ألننا 
يتعلق  فلسفي  وجودي  موقف  أمام 
واضًحا  ذلك  نجد  والهوية،  بالكينونة 
الراحل  الرفيق  كان  فيما  كبير  وبشكل 
الحكيم: جورج حبش، يدعونا باستمرار 
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التقافي  الحصن  في  التمترس  إلى 
صموده  مقومات  وتوفير  وتعزيزه 
والدفاع عنه باستماته: »قد نخسر معركة 
نخسر  وقد  وننهض،  نعود  عسكرية؛ 
ولكن  وننهض،  نعود  سياسية؛  موقعة 
ال يجوز وال نستطيع أن نخسر معاركنا 
سيكون  هنا؛  النهوض  ألن  الثقافية، 
صعًبا جًدا«. ولمنع االختراقات الثقافية، 
ألنها اختراقات للهوية والوعي وللذاكرة 
في  مسؤوليتنا  تكون  وهنا  الجمعية، 
كضرورة  واألسلحة  الطاقات  كل  حشد 
التلكؤ. في هذا  استراتيجية ال تحتمل 
ولدورنا  الفيلم  فهم  علينا  كان  السياق 
الترف  قبيل  من  ليس  توظيفه،  في 
مفتوحة  مواجهة  في  وإنما  الفكري 
الشراسة  شديدة  بصرية  فكرية  لغزوة 
وجودنا؛  كل  تستهدف  والعدوانية، 
صعوبات  دونها  طموحة،  رؤية  إنها 

وإمكانات. 
قبل االسترسال ال بد من اإلشارة إلى لقاء 
فيلم  مشروع  لمناقشة  الحكيم  مع  تم 
عام  الكبرى  االنتفاضة  وكانت  روائي 
واحتياجات  عنفوانها،  أوج  في  1987م 
تكن  ولم  تعاظم،  في  المحتلة  األرض 
كبيرة،  للفيلم  المقترحة  الميزانية 
الجبهة،  مقدور  في  تكن  لم  ولكنها 
الفيلم  أهمية  على  أكد  الحكيم  لكن 
التقاط هذا  التوثيقي في  في جانبين؛ 
التاريخي لحظة توهجه  البطولي  الزخم 
وحفظه؛ التراجيدي للملحمة الفلسطينية 
سؤااًل  الحكيم  طرح  وهنا  المستمرة، 
هذا  األولويات...  سلّم  أمام  وضعنا 
الناس  احتياجات  وهذه  المالي  وضعنا 

أبناء شعبنا في فلسطين، هناك عائالت 
شهداء وأسرى.. وهي ضرورية وعاجلة 
وهناك مقاتلون، والكل يحتاج مقومات 

صمود؛ فأي الضرورات أرجح؟ 
من بديهيات الحال أن ينهض التنظيمي 
على  ليتنصر  داخلنا  في  السياسي   -
الفنان حامل راية الفيلم... هي معادلة 
من  االنتقاص  دون  جدال  ال  األولويات 
في  الثاني  الطرف  وضرورة  أهمية 
للخلف  »خطوتين  مسألة  إنها  المعادلة؛ 

من أجل خطوة لألمام«
قبل حصار بيروت 1982 بقليل استضفنا 
السينما  قسم  في  المونتاج  طاولة  إلى 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في 
هامتين؛  فلسطينيتين  شخصيتين 
واألخ  مصطفي  علي  أبو  الرفيق  هما 
صالح أبو إياد، وكالهما في ذمة الخلود 
صورناه  ما  حصيلة  عليهم  لنعرض 
»برلين  الوثائقي  للفيلم  ألمانيا،  في 
عوض،  جبريل  إخراج  من  المصيدة«؛ 
السياسي  اللجوء  موضوع  تناول  والذي 
سبعينيات  في  برلين،  إلى  الفلسطيني 
الماضي،  القرن  من  الثمانينيات  وأوائل 
عرض  مجرد  االستضافة  تكن  ولم 
من  أبعد  كانت  المصورة،  للمشاهد 
في  الثنين  فني«  »توريط  إنها  ذلك؛ 
رأس الهرم القيادي لإلسهام في الفعل 
وإقحامهم  والمعرفي  الفني  اإلبداعي 
وإجراء  للمقابلة  فقط  ليس  العمل،  في 
الحوار أمام الكاميرا، بل ومشاركتهم في 
إلى  باالستماع  للصورة  الفنية  الصياغة 
لها سياسًيا؛  مالحظاتهم عند قراءتهم 
أثناء مشاهدتهم مقاطع من العمل على 

لهم  الكاميرا  وكانت  المونتاج،  طاولة 
واللقاء  التفاعل  هذا  تسجل  بالمرصاد؛ 
الحًقا  ليكون  األولية  المشاهدة  أثناء 
إلى  هذا  يقودنا  الفيلم؛  بنية  من  جزًءا 
رؤية  حول  الهام  السؤال  طرح  إعادة 
الجبهة لقسم السينما وعن الدور المنوط 

به المطلوب القيام به  .
فهمنا  كيفية  على  نؤكد  هذا  وفي 
)ربما  ال  فعَّ كسالح  الفيلم  لوظيفة 
جرعة  لكنها  رومانسية،  وتبدو  بدت 
على  حال!!(  أية  على  الفنان  يحتاجها 
القرار أخذه باالعتبار،  القيادة وأصحاب 
حين وضع البرامج والمهمات سواء كانت 
فقط  ليس  استراتيجية،  أو  مرحلية 
الضرورة  تستدعيها  إعالمية  كحالة 
االحتفالية، إنما كفعل مقاوم ومستمر؛ 
وهو  اللحظة  يتخطى  وكاشف  محرض 
كوعي  تعميقها  إلى  كذاكرة  يلتقطها 

يصاحب سلوكنا إلى المستقبل.
هذا  ضوء  وفي  للتجربة،  عودة  واآلن 
الفهم، وقبيل حصار بيروت، كان قاسم 
حّول؛ يعد إلطالق عروض الفيلم الروائي 
إلى حيفا«، وكنا  »عائد  األول فلسطينًيا 
قد انتهينا للتو من مونتاج فيلم »برلين 
المصيدة« وسلمنا علب الفيلم الستوديو 
الصخرة الواقع في منطقة بير حسن في 
استعداًدا  الصفر  نسخة  لعمل  بيروت؛ 
المخيمات،  في  العروض  مشوار  لبدء 
بيروت؛  على  األولى  الغارة  وفاجأتنا 
لتستمر المواجهات ويشتد الحصار مدة 
مناطق  خاللها  سقطت  شهور؛  ثالثة 
بيروت،  أطراف  وعلى  الجنوب  في 
وصمدت بيروت وتصدت، وسقط الصوت 
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والموقف الفاعل للنظام العربي الرسمي.
مشارف  إلى  اإلسرائيليون  الغزاة  وصل   
منطقة  وأصبحت  الجنوبية  بيروت 
النيران  سيطرة  تحت  واقعة  حسن  بير 
استوديو  إلى  الوصول  اإلسرائيلية وصار 
خطر  في  بات  والفيلم  متعذًرا  الصخرة 
حدث  كما  السرقة،  أو  للتلف  ومعرض 
الفلسطيني  األرشيف  كامل  مع  الحًقا 
جميعها  نهبت  حين  البحث؛  ومراكز 
إلى  نقلها  وتم  اإلسرائيليين  قبل  من 
إنقاذ  علينا  وصار  المحتلة،  فلسطين 
الفيلم بالتسلل لياًل إلى استوديو الصخرة 
في منطقة بير حسن، وبموافقة الرفيق 
اإلعالم  دائرة  مسؤول  قطيش  عمر 
المركزي في الجبهة الشعبية في حينه.

تحت الحصار
الغربية  بيروت  تعرضت  حين 
متًرا  الممنهج  القصف  »للتمشيط«؛ 
انقطعت  والبحر؛  والبر  الجو  من  متًرا، 
الحصار،  واشتد  والكهرباء،  المياه  عنها 

األفالم  من  القليل  إال  لدينا  يكن  ولم 
الخام، وما كنا نصوره ال يحفظ بطريقة 
إعادة  ندر؛  فيما  إال  وتعذر  سليمة، 
توفر  لعدم  الكاميرات  بطاريات  شحن 

الكهرباء.. فما العمل؟
ما أمكن نهاًرا، ونقوم  بالتصوير  نقوم 
األمنية،  األوضاع  سمحت  كلما  بعروض 
المعنوية،  الحالة  رفع  في  كمساهمة 
واخترنا لهذا الغرض بعض األفالم؛ كان 
من بينها حصار ستالين جراد، نعرضها 
في تجمعات صغيرة؛ مستشفى؛ ملعب  
سمحت  طالما  المالجئ  وفي  مخيم،  أو 
الحالة األمنية –وطالما توفرت الكهرباء- 
التنويه  من  بد  ال  موقفان  هنا  ويحضر 
إليهما ألهميتهما على األقل بالنسبة لنا؛ 
المقاصد  كنا قد وعدنا نزالء مستشفى 
معنوياتهم،  ورفع  صمودهم  لتعزيز 
بعرض فيلم حصار ستالين جراد كمدينة 
توأمت نفسها مع بيروت الصمود، وعند 
المساء اشتد القصف المتواصل وسقطت 
والقنابل  الصواريخ 
وامتألت  العنقودية 
بالحفر،  الطرقات 
مقدور  في  يكن  ولم 
سينقلنا  الذي  الرفيق 
مع  التحرك  بالسيارة 
إلى  والفيلم  معداتنا 
العرض،  يتم  حيث 
الرفيق  نهض  وهنا 
قائاًل  قطيش  عمر 
العرض؛  نلغي  لن 
السيارة،  سأقود  أنا 
هذا  تحت  وتحركنا 

وعضو  اإلعالم  دائرة  ومسؤول  الوابل 
الشعبية؛  الجبهة  السياسي في  المكتب 
وننجز  بالتزامنا  نفي  حيث  إلى  ينقلنا 
اللحظة  في  الرفيق  يتواَن  لم  المهمة؛ 
عن  الرفيق  رحل  ُيسّوف.  ولم  الصعبة 
لاللتزام  مثااًل  فينا  باق  لكنه  عالمنا 

وللقائد.. لك المجد يا رفيق.
الموقف الثاني؛ كنا نعرض نفس الفيلم 
الالجئين  وكالة غوث  مدرسة  ملعب  في 
إلياس  مار  مخيم  في  الفلسطينيين 
أرض  يتوزع  الحضور  وكان  بيروت،  في 
الملعب لياًل غير مكترث للطيران المحلق 
الضوء  انبعاث  أثر  وعلى  السماء،  في 
الصورة  وانعكاس  العرص  جهاز  من 
تكثف  الملعب  في  األبيض  الجدار  على 
تحٍد  لحظة  إنها  فوقنا..  من  الطيران 
إرادٌة  فرضتها  مواقف  إنها  رومانسية؛ 

رفضت االنكسار ولم تغادر الملعب.
 صورنا بعًضا مما عانت بيروت، ولم يكن 
في الذهن حينها إال أن نقدم لها باقة 
ورد؛ فكان فيلم »صباح الخير يا بيروت«؛ 
النص  له  وكتب  عوض  جبريل  أخرجه 
ممدوح  الراحل  السوري  الشاعر  الشعري 
بيروت،  عن  الرحيل  يوم  وجاء  عدوان. 
 16 نيجاتيف  علب  بضعة  معنا  وحملنا 
ملم؛ صورناها كمادة خام؛ تركنا المقرات 
والمكاتب واألرشيف، ولم نكن ندري أن 
وضمانات  واالتفاقيات  الدولية  المواثيق 
فيليب حبيب لن تحمي األرشيف ومراكز 
الباخرة  إلى  النهب، وصعدنا  البحث من 

وللموضوع بقية ما بعد الحصار.صوب الالذقية في سوريا.  
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وليد عبد الرحيم-مخرج وكاتب فلسطيني/ سوريا

 لطالما استوقَف التعريُف محاولَة وصِف السينما الفلسطينية من حيث ُكنهها
 وهويتها وصفاتها، حتى صار- بسبب اإلطناب- تعريُف السينما الفلسطينية

بحد ذاته لدى البعض ضبابيًا، وهو ما يبدو في العديد من النتاجات.
في يساهم  ذلك  لعل  التعريف-  ة  ُلجَّ في  مجددًا  الخوَض  البدء  هذا  في  أحاول   لسوف 
 حسم الصيغة والتسمية وقد يطال معنى الهوية ذاتها، المحسومة تلقائيًا، ذلك أنه ما
 من هوية أكثر وضوحًا اليوم من الهوية الوطنية الفلسطينية، فهي واضحة مفلسفة
النفي بين  الصراع  لتراكم  نظرًا  وفروعها،  وأغصانها  جذورها  نخاع  حتى   ومشبعة 
 والحقائقية، فلَم الحيرة إذن في تعريف الظاهرة السينمائية أو الثقافية الملتصقة بها

ضرورًة؟!

حول السينما الفلسطينية
-1-

تعريف وبدايات

ف الظواهُر السينمائية عالمياً بأحد  ُتوصَّ
الموضوعية الُمصطلحيَّة   المنطلَقات 
 التالية عامًة، وربما بجمع عدة خصائص:
جنسية المدرسية-  اللغة-   »الهوية- 
ما وهو  الصناعة...«  مكان   الصانع- 
الصورة، ونهج  النص  فلسفة   يشمل 
 الشكل والمحتوى، فنقول سينما إيطالية
 مثاًل- هوية قومية، أو السينما الناطقة
الواقعية- السينما  أو  لغة،   باإلسبانية- 
على بناء  أو  واألدبية،  الفنية   المدرسية 
مثاًل، هوليوود  سينما  اإلنتاج-   موقع 
مثاًل، -هندي  الصانع  الفنان  بحسب   أو 
بمعزل تحديداً  األكثر  هو  األخير   وهذا 
وقد الفني،  الجانب  من  فحواه  دقة   عن 
 ُيجمع بعٌض مما سبق أو كله في آن معاً

لتحديد التسمية- التوصيف.
ما فإن  الفلسطينية،  السينما   بخصوص 
 خلق االلتباس بالدرجة األولى بخصوص
أو »الهوية  ال  »المكان«  هو   التعريف 

عناصر من  أي  أو  والتاريخ،   الثقافة 
استثنائية بفعل  السابق«،   التحديد 
فلسطين، واحتالل  النكبة  أنتجته   ما 
بل ديموغرافيتها،  تغيير  على   والعمل 
من أكثر  وتهجير  ذاته  اسمها   محو 
وإغالق الحدود،  خارج  شعبها   نصف 
لسنوات داخلها  المتبقين  على   الحدود 
الصهيونية سعت  كما  وبالتالي   طوال، 
الهوية لسحق  وعالمي  محلٍي   بدعم 
بالهوية يرتبط  ما  كل  محو  في   سعْت 
 أو ما ُيشير إليها، ونظراً للتركيز العالي
على عميقة  نازية  عنصرية   بَمرضيَّة 
اإلرباك وتصنيع  إيجاد  تم  فقد   ذلك، 
أسس وسحق  تشتيت  ومحاولة   القائم 
هوية بل  والمعرفية،  الثقافية   البنية 
وهو بسيط،  كفرٍد  ذاتها-   الفلسطيني 
 ما ينسحب على كل مناحي المسألة، لذا
اإلرباك هو الخوض في هذا   فإن مجرد 

مساهمة ما في هذا التشتيت!

التعريف فهم  مقاربة  يمكن   ببساطة 
بسهولة والفني  واألدبي   السينمائي 
»فلسطين« المكان  باعتبار   فائقة، 
وثقافي ُهوياتيٍّ  انتماء  حالَة   وشعبها 
 ضارٍب في عمق التاريخ وفي الوقت عينه
 حلم ناظر نحو المستقبل، ببساطة، فإْن
اليوم أي فلسطيني مشرد لم ير  سألَت 
بـ »عكاوي، بلده ألجابك   وطنه قط عن 
في مغرق  وهذا  نابلسي...«،   صفدي، 
والتاريخانية، والحقائقية   الواقعية 
يرتبط ال  كما  فردية،  اختيار  حالة   ال 
تكتيكي؛ سياسي  مفهوم  بأي   ذلك 
ذاته اليومي  الواقع  يمثل  ببساطة   إنه 

مرتبطاً بالتاريخ والمستقبل.
 هذا يوصلنا إلى جوهر ولب التعريف، أو
 لنقل يوصلنا إلى اقتراٍح وحيد منطقي؛
 فالسينما الفلسطينية هي السينما التي
 تتم صناعتها داخل فلسطين التاريخية
أو  - االحتالل  ينتجه  ما  باستثناء   – 
فلسطينيين،  خارجها من قبل صانعين 
أو الفيلم  موضوع  عن  النظر   بغض 
 السلسلة الفيلمية التلفزيونية، أو موازيًة
 من قبل عرب ومناصرين حول موضوعات
مماثل وذلك  وتوابعها،   القضية 
ً إذا القائم.  العمومي  الثقافي   للتعريف 
 وبتوضيح سريع فـ »السينما الفلسطينية
الهوية« فلسطينيو  يصنعها  من   هي 
أما جغرافياً،  التواجد  عن  النظر   بغض 
 معنوياً – مجازياً- فيمكن اعتبار السينما
القضية ووقائع  حقائق  تتناول   التي 
لفلسطين مناصرة  سينما   الفلسطينية؛ 
عن النظر  بغض  وشعبها   وقضيتها 

منِجزها«.

 بدايات السينما الفلسطينية-
والعربية

 ال يمكن تأريخ السينما الفلسطينية مع
ظهرت فقد  السينما،  دور  إنشاء   بداية 
 في العاصمة الفلسطينية القدس أول دار
 عرض سينمائي عربية، وقبل العديد من
أوروبا دول  من  والعديد  المنطقة   دول 
في »أوراكل«  دار  تلك  فكانت   حتى؛ 
1908، أي بعد مرور ثالثة  القدس عام 
الفوتوغراف آلة  اختراع  من  عاماً   عشر 
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المتسلسل »السينما«.
بنتاجها تبدأ  لم  العربية  السينما   لكن 
المخرج يد  على   1926 العام  في   إال 
بدر وأخيه  الما  إبراهيم   الفلسطيني 
 الما - كممثل ومساعد مخرج، إبراهيم

)1904 – 1953( وبدر )1907 -1947(.
س األخوان الما في اإلسكندرية بمصر  أسَّ
أوَل ناٍد سينمائي يناقش تقنيات ونقد 
سينمائي  إنتاج  شركة  وأوَل  السينما، 
عربية في اإلسكندرية بمصر عام 1926 
ثم  فيلم«  كوندور   -  film  condor«
بالشركة،  خاص  تصوير  استوديو  أسسا 
»ُقبلة  عربي  فلم  أول  أنجزا  وكذلك 
روائي طويل  فيلم  وهو  الصحراء«،  في 
بدرية  الما-  بدر   « بطولة  من  صامت، 
المليجي«  محمود  وجدي-  أنور  رأفت- 
ومن إنتاج »كوندور فيلم« وإخراج بدر 
الكنية   - الما  وإبراهيم  بدر  كان  الما. 
عائلة  وهي   - »األعمى«  هي  الحقيقية 
عائلتهما  مع  مهاجَرْين  لحم-  بيت  في 
اللغة  لتباين حروف  إلى تشيلي، ونظراً 
فقد  اإلسبانية  والالتينية  العربية  بين 
كتبت في الوثائق »الما lama » وليس 

»األعمى«.
القرن من  العشرينات  منتصف   في 
إلى العودة  الشقيقان  قرر   العشرين، 
 الوطن- فلسطين فركبا باخرًة متوجهين
الطويلة الرحلة  وأثناء  حيفا،  ميناء   إلى 
 مرض بدُر بالُحمى، وتوقفت الباخرة في
لُيعالَّج فيها  فنزال  د؛  للتزوُّ  اإلسكندرية 
أخبار األسماع  إلى  تناهت  وهناك   بدٌر، 
فلسطين في  واالنتفاضات   االضطرابات 
الصهيونية اإلرهابية  األعمال   وتفشي 

بالبقاء قراراً  فاتخذا  اإلنكليز،   وبطش 
 لفترة في اسكندرية بمصر حتى تهدأ
يحمالن كانا  أنهما  بخاصة   األوضاع، 
تصوير وكاميرات  سينمائية   معدات 

ة. وأجهزة عرض، وأمواالً جمَّ
وبدر إبراهيم  أنجَز   1926 العام   في 
 أول فيلم لهما »ُقبلة في الصحراء« وتمَّ
1927؛ العام  في  إسكندرية  في   عرضه 
 فكان أوَل فيلم عربي، ثم توالى اإلنتاج
اإلنكليز دفع  مما  مصر،  في   الفيلمي 
الصهيونية اليهودية  الخفية   واألصابع 
أن وكان  الشركة،  ومحاربة   لمحاربتهما 
التصوير استوديو  النهاية  في   احترق 
األفالم شرائط  ومعه  بالشركة،   الخاص 
 المنجزة خالل تاريخهما ولم يتبق سوى

القليل من الشرائط والبكرات...
 ُحوِرب إبراهيم وبدر سراً وعالنية، بخاصة
 من خالل التضييق وبث الشائعات، حتى
من بدعم  قاموا  أنفسهم  اليهود   أن 
إشاعاٍت ببث  ذاتها  اليهودية   الوكالة 
ما منها  ضدهما  الكراهية  على   تحضُّ 
 ُأشيع بأن بدَر وإبراهيَم هما يهود قدموا
صحيح غير  وهذا  مجهول!  مكان   من 
 على اإلطالق، فهما مسيحيان من عائلة
 األعمى، ومن حارة »الفرحية« وتقع حارة
)تبدأ المهد  ساحة  هذه غرب   الفرحية 
الفاروق(،  من دوار المدبسة إلى مسجد 
 وُتصنف إدارياً ضمن بيت لحم القديمة،
 وعلى رأي المخرج المصري الكبير صالح
ليلى مراد ومنير مراد-  أبو سيف؛ فإن 
من فلسطينيان  يهوديان  ذاتهما   وهما 
شاركا مصر-  إلى  قدما  صفد   مدينة 
بإشاعة الما  األخوين  ضد  الحملة   في 
الضغط استمر  وهكذا  يهوديان!   أنهما 
المنظمة، النفسية  والحرب   االقتصادي 
بعام النكبة  قبل  توفي  قد  بدر   وكان 
النهاية في  األمر  وصل  كما   ،»1947« 
إبراهيم؛ شخصية  في  اضطراب   إلى 
 فكان عام »1953«، حيث قتل زوجته ثم

انتحر، وقيَل َهْمساً بأنه ُنحر!
واليهود  اإلنكليز  رفض  البداية؛  منذ 
حالة  خالل  من  وقتها  المهيمنون   -
تصنيف  واٍع  منظم  وبشكل  االحتالل- 
صانَعين  لين  أوَّ كرائدين  وبدر  إبراهيم 
أن  وماروا في حقيقة  العربية،  للسينما 
عام  الُمنجز  الصحراء«  في  »قبلة  فيلم 
أول  هو   1927 خالل  والمعروض   1926
فيلم عربي، كما فرضوا عنوًة تأريخ ذلك 
بفيلم أتى بعده بسنوات ثالث هو فيلم 
»زينب« المأخوذ عن رواية محمد حسين 
كريم  محمد  إخراج  من  وهو  هيكل، 
المخرج المصري الذي كان قد بدأ حياته 
السينمائي  اإلخراج  امتهن  ثم  ممثاًل 

وبرع فيه، وكان فيلم زينب فيلماً صامتاً 
فيلم  ثالث  أنه  أي   ،1930 عام  ُأنتج 
الما،  إلبراهيم  فيلمين  بعد   – عربي 
فقد تم كل من تصويره وعرضه – كما 
أسلفُت- بعد تصوير وعرض »قبلة في 
التأريخ  تأثيرات  زالت  وما  الصحراء«، 
القسري الصهيو- إنكليزي سائدة حتى 
قبل  من  دحضها  من  الرغم  على  اليوم، 
النقاد والفنانين والمخرجين  العديد من 
اإلنكليز  حجة  كانت  والعرب؛  المصريين 
أن  وهي  مضحكة،  بل  واهيًة،  واليهود 
فلم زينب هو األول لكونه أنجز وعرض 
في  »قبلة  أن  حين  في  القاهرة،  في 
ذلك  قبل  وعرضه  إنجازه  تم  الصحراء« 
تقع  اإلسكندرية  وكأن  اإلسكندرية  في 

خارج حدود مصر أو الوطن العربي؟!
 condor  « الما  األخوين  أنجزت شركة   
film- كوندور فيلم« 62 فيلماً سينمائياً 
في الفترة ما بين  1926و1951، ومع بدء 
نشاطها مع األخوين الما؛ انطلقت أولى 
والثقافة  الفن  على  الصهيونية  الحروب 
بعد  بخاصة  وهويتها،  الفلسطينية 
كل  إرسال  على  وبدر  إبراهيم  حرص 
فيلم أنجزوه لُيعرض في دور فلسطين، 
العاصمة  في  عدة  أفالم  عرض  فتم 
القدس ويافا وحيفا، وقد أسر لي المخرج 
أبوسيف  صالح  الكبير  المصري  العربي 
بأن   1991 العام  في  لقاء شخصي  خالل 
جَرت  صهيونية  سياسية  مؤامرة   ...«
ربما  ابراهيم  وبأن  الما،  األخوين  على 
إحراق  افتعال  ذلك  ومن  اغتياالً،  قُتل 
األستوديوهات الخاصة، بعد مسيرة من 
التشهير بهما أخالقياً، وأن ذلك تصاعد 
عقب انتاجهم بعض األفالم مثل فيلم 
فإن  بالتالي،  األيوبي«!!  الدين  صالح 
تاريخ السينما العربية يؤرِّخ أيضاً لبداية 
والعربية.الحرب على الهوية والثقافة الفلسطينية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
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نظام التفاهة أو الميديقراطية؛ نظرية فلسفية سياسية جديدة؛ تنبأ بها باكرًا 
فيلسوف العلوم السياسية الكندي المعاصر، أالن دونو، ففي عام 2015 نشر 
كتابه األول عن الميديقراطية، ثم أعقبه بكتابه الثاني؛ شارحًا نظريته عن نظام 

التفاهة؛ كاشفًا الستار عن عصر التفاهة الذي تعيشه الرأسمالية اليوم بكل تجلياته. 

العوملة ونظام التفاهة

أي   La Mediocratie كتابه  في 
عام  العربية  باللغة  الصادر  »التفاهة« 
2015، يرى الفيلسوف الكندي آالن دونو 
زوال  إلى  أدت  الرأسمالية  العولمة  أن 
الديمقراطية  التحررية  المفاهيم  تأثير 
العميقة، وحلول السطحية مكانها، وهذا 
بل على  األفراد،  ال يحدث على مستوى 
عموما،  الرأسمالي  المركز  دول  مستوى 
بلداننا  في  والتخلف  التبعية  ودول 
العربية ومن على شاكلتها خصوصاً؛ إذ 
لمفاهيم  الرفيعة  المستويات  تدهورت 
والديمقراطية،  والتحرر  الحرية  وقيم 
ُيعلي  نظام سطحي هش  مكانها  وحل 
من شأن الشعارات الديماغوجية الجوفاء 
ال  السطحي  النظام  وهذا  والرديئة، 
التفاهة،  وأساليب  مفاهيم  يستنكر 
السيد  أغراض  النتيجة  في  يخدم  ألنه 
في  الصهيوني  اإلمبريالي/وشريكه 
في  أو  السياسة  في  سواء  بلداننا 

االقتصاد.
بسيطرة  دونو  آالن  نظرية  تتلخص 
يحكمونه،  وباتوا  العالم،  على  التافهين 
وأن القابلية للتعليب حلّت محّل التفكير 
العميق، ويعطي أالن دونو نصيحة فّجة 
السخرية،  باب  من  العصر،  هذا  لناس 
الكتب  لهذه  لزوم  ال  »بأنه  موجزها 
المعقدة، ال تكن فخوراً، فهذا يظهرك 
جيدة؛  فكرة  أي  تقّدم  ال  متكبراً، 
نظرة  تحمل  ال  للنقد؛  عرضة  فستكون 
شفتيك؛  ارخي  مقلتيك؛  وسع  ثاقبة؛ 
أن  عليك  كذلك؛  وكن  بميوعة  فكر 
الزمن؛  تغير  لقد  للتعليب؛  قاباًل  تكون 
في  بالسلطة  أمسكوا  قد  فالتافهون 
بدرجات  الكوكب  هذا  أرجاء  معظم 

متفاوتة بين المراكز والهوامش«.
التحول؛  هذا  أسباب  عن  ُيسأل  وحين 
في  عاملين،  إلى  ذلك  دونو  يعيد 
في  كما  واالقتصاد،  السوسيولوجيا 
كأبرز  الدولي،  العام  والشأن  السياسة 
الذين  والتافهين  التفاهة  عصر  مظاهر 
شماالً  كله  العام  المشهد  يتسيدون 
وجنوباً، في الكرة األرضية؛ فالعالم كله 

وفي  الكبير،  التفاهة  عصر  على  ُمقدم 
والنتائج  العرب،  بالد  ذلك  من  القلب 
مرحلة  في  أوضاعنا  إليها  آلت  التي 

االنحطاط الراهنة. 
كما تجلّى استمرار تجليات هذا المشهد 
السياسية  وتجلياتها؛  للتفاهة  العام 
على  نشاهده  وما  والفنية،  واإلعالمية، 
والفضائيات  االجتماعي  التواصل  وسائل 
واالنحطاط  السقوط  حجم  عن  المأجورة 

والتفاهة التي تتسيد هذه اللحظة.
أما فكرة دونو األساسية فهي »تركز على 
الديموقراطية  فساد  نتيجة  نعيش  أننا 
المرتبط  التفاهة«  »نظام  مرحلة  التام؛ 
 »médiocratie« الميديا  بتحكم 
الديمقراطي؛  النظام  من  بدالً 
في  ماركس  يستعيد  دونو  فالفيلسوف 
الرأسمالية  المراكز  بلدان  فقدان  ظل 
الديمقراطية،  للقيم والمعاني  المعولمة 
الميديا بكافة  أمام  المجال واسعاً  وترك 
وسائلها وفضائياتها الهادفة إلى تغيير 
ثقافة  لحساب  اإلنسانية  القيم  وتدمير 
نظام  إطار  في  االستغاللية  العولمة 

التفاهة.
التفاهة أيضاً - عند أالن دونو-، تتوالد 
وتتحدر من أنظمة االستبداد العسكرية 
واأليديودينية كما هو الحال في بلداننا 
واالمتداد  بالوجود  وتدين  العربية، 
تدعمها  التي  االستهالك  لثقافة 
يتفوق  وبالتالي  المتوحشة،  الليبرالية 
نظام التفاهة على كل األجهزة الحاكمة؛ 
هي   mediocratie فالميديوقراطية 
التي تتسيد الموقف، وتقود المجتمعات 
والال  والضحالة  السطحية  هاوية  نحو 
مهماً  »ليس  دونو  يقول  هنا؛  معنى... 
أن تكون مثقفاً ألمعياً وال مناضاًل نقياً 
وعليك  بك  وُيْسَتَدلَّ  بك،  ُيَعَترف  لكي 
في ِسجلَّْي الميديا والميديو؛ فاألهم من 
من  سطحياً،  تافهاً  تكون  أن  كله  ذلك 
دون أفق سياسي وال خلفية أيديولوجية 
في  يفوز  فمن  إنساني،  انهمام  وال 
ماليين  يحصد  من  هو  السجلين  هذين 
يصنعون  ممن  والمشاهدات  الاليكات 

والبؤس  الفضائحية  طريق  عن  البوز 
امة في  مة والَفهَّ القيمي، ذلكم هو الَعالَّ
التفاهة  السائد«. وتزداد  التفاهة  نظام 
االنحطاط  اليوم من خالل ظاهرة  تجلياً 
سياسياً  العالم؛  إليه  وصل  الذي  الكبير 
السياسي  الحقل  من  بدءاً  وأدبياً،  وفنياً 
تافهة  شعبوية  شخصيات  وصعود 
السياسي  للمشهد  وتصّدرها  أخالقياً، 
العالم  بلدان  معظم  في  العام،  العالمي 
التابعة  البلدان  في  وكذلك  الرأسمالي، 
وأفريقيا  وآسيا  الالتينية  أمريكا  في 
مصر،  العراق،  )مثال:  العربية  وبالدنا 
المغرب،  الخليج،  دويالت  السعودية، 

ليبيا، السودان ... إلخ(.
اليوم من  البشرية  ففي ظل ما تشهده 
وتراجع  المستويات،  كل  على  سقوط 
ثورية  فلسفية؛  ومكتسبات  قيم  في 
–كما  اإلنسان  »أصبح  نبيله  إنسانية 
الثمن،  رخيصة  سلعة  دونو-  يقول 
على  ال  واالنحطاط«،  التفاهة  زمن  في 
الحاكمة  السياسية  النخبة  مستوى 
العام؛  المجال  أصابت حتى  بل  فحسب، 
فنياً وأدبياً وثقافياً وذوقياً؛ فغابت كل 
اإلنسانية  واإلبداعات  الجميلة،  األفكار 
وفناً،  وأخالقاً  وقانوناً  وفلسفة  فكراً 
مريب  بهبوٍط  العام  المشهد  واكتظ 
لتحّل  والخاّلقة،  النبيلة  اإلنسانية  للقيم 
محلّها كل رداءة وسقوط في كل شيء. 
الراهنة  وفي القلب من عاصفة التفاهة 
أنفسهم  ويقّدمون  العرب،  حكام  يقع 
ومستقبلهم  وحاضرهم  وذواتهم 
من  واالنحطاط،  التفاهات  أنواع  بأحط 
حتى  الوطنية،  دولهم  وانهيار  ضياع 
تجاه  واإلنسانية  العروبية  قيمهم  موت 
بعضهم بعضاً، لحساب السيد األمريكي/ 

الصهيوني.
أن  دونو  آالن  الفيلسوف  يرى  أخيراً، 
الرئيسي  السبب  هي  العولمة  رأسمالية 
ويدعو  التفاهة،  نظام  توليد  في 
أفكارها  كل  ورفض  مجابهتها  إلى 
والمفاهيم  الرؤى  خالل  من  وأساليبها 
الديموقراطية الثورية عموماً، ومن خالل 
خصوصاً،  ماركس  كارل  أفكار  استعادة 
للتصدي  الجماهير  أوساط  في  ونشرها 
المبادئ  واستعادة  التفاهة  ألنظمة 
من  للخالص  النبيلة  الثورية  الرأسمالية وأدواتها.والقيم 
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الجماهيرية  الهبة  أعادت  مرة؛  كل  في  كما 
ومكانة  جوهر  على  التأكيد  األخيرة؛  المقدسية 
المحتل  مع  الوجودي،  الصراع  في  المدينة 
في  يتحدد  الصراع  هذا  كان  وإذا  الصهيوني. 
الواقع وينعكس على كل شبر من أرض فلسطين 
التاريخية، فإنه يتخذ رمزيته العالية والعميقة في 
هذه المدينة بالذات، حيث ال تتحدد فقط المكانة 
النضال  أشكال  أيًضا  بل  السياسية،  أو  المقدسة 

وسبل المواجهة ومعنى التضامن.
جديد  من  نجوا  المقدسيين  أن  أيًضا  شك  وال 
وجس  تجريبهم،  تم  فقد  المقاومة؛  اختبار  في 
وفي  إرادتهم،  مدى  وقياس  صمودهم،  نبض 
عبر  جدال؛  بال  السبق  قصب  حازوا  هذا  كل 
المواجهة،  ميدان  في  وانخراطهم  وحدتهم، 
وتصميمهم على دحر عدوهم ولو بشكل رمزي 
وإجباره على التراجع. ويبقى استخالص الدروس 
مسؤولية  المتواصلة،  القدس  تجارب  من  والعبر 
معلقة لألسف قيد االنتظار؛ بسبب حالة التهتك 
النسيج  وفي  الفلسطيني  السياسي  الوضع  في 

الوطني العام.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا مرتبط بعموم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية الرسمية أو على مستوى 
األحزاب؛ فقد ثبت يقيًنا أن القدس ليست بحاجة لمزيد من الخطب، وال لمزيد من المرشحين والقوائم االنتخابية، 
ألن القدس وأهلها حددوا البوصلة الصحيحة القادرة حًقا على التأشير لالتجاه الصحيح؛ فاالشتباك مع العدو هو 
صندوق االنتخاب، ويجدر بالجمع السياسي القدوم إلى الميدان، ألن الميدان ال يذهب إلى أحد وال يلتحق ببرنامج، 

وال يعنيه اقتتال فئوي أو مناحرة فصائلية ال معنى لها في ساعة الحقيقة.
لقد ثبت أنه حيث يكون مقاومة واشتباك يذهب الناس، والقدس تعيد قلب الواقع المقلوب على رأسه ليقف 
على قدميه؛ فالواقع هو المرجع وليس التنظير والمماحكة السياسية أو النظرية، والواقع في القدس يقول أن 
االحتالل واالستيطان يتغول ويشن الهجمة بعد الهجمة، فال مجال سوى للمنافحة والصمود وشد الناس إلى 

الناس، كتًفا إلى كتف في هذه المعركة المصيرية وغيرها.
برامج  ساحة  هو  القدس  معركة  في  الفلسطيني  الشعب  عموم  دور  يكون  أن  كافًيا  يعد  لم  آخر،  جانب  ومن 
فيه  يتواجد  إلى كل مكان  رمزية  بما هي  تمتد  أن  يفترض  المعركة  أهميتها، ألن  االجتماعي على  التواصل 
الكلية عن العودة إلى صراط برنامج  فلسطيني، وطبًعا تتحمل القوى السياسية المتصدرة للمشهد المسؤولية 
وطني شامل؛ قادر على دمج عموم الشعب في فعل كفاحي موحد؛ يتجاوز حالة العجز المزمن، 
فال تترك كل مدينة لوحدها كما هي القدس اليوم وكما هي غزة باألمس، وهكذا دواليك، 
ليصل األمر بنا أن يجد كل فلسطيني نفسه معنًيا بمصيره الخاص الذي لن يتحقق أبًدا بمعزل 

عن مصير هذا الشعب وهذا الوطن.
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