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من الخيمة إلى الميدان
د. حسن حميد

د. حممد البحي�صي
الإيرانية الفل�صطينية -  رئي�س جمعية ال�صداقة 

بدايًة ل بّد من الت�أكيد على اأن م�صطلح "التطبيع" ل 
ينطبق على ظ�هرة الهرولة جت�ه العدو ال�صهيوين، ف�إّن م� 
يجري اليوم من انهي�ر مل� يظّنه البع�س اأّنه جدار عربي ك�ن 
ي�صتند اإليه الفل�صطيني م� هو اإل ح�لة انك�ص�ف للحقيقة التي ك�نت تختبئ وراء 
بة  هذا اجلدار املوهوم، وهي اأّن هذه الكي�ن�ت املن�صلخة عن �صعوبه�، واملن�صّ
ب�صلة،  الأمة  وظيفة ل متت مل�ص�لح  توؤدي  تزال  ول  ك�نت  الأجنبي،  قبل  من 
وعلى العك�س من ذلك ف�إّنه� عملت طوال وجوده� على الت�آمر على كل ظ�هرة 

اإيج�بية يف هذه الأمة تتعّلق بوحدته�، وحتّرره�، وا�صتقالله�، ونه�صته�..
وم� موقفه� اليوم من فل�صطني �صوى اأحد جتّلي�ت مظ�هر هذا الدور وهذه 
�صد  الكي�ن�ت  هذه  ك�نت  "متى  ونقول:  ال�صم�س،  حتت  جديد  ول  الوظيفة، 
)اإ�صرائيل(، وكم حربً� خ��صته� �صد الكي�ن، ومتى وقفت مع مق�ومة ال�صعب 

الفل�صطيني يف �صي�ق م�صروع التحرير واملواجهة مع العدو؟..
امل��صي،  الفل�صطينية يف  الثورة  الأنظمة دعمت  اإّن هذه  ق�ئل:  يقول  وقد 
هذه  اأغدقت  لقد  نعم،  واأق��ول:  بعينه..  مق�ومً�  ف�صياًل  يدعم  الآن  وبع�صه� 
ميدان  يف  قدرته�  وتعزيز  الثورة  لدعم  ل  الثورة،  مرحلة  يف  امل���ل  الأنظمة 
ثّم  ومن  وتبعيته�،  واحتوائه�،  وحرفه�،  الثورة  هذه  لإخم�د  واإّن���  املن�زلة، 
قي�دة  اأو�صلت  التي  الّندامة،  �صّكة  اإىل  به�  والدفع  ق��راراه���،  على  الهيمنة 
التع�ون  �صرك  يف  وال�صقوط  ب�إ�صرائيل  الع��راف  اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب 
والتن�صيق الأمني معه�.. واكت�صف الن��س مت�أخرين طبيعة هذا الّدور الت�آمري 
والذي مل يتوقف، وتن�وبت دول خليجية بعينه� على هذه املهّمة، وكّله� يف لعبة 
توزيع الأدوار ك�نت تتحرك يف �صي�ق م�صروع اأمريكي �صهيوين، بهدف �صرف 
الفل�صطيني عن ك�مل حّقه يف الأر�س كل الأر�س، والّزج به يف زواريب العن�وين 
الفرعية التي ق�ّصمت ال�صعب الفل�صطيني، و�صّوهت ت�ريخه الكف�حي، و�صربت 
ميم، ومّكنت العدو من اإحك�م قب�صته على املزيد من  م�صروعه الوطني يف ال�صّ
كّله  الدولة، والأخطر من ذلك  الفل�صطينية توطئًة مل�صروعه يهودية  الأرا�صي 
ب�ت املوقف الفل�صطيني )الر�صمي( مبث�بة الغط�ء الذي وظّفه هوؤلء اخلونة 
العدو  اإىل  يعربونه  الذي  واجل�صر  الإ�صرائيلي،  احل�صن  يف  الرمت�ء  ل�صرعنة 

متخذين من املوقف الفل�صطيني )الر�صمي( ح�ص�ن طروادة خلي�ن�تهم..
فعلهم  لهوؤلء  يرّبر  ل  الفل�صطيني  )الر�صمي(  فعله  م�  كل ّ  اأّن  و�صحيح 
اخلي�ين الذي ك�ن �ص�بقً� لذات الفعل، اإّل اأّنه وحتى نكون �ص�دقني مع اأنف�صن�، 

�صّهل عليهم هذ النك�ص�ف الف��صح امل�صني..
اإّن م� يجري اليوم بني اأنظمة اخلي�نة )ال�ص�بقة والالحقة( حتى ل نكون 
خرائط  ر�صم  درك  اإىل  لي�صل  التطبيع  ح��دود  يتج�وز  مبكي�لني  يكيل  مّمن 
جديدة للمنطقة، وبن�ء حت�لف�ت وحم�ور �صد قوى املق�ومة والتحّرر الراف�صة 
للوجود ال�صهيوين، ويف املقدمة منه� اجلمهورية الإ�صالمية ومعه� كل �صرف�ء 
هذه  عن  الإقليمي  امل�صوؤول  ال�صهيوين  العدو  يكون  بحيث  ومق�وميه�،  الأّم��ة 

التح�لف�ت التي يديره� الأمريكي ..
الأم��ة  اأب��ن���ء  على  �صُتفر�س  املواجهة  من  جديدة  حقبة  اأّن  يعني  وه��ذا 
واأحراره�، واأّن مع�دلت جديدة �صتدخل على خّط هذه املواجهة، مّم� ي�صتدعي 
الوعي واجلدّية اأكرث واأكرث، وا�صتدع�ء كل عن��صر القوة يف الأمة و�صّخه� يف 
هذه املواجهة امل�صريية التي ل ن�صك اأبدًا اأنه� �صتكون ل�ص�لح الأمة  وحّقه� يف 

احلرية وال�صتقالل.  
ِقّ َعَلى اْلَب�ِطِل َفَيْدَمُغُه َف�إَِذا ُهَو َزاِهٌق..{ } َبْل َنْقِذُف ِب�حْلَ

والع�قبة للمتقني ..
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التطبيعية  اخلي�نية  وال�صفق�ت  املوؤامرات  خ�صم  يف 
ال�صهيوين،  الكي�ن  م��ع  عربية  دول  تنتهجه�  ال��ت��ي 
اأق�مت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية، امللتقى 
عنوان  حتت  للتطبيع  الراف�س  الفل�صطيني  ال�صب�بي 
الدكتور  اجلمعية  رئي�س  مب�ص�ركة  خي�نة"،  "التطبيع 
حممد البحي�صي وكوادر واأع�ص�ء الهيئ�ت يف اجلمعية.  
ال�صالمية  اجلمهورية  �صفري  �صع�دة  امللتقى  ح�صر 
�صفريي  و�صع�دة  اآب���دي  ترك  جواد  بدم�صق  الإيرانية 
فنزويال وكوب� بدم�صق وممثلون عن �صف�رة اجلمهورية 
الع�م  املدير  املفت�ح  خلف  والدكتور  بدم�صق  اليمنية 
ف�ص�ئل  وممثلو  �صورية   – الدولية  القد�س  ملوؤ�ص�صة 
املق�ومة الفل�صطينية والفع�لي�ت الثق�فية والجتم�عية 
الفل�صطينية وال�صورية وح�صد من ال�صب�ب املق�وم ومن 
والعربية  وال�صورية  الفل�صطينية  الإعالمية  الو�ص�ئل 
والإيرانية والأخوة اأع�ص�ء الهيئ�ت يف جمعية ال�صداقة 
-9-12 ال�صبت  اليوم  وذلك   .. الإيرانية  الفل�صطينية 

التج�رية  املع�هد  خريجي  جمعية  م��درج  على   2020
بدم�صق ..

بداأت اأعم�ل امللتقى ب�لرحيب ب�لأخوة امل�ص�ركني من 
ال�صب�بي  العمل  هيئة  م�صوؤول  مو�صى  حممود  الأخ  قبل 
من  اآي���ت  بتالوة  ق���م  وال��ذي  اجلمعية  يف  والطالبي 
ال�صهداء  اأرواح  على  الف�حتة  وق��راءة  احلكيم  الذكر 
الأبرار وال�صتم�ع لالأن��صيد الوطنية ال�صوري والإيراين 
الأول  فيديو":  "فلمي  ع��ر���س  ومت  والفل�صطيني. 
ال�صب�بي  للملتقى  فل�صطني  يف  ال�صهداء  اأبن�ء  "ر�ص�لة 
ال�صب�ب  "راأي  للتطبيع" والث�ين  الراف�س  الفل�صطيني 
بعد  ال�صهيوين".  الكي�ن  مع  التطبيع  يف  الفل�صطيني 
�صع�دة  املح��صرون  فيه�  �ص�رك  ن��دوة  اأقيمت  ذل��ك 
ال�صفري الإيراين بدم�صق جواد ترك اآب�دي والإعالمية 
�صورية  يف  املي�دين  قن�ة  مكتب  مديرة  ن��صيف  دمي� 
والأ�صت�ذ حممد احلوراين رئي�س فرع دم�صق يف احت�د 
الكت�ب العرب والأخ خ�لد عبد املجيد اأمني ع�م جبهة 
الن�ص�ل ال�صعبي الفل�صطيني. وقد اأدار الندوة الأ�صت�ذ 

عمر جمعة امل�صوؤول الثق�يف يف اجلمعية.

بداية قدم �صع�دة ال�صفري جواد ترك اآب�دي ال�صكر جلمعية 
ال�صداقة على تنظيم امللتقى، وحتدث عن قدا�صة وعظمة 
ال�صب�ب  ب��دور  واأ���ص���د  ل�صطينية،  ال��ف  الق�صية  واأهمية 
ال�صب�ب  داع��ي��ً�  وامل��ج���لت  امل��ي���دي��ن  جميع  يف  ال��ف���ع��ل 
للتم�صك بق�صيتهم واأر�صهم حتى احل�صول على حقوقهم 
ب�أن  وتعتز  تفتخر  الإ�صالمية  اأن اجلمهورية  واأكد  ك�ملة. 
فل�صطني،  وغدا  اإي��ران  اليوم  البداية  منذ  �صع�ره�  يكون 
ان  واأو�صح  الن�صر.  يتحقق  اأن  اإىل  ال�صع�ر  و�صيبقى هذا 
الفل�صطينية ل عالقة له ب�جلفرافي�  الدف�ع عن الق�صية 
ول من منطلق عرقي ولغوي واإن� هو واجب علين�، م�صددا 
اأن اإيران �صوف تبقى تدافع عن هذه الق�صية دون تقوقع 
الق�صية  خ��الل  من  يريد  ترامب  اأن  وق���ل  م�ص�ومة.  اأو 
الفل�صطينية واتف�قي�ت الذل بني العرب املطبعني والكي�ن 
ال�صهيوين الرويج لإع�دة انتخ�به وحتقيق غ�ي�ته. وعن 
العرب املطبعني ق�ل اأنهم ل ميثلون اإل اأنف�صهم واتخذوا 
بذالك قرار الذل والع�ر وانهم لي�صو من الت�ريخ. واعترب 
انهم يلقون ب�أنف�صهم اإىل وادي التيه، واأكد اأن اجلمهورية 
لكل  املحبة  يد  متّد  و�صتبقى  زالت  وم�  ك�نت  ال�صالمية 
لكل  والت�صدي  ب�حلق  ب�لتزامه�  تقوى  واإن��ه���  ال�صعوب 

املخطط�ت ال�صيط�نية يف املنطقة ..
املخطط�ت  ن��صيف عن  الإعالمية دمي�  بدوره� حتدثت 
اإ�صغ�ل ال�صعوب  التي ع�صفت ب�ملنطقة والتي عملت على 
بق�ص�ي�ه� الداخلية والبتع�د عن الق�صية الفل�صطينية وكل 
هذا بداأ مع م� ي�صمى ب�لربيع العربي .. وق�لت انن� اليوم ل 
ن�صهد حراك� يف ال�ص�رع العربي جت�ه الق�صية الفل�صطينية 
وانه مل يعد هن�ك ذلك احلم��س الذي كن� ن�صهده �ص�بق� 
.. واكدت ان و�ص�ئل الإعالم اخلليجية عملت طوال الوقت 
يف خدمة امل�ص�ريع ال�صهيونية ب�لرويج له� وا�صت�ص�فته� 
احلي�ة  �صعوبة  اإىل  وا�ص�رت   .. ال�صهيونية  لل�صخ�صي�ت 
التي �ص�همت يف تراجع الق�صية الفل�صطينية لدى ال�صعوب 
�صد  امل�صبوهة  الإع��الم��ي��ة  احل��م��الت  ع��ن  وحت��دث��ت   ..

الق�صية الفل�صطينية وخطورته� على ال�صعوب ..
جمعية  �ص�كرا  حوراين  حممد  الدكتور  الأخ  وحتدث  كم� 
ال�صداقة على تنظيم امللتقى وا�ص�د بدوره� يف ن�صر ثق�فة 

هو  الأ�ص��صي  النهج  ان  واأكد  ن�ص�ط�ته�،  خالل  من  املق�ومة 
املق�ومة وان تبقى فل�صطني ح��صرة يف كل املي�دين. وحتدث 
والكي�ن  العربية  الأنظمة  من  عدد  بني  الثق�يف  التطبيع  عن 
ت�صويه  على  يعمل  ال�صهيوين  العدو  ان  وق���ل  ال�صهيوين، 
ج�هزين  نكون  ان  واأك��د   .. احلق�ئق  وتزييف  العربي  الوعي 
العديد  هن�ك  ان  اىل  واأ�ص�ر   .. امل�ص�ريع  هذه  ملواجهة  دائم� 
من ال�صوات الراف�صة للتطبيع وخ�صو�صً� يف اأو�ص�ط املثقفني 
فل�صطني  تكون  التي  الثق�فية  الفع�لي�ت  بدور  واأ�ص�د  العرب، 

ح��صرة فيه� والتي تدعو ملواجهة التطبيع بكل ا�صك�له ..
و حتدث الأخ خ�لد عبد املجيد الأمني الع�م جلبهة الن�ص�ل 
انه  �صيم�  ل  امللتقى  اأهمية  على  موؤكدا  الفل�صطيني  ال�صعبي 
املنطقة  يف  ايج�بي  اأثر  الفع�لي�ت  لهذه  وان  ال�صب�ب  ب��صم 
ظل  يف  وال��ت��خ��ب��ط  ال�صعبة  ال��ظ��روف  ه���ذه  يف  وخ�ص�صً� 
اللتزام  اىل  ال�صب�ب  ودع�  كبرية.  ودولية  اقليمية  جت�ذب�ت 
الوطنية،  واملواقف  ب�حلقوق  والتم�صك  الع�دلة  بق�ص�ي�هم 
م�صريًا اىل الت�صحي�ت التي قدمه� حمور املق�ومة يف مواجهة 
يف  العدو  ان  واك��د  املنطقة،  يف  ال�صهيونية  املخطط�ت  كل 
م�أزق رغم مل م� يح�صل من اتف�قي�ت مع اأنظمة عربية وان 
الن�صح�ب المريكي من العراق يوؤكد ان العدو يف م�أزق، وق�ل 
لذلك  املق�ومة  حمور  مع  ال�ص�ملة  املواجهة  يخ�صى  العدو  ان 
يلج�أ اىل التطبيع وعقد اتف�قي�ت مع بع�س الأنظمة العربية،  
واأ�ص�د  العدو،  هذا  منه�  يع�ين  التي  الثغرات  �صد  اأج��ل  من 
بدور حرك�ت املق�طعة يف الع�مل والتي تقلق كي�ن العدو. وعن 
ال�ص�حة الفل�صطينية ق�ل انه رغم امل�آ�صي التي متر به� تبقى 
م�صلحتن� الوطنية ان نكون موحدين يف مواجهة املخطط�ت 
التطبيع  والآن  وال�صم  ال��ق��رن  و�صفقة  اأمريكية  ال�صهيو 
العربي. وا�ص�د مبق�ومة ال�صب�ب الفل�صطيني على حدود غزة 
اإىل املف�و�ص�ت مع  العودة  واأكد على خطورة  وكل فل�صطني،  

العد ال�صهيوين التي ل تنفع ..
احل�صور  م��ن  ع��دد  وق��دم  النق��س،  ب���ب  فتح  مت  ذل��ك  بعد 
جم��م��وع��ة م��ن الأ���ص��ئ��ل��ة وامل����داخ����الت، ح��ي��ث ق����م الأخ����وة 
املح��صرون ب�لإج�بة عليه�  وتو�صيحه�. ويف اخلت�م األقى الأخ 

حممود مو�صى البي�ن اخلت�مي ال�ص�در عن امللتقى.

جمعية �ل�سد�قة �لفل�سطينية �لإير�نية تعقد �مللتقى �ل�سبابي �لفل�سطيني
 �سد �لتطبيع مع �لكيان �ل�سهيوين
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نوذج�  ميثل  ال��ذي   ، الفل�صطيني  التحرير  جي�س  قي�دة 
للوحدة الوطنية الفل�صطينية، وم� ينتظره من دور يف معركة 

حترير فل�صطني الآتية حتمً�..
واأكد  اجلمعية،  بوفد  ال�صلطي  العميد  �صي�دة  رحب  ب��دوره 
على دور جي�س التحرير الفل�صطيني يف املعركة �صد امل�صروع 
ال�صهيوين، وال�صتعداد الدائم من خالل الإعداد والتدريب 
والإره�ب  العدوان  لقوى  والت�صدي  املواجهة  اأعب�ء  لتحمل 
املتني  اجل�صر  متثل  التي  و�صورية  الفل�صطيني  �صعبن�  �صد 

ملحور املق�ومة . 
واأكد الطرف�ن اأن كل م� يح�ك من اتف�قي�ت وموؤامرات �صد 
واأن  الف�صل  م�صريه  املق�ومة  وحمور  الفل�صطينية  الق�صية 

املق�ومة �صتنت�صر. 
�لدكتور �لبحي�سي يتحدث عن �ل�سهيد قا�سم �سليماين

الإعالمية )جمموعة  الفتح  رواية  اأجرته جمموعة  لق�ء  يف 
البحي�صي  حممد  الدكتور  مع  اآوين������ي(  مرت�صى  ال�صهيد 
ال�صهيد  عن  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  رئي�س 

ق��صم �صليم�ين، بت�ريخ 8- 9- 2020.
 حتدث الدكتور عن �صخ�صية ال�ص������هيد واأبع�ده� العق�ئدية 
اجلمهورية  ع��ن  ال��دف���ع  يف  ودوره  والأخ��الق��ي��ة  والعملية 
التي  فل�ص������طني  يف  �صيم�  ول  وامل�صت�صعفني،  الإ�ص��������المية 
له  و�صهد  دم��ه،  �صبيله�  يف  وب��ذل  لل�صهيد،  هم  اأك��رب  ك�نت 
يف  دوره  اإىل  اإ�ص�فة  ال��دور،  بهذا  الأ�صدق�ء  قبل  الأع��داء 
الت�صدي للمج�ميع الإره���������بية يف كل من �صورية والعراق 
لكل  ملهمً�  ال�صهيد  �ص�ر  وكيف  بهم،  الهزمية  واإحل���ق��ه 
وروؤيته  املتميز  ح�صوره  خالل  من  امل������ق�وم������ة  خط  اأبن�ء 
اإىل  اله�دف،  امل�������ق�وم  الإ�صالم  �صي�ق  يف  ال�صراتيجية 
الك�����ي�ن  الأخطر  ومرتكزه  ال�صتكب�ري  امل�صروع  هزمية 
الأم��ة  ووح���دة  امل��ق��د���ص���ت  وت������حري������ر  ال�ص�����هيوين 
النفر  لأولئك  مث�ًل  ال�ص�������هيد  ك���ن  وكيف  ونه�صته�.... 
اهلل  رزقه  حتى  وال�ص�������هداء  لل�ص�������ه�دة  الع��صقني  القليل 

اإي�ه� فك�نت نعم اخل�متة وح�صن امل�آب.

�جلمعية تزور مكتب ممثل �سماحة �لإمام �لقائد
الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  وفد من جمعية  زار        
مكتب  اجلمعية  رئي�س  البحي�صي  حممد  الدكتور  برئ��صة 
ممثل �صم�حة الإم�م اخل�من��ئي يف �صورية �صم�حة اآية اهلل 
اأبو الف�صل الطب�طب�ئي الإ�صكذري/حفظه اهلل " ، وذلك 
بت�ريخ 17 اأيلول 2020 يف مكتب املمثلية يف منطقة ال�صيدة 

زينب " عليه� ال�صالم " جنوب دم�صق ..
ل�صم�حة  و�صكره  امتن�نه  عن  البحي�صي  الدكتور  اأع��رب 
اجلمعية  لعمل  دع��م  م��ن  يقدمه  مل���  الف�صل  اأب��و  ال�صيد 
الإم���م  بفكر  ممثال  املخيم�ت،  يف  الفل�صطيني  ولل�صعب 
" والإم���م اخل�منئي/ حفظه اهلل   " رحمه اهلل  اخلميني 
الداعم لفل�صطني وق�صيته�، كم� ا�صتعر�س الدكتور جممل 
جرمية  واآخ��ره���  الفل�ص���طينية  الق�ص��ية  يف  ال��ت��ط��ورات 
على  واآث����ره  ال�ص��هيوين  الكي�ن  م��ع  اخلليجي  التطبيع 

الق�صية الفل�ص���طينية ..
عن  معربً�  اجلمعية  بوفد  ال�صيد  �صم�حة  رح��ب  ب���دوره 
تقديره  للدور التي تقوم به اجلمعية ، موؤكدًا على ا�صتمرار 
اأكد  كم�  اجلمعية،  لعمل  الإم����م  مكتب  يف  الأخ���وة  دع��م 
على  �صلبً�  مردوده�  �صيوؤول  التطبيع  جرمية  اأن  �صم�حته 
اإرادة  يكبح  لن  ال�صنيع  الفعل  ه��ذا  واأن  املطبعة  ال��دول 
ال�صعب الفل�ص���طيني الذي ي�صعى ويق�وم من اأجل حت���رير 

فل�ص��طني واإزالة الك����ي�ن ال�ص�هيوين من الوجود .. 

�لوطني  و�مل�سروع  �لق�سية  بعنو�ن  ندوة فكرّية 
�لفل�سطيني... �إىل �ين؟

بدعوة من جلنة كو�ص�ن حلم�ية الراث الفل�صطيني يف 
اجلبهة  يف  والتوجيه  الع��الم  وق�صم  دّن��ون  خ�ن  خميم 
منطقة  يف  الع�مة  القي�دة  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية 
خميم خ�ن دنون، اأقيمت ندوة فكرّية بعنوان )الق�صية 
ح��صر  اي��ن؟(.   اإىل  الفل�صطيني...  الوطني  وامل�صروع 
جمعية  رئي�س  البحي�صي  حممد  ال��دك��ت��ور  ال��ن��دوة  يف 
ال�صداقة الفل�صطينية ، واأداره� ال�صت�ذ غ�ّص�ن ابراهيم 
يوم  وذلك  املخيم.  ومثقفي  من��صلي  من  عدد  بح�صور 

ال�صبت 2020/9/5 يف مقر القي�دة الع�مة 
م�صرية  حم��صرته  يف  البحي�صي  الدكتور  ا�صتعر�س   
عنوان  معتربًا  الفل�صطينّية،  الوطنية  الهوّية  ت�صّكل 
املح��صرة مبث�بة ال�صوؤال املفت�حي الذي افتقدته �ص�حة 
اأدائه� لالإج�بة  العمل الوطني الفل�صطيني، ومل ترق يف 

ويف نه�ية اللق�ء اأهدى �صم�حة ال�صيد كت�ب ق�صية فل�صطني 
لوفد اجلمعية ) وهو عب�رة عن كلم�ت الم�م اخل�منئي حول 
ق�صية فل�صطني الذي متت ترجمته حديث� بجهود موؤ�ص�صة دار 

الثورة الإ�صالمية (
وتزور �مل�ست�سار �أبو �لف�سل �ساحلي نيا يف دم�سق 

الإي��ران��ي��ة  الفل�صطينية  ال�����ص��داق��ة  جمعية  م��ن  وف��د  ق���م 
ال�صداقة  جمعية  رئي�س  البحي�صي  حممد  الدكتور  برئ��صة 
ني�  �ص�حلي  الف�صل  اأبو  الأخ  بزي�رة  الإيرانية  الفل�صطينية 
امل�صت�ص�ر الثق�يف للجمهورية الإ�صالمية الإيرانية يف دم�صق 

وذلك بت�ريخ 2020/9/19 
جهوده  على  و�صكر  تقدير  �صه�دة  اجلمعية  وف��د  له  وق��دم 
يف  اجلمعية  ودع���م  الفل�صطيني  ال�صعب  خل��دم��ة  اخل���رية 
ن�ص�ط�ته� خالل فرة عمله التي انتهت يف �صورية. ومتنى له 

وفد اجلمعية دوام ال�صحة والع�فية
�جلمعية يف زيارة تهنئة للعميد �أكرم �ل�سلطي

زار وفٌد من جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية العميد 
التحرير  اجلي�س  اأرك���ن  هيئة  رئي�س  ال�صلطي  اأك��رم  الركن 
الفل�صطيني  وتراأ�س الوفد  الدكتور حممد البحي�صي رئي�س 
الأرك���ن  لهيئة  ق�ئدًا  بتعيينه  التهنئة  قدم  حيث   ، اجلمعية 

خلفً� لل�صهيد اللواء حممد ط�رق اخل�صراء .
يف  الكبرية  ثقته  عن  البحي�صي  حممد  الدكتور  اأعرب  وقد 
له يف  اأوكلت  التي  الأم�نة  على حتمله  وقدرته  اأكرم  العميد 

ن�ساطات جمعية �ل�سد�قة �لفل�سطينية �لإير�نية 

منظمة  ن�ص�أة  ا�صتعر�س  كم�  جوهريته،  رغم  عليه 
وولدة  او���ص��ل��و  اىل  و���ص��ول  وم�صريته�  ال��ت��ح��ري��ر 
ال�صلطة، وكيف ف�صلت احلركة الوطنية الفل�صطينية 
التي  التحررية  الوطنية  امله�م  من  اي  حتقيق  يف 
ك�نت مربر وجوده�، واّكد الدكتور البحي�صي على 
اأن تنطلق  اإع�دة �صي�غة امل�صروع الوطني يجب  اّن 

من وحدة ال�صعب الفل�صطيني،
للدكتور  كو�ص�ن  جلنة  قّدمت  املح��صرة  نه�ية  يف   
يف  الثق�يف  امل�صوؤول  جمعة  عمر  ول��الخ  البحي�صي 

اجلمعية �صه�دتي ع�صوية فخرية يف اللجنة.
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تنب�أ الك�تب الأمريكي الفني توفلر اأن 
و�صوف  ال�صوفيتية  اللحظة  دخلت  اأمريك� 
واأن  ال�صوفيتي،  الحت���د  انه�ر  كم�  تنه�ر 
ال�صكري  مثل  ت��رام��ب  الأم��ري��ك��ي  امل��ه��رج 
يف  ي�صقط  اأن  ميكن  يلت�صني  ال�صوفيتي  
كم�  العظمى،  القوى  وف��ج���أة.  حلظة  اأي��ة 
اإنه� عمالق  ق�ل م�و ت�صي تونغ ذات يوم، 
العمالق  يرنح  وح��ني  ط��ني  م��ن  بقدمني 
ف���إن  ف���رق  ل  ت��ه��ري��ج  اأو  �صكر  حل��ظ��ة  يف 
ت��ت��داع��ي���ن  ���ص��وف  الطينيتني  ال��ق��دم��ني 
الال�صقة  ال�صمغية(  امل���دة   ( وتتال�صى 
تختفي  �صوف  ال�صي�ق  ه��ذا  ويف  فيهم�، 
الع�صر.  ه��ذا  نت�ج  ه��ي  مب���  ال�صهيونية 
الأب��ي�����س يف 15  ال��ب��ي��ت  اح��ت��ف���ل  اإن 
���ص��ب��ت��م��رب ه���و اأح�����د م��ظ���ه��ر ال��ت��ه��ري��ج 
الرامبي التي تت�صم ب�لبلطجة  وامل�في�وية 
وم�صيحيته  والإجرام  والكذب  والعن�صرية 
عبث  م��ن  ال����خ،   و  و..  و..  ال�صهيونية 
ل�صل�صلة  ت��ت��وي��ج��ً�  ال�����ص��ع��وب  مب�����ص���ئ��ر 
ال�صعودي،  النظ�م  منحه�  التي  »الهداي�« 
البحريني،  ووكليه  الإم�راتي  حليفه  عرب 
مُيّثل  اجل��وه��ر،  ويف  ال�صهيوين.  للكي�ن 
»اتف�قي�ت  عليه  يطلقون  م�  على  التوقيع 
ال�����ص��الم« حم��ّط��ة ت���أ���ص��ي�����س اإ���ص���ف��ي��ة يف 
و�صعب  ف��ل�����ص��ط��ني  ا���ص��ت��ه��داف  خم��ّط��ط 
وال��ذي  و�صعوبً�،  دوًل  واملنطقة  فل�صطني 
اأهدافه  من  وا�صعة  مروحة  عر�س  ميكن 
وال��دول��ي��ة.  والإقليمية  املحلية  ونت�ئجه 
وال����دول  ال��ك��ي���ن���ت  م��ن  ل��ك��ّل  ك����ن  واإذا 
التي  م�ص�حله�  فيه  امل�صركة  واجله�ت 
الق�صية  ت�صفية  ه���دف  ع��ن��د  ت��ت��ق���ط��ع 
املوؤكد  ف�إن  املق�ومة،  وحمور  الفل�صطينية 
اأ�صح�به.  على  �صينقلب  املخّطط  هذا  اأن 
ل��ف��د حَت���ّق���ق ل���رام���ب ون��ت��ن��ي���ه��و م� 
اأراداه. فقد جمع� م� تي�ّصر لهم� من عرب 
والعم�لة  اخلي�نة  جتذرت  الذين  التطبيع 
ي�أمل  التي  ال�صورة  ليلتقط�  جين�تهم   يف 
الث�ين  ويتطّلع  انتخ�بيً�،  تفيده  اأن  الأول 
من  وينجو  �صي��صيً�  ي�صتثمره�  اأن  اإىل 
على  الثن�ن  ويراهن  ق�ص�ئيً�،  مالحقته 
املنطقة،  يف  ج��دي��دًا«  »ت�ريخً�  َتفتتح  اأن 
�صّم�ه�  كم�  امللتوية«  »املق�ومة  من  بعيدًا 
منه�.  �صيئً�  يختربوا  الذين  مل  زاي��د،  اآل 
ب��صم  ن�طقني  اأنف�صهم  بوا  َن�صّ ذلك،  مع 
لُينّظروا  مب�ص�حله�،  وع�رفني  ال�صعوب، 
�صي�أتي  الذي  ال�صلمي"  ب�"التع�ي�س  عليه� 
له� ب�لزده�ر والتقّدم !!. لكن، �صرع�ن م� 
الرّد من موقع متقّدم يف »املحور  ج�ءهم 
امل��ل��ت��وي« ع��ل��ى ح���ّد ت��ع��ب��ري ع��ب��د اهلل بن 
�صّك�ن  اأرعبت  التي  غزة  داخل  من  زايد، 
اأن  واملُطّبعني معه  العدو  واأفهمت  اأ�صدود، 
وف�ص�ئل،  �صعبً�  الفل�صطينية،  املق�ومة 
ه��ي ال��وح��ي��دة ال���ق����درة ع��ل��ى امل��واج��ه��ة.

من دون حّل ق�صية فل�صطني، حتى لو حتت 
�صقف »اأو�صلو« )املرفو�س طبعً�(. ولتربير 
ه���ذا ال��ت��وّج��ه، ك����ن ل ب���ّد م��ن ال��روي��ج 
ك�ن  لو  حتى  اإي��ران،  هو  خ�رجي،  لتهديد 
وال�صالح  ب�مل�ل  فل�صطني  ملق�ومة  داعمً� 
الأثم�ن  ذل��ك  اأج��ل  من  ويدفع  وامل��وق��ف، 
القت�ص�دية وال�صي��صية. لكن لأن املُطّبعني 
اخلي�ر،  هذا  يف  جم�راته�  ي�صتطيعون  ل 
ب�لع�ر،  امللوثة  خلفي�تهم  على  وللتغطية 
يعمدون اإىل الت�صكيك يف ني�ته� واأهدافه�، 
»�صلب«  فيه  ي�صتطيعون  ال��ذي  الوقت  يف 
ق�صية  تبّني  ع��رب  فل�صطني  راي���ة  اإي����ران 
�صيجد  وب��ذل��ك  �صعبه�،  ودع���م  الأخ����رية 
البيئة  يف  ك�فة  بتي�راتهم  الفل�صطينيون 
اإي��ران،  ويف  احل��صنة،  العربية  الإقليمية 
املق�وم  موقفهم  ز  ُتعزِّ التي  ال�صراتيجية 
هذا  رف�س  ت�أكيد  )م��ع  التف�و�صي  وحتى 
املنهج يف مواجهة الحتالل ال�صهيوين(. 
وهكذا، يتّم اجلمع بني »قطع الطريق« على 
اإيران، ودعم ق�صية فل�صطني و�صعبه�. لكن 
على  وخ�صيتهم  املُطّبعني،  موقف  حقيقة 
املتحدة  للولي�ت  تبعيتهم  قبل  عرو�صهم، 
الداعمة لالحتالل الإ�صرائيلي، هم� اللت�ن 
ح�لت� وحتولن دون تبّنيهم خي�ر التحرير. 
ت�صعيد  ي�صتهدف  اآخ���ر،  ج�نب  م��ن 
امل�ص�ر التطبيعي اإحداث ثغرة يف احلراك 
الفل�صطيني الر�صمي والدبلوم��صي اله�دف 
اإىل بلورة موقف �صي��صي خ�رجي لتطويق 
يقوم  م�  اإن  اإذ  القرن«،  »�صفقة  خمّطط 
نتني�هو،  بني�مني  العدو،  وزراء  رئي�س  به 
يرمي اإىل القول اإن اإ�صرائيل ب�تت مقبولة 
الدولية  الأر�صية  تهيئة  وب�لت�يل  عربيً�، 
هذا  و�صمن  ال�صّم.  خمّطط  تنفيذ  لتقّبل 
الإط�ر، ي�أتي حديثه عن اأن »اإ�صرائيل دولة 
غري معزولة« نتيجة هرولة اأنظمة التخ�ذل 
م��ع��ه���. ولإجن�����ح  ال��ت��ط��ب��ي��ع  اإىل  وال���ع����ر 
عزل  م�ص�عي  �صتتعّزز  امل��خ��ّط��ط،  ذل��ك 

وت�صويه  مق�ومته،  وخنق  فل�صطني،  �صعب 
الفل�صطيني  ميلك  اأن  من  وب��دًل  ق�صيته. 
العرب،  بالد  بني  التنقل  يف  مفتوحً�  حقً� 
ي��ت��ب���ه��ى ب��ن��ي���م��ني ن��ت��ن��ي���ه��و ب��زي���رات��ه 
وب���إج��رائ��ه  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  م��ن  للعديد 
الإق��ل��ي��م،  ك���ّل  »م���ع  �صي��صية  ات�����ص���لت 
كثرية  واإ�صالمية  عربية  »دوًل  اأن  ويوؤكد 
املزعوم. �صالم"  "اتف�ق�ت  اإىل  �صتن�صّم 
الأخرية  املطبعني  لقد دفعت خطوات 
الفل�صطينية  ال�صي��صية  احل�لة  مكون�ت 
بينه�  م��ن  ج��دي��دة  خ��ط��وات  ات��خ���ذ  نحو 
الجتم�ع الذي �صم الأمن�ء الع�مني للقوى 
والف�ص�ئل الفل�صطينية بت�ريخ 2020/9/3 
يف رام اهلل وبريوت، والذي خرج بقرارات 
متقدمة من �ص�أن تنفيذه� اأن ينقل الرف�س 
خ�نة  من  واأهدافه�  لل�صفقة  الفل�صطيني 
يف  مواجهته�  دائ���رة  اإىل  امل��وق��ف  اإع���الن 
امل��ي��دان وال�����ص��ي������ص��ة. وك����ن وا���ص��ح��ً� يف 
املواجهة  ه��ذه  خو�س  اأن  ال��ق��رارات  ه��ذه 
عملية  خطوات  اتخ�ذ  ب�ل�صرورة  يتطلب 
موحدة ت�صع جميع الإمك�ن�ت الفل�صطينية 
ال�صي��صية وال�صعبية املت�حة يف خدمة هذه 
ا�صتحق�ق�ت  مع  مت�مً�  والقطع  املواجهة، 
العملية  بخ�صو�س  ال�ص�بقة  اخل��ي���رات 
على  النق�ص�م  ملف  وو���ص��ع  ال�صي��صية، 
ال�صي��صية  الوحدة  ب��صتع�دة  احل��ل  �صكة 
املواجهة. �صي�ق  يف  وامليدانية  والتنظيمية 
ل��ق��د ���ص��ه��د ال��ن�����ص��ف ال���ث����ين من 
ث��م���ن��ي��ن��ي���ت ال���ق���رن امل������ص��ي حم����ولت 
اإقليمية - عربية – دولية، لتهمي�س الع�مل 
واإنع��س  املنطقة،  الفل�صطيني يف مع�دلت 
اإجن�����زات  ���ص��ط��ب  اإىل  ت��ه��دف  م�����ص���ري��ع 
وب�صكل  الفل�صطيني  ال��وط��ن��ي  ال��ن�����ص���ل 
خ������س ح��ق ت��ق��ري��ر م�����ص��ريه ووح��دان��ي��ة 
الفل�صطينية،  التحرير  متثيله عرب منظمة 
هويته  طم�س  م�ص�ريع  على  انت�ص�ره  بعد 
الوطنية التي ن�صطت عقب نكبة فل�صطني. 
وك�ن الرد الفل�صطيني على ذلك ب�نتف��صة 
���ص��ع��ب��ي��ة ع����رم���ة و���ص���م��ل��ة وم��ت�����ص���ع��دة 
واأجربت   ،1987 الع�م  اأواخ��ر  يف  ا�صتعلت 
على  املنطقة  دول  وقبله  ال��دويل  املجتمع 
الفل�صطينية  للق�صية  الع��ت��ب���ر  اإع�����دة 
وم��ن��ظ��م��ة ال���ت���ح���ري���ر ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة.
الظروف  اختالف  من  الرغم  وعلى 
القريبة  التجربة  اأن  اإل  الوقت،  ذلك  منذ 
الفل�صطيني  الع�مل  اأهمية  اأكدت  والبعيدة 
يف اإيق�ف اأو جلم الكثري من امل�ص�ريع التي 
الفل�صطينية،  الق�صية  �صطب  ا�صتهدفت 
يف  الفل�صطيني  العمل  ي��ك��ون  اأن  ���ص��رط 
املواجهة موحدًا على ال�صعيدين ال�صي��صي 
م��وح��دة،  وطنية  ق��ي���دة  وع��رب  وال�صعبي 
التحرري.  الوطني  الربن�مج  راي��ة  وحتت 

ال����ع����ار.....اأي����ت����ام ع��ل��ى م���ائ���دة ال��ل��ئ��ام

والإ�صرائيليون،  الأم��ريك��ي��ون  وي���أم��ل 
بهم  �صيلتحقون  والذين  بهم   وامللتحقون 
اأم�م  اأن ي�صعوا الفل�صطينيني  من العرب، 
خي�ر وحيد ل ث�ين له، هو قبول الحتالل 
ي�صري  احل���ل  واق��ع  فيم�  معه،  والتع�ي�س 
اأك��رث  ب���ت  الفل�صطيني  ال�صعب  اأن  اإىل 
واأن  الوطنية،  وحقوقه  مبق�ومته  مت�ّصكً� 
اإراح��ت��ه من  اأك��رث من  يفعل  لن  يجري  م� 
ال��ذي��ن ظ��ّل��وا ميّنونه  ال��رم���دي��ني،  ع��بء 
ب�لدعم اللفظي، ويتواط�أون عليه من حتت 
من  ع���ره��م  ع��ن  ال��ي��وم  وك�صفوا  الط�ولة 
فوقه�. ويدرك �صعب فل�صطني، اأكرث من اأّي 
وقت م�صى، اأن ل خي�ر اأم�مه اإل املق�ومة 
والنتف��صة، �صوى الدليل الأكرب على ذلك.
ول ي��خ��ف��ى ع��ل��ى امل��ت���ب��ع��ني ل��الأم��ور 
عربية  اأنظمة  ثمة  اأن  الو�صوح  ومبنتهى 
�صتلتحق   الأمريكي  ال�صغط  حتت  اأخ��رى  
ب��رك��ب ع����ر امل��ط��ب��ع��ني، ت��ه��دف، بهدف 
اأّي  على  الره�ن  الفل�صطينيني من  جتريد 
الطوق  ب���أن  واإ�صع�رهم  عربية،  ح��صنة 
اإيه�مهم  وب��ه��دف  حولهم،  حمكمً�  ب���ت 
ب�أنهم اأم�م خي�رين ح�صرًا: اإّم� ا�صتمرار 
ال���واق���ع األح���ت���اليل ال��ق���ئ��م م���ع اأث��م���ن 
و�صي��صية،  واأمنية  اقت�ص�دية  مت�ص�عدة 
اأو القبول ب�ل�صقف الذي ي�صعه كي�ن العدو 
الحتالل  تكري�س  واملتمّثل يف  ال�صهيوين، 
و�صرعنته مع بع�س الت�صهيالت القت�ص�دية 
اإط���ر  يف  بق�ءهم  ت��ع��ّزز  التي  امل�صبوطة 
املنظومة  هذه  وحت�ول  ال�صهيوين.  الأ�صر 
الفل�صطيني  ال�ص�رع  على  ال�صغط  العربية 
ج��زءًا  ال�صهيوين  الكي�ن  جعل  اأج��ل  من 
من  ق��در  واإ���ص��ف���ء  املنطقة،  م��ن  طبيعيً� 
حتت  معه،  التح�لف�ت  على  امل�صروعية 
مظّلة الهيمنة الأمريكية. على اأن من اأهّم 
الت�ريخية  املرحلة  هذه  على  �صيرّتب  م� 
حت���دي���دًا، ت��ع��زي��ز الّدع������ء الأم���ريك���ي - 
الإ�صرائيلي ب�أن »ال�صالم الإقليمي« ممكن 

عارف اآلغا
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لي�سو� �أغبياء ولكن لي�سو� �أذكياء
ونحن مل نعد نحن! فلنفكك مفا�سل �أنظمة �لتبعية

د. عادل سماره - رام اهلل

قبل  العربي  الوطن  يف  ال�صي��صة  ق��راءة  يتعلَّم  مل  من   
اجل�معة  رد  بقراءة  فقط  الكتف�ء  ال...."  ميكنه  "الربيع 
وخ��صة  قمة.  بعقد  الذاتي  احلكم  �صلطة  طلب  على  العربية 
من  ذات��ي  ق��رار  ل  ان  مبعنى:  اأم�س  العربية  اجل�معة  ح���ل 
فمن  وا�صنطن.  يف  هن�ك  ال��ق��رار  لأن  اخلليج  اإىل  املحيط 
ال�صذاجة وتالعب الكالم قراءة م� ق�مت به �صلطة الإم�رات  
املتخلفني  وثرثرة  ب�إعالمه�  ب�لك  فم�  حكومته�  اأق��وال  من 
ذهني  افرا�س  م�صتوى  ول  فكر  ول  �صي��صة  ل  حيث  عقلي� 

ثق�يف ول حتى لغة!. 
اإليه  و�صلت  م�  مق��س  على  العربية  اجل�معة  رد  ج���ء 
م.ت.ف مبعنى اأن من يلتزم ب�لتطبيع ل يحق له العرا�س 
ك�ن  واإذا  غ��ريه.  ل�صجب  دعوتهم  ول  الآخ��ري��ن  تطبيع  على 
لدى البع�س العتق�د ب�أن الق�صية ومن ثم التطبيع هي فقط 
فل�صطينية، فهذا هراء، حتى الأعداء ل يوؤمنون به. ف�لق�صية 
تنحط  وحني  الق�صية  ترتفع  م�صر  ترتفع  حني  ولذا  عربية، 
م�صر تنحط الق�صية. ومن مل يفهم املع�دلة حتى الآن، فقرار 

اجل�معة اأن:
نقول  ول  الإم�رات  عدوان  لبحث  عربية  قمة  •      ل 
ول  ولي�س من�  الإم���رات لأن هكذا نظ�م مل يكن معن�  خي�نة 

ل منه�. بينن� ولأن يده الطوىل هي على من متوَّ
اخل�رجية  وزراء  قمة  حتى  •  ول 
خفيف م�صتوى  من  اجتم�ع  •  بل 

اأخذ  التطبيع قد  ب�أن  بعد  يفهم  ب�أن من مل  يعني،  وهذا 
اأن  فعليه  مهيمنً�  اندم�ج�  العربي  الوطن  يف  ليندمج  الكي�ن 
ب�ل�صكر ل بن زايد  تلهج  العربية  الأنظمة  يفهم الآن ومعظم 
نف�صه  الوقت  يف  ميكنن�  ول  النحط�ط.   �ُصلَّم  له�  ر  وفَّ الذي 
نظ�م  وخ��صة  ن��رى  حتى  اأخ��رى  اأنظمة  م��زاي��دات  ت�صديق 
وطنه  مع  ع  ُيطبِّ ول  التطبيع  راف�صي  يح�كم  ال��ذي  املغرب 
وُيه�دة  حمتلة  اأر���ص��ه  من  اأج���زاء  اإن  بل  ل  و�صعبه.  املحتل 

ال�صتعم�ر الإ�صب�ين. لن نثق ب�أحد م� مل ي�صمد.
 م�ذا على الأعداء ان يقوموا به غري هذا الهجوم املعمم 
الذي تقوم به الإمربي�لية الأمريكية �صد فل�صطني حيث ت�صع 
احلك�م العرب �صف�  يت�ص�قط او يحرق ك�له�صيم ملجرد اإلق�ء 

عود ثق�ب عليه. 
بحيث  الذك�ء  من  الأمريكية  الإدارة  تكن  مل  هن�،  من 
تهتبل  ل  بحيث  غبية  ول  املحكومني،  ب�حلك�م  تالعبت  نقول 

هكذا فر�صة.
لهذا  توقع�تن�  األ..." ك�نت  "الربيع  اأ�صعلوا  ان  منذ  بل 
عن  ن�جت  ولكنه  املفرط  لذك�ئن�  هذا  يكن  مل  واي�ص�  وا�صواأ. 

�صورة �صديدة الو�صوح وبال تعقيد.
الإج�بة  متت  م.ت.ف  ب��صم  اهلل  رام  حكومة  �صرخة 
عليه� من اأنظمة التطبيع ب "ملعوبة". ف�لدولة الوحيدة التي 
التبعية  انظمة  لته�لك  الأقل  املوؤقت على  اللجم  بو�صعه�  ك�ن 
هي �صوري�. لكن رام اهلل هي التي اأخرجت �صوري� من اجل�معة 
اإدارته�/رئ��صته�  ملوؤمتر  هذه منذ ع�م 2011 حينم� اأعطت 
القمة لقطر كي يتم تفريغ مقعد �صوري� وملئه ب�لروْث ومتتعوا 
اليوم، وحيث مل يعد  اأم�  اليوم.  جميع� ب�لروث حينه� وحتى 
لفل�صطني وزن� لدى الأنظمة، ف�إن �صراخ م.ت.ف هو يف اأر�س 

خالء خواء.
ل�صلطة  ب�صوري�. فلم يكن  الغدر  لي�س جمرد  الأمر   لكن 
ج قطر لول انه� اأي �صلطة احلكم الذاتي  احلكم الذاتي اأن ُتتوِّ

ل ذلك. هي التي تعرف ب�لكي�ن  وت�صر على توا�صُ
مم�  ب�صوري�،  الغدر  ت�صهيل  ك�ن  ال�صلطة  هذه  بيد  اإذن 

و�صع قطر يف مو�صع من يقرر لفل�صطني. 
بن�ية  يف  حم�صورة  م.ت.ف  بق�ء  ا�صتمرار  ف�إن  واليوم، 
P.L.O. يف رام اهلل هو الذ ي �صَلّم بقية القرار الفل�صطيني 

ن�صنعه. فلم تكن هزمية 1967 من �صنعن� ولكنن� مل نح�صن 
مل�صتوى  ترتفع  ومل  تكن  مل  اأنظمتن�  لأن  كحدث  عليه�  ال��رد 
من�خ�ت  قد خلقت  تكن  التوجه مل  قومية  ف�لأنظمة  احلدث. 
الدميقراطية الثورية طبقي� �صي��صي� واقت�ص�دي� عرب الرتك�ز 
والرجعية  النفطية  الأنظمة  واأم���  ال�صعبية،  الطبق�ت  على 
اأنه� ك�نت جزءا  القول  الأمة كم� هي، اي ميكن  فك�نت عدو 
بن�ئه  األ..." كحدث جرى  "الربيع  اإىل ان ج�ء  من احلدث. 

على حدث 1967 وخ��صة على تق�صرين� هن�ك. 
ال�صعبي   امل�صتوى  على  احلدث  على  ف�لرد  وعليه،   

ممكن من مدخلني:
اأجنبية  دولة  واأية  معه  واملطبعني  الكي�ن  مق�طعة  الأول: 
�صراء  ع��دم  اي  ب��ه  القي�م  م��واط��ن  ك��ل  بو�صع  وه��ذا  تدعمه 
وا�صتهالك منتج�ت الأعداء ال�صه�ينة والرك والغرب ب�صكل 
ع�م. بو�صع كل �صيدة بيت �صبط ال�صتهالك هذا. وتخيلوا كم 

�صيخ�صر الأعداء من هذا. هذا فر�س عني .
بتفكيك  الت�بعة  الُقطرية  الأنظمة  على  الهجوم  والث�ين: 
مف��صله�. وميكن اأن يتم هذا ب�حلد الأدنى بت�صكيل جل�ن او 
موؤ�ص�ص�ت  خمتلف  على  احلج�رة  ب�إلق�ء  تقوم  �صب�بية  مف�رز 
القمعية  املحلية  ال�صلطة  وم��واق��ع  املع�دية  ال��دول  وم�ص�لح 
تخيلوا  ال�صعب.  من  امل�صروقة  وم�ص�حلهم  ه��وؤلء  و�صي�رات 
وخمربيه�  �صرطته�  وخ������ص��ة  الأن��ظ��م��ة  ه��ذه  �صتن�صغل  ك��م 
وخم�براته�. هذا فر�س كف�ية. هذا دون اأن نتحدث عن �صيء 

اآخر.
هذا ممكن حتى يف غي�ب حركة ثورية عروبية ا�صراكية 
اأو �صيوعية فكيف اإذا تبلورت، بل اإن هذا �صي�ص�هم يف تبلوره�.
يتبقى  اأن  اإىل  �صتذوب تدريجي�  ف�إنه�  بق�ي� م.ت.ف  اأم� 
ق��ي���دات  ت��خ��رج  اأو  ال��ق���ر،  زي��ت  م��ن  ق��ط��رات  بع�س  مك�نه� 
ف�ص�لئه� اإىل حمور املق�ومة. وحينه� ميكن جلم ابن كذا واإبن 
كذا الذين تذرعوا بقول: "نقبل مب� يقبل به الفل�صطينيون" . 
وهذا كذب لأنه اتى بعد اعراف م.ت.ف ب�لكي�ن. اأم� عندم� 
كن� نقوم بحرب الُغوار فك�نوا يخونونن� ويخ�فون من�. واليوم 
�صرب عربي  اي  اأو  فل�صطني  اأر�س  دخلوا  اإذا  يخ�فوا  ان  يجب 
ال�صعب والأمة،  الأنظمة حرب� معممة �صد  ثوري. دخلت هذه 

فال بد اإذن من تفكيك مف��صله� كمقدمة خللعه�. 

حل�كم الإم�رات.
مل�صري  تقريره  يتم  م�  ذ  ُينفِّ من  اأن  اإىل  و�صلن�  وهكذا، 
الركية  ال�صلط�ت  اأن�بيب  عرب  زايد  وبن  متيم  هم�  فل�صطني 
وامل�صرية والتي ت�صب يف م�صتنقع كبري هو الولي�ت املتحدة. 

تركي� اأول دولة م�صلمة تعرف ب�لكي�ن ومع ذلك ترق�س 
وقطر  نف�صه�  تظهري  وحت���ول  الإم����رات  ع��دوان  على  فرحً� 
ك�أنهن �صد الكي�ن وهنَّ التطبيع بعينه.وم�صر اأول دولة عربية 

، اإن ك�ن نظ�مه� كذلك، تعرف ب�لكي�ن وتقوم ب:
الفل�صطيني التطبيع  على  امل�صرف  •  دور 

لن�أخذ حظوة  للتطبيع  التبعية  اأنظمة  •  وداعي خمتلف 
لدى الإمربي�لية.

قد يكون هذا الو�صف اليوم من ب�ب تكرار الكالم، وهو 
نعم اإىل حد م� كذلك، ولكنه كالم نوظفه يف م� يجب اأن يكون 

عليه احل�ل.
ال�����ص���دات  م�����ص��ر  لتطبيع  م.ت.ف  خ�����ص��وع  ي��ك��ن  مل 
الدين  على  واملتدربة   والطفيلية  الت�بعة  م�صر  وبرجوازية 
واملتمولة من اخلليج �صدفة ول �صذاجة بل قن�عة.  ال�صي��صي 
كم� مل تكن اتف�ق�ت او�صلو اإي�ص� �صوى قن�عة وي�أ�س من حتقيق 
الأمر  وفر�صة  الأحمر  ب�ل�صج�د  والنده��س  الوطني  امل�صروع 
والنهي والعتق�ل والقمع والتموُّل فك�ن ل بد من ا�صتبداله مب� 

يتف�صل به عدو تن�ق�س ال�صعب والأمة معه تن�ق�س تن�حري.
�صلطة  ت�صخيم  من  التبعية  لأنظمة  بد  ل  ك�ن  ب�ملق�بل، 
احلكم الذاتي واإ�صع�ر اأهله� ب�نهم على قدم امل�ص�واة الدولنية 
اأن تتمو�صع مت�م� يف م�صيدة  مع دول ال�صتتب�ع الأخرى اإىل 

الت�صفية التي ملخ�صه�:
ال�صتدوال اإىل  التحرير  عن  •  القفز 

العربي اإىل  الفل�صطيني  عن  التطبيع  •  وقفز 
العربي  ال�ص�رع  •  ومتويت 

املق�ومة ف�ص�ئل  •  وخ�صي 
•  واحلذر من تبلور اية مف�رز �صرية �صواء حلرب املدن 

اأو حرب الغوار من املحيط اىل اخلليج
فهل هن�ك من من�خ اأف�صل للق�صف الت�صفوي �صد فل�صطني؟
ن، فك�ن رد ال�صتتب�ع  اأم� وقد و�صل التطبيع ح�لة التمكُّ
الر�صمي العربي على الفل�صطينيني كم� يجب اأن يكون عليه اأي 
ل قمة ول حتى قمة وزراء. بلى، فقد مت ا�صتهالك م.ت.ف حتى 

مل تعد لديه� �صوكة تغز ول غدت وردة يف نظر الفل�صطينيني.
امل�ص�دة هل  الثورة  من  املعمم  الهجوم  هذا  اأم�م  ولكن، 

من رد؟
الرد ك�حلدث، بل هو �صنع احلدث على احلدث الذي مل 
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�أقدمت  �لتي  �لدر�ماتيكية  �خلطوة 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  عليها 
بالدخول  �لبحرين،   مملكة  فيها  وتالها 
و�لقا�سية  "�بر�هام"،  �ملُ�سماة  بال�سفقة 
ب��ب��ن��اء ع���الق���ات م��ك�����س��وف��ة وم��ف��ت��وح��ة 
تكن  مل  "�إ�سر�ئيل"،  مع  كامل  وتطبيٍع 
�مي��اء�ت  �سبقتها  بل  للكثريين،  مفاجئة 
�لعربيتني  �لدولتني  تلك  بني  و�يحاء�ت 
و�سلت  �لح��ت��الل،  وك��ي��ان  �خلليجيتني 
حل����دود ت���ب���ادل �ل���وف���ود و�ل����زي����ار�ت، 
�لثالثة  �لأعو�م  خالل  �لأمني  و�لتن�سيق 
�لتي  �لكربى  بامل�سار  �آبهة  غري  �لأخ��رية. 
�لعمل  مب�سار  �ل��ع��الق��ات  تلك  �ستلحقها 
ظل  يف  خ��ا���س��ة  �لفل�سطيني،  �ل��وط��ن��ي 
غري  �لأمريكية  �خلطو�ت  من  جمموعة 
و�لتي  لالحتالل،  و�لد�عمة  �مل�سبوقة، 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �فتتح 
�أو�خ����ر �ل��ع��ام 2017.  ع��ه��ده ب��ه��ا م��ن��ذ 
�لقد�س  مب��دي��ن��ة  �لإع�����ر�ف  م��ن  ب����دءً� 
�ل�سفارة  نقل  �إىل  "لإ�سر�ئيل"،  كعا�سمة 
بالعامل  دول  ع��دة  على  و�ل�سغط  �إليها، 
�سفار�تها  بنقل  �خلطا  تلك  على  لل�سري 
قطع  �ىل  �أبيب،  تل  من  �ملحتلة  للقد�س 
�لعامة  �مليز�نية  عن  �ملالية  �مل�ساعد�ت 
منظمة  مكتب  و�إغ��الق  �لأون��رو�،  لوكالة 
و��سنطن...  يف  �لفل�سطينية  �لتحرير 
 ،2020/9/15 �لثالثاء  م�ساء  ففي 
وبح�سور  �لأمريكي،  �لأبي�س  �لبيت  ويف 
�ل��وزر�ء  ورئي�س  تر�مب  دونالد  �لرئي�س 
�لإم�����ار�ت  م���ن  ووزر�ء  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي، 
�مل�سني،  �لإت��ف��اق  توقيع  مت  و�لبحرين، 
و�لبحرين،  و�لإم���ار�ت  "�إ�سر�ئيل"  بني 
�ل���ذي  �مل�������زّور،  "�سالم"  �ل���������  �ت���ف���اق 
بال�سرعية  ول  بال�سالم،  ل��ه  لع��الق��ة 
�لعربي.  �لإجماع  بقر�ر�ت  ول  �لدولية، 
�ملنطقة  ت��اري��خ  �أ���س��ود، يف  ي��وم  �إن���ه 
و�لأمة باأ�سرها، و�سقوط لنظامي �لإمار�ت 
و�خليانة،  �ل��ردة  م�ستنقع  يف  و�لبحرين 
مهتزة،  عرو�س  على  حفاظًا  و�لالوطنية 
غاليًا  �لثمن  �ستدفع  ولب��د  ومتد�عية، 
بالق�سية  َن�����َزَل  �ل���ذي  �سلوكها  ج���ر�ء 
�ىل  فل�سطني،  ق�سية  �لأوىل،  �لعربية 
و�د�رة  نتنياهو  يعتقد  كما  �حل�سي�س 
�لإحتالل  دولة  و�أظهر  تر�مب،  �لرئي�س 
�ملنطقة،  يف  ح�سارية  دول��ة  باعتبارها 

�سفقة �لعار �لإمار�تية �لبحر�نية "�لإ�سر�ئيلية" ودور و��سنطن

و���س��اح��ب��ة ح���ٍق م�����س��روع يف �ل��وج��ود 
�لتاريخي، ت�سديقًا للرو�ية �مليثولوجية 
�ل�سهيونية، �لتي ترك�س منذ �لعام 1948 
و�لعربية.  �لفل�سطينية  �لب�سمة  لنيل 
عة  �ملُطبِّ �ل���دول  تلك  �خ��ت��ارت  لقد 
�مل�سالح  لتكري�س  ع��ر�ًب��ا  ُت�سبح  �أن 
باملنطقة،  و�ل�سهيونية  �لأم��ري��ك��ي��ة 
خالل  من  �ملتحدة  �لوليات  �أّن  متوهمًة 
�إذ�  لها  حليفة  �ستكون  �لتفاقيات  هذه 
يف  خا�سة  معها  �لعالقة  توثيق  مت  م��ا 
يدح�سها  �لأوه��ام  فهذه  �ير�ن،  مو�جهة 
ل  �ملتحدة  فالوليات  �مل�سّخ�س  �لو�قع 
جمرد  بل  كحلفاء  �لأنظمة  لهذه  تنظر 
�ل�سطرجن،  ورقعة  طاولة  على  �أحجار 
تنفيذ  منها  مطلوب  وعميلة،  تابعة 
كامٍل.  ب�سكٍل  �لمريكية  �ل�سر�تيجية 
�سباح  كتبه  م��ا  ن��ق��ر�أ  �أن  ه��ن��ا  وعلينا 
�لإتفاقيتني  تلك  لتوقيع  �لتايل  �ليوم 
"يديعوت  �سحيفة  يف  �ل�سيا�سي  �ملحلل 
"هذ�   : ب��رن��ي��اع  ن��اح��وم  �أحرونوت"، 
�حلديث  فيه  يتم  ل  عيد،  يوم  هو  �ليوم 
و�سيكون  معروفة.  لكنها  �لأث��م��ان،  عن 
حديقة  يف  حا�سرين  �لفل�سطينيون 
و�إمنا  باأج�سادهم،  لي�س  �لأبي�س.  �لبيت 
قوله  برنياع  ناحوم  و�أ�ساف  بق�سيتهم". 
هذه  جلب  �لذي  هو  �أمريكا  "�سعف  �إن   :
�خلليج  دول  �أدرك���ت  فقد  �لتفاقيات. 
على  �لآن  بعد  �لعتماد  ميكنها  ل  �أن��ه 
ع�سكريا.  حلمايتها  �أم��ريك��ي  ��ستعد�د 

تر�مب.  على  �لعتماد  بالإمكان  ولي�س 
�لفر�غ".  ه��ذ�  �إىل  دخ��ل��ت  و�إ���س��ر�ئ��ي��ل 
و�لتطبيع  ر�سمية  عالقات  �قامة  �إن 
ب���ني �لإم��������ار�ت و�ل��ب��ح��ري��ن م���ع ك��ي��ان 
مع  �سعوبنا  عامة  باأن  يعني  ل  �لحتالل، 
فاحلركة  متامًا  بالعك�س  �ل�سيا�سات،  هذه 
�لبحرين،  يف  خا�سة  �لن�سطة،  �لوطنية 
و�عتربت  بل  �لر�ف�سة،  مو�قفها  �علنت 
ع��ل��ى ورق،  �لإت���ف���اق���ي���ات ح����ربً�  ت��ل��ك 
�لتوقيع  حلظة  �لنا�س  جموع  وخرجت 
تهتف  �ملوحد،  موقفها  يف  �ملنامة  ب�سو�رع 
وت��وؤك��د  فل�سطني،  وح��ري��ة  لفل�سطني، 
 143 ووزع  بل  ج��رى.  ملا  �لقاطع  رف�سها 
�ملعتربة  �ل�سخ�سيات  وم���ن  دي���ن  رج���ل 
�ر�سالة  �لبحرين، ومت  �نحاء  بيانًا يف كل 
و�لعاملية. �لعربية  �لإع����الم  لو�سائل 
�لإت��ف��اق��ي��ت��ني،  ت��وق��ي��ع  ت��رت��ي��ب  �إن 
بل  و�سحاها  ليلٍة  بني  تنفيذه  يجر  مل 
له  و�لتخطيط  و�لتهيئة  �لإع����د�د  مت 
مع  وحت��دي��دً�  �لأخ����رية،  �ل�سنو�ت  ع��رب 
يف  �ل��ق��ر�ر  ملوقع  ت��ر�م��ب  �لرئي�س  ق��دوم 
حتى  �ملت�سهني  وه���و  �لأب��ي�����س،  �ل��ب��ي��ت 
�ملنا�سب  �ل��ف��ري��ق  وم��ع��ه  �ل��ع��ظ��م،  ن��خ��اع 
جاريد  �لأمريكي  �ليهودي  �سهره  بقيادة 
��سر�تيجية  �أه��د�ف  لتحقيق  كو�سنري، 
كربى ت�سعى �لإد�رة �لمريكية ول ز�لت 
لتحقيقها، منها حماولة ��سقاط كل �أ�س�س 
�لفل�سطينية  و�لق�سية  �لقومية  ومفاهيم 
و�قٍع  خللق  �لعربي  و�لعقل  �لذ�كرة  من 

�لأمريكية  ل���الإد�رة  يتيح  جديد  عربي 
�ملنطقة،  يف  ���س��يء  ك��ل  ع��ل��ى  �ل�سيطرة 
وتقوية موقع �لكيان �ل�سهيوين �قت�سادًيا 
وتهديد  و�أم��ن��ًي��ا،  وع�سكرًيا  و�سيا�سًيا 
للمخططات  �ملناه�سة  و�ل��ق��وى  �لبلد�ن 
على  �ل��ر���س��م��ي  فالتوقيع  �لأم��ري��ك��ي��ة. 
�لإم����ار�ت  نظامي  ب��ني  ���س��الم  �تفاقيات 
حماولة  �ل�سهيوين  �لكيان  مع  و�لبحرين 
�لطريق  لتعبيد  �لأمريكية  �لإد�رة  من 
�أمام عملية تطبيع عربية ر�سمية و�ساملة 
�لتي  �لعو�ئق  كل  و�إز�ل��ة  "�إ�سر�ئيل"  مع 
و�إز�ح���ة  �مل��خ��ط��ط،  ه��ذ�  تقف يف وج��ه 
�لتطبيع  �لأ�سا�سية يف وجه  �لعقبات  �أهم 
طريق  على  "�إ�سر�ئيل"  م��ع  و�لتعاي�س 
نهائيًا. �لفل�سطينية  �لق�سية  ت�سفية 
�لتي  �لكربى،  �لأكذوبة  تهاوت  لقد 
�لإم����ار�ت ومعها  دول��ة  لها  ت���رّوج  ب���د�أت 
�ملتنفذين  �ل�سا�سة  وبع�س  �لبحرين، 
حملة  بعد  �لعربيتني  �لدولتني  تلك  يف 
بدوبة  بالإعر�ف  ملو�قفهما  �لإنتقاد�ت 
"�إن  تقول:  معها،  و�لتطبيع  �لإح��ت��الل 
�لعالقات مع �إ�سر�ئيل مقابل تعليق موؤقت 
ملخطط �سم �لأر��سي �لفل�سطينية وب�سط 
فكانت  عليها".  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سيادة 
"فجور  مبثابة  �لأك��ذوب��ة  تلك  وم��از�ل��ت 
�لإم��ار�ت  فدولة  م�سبوق.  غري  �سيا�سي" 
ومعها �لبحرين حتاولن تغطية وت�سويق 
�سم  �أوقف  باأنه  "�إ�سر�ئيل"،  مع  �لتطبيع 
�لحتالل لأر��ٍس من �ل�سفة �لغربية، مع 
�أن ت�سريحات نتنياهو و�ل�سفري �لأمريكي 
َدت �أن �ل�سم ل يز�ل على  يف "�إ�سر�ئيل" �أكَّ
�لطاولة ومل يتم جتاوزه، �إىل جانب ن�س 
�لإعالن �لثالثي على تعليق �ل�سم )�ملعّلق 
�أ�ساًل قبل �لتفاق �لأخري لأ�سباب �أمريكية 
�لرف�س  ج���ر�ء  ��ا  و�أ���س��ا���سً و�إ�سر�ئيلية، 
لالتفاق(،  و�لعاملي  و�لأردين  �لفل�سطيني 
على  و�لبحرين  �لإم��ار�ت  مو�فقة  وتعني 
�ل�سم،  على  مبدئية  م��و�ف��ق��ة  �لتعليق 
تطبيق  �سياق  يف  يجري  �أن  مُيكن  و�أن���ه 
مبو�فقة  تر�مب  دونالد  �لرئي�س  روؤي��ة 
...؟(. �لكربى  �لطامة  )وتلك  عربية 
بنيامني  نفى  فقد  ح���ال،  ك��ل  وع��ل��ى 
�أوًل،  �لإم����ار�ت����ي  �لإدع������اء  ن��ت��ن��ي��اه��و 
بتاأجيل  ��َد  �أكَّ عندما  �سا�ستها،  و�أك��اذي��ب 
ولي�س  �لغربية،  �ل�سفة  �ل�سم يف  "خطط 
ت��ز�ل  ل  �خل��ط��ط  "تلك  و�أن  �لغائها". 

علي بدوان 
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و�سفه،  حد  على  �لطاولة"،  على  مطروحة 
قائال  ز�ي��د(  بن  )حممد  غ��رد  �أن  بعد  وذل��ك 
�إ�سر�ئيل  �سم  �يقاف  على  "�لتفاق  مت  �أن��ه 
"خطوة  و�أن���ه���ا  �لفل�سطينية"  ل��الر����س��ي 
وقاحة  لها  وي�ساف  �ل�سالم".  طريق  تفتح 
�ل�سخ�سيات  بع�س  عن  �سدرت  �لتي  �لإكاذيب 
عندما  وت��ن��ه��ار،  تتك�سف  عربية،  ب��ل��د�ن  يف 
�ست�سهم  �لتاريخية  �خلطوة  "هذه  �أن  يقال 
�ملنطقة".  يف  و�ل�سلم  �ل�ستقر�ر  تعزيز  يف 
ب��  ما�سمي  توقيع  ج��اء  �أخ��ر،  جانٍب  من 
�لإم���ار�ت  بني  و�لتطبيع"  �ل�سالم  "�تفاقي 
و�لبحرين من جهة وكيان �لإحتالل من جهة 
�لنتخابات  م��ن  ��سهر  ثالثة  وقبل  ثانية، 
هناك  فهل  �أ�سئلة،  ع��دة  يطرح  �لأمريكية، 
ب��  تاأثري لهذه �لتفاقات على عملية ماي�سمى 
�لتي  �ملكا�سب  هي  وما  �ملنطقة؟  يف  "�ل�سالم" 
و�لبحرين من هذ�  �لإم��ار�ت  �أن حتققها  مُيكن 
من  و�خلا�سر  �لر�بح  من  و�إج��م��اًل،  �لإت��ف��اق؟ 
و�لبحرين  �لإم����ار�ت  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  تطبيع 
�لإجابات  يف  �سنجد   ... �لحتالل؟  كيان  مع 
�لأول،  �مل�ستفيد  هو  �لح��ت��الل  �أن  �لنهائية 
و�أن �لرئي�س تر�مب �أر�د من دفع تلك �خلطوة 
وتاأثري  �ملتحدة،  �لوليات  يهود  �أ�سو�ت  ك�سب 
�لرئا�سية،  �لإنتخابات  يف  �ليهودي  �للوبي 
ولت�سبح �لق�سية �لفل�سطينية �أبرز �خلا�سرين، 
�للتني  و�ل��ب��ح��ري��ن  �لإم������ار�ت  وم��ع��ه��ا ح��ت��ى 
جتارية  �تفاقيات  �أث��م��ان  تدفعا  �أن  عليهما 
ولي�س  "�إ�سر�ئيل"  ل�سالح  قادمة  و�قت�سادية 
�ل�سركات  لهذ�  ُتب�ّسر  بد�أت  حيث  ل�ساحلهما، 
لبد  كما  لعابها،  وي�سيل  "�لإ�سر�ئيلية" 
م��ن �ل��ق��ول، �إن ت��رت��ي��ب ع��الق��ات و�ع���ر�ف 
مع  و�لبحرين  �لإم����ار�ت  دول��ة  ب��ني  متبادل 
وقد  �خلليج،  منطقة  �سي�سعل  �لإحتالل  كيان 
و�ستكون  �لعنف،  من  دو�مة  �ىل  �ملنطقة  يجر 
فو�سول  �خلا�سرين.  �كرب  و�لبحرين  �لإمار�ت 
�ي��ر�ن  ق��رب  ومتو�سعها  للخليج  "�إ�سر�ئيل" 
�سيكون  )�ملو�ساد(  �لأمنية  �جهزتها  ون�ساط 
�خلليج،  منطقة  يف  لل�سر�ع  ج��دي��د  ع��ن��و�ن 
ح�سابات  يف  مايبدو  على  �لغائب  �لأم��ر  وهو 
�ل�سيا�سيني. و�ل��ب��ح��ري��ن  �لإم������ار�ت  ق����ادة 

توقيع  ومر��سم  حفل  ك��ان  وبالنتيجة، 
بني  �ل��ع��الق��ات  وتطبيع  �ل��ت��ح��ال��ف  �ت��ف��اق��ي 
"�إ�سر�ئيل" وبني �لإمار�ت و�لبحرين، برعاية 
و�مل�سني،  �ملخزي  �حل��دث  �ملتحدة.  �ل��ولي��ات 
وزر�ء  فرئي�س  عام.  ب�سكٍل  �لعربي  �لو�سع  يف 
كيان �لح��ت��الل �ل��ذي و�ج��ه �مل��ظ��اه��ر�ت يف 
�ليهود  �لكبرية من  �لأع��د�د  �بيب من قبل  تل 
�أثناء ��ستعد�ده لل�سفر �ىل و��سنطن طعنًا به، 
�لتطبيع  لإتفاق  بتوقيعه  وحتى  وبف�ساده، 
ترحيبًا  ي��ج��د  و�ل��ب��ح��ري��ن،  �لإم������ار�ت  ب��ني 
حيث  و�لبحرين،  �لإم����ار�ت  حكام  قبل  م��ن 
مهمة  يف  "ذ�هب  باأنه  نف�سه،  نتنياهو  يعترب 
�سالم"...! مقابل  �سالم  لإح�سار  تاريخية، 

تطبيع »�أبوظبي« مع »تل �أبيب« 
أحمد ناصر الشريف

سكرتير تحرير صحيفة 26 سبتمبر

*

تطبيع »اأبوظبي« مع »تل اأبيب« .. دعاية انتخابية 
العربية  »الإمــــــارات  بــه  قــامــت  فيما  جــديــداً  اأرى  ل 
املتحدة« من تطبيع علني مع اإ�صرائيل والتفاق معها على 
اأن  ب�صيط وهو:  ل�صبب  دائــم، وذلك  اتفاقية �صالم  توقيع 
التطبيع مع اإ�صرائيل كان قائماً يف خمتلف املجالت منذ 
عدة �صنوات واإن مل يتم الإعالن عنه .. واإذا كان هناك من 

جديد فهو يتمثل يف حالتني ل ثالث لهما..
�لأوىل: القيام بعمل دعاية انتخابية لرئي�س الإدارة 
وو�صلت  �صعبيته  تدّنت  الذي  ترامب«  »دونالد  الأمريكية 
ما  وهــو  الطائ�صة،  لت�صرفاته  نتيجة  احل�صي�س؛  اإىل 
اأ�ــصــوات  يك�صب  بحيث  الــعــرب  احلــكــام  بت�صرفات  يذكرنا 
الــيــهــود واملــتــ�ــصــهــيــنــني الــعــرب املـــوجـــودون يف اأمــريــكــا يف 
مر�صح  القوي  مناف�صه  على  للتغلب  منه  يائ�صة  حماولة 
ثانية  بولية  والفوز  بايدن«  »جــون  الدميقراطي  احلــزب 
باأن  الك�صف  يتمثل يف  فيها  الأخـــرى اجلديد  واحلــالــة   ..
اإ�صرائيل لكن مل يكن  كانت يف حالة حــرب مع  الإمـــارات 
اأبيب«  »تل  »اأبوظبي« مع  �صُتوّقع  واإل كيف  بها  اأحد يعلم 
اتــفــاقــيــة �ــصــالم دائــــم يــ�ــصــرف عــلــيــهــا ويــرعــاهــا الــرئــيــ�ــس 

»ترامب« بنف�صه اإذا مل تكن يف حالة حرب مع اإ�صرائيل.
املتحدة«  العربية  »الإمـــــارات  اأن  �لقول:  خال�سة 
ما  ينفذ  وكيل  عــن  عــبــارة  ال�صيطانية  قيادتها  يف  ممثلة 
و«بريطانيا«  »اأمــريــكــا«  يف  اأ�ــصــيــاده  قبل  مــن  عليه  مُيــلــى 
ال�صعودية  به  تقوم  الذي  للدور  امتداد  وهو  و«اإ�صرائيل«، 

يف املنطقة العربية حتديداً.

اأنه مت اختيار توقيت مريب  ومن املفارقات العجيبة 
احتالل  على  وال�صبعني  الثالث  العام  دخــول  مع  يتزامن 
فل�صطني، والتي كان للنظام ال�صعودي دور كبري ورئي�صي 
املا�صي،  الــقــرن  ع�صرينيات  منذ  الفل�صطينيني  نكبة  يف 
ي�صتكمله اليوم نظام الإمارات الذي يقوده �صيطان العرب 

حممد بن زايد.

لت�صفية  وا�ــصــحــة  اأ�ــصــبــحــت  قـــد  املــــوؤامــــرة  اأن  ومبـــا 
الق�صية الفل�صطينية على اأيدي العرب اأنف�صهم، ل بّد اأن 
نعود قلياًل اإىل الوراء لنذكر بالدور ال�صعودي، ون�صري اإىل 
اآل  لفر�س  خاللها  من  بريطانيا  ا�صتماتت  التي  الكيفية 
قد  كانوا  ا=اأن  بعد  و«احلــجــاز«  على »جنــد«  �صعود حّكاماً 
عــام 1932م  وكــّونــت لهم مملكة يف  ُطـــردوا منها مــرتــني، 
الأ�صلية  الوطنية  اأفقدت �صعب »جند« و«احلجاز« هويته 
وَن�صَبته اإىل الأ�صرة احلاكمة، بل وربطت تاريخه بتاريخها، 
وكاأن عمر هذا ال�صعب املغلوب على اأمره اأقل من ت�صعني 
عاماً، وذلك بعد انتزاع بريطانيا من موؤ�ص�صها »ال�صلطان 
عبد العزيز« -الذي حتول فيما بعد اإىل ملك- تنازًل عن 

فل�صطني لليهود امل�صاكني ح�صب ما جاء حرفياً يف وثيقة التنازل 
التي كتبها بخط يده وختمها بختمه، كما هو مو�صح يف ال�صورة.

ومن يومها �صمنت »بريطانيا« بقاء تواجدها يف املنطقة، من 
خالل الدور الذي يقوم به النظام ال�صعودي للتاآمر على الأمتني 
والــدول  اأمريكا  بدعم  النظام  هــذا  فحظي  والإ�صالمية،  العربية 
ويخدمها على ح�صاب م�صالح  يتبّنى م�صاحلها  لأنــه  الأوروبــيــة؛ 

العرب وامل�صلمني.
ومبـــا ميــتــلــك الــنــظــام الــ�ــصــعــودي مـــن اأمــــــوال، نــ�ــصــَب نف�صه 
و�صراء ذمم من يحاول  العرب  للدفاع عن م�صالح  �صرعياً  وكياًل 
حربه  يف  الــيــوم  يفعل  كــمــا  الأفـــــواه  تكميم  بــهــدف  يــعــر�ــس؛  اأن 
نف�س  ويف  لأ�صياده،  خدمة  العظيم؛  و�صعبه  اليمن  على  الدولية 
»جند«  يف  حكمها  نهاية  بــاأن  �صعود«  »اآل  اأ�صرة  من  اعتقاداً  الوقت 
بناء  اليمنيني يف حال متكنهم من  اأيــدي  و«احلجاز« �صتكون على 
دولتهم، وا�صتخراج ثرواتهم، والنت�صار عليهم يف معركة ال�صيادة 
اأكرث  ومــا  اخلارجية،  الو�صاية  من  اليمن  وحترير  وال�صتقالل، 

ثروات اليمن التي تختزنها الأر�س اليمنية املعطاة.

اإن الهدف الأ�صا�س من جعل التطبيع مع اإ�صرائيل علنياً، هو: 
اأن يتم جعل الإمــارات قاعدة اإ�صرائيلية متقدمة ل�صتهداف كلما 
هو عربي واإ�صالمي، ويف نف�س الوقت ت�صجيعاً لدول عربية اأخرى 
للم�صارعة اإىل اإعالن تطبيعها العلني مع اإ�صرائيل وبناء عالقات 
متكاملة معها، حيث من املتوقع اأن تكون اأول الاّلحقني بالإمارات 
دول: »ال�صودان« و«البحرين« و«�صلطنة عمان« .. وكذلك ال�صعودية 
التي ي�صرط ويل عهدها الطائ�س »حممد بن �صلمان« على الإدارة 
اأع�صاء  واإقناع  دعمه،  ال�صهيوين  الكيان  مع  للتطبيع  الأمريكية 
بدًل  ملكاً  تعيينه  يتم  اأن  للموافقة  له  املعار�صني  املالكة  الأ�ــصــرة 
اأمــره  عــن والـــده امللك احلــايل »�صلمان« الــذي مل يعد ميلك مــن 
�صيًئا؛ نظراً لتقدمه يف العمر، واإ�صابته بـ »الزهامير«، حيث اأ�صبح 
وكــاإبــرة مهدئة  قمة عر�س مملكته حت�صيل حا�صل،  على  وجــوده 
للمحافظة على وحدة الأ�صرة قبل اأن ينفرط عقدها فيما لو مت 
تعيني »حممد بن �صلمان« ملكاً،.. ولأن »ترامب« بحاجة اإىل دعم 
يقبل  فقد  القادمة،  النتخابات  يف  الأمريكيني  واليهود  اإ�صرائيل 
على  للموافقة  املالكة  الأ�ــصــرة  على  لل�صغط  �صلمان  ابــن  ب�صرط 
اإقناع  يف  »تــرامــب«  �صيواجهها  التي  ال�صعوبة  رغــم  ملكاً  اختياره 

اأع�صاء الأ�صرة املعار�صني.
املجال  اإ�صرائيل  مع  العلني  بتطبيعها  الإمـــارات  فتحت  لقد 
وا�صعاً اأمام »تل اأبيب«؛ لتكون �صرطي املنطقة القادم، اإذا مل يتخذ 
احلكام العرب موقفاً قوياً وين�صمون اإىل حمور الدول املقاومة؛ 
دون  واحلــوؤول  العربية  املنطقة  ال�صهيوين يف  للتمدد  لو�صع حد 

ت�صفية الق�صية الفل�صطينية وهم يتفرجون.
*عن ال�صحيفة اليمنية مين ثبات
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العربية،  الإم���رات  دولة  اإىل  الإ�صرائيلية  الزي�رات  تكللت 
امل�صرك  الإ�صرائيلي  الأمريكي  الوفد  زي�رة  اآخره�  ك�ن  التي 
اأيلول اجل�ري، ب�لتف�ق )الإم�راتي  اأبو ظبي يف الأول من  اإىل 
ا�صتعرا�صي  تر�صيمه يف حفل  الذي مت  الإ�صرائيلي(  البحريني 
يف وا�صنطن يوم اخل�م�س ع�صر من ال�صهر ذاته، لي�صّكل �صفقة 
رابحة للم�صروع الأمريكي ال�صهيوين، لت�أمني فر�س فوز ترامب 
الق�دمة يف  النتخ�ب�ت  نتني�هو يف  تفّوق  و�صم�ن  ث�نية،  لولية 
ح�ل ذهب الكني�صت اإىل انتخ�ب�ت رابعة. فنتني�هو الآن اأحوج 
اأن  كم�  الداخلية،  م�ص�كله  ازدي���د  ب�صبب  منقذ  اإىل  يكون  م� 
موانع  اإزال��ة  على  متوقفة  احلكومة  راأ���س  على  وج��وده  �صرعية 
التع�ي�س مع خ�صومه. اأّم� ترامب ف�إّن اإخف�ق�ته املتعددة وذعره 
ال�صحي،  امللف  يف  ف�صله  وازدي���د  النتخ�ب�ت  يف  الهزمية  من 
وارتف�ع عدد  بف�يرو�س كورون�  العدوى  وعجزه عن وقف متدد 
القت�ص�دية  ملف�ته  ترتيب  يف  ف�صله  ثم  والوفي�ت،  ال�ص�ب�ت 
واملعي�صية، قد اأع�ده للوراء �صريعً�، وهو بح�جة اإىل منقذ اأي�صً�.
ي�أتي  الإ�صرائيلي  البحريني  الإم�راتي  التطبيع  ك�ن  واإذا 
واحلروب  العربي  الر�صمي  للنظ�م  ال�صريري  املوت  مرحلة  يف 
الذهبية  الفر�صة  اأم���م  الآن  فنحن  فيه،  امل�صتعلة  الداخلية 
الط�ولة  حتت  من  موؤامراته  لإخ���راج  املت�آمر  الث�لوث  لذلك 
والإ�صه�ر به� علنً�، وقد غدا اأكرث من ذلك، للت�صهري ب�ملق�ومة 
اإخراج  اأجل  من  والف�ص�ئي�ت،  الإعالم  عرب  علنً�  الفل�صطينية 
الفل�صطينيني من ح��صنتهم العربية وعمقهم القومي، ودفعهم 
اأمريكيً�  عليهم  يعر�س  وم���  الإ�صرائيلية  ب�ل�صروط  للقبول 

واإ�صرائيليً�، واإّل �صيبقون وحدهم بال موؤيد ول م�ص�ند.
لقد امتالأ مط�ر بن غوريون مبئ�ت ال�صحفيني وامل�صورين 
ثم�ر  اأول  مل�ص�هدة  واملت�بعني  املراقبني  واآلف  الأنب�ء  ووك�لت 
هذا التطبيع، وك�نت ط�ئرة مدنية من �صركة الع�ل الإ�صرائيلية 
حتط لأول مرة يف مط�ر اأبو ظبي، وقد كتب عليه� ا�صم "ال�صالم" 
بثالث لغ�ت ) العربية والعربية والإنكليزية(، ولكنه� طبعً� اأبت 
اأن تبقي على ا�صمه� الأ�صلي وهو )كري�ت ج�د( وهو ا�صم  اإّل 
�صع�دة  ولكن  الفل�صطينيتني،  املن�صية  وع��راق  الف�لوج�  قريتي 
ت�صتغرق  ك�نت  الرحلة  فهذه  م�ص�عفة،  ك�نت  الإ�صرائيليني 
�ص�ع�ت  ثالث  ت�صتغرق  ب�تت  الآن  اأّم���  �ص�ع�ت،  ثم�ن  �ص�بقً� 
الأوىل  للمرة  وال�صعودية  الأردنية  ب�لأرا�صي  متر  لأنه�  ون�صف 
يف طريقه� ملط�ر اأبو ظبي، لذلك لي�س هن�ك من �صبب للده�صة 
.. ف�أخب�رن� تعج بلق�ءات ثن�ئية بني م�صوؤولني عرب وخ�صو�صً� 
�صخ�صي�ت  وم�ص�ركة  الإ�صرائيليني،  ونظرائهم  خليجيني 
اإ�صرائيلية مبوؤمترات خليجية يف الإم�رات وال�صعودية والبحرين 
ب�خت�ص��ص�ت عدة �صي��صية واأمنية وع�صكرية واقت�ص�دية، هذا 
كّله ا�صتب�قً� ل�صنع راأي ع�م مت�ص�لح مع التطبيع ورا�ٍس عنه، ل 
�صيم� بعد ن�صيحة ويل عهد الإم�رات حممد بن زايد الذي ك�ن 
املهرول الأول للتطبيع، لويل العهد ال�صعودي حممد بن �صلم�ن 
ب�أّن  الأ�صهر الأوىل من عهد والده يف 2015، وك�ن مف�ده�  يف 
اأقرب الطرق اإىل البيت الأبي�س هو تل اأبيب وهي البن املدلل 
للن�صيحة وطّبقه�،  ا�صتمع ابن �صلم�ن جيدًا  )اإ�صرائيل(. وقد 
وك�نت ت�صريح�ته الرن�نة ملجلة ) ذي اتالنتيك( يف 3 ني�ص�ن 
لي�س  واأن  اأر�صهم،  لهم  تكون  اأن  حقً�  لالإ�صرائيليني  اأّن   2018
وعلى  بينن�  اإ�صرائيل"  "دولة  وج��ود  على  ديني  اعرا�س  من 
اجلميع،  بني  متداولة  اأ�صبحت  الأفك�ر  وهذه  فل�صطني،  اأر�س 
وك�نت تلك املرونة والف�علية مب� قدمته كل من م�صر والأردن 
الكي�ن  مع  الر�صمية  العالق�ت  من  عقود  طيلة  ت��ن���زلت  من 
مل  ونحن  الكثري،  ب�لكثري  ف�قته�  الإم����رات  لكن  ال�صهيوين، 
القت�ص�دية  العالق�ت  ه��ذه  وت�صّخم  ت�صّعب  م��دى  ن�صتغرب 

�لتطبيع �لإمار�تي �لبحر�ين  �لإ�سر�ئيلي... ملاذ� �لآن ؟؟

بينهم�، التي تليه� عالق�ت ع�صكرية وتدريب�ت م�صركة برع�ية 
اأمريكية، اأو حتى عرب تع�ون اأمني وتقني، واأكرب مث�ل على ذلك 
اغتي�ل القي�دي يف حركة حم��س حممود املبحوح يف دبي ع�م 

.2010
التكنولوجي�  بني  متب�دلة  ف�ئدة  هن�ك  اأخ��رى  ن�حية  من 
التطبيع  بداأ  هن�  ومن  اخلليجية،  وال�صتثم�رات  الإ�صرائيلية 
اأّن  نتني�هو  قول  وي��وؤّك��ده  م�صرية،  وو�ص�طة  �صعودية  برع�ية 
يكن  وهذا مل  التطبيع،  مل�صرية  �صتن�صم  واإ�صالمية  دوًل عربية 
التع�ون  عن  ف�حلديث  �ص�بقً�.  عليه  ومتفقً�  مدرو�صً�  بل  عبثيً� 
الأمني والتج�رة ب�لتكنولوجي� ي�صالن حلدود وا�صعة املدى بني 
الكي�ن ال�صهيوين ودول اخلليج العربي، ولكّنه ب�صرية ت�مة، مع 
اأمره�، ولكن مل�ذا  اأّنه� تق�م مع دول خليجية اأخرى قد ُف�صح 
لالإم�رات  حتتية  بنية  اإق�مة  هي  حّجته�  ب�لذات؟.  الإم���رات 
م�ص�نع  ولإق�مة  الإ�صرائيليني،  املهند�صني  مب�ص�عدة  العربية 
ودف�ع�ت  الأمنية  التحتية  البنية  عن  وللدف�ع  املي�ه  لتحلية 
ال�ص�يرب، وجميع هذه املعلوم�ت حتت اأ�صم�ء اأجنبية، ولأّن دبي 
ل�صن�عة  الأمثل  ال�ص�حة  تكون  اأن  ميكن  دويل،  جت�ري  مركز 
اإ�صرائيلية متقّدمة، لذا ك�نت الإم�رات قبل ال�صعودية. ولالأ�صف 
التحتية  بنيته  يرهن  م��ن  لأّن  وت��ط��ول  �صتدوم  ع��الق���ت  ه��ي 
من  الهروب  على  يجروؤ  لن  اأق��وى  ل��دول  والأمنية  واملعلوم�تية 
�صلطته� وابتزازه� و�صي�دته� عليه�، كم� يف العالق�ت الأقل �ص�أنً� 
مثل العالق�ت الإ�صرائيلية )امل�صرية والأردنية والفل�صطينية(، 
وهذا م� ت�صعى له "اإ�صرائيل" وحليفته�، ولأّن دول اخلليج املليئة 
ب�لأموال هو احلل الأقوى والأمثل لتقوية ال�صتثم�رات وتطوير 
الإي���راين،  والتكنولوجي  العلمي  التقّدم  ملواجهة  ال�صن�عة 
واملنفعة متب�دلة بني الطرفني الإ�صرائيلي واخلليجي. ف�لتهديد 
وكرا�صيهم  عرو�صهم  على  خوفً�  اأي�صً�  اخلليج  لدول  مو�صول 

عة ب�لأحج�ر الكرمية. املر�صّ
ويف اجت�ه اآخر، جند تركي� تتن�ف�س مع اجلميع على �صوق 
متخلفة  �صوقً�  ميلكون  عربي  مليون   350 يحوي  ا�صتهالكي 
الطريق  لت�صد  لأمريك�  رئي�صي  اجت���ه  فهو  وعلميً�،  �صن�عيً� 
هذا  على  احل�صول  يف  اإ�صرائيل  وت�ص�ند  واإي���ران  تركي�  على 
وهذا  ورو�صي�،  ال�صني  الكب�ر  لإعدائه�  هي  لتتفرغ  ال�صوق 
�صي�ق  يف  عربية  اإ�صرائيلية  اتف�قية  توقيع  خالل  من  تفعله  م� 
الإعالمي  التوظيف  نرى  اأخرى،  ال�صراتيجية. من جهة  هذه 
ال�صحفي،  موؤمتره  خالل  املتعجرفة  نتني�هو  ت�صريح�ت  يف 
عندم� اأع����د ك��الم��ه م���رات ع��دة ب���أن��ه ه��و م��ن ب��ذل اجلهود 
ل�صنوات طويلة، واأّنه اأقنع الإدارة الأمريكية على ح�صول ذلك، 

التي  ال�صالم(  التف�ق مبني على مع�دلة )ال�صالم مق�بل  واأّن 
اأقرته�  التي  ال�صالم(  بدًل من مع�دلة )الأر�س مق�بل  اأراده� 
وقد ج�ءه هذا  املمكنة.  التف�قي�ت  لكل  اأ�ص��صً�  املتحدة  الأمم 
ل�صدة  العظمة  من  �صالم  يقول  كم�  وهو  ذهب،  من  طبق  على 
اإ�صرائيل يف  ت�ص�عد  كبرية جدًا  اإم�راتية  ب��صتثم�رات  �صع�دته 

اأزمته� القت�ص�دية احل�لية.
بني  متب�دل  انتخ�بي  ل�صتثم�ر  فر�صة  ج�ء  التف�ق  هذا 
اأّك��د  كم�  فيه،  ف���ئ��دة  اأي  طبي  لأب��و  ولي�س  وت��رام��ب  نتني�هو 
)العربي  التن�ف�س  ا�صتثم�ره يف  يوّظف  وهو  ذلك  على  نتني�هو 
حني  يف  مرة،  من  اأكرث  حكومته  لإنق�ذ  ل�ص�حله  – العربي( 
 4 املرف�أ  ف�جعة  بعد  لبن�ن  عن  غي�ب  اأمّي���  اخلليجيون  تغّيب 
العربية يف مع�دلت  الدول  بهذا �صعف  ت�أّكد   وقد  اآب 2020، 
حتّول  اأم�م  نحن  هل  هن�:  املطروح  وال�صوؤال  الأو�صط،  ال�صرق 
ت�ريخي بعد كل هذا الي�أ�س والت�صرذم والقنوط من ا�صتخراج 
روح جديدة داخل الأوط�ن امل�صروقة؟؟ هل �صنبقى نراقب قط�ر 
اأن الع�ر ل ي�صبح  التطبيع والأ�صخ��س املتوارين خجاًل؟ يبدو 
ع�رًا ويكون ع�ديً� حني يكون �صمة اجلميع، فهذا هو بوؤ�س اأنظمة 
الإ�صرائيليون  ك�صب  فقد  اأنف�صن�،  نخدع  لن  وخيب�تهم.  العرب 
وقد  ومتّنوه،  به  حلموا  مم�  واأف�صل  توقعوا  مم�  اأكرث  وحققوا 
ُمنحت لهم اأ�صواق اخلليج، كم� يح�ولون التغطية على م��صيهم 
بت�صريد �صعب وتدمري ممتلك�ت واحتالل  الأ�صود، حيث ق�موا 
اأو  بيهود  وا�صتبدالهم  الأ�صليني  الأر���س  �صك�ن  قتل  بعد  وطن 

مّدعي اليهودية ب�لع�مل. 
قد  وهو  العربي،  ال�ص�رع  ميت  مل  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
�صد  �صينتف�س  م�  و�صرع�ن  ظلم،  على  ي�صكت  ل  ولكن  ي�صرب 
واحلرية  العدالة  عن  دف�عً�  ال�صهيونية  والغطر�صة  الحتالل 
وليبي�  ولبن�ن  والعراق  �صورية  ت�ريخ  �صجله  م�  هذا  والكرامة. 
نحمل  فنحن  فل�صطني.  يف  يوميً�  ن��راه  م���  وه��ذا  واجل��زائ��ر، 
داخل  يف  كّن�  اأينم�  الوراثية  جين�تن�  ويف  خالي�ن�  يف  الكرامة 
الأحرار  و�صمري  �صرف  يف  اأو  ال�صت�ت،  يف  لجئني  اأو  فل�صطني 
يف كل مك�ن .. لقد ق�ل نل�صون م�نديال يومً� "حريتن� ل تكتمل 
الع�مل  هذا  يف  كرث  ومثله  الفل�صطيني"  املواطن  حترير  بدون 
دام  للجزائر  الفرن�صي  ال�صتعم�ر  اأّن  نذكر  و�صنبقى  احل��ر، 
وبعد  الهند  احتلت  وبريط�ني�  ي�صت�صلموا،  ومل  ع�مً�   /132/
العربي  الوطن  والعثم�نيون احتلوا  /300/ ع�م خرجت منه�، 
ب�أوط�نن�  ب�قون  ونحن  زائلون  متغريون  اإّنهم  حكمهم.  وانتهى 

وح�ص�راتن�..
                                     *رئي�سة منرب فل�سطني �لثقايف.

سحر عيسى الوهيبي*
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ب���داأ »ك��ي���ن ال��ع��دو الإ���ص��رائ��ي��ل��ي« جعل 
اإىل  بعالق�ته  ودف���ع  ظ��ه��ره،  خلف  التطبيع 
يرى  اأن  ينتظر  البع�س  يزال  ل  بينم�  العمق، 
ليقول  متب�دلة  وعربية  اإ�صرائيلية  �صف�رات 
اأو  ال��دول��ة  ه��ذه  ب��ني  تطبيع  عالقة  هن�ك  اأن 
نوؤمن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي«،  ال��ع��دو  »ك��ي���ن  م��ع  تلك 
اأن  بب�ص�طة  ن��ردد  نحن  ب�ل�صطحية،  ك��ث��ريًا 
وال�صف�رات  ب�ل�صفراء  تتعلق  التطبيع  م�ص�ألة 
لالأعراف  وفقً�  الع��راف  اأ�صك�ل  من  ك�صكل 
ال��دب��ل��وم������ص��ي��ة امل���ع���روف���ة، ن��ن�����ص��ى ال��ع��م��ق.
العالقة الإ�صرائيلية ال�صعودية والإم�راتية 
احلف�ظ  حت���ول  بقيت  2000م،  ع���م  بعد  م� 
يف  كبري  تو�صع  م��ع  ال�صرية  م��ن  ممكن  بقدر 
التف�ق�ت الأمنية والتج�رية وحتى الع�صكرية، 
هذه العالقة بداأت تتجه نحو ال�صراكة اأكرث من 
عملية التطبيع. التطبيع ل يعني وجود �صف�رات 
خوفً�  املبداأ؛  هذا  على  الحتي�ل  مت  متب�دلة، 
ال�صراكة  فنق�ط  العربية،  ال�صعوب  موقف  من 
و�صيطنة  امل��ق���وم��ة  حم���ور  مب��واج��ه��ة  تتعلق 
و»اجله�د  »حم��س«  من  بداأ  املق�ومة  حرك�ت 
ال�صورية«،  و»الدولة  اهلل«  و»حزب  الإ�صالمي« 
وت�صجيع ال�صلطة الفل�صطينية التي هي ال�صكل 
الآخر من العدو للفل�صطينيني، جرائم ال�صلطة 
بحق الفل�صطينيني تك�د تكون قريبة مم� فعله 
الذي  التخدير  عن  ف�صاًل  الإ�صرائيلي،  العدو 
الفل�صطينيني  ودف���ع  ال�صلطة  ه��ذه  مت���ر���ص��ه 
م.  2004 منذ  كبري  انق�ص�م  يف  البق�ء  اإىل 
م� ات�صح لحقً� ومنذ 2011م، هو ظهور 
ال�صراكة ولي�س العالقة، بدت اأكرث و�صوحً� يف 
ال�صورية،  الدولة  لإ�صق�ط  احلثيثة  املح�ولت 
وحم��صرة حزب اهلل، واإدخ�ل حرك�ت املق�ومة 
يف فل�صطني دائرة ال�صتهداف �صعوديً� واإم�راتيً� 
غزة. على  احل�ص�ر  وم�ص�عفة  واإ�صرائيليً�، 
ومع اأن ذلك مل ينجح على مدى 5 �صنوات 
2011-2015م، وتغلبت �صوري� ومعه� املق�ومة 
على  الدولية  �صبه  احل��رب  ك�صر  يف  اللبن�نية 
املحور  �صمن  وعربية  خليجية  ب�أموال  �صوري� 
غري  م��ن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  ال�صعودي  الأم��ري��ك��ي 
الإ�صرائيلي  ال��ع��دو  كي�ن  يكون  اأن  امل�صتبعد 
حرب  اإىل  ال��دخ��ول  يف  ال�صعودية  �صّجع  ق��د 
اأخ�����رى، ول��ك��ن ه���ذه امل���رة ع��ل��ى ال��ي��م��ن، اإذ 
الإ�صرائيلي  ال��ع��دو  وزراء  رئي�س  تعليق  اأن 
التي  الثورة  فور جن�ح  نتني�هو« علق  »بني�مني 
الأمريكية«  املتحدة  »الولي�ت  بحلف�ء  اأط�حت 
التغيري  ب���أن  2014م  �صبتمرب   21 احلكم  من 
املندب. ب���ب  على  م��وؤث��رًا  �صيكون  اليمن  يف 
هذا يعني اأن القلق حمل معه ر�ص�ئل خفية 
و�صرية اإىل ال�صعودية، تت�صمن »اأنتم تتحملون 
امل�صوؤولية جت�ه انهي�ر حلف�ئكم يف اليمن« هذا 
امل�صركة  امل��خ���وف  اأ�صك�ل  من  وا�صح  �صكل 
يف  ال�صراكة  وب�لت�يل  امل�صركة،  وامل�ص�لح 
القرارات امل�صريية مب� يف ذلك قرار احلرب.
نف�صه�  ال��ع��ب���رات  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ون  ي���ردد 
من  اليمن،  ب�ص�أن  ال�صعودية  ت��ردده���  ال��ت��ي 
اهلل«  »ح��زب  لوجود  ال�صعودي  الرف�س  قبيل 
الأمريكي  الرف�س  قبيل  ومن  اململكة،  جنوب 
منطقة  يف  م��رب��ع��ه���  م��ن  ال��ي��م��ن  ي��ت��ح��ول  اأن 

بع�ش »�لعــرب« .. من �لتطبيع 
�إىل �ل�سر�كة مع �لعدو " �لإ�سر�ئيلي"

 
*

  *

»ال�����ص��رق الأو����ص���ط« اإىل خ����رج ه��ذا امل��رب��ع.
اليمن  اإن  الإ�صرائيلية:  امل��خ���وف  تقول 
هذه  قي�م  واأن  له،  مع�دية  دولة  اإىل  �صيتحول 
ال���دول���ة ال��ت��ي ت�����ص��رف ع��ل��ى »ب����ب امل��ن��دب«، 
وب���ل��ت���يل ع��ل��ى مم���ر ب��ح��ري ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
�صيكون مبث�بة ورقة �ص�غطة على كي�ن العدو 
الإ�صرائيلي، لقد ك�ن هذا ه�ج�س م�صرك مع 
ال�صعودية والإم�رات يجمع هذا التح�لف، وهو 
م�جد  »اأن��ور  ال�صعودي  اجل��رال  عنه  عرب  م� 
ع�صقي« -�ص�بط �صعودي عمل يف ال�صتخب�رات 
الإ�صرائيلي  املو�ص�د  مع  متعددة  لق�ءات  وله 
عن  حت��دث  عندم�  2016م-  يف  ك�صفه�  مت 
يف  اإ�صرائيلية  عربية  �صراكة  وج��ود  ���ص��رورة 
ب�لتحديد  اجل���زء  ه���ذا  يف  الأح���م���ر،  ال��ب��ح��ر 
القليلة  ال�صنوات  -وخ��الل  ال�صعودية  ع���دت 
البحر  على  املطلة  ال��دول  لتجميع  امل��صية- 
تع�ر�س  ال�ص�بق  يف  ك�نت  التي  وه��ي  الأحمر 

طالب الحســـني
كاتب وصحفي يمني

ال���ق���رن«، وق���د ب����ت م��ن ال��وا���ص��ح اأن ال���دور 
يرتبط  و»البحريني«  و»الإم�راتي«  »ال�صعودي« 
امل�يل  الثمن  ودفع  الت�صويق  مبح�ولة  مب��صرة 
ح�صره  الذي  املن�مة  موؤمتر  ال�صفقة،  لتنفيذ 
ك���ن  الأم��ري��ك��ي،  ال��رئ��ي�����س  »ك��و���ص��ر« �صهر 
اإىل  تذهب  ب��داأت  التي  لل�صفقة  امل���يل  ال�صق 
واملق�ومة  الفل�صطيني  الرف�س  ب�صبب  الف�صل 
اليمن  �صمود  وب�صبب  والإ�صالمية،  العربية 
»ال�صيد  به  حتدث  م�  وهذا  العدوان،  وجه  يف 
القرن،  �صفقة  عن  حتدث  عندم�  اهلل«  ن�صر 
نحن  اهلل«،  »ن�صر  ح��دي��ث  هن�  ن���ورد  وح��ني 
الأ���ص��خ������س  اأك����رث  ي��ع��ت��رب  ب�صخ�س  ن�����ص��ت��دل 
اط��الع��ً� على امل��ل��ف الإ���ص��رائ��ي��ل��ي وحت��رك���ت 
حربً�  يخو�س  اأنه  ب�عتب�ر  الإ�صرائيلي؛  العدو 
ع���م��ً�،  م��ن ع�صرين  اأك���رث  م��ن��ذ  ال��ك��ي���ن  م��ع 
القرن«  »�صفقة  حتليل  نحو  نن�صحب  اأن  ودون 
. وم�صتقبله�  بهم�  متعلقة  كثرية  وتف��صيل 

»ن��ت��ن��ي���ه��و« مت���م��ً�. اإىل ج���وار  ال�����ص��ع��ودي��ة- 
-غري  ه����دي  حكومة  متثل  ك���ن��ت  م����ذا 
امل���وج���ودة ع��ل��ى الأر������س- يف م��وؤمت��ر وار���ص��و 
والع�صكري  الأم���ن���ي  ال��ت��ط��ب��ي��ع��ي؟!ب���مل��ي��زان 
اأن  خ������ص��ة  �صيئ�،  تعني  ل  وال���ص��رات��ي��ج��ي 
ت�صتطع  ومل  ل��ل��ق��درة  ف���ق��دة  احل��ك��وم��ة  ه���ذه 
ع�صكرية  م�ص�ندة  مع  حتى  اليمن  اإىل  العودة 
�صيئ�  تعني  ك�نت  لكنه�  واإ�صرائيلية،  اأمريكية 
ي�صتطيعون  والإم����رات  ال�صعودية  اأن  واح��دًا: 
اأي  اإىل  العربية  ال���دول  م��ن  حلف�ئهم  جلب 
الإ�صرائيلي. العدو  كي�ن  مع  تطبيعي  موؤمتر 
»اإ�صرائيل« تعترب هذا اإجن�ز مهم تف�خر 
الكي�ن  انتخ�بية.  حملة  خ��الل  »نتني�هو«  به 
ي�صتطيع  والإم����رات  ال�صعودية  مع  ب�ل�صراكة 
ب��ن���ء ع���الق����ت ج���دي���دة م���ع دول وك��ي���ن���ت 
ب�أي  يلعب  اأن  اأو  �صيئً�  اأن يخ�صر  جديدة ودون 
ال�صعودية  من  الثمن  مدفوعة  عالق�ت  كرت، 
ه�دي  حكومة  دفع  فكرة  تكررت  والإم����رات، 
اإىل عالقة مع كي�ن العدو الإ�صرائيلي برع�ية 
اإىل  وار���ص��و،  م��وؤمت��ر  م��ن  وان��ط��الق��ً�  �صعودية 
وم�  اليمن  اأدوات��ه��� يف جنوب  الإم����رات  دف��ع 
كي�ن  م��ع  ع��الق��ة  فتح  اإىل  الن��ت��ق���يل  ي�صمى 
ال�صحف  حتدثت  �صريعً�  الإ�صرائيلي،  العدو 
ال�صريع  الك�صف  العالقة،  بهذه  الإ�صرائيلية 
مل  العدو  كي�ن  اإ�صرائيلية،  ا�صراتيجية  هي 
يجب  عالقة  كل  �صرية،  عالقة  اأي  يقبل  يعد 
كي�ن  م��ع  التن�صيق  ال�صطح،  على  تظهر  اأن 
»اإ�صرائيل«. تفعل  هكذا  يعلن،  اأن  يجب  العدو 
اعرفت  ال��ت��ي  »الن��ت��ق���يل«  ت�صريح�ت 
اأحدهم: )ه�ين  ق�ل  بل  العالقة،  بوجود هذه 
بن بريك( اأنه� اأمنية ل قيمة له�؛ لأن القرار 
لو نفى  لأنه حتى  انتق�يل؛  ولي�س  اإم�راتي  هن� 
قبوله  وع���دم  العالقة  ه��ذه  وج���ود  الن��ت��ق���يل 
تذكر. قيمة  اأي  النفي  لهذا  يكون  ل��ن  به�، 
يت�ص�به الأمر كثريًا مع العالقة التي رعته� 
وم�  الإ�صرائيلي  ال��ع��دو  كي�ن  ب��ني  الإم�����رات 
وك�صف  ال�صوداين«،  ال�صي�دي  »املجل�س  ي�صمى 
عنه� مطلع هذا الع�م 2020م، ولو ت�أملن� قلياًل 
هي  العالقة  هذه  لوجود  امل��ربرات  اأن  لوجدن� 
اأخطر من العالقة نف�صه�، اإذ اأن املربرات جتعل 
من كي�ن العدو الإ�صرائيلي لي�س فقط »دولة«، 
كي�ن يف  اأو  دولة  اأي  ل�صتقرار  مهمة  بوابة  بل 
وزير  ب�ل�صبط  ق�له  م�  هذا  العربية،  املنطقة 
ج��صم  بن  »حمد  الأ�صبق  القطري  اخل�رجية 
بوابة  »اإ�صرائيل«  اأن  حتدث  عندم�  ث���ين«  اآل 
الأمريكية. املتحدة  الولي�ت  مع  قوية  لعالقة 
العدو  كي�ن  مع  العالقة  من  ال�صكل  هذا 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ه��و الأخ���ط���ر ع��ل��ى الإط����الق.
العالق�ت  اأ���ص��ك���ل  ع��ن  هن�  نتحدث  ل��ن 
ال�صي��صية والإعالمية التي ظهرت على ال�صطح 
اأن اجلميع  ب�عتب�ر  واإم�راتية  �صعودية  برع�ية 
ب�ت يت�بعه� ب�صكل اأو�صع، م� اأريد الإ�ص�ءة عليه 
فقط. التطبيع  ولي�س  ال�صراكة  �صكل  هو  هن�، 
ملف  اأن  اإىل  ه��ن���  الإ�����ص�����رة  ي��ن��ب��غ��ي 
الإ�صرائيلي  العدو  وكي�ن  امل�صلمني  الإخ���وان 
مي��ك��ن احل���دي���ث ع��ن��ه يف م��ل��ف م�����ص��ت��ق��ل.

*عن ال�صحيفة اليمنية مين ثبات

قي�م هذا الكي�ن يف �صبعين�ت القرن امل��صي، 
مفت�ح ال�صر يف هذه العودة متكن يف نقطتني :

تطوير  يف  امللحة  الإ�صرائيلية  الرغبة   -
وح��م���ي��ة اأن�����ص��ط��ت��ه��� يف »ال��ب��ح��ر الأح���م���ر« 
م��ع وج���ود ق���ع��دة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة يف ارت��ريي���، 
جمموعة  �صمن  جيبوتي  يف  اأخ��رى  واأن�صطة 
واإم���رات��ي��ة. واإ�صرائيلية  اأمريكية  حت��رك���ت 

اأغ��ل��ب  اأن  م���ن  ���ص��ع��ودي  اط��م��ئ��ن���ن   -
ال��ب��ل��دان امل�����ص��رف��ة ع��ل��ى »ال��ب��ح��ر الأح���م���ر« 
بينم�  عليه�،  الت�أثري  وت�صتطيع  منه�،  قريبة 
دول��ة  اأي  م��ع  متفقة  غ��ري  ال�����ص���ب��ق  يف  ك���ن��ت 
م���ن ال�����دول امل��ط��ل��ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ر الأح���م���ر.

اأخ������رى ل ميكن  ولأ����ص���ب����ب  ه��ن���  م���ن 
ف�����ص��ل ال�����ص��راك��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 
2015م. اليمن  على  ال��ع��دوان  يف  الأمريكية 

ومنذ جميئ »حممد بن �صلم�ن« و»حممد 
بن زايد« و»ترامب« تطورت ال�صراكة اخلليجية 
م�صري  تقرير  اإىل  والأمريكية  الإ�صرائيلية 
ت�صفية  نحو  والجت���ه  الفل�صطينية،  الق�صية 
»�صفقة  ي�صمى  م�  عرب  الفل�صطينية  الق�صية 

ب�ل�صراكة  يتعلق  م���  يف  الأخ��ط��ر  املهمة 
العدو  ك��ي���ن  م��ع  العربية  وبع�س  اخلليجية 
يف  اإم�راتي  �صعودي  بدور  ترتبط  الإ�صرائيلي 
اإىل  ال�����ص��ودان-  بينه�  -م��ن  عربية  دول  دف��ع 
الإ�صرائيلي،  ال��ع��دو  كي�ن  م��ع  ع��الق���ت  بن�ء 
نق��س غربي  لي�س خفيً�، وهو مث�ر  الأمر  هذا 
ن�صر  وقد  زواي� متعددة،  واأمريكي من  اأوروبي 
الإم����رات  اأن  لي��ن«  اأون  »انتليجين�س  موقع 
بتطبيع  تدعمه�  التي  احلرك�ت  تدريجً�  حتث 
امل�ص�لح  واأن  »اإ���ص��رائ��ي��ل«،  م��ع  ال��ع��الق���ت 
التق�رب. ه��ذا  وراء  والق��ت�����ص���دي��ة  الأم��ن��ي��ة 
ال��ذي  وار���ص��و 2019م،  م��وؤمت��ر  ك���ن  لقد 
ال�صعودية،  الأم��ري��ك��ي:  املحور  دول  ح�صرته 
ال��ولي���ت  م��ع  البحرين،  م�صر،  الإم������رات، 
الإ�صرائيلي  العدو  وكي�ن  الأمريكية  املتحدة 
اإ�صرائيلية-  اأمريكية  عربية  قمة  -واعتربوه� 
كي�ن  مع  ال�صراكة  من  وا�صحة  �صورة  ميثل 
لالهتم�م  املثري  ك�ن  ولكن  الإ�صرائيلي،  العدو 
ال�����ص��ع��ودي��ة ج�����ءت مب��م��ث��ل عن  اأن  ح��ي��ن��ه���: 
حل�صور  ه����دي«؛  من�صور  رب��ه  »عبد  حكومة 
امل��وؤمت��ر ال�����ص��ع��ودي الأم��ري��ك��ي الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 
ح��ك��وم��ة  يف  اخل����رج���ي���ة«  »وزي������ر  ظ��ه��ر  اإذ 
ع��ب��د رب���ه م��ن�����ص��ور ه�����دي -ال���ت���ي ت��ق��ي��م يف 
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ابراهيم أبو ليل

      ي�صهد الع�مل العربي موجة جديدة 
العربي  للج�صد  ال�صهيوين  الخ��راق  من 
عربة(،  ووادي  واأو�صلو  ديفيد  )ك�مب  بعد 
اخلليج  دول  بني  التطبيع  ب�تف�ق�ت  تتمثل 
والكي�ن ال�صهيوين على امل�صتوى الر�صمي، 
وتوؤ�ص�س لعالق�ت ا�صراتيجية ُتدخل الكي�ن 
من  العربي،  الع�مل  ن�صيج  اإىل  ال�صهيوين 
نظ�م  واإق���م��ة  املنطقة  ه��وي��ة  تغيري  اأج���ل 
ال�صهيوين،  الكي�ن  يقوده  جديد  اإقليمي 
العربية  لالأنظمة  طبيعيً�  حليفً�  وي��ك��ون 
الإ�صالمية  اجلمهورية  مبع�داة  تقبل  التي 
م�صوؤولي�ته�  م��ن  وتتن�صل  الإي���ران���ي���ة، 
الت�ريخية جت�ه الق�صية الفل�صطينية. وذلك 
العربي  ال�����ص��راع  ملف  لطي  حم���ول��ة  يف 
"عربي-  �صراع  اإىل  وحتويله  ال�صهيوين 
حتقيقً�  اإيراين"،   - "عربي  اأو  عربي" 
الأمريكية  والهيمنة  الإ�صرائيلية  للم�صلحة 

على �صعوب املنطقة. 
يركز اهتم�م ق�دة الكي�ن ال�صهيوين، 
رغم اأزم�ته الداخلية املتف�قمة، على اإجن�ز 
اخلليج  دول  م��ع  ا�صراتيجية  ات��ف���ق���ت 
برع�ية  والقت�ص�دية،  الأمنية  ب�أبع�ده� 
ال��زي���رات  ه��ذه  جلعل  الأمريكية  الإدارة 
معلنة، ل �صيم� يف ظل وجود الرئي�س ترامب 
فر�صة  ي�صكل  ال���ذي  الأب��ي�����س،  البيت  يف 
»الإ�صرائيلية– العالق�ت  لتظهري  �ص�نحة 
ال��ع��رب��ي��ة« واإع��ط���ئ��ه��� الأول���وي���ة يف ج��دول 
الأعم�ل الإ�صرائيلي، وتعميم فكرة التطبيع 
مب�  املنطقة،  يف  ال�صهيوين  ال��ك��ي���ن  م��ع 
وفق  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  القومي  الأم���ن  يخدم 
على  ب�لتطبيع  تبداأ  للت�صوية  جديدة  �صيغة 
اإخ�ص�ع  ثم  ومن  العربي  الر�صمي  ال�صعيد 
ب�لت�صوية  للقبول  الفل�صطيني  ال��ط��رف 
من  القرن«،  »�صفقة  تر�صمه�  كم�  الع�مة 
ق���ئ��دًا  ال�صهيوين  ال��ك��ي���ن  تكري�س  اأج���ل 
اأن  ذل��ك  ج��دي��د.  اأو�صطي  �صرق  نظ�م  يف 
احلكومة الإ�صرائيلية بقي�دة نتني�هو، رغم 
ال�صهيوين  الكي�ن  ب��ني  ال��دائ��ر  ال�����ص��راع 
بعالق�ت  تتمتع  الفل�صطيني،  وال�����ص��ع��ب 
مم��ت���زة يف ال��ع���مل ال��ع��رب��ي، وب���ل��ت���يل ل 
مع  املف�و�ص�ت  يف  التقدم  اإىل  ح�جة  ترى 
لل�صعي  ح�جة  ول  الفل�صطينية،  ال�صلطة 
من  الن�صح�ب  يكلفه�  »�صالم«  اتف�ق  اإىل 
على   1967 ع���م  احتلته�  التي  الأرا���ص��ي 
وب��دًل  ال�صالم(،  مق�بل  )الأر����س  ق�عدة 
منه� تلج�أ اإىل اتف�ق�ت مع دول اخلليج على 
حيث  ال�صالم(،  مق�بل  )ال�صالم  ق�عدة 
يتم تهمي�س ال�صلطة الفل�صطينية وجت�هله� 
و�صوًل اإىل ت�آكله� وا�صمحالله�. وقد بداأت 

هدف �لتطبيع: نظام �إقليمي جديد 
يحكمه �لكيان �ل�سهيوين  

ال�صين�ريوه�ت  بو�صع  الحتالل  �صلط�ت 
ال�صفة  يف  الأو���ص���ع  مع  للتع�مل  املن��صبة 
الغربية، اإزاء اأي تطور مف�جئ قد يح�صل، 
الفل�صطينية  لل�صلطة  بديلة  �صيغة  واإيج�د 
بتوليفته� احل�لية، على نحو يلبي امل�صلحة 
القومي  الأم��ن  واحتي�ج�ت  الإ�صرائيلية 
احلكومة  اأرادت  اإذا  اأم����  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي. 
الفل�صطينية  ال�صلطة  اإح�ص�ر  الإ�صرائيلية 
اإجن�ز  بعد  ذلك  ف�صيتم  املف�و�ص�ت،  اإىل 
التي  اخلليج  دول  م��ع  التطبيع  ات��ف���ق���ت 
لكي  والبحرين،  الإم���رات  بدولة  �صتلتحق 
توافق ال�صلطة الفل�صطينية على الإمالءات 
ال���دول،  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة حت��ت �صغط ه���ذه 
ال�صهيونية  والت�صورات  اخلطط  ومترير 
الأمريكية.  املتحدة  الولي�ت  يف  املر�صومة 
وذل����ك يف حم����ول���ة لإظ���ه����ر ال�����ص��ل��ط���ت 
ال�صم،  بعملية  ت��ق��وم  اأن��ه���  الإ�صرائيلية 
تنفيذ  ولي�س  املف�و�ص�ت  لنت�ئج  تنفيذًا 
اأن مت  اإج�����راءات م��ن ط��رف واح���د، بعد 
ت�أجيله� بن�ء على رغبة الرئي�س الأمريكي 

ترامب. 
العالق�ت  ل��ه��ذه  التح�صري  ب���داأ  لقد 
منذ  ال�صهيوين  الكي�ن  مع  اجل�صور  وم��د 
املخطط�ت  و���ص��ع��ت  ح��ي��ث  م��ب��ك��ر،  وق���ت 
العراق  على  احل��رب  بعد  الأه���داف  لهذه 
وو�صول  امل��صي،  القرن  ت�صعيني�ت  مطلع 
الكي�ن  ع��م��ق  اإىل  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����ص��واري��خ 

وك����ن ع��ن��وان ال��ت��ق��ري��ر )ت��غ��ي��ري ج���ذري: 
اململكة(  اأمن  ل�صم�ن  ا�صراتيجية جديدة 
ال�صراتيجية  هذه  وتقوم  "اإ�صرائيل".  اأي 
منطقة  يف  جديد  ق��وى  م��ي��زان  خلق  على 
مع  التع�مل  خ��الل  م��ن  الأو���ص��ط  ال�صرق 
دور  تخفي�س  ب��ع��د  ح���ده،  ع��ل��ى  دول���ة  ك��ل 
عرب  ب�إ�صع�فه�  اأو  ب�حتوائه�،  اإم�  �صورية 
تقلي�س  على  لإج��ب���ره���  ال��ق��وة  ا�صتعم�ل 
ويرى �ص�نعوا  التقرير.  ين�س  نفوذه� كم� 
القرار الذين �ص�ركوا يف اإعداد التقرير اأن 
مل  ال�صالم"  مق�بل  "الر�س  ا�صراتيجية 
ي�صتطع اجلمهور الإ�صرائيلي ه�صمه�، وهي 
حمفوفة ب�ملخ�طر وب�هظة الثمن، ومكلفة 
كثريًا للولي�ت املتحدة واإ�صرائيل على حد 
اأدوار  املتحدة يف  الولي�ت  وو�صعت  �صواء، 
األ ت�صطلع به�. وترتكز  ل تريده�، ويجب 
"ال�صراتيجية الإ�صرائيلية اجلديدة" على 
على  القوة،  عرب  لل�صالم  متب�دلة  فل�صفة 
نحو ت�صتطيع فيه "اإ�صرائيل "اإحداث تغيري 
روؤية  واإعداد  امل��صي،  اإىل  ب�لن�صبة  جذري 
الإ�صرائيلية  الأمريكية  لل�صراكة  جديدة 
والن�صج  ال���ذات  على  الع��ت��م���د  عم�ده� 
والتب�دلية. واخلطوة الأوىل التي يقرحه� 
التقرير هي وقف اللتزام ب�صع�ر "الأر�س 
على  ب�لركيز  وا�صتبداله  ال�صالم"  مق�بل 
اإ�صرائيل  بني  امل�صركة  احل�ص�رية  القيم 
والدول الغربية ح�صب و�صف التقرير، من 
"ال�صالم  مثل  جديدة  �صع�رات  رفع  خالل 
طريق  ع��ن  و"ال�صالم  ال�صالم"،  مق�بل 
القوة"، و"�صالم ميزان القوى"، وذلك من 
اأجل فتح طريق التف�و�س مع الدول العربية 
يتوافق  مب�  معه�،  ثن�ئية  عالق�ت  واإق�مة 
لإع����دة  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  م�ص�عي  م��ع 
للمنطقة  اجليو�صي��صية  اخل���رط��ة  ر�صم 
وال�صراتيجية  امل�صلحة  ح�صب مقت�صي�ت 
ال�صهيونية الأمريكية، واإر�ص�ء اأ�ص�س لواقع 
جديد ميهد لإق�مة ال�صرق الأو�صط الكبري.
ال��ذي  الت��ف���ق  ج���ء  ال�صي�ق  ه��ذا  يف 
حتت  العربية  الإم������رات  دول���ة  م��ع  اأُب����رم 
"اأبراه�م"  وتبعُه التف�ق مع مملكة  ا�صم 
�صربة  يف  اثنني  هدفني  لتحقيق  البحرين 

واحدة: 
العربي  ال�����ص��راع  اإن��ه���ء  1- حم���ول��ة 
الفل�صطينية  الق�صية  وت�صفية  ال�صهيوين 
اليهودية"،  "الدولة  لإق���م��ة  والتمهيد 
ب�لقد�س  الأمريكية  الإدارة  اع��راف  بعد 
ع��ودة  حل��ق  والتنكر  لإ���ص��رائ��ي��ل  ع��صمة 
دي���ره��م،  اإىل  الفل�صطينيني  ال��الج��ئ��ني 
املج�ل  الذي مل يرك  ال�صتيط�ن  وت�صريع 

ب�صكل فعلي  الإعداد  بداأ  ال�صهيوين، حيث 
اأجل  ا�صراتيجية جديدة من  بيئة  لت�صكيل 
ال�صهيوين،  للكي�ن  الأمنية  ت�أمني احلم�ية 
من خالل عقد اتف�ق�ت "�صالم" على غرار 
 ،1978 ع�م  م�صر  مع  ديفيد  ك�مب  اتف�ق 
حيث اأحدث �صرخً� يف ال�صف العربي و�صكل 
طعنة من اخللف للعرب والفل�صطينيني، اإذ 
اأخرج م�صر من جبهة ال�صراع مع امل�صروع 
)�صي��صي  اخ��راق  اأول  فك�ن  ال�صهيوين، 
و�صكل  العربي،  للج�صد  اقت�ص�دي(  اأمني 
بوابة للتطبيع العربي مع الكي�ن ال�صهيوين، 
اإىل  ال�صه�ينة  ا�صتدخ�ل  خالله�  من  مت 
بع�س العوا�صم العربية، وا�صتدراج القي�دة 
ث�ين  فك�ن  الإ�صرائيلي،  للفخ  الفل�صطينية 
ب�تف�ق  متمثاًل  العربي  للج�صد  اخ���راق 
التحرير  منظمة  م��ع   1993 ع���م  اأو���ص��ل��و 
ع�م  عربة  وادي  اتف�ق  وتاله  الفل�صطينية، 
1994 مع اململكة الأردنية. ويف هذا الإط�ر 
ال�صراتيجية  الدرا�ص�ت  موؤ�ص�صة  اأع��دت 
املتحدة  الولي�ت  يف  املتقدمة  وال�صي��صية 
بريل  ري��ت�����ص���رد  كتبه  ت��ق��ري��رًا  الأم��ري��ك��ي��ة 
رئي�س جمل�س ال�صت�ص�رات ال�صي��صية الت�بع 
لوزارة الدف�ع ع�م 1996 عندم� ك�ن يعمل 
ال�صراتيجية  الدرا�ص�ت  معهد  يف  خبريًا 
لبني�مني  وم�صت�ص�رًا  العلي�  وال�صي��صية 
اآن��ذاك.  "اإ�صرائيل"  وزراء  رئي�س  نتني�هو 
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���ص��ه��د ال���ك���ي����ن  ال�����ص��ه��ي��وين ح��رك��ة 
اخل�رجية  وزي���ر  ب��داأه���  كثيفة  ديبلوم��صية 
اآب  ب��وم��ب��ي��و، الث��ن��ني 24  الأم���ريك���ي م���ي��ك 
يف  اأب��ي��ب  ت��ل  يف  بومبيو  ح���ّط  ح��ي��ث   ،2020
التقى خالله� رئي�س احلكومة  زي�رة ق�صرية، 
الأم��ن  ووزي��ر  نتني�هو،  بني�مني  الإ�صرائيلية 
ب��ي��ن��ي غ���ن��ت�����س، ووزي������ر اخل����رج���ي���ة غ���ب��ي 
كوهني،  يو�صي  امل��و���ص���د  ورئي�س  اأ���ص��ك��ن���زي، 
"اإ�صرائيل"  لبحث اتف�ق تطبيع العالق�ت بني 
اإي��ران   على  العقوب�ت  وا�صتئن�ف  والإم����رات، 
البحرين  اإىل  ذل���ك،  ب��ع��د  ب��وم��ب��ي��و،  وت��وّج��ه 
وم��ن��ه��� اإىل ال�����ص��ودان حل��ّث��ه��م��� ع��ل��ى اإق���م��ة 
اأ�صوًة  ال�صهيوين  الكي�ن  مع  ر�صمية  عالق�ت 
اأي�صً�. الأخ��رى  هي  يزوره�  التي  ظبي،  ب�أبو 
وق����ل ال��وزي��ر الأم���ريك���ي، خ���الل لق�ئه 
نتني�هو، اإن بالده ملتزمة ب�حلف�ظ على التفّوق 
الع�صكري لإ�صرائيل يف منطقة ال�صرق الأو�صط، 

�لدول �خلليجية �لعربية
 من "ع�سيقة �سرية" �إىل "زوجة غري �سرعية"

بومبيو َيعد باحلفاظ على �لتفوق �لإ�سر�ئيلي يف �ملنطقة

ك�نت  مهم�  فل�صطيني  ك��ي���ن  ق���م��ة  لإ 
احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ع��رب  وق���د  ت�صميته. 
هذا  عن  نتني�هو  بني�مني  الإ�صرائيلية 
يف  األق�ه�  التي  الكلمة  �صي�ق  يف  املوقف 
الإم����رات  م��ع  التف�قني  توقيع  مرا�صم 
والبحرين يف وا�صنطن يف 2020/9/15، 
ي�صكل عالمة  اليوم  "اإن هذا  حيث ق�ل: 
جديد،  بفجر  ويب�صر  الت�ريخ  يف  ف�رقة 
و�صي�ص�هم يف اإنه�ء ال�صراع الإ�صرائيلي 

– العربي".
ع�صكري  اأمني  حت�لف  ت�صكيل   -2
وبن�ء  اخلليجية  وال��دول  اإ�صرائيل  ي�صم 
اإي���ران،  م��ع  للمواجهة  متقدمة  ق���ع��دة 
واإقن�عهم  التخويف  اأ�صلوب  ب��صتخدام 
ب�أن اخلطر الذي يهدد بالدهم ي�أتي من 
اإيران ولي�س من الكي�ن ال�صهيوين. ويف 
 F35 ط�ئرات  �صفقة  ت�أتي  ال�صي�ق  هذا 
اإىل دولة الإم�رات  من الولي�ت املتحدة 
ملواجهة امل�صروع النووي الإيراين، بحيث 
لإ�صرائيل  النوعي  التفوق  على  توؤثر  ل 
ل  ال���ط����ئ���رات  ه���ذه  لأن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
ط�ئرات  مثل  للطريان  بعيد  مدى  متلك 
وهي  اإ�صرائيل،  متلكه�  التي  "ال�صبح" 
اأو  الأردن  م��ن  الن��ط��الق  اإىل  �صتحت�ج 
على  هجوم  اأي  بعد  اأو  قبل  فيه  الهبوط 
اإ�صرائيل، اأو القي�م بعملية تزود ب�لوقود 
ال�صعب جدًا  �صيجعل من  جوًا. كل هذا 
مف�ج�أة  الإم�راتية   F35 ط�ئرات  على 
منظومة  على  التغلب  اأو  "اإ�صرائيل"، 

الدف�ع اجلوي الإ�صرائيلية.
ال��ت��ك��ت��الت يف  اإع������دة ���ص��ي���غ��ة  اإن 
ال�صراتيجي  ال��و���ص��ع  ت��خ��دم  املنطقة 
الع�مل  ُتبقي  اأن  تريد  فهي  لإ�صرائيل، 
ق���در  وغ���ري  وخ���ئ��ف��ً�،  �صعيفً�  ال��ع��رب��ي 
م�صروعه  و�صي�غة  الت�ريخ  �صن�عة  على 
اأن  للعربي  وت��ري��د  ال��ع���مل،  يف  اخل������س 
فقط  تكون  جن�ته  اأن  قن�عة  اإىل  ي�صل 
من خالل التع�ون والتم�هي مع تل ابيب، 
اأمريك�  ر�صى   يك�صب  اأن  اأراد  اإذا  واأن��ه 
عليه اأن يقيم عالقة مع "اإ�صرائيل" مب� 
يخدم اأمنه� وا�صتقراره�. وهذا يقت�صي 
امل�صتوى  ع��ل��ى  ال��ق���ئ��م  ال��و���ص��ع  ت��غ��ي��ري 
اإ�صرائيل  ت�صبح  بحيث  اجليو�صي��صي 
فلم  الق�ئمة،  ال���دول  ن�صيج  م��ن  ج���زءًا 
على  املنطقة  يف  التكتالت  حتديد  يعد 
جهوي،  اأ�ص��س  عل  واإن���  قومي  اأ�ص��س 
الذي  العربي"  "الوطن  ت�صمية  بدل  اأي 
ت��ك��ون اإ���ص��رائ��ي��ل ج�����ص��م��ً� غ��ري��ب��ً� فيه، 
الأو�صط"  "ال�صرق  الت�صمية  ت�صبح 
وتكون اإ�صرائيل اأحد مكون�ته، ويف موقع 
ويتحكم  ب���ل��ق��وة  يتمتع  ال���ذي  املهيمن 
اإىل  اإ�ص�فة  الأخ���رى.  ال�صعوب  مب�صري 
ذلك ي�صبح حتديد اجلبه�ت يف ال�صراع 
امل�صروع  مع  املواجهة  اأ�ص��س  على  لي�س 
العداء  اأ�ص��س  على  واإن���  ال�صهيوين، 
للجمهورية الإ�صالمية الإيرانية وحلف�ئه� 

يف حمور املق�ومة. 

وذلك يف ظّل احلديث عن بيع الولي�ت املتحدة 
م�صتدركً�  لإم���رات،  لدولة   »35 »اإف  ط�ئرات 
اأبو  مع  وطيدة  ع�صكرية  عالق�ت  »لدين�  ب���أن 
ظبي، و�صتوا�صل وا�صنطن فح�س م�ص�ر �صفقة 
للدف�ع عن  الط�ئرات  الإم�رات  وبيع  الأ�صلحة 
ذاته� من التهديد الإيراين«. من ج�نبه، كّرر 
نتني�هو قوله اإن »التف�ق مع الإم�رات ل ي�صمل 
موافقة اإ�صرائيل على اأّي �صفقة اأ�صلحة«، واإنه 
»لقد  ال�صفقة«، م�صيفً�:  يعرف مبثل هذه  »ل 
املتحدة  ال��ولي���ت  ب���أن  ق��وي��ً�  ال��ت��زام��ً�  �صمعت 
َثبتت  وقد  لإ�صرائيل.  النوعية  امليزة  �صت�صمن 
اأربعة عقود مع م�صر،  �صّحة ذلك على مدى 
ا�صتئن�ف  ���ص���أن  ويف  الأردن«.  م��ع  وع��ق��دي��ن 
العقوب�ت على اإيران، اعترب نتني�هو اأن »جمل�س 
الأمن يجل�س ج�نبً� ول ُيحّرك �ص�كنً� ول ين�صّم 
ف�صيحة«.  ه��ذه  العقوب�ت،  فر�س  اآلي�ت  اإىل 
ال��ف���ر���ص��ي  اخل��ل��ي��ج  يف  دوًل  »ن�����ص��م��ع  وت����ب���ع: 

على  اأق���رح  الآن.  اأف��ع��ل  كم�  بحزم  تتحّدث 
العرب  يّتفق  عندم�  اأنه  الأوروبيني  اأ�صدق�ئن� 
النتب�ه«. ي�صتحق  الأم��ر  ف�إن  والإ�صرائيليون، 
الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ط���ئ��رات  �صفقة  وت����أت���ي 
التجيي�س  اإط������ر  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ل����الإم�����رات 
ال�����ذي ي��ت��م يف امل��ن��ط��ق��ة ���ص��د اجل��م��ه��وري��ة 
الدعم  اإط���ر  يف  ولي�س  الإيرانية،  الإ�صالمية 
ال�صعيد  على  الإم�راتية  للقدرات  والتطوير 
ال���ص��رات��ي��ج��ي، م��ع احل��ف���ظ ع��ل��ى ال��ت��ف��وق 
جمتمعة.  العربية  ال���دول  على  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
املنطقة  يف  الأمريكية  ال�صراتيجية  اأن  ذلك 
لبيع  �صوقً�  العربية  ال���دول  جعل  على  ت��ق��وم 
النووي  امل�صروع  ملواجهة  وتوظيفه�  الأ�صلحة 
ال�صهيوين مب�  الكي�ن  اأمن  الإيراين، و�صم�ن 
ال�صتيط�ين  م�صروعه  ا�صتكم�ل  م��ن  ميّكنه 
العدوانية  بوظيفته  وال��ق��ي���م  فل�صطني،  يف 
للتطبيع. ال��راف�����ص��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ���ص��د 

لأنه� تعتمد على النتق�ل من التطبيع املخفي 
اإىل التطبيع املعلن واأن الظروف التي متر به� 
اأ�صبحت  العربي  والع�مل  الفل�صطينية  الق�صية 
لأن  ذلك  م�صى.  وقت  اأي  من  اأك��رث  من��صبة، 
م� يحدث عمليً� ويف الواقع هو م� يطلق عليه 
ق�صم  يف  الب�حث  ب��ودي��ه،  اإي��ل��ي  الربوفي�صور 
ال�صالم وال�صرق الأو�صط يف اجل�معة العربية 
يف القد�س، م�صطلح »متالزمة الع�صيقة« التي 
ق�م  ال�صهيوين  ف�لكي�ن  �صرًا.  به�  اللق�ء  يتم 
يف  العربية  الأنظمة  هذه  مع  ب�لتع�ون  ويقوم، 
امل��صي ويف احل��صر خلف الكوالي�س، والهدف 
الذي يريد ال�صه�ينة حتقيقه يف نه�ية املط�ف 
هو التخل�س من هذه املتالزمة. فقد ن�صجت 
الأو�ص�ع اأمريكيً� وعربيً� لتعيد الولي�ت املتحدة 
حموره�  ويف  املنطقة،  يف  ال�صطف�ف�ت  بن�ء 
والأقرب  الأهم  احلليف  "اإ�صرائيل" ب�صفته� 
املنطقة.  يف  ووكيلته�  املتحدة  ال��ولي���ت  اإىل 
وي��ج��ري ه���ذا امل��ن��ح��ى م��ن خ���الل امل��ج���ه��رة 
الفل�صطينية  الق�صية  ل��ت��ج���وز  ال�����ص��ع��ي  يف 
ول��ت��ه��م��ي�����ص��ه��� ���ص��م��ن اأول����وي�����ت الأط������راف 
ال���ص��ط��ف���ف���ت.  ه���ذه  يف  ال�صريكة  ال��ع��رب��ي��ة 
اخل��ط��وات  اإىل  النظر  ميكن  ل  وع��ل��ي��ه، 
اخلليجية  الأنظمة  جتريه�  التي  التطبيعية 
جزء  ه��ي  ب��ل  ال�صي�ق،  خ���رج  نبت  اأن��ه���  على 
مم��ن��ه��ج يف خ��دم��ة اخل��ط��ة الأم��ري��ك��ي��ة  يف 
فل�صطني. ق�����ص��ي��ة  لت�صفية  ت���رام���ب  ع��ه��د 

ب�»ح�ئط  اأ�صم�ه  م�  على  اأي�صً�  ت�صتمل  �صورة 
�صحيفة  وذك��رت  ال��رباق.  ح�ئط  اأي  املبكى«، 
 1993/10/29 يف  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  م��ع���ري��ف 
املجل�س  مبكتب  ات�صلت  �صعودية  �صركة  اأن 
واأب��دت  �صمرون(،  )ك���رين  مل�صتوطنة  املحلي 
ا�صتعداده� ل�صراء �صقق �صكنية يف امل�صتوطنة، 
واأوردت �صحيفة يديعوت اأحرونوت الإ�صرائيلية 
ال�صعودية  ال�صرك�ت  قي�م   ،1993/12/16
م�ركة  اإ�صرائيلية  كمبيوتر  اأجهزة  ب��صترياد 
)ي���ردي��ن( ل��ري ح��دائ��ق الأم����راء واحل��دائ��ق 
الع�مة، كم� ك�صفت �صحيفة داف�ر الإ�صرائيلية 
1994/2/1 ا�صتعداد رج�ل الأعم�ل ال�صعوديني 
للكي�ن  زي����رة  يف  ب��صتمرار  يقومون  ال��ذي��ن 
ب�لنفط  لتزويده  �صفق�ت  لعقد  ال�صهيوين، 
املن�ف�صة  اإط����ر  يف  وذل���ك  الطبيعي،  وال��غ���ز 
مف�و�ص�ت  معه�  اأُجريت  التي  قطر  دول��ة  مع 
الطبيعي.  ب�لغ�ز  ال�صهيوين  الكي�ن  لتزويد 
 ،1995/1/4 بت�ريخ  مع�ريف  �صحيفة  اأم��� 
املنتج�ت  لت�صدير  اتف�قي�ت  فقد حتدثت عن 
الأردن،  ع��رب  ال�����ص��ع��ودي��ة  اإىل  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
لت�صدير  ر���ص��م��ي��ة  ات��ف���ق��ي���ت  ع��ق��د  وم��ن��ه��� 
بزراعته�. فل�صطني  تتميز  التي  احلم�صي�ت 
وي�����أت����ي ت��ر���ص��ي��م ال���ع���الق����ت ال�����ص��ري��ة 
»الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة – اخل��ل��ي��ج��ي��ة« واإخ��راج��ه��� 
للخطة  ت��ن��ف��ي��ذًا  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة،  ات��ف���ق���ت  يف 
القرن"،  "�صفقة  امل�صم�ة  اجلديدة  الأمريكية 

ال��ك��ي���ن  ب��ني  ال��ع��الق���ت  تطبيع  اإع����الن 
ال�����ص��ه��ي��وين م���ن ج��ه��ة  واحت������د الإم�������رات 
خطوة  هو  ث�نية  جهة  من  والبحرين  العربية 
وثيقة  عالق�ت  العلن  اإىل  ُتظهر  درام�تيكية 
اأط���راف  ب��ني  ع���م��ً�  الثالثني  ي��ق���رب  عمره� 
راأ�صه�  وعلى  عميقة،  م�صركة  م�ص�لح  لديه� 
ال��وج��ود  ال�����ص��راع، وحم���رب��ة  تغيري م��ع���دل��ة 
واملح�فظة  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  يف  الإي�����راين 
ع��ل��ى ال��ه��ي��م��ن��ة الأم���ريك���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة.
ت��ع��ود ال��ع��الق���ت ال�����ص��ري��ة ب���ني ال��ك��ي���ن 
وخ�صو�صً�  العربي  اخلليج  ودول  ال�صهيوين 
القرن  من  الت�صعيني�ت  بداية  اإىل  ال�صعودية، 
اأو���ص��ل��و ع���م 1993،  ات��ف���ق  امل������ص��ي م��� قبل 
ت�صمنت زي�رات مل�صوؤولني اإ�صرائيليني ولق�ءات 
وفع�لي�ت  اق��ت�����ص���دي��ة  اأب��ع���د  ذات  ر�صمية 
ك�نت  ال��ت��ي  ال��ف��ج��ر  جم��ل��ة  ف��ت��ذك��ر  خمتلفة. 
ت�صدر يف القد�س، يف عدده� ال�ص�در بت�ريخ 
اآنذاك  1992/5/14، اأن رئي�س بلدية القد�س 
اإ�صحق  ال�صيخ  مع  اجتمع  قد  كوليك(  )تيدي 
العلي� يف  الإ�صالمية  الرابطة  اإدري�س م�صت�ص�ر 
الري��س، الذي و�صل على ط�ئرة �صركة الع�ل 
اأول  وه��ي  الق�هرة،  من  ق���دم��ً�  الإ�صرائيلية 
اإ�صالمية على  زي�رة تقوم به� �صخ�صية دينية 
اإدري�س  لل�صيخ  امل�صتوى. وقد �صّلم كوليك  هذا 
له  وعرب  ال�صخرة،  لقّبة  النح��س  من  متث�ًل 
على  احل�صول  يف  رغبته  عن  اإدري�����س  ال�صيخ 
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رغ���م اأن ال��ع��الق���ت اخل��ف��ي��ة وال��ع��ل��ن��ي��ة ب���ني الإم������رات 
عن  م�ص�راته�  من  كثري  يف  تف�صح  ك�نت  ال�صهيوين  والكي�ن 
عن  الر�صمي  الإع��الن  وقع  اأن  اإل  بينهم�،  ك�مل  �صبه  التطبيع 
�ص�دمً�،  ك�ن  الفل�صطينية  وللق�صية  لالأمة  الإم�رتية  اخلي�نة 
خدمة  اإط����ر  ويف  وا�صنطن،  م��ن  ج���ء  ق��د  الإع���الن  اأن  خ��صة 
العرب  مع  كبري  ب��صتهت�ر  تع�مل  اأمريكي  رئي�س  لأ�صواأ  دع�ئية 
وم���ع ث��روات��ه��م وح��ق��وق��ه��م وق�����ص���ي���ه��م، وب��ن��وع م��ن ال��وق���ح��ة 
والدبلوم��صية. ال�صي��صية  ال��ربوت��ك��ولت  يف  م�صبوقة  غ��ري 
ال�صديد،  لالأ�صف  علين�  الهوان  ف�صُهل  اأمتن�،  حّك�م  ه���َن 
اأر�صفة  على  ُت��ب���ع  وامل�صريية  ال��ك��ربى  الأم���ة  ق�ص�ي�  وب���ت��ت 
جت���رب  معمل  العربي  ال��وط��ن  وك����أن  ن��ه���رًا،  ج��ه���رًا  النخ��صة 
لقوى الهيمنة التي مل تغ�در حقبة ال�صتعم�ر والحتالل اإل من 
م�صلوبة  العربية غدت  العوا�صم  ف�إن معظم  واإل  ال�صكل،  ن�حية 
م�صرح  على  دم��ى  جم��رد  حك�مه�  واأ�صحى  وال��ق��رار،  الكرامة 
ال�صراع الدويل، وقف�زات رخي�صة الثمن بيد الف�عل الأمريكي، 
واجلاللة. الفخ�مة  اأدوار  �صعوبهم  على  ا�صتعر�صوا  واإن  حتى 
مع  الر�صمي  التطبيع  عن  الإم�راتي  الإع��الن  ف�إن  وهكذا، 
الكي�ن ال�صهيوين ل يعرب عن �صيء جديد اأو مف�جئ. ومنذ توقيع 
اتف�ق »ك�مب ديفيد« بني »م�صر« و »اإ�صرائيل«، ف�إن منحنى خي�نة 
اأنه �صيتوقف  الق�صية الفل�صطينية يف ت�ص�عد م�صتمر، ول يبدو 
على املدى املنظور، فكيف حدث مثل هذا؟ ومل�ذا يحدث ونحن 
اأمة ك�نت لوقت طويل يف �صدارة الع�مل قوة وح�ص�رة وجمدا؟

دولت�ن وظيفيت�ن
هي  بريط�ني�  اأن  �صنعرف  القريب،  امل��صي  اإىل  ب�لعودة 
الدويالت  اإىل  العربي  الوطن  تق�صيم  رئي�صي  ب�صكل  تبّنى  من 
واخل�رجية  الداخلية  لل�صراع�ت  م�صرح  اإىل  وحتويله  احل�لية، 
الأمريكي  الإع��الن  وحتى  بيكو«،  »�ص�يك�س  منذ  تتوقف  مل  التي 
»�صفقة  م�صروع  اإط����ر  يف  الفل�صطينية  الق�صية  ت�صفية  ع��ن 
ال��ق��رن« ال���ذي ت���أت��ي اخل��ط��وة الإم���رات��ي��ة الأخ����رية؛ لتك�صف 
احل�صن  اإىل  للهرولة  العربية  الأنظمة  غ�لبية  ج�هزية  م��دى 
الإيراين«. »ال�صالم« وفزاعة »اخلطر  الإ�صرائيلي حتت مزاعم 
كخنجر  ال�����ص��ه��ي��وين«  »ال��ك��ي���ن  بريط�ني�  غ��ر���ص��ت  ح��ني 
مم�ثل  بعمل  ق���م��ت  ف���إن��ه���  ال��ع��رب��ي،  ال��ع���مل  قلب  يف  م�صموم 
اجل��زي��رة  ق��ل��ب  يف  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��وه���ب��ي��ة  ا�صطنعت  ع��ن��دم��� 
ثم  بريط�نيً�  امل��دع��وم���ن  الكي�ن�ن  ا�صتقر  اإن  وم���  العربية. 
النفطية  الإم���رات  تثبيت  الهيمنة  قوى  اأكملت  حتى  اأمريكيً�، 
ال��راأ���ص��م���يل  ب�لنظ�م  ورب��ط��ه���  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  منطقة  يف 
ال��ب���ردة. وب��ع��د احل���رب  اإب����ن  وا�صنطن  وب��ت��وج��ه���ت  ال��غ��رب��ي 
على  وتقوم  ق�مت  منطقتن�  يف  الأمريكية  ال�صي��صة  ولأن 
الغربية،  وامل�ص�نع  ال�صرك�ت  اإىل  واإم��دادات��ه  النفط  حم�ية 
فقد  وتفوقه�،  ووجوده�،  اأمنه�  و�صم�ن  اإ�صرائيل  حم�ية  وعلى 
حتقيق  يف  كبريًا  دورًا  اخلليج  واإم����رات  ال�صعودية  حّك�م  لعب 
املتوح�صة،  الراأ�صم�لية  م�ص�لح  و�صم�ن  الأمريكية،  الأه��داف 
مع ف�رق اأن اجليل الأول من احلك�م ك�ن ل يزال ميلك م�ص�حة 
التعبري، على عك�س  اإن ج�ز  ال�صي��صي  والحت�ص�م  املن�ورة،  من 
الفعلي�ن  واحل�كم�ن  و�صلم�ن،  زاي��د  اأولد  مع  اليوم  ن��راه  م� 
زاي��د. بن  وحممد  �صلم�ن  بن  حممد  ظبي،  واأب��و  الري��س  يف 
اخلي�نة  يف  ال�صب�قت�ن  ك�نت�  و«الأردن«  »م�صر«  اأن  �صحيح 
والتمثيل  الع��راف  وتب�دل  ال�صهيوين،  الكي�ن  مع  والتطبيع 
اإل اأن عوا�صم عربية اأخرى انتهجت  اأبيب،  الدبلوم��صي مع تل 
منظمة  ب��ني  »اأو���ص��ل��و«  اتف�قية  بعيد  وذل���ك  �صبيهة  خ��ط��وات 
رّحبت  حيث  1993م،  الحتالل  وكي�ن  الفل�صطينية  التحرير 

*ما قبل وبعـد �لرت�سيم �لأمريكي للتطبيع �ل�سهيو�إمار�تي

لإ�صرائيل،  وتون�س بفتح مك�تب جت�رية  املغرب وقطر وعم�ن 
العلن. على  اخلي�نة  اأدوار  ومي�ر�س  ق�ئمً�  ي��زال  ل  بع�صه� 
ال��ع��رب��ي« لعبت قطر  »ال��رب��ي��ع  ق��ب��ل  ف���رة م���  وخ���الل 
ب�ملنطقة،  الأمريكية  ال�صي��ص�ت  تنفيذ  يف  حم��وري��ً�  دورًا 
وب��رزت ال��دوح��ة من خ��الل ذراع��ه��� الإع��الم��ي »اجل��زي��رة«، 
التقرب  اإىل  وتب�در  ال��دول،  بقية  ته�به�  عظمى  دولة  وك�أنه� 
وكقبلة  اأب��ي��ب«،  و«ت��ل  »وا�صنطن«  اإىل  عبور  كج�صر  منه�، 
حّل  وملّ���  والإع��الم��ي.  ال�صي��صي  والتلميع  القطري،  للري�ل 
امل�صلون«  »الإخ���وان  ك���ن  العربي،  الربيع  ب��ث��ورات  يعرف  م� 
الأمر  اأمريكيً�؛  عنه  املر�صي  »قطر«  ل�  الث�ين  ال��ذراع  مبث�بة 
الأخ���رى،  اخلليج  واإم������رات  مملك�ت  خم����وف  اأث����ر  ال���ذي 
ال��ت��ي ���ص���رع��ت اإىل م��واج��ه��ة امل���د ال���ث���وري ح���ول احل���زام 
اأي�صً�. اخلليجي، لكن �صمن تف�هم�ت مع اجل�نب الأمريكي 
الإي���راين«،  »اخلطر  و  ال��ث��وري«  »امل��د  فزاعت�  ت�صخمت 
وا���ص��ت��ل��م��ت الإم�������رات ال��راي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب���دًل ع��ن قطر، 
اإع���الن  يف ظ��ل م��ب���رك��ة ���ص��ع��ودي��ة م�����ص��ري��ة، و����ص���وًل اإىل 
تق�طع  و�صط  احل��زم،  بع��صفة  ي�صمى  مل�  العربي  التح�لف 
م��ع طموح�ت  واخل���رج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  الأه����داف  م��ن  جملة 
امل��ل��ك��ي. ال��ع��ر���س  اإىل  ال�����ص��ري��ع  ال��ق��ف��ز  ���ص��ل��م���ن يف  اب����ن 

يف قلب امل�صروع التفكيكي
مق�بل  ال�صنية« يف  »اإ�صرائيل  يف اخل�صم ظهر م�صطلح 
التمدد  ال�صهيواأمريكي  للم�صروع  واأمكن  ال�صيعية«،  »اإي��ران 
ال��ذي  واملم�نعة،  امل��ق���وم��ة  حم��ور  ح�ص�ب  على  واأك���رث  اأك��رث 
فل�صطني  يف  ووط��ن��ي��ة  اإ���ص��الم��ي��ة  وح��رك���ت  ق��وى  م��ن  ت�صكل 
املق�ومة. واإي��ران  العروبة،  �صوري�  من  بدعم  حتظى  ولبن�ن، 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ن دع���م الق�صية  ت��راج��ع الأن��ظ��م��ة  ورغ���م 
الفل�صطينية كمحور لل�صراع الوجودي مع الكي�ن الغ��صب، اإل 
تفي�س  قريب  وقت  حتى  ك�نت  العربية  ال�صعبية  التي�رات  اأن 
املق�ومة،  حرك�ت  ولكل  الفل�صطيني،  لل�صعب  ودعمً�  حم��صة 
اأن امل�صهد تغري  اإّل  وللموقف الإيراين املوؤازر حلقوق العرب، 
اأغ�صط�س-  يف  اللبن�نية  املق�ومة  انت�ص�ر  بعيد  كبري  حد  اإىل 
على  »ال�صهيواأمريكي«  العدوان  مب��صرة  فمع  2006م،  متوز 
»لبن�ن«، ب�صرت »كونداليزا راي�س« اأ�صدق�ءه� يف املنطقة ب�صرق 
اأو�صط جديد، تكون الغلبة فيه لإ�صرائيل ومن يدور يف فلكه�.
الب��صلة،  ومق�ومته  اللبن�ين  ال�صعب  �صمود  اأن  غ��ري 
اأكرب  زخمً�  املق�ومة  حم��ور  ومنح  ال��ع��دوان،  ره�ن�ت  اأف�صل 
التي  الط�ئفية  النغمة  لول  عربيً�،  ا�صتثم�ره  ب�لإمك�ن  ك�ن 
�صمن  اهلل«  »ح��زب  نحو  �صه�مه�  وت�صويب  اإطالقه�  ج��رى 
واإع�دة  املق�ومة،  حمور  حم��صرة  ا�صتهدفت  اأمريكية،  خطة 
ط���ئ��ف��ي.! اأ���ص������س  ع��ل��ى  املنطقة  و���ص��ع��وب  دول  ب��ني  ال��ف��رز 

رئي���س �ت���حاد �لإعالميني �ليمنيني

وارته�ن  املتوا�صل  الإعالمي  ال�صخ  واإث��ر  ي��وم،  بعد  ويومً� 
وب�ت  وامل�صطلح�ت،  املف�هيم  تغريت  العرب،  احلك�م  غ�لبية 
ب�جت�ه  العداء  اإيديولوجي�  ير�صمون  واملثقفني  ال�ّص��صة  اأن�ص�ف 
اإيران بدل اإ�صرائيل التي اأ�صبحت مبث�بة ال�صديق امل�أمون ج�نبه 
وعدالة  مظلومية  عن  احلديث  غدا  وهكذا  العرب.  بع�س  لدى 
علين�  وب���ت  امل��صي،  اأح��الم  من  ج��زءًا  الفل�صطينية،  الق�صية 
التع�طي مع من�بر واأبواق تتلفع رداء الواقعية، وحتت�صد ب�جت�ه 
الوقيعة بني حرك�ت املق�ومة وح��صنته� ال�صعبية، يف تراجيدي� 
واأخطر. اأ�صواأ  هو  وتنذر مب�  والأ�صى،  املرارة  تبعث على  عربية 
وكم� ك�ن امل�صروع الربيط�ين ق�ئم� على تق�صيم وجتزئة تركة 
الرجل املري�س، ف�إن امل�صروع »ال�صهيواأمريكي« اليوم يقوم على 
جتزئة املجزاأ، وتفكيك الدول العربية، وتفجريه� من الداخل، 
مب� يجعل من اإ�صرائيل الدولة الأكرث نفوذًا وا�صتقرارًا وهيمنة يف 
املنطقة، مع ف�رق اأن رموز الثورة العربية الكربى ك�نوا ب�لأم�س يف 
غفلة عن املخطط الربيط�ين، على عك�س غ�لبية احلك�م العرب 
وا�صنطن  اإر�ص�ء  �صبيل  يف  ويتن�ف�صون  يجتهدون  الذين  اليوم، 
والوطنية. العربية  وامل�صلحة  الكرامة  ح�ص�ب  على  اأبيب  وتل 

م� بعد التطبيع الر�صمي
الع�صرية  خالل  حك�مه�  انطلق  فقد  ل��الإم���رات،  ب�لن�صبة 
وحده  امل�ل  اأن  لهم  التي �صورت  اليقظة،  اأح��الم  وراء  الأخ��رية 
احلم�ية  ل��ه  اأ���ص��ي��ف  ف����إذا  ال��ع��رو���س،  ويحمي  ال���دول  ي�صنع 
امل��ن���ل،  ق��ري��ب  احل��ل��م  اأن  بنظرهم  يعني  ف��ه��ذا  الأم��ري��ك��ي��ة، 
يرقى  اأن  ميكنه  »الكومب�ر�س«  للح�كم  الوظيفي  ال��دور  واأن 
والإخ��راج. ال�صين�ريو  رديء  »اأك�صن«،  فيلم  يف  بطاًل  في�صبح 
يف  الع�صكرية  الإم���رات��ي��ة  التدخالت  تف�صري  ميكن  هكذا 
م�صر وليبي� واليمن، و�صراعه� العلني مع دول كربى ك�ل�صني، 
على  املوانئ  حرب  يف  وانخراطه�  وقطر،  تركي�  مثل  واإقليمية 
املتو�صط. و���ص��رق  الأف��ري��ق��ي  وال��ق��رن  الأح��م��ر  البحر  ام��ت��داد 
التقلب�ت داخل الإدارة الأمريكية، تتوخى  ولأنه� ل ت�صمن 
ال�صهيوين  الكي�ن  مع  الر�صمي  التطبيع  خطوة  من  الإم����رات 
ت�أمني م�ص�حله� التج�رية والقت�ص�دية يف من�طق نفوذه� خ�رج 
بالده�، ب�لنظر اإىل اأن احلزبني الرئي�صني يف الولي�ت املتحدة 
يدعم�ن اإ�صرائيل ويحظي�ن يف املق�بل مبب�ركة اللوبي ال�صهيوين 
فيه�. الإعالم  وو�ص�ئل  الأمريكية  الدولة  موؤ�ص�ص�ت  يف  املتغلغل 

برو�صي�  عالق�ته�  تعزيز  يف  الإم���رات  �صرعت  ذلك  وقبل 
الت�أمني نف�صه، الذي �صيبقي  اإط�ر ه�ج�س  الحت�دية، وذلك يف 
مرافقً� لهذه الدويلة ال�صطن�عية م� دامت �صي��صته� على ال�صد 
لالأمة. امل�صريية  والق�ص�ي�  امل�صركة  العربية  امل�صلحة  من 

التوازن�ت  حبل  على  يلعب  الآخ��ر  هو  ال�صهيوين  الكي�ن 
الأمريكي،  اإىل  الربيط�ين  احل�صن  من  انتقل  وكم�  الدولية، 
ف�إن اللوبي اليهودي ح��صر وبقوة يف كثري من العوا�صم الع�ملية 
يجد حرجً� يف  ول��ن  و«ب��ك��ني«،  »مو�صكو«  ذل��ك  ال��ك��ربى، مب� يف 
القفز من ال�صفينة الأمريكية وهي على و�صك الغرق والنهي�ر.

اأن  اأن احل�ص�ب�ت »ال�صهيواإم�راتية« تغفل عن حقيقة:  بيد 
العربي، ومهم�  ال�صعب  را�صخة يف وجدان  الفل�صطينية  الق�صية 
امل�صروعة،  وحلقوقه  الفل�صطيني  لل�صعب  اخل��ذلن  حجم  بلغ 
على  ع�صّية  اأن��ه���  اأثبتت  الفل�صطينية  املق�ومة  ح��رك���ت  ف���إن 
ف���إن  ال��ظ��الم،  ح�لك  الليل  يعقب  الفجر  اأن  وكم�  النك�ص�ر. 
اأو  تخ�صع  ول  ال��ك��رى،  غلبه�  واإن  مت��وت  ل  احل��ّي��ة  ال�صعوب 
اخلي�ن�ت. ج��راح  واأثخنته�  العجز  به�  ا�صتبد  واإن  ت�صت�صلم 

*عن ال�صحيفة اليمنية مين ثبات

عبداهلل علي صبري 
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إعالمي وناشط حقوقي

تتجلى �حلكمة من �لت�سريعات �ل�سماوية �ملنزلة 
ذ�ت  و�لأ�س�س  �لقو�عد  �إر�ساء  يف  �ملختلفة  و�لأديان 
�حلرية  له  حتقق  و�لتي  �لإن�سان،  بكر�مة  �ل�سلة 
و�لعد�لة و�مل�ساو�ة و�كت�سابه حلقوقه �لأ�سا�سية يف 
�حلياة �لكرمية، و�أن يعي�س عزيزً� و�آمنًا وم�ساملًا له 
حرية �لر�أي، وله �حلق يف تقرير �مل�سري ويف �لإر�دة 
عن  بعيدً�  و��ستقالله  �سيادته  لالإن�سان  حتفظ  �لتي 
�مل�ستكرب. و�أطماع  �لآخر  و�إم��الء�ت  �لغري  تدخالت 
�ل�سر�ئع و�لديانات -�لد�عية لإر�ساء  ومن تلك 
��ستلهم  و�ملجتمعات-  �لأمم  ب��ني  و�ل�سالم  �ل��ع��دل 
عاتقه  على  وحمل  �لقيم،  تلك  �ل���دويل  �ملجتمع 
جت��اه  �إن�����س��ان��ي��ة  �أخ��الق��ي��ة  جماعية  م�����س��وؤول��ي��ات 
�ل�سامية،  و�لقيم  �مل��ب��ادئ  لين�سر  �ل��ع��امل؛  �سعوب 
ُبنيانه وخمرجاته وم�سوؤولياته منطلقًا  ويجعل من 
تعرب  �أممية  كياناٍت  �إىل  و�ملُثل  �لقيم  تلك  لرجمة 
�ل�سالم  �إف�ساء  وعن  �لت�سامح،  روح  عن  �أدبياتها  يف 
عرب  وذلك  �لأمم  بني  �لتعاي�س  مبد�أ  وتبني  �لعاملي، 
�سكوٍك وم�سادر قانونيٍة دولية خمتلفة، وكلها ت�سب 
من  تع��زز  وحقوقية  �إن�س���انية  غاياٍت  حتقيق  نحو 
حرية �لإن�سان وتدعم حقوقه �لأ�سا�سية، وحترم 
�لرغيد،  �لعي�س  حتقيق  نح���و  و�سعيه  ك��ر�م��ت��ه 
وكر�مته. عزتُه  مت�س  �نتهاكات  �أي��ة  عنه  ومتن���ع 
كانت �لأمم �ملتحدة �إحدى تلك �لكيانات، �أو مبعنى 
�حلرب  عقب  تاأ�س�ست  �لتي  �لدولية  �ملنظمات  �أ�سح 
على  ومقا�سدها  مبيثاقها  لتق�سي  �لثانية  �لعاملية 
ي�ستخدم  ومن  بالتهديد،  يلوح  ومن  �حلروب،  ويالت 
�لعن�سري. �لتمييز  �أ�سكال  جميع  وعلى  �ل��ق��وة، 
�لأر�سية  و  �ملرجعية  ه��و  �لأمم  ميثاق  وك��ان 
�جل��ام��ع��ة لإع����الن �ل���ق���ر�ر�ت �ل��دول��ي��ة و�مل��ب��ادئ 
�لقو�نني  تطبيق  وك��ذل��ك  ب��ه��ا،  و�ل��ع��م��ل  �لأمم��ي��ة 
ون��ف��اذ �لت��ف��اق��ي��ات و�لإي���ف���اء ب��ال��ع��ه��ود، و�ل��ت��ي 
دعم  نحو  ت�سعى  �سامية  غايات  جمملها  يف  حتمل 
و�ح��ر�م  �ل�سيادة  يف  �ل���دول  جميع  ب��ني  �مل�����س��او�ة 
و�إف�ساء  �ل�سيا�سي،  و��ستقاللها  �لإقليمية  �سالمتها 
وع��دم  �لأمم،  ب��ني  و�ل��ت��ع��اي�����س  �ل��ع��امل��ي،  �ل�����س��الم 
�ل��ت��دخ��ل يف �ل�����س��وؤون �ل��د�خ��ل��ي��ة ل���ل���دول، وح��ق 
وثقافاتها  وتوّجهاتها  م�سريها،  تقرير  يف  �ل�سعوب 
للب�سرية. ح�ساريًا  ر�سيدً�  باعتبارها  �ملتنوعة 
نظرياتها  يف  فقط  �ملتحدة  �لأمم  هي  �إذً�  تلك 
�لعاملية  �جلماهريية  �لإعالم  و�سائل  ويف  و�أدبياتها 
�لإن�سانية، و�لتي  �لدولية ويف م�ساعد�تها  و�ملحافل 
على  وت�سليل  غطاء  جمرد  �لأمر  حقيقة  يف  تعترب 
�لدول �لعربية و�مل�ست�سعفة و�سعوبها؛ م�ستغلًة بذلك 
�ل�ستعمارية  للدول  كان  و�لتي  وحاجاتها  معاناتها 
�أزماتها �لن�سانية  �لعتيقة دوٌر ��سر�تيجي يف خلق 
�قت�سادياتها. و�إ�سعاف  �لبينية  �سر�عاتها  وتغذية 
�ل���زم���ن وم��ن��ظ��م��ة �لأمم  م���ن  وم���ن���ذ ع���ق���ود 
و�حل��ري��ات،  �حل��ق��وق  �سيمفونية  ت��ع��زف  �مل��ت��ح��دة 
�لر�أي  بحرية  وتت�سدق  �ملن�سود،  بال�سالم  وتتغنى 
�سوؤون  يف  �لتدخل  بعدم  وتنادي  و�لدميقر�طية، 
�سيادة  ت��دع��ي��م  �إىل  وت��دع��و  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  �ل����دول 

�سوى  �ملتحدة  �لأمم  على  ماآخذ  من  يكن  مل  ولو 
�حل�سار �لربي و�لبحري و�جلوي �ملفرو�س على �ليمن 
لكفى ذلك �أن ي�سجلها �لتاريخ جرميًة وو�سمة عار على 
و�لنتهاك. �لإج��ر�م  خانة  يف  وو�سعها  �لأمم  جبني 
عن  �لأمم  ���س��م��ت  ���س��وى  ف��ق��ط  ي��ك��ن  مل  ول����و 
بدفع  �مل��زع��وم��ة  �ل�سرعية  �ل��ت��ز�م  ع��دم  ج��رمي��ة 
�ليمن  ون�ساء  �أطفال  ي�سهد  �أن  ذلك  لكفى  �ملرتبات 
لقمة  على  �ل�سطو  يف  �سريكة  �ملتحدة  �لأمم  �أن 
�ليمن،  �أب��ن��اء  وخ��ن��ق  �مل�����س��امل،  �ليمني  �ملجتمع 
و�خل��روق��ات. و�لنتهاكات  �لإج���ر�م  يف  وم�ساهمًة 
�مل��ج��ازر  م���ن  ف��ق��ط  و�ح�����دة  �إل  ي��ك��ن  ول���و مل 
جتعل  �أن  تلك  لكفت  �أبرياء  مدنيني  بحق  �لف�سيعة 
خانة  ويف  �لإد�نة،  قف�س  يف  باأ�سره  �لدويل  �ملجتمع 
�جلر�ئم. مرتكبي  مع  وتو�طئها  ب�سكوتها  �مل�ساءلة 
ذلك �إذً� هو جمل�س �لأمن �ملاكر و�ملخادع، و�ملتبني 
للمال  �ملرتهنة  �ل�ستكبارية  �لدول  لقر�ر�ت  و�ملنفذ 
ل  �خلليجي �ملدن�س، وذلك هو �ملجتمع �لدويل يف �لتن�سّ
�لو��سح عن م�سوؤولياته �لإن�سانية و�لأخالقية �لتي 
ز�ئفة  يافطات  جمرد  �إل  �مل�سوؤوليات  تلك  ن�ساهد  ل 
غاية  ل  بر�قة  �إعالمية  ومظاهر  كاذبة،  و�سعار�ت 
يف  �لعظمى  �ل���دول  ��سر�تيجيات  حتقيق  �إل  لها 
و��ست�سعاف  �لهيمنة  فر�س  نحو  و�ل�ساعية  �لعامل، 
�لدول �لأخرى؛ بغية �مت�سا�س ثرو�تها ومقدر�تها.
�ملتحدة:  ولالأمم  �لدويل  للمجتمع  نقول  ولذلك 
�ل��ع��دو�ن،  لتحالف  وت��اأي��ي��دك��م  بتعاطفكم  لأن��ك��م 
للمال  و�رتهانكم  �جل��ر�ئ��م،  تلك  كل  عن  و�سمتكم 
و��ست�سعافه  �ليمني  �ل�سعب  قتل  �أردمت  �ملدن�س 
يقينًا  فاعلمو�  وتعذيبه،  وح�ساره  وقتله  وقهره 
و�أن  �ل��ط��ام��ع��ني،  �ل���غ���ز�ة  ع��ل��ى  ع�����س��يٌّ  �ل��ي��م��ن  �أن 
على  يقبل  ولن  ينك�سر،  �أو  يلني  لن  �ليمني  �ل�سعب 
�أر�سه  ع��ن  �سيذود  و�أن���ه  ُي���ذل،  �أو  ُي��ه��ان  �أن  نف�سه 
ومهما  �لت�سحيات  كّلفت  مهما  ووط��ن��ه  وع��ر���س��ه 
حني. بعد  ول��و  �هلل  ب��اإذن  و�سينت�سر  �ل��زم��ن،  ط��ال 
ينقلبون.. منقلٍب  �أي  ظلمو�  �ل��ذي��ن  و�سيعلم 

*عن �ل�سحيفة �ليمنية مين ثبات

�مل�سري. تقرير  يف  وحقها  �أر��سيها  على  �ل�سعوب 
منذ �أكرث من ن�سف قرن و�لأمم �ملتحدة تتحدث عن 
�سيادة �لدول وحقها يف �ل�ستقالل �ل�سيا�سي و�ل�سيادي 
و�لقت�سادي. �لجتماعي  و�لتقدم  �لكرمي  و�لعي�س 
�لتطبيق، ومن  �أما من حيث  �لنظريات،  تلك هي 
منر  �لتي  و�لظروف  �ملعا�س  و�لو�قع  �لتجربة  خالل 
وتعّرت  �لغايات  وتبينت  �لغطاء  ُك�سف  فقد  بها، 
و�لعناوين  �ل�سعار�ت  تلك  ب��ني  و�ستان  �لأه����د�ف 
وم�ساهد. وو�ق���ٌع  حا�سل  ه��و  م��ا  وب��ني  و�ل��دع��و�ت 
و�لتطبيق،  �لنظرية  ب��ني  ع��الق��ة  ل  �أن���ه  ب��ل 
وبني  م��وج��ود،  هو  وم��ا  مكتوب  هو  ما  بني  �سلة  ول 
م��ا ه��و معلن وب���ني م��ا ه��و م��ت��ح��رك ع��ل��ى �لأر�����س.
�أثبت �لو�قع فعاًل و �سهد �لعامل �أجمع مدى  لقد 
تعاطف هذه �ملنظمة �لأممية مع دول �لعدو�ن على 
�لدولية  �لقو�نني  �حلائط  عر�س  �ساربًة  �ليمن؛ 
عن  طرفها  وغ�س  و�لتفاقيات،  و�لعهود  و�ملو�ثيق 
و�إن�سانًا. �أر�سًا  �ليمن  بحق  �ملرتكبة  �جلر�ئم  �آلف 
يف  �لطغاة  و�نتهاكات  �لظاملني  جر�ئم  �أظهرت 
يف  �لإقليمية  و�مللفات  �لدولية  �لق�سايا  من  كثري 
ول  ُحرية  ول  ُيحرم،  �إن�ساين  حٌق  ل  �أنه  �ملنطقة 
�ملتحدة. ل��الأمم  �لعملي  �مليد�ن  يف  مقد�سة  كر�مة 
�ل�سعودي  �ل��ع��دو�ن  دول  �نتهاكات  ك�سفت  كما 
-و�لتي  �جل�سيمة  وخمالفاتها  �ل�سارخة  �لأمريكي 
�سمتت عنها �لأمم �ملتحدة لأكرث من خم�س �سنو�ت- 
وريقاٍت  يف  �إل  �مل�سري  تقرير  يف  لل�سعوب  حق  ل  �أنه 
�ل�ستكبار  دول  و�أقبية  دهاليز  يف  و�أعلنت  ُكتبت 
�لظاملة �لتي ت�سعى من خالل �ملجتمع �لدويل و�لأمم 
�لدولية؛  بال�سرعية  ي�سمى  ما  �إ�سفاء  �إىل  �ملتحدة 
�سوءً�  لنف�سها  لتعطي  �سيا�ساٍت  ذل��ك  م��ن  لتتخذ 
بحق  �لتع�سفية  �لظاملة  قر�رتها  لتمرير  �أخ�سر 
�ل�سعوب، وتتخذ من ذلك كله و�سائل ومربر�ت ت�سل 
�لهيمنة. وفر�س  �لنفوذ  ب�سط  �إىل  �لأم��ر  نهاية  يف 
ويكفي دلياًل على ذلك، قيام �لأمم �ملتحدة ب�سطب 
��سم �ل�سعودية من قائمة �لعار �أكرث من مرة و�سمتها 
عن �آلف �جلر�ئم و�ملجازر بحق ع�سر�ت �لآلف من 
وم�سنني. و�أطفال  ن�ساء  �أغلبهم  �لأبرياء  �ملدنيني 

*
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�صعيد. ب��ن  ق���ب��و���س  ب�ل�صلط�ن  خالله�  التقى 
 اإ�ص�فة اإىل ذلك، تتهي�أ جمهورية ال�صودان 
الإره����ب  تهمة  م��ن  التخل�س  يف  ت��رغ��ب  ال��ت��ي 
ف�لتف�هم�ت  العرب.  املطبعني  بركب  لاللتح�ق 
ل�صطب ال�صودان من »الق�ئمة الأمريكية ال�صوداء« 
ك�نت قد بداأت قبل وقٍت من النقالب على عمر 
الطغمة  وت�صلم  ب��ه  الإط���ح��ة  اأن  اإّل  الب�صري، 
البيت  اأم���م  الطريق  فتح�  احلكم،  الع�صكرية 
ال�صودان  جّر  اأجل  من  �صروطه،  لو�صع  الأبي�س 
ال�صهيوين،  الكي�ن  م��ع  عالق�ته�  تطبيع  اإىل 
منت�صف  اخل��رط��وم  اإىل  بومبيو  حمل  م���  وه��و 
اإحداث  اآم�له يف  تبّددت  امل��صي، حني  اآب  �صهر 
ال�صلط�ت  اأن  اإىل  خرق على هذا امل�صتوى، نظرًا 
كونه�   - تفوي�صً�  ل حتمل  ب�أنه�  اأوحت  اجلديدة 
غري ُمنتَخبة - يجيز له� اتخ�ذ قرارات مم�ثلة. 
الإع����الم، في�صل حممد  اأك���د ذل��ك وزي���ر  وق��د 
���ص���ل��ح، ال���ذي ن��ف��ى اأن ي��ك��ون ال��وف��د ال����وزاري 
املراِفق لرئي�س »جمل�س ال�صي�دة« ال�صوداين، عبد 
تفوي�صً�  يحمل  ظبي،  اأب��و  اإىل  الربه�ن،  الفت�ح 
يف  اأن��ه  علمً�  "اإ�صرائيل"،  مع  التطبيع  مبن�ق�صة 
ال��وزراء  رئي�س  الربه�ن  التقى  امل��صي  �صب�ط  
اإن  حينه�  وق���ل  نتني�هو،  بني�مني  الإ�صرائيلي 

ي�صمى  م�  يف  الدميقراطية  القوى  تدمري 
بتعيني  تبني  الأمريكي  الدميقراطي  ب�حلزب 
الوا�صح  الف�ئز  "اأن� �صهيوين" بدل  جو ب�يدن 
لالإ�صرائيليني  الإن�ص�ن  "حقوق  �ص�ندرز  بريين 
"اأن�  ه�ري�س  كم�ل  وبتعيني  والفل�صطينيني"، 
احل��زب  لرئي�س  كن�ئب  اإ�صرائيل"  �ص�عدت 
"اأح�صن  ترمب  دون�لد  اأعلن  وعنده�  الف��صد. 
عن  ال�صهيوين  وفريقه  لإ�صرائيل"  �صديق 
املتحدة  العربية  الإم���رات  نظ�م  بني  التطبيع 
ونظ�م  زاي���د(  ب��ن  اليمن"  "�صف�ح  )حم��م��د 
هذا  ك���ن  ال���ص��ت��ع��م���ري.  العن�صري  الف�صل 
�صروريً� لأنك كلم� اأطعمت الوحو�س اأكرث كلم� 
ل�صم  الإمربي�لية  الإدارة  ت�أييد  املزيد   اأرادت 
اجلولن ال�صورية والقد�س وت�صجيع امل�صتوطن�ت 
م�صتوطن  ه���و  الأم���ري���ك���ي  ال�����ص��ف��ري  )ح��ت��ى 

حمور �لتطبيع يتعزز
�ل�سود�ن و�سلطنة ُعمان.. و�لتهافت على "�إ�سر�ئيل"

كلما �أطعمت �لوحو�ش �أكرث .. �أر�دت �ملزيد

ب��ع��د ت��وق��ي��ع ات���ف����ق ال��ت��ط��ب��ي��ع الإم����رات���ي 
ال�صهيو-  الأنظ�ر  تتجه  الإ�صرائيلي،  البحريني 
اللت�ن  وال�����ص��ودان  ُع��م���ن  �صلطنة  اإىل  اأمريكية 
ت��ت��ه��ي���آن ل��ل��دخ��ول يف ن�����دي امل��ط��ب��ع��ني ال��ع��رب 
الكي�ن  مع  املق�طعة  اإنه�ء  حملة  يف  والنخراط 
الأبي�س،  للبيت  حم�ولة  من  كجزء  ال�صهيوين، 
ترمي اإىل حتقيق اأكرب عدد ممكن من الإجن�زات 
الرئ��صة  انتخ�ب�ت  قبل  الع�ملي،  امل�صرح  على 
الث�ين  ت�صرين   3 ي��وم  �صتجري  التي  الأمريكية 
املقبل، مب� ي�ص�هم يف تعزيز فر�س دون�لد ترامب 
خ�رجيته  وزير  يوا�صل  حيث  ث�نية،  بولية  للفوز 
براءة«  »�صك  ا�صت�صدار  بومبيو حم�ولته  م�يك 
ال��دول  »ق�ئمة  من  ا�صمه�  اإزال���ة  عرب  لل�صودان 
اخلرطوم  ت�صعه  ك�صرط  ل��الإره���ب«،  الراعية 
املطبعني. ق�فلة  اإىل  الن�صم�م  على  ملوافقته� 
بعد  مف�جئً�،  ول  م�صتحياًل  �صيئً�  يعد  مل 
الزمن  يف  مقبوًل  عربيً�،  املرفو�س  اأ�صبح  اأن 
قريبً�،  اليوم  ب���ت  ب�لأم�س  والبعيد  الرامبي، 
العربية  للدول  الدومينو"  "اأحج�ر  لعبة  بدء  مع 
ال�صهيوين،   الكي�ن  مع  التطبيع  نحو  املته�فتة 
والبحرين  الإم����رات  بعد  املنطقة  �صهدت  حيث 
مع  ُعم�ن  و�صلطنة  لل�صودان  متقّدمة  حم�دث�ت 
من  ُمكّثَفني  ودعم  بو�ص�طة  ال�صهيوين،  الكي�ن 
اتف�قّي�ت  اإعالن  اإىل  للتو�صل  املتحدة،  الولي�ت 
مع�ريف 2020/9/25  �صحيفة  وبح�صب  تطبيع، 
اإ�صرائيل  بني  الت�ص�لت  يف  ع�م  اخ��راق  �صجل 
حتقيق  عن  الع��الن  يتم  اأن  على  واتفق  وُعم�ن 
اأن  ب�لذكر  ويجدر  ج��دًا.  قريبً�  التطبيع  اتف�ق 
حت�صنت  ُع��م���ن  �صلطنة  م��ع  اإ�صرائيل  ع��الق���ت 
ع���م 2016  الأخ����رية، ففي  ال�����ص��ن��وات  ج���دًا يف 
يف  للم�ص�ركة  دبلوم��صي  مبندوب  ُعم�ن  بعثت 
الإ�صرائيلي �صمعون بري�س، وبعد  الرئي�س  جن�زة 
اأجرى    2018 الأول  ت�صرين  ذلك يف  من  �صنتني 
ُعم�ن  اإىل  و�صرية  ر�صمية  زي�رة  نتني�هو  بني�مني 

ا�صم  رف��ع  ق�صية  يف  دورًا  ال�صهيوين  للكي�ن 
اأن  اليوم  ويوؤّكد،  الأمريكية،  الق�ئمة  من  بالده 
الإم�رات  يف  الأمريكيني  امل�صوؤولني  مع  مب�حث�ته 
الإ�صرائيلي«  العربي  ال�صالم  »م�صتقبل  تن�ولت 
يف  ال�����ص��ودان  تلعبه  اأن  ُينتظر  ال���ذي  وال����دور 
به  اأف����دت  م�  وف��ق  ال�صالم،  ه��ذا  حتقيق  �صبيل 
. "�صون�"  الر�صمية  ال�صودانية  الأن��ب���ء  وك���ل��ة 
لكن و�صع التف�هم�ت مو�صع التنفيذ يحت�ج 
اإقن�ع  اإىل  اخلرطوم،  ر�صى  تتعّدى  خطوات  اإىل 
»الق�ئمة  م��ن  ال�����ص��ودان  ا�صم  برفع  الكونغر�س 
لالإره�ب«،  الراعية  للدول  ال�صوداء  الأمريكية 
مع�ر�صًة  ت��واج��ه  امل�ص�عي  ه��ذه  ت���زال  ل  حيث 
وزير  مي�ر�صه�  التي  ال�صغوط  رغ��م  على  قوّية، 
اإليه  املُوَكلة  بومبيو،  م�يك  الأمريكي،  اخل�رجية 
هذه املهّمة. وقد ربط بومبيو رفع ا�صم ال�صودان 
�صيح�صل  التي  ب�لتعوي�ص�ت  الإره�ب  ق�ئمة  عن 
عليه� اأه�يل �صح�ي� العتداءين اللذين ا�صتهدف� 
يف  وتنزاني�  كيني�  يف  املتحدة  الولي�ت  �صف�رتي 
 200 على  يزيد  م���  بحي�ة  واأودي����   ،1998 ع���م 
ل  »فر�صة  ب��الده  ل��دى  اأن  اإىل  م�صريًا  �صخ�س، 
الإت��ي���ن على  دون  واح���دة«، من  م��رة  �صوى  ت�أتي 
�صرية التطبيع. ويف الوقت نف�صه ق�ل »لدين� اأي�صً� 

النتق�لية  احلكومة  لدعم  و�صيقة  فريدة  ن�فذة 
اأخريًا  تخّل�س  الذي  ال�صودان  يف  مدنية  بقي�دة 
 - اخلّطة  وتن�ّس  الإ�صالمية«.  الدكت�تورية  من 
اخلرطوم،  تودع  اأن  على   - النه�ئية  �صيغته�  يف 
اإعالم  و�ص�ئل  ُتقّدره�  اأم��واًل  يف ح�ص�ب جمّمد، 
تعوي�س  اأج��ل  من  دولر،  مليون  ب���335  اأمريكية 
مي ال�صك�وى، يف مق�بل �صطب ال�صودان من  ُمقدِّ
ق�نون  واإقرار  لالإره�ب«،  الراعية  الدول  »ق�ئمة 
اخلرطوم،  مع  الق�نوين«  »ال�صالم  على  ين�ّس 
ل��ت��ج��ّن��ب م���الح���ق����ت ج���دي���دة يف امل�����ص��ت��ق��ب��ل. 
الأمريكي،  ال�صيوخ  جمل�س  يف  اأع�ص�ء  وثمة 
يعتربون  مينينديز،  وب���وب  �صومر  ت�ص�ك  مثل 
ال�صودان  م��ن  وي��ري��دون  ك�فية،  غ��ري  ال�صفقة 
الهجم�ت  ل�صح�ي�  اأك���رب  تعوي�ص�ت  ت��دف��ع  اأن 
اأن  يريد  كم�  الأمريكيني،  غري  من  »الإره�بية« 
اإ�ص�فية  جمموعة  تعوي�س  على  ال�صودان  تعمل 
وبح�صب   .2001 اأيلول   11 هجم�ت  �صح�ي�  من 
�صحيفة »وول �صريت جورن�ل«، نقاًل عن م�ص�در 
مبلغ  دفع  على  ال�صفقة  تن�س  الكونغر�س  داخل 
10 ماليني دولر لكل فرد من القتلى الأمريكيني، 
واأقل من مليون دولر لنظرائهم الأج�نب الذين 
اأم�  بخدم�تهم.  الأمريكية  احلكومة  ا�صتع�نت 
التعوي�ص�ت  ف���راوح  الأم��ريك��ي��ني  م��ن  اجل��رح��ى 
ماليني  و10  م��الي��ني   3 ب��ني  لهم  �صُتدفع  ال��ت��ي 
الأمريكيني  غري  من  اجلرحى  و�صيح�صل  دولر، 
ال�صغوط  ورغ��م  دولر.  األ��ف   500 من  اأق��ّل  على 
لي�صّوت  الكونغر�س  على  بومبيو  م�ر�صه�  التي 
الأم��ور  �ص�رت  اإذا  اأن��ه  اإل  ال�صفقة،  ه��ذه  على 
ف�إن  ومينينديز،  �صومر  ال�صن�توران  يريد  كم� 
اأّي  على  الكونغر�س  ي�صّدق  اأن  املحتمل  غري  من 
ت�صوية قبل انق�ص�ء دورته يف ك�نون الث�ين2021، 
م��� ي����وؤدي اإىل ف�����ص��ل خ��ط��ة ال��رئ��ي�����س ت��رام��ب.

ل  لكن  اأك���رب.  ه��و  مل���  مقدم�ت   .... �صهيوين( 
تفكر على اأنه� "حقبة جديدة". هذا ال�صت�صالم 
ولهذا  قرن  لأكرث من  ا�صتمر  لفل�صطني  واخلي�نة 
ال�صبب لدين� 7.5 مليون لجئ فل�صطيني. يجب 
اأن نتذكر اتف�قية في�صل-وايزم�ن ور�ص�لة امللك 
لل�صهيونية )كالهم� يف  الداعمة  �صعود  املوؤ�ص�س 
العقد الأول من القرن امل��صي(. يجب اأن نتذكر 
الفرن�صي  ك�مبون  ووع��د  الربيط�ين  بلفور  وعد 
يجب   .1917 ع�م  ال�صهيوين  ال�صتعم�ر  لدعم 
اأر���ص��ل  عندم�   1948 ع���م  اح��ت��ي���ل  نتذكر  اأن 
الق�دة العرب قوى رمزًية اإىل فل�صطني واأمروهم 
وال�ص�دات  م�صر  نتذكر  اأن  يجب  القت�ل.  بعدم 
ال�صهيونية  الوثيقة  نتذكر  اأن  يجب  وال�صي�صي.  
الأمريكية لع�م 1996 التي مت اإر�ص�له� اإىل رئي�س 
الوزراء الإ�صرائيلي اآنذاك )كم� هو احل�ل الآن( 

"ت�أمني  بعنوان  نتني�هو  "الن�ص�ب"  بني�مني 
الديكت�توريني  دع��م  عن  حتدثت  والتي  امللك" 
املوالني يف الع�مل العربي والق�ص�ء على املع�ر�صة 
اأن  يجب  واحل���ق.  للعدالة  ال�ص�عية  ال���دول  م��ن 
اجلديد"  الأم��ري��ك��ي  ال��ق��رن   " م�����ص��روع  نتذكر 
 1997 ع���م  )ال�صه�ينة(  اجل��دد  للمح�فظني 
العراق  يف  الأنظمة  اإ�صق�ط  عن  حت��دث  وال��ذي 
)يتم  واإي���ران  �صورية  ويف   )2003 ع���م  )ح��دث 
ال�صغط عليه� الآن( واأي دولة اأخرى قد تع�ر�س 
�صورية  يف  )الف�صل  ال�صهيوامربي�لية  الهيمنة 
حول الأنظ�ر الآن للبن�ن(. ترقبوا اململكة العربية 
�صلم�ن  بن  املن�ص�ر(   ( حممد  حيث  ال�صعودية 
ين�صم اإىل حممد )اجلزار( بن زايد يف التطبيع 
مع اعداء ال�صعوب. �صفقة ابراه�م" مثل "�صفقة 
لل�صالم" واملئ�ت من  الطريق  القرن" و"خ�رطة 

اإىل  تهدف  �صبقتهم  التي  الأخ���رى  املخطط�ت 
حتت  جديد  ل  الفل�صطينية.  احل��ق��وق  ت�صفية 
ال�صم�س. كل امل�صتعمرين واأذن�بهم يفعلون ذلك.

ال�صوؤال الأهم هو اأين ال�صعوب واأين املثقفني 
- 13 مليون فل�صطيني لن ين�صوا بالدن� اأو يتخلوا 
العرب  امل��الي��ني م��ن  م��ئ���ت  اأب���دًا وك��ذل��ك  عنه� 
الأحرار )نعم مب� فيهم �صعب الإم�رات ال�صقيق(. 
لكن املحبة والتع�طف والكالم �صيء والعمل �صيء 
�صي�أتي  واملق�ومة.   العمل  تتطلب  الكرامة  اآخر، 
اليوم الذي نعود ونعي�س بحرية )م�صتقبل اخلونة 
والظ�ملني �صيكون وقته� يف مزبلة الت�ريخ(. �صي�أتي 
هذا اليوم اأ�صرع ب�لعمل اأكرث والتنظيم واملق�ومة. 

- ب�����ريزي�����ت  ج���ام���ع���ة  يف  ب���روف���ي�������س���ور    
 مدير متحف فل�سطني للتاريخ �لطبيعي- بيت حلم *

د. مازن قمصّية*
بيت لحم
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توؤكد جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية  اأّن اتف�ق 
الع�ر اخلي�ين بني النظ�مني الإم�راتي والبحريني مع 
يف  كحلقة  ج�ء  اأمريكية  وبرع�يٍة  ال�ص��هيوين  الكي�ن 
�صل�صلة ال�صقوط الر�صمي جلملة من الأنظمة املته�وية 
قبل  وهي  القبيح  احلقيقي  وجهه�  عن  ك�صفت  التي 
اأن تخون ق�صية فل�ص��طني فقد خ�نت ق�ص�ي� �صعوبه� 
ال�ص��  للكي�ن  الطريق  ومّهدت  كرامته�،  يف  وفّرطت 
و�صكلت  الأّم���ة،  حقوق  ح�ص�ب  على  ليتمّدد  �هيوين 
اأ�صواأ ظ�هرة عرفه� الت�ريخ حيث ب�عت نف�صه�  بهذا 
لل�صيط�ن ظنً� اأنه� بهذا حتمي عرو�صه� املهتزة، وهي 
يف احلقيقة اإن� تكون قد دّقت امل�صم�ر الأخري يف نع�س 
هذه العرو�س املتزلزلة وهذا هو داأب كل من رهن نف�صه 
ووطنه وا�صت�صلم ور�صي اأن يكون مطّية واأداة للم�صروع 
ال�صتكب�ري ال�صهيوين وخنجرًا يطعن يف ظهر اأمته .
التي  الأنظمة  ه��ذه  يف  الثقة  فقدن�  اأن��ن���  م���  وب��ق��در 
�صعوبه�  م�ص�لح  �صد  معه  وحت�لفت  للعدو  انح�زت 

ت�سريح �سادر عن جمعية �ل�سد�قة �لفل�سطينية �لإير�نية
حول توقيع �تفاق �لتطبيع �خلياين )�لإمار�تي �لبحريني �لإ�سر�ئيلي(

رحيل �لكاتب و�لإعالمي �لفل�سطيني �لدكتور ب�سام رجا 
�ساحب �لقلم �حلر  و�لكلمة �ل�سادقة ومنوذج �ملثقف �ملقاوم يف مو�جهة �سيا�سة �لتطبيع

�صعوب  ب�أن  نثق بال حدود  ف�إنن�  والأم��ة.  وفل�ص�طني 
ال�صي��ص�ت  ه��ذه  ك��ل  ترف�س  والأم����ة  ال���دول  ه��ذه 
الو�ص�ئل  �صتجد  واأنه�  لل�صرعية،  الف�قدة  اخل�ئبة 
املن��صبة للتعبري عن رف�صه� والكفيلة ب�إ�صق�طه�... 
لن  املج�هد  الفل�صطيني  �صعبن�  ب���أن  نثق  اأنن�  كم� 
بل  اخلي�نية،  املواقف  هذه  مثل  يك�صره  اأو  يزعزعه 
وموا�صلة  بحقه  التم�صك  يف  وقوة  اإ�صرارًا  �صتزيده 
يف  حقه  ك�مل  ا�صرداد  حتى  ��ه�دية  اجل�  م�صريته 
فل�صطني  كل فل�ص���طني وهزمية امل�صروع ال�ص�هيوين. 
كم� اأنن� نقّدر ونثمن املواقف التي وقفته� قوى الأمة 
احلّية ويف الطليعة منه� حمور امل� ��ق�وم� �ة، ومعه� كل 
اأحرار الع�مل الراف�صة لكل اتف�ق�ت الع�ر وفل�ص���طني 
ب���ق��ي��ة واخل��ون��ة زائ��ل��ون ال��ع���ر ك��ل ال��ع���ر للخونة 
.. امل��ق�ومني  للمج���هدين  والن�صر   .. واملتخ�ذلني 

2020 �أيلول   16 لـ  �ملو�فق    
�لإيــر�نــيــة �لفل�سطينية  �ل�سد�قة  جمعية        
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ثقافة

عربية، وهي جزء من جغرافية بلدان العرب 
مثلم� هي جزء من  ت�ريخهم واأحالمهم معً�، 
طويل،  تلبث  وع��رب  اأي�صً�،  الكت�ب  وي��واق��ف 
و�صوابية  وتعددية  اأيديه�،  املق�ومة،  ثق�فة 
لن  ال�صهيوين  اأن  اأّك����دت  ال��ت��ي  قن�ع�ته� 
بخط�ب  فكري،  ول  ت�ريخي،  بخط�ب  يقنع 
ول ب��خ��ط���ب دي���ن���ي، ك���ي ي��ع��رف ب��ح��ق��وق 
الفل�صطيني، ولذلك  الفل�صطينيني يف وطنهم 
ف�إن ل  طريق ل�صتع�دة الأر�س وحترير اأهله� 

وت�ريخه� �صوى طريق املق�ومة.  
التي  �صعب�ن  بثينة  الدكتور  اأ�ص�بت  وقد 
قّدمت للكت�ب حني ق�لت هذا كت�ب �صفح�ته 
الوطني  م�صرية  عن  اإن�ص�نية  وثيقة  �صي��صية 
هو  ال��ذي  ن�جي،  طالل  الدكتور  الفل�صطيني 
يف كت�بته ال�ص�رقة  مثل ال�صوء ين�ف�س الأدب�ء 
يف اأ�صلوبه، واملوؤرخني يف توثيقه، وال�صي��صيني 
فيه�  وم�  وبي�ن  م�صتبطن�ته�  الأفك�ر  جلو  يف 
من حق�ئق وزيف، مثلم� ين�ف�س اأهل الأقالم 
والتج�رب الذين كتبوا �صريهم  لتكون الدليل 

والبو�صلة لالأجي�ل الق�دمة. 
عنوان  امليدان(  اإىل  اخليمة  )من  كت�ب 
ث��م��ني ل��ك��ت���ب ث��م��ني وث��ق��ي��ل يف ط��روح���ت��ه، 
التي  واأ���ص��راره  ومك��صف�ته،   وم�ص�رح�ته، 
مت��صي  مثلم�  �صطوره  من  �صطر  كلَّ  مت��صي 
اهلل  حب�ه�  التي  اأحالمه�  النفو�س  الكب�ر 

ب�لنورانية الآبدة! 

الإن�ص�نية  العلوم  من  علمً�  الت�أريخ  من   جعلوا 
املهمة، حني راح يتق�صى اجلذور الأوىل للعقل 
 الفل�صطيني الت�ريخي فوق الأر�س الفل�صطينية 
لالأنه�ر  واأن�صنة  ل��الأرا���ص��ي،  ا�صت�صالح  م��ن 
ل��ل��ط��رق، وم��ع��رف��ة عميقة   وال������دروب، و���ص��ق 
للقرى  وعمران  والأنه�ر،  والبحريات  ب�لبح�ر 
وعالق�ت  و�صي�حة،  و�صن�عة  وزراع��ة   واملدن، 
مع  �صيم�  ول  اجل��وار  مع  وحت�لف�ت  �صي��صية 
 البالد ال�صورية، وبالد م� بني النهرين، وبالد 
وادي النيل، وبن�ء وحرا�صة و�صون دور العب�دة 
التي  والإ���ص��الم��ي��ة  منه�  امل�صيحية   ول�صيم� 
غدت رموزًا دينية ذات قدا�صة ومه�بة، مثلم� 
حتى  املعمورة  اأب��ن���ء  لكل  حجيج  غ��دت  دارة 
امل�صيحية  للدي�نتني  ينتمون  ل  الذين  الن��س 
ال��دك��ت��ور  يتق�صى  راح  والإ���ص��الم��ي��ة،  مثلم� 
ن�جي، وعلى طريقة علم�ء الجتم�ع، الأحوال 
جميع  ويف  الن��س  التي  ع��صه�  الجتم�عية 
املن�طق الفل�صطينية تبعً� جله�ته� اجلغرافية، 
مثل �صك�ن القد�س وم�  حوله�، و�صك�ن ال�صفة 
والقرى  املدن  و�صك�ن  وم� حوله�،  الفل�صطينية 
النقب حيث  واأهل  و�صك�ن  الأغوار،  ال�ص�حلية، 
الع�دات  عند  فتلبث  ال�صحراوية،  الطبيعة 
فئ�ت  لكل  والأع���راف  والت�صورات  والتق�ليد 
اإىل  املنت�صبة  و�صرائحه  الفل�صطيني  املجتمع 
ثالثة جمتمع�ت رئي�صية  هي: املجتمع املديني، 
وقد  ال��ب��دوي،  واملجتمع  ال��زراع��ي،  واملجتمع 
والتق�ليد  هذه  الع�دات  اأن  اإىل  كت�بته  يف  نّبه 
�صنة  مئة  بنت  لي�صت  والت�صورات  والأع���راف 
الآلف  هي  بنت  واإن���  ال�صنني،  من  مئتني  اأو 
والتق�ليد  الع�دات  لأن  ال�صنوات،  من  املوؤلفة 
ل ت�صري ع�دات وتق�ليد تتحدث عن  الأعراف 
واللب��س،  وامل�����ص��رب،  امل���أك��ل  يف  والت�صورات 
والأح���زان،  واملن��صب�ت  والأف���راح،  والتع�مل، 
الطويل  ال�صتقرار  املجتمع  يعرف  اأن  بعد  اإل 
الآمن، واملجتمع�ت، ع�دًة، ل  تعرف ال�صتقرار 
واأن  ب�أنه� هي �ص�حبة الأر�س،  اإل عندم� تعي 
العمران  وال�صي�دة،  واأن  ال��وط��ن  ه��و  الأر����س 
والبن�ء بكل اأ�صك�له م� ك�ن اإل ا�صتج�بة لوعي 
وظ�هرًا  ومن�ف�صً�  ن�يفً�  ليكون  الوطن  مفهوم 

للمجتمع�ت الأخرى. 
الفل�صطيني كذلك بحق،  وقد ك�ن الوطن 
املحيطة  الثالثة  العربية  العقول  ن�ف�س  لأن��ه 
احل�ص�رة  لب�ب�ت  يف  املهم  وذات  الت�أثري  به، 
الثالثة:  ب�لعقول  واأعني  الإن�ص�ين،  والت�ريخ 
ال��ع��ق��ل ال��ع��راق��ي  ال����وارث حل�����ص���رات اأك����د، 
للعقل  ال�صوري املن�دد  واآ�صور، و�صومر، والعقل 
الوارث  الإغريقي  والروم�ين، والعقل امل�صري 
للح�ص�رة الفرعونية بكل م� فيه� من عمران، 

وت�ريخ،  وعلوم، وني�فة ح�ص�رية. 
املن�دد/  الفل�صطيني  العقل  يكن  مل  ول��و 
العمران،  يف  الثالثة  العقول  لهذه  املن�ف�س 
وال��ث��ق���ف��ة،  واحل�����ص��ور، وال��ع��ط���ء، وال��ب��ن���ء، 
الب�ذخة،  ح�صرته�  يف  ذاب  لك�ن  والإب����داع 
العقل  ول��ك��ن  منه�!  التحقق  بواحد  ل��ك���ن  اأو 

مـــن �لــخيمة �إىل �ملــيـــد�ن
)2-1(

د. حسن حميد

ال�ص�در  كت�به  وحتى  الأول،  كت�به  منذ 
ينحو  امل��ي��دان(  اإىل  اخليمة  )م��ن  م��وؤخ��رًا 
الفكر  اأه���ل  منحى  ط���الل  ن�جي  ال��دك��ت��ور 
والنظرات ليتحدث عن اأعقد ق�صية �صي��صية � 
ت�ريخية � اجتم�عية  � اأخالقية عرفه� املجتمع 
 � ال��ع��رب��ي  ال�����ص��راع  ق�صية  اأع��ن��ي  الب�صري، 
ال�صهيوين الذي ن�ص�أ اإثر  اغت�ص�ب ال�صه�ينة 
ب�صكوك   ،1948 ع���م  الفل�صطينية  للبالد 
دولية  اأمريكية،  وحت�لف�ت  و�صغوط  اأوروبية، 
الإن�ص�نية  القيم  مدون�ت  اإىل  متت  ل  غربية 
ط��الل  ن�جي،  ال��دك��ت��ور  لأن  وذل���ك  ب�صلة، 
ال�صدور  يف  توالت  التي  املتعددة،  كتبه  ويف 
وب�لذواكر  ب�لق�رئ،  ع���د  ق��رون  ثالثة  منذ 
 الوطنية اإىل امله�د ال�صيط�ين الأول لالأطم�ع 
واحلجج  الفل�صطينية،  البالد  يف  ال�صهيونية 
يتحدثوا  اأن  اأجل  من  �ص�قوه�  التي   والذرائع 
ب�لن�صبة  م��ي��ع���د/  /ك����أر����س  فل�صطني  ع��ن 
ا�صتخدموه�  التي  القوة  واإىل  مف�عيل  اإليهم، 
الفل�صطينية  الأر����س  يغت�صبوا  اأن  اأج��ل  من 
اأنح�ء  جميع  يف  اأهله�  وي�صردوهم  ويطردوا 
وتهديد  امل�صتوطن�ت،  بن�ء  ومنه�  ال��ع���مل، 
والبط�س  الفل�صطينية  ب�ملج�زر  واملدن  القرى 
يظل  ل  كي  اخل��وف  ثق�فة  واإ�ص�عة  الدموي، 
اأو  اأو  حقله،  بلدته  يف  مطمئنً�  منهم  اأح��د 
نحى  كم�  مدر�صته!  اأو  حرفته،  اأو  معمله، 
الذين  امل��وؤرخ��ني  نحو  ن�جي  ط��الل  الدكتور 

قرَّ  ب�أنه  اأظ��ن  ال��ذي  الكبري،  الكت�ب  ه��ذا 
كل  ويف  جهة،  م��ن  فل�صطيني  بيت  ك��ل  يف  الآن 
ومعيو�صة  ت���ري��خ��ً�  ب���ل��ع��روب��ة  اأه��ل��وه  بيت  اآم���ن 
اأو  معركة  ولي�صت  حق  فل�صطني  واأن  وعقيدة، 
اأخ��رى.  جهة  من  تف�هم  �صوء  خالف  اأو  جمرد 
ففي الكت�ب حتقيب ر�صني دقيق مل� حدث خالل 
زمن طويل عرف  وهي  الثالثة  امل��صية،  العقود 
متغريات وحتولت ومنعرج�ت والتواءات كثرية، 
الإمي���ن  هو  واح��دًا  جوهريً�  اأم��رًا  مثلم�  عرف 
ومن  م�ئه�،  اإىل  م�ئه�  من  عربية  فل�صطني  ب�أن 
والنقو�س  املدون�ت  يف  بعيدًا  غلَّ  ت�ريخه�  الذي 
والوث�ئق التي هي م�ص�ِوقة لت�ريخ بلدان املنطقة 
بن�ت  ج�ّصدته  ال��ذي  راهنه�  اإىل  كله�،  وو�صوًل 
ال�صب�ن  فل�صطني  واأب��ن���ء  ال�����ص���ب���ت،  فل�صطني 
التي  الن��ح��ن���ءات  ه��ذه  يكرثوا  بكل  مل  ال��ذي��ن 
وامل��واق��ف،  واحل��ك���ي���ت،  ال�صي��صة،  عرفته� 
والت�صريح�ت لأنهم وعوا اأن  م� يبديه� ويجعله� 
م��رًة، و�صعف  واخل��وف  م��رًة،  الزيف  ح�نية هو 

الإمي�ن ب�مل�صتقبل مرًة ث�لثة! 
اإن هذا الكت�ب املحت�صد يف معلوم�ته يواقف 
واإن�  تكفريه�،  اأجل  من  لي�س  اأو�صلو  اتف�قي�ت 
عيوبه�  بي�ن  خالل  من  مت�مً�  رف�صه�  اأجل   من 
اأمكنة  اإىل  الفل�صطينية  الق�صية  اأخ���ذت  التي 
ل  املف�و�ص�ت  ذهنية  يواقف  كم�  ب���ردة  ب�هتة، 
مف�و�ص�ت  اإنه�  ليقول  واإن�  فح�صب،  لريجمه� 
ال��ط��ري��ق  وه���ي  ال���وق���ت،  ل��ل��ع��ب��ث،  وا�صتهالك 
اأب�صط  اإىل  ب�لفل�صطيني  التي ل ت�صل  ال�صريرة 
البي�ين  اخلط  اأي�صً�  ويواقف  الكت�ب  اأحالمه، 
لل�صراع العربي/ ال�صهيوين وهو يهوي �صقوطً�، 
ب�مليث�ق  التفريط  منذ  ك���ن  وت�صظيً�  وتفككً� 
هي  فل�صطني  ق�صية  ب�إن  املن�داة  وطّي  القومي، 
ق�صية العرب وق�صية اأهل  النبل من اأحرار الع�مل 
وعقالئه، وهي لي�صت ق�صية جغرافية اأو جوازات 
�صفر، اإن� هي دارة  احلق التي غ�صيه� الظلموت 

ال�صهيوين منذ ع�م 1948. 
�صفح�ته،  م��ن  كبري  ج��زء  ويف  وال��ك��ت���ب، 
الفل�صطيني  ال�صعب  اأب��ن���ء  انتف��ص�ت  ي��واق��ف 
الثالثة  العقود  وخ��الل  احل��دي��ث،  يف  ع�صرن� 
ب�أجي�له،  �صعب  انتف��ص�ت  اإنه�  ليقول  امل��صية، 
املطلقة  ويقينيته  واأحالمه،  واأفك�ره،  وح��صره، 
واج��ت��م���ع��ً�،  وت���ري��خ��ً�،  اأر����ص���ً�،  فل�صطني  ب����أن 
وثق�فًة، ومعنًى،  و�صي�دًة، وراهنً� وم�صتقباًل هي 

�أعرتف،
/من �أنني،ومنذزمنيكاديكونبعيدً�،مل�أقر�أكتابًامهّمًامتفردً�يفمادته،وقوالته،ونبلمق�صده،مثلهذ��لكتاب�لر�بخبنييديَّ
لتاريخ باالأحد�ثو�حلادثات،يحّقب ممتلئًا ف�صاًل فهووعربخم�صةوع�صرين ناجي، �لدكتورطالل �لفل�صطيني للوطني �مليد�ن/ �إىل �خليمة
�لن�صال�لفل�صطيني،بدءً�من�لفا�صلة�جلارحة�لتيوقعتيفم�صتهل�صنو�تعقد�لت�صعينيات،�أعني�تفاقية�أو�صلو،وو�صواًل�إىل�صنو�ت�لقرن
منحتتهذه�لقو�س�لتاريخية�لكثريمن�لبادياتوجعًاوحزنًاو�أملًا،مثلمامّرمنحتتها�لكثري �حلاديو�لع�صرينيفعقديه�لر�هنني!وقدمرَّ

من�لبادياتفعاًل،وعطاًء،ونباًل،وت�صوفاتحول�لوطن�لفل�صطيني�لعزيز.
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المحرر الثقافي  الفل�صطيني وم� اأنتجه من اأبع�د ح�ص�رية قرب اأريح�، والبحر 
والنقب،  واخلليل،  والقد�س،  حلم،  وبيت  ن�بل�س،  ويف   امليت، 
اأن  اأجل  من  اأوروب���  عبور  لأهل  بوابة  جعله  )ال��ذي  وال�ص�حل 
ومعتقدات  وخ��ري  وجم�ل  �صحر  من  فيه  وم���  ال�صرق  يعرفوا 
موارًا  عقاًل  الع�ملية  امل��راآة  يف  يبدو  جعله  الذي  وفنون(،  هو 
ن��صطً� مبتكرًا �صمته الأوىل الرباعة  الفّت�نة. كم� نحى الدكتور 
دروب  تقفي  اإىل  احل�صور  يف  املرادفة  كتبه  يف  ن�جي  طالل 
نحو  على  بالدهم  ت�ريخ  عرفوا  الذين  ال��ق���دة  ال�صي��صيني 
اأي�صً�،  نحو  عميق  على  الفل�صطيني  املجتمع  وطبيعة  عميق، 
واأح�طت  الفل�صطينية  ب�لق�صية  ح�فت  التي  ال�صراع  ووج��وه 
الفل�صطينيني  ت�صريد  ومنه�  الكثرية،  فتولدت  امل�صكالت  به�، 
يف املن�يف، و�صكنهم يف املخيم�ت، وم� نتج  عن ذلك من حفظ 
حلقهم يف العودة اإىل قراهم ومدنهم، ومنه� اأي�صً� ال�صطه�د 
لأنهم  ال��ع���مل  اأن��ح���ء  جميع  ويف  حل��ق  ب�لفل�صطينيني  ال��ذي 
فل�صطينيون، اأي �صيطنة الفل�صطيني يف كل �ص�أن  واأمر، يف كل 
غ�ية وحلم، ويف كل هدف ومق�صد، لذلك ف�إن كتب الدكتور 
البعد  تتبع  يف  املهمة  املرجعي�ت  من  هي  واحدة  ن�جي  طالل 
ولدى  املح�فل  الدولية،  لدى  تطورات  من  لّفه  وم�  ال�صي��صي 

الأو�ص�ط العربية والفل�صطينية يف اآن. 
كم� نحى الدكتور طالل ن�جي النحو الذي نهجه الق�دة 
القلم  فك�ن  �صري  ثوراتهم،  كتبوا  الذين  الثورات  لأهل  الكب�ر 
الفل�صطينية حديث  الثورة  الذي حتدث عن  واملجّلي  ن�ع  ال�صَّ
الأول  الفل�صطيني  العقل  بهج�س  ب�دئً�  الع�رف/الع�مل  به�، 
الذي ن�دى ب�لثورة، اأي املق�ومة، منذ حلظ�ت  احتالله� الأوىل 
الفل�صطينية  الأر���س  عن  ال�صهيوين  املحتل  اإج��الء  اأج��ل  من 
التي اغت�صبته�  ب�لقوة الغربية الب�ط�صة، لأن احتالل بريط�ني� 
اإىل  اللنبي  لفل�صطني ع�م 1917، بدخول اجلرال  الإنكليزي 
وعد  تطبيق  ببدء  الإي��ذان  ك�ن   )1917 اأول  )ك�نون  القد�س 
بلفور الذي  اأُعلن ب��صم امللكية الربيط�نية ع�م 1917، وبذلك 
اغت�ص�به  ال��ذي  ّورث  الأك���رب  الغ��صب  ه��و  الربيط�ين  ك���ن 
من  امتلكه  م�  له  ترك  اأن  بعد  ال�صهيوين،  الأ�صغر  للغ��صب 
ومعرفة  �صي��صية،  ومعرفة  ت��دري��ب،  اأ�صلحة،  ومع�صكرات 
املعلوم�ت  الجتم�عية،  ق�صدت  فل�صطني،  ب�أهل  اجتم�عية 
هربرت  اأن  يجد  الت�ريخ  يقراأ  وم��ن  والثق�فية،  وال�صي��صية 
�صموئيل اليهودي  الإنكليزي الذي عني مندوبً� �ص�ميً� بريط�نيً� 
على فل�صطني، ق�ل ع�م 1920م اأنه ج�ء من اأجل  تنفيذ الرغبة 
الربيط�نية )وامللكية الربيط�نية( بجعل فل�صطني وطنً� قوميً� 

لل�صه�ينة. 

امل���وؤرخ  ي��ك��ون  اأن  اأراد  كتبه  يف  ن���ج��ي  ط��الل  ال��دك��ت��ور 
للق�صية الفل�صطينية وال�صعب الفل�صطيني  من جهة، والب�حث 
من  الفل�صطينية  الجتم�عية  ب�لأبع�د  الع�رف  ال�صيو�صولوجي 
جهة اأخرى،  والعني الرائية الق�درة على حتليل اأبع�د ال�صراع 
الفل�صطينية  املراآة  الت�ريخية  يف  والنظر  ال�صهيوين،  العربي 
لبي�ن م� فيه� من عالم�ت وتر�صيم�ت �صديدة الأهمية والغنى، 
و�صرد  البداي�ت الأوىل للوجع الفل�صطيني منذ ع�م 1948م اإىل 
الكف�ح  قي�م  منذ  الإعالن عن  الفدائي  العمل  وبداي�ت  الآن، 
النظرة  الأهم،  به�، ومن بعد، وهو  التي مّر  امل�صلح واملراحل 

 امل�صتقبلية لهذا ال�صراع العربي � ال�صهيوين من جهة ث�لثة. 
من  اأوىل،  عتبة  �صوى  لي�س  قّدمته  الذي  هذا  لأن  اأعتذر 
طالل  للدكتور  ال�ص�در  موؤخرًا  الكت�ب  عن  احلديث  اأج��ل 
عدد  يف  �صخم  كت�ب  وهو  امليدان(،  اإىل  اخليمة  )من  ن�جي 
�صفح�ته،  وكت�ب مهول يف قيمته الوطنية والت�ريخية ونظرته 
امل��صي،  اأزمنته�  الثالثة:  عرب  الفل�صطينية  للح�ل  التحليلية 
والراهن، وامل�صتقبلي، و�صوف اأح�ول جهدي يف املرة الق�دمة 
�صي��صي،  نبل  فيه من  وم�  الكرمي  للق�رئ  تقدمي هذا  الكت�ب 

ومعنى وطني، ومعرفة ثق�فية ن�يفة!
  يتبع ......

     تبدو العالقة بني الثق�فة وال�صي��صة خ�رج 
ال�صهيوين،  امل�����ص��روع  م��ع  ال�����ص��راع  ح����دود 
اجتم�عية  ببنية  يرتبط  تقليديً�  مو�صوعً� 
يف  والتطور  التنمية  الأ�ص��صي  هدفه�  م�صتقرة 
جممل جم�لت احلي�ة ال�صي��صية والقت�ص�دية 
ال��ع��رب��ي  ال�����ص��رط  يف  لكنه�  والج��ت��م���ع��ي��ة. 
والفل�صطيني خ�صو�صً�، تتعني يف وعي واإدراك 
وع��ي  ث��م  وم���ن  ال�صهيوين  امل�����ص��روع  طبيعة 
ال�صراع الدائر مع هذا امل�صروع، وعليه تت�صكل 
اإرادة املق�ومة يف مواجهة التحدي ال�صهيوين 
ورف�������س ال���ص��ت�����ص��الم وال��ت��ف��ري��ط ب���حل��ق��وق 
اأ�صك�ل  ك��ل  وم��ق���وم��ة  وال��وط��ن��ي��ة،  الت�ريخية 
تطبيع العالق�ت مع عدٍو ق�م ونه�س على اأر�س 
ومقد�ص�ٍت،  وممتلك�ٍت  بيوتً�  وهدم  له،  لي�صت 
واأزه�����ق ب���دم ب����رد اأرواح������ً� ط���ه��رة ك��ث��رية.  
تتميز ثق�فة املق�ومة ب�أنه� تقف على اأر�صية 
�صلبة، ت�صتمد عن�وينه� ومكون�ته� من الت�ريخ، 
الذي  اليومي  الواقع  ومن  واحلديث،  القدمي 
ال�صعوب  وتعي�صه  الفل�صطيني،  ال�صعب  يعي�صه 

ال��ه��ي��م��ن��ة  ال���ع���رب���ي���ة يف ظ����ل 
فهي  اأم���ريك���ي���ة.  ال�����ص��ه��ي��و- 
ت�صتح�صر الت�ريخ ال�صتعم�ري 
اقرفه  م�  وك��ل  ب�ص�عته،  بكل 
العدو من جرائم لإث�رة النفور 
�صهيوين  كل  مع  التوا�صل  من 
فل�صطني،  اإىل  ا�صتح�ص�ره  مت 
لتقّبل  ا�صتعداده  اأب��دى  مهم� 

"الآخر"، لأن تقّبله لالآخر ينطلق مم� يعتربه 
"حقً�" له. اأم� ثق�فة التطبيع  فهي مبنية على 
ال�صهيوين  الكي�ن  بوجود  ال�صمني  العراف 
له،  حق  ب�أنه�  والت�صليم  فل�صطني  اأر���س  على 
ت�صبق  وه��ي  على حت��ري��ره���،  ال��ق��درة  وع���دم 
التطبيع الفعلي والعملي، وت�صمح له ب�لنطالق 
والتغلغل يف املجتمع�ت العربية، ولي�س فقط يف 
املجتمع الفل�صطيني. وتقف ثق�فة التطبيع على 
وجتزئة  الفل�صطيني،  ال�صعب  جتزئة  اأر�صية 
على  املق�ومة  ثق�فة  تقف  ح��ني  يف  الق�صية، 
اأر�صية وحدة ال�صعب، ووحدة الأر�س والت�صبث 
احلقيقية  الأر�صية  وهي  الفل�صطيني،  ب�حلق 
التطبيع.  ثق�فة  وت��راج��ع  لإ���ص��ع���ف  ال�صلبة 
�ص�دت  ال��ت��ي  امل��ق���وم��ة  ثق�فة  ك���ن��ت  واإذا 
ي�ف�  وث���ورة  امل�����ص��وؤوم،  بلفور  وع��د  رف�س  منذ 
اإىل  الثق�فية  الهوية  اأدخلت مفهوم  1921، قد 
دف���ع  ا�صتولده�  حيث  الفل�صطينية،  احل��ي���ة 
ووج���وده،  اأر���ص��ه  ع��ن  امل�صتميت  الفل�صطيني 
بعد  �ص�دت  التي  والتطبيع  الهزمية  ثق�فة  ف�إن 
مع  التع�ي�س  مفهوم  اأدخ��ل��ت   ،1993 اأو���ص��ل��و 
من  الفل�صطيني  اإلغ�ء  اإىل  يهدف  الذي  العدو 
الوجود وحمو هويته الثق�فية والت�ريخية. ذلك 
اإط�ر  ب�لدف�ع عنه� يف  اإل  الهوية ل تتحقق  اأن 

مناعة �ملثقف ومقاومة �لتطبيع

تعرف  ل  له�،  مغ�يرة  اأخ��رى  هوية  مواجهة 
به�، وتهدده� ب�لإلغ�ء والإفن�ء، وهي حم�صلة 
مع  ب�ل�صراع  تعززت  طويلة  كف�حية  مل�صرية 
مع  التطبيع  يكون  املعنى  بهذا  اأخ���رى.  هوية 
ت��ربي��رات  ك���ن��ت  ال�����ص��ه��ي��وين، مهم�  ال��ك��ي���ن 
اأ�صك�ل  من  �صكاًل  ال�صلطة،  ومثقف  ال�صي��صي 
التي  والت�صحي�ت  وال��ت���ري��خ  ل��الأر���س  التنكر 
وان�صي�ع  ا�صت�صالم  وهو  عنهم�،  دف�عً�  ُبذلت 
�صبيال. لل�صالم  يعرف  ل  ال��ذي  العدو  مل�صيئة 
املثقف  ودور  ال�صي��صي  دور  ك����ن  واإذا 
لتعقيدات  تبعً�  وتب�عدًا،  تق�ربً�  يتداخالن، 
ب�لوطن  تع�صف  ال��ت��ي  والأزم������ت  الأح����داث 
ه�م�صً�  ميتلك  اأن  املثقف  على  ف�إن  واملجتمع، 
اأو�صع يف التعبري عن موقفه بعيدًا عن املن�ورة 
الهوية  يحمي  ب����أن  ُمط�لب  وه��و  وامل���راوغ���ة، 
الت�ريخية والثق�فية من دون اللتف�ت للح�ص�ب�ت 
اأو  ال��ر���ص��م��ي��ة،  ل��ل��ج��ه���ت  ال�صي��صية 
يف  وهو  وم�صلحية،  �صخ�صية  لغ�ي�ت 
على  اإىل احلف�ظ  يهدف  يقول  م�  كل 
للهوية  وح�ميً�  واقفً�،  الثق�يف  اجلدار 
الوطنية، ول يدخل يف مع�دلة التكتيك 
التي ميتطي �صهوته� ال�صي��صي بو�صفه 
جزءًا من منظومة ال�صلطة امل�صيطرة، 
اأو  الر�صمي  املوقف  ب�لتعبري عن  ويكون ملزمً� 
مع�دلة  اأن  ذلك  الأح��ي���ن.  اأغلب  يف  ال�صمت 
التكتيك وال�صراتيجي� تدخل �صمن فن العمل 
ال�صي��صي الن�ص�يل، وهي لي�صت ملزمة للمثّقف. 
القوى  مبوازين  حمكومة  ال�صي��صة  ك�نت  واإذا 
ال�صراع  يقت�صيه�  التي  امل�ص�وم�ت  اإط���ر  يف 
مو�صوعيً� يف �صرط ت�ريخي معني، ف�إن التطبيع 
واإرادة  زائ���ف  وع��ي  م��ن  ينطلق  ذات���ي  خ��ي���ر 
اأقدامه  تثبيت  العدو يف  م�ص�عدة  نحو  �صعيفة 
فوق الأر�س وتغلغله يف ن�صيج املجتمع العربي . 
وع��ل��ي��ه ف�����إن وظ��ي��ف��ة امل��ث��ق��ف ت��ت��ح��دد يف 
ت��ر���ص��ي��خ ث��ق���ف��ة امل��ق���وم��ة مل��ح������ص��رة موجة 
للق�صية  �صليمً�  وعيً�  يتطلب  وه��ذا  التطبيع، 
التي  والت�صحي�ت  وت���ري��خ��ه���،  الفل�صطينية 
تطبيع  ملخ�طر  واإدراك����ً�  اأج��ل��ه���،  م��ن  ُق��دم��ت 
واأه���داف���ه،  ال�صهيوين  ال��ك��ي���ن  م��ع  ال��ع��الق��ة 
ال�صهيونية  والأك����ذي���ب  الأ���ص���ط��ري  وك�صف 
الزائفة. ال�صهيونية  الرواية  بنيت عليه�  التي 
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د. غازي ح�صني
»�صربا  كتيب   1982 ع���م  نه�ية  قبل  ظهر   
و�ص�تيال«: حتقيق حول جمزرة ملوؤلفه الك�تب الإ�صرائيلي 
امل��راج��ع عن  اأه��م  ي��زال من  وك���ن ول  اأم��ن��ون ك�بليوك. 
�ص�رون  لل�صف�ح  اإدان��ة  وت�صمن  و�ص�تيال،  �صربا  جم���زر 

وبع�س اجلرالت الإ�صرائيليني.
»اإ���ص��رائ��ي��ل: من  ك��ت���ب:  ع���م 1984  الأ���ص��واق  وظهر يف 
ه�ليفي.  اإي���الن  مل��وؤل��ف��ه  ال��دول��ة«  اإره�����ب  اإىل  امل��ج���زر 
بعنوان:  كت�بً�  لمب  فرانكلني  الأمريكي  املح�مي  واأّل��ف 
»امل�صوؤولية الق�نونية الدولية عن جمزرة �صربا و�ص�تيال«، 

وهو من اأهم املراجع الق�نونية عن املجزرة.
وتوؤكد بي�ن نويه�س احلوت اأن من اأبرز التق�رير واملق�لت 
روبرت  مق�لت  ك�نت  الع�ملية  ال�صح�فة  يف  ظهرت  التي 
ولكن�صون،  وراي  ف�ينم�ن،  وم�رك  بوك�ل،  وك�رل  في�صك، 
و�صه�دة  �صيف،  وزئيف  جينكينز،  ولورين  ك�مبل،  وكولن 

ج�ن جينيه »اأربع �ص�ع�ت يف �ص�تيال«.
واأبدعت امل�صورة الأمريكية م�ي� �صون، وامل�صور الي�ب�ين 
للمجزرة  اأخ���ذاه����  ال��ت��ي  ب���ل�����ص��ور  دي��و���ص��ي ه���ريوك����وا 

وعر�ص�ه� يف املع�ر�س واملح�فل الدولية.
يف  اأرجنتيني  اأ���ص��ل  م��ن  الإ�صرائيلي  الك�تب  وت�����ص���ءل 
يعجز  مل�ذا  لبن�ن«:  يف  اإ�صرائيل  الأط��ول:  »احلرب  كت�به 
يف  الع�ملي  الإجرامي  امل�صتوى  اإدراك  عن  الإ�صرائيليون 
حملة جي�صهم )امل�صتمرة( على ال�صعب الفل�صطيني؟… 
اأن� اأخ�صى اأنن� يف ل وعين� اجلم�عي، رمب� نحن ل نرف�س 

ب�صكل كلي اإمك�ن اإب�دة ال�صعب الفل�صطيني.
الإ�صرائيلية  واحل��ك��وم���ت  الإ�صرائيلي  ال�صعب  اإن  نعم 
واملنظم�ت  والأح����زاب  وامل��خ���ب��رات  واجلي�س  املتع�قبة 
واملنظم�ت  الأمريكية  اليهودية  واللوبي�ت  ال�صهيونية، 
وحرب  النكبة  ا�صتمرار  وتدعم  توؤيد  الع�ملية  ال�صهيونية 
الإب�دة الإ�صرائيلية �صد ال�صعب العربي الفل�صطيني حتى 
واليهودية  الإ�صرائيليون  ي�صكت  مل���ذا  واإلَّ:  ه��ذا،  يومن� 
الإن�ص�نية  �صد  واجل��رائ��م  احل��رب  جرائم  عن  الع�ملية 

جمزرة  "�سرب� و�ساتيال"
 لــن تــمحوها �تــفاقات �لــتطبيــع

التمييز  ومم�ر�صة  العرقي  والتطهري  العدوانية  واحل���روب 
تعترب  والتي  الإ�صرائيلية،  القوانني  يف  والعن�صرية  العن�صري 
جنوب  يف  والأبرته�يد  اأمل�ني�  يف  الن�زية  جرائم  من  اأ���ص��واأ 
اإفريقي�؟ ويقيمون الدني� ول يقعدوه� عن جرائم الن�زية حتى 

يومن� هذا؟
ج�ء  و�ص�تيال  �صربا  جم���زر  وهمجية  ووح�صية  فظ�عة  رغ��م 
جمرمي  حم�كمة  ملنع  فولذيً�  �صت�رًا  واأ�صدل  الط�ئف  اتف�ق 
احلرب من القوات اللبن�نية الذين نفذوا املج�زر عندم� اأقر: 
»عف� اهلل عم� م�صى«. هكذا يتع�مل ملوك اآل �صعود مع الإجرام 

الإ�صرائيلي والنكبة امل�صتمرة على ال�صعب الفل�صطيني!
مع  مت���م��ً�  ذل��ك  بعك�س  اإ�صرائيل  تتع�مل  نف�صه  ال��وق��ت  ويف 
الأطف�ل  يقتل  الإ�صرائيلي  ف�جلي�س  يهوديً�.  يقتل  من  كل 
والن�ص�ء وال�صيوخ وحتى اجلرحى يركهم اجلي�س الإ�صرائيلي، 
وامل�صتعربون ين�زفون حتى املوت اأم�م ع�ئالتهم، ول ي�صمحون 

لع�ئالتهم ب�لتدخل لإ�صع�فهم.
و�ص�تيال  �صربا  ملج�زر  ال�صنوية  الذكرى  يف  حتية  واألف  حتية 
التي  �صنغ�فورة،  ابنة  انغ"  �ص�ي  "�صوي  الربيط�نية  للطبيبة 

وق��وع  حتى  غ��زة  م�صت�صفى  يف  الفل�صطينيني  تع�لج  ك�نت 
املج�زر، واأ�صدرت كت�بً� رائعً� يف لندن بعنوان: »من بريوت 

اإىل القد�س«.
اإىل  ب�لقدوم  ب��داأ  ال��ذي  الإي��ط���يل  للوفد  واأل��ف حتية  حتية 
اأيلول من كل ع�م منذ ع�م 2000 لإحي�ء ذكرى  بريوت يف 
�صح�ي� جم�زر �صربا و�ص�تيال، وذلك يف الوقت الذي تدير 
لذكرى  الظهر  اخلليج  دول  �صيم�  ول  العربية  البلدان  فيه 
على  امل�صتمر  ال�صهيوين  والعدوان  و�ص�تيال  �صربا  جم�زر 

ال�صعب الفل�صطيني.
لل�صعب  وال��وح��ي��د  ال�صرعي  املمثل  اأن  حقً�  يوؤملني  م���  اإن 
تقم  مل  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  وه��ي  الفل�صطيني 
وتركت  و�ص�تيال،  ���ص��ربا  جم����زر  �صح�ي�  نحو  بواجبه�، 
اآب  يف  ب��ريوت  من  ان�صحبت  عندم�  حم�ية  ب��دون  املخيمني 
الفل�صطينية  التحرير  منظمة  ق�دة  اأحد  واأدىل  بل   ،1982
بت�صريح كرره عدة مرات ب�أن املنظمة تركت اأكرث من األفي 
فدائي للدف�ع عن املخيمني، وهي مل ترك اأحدًا، مم� اأغرى 
للمج�زر،  ب�لتخطيط  قبية"  "جمزرة  �صف�ح  �ص�رون  اأرييل 
الوث�ئق  ولإخف�ء  مع�مله�.  واإخف�ء  لتنفيذه�،  الأداة  واختي�ر 
التي تدين �ص�رون، ق�م املو�ص�د بن�ء على اأوامر من �ص�رون 
ب�غتي�ل اإيلي حبيقة الذي اأعلن اأن لديه وث�ئق تثبت م�صوؤولية 
التي  البلجيكية  للمحكمة  و�صيقدمه�  املجزرة،  عن  �ص�رون 
الوث�ئق  وذهبت  حرب،  كمجرم  �ص�رون  حم�كمة  يف  تنظر 

ب�غتي�ل اإيلي حبيقة اأدراج الري�ح.
الع�ص�ب�ت  ارتكبته�  التي   74 ال���  املج�زر  �صح�ي�  حق  اإن 
اليهودية الإره�بية امل�صلحة قبل ت�أ�صي�س الكي�ن ال�صهيوين، 
التي  املج�زر  ع�صرات  و�صح�ي�  ي��صني  دير  جم��زرة  ومنه� 
ارتكبه� اجلي�س الإ�صرائيلي يف كفر ق��صم واأبو زعبل وبحر 
البقر وداعل وق�ن� وخميم جنني وحي الي��صمينة يف البلدة 
القدمية بن�بل�س، وبيت ح�نون وغزة ورفح وغريه�، تفر�س 
لتقدمي  ح��صرًا  امل��صي  ونبقي  امل��صي  نن�صى  األَّ  علين� 
جمرمي احلرب الإ�صرائيليني اإىل املحكمة اجلن�ئية الدولية 
احل��رب  جمرمي  م��ن  اأ���ص��واأ  ح��رب،  كمجرمي  ملح�كمتهم 

الن�زيني، بل واأ�صواأ بني الب�صر على الإطالق.

كي ال ننسى
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جتلياتها،  عــن  البحث  حلظة  هــي  الـــذات  بها  متــر  التي  والأوقــــات  اللحظات  اأ�صعب 
اأبعادها وماهيتها، الأمر الذي يجعل من طرح هذه الت�صاوؤلت م�صروعاً،  مظاهرها، 
فما الذي ميثله، اإذن، القلم للكاتب خ�صو�صاً والذات املفكرة عموماً؟ هل ت�صكل الكتابة 
تعبرياً عن ماهية الذات، مبا هي الهدف الأ�صمى واملن�صود؟ اإن مل تكن الكتابة جت�صيداً 
جلوهر الذات، فلماذا اإذن ل يتوقف قلمها عن التعبري؟ هل هي جمرد عادة؟ اأم اأنها 

اأعمق بكثري؟
الكتابة،  بعهدة  املناطة  للوظائف  التطرق  يجدر  الت�صاوؤلت،  هــذه  كل  عن  لالإجابة 

لتتجلى لنا الدللت احلمائية والت�صاركية.
و�صمن هذا الإقرار، توؤ�ص�س الكتابة لبعد حمائي ل ميكن نفيه، اإذ اإنها ترتبط بكل ما 
هو نف�صي، وجداين. اإنها وبكل اخت�صار حلظة جت�صيد للتفكري. لتكون بذلك اجلانب 

العملي والتطبيقي للفكر.
و�صتتجذر الدللت الوقائية للكتابة، من خالل �صعيها اإىل انت�صال الذات من غياهب 
الــذات  لتج�صيد جوهر  منها جمــاًل حيوياً  يجعل  الــذي  الأمــر  املجحفة،  الغـــراب 
املفكرة. ذلك اجلوهر املتمثل يف مدى حتقيقه عن�صر ال�صعادة الذي تن�صده كل ذات 
كابدت احلزن، القلق والنزعاج. لتتجلى لنا الكتابة ترياقاً فعاًل من �صاأنه اإعادة تاأهيل 

الذات، وانت�صالها من غياهب الوحدة.
و�صيتعمق الطابع القد�صي للكتابة، متى امتزج بدللت الت�صارك، الأمر الذي يجعل 
الهادفة  اإ�صهاماتها  لنا  لتتجلى  الإبــداع.  الرتباط مبعاين  اأ�صد  الــذات مرتبطة  من 
اإىل توطيد �صرح املجتمع. فلكاأن القلم، �صمن هذا الإقرار، يوؤ�ص�س لبعد اأ�صمل، وهو 
الإرادة،  امل�صوؤولية، جوهر  اأداة حتمل يف طياتها روح  الكتابة  الإن�صاين. لتكون بذلك 
الــذات من  لتخلي�س  يتبلور  الذي  الوعي  وباخت�صار، وعي. هذا  اإنها  التغرّي.  ماهية 
بوتقة الأنانية، الالمبالة وال�صلبية. ل تكون دميومة املجتمعات الإن�صانية وازدهارها 

اإل بتقدم اأقالمها، اإبداعاتها، كتابها.

نافـــــــذة
ت��ل��ي��ل و���ص��ط �صهل  ت��ق��ع ق��ري��ة 
على  �صغري  رم��ل��ي  ت��ل  على  احل��ول��ة 
لبحرية  الغربي  اجلنوبي  ال�ص�طئ 
احلولة التي جففه� ال�صه�ينة، قرب 
يف  ووق��س  احلنداج  نهري  م�صب 
على  الق�ئم  موقعه�  وك�ن  البحرية. 
الفي�ص�ن�ت،  من  يحميه�  التل  قمة 
وهي قرية ت�بعة لن�حية جرية - لواء 
ن�صمة.  215 �صك�نه�  وع��دد  �صفد، 

اجلنوب،  من  الزييد  ع��رب  ق��رى  اأرا���ص��ي  به�  اأح�طت  �صهلية،  اأرا�صيه�  جميع 
من  احل�صينية  وقرية  ال�صم�ل،  من  همعال«  »ي�صود  وم�صتعمرة  حولت�  وم�صتعمرة 
بلغت  وق��د  اأث��ري��ة.  بق�ي�  ال��ت��ي حت��ت��وي على  امل��ي�����ص��رة،  اإىل خ��رب��ة  اإ���ص���ف��ة  ال��غ��رب، 
من  ال��ي��ه��ود  مت��ك��ن  دومن،   5293 احل�صينية  اأرا����ص���ي  م��ع  التليل  اأرا����ص���ي  م�ص�حة 
 1711 ال��ع��رب  لأ���ص��ح���ب��ه���  ب��ق��ي  ح��ني  يف  دومن،   3016 معظمه�  ع��ل��ى  ال���ص��ت��ي��الء 
 .1883 ع����م  وال�����ص��ه���ي��ن��ة  ال��ق��ري��ة  اأه�����يل  ب��ني  م��واج��ه��ة  فيه�  وق��ع��ت  وق���د  دومن. 
ك�ن �صك�ن القرية يوؤدون ال�صرائب على عدد من الغالل ك�لقمح وال�صعري، ب�لإ�ص�فة 
اإىل عن��صر اأخرى من الإنت�ج كخالي� النحل واجلوامي�س. وك�نت من�زله�، املبنية ب�لطني 
والق�صب مرا�صفة بع�صه� قرب بع�س، ومل يبق منه� ق�ئم حتى اليوم اإل منزل واحدا.
اًلنتداب  نه�ية  ويف  الغرب،  ب�جت�ه  القرية  متددت  الع�صرين،  القرن  بداي�ت  يف 
الربيط�ين اقربت من قرية احل�صينية التي ك�نت تتو�صع نحو ال�صرق، حيث �صكلت الثنت�ن 
قرية واحدة مع مرافق م�صركة، منه� مدر�صة اأن�ص�أته� اجلمعية املحلية لتطوير القرية. 
ك�نت الزراعة اأهم موارد القريتني، وتركز على احلبوب واخل�صروات ب�لدرجة الأوىل، 
كم� ك�ن بع�س ال�صك�ن يعنى بربية اجلوامي�س وبع�صهم الآخر يعنى ب�صيد ال�صمك.
  يف �صنة 1937 اأن�صئت م�صتعمرة "حولت�" على اأرا�صي تليل اإىل ال�صم�ل الغربي 
.1948 ني�ص�ن  �صهر  اأواخ��ر  يف  ب�لك�مل  احتالله�  مت  وقد  احل�صينية.  قرية  موقع  من 

قرية تليل
قد�سية �لكتابة 

بالدنا فلسطين

كاريكتير

حممود مو�صى
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