العدد ()28

TAREEQ ALQUDS

�صحيفة دورية �صادرة عن جمعية ال�صداقة الفل�سطينية ـ الإيرانية (�صفا)

Email:t-alquds@hotmail.com

(العدد  )80كانون الثاين 2021

الثورة الإ�سالمية وتغيري معادلة ال�صراع
د .محمد البحيصي
رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�سطينية ــ الإيرانية

�إيران الإ�سالمية وفل�سطني
ومبدئية املوقف

د .حممد البحي�صي
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ابراهيم �أبو ليل

هل �أمريكا �أمام منعطف مثري ؟

عارف الأغا

الطفل املدجج بالرتاث يرعب العدو

د.جنالء اخل�ضراء

ج��اءت ال��ث��ورة الإ�سالمية يف �إي���ران يف زم��ن االنهيار الإقليمي
الكبري يف منطقتنا ،الذي مت ّثل ب�سقوط النظام الر�سمي امل�صري حتت
حوافر امل�شروع ال�صهيوين ،بعد ارمتائه يف احل�ضن الأمريكي الذي قاده لهذا
ال�سقوط ،وه��ذه حقيقة جت ّلت يف العالقات التي جمعت الواليات املتحدة
وم�صر التي ظهرت �أك�ثر على امل�ل�أ بعد حرب ت�شرين  ،1973وما تالها من
عبت عنه اتفاقية كامب ديفيد التي تركت
حت�ضري لذلك ال�سقوط الذي رّ
اجلبهة ال�شمالية ( �سورية -الثورة الفل�سطينية يف لبنان) مك�شوفة وم ّهدت
الجتياح لبنان يف �صيف العام  ،1982ومن ثم فتح الباب لتب ّني امل�سار ال�سيا�سي
الت�سووي مع �إ�سرائيل يف �أو�سلو ،وقد كان مقدّ ر ًا كثمرة من ثمرات هذا التغيري
يف ميزان القوى بعد خ��روج م�صر من معادلة ال�صراع �أن تت�ساقط املنطقة
ابتداء من االخ�تراق الإ�سرائيلي يف م�صر.
على طريقة �أحجار الدومينو،
ً
وهنا ظهرت يد اهلل العليا يف �إيران ،وجاءت الثورة الإ�سالمية ومفجرها
الإم��ام اخلميني (رحمه اهلل) فيما ي�شبه املعجزة لتوقف ه��ذا ال�سقوط،
ّ
ينق�ض ،وليعيد
ولتقيم من جديد جدار املواجهة واملنازلة الذي �أو�شك �أن
ملعادلة ال�صراع ح�ضورها م�ضيف ًا عليها ذلك البعد الذي حر�ص �أعداء الأ ّمة
على �إق�صائه و�أعني به البعد الإ�سالمي ،وللأمانة التاريخية ف�إنّ �سورية مم ّثلة
برئي�سها وقتذاك املرحوم حافظ الأ�سد كانت الأقدر والأجدر لقراءة حقيقة
ما جرى يف �إيران ،وعمق التح ّول اجلذري واال�سرتاتيجي الذي �أوجدته الثورة
واجلمهورية الإ�سالمية حني قطعت يد ك ًال من �أمريكا و�إ�سرائيل وكن�ستهما من
�إيران ،وحفرت عميق ًا للمجرى التاريخي الطبيعي والرابط بني �إيران واملنطقة
على قاعدة مواجهة امل�شروع ال�صهيوين بوجهيه الأمريكي والإ�سرائيلي ،فكانت
اال�ستجابة ال�سور ّية احلا�ضرة والراعية ،وكانت اال�ستجابة اللبنانية عرب
حزب اهلل وقوى املقاومة الوطنية ،وكانت اال�ستجابة الفل�سطينية عرب حركة
اجلهاد الإ�سالمي التي ح ّر�ض وجودها على تب ّني حركة الإخ��وان امل�سلمني
يف غزة م�شروع الكفاح امل�سلح عرب حركة حما�س ،ومن ثم العراق ،واليمن.
تو�سع دائرة فعلها منذ ال�سنوات الأوىل
وبهذا ا�ستطاعت الثورة الإ�سالمية �أن ّ
النت�صارها ،ورغم �أ ّنها �أُجربت على الدخول يف حرب ظاملة مع النظام العراقي
�شغلتها ثماين �سنوات ا�ستنزفت الكثري من الدماء والأموال والوقت واجلهد.
وحني ُنخ�ضع هذه املخرجات ملعايري االجنازات ،ف�إننا وبثقة كبرية ال نغايل
�إن قلنا �إ ّنها خمرجات تاريخية قادت �إىل تغيري معادلة ال�صراع ل�صالح الأمة
واملقاومة ،وفر�ضت على العدو منط ًا من املواجهة �أفقده الكثري من القدرة على
توظيف فائ�ض القوة لديه ،و�ضربت �أ�س�س منظومة �أمنه القومي وخلخلتها..
وك�سرت الهجمة واحل��رب الكونية التي ا�ستهدفت �سورية كيان ًا ودور ًا،
وه��زم��ت الأداة الأك�ث�ر وح�شية يف ت��اري��خ املنطقة و�أع��ن��ي بها "داع�ش"،
و�صمدت يف وج��ه حتالف ع��دواين �إج��رام��ي ظ��امل على اليمن و�أعجزته..
و�أجنزت قاعدة علمية متقدّ مة وقابلة جل�سر اله ّوة احل�ضارية املادية مع
الغرب بل والتف ّوق عليه كمقدّ مة ال�ستعادة الأمة لدورها احل�ضاري الريادي..
وه��ا هي ال��ث��ورة الإ�سالمية وبعد  /42/عام ًا من االنت�صار مت�ل�أ �سمع
العامل وب�صره ،و ُت�ؤ�س�س لنظام عاملي جديد ال يخ�ضع ملعايري هذا الفريق
اال�ستكباري �أو ذاك ،وتتطاول يف عمران ذاتها من خالل هويتها الإميانية،
وانتهاجها خط اال�ستقالل واحل��ري��ة والعدالة وال��ك��رام��ة ،والتحالف مع
رب َوال َّت ْق َوى َو َال َت َعا َو ُنو ْا عَ َلى الإِ ْث� ِ�م
قوى اخلري على مبد�أ { َو َت َعا َو ُنو ْا عَ َلى ا ْل ِّ
َوا ْل � ُع��دْ َو ِان} يف هذا العامل ال��ذي بات ت ّواق ًا لالنعتاق من ظلم الذين �أرادوا
فر�ض منوذجهم ال�شيطاين عليه ،وباتت اجلمهورية الإ�سالمية يف �إي��ران
ً
قبلة لكل املتط ّلعني �إىل اخل�لا���ص وتغليب القيم وامل��ب��ادئ الإن�سانية.
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ن�شــــــاطات جمعيــــة ال�صـــــداقة الفل�ســـــطينية ــ الإيرانيـــــة (�صفــــــا)

جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
تزور �سماحة مفتي اجلمهورية العربية ال�سورية
زار وف��د م��ن جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
برئا�سة الدكتور حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية� ،سماحة
مفتي اجلمهورية العربية ال�سورية الدكتور �أحمد بدر الدين
ح�سون ،بح�ضور ال�شيخ الدكتور عالء الدين زع�تري �أمني
ع��ام الفتوى يف �سورية .وق��د �ضم وف��د اجلمعية الأخ��ت ر�شا
اخلطيب م�س�ؤولة هيئة دع��م عوائل ال�شهداء والأخ حممد
م�سعود م�����س���ؤول هيئة الإع��ل�ام االل��ك�تروين والأخ حممود
مو�سى م�س�ؤول هيئة ال�شباب يف اجلمعية .وذل��ك بتاريخ 24
كانون الثاين  2021يف مكتب �سماحة املفتي بدم�شق ..
�أعرب الدكتور البحي�صي عن عميق تقديره للدور الذي
يقوم به �سماحة املفتي يف حماربة الفكر التكفريي والوقوف
بوجه الدعوات التحري�ضية �ضد مكونات املجتمع ال�سوري،
وقال� :إن دار الإفتاء يف �سورية كان لها دور كبري يف مواجهة
احل���رب ال��ظ��امل��ة ال��ت��ي تتعر�ض لها ���س��وري��ة منذ � 10سنوات،
كما �أك��د �أن اجلمعية ب��ك��وادره��ا و�أن�شطتها ت�سعى للتقريب
بني القلوب وتعزيز �أوا�صر املحبة وال�صداقة والتعاون بني
ال�شعوب ..
وب��دوره رحب �سماحة املفتي بوفد اجلمعية و�أع��رب عن
تقديره للدور الذي تقوم به اجلمعية يف املجتمع الفل�سطيني،
و�أك���د على �أه��م��ي��ة ال�����ص��داق��ة ب�ين ال�شعوب و���ض��رورة تعزيز
ال��ع�لاق��ات وال�سعي دوم���اً لتوحيد اجل��ه��ود يف �إط���ار ال�سعي
ل��وح��دة الأم����ة ،وق���ال �سماحة امل��ف��ت��ي� :إن ق�ضية فل�سطني
كانت و�ستبقى دوماً الق�ضية اجلوهرية والأ�سا�س يف �صميم
الأم��ة وه��ي الرافعة لها حتى التحرير ،و�أن الأم��ة موعودة
بوعد �إلهي لل�صالة يف القد�س قريباً �إن �شاء اهلل  ..يف ختام
ال���زي���ارة ق���دم وف���د اجلمعية درع اجلمعية ل�سماحة املفتي
تقديراً جلهوده وكذلك جمموعة من الكتب والدرا�سات التي
�أ�صدرتها عن اجلمعية ،حيث عرب �سماحة املفتي عن �شكره
وامتنانه للوفد الكرمي

جمعية ال�صداقة تزور امل�ست�شار
الثقايف الإيراين يف �سورية
زار وف��د م��ن جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
برئا�سة ال��دك��ت��ور حممد البحي�صي امل�ست�شارية الثقافية
الإيرانية بدم�شق والتقى مع �سعادة امل�ست�شار الثقايف اجلديد
يف �سورية ال�سيد حميد ر�ضا ع�صمتي ،و�ضم وف��د اجلمعية
املهند�س حممد م�سعود م�س�ؤول الإعالم الإلكرتوين والأخت
ر�شا اخلطيب م�س�ؤولة هيئة دع��م عوائل ال�شهداء والأيتام
والأخت �آالء طوي�سي م�س�ؤولة العالقات العامة يف اجلمعية،
وذل���ك ب��ت��اري��خ  31ك��ان��ون ال��ث��اين  2021يف مقر امل�ست�شارية
بدم�شق .
يف ال��ب��داي��ة ه��ن���أ ال��دك��ت��ور البحي�صي ���س��ع��ادة امل�ست�شار
بتكليفه اجلديد م�ست�شاراً ثقافياً يف �سورية ،وق��دم عر�ضاً
حول اجلمعية وفعالياتها و�أن�شطتها وبنيتها ال�شبابية ،كما
ا�ستعر�ض ت��اري��خ العالقات الأخ��وي��ة التي جتمع الأخ���وة يف
امل�ست�شارية مع اجلمعية ،وعن التعاون الكبري ال��ذي ال زال
م�ستمراً يف خمتلف الأن�شطة والفعاليات ،و�أب���دى الدكتور
ا�ستعداد اجلمعية بكل كوادرها للتعاون وتطوير العالقات
م��ع الأخ���وة يف امل�ست�شارية يف خمتلف امل��ج��االت ،مب��ا يرتقي
ب��ال��ع��م��ل وي�����ص��ب يف خ��دم��ة الق�ضية الفل�سطينية وحم��ور
املقاومة .بدوره رحب �سعادة امل�ست�شار بوفد اجلمعية و�شكره
على الزيارة ،معرباً عن تقديره للدور الهام ال��ذي تقوم به
اجلمعية عرب ن�شاطها وتفاعلها مع املخيمات الفل�سطينية،
كما �أك��د على العالقات املتميزة التي جتمع امل�ست�شارية مع
اجلمعية ،و�أب��دى ا�ستعداده ورغبته بتطوير هذه العالقات
وتقدمي العون والدعم للأخوة يف اجلمعية يف جميع املجاالت،
مبا يرتقي باحلالة الثقافية ويدعم خط حمور املقاومة ..

جمعية ال�صداقة تزور قيادة
احتاد �شبيبة الثورة يف �سورية

زار وفد من جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د البحي�صي رئ��ي�����س اجلمعية،
الأخ���وة يف ق��ي��ادة احت��اد �شبيبة ال��ث��ورة يف ���س��وري��ة ،حيث
�ضم الوفد الأخ �أبو با�سل نائب رئي�س اجلمعية واملهند�س
حممد م�سعود م�����س���ؤول الإع��ل�ام الإل���ك�ت�روين والأخ���ت
ر�شا اخلطيب م�س�ؤولة هيئة دعم عوائل ال�شهداء والأخ
حممود مو�سى م�س�ؤول هيئة العمل ال�شبابي والطالبي
يف اجلمعية والأخ���ت �آالء طوي�سي م�س�ؤولة العالقات
العامة يف اجلمعية .وك��ان يف ا�ستقبالهم الرفيق عفيف
اّدل رئي�س احتاد �شبيبة الثورة والرفيق قا�سم ال�شاغوري
رئي�س مكتب العالقات اخلارجية امل��رك��زي يف االحت��اد،
وذل���ك ب��ت��اري��خ  26ك��ان��ون ال��ث��اين  2021يف مقر االحت��اد
بدم�شق ..
هن�أ الدكتور البحي�صي الرفيق عفيف على تكليفه
اجل��دي��د رئ��ي�����س��اً الحت���اد ال�شبيبة ،و�أع����رب ع��ن تقديره
للجهود القيمة التي يقوم بها االحت���اد يف دع��م احلالة
ال�شبابية وبنائها على املبادئ والأ�س�س الوطنية والقومية
ال�����ص��ح��ي��ح��ة ،و�أك�����د ال��دك��ت��ور �أن ���س��وري��ة ت��ع��د من��وذج��اً
ع��رب��ي��اً م��ت��م��ي��زاً وت��ل��ع��ب دوراً م��ه��م��اً يف م��واج��ه��ة احل��رب
الكونية �ضد حم��ور املقاومة .و�أب��دى الدكتور ا�ستعداد
اجلمعية للتعاون مع االحت��اد مبا يخدم ق�ضايا الأم��ة .
وب��دوره رحب الرفيق عفيف بوفد اجلمعية و�أع��رب عن
تقديره للدور الهام ال��ذي تقوم به اجلمعية يف الو�سط
الفل�سطيني ،و�أب��دى اهتمام االحت��اد يف العمل والتعاون
مع الأخوة يف اجلمعية بكل الأن�شطة والفعاليات الهادفة
لتطوير قدرات ال�شباب ورفع احلالة الثقافية واملعنوية،
م�ؤكداً �أن الق�ضية الفل�سطينية هي جوهر ال�صراع مع
حم��ور الأع���داء و�أن��ه��ا �ستبقى البو�صلة الأع��ل��ى لل�شباب
املقاوم .يف نهاية الزيارة قدم وفد اجلمعية هدية رمزية
للأخوة يف االحتاد عبارة عن جمموعة درا�سات وكتب من
�إ�صدارات اجلمعية

�شاركت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
ممثلة برئي�سها الدكتور حممد البحي�صي يف حفل
تكرمي اجل��ه��ات الفاعلة يف �إح��ي��اء ذك��رى ا�ست�شهاد
القائد ال�شهيد احلاج قا�سم �سليماين والقائد �أبو مهدي
املهند�س وذل��ك بتاريخ /10كانون الثاين  2021/يف
مكتب ممثل الإمام اخلامنئي (حفظه اهلل ) يف �سورية
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ندوة �سيا�سية بعنوان :الق�ضية الفل�سطينية واملتغريات ال�سيا�سية يف ال�ساحتني العربية والدولية
�أقامت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية ندوة �سيا�سية بعنوان
"الق�ضية الفل�سطينية واملتغريات ال�سيا�سية على ال�ساحتني العربية
والدولية" ،حا�ضر فيها الأخ �أبو عماد رامز ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني – القيادة العامة ،و�أداره��ا الأ�ستاذ �إبراهيم
�أب��و ليل ،وذل��ك بتاريخ  30كانون الثاين  2021يف مقر اجلمعية مب�شق.
وقد ح�ضر الندوة الدكتور حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية والدكتور
خلف املفتاح مدير عام م�ؤ�س�سة القد�س الدولية يف �سورية ،والأخ �أبو عمر
امل�صري �أمني �سر جلنة املتابعة يف حتالف الف�صائل الفل�سطينية ،والأ�ستاذ
علي م�صطفى رئي�س الهيئة العامة لالجئني الفل�سطينيني العرب يف
�سورية ،والأخوة قادة وممثلي ف�صائل املقاومة الفل�سطينية وامل�ؤ�س�سات
واجلمعيات الثقافية وال�سيا�سية الفل�سطينية وح�شد م��ن املهتمني.
يف حديثه توجه الأخ �أبو عماد رامز بال�شكر للجمعية على �إقامتها
للندوة ،وب���د�أ بالقول �أن امل��ق��ارب��ات ال��ي��وم يف ه��ذه املتغريات لها عالقة
بامل�صالح بني الدول على امل�ستوى الدويل واالقليمي ،ويلحظ �أن الهدف
االمريكي يف املنطقة ،كما عربت عنه وزي��رة اخلارجية االمريكية اثناء
العدوان على لبنان  ،2006هو خما�ض ل�شرق �أو�سط جديد ،واملتغريات
التي جتري لي�ست �صدفة بل تعود لبداية الت�سعينات يف القرن املا�ضي،
حيث انهار االحت��اد ال�سوفييتي و�أ�صبحت الواليات املتحدة االمريكية
القطب الوحيد يف هذا العامل ،وتت�صرف بانفرادية يف �ش�ؤون العامل ،و�أن
الدول العظمى الأخرى ال تتعاطى ب�شكل �صحيح لت�سوية النزاعات �إال يف
�سياق ت�أمني م�صاحلها وحتقيق �أهدافها يف املنطقة .وعلينا �أن ندرك �أن
هذه الدول ال ميكن �أن تتحرك �إال مب�شورة الواليات املتحدة االمريكية.
فعلى �سبيل املثال االحت��اد االوروب��ي ال ي�ستطيع �أن يتحرك للتدخل يف
ال�صراع العربي ال�صهيوين �إال مب�شورة ال��والي��ات املتحدة االمريكية.

وقال �أبو عماد �أن االدارة االمريكية وكل حلفائها �أرادوا تغري املنطقة وحققوا �شيئاً من
االخ�تراق لبع�ض ال��دول ،اليوم وعلينا �أن نلحظ ه��ذا االخ�تراق االمريكي للمنطقة خالل
�سنوات م��ا �سمي بـ"الربيع العربي"� ،إذ امل��ق��دم��ات وا�ضحة يف ح��رب اخلليج الثانية وترنح
االحت���اد ال�سوفيتي .و�أك���د �أن حفلة التطبيع ال��ع��رب��ي م��ع ال��ك��ي��ان ه��ي ن��ت��اج طبيعي ل�سياق
عملت عليه ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وال��ك��ي��ان ال�صهيوين ،يف دف��ع ال���دول اخلليجية للخوف من
التمدد الإي���راين يف املنطقة والتحالف مع الكيان �ضد حم��ور املقاومة .وق��ال يف حديثه �أن
على كل الأط��راف الفل�سطينية جت��اوز عن كل اخلالفات ونبذ االنق�سام وتوحيد ال�صفوف،
للوقوف بوجه ه��ذا امل��د التطبيعي ال�شيطاين ال��ذي ي�سعى لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية.
يف نهاية ال��ن��دوة ق��دم احل�ضور ع��دد من امل��داخ�لات التي تناولت حم��اور ال��ن��دوة و�أغنت
احلديث والنقا�ش حولها

زيارة عوائل ال�شهداء يف خميم ال�سبينة
يف �إطار التوا�صل مع عائالت ال�شهداء وت�أكيداً
على الوفاء ل�شهدائنا الأب��رار ،قام وفد من جمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية برئا�سة الدكتور
حم��م��د البحي�صي رئ��ي�����س اجلمعية وع�����ض��وي��ة كل
من الأخت ر�شا اخلطيب م�س�ؤولة هيئة دعم عوائل
ال�شهداء والأخ حممود مو�سى م�س�ؤول هيئة العمل
ال�شبابي وال��ط�لاب��ي وع���دد م��ن الإخ����وة والأخ����وات
�أع�ضاء الهيئات يف اجلمعية ،وكان يف ا�ستقبال الوفد
ع��دد م��ن �أه���ايل ال�شهداء و�أطفالهم ال��ذي��ن ع�بروا
عن اعتزازهم باجلمعية وما تقوم به يف دعم �صمود
ال�شعب الفل�سطيني .وذل��ك بتاريخ  2021/1/23يف
خميم �سبينة جنوب دم�شق
�شملت الزيارة عائلة ال�شهيد م�صطفى حممود
عبد اهلل ال��ذي ا�ست�شهد يف  2016/6/10يف املعارك
�ضد الع�صابات الإرهابية على �أر�ض �سورية احلبيبة،
وع��ائ��ل��ة ال�����ش��ه��ي��د حم��م��د ���ش��ح��ادة �أب����و ق��ط��ن ال��ذي
ا�ست�شهد يف ع��ام  1982بالناعمة يف لبنان ،و�آخرها
عائلة ال�شهداء الثالث �أحمد وح�سام وحممود نايف
ال�صالح الذين ا�ست�شهدوا يف تعنايل بلبنان عامي
 1989و  .1998وق��د عرب الوفد عن وقوفه الدائم
م��ع ع��وائ��ل ال�����ش��ه��داء ،م��و���ض��ح��اً �أن ت��ل��ك ال��زي��ارات
ت�أتي وف���اءاً من اجلمعية واجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية لأهايل ال�شهداء الذين ي�ستحقون منا كل
التقدير واالحرتام ،فهم من قدموا �أرواحهم فداءاً
لفل�سطني وق�ضايا الأمة العادلة.

جمعية ال�����ص��داق��ة ت�شارك
يف ن��دوة �شبابية يف ذك��رى رحيل
احلكيم جورج حب�ش
������ش�����ارك�����ت ج���م���ع���ي���ة ال���������ص����داق����ة
الفل�سطينية الإيرانية ممثلة برئي�سها
ال��دك��ت��ور حممد البحي�صي يف ال��ن��دوة
احل�����واري�����ة ال�����ش��ب��اب��ي��ة ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا
امل��ن��ظ��م��ات ال�����ش��ب��اب��ي��ة يف ���س��وري��ة حتت
ع��ن��وان " احلكيم ال��ق��ائ��د والإن�����س��ان يف
عيون ال�شباب" بح�ضور عدد من ممثلي
القوى والف�صائل الفل�سطينية وممثلي
و�أع�ضاء املنظمات ال�شبابية والطالبية
الفل�سطينية.وذلك بتاريخ 2021/1/31
يف مقر املجل�س الوطني الفل�سطيني
ب��دم�����ش��ق .وق���د ح��ا���ض��ر يف ال��ن��دوة الأخ
�أب��و علي ح�سن ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني,
ملقياً ال�ضوء على التجربة التاريخية
والن�ضالية لل�شهيد جورج حب�ش

جمعية ال�صداقة تقيم
ن�شاط ترفيهي للأطفال يف
خميم خان دنون

�أق����ام����ت ه��ي��ئ��ت��ا ال��ع��م��ل ال�����ش��ب��اب��ي
وال���ط�ل�اب���ي ودع�����م ع���وائ���ل ال�����ش��ه��داء
يف ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��داق��ة الفل�سطينية
الإيرانية ن�شاطاً ترفيهياً للأطفال يف
خميم خ��ان دن���ون بدم�شق وذل���ك يوم
ال�سبت .2021/1/23
ا�شتمل الن�شاط على ور�شة ر�سم
ت�ضمنت ر�سومات لفل�سطني ،وم�سابقة
ت��رف��ي��ه��ي��ة ل�ل��أط���ف���ال ،وع���ر����ض فيلم
كرتوين حتت عنوان "حكاية مفتاح".
وق��د ���ش��ارك يف الن�شاط  75طف ً
ال من
�أبناء املخيم ،وي�أتي هذا الن�شاط �ضمن
م�����ش��روع ن�شر ال��ث��ق��اف��ة وال���وع���ي ل��دى
�أطفالنا وحثهم على التم�سك بالهوية
الوطنية و�إدخ���ال الفرحة �إىل نفو�س
ه������ؤالء الأط����ف����ال ،ويف اخل���ت���ام وزع���ت
هدايا للأطفال الفائزين يف امل�سابقة.
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�إيران الإ�سالمية وفل�سطني ومبدئية املوقف
مقدمة:
منذ انت�صار الثورة الإ�سالمية املباركة
ملفجر الثورة
يف �إي��ران والعودة املظ ّفرة ّ
الإم��ام اخلميني (قدّ �س �س ّره) ،واملنطقة
بل وال��ع��امل م�شغول بهذه الظاهرة التي
مل ُي�ؤ ّرخ ملثلها يف التاريخ ،وك�أنها ال�صاعقة
التي نزلت من ال�سماء� ،أو الإع�صار الذي
عرب املحيطات وا�ستقر يف هذه الأر�ض التي
مت ّيزت ب�إن�سانها وجغرافيتها ودورها ،وهو
الدّ ور الذي مل ينفك عن موقعه احل�ضاري
ال���ذي �أع��ط��اه الإ���س�لام ب��ع��ده الإن�����س��اين
والأخالقي والقيمي ،منذ �أن تعانقت �إيران
م��ع الفتح واالن��ف��ت��اح ،وح�ين �أقبلت على
مدر�سة �أهل البيت (عليهم ال�سالم) ،ومرة
ثالثة حني قدّ مت هو ّيتها للم�ست�ضعفني
وامل��ظ��ل��وم�ين وللم�سلمني ج��م��ي��ع� ًا ،ث��ورة
�إ�سالمية هي امتداد لثورة الإ�سالم الأوىل،
ونه�ضة الإم���ام احل�سني (عليه ال�سالم)
غيرّ ت املعادالت اال�سرتاتيجية ،و�أ�صابت
م�صالح اال�ستكبار ال��ع��امل��ي يف ال�صميم،
وزلزلت عرو�ش الطغاة امل�ستبدينّ ،
ووظفت
ر�صيدها القيمي والواقعي ل�صالح ع ّزة
الأم��ة الإ�سالمية ووحدتها ،ووقفت مع
مظلومية ال�شعب الفل�سطيني بال حدود..
وم���ع ه���ذا ف ��إن��ن��ا ل��و تتبعنا م��واق��ف
ع��ل��م��اء ال���دي���ن يف �إي�����ران م���ن الق�ضية
الفل�سطينية لوجدناها منذ بداياتها
مواقف متم ّيزة ،ويذكر العالمة مرت�ضى
املطهري (ر���ض��وان اهلل عليه) �سبب هذه
اخل�����ص��و���ص��ي��ة ل��ع��ل��م��اء ال�����ش��ي��ع��ة ق��ائ� ً
لا:
"�إنّ علماء ال�شيعة ميثلون يف ذاتهم
م�ؤ�س�سة م�ستقلة ،فهي تعتمد على اهلل من
الناحية الروحية ،وعلى ق��وة ال�شعوب
م��ن الناحية االج��ت��م��اع��ي��ة ،ل��ذل��ك فقد
ظهرت هذه امل�ؤ�س�سة على م ّر التاريخ على
�شكل ق��وة مناف�سة يف مقابل الطغاة".
ووج��دت �شريحة من العلماء تتعامل
م��ب��دئ��ي � ًا م���ع م��و���ض��وع ف��ل�����س��ط�ين ون��ف��وذ
ال�صهاينة ،وتك�شف لنا درا���س��ة التاريخ
املعا�صر للحركات الإ�سالمية (ال�شيعية)
�أنّ ه��ذه ال�شريحة م��ن علماء ال��دي��ن مل
ت���ؤ ِد دور قيادة اجلهاد فح�سب ،بل �إنها
بفكرها العميق ودق���ة ن��ظ��ره��ا ح���دّ دت
املطامع اال�ستعمارية� ،أو �أهداف الأجانب
ال��ب��ع��ي��دة امل����دى ،وح��ال��ت دون و�صولهم
�إىل �أه��داف��ه��م ال��ن��ه��ائ��ي��ة ،ك��م��ا ر�أي��ن��ا يف
ث���ورة الع�شرين يف ال��ع��راق ،ويف ال��ث��ورة
الد�ستورية يف �إي��ران ،ويف حركة ال�سيد
مو�سى ال�صدر ومن ثم املقاومة الإ�سالمية
(ح����زب اهلل) يف ل��ب��ن��ان  ..وه���ك���ذا ..
ويف ال�ستينات م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي،
ك���ان ل��ب��داي��ة ح��رك��ة الإم�����ام اخلميني
(قدّ �س �س ّره) وم�ساعيه اجل��ادة يف جمال

د .محمد البحيصي
رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية

ال�سيا�سة دور ًا �أ�سا�سي ًا يف الت�أ�سي�س ملوجة جديدة من
اليقظة الإ�سالمية يف �إيران والعامل الإ�سالمي ،وكان الهدف
الداخلي من جهاده � :إ�سقاط النظام البهلوي ،و�إقامة
نظام على �أ�سا�س �سيادة ال�شعب الدينية ،ويف املنطقة
اجلهاد �ضد ال�صهاينة وال�سعي لتحرير فل�سطني ،وعلى
امل�ستوى العاملي مواجهة اال�ستكبار وعلى ر�أ�سه �أمريكا.

الإمام اخلميني (قدّ �س �س ّره) وفل�سطني :
وهنا ال �أريد احلديث عن مواقف الإمام وفتاواه حول
وج���وب اجل��ه��اد لتحرير فل�سطني ،ووج���وب دع��م ال��ث��ورة
الفل�سطينية ،والتحذير من خطر الكيان ال�صهيوين لي�س
على فل�سطني فح�سب و�إمنا على كل الأمة ،وكل ذلك كان قبل
تفجري ثورته املباركة بعقود ،وقبل �أن يخطر ببال �أحد �أنّ
�إيران يف زمن الطاغية التي كان يتح ّكم يف �سيا�ستها �أكرث
من �ستني �ألف خبري �أمريكي يخ�ضعون ملخططات ال�صهاينة
وم�صلحة الكيان ال�صهيوين ميكن �أن تتحول لت�صري الأر�ض
والبالد التي حتت�ضن �أعظم ثورة �شعبية يف التاريخ ،ثورة
تنطلق من الإ�سالم لتقيم له دولة تعيد من خاللها دور الإ�سالم
املح ّمدي يف نه�ضة الأمة وخال�ص الب�شرية من الطواغيت
الذين طم�سوا دور ووظيفة الإن�سان يف ه��ذه الن�ش�أة..
وهكذا ف�إن الإمام ّ
خط قاعدة �إيران للإ�سالم ،ومل يكتف
بقاعدة الإ�سالم لإيران م�ستعين ًا بذلك بدورين تاريخيني :
دور دخول الإ�سالم لإيران و احت�ضان وقناعة الإيرانيون
ب��ه ودور اخل��دم��ات التي قدّ مها الإي��ران��ي��ون ل�ل�إ���س�لام..
و َمن غري الإمام اخلميني كان قادر ًا على �إحياء هذين
الدّ ورين ال ّلذين لعبا دور ًا مركزي ًا يف تاريخ الأمة و�سيادتها..
لقد كانت فل�سطني يف قلب اخلطاب الديني وال�سيا�سي

للإمام ،تعامل معها على �أنها ق�ضية من ق�ضايا
ال�ش�أن الإي��راين ،وطوال �سنوات ال�صراع مع
ال�شاه ونظامه كان الإم��ام يربط بني بهلوي
و�إ�سرائيل ،وك�أنهما وجهان لعملة واح��دة،
وح�ين ك��ان ال�����ش��اه ي�شرتط ع��دم مهاجمة
�إ�سرائيل كان الإمام يرد ب�سخرية عميقة :
" وملاذا ؟؟ وهل كانت �أ ّمهُ يهودية ؟!!.
ويف م��ن��ف��اه ع���ام  1964ك���ان ي��ق��ول :
" �إن �إ���س��رائ��ي��ل ه��ي يف ح��ال��ة ح���رب مع
���ذ ُ
ال����دول الإ���س�لام��ي��ة ،ل��ق��د ح� ّ
رت م��ن ه��ذا
اخل��ط��ر م�����رار ًا ،و�أن����ا �أع��ل��ن جلميع ال���دول
الإ�سالمية ،و�إىل كافة امل�سلمني يف م�شارق
الأر�����ض وم��غ��ارب��ه��ا ،ب����أن امل�سلمني ال�شيعة
ه��م �أع�����داء لإ���س��رائ��ي��ل وع��م�لائ��ه��ا ،وه��م
بريئون من الدول التي تعرتف ب�إ�سرائيل".
وعندما ا�شتعلت حرب حزيران (يونيو)
عام  ،1967واحتل ال�صهاينة ما تبقى من
فل�سطني مبا يف ذل��ك بيت املقد�س وامل�سجد
الأق�صى �أفتى الإمام ب�إدانة العدوان ،ودعا
�إىل وح��دة امل�سلمني ،وح��رم��ة التعامل مع
�إ�سرائيل ،وح� ّر���ض على القتال ومواجهة
الكيان الغا�صب ،كما �أف��ت��ى ب��ج��واز �صرف
احلقوق ال�شرعية ل�صالح العمل الفدائي
وامل��ج��اه��دي��ن يف فل�سطني ...وم���دّ ج�سور ًا
م���ن ال��ع�لاق��ات م���ع ال���ث���ورة الفل�سطينية
�إىل �أن ك��ان��ت ليلة االن��ت�����ص��ار وال��ظ��ف��ر يف
 ،1979/2/11ح��ي��ث ح�� ّول��ت اجل��م��اه�ير
الإيرانية الثائرة �سفارة العدو ال�صهيوين
�إىل ���س��ف��ارة فل�سطني ،لتكون �أول �سفارة
لفل�سطني يف العامل ،وا�ستقبل الراحل يا�سر
عرفات وقادة الثورة الفل�سطينية يف طهران
كما مل ُي�ستقبلوا يف م��ك��ان �آخ���ر م��ن قبل،
(وجدت ّ
كل �إيران حتى خرا�سان) على حد
تعبري رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية
(العمق اال�سرتاتيجي للثورة الفل�سطينية).
يوم القد�س العاملي:
ك��م ك���ان الإم����ام (ق��دّ ���س ���س � ّره) ملهم ًا
وع��ب��ق��ري� ًا وم��وف��ق � ًا وه���و يجعل م��ن جمعة
رم�ضان الأخ�يرة يوم ًا للقد�س ،بعد �شهر من
ال�صيام والقيام والتط ّهر ،لتتج ّلى لهم يف هذا
املقام مدينة اهلل املقد�سة لتكون يف ب��ؤرة
اهتمامهم ويف مركز وعيهم ،ووجهة لبو�صلة
�سلوكهم و�سريهم ..وهنا ي�أتي الإم��ام معلن ًا
هذا اليوم يوم ًا للقد�س كما هو يوم ًا للإ�سالم،
وي��وم� ًا للم�ست�ضعفني يف ك��ل ال��ع��امل ،ويوم ًا
لتح ّرر �إرادة الأم��ة وحتقيق وحدة وجهتها
وك�أنّ القد�س يف هذا اليوم اختزلت الكون
�أو الوجود الإن�ساين لتلتقي �أرواح و�سواعد
امل�ؤمنني على طريق حتريرها و�إزالة الوجود
ال�صهيوين ال��ذي يجثم على �صدرها كغدة
�سرطانية يجب �إزالتها واجتثاثها من الوجود .
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فل�ســــطــني يف الد�ســـــــــتور
والقوانني الإيرانـــية:

من قبل احلكومة لل�شعب الفل�سطيني
املظلوم واملقر من جمل�س ال�شورى يف

كان مبد�أ الدفاع عن حق الأمة يف .2008/1/1

فل�سطني واملظلومية التي يعي�شها ال�شعب
الفل�سطيني ج ّراء العدوان ال�صهيوين
الإح�لايل والإلغائي الذي �ش ّرد �شعب ًا
ب�أكمله ،ليحل مكانهم �أوزاع ًا من الب�شر
ال ينتمون �إىل هذه الأر�ض ،ولي�س لهم
�أدنى حق فيها ،كان هذا املوقف ملهم ًا
لوا�ضعي الد�ستور الإي��راين والقوانني
الالحقة لهذا الد�ستور وامل�ؤ�س�سة عليه،
ن�صت املادة الثانية واخلم�سون بعد
وقد ّ
املئة من د�ستور اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية الذي ا�ستفتى عليه ال�شعب
الإي�����راين و�أي�����ده بن�سبة  %99من
الأ�صوات .
هذا وقد مت ت�أ�سي�س جلنة حماية
الثورة الإ�سالمية لل�شعب الفل�سطيني
ع���ام  1989يف رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة
الإ�سالمية الإي��ران��ي��ة ،ا�ستناد ًا على
مكانة الق�ضية الفل�سطينية �شعبي ًا،
هذه اللجنة �أ�صبحت مكان ًا للن�شاطات
امل����ؤث���رة يف جم���ال ال��ه��دف الأ���س��م��ى
وه��و حترير فل�سطني ،ووف��رت م�سار ًا
للأجهزة احلكومية وغ�ير احلكومية
ل���دع���م احل���ك���وم���ة يف ه����ذا امل���ج���ال.

ق��ان��ون دع���م ال��ث��ورة الإ���س�لام��ي��ة
لل�شعب الفل�سطيني:
:وه��ذا القانون يتكون من ثماين
م����واد وم�لاح��ظ��ة واح������دة ،وق���د مت
ت��ق��ري��ره يف اجل��ل�����س��ة العلنية ليوم
الأربعاء  1989/5/9يف جمل�س ال�شورى
الإ�سالمي ،ومت ت�أييده من قبل جمل�س
�صياغة الد�ستور يف  ،1989/5/9وهو
يلزم امل�ؤ�س�سات والوزارات ذات العالقة
يف �إي���ران ب��وج��وب تقدمي ك��ل �أ�شكال
الدعم لثورة ال�شعب الفل�سطيني ح�سب
الإمكانيات املتاحة لها يف نف�س الوقت
مينع �أي نوع من العالقات االقت�صادية
والتجارية والثقافية مع ال�شركات �أو
امل�ؤ�س�سات التي تدعم الكيان ال�صهيوين
يف �أي مكان يف العامل.
ومبوجب هذا القانون قام جمل�س
ال����وزراء يف  1998/9/3بامل�صادقة
على النظام التنفيذي لدعم وم�ساندة
الثورة الإ�سالمية لل�شعب الفل�سطيني،
ومت ت�شكيل جلنة لهذا الأم��ر يتولىّ
رئي�س اجلمهورية رئا�ستها ،ولدى غيابه
يتوىل م�ست�شار رئي�س اجلمهورية يف
اللجنة رئا�ستها ،وتت�ألف هذه اللجنة
من بني م�ساعدي الوزراء ،وبتعريف من
قبل الوزراء� ،أو نائب املنظمة امل�سئولة.
���وح����د �إ����س�ل�ام���ي
 ق����ان����ون م� ّب�����ش ��أن مقاطعة �إ���س��رائ��ي��ل ،وق���د مت
�إق��راره مبجل�س ال�شورى الإ�سالمي يف
.1990/9/20
 -قانون وجوب الدعم ال�شامل

ق��ان��ون �إع�ل�ان ي��وم  /19يناير(كانون الثاين) يوم غزة رمز ًا للمقاومة
الفل�سطينية يف  ، 2009/7/17ويعمل
وي�سجل كل عام يف التقومي الر�سمي
به
ّ
للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
ه��ذه ال��ق��وان�ين مبجموعها ت�ش ّكل
منظومة حتكم العالقة على امل�ستوى
القانوين بني �إيران وال�شعب الفل�سطيني
والق�ضية الفل�سطينية ،وال تدع جما ًال
لاللتفاف عليها فيما لو �أراد البع�ض
ذلك ،وهي مع املواقف ال�شرعية التي
هي مبثابة �أحكام والئية والتي �أطلقها
الإم��ام اخلميني (قدّ �س �س ّره) وخلفه
ال�صالح الإم��ام اخلامنئي (دام ظله)،
يجعل من الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية
�إيرانية �إ�سالمية بامتياز ،و�أنّ الوقوف
مع احل��ق يف فل�سطني ف�ض ًال عن كونه
واجب ًا �إ�سالمي ًا ف�إنه يحقق م�صالح �شعوب
املنطقة ومنها بالطبع م�صلحة �إيران.
ي��ق��ول الإم���ام اخلامنئي (حفظه
اهلل)�" :إنّ �إنقاذ فل�سطني و�إزالة الدولة
ال�صهيونية الغا�صبة ميثالن ق�ضية
ترتبط مب�صالح �شعوب ه��ذه املنطقة
ومنها م�صالح بلدنا العزيز ،الذي اتخذ
مواجهة نفوذ ال�صهاينة واقتدارهم
منهجية له ،ف�إنه قام بهذا العمل وفق
خم��ط��ط م���درو����س ،وق���د اخ��ت�ير ه��ذا
بناء على م�صالح البلد وامل�صالح
املنهج ً
العامة للجمهورية الإ�سالمية وال�شعب
الإيراين" .حديثه يف خطبة �صالة
اجلمعة يف ط��ه��ران 2000/12/15
وهنا جند القائد ال�سيد اخلامنئي
(حفظه اهلل) ينطلق من املوقف الذي
و�ضع �أ�س�سه الإمام الراحل (قدّ �س �س ّره)
ال��ذي جعل ق�ضية فل�سطني على ر�أ�س
مطالبه ،وتابعها طيلة م�سرية جهاده
وبعد انت�صار الثورة ،وحتدّ ث عنها بعد
رحلته امللكوتية عرب و�صيته ال�سيا�سية

الإلهية ( معنا ومع كل م�سلمي العامل،
وهذا هو الواجب الذي ال ميكن التخ ّلف
عنه) كما يقول القائد (حفظه اهلل).
�إي����ران الإ���س�لام ملهمة ال�صحوة
الإ�سالمية يف فل�سطني:
يف مواجهة الكيان الغا�صب يجب �أن
تحُ �شد كل طاقات ال�شعب الفل�سطيني
وم��ع��ه ال�����ش��ع��ب ال��ع��رب��ي وال�����ش��ع��وب
الإ���س�لام��ي��ة ،ويف ���س��ي��اق الأح�����داث
ال��ق��ط��ري��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وال��ت��دخ�لات
اال�ستكبارية لفر�ض الهيمنة ،مت دفع
الإ�سالم عن موقعه القيادي ل ُيكتفى به
دين ًا فردي ًا �شخ�صي ًا ال دخل له باحلياة،
قائم ًا يف زواي��ا امل�ساجد وعلى رفوف
املكتبات ،وهذا ما كان ي�سعى �إليه الغرب
وال�شرق مع ًا فيما كان يعرف باملع�سكرين
الغربي وال�شرقي ،وهو ما كانت ت�سعى
�إل��ي��ه احل��رك��ة ال�صهيونية ،واحل��ك��ام
امل�ستبدّ ون �أدوات هذا املع�سكر �أو ذاك..
وال�����س��اح��ة الفل�سطينية مثلها
مثل غريها من ال�ساحات عا�شت هذا
ال��واق��ع امل�����ؤمل ،وق���د �ساهمت بع�ض
(احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة) يف تكري�س
هذه اخلطيئة من خالل تبنّيها برامج
وم�شاريع تتعاطى مع الإ�سالم بانتقائية
واخ���ت���ي���ارات خ��اط��ئ��ة ت ��ؤم��ن ببع�ض
الكتاب وتكفر ببع�ض ،وتلب�س الإ�سالم

ف�صله ل��ه الآخ���رون
ال��ث��وب ال���ذي ّ
ل��ي��ع��زل��ه ع��ن احل��ي��اة وق��ي��ادت��ه��ا..
وهنا ج��اءت الثورة الإ�سالمية
يف �إي���ران على ق��در وك��ان��ت مبثابة
اله ّبة الإلهية لكل الذين ي�سعون �إىل
التحرر واالنعتاق من طواغيت الع�صر
و�س ّيما الطاغوت ال�صهيوين ،وتلقف
ال�شباب الفل�سطيني (الإ���س�لام��ي)
ه�����ذه ال���ل���ح���ظ���ة دومن�������ا ت����أخ�ي�ر
واعتربوها ا�ستجابة لكل تطلعاتهم
وطموحاتهم و�أمانيهم ،ولأرواحهم
املتعط�شة �إىل منوذج الإمام اخلميني
(ر���ض��وان اهلل عليه) وث��ورت��ه التي
ج��م��ع��ت ب�ي�ن (ال���ق���ائ���د وامل�����ش��روع
وال�شعب) يف بوتقة واح��دة ،ف�ض ًال
عن �أن فل�سطني يف قلب هذا امل�شروع،
وه��و ما و�ضع كل (الإ�سالميني) يف
فل�سطني �أم���ام احلقيقة اجل��دي��دة،
مما �أحدث االنقالب الكبري يف وعيهم
ويف ترتيب �أولوياتهم ،ويف جوهر
موقفهم من ال�صراع واملواجهة مع
ال��ع��دو ،ل��ي��ب��د�أ ه����ؤالء م��ع فل�سطني
ب���داي���ة ج���دي���دة خم��ت��ل��ف��ة ،تليق
بحجم الإلهام والت�أثري الذي تركه
انت�صار ال��ث��ورة الإ�سالمية عليهم
وعلى املنطقة والعامل ،فكانت حركة
اجل��ه��اد الإ���س�لام��ي �أو ًال ،وم���ن َث� ّ�م
حما�س وج��اءت االنتفا�ضة الأوىل
(ان��ت��ف��ا���ض��ة احل���ج���ارة) وه��ك��ذا ..
وب����ادرت �إي����ران لرعاية
هذه القوى وغريها من قوى الثورة
الفل�سطينية التي ت�ؤمن باملقاومة
�سبي ًال ال�ستعادة احل��ق وم��ا ت��زال
 ،وال م��ع��ي��ار ل��ه��ذه ال��رع��اي��ة �سوى
الإمي����ان ب��ه��ذا ال�سبيل ح��ت��ى ب��ات
الأم���ر م��ن وا���ض��ح��ات العالقة بني
�إيران الإ�سالم وفل�سطني ،ولهذا ف�إن
ه��ذه القوى نظرت لإي���ران كحليف
ا�سرتاتيجي و�شريك كامل ال�شراكة
يف ع��م��ل��ي��ة امل��ق��اوم��ة وال��ت��ح��ري��ر،
وي��ج��ب �أن ت�ستمر ه��ذه النظرية
ب��دون ت��ر ّدد وال انحراف مع تعميق
ال��ع�لاق��ة م��ع حم��ور امل��ق��اوم��ة ال��ذي
ت��ق��وده اجل��م��ه��وري��ة الإ���س�لام��ي��ة.
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تــرامب وبــايدن والربـــاعية الدولــــية
وم�ســـتقبل الــقـ�ضية الــوطنــيــة

■ ح�سمت االن��ت��خ��اب��ات الرئا�سية
الأم�ي�رك���ي���ة م�����ص�ير ت���رام���ب و�إدارت��������ه،
ل�صالح ت�أكيد فوز املر�شح الدميقراطي
ج������و ب������اي������دن ،ل����ي����ت����وىل ال����رئ����ا�����س����ة يف
.2021/1/20
وحتى ذلك التاريخ ،دخلت الواليات
املتحدة ،ومعها ال��ع��امل ،ف�ترة انتقالية،
كان ترامب ،يوا�صل فيها العبث بال�شو�ؤن
الأم�يرك��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة ،ع�بر الت�شوي�ش
على نتائج االنتخابات ،والإ���ص��رار على
�أن����ه ال��ف��ائ��ز ف��ي��ه��ا م��دع��ي��اً �أن خ�صومه
الدميقراطيني قد زوروا نتائجها.
وك����ان ال��رئ��ي�����س ت���رام���ب ،يف الأي����ام
الأخ��ي��رة لإق��ام��ت��ه يف ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض،
ي��ع��ب��ث ،ب�شكل خ��ا���ص ،ب���أو���ض��اع ال�����ش��رق
الأو�������س������ط ،م�������س���رح���ه امل���ف�������ض���ل ل��ل��ع��ب��ث
ال�������س���ي���ا����س���ي ،يف ظ����ل ح���ل���ف���اء حم��ل��ي�ين
ي���ق���دم���ون ل����ه ال���������والء ،م���ق���اب���ل ت��وف�ير
ح��م��اي��ت��ه��م وح��م��اي��ة �أن��ظ��م��ت��ه��م م���ن �أي���ة
تطورات و�أحداث مفاجئة.
������ب ال��ك��ث�يرون
يف ه���ذا ال�����س��ي��اقَ ،ر َّح َ
برحيل ت��رام��ب ،حتى �أن بع�ضهم ذهب
ب��ه ال��ت��ف��ا�ؤل� ،إىل ح��د التب�شري برحيل
«���ص��ف��ق��ة ال���ق���رن» م��ع��ه ،وم��ع��ه��ا خمطط
ال�ضم باعتباره �إحدى ركيزتي «ال�صفقة»
�إىل ج��ان��ب ال��رك��ي��زة الأخ�����رى املتمثلة
بالتطبيع.
■ يف ظ��ل ه���ذا ال��غ��ط��اء الإع�لام��ي
املُ���� َز َّي����ف ،ب�����د�أت ال�����س��ل��ط��ة الفل�سطينية
تك�شف عن ا�ستعدادها لتقدمي التنازالت
امل��ج��ان��ي��ة وامل�����س��ب��ق��ة ،مت��ه��ي��داً ال�ستقبال
الإدارة الأم�يرك��ي��ة اجل��دي��دة ،يف اعتقاد
ي�سود �أرك���ان ال�سلطة الفل�سطينية� ،أن
دع��وة ب��اي��دن مل��ا ي�سمى «ح��ل الدولتني»،
من �ش�أنها �أن ُتفرج عن العملية ال�سيا�سية
املعطلة عملياً منذ ال��ع��ام  ،2000والتي
امتدت – متقطعة  -على �شاكلة عالقات
عامة حتى العام  ،2014قبل �أن تعود �إىل
موتها ال�سريري.
ره����ان ال�����س��ل��ط��ة ع��ل��ى �إدارة ب��اي��دن،
ت���راف���ق م���ع ره��ان��ه��ا ع��ل��ى �إع������ادة �إح���ي���اء
«الرباعية الدولية» وم�سارها التفاو�ضي،
مع جتميل لفظي ل�شروط املفاو�ضات ،ال
يغري يف امل�ضمون العملي �شيئا.
• ف��������م��������اذا ح�����م�����ل�����ت ال�����ف��ت��رة
االنتقالية للبيت الأبي�ض من مفاج�آت؟
• وه���ل ح��ق��اً ���س�ترح��ل �صفقة
ال���ق���رن ،ويف ���س��ي��اق��ه��ا خ��ط��ة ال�����ض��م مع

معتصم حمادة

عضو املكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني

■ ع��ل��ى ه���ذا مي��ك��ن �أن نقدم
معبة:
ثالثة �أمثلة
رِّ

رحيل ترامب؟
• وم��������اذا ت���ع���ن���ي ال�����ع�����ودة �إىل
«ال��رب��اع��ي��ة ال���دول���ي���ة» ،وم����اذا مي��ك��ن �أن
ت��ق��دم��ه للق�ضية الفل�سطينية يف ظل
الو�ضع الراهن؟
• وه����ل «ال���رب���اع���ي���ة ال���دول���ي���ة»
و�إع�����ادة نب�شها م��ن ال��ق��ب��ور ه��ي اخل��ي��ار
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال���وح���ي���د امل���م���ك���ن� ،أم �أن
يف ج��ع��ب��ة ال�����ش��ع��ب الفل�سطيني ،وق���واه
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،خ���ي���ارات �أخ������رى ،ت��وف��ر له
ال�����ض��م��ان��ات امل��ط��ل��وب��ة لتحقيق �أه��داف��ه
الوطنية؟
()1

الفرتة االنتقالية يف البيت الأبي�ض
و�آثارها على منطقتنا

■ ف�������وز امل����ر�����ش����ح ال����دمي����ق����راط����ي
ج���و ب���اي���دن يف االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���س��ي��ة
يف ال�����والي�����ات امل����ت����ح����دة��� ،ش��ك��ل حم��ط��ة
ج��دي��دة ت�شي بتغيري م��ا ه��و ق���ادم على
العالقات الدولية ،بعد �أن اتبع الرئي�س
ترامب �سيا�سة قامت على اال�ستخفاف
بالقوانني وق���رارات ال�شرعية الدولية،
و�إدارة الظهر لالتفاقيات وامل�ؤ�س�سات
الدولية ،يف حماولة منه لفر�ض �سيا�سة
الأم����ر ال���واق���ع ،م��ت��ب��ع��اً يف ذل���ك ال��ع��دي��د
من الأ�ساليب ،من بينها االنقالب على
االت���ف���اق ال���ن���ووي م���ع �إي������ران ،واخل����روج

م���ن ات��ف��اق��ي��ة امل���ن���اخ ،وم��ن��ظ��م��ة ال�صحة
ال��دول��ي��ة� ،أو ات��خ��اذ �إج����راءات اقت�صادية
�ضد دول وم�ؤ�س�سات و�أفراد ،حتت م�سمى
«عقوبات» ،وجد لكل منها ذرائعها ،وفقاً
للمعايري العدوانية ل�سيا�سته الهوجاء.
ولعل ما قام به يف منطقتنا ،وب�شكل
خا�ص مبا يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية
ي�شكل من��وذج��اً ف��اق��ع��اً ل��ه��ذه ال�سيا�سة،
حني ن�سف قرارات ال�شرعية الدولية ذات
ال�صلة ،و�أ�سبغ «�شرعيته» اخلا�صة على
ممار�سات �سلطات االحتالل ،باعتبارها
ت�شكل الأ�سا�س «الواقعي» حلل الق�ضية،
وف��ق��اً ل���ر�ؤي���ة وردت يف «���ص��ف��ق��ة ال��ق��رن»
كاملة.
�أن يتنف�س العامل ال�صعداء خل�سارة
ت���رام���ب االن���ت���خ���اب���ات ال���رئ���ا����س���ي���ة ،ك��ان
�أم���راً متوقعاً ،لكن ه��ذا ال��رج��ل ،م��ا زال
يحمل يف جعبته الكثري م��ن امل��ف��اج���آت،
حماو ًال �أن يجعل من الفرتة االنتقالية
ال�ستالم الإدارة الدميقراطية مهماتها
يف � ،2021/1/20أي��ام��اً �ساخنة ،يحاول
م��ن خاللها �أن يثبت يف امل��ي��دان �أق�صى
ما ميكن من وقائع ،تن�سجم وال�سيا�سة
التي اتبعها على م��دى ال�سنوات الأرب��ع
من عمر واليته املنق�ضية ،م�ستفيداً �إىل
ح���دٍ ك��ب�ير ،م��ن ح��ال��ة اال���ض��ط��راب التي
�أحدثتها �سيا�سته يف �إقليمنا.

 -1الأول :ال�����زي�����ارة «ال����وداع����ي����ة»
( )11/19ال��ت��ي ق��ام بها وزي���ر خارجيته
م��اي��ك بومبيو �إىل �إ���س��رائ��ي��ل وامل��ن��اط��ق
الفل�سطينية امل��ح��ت��ل��ة ،و�إىل اجل���والن
امل���ح���ت���ل ،وت���ع���م���ده زي������ارة امل�����س��ت��وط��ن��ات
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ،يف حم��اول��ة م��ن��ه لت�أكيد
ثبات ما �سمي بـ «عقيدة بومبيو» ،التي
تقوم على االعرتاف ب�شرعية اال�ستيطان
يف تعاك�س ت���ام ،وان��ت��ه��اك ف ّ
���ظ ،ل��ق��رارات
ال�����ش��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة ،مب���ا يف ذل���ك ق���رار
جم��ل�����س الأم�����ن ال���رق���م ،2016 - 2334
املناه�ض لال�ستيطان.
زي�����ارة ب��وم��ب��ي��و مل��ن��اط��ق فل�سطينية
و�سورية حمتلة ،هي خطوة عدائية بكل
امل��ع��اي�ير ،وه��ي تعبري ف��اق��ع ع��ن طبيعة
�سيا�سة �إدارة ت��رام��ب ،وع���ن �شخ�صيته
و���ش��خ�����ص��ي��ة وزي�������ر خ���ارج���ي���ت���ه وم����دى
عدائهما لل�شعب الفل�سطيني ،و�شعوب
املنطقة دون ا�ستثناء.
 -2املثال الثاين :هو جرمية اغتيال
القامة العلمية الإيرانية الكبرية حم�سن
ف��خ��ري زاده ( ،)11/27بعمل �أم�يرك��ي
– �إ�سرائيلي م�شرتك� ،سبقه احلديث
عن احتمال ع��دوان م�شرتك �أمريكي -
�إ�سرائيلي يطال امل��واق��ع اال�سرتاتيجية
�سعي لقطع الطريق على
يف �إي����ران ،يف ٍ
الإدارة الأم�يرك��ي��ة القادمة للعودة �إىل
االت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع �إي���ران ،ال��ذي كانت
قد تو�صلت �إليه يف والية الرئي�س �أوباما
(.)2015/7/14
اغ����ت����ي����ال ف����خ����ري زاده ا����س���ت���ه���دف
امل�������ش���روع ال����ن����ووي الإي���������راين ،و���س��ي��ادة
�إي���ران ،و�شكل حماولة مك�شوفة جل ّرها
�إىل ردود فعل ت��وف��ر ال��ذرائ��ع للتحالف
الأم�يرك��ي  -الإ�سرائيلي لإ�شعال حرب
يف املنطقة ،قد متتد �إىل �أكرث من بقعة
يف ال�����ش��رق الأو����س���ط ،وال���ش��ك �أن �ضبط
النف�س الإيراين ،ف ّوت على ترامب ومعه
نتنياهو ،فر�صة للمزيد من العبث ب�أمن
امل��ن��ط��ق��ة وا���س��ت��ق��راره��ا ،و�إ���ش��ع��ال ن�يران
احلرب فيها.
� -3أم���ا امل��ث��ال ال��ث��ال��ث فهو
ت�صاعد �ضغوطه على العوا�صم العربية،
لتطبيع عالقاتها م��ع �إ���س��رائ��ي��ل ،لبناء
واق���ع جيو�سيا�سي ا�سرتاتيجي جديد،
ت�������ص���ل ف���ي���ه �إ�����س����رائ����ي����ل ،يف ع�لاق��ات��ه��ا
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وم�شاريعها ،واتفاقات التعاون مع دول
التطبيع� ،إىل العديد من مناطق ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا؛ فالتطبيع مع
دولة الإمارات ( )8/13ومملكة البحرين
( )9/11و�ضعها على �شواطيء اخلليج،
وع��ن��د م�ضيق ه��رم��ز� .أم���ا التطبيع مع
ال�����س��ودان ( ،)10/24ف��ق��د ف��ت��ح �أم��ام��ه��ا
�آف����اق����اً ل�����دور �أك��ث��ر ف��اع��ل��ي��ة يف ال��ق��رن
الإفريقي ويف البحر الأحمر؛ والتطبيع
م���ع امل���غ���رب (� ،)12/10أف�����س��ح م��وط��يء
ق��دم لإ�سرائيل على �شواطيء املتو�سط
م��ن جهة ،واملحيط الأطل�سي م��ن جهة
�أخرى؛ وهذه كلها تطورات ذات تداعيات
ك�برى ،جيو�سيا�سية وغ�يره��ا على �أم��ن
الإق���ل���ي���م ،وال���ن���ظ���ام ال��ع��رب��ي ال��ر���س��م��ي،
وال��ق�����ض��ي��ة الفل�سطينية ،و�أي����ة م��ب��ادرة
دولية� ،أو �إقليمية ،قد تطرح حلل النزاع
مع �إ�سرائيل.
ويبدو �أن �إدارة ترامب �أفرغت ،من
خالل هذه اخلطوات ،ما يف جعبتها من
م�شاريع ع��دوان��ي��ة لإجن��ازه��ا يف الفرتة
االن��ت��ق��ال��ي��ة حل�ي�ن ت�����س��ل��م �إدارة ب��اي��دن
مفاتيح البيت الأبي�ض ،دون �أن ن�سقط
م��ن ح�سابنا �أن ت��ل��ج���أ الإدارة ال��راح��ل��ة
�إىل خطوات �أخ��رى يف �إط��ار عبثها ب�أمن
املنطقة .ويف هذا ال�سياق ،توا�صل �إدارة
ت��رام��ب ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى اجل�����س��م ال��ع��رب��ي
ال��ر���س��م��ي ال���رخ���و وامل��ف��ك��ك ،لي�ستجيب
ل��ط��ل��ب��ات ت��و���س��ي��ع ن���ط���اق ال��ت��ط��ب��ي��ع مع
�إ�سرائيل■
()2
«���ص��ف��ق��ة ال���ق���رن» بعد
رحيل ترامب
■ ق���ب���ل �أن حت�����زم �إدارة ت���رام���ب
حقائبها وتغادر البيت الأبي�ض ،وقبل �أن
يتوىل جو بايدن مهامه الرئا�سية ،و�أن
يك�شف ع��ن �أوراق�����ه ،وم��ن��ه��ا ر�ؤي��ت��ه حلل
الق�ضية الفل�سطينية ،ق��ام��ت ال�سلطة
الفل�سطينية بخطوة انقالبية مفاجئة،
ح�ين تراجعت ع��ن امل�سار ال��ذي افتتحه
يف ال��ع�لاق��ات ال��داخ��ل��ي��ة الفل�سطينية،
القرار القيادي يف  ،2020/5/19القا�ضي
ب��ال��ت��ح��ل��ل م��ن االت��ف��اق��ات م��ع �إ���س��رائ��ي��ل
وال����والي����ات امل���ت���ح���دة ،وع������ادت ال�����س��ل��ط��ة
الفل�سطينية �إىل م�سار �أو���س��ل��و ب�شقيه
الأم��ن��ي والتفاو�ضي ،وح��اول��ت �أن تربر
ذل��ك ب�أننا ،مع رحيل ت��رام��ب ،بتنا �أم��ام
م���رح���ل���ة ج����دي����دة ،ل���ه���ا ا���س��ت��ح��ق��اق��ات��ه��ا
ال�سيا�سية والأم��ن��ي��ة ،وتتطلب ال��ع��ودة
�إىل ا�ستئناف امل��ف��او���ض��ات ب��ع��دم��ا �أع��ل��ن
بايدن ت�أييده ملا ي�سمى «حل الدولتني»،
و�أكملت ال�سلطة يف تربيرها لكل هذا �أنه
مع رحيل ترامب ،رحلت «�صفقة القرن»،
ومعها خمطط ال�ضم.
م��ث��ل ه���ذه االدع�����اءات تك�شف حجم

ال��ت�����ض��ل��ي��ل يف حم���اول���ة ت�ب�ري���ر ال���ع���ودة
�إىل �أو����س���ل���و م����ن خ��ل��ال احل����دي����ث ع��ن
ا����س���ت���ح���ق���اق���ات ���س��ي��ا���س��ي��ة ق�����ادم�����ة ،م��ن
م��ت��ط��ل��ب��ات ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��ا ،االن���ق�ل�اب على
التوافقات الوطنية الفل�سطينية التي
اف��ت��ت��ح��ه��ا م�������س���ار  ،5/19يف حم��ط��ات��ه
املتتالية ،وال���ذي لقي م�صرعه على يد
وزي��ر الإدارة املدنية يف حكومة ال�سلطة
الفل�سطينية ،يف حديثه عن «االنت�صار»
���ح��� ِّت���م ع���ل���ى ال�����س��ل��ط��ة
امل����زع����وم ال������ذي ُي َ
وامل�ؤ�س�سة الفل�سطينية ،جتديد االلتحاق
بالتزامات �أو�سلو ،وال�سيا�سات ال�سابقة
التي ق�ضت وقائع احلياة بف�شلها ،ف�ض ً
ال
عن الكوارث التي ت�ستجرها.
■ ول���ع���ل �أخ���ط���ر م���ا يف ت�ب�ري���رات
ال�سلطة للعودة �إىل م�سار �أو�سلو ،ربطاً
ب��ال��ت��غ��ي�ير امل��رت��ق��ب يف ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض
م�س�ألتان:
 -1الأوىل يف ال��ق��ول �إن���ه م��ع رحيل
ت��رام��ب رح��ل��ت «�صفقة ال���ق���رن» ،ورح��ل
م�����ش��روع ال�����ض��م ،ك��ون��ه جم���رد ج���زء من
ه��ذه ال�صفقة .مثل ه��ذا االدع���اء يعطي
���ص��دق��ي��ة ل����ذرائ����ع الأن���ظ���م���ة ال��ع��رب��ي��ة
امل ُ َّط ِبعة ،التي ادعى بع�ضها �أن التطبيع
�أدى �إىل �إلغاء خمطط ال�ضم �أو تعليقه،
يف وقت ي��درك فيه اجلميع �أن ال�ضم ما
زال زاح��ف��اً ،وي���أخ��ذ �أ���ش��ك��ا ًال خمتلفة ،يف
موا�صلة اال�ستيطان (وكل ا�ستيطان هو
خطوة �ضم جديدة) و�سل�سلة الإجراءات
التي مل تتوقف الإدارة املدنية التابعة
للحكم الع�سكري الإ�سرائيلي وحكومة
نتنياهو ،عن اتخاذها� ،إداري���اً وقانونياً،
م��ا يجعل ال�����ض��م �أم�����راً واق���ع���اً ،مبوجب
الأجندة الإ�سرائيلية.
 -2الثانية �أنها حت��اول �أن توحي �أن
«�صفقة القرن» هي خطة �أمريكية ،و�أن
تتجاهل ما �أثبتته الوقائع الدامغة� ،أن
ال�صفقة هي �صناعة �إ�سرائيلية خال�صة،
�صاغها نتنياهو مبوجب عقيدته للحل

يف املنطقة ،تبنتها �إدارة ترامب وعملت
على تطبيقها بقرارات منفردة ،ووفرت
ال��غ��ط��اء ال�سيا�سي ل�سلطات االح��ت�لال،
لتجعل منها �أم��راً واقعاً� ،ضاربة بعر�ض
احلائط كل االحتجاجات واالعرتا�ضات
الدولية ،يقودها وعي يقوم على �أن �إدارة
ترامب هي الفر�صة التاريخية الثانية
(الفر�صة الأوىل كانت �إت��ف��اق �أو���س��ل��و)،
ال��ت��ي ع��ل��ى �إ���س��رائ��ي��ل اغ��ت��ن��ام��ه��ا لفر�ض
ت�سويتها الت�صفوية على الفل�سطينيني،
وجت������اوز ق�������رارات ال�����ش��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة.
وبالتايل من ال�ضروري لإدراك «�صفقة
ال���ق���رن» ،و�إدراك �أب��ع��اده��ا ،وخم��اط��ره��ا
احلقيقية� ،إدراك «عقيدة نتنياهو»■
()3
تطبيقات �صفقة القرن
بعد رحيل ترامب
■ خ��ط��ت �صفقة ت��رام��ب خ��ط��وات
ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وا�����س����ع����ة .ف���ع���ل���ى ال�����ص��ع��ي��د
االق��ل��ي��م��ي ،ب���ات يف ح��ك��م الأم�����ر ال��واق��ع
ال��ت��ح��ال��ف الأم��ي�رك����ي  -الإ���س��رائ��ي��ل��ي،
م�������ض���اف���اً �إل����ي����ه ال���ع���رب���ي ال���ر����س���م���ي ،يف
م��واج��ه��ة �إي����ران م��ن ج��ه��ة ،ويف تهمي�ش
الق�ضية الفل�سطينية من جهة �أخ��رى،
ومنح دول��ة االح��ت�لال �شهادات يف ح�سن
ال�سلوك ،توفر لها الغطاء للمزيد من
ال���ت���غ���ول يف ت��ط��ب��ي��ق��ات ���ص��ف��ق��ة ال���ق���رن،
خا�صة يف جمال ال�ضم الذي من �ش�أنه �أن
ير�سم عالمات احلل الدائم ،كما تخطط
له �إ�سرائيل.
�إن ما حتقق على الأر����ض ب��ات �أم��راً
واق��ع��اً ،ل��ن ت��دع��و �إدارة ب��اي��دن للرتاجع
عنه .رمب��ا تدعو على �سبيل امل��ث��ال� ،إىل
جتميد اال�ستيطان م�ؤقتاً على غرار دعوة
�إدارة �أوباما (ومل ت�ستجب لها �إ�سرائيل
�آنذاك) لكنها لن تلغي ما بات �أمراً واقعاً
من �إجراءات ميدانية وقانونية (مبوجب
الأجندة الإ�سرائيلية) يف تر�سيم مكانة
امل�ستوطنات و�ضمها لإ�سرائيل ،وت�شريع

الب�ؤر اال�ستيطانية وت�سمينها.
ك��ذل��ك ل��ن تلغي �إدارة ب��اي��دن ق��رار
االع�ت�راف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل
(وال ب���ال�������س���ي���ادة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ع��ل��ى
اجل���والن) .وه��ي ،م��ع ا�ستئنافها للدعم
امل����ايل ل��وك��ال��ة ال���غ���وث ،ل���ن ت��ذه��ب �إىل
االع��ت��راف ب��ح��ق ال�لاج��ئ�ين يف ال���ع���ودة،
ول���ع���ل �أف�����ض��ل م���ا مي��ك��ن �أن ت���دع���و ل��ه،
اف�ترا���ض��ا ول��ن ت�صل حتى �إىل م��ا �سبق
لإدارة ك��ل��ي��ن��ت��ون �أن ق��دم��ت��ه ���ض��م��ن ما
�أ�سمته معايري �أو مقرتحات كلينتون،
التي ح��ددت امل��واط��ن اخلم�سة املحتملة
لالجئني كما يلي:
 -1دول����ة فل�سطني؛  -2م��ن��اط��ق يف
�إ���س��رائ��ي��ل �ستنتقل �إىل فل�سطني �ضمن
ت��ب��ادل الأرا�����ض����ي؛ � -3إع�����ادة ت��وط�ين يف
ال��دول��ة امل�����ض��ي��ف��ة؛ � -4إع����ادة ت��وط�ين يف
دول���ة ثالثة؛  -5الإدخ����ال �إىل �إ�سرائيل
(راجع بهذا اخل�صو�ص امللحق).
�أم��ا م�ستقبل ال��دول��ة الفل�سطينية،
ف����إن «ح��ل ال��دول��ت�ين» لي�س ���س��وى �شعار
غام�ض ،يقابله ت�أكيد ب��اي��دن يف جملة
«الفورين بولي�سي» (�آذار /مار�س )2020
مت�سكه «ب�ضمان �أم��ن �إ�سرائيل»� ،أي �أن
�أم���ن �إ���س��رائ��ي��ل �سيكون ه��و م��ع��ي��ار «ح��ل
ال���دول���ت�ي�ن»� ،إن مب���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ش��روط
الأمنية (احلدود) �أو غريها من ال�شروط
ال��ت��ي م��ن ���ش���أن��ه��ا �أن ت��ن��زع ع��ن «ال��دول��ة
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة» ع�ل�ام���ات���ه���ا ال�����س��ي��ادي��ة
ال��ك��ام��ل��ة ،و�أن مت��ن��ح ب��امل��ق��اب��ل� ،إ���س��رائ��ي��ل
العديد من االم��ت��ي��ازات ،ما يبقيها ذات
اليد العليا يف املنطقة ،ودوماً على ح�ساب
اال�ستقالل وال�سيادة الفل�سطينيني.
■ �إن رحيل ترامب ال يعني رحيل
���ص��ف��ق��ة ال����ق����رن ،ح���ي���ث ���س��ت��ب��ق��ى ب��ع�����ض
ع��ن��ا���ص��ره��ا ال��رئ��ي�����س��ي��ة (���ض��م ال��ق��د���س،
التطبيع ،ال��خ )..قائمة ،وو�صول بايدن
�إىل البيت الأبي�ض ،ال يعني بال�ضرورة
التقدم نحو «ح��ل الدولتني» كما تدعو
ل��ه ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،يف ظ��ل ال��رف�����ض
الإ�سرائيلي لأي حل قد ي�شتم منه رائحة
«دول��ة» للفل�سطينيني ،لذلك �أق�صى ما
ميكن �أن يتوقعه املرء:

ه����و �أن ت����دي����ر �إدارة ت���رام���ب
�أزم���ة املنطقة ،و�أن ت��غ��ادر املظاهر
ال���ف���اق���ع���ة ل�ل�ان���ح���ي���از لإ����س���رائ���ي���ل،
لكن امل��ف��او���ض��ات� ،أي���اً ك��ان��ت �أ�س�سها
و�آلياتها ،لن تنجح يف �إلغاء ما بنته
حكومة نتنياهو من وقائع ميدانية.
�إن تغيري الوقائع امليدانية ،وبناء
وق��ائ��ع بديلة ،يتطلب امل��واج��ه��ة يف
امل��ي��دان ،فامليدان هو ال��ذي �سيحدد
وج��ه��ة ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ف��او���ض��ي��ة التي
ت��راه��ن ال�سلطة الفل�سطينية على
ا�ستئنافها■
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ال�صراع مع الكيان ال�صهيوين �صراع وجود
د .غازي حسين

�ش َّكل ت�أ�سي�س «�إ��س��رائ�ي��ل» يف
فل�سطني ال�ع��رب�ي��ة �أخ �ط��ر ح��دث وق��ع
يف املنطقة بعد احل��روب ال�صليبية،
ح �ي��ث م��ا زال� ��ت امل�ن�ط�ق��ة ت �ع��اين من
احلروب وامل�صائب والويالت والتخلف
والتطهري العرقي ال��ذي �سببته جراء
�إمي��ان �ه��ا ب��اال��س�ت�ع�م��ار اال��س�ت�ي�ط��اين
والإره ��اب والعن�صرية والهيمنة على
املنطقة و�إقامة “�إ�سرائيل” العظمى
االقت�صادية من خالل م�شروع ال�شرق
الأو�سط ،وك�أكرب غيتو يهودي يف قلب
املنطقة العربية والإ��س�لام�ي��ة .و�أدت
احل��روب التي �أ�شعلتها “�إ�سرائيل”
�إىل عرقلة التنمية والتطور واال�ستقرار
واالزده� ��ار يف املنطقة ،ون�شر الفنت
الطائفية وامل��ذه�ب�ي��ة وال�ع��رق�ي��ة فيها
لتفتيتها .وج ��اء ت�أ�سي�سها يف قلب
الوطن العربي ح�صيلة تالقي م�صالح
ال� ��دول اال� �س �ت �ع �م��اري��ة وال�صهيونية
ال �ع��امل �ي��ة يف ال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى ال��وح��دة
العربية ،وال�ن�ظ��ام العربي وامل�شروع
ال�ق��وم��ي وال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال�ن�ف��ط يف
امل�ن�ط�ق��ة ،و��ص�ن��اع��ة �إ� �س�لام �أم��ري�ك��ي
ع��ن طريق �آل �سعود وث��اين ونهيان..
ق��ام��ت ال �� �ص �ه �ي��ون �ي��ة مب���س��اع��دة
الدول الأوروبية بتزوير تاريخ فل�سطني
وا�ستغالل الدين واال�ستعمار واحلركات
الال�سامية وال �ن��ازي��ة لتحقيق هدف
�سيا�سي وه��و ا�ستعمار فل�سطني عن
ط��ري��ق تهجري ال�ي�ه��ود �إل�ي�ه��ا وترحيل
ال�ع��رب منها ،وق��دم��ت نف�سها للعامل
ك�ع��ام��ل ت�ط��وي��ر وغ��ر���س ق�ي��م احل��ري��ة
وال��دمي�ق��راط�ي��ة واحل �� �ض��ارة الغربية
يف امل�ن�ط�ق��ة ،ولكنها م��ار��س��ت عك�س
ذل��ك متام ًا لتفتيتها والهيمنة عليها
وا��س�ت�غ�لال ث��روات �ه��ا ،وب�شكل خا�ص
اال�ستيالء على الأر���ض والهيمنة على
النفط والغاز وامل�ي��اه ،وتهجري اليهود
�إليها وترحيل العرب من فل�سطني وعدم
ال�سماح لهم بالعودة �إليها .وجنحت يف
جت�سيد اخلرافات والأطماع اليهودية
�إىل ا�ستعمار ا�ستيطاين وم�ستعمرات
ي��ه��ودي��ة وك� �ي ��ان � �ص �ه �ي��وين ،ب��دع��م

م��ن ال ��دول الغربية واجل �ه��ل العربي
بطبيعتها وارتهان بع�ض احلكام العرب
للدول اال�ستعمارية ،وتبعيتهم للواليات
املتحدة وال�صهيونية العاملية .وا�ستغلت
معزوفتي الال�سامية والهولوكو�ست
وال�ت�ع��اون م��ع �أمل��ان�ي��ا ال�ن��ازي��ة لتهجري
اليهود �إىل فل�سطني ،و�إقامة “�إ�سرائيل”
فيها وتقويتها ودعم حروبها العدوانية.
وح�ق��ق امل���ش��روع ال�صهيوين �أه��م
جناحاته ب�إقامة الكيان ال�صهيوين،
ويف �إعالنه فرن�سا وبريطانيا والواليات
املتحدة البيان الثالثي عام  1951الذي
ت�ضمن الدفاع عن وجود “�إ�سرائيل”
والأرا��ض��ي الفل�سطينية التي احتلتها.
وا�شرتكت الدول اال�ستعمارية يف حروب
“�إ�سرائيل” العدوانية يف �أعوام 1948
و 1956و 1967و 1982و ،2006كما
ا�شرتكت ال��والي��ات املتحدة �إب��ان عهد
اليهودي كي�سنجر يف حرب ت�شرين عام
 ،1973ويف الدفاع عن ا�ستمرار احتالل
“�إ�سرائيل” للأرا�ضي الفل�سطينية

وال �� �س��وري��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي��ة داخ���ل الأمم
املتحدة وخارجها .وحققت الواليات
املتحدة احللم الذي راود بن غوريون
م�ؤ�س�س “�إ�سرائيل” ب�إخراج م�صر من
دائرة ال�صراع العربي ـ ال�صهيوين عن
طريق حمل ال�سادات توقيع اتفاقيتي
ك �م��ب دي �ف �ي��د ع ��ام  1978وم �ع��اه��دة
ال�صلح امل�صرية-الإ�سرائيلية 1981
على ح�ساب عروبة فل�سطني واال�ستمرار
ب��اح �ت�لال اجل � ��والن وج��ن��وب ل�ب�ن��ان.
وت �ب��ع ذل� ��ك ح �م��ل ع ��رف ��ات على
توقيع ات�ف��اق االذع ��ان يف �أو�سلو عام
 .1993و ت��وق �ي��ع الأردن م �ع��اه��دة
وادي ع��رب��ة ع��ام  .1994ومل يكتف
امل�شروع ال�صهيوين باملنجزات التي
حققها مب�ساعدة ال��والي��ات املتحدة
و�أت�ب��اع��ه م��ن ح�ك��ام اخلليج ب��ل يعمل
ع �ل��ى ا� �س �ت �ث �م��اره��ا وحت �ق �ي��ق امل��زي��د
منها و��ص��و ًال �إىل �إق��ام��ة “�إ�سرائيل”
العظمى االقت�صادية و�إجبار املفاو�ض
الفل�سطيني على االع�ت�راف بيهودية

ال��دول��ة وت�صفية ق�ضية فل�سطني،
وتهويد كل فل�سطني التاريخية وجعل
الأردن الوطن البديل للفل�سطينيني.
�إن امل �� �ش��روع ال���ص�ه�ي��وين كجزء
من امل�شروع الإمربيايل وقاعدة ثابتة
للإمربيالية الأمريكية يعمل با�ستمرار
على زيادة قوته الع�سكرية لك�سر معظم
الإرادات العربية الر�سمية والق�ضاء
على �أي��ة مقاومة �أو نهو�ض وطني �أو
ق��وم��ي و ل�ف��ر���ض ��ش��روط��ه وهيمنته.
وت �ق��وم طبيعته ع�ل��ى ن�ظ��ري��ة امل�ج��ال
احليوي لل�صهيونية العاملية والكيان
ال���ص�ه�ي��وين م��ن ال�ن�ي��ل �إىل ال �ف��رات
واال�ستعمار اال�ستيطاين اليهودي يف
فل�سطني و�شرق الأردن لل�سيطرة على
املنطقة كمقدمة ل�سيطرة اليهودية
العاملية على ب�ل��دان ال�شرق الأو��س��ط
وع �ل��ى ال �ع��امل م��ن خ�ل�ال �سيطرتها
ع�ل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة.
�إن الأمة العربية يف �صراع تاريخي
متوا�صل وم�ستمر مع طبيعة امل�شروع
ال�صهيوين اال�ستعماري والعن�صري
والإره��اب��ي ،وال��ذي ال ح��دود وال قيود
على �أطماعه والتي تت�صاعد با�ستمرار
م��ع ازدي� ��اد ال �ت �ن��ازالت الفل�سطينية
والعربية ،فالت�سوية ال�سيا�سية بالرعاية
الأمريكية خطة �إ�سرائيلية ـ �أمريكية
ل�ت�ح�ق�ي��ق امل��زي��د م��ن االن �ت �� �ص��ارات
ل��ه ل�ل��و��ص��ول �إىل الهيمنة ال�شاملة
على منطقة ال�شرق الأو��س��ط الكبري
وم�سح الهوية الثقافية واحل�ضارية
ل�شعوب املنطقة .ويعمل قادة امل�شروع
ال���ص�ه�ي��وين ع�ل��ى دمي��وم��ة ا�ستمرار
امل ��واج� �ه ��ات وال� ��� �ص ��راع ال�ع���س�ك��ري
وال�سيا�سي واالقت�صادي والثقايف مع
طموحات �شعوب املنطقة يف التنمية
وال �ت �ط��ور واال� �س �ت �ق��رار واالزده� � ��ار،
وحماربة العروبة والإ�سالم ،ما يعني
�أن “�إ�سرائيل” �ستبقى يف حالة �صراع
دائ��م مع �شعوب املنطقة لإخ�ضاعها
ونهب ثرواتها وجعلها �سوق ًا ملنتجاتها.
�إن “�إ�سرائيل” ال تريد �أن تكون
دول ��ة ع��ادي��ة وت �ق��وم ب ��دور ع ��ادي يف
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املنطقة على �أ��س��ا���س اح�ت�رام حرمة
ا��س�ت�ق�لال و� �س �ي��ادة و�أرا�� �ض ��ي وم�ي��اه
ونفط البلدان العربية والإ�سالمية،
لأن ذلك يتناق�ض مع �أه��داف وطبيعة
امل �� �ش��روع ال���ص�ه�ي��وين اال��س�ت�ع�م��اري��ة
والعن�صرية والقائمة على نهب الأر�ض
وامل�ي��اه وال�ث�روات ،وتدمري املنجزات،
وتهويد الأر� ��ض واملقد�سات وانتهاك
�سيادة وح�ق��وق امل��واط�ن�ين وحياتهم.
وم��ن امل�ستحيل التعاي�ش م��ع طبيعة
امل�شروع ال�صهيوين امل�ؤمن باال�ستعمار
اال�ستيطاين وباخلرافات والأ�ساطري
والأطماع اليهودية ،وهجرة يهود العامل
�إىل فل�سطني وت��رح�ي��ل ال�ع��رب منها،
والت�شطيب على ح��ق ع��ودة الالجئني
الفل�سطينيني �إىل دي��اره��م ،واملدجج
ب��الأي��دي��ول��وج�ي��ة ال�صهيونية ،وجميع
�أ�سلحة الدمار ال�شامل ونظرية املجال
احليوي لل�صهيونية العاملية يف جميع
ب �ل��دان ال���ش��رق الأو� �س��ط الكبري حتى
جمهوريات �آ�سيا الو�سطى الإ�سالمية.
�إن ال�ك�ي��ان ال�صهيوين ال يهدف
�إطالق ًا التو�صل �إىل حل ع��ادل ،و�إمنا
ي��ري��د ك���س��ر الإرادات الفل�سطينية
والعربية الر�سمية ،وفر�ض خمططاته
بالرعاية الأمريكية والدعم الأوروب��ي
وم�ساعدة �أمراء وملوك العرب ،وت�أجيج
�صراع احل�ضارات وحماربة الإ�سالم،
وب ��ث امل��زي��د م��ن ال �ع��داء وال�ك��راه�ي��ة
جت��اه ال �ع��رب وامل�سلمني يف ال��والي��ات
املتحدة والبلدان الأوروب �ي��ة ،و�إ�شعال
احل ��روب الطائفية وتفتيت البلدان
العربية ،وا�ستغالل معزوفة املحرقة
(الهولوكو�ست) والال�سامية ،لفر�ض
هيمنته وهيمنة الإمربيالية الأمريكية
على املنطقة العربية والإ��س�لام�ي��ة.
ف��ا���س��ت��م��رار مت �� �س��ك امل�����ش��روع
ال�صهيوين ب�أيديولوجيته اال�ستعمارية
والعن�صرية والأ��ص��ول�ي��ة والإره��اب �ي��ة
� �س �ي �ك��ون م �ن �ط �ل �ق � ًا لإ���ش��ع��ال ح ��روب
ع��دوان �ي��ة (وق��ائ �ي��ة و ا��س�ت�ب��اق�ي��ة)،
لأن� � ��ه ج �� �س��م غ ��ري ��ب ع���ن امل �ن �ط �ق��ة
ودخ� �ي ��ل ع �ل �ي �ه��ا وم� �ع ��اد ل���ش�ع��وب�ه��ا.
�إن م� ��ن ال �� �س �خ��ف �أن ي�ع�ت�ق��د
بع�ض امل���س��ؤول�ين ال�ع��رب �أن امل�شروع
ال�صهيوين قد تغيرَّ � ،أنهم هم الذين
تغريوا ،حيث غيرَّ تهم الواليات املتحدة
و”�إ�سرائيل” ،و�أخذوا يبحثون وخا�صة
�آل �سعود عن �شراكة �أمنية مع العدو

الإ�سرائيلي ال��ذي اغت�صب فل�سطني
مب��ا فيها مدينة الإ���س��راء وامل �ع��راج.
وال ي� ��زال امل �� �ش��روع ال���ص�ه�ي��وين
م�شروع ا�ستعماري ،عن�صري� ،أ�صويل،
�إح� �ل ��ايل� ،إج�ل�ائ���ي ي �� �س� ِّ�خ��ر ال �ق��وة
الع�سكرية والكذب والت�ضليل واخلداع
وامل ��ال وال�ن���س��اء لتحقيق �أه��داف��ه يف
املنطقة وهيمنته على العامل .امل�شروع
ال�صهيوين مل رّ
يغي جوهره ،ولكنه غيرَّ
�أ�ساليبه وا�ستبدل التو�سع اجلغرايف
بالهيمنة االقت�صادية �أي “�إ�سرائيل”
الكربى اجلغرافية ب�إ�سرائيل العظمى
االق��ت�����ص��ادي��ة ،ل�ل�ت�غ�ل�غ��ل يف ن�سيج
املنطقة االقت�صادي والثقايف وتغيري
هويتها ،وجتنب ما حل بال�صليبني يف
املنطقة الذين مل يتغلغلوا يف ن�سيجها
االقت�صادي .وجنح مب�ساعدة الواليات
املتحدة يف جتزئة ال�صراع العربي ـ
ال�صهيوين وحتويله من �صراع وجود �إىل
نزاع على احلدود ،و�إىل نزاع �إ�سرائيلي
ـ فل�سطيني .وج�� � َّز�أ الأم� ��ن ال�ق��وم��ي
العربي وجنح باخرتاقه وحتويل بع�ض
اجليو�ش العربية �إىل �شرطة وحر�س
حدود للدفاع عن االحتالل الإ�سرائيلي
ل�ل�أرا� �ض��ي الفل�سطينية ،والت�صدي
لعمليات املقاومة الفل�سطينية نيابة عن
دولة االحتالل ال�صهيوين التي احتلت
ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة وال �ق��د���س ال�شرقية
من اململكة الها�شمية .واخ�ترق الأمن
القومي العربي م��ن خ�لال الن�ص يف
م�ع��اه��دات الإذع� ��ان على ع��دم وج��ود
ح��روب بعد ال�ي��وم وه��و ال ي��زال يحتل
الأرا�� �ض ��ي ال�ع��رب�ي��ة وي�شعل احل��روب
العدوانية ،ومنها حرب متوز يف العام
 2006على لبنان ،واحل��رب ال�ساد�سة
ع �ل��ى ق �ط��اع غ ��زة يف ��ص�ي��ف ،2014

وي �ف��ر���ض ال�ت�ط�ب�ي��ع وت �غ �ي�ير امل�ن��اه��ج
الدرا�سية على بع�ض الأطراف العربية
ومنها الأردن وال�سلطة الفل�سطينية.
وي�ل��زم ال��دول العربية التي توقع معه
ع�ل��ى امل �ع��اه��دات ب��ال �ت �ع��اون الأم �ن��ي،
وحتديد حجم الت�سلح وجتريد مناطق
عربية من ال�سالح (ك�سيناء والدولة
الفل�سطينية املزمع ت�أ�سي�سها) ونزع
� �س�لاح امل �ق��اوم��ة ون�ع�ت�ه��ا ب ��الإره ��اب،
وت�غ�ي�ير خ��ارط��ة ال��وط��ن ال �ع��رب��ي من
خالل �إ�شعال الفنت الطائفية واملذهبية
والعرقية والتفتيت و�إع ��ادة الرتكيب
م��ن خ�ل�ال م���ش��روع ال���ش��رق الأو� �س��ط
اجلديد .ويعتقد دهاقنة ال�صهيونية �أن
م�شروعهم لن يكتمل �إ َّال بفر�ض هيمنة
"�إ�سرائيل" االقت�صادية على البلدان
العربية و�إقامة “�إ�سرائيل” العظمى
االقت�صادية بحدودها التوراتية حتى
بابل وتطبيع العالقات مع جميع الدول
العربية مب�ساعدة �آل �سعود وامللك
الها�شمي وج��ام�ع��ة ال���دول العربية.
ل�ق��د ت �ع��اون امل��ؤ��س���س��ون وال �ق��ادة
ال �� �ص �ه��اي �ن��ة م ��ع ال�لا� �س��ام �ي�ين وم��ع
اال�ستعمار الربيطاين و�أملانيا النازية
و�إي�ط��ال�ي��ا ال�ف��ا��ش�ي��ة .وت �ع��اون الكيان
ال�صهيوين مع العن�صريني يف رودي�سيا
والربتغال ،وم��ع نظام الأبارتهايد يف
جنوب �إفريقيا ومع فرن�سا وبريطانيا
والواليات املتحدة يف حروبهم العدوانية
��ض��د ال �ع��رب .وق ��رر ح��زب ال�ع�م��ل يف
برناجمه عام  1995العمل على �إقامة
"دولة فل�سطينية" كم�صلحة �إ�سرائيلية
لتحقيق النقاء العن�صري لدولة اليهود.
وطرح �شارون م�شروعه للت�سوية لإقامة
دولة فل�سطينية ،وعلى الفور ا�ستوحى
ب��و���ش م �� �ش��روع��ه لإق ��ام ��ة دول��ت�ي�ن يف
فل�سطني من م�شروع �شارون للت�سوية.

وحمل الرباعية الدولية على تبنيه.
وعينَّ جمرم احلرب طوين بلري رئي�س ًا
للرباعية لتمرير الت�سوية بال�شروط
واملوا�صفات الإ�سرائيلية واالع�تراف
بيهودية “�إ�سرائيل” �أي �إن “�إ�سرائيل”
دول��ة لليهود فقط ،وجلميع اليهود يف
ال�ع��امل ،م��ا يعني الت�شطيب على حق
ع��ودة الالجئني �إىل دي��اره��م وق�صر
حق العودة �إىل "الدولة الفل�سطينية"
وترحيل ع��رب الأرا� �ض��ي املحتلة عام
� 1948إىل دولتهم الفل�سطينية التي
تزمع “�إ�سرائيل” �إقامتها واملنقو�صة
ال�سيادة والأر� ��ض وال�سكان واملعابر،
ومل �� �ص �ل �ح��ة “�إ�سرائيل” ،ل�شطب
االن�سحاب من القد�س وت�صفية ق�ضية
فل�سطني .وجاء ترامب وادارته اليهودية
و��ص�ه��ره ال �ي �ه��ودي امل�ت��زم��ت كو�شنري
ورئ�ي����س م�ل��ف امل�ف��او��ض��ات التلمودي
وال �ت��ورات��ي غ��ري�ن�ب�لات .وو� �ض �ع��وا مع
الفا�شي واال�ستعماري نتنياهو �صفقة
القرن .ووافق عليها حممد بن �سلمان
لت�صفية ق�ضية فل�سطني و�إنهاء ال�صراع
والتحالف مع “�إ�سرائيل” لإ�ضعاف
ح��رك��ات امل �ق��اوم��ة وم��واج �ه��ة �إي���ران.
�إن الت�شطيب ع�ل��ى ح��ق ال �ع��ودة
وت �ه��وي��د ال �ق��د���س ب�شطريها ال�غ��رب��ي
وال�شرقي لن يجلب ال�سالم واال�ستقرار
للمنطقة ،لأن القد�س مدينة الإ�سراء
وامل �ع��راج وعا�صمة فل�سطني االب��دي��ة،
واع�ترف العامل مبا فيه جمل�س الأمن
ال ��دويل ب��أن�ه��ا مدينة حمتلة ،ويجب
على “�إ�سرائيل” االن�سحاب منها.
�إن «�إ� �س��رائ �ي��ل» دخيلة على املنطقة
غريبة عنها ،ج��اءت من وراء البحار
واغ�ت���ص�ب��ت فل�سطني للهيمنة على
البلدان العربية والإ�سالمية وخدمة
م�صالح ال�صهيونية العاملية وال��دول
ال �غ��رب �ي��ة وم� �ع ��اداة � �ش �ع��وب املنطقة
و�إخ�ضاع حكامها با�ستخدام الرتهيب
وال�ت�رغ� �ي ��ب ،ب ��احل ��روب ال �ع��دوان �ي��ة
وتهديد عرو�شهم ومنا�صبهم ،و�سرقة
الأرا� �ض��ي وامل �ي��اه وال�ث�روات العربية.
لذلك ال ميكن القبول بها والتعاي�ش
م�ع�ه��ا ،لأن �ه��ا غ��دة �سرطانية خبيثة
يف ج�سد الأم��ة العربية والإ�سالمية،
وم�صريها �إىل الزوال ،فال�صراع معها
�صراع وجود ولي�س نزاع ًا على احلدود.

9

العدد ()28

TAREEQ ALQUDS

10

انك�شاف العن�صرية الإ�سرائيلية ..نظرة من الداخل
نبيل السهلي*

اع� �ت ��دن ��ا ع��ل��ى ال� � � ��دوام ت��و� �ص �ي��ف
ال�ع�ن���ص��ري��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة امل�ت�ف��اق�م��ة
و�أب �ع��اد ال �ق��وان�ين وال� �ق ��رارات اجل��ائ��رة
وان�ع�ك��ا��س��ات�ه��ا امل �ب��ا� �ش��رة ع�ل��ى ال�شعب
الفل�سطيني؛ ع�بر درا� �س��ات وحتليالت
فل�سطينية وعربية ودولية منا�صرة للحق
الفل�سطيني ،لكن ثمة معنى �آخر مع ظهور
حتليالت من الداخل الإ�سرائيلي نف�سه.
من����وذج����ان ل��ك�����ش��ف حقيقة
العن�صرية
النموذج الأول وهو �سيا�سي؛ ومتثل
�أخ�ير ًا ب�إعالن "�أبراهام بورغ" :رئي�س
الكني�ست الإ��س��رائ�ي�ل��ي اخل��ام����س ع�شر
ورئي�س الوكالة اليهودية و"رئي�س دولة
�إ�سرائيل" ل �ف�ترة ق���ص�يرة ب�ع��د ع��ازر
واي��زم��ن واب��ن ال�ـ � 65سنة� ،أن��ه �سيقدم
طلبا للمحكمة املركزية الإ�سرائيلية يف
القد�س بالتخلي عن القومية اليهودية؛
ح �ي��ث ط��ال��ب ب � ��ورغ امل �ح �ك �م��ة ب ��إل �غ��اء
ت�سجيله ك�ي�ه��ودي يف وزارة الداخلية
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ،وذل ��ك يف �أع �ق��اب �سن
قانون القومية ،حيث قال يف مقابلة له
مع ال�صحافية "رفيت هاكت" يف ملحق
ه ��آرت ����س ق�ب��ل ع ��دة �أي� ��ام "ال �أ�ستطيع
ال�شعور بالت�ضامن مع ه��ذه املجموعة،
ف��ا� �ش �ط �ب��وا ا� �س �م��ي م ��ن ال�سجالت".
و�أو��ض��ح ب��ورغ ح��ول قانون القومية:
"معنى القانون �أن كل مواطن غري يهودي
يف دول ��ة �إ��س��رائ�ي��ل �سيعاين م��ن مكانة
�أق��ل كما عانى اليهود لأجيال طويلة يف
بلدان �أخرى" .و�شدد بورغ بالقول "ل�ست
م�ستعد ًا �أن �أت�ضامن �أو �أع��رف نف�سي
كيهودي يف �إ�سرائيل" .و�أعرب بورغ عن
اعتقاده ب�أنه يجب تغيري كلمات الن�شيد
الوطني الإ�سرائيلي "هتكفا" لأن هذا
منا�سب فقط لليهود وللأ�شكنازيني على
وجه التحديد� .أم��ا النموذج الإعالمي،
فقد ك��ان الكاتب والأدي ��ب الإ�سرائيلي
م ��ن �أ�� �ص ��ل ي� �ه ��ودي ع ��راق ��ي "�سامي
ميخائيل" ال� ��ذي ح���ذر يف �أك �ث�ر من
ن��دوة وم�ق��ال ،من �أن تنامي العن�صرية
الإ�سرائيلية ،قد يجعل �إ�سرائيل ظاهرة
ع��اب��رة يف ال �ت��اري��خ ،وان �ت �ق��د م�سل�سل
الت�شريعات العن�صرية يف الكني�ست.

تفاقم العن�صرية
م��ن �أخ �ط��ر ال �ق��وان�ين الإ�سرائيلية
العن�صرية ال�صادرة "قانون القومية"
ال��ذي ق �دّم م�شروعه ع�ضوا الكني�ست
ال�سابقني زئيف �إلكني (من الليكود) و�أيليت
�شاكيد (م��ن البيت ال�ي�ه��ودي) وبذلك
تكون �إ�سرائيل قد قوننت فكرة يهوديتها.
ويف �سباق مع الزمن ت�سعى حكومة
بنيامني نتنياهو �إىل ت�ه��وي��د م��ا تب ّقى
من �أر���ض يف ح��وزة الفل�سطينيني داخل
اخلط الأخ�ضر ويف مدينة القد�س �أي�ض ًا.
وت�ب�ع� ًا ل��ذل��ك مل يعد م�صطلح يهودية
دولة االحتالل جمرد فكرة ،حيث ت�سعى
امل��ؤ��س���س��ات الإ�سرائيلية املختلفة �إىل
تنفيذ خم�ط�ط��ات ل�ت�ه��وي��د ك��ل مناحي
احلياة داخ��ل اخلط الأخ�ضر والقد�س.
ف� �ك ��رة ي� �ه ��ودي ��ة دول� � ��ة االح� �ت�ل�ال
ال�ت��ي ك��ان��ت دائ �م � ًا �إح ��دى رك��ائ��ز الفكر
ال�صهيوين ،وبغ�ض النظر عن �أن درجة
ه��ذه اليهودية وبع�ض م�ضامينها كانت
مثار جدل بني تيارات معينة يف احلركة
ال�صهيونية� ،إال �أن الزخم الكبري لهذه
املقولة التي �أ�صبحت مقوننة ،خا�صة
بعد تبو�ؤ نتنياهو �سدة احلكم يف دولة

االحتالل� ،إمنا ينطوي على �أبعاد مهمة
وج��وه��ري��ة ،ويف امل�ق��دم��ة منها نفحات
عن�صرية �ضد الأقلية العربية داخل اخلط
الأخ���ض��ر وال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني يف
�أماكنهم املختلفة� ،سواء داخل فل�سطني
التاريخية �أو يف املنايف القريبة والبعيدة.
تهويد اجلليل والنقب
الالفت �أن��ه خ�لال ال�سنوات القليلة
امل��ا��ض�ي��ة ا��س�ت���ص��درت �إ��س��رائ�ي��ل رزم��ة
قوانني لل�سيطرة على مزيد من الأرا�ضي
املتبقية بحوزة الفل�سطينيني ،ناهيك عن
ا�ست�صدار قوانني من �ش�أنها تعزيز فكرة
يهودية �إ�سرائيل .ومن �أخطر تلك القوانني
�أي�ض ًا قانون اجلن�سية وقانون النكبة الذي
يحظر على الأقلية العربية �إحياء ذكرى
نكبة ال�شعب الفل�سطيني ،ف�ض ًال عن
قوانني متنع التزاوج بني �أفراد من الأقل ّية
داخ��ل اخل��ط الأخ�ضر مع الفل�سطينيني
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة ،وذلك
بغية احل��د من التوا�صل الدميوغرايف.
ويف حم��اول��ة لتهويد م��ا تبقى من
�أرا�� ٍ��ض ب �ح��وزة الأق �ل �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة داخ��ل
اخل� ��ط الأخ�����ض��ر و� �ض �ع��ت ال���س�ل�ط��ات
الإ�سرائيلية ّ
خمططات لتهويد منطقة

اجلليل واحل�� ّد م��ن ال�ترك��ز العربي فيها،
وذلك عرب �أ�سماء خمتلفة ،مثل ما ي�سمى
م�شروع تطوير منطقة اجلليل ،وم�شروع
جنمة داود لعام ،ه��ذا �إ�ضافة �إىل ظهور
خم� ّ�ط�ط��ات للح ّد م��ن ال�ترك��ز ال�ع��رب��ي يف
منطقة النقب التي ت�شكل م�ساحتها خم�سني
يف املئة من م�ساحة فل�سطني التاريخية.
م � ��ن ت� �ل ��ك امل� �خ� �ط� �ط ��ات خم �ط��ط
"برافر" الذي ي�سعى �إىل م�صادرة 800
�أل ��ف دومن ،وجتميع ع��رب النقب البالغ
عددهم نحو � 200أل��ف ن�سمة يف م�ساحة
هـي �أق��ل من � 100أل��ف دومن� ،أي على �أقل
م��ن واح��د يف امل�ئ��ة م��ن م�سـاحة �صحـراء
ال �ن �ق��ب يف ج �ن��وب ف�ل�ـ���س�ط�ين امل�ح�ـ�ت�ل��ة.
ولتعزيز فكرة تهمي�ش الأقلية العربية؛
�أ�صدرت ا�سرائيل قبل عدة �سنوات "املواطنة
والوالء" الذي يفر�ض على الأقلية العربية
االع�ت�راف ،م��ن خ�لال الق�سم ب�ـ "يهودية
دولة االحتالل" قبل احل�صول على اجلن�سية
الإ�سرائيلية ،وتبعا لذلك مل يكن �أق ّل خطورة
من القوانني والقرارات العن�صرية االخرى.
وتكمن �أخ �ط��ار تلك ال�ق��وان�ين التهويدية
التي ت�سارعت وترية �صدورها ،بتداعياتها
امل�ستقبلية اخل �ط�يرة على وج��ود الأقلية
العربية؛ خا�صة يف ظ��ل ت��راج��ع اخلطاب
العربي حول احلقوق الفل�سطينية وت�سارع
عجلة التطبيع الر�سمي مع دولة االحتالل،
�سرتتفع وت�ي�رة الن�شاط اال�ستيطاين يف
عمق ال�ضفة الغربية وخا�صة يف مدينة
القد�س ،كما �سيزيد ال�ضغط الإ�سرائيلي
بكافة �أ�شكاله على ال�شعب الفل�سطيني
وخ��ا��ص��ة على الأ� �س��رى الفل�سطينيني يف
�سجون اجل�ل�اد ال�صهيوين ،الأم ��ر ال��ذي
يتطلب الك�شف عن امل�ستور من ال�سيا�سات
الإ�سرائيلية و�أخ�ط��اره��ا ،باالعتماد على
خطاب فل�سطيني موحد وم��درو���س ،حيث
ي�ع�ت�بر جم ��رد ا� �س �ت �م��رار ال ��وج ��ود امل ��ادي
ال��دمي��وغ��رايف للأقلية العربية يف �أر�ضها
ويف ال�ضفة الغربية مبا فيها مدينة القد�س
وقطاع غ��زة ر�صيد ًا دميغرافي ًا ووطني ًا .
*كاتب فلسطيني مقيم في هولندا
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تفاعالت �سيا�سية وانق�سامات يف الكيان ال�صهيوين
نحن �أم ��ام واق��ع م �ت ��أزم �سيا�سي ًا
يف "�إ�سرائيل" ،وي�ب��دو �أن الأح ��داث
الإقليمية املتتالية ،وخا�صة منها ماجرى
زاد من ت�ضارب التقديرات والقراءات
"الإ�سرائيلية" ،وو�� �ض ��ع ال �ق �ي��ادة
والإئ �ت�لاف احلكومي "الإ�سرائيلي"
�أمام واقع �صعب يحتاج لإجابات �سريعة
مع ت�سارع الأحداث .فالأحداث الأخرية
زادت من ح��دة الأ�سئلة املطروحة يف
"�إ�سرائيل" ،وم��ن �شقة التباين يف
التقدير العملي بني املكونات ال�سيا�سية
واحل��زب �ي��ة يف الإئ� �ت�ل�اف احل�ك��وم��ي
اله�ش القائم حالي ًا يف "�إ�سرائيل"،
وه��و على �أب��واب الإن �ف��راط والتفكك.
وج ��اء اق ��رار �إج� ��راء الإن�ت�خ��اب��ات
الت�شريعية للكني�ست ،وامل�ع��ادة للمرة
الرابعة ،واملتوقع اجنازها يف الكيان
ال�صهيوين يف �آذار/م ��ار� ��س ،2021
ل� ُي�ل� ّ�خ����ص ح��ال��ة ال�غ�ي��ان ال���س��ائ��دة يف
ال �� �ش��ارع "الإ�سرائيلي" ،والإرت �ب��اك
احلا�صل ،نتيجة التباينات ،واخلالفات
ب�ين خمتلف الكتل والأح� ��زاب ،وعلى
ر�أ�سها حزب الليكود ،وجمموعات وقوى
التيار التوراتي احلريدي من جهة ،ومن
باقي احلزب "الإ�سرائيلية" من جه ٍة
ثانية .وقد و�صلت اخلالفات اىل حدود
عالية من التباين حتى داخ��ل احلزب
الواحد ،ومنها احلزب الأك�بر ،ونعني
به حزب الليكود ،ال��ذي ت�سوده �أج��واء
م��ن الإن���ش�ق��اق��ات بعد خ ��روج الرجل
ال �ق��وى فيه ج��دع��ون �ساعر وت�شكيله
حزب (الأمل اجلديد) ومعه عدد من
اع�ضاء الكني�ست من ح��زب الليكود.
عدا عن الإنق�سامات يف باقي الأحزاب.
فالإنتخابات املعادة للمرة الرابعة ت�ؤكد
" :غياب الت�ضامن والهدف امل�شرتك
ب�ي�ن ف �ئ��ات امل �ج �ت �م��ع الإ�سرائيلي"
�رات �سابقة.
كما كانت الأم ��ور يف ف�ت ٍ
�إذ ًا ،الإنق�سامات هي الآن "�سيد
املوقف" يف ال �ك �ي��ان ال �� �ص �ه �ي��وين،
بالرغم من ال�سالل والعطايا املتتالية
م��ن الإغ� ��راءات التي قدمها الرئي�س
الأم��ري �ك��ي ال �� �س��اب��ق دون ��ال ��د ت��رام��ب
لبنيامني نتنياهو وح ��زب ال�ل�ي�ك��ود،
وحتى الأح��زاب احلريدية .التي نالها
ال�ك�ث�ير م��ن ع�ط��اي��ا نتنياهو وادارة
ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي ال���س��اب��ق دون��ال��د
ترامب خالل العامني املا�ضيني ،ومع
ه��ذا وقعت الإن�شقاقات يف �صفوفها

خ��ا� �ص��ة يف � �ص��ف ح� ��زب ال �ل �ي �ك��ود.
�إن م��ازاد "الطني بله" ان جائحة
ك��ورون��ا ،تنت�شر كالنار يف اله�شيم يف
ال�ك�ي��ان ال�صهيوين ،نتيجة ال�سماح
من قبل نتنياهو للمناطق التي يقيم
بها احل��ري��دي��ون با�ستمرار ام��وره��م
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،واخ��راج��ه��م م��ن دائ ��رة
الإغ �ل��اق ال �ع��ام��ة ،خ��ا��ص��ة يف ح��دود
مدينة القد�س الإدارية ،كمنطقة (بني
ب ��راك) و (ي�ه��ود ��ش�ع��ارمي) وغ�يره��ا.
ان ه��ذا الأم ��ر �ساعد يف تفاقم وب��اء
جائحة ك��ورون��ا ،و�ساعد على تفتيت

يف ظل (جائحة كورونا) ،ولي�س فقط
يف فر�ض القيود على املجتمع .عليكم
امل�صادقة فور ًا على ميزانية لعامني".
ومنها ماله عالقة ب�شخ�ص نتنياهو،
فابرز تلك اخل�لاف��ات على الإط�لاق،
لها عالقة بهذه احلالة من "اجل�شع"
ال�سلطوي ،ال��ذي ي�سيطر على �سلوك
و�أداء نتنياهو ،ال��ذي ي��رى نف�سه ب�أنه
ملك ملوك "�إ�سرائيل" القادم ،رغم
ل�سنوات
ا�ستمراره يف مواقع ال�سلطة
ٍ
طالت عن تلك ال�سنوات التي �أم�ضاها
�أح��د امل�ؤ�س�سني يف الكيان ال�صهيوين

الو�ضع الداخلي ووق��وع الإن�شقاقات
التي م��ن املتوقع �أن ت�ستمر اىل حني
تثبيت ال �ق��وائ��م ،ب�شكل ن�ه��ائ��ي ،تلك
القوائم التي �ست�شارك يف الإنتخابات
الت�شريعية ال��راب �ع��ة يف اخ ��ر موعد
لها منت�صف �شباط/فرباير .2021
�إن ال �ق �� �ض��اي��ا اخل�لاف �ي��ة داخ ��ل
الإئ �ت�لاف احلكومي يف "�إ�سرائيل"،
ُمتعددة ،ومت�شعبة ،منها ماله عالقة
بامل�صادقة على امليزانية العامة وفق
م��اج��رى بالتفاهمات الإئ�ت�لاف�ي��ة بني
احلزبني الكبريين يف الإئتالف  :حزب
ال�ل�ي�ك��ود ،وح��زب �أو ق��ام��ة (ك��اح��ول/
الف ��ان) ،م��ن اعتماد ميزانية لعامني
(حتى نهاية  ،)2021لكن الواقع تغيرَّ
يف ظ��ل �أزم ��ة (ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا) كما
ي�ق��ول بع�ض اق �ط��اب ح��زب الليكود،
يف ح�ين ق��ال اجل�ن�رال بيني غانت�س
يف اجتماع املجل�س ال ��وزاري امل�صغر
(الكابينيت) يف اح��دى ت�صريحاته :
"نحن �شركاء يف قرارات امل�ساعدات

وم��ن ال��زع�م��اء املتنفذين يف احلركة
ال�صهيونية ،وال��ذي اعلن قيام دول��ة
"�إ�سرائيل" يف  ،1948/5/15ونعني
ب��ه �أول رئي�س وزراء يف "�إ�سرائيل"
اليهودي البولندي الإ�شكنازي (ديفيد
بن غوريون) يف مواقع ال�سلطة .لذلك
ف�إن نتنياهو ُيقامر عملي ًا بني خروجه
ب�شكل مقبول لل�شارع
من مواقع القرار ٍ
ً
"الإ�سرائيلي" ول��ه �شخ�صيا ،خروج
يحفظ ل��ه "ماء وجهه" ،وب�ين خ��روج
ق�سري ،يف نهاية �سيا�سية مرذولة ،التي
يريدها كثريون يف "�إ�سرائيل" حتى من
داخل حزب الليكود .حيث بد�أت تظهر
وب�شكل جلي عالئم التحالف �ضده بني
ٍ
�دد من اقطاب حزبه الذين تت�ش ّكل
ع� ٍ
ل��دي�ه��م ق�ن��اع��ة الآن ب �� �ض��رورة خ��روج
نتنياهو من احللبة ال�سيا�سية ،لذلك
ه� َّد ّد قبل ايام باحداث ان�شقاق داخل
حزب الليكود ،واخلروج منه بكتلة �أكرث
ميينية ،وخو�ض الإنتخابات القادمة
بالتحالف مع باقي قوى و�أحزاب اليمني

علي بدوان

واليمني التوراتي املتطرف (�شا�س +
ي�ه��دوت ه �ت��وراه  +ميينا) وال�سيطرة
ع�ل��ى الكني�ست ال �ق��ادم��ة ،وب��ال�ت��ايل
ت�شكيل حكومة دون ب��اق��ي الأح ��زاب
غ�ير اليمينية ،ودون "بي�ضة قبان".
�إن نتنياهو ات َّبع تكتيك الهروب اىل
الأم ��ام ،باجتاه الإنتخابات الرابعة،
ب��ال��رغ��م م��ن ادراك� ��ه ب� ��أن امل ��ؤ� �ش��رات
العامة التي التعطيه نتائج ايجابية
كما �أف�ضت نتائج ا�ستطالعات الر�أي
الأخ�ي�رة يف "�إ�سرائيل" ،حيث ُيقدّر
حلزب الليكود ان ينزل بعدد مقاعده
يف الكني�ست عن الإنتخابات الثالثة،
مم��ا �سي�ضعف م��ن دوره وت� ��أث�ي�ره.
لكن نتنياهو ي��راه��ن على اللحظات
الأخ�ي�رة .كما ي��راه��ن على حتالفاته
امل�ت��وق��ع م��ع اح ��زاب اليمني ال�ت��ورات��ي
احلريدي التي يعتربها بــ (اجليبة).
وخال�صة ال�ق��ول� ،إن "�إ�سرائيل"
مل تع�ش يف حياتها ال�سيا�سية تخبط ًا،
كما هي يف واقعها اليوم ،يف ظل واقع
ا�ستثنائي قائم ،بالرغم من الإغ��داق
الكبري الذي مل تبخل به ادارة الرئي�س
ال���س��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب يف دعمها،
ودع��م حكومة نتنياهو ،والإجت��اه��ات
اليمينية التي تتحالف مع نتنياهو على
ط��ول اخل��ط ،وخا�صة منها الأح��زاب
التوراتية احلريدية املعروفة (حزب
�شا�ش  +حزي يهدوت هتوراه  +حزب
"ميينا") .وم��ع ه��ذا ف� ��إن التخبط
ال��داخ�ل��ي ،واخل�لاف��ات ،ب�ين املكونات
احل��زب�ي��ة فيها ب��ات ع�ن��وان� ًا للم�شهد
ال�سيا�سي ،وه��و التخبط ال��ذي �أدى
�إىل �إجراء انتخابات ت�شريعية ُمتكررة
عام واحد،
لثالث ٍ
مرات خالل � ِ
أقل من ٍ
ح�سم قاطع ل�صالح نتنياهو ومن
ودون ٍ
معه من احزاب توراتية ،و�صو ًال لإقرار
اجراء انتخابات معادة للمرة الرابعة
يف �آذار/م� ��ار�� ��س  .2021وم��ات��راف��ق
معها من ان�شقاقات خا�صة يف حزب
الليكود مع خروج جدعون �ساعر وعدد
م��ن اع �� �ض��اء الكني�ست م��ن الليكود
وت�شكيلهم حزبهم (الأم ��ل اجلديد)
يف حت�� ٍ�د وا�� �ض ��ح ل �� �س �ط��وة ن�ت�ن�ي��اه��و.
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الكيان ال�صهيوين والتهديدات
الداخلية واخلارجية لعام 2021
�أ�صدر معهد �أبحاث الأم��ن القومي الإ�سرائيلي
التقرير اال�سرتاتيجي ال�سنوي لإ�سرائيل ،2021-2020
ال��ذي يركز على قائمة التهديدات واملخاطر الداخلية
واخلارجية املحدقة بالكيان ال�صهيوين لهذا العام،
وال��ذي �أعدّته جمموعة من الباحثني اال�سرتاتيجيني-
�أك ��ادمي� �ي�ي�ن وع �� �س �ك��ري�ين -امل�خ�ت���ص�ين يف ال �� �ش ��ؤون
ال�سيا�سية والع�سكرية واالجتماعية واالقت�صادية .وت�أتي
التهديدات الأمنية والع�سكرية التي مت�س الأمن القومي
الإ�سرائيلي على ر�أ�س قائمة التهديدات واملخاطر ،حيث
ت�ضمن التقرير جمموعة من التو�صيات والتوجيهات
لت�صويب ال�سيا�سية الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة وحت�صينها ،يف
حم��اول��ة لتعزيز املناعة الأم�ن�ي��ة للكيان ال�صهيوين،
ال�ت��ي ت�ع��اين م��ن ع�ج��ز ع��ام بح�سب و��ص��ف التقرير.
ينطلق التقرير من الهدف اال�سرتاتيجي للكيان
ال�صهيوين وهو (�إقامة �إ�سرائيل كدولة يهودية دميقراطية
�آمنة ومزدهرة) ،لكن الطريق لتحقيق هذا الهدف لي�س
�سه ًال وفيه من التعقيدات ما يجعله بعيدا جد ًا �إن مل يكن
م�ستحي ًال .وذلك ب�سبب الطبيعة العن�صرية والعدوانية
لهذا الكيان الذي �أقيم يف ظروف غري طبيعية ،والذي
يعمل على جتبيه القوى �ضده ب�شكل دائ��م ،وهو امل�سار
ال ��ذي اخ�ت�ط�ت��ه احل��رك��ة ال�صهيونية م�ن��ذ ال �ب��داي��ة.
املع�ضلة اال�سرتاتيجية يف الكيان ال�صهيوين:
تتمثل املع�ضلة اال�سرتاتيجية التي تواجه الكيان
ال�صهيوين يف �ضعف النظرية الأمنية وع��دم القدرة
على تطويرها بعد �أن ا�ستنفذت �إمكانية جناحها يف
جت��ارب وم��واج�ه��ات ع��دة ،وال �سيما �أم��ام املقاومة يف
فل�سطني ول�ب�ن��ان ،حيث ك�شفت ال��وث��ائ��ق وال��درا��س��ات
اال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية النقاب عن �أزم��ة �شديدة
يف عقيدة «الأم��ن القومي الإ�سرائيلي» .وت�ؤكد مراكز
الأبحاث والدرا�سات «الإ�سرائيلية» عدم وجود «نظرية»
مبلورة ووا�ضحة ،يف ظل املتغريات التي ت�شهدها املنطقة
ب�شكل عام والتحوالت التي مير بها الكيان ال�صهيوين
ب�شكل خ��ا���ص ،وال�ت��ي ك�شفت ع��ن ال�شقوق العميقة يف
«مفهوم الأمن التقليدي لإ�سرائيل» .ويف �أعقاب ال�شلل
ال�سيا�سي يف �إ�سرائيل ب�سبب تكرار االنتخابات الربملانية
وغياب امليزانية ،ف�إن بناء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية قد ت�ضرر،
والنظرية الأمنية مل يطر�أ عليها �أي تطور ،فيما بقي
اجلي�ش الإ�سرائيلي منذ �أع ��وام ب��دون خطة متعددة
ال�سنوات ،ب�سبب عدم امل�صادقة عليها .وقد تولدت خالل
ال�سنوات الأخ�يرة ،ويف �أعقاب املتغريات اال�سرتاتيجية
يف ال�شرق الأو�سط ،حاجة ملحة لتطوير «نظرية الأمن
القومي الإ�سرائيلي» التي قامت على املفاهيم الثالثة
«الردع والإنذار واحل�سم» ،و�أُ�ضيف �إليها مفهوم رابع هو
«الدفاع» من قبل جلنة دان مريدور التي كلفت بتطوير
هذه املفاهيم بعد حرب لبنان الثانية عام  .2006وي�ؤكد
اخل�براء اال�سرتاتيجيون يف الكيان ال�صهيوين �أن هذه
العوامل �أدخ�ل��ت الكيان ال�صهيوين يف مرحلة هبوط
وانحطاط ا�سرتاتيجي على م�ستوى «الأم��ن القومي»،
بعد �أن ازداد و�ضوح ف�شله املتكرر �سيا�سي ًا وع�سكري ًا.
لقد جنحت املقاومة يف خو�ض ال�صراع مع الكيان
ال�صهيوين وف��ق م�ع��ادل��ة ج��دي��دة عنوانها الأ�سا�سي
«الردع» ،عندما و�صلت �صواريخ املقاومة �إىل عمق الكيان
ال�صهيوين لتثري هلع الإ�سرائيليني .وبذلك فقد �أ�سقطت
املقاومة مفهوم «الأمن القومي الإ�سرائيلي» كما يع ّرفه

ديفيد بن غوريون ب�أنه «الدفاع عن الوجود» ،لكونه يختلف
عن تعريف «الأمن القومي» لأي دولة يتحدد يف «قدرتها
على احلفاظ على م�صاحلها القومية وال��دف��اع عنها».
ذلك �أن م�س�ألة الأمن القومي بالن�سبة للكيان ال�صهيوين
لي�ست م�س�ألة وجود قومي فح�سب ،بل هي م�س�ألة حياة �أو
موت بالن�سبة للإ�سرائيليني .ومن هنا ف�إن الأمن القومي
«الإ�سرائيلي» ي�شمل خمتلف جماالت الن�شاط والفعاليات
احليوية يف الكيان ال�صهيوين ،مثل القوة الع�سكرية وبناء
الأداة العدوانية «اجلي�ش الإ�سرائيلي» وم�شاركة اجلمهور
الإ�سرائيلي فيه كجي�ش احتياطي ،والهجرة اليهودية �إىل
فل�سطني ،وتو�سيع اال�ستيطان ،وتخفيف الهجرة املعاك�سة
�إىل اخل���ارج ،وت�ق��وي��ة ال�ق��اع��دة االق�ت���ص��ادي��ة ،وت��أم�ين
حترك �سيا�سي دبلوما�سي خارجي يوظف ل�صالح ت�أمني
متطلبات الأم��ن� ،إ�ضافة �إىل الرتبية والتعليم ومتتني
اجلبهة الداخلية لتحقيق الأمن واملناعة القومية .كذلك
ميتد مفهوم الأمن القومي «الإ�سرائيلي» لي�شمل الن�شاط
الأمني والع�سكري خ��ارج رقعة االحتالل والت�أثري على
التفاعالت الإقليمية ،مبا ي�ضمن التنب�ؤ بالتطورات التي
تطر�أ على القوى وحماولة منعها من حتديد قدرات الكيان
ال�صهيوين اجليو� -سيا�سية ،على نحو يجعل دول املنطقة
تقبل به وتتعامل معه ك�أمر واقع ال ميكن جتاوزه �أو تغيريه.
املنظومة الأمنية والتحديات الراهنة
منذ �أن تغريت طبيعة احل��رب وال �ق��وى املنخرطة
فيها ،ين�شغل اجلي�ش الإ�سرائيلي يف جوالت متالحقة من
املواجهات مع املقاومة يطلق عليها «حروب حمدودة» �أو
«املعركة بني احلروب» ،ويواجه فيها قوى ا�ستثنائية ذات
مكونات خا�صة وم�ستوى متطور من التدريب والتنظيم.
وقد �أثبتت التجربة يف مرات عدة �أن اجلي�ش الإ�سرائيلي
غري قادر على «احل�سم الع�سكري» �أم��ام �إرادة املقاومة
يف قطاع غزة ويف جنوب لبنان ،وغري ق��ادر �أي�ض ًا على
حتقيق االنت�صارات التي يرغبها قادة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
الإ�سرائيلية ،ما يجعل ق��درة اجلي�ش الإ�سرائيلي على
التفوق يف معركة الإرادات يف امل�ستقبل حمل ت�سا�ؤل.
لقد ط��ورت املقاومة يف فل�سطني ولبنان قدراتها
التنظيمية والع�سكرية وفر�ضت �سيطرتها على م�ساحة من

ابراهيم أبو ليل

الأر�ض ،الأمر الذي مكنها من امتالك خ�صائ�ص اجلي�ش
النظامي الذي يتبع �أ�سلوب احلرب التقليدية وخ�صائ�ص
التنظيمات والف�صائل التي تتبع �أ�سلوب حرب الع�صابات.
فمن جهة يواجه اجلي�ش الإ�سرائيلي قوى مقاومة منت�شرة
ومتخفية بني ال�سكان وحتت الأر�ض ،ال ي�ستطيع الق�ضاء
عليها و�إحلاق الهزمية بها ،ومن جهة �أخرى يواجه خطر
فقدان الأمن يف اجلبهة الداخلية الإ�سرائيلية التي حتولت
�إىل �ساحة معركة ،بف�ضل �صواريخ املقاومة التي و�صلت �إىل
خمتلف املدن الإ�سرائيلية ،املنت�شرة على م�ساحة جغرافية
�صغرية ال متتلك عمق ًا ا�سرتاتيجي ًا .لقد تركز اهتمام
قادة االحتالل يف امل�ؤ�س�سة الأمنية وال�سيا�سية الإ�سرائيلية
على التحديات التي ت�شكل تهديد ًا فعلي ًا للجبهة الداخلية
الإ�سرائيلية ،وو�ضعوا �ضمن �أولوياتهم ف�صائل املقاومة
بو�صفها ت�شكل حتدي ًا مب�ستوى يفوق حتدي الدول العربية
�ضد الكيان ال�صهيوين� ،أي �أنه يف حالة املواجهة ال�شاملة
تطمح ه��ذه الف�صائل لي�س فقط لإط�ل�اق ال�ن��ار خلف
احل��دود ،و�إمن��ا �أي�ض ًا �إىل �إدخ��ال خاليا �صغرية ل�شن
هجمات يف العمق الإ�سرائيلي ،ما يعني �أن نتيجة املعركة
يف اجلانب الإ�سرائيلي ال تتوقف على احل�سم الع�سكري
و�إمن ��ا على ت��وف�ير الأم ��ن واحل �ي��اة الطبيعية للجمهور
الإ�سرائيلي وحماية البنى التحتية للكيان ال�صهيوين.
ولأن ح�سم املعركة غري ممكن مع قوى املقاومة ،بح�سب
اعرتافات القادة الإ�سرائيليني ،ف�إن اجلي�ش الإ�سرائيلي
متورط بالدخول معها يف حروب ا�ستنزاف طويلة املدى
ترهق قوات االحتالل وال يحتملها اجلمهور الإ�سرائيلي.
ال��ت��ح��دي��ات ع��ل��ى ال�����س��اح��ت�ين الإق��ل��ي��م��ي��ة
والدولية
ع��ل��ى ال�صعيد الإق��ل��ي��م��ي :ت�ن���صّ ��ب امل�ساعي
الإ�سرائيلية على مالءمة �أو�ضاع الكيان ال�صهيوين مع
الواقعاجلديد ،املت�شكل يف البيئة ال�سيا�سية املحيطة التي
�شهدت تطورات غري م�سبوقة يف ال�ساحةالإقليمية ،حيث
تواجه جميع بلدان ال�شرق الأو�سط حتديات على �صعيد
اال�ستقرار .ومع حلول العام  2021ال تزال اال�ضطرابات
الإقليمية م�ستمرة ،وال يزال ال�شرق الأو�سط يعي�ش يف حالة
عدم اال�ستقرار وعدم اليقني والقابلية ال�شديدة لالنفجار.
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وم��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ي�ستمر ت�ن��ام��ي ال� ��دور الفاعل
للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية وتزايد نفوذها يفاملنطقة،
ي�شكل التحدي الإي��راين التهديد اال�سرتاتيجي للكيان
ال�صهيوين وال�شغل ال�شاغلللقادة والنخب الإ�سرائيليني.
وال تزال اجلمهورية الإ�سالمية توا�صل تعزيز وجودها
يف املنطقة .والتحدي الرئي�سي الذي يقف �أمام الكيان
ال�صهيوين يف ال�سنة املقبلة هو �صياغة ا�سرتاتيجية
مواجهة للربنامج النووي الإيراين ،وبالتن�سيق مع الواليات
املتحدة الأمريكية،دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل مواجهة وا�سعة
واالنزالق �إىل حرب �شاملة يف املنطقة ،حيث �إناملع�ضلة
الرئي�سية للكيان ال�صهيوين يف العام 2021هي موا�صلة
تخ�صيب وتخزين املواد االن�شطارية يف �إيران (يف هذه
املرحلة على م�ستوى منخف�ض) ،وا��س�ت�م��رار التقدم
يف جم��ال �أجهزة الطرد امل��رك��زي املتطورة ،و�إمكانية
اتخاذ خطوات رمزية فيما يتعلق مب�ستويات التخ�صيب.
على ال�صعيد ال��دويل :ت�شهد ال�ساحة الدولية
تطور ًا ملمو�س ًا يف ال�سري نحو عاملمتعدد الأقطاب ،و�سط
تناف�س ا�سرتاتيجي بني الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي
ورو�سيا وال�صني .وي�سعى الكيان ال�صهيوين �إىل تطوير
العالقة بني هذه الدول ،حيث يتميز يف عالقته املزدهرة
مع ال�صني يف جماالت التجارة والتكنولوجيا املتطورة،
وله عالقة عميقة مع رو�سيا ويوجد له حوار فعال وتن�سيق
مع قيادتها ،علم ًا �أن م�صاحلهماغري متطابقة ،كما يقيم
عالقات تعاون متنامية يف جماالت عديدة مع االحتاد
الأوروبي .ويحث التقرير على ا�ستمرارالتن�سيق والتعاون
بني الكيان ال�صهيوين والإدارة الأمريكية للحفاظ على
العالقة املتميزة مع الواليات املتحدة الأمريكية ،الدولة
احلليفة التي كان دعمها ال�سيا�سي والأمني واالقت�صادي
واال�سرتاتيجي للكيان ال�صهيوين منذ ن�شوئه وال يزال
الأك�ث�ر �أه �م �ي��ة ،ف�ف��ي معظم امل��ج��االت ،ال ي��وج��د �أي��ة
ف��وارق ب�ين �سيا�سة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وبني
ال�سيا�سة الإ�سرائيلية ،والتي يج�سدها الدعم الأمريكي
ال��ذي ال ينقطع للكيان ال�صهيوين يف الأمم املتحدة.
التحديات على ال�ساحة الفل�سطينية-
الإ�سرائيلية
على الرغم من �ضعف احلالة الفل�سطينية لأ�سباب
داخلية وخارجية� ،إال �أنها ت�شكل التحدي اال�سرتاتيجي
للكيان ال�صهيوين والتهديد الأكرب مل�ستقبله الوجودي.
وذل ��ك ب�سبب ال �ت �ق��دم ال ��ذي يحققه الفل�سطينيون
ب�شكل مت�سارع يف امليزان الدميغرايف ،ومن املتوقع �أن
يت�ساوى عدد الفل�سطينيني والإ�سرائيليني يف فل�سطني
االنتدابية مع نهاية  ،2022حيث �سيبلغ عدد كل منهما
حوايل  7.1مليون ،بح�سب اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني .وعليه ف�إن امل�صلحة الإ�سرائيلية يف مواجهة
ه��ذا التحدي تكمن يف احلفاظ على الطابع اليهودي
لإ�سرائيل ،وعدم االنزالق �إىل الدولة الواحدة .ولتحقيق
هذه الغاية كما يرى معدو التقرير اال�سرتاتيجي� ،أنه
يجب القيام مبحاولة التو�صل �إىل اتفاق �سيا�سي مع
ال�سلطة الفل�سطينية� ،أو بلورة �سيا�سة احلفاظ على
اخل �ي��ارات وحت���س�ين ال �ظ��روف للتقدم يف امل�ستقبل،
دون تقدمي تنازالت وم��ن دون الو�صول �إىل حل و�سط
يف امل�سائل التي تتعلق ب��الأم��ن القومي الإ�سرائيلي.
يف ه��ذا الإط � ��ار ،ال ت ��زال ال�سلطة الفل�سطينية
حاجة �ضرورية للم�صلحة الإ�سرائيلية� ،سواء لتلبية
املتطلبات الأمنية� ،أو لت�شكيل عنوان �شرعي للت�سوية
امل�ستقبلية والتو�صل �إىل اتفاقات مرحلية تبلور عملية
االنف�صال الدميغرايف ،واال�ستفادة من الفر�ص التي
توفرها الإدارة الأمريكية اجلديدة برئا�سة جو بايدن،
وم�سرية تطبيع العالقات مع بع�ض الدول العربية .و�إذا
مل تنجح ه��ذه امل�سرية ف�إنها ميكن �أن متنح ال�شرعية
للمخططات الإ�سرائيلية يف حتقيق االنف�صال عرب
�إج��راءات �أحادية اجلانب ،بح�سب خطة معهد �أبحاث

الأمن القومي الإ�سرائيلي ل�ضمان امل�صلحة الإ�سرائيلية..
وعلى �صعيد قطاع غ��زة تريد �إ�سرائيل التحرك
على م�سارين :الأول حتقيق هدنة م�ستمرة مع حركة
حما�س لكي ت�ضمن توقف املقاومة واحلد من ن�شاطها،
وك ��ي تتمكن م��ن ال �ت �ف��رغ للجبهة ال�شمالية وتوجيه
جهدها ملواجهة حزب اهلل ،ملا لهذه اجلبهة من �أهمية
ع�سكرية و�أم�ن�ي��ة .وامل���س��ار ال�ث��اين ه��و حت�سني الو�ضع
املعي�شي لفل�سطينيي قطاع غزة وتطبيق �شعار «ال�سالم
االقت�صادي» ال��ذي طرحه نتنياهو ،يف حماولة لوقف
تنامي املقاومة وخلق و�ضع �آم��ن للم�ستوطنات املحيطة
بقطاع غزة  .ويف الوقت نف�سه تبقي الباب مفتوح ًا للقيام
ب�ج��والت عدوانية وغ ��ارات جوية م�ستمرة على مواقع
الأجنحة الع�سكرية للف�صائل الفل�سطينية التي تعتربها
�إ�سرائيل ب�أنها �إرهابية ،وتوجيه �ضربات ا�ستباقية لها
بذريعة �أنها ُتعد للقيام بن�شاطات ت�صفها بالإرهابية،
من خالل تعزيز قدراتها الع�سكرية وبناء ج�سمها املقاتل.
حتديات اجلبهة الداخلية الإ�سرائيلية
ت�شكلت �صورة الكيان ال�صهيوين يف عام  2020من
خالل التداعيات وا�سعة النطاق للأزمة املتفاقمة التي
جنمت عن وباء كورونا .وعلى الرغم من �أن "�إ�سرائيل"
لي�ست وحدها يف العامل تواجه هذه الأزمة� ،إال �أن الذي
يزيد الأع�ب��اء على احلكومة الإ�سرائيلية وم�ؤ�س�ساتها
هو حالة ال�شلل التي خلقها نتنياهو ب�سبب عدم �إق��راره
امليزانية ،وه��و م��ا �سبب �أزم��ة يف اجلي�ش الإ�سرائيلي
الدي يعاين من عدم اليقني ب�ش�أن املوارد وعدم ال�سماح
ل�ب�ن��اء ق��وة منظمة ،ق���ادرة ع�ل��ى م��واج�ه��ة التحديات
امل�ستقبلية ،حيث ت�أجلت ق��رارات��ه مل��دة ث�لاث �سنوات.
وي��واج��ه ال �ك �ي��ان ال���ص�ه�ي��وين حت��دي��ات داخلية-
�سيا�سية واجتماعية -تتعلق ب�ضعف التما�سك االجتماعي
وتفكك العالقات الداخلية التي ترتك �آث��ار ًا �سلبية على
"الأمن القومي الإ�سرائيلي" ،حيث يعاين اجلمهور
الإ�سرائيلي من ت�صدعات �شديدة وتناق�ضات ثقافية
ج��وه��ري��ةغ�ير م���س�ب��وق��ة .وث �م��ة وج ��ه �آخ���ر م��ن وج��وه
الأزم��ة يكمن يف الفجوة الكبرية بني الكيان ال�صهيوين
وال�ت�ج�م�ع��ات ال�ي�ه��ودي��ة يف دول ال �ع��امل ،وال �ت��ي تعترب
يف ال�ك�ي��ان ال�صهيوين ج ��زء ًا م��ن اجلبهة الداخلية.
يف اال�ستخال�صات والتو�صيات
ينتهي التقرير بخال�صة و�ضعها رئي�س معهد �أبحاث
الأم��ن القومي ال�ل��واء احتياط عامو�س يادلني تت�ضمن
التو�صيات اخلا�صة بال�سيا�سة الإ�سرائيلية لعام .2021
 -1يف مواجهة �سعي �إي ��ران الم�ت�لاك ق��درة نووية
ع�سكرية – يجب اتباع �سيا�سة للحوار املتوقع بني حكومة
بايدن واملجتمع الدويل و�إيران ،وحتدد م�صالح �إ�سرائيل
باحلماية مبوجب اتفاق ن��ووي جديد .يف الوقت نف�سه،
يجب جتديد خيار الهجوم املوثوق به �ضد �إيران وتعزيزه.
 -2يف م��واج �ه��ة ال ��وج ��ود الإي � � ��راين يف � �س��وري��ة
وم�شروع حت�سني دق��ة ال�صواريخ حل��زب اهلل – يجب

اال�ستمرار يف العمل كجزء من "املعركة بني احلروب"
م��ع ت �ع��دي��ل الأ� �س��ال �ي��ب وال �� �س��اح��ات ووت �ي��رة ال�ع�م��ل.
 -3التح�ضري الحتمال اندالع حرب متعددة املجاالت
 "حرب ال�شمال"  -كتهديد رئي�سي للإ�سناد ،ول�سدالفجوات يف التوقعات بني اجلمهور .يف الوقت نف�سه،
يجب ال�ب��دء بجهد �سيا�سي و�أم�ن��ي ملنع وق��وع احل��رب.
 -4التكيف ب�سرعة مع الإدارة الأمريكية اجلديدة
واعتماد نهج غري متناق�ض يف وجهها ،مع مراعاة امل�صالح
واحل�سا�سيات الأمريكية .ويجب ا�ست�شارة �إدارة بايدن
بهدف تقليل اخل�لاف��ات املحتملة وا�ستنفاد امل�صالح،
والت�أكيد على التحديات التي تطرحها �إيران وحزب اهلل
وعالقات �إ�سرائيل مع ال�صني والق�ضية الفل�سطينية.
 -5تطوير العالقات مع ال�صني بالتن�سيق الوثيق مع
الواليات املتحدة ،وتو�سيع قاعدة اخلربة الإ�سرائيلية يف
ال�صني وحت�سني �إدارة املخاطر �أمامها؛ ويجب احلفاظ على
قنوات التن�سيق اال�سرتاتيجي مع رو�سيا ،وتوطيد العالقات
مع �أوروبا .ويجب تقوية العالقات مع اجلاليات اليهودية
ب�سبب الأزمة العميقة التي تواجههم يف الوقت احلا�ضر.
 -6ال�ع�م��ل ع�ل��ى تو�سيع ت �ي��ار التطبيع م��ع ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة ،وات��خ��اذ �إج� � ��راءات ل��دم��ج م���ص��ر والأردن
وال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية ل �ل �ت �ع��اون يف �إط � ��ار ال���ش��رق
الأو� �س��ط ،وك��ذل��ك رف��ع م�ستوى ال�ع�لاق��ات م��ع تركيا.
 -7ت �ق��وي��ة ال �� �س �ل �ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا
ال� �ع� �ن ��وان ال �� �ش��رع��ي ال��وح �ي��د ل �ت �� �س��وي��ة م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة،
وحت��دي��د ه��دف "الرتتيبات االنتقالية" التي �ست�شكل
ال �ف �� �ص��ل ال �� �س �ي��ا� �س��ي والإق� �ل� �ي� �م ��ي وال���دمي���وغ���رايف.
 -8اع �ت �ب��ار ح �م��ا���س ع� �ن ��وان� � ًا م� ��ؤق� �ت� � ًا م �� �س ��ؤو ًال
يف ق��ط��اع غ� ��زة وحت �ق �ي��ق وق� ��ف �إط� �ل��اق ن� ��ار م �ط��ول
م �ع �ه��ا م �ق��اب��ل حت �� �س�ين الأو� � �ض� ��اع امل �ع �ي �� �ش �ي��ة ،وذل ��ك
يف حم��اول��ة ل�ل�ح��د م��ن ت �ن��ام��ي ق��درات �ه��ا ال�ع���س�ك��ري��ة.
� -9إع� �ط ��اء �أول� ��وي� ��ة ق �� �ص��وى ل� �ل� ��إدارة امل�ه�ن�ي��ة
وال�لام��رك��زي��ة لأزم ��ة ك��ورون��ا يف �إ��س��رائ�ي��ل وتعزيزها
مب�خ�ت�ل��ف ج��وان �ب �ه��ا  -ال���ص�ح�ي��ة  -االج �ت �م��اع �ي��ة –
االقت�صادية ،و�إعطاء الأولوية للبنود املدنية يف امليزانية.
 -10و�ضع ميزانية خطة متعددة ال�سنوات للجي�ش
الإ�سرائيلي وتكييفها مع قيود امليزانية التي يتطلبها
التعامل م��ع ال�ت��داع�ي��ات االق�ت���ص��ادي��ة لأزم ��ة ك��ورون��ا،
و�ضمان ا�ستبعاد اجلي�ش الإ�سرائيلي وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ب�أكملها م��ن العمل ال�سيا�سي يف الكيان ال�صهيوين.
 -11ت �ق��وي��ة ال� �ق���درات الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة يف جم��ال
تقنيات ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي والإل� �ك�ت�روين؛ وتعزيز
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�لات �� �ص��االت وت �ط��وي��ره��ا يف جميع
�أنحاء البالد ،مع الرتكيز على رب��ط املحيط باملركز.
 -12ال �ق �ي��ام ب�ج�ه��د م��رك��ز ل�ت�ح�ق�ي��ق االن �ت �ع��ا���ش
االق� �ت� ��� �ص ��ادي واالج� �ت� �م���اع���ي ،م� ��ع ال� �ت� �ق ��ري ��ب ب�ين
ال��ق��ط��اع��ات وت �ق �ل �ي��ل ال � �ف� ��وارق و�إ�� �ض� �ف ��اء ال �ط��اب��ع
امل�ؤ�س�سي للتعامل م��ع الأزم ��ات غ�ير الأم�ن�ي��ة املعقدة.

العدد ()28

TAREEQ ALQUDS

14

هل �أمريكا �أمام منعطف مثري؟..
عارف األغا

على الرغم مما قدمه الفكر الإن�ساين
من �إقامة نظام عقالين وعلمي تقني � ،إال
انه ظل عاجزا عن بناء قيم عاملية ،وحقوق
�إن�سانية  ،ومقايي�س �أخالقية ق��ادرة على
جتاوز �أزمات الإن�سان املعا�صر ،فمن اخطر
�سمات هذا الع�صر بروز ظاهرة الرببرية
احل�ضارية بكل وجوهها وظواهرها املادية
والفكرية التي تثري القلق �إزاء قراءة القادم
املجهول ملا ميكن �أن تقدمه لنا احل�ضارة
الغربية ع��ى ط��ريف االطل�سي م��ن �أزم��ات
و�صراعات و�أوب��ئ��ة وجماعات و�سفك دماء
،ف��م��ن��ذ �أن ت��رب��ع��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة على
قمة هرم العامل انق�ضت ب�شرا�سة على كل
مواقع االعرتا�ض و املقاومة االجتماعية
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة يف ال���ع���امل من
اجل ت�صفيتها  ،و�أدخلت العامل يف مرحلة
م��ن ال�سريالية ال�سيا�سية والع�سكرية ،
والفو�ضى امل��دم��رة ،وال�����ص��راع��ات الدينية
واحل�������ض���اري���ة ،واحل��������روب اال���س��ت��ع��م��اري��ة
واجل��رائ��م بحق ال�شعوب مب���ررات وهمية
وكاذبة  ،ون�شرت ثقافة العنف والتحري�ض
و�صناعة الأع��داء والأزم���ات عرب حتالفات
متلك القدرة واال�ستعداد ملمار�سة احلروب
والعقوبات واحل�صار وما �شاكلها من جرائم
.
دون وازع �أخالقي او ح�ضاري.
لقد و�ضعت هذه ال�سيا�سة العامل
�أم���ام م����آزق ج��دي��دة وفوبيا دول��ي��ة بـحيث
فقدت العالقات الدولية �آلياتها يف النمو
الطبيعي  ،ووقفت �أمام ت�صنيفات جديدة
مل تكن متداولة وم�ألوفة ،وتوا�صل �إنتاج
امل��زي��د م��ن ال�����ص��راع��ات ال��ث��ان��وي��ة  ،خا�صة
يف حت��وي��ل اط��ره��ا م��ن ���ص��راع��ات �سيا�سية
�إىل �صراعات دينية وح�ضارية ،وفر�ضت
حتالفات وتخندقات ج��دي��دة ينتفي فيها
احلديث عن تاريخ من الثقافات الليربالية
ون�������ض���ال ق�����وى ال���ي�������س���ار وق������وى ال��ت��ح��رر
ال��وط��ن��ي مقابل و���ض��ع ال��ك��ل وحت��دي��دا يف
ال�شرق الأو�سط يف �سلة ال�شرق امليثولوجي
ال���������س����ح����ري امل�������ع�������ادي حل������داث������ة ال����غ����رب
ومن���وذج �سيا�ساته و�أف��ك��اره  ،و�أراد العقل
االنكلو�ساك�سوين ال�سيا�سي وال��ط��ه��راين

�أن ي�������ص���دق م����ا ك���ان���ت ت���ق�ت�رح���ه ال����ق����راءة
املا�سونية وال�صهيونية واالنكلو�سك�سونية
من �أن املعي�ش دون ع��دو �أم��ر غري واقعي ،
ف��ب��دون وج���دود الأخ���ر ال��ع��دو يفقد العقل
ال�����س��ي��ا���س��ي الأم���ري���ك���ي حت���دي���دا مت��ا���س��ك��ه
وت�����ص��ب��ح اال���س�ترات��ي��ج��ي ع��م��ي��اء  ،ف��ال��دور
ال���ذي يلعبه الآخ����ر ال��ع��دو ه��و دور حا�سم
ي���غ���ذي دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ال���ث���ق���اف���ة الأم���ري���ك���ي���ة
ال��ت��ي ب����دون ت���وف���ره ت��ف��ق��د م�ب�رر وج��وده��ا
وت��ت��ع��ر���ض للتف�سخ واالن��ه��ي��ار �.أن متييز
العدو،يف العقل ال�سيا�سي الأمريكي �أ�سهل
م��ن متييز ال�صديق  ،والتعامل م��ع الأول
و�سيلة لتو�ضيح طموحات اال�سرتاتيجية
واحل�����ص��ول ع��ل��ى ال���داف���ع الأ���س��ا���س��ي ب�شكل
مكثف يف �إطار ال�سيا�سات العاملية  ،ويحقق
جت����اوز ال��ت��ن��اق�����ض��ات ال��داخ��ل��ي��ة االم��ري��ك��ي��ة
املهي�أة يف كل �آن لالنفجار ل�صالح توجيه
م�����س��ار ال���ق���وة مب���ا حت��م��ل��ه م���ن ت��ن��اق�����ض��ات
�صراعية نحو ذاك الآخ��ر العدو ،وال ميكن
و���ص��ف ه���ذه ال��ت��ح��والت ال��ت��ي جت���ري على
النطاق العاملي عموما ويف ال�شرق االو�سط
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص اال مب��ظ��اه��ر ح��رب
ب�����اردة ���س��اخ��ن��ة ج���رى ب��ح��ث��ه��ا وال��ت��خ��ط��ي��ط
ل���ه���ا يف دوائ���������ر امل����ؤ����س�������س���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
واال�ستخبارية ومراكز الأبحاث والدرا�سات
الأمريكية لل�سيطرة على ال�شرق العربي
ك���م���ف���ت���اح ل��ل�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى ال�����ع�����امل ،ع�بر
خمتلف ال��و���س��ائ��ل ال�سيا�سية والع�سكرية
واالقت�صادية والأمنية والثقافية  ،و�إغراقه
يف �أزم�����ات م��ت��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال�صعد

 ،ح��ت��ى �أ���ص��ب��ح��ت ت��ل��ك الأزم������ات ���س��م��ة متيز
املنطقة  ،وتكاد ال تخلو دولة من دول املنطقة
م��ن �أزم���ة ت�ستنزف عنا�صر ال��ق��وة لديها .
من منطق احتكار القوة وثقافة العنف
امل�����ؤدل����ج وو����ض���ع م���ع���اي�ي�ر غ��ري��ب��ة عجيبة
للعالقات الدولية ن�صبت الواليات املتحدة
نف�سها حكما وخ�صما رغم انف �أكرثية الدول
وال�شعوب املنتهكة حقوقها  ،وهكذا بات العامل
العربي وج���واره م�سرحا للعنف الأمريكي
امل�ؤدلج وللثقافة العدوانية التي �صنعت تلك
اجلبهات املفتوحة حلروب و�صراعات مدمرة
،ومار�ست خمتلف �أ�ساليب التدخل اخلارجي
يف �ش�ؤونه الداخلية كال�ضغوط الع�سكرية
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق���ت�������ص���ادي���ة وال��ع��ق��وب��ات
اجلماعية واحل�صار ون�شر الفو�ضى الهدامة
وا�ستباحة �سيادة دول��ه وامنها وا�ستقرارها
لتكري�س نفوذها وهيمنتها ونهب ثرواتها .
ان الرغبة الأمريكية يف ال�سيطرة على
ال�شرق الأو�سط ونفطه و�إع��ادة ت�شكيله وفق
امل�صالح الأمريكية والإ�سرائيلية كانت وما
ت���زال اح���د �أه���م م��ك��ون��ات �إ�سرتاتيجيتهم،
ل��ك��ن ق�����درة �أم���ري���ك���ا ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��م مب�����س��ار
الأح�����داث تبقى �أ���س�يرة ع��وام��ل �شتى منها
م��ا يت�صل ب�شيخوختها امل��ب��ك��رة وم��ن��ه��ا ما
ي��ت�����ص��ل ب�����دول و ق����وى امل���ق���اوم���ة وامل��م��ان��ع��ة
الع�صية ع��ل��ى ال��ت��دج�ين واالح���ت���واء ،ومنها
�أي�ضا ما يتعلق باملتغريات الدولية .ال �شك
يف ان ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ق���وة ك�ب�رى لي�س
على امل�ستوى الع�سكري �أو االق��ت�����ص��ادي �أو
ال�سيا�سي فقط و�إمنا وبالدرجة الأوىل على

م�ستوى التعايل والنفاق والعبث مب�صائر
ال�شعوب و بات هذا كله �سمات من الهوية
الوطنية الأمريكية والهوتها ال�سيا�سي .
وم����ن دواع������ي ال�����س��خ��ري��ة � ،أن ت��ب��ذل
وا�شنطن جهد �إم��ك��ان��ه��ا للظهور مبظهر
ال���دول���ة الأك��ث��ر رع���اي���ة حل��ق��وق الإن�����س��ان
واالدع������اء ب��وق��وف��ه��ا �إىل ج��ان��ب ال�����ش��ع��وب
العربية وه��ي ال��دول��ة الأك�ث�ر ع��داء لهذه
ال�شعوب وتطلعاتها الوطنية والقومية
ومل���ق���اوم���ت���ه���ا ����ض���د ال�����ع�����دو ال�����ص��ه��ي��وين
وممانعتها مل�شاريع الهيمة وفر�ض النفوذ،
 ،ودائ��م��ا م��ا تتبنى ال�سيا�سة الإ�سرائيلية
�إىل حد اال�سرلة وجتد امل�بررات للإرهاب
ال�����ص��ه��ي��وين ب��ذري��ع��ة ح��م��اي��ة ام���ن ال��ك��ي��ان
ال�������ص���ه���ي���وين  ،وق�����د ج�����س��د ت���رام���ب���ه\ه
ال�������س���ي���ا����س���ات ال���ت���ي ان��ت��ه��ج��ت��ه��ا االدارات
االمريكية ال�سابقة با�شع �صورها ووقاحتها
وعن�صريتها وغبائها واىل حد كبري جنونها
.بهدف �صياغة �شرق �أو�سط جديد بهيمنة
�أمريكية �إ�سرائيلية و�أدوات اقليمة عميلة
وم��ارق��ة باعت م�صائرها وم�صائر دولها
و�شعوبها وع��ل��ى را���س��ه��ا م�صري فل�سطني
و�شعب فل�سطني لل�شيطان .لواجلديد يف
الأمر ان ترامب هذا ال�شايلوك الأمريكي
بامتياز  ،العن�صري والغبي ج�سد التحالف
غ�ير امل��ق��د���س ب�ين امل�سيحية ال�صهيونية
والآيباك و�إ�سرائيل �إىل احلد الذي �أمكن
�أن تبنى عليه �سيا�سات �أمريكية خالية من
واالل��ت��زام مبقايي�س الأع���راف والقوانني
الدولية  ،فحماية �إ�سرائيل وجرائمها �ضد
ال�شعب الفل�سطيني  ،واال���س��ت��ي�لاء على
�أم��وال النفط  ،و�إقامة قلعة ع�سكرية بني
�سوريا و�إي���ران على تخوم �آ�سيا الو�سطى
خطوات ال بد منها النفاذ م�شروع �أمريكا
الإمرباطوري وم�شروع �إ�سرائيل الكربى .
ال���ي���وم ���س��ق��ط ن���رم���ب ورمب����ا ت�سقط
برحيلة �صورة االعظى عن االمرباطورية
ال��ي��ان��ك��ي��ة وك�����ش��ف��ت ع���ن ع��م��ق االن��ق�����س��ام
ال��ذي تعي�شه ال��والي��ات املتحدة ،واالزم��ات
ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن��ه��ا ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال�صعد
االجتماعية وال�سيا�سية والكورونية على
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امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي وال�����دويل .ول��ك��ن ه��ن��اك م��ن ي���رى يف
ال�سنوات الأربع الأخرية �أ�سا�ساً �صلباً ميكن البناء عليه،
حني يتع ّلق الأمر بال�سيا�سة اخلارجية لأمريكا ،وال �سيّما
اللوبي الإ�سرائيلي ،مم َّث ًال ب�إحدى ّ
منظماته «الطليعية»،
«معهد الدفاع عن الدميوقراطية» ،مل ينتظر دخول
ج��و ب��اي��دن �إىل ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض ل��ي��ب��د�أ حملته للدفاع
عمّا ينظر �إليه على �أنّ��ه «�إجن��ازات» للرئي�س الأمريكي
ال�سابق يف ميدان ال�سيا�سة اخلارجية ،ول��دع��وة خلَ ِفه
�إىل البناء عليها .وخا�صة اال�ستمرار يف انتهاج �سيا�سة
«ال�ضغوط الق�صوى» جتاه �إي��ران ،وممار�سة املزيد من
ال�ضغوط على حلفاء «حزب اهلل» يف الداخل اللبناين.
ويف كل االح���وال �سينوء ،ب��ادن حتت ع��بء الكثري
من امل�شاكل والق�ضايا ال�شائكة التي �سيجدها انتظاره
وحت��دي��دا يف ال�سيا�سة اخلارجية .وااله��م بالن�سبة لنا
هو ال�شرق الأو�سط او ما ي�سمى غرب ا�سيا  .هناك ملف
فل�سطني  ،وح��ق��وق �شعب فل�سطني يف تقرير امل�صري
وح��ق ال��ع��ودة فقد قطع ت��رام��ب ���ش��وط��اً ك��ب�يراً حتى ال
يغادر البيت الأبي�ض قبل حتويل م�آرب ال�صهيونية �إىل
حقائق قائمة على الأر����ض الفل�سطينية �ضم ال�ضفة
واجل����والن الفل�سطيني ،واجل����والن ال�����س��وري ،و�أغ����وار
الأردن ،لإ�سرائيل .كما يرث بايدن احلرب على اليمن
وتفرعاتها .وهي ال�صفقات التي و ّقعها ترامب مع ابن
�سلمان واب��ن زاي���د ...و�صفقات املطبعني مع �إ�سرائيل
برعاية �أمريكية ..وال �شك يف �أن قمة «جمل�س التعاون
(ال���ت����آم���ر) اخل��ل��ي��ج��ي» ال��ت��ي عُ���ق���دت �أخ���ي��راً يف ال��ع�لا،
ك��ان��ت م��ن تخطيط م�ست�شار ت��رام��ب ج��اري��د كو�شرن
وت��رت��ي��ب��ه .ومل ي�����ش��ر ال��ب��ي��ان �إىل االت���ف���اق���ات ال�����س��ري��ة
احلقيقية التي تن�صب مبعظمها على برنامج �إن�شاء
حلف ع�سكري بقيادة �إ�سرائيل (و�إن ك��ان علم �أمريكا
من�صوباً) لتوجيه �ضربات �إىل حم��ور امل��ق��اوم��ة ال��ذي
تقوده �إيران.واالرجح ان يكون ملف العودة اىل االتفاق
ال��ن��ووي م��ع اي����ران غ��ل��ى را����س اول���وي���ات ادارة ب��اي��دن .
باخت�صار �شديد �إن امللفات الثالثة التي قد ت�سيطر
على �أجندة بايدن هي ملف العالقة مع �إي��ران ،وملف
ال��ع�لاق��ة م��ع �إ���س��رائ��ي��ل ،وم��ل��ف ال��ع�لاق��ة م��ع الأن��ظ��م��ة
ال�����س��ل��ط��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة خ��ا���ص��ة يف م�����ص��ر وال�����س��ع��ودي��ة
والإم������ارات.و يجب التنويه �إىل �أن���ه م��ن غ�ير املتوقع
�أن حت��ت��ل املنطقة ال��ع��رب��ي��ة �أه��م��ي��ة ك��ب�يرة يف توجهات
ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة الأم�يرك��ي��ة يف عهد ب��اي��دن بوجه
ع����ام ،وه����ذا الأم�����ر م����رده �إىل �أ���س��ب��اب ع���دي���دة بع�ضها
يتعلق ب��ر�ؤي��ة ب��اي��دن ،والتي ال تختلف كثريا عن ر�ؤي��ة
ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي ال�����س��اب��ق ب����اراك �أوب���ام���ا ،لل�ساحة
ال��ع��امل��ي��ة ،ومل�����س��اح��ات وم��ل��ف��ات ال�����ص��راع ال����دويل ،وال��ت��ي
تعطي �آ�سيا واملحيط الهادي �أولوية على كل ما عداها.

وا�شنطن -ال تغيري ل�سيا�ستها يف املنطقة
بسام عليان

بعد االنتخابات الأمريكية وفوز بايدن
بالرئا�سة الأمريكية اجلديدة ،/2021/
هل تغيرّ الواليات املتحدة الأمريكية من
م�سارها يف منطقتنا العربية �أو فيما ُي�س ّمى
مبنطقة (ال�شرق الأو�سط)؟.
فالواليات املتحدة الأمريكية تعترب
منذ عقود ،القوة اخلارجية املهيمنة يف
منطقتنا هذه بعد �أن ح ّلت مكان بريطانيا
وفرن�سا لأداء هذا ال��دور اال�ستعماري يف
�أعقاب احل��رب العاملية الثانية .وبعد �أن
تخ ّلت عنه رو�سيا بعد انهيار الإمرباطورية
ال�سوفييتية .وم��ع ذل��ك تواجه الواليات
املتحدة الأمريكية اليوم حت��د ّي��ات �أكرب
م��ن �أي وق��ت �آخ���ر ،فال�شعوب يف املنطقة
�أ�صبحت تعي حقيقة الهيمنة الإمربيالية
الأم��ري��ك��ي��ة ،وال يخفى على ال�شعوب ما
ت�شنّه الإدارات الأمريكية املتعاقبة من
ح���روب م��د ّم��رة م��ا ت���زال تت�س ّبب بقتل
وجرح �أعداد هائلة من الأبرياء ،وفر�ضت
عقوبات على �أعداء مزعومني ،والأهم من
هذا ك ّله و�ضعت الكيان ال�صهيوين يف �صميم
�سيا�ساتها يف املنطقة .فهل ب�إمكان وا�شنطن
ا�ستعادة �سمعتها امللطخة ،هل ت�ستطيع
تغيري امل�سار الذي ت�سلكه!!..؟
واق���ع احل���ال ي��ق��ول �أ ّن����ه ي��ت��ط� ّل��ب من
وا�شنطن �إع��ادة ت�أهيل ومراجعة جذرية
لل�سيا�سات الأمريكية الراهنة ،وحتى بعد
انتخاب بايدن فال يوجد �أي م�ؤ�شر �أب��د ًا
على ذل��ك .فكثري من املراقبني واملحللني
ال�سيا�سيني ،يقولون �إنّ بايدن لي�س �أف�ضل
حا ًال من �سابقه ،فر�ؤ�ساء الواليات املتحدة
الأمريكية عندهم وف��اء �أع��م��ى يكنّونه
للكيان ال�صهيوين (�إ���س��رائ��ي��ل) ،وك ّلهم
يتعهدون وب�شكل متكرر باحلفاظ على
�أم���ن ه��ذا الكيان ال�صهيوين ،ويتعهدون
مب�ساعدته بالقوة الع�سكرية ال�لازم��ة.
و�إىل الآن مل ي ��أت �إىل ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة �أي رئ��ي�����س ي�سعى للتو�صل
�إىل "حل عادل" لل�صراع الإ�سرائيلي –
الفل�سطيني ،ب��ل بالعك�س ك��ل ال��ر�ؤ���س��اء
الأمريكيني يك ّر�سون االحتالل الإ�سرائيلي
ل�ل��أرا����ض���ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ،وي�����ؤي����دون
اال�ستيطان ،وي����ؤ ّك���دون على وج���ود هذا
الكيان ال�صهيوين على الأر�ض الفل�سطينية.

�إذن ..ملاذا تت�ش ّبث وا�شنطن �إىل هذا احلد
بدورها كطرف منحاز للكيان ال�صهيوين �ضد �أي
"حل عادل" للق�ضية الفل�سطينية ،وفوق ذلك
هي طرف مت�آمر ع�سكري ًا يف املنطقة ب�أكملها،
وتتدخل ع�سكري ًا للتح ّكم مب���وارد النفط
وال��غ��از الكبرية يف املنطقة ع��ن طريق ن�شر
قواعدها الع�سكرية .وال�شعوب العربية تعي
متام ًا �أن ن�شر القواعد الع�سكرية الأمريكية
يف منطقتنا ،بالإ�ضافة �إىل نهب ال�ثروات من
بالدنا يقوم على حماية الكيان ال�صهيوين،
من خالل التزام الواليات املتحدة الأمريكية
علن ًا ودون مواربة �ضمان (التف ّوق النوعي
الع�سكري) لإ�سرائيل� ،أي قدرتها على هزم �أي
تك ّتل من جريانها ،وقد �أُدرجت هذه ال�ضمانة
خط ّي ًا يف القانون الأمريكي .وتقوم الواليات
املتحدة الأمريكية بو�ضع �أحزاب وتنظيمات
على الئحة الإرهاب ،فقط لأنّ هذه الأحزاب
وه��ذه التنظيمات ت�سعى حلماية �شعوبها يف
فل�سطني ويف لبنان من �أي هجوم �صهيوين –
�إ�سرائيلي.
وتقوم جميع الإدارات الأمريكية املتعاقبة
وتبذل ق�صارى جهدها يف تدمري حمور املقاومة
ال��ذي يحاول التح ّكم بالنفوذ ال�صهيوين –
الإ�سرائيلي يف منطقتنا ،ويبدو �أن ق�سم ًا كبري ًا
من احلملة الأمريكية يرمي �إىل ح�ض �إيران
على الإذعان ،مدفوع بالرغبة يف الق�ضاء على
�أي تهديد كامن للهيمنة الإ�سرائيلية .وال
يحق لأحد تقدمي الإغاثة لل�شعب املحا�صر
يف غزة ،وللأ�سف ..كلما يزيد دفاع الواليات
املتحدة الأمريكية عن الكيان ال�صهيوين،
تقرتب الأنظمة العربية الرجعية �أكرث من
وا�شنطن ،بل يتهافتون عليها طمع ًا بر�ضاها
عليهم وعلى �أنظمتهم ّ
اله�شة.
خال�صة ال��ق��ول� :إنّ ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ب��ج��م��ي��ع �إدارات����ه����ا ال�����س��اب��ق��ة
وت�صريحات الإدارة اجلديدة ،ال تريد توازن
ق��وى يف املنطقة ،وت��ري��د للكيان ال�صهيوين
�أن يظل هو الغالب وه��و املتح ّكم يف �سيا�سة
املنطقة ،وال تريد ح ًال للق�ضية الفل�سطينية،
وتريد ملنطقتنا العربية والإ�سالمية �أن تظل
م�ضطربة لفر�ض قراراتها بالقوة على �شعوب
املنطقة املغلوب على �أمرها...
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ثقافة
تلج�أ املجتمعات �إىل تراثها احل�ضاري
كو�سيلة للمقاومة واال�ستمرار ،و�أ�سا�س ت�ستند
عليه يف اث �ب��ات هويتها ووج��وده��ا ،وملواجهة
�أي ع��دوان يطالها �أو يطال �أر�ضها .من هنا
وج��ب على ال�شعب الفل�سطيني ال�ع��ودة لرتاثه
وا��س�ت�خ��دام��ه يف م��واج�ه��ة ال �ع��دو ال�صهيوين،
وذلك بالعمل على جمعه وتوثيقه و�إعادة تدويره
وت�ط��وي��ره ،مب��ا يتنا�سب م��ع احل�ي��اة املعا�صرة
ومب��ا يتنا�سب مع التطور واحل��داث��ة ،وتوظيفه
يف املجتمع ودجم��ه ب�برام��ج التعليم والرتبية
وتن�شئة الأط �ف��ال وتثقيفهم ،مب��ا ي�ضمن لهم
�شخ�صية ق��وي��ة م �ت��وازن��ة ت�ستطيع جمابهة
خمتلف التحديات بعزم و�إ� �ص��رار ،بعيدة عن
�أ��ش�ك��ال االن �ح��راف يف جمتمع �سريع التطور
والتقلب ،متعدد الوجوه ،غلبت عليه التكنولوجيا
احلديثة واالت���ص��االت ال�سريعة غ�ير املقرونة
بوجود رقيب �أو ح�سيب ،و�ساهمت يف تقوي�ض
ال�ع�لاق��ات ال�شخ�صية وح��رم��ت الأط �ف��ال من
اللقاءات االجتماعية .فبدلت الألعاب اجلماعية
ب�ألعاب �إلكرتونية و�أدخلته يف حمادثات وحياة
افرتا�ضية ،ووفرت له جميع �أنواع الت�سلية التي
�أغنت الطفل عن الذهاب للرحالت والفعاليات
امل��در��س�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ،وب��ال�ت��ايل قللت من
جتاربه ال�شخ�صية ،مما جعل تلقفه االجتماعي
ب�سيط ،وقل�صت من ارتباطه مبا�ضيه وتراثه.
فهو حبي�س غرفته وكتبه املدر�سية املحدودة
الأفكار والتجارب النظرية و�ألعابه الإلكرتونية
التي تعطيه ما يطلبه منها فقط وجتعل منه
بط ًال فت�شبع له غ��روره دون �أي جهد منه ،يف
حني جنده وقد ابتعد عن احتكاكه بجده وجدته
و��س�م��اع الق�ص�ص واحل �ك��اي��ات منهم بلهجة
فل�سطينية دافئة ،ومرافقة جده للحقل �أو للعمل
�أو حتى للدكان .يف حني ابتلي الطفل الفل�سطيني
ب�شكل خا�ص باحتالل وهيمنة و�سلب لأر�ضه
و�أمالكه و�سرقة طفولته وت�شويه براءته ،فان�شغل
الطفل يف فل�سطني مع جمتمعه و�آبائه و�أجداده
بحياة امل�ق��اوم��ة وال�ك�ف��اح وال��دف��اع ع��ن �أر��ض��ه
وك��رام�ت��ه ،يف ح�ين ع��ا���ش الطفل الفل�سطيني
خارج فل�سطني بعيد ًا عن �أر�ضه وتراثه وعاداته
وتقاليده التي متار�س �ضمن �أر�ضه وتتنا�سب مع
مناخها وتربتها وحجارتها و�شم�سها ومطرها.
ك��ان �أق ��وى ��س�لاح مل��واج�ه��ة ه��ذا االب�ت�لاء
ه��و التم�سك ب��ال�ت�راث الفل�سطيني العربي
ال��ذي عمل املحتل ج��اه��د ًا على طم�سه وحموه
وت�شويه مالحمه وبالتايل �سرقته ون�سبه لنف�سه
يف حم��اول��ة لإث �ب��ات ح��ق غ�ير ��ش��رع��ي وت��اري��خ
م��زوّر �ضمن خطة اح�ت�لال متعددة العنا�صر
واالجتاهات.
�إن ال��دع��وات ال�ت��ي ن ��ادت بقطع ال�صلة
باملا�ضي واال�ستهانة ب��أجم��اده واالعتقاد ب�أن
التقدم هو التنكر للرتاث ،الذي �صور على �أنه
�سجن وهو يف احلقيقة ف�ضاء للتحرر وارتياد
الآف��اق ،هي جميعها دع��وات ا�ستعمارية تهدف
ملحو الرتاث والهوية الفل�سطينية العربية ومن
ثمّ �سرقتها وبناء ح�ضارة كاذبة على �أ�سا�سها،
وبالتايل هي نداءات �إغواء وت�ضليل يجب ك�شفها
وحماربتها عن طريق العودة للرتاث الأ�صيل
بعيد ًا عن الد�سّ والكذب واالفرتاءات .فاحلداثة
واملعا�صرة لي�ست �سوى ح�صيلة التفاعل بني
خمتلف جوانب احلياة االجتماعية واالقت�صادية
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والثقافية فلوال التجارب واالكت�شافات ال�سابقة
القدمية مل ولن ن�صل للحداثة والتطور .فتنمية
ال �ت��راث ال ت�ع�ن��ي االن �� �ص��راف ع��ن احل��ا��ض��ر
وال�ن�ك��و���ص وال�ت�ق��وق��ع �ضمن امل��ا��ض��ي والعي�ش
خلف ق�ضبانه ،وامن��ا املق�صود هنا هو احتواء
املا�ضي وارتياد مكوناته التي تتنا�سب مع �أر�ضنا
الفل�سطينية بكل م��ا حتمله م��ن ت�ن��وع زم��اين
وم�ك��اين ،وا�ستيعابه وه�ضمه الت�خ��اذه �أ�سا�س ًا
لبناء احلا�ضر والتطلع للم�ستقبل.
ول �ل��و� �ص��ول ل �ه��ذه ال��درج��ة امل�ت�ن��اه�ي��ة من
اله�ضم واال�ستيعاب علينا التوجه نحو الطفل
الفل�سطيني ،فللرتبية دور هام لتن�شئة الطفل
وت�ك��وي��ن �شخ�صيته حتى يتمثل قيم جمتمعه
ويحافظ عليها ،لت�ساعده على التم�سك بتاريخه
ال�ع��ري��ق وما�ضيه ال��ذي ي�ستمد منه التجربة
والعربة والفائدة ولغته العربية ومعرفة لهجته
الفل�سطينية ،كما ت�ساعده على احلفاظ على
هويته و�أ�صالته وخ�صو�صية ثقافته .وهي خطوة
مهمة يف مواجهة العدو ال�صهيوين.
ي �ك��ون ح�ف��ظ ال �ت�راث بتوظيفه يف تربية
الطفل ،وذلك با�ستخراج منوذج ًا تربوي ًا �صحيحا
ومتطورا يتنا�سب مع فطرة �أطفالنا وجمتمعاتنا
وحياتنا الع�صرية احلديثة .فالرتاث ينبوع ثري
للفكر والفن ما ي�ساعد على التوا�صل احلي بني
ما�ض وم�ستقبل ،ويتيح للطفل مقدرة على ر�ؤية
�أف�ضل للوجود ووعي �أعمق للحياة املحيطة فتكون
احلبال مو�صولة بني الأول�ين والآخرين ،وتبقى
القيم حار�س ًا لبناء الإن�سان .وفيما يلي درا�سة
�سريعة لأ�شكال ال�تراث الفل�سطيني الالمادي
التي ميكن �أن تنقل لأطفال ب�أ�ساليب مب�سطة
قريبة من ا�ستيعابهم متدرجة بح�سب �أعمارهم.
وال�سري التاريخية
ومنها الأدب وال�شعر والق�صة ّ
وفنون الغناء والرق�ص والزيّ ال�شعبي واللوحات
الت�صويرية والألعاب ال�شعبية.
يحتاج توظيف ال�ت�راث يف ع��امل الطفولة
�إىل متم ّر�س �أو مبدع حقيقي ،ي�ستطيع �أن يختار
م��ن ه��ذا ال�ت�راث م��ا يتنا�سب م��ع عقل الطفل
املتلقي ويقدمه له بطريقة فيها املتعة والت�شويق،
وب�أ�سلوب ع�صري يتنا�سب مع الوقت الراهن.
وذلك عن طريق ا�ستخدام اجلماليات الب�صرية
التي جت��ذب الطفل امل�ع��روف ب�سرعة البديهة

وا�ستخدم اللغة العربية واللهجة الفل�سطينية
والرموز ال�شائعة ،وهو الأمر الذي من �ش�أنه بعث
احلياة يف هذا الرتاث وجتديده .عندها تتحقق
معادلة مزج الأ�صالة باملعا�صرة.
احلكاية ال�شعبية
ن��ذك��ر م��ن �أ� �ش �ك��ال ال�ت��راث ال �ت��ي ميكن
توظيفها يف تربية الطفل ،احلكاية ال�شعبية
التي امتلكت خط ًا درامي ًا ي�أ�سر القلوب وي�شد
الأن�ف����س وي��وا��ص��ل االجن ��ذاب ،وحتكي بطوالت
تاريخية خمت�صرة بتمثيل احلركة .فقد كانت
ت��روى بتف�صيل احل��دث للكبار كق�صة �أب��و زيد
الهاليل وعنرتة ،وهناك �أي�ض ًا �ضمن احلكايات
ال�شعبية حكايات احليوانات التي يتم احلديث
من خاللها عن الق�ضايا الفكرية والإن�سانية مثل
كتاب كليلة ودمنة الذي يحمل قيم وفكر وطرافة
وحداثة في�ألفها الطفل ب�سهولة ويُ�سر � ،إ�ضافة
�إىل حكايات اخل��وارق التي جتذب الأطفال ،ملا
يجدون فيها من تعبري عن طموحاتهم و�أحالمهم
�سيما و�أنها تنفذ �إىل �أعماقهم وعقلهم الباطن
وتلعب دور ًا فاع ًال يف اثارة ما يختزن يف عقولهم.
ع ��امل امل���س�ت�ح�ي�لات ه��و ال��ع��امل امل�ح�ب��ب
ل�ل�أط �ف��ال ع�ن��دم��ا حت��ول ال���س��اح��رة ال���ش��ري��رة
البطل �إىل حيوان �أو طري ،لذا كان يف ق�ص�ص
ع�لاء الدين وعلي بابا وال�سندباد وق��ع خا�ص
يف نفو�سهم ،وه ��ذا ال ي�ت�ع��ار���ض م��ع ع�صرنة
احلكايات ال�شعبية واالن�ت�ق��ال بها م��ن مرحلة
الأ�سطورة الوهمية �إىل اخليال املمزوج بالفكر
واخليال العلمي  .ولكن يجب احلذر واالنتباه من
الق�ص�ص التي حتمل الرعب والإره��اب للطفل
ال��ذي يهدد �أمنه الداخلي وي�ضعف نف�سيته يف
مواجهة الأحداث� .إن تلك احلكايات قا�سية على
الطفل تقتل فيه مبادئ احلب واجلمال واحلرية
وال�شخ�صية والثقة بالنف�س .
ه��ك��ذا ع �م��ل امل � � ��وروث ال �ث �ق��ايف ل�صقل
�شخ�صيات �أط �ف��ال جمتمعه وتعزيز اميانهم
ب ��أجم��اده��م و�أجم� ��اد �أم�ت�ه��م واالح� �ت ��ذاء بها.
واع�ت�بر �أن ت��وايل التذكري باملوقف والأم��اك��ن
وال�شخ�صيات التاريخية العريقة ميثل احدى
الو�سائل الهامة يف التغذية الروحية وال�صقل
النف�سي ،وبناء ال�شخ�صية على �أ�س�س ودعائم
�سليمة للنهو�ض ب��ال��واق��ع احل ��ايل ودف �ع��ه �إىل
ميادين التحرر والتطور  .وذل��ك ب�إ�سقاط تلك
الق�ص�ص واحلكايات على واقع فل�سطني و�أهلها
فنجد يف تلك الق�ص�ص ق�ص�ص الأنبياء على
�أر�ض فل�سطني ،وذاك امل�سافر الذي يتوق للعودة
�إىل بلده ،وبطل يحارب �أعدائه ،وهناك ق�ص�ص
احليوانات التي تبني بيوتها على �أر�ضها وتقاتل
من �أجل قوت يومها...الخ
�إن عملية الإبداع الأدبي عملية جماعية فال
يعرف ن�ص ويعرف قائله �إال فيما ندر ف��الأدب
ال�شعبي يعرب عن فكر جماعي وهو املف�صح عن
الواقع وهو الأكرث ت�سجي ًال .
ا�شتمل الأدب ال�شعبي على م ��ادة غنية
مت�صلة بالأطفال ومناغاتهم ،و�أخرى عربت عن
حبهم والتعلق بهم ،وثالثة ات�صلت بالتميز بني
الفتى والفتاة ،ورابعة حتدثت عن الو�صايا لهم،
وخام�سة نقلت م�شاعر الآب��اء جتاه الأبناء وهم
بعيدون عنهم ،و�ساد�سة تناولت ما يتمنى الأب

د.نجالء الخضراء*
ان يكون عليه ابنه و�أخ��رى حتدثت عن لوعتهم
وح�سرتهم عند فقدهم .تقول فاطمة الزهراء يف
ترقي�ص ابنها احل�سني:
لي�س �شبيه ًا بعلي
ان ابني �شبه النبي
هكذا خاطب الأدب ال�شعبي الطفل منذ
�أن كان �صغري ًا فرتاوحت الأنغام واختلفت ،من
الهادئة عند النوم �إىل الأنغام املتواترة ال�سريعة
يف �أوق��ات اللعب والطعام� .أما امل�ضمون فغالب ًا
ما حملت تلك الأغاين م�ضمون ًا ديني ًا عقائدي ًا،
حملت �أدع�ي��ة التح�صني واحلماية و�أ�ساليبها
وال�صالة على النبي ،وبع�ضها ت�ضمن كلمات
الإعجاب واحلب طالبة بها تهدئة نف�س الطفل
وراحته� ،أو �أنها حملت كلمات املداعبة ب�أ�ساليب
اللعب وت�سلية الطفل.
نام ميّا نام تاجبلك طري احلمام
و�أغاين الألعاب مثل:
قرمي�شة يا قري�شمه يا حبة املنيم�شة
�أما الأغنية الفل�سطينية فقد متيزت بعدة
مميزات من �ش�أنها ان ت�صقل �شخ�صية الطفل
الفل�سطيني وتدعم ثقافته ،وتعطيه �شحنة قوية
من الثقة بالنف�س والقوة ،وهي ت�ساعده �أي�ضا
يف اال�ستيعاب ال�سريع ،وا�ستخدام التلميحات
اللفظية .فهي �أغ ��اين �ضاربة يف عمق املكان
� �ش �ه��دت ع �ل��ى ال �ع�لاق��ة ال��وث �ي �ق��ة ب�ي�ن ال�شعب
الفل�سطيني واملكان والن�شاط الذي كان ميار�س
اثناء ترديد تلك الأنا�شيد والأغاين� ،سواء كانت
وطنية �أو قومية �أو اجتماعية� ،إذ عرب من خاللها
عن �أفراحه و�أتراحه مب�شاعر �صادمة جيا�شة.
من �أه��م تلك القوالب املو�سيقية امليجانا
والعتابا والدلعونا واجل�ف��را ...ال��خ ،كانت تلك
القوالب م�شابهة لغريها من النغمات والأغاين
خ��ارج فل�سطني خا�صة يف بالد ال�شام� ،إال �أنها
وبعد النكبة حملت م�ضامني املقاومة وحملت
ن�صو�ص م�ستحدثة عربت عن �شعور الفل�سطيني
جت ��اه امل��رح �ل��ة اجل��دي��دة و�أ� �ص �ب �ح��ت ت�غ�ن��ى يف
املنا�سبات:
م��ن ��س�ج��ن ع �ك��ا ط�ل�ع��ت ج� �ن ��ازة حممد
جمجوم وف�ؤاد حجازي
ج ��ازي عليهم ي��ا �شعبي ج ��ازي امل�ن��دوب
ال�سامي وربعه عموم ًا
�صاحبت تلك الأنا�شيد املغناة املو�سيقى
وحركات راق�صة حمرتفة ت�سمى الدبكة ،وهي
جزء ال يتجز�أ من الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية
بد�أت معها منذ غابر الأزمان و�أ�سهمت معها يف
الإ�شارة �إىل �أ�صالة ال�شعب الفل�سطيني وجتذره
ب�أر�ضه.
تبد�أ الدبكة بدخول الراق�صني �إىل ال�ساحة
مت�شابكي الأي��دي للداللة على عمق الوحدة ،ثم
تبتدئ حركاتهم ببطيء كداللة على بداية احلياة
وت�ستمر بالقفز �إىل العلى لتدل على احليوية
والنمو ،وتعود لتهد�أ من جديد مع ا�صدار �أ�صوات
وحركات وجدانية تعيد الفل�سطيني �إىل جذوره
الأوىل وتدعم تالحمه وا�ستمراره يف ال�صمود
والبناء .كما ي�شري ال�سري الهادئ �إىل اال�ستعداد
بينما دق الكعب ي�شري �إىل الثقة وال�صمود والقوة
يف اثبات الذات .
*باحثة يف الرتاث
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امل�ؤلف وامللحن واملوزع املو�سيقي ح�سني نازك
حار�س الذاكرة والرتاث الفل�سطيني
موسى مراغة
-يا شـــــعيب يا عود الند _ يا أغلى من روحي عندي

-واهلل ألزرعك بالدار يا عود اللوز األخــــضر

-أبو إبراهيم ودع عز الدين _ دمه عربي وقلبه فلسطيين

-من سجن عكا وطلعت جنازة حممد مججوم وفؤاد حجازي

-أشهد يا عامل علينا وع بريوت ،أشهد للحرب الشعبية

و�أغ���اين و�أنا�شيد بالع�شرات ال يت�سع امل��ج��ال لذكرها هنا،
عندما نذكرها يتبادر مبا�شرة �إىل ذهننا امللحن وامل�ؤلف املو�سيقي
املو�سيقار ح�سني نازك �أبن مدينة القد�س.
ح�����س�ين ن�����ازك ال�����ذي ���س��ج��ل ا���س��م��ه يف ���ص��ف��ح��ات امل���ؤل��ف�ين
املو�سيقيني اخل��ال��دي��ن ع�بر رحلة عطاء ام��ت��دت لأك�ثر م��ن 50
عاماً .ول��ه يعود الف�ضل يف حفظ ال�تراث الفل�سطيني ،و�إع��ادة
�صياغته وتقدميه ب�شكل فني راق ،وال��ذي �أ�سهم يف رفد احلياة
املو�سيقية والفنية على خمتلف �أ�شكالها و�أنواعها ،والذي حلن
الأغ��ن��ي��ة والن�شيد والأه����زوج����ة ،و�أل����ف املو�سيقى الت�صويرية
للم�سرح وال�سينما والتلفزيون و�أ�سهم يف الأغنية املوجهة للطفل
من خالل الكثري من الأغاين وامل�سالت والأعمال الفنية.
ولد املو�سيقار ح�سني نازك يف �إحدى حواري القد�س العريقة
عام  ،1942جاور امل�سجد الأق�صى ،وجال يف �أزفة القد�س و�أ�سواقها
وخاناتها ،بعد ح��رب ح��زي��ران  ،1967ن��زح �إىل الأردن ،وبعدها
ب�سنتني وا�صل الرحلة وحطت به الرحال يف دم�شق حيث ا�ستقر
فيها وبد�أت رحلته الفنية.
ك��ان ح�سني ن��ازك يحمل ه��م ال��وط��ن ال��ذي �شرد منه ،وهم
موهبته املو�سيقية وحلم العودة �إىل القد�س.
وك��ان ن��ازك قد تلقى يف عدد من معاهد القد�س املو�سيقية
علوم املو�سيقى الغربية والتوزيع املو�سيقي على يد من �أ�ستاذه
يو�سف خا�شو ،وكان �أي�ضاً قد تعرف �إىل املو�سيقي ال�شهري يحيى
ال�سعودي فا�ستقى منه علوم املو�سيقى ال�شرقية.
كانت بداية انطالقته املو�سيقية عام  ،1969عندما جاء �إىل
دم�شق ،وعمل كعازف على خمتلف الآالت املو�سيقية يف كثري من
الفرق املو�سيقية الغربية وال�شرقية غري �أن كل هذه الأعمال مل
ترو طموحات ح�سني نازك ،الذي كان يفكر جدياً يف ن�شر الرتاث
الفل�سطيني.
وك��ان��ت �أوىل اجن��ازات��ه على ه��ذا ال�صعيد بت�أ�سي�سه لفرقة
«�أغاين العا�شقني» عام  ،1976وخالل قيادته وتر�أ�سه لتك الفرقة
التي �شكلت عالمة بارزة يف م�سرية الغناء الوطني الفل�سطيني
_ ذاع حينها يف �أن��ح��اء ال��وط��ن العربي وال��ع��امل وك��ان��ت بداية
�أعمال فرقة العا�شقني يف م�سل�سل «بام عيني» �ضم ذلك امل�سل�سل
ال��درام��ي � 24أغنية من �أ�شعار حممود دروي�ش و�سميح القا�سم
وتوفيق زياد وغريهم....ويف عام  ،1980قدم ح�سني نازك مغناة
«�سرحان واملا�سورة» وهي من نظم ال�شاعر توفيق زياد ،ويف عام
 ،1981حلن مو�سيقى و�أغاين امل�سل�سل ال�شهري«عز الدين الق�سام»
وق���دم ن���ازك يف امل�سل�سل ع���دداً ك��ب�يراً م��ن الأغ����اين م��ن النمط
ال�شعبي الفل�سطيني ،وُظفت جميعها لتفي ب�أغرا�ض امل�سل�سل
الدرامي ،وكانت الكلمات لل�شاعر «�أبو ال�صادق » ويف عام ،1982

ق��دم ح�سني ن���ازك ع��م ً
�لا ج��دي��داً �سماه «ال��ك�لام امل��ب��اح»
وهو �أغ��ان و�صفت ووثقت االجتياح ال�صهيوين للبنان،
�إ�ضافة لل�صمود ومعارك بريوت ،وتعد �أغنية «�أ�شهد يا
عامل علينا وع بريوت» من �أ�شهر �أغنيات �شريط «الكالم
املباح» وهو من نظم ال�شاعر �أحمد دحبور و�أ�شعاره ،وكان
ح�سني ن��ازك_ من خالل فرقة العا�شقني _ قد قدم
ع��م ً
�لا �أخ���ر حمل �أ���س��م «ظ��ري��ف ال��ط��ول» ���ص��ور فيه _
ً
فنياً ومو�سيقيا _ العمليات الفدائية وانطالقة الثورة
الفل�سطينية املعا�صرة.
وا�صل امللحن وامل�ؤلف املو�سيقي ح�سني نازك رحلته
يف عامل املو�سيقى واللحن عندما �أوكلت �إليه عام ،1980
مهمة ت�شكيل «فرقة زنوبيا القومية احلديثة» التابعة
ل��وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،وظل
يديرها وي�ضع براجمها وي�ؤلف مو�سيقاها ويوزعها �إىل
عام .،2002
مل يتوقف ن�شاط ح�سني نازك عند ت�أ�سي�س الفرق
املو�سيقية وو���ض��ع ب��راجم��ه��ا� ،إذ ع��م��ل �أي�����ض��اً يف و�ضع
املو�سيقى الت�صورية للعديد م��ن الأف�ل�ام ال�سينمائية
الروائية والوثائقية.
ف��ف��ي جم����ال امل��و���س��ي��ق��ى ال��ت�����ص��وي��ري��ة مل�����س��ل�����س�لات
التلفزيون ،قد �إل��ف ووزع مو�سيقاً ح��وايل  32م�سل�س ًال
�سورياً ولبنانياً و�أردن��ي��ا وفل�سطينياً من �أهمها «انتقام
الزباء ،طبول احلرية  ،هارون الر�شيد ،وحرب ال�سنوات
الأرب��ع» كما و�ضع املو�سيقى الت�صويرية وحلن الأغاين
يف كثري م��ن امل�سل�سالت وال�برام��ج اخلا�صة بالأطفال
ويف مقدمتها «افتح يا �سم�سم» وبرنامج «املناهل» وفيلم
«عرو�س البحرية».
مل يكن امل�����س��رح واملو�سيقى امل�سرحية غائبني عن
اه��ت��م��ام��ات ح�����س�ين ن����ازك� ،إذ �أل����ف ووزع م��و���س��ي��ق��ى 26
م�سرحية �أ�شهرها�« :أدويب ملكا ،الغرباء ،امللك هو امللك،
ليلة مقتل جيفارا ،والكر�سي».
اهتم حني نازك –خالل م�سريته الفنية -بالأنا�شيد

القومية ،فقد �أعاد توزيع �أ�شهر تلك الأنا�شيد ومنها
«بالد العرب �أوطاين ،يف �سبيل املجد ،موطني ،نحن
ال�شباب» وتوج تلك الأنا�شيد ،بن�شيد حماة الديار.
وك����م����ا ق������دم ن�������ازك جم���م���وع���ة �أغ���������اين امل�����دن
الفل�سطينية وع����دده����ا«� »32أغ��ن��ي��ة ���ص��اغ��ه��ا �شعراً
ناه�ض منري الري�س ومنها �أغ��اين م��دن «القد�س،
اخلليل ،نابل�س ،غزة ،يافا� ،صفد ،جنني» وغريها.
ويف ع��ام  ،2009ق��دم ن���ازك عملني مو�سيقيني
الأول حت��ت ا���س��م «�شموع مقد�سية» وه��و بانوراما
لأ�شهر الأغاين الفل�سطينية� ،أما العمل الثاين فهو
م�سرحية مو�سيقية مغناة (وا�سطة العقد) قدمت
على م�سرح دار الأوبرا يف دم�شق.
واجل���دي���ر ذك����ره �أن ح�����س�ين ن����ازك ق����دم ع��م ً
�لا
مو�سيقياً لفرقة فل�سطينية يف بالد املهجر حملت
ا�سم «ربيع العا�شقني» ،قدمت �أغانيها يف دول �أوروبا
وق����دم ع��م ً
�لا ل��ف��رق��ة «ال���زب���ادن���ة» يف داخ����ل الأر�����ض
املحتلة.
ويف ع����ام ُ ،2015ك��ل��ف ح�����س�ين ن����ازك م���ن قبل
املنظمة العربية للرتبية والثقافية والعلوم مبهمة
�إحياء وجمع الرتاث الفل�سطيني الفلكلوري املكتوب
وامل�سموع واملرئي «الأر�شيف الوطني».
ح�سني ن���ازك رغ���م اق�تراب��ه م��ن ال��ث��م��ان�ين من
العمر� ،إال �أنه مازال قادراً على العطاء ،ليقدم �أعما ًال
فنية يكمل بها م�شروعه الفني احلقيقي وامللتزم،
وهو الذي بقي اجلندي واملقاوم وامللتزم يف جماله
الفني الإبداعي.
وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن���ه ويف ،2020/11/23
مت تكرمي امل�ؤلف وامللحن واملبدع ح�سني ن��ازك من
قبل وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية ال�سورية
عرفاناً مل�سريته الفنية احلافلة بالعطاء واجلهد
الإب��داع��ي الفني .وه��و بال �شك ي�ستحق كل تقدير
وتكرمي.
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بالدنا فلسطين

قريةال�صف�صاف
ال�����ص��ف�����ص��اف ق���ري���ة ع��رب��ي��ة
فل�سطينية من قرى ق�ضاء �صفد
���ش��م��ال فل�سطني وك��ان��ت ت�سمى
���س��ف�����س��وف��ا (� )Safsofaأي����ام
ال���روم���ان .ت��ق��ع يف �سهل اجل�ش
�إىل ال�شمال ال�شرقي م��ن جبل
اجل��رم��ق ،ب�ين الأودي�����ة املتجهة
ن���ح���و ���س��ه��ل احل����ول����ة والأودي��������ة
امل��ت��ج��ه��ة ن��ح��و ب���ح�ي�رة ط�بري��ة.
ام���ت���دت ال���ق���ري���ة ب�����ش��ك��ل ط��ويل
جنوبي غ��رب��ي� /شمايل �شرقي.
ع��ل��ى اجل��ان��ب ال�����ش��رق��ي لطريق
�صفد – تر�شيحا الرئي�سة.
ع��دد �سكانها ع��ام  1945بلغ
 ،910فيها  124منزال .وقد امتدت املباين يف مبحاذاة الطريق امل�ؤدية �إىل احلقول الزراعية.
تو�سط القرية جامع وبع�ض الدكاكني ،و�أن�شئت فيها مدر�سة ابتدائية للبنني �أي��ام االنتداب
الربيطاين .من عائالت ال�صف�صاف :زغموت� ،شريدي ،حمد ،يون�س ،حوراين ،كرديه ،عبيد،
حمزة ،ال�صالح ،فرهود.
م�ساحة الأرا�ضي التابعة لقرية ال�صف�صاف بلغت  7391دومناً ..عام  1945كان ما جمموعه
 2586دومن��اً خم�ص�صة للحبوب ،و 769دومن��اً مروية �أو م�ستخدمة كب�ساتني .فيها مدر�سة
وم�سجد وبع�ض ينابيع املياه .كرثت فيها زراعة الفاكهة و�شغل الزيتون م�ساحة  488دومنا فيها.
ومتتد حقول الزيتون والفواكه �إىل ال�شمال من القرية .وتعتمد الزراعة على مياه الأمطار
والينابيع التي تتوافر يف املنطقة املحيطة.
يف �سنة � ،1949أن�ش�أت �إ�سرائيل م�ستعمرة ه�شاحر ،التي �سُ ميت الحقاً �سف�سوفاه ،على �أرا�ضي
القرية .وقد �أُن�شئت م�ستعمرة �أخرى ،هي بار يوحاي ،يف �سنة  1979على �أرا�ضي القرية �أي�ضاً.
وكلتا امل�ستعمرتني قريبة من موقع القرية� ،إن مل تكن فيه.

كي ال ننسى

جمزرة ال�صف�صاف
املجزرة اقرتفتها الع�صابات ال�صهيونية يف قرية ال�صف�صاف يف اجلليل الأعلى يف عملية
�أطلق عليها "حريام" ،ك�شفت عنها �صحيفة ه�آرت�س الإ�سرائيلية� ،ضمن حتقيق ن�شرته يف
ملحقها الأ�سبوعي ال�صادر بتاريخ اجلمعة  5متوز  ،2019ويت�ضمن وثائق مرعبة عن جمازر
وجرائم ارتكبتها الع�صابات ال�صهيونية الإرهابية �ضد �شعبنا الفل�سطيني عام  1948وبعده،
ويحجبها جي�ش االحتالل يف ق�سم �سري.
يف تفا�صيل امل��ج��زرة ،بح�سب الوثائق ،دخلت الع�صابات ال�صهيونية �إىل القرية بتاريخ
 ،1948/12/30و�ضمن "عملية حريام" ال�صهيونية؛ اقتحم "لواء �شيفع" القرية مبجنزرات
وم�صفحات ،وبعد مقاومة من �سكان القرية وجمموعات من جي�ش الإنقاذ؛ �سيطرت الع�صابات
ال�صهيونية على القرية .ووف��ق ما رواه رئي�س �أرك��ان “الهاغاناة” (ي�سرائيل جاليلي) ف�إن
الع�صابات ال�صهيونية قيدت  52رجال مع بع�ضهم بع�ضاً ،وو�ضعوهم يف حفرة و�أطلقوا النار
عليهم ،وك��ان  10منهم ال ي��زال��ون ينازعون امل��وت ،فيما تو�سلت الن�ساء وطلنب الرحمة دون
ا�ستجابة ،ووج���دن حينها  6جثث ،ث��م  61جثة .وروى ال��ذي��ن بقوا يف القرية �أن الع�صابات
ال�صهيونية حا�صرت القرية من ثالث جهات ،وبعد ال�سيطرة عليها ،جمعت �سكانها و�أخذت
�أرب��ع فتيات .وعلى الرغم من منا�شدة الن�ساء وطلب الرحمة� ،إال �أن الإج��اب��ة ج��اءت بثالث
ح��وادث اغت�صاب ،وقتل �أرب��ع فتيات �أخريات ،كما كان هناك ثالث حاالت اغت�صاب� ،إحداهن
لفتاة عمرها  14عاماً� ،أطلقوا النار عليها وقتلوها ،وقطعوا �أ�صابع �أح��د ال�ضحايا ب�سكني
لي�سرقوا اخلوامت.
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نافـــــــذة
ن�صيبك من احلياة
محمود موسى
لطاملا كرهت �أن �أظل يف منت�صف الطريق بني رغبة البوح وقوة ال�صمت،
بني ٌغمرة ال�شوق ورهبة االقرتاب ،بني �أوج ال�شعف وحدة الفتور ،بني الهداية
وال�ضياع ،وبني ما �أريده حق ًا وما �أفعله!
لعلك قد �سبق لك و�أردت �أن تبكي ولكن ال دموع خرجت ،لذا ف�أنت فقط دائما
ما حتدق ببالهة يف الف�ضاء بينما ت�شعر �أن قلبك قد ك�سر يف قطع ..لعلك يف
كل مرة نازعتك فيها قوة البكاء كنت حتاول مراوغة نف�سك وتخربها؛ “�سنبكي
الحقا �أم��ا الآن علينا �أن نبدو يف غاية ال�صالبة ،بعدها �أع��دك �سننفجر يف
البكاء”.
رمبا زادت عرثاتك كثريا يف الأع��وام املا�ضية وتثاقلت معها �أعباء روحك
املُنهكة ،لعلك ال زلت تنتظر ذاك النجم الذي �سيلمع يف �سمائك ،ورمبا ي�أ�ست
و�سئمت االنتظار ،لعلك تعلمت بع�ض الدرو�س ورمبا ما زلت حتتاج �إىل بع�ض املرات
املقبلة لتكرر فيها نف�س �أخطائك ال�سابقة.
رمبا ن�ضجت وعلمت �أن الدنيا �ستك�سرك ك�سرا موجع ًا يليق بها ،و�أن النا�س
�ستخذلك خذال ًنا يليق بهم ،ثم تدرك مت�أخرا بعد �إ�سرافك مب�شاعرك وحماوالتك
بالتعمق والفهم �أن تتعاي�ش مع فكرة �أنك معر�ض للهجر والن�سيان يف كل مرة تظن
�أنك مهم عند �أحدهم.
ورمبا ال زلت حتتاج �أن تتعلم االبتعاد حني ي�ضيق بك العامل ،تتعلم �أال تفجر
مبزاجيتك حدائق ياب�سة من حولك ..رمبا تتعلم �شجاعة عدم التعدي بحجة
�أنك ل�ست على ما يرام ،لعلك تتعلم الن�ضج حني حترتق!
ولعل ال�سماء تفتح لك باب ًا مره �أخرى ،ولعلك تراه هذه املرة ،و�أن تبث فيك
نورا جديدا يخلق لك ظال يرافقك ،ولعل اجلرح الذي �أ�صاب قلبك كان املنفذ
الوحيد لو�صول النور �إليك ..لعلك ل�ست وحيدا اليوم ل�ست مظلوم ًا والأهم ل�ست
ظامل ًا.
رمبا غدا ي�أتي �إليك بعامل �آخر يف دنياك لطاملا حلمت به ،لعلك احتجت فقط
�إىل �إزالة بع�ض الأغربة التي ال تزال عالقة على قلبك ،ورمبا كل الكاذبني قد
تابوا! وكل من خانك تاب ،وكل من �أهانك تاب ،ولعل كل ه�ؤالء الذين منحناهم
الثقة ا�ستحقوها ،ورمبا كل الأقنعة قد �سقطت ،وكل من كان زائف �أتى �إليك
بابت�سامة تائبة �أو باختفاء �صادق ..فرحيل الزائفني �صدق وابتعادهم �أي�ضا
�صدق.
ولتعلم يا عزيزى �أنك ل�ست املحبوب دوما بني الكل ول�ست الروح اجلميلة
و�سط تلك الأ�شباح ،و�أنت ل�ست املنقذ له�ؤالء املنافقني الذين يتملكهم جنون دائم
ب�شغر تلك املقاعد التي لي�ست لهم رغم وجود الكثري من املقاعد الفارغه ..هذه
الندب الثمينة �ستخلدها ذاكرتك للأبد للداللة على �أن �أكرث الطعنات اخلائنة
الغادرة فتكا بك ،مل تكن �أقواها بل كانت �أقربها لقلبك فعال و�شخ�صا ،رمبا مل تعد
مثل ه�ؤالء ..ورمبا ه�ؤالء قد اكتفوا وقرروا اليوم �أن يرتكوا لغرينا �شيئا �أف�ضل
مما تركوه لنا.
لعلك تذهب كل يوم لليوم الذي يوازيه ال�سنة املا�ضية ،ومل يتغري امتنانك
ملرور الزمن .ال ب�أ�س مر عام �آخر ،ت�ستطيع معه �أن تلم�س بيديك العاريتني ما
�أخذه الزمن منك وما تركه على مالحمك ..لعلك اكت�شفت �أنك ح�صلت بالطريقة
ال�صعبة على ما كنت ت�سعى �إليه دومًا :م�ستقبل مفتوح ،ذاكرة بعيدة وت�صورات
�صفرية عنك ،عن العامل والنا�س والأ�شياء.
رمبا ن�ضجت والأ�شياء التي كانت تبكيك يف ال�سابق متر عليك الآن وتتخطاها
ب�ضحكة �ساخرة لعلك كربت اليوم مبا يكفي البتالع الغ�صة وفمك م�شدود ورمبا
مل تكن حياتك املا�ضية �إال مقدمة ل�سنوات ربيعية قادمة متحو �أثر كل العوا�صف
اخلريفية امل�ؤملة.
يف العام القادم �أمتنى �أال تقلق ف�أنت ل�ست وليد الأم�س وال اليوم وال حتى
الغد؛ �أنت خال�صة ما مررت به طوال هذه الأعوام ..ع�شرات الأعوام من التجارب،
اخليبات واالنت�صارات ،الأ�صدقاء والأحبة وال�ترك والفقد والقرب والبعد،
والعالمات واالنتكا�سات واملرور على قلوب النا�س ومعرفتها �أو الرحيل عنها
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