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االنتخابات جرت في القدس
محمد أبو الغيط

قبل أقل من أسبوعني ،اتخذت رئاسة السلطة الفلسطينية من رفض إسرائيل إجراء
االنتخابات في القدس ذريعة لتأجيلها .حاول الرئيس محمود عباس ،في خطابه،
ٌ
تصوير الخطوة كأنها رفض شجاع لالحتالل ،وهو منطق عجيب ،إذ إنها تتجاهل
ً
تاريخًا طويال بشأن مسألة االنتخابات في القدس تحديدا .لطاملا رفضت إسرائيل
ّ
ذلــك منذ أول انتخابات عــام  1996ثم عــام  ،2005حيث تصمم على وضــع القدس
عاصمة موحدة وأبدية لها ،وتميز بينها وبني ضواحيها التي تعتبرها تابعة للضفة.
ومن هنا ،جاءت أوهام منح أبو ديس للفلسطينيني ليطلقوا عليها القدس ويعتبروها
عاصمتهم في إطار أوهام «صفقة القرن» .تم وقتها انتزاع الحلول انتزاعًا ،بتضافر
العمل على األرض مع الضغوط الدولية الالحقة ،كتسجيل الناخبني من بيت إلى بيت،
بعدما أغلقت إسرائيل ّ
مقرات لجنة االنتخابات ،حتى الوصول إلى صيغة تصويت
عدد محدود في مكاتب البريد داخــل القدس ،والباقني في ضواحي القدس الواقعة
خارج البلدية .ومن الالفت أن انتخابات 1996سبقت ببضعة أشهر فقط ّ
«هبة النفق»،
والتي شهدت ّ
تحركات عملية من السلطة تحت قيادة ياسر عرفات مع املقدسيني،
حتى أنها شهدت إحــدى أولــى حــاالت االشتباكات املسلحة بني قــوات أمــن السلطة
الفلسطينية والقوات اإلسرائيلية بعد «أوسلو».
اتفقنا أو اختلفنا مع نهج عرفات ،إال أنه كان ّ
يقدم نموذجًا جادًا المتالك استراتيجية
ّ
واضحة ألساليب نضالية منظمة ،وكان يعوض فشل تجربته العسكرية في التحرير
بعد الهزيمة في األردن ولبنان بمحاولة تقديم أدوات نضالية سياسية أخرى .اليوم
فــي عــام  ،2021أصبحت الـخـيــارات أوس ــع .وأي نضال سياسي سلمي يدعو إليه
نضال ألجل التصويت في االنتخابات؟
عباس يمكن أن يحمل أثرا أشد وقعا من
ٍ
كــان يمكن أن يتم تسجيل الناخبني إلكترونيا ،ويتم التصويت فــي املـنــازل ودور
العبادة واملــدارس وغيرها ،فليشاهد العالم الفلسطينيني يحمون صناديق االقتراع
بأجسادهم ،بينما جنود جيش االحتالل يطاردون حاملي بطاقات التصويت كأنها
أسلحة ،ويصادرون صناديق األوراق االنتخابية كأنها قنابل خطيرة.
في الواقع ،ال يعدو سبب تأجيل االنتخابات الفلسطينية رفض أبو مازن أي احتمال
لـتــداول السلطة ،ســواء على مستوى شخصه أو التيار التابع له الــذي يهيمن على
حركة فتح ،بعدما بات واضحًا تبلور تيارات أخرى معارضة له من الحركة نفسها.
سرعان ما تسارعت األحــداث ،وخرجت ّ
هبة أهالي حي الشيخ جـ ّـراح واملقدسيني.
ّ
بطوالت هائلة لحراك منظم ،قام عليه شباب ُولدوا بعد «أوسلو» ،ولم ينتموا
شهدنا
ٍ
ألي من املنظمات الفلسطينية التاريخية .وبقدر ما يختلف الفلسطينيون والعرب
حــول توجهاتهم السياسية واأليديولوجية ،وكذلك حــول استراتيجية التعامل مع
إســرائـيــل ،حيث األسئلة املعقدة عــن جــدوى أو أخالقية مختلف أساليب املقاومة،
ً
وانتهاء بالهدف منها ،هل هو حل الدولتني أم الدولة الواحدة ..إلخ ،إال
واستراتيجيتها،
أن الجميع اتفق بشكل تام على دعم املقدسيني.
جاء الرد من غزة ومن الضفة ومن الخارج .لقد تم التصويت لصالحهم باإلجماع.
ّ
ّ
تكلس سلطة
وهــم أيضًا صوتوا عمليًا بدورهم ضد الخيال القديم .صوتوا ضد ً
طاقات واسعة للشباب
أبو مــازن ،وضد شلل منظمة التحرير الذي استبعد عمليا
ٍ
الفلسطيني في الداخل والخارج في الحراك لقضيته ،باعتبارها قضية «أبارتهايد»
بلغة العصر .كما ّ
صوتوا عمليًا ضد «األسرلة» ،حيث قلبت ّ
هبة فلسطينيي الداخل،
انتصارا للقدس ،موازين الحسابات اإلسرائيلية ،وبينما كانت تعبر الخط األخضر،
كانت الحافالت تكسر حواجز نفسية وسياسية حاول االحتالل صنعها عقودا.
قــد ي ـبــدو ال ـحــديــث عــن االن ـت ـخــابــات فــي ال ـقــدس بـعـيـدًا عــن س ـيــاق ال ـق ـتــال فــي غــزة
واالش ـت ـبــاكــات داخـ ــل ال ـخــط األخ ـض ــر .ول ـك ــن ،أي ــا كــانــت الـنـتــائــج الـعـسـكــريــة ،فــإن
ترجمتها إلى مكاسب أو ّ خطوات سياسية ال يقل أهمية ،وهنا حقًا تصبح أوراق
التصويت أسلحة .ما خطته أجساد الشبان الفلسطينيني وخطواتهم ُيلزم قادتهم
بتغيير نهجهم ،أو اجبارهم على ذلك .وبدون انتخاب قيادة موحدة ،تشمل منظمة
التحرير واملجلس الوطني ،فإن االستثمار السياسي للحدث الضخم ،وترجمته إلى
استراتيجية وطنية متفق عليها سيظل قاصرا ...ومن انتزعوا الشوارع من القوات
اإلسرائيلية سينتزعون صناديق االقتراع أيضا.

أي يمين وأي يسار
في تونس؟
سمير حمدي

م ـن ــذ ت ـش ـكــل ال ـف ـك ــر ال ـس ـي ــاس ــي ال ـح ــدي ــث،
ظهرت مقوالت اليمني واليسار باعتبارها
م ـص ـط ـل ـحــات ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى ف ـه ــم املـشـهـ ٌـد
ٌ
أدوات تفسيرية
السياسي في بلد ما ،فهي
للتمييز بــن ال ـقــوى الـحــزبـيــة ،بــل ولفهم
ال ـت ـم ــاي ــز داخـ ـ ــل ب ـن ـيــة ال ـت ـي ــار ال ـس ـيــاســي
الــواحــد نفسها .وال يخلو أي بلد يشهد
حـ ـ ـي ـ ــاة سـ ـي ــاسـ ـي ــة مـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام هـ ــذه
املـصـطـلـحــات ،وتوظيفها لفهم األح ــزاب،
وتفسير البرامج واملواقف.
لــم ت ـخــرج تــونــس عــن ه ــذا ال ـس ـيــاق الـعــام
للتصنيف الـسـيــاســي ،وه ــي الـتــي عرفت
تشكيل سياسي سنة  ،1907وظهرت
أول
ّ
قــوى تتبنى االشتراكية وتصنف نفسها
ي ـس ــارا م ـنــذ ع ـشــري ـن ـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي،
ّ
وهو ما شكل إرثا سياسيا ظل متواصال،
ح ـت ــى ف ــي ظ ــل أحـ ـل ــك فـ ـت ــرات االس ـت ـب ــداد
وق ـم ــع األفـ ـك ــار وال ـت ــوج ـه ــات الـسـيــاسـيــة.
وإذا ّكان الصراع بني القوى املختلفة التي
ُ
تصنف يمينا أو يسارا ظل يطبع الحياة
السياسية التونسية زمن االستبداد ،وإن
عــرف نوعا من التقارب والعمل املشترك،
ف ــي أواخ ـ ــر أيـ ــام ح ـكــم زي ــن ال ـعــابــديــن بن
عـلــي ،مــع ظـهــور جبهة سياسية واسـعــة،
تـمـثـلــت فــي تـحــالــف ق ــوى  18أك ـتــوبــر ،إال
أن مــا سيحصل بعد الـثــورة وفتح الباب
أمام النشاط الحر لألحزاب سيكون مثيرا
لالستغراب.
على الرغم من أن عدد األحــزاب السياسية
الحاصلة على التأشيرة القانونية للعمل
قد فاق  220تنظيما ،إال أنها ،واقعيا ،أقل
مــن ع ـشــرة نــاشـطــة فـعـلـيــا ،وإذا احتكمنا
إل ــى منطق التمثيلية الفعلية للجمهور
الناخب ،فإن العدد ينخفض إلى ما هو أقل
من عدد أصابع اليد الواحدة .من الناحية
النظرية ،يمكن تصنيف األحزاب التونسية
وفق املنطق املعتاد إلى يمني ويسار ،غير
أن واقع املمارسة السياسية يكشف أن هذا
التصنيف مـجـ ّـرد خـطــاب أج ــوف ،ال يعبر
فعال عن واقــع تمركز األحــزاب السياسية.
مـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن خ ـ ـطـ ــوط الـ ـتـ ـم ــاي ــز بــن
األح ــزاب السياسية قــد انــدثــرت ،فــا نجد
اليوم في تونس يسارا حقيقيا ،وال حتى

يمينا باملعنى املـتـعــارف عـلـيــه .وإذا كــان
التمييز بني األحزاب وتصنيفها بني يمني
ويسار يقوم أساسا على أرضية االختالف
في البرامج االقتصادية واملجتمعية ،فإن
ه ــذا ال ـنــوع مــن االخ ـت ــاف ي ـكــاد ي ـكــون قد
ّ
ّ
اضمحل نهائيا ،وليحل محله تمييز على
أســاس مختلف تماما ،أعني التمييز بني
قوى تؤيد النزعة االستبدادية ،وبعضها
يدعو صراحة إلى عسكرة البالد ،وهو ما
ّ
خطاب حزب التيار الديمقراطي
يتكرر ُفي ّ
ال ـ ــذي يـ ـص ــن ــف ي ـ ـسـ ــارا ،وه ـ ــو فـ ــي ه ـ ــذا ال
يبتعد كثيرا عن الخطاب املنغلق للحزب
الدستوري الذي ال يخرج عن دائرة أقصى
اليمني.
أف ـق ــدت ح ــال ــة ال ـت ـمــاثــل ال ـح ــزب ــي ،وغ ـيــاب
ب ــرام ــج ف ـع ـل ـيــة ف ــي املـ ـج ــال االقـ ـتـ ـص ــادي،
بــاإلضــافــة إلــى التحالفات الهجينة التي
تـحـصــل ب ــن ق ــوى مـخـتـلـفــة ع ـلــى أرض ـيــة
املصلحة الـسـيــاسـيــة ،مــن دون أي بــرامــج
مشتركة أو رؤى متماثلة ،أفـقــدت الناس
الثقة في األحــزاب .ومما زاد في مشكالت
العمل الحزبي في تونس ،باإلضافة إلى
الـتـمــاثــل ف ــي ال ـخ ـطــاب م ــن أق ـصــى اليمني
إلى أقصى اليسار ،حالة التماثل البنيوي
ّ
ف ــي ت ـش ــك ــل األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،حـيــث
ي ـن ـف ــرد م ــؤس ــس الـ ـح ــزب وقـ ــائـ ــده غــال ـبــا
بإصدار القرار وتسيير الحزب وفق رؤاه
الشخصية ،يستوي في هــذا األمــر أقصى
اليمني مع أقصى اليسار.
لقد فشلت التيارات السياسية التونسية
فـ ـ ــي بـ ـ ـن ـ ــاء أح ـ ـ ـ ـ ــزاب ف ـع ـل ـي ــة ب ـم ـف ـه ــوم ـه ــا
العصري ،فاألحزاب السياسية بصورتها
الـحــداثـيــة نـشــأت لتحل مـحــل التعبيرات
القديمة القائمة على االحتماء بالعشيرة
أو ال ـق ـب ـي ـلــة أو ال ـط ــائ ـف ــة ،ول ـت ـت ـعــامــل مع
ال ـنــاس بصفتهم املــواطـنـيــة ،وه ــي تجمع
بــن األف ــراد على أســاس االنـتـمــاء لتصور
سياسي ،أو على قاعدة برنامج اقتصادي
واج ـت ـمــاعــي م ـح ـ ّـدد ي ـســاعــد ع ـلــى تــأطـيــر
ج ـمــاه ـيــر الـ ـن ــاس م ــن أجـ ــل ال ـت ـع ـب ـيــر عــن
تصوراتهم ،وتحويلها إلى برامج فعلية
قــابـلــة للتنفيذ عـنــد الــوصــول إل ــى الحكم
عبر اآلليات الديمقراطية املعروفة ،ونعني
بها االنتخابات أوال وأخيرا.
(كاتب تونسي)
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وفاة منظمة التحرير

تعليق عربي على النضال في «الشيخ جـرّاح»
أيمن نبيل

ي ـخــوض الـشـعــب الفلسطيني األعـ ــزل في
مدينة القدس مواجهات مع قوات االحتالل
اإلسرائيلي وعصابات املستوطنني التي
ت ـح ــاول تـهـجـيــر ع ــائ ــات فـلـسـطـيـنـيــة من
بيوتها فــي حــي الشيخ ج ـ ّـراح وتمليكها
لـلـمـسـتــوطـنــن .ول ـهــذه املــواج ـهــات أهمية
كبيرة العتبارات عديدة ،منها أنها حدثت
بعد عقد مــن ان ــدالع ال ـثــورات العربية في
 ،2011عـقــد اآلمـ ــال واألهـ ـ ــوال ،وأن الـعــرب
ً
انهيارا
والفلسطينيني يشهدون منذ 2013
ً
ً
وتيها لم يخبروا مثله منذ ستني
وضعفا
ً
عاما .كما ولم تكن إسرائيل ،منذ إنشائها،
ّ
في نفوذ مثل ذاك الــذي تتمرغ في نعيمه
فــي ال ـس ـنــوات الـثـمــانــي الـفــائـتــة .وه ــذا قد
يـ ـك ــون س ـب ــب مـ ــا ي ـ ــراه ب ـع ـض ـهــم «غ ـ ـبـ ـ ً
ـاء»
ً
إسرائيليا يدفع األجـيــال العربية الشابة
ً
ُّ
دفعا نحو التسيس واالنخراط في الصراع
ٌ
ال ـعــربــي اإلســرائ ـي ـلــي ،وه ــي أج ـي ــال تــوقــع
ك ـث ـيــرون مـنـهــا ال ـت ـيــه وال ـعــدم ـيــة وضـعــف
املناعة أمام خطابي االحتالل واالستبداد
ً
عموما ،بسبب تشكل وعيها السياسي في
ّ
عــز ال ـثــورة امل ـضــادة ،وتكلس (وانـكـمــاش)
املؤسسات التي كانت تدخل الشباب في
دوائ ــر الـنـضــال الـسـيــاســي وتثقفهم ،مثل
األحــزاب والنقابات ،وصعود قوى اليمني
َ
في العالم وتجاوز النظام العربي الخطوط

كاريكاتير

الحمر في التعامل مع إسرائيل ،وتوجهه
ن ـح ــو ال ـت ـص ـهــن امل ـ ٌت ـح ـم ــس ،ال الـتـطـبـيــع
ّ
للغطرسة،
فحسب .الغباء مرافق مخل ٌص
ً
ول ـكــن ي ـبــدو أن إســرائ ـيــل ت ــرى أن سـيــاقــا
عــربـ ًـيــا مـثــالـ ًـيــا بالنسبة لـهــا مـثــل السياق
ال ـحــاضــر ل ــن ي ـت ـك ـ ّـرر ،وهـ ــذه ه ــي الـفــرصــة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ (وتـ ـثـ ـبـ ـي ــت) رؤاه ـ ــا
ب ـخ ـصــوص األراض ـ ــي املـحـتـلــة ع ـ ــام.1967
رأي ـنــا ه ــذا فــي الـضـفــة الـغــربـيــة وال ـجــوالن
وما سمي «صفقة القرن» ونــراه اليوم في
الـقــدس .مــن هنا ،يكتسب الـحــدث الجاري
ً
وسيتخذ املقال
عربيا،
في القدس أهمية
ً
مــن ه ــذا الـس ـيــاق ال ـعــربــي فــرصــة ملناقشة
فكرتني ،بخصوص البعد العربي للقضية
الفلسطينية في الوقت الراهن.
ً
مع
ـي
ـ
ب
ـر
ـ
ع
ـ
ل
ا
أول ،ي ـع ـيــدنــا هـ ــذا ال ـت ـفــاعــل
ً
نضال أهل القدس إلى فكرة كانت مركزية
في الستينيات ،وكــادت تدفنها السنوات
نمر بها ،أو باألحرى ّ
النحسات التي ّ
تمر
عـلـيـنــا ،م ـنــذ مـطـلــع الـتـسـعـيـنـيــات وحـتــى
أي ـ ــام ق ـل ـي ـلــة م ــاضـ ـي ــة ،وه ـ ــي أن ال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية عــربـ ّـيــة ،ولـيـســت فلسطينية
ف ـح ـســب ،ب ــل إن ـهــا لـيـســت فـلـسـطـيـنـيــة في
امل ـق ــام األول إال بـمـعـنــى أن فـلـسـطــن هي
ال ـخــط األول فــي م ـعــركــةٍ ت ـت ـجــاوزهــا .منذ
ات ـفــاق أوس ـلــو أصـبـحــت جـمـلــة «ل ــن نــزايــد
عـلــى الفلسطينيني» ،الـتــي يطلقها كتبة
األنـ ـظـ ـم ــة الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة وم ـث ـق ـف ــوه ــا تـ ـب ــري ـ ًـرا

لـلـتـطـبـيــع وإق ــام ــة ع ــاق ــات م ــع إســرائ ـيــل،
ً
عـ ـقـ ـي ــدة ش ــائـ ـع ــة ،ت ـح ـكــم ت ـف ـك ـيــرنــا ال ـع ــام
بـخـصــوص ال ـص ــراع الـعــربــي ً اإلســرائـيـلــي
الذي أصبحت نهايته مرهونة بالحل الذي
ً
ّ
الفلسطينية فحسب .مثل
تقبله السلطة
أصبح حــل الدولتني هــو «الـحــل» للصراع
الـعــربــي اإلســرائ ـي ـلــي ،ولـكـنــه فــي الحقيقة
ً
ليس إال حــا يمثل املمكن من وجهة نظر
ب ـعــض الـفـلـسـطـيـنـيــن لـقـضـيــة فـلـسـطــن،
ً
وح ــا مــن وجـهــة الـنـظــام الـعــربــي للصداع
امل ــزع ــج الـ ــذي يـعــانـيــه م ــن ه ــذا امل ــوض ــوع،
ً
ولكنه على املدى البعيد ليس حل للعرب/
الدول العربية .املشكلة مع إسرائيل ليست
فـقــط أنـهــا ق ــوة اح ـتــال واسـتـعـمــار أقــامــت
دول ــة بالتطهير الـعــرقــي وبتهجير شعب
عــربــي ،بــل قبل ذلــك أنـهــا أوال قــوة احتالل
ع ـن ـص ــري ضـ ــد ال ـ ـعـ ــرب ج ـم ـي ـ ًـع ــا ،وثــان ـيــا
تقطع طريق االتـصــال الـبــري الوحيد بني
الجناحني العربيني اآلسـيــوي واألفريقي،
وثالثا تشكل أخطر تهديد أمني لهم في
قلب منطقتهم بامتالكها ترسانة نووية
وبرؤيتها االستعمارية التي تضع العرب
ف ــي إحـ ــدى خــان ـتــن :إم ــا خــانــة ال ـع ــدو أو،
ـام» ،خانة الهامش
في أزهــى أحــوال «الـسـ ّ
والذي يمثل
ر،
التحض
الشاسع الخاوي من
ّ
ً
الخام الذي سيغذي املركز
مصدرا للمواد
ً
ً
مستقبليا
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وس ــوق ــا ومـ ـم ـ ًـرا
ً
واعدا لبضائعه ومنتجاته .وبالتالي ،ومن

سعد المهندي

علينا تجاوز المنطق
الذي غرسه النظام
العربي الذي يدفعنا
إلى رؤية الصراع مع
إسرائيل ،مختزًال في
القضية الفلسطينية

ناحية األمن القومي ،ال يمكن التخلص من
التهديد اإلسرائيلي التاريخي إال بتفكيك
ص ـه ـيــونـ ّـيـ ًـة ال ــدول ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وب ـهــذا
ً
ستحل أيــضــا القضية الفلسطينينة حل
ً
عادل ،وهذا أحد أوجه االرتباط العضوي
بني القضية الفلسطينية والصراع العربي
اإلســرائـيـلــي .ب ــدون ه ــذا ،وحـتــى لــو قامت
دولـ ــة فلسطينية عـلــى حـ ــدود ال ــراب ــع من
يونيو /حزيران ( 1967حركة االستيطان
فـ ــي الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة وتـ ـه ــوي ــد الـ ـق ــدس
ً
جـعــا ه ــذا «ال ـح ــل» مـسـتـحـيــا) ،ف ــإن هــذا

مصر بين سد النهضة وثورة يناير
تقادم الخطيب

مع كل أزمةٍ تتفاقم في مصر ،يظهر الرئيس
ّ
ليحمل ثورة
املصري ،عبد الفتاح السيسي،
يناير املسؤولية عن تلك األزمة ،بل ومتهما
إي ــاه ــا بــأن ـهــا ك ــان ــت ت ـه ــدف إل ــى الـفــوضــى
وهــدم الــدولــة ،ولــوال تدخل الجيش في 30
ّ
يــون ـيــو /ح ــزي ــران  2013لـتـفــكـكــت ال ــدول ــة،
على حد تعبيره .ولعل هذا الخطاب الذي
يهدف إلى شيطنة ثــورة يناير هو امتداد
الستراتيجية املجلس العسكري الذي أدار
الـبــاد فــي الفترة االنتقالية ،وسـعــى ،منذ
اللحظة األولى ،إلى شيطنة الثورة ،وتأليب
األغلبية الصامتة عليها واتهامها بإحداث
ال ـفــراغ واالنـهـيــار األمـنــي فــي ال ـشــارع .لقد
ت ـ ـحـ ـ ّـول األمـ ـ ـ ــر ،مـ ــع الـ ــوقـ ــت ،إل ـ ــى ن ـ ــوع مــن
الهاجس الذي يحيط بخطاب الرئيس في
كل مناسبة ،بل ذهب أبعد من هذا ،حينما
قال في خطابه ،بعد تحرير السفينة العالقة
فــي قـنــاة ال ـســويــس ،إن أزم ــة ســد النهضة
لـيـســت ه ــي املـشـكـلــة ال ـك ـبــرى ال ـتــي تــواجــه
الـبــاد ،بــل االسـتـقــرار هــو أكـبــر تـحـ ّـد ّ
يهدد
مصر وليس العطش .بعدها بأيام قليلة،
لــم يـفـ ّـوت الــرجــل الـفــرصــة ،ليهاجم مـجـ ّـددا
ث ــورة ي ـنــايــر ،فيتهمها بــأنـهــا سـبــب بـنــاء
ســد النهضة اإلثـيــوبــي .وهنا يقفز الرجل
ع ـلــى ح ـقــائــق ال ـت ــاري ــخ وال ــواق ــع ،بــاتـهــامــه
«يناير» هــذا االتهام الخطير ،في محاولة
مـنــه لـلـهــروب مــن تـحـ ّـمــل املـســؤولـيــة بشأن
ّ
التورط
فشل نظامه في إدارة أزمة السد ،أو
ف ــي ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى إعـ ــان املـ ـب ــادئ ،وال ــذي
تــم برعاية إمــاراتـيــة بواسطة مباشرة من
محمد دحــان ،كما ذكــرت «نيوزويك» ،في
أحد مقاالتها عن الــدور الــذي لعبه األخير
في التوقيع على اإلعــان .وعلى الرغم من
ه ــذا الـخـطــاب التضليلي ال ــذي ي ـحــاول أن
ّ
يقدمه السيسي هناك حقائق مهمة يجب
ذكرها .أوال ،إن مشروع بناء سد النهضة
إثيوبي منذ عشرات السنني ،وكان بإيعاز
أمـ ـي ــرك ــي ردا ع ـل ــى جـ ـم ــال ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر
ومشروعه بناء السد العالي .وكان املخطط
حينها أن تـكــون السعة التخزينية خلفه
عشرة مليارات متر مكعب ،ثم تم رفعها إلى
 14مليار متر مكعب ،ووصلت اآلن إلى 75
مليار متر مكعب .ثانيا ،بــالـتــوازي ،هناك

معن البياري

رب ـم ــا ي ــرض ــي ق ـطـ ً
ـاعــا م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن،
وه ــو أق ـص ــى م ــا ح ـلــم ب ــه ال ـن ـظــام الـعــربــي
(م ـمــان ـع ــوه وم ـع ـت ــدل ــوه) ق ـبــل عـ ــام ،2011
ألنــه نظام ال تتمايز فيه مصالح السلطة
الـحــاكـمــة م ــن م ـصــالــح ال ــدول ــة ،وبــالـتــالــي
ً
ـن القومي،
ليس واضحا عنده مفهوم األمـ ً
ولكنه استراتيجيا ال يعني شيئا للدولة
العربية؛ ستبقى إســرائـيــل تـهــديـ ًـدا ً
أمنيا
ً
ً
وعدوا ،وسيبقى الصراع العربي
تاريخيا
اإلسرائيلي على حاله.
األم ـ ـ ـ ـ ــر اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر امل ـ ـه ـ ــم ف ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق
هــام ـش ـيــة م ــوض ــوع األسـ ـم ــاء وال ـع ـنــاويــن
مهما إذا َ
ً
و«الالصقات»؛ ليس ً
قوميا
كنت
أم ال ،أو أي فهم لديك ملعنى «األمة العربية»،
ً
أو حـتــى مــوقـفــك مــن وجــودهــا أص ــا ،هــذا
ال ـصــراع مــن الـخـطــورة بـمـكــان ،بحيث أنه
يتجاوز هــذه األمــور .ولذلك علينا تجاوز
املنطق ال ــذي غــرســه الـنـظــام الـعــربــي الــذي
يــدفـعـنــا إل ــى رؤي ــة ال ـص ــراع مــع إســرائـيــل،
ً
مختزل في القضية الفلسطينية .إسرائيل
ً
تصر على التعامل سياسيا ،خصوصا في
«مـفــاوضــات ال ـســام» ،مــع كــل دولــة عربية
ع ـلــى حـ ــدة؛ أي أن ـه ــا ت ــرف ــض ف ـهــم ال ــدول ــة
ً
ً
عربيا،
صراعا
العربية الصراع باعتباره
وبــذلــك تستطيع إســرائـيــل تعظيم قوتها
فــي امل ـفــاوضــات ،وحــرمــان ال ــدول العربية
من مراكمة الضغط ،ولكن إسرائيل نفسها
ت ــرى ال ـصــراع مــع ال ـعــرب؛ وعـيـهــا الثقافي

وعقيدتها األمـنـيــة وثقافتها السياسية؛
ًُ
ً
ً
و«جوهرا»
واحدا،
تجعلها ترى العرب كل
واح ـ ًـدا بالطبع ،وتـمــارس العنصرية على
الفلسطينيني بصفتهم عـ ً
ـربــا ،ولنستمع
ً
مثل (على الرغم من ثقل هذه املهمة) إلى
بذاءات قطعان املستوطنني في حي الشيخ
جـ ّـراح؛ الهتافات والعبارات املقذعة ّ
توجه
إلى «العرب».
ً
ثانيا وأخـيـ ًـرا ،القدس ليست «البوصلة»؛
هــذا أمــر تعلمناه بعد كــل مــا رأيـنــاه ونــراه
مــن إب ــادة جماعية وقـهــر وإذالل وتهجير
ّ
سورية على يد نظام األسد ،وفي اليمن
في
على يد الحوثيني ،وفي العراق ولبنان على
ي ــد املـلـيـشـيــات الـطــائـفـيــة ،وب ــدع ــم وق ـيــادة
إيــرانـ َّـيـ ْـن .الحرية والـعــدالــة هــي البوصلة.
وإذا كانت كذلك ،فإنها ستشير ً
قطعا إلى
الـ ـق ــدس ،وإل ـ ــى ص ـن ـعــاء وبـ ـغ ــداد ودم ـشــق
وبيروت باعتبارها معارك ّ
تحرر مختلفة،
ولكنها بأفق واحد ليس فيها تناقض ،وال
ً
يصح أصل تقديمها بوصفها متناقضات.
القضايا وتحويلها إلــى معيار
إن تــوثــن ً
أخالقي ،عوضا عن القيم التي تقبع خلفها،
والتي أوجدتها ّ
وحولتها من أزمة ومشكلة
إل ــى ق ـض ـيــة ،يـنـتـجــان أق ـبــح امل ـس ــوخ الـتــي
بإمكانها نسف دول وسحق تمدن شعوب
بأكملها ،وقــد عايشنا ه ــذا وكــابــدنــاه في
أوطاننا العربية وال نزال.
(كاتب يمني في السويد)

عودة إسرائيلية إلى نقطة الصفر
محمود الريماوي

ثالثة سدود تزمع إثيوبيا تشييدها ،وبدأ
التخطيط لها قبل  ،2011سعتها التخزينية
إلــى جــانــب ســد النهضة مائتا مليار متر
مـكـعــب ،مــا يـعـنــي أن إثـيــوبـيــا قـ ــادرة على
تجفيف النيل في مصر ،وعــدم وصــول أي
نقطة ماء إليها في أربع سنوات كاملة ،ما
يترتب عليه مجاعات وخراب ودمار ،وعدم
وجود كهرباء ،ألن السد العالي حينها لن
تـكــون لــديــه ال ـقــدرة عـلــى تــولـيــد الـكـهــربــاء،
ل ـع ــدم وجـ ــود م ـي ــاه ف ــي بـحـيــرتــه الـخـلـفـيــة
التي تتسع لــ 160مليار متر مكعب .ثالثا،
في مايو /أيــار  ،2010وقعت ست دول من
دول حوض النيل (إثيوبيا ،أوغندا ،كينيا،
ت ـنــزان ـيــا ،روانـ ـ ــدا ،ب ــورن ــدي) عـلــى اتـفــاقـيــة
ع ـن ـت ـي ـبــي ،وت ـن ــص ع ـلــى إنـ ـه ــاء الـحـصــص
التاريخية ملصر والسودان في مياه النيل،
املنصوص عليها في اتفاقية  ،1959بغرض
إنهاء اتفاقيتي  1902و .1959وقــد تم هذا
بإيعاز من الجانب اإلثيوبي ،ورفضت كل
من مصر والسودان هذه االتفاقية .خامسا،
انتهت الحكومة اإلثيوبية ،في أغسطس/
آب  ،2010م ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــال امل ـ ـسـ ــح ال ـخ ــاص ــة
باملنطقة التي سيقام عليها السد (منطقة
بني شنقول) .وفي نوفمبر /تشرين الثاني
من العام نفسه ،انتهت إثيوبيا من تصميم
سد النهضة ،وأعلنت عزمها على التنفيذ.
وفي إبريل /نيسان  2011بدأت إثيوبيا في
التنفيذ.
إذًا ،ال دخــل لثورة يناير أو ما حــدث فيها
بسد النهضة ،بل هو سابق عليها ،كما أن
شروع إثيوبيا في التنفيذ كان في إبريل/
نيسان  ،2011أي في الفترة االنتقالية التي
أداره ــا املجلس العسكري ،وكــان السيسي
ّ
يتحمل املسؤولية
أحد أعضائه ،وبالتالي
ع ـن ـه ــا .إلـ ــى ج ــان ــب أن ح ـس ــن ال ـن ـي ــات مــع
ال ـ ـجـ ــانـ ــب اإلث ـ ـي ـ ــوب ـ ــي ،وتـ ـحـ ـلـ ـي ــف رئ ـي ــس
ال ــوزراء األثيوبي ،آبــي أحمد ،اليمني ،أحد
األسباب فيما ّوصلت إليه األمور .وليست
«يناير» التي وقعت على ما يسمى إعالن
امل ـب ــادئ ب ــن مـصــر وإث ـيــوب ـيــا والـ ـس ــودان،
وك ــان بــالـكــامــل عـلــى األرض ـي ــة اإلثـيــوبـيــة،
وذه ـبــت مـصــر إلـيــه وه ــي نــائـمــة ،مــن دون
ضمانات من الجانب اإلثيوبي ولو بنسبة
 .%1أع ـطــى ه ــذا الـتــوقـيــع مـشــروعـيــة لسد
ال ـن ـه ـضــة ،وإلث ـي ــوب ـي ــا ف ــي أن تـحـتـجــز ما

بقاء النظام
المقدمة
األولوية
ّ
على أي شيء ،ولو
على حساب قضية
نهر النيل

تشاء من مياه خلف السد ،من دون االنتباه
إل ــى ح ـصــص م ـصــر ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ح ـيــث لم
يتضمن هذا اإلعالن ذكر أي حصص ملصر
فــي مـيــاه النيل ،كما أنــه لــم ينص على أي
شيء يتعلق بآليات امللء وفتراته والسعة
التخزينية .وهذا ما أتاح للجانب اإلثيوبي
الشروع في عملية امللء الثاني من دون أن
يكترث ملصر ،النتفاء ما يلزمه بذلك .وهو
أيـضــا مــا جـعــل مـصــر وال ـس ــودان يطالبان
بـضــرورة وجــود اتفاقية ملزمة ملــلء السد
وتشغيله.
كــان التوقيع على «إع ــان امل ـبــادئ» الصك
الذي منحت به مصر املشروعية والشرعية
لبناء هذا السد وتشييده ،وقد أدرك الجانب
اإلث ـيــوبــي حينها أن الـجــانــب امل ـصــري قد
تـ ّ
ـورط فــي هــذا اإلع ــان ،لــذا تمسك بــه وما
زال ،وه ــو أح ــد األس ـب ــاب الــرئـيـسـيــة الـتــي
أدت إلــى فشل املـفــاوضــات ،وجعلت أديــس
أبابا تستغل الوقت وتستثمره لصالحها،
وتـنـتـهــي مــن معظم اإلن ـش ــاءات فــي الـســد،
بــل وتـنـتـهــي مــن املــرحـلــة األول ــى فــي امل ــلء،
وتستعد للثانية ،من دون أن تعير النظام
امل ـصــري أي اه ـت ـمــام .وع ـلــى الــرغــم مــن كل
هــذه األخ ـطــاء القاتلة الـتــي ارتكبها نظام
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي فــي امل ـفــاوضــات مع
إثيوبيا ،إال أنه يصر كل مرة على تعميق
االنقسام السياسي ،في وقت تحتاج مصر
فيه إلى توحيد الجبهة الداخلية أكثر من
أي وقت.
(كاتب مصري في برلني)

ك ـي ــف سـيـحـتـفــل اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون ب ــذك ــرى
إق ــام ــة دول ـت ـهــم ع ـلــى أرض فـلـسـطــن هــذا
األسبوع ،والتي ّ
يسمونها عيد االستقالل.
بالنسبة للفلسطينيني في الدولة العبرية،
س ــارع ــوا إل ــى االح ـت ـفــال ه ــذا ال ـع ــام ،وفــي
وق ــت م ـب ـكــر ،بــامل ـنــاس ـبــة ،وذلـ ــك بــالـتــوافــد
على القدس ،على املدينة القديمة بالذات،
ً
وصـ ــوال إل ــى املـسـجــد األق ـص ــى وبــاحــاتــه،
مــن أجــل املرابطة والـصــاة فيه والــوقــوف
ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـن ــب م ــع أبـ ـن ــاء ش ـع ـب ـهــم فــي
ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة امل ـح ـت ـل ــة ،ف ــي مــواج ـهــة
حلف الشرطة اإلسرائيلية واملستوطنني
ّ
املتطرفة .ومع
واألحزاب الدينية والقومية
اشتداد وتيرة التطورات مع سعي حكومة
فصل جديد من
بنيامني نتنياهو لتنفيذ
ٍ
فـصــول التطهير الـعــرقــي فــي حــي الشيخ
ـات مشينةٍ
ج ـ ـ ّـراح ،بــالـتــزامــن مــع اق ـت ـحــامـ ٍ
ل ـج ـنــود إســرائ ـي ـل ـيــن لـلـمـسـجــد األق ـصــى،
والتنكيل باملصلني داخله ،ومع انتفاضة
شبان القدس ضد هذه اإلجراءات ،ومعها
وضــع حــواجــز حــديــديــة فــي بــاب العمود،
ملنع تدفق املصلني إلى األقصى ،فقد سرت
شـ ــرارة االح ـت ـقــان إل ــى قـطــاع غ ــزة وعـمــوم
ً
الضفة الغربية املحتلة ،وصوال إلى املدن
والـبـلــدات العربية داخ ــل الـخــط األخـضــر.
إذ ي ــدرك فلسطينيو ال ــداخ ــل ،بخبرتهم
الـحـ ّـسـيــة الـطــويـلــة وامل ــري ــرة ،أن التمييز
القائم ضــدهــم فــي مـجــال الحقوق املدنية
إن ـمــا ي ـتــم ،مـنــذ أم ــد ط ــوي ــل ،عـلــى أس ــاس
ق ــوم ــي ،لـكــونـهــم ع ـ ً
ـرب ــا وفـلـسـطـيـنـيــن ،ما
ّ
سرع ،في األعوام األخيرة ،من نمو الوعي
الوطني في أوســاط األقلية الفلسطينية
الـقــومـيــة .وح ــن انـفـجــرت األحـ ــداث مساء
االثنني املاضي ،كان االحتقان ينفجر في
صدور فلسطينيي الداخل الذين انضموا
إلى شعبهم في مظاهر سخط واحتجاج
على املمارسات اإلسرائيلية هنا وهناك.
ومل ـ ــراق ـ ــب إس ــرائـ ـيـ ـل ــي أن ي ـس ـت ـخ ـلــص أن
جهود أكثر من سبعة عقود ألسرلة عرب
الــداخــل فــي سبيلها إلــى الـتـبـ ّـدد .وملــراقـ ٍـب
م ــن فـلـسـطـيـنـيــي الـ ــداخـ ــل أن ي ــاح ــظ أن
مــا ج ــرى فــي األي ــام القليلة املــاضـيــة ضد
االحـتـجــاجــات الشعبية لـيــس جــديــدا من
ن ــوع ــه ،فـمــا أش ـبــه ال ـي ــوم بــال ـبــارحــة ،حني
ان ـف ـل ـت ــت الـ ـعـ ـص ــاب ــات ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة إل ــى
الـتـنـكـيــل بــأب ـنــاء ال ـب ــاد ف ــي ال ـع ــام ،1948
فليس لدى اإلسرائيليني من سياسةٍ سوى
ّ
متعدد األشكال ألبناء البلد،
االستئصال
بما في ذلك التصفيات الجسدية ،وسلب
األرض وإح ـ ـ ـ ــراق املـ ـس ــاج ــد والـ ـسـ ـي ــارات
واملمتلكات.
لــم ت ـ ّ
ـؤد  73عــامــا مــن ال ـح ــروب ،وتـطــويــر
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ال ـق ــدرات الـعـسـكــريــة اإلســرائـيـلـيــة ،وجلب
اليهود مــن أصـقــاع األرض ،ليحلوا محل
أصـحــاب األرض ،ومعها اتـفــاقـيــات سالم
م ــع دول عــرب ـيــة ،س ــوى إل ــى الـ ـع ــودة إلــى
امل ــرب ــع األول ،ف ــال ــدول ــة ال ـت ــي ق ــام ــت على
أس ـ ـ ــاس اس ـت ـع ـم ــار اس ـت ـي ـطــانــي إح ــال ــي
لـ ــم ت ـف ـق ــد هـ ـ ــذه الـ ـه ــوي ــة وخ ـص ــائ ـص ـه ــا،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ب ـنــاء املــؤس ـســات ووض ــع
ركائز حيا ٍة ديمقراطيةٍ ركنها الكنيست،
فالديمقراطية الصهيونية إذ تستبطن
ُ
وت ـظ ـه ــر امل ـن ـح ــى ال ـع ـن ـص ــري تـ ـج ــاه غـيــر
ال ـي ـهــود ،وت ـج ــاه أب ـن ــاء ال ـب ــاد األصـلـيــن،
فإنها تنفي نفسها بنفسها ،فبينما تقوم
مهام الشرطة في الدول الديمقراطية على
إنـفــاذ الـقــانــون وحماية الجميع ،فــإن جل
ّ
جـهــود الشرطة اإلسرائيلية يتركز على
حماية املعتدين اإلسرائيليني ،والتنكيل
باملعتدى عليهم وتوقيفهم ،وهي سياسة
ُ
ت ــوص ــف ب ــاألب ــارت ـه ــاي ــد ،وتـ ـض ــاف إلـيـهــا
هــويــة ال ــدول ــة ،الــديـنـيــة والـتـمـيـيــزيــة ،ضد
غير اليهود ،وضد العرب.
أم ــا ال ـع ــدد األك ـب ــر م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن في
ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة وق ـط ــاع غ ــزة وال ـش ـتــات،
ّ
مجددا الروابط الحية التي
فقد اكتشفوا
تجمعهم بأبناء الـعــام  ،1948وتعدادهم
نحو مليون و 800ألف نسمة ،وبما نسبته
نحو  %20من سكان الدولة العبرية .ومع
ّ
يتجدد
اليقظة املـتـجـ ّـددة لـهــذه ال ــرواب ــط،
وراء الخط األخضر
الوعي بأن أشقاءهم ّ
ّ
يتعرضون الحتالل ُمقنع ،وأنــه يكفي أن
يقوم هــؤالء ببعض نشاطات احتجاجية
هـ ــذا االح ـت ــال
ح ـت ــى ي ـس ـقــط ال ـق ـن ــاع ع ــن ُ
الذي حاول طويال مقايضة فتات الحقوق
ّ
امل ــدنـ ـي ــة لـفـلـسـطـيـنـيــي الـ ــداخـ ــل بـتـخــلــي
هــؤالء عن هويتهم القومية عن جذورهم
وم ـك ــون ــات شـخـصـيـتـهــم ال ــوط ـن ـي ــة ،وعــن
عالقتهم ب ــأرض آبــائـهــم وأج ــداده ــم التي
تسبق عالقتهم بالدولة العبرية.
وم ــن امل ـف ــارق ــات أن ـ ــه ،ق ـبــل أس ــاب ـي ــع فـقــط،
وم ــع إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات الــراب ـعــة ،ابتهج
س ـيــاس ـيــون ف ــي ال ـي ـمــن اإلســرائ ـي ـلــي بــأن
انشقاق القائمة العربية ،برئاسة منصور
عباس ،عن القائمة املشتركة ،وصعودها
بـ ــأرب ـ ـعـ ــة نـ ـ ـ ـ ــواب ،إن ـ ـمـ ــا ي ـم ـث ــل انـ ـتـ ـص ــارا
ملـخـطـطــات دف ــع فلسطينيي ال ــداخ ــل إلــى
التخلي عن هويتهم القومية ،وذلك مقابل
وعـ ــود ب ــرف ــع امل ـي ــزان ـي ــات ل ـب ـلــدات عــربـيــة،
وتوسيع رقع البناء في هذه البلدات .وقد
جـ ــاءت تـ ـط ــورات األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املــاضـيــة
لتثبت زيف هذه االدعــاءات ،والتي انبنت
ـزاج سـيــاســي س ــاد فترة
عـلــى ت ـقــديـ ٍ
ـرات ملـ ـ ٍ
طارئة وقصيرة ،وليتبني أن القوى الحية
من الجمهور الفلسطيني تذهب حتى أبعد
مما تدعو إليه القائمة املشتركة .وقد كان

إطالق صواريخ باتجاه كيان االحتالل من غزة في ( 2021 /5/ 11فرانس برس)

باستثناء مماألة
أميركية موروثة ،بدا
العالم يقف في صف
الفلسطينين التائقين
للتح ّرر الوطني
ً
الفتًا أن شرارة االحتجاجات اندلعت أوال
في مدينة اللد التي يشكل الفلسطينيون
أقلية ًفيها ،ولــم تكن هــذه املــديـنــة تعتبر
ناشطة سياسيا في املنظور اإلسرائيلي،
وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد عـ ـق ــود مـ ــن ال ـع ـم ــل ال ــرس ـم ــي
امل ـم ـن ـهــج ع ـلــى ت ـحــويـ ّـل ال ـل ــد وشـقـيـقـتـهــا
الــرمـلــة إل ــى ب ــؤر ٍة لتفشي امل ـخ ــدرات ،ومــا
يتصل بذلك من آفات اجتماعية.
مـ ـج ـ ّـددا ك ـيــف سـيـحـتـفــل اإلســرائ ـي ـل ـيــون
بذكرى نشوء دولتهم هذه األيام؟ كما يرى
الرائي ،فإنهم يشغلون سماء غزة ببروق
ً
القصف ،بدال من إشعال الشعلة التقليدية
في املناسبة ،ويتلقون ،في الوقت نفسه،
صـ ــواريـ ــخ غ ـ ــزة الـ ـت ــي أم ـ ـطـ ــرت تـ ــل أب ـيــب
أيــامــا .تــل أبـيــب الـتــي بــاتــت مــركــزا لــ»قــوة
عاملية» ،كما وصفها نتنياهو بعد موجة
التطبيع الـعــربـيــة ،ردا على قــول قــائــل إن
الدولة العبرية باتت قوة إقليمية .وبعدما
شــاعــت قـنــاعــة إســرائـيـلـيــة بــأنـهــم هــزمــوا
الفلسطينيني والعرب سلمًا وحربًا .وعلى
الجبهة الفلسطينية بالذات ،فقد استثمر
اإلســرائـيـلـيــون فــي االنـقـســام الفلسطيني
ب ــن ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة وقـ ـط ــاع غ ـ ــزة ،ف ــإذا
بصواريخ غزة تنطلق تجاوبا مع نداءات
الـ ـق ــدس وامل ـق ــدس ـي ــن ،وث ـب ــت أنـ ــه لـيـســت
ُ
هناك مسافة سياسية ونفسية تذكر بني
الضفة والقطاع ،وكذلك بينهما من جهة
وبــن فلسطينيي الــداخــل من جهة ثانية.
وق ــد ن ـجــح ال ـص ـمــود ال ـبــاســل لـلـمـكــونــات
ال ـثــاثــة م ــع الـعـنـجـهـيــة الـصـهـيــونـيــة في
إعـ ـ ـ ــادة إح ـ ـيـ ــاء وح ـ ـ ــدة ال ـش ـع ــب الـ ــواحـ ــد،
واسـتـحـضــار الـقـضـيــة الفلسطينية على
رأس ج ــدول األع ـمــال اإلقـلـيـمــي والــدولــي.
وباستثناء مماألة أميركية موروثة ،فقد
ب ــدا الـعــالــم يـقــف فــي صــف الفلسطينيني
ّ
للتحرر الوطني ،وللخالص من
التائقني
الـكــولــونـيــالـيــة الـعـنـصــريــة الـصـهـيــونـيــة.
متوحشة محكومة
وبدت «القوة العاملية»
ً
ّ
التمرد
بغرائزها العمياء ،ومدمنة على
عـلــى ال ـقــانــون ال ــدول ــي واإلن ـس ــانــي ،وذلــك
عـلــى الــرغــم مــن جـهــود مـتــراكـمــة للتمويه
طبيعة هــذه الــدولــة ،وعلى الرغم من
على
مــدائــح تـلـ ّـقـتـهــا ه ــذه ال ــدول ــة مــن ّ
مطبعني
عـ ـ ــرب وأف ـ ـ ــارق ـ ـ ــة ،وهـ ـ ــو م ـ ــا أعـ ـ ـ ــاد األمـ ـ ــور
استراتيجيًا إلــى نقطة قريبة من الصفر.
ّ
شكل ّ
تحديًا لــإدارة الديمقراطية في
وما
واشنطن التي تعمل على مراجعة مجمل
سياستها ال ـخــارج ـيــة ،لـكــن ه ــذه اإلدارة،
إذ س ـع ــت إل ـ ــى ت ـق ـل ـيــل االه ـت ـم ــام بــاملـلــف
ً
اتقاء لعش
الفلسطيني اإلسرائيلي ،وذلك
الدبابير الصهيوني في الداخل األميركي،
إال أن ت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـورات هـ ـ ــذا األس ـ ـب ـ ــوع دف ـع ــت
واشنطن دفعًا إلى التعامل مع هذا امللف،
وس ـت ـبــرهــن األس ــاب ـي ــع امل ـق ـب ـلــة ،إذا كــانــت
واشنطن ســوف تنجح في اتباع سياسة
جـ ّـديــة مـتــوازنــة وفــاعـلــة ،حـيــال هــذا امللف
أو أن تستسلم أم ــام األوام ــر اإلسرائيلية
للمسؤولني األميركيني :ال تتدخلوا.
(كاتب من األردن)

يـحــق للشعب الفلسطيني الــزهــو بمنجزه الـبــاهــر ،منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية،
َ
بصيغتها االئـتــافـيــة الـتــي نــزعــت عنها صيغتها األول ــى ُمـنـجــزا لـلـنـظــام العربي
الرسميّ .
هيأت نخبة سياسية ومقاتلة ومثقفة أدبيات املنظمة ،باعتبارها الجامع
الفلسطيني الــذي يتسع ملختلف الحساسيات والخيارات الوطنية من أجل تحرير
فلسطني املحتلة في  1948وعودة الالجئني ،والعنوان السياسي للشعب الواحد في
ّ
الوطن والشتات .كانت تنظيرات خالد الحسن (وآخــريــن) املبكرة وأفكار القوميني
الـعــرب ،نـهــايــات الخمسينيات ومـطــالــع الستينيات ،الـغــاف السياسي للرصاصة
املبشرة في ُ 1965وب ْ
األولــى للثورة الفلسطينية ،ولعمليات الفدائيني ّ
عيدها .وفي
ُ
علنت منظمة التحرير لتكون أشبه بهيئ ٍة رسمي ٍة ،أرادها جمال عبد
تلك الغضون ،أ ِ
الناصر والسعوديون (خصوصا) ممثال للفلسطينيني ،ولو بعض الشيء .حتى إذا
ّ
وقع االحتالل الثاني لفلسطني ،والهزيمة العربية املوصوفة في  ،1967حق للفدائيني
الذين حملوا السالح لتحرير «الوطن السليب» (التعبير الذائع حينها) أن يكونوا قيادة
ّ
بتوليفات
املنظمة .وحق لتشكيالت صاغت رؤاها الكفاحية ،ومنظوراتها السياسية،
ٍ
تنوعت بني محض وطنية فلسطينية ،وثاني ٍة ّ
ّ
بأولويات قومي ٍة ،وثالث ٍة راياتها
ملونة
ٍ
ّ
يسارية ،ماركسية ،وفي الوسع إضافة أخريات ،حق لها أن تصير مكونات املنظمة.
ّ
ّ
املستجدة ،وأولها حقيقة البندقية في يد الفدائي امللثم،
وذلــك ملــا فرضت الحقائق
ّ
انسحاب أحمد الشقيري من الزعامة والقيادة ،بتقدير مستحق ألدائه (ولخطابيته)
ثم ّ
تصدر ياسر عرفات (بكوفيته) ورفاقه الزعامة والقيادة اللتني عبرتا بالكفاحية
الفلسطينية إلى أطوار ومنعطفات أردنية ثم لبنانية ثم تونسية شرحها يطول ،غير
أن الجوهري ،في أزيد من ثالثة عقود لها ،أن منظمة التحرير حافظت على ّ
أهليتها،
ً
ائتالفا وطنيا وسياسيا ونضاليا ،وظلت قيادتها عصية على التجاوز ،سواء حاول
ّ
ّ
ّ
هذا حافظ األسد أم من صنعوا صبري البنا ،أو من أضحكوا الناس عليهم ملا ابتدعوا
عطالله عطالله (أبو الزعيم) .وفي غضون االنتفاضة األولىّ ،إبان قياد ٍة موحد ٍة لها،
وحتى بعد اتفاقيات
كانت منظمة التحرير الحامل
السياسي واإلسناد العملياتي لهاٌ .
ّ
للسلطة الوطنية
أولوية
صارت
وإن
مكانتها،
تختل
لم
وارتهاناتها،
أوسلو برهاناتها
ً
التي قامت في بعض الوطن ّ
تتقدم عليها ،غير أنه حوفظ على املنظمة مظلة للسلطة،
وعلى لجنتها التنفيذية جهة وحيدة للقرار الفلسطيني .جيء على األرشيف أعاله،
الشديد االقتضاب ،ألمرين .أولهما أن تجربة منظمة التحرير ،باملضيء الكثير فيها،
وبالتعيس غير املنسي أيضا ،وبالعطاء الذي ّأداه فدائيوها وقادة فصائلها ،يجب أن
ُ
تحمى من النسيان ،وأن تحضر في مناهج ّ التدريس الفلسطينية (والعربية ،لم ال؟)،
بل وأن يفتخر شعب فلسطني بها ،وبمحطات باهظة املكانة في تاريخ هذا الشعب.
خطاب ياسر عرفات في األمم املتحدة في  ،1974الصمود والقتال في اجتياح بيروت
ّ
ـرج أو تصنع شعور
 ،1982مثالن .ثانيهما ،إعــان ُ وفـ ّـاة هــذه املنظمة ،من دون حـ ٍ
سمى املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
باستفظاع أمـ ٍـر كهذا ،إللغائه م
أمراض تتابعت ،وتقطعت بعض نوبات
والقول هنا إن هذه الوفاة ما صارت إال بعد
ٍ
الشفاء في أثنائها ،وبعد غيبوبات بال عدد ،وعوارض احتضار غير ّ
مرة .ولكن ما
توالى وظل يتوالى أخذ املنظمة إلى هزيعها املاثل ّقدام الجميع ،والذي يتأكد فيه أن
شعب فلسطني صار يحتاج فعال إلى ممثل شرعي ووحيد له ،ليكن اسمه منظمة
ّ
املسجى صاحب االسم نفسه.
التحرير ،مرة أخرى ،لكنه لن يكون البدن الشائخ
يـحـ ُـدث فــي امللعب الفلسطيني الــراهــن أن الشعب فــي كــل وطـنــه ،املحتل مـ ّـرتــن في
ّ
ّ
معجزات أخاذة ،ممن ينتسبون إلى مجاميع تؤول
 1967و ،1948واملقاومني صناع
ٍ
إلــى حركة حماس وغيرها ،عندما يضربون في العدو ما ّ
تيسر لهم أن يضربوا
ّ
بصواريخ ،أنى لك أن تعرف كيف صنعوها وكيف نجحوا في تخزينها وحمايتها،
وإســرائـيــل التي ّ
تتوهم أن قوتها العارية ستكسر إرادة شعب فلسطني ،ثالثتهم
ّ
ْ
ُ
عناصر املشهد الشديد الوضوح قدامنا ،وال أحد غيرهم ألبتة ،وإن يهاتف محمود
عباس من يهاتف ،وإن يتغنى الفتحاويون باملاضي الذي انصرف .يفاجئنا شجعان
ّ
فلسطني املــرابـطــون فــي الـقــدس والـلــد وغ ــزة ،وك ــذا الـبــواســل الــذيــن يقلقون املحتل
ّ
ويجعلونه يرتعش ،ويذكرونا بزمن كان فيه فدائيون ،باقون في الوجدان ،يصنعون
من جزماتهم أفقا ،وكانت فيه منظمة التحرير الفلسطينية تنهض بهذا األفق ،قبل
أن يقضي الله أمرا كان مفعوال.

ضرب األوهام اإلسرائيلية
بيار عقيقي

« ...إن اعتراف األمــم املتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولــة هو اعتراف
ّ
يتعذر الرجوع عنه أو إلغاؤه» ...« ،سوف تضمن (دولة إسرائيل) حرية الدين والعقيدة
واللغة والتعليم والثقافة ،وســوف تحمي األماكن املقدسة لجميع الديانات ،وسوف
تكون وفية ملبادئ األمم املتحدة» ...« ،نناشد السكان العرب في دولة إسرائيل ،وسط
الهجوم الــذي يشن علينا ومنذ أشهر ،أن يحافظوا على السالم ،وأن يشاركوا في
بناء الدولة على أســاس املواطنة التامة القائمة على املساواة والتمثيل املناسب في
جميع مؤسسات الدولة املؤقتة والدائمة» .هذه العبارات جزء من «وثيقة إعالن دولة
ُ
إسرائيل» في  14مايو /أيار  ،1948والتي تالها ديفيد بن غوريون .تظهر الوثيقة،
ّ
التي وقع عليها  38شخصًا من أقرانه في حينه ،مدى النفاق الذي ّيدعيه االحتالل
اإلسرائيلي ،على الرغم من كل محاوالت تنقية الصورة العنصرية .مواجهات عكا
ّ
وحيفا واللد صورة مصغرة عما يفعله اإلسرائيليون« .قانون الدولة القومية لليهود»
الــذي أقـ ّـر فــي  19يوليو /تموز  2018يناقض جوهر الوثيقة نفسها .أمــا «حماية
األماكن املقدسة« و»الوفاء ملبادئ األمم املتحدة» فنكتة سمجة ،تسقط عند أول قنبلة
ّ
ُ
غاز ّ
مسيل للدموع تطلق في املسجد األقصى ،وفي رفض املحتلني تطبيق جميع
الـقــرارات األممية ،حتى التي ّ
تكرس وجــود االحـتــال اإلسرائيلي عكس إرادة أهل
األرض ،مثل القرارات املتعلقة بالعودة إلى حدود يونيو /حزيران  .1967عمليًا ،كان
بن غوريون ّ
يظن أن إعالن وثيقته في ذلك الحني ،وتسابق القوى املنتصرة في الحرب
العاملية الثانية ( 1939ـ  )1945على دعمه ،مثل االتحاد السوفييتي والواليات املتحدة،
ّ
بالتبدالت والتغيير،
كفيل بإنهاء مسار وبدء آخر .لكن التاريخ ،وإن كان أخا الزمن
ّ
شيء ناقص .الحسابات العالقة ليست في قاموسه ،بل يؤججها
ال يسمح بتمرير
ٍ
ّ
حتى إشعار آخر ،أو حصول أمر ما مختلف عن السلوكات أو التصرفات السابقة.
ّ
ظن اإلسرائيليون أن الفلسطينيني املتروكني ألقدارهم بعد عام  1948سيذوبون في
ّ
شتات مماثل للشتات اليهودي .األمر الذي لم يحصل.
أرجاء العالم ،ويتحولون إلى
ٍ
بعد  73عامًا ،يقف بنيامني نتنياهو في املوضع نفسه الذي وقف فيه بن غوريون ،في
شيء حوله ينهار .الفلسطينيون لم يخرجوا من أرضهم،
موقع املسؤولية ،غير أن كل ٍ
بل ّ
اشتدوا بأسًا .التجاهل والقصف والحصار واالعتداءات ،والوقوف عند الحواجز
وطوابير العمل ونقاط التفتيش والتضييق على الحركة ،ومراقبة كل فلسطيني ،يعززّ
غضبًا دفينًا ينتظر لحظة ما النفجاره .ولم تكن هذه املرة سوى بداية مرحلة جديدة،
ُ
ست ّ
مهد الطريق للفلسطينيني
لن تكون لصالح اإلسرائيليني ،كما جرت العادة ،بل
لرفع صوتهم سياسيًا ،بعدما نجحوا في تفعيل املقاومة امليدانية وتطويرها .من كان
يتوقع أن يخرج الرئيس اإلسرائيلي ،رؤوفني ريفيلن ،داعيًا إلى «وقف الجنون»؟ من
يتصور لحظة أن ّ
ّ
تتحدث وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن «التعايش بني اليهود
كان
والعرب في إسرائيل»؟ .مع العلم أنه منذ بضعة أسابيع كانت الشرطة اإلسرائيلية
ُ
تساهم في تدهور الوضع األمني في البلدات العربية .هذه اللحظة تاريخية ،وحتى
أنها تـجــاوزت انتفاضتي  1987ـ  1993و 2000ـ  ،2005مـعـ ّـززة ّ
بتطور عاملي في
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعيّ .
مجرد القول إن الصواريخ الفلسطينية
قادرة على الوصول إلى كل منطقة في فلسطني املحتلة ،وإثبات ذلك ميدانيًا ،يعني
أن أي حراك سياسي ،إذا حصل ،سينطلق من هذه النقطة .ما تكسبه على األرض
ّ
سيعزز موقفك على طاولة التفاوض .من كان ّ
يظن من اإلسرائيليني أنه في  15مايو/
ّ
وتحولهم إلى قوة نفطية
أيــار  ،2021وفي ذروة «صعودهم» االقتصادي والعاملي،
وعسكرية ،سيقف أصحاب حق للمطالبة بما ُسلب منهم.
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آراء

تهب على منطقة الشرق األوسط
رياح جديدة
ّ
حسن نافعة

حــن انــدلـعــت «ثـ ــورات الــربـيــع الـعــربــي» في
ن ـهــايــة عـ ــام  2010وب ــداي ــة عـ ــام  ،2011بــدا
واض ـحــا أن هـنــاك رغـبــة شعبية عــارمــة في
ال ـت ـخ ـلــص م ــن ن ـظ ــم ال ـف ـس ــاد واالسـ ـتـ ـب ــداد
الـتــي جثمت طــويــا عـلــى ص ــدور الشعوب
العربية ،مصحوبة بطموحات جــارفــة في
إرس ــاء دعــائــم نـظــم حـكــم أكـثــر ديمقراطية،
وأق ـ ـ ــل ف ـ ـسـ ــادا واسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدادا ،غ ـي ــر أن ريـ ــاح
التغيير التي هبت على العالم العربي في
ّ
ذلك الوقت لم تتمكن من مواصلة مسيرتها
بما تشتهي سفن الشعوب ،حيث اعترضت
طريقها قوى مناهضة للتغيير في الداخل
وال ـ ـخـ ــارج .وقـ ــد أف ـ ــرز ال ـت ـفــاعــل ب ــن ال ـقــوى
الراغبة في التغيير والقوى املناهضة له عن
سلسلة مــن التحالفات اإلقليمية اتسمت،
كبير من السيولة قبل أن
بقدر
في البداية،
ٍ
ٍ
تستقر مالمحها الحقا ،ففي البداية ،ظهر
تـحــالــف س ـع ــودي إم ــارات ــي ق ـط ــري ،مــدعــوم
م ــن تــرك ـيــا والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة واالتـ ـح ــاد
األوروبــي ،سعى إلى حماية النظام الحاكم
ف ــي ال ـب ـحــريــن ،ث ــم أص ـب ــح ط ــرف ــا ف ــاع ــا في
املحاوالت الرامية إلى تغيير النظم الحاكمة
ف ــي ك ــل م ــن لـيـبـيــا وس ــوري ــة  ..إل ــخ ،غـيــر أن
ت ـطــور األوض ـ ــاع فــي املـنـطـقــة ع ـمــومــا ،وفــي
مصر خصوصا ،سيما عقب إطاحة الرئيس
املنتخب ،محمد مرسي ،أثــرت على تماسك
ه ــذا ال ـت ـحــالــف ،ح ـيــث بـ ــدأت تـظـهــر ش ــروخ
ع ـم ـي ـقــة ف ــي م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي،
م ــا لـبـثــت أن انـتـهــت بــان ـف ـجــاره م ــن داخ ـلــه.
وهكذا راحت تتشكل في املنطقة بالتدريج،
خ ـصــوصــا ب ـعــد وص ـ ــول ت ــرام ــب إلـ ــى ســدة
السلطة في الواليات املتحدة ،ثالثة أحالف
مـتـبــايـنــة ال ـتــوج ـهــات واألهـ ـ ـ ــداف :س ـعــودي
إماراتي ،مدعوم عربيا من مصر والبحرين
واألردن ،وإقليميا من إسرائيل ،ودوليا من
ال ــوالي ــات املـتـحــدة .إيــرانــي س ــوري ،مــدعــوم
عــرب ـيــا م ــن ح ــزب ال ـل ــه ال ـل ـب ـنــانــي وح ــرك ــات
املـفــاومــة الفلسطينة املسلحة ،ودول ـيــا من
روسـيــا وال ـصــن .قـطــري تــركــي ،مــدعــوم من
ال ـق ــوى املـنـشـقــة ع ـلــى ال ـن ـظــامــن الـحــاكـمــن
فــي مـصــر وس ــوري ــة ،وم ــن بـعــض جـمــاعــات
متصارعة على الحكم في ليبيا بعد سقوط
نظام القذافي.
كـ ــان ف ــي وسـ ــع ك ــل م ـتــأمــل مل ـس ــار األح ـ ــداث
فـ ــي ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة أن ي ـل ـحــظ ب ـس ـه ــول ــة أن
حركة التفاعالت بني هــذه األحــاف الثالثة
وداخلها أسهمت بدور كبير ،ليس فقط في
إشعال عدد من الحروب األهلية واإلقليمية
وال ــدول ـي ــة ،خ ـصــوصــا ف ــي ال ـي ـمــن وســوريــة
ول ـي ـب ـي ــا والـ ـ ـع ـ ــراق ،وإن ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ــادت ت ـ ـ ـ ّ
ـؤدي،

ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،إل ــى غ ــزو مـسـلــح لــدولــة
قـطــر ،املـحــاصــرة مــن الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات
وال ـب ـح ــري ــن ومـ ـص ــر .وإل ـ ــى إحـ ـ ــداث قطيعة
شــامـلــة بــن تــركـيــا والـسـعــوديــة ،خصوصا
بـ ـع ــد وق ـ ـ ـ ــوع ح ـ ـ ـ ــادث اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال ال ـص ـح ــاف ــي
ال ـس ـعــودي ،جـمــال خــاشـقـجــي ،داخ ــل مبنى
الـقـنـصـلـيــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،بل
وإلـ ــى إش ـع ــال فـتـيــل مــواج ـهــة مـسـلـحــة بني
م ـصــر وتــرك ـيــا ع ـلــى ال ـســاحــة ال ـل ـي ـب ـيــة .وال
ش ــك أن وصـ ــول ت ــرام ــب إل ــى س ــدة الـسـلـطــة
فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وم ــا أع ـقــب ذل ــك من
ان ـس ـحــاب ّإدارتـ ـ ــه م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي مع
إيران ،وتبنيها سياسة الضغوط القصوى
فــي مــواجـهــة إي ــران ،ثــم اإلع ــان عــن «صفقة
الـ ـق ــرن» ال ـت ــي اس ـت ـهــدفــت تـصـفـيــة الـقـضـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ك ـل ـهــا عـ ــوامـ ــل ل ـع ـبــت دورا
حاسما ،ليس فقط فــي تثبيت دعــائــم هذه
األح ــاف ،وإنـمــا أيضا فــي رســم (وتحديد)
أنماط التفاعالت وخطوطها املتبادلة فيما
بينها .لذا كان من الطبيعي أن تفرز خسارة
ترامب االنتخابات الرئاسية في نوفمبر/
ـات م ــن نــوع
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2020ت ـف ــاع ـ ٍ
جــديــد ،مــن شأنها التأثير ليس فقط على
ق ــدرة ه ــذه األحـ ــاف عـلــى الـتـمــاســك ،وإنـمــا
على قابليتها لالستمرار أيضا.
ل ــم ي ـكــن ج ــو ب ــاي ــدن ق ــد اس ـت ـقــر رس ـم ـيــا في
ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض بـ ـع ــد ،ح ــن ان ـع ـق ــدت قـمــة
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ال ـتــي أص ــدرت
«بـ ـي ــان الـ ـع ــا» ال ـ ــذي وضـ ــع ح ـ ـ ّـدا لـلـحـصــار
املفروض على قطر ،والــذي استمر أكثر من
ثــاث سـنــوات .وفــي تقديري أن هــذا البيان
كان بمثابة نقطة االنطالق الرئيسية ،ليس
فـقــط لـعـمـلـيــة تـطـبـيــع مـتـســارعــة لـلـعــاقــات
السعودية القطرية ،وإنما أيضا لعمليةٍ أكبر
تستهدف إع ــادة صـيــاغــة مجمل الـعــاقــات
بــن دول املـنـطـقــة ،فـمــا هــي إال أســاب ـيــع ،أو
ش ـهــور قـلـيـلــة ،حـتــى كــانــت تــركـيــا قــد بــدأت
ت ـن ـف ـتــح رس ـم ـي ــا ع ـل ــى دول ع ــرب ـي ــة ك ـث ـيــرة،
ناصبتها العداء فترة طويلة ،في مقدمتها
م ـصــر وال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،ث ــم راح ــت
حركة التفاعالت ،ومــا تنطوي علية إعــادة
ص ـيــاغــة لـلـتـحــالـفــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،تــواصــل
مسيرتها ،إلــى أن بلغت ذروت ـهــا بــاإلعــان
عــن ات ـص ــاالت وم ـفــاوضــات رسـمـيــة تجري
بني السعودية وإيران ،عبر وساطة عراقية،
وذلــك قبل أن تفاجئنا صحيفة الـغــارديــان
اتصاالت جرت في
البريطانية بالكشف عن
ٍ
دمشق أخـيــرا بــن كــل مــن رئيس املخابرات
السعودية ،خالد الحميدان ،ورئيس مكتب
األمن القومي املشرف على أجهزة املخابرات
السورية ،علي مملوك.
ح ــن ي ـصــل زخـ ــم االت ـ ـصـ ــاالت وال ـت ـفــاعــات

ب ــن خ ـص ــوم األمـ ــس إل ــى ه ــذه ال ــدرج ــة من
ال ـك ـثــافــة ،م ــن الـطـبـيـعــي أن ي ـتــولــد ل ــدى أي
شعور ٌّ
ٌ
قوي بأن رياحا جديدة بدأت
مراقب
ّ
تهب على منطقة الشرق األوســط ،وأن هذه
ُ
تغييرات يمكن
بالفعل
حدث
ت
بدأت
الرياح
ٍ
منذ اآلن اإلمساك ببعض أطرافها .ولكن قد
يـصـعــب ،فــي الــوقــت نـفـســه ،الـتـكـهــن بــاملــدى
الذي يمكن أن تصل إليه على املدى املنظور.
ومع ذلك ،قد ال يكون من املبالغ فيه أبدا ،في
على األقل ،التأكيد على أن املنطقة
تقديري ً
تحوالت جيواستراتيجية
تبدو مقبلة على
ٍ
عميقة وبعيدة املدى.
حمل وصول ّبايدن إلى السلطة في الواليات
امل ـت ـح ــدة م ــؤش ــرات ع ــدي ــدة ع ـلــى تـغـيـيــرات
كبيرة محتملة في سياسة الواليات املتحدة
ال ـخــارج ـيــة ،بـصـفــة ع ــام ــة ،وف ــي سياستها
تجاه منطقة الشرق األوسط ،بصفة خاصة،
أهـمـهــا اح ـت ـمــال ال ـع ــودة فـعــا إل ــى االت ـفــاق
الخاص بالبرنامج النووي اإليراني املبرم
عــام  .2015ومــع ذلــك ،يبدو أن دوال عربية،
فــي مـقــدمـتـهــا اإلمـ ـ ــارات ،ورب ـمــا الـسـعــوديــة
أيضا ،ظلت تراهن بعض الوقت على قدرة
إســرائـيــل عـلــى عــرقـلــة ه ــذه ال ـعــودة أو على
ـات ج ــوه ــري ــةٍ  ،ي ــراد
األق ـ ــل رب ـط ـهــا ب ـت ـع ــدي ـ ٍ
إدخــالـهــا على هــذا االت ـفــاق ،تشمل برنامج
إي ــران الـصــاروخــي وسياساتها اإلقليمية،
غير أن هذا الرهان راح ّ
يتبدد تدريجيا ،بعد
أن اتضح ،بمرور الوقت ،أن إيران والواليات
امل ـت ـح ــدة مـتـنـبـهـتــان وم ـت ـح ـس ـب ـتــان تـمــامــا
لـلـمـحــاوالت اإلســرائـيـلـيــة املستميتة لقطع
الـطــريــق على ال ـعــودة إلــى االت ـفــاق الـنــووي،
وي ــدرك ــان أن لـهـمــا م ـعــا مـصـلـحــة مـبــاشــرة
فــي إفشالها .األهــم مــن ذلــك أن كــل األطــراف
املعنية بالبرنامج ال ـنــووي اإليــرانــي بــدأت
تدرك يقينا أن إيران لن تقبل مطلقا بإدخال
تعديالت على االتفاق األصلي.
أي
ٍ
وبــال ـتــالــي ،لــم يـعــد أم ــام ال ــوالي ــات املـتـحــدة
مـ ــن خـ ـي ــار آخـ ـ ــر سـ ـ ــوى الـ ـ ـع ـ ــودة ب ــاالت ـف ــاق
إلـ ــى ال ـن ـق ـطــة ال ـت ــي كـ ــان ع ـل ـي ـهــا ،ح ــن ق ـ ّـرر
تــرامــب االن ـس ـحــاب مـنــه .وواض ــح أن مسار
امل ـفــاوضــات فــي فيينا يـشـيــر ًإل ــى أن إدارة
ب ــاي ــدن نـفـسـهــا ب ــات ــت مـقـتـنـعــة ت ـمــامــا بــأن
عــودتـهــا إلــى االتـفــاق الـنــووي هــو الوسيلة
الــوحـيــدة املـتــاحــة أمــامـهــا ،لـضـمــان سلمية
بــرنــامــج إيـ ــران ال ـن ــووي ،وأن الـنـكــوص عن
هــذه ال ـعــودة ســوف يضعها ال محالة أمــام
خيارين ،كالهما مر وغير مقبول.
األول اقـتــراب إي ــران أكـثــر مــن صنع السالح
ال ـنــووي ،والـثــانــي دخــول الــواليــات املتحدة
فــي ح ــرب م ـبــاشــرة وشــام ـلــة مـعـهــا ،ملنعها
م ــن ال ـت ـح ــول خ ــال ف ـت ــرة وج ـي ــزة إل ــى قــوة
نووية .وحني أدركت دول املنطقة أيضا هذه

مسار مفاوضات فيينا
يشير إلى أن إدارة
ً
مقتنعة
بايدن باتت
بأن عودتها إلى
االتفاق النووي مع
إيران الوسيلة الوحيدة
المتاحة أمامها
كان من الطبيعي أن
تفرز خسارة ترامب
االنتخابات الرئاسية
تفاعالت من نوع
ٍ
جديد

الحقيقة ،لم يكن أمام الجميع من سبيل آخر
سوى أن يسعى كل منها إلى إعادة صياغة
سياستها الخارجية للتأقلم مع التغيرات
الـ ـت ــي ط ـ ـ ــرأت عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركية في العالم ،وفي املنطقة ،وهو ما
ّ
يفسر عمق التحوالت التي بدأت تطرأ على
حــركــة الـسـيــاســة الـخــارجـيــة ل ــدول املنطقة،
باستثناء إسرائيل طبعا.
ق ــد ي ـك ــون م ــن ال ـس ــاب ــق ألوانـ ـ ــه الـ ـج ــزم بــأن
ال ـ ـعـ ــودة األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ـن ــووي
اإليــرانــي بــاتــت مــؤكــدة أو وشيكة ،أو أنها،
إن تـمــت ،سـتـســاعــد بــال ـضــرورة عـلــى حسم
لصالح
انتخابات الرئاسة املقبلة في إيران ّ
الـتـيــار اإلصــاحــي ،غير أن هـنــاك مــؤشــرات
عـ ــديـ ــدة ت ــرج ــح الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق بــن
الــواليــات املـتـحــدة وإي ــران قبل نهاية شهر
مــايــو /أي ــار ال ـحــالــي ،بــل وت ـ ّ
ـرج ــح أيـضــا أن
ي ـك ــون ل ـه ــذا االتـ ـف ــاق تــأث ـيــر إي ـج ــاب ــي على
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ف ــي إي ـ ــران ،لصالح
التيار املحافظ .وفي جميع األحــوال ،سوف
يـ ـك ــون مـ ــن ال ـص ـع ــب ج ـ ــدا ع ـل ــى أي رئ ـيــس
إي ــران ــي ق ـ ــادم ،حـتــى ل ــو انـتـمــى إل ــى الـتـيــار

املـ ـتـ ـش ــدد ،ع ــرق ـل ــة ت ـن ـف ـيــذ ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق أو
رفضه ،في حــال التوصل إليه .تفتح عودة
ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة إل ـ ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ـخ ــاص
بالبرنامج النووي اإليراني ،وانفتاح كل من
إي ــران وتركيا على ال ــدول العربية املناوئة
لـسـيــاســاتـهــا ،بــابــا جــديــدا لــأمــل قــد يــؤدي
إلــى تهدئة األوض ــاع فــي املنطقة ،والـتـقـ ّـدم
ّ
بجدية نحو البحث عن
تسويات متوازنةٍ
ٍ
ل ـيــس ف ـقــط ل ــأزم ــات وال ـ ـحـ ــروب املـشـتـعـلــة
ف ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــة ول ـي ـب ـي ــا،
وإن ـم ــا لـلـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة أي ـض ــا ،فهل
تستطيع ال ــدول العربية الرئيسية انتهاز
الفرصة لقيادة العالم العربي نحو صياغةٍ
جــديــد ٍة وجماعيةٍ وواعـيــةٍ لعالقة متوازنة
مــع كــل مــن إي ــران وتــركـيــا ،بما يساعد على
فـ ـت ــح الـ ـط ــري ــق نـ ـح ــو الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إيـ ـج ــاد
تسويات سياسيةٍ لهذه األزمات؟ سيتوقف
ٍ
هذا ،في النهاية ،على مدى استعداد الدول
ال ـعــرب ـيــة ،خ ـصــوصــا ال ـتــي م ــا تـ ــزال تــراهــن
ع ـلــى إس ــرائـ ـي ــل ،إلعـ ـ ــادة ص ـيــاغــة عــاقـتـهــا
بالكيان الصهيوني الــذي ينبغي التعامل
معه باعتباره املصدر الرئيسي لتهديد أمن
العالم العربي كله.
وحدها إسرائيل في املنطقة التي ستقاوم
بـضــراوة ري ــاح التغيير الـقــادمــة ،وبالتالي
سـ ـتـ ـب ــذل ك ـ ــل م ـ ــا ف ـ ــي وسـ ـعـ ـه ــا لـ ـي ــس ف ـقــط
لـلـحـيـلــولــة دون ع ـ ــودة الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
إل ــى االت ـف ــاق ال ـخ ــاص بــالـبــرنــامــج ال ـنــووي
اإليــرانــي ،وأيضا للحيلولة دون حــدوث أي
تـقــارب حقيقي بــن ال ــدول العربية وإي ــران،
وب ــن ال ــدول الـعــربـيــة وتــركـيــا .فـهــل وصلت
الــرســالــة؟ يلفت نـظــري مـقــال بـعـنــوان «بــدأ
العد التنازلي لحرب إسرائيلية على إيران»،
كتبه جون حنا  ،John Hannahكبير الباحثني
في املعهد اليهودي لألمن القومي األميركي،
واملستشار السابق لنائب الرئيس األميركي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ديـ ـ ــك ت ـش ـي ـن ــي ،ونـ ـش ــرت ــه مـجـلــة
«فــوريــن أف ـيــرز» ،فــي  6مــايــو /أيــار الحالي،
خــاصـتــه أن ال ــزي ــارة ال ـتــي ق ــام بـهــا الــوفــد
األمني اإلسرائيلي إلى واشنطن قد فشلت،
وم ــن ث ــم ل ــم يـعــد أم ــام إســرائ ـيــل س ــوى شن
الحرب على إيران ،ملنعها من امتالك السالح
الـنــووي .ومـعــروف أن الـهــدف الرئيسي من
زيارة هذا الوفد كان إقناع إدارة بايدن بعدم
العودة إلى االتفاق النووي.
ال ت ـق ـ ّـرر إســرائ ـيــل م ـن ـفــردة ش ــن ح ــرب على
إيران ،لكنها إذا كانت تعتقد أن الحرب على
إيـ ــران خـيــارهــا الــوح ـيــد ،فـلـمــاذا ال تتركها
الــدول العربية تذهب إليها منفردة؟ وملــاذا
ت ــرب ــط ب ـع ــض ال ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة م ـص ـيــرهــا
بإسرائيل؟
(أكاديمي مصري)

الدبلوماسية الرقمية اإلسرائيلية في أجواء التطبيع
لندا شلش

ّ
ّ
يتصور أن يأتي اليوم الــذي ُيهنئ
من كــان
فيه شبان عــرب دولــة االحـتــال اإلسرائيلي
ب ـم ـنــاس ـبــة يـ ــوم «اس ـت ـق ــال ـه ــا» ،أي الـنـكـبــة
ال ـت ــي ارت ـك ـب ـه ــا االحـ ـتـ ــال عـ ــام  1948بـحــق
الفلسطينيني ،فقتل منهم وهـ َّـجــر عـشــرات
ّ
ً
منشورا
يتخيل أن يقرأ
اآلالف .األنكى من ّ كان
لشاب عربي يتمنى فيه املوت للفلسطينيني،
واألمـ ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار لــإســرائ ـي ـل ـيــن؟ على
م ـح ــدودي ــة أعـ ـ ــداد هـ ـ ــؤالء ،ل ــم ت ـكــن فعلتهم
ه ــذه ل ـت ـح ـ ُـدث ،ل ــوال ج ـهــود حـثـيـثــة تبذلها
وزارة ال ـخــارج ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـبــر دائ ــرة
الدبلوماسية الرقمية منذ نحو عقد ،لبناء
ص ــورة ذهـنـيــة إيـجــابـيــة عــن االح ـت ــال لــدى
الـعــرب ،ودفـعـهــم نحو الـقـبــول بــ«إســرائـيــل»
دولة طبيعية ،تؤمن بالسالم معهم.
ـرا مــن قبول عربي
وإن كــان مــا
نشهده أخـيـ ّ
ً
نسبيا ،وال يمثل إال شريحة ال
بإسرائيل
ُ
تكاد تذكر ممن استطاع االحتالل اختراق
وعـيـهــا وال ـتــاعــب بـسـلــوكـهــا وتــوجـهــاتـهــا
ّ ّ
الـ ـفـ ـك ــري ــة ،إل أن ذل ـ ــك ي ــدع ــون ــا إل ـ ــى ع ــدم
ّ
االستهانة بذلك ،وال ّ
سيما أن الدبلوماسية
ُ
ّ
الرقمية اإلسرائيلية تصعد أخيرا خطابها
اإلعــامــي املـ ّ
ـوجــه إلــى ال ـعــرب ،لكسب مزيد
من التأييد في ًصفوفهم.
ّ
ً
إسرائيليا صـغـيـ ًـرا يقود
الــافــت أن فــريــقــا
هــذه املعركة الضخمة للتسلل إلــى العقول
ال ـع ــرب ـي ــة ،م ـت ـس ـلـ ًـحــا ب ــال ـك ـف ــاءة وال ـخ ـب ــرة
ّ
األم ـن ـي ــة واالط ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى ال ــوض ــع ال ـعــربــي
عــن كثب ،إلــى جانب قــدرتــه على استخدام
أس ــالـ ـي ــب اسـ ـتـ ـم ــال ــة اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،وال ـت ــأث ـي ــر
ف ــي م ـع ـت ـقــدات ـهــم وأفـ ـك ــاره ــم .ك ـم ــا ي ـش ــارك
م ـ ـسـ ــؤولـ ــون إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون كـ ـثـ ـي ــرون عـبــر
صفحاتهم الرقمية بهذه الجهود ،أبرزهم
ّ
ال ــن ــاط ــق ب ــاس ــم ج ـيــش االحـ ـت ــال أف ـي ـخــاي
أدرعــي ،والــذي ال يترك شــاردة أو واردة إال
ويـسـتـغـلـهــا ل ـل ـت ـقـ ّـرب م ــن ال ـع ــرب لتحسني
صورة «إسرائيل» دولة متسامحة مساملة،
ّ
ومت ً
ً
شحا
متسلحا لذلك بالنصوص الدينية
بشخصية الــواعــظ الــديـنــي .فــي املـقــابــل ،ال

يلقى هــذا العمل أي رد رسـمــي فلسطيني
أو عــربــي ،بــل يقف الطرفان فــي حالة عجز
أمام الدبلوماسية الرقمية اإلسرائيلية ،أو
ربما استخفاف بها ،ومــا يمكن أن تحققه
ً
اعتمادا على عامل الزمن.
بعد اقتناص االحتالل الفرصة التاريخية
عدد من الحكومات
في تطبيع العالقات مع ٍ
ال ـع ــرب ـي ــة ق ـب ــل أش ـه ــر م ـ ـعـ ــدودة ،ف ـ ّـع ـل ــت تــل
أب ـي ــب خ ـطــاب ـهــا اإلع ــام ــي بــال ـعــرب ـيــة عبر
دبلوماسيتها الرقمية ،فاملتابع للصفحات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـنــاطـقــة بــالـعــربـيــة سيلحظ
ً
ارتفاعا في نسبة املنشورات عليها بواقع
أكثر من  600منشور خالل الشهر الواحد.
ً
ّ
أمــا مضامني هــذه املـنـشــورات فـتــركــز ،أول
وأخـ ـي ـ ًـرا ،ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـ ّـس ــام ال ـعــربــي مع
إس ــرائ ـي ــل ،وال ـع ــوائ ــد اإلي ـجــاب ـيــة للتطبيع
ُ
عـلــى ال ــدول املـنـخــرطــة فـيــه .ل ــذا؛ ت ـكـ ّـرر هــذه
الصفحات ،بل تبالغ في نشر مقاطع فيديو
ُ
تظهر األصــوات العربية الداعمة للتطبيع،
منشورات تدعو الشعوب
تناول
إلى جانب
ٍ
ً
العربية صراحة إلى االنضمام لقافلته .كما
ّ
تتعمد املنشورات الرقمية إظهار الزيارات
ـرب من الــدول املطبعة
التطبيعية
ٍ
لشبان عـ ٍ
ً
حديثا إلى الداخل الفلسطيني املحتل عام
ُ ،1984بوصفها إســرائـيــل ،ومدينة القدس
املحتلة ،ونسبة هذه «اإلنجازات التاريخية»
ُ
إل ــى ات ـفــاق ـيــات الـتـطـبـيــع .وبــال ـط ـبــع ،تــرفــق
هــذه املنشورات بصور تجمع إسرائيليني
ّ
وع ـ ً
ـرب ــا ف ــي أج ـ ــواء داف ـئ ــة وعــاط ـف ـيــة .وب ــث
ُ
مثل هذه املواد اإلعالمية وتكرارها يدلالن
عـلــى تفعيل املـعــركــة الــرقـمـيــة لكسب مزيد
م ــن الـ ـع ــرب .وهـ ــو م ــا أش ـ ــار إل ـي ــه املـتـحــدث
باسم رئيس وزراء حكومة االحتالل أوفير
َ
ج ـن ــدمل ــان ،حـيـنـمــا قـ ــال إن تــوس ـيــع نـطــاق
ّ
الـ ّـســام اإلقليمي يتطلب تصعيد املعركة
ّ
الرقمية في مخاطبة الـعــرب .ويذكرنا ّ هذا
الـخـطــاب بتكتيكات الــدعــايــة الـتــي تبنتها
الحركة الصهيونية عند التأسيس ،وهي
مقتبسة مــن «ال ـبــروبــاغ ـنــدا» الـنــازيــة التي
ّ
بأن فعالية الدعاية ُ
تكمن في التركيز
تؤمن
ـداث معينة ،وتــوجـيــه آذان الناس
على أح ـ ٍ
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

وأبصارهم إليها باستمرار .وهنا الخطر
ال ـح ـق ـي ـق ــي ،ف ـم ــع ت ـ ـكـ ــرار األح ـ ـ ـ ــداث يـصـب ًــح
عنصر الـتــأثـيــر بــالـشـبــاب الـعــربــي ممكنا،
رأي عام جديد
ما يعني احتمال
استحداث ٍ
ً
يـقـبــل بـمــا ك ــان مــرفــوضــا ف ــي وق ــت ســابــق،
فينتقل قطار التطبيع من رأس الهرم إلى
القاعدة الشعبية ،وهو ٌ
أمر تسعى تل أبيب
إلى تحقيقه منذ عقود.
كـمــا يعتمد الـخـطــاب اإلســرائـيـلــي الرقمي
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة اسـ ـتـ ـث ــارة الـ ـع ــواط ــف ،عـبــر
استحضار تاريخ الجاليات اليهودية في
دول عربية قبيل «الـهـجــرة» إلــى فلسطني،
بغرض دفع العرب نحو التسامح والشوق
لـسـنــن خ ـلــت .ال ـع ــراق م ــن أه ــم ه ــذه ال ــدول
ّ
ال ـتــي ت ــركــز عـلـيـهــا الــدبـلــومــاسـيــة الــرقـمـيــة
اإلسرائيلية ،فعلى الرغم من العداء الشديد
ُ
ب ــن ال ـب ـلــديــن ،إال ّأن ج ـه ـ ً
ـودا ك ـب ـيــرة ت ـبــذل
أخ ـ ـيـ ــرا مـ ــن االح ـ ـتـ ــال ل ـن ـســج عـ ــاقـ ــات مــع
ً
القاعدة الشعبية ،والفوز بتأييدها وصول
إلى ّ
قمة الهرم الحاكم ،على عكس ما جرى
مع حكومات اإلمارات والبحرين والسودان
وامل ـ ـ ـغـ ـ ــرب .وكـ ــانـ ــت دائـ ـ ـ ــرة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
الرقمية اإلسرائيلية قد استحدثت في العام
 ،2018صفحة «إسرائيل باللهجة العراقية»
للتواصل مع املواطنني العراقيني .وأخيرا،
أص ـبــح الـخـطــاب اإلع ــام ــي ل ـهــذه الصفحة
ً
عاطفياُ ،يـغــازل الـنــاس بلهجتهم املحلية،
وي ـس ـت ـع ــرض تـ ــاريـ ــخ الـ ـيـ ـه ــود فـ ــي ب ـغ ــداد
فــي بــدايــة ال ـقــرن الـعـشــريــن ،وال ـح ـيــاة التي
عــاشــوهــا مــع جـيــرانـهــم ال ـعــرب .وال تكتفي
الـصـفـحــة ب ــذل ــك ف ـح ـســب ،ب ــل تـتـعـ ّـمــد نشر
ـود بــال ـصــوت وال ـ ـصـ ــورة ،وهــم
ق ـصــص ي ـه ـ ٍ
ّ
يتحدثون عن الحنني لبلد املنشأ وأهله.
ً
م ـجـ ّـددا ،اسـتـثــارة الـعــواطــف بهذه الطريقة
تـ ـم ــث ــل إحـ ـ ـ ــدى اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات ال ــدع ــاي ــة
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة .وإن ً ك ــان ــت ه ــذه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ه ــدف ــت س ــاب ــق ــا إلـ ــى كسب
التأييد العاملي إلنـشــاء دولــة االحـتــال في
ف ـل ـس ـطــن ،فــإن ـهــا الـ ـي ــوم ت ـس ـت ـهــدف ال ـعــرب
الذين لطاملا ّ
صورتهم الدعاية الصهيونية
ّ
العدو األبرز الذي يهدد شرعية هذه الدولة
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الرأي العربي العام
ما زال مدركًا حقيقة
المعركة على أرض
الواقع ،ومؤيدًا
للقضية الفلسطينية
جهود كبيرة يبذلها
االحتالل لنسج عالقات
مع القاعدة الشعبية،
والفوز بتأييدها
قمة
وصوًال إلى ّ
الهرم الحاكم

وحق اليهود في تقرير مصيرهم .ويعود
التوجه اإلسرائيلي نحو القوة الناعمة بعد
اعتماد القوة العسكرية أكثر من ستة عقود
إلــى عــدة أسـبــاب :أولـهــا ،تنامي االنتقادات
ال ــدولـ ـي ــة ل ـت ــل أبـ ـي ــب ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة حـ ــروب
االحتالل ضد العرب والفلسطينيني ،بـ ً
ـدء ا
م ــن االن ـت ـفــاضــة الفلسطينية الـثــانـيــة عــام
 ،2000م ـ ــرورًا ب ـح ــرب ل ـب ـنــان ف ــي يــول ـيــو/
ً
تموز  ،2006وصــول إلى الحروب املتتالية
عـ ـل ــى غ ـ ـ ــزة ( ،)2014 ،2012 ،2008ف ـقــد
دف ـعــت تـلــك االن ـت ـق ــادات املـسـتــوى الــرسـمــي
اإلسرائيلي إلى تبني استراتيجية جديدة،
ً
عامليا ،وتحويله
لتجميل صــورة االحتالل
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هاتف0097440190600 :

إلـ ـ ـ ــى ض ـ ـحـ ـ ّـيـ ــة فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط ع ـ ــرب ـ ــي مـ ـل ــيء
بــالــدك ـتــاتــوريــة وال ـك ــراه ـي ــة .ثــان ـيــا ،بفضل
الثورة الرقمية ،حقق النشطاء واإلعالميون
ـات فــي نـقــل الــروايــة
الفلسطينيون ن ـجــاحـ ٍ
الفلسطينية إلــى العالم ،وتعرية االحتالل
خالل فترات الحروب؛ فكان ّ
الرد اإلسرائيلي
ّ
ـات دع ــائـ ـي ــةٍ م ـ ـضـ ــادة ل ـل ــرواي ــة
ب ـش ــن حـ ـم ـ ٍ
ً
الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ــداعـ ـم ــن ل ـه ــا ،ف ـض ــا عن
قيود على تلك الرواية بالتواطؤ مع
فرض
ٍ
ً
أخيرا ،وجدت
شركات التكنولوجيا الكبرى.
ّ
باملنصات الرقمية فرصة تاريخية
تل أبيب
الختراق الشعوب العربية ،والتواصل معها
ّ
ألول مــرة في تاريخ دولــة االحـتــال ،بهدف
الترغيب لها ،مقابل شيطنة الفلسطينيني
وعزلهم عن محيطهم العربي.
ّ
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن دول ـ ــة االحـ ـت ــال نـجـحــت،
ول ــو ج ــزئ ـ ًـي ــا ،ع ـبــر امل ـن ـصــات الــرق ـم ـيــة ،في
تـمـهـيــد ال ـط ــري ــق إلـ ــى ات ـف ــاق ـي ــات الـتـطـبـيــع
امل ــوقـ ـع ــة أخ ـ ـيـ ــرا مـ ــع األنـ ـظـ ـم ــة ال ـح ــاك ـم ــة،
ً
ً
بنيويا
نهجا
لتصبح هــذه الدبلوماسية
فــي «الــدعــايــة» اإلســرائـيـلـيــة الـحــديـثــة .لكن
ّ
هــل يمكن لـهــذه الدبلوماسية التحكم في
وع ــي م ــاي ــن ال ـع ــرب ال ــذي ــن ي ـع ـي ـشــون في
ّ
املهمة صعبة ،وال
منطقة الشرق األوســط؟
ّ
ً
ّ
سيما أن الــرأي العربي العام ما زال مدركا
حقيقة املعركة على أرض الــواقــع ،ومــؤيــداً
للقضية الفلسطينية .بــالـتــالــي؛ لـيــس من
ّ
املخيلة
السهل تغيير التاريخ وتزييفه في
العربية ،وهــذا مــا يبدو واضـ ًـحــا مــن خالل
سـيــل الـتـعـلـيـقــات الـشـبــابـيــة الـسـلـبـيــة على
املـ ـنـ ـش ــورات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .م ــع ذل ـ ــك ،يجب
عــدم مقابلة الجهود اإلسرائيلية الرقمية
باستخفاف ،أو استبعاد فكرة تأثير هذه
الدبلوماسية في عقول الجماهير العربية
واتـجــاهــاتـهــا الـفـكــريــة عـلــى امل ــدى البعيد،
خـصــوصــا فــي ح ــال واص ــل الفلسطينيون
والعرب غفلتهم عن األمر ،كما فعلوا خالل
ّ
ّ
العقد األخير ،حتى تسلقت «إسرائيل» سلم
الفضاء الرقمي ،واخترقت الشباب العربي
ً
عقودا طويلة.
بعد عجزها عن ذلك
(كاتبة فلسطينية)
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