
عالء أبو عامر

ثــــّمــــة خــــــبــــــران: صـــــــرح وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ه »ال ُيمكن وقف دّوامة 

ّ
الصيني، وانغ يي، أن

للقضية  جـــــذري  بـــإيـــجـــاد حـــل  إال  الــعــنــف 
ــه 

ّ
إن قــال االتــحــاد األوروبــــي  الفلسطينية«. 

»سيبحث كيفية املساهمة في إنهاء دّوامة 
املوقفان  هـــذان  يمنحنا  الــحــالــيــة«.  العنف 
العالم  مــقــاربــات دول  رؤيـــة حقيقية حــول 
إلى  تشبه،  كونها  الفلسطينية،  للقضية 
الفلسطينية،  األطــــراف  مــواقــف  كبير،  حــٍد 
املشكلة  يـــرى  فبعضهم  أيــضــا،  والــعــربــيــة 
في الصهاينة ووجــودهــم، وآخـــرون يرون 
املشكلة تتمثل في حركة حماس واملقاومة. 
وبــن هــذا وذاك، هــنــاك مــواقــف ومــقــاربــات 

مختلفة ومختلطة.
ــتــــرب الــشــعــب  فــــي حــقــيــقــة األمـــــــر، كــلــمــا اقــ
الفلسطيني من إعادة تشكيل وعي العالم 
الــوجــود  فــي  تكمن  الحقيقية  املشكلة   

ّ
بـــأن

الصهيونية  واأليــديــولــوجــيــا  الصهيوني 
 فــلــســطــن؛ مــن 

ّ
عـــلـــى أرض فــلــســطــن، كـــــل

رأس الــنــاقــورة وحــتــى أم الـــرشـــراش، نجد 
ــدة؛ ُحــــكــــامــــا ولــــوبــــيــــات،  ــحــ ــتــ الــــــواليــــــات املــ
الـــكـــيـــان  ــة إلدانـــــــــة  ــاولــ مــــحــ ــّدى ألّي  ــتــــصــ تــ
الــصــهــيــونــي أو تــقــريــب نــهــايــة أجـــلـــه. بل 
 

ّ
كل  ومستنفرة 

ً
جــاهــدة تسعى  ــهــا 

ّ
أن حتى 

أدواتها؛ إعالما ودبلوماسين، لجعل ذلك 
 .

ً
نــقــل مستحيال لــم  إذا  املــنــال،  يــبــدو بعيد 

ــا املــبــاشــرة اســتــخــدام  ــهـ ُيــضــاف إلـــى أدواتـ
أدواتــهــا في منطقتنا؛ من عمالء ورؤســاء 

رندة حيدر

يالحظ من يتابع ردود الفعل اإلسرائيلية 
ــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد قـــطـــاع  ــلــــى الـــعـــمـ عــ
غـــزة، بعد اإلعـــالن عــن وقــف إطـــالق الــنــار، 
ــن الـــنـــتـــائـــج  ــ ــبـــي مـ ــاط الـــشـــعـ ــ ــبــ ــ عـــمـــق اإلحــ
املــاضــيــة من  ــام  األيــ الــتــي تمخضت عنها 
املواجهات العنيفة بن أعتى قوة عسكرية 
في املنطقة، ممثلة بجيش مسلح بأحدث 
ــتـــكـــارات الــعــســكــريــة، وحـــركـــة مــقــاومــة  االبـ
مسلحة محدودة القوة، حاربت بصواريخ 

من إنتاج محلي. 
ال شيء يمكن أن يحجب الصورة الكئيبة 
املــرتــســمــة الـــيـــوم فـــي مــســتــوطــنــات غــالف 
غــــــــزة، أو فـــــي بـــــلـــــدات كــــثــــيــــرة فـــــي وســــط 
 للقصف من 

ً
إســرائــيــل الــتــي ظــلــت عــرضــة

حركة حماس حتى اللحظات األخيرة، قبل 
التوصل إلــى وقــف إطــالق النار. وال شيء 
ســيــغــيــر مـــن الــشــعــور الــعــمــيــق بــاإلخــفــاق 
ــلـــي، ال الـــكـــالم اإلســـرائـــيـــلـــي عن  ــيـ ــرائـ اإلسـ
الفلسطينين،  بــن  الكبيرة  القتلى  أعـــداد 
ــار الـــهـــائـــل فـــي شــــوارع  ــدمــ وال مــشــاهــد الــ
غـــزة وأحــيــائــهــا. األكــيــد فــي نــظــر املــواطــن 
اإلســـرائـــيـــلـــي الــــعــــادي أن جــيــشــه الـــقـــوي 
لـــم يــنــتــصــر فـــي هــــذه الــجــولــة أيـــضـــا، وأن 
 بسالحها ومقاتليها، وأن 

ٌ
»حماس« باقية

شعب غزة لم يركع.
بن هذه  الكبير  التشابه  من  الرغم  وعلى 
القدرة  الجولة وسابقاتها، من حيث عدم 
عـــلـــى الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري فــــي مـــواجـــهـــاٍت 
الجيش  خاضها  أن  سبق  متناظرة،  غير 
ــلــــه فــــي حـــرب  ــلــــي ضــــد حـــــزب الــ ــيــ اإلســــرائــ
يوليو/ تموز2006، وفي عملياته السابقة 
ــد »حـــــمـــــاس«، فـــــإن الــعــمــلــيــة األخـــيـــرة  ضــ
ساهمت، إلى حد بعيد، في تظهير اإلخفاق 
الكبير على الصعيد االستراتيجي، وعدم 
وجــــود رؤيــــة إســرائــيــلــيــة واضـــحـــة، توجه 
الجيش اإلسرائيلي في عملياته في قطاع 
غــــزة. تـــرّكـــزت ســيــاســة بــنــيــامــن نتنياهو 
الفلسطينين  مــع  الــنــزاع  مــع  التعامل  فــي 
ــبـــاط قـــيـــام دولـــة  عــلــى هــــدف أســــاســــي، إحـ
فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة، مـــن خــــالل الــقــضــاء 

أبو بكر زمال

الــجــزائــري  مخيال  فــي  الجيش  ُيختصر 
املتنفذين،  األقــويــاء  الجنراالت  من  بعدد 
ويـــــتـــــعـــــّداه إلــــــى جــــهــــاز املـــــخـــــابـــــرات، أو 
»الــــســــرابــــس« بــالــتــعــبــيــر الـــــــــدارج، وهـــي 
 ظـــلـــت تــــــدور فــــي الــــــــرؤوس مــنــذ 

ٌ
صـــــــورة

مهيبة  )1962(، صـــورة  االســتــقــالل  فــجــر 
ــانــــب مـــحـــتـــرمـــة، وفـــيـــهـــا كـــثـــيـــر مــن  ــجــ الــ
فارقة  في لحظة  ولكن  والفخر.  االعــتــزاز 
راهــنــة، تزعزعت الــصــورة، وغــدت مفّككة 
وأصبحت  ســطــوة.  دون  مــن  ومتشظية، 
ــراك تــلــبــس بــأقــنــعــة  ــ ــيـــوم فـــي مـــرمـــى حـ الـ
غامضة، وشعارات مناوئة لها، ملخصة 
كل  فــي  تلعلعان  وحــيــدتــن  فــي جملتن 
 les généraux« ورصـــيـــف:  ــارع  وشــ زقـــاق 
املزبلة(،  إلــى  )الــجــنــراالت   »à la poubelle

و»مخابرات إرهابية«.
ــــذا، وال  ال تــعــطــيــنــا الـــصـــورة أكـــثـــر مـــن هـ
الــشــارع،  الــتــي جــعــلــت  بالخلفية  تــمــّدنــا 
أو بعضه، فجأة يطلق هذين الشعارين، 
ويفرضهما بقوة صوتا عاليا وعاريا كل 
جمعة وثالثاء. أصبح األمر برمته محيرا 
ومــشــوشــا ومــرتــبــكــا وقــاتــمــا، وأصبحت 
ــتـــغـــاضـــي عــــن الـــتـــأويـــالت  مـــعـــه فــــكــــرة الـ
قيمة،  بال  حولها  تتكثف  التي  املغرضة 
ــدي الــتــي تــعــبــث بــهــا، داخــلــيــة  ــ حــتــى األيـ
وخــارجــيــة، عــمــومــا أو نــخــبــا، هــيــاكــل أو 
قد  عصابات،  أو  ضالة،  فرقا  تنظيمات، 
الـــشـــعـــاريـــن ورســـم  تـــكـــون وراء تــشــكــيــل 
معاملهما وطـــرق إدامــتــهــمــا فــي الــشــارع، 
ــٍد  مــهــمــا خــفــت أو تـــصـــاعـــد، إنـــمـــا هـــي أيـ
والالم،  باأللف  حقيقية معروفة ومعّرفة 

وليست مجهولة أو شبحية أو هالمية.
.. نــشــأت املــخــابــرات الــجــزائــريــة، مــثــل أي 
مخابرات في العالم، في الظالل والخفوت 
والصمت، وضربت على متونها األسالك 
ــم تــــــــدّون ســيــرتــهــا  وســـتـــائـــر الــــحــــديــــد. لــ
بــالــشــكــل الــــذي يــســمــح لــلــمــتــابــعــن بفهم 
طبيعتها، فتلك شروط السرية والخفايا 
والــخــبــايــا، وهــــو مـــا تــركــهــا دومــــا هــدفــا 
لسهام األقاويل والتكهنات والتفسيرات، 

وحتى االفتراءات.
وخطيرة  ومعقدة  مفصلية  أدوارا  لعبت 
واستقرارها،  الجزائرية  الــدولــة  بناء  في 
ــاربـــت وانـــكـــســـرت،  ــأت، حـ ــطــ ــابـــت وأخــ أصـ
وعملت على التغلغل في مفاصل الدولة 
ــتـــى أنــــهــــا، زمــــنــــا، عــرفــت  ــا، حـ ــهـ ــلـ ــاكـ ــيـ وهـ
بـــأنـــهـــا »دولـــــــــة داخـــــــل دولــــــــــة«. وعـــنـــدمـــا 
ــة الليل األســود  دخــلــت الــجــزائــر فــي دوامـ
لإلرهاب، كان أبطال املخابرات البسطاء، 
ــــون الـــصـــفـــوف  ــّدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــب يـ ــعــ ــشــ أبــــــنــــــاء الــ
ويقاتلون  املعلومات  يجمعون  األمامية، 
ــون، بــل  ــمــ ــحــ ــذون ويــ ــفــ ــنــ ــطـــون ويــ ــطـ ويـــخـ
يــســتــشــهــدون عــلــى أرض بـــــاردة، لــم يبق 
من أثر لهم سوى شواهد قبور أو دموع 
األهل واألصدقاء، يبكونهم بحرقة بعيدا 
ــــن. وكـــانـــت تــلــك مــهــمــات قاسية  عـــن األعـ
ــة عـــلـــى جــســد  شـــائـــكـــة ومــــؤملــــة، مـــوشـــومـ
املؤسسة العسكرية، محفوظة في الذاكرة 
الجريحة لوطٍن ظل عقودا يواجه شدائد 
العواصف والنكبات واألزمات واألعطاب.

اللهم  فروعها،  بكل  املخابرات  تتغير  لم 
 DRS الـــ التسمية، وبقيت تسمية  إال في 
رت فـــي األدبـــيـــات 

ّ
ــذ األشـــهـــر بــيــنــهــا. تــــجــ

والــصــالــونــات واملــواقــع واألحـــاديـــث. كان 
يــشــار إلــيــهــا بــالــبــنــان والــهــمــس والــرمــز 
والعيون الدوارة، واليوم غدت في واجهة 

وأجــهــزة استخبارات ودعــايــة ســـوداء، في 
 لــبــعــض الــعــرب، 

ّ
ــــذل مــقــدمــتــهــا الــتــطــبــيــع املـ

ــــو خـــنـــجـــٌر مـــســـمـــوم يـــؤســـس لــلــهــزيــمــة  وهـ
، إذ يــؤّدي 

ً
العربية حــاضــرًا وديــنــا وروايــــة

ــة الـــوعـــي  ــمـ ــزيـ ــاط الــــنــــفــــوس، وهـ ــبــ إلـــــى إحــ
الجمعي الناهض.

الــــوجــــود الــصــهــيــونــي، وكـــمـــا تـــبـــّن خــالل 
ــل 

ّ
الــثــالثــة والــســبــعــن عــامــا املـــاضـــيـــة، ُيــمــث

جــريــمــة مــكــتــمــلــة األركــــــــان، فـــال تــمــر بضع 
سنن إال وُيــهــاِجــم شعب فلسطن األعــزل، 
يــهــاجــم  ــم  لــ وإذا  عـــــدوانـــــا،  أو  اســـتـــيـــطـــانـــا 
 الفعل 

ّ
الفلسطيني )و»إذا« هذه من باب أن

ــه يهاجم 
ّ
قــد يصبح فــي الــخــارج أكــبــر(، فــإن

بلدًا أو هدفا لشعب عربي أو مسلم شقيق 
ــة وإيــــــران  مــــجــــاور، كـــمـــا يــفــعــل مــــع ســــوريــ
ــا خـــاض  ــمـ ـ

ّ
ــل ــان وقــبــلــهــا الـــــعـــــراق. وكـ ــنـ ــبـ ولـ

ــعـــوره  الــفــلــســطــيــنــي نـــــضـــــااًل، واقـــــتـــــرب شـ
مـــن الــنــصــر والــحــصــول عــلــى حــقــوقــه غير 
القابلة للتصّرف بالعودة وتقرير املصير، 
ــاب قــــوســــن أو أدنـــــــى بــفــضــل  ــ وُيـــصـــبـــح قــ
مقاومته وصموده والتفاف شعوب العالم 
حوله، تسرق الواليات املتحدة وحليفاتها 
إلــى هزيمة وآالم  نــصــَره وتــحــّولــه  الغربية 
 

ٌ
 كّي وعيه بأنه ضعيف

ً
مدة طويلة، محاولة

أمام الصهيونية، وعليه التسليم بالهزيمة.
ــداث  ــ ــ ــرى هـــــذا فــــي عـــــام 2021 مــــع األحـ ــ ــ ونـ
ة، 

ّ
الــحــالــيــة، فبعد صــمــود املــقــاومــة فــي غـــز

وانتفاضة الداخل املحتل وانتفاضة القدس 
التي  الغربية  الضفة  هبة  مــع  املتزامنتن 
، ظهر أصل املسألة، وجذورها 

ً
تأخرت قليال

القانون الدولي، وما يسمى شرعية دولية، 
إال ملهاة لتضييع القضية. لذلك، يجب عدم 
القرار املسخ رقم 242 الصادر  إلى  الذهاب 
عن مجلس األمن الدولي عام 1967، والذي 
تـــحـــّول، مــع اتــفــاق أوســـلـــو، إلـــى قــيــٍد ُيــدمــر 
ملا   

ً
مـــراعـــاة الــشــامــل،  الفلسطيني  االنــتــمــاء 

تريده أوروبــا، وما يسمى املجتمع الدولي 
ــــرت صـــهـــيـــنـــتـــه، كــــي يـــقـــبـــل بــطــرد  الـــــــذي جــ
شعب وإحالل آخر غريب مكانه، بالحديث 
الجزئي عــن صــراع حــدود وســيــادة ودولــة 
مسخ لم تتحقق، ولن تتحقق قريبا أيضا 
ــات الــعــبــثــيــة  ــاوضــ ــفــ ــن املــ بـــعـــد 25 عـــامـــا مــ
ــنــــازالٍت مـــؤملـــٍة وصــلــت إلــى  الــتــي شــمــلــت تــ

مـــن أرض فلسطن  عـــن %78  الــتــنــازل  حـــد 
ــادي(  ــيـ ــبـــول فــلــســطــيــنــي )قـ االنـــتـــدابـــيـــة، وقـ
بـــحـــق إســـرائـــيـــل فــــي الــــوجــــود عـــلـــى أرض 
ــراف بــســلــطــة إدارة  ــتــ فــلــســطــن، مــقــابــل اعــ
نّسق 

ُ
وت باالحتالل  مرتبطة  هزيلة  مدنية 

ــي الـــذي هــو جــذر الــصــراع 
ّ
مــعــه، وتـــرك الــكــل

تمثل بالصهيونية ومقاومتها بوصفها 
ُ
امل

أيديولوجيا عنصرية استعمارية إحاللية، 
 فسادًا في األرض.

ُ
تعيث

ــدغ الــفــلــســطــيــنــي مــن  ــلــ ــ ــك، وحـــتـــى ال ُي ــذلــ لــ
 أخـــرى، مــن املــفــتــرض في 

ً
الجحر ذاتـــه مـــرة

، أن يكون 
ً
حال حدثت مفاوضات مستقبال

 وطــنــيــا، يــتــجــاوز 
ً
املـــفـــاوض شـــابـــا مــقــاتــال

صيغ أوسلو وقرار مجلس األمن 242 الذي 
يخص دول طوق فلسطن )سورية ومصر 
واألردن تحديدًا(، وال يخص الفلسطيني إال 
في ما يتعلق بعودة الالجئن إلى ديارهم. 
املقاتلون، بصرف النظِر عن أداتهم؛ سالحا 
أو حجرًا أو كتابة وطنية، هم وحدهم من 
روحا  يملكون  كونهم  التفاوض  لهم  يحق 
يائسة،  جامحة غير مدجنة ومهزومة وال 

بل مشحونة باألمل والعزيمة.
ــقـــراءات   الـ

ّ
ــيـــوم، وفـــق كـــل الــفــلــســطــيــنــيــون الـ

ــفــــدائــــي املــمــثــل  ــبـــرون الــ ــتـ ــعـ واملـــعـــطـــيـــات، َيـ
ــيـــل،  ــّبـــر عــــن جـــوهـــرهـــم األصـ الـــشـــرعـــي املـــعـ
 
ّ
ــا أثــبــتــتــه األيـــــــام املـــاضـــيـــة فــــي أن وهــــــذا مــ

الشعب الفلسطيني يقف خلف من يتحّدى 
 على سؤال 

ً
ويتصّدى للعدو. لذلك وإجابة

ــادة بــوصــلــة الــتــحــريــر  ــ مـــا الــعــمــل، يــجــب إعـ
والــعــمــل الــفــدائــي كــجــوهــر وهــــدف ملنظمة 

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، املــمــثــل الــشــرعــي 
ــنـــي، وإال  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ لـــلـــشـــعـــب  ــد  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ والـ
سيتجاوزها الواقع الذي يتبلور يوما تلو 

اآلخر فلسطينيا. 
ــة بـــطـــابـــعـــهـــا املـــســـلـــح فــي  ــركــ ــعــ ــاء املــ ــهــ ــتــ انــ
الثمار  بداية جني  البداية؛  غــزة هو  قطاع 
بــعــد هــــذا الـــصـــمـــود األســــطــــوري والــقــتــال 
ــــرف، وبـــعـــد إعـــــــادة الـــــــروح الــوطــنــيــة  ــــشـ املـ
 القرى 

ّ
واألمـــل بالتحرير والــعــودة إلــى كــل

ــنـــاء فلسطن  ــّجـــر مــنــهــا أبـ ــدن الـــتـــي ُهـ ــ واملــ
الفلسطينيون درسا  م 

ّ
تعل عام 1948. وقد 

ــدّعــم 
ُ
 املــفــاوضــات ليست خــيــارًا، مــا لــم ت

ّ
أن

النضال،  أشكال   
ّ

وبكل املستمرة  باملقاومة 
ــم يــكــن هـــنـــاك بــرنــامــج  ــا لـ ـــــه مـ

ّ
وتــعــلــمــوا أن

وطــنــي وهــــدف شــامــل ُيــعــيــد الــقــضــيــة إلــى 
ــا صــــــــراع وجــــــــود ال  ــهـ ــفـ ــا، بـــوصـ ــ ــــرهـ ــــوهـ جـ
 الصراع سيكون في غير محله. 

ّ
حدود، فإن

في  ل 
ّ
املتمث الوهم  عن  ي 

ّ
التخل يجب  لذلك 

هزم، والتركيز 
ُ
ت  ال 

ً
أسطرة »إسرائيل« قوة

عــلــى صــنــاعــة األمـــــل والـــنـــصـــر والــتــحــريــر 
ه ال يتأتى إال بعبارة »ع 

ّ
والعودة، وذلك كل

القدس رايحن... شهداء باملالين« فالعدو 
الــقــوة، والقوة  الصهيوني ال يفهم إال لغة 
وحــدهــا وبــدرجــاتــهــا كــافــة مــن نــاعــمــة إلــى 
خــشــنــة، وحــتــى الــقــاتــلــة، ردًا عــلــى اإلجـــرام 
الــصــهــيــونــي، هــي الــخــيــار الــوحــيــد الــقــادر 
على إحداث التغيير والتقريب من النصر، 
الذي لن يتحقق إال بهزيمة األيديولوجيا 

الصهيونية.
)كاتب فلسطيني(

الدولتن. ومن أجل تحقيق هذا  على حل 
الغرض، عمل خالل سنوات حكمه الطويلة 
ــلــــى تـــهـــمـــيـــش املــــســــألــــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  عــ
وإضــــعــــاف قـــيـــادتـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة املــتــمــثــلــة 
االنقسام  وتأبيد حال  الوطنية،  بالسلطة 
ــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  بــــن هـــــذه الـــســـلـــطـــة فــ
ــزة. كــمــا ارتــكــزت  و»حـــمـــاس« فـــي قــطــاع غــ
هــــذه الــســيــاســة عــلــى ســيــاســة مــمــنــهــجــة، 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  إضــعــاف  غــرضــهــا 
ــتــــواء« حــركــة حـــمـــاس، كما  وســيــاســة »احــ
يسميها املحللون اإلسرائيليون. وحظيت 
هــذه املــقــاربــة بــدعــم كبير خــالل السنوات 
األربع املاضية من إدارة الرئيس األميركي 

السابق، دونالد ترامب. 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلــــك، تــوهــمــت إســرائــيــل 
أنـــهـــا، بــواســطــة الــحــصــار الــــذي فــرضــتــه 
على غــزة منذ اســتــالم »حــمــاس« الحكم 
ســنــة 2007، نــجــحــت فـــي وضــــع الــحــركــة 
فــي »قــفــص«، وفــي وضــع ســكــان غــزة في 
وبحياة  بمعابره  تتحّكم  كبير،  »غيتو« 
األخـــرى،  العيش  تفاصيل  وبــكــل  سكانه 
وبــالــتــالــي تــســتــطــيــع أن تــفــعــل مـــا تــشــاء 
ــاء. كـــمـــا حــــرصــــت، فــــي كــل  وحــيــنــمــا تــــشــ
الــتــي خاضتها  الــعــســكــريــة  اتـــهـــا  اعـــتـــداء
على قطاع غزة، على القول إن الهدف هو 
ردع »حــمــاس«، مــن خــالل توجيه ضربة 
أن  دون  مــن  وتــردعــهــا  قاصمة تضعفها 
السياسية  املنظومة  وعــاشــت  تكسرها. 
السنوات  طول  اإلسرائيلية،  والعسكرية 
ــيــــة، عـــلـــى وهـــمـــهـــا بـــأنـــهـــا قــــــادرة،  املــــاضــ
مـــتـــى تــــشــــاء، عـــلـــى تــــرويــــض »حــــمــــاس« 
يــن درســـا. واعــتــقــدت أن في 

ّ
وتلقن الــغــز

مقدورها استغالل أمــوال من دولــة قطر، 
وحـــاجـــة »حـــمـــاس« إلـــى تــحــســن ظـــروف 
ين، من أجل ابتزاز »حماس«. 

ّ
حياة الغز

ــكـــن مــــا شـــهـــدتـــه إســـرائـــيـــل فــــي جــولــة  ولـ
الــقــتــال، أخـــيـــرا، ضــد »حـــمـــاس«، أزال كل 
ــام، وفــضــح كــل االّدعـــــــاءات املــزيــفــة  ــ األوهــ
العجز والقصور  عن »االحــتــواء« ليظهر 

السياسي بكل مضامينه وأحجامه. 
تعّددت اإلنجازات التي حققتها »حماس« 
في املواجهة أخيرا، باعتراف اإلسرائيلين 

الحقد،  القذف والنقد والتجريح، وحتى 
مــن لـــدن شـــارع مقنع بــألــف وجـــه، كــّرس 
نفسه للغضب واالحتجاج، العفوي منه 

واملخطط له واملستحوذ عليه. 
وما دام الجيش، وفرعه األقوى املخابرات، 
فـــي عـــن إعـــصـــار الـــحـــراك، وهــــذا األخــيــر 
يبدو في نظر عديدين يدور ويتلولب في 
فراغ مستحب، بدون فاعلية أو أفق، إال أن 
حّدته وسخطه سيزدادان في مقبل األيام 
من أضيق شارع إلى أوسعه، ومن أبسط 
مواطن إلى املسيس منه إلى الجاهل إلى 
الفئات  مــن  إلــى غيرهم  الــكــروي  املشّجع 
الــتــي تــجــوب الـــشـــوارع كــل جــمــعــة، جيئة 
وذهــابــا، فــإن املنقذ الوحيد هــو الجيش 
الذي عليه أن يبحث للحراك عن مالذاٍت 
ــــدوران واالســتــغــالالت  آمــنــة مــن التيه والـ
البينة واالستحواذات املطلة برأسها بن 

حن وآخر.
ــلـــول قــــادمــــة أو مــبــشــرة  ــة حـ ــ لــــم تــنــجــح أيـ
بالخالص في ردع صدع الشارع.. ال أئمة 
املساجد وال الساسة، وال الرئيس بوعوده 
الكثيرة الرنانة، وال حكومة ضالة الطريق، 
يــراد  الـــذي  املــدنــي  املجتمع  بهلوانات  وال 
بناؤه تحت أعن النظام وفي جّبته.. اقترب 
والالمعنى  العبث  نطاق  من  أكثر  الشارع 
والـــضـــيـــاع، حــيــث انــســحــب بـــبـــطء شــديــد 
ــّرابـــوه ورمـــــوزه الكثيرة  مــن يــقــال إنــهــم عـ
ــي مـــهـــّب تـــجـــاذبـــاٍت  الـــزئـــبـــقـــيـــة، أصـــبـــح فــ
تشمل عائالت إسالمية، وتيارات غامضة 
التوجه، أشبه ما تكون بكارتيالت مغلقة، 
ــــؤس  ــن ضـــعـــف املـــــــبـــــــادرات وبـ ــ ــّوى مـ ــقــ ــتــ تــ
ــتــــرحــــات، وهــــــو مــــا يــجــعــلــهــا عــصــيــة  ــقــ املــ
ناهيك  إليها،  الــولــوج  ومتصلبة، يصعب 
عـــن املـــؤثـــريـــن فـــي املـــيـــديـــا، بــتــشــكــيــالتــهــم 
الخالية  الشعبوية،  وخطاباتهم  املتنوعة 
املستقبل  نــحــو  تــقــفــز  مــن أي روح خــالقــة 
ــــي لـــأســـف تــســتــحــوذ عــلــى  الـــصـــعـــب، وهـ
ى من 

ّ
قلوب شعب الحراك وعقوله، وتتغذ

الفراغ املتغلغل فيه، ولسبب ما تستوطنه، 
وتسكن فيه كأنه أبدي أو أزلي.   

فــي الــســعــي إلـــى تفكيك الــشــارع املــصــاب 
ــارة،  ــيـــوم بــتــخــمــة الــتــيــه والــالمــعــنــى تــ الـ
أخــرى،  تــارة  والحقائق  املطالب  وتشتت 
ــاٍت وفـــصـــائـــل وتــــيــــاراٍت  ــهـ ــدســــاس جـ وانــ
ــــوات،  ــنـ ــ ــــذر طـــــــــوال سـ ــــحـ ــيــــه بـ تــــراكــــمــــت فــ
وتــدربــت على تصيد الفرص واألخــطــاء، 
وبــنــت عليها أهــدافــهــا فــي بــث الفوضى 
وعــدم االستقرار ونــزع الثقة، وتتفيه كل 
مبادرة يمكنها أن تساهم في نزع فتائل 
الـــفـــن. فـــي مــقــابــل ذلــــك، هــنــاك ســلــطــة أو 
لرؤية  مــهــزوز مفتقد  قــائــم، ولكنه  نــظــام 
بينة وواضحة وعملية، بل كرس مواقف 
يصدره  ما  لكل  والتمّرد  الرفض  مت 

ّ
عظ

من حلول اعتبرت في األعم ترقيعية غير 
حقيقية، ال تصمد أمام تفاقم املشكالت، 
ــــام   أمـ

ً
ــة ــوكــ ــحــ ــبـــحـــت أضــ ــا أصـ ــهــ ــتـــى أنــ حـ

هجماٍت يشنها عليه الكل، خصوصا من 
هذا  كل  وعبر  ميديا«.  »السوشيال  رواد 
أثقاال  املهرجان، يصطف الجيش حامال 
مع  التعاطي  في  الخيال  ينقصه  كبيرة، 
وسلطة  عنيد،  شــارع  متنافرة..  نقائض 
يــعــرف جــيــدا أنــهــا مطاطية وبـــدون روح 
خـــالقـــة، ورئـــيـــس غــــدا مــريــضــا ومــتــعــبــا 
قال لنا حقيقته، 

ُ
جّراء إصابته بمرٍض ال ت

ودولة تستمر بشق األنفس في ممارسة 
مهامها، وتضرب لنا مواعيد يقال إنها 

ستخرج الهم من بيوتنا.
يــشــهــد الــجــيــش عــلــى هــــذا كــلــه بتحفظ 

املــتــمــثــلــة بــإنــشــاء الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــام 
1948، ومـــا رافـــقـــه مـــن تــهــجــيــر ولــحــقــه من 
استيطان وإحالل، يتم التركيز على قضايا 
ها أو تسكينها ُيبقي 

ّ
صغيرة هامشية، حل

صفحاته،   
ّ

بكل مفتوًحا  الفلسطيني  امللف 
املسّكنات  أخــرى.   

ً
مــرة للتصعيد  حا 

ّ
وُمرش

ــلـــف الــفــلــســطــيــنــي، بــل  اآلنــــيــــة لــــن تــغــلــق املـ
ستزيد من حالة الــصــراع أمــدًا آخــر، فربما 
ــادرات واإللـــــهـــــاءات  ــ ــبــ ــ تــســتــطــيــع بـــعـــض املــ
ها لن 

ّ
الــدولــيــة تجميده أعــوامــا أخـــرى، لكن
تطول، إذ سيعود له الوعي وينفجر.

ــلـــة مــــن الــنــهــوض  ــذه املـــرحـ ــ ــه، فــــي هـ ــيـ ــلـ وعـ
ــــرب، ومـــن  ــعـ ــ ــام، عـــلـــى الـ ــ ــعـ ــ الــفــلــســطــيــنــي الـ
ـــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مــهــمــا كــانــت 

ّ
ُيـــمـــث

ــــروج مــن  ــــخـ صــفــتــه أو مـــــدى شـــرعـــيـــتـــه، الـ
إلى  والذهاب  الحاضر،  في  املراوحة  حالة 
 جذري للقضية 

ٍّ
األصول في البحث عن حل

الــفــلــســطــيــنــيــة، يــســتــنــُد إلــــى قـــاعـــدة دولـــة 
فلسطينية على كامل فلسطن االنتدابية؛ 
دولــة عدل ومساواة من دون تفرقٍة دينية 
لنموذج   

ً
مــحــاكــاة قــومــيــة،  أو  عنصرية  أو 

 الوحيد. أما 
ّ

جنوب أفريقيا. هذا هو الحل
إعــــادة إنــتــاج الــعــنــاويــن الــســابــقــة نفسها، 
 الدولتن، أو إبقاء الوضع الراهن، 

ّ
مثل حل

 وهـــــدر لــلــدمــاء 
ٌ

 واســـتـــخـــفـــاف
ٌ
فــهــو مـــهـــزلـــة

وتــدمــيــر لـــإلنـــجـــازات الــتــي تــحــقــقــت بفعل 
الــعــمــل املـــقـــاوم. ومـــا ســلــوك هـــذا الــطــريــق، 
 تلو األخـــرى، إال التفاف على 

ً
ــجــّرب مــرة

ُ
امل

كما  لـــوأدهـــا،  الــشــعــبــيــة ومــحــاولــة  اإلرادة 
الـــعـــام 2000. ومــا  انــتــفــاضــة  بــعــد  حــصــل 

ــا، فـــــــي نـــظـــر  ــ ــهــ ــ ــّولــ ــ ــحــ ــ أنـــــفـــــســـــهـــــم، مـــــثـــــل تــ
الفلسطينين أجمعن، إلى قائدة للنضال 
املــدافــع  الفلسطيني ضــد إســرائــيــل، وإلـــى 
عـــن األمــــاكــــن املـــقـــدســـة فـــي نــظــر الــشــعــوب 
ــرار املــجــتــمــع الـــدولـــي  ــطــ ــيـــة. واضــ اإلســـالمـ
إلــى االعــتــراف بــأن هــدف تــحــّرك »حماس« 
كــان الدفاع عن حقوق املقدسين في حي 
الشيخ جّراح، وإخراج القوات اإلسرائيلية 
مـــن املــســجــد األقـــصـــى ووقــــف االعـــتـــداءات 
املواطنن  على  اإلسرائيلية  واالنتهاكات 
الــفــلــســطــيــنــيــن، ال كــمــا تـــّدعـــي إســرائــيــل 

تدمير الدولة العبرية.
اإلخــفــاق  هــذا  اآلن؟ كيف سيترجم  ومـــاذا 
أن  املــّر، واملــفــروض  السياسي اإلسرائيلي 
عــنــه على  األول  املــســؤول  نتنياهو  يــكــون 
صعيد األزمة الحكومية املستعصية التي 
تعيشها إسرائيل منذ أشهر؟ هل سينجح 
ــّددًا عــلــى  ــ ــــجـ ــي أن يــضــحــك مـ نــتــنــيــاهــو فــ
لم  بإنجازاٍت  تباهيا  اإلسرائيلين،  عقول 
تــعــد تنطلي عــلــى أحــــد؟ مــع األســــف، يــدل 
تــاريــخ املــواجــهــات العنيفة بــن إســرائــيــل 
والفلسطينين على أن اإلحباط والشعور 
باإلخفاق يعمقان من التوجه نحو التشدد 
املجتمع  داخـــل  فــي  العنصرية  والــنــزعــات 
اإلســرائــيــلــي. ويــبــدو أن هـــذا مــا سيحدث 

هذه املّرة أيضا.
)كاتبة لبنانية(

وعــــن يــقــظــة، فــهــو أيـــضـــا مــتــجــاذب بن 
الــصــقــور والــكــواســر واألجـــيـــال الــجــديــدة 
ــــن جـــنـــبـــاتـــه فــي  ــــطء بــ ــبـ ــ ــــي تـــطـــلـــع بـ ــتـ ــ الـ
املــخــابــرات فــي املــعــلــومــاتــيــة فــي الصحة 
فــي الــبــحــريــة فــي الــــدرك وفـــي غــيــرهــا من 
املـــصـــالـــح االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، يــظــهــر كــأنــه 
تفّك  أن  يمكنها  التي  الوحيدة  املؤسسة 
عــزلــة املــيــدان املتضخم، بــشــرط أال تبقى 
حبيسة جدران ردة الفعل، والذي يجعلها 
ــا لــلــنــقــد، وبــالــتــالــي تختفي   دومــ

ً
عــرضــة

أن تظهر، كما حــدث مع  مــن حيث يجب 
اللواء محمد قايدي )مدير املخابرات( أو 
عالية  والنخب  الضباط  من خيرة  غيره 
الــتــكــويــن فــي كــل املــجــاالت واملــســتــويــات، 
كان يمكن أن تستثمر في رمزيتهم بقوة 

لتهدئة روع الشباب الغاضب املنتفض.
واليوم مع سقوط أقنعٍة كثيرة، وانكشاف 
ــــى مــســار 

ّ
الــــضــــبــــاب الـــكـــثـــيـــف الـــــــذي غــــط

املــتــعــّددة، حقيقية أم  الـــحـــراك وهــويــاتــه 
زائفة، فإن نهاية النفق الذي يسير عليه 
األخير يبدأ بابتكار طرق أخرى، وتغير 
نمط تعامل املؤسسة مع هذا الواقع، من 
خـــالل الــحــضــور والــتــمــيــز والــتــنــويــع في 
ــادرة، وتــكــســيــر األســلــوب  ــبــ الــخــطــوة واملــ
الــرؤيــة والــســلــوك، وتفكيك  فــي  والتقليد 
األلغام املحيطة بها املوسومة بالضعف 
ــة والــــفــــشــــل فـــــي االســــتــــقــــراء  ــاشــ ــشــ ــهــ والــ
ــلـــيـــل واالســــتــــنــــبــــاط، فـــكـــثـــيـــر مــن  والـــتـــحـ
من  بنخٍب  تستعن  مثال  العالم  جيوش 
ى املجاالت والتخصصات، تستشرف 

ّ
شت

مــعــهــا الــــواقــــع والــــرهــــانــــات واألخــــطــــار، 
وتضع الحلول والنتائج، وتفتح أبوابها 
املــبــادرات  إلــى تفعيل أفضل  فــي سعيها 
املبتكرة، وهــو أمــر مهم جــدا، إذ ال يكفي 
رفع التقارير إلى أعلى هرم السلطة، 

ُ
أن ت

خــصــوصــا عــنــدمــا تـــكـــون هــــذه الــســلــطــة 
ــــدون أفـــق أو اســتــراتــيــجــيــة أو   وبـ

ً
هــزيــلــة

عــقــل، بـــل يــجــب أن تــوضــع فـــي ســيــاقــاٍت 
جـــديـــدٍة، تــتــخــطــى الــتــريــث والــحــســابــات 
املستورة،  الخفية  والــصــراعــات  الضيقة 
من دون املساس بحرمة األسرار الضيقة 

ومصالح البالد.
عندها يمكن القول إن بناء عالقة جديدة 
مستحيلة  ليست  والشعب  الجيش  بــن 
أو صعبة، بل قائمة على أخوة حقيقية، 
تلك األخــوة التي يحفر في عمقها اليوم 
ــن عـــــدو بـــعـــيـــد، يـــحـــّركـــه صــديــق  أكـــثـــر مــ
قــريــب، وعــنــدهــا سيطمس شــعــار »دولــة 
مــــدنــــيــــة مــــاشــــي عــــســــكــــريــــة« الــــغــــامــــض، 
ليفسح األرض والفضاء إلى دولٍة مدنيٍة 
أبناؤها  فيهم  بمن  الكل،  بسواعد  بنى 

ُ
ت

العسكر.
)كاتب جزائري(

في ضرورة تحرّر الفلسطيني من نكبة الــوهم واالستسالم

إحباط وإخفاق استراتيجي إسرائيلي

الجيش والمخابرات والشعب 
الجزائري... جدل الّصدع والجبر

الفلسطينيون اليوم، 
وفق كّل القراءات 

والمعطيات، يَعتبرون 
الفدائي الممثل 

الشرعي المعبّر عن 
جوهرهم األصيل

اإلحباط والشعور 
باإلخفاق يعمقان 

التشدد والعنصرية 
في المجتمع 

اإلسرائيلي

بناء عالقة جديدة 
بين الجيش والشعب 

ليست مستحيلة أو 
صعبة، بل قائمة 

على أخوة حقيقية

آراء

حسام كنفاني

»انتصار«  الــعــدوان على قطاع غــزة وفشل حكومة االحتالل في تحقيق  انتهاء  مع 
أرادته واضحًا، يمكن القول إن ما بعد العدوان لن يكون كمان قبله. والحديث هنا ال 
يقتصر على قدرات املقاومة الفلسطينية التي ظهرت خالل أيام الحرب وصواريخها 
التي طاولت تل أبيب وضواحيها، رغم أهمية هذا املعطى وتأثيره امليداني، إال أنه ال 
يمكن صرفه في مرحلة ما بعد الحرب، والتي تتصدرها املعطيات السياسية، وهو 
ما يجب أن تأخذه الفصائل الفلسطينية، وخصوصًا حركة »حماس« في االعتبار. 
، وإشارة رئيس مكتبها 

ً
ولعل الحركة بدأت تسير في هذا الدرب الذي سيكون طويال

الــعــالقــات مع  »تــعــزيــز  إلــى  أمـــس،  مــن  أول  السياسي إسماعيل هنية، خــالل كلمته 
املجتمع الدولي« كانت الفتة في هذا الخصوص.

الفلسطينية  السلطة  أن  أن تخطو »حماس« خطوة كهذه، يمكن مالحظة  وبانتظار 
عباس  محمود  ورئيسها  الــعــدوان،  بعد  مــا  ملرحلة  السياسية  النتائج  بــدأت حصد 
يعيش نشوة حاليًا لم يعرفها منذ أكثر من أربع سنوات. فاالتصال الذي تلقاه أبو 
مازن بداية العدوان من الرئيس األميركي جو بايدن كان ينتظره منذ تولي األخير 
السلطة في الواليات املتحدة، وهو )عباس( قد بادر في ذلك الحني إلى إعالن استعداد 
السلطة العودة إلى املفاوضات مع إسرائيل، وهي استراتيجيته املفضلة، غير أنه لم 
يتلق أي ردة فعل أميركية حقيقية، إلى أن جاء العدوان وتداعياته، والذي لم يجعل 
بايدن يخاطب عباس فحسب، بل دفعه خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الكوري الجنوبي إلى املطالبة بـ »االعتراف بمحمود عباس قائدًا للشعب الفلسطيني«.

موقف اإلدارة األميركية جديد نسبيًا، وخصوصًا أنها لم تدرج القضية الفلسطينية 
العدوان وما تاله من تحركات على األرض في  أن دفعها  إلى  أولوياتها،  على سلم 
الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى إعادة ترتيب األولويات، وهو ما يمكن قراءته 
يعني عودة  الدولتني. تصريح  إلــى حل  الــعــودة  إلــى  الحاجة  بايدن عن  من تصريح 
عودة  ومعها  والفلسطينيني،  إسرائيل  بني  السياسية  العملية  إلى  املتحدة  الواليات 
الدول األوروبية التي انكفأت مع االنسحاب األميركي من ملف التسوية في آخر عهد 
باراك أوباما، ثم إعطاء إسرائيل الضوء األخضر لفعل ما تريد خالل حكم دونالد 
الــعــودة على األرض قــد ال تكون بعيدة، والــدعــوة إلــى جلسات  تــرامــب. ترجمة هــذه 
تفاوضية ماراثونية جديدة قد ال تتأخر، وهو ما يبدو أن وزير الخارجية األميركي 

أنتوني بلينكن يحضر له في االتصاالت الهاتفية التي قام بإجرائها أخيرًا.
ومسؤوليها،  الفلسطينية  السلطة  رئيس  مسامع  على  طربًا  تتنّزل  املعطيات  هــذه 
وهــم ال شــك بـــدأوا يــعــدون الــعــدة ملــاراثــون تفاوضي جديد مــن غير املعلوم إلــى أين 
ســيــؤدي. لكن قبل ذلــك ال بد أن يقف هــؤالء، وفــي مقدمتهم عباس، عند األسباب 
التي أعادت الواليات املتحدة إلى ملف العملية السياسية. فلوال الحراك الشعبي، في 
، والذي أعاد القضية الفلسطينية إلى دائرة الضوء، وما تال ذلك من حرب 

ً
القدس أوال

القريب،  األمــد  في  الفلسطيني  امللف  إلــى  لتلتفت  األميركية  اإلدارة  تكن  لم  وهــّبــات، 
العودة من زاويــة سياسية فقط،  لــذا، فال يجب أن ينظر إلى هذه  البعيد.  وربما وال 
وقبلها.  املفاوضات  خــالل  ميدانيًا  الفلسطينية  القوة  أوراق  توظيف  األجــدى  ومــن 
فحالة الضعف والتذلل التي كانت عليها السلطة الفلسطينية خالل مراحل التفاوض 
السابقة، خصوصًا في عهد عباس، لن توصل إلى نتيجة، ولن تدفع أحدًا لالهتمام 
أو الضغط إلنهاء امللف بالتوصل إلى حلول. وهو ما يجب أن يأخذه أبو مازن بعني 
االعتبار، وإظهار أن لديه أوراق قوة حقيقية قادرة على الضغط. والحديث هنا ليس 
الضفة والداخل  العام في  أو طائرات مسّيرة، فالتظاهرات واإلضــراب  عن صواريخ 
الفلسطيني لم يقل إيالمًا عن الترسانة العسكرية للفصائل الفلسطينية، وهو أمر 
لن يكلف أبو مازن الكثير، بل على العكس سيحسن موقفه السياسي محليًا وعربيًا 

ودوليًا بعد سنوات من النبذ.

باسل طلوزي

التي انتبذت مكانًا شرقّيًا على شاطٍئ أجــرد، كي تضع حملها  الثانية  ها مريم 
ّ
لعل

 وعزلة ووالدة عسيرة. األولى أنجبت مسيحًا، 
ٌ
)وما أثقل حملها!(. بني مريمني نبذ

دعى مريم والثانية 
ُ
، وكلتا الوالدتني غّيرت مجرى التاريخ، األولى ت

ً
والثانية أنجبت أمال

دعى غّزة. وثمة طباق بني »العهد القديم« و»العهد الجديد«، فال أحد صّدق املرأتني 
ُ
ت

 من دون أب، وغّزة أنجبت ثورة من دون 
ً
غير املؤمنني باملعجزات. األولى أنجبت طفال

»أب« أيضًا، وصنعت معجزتها عندما مشت فوق البحر األبيض املتوسط بقدمني 
عاريتني، ولم تغرق. الجميع نبذ غّزة. أجمع على نبذها األشقاء واألعداء، بمن فيهم 
 كفرس بّرية، ال تقبل 

ٌ
ها صعبة املراس، عنيدة

ّ
شارون نفسه، عدو العرب اللدود؛ ألن

أنها عاشت على أصغر مساحة  الرغم من  الجغرافيا، على  الحقيقة وربــع  بنصف 
ها كانت مساحة حّرة قابلة للرفض والصهيل.

ّ
جغرافية، قياسًا إلى عدد سكانها، لكن

أرادوهــــــا مــكــّبــًا بــشــرّيــًا ومــنــفــًى لــغــيــر املـــرغـــوب فــيــهــم مـــن املــشــاغــبــني و»الــعــصــاة« 
ــهــا أصــبــحــت مــهــوى الــشــرفــاء والــقــابــضــني عــلــى جــمــر الــوطــن. 

ّ
و»الــصــعــالــيــك«، لــكــن

والسندان،  املطرقة  وهــرســت  الجهات،   
ّ

كــل فحاصرت  الجهات،   
ّ

كــل مــن  حاصروها 
وأصبحت هّم صهاينة اليهود وصهاينة العرب والغرب على السواء.

 من 
ّ

كان الحصار مفتوحًا، ال يقتصر على البقعة الجغرافية وحسب، بل طاول كل
وإن  الحدودية.  النقاط  املطارات، وال تجيزها  غّزاوية ال تختمها  وثيقة سفر  يحمل 
قّيض ألحدهم أن ينفذ من من إحــداهــا، تطارده حــصــاراٌت أشــّد وأبلى، ال تقتصر 
النقابات...  ك واالنخراط في 

ّ
والتمل العمل  على تقييد تحّركاته، وال تنتهي بحرمانه 

أن تكون غّزاوّيًا خارج غّزة فأنت مشبوٌه ينبغي حشرك في أضيق حّيز ممكن، وأن 
 آخرون. وال يهدأ لهم بال إال حني 

ٌ
تدفع لقاء »استضافتك« أضعاف ما يدفعه ضيوف

يرونك عائدًا إلى مسقط رأسك، على الرغم من أّن الرحيل كان خيارك قبل أن يسقط 
رأسك في بالدهم.

ها غدت أّمًا للعرب جميعًا في هذه اللحظات 
ّ
 غّزة، لم يعترف ببنّوتها أحد، لكن

ٌ
يتيمة

التاريخ،  إّن غّزة عطفت  الذي سيقال فيه  اليوم  الزمن، وليس بعيدًا ذلك  الفارقة من 
وغّيرت مسراه من نكبة العرب سنة 1948 إلى نكبة الصهاينة في عام 2021، ففي 
هذا العام، تحديدًا، بدأ العّد العكسي لالحتالل الصهيوني، وفيه بدأ الحلم التوراتّي 
بالتصّدع الفعلي ببضعة صواريخ ال تحمل املتفّجرات وحسب، بل تحمل بذور فناء 
أطلقت  ها 

ّ
ألن غــّزة  تنتصر  لم  زجاجته.  من  الفلسطيني  املــارد  ونهوض  املستعمر، 

ها حّررت اإلنسان العربي من إحساسه املزمن بالدونية. لم يكن 
ّ
الصواريخ، بل ألن

املقصود إبادة العدّو، بل إبادة مشاعر العجز املتأّصلة في الروح العربية منذ أزيد من 
قرن. صواريخ غّزة كانت أشبه بالصواريخ الصوتية التحذيرية التي تطلقها الطائرات 
تبعث  وكأنها  املــدّمــرة،  بالصواريخ  قبل ضربها  املنتقاة،  األهــداف  الصهيونية على 

 مفادها بأّن الضربة الحقيقية غدت أقرب إليكم من غّيكم وعربدتكم.
ً
رسالة

على هذا النحو، في وسعنا أن نفهم هستيريا اآللة العسكرية الصهيونية التي استعر 
ــهــا حــرب بــقــاء؛ فقد التقطت »إســرائــيــل« 

ّ
أوارهـــا فــي الــحــرب أخــيــرًا على غـــّزة،  وكــأن

الذي  الزمن  في  تعتقد  كانت  التي  هي  يدها،  من  الزمام  أفلت  بعدما  الرسالة جيدًا، 
ها أحكمت السيطرة على القرار العربي تمامًا، وال سيما 

ّ
سبق صواريخ غزة أخيرًا أن

بعدما اجتمعت حولها رؤوس التطبيع املجاني العربي كاجتماع الذباب على املزبلة، 
الخندق  إلــى   1948 فلسطينيي  وأعـــادت  فــّرقــت جمعها  الــتــي  الــصــواريــخ  فباغتتها 
كله  التطبيع  الصواريخ سقط  ركــام هذه  إذ تحت   ،

ّ
للمحتل ُبغضهم  بكامل  العربي، 

يه، الداخلي والخارجي، حتى في أوساط السلطة الفلسطينية التي بدا رئيسها 
ّ
بشق

ه مدرٌك أّن القبب 
ّ
ه شرب من حليب السباع، وإن صورّيًا، ألن

ّ
في خطاب له، أخيرًا، كأن

ها لم تعد قادرة على اعتراض صواريخ غزة.
ّ
الحديدية والتطبيعية كل

ــي 
ّ
الهذلي بيته الشهير ليصبح: »وإن أبــو صخر  الشاعر   ســوى أن يصّوب 

َ
ولــم يبق

ُر«.
ْ
لُه القط

ّ
(/ كما انتفَض العصفور بل

ٌ
لتعروني لذكراك )غزة

فاطمة ياسين

هذه هي املواجهة الرابعة في 12 عامًا بني غّزة وإسرائيل، ويبدو أّن غّزة قد انفردت 
 إرث العرب في املواجهات مع إسرائيل منذ قيام الكيان عام 1948، وآلت 

ّ
بحمل كل

كانت  الــذي  التقليدي  الــصــراع  ذلــك  انتهى  إذ  الــحــدود،  عبر  املباشرة  املواجهة  إليها 
التي تّدعي  الــدول  تتزعمه دول عربية، مثل مصر وسورية والــعــراق، وتالشى نمط 
 السلطات، وقد القت جميعها 

ّ
الوطنية، لتخفي حقيقة ديكتاتوريتها واحتكارها كل

مصائر تراجيدية محزنة، تتنوع بحسب مواقع تلك الدول وتكويناتها وشكل النظام 
الناصر  عبد  جمال  إرث  دفــن  إلــى  انتهت مصر  فقد  بها،  م 

ّ
يتحك الــذي  السياسي 

التهدئة  دور  ى 
ّ
تتبن وصــارت  الــصــراع،  من  أخرجتها  التي  ديفيد  كامب  باتفاقيات 

م العراق 
َّ
والوساطة وتقريب وجهات النظر من دون أن تقوم بأي عمل فعال. وتحط

بني يدي أميركا التي سلمته للمليشيات والجيوش الخاصة والنفوذ اإليراني، وبقي 
من الصراع القديم تلك الشعارات العتيقة التي لم يعد يصّدقها أحد، فيما استهلك 
ح في معركته الداخلية، فحطم الدولة 

ّ
النظام السوري ما كّدسه طوال سنوات من التسل

 من ترسانته العسكرية إال ساحات الخراب 
َ

وهّجر حوالى نصف شعبها، ولم يبق
التعاطف مع ضحايا حرب غزة  وأكــوام الخردة املحروقة، ولم يتكلف إلعالن حتى 
أخيرًا، وهو في غمرة املهزلة االنتخابية التي تحاول تأبيد رئيسه. وهو في الواقع قد 
نفض عن نفسه آخر ورقة توت منذ اغتيال رفيق الحريري حني انكشف أّن عزمه 
األساسي إحكام سيطرته الداخلية على مجتمعه، من دون أّي طموح تحريري تجاه 

جبهة الجوالن. 
ها 

ّ
سحبت إسرائيل قواتها ومستوطناتها من غزة، وأبقت على حصارها البّري، لكن

سيطرت على املياه اإلقليمية للقطاع منذ يوليو/ تموز 2005. وفي ذلك التاريخ، كان 
قد مضى على اتفاقيات كامب ديفيد أكثر من ربع قرن، وأصبحت حكومات مصر 
 إلسرائيل، على الرغم من وجود رفض شعبي عميق لها، وكان نظام صّدام 

ً
صديقة

حسني قد انهار تحت ضغط قوة الصدمة والرعب الذي مارسه جورج بوش االبن. 
ولم يعد ثّمة تهديد يمكن أن تستخدمه إسرائيل إلشهار مظلوميتها.

الــذي تسيطر عليه،  إيــرز  الحياة في قطاع غزة بمعبر   ما يلزم 
ّ

ربطت إسرائيل كل
السيطرة  إحكام  لتسهيل  »املعادية«  البّرية  الحدود  من  كيلومترًا  بسبعني   

ً
مكتفية

 القوات العسكرية التي يمكن 
ّ

عليها وعلى القطاع كله. وكان هذا األمر مطلوبًا، ألّن كل
أن تشكل تهديدًا إلسرائيل موجودة في غزة. وعلى الرغم من وجود حزب الله في 
ه يحتفظ بخطط مغايرة، ولم يتخذ أّي خطوة عسكرية جاّدة ُيفهم 

ّ
جنوب لبنان، إال أن

منها بداية هجوم أو مساندة في املواجهات األربع السابقة التي خاضها القطاع ضد 
إسرائيل، ما يجعل غّزة تشكل بالفعل التهديد العسكري الوحيد. 

يحدث االعتداء الرابع على القطاع من دون أن يحافظ العرب على تقاليدهم في عقد 
قمة عربية لدراسة وضع الهجوم واألبعاد وشجب العنف، بعكس ما اعتادوا فعله في 
املّرات السابقة، فقد أصبح الوقت مالئمًا إلرساء تقاليد جديدة في محيط إسرائيل، 
تقّدمها  التي  نفسها  الذريعة  تحت  أخيرًا  االعــتــداء  جــاء  الــتــام.  ي 

ّ
التخل من ضمنها 

 اتفاقيات الهدنة السابقة 
ّ

إسرائيل للعالم واألمم املتحدة؛ وقف إطالق الصواريخ. وكل
لنزع صــواريــخ حماس  لــم تكن كافية  غــّزة  مــع  وافــقــت إسرائيل على إجرائها  التي 
بالخطر  إســرائــيــل تختبئ خلف حّجة شعورها  زالــت  ومــا  الــقــطــاع،  فــي  والفصائل 
والتهديد أمام دول العالم، فمن السهل عليها إلصاق تهمة اإلرهاب بحركتي حماس 
أزمتها  مــع  يتناسب  بما  املــواجــهــة  بــأمــد  م 

ّ
تتحك أن  ويمكنها  اإلســالمــي،  والــجــهــاد 

الداخلية، أو التغطية على القضايا الحقيقية، كقضية حّي الشيخ جّراح. ويمكنها عند 
اشتداد األزمة أن تجتاح القطاع بعمليٍة عسكريٍة، صار الجيش اإلسرائيلي يحفظها 
 وقت أن تؤدي مصر دورًا في التهدئة، بالطريقة التي 

ّ
عن ظهر قلب. ويمكن في كل

 القضية األساسية، بل بطريقٍة 
ّ

ترغب فيها إسرائيل وترضي القطاع، من دون أن تحل
ضمر بنودًا غير مرئية، تبقي املجال مفتوحًا ملواجهاٍت أخرى في مقبل السنوات.

ُ
ت

محمد أبو رمان

ال تقاس نتائج »معركة التحرير« التي خاضها الفلسطينيون أخيرًا، في قطاع غزة 
والضفة الغربية والـ48، بحجم الخسائر  العسكرية والكلفة اإلنسانية الباهظة، على 
الكسب  التي تعكس موازين  السياسية  بالنتائج  الكبير من ذلك، بل  األلم  الرغم من 
بعد  مــا  فــي  اإلسرائيلية  باللغة  يناقش، حتى  مــن  يوجد  ال  والــخــســارة. وسياسيًا، 
املعركة املرتبكة، بأّن هنالك نقطة تحول مفصلية حدثت جّراء ما حدث، بل انقالب 
الــذي  فالسياق  أيــضــًا.  وعــاملــي  كــامــل، على صعيد فلسطيني، وعلى صعيد عربي 
دونالد  السابق،  األميركي  الرئيس  فترة  في  أوجــه  وبلغ  سابقة،  مرحلة  في  ل 

ّ
تشك

العاملية  السياسات  في  مركزية  قضية  الفلسطينية  القضية  وعــادت  انهار،  ترامب، 
ه سيكون سببًا في 

ّ
واإلقليمية، بما في ذلك الوضع في القدس الذي أصبح واضحًا أن

انفجار املنطقة بأسرها إذا استمرت السياسات اإلسرائيلية. 
عربيًا، ثّمة تغيرات كبيرة وقعت، وتتشكل حاليًا في ضوء ما حدث، ومفهوم السالم 
 الفلسطيني انهار، واألنظمة العربية تعيد قراءة موضعها، 

ّ
اإلقليمي خارج سياق الحل

والسلطة الفلسطينية أصبحت في مرحلٍة ضعيفة، بينما عادت حركة حماس لتدخل 
الحسابات اإلقليمية بجدارة.

أردنيًا، كان املوقف الرسمي منذ أربعة أعوام والحقًا، متميزًا في دعم الفلسطينيني، 
واملقدسات اإلسالمية واملسيحية وفي رفض صفقة  القدس  بخاصة في موضوع 
القطيعة بني  مــا يشبه  إلــى  وأّدى  األردنــــي،  النظام   حمل كلفته 

ٌ
مــوقــف الــقــرن، وهــو 

امللك وإدارة ترامب. فوق ذلك، خرج األخير ساخرًا من تحذيرات امللك من أّن القدس 
املوقف  الــقــدس، وكــان  إلــى  األميركية  السفارة  نقل  قــرار  رّدًا على  املنطقة،  ستفجر 
األردني صلبًا، وتوجه امللك حينها إلى تركيا، وتحرك وزير الخارجية، أيمن الصفدي، 
في جوالت مكوكية بني أوروبا والدول العربية والعالم ليؤكد خطورة »صفقة القرن« 
وما يحدث في القدس. املفارقة أّن املوقف األردني الصلب لم ينعكس بوضوح على 
 من أن يكون ما حدث 

ً
السياسات والخطاب اإلعالمي األردنــي خــالل األزمــة، وبــدال

تأكيدًا ملصداقية التحذيرات، وتعزيزًا للخطاب األردني، ودعمًا له داخليًا وخارجيًا، 
 عن الوعي، واكتفى املسؤولون بخطاب تقليدي، ال يرقى إلى 

ً
نا غبنا قليال

ّ
بدا وكأن

مستوى التفاعل الشعبي األردني والعربي مع الحالة الفلسطينية وال يعكس حجم 
الجهود وقوة املوقف الذي قّدمه األردن نفسه خالل األعوام املاضية!

على صعيد السياسة الفلسطينية، هنالك مشكلة كبيرة في »الغموض األردني« في 
ترسيم حــدود األمــن القومي األردنـــي، فــإذا كانت مصر تعتبر غــّزة امــتــدادًا ألمنها 
، وتعتبر 

ّ
 خالفاتها مــع حــركــة حــمــاس على الـــرف

ّ
الــقــومــي، وهــي كــذلــك، وتــضــع كــل

يكون  أن  ولـــى 
َ
أ بــاب  األمـــور، فمن  وتقرير  والهدنة  الوساطة  فــي تحديد  طرفًا مهمًا 

األردن واضحًا في ما يتعلق بالضفة الغربية والقدس والقضية الفلسطينية التي ال 
تمثل امتدادًا لألمن القومي األردني، بل هي جزء منه، تمّس القضية الداخلية واألمن 
الوطني والحدود واملصالح املشتركة والوصاية على املقّدسات، لذلك ليس منطقيًا أن 

يكون الدور األردني خارج سياق الحسابات املباشرة في هذه األحداث.
ى مقاربة استراتيجية واضحة منذ اليوم األول، 

ّ
صحيٌح أّن امللك عبد الله الثاني تبن

 تاريخيًا معروفًا في 
ً
عنوانها األردن هو األردن وفلسطني هي فلسطني، وأنهى جدال

هذا السياق، لكّن ذلك ال يعني أّن املصالح األردنية ليست ممتّدة ومشتبكة مع الحالة 
الفلسطينية.

األمــر اآلخــر، الــذي أشــار إليه الخبراء وسيصدر في ورقــة تقدير موقف، أّن الرهان 
الـــذي هــو فــي أضعف  الــرئــيــس عــبــاس  السلطة، وال على  يــجــوز أن يقتصر على  ال 
حاالته اليوم، فمن الضرروي أن يكون هنالك انفتاح وعالقة قوية بالفصائل والقوى 
واملجتمع الفلسطيني، بما في ذلك حركة حماس، واألهم أن يكون األردن شريكًا في 

التفكير في مرحلة ما بعد عباس، أّيًا كان سبب أو وقت ذلك.
أعاد األردن فتح قناة مع حركة حماس، خالل األحــداث، لكن ذلك ال يكفي، املطلوب 

إعادة تفكير جّدية في األمن الوطني األردني وأبعاده وآفاقه خالل املرحلة املقبلة.

درس للسلطة ورئيسها 2021 ذكرى نكبة إسرائيل

بماذا نفعت اتفاقيات 
التهدئة غّزة؟ األردن والجيوبوليتيك الجديد
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آراء

لميس أندوني

 لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وكــــل املــؤمــنــن 
ّ

يــحــق
ــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، االحـــتـــفـــاء  ــدالـ ــعـ بـ
ــعــــب  بـــــانـــــتـــــصـــــار مــــــعــــــركــــــٍة خـــــاضـــــهـــــا الــــشــ
أركان  ت 

ّ
فهز الجبهات،  كل  الفلسطيني على 

كيان كولونيالي عنصري اعتقد أن ترسانته 
عند  املـــقـــاومـــة  إرادة  روح  قــتــلــت  الــعــســكــريــة 
الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــا ســبــيــل النــتــصــار تــحــّرر 
الشعوب من نير االحتال غير املقاومة بكل 
رها 

ّ
سط التي  وامللحمة  وأدواتــهــا.  أشكالها 

فــي األســابــيــع األخــيــرة  الفلسطيني  الــشــعــب 
ــقــــاومــــة، عــلــى  ال تــقــتــصــر عـــلـــى صــــواريــــخ املــ
أهميتها، بل بدأت بهّبة القدس، ووصلت إلى 
أراضي فلسطن التاريخية املحتلة منذ عام 
1948 لتصبح هــّبــة شــامــلــة، وضــعــت الــدولــة 
الــداخــل  الصهيونية أمـــام شــعــب مــوحــد فــي 
والــشــتــات، وهــذا أهــم إنــجــاز يتحتم الحفاظ 

عليه وعدم تبديده، فثمنه معّمد بالدم.
هي إنجازاٌت ال يمكن الحفاظ عليها من دون 
بــرنــامــج ورؤيــــة تــحــّرريــة، وخــطــاب تــحــّرري 
اٍت مــن أي نــظــام، أو مــن أي  ال يقبل أي إمـــاء
كثير هرعت  ودول  أو عظمى،  دولــة صغرى 
إلى تحقيق هدنة ووقف إطاق نار، بدوافع 
حياة  على  حــرصــا  ليس  معظمها  مختلفة، 
بــل الستعادة  ة، 

ّ
غـــز قطاع  فــي  الفلسطينين 

ــدوء، بــــدعــــوى أن »الــغــضــب  ــ ــهـ ــ ــا يـــســـّمـــى الـ مــ
ــة  ــيـ ــدولـ ــل األجــــــنــــــدات الـ ــرقـ ــعـ الــفــلــســطــيــنــي يـ
واإلقــلــيــمــيــة«، وألن اســتــمــرار مــشــاهــد الــذعــر 
بـــن اإلســرائــيــلــيــن، وأجـــســـاد أطـــفـــال دخــلــت 
فـــي نــومــة أبـــديـــة ومــشــاهــد الـــدمـــار فـــي غـــزة، 
العربية.  التطبيع  ملــعــاهــدات  ضــربــة  شكلت 

بشار نرش

في  الرئاسية  االنتخابات  موعد  اقــتــراب  مع 
إيــــران، املــقــرر إجــراؤهــا فــي 18 الشهر املقبل 
ـــضـــح مــعــالــم 

ّ
ــدأت تـــت ــ ــيـــو/ حـــــزيـــــران(، بــ ــونـ )يـ

ــع لــه أن يكون 
ّ
الــســبــاق الــرئــاســي الـــذي يــتــوق

 الفتة، بحكم 
ٌ
 كثيرة

ٌ
ساخنًا، وأن تتخلله أحداث

الرهانات املسبقة التي تحصر التنافس على 
تــيــارات رئيسية:  الــرئــاســة بــن ثــاثــة  مقعد 
املحافظون املتشّددون الذين يسيطرون على 
ولديهم  القضائية،  السلطة  وعــلــى  الــبــرملــان 
الثوري  للحرس  تابعون  كثيرون  حون 

ّ
مرش

اإليـــرانـــي. اإلصــاحــيــون املــوصــوفــون بأنهم 
أكثر اعتدااًل من املحافظن. املعتدلون الذين 

يحاولون املوازنة بن التيارين السابقن. 
وعلى الرغم من عدم اتضاح أسماء املرشحن 
لهذه االنتخابات بشكل قطعي، قبل اجتياز 
سّد مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه 
حن، 

ّ
املترش التصديق على أسماء  صاحية 

عامل  يبقى  مناسبًا،  يـــراه  ال  مــن  واستبعاد 
ــراع الـــداخـــلـــي بـــن األجــنــحــة اإليـــرانـــيـــة،  الـــصـ
وأبعاد هذا الصراع ومسّبباته ومدى تأثيره 
بحياة اإليرانين ومستقبلهم، وكذلك ببقاء 
)الــثــيــوقــراطــي( وديمومته  الــنــظــام اإليـــرانـــي 
ــم الــعــوامــل  ــد أهــ ــه ومـــشـــروعـــاتـــه، أحــ ــدافــ وأهــ
الــحــاكــمــة فــي إجــــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

وتفاعاتها ونتائجها.
تــــدل الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة لــلــقــوى 
والـــتـــيـــارات الــفــاعــلــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة 

سامر خير أحمد

ــن،  ــ ــدا املــــوقــــف الــصــيــنــي فــــي مــجــلــس األمـ ــ بـ
بــن إسرائيل واملقاومة  الــحــرب  إزاء  أخــيــرا، 
ة، مميزًا وغير مسبوق 

ّ
غــز الفلسطينية في 

الصن عاقات دبلوماسية مع  أبرمت  منذ 
»إســـرائـــيـــل« فـــي 1992؛ أي بــعــد شــهــور من 
العام  أواخـــر  للسام  مــدريــد  مؤتمر  انعقاد 
التي تصادفت  املــرة  الــذي سبقه، ففي هــذه 
وتــولــيــهــا الــرئــاســة الـــدوريـــة ملــجــلــس األمـــن، 
أظـــهـــرت الــصــن انــحــيــازًا إنــســانــيــًا واضــحــًا 
ــى جـــانـــب الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، بــشــكــل  ــ إلـ
املتحدة  الــواليــات  الــضــوء على سعي  ط 

ّ
سل

ــدار بــيــان رسمي  غــيــر مـــرة إلـــى تعطيل إصــ
مــن املــجــلــس يــدعــو إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار، 
ــرى،  ــّدم الـــصـــن، مـــن جــهــة أخــ ــ مـــن جـــهـــة، وقــ
دولـــة كــبــرى تتحمل املــســؤولــيــة اإلنــســانــيــة 
واألخاقية تجاه مناطق الصراع في العالم. 
الفرصة  اغتنمت  ربــمــا  الــصــن  أن  صــحــيــٌح 
إلحــــــراج الــــواليــــات املـــتـــحـــدة الـــتـــي مـــا تـــزال 
ــة الـــصـــن فـــي مــســألــة مسلمي  ــ تــتــعــّمــد إدانــ
مقاطعة شينجيانغ من اإليغور، كي تظهر 
أن اإلدانة األخاقية تلحق الواليات املتحدة 
ت 

ّ
أيـــضـــًا، لــكــن هـــذا ال يــنــفــي أن الــصــن تبن

مــوقــفــًا مـــســـؤواًل حــقــًا، يــمــكــن لــلــعــرب الــبــنــاء 

هــذا يجعلني أقــف بخشوع أمــام كــل أم وكل 
أب وأم وأخت فقدت بعض أو كل من تحبهم 
تحت ركام بيوٍت اعتقدت أنها ماذها اآلمن. 
وال يــمــكــن أن نــتــجــاهــل عــــذاب أهــــل غــــزة من 
ممنهج  صهيوني  وتدمير  وحـــروب  حصار 
لحياة شعب صامد ومقاوم، يعتبر هذا كله 
بــكــل بــســاطــة تــضــحــيــات مـــن أجـــل الــتــحــريــر، 
فــمــشــاعــر الــنــشــوة بــكــل صــــاروخ يــهــز الــعــدو 
آالم  أال تعمينا عن  ويكشف هشاشته يجب 
أهل غزة وأهل كل شهيد أو أسير أو جريح، 
ــا نـــتـــابـــع بــــطــــوالٍت ال نــســتــطــيــع  ـ

ّ
ــن فــبــيــنــمــا كـ

الوصول إليها كانت إسرائيل تقترف جرائم 
حـــرٍب ال يمكن تــصــّورهــا. ال يحق لنا دعــوة 
شــعــب فـــي مــرمــى الــنــيــران إلـــى أي شــكــٍل من 
املــقــاومــة، وإنــمــا علينا رفــض إدانـــة أي شكل 
الكفاح  فيها  بما  الفلسطينية،  املــقــاومــة  مــن 
املسلح، املشروع في ميثاق األمم املتحدة، وال 
فــرض(  )أو  تحديد  خارجيٍة  جهٍة  ألي   

ّ
يحق

نوع املقاومة »املرغوبة« من جانبه، فالشعب 
الفلسطيني ال يريد شهادات سلوك من أحد، 
وعلى األنظمة العربية أو أي دولة أن تدعمه 

أو تصمت.
املرحلة،  لتقييم  حقيقي  حـــوار  اآلن  املــطــلــوب 
مــن دون تــجــاوز حقيقة أن صــواريــخ فصائل 
حركة  مقدمتها  وفــي  الفلسطينية،  املــقــاومــة 
حـــمـــاس، أخـــلـــت بــمــعــادلــة اســتــراتــيــجــيــة في 
األهــمــيــة، فــاإلســرائــيــلــي عــــادة مــا يــجــلــس في 
مــقــهــى فـــي تـــل أبـــيـــب أو يــتــمــدد عــلــى شــاطــئ 
الــبــحــر ويــســهــر فــي نـــاد أو يجلس هــانــئــًا في 
بيته، بينما يقصف الجيش الفلسطينين أو 
يجتاح مدنهم أو يقتل من يشاء ويهدم بيوتا 
ويمضي  بــيــوتــهــم،  مـــن  فلسطينين  ويـــطـــرد 

ــة، الـــتـــي عــكــســتــهــا بـــوضـــوح نــتــائــج  ــيـ ــرانـ اإليـ
االنتخابات البرملانية التي جرت في فبراير/ 
واضـــحـــة  ســـيـــطـــرة  ــهــــدت  وشــ  ،2020 شـــبـــاط 
لــلــمــحــافــظــن عـــلـــى الــــبــــرملــــان، عـــلـــى طــبــيــعــة 
سع حــول هوية النظام 

ّ
الــصــراع الــذي بــدأ يت

السياسي في إيــران، هذه الهوية التي كانت 
راسخة منذ تأسيس إيران على يد العائلية 
الـــصـــفـــويـــة حـــتـــى قــــيــــام الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
لم تعاِن  الخميني، حيث  اإلســامــي على يد 
إيــران طوال هذه الفترة من أزمة الهوية كما 
تــعــانــي مــنــهــا اآلن، عــلــى خــلــفــيــة ســيــاســات 
املرشد الحالي، علي خامنئي، التي أّدت إلى 
بروز الهوية القومية كردة فعل على عسكرة 
الــنــظــام وعــســكــرة الــهــويــة الــعــقــائــديــة، بعد 
تنامي دور الحرس الثوري واتساعه، ليشمل 
املجالن، السياسي واالقتصادي، إلى درجة 
أنه بات يتمتع بهيكلية موازية لدولة ضمن 
الدولة. وقد يكون تسريب التسجيل الصوتي 
ــــي، مــحــمــد جـــواد  ــرانـ ــ لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـ
ظـــريـــف، الــشــهــر املـــاضـــي )إبــــريــــل/ نــيــســان(، 
ــــذي تـــحـــّدث فــيــه عـــن أولـــويـــة املـــيـــدان على  الـ
الخارجية  إيـــران  سياسة  فــي  الدبلوماسية 
أو ما تسّمى »عسكرة الحّيز السياسي« من 
الحرس الثوري، وما أثاره هذا التسجيل من 
جـــداٍل واســع وانــتــقــاداٍت حـــاّدة لــلــوزيــر، خير 
ــــدأت تظهر  ــة الــهــويــة الـــتـــي بـ ــ دلـــيـــل عــلــى أزمـ
بــشــكــٍل واضــــــٍح، وبــــدأ الــحــديــث عــنــهــا يــأخــذ 

مكانه في النقاشات والجلسات والحوارات.
اب أن 

ّ
بناًء على ما سبق، يرى محللون وكت

عليه الحقًا من أجل إحراز مزيد من التوازن 
العربية،  القضايا  إزاء  الدولية  املحافل  في 

وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كــي نفهم مــوقــف الــصــن الــيــوم مــن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وكــيــفــيــة الــبــنــاء عــلــيــه، ربــمــا 
تاريخي،  بتكثيف  نــراجــع،  أن  مفيدًا  يــكــون 
ــراع  ــ ــــصـ ــاه الـ ــ ــجـ ــ ــــن تـ ــــصـ ــة الـ ــاســ ــيــ ــــور ســ ــطـ ــ تـ
الدول  مؤتمر  ل 

ّ
مث لقد  اإلسرائيلي.  العربي 

بإندونيسيا  بــانــدونــغ  فــي  اآلفــروآســيــويــة، 
في إبريل/ نيسان 1955، بحضور 29 دولة، 
الــعــاملــي، بما  نقطة تــحــّول فــي دور الــصــن 
في ذلك دورهــا تجاه القضية الفلسطينية، 
ــن الــــــدول  ــ خـــصـــوصـــا ألن نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـ
املــشــاركــة كــانــت عربية وإســامــيــة، إذ تنّبه 
الـــتـــي يمثلها  الــصــيــنــيــون لــلــقــوة الـــعـــدديـــة 

العرب واملسلمون. 
تـــرأس رئــيــس مجلس الـــدولـــة، شــو إن الي، 
الـــوفـــد الــصــيــنــي إلـــى املــؤتــمــر، وهـــنـــاك عقد 
الــوفــود املشاركة،  قــادة  عــدة اجتماعات مــع 
الــذي كان  الــســوري  منها اجتماع مع الوفد 
أول  الـــذي صــار فيما بعد  الشقيري،  أحــمــد 
رئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية، عضوًا 
ــيـــه، فـــأطـــلـــع شــــو عـــلـــى تــفــاصــيــل الــقــضــيــة  فـ
الرئيس  لعب  كما  وتاريخها،  الفلسطينية 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر دورًا كــبــيــرًا فـــي إبـــراز 

اإلسرائيلي في حياته غير مهتم ومكترث بما 
رتكب في باد 

ُ
يحدث، وكــأن جرائم الجيش ت

بعيدة، فإزعاجه ولو بكلمة ممنوع.
هـــــــذا تـــغـــيـــيـــٌر صـــــــــادم ملـــجـــتـــمـــٍع يـــعـــيـــش فــي 
قــلــعــٍة عــســكــريــٍة مــحــّصــنــة، تـــهـــون فــيــه حــيــاة 
ــيـــطـــرة  ــيــــش الـــسـ ــجــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـــعـــلـــى الــ
ــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن، إلبــــقــــاء هـــــذا الــحــصــن  عـ
الفلسطينين  الــســكــان  ولــكــن  مــنــيــعــًا،  هــادئــا 
ــه الـــســـجـــان، ثم  األصـــلـــيـــن انــتــفــضــوا فـــي وجــ
لــيــســت بفعالية صــواريــخ  تــه صـــواريـــخ،  جــاء
ــة، لــكــنــهــا  ــدمـ ــقـ ــتـ ــزة بـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات مـ ــهـ مـــجـ
هــزت أمــنــه وأمــانــه، وهـــذا تغيير فــي املعادلة 
االســتــراتــيــجــيــة، قــد ال يمكن اســتــمــراره، لكن 

يجب البناء على تداعياته.
أحــــــــدث الــــنــــهــــوض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــأشـــكـــالـــه 
وإنجازاته كافة، إنجازات الهّبة الشاملة بكل 
امتد  تجلياتها، زخما نضاليا غير مسبوق، 
إلــى العالم الــعــربــي، بــل والــعــالــم، لكن ذلــك لن 
يــســتــمــر، إذا لـــم يــتــرجــم بـــإنـــجـــازاٍت مــلــمــوســٍة 
بعضها آنــي، ال يمكن القفز عنها، في مــوازاة 
وضع رؤية استراتيجية لألهداف النضالية، 
فمشروعية كل أشكال املقاومة ال تكفي. األهم 
هــو كيفية تــوظــيــف كــل مــنــهــا، ألن ثمنها في 
األرواح باهظ، واالستعداد للتضحية ال يبّرر 
هدر التضحيات، خصوصا إذا لم تكن هناك 
خــطــوات تنبي عــن إنـــجـــازات جــولــة مــواجــهــٍة 
اشترك فيها معنويًا فلسطينيو الشتات وكل 
والحرية،  التحّرر  بقيم  يؤمن  وأجبني  عربي 
فهناك جيش كبير في العالم العربي والعالم 
مستعدٌّ لاستمرار بالضغط على الحكومات 
وتحشيد رأي عام مؤيد للقضية الفلسطينية.
ال بــد مــن املطالبة برفع حصار غــزة، ووقــف 

ــران لـــن تــكــون  ــ االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي إيـ
مجرد انتخابات الختيار رئيس للجمهورية 
بــل هي  املــرشــد،  بعد  الثانية  باملرتبة  يــأتــي 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــنـــظـــام الــســيــاســي وهــويــتــه 
الــتــي بــــدأت تــخــضــع، فـــي الــفــتــرات األخـــيـــرة، 
متنافسة،  عــديــدة  مؤسساٍت  بــن  ملساومات 
خــصــوصــًا املــؤســســة الــعــســكــريــة الــتــي باتت 
النظام في هيبتها. ومن هنا جاءت  تختزل 
خطابات خامنئي، بعد طرحه االستراتيجية 
الثانية  »الــخــطــوة  مسمى  تحت  املستقبلية 
لـــلـــثـــورة«، لــتــحــدد مــســبــقــًا مــامــح الــحــكــومــة 
املــقــبــلــة الــقــائــمــة عــلــى بــنــاء صـــف جــديــد من 
القادم  الثورة  لقائد  األرضية  يهيئ  القيادة، 
الــــذي ســيــخــلــف خــامــنــئــي املـــصـــاب بــســرطــان 
ــرح فــكــرة تــشــكــيــل حكومة  الــبــروســتــاتــا، وطــ
مقاليد  ى 

ّ
تتول عقائدية،   - ثــوريــة   - شبابية 

الحكم في إيــران، برئاسة شاب ثــوري يلتزم 
املفاهيم األســاســيــة الــتــي جـــاءت بها الــثــورة 
ز، فــي الــوقــت نفسه، األســس 

ّ
اإليــرانــيــة، ويــعــز

الــعــقــائــديــة والــســيــاســيــة لــلــنــظــام اإليـــرانـــي، 
النظام  واســتــمــرار  ديمومتها  على  للحفاظ 

الثيوقراطي الحاكم. 
التي حّددها خامنئي  العامة  املامح  طبعًا، 
التي  القيود  إلــى جانب  الــجــديــدة،  للحكومة 
فـــرضـــهـــا مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور عــلــى 
ــحــن لــخــوض االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 

ّ
املــرش

ــات إقــــصــــائــــه مـــرشـــحـــن مــحــتــمــلــن  ــعــ ــوقــ وتــ
بارزين للتيار اإلصاحي، إلى جانب فسحه 
املــحــافــظــن وكـــبـــار العسكرين  ــام  أمــ املـــجـــال 

اتجهت  املؤتمر.  أمــام  الفلسطينية  القضية 
الــصــن نــحــو الــبــراغــمــاتــيــة، عــقــب اتــبــاعــهــا 
انطاقًا من  »سياسة اإلصـــاح واالنــفــتــاح« 
عام 1978، في عهد دينغ شياو بينغ. وفي 
ــذه األجــــــــواء، تــمــكــنــت الـــصـــن مـــن الــجــمــع  هــ
ــة االنــــحــــيــــاز لـــحـــقـــوق الــشــعــب  ــلـ بــــن مـــواصـ
ــة عـــاقـــات وثــيــقــة مع  ــامــ الــفــلــســطــيــنــي، وإقــ
إسرائيل، فقد اعترفت بالدولة الفلسطينية 
التي أعلنتها منظمة التحرير عام 1988 في 
الجزائر. وبعد أربع سنوات، أقامت عاقات 
دبــلــومــاســيــة مـــع الـــدولـــة الــعــبــريــة، مّكنتها 
على مدار السنوات التالية من إبرام صفقات 
لشراء تكنولوجيا عسكرية غربية متطورة، 
كانت حصلت عليها إسرائيل من الواليات 
املــتــحــدة ودول أخـــرى، وهــي صفقات جرى 
مــعــظــمــهــا ســــــّرًا، وأثـــــــارت غــضــب الـــواليـــات 

املتحدة عند الكشف عنها.
على الــرغــم مــن هــذه الــبــراغــمــاتــيــة، لــم تفلح 
الــصــن فـــي لــعــب دور الــوســيــط الــســيــاســي 
واإلســرائــيــلــي  الفلسطيني  الــجــانــبــن،  بــن 
عقب تعثر مفاوضات السام، ألن إسرائيل 
ظلت تعرقل تمكينها من هذا الدور. وأشهر 
األمــثــلــة عــلــى ذلــــك عــــدم اســتــجــابــة حــكــومــة 
تـــل أبــيــب ملــســاعــي الــرئــيــس الــصــيــنــي، شي 
جــــن بـــيـــنـــغ، لــعــقــد اجـــتـــمـــاع فــــي بـــكـــن عـــام 

ــي الـــشـــيـــخ جــــــّراح،  ــقـــســـري فــــي حــ اإلجـــــــاء الـ
وتــحــريــر األســــــرى، لــكــن ذلــــك ال يــكــفــي، ولــن 
ُيــعــتــبــر، عــلــى أهــمــيــتــه، حــفــاظــا عــلــى إنــجــاز 
االنـــتـــصـــار، فــالــحــفــاظ عــلــى وحـــــدة الــشــعــب 
قـــادرة  قــيــادٍة  لتشكيل  أولـــويـــة،  الفلسطيني 
عــلــى فــــرض مــطــالــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
فــحــركــة حـــمـــاس لـــن تــســتــطــيــع أن تــتــصــّرف 
بــاعــتــبــارهــا حــركــة هــّمــهــا الــســلــطــة، فالشعب 
 حولها، حتى إن لم يكن يؤيدها 

ّ
الــذي التف

 عــنــهــا، فالنصر 
ّ

أيــدولــوجــيــا ســـوف يــنــفــض
ــل بــنــهــوض  ــن يـــأتـــي بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة، بـ لـ
ــة الـــتـــحـــّرر بـــكـــل مــكــونــاتــهــا الــبــشــريــة،  ــركـ حـ
ف في وقتها 

ّ
ويكون الكفاح املسلح أداة توظ

بشرط أال تخسر حاضنتها الشعبية. عزلت 

ــح، كــلــهــا أمـــور 
ّ

فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري لــلــتــرش
تــــدل بـــوضـــوح عــلــى مــحــاولــة الــحــفــاظ على 
اإليــرانــي واستمراره من خال  النظام  هوية 
انــتــخــاب رئــيــٍس مــحــســوٍب عــلــى املــحــافــظــن. 
الرئيس من صفوف العسكر  وقد يكون هذا 
أو الحرس الثوري. وما يرّجح هذا األمر، إلى 
املؤسستن،  تفكير  طريقة  ســبــق،  مــا  جــانــب 
املرحلة  فــي  إيـــران،  فــي  والعسكرية،  الدينية 
الـــراهـــنـــة والـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مـــحـــاولـــة تــوحــيــد 
ــه الـــســـيـــاســـي لــلــســلــطــات فــــي إيــــــران،  ــتـــوجـ الـ
بــهــدف إيــجــاد حــالــة انــســجــام بينها ملواكبة 
تـــحـــّديـــات املــرحــلــة املــقــبــلــة، حــفــاظــًا عــلــى ما 

ورئيس  عباس  محمود  الرئيس  بــن   2013
أن  يعني  وهـــذا  نتنياهو،  بنيامن  ــوزراء  الــ
الــعــاقــات الــتــجــاريــة والــعــســكــريــة الــواســعــة 
بــن الصن وإســرائــيــل معزولة عــن املواقف 
واالنــــحــــيــــازات الـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا يــعــنــي أن 
إسرائيل تــدرك أن الصن لن تكون منحازة 
لــهــا كــمــا هــو حـــال الـــواليـــات املــتــحــدة، فيما 
لو تدخلت في الصراع العربي اإلسرائيلي، 

الـــلـــه نفسها  رام  فـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــيـــادة 
بها،  الــغــرب  اعــتــراف  على   

ً
معتمدة بنفسها، 

بشرطه استمرار التنسيق األمني مع الدولة 
يــلــّوح بحل  الـــذي  الــغــرب  الصهيونية، وهـــو 
ــاذا إلســــرائــــيــــل، لـــيـــس إيــمــانــا  ــقــ ــتـــن إنــ الـــدولـ
غير  وحــريــتــه.  الفلسطيني  الــشــعــب  بــحــريــة 
أن جــيــا جـــديـــدا فـــي طــريــقــه إلــــى أخــــذ زمـــام 
الـــقـــيـــادة، فــالــشــعــب يــلــتــف عــلــى قـــيـــادة تمثل 
مصالحه الوطنية، وليس على قيادة عاجزة 
ومكبلة. وذلك ال يعني أن »حماس« تستطيع 
أن تتبوأ القيادة وحدها، وإنما لديها فرصة 
تــاريــخــيــة لـــهـــذا، عــلــى أن تـــخـــرج مـــن عــبــاءة 
أيدولوجية ضيقة، فهي اآلن تجد نفسها في 
أيديولوجيا  ذي  قيادة فصيل  من  أكبر  دور 
مستوى  فــي  تكون  أن  تستطيع  فهل  دينية، 
الستعادة  جامعة،  قيادة  املطلوب  التحّدي؟ 
مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر مـــظـــلـــة جـــامـــعـــة لــحــركــة 
الفلسطيني، وأي توجه فئوي كفيل  التحرر 
الدعم  وخسارتها  حــمــاس،  حركة  بإضعاف 

الشعبي املتقدم وعيا وشجاعة.
وفـــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، أخــطــر خــطــوة يمكن 
أن تـــهـــدد الــتــضــحــيــات وتــجــهــض الــنــهــوض 
الفلسطيني هي العودة إلى ما تسمى عملية 
السام، أو أن تقبل »حماس« بأي مفاوضات 
مـــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، فــالــغــرب يــســعــى إلــى 
تدجن الحركة، ولذا لن تكون مفاوضات مثل 
بإفراغ  ألنها ستكون مشروطة  إنــجــازا،  هــذه 
الحركة من مضمونها، فحالة النهوض التي 
شـــاركـــت حــمــاس فـــي صــنــعــهــا ال تــقــبــل بغير 
قــيــادات تــحــّرريــة تكمل الــطــريــق إلـــى الــتــحــّرر 

والحرية. 
)كاتبة من األردن(

تــســّمــى مــفــاهــيــم الــــثــــورة وديـــمـــومـــة الــنــظــام 
 الــتــوّجــهــات 

ّ
ــذا، يمكن الــقــول إن الــســيــاســي. لـ

الحالية في إيران قائمة على ضرورة توحيد 
والتنفيذية  الــتــشــريــعــيــة  الـــثـــاث،  الــســلــطــات 
والقضائية، بيد املحافظن، وعلى اعتبار أن 
يسيطر  والتشريعية،  القضائية  السلطتن، 
 إال الــســلــطــة 

َ
عــلــيــهــمــا املـــحـــافـــظـــون، لـــم يـــبـــق

تكون  أن  املــتــوقــع  مــن  وبــالــتــالــي،  التنفيذية. 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــحــســومــة ملصلحة 
ـــه ليس لدى 

ّ
تــيــار املــحــافــظــن، وخــصــوصــًا أن

ح قوي، يستطيع أن يغّير 
ّ

اإلصاحين مرش
الكتلة التصويتية في الشارع اإليراني، بعد 
عزوف قاعدتهم الشعبية عن املشاركة، على 
غــرار ما حدث في االنتخابات البرملانية في 
2020. كذلك، إن تيار االعــتــدال الــذي يتزعمه 
الرئيس حسن روحاني، قد فشل في تحقيق 
التي أعلنها، وال يوجد في صفوفه  برامجه 
حًا ينافس بقوة 

ّ
من يستطيع أن يكون مرش

 
ً
على املنصب، لتكون بذلك الساحة مفتوحة
ــحــي الــتــيــار املــحــافــظ الــــذي حظي 

ّ
أمــــام مــرش

ــحــيــه املـــتـــشـــدديـــن، أمــثــال 
ّ

عـــديـــدون مـــن مــرش
للمرشد  العسكري  املستشار  دهقان،  حسن 
األعلى ووزير الدفاع سابقًا، وسعيد محمد، 
التابع  االقــتــصــادي  للمجمع  السابق  القائد 
األنــبــيــاء(، وإبراهيم  الــثــوري )خاتم  للحرس 
رئيسي، رجل الدين املتشدد ورئيس السلطة 
للثورة  األعــلــى  املــرشــد  باهتمام  القضائية، 

والحرس الثوري اإليراني. 
)كاتب سوري(

ــى مــواقــفــهــا وتـــدعـــم ســيــاســاتــهــا 
ّ
ولــــن تــتــبــن

االســتــيــطــانــيــة والـــتـــوســـعـــيـــة عـــلـــى حــســاب 
الشعب الفلسطيني.

ــال أن ثـــمـــة تـــاقـــيـــًا لـــلـــمـــصـــالـــح بــن  ــ ــحــ ــ والــ
الفلسطينية  القضية  يتبنون  الذين  العرب 
الــــصــــن أن  تــــحــــتــــاج  بـــيـــنـــمـــا  ــــن، إذ  ــــصــ والــ
تتدخل في القضايا الدولية، بغرض إحراج 
الفلسطينيون  يــحــتــاج  املــتــحــدة،  الـــواليـــات 
 تساعدهم 

ً
 دولية

ً
والعرب الداعمون لهم قوة

الــواليــات املتحدة لتعديل  في الضغط على 
وهكذا،  املوضوعي.  وغير  املنحاز  سلوكها 
يــجــب أال يــمــر املــوقــف الصيني فــي مجلس 
األمــــــــــن، قــــبــــل أيــــــــــام، والــــــــــذي شــــرحــــه وزيـــــر 
ــــغ يــــي، بـــأنـــه »قـــيـــام الــصــن  الـــخـــارجـــيـــة، وانـ
بمسؤولياتها وواجباتها«، مرور الكرام، إذ 
مواقف  التــخــاذ  بالصن  االستنجاد  يمكن 
أخاقية في الصراع مع إسرائيل، وستكون 
الصن مسرورة بهذا الدور، ألنه يمّكنها من 
إحـــداث تـــوازن فــي مــجــال »النقد األخــاقــي« 
مــع الــواليــات املــتــحــدة الــتــي مــا تـــزال تصّور 
الصن قوة دولية غير مسؤولة، كما فعلت، 
ــة »الــــــصــــــاروخ الــصــيــنــي  ــايــ ــي دعــ ــرا، فــ ــ ــيـ ــ أخـ
الــتــائــه«، وقــبــل ذلـــك فــي الــقــضــايــا الصينية 

الداخلية واإلقليمية.
)كاتب من األردن(

المقاومة هي الحل

صراع الرئاسة اإليرانية و»الخطوة الثانية للثورة«

الصين والقضية الفلسطينية

ال يحق لنا دعوة 
شعب في مرمى 

النيران إلى أي شكٍل 
من المقاومة، وإنما 
علينا رفض إدانة أي 
شكل من المقاومة 

الفلسطينية

انتخابات للحفاظ 
على النظام السياسي 

وهويته التي بدأت 
تخضع لمساومات 

بين مؤسسات عديدة 
متنافسة

يمكن االستنجاد 
بالصين التخاذ مواقف 

أخالقية في الصراع 
مع إسرائيل، وستكون 

الصين مسرورة 
بهذا الدور
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