
محمد صالح المسفر

في  الفلسطيني  الــعــربــي  الــشــعــب  يــعــيــش 
قلق، سواء كان في أرضه، أو مقيما عامال 
كادحا في األقطار العربية، أو في مخيمات  
العربي،  الــوطــن  أقــطــار  فــي بعض  اللجوء 
ويــشــعــر بــالــقــهــر واملـــالحـــقـــة، أو مــغــتــربــا 
بعيدا عن األهل والوطن في قاّرات العالم. 
الــفــلــســطــيــنــي هـــو مـــن أكـــثـــر الـــعـــرب علما 
وثقافة وإنــتــاجــا وانــتــمــاء ألمــتــه، وتفانيا 
فـــي عــمــلــه ومــهــنــتــه. وأســــتــــدرك وأقـــــول إن 
فمنهم  املالئكة،  مــن  ليسوا  الفلسطينيني 
العميل والــخــائــن ألمــتــه ووطــنــه وأمــانــتــه، 
عندهم،  والسمو  الحسنة  الصفات  أن  إال 
وتاجها حب الوطن، تفوق السلبيات فيهم. 
يعرفون حدودهم في الغربة واالبتعاد عن 
تــنــازالٍت عن كثير  الوطن. ولذلك يقّدمون 
من حقوقهم، حتى ال يغضب أحٌد عليهم، 
مــن اضطهاد  بــال حكومة تحميهم  ألنــهــم 

اآلخرين لهم.
 القدر على هذا الشعب العظيم 

ّ
2- لم يمن

ــنـــه، وتـــعـــمـــل عــلــى  ــيـ بـــســـلـــطـــة وطـــنـــيـــة تـــعـ
اســـــتـــــرداد وطــــنــــه الـــســـلـــيـــب فــلــســطــني مــن 
االحتالل اإلسرائيلي، بل جار عليه الزمن، 
املصالح  أصحاب  االنتهازيني  من  بحفنة 
الـــخـــاصـــة، تــتــاجــر بــاســمــه، وتــجــمــع املـــال 
ــــدول واملـــؤســـســـات الــدولــيــة املــانــحــة  مـــن الـ

شورش درويش

ــيـــركـــي، جو  الــرئــيــس األمـ لـــم تــكــشــف إدارة 
بـــايـــدن، بــعــد، عــن مــضــامــني سياستها في 
شمال شرق سورية، ذلك أن نهج »الغموض 
الـــذي تتبعه الــواليــات املتحدة في  ــاء« 

ّ
الــبــن

ــن أعــبــاء  ــة يـــزيـــد مـ ــوريـ هــــذه الـــرقـــعـــة مـــن سـ
األطــــــراف الـــتـــي تـــحـــاول الــعــمــل عــلــى ضــوء 
الــســيــاســة األمــيــركــيــة، أو بــالــتــوازي معها. 
النسبية  االطمئنان  مــن حالة  الــرغــم  وعلى 
لت وصول بايدن إلى سّدة الحكم، 

ّ
التي تخل

ـــفـــت، بــفــعــل مضي 
ّ
ــا لــبــثــت أن تـــوق فــإنــهــا مـ

ــــات املـــتـــحـــدة فــــي نــهــجــهــا الــغــامــض  ــــواليـ الـ
ــذي ُيـــبـــقـــي بـــاب  ــ ـــر الــ وحــــّمــــال األوجــــــــه، األمـــ
التعاون  خــالل سنوات  مفتوحًا.  التكهنات 
بني قوات سورية الديمقراطية )قسد( وقوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي والــــواليــــات املــتــحــدة، لم 
تتدخل األخيرة في شؤون »اإلدارة الذاتية«، 
السياسّي والعمل  الفضاء  ولــم تتحّرك في 
املــدنــي، بــل اقــتــصــر الــتــعــاون عــلــى الــعــنــوان 
ــــرز، مــحــاربــة تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة  األبـ
الدبلوماسّية  التحركات   

ّ
أن غير  )داعـــش(، 

ملساعد املبعوث الرئاسي للواليات املتحدة، 
ديفيد براونشتاين، أوحت بإمكانية التحّرك 
على املستويني السياسي والشعبي، أيضًا، 
ــّرك بــــني طــرفــي  ــك أن بـــراونـــشـــتـــايـــن تــــحــ ــ ذلـ
الـــحـــوار الـــكـــردي الـــكـــردي، ولــقــائــه بشيوخ 
ووجـــهـــاء عــــرب، وأفــــرد مــســاحــة للمشاركة 
في االحتفاالت الشعبية، كما في مشاركته 
األكــــراد فــي عــيــد الـــنـــوروز واآلشـــوريـــني في 
له على طرفي نهر دجلة، 

ّ
آكيتو، وتنق يــوم 

بني أربيل والقامشلي، في محاولٍة لتجسير 
ــّوة الــخــالفــات الــكــرديــة الــعــابــرة لــلــحــدود.  هـ
وفي هذا السياق، يبرز السؤال: متى تعنّي 
واشــنــطــن مــبــعــوثــهــا الــرســمــي الــتــي تــأخــر 
إلــى إمكانية عدم  تعيينه، في ظل إشـــارات 
تعيني مبعوث رئــاســي جــديــد، وهــل تعّبر 
تــحــّركــات بــراونــشــتــايــن عـــن نــهــج املــبــعــوث 
 
ٌ
الالحق، غير املسّمى، أم أنها اجتهاداٌت آنّية

خارج نطاق الدبلوماسية الرسمّية؟ 
جاء التبّدل األوســع في الخطاب األميركي 
على شكل نسخ إدارة بايدن مقولة ترامب 
»باقون ألجل حماية النفط« إلى »لسنا هنا 
ألجل حماية النفط«، ما عنى أن مسألة بقاء 
لصالح  محسومة  باتت  األميركية  الــقــوات 

علي أنوزال

ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــات الــــســ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ بـــــعـــــيـــــدًا عــــــــن الـ
ــة املـــنـــدلـــعـــة بــني  ــ ــــأزمـ والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لـ
املـــغـــرب وإســبــانــيــا، والـــتـــي بــلــغــت أوجــهــا 
إلــى مدينة  الــهــجــرة الجماعية  مــع مــوجــة 
ســبــتــة املـــحـــتـــلـــة، ثـــّمـــة ضـــحـــايـــا ال عــالقــة 
لـــهـــم بـــالـــخـــالفـــات الــســيــاســيــة والــــحــــروب 
ــــدول، إنــهــم األطــفــال،  الــدبــلــومــاســيــة بــني الـ
والـــقـــاصـــرون عــمــومــًا، مــمــن تــم زّجــهــم في 
أتون هذه املعركة، وتركوا لحال سبيلهم، 
تتقاذفهم أمــواج البحر، قبل أن تتقاذفهم 

أهواء السياسة والسياسيني.
ــــالم، صــور  وقـــد تــابــعــنــا، عــبــر وســائــل اإلعـ
آبائهم،  أذرع  ــع محمولني على 

ّ
أطفال رض

وهــــم يـــحـــاولـــون أن يــعــبــروا بــهــم ســبــاحــة 
للدخول إلى األرض التي تحتلها إسبانيا 
في أقصى شمال املغرب. كما انتشرت عبر 
اس من الحرس اإلسباني 

ّ
العالم صورة غط

بــعــدمــا سقطت من  وهـــو يحمل رضــيــعــة، 
فوق ظهر أمها التي أبحرت بها، شهرين 
فقط بعدما أنجبتها في عملية قيصرية. 
ومــن بــني أكــثــر القصص إيــالمــًا تلك التي 
الــطــفــل أشــــرف، يتيم األبــويــن،  ظــهــر فيها 
ــدًا، تحمل  ــيـ  عــبــاب الــبــحــر وحـ

ّ
وهـــو يــشــق

البالستيك،  من  قـــارورات  النحيف  جَسده 
صنع منها قــارب نجاته. وكانت الصورة 
األكثر إيالمًا لكل غيور على وطنه املغرب 
الحرس  التي حشر فيها عناصر من  تلك 
املــدنــي اإلسباني عــشــرات األطــفــال القّصر 
املغاربة داخل مخزن كبير للبضائع، وكان 
هــــؤالء يــــــــرّددون، بــفــرح طــفــولــي وبــالــلــغــة 
اإلسبانية املتداولة في مدن شمال املغرب، 

»عاشت إسبانيا«!
قصص هؤالء األطفال كثيرة ومؤملة. وصل 
ــالم، مــن بينهم  ــ إلـــى وســائــل اإلعـ بعضها 
املـــراهـــقـــون الــبــاحــثــون عـــن حـــيـــاة كــريــمــة، 
الــدراســة  الــذيــن غـــادروا فصول  والتالميذ 
ــٍد أفـــضـــل،  ــ ــوا الـــبـــحـــر، بـــحـــثـــًا عــــن غــ ــ ــبـ ــ وركـ
أمهاتهم  الذين حملتهم  ع 

ّ
الرض واألطفال 

ــبـــور بــهــن  ــعـ ــوق ظـــهـــورهـــن، وحــــاولــــن الـ ــ فـ
نحو الضفة األخرى. وليست قصة اليتيم 
أشــــرف، ذي الــســتــة عــشــر ربــيــعــًا، املــنــحــدر 
مــن أحـــد أفــقــر األحــيــاء الشعبية فــي الـــدار 
البيضاء، التي أبكت كثيرين، سوى واحدة 
مـــن صـــور عـــديـــدة تــخــتــزل حــجــم املـــأســـاة، 
وربــمــا ثــّمــة صـــور أكــثــر إيـــالمـــًا، لكنها لم 
ــائـــط  ــل اإلعـــــــالم والـــوسـ ــائــ تـــصـــل إلـــــى وســ
تمامًا  النسيان،  طــي  وظــلــت  االجتماعية، 
ــّصــــر غــيــر  ــقــ ــن الــ ــ ــرات مـ ــ ــشـ ــ مـــثـــل مـــصـــيـــر عـ
يسأل  أن  دون  من  اختفوا  الذين  املرافقني 
أحد عن مصيرهم، وغالبًا ما يكون هؤالء 
 لشبكات االتجار بالبشر والتهريب 

ً
عرضة

ضحى عبد الجواد

شــهــدت الــحــرب عــلــى قــطــاع غــــزة، أخــيــرا، 
ــا فـــي املــوقــف 

ً
 إيـــجـــابـــًيـــا مــلــحــوظ

ً
تـــحـــوال

الفلسطينية  املقاومة  ســالح  من  املصري 
واالعــــتــــداءات اإلســرائــيــلــيــة عــلــي الــقــدس، 
السيسي،  الفتاح  عبد  كانت حكومة  فقد 
ــدت، مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة األولـــــــــى، إلـــى  ــمــ ــد عــ قــ
ــتــــشــــّددة تـــجـــاه حــركــة  ـــي ســـيـــاســـة مــ

ّ
تـــبـــن

حـــمـــاس بـــالـــتـــوافـــق مــــع خـــطـــاب إعـــالمـــي 
يــديــن املــقــاومــة، ويــعــتــبــرهــا إحــــدى أذرع 
ــلـــمـــني الـــســـاعـــيـــة  جـــمـــاعـــة اإلخــــــــــوان املـــسـ
ــرار املــصــري  ــقـ ــتـ إلــــى تــهــديــد األمــــن واالسـ
والــعــربــي. ظهر ذلــك فــي مــشــاهــداٍت عــدة، 
منها املــوقــف املــصــري املــهــادن مــن حــرب 
ــتــهــا 

ّ
ــتــــي شــن ــبــــوب« الــ ــــاص املــــصــ ــــرصــ »الــ

ــام  2014؛  ــ إســـرائـــيـــل عــلــى الــقــطــاع فـــي عـ
حــيــث تـــم تــحــمــيــل »حــــمــــاس« مــســؤولــيــة 
حياة  وتعريض  اإلسرائيليني،  اســتــفــزاز 
الخناق  تضييق  كــذلــك  للخطر،  املدنيني 
االقـــتـــصـــادي والــســيــاســي عــلــى الــحــركــة، 
وإدانــتــهــا بــصــورة مــتــكــّررة. ويــمــكــن فهم 
ذلــك املــوقــف فــي إطــار رؤيــة استراتيجية 
أكـــبـــر، تــســعــى إلــــى الــتــطــبــيــع الــكــامــل مع 
إســـرائـــيـــل وتـــســـويـــة الــــصــــراع الــســيــاســي 
ــازات اقـــتـــصـــاديـــة مــتــوقــعــة  ــيــ ــتــ مـــقـــابـــل امــ
للفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع 
ة. ويسير هذا التوجه جنًبا إلى جنب 

ّ
غز

مـــع الـــرؤيـــة الــخــلــيــجــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
إعادة توازنات املنطقة، من خالل تحالف 
ــــي مـــقـــابـــل الـــنـــفـــوذ  ــلــــي فـ ــربــــي إســــرائــــيــ عــ
اإليــــرانــــي وحـــركـــات اإلســـــالم الــســيــاســي، 
وفي مقدمتهم جماعة اإلخوان املسلمني. 
أظهرت اإلدارة املصرية لحرب األحد عشر 
ا 

ً
يوما التي انتهت األسبوع املاضي تباين

ــًحـــا بـــني تــلــك الـــرؤيـــة االســتــراتــيــجــيــة  واضـ
واملـــواقـــف الــفــعــلــيــة الــتــي تــبــنــاهــا الــنــظــام. 
تــمــثــل ذلـــــك فــــي تــبــنــي لـــغـــٍة دبـــلـــومـــاســـيـــٍة 
ــذ الــــلــــحــــظــــة األولـــــــــــــى تــــجــــاه  ــ ــنـ ــ حـــــــازمـــــــة مـ
االعــــتــــداءات اإلســرائــيــلــيــة فــي حــي الشيخ 
جّراح في القدس وفي قطاع غزة، والسماح 
ــي وســائــل اإلعــالم 

ّ
بفتح معبر رفـــح، وتــبــن

وإيجابية  داعــمــة  لغة  املصرية  والصحف 
كان  مــا  وهــو  الفلسطينية،  املقاومة  تجاه 
مــحــل اســـتـــغـــراب مـــن املـــصـــريـــني أنــفــســهــم. 
كذلك عمدت مصر إلى دعوة إسرائيل إلى 
القيادات  استهداف  ووقــف  الهدنة،  فــرض 
 

ً
فــي غــزة واالعـــتـــداءات فــي الــقــدس، وصــوال
عــن تقديم مصر 500 مليون  اإلعـــالن  إلــى 

دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة. وقد دفع هذا 
السياسي  املكتب  اإليجابي رئيس  املوقف 
لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى تقديم 
شـــكـــر خـــــاص ملـــصـــر. كـــمـــا رفـــعـــت األعـــــالم 
أثــنــاء  فـــي  الفلسطينية  بــجــانــب  املــصــريــة 
االحتفاالت بوقف الحرب. نحن إزاء موقف 
ــى الـــتـــســـاؤل عــمــا إذا كــان  جـــديـــد يـــدفـــع إلــ
تكتيكي؟  أم  استراتيجي  تحول  عن  يعبر 
القول اآلن إن هناك تحوال عميقا  يصعب 
في االستراتيجية املصرية، أو إعــادة نظر 
في التحالفات املركزية للنظام، فالعالقات 
املـــصـــريـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مــســتــقــّرة بــدرجــة 
كبيرة منذ الثمانينات، ومدعومة جدا من 
الواليات املتحدة، وأي خروج عنها يعني 
ــدوث تـــحـــّوالت كــبــرى فـــي تــوجــهــات كل  حــ
الــواليــات  مــع  وتحالفاتها  العربية  الـــدول 
املتحدة، وهو أمر غير متحقق أو متصّور 
في املدى املنظور. ومن ثم، نحن أمام تحوٍل 

 مهم، يرجع إلى أسباب مختلفة.
ٍ

تكتيكي
ــاب تــجــاهــل اإلدارة  ــبـ أحــــد أهــــم تــلــك األسـ
اإلدارة  بايدن  الرئيس  بقيادة  األميركية 
ــيــهــا مـــواقـــف أكــثــر حــزًمــا 

ّ
املــصــريــة، وتــبــن

تـــجـــاه مــلــف حـــقـــوق اإلنــــســــان فـــي مــصــر، 
ــة  ــالـ ــنــــاك حــــاجــــة إليــــصــــال رسـ ــانـــت هــ ــكـ فـ
مفادها بــأن مصر ما تــزال دولــة إقليمية 
مـــهـــمـــة، قـــــــــادرة عـــلـــى صـــنـــع تـــغـــيـــيـــر فــي 
املــنــطــقــة مـــن شـــأنـــه اإلضـــــــرار بــاملــصــالــح 
األمــيــركــيــة واإلســرائــيــلــيــة، وإنـــه ال يمكن 
استبدال الدور املصري بدول أخرى، وفي 
مــقــدمــتــهــا االمــــــارات. وســبــب آخـــر شعور 
املنطقة،  في  السياسي  بالتهميش  مصر 
وقبرص  والــيــونــان  إسرائيل  توقيع  بعد 
اتــفــاقــيــة ملـــد خــطــوط الـــغـــاز إلــــى أوروبـــــا، 
واســتــثــنــاء مــصــر مــنــهــا، األمـــر الـــذي دفــع 
إلى تحسني عالقاتها  املقابل،  في  مصر، 
ــراف بــتــرســيــم الـــحـــدود  ــتـــ ــ بــتــركــيــا، واالعـ
املتوسط. ومن  في منطقة شــرق  التركية 
ثــم كــانــت هــنــاك رغــبــة مصرية فــي إعــادة 

االعتبار للدور املصري اإلقليمي.
عــن مدى  أن تكشف  املقبلة  لــأيــام  يمكن 
ــــوالت فـــــي الـــســـيـــاســـة  ــحـ ــ ــتـ ــ ــمــــق هـــــــذه الـ عــ
 أن تغّرد 

ً
املصرية، وهل يمكن ملصر فعال

خارج سرب التحالف الخليجي األميركي، 
تحقق  تكتيكية  بــمــنــاورات  تــقــوم  بحيث 
لــهــا دوًرا إقــلــيــمــًيــا أكــبــر وأكـــثـــر تــأثــيــًرا، 
السياسية  املكاسب  بعض  لها  وتضمن 
فـــي مــلــفــات أخــــــرى، فـــي مــقــدمــتــهــا األمـــن 

املائي في أفريقيا.
)كاتبة مصرية(

لتتقاسمه، كل بقيمته ودوره. لقد استبشر 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــمــــولــــد مــنــظــمــة 
ــقـــرن املـــاضـــي،  الــتــحــريــر فـــي ســتــيــنــيــات الـ
وبــمــولــد حــركــة املــقــاومــة )الــعــاصــفــة(، ثم 
ق ذلك اإلنجاز العظيم، وولد 

ّ
 مز

ٌ
جاء جيل

آبـــاء غــيــر مخصبني وغــيــر فاعلني،  فــريــق 
إال لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم الـــذاتـــيـــة. ومـــرة 
أخرى أستدرك وأقول إن هناك آباء شرفاء 
عظماء، قدموا لوطنهم وأمتهم  الكثير في 
ميدان النضال والشرف واألمانة، بعضهم 
ما برح حيا مناضال، وآخرون القوا ربهم 
إال  ــتـــركـــوا ألســــرهــــم شــيــئــا  يـ أن  مــــن دون 

السمعة الوطنية الحسنة.
3- تالحق سهام السلطة العباسية في رام 
الضرائب  ليدفع  الفلسطيني،  املواطن  الله 
املتعّددة. وتالحقة إذا قاوم جنود االحتالل، 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــا أجــــــــازت لــلــجــيــش اإلسـ ــهــ بــــل إنــ
مــالحــقــة الـــذيـــن يــعــارضــون اتـــفـــاق أوســلــو 
واالتفاقيات املذلة التي نتجت منه. وتجري 
املالحقات اإلسرائيلية املسلحة في الضفة 
الوقائي  األمـــن  قـــوات  سمع  تحت  الغربية 
حمايتها.  وحــتــى  وبــصــرهــا،  الفلسطيني 
الــــ11 يوما أوزارهـــا  بعد أن وضعت حــرب 
فـــي غـــزة وعـــمـــوم فــلــســطــني، فــجــر الجمعة 
ــالـــي، اعــتــقــلــت قـــوات  21 مـــايـــو/ أيـــــار الـــحـ
إسرائيلية في الضفة الغربية، حيث سلطة 
مــحــمــود عــّبــاس وقـــواتـــه األمــنــيــة، قــيــادات 

ــيــــوم، وقــــد جــعــلــت الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  الــ
يـــومـــا،   11 فــــي  دوالر  مـــلـــيـــار   2.1 يــخــســر 
بحسب اتــحــاد الــصــنــاعــات اإلســرائــيــلــيــة، 
فقد عطلت فيه كل عوامل اإلنتاج، وأدخلت 
ســكــانــه املــالجــئ. ووصــلــت ضــربــاتــهــا إلــى 
مـــطـــارات إســـرائـــيـــل، الــعــســكــريــة واملــدنــيــة. 
ة 

ّ
ــز ــ ــيــــان إن صـــــواريـــــخ غـ ــكــ وقــــــــال قــــــــادة الــ

أربكتهم. والحق إن من بني أهم نتائج هذه 
املــعــركــة أنــهــا أوقــعــت الــشــقــاق فــي الــقــيــادة 

القيادتني  بــني  اإلســرائــيــلــيــة، وخــصــوصــا 
ــذا يــحــســب  ــ الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة، وهــ

ة.
ّ
للمقاومة الباسلة في غز

ويــقــيــنــا، أصــبــح الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس 
مــعــزوال فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، وأصــبــحــت 
سلطته، بكل أركانها وقواعدها، من املاضي. 
االتصاالت الدولية، واألميركية خصوصا، 
كانت تجري مع الدوحة والقاهرة وتونس، 
ولــيــس مــع رام الــلــه صانعة اتــفــاق أوســلــو. 
بقي عباس، طوال أيام الحرب، يترقب رنني 
التلفون، لعل أحدا من قادة العالم يتصل به 
أتــون املعركة. فرح باتصال هاتفي من  في 
الرئيس األميركي بايدن. وفرح عندما طلب 
الرئيس  بايدن، في مؤتمره الصحافي مع 
الــكــوري، »االعــتــراف بمحمود عباس قائدا 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. ولــيــعــلــم عـــبـــاس، 
وغــــيــــره مــــن الــــقــــادة الــــعــــرب، أن االعــــتــــراف 
بالزعامة والقيادة يأتي من الشعب، ال من 

قوى خارجية.
لقد راح محمود عّباس، مع رهطه، يحاول 
قبل  كانت علية  مــا  إلــى  استعادة سلطته 
حــرب غــزة الــرابــعــة، لكن القطار فــاتــه، ولم 
حدت فلسطني 

ّ
يعد له مكانة يعتّد بها. ات

ــا ومـــقـــاومـــة وعــقــيــدة مـــن الــنــهــر إلــى  ــ روحـ
البحر، ومــن رأس الــنــاقــورة شماال إلــى أم 
الباسلة  املقاومة  بفعل  الرشراش جنوبا، 
قطاع  في  املناضلني حقا  الشرفاء  بقيادة 

غـــزة. ويطلب عــّبــاس مــن املــانــحــني إلعــادة 
إعمارغزة أن تكون املنح عن طريق سلطته 
املــنــهــارة فــي رام الــلــه، وبـــأن تــكــون جميع 
املفاوضات بشأن تثبيت وقف إطالق النار 

بني املقاومة وإسرائيل عبر مؤسساته.
ة، وهناك 

ّ
5- يا للهول! الدمار حصل في غز

إعــادة اإلعمار وتضميد الجراح، والسلطة 
ة منذ 2005، 

ّ
العباسية ال سلطان لها على غز

ة. 
ّ
فكيف توكل إلى سلطته إعادة إعمار غز

ــراء أي  وينبه الــكــاتــب هنا إلــى خــطــورة إجـ
تفاوض بني سلطة رام الله والدول املانحة 
ة، فتجربة التفاوض 

ّ
بشأن إعادة إعمار غز

الــتــي أوصــلــت إلــى »أوســـلـــو«، مــثــاال، قــادت 
كــارثــة، ليس من  إلــى  الفلسطينية  القضية 
ــب نــتــائــجــهــا. يــجــب أن يــكــون 

ّ
الــســهــل تــجــن

واستطاع  السالح،  مع من حمل  التفاوض 
مواجهة  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  تــوحــيــد 
ــدة، كــمــا أن فعل  ــ ــتـــالل فـــي جــبــهــة واحــ االحـ
املـــقـــاومـــة اســتــطــاع تــعــبــئــة شــعــوب الــعــالــم  
للخروج في مظاهرات ومسيرات حاشدة، 
في عواصم ومدن كبرى في العالم، تنديدا 
بـــدولـــة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري االســتــيــطــانــي 

إسرائيل. 
آخــر الــقــول: بــصــوت عـــال، محمود عّباس 
ارحــل، لم يعد لك مكان بيننا، فأنت تمثل 

الهزيمة واالنكسار.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

اإلبقاء على دورها نشطًا في سبيل حماية 
 على ذلك أن 

ّ
»قسد« بالدرجة األساس، ويدل

اإلدارة األميركية رفضت تمديد الترخيص 
لــشــركــة دلــتــا كــريــســنــت إنــيــرجــي، النفطية 
األمــيــركــيــة، فــي شــمــال شــرق ســوريــة، األمــر 
الــــذي عــنــى تـــراجـــع واشــنــطــن عـــن إمــكــانــيــة 
اختارتها  التي  النفط  بــوابــة  مــن  التعاطي 
السابق، ترامب، مع »اإلدارة  الرئيس  إدارة 
الذاتية«، كما أن وقف التمديد للشركة التي 
ــصــت عملها فــي إبــريــل/ نــيــســان 2020 

ّ
رخ

التركية،  األميركية  بالعالقة  الضرر  يلحق 
إلى شّد عصب تركيا،  التعاقد  فقد أفضى 
إقليم  ارتياح قيادة  وما استتبعه من عدم 
كـــردســـتـــان مـــن طــبــيــعــة الــتــعــاقــد املــعــطــوف 
الــعــامــل الرئيسي  أنــقــرة، وهــو  على غضب 
الـــذي ســاهــم فــي وقـــف الــتــرخــيــص للشركة 
ــار تــطــويــر  ــًا فــــي مـــسـ ــرقـ ــتـــي لــــم تــصــنــع فـ الـ
القطاع النفطي املتآكل وضعيف اإلنتاجية. 
في األثناء، أفرجت واشنطن عن 50 مليون 
دوالر جزءًا من مساعدة أميركية لـ »اإلدارة 
ــة«، مـــن أصــــل قـــرابـــة مــئــتــي مــلــيــون  ــيـ ــذاتـ الـ
جــّمــدتــهــا،  قـــد  تـــرامـــب  إدارة  كــانــت  دوالر، 
التعاطي  نهج  تطوير  إمكانية  يعني  مــا 
اإليـــجـــابـــي مـــع املــنــطــقــة الـــتـــي تــعــانــي من 
ــات مــتــواصــلــة  ــرابــ ــطــ أزمــــــــاٍت مـــالـــيـــة، واضــ
نــاجــمــة عــن ارتـــــدادات األزمــــة االقــتــصــاديــة 
الــــســــوريــــة، وحــــالــــة الـــحـــصـــار املـــفـــروضـــة 
على شمال شــرق سورية، وجملة مسائل 
كــالــفــســاد  تــطــويــقــهــا،  فـــي  اإلدارة  شـــرعـــت 
 عن تراجع 

ً
وحركة التهريب النشطة، فضال

ــة ومــعــابــر،  ــ مــــوارد اإلدارة مــن نــفــط وزراعـ
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ ولــــعــــل تــــــــــرّدي األوضـــــــــــاع االقــ
ــتــــوى الــــدعــــم  وبــــالــــتــــالــــي انــــخــــفــــاض مــــســ
الشعبي لإلدارة، سيفضي إلى تصّدع في 
عالقة واشنطن مع اإلدارة التي بدت خالل 
 ،2015 عــام  مطلع  منذ  التحالف،  ســنــوات 
املــوارد  بة، وقــادرة على تسيير 

ّ
غير متطل

وترشيدها في الحدود الدنيا. 
أن واشنطن سترفع من  الظن  الغالب على 
حجم مطالباتها عبر التركيز على تسريع 
ــل الــحــكــم  ــاكـ ــيـ ــــي هـ ــــرة اإلصــــــالحــــــات فـ ــيـ ــ وتـ
عن  وتعبيرًا  شمواًل  أكثر  لتصبح  املحلي، 
السياسي واإلثــنــي، وااللتزام  التعّدد  واقــع 
بإنهاء ملف التداخل بني ما هو حزبي وما 
هو إداري، عبر إبطال دور »مسؤولي الظل« 

ــة. حــــســــب املــــصــــادر  ــمــ ــ
ّ
ــظ ــنــ ــة املــ ــمــ ــريــ ــجــ والــ

اإلسبانية، ألنــه ال تــوجــد، مــع األســـف، أية 
مــعــطــيــات عــن هـــذا املـــوضـــوع مــن الــجــانــب 
املغربي الرسمي، وصل إلى سبتة املحتلة 
خالل يومني فقط نحو 1500 قاصر ضمن 
ـــع، 

ّ
مــوجــة الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة، بينهم رض

ممن  منهم  عديدين  إسبانيا  أعـــادت  وقــد 
كانوا مرافقني من بعض أقاربهم، وأحيانًا 
فعلت ذلك في انتهاٍك لالتفاقيات الدولية 
واألوروبــــيــــة لــحــقــوق الــطــفــل الــتــي وقــعــت 
عليها حكومتها. وال يعرف كم عدد الذين 
بـــقـــوا فـــي املـــديـــنـــة املــحــتــلــة، أو الـــذيـــن تم 
ترحيلهم إلـــى مــالجــئ فــي شــبــه الــجــزيــرة 
صحافية  تقارير  تحدثت  فيما  اإليبيرية. 
عن تعّرض آخرين للعنف وسوء املعاملة 
داخـــل الــجــيــب املــحــتــل، بينما ظــلــوا بــدون 
أكل أو شرب ينامون مشّردين تحت العراء!

وفــيــمــا صــمــت الــجــانــب املــغــربــي الرسمي 
والــحــزبــي عــن الحديث عــن حــالــة القّصر، 
ضــحــايــا هــــذه املـــوجـــة االســتــثــنــائــيــة من 
ـــر 

ّ
الــــهــــجــــرة، تــشــهــد إســـبـــانـــيـــا الـــتـــي تـــؤط

ــيــــات دولـــــيـــــة، وأخــــــرى  ــاقــ ــفــ ــا اتــ ــنـــهـ ــيـ قـــوانـ
خــاصــة بـــدول االتــحــاد األوروبـــــي، نقاشًا 
ــــؤالء  ــــن هـ ــات مـ ــئــ ــأن مـــصـــيـــر مــ ــشــ حـــــــــاّدًا بــ
فبموجب  أراضيها،  دخلوا  الذين  القّصر 
تــلــك االتـــفـــاقـــيـــات، يــمــنــع عــلــى الــحــكــومــة 
املرافقني  غير  الــقــّصــر،  ترحيل  اإلسبانية 
بـــذويـــهـــم، قــســرًا إال فـــي حــالــتــني، مــوافــقــة 
ــان حــمــايــتــه فــي  ــمـ الـــقـــاصـــر نــفــســه أو ضـ
بلده األصــلــي. والــحــال أن أغلب هــؤالء ما 
توفرت  لو  الهجرة،  موجة  ليركبوا  كانوا 
لهم مثل هذه الحماية في بلدهم املغرب. 
أن سجلها سيئ،   عن إسبانيا 

ٌ
ومــعــروف

حتى قبل وقوع هذه األحداث، في معاملة 
املهاجرين القاصرين، وخصوصًا من هم 
مــن أصـــول مغربية. وثــّمــة قصص كثيرة 
عن تعّرض هؤالء لإلهمال وسوء املعاملة، 
ــل أنـــــــواع الـــحـــمـــايـــة الــجــســديــة  ــاب كــ ــيــ وغــ
والنفسية واالجتماعية التي تخّولها لهم 
التي تضع »املصلحة  الدولية  االتفاقيات 

العليا للطفل« فوق كل اعتبار.
ولكن هذا كله ال يعفي الجانب املغربي من 
املسؤولية، بل إنه املسؤول األول واألخير 
عن أبناء بلده، خصوصًا إذا كانوا أطفااًل أو 
قاصرين، فاملغرب هو اآلخر تكبله اتفاقات 
عــديــدة متعلقة بحماية  ومــواثــيــق دولــيــة 
ـــع عليها، وفــي مقدمتها 

ّ
األطــفــال الــتــي وق

»االتفاقية الدولية لحقوق الطفل«. ويوجد 
بــه منذ أكثر مــن ربــع قــرن »مــرصــد وطني 
لحقوق الطفل«، و»مجلس وطني لحقوق 
ــان«، و»مــجــلــس لــلــجــالــيــة املــغــربــيــة  ــســ اإلنــ
اإلنـــســـان«،  لــحــقــوق  و»وزارة  بـــالـــخـــارج«، 
االجتماعية  والتنمية  للتضامن  و»وزارة 

وكوادر من حركة حماس، وأسرى محّررين 
وشبانا آخرين، وداهمت منازل في الضفة، 
ما نتج عنه اعتقال 40 مواطنا فلسطينيا. 
كما اعتقلت السلطات اإلسرائيلية أكثر من 
حا لالنتخابات الفلسطينية التي 

ّ
15 مرش

ألــغــاهــا مــحــمــود عـــّبـــاس، وشــابــا مــن قرية  
الله، واعتقلت في نابلس  رام  شقبا، غــرب 
ــان مــنــهــم أســـيـــران  ــنــ ــة مــــواطــــنــــني، اثــ ــعــ أربــ
اعتقلت  الــخــلــيــل،  وفـــي محافظة  مـــحـــّرران. 
تسعة مــواطــنــني، بينهم شــقــيــقــان. مــا هي 
مــهــمــة ســلــطــة مــحــمــود عــبــاس فـــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، إذا كـــانـــت ال تــســتــطــيــع حــمــايــة 
املواطنني الذين تحت سلطتها، ويدفعون 
لها الضرائب؟ ما فائدة هذه السلطة التي 
ال تستطيع تحقيق األمــن واالســتــقــرار في 
الجيش  مــمــارســات  مــن  سلطتها  أراضــــي 
واألمـــن اإلســرائــيــلــيــني؟ نتيجة لــذلــك، على 
ــذه الــســلــطــة أن تـــرحـــل، وتــســحــب معها  هــ
دين لخدمة قوات االحتالل. 

ّ
عمالءها املجن

ليتدّبر  الفلسطيني«  الــشــعــب  عــن  ــوا 
ّ
»حــل

أمــــره، ويــلــتــحــق بــالــقــادريــن عــلــى حمايته 
مـــن قــطــعــان املــســتــوطــنــات وجـــنـــودهـــم، إن 
إخوانهم أهل غزة العزة هم القادرون على 

الدفاع عنهم.
4- لــطــاملــا قـــال الــســيــد مــحــمــود عــبــاس عن 
ة إنــهــا عبثية، 

ّ
صـــواريـــخ املــقــاومــة فــي غــــز

وغــيــر مــجــديــة. مـــاذا عــســاه أن يــقــول عنها 

الـــواليـــات قــد أبــدت  فــي اإلدارة. وإذا كــانــت 
الحوار  ملف  خــّص  فيما  الفتور  مــن  شيئًا 
ــكــــردي الــــســــوري الـــداخـــلـــي، فــــإن ذلــــك لن  الــ
يعني بأي شكل إهمال الحوار بني حكومة 
الذاتية«  و»اإلدارة  العراق  كردستان  إقليم 
الصلة بمراعاة  تــراه واشنطن وثيق  الــذي 
مخاوف أنقرة وذرائعها. وبطبيعة الحال، 
املسائل  فــي هــذه  السير  فــي  اإلدارة  تباطؤ 

سيعني إمكانية تراجع الدعم األميركي.
تبدي »قــســد«، ودائــمــًا على لسان قائدها 
قــبــواًل باملطالبات  الـــعـــام، مــظــلــوم عــبــدي، 
األمـــيـــركـــيـــة لــجــهــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــحـــوار 
مــع إقليم كــردســتــان، واملــواظــبــة على عدم 
ــارة تـــركـــيـــا، والـــــوعـــــود بــــاإلصــــالح  ــثــ ــتــ اســ
والــشــفــافــيــة ومــكــافــحــة الــفــســاد وتــرشــيــد 
ــل إعــــــالن املـــيـــزانـــيـــة الــعــامــة  ــعـ املـــــــــوارد، ولـ
لــــإلدارة لــهــذا الــعــام وألول مــرة بعد إقــرار 
الــقــانــون املــالــي مــنــذ عـــام 2018 يــصــّب في 
 إلـــى إبــقــاء عــنــوان 

ً
االتــجــاه نــفــســه، إضــافــة

الــشــراكــة األســـاســـي، وهـــو مــحــاربــة خاليا 
كل  معالجة  بالتالي،  بها. 

ّ
وتعق »داعـــش« 

العاجلة واملتراكمة في وقت  هذه املسائل 
واحـــــد تــعــنــي أن الـــكـــرة بـــاتـــت فـــي ملعب 
»اإلدارة الذاتية«. وعليه، ستكون محاولة 
تــفــســيــر الــســيــاســة األمـــيـــركـــيـــة فـــي شــمــال 
شـــرق ســـوريـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــغــمــوض 
الــذي يكتنفها، على ضــوء تعاطي اإلدارة 
ات في وقت واحد.

ّ
الذاتية مع كل هذه امللف

)كاتب سوري(

ْسَرة«، وعشرات من الهيئات 
ُ
واملساواة واأل

املــدنــيــة شــبــه الــرســمــيــة تــتــلــقــى الـــدعـــم من 
ــام، وهــــلــــم جـــــرًا مــــن مـــؤســـســـات  ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــ املـ
حماية  شعار  ترفع  مدنية،  وغير  رسمية 
الــطــفــولــة ورعــايــتــهــا، ثــم لــم ُيــســمــع صــوت 
أّي مــن هــذه املــؤســســات يدين أو يستنكر 
تــحــول مــئــات األطـــفـــال إلـــى دروع بــشــريــٍة 
فــي حــــرٍب دبــلــومــاســيــة، ال نــاقــة وال جمل 
لهم فيها! كما لم يصدر، حتى كتابة هذه 
السطور، أي بيان رسمي، أو شبه رسمي، 
مغربي، عن مصير مئات األطفال املغاربة 
الذين شاهدناهم تتقاذفهم أمواج البحر، 
أو يسوقهم الحرس املدني اإلسباني مثل 
الــقــطــعــان تــحــت أشــعــة الــشــمــس الــحــارقــة، 
أو ُيـــزّجـــون داخــــل مــخــازن الــبــضــائــع مثل 
مــتــاع ألــقــى بــه البحر فــجــأة على شواطئ 
املدينة التي تحتلها دولتهم منذ أكثر من 

خمسمائة عام. 
ومعلوٌم أيضًا عن املغرب أن سجله سيئ 
في حماية طفولته، حيث تتحّدث تقارير 
رســمــيــة مغربية عــديــدة عــن مــئــات اآلالف 
ــال والـــتـــشـــّرد والــتــســول  ــمـ مـــن حــــاالت اإلهـ
ومـــغـــادرة فــصــول الـــدراســـة مــبــكــرًا، والــتــي 
 

ٌ
أطفال ضحاياها  ويكون  سنويًا،  تسّجل 

ــر. وحـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الــهــجــرة  ــ ــّصـ ــ وقـ
تـــتـــحـــدث إحـــصـــائـــيـــاٌت غـــيـــر رســـمـــيـــة عــن 
وجــــــــود أكــــثــــر مـــــن عــــشــــريــــن ألـــــــف قـــاصـــر 
مـــغـــربـــي مـــشـــّرديـــن فــــي أوروبـــــــــا، أغــلــبــهــم 
فــي فــرنــســا وإســبــانــيــا، تــرفــض الحكومة 
املغربية االعتراف بهم، وبالتالي تسلمهم 

إلعادتهم إلى بلدهم!
ــفـــال ورعــايــتــهــم، وخــصــوصــًا  حــمــايــة األطـ
ــرومــــني مــــن األســـــــــرة، فــــي إســـبـــانـــيـــا،  املــــحــ
كما فــي املــغــرب وفــي كــل مكان فــي العالم، 
تقعان على عاتق الدولة. وتشمل الحماية 
والــــرعــــايــــة تــلــبــيــة جـــمـــيـــع احــتــيــاجــاتــهــم 
ــة ودراســـــــتـــــــهـــــــم ورفــــاهــــيــــتــــهــــم،  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ الـ
ــــون ســالمــتــهــم الــجــســديــة والــنــفــســيــة  وصـ
الــحــقــوق ذات الصلة  واالجــتــمــاعــيــة، وكـــل 
بهم. والــصــور التي رافــقــت هــذه األزمـــة ما 
معًا،  البلدين  تدين  وإسبانيا  املغرب  بني 
لكن اإلدانة تكون أشّد عندما يتعلق األمر 
بـــاملـــغـــرب، ألنــــه بــلــد األصــــل واملـــنـــشـــأ. ومــا 
رأيـــنـــاه طــافــيــًا عــلــى الــبــحــر ســــوى الــــرأس 
الجليد من مأساٍة عامٍة  الظاهر من جبل 
تــعــيــشــهــا مـــاليـــني األســــــر املـــغـــربـــيـــة الــتــي 
فــقــدت األمــــل فـــي بـــالدهـــا، بــعــد أن حــرمــت 
مــن أبــســط ســبــل الــعــيــش الــكــريــم. وليست 
شوهدت،  التي  الجماعية  الهجرة  موجة 
أخـــيـــرًا، ســــوى مــظــهــر بــســيــط مـــن مــظــاهــر 
أزمة االجتماعية التي تتعمق يوميًا داخل 

املغرب، وتنذر باالنفجار في كل يوم.
)كاتب وإعالمي مغربي(

غزّة المقاومة... والسلطة المفاوضة

كرة واشنطن في ملعب »اإلدارة الذاتية«

)Getty/مهاجر وصل إلى الشواطئ اإلسبانية آتيًا من المغرب قبل أيام )جوان أمينغوال

معذرة ألشرف وإخوته

تحول الموقف المصري: 
استراتيجي أم تكتيكي؟

لم يمّن القدر على 
الشعب الفلسطيني 

العظيم بسلطة 
وطنية تعينه، 

وتعمل على استرداد 
وطنه السليب

تمضي الواليات 
المتحدة في نهجها 

الغامض وحّمال 
األوجه، ما يُبقي باب 

التكهنات مفتوحًا

حماية األطفال 
ورعايتهم، 
وخصوصًا 

المحرومين من 
األسرة، في إسبانيا، 

كما في المغرب 
وفي كل مكان، 

تقعان على 
مسؤولية الدولة

آراء

أرنست خوري

منذ انتهاء الحرب اإلسرائيلية الرابعة على غّزة، ال صوت يعلو فوق خطاب »االنتصار« 
هنا  االنتصار  أن مصطلح  بما  مفهومًا  ذلــك  كــان  وفلسطينية.  عربية  أوســـاط  فــي 
األكاديمي، بل هو ترجمة لشعور  الحرفي، وال في مفهومه  ال ُيستخدم في معناه 
بنشوة الرد غير املسبوق على العدوان، وللقدرة على إيالم العدو، ولإلحساس بأن 
األدرينالني كان يرتفع إلى الدماغ في كل مرة كانت تأتي صور وأنباء عن وصول 
صواريخ من غّزة إلى تل أبيب ومناطق أخرى لم يسبق أن ذاقت طعمًا ولو تقريبيًا 
أو  إسرائيليني  مدنيني  مقتل  عن  أمــا  عقود.  منذ  للفلسطينيني  إسرائيل  تذيقه  ملا 
أجانب وإصابة آخرين في داخل الخط األخضر، فال ُيطلب حزن على مدنيني ُيقتلون 
الخط  داخــل   

ً
قتيال  12 هنا.  قتيل وجريح ومشرد ومضطهد  كله  هناك من شعب 

العدوان حصرًا من  األخضر، في مقابل 253 في غزة وحدها، في هذه الجولة من 
دون احتساب أيٍّ من مالييننا القتلى واملهجرين واملعذبني واملعّوقني واألسرى منذ 
ما قبل عام 1948. كانت سيادة خطاب االنتصار مفهومة للوهلة األولى، عندما كان 
حكماء يشرحون أن املصطلح إنما يحيل في هذا السياق إلى حرمان االحتالل من 
تحقيق االنتصار، أي منعه من إنجاز هدفه، وهو نيل استسالم فلسطيني شامل في 
غزة خصوصًا، وأن كلمة االنتصار تعني في هذه الحالة سعادة في محلها بإنجاز 
الصمود. أصبح هذا الصمود مرادفًا لالنتصار، وحرمان املعتدي من إنجاز أهدافه، 
لكن خطاب  وأيضًا.  أيضًا  انتصارًا  العدو  إيــالم  على  بالقدرة  وافتخارنا  انتصارًا، 
االنتصار راح يزيد عن حده الزمني املعقول، ويتجاوز البعد املعنوي الرمزي، فأصبح 
السلطتني  أن معظم ما ينطق به مسؤولو  النيات، وخصوصًا  التشكيك في  ممكنًا 
انقالب »حماس« عسكريًا في  غــزة، منذ  الغربية وقطاع  الضفة  الفلسطينيتني في 
القطاع قبل 14 عامًا، ُيصرف بدقة في سوق تعزيز االنفصال الجغرافي والسياسي 
بني املنطقتني، وهو ما ظهر ميل شعبي إلى إبطاله بالفعل خالل أحداث األيام املاضية، 

ال بالبيانات وال باجتماعات القاهرة والدوحة وإسطنبول.
بغض النظر عما إذا كان انتصارًا أو ال ذلك الذي انتهت إليه األيام الـ11 من املجازر 
فـــإّن جعل  الــعــالــم،  فــي  الجغرافية  البقع  أفــقــر  أحــد  البيوت وتدمير  والــدمــار وخـــراب 
االنتصار شعارًا بذاته، يثير قلقا مبررًا، حتى ولو لم يقترن »النصر« بصفة إلهية 
اإللــهــي« في  يــوم أن ذاك »االنتصار  التذكر كل  الله. وجــب  هي ملك حصري لحزب 
حرب 2006 لم يكن سوى مطلع ملعزوفة »7 أيار يوم مجيد من أيام املقاومة« مثلما 
وصفه حسن نصر الله، بما كانته أحداث ذلك التاريخ من ربيع 2008 من حرب أهلية 
واحتاللها عسكريًا  بيروت  الله  باجتياح حــزب  فيها 60 شخصًا  قتل  ثالثة  أليــام 
وزرع أحقاد طائفية وفرض تغييرات ديمغرافية ال تزال تتفاقم. وبني »انتصاَري« 
وأشهر  مــّرت سنة  اللبناني،  الداخل  في  إسرائيل وعلى معارضيه  الله، على  حــزب 
سبعة من تعظيم حرب صيف 2006 وما انتهت إليه من دمار شامل ودماء غزيرة 
وقرار دولي وّسع هامش الرقابة الدولية على لبنان وحزب الله. تعظيم االنتصار في 
حالة حزب الله شّرع أبواب تخوين كل من يسأل عن الحق الذي قرر بموجبه حزب 
يتفاخر بأنه إيراني التسليح والتمويل والتدريب والعقيدة والنشأة، أن يجّر البلد إلى 
ما ال قيامة منه. هكذا، جاء اجتياح 7 أيار 2008 كتعويض عن عجز إثبات تحقيق 
انتصار ضد إسرائيل. مبالغة »حماس« في استعراض »االنتصار« من شأنها إثارة 
ريبة يفاقمها شكر إسماعيل هنية إليران والتحريض الذي ُيسمع في طهران بأن 
التقليد  الــلــه«، لكن رغبة  الجبهة يجب أال تهدأ. صحيح أن »حــمــاس« ليست »حــزب 
»حماس«،  لـ انتصار  بأنه  تمكن مالحظتها في محطات كثيرة. صرف ما يوصف 
في داخل الساحة الفلسطينية، سيكون االنتصار الحقيقي لتل أبيب. االستمرار في 
عزف مّوال االنتصار في غزة، بينما تتسارع وتيرة تهجير املقدسيني من مدينتهم، 
بفلسطينيي  وللتنكيل  الضفة،  في  ولالستيطان  لالعتقاالت  يتسع  امليدان  وبينما 
واحــدة.  مــرة: خــذوا دولتني ال  قالتها مليون  ثمينة إلسرائيل:  1948، سيكون هدية 

خذوا غزة وسّموها دولة، خذوا أخرى في رام الله، ولنا باقي فلسطني.

أنطوان شلحت

بدأت أصواٌت إسرائيلية متخصصة في الشؤون األميركية تعرب عن بعض التحّسب 
من احتمال أن يطرأ تغيير على مواقف اإلدارة األميركية الحالية، برئاسة جو بايدن، 
الهّبة  في  أخــيــرا،  التي تجسّدت،  املواجهة  وقائع  فلسطني، في ضــوء  حيال قضية 
الشعبية املتدحرجة، وفي عملية »سيف القدس« التي خاضتها املقاومة الفلسطينية 
ا لهذه األصوات، العالمة املرئّية الواضحة لهذه املواجهة 

ً
بقدر كبير من الكفاءة. ووفق

في ما يتعلق بمجال العالقات اإلسرائيلية - األميركية أنها تسببت بإعادة قضية 
فلسطني إلى موقع بارز في أجندة إدارة بايدن، بعد أن دأبت هذه األخيرة على خيار 
أســبــاب رئيسية:  بثالثة   

ً
ذلــك مدفوعة وقــد فعلت  فــي موقع متأخر.  اإلبــقــاء عليها 

الضغوط التي تمارسها بعض األوساط الراديكالية في الحزب الديمقراطي على هذه 
اإلدارة، لتغيير مقاربتها حيال تلك القضية، إلى ناحية التخفيف من غلواء االنحياز 
إلى إسرائيل وسياستها. الفشل الذي ُمنيت به جهود إدارة الرئيس باراك أوباما، 
إلــى تسوية للقضية، وُيشار  التوصل  بــايــدن فــي عــداد قيادتها األولـــى، فــي  وكــان 
بشكل خاص إلى جهود وزير الخارجية جون كيري. إيثار إدارة بايدن بأن تبذل 
 الجهود االستراتيجية في حقل سياستها الخارجية في مقابل الصني. تحاول 

ّ
جل

بعض هذه األصوات أن تربط بني آخر املستجّدات وما تسميها »الذاكرة الجمعية« 
الصراع  األخــيــرة حيال  السنوات  فــي  املتحدة  الــواليــات  مــواقــف  بشأن  اإلسرائيلية 
الفلسطيني - اإلسرائيلي. وفي هذا الصدد يتم إيراد ما يلي: باستثناء أعوام والية 
الرئيس دونالد ترامب األربعة )2017- 2021(، اتسمت مواقف البيت األبيض على 
املحتلة  الفلسطينية  نحو ثابت بمطالبة إسرائيل باالنسحاب من معظم األراضــي 
البناء  أعمال  معارضة  الفلسطينيني؛  مع  للصراع  الدولتني  حل  تأييد  1967؛  منذ 

االستيطانية خارج الخط األخضر.  
وتطّرق بعض آخر إلى ما ُوصــف بأنه ضغط مارسه بايدن على رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، لوقف إطالق النار، فأشار جزء منه إلى أن هذا األخير 
ما كان في وسعه أن يقول ال، كون إسرائيل، على الرغم من جبروتها الظاهر، ما 
ة، وتابعة للواليات املتحدة بصورة مطلقة، فيما رأى جزء 

ّ
زالت دولة صغيرة وهش

التي تبناها  املــواقــف  ل 
ّ
أنــه ليس مــن شــأن ذلــك الضغط أن يظل التشديد على  آخــر 

أيـــام املــواجــهــة العسكرية، وشملت مــن بــني أمـــور أخــرى:  الرئيس األمــيــركــي خــالل 
دعــم حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن نفسها، ومنع صــدور أي قــرار يدين إسرائيل 
فــي مجلس األمــن بما فــي ذلــك بــمــبــادرة فرنسا، والــوقــوف فــي وجــه كــل املــبــادرات 
التي تشجب إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، وبضمنها التي تدعو إلى تقليص 
حجم املساعدات العسكرية األميركية إلى دولة االحتالل. ُيضاف إلى هذا كله، كما 
يؤكد السفير اإلسرائيلي السابق في الواليات املتحدة، زملان شوفال، أن إسرائيل 
استمّدت التشجيع من تصريح بايدن: »لن يكون سالم في املنطقة )الشرق األوسط( 
الوجود  أنها تعترف بحق إسرائيل في  للتأويل  قابلة  إال حني تؤكد بصورة غير 
دولة يهودية مستقلة«. وبرأي شوفال، ثّمة في هذا التصريح ما ينطوي على تماٍه 
 ودائًما، للتهرب من السالم والتسويات. واضح أن من شأن 

ً
مع ادعاءات إسرائيل أوال

التفاصيل املرتبطة بُعمق العالقات اإلسرائيلية - األميركية أن تكون ذات صفة لها 
س مرجعي في تأويل أي مظاهر قد تكون ذات قيمة عابرة أو ربما زائلة، غير 

َ
نف

 
ً
ا وتفتح املجال أمام التأويل. وليس مبالغة

ً
أنها، في الوقت عينه، تخضع للتغيير أيض

رؤية أن هذا األمر قد يكون ترتب على الهّبة الفلسطينية أخيرا، وذلك بجوار مترتبات 
 إلى موقع إسرائيل في ميدان الصراع اآلخذ 

ً
أخرى، ال ُبّد من اإلشارة من بينها مثال

ا في حلبة مجلس األمن، 
ً

في االحتدام بني الواليات املتحدة والصني، وهو ما برز أيض
في ضوء أن بكني هي الرئيسة الدورية له. وهو ما قد يحتاج إلى تفصيل أكبر.

مروان قبالن

بعد أن ظلت أياًما تعّد نفسها غير معنية بما يجري في فلسطني، رضخت إدارة 
الرئيس بايدن للضغوط الداخلية، وتدخلت إلقناع إسرائيل بوقف العدوان على غّزة، 
 أبعد، وقّررت إرسال وزير خارجيتها أنتوني بلينكن 

ً
لكنها ذهبت بعد ذلك خطوة

ا كان الرئيس قد 
ّ
إلى املنطقة، لتثبيت وقف إطالق النار ومنع استئناف التصعيد. ومل

تجاهل الشرق األوسط كليا تقريبا في خطاب حال األمة، الشهر املاضي )إبريل/ 
فــي سياسته،  تغييرا  تمثل  إذا كانت  تــســاؤالٍت عما  هــذه  أثـــارت خطوته  نيسان(، 
وتوجها نحو انخراٍط أكبر في املنطقة. املطلع على فلسفة إدارة بايدن الخارجية يجد 
 ملنع حصول ما من شأنه حرف االنتباه عن 

ً
أن مهمة بلينكن ال تعدو كونها محاولة

احتواء صعود الصني، التي باتت الناظم الرئيس للسياسة الخارجية األميركية، كما 
كان الصراع مع الشيوعية الناظم الرئيس لها خالل فترة الحرب الباردة.

هذا التوجه يعّززه تغير األهمية االستراتيجية ملناطق العالم في السياسة األميركية، 
فالواليات املتحدة تميل إلى التركيز على مناطق في العالم أكثر من أخرى؛ بحسب 
طبيعة املصالح التي تمتلكها فيها من جهة، والتحديات واألخطار التي تواجهها من 
 من املصالح واملخاطر متغيرة، فإّن االهتمام األميركي 

ً
جهة أخرى. ونظًرا إلى أّن كال

ا لتغّيرها. لقد انزاح مركز االهتمام في السياسة األميركية 
ً
بمنطقٍة معينٍة يتغير وفق

من املسرح األوروبي إلى املنطقة العربية بعد انتهاء الحرب الباردة، وخصوًصا بعد 
هجمات سبتمبر/ أيلول 2001، ثم باتجاه شرق آسيا بعد مجيء إدارة أوباما، وميله 

 من العالم اإلسالمي. 
ً

إلى التركيز على الصني بدال
ماذا يعني هذا، أو يفّسر؟ هذا يعني أننا أمام مرحلة تهدئٍة أو تجميٍد للصراعات 
في املنطقة، ويفّسر كل التحّركات األميركية الراهنة فيها، بما فيها جولة بلينكن، 
والتي تدور تحت عنوان تخفيف االلتزام األميركي في منطقٍة تعتقد إدارة بايدن 
انهيار  إلــى  التغيير  مــحــاوالت  أدت  إذ  جــاءت عكسية،  فيها  االستثمار  نتائج  أن 
االستقرار من دون أن يتحقق الرخاء أو الديمقراطية )ال أمن، وال خبز، وال حرية(، 
وأن الصني استغلت انشغال واشنطن بقضايا املنطقة لتصعد في غفلٍة منها. من 
هذا الباب، تسعى الواليات املتحدة إلى االنسحاب من أفغانستان، وإنهاء عقدين 
إلــى تكرار سيناريو فيتنام، عندما سقطت  ذلــك  أدى  لو  الــتــوّرط فيها، حتى  من 
سايغون، عاصمة الجنوب، بيد قوات الشمال الشيوعية بعد انسحاب األميركيني. 
النووي اإليراني حتى ال تنجر واشنطن إلى مواجهٍة جديدة في  وإحياء االتفاق 
الشرق األوسط، مع إيران هذه املّرة، إذا هي مضت في تطوير برنامجها النووي، 
أن  اليمن، من دون  إنهاء حــرب  اإليــرانــي من خــالل   - السعودي  التوتر  وتخفيف 
يؤدي ذلك بالضرورة إلى حل األزمة السياسية اليمنية، وتحقيق توازن تركي – 
إيراني -عربي )سعودي - مصري تحديدا( في املشرق العربي )سورية والعراق 
والتركيز على  املثلث،  هــذا  أطــراف  أي طــرٍف من  بما يحول دون هيمنة  ولبنان(، 
وقتا  يحتاج   سياسي، 

ٍّ
أي حــل بعيدا عن  تحديدا،  اإلنساني، في سورية  الجانب 

وجهدا وموارد ال تبدو واشنطن مستعّدة لبذلها في ساحٍة ال مصالح كبيرة لها 
للفلسطينيني  إعــادة إعمار غّزة وتقديم مساعداٍت اقتصادية  فيها، والعمل على 
واالستمرار  فيها،  الوضع  انفجار  دون  يحول  بما  املحتلة،  العربية  األراضــي  في 
في تشجيع عملية التطبيع بني الدول العربية وإسرائيل، من دون الحاجة الى حل 
وهي  منطقتنا،  في  بايدن  إدارة  عناوين سياسة  هي  هــذه  الفلسطينية.  القضية 
مصّممة لخدمة استراتيجية التركيز على الصني، لكن التاريخ يقول إنه نادرا ما 
 

ّ
تطابقت حسابات مكاتب املسؤولني األميركيني مع واقع املنطقة العربية التي تدل
كل املؤشرات على أنها تقف على أبواب انفجار اجتماعي كبير، ما عادت محاوالت 

جدي في احتوائه.
ُ
الترقيع والتسويف ت

انتصارات كطرق إلى هزائم العالقات اإلسرائيلية ـ األميركية 
في ضوء هبّة القدس

حسابات إدارة بايدن 
وواقع المنطقة العربية
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آراء

علي العبداهلل

لـــم تــكــن قــيــامــة الــفــلــســطــيــنــيــني ولـــيـــدة حـــدٍث 
آني، مثل مواصلة الكيان الصهيوني تهويد 
فلسطينيني  طــرد  ومحاولته  القدس،  مدينة 
من مساكنهم في حي الشيخ جــّراح، أو مثل 
ليلة  إحياء  من  املسلمني  الفلسطينيني  منع 
القدر في باب العامود، بما في ذلك القادمون 
مـــن فــلــســطــيــنــيــي الــــــــ48، واقـــتـــحـــام األقـــصـــى، 
ني، وإلقاء قنابل صوتية 

ّ
واالعتداء على املصل

وإطــالق رصاص مطاطي داخله. انتقد قائد 
الشرطة هذه املمارسات، وكأنه يعمل بعيدًا 
ــن الـــداخـــلـــي، إيــلــي  ــر األمــ عـــن تــوجــيــهــات وزيــ
أوحانا، املقّرب من نتنياهو، بل كانت وليدة 
ــقـــودًا، وقــــد تــفــاقــمــت في  تـــراكـــم مــعــانــاتــهــم عـ

السنوات األخيرة، وغدت جحيمًا ال ُيطاق. 
ــة مــــع املـــســـتـــوطـــنـــني فــــي حــي  ــهــ بـــــــدأت املــــواجــ
الشيخ جــّراح في الثالث من شهر مايو/ أيار 
الــــجــــاري، وتـــصـــاعـــدت فـــي بــــاب الـــعـــامـــود في 
الــســابــع مــنــه، قــبــل أن تــمــتــد إلـــى مـــدن الضفة 
وأراضــي الـــ48. وقد لعب الشباب الفلسطيني 
قلبت  وتوسيعها.  فــي تصعيدها  بـــارزًا  دورًا 
الـــقـــيـــامـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــطـــاولـــة عـــلـــى قـــوى 
عربية وإقليمية ودولية، عملت سنواٍت على 
الفلسطينية، وتمييع حقوق  القضية  تغييب 
واالستقالل،  الحرية  في  الفلسطيني  الشعب 
ــرن« و»الــــســــالم  ــ ــقـ ــ ــفـــقـــة الـ عـــبـــر مــخــطــطــي »صـ
و»السالم  القرن«  »صفقة  أنهت  اإلبراهيمي«، 
اإلبــراهــيــمــي« املـــزّيـــف الــــذي اســتــخــدم ســتــارا 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بينما هدفه 
الحقيقي تهميش القضية الفلسطينية، وفق 
اســتــراتــيــجــيــة الــحــل مــن الـــخـــارج إلـــى الــداخــل 
الــتــي تــحــولــت إلـــى نقيضها بــجــلــب الــصــراع 
إلــى داخـــل إســرائــيــل، وأعــــادت قضية الشعب 
ــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، في  الــفــلــســطــيــنــي، كـ
الضفة والقطاع وأراضي الـ 48 والشتات، إلى 
والدولي،  واإلقليمي  العربي  االهتمام  ساحة 
مــؤّكــدة أن ال أمـــن وال اســتــقــرار وال ســـالم، ما 
لم يحصل هذا الشعب على حقه املشروع في 

دولٍة مستقلة ذات سيادة.  
تــعــاطــٍف  عــلــى  الفلسطينية  الــقــيــامــة  ــازت  حــ
شـــعـــبـــيٍّ عـــربـــي وإســــالمــــي ودولــــــــي، تــغــطــيــة 
إعــالمــيــة واســعــة وتــظــاهــرات شعبية كبيرة 
في معظم الدول، أفسد إسالميون متحّجرين 
تظاهرات في أوروبا بهتافاتهم، مثل »خيبر 
... خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود«، 
أن تنطلق  اليهود، قبل  إلى قتل  وبدعواتهم 
عمليات التوظيف السياسي الرسمي، محليًا 

وعربيًا وإقليميًا ودوليًا.
بدأ التوظيف السياسي للقيامة بإطالق حركة 

سالم لبيض

مرّكب  ليس مجّرد مصطلح  الــقــدس«  »سيف 
ســيــنــتــبــذ لـــه مــكــانــًا قــصــيــًا فـــي مــعــاجــم اللغة 
ــا مــــن مــخــتــلــف لــغــات  ــهـ ــراتـ ــيـ الـــعـــربـــيـــة، ونـــظـ
املعنى والداللة  ما هو 

ّ
الشعوب واألقـــوام، وإن

ــّول جـــــــذري ســتــعــرفــه  ــ ــــحـ ــتــــي تـــحـــيـــل إلــــــى تـ الــ
اإلنــســانــيــة فـــي مــقــبــل األيــــــام، تــنــســج خــاليــاه 
هــــذه املــــــّرة فــلــســطــني، بـــــداًل مـــن الــصــهــيــونــيــة 
الــعــاملــيــة ذات الــنــفــوذ الــثــقــافــي والــهــيــمــنــة في 
واتصاليًا،  إعالميًا  وتسويقها  الرموز  إنتاج 
وحــتــى أكــاديــمــيــًا، كــمــا هــو الــحــال مــنــذ عقود 
وفصائلها  فلسطني  انــتــصــار  خــلــت.  طــويــلــة 
ــقــــدس« الــــذي  ــيـــف الــ املـــقـــاتـــلـــة فــــي مـــعـــركـــة »سـ
انتهكته  الــذي  جــاء نصرة للمسجد األقصى، 
فلول املستوطنني وقطعانهم وقوات الجيش 
الصهيوني في أكثر من مناسبة، ودفاعًا عن 
حق املصلني في التزام شعائر دينهم الحنيف 
الــكــريــم، ورّدًا على تهجير  فــي شهر رمــضــان 
فلسطينيني مــن ســلــوان وحـــي الــشــيــخ جـــّراح 
من منازلهم في حاضرة القدس العتيقة التي 
ورثــوهــا عن أجــدادهــم وأسالفهم واالستيالء 
ــا وســـّكـــانـــهـــا  ــهـ ــيـ ــكـ ــالـ ــن مـ ــ عـــلـــيـــهـــا، غـــصـــبـــًا مــ
األصــلــيــني، بــواســطــة أحــكــام قــضــائــيــة جــائــرة 

صادرة عن املحكمة العليا الصهيونية.
سبعة   

ّ
أن الصهيونية  الــنــظــريــة  أبـــاطـــرة   

ّ
ظـــن

عــقــود مـــن االحـــتـــالل والــتــهــجــيــر والــقــتــل على 
الـــهـــويـــة و»الـــجـــيـــنـــوســـيـــد« )اإلبــــــــــادة( ونــظــام 
األبارتهايد الذي مورس على شعب فلسطني، 
العربية، وفرض  وتدمير جيوش دول الطوق 
ة ومختلة على بعضها، 

ّ
معاهدات سالم مخل

 للتخلص من الهوية الفلسطينية 
ً
كانت كافية

واملراهنة على  السن،  كبار  يومًا  التي حملها 
فقدان الذاكرة لدى األجيال الجديدة، ال سيما 
وطنهم  قــضــيــة  ونــســيــان   ،1948 فلسطينيي 
املغتصب واالستسالم للعدو الغاصب املحتل، 
الجديد،  الصهيوني  املجتمع  فــي  واالنــدمــاج 
 شرائحه وفئاته 

ّ
فإذا بالشعب الفلسطيني، بكل

 األراضي املحتلة 
ّ

العمرية واالجتماعية، في كل
ة، وحتى في 

ّ
وفــي الضفة الغربية وقــطــاع غـــز

الفينيق،  الــرمــاد كطائر  مــن  الــشــتــات، ينهض 
واإلرادة  املقاومة  وروح  الحياة  فيه  وتنبعث 
ــة الــقــديــمــة فــــي الــتــحــريــر تــحــت رايــــة  ــبـ ــرغـ والـ
»سيف القدس« كما كانت أول مّرة لحظة وعد 

على  صواريخ  )حماس(  اإلسالمية  املقاومة 
الجاري،  أيــار  مايو/  من  العاشر  في  القدس 
القدس واألقصى«،  »الــدفــاع عن  تحت شعار 
شــاركــت حركة الجهاد اإلســالمــي فــي إطــالق 
الصواريخ، لكن هيمنة »حماس« دفعتها إلى 
والسياسي  اإلعالمي  التركيز  فانتقل  الظل، 
ــّول اهــتــمــام  إلـــى املــواجــهــة الــعــســكــريــة، وتـــحـ
ــــالم الــغــربــي نــحــو اســتــهــداف »حــمــاس«  اإلعـ
املـــدن والــبــلــدات واملستوطنات  املــدنــيــني فــي 
فرصة  الغربية  الـــدول  وأعــطــى  اإلسرائيلية، 
للتحّرر مــن الــحــرج األخــالقــي الــذي وضعها 
فــيــه الــقــمــع اإلســرائــيــلــي الــوحــشــي للمدنيني 
اإلسرائيلي  القصف  وتبرير  الفلسطينيني، 
على قطاع غــزة بـــ »حــق الــدفــاع عــن النفس«. 
كان وفد من سفراء االتحاد األوروبي قد زار 
حي الشيخ جــّراح، قبل بدء إطــالق صواريخ 
»حماس« على القدس، للتضامن مع سكانه 

الفلسطينيني املهّددين بالطرد من منازلهم.
ــت »حـــمـــاس« انــفــجــار املـــواجـــهـــة بني 

ّ
اســتــغــل

املـــقـــدســـيـــني وقــــــــوات االحـــــتـــــالل، عـــلـــمـــًا أنــهــا 
ــارج الـــحـــدث في  ــ ــك الـــحـــني، خـ ــى ذلــ ــانـــت، إلــ كـ
ــّراح وبـــاب الــعــامــود، لتحقيق  حــي الشيخ جـ
معلقون  لخصها  خــاصــة،  سياسية  أهــــداف 
ســـيـــاســـيـــون بـــــ »الــــحــــصــــول عـــلـــى الــشــرعــيــة 
الــقــدس«،  عــن  »املــدافــع  باعتبارها  الشعبية« 
الوطنية  السلطة  رئــيــس  عــن  الــشــرعــيــة  نـــزع 
املشهد  الفلسطينية، محمود عّباس، تصّدر 
ــام الــفــلــســطــيــنــي،  ــعــ عـــبـــر اســـتـــمـــالـــة الـــــــرأي الــ
الحصول على مقعد ممثل سياسي للشعب 
الفلسطيني، بتسجيل نقاط على حركة فتح 
املهيمنة على السلطة الوطنية الفلسطينية.

الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي املنتهية  وجــــد رئــيــس 
واليته، بنيامني نتنياهو، في دخول »حماس« 
عـــلـــى خــــط املـــواجـــهـــة فــــي الــــقــــدس واألقـــصـــى 
فرصة سانحة لخلط األوراق، عبر التصعيد 
ضدها، وإعطاء انطباع عن قدرته في الدفاع 
عن أمن إسرائيل، وحماية مواطنيها، إلفشال 
محاولة أحزاب املعارضة، بقيادة رئيس حزب 
يائير  الوسطي،  مستقبل(  )هناك  عتيد  يش 
بتشكيل حكومة جديدة؛ ودفع  املكلف  لبيد، 
املـــوقـــف نــحــو انــتــخــابــاٍت بــرملــانــيــٍة خــامــســة، 
رئيس وزراء لحكومة تصريف  يبقى  بحيث 

أعماٍل ألشهر إضافية.
ــا يــســمــى »مـــحـــور املـــقـــاومـــة«  ــم تــكــن دول مـ لـ
بــعــيــدة عـــن تــوظــيــف املـــواجـــهـــة، وتــجــيــيــرهــا 
لــصــالــح تــيــارهــا، وقـــد تجلى ذلـــك فــي تــكــرار 
أن  وسائل إعالمها وتصريحات مسؤوليها 
الــدائــرة هــي بــني »مــحــور املقاومة«  املواجهة 
والقوات اإلسرائيلية، وفي تضخيمها داللة 
إطــــالق صـــواريـــخ مــن جــنــوب لــبــنــان وأخـــرى 

بلفور أو الهجرات الصهيونية زمن االحتالل 
وإقامة  وقــرار تقسيمها  لفلسطني،  اإلنكليزي 
الدولة الصهيونية سنة 1948، فاالنتماء إلى 
ما هوية نضالية. 

ّ
فلسطني ليس جنسية، وإن

معركة »سيف القدس« هي رمز وحدة فلسطني 
الرغم  على  املقاتلة،  الفلسطينية  والفصائل 
األيــديــولــوجــيــة والسياسية،  اخــتــالفــاتــهــا  مــن 
ولعبة املصالح التي قد تفّرقها، فقد اجتمعت 
في خندق واحــد، وفي غرفة عمليات مشتركة 
ــة  ــركــ ــائــــب الــــقــــســــام )حــ ــتــ ة، كــ

ّ
ــاع غـــــــــــز ــ ــطـ ــ ــــي قـ فــ

)الجهاد  القدس  وسرايا  اإلسالمية(  املقاومة 
ــنـــاصـــر صـــــالح الـــديـــن  ــة الـ ــ ــــويـ اإلســـــالمـــــي( وألـ
وكتائب أبو علي مصطفى )الجبهة الشعبية 
الوطنية  املقاومة  وكتائب  فلسطني(  لتحرير 
)الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني( ولواء 
نضال العامودي وكتائب األنصار )مجموعة 
فــتــح( وكــتــائــب املجاهدين  منشقة عــن حــركــة 
عبد  وكتائب  فتح(  عــن حركة  )فصيل منشق 
يتبع حركة  مسلح  )فصيل  الحسيني  الــقــادر 
فتح( وكتائب الشهيد جهاد جبريل )الجبهة 
الــعــامــة(  الــقــيــادة  فلسطني  لــتــحــريــر  الشعبية 
أيمن  الشهيد  العاصفة، ومجموعات  وجيش 
مشتركة  عسكرية  مـــنـــاورات  وتنظيم  جــــودة، 
واالســــتــــعــــداد والـــجـــهـــوزيـــة ملـــا قـــد يــنــدلــع من 

معارك مع الجيش الصهيوني. 
انتفت في »سيف القدس« الفروق بني الفصائل 
ــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وذابــــــت الـــصـــراعـــات 

ّ
املــســل

 الهدف واحد، 
ّ
الزعاماتية بني الفصائل، بما أن

ــن الــهــيــمــنــة الــصــهــيــونــيــة  تــحــريــر فــلــســطــني مـ
ـــقــــدس عـــاصـــمـــة لـــهـــا. أمـــــا عــن  ـــاع الـ ـــرجـ ــتـ واســ
اتــفــاقــيــات أوســلــو فــقــد أسقطتها االنــتــفــاضــة 
املـــقـــدســـيـــة، وجــعــلــتــهــا نـــســـيـــا مـــنـــســـيـــا، فــمــن 
واملعنى،  الـــروح  عديمة  باتفاقيات  سيعترف 
عاصمة  الفلسطينية  املقاومة  أمطرت  بعدما 
الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة بـــالـــصـــواريـــخ، واضـــطـــّر 
رعايا تلك الدولة إلى التزام املالجئ خوفًا من 
غــلــقــت مــطــاراتــهــا ومجالها الــجــوي، 

ُ
املـــوت، وأ

واستنجد رؤســاء بلديات صهاينة بالجيش 
الصهيوني السترجاع مدنهم، بعدما سيطر 
على  معينًا،  زمنيًا  حيزًا  فلسطينيون  عليها 
غــــرار مــا حـــدث فــي مــديــنــة الــلــّد الفلسطينية. 
ولــد ميتًا اتــفــاق أوســلــو الـــذي صيغت بنوده 
بــعــد الـــعـــدوان األمــيــركــي - األطــلــســي املــتــعــدد 
الــعــراق،  على  دولـــة،   39 بمشاركة  الجنسيات، 

من األراضــي السورية، هذه األخيرة سقطت 
داخل األراضي السورية، من دون تنٍب واضح 
ــار املــواجــهــة  ــبـ وصـــريـــح لــلــعــمــلــيــة، ونـــقـــل أخـ
إسرائيل  في  املقاومة  أحدثته صواريخ  ومــا 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــشــعــبــي والـــرســـمـــي. وقــد 
ارتبط تهليل قائدة »محور املقاومة«، إيران، 
اإلبــراهــيــمــي« وزوال خطر  »الــســالم  بإسقاط 
قـــيـــام تــحــالــف دفـــاعـــي إقــلــيــمــي تــشــتــرك فيه 
إسرائيل إلى جانب الدول الخليجية املطبعة 
مع الكيان الصهيوني، وتوظيف التهليل في 
في  إخفاقاتها  مــن  الشعبي  الــتــذمــر  احــتــواء 
بالتركيز  والخدمية،  املعيشية  قضاياه  حل 

ة الوطنية.
ّ
ر والعز

ّ
على النصر املؤز

املطّبعة منها مع  اإلبراهيمي«  »السالم  دول 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، والـــتـــي تــنــتــظــر فــرصــة 
املواجهة،  استثمرت  معه،  للتطبيع  مناسبة 
ووظــفــتــهــا فــي معركتها مــع حــركــة حــمــاس، 
باعتبارها جزءًا من جماعة اإلخوان املسلمني، 
ولعالقتها الوثيقة مع إيران، بتركيز إعالمها 
الرسمي واملمول منها على الخسائر الكبيرة، 
فيها،  الــتــي تسببت  واملــمــتــلــكــات،  ــاألرواح  ــ بــ
وقد تميزت اإلمــارات في انحيازها الواضح 
إلسرائيل وانتقادها لحركة حماس وخروج 
مشايخ إماراتيني، أو موالني لإلمارات، على 
وسائل اإلعالم يدافعون عن إسرائيل. وربما 
جاء ذلك رّدًا على تدمير القيامة الفلسطينية 
خططها الجيو سياسية، وحلمها بالتحول 

إلى إسبارطة صغيرة في اإلقليم. 
العنيفة  املواجهة  فــي  املــصــري  النظام  ووجــد 
 الســتــعــادة مــكــانــة مــصــر في 

ً
والــدامــيــة فــرصــة

املعادلة اإلقليمية، بعد أن تراجع دوره إثر عقد 
اتفاقيات دولة اإلمــارات ومملكة البحرين مع 
الكيان الصهيوني على تطبيع كامل، فنشط 
فــي الــوســاطــة بــني إســرائــيــل وحــركــة حــمــاس. 
ودفعه رفض نتنياهو وقف إطالق النار إلى 
التلويح بتغيير موقفه من حركة حماس، عبر 
بدء ما وصفها في الصحف الرسمية بحركة 
 

ّ
املقاومة، ووصف إسرائيل قوة احتالل، وغض

النظر عن تأييد مصريني الحركة على وسائل 
ــوات خطباء  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي؛ وعـــن دعــ
ــة إلــــى تــأيــيــد الــحــركــة  ــيـ مــســاجــد داعـــمـــة وداعـ
ودعمها، كما فتح معبر رفح للجرحى، وجّهز 
قافلة من ســيــارات اإلســعــاف للمهمة، وتعهد 
ة، 

ّ
بتقديم 500 مليون دوالر إلعــادة إعمار غز

مــــن أجـــــل تــســجــيــل الـــنـــجـــاح لــلــدبــلــومــاســيــة 
ز 

ّ
املــصــريــة، مـــا يــرفــع مـــن شـــأن الــنــظــام ويــعــز

مكانته اإلقليمية والدولية.  
ولم تكن تركيا بعيدة عن توظيف املواجهة، 
ــيـــث نـــشـــط إعــــالمــــهــــا املــــســــمــــوع واملــــقــــروء  حـ
واملــرئــي بنقل وقــائــعــهــا، والــتــنــديــد بالعنف 

السوفييتي  االتــحــاد  تفكك  وبعد   ،1991 سنة 
الواليات  الــذي تقوده  الــواحــد  القطب  وظهور 
املــتــحــدة. فقد وصــفــه الــكــاتــب الــســوري محمد 
ـــاك...« )مــركــز 

ّ
خليفة، فــي كــتــابــه »الــســالم الـــفـــت

القاهرة،  والنشر،  لــإلعــالم  العربية  الحضارة 
ــه االتــفــاق الـــذي أنــتــج ســالمــًا أشــّد 

ّ
1995(، بــأن

هواًل من الحروب، وهو نتاج  لدور املاركنتيلية 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـــســـاب تـــيـــاري املــثــقــفــني 
العسكرية،  والــكــوادر  واملقاتلني  والسياسيني 
و»النتشار قيم البزنس واالستهالك والبحث 
عــن الــثــروة مــقــابــل الــقــيــم الــوطــنــيــة واالرتــبــاط 
ق إدوارد سعيد على حفل 

ّ
بـــاألرض«. وقــد عل

 فــلــســطــيــنــي شــاهــد 
ّ

 كــــل
ّ
تــوقــيــع االتــــفــــاق: »إن

 
ّ
وسمع وقائع احتفال البيت األبيض شعر بأن

مــائــة عــام مــن التضحيات والــكــفــاح البطولي 
لـــم تــثــمــر شــيــئــًا فـــي نــهــايــة األمــــــر، بـــل أعــطــت 
كــانــوا  الفلسطينيني   

ّ
بـــأن انــطــبــاعــًا  الكلمتان 

ــم يــعــتــذرون  ــني عــلــى اإلســرائــيــلــيــني وهـ
ّ
مــتــجــن

ه توصل 
ّ
 كلمة ياسر عرفات توحي كأن

ّ
لهم، إن

 
ّ
إلى عقد إيجار ال اتفاق ســالم«، خصوصًا أن

 الفقرات واملواد التي تصف 
ّ

»االتفاق أسقط كل
ها احــتــالل أو اغتصاب أو دولــة 

ّ
إســرائــيــل بأن

الـــواردة في  قامت بالقوة على أرض فلسطني 
رجم ذلك في 

ُ
امليثاق الوطني الفلسطيني«. وت

الثامن من نص اتفاق أوسلو بما يلي:  البند 
الفلسطيني سيظل مرتبطًا  الكيان  »مستقبل 
بل مرتهنًا العتبارات األمن اإلسرائيلية، فهو 
سيكون مجّردًا من القوة العسكرية وسيكون 
ــتــــصــــاص جــيــش  ــن اخــ ــ ــاع الــــخــــارجــــي مـ ــ ــدفــ ــ الــ
إســرائــيــل وســيــكــون مـــن اخــتــصــاص سلطات 
األمـــــن اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــدخـــل أيـــضـــًا لــحــمــايــة 
ــنـــني اإلســرائــيــلــيــني في  املــســتــوطــنــني واملـــواطـ
مناطق الحكم الذاتي بل لحماية النظام العام«.

اعــتــقــد مــهــنــدســو مــؤتــمــر مــدريــد ســنــة 1991، 
خصوصًا الــواليــات املتحدة، والــذي أقــر مبدأ 
 الصهيونية انتصرت نهائيًا، 

ّ
اتفاق أوسلو أن

 الحق الفلسطيني قد سقط، وعلى منظمة 
ّ
وأن

 
ّ
التحرير الفلسطينية قبول األمر الواقع. لكن

تهافتها بعد سبع سنوات  تأكد  الفكرة  هــذه 
ــــاق فــي  ــفـ ــ ــول االتـ ــوكــ ــروتــ ــن الـــتـــوصـــل إلـــــى بــ مــ
العاصمة النرويجية سنة 1993، فقد انهزمت 
الدولة العسكرية الصهيونية هزيمة ساحقة 
في لبنان على يد املقاومة الوطنية اللبنانية، 
اللبناني  الجنوب  من   2000 سنة  وانسحبت 

اإلســرائــيــلــي، قــبــل أن يــطــل الــرئــيــس الــتــركــي، 
رجب طيب أردوغان، وينعت إسرائيل بأنها 

دولة إرهابية.
ــــرى،  األخــ هــــي  ــيـــة،  ــيـــركـ األمـ اإلدارة  ووظــــفــــت 
الــدامــيــة لتحقيق أهـــداف سياسية  املــواجــهــة 
خاصة، بدءًا بتبريرها الغارات اإلسرائيلية، 
تحت الفتة »حق الدفاع عن النفس«، واعتبار 
الـــرد اإلســرائــيــلــي واقــعــيــًا وغــيــر مــبــالــغ فيه، 
وفـــق تــصــريــح الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، جــوزيــف 
الــذي أجــرى ست مكاملات هاتفية مع  بايدن 
إطــالق  بوقف  يطالبه  أن  دون  مــن  نتنياهو، 
الــنــار، إال فــي الــرابــعــة. وعــرقــل صــدور موقف 
ــــي ال يـــشـــكـــل ضــغــطــًا  ــــي مـــجـــلـــس األمـــــــــن، كـ فـ
إدارة  األخــيــر على  مــا شــّجــع  نتنياهو،  على 
ظــهــره لــلــوســاطــات اإلقــلــيــمــيــة، وهـــذا كــلــه من 
غــرضــه،  فــرصــة تحقيق  نتنياهو  مــنــح  أجـــل 
إفشال محاولة خصومه السياسيني تشكيل 

بــصــفــة نـــهـــائـــيـــة، ثــــم انـــهـــزمـــت هـــزيـــمـــة نـــكـــراء 
 ،2005 منها سنة  وانسحبت  ة، 

ّ
غـــز فــي  ثانية 

لــيــعــلــق فـــي الــــذاكــــرة الــجــمــاعــيــة قــــول رئــيــس 
شـــارون،  آريــيــل  آنـــذاك،  الصهيونية  الحكومة 
ة 

ّ
ــه كــان يتمنى أن يفيق صباحًا ويجد غــز

ّ
إن

قد ابتلعها البحر. خاض الجيش الصهيوني 
اللبنانية،  املقاومة  ضــد  تموز  يوليو/  حــرب 
ه 

ّ
لكن لبنان سنة 2006،  إلــى  الــعــودة  مــحــاواًل 

نفسها  العسكرية  السياسة  ومـــارس  انــهــزم، 
في  املقاتلة  الفلسطينية  والفصائل  ة 

ّ
غــز مــع 

تلك  كـــانـــت  و2014.  و2012   2008 الـــســـنـــوات 

حكومة جديدة، مقابل سكوته عن محادثات 
فــيــيــنــا بــشــأن الـــعـــودة إلــــى االتـــفـــاق الــنــووي 
ــًا، بــالــحــث  ــيـ ــزئـ ــع إيــــــــران. تـــغـــّيـــر املــــوقــــف جـ مــ
الطائرات  تدمير  بعد  التصعيد،  وقــف  على 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بـــرجـــًا فـــي غــــزة يــضــم مــكــاتــب 
ودولية،  عربية  تلفزيونية  وقنوات  لصحف 
املدنيني  وقتل  البيوت  تدمير  وتيرة  وتزايد 
وارتــفــاع أصــوات في الداخل األميركي، ومن 
الديمقراطي تحديدًا، تدعو إلى لجم  الحزب 
ي موقف متوازن من الصراع 

ّ
إسرائيل، وتبن

الفلسطيني اإلسرائيلي.
ــرى، عــربــيــة وإســـالمـــيـــة، وجــــدت في  ــ دول أخـ
االهــتــمــام الــشــعــبــي والـــتـــظـــاهـــرات املــنــاصــرة 
فرصة  اإلسالمية  واملقّدسات  للفلسطينيني 
لـــحـــرف اهـــتـــمـــام مــواطــنــيــهــا عـــن قــضــايــاهــم 
الداخلية، وتحفظهم ومعارضتهم سياسات 
ــم، فــدفــعــتــهــم نــحــو مـــزيـــد من  أنــظــمــة بــــالدهــ
التظاهر، عبر نقل صور القتلى والدمار في 

قطاع غزة ومدن الضفة الغربية.  
للمستوطنني  الــشــعــبــيــة  املـــواجـــهـــة  لــيــســت 
ــّراح  ــ وقـــــــوات االحــــتــــالل فــــي حــــي الـــشـــيـــخ جـ
وبــاب العامود، وهبة مــدن وقــرى فلسطني 
ملؤازرتها  الفلسطيني  والشتات  التاريخية 
ــام، األولــــى،  ــعـ الــتــي تــجــّســدت بــــاإلضــــراب الـ
ــا لــــم يـــنـــل الــشــعــب  ــرة، مــ ــ ــيـ ــ ــكـــون األخـ ــن تـ ــ ولـ
خصوصًا  املــشــروعــة،  حــقــوقــه  الفلسطيني 
العام  الــرأي  التغيير في موقف  ى 

ّ
وقــد تجل

الدولي من إسرائيل وجرائمها الذي عكسته 
والتظاهرات  الــواســعــة  اإلعــالمــيــة  التغطية 
الكبيرة في دول غربية كثيرة،  التضامنية 
املتحدة  واملــمــلــكــة  املــتــحــدة  الـــواليـــات  منها 
وفـــرنـــســـا وأملـــانـــيـــا، تــغــّيــر جــعــل الــحــاخــام 
اإلســرائــيــلــي، دونـــيـــل هـــارتـــمـــان، يــكــتــب في 
مقالة له »إذ تحّولت إدانــات طريقة تعامل 
ة 

ّ
التركيز على غــز الــحــرب مــن  إسرائيل مــع 

إلى نقد مبدئي إلسرائيل نفسها قد يمثل 
نقطة تحّول أصبحت معها إسرائيل دولة 
التغّير  امــتــّد  وقــد  تقريبًا«.  عنصري  فصل 
الكونغرس األميركي حيث طرح نواٌب  إلى 
مشروع قرار للتوقيع يطالب بوقف صفقة 

أسلحة إلى إسرائيل.
يستدعي املوقف الراهن من القوى السياسية 
ــروج مــــن عــنــق  ــخــ ــــل الــ الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن أجـ
ــار مـــن تــجــربــة الــتــصــّدي  ــبـ ــتـ الـــزجـــاجـــة، االعـ
لصفقة الـــقـــرن، بــمــوقــف مــوحــد وإســقــاطــهــا، 
على الرغم من الضغوط الهائلة على القيادة 
على  ولــو  فالوحدة،  لتمريرها،  الفلسطينية 
بــرنــامــج حــد أدنــــى، أنــجــع مــن الـــصـــراع على 

سلطٍة تحت نير االحتالل.
)كاتب سوري(

املــــعــــارك مـــقـــّدمـــات نــصــر عـــربـــي وفــلــســطــيــنــي 
ــار الـــدولـــة  اســـتـــراتـــيـــجـــي، يـــقـــوم عـــلـــى انـــحـــسـ
ــّد قـــول  ــ ــتـــي ســـتـــقـــوم، عـــلـــى حـ الــصــهــيــونــيــة الـ
هرتزل،  ثيودور  األول  الصهيوني  مهندسها 
على املنطقة املمتدة من الفرات إلى النيل، فإذا 
بها تنحسر في األرض التي احتلها الصهاينة 
املحتلة  األرض  مــن  آخـــر  ســنــة 1948 وبــعــض 
ســنــة 1967. وبــعــد انـــــدالع انــتــفــاضــة »ســيــف 
القدس« التي وأدت »صفقة القرن« األميركية 
التي تقوم على إعالن القدس عاصمة للدولة 
الغربية،  الضفة  احتالل  وإعــادة  الصهيونية، 
الــفــلــســطــيــنــيــني،  األردن، ورشـــــوة  غــــور  ــّم  ــ وضـ
املصرية،  سيناء  إلــى  ذلــك  مقابل  وتهجيرهم 
الفلسطينيني في  بــوحــدة  الــنــصــر  هـــذا  تــأكــد 
والــشــتــات، وظهور  والقطاع  والضفة  الــداخــل 
نــوع مــن تــوازنــات الــقــوة والـــردع بــني املقاومة 
الفلسطينية واملجتمع العسكري الصهيوني، 
على الرغم من تفوق جيش االحتالل، والتفوق 
دخـــــل املــعــركــة بــوصــفــه 

ُ
الــديــمــوغــرافــي الــــذي أ

عنصرًا حاسمًا. وزيـــادة على ذلــك كله تشكل 
الصهيونية  الـــدولـــة  يــعــتــبــر  ــــي،  دولـ ــام  عـ رأي 
دولة أبارتهايد )فصل عنصري( كما جاء في 
التقرير السنوي لسنة 2021 ملنظمة »هيومن 
ــــوات مـــن داخـــل  ــــش« وظـــهـــور أصـ رايـــتـــس ووتـ
ــاع الـــرأي األمــيــركــي والــغــربــي، وحــتــى من 

ّ
صــن

ــل الــكــونــغــرس نــفــســه، تعتبر »إســرائــيــل«  داخـ
دولة قتل وإجرام و»جينوسيد«.

الفلسطينية رهني  القضية  وسيبقى مصير 
عدمها،  مــن  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة 
فــالــتــشــتــت واالنـــقـــســـام هــمــا عـــنـــوان الــفــشــل 
واالرتــداد على النصر الذي حققته انتفاضة 
»ســيــف الــقــدس« الــتــي يــجــب أن تــرفــع شعار 
ــقـــدس  ــى الـــبـــحـــر، والـ ــ فــلــســطــني مــــن الـــنـــهـــر إلـ
عاصمتها، بداًل من إقامة الدولة الفلسطينية 
ــيـــة  الـــشـــرقـ والــــــقــــــدس   1967 أراضـــــــــــي  ــلــــى  عــ
ــيــــوم، بــتــضــحــيــات  عــاصــمــتــهــا، فــفــلــســطــني الــ
)أكثر  وشهدائه  ونضاله  وصــمــوده  شعبها 
ــن مــــائــــة ألــــــف شـــهـــيـــد فــلــســطــيــنــي حــســب  ــ مـ
قوسني  قـــاب  الفلسطيني(،  اإلحــصــاء  مــركــز 
أو أدنـــــى مـــن هــزيــمــة الــصــهــيــونــيــة، بــعــدمــا 
عــّرتــهــا وكــشــفــت عــوراتــهــا وأســقــطــت عليها 
ورقة التوت في أعني الشعوب التي دعمتها 

وحمتها قرنًا أو يزيد.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

التوظيف السياسي لقيامة الفلسطينيين

عن »سيف القدس« ونهاية السالم الفتاك والنصر االستراتيجي

حازت القيامة 
الفلسطينية على 

تعاطٍف شعبّيٍ عربي 
وإسالمي ودولي، 
وتغطية إعالمية 

واسعة وتظاهرات 
شعبية كبيرة في 

معظم الدول

وجد النظام المصري 
في المواجهة 

العنيفة والدامية 
فرصًة الستعادة 
مكانة مصر في 

المعادلة اإلقليمية

معركة »سيف القدس« 
هي رمز وحدة 

فلسطين والفصائل 
الفلسطينية، على 

الرغم من اختالفاتها 
األيديولوجية 

والسياسية

اتفاقيات أوسلو 
أسقطتها االنتفاضة 

المقدسية، وجعلتها 
نسيًا منسيًا، فمن 

سيعترف باتفاقيات 
عديمة الروح 

والمعنى؟

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
االقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السالم   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Wednesday 26 May 2021
األربعاء 26 مايو/ أيار 2021 م  14  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2459  السنة السابعة


