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العالم

قضية
ُ َ
علنت «إقامة دولة إسرائيل» على أرض فلسطين.
في مثل هذا اليوم من عام  ،1948أ ِ
المواجهة بين الشعب الفلسطيني والحركة الصهيونية
شكل هذا اإلعالن تتويجًا لمراحل من ً
المدعومة من االحتالل البريطاني ،فضال عن أنها بداية مرحلة جديدة من ًالعدوان والتوسع
من موقع الدولة التي سلكت مسارًا تصاعديًا على المستويات كافة ،وصوال إلى المحطات التي
كبحت التوسع الصهيوني وقيدت الدور الوظيفي للكيان اإلسرائيلي

النكبة
ذكرى
خيانة «األنظمة» نفسها تتكرر...
والمقاومة أكثر نضجًا وقدرة
علي حيدر
في خالل نحو سبعة عقود على إعالن
«دولة إسرائيل» ،مرت املنطقة العربية
بسلسلة مــن املتغيرات الـتــي خلصت
ح ـتــى اآلن إلـ ــى حـقـيـقــة أن إســرائ ـيــل
ب ــات ــت ت ـت ـم ـتــع ب ـب ـي ـئــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة

ال يعني تكرار مشهد
التخاذل والخيانة،
بالضرورة ،تكرار النكبة
تراجع فيها تهديد الجيوش النظامية
ب ـف ـع ــل ات ـ ـفـ ــاقـ ــات الـ ـتـ ـس ــوي ــة ،ك ـحــال ــة
مصر واألردن ،وبفعل الـحــروب التي
اس ـت ـنــزفــت ال ــدول ــة ،ف ــي حــالــة ســوريــا
وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق .فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،بــاتــت
إسرائيل تواجه على صعيد جبهتها
الداخلية تهديدًا لم يسبق أن شهدته
طوال تاريخها بفعل صواريخ محور
املـقــاومــة .كــذلــك تــواجــه على حــدودهــا

تـ ـه ــديـ ـدًا دفـ ـ ــع قـ ـي ــادتـ ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة
والـعـسـكــريــة إل ــى تـبـنــي استراتيجية
الـتـخـنــدق خـلــف األس ـي ـجــة وال ـج ــدران
ملواجهة ما تمثله حركات املقاومة في
لبنان وفلسطني (غزة والضفة).
مهما قيل عــن ظــروف دولـيــة وعوامل
صهيونية ذاتية ،كان لها دور أساسي
ف ـ ــي ن ـ ـجـ ــاح املـ ـخـ ـط ــط الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ـ ـ
ال ــدول ــي ع ـلــى أرض ف ـل ـس ـطــن .تبقى
حقيقة مــوازيــة ،هي أن حالة التخاذل
وال ـخ ـي ــان ــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي ذلـ ــك ال ـحــن،
شكلت العامل األهم في توفير األرضية
لنجاح مشروع إقامة إسرائيل .يكفي
ل ـل ــدالل ــة ع ـلــى هـ ــذه الـحـقـيـقــة أن عــدد
سكان إسرائيل من اليهود عام ،1948
كــان نحو  650ألــف شـخــص ،ولــم يكد
يتجاوز أو يبلغ عــدد مقاتليها نحو
 100أل ــف ،وذل ــك فــي مــواجـهــة محيط
عـ ــربـ ــي كـ ـ ــان ي ـب ـل ــغ ت ـ ـع ـ ــداده عـ ـش ــرات
املــايــن .املشهد نفسه يتكرر اآلن في
ما تشهده البيئة اإلقليمية والدولية
مــن حــراك سياسي يستهدف تصفية
الـقـضـيــة الفلسطينية ،أو تهميشها
إلــى الـحــد ال ــذي تتحول فيه إسرائيل

إلـ ــى «كـ ـي ــان ط ـب ـي ـعــي» ،ي ـم ـكــن أنـظـمــة
االعتدال العربي االنتقال في ظله إلى
مــرح ـلــة ال ـت ـحــالــف ال ـع ـل ـنــي م ـعــه على
امل ـس ـتــويــات ك ــاف ــة ،وذلـ ــك ع ـلــى قــاعــدة
مــواج ـهــة الـتـهــديــد امل ـش ـتــرك واملـصـيــر
املشترك.
فــي مــا يتعلق بمناسبة نكبة «إعــان
دول ـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ،الـ ـت ــي ق ــام ــت عـلــى
أرض ف ـل ـس ـط ــن وحـ ـ ـس ـ ــاب ش ـع ـب ـهــا،
ينبغي الـتــذكـيــر بحقيقة أن الحديث
ع ــن مـ ـش ــروع ص ـه ـيــونــي اسـتـيـطــانــي
تـ ـه ــوي ــدي لـ ـ ـ ــأرض ،ال يـ ـتـ ـع ــارض مــع
الحديث عن الدور الوظيفي إلسرائيل،
َّ
ال ــذي شــكــل الخلفية األه ــم للحصول
ع ـلــى ال ــدع ــم االس ـت ـع ـمــاري الـسـيــاســي
واملادي والعسكري .كذلك ،ال يتعارض
ال ـحــديــث ع ــن دور وظـيـفــي إلســرائـيــل
م ــع وج ـ ــود مـ ـش ــروع ص ـه ـيــونــي قــائــم
ب ــذات ــه ،فــاألخ ـيــر ل ــم ي ـكــن يـتـمـتــع بــأي
أف ــق للتحقق والـتـقــدم دون احتضان
كامل من بريطانيا والواليات املتحدة؛
الدول العظمى الغربية كانت أحوج ما
تكون إلــى قــاعــدة متقدمة فــي املنطقة
كجزء من استراتيجيتها الشاملة في

الخيانة العربية شكلت العامل األهم في توفير األرضية لنجاح مشروع إقامة إسرائيل (آي بي ايه)

مواجهة الشعوب العربية.
مـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ال ي ـه ــم
ك ـث ـي ـرًا أي ـه ـمــا س ـبــق اآلخـ ـ ــر :الـتـنـظـيــر
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ل ـل ـح ــاج ــة إل ـ ــى «ك ـي ــان
صـهـيــونــي (تـ ـح ــديـ ـدًا)» ف ــي املـنـطـقــة ـ
يؤدي دورًا وظيفيًا (مع تأكيد بديهية
أسبقية األطماع االستعمارية الغربية

فــي املنطقة لـلـمـشــروع الـصـهـيــونــي) ـ
أم تبلور الفكر الصهيوني الــذي ّ
روج
لـفـكــرة «ال ـب ـيــت ال ـقــومــي لـلـيـهــود» في
ِّ
فلسطني؟ في كل األحوال ،أدرك منظرو
املشروع الصهيوني وقادته أن شرط
تحققه وبقائه وتطوره مرهون بدوره
الوظيفي ،وكان وجود هذا الدور ،وما

انتخابات ضواحي القدس :مجالس محلية تحت حراب االحتالل

المجلس
المحلي في
القدس يختلف
عن الضفة
ألنه ال يخضع
لسيطرة
السلطة كليًا
(آي بي ايه)

القدس المحتلة
محمد عبد الفتاح
ال يـعـيــش الـفـلـسـطـيـنـيــون ف ــي مـنــاخ
ّ
ديـ ـم ــوق ــراط ــي ط ـب ـي ـعــي م ـن ــذ ت ـســلــم
«ال ـس ـل ـطــة» زمـ ــام األم ـ ــور ف ــي الـضـفــة
امل ـح ـت ـلــة ،رغ ــم أن ـهــا ب ـنــت دس ـتــورهــا

ع ـلــى ذل ــك ك ـمــا ي ـب ــدو م ــن نـصــوصــه.
ً
م ـ ـ ـثـ ـ ــا ،رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـسـ ـلـ ـط ــة م ـح ـم ــود
عـبــاس ي ـتــرأس الـحـكــم مـنــذ أكـثــر من
ع ـشــر سـ ـن ــوات ،رغ ــم أن ــه ال يـفـتــرض
أن ي ـج ـل ــس عـ ـل ــى مـ ـقـ ـع ــده أكـ ـث ــر مــن
أرب ـ ــع سـ ـن ــوات قــاب ـلــة لـلـتـجــديــد ملــرة
واح ــدة إذا فــاز ب ــدورة جــديــدة .وهــذه

األجـ ـ ـ ــواء ،بـيـنـمــا ي ـغ ـيــب ع ــن املـشـهــد
ً
معنى االنتخابات الحقيقية ،فضال
عــن مـفـهــوم «ال ـس ـي ــادة» تـحــت رحمة
االحتالل ،انشغلت الضفة ،وعلى خط
مواز القدس ،في انتخابات املجالس
ٍ
املحلية ،وقبلها انتخابات مجالس
الطلبة في الجامعات ،وذلك من دون
ق ـط ــاع غ ــزة الـ ــذي ح ــرم االن ـت ـخــابــات
بقرار قضائي للسلطة.
رغ ــم اخ ـت ــاف ض ــواح ــي ال ـق ــدس عن
غــال ـب ـيــة امل ـن ــاط ــق الـ ـت ــي ج ـ ــرت فـيـهــا
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات املـ ـج ــال ــس امل ـح ـل ـي ــة فــي
ال ـ ـض ـ ـفـ ــة ،لـ ـجـ ـه ــة ت ـب ـع ـي ــة األراض ـ ـ ـ ــي
(ال ـس ـي ـطــرة والـ ـسـ ـي ــادة) ،ألن ـه ــا وفــق
اتفاقية أوسلو تقع ضمن القسم «ج»
الـ ــذي يـخـضــع بـشـكــل ك ــام ــل لـ ــإدارة
االسرائيلية ،فإنها خاضت مع باقي
ال ـ ـقـ ــرى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات
الــرابـعــة للمجالس املحلية مــن بعد
ّ
تسلم السلطة زمام الحكم في الضفة،
إذ تـتـنــوع مـنــاطــق األخ ـي ــرة ب ــن «أ»
و«ب» و«ج».
املقدسي محمد رمان ( 69عامًا) لفت
الحضور في مركز االقتراع في بلدة
أب ــو ديـ ــس ،ش ــرق ــي املــدي ـنــة املـحـتـلــة.
ب ـعــد ال ـت ـصــويــت ،أخ ــذ ي ـحــث ال ـنــاس
ع ـلــى االقـ ـت ــراع ،وف ــي رأيـ ــه أن إع ـمــار
بلدته الصغيرة ال يكون إال باختيار
الـشـخــص املـنــاســب ،مــع أنــه وآخــريــن

ي ـع ـل ـم ــون بـ ـمـ ـح ــدودي ــة ص ــاح ـي ــات
امل ـج ــال ــس امل ـح ـل ـيــة ال ـت ــي ت ـقــع ضمن
حــدود مناطق «ج» ،وكــذلــك صعوبة
ت ـح ــدي ال ــذي ــن سـيـنـتـخـبـهــم ال ـن ــاس
ّ
للمعوقات اإلسرائيلية.
وأب ــو دي ــس واحـ ــدة مــن ســت هيئات
مـ ـق ــدسـ ـي ــة ج ـ ـ ــرت ف ـي ـه ــا انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
تنافسية بــن ال ـقــوائــم .أم ــا الهيئات
امل ـق ــدس ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى ،ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــا
 ،22ف ـفــي  21م ـن ـهــا ف ـ ــازت امل ـجــالــس
بــال ـتــزك ـيــة ،ف ــي ح ــن أن ق ــري ــة جـبــع،
ال ــواقـ ـع ــة إل ـ ــى ال ـش ـم ــال م ــن الـ ـق ــدس،
امتنعت عن املشاركة في االنتخابات.
فــي الـنـتــائــج ،حـصــدت حــركــة «فـتــح»
غالبية األصـ ــوات ،إذ ف ــازت برئاسة
 17مجلسًا محليًا 15 ،منها حازتها
بالتزكية ،فيما فازت في االنتخابات

فازت حركة «فتح»
بغالبية مجالس ضواحي
القدس بالتزكية

التنافسية برئاسة مجلسني اثنني من
أصل ستة .أما باقي املجالس الستة،
فـ ـت ــوزع ــت ع ـل ــى امل ـس ـت ـق ـلــن وق ــوائ ــم
االئ ـتــاف و«الـجـبـهــة الــديـمــوقــراطـيــة
ل ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن» و«ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة
الشعبية لتحرير فلسطني».
ولــم تشارك «حـمــاس» في انتخابات
القدس ،لكن بعض املنتمني إليها قد
ترشحوا بقوائم مستقلة ،مــا حصر
امل ـنــاف ـســة ب ــن «ف ـت ــح» والـتـنـظـيـمــات
األخـ ــرى ال ـتــي شعبيتها مـحـصــورة
ب ـ ـع ـ ــدد قـ ـلـ ـي ــل م ـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن
باملقارنة مع «حماس».
امل ـش ـهــد نـفـســه ت ـك ــرر ف ــي ال ـض ـفــة ،إذ
إن «ح ـ ـم ـ ــاس» ش ـ ــارك ـ ــت ف ـ ــي بـعــض
ال ـقــوائــم االنـتـخــابـيــة ب ـصــورة فــرديــة
تحت إط ــار «منظمة الـتـحــريــر» ،كما
حدث في نابلس ،شمالي الضفة ،إذ
يـتــرأس القائمة املــوحــدة فــي املدينة
عدلي يعيش املحسوب على الحركة
ورئ ـ ـيـ ــس ق ــائ ـم ـت ـه ــا فـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات
 ،2006باإلضافة إلى الخليل ،جنوبي
ال ـض ـف ــة ،ح ـي ــث ل ــم ت ـغ ــب ال ـش ـخــوص
املحسوبة على «حماس» عن القوائم
األربع املتنافسة ،بل جمع عدد منها
بني مرشحني من «فتح» و«حماس»،
إذ ي ـل ـعــب ال ـب ـع ــد ال ـع ـش ــائ ــري دوره
ف ــي عـمـلـيــة تـشـكـيــل ال ـق ــوائ ــم ،وكــذلــك
التصويت.

