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ّ
التفوق اإلسرائيلي ليس قدرًا
عدنان بدر حلو *
ما من ّ
شك في أن «صفقة القرن» التي أعلنها
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وربـيـبــه
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ب ـن ـيــامــن
نتنياهو ،بتاريخ  28كانون الثاني  /ديسمبر،
تـشـكــل تـلـبـيــة ألق ـص ــى ط ـمــوحــات إســرائ ـيــل،
مــن حـيــث إنـهــا ت ـقـ ّـدم لـهــا كــل مــا ك ــان قادتها
يحلمون بــه لتصفية القضية الفلسطينية
تصفية كاملة ونهائية ،وبسط السيطرة شبه
ّ
املطلقة على «بقايا» العالم العربي املمزق ،وال
ّ
سيما فــي الـجــزيــرة العربية والخليج ،حيث
مجمع الثروات واألسواق واألموال السهلة.
ومـ ــا م ــن شـ ــك ،أيـ ـض ــا ،ف ــي أن هـ ــذه الـصـفـقــة
ب ـم ـض ـم ــون ـه ــا وآفـ ــاق ـ ـهـ ــا وت ــوق ـي ـت ـه ــا (وهـ ــي
استكمال لكل ما قامت به اإلدارات األميركية
امل ـت ـعــاق ـبــة م ــن ن ـشــاط ــات وم ــواق ــف ت ـج ــاه ما
يسمى قضية الـشــرق األوس ــط مـنــذ بدايتها
إل ــى اآلن) ،تـشـكــل اقـتـنــاصــا لـلــوضــع الـعــربــي
وهو في أسوأ حاالته وأوضاعه ،بعد تدمير
دول أساسية فيه ،كالعراق وســوريــا وليبيا
واليمن ،وسيطرة ما يمكن تسميته بـ«العصر
السعودي» على قراره الرسمي .وهي بالتالي
تعبير صارخ عن ميزان قوى إقليمي ودولي
ٌّ
ً
مختل اختالال صارخًا لصالح إسرائيل .إنها
اقـتـنــاص لـفــرصــة قــد ال تـتـكــرر فــي املستقبل
املـنـظــور ،ال ــذي يحمل فــي طـيــاتــه الكثير من
عــوامــل التغيير على كــل املستويات الدولية
واإلقليمية واملحلية.

ً
أوال ــ على الصعيد الدولي

ّ
التفوق اإلسرائيلي ،منذ البداية،
لقد اعتمد
على الدعم الدولي ،فقد كان ثمة حدب غربي،
على توفير هــذا الـتـفــوق وضـمــان اسـتـمــراره
م ـن ــذ أن ب ـ ــدأ ت ـش ـك ـيــل ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي
(ال ـهــاغــانــا) كــوحــدات يـهــوديــة مقاتلة ضمن
ال ـ ـقـ ــوات ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة فـ ــي ال ـ ـحـ ـ ّـرب ال ـعــامل ـيــة
الثانية .وكانت هذه الوحدات تتلقى التدريب
ّ
التفوق
والتسليح والدعم ،إعدادًا لها من أجل
عـلــى الـجـيــوش الـعــربـيــة الــولـيــدة الـتــي كانت
ّ
تتعرض للضغط والحصار ،وحتى السيطرة
اإلنـكـلـيــزيــة املـبــاشــرة كـمــا فــي األردن ومصر
والـعــراق .حتى إنــه عندما اندلعت حــرب عام
( 1948ال ـت ــي ل ــم ت ــدم س ــوى أرب ـع ــة أســاب ـيــع:
اثنان قبل الهدنة األولــى واثـنــان بعدها) ،لم
تستطع ال ــدول الـعــربـيــة أن ت ـ ّ
ـزج فـيـهــا ،حتى
من حيث العدد ،مقدار ما ّ
زجته «العصابات
الصهيونية» ،ناهيك عن األسلحة والذخائر
وامل ـ ــؤن وغ ـي ــره ــا .وق ــد ب ـقــي ال ـغ ــرب حــريـصــا
ّ
التفوق حتى اآلن،
على ضمان استمرار هــذا
وال ّ
سيما بعدما انتقل هــذا الضمان بشكل
رئيسي من بريطانيا وفرنسا إلــى الواليات
امل ـت ـح ــدة ،م ــع ح ــرب ع ــام  1967وم ــا بـعــدهــا.
وقـ ــد ب ـلــغ هـ ــذا ال ـت ـف ـ ّـوق ذروتـ ـ ــه ع ـلــى ام ـت ــداد
ال ـع ـقــود ال ـثــاثــة األخـ ـي ــرة ،حـيــث اسـتـنــد إلــى
ن ـف ــوذ أم ـيــركــي ع ــامل ــي ب ـعــد ان ـه ـيــار املـعـسـكــر
االشـتــراكــي ،وتـفـ ّـرد الــواليــات املتحدة بموقع
ال ـقــوة األع ـظــم فــي ه ــذا ال ـعــالــم .وف ــي ظــل هــذا
االستفراد ،بــدأت حقبة تبديد القوة العربية
مع الحرب األميركية على العراق.
(عندما حــدث خــاف بني الرئيس بــوش األب
ورئـيــس ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي إسـحــق شامير
ب ـش ــأن ال ـت ـس ـه ـيــات امل ــال ـي ــة األم ـيــرك ـيــة الـتــي
أنفقتها إسرائيل على املستوطنات في الضفة
الغربية ،اجتمع الرئيس األميركي مع زعماء
الجالية اليهودية في الواليات املتحدة ،وقال
لـهــم فــي ذل ــك االج ـت ـمــاع :م ــاذا تــريــد إســرائـيــل
مـنــي أكـثــر مــن أنـنــي ّ
دم ــرت لـهــا ال ـعــراق؟ وقــد
ن ـشــرت ال ـنــص ف ــي حـيـنــه صـحـيـفــة «ال ـن ـهــار»
اللبنانية).
ّ
التفرد
هل ال تزال الواليات املتحدة في موقع
ّ
والتفوق نفسه؟ وهل هي ضامنة لهذا البقاء
إلـ ــى ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة؟ وهـ ــل ال تـ ـ ــزال إس ــرائ ـي ــل
وستبقى تحظى بتأييد أميركي ُمطلق إلى
مــا شــاء الـلــه؟ هـنــاك احتمال كبير بــأن تكون
ّ
األجــوبــة كلها سلبية .فــالــواليــات املتحدة لم
تعد في موقع القوة نفسه ،وال سيما بعدما
دخـ ـل ــت ف ــي خـ ـض ـ ّـم أزمـ ـ ــة ب ـن ـيــويــة م ـت ـمــاديــة
انفجار فقاعات التمويل
بدأت عام  ،2008مع
َ
ال ـع ـقــاري ال ـتــي لــم ت ـت ـعــاف مــن ذيــول ـهــا حتى
اآلن ،وكــان من أبــرز تجلياتها تجاوز العجز
في امليزانية هذا العام لخط الترليون دوالر.
ّ
تـشــكـلــت ت ـلــك األزم ـ ــة م ــن ارتـ ـ ــدادات ال ـحــروب
األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي م ـط ـلــع هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرن ،وبـلـغــت
أكــاف ـهــا تــرلـيــونــات مــن ال ـ ــدوالرات (صحيح

ّ
أن ـهــا شــكـلــت رف ـ ـدًا غـيــر م ـح ــدود لـلـصـنــاعــات
وال ـخ ــدم ــات ال ـع ـس ـكــريــة ،ل ـكــن ذل ــك ك ــان على
حساب قطاعات إنتاجية وخدمية أساسية
فــي االقـتـصــاد واملجتمع األمـيــركـ َّـيــن ،وجــدت
نفسها تتراجع في مضمار املزاحمة العاملية
م ــع ق ـط ــاع ــات م ـمــاث ـلــة ف ــي بـ ـل ــدان أخ ـ ــرى في
مقدمتها الصني).
ّ
يــأتــي ذل ــك ف ــي ظ ــل ال ـص ـعــود ش ـبــه ال ـخــرافــي
ل ـ ـل ـ ـمـ ــارد الـ ـصـ ـيـ ـن ــي واج ـ ـت ـ ـيـ ــاحـ ــه اإلنـ ـم ــائ ــي
َ
ً
واالقتصادي لقارتي آسيا وأفريقيا ،وصوال
إلى جنوب ووسط أوروبا (املعروف بمشروع
ح ــزام واح ــد وطــريــق واح ـ ــد) ،امل ـ ّ
ـدج ــج بــآالف
املليارات من ال ــدوالرات واملشاريع العمالقة،
وامل ــدع ــوم ع ـس ـكــريــا واس ـتــرات ـي ـج ـيــا م ــن قبل
الدولة الروسية التي استعادت عافيتها ،بعد
انهيار التسعينات وعادت لتلعب دورًا نشطًا
(وهجوميًا) على املسرح الدولي.
ّ
كــذلــك ،ف ــإن الـتــأيـيــد األم ـيــركــي املـطـلــق وشبه
األعمى إلسرائيل لن يبقى على حاله ،بل هو
آخذ في التآكل .وتكفي قراءة ردود الفعل في
األوساط األميركية على إعالن «صفقة القرن»،
ل ـتــأك ـيــد ح ـص ــول ه ــذا الـتـغـيـيــر واس ـت ـش ــراف
إم ـكــانــات ت ـط ـ ّـوره وات ـج ــاه ه ــذا ال ـت ـطـ ّـور .فقد
جــاهــر خـمـســة مــن املــرشـحــن الــديـمـقــراطـيــن
لـ ـل ــرئ ــاس ــة ،ب ـم ـع ــارض ـت ـه ــم ل ـ ـهـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة،
مـنـتـقــديــن م ــا فـيـهــا م ــن غ ــن ت ـج ــاه الـحـقــوق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وكـ ـ ــان ع ـل ــى رأسـ ـه ــم امل ــرش ــح
اليهودي برني ساندرز .وجاهر في انتقادها،
أيضًا ،عدد ال بأس به من أعضاء الكونغرس
مــن الـحــزبــن الــديـمـقــراطــي والـجـمـهــوري ،في
مواقف انعكست في صحف أميركية رئيسة
مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز».
ً
ّ
فـضــا عـ ّـمــا تـقـ ّـدم ،ف ــإن الجاليات اليهودية
ُ
جمعة
نفسها في الواليات املتحدة لم تعد م ِ
ع ـلــى تــأي ـيــد إس ــرائ ـي ــل ،ب ــل بـ ــدأت جـمــاعــات
كثيرة منها (وال سيما في أوســاط اليهود
ال ـع ـل ـم ــان ـي ــن أو غ ـي ــر املـ ـتـ ـط ـ ّـرف ــن) تـنـتـقــد
االنـحـيــاز املستمر إلــى الــدولــة العبرية من
ّ
قـبــل الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة .ول ـعــل أه ــم هــذه
املجموعات هــي «جــي ستريت» الوسطية،
هذا طبعًا باإلضافة إلى جماعة «ناطوري
ً
املعارضة أصال لقيام دولة إسرائيل،
كارتا» ُ ِ
والتي تشكل األكثرية بني يهود نيويورك.
واألم ــر نفسه ،بــل أكـثــر منه بكثير يحصل
ُ
ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،حـ ـي ــث اس ــت ـق ـب ـل ــت
ّ
«صفقة ال ـقــرن» بــانـتـقــادات صــارخــة عبرت
عنها صحف كبرى كـ«لوموند» الفرنسية
و«الـتــايـ ّمــز» و«ال ـغ ــاردي ــان» البريطانيتني.
وق ـ ـ ــد ل ــخـ ـص ــت األمـ ـ ـ ــر إمـ ـيـ ـل ــي نـ ــورن ـ ـبـ ــري،
املتحدثة باسم حــزب «العمال» البريطاني
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول« :ك ـي ــف

لرجلني عنصريني وفــاســديــن ،هما ّ ترامب
ونـتـنـيــاهــو ،أن ي ـ ّ
ـدم ــرا ال ـســام ويــدن ـســا ما
صنعه السابقون من أجل السالم».
ف ــي م ـقــابــل ذلـ ــك ،ش ـه ــدت ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
ت ـع ــاظ ـم ــا ال س ــاب ــق لـ ــه فـ ــي م ــوج ــة ال ـتــأي ـيــد
الـشـعـبــي األوروب ـ ـ ــي لـلـحـقــوق الفلسطينية،
حيث بلغت درجــة من القوة واالتساع دفعت
بـبـعــض امل ـســؤولــن املـ ّ
ـؤيــديــن إلســرائ ـيــل إلــى
م ـح ــاول ــة اسـ ـتـ ـص ــدار ق ــوان ــن ل ــوق ــف ن ـشــاط
حركات مثل «حركة املقاطعة» ـ  ،BDSواعتبار
ن ـقــد الـصـهـيــونـيــة أو دولـ ــة إس ــرائ ـي ــل ،نــوعــا
مــن ال ـعــداء للسامية ،وذل ــك فــي وق ــت لــم يعد
فيه مسؤولون أوروبـيــون كثيرون يـتـ ّ
ـرددون
فــي إع ــان دعمهم للشعب الفلسطيني ،كما
يحصل في إيرلندا وإسبانيا والسويد وعدد
من الدول اإلسكندنافية األخرى.

ثانيًا الوضع اإلقليمي
 1ــ إسرائيل:
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـط ــويـ ـل ــة ن ـس ـب ـي ــا مــن
الــرعــايــة الـغــربـيــة عــامــة واألم ـيــرك ـيــة خــاصــة،
على املجتمع
ط ــرأت تـغـيــرات بنيوية كبيرة ّ
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي .صـ ـحـ ـي ــح أن ـ ـ ــه حـ ــقـ ــق ت ـق ــدم ــا
اإلنمائي
وإنـجــازات كبيرة على الصعيدين،
ّ
وال ـت ـق ـن ــي ،األم ـ ــر ال ـ ــذي وض ـع ــه ف ــي م ـص ــاف
ّ
املتقدمة عامليًا ،في كثير من املجاالت
الــدول
وال سيما األكـثــر حــداثــة ،لكن ال يمكن إغفال
مــا تــركــه هــذا التغيير مــن آث ــار على املجتمع
اإلسرائيلي ،الذي بات يعاني من فصام :بني
نخبة واسـعــة وعالية التقدم باتت مشدودة
إل ـ ــى مـ ـج ــاالت ال ـع ــومل ــة والـ ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى
وامل ـت ـعــددة الـجـنـسـيــات ،بـعـيـدًا عــن االن ـخــراط
فــي الـجـيــوش والـ ـح ــروب .وه ــي م ـت ـحـ ّـررة من
التعبئة األيديولوجية الطالئعية التي كانت
تشحذ همم البناة األوائل ،أمثال بن غوريون
وم ــوش ــي داي ـ ـ ــان وغـ ــولـ ــدا م ــائ ـي ــر وإسـ ـح ــاق
راب ـ ــن وأريـ ـي ــل شـ ـ ــارون وغ ـي ــره ــم .وقـ ــد بــات
أبناء هذه النخب يشكلون النسبة األكبر في
ظــاهــرة الـهـجــرة املعاكسة (مــن إســرائـيــل إلى
ال ـخــارج) .وبــن مجاميع واسـعــة مــن اليهود
املـتـ ّ
ـديـنــن املـتـطـ ّـرفــن ،الــذيــن بــاتــوا يشكلون
قرابة ربع عدد السكان وغالبية يهود القدس
ّ
وامل ـس ـتــوط ـنــات ،وه ــم األك ـثــر تـخــلـفــا واألك ـثــر
تكاثرًا في املجتمع اإلسرائيلي .يرفض هؤالء
ّ
ّ
ّ
ويتفرغون
التدين،
بحجة
الخدمة في الجيش
لدراسة التوراة ،كما يتلقون مساعدات مالية
ك ـب ـي ــرة م ــن الـ ــدولـ ــة دع ـم ــا ل ـه ــذه «الـ ــدراسـ ــة»
الدينية .وتسعى معظم األحزاب الصهيونية،
وال سيما األكثر يمينية بينها ،إلى مراعاتهم
ودعمهم واالستجابة لكل مطالبهم ،كونهم
ّ
ي ـشــك ـلــون ق ــاع ــدة انـتـخــابـيــة ك ـب ـيــرة .يـضــاف

ّ
التفوق اإلسرائيلي منذ البداية على الدعم الدولي (أ ف ب)
لقد اعتمد

إلــى ذل ــك ،تعاظم االنـشـقــاقــات العرقية داخــل
ه ــذا املـجـتـمــع (امل ـص ـط ـنــع) ،مــا بــن الغربيني
والشرقيني والبيض والسود والروس اليهود
ً
وغ ـي ــر ال ـي ـهــود وغ ـي ــر ذل ــك ك ـث ـيــر ،ف ـض ــا عن
الــوجــود الـعــربــي ال ــذي ي ــزداد اتـســاعــا ووعيًا
ودورًا.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ه ـ ــذا االسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب واألوضـ ـ ـ ـ ــاع
املـسـتـجـ ّـدة ،بــات الجيش اإلســرائـيـلــي يشكو
ع ـل ــى أل ـس ـن ــة كـ ـب ــار ق ــادت ــه م ــن ن ـق ــص ف ــادح
ومتصاعد فــي العنصر الـبـشــري ،وال سيما
في الوحدات القتالية .ويقول رئيس األركان
الـســابــق غ ــادي إيــزنـكــوت ،فــي دراس ــة أعـ ّـدهــا
لصالح مركز أبحاث األمن القومي للجامعة
العبرية ،بعد خروجه من الخدمة عام ،2018
إنه «إلى جانب الزيادة في عدد السكان والقوة
االقتصادية والقدرات العلمية والتكنولوجية
ُ
إلسرائيل ،يمكن رؤيــة عيوب تنذر بالخطر
في تماسك املجتمع اإلسرائيلي نتيجة العدد
الكبير في االنقسامات املوجودة فيه» .وكانت
إحصائيات رسمية للجيش اإلسرائيلي قد
أش ــارت إلــى أن نـ َـســب التجنيد فــي الــوحــدات
القتالية قد انخفضت ،عام  ،2017إلى أقصى
ح ــد .وذكـ ــرت صحيفة «إســرائ ـيــل ال ـي ــوم» أن
نـسـبــة الــراغ ـبــن ف ــي الـتـجـنـيــد ف ــي ال ــوح ــدات
القتالية ،أدنى من النسب التي أعقبت حرب
وصلت في
لبنان الثانية عــام  ،2006والـتــي
ّ
ذل ــك ال ـحــن إل ــى  66ف ــي امل ـئــة م ــن املـجــنــديــن،
فــي حــن يــرفــض الـجـيــش حــالـيــا اإلع ــان عن
نسبة الجنود الراغبني في االنخراط في تلك
ّ
املستجد،
ال ــوح ــدات .عـلــى ضــوء هــذا الــواقــع
نرى أن القيادة العسكرية اإلسرائيلية تحاول
االبـتـعــاد ،قــدر استطاعتها ،عــن اللجوء إلى
الصدام العسكري املباشر (رغم وجود رغبات
وتهديدات كثيرة لدى القيادات السياسية)،
ونــراهــا تلجأ للتعامل مــع مسرح العمليات
في سوريا ،منذ بداية األحداث هناك ،بحرص
ش ــدي ــد ع ـل ــى ع ـ ــدم الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـورط ف ــي اش ـت ـبــاكــات
ّ
تتطلب املشاركة بالعنصر البشري .بل هي
تعمد إلــى التدخلّ ،إمــا بتقديم الدعم املــادي
والتسليحي لبعض الـقــوى املحلية املقاتلة
عـلــى األرض الـســوريــة ،أو بتوجيه ضــربــات
ج ــوي ــة م ــن ب ـع ـي ــد ،ح ـت ــى م ــن خـ ـ ــارج امل ـج ــال
ال ـجــوي ال ـس ــوري .وه ــي بــاإلضــافــة إل ــى ذلــك،
توقفت عن االعتداء على األراضي اللبنانية،
منذ عدوانها عام  ،2006وما ّ
تعرضت له من
فـشــل ردع ــي فــي مــواجـهــة مقاتلي حــزب الله
ّ
هناك .ولعل أفضل من يشرح هذا الواقع ،هو
الـجـنــرال عــامــوس جـلـعــاد ،فــي ح ــوار مفتوح
جــرى في «مركز كينان» في معهد ويلسون
في واشنطن ،قبل أيــام ( ،)2020/1/28حيث
ق ــال« :نـحــن ب ــدون أمـيــركــا ال ن ـســاوي شيئًا:
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عن «صفقة القرن»
الجاليات اليهودية نفسها
في ُالواليات المتحدة لم
جمعة على تأييد
تعد م ِ
إسرائيل بل بدأت جماعات
كثيرة منها تنتقد االنحياز
المستمر إلى الدولة العبرية
من قبل السياسة األميركية

هــي الحليف والصديق والشريك والضامن
والراعي ،ولذا فال ينبغي عليها أن تنسحب
مـ ــن غ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا ،وه ـ ــي لـ ــن ت ـن ـس ـح ــب ،إن ـهــا
منغرسة فــي صميم أمـنـنــا الـقــومــي ،وبــرغــم
البعد النووي إال أننا ،وفي كل املجاالت ،في
حاجة دائمة إلى أميركا» .وبعدما تحدث عن
إي ــران ،معتبرًا أنـهــا الخطر الــوجــودي األول
على إســرائـيــل ،شــرح ذلــك بتفصيل مسهب،
فـقــال مــا يـلــي« :مــا الـعـمــل؟ ال بـ ّـد مــن ضربها
اسـتـبــاقـيــا ،وال أح ــد يـسـتـطـيــع ال ـق ـيــام بــذلــك
س ــوى أم ـي ــرك ــا» .ه ــو ي ـع ـتــرف ،إذن ،صــراحــة
بعجز إسرائيل عن الدخول في حرب كبيرة،
وخصوصًا الـحــرب البرية التي تحتاج إلى
أعداد بشرية كبيرة .يبقى السؤال :من يضمن
له أن الــواليــات املتحدة ستبقى ملتزمة بما
يمليه عليها هذا الدور في املنطقة؟

 2ــ فلسطين:
ما من شك في أن الشعب الفلسطيني يشعر
بأنه «متروك» من قبل ّأمته العربية ،فجميع
األنظمة إمــا منشغلة بــأمــورهــا الداخلية ،أو
متواطئة على قضيته مع العدو الصهيوني،
م ـب ــاش ــرة أو ع ــن ط ــري ــق ال ـ ــوالء واالن ـص ـي ــاع
لإلرادة األميركية .غير أن هذه العزلة ال ّ
تحرر
ّ
هذا الشعب ،إل من األوهام التي كانت تحاول
أن ت ــزرع ـه ــا ل ــدي ــه ب ـع ــض األن ـظ ـم ــة والـ ـق ــوى
الـعــربـيــة لـتـتــاجــر بــه وبـقـضـيـتــه ،مستخدمة
شيكاتها الخالية الرصيد ،ليجد نفسه اليوم
متحررًا ّ
مما كان ذلك الوضع العربي القاصر
ّ
يلقيه على أكتافه من أعباء .إن شعور الشعب

الفلسطيني بأنه بات وحيدًا في املعركة ،زاده
شعورًا بمصيرية معركته ،فال ّ
مفر أمامه من
النضال بــن حـ ّـديــن :الـشـهــادة أو النصر ،وال
شيء دونهما .يبلغ تعداد الشعب الفلسطيني،
حاليًا ،ثالثة عشر مليون نسمة ،نصفهم فوق
أرض فلسطني الـتــاريـخـيــة (الـضـفــة الغربية
وغـ ــزة والـ ــداخـ ــل) ،بـيـنـمــا الـنـصــف اآلخـ ــر في
الشتات ومعظمه في الجوار الفلسطيني ،ما
بــن األردن وســوريــا ولبنان ومـصــر .يضاف
ّ
إل ــى ذلـ ــك ،أن ه ــذا ال ـش ـعــب يـشـهــد ظــاهــرتــن
َ
شديدتي الخصوصية :لديه أعلى نسبة في
الــزيــادة السكانية ،وأعـلــى نسبة فــي التعليم
ّ
في البلدان العربية كلها.
م ــاذا تستطيع «صـفـقــة ال ـق ــرن» وأ ّصـحــابـهــا
أن ي ـف ـع ـلــوا م ــع هـ ــذا ال ـش ـع ــب ،ب ـغ ــض الـنـظــر
ّ
ع ــن ك ـ ــل املـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن تـتـخــذهــا
ق ـي ــادات ــه ال ـح ــال ـي ــة؟ ل ــم ي ـعــد الـفـلـسـطـيـنـيــون
ً
ش ـع ـبــا م ـج ـه ــوال ،ك ـمــا كـ ــان األم ـ ــر ف ــي عــامــي
ّ
 1948و ،1967ليتم اقتالع آالفــه ،بل ماليينه،
وإلـ ـق ــاؤه ــم ف ــي أراض ـ ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدان امل ـ ـجـ ــاورة.
ف ـقــد أص ـب ــح ل ــه ح ـض ــور ك ـك ـيــان دول ـ ــي مهم
فــي األم ــم املـتـحــدة بحميع مؤسساتها ،وله
عـ ــاقـ ــات رس ـم ـي ــة وس ـ ـف ـ ــارات ومـ ـك ــات ــب فــي
معظم دول العالم ،كما أن الرأي العام العاملي
ّ
بـ ــات مــط ـل ـعــا (وال س ـي ـمــا م ــع ث ـ ــورة وســائــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي) ع ـلــى ك ــل م ــا يـجــري
فـ ــوق ّ أرض فـلـسـطــن ل ـح ـظــة ب ـل ـح ـظــة ،وهــو
متحفز للتصدي ألي عملية تهجير جماعية
ّ
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن .إن الـ ـح ـ ّـد األدنـ ـ ــى لـلـمــوقــف
النضالي املتاح أمام الفلسطينيني ،اآلن ،هو
ّ
التمسك برفض الصفقة ،وفرض هذا الرفض
على قـيــاداتــه .فـهــذا الــرفــض وح ــده (فــي حال
اإلج ـمــاع عليه والـتـمـ ّـســك الصلب ب ــه) ،كفيل
ب ــإح ـب ــاط املـ ــؤامـ ــرة وج ـع ـل ـهــا كــأن ـهــا ل ــم تكن
(«كادوك» ،وهي العبارة التي استخدمها مرة
الرئيس ياسر عرفات) .هذا الرفض ،وكل ما
يمكن أن يتراكم فوقه من نضاالت ،كفيل على
األق ــل ،بــالـحـفــاظ عـلــى الـقـضـيــة حـيــة وماثلة
أم ــام الـعــالــم بــانـتـظــار مــا يـتــوقــع أن يحصل
من تطورات على الصعد الدولية واإلقليمية
واملحلية.

 3ــ الوضع العربي:

ّ
صحيح أن الــوضــع الـعــربــي ،اآلن ،فــي أزرى
ّ
ح ــاالت ــه ،ل ـك ــن ه ــذا الـحـضـيــض ال يـمـكــن أن
يــدوم إلــى مــا ال نهاية ،فــاألوضــاع الناجمة
ّ
عن الحروب الداخلية والخارجية في كل من
العراق وسوريا وليبيا واليمن ،ال يمكن أن
النهاية .وال يمكن أن تصل
تستمر إلــى مــا ّ
إلى النهايات املتوقعة ،إال من خالل تسويات
سياسية تـضــع ح ــدودًا لــأو ّضــاع القائمة،
وهي تسويات ال يمكن أن تتحقق ما لم تخرج
ب ـهــذه ال ـب ـلــدان مــن أوضــاع ـهــا االستثنائية
بـشـكــل ُي ـت ــاح مـعــه لـلـشـعــوب أن ت ـش ــارك في
قول كلمتها وتقرير مصيرها وبناء أنظمة
فيها حــد أدن ــى مــن الـعــدالــة .وفــي مثل هذه
الـنـهــايــات ،وفــي أعـقــاب الـحــروب التدميرية
ّ
ستتحول هذه البلدان إلى ورشات
املديدة،
إعـ ـم ــار ع ـل ــى ك ــل امل ـس ـت ــوي ــات االق ـت ـص ــادي ــة
واإلن ـس ــان ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة،
بشكل ّ
يغير وجه املنطقة ومعطياتها بشكل
ّ
جـ ــذري( .وهـ ــذا ه ــو سـبــب تـمــســك ال ــوالي ــات
املتحدة بموقف التمديد لــأزمــات فــي هذه
البلدان ورفض إعمارها ،وليس غضبها من
الـقــائـمــن عـلــى األم ــور فيها أو معارضتها
لهم) .وربما هي مصادفة تاريخية ،أن مثل
هذه الورشات ستحصل مع بدايات تراجع
الواليات املتحدة عامليًا وإقليميًا ،ووصول
مشروع «طريق الحرير» الصيني العمالق
عندئذ ،لــن تعود شبه جزيرة
إلــى املنطقة،
ٍ
مثل قطر ،أو مملكة جاهلية مثل السعودية،
أو بؤرة مجهرية مثل البحرين ،قــادرة على
تقرير مصير أمــة عربية تمتد مــن املحيط
األطلسي إلى املحيط الهندي .فهذه الجهات
ّ
الـ ـت ــي ت ـن ــط ـح ــت لـ ـقـ ـي ــادة الـ ــوضـ ــع ال ـع ــرب ــي
الرسمي في غفلة نفطية أو غازية من الزمن،
ال ب ــد أن ت ـع ــود إل ــى أح ـجــام ـهــا الـحـقـيـقـيــة،
فتستعيد ّ
األمــة العربية موقعها في صلب
مـســار ال ـتــاريــخ الـعــاملــي ال ـحــديــث .وعـنــدئـ ٍـذ،
تجد القضية الفلسطينية طريقها إلى الحل
العادل والشامل والنهائي ،تبعًا للمشروعية
الدولية وحقوق الناس والشعوب ،ال وفقًا
لصفقات السمسار ترامب وربيبه نتنياهو.
* كاتب سوري

محمد سيد رصاص *
يشكل توقيت طرح ما ّ
يسمى بـ«صفقة القرن» مفتاحًا لتحليلهاّ :تم تقشير بصل
ّ
هــذه الصفقة ،في خريف عــام  ،2017بحسب ما تسرب ،وقـتــذاك ،عنها في صحيفة
«نيويورك تايمز» ،والذي ثبت اآلن أنه صحيح من حيث املضامني ،بعدما ّتم رفع غطاء
الطنجرة ،على أن يلي ذلك سكب الصحون في سنة  .2024في تشرين الثاني /نوفمبر
 ،2017كان قد مضى أربعون عامًا على زيارة الرئيس املصري أنور السادات القدس،
ويبدو ّأن التقدير في واشنطن ـ تل أبيب ّ
بأن اهتراء الجسم العربي ،إثر فصل الرأس
ّ
املـصـ ّـري عــن الجسم الـعــربــي ،قــد وصــل إلــى درج ــة متقدمة مــن االه ـتــراء ،بعد املــرور
بمحطات كامب دافيد ـ سقوط بغداد ـ انفجار البنى الداخلية لخمسة مجتمعات عربية،
في عام  ،2011بشكل يتيح املجال ّ
لتقبل اإلسرائيلي في الشارع العربي ،وليس فقط
َ
في القصور الرئاسية وامللكية والبالطات األميرية ،حيث أثبتت تجربتا مصر واألردن
بالنسبة إلى تل أبيبّ ،أن السادات وامللك حسني ليسا َ
كافيني لـ«السالم» .كان انفجار
ً
البنى الداخلية ألربعة مجتمعات عربية جديدة ،عام  ،2019عامال إضافيًا مساعدًا على
ّ
التشجع األميركي ـ اإلسرائيلي لطرح «صفقة القرن» ،في يوم الثالثاء  28كانون الثاني/
يناير  .2020هنا ،كان نضج استسالم حاكم عربي قد استغرق عشر سنوات وخمسة
أشهر ونصف ،إثر هزيمة  5حزيران /يونيو  ،1967فيما يبدو أن اإلسرائيلي ُيدرك أن
املسألة مع املجتمع العربي هي أكثر صعوبة وتعقيدًا.
عند الزالزل تنكشف التربة تحت السطح :هذا صحيح في الطبيعة ،وأيضًا في املجتمع.
عبر الــزالزل التسعة العربية ،انكشف ّأن هناك هـ ّـوة سحيقة بني الحاكم (الــذي ّ
يعبر
في نظم الحكم العربية عن بنية حاكمة تعتمد مبدأ الــوالءات ال الكفاءات في املناصب
شريحة واسعة من املجتمع ،وأن ليس هناك اندماج اجتماعي في
والتعيينات) ،وبني
ّ
ّ
النطاق الجغرافي الذي يمثله البلد ،وبحيث هناك تتفوق الطائفة والدين والعشيرة في
تحديد االنتماء ،وليس الوطن أو العروبة .وهذا يصل إلى حدود يمكن من خاللها أن
ُ
على أساسها املجتمعات
نقول إن هناك أزمـ ّـة في تحديد الهوية الوطنية ،التي بنيت َ
العربية التسعة ،وكلها مــن نظم جمهورية .العنف املتبادل أعــقــب أغلب هــذه الــزالزل
ُ
العربية ،وقــد اســتـخــدم بــن األط ــراف الداخلية املتقاتلة ،س ــواء بــن السلطات والـقــوى
ّ
املعارضة أو بني أطــراف أهلية متقاتلة ،ولم تشهد في وحشيته وال حدوده
املسلحة
ِّ
صراعات مسلحة داخلية شهدتها بلدان أخرى .نزعة االستعانة بمن هو خارج الحدود
الجغرافية عند السلطات واملعارضات العربية ،من أجل حسم هذه الصراعات الداخلية
أو تعديل موازينها ،كانت غير مسبوقة بهذه الحدود عند غير العرب .الفساد املالي
ّ
يكونوا
وشراء الذمم عند أغلب املعارضني العرب ،أثبت أنهم «أوالد عم األنظمة» ،إذا لم ّ
الـتــوأم السيامي لها ،وهــذا ال يشمل فقط منظمات سياسية ،وإنما أيضًا «منظمات
ّ
املجتمع املدني» ومثقفني وكتابًا يتماشون بنشوة مع اتجاه غربي أميركي ـ أوروبي
لشراء ُ«ن َخب»ّ ،
بغض النظر عن موهبتها أو عدم موهبتها في السياسة والفكر والثقافة
والكتابةّ ،إما من أجل خدمات آنية غالبًا غير منظورة أو من أجل إنزال طاقم تابع في
مرحلة ما بعد التغيير السياسي املدروس في البلد املعني بالباراشوت ،كما جرى في
عراق ما بعد ّ
صدام حسني.
ّ
من املؤكد ،هنا ،أن قراءة هذه اللوحة العربية قد شجعت األميركي ـ اإلسرائيلي ،إذا لم
تكن هي الدافع األساسي الذي دفع إلى طرح «صفقة القرن» .من السطحية أن يقال ّإن
دونالد ترامب وبنيامني نتنياهو ،عندما طرحا هذه الصفقة عبر ّ
منصة واحــدة ،كان
ّ
كل منهما ،وبالتالي ُت ّ
حركهما مصالح حزبية
دافعهما استحقاقًا انتخابيًا قريبًا عند
ّ
ضيقة ،فاملوضوع استراتيجي عند الواليات املتحدة األميركية وإسرائيل ،وال تجوز
معالجته بالطريقة العربية التقليدية السائدة في الكتابات السياسية العربية« .صفقة
القرن» ليست من أجل ترامب أو نتنياهو ،وليست ّ
موجهة إلى األنظمة العربية ،بل هي
رسالة إلى عنوان ّ
محدد هو املجتمعات العربية.
ّ
من أجل تمرير الصفقة ،يأمل ترامب ونتنياهو أن تقديم إغراءات ،مثل مجابهة إيران،
ّ
ّ
يشجع بعض العرب ،وخصوصًا من بعض العرب السنة هنا أو هناك ،على
يمكن أن
ّ
ّ
تقبلها ،ونسيان فلسطني وتقبل وجــود إسرائيل .وهما يضربان على وتر حقيقي
ّ
وليس زائفًا عند العديد من السنة العرب ،الذين شعروا بوضعية شبيهة باملظلومية
الشيعية التاريخية ،في مرحلة ما بعد النمو السريع للدور اإلقليمي اإليراني الذي لم
يستطع ،رغم تحالفه مع حركتي «حماس» و«الجهاد اإلسالمي» في فلسطني ،أن ُيخفي
اعتماده الرئيسي على قوى إسالمية شيعية في العراق ولبنان واليمن.
على األرجــح ،لن ينجح ترامب ونتنياهو في ذلــكّ ،
ألن حجم الهوة الشيعية ـ السنية،
التي ّ
توسعت كثيرًا في مرحلة ما بعد بغداد  9نيسان /أبريل  ،2003ستردمها طلبات
أميركية ـ إسرائيلية هي شرط الزم لتحقيق «صفقة القرن» :االعتراف بيهودية دولة
إسرائيل ،وبالتالي القول الصريح بأن هذه الدولة وفق املشروع الغربي منذ وعد بلفور،
وأيضًا عبر الحركة الصهيونية ،هي مشروع لوضع التوراة في مجابهة القرآن .الشرط
الثاني األميركي ـ ـ اإلســرائـيـلــي ،وهــو مــا كشفه الرئيس محمود عـبــاس ،أي «التبادل
ّ
سيوحد ضده
الزماني واملكاني» للمسجد األقصى بني املسلمني واليهود ،وهذا شرط
ّ
السني والشيعي وسيدفع الكثير من اليساريني العرب ،ســواء كانوا ّ
متدينني أو غير
ّ
متدينني أو حتى ملحدين ،ألن يقتدوا باملسيحي املاركسي الفلسطيني جورج حبش
الذي كان يضع صورة املسجد األقصى على صدر مكتبه.
كمكثف :إسرائيل تخشى من الزوال على طراز الصليبيني الذين كانوا أيضًا مجتمعًا
عسكريًا استيطانيًا .هــي ت ــرى ،واألمـيــركــي مـعـهــاّ ،أن الـطــريــق املــانــع مــن الـ ــزوال هو
االستثمار في االهتراء االجتماعي العربي وإنشاء مقبولية اجتماعية عربية ،ومنها
الفلسطينية ،بــوجــود إســرائـيــل ،بعدما ثبت ب ـ ّ
ـأن الـحــاكــم الـعــربــي ليس شــرطــا كافيًا
وأن القنبلة النووية اإلسرائيلية ال تكفي لتأمني أمن تلك الدولة .لذلكّ ،
لـ«السالم»ّ ،
فإن
َ
املغتصب يحتاج إلى صك براءة ومقبولية من املغتصب .السؤال الرئيسي :هل تنجح
ِ
واشنطن وتل أبيب في ذلك؟
* كاتب سوري

