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العالم

العالم

على الغالف

ّ
 72عامًا على النكبة فلسطين عصية على االقتالع

ذكرى النكبة بين األمس واليوم
منير شفيق *
ن ـك ـبــة ف ـل ـس ـطــن ك ــان ــت ن ـك ـبــة لـلـعــرب
واملـسـلـمــن ،وأحـ ــرار ال ـعــالــم ،وليست
ُنكبة الفلسطينيني وحدهم ،أو نكبة
ّ
ق ـطـ ٍـر مــا مــن أق ـطــار الـعــالــم .وذل ــك ألن
وفيها القدس ومــا حولها،
فلسطنيً ،
ّ
لشعب ما.
أو
ما،
قطر
في
نكبة
تتعدى
ٍ
ٍ ّ
ففلسطني وقدسها جزءان ال يتجزآن
من الوطن العربي والعالم اإلسالمي.
ّ
وألن الـكـيــان ال ــذي ّك ــان الــو ِّجــه اآلخــر
لـنـكـبــة فـلـسـطــن م ــث ــل وي ـم ــث ــل ،ج ــزءًا
شـ ــري ـ ـكـ ــا فـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار الـ ـع ــامل ــي
واإلمبريالية العاملية ،فيما جعل من
قضية فلسطني قضية ألحــرار العالم
وش ـع ــوب ــه .ب ــل ك ــان م ــن ن ـتــائــج إقــامــة
ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي ف ــي فـلـسـطــن أن
ّ
ت ـم ــك ـن ــت ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ال ـع ــامل ـي ــة مــن
ـوذ هائل التأثير فــي أميركا
بسط نـفـ ٍ
وأوروب ـ ـ ــا؛ وهـ ــذا ُب ـع ـ ٌـد سـيـكــون ل ــه ما
بعده في مستقبل الغرب ومصيره.
الخصوصية الثانية لقضية فلسطني
مــن بــن كــل قـضــايــا ال ـت ـحـ ّـرر العاملية
ض ـ ـ ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــار واإلم ـ ـبـ ــريـ ــال ـ ـيـ ــة
وال ـع ـن ـصــريــة ،كــون ـهــا قـضـيــة اق ـتــاع
شعب من وطنه ،وإحــال مستوطنني

ّ
شكلت مرحلة
التسعينيات انتكاسة
لليسار العالمي بانهيار
المعسكر االشتراكي،
ّ
كما شكلت تراجعًا
الفلسطينية
للمقاومة
ّ
ولحركة التحرر العربي

ّ
صـهــايـنــة م ـكــانــه .ف ـقــد مــث ـلــت الـنـكـبــة
هــذه السمة ،حيث اقتلع ثلثا الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ت ـق ــري ـب ــا ،مـ ــن ب ـيــوت ـهــم
وأراضيهم وقراهم ومدنهم ،ليصبح
ّ
أغلبهم الجئني خــارج فلسطني ،وقلة
داخـ ــل ال ـض ـفــة الـغــربـيــة وق ـط ــاع غ ــزة،
ٌ
وح ـيــث ق ــام ك ـي ــان لـلـمـسـتــوطـنــن في
بيوتهم املفروشة وأراضيهم املزروعة
وقراهم ومدنهم املعمورة ،وقد ساوى
 %78من فلسطني ،عــام النكبة ،1948
بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا غـ ـ ــرب الـ ـ ـق ـ ــدس ،ثـ ــم أك ـم ــل
ّ
اح ـت ــال ك ــل فـلـسـطــن ع ــام  1967مع
سيناء والجوالن .وقد فرض االقتالع
الجديد نــزوح أكثر من سبعمئة ألف
فـلـسـطـيـنــي ،ث ــم اس ـت ـم ـ ّـرت س ـيــاســات
ال ـت ـه ـج ـي ــر ،خـ ـص ــوص ــا مـ ــن الـ ـق ــدس،
والبيوت.
ومصادرة األراضي
ّ
إنـ ـه ــا ح ـ ــرب وج ـ ــود ي ـش ــن ـه ــا ال ـك ـي ــان
ّ
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ،وخـ ـطـ ـت ــه اقـ ـ ـت ـ ــاع ك ــل
ّ
الفلسطينيني وتـهــويــد كــل فلسطني.
وج ـ ــاء ق ـ ــرار ال ـك ـن ـي ـســت حـ ــول قــومـيــة
الهدف الذي
ّ
الدولة اليهودية ،ليكون ُ
تحققه تلك الخطة .ولهذا ،ألقيت في
ّ
ّ
ســلــة املـهـمــات ك ــل الـ ـق ــرارات الــدولـيــة
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن ه ـي ـئــة األم ـ ــم امل ـت ـحــدة،
ّ
ُ
وك ـ ـ ــل مـ ــا ط ـ ـ ــرح مـ ــن حـ ـل ــول لـلـقـضـيــة
ّ
الفلسطينية ،بما فيها حل الدولتني،
ً
مـ ــرورًا بــات ـفــاق أوس ـل ــو ،وصـ ــوال اآلن
ّ
إل ــى إع ــان دون ــال ــد ت ــرام ــب م ــا ســمــاه
«صـ ـفـ ـق ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن» ،وم ـ ـ ــا اتـ ـ ـخ ـ ــذه مــن
ق ـ ـ ـ ـ ــرارات ،وأخـ ـط ــره ــا إع ـ ـ ــان ال ـق ــدس

عاصمة للكيان الصهيوني ،وشرعنة
املستوطنات .وذلــك بهدف الــوصــول،
خطوة بعد خطوة ،إلى االقتالع الكامل
ل ـل ـش ـعــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،واالس ـت ـي ــاء
ال ـ ـكـ ــامـ ــل ع ـ ـلـ ــى فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ،وت ـ ــزوي ـ ــر
الـتــاريــخ ومـحــو اآلث ــار الـحـضــاريــة أو
تشويهها ،لتأكيد وهم «الحق الديني
والتاريخي» للوجود الصهيوني في
فلسطني ،وفقًا للسردية الصهيونية
امللفقة.
ّ
لـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ،كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ـ ــاول أن ي ـج ــد
ًّ
ح ـ ـ ــا ل ـل ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ول ــو
ب ــأع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات الـ ـغ ــن لـلـشـعــب
الفلسطيني ،ولحقوقه وحقوق األمة
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة ف ــي فلسطني،
ً
ك ــان ي ـقـ ّـدم ت ـنــازال مجانيًا يـخــدم في
نـهــايــة امل ـطــاف امل ـشــروع الصهيوني
في االقتالع الكامل واإلحالل الكامل.
أم ــا ال ـي ــوم ،فـلــم يـعــد م ـطــروحــا حتى
ّ
فــي ال ــوه ــمُ ،ك ــل مــا ص ــدر مــن ق ــرارات
دولـ ـي ــة ،أو ق ـ ـ ّـدم م ــن ح ـل ــول أو جــرى
م ــن م ـف ــاوض ــات أو «اتـ ـف ــاق ــات» .فلم
يعد مـطــروحــا ،ال ـيــوم ،غير مواصلة
ال ـص ــراع وامل ـقــاومــة ضــد ال ـك ـيــان ،مع
تــأكـيــد ثــوابــت القضية الفلسطينية
في تحرير كل فلسطني ،من النهر إلى
البحر ومن الناقورة إلى أم الرشراش.
ولــم يعد مطروحًا مــن جانب الكيان
الصهيوني وأمـيــركــا ،غير مواصلة
سياسة االقتالع الكامل واالستيالء
ال ـك ــام ــل وال ـت ـه ــوي ــد ال ـك ــام ــلّ .أم ـ ــا كل
حــديــث عــن ال ـعــودة إل ــى املـفــاوضــات،
فـهــو الـغـطــاء ال ــراه ــن لـتـمــريــر مــا هو
مطروح من جانب الكيان الصهيوني
وأم ـي ــرك ــا ،وه ــو م ــا ي ـتــرجــم اآلن في
الضفة الغربية في ضم مستوطنات،
وأراض ج ــدي ــدة ،وف ــي ال ـق ــدس عبر
ٍ
التهويد ،وسـيــاســات السيطرة على
امل ـس ـج ــد األقـ ـ ـص ـ ــى ،بـ ـه ــدف اق ـت ـس ــام
ّ
ال ـ ـصـ ــاة فـ ـي ــه ،وشـ ـ ـ ــل حـ ـ ــرس دائـ ـ ــرة
األوق ــاف ،ومـنــع مــا أمـكــن مــن وصــول
املصلني إليه.
ي ـح ــدث هـ ــذا ك ـل ــه ،اآلن ،ف ــي م ــوازي ــن
ق ـ ــوى ل ـي ـس ــت ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة ال ـك ـي ــان
الصهيوني ،وذلــك على غير ما كانت
الحال في مرحلة النكبة ،أو ما بعدها
من مراحل .كيف؟
ما بني عامي  1918ـ ـ ـ  ،1948أي مرحلة
ال ـه ـجــرة االسـتـيـطــانـيــة الصهيونية،
وحـ ــرب  ،1948كــانــت فـلـسـطــن تحت
االنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداب الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ال ـ ـ ـ ــذي ق ـمــع
م ـ ـق ـ ــاوم ـ ــات ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
وث ــورات ــه ،وجـ ـ ّـرده مــن ال ـســاحّ ،
وأم ــن
ّ
الهجرة الصهيونية في ظل مئة ألف
جندي بريطانيّ ،
وكبل دول التجزئة
العربية ،بعدما ّ
قسمها وسيطر عليها
ّ
ً
ًّ
وشــلـهــا ش ــا كــامــا .وك ــان قــد سيطر
على تركيا وإيران ،والعالم اإلسالمي
عمومًا ،فيما اتفقت كل الدول الكبرى،
بـمــا فيها االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،على
إقامة الكيان الصهيوني ودعمه.
وفي املرحلة املمتدة من عام  1950إلى
ع ــام  ،1967ك ــان ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي
مـتـفـ ّـوقــا عـسـكــريــا عـلــى ك ــل الـجـيــوش
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ب ــال ــرغ ــم مـ ــن انـ ـتـ ـص ــارات
س ـي ــاس ـي ــة ح ـق ـق ـت ـهــا ح ــرك ــة ال ـت ـح ـ ّـرر
ّ
ا ّل ـعــربــي ضــد االسـتـعـمــار ال ـقــديــم ،إل
أن ـهــا حــوصــرت بالهيمنة األمـيــركـيــة
التي أجهضت وحــدة مصر وسوريا،
ّ
وع ـ ــززت الـجـيــش الـصـهـيــونــي إلن ــزال
هـ ــزي ـ ـمـ ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة قـ ــاس ـ ـيـ ــة ب ـم ـصــر
وسوريا واألردن ،عام 1967؛ واحتالل
ّ
س ـي ـنــاء وال ـ ـجـ ــوالن كــل ـه ـمــا ،وال ـض ـفــة
الغربية وقطاع غزة.
ّ
ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ،اتـ ـسـ ـم ــت ه ـ ــذه امل ــرح ـل ــة
بـ ـمـ ـي ــزان ق ـ ــوى ف ــي م ـص ـل ـحــة ال ـك ـيــان
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ملصق كوبي
تمجي ّدًا للكفاح
الـصـهـيــونــي وأم ـي ــرك ــا ،وال ـ ــذي تفاقم
المسلح في
سبيل تحرير
أك ـثــر ب ـخ ــروج مـصــر م ــن ال ـص ــراع من
فلسطين
خالل املعاهدة املصرية ـ ـ ـ اإلسرائيلية

ّ
يتعدل
عــام  .1979وكــاد ميزان القوى
نسبيًا بإطاحة نظام الشاه في إيران،
وقيام الثورة اإلسالمية التي سرعان
مــا حــوصــرت بالحرب العراقية ،على
ّ
مدى تسع سنوات .وزاد الطني بلة مع
انهيار االتحاد السوفياتي عام ،1991
وعقد اتفاقية أوسلو عام .1993
ّ
شكلت مرحلة التسعينيات انتكاسة
ل ـل ـي ـســار ال ـع ــامل ــي ب ــان ـه ـي ــار املـعـسـكــر
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي ،وبـ ـ ــاإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات ذات
ال ـطــابــع الــرأس ـمــالــي ف ــي ال ـص ــن ،كما
ّ
الفلسطينية
شكلت تراجعًا للمقاومة
ّ
ول ـح ــرك ــة الـ ـتـ ـح ـ ّـرر الـ ـع ــرب ــي .ول ـكــن ـهــا
ّ
شكلت في اآلن نفسه صحوة إسالمية

عــامل ـيــة م ــن ح ـيــث إق ـب ــال ال ـن ــاس على
الصالة واملساجد ،وانتقال إيران إلى
تعزيز قــدراتـهــا ،والـسـيــر على طريق
مواز لقوى املقاومة
النهوض مع دعم
ٍ
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ح ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي ل ـب ـن ــان،
وحماس وحركة الجهاد في فلسطني.
مع فاتحة العقد األول من القرن الواحد
والـعـشــريــن ،ت ـهــاوى الـنـظــام الـعــربــي،
بعد احتالل أميركا للعراق عام ،2003
ولكن في اآلن نفسه انتصرت املقاومة
اإلسالمية في لبنان ،بدحر االحتالل
عــن جـنــوبــه ع ــام  ،2000ثــم االنـتـصــار
في حرب تموز  /يوليو  .2006وتبعه
ان ـت ـصــار امل ـقــاومــة ف ــي ح ــرب / 2008
 2009فــي قطاع غــزة .وعلى املستوى
ّ
الـعــاملــي ،تـمــكــن فــاديـمـيــر بــوتــن ،في
ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا ،م ــن ت ـحــويــل روس ـيــا

إلى دولة كبرى من جديد ،فيما قفزت
ال ـص ــن قـ ـف ــزات ه ــائ ـل ــة ف ــي ت ـط ـ ّـوره ــا
االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـع ـس ـك ــري وال ـع ـل ـمــي
وال ـت ـق ـنــي ،م ــا حـ ـ ّـول ال ـن ـظــام ال ـعــاملــي،
وال سيما مــع أزم ــة الـعــام  2008التي
أط ــاح ــت ال ـعــوملــة ،إل ــى حــالــة مـتـعـ ّـددة
ال ـق ـط ـب ـي ــة ،ع ـل ــى حـ ـس ــاب مـ ــا اع ـت ـبــره
ال ـب ـع ــض الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـع ــامل ــي األح ـ ـ ــادي
القطبية بزعامة أميركا.
ّ
لتكرس ما
وج ــاءت العشرية الثانية
ورث ـت ــه م ــن ال ـع ـشــريــة ال ـت ــي سـبـقـتـهــا،
لتدفع إلى األمــام ،مع نصفها الثاني،
مــوقــع إي ــران كـقــوة إقليمية وبشهادة
دول ـ ـيـ ــة ،ع ـب ــر االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ،إل ــى
جــانــب مــا ت ـكـ ّـرس مــن تـطــويـ ٍـر لـقــدرات
حزب الله العسكرية ،وكذلك بالنسبة
إلـ ــى املـ ـق ــاوم ــة ف ــي ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،حـيــث

القلعة العاجزة
ان ـت ـصــرت ف ــي ح ــرب ــي  2012و ،2014
وأصبحت تمتلك صواريخ تصل إلى
م ــا ب ـعــد ت ــل أب ـي ــب ،وت ـط ـلــق مـسـيــرات
العودة الكبرى ،وترسل طائرات اللهب
ال ــورق ـي ــة ،وال ـب ــال ــون ــات ،ل ـت ـحــرق آالف
الدونمات في املستوطنات من حولها.
وع ـل ــى امل ـس ـت ــوى الـ ـع ــامل ــي ،أصـبـحــت
روسيا في السنوات الخمس األخيرة
ف ـ ــرس رهـ ـ ــان م ــع أم ـي ــرك ــا ف ــي س ـبــاق
ّ
ال ـت ـســلــح ،إن ل ــم تـسـبــق ف ــي أك ـث ــر من
ّ
مجال ،وال سيما الصواريخ البالستية
ما فوق سرعة الصوت بدرجاتّ .
وأما
ال ـص ــن ،فـ ــراح ت ـط ـ ّـوره ــا االق ـت ـصــادي
ّ
ُيقارب أميركا من حيث اإلنتاج الكلي،
وي ـت ـهـ ّـدده بــالـتـفـ ّـوق عليه قــريـبــا ،إلــى
ج ــان ــب ت ـق ـ ّـدم ه ــائ ــل ف ــي تـكـنــولــوجـيــا
االتـ ـ ـص ـ ــاالت وال ـ ــذك ـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ج ـع ــل ن ـه ــاي ــة ال ـع ـشــريــة
الثانية تنذر بانتقال الوضع العاملي
إلى مواجهة أميركية ـ ـ ـ صينية حبلى
بــأشــد األخ ـط ــار واالح ـت ـم ــاالت ،وذلــك
جنبًا إلى جنب مع تصاعد املواجهة
األميركية ـ ـ ـ اإليرانية (ومعها محور
ّ
سيقرر مصير
املقاومة) إلى مستوى
قـضـيــة فـلـسـطــن ،وال ــوض ــع اإلقليمي
لعشرات السنني املقبلة .وهــذا يحدث
ألول مــرة منذ نهاية الـحــرب العاملية
األولـ ــى ،وال ـتــي ت ـقـ ّـرر بـعــدهــا تكريس
الـسـيـطــرة الـعــاملـيــة لـلـغــرب ،كـمــا تـقـ ّـرر
إقامة الكيان الصهيوني في فلسطني،
وكانت النكبة التتويج األول له كذلك.
ّ
يجب أن يضاف هنا أن تركيا لم تعد
محسوبة فــي م ـيــزان ال ـقــوى لحساب
الكيان الصهيوني.
ّ
صحيح أن الــوضــع الــراهــن راح يفرز
ظــواهــر تـبــدو متناقضة مــع مــا حدث
م ــن ت ـغـ ّـيــر ن ــوع ــي ف ــي م ـي ــزان ال ـق ــوى،
عــامل ـيــا وإق ـل ـي ـم ـيــا ،ف ــي غ ـيــر مصلحة
أميركا والكيان الصهيوني؛ فمن هذه
ال ـظ ــواه ــر ،الـتـهــافــت امل ــرض ــي لبعض
الدول العربية (السعودية ،واإلمارات
والبحرين) ،على التطبيع مع الكيان
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ،وم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاداة املـ ـق ــاوم ــة
الفلسطينية ،إضــافــة إل ــى مــا يجري
م ــن خ ـط ــوات أم ـيــرك ـيــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ صهيونية
مـثــل ضــم ال ـقــدس للكيان واعـتـبــارهــا
عاصمة له ،ومثل اإلجراءات التي ّ
تعد
لـضــم األغـ ــوار وب ـعــض املـسـتــوطـنــات،
أو إع ــان ض ـ ّـم ال ـج ــوالن ،وم ــا يسمى
«صفقة القرن» .فهذه الظواهر تعطي
ّ
ص ـ ــورة ل ـل ــوض ــع لـ ــدى ال ـب ـع ــض ،ب ــأن
ال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ع ـل ــى طــريــق
التصفية ،والوضع العام على طريق
االنهيار .ولكن هذه الصورة ظاهرية
وخــادعــة ،وال ّ
تعبر عــن مـيــزان القوى
ّ
ُ ّ
ال ـح ـق ـي ـق ــي .ف ـم ــا ات ـ ـخـ ــذ وي ــتـ ـخ ــذ مــن
خـ ـط ــوات أم ـي ــرك ـي ــة ص ـه ـيــون ـيــة ،يـ ّتــم
تحت ما هو قائم من احـتــال ،ولكنه
قــائــم على أرج ــل خشبية ،ســرعــان ما
سـيـتـهــاوى عـنــدمــا تنتهي سياسات
محمود عباس املناهضة لالنتفاضة،
وي ـن ـت ـهــي ال ـت ـن ـس ـيــق األمـ ـن ــي ال ـ ــذي ال
ّ
املطبعني،
احتالل من دونهّ .أما تهافت
فتعبير عن انهيار سياسي وأخالقي
ـف ،وال يـ ـحـ ـم ــل تـ ـعـ ـبـ ـيـ ـرًا عــن
وض ـ ـ ـعـ ـ ـ ٍ
مستقبل ،فهو ينتظر ما سيحدث من
صراع أميركي ـ ـ ـ إيراني ،ومن حروب
صهيونية خاسرة مع املقاومة.
ّ
وب ـك ـل ـم ــة ،إن أه ـ ـ ّـم م ــا ي ـج ــب أن ُي ــرى
ّ
هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ذكـ ـ ـ ــرى الـ ـنـ ـكـ ـب ــة ،أن
م ــوازي ــن ال ـقــوى ال ـتــي صـنـعــت النكبة
ومــا بـعــدهــا ،هــي غير مــوازيــن القوى
الــراه ـنــة الـتــي تـهـ ّـب ريــاحـهــا فــي غير
مصلحة صانعي النكبة.
* كاتب ومفكر فلسطيني

وليد شرارة
قبل زيارته الكيان الصهيوني ،حرص وزير
الخارجية األميركي ،والصهيوني عقائديًا،
مايك بومبيو على اإلعالن في  22نيسان/
إبريل املاضي أن ضم الضفة الغربية «شأن
اسرائيلي» .وكانت «صفقة القرن» العتيدة
ق ــد م ـن ـحــت ال ـص ـه ــاي ـن ــة ح ــق ض ــم ال ـق ــدس
والـكـتــل االسـتـيـطــانـيــة فــي الـضـفــة الـغــربـيــة،
ومناطق أخرى فيها ذات أهمية استراتيجيه
بالنسبة «ألمن» الكيان .هي مرحلة جديدة
من «حــرب املئة العام على فلسطني» ،وهو
ال ـع ـنــوان ال ــذي اخ ـت ــاره امل ــؤرخ الفلسطيني
رشـيــد ال ـخــالــدي لـكـتــابــه املــرجـعــي الـصــادر
هــذه السنة باالنكليزية عــن الـصــراع الدائر
ب ــن املـ ـش ــروع االس ـت ـع ـم ــاري االسـتـيـطــانــي
الصهيوني والشعب الفلسطيني منذ أكثر
م ــن ق ــرن .ي ــراج ــع خ ــال ــدي امل ـح ـطــات الـسـتــة
األب ــرز فــي تــاريــخ هــذا ال ـصــراع ،أو الـحــروب
الستة املتتالية ،من وعد بلفور الى التطهير
العرقي في  1948وعــدوان  1967واجتياح
لبنان فــي  1982والـحــرب على االنتفاضة
األولى بني  1987و 1995والحرب املستمرة
منذ انــدالع انتفاضة األقصى العام 2000
حتى اليوم ،واملشاركة املركزية واملباشرة
لـلـقــوة الـغــربـيــة املـسـيـطــرة ،بــريـطــانـيــا بــدايــة
ومن ثم الواليات املتحدة ،في جميعها .يذكر
الخالدي بتصريح آرثر جيمس بلفور سنة
 1917بأن الحكومة البريطانية في فلسطني
ل ــم «ت ـق ـت ــرح ح ـت ــى الـ ـتـ ـش ــاور م ــع ال ـس ـكــان
الحاليني في البالد ملعرفة رغباتهم» ،وبأن
القوى العظمى كانت ملتزمة بالصهيونية:
فالصهيونية ،يـقــول بـلـفــور« ،س ــواء كانت
محقة أو مخطئة ،جيدة أو سيئة ،تضرب
ب ـج ــذوره ــا ف ــي ال ـت ـقــال ـيــد ال ـت ــي ط ــال أمــدهــا
عمرًا ،وفي االحتياجات الحالية ،وتمثل أمل
املـسـتـقـبــل» .وبـعــد م ــرور مـئــة ع ــام ،اعـتــرف
الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب بــال ـقــدس عاصمة
ً
إلسرائيل ،قائال لبنيامني نتنياهو« :أزحنا
مــوضــوع الـقــدس عــن الـطــاولــة ،لــذا فـلــم يعد
علينا أن نتحدث عـنـهــا ...لقد فــزت بنقطة
واحدة ،وسوف تتخلى عن بعض النقاط في
وقت الحق في املفاوضات ،إذا تمت في أي
وقــت .ال أدري أن كان هذا سيحدث في أي
وقت» .وهكذا ،يتابع الخالدي« ،تم التصرف
ب ـم ــا ي ـش ـك ــل ق ـل ــب تـ ــاريـ ــخ ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
وهــويـتـهــم وثـقــافـتـهــم وع ـبــادت ـهــم م ــن دون
حتى مجرد التظاهر باالستماع الى رأيهم».
حـ ــرب امل ـئ ــة عـ ــام ف ــي الـ ــواقـ ــع ه ــدف ــت ،عـبــر
غــرس القلعة الصهيونية فــي قلب املنطقة
العربية ،ومدها بجميع أسباب القوة ودعم
سعيها الق ـتــاع الـشـعــب الفلسطيني ،إلــى
تأبيد السيطرة الغربية عليها ،وحرمانها
م ــن ح ـق ـهــا ف ــي ت ـق ــري ــر امل ـص ـي ــر وال ــوح ــدة
والنهضة .لعب الكيان  -القلعة دورًا وظيفيًا
ّ
مهمًا في منظومة السيطرة الغربية ،لكن
امل ـقــاومــة ال ـعــارمــة وامل ــدي ــدة ال ـتــي خاضتها
ضـ ـ ــده ش ـ ـعـ ــوب امل ـن ـط ـق ــة وب ـ ـعـ ــض دول ـ ـهـ ــا،
ومـ ــا زال ـ ــت ت ـخ ــوض ـه ــا ،أدت إلـ ــى ت ـح ــوالت
كـ ـب ــرى فـ ــي م ـ ــوازي ـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ب ــات ــت تـشــل
عمليًا قدرته على املـبــادرة بالحرب .القلعة
أصبحت عــاجــزة عــن إداء دورهــا الوظيفي
فــي االقـلـيــم ،والـتـحــدي الـحـيــوي ال ـيــوم أمــام
األم ـ ــة وش ـع ــوب ـه ــا ،وفـ ــي م ـقــدم ـهــا الـشـعــب

الفلسطيني ،هو النجاح في اطالق انتفاضة
ثالثة شعبية ومسلحة تؤجج املواجهة في
ق ـل ــب ف ـل ـس ـطــن م ــا س ـي ـس ـمــح ،ف ــي ظ ــروف
دولية واقليمية متغيرة لغير مصلحته ،في
إلـحــاق هزيمة جــديــدة بــه وفــرض انسحابه
عن الضفة والقدس.
ّ
دش ـ ــن ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ف ــي اط ـ ــار ما
أس ـ ـمـ ــاه «ع ـم ـل ـي ــات مـ ــا دون الـ ـ ـح ـ ــرب» فــي
سوريا التي تستهدف عملية بناء وتطوير
ال ـق ــدرات الـصــاروخـيــة والـعـسـكــريــة ألط ــراف
مـحــور املـقــاومــة ،تكتيكًا جــديـدًا أطـلــق عليه
رونني بيرغمان ،صاحب كتاب
الصحافيان ً
«انهض وأقتل أوال» عن عمليات املوساد ،وبن
هوبارد ،تسمية «غــارات االنــذار» في مقال
نشر في «النيويورك تايمز» .وهما أشــارا
فــي امل ـقــال ال ــى تـعـمــد الـجـيــش االســرائـيـلــي
عــدم إصابة سيارة قــرب الحدود السورية
 اللبنانية كانت تقل  3مقاومني من حزبً
ال ـلــه ع ـنــدمــا اط ـلــق ص ــاروخ ــا أوال عليها،
وأفسح املجال للمقاومني بمغادرتها وأخذ
حـقــائـبـهــم ،قـبــل تــدمـيــرهــا ب ـص ــاروخ ث ــان.
يعترف بيرغمان وهــوبــارد أن غاية اللجؤ
إلــى هــذا التكتيك الجديد هي الحؤول دون

القلعة
لعب الكيان -
وظيفيًا مهمًاّ
دورًا
في منظومة السيطرة
لكن المقاومة
الغربيةّ ،
العارمة شلت قدرته
على المبادرة بالحرب

حــرب مـبــاشــرة وشــامـلــة مــع حــزب الـلــه عبر
تجنب قتل أعضائه ،ويزعمان أن الصهاينة،
قــد استخدموه ،أي التكتيك ،فــي مناسبات
ع ــدة ســاب ـقــة .الـقـلـعــة ال ـتــي كــانــت أجـهــزتـهــا
األمـنـيــة والـعـسـكــريــة «تـنـهــض وتـقـتــل اوال»،
وتشن الحرب الخاطفة ضد  3بلدان في آن
واح ــد ،وتقصف ثــم تـحــذر ،أضـحــت تعتمد
الـتـكـيـكــات «غ ـيــر ال ـف ـتــاكــة» لـتـجـنــب ال ـحــرب.
مفاهيم من نــوع «عمليات ما دون الحرب»،
و«غ ـ ــارات االنـ ـ ــذار» ،تــذكــر بـتـلــك ال ـتــي لجأت
اليها ادارة أوبــامــا ،ك ـ «الـقـيــادة مــن الخلف»
و«الـبـصـمــة الخفيفة» ،للتعمية على تراجع
القدرة األميركية على خوض الحرب باملعنى
الفعلي للكلمة ،بعد التجربتني املريرتني في
أفـغــانـسـتــان وال ـع ــراق ،ولتظهير التكتيكات
العسكرية املتبعة باعتبارها نتاجًا لعقيدة
مستجدة ولـيــس لعجز مـتـنــام .األن ـكــى من
ذلك بالنسبة إلى الدولة  -القلعة ،هو أن هذه
الـعـمـلـيــات ل ــم تـتـمـكــن م ــن إي ـق ــاف ،أو حتى
تخفيض ،وتيرة مراكمة القدرات العسكرية
والصاروخية وتطويرها في سوريا والعراق
تحت النار من قبل محور املقاومة .إلتزمت
النخبة السياسية  -العسكرية االسرائيلية
بالتعريف الــذي قدمه مـ ّ
ـؤســس الصهيونية
تـيــودور هــرتــزل بــأن «دول ــة اليهود ستكون
جزءًا من سياج الدفاع عن أوروبا في مقابل

آسيا ،قلعة متقدمة للحضارة في مواجهة
الـبــربــريــة» .جميع حــروب إسرائيل ارتبطت
بالدور الوظيفي الــوارد في تعريف هرتزل،
وقــاد هــذا األخـيــر إلــى تضخم موقع النخبة
العسكرية التي تتحكم لدرجة كبيرة بقرارتها
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األس ــاسـ ـي ــة ،وهـ ــو م ــا كــان
باتريك تايلر قد أشار إليه في كتابه امللفت
«اســرائـيــل القلعة .قصة النخبة العسكرية
التي تدير هذا البلد وسبب عجزها عن صنع
السالم» .لكن هذا الجيش «الذي يمتلك دولة»،
كما كان يقال في سبعينات القرن املاضي،
يقوم بكل ما باستطاعته لعدم خوض حرب
جــديــدة .فحتى االغتياالت التي يلجأ إليها،
وم ـعــه امل ــوس ــاد ،وال ـت ــي تـسـتـهــدف عناصر
وك ــوادر وحتى قــادة قــوى املـقــاومــة ،هــي في
الحقيقة نـمــط آخ ــر مــن ال ـح ــرب ،هجينة أو
المتوازية ،يتم اللجؤ إليها كبديل عن الحرب
امل ـب ــاش ــرة وال ـش ــام ـل ــة .ل ـكــن ه ــذا ال ـن ـمــط من
الحرب لم يكن له أي تأثير جدي على مسار
التغير املستمر فــي املــوازيــن ملصلحة قوى
قدراتها الرادعة ألي عدوان
املقاومة وتعاظم ْ
إسرائيلي واس ــع .وقــف هــذا املـســار يتطلب
خ ــوض ح ــرب ك ـبــرى تـقـلــب ال ـطــاولــة وتغير
قواعد اللعبة ،وهو ما تبدو القلعة أعجز عن
الـقـيــام بــه أكـثــر مــن أي زم ــن مـضــى .تـحـ ّـول
آخــر غاية في الخطورة بالنسبة إلــى القلعة
العاجزة ،هو تسارع انحدار الهيمنة الغربية
ال ـت ــي أس ـس ــت لـخــدمـتـهــا .س ـب ــادر بعضهم
لــإشــارة إلــى الـعــاقــات املـمـتــازة بــن الصني
وروسيا من جهة ،وإسرائيل من جهة أخرى.
غير أن الطابع العضوي لعالقتها بالواليات
املتحدة يغيب عن تلك التي تجمعها بالبلدين
املذكورين .ليس سرًا أن إحدى القضايا التي
تـطـ ّـرق إليها بومبيو خــال زيــارتــه األخيرة
للكيان ،كانت ضرورة الحد من االستثمارات
الصينية فيه ،وهو طلب أميركي غير جديد،
وق ـ ــررت إســرائ ـيــل ال ـب ــدء بـتـلـبـيـتــه .ال ـصــراع
الـصـيـنــي  -األم ـيــركــي امل ـت ـصــاعــد ،سيجبر
اسرائيل على حسم خياراتها واالصطفاف،
من دون أدنى شك وبوضوح ،خلف الواليات
املتحدة ،ما سيدفع الصني بدورها إلى اتخاذ
م ــواق ــف أك ـث ــر جـ ــرأة ح ـي ــال ال ـح ــرب امل ــدي ــدة
الجارية في منطقتنا ،ستسفيد منها أطراف
محور املقاومة .وكلما احتدم هــذا الصراع،
وازداد االس ـت ـق ـط ــاب ال ــدول ــي ب ـف ـع ـلــه ،كلما
سنح ذلك لهذه األطراف بأن ّ
تعزز عالقاتها
م ــع ال ـق ــوى غ ـيــر ال ـغــرب ـيــة الـ ـص ــاع ــدة ،وفــي
مـقــدمـهــا ال ـصــن .نقطة الـضـعــف الرئيسية
ً
في هــذا املشهد ،اإليجابي إجـمــاال ،بالنسبة
إلــى قضية الـصــراع مع إسرائيل ،على رغم
األهـ ـ ــوال وال ـ ـكـ ــوارث ال ـت ــي أص ــاب ــت املـنـطـقــة،
هــي الــوضــع الفلسطيني نتيجة اسـتـمــرار
التنسيق األم ـنــي بــن السلطة الفلسطينية
واسرائيل .وقــف هــذا التنسيق وحــده كفيل
بــإطــاق امل ــارد مــن القمقم ال ــذي ُحـشــر فيه
وتفجير انتفاضة ثالثة في سياق إقليمي
ودولـ ـ ــي مـ ـ ــؤات ،ع ـلــى ع ـكــس االنـتـفــاضـتــن
األولــى والثانية .الخالصة األهــم من مجمل
مــا ت ـقـ ّـدم ،أن إســرائـيــل ال ـيــوم ،وبــالــرغــم من
الــدعــم الــام ـحــدود ال ــذي تـحـصــل عـلـيــه من
ادارة ترامب ،أضعف من السابق ،وداعميها
كــذلــك ،وت ــراج ــع قـ ــدرات ال ـطــرف األقـ ــوى هو
الشرط الرئيسي الذي يفسح املجال لتحقيق
االنتصارات.

