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اال�سرتاك ال�سنوي

ال�سنة الثامنة ع�سرة / �ستاء  2020م / 1442هـ�سعر العدد

درا�سات وبحوث
o  نحو دولة مدنية في لبنان

o  ال�سرق الأو�سط رابعًا في اأولوّيات بايدن... واإيران المتحان الأ�سعب
o  ال�سيبرانّية:الحرب الخفّية في المنطقة المظلمة

o         عاًما على اأو�سلو: من اأين يبداأ التغيير؟

o  الأبارتهايد الإ�سرائيلي في القانون الدولي 
ندوات المركز الدورية

o  حلقة نقا�ش: حول التفاق الإماراتي - الإ�سرائيلي

o  حلقة نقا�ش: من اليمن حتى فل�سطين ل للخيانة ل للتطبيع

o حلقة نقا�ش:حول مفاو�سات تر�سيم الحدود بين لبنان والكيان الإ�سرائيلي

o  حلقة نقا�ش: في الذكرى ال�سنوية لغتيال قا�سم �سليماني - الأبعاد والتحديات 

قراءة في كتاب
o  الهيمنة الأمريكية على الأمم المتحدة وم�ستقبل ال�سراع الدولي

ملحق خا�ش بال�سهيد قا�سم �سليماني
o  قا�سم �سليماني: �سيد �سهداء محور المقاومة

o  بعقيدة العزم والإيمان م�سى القائد قا�سم �سليماني �سهيدًا 

o  قا�سم �سليماني: معنى الرجل ومعنى �سهادته

o  قا�سم �سليماني.. ال�سهيد الحي

o  اإيران اأ�ساءت النورين حين اأطفاأ الجميع الأنوار
o  قا�سم �سليماني:عا�سق فل�سطين

o  قا�سم �سليماني: جنراٌل فل�سطينُي الهوّية اإيرانُي الجن�سية

o  ا�ست�سهاد �سليماني موؤ�ّسر على قرب تحّرر العالم من الغّدة ال�سرطانية »اإ�سرائيل«
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ح���ط���ي���ط روال  د. 
درزي ب��������������������راءة 
ف�����������������������������وؤاد ب�����ك�����ر

ح���������������ص�������ن �����ص����ع����ب

ن�����ص��راهلل ي��و���ص��ف  د. 
رام������������ز م�������ص���ط���ف���ى
ت���ي�������ص���ي���ر ال���خ���ط���ي���ب
������ص�����م�����ي�����ر اأح������م������د
اأب��������و ع����م����اد دّب��������ورة
ه��ي��ث��م اأب������و ال���غ���زالن
ال��ل��ّداوي م�صطفى  د. 
ن�����������دي�����������م ع�������ب�������دو
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ف�سلّية ُتعنى بالق�سية الفل�سطينية وال�سراع العربيـ  الإ�سرائيلي.

1442 هـ  2021 م -  الثامنة ع�رشة/ �شتاء  ال�شنة 

الهيئة اال�شت�شارية: 

د. عصام نعمان: نائب ووزير سابق/ مفّكر عربي من لبنان.

د. باسم سرحان: أستاذ العلوم االجتماعية في اجلامعة األميركية في بيروت سابقاً. 

د. طالل عتريسي: باحث وأستاذ جامعي. 

د. علي  عقلة عرسان: األمني العام السابق الحتاد الكّتاب واألدباء العرب في سوريا. 

د. غسان العّزي: أستاذ العالقات الدولية في كّلية احلقوق والعلوم السياسية-بيروت.

د. مجدي حّماد: رئيس اجلامعة اللبنانية - الدولية/مفّكر  وباحث. 

69

ت�سدر عن مركز »باحث للدرا�سات الفل�سطينية وال�سرتاتيجية« �ش . م . م 

هيئة التحرير :

الرئيس: الأ�ستاذ الدكتور يو�سف ن�رصالله

مدير التحـرير : ح�سـن �سعـب 

املدير املسؤول : فاطمة قبي�سي

اإلشـراف الفّنـي: اأحمـد املقـداد



•  الق�ضية الفل�ضطينية كق�ضّيٍة مركزيٍة للأّمة. 

• العلقات الداخلية يف ال�ضاحة الفل�ضطينية: واقعها، وم�ضتقبلها  املرجتى. 

• درا�ضة االتفاقات ال�ضيا�ضية واالأمنية واالقت�ضادية املوّقعة مع الكيان ال�ضهيوين. 

• روح املقاومة واال�ضت�ضهاد: دوافعها الوطنية والقومية  والدينية  واالإن�ضانية. 

• حترير فل�ضطني كواجب وطني وقومي وديني واإن�ضاين. 

• موقع اجلهاد يف االإ�ضلم ويف م�ضرية الكفاح الوطني الفل�ضطيني. 

• تعرية »ال�ضلم« الزائف مع العدّو ال�ضهيوين، وك�ضف وهم الت�ضوية والتعاي�ش معه. 

• موقع االإن�ضان يف امل�ضروع احل�ضاري االإ�ضلمي، كنقطة ارتكاز يف ال�ضراع  مع الهمجية 
الدونية ال�ضهيونية. 

• درا�ضة امل�ضاريع ال�ضهيونية: اجلغرافية، االأمنية، اال�ضتيطانية، ال�ضيا�ضية 
واالقت�ضادية... اإلخ. 

• التطبيع والغزو الثقايف ال�ضهيوين-اآليات و�ضبل املواجهة.

• اأخطار امل�ضروع ال�ضهيوين على العاملني العربي واالإ�ضلمي. 

• طبيعة واأهداف امل�ضروع االأمريكي يف العاملني العربي  واالإ�ضلمي.

• العلقة بني الواليات املتحدة االأمريكية واحلركة ال�ضهيونية والكيان ال�ضهيوين. 
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مع  فيها،   والكّتاب  والباحثني  املفّكرين  مبشاركة  ترّحب  باحث«  »دراسات   
التأكيد على مراعاة األمور التالية: 

1 - معاجلة الق�ضايا مبو�ضوعية وعلمية ودّقة يف التوثيق )يف الدرا�ضات والبحوث( التي 
تخ�ضع – كما املقاالت الواردة- للتحكيم بوا�ضطة هيئة التحرير.

كلمة.   4000 و   3000 بني  ما  املقال  حجم  ـ   2

اأن تكون موّثقة علميًا،  6000 و8000 كلمة، وي�ضرتط فيها  الدرا�ضة ما بني  حجم   -  3
واأن تراعي منهجية البحث العلمي. )اإ�ضم املوؤّلف، عنوان الكتاب، اأو املجّلة اأو ال�ضحيفة،  
دار الن�ضر، مكان الن�ضر، �ضنة الن�ضر، رقم ال�ضفحة(، مع اإثبات املراجع نهاية الدرا�ضة، واأن 

تكون املقاالت والدرا�ضات  والبحوث  مرفقة بخل�ضٍة ال تتجاوز 50 كلمة. 

ونقدها- تقارير عن الندوات   كتب  )تلخي�ش  اأبوابها   يف  بامل�ضاركة   املجّلة  ترّحب   -  4
واملوؤمترات حول فل�ضطني وال�ضراع مع ال�ضهيونية(، مبا ال يزيد عن 7000 كلمة لتلخي�ش 
الكتاب ونقده، و2500 اإىل 4000 كلمة عن الندوة اأو املوؤمتر، على اأن ال يكون قد م�ضى 
اإر�ضال �ضورة  اأو باتفاٍق  خا�ٍش مع هيئة التحرير، مع  على �ضدور الكتاب اأكرث من عامني، 

غلف الكتاب. 

�ضابقًا.  من�ضورة  املر�ضلة  املاّدة  تكون  ال  اأن   -  5

جتّنبًا  بالقر�ش،  ومرفقة  االآيل،  احلا�ضوب  على  مطبوعة  املر�ضلة  املاّدة  تكون  اأن   -  6
للأخطاء املحتملة، اأو اإر�ضالها مكتوبة بخٍط وا�ضح. 

كّل درا�ضٍة اأو بحث تقرير  اأو نبذة تعّرف بالكاتب.  مع  ُيرفق    -  7

اإعلم الكاتب بقرار  هيئة التحرير خلل �ضهرين من تاريخ اإر�ضال الدرا�ضة.  يجري   -  8

التحرير.  خّطة  وفق  املجازة  املواد  ن�ضر  يف  بحّقها  املجّلة  حتتفظ   -  9

اأ�ضحابها.  اإىل  ُتعاد  ال  ُتن�ضر  ال  التي  املواد   -  10

املقّررة.  اللئحة  حتّددها  مالّية  مكافاأة  املن�ضورة  للماّدة   -  11

12 - االآراء الواردة يف املجّلة تعك�ش وجهة نظر كّتابها، وال تعّب بال�ضرورة عن راأي املركز.



بيروت - لبنان - تلفاكس 01/843882
majalla@bahethcenter.net :البريد اإللكتروني للمجلة

www.bahethcenter.net :املوقع
bahethcenter@hotmail.com :باحث للدراساتالبريد اإللكتروني للمركز
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االفتتاحية

ل ت��زال الولي��ات املتحدة الأمريكي��ة الالعب الأقوى على ال�س��احتني 

الدولية والإقليمية، على الرغم من الرتاجعات اخلطرية التي اأ�سابت الدور 

الأمريكي ب�س��بب اإدارة ترامب اخلرقاء، والتي دا�ست على القوانني والأعراف 

الدولية والقيم الإن�سانية مبا فاق ممار�سات كل الإدارات الأمريكية ال�سابقة. 

وقد تّوجت اإدارة ترامب ممار�س��اتها العدوانية �س��د الدول وال�سعوب احلّرة 

بالعرتاف بالقد�س العربية املحتلة كعا�سمة لكيان الحتالل، وب�سّم العدو 

لن�س��ف ال�س��فة الغربية املحتلة، وب�رشعية الحتالل للجولن ال�س��وري، 

و�س��ولً اإىل اغتيال الأمريكيني لل�سهيد القائد قا�سم �سليماين ورفيقه يف 

اجلهاد اأبومهدي املهند�س.. اإ�س��افة اإىل موا�سلة اإدارة ترامب حتّدي ال�سني 

ورو�س��يا واإيران.. وان�سحابها من منّظمات دولية مهّمة، مثل منظّمة ال�سحة 

العاملية واتفاقيات املناخ.. 

يف هذا العدد اجلديد من ف�سلية درا�سات باحث، عّدة بحوث ودرا�سات 

حول ال�س��يناريوهات املحتملة يف ظّل اإدارة جو بايدن التي ت�س��ّلمت زمام 

الأم��ور بع��د خما�س انتخابي ع�س��ري.. وخروج ترامب املخ��زي من البيت 

الأبي�س..ودرا�س��ة حول خفايا وتاأثريات ما ي�س��ّمى احلرب ال�س��يربانية بني 

ال��دول، وبحث حول اتفاق اأو�س��لو ، ونظام التميي��ز العن�رشي يف الكيان 

ال�س��هيوين؛ اإ�س��افة اإىل مقالة حول الد�س��تور والدولة املدنية يف لبنان، 

وقراءة يف كتاب حول اأبعاد الهيمنة الأمريكية على منظمة الأمم املتحدة 

وم�ستقبل ال�رشاع الدويل. ويف ختام العدد، عدد من حلقات النقا�س التي 
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درا�صات�باحث
االفتتاحية
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ُعِقدت يف مركز باحث للدرا�س��ات حول خماطر التطبيع الذي مّت اأخرياً 

بني كيان العدو والإمارات، ومفاو�س��ات تر�س��يم احلدود البحرية بني لبنان 

والكيان الإ�رشائيلي، واملوقف اليمني من العدوان ال�سعودي املتوا�سل ومن 

موؤامرة التطبيع اخلليجي مع العدو، اإ�س��افة اإىلحلقة نقا�س خا�سة حول 

اغتيال احلاج قا�س��م �سليماين يف بغداد قبل عام ونّيف؛ والذي مت اإعداد 

ملحق خا�س ب�ساأنه.

وه��ذا امللحق �س��اركت فيه �سخ�س��يات عربية، وفل�س��طينية حتديداً، 

للحدي��ث ح��ول الأبعاد املمّيزة ل�سخ�س��ية ال�س��هيد �س��ليماين، ودوره 

املف�س��لي يف مواجهة الحتالل ال�سهيوين لفل�سطني والهيمنة الأمريكية 

يف املنطقة.



درا�سات وبحوث
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نحو دولة مدنية

في لبنان
❋
محمد خواجة 

�أزمات  �أثقال  وطاأة  حتت  يئّنون  و�للبنانيون  �لكيان،  لوالدة  �ملئوية  �لذكرى  حّلت 

�لعقدية  مطوياتها  حفلت  مئويٌة  و�لعامة.  �خلا�صة  حياتهم  مناحي  زلزلت  ��صتع�صائية، 

بالتوتر�ت و�ال�صطر�بات و�الحرت�بات �الأهلية، و�إن تخللتها هدٌن من حني الآخر. ومل 

يكن ينق�صهم �صوى تف�صي جائحة كورونا، و�النفجار �ملدمر �لذي ترنحت جر�ء ع�صفه 

على  وجمتمعًا  ودولة  كيانًا  لبنان  و�صعت  فادحة،  بخ�صائر  مت�صّببًا  و�صو�حيها،  بريوت 

قارعة ��صتجد�ء �لنجد�ت و�مل�صاعد�ت، و�رّشعت �أبو�به �ملخّلعة �أ�صاًل، ل�صتى �لتدخالت 

�الأجنبية، و�إن ُغّلفت بعناوين �إن�صانية.

�لطائفي، �حلاكم حلياتنا منذ  �لنظام  �آخر حيويات  �آب على  �لر�بع من  �نفجار  ق�صى 

�لف�صاد  جليد  قاع جبل  �لرهيب،  �ليوم  ذ�ك  ع�صية  تك�ّصف  �إذ  ؛  �ملت�رشفية  عهد  قبل  ما 

�لنظام،  ذ�ك  خبايا  وبني  لقدرهم.  مرتوكون  �أنهم  �للبنانيون  ف�صعر  و�لف�صل؛  و�لت�صّيب 

ة ونهب �ملال �لعام ومدخر�ت �للبنانيني �لذين  تف�صت ظو�هر �لف�صاد و�لر�صى و�ملحا�صّ

�لفر�ق  �صوى  �صبابهم  ين�صد  يعد  ومل  و�لعوز.  و�لفقر  �لبطالة  �الأعم خط  �أغلبهم  الم�س 

و�لهجرة �صبياًل للنجاة.

كما �أ�صهم �لنظام �لطائفي يف تعطيل �ملوؤ�ص�صات ومذهبتها، و�إ�صعاف �صلطة �لقانون، 

هوية  ��صتيالد  دون  عام،  مئة  طو�ل  وحال  و�لفا�صدين.  �ملرتكبني  حما�صبة  عن  و�لعجز 

وطنية، بديلة عن �لهويات �لفرعية للمكونات �لطائفية و�ملذهبية �ملعقودة �لوالء للخارج. 

يومًا  منها  ��صت�صعر  فمن  وغبنها؛  �لغلبة  زهو  معادلة  �لبينية  عالقاتها  حكمت  مكونات 

❋ نائب يف �لربملان �للبناين.
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بوهم �لقوة، �صعى ل�رشفها يف حت�صني �ل�رشوط وهكذ� دو�ليك. ما و�صع �لبالد يف حال 

�هتز�ز د�ئم. تلك �ملثالب و�ملمار�صات �ل�صائنة، ف�صاًل عن نقاط �ل�صعف �لبنيوية، كانت 

وال تز�ل تت�صبب عند كل منعطف �أو ��صتحقاق �أكان �إقليميًا �أم حمليًا، باأزمة كيانية تتهّدد 

لبنان يف �أ�صا�س وجوده. 

�إن وظيفة �لنظم �ل�صيا�صية عادًة، ت�صيري �صوؤون جمتمعاتها، و�صمان �الآمان و�ال�صتقر�ر 

فيها، و�جرت�ح �حللول لتجاوز ما يعرت�س م�صار�تها من مطبات وعقبات. ولذ�، �ت�صمت 

طبيعتها باملرونة و�لدينامية و�لقابلية �مل�صتد�مة للتطوير و�لتحديث. هذه �ل�صمات ال تنطبق 

مل  بحيث  �لعامة،  للحياة  و�ملعّطل  لالأزمات  بطبيعته  �لواّلد  �لطائفي  نظامنا  على  قطعًا، 

حكومة  ت�صكيل  من  بدء�ً  م�صاألة،  �أي  جتاه  خالفاتهم  تخطي  على  قادرين  �للبنانيون  يعد 

ولي�س �نتهاًء مباأموري �أحر��س. ورغم موته �ل�رشيري، وجد من ينافح عنه و�إن مو�ربًة، من 

ل�صو�س �لهيكل وجتار �لطائفية و�لفنت.

�ملظلم؟  �لنفق  من  للخروج  فر�صة  لدينا  تز�ل  �أال  نت�صاءل،  �مل�صهدية  هذه  كارثية  �أمام 

وكيف ُيكن �لرب�ء من �أمر��س �لطائفية و�ملذهبية �ملتاأ�صلة؟ وهل من �صبل خال�س للبنانيني 

�حلاملني بوطن ودولة ع�رشية؟ وملاذ� �الإ�رش�ر على �لدولة �ملدنية بدياًل؟ وهال ي�صتقيم ذلك 

يف هذ� �لتوقيت �حلرج؟

رغم ما يختزنه �لو�صع �لقائم من �إحباطات ومر�ر�ت، نعتقد �أن �للحظة �لر�هنة موؤ�تية 

لولوج طريق �لتغيري وطرح �لبد�ئل، و�أولها و�أ�صا�صها �لدولة �ملدنية. ويف �الآونة �الأخرية 

�إت�صعت مروحة �ملنادين بها من م�صوؤوليني ر�صميني و�أحز�ب وتيار�ت �صيا�صية... 

فاالنفكاك  �لتب�صيط و�ال�صت�صهال؛  نقع يف فخ  �أال يجعلنا  �لنوعي، يجب  �لتطور  هذ� 

عن �رش�نق �حلالة �لطائفية و�لتحرر من �رشورها، دونه تعقيد�ت وخما�صات. لذلك، حتتاج 

طويل،  �أمد  منذ  متجّذرة،  بل  عر�صية  ظاهرة  لي�صت  الأنها  و�لتاأين،  �لتب�رش  �إىل  مقاربتها 

�للبنانيني. وباتت حا�رشة بقوة يف  يف �لوعي و�ل�صلوك �جلمعيني لدى �رش�ئح و��صعة من 

�أهميتها؛  بلغت  مهما  و�إجر�ء�ت  قر�ر�ت  برزمة  �إلغاوؤها  يكن  وال  ومعا�صهم،  يومياتهم 

بل بال�صعي �لدوؤوب الإن�صاج حالة وطنية، مرتكزها هوية جامعة، تطمئن �ملتوج�صني باأن 

خال�صهم �لفردي و�ملجتمعي، يكمن يف �نتقالهم من رعايا طو�ئف �إىل مو�طنني �أحر�ر 
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يف ظالل دولة مدنية.

وثّمة من ي�صاأل، عن �أي دولة مدنية تتحدثون؛ فهي متعددة �الأ�صكال و�الأمناط، ويختلف 

�إمنوذجها من بلد الآخر؟ هذ� �لت�صاوؤل �ملحّق، ي�صتوجب تعريف �لدولة �لتي نن�صد، وحتديد 

وتد�ول  و�لديقر�طية  �ملو�طنة  �لعامة،  �صماتها  فمن  و�خلا�صة؛  �لعامة  و�صماتها  ماهيتها 

�ل�صلطة و�مل�صاو�ة وحرية �العتقاد و�لتعبري وحقوق �الإن�صان و��صتقاللية �لق�صاء و�لرعاية 

�ملجتمعية بكافة �أ�صكالها... هذه �ملفاهيم �ل�صيا�صية - �لقيمية لي�صت مو�صع خالف بني 

�للبنانيني، ومعظمها من�صو�س عنها يف مقدمة د�صتورنا، بو�صفه د�صتور�ً مدنيًا يف مبانيه 

�لطائفية  �الأعر�ف  من  �لكثري  و�لكثري  �ملو�د،  من  �لقليل  بالقليل  مكباًل  لكنه  �الأ�صا�صية، 

و�ملذهبية �لتي تقّو�س مدنيته. هذه �الأعر�ف هي من يتحكم فعليًا مب�صار �النتظام �لعام، 

وتوزع �ل�صلطات و�ملو�قع �لوظيفية يف �لدولة. وبرهنت �لتجارب �لعملية، �أن باالإمكان 

داللة  يف  به،  معمول  بُعرف  �مل�ّس  �ملحّرمات  من  لكن  لبنان،  يف  د�صتورية  مادة  تعديل 

و��صحة على مدى قوة �لعرف، و�صطوة ملوك �لطو�ئف ونفوذهم د�خل �أروقة �ل�صلطة. 

و�ألف باء �لتغيري هنا، يبد�أ بتطبيق مندرجات �إتفاق �لطائف، وباالأخ�س �لبنود �الإ�صالحية 

منها.

وخ�صائ�صه  ت�صّكله  وتاريخية  جمتمعنا  بنية  بتكوين  فمرتبطة  �خلا�صة  �ل�صمات  �أما 

لتحديدها وعنونتها،  بفتح ف�صاء �حلو�ر حولها  �ل�صمات  وتعقيد�ته، ويكن مقاربة تلك 

ال �صيما �مل�صائل �الإ�صكالية منها، للبحث عن حلول �إبد�عية لها، لكي ال تكون عائقًا �أمام 

حماولة �لتفلت من بر�ثن �لنظام �لطائفي. وجند يف مقولة �الإمام مو�صى �ل�صدر »�إن تعدد 

�لطو�ئف نعمة و�لطائفية نقمة« �إطار�ً تعريفيًا  ي�صُم ماهية �لدولة �ملدنية �ملن�صودة بخ�صائ�س 

لبنانية. �أي دولة مت�صاحلة مع �لطو�ئف كمكّونات غنى وتنوع ح�صاري، نابذة للطائفية 

كعن�رش توتر و�إعاقة لتطور حياتنا �لعامة. 

�أما عن طر�ئق بلوغ تلك �لغاية، فرنى يف قانون �النتخاب معرب�ً �أ�صا�صيًا، ويف �ل�صياق، 

 
ْ
ي ياأتي �قرت�ح �لقانون �ملقدم من كتلة �لتنمية و�لتحرير، �لنا�ّس على �نتخاب كل من جمل�صَ

�لنو�ب و�ل�صيوخ بالت�صاوق و�لتز�من. وجتري عملية �نتخاب �أع�صاء �ملجل�س �لنيابي خارج 

�لقيد �لطائفي، فيما يتم �نتخاب �أع�صاء جمل�س �ل�صيوخ على �أ�صا�س طائفي، بحيث تنتخب 
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عمليتي  يف  �ملناطقي  �لتوزع  وُيلحظ  �لد�صتور.  من   22 للمادة  وفاقًا  ممثليها،  طائفة  كل 

�النتخاب كلتيهما.

ل�صمان  �الأوىل،  �لكربى.  �لوطنية  و�لد�ئرة  �لن�صبية  يعتمد  قبلنا،  من  �ملقرتح  و�لقانون 

عد�لة �لتمثيل كونها ُتتيح الأي قوة �صيا�صية ذ�ت حيثية �صعبية ولو متو��صعة، �إمكانية دخول 

�لندوة �لنيابية. �أما �لثانية، فهي بيت �لق�صيد، وفل�صفتها:

1 - �إبطال فاعلية �صالح �ملال و�لع�صبية �للذين لطاملا ُو�صمت بهما �النتخابات �لنيابية 
يف لبنان.

يقت�رش  �ليوم  بينما   )27( )�ملادة  جمعاء  لالأمة  فعليًا  ممثاًل  �ملنتخب  �لنائب  ي�صبح   -  2
ُمقدم  �لنائب من دور  يتحرر  �نتخبته. عندها،  �لتي  �جلغر�فية  �لد�ئرة  متثيله على مو�طني 

�خلدمات، ويتفرغ الأد�ء وظيفته �حلقيقية يف جماالت �لت�رشيع و�ملر�قبة و�ملحا�صبة.

�حلزب  منطوق  يتعدى  مبا  و�ملر�صحني،  لالأحز�ب  �ل�صيا�صي  باخلطاب  �الرتقاء   -  3
و�لطائفة و�ملنطقة، ما ي�صاعد مع مرور �لوقت، على ت�صّكل حالة وطنية ر��صخة.

4 - تطوير �حلياة �ل�صيا�صية و�حلزبية؛ الأن �لد�ئرة �لوطنية تفر�س على �الأحز�ب �لتحرر 
من قوقعتها �لطائفية و�جلهوية، و�إفر�د �أجنحتها لتغطي م�صاحة �لوطن. هذه �لنقلة �لنوعية 

�لعثماين  �جلمعيات  قانون  عن  بدياًل  ع�رشي،  �أحز�ب  قانون  والدة  يف  حكمًا،  �صت�رشع 

�ملعمول به منذ �لعام 1909. 

5 - ت�صهم �لد�ئرة �لوطنية يف حتقيق �الإمناء �ملتو�زن، كما ورد يف فقرة )ز( من مقدمة 
�لد�صتور، وذلك باإعطاء �لنو�ب �الأولوية ل�صّن �لقو�نني �ل�رشورية لنهو�س �ملناطق �الأكرث 

�للبنانية. ولت�رشيع عملية �الإمناء  حرمانًا وتهمي�صًا، لكي تت�صاوى مع نظري�تها من �ملناطق 

وتخفيف  �الأرياف  الإنعا�س  �لطائف(  )�إتفاق  �الإد�رية  �لالمركزية  تطبيق  يجب  �ملتو�زن، 

�ل�صغط عن �ملدن �لكربى.

لقد �أفردنا م�صاحة ل�رشح مقا�صد �إ�رش�رنا على �عتماد �لن�صبية و�لد�ئرة �لوطنية �لكربى، 

�ل�صيا�صية  �لقوى  �أحجام  لتحديد  فقط  لي�س  �النتخاب،  قانون  �أهمية طبيعة  لتبيان  وذلك 

�نتخابيًا و�صعبيًا، و�أمنا ملركزية دوره يف تطوير �لنظام �ل�صيا�صي وحتديث �لبالد.
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�عتماد  �أو  �لطائفي  �لقيد  كاالإبقاء على  زمنيًا،  �نتقالية حمّددة  هنا، من مرحلة  ال �صري 

�ملحافظات �خلم�س، لدورة �نتخابية و�حدة و�أخرية، ريثما يتمّر�س جمل�س �ل�صيوخ يف �أد�ء 

مهامه، مبو�ز�ة تخفف �ل�صلوكيات �لطائفية يف �ملجتمع. وم�رشوط �مل�صي بهذ� �ال�صتثناء 

ُتنجز خاللها حزمة  �ملدنية،  للدولة  و�أن تكون مرحلة متهيد  �للبنانيني على ذلك،  تو�فق 

�إ�صالحات باتت �أكرث من ملحة، ويف مقدمها: حترير �لق�صاء من قب�صة �ل�صيا�صة و�لف�صاد؛ 

فمن دون ق�صاء م�صتقل وفاعل ونزيه )�ملادة 20( ال يكن �إطالق عجلة �الإ�صالح، وبناء 

�إد�رة ع�رشية، وتفعيل دور �ملوؤ�ص�صات �لرقابية، وتكري�س مبد�أ �لثو�ب و�لعقاب. ويجب 

و�ملو�قع  �ملنا�صب  كل  يف  و�لتعيني  �الختيار  قو�عد  لتثبيت  �لتمهيدية،  �ملرحلة  ��صتثمار 

�ل�صيا�صية و�الإد�رية، وفاقًا ملعايري �جلد�رة �لعلمية و�لكفاءة و�خلربة و�لنز�هة، �إنفاذ�ً للمادة 

غريهم،  دون  من  �الأوىل  �لفئة  موظفي  على  �لوظيفة  طائفية  تقت�رش  و�أن  �لد�صتورية.   12
تطبيقًا للمادة 95 من �لد�صتور.

ما تقّدم من �إ�صاءة متو��صعة على طبيعة �لدولة �ملدنية و�صماتها، و�لدو�فع �ملو�صوعية 

للم�صي بها ُقدمًا، ُيكن �عتباره مادة مفتاحية الإطالق ور�صات حو�ر ونقا�س �آن �أو�نها، 

تنخرط فيها نخب فكرية وجمتمعية وحزبية، ونقابات ومنتديات �صيا�صية وقانونية وثقافية 

نحو  �لطائفي  �مل�صتنقع  من  �خلروج  �صبل  �أف�صل  و�لبحث عن  �صويًا  للتفكري  و�إعالمية... 

رحاب وطن ُيفاخر �أبناوؤنا باالنتماء �إليه.
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�ل�سرق �لأو�سط ر�بعًا في �أولوّيات بايدن... 

و�إير�ن �لمتحان �لأ�سعب

❋
د. علي دربج

الـمقّدمــة

ُتعّد ق�سايا دول ال�رشق الأو�سط اإحدى اأعقد ق�سايا ال�سيا�سة اخلارجية التي على اإدارة 

يتعامل معها باهتمام خا�ص، حتى واإن مل تكن  اأن  القادم جو بايدن  الرئي�ص الأمريكي 

هذه الإدارة الدميوقراطية اجلديدة بعيدة عنها بحكم جتربتها الطويله معها يف عهد اإدارة 

الرئي�ص الأ�سبق باراك اأوباما.

العاملية  البيئات  اأكرث  من  بواحدة  تتعّلق  اإىل كونها  فيعود  العقد،  ال�سبب يف هذه  اأما 

الغا�سب يف  الكيان  تتوقف منذ غر�ص  التي مل  تاأّزًما يف �رشاعاتها واأزماتها وتوتراتها، 

قلب املنطقة العربية، حيث يواجه العديد من دولها خطر التفكيك والتمزيق والغرق يف 

بحر من الفو�سى �ستوؤّدي اإىل املزيد من النزاعات الأهلية واحلروب الداخلية امل�سّلحة.

ال�رشق  جتاه  اجلديدة  الدميقراطية  للإدارة  اخلارجية  ال�سيا�سة  ت�سهد  اأن  املرّجح  من 

الرئي�ص  اإدارة  اإىل حّد ما عن تلك �سهدتها خلل  التغيريات، خمتلفة  الأو�سط جملة من 

دونالد ترامب، لكونها مّثلت قطيعة - ح�سب روؤى الدميقراطيني - مع �سيا�سات اأمريكية 

تقليدية للوليات املتحدة جتاه املنطقة؛ ف�سًل عن اأنها - بح�سب تقديرهم - اأخفقت يف 

ال�ستقرار  انعدام  باملنطقة، وزادت من حّدة  الأمريكية  وامل�سالح  القومي  الأمن  حماية 

والأمن الإقليمي بال�رشق الأو�سط، وفاقمت اأزماته وحتدياته.

❋ باحث يف الق�سايا الإقليمية واأ�ستاذ جامعي.
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ال�رشق  يف  خ�سو�سا  لإدارته  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأن  ترامب  الرئي�ص  ُيجاِدل  باملقابل، 

الأو�سط، حّققت يف غ�سون ال�سنوات القليلة املا�سية، جناحات اأكرث مّما حّققه اأ�سلفه على 

نت ملرحلة  مدى عقود من الزمن، ل �سّيما بعد توقيع »اتفاقيات اأبراهام« الأخرية، التي د�سَّ

توؤكد  »اإ�رشائيل«، والتي  الدول اخلليجية والعربية مع  العلقات بني عدد من  جديدة من 

ح�سول واقٍع متغرّيٍ يف املنطقة.

اأواًل: بايدن ومحاوالت تح�صين �صورة اأميركا ودورها القيادي العالمي 

قرب  عن  الذي خربه  العامل  عن  البعد  كل  بعيد  بايدن  �سريثه  الذي  العامل  اأن  �سّك  ل 

عندما كان نائب الرئي�ص، وخلل فرتة الت�سعينيات حينما تراأ�ص جلنة العلقات اخلارجية 

التاريخ؛  من  اأ�سحت  باأمريكا  الت�سقت  لطاملا  التي  الأحادية  فنظرية  ال�سيوخ.  جمل�ص  يف 

ال�سني، بلغة البنتاغون، مناف�ص �رش�ص. كما اأنه ميكن للقوى الأخرى، الكبرية وال�سغرية، 

مبا يف ذلك رو�سيا واإيران وكوريا ال�سمالية، اأن حُتبط ب�سهولة الطموحات الأمريكية. نادًرا 

ما بدت بيئة التعاون الدويل اأكرث �سعوبة بالن�سبة لأمريكا كما هو احلال الآن. 

مراًرا وتكراًرا قال الرئي�ص املنتخب اإن هدفه الأ�سا�سي يف اخلارج هو اإعادة الأمريكيني 

اإىل »راأ�ص الطاولة« . لكّن �سكل هذا اجلدول تغرّي ب�سكل عميق. لقد ك�سف الوباء العاملي 

الدويل  النظام  املتعددة الأطراف و�رّشع من زوال  العوملة والدبلوما�سية  )كورونا( حدود 

الجتاهات  تفاقم  اإىل  اأي�سًا  اأّدى  كما   .
)1(

له قيادتها  وكر�ّص  اأمريكا  اأن�ساأته  الذي  الليربايل 

ب�ساأن  احل�سا�سيات  وزيادة  املتجددة،  اجليو�سيا�سية  املناف�سات  لناحية  م�سبًقا  املوجودة 

ال�سيادة الوطنية وق�سايا مثل اأمن احلدود، اإىل القت�ساد والرعاية ال�سحّية. 

اقت�ساديًا، والأكرث  املري�سة ج�سديًا، والأ�سعف  اأمريكا  بايدن  الرئي�ص  واقعًا، �سيرتاأ�ص 

ا�ستقطاًبا �سيا�سًيا وثقافًيا مّما كانت عليه يف اأّي وقت يف ن�سف القرن املا�سي. اإذا اأراد اأن 

ينجح يف اخلارج ، ف�سوف يحتاج اإىل اإقناع عامل مت�سكك ب�سّدة يت�ساءل عن ا�ستقرار اأمريكا 

اجلديد  للرئي�ص  الأوىل  املهمة  اأن  يعني  وهذا  القيادة.  على  وقدرتها  ال�سيا�سي  ومتا�سكها 

واخلارجية.  الداخلية  ترامب  �سيا�سات  �سّدعته  الذي  الأمريكي  البيت  اإ�سلح  �ستكون 

1- اإربرا بليت اآ�رش، مرا�سلة وزارة اخلارجية الأمريكية، كيف �سيغرّي جو بايدن ال�سيا�سة اخلارجية لأمريكا؟ موقع 
/https://www.bbc.com/arabic     .2019 بي. بي. �سي .العربي، 17 ت�رشين الأول
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�سيواجه بايدن اأربع اأزمات مرتابطة ب�سكل ل ينف�سل: جائحة م�ستعرة، اقت�ساد متهالك  

ك�سف عن تفاوتات اجتماعية واقت�سادية وطبقية عميقة وكبرية، وال�ستقطاب ال�سيا�سي 

ال�سام، كما اأ�سار جورج باكر يف جملة ذي اأتلنتيك، والذي »اأظهر اأن اأمريكا اأ�سبحت 

دولتني؛ وحكومة �سديدة النق�سام واختلل وظيفي«.

لة، ل ميكن لبايدن حّل اأٍي من هذه التحديات ب�سهولة اأو ب�رشعة. فهو ميتلك   يف املح�سّ

الأدوات اللزمة ليكون معاجًلا رئي�سًيا فّعاًل، لكن كل مهمة من هذه املهام ال�ساقة �ستخترب 

مدى كفاءته يف اإ�سلح �سورة اأمريكا التي ه�سمها ترامب. 

ثانيًا: الفريق الدبلوما�صي ال�صيا�صي واالأمني لبايدن

مل متنع الأزمة النتقالية التي يواجهها املر�ّسح الدميوقراطي الفائز بالنتخابات الأمريكية، 

جو بايدن ــ واملتمثلة بتمّنع الرئي�ص احلايل دونالد ترامب عن الت�سليم بالهزمية ــ من ح�سم 

قرار اختياره لفريقه ال�سيا�سي والأمني والدبلوما�سي. 

اختار الرئي�ص املنتخب م�ست�ساره القدمي اأنتوين بلينكني كوزير للخارجية، والذي  كان 

�سمنها  ومن  كلينتون،  بيل  الرئي�ص  اإدارة  منذ  قومي  واأمن  دبلوما�سية  وظائف  �سغل  قد 

من�سب نائب وزير اخلارجية يف عهد الرئي�ص باراك اأوباما.

. وعندما كان 
)2(

تخّرج بلينكني من جامعة هارفارد ومن كليّة احلقوق بجامعة كولومبيا

بايدن ع�سًوا يف جمل�ص ال�سيوخ ، عمل بلينكني كمدير لفريقه يف جلنة العلقات اخلارجية 

�سارك  كما   .2008 لعام  الرئا�سية  بايدن  حملة  يف  للعمل  مغادرته  قبل  ال�سيوخ  مبجل�ص 

بلينكني يف تاأ�سي�ص �رشكة WestExec Advisors، وهي �رشكة اإ�سرتاتيجية �سيا�سية ، مع 

مي�سيل فلورنوي ، اإحدى كبار م�سوؤويل البنتاغون يف عهد اأوباما.

لهذا  عاليًا  تاأهيًل  موؤّهل  �سخ�ص  اأنه  على  وا�سنطن  اأنحاء  بلينكني يف جميع  اإىل  ُينظر 

املن�سب، حيث ي�سري اختياره ليكون اأكرب دبلوما�سي اأمريكي اإىل اأن هدف بايدن، املتمثل 

ا�سرتاتيجية  اإىل  العودة  هو  رئي�سية،  وزارية  منا�سب  يف  خربة  ذوي  اأ�سخا�ص  تعيني  يف 

2- بايدن ي�سّلم ال�سيا�سة اخلارجية والأمن القومي لفريق اأوباما، موقع رو�سيا اليوم العربي، 24 ت�رشين الثاين2020  
https://arabic.rt.com
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ال�سيا�سة اخلارجية التي تعطي الأولوية للتحالفات ، على عك�ص �سيا�سات الرئي�ص ترامب 

موؤمتر �سحايف  قوله يف  بايدن من خلل  عنه  عرّب  ما  اأوًل«.  وهو  »اأمريكا  القائمة على 

نحن  نظري.  املا�سية، من وجهة  الأربع  ال�سنوات  ال�رشر خلل  بالكثري من  مررنا  »لقد 

بلدنا.  الكاملة والتنّوع يف  القوة  لنعك�ص  العاملة  بناء موؤ�س�ساتنا وقوتنا  اإعادة  اإىل  بحاجة 

.
)((

نحن بحاجة اإىل الرتكيز على ال�ستعداد لكّل ما قد ياأتي«

عاملية  علقات  �سبكة   ، اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  حمرتف  م�سوؤول  وهو  بلينكني،  ميتلك 

اإىل  الن�سمام  لإعادة  املتحدة  الوليات  يقود جهود  اأن  املتوقع  ومن  الأطراف.   مرتامية 

التفاقيات الدولية، مثل اتفاقية باري�ص للمناخ والتفاق النووي الإيراين، حيث كان قال 

يف ت�رشيحات لـCNN العام 2017: »اأنه ويف حال اأُلِغي التفاق النووي مع طهران، فاإن 

ببناء وتطوير تر�سانة نووية حمتملة، و�سي�سطر الرئي�ص الأمريكي املقبل  اإيران �ستبداأ جمّدداً 

اإىل بذل جهود كبرية لتوحيد �سف املجتمع الدويل يف �سبيل مواجهة هذا الأمر«. وتابع: 

»نحن الآن يف هذا الو�سع؛ و�سحب الثقة من التفاق النووي �سُينهي اأي وحدة يف ال�سف 

الدويل بعد جهود ُم�سنية بذلناها للتو�سل لذلك.«

واأ�سار بلينكني حينها اإىل: »اأن اإيران �ستقوم بال�سبط مبا تريد القيام به، وهو اإبعادنا عن 

�رشكائنا الأوروبيني، عداك عن الرو�ص وال�سينيني واليابانيني وغريهم؛ هذا )قرار ترامب( 

عمل لي�ص له داٍع من وجهة نظري.«

علوة على ذلك، ت�سّمنت ت�رشيحات بلينكني اآنذاك اإ�سارات لفتة ومهمة فيما يخ�ّص 

نظرته اإىل العلقة مع كل من اإيران وال�سعودية، اإذ قال: »ما ل نريد )لأمريكا( القيام به يف 

الوقت احلايل هو كما يلي؛ الرئي�ص ترامب كان يتحدث عن اإن�ساء حلف ناتو عربي عندما 

كان يف ال�سعودية. والآن )مع الأزمة القطرية( نرى مدى �سعوبة ذلك، لأن هناك دول 

لديها م�سالح خمتلفة.«

واأ�ساف: »حلف ناتو عربي يعني بالن�سبة لنا جبهة موّحدة �سد تنظيم داع�ص، اإّل اأن 

– ال�سيعي،  ال�سّني  اإىل النق�سام  اإيران، و�سي�سحبوننا )اأمريكا(  ال�سعودية تراه جبهة �سّد 

“ترامبي”.. كيف يتعامل اجلمهوريون مع اختيارات بايدن؟ موقع  “اأوبامي” لعامل  املن�ساوي، فريق  )-  حممد 
/https://www.aljazeera.net           .2020 قناة اجلزيرة القطرية، 26 ت�رشين الثاين
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»
)4(

ويجربوننا على الوقوف باأحد ال�سفوف، وهذا لي�ص مكانًا جيداً لنتواجد به الآن.

وهذا  �رشامة؛  اأكرث  ال�سني  من  بلينكني  موقف  يكون  ان  املرّجح  من  ثانية،  جهة  من 

هو  �سيء  »اأول  اأن  اعترب  اإذ  املا�سي،  متوز  يف  بلومبريج  تلفزيون  مع  مقابلته   عك�سته  ما 

اأن نتخل�ص من العجز ال�سرتاتيجي الذي و�سعنا فيه الرئي�ص ترامب. لقد �ساعد الرئي�ص 

ترامب ال�سني على حتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية الرئي�سية«. 

وتابع بلينكني اإن بايدن »�سيعّزز الدفاعات عن دميقراطية تايوان من خلل ف�سح جهود 

ة جناح على مدار العقود املا�سية من حيث  بكني للتدخل. املفارقة هي اأن تايوان كانت ق�سّ

كيفية تعامل الوليات املتحدة وال�سني معها«.

وكان بايدن قد اجتمع بخرباء دفاع وا�ستخبارات ، مبا يف ذلك بلينكني واآخرين مّمن 

عملوا مع اأوباما عندما كان بايدن نائًبا للرئي�ص ، لأن اإدارة ترامب منعته من احل�سول على 

املعلومات ال�ستخباراتية املمنوحة تقليديًا للرئي�ص املنتخب.

اللفت اأن بلينكني يحظى بتاييد اللوبي ال�سهيوين، حيث ورد ا�سمه يف موقع اإلكرتوين 

اأمريكي تابع لللوبي، كمر�ّسح يهم املجتمع اليهودي واملوؤيّد لإ�رشائيل.

وعلى خٍط مواٍز، عمد بايدن اإىل تعيني جيك �سوليفان، اأحد اأقرب م�ساعدي  الوزيرة 

هيلري كلينتون �سابًقا، م�ست�ساًرا للأمن القومي لبايدن، وليندا توما�ص جرينفيلد �سفرية 

اأمريكا لدى الأمم املتحدة. 

وُيعّد من�سب م�ست�سار الأمن القومي للرئي�ص اأحد اأهم واأكرث الوظائف تاأثرياً يف البيت 

والدبلوما�سية  الع�سكرية  الوكالت  من  اخلرباء  ع�رشات  من  فريًقا  يقود  حيث  الأبي�ص، 

وال�ستخباراتية التابعة للحكومة، الذين يطّورون ال�سيا�سة اخلارجية والع�سكرية للوليات 

.
)((

املتحدة

اأما ال�سفرية جرينفيلد، فكانت جزًءا من عملية تطهري لكبار م�سوؤويل وزارة اخلارجية 

4- املرجع ذاته.
)- ن�رشين ق�سنطيني، جو بايدن ...الدميقراطي الذي خرب ال�سيا�سة الأمريكية يفوز مبفاتيح البيت الأبي�ص، موقع 

/https://www.france24.com/ar       .2020 فران�ص 24 العربي، 7 ت�رشين الثاين
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عندما توىّل ترامب من�سبه. وهي تعمل حالًيا م�ست�سارة اأوىل يف جمموعة األربايت �ستونربيدج 

يف وا�سنطن.

تقاعدت جرينفيلد موؤخًرا بعد )) عاًما من العمل يف ال�سلك الدبلوما�سي الأمريكي، 

2017 من�سب م�ساعد وزير اخلارجية ملكتب ال�سوؤون  اإىل   201( العام  حيث �سغلت من 

واإدارة  تطوير  على  يرّكز  اخلارجية  وزارة  يف  مكتًبا  قادت   ، ال�سفة  وبهذه  الأفريقية. 

�سيا�سة الوليات املتحدة جتاه اإفريقيا جنوب ال�سحراء الكربى. قبل هذا التعيني ، �سغلت 

جرينفيلد من�سب املدير العام لل�سلك الدبلوما�سي ومدير املوارد الب�رشية ))2012-201( 

، وقادت فريًقا من حوايل 400 موظف تعاملوا مع جمموعة كاملة من وظائف متعددة يف 

وزارة اخلارجية تعود حلوايل 70.000 فرًدا -  وت�سمل التعيني والتوظيف والتقييم والرتقية 

.
)6(

والتقاعد

ثالثًا: ا�صتراتيجية بايدن في مقاربة الملف النووي االإيراني

ميكن القول اإن اإيران �ستكون اإحدى اأولويات ال�سيا�سة اخلارجية لإدارة بايدن القادمة. 

كان الهدف من اغتيال رئي�ص منظمة البحث والتطوير يف وزارة الدفاع الإيرانية ال�سهيد 

حم�سن فخري زادة، يف 27 ت�رشين الثاين املا�سي، والذي نّفذته »اإ�رشائيل«، تقوي�ص اإمكانية 

حدوث انفراج �رشيع بني الوليات املتحدة واإيران مبجّرد تويل الرئي�ص املنتخب جو بايدن 

من  املحروقة  الأر�ص  حملة  من  جزءاً  ُيعّد  الغتيال  ال�سرتاتيجي،  املفهوم  يف  من�سبه. 

اإيران قدر الإمكان ا�ستئناف  قبل بنيامني نتنياهو ودونالد ترامب جلعل من ال�سعب على 

املفاو�سات مع اإدارة بايدن والعودة اإىل التفاق النووي لعام )201.

ل �سّك اأن الأ�سابيع الأخرية من اإدارة ترامب �ستكون حا�سمة، لي�ص فقط لنتنياهو ولكن 

والإمارات.  ال�سعودية  مثل  حلفاء  ذلك  يف  مبا  الإيراين،  للتفاق  اآخرين  ملعار�سني  ا  اأي�سً

تقود التقارير الكثرية عن ات�سالت رفيعة امل�ستوى بني البيت الأبي�ص لرتامب ونظرائه يف 

»اإ�رشائيل« وال�سعودية اإىل فكرة وجود جهود من�ّسقة لإحداث اأزمة تخّرب دبلوما�سية بايدن 

قبل اأن تبداأ؛ ثّمة اإ�سارات تدّل على ذلك؛ زيارة بومبيو »اإ�رشائيل« موؤخًرا، ووجود �سهر 

6- ليندا توما�ص غرينفيلد: دبلوما�سية من اأ�سول اإفريقية �سفرية بايدن اإىل الأمم املتحدة، موقع اإذاعة مونت كارلو 
https://www.mc-doualiya.com     .2020 الدولية 24 ت�رشين الثاين
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الرئي�ص جاريد كو�سرن يف ال�رشق الأو�سط )ت�رشين الثاين 2020( للقاء القادة ال�سعوديني. من 

هنا، فاإن توقيت هذه الزيارات يثري ت�ساوؤلت حول ال�سفقات ال�رشيّة التفجريية املحتملة 

خلل الوقت الأمريكي امل�ستقطع. 

هذه  فتيل  نزع  من�سبه  توّليه  عند  اأهمية  والأكرث  الأوىل  بايدن  مهمة  �ستكون  عمليًا، 

الأزمة النووية. وللقيام بذلك، �سيتعنّي عليه جتاوز املنطقة الآمنة ليكّرر بب�ساطة رغبته يف 

 .
)7(

ا�ستئناف التفاق النووي مع اإيران

اإيران، مبثابة  اإدارة ترامب، املتمثلة يف ممار�سة »اأق�سى �سغط« على  لقد كانت �سيا�سة 

�رشامة  اأكرث  قيود  ذات  اتفاقية  ب�ساأن  التفاو�ص  اإعادة  على  اإيران  توافق  مل  كامل.  اإفل�ص 

على برناجمها النووي، وهي متتلك الآن 12 �سعف كمية املواد التي ميكن ا�ستخدامها يف 

�سنع الأ�سلحة عندما مت توقيع التفاق النووي مع اإيران يف عام )201. اإ�سافة اىل ذلك، 

مل تتوقف براأي الدميقراطيني ما ي�سّمونه »الأن�سطة »اخلبيثة« لإيران يف املنطقة. واأي�سًا، مل 

تقم بتقلي�ص برامج ال�سواريخ البالي�ستية؛ والأهم اأن العقوبات مل ُت�رشّع يف انهيار النظام. 

اأ�سبحت الوليات املتحدة اأكرث عزلة دبلوما�سية من اأي وقٍت م�سى عن حلفائها، ومل  

بعدما متكنت  طهران من زيادة عائدات  املتوخاة  النتائج  اإىل  اإيران   العقوبات على  توؤِد 

اإيران منحت ال�سني  الفا�سلة لعزل  اأن جهود الإدارة  النفط بالتهرب من العقوبات. كما 

ورو�سيا فر�سة ذهبية لإقامة علقات اأوثق مع طهران.

لقد حفرت اإدارة ترامب حفرة عميقة لإدارة بايدن ب�سكل ي�سعب عليها اخلروج منها، 

كانون   20 حتى  اأ�سبوع،  كّل  طهران  على  العقوبات  بت�سديد  التهديد  خلل  من  وذلك 

على  والرتكيز  النووي،  التفاق  �رشوط  على  التفاو�ص  اإعادة  بايدن  يريد   .  2021 الثاين 

الإيرانية  الفر�ص لأن توافق احلكومة  ال�ساروخي؛ لكن  الإقليمية وبرناجمها  اإيران  اأن�سطة 

على طرح هذه الق�سايا على الطاولة معدومة، ل�سّيما بعد اغتيال زاده. ال�سيا�سة املتعلقة 

بامل�ساألة النووية حمرّية: لن يكون لإيران جمال للمناورة قبل النتخابات الرئا�سية الإيرانية 

يف حزيران 2021؛ ويف ذات الوقت، ُيكمل الكونغر�ص الأمريكي  �سيا�سة فر�ص عقوبات 

 7- Yosssi Kuperwasser, The United States and the Iranian Policy of Escalation, Jerusalem 
Center for Public Affairs Israeli Security, Regional Diplomacy, and International Law, No-
vember 2020. Jerusalem Center For Public Affairs (jcpa.org).
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.
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على اأن�سطة اإيران غري النووية، والتي �سيكون من ال�سعب اإزالتها

بالنظر اإىل هذه التحديات، واإذا كان بايدن جاًدا ب�ساأن رغبته يف تخفيف حّدة خماطر 

اأن  ميكن  التي  واقعية  الأكرث  النتيجة  تنازلت.  تقدمي  عليه  ف�سيتعني   ، اإيران  مع  ال�رشاع 

تتوقعها اإدارته هي اتفاقية »التجميد من اأجل التجميد« )اأي جتميد العقوبات مقابل جتميد 

اأكرث �سموًل. �سيكون حتقيق  اتفاقية  يليها يف وقت لحق مفاو�سات حول  التخ�سيب(، 

هذا الهدف الأكرث توا�سًعا اأمًرا �سعًبا �سيا�سًيا ، لأنه قد يتطلب من الإدارة تقدمي تخفيف 

التفاقية  املحظورة مبوجب  الأن�سطة  بع�ص  باإجراء  لإيران  ال�سماح  مع  للعقوبات  جزئي 

النووية لعام )201. علوة على ذلك ، لي�ص من الوا�سح باأّي حال من الأحوال اأن اإيران 

معنّية بالتجميد املوؤقت ، اأو اأنها �ستوقف تخ�سيب اليورانيوم اأو تخّف�ص خمزونها من هذه 

املواد.

قد ترغب الإدارة اجلديدة يف ا�ستك�ساف طرق اأخرى لتهدئة التوترات مع طهران ، 

اإن�ساء قناة خلفية ملناق�سة تدابري بناء الثقة ومنع ال�رشاع  مثل تقدمي امل�ساعدة الإن�سانية، اأو 

ملحاربة  ا�ستعداده  ُيظهر  اأن  فعليه   ، كرئي�ص  جناح  اأي  �سيحّقق  بايدن  كان  اإذا  املحتملة. 

.
)9(

اأولئك الذين يحاولون تقوي�سه

رابعًا: بايدن وقواعد اللعبة االإ�صرائيلية ــ الفل�صطينية المتغيرة

تغيري  يف  كبري  ب�سكل  الأو�سط  ال�رشق  يف  ترامب  دونالد  الرئي�ص  �سيا�سات  اأ�سهمت 

قواعد اللعبة يف املنطقة، على ال�سعيدين الفل�سطيني والإقليمي.

ب�سيادة  العرتاف  بعدم  للمطالبة  ترامب  اإدارة  نق�ص  هو  الآخر  الرئي�سي  التغيري  كان 

»اإ�رشائيل« على الأرا�سي التي ا�ستولت عليها يف حرب الأيام ال�ستة. كما اعرتفت الوليات 

»اإ�رشائيل«  مطالبة  اأحقّية  و�رّشعت  اجلولن،  مرتفعات  على  »اإ�رشائيل«  ب�سيادة  املتحدة 

بال�سيادة على القد�ص ال�رشقية و 0) يف املائة من يهودا وال�سامرة، مبا يف ذلك غور الأردن.

باأن  املزاعم  رف�ص  هي  ترامب  ولية  خلل  تغرّيت  التي  الأخرى  اللعب  قواعد 

.Ibid -8

Ibid. -9
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امل�ستوطنات الإ�رشائيلية يف يهودا وال�سامرة كانت غري �رشعية اأو غري قانونية، واأن التفاق 

�سيتطلب اإخلء بع�ص امل�ستوطنات، واأن الرتتيبات الأمنية التي �سيتم و�سعها يف امل�ستقبل 

الفل�سطينية  امل�سوؤولية  اأ�سا�ص  على  �ستكون  امل�ستقبلي  الفل�سطيني  والكيان  »اإ�رشائيل«  بني 

عن الأمن. ما ح�سل اأن الوليات املتحدة اعرتفت ب�رشعية ال�ستيطان الإ�رشائيلي يف يهودا 

وال�سامرة ، وبالحتياجات الأمنية لإ�رشائيل، والتي تتطلب ال�سيطرة الإ�رشائيلية على غور 

الأردن، وبتويّل »اإ�رشائيل« امل�سوؤولية الأمنية يف املنطقة باأكملها.

يعتقد قادتها  اإذ  ال�سعداء،  الفل�سطينية  ال�سلطة  تنّهدت  بايدن  انتخاب  اأنه بعد  الغريب 

اأنه يتعنّي  اأن ال�سغط عليهم �سوف يت�ساءل يف ظل اإدارة بايدن. ولكن هوؤلء يعون جّيداً 

ولهذا  ترامب.  ادارة  فر�ستها  التي  اجلديدة  والقواعد  اجلديد  الواقع  مع  التعامل  عليهم 

اأنهم �سي�ستاأنفون التن�سيق الأمني واملدين مع »اإ�رشائيل« )وهم ا�ستاأنفوه(، دون اأن  اأعلنوا 

ُتعلن »اإ�رشائيل« اأنها تتنازل عن نيتها ب�سط �سيادتها على اأجزاء من يهودا وال�سامرة.

الإدارات  اأهداف  عن  تختلف  ل  ال�سرتاتيجية  اأهدافهم  اأن  وم�ست�ساروه  بايدن  اأكد 

على  واحلفاظ  الأمنية  امل�ساعدة  وا�ستمرار  »اإ�رشائيل«،  اأمن  تعزيز  مقّدمتها  ال�سابقة، ويف 

التفّوق الع�سكري النوعي لإ�رشائيل، وحماربة نزع ال�رشعية عنها، والرتويج لتفاق لل�رشاع 

الإ�رشائيلي - الفل�سطيني على اأ�سا�ص �سيغة الدولتني - حتى لو كانوا مت�سّككني يف اإمكانية 

.
)10(

اإحراز تقدم كبري نحو هذا الهدف

لكن يف الواقع ، فاإن الإدارة اجلديدة، وبالنظر اإىل الواقع املتغري يف ال�رشق الأو�سط ، 

�سوف تتاأثر مبجموعة متنوعة من القيود. يبدو اأن اجلوانب املهمة لقواعد اللعبة اجلديدة 

ل رجوع فيها، ول �سيما تطبيع العلقات بني »اإ�رشائيل« والدول ال�سّنية الرباغماتية، التي 

رمبا قّدمت لإ�رشائيل اأ�سعاف ما كانت حتلم به.على �سبيل املثال، يف التفاقية مع الإمارات 

العربية املتحدة، اعرتفت الإمارات بوجود �سعب يهودي لأول مّرة، وهو يتعار�ص ب�سكل 

وا�سح مع لءات جامعة الدول العربية. 

الإدارة  تتجاهل  اأن  متاًما(  م�ستحيًل  يكن  مل  )واإن  املحتمل  غري  من  ذلك،  من  واأكرث 

اإنرت�سبت: ال�رشاع الفل�سطيني الإ�رشائيلي.. هل ُي�سلح بايدن ما دّمره ترامب، موقع قناة اجلزيرة القطرية،   -10
https://www.aljazeera.net        .2020 14 ت�رشين الثاين
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ب�سبب  الفل�سطينية  ال�سلطة  عن  امل�ساعدات  يقطع  )الذي  فور�ص  تايلور  قانون  اجلديدة 

مدفوعاتها لعائلت ال�سهداء والأ�رشى بذريعة قيامهم باأعمال اإرهابية(، وجتّدد امل�ساعدات 

املالية لل�سلطة. وقد يدفع هذا الأمر م�سوؤولو ال�سلطة لإجراء تغيريات يف نظام املدفوعات 

الدميقراطي  بت�سجيع من ن�سطاء احلزب  القانون ، وذلك  لل�سهداء والأ�رشى لتجّنب هذا 

املتعاطفني.

اأبيب،  تل  اإىل  الأمريكية  ال�سفارة  اإعادة  عن  �سيمتنع  بايدن  اأن  يبدو  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

اأو اإلغاء العرتاف بالقد�ص عا�سمة لإ�رشائيل، ومبرتفعات اجلولن كجزء من »اإ�رشائيل«. 

ويف حال بقي جمل�ص ال�سيوخ حتت �سيطرة اجلمهوريني ، ف�سيجد بايدن �سعوبة اأكرب يف 

م�ساعدة الفل�سطينيني، على الرغم من ال�سغوط املتوقعة من »املع�سكر التقدمي« يف حزبه.

اإلغاء مبادرة ترامب لل�سلم، والعودة اإىل الإ�سارة  اأو  باملقابل، قد يقوم بايدن بتجميد 

)بلغة  القانونية  ال�سلحية  اإىل  تفتقر  اأو  �رشعية  غري  اأنها  على  املناطق  امل�ستوطنات يف  اإىل 

قرار جمل�ص الأمن رقم 4))2 ، والذي �سمحت اإدارة اأوباما بتمريره(. قد يعيد بايدن تبّني 

خطة اأوباما- كريي لل�سلم 2014-)201 ، والتي ت�سّمنت مفهوًما اأمنًيا خطرًيا بالن�سبة 

لإ�رشائيل )»خطة األني« ، والتي من بني عيوبها العديدة اإيجاد وحدة من القوات اخلا�سة 

الفل�سطينية جمّهزة بطائرات هليكوبرت(.

 على اأّي حال، من املحتمل اأنه على الرغم من موقف بايدن املتعاطف مع »اإ�رشائيل«، 

.
)11(

فاإنه �سُيظهر موقًفا اأكرث انتقاًدا جتاهها، خ�سو�سًا باملقارنة مع ترامب

خام�صًا: بايدن وتقويم العالقات مع ال�صعودية

يف عهد دونالد ترامب، حِظيت العربية ال�سعودية بكل الهتمام والدعم وغ�ّص الطرف 

االعربية  كانت  بايدن،  انتخاب  بعد  لكن،  الإرهابية.  واأفعالها  وارتكاباتها  عن جرائمها 

ال�سعودية واحدة من الدول القليلة التى انتظرت فرتة طويلة اإىل حد ما حتى هّناأته بفوزه 

فى النتخابات . اأ�سدر امللك �سلمان وجنله، ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان، بيانًا عرب 

11- نبيل عمرو، بايدن والت�سوية الفل�سطينية ـ الإ�رشائيلية، موقع �سحيفة ال�رشق الأو�سط ال�سعودية، 12 ت�رشين 
/https://aawsat.com       .2020 الثاين
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وكالة الأنباء ال�سعودية، اأ�سادا فيه بالرئي�ص املنتخب بايدن ونائبته كامال هاري�ص، بعد اأكرث 

من 24 �ساعة من و�سوح فوز بايدن.

وعد بايدن بـ»اإعادة تقييم« علقة اأمريكا املمتدة مع ال�سعودية، والتي انحرفت يف عهد 

ترامب، خا�سة بعد مقتل ال�سحفي جمال خا�سقجي واحلرب يف اليمن. اعرتف ترامب 

يف وقت لحق لل�سحفي بوب وودوارد قائًل اإنه »متكن من اإنقاذ ويل العهد ال�سعودى 

النق�ص �سد  ترامب حق  ا�ستخدم  و�ساأنه«. كما  برتكه  الكوجنر�ص  اإقناع  بعدما متكن من 

قرار يف الكوجنر�ص من احلزبني كان �سُينهى دعم الوليات املتحدة للحرب التى تقودها 

.
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ال�سعودية يف اليمن، والذي بداأ خلل فرتة اإدارة اأوباما

يقول نيل كويليام، زميل م�سارك يف ت�ساتام هاو�ص يف لندن، اإن »القيادة يف ال�سعودية 

ت�سعر بالقلق من قيام اإدارة بايدن والكوجنر�ص باإجراء مراجعة كاملة للعلقات، مبا يف ذلك 

اإدارة بايدن هو  اأول ما �ستفعله  اأن  اأنه »يتوقع  اإعادة تقييم العلقات الدفاعية«. وي�سيف 

الداخلية واخلارجية. لذلك، مل يكن مفاجئًا  ال�سعودية  ال�سيا�سات  الإ�سارة ل�ستيائها من 

حتّوط الريا�ص وانتظارها لفرتة قبل تهنئة بايدن على انتخابه، نظراً لأن ترامب رف�ص بعناد 

يف  لكنه  النتخابات«؛  »�رشقة  حول  الزائفة  �رشخاته  و�سط  الأمر،  بادىء  النتائج  قبول 

النهاية �سلّم بحقيقة النتائج رغم امتعا�ص حلفائه يف ال�سعودية والإمارات. 

بـ»ح�سد  لقد وعد  اخلارجية.  بايدن  ل�سيا�سة  اختبار كبري  اأّول  ال�سعودية وكاأنها  تبدو 

الدميقراطيات يف العامل«، واأو�سح اأن اأمريكا لن تتخّلى عن مبادئها مّرة اأخرى ملجّرد �رشاء 

النفط اأو بيع الأ�سلحة.

اأمام هيلري كلينتون حمتملة، وقبل كل  ترامب  2016، عندما بدت خ�سارة  يف عام 

 Worldsلـ مقال  فى  حّنا،  وحيد  مايكل  جادل  ترامب،  رئا�سة  اأثارته  التي  ال�سخب 

Politics Review، باأن »الوقت قد حان لوا�سنطن لإعطاء الأولوية للحلفاء الآخرين 
فى ال�رشق الأو�سط«. وكتب قائًل اإن دعائم ا�سرتاتيجية الأمن الإقليمي لأمريكا يف ال�رشق 

ال�ستقرار؛  لعدم  الرئي�سية  العوامل  من  الواقع  يف  يعتربون  وال�سعودية،  كم�رش  الأو�سط، 

12- الوليات املتحدة ودول اخلليج.. هل ينتهي �سهر الع�سل مبجيء بايدن؟ موقع  دويت�سه فيله الأملاين بالعربي، 
https://www.dw.com/ar          .2020 .9 ت�رشين الثاين
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ويف كثري من احلالت تقّو�ص امل�سالح الأمريكية. وبدًل من ذلك، يجب على الوليات 

العربية  العراق والإمارات  اإرادة وقدرات، وبالتحديد  اإىل �رشكاء لديهم  اأن تنظر  املتحدة 

 .
)1((

املتحدة

�صاد�صًا: اإدارة بايدن وتراجع االهتمام بال�صرق االأو�صط 

من املوؤكد اأن مرتبة ال�رشق الأو�سط �ستنخف�ص يف عهد بايدن. اأحد كبار امل�ست�سارين 

اأن  يتوقع  التحدث ب�رشاحة عن احلملة-  ا�سمه حتى يتمكن من  -الذي طلب عدم ذكر 

يكون ال�رشق الأو�سط »رابًعا بعيًدا« يف ترتيب الأولويات، بعد اأوروبا ومنطقتي املحيطني 

الهندي والهادئ واأمريكا اللتينية. ومع ذلك، يتمتع بايدن بعلقات عميقة مع املنطقة، 

ومن غري املرّجح اأن يدير ظهره للقادة والدول الذين عمل معهم عن كثب لأعوام.

ميّثل العراق بالن�سبة لكٍل من التقدميني والواقعيني يف اأمريكا، املثال الكامل للم�ستنقع 

الذي حتتاج الوليات املتحدة اإىل تخلي�ص نف�سها منه متاًما.  يعتقد بايدن، وفًقا مل�ساعده 

واأن  للجهاديني،  ومفاجئ  كبري  �سعود  دون  للحيلولة  فر�سة  »لديه  العراق  اأن  ال�سابق، 

يكون مب�رّشاً ب�رشق اأو�سط اأقل ا�ستقطاًبا واأكرث تعددّية، اإذا فهموا الأمور ب�سكل �سحيح«.  

املعتدلة مثل  الدول  العلقات الأمريكية مع  ا على تقوية  اأي�سً بايدن  اأن يعمل  من املحتمل 

.
)14(

الأردن، الذي كاد ُيده�ص تقريًبا يف اندفاع ترامب لحت�سان العرب الأثرياء

اإىل تطبيع  اإنه �سي�سعى  القول  للتفكري يف تطلعات بايدن هي  اأف�سل طريقة  رمبا تكون 

العلقات الأمريكية مع ال�رشق الأو�سط. ولن يكون ب�سدد طلب ال�سيء نف�سه الذي طلبه 

اأوباما، لكنه لن يت�سامح مع ما ت�سامح معه ترامب اأي�سًا. ومن غري املرّجح اأن يرفع �سقف 

التوقعات اأو يحّطمها؛ لن ي�سحب جميع القوات الأمريكية من العراق اأو �سورية اأو من 

�سبكة القواعد الأمريكية حول املنطقة، لكنه �سيكون حذًرا جًدا عندما يتعلق الأمر بن�رشها 

يف خ�سم حرب اأهلية. واإذا كان حمظوًظا، ف�سوف يحّقق حلم العديد من اأ�سلفه بعدم اإيلء 

)1- املرجع ذاته
نان اأوجلن، بايدن ل ي�سعه جتاهل اأردوغان، لكن با�ستطاعته اإبقاء العلقات الأمريكية- 14- مايكل �سينغ و �سِ

الرتكية على امل�سار ال�سحيح، معهد وا�سنطن ل�سيا�سات ال�رشق الأدنى بالعربي، 17 ت�رشين الثاين 2020.

https://www.washingtoninstitute.org/ar
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املنطقة اهتماًما اأكرث مّما ت�ستحق.

املنطقة مقارنة  يتعلق مبلفات  فيما  نهًجا موّحًدا  الإدارة اجلديدة  تعتمد  اأن  املتوقع  من 

التي غالبًا ما  كانت اهدافها ع�سوائية واجتهادية.  �سوريا غابت ب�سكل  باإدارة ترامب، 

ملحوظ عن حملة بايدن النتخابية، على الرغم من وجود القوات الأمريكية على الأر�ص. 

مل يقل فريق بايدن الكثري ب�ساأن هذه الق�سية �سوى اأنه لن ين�سحب من �سوريا.

من املرّجح اأن يحافظ بايدن اإىل حٍد كبرٍي على نهج مماثل: كالإبقاء على وجود ع�سكري 

�سغري يف �سمال �رشق �سوريا )واإن كان ذلك مع دعم اأكرب لقوات �سوريا الدميقراطية التي 

يهيمن عليها الأكراد ، والتي تخلى عنها ترامب اإىل حٍد كبري(،  اإ�سافة اىل دعم العملية 

ال�سيا�سية للأمم املتحدة،  والإبقاء على العقوبات على �سوريا.

عودة  ملنع  والعراق  �سوريا  يف  اأمريكا  حللفاء  متجّدًدا  ع�سكريًا  دعًما  بايدن  ُيقّدم  قد 

 ، والعراق  �سوريا  يف  امل�ستمر  الأمريكي  الوجود  هذا  �سيعّزز  بدوره  وهذا  »داع�ص«. 

 .
)1((

و�سُيحّمل الأوروبيني م�سوؤولية اأكرب

اإيران  �سّد  الأق�سى  الأمريكي  القت�سادي  ال�سغط  اأن  بايدن  يعي  ذلك،  من  اأكرث 

اأن ي�سعف، حيث ُتظهر الإدارة اعرتاًفا  وحلفائها، مبا يف ذلك يف العراق ولبنان، ميكن 

اأكرب بالتاأثري املزعزع لل�ستقرار على هذه البلدان  وهو حتّول يجب اأن ي�ّسجعه الأوروبيون 

اأي�سًا.

من  وخوف  بتوتر  �سك  بل  واأنقرة  وا�سنطن  بني  العلقات  �ستنطلق  لرتكيا،  بالن�سبة 

اجلانبني. من املحتمل اأن تكون هناك مراجعة لل�سيا�سة الأمريكية من ِقبل بايدن ب�ساأن تركيا، 

يتبعها عر�ص لإعادة �سبط العلقات وتقوميها من جديد . لدى اأنقرة قلقان رئي�سيان ب�ساأن 

اإدخال  �سيعيد  بايدن  اأن  من  اخلوف  الأول هو  اجلديدة؛  الإدارة  مع  امل�ستقبلية  العلقات 

اأن  اأنقرة  الدميقراطية وخطاب تعزيز حقوق الإن�سان يف العلقات الثنائية. ثانًيا، تخ�سى 

البحر  ليبيا و�رشق  تركيا يف  �سيا�سات احتواء  ال�ساعدة، ودعم  تركيا  تقييد  بايدن  يحاول 

املتو�سط و�سوريا.

)1- املرجع ذاته.
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�سيكون على راأ�ص جدول الأعمال �رشاء تركيا ملنظومة S-400 من رو�سيا، وما اإذا كان 

على  اأمريكا  فر�ستها  التي  تلك  تركيا، غري  على   )CAATSA( عقوبات  �سيفر�ص  بايدن 

رئا�سة ال�سناعات الع�سكرية يف منت�سف كانون الأول املا�سي. ويف حني اأن الكوجنر�ص ل 

يزال ُم�رشاً على هذه امل�ساألة، فمن املرّجح اأن تكون لدى اإدارة بايدن خماوف من اأن فر�ص 

عقوبات على تركيا �سيعزل حليًفا مهًما يف الناتو.

تاأمل اأنقرة اأن تتمكن من الدخول يف مفاو�سات بيد قوية ، با�ستخدام �سواريخ اإ�ص 

-400 وعلقات تركيا مع رو�سيا كو�سيلة �سغط. لكن من املتوقع اأن ت�سوء الأمور قبل اأن 

تتح�سن. بعد حرمان اأنقرة من درع ترامب ، ت�سعر اأنقرة بالقلق من اأن يكون للكونغر�ص 

الأمريكي الغا�سب يد اأكرث حرّية يف اتخاذ اإجراءات �سد تركيا.

تركيا  مع  التعامل  يف  الثابتة  الغربية  اليد  ت�سبح  اأن   - خيارين  لأوروبا  يرتك  هذا  كّل 

ملوازنة ال�سطرابات يف حمادثة اأنقرة ووا�سنطن، اأو اأن حتذو حذو الوليات املتحدة، مبا يف 

.
)16(

ذلك اإمكانية فر�ص عقوبات

هذه لي�ست جمّرد م�ساألة ما اإذا كان ميكن للحتاد الأوروبي اأن يف�سل علقته مع تركيا 

مع  تفعله  اأن  اأوروبا  تريد  ما  حول  اأكرب  وجودي  �سوؤال  اإنه  املتحدة.  الوليات  نهج  من 

ب�ساأن  اأوروبا  داخل  الراأي  يف  خلفات  هناك  اأن  �سك  ل  وا�سح.  غري  واجلواب  تركيا. 

امل�سار الذي يجب اتباعه. تريد دول مثل فرن�سا احتواء تركيا ال�ساعدة ، بينما تقبل اأملانيا 

طموحات تركيا كحقيقة من حقائق احلياة وتريد اإنقاذ العلقة الأو�سع. يف كل الحوال 

يجب اأن تبداأ اأوروبا بتاأمني موقف اإجماع اأف�سل بني الدول الرئي�سية.

اال�صتنتاجات 

على الرغم من اأن بايدن �سيكون على الأرجح اأبطاأ يف التعامل مع ال�رشق الأو�سط مّما 

�سرتّكز  التي  اجلديدة  للإدارة  منخف�سة  اأولوية  ذات  �ستكون  املنطقة  لأن  البع�ص،  يتوقعه 

اخلارجية  وال�سيا�سة  واخلارجي،  الداخلي  بُبعديها  كوفيد-19،  جائحة  مع  التعامل  على 

العلقة بني تركيا والوليات املتحدة يف ظل اإدارة جو بايدن،  تتدهور  الأمريكية: هل  نتائج النتخابات   -16
https://www.bbc.com/arabic           . 2020 موقع بي بي �سي العربي، 12 ت�رشين الثاين
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الأمريكية جتاه اآ�سيا واأوروبا والأمريكيتني، فاإنه �سي�سعى اإىل اإ�سلح الأ�رشار التي �سّببها 

ترامب يف ال�رشق الأو�سط، حيث يرى بايدن اأن  �سيا�سات اإدارة ترامب يف املنطقة خلل 

ال�سنوات املا�سية  زادت من خماطر احلرب و�سمحت لإيران باإعادة ت�سغيل برناجمها النووي، 

وجعلت اآفاق »ال�سلم« الفل�سطيني-الإ�رشائيلي بعيدة ب�سكل متزايد.

قد يعتمد بايدن ا�سرتاتيجية اأكرث متا�سكًا لإنهاء احلروب اللنهائية يف املنطقة والعودة اإىل 

اخليار الدبلوما�سي للتعامل مع اأزماتها، وحتديداً مع طهران.

وميكن لبايدن الِبناء على اإرث الرئي�ص ترامب يف منطقة ال�رشق الأو�سط يف ق�سايا معينة، 

ل �سّيما بعد جناحه يف حتقيق تغيريات يف بع�ص امللفات اجلامدة يف املنطقة منذ �سنوات.

لقد اأ�سبح ال�رشق الأو�سط »اأقل اأهمية ب�سكل ملحوظ« بالن�سبة للوليات املتحدة مّما 

كان عليه يف ال�سابق، على حد تعبري مقال اأثار الكثري من النقا�ص يف العام 2019، للكاتبتني 

تامارا كوفمان ويت�ص، امل�سوؤولة ال�سابقة يف وزارة اخلارجية يف عهد الرئي�ص باراك اأوباما، 

الكاتبتان  اأوباما، حيث خل�ست  البنتاغون يف عهد  ال�سابقة يف  امل�سوؤولة  ومارا كارلني، 

يف مقالهما اإىل اأن الوقت قد حان »لو�سع حد للتفكري املتمّني« حول قدرة وا�سنطن على 

التاأثري على الديناميات الداخلية اأو احل�سابات اخلارجية للجهات الفاعلة يف الإقليم.«

بايدن،  للرئا�سة، جو  الدميقراطي  املر�ّسح  التي �سريثها  الأو�سط  ال�رشق  هذه هي مهمة 

و�سيكون يف و�سع اأف�سل كثرياً عندما يتبّنى اقرتاح ويت�ص وكارلني “بالتمحور” بعيًدا عن 

الهو�ص اجليلي بهذه املنطقة امل�ستع�سية مقارنة باأوباما، الذي جّرته اإىل املنطقة مّرة اأخرى 

احلروب الأهلية يف ليبيا و�سورية وقيام دولة اخللفة املزعومة التي اأ�ّس�سها تنظيم »داع�ص« 

الإرهابي يف �سورية والعراق. ومن املرّجح اأن ي�ستفيد بايدن من هذه الفر�سة، واإن مل يكن 

بدرجة تر�سي الواقعيني والتقدميني الذين يرغبون يف روؤية الوليات املتحدة وهي تنهي 

وجودها الع�سكري متامًا يف املنطقة.
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ال�سيبرانّية:

الحرب الخفّية في المنطقة المظلمة

❋
د. روال حطيط

الـمقّدمــة

انت�شار �شبكة الإنرتنت، زاد اعتماد  التي جتّلت يف  الرقمّية  املعلومات  منذ بدء ثورة 

من  ال�شتفادة  على  مداها  يقت�رص  مل  الثورة  عليها. وهذه  والأفراد  واملجموعات  الدول 

تقنّيات دمج ال�شوت وال�شورة، ومل تعد جمرد اأداة ات�شال وتوا�شل بني طرفني حمّددين، 

بل باتت بحكم انفتاحها ومرونة الإبحار داخلها، »و�شًطا« تعتمل يف »ف�شائه« البّوابات 

واملواقع واملدّونات، ل بل احلروب الإلكرتونّية، جّراء ا�شتحداث برامج اإلكرتونّية معّدة 

مالمح  وتر�شم   .
(1(

(cyber( بال�شايرب  اخت�شاًرا  ُتعرف  تطويرها،  اأو  ع�شكرّية  لأغرا�ض 

احلروب يف القرن القادم حروب خفّية تقاد يف الظّل، من خالل �شا�شة حا�شوب، غّيت 

 
ّ
علمي خياٍل  فيلم  وكاأّنه  الأمر  يبدو  اإذ  نوع جديد،  من  عاملّية  �شيطرة  وفر�شت  الواقع 

اأبدعت هوليوود يف اإخراجه؛ ولكن نحن يف القرن الـ21، وقد اأ�شبح الأمر ممكًنا ب�شكل 

ي�شعب ت�شديقه، فلم يعد الأمر مقت�رًصا على الأفالم بل �شار حقيقة وال�شالح معلومة، 

اأّما الف�شاء فهو قائم على التكنولوجيا؛ اإّنها قّوة جديدة فاقت بهدوئها احلرب الباردة، 

واأدخلت لل�شاحة جنوًدا غي مرئّيني، وهذا ي�شتلزم تغيي ال�شرتاتيجّية يف اجتاه الت�شعيد 

مع قوى اأخرى معادية ن�شطة يف �شاحة احلرب ال�شيربانّية، اأو ما ُعرف بحرب الأ�شفار 

ة للدول  القّوات اخلا�شّ اأعوام فرق من  اأكرث من ع�رصة  التي حتاربت عليها منذ  والآحاد 

❋ باحثة لبنانية.

1- هناك عدد من الرتجمات العربّية مل�شطلح، Cyber منها: املعلوماتي، والفرتا�شي، وال�شيرباين، والرقمي؛ 
غي اأّنه يف هذا البحث مت ا�شتخدام لفظ “�شيرباين” بو�شفه الرتجمة الأقرب اإىل الكلمة الإجنليزية.
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 املجّندين ح�شب اللزوم، ما ي�شّكل اأحد اأهّم 
(2(

الكربى وجمموعات من قرا�شنة املعلومات

التحّديات الراهنة، وبالأخ�ّض يف حتديد طبيعتها اأو عنا�رصها، ف�شاًل عّما يرتتب عليها من 

تبعات، �شّيما اأّنها حرب امل�شتقبل؛ وهي من اأخطر احلروب التي تختلف عن كّل الأجيال 

بها  وتفاجاأ  اأو هدفها. كما  الهجمة  ال�شابقة من احلروب كونها جمهولة من حيث جهة 

الدولة امل�شتهدفة بعد حدوثها. 

فما هي احلروب ال�شيربانّية؟ كيف ن�شاأت؟ ومن ي�شّغلها؟ هل ميكن اأن ُت�شّنف �شمن 

و�شائل القتال وطرقها؟ اأّي تغيي اأحدثته الهجمات ال�شيربانّية على مفهوَمي القّوة وال�رصاع 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  الأبرز بني  املواجهات  يف عاملنا احلديث؟ وماذا عن حدود 

اأمنها  الدول حلماية  ا�شرتاتيجّيات  هي  وما  ثانية؟  من جهة  واإيران  من جهة  و»اإ�رصائّيل« 

الهجمات  ملواجهة  كافية  الكال�شيكّية  ال�شرتاتيجّيات  وهل  ال�شيرباين؟  الف�شاء  ع�رص  يف 

ال�شيربانّية؟ اإ�شكالّيات كثية ُتطرح، �شوف نحاول يف هذا البحث مقاربة اأهمها.

النا�ض خلطورة  توعية  اإىل  ال�شيربانّية  مقاربة مو�شوع احلرب  يهدف يف  البحث  فهذا 

من  فقط  ولي�ض  الفرد  من  يبداأ  والأمر  لها.  والت�شّدي  ال�شتعداد  و�رصورة  احلرب،  هذه 

والّت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الالمتناهي  الأفراد  ا�شتخدام  تنامي  ظّل  يف  الدولة، 

هذا  يف  وبناءها  املواطنني  قدرات  تنمية  ي�شتوجب  ما  اأ�شا�شي،  ب�شكل  عليها  والعتماد 

ة اأّنها، بحكم م�شتوى تقّدمها املتعرث، ل ت�شتطيع مواكبة التطّور ال�رصيع يف  ال�شاأن، وخا�شّ

و�شائل التكنولوجيا احلديثة والت�شالت؛ لذلك فهي تعاين �شلبّياتها فقط. من هنا ل بّد 

2- الهاكرز: لقب ُيطلق على كّل من هو عبقري خبي يف احلوا�شيب والأنونيمو�ض: هي جمموعة قليلة تعمل يف 
جمال الخرتاق الربجمي؛ ومع بداية عام 2008م اأ�شبحت جماعات الأنونيمو�ض ُمتعلقة ب�شكل متزايد بالعمل 

اجلماعي العاملي لالخرتاق.

الكراكرز: هم اأنا�ض يخرتقون احلوا�شيب ال�شخ�شي وغيها من حوا�شيب ال�رصكات.. اإلخ، ومن اأ�شباب القتحام: 

اأو  املخرتق،  اىل ح�شاب  ما وحتويله  �شخ�ض  من ح�شاب  اأموال  �رصقة  اأو  بنك،  من  نقود  ك�رصقة  مادية  اأ�شباب 

للهواية، اأو لإبراز القدرات والتفاخ، مثل طالب اجلامعات الذين يدر�شون الربجمة ويخرتقون حوا�شيب بع�شهم 

للتفاخر بالقدرة على الخرتاق . والكراكرز درجات، فمنهم اخلبي: وهو ي�شتطيع اأن يتحكم باجلهاز بالكامل 

ك؛ واملبتدئ: وهو  وميكنه حتريك املاو�ض دون اأن حتّركه اأنت وي�شتطيع اأن ميحو كل جمّلداتك اأو اأي اأ�شياء تخ�شّ

اأكرث خطًرا من اخلبي، لأنه غي جميد لالخرتاق، ول يعرف ما يفعل، وميكن اأن ميحو اأو يحدث م�شاكل يف نظام 

الت�شغيل اخلا�ض بك ل ميكن اإ�شالحها ب�رصعة.
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من مقاربة املو�شوع بدًءا بالتعريفات العاّمة، ومن ثم الإجابة عن ت�شاوؤلت البحث، لكي 

يكون املو�شوع يف متناول �رصيحة كبية من القّراء.

اأّوًل: ال�صيبرانّية )لغة وا�صطالًحا(

من اأجل الوقوف على مفهوم ال�شيربانّية، �شنبحث يف نطاق تعريفها لغَة وا�شطالًحا يف 

ون يف القانون الدويّل العام، وخرباء تكنولوجيا  �شوء املعاجم اللغويّة، وما اأدرجه املخت�شّ

املعلومات.

في اللغة 

كلمة �شايرب )Cyber) يونانّية الأ�شل، وترجع اإىل م�شطلح »kybernetes« الذي ورد 

.
(((

، ويعني القيادة اأو التحّكم عن بعد
ّ
بداية يف موؤّلفات اخليال العلمي

، وهو 
(4(

(Cybernetics( وال�شيربانّية يف قامو�ض )املورد) هي علم ال�شبط ، وم�شدرها

م�شدر يتطابق مع مفهوم الهجمات ال�شيربانّية، اأي �شبط الأ�شياء عن ُبعد وال�شيطرة عليها. 

ويرن  نوربرت  الريا�شّيات  عامل  هو  ال�شيربانّية  م�شطلح  ا�شتخدم  من  اأّول  اإن 

)Norbert wiener)، وذلك يف العام ١٩٤٨، يف اأثناء درا�شته مو�شوع القيادة وال�شيطرة 

.
(((

والت�شال يف عامل احليوان، ف�شاًل عن حقل الهند�شة امليكانيكية

اختيار  يف  يواجهونه  حتديًّا  ثّمة  اأّن  جند  العربّية،  اللغة  يف  ني  املخت�شّ اإىل  وبالرجوع 

م�شطلح مقارب مل�شطلح )Cyber) يف اللغة الإجنليزية، لعدم وجود م�شطلح مناظر له يف 

اللغة العربّية. بيد اأّن الرتجمة العربية لعنوان اتفاقّية جمل�ض اأوروبا املتعلقة باجلرمية ال�شيربانّية 

كانت ترجمة �شائبة، اإذ ُترِجم العنوان )Cybercrime on Conven) اإىل اللغة العربّية: 

.
(6(

)التفاقّية املتعّلقة باجلرمية الإلكرتونّية)

3- Julia Cresswell, «Oxford Dictionary of word Origins: Cybernetics», Oxford Reference 
Online, Oxford University Press, 2010.

4- مني البعلبكي،" املورد: قامو�ض اإنكليزي –عربي"، دار العلم للماليني، بيوت، 2004 �ض 4)2
5 -Norbert Wiener, «Cybernetic or control communication in the animal and the machine, 
M.I.T, Press, Second Edition, Cambridge, Massachusetts, 1948.

6- جمل�ض اأوروبا،" اتفاقية جمل�ض اأوروبا املتعلق باجلرمية الإلكرتونّية"، جمموعة املعاهدات الأوروبية رقم )18، 
بوداب�شت عام 2001.
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 م�شطلح ال�شيربانّية بالقول: »هجوم 
ّ
فيما عّرف قامو�ض م�شطلحات الأمن املعلوماتي

عرب الف�شاء الإلكرتويّن يهدف اإىل ال�شيطرة على مواقع اإلكرتونّية اأو بنى حممية اإلكرتونّيا، 

.
(((

لتعطيلها اأو تدميها اأو الإ�رصار بها«

اأّما �شبب اعتماد هذا البحث »م�شطلَح ال�شيربانّية« الذي ا�شتخدمه نوربرت ويرن يف 

كتابه الذي ذكرناه �شابقا )Cybernetic) ، فهو لعدم وجود م�شطلح متفق عليه يف اللغة 

العربّية من جهة، ولأّن الوثائق ال�شادرة عن الأمم املتحدة باللغة العربّية ا�شتخدمت م�شطلح 

.
(8(

»ال�شيربانّية« ذاته من جهة اأخرى

ا�صطالًحا

ال�شيربانّية   الهجمات  م�شطلح  فنجد  البحث؛  مو�شوع  م�شطلحات حول  عّدة  تربز 

 ،
(9(

 (Cyber Space( ال�شيربايّن  الف�شاء  م�شطلح  تبّنى  من  ومنهم   ،(Cyber Attack(

بال�شتناد اإىل املحيط الذي جتري فيه العملّيات ال�شيربانّية النا�شئة عن اأداء اأنظمة اإلكرتونّية 

اإلكرتونّيا وجمعها وحتليلها، ومن ثّم اتخاذ اإجراءات  مهّمتها تتّبع املعلومات التي تعمل 

وتبّنى   .
(10(

الغر�ض لهذا  �شة  خم�شّ اأخرى  اإلكرتونّية  اأنظمة  طريق  عن  ملهاجمتها  حمّددة 

7- Richard Kissel, “Glassory of Key Information Security Terms", National Institute of Stan-
dards and technology, U.S Department of Commerce ", Revision, 2, May, 2013, p.57
ُينظر على �شبيل املثال: مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية: "تقرير اخلرباء املعني باإجراء درا�شة   -8
�شاملة عن اجلرمية ال�شيربانية، درا�شة �شاملة عن م�شكلة اجلرمية ال�شيربانية والتدابي التي تتخذها الدول الأع�شاء 

UNODC/CCPCJ/  : الوثيقة   ،  201( عام  فييّنا  لها"،  للت�شدي  اخلا�ض  والقطاع  الدويل  واملجتمع 

EG.4/201(/2
الف�شاء الإلكرتويّن والإنرتنت، يف حني اأن النرتنت هو الو�شيط الذى تقوم من خالله  بني  البع�ض  يخلط   -9
بتلبية جميع اأغرا�شك املتعددة، ما بني �رصاء الكتب من موقع اأمازون ومتابعة بع�ض الأفالم وغيها... والعديد 

من اخلدمات املقّدمة من �رصكة مايكرو�شوفت متاحة على الإنرتنت، والربامج املختلفة واخلدمات متاحة على 

الإنرتنت اأي�شًا؛ ولكن الف�شاء الإلكرتويّن اأبعد من ذلك، على الرغم اأّن ُبنيته اأ�شا�شها الإنرتنت، ولكنه اأكرث ثراًء؛ 

واأ�شبح الف�شاء الإلكرتويّن جمتمًعا يتفاعل فيه املواطنني عن طريق ال�شبكات، ول يوجد خط فا�شل بني الف�شاء 

التفرقة، يكون بحكم اخلربة والتعامالت والفئة العمرية  . لورن�ض ل�شيج  الإلكرتويّن والإنرتنت، ولكن معيار 

، الكود املنّظم للف�شاء الإلكرتويّن ، ترجمة : حممد �شعد طنطاوي ، ط 2 ) القاهرة : موؤ�ش�شة هنداوي للتعليم 

والثقافة ، 2006 ) �ض 1) .

10 - James A. Lewis, "Sovereignty and the role of Government in Cyberspace", Center for 
Strategic and International Studies Journal, Spring Summer, Vol: XVI, Issue II, 2010, P.56.
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اآخرون م�شطلح احلرب ال�شيربانّية )Cyber Warfare)   بال�شتناد اإىل اأيديولوجيا اأمنّية 

 اأو الع�شكرّي جتاه )العدو 
ّ
اأو ع�شكريّة ت�شع منهاًجا لتحقيق اأهداف على ال�شعيد الأمني

كونها  ال�شيربانّية«  »الهجمات  م�شطلح  نعتمد  �شوف  البحث  هذا  ويف   
(11(

املفرت�ض).

 – ال�شيربانّية  بالهجمات  فاملق�شود  الدول؛  م�شتوى  املعا�ض على  احلايل  الواقع  اإىل  اأقرب 

وهو اأ�شهر تعريف لها- »اأّنها الأفعال ال�شادرة من اأجهزة احلا�شوب و�شبكات املعلومات 

التابعة لدولة ما ب�شكل منّظم ومدرو�ض على اأجهزة حا�شوب و�شبكات معلومات لدولة 

.»
(14(

، اأو التوجيه
(1((

 Sabotage اأو التخريب ،Espionage 
(12(

اأخرى، بغر�ض التج�ّش�ض

ومن املمكن اأن تكون الهجمات ال�شيربانّية و�شيلة وطريقة يف الوقت نف�شه. وبعبارة 

العملّيات  توجيه  يف  ُت�شهم  فقد  ا�شتخدامها؛  من  الهدف  على  ذلك  يعتمد  اأخرى، 

 ،(Drawn( طّيار   دون  من  الطائرات  اأو  املدى  بعيدة  كال�شواريخ  الأخرى،  الع�شكرّية 

لتحديد اأهداف ع�شكرّية منتخبة وتدميها، اأو لتعطيل اأجهزة الك�شف املبكر للهجمات 

التي يقوم بها �شالح جّو معاٍد، اأو وقف عملّيات الت�شال يف املطارات الع�شكريّة اأو املدنّية 

)الهجوم الذي قامت به »اإ�رصائيل« عام )200 على �شوريا، اإذ توقفت اأجهزة الرادار وباقي 

منظومات الت�شال يف املطارات الع�شكريّة واملدنّية عن العمل يف اأثناء الهجوم الذي نّفذه 

�شالح اجلو التابع لها على مواقع �شورّية زعمت اإ�رصائيل اأّنها من�شاآت؛ و يف هذه احلالة ُيعّد 

الهجوم ال�شيربايّن طريقة قتالية، اإذ يدخل �شمن اخلطط الع�شكريّة ملفاعل نووّي، وبالتايل 

(1((
هو طريقة قتالّية).

وعلى العك�ض، قد تكون الهجمات ال�شيربانّية و�شيلة قتالّية من خالل ا�شتخدامها بذاتها 

للت�شّلل اإىل اأنظمة اإلكرتونّية ُمعّدة حلماية اأو لتنظيم �شي عمل من�شاآت حيوية، كمحطات 

11 - Shin, Beomchul," The Cyber Warfare and the Right of Self –Defense: Legal Perspectives 
and the Case of the United States, IFANS, Vol.19, No1, June 2011, p.104
�رصقة  بهدف  واأنظمتها  وحوا�شيبها،  العنكبوتية  ال�شبكات  عمل  لتعطيل  �رصعية  غي  طرق  ُت�شتخدم   -  12

معلومات �رّصية من موؤ�ش�شات اخل�شم اأو الأفراد ونقلها اإىل ال�شديق ال�شيا�شي، اأو الع�شكري اأو املايل.

الطبيعية  عملياتها  تعطيل  بهدف  التخريب  خلطر  واملالية  الع�شكرية  الأنظمة  حوا�شيب  تتعر�ض  قد   -  1(
وجتهيزاتها.

14 - K.Saalbach,» Cyber War, Methods and Practice», Version 9.0, University of Osna-
bruck-17 Jun 2014, p.6-
15 - Thomas Rid and Peter Mcburney, op.cit, P.6
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اأو و�شائل النقل كاملطارات، بهدف تطويعها وال�شيطرة  اأو ال�شدود  توليد الطاقة النووية 

عليها، لتدمي ذاتها بذاتها من خالل تغذيتها مبعلومات خاطئة لأجهزة التحّكم واحلماية 

الإلكرتونّية )ما تعّر�شت اإليه حمطة )نطانز) النوويّة الإيرانّية من هجوم �شيرباين عام 2009، 

 ، (Stuxnet( واأعلنت عنه الوليات املتحدة يف العام 2011، اإذ ا�شتخدمت برناجًما ُيدعى

ا من العملّيات احل�ّشا�شة واأحلق اأ�رصاًرا جزئّية يف عملّيات تخ�شيب اليورانيوم؛  عّطل بع�شً

.
(16(

وهو ما ميكن معه عّد هذا الهجوم �شابقة يف حقل الهجمات ال�شيربانّية)

اإّنا يعتمد التمييز بني و�شائل القتال وطرائقه على الهدف من ا�شتخدامها والنتيجة التي 

�شتوؤّديها. فكّلما كانت تت�شّبب بطريق مبا�رص اأو غي مبا�رص بقتل اأو جرح اأو تدمي اأو تعطيل 

فُتعّد  ا�شُتخدمت كجزء من خمّطط ع�شكرّي  اإذا  اأّما  قتالّية؛  ، ُعّدت و�شيلة 
ّ
اأو جزئي كّلي 

؛ وهو ما تّت�شف به الهجمات ال�شيربانّية يف 
(1((

طريقة قتالّية تخ�شع للنظام القانويّن الدويّل

الثنني مًعا.

ثانًيا: طرائق الهجمات ال�صيبرانّية

اجلنود  ت�شّم  التي  ال�شيربانّية  الوحدات  على  اأ�شا�شًا  ال�شيربانّية  الهجمات  تعتمد 

�شة،  ال�شيربانّيني، وهم يف الأ�شل قرا�شنة رقمّيون يتّم ا�شتخدامهم على �شكل فرق متخ�شّ

واإعطاءهم اإمكانات لوج�شتّية و�شيفرات على �شبكات املعلومات، وتوجيههم لأغرا�ض 

الكهرباء،  املياه،  الطاقة،  )�شبكات  احل�ّشا�شة  املعلومات  �شبكات  كّل  مراقبة  مثل  حمّددة، 

اأو  التج�ّش�ض،  اأو  هجمات،  اأّي  على  الرّد  اأو  البنوك..)،  يف  املالّية  الأمور  الت�شالت، 

توجيه راأي العام لدول معادية. وكانت معظم الهجمات الإلكرتونّية �شابًقا ُت�شّن بوا�شطة 

اأ�شخا�ض اأو مربجمني لأهداف �شخ�شّية؛ اأّما يف العقدين الأخيين، فقد دخلت املنّظمات 

الأمنّية واحلكومات اإىل هذه ال�شاحة، واأخذت ُتنفق املاليني لتطوير قدراتها وبناء جيو�ض 

16 - Michael Gervais, “Cyber Attacks and the Laws of War", Berkeley Journal of Interna-
tional Law", Vol: 30, Issue .2, Article 6, 2012, p.46
املادة )1)) من الربوتوكول الإ�شايف الأول للقانون الدويل  لعام ))19، الهجوم امل�شّلح على  )1 - عّرفت 
نحوين اثنني؛ الأول يف )) الفقرة ))/اأ)، وي�شي اإىل الو�شيلة القتالية: والهجوم ق�شفًا بالقنابل اأيًا كانت الطرق 

والو�شائل....)؛ اأما الثاين، في�شي اإىل طريقة القتال؛ وذلك يف الفقرة ))/ب):) والهجوم الذي ميكن اأن يتوقع 

منه اأن ي�شّبب خ�شارة يف اأرواح املدنيني اأو يوقع اإ�شابات بهم اأو اأ�رصاراً بالأعيان املدنية...).
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واأمريكا  »اإ�رصائيل«  وبرزت  امل�شاّدة.  الهجمات  و�شّن  من�شاآتها  عن  للدفاع  اإلكرتونّية 

الدول  مقّدمة  يف  وفرن�شا  ال�شمالّية  وكوريا  املّتحدة  واململكة  واإيران  ورو�شيا  وال�شني 

املتقّدمة يف تقنّيات احلرب الإلكرتونّية.

تنق�شم الهجمات ال�شيربانّية اىل نوعني رئي�شني:

1-  هجمات تعطيل جهاز الكمبيوتر امل�شتهدف. 
اإىل بيانات جهاز الكمبيوتر امل�شتهدف،  2-  هجمات يكون الغر�ض منها الو�شول 

ورمبا احل�شول على امتيازات امل�شوؤول عنه.

ومن طرائق الهجمات ال�شيربانّية نذكر:

- الطريقة الأولى:

ز  وتعزَّ م�شتخدمني.  لعّدة  الرتا�شل  برامج  طريق  عن  وا�شع  ب�شكل  روابط  اإر�شال 

القرا�شنة  متّكن  حيث  يفتحها،  من  كّل  بح�شاب  التحّكم  تتيح  بخا�شّية  الر�شائل  هذه 

الإلكرتونّيني من الو�شول اإىل بيانات امل�شتخدمني وح�شاباتهم امل�رصفّية حتى، اأو كلمات 

�رّص تابعة لهيئات حكومّية ر�شمّية.

- الطريقة الثانية:

اأن ُيجّهز الهاكر عّدة �شيفرات �رصيعة تقوم باإر�شال ماليني الطلبات بوقت واحد اإىل 

مالّية،  اإىل توّقف عملها. وهذا يكّلف خ�شائر  يوؤّدي  ما  اإلكرتونّية،  اأو عّدة مواقع  موقع 

ا اإذا كانت هذه اخلدمات املقّدمة حكومّية اأو تابعة لهيئات مالّية حيوّية؛ فيجري  خ�شو�شً

ا�شتهداف البنوك اأو املواقع احلكومّية التي حتتوي على بيانات مهّمة، اأو حتى ا�شتهداف 

من�شاآت �شناعية.

- الطريقة الثالثة:

اأ�شماء مواقع عاملّية موثوقة، مثل ئ الهاكر مواقع باأ�شماء تكون قريبة جًدا من  ُين�شِ اأن 

فيظّن  تغييها،  اأو  ال�رّص  كلمة  فح�ض  فيها  يطلب   emails وُير�شل   ،  google اأو   apple
ببياناته  الهاكر  يتحّكم  ال�رّص  كلمة  و�شعه  ومبجّرد  ذاتها.  العاملّية  ال�رصكة   اأّنها  امل�شتخدم 

ة؛ وهذا له تاأثي كبي اإذا مّت على م�شتوى الدول.    اخلا�شّ
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ثالًثا: ممّيزات الهجمات ال�صيبرانّية

ت�شتطيع الهجمات ال�شيربانّية اإحلاق الأ�رصار باخل�شم، مهما كانت طبيعتها، من دون 

.
ّ
اأن تتجاوز احلّد الفا�شل بني احلرب وال�شالم ب�شكل ر�شمي

الدولة  اأو حتى  املنّفذة غالًبا  الدولة  تعلن عنها  اإذ ل  �شعوبة حتديد م�شدرها وكلفته، 

امل�شتهدفة، فتبقى جمهولة امل�شدر لأوقات طويلة، حيث اإّن حتديد م�شدرها يحتاج اإىل تتّبع 

�شة. وعمل من فرق متخ�شّ

يزول العامل اجلغرايف يف الهجمات ال�شيربانّية، بحيث ي�شبح اأّي مركز اأو من�شاأة ُعر�شة 

لال�شتهداف. ول يقت�رص على الأر�ض بل ي�شل التهديد اإىل الف�شاء، عرب اإر�شال الفايرو�شات 

اإىل الأقمار ال�شناعية لتعطيلها اأو �رصقة البيانات منها. 

التقليديّة، وهي عامل م�شاعد فاعل بها،  اأقّل كلفة من احلروب  ال�شيربانّية  الهجمات 

وُتعّد اأكرث اأنواع املواجهة التي تعرّب عن حروب اجليل اخلام�ض، لأّنها ت�شمل عملّية التحكم 

عن بعد وتقنّيات الت�شال اجلديدة.  

اإّنها تهديد وفر�شة على نحو تباديّل؛ فهي اأداة للتج�ّش�ض، و�شالح للحرب، ي�شتطيع 

لإحلاق  ا�شتخدامها  ا  اأي�شً اخل�شم  وي�شتطيع  باخل�شم،  الأذى  لإحلاق  ا�شتخدامها  اخل�شوم 

الأذى بخ�شومه.

من  كبي  جزء  انتقال  نتيجة  الدويّل،  ال�شعيد  على  والقت�شاد  ال�شيا�شة  يف  موؤثرة 

تزايد  الرقميّ، مع  الإنرتنت والو�شط  �شبكة  اإىل  العامل  العظمى يف  القوى  ال�رصاعات بني 

ارتباط العامل بالف�شاء الإلكرتويّن، تزامًنا مع تراجع دور الدولة يف ظّل العوملة وان�شحابها 

من بع�ض القطاعات ال�شرتاتيجّية مل�شلحة القطاع اخلا�ّض. ويف الوقت عينه، ت�شاعدت 

ة العاملة يف جمال التكنولوجيا. اأدوار ال�رصكات متعّددة اجلن�شّيات، خا�شّ

ثّمة اإمكانّية لت�شّبب الهجمات ال�شيربانية خ�شائر مالّية �شخمة، وقد ُتف�شي اإىل خ�شائر 

ا، مثل اأنظمة امل�شت�شفيات، واأنظمة التربيد  يف الأرواح اإذا جتاوزت قطاعات ح�ّشا�شة جدًّ

يف املفاعالت النووّية.
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ل ي�شبقها اأّي موؤ�رّصات، مبعنى اأّنها من املمكن اأن حتدث يف اأّي وقٍت ويف اأّي مكان، 

ا. وبتاأثي �رصيع جدًّ

رابًعا: ال�صراع الدولّي ال�صيبرانّي: بين الن�صاأة والنماذج  

بات الف�شاء ال�شيربايّن اأحد العنا�رص الأ�شا�شّية التي توؤّثر يف النظام الدويل، مبا يتيحه من 

اأدوات تكنولوجّية مهّمة لعملّيات احل�شد والتعبئة يف العامل، هذا بالإ�شافة اإىل تاأثيه يف 

التاأثي  على  قدرته  زادت  التكلفة،  ورخ�ض  ال�شتخدام  ل�شهولة  ونتيجة  ال�شيا�شّية.  القيم 

وحتى  الجتماعّية  الع�شكرّية،  القت�شادّية،  ال�شيا�شّية،  �شواء  احلياة،  جمالت  خمتلف  يف 

اآلّيات توظيف البيئة ال�شيربانّية ي�شبح اأكرث قدرة  اأّن من ميتلك  الأيديولوجّية؛ وبات جليًّا 

على حتقيق اأهدافه والتاأثي يف �شلوك الفاعلني امل�شتخدمني لهذه البيئة. 

ومن الأمور املتعارف عليها يف العالقات الدولّية اأّن م�شادر قّوة الدولة واأ�شكالها تتغّي. 

فاإىل جانب القّوة ال�شلبة، ممّثلة يف القدرات الع�شكرّية والقت�شادّية، تزايد الهتمام بالأبعاد 

غي املاديّة للقّوة، ومن ثّم بروز القّوة الناعمة التي تعتمد على جاذبية النموذج والإقناع. 

ومع ثورة املعلومات، ظهر �شكل جديد من اأ�شكال القّوة هو قوة ال�شايرب )power Cyber)؛ 

اأبرز املهتمني بالقوة، ال�شيربانّية، حيث ُيعّرفها  وُيعّد جوزيف ناي )Nye. Joseph) من 

باأّنها: »القدرة على احل�شول على النتائج املرجّوة من خالل ا�شتخدام م�شادر املعلومات 

املرتبطة بالف�شاء ال�شيربايّن؛ اأي اأّنها القدرة  على ا�شتخدام الف�شاء ال�شيربايّن لإيجاد مزايا 

اأدوات  عرب  وذلك  الأخرى،  الت�شغيلّية  بالبيئات  املتعلقة  الأحداث  على  والتاأثي  للدولة، 

املوارد  اإىل جمموعة  ال�شيربانّية ي�شي  القّوة  اأّن مفهوم  �شيربانّية«)18). كما يو�شح »ناي« 

الإلكرتونّية  وال�شبكات  واملعلومات  احلا�شبات  اأجهزة  على  وال�شيطرة  بالتحكم  املتعّلقة 

الو�شائل، والتي لها  للتعامل مع هذه  الب�رصيّة املدربة  التحتية املعلوماتّية واملهارات  والبنية 

؛ فمن ناحية، اأّدت اإىل توزيع القّوة وانت�شارها بني 
ّ
تاأثي كبي يف امل�شتوى الدويّل واملحلي

عدد اأكرب من الفاعلني ما جعل قدرة الدولة على ال�شيطرة مو�شع �شّك؛ ومن ناحية اأخرى، 

منحت الفاعلني الأ�شغر قدرة اأكرب على ممار�شة كّل من القّوة ال�شلبة والقّوة الناعمة عرب 

الف�شاء ال�شيربايّن، وهو ما يعني تغّيًا يف عالقات القوى يف ال�شيا�شة الدولّية. 

18 - Joseph S.Nye JR , Cyber Power, Harvard Kennedy School, 2010, P 30 .
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اجلدير ذكره اأّن الت�شّلالت لي�شت بالأمر اجلديد.، فبقدر ِقدم الع�شور الرومانّية، كانت 

جرنالت  ا�شتخدم   ،
(19(

الأمريكّية الأهلية  احلرب  يف  العدو.  ات�شالت  تعرت�ض  اجليو�ض 

اأوامر مزيّفة  التلغراف اجلديدة لإر�شال  اأجهزة  الحتادّيني والكونفدرالّيني )النف�شالّيني) 

، ك�رص خرباء الت�شفي الربيطانّيون والأمريكّيون 
(20(

اإىل  العدو. واأثناء احلرب العاملّية الثانية

رموز ال�شيفرة الأملانّية واليابانّية، وكان هذا عن�رًصا اأ�شا�شيًّا يف انت�شار احللفاء )ظّل بعد ذلك 

ا، كان اجلوا�شي�ض  �رصًّا طوال اأعوام كثية). ويف العقود القليلة الأوىل من احلرب الباردة اأي�شً

من  ببع�ض  بع�شهم  ات�شالت  ومنتظم  دورّي  نحو  على  يعرت�شون  والرو�ض  الأمريكّيون 

وات�شالت   ، )امليكروويف)  امليكرويّة  للموجات  وبّث  )ل�شلكية)،  راديوّية  اإ�شارات 

هاتفّية. ومل يقت�رص الهدف على جمع معلومات ا�شتخباراتّية ب�شاأن نّيات الطرف الآخر 

وقدراته، بل اإ�شافة اإىل ذلك، احل�شول على اأف�شلّية يف احلرب اجل�شيمة املخيفة املقبلة.

الن�صاأة: 

ثّمة من يجد اأّن اأفكار الهجمات ال�شيربانّية بداأت يف اأمريكا منذ  الثمانينّيات خالل 

اأن تتعّر�ض بالده خلطر مثل هذه  اأّنه من املمكن  الرئي�ض رونالد ريغان، الذي راأى  عهد 

ب�شاأن  القومّية  ال�شيا�شة  »وحدة  اأنتجت  لأوانها،  و�شابقة  ممّيزة  فكرة  فاأفرز  الهجمات، 

الت�شالت واأمن ُنظم املعلومات«، التي تطّورت خالل الت�شعينيات، وا�شتخدمها اجلي�ض 

يف عملّيات ال�شت�شعار عن ُبعد؛، وظهرت احلاجة اإليها واإىل تقنّياتها خالل »احلرب على 

 .
(21(

العراق يف )200«

كانت ا�شرتاتيجّية الهجمات ال�شيربانّية الأمريكّية متاأّثرة بالأولوّيات اجلديدة لل�شناعة 

النوويّة  ال�شناعة  تباًعا  ت�شتهدف  والتي  ال�رصيّة،  بالبالغة  امل�شّنفة  الإ�رصائيلّية،  الع�شكرّية 

19 - Edward J. Glantz, “Guide to Civil War Intelligence,” The Intelligencer: Journal of U.S. 
Intelligence Studies (Winter/Spring 2011), p.57
20 - David Kahn, The Codebreakers (New York: Scribner; rev. ed., 1996), Ch. 14 .P8.
عبد املجيد، املنطقة املعتمة: التاريخ ال�رصّي للحرب ال�شيربانية، عامل املعرفة،  لوؤي  ترجمة  كابالن،  فرد   - 21

املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2019.
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، وال�شناعات الدفاعّية الأوروبّية املفرت�ض اأّنها تعود لبلدان حليفة، ول تزال. 
(22(

الإيرانّية

ويف اجلهة الأخرى من العامل، كانت هناك توّجهات للخ�شم التقليدّي، ونق�شد به رو�شيا 

قامت  ال�شيربانّية. ولقد  للهجمات  ال�شتعداد  الأ�شبق يف نطاق  فقد كانت  ؛ 
(2((

الحتاديّة

بع�ض دول العامل بالفعل نف�شه يف ال�شنوات الأخية، وعملت على تطوير ا�شتخدام مهارات 

الإنرتنت واحلوا�شيب كاأدوات هجوم ودفاع وا�شتخبارات وحروب نف�شّية. فقد اأن�شاأت 

ة يف قّواتها امل�شّلحة م�شوؤولة عن  كّل من بريطانيا وفرن�شا وكوريا اجلنوبّية وحدات خا�شّ

 American رصكة� اأدخلت   ،2009 مايو  ويف  املعلومات.  حرب  اأو  الإلكرتونّية  احلرب 

العامل؛  يف  اإنرتنت  قدرات  باأقوى  تتمتع  التي  اخلم�ض  الدول  بني  اإيران  Security ا�شم 

وجتمع هذه الوحدات اخلا�شة ما بني العقل الع�شكري واملهارات التقنية التي متّكنها من 

الدفاع و�شّد الهجمات اأو اإحداث خ�شائر. 

 
ّ
من ناحية اأخرى، يتزايد ا�شتخدام الإنرتنت ب�شكٍل عام، وو�شائل التوا�شل الجتماعي

ب�شكٍل خا�ض، كاأداة فّعالة يف احلرب التي ت�شّنها التنظيمات امل�شّلحة، ول �شّيما يف ال�رصق 

الأو�شط. فقد وجدت هذه املجموعات يف الف�شاء الإلكرتويّن و�شيلة مفيدة يف �رصاعها، 

 لتجنيد املقاتلني؛ كما ا�شتفادت هذه التنظيمات 
ّ
فا�شتخدمت و�شائل التوا�شل الجتماعي

م�شاهد  بت�شوير  اخل�شوم،  �شّد  النف�شّية  احلرب  لإطالق  ة  كمن�شّ الإلكرتويّن  الف�شاء  من 

العنف ون�رصها على نطاق وا�شع لبّث الرعب والذعر.

ال�شيربانّية  الأن�شطة  على  املليارات  ت�رصف  اليوم،  الدول،  من  العديد  اأّن  جند  وعليه، 

ا�شتعداًدا حلروب امل�شتقبل، حيث تبني ا�شرتاتيجّيات حرب املعلومات، والتي يتّم خو�شها 

بهدف الت�شتيت، واإثارة ال�شطرابات يف عملية �شناعة القرار لدى اخل�شوم، عرب اخرتاق 

اأنظمتهم، وا�شتخدام معلوماتهم ونقلها حتى ل تذهب احلروب مل�شلحة من ميلك القّوة 

ال�شعف  الأمريكية: دعائم  الع�شكرية  العقيدة  " التحّولت يف  والتوثيق،  للدرا�شات  ال�شت�شاري  -املركز   22
2014، بيوت،  اأيلول  اأوراق ا�شرتاتيجية، �شل�شلة غي دورية ُتعنى بال�شوؤون ال�شرتاتيجية، العدد2،  ال�شبع"، 

�ض )1.

23 -Keir Giles, "Information Troops a Russia Cyber Command?" legal paper third interna-
tional conference on Cyber Conflicts, Tallinn Estonia,2011,p.47.
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الثقافّية  البيئة  تغيي  رمبا  بل  املعلومة،  والت�شوي�ض على  القّوة،  �شّل  القادر على  واإّنا  فقط، 

والفكريّة للخ�شوم والتاأثي فيها قدر الإمكان.

نماذج عن الهجمات ال�صيبرانّية: 

التاريخ املعا�رص ناذج للهجمات ال�شيربانّية، �شوف ناأتي على ذكر بع�شها  لنا  ُي�شّجل 

فقط، واأّولها الهجوم ال�شيربايّن الذي نّفذته الوليات املتحدة الأمريكّية و�رّصحت به عام 

1982 �شّد منظومة التحّكم العالية �شناعيًّا يف اأنبوب نفط )Chelyabinsk) التابع لالحتاد 
.

(24(
ال�شوفياتي ال�شابق، وهو ما نفاه الحتاد  ال�شوفياتي ال�شابق اآنذاك

لوزارة  التابعة  الإلكرتونّية  الت�شال  اأنظمة  له  تعر�شت  ما  فهو  الآخر،  النموذج  اأّما 

الطاقة  ووكالة   ،(NASA( الأمريكّية  الف�شاء  ووكالة   ،(Pentagon( الأمريكي  الدفاع 

 1998 – العامني  بني  �شيربانّية  هجمات  من   ،  Energy- (Department( الأمريكّية 

باأّنها عالية ال�رصيّة.  اأّدى اإىل ال�شتحواذ على الآلف من امللفات امل�شّنفة  2000، والذي 
وقد وجهت الوليات املتحدة التهمة ر�شميًّا اإىل رو�شيا الحتادّية، يف حني اأنكرت الأخية 

-اآنذاك- م�شوؤولّيتها عن هذا الهجوم.

ويف كانون الثاين من العام )201، ك�شف تقرير لوكالة ال�شتخبارات الأمريكّية عملية 

قر�شنة على النتخابات الرئا�شّية الأمريكّية الأخية، حيث اأفاد التقرير »اأّن الرئي�ض الرو�شي 

واأو�شح  النتخابات«،  خالل  ترامب،  الرئي�ض  مل�شلحة  تاأييد  بحملة  اأمر  بوتني  فالدميي 

»اأّن الرو�ض حاولوا تقوي�ض اإميان املواطنني بالعملية الدميقراطية الأمريكّية، وت�شويه �شمعة 

التقرير،  ح�شب  وذلك،  النتخابّية«،  حظوظها  يف  والتاأثي  كلينتون،  هيالري  الوزيرة 

املتحدة  الوليات  تقوده  الذي  احلر  الدميقراطي  النظام  تقوي�ض  يف  رو�شيا  رغبة  ب�شبب 

ن�شاطها  وم�شتوى  مبا�رصتها  ت�شعيًدا يف  اأكرث  باتت  الرو�شية  العمليات  وهذه  الأمريكية. 

َعة جهودها، اإذا ما قورنت بعملّياتها ال�شابقة. و�شِ

ب�شاأن  و»اإ�رصائيل«  املتحدة  الوليات  به  تقوم  ما  حداثًة  الهجمات  اأكرث  تكون  وقد 

24 - Diego Rafael Canabarro and Thiago Borne,» Reflection on the fog of Cyber War», 
National Center for Digital Government, Policy working Paper No.13:001, March 1, 2013, 
footnote 11, p.10
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الربامج النوويّة الإيرانّية، اإذ �شّنت الوليات املتحدة، قبيل اأعوام من تو�شل املجتمع الدويل 

اإىل التفاق النووي مع طهران ))201)، حرًبا �شيربانّية على م�رصوع اإيران النووي، بهدف 

اإ�شعاف قدراتها النووية، واإجبارها على التنازل على طاولة املفاو�شات.

لكّن الوليات املتحدة نف�شها مل تكن مباأمن من احلرب ال�شيربانّية. ففي العام 2018، 

�رصكة  على  عقوبات  وفر�شت  جنائّية،  اتهامات  الأمريكّية  العدل  وزارة  وّجهت 

اإيرانّيني نا�شطني يف معهد »مبنا« الإيرايّن، لخرتاقهم اأنظمة مئات اجلامعات  اإيرانّية و9 

وال�رصكات، بهدف �رصقة البحوث والبيانات الأكادميية وامللكّية الفكريّة. وكانت اإيران قد 

ا�شتهدفت الأنظمة الإلكرتونّية ل�رصكة نفط اأرامكو عام )201، حيث اأجربت قوة الهجوم 

وتبع ذلك  ال�رصكة،  عليها  تعمل  التي  الإلكرتونّية  ال�شبكة  ا�شتبدال جممل  ال�شلطات على 

. فهل احلرب ال�شيربانّية هي اأكرث ميدان مر�ّشح للت�شاعد 
(2((

تغيي كثي من الأجهزة العاملة

خالل املرحلة القادمة بني الوليات املتحدة واإيران؟ ول �شّيما اأّن هناك تعاماًل متبادًل بني 

 ُتعّدان من 
(2((

 وال�شني
(26(

اإيران ورو�شيا من جهة واإيران وال�شني من جهة اأخرى؛ ورو�شيا

25 - https://jawalmax.com/learn-about-the-highlights-of-2018-and-2019-cyber-attacks/
26 - ت�شتخدم رو�شيا غلونا�ض، وهو نظام للمالحة بالأقمار ال�شطناعية مبني على الراديو، ُيدار بوا�شطة قوات 
الف�شاء الرو�شية حل�شاب احلكومة الرو�شية. وهو نظام بديل ومكّمل لنظام التمو�شع العاملي  )GPS)الأمريكي. 

بحلول عام 2010، حّقق غلونا�ض تغطية بن�شبة 100٪ لأرا�شي رو�شيا. يف 26 يوليو 2019، وافق الربملان 

الرو�شي على اتفاقية للتعاون يف ا�شتخدام نظام غلونا�ض مع نظام بايدو ال�شيني.

بالأقمار  ال�شناعية. هو نظام �شيني للمالحة  بالأقمار  BeiDouللمالحة  بايدو    نظام  ال�شني  -ت�شتخدم   2(
منذ  تعمل  املحدود  لالختبار  �شة  واحدة خم�شّ  - ال�شناعية  الأقمار  من  من جمموعتني  النظام  يتكون  ال�شناعية. 

بالأقمار  للمالحة  نظاًما عاملًيا  �شيكون  التكوين.  قيد  للمالحة، وهي حالًيا  نظاًما كاماًل  متّثل  والثانية   ،2000
ال�شناعية، يتكّون من )) قمًرا �شناعًيا، وهو قيد الإن�شاء ابتداًء من يناير )201. اأ�شبح النظام عاماًل يف ال�شني 

منطقة  للم�شتخدمني يف  املالحة  تقدمي خدمات  وبداأ يف  �شناعية،  اأقمار   10 م�شتخدًما   ،2011 دي�شمرب  يف 

اآ�شيا-املحيط الهادئ يف دي�شمرب 2012، ومن املخطط اأن يوّفر خدمات املالحة على م�شتوى عاملي عند اكتمال 

بناء النظام يف 2020. اإن الدافع الأ�شلي للمالحة الف�شائية هو ا�شتخدامها يف التطبيقات الع�شكرية حيث توفر 

املالحة عرب الأقمار ال�شناعية دقًة يف اإي�شال الأ�شلحة اإىل الأهداف املطلوبة، مما يزيد ب�شكٍل كبي من فتكها، مع 

تقليل الإ�شابات غي املق�شودة من الأ�شلحة غي املوّجهة ب�شكٍل �شحيح. وت�شمح املالحة عرب الأقمار ال�شناعية 

ا بتوجيه القوات وحتديد مواقعها ب�شهولة اأكرب، مما يقّلل من �شباب احلرب. اأي�شً

الآن، ُت�شتخدم اأنظمة الأقمار ال�شناعية للمالحة العاملية لتحديد موقع امل�شتخدمني وموقع الأ�شخا�ض اأو الأ�شياء 

الأخرى، يف اأي حلظة معّينة. وُيعد نطاق تطبيقات الأقمار ال�شناعية يف امل�شتقبل هائاًل، وهو ي�شمل القطاعني 

توفي  القدرة على  اأّن  والزراعة. وكما  والنقل،  العلوم،  مثل:  ال�شوق،  قطاعات  العديد من  العام واخلا�ض عرب 
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»الطبقة الأوىل« يف امتالك القدرات الإلكرتونّية والهجمات ال�شيربانّية. كما اأّن القدرات 

الفنّية للقّوات ال�شيربانّية الإيرانّية اأ�شبحت وا�شحة جًدا، حيث متكنت من الت�شلل مراًرا 

اإىل احلكومات الغربّية و�شبكات ال�شتخبارات الإقليمّية. فعلى الرغم من كّل الإجراءات 

الأمنية التي مت اتخاذها يف دي�شمرب 2011، اأ�شار املدير التنفيذي ل�رصكة Google ، اإريك 

�شميدت، يف مقابلة مع �شبكة CNN الأمريكّية، اإىل اأّن الإيرانّيني موهوبون على نحو غي 

معتاد يف احلروب ال�شيربانّية احلديثة، وذلك لأ�شباب ل تفهمها الوليات املتحدة.

ويف الآونة الأخية، وحتديًدا يف ني�شان من العام 2020، اأعلنت »اإ�رصائيل« عن هجوم 

عن  بامل�شوؤولّية  ايران  الإ�رصائيلّيون  واتهم  بها.  اخلا�شة  املياه  �شبكات  ا�شتهدف  �شيربايّن 

الهجوم، يف حني اأّن »اإ�رصائيل« والوليات املتحدة الأمريكّية قد اأطلقتا اأكرث من فيو�ض 

ل�شتهداف املن�شاآت النووّية الإيرانّية، واآخرها ما وقع يف �شباط واأيار ومتوز من العام 2020، 

بحيث اأقّر وزير الأمن الإيراين » حممود علوي« باأّن هناك اأكرث من مليوين هجوم �شيرباين 

وقع بني عامي 2019 و2020. وبح�شب وزير الأمن، فاإّن »اإ�رصائيل« واأمريكا وال�شعودية 

م�شدرها، علًما اأّن الأخية تعمل على تدريب 000) عن�رص يف البانيا لهذا الغر�ض.

من  حالة  كّل  غر�ض  اختالف  من  بالرغم  اإّنه  النماذج،  تلك  �شوء  يف  القول  وميكن 

احلالت ال�شابقة وهدفها، فاإّنه من الوا�شح اأّن حجم الهجمات ال�شيربانّية يتزايد ب�شكل 

اأّن العديد منها ل يتّم التبليغ عنه.  ة  حاد. ولذا ي�شعب حتديد حجمها احلقيقي، وبخا�شّ

وتتمّثل القوا�شم امل�شرتكة بني تلك احلالت يف �شعوبة حتديد ُمرتكبي تلك الهجمات على 

وجه الدّقة، وغياب الرّد امل�شاد كنتيجة لها؛ والأهّم اأّنها لي�شت حكًرا على الدول املتقّدمة 

ذات اأنظمة املعلومات الهائلة واملتطّورة فح�شب. وعليه، نرّجح باأّن حروب امل�شتقبل حتًما 

م  �شتكون حروًبا �شيربانّية، اأو على الأقّل يف جزء منها، حيث اإّن الف�شاء ال�شيربايّن قد ِو�شِ

. ونظًرا اإىل 
ّ
ر�شميًّا على اأّنه »ميدان« للحرب، مثل اجلّو، والرّب، والبحر، والف�شاء اخلارجي

الأ�شياء،  البيانات، واإنرتنت  العاملّية وان�شيابّيتها، وب�شبب حزم  ال�شبكة احلا�شوبّية  �شال�شة 

فاإّن احلرب ال�شيربانّية لن ت�شتمل على اجلنود، والبحارة، والطّيارين فقط؛ ولكّنها، حتًما 

اإ�شارات املالحة عرب الأقمار ال�شناعية تعني القدرة على رف�شها. ُيحتمل اأن يكون لدى م�شّغل نظام املالحة عرب 

الأقمار ال�شناعية القدرة على تقليل اأو اإزالة خدمات املالحة عرب الأقمار ال�شناعية فوق اأي اإقليم يرغب فيه.
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�شتت�شّمن البقّية مّنا، فحينما يكون الف�شاء ال�شيربايّن يف كّل مكان، فاإّن احلرب ال�شيربانّية 

ميكن اأن تت�رّصب وتن�شح عرب كّل امل�شام الرقمّية.

خام�ًصا: العملّيات ال�صيبرانّية: بين الأمن والردع

»اأمن  ا  اأي�شً عليه  وُيطلق  حديث،  م�شطلح   (cybersecurity( ال�شيربايّن  الأمن 

مبمار�شة  ُيعنى  التكنولوجيا  فروع  من  فرع  وهو  ؛ 
(28(

احلا�شوب« و»اأمن  املعلومات«، 

حماية الأنظمة واملمتلكات وال�شبكات والربامج من الهجمات الرقمّية التي تهدف عادة 

امل�شتخدمني،  املال من  ابتزاز  اأو  اإتالفها،  اأو  اأو تغييها  املعلومات احل�شا�شة  اإىل  للو�شول 

باأّنه »جمموع   (Edward Amoroso( »اأمورو�شو اأو تعطيل العمليات. وُيعّرفه »اإدوارد 

اأو  احلا�شوب  اأجهزة  اأو  الربجمّيات  على  الهجوم  خطر  من  احلّد  �شاأنها  من  التي  الو�شائل 

وك�شف  القر�شنة  مواجهة  يف  امل�شتخدمة  الأدوات  الو�شائل  تلك  وت�شمل  ال�شبكات. 

.
(29(

الفيو�شات الرقمّية ووقفها، وتوفي الت�شالت امل�شفرة«

ومن هنا جند اأّن ظهور الأمن ال�شيربايّن ارتبط  بظهور الهجمات ال�شيربانّية كونها باتت 

. وهذا ب�شبب تاأثي التكنولوجيا يف املفاهيم ذات ال�شلة، 
((0(

ت�شكل خرًقا لالأمن القومي

  global governanceواحلوكمة العاملّية .sovereignty وال�شيادة ، powerكالقّوة

عاملّية  �شاحة  اإّنه  ال�شيربايّن، حيث  الف�شاء  اإىل طبيعة  ونظًرا   ،securitization والأمننة

اأمن املعلومات والأمن ال�شيرباين، والذي يتمثل يف اختالفات  وجد فرًقا وا�شًحا بني  من  هناك  اأّن  بْيد   -  28
البيانات  حفظ  يتم  التي  الإلكرتونّية  الأجهزة  كل  بحفظ  يقوم  ال�شيرباين:  الأمن  اإىل  بالن�شبة  وهي:  معروفة، 

واملعلومات املهمة عليها والدفاع عنها؛ وبالتايل يتم تخزين املعلومات دون التعر�ض اإىل اأي اخرتاق اأو �رصقة، عن 

طريق ا�شتخدام اأ�شهر الربامج املتخ�ش�شة يف هذا العمل بكفاءة. ُيعّد هذا الأمن من الأ�شلحة املتطورة املوجودة يف 

الدول املختلفة، حيث ت�شعى معظم هذه الدول اإىل الدفاع وحماية هذا الخرتاع املهم من ال�رصقة والخرتاق، 

حيث يحمي املعلومات اخلطية واملهمة التي لها عالقة باأمن و�شيا�شة البالد ويخّزنها. بالن�شبة اإىل اأمن املعلومات: 

ي�شع اأمن املعلومات تركيزه الكامل على املعلومات املحفوظة على احلوا�شيب والأجهزة الإلكرتونّية الأخرى، 

ول يهتم ب�شيء اآخر، حيث اهتمامه يدور حول املعلومات الفيزيائية فقط، وبذلك يكون معاك�ًشا لالأمن ال�شيرباين.

29 - https:// hbrarabic.com
وتنمية  اأرا�شيها،  على  و�شيادتها  ا�شتقاللها،  و�شياغة  وحقوقها،  اأمنها،  عن  الدفاع  على  الأّمة  قدرة   -  (0
القدرات والإمكانات، يف خمتلف املجالت ال�شيا�شية، والقت�شادية، والثقافية والجتماعية، م�شتندة اإىل القدرة 

املتاحة،  والإمكانات  دولة،  لكل  الوطنية  الأمنية  الحتياجات  العتبار  يف  اآخذة  والدبلوما�شية،  الع�شكرية، 

واملتغيات الداخلية، والقليمية، والدولية، والتي توؤثر على الأمن القومي.
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عابرة حلدود الدول، متتّد ق�شية الأمن ال�شيربايّن من داخل الدولة اإىل جمموعة النظام الدويل، 

ومع وجود خماطر تهّدد الفاعلني جميًعا يف جمتمع املعلومات العاملي، ت�شبح الق�شية مرتبطة 

بالأمن العاملي. ومن هنا كانت املحاولة الأوىل لو�شع معاهدة دولّية ملراقبة الف�شاء ال�شيربايّن 

وما يت�شل به يف العام 2001؛ وقد اأ�شهمت اللجنة الدولّية لل�شليب الأحمر، ب�شفتها مراقًبا، 

. هذا 
((1(

يف ن�رص ما ُيعرف بـ»دليل تالني للقانون الدويل املُطَبّق على احلرب الإلكرتونّية«

بالإ�شافة اإىل بروز اجتاهات متعّددة لتحقيق هذا الأمن، وذلك عرب التن�شيق بني اأ�شحاب 

امل�شلحة من احلكومات، واملجتمع الأهلي، وال�رصكات التكنولوجّية، وو�شائل الإعالم، 

وغيها، للحفاظ على خ�شو�شّية الفرد وحرّيته وتفكيه وحّقه يف حفظ بياناته من دون 

اخرتاق. وقد بات الأمن ال�شيربايّن ي�شّكل جزًءا اأ�شا�شيًّا من اأّي �شيا�شة اأمنّية وطنية، حيث 

بات معلوًما اأّن �شّناع القرار يف الوليات املتحدة الأمريكّية، الحتاد الأوروبي، رو�شيا، 

الأمن  ال�شيربايّن/  الدفاع  م�شائل  ي�شّنفون  اأ�شبحوا  الدول،  من  وغيها  اإيران  ال�شني، 

�شيربانّية  قّوة  ت�شييد  اىل  بالإ�شافة  الوطنية؛ هذا  الدفاعّية  �شيا�شاتهم  ال�شيربايّن كاأولويّة يف 

ة، فنجد اأّن اأغلب اجليو�ض يف العامل متتلك وحدة  تقوم بالهجوم من خالل برجمّيات خا�شّ

 مل 
ّ
اأمن اإلكرتويّن ووحدة اأمن الدفاع عن الهجمات ال�شيربانّية؛ لذا جند اأّن الأمن املعلوماتي

يعد حكًرا على ال�رصكات اأو املوؤ�ش�شات �شاحبة العالقة، ُبغية حفظ البنوك ومعطياتها من 

ا ي�شّكل رهاًنا قويًّا وحتديًّا كبًيا بوجه الدول واحلكومات،  اأّي ا�شتهداف، بل اأ�شحى اأي�شً

بحيث حتّولت وحدة الأمن الإلكرتويّن اإىل قيادة قتالية منف�شلة عند الدول الكربى. 

الردع  حتقيق  اإمكانية  مدى  اإ�شكالّية  لتطرح  املواجهة  ا�شرتاتيجيات  تتجّلى  وهنا 

ال�شيربايّن ملنع الأعمال ال�شاّرة �شّد الأ�شول الوطنّية يف الف�شاء، والذي يرتكز على ثالث 

. ولعّل ما �شهده الواقع 
((2(

ركائز هي: م�شداقية الدفاع، والقدرة على النتقام، والرغبة فيه

القانونيني والع�شكريني من عدة دول. ُملزمة �شاركت يف �شياغتها جمموعة من اخلرباء  �1) - وهو وثيقة غي 
الف�شاء  يف  عمليات  من  تتاألف  التي  القتال  واأ�شاليب  »و�شائل  هي  تالني،  دليل  وفق  ال�شيربانية«،  و»احلرب 

الدويل  القانون  يف  املق�شود  املعنى  �شمن  �شياقه«،  يف  جُترى  اأو  امل�شّلح  النزاع  م�شتوى  اإىل  ترقى  الإلكرتويّن 

الإن�شاين. اأما »الهجوم ال�شيرباين«، فُيعّرفه الدليل بال�شتناد اإىل القانون الدويل الإن�شاين، »باأّنه عملية اإلكرتونّية 

�شواء هجومية اأو دفاعية ُيتوّقع اأن تت�شّبب يف اإ�شابة اأو قتل اأ�شخا�ض اأو الإ�رصار باأعيان اأو تدميها«.

اأكرم ديري، بيوت: دار الطليعة للطباعة والن�رص، 0)19،  اأندريه بوفر، الردع وال�شرتاتيجية، ترجمة:   -(2
�ض. 1).
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املعا�رص من حالت متباينة تطال الدول املتقدمة والنامية على حّد �شواء، يوؤّكد تلك احلاجة 

التي  التحّديات  طبيعة  وما  الهجمات،  تلك  ردع  ميكن  مدى  اأّي  اإىل  ولكن  ويعّززها. 

تعرت�ض ذلك املدى؟ 

�صاد�ًصا: تحّديات الردع ال�صيبرانّي

تواجه عملّية الردع ال�شيرباين حتّديات اأبرزها: 

يف�شل  اأن  ال�شيربايّن  الردع  �شاأن  بدّقة). من  الهجمات  ُمرتكب  الإ�شناد )حتديد   : �أّولاً

طاملا مل يعلن اجلاين ر�شمًيا عن م�شوؤولّيته عن الهجوم؛ اذ ميكن لأّي �شخ�ض اأن يكون هو 

اأّن املعدات الالزمة ل�شّن هجوم �شيربايّن ميكن  ة  اجلاين يف الهجمات ال�شيربانّية، وبخا�شّ

الإنرتنت؛  فيه خدمة  تتوافر  اأّي مكان  �شّنها من  اإليها، ولي�شت مكلفة، وميكن  الو�شول 

فلكي يعمل الردع ل بّد من اأن يقلق املهاجم من ك�شف هويّته، ومن ثّم تعّر�شه للعقاب 

اأو النتقام. بْيد اأّن �شعوبة حتديد مرتكب الهجمات بدّقة قد ت�شفر عن ا�شتهداف طرف 

الردع  منطق  من  فقط  ُي�شعف  ل  الذي  الأمر  وهو  الأويل،  بالهجوم  له  عالقة  ل  ثالث 

اأي�شًا. فعدم التغلب على تلك الإ�شكالية يعني تكرار  وفل�شفته، لكّنه يخلق عدًوا جديًدا 

الهجمات مّرة اأخرى دون تعّر�ض املهاجم للعقاب؛ اأو بعبارة اأخرى، حت�شني �ُشبل الإ�شناد 

�رصورة لفعالّية الردع.

اإّل  ال�شيربانّية  الهجمات  على  حاليًّا  تطبيقها  ميكن  ل  التي  القانونّية  العقوبات  ثانيّا: 

ب�شكل غي مبا�رص، لأّن جرم القانون الدويل من�شوب اإىل العدوان الع�شكري. ولكن ماذا 

عن الهجوم ال�شيربايّن الذي اأ�شفر عن انفجار قاعدة ع�شكريّة؟ وهل يحّق للدولة – اإعماًل 

اأو  – ا�شتهداف اأهداف ع�شكرّية �شّد تلك الدولة  حلّقها الأ�شيل يف الدفاع عن النف�ض 

املتعلقة  القانونّية  امل�شائل  حول  دائًرا  النقا�ض  يزال  ل  م�شاد؟!  �شيربايّن  هجوم  �شّن  حتى 

اأو خمالًفا  مرّبر  النتقامي عماًل عدوانًيا غي  الرّد  يبدو  قد  ال�شيربانّية. وعليه،  بالهجمات 

 .
((((

لقواعد القانون الدويّل

ثالثاًا: الفاعلون من غي الدول الذين ميكن لهم اإحداث اأ�رصار بدرجات خمتلفة، ما ُي�شفي 

33- MAJ Lee Hsiang Wei, The Challenges of Cyber Deterrence, Journal of the Singapore 
Armed Forces, Vol. 41, No. 1, 2015, p. 13-22.
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مزيًدا من التعقيد على الردع ال�شيرباين نظًرا اإىل �شعوبة ا�شتهداف هوؤلء الفاعلني. وهنا 

املق�شود املنظمات الإجرامّية، واجلماعات الإرهابّية، والن�شطاء ال�شيا�شّيون، وغيهم، ما 

يدعو اإىل الت�شاوؤل عن جدوى الرد النتقامي؛ ماذا اإذا ُوجد هذا الفاعل داخل دولة ما، 

ووّفرت له دولة اأخرى احلماية، اأيّهما تتحّمل امل�شوؤولّية؟

رابًعا: امل�شداقّية، فهي غي متوفرة يف الف�شاء ال�شيربايّن لكال اجلهتني، ب�شبب عدم توفر 

اإ�شناد الهجوم اإىل مرتكبيه من جهة، ولأّن الأ�شلحة ال�شيربانّية خفّية وغي مرئّية اإىل اأن ُيقدم 

طرف ما على ا�شتخدامها. ولذلك، ل ميكن للمهاجم اأن يعرف اإذا امتلك اخل�شم القدرة 

.
((4(

على الرّد اأو النتقام هذا من جهة ثانية

عّدة  جمالت  يطال  اإّنه  حيث  ال�شيربايّن،  الردع  مفهوم  ات�شاع  ثغرة  جتاهل  ميكن  ول 

مثل: الت�شالت، والتجارة، والأعمال التجارية، والتعليم، والتدريب، واأكرث من ذلك. 

لذا، بناء ا�شرتاتيجّية فاعلة للردع يف الف�شاء ال�شيربايّن يتطلب جتاوز احلديث عن املجال 

ككّل اإىل احلالت التي ميكن للردع اأن يكون فاعاًل فيها؛ اإّل اأّن احلديث اليوم عن الردع 

بخيارين  تداولها  مقاربات خمتلفة، وميكن  مرونة، وذلك من خالل  اأكرث  بات  ال�شيربايّن 

خمتلفني:

- �خليار �لأّول: ا�شتخدام الأنظمة البديلة: وذلك يكون من خالل اعتماد الدولة اأنظمة 

وخيمة؛  نتائج  اإىل  يوؤّدي  ما  ب�شهولة،  ُيخرتق  واحد  نظام  على  العتماد  ولي�ض  بديلة، 

ة اإذا تعلق هذا النظام بالبنية التحتية الرئي�شة للدولة. وهذا ميّكن الدولة من ا�شتخدام  وبخا�شّ

خيارات اأخرى يف حال تعّر�شها لهجوم �شيربايّن، بحيث تلجاأ اإىل ال�شتعانة بتلك الأنظمة 

البديلة اأو الحتياطّية.

�خليار �لثاين: اإعادة التاأ�شي�ض: وهذا يعتمد على التوقيت؛ فاإذا متّكنت الدولة من التغلب 

هام�شّية.  الآثار  �شتكون  النظام،  ت�شغيل  واإعادة  ب�رصعة،  له  تتعّر�ض  الذي  الهجوم  على 

الهجوم هي الحتجاب عن اجلميع. وبالرغم من كونه  الوحيدة لتجّنب  الطريقة  ولكن 

ال�شبيل الأف�شل للردع، فاإّنه يكتنفه م�شائل قانونّية عّدة...

34 - Haylen Cohen, The Approaches and Limitations of Cyber Deterrence, Fall 2005, http://
www.cs.tufts.edu/comp/116/archive/fall2015/hcohen.pdf
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الخاتمة 

التعقيد، حيث يبدو الف�شاء ال�شيربايّن  اليوم واقًعا عامليًّا جديًدا يتمّيز بكثي من  نعي�ض 

ل  م�رصًحا للنزاع وكاأّنه ت�شعيد للخ�شائ�ض التي حّولت احلروب بالوكالة اإىل اخليار املف�شّ

يتّم  جهة،  فمن  املخاطر.  من  القليل  مقابل  م�شاحلهم  تعزيز  يريدون  الذين  للفاعلني 

 اجلديد يخلق حافًزا قويًّا لدى الأطراف لت�شوية 
ّ
النطالق من فكرة اأّن هذا الو�شط التقني

و�شعوبة  الهويّة  و�شوح  عدم  اأّن  ُيفرت�ض  اأخرى،  ومن جهة  ت�شادمّية؛  بطريقة  نزاعاتها 

اإلقاء امل�شوؤولّيات عند وقوع هجوم �شيرباين يوّفران م�شتوى عالًيا من »الإنكار املُْقنع«، ما 

ي�شيع الفرتا�ض ب�شهولة الدخول يف نزاعات �شيربانّية، ب�شبب الكلفة القت�شاديّة ال�شئيلة 

التي يتطلبها تطوير القدرات ال�شيربانّية. وعلى املنوال ذاته، اأّدى تو�شع النفاذ اإىل التقنيات 

ا من الفاعلني الذين ُيعتمد  اجلديدة والطابع الدميقراطي لنت�شارها اإىل ظهور عدد كبي جدًّ

ُت�شاف  تقليديّة  اأمام م�شطلحات حربّية  وبتنا  تقوي�ض مواقف اخل�شوم،  اأجل  عليهم من 

الت�شليح  مثل:  الإلكرتونّية،  اأو  الرقمّية  اأو  ال�شيربانّية،  التخيلّية،  الفرتا�شّية  ال�شفة  اإليها 

الإلكرتويّن، �شباق الت�شّلح الإلكرتويّن، �شاحات احلرب الإلكرتونّية، اجلي�ض الإلكرتويّن، 

املناورات  الإلكرتونّيون،  املقاتلون  اأو  املحاربون  الإلكرتويّن،  اجلهاد  ال�شيربايّن،  الهجوم 

الإلكرتونّية؛ واأخًيا الإرهاب ال�شيربايّن. وهذا ما  دفع جمموعة من الدول اإىل املطالبة بعقد 

اتفاقية دولية للحّد من الت�شّلح داخل الف�شاء الإلكرتويّن، كتلك التي متّت يف جمال النت�شار 

– يف  – يف حال تطبيقها  اأن ُت�شهم  النووي والكيماوي، بحيث ميكن لهذه التفاقيات 

اإذ  وانت�شارها وتطويرها،  الإلكرتونّية، وا�شتخدامها وتوزيعها  قيود على احلروب  و�شع 

ي�شّكل ارتباط البنى التحتية اخلا�شة بتقنيات املعلومات والت�شالت، كما العتماد املتزايد 

يفر�ض  ما  املخاطر،  ن�شبة  لت�شاعد  حمّفًزا  عاماًل  واملوؤ�ّش�شات،  والأفراد  الدول  من  عليها 

على  تعتمد  وال�شيربانّية،  التقنية  للمخاطر  فاعلة  اإدارة  ت�شمن  واإجراءات،  تدابي  اتخاذ 

منهجية تتنا�شب والأبعاد الوا�شعة لهذا الرتباط، ما ين�شحب على البلدان اأجمع. لذلك، 

املعلومات  لتقنيات  اخلا�شة  الطبيعة  فهم  من  املجال  هذا  احللول يف  تنطلق  اأن  من  بّد  ل 

والت�شالت، �شّيما اجلزء اخلا�ض بتجاوزها احلدود، واملجتمعات، والأنظمة، كما لطبيعة 

البنى التحتية نف�شها.

ويبقى القول اإّن كّل دولة عليها واجب اتخاذ التدابي املعقولة واملنا�شبة لتاأمني جمتمع 
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املعلومات. فاإّن طبيعة العمليات ال�شيربانية ُتقّو�ض من الدور املحتمل للردع، وقد جتعله 

باأرواح  اأو  التحتية  وُبناها  باقت�شادها  ي�رّص  لهجوم  ما  دولة  �ض  فتعُرّ كلًيا.  الفائدة  عدمي 

مواطنيها، من دون اأن تعرف م�شدره ول دوافع تنفيذه، اأمٌر ذو فائدة ردعية �شئيلة؛ فاإّن 

اإخفاء الهويّة ب�شكل مطلق، بحيث ل ميكن حتى التو�شل اإىل حتميل امل�شوؤولية لطرف ما 

اأكرث من املدافع. فالتقنّية مل تغّي الطبيعة  ، قد يكون م�شكلة للمهاِجم 
ّ
على نحو تخميني

ال�شيا�شّية للحرب، التي �شاغها كارل فون كالوزفيتز يف زمنه، حني و�شفها باأّنها »عمل 

موّجًها  عماًل  زالت  ما  وهي  تنفيذه)،  و�شيلة  عن  النظر  )بغ�ّض  عدو«  اإىل  موّجه  ق�رصي 

اإىل فاعل معنّي لكي يغّي �شلوكه وفًقا لإرادة اآخر. وال�شتخدام املجّرد للعنف )املادي اأو 

ا  الرمزي) اإذا مل ُي�شاحبه ما يدّل على اأ�شباب ا�شتعماله، ويو�شح �رصوط توقفه، ي�شعب جدًّ

)))). وبالرغم من ذلك، تتزايد اأهمية الردع يف ظّل 
اأن ُي�شهم يف حتقيق اأهداف من يلجاأ اإليه

ه�شا�شة الدول يف ال�شتجابة للهجمات ال�شيربانّية التي تزداد خطورة متى قابلها قّلة وعي 

واإدراك، لأ�شاليب وطرق الوقاية .

وختامًا، ميكن طرح الت�شاوؤلت الآتية: هل فر�ض العقوبات، والت�شديد بالإجراءات 

القانونّية الرادعة، وتطوير ون�رص قدرات دفاعّية، يوؤّدي اإىل منع جناح اأي هجوم حمتمل؟  اأم 

اإّن اإن�شاء قوات متخ�ش�شة للمهمات ال�شيربانّية، وتطوير البنية التحتّية الع�شكريّة والتجارية 

املهمة وتعزيزها،  ت�شّد اأّي هجوم حمتمل؟ وهل تعزيز ال�شتخبارات وتطويرها لكت�شاف 

على  العتماد  يتطلب  الأمر  اأّن  اأم  �شيرباين؟  ردع  ا�شرتاتيجّية  لبناء  يكفي  املهاجم  هوّية 

ال�شاروخي،  التقليدية والدفاع  النووّية، على نطاق وا�شع، مثل: ال�رصبات  الأ�شلحة غي 

والف�شاء الهجومي يف ظّل ما يراه بع�شهم عن عدم اإمكانّية الهجمات ال�شيربانّية من  حتقيق 

اأهداف ذات طبيعة ا�شرتاتيجّية!

35 - https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics -
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27 عاًما على �أو�سلو: 
من �أين يبد�أ �لتغيير؟

❋
براءة درزي

توطئة

، الذي ن�ص على 
(1(

يف 13/9/1993، وّقعت منظمة التحرير الفل�سطينية اتفاق اأو�سلو

الوطنية  بال�سلطة  بعد  فيما  ُتعرف  اأ�سبحت  فل�سطينية،  انتقايل  ذاتي  حكم  �سلطة  اإن�ساء 

الفل�سطينية. وكان االتفاق كارثًيا على الق�سية الفل�سطينية، بدًءا من اعرتاف املنظمة بدولة 

االحتالل، وتنازلها عن 78% من فل�سطني التاريخية، مررًوا بـ»الثوابت« التي ر�سا عليها 

اأداء ال�سلطة، ولي�ص انتهاًء مبا اآلت اإليه تطورات الق�سية اليوم، وهي ماآالت يتحمل م�سار 

اأو�سلو جزًءا من م�سوؤولية الو�سول اإليها. 

فبعد 27 عاًما على توقيع االتفاق، ال الدولة الفل�سطينية قامت، وال القد�ص عادت، 

ا�ستمر  وفيما  بالدهم.  اإىل  وعادوا  حقوقهم  نالوا  الالجئون  وال  حترروا،  االأ�رسى  وال 

تتح�رس  االحتالل  دولة  فاإن   ،
(2(

 1993 عام  عليه  كان  مبا  مقارنة  وت�ساعف  اال�ستيطان 

توقيع  التي رعت  املتحدة،  الواليات  اأما  قانوين.  اإىل �سم  فعلي  ال�سم من �سم  لتحويل 

تقرتح  القرن«،  »�سفقة  عنوان  حتت  لل�سالم  خطة  جعبتها  من  اأخرجت  فقد  االتفاق، 

حتويل الرواية االإ�رسائيلية اإىل حقائق نهائية يتعني على الفل�سطينيني القبول بها، اإن على 

❋ باحثة يف ال�ساأن الفل�سطيني.

1- اتفاقية اأو�سلو )اإعالن املبادئ- حول ترتيبات احلكومة الذاتية الفل�سطينية) 1993/9/13:
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4888 

 https://bit.ly/33bPHzA       2018/9/14 ،2- ميدل اإي�ست مونيتور
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القد�ص واملقد�سات  اأو على م�ستوى  الدميغرايف عرب جتميعهم يف جزر معزولة،  امل�ستوى 

التي �سلمتها اإدارة دونالد ترامب لالحتالل. 

عالوة على ذلك، و�سل التطبيع العربي مع دولة االحتالل مرحلة العالقات الر�سمية 

العلنية، بعدما وقعت كل من دولة االإمارات ومملكة البحرين ما �سمي »اتفاقات اأبراهام«، 

العلنية  اللقاءات  التوقيع تتويًجا ملرحلة  . وياأتي هذا 
(3(

البيت االأبي�ص يف15/9/2020  يف 

والت�رسيحات املنحازة اإىل »اإ�رسائيل«، التي �سهدتها االأعوام القليلة املا�سية بعد �سنوات من 

  .
(4(

العالقات واللقاءات ال�رسيّة

الذي  اأو�سلو وامل�سار  اتفاق  اليوم عن  الفل�سطينية  الق�سية  اإليه  اآلت  وال ميكن ف�سل ما 

التي  وال�سيا�سة  االتفاق،  الفل�سطيني مبوجب  اجلانب  قدمها  التي  التنازالت  فبعد  فر�سه. 

املواجهة  وا�سرتاتيجية  الن�سال  اأدوات  اإىل  افتقارها  اأكد  مبا  قيامها  منذ  ال�سلطة  اعتمدتها 

الالزمة الإنهاء االحتالل، كثفت دولة االحتالل توا�سلها مع الدول العربية، وكان وا�سًحا 

اأنها ما�سية يف �سيا�سة تقوم على حّل ال�رساع من اخلارج اإىل الداخل، عرب ت�سوية العالقات 

مع الدول العربية. ليتوىل القادة العرب ال�سغط على الفل�سطينيني، وُيلزموهم بالر�سوخ ملا 

. وقد لقيت هذه ال�سيا�سة االإ�رسائيلية رعاية اأمريكية ملحوظة 
(5(

يفر�ص عليهم من تنازالت

االإمارات  مع  التطبيع  اتفاقات  اإمتام  على  كبرًيا  حر�سًا  اأظهر  الذي  ترامب،  الرئي�ص  مع 

اتفاقات  �ستوقع  التي  العربية  الدول  من  عدد  وجود  حول  ت�رسيحاته  وكرر  والبحرين، 

 .
(6(

لتطبيع العالقات مع »اإ�رسائيل«

يف ظل هذه التطورات التي تهدف اإىل ت�سفية الق�سية الفل�سطينية، ُعقد اجتماع االأمناء 

اإنهاء االنق�سام  اآليات  التوافق على  3/9/2020، بهدف  الفل�سطينية، يف  العاّمني للف�سائل 

وحتقيق امل�ساحلة، ومناق�سة وحدة املوقف ال�سيا�سي والن�سايل والتنظيمي، و�ُسبل مواجهة 

 https://bit.ly/3hOtnRU         2020/9/13 ،3- القد�ص العربي
 https://bit.ly/33NiCd     2020/8/18 ،48 4- عرب

 https://bit.ly/3hO532u         2020/9/20 ،قد�ص بر�ص   

 2018/12/26 واآفاقه،  االإ�رسائيلي   - العربي  التطبيع  من  جديدة  مرحلة  للدرا�سات:  اجلزيرة  مركز   -5
 https://bit.ly/32Mt85F

 https://bit.ly/3iNK9Sz        2020/9/15 ،6- اجلمهورية
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على  اأخرى،  اأمور  بني  من  املجتمعون،  توافق  وقد  الفل�سطينية.  الق�سية  ت�سفية  م�ساريع 

تفعيل املقاومة ال�سعبية على اأنها اخليار االأن�سب للمرحلة، على اأن توفر لها اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير الفل�سطينية االحتياجات الالزمة لذلك. 

�أعو�م �أو�سلو: �أخطاء وخطايا 

�سكل اتفاق اأو�سلو �رسبة قا�سمة للم�رسوع الوطني الفل�سطيني فحوله من م�رسوع حترر 

وطني لكامل الرتاب الفل�سطيني اإىل �سلطة حكم ذاتي ت�سعى اإىل اإقامة دولة على حوايل 

موقت  ج�سم  من  حتّولت  اأن  ال�سلطة  هذه  تلبث  مل  ثم   .
(7(

التاريخية فل�سطني  من   %22
تتحكم  التي  والنخبة  قيادتها  اإىل  بالن�سبة  بذاتها  اإىل هدٍف  الفل�سطينية،  الدولة  قيام  حلني 

. وقد �سيطرت ال�سلطة الفل�سطينية على منظمة التحرير وموؤ�س�ساتها كافة، و�سادرت 
(8(

بها

االأمم  بها  اعرتفت  الفل�سطيني  لل�سعب  وحيد  كممثل  دورها  وقل�ست  الن�سايل،  برناجمها 

 .
(9(

املتحدة وجامعة الدول العربية

فو�سعت  املقاوم،  الوطني  العمل  نبذت  بعدما  املفاو�سات  م�سار  اإىل  ال�سلطة  ركنت 

؛ ومع اعتمادها على امل�ساعدات الدولية 
(10(

التن�سيق االأمني مع االحتالل يف مكانة املقد�ص

واأموال املانحني بات عليها اأن تلتزم بال�رسوط واالإمالءات اخلارجية واأن تقدم مزيًدا من 

التنازالت لتثبت اأنها تتم�سك بـ »ال�سالم« وتبنذ »االإرهاب« يف الوقت الذي متادت فيه 

»اإ�رسائيل« يف اإرهابها م�ستظلة بالدعم االأمريكي، والفتور االأوروبي، والتذبذب العربي. 

�لتن�سيق �الأمني: �لتحالف مع �الحتالل لمنع مقاومته

عرفات  يا�رس  التحرير  منظمة  رئي�ص  اأر�سلها  التي   
(11(

الر�سالة بعد  اأو�سلو  اتفاق  وّقع 

7- حم�سن �سالح: اتفاق اأو�سلو.. درو�ص للحا�رس وامل�ستقبل، اجلزيرة نت، 2018/9/14. 
 https://aja.me/a6x7p

8- تقدير ا�سرتاتيجي: ال�سلطة الفل�سطينية بني احلّل وتغيري الوظيفة: ال�سياقات وال�سيناريوهات: مركز الزيتونة 
 https://bit.ly/2ZfptLe         .2020/9/4  ،للدرا�سات واال�ست�سارات

9 - Marwa Fatafta and Alaa Tartir: Why Palestinians Need to Reclaim the PLO, Foreign 
Policy, 20/8/2020, https://bit.ly/3hgG8o8 

 https://p.dw.com/p/1C8fp          .2014/5/28 ،10- دويت�سه فيليه
11- خطاب اعرتاف منظمة التحرير بـ “اإ�رسائيل”:

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4930 
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املنظمة »تنبذ  اأن  فيها  يوؤكد   ،1/9/1993 اإ�سحاق رابني يف  اإىل رئي�ص حكومة االحتالل 

االإرهاب وغريه من اأعمال العنف«، فكان ذلك اإعالًنا للحرب على العمل الوطني املقاوم 

وعلى  ال�سلمية ح�رًسا.  بالطرق  والتم�سك  امل�سلح  العمل  باإيقاف  املنظمة  تعهدت  بعدما 

يف  توقيعها  جرى  التي  حتته،  واملندرجة  له  املكّملة  واالتفاقات  اأو�سلو  اتفاق  �سار  ذلك 

  .
(12(

االأعوام الالحقة بني ال�سلطة ودولة االحتالل

اأمن  فتولت دور حار�ص  اإن�سائها،  منذ  االحتالل  مع  االأمني  التن�سيق  ال�سلطة  اعتنقت 

اكت�سافه،  عند  االحتالل  �سد  مقاوم  عمل  اأي  اإحباط  على  وعملت  االحتالل،  لدولة 

والحقت النا�سطني واملقاومني. وعملت االأطراف اخلارجية، ال �سّيما الواليات املتحدة 

الفل�سطينية  االأمن  ال�سلطة يف هذا االجتاه، فزودت قوات  تعزيز دور  ، على 
(13(

وبريطانيا

تدريب  دايتون  كيث  االأمريكي  اجلرنال  بداأ   ،2005 عام  ويف  املايل.  والدعم  بالتدريب 

قوات اأمن موالية لل�سلطة الفل�سطينية، وكانت مهمته تدريب قوات فل�سطينية تتعاون مع 

 .
(14(

»اإ�رسائيل«

مل يكن هدف التن�سيق االأمني، بالن�سبة اإىل ال�سلطة، حفظ اأمن االحتالل وح�سب، بل 

حفظ وجودها اأي�سًا، وجتنب اأي ت�سعيد ع�سكري تخ�سى اأنه لن يكون يف م�سلحتها وقد 

. ففي ت�رسيحات لرئي�ص ال�سلطة يف عام 2018، ي�سري 
(15(

ُيعر�سها اإىل »عقوبات« اإ�رسائيلية

.
(16(

حممود عبا�ص اإىل اأن »حما�ص تنفذ العمليات ونحن ندفع الثمن«

الغربية  ال�سفة  من  الفل�سطينيني،  من  االآالف  اعتقال  االأمني  التن�سيق  �سيا�سة  عن  نتج 

عمليات  واإحباط  االحتالل،  �سد  مقاومة  اأعمال  يف  م�ساركتهم  خلفية  على  ا،  خ�سو�سً

12- التعاون االأمني بني ال�سلطة الفل�سطينية و»اإ�رسائيل«: حمفزات وتداعيات، اجلزيرة للدرا�سات،
 https://studies.aljazeera.net/en/node/4383       .2018/12/30 

13 - Jessica Purkiss and Ahmad Nafi: Palestinian security cooperation with Israel, Middle 
East Monitor, 28/10/2015. https://bit.ly/3bxYjV0 
14 - Ben White: The Palestinian Authority’s authoritarian turn, The Electronic Intifada, 
30/4/2009, https://bit.ly/336KOI3 

 https://bit.ly/2Fhg92O      .2014/12/12 ،15- اخلليج اأونالين
 https://bit.ly/2EJenFJ        .2018/12/22 ،16- العربي اجلديد
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اأن  عبا�ص  اأعلن  وقد   .
(18(

واإ�رسائيلية  
(17(

فل�سطينية ت�رسيحات  وفق  اأ�سلحة،  وم�سادرة 

.
(19(

املعلومات التي كانت توفرها اأجهزة ال�سلطة مل تكن »اإ�رسائيل« لتحلم باحل�سول عليها

وفيما �سّكل وقف التن�سيق مطلًبا اأ�سا�سًيا وُملحًا لدى الفل�سطينيني، فقد اأعلنت ال�سلطة 

اإاّل اأن ذلك كان يف �سياق امت�سا�ص الغ�سب ال�سعبي من   ،
(20(

عن وقفه اأكرث من 50 مّرة

جهة، وحماولة ال�سغط على االحتالل من جهة اأخرى؛ فلم يَر هذا القرار طريقه اإىل التنفيذ 

. وعلى الرغم 
(21(

على مدى ال�سنوات املا�سية، وكانت الوقائع على االأر�ص ُتثبت خالفه

 اإال اأن معطيات �سابقة 
(22(

من اإعالن حممود عبا�ص يف اأيار/مايو 2020 وقف التن�سيق االأمني،

والحقة ت�سري اإىل اأن ال�سلطة جتد طريقها دائًما اإىل التن�سيق مع االحتالل. وقد �رسح وزير 

ال�سوؤون املدنية ح�سني ال�سيخ، يف 8/6/2020، اأنه يف حال علمت قوات االأمن الفل�سطينية 

بنية اأحد الفل�سطينيني تنفيذ عملية فدائية �سد جي�ص االحتالل، فـ »�سنعتقله اإذا كان ال يزال 

يف ال�سفة الغربية«؛ اأما اإذا كان يف الداخل املحتل، فالفل�سطينيون »�سيحذرون اإ�رسائيل عرب 

. كذلك، فقد ك�سفت تقارير اإ�رسائيلية اأن م�سوؤولني فل�سطينيني وجهوا ر�سائل 
(23(

و�سيط«

 .
(24(

اإىل م�سوؤولني اأمنيني اإ�رسائيليني يطلبون ا�ستعادة تدريجية للعالقات االأمنية بني اجلانبني

�أن�سنة �الحتالل: عن �بتكار ��سمه »�لتو��سل مع �لمجتمع �الإ�سر�ئيلي« 

2012 بقرار من رئي�ص ال�سلطة  التوا�سل مع املجتمع االإ�رسائيلي يف عام  �ُسكلت جلنة 

حممود عبا�ص، وهي من دوائر منظمة التحرير، ومهمتها »التوا�سل مع املجتمع اال�رسائيلي 

  https://aja.me/xjtpt      .2001/10/14 ،17- اجلزيرة نت
 https://aja.me/gtgat          .2016/5/5 ،18- اجلزيرة نت

19- كلمة الرئي�ص حممود عبا�ص يف اجتماع جمل�ص جامعة الدول العربية الطارئ بالقاهرة، عربي 48
    https://short.arab48.com/short/eije       .2020/2/1

20- Jessica Purkiss and Ahmad Nafi: Palestinian security cooperation with Israel, Middle 
East Monitor, 28/10/2015. https://bit.ly/3bxYjV0

21- هيومن رايت�ص ووت�ص، 23/10/2018.
 https://www.hrw.org/ar/report/2018/10/23/323412#_ftn37 

 https://arb.im/1271560        .2020/5/19 ،21 22- عربي
 https://nyti.ms/3m3ppb9        .2020/6/8 ،23- نيويورك تاميز

 https://bit.ly/3k9zX77      .2020/9/3 ،24- تاميز اأوف اإ�رسائيل



درا�شات باحث
27 عاًما على اأو�سلو: من اأين يبداأ التغيري؟

58 69 1442هـ ـ العدد   - 2021 �شتاء 

بهدف نقل املوقف الفل�سطيني لهم«. 

وتوىّل  االحتالل.  دولة  من  خمتلفة  وقطاعات  عبا�ص  الرئي�ص  بني  اللقاءات  تكّررت 

خمتلف  مع  االت�سال  قنوات  فتح   (2020 �سباط/فرباير  يف  )ا�ستقال  املدين  حممد  رئي�سها 

ال�سخ�سيات الثقافية وال�سيا�سية واحلزبية االإ�رسائيلية، وموؤ�س�سات وجمعيات املجتمع املدين 

اإ�رسائيليني.  ال�سفراء وال�سحفيني واأكادمييني و�سيا�سيني  اللقاءات عدًدا من  فيها، و�سملت 

والعالقات  االجتماعي  التوا�سل  اإىل  »ال�سيا�سي«  العمل  م�ستوى  جتاوزت  اأن  تلبث  ومل 

  .
(25(

ال�سخ�سية، كامل�ساركة يف تاأدية العزاء، وح�سور االأفراح، وغريها

لقد عك�ست هذه اللجنة حالة االنف�سال عن الواقع التي تعي�سها ال�سلطة. فاعتداءات 

قادرون  االإ�رسائيليني  اأن  اأي  العاملية؛  االإعالم  و�سائل  وتنقلها  و�ساق،  قدم  االحتالل على 

على االطالع عليها. حتى اأن التقارير ال�سادر عن موؤ�س�سات ومنظمات اإ�رسائيلية، يف جمال 

اال�ستيطان اأو قتل الفل�سطينيني، اأو هدم منازلهم وت�رسيدهم وم�سادرة اأرا�سيهم، توؤكد اأن 

االإ�رسائيليني مطلعون؛ لكن ذلك لن يوؤثر يف توجه �سانع القرار االإ�رسائيلي.

مع  ر�سمًيا  تطبيًعا  عك�ست  بل  وح�سب،  جدوى  ذات  غري  اللقاءات  هذه  تكن  مل 

واأحاديث  واللقاءات واحلوارات،  الزيارات  اإن�سانًيا عرب  واأ�سبغت عليه طابًعا  االحتالل، 

وطبيعي  قائم  واالإ�رسائيليني  الفل�سطينيني  بني  التوا�سل  اأن  واأوحت   .
(26(

والغناء املو�سيقى 

واأن العالقات بينهم طيبة، واأن »امل�ساكل« بني اجلانبني ال تتعلق باالحتالل ذاته بل ببع�ص 

املمار�سات التي يجب ت�سحيحها! 

لكن، على الرغم من عدم جدوى اللجنة، واجتاه االأمور اإىل اإعالن التطبيع العلني مع 

االحتالل على امل�ستوى الر�سمي، فاإن االأمني العام جلبهة الن�سال ال�سعبي اأحمد جمدالين، 

تخاطب  االإ�رسائيلي، كونها  املجتمع  مع  التوا�سل  ا�ستمرار جلنة  م�سكلة يف  اأنه ال  �رسح 

املجتمع  يف  التاأثري  عربهم  ميكن  الإ�رسائيليني  مواقف  ولدينا  احلكومة؛  ولي�ص  املجتمع 

.
(27(

االإ�رسائيلي

25- عدنان اأبو عامر: جلنة التوا�سل مع املجتمع االإ�رسائيلي.. تطبيع فل�سطيني بغطاء ر�سمي، .2019/7/23 
 https://adnanabuamer.com/post/3356

 https://arb.im/898092          ..2016/3/29 ،21 26- عربي
  https://bit.ly/3hRs4S8          .2020/9/12 ،27- �سبكة قد�ص االإخبارية
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تعزيز �لتبعية �القت�سادية لالحتالل و�العتماد على �لم�ساعد�ت �لخارجية 

تعّززت تبعّية االقت�ساد الفل�سطيني لالحتالل واالعتماد على اأموال امل�ساعدات اخلارجية 

االقت�سادية  باري�ص  اتفاقية  مقدمتها  ويف  عنه،  املتفّرعة  واالتفاقات  اأو�سلو  اتفاق  بفعل 

، التي و�سعت االقت�ساد الفل�سطيني �سمن احتاد جمركي مع االحتالل، ما اأنتج 
(28(

 1994
عملًيا ارتباط ال�سيا�سة ال�رسيبية لل�سلطة باالحتالل الذي ُيح�سل ال�رسائب من الفل�سطينيني 

االحتالل على  وفيما عمل   .
(29(

اإيراداتها من   %70 قرابة  ت�سّكل  لل�سلطة، وهي  ليوؤّديها 

، فاإن ال�سلطة مار�ست احلرد يف بع�ص االأحيان، ومتنعت عن قب�ص 
(30(

�رسقة هذه االأموال

. وهذا ما هو متوقع بالن�سبة اإىل قرارها عدم 
(31(

ة؛ لكنها كانت تعود لتقب�سها اأموال املقا�سّ

 .
(32(

ا�ستالم اأموال املقا�سة رف�سًا ل�سفقة القرن

اأما نظام امل�ساعدات اخلارجية، فقد �ساعد، من جملة اأمور اأخرى، على تاأ�سي�ص نخبة 

من رجال االأعمال الذين تتداخل م�ساحلهم مع االحتالل، بل وتعتمد عليه، عالوة على 

اأنها تدخلت يف النظام ال�سيا�سي عرب دعم فريق على ح�ساب اآخر، فيما ا�سرتطت جهات 

من  الكثريين  على  ينطبق  تعريف  وفق  االإرهاب،  ُت�سميه  ما  مبكافحة  تتعلق  بنوًدا  عديدة 

املنت�سبني اإىل الف�سائل الفل�سطينية، اأو بنوًدا تتعلق بحركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات 

اأن التمويل ال ميكن  . وبني التعاطي االأمريكي مع مو�سوع متويل ال�سلطة 
(33(

والعقوبات

، وطوًرا يجب 
(34(

اأن يكون جمانيًا؛ فتارة يجري ربطه بعودة الفل�سطينيني اإىل املفاو�سات

اإعادة النظر يف �رسفه ليتنا�سق مع امل�سلحة االأمريكية، ومبا يعود بالفائدة على دافع ال�رسائب 

 .
(35(

االأمريكي

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3288    .1994/4/29 :28- اتفاقية باري�ص االقت�سادية
 http://bit.ly/2ow1Udp     .2017/4/2 ،29- دنيا الوطن

 https://bit.ly/3hffxaO    .2019/12/30 ،عربي TRT -30
   http://almon.co/39p5       ..2019/10/15 ،31- املونيتور

  http://v.aa.com.tr/1864268       .2020/6/3 ،32- االأنا�سول
33- Mandy Turner: International Aid in the Absence of Palestinian Sovereignty: Notes to-
wards a Strategy in the Aftermath of the Trump “Peace Plan”, Jadaliyya, 19/2/2020.
 https://www.jadaliyya.com/Details/40706 

   48، 6/9/2018. https://goo.gl/vnafpS        .2018/9/6 ،48 34- عرب
 https://reut.rs/2Pzy6Kh       .2018/8/24 ،35- رويرتز
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�لتم�سك بالمفاو�سات �إلى ما بعد �لرمق �الأخير  

اإاّل �سياع مزيد من احلقوق  اأعوام وجوالت من املفاو�سات مل تولّد  على الرغم من 

الفل�سطينية، ال تزال ال�سلطة متم�سكة بهذا النهج الذي اأقره اتفاق اأو�سلو ال �سيما حول 

القرن يف  ل�سفقة  ا  رف�سً االأمن  اأمام جمل�ص  ففي خطاب  النهائي.  احلل  بق�سايا  يعرف  ما 

�رسيك  »اإذا وجد  فوًرا  للتفاو�ص  ا�ستعداده  عبا�ص عن  اأعلن حممود   ،2020 �سباط/فرباير 

باملفاو�سات يف كل خطاب  مت�سكه  يعلن  يزال  ، وال 
(36(

ال�سالم« يرغب يف  اإ�رسائيل  يف 

يف  الفل�سطيني،  الوزراء  رئي�ص  اإ�ستية،  حممد  اأي�سًا  اأكده  ما  وهذا   .
(37(

اجتماع كل  ويف 

.
(38(

  6/9/2020

، فهي حتاول 
(39(

ومع اكت�ساف ال�سلطة املتاأخر اأن »الواليات املتحدة و�سيط غري نزيه«

اأن ُتدخل تعدياًل على م�سار املفاو�سات، عرب ا�سرتاط اأن تكون املفاو�سات برعاية الرباعية 

. وبذلك، يحاول عبا�ص اأن يبني اأن م�سكلة هذا امل�سار هي يف من يديره ومن 
(40(

الدولية

يتوىل رعايته، ولي�ست يف اأ�سا�ص ما كر�سه اأو�سلو من اتفاق على بع�ص التفا�سيل وتاأجيل 

امل�سري  تقرير  وحق  والالجئون  القد�ص  مقدمتها:  ويف   ،
(41(

الكربى االأ�سا�سية  الق�سايا 

وال�سيادة واحلدود، التي يرف�ص االحتالل »التنازل« فيها.   

الرباعية  اأطراف  ورو�سيا،  االأوروبي  واالحتاد  املتحدة  االأمم  اأن  ذلك،  اإىل  ُي�ساف 

الكالم  اإطار  يف  الفل�سطينية  الق�سية  من  مواقفهم  ظلت  املتحدة،  الواليات  جانب  اإىل 

والت�رسيحات، من دون اإجبار االحتالل على احرتام ما ي�سّمى »ال�رسعية الدولية«؛ اإ�سافة 

2020/2/11: https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id 36- خطاب عبا�ص اأمام جمل�ص االأمن يف
=uM9236a27730275408auM9236

37- خطابات عبا�ص يف عام 2020:
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=uM9236a27730275408auM9236 

 https://bit.ly/3jXJM7Y        .2020/9/6 ،38- قد�ص بر�ص
  https://al-ain.com/article/1554035512       .2019/3/31 ،39- العني االإخبارية

40- خطابات عبا�ص يف عام 2020:
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=uM9236a27730275408auM9236 

41- حم�سن �سالح: اتفاق اأو�سلو.. درو�ص للحا�رس وامل�ستقبل، اجلزيرة نت، 2018/9/14. 
 https://aja.me/a6x7p
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اإىل اأن �سبكة امل�سالح والعالقات التي تربط الكثري من الدول مع دولة االحتالل تدفعها اإىل 

اتخاذ مواقف تخدم هذه العالقات ب�رسف النظر عن تاأثريها يف الق�سية الفل�سطينية. 

ماأزق �ل�سلطة مع �تفاقي �الإمار�ت و�لبحرين �لتطبيعيين 

االإمارات  دولة  بني  العالقات  لتطبيع  اتفاق  اإىل  التو�سل  عن  اأُعلن   ،13/8/2020 يف 

 ،
(43(

، ثم اأُعلن عن التو�سل اإىل اتفاق اآخر مع البحرين يف 11/9/2020 
(42(

ودولة االحتالل

لُي�سار اإىل التوقيع الر�سمي على االتفاقني يف البيت االأبي�ص يف 15/9/2020. وقد و�سع 

هذان االتفاقان ال�سلطة الفل�سطينية يف ماأزق بدت مالحمه يف نقطتني: فقد بني االتفاقان 

ف�سل �سيا�سة ال�سلطة يف انتظار التغريات اخلارجية، والرهان على اأن املوقف العربي الر�سمي 

لن يتخلى عن الق�سية الفل�سطينية، وك�سفا اأي�سًا اأن ال�سلطة عاجزة عن التاأثري يف العوامل 

انحراًفا  اأو  ا  تغريًّ اأو  وليد حلظته،  االتفاقني  من  اأي  يكن  اإذ مل  معها،  التعامل  اأو  اخلارجية 

االحتالل  مع  والوا�سحة  العلنية  واللقاءات  الت�رسيحات  من  اأعوام  بعد  جاءا  بل  مفاجئًا، 

�سبقتها اأعوام من العالقات حتت الطاولة. 

كذلك، فاإن ال�سلطة التي وِلدت خارج القد�ص مبوجب اتفاق اأو�سلو، واأق�ساها عنها 

االحتالل على مدى االأعوام الالحقة، مل تبلور روؤية �سيا�سية ناجحة حيال املدينة، حيث 

الرئي�ص  اإليه  دعا  ما  لها، وفق  العرب  زيارة  يكون عرب  واملقد�سيني  القد�ص  اأن دعم  راأت 

 .
(44(

عبا�ص يف املوؤمتر الدويل للدفاع عن القد�ص املنعقد يف الدوحة يف �سباط/فرباير 2012 

 حتت الزمة اأن »زيارة ال�سجني ال تعني التطبيع 
(45(

وكرر هذه الدعوة يف االأعوام الالحقة

، مع اإهمال حقيقة اأن زيارة القد�ص حتت االحتالل ال ميكن اإاّل اأن تكون 
(46(

مع ال�سجان«

 http://f24.my/6ltx.T       .2020/8/13   ،24 42- فران�ص
 https://ar.rt.com/opuq       .2020/9/11 ،43-  رو�سيا اليوم

44- رويرتز، 2012/2/26. 
 https://ara.reuters.com/article/idARACAE81Q9EY20120226

 https://bit.ly/3k17kZy       .2018/4/15  ،48 45- عرب
 https://al-akhbar.com/Palestine/247859       .2018/4/11 ،46- االأخبار
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 .
(47(

تطبيًعا ال يفيد املدينة واأهلها

اأمام  التطبيع لتعد بفتح الطريق  اتفاقات  اأعوام على هذه الدعوة، جاءت  وبعد ثمانية 

ومقد�ساتها)48)  القد�ص  على  االإ�رسائيلية  ال�سيادة  مكّر�سة  واالأق�سى  القد�ص  اإىل  العرب 

ولتوؤّكد اأن »ا�سرتاتيجية دعم القد�ص عرب زيارتها« مل تكن اإال للتعوي�ص عن ف�سل ال�سلطة 

يف و�سع ا�سرتاتيجية حقيقية للدعم؛ عالوة على اأن الزيارة ال ميكن اأن تكون اإاّل جزًءا من 

التطبيع مع االحتالل. 

�جتماع �أمناء �لف�سائل: بد�ية مر�جعة! 

يف 3/9/2020، ُعقد اجتماع االأمناء العاّمني للف�سائل الفل�سطينية يف بريوت ورام اهلل 

. وتوافق املوؤمترون 
(49(

بالتزامن عرب تقنية فيديوكونفران�ص، وقد تراأ�سه الرئي�ص حممود عبا�ص

 على »تطوير وتفعيل املقاومة ال�سعبية كخيار اأن�سب للمرحلة، دفاًعا 
(50(

يف البيان اخلتامي

عن حقوقنا امل�رسوعة ملواجهة االحتالل«، موؤكدين اأنه »من اأجل حتقيق اأهدافنا اال�سرتاتيجية 

الإنهاء االحتالل واإقامة الدولة، يتوجب علينا االإ�رساع يف اإنهاء االنق�سام وحتقيق امل�ساحلة 

وال�رساكة الوطنية. ويف هذا ال�سياق، وك�سعب واحد وموحد، نعي�ص يف وطٍن حٍر واحد، 

واحدة،  و�سلطة  واحد،  دميقراطي  �سيا�سي  نظام  ظل  يف  نعي�ص  اأن  �رسورة  على  توافقنا 

وقانون واحد، يف اإطار من التعددية ال�سيا�سية والفكرية، وتر�سيخ مبداأ التداول ال�سلمي 

لل�سلطة من خالل االنتخابات احلّرة والنزيهة، وفق التمثيل الن�سبي الكامل يف دولة وفق 

املعايري الدولية«؛ اإ�سافة اإىل تاأكيدهم اإقامة دولة فل�سطينية وعا�سمتها القد�ص. 

وقّررت الف�سائل ت�سكيل جلنة تقدمي روؤية ا�سرتاتيجية لتحقيق اإنهاء االنق�سام وامل�ساحلة 

تطبيع؟  اأم  مود  لل�سّ دعم  االحتالل:  حتت  القد�ص  زيارة  ال�سيا�سات:  ودرا�سة  لالأبحاث  العربي  املركز   -47
 https://bit.ly/3haHsIp       .2012/6/13

 https://arb.im/1296996        .2020/8/31  ،21 48- عربي
49- قد�ص بر�ص، 2020/9/3. 

  http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=63598
50- البيان اخلتامي ملوؤمتر االأمناء العامني للف�سائل الفل�سطينية، 2020/9/3: 

 https://www.wafa.ps/Pages/Details/8689



درا�شات باحث
27 عاًما على اأو�سلو: من اأين يبداأ التغيري؟

63 69 1442هـ ـ العدد   - 2021 �شتاء 

وال�رساكة يف اإطار منظمة التحرير، املمّثل ال�رسعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني، يف مّدة 

ال تتجاوز خم�سة اأ�سابيع، لتقدمي تو�سياتها للجل�سة املرتقبة للمجل�ص املركزي الفل�سطيني. 

كما مت التوافق على ت�سكيل جلنة وطنية موّحدة لقيادة املقاومة ال�سعبية ال�ساملة، على اأن 

توّفر اللجنة التنفيذية لها جميع االحتياجات الالزمة ال�ستمرارها.

يف  املختلفة  الف�سائل  بني  التقارب  الإظهار  وحماولة  املبداأ،  يف  جّيًدا  املوؤمتر  يكون  قد 

اأهمية  عن  الكالم  �سبق  اإذ  باجلديد،  و�سفه  ت�سمنه ال ميكن  ما  لكن  املمكنة،  امل�ساحات 

التم�سك  تاأكيد  كذلك  وجرى   .
(51(

تقدم اأي  دون  من  االنق�سام  واإنهاء  الوطنية  الوحدة 

باملقاومة ال�سعبية؛ لكن ال�سلطة التي تقدم هذا الطرح بدياًل عن املقاومة الع�سكرية وكهدٍف 

.
(53(

، مل ت�سمح باإطالقها حتى على نطاق حمدود
(52(

بذاتها

االإمارات  بني  التطبيع  اتفاق  على  التوقيع  من  يومني  قبل  اأي   ،13/9/2020 يف  لكن 

والبحرين مع دولة االحتالل، اأطلقت القيادة الوطنية املوحدة للمقاومة ال�سعبية الفل�سطينية 

تفعيل  اإىل  البيان  ودعا  العامني.  االأمناء  اجتماع  خمرجات  اأول  ليكون   ،(1( رقم  البيان 

املقاومة ال�سعبية حتت راية علم فل�سطني، واأعلن »انطالقة م�سرية كفاحية �سعبية �ساملة تبداأ 

لن  و»اأننا  عا�سمتها«،  والقد�ص  فل�سطني  لدولة  الوطني  اال�ستقالل  باجناز  اإال  تنتهي  ولن 

نعيد ال�سيف اإىل غمده اإاّل باإقامة دولتنا امل�ستقلة كاملة ال�سيادة والقد�ص املحتلة عا�سمتها، 

 .
(54(

وحل م�سكلة الالجئني وفق ال�رسائع الدولية بعودتهم اإىل ديارهم«

ال�سعب  انتفا�سات  ا�ستدعاء  لناحية  اإيجابية  اإ�سارات  ت�سمن  البيان  اإن  القول  وميكن 

الفل�سطيني منذ ع�رسينيات القرن املا�سي، يف عودة اإىل )ثورة الرباق) التي انطلقت عام 

1929 �سد االحتالل الربيطاين. ومع الرتكيز على املقاومة ال�سعبية، مل ي�ستبعد البيان اأ�سكال 
املقاومة االأخرى، الع�سكرية حتديداً، واإن وردت االإ�سارة اإليها تلميًحا يف لفظ »ال�سيف« 

على �سبيل املثال. لكن مع ذلك، فاإن االإ�سارات وحدها لي�ست كافية، والبيانات ال ميكن اأن 

 https://arb.im/1296996         .2020/8/31 ،21 51- عربي
52- اأحمد البظ: ت�سلل ال�سلطة الفل�سطينية يف مرمى املقاومة ال�سعبية، العربي اجلديد، 2015/4/2.

https://bit.ly/35k8YBr 

 https://www.palinfo.com/148310     .2011/3/31 ،53-املركز الفل�سطيني لالإعالم
 https://bit.ly/3hRlWt0      .2020/9/13 ،54- وكالة قد�ص نت لالأنباء
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ُتتخذ دلياًل للجزم اأن االأمور �ست�سلك اجتاًها معّيًنا قبل اأن تقرتن باأفعال وترتجم بتحركات 

القيادة  بيان  اأو  الف�سائل  اجتماع  اأن  على  ما من دالئل  اأنه  �سيما  االأر�ص، ال  جادة على 

من  هم  والنهج  االتفاق  رموز  فيما  اأو�سلو،  عن  بدياًل  يطرح  ال�سعبية  للمقاومة  املوحدة 

ي�ستلمون دفة الت�رسيحات حالًيا، يف مقابل تاريخ حافل لهم من العمل بخالف م�سلحة 

ال�سعب الفل�سطيني.   

املذكور  االجتماع  كان  اإذا  ما  بك�سف  كفيلة  �ستكون  القادمة  االأ�سابيع  فاإن  لذلك، 

والبيان ال�سادر عنه مناورة اأو حماولة لك�سب الوقت، من ِقبل ال�سلطة حتديًدا، ريثما جُترى 

االنتخابات االأمريكية اأنه اأو خطوة جدّية باجتاه اخلروج من مهرجانات اخلطابة والبيانات 

اإىل حيز الفعل والتغيري. 

خاتمة

اتفاق  على  التوقيع  اإىل  عقود  ثالثة  قرابة  قبل  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  ا�سُتدرجت 

اأو�سلو، بكل ما �سيجره على الق�سية الفل�سطينية من نتائج كارثية على مدى االأعوام التي 

تلت توقيعه. ثم اأق�ست ال�سلطة الفل�سطينية املنظمة وموؤ�س�ساتها لت�ستفرد بالقرار، وتهم�ص 

حتا�رسها  حا�رسة  مك�سوفة  ال�سلطة  تقف  واليوم،  الفل�سطيني.  ال�سعب  مكونات  معظم 

مع  والبحرين  االإمارات  واتفاق  االإ�رسائيلية،  ال�سم  وخطة  االأمريكية،  القرن«  »�سفقة 

االحتالل، كتتويٍج ملوجة التطبيع العربية. 

اإليه  اآلت  ما  تتحمل وحيدة  اأو�سلو ال  نهج  كّر�ست  التي  ال�سلطة  اأن  من  الرغم  وعلى 

االأمور، اإاّل اأنها ترف�ص اليوم االعرتاف اأن هذا النهج مل يكن ليوؤدي اإال اإىل هذه التداعيات، 

واأن هذه النهايات نتيجة حتمية لتلك املقدمات. ومع ت�ساعف املخاطر والتحديات، اإزاء 

ف�سل �سبيل املواجهة، اأو الالمواجهة، الذي كر�سه اأو�سلو، فاإنه من املهم لل�سلطة اأن تدرك 

�رسورة الفكاك من هذا النهج؛ ويف ظل اتفاق االإمارات والبحرين التطبيعي واالإرها�سات 

التي تدل على اتفاقات تطبيعية مماثلة يف املرحلة القادمة فاإن اال�ستمرار يف املراهنة على 

اأن ياأخذ  اأو االإ�رسائيلي ال ميكن  اأو العربي  التغرّيات التي قد حت�سل على امل�ستوى الدويل 

بالق�سية الفل�سطينية اإىل مر�سى ا�ستعادة احلقوق. 
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تغيريات  وال  االأمريكية،  االنتخابات  نتائج  يف  التاأثري  الفل�سطينيني  بو�سع  يكون  لن 

جوهرية م�سمونة يف حال خ�سارة دونالد ترامب وانتخاب جو بايدن. اأما على امل�ستوى 

اليمني  اأن  طاملا  نتنياهو  بنيامني  رحيل  على  التعويل  احلكمة  من  يكون  فلن  االإ�رسائيلي، 

متفقون  كلهم  وهم  واحدة،  لعملة  متعددة  اأوجه  االحتالل  دولة  يف  والي�سار  والو�سط 

على م�سادرة حق الفل�سطيني يف اأر�سه، واإن كان اختالفهم على طريقة التعبري عن ذلك؛ 

االأوروبيني  فاهتمام  عربي.  تاأثري  اأو  اأوروبي  تغيري  انتظار  خيار  على  ينطبق  ذاته  واالأمر 

الفل�سطينيون  ي�ستعيد  باأن  اهتمامهم  من  اأقوى  االحتالل  دولة  مع  وعالقاتهم  مب�ساحلهم 

ا بعدما  اأر�سهم وحقهم. اأما الرهان على دور عربي، ف�سيكون �رسًبا من العبث، خ�سو�سً

التطبيع االأخرية مع االحتالل �سمن دائرة االأمور  �سنفت جامعة الدول العربية اتفاقات 

اأمام  اأنف�سهم  الفل�سطينيني  القرار يف �ساأنها. وهذا ما ي�سع  التي يعود لكّل دولة  ال�سيادية 

�رسورة اأن مُي�سكوا بزمام االأمور، واأن يعيدوا ترتيب بيتهم الداخلي؛ ولعل اأول خطوة يف 

هذا الطريق تبداأ من االإقرار باأهمية التحرر من اتفاق اأو�سلو والتزاماته، والتحرك انطالًقا 

من ذلك وبناًء عليه. 
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الأبارتهايد الإ�سرائيلي

في القانون الدولي

❋
ف�ؤاد بكر

مقّدمة عامة: 

مل يكن �لف�صل �لعن�رصي حمّط �هتمام �ملحامني �لدوليني �إاّل بعد جترميه وحظره مبوجب 

�لقانون �لدويل، رد�ً على �لو�صع يف جنوب �إفريقيا، حيث كان خطاب �لف�صل �لعن�رصي 

ُيعّد معار�صة �صيا�صية يف بادئ �الأمر ، ومن وجهة نظر �أخالقية ال يف �الإطار �لقانوين. 

وبعد �نهيار نظام �لف�صل �لعن�رصي يف جنوب �إفريقيا، ومن خالل جلنة مناه�صة �لف�صل 

�لق�صائية جلرمية  �ملالحقة  من  بداًل  �مل�صاحلة  على  �لرتكيز  مت  �ملتحدة،  �الأمم  �لعن�رصي يف 

�لف�صل �لعن�رصي يف جنوب �إفريقيا. 

لقد �أكدت جلنة مناه�صة �لف�صل �لعن�رصي يف ذلك �لوقت �أنه مل يكن يوجد �لف�صل 

�لعن�رصي يف بلد �آخر غري جنوب �إفريقيا. ويف �أعقاب �النتفا�صة عام 2000، ظهر م�صطلح 

�لف�صل �لعن�رصي، �لذي القى �نت�صار�ً و��صعًا، فبد�أ يت�صلل �إىل دو�ئر �الإعالم وقو�ئم �لكتب 

�الأكرث مبيعًا، كما ذكر �لدكتور عزمي ب�صارة يف كتابه: �ل�صالم �أو �أبارتهايد �الحتالل يف 

�مل�صتقبل، عام 2001. 

�الإ�رص�ئيلي،  �لعن�رصي  �لف�صل  عن  �إفريقيا  جنوب  يف  بارزون  مو�طنون  حتدث  كما 

�لغربية  �ل�صفة  زيارة  �إثر   ، �إفريقيا  جنوب  يف  �لعن�رصي  �لف�صل  من  �أ�صو�أ  باأنه  وو�صفوه 

وقطاع غزة، كما ن�رصت �صحيفة »جارديان«، بتاريخ 29 ني�صان 2002 ،حيث تناولت 

❋ قا�ض يف �ملحكمة �لدولية لت�صوية �لنز�عات، �لد�ئرة �لقانونية يف �جلبهة �لدميقر�طية لتحرير فل�صطني.
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�ل�صيا�صات �ال�صتيطانية وطرد �لفل�صطينيني وتهجريهم ب�صكل ق�رصي يف �لقد�ض �ل�رصقية. 

حكومتهم،  معاملة  �نتقدو�  �لبلديات  وممّثلي  و�صحافيني  �إ�رص�ئيليني  �أكادمييني  �أن  �إاّل 

�إفريقيا، كما ذكرت  �صحيفة  �لعن�رصي يف جنوب  �لف�صل  �أ�صو�أ من نظام  باأنها  ونعتوها 

ب�صبب  �الإ�رص�ئيليني  يف  يدّب  �لذعر  بد�أ  حتى   ،2004 ني�صان   26 بتاريخ  »جارديان« 

�لتخوف من زو�ل دولتهم، �أوعلى �الأقل �لدولة �لقومية �ليهودية، خ�صو�صًا بعد و�صف 

 ،2008 �لثاين  24 ت�رصين  �ملتحدة ، »��صكوتو بروكمان«، يف  �لعامة لالأمم  رئي�ض �جلمعية 

�ل�صيا�صات �الإ�رص�ئيلية يف فل�صطني �ملحتلة بنظام �لف�صل �لعن�رصي. 

وقد دعا جمل�ض �أبحاث �لعلوم �الإن�صانية HSRC حمامني من جنوب �إفريقيا وفل�صطني 

�لف�صل  مبد�أ  �نتهكت  قد  »�إ�رص�ئيل«  كانت  �إذ�  ما  حول  للتحقيق  و�أوروبا  و»�إ�رص�ئيل« 

�لعن�رصي، �إىل �أن �نت�رصت �لدر��صة عام 2009 �لتي �أكدت على وجود نظام موؤ�ص�صي قمعي 

ف�صل عن�رصي لل�صيطرة �الإ�رص�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

ويف 5 ت�رصين �لثاين 2011، �أعلنت حمكمة ر��صل يف ق�صية فل�صطني، �أن �إ�رص�ئيل تخ�صع 

�ل�صعب �لفل�صطيني لنظام هيمني يرقى �إىل �لف�صل �لعن�رصي، ومتييزي بدرجات متفاوتة، 

و�أ�صدرت حكمًا يق�صي �أن �لنظام �الإ�رص�ئيلي هو وحدة و�حدة متكاملة يف نظام �لف�صل 

�لعن�رصي.

الف�صل العن�صري في القانون الدولي

ولكنه  �إفريقيا،  جنوب  جتربة  من  م�صتمد�ً  قانونيًا  حمتوى  �لعن�رصي  �لف�صل  �كت�صب 

م�صتقل ويتخّلل عدد�ً من فروع �لقانون �لدويل، �إىل  �أن برزت �تفاقية �لف�صل �لعن�رصي 

)�البارتهايد( بعد قر�ر�ت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة وجمل�ض �الأمن �لدويل. 

1 - القوانني التي تتعّلق بحقوق الإن�سان:�ملادة 2 من �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان ، 
�تفاقية �لق�صاء على �لتمييز �صد �لن�صاء، �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �لعن�رصي، 

و�التفاقية �لدولية ملناه�صة �لف�صل �لعن�رصي يف �لريا�صة، فتوى حمكمة �لعدل �لدولية عام 

1971 �لتي �عتربت �أن �صيا�صة �لف�صل �لعن�رصي تنتهك مبادئ ميثاق �الأمم �ملتحدة... ب�صاأن 
ق�صية »نامبيا«.
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�تفاقية   ( �لعن�رصي  �لف�صل  تبّني  جلرمية  �لدولية  �التفاقية  الدويل:  اجلنائي  القانون   -  2
�لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  للق�صاء  �لدولية  �التفاقية  من   3 �ملادة  �لعن�رصي(،  �لف�صل 

�لعن�رصي  �لف�صل  و�عتبار   ، �الإن�صانية  �صد  وجرمية  جنائية  كجرمية  و�إدر�جها  �لعن�رصي، 

عدم  �تفاقية  من   1 و�ملادة   ،1968 عام  منذ  �مللزمة  غري  و�ل�صكوك  �لبنود  مبختلف  جرمية 

�نطباق �لنظام �لقانوين يف �إدر�ج �لقيود على جر�ئم �حلرب وجر�ئم �صد �الإن�صانية �صمن 

�الأعمال غري �الإن�صانية �لناجتة عن �صيا�صة �لف�صل �لعن�رصي. وقد مت �إبقاء �لف�صل �لعن�رصي 

كجرمية �صد �الإن�صانية يف نظام روما للمحكمة �جلنائية �لدولية يف �ملادة 1 )7(، وكذلك 

�عتبار �لف�صل �لعن�رصي �نتهاكًا ج�صيمًا التفاقية جنيف عندما ميار�ض يف �صياق نز�ع م�صّلح، 

مبوجب �ملادة )85( 4 )ج( من �لربوتوكول �الإ�صايف �الأول التفاقية جنيف عام 1977. 

3 - القانون الدويل العام: �أكدت قر�ر�ت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �ملتعلقة بالف�صل 
بنظام  حقوقه  وربطت  �مل�صري،  تقرير  حلق  �نتهاك  �لعن�رصي  �لف�صل  �أن  على  �لعن�رصي، 

�لهيمنة �لعرقية باحلقوق �خلا�صعة لال�صتعمار و�الحتالل �الأجنبي. ويف عام 1970، �أكدت 

�جلمعية �لعامة �رصعية ن�صال �ل�صعوب يف ظل �ال�صتعمار و�لهيمنة �الأجنبية، �ملعرتف بها 

على �أنها موؤّهلة حلق تقرير �مل�صري با�صتعادة هذ� �حلق باأي و�صيلة؛ كما �أد�نت �حلكومات 

�لتي تنكر هذه �حلقوق، وخا�صة يف فل�صطني وجنوب �إفريقيا، بعد �أن كان �القرت�ن �صائعًا 

بني �لبلدين. 

�لعالقات  وتعليق  �قت�صادية  مقاطعات  تبّني  �إىل  �الأمن  جمل�ض  دعا   ،1985 عام  ويف 

�الأول  9 كانون  �إفريقيا، يف  �لكامل بخ�صو�ض جنوب  �ل�صمت  بعد  �لريا�صية و�لثقافية، 

1977 بالقر�ر رقم 421، و 473 يف 13 حزير�ن 1980، و 558 يف 13 كانون �الأول 1984. 

�إن �لتدخل �ملتقطع ملجل�ض �الأمن �لذي ��صتمر باإنهاء حظر �الأ�صلحة، يف �أعقاب �نتقال 

نظام جنوب �إفريقيا �إىل حكومة دميقر�طية غري عرقية عام 1994، يوؤكد وجهة �لنظر �لتي 

�تخذها �لقانون �لدويل لنظام �لف�صل �لعن�رصي  وما ي�صّببه من تهديد �ل�صلم �الأهلي؛ و�عتبار 

�لف�صل �لعن�رصي غري قانوين مبوجب �لقو�عد �لعامة للقانون �لدويل �لعام مكّرر من خالل 

�إدر�جه �إىل جانب �الإبادة �جلماعية وجر�ئم �صد �الإن�صانية مبوجب �ملادة 15 من مو�د جلنة 

�لقانون �لدويل ب�صاأن م�صوؤولية �لدولة عن �الأفعال غري �مل�رصوعة دوليًا .  
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تعريف الأبارتهايد   

توّفر معاهد�ت �لقانون �لدويل حلقوق �الإن�صان و�جلنائي تعريفًا عمليًا للف�صل �لعن�رصي، 

�لذي يتيح لنا �لنظر يف م�صاألة �لف�صل �لعن�رصي �الإ�رص�ئيلي، ب�صبب �ملمار�صات �الإ�رص�ئيلية 

يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، يف ظل قاعدة جترمي �لف�صل �لعن�رصي. 

و�لقانون  �لعام  �لدويل  �لقانون  مبوجب  �إ�رص�ئيل  م�صوؤولية  تقييم  �لدر��صة  هذه  تو�صح 

�لعن�رصي  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  للق�صاء  �لدولية  �التفاقية  بح�صب  �لدويل،  �جلنائي 

بها،  �لتمتع  �الأفر�د  �لتي يحق جلميع  �حلقوق  قائمة طويلة من  �لعن�رصي؛وتقّدم  و�لف�صل 

ويحظر ممار�صتها العتبار �لف�صل �لعن�رصي  �صكاًل من �أ�صكال  �لتمييز �لعن�رصي؛ بل و�أبعد 

من ذلك، مبا �أن �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �لعن�رصي ال تعّرف ممار�صة �لف�صل 

�لعن�رصي بدّقة. 

توّفر �تفاقية �لف�صل �لعن�رصي ونظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية �ملزيد من 

�لو�صوح بح�صب �ملادة 2 من �لف�صل �لعن�رصي، �لتي حتّدد قائمة من �الأفعال غري �الإن�صانية، 

و�إقامة  �حلفاظ  لغر�ض  �رُتِكبت  قد  كانت:  �إذ�  �لعن�رصي  �لف�صل  م�صتوى  �إىل  ترقى  �لتي 

ب�صكل  وقمعها  �أخرى  عرقية  جمموعة  على  عرقية  جمموعة  �أو  جماعة  قبل  من  �ل�صيطرة 

منهجي. 

وباملثل ت�صري �ملادة )7( 2ج من نظام روما �الأ�صا�صي �إىل �لف�صل �لعن�رصي كاأفعال �إجر�مية 

�رتكبت يف �صياق نظام موؤ�ص�صي ممنهج بالقمع و�ل�صيطرة من قبل جمموعة عرقية و�حدة، 

�أو من جمموعات عرقية عديدة،بنّية�حلفاظ على نظام �لف�صل �لعن�رصي. 

تف�صياًل،  �الأكرث  �ملمار�صات  من  قائمة  �إىل  �لعن�رصي  �لف�صل  �تفاقية  من   2 �ملادة  ت�صري 

وهو  �أكرب،  م�صتوى  �إىل  ت�صل  ولكنها  �الإن�صان،  بحقوق  مت�صلة  �نتهاكات  تعترب  و�لتي 

�لف�صل �لعن�رصي، عندما يرتكب بغر�ض �حلفاظ على هيمنة جمموعة �أو جماعة عرقية على 

�الأخرى، وهي: 

1 - حرمان �أي فرد من جماعة �أو جمموعة عرقية من �حلق باحلياة و�حلرية: بقتل جماعة 
�لتعدي  من خالل  نف�صيًا،  �أو  بدنيًا  �لعرقية،  باجلماعة  �ل�رصر  �إحلاق  عرقية،  �أو جماعات 
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على حريته وعرقه، و�إخ�صاعه للتعذيب و�لعقوبة �لقا�صية، �العتقال �لتع�صفي و�ل�صجن غري 

�لقانوين جلماعة �أو جمموعة عرقية. 

�لت�صبب يف  بق�صد  عرقية  �أو جمموعة  على جماعة  معي�صية  فر�ض ظروف  تعّمد   -  2

تدمريها ماديًا، كليًا �أو جزئيًا. 

3 - �تخاذ تد�بري ت�رصيعية ملنع �جلماعة من �مل�صاركة يف �حلياة �ل�صيا�صية و�الجتماعية 

و�القت�صادية و�لثقافية للبلد، وخلق ظروف عمد�ً حلرمان �جلماعة �أو �ملجموعة من حقوق 

نقابات  وت�صكيل  �لعمل،  يف  �حلق  ذلك  ومن  �لتطور،  من  ومنعهم  وحريتهم  �الإن�صان 

عمالية، �لتعليم، مغادرة بالدهم و�لعودة �إليها ، �حلق يف �جلن�صية، �لتنقل و�الإقامة ، حرية 

�لر�أي و�لتعبري، �حلق يف حرية �لتجمع �ل�صلمي، تاأ�صي�ض �جلمعيات. 

4 - فر�ض تد�بري ت�رصيعية ت�صّمم على تق�صيم �ل�صكان عن طريق �إن�صاء حمميات منف�صلة، 

وم�صادرة ملكية �الأر��صي �لتي تنتمي �إليها �جلماعة �أو �ملجموعات �لعرقية. 

5 - ��صتغالل عمل �أفر�د �جلماعة �لعرقية للعمل �لق�رصي. 

6 - ��صطهاد �ملنظمات و�الأ�صخا�ض، وحرمانهم من حقوقهم �الإن�صانية و�حلريات، 

ب�صبب �لف�صل �لعن�رصي. 

�لدولية  �التفاقية  من   5 �ملادة  �ملحظورة مبوجب  �لعن�رصي  �لتمييز  �أعمال  ذلك  مبا يف 

للق�صاء على جميع �لتمييز �لعن�رصي؛ ومن بني هذه �حلقوق : �أمن �الأ�صخا�ض ، �جلن�صية، 

حرية   ، و�الإقامة  �لتنقل  حرية  �لر�أي،  حرية  �لعمالية،  �لنقابات  ت�صكيل  �لعمل،  �لتعليم، 

�لتجمع... وكذلك يف نظام روما �الأ�صا�صي، حّرمت ممار�صات : �لقتل، �لرتحيل، �لنقل 

�لق�رصي، �ل�صجن، �لتعذيب، �ال�صطهاد... 

حظر الف�صل العن�صري

يتعلق �حتالل �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بحالة حظر �لف�صل �لعن�رصي مبوجب �لقانون 

�لف�صل  :�تفاقية  وهما  �لرئي�صيتني،  �ملعاهدتني  يف  طرفًا  لي�صت  �إ�رص�ئيل  �أن  مبا  �لدويل، 

�لعن�رصي ونظام روما. 
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تهدف جهود �الأمم �ملتحدة للق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �لعن�رصي، و�حرت�م حقوق 

�الإن�صان و�حلريات �لعامة، دون �لتمييز بينها على �أ�صا�ض �لعرق، �أي على �لنحو �ملن�صو�ض 

يف �ملادة 55 من ميثاق �الأمم �ملتحدة و�ملادة 2 من �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان. 

على �لرغم من �أن �إ�رص�ئيل تقبل �حلظر �لعام للف�صل �لعن�رصي يف �التفاقية �لدولية للق�صاء 

على جميع �أ�صكال �لتمييز �لعن�رصي، ميكن �عتبار حظر �لف�صل �لعن�رصي من جلنة �لقانون 

�ملعاهد�ت  من  و��صع  نطاق  على  حمظور  �لعن�رصي  �لف�صل  �أن  مبا  �آمرة،  كقاعدة  �لدويل 

و�التفاقيات �مل�صّدق عليها، و�لتي ال تقبل �أي ��صتثناء. 

وقد �عتربت حمكمة �لعدل �لدولية يف ق�صية بر�صلونة تر�ك�صن، حظر �لتمييز �لعن�رصي 

،مبا يف  �الإن�صان  بحقوق  �ملتعلقة  و�لقو�عد  �ملبادئ  �اللتز�م جتاه  على  تن�ض  �آمرة  كقاعدة 

ذلك �حلماية من �لعبودية و�لتمييز �لعن�رصي. 

الف�صل العن�صري في الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة

�ل�صابقة،  �لفقر�ت  يف  نوق�ض  كما  �لعن�رصي  للف�صل  �لقانوين  �ملحتوى  �إىل  ��صتناد�ً 

و��صتناد�ً �ىل �لفقرة 2 من �تفاقية �لف�صل �لعن�رصي كبو�صلة �إر�صادية، ميكن تقييم �لقانون 

�الإ�رص�ئيلي وممار�صته على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و�لقد�ض �ل�رصقية، على �أنه يرتقي �إىل 

بغر�ض  منهجي  ب�صكل  ترتكب  �لتي  �الإن�صانية  غري  باالأعمال  ويرتبط  �لعن�رصي،  �لف�صل 

تر�صيخ �ل�صيطرة و�حلفاظ عليها من قبل �إ�رص�ئيل . ولكن �ل�صوؤ�ل �لذي يجب معاجلته: هل 

�ليهود و�لفل�صطينيون ي�صّكلون جمموعات عرقية لتحقيق �نتهاك �تفاقية �لف�صل �لعن�رصي 

�صمن �صياق نظام موؤ�ص�صاتي ممنهج؟ 

1 - المجموعات العرقية 

جتارب  �صوء  يف  �لو��صحة  �خلالفات  �إىل  �لنظر  من  البد  �ل�صوؤ�ل،  هذ�  على  لالإجابة 

حمّدد�ً  لي�ض  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لو�صع  الأن  فل�صطني،  يف  و�لعرب  �ليهود 

بو�صوح من حيث �ملفاهيم �لتقليدية، كما هو �حلال بجنوب �إفريقيا . بل �إن فكرة �لعرق 

بحد ذ�تها مت تو�صيحها من خلفية �جتماعية بداًل من �لو�قع �لعلمي، حيث �إن �لعن�رصية 
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�لتي ت�صتلزم مفهوم �لعرق بالبعد �الجتماعي هي فئة بيولوجية من �أجل تنظيم �أو ت�صويه 

ق�صور�ت خمتلفة من �صكان �لعامل. 

ُيعّد م�صطلح �لعرق بالتاريخ  مر�دفًا لالأّمة، عندما �نت�رصت �المربيالية �الأوروبية حول 

�لتا�صع  �لقرن  بحلول  �لقبلية  و�إىل  �جلن�صية،  عن  تنازل  �إىل  �أّدت  �لعرقية  فاملفاهيم  �لعامل؛ 

�أدى  ما  وبيولوجية ميكن مالحظتها ج�صديًا،  جينية  مب�صطلحات  ��صتبدلت  ع�رص، حيث 

�إىل ظهور �لد�روينية �الجتماعية و�لعن�رصية �لعلمية، وت�صنيف �الأنو�ع �لب�رصية �لتي فقدت 

م�صد�قيتها يف �لقرن �لع�رصين. ومنذ ذلك �لوقت، مت فهم �لعرق باأنه يدل على �لهويات 

�لتقني  �ال�صتخد�م  من  �لعرق  م�صطلح  خروج  مع  معينة،  حملية  بيئة  يف  �جتماعيًا  �ملبنية 

با�صتثناء �صياق �لتمييز �لعن�رصي. 

�لدويل حلقوق  �لقانون  به، وخ�صو�صًا  �لدويل لال�صرت�صاد  �لقانون  �أن ندخل  البد من 

�الإن�صان ، وميثاق �الأمم �ملتحدة، �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان ، �التفاقية �لدولية للق�صاء 

على جميع �أ�صكال �لتمييز �لعن�رصي، حظر �لتمييز على �أ�صا�ض �لعرق، و��صتناد�ً �إىل �ملادة 

1(1( من قائمة �التفاقيات بني �لعديد من �لقو�نني �لتي ميكن �أن ت�صل �إىل �لتمييز �لعن�رصي. 

�أو  �لن�صب  �أو  �للون  �أو  �لعرق  �أ�صا�ض  �أو تف�صيل على  �أو تقييد  ��صتبعاد  �أو  �إذ�ً،�أّي متييز 

�لتمتع  �أو  بالب�رص  �العرت�ف  �إبطال  �أو  �لتاأثري  غر�ض  له  �لذي  �لعرقي،  �أو  �لقومي  �الأ�صل 

�ل�صيا�صي  �ملجال  يف  �الأ�صا�صية  و�حلريات  للحقوق  �مل�صاو�ة  قدم  على  حقهم  مبمار�صة 

و�القت�صادي و�الجتماعي و�لثقايف، �أو �أي جمال �آخر من �حلياة �لعامة. 

�أنها  على  �لعن�رصي  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  للق�صاء  �لدولية  �التفاقية  تف�صري  ميكن 

بالفئات  عن�رصي  م�صطلح  معنى  د�خل  �لعرقي،  �أو  �لقومي  �الأ�صل  �أو  �لن�صب  ت�صمل 

�ليهودية �الإ�رص�ئيلية و�لفل�صطينية �لعربية، لكن يتم ت�صمينها باالأكرث غمو�صًا، حتى و�إن مل 

يكن �لف�صل �لعن�رصي و��صحًا من �لعرق و�للون. 

و�جهت �ملحكمة �جلنائية �لدولية ليوغ�صالفيا ورو�ند� م�صكلة �لف�صل يف ق�صايا �الإبادة 

�جلماعية و�ال�صطهاد، و�صعوبة حتديد �لهويات. ولكن خل�ض �لفقه �إىل �أنه ال يوجد علم 

و��صح لتحديد ما �إذ� كانت �أي جمموعة �أو جماعة هي جماعة عرقية، بل يعتمد ذلك على 
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�أنه مل يتم �لعثور على وثائق �لهويات �ملنا�صبة  �لتطور�ت �ملحلية. و�أكدت حمكمة رو�ند� 

جميع  يف  قاطع  ب�صكل  حا�صمة  �لعرقية  �لت�صنيفات  �أن  �عتربت  ولكن  خا�ض،  ب�صكل 

�حلاالت. 

كما حّددت حمكمة رو�ند�، يف قر�رها �ملوؤّثر يف ق�صية �أكابيو،  �لهويات �لعرقية ��صتناد�ً 

�إىل  �ملادة 2 من نظام روما �الأ�صا�صي؛ �إاّل �أن ملخ�ض قر�ر �ملحكمة �البتد�ئية ليوغ�صالفيا 

�عترب �لف�صل �لعن�رصي وفقًا لل�صو�بق �لق�صائية للمحكمة، �أي جماعة قومية �أو عرقية �أو 

�إثنية �أو دينية، يتم حتديدها، من خالل ��صتخد�م معايري ��صطهاد �أي جمموعة هي جرمية، 

تعريف  يجب  هنا،  ومن  �لقومية...  �لدينية،  �لعرقية،  خ�صائ�صها  تنوع  من  �لرغم  على 

�لف�صل �لعن�رصي يف �لقانون �لدويل بغر�ض �إجر�ء تقييم �إذ� ما كان �ليهود و�لفل�صطينيون 

جمموعات عرقية؛ وهو ما �صنحاول �إثباته  ب�صكل يتو�فق مع نظرية �لعرق �ملعا�رص. 

��صتعر��صها  نريد  للنظر، وال  �أمر الفت  و�لفل�صطينية  �ليهودية  �لهوية  تطور  م�صاألة  �إن 

�لف�صل  تعريف  �أن  ن�صتخل�ض  �أن  ميكن  ولكن  و�لثقافية.  و�لتاريخية  �لدينية  لتعقيد�تها 

�لعن�رصي يف �لنظرية �حلديثة، بح�صب �لقانون �لدويل ،ي�رصي على �الأر��صي �لفل�صطينية 

�ملحتلة، من �لنو�حي �لتاريخية و�لدينية و�لثقافية و�الجتماعية و�القت�صادية؛ وقليل ما ينظر 

�إليها من �لناحية �لتقليدية، �أي �لبيولوجية، وذلك باال�صتناد للقانون �لدويل حلقوق �الإن�صان 

 .

و�ليهودية؛  �ليهودي  بني  كبري  تد�خل  هناك  حيث  �لدينية،  �لهوية  �إىل  �ليهودية  ت�صري 

مبعنى بنو �إ�رص�ئيل �لقدماء ون�صلهم. وغالبًا ما يعّدون �أنف�صهم علمانيني، وينظر �إليهم �أنهم 

يهود فقط، على �أ�صا�ض �أن �أ�صلهم يهودي، �إىل �أن ت�صكلت و��صتمرت �لفكرة �ل�صهيونية 

�لقومي  �ل�صندوق  من  – عرقية، بدء�ً  �ليهودية يف فل�صطني مب�صطلحات عرقية  و�مل�صالح 

�ل�صهيونية  �حلركة  قامت  كما  منه.  �ليهودي  �لعرق  ��صتفادة  �إىل  يهدف  �لذي  �ليهودي 

بتاأطري �ليهود ك�صعب مع حق تقرير �مل�صري يف �إقليم معنّي، كاجلن�صية �ليهودية �ملدرجة يف 

�صبه �حلكومية،  و�ملنظمات  �لدول  لوكاالت  �لتاأ�صي�صية  �ملو�ثيق  �الإ�رص�ئيلي، ويف  �لقانون 

على  �الإ�رص�ر  مع  يهودية،  دولة  �أنها  �إ�رص�ئيل  وت�صيف  �لعاملية.  �ل�صهيونية  �ملنظمة  مثل 
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�العرت�ف بها كذلك؛ وهي �لقائمة على �لفكر �لتمييزي �لذي ي�صتند �إىل �لهوية �لدينية �أو 

�لن�صب و�الأ�صل . 

�لعائلية يف  �لقومي حول �جلذور  باالأ�صل  �لفل�صطينيون، فهم �صعب يعّرف عنهم  �أما 

فل�صطني �لتاريخية، ويعتنقون �أديانًا عديدة، حيث �إن �لدين لي�ض هو �ل�صمة �ملميزة للهوية 

�لفل�صطينية؛ وهو ما حتاول �إ�رص�ئيل متييزهم بها، �أي على �أ�صا�ض هوية غري يهودية. 

�لتمييز بني �لهوية د�خل �إ�رص�ئيل متجذر، لي�ض فقط باملمار�صة �الجتماعية، ولكن يف 

قو�نني وممار�صات �لدولة وموؤ�ص�صاتها؛ �أي مبوجب �لقانون و�ل�صيا�صة �الإ�رص�ئيلية. فاليهود 

�لفل�صطينيني  �أن  حني  ،يف  �الإ�رص�ئيلي  �لقانون  مبوجب  موحدة  جمموعة  هم  �الإ�رص�ئيليون 

�لعرب هم جمموعة منف�صلة ومق�ّصمة �إىل مو�طنني، ت�صقط عنهم حقوق �إقامتهم �إذ� غادرو� 

�أما �لالجئون، فهم �لذين لي�ض لديهم �حلق يف �لعودة �إىل �أي  �ملنطقة �لتي يعي�صون فيها. 

جزء من فل�صطني �لتاريخية مبوجب �لقانون �الإ�رص�ئيلي . 

يف �صياق فل�صطني/ �إ�رص�ئيل ،هناك ما يكفي ال�صتنتاج �أن �ليهود و�لفل�صطينيني جماعتان 

على  يطلقون  كما  �ملختار  �هلل  �صعب  �ليهود  �أن  باعتبار  �الأخرى،  على  منهما  كٌل  تتميز 

�أنف�صهم؛ وبالتايل فهما جماعتان عرقيتان خمتلفتان الأغر��ض �لف�صل �لعن�رصي وتعريفاته، 

و�لتي �أهمها وجود �لعرقية. 

2 - الأفعال غير الإن�صانية 

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رص�ئيلية  �ملمار�صات  حول  حتقيق  �أي  �إجر�ء  �إن 

�لف�صل  �تفاقية  2 من  �ملادة  �الإن�صانية �ملحددة يف  �الأعمال غري  للتاأكد من مدى  �رصوري 

�لعن�رصي، لتوثيق حقوق �لفل�صطينيني على نطاق و��صع من قبل منظمات حقوق �الإن�صان 

�لقانون  م�صتوى  على  فقط  لي�ض  ب�صهولة  متاحة  وهي  �ملتحدة؛   لالأمم  �ملر�قبة  وهيئات 

�لدويل حلقوق �الإن�صان و�لقانون �لدويل �الإن�صاين، بل ت�صل �إىل  �ملنهجية �ملق�صودة للف�صل 

�لعن�رصي.  كما ت�صري �الأدلة �ملتوفرة باأن �إ�رص�ئيل م�صوؤولة عن �رتكاب جر�ئم غري �إن�صانية 

باملعنى �ملق�صود باملادة 2)�أ( و 2)ج( و2)د( و2)و( من �تفاقية �لف�صل �لعن�رصي. 
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المادة  2 )اأ(: 

تتعلق هذه �ملادة باإنكار �ملجموعة �لعرقية �حلق باحلياة و�حلرية �ل�صخ�صية، و�لتي ت�صمل  

�ملمار�صات �الإ�رص�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية، و�أبرزها: 

�حلرمان من �حلق يف �حلياة من خالل �لقتل خارج �لنطاق �لقانوين للفل�صطينيني مبو�فقة 

�لتي مل يكونو�  �الأوقات  �ل�صيا�صيني و�مل�صلحني يف  �لقادة  ��صتهد�ف  �لدولة، مبا يف ذلك 

فيها م�صاركني يف �الأعمال �لعد�ئية، حيث كانو� حمميني من قبل �لقانون �لدويل �الإن�صاين 

؛ وهذ� ما جرى خالل �النتفا�صة عام 2000، ما �أدى يف كثري من �الأحيان �إىل قتل �ملاّرة 

�الأبرياء �أو �إ�صابتهم باأ�رص�ر خطرية. 

�إعالنها عن  �إىل حد  �لعليا  �الإ�رص�ئيلية قيود�ً على هذه �ملمار�صات،  و�صعت �ملحكمة 

عدم قانونية هذه �الأفعال يف 13 كانون �الأول 2006. ولكن هذه �ملمار�صات م�صتمرة بقتل 

�لنا�صطني �لفل�صطينيني خارج نطاق �لقانون و�عتقالهم وتقدميهم للمحاكمة. 

تنتهك �إ�رص�ئيل �أي�صًا �حلق يف �حلياة يف �صياق نظام ع�صكري �إ�رص�ئيلي )�إرهاب �لدولة(، 

�الأبرياء  فيها  يوجد  ما  غالبًا  �لتي  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  ت�صن غار�ت على  عندما 

و�لتي  متكرر،  ب�صكل  �ملدنيني  �ملتظاهرين  �صد  �ملفرطة  �لقوة  ��صتخد�م  مع  و�ملدنيون،  

توؤدي �إىل �ملوت، كما ح�صل يف م�صري�ت �لعودة بغزة. 

�لع�صكري �الإ�رص�ئيلي  �ل�صخ�ض من �حلرية مطّبق منذ بد�ية �الحتالل  �أن حرمان  كما 

�لفل�صطينيني.  من  كبري  عدد  و�حتجاز  �عتقال  على  �الإ�رص�ئيلية  �ل�صيا�صة  �نطوت  ، حيث 

وقد �أ�صارت �إح�صائية �ملر�قبني يف �الأمم �ملتحدة،  يف14�أيار  2009 �إىل �أن عدد �مل�صجونني 

�لفل�صطينيني منذ عام 1967 �أكرث من 650 �لفًا، 40% منهم من �لذكور؛ ولكن مل يتم توثيق 

�لعليا  �لقانون �الإ�رص�ئيلي يف �ملحكمة  �أدرج  �أن  �لقانون �لدويل بعد  �لتعذيب �ملذكور يف 

�الإ�رص�ئيلية، عام 1999 ،�عتبار و�صائل �ال�صتجو�ب �لوح�صية وغري �الإن�صانية غري قانونية �إال 

يف �حلاالت �ل�رصورية، وفر�صت عقوبات عالية؛ كما ��صتخدمت �إ�رص�ئيل �ل�صغط و�لتهديد 

�الإ�رص�ئيلية  �صد  �لر�صمية  �للجنة  تقرير  �الأ�رصى، ح�صبما ورد يف  �ملعلومات من  النتز�ع 

�حلكومة �الإ�رص�ئيلية  يف �لتقرير �ملدرج برقم 94/5100 بالفقرة )53(4. �أما �لفل�صطينيون 
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�الأمنيون �ملوجودون يف �صجون �الحتالل، فقّدر عددهم 9498 ح�صب �لر�صالة �الإ�رص�ئيلية 

.
ل�صوؤون �ل�صجناء يف 6 ت�رصين �لثاين 2006، وو�صل عددهم �إىل 4279 عام 2020)1(

�أن   �إاّل  �صجنهم.  �أثناء  روتيني  ب�صكل  معاملة  �أ�صو�أ  �إىل  �لفل�صطينيون  �الأ�رصى  يتعر�ض 

�ل�صجناء �الإ�رص�ئيليني �ليهود م�صّنفون على �أنهم �صجناء �منيون ويح�صلون على �متياز�ت، 

�لفل�صطينيني  بحق  �الإد�رية  �لتع�صفية  �العتقاالت  بينما  �لزوجية؛  �لزيار�ت  ذلك  يف  مبا 

ماز�لت �صارية بدون تهمة �أو حماكمة. وقد برزت هذه �ل�صمة �ثناء �النتفا�صة �لثانية عام 

 .2000

يف ظل �لنظام �لع�صكري �الإ�رص�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة،تنّفذ �الأو�مر من 

�ملحكمة �لع�صكرية �الإ�رص�ئيلية، وهو ما يعترب غري الئق وغري متو�فق مع �ملعايري �لدولية فيما 

يتعلق باالإجر�ء�ت �لقانونية �لو�جبة و�إقامة �لعد�لة. وماز�لت �ملحاكم �لع�صكرية �الإ�رص�ئيلية 

تدين �ملدنيني �لفل�صطينيني، مبن فيهم �الأطفال ، حيث ت�صل �أو�مر �الحتجاز �إىل 6 �أ�صهر 

دون تهمة �أو حماكمة، وهي قابلة للتجديد. 

�أما قطاع غزة، فما يز�ل حتت �الحتالل �حلربي. وقد نّفذت �إ�رص�ئيل فك �رتباط �أحادّي 

�جلانب عام 2005 ،بهدف تبديد �الدعاء�ت �ملتعلقة مب�صوؤوليتها عن �لفل�صطينيني يف قطاع 

نقل  يح�صل  مل  ذلك  ومع  غزة؛  يف  �الإ�رص�ئيلية  �لع�صكرية  �الأو�مر  �إلغاء  مت  وهكذ�  غزة. 

كامل لل�صلطة الإقامة �لعد�لة يف غزة من �إ�رص�ئيل �إىل �لفل�صطينيني؛ بل هي �صّنت ت�رصيعات 

تتعلق بقانون �الإجر�ء�ت �جلنائية على قطاع غزة عام 2006 ،لل�صماح  ب�صجن �مل�صتبه بهم 

وحماكمتهم يف �ملحاكم �ملدنية �الإ�رص�ئيلية؛ ومل يكن ذلك �إال للرغبة �الإ�رص�ئيلية بال�صيطرة 

�لعد�لة يف غزة، وهو ما مت  تطبيقه ب�صكل ح�رصي �صد �صكان غزة.  �إقامة  �ملبا�رصة على 

وبح�صب وحدة �لتحقيقات يف جهاز �الأمن �لعام �الإ�رص�ئيلي، GSS هناك �إمكانية لتطبيق 

�لقانون �الإ�رص�ئيلي  �أدرج بند يف  �ملعتقلني يف قطاع غزة؛ ولكن  من   %90 �لقانون على 

عام 2006 ي�صمح باحلب�ض �الحتياطي للم�صتبه بهم الأ�صباب �أمنية؛ وكان من �ملقرر متديدها 

1- مركز �ملعلومات �الإ�رص�ئيلي  حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة، معطيات حول �لفل�صطينيني �ملحتجزين 
لدى قو�ت �الأمن �الإ�رص�ئيلية، تقرير 10 �آب 2020.
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غيابيًا، ولكن مت �إ�صقاطها يف �صباط 2010 من قبل �ملحكمة �لعليا�الإ�رص�ئيلية؛ وح�صل تعديل 

فوري على �ملادة 2 من قانون  �أ�صول �ملحاكمات �جلز�ئية لتجاوز حكم �ملحكمة �لعليا 

 ،2010 بقانون  �لفل�صطينيني  �ملحتجزين  لدى  �الإجر�ئية  �ل�صمانات  و�إز�لة  �الإ�رص�ئيلية، 

�صلطات  �أ�صدرت  وقد  غزة.  �ملعتقلني يف  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  �أخرى  مرة  عمليًا  لينطبق 

�أن  بعد  �ثنني من قطاع غزة،  2002 بحق  بقانون عام  �عتقال  �أو�مر  �لع�صكرية  �الحتالل 

�صّن �لقانون يف �الأ�صل الحتمال ح�صول  تبادل لالأ�رصى مع �ملو�طنني �للبنانيني يف �ملقام 

�الأول، باعتقال فل�صطينيني من قطاع غزة دون حماكمة. 

المادة 2 )ج( 

يف �تفاقية �لف�صل �لعن�رصي بند و��صع ُيعّد من �أفعال �لف�صل �لعن�رصي، و�لذي ي�صمل 

و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  �حلياة  يف  �مل�صاركة  من  عرقية  جمموعة  منع  �إىل  يهدف  تدبري  �أي 

�الأ�صا�صية.  و�حلريات  �الإن�صانية  �حلقوق  من  �حلرمان  وال�صيما  و�لثقافية،  و�القت�صادية 

و�صن�صت�صهد بت�صعة من هذه  �حلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية �لتي مت خرقها، و�لتي هي ذ�ت �صلة 

مبا�رصة بالتنمية �الجتماعية و�القت�صادية و�لثقافية؛ و�الأدلة على ذلك كثرية، و�لتي ت�صري �إىل 

�أن �إ�رص�ئيل تنكر با�صتمر�ر هذه �حلقوق للفل�صطينيني، بح�صب ��صتنتاجات HSRC �ملتعّلقة 

ت عليها �ملادة 2)ج( من �تفاقية �لف�صل �لعن�رصي نذكر منها:  باحلقوق و�حلريات، �لتي ن�صّ

�إ�رص�ئيل على  �لتنقل، مبا يف ذلك �صيطرة  �لفل�صطينيني يف حق حرية  �لقيود على   - 1

�ملعابر �حلدودية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، وعو�ئق و��صعة �أمام �ل�صفر و�لو�صول، 

و�آثار �جلد�ر ونقاط �لتفتي�ض، و�أنظمة �لت�صاريح وبطاقات �لهوية �ملعيقة و�ل�صاملة. 

2 - تقييد حرية �لفل�صطينيني يف �الإقامة من خالل �إد�رة ممنهجة ب�صبب �لقيود �ملفرو�صة 

على �الإقامة و�لبناء يف �لقد�ض �ل�رصقية، ومن خالل �لت�رصيعات �لتمييزية  �لتي تعمل على 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  من  �أي جزء  �أ�صا�ض  على  معًا  �لعي�ض  من  �لفل�صطينيني  �الأزو�ج  منع 

�ملحتلة �لتي ن�صوؤو� فيها، وقيود �لت�رصيح و�لهوية. 

2 - يحرم �لفل�صطيني ب�صكل منهجي من �لتمتع بحقه يف �ملغادرة و�لعودة �إىل بلده. كما 
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ال ي�صمح لالجئني �لفل�صطينيني �لذين يعي�صون يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة )يبلغ عددهم 

1.8 مليون �صخ�ض( بالعودة �إىل ديارهم؛ وال ي�صمح لالجئني خارج �الأر��صي �لفل�صطينية 
�ملحتلة بالعودة �إىل �أي منها )يبلغ عددهم 4.5 مليون �صخ�ض(. كما نزح مئات �الآالف 

من �ل�صفة �لغربية وغزة خالل حرب 1967، ومنعو� من �لعودة �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية 

�ملحتلة �حل�صول  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �ملقيمني يف  �لفل�صطينيني  �ملحتلة. كما يجب على 

على �إذن �إ�رص�ئيلي ملغادرة �الأر�ض ؛ وغالبًا ما يتعر�ض �لنا�صطون �ل�صيا�صيون و�ملد�فعون عن 

حقوق �الإن�صان  �إىل حظر �ل�صفر �لتع�صفي، بينما �صافر �لعديد من �لفل�صطينيني �إىل �خلارج 

الأ�صباب جتارية �أو �صخ�صية، ومت �إبطال بطاقات �الإقامة �خلا�صة بهم ومنعو� من �لعودة. 

تنفي  �إ�رص�ئيل  �أن  �الأوىل  بطريقتني:  �جلن�صية  يف  حقهم  من  �لفل�صطينيون  يحرم   -  3

فّرو�  و�لذين  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  يعي�صون  �لذين  و�لالجئني  �لفل�صطينيني   

�جلن�صية  على  و�حل�صول  و�إقامتهم،  عودتهم  وحتظر  �الأخ�رص،  �خلط  د�خل  منازلهم  من 

�الإ�رص�ئيلية �لتي حتكم �أر�ض والدتهم. و�لطريقة �لثانية حترم فيها �إ�رص�ئيل �لفل�صطينيني من 

حقهم يف �جلن�صية من خالل �إعاقة ممار�صة حق �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري، من خالل منع 

�إقامة �لدولة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ض �ل�رصقية وقطاع غزة. 

�ل�صديدة  �ل�صيا�صات �الإ�رص�ئيلية  �لعمل، من خالل  �لفل�صطينيون بحقهم يف  يقّيد   - 4

�لتقلي�ض لالأر��صي �لزر�عية و�ل�صناعية �لفل�صطينية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، ومن 

للفل�صطينيني، مبا يف ذلك  �لد�خلية  و�لو�رد�ت، وعرقلة �حلركة  �ل�صادر�ت  تقييد  خالل 

و�صولهم �إىل �الأر��صي �لزر�عية �خلا�صة، و�ل�صفر للعمل للعمل د�خل �إ�رص�ئيل يف �ل�صنو�ت 

�الأخرية ، �إىل �أن و�صلت �لبطالة يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �إىل %50. 

قبل  من  �أو  �الإ�رص�ئيلية،  �حلكومة  قبل  من  �لفل�صطينية  بالنقابات  �العرت�ف  عدم   -  5

متثيل  ميكن  وال  وجودها.  من  �لرغم  على  �له�صتدروت   - �إ�رص�ئيلية  عمالية  نقابة  �أكرب 

�لنقابات  �أن  كما  �الإ�رص�ئيلية؛  و�ل�رصكات  �لعمل  �أرباب  لدى  فعال  ب�صكل  �لفل�صطينيني 

�لفل�صطينية حمظورة من �لعمل يف �مل�صتوطنات �الإ�رص�ئيلية؛ وعلى �لرغم من �أنهم مطالبون 

�لفل�صطينيني،  �لعمال  و�هتمامات  م�صالح  ميّثل  ال  �له�صتدروت  لكن  �مل�صتحقات،  بدفع 
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من  �لتع�صفي وغريه  �ل�رصف  من  بدء�ً  �ملهدورة،  يقّر حقوقهم  لهم  بات ال �صوت  �لذين 

م�صاكل �لعمل، كالتعوي�صات و�حلد �الأدنى لالأجور... 

باملناهج  �صوى  �الإ�رص�ئيلية،  بال�صيا�صة  �أ�صا�صي  ب�صكل  �لفل�صطيني  �لتعليم  يتاأثر  ال   -  6

وتغيريها ملا يعجب �الإ�رص�ئيلي من تاريخ مزّور يف �مل�صتوطنات. ولكن ما يعيق هذ� �لتعليم 

هو �حلكم �لع�صكري �الإ�رص�ئيلي، وما ينفذه من �أعمال ع�صكرية، ما �أدى �إىل �إغالق �ملد�ر�ض 

على نطاق و��صع، و�لهجمات �ملبا�رصة عليها، وقيود م�صددة على حركة �لطالب و�ملعلمني 

و�حتجازهم �أو �عتقالهم، بعد �أن منعت �إ�رص�ئيل ت�صاريح �خلروج، خا�صة للفل�صطينيني من 

غزة، مع منع �الآالف من �لطالب من ��صتكمال �لعام �لدر��صي يف �خلارج. 

من  �ملطبقة  �لرقابة  قو�نني  خالل  من  �لتعبري،  يف  حقهم  من  �لفل�صطينيون  يحرم   -  7

�لع�صكرية، و�مل�صادقة على ت�صاريح ع�صكرية لعملهم ك�صحفيني من قبل  �ل�صلطات  قبل 

�ملجل�ض �الأعلى للمحكمة، بعد مو�فقة �إد�رة �ملطبوعات عليها من رتبة نقيب ع�صكري. 

كما  �لفل�صطينية؛  �ل�صحافة  �عتماد  من   2001 عام  �حلكومي  �ل�صحافة  مكتب  حّد  وقد 

يتعر�ض �ل�صحافيون لالحتجاز و�مل�صايقات وم�صادرة معد�ته. وو�صلت �الأمور �إىل حد 

قتل بع�ض �ل�صحفيني �لفل�صطينيني. 

�إعاقة حق �لفل�صطيني يف حرية �لتجمع �ل�صلمي وتكوين �جلمعيات، من خالل   - 8

من  ت�رصيح  دون  و�أكرث  �أ�صخا�ض  لع�رصة  �لعامة  �لتجمعات  حتظر  �لتي  �لع�صكرية  �الأو�مر 

منتظم  ب�صكل  �ل�صلمية  �ملظاهر�ت  بقمع  �جلي�ض  يقوم  �الإ�رص�ئيلية.كما  �لع�صكرية  �لقيادة 

�رصعية  عدم  فر�ض  �إىل  باالإ�صافة  و�العتقاالت؛  للدموع،  �مل�صيل  و�لغاز  بالذخائر�حليّة 

�الأحز�ب �ل�صيا�صية �لفل�صطينية و�ملوؤ�ص�صات �ملرتبطة بها، مثل �جلمعيات �خلريية و�لثقافية 

�لتي مت �إغالق معظمها. 

ي�صري �ت�صاع و�ت�صاق هذه �النتهاكات �إىل �أنها ال حتدث ب�صكل منعزل، بل هي  جزء 

من نظام يعمل لل�صيطرة على �لفل�صطينيني وعلى �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، وقمع �أي 

معار�ض لتلك �لهيمنة.كما يالحظ �أن �صبكة �الأو�مر و�الأنظمة �لع�صكرية غام�صة ن�صبيًا، 

حيث يتعذر �لو�صول �إليها؛ �إىل جانب �لقيود �لبريوقر�طية، و�لتي غالبًا ما تكون عن�رصية 
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يف �لتنفيذ بداًل من �لورق، مما يجعل �صورة �لتمييز ب�صكل منهجي وعميق �أقل و�صوحًا 

من جنوب �إفريقيا. 

وتتبني �ل�صورة �لكاملة للف�صل �لعن�رصي يف �ل�صفة �لغربية من خالل �إن�صاء �صبكات 

قانوين  �صند  �أي  �ليهود، دون  للم�صتوطنني  �إىل حد كبري  متكافئة  منف�صلة وغري  طرقات 

ر�أي  مقال  �صمن  غولد�صتون   ريت�صارد  ن�رص  وقد  �أو حتفظ.  �إخطار  �أي  ودون  و��صح، 

لالأمم   �لتابعة  �حلقائق  ي  تق�صّ لبعثة  تقرير�ً   ،2011 �لثاين  ت�رصين  يف  تاميز،  نيويورك  يف 

�ملادة  و�نتهاك  �لعن�رصي  �لف�صل  �إىل  ي�صري  حيث  غزة،  نز�ع  ب�صاأن   2009 عام   �ملتحدة 

بني  �لتمييز  على  �أدلة  �لتقرير  وي�صتح�رص  �لعن�رصي.  �لف�صل  �تفاقية  من  2)ج(  و  2)�أ( 
 ، �الأر��صي  �لق�صائية،  �ل�صلطات  ت�صمل  جماالت  يف  �الإ�رص�ئيليني  و�ليهود  �لفل�صطينيني 

�لو�صول   ، �الأ�رصة  �صمل  مل   ، �الإقامة  �ملو�طنة،  �لطبيعية،  �ملو�رد  �إىل  �لو�صول  �ل�صكن، 

�إىل �الإمد�د�ت �لغذ�ئية و�ملياه، ��صتخد�م �لقوة �صد �ملتظاهرين، حرية �حلركة، �ل�صحة، 

�لتعليم و�خلدمات �الجتماعية وتاأ�صي�ض �جلمعيات، حيث ورد ذلك يف �لتقرير بكٍل من 

�لفقر�ت: 938 ,208 ,206 ,113 ,1616 ,1579 ,1577.  

المادة 2)د( 

حتظر هذه �ملادة من �تفاقية �لف�صل �لعن�رصي �لتد�بري �لد�فعة �إىل تق�صيم �ل�صكان بح�صب 

�لعرق. كما ميكن فهمها على �أنها �صمة �أ�صا�صية د�عمة لنظام �لف�صل �لعن�رصي. �إن �ل�صيا�صات 

�لتي �نتهجتها �حلكومات �الإ�رص�ئيلية �ملتعاقبة خالل مر�حل  �الحتالل، وخا�صة يف �أو�خر 

�ل�صبعينيات، قد بلغت ذروتها ببناء �جلد�ر عام 2002، �لذي ق�ّصم  �الأر��صي �ملحتلة وح�رص 

�لفل�صطينيني فيها. 

��صتمرت عمليات �الإغالق و�لقيود �ملفرو�صة على �حلركة من و�إىل قطاع غزة، ب�صكل 

مّطرد منذ �إبعاد �مل�صتوطنني �ليهود عام 2005 ؛ كما متت  جتزئة باقي �ل�صفة �لغربية  ومنع 

 %30 �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  ت�صّكل  �إذ  ت�رصيح،  دون  �الأر��صي  دخول  من  �لفل�صطينيني 

من و�دي �الأردن ، حيث �الأر��صي �خل�صبة وم�صادر �ملياه �لتي متت م�صادرتها و�لهيمنة 

عليها، و�إن�صاء كانتونات منف�صلة مبوجب �لت�رصيع �لع�صكري �لذي جرى �إقر�ره مع بد�ية 
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�الحتالل عام 1967. 

مت �إغالق جزء كبري من و�دي �الأردن �أمام �لفل�صطينيني يف �أعقاب خم�صة عقود من بناء 

�مل�صتوطنات وم�صادرة �ملزيد من �الأر��صي، حيث ت�صيطر �إ�رص�ئيل على 78.3% من و�دي 

يهودي يف 
)2(

�ل�صيطرة �ملبا�رصة للم�صتوطنات ) 448672 م�صتوطن �الأردن ، و15% حتت 

طبيعية  20% حمميات  من  و�أكرث  مغلقة،  ع�صكرية  مناطق  7892 م�صتوطنة)3((، و%40 

�لتهجري  �صيا�صات  �إىل  باالإ�صافة  �مل�صتوطنات؛  لتو�صيع رقعة  �لفل�صطينيني  تنقل  �أمام  مغلقة 

�ألف   56 �إىل  �ألف   200 �الأردن، من  �لفل�صطينيني يف غور  �ل�صكان  �لق�رصي وتقليل عدد 

عام 2011. كما منعت �إ�رص�ئيل �لفل�صطينيني من �لو�صول �إىل �ل�صو�طئ �لفل�صطينية للبحر 

�مليت. 

�أما �جلد�ر �لذي بد�أت �إ�رص�ئيل ببنائه عام 2002، فهو ُيعّد خمالفًا للقانون �لدويل من قبل 

قر�ر حمكمة �لعدل �لدولية عام 2004. ومن �لو��صح �أن ق�صية �الأمن هي لتربير �جلد�رحيث 

مت تخ�صي�ض40% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية  الإف�صاح �ملجال �أمام �مل�صتوطنات �الإ�رص�ئيلية 

وربطها ب�صبكات طرق تربط �مل�صتوطنات ببع�صها �لبع�ض.

المادة 2)و(

�لذين  �لف�صل �لعن�رصي با�صطهاد �ملنظمات و�الأ�صخا�ض  �تفاقية  تتعلق هذه �ملادة من 

يعار�صون نظام �لف�صل �لعن�رصي �ل�صائد. فاال�صطهاد يف هذ� �ل�صياق يوؤدي �إىل �حلرمان 

�لقانون عن �حلرمان من بع�ض �حلقوق  يتغا�صى  بينما  من �حلقوق و�حلريات �الأ�صا�صية ، 

يف �حلاالت �لتي تكون دفاعًا عن �أمن �لدولة و�الأنظمة �لعن�رصية، حيث يتم متثيل �لهيمنة 

عادة من خالل �أعمال �لقمع غري �مل�رصوعة �لتي تتجاوز ما ميكن تربيره بالرجوع �إىل �الأمن 

�لقومي. 

�إن حاالت �لقتل خارج �لقانون، �لتعذيب، �ل�صجن �جلماعي للفل�صطينيني، حت�صل حتت 

2- Monitoring Israeli colonization activities in the Palestinian territory, 21/05/2020.
3- Monitoring Israeli colonization activities in the Palestinian territory, 21/05/2020 .
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عنو�ن �ملادة 2)�أ( و�لقيود �ملفرو�صة على حرية �لتعبري و�الرتباط باملعنى �ملق�صود يف �ملادة 

يف  و�لنا�صطني  �لفل�صطينيني  �ل�صيا�صيني  للقادة  �ملنهجي  �ال�صتهد�ف  فهم  وميكن  2)ج(. 

�ملجتمع و�ملد�فعني عن حقوق �الإن�صان على �أنه ��صطهاد ملعار�صة نظام �لهيمنة �الإ�رص�ئيلية 

على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة باملعنى �ملق�صود يف �ملادة 2)و(. 

�لفل�صطيني )�أكرث من ثلث �ملجل�ض(  �لت�رصيعي  2009، 45 ع�صو�ً يف �ملجل�ض  يف عام 

مل يجل�صو� على مقاعدهم �لربملانية، بل يف �ل�صجون �الإ�رص�ئيلية .  وغالبية هوؤالء مد�نني 

باالنتماء�ت الأحز�ب �صيا�صية فل�صطينية �لتي تعتربها �إ�رص�ئيل غري قانونية، 8 منهم معتقلون 

بال حماكمة �أو تهمة. ميكن �عتبار �أن �لهدف من ذلك قمع �ملعار�صة �ل�صيا�صية حلكم �إ�رص�ئيل. 

كما مت �إغالق �ملوؤ�ص�صات �خلريية و�لتعليمية و�لثقافية لالأحز�ب �ل�صيا�صية �ملحظورة يف 

�إ�رص�ئيل ، ف�صاًل عن منعها من �ل�صفر؛ وكذلك جرى قمع �لذين يتحدثون عالنية وجماهرة 

بانتهاك �إ�رص�ئيل للقانون �لدويل. هناك �حتجاجات �أ�صبوعية يف �ل�صفة �لغربية �صد �جلد�ر، 

وتتم مو�جهتها بالقوة �ملفرطة و�العتقاالت �جلماعية من قبل �جلي�ض �الإ�رص�ئيلي . 

�ّتبع رئي�ض حكومة �إ�رص�ئيل بنيامني نتنياهو ��صرت�تيجية ت�رصيعية من�صقة مع �لكني�صت، 

يف �إطار �حلكومات �الئتالفية منذ عام 2009،  خلنق ومعاقبة �لفل�صطينيني، فيما  ت�صاعف 

وقد   . �ليهود  للمو�طنني  �متياز�ت  متنح  كدولة  الإ�رص�ئيل  �لد�عمة  باملوؤ�ص�صات  �الهتمام 

ب�صبب  ج�صديًا  و��صتهد�فهم  و�عتقالهم  �لعن�رصي  للف�صل  �ملناه�صني  �لنا�صطني  حظر  مت 

�صد  �حتجاجات  مل�صاركتهم يف  �الإ�رص�ئيليني  �ليهود  �عتقال  مت  �إذ  �ل�صيا�صية،  �ملمار�صات 

�إحلاق  منع  قانون  لعقوبات مبوجب  �أخ�صعو�  وقد  �لفل�صطينيني،  على  �الإ�رص�ئيلية  �لهيمنة 

�ل�رصر مبقاطعة دولة �إ�رص�ئيل �ل�صادر عام 2011. 

يف �ملقابل، �صدرت دعو�ت من قبل  جمموعة و��صعة من �الأحز�ب و�لنقابات ومنظمات 

�ملجتمع �ملدين عام 2005 ملقاطعة �إ�رص�ئيل و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ض �لعقوبات   على 

موؤ�ص�صات �إ�رص�ئيل وعمالئها بعد ف�صل تفكيك �جلد�ر. وقد ��صتمرت �ملقاطعة و�كت�صبت 

قوة كبرية يف �أعقاب عملية �لر�صا�ض �مل�صبوب �الإ�رص�ئيلية عام 2009-2008. وهجومها 

على �ملياه �لدولية » ��صطول �حلرية يف غزة«، يف �أيار 2010. 
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من هنا، فاإن �ملادة 2 من قانون منع �إحلاق �الأذى بدولة �الحتالل جتعل من �خلطاأ �ملدين 

�لدعوة �إىل مقاطعة �إ�رص�ئيل . 

التمييز والهيمنة المنهجية الموؤ�ص�صاتية

جمرد وجود �كرث من ن�صف مليون م�صتوطن يهودي يف �ل�صفة �لغربية فهو دليل على 

�نتهاك �ملادة )49( 6 من �تفاقية جنيف �لر�بعة. وكما �أثبتنا �صابقًا، فاإن �الأعمال غري �الإن�صانية 

�لتي ترتكبها �إ�رص�ئيل يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة ال حتدث ب�صكل ع�صو�ئي، بل ب�صكل 

منّظم، وبطريقة �إيديولوجية متييزية، حيث ترتقي �ملكانة �ليهودية �إىل مكانة عالية وخا�صة، 

بينما يعامل �لفل�صطينيون  معاملة منف�صلة وغري مت�صاوية. 

 1948 �أر��صي  د�خل  ،�صو�ء  �لفل�صطينيني  �صد  �لتمييزية  �إ�رص�ئيل  �صيا�صات  دعم  �إن 

�ملو�طن  متّيز   �لتي  �ليهودية،  نظام مبني على مفهوم �جلن�صية  من  ي�صّكل جزء�ً   ،1967 �أو 

�ليهودي عن غريه حتت �لوالية �لق�صائية �الإ�رص�ئيلية . فالقانون �الإ�رص�ئيلي فريد من نوعه �إىل 

حّد �لتمييز بني �جلن�صية و�ملو�طنة، من خالل �إن�صاء �إ�رص�ئيل كدولة �الأمة �ليهودية، الأغر��ض 

قانونية و�صيا�صية، وال توجد �أمة �إ�رص�ئيلية . 

يوؤكد فقه �ملحكمة �لعليا �الإ�رص�ئيلية على �أن �إ�رص�ئيل  دولة ولي�صت دولة �الأمة �الإ�رص�ئيلية 

جن�صية  ت�صجيل  �إىل  �ل�صعي  مت  »تامارين«،  ق�صية  ويف  �ليهودية.  �الأمة  من  هي  ولكن   ،

�إ�رص�ئيلية بداًل من �ليهودية؛ لكن �ملحكمة وجدت �أنه ال توجد �أمة �إ�رص�ئيلية منف�صلة عن 

�الأمة �ليهودية، حيث مع �الأمة �ليهودية تتاألف �الأمة �الإ�رص�ئيلية ،ولي�ض فقط من �ملوجودين 

يف �إ�رص�ئيل، بل مع يهود �ل�صتات. 

نفي  مبثابة  �صيكون  �مل�صرتكة  �الإ�رص�ئيلية  باجلن�صية  �العرت�ف  �أن  �لقر�ر  ذلك  �أو�صح 

�الأ�صا�ض �لذي قامت عليه �إ�رص�ئيل . وهكذ� مت �إن�صاء نظام مزدوج على م�صتوى �الأحو�ل 

�ملدنية؛ �الأول للمو�طنني �الإ�رص�ئيليني، و�لثاين لليهود �ملو�طنني �ملميزين عن �ملو�طنني غري 

�ليهود. 

ت�صتند �جلن�صية �الإ�رص�ئيلية �إىل �أربعة معايري: �لوالدة، �الإقامة ، �لزو�ج، و�لهجرة. و�إن 
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�إ�رص�ئيل يحظر  �إىل  فالدخول  �ملو�طنة،  قانون  ��صتثناء�ت من�صو�ض عليها يف  كانت هناك 

من قبل �لقادمني من: �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، لبنان، �صوريا، �الأردن . ويف حني �أن 

�إ�رص�ئيل، ويحق  �صكان  ن�صبة �لفل�صطينيني �حلاملني للجن�صية �الإ�رص�ئيلية ت�صكل 20% من 

لهم �لت�صويت كمو�طنني، ولكنهم  مقّيدين ب�صكل كبري يف �ملجاالت �حلرجة، كا�صتخد�م 

موؤ�ص�صات  �ملقابل، تخدم  �لرئي�صية.يف  �لطبيعية و�خلدمات  للمو�رد  و�لو�صول  �الأر��صي 

�صبه حكومية �ليهود، كال�صندوق �لقومي �ليهودي؛ باالإ�صافة �إىل �لعديد من �المتياز�ت 

يف �ملناطق �لتي ت�صيطر عليها �إ�رص�ئيل . 

يحّدد قانون �لعودة �الإ�رص�ئيلي عام 1950 من هو �ليهودي، ومينح كل يهودي �حلق يف 

�لهجرة �إىل �إ�رص�ئيل مبوجب تاأ�صرية �أولية .  كما مينح قانون �ملو�طنة �الإ�رص�ئيلي عام 1952 

فل�صطني  يف  �ملقيمني  ي�صتبعد  بينما  �لفورية،  �جلن�صية  على  �حل�صول  يف  �حلق  �ملهاجرين 

�إن�صاء دولة �إ�رص�ئيل عام 1948. ومن حيث �ملنطق، كان يجب على �إ�رص�ئيل �أن متنح  قبل 

على  يقّن  د�صتورها  �أن  �إاّل  �صلطتها وحدودها؛  د�خل  �أر��صيهم  لالجئني كون  جن�صيتها 

�الإ�رص�ئيليني مبا �ن �إ�رص�ئيل دولة لل�صعب �ليهودي. 

ين�ض �لقانون �الأ�صا�صي لالأر��صي �الإ�رص�ئيلية 1960، على ملكية �لعقار�ت �لتي حتتفظ 

بها �لدولة. وال يجوز حتويل  م�صار �إ�رص�ئيل و�صلطتها و�صندوق �لقومي �ليهودي �إاّل الأجل 

�إ�رص�ئيل  �أر��صي  من   %93 ،فاإن  حكومية  م�صادر  وبح�صب  �ليهودي.  لل�صعب  �ملنفعة 

موجودة يف �صلطة �لتنمية؛ وبالتايل ال ميكن �رص�وؤها �أو تاأجريها لغري �ليهود، حتى �ملو�طنني 

غري �ليهود يف �إ�رص�ئيل . 

�إن تقنني �جلن�صية �ليهودية له نف�ض �الأهمية بالن�صبة لو�صع �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، 

عن  �متياز�ت  �ليهود  �مل�صتوطنني  ملنح  طرق  بعدة  �الإ�رص�ئيلي  �لقانون  توجيه  يتم  حيث 

�ل�صكان �لفل�صطينيني، كما يف قانون ملكية �لدولة 1951 �لذي يدمج �أر��صي �لدولة يف 

�أي مكان ي�رصي فيه قانون دولة ��رص�ئيل، مبر�صوم �إ�رص�ئيلي رقم 5711 عام 1951، ما يجعل 

كل �ملحميات و�مل�صتوطنات و�الر��صي ل�صالح �ليهود ح�رص�ً. 
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خال�صة

و�حلماية  �الإ�رص�ئيلي  �ملدين  �لقانون  تطبيق  خالل  من  �لعن�رصي  �لف�صل  تف�صري  ميكن 

�الإ�رص�ئيلية �لد�صتورية و�الإد�رة �لع�صكرية، و�لت�رصيعات �لربملانية، حيث مت ت�صليط �ل�صوء 

على �لطبيعة �لعن�رصية للقانون �جلنائي �الإ�رص�ئيلي مبوجب �ملادة 6)ب( من ملحق �لقانون 

�إ�رص�ئيليون،  لعام 1948، �لذي ميتد نطاقه �إىل �صكان �ل�صفة �لغربية �لذين لي�صو� مو�طنني 

ولكن يحق لهم �لهجرة �إىل �إ�رص�ئيل مبوجب قانون �لعودة �الإ�رص�ئيلي . وبذلك ال ميكن �أن 

نقول عن �لنظام �الإ�رص�ئيلي  �إاّل �أنه نظام ف�صل عن�رصي بكل �ملقايي�ض �لدولية، و�لذي جتب 

�أو تق�صري من �ملجتمع �لدويل، وال�صيما يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية،  حما�صبته دون تردد 

�لف�صل  نظام  فيه  �لذي ذهب   ، �إفريقيا  �لعن�رصي يف جنوب  �لف�صل  نظام  �أخطر من  الأنه 

�لعن�رصي �ل�صيا�صي وبقي  �ل�صق �القت�صادي.  
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حلقة نقا�ش خا�صة 

حول التفاق الإماراتي -  الإ�صرائيلي

 ،20/8/2020 بتاريخ  الفل�سطينية واال�سرتاتيجية،  مركز باحث للدرا�سات  ُعقدت يف 

�إقامة  ب�شاأن  �لأخري  �لإمار�تي   – �لإ�رس�ئيلي  �لتفاق  �أبعاد  لتحليل  خا�شة  نقا�ش  حلقة 

�لنقا�ش  �شارك يف حلقة  �لحتالل وقد  �لإمار�ت وكيان  بني  كاملة  دبلوما�شية  عالقات 

�لتي �أد�رها رئي�ش مركز باحث �لربوف�شور يو�شف ن�رس�هلل، كٌل من: 

-�لنائب حممد خو�جة/ع�شو كتلة �لتنمية و�لتحرير. 

-�لدكتور �أنور �أبوطه/ع�شو �ملكتب �ل�شيا�شي حلركة �جلهاد �لإ�شالمي يف فل�شطني. 

-�لدكتور عبد �مللك �شكرّية/ع�شو حملة مقاطعة د�عمي “�إ�رس�ئيل”يف لبنان. 

-�لدكتور عبا�ش �إ�شماعيل /باحث وخبري يف �ل�شوؤون �لإ�رس�ئيلية. 

-�لدكتور فتحي كليب/ع�شو �ملكتب �ل�شيا�شي للجبهة �لدميقر�طية لتحرير فل�شطني. 

وتاليًا وقائع حلقة �لنقا�ش :

رئي�س المركز البروف�صور يو�صف ن�صراهلل:

هذ� �لتفاق مل يكن م�شتغربًا �أو مفاجئًا، بو�شفه يندرج يف �ل�شياق �لطبيعي للم�شار 

�جلانبني  بني  قائمًا  فيها  �لتو��شل  ،كان  �شنو�ت طو�ل  منذ  �لإمار�ت  �ّتبعه حكام  �لذي 

عد. �لإمار�تي و�لإ�رس�ئيلي على جميع �ل�شُ

كانت �لعالقات قائمة بالفعل بني �جلانبني، وما حدث �لآن هو �إ�شهار لهذه �لعالقات 
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و�لإعالن عنها.

فالنقا�ش �إذ�ً لي�ش يف توقيع �لتفاق، بل يف توقيت هذ� �لتفاق ويف موجباته وحيثياته، 

ويف �لأهد�ف �لتي يتوخاها و�لر�شائل �لتي ينطوي عليها.

و�ل�شوؤ�ل �لإ�شكايل �ملفتاحي هو: ماذ� يريد �لتفاق؟ �أو مبعنى �آخر:ماذ� ُير�د من خالل 

هذ� �لتفاق؟ 

ميكن  ما  ومنها  �لتوقيت،  بلحاظ  معاينته  ميكن  ما  منها  متعددة،  �أهد�فًا  ثمة  �أن  �أرى 

معاينته بلحاظ �لدو�عي �ل�شيا�شية. �أما ما يت�شل مبعيار �لتوقيت، فيمكن �لقول �إن �لتفاق 

�أُريد له �أن يكون خطوة �إنقاذية لرت�مب �ملتخّبط د�خليًا بثالث �أزمات يرزح حتت وطاأتها: 

�أزمة �شحية على خلفية جائحة كورونا، و�أزمة �قت�شادية على خلفية �لركود �لقت�شادي، 

بنتيجة  خارجيًا  و�ملتعرث  �لعن�رسي.  و�لتمييز  �لحتجاجات  خلفية  على  �جتماعية  و�أزمة 

�شفر �إجناز�ت يف ملف �ل�شيا�شة �خلارجية.

�لرئا�شية  �لنتخابات  يف  ت�شييله  من  تر�مب  متّكن  كهدية  �لتفاق  هذ�  ياأتي  وعليه، 

كُمنجز خارجي. بات مبقدور تر�مب �لآن �أن ي�شتثمر هذه �خلطوة و�أن يقول لالأمريكيني 

»ها �أنا قد حققت و�أجنزت �شالمًا بني دولة عربية و�إ�رس�ئيل«.

ور�شوة،  ف�شاد  بق�شايا  �ملتهم  لنتنياهو  �إنقاذية  خطوة  ي�شكل  �أن  �أي�شًا  لالتفاق  وُير�د 

و�لذي يو�جه �حتجاجات �شعبية و��شعة وغري م�شبوقة، و�لذي ف�شل يف تنفيذ خمطط �ل�شم 

بعد �أن كان قد �رسب له موعد�ً يف �لأول من متوز �ملا�شي، و�لذي يخو�ش  معارك د�خلية 

�لدول  لئحة  �إىل  �لعربية  �لإمار�ت  �ن�شمام  ياأتي  حيث  �حلكومة،  يف  �رسكائه  مع  �رس�شة 

�لتي �أجنزت �تفاقات »�شالم« مع �لكيان �لإ�رس�ئيلي لُي�شكل ر�فعة تعيد تعوميه من جديد 

يف مو�جهة خ�شومه �ل�شيا�شيني. وكانت ��شتطالعات �لر�أي �لأخرية قد �أظهرت �أن هذ� 

لليمني  �أوحد�ً  نتنياهو زعيمًا  يكّر�ش  كاأن  �لكيان،  �ل�شيا�شية يف  �خلارطة  يغري  قد  �لتفاق 

رغم معار�شة زعماء �مل�شتوطنات خلطوة تاأجيل �ل�شم؛ وقد يكّر�شه زعيمًا للكيان يف ظل 

غياب �أي مناف�ش حقيقي يف �ملع�شكر �لآخر.
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�أما فيما يت�شل بالدو�عي �ل�شيا�شية، فيمكن ت�شجيل �أربعة حماور ب�شكل �أ�شا�شي.

❋ اأواًل، ير�د لهذ� �لتفاق �أن يعود بفائدة ��شرت�تيجية على »�إ�رس�ئيل« لناحية �مل�شاركة 

للفل�شطينيني  �بتز�ز  �أد�ة  ي�شكل  و�أن  وتهمي�شها،  �لفل�شطينية  �لق�شية  ت�شفية  يف  �لفاعلة 

�ملزيد  تهافت  �لعني  باأم  ر�أو�  �أن يكونو� قد  بعد  �لإ�رس�ئيلية،  بال�رسوط  �لقبول  �إىل  لدفعهم 

�أن   �إيهام �لفل�شطينيني  �أبيب؛ وبالتايل  من �لدول �لعربية �إىل عقد �تفاقات »�شالم« مع تل 

�لوقت يعمل لغري م�شلحتهم، و�أن �أي تاأخري من �شاأنه �أن ُي�شعف موقفهم، و�أن ي�شاعف 

من خ�شارتهم.

يعتقد �لإ�رس�ئيلي �أن تطبيع �لعالقات بني �لكيان �لإ�رس�ئيلي وجمموعة من �لدول �لعربية 

من  ينزع  �أن  �شاأنه  من  �لفل�شطينية  للق�شية  حل  �إىل   �لتو�شل  قبل  معها  �تفاقات   و�إبر�م 

�أ�شباب �لقوة لديهم، و�أن يعزلهم عن عمقهم �لعربي، و�أن ي�شّهل  �لفل�شطينيني �أحد �أهم 

على »�إ�رس�ئيل« عملية ��شتفر�دهم وك�رس �إر�دتهم وفر�ش �رسوط �ل�شت�شالم عليهم.

❋ ثانياً، ُير�د لهذ� �لتفاق �أن ي�شكل حدثًا مفتاحيًا تاأ�شي�شيًا يدفع غري دولة عربية خليجية 

�ملجاهرة  �إىل  �ل�رّس  من  �أبيب  تل  مع  بالعالقات  و�لنتقال  �لإمار�تية،  باخلطوة  �ل�شري  �إىل 

و�لإعالن، ومن جمرد �لتقاطع و�لتن�شيق و�لتعاون �إىل �لتحالف.

�لرهان �لإ�رس�ئيلي �أن �لأمر بات م�شاألة وقت فقط، ولعله وقت ق�شري جد�ً لن�شمام دول 

عربية عديدة �إىل م�شار �لتطبيع. »�إ�رس�ئيل« �ليوم تنتظر �لبحرين، �شلطنة عمان و�ل�شود�ن 

و�ملغرب؛ تنتظرهم من �أجل �إجناز �تفاقات »�شالم« تاريخية، وتتطّلع �إىل �ململكة �ل�شعودية 

ل �لرتيث، ريثما تتو�شح معامل  �لتي ما ز�لت حتاذر �لإقد�م على مثل هذه �خلطوة وتف�شّ

�لكربى يف  �خليار�ت  تبلور  لناحية  فيها، وخارجيًا  �ل�شلطة  �نتقال  لناحية  د�خليًا  �ملرحلة 

�ملنطقة.

❋ ثالثاً، ير�د لهذ� �لتفاق �أن يلقي بتبعاته �لنف�شية على معركة �لوعي �لد�ئرة يف مو�جهة 

�لتفاق  تقدمي  يف  �ملبالغة  �إىل  �لإعالمية  �حلرب  �آلة  وت�شعى  �شعت  حيث  �ملقاومة،  حمور 

وزنه  يف  يعدل  و�أنه  �لأو�شط،  �ل�رسق  �رسب  جيو�شيا�شيًا  وزلز�ًل  تاريخيًا  حدثًا  باعتباره 
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�ملا�شي، وذلك يف  �لقرن  �شبعينيات  �مل�رسي يف  د�يفيد مع �جلانب  �تفاق كامب  وتاأثريه 

حماولة للتعوي�ش عن �لرت�جع �مللحوظ يف �لدور �لأمريكي و�شمور هيمنته وف�شل رهاناته 

�لأمنية و�لع�شكرية، وف�شل �شيا�شة �ل�شغوط �لق�شوى �لتي يتبناها يف مو�جهة حمور �ملقاومة 

ما  وفق  �ملختلة،  �لقوى  ملو�زين  �لتز�ن  ُتعيد  وهمية  �نت�شار�ت  �إىل  و�حلاجة  جهة،  من 

تك�ّشفت عنه وقائع �مليد�ن من جهة �أخرى.

لأية عملية  �لناظمة  �ملعادلة  تغيري�ً جوهريًا يف  ُيحدث  �أن  �لتفاق  لهذ�  ير�د  رابعاً،   ❋

�أن  بعد  �ل�شالم  مقابل  �ل�شالم  لت�شبح  �لإ�رس�ئيلي،  و�لكيان  �لعرب  بني  تفاو�شية مفرت�شة 

كانت �لأر�ش مقابل �ل�شالم، و�لتي كانت قد تبّنتها �ملبادرة �لعربية يف �لعام 2002.

النائب الأ�صتاذ محمد خواجة: 

�ل�شابقة،مثل  �لعربية  �لقياد�ت  قّدمتها  �لتي  �لتربير�ت  �أن  �لتطبيع  مو�شوع  �خلطري يف 

�أبينا، وقد  �أم  �أن »�إ�رس�ئيل« دولة قوية وموجودة �شئنا  �ل�شاد�ت و�لعاهل �لأردين ،كانت 

حاربناها �أكرث من مرة، وعلينا �أن نتعامل معها ككيان موجود.

و�خلطري�أي�شَا �أن �لعقل �خلليجي مل يعِط �رسعية لكيان �أمره و�قع، بل يعطي �رسعية تاريخية 

لهذ� �لكيان، ويقول �إن لليهود حق تاريخي يف هذه �ملنطقة و�إنهم جزء من ن�شيجها، و�إنه 

كانت لديهم ممالك فيما م�شى. هذ� �لكالم نابع من �لإر�دة �لأمريكية، و�خلليجيون تبّنوه 

حفاظًا على عرو�شهم.�إن قطار �لتطبيع �شيبد�أ بال�شري بعد �أن كان جامد�ً ل�شنو�ت طويلة.

�أتوقع  حدوث  و�أنا ل  بيانية فقط،  �لتفاق، فكانت ردود�ً  �لفعل على هذ�  �أماردود 

ومتما�شكة.  فعلية  �إيجاد جبهة  على  �لعمل  يجب  بل   . �لتفاق  لرف�ش  كبرية  مظاهر�ت 

و�أ�شاأل :�أين �ملوقف �لإ�شالمي �جلّدي من هذ� �لتفاق، با�شتثناء �لأخوة يف �جلهاد �لإ�شالمي 

وحما�ش.

�إن �ملطلوب هوموقف فل�شطيني  حازم، تكون ركيزته وحدة �لقوى �لفل�شطينية.

كما يجب على �ل�شلطة �أن ترت�جع عن كل ما فعلته من خالل �لتن�شيق �لأمني و�لتن�شيق 

�ل�شيا�شي مع �لحتالل ، وعلى �ل�شلطة �أن ترت�جع عن  �لتفاقات �لتي عقدتها مع �لكيان 
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�ل�شهيوين، مع �لإقالع نهائيًاعن �لرهان على �ملفاو�شات.

�ليوم، �لعديد من �لقياد�ت �لعربية تذهب باجتاه »�إ�رس�ئيل« حتت ذريعة �أن بع�ش قياد�ت 

�ل�شعب �لفل�شطيني تتفاو�ش مع »�إ�رس�ئيل« ، بالرغم من �أن �لأغلبية �ل�شاحقة ل تز�ل متبنية 

�شبعني عامًا على وجود  �أكرث من  تتنازل عن فل�شطني. وبعد  �أن  �ملقاومة ول ميكن  خليار 

له يف �ل�شارع �لفل�شطيني، يف ظل مت�ّشك مطلق باحلقوق  هذ� �لكيان، نرى رف�شًا كبري�ً 

�لتاريخية �مل�رسوعة وباأر�ش فل�شطني.

تكتفي  �أن  يجب  ل  حيث  �ملقاومة،  حمور  وقوى  دول  على  م�شوؤولية  و�أخري�ً،هناك 

بالبيانات، ويجب �أن ت�شدر مو�قف �شلبة جد�ً.

الدكتور اأنور اأبوطه:

موجز�ً  �لعام،  �ل�شيا�شي  �ل�شاأن  يف  �لتو�شع  دون  �لتفاق  حول  حديثي  �أرّكز  �شوف 

�لتفاق بني �لإمار�ت و«�إ�رس�ئيل« بعدة نقاط:

تطبيع  مبثابة  �لعربي  �لإعالم  و�شائل  من  كثري  يف  ي�شاع  كما  لي�ش  �لتفاق  هذ�  اأواًل: 

�إمار�تي مع �لكيان؛ بل هو  بالتو�شيف �لدقيق  حتالف عربي- �إ�رس�ئيلي - �إقليمي جديد 

بني  جديد  حتالف  نظام  هو  و»�إ�رس�ئيل«.  �لإمار�ت  بني  »�شالم«  �تفاقية  كونه   من  �أكرث 

م�شتبدين عرب وحمتلني �إ�رس�ئيليون؛ وهو ركيزة ترتيب �إقليمي قادم. 

فالإمار�ت �ليوم ت�شتقوي بـ»�إ�رس�ئيل«، وهي عّر�ب »�إ�رس�ئيل« . ويف م�شاألة �لتوقيت 

،�إ�شافة �إىل �لتوقيت �خلا�ش بانتخابات نوفمرب �لأمريكية �أو �لتوقيت �خلا�ش مباأزق نتنياهو 

و�لتظاهر�ت و�ملحاكمات، هناك توقيت �آخر هو �ملاأزق �لإمار�تي؛ �أي مبعنى: ملاذ� �أقدمت 

�لإمار�ت �لآن على هذ� �لتفاق؟ وهذ� ما يوؤكد لنا باأنه  حتالف �أكرث منه جمرد معاهدة �شالم 

�أو تطبيع. 

�إد�رة  لي�ش فقط  �لأمريكية،  �لإد�رة  �لتعامل مع  تعزيز دورها يف  تريد  �لإمار�ت  اأواًل، 

 CIA تر�مب بل �لإد�رة �لقادمة �أي�شًا. وهي يف عالقتها مع تر�مب ��شتعدت �أو�شاط من

ومن �لبنتاغون يف �أكرث من ملف، �شو�ء فيما يخ�ش ملف قطر �أو �شاحات �ل�شتباك �لأخرى 
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�لتي خلقتها �لإمار�ت.

�إن ذهاب تر�مب من �لبيت �لأبي�ش قد ي�شبب ماأزقًا لالإمار�ت يف �إطارعالقاتها �لوثيقة 

ولن  تر�مب.  بعد  ما  نف�شها يف مرحلة  ن  �أن حت�شّ تريد  لذلك هي  �لأمريكية.  �لإد�رة  مع 

ت�شتطيع حتقيق ذلك �إل باتفاق »�شالم« مع �لكيان . 

�أي�شًا، �لإمار�ت تريد �أن حتتفظ بدور موؤّثر يف �ملنطقة و�لإقليم. فهي فتحت معارك يف 

�ليمن ويف ليبيا؛ وهي ت�شاند  �أنظمة �ل�شتبد�د و�لنقالبات )كالنقالب �لأخري يف مايل(، 

مع متكني �شلطة �لع�شكر،  و�إجها�ش �أي حماولة لإحد�ث حتول دميقر�طي، ميكن �أن ت�شكل 

�أمنوذجًا لل�شعوب �لعربية يف �لتحرر و�لتنمية و�لإ�شالح. فالنظام �لإمار�تي ل يعتا�ش �إل 

على كونه �إمارة ��شتبد�دية ل دميقر�طية متحالفة مع �لغرب و�أمريكا.

وهذ� �لتفاق هو لال�شتقو�ء باإ�رس�ئيل يف مو�جهة �لثور�ت �لعربية، ولإ�شقاط �أي حماولة 

توؤدي �إىل حترر هذه �ل�شعوب وفر�ش �أنظمة دميقر�طية.

�ليمن، ومن ف�شل يف �حتالل طر�بل�ش. وهي  �ليوم من ف�شل يف  �إن �لإمار�ت  تعاين 

�إذ�  لي�ش فقط من ف�شل دعم �لنقالب يف تركيا، بل لأنها �شتكون يف ماأزق  �أي�شًا  تعاين 

ما حتولت �لعالقات �لرتكية - �لإمار�تية �إىل حالة �حرت�ب حقيقي؛ وهناك تهديد تركي 

لالإمار�ت من �أعلى هرم �ل�شلطة �ل�شيا�شية، �أي من قبل �أردوغان.

فال�رس�ع �لرتكي- �لإمار�تي �أ�شبح مك�شوفًا. كما �أن �لإمار�ت ف�شلت يف ح�شار قطر. 

�آخفقت يف  �أنها  �ملنطقة ؛ حتى  �لتي طرحتها يف  �مل�شاريع  �لإمار�ت ف�شلت يف كل  �إذ�ً، 

مو�جهة �لإ�شالم �ل�شيا�شي �لذي ل يز�ل ي�شكل تهديد�ً  لالأنظمة �مل�شتبدة.

�أمام هذ� �لو�قع كان �ملطلوب من �لإمار�ت �أن تبحث عن حليف �إقليمي. ول يوجد 

لدى  لالإمار�ت غطاء  ت�شكل  �أن  �لتي ميكن   ، »�إ�رس�ئيل«  من  �أمامها�أقوى  �إقليمي  حليف 

�لإد�ر�ت �لأمريكية، �شو�ء �لإد�رة �حلالية �أو �لإد�رة ما بعد تر�مب.

ويف هذه �ملرحلة ، فاإن م�شائر تر�مب ونتنياهو وحممد بن �شلمان باتت مرتبطة متامًا. 

�لبحر  يف  �ملو�نئ  على  �لإمار�ت  ��شتحو�ذ  وهي  لها،  �لتنّبه  يجب  نقطة  هناك  طبعًا، 
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�لأحمر �أو جلهة �ل�شومال. فهي تريد �أن تخلق �رس�كة مع »�إ�رس�ئيل« يف �ملحافظة على �أمن 

�مل�شائق يف �لبحر �لأحمر.

و�لنقطة �لأخرية يف هذ� �مللف هي �ملو�شوع �لإير�ين.

�إن �لأمن �لإير�ين -  �إىل �خلليج، تقول فيها  �إير�ن  تبعث د�ئمًا بر�شائل تطمني  �أن  مع 

�خلليجي هو �أمن م�شرتك،فاإن �لإمار�ت تتخوف من �أن تت�رسر يف ظل �أي �رس�ع �أمريكي 

�إير�ن،  يردع  �أن  ميكن  حليف  م�شاعدة  تريد  هي  لذلك  �شعودي؛   - �إير�ين  �أو  �إير�ين   -

ح�شب �عتقادها.

�أما بالن�شبة لتاأثري هذ� �لتحالف على �ل�رس�ع �لإ�رس�ئيلي - �لفل�شطيني، فمن �ملعلوم �أن 

�لإ�رس�ئيلي  �حلل  فر�ش  تريد  بل  �لفل�شطينية،  للق�شية  �أي حل حقيقي  تريد  ل  »�إ�رس�ئيل« 

�أو�لروؤية �لإ�رس�ئيلية، �لتي متثلت �أخري�ً يف »�شفقة �لقرن« وم�رسوع �ل�شم لل�شفة �لغربية 

�ملحتلة. 

على  ياأت  مل  �لفل�شطينية، وهو  بالق�شية  معني  �لإمار�تي غري  �لإ�رس�ئيلي-  �لتفاق  �إن 

ذكر تاأجيل خطة �ل�شم  �إل لذّر �لرماد يف �لعيون. �إذ�ً، مل يعد مدخل �لعالقات �لعربية - 

 هذه �لق�شية. كما �أنه 
ّ
�لإ�رس�ئيلية هي �لق�شية �لفل�شطينية؛ وهذ� �لتفاق يعلن لأول مرة طي

يدعم �ليمني �لإ�رس�ئيلي �لذي ل يقبل بتقدمي �أي تنازلت للفل�شطينيني. 

�ل�شالم  هناك  �لآن  �ل�شالم.  مقابل  و�لأر�ش  �لعربية  �ملبادرة  ق�شة  �لتفاق   كما طوى 

مقابل �ل�شالم؛ �أي منطق �لقوة ولي�ش منطق �لعد�لة )نتنياهو يف كتابه حتت �ل�شم�ش يقول 

�أخالقية ول م�شاألة عد�لة  �إل بالعني �حلمرة(؛ و�مل�شاألة لي�شت م�شاألة  ياأتون  �إن �لعرب ل 

قانونية.

و�ليوم، هذ� �لتفاق يعلن لأول مرةباأن �مل�شاألة �لفل�شطينية مل تعد  �أحد �ملحدد�ت يف 

�لعالقات �لعربية- �لإ�رس�ئيلية.

�أخري�ً، �أود �أن �أ�شري �إىل نقطة خطرية يف �لتفاق باأنه ل ي�شكل دعمًا لـ»�إ�رس�ئيل«، و�إمنا 

هو دعم لأ�شو�أ نظرية مهيمنة د�خل �لكيان، �أي نظرية �ليمني ) �لتيار �ليميني �لذي يقول 

باأنه يجب عدم تقدمي �أي تنازل للفل�شطينيني(.
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الدكتور عبد الملك �صكرّية:

كما هو معروف، فاإن عالقات �لتطبيع قدمية بني �لإمار�ت و�لكيان �ل�شهيوين؛تبادل 

وفود ووزر�ء يف منا�شبات خمتلفة. و�ليوم  هناك لقاء�ت بني كبار �مل�شوؤولني بالعلن، بعد 

�شنني من �لتطبيع بال�رس �لذي كان قائمًا على قدم و�شاق، حيث كانت تتح�رس  �لظروف 

ي�شفه  �لآخر  و�لبع�ش  �شالم،  �تفاق  باأنه  �لبع�ش  ي�شفه  �لذي  �لتفاق،  هذ�  �إىل  للو�شول 

باتفاق �ل�شت�شالم مقابل ل �شيء.فالإمار�ت  �أ�شفه  �أن  �أريد  و�أنا  �ل�شالم؛  بال�شالم مقابل 

كيان عادي وه�ش؛ عدد �شكان قليل، مو�رد طاقة ونفط هائلة، ووفرة مالية �شخمة، ترتكز 

خا�شة يف �إمارة �أبو ظبي؛ و�لإمار�ت �لأخرى تتفاوت �أو�شاعها بني متو�شطة مثل دبي، 

ونحاول  �إليها  ننتبه  �أن  يجب  نقطة  �خليمة؛ وهذه  ور��ش  �لفجرية وعجمان  مثل  وفقرية 

و�إمارة،  �إمارة  بني كل  كبرية  هناك ح�شا�شية  �أن  �شخ�شيًا  �أعلم  لأنني كما  �أكرث،  در��شتها 

وخا�شة من ِقبل �لإمار�ت �لفقرية �جتاه �لإمار�ت �لغنية، وحتديد�ً �أبو ظبي ودبي.

�إمارة  )مثل  منها  خمتلفة  مو�قف  و��شت�شد�ر  معها،  �لتحاور  ميكن  �لأخرى  �لإمار�ت 

�ل�شارقة �لتي كانت تتغنى باأنها مدينة عربية وم�شلمة ومنا�رسة للق�شية �لفل�شطينية(؛ وهي 

د�خل  �لتناق�شات  در��شة  م�شاألة  �أن  يعني  وهذ�  متال�شقتان.  �أنهما  مع  دبي،  عن  تتميز 

�لإمار�ت  يجب �أن توىل �هتمامًا خا�شًا. هذه نقطة.

�لنقطة �لثانية: �ل�شالم يجب �أن يكون بني دول قوية؛ ولكن عندما يكون بني كيان قوي 

كالكيان �ل�شهيوين وبني دولة ه�شة �أو حاكم مثل حاكم �لإمار�ت، �لذي هو حاكم �أبو 

ظبي �أكرث من بقية �لإمار�ت؛ طبعًا �ل�شتقو�ء بالعدو يكون جزء من �أي �تفاق. 

فحاكم �لإمار�ت مت تاأهيله منذ نعومة �أظفاره، وُعمل له غ�شل دماغ كي يتوىل �حلكم 

له  َمن يكون  �لعربية حول  �لدول  �ملناف�شة بني بع�ش  �لدولة. و�أي�شًا ،هناك  وين�شىء هذه 

�أوحاكم قطر... هناك  �بن ز�يد  �أو  �شلمان  بن  �ل�شاحة؛ هل هو حممد  �لأبرز على  �لدور 

مناف�شة، و�لعرب يهمهم ر�شا �أمريكا قبل �أي �شيء �آخر، وهي �لتي قالت بكل و�شوح : 

�لطريق �إىل �أمريكا متر عرب تل �أبيب؛ �أي �أن ك�شب ر�شا »�إ�رس�ئيل« هو �ملدخل �إىل �أمريكا.
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�إذ�ً، يف �خلليج عائالت وم�شيخات تهمها عرو�شها فقط، وهي م�شتعدة لبيع نف�شها �إىل 

�ل�شيطان. وترى م�شلحتها �ليوم يف مو�جهة  �إير�ن  وحمور �ملقاومة. لكن �إذ� ن�شبت حرب 

، فاإن �أول من �شيدفع �لثمن هو �لإمار�ت، ب�شبب موقعها �جلغر�يف وه�شا�شة مكوناتها؛ 

�حل�شابات  يف  �لأ�شلحة  �رس�ء  وم�شاألة  �لأجنبية   �لع�شكرية  �لقو�عد  �أهمية  تربز  وهنا 

�خلليجية. وتتو�تر تقارير حول خلفيات �لتفاق �لذي ح�شل، باأن هناك �شفقة �أ�شلحة بني 

�لإمار�ت و�أمريكا بع�رس�ت مليار�ت �لدولر�ت، مبا فيها  من فو�ئد هائلة بالن�شبة لالأمريكي  

ولالإ�رس�ئيلي ،مقابل خ�شائر  كربى �شتتكبدها �لإمار�ت نف�شها  و�لق�شية �لفل�شطينية، �لتي 

باتت بحاجة �إىل  �نتفا�شة جديدة. فالو�شع �لفل�شطيني يف مرحلة ما بعد �تفاق �أو�شلو، �أي 

بعد م�شي 27 �شنة،يتطلب  من كل فل�شطيني يف �لد�خل �أو �خلارج باأن يح�شم �أمره، وملرة 

�ل�شعيد  �إن كان على  بالكو�رث،  �إل  تاأِت  �ملفاو�شات مل  و�أن  �نتهى  �ل�شالم  باأن  �أخرية، 

�لفل�شطيني �أو على �ل�شعيد �لعربي.

�أو�شلو،  �تفاق  توقيع  بعد  �لت�شعينيات،  منت�شف  يف  ح�شل  �لذي  �لتطبيع  بخ�شو�ش 

كانت �لذريعة باأننا لن نكون ملكيني �أكرث من �مللك، ونحن نريد �لتفتي�ش عن م�شاحلنا؛ 

لكن �ليوم �آن �لأو�ن للفل�شطيني �أن يح�شم �أمره، لأن موقفه هو �لذي ي�شّوب �لبو�شلة، 

وذلك بالعودة �إىل �لبد�يات )ميثاق منظمة �لتحرير(؛ وكذلك هو ي�شّوب �حلالة �لعربية، 

حيث تتوق �شعوبنا �لعربية و�لإ�شالمية �إىل من يوجهها ب�شكل �شحيح، وهي د�ئمًا تنظر 

�إىل �ملوقف �لفل�شطيني �لذي يح�شم �لأمور.وحينها، �إما  يرجع �لزخم �لعربي  لحت�شان 

ق�شية فل�شطني، �أو ينت�رس �لياأ�ش و�لإحباط  كما ح�شل بعد �تفاق �أو�شلو. 

�إن �لعالقات بني �لإمار�ت و�لكيان �ل�شهيوين قائمة على كل �ل�شعد منذ عقود؛ فليكن 

هذ� �لو�قع  علنيًا �أف�شل من �أن يبقى �رس�ً، وليتحمل حاكم �لإمار�ت �مل�شوؤولية، وكذلك 

�لقيادة �لفل�شطينية بكل ف�شائلها؛ و�شعوبنا �لعربية �أي�شًا تتحمل �مل�شوؤولية؛�إن على �جلميع  

حتديد �ملوقف وح�شم �لقر�ر، و�لرد على هذ� �لإنذ�ر �خلطري.

فما �أقدم عليه حاكم �لإمار�ت مبثابة �إنذ�ر خطري لنا، حيث مل تعد �مل�شاألة فيها خجل �أو 
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خوف. �شابقًا كان �حلاكم �لعربي يعد لالألف �إذ� �أر�د �للتقاء مع �لإ�رس�ئيلي  خوفًا من ردة 

فعل �ملنظمات �لفد�ئية )�لت�شفيات( يف �ل�شتينيات و�ل�شبعينيات. �لآن ز�ل هذ� �خلوف، 

و�أ�شبحت �لأمور �أ�شهل؛ وهذ� حتول بحاجة لنقا�ش م�شتقل. 

�أكرث من نظام  �آٍت. فكما يعلم �جلميع، هناك  �أعيننا ونرتقب ما هو  �أن نفتح  لذ� علينا 

عربي بانتظار �لإ�شارة: )تلفون من تر�مب( يقول للبحرين »نحن بحاجة لتفاق« فيطلع 

حاكم �لبحرين ويعلن... كذلك �لأمر بالن�شبة لل�شود�ن وغريها... �لق�شة رهن بالتوقيت 

ح�شب م�شلحة تر�مب �لنتخابية و�لقت�شادية وغريها؛ وكذلك ح�شب م�شلحة نتنياهو 

�لفرز  �إذ�ً،  �إ�شماعيل(.  �لنتخابية، و�لذي قد يو�جه �نتخابات قريبة )وهذ� ما يوؤكده د. 

�رسوري يف هذه �للحظة �لتاريخية ملعرفة َمن مع فل�شطني ومن يتاآمر عليها. وحتديد �ملوقف 

ب�شكل �شحيح هو �لأمر �لأهم، لأنه ياأخذنا �إىل �ملكان �ل�شحيح، ويجعل �ملو�جهة  مع 

�لأعد�ء �شاملة.

الدكتور عبا�س اإ�صماعيل:

موقف  نتنياهو من �لتفاق مع �لإمار�ت عرّب عنه من خالل عدة  ت�رسيحات �أدىل بها، 

�أمام �إحالل ل�شالم ر�شمي وكامل )جتاري  و�لتي ميكن �خت�شارها باأن نتنياهو �عترب »�أننا 

– تكنولوجي...(« ، و�أن �لتفاق هو معاهدة �شالم تاريخية، وهي  – �أمني  – �قت�شادي 
من  و�ل�شالم  �ل�شالم،  مقابل  �ل�شالم  هما:  مبد�أين  يف  �ملعاهد�ت  من  غريها  عن  تختلف 

منطلق �لقوة. وهذه �ملعاهدة �أ�شقطت كليًا �لعتقاد باأن »�ل�شالم« �لإ�رس�ئيلي مع �أي دولة 

�ليميني �لذي لطاملا رّوج له  �لفل�شطينية. وهذ� هو �ملنطق  �لبو�بة  �أن ميّر من  عربية يجب 

نتنياهو.

وبالن�شبة لنتنياهو، فاإن هذه �ملعاهدة �أدخلت تغيري�ً جذريًا على مكانة كيانه يف �ل�رسق 

�لأو�شط، وحّولته من عدو �إىل حليف ��شرت�تيجي بنظر �لكثريين.

مرت  من  �لن�شحاب  �أو  ثمن  �أي  دفع  »�إ�رس�ئيل«  على  ترّتب  مل  �لتفاقية  كذلك، هذه 

و�حد. وهي مل ت�شطب ما ي�شمى فر�ش �ل�شيادة �لإ�رس�ئيلية على �مل�شتوطنات يف �ل�شفة 
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�لغربية. و هذ� مبثابة ربح �شاٍف لـ»�إ�رس�ئيل« ولنتنياهو. 

 . »�إ�رس�ئيل«  يف  �لإمار�ت  مع  �لتفاق  على  �أ�شا�شيتان  مالحظتان  هناك  �ملقابل،  يف 

�إما  مبعادلتني؛  ��شتفهام  عالمات  حولها  كانت  �ل�شالم  مقابل  �ل�شالم  عن  نتنياهو  فرو�ية 

�ل�شالم مقابل �ل�شم، و�إما �ل�شالم مقابل �ل�شالح. 

وعد  لديه  كان  حيث  �ملتطرفة،  �ليمينية  �لتيار�ت  يف  تكمن  لنتنياهو  بالن�شبة  �مل�شكلة 

ثمنها  كان  �إذ�  لالتفاقية  معار�ش  مييني  موقف  برز  لذلك  حتمي.  �أمر  �ل�شم  �أن  �نتخابي 

�لعالقات بني »�إ�رس�ئيل« و�لإمار�ت قائمة، فلماذ� يدفعون ثمنًا ل�شيء  �أن  �ل�شم، خا�شة 

موجود؟

�لنقطة �لثانية هي �حلديث عن �أن �لإمار�ت �شوف حت�شل مقابل �لتفاق على �شفقات 

بالتفوق  م�ّشًا  �لإ�رس�ئيليني  من  لكثري  بالن�شبة  يعد  ؛وهذ�   )F35 فيها  مبا  متطورة)  �أ�شلحة 

�لنوعي �لإ�رس�ئيلي. لذلك خ�شوم نتنياهو �شّمو� هذه �ل�شفقة بال�شالم مقابل �ل�شالح.

�شبق و�أن  �أمريكية متطورة  �أ�شلحة  �لإمار�ت هوح�شولها على  �لتفاق مع   �إذ�ً، ثمن 

طالبت بها يف �أكرث من منا�شبة.

وبالتايل هذ� �ملو�شوع �أحدث �شجاًل كبري�ً يف »�إ�رس�ئيل« ، خا�شة �أن نتنياهو ذهب �إىل 

�لتفاق مع �لإمار�ت من  دون �إ�رس�ك حلفائه يف �لئتالف، ومن دون ��شت�شارة �ملوؤ�ش�شة 

�لأمنية �لتي لها عالقة مبر�قبة �شفقات  �ل�شالح مع �لدول �لعربية. 

على  يو�فق  ومل  �ل�شم  عن  يتنازل  مل  �إنه  قال  يومني،  منذ  لنتنياهو  دفاعي  موقف  ويف 

م�شاألة �ل�شالح. فال�شم ح�شا�ش بالن�شبة لنتنياهو يف بيئته �ليمينية، و�ل�شالح ح�شا�ش  فيما 

مي�ش �شورته �لأمنية.

وقد �شهدنا كبا�شًا حاميًا جد�ً يف �لد�خل �لإ�رس�ئيلي، �إ�شافة �إىل ��شتغالل بيني غانت�ش 

�لفر�شة للت�شويب على نتنياهو و�ملز�يدة عليه يف �ملو�شوع �لأمني.

ُي�شجل  �إجناز جديد  لنتنياهو، وهو  �نت�شار�ً  ُيعد  �لتفاق  �إن هذ�  نقول  �أن  لكن ميكننا 

على ��شمه. ونتنياهو ميكنه �أن يّدعي �ليوم �أنه �شنع �ل�شالم دون دفع �أي ثمن، خالفًا لر�بني 
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وبيغن؛ فالتفاق مل يت�شمن �أي بند  حول �لعرت�ف بالدولة �لفل�شطينية. وكان و��شحًا 

�لدور �لكبري لرئي�ش �ملو�شاد يف �شياغة بنوده.  وبالتاأكيد،فاإن هذ� �لتفاق فتح �لباب على 

م�رس�عيه �أمام �لدول �لعربية �لأخرى؛ وتاأجيل �ل�شم لل�شفة �لغربية-�إن ح�شل-  �شوف 

يوّفر فر�شة للتفرغ ملو�جهة �لتحديات �لتي  تو�جه«�إ�رس�ئيل«، �شو�ء على جبهة غزة، �أو 

�جلبهة �ل�شمالية)مع لبنان(. 

و�لنقطة �لأكرث �أهمية بالن�شبة لإ�رس�ئيل ككيان ،هي �أن  �لتفاق مع �لإمار�ت �أعطاها 

نقطة جديدة يف �شجل �مل�رسوعية!

�أخري�ً ،وحول ما  �إذ� كان هذ� �لتفاق قاباًل لل�رسف يف �ملعركة �لنتخابية �لإ�رس�ئيلية،  

�لبعد  يف  �شيئًا  لنتنياهو  �لتفاق  هذ�  ي�شف  مل  حيث  �لآن،  حتى  جو�ب  يوجد  ل  فاإنه 

�لنتخابي.

�ليوم تثبت ذلك ، حيث مل ي�شف �لتفاق  �لر�أي �لتي �شدرت  �آخر ��شتطالعات  �إن 

�شوتًا و�حد�ً لنتنياهو يف �لو�شط و�لي�شار، بل هوخ�رّسه �أ�شو�تًا يف �ليمني.

فمع�شكر �لو�شط و�لي�شار �شد نتنياهو، �شو�ء وّقع �تفاقًا �أو مل يوّقع. ومع�شكر �ليمني 

يعترب �أن �لتفاق �إذ� �شمل م�شاألة �ل�شم فهو يعد خ�شارة.

لذلك من �ملُبكر �لقول �إن �لتفاق مع �لإمار�ت �شوف ُي�رسف �نتخابيًا ل�شالح نتنياهو.

الدكتور فتحي كليب:

بد�ية، هناك �لعديد من  �لدول �لعربية �لتي تتبادل �لزيار�ت �ل�شيا�شية و�لأمنية و�لثقافية 

مع »�إ�رس�ئيل«، و�لتي مل تعلن عن �أي

 �تفاق معها، مثل: عمان، قطر، و�ملغرب.

�تفاق تطبيع، بل هو  �أن هذ� �لتفاق لي�ش  �أبوطه يف  �أنور  �أتفق مع �لدكتور  �أنا   وهنا 

�تفاق ثنائي يطال كل �أوجه �حلياة بني �لإمار�ت و�لكيان �لإ�رس�ئيلي. وهو حتالف �شيا�شي 

بكل تاأكيد، ولي�ش بعيد�ً من �أن يكون حتالفًا ع�شكريًا �أي�شًا، خا�شة يف ظل �خلطر �لذي 
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مت �خرت�عه، وهو �إير�ن؛ مبعنى �أن �خلطر �لأ�شا�شي هو �إير�ن، ولي�ش �لتهديد �لذي ي�شكله 

�لكيان �لإ�رس�ئيلي على ما كان ي�شمى  بالأمن �لقومي �لعربي.

ي�شحب  �أن  �شاأنه  من  �لفل�شطينيني  مع  �تفاق  توقيع  �أن  �لأمريكي  �عتقد  �ل�شابق،  يف 

�لذر�ئع من يد �لعرب ويجعلهم ياأتون حتت عنو�ن »نقبل ما يقبل به �لفل�شطينيون«؛ وهذ� 

�حلل  م�شار�ت  وتر�بط  »تالزم  ي�شمى  كان  ما  فك  �أجل  من  �ل�شغط  مت  عندما  ح�شل  ما 

�لعربي« . وعندما �نطلقت عملية �ملفاو�شات كان هذ� هو �لعنو�ن �لذي تتحدث به �لقمم 

�لعربية، �أي »تر�بط م�شار�ت �حلل �لعربي«. لكن عندما مت �لتوقيع على �تفاق �أو�شلو �شقط 

هذ� �لعنو�ن نهائيًا. 

�إن �لتفاق �لإ�رس�ئيلي- �لإمار�تي �لأخري ل يتعلق بالإمار�ت فقط، بل يتعلق بالإقليم 

ب�شكل عام، وعلى قاعدة ��شتخد�م �لدول �لعربية لتحقيق مكا�شب منها.

�لنتخابات  يف  كثري�ً  �حلالية  �لأمريكية  �لإد�رة  يخدم  �لتفاق  هذ�  �أن  �أعتقد  ل  لكن 

�ملقبلة. وما ميكن �أن يخدمها هو جزء من �تفاق مفرت�ش مع �إير�ن. لذلك �إير�ن هي �أحد 

�لأطر�ف �مل�شتهدفة بعد فل�شطني،  من �لتفاق �لإ�رس�ئيلي - �لإمار�تي. 

 وهذ� �لتفاق هو ترجمة لل�شق �لعربي من »�شفقة �لقرن« . و�شحيح �أن تلك �ل�شفقة 

�ملنامة«  »ور�شة  ترجمته  عربي  �شق  هناك  �أي�شًا  لكن  جميعًا،  نعرفه  فل�شطيني  �شق  فيها 

�لتي مل تكن ور�شة تهتم بالقت�شاد فقط؛لأنه بالقت�شاد لن ي�شتطيعو� حتقيق �شيء، ولكن 

ي�شتطيعون حتقيق ما يريدون من خالل �لتطبيع.

�إمار�تيًا  �عرت�فًا  ي�شكل  �لأمور. وهو  من  للكثري  �شاملة  روؤية  على  يقوم  �لتفاق  وهذ� 

بالرو�ية �لإ�رس�ئيلية لل�رس�ع �لعربي -�لإ�رس�ئيلي.

�إن �لتفاق �ملذكور �أ�شبه بر�شالة �عتذ�ر عن 70 �شنة من �لن�شال، حتى لو �أن  �لإمار�ت 

لي�شت من دول �لطوق؛ لأنه عندما تت�شاقط �لدول �لعربية كاأور�ق �خلريف، و�حدة تلو 

�إ�رس�ئيل  بقيت �شامدة على موقفها منذ  �لأخرى، فمعنى ذلك يف �لعقلية �لإ�رس�ئيلية �أن 

�لنكبة وحتى �لآن، ومل تغري  مو�قفها، �إمنا �لذي يغري هو �لعربي.
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لقد بد�أنا مبفاو�شات مدريد و�لأر�ش مقابل �ل�شالم، ثم �نتقلنا �إىل �لقمة �لعربية ومبادرة 

�ل�شالم و�لتطبيع مقابل �ل�شالم.

جتدر �لإ�شارة هنا �إىل �أن �ملر�هنة على �ل�شعوب �لعربية ل ميكن �أن ت�شتقيم �إذ� مل تكن 

نقطة �لرتكاز فل�شطينية. و�أنا �أدعو �لعرب  �إىل �أن يقبلو� مبا قبل به �لفل�شطينيون؛ فال�شعب 

�لفل�شطيني  بجميع �أطيافه يرف�ش �شفقة �لقرن وخطة �ل�شم. و�إذ� كانت �لذريعة هي �تفاق 

�أو�شلو، فليلَغ هذ� �لتفاق ب�شكل ر�شمي؛ لكن �أنا �أجزم �أن �مل�شار �لذي ت�شري عليه �ل�شلطة 

�لفل�شطينية يف �لوقت �لر�هن لن يوؤدي �إىل �إلغاء �أو�شلو، حيث ل تز�ل �لفئات �مل�شتفيدة من 

هذ� �لتفاق �أقوى من �لأطر�ف  �لتي تدعو �إىل �إلغائه. 

ففي �لتا�شع ع�رس من �أيار �ملا�شي �تخذت �ل�شلطة  قر�ر�ً بوقف �لعمل بالتفاقات مع 

�لحتالل. لكن منذ �أيار وحتى �لآن مل تتخذ هذه �ل�شلطة  خطوة و�حدة ُترتجم فيها هذ� 

�لقر�ر. لذلك نحن كفل�شطينيني ندعو �إىل �أن يكون �ملوقف �لفل�شطيني �ل�شلب و�ملوحد 

هو �لأر�شية للمر�كمة عليه، على �مل�شتوى �لعربي وعلى �مل�شتوى �لدويل.

المناق�صات:

- الدكتور يو�صف ن�صراهلل:

ل يخفى �أن �لتفاق �لإ�رس�ئيلي - �لإمار�تي يندرج �شمن �ل�شعي �لأمريكي �حلثيث �إىل 

تاأ�شي�ش �أوت�شكيل جبهة يف مو�جهة �إير�ن، ت�شم »�إ�رس�ئيل« و�لدول �خلليجية �لتي ت�شمى 

�جلبهة  �أن هذه  منها  �لهو�ج�ش،  من  تتمّلكه جملة  �لإ�رس�ئيلي  لكن  �لعتد�ل«.   »عرب 

�ملفرت�شة تتنازعها جملة من �خلالفات، مثل �خلالف بني �ل�شعودية وقطر، و�خلالف بني 

�ل�شعودية و�لكويت، ومدى قدرة جبهة مفككة على مو�جهة حمور �ملقاومة �ملوحد. 

وعليه، فاإن �ملبالغة يف ت�شوير �لتفاق باأنه يدفع باجتاه تاأ�شي�ش حتالف ع�شكري حتتاج 

�إىل �شيء من �لدقة، لأن هذ� �لتفاق لن يغري يف معادلت �لقوة على �لأر�ش. فالإمار�تي، 

�جلانب  مع  �إىل حت�شني عالقاته  ي�شعى  �لإ�رس�ئيلي، كان  مع  �تفاق  �إبر�م   �إىل  �شعيه  مبو�ز�ة 

�لإير�ين ومع �جلانب �ل�شوري.
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�إن �لهاج�ش �لوجودي عند �لإمار�تي قائم، وهو يحاول �أن ُيقيم �شبكة �أمان �إقليمية مبا 

ُيبقي عليه حمّيد�ً عن كل �لإ�شكالت و�ل�رس�عات و�لنز�عات �لقادمة. لذلك هذ� �لتفاق 

له حمولت متعددة؛ لكن �أ�شتبعد �حلمولة �لأمنية �لع�شكرية، و�أن تكون �لإمار�ت جزء 

من حالة ��شطفاف حاد يف مو�جهة حمور �ملقاومة. 

ففي �للقاء�ت �لإير�نية- �لإمار�تية �لتي كانت جتري، كان �لإمار�تي يبدي خ�شيته من 

�أن يدفع �لثمن �إذ� ح�شلت حرب �إير�نية- �أمريكية، وكان جو�ب �لإير�ين :من حقك �أن 

تخاف.

لذلك ياأتي هذ� �لتفاق �شمن حماولة �إمار�تية لبناء �أو�شع �شبكة �أمان من �لدول �ملوؤثرة 

يف �ملنطقة، مبا ُيبقي على �لعر�ش �أو�حلكم �لإمار�تي قائمًا.

- الدكتور اأنور اأبوطه:

�إير�ن  �أنه �شيغ�شب  �ل�شك،  فيما يخ�ش �لتفاق �لإمار�تي - �لإ�رس�ئيلي، ومبا ل يقبل 

لأنها لن تقبل باأن ي�شبح �لإ�رس�ئيلي جار�ً لها. و�لإمار�ت لي�شت من �لقوة و�ل�شيادة و�حلرية 

مبا يجعل من ح�شور »�إ�رس�ئيل« يف �لإمار�ت وقفًا على �شفري �أو قن�شل؛ وهذ� يعني �أنها 

�أ�شبحت بالفعل جارة �إير�ن. ويف �ملقابل، �لإمار�ت تطلب من �إير�ن، يف حال ن�شوب �أي 

�رس�ع بني �إير�ن و�أمريكا �أو بني �إير�ن و«�إ�رس�ئيل«، باأن ت�شمن حيادها!

يحاولون  و�لأمريكيون   �لإ�رس�ئيليون  كان  �ل�شاه  زمن  فمنذ  تركيا،  مو�شوع  يف  �أما 

حما�رسة �لعامل �لعربي ب )�حلز�م �لإ�شالمي(.

وهناك مقالة ل�شحايف �إ�رس�ئيلي يتكلم فيها عن حتول يف �ملوقف �لرتكي باجتاه �ملوقف 

�لإير�ين.

المعنى ال�صيا�صي:

مع  وتعليم  و�شياحة  وتدريب  و�قت�شادية  وع�شكرية  �أمنية  �تفاقات  لديها  دولة  -�أكرث 

»�إ�رس�ئيل« هي تركيا، ولكنها جممدة منذ �أكرث من ع�رس �شنو�ت وغري فعالة.
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-�ل�شفري �لرتكي يف »�إ�رس�ئيل« هو �شفري �لناتو.

-تاأثري »�حلرب« �لقائمة  بني تركيا وفرن�شا، وبني تركيا و�ليونان. 

فرن�شا حتارب تركيا يف ليبيا، وكذلك حتاربها يف �أذربيجان – �أرمينيا؛ و�لآن يف �ملتو�شط 

ويف لبنان )ح�شور فرن�شا يف لبنان، يف  جزء منه، هو ملحا�رسة تركيا يف �رسق �ملتو�شط(.

ويجب �أن نلحظ باأنه كلما كان �لرتكي �أقرب �إلينا، ولو ب�شكل حمدود،يكون �أف�شل من 

و�شعه يف �حل�شن �لإ�رس�ئيلي و�لأوروبي.

�إيجابيًا،  كان  �ل�شهيوين  �لكيان  مع  �لإمار�تي  �لتفاق  من  �ل�شلبي  �لرتكي  �ملوقف  �إن 

بالرغم من �أنه لي�ش كافيًا؛ ولكن ميكن �لتفاعل  معه.

فل�شطينيًا: �لرهان هو على �ل�شف �لفل�شطيني �ملوحد، �لذي با�شتطاعته �إجها�ش كل  

حممود  و�لرئي�ش  حما�ش  وبني  بيننا  �جتماعات  �أخري�ً  ح�شلت  وقد  �خليانية.  �لتفاقات 

عبا�ش لتثبيت  �ملوقف �لر�ف�ش يف مو�جهة �لتفاق.

ويبقى �ل�شوؤ�ل: هل �شيحدث هذ� �لتفاق حتوًل در�ماتيكيًا يف �ملنطقة؟ باعتقادي كال؛ 

و�ل�شبب هو ف�شل �لأمريكي و�لإ�رس�ئيلي يف �ل�شيطرة على هذه �ملنطقة، مقابل �نت�شار�ت 

كبرية ملحور �ملقاومة يف �أكرث من موقع.

- النائب محمد خواجة:

�خلطري يف �لتفاق �أن �خلطاب �خلليجي �جلديد   قد ذهب باجتاه تبنى �لرو�ية �لتور�تية 

�ليهودية، باأن �لإ�رس�ئيليني هم  جزء �أ�شا�شي من هذه �ملنطقة �مل�رسقية، و�أنهم  كانت لديهم 

ممالك فيها، و�أن ما يوجد حاليًا هو �متد�د للتاريخ! 

�إن �ملطلوب �ليوم هو متا�شك �ملوقف �لفل�شطيني، و�لتفاق على �أن �لتفاو�ش مع �لعدو 

ل يفيد، و�أن �ملقاومة هي �ل�شالح �لأجنع لتحرير �لأر�ش و�ملقد�شات. 

- الدكتور عبا�س اإ�صماعيل:

لته »�إ�رس�ئيل«  ما �شوف حتققه �لإمار�ت من هذ� �لتفاق هو تعزيز بقائها، مقابل ما ح�شّ

مقابل  �لبقاء  �أي  �لطرفني؛  بني  �ملتبادلتان  �لنقطتان  هما  هاتان  م�رسوعيتها.  تعزيز  حول 

�مل�رسوعية، ولي�ش �شالم مقابل �شالم، ول �شالم مقابل �شم، ول �شالم مقابل �شالح.
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- الدكتور عبد الملك �صكرية:

نف�شه  �لوقت  ويف  عام؛   100 عمره  �ل�شهيوين  �ل�شتعماري  �مل�رسوع  مع  �ل�رس�ع 

�ل�شعوب هي يف حالة حرب؛ حرب نف�شية، حرب ذكية وحرب ناعمة، غايتها طحن 

�لإر�دة و�حتالل �لعقول وغ�شل �لأدمغة وزرع �لياأ�ش و�لإحباط يف �لأجيال، حتى ت�شل 

�إىل مرحلة �لتعب و�لإنهاك ول ُتبدي ردة �لفعل �ملطلوبة.

نعد  فلم  �ليوم،  �أما  �لعربي.  �لعامل  تعّم  �ملظاهر�ت  كانت  و�ل�شتينات  �خلم�شينات  يف 

نرى هذه �ملظاهر�ت. فبعد 100 عام من �حلرب �لنف�شية، ��شتطاع �لعدو �أن يطّوق �إر�دة 

�لإن�شان يف جمتمعنا وبيتنا، و�أن يخلق له �أولويات بعيد�ً عن �لق�شية �لفل�شطينية.

�شيا�شات  خالل  من  �لتنفيذ،  يف  �أ�شا�ش  دور  �لأمريكية   �ل�شتبد�دية  لالأنظمة  �أن  كما 

�ل�شتبد�د و�لقمع وعدم �لقبول بتاأ�شي�ش �أحز�ب فاعلة، بل جمرد �أحز�ب فولكلورية، حتى 

و�شلنا �إىل �ملرحلة �حلالية، حيث ل وجود للقياد�ت و�لنخب و�لأحز�ب �لقوية. و�ملطلوب 

هو موقف فل�شطيني حازم ي�شتند �إىل ميثاق منظمة �لتحرير و�لكفاح �مل�شلح و�ملقاومة.

- الدكتور فتحي كليب:

بغ�ّش �لنظر عن تو�شيف هذ� �لتفاق، نحن متفقون على �أنه حقق �خرت�قًا يف �خلا�رسة 

�لعربية. وبالأم�ش كان هناك ت�رسيب ُملفت من قبل �حلكومة �لإ�رس�ئيلية، باأن �لتفاق كان 

لي�ش  �لتفاق  �إعالن  �إذ�ً، من وّقت  �لإ�رس�ئيلية.  �لنتخابات  ينتظر  منذ عام وكان  جاهز�ً 

�لإمار�تي، بل �لإ�رس�ئيلي. 

�أن  �أن نر�كم عليه. و�إذ� كنا نريد  �أي موقف ر�ف�ش لهذ� �لتفاق يجب  من هنا، فاإن 

ننتقد موقف �لإمار�ت، فالأوىل �أن ننتقد �لأردن �لتي وّقعت �تفاقًا م�شابهًا مع »�إ�رس�ئيل«، 

وم�رس �لتي �شبقتها بتوقيع �تفاق مذل �أي�شًا مع »�إ�رس�ئيل«. 

و�ليوم، هناك م�شوؤولية كربى على �حلركة �ل�شعبية �لعربية لإبر�ز موقف عربي ر�ف�ش ملا 

ح�شل، ومبا يدفع بالإمار�ت لتكون �لأخرية �لتي تقوم باتفاق مع »�إ�رس�ئيل« .
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حلقة نقا�ش:

من اليمن حتى فل�سطين

ال للخيانة ال للتطبيع

للدرا�سات  باحث  مركز  يف  خا�سة  نقا�ش  حلقة  ُعِقدت   ،2020/10/1 بتاريخ 

الكيان  بني  املت�سارع  التطبيع  م�سار  وتداعيات  اأبعاد  حول  واال�سرتاتيجية،  الفل�سطينية 

اأدارها الربوف�سور  ال�سهيوين وبع�ش االأنظمة العربية. وقد �سارك يف حلقة النقا�ش التي 

يو�سف ن�رصاهلل، كل من: 

- الدكتور يو�سف ن�رصاهلل/ رئي�ش مركز باحث.

- الدكتور طالل عرتي�سي/ باحث واأ�ستاذ جامعي.

- االأ�ستاذ مروان عبد العال/ م�سوؤول اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني يف لبنان.

- الدكتور عبد امللك �سكرية/ ع�سو حملة مقاومة التطبيع مع »اإ�رصائيل« يف لبنان.

- االأ�ستاذ حميد رزق/ مدير الربامج ال�سيا�سية يف قناة امل�سرية.

- االأ�ستاذ علي املحطوري/ باحث ميني.

- االأ�ستاذ اأمني قمورية/ كاتب واإعالمي.

النقا�ش مدير املركز، الدكتور يو�سف ن�رصاهلل ، مقّدمًا قراءة حتليلية  افتتح حلقة  وقد 

ها: عامة، وهذا ن�سّ

بداية من اجلّيد اأن نثبت باأن هذه االتفاقات املزعومة، وهذا الت�ساعد املتدحرج مل�سار 

التطبيع، هو تظهري لواقع قائم اأكرث من كونه حدثًا تاأ�سي�سيًا لواقع جديد. لذلك مل تكن 

هذه االتفاقات خارج مدارالتوقع واالحتمال،وهي مل تكن �سادمة ومل تكن مفاجئة، 
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الذي �سلكه زعماء  للم�سار  ال�سياق »الطبيعي«  تندرج يف  ومل تكن م�ستهجنة، بو�سفها 

هذه الدول. فالعالقات بني الكيان ال�سهيوين واأنظمة خليجية كانت قائمة منذ زمن بعيد، 

اأن  باآخر  اأو  يعني ب�سكل  العالقات. وهذا  اإ�سهار واإعالن لهذه  وجل ما حدث االآن هو 

انتخابيًا، ومتكني  ترامب  االأمريكي  الرئي�ش  لناحية متكني  اأهمية خا�سة،  له  الوقت  عامل 

رئي�ش وزراء الكيان نتنياهو �سيا�سيًا.

فهو  االنتخابية.  احلملة  هو  ترامب  خيارات  يحكم  الذي  البارومرت  اأن  والوا�سح 

يتطلع اإىل اإجناز �سيا�سي خارجي ي�ستطيع ت�سييله داخليًا بعد ف�سل كل رهاناته يف مواجهة 

على  ال�سعبية  واالحتجاجات  االقت�سادي  والركود  ال�سحي  والو�سع  كورونا   : اأزمات 

خلفيات عن�رصية. وهو ي�سعى اإىل اإعادة جتميع اأوراق القوة اخلارجية لديه لتوظيفها ع�سية 

اإجنازات؛  �سفر  على  الت�سويب  من  بايدن  مناف�سه جو  دون متكن  يحول  مبا  االنتخابات 

وهذا ما جتلى يف ال�سغط االأمريكي لدفع دول خليجية اإىل ال�سري يف م�سار التطبيع، واإىل 

اإجناز �سفقة القرن ر�سميًا بينها وبني الكيان االإ�رصائيلي، الإظهار اأن ترامب قد حقق ما مل 

يحققه اأي رئي�ش اأمريكي قبله .

ويف هذا ال�سياق، يرى االأمريكي اأن ال�سيا�سة الرمادية التي كانت حاكمة يف املنطقة، 

اأن  املرحلة يجب  للمرحلة احلالية، واأن عنوان هذه  تعد �ساحلة  لبنان، مل  وخ�سو�سًا يف 

يكون الفرز واحل�سم. لذلك مور�ست �سغوط هائلة على دول املنطقة لكي حت�سم خياراتها 

باال�سطفاف والتمو�سع يف حمور  وحتدد مواقفها، وجتاهر دون مواربة يف حتالفاتها؛اإما 

التطبيع الذي تقوده وا�سنطن، اأو اال�سطفاف يف مواجهة هذا املحور.

الت�سوية-  ثنائية  على  تقوم  التي  ال�سيا�سة  األغى  قد  ال�سغط  هذا  باأن  املفارقة  من  ولعّله 

املقاومة واملمانعة، واأدخل م�ساراً جديداً . وخطورة هذا امل�سار باأنه ال عودة منه؛ اأي اأنه 

ال بّد اأن ينتهي باتفاقات »�سالم«.

امل�سوؤومة حتمل خماطر كبرية. فهي متّثل حتواًل جيو�سيا�سيًا  االتفاقات  اأن هذه  ال �سك 

االإقليمي  بدورها  واالعرتاف  طبيعيًا،  املنطقة  يف  »اإ�رصائيل«  وجود  جعل  يتيح  عميقًا، 

ودجمها يف املحيط ،بحيث ت�سبح جزءاً اأومكّونًا طبيعيًا يحظى مب�رصوعية من الدول العربية 
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االقت�ساد  معادلة  وفق  اجلانبني  بني  االقت�سادية  العالقات  بتطبيع  وي�سمح  واالإ�سالمية، 

مقابل االقت�ساد؛ بحيث ي�ستثمر االإ�رصائيلي يف املال اخلليجي مبا يعزز اقت�ساد الكيان، يف 

»اإ�رصائيل«! كما  التقني والتكنولوجي يف  التطور  العرب من  املطّبعون  ي�ستفيد  اأن  مقابل 

يفر�ش التطبيع امل�سوؤوم اأي�سًا جتاوز الق�سية الفل�سطينية وتهمي�سها؛ فلم يعد حل امل�سكلة 

الفل�سطينية ي�سّكل مدخاًل ملزمًا الإقامة عالقات عربية مع الكيان االإ�رصائيلي؛ بل هو بات 

اإذ يعتقد االإ�رصائيلي  اأداة ابتزاز للفل�سطينيني لدفعهم للقبول بال�رصوط االإ�رصائيلية،  ي�سّكل 

اأن تطبيع العالقات مع عدد من الدول العربية واإبرام اتفاقات »�سالم« معها من دون اإيجاد 

حل للق�سية الفل�سطينية، من �ساأنه اأن ينزع من الفل�سطيني اأهم اأوراق قّوته، حيث يعزله من 

العربي وي�سّهل على »اإ�رصائيل« عملية ك�رصه وا�ستفراده وفر�ش �رصوط اال�ست�سالم  عمقه 

مواجهة  لكيفية  ترامب  اإدارة  مقاربة  �سياق  يف  تاأتي  االتفاقات  هذه  اأن  واالأهم  عليه. 

»التهديد« االإيراين الكبري، لناحية �سعي هذه االإدارة منذ عام 2013 الإن�ساء ما ي�سّمى حتالف 

العربية  الدول  من  وعدداً  الكيان  ي�سم  اأن  له  يراد  والذي  اال�سرتاتيجي،  االأو�سط  ال�رصق 

واخلليجية، واأن يتو�سل ح�رصاً خدمة االأهداف االأمريكية )مبعنى اأن االأمريكي يريد خف�ش 

اجتاه  اأولوية  ويخدم  جهة،  من  انتخابيًا  ترامب  يخدم  وهذا  املنطقة(؛  يف  املبا�رص  توّرطه 

التحالف  يتو�سل  ثانية. ومبوازاة هذا الهدف االأمريكي،  اآ�سيا من جهة  اإىل �رصق  وا�سنطن 

التهديد  اأوحتديد م�سادر  تعريف  اإعادة  اأهمها  امل�سرتكة، ومن  االأهداف  حتقيق جملة من 

يف املنطقة، بحيث حت�رص باإيران وحلفائها؛ يعني مبنظومة املقاومة. كما حت�رص اأي�سًا برتكيا 

واحلركات االإ�سالمية التي تدور يف فلكها )وهذه اجلزئية ن�ستفيد منها بالتكلم الحقًا عن 

كيفية مواجهة هذا امل�رصوع(.

ال  بحيث  لوا�سنطن،  االإقليمية  ال�سيا�سات  على  التاأثري  هو  للتحالف  الثاين  والهدف 

تتكرر جتربة باراك اأوباما الذي جتاوز حلفاءه يف املنطقة واأبرم مع اجلانب االإيراين اتفاقًا، 

اأوباما؛ وهما االآن مهجو�سان  كّلنا نعرف مدى انزعاج االإ�رصائيلي وال�سعودي منه ومن 

باأن يذهب ترامب اإىل ما ذهب اإليه اأوباما.

الهدف الثالث، وهو االأخطر: يقوم على حماولة ربط م�سائر وم�سري االأنظمة املطّبعة 

حتول  اأواأي  تغيريي  م�سعى  اأي  الإجها�ش  والتعاون  عربالتن�سيق  االإ�رصائيلية،  باحلكومة 
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دميقراطي قد ت�سهده املنطقة، ورمبا يتهدد م�سري هذه االأنظمة.

الهدف الرابع: هو اأن يوّفر التطبيع القدرة لهذا التحالف على التدخل يف �سوؤون الدول 

العربية االأخرى، والتاأثري على �سيا�ساتها مل�سلحة التحالف.

اأي�سًا، متديد نفوذ التحالف اجلديد وتعزيز �سيطرته على املعابر املائية،  ومن االأهداف 

من البحر املتو�سط والبحر االأحمر و�سواًل اإىل اخلليج، ال �سيما واأن املوقع اجلغرايف لعدد 

ا�سرتاتيجية، ت�سمح يف حال  �ساحلية  باأكرث من واجهة  املطّبعة يجعلها مم�سكة  الدول  من 

ا�ستفاد االأمريكي اأو االإ�رصائيلي منها مبراقبة التحركات البحرية الإيران.

�سحيح اأن هذه االتفاقات هي اتفاقات م�سوؤومة و�سيئة، وهي تندرج يف �سياق تاآمري 

ي�ستهدف ت�سفية الق�سية الفل�سطينية ورهن املنطقة لالإرادة االأمريكية وامل�سيئة االإ�رصائيلية 

؛لكن ثمة اإيجابية تتمّثل يف �سقوط كثري من االأقنعة لالأنظمة، التي لطاملا تلّطت واختباأت 

خلف عناوين مذهبية م�سطنعة ،لتربير عدائها للمقاومة وا�سطفافهايف مواجهتها.

واأخرياً ، ن�سري اإىل بع�ش ال�سبل التي ميكن اأن نواجه بها م�رصوع التطبيع : اأواًل :االإفادة 

التي  االأنظمة  اأو واقع  ال�سوء على حقيقة  ت�سليط  ثانيًا:  الرتكي؛  ال�سعودي-  الكبا�ش  من 

اأبرمت تفاهمات واتفاقات مع الكيان االإ�رصائيلي، الأن الدعاية التي ترافق عملية التطبيع 

لدينا منوذجان  الذي  الوقت  والتمدين واحل�سارة، يف  الوفرة  اإىل  ذاهبون  العرب  اأن  هي 

)امل�رصي واالأردين( معاك�سان )الف�ساد واالرتهان وغريها(؛ وامل�سار الثالث يكون عرب تعزيز 

ثقافة اأو فكرة اأن املعركة ال تعني ال�سعب الفل�سطيني وحده )مقابل ال�رصدية يف االتفاقية 

التي تقول بعدم امل�ساركة يف االأعمال الع�سكرية(؛ فهذه املعركة تعني كل ال�سعوب. تلك 

الق�سايا و�سواها من الق�سايا االإ�سكالية هي ما �ستحاول هذه احللقة النقا�سية االإ�ساءة عليها 

والو�سول اإىل خال�سات ب�ساأنها.

�لدكتور طالل عتري�سي/باحث و�أ�ستاذ جامعي

هذا االأمر)التطبيع( لي�ش اأمراً عاديًا اأو ب�سيطًا. �سحيح اأنه انتقل من الن�سف علنية اإىل 

علني،  ب�سكل  ن�سهد،  نحن  �سنتني  فمنذ  بالكامل.  �رصيًا  يكن  مل  ال�سابق  يف  ،الأنه  العلنية 

توا�ساًل �سيا�سيًا وفنيًا واإعالميًا بني »اإ�رصائيل« وبع�ش دول اخلليج؛ لكن اليوم مت االنتقال 
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اإىل االإطار الر�سمي.

يف البداية، يجب اأن نتفق على الت�سمية. فهل كلمة التطبيع منا�سبة؟ هذه م�ساألة حتتاج 

اإىل نقا�ش. ال اأعرف ما هو امل�سطلح املنا�سب؛ ولكن اأنا اأ�سعر اأنه يوجد �سيء اأخطر من 

املطروح علنًا. 

عالقة  له  العملية  هذه  يف  ا�ستعجااًل  هناك  باأن  الدكتور-  ل  تف�سّ كما  الوا�سح-  من 

بالظرف ال�سيا�سي: االنتخابات االأمريكية واالإ�رصائيلية ؛هدية اإىل ترامب وهدية اإىل نتنياهو. 

ولكن ماذا بعد انق�ساء الظرف ال�سيا�سي يف الواليات املتحدة و«اإ�رصائيل«؟ هل �سيبقى؟ لن 

يزول ؟لن يتغري؟ ما هي اآفاقه )هذا املعطى(؟ 

هذا االأمر يحتاج اإىل متابعة.وهنا �ساأثري عدة نقاط:

�سيا�سيًا  اخلليجي،  املجتمع  يف  االإ�رصائيلي  التغلغل  :تنامي  االأوىل  النقطة 

امل�سهد  كبريايًف  اإ�رصائيليًا  ح�سوراً  و�ساعداً  االآن  من  �سن�سهد  واقت�ساديًاواإعالميًا،حيث 

اخلليجي ،مثل: مناظرات تلفزيونية، مقابالت يف االأ�سواق؛ وهذا يعني خلق وعي جديد، 

بحيث ي�سبح االإ�رصائيلي موجوداً ب�سكل طبيعي يف املجتمع اخلليجي.

اخلليج،  يف  االإ�رصائيلي  �سي�ستغل  ماذا  يعني؟  ماذا  االقت�سادي  التطبيع  الثانية:  النقطة 

له هناك؟ هذا  ارتكازات جديدة  �سيبني  قواعد؟ كيف  اأي  االإمارات وغريها، وعلى  يف 

االأمر يحتاج اإىل ت�سليط ال�سوء عليه للك�سف عن املخاطر املحتملة، الأن االإ�رصائيلي اأذكى 

االقت�ساد  اإدارة  يف  التقنية  القدرات  ميتلك  هو  وكذلك  اأكرب؛  خربة  ولديه  اخلليجي  من 

وال�سيطرة؛ فما هي التوقعات يف هذا املجال؟ هناك بعد اقت�سادي اأ�سا�سي؛ وكذلك البعد 

االأمني مهم، بغ�ّش النظر عن الظرف ال�سيا�سي؛ فهذا الظرف �سوف ينتهي بعد عدة اأ�سهر. 

نحن اأمام معادلة جديدة، حيث يت�سكل حتالف جديد، ال نعرف اإىل اأي مدى هو قوي 

ومتما�سك . وهنايطرح �سوؤال )بني هاللني( حول عالقات هذه القوى املتحالفة ، وخا�سة 

االإمارات، مع اإيران. هل �ستقطع العالقات بينهما؟ 

الفر�سان  باأن نادي  اإح�سا�ش  بالقوة. وقد كان لدي  اإن حلفاء وا�سنطن ي�سعرون االآن 

االأربعة يف لبنان )يعني روؤ�ساء احلكومات ال�سابقني( �سعروا بالقوة بعد اإعالن التطبيع بني 
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الكيان ودول اخلليج، الأنهم �سمن هذا اخلط؛ وهم اأدركوا باأن حلفاءهم حققوا مك�سبًا 

على اإيران وحلفائها؛ وبالتايل كانت هناك فر�سة يف لبنان لالنق�سا�ش على املقاومة وعزلها 

واإخراجها من احلياة ال�سيا�سية. وبتقديري، فاإن الرئي�ش الفرن�سي ماكرون كان يعلم بهذا 

االأمر، وكان يعتقد باأنه اإذا ح�سل فعاًل ف�سيكون مبثابة مك�سب عظيم له، ياأخذ ثمنه من 

لذا  وراء ظهره؛  من  »ال�سغل«  يكن  ومل  يتفاجاأ،  مل  فهو  واالأمريكيني؛  ال�سهيوين  الكيان 

�سعر حلفاء اأمريكا يف املنطقة بالقوة، الأن هذا امل�سار التطبيعي معناه حما�رصة اإيران وحما�رصة 

املقاومة يف  اهلل وحركات  دعم حزب  هو  املنطقة  اإيران يف  فم�رصوع  املقاومة؛  م�رصوع 

�سوف  العدو  مع  »ال�سالم«والتطبيع  اإىل  الذهاب  فاإن  ؛وبالتايل  »اإ�رصائيل«  �سد  فل�سطني 

ي�سعف اإيران، ح�سب اعتقادهم. 

وا�ستتباعًا لهذه الفكرة، هل �سينعك�ش التطبيع ت�سدداً من قبل املحور احلليف لوا�سنطن 

اأو الذي ي�ستغل عندها؟ يعني:هل �ستت�سدد ال�سعودية يف اليمن بعد التطبيع، وهل �سيكون 

وغلق  العراق  من  باخلروج  يفكرون  فاالأمريكيون  ال؟  اأم  اأخرى  اأماكن  يف  ت�سدد  هناك 

ال�سفارة؛ فهل هذا امل�سار يحتاج اإىل املزيد من ال�سغوط من قبل حمور املقاومة لكي ال يختل 

التوازن؟واملق�سود هو ا�ستمرار ال�سغط على االأمريكيني يف العراق، وعلى ال�سعوديني يف 

اليمن، حتى ال ي�سعر الطرف االآخر باأنه حّقق مك�سبًا كبرياً. وبالتايل كل هذه ال�سيناريوهات 

بحاجة للمتابعة.

الذين  اخلليج،  دول  حكام  من  االإ�رصائيلي  له  ح�سّ كبري  »مك�سب«  هناك  اليوم  طبعًا، 

قّدموا مقاربة جديدة لل�رصاع؛ اأي �سالم مقابل �سالم، ولي�ش ال�سالم مقابل حقوق ال�سعب 

الفل�سطيني وال حتى دولة على حدود67؛ هو فقط �سالم مقابل �سالم، وبدون اأي مقابل 

)حق العودة مثاًل(. هذا دليل على ف�سل كل ما اأعلن وطّبق من خيارات خالل)70( �سنة 

املا�سية : ال �سلح/ ال تفاو�ش/ ال اعرتاف – ا�سرتاتيجية االأمم املتحدة – ا�سرتاتيجية التفاو�ش 

املبا�رص – ا�سرتاتيجية الدولة امل�ستقلة – ا�سرتاتيجية التفاو�ش بعد اأو�سلو. وباعتقادي،فاإن 

هذا امل�سار غري مف�سول عن املبادرة العربية لل�سالم، اأو عن الذهنية التي قادت ال�رصاع يف 

املراحل املا�سية.

اأخرياً، لدي مالحظة مهمة: ال�سعوديون غري م�ستعجلني على االلتحاق بقطار التطبيع 



درا�سات باحث
من اليمن حتى فل�سطيـن: ال للخيانة ال للتطبيـع

119 69 1442هـ ـ العدد   - 2021 خريف 

فقرارها  االإمارات،  اأما  للتطبيع.  والبحرين  بال�سودان  يدفعون  قد  فقط  الكيان، وهم  مع 

م�ستقل ن�سبيًا؛ وهذا اخليار ال�سعودي يعود ل�سببني: ال تريد ال�سعودية اأن تبدو كمن يلتحق 

اأتكلم  بالزعامة-  يرتبط  الثاين  وال�سبب  املبادرة.  هي  كانت  االإمارات  الأن  باالإمارات، 

عن عهد امللك �سلمان.. وعندما ميوت لكل حادث حديث-فال�سعودية ت�ستخدم دائمًا 

ورقة زعامة العامل االإ�سالمي. وحتت هذا العنوان تقوم بالتحري�ش املذهبي �سد اإيران؛ فاإذا 

اأبرمت هذا االتفاق )التطبيع(، ودخل االإ�رصائيلي اإىل ال�سعودية، �سوف تخ�رص هذه الورقة 

اإيران مذهبيًا والتدخل يف  للتحري�ش �سد  اأي مرّبر  لديها  يعود  اال�سرتاتيجية؛ وبذلك ال 

�سوؤون الدول العربية وغري ذلك؛ وبالتايل �ست�سبح ق�سية فل�سطني )ودعمها( بيد اإيران كليًا. 

وقد �سهدنا اليوم مثاًل اجتماعًا مهمًا الإ�سماعيل هنية مع املعار�سة البحرينية؛ فهذا تطور 

الفل�سطينية )حما�ش(، الأنهم دائمًا كان لديهم حتفظ يف مو�سوع  للقيادة  بالن�سبة  جديد 

اأنظمة اخلليج، كان ميكن اأن يكون مفهومًا يف حينه؛ لكن اليوم ي�سعر قادة حما�ش باأن هذا 

التحفظ مل يعد موجوداً؛ وهذا مك�سب للمحور املقاوم. 

�لأ�ستاذ علي �لمحطوري/باحث يمني

التطبيع.  اأن هناك وباء كورونا هناك وباء  التطبيع،اأقول: كما  بالن�سبة مل�سطلح  بداية، 

لقد بحثت عن معنى هذا امل�سطلح )التطبيع(يف القامو�ش ،فوجدت باأنه يدل على اجلانب 

�سيء  تدل على  ب�سكل مطلق  الكلمة  باأن  العيب(؛ مبعنى  والطبع  ال�سديد  )الطبع  ال�سلبي 

�سّيئ؛ وهناك مثل �سعبي يقول: الطبع غلب التطّبع. فهوؤالء اخلليجيون حاولوا اأن يتطبعوا 

على مدى العقود املا�سية باأن يكونوا عربًا، ولكنهم اكت�سفوا اأخرياً باأنهم �سهاينة الهوى 

والهوية؛ وهذا معنى »الطبع غلب التطّبع« .

ومن املفيد هنا االإ�سارة اإىل ما ورود هذا امل�سطلح يف القراآن الكرمي يف اأكرث من موقع 

 ُ )11 موقعًا(. وهذه املفردة تدل على �سفات عقلية ونف�سية تف�رّصما ن�سهده اليوم. )َطَبَع اهللهَّ

َعَلْيَها ِبُكْفِرِهْم َفاَل ُيوؤِْمُنوَن اإِالهَّ َقِلياًل - َوَنْطَبُع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم اَل َي�ْسَمُعوَن - َكَذِلَك َيْطَبُع 

ُ َعَلى ُقُلوِب الَكاِفِريَن..... وغريها من االآيات(.  اهللهَّ

فمن خالل تدّبر تلك االآيات جند باأن ال�سفات املذكورة تنطبق على املطّبعني مع العدو 
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ال�سهيوين )ال يعقلون - ال ي�سمعون – يتكربون – يعتدون – جّبارون(؛كما ي�سهد الواقع 

ال�سيا�سي حول تعاطي احلكام العرب املتغطر�ش مع �سعوبهم على �سدقية ما يك�سفه القراآن 

الكرمي. 

وهذا يدفعنا اإىل القول باأن التطبيع هو كلمة خمّففة، ا�ستناداً للقراآن الكرمي، يعّززها ما 

من  باآية  اأ�ست�سهد  وهنا  الإ�رصائيل.  املطّبعني(  قبل  )من  الكاملة  والطاعة  الوالء  من  ن�سهده 

املري�سة، ويخ�سى  نف�سيتهم  يدل على  قلوبهم مر�ش(؛ وهذا  الكرمي)وجتدون يف  القراآن 

اأن ي�سيبنا مر�ش؛ فهذا ل�سان حالهم وهذه �سّنة اإلهية.لقد ظهروا على حقيقتهم كما قال 

اأن تنك�سف خباياهم؛ وال�سعودية يف طريقها  اأنه ال بد  البقرة؛ مبعنى  اهلل تعاىل يف �سورة 

للك�سف عن خباياها يف يوم ما.

وهذا ياأخذنا اإىل احلديث عن وباء التطبيع. فعدم تبّني الق�سية الفل�سطينية هو تطبيع؛ 

وعدم اتخاذ موقف جاد وم�سوؤول اجتاه الق�سية الفل�سطينية هو تطبيع؛ الت�سكيك باملقاومة 

الفل�سطينية هو تطبيع؛ تبّني املطالب االإ�رصائيلية هو تطبيع. فهل هي �سدفة باأن كلمة امللك 

ال�سعودي االأخرية اأمام االأمم املتحدة ت�سمنت طلبًا بنزع �سالح حزب اهلل؛ ومن ثّم ظهر 

نتنياهو ليتحدث عن خمازن لالأ�سلحة حلزب اهلل يف مناطق مدنية؛ اإن عدوان ال�سعودية على 

ونهايته كانت »عا�سفة حزم«  اآمن،  بلد عربي  بعا�سفة حزم على  بداأ  تطبيع،  اليمن هو 

ناعمة اجتاه »اإ�رصائيل«. فهل كل ما يجري هو �سدفة؟ اأبداً، االأمرلي�ش كذلك.

اإن االأمريكيني يعملون على تروي�ش دول املنطقة للتطبيع مع »اإ�رصائيل«. وهم �سوف 

يدخلونها يف حروب متهيداً للتطبيع، الذي لن يكون يف االقت�ساد واالإعالم فقط؛ لذا يجب 

التعاطي مع الدول املطّبعة على اأنها اإ�رصائيلية. وكل هذه التطورات متعلقة بال�سعودية، التي 

طاملا اأبرزت نف�سها كزعيمة العرب وامل�سلمني؛ وهذه الدولة مدانة، الأنها مار�ست جرمية 

الدعارة ال�سيا�سية حتت عباءة اجلماعات االإرهابية املتطرفة )داع�ش وغريها( ،التي انت�رصت 

يف الدول العربية واالإ�سالمية و�سواًل اإىل فل�سطني؛ وهذاالتطور اأي�سًا لي�ش �سدفة.

نعم، ال�سعودية �سوف تفقد الكثري من م�سداقيتها اإذا اأقدمت على التطبيع مع »اإ�رصائيل«. 

لذلك هي �سوف تنتظر.
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م�ساألة  التطبيع -  تنتج من  �سوف  التي  ال�سلبيات  بالرغم من كل  اأرى -  اأنا  باملقابل، 

اإيجابية؛ وهي تتمثل، كما قال �سماحة ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل، يف التمايزالذي �سيح�سل، 

حيث مييز اهلل تعاىل اخلبيث من الطيب. اإن اأعداءنا تعبوا من التلطي والتخفي، فلندعهم 

ينك�سفون ولت�سقط عنهم جميع االأوراق؛ فهم يدّمروننا ويقتلون �سعوبنا يف العراق و�سوريا 

واليمن با�سم العروبة وهم براء منها، وبريء منهم االإ�سالم، وبريئة منهم االإن�سانية. وال بد 

ما و�سلت  اإىل  العربية  ال�سعوب  اأو�سل  الذي  ال�سبب  فهو  العربي«،  »النظام  من حماكمة 

اإليه؛ وكذلك بالن�سبة لفل�سطني، حيث ال دعم عربي كالمي حتى، كما ورد يف املبادرة 

اال�ست�سالمية العربية يف بريوت عام 2002 .

اإن احلرب على اليمن هي حرب اإ�رصائيلية مئة باملئة. واليوم، عيون اأمريكا و«اإ�رصائيل«هي 

على اجلزيرة العربية، وذلك الأمرين اثنني: القدرة ال�سكانية يف اليمن، والرمزية ال�سعودية. 

ففي اجلزيرة العربية هناك ثقالن :الثقل ال�سكاين يف اليمن وما ميّثله اليمن؛ والثقل الثاين 

متّثله الرمزية ال�سعودية التي نالها ال�سعوديون يف وقت مبكر، وحتديداً يف اليمن الذي كانوا 

يح�سبون باأنه حتت العباءة ال�سعودية؛ وهذا هو التحول الكبري واجلديد الذي ال بد اأن نعّول 

عليه. اإن �سمود اليمن ف�سح امل�ساريع التي كان االأعداء يخططون لها؛ ولوال هذا ال�سمود 

اأرمينيا  مثل  البعيدة،  ال�رصاع  مناطق  اإىل  ير�سلون  اليمنيني كال�سوريني )وغريهم(  لوجدمت 

واأذربيجان.

ولوال  الثمانينات.  يف  اأفغان�ستان  حرب  يف  ال�سعودية  �سيا�سات  مع  �ساروا  فاليمنيون 

اأكرث وجوداً يف �سوريا؛ فم�رصوع  اليمنية  اليمني اجلديد لكانت اجلن�سية  م�رصوع التحرر 

امل�رصوع  اإن هذا  اليمني؛  الدم  ي�ستثمروا كثرياً يف  اأن  من  االأعداء، ومنعهم  �سغل  التحرر 

)التحرري( اأوقف بطريقة غري مبا�رصة خيار ا�ستثمار الدم اليمني يف �سوريا وغريها )اإر�سال 

مينيني للم�ساركة يف احلروب(.

�لأ�ستاذ مرو�ن عبد �لعال/ممّثل �لجبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطين 

اإن وجع فل�سطني ووجع اليمن واحد. ال �سك اأن املو�سوع املطروح مهم جداً، وهو 

اخرتاع )ح�سب  براءة  اإعطاءه  مت  اأن  منذ  تعبري واحد  له  ولي�ش  مو�سع،  نقا�ش  اإىل  يحتاج 
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واإمنا  بوجودها  ترتبط  ال  »اإ�رصائيل«  قبول  فم�ساألة  ال�سيا�سية(.  العلوم  يف  املعتمد  التعبري 

بحقها يف الوجود. ونحن نالحظ اأنه منذ البدايات طرح االأمر كم�سطلح موقت يف عهد 

تكوين  على  عملت   67 فنك�سة  العام1967.  يف  له  بالتاأ�سي�ش  بداأ  الذي  ال�سادات،  اأنور 

عربية؛  اأرا�ش  من  ان�سحاب  عن  احلديث  جرى  حيث  باإ�رصائيل،  للقبول  نف�سي  مناخ 

ولذا طال االحتالل. وقد بداأت بعدها »اإ�رصائيل« بالتقدم خطوة خطوة، مروراً بحرب 

اأكتوبر1973،اإىل اأن و�سلنا اإىل اتفاقات الت�سوية، واأ�سبح احلديث علًنا عن تطبيع العالقات 

تقييم  اإىل  بحاجة  امل�سار  وهذا  وغريه.  والتجاري  الدبلوما�سي  املجال  يف  »اإ�رصائيل«  مع 

معّمق. 

العرب  ال�سالم( ،وكان  1991كان �سعار موؤمتر مدريد )االأر�ش مقابل  العام  مثاًل، يف 

منفردة،  اتفاقات  ال�سامل، وح�سلت  التفاو�ش  فكرة  رف�ست  »اإ�رصائيل«  لكن  موافقني. 

»ال�رصق  فكرة  وكانت  عربية،  دعائم  له  وجد  الذي  اأو�سلو)1993(  اتفاق  اإىل  و�سواًل 

باملغرب،  فا�ش  قمة  مقررات يف  اإىل  التي حتولت  فهد،  امللك  ومبادرة  اجلديد«  االأو�سط 

والتي مل توافق عليها املقاومة الفل�سطينية قبل اجتياح لبنان يف العام 1982،والتي فتحت 

الطريق اإليها بالنار.

وهي  )رام�سفيلد(؛  االأمريكيون  كتبها  التي   ،2002 العربية  املبادرة  اإىل  و�سلنا  وقد 

اإ�رصائيلي  ان�سحاب  ال�سامل مقابل  بالتطبيع  قالت  التي  العربية،  نف�سها مقررات«ال�سالم« 

االإيجابي الحقًا؛  اجلزء  و�ساأتكلم عن  متواطئ؛  نهج  هناك  وبالتايل كان  وا�سح.  ب�سكل 

لت�سّكل  اإ�رصائيليًا  العربية  املبادرة  ا�ستخدام  التداعيات، وعن كيفية  واالآن احلديث هوعن 

�سمعت  فقد  »اإ�رصائيل«.  اأمريكا  ت�ستخدم  كما  العربي،  العامل  على  التطبيع  لفر�ش  ج�رصاً 

من مفاو�ش فل�سطيني اأنه يف وا�سنطن، ترّجى اإ�سحق رابني اأبو عمار باأن يطلب من امللك 

املغربي اأن ي�سمح لرابني وهو يف طريق العودة اإىل »اإ�رصائيل« باأن ينزل يف املغرب، فقال له 

اأبو عمار: ملاذا اأنا؟ تكلم معه اأنت. فرّد عليه رابني باأنه ال ي�ستطيع ل�سببني: االأول الإقناع 

االإ�رصائيليني باأن هذا االتفاق �سي�سكل ج�رص عبور اإىل املنطقة العربية؛ واالأمر االآخر حتى ال 

يحرج امللك املغربي اأمام �سعبه فيقول له اإن فل�سطيني هو الذي اقرتح الفكرة. 

هذا يعني اأن اأعداءنا ي�ستخدمون كل الو�سائل مل�سلحة »اإ�رصائيل«.
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مقابل  »االأر�ش  من  الطرح  انتقل  :كيف  هي  هنا  عليها  االإ�ساءة  اأريد  التي  والنقطة 

ال�سالم« اإىل »ال�سالم مقابل ال�سالم« .لقد اأدى الرف�ش الفل�سطيني التفاق كامب ديفيد اإىل 

انفجار فر�ش نف�سه؛ وراأ�سًا بعد انتفا�سة االأق�سى بداأ االإ�رصائيلي يتحدث عن اأن ال�سالم ال 

يجب اأن يكون فقط فل�سطينيًا، بل يجب اأن يكون عربيًا، ثم بداأ ي�سغط على الفل�سطيني 

منذ تلك اللحظة؛ وبداأنا ن�سهد وجود مكاتب جتارية وقنوات ات�سال بني الكيان ال�سهيوين 

وبع�ش االأنظمة العربية ،اإىل اأن و�سلنا اإىل م�رصوع جديد. 

ف�سمعون برييز كان يتكلم عن حل و�سط، وعن �رصق اأو�سط جديد. ومن ثّم بداأ احلديث 

يف ال�سنوات االأخرية عن حلف اإقليمي عربي وعن »ناتو« عربي )ملواجهة اإيران(! 

وهنا يربز �سوؤال �سعب: هل ميكن الإ�رصائيل اأن تتطّبع فعاًل؟ �سوؤال �سعب الأنك يجب 

اأن ترجع اإىل االأبعاد االأيديولوجية؛ فاإ�رصائيل هي الغيتو؛ و�سعبها مكّون على قاعدة عدم 

االندماج )قلعة مغلقة(. ولكن كيف الإ�رصائيل اأن ت�سيطر وهي مغلقة؟ لذا، هي ال تريد اأن 

تندمج، بل تريد من هوؤالء املطّبعني معها اأن يندجموا يف م�رصوعها فح�سب. و«اإ�رصائيل« 

ترف�ش اأن تكون جزء من املجتمع العربي، فهي تعّد نف�سها نظامًا قائمًا بذاته.

وهنا تنت�رص عقلية جابوتن�سكي، الذي يعّد االأب الروحي لنتنياهو؛ وبالتايل لهذا اجليل 

)اليمني املتطرف( الذي يقول باأن اإ�رصائيل تن�سئ جداراً لتكون قلعة، ولكنها تنت�رص بقوى 

اأخرى هي: قوة ال�سيكل وقوة التطور والتكنولوجيا وقوة الردع؛ حتى اأن اال�سرتاتيجية 

االأمريكية نف�سها يف املنطقة كانت ت�ستند اإىل عاملني :عامل اقت�سادي لدمج املنطقة، وعامل 

اأمني الإخ�ساعها؛ وهذان عامالن مهمان. اأي يجب على الدول العربية اأن تخ�سع الإدارة 

اخلوف باملعنى االأمني، والإدارة البوؤ�ش مبعنى ال�سغط االقت�سادي.

اإ�رصائيلي  اخرتاق  اليوم  يوجد  هل  نت�ساءل:  التطبيع،  جمال  يف  وحتديداً  باملقابل،  لكن 

اأومرحلة وادي عربة،  اأو�سلو  �سواء يف مرحلة  تقومي،  اإىل  االأمر بحاجة  لنا؟ هذا  جمتمعي 

يف ظل موازين قوى خمتلفة حينها. ن�ستطيع القول باأن التطورات اآنذاك كانت ل�ساحلنا؛ 

فقد كان العامل اأمريكيًا بالكامل بعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي؛ ومع ذلك مل يجِر اخرتاق 

اإ�رصائيلي كامل للدول العربية، بالرغم من كل ما حققته »اإ�رصائيل«. فهي اأخذت م�رص اأو 
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نالحظ  ونحن  املياه.  على  و�سيطرت  االأر�ش  اأعطتها  فقد  االإقليمي؛  م�رص  دور  جّمدت 

اأحد  قال  اإىل خفري كما  لقد حتولت م�رص  )ال�سد(.  املياه  ق�سية  بها يف  اأثيوبيا  االآن حتكم 

اإ�سعافًا لفل�سطني. لكن  اإ�سعاف الأي قوة عربية واإخراجها يعّد  اأي  امل�سوؤولني؛ وبالتايل 

مل يجِر اخرتاق يف تلك املرحلة؛ وهذا االأمر بحاجة لتدقيق؛ ملاذا؟ الأن خطة �سفقة القرن 

فل�سطني  ت�ستهدف  باأنها  ديفيد  كامب  وعن  اأو�سلو  عن  تختلف  القرن  ف�سفقة  خمتلفة. 

ثالثي:  الإيجاد حلف  اليوم  وهناك حماولة  العربية؛  املنطقة  ا�ستهداف  م�ساريع  من  كجزء 

رجعي /خليجي/ �سهيوين، بركيزة اأمريكية؛ لكن ملاذا االآن؟ اإن العامل اجلديد، وبناًء على 

اإذا خ�رص لن يقر بخ�سارته؛  كثري من التحليالت، لن يكون عاملًا اأحاديًا اأمريكيًا. فرتامب 

وو�سع اأمريكا يغلي مبناخات �سعبوية؛ هذا غري اأزمة االنكما�ش االقت�سادي. فحلفاء ترامب 

وا من حوله؛هذاعدا م�ساألة االن�سحابات االأمريكية من املنطقة، وحتديداً من العراق  انف�سّ

ومن �سوريا. وا�ستطراداً هناك رياح قوية اآتية من ال�سني. وعليه، فاإن العامل مل يعد اأحاديًا 

اأمريكيًا باملطلق. ويف اإطار ا�ست�سعار الو�سع اال�سرتاتيجي، االإ�رصائيليون يتحدثون عن اأن 

اإ�رصائيل لي�ست دولة تابعة لالإمربيالية، اإمنا هي اإمربيالية يهودية �سغرى يف املنطقة تريد اأن 

تقاتل االآن با�سرتاتيجيات خمتلفة؛ فهي فقدت اال�سرتاتيجية ال�سوداء على طريقة »داع�ش«، 

اأو ا�سرتاتيجية التدمري الذاتي من خالل اإثارة احلروب االأهلية يف العامل العربي. وباملقابل 

لكن هناك م�ستجد جديد  تركيا.  ا�سمها  اإقليمية  اإيران، وقوة  ا�سمها  اإقليمية  قوة  ، هناك 

وخطري، يتعلق مبا تكلم عنه �سمعون برييز عن »ال�رصق االأو�سط اجلديد« وعالقته بالرفاه 

واال�ستثمار؛ وهذا الكالم املزيف اأوقع الفل�سطينيني يف الفخ، الذين وّقعوا اتفاقية اأو�سلو 

خم�ش  خا�ست  اأو�سلو  اتفاق  ظل  يف  »اإ�رصائيل«  ولكن  املحقة؛  الق�سية  اأ�سحاب  وهم 

حروب �سد الفل�سطينيني. لذا، فامل�ستجد اجلديد اأن هناك حتالفًا ع�سكريًا ذا طابع اأمني؛ 

وباملنا�سبة هناك العديد من ال�رصكات االأمنية االإ�رصائيلية التي تعمل يف جماالت)االأ�سلحة – 

اجلي�ش – وغريها(،وتريد اأن تبيع منتجاتها. ويقال اأي�سًا باأن االإمارات لديها وفرة من املال 

الذي ال ت�ستطيع ا�ستثماره اإال يف »اإ�رصائيل«. وهذا يعني اأن »اإ�رصائيل« هي املنقذ بالن�سبة 

لعرب التطبيع. 

مرحلة  ياأتي يف  االإ�رصائيلي   - اخلليجي  التحالف  هذا  باأن  قال  رو�سي  م�سوؤول  هناك 



درا�سات باحث
من اليمن حتى فل�سطيـن: ال للخيانة ال للتطبيـع

125 69 1442هـ ـ العدد   - 2021 خريف 

انعطافة كربى على ال�سعيد العاملي؛ وغبٌي من يقوم مب�ساربات يف �سوق املال يف ظل انهيار 

البور�سات.

اأخرياً ، يف اجلانب االإيجابي، يجب اأن نذكر ف�سل حماوالت حتوير اأو حتويل ال�رصاع 

اإ�رصائيل هي  باأن  �سماحة  قال جوزيف  العدو. وكما  بالن�سبة ملعرفة  اأ�سبح وا�سحًا  الذي 

من  مل�سلحة  يعرف  اأحد  وال  ال�رصاع،  �ساحات  يف  ات�ساعًا  هناك  اأن  اأي  الزيت؛  كبقعة 

�سيكون هذا االت�ساع! 

�لدكتور عبد �لملك �سكرّية

بداية اأوّد توجيه األف حتية ل�سعبنا اليمني ال�سامد ،الذي يواجه اأ�رص�ش عدوان اأمريكي 

باأدوات عربية �سعودية واإماراتية واإ�رصائيلية. وكل الت�سامن واحلب ل�سعب اليمن.

اإثر حادثة 11 اأيلول يف نيويورك و�سقوط الربجني،التي ال يزال و�سعها يكتنفه الكثري 

من الغمو�ش بعد مرور 19 �سنة بالتمام والكمال، وبعد �ساعات معدودة من هذه احلادثة 

اأطّل جورج بو�ش االبن، وهو من امل�سيحيني املت�سهينني الذين ي�سّمون املحافظني اجلدد، 

واأعلن احلرب على اأفغان�ستان، واتهم دون حماكمة؛ وقال باأنها �ستكون اأوىل حروب القرن 

21. بعدها ب�سنتني كان احتالل العراق؛ ومنذ ذلك الوقت بداأت مطابخ القرار ومراكز 

اأو  الكبري  االأو�سط  ال�رصق  �سّمي  ملا  بالرتويج  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الدرا�سات 

ال�رصق االأو�سط الوا�سع، مع ر�سم خرائط جديدة للمنطقة،وتغيري حدود دولها. 

ويف قمة الثماين G8، ح�سل تنٍب لهذا املفهوم اأو لهذه الفكرة ،والتي كانت حرب متوز 

االأو�سط اجلديد(. وخالل زيارة  )ال�رصق  لفر�ش  اأ�ساليب تطبيقها  اأحد  لبنان  2006 على 

كوندالي�سا رايز خالل تلك احلرب قالت باأن اإ�رصائيل �ست�سحق املقاومة، واأنه بعد احلرب 

�سي�سود ع�رص �سهيوين يف املنطقة؛ ولكن �سمود املقاومة اأجه�ش كل املخطط الذي كان 

مر�سومًا.

االأنظمة  على  وال�سهيوين  االأمريكي  “العمل”  بداأ  متوز(،  )ن�رص  املرحلة  هذه  بعد 

العربية التي لديها القابلية، والتي تدور يف الفلك االأمريكي. حينها بداأ التح�سري النف�سي 

واالإعالمي، وانطلق الهجوم على ثقافة املقاومة )حمور املقاومة( ؛وبالتايل التح�سري لثقافة 
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التطبيع.)تربير املجازر االإ�رصائيلية وحتويلها ل�سالح االإ�رصائيلي �سد الفل�سطيني(.

اإن هدف “ال�رصق االأو�سط اجلديد” هو ت�سييد “اإ�رصائيل” على املنطقة ع�سكريًا واأمنيًا 

واقت�ساديًا. فب�رصيًا، العدو ال�سهيوين ال ي�ستطيع اأن يحتل م�ساحات �سا�سعة من اخلليج اإىل 

املحيط؛ ولكن عرب اأدوات اأخرى ي�ستطيع الهيمنة والتحكم وال�سيطرة.

�ساركت  دولية،حيث  اقت�سادية  موؤمترات  اأو�سلو  اتفاق  بعد  عقدت   1994 العام  منذ 

التطبيع  دفع  اأجل  من  املغرب،  امليت ويف  والبحر  ال�سيخ  �رصم  قّمتي  دولة يف   60 اأو   50

االقت�سادي وربطه ب “اإ�رصائيل”.

يف العام 1997 قال �سيمون برييز: العقل االإ�رصائيلي واملال العربي زائد عمالة رخي�سة 

؛اأي مبعنى اأعطونا اأموالكم واأنتم عي�سوا باأمان وا�ستقرار وازدهار؛ ولكن هذا كله كذب، 

وهو غطاء لالعرتاف باإ�رصائيل ومنحها امل�رصوعية.

لل�سيا�سات  ب�سدة  املنتقدة  االأ�سوات  ترتفع  بداأت  االأق�سى)2000(  انتفا�سة  بعد 

بقمع  وجرائمه  عن�رصيته  على  الرتكيز  مع  عام،  ب�سكل  ال�سهيوين  والكيان  االإ�رصائيلية 

االنتفا�سة، وخا�سة بعد جمزرة خميم جنني )ني�سان 2002(، حيث علت اأ�سوات اأكادمييني 

ومثقفني موؤيدين للمقاومة، 

باملقاطعة  طالبا  الغارديان،اللذين  �سحيفة  يف  روز  وويل  �ستيفن  االأكادمييان  وخا�سة 

من  تاأ�س�ست  والتي  املعار�سة،  االأ�سوات  اأوائل  من  وكانا  الإ�رصائيل،  والثقافية  االأكادميية 

خاللها الحقًا املقاطعة الدولية الإ�رصائيل فيما يعرف بـ bds؛ وهي �سّكلت �رصبة معنوية 

 ،bds ملحاربة  و�سداقاته  وعالقاته  قدراته  كل  الكيان  ا�ستخدم  وقد  الإ�رصائيل.  كبرية 

وا�ستطاع تكبيلها الأن الكثري من الدول قطعت عالقتها باملنظمة بحجة املعاداة لل�سامية. 

ولكن يف العام 2011 وما تاله عادت املنظمة للتحرك بقوة �سد العدو االإ�رصائيلي.

اأمريكا،وف�سله يف اإجناز ت�سوية يف املنطقة،  بعد و�سول ترامب اإىل كر�سي الرئا�سة يف 

و�سواًل اإىل اإعالن �سفقة القرن يف مطلع العام احلايل، كان وا�سحًا حاجة ترامب اإىل اإجناز 

انتخابي نظراً لو�سعه ال�سعب.وهو عرب التلفون هياأ واأعلن عن االتفاق بني االإمارات وبني 

اإ�رصائيل - عرب امل�ست�سارين-دون علمهما بالتفا�سيل؛ والدليل اأنه بعد اإعالن ترامب طلب 
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حكام االإمارات والكيان االلتقاء ليتفقوا على بنود االتفاق.

اإذا ما قورنت مبا ح�سل بعد  النظام العربي الر�سمي فكانت معيبة جداً،  اأما رّدة فعل 

تعيني  ومّت  تون�ش،  اإىل  م�رص  من  العربية  اجلامعة  نقلت  حيث  ديفيد،  كامب  اتفاق  توقيع 

ال�ساذيل القليبي اأمينًا عامًا للجامعة. باملقابل، وبعد اتفاق االإمارات و”اإ�رصائيل”،رف�ست 

اأن النظام العربي كله �سقط يف فخ  اجلامعة العربية حتى جمرد االإدانة لالتفاق؛ هذا معناه 

االعرتاف بالكيان ال�سهيوين، وامل�ساألة اأ�سبحت من �سيلتحق بركب التطبيع الحقًا! 

نحن كّنا نقول منذ ال�سبعينات باأن هذا النظام العربي هو عدو لل�سعوب العربية ، مثله 

مثل االإمربيالية والرجعية وال�سهيونية. هذا الثالوث املعادي مل نتوقع منه خرياً يف يوم من 

االأيام. فاحلكام العرب تابعون ومتاآمرون، وهم اأدوات للغرب يف احلرب �سد فل�سطني 

التي ت�سدر عن اجلامعة العربية،  بالبيانات الدورية  و�سد �سعوب املنطقة؛ وهم يت�سرتون 

ال�سهيوين  للكيان  االآخر  الوجه  �سعود،  اآل  راأ�سهم  وعلى  ال�ساحقة،  باأكرثيتهم  ولكنهم 

الفل�سطينية  املقاومة  حاربوا  البداية  منذ  فهم  الكيان؛  هذا  حارب  من  كل  حاربوا  الذين 

ب�رصا�سة، بالرغم من اأنها لي�ست �سيعية؛ كماا�ستدرجوا الكثري من القيادات الفل�سطينية اإىل 

فخ التطبيع اأو اال�ست�سالم؛ وكانوا يف طليعة من حارب الرئي�ش امل�رصي املقاوم جمال عبد 

النا�رص .

لكن اجلديد يف �سيا�سات هذا النظام العربي الرجعي باأن االأقنعة �سقطت عن حكامه. 

وليكن الفرز على هذا االأ�سا�ش؛ ونحن ل�سنا �سده رغم خطورته االأمنية والع�سكرية، الأن 

رهاننا يبقى على ال�سعوب وعلى احلركات املقاومة.

فهذه االأنظمة املتاأمركة واملت�سهينة هزمتنا يف معركة الوعي، حيث اأن�ساأت العدد من 

و�سائل االإعالم. يف ال�سابق كانت ال�سحف والدوريات متّثل االإعالم؛ بعدها ا�سرتى احلكام 

النخب ووظفوها ل�ساحلهم، وا�ستغلوا على م�ساألة غ�سيل الدماغ. لذلك نحن ن�ستاء اإذاما 

ال�سوارع  الثمانينات وال�سبعينات، حني كانت متالأ  العربية يف  ال�سعوب  قارّنا بني حركة 

اأما االآن فال ن�سهد �سوى جمرد ا�ستنكارات وبيانات  اأمام اأي حدث �سغري ؛  وال�ساحات 

حمدودة اأو �سمت مطبق. وهذا مرّده اإىل معركة كي الوعي التي جنح العدو فيها اإىل حٍد ما. 
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بالرغم من وجود مقاومني �رصفاء  التحدي،  وال�سوؤال هنا: كيف ميكننا مواجهة هذا 

على امتداد املنطقة؟ 

وروية، وعلى  بذكاء ووعي  اأعدائنا  مع  املعركة  ما خ�سنا  اإذا  االنت�سار  ن�ستطيع  نحن 

اأ�س�ش علمية. وهنا تربز اأهمية مراكز الدرا�سات واالأبحاث؛ واليوم، يبدو اأن خو�ش هذه 

اأ�سهل بكثري عّما كانت عليه االأو�ساع يف املا�سي، الأن االأقنعة �سقطت ومل يعد  املعركة 

علينا  اأ�سهل.لذا  املعركة  اأ�سبحت  لذا  فل�سطني.  مع  اأو  “اإ�رصائيل”  مع  ثالث  خيار  هناك 

االنتقال من الدفاع اإىل الهجوم.

ملقاومة  عربية  �سعبية  جبهة  اأو�سع  الإن�ساء  االأبحاث  مراكز  مع  التعاون  اأقرتح  اأخرياً، 

تبداأ  التي  العام،  والراأي  الوعي  معركة  وخلو�ش  ال�سهيوين،  للخطر  والت�سدي  التطبيع 

�سبيل  على  والنقابية.  العمالية  ،االحتادات  احلّرة  املهن  بنقابات  مروراً  الدرا�سات  مبراكز 

املثال،موقف االحتاد العام التون�سي لل�سغل م�رّصف؛ وكذلك مواقف الهيئات يف االأردن 

والبحرين.

�لأ�ستاذ حميد رزق/باحث و�إعالمي يمني

ما  خطورة  ن�ست�سعر  الدرا�سات،  مركز  يف  االأخوة  وكذلك  امل�سرية،  قناة  يف  نحن 

ال�سالم. طبعًا ،كان  يجري من هرولة عربية الإقامة عالقات مع »اإ�رصائيل« حتت م�سمى 

من املفرو�ش، يف ظل اجلهد االإعالمي الذي يبذله حمور التطبيع اأو الوالء لليهود، اأن يكون 

هناك جهد اإعالمي مواز؛ وهذا جزء من املواجهة التي يجب اأن تنطلق مبكراً. فنحن جزء 

فيها،  الفعالة  امل�ساركة  اأو  الندوات واملوؤمترات  اإقامة  لذا كانت فكرة  املواجهة؛  من تلك 

بالرغم من ان�سغاالتنا بالق�سايا والهموم التي فر�ست علينا يف بلدنا. 

اإن ال�سعوب العربية بحاجة لال�ستماع اإىل النخب والتحدث اإليها. 

�ساأتكلم بعناوين �سغرية. ولكن قبل ذلك لفتني يف حفلة التوقيع اخليانية التي جرت يف 

وا�سنطن، اأن نتنياهو قال باأن القوة هي التي �سنعت هذا املوقف وهذا ال�سالم؛ مبعنى اأن 

االإ�رصائيلي يوّقع من موقع قّوة.

عندما  قال:  مهمة، حني  نقطة  اإىل  االأخرية  كلمته  لفت يف  احلوثي  امللك  عبد  ال�سيد 
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كانت االإمارات والبحرين توّقعان االتفاقية، نريد اأن ن�ساألهما :هل با�ستطاعتهم اأن يقولوا 

كما قالت اإ�رصائيل باأنهم يوّقعون من موقع قوة؛ وما هو م�رصوعهم؟ اإ�رصائيل لديها م�رصوع، 

ويفرت�ش وجود م�رصوع لدى الطرف االآخر؛ وهذان امل�رصوعان مت�سادمان؛ ويف حلظة 

ال�سالم يجب اأن ال يطغى م�رصوع على االآخر.

لكن الذي جرى اأن االإماراتي والبحراين، وحتى ال�سعودي، هم من التحقوا بامل�رصوع 

املعادي. وهذه االتفاقية لي�ست اتفاقية �سالم؛ وتلك الدول عبارة عن دول وظيفية تلتحق 

بامل�رصوع املعادي حتت الفتة ا�سمها ال�سالم؛ وهو �سالم خمادع وغري حقيقي.

االإ�رصائيلي  امل�رصوع  باأن  نقول  حتى  االإماراتي  ميتلكه  الذي  امل�رصوع  هو  :ما  ون�ساأل 

يقف حجرة عرثة اأمامه؛ وبالتايل تطلبت موازين القوة التوقيع على اتفاقية �سالم.

وهناك نقطة اأ�ستقيها اأي�سًا من كلمة ال�سيد عبد امللك االأخرية، باأن هوؤالء بقدر والئهم 

لليهود وم�سارعتهم اإىل التطبيع مع »اإ�رصائيل« يزدادون عداوة للق�سية الفل�سطينية ولالأمة 

العربية واالإ�سالمية. فهم ال يكتفون باالنتقال اإىل املحور االإ�رصائيلي، واأن يكونوا و�سيعني 

مع اأبناء اأّمتهم ودينهم؛ ونحن نعرف �سلوكهم املخزي اجتاه اليمن و�سورية ولبنان؛ فهم 

باتوا جمّرد خدم اأواأدوات وظيفية يف امل�رصوع االإ�رصائيلي/االأمريكي يف املنطقة. 

ومن املفارقات الغريبة، اأنه يف تاريخ العمالة واخليانة اأن يكون امل�ستخدم والعميل هو 

من يدفع املال ملن ي�ستخدمه.

فيما يخ�ش اليمن والتطبيع �ساأتطرق اإىل امل�ساألة من جانبني:

ودول  »اإ�رصائيل«  بني  م�سرتك  قا�سم  وجود  الوا�سح  من  بات  اأنه  هو  االأول  اجلانب 

التحالف :االإمارات والبحرين وال�سعودية، فيما يخ�ش العدوان على اليمن. 

فاالإ�رصائيلي عرّب ب�سكل مبكر عن قلقه مما يجري يف اليمن، واعتربه تهديداً له ولدول 

اخلليج. كذلك انطلقت دول العدوان من نف�ش هذا القلق. اإذاً، هذا املوقف امل�سرتك كان 

اليمن، واإن كان غري معلن وغري  العدوان على  املبا�رص يف  ال�سبب يف احل�سور االإ�رصائيلي 

مرئي؛ وقد اأ�سار اإىل ذلك االأمني العام حلزب اهلل يف اأحد خطاباته، وكذلك ال�سيد احلوثي.

وربطها  االحتالل  وكيان  العدوان  حلف  بني  العالقة  اإظهار  يف  امل�سارعة  فاإن  لذا، 



درا�سات باحث
من اليمن حتى فل�سطيـن: ال للخيانة ال للتطبيـع

130 69 1442هـ ـ العدد   - 2021 خريف 

هذه  يف  التطبيع  عن  اأعلن  فلماذا  مفارقة.  كيمني  اإيل  بالن�سبة  تعّد  اليمن  على  بالعدوان 

املرحلة والعدوان على اليمن ما زال م�ستمراً.

فال�سعودية اليوم هي اأحوج ما تكون للتم�سك ب�سعارات العروبة واالإ�سالم التي اأعلنت 

منذ بداية احلرب؛ ملاذا تتخلى عنها االآن؟ 

لدفع  والبحريني  واالإماراتي  ال�سعودي  املاأزق  من  واالإ�رصائيلي  االأمريكي  ا�ستفاد  هل 

اأن االإخفاق الذي وقع فيه قادة ال�سعودية) ومن معها  اأم  التطبيع،  اإىل  حكام هذه الدول 

يف  لالرمتاء  ف�سارعوا  امل�ستقبل،  من  وخوف  وجودي  بقلق  ي�سعرون  جعلهم  اليمن(  يف 

ما  يواجه  املنطقة  يف  ع�سكري  حلف  ت�سكيل  عن  احلديث  ظل  يف  »اإ�رصائيل«،  اأح�سان 

ي�سّمى باخلطر االإيراين؟! هذا �سوؤال مطروح للنقا�ش. 

التطبيع  اأرّكز على مواجهة  اأن  اأريد  اأنا  التطبيع،  اليمن يف مواجهة  فيما يخ�ش جتربة 

مع العدو عمومًا. فتحليل الظاهرة وا�سع وكبري؛ ولكن املهم اأواًل هو حتديد املطلوب من 

املثقفني ومن النخب ومن ال�سعوب العربية. 

اأنا مع تب�سيط امل�ساألة و�رصحها ، حتى ي�سعر كل مواطن عربي، ويف كل بيت، اأن هناك 

خطراً فيما يجري حوله. فامل�ساألة ال تتعلق مبوؤمترات بعيدة، بل يوجد خطر يزحف على 

اإىل مدر�سته. »اإ�رصائيل« مل توّقع هذه  بيته واإىل وظيفته و  اإىل  كل مواطن عربي وم�سلم؛ 

االإ�رصائيلي يف اجل�سم  التوغل  بل هي مرحلة من مراحل  ذاتها،  لتنكفئ على  االتفاقيات 

من  واالأخطر  وفكري.  واقت�سادي  و�سيا�سي  اأمني  اخرتاق  اإىل  �سيتحول  الذي  العربي، 

ذلك، هناك تركيز على البعد االجتماعي، مثل ت�سوير اأطفال اإماراتيني وهم يحملون العلم 

االإ�رصائيلي، اأوعندما يبادرون لال�سرتاك يف اأعمال فنية وغنائية؛ كما حني ينطلق مثقفون 

من اخلليج لتبادل التهاين والرتحيب مع نظرائهم من اليهود وال�سهاينة، اإ�سافة اإىل التوا�سل 

االإعالمي. 

باأن  مزاعمه  وليوؤكد  ال�سعوب،  حاجز  يك�رص  اأن  يريد  االإ�رصائيلي  املرحلة  هذه  ففي 

االأنظمة.  على  مقت�رصاً  �سابقًا  التطبيع  كان  اأن  بعد  باإ�رصائيل،  قبلت  العربية  ال�سعوب 

ولكن هنا ال بّد اأن نطمئن ال�سعوب العربية؛ نحن ال نقول اإن ال�سعب االإماراتي طّبع مع 
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خمتلف  من  وافدين  من  تت�سكل  البالد  يف  واالأكرثية  اأقلية،  هو  ال�سعب  فهذا  »اإ�رصائيل«؛ 

الفل�سطينية؛ وبالتايل ال  بالق�سية  العربي ال زال متم�سكًا  ال�سعب  اإن  الدول واجلن�سيات. 

ال�سعب  باأن  ي�سّور  اأن  االإعالمية  التطبيالت  بهذه  االإ�رصائيلي  ي�ستطيع  لن  علينا؛  يهّولوا 

العربي اأو ال�سمري العربي ميكن اأن يقبل بالتطبيع مع العدو االإ�رصائيلي.

اإن جتربتنا يف اليمن تتمثل يف اإعادة ال�رصاع اإىل جذوره احلقيقية؛ فهو �رصاع ديني،وال 

اأو اأن نخّفف اللهجة حتى ال يقال باأننا نعادي ال�سامية.  يجب اأن نختبئ وراء اأ�سابعنا، 

�سنظل نعي�ش الرهاب االإ�رصائيلي واالإعالم املت�سهني والرقابة االإعالمية، بينما العدو يزحف 

اإىل بيوتنا. 

يكن  مل  2002،و  عام  احلوثي  الدين  بدر  ال�سهيد  اأ�ّس�سه  الذي  الفكر  ويف  اليمن،  يف 

حدثت كل هذه التطورات، كان عداء ال�سهاينة لنا عداء ديني؛ ويجب اأن يكون عداوؤنا 

لهم اأي�سًا ديني. ولذلك هناك تعبئة وجتيي�ش وحركة تثقيف عالية جداً يف اليمن؛ بل هناك 

اأكرب  الكل يحمل �سعار اهلل  فئاته، ويف كل مكان.  ال�سعب بكل  لدى  ح�سانة قوية جداً 

واملوت الأمريكا واملوت الإ�رصائيل اللعنة عليهم والن�رص لالإ�سالم؛ وهذا ال�سعار ي�سكل حالة 

اليهود؛ فهم  اليمني يف كل املنا�سبات؛ وهذا ما يقلق  من احل�سور الذهني لدى االإن�سان 

قلقون من هذه احلركة التثقيفية التوعوية الوا�سعة، وفيها عودة اإىل هويتنا. لذا املطلوب من 

دول وقوى حمور املقاومة اأن تكون لديها برامج توعية متطورة يف خماطبة املواطن العربي، 

والرتكيز على خماطر التطبيع مع العدو االإ�رصائيلي، باعتباره تهديداً مبا�رصاً لكل �سخ�ش مّنا 

بكل مناحي حياته؛ ولي�ست امل�ساألة مقت�رصة على النواحي ال�سيا�سية فقط. 
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حلقة نقا�ش خا�صة

حول مفاو�صات تر�صيم الحدود

بين لبنان والكيان الإ�صرائيلي

الم�شاركون في الحلقة

- الدكتور يو�سف ن�رصاهلل/ رئي�س مركز باحث للدرا�سات.

يف  اللبناين  للوفد  ال�سابق  الرئي�س  �سحيتلي/  الرحمن  عبد  املتقاعد/  الركن  اللواء   -

املفاو�سات الغري املبا�رصة مع الكيان الإ�رصائيلي حول مو�سوع تر�سيم احلدود البحرية.

- الدكتور ع�سام خليفة/ اأ�ستاذ يف اجلامعة اللبنانية.

- العميد املتقاعد اإليا�س فرحات/ باحث وخبري ا�سرتاتيجي

- الدكتور عبد احلليم ف�سل اهلل/ رئي�س املركز ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق.

- الدكتور عبا�س اإ�سماعيل/ الباحث واخلبري يف ال�ساأن الإ�رصائيلي.

- الدكتور حممد طي/ اأ�ستاذ القانون الدويل.

- الدكتور ح�سام مطر/ اأ�ستاذ جامعي.

- الدكتور ب�سارة حنا/ اأ�ستاذ جامعي.

- الأ�ستاذ رفعت بدوي/ م�ست�سار الرئي�س الأ�سبق �سليم احل�س.



درا�سات باحث
حلقة نقا�س خا�سة حـــــول مفاو�سات تر�سيم احلدود بني لبنان والكيان الإ�رصائيلي

134 69 1442هـ ـ العدد   - 2021 خريف 

ُعقدت يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية وال�سرتاتيجية بتاريخ 29/10/2020، 

لبنان والكيان الإ�رصائيلي«،  حلقة نقا�س خا�سة بعنوان: »مفاو�سات تر�سيم احلدود بني 

والتي اأدارها مدير مركز باحث الدكتور يو�سف ن�رصاهلل، وذلك بح�سور عدد من اخلرباء 

والأ�ساتذة اجلامعيني والباحثني املتخ�س�سني بق�سايا املنطقة.

وقد بداأت حلقة النقا�ش بكلمة للدكتور يو�سف ن�رصاهلل جاء فيها:

على  الإ�رصائيلي  والكيان  لبنان  بني  انطلقت  التي  املبا�رصة  املفاو�سات غري  اأن  �سك  ل 

ومبوازاة  وخارجية  داخلية  متغريات  مبوازاة  جاءت  اجلانبني  بني  احلدود  تر�سيم  خلفية 

�سياقات حملية واإقليمية ودولية. فهي انطلقت يف ظل �سعوبات داخلية لبنانية: اأزمة �سيا�سية، 

اأما  تلّقي م�ساعدات م�رصوطة.  لبنان واإرغامه على  بابتزاز  انهيار مايل واقت�سادي ي�سمح 

خارجيًا، فقد اأتت ع�سّية النتخابات الأمريكية، ويف �سياق �سعي اإدارة ترامب اإىل اإعادة 

ترامب؛  ل�سالح  �سيا�سية  اإجنازات  اإىل  بهدف حتويلها  لديها  اخلارجية  القوة  اأوراق  جتميع 

وهي  انتخابيًا.  ترامب  متكني  �سياق  يف  ا�ستثماره  جلهة  ملتب�سًا  املفاو�سات  توقيت  وبدا 

انطلقت اأي�سًا يف ظل متغريات ت�سهدها البالد، والأزمة املالية التي يواجهها حمور املقاومة، 

ودول  الإ�رصائيلي  الكيان  بني  املت�ساعد  التطبيعي  وامل�سار  الأمريكية  بالعقوبات  واملرتبطة 

عربية وخليجية، ما جعل التوقيت يبدو ملتب�سًا اأي�سًا، ما اأوقع الكثريين يف وهم اأن هذه 

ن�ّس  اأن  الوهم  هذا  من  عّزز  ما  ولعّل  القائم.  التطبيعي  امل�سار  من  جزء  هي  املفاو�سات 

الإعالن عن املفاو�سات جاء خاليًا من تعبريات »العدو« و»الكيان الغا�سب« يف معر�س 

ذكر »اإ�رصائيل«، وعدم احلر�س الكايف من ِقبل لبنان الر�سمي على بذل جهود اإي�ساحية.

 بتهيئة وحت�سري الأر�سية املنا�سبة لعملية التنقيب عن النفط والغاز، 
ّ
�سحيح اأن لبنان معني

اأن لبنان معنٌي برت�سيم  اأي�سًا  يف ظل ظروف اقت�سادية ومالية �سعبة يعاين منها. و�سحيح 

ة« على خلفية اتفاق  حدوده حلفظ حقوقه يف اأر�سه وبحره، �سواًء كان مع »فل�سطني احلرَّ

لبنان  اأن  اأمني؛ ف�ساًل عن  بتفاو�س  انتزاع هذا احلق منه  العدو عرب  اأو مع كيان  �سيا�سي، 

ما  املحتلَّة. لكن  فل�سطني  مياهه على احلدود مع  النفطية يف  ثرواته  با�ستثمار  معنٌي  اأي�سّا 

ينبغي احلذر منه اأن الإ�رصائيلي، ف�ساًل عن اأنه ي�سعى اإىل ال�رصوع با�ستخراج النفط والغاز 
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املو�سوفة  �رصقته  �رصعنة  عن  وف�ساًل  وطبيعية،  اآمنة  بيئة  لبنان يف ظل  من  القريبة  الأماكن 

للرثوة النفطية الفل�سطينية، هو يريد اأن يخو�س غمار هذه املفاو�سات وفق معادلة رابح-

ياأمل من خاللها حتقيق جملة من املكا�سب والفوائد. من هذه املكا�سب التي  رابح التي 

ي�سعى اإىل حتقيقها: تعزيز ال�ستقرار الداخلي وتعزيز ال�سغط الداخلي يف وجه حزب اهلل 

ومبعزل عن النتيجة التي من املمكن اأن ت�سل املفاو�سات اإليها، فاإن هذه اخلطوة ت�سب يف 

�سياق اإدخال لبنان يف م�سار التطبيع، ف�ساًل عن اأنها تف�سي اإىل الإ�رصار مبنطق حزب اهلل 

وا�سرتاتيجيته القائمة على حماية لبنان وا�سرتداد احلقوق عرب املقاومة وفاعليتها الع�سكرية. 

الف�سل،  هذا  م�سوؤولية  احلزب  بتحميل  يكون  فال�ستثمار  املفاو�سات،  ف�سلت  اإذا  اأما 

باإف�سال  للت�سويب على املقاومة بعد ت�سّببها  اللبناين  الداخل  والرهان على جاهزية بع�س 

املفاو�سات، وبالتايل حرمان اللبنانيني من ثرواتهم النفطية.

واأنه  التفاو�س،  عملية  على  يتاآمر  اهلل  حزب  اأن  اإ�ساعة  الأول  الإ�رصائيلي  هدف  اإذاً، 

تفاو�سي  النخراط يف م�سار  اإىل  لبنان  الثاين، فهو دفع  الهدف  اأما  اإف�سالها.  يعمل على 

املتنازع  واحلقوق  واملوارد  احل�س�س  وتوزع  تقا�سم  كيفية  حول  الإ�رصائيلي  الكيان  مع 

باأن  اإقراره �سمنًا  يعني  »الإطار«  باتفاق  لبنان  اإقرار  لبنان  قبول  لأن  اجلانبني،  بني  عليها 

التفاو�س يت�سل بن�سبة احلق بالغاز،ل بكامل هذا احلق، ما يتيح اإمكانية �سحب هذه املعادلة 

ظ عليها.  واإ�سقاطها على امللفات اخلالفية الأخرى، من الرثوة املائية  اإىل النقاط الربية املتحفَّ

يف  اجلارية  التطبيع  م�سارات  مع  يتكامل  اللبناين  امل�سار  اأن  الإيحاء  هو  الثالث  والهدف 

املنطقة، وذلك يكون باإظهار التفاو�س التقني على اأنه »مفاو�سات �سالم«، على نحو ما 

والهدف  �سيا�سيًا.  وتطعيمه  املفاو�س  الوفد  »تثقيل«  اإىل  الإ�رصائيلي  ال�سعي  عنه  تك�ّسف 

الإ�رصائيلي الرابع هو ا�ستثمار التفاو�س يف املعارك املختلفة التي ُتخا�س يف مواجهة حزب 

الوفد  م�ستوى  ورفع  املبا�رصة،  املفاو�سات  عبارة  تكرار  اإن  املُقاومة.  مواجهة  ويف  اهلل 

ان اإىل اإرادة دفع التفاو�س لدى تل اأبيب اإىل ما يتجاوز اخلالف  الإ�رصائيلي املفاو�س، يوؤ�رصرِّ

التقني على احلدود البحرية. اإن »اإ�رصائيل« ت�سعى اإىل اإيجاد تعادل ردعي بني حزب اهلل 

املكت�سفة، وربط  النفطية  الرثوات  اللبنانيني من  اأن متّكن  الإ�رصائيلي  يعتقد  وبينها، حيث 

اهلل  تقلي�س خطر حزب  �ساأنه  من  اللبناين،  القت�ساد  ا�ستنها�س عجلة  باإعادة  الرثوة  هذه 
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على من�ساآت »اإ�رصائيل« احليوية، الغازية منها وغري الغازية، واإن كان ذلك ُي�سّبب لإ�رصائيل 

التي تعمل على تفعيلها كخيار بديل يف مواجهة حزب اهلل،  خ�سارة ال�سغوط الق�سوى 

و�سعيها اإىل حتميل احلزب الأزمة اللبنانية القت�سادية املتفاقمة. �سوف نحاول من خالل 

حلقة النقا�س هذه الإجابة عن تلك الت�ساوؤلت و�سواها.

اللواء الركن املتقاعد عبد الرحمن �سحيتلي:

اأوىل  راكمتها.  التي  املكت�سبات  ا�ستثمار  واأرادت  املفاو�سات  اإىل  »اإ�رصائيل«  و�سلت 

2000، وقد اعترب الإ�رصائيليون  باجتاه لبنان عام  17 مرتاً  هذه املكت�سبات كانت الدخول 

اأنهم يدر�سون خط احلدود البحري باجتاه الأرا�سي اللبنانية؛ وهم ا�ستفادوا من اخلطاأ الذي 

اقرتفناه بالن�سبة للخط رقم 1، برت�سيم اخلط من دون اأي م�سّوغ قانوين من نقطة بداية حتى 

اخلط رقم 1. 

بالن�سبة للمفاو�سات احلالية، فاإن لبنان يفاو�س عدواً غا�سمًا ولي�س �سديقًا. فـ»اإ�رصائيل« 

ت�سيطر على 95% من قرارات الأمم املتحدة، والوليات املتحدة هي اإىل جانب »اإ�رصائيل« 

دائمًا. لذا من ال�رصوري للبنان حت�سري ملف مدرو�س بدّقة.

نقاط  عن  الإعالن  فتّم  الو�سطي،  اخلط  من  اأي  ال�سفر،  من  املفاو�سات  بداأت  لقد 

ُتعّد  البحر  يف  �سخرة  اأبعد  �ساطىء  كل  فعلى  ال�ساطىء.  على  موجودة  الأبعاد  مت�ساوية 

نقطة اأ�سا�س. اأعلن لبنان نقط الأ�سا�س لديه، لكنه ل يعلم نقط الأ�سا�س يف فل�سطني املحتلة. 

كما اعرتفت »اإ�رصائيل« بخط الهدنة الذي يتطابق مع احلدود الدولية املعلن عنها يف العام 

.1949

عند اإقرار اتفاقية بوليه-نيوكومب مت و�سع 37 نقطة BP  بني لبنان وفل�سطني، وقد وقع 

 .B ويف عام 1949 متت زيادة 94 ومتّت ت�سميتهما .BP 37و BP 22  خالف على نقطتي

وبني البحر ونقطة BP1 توجد B1؛ وعند اإظهار النقاط اأثناء املفاو�سات يجب اأن يعرتف 

�سفري اأمريكا و�سفري الأمم املتحدة املمثل فيها بهذه النقاط. 

ُتراهن »اإ�رصائيل« دائمًا اأن الأجيال تن�سى مع مرور ال�سنني. لكن يجب اأن يبداأ الوفد 

لـ»اإ�رصائيل«. لدى »اإ�رصائيل«  ال�سابقة  بالتفاو�س من دون العرتاف باملكت�سبات  اللبناين 
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مكتب ا�ست�ساري يف لندن، وهو من اأكرب املكاتب ال�ست�سارية يف العامل. يو�سح القانون 

اأنه هناك فرق بني »منطقة اقت�سادية« و»منطقة اإقليمية«؛ فاإذا مل يتم التو�سل اإىل اتفاق، ل 

يحق لأٍي من »الدولتني« جتاوز اخلط الو�سطي، حيث كل نقطة فيه مت�ساوية الأبعاد عن 

نقاط الأ�سا�س. 

النقطة B1 املوجودة على �ساطىء الناقورة تك�سف �ساطىء »اإ�رصائيل«. وهذا ما يريد 

الإ�رصائيليون تغيريه بهدف عدم ك�سف �ساطئهم. لذا مت حتريك اخلط 800 مرت باجتاهنا. هذا 

يف املنطقة الإقليمية؛ اأما بالن�سبة للمنطقة القت�سادية، فال يوجد يف القانون خط و�سطي؛ 

حتديد  اأن  وفيها  واحدة،  اتفاقية  يف  التفاقيات  كّل  جمع  بعد   1972 عام  التفاقية  متّت 

املنطقة القت�سادية يتم بني دولتني؛ واإن مل يتفقوا فعليهم الذهاب اإىل Part 15، اأي كيفية 

اإنه يف حال  التعامل مع امل�ساكل ولي�س اإىل Article 15 كما يحدث الآن، الذي يقول 

الدولتني  ترتيبات بني  اإجراء  الدولتني. يجب  الو�سطي بني  اتخاذ اخلط  يتم  عدم التفاق 

لال�ستفادة القت�سادية للدولتني اإىل حني التو�سل اإىل اتفاق خالل فرتة معقولة من الزمان؛ 

اأو حمكمة  التحكيم  اأو عرب  و�سيط؛  اأو عرب  مبا�رصة  مفاو�سات  اإما عرب  يتم  التفاق  وهذا 

البحار.

حّققنا  قد  نكون  وبالتايل  الإقليمية،  املنطقة  الو�سطي يف  اخلط  حّقنا يف  اإثبات  ميكننا 

انت�ساراً اأمنيًا. وعلينا البدء بتحقيق انت�سارات يف املنطقة الإقليمية لتكون لدينا ورقة �سغط 

على الإ�رصائيلي، وبعدها ميكن التفاو�س على املنطقة القت�سادية.

 لقد مت طرح اإزالة خط الطّفافات الإ�رصائيلية يف اأكرث من جل�سة لالأمم املتحدة، ويجب 

البدء بها دائمًا يف املفاو�سات اجلارية.

الدكتور ع�سام خليفة، اأ�ستاذ جامعي:

جامعة  يف  املخابرات  اأجهزة  لروؤ�ساء  موؤمتراً  تابعت  لقد  و�سيادة.  حدود  هي  الدولة 

جورج وا�سنطن، حيث قيل عام 1967 اإن هناك تغيرياً يف خرائط املنطقة. ولي�س �سدفة اأن 

يخلو �سهل نينوى وغريه من املناطق.

اأنا موؤمن بالدولة اللبنانية. ولبنان لي�س وليد ال�ستعمار ول �سايك�س – بيكو؛ فاحلدود 
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�ست لحقًا مبعاهدة لوزان. امل�سكلة اأننا مل نحفظ حدودنا؛  ُولدت نتيجة ملوؤمتر �سان رميو ُكررِّ

اأين الوثائق التي تدل على احلدود اللبنانية املعرتف فيها دولًيا يف ع�سبة الأمم؟ 

اأيام  واإدارة.  تثبيت  تر�سيم،  حتديد،  تعريف،  مراحل:  خم�س  فيها  احلدود  وعلميًا، 

 ،Définition Goreau 318  :النتداب متّت املراحل اخلم�س، والتفاقيات موجودة

وDélimitation موجود يف 23 كانون اأول عام 1920، الذي يعترب اأن راأ�س الناقورة 

بوليه-نيوكومب، وهناك  الناقورة وا�سح يف خريطة  راأ�س  لفل�سطني؛  ولي�س  للبنان  تابع 

حم�رص يف ع�سبة الأمم يف 4 �سباط عام 1924، وهم اأعادوا تكراره لأن احلركة ال�سورية مل 

توافق. ومن قراأ الر�سائل ملوؤمتر ال�سلح يفهم ما يحدث الآن. 

كان هناك �رصاع بني ثالث قوى: بني احلركة اللبنانية التي متتلك وثائق وقيادات ول 

ترتبط باأحد، والتي تريد اإقامة الدولة اللبنانية وجبل عامل �سمنها، ول عالقة جلبل عامل 

ال�سهيونية  احلركة  بني  و  عليه،  ال�سيطرة  ال�سهيونية  احلركة  ل�ستطاعت  واإّل  بفل�سطني؛ 

التي قّدمت وثائقها، بالإ�سافة اإىل احلركة العربية التي تريد اأن ت�سم اجلنوب وكل لبنان اإىل 

الدولة العربية. لبنان هو عبارة عن تالقي امل�سيحية والإ�سالم يف دولة حتفظ حقوق الإن�سان 

وحرياته، حيث ل اأحد يلغي اأحداً.

احلدود.  تر�سيم  الد�ستور حول  مادة يف  اأول  1924، دخلت  عام  الدولة،  اتفاق  بعد 

ومن ثم هناك امليثاق الوطني املكتوب يف منزل يو�سف ال�سودا من كل الطوائف والنخب،  

الذي يتحدث يف اأول مادة عن: »ا�ستقالل لبنان يف حدوده«. اأي�سًا، يف اجلامعة العربية 

هناك مادة خا�سة عن احلدود اللبنانية. اإذاً اإدارة احلدود لي�ست غائبة. يف ال�سابق، كانت 

هناك اإدارة فرن�سية واإنكليزية، ومت عقد اتفاق ح�سن اجلوار بينهما. 

اعرتفت الأمم املتحدة بـ»اإ�رصائيل« كدولة ب�رصط احرتام احلدود، ولكنها احتّلت جزءاً 

من الدولة العربية )اجلليل(.

لبنان هو الدولة العربية الأقوى يف مو�سوع احلدود، لأن هناك تطابقًا بني خط الهدنة 

وخط احلدود الدولية؛ اإ�سافة اإىل اأنه مت اإحياء اتفاق تر�سيم احلدود بعد الهدنة. لبنان يحيي 

النقاط احلمراء واإ�رصائيل الزرقاء.
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ا�ستمّرت جلنة الهدنة ، التي ل تزال موجودة اإىل الآن، والتي تت�سمن 58 ع�سواً. اإ�رصائيل 

األغت هذه اللجنة بعد حرب 1967، اإّل اأنها ل ُتلغى من طرف واحد. فقد مت�ّسك بها لبنان 

وكذلك الأمم املتحدة.

اجلانب  ِقبل  من  احتاللها  بداأ  التي  �سبعا،  مزارع  عن  احلديث  يتم  مل   1967 عام  بعد 

والأمم  �سوريا.  مع  احلدود  بل على  الهدنة  لي�ست على خط  املنطقة  لكن هذه  ال�سوري. 

املتحدة ت�رّصح اأن اخلط الأزرق هو خط ان�سحاب ولي�س خط حدود دولية.

ال�سوؤال عن  يتم  الإطار، ومل  اتفاق  1701 يف  القرار  الكالم عن  مت  اأتعجب كيف  اأنا 

اتفاق تر�سيم احلدود بني لبنان و»اإ�رصائيل«. 

النفط  حول  كانت  رميو  �سان  مفاو�سات  من   %80 هائلتان.  ثروتان  والنفط  الغاز 

طرابل�س.  من  حاجتها  اأخما�س  ثالثة  تاأخذ  كانت  فرن�سا  املنطقة.  ق�سايا  حول  و%20 

اإىل  ت�سعى  و»اإ�رصائيل«  لبنان؛  من  ال�ستفادة  اإىل  ت�سعى  �سناعية،  دولة  تركيا، وهي  اأي�سًا 

اإقامة قوة اقت�سادية.

لل�رصكة  اإلغاًء  فيه  لأن  جرمية،   43 املر�سوم  ولكن  جّيد،  برتول  قانون  يوجد  لبنان  يف 

الوطنية التي يجب اأن تفاو�س على البرتول والغاز من املراجع العليا للدولة اللبنانية. 

الوطن  بوحدة  ترتبط  وطنية  معركة  عن  عبارة  وهي  جداً،  مهمة  احلالية  املفاو�سات 

وم�سريه ووحدته وبقاء الدولة. واإذا ف�سلت هذه املفاو�سات �سيتفكك الوطن. 

يف لبنان طاقات هائلة، كال�سفري جوزيف عقل، وهو كاتب عمل 9 �سنوات يف املحكمة 

البحرية، وقد ا�سرتك يف اتفاقية الأمم املتحدة »قانون البحار«. توجد كفاءات يف اجلغرافيا، 

يف الدميغرافيا، يف القت�ساد، ويف التاريخ،  ويجب اأن تعمل كل هذه الطافات من اأجل 

احلفاظ على حدود الوطن والدولة.

العميد املتقاعد اليا�ش فرحات:

اأوًل: بداأت املفاو�سات الأخرية بعد مفاو�سات قرب�س عام 2006 وتطبيع عام 2007، 

ثم اأتى الو�سيط فريدريك هوف اإىل لبنان وق�ّسم املنطقة التي اّدعى التنازع عليها، معتقًدا 

اأن  اقرتح  الذي  هول�ستاين  ثم جاء  يقبل.  مل  اللبناين  املفاو�س  لكن  و�سطيًا.  قّدم حاًل  اأنه 
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ت�ستخرج �رصكة النفط املوجود يف املنطقة املتنازع عليها ويق�سم بني الطرفني؛ ومّت رف�س 

هذا القرتاح اأي�سًا. ثم اأتى دايفد �ساترفيلد واقرتح مفاو�سات مبا�رصة وف�سل الرب عن البحر، 

وبقي على راأيه ملدة �سنتني حتى ف�سل القرتاح. بعده جاء ديفيد �سنكر الذي وافق على 

املوقف اللبناين الذي مل يتغرّي منذ العام 2011.من حيث ال�سكل، تتم املفاو�سات برعاية 

الأمم املتحدة، ويف مركزها يف الناقورة، وبح�سور و�سيط اأمريكي، وهي مفاو�سات غري 

مبا�رصة لي�س لها مظهر تطبيعي. اأما من حيث امل�سمون، فتقت�رص املفاو�سات على تر�سيم 

احلدود فقط من دون اأي موا�سيع اأمنية، بيئية اأو غريها. ولكن ما اأُذيع عن اتفاق الإطار يف 

لبنان ويف »اإ�رصائيل« ويف الأمم املتحدة يف وا�سنطن لي�س التفاق الأ�سلي لأنه مل ُين�رص بعد. 

هناك فقرة ُمطمئنة يف بيان قيادة اجلي�س: »يجري التفاو�س بهدف تر�سيم احلدود البحرية 

على اأ�سا�س اخلط الذي ينطلق من نقطة راأ�س الناقورة براً، واملمتدة بحراً، تبعًا لتقنية خط 

الو�سط دون احت�ساب اأي تاأثري للجزر ال�ساحلية التابعة لفل�سطني املحتلة، وذلك ا�ستناداً 

اإىل درا�سة اأعّدتها قيادة اجلي�س«. 

وهنا ل بّد اأن نلفت النظر اإىل اأن املقاومة لها دور ردعي مبواجهة الإ�رصائيلي. ومن ُيتابع 

�سواريخ  امتالكها  وخا�سًة  املقاومة،  وجود  اأهمية  مالحظة  ي�ستطيع  الإ�رصائيلي  الإعالم 

اأر�س-بحر.

الدكتور عبا�ش اإ�سماعيل، باحث يف ال�سوؤون الإ�رصائيلية:

التنقيب يف  من  منعهما  مّت  اإيرنجي  ونوبل  ديليك  �رصكتا  عليها  التي ح�سلت  املناق�سة 

احلقل »اآلوندي« من قبل وزارة الأمن وهيئة الأمن القومي الإ�رصائيلي ووزارة اخلارجية 

واملوؤ�س�سة الأمنية. جلاأت ال�رصكتان اإىل حمكمة العدل العليا، وكان الرد اأن اعتبارات اأمنية 

حالت دون التنقيب يف هذا احلقل؛ وبالتايل انتهدت مّدة الرخ�سة دون اأن تقوم ال�رصكتان 

�رصكة  تلزمي  مت  النهاية  ويف  لبنان؛  مع  بالو�سع  عالقة  لها  الأمنية  والعتبارات  بالتنقيب. 

رغم  »اآلوندي«  حقل  يف  التنقيب  �سنوات  �سبع  من  لأكرث  »اإ�رصائيل«  جّمدت  اأخرى. 

اخل�سية من ح�سول م�سكلة مع لبنان.

ة  ت�سّلمت ح�سّ التي  »�سيفرون« هي  الأمريكية  ال�رصكة  اأن  »اإ�رصائيل«  اأعلنت  واأخرياً، 
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نوبل اإيرنجي؛ وبالتايل هذا يف�رّص الدور الأمريكي التن�سيقي املبا�رص يف املنطقة.

فقط،  البحرية  احلدود  على  مبا�رصة  مفاو�سات  اأمام  فنحن  للمفاو�سات،  بالن�سبة  اأما 

اأمام ُبعد اآخر، واأن هذه  اأن هذا التفاق �سيفتح الآفاق  اآمال على  بداية كان هناك تعليق 

ووزير  الطاقة  وزير  نتنياهو،  عنه  عربَّ  ال�سيا�سي  املوقف  هذا  للتطبيع.  هي  املفاو�سات 

اخلارجية؛ ولكن نتنياهو كان وا�سحًا يف موقفه اأن ل �سالم مع لبنان يف وجود حزب اهلل. 

ل ال�سدع الأول يف اجلدار الذي  واأي�سًا، يجب اللتفات اإىل اأن هذه املفاو�سات قد ُت�سكرِّ

ميكن فتحه فيما بعد مع لبنان. بالن�سبة ملوقف املوؤ�س�سة الع�سكرية، مت نقل بع�س الت�رصيبات 

عن وزير الأمن ورئي�س الأركان، ومفادها اأن هذه املفاو�سات ت�سّكل مفتاحًا ل�ستقرار 

املنطقة، ومن �ساأنها فتح اآفاق اأخرى. 

الأهم من ذلك هو مقاربة اخلرباء ومراكز الأبحاث، الذين حّددوا جملة من الإيجابيات 

التي �ستحّققها »اإ�رصائيل« مبجّرد ح�سول املفاو�سات. اأوًل، هذه املفاو�سات ُتعترب �رصبة 

الب�ساط من حتت م�رصوعية احلزب م�ستقباًل، وتقّيد حركته.  حلزب اهلل، لأنها �ست�سحب 

والنتيجة الأهم هي اأنه يف حال جناح املفاو�سات، قد تخلق توازن ردع اأو توازن م�سالح؛ 

اأما لبنان فلي�س لديه؛ وحزب اهلل يف يده  مبعنى اأن »اإ�رصائيل« الآن لديها من�ساآت نفطية، 

نفطية،  من�ساآت  لبنان  املفاو�سات وامتالك  اأما يف حال جناح  املجال.  قّوة يف هذا  ورقة 

ف�سي�سبح هناك توازن ردع، و�سوف ي�سبح لبنان مقّيداً.

يتعامل الإ�رصائيليون مع املفاو�سات على اأنها ربح �ساٍف. وبالن�سبة لهم  احلد الأدنى 

من الربح هو مبجّرد دخول املفاو�سات، واحلد الأق�سى هو عند جناح املفاو�سات. وهناك 

اإجماع اإ�رصائيلي على اأن هذه املفاو�سات قد ت�سّكل قيداً م�ستقبليًا على حزب اهلل، وورقة 

�سغط متار�سها »اإ�رصائيل« على ال�ساحة اللبنانية.

الدكتور حممد طي، خبري يف القانون الدويل:

�سياق  يف  ت�سب  فاإنها  التطبيع،  فيه  ح�سل  الذي  الظرف  يف  املفاو�سات  نبداأ  عندما 

التطبيع. بالإ�سافة اإىل اأن الإعالم الإ�رصائيلي هو امل�سيطر. كما اأن تركيبة الوفد الإ�رصائيلي 

توحي اأن هذه مفاو�سات مبا�رصة و�سيا�سية. 
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على  للح�سول  ن�سارع  اأن  يجب  لذا  حقوقًا.  يعطي  الزمن  مرور  اأن  ين�س  القانون 

حقوقنا. 

اإذا مل تعرتف  ُتلزم من يوقرِّع عليها. و»اإ�رصائيل«  الدولية، فهي  بالن�سبة لالتفاقيات  اأما 

بقانون البحار عام 1982 فهو ل ُيلزمها. لكن اإذا كان يف القانون الدويل تكري�س لأعراف 

فهو ُيلزم اجلميع. 

معظم اأ�ساتذة القانون الدويل يهود. لذا عند طرح اأي ق�سية تعني »اإ�رصائيل« وتكون 

جرميتها وا�سحة يقومون بتخفيفها من جناية اإىل جنحة؛ من جرمية �سد الإن�سانية اإىل جرمية 

حرب. لذا، يجب توحيد كل الطاقات ويجب اأن يكون هناك اإ�رصار وت�سّبث باحلقوق. 

اللبنانيني  لدى  يكون  اأن  فيجب  اجلن�سية،  مزدوجو  لديهم خرباء  الإ�رصائيليني  اأن  ومبا 

الأمر نف�سه.

الدكتور عبد احلليم ف�سل اهلل، رئي�ش املركز ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق:

يجب اأن تكون لدينا ا�سرتاتيجية للتفاو�س كبداية. ا�سرتاتيجية التفاو�س فيها اإطاران: 

اإطار �سيا�سي، والثوابت التي يجب اأن حتكم هذه العملية منذ البداية. اإن اخلطوة الأوىل مل 

تعِط اإ�سارة اإىل اأن هذه املفاو�سات �ستكون جزءاً من ا�سرتاتيجية معروفة.

هو  التفاو�س.  لهذا  ال�سيا�سية  واملبادئ  الثوابت  يف  و�سوح  هناك  يكون  اأن  يجب 

تفاو�س غري مبا�رص، اأي تفاو�س فني وع�سكري وا�ستكمايل ملا بداأ يف تفاهم ني�سان. الأمر 

الثاين اأن يكون التفاو�س معزوًل عن اأي ملفات �سيا�سية اأخرى، �سواء يف الداخل اأو يف 

اخلارج؛ وهو الأمر الأهم. فالنق�سامات ال�سيا�سية يف لبنان قد حتاول ا�ستعمال التفاو�س 

جلعل لبنان جزءاً من ال�ستقطاب الذي نراه يف �رصق املتو�سط. اإن وجود الو�سيط الأمريكي 

ل يعني اأن لبنان �سيكون منحازاً لوجهة النظر الأمريكية، خا�سة يف �سياق التناف�س احلا�سل 

يف �رصق املتو�سط. ينبغي تكري�س الثوابت ال�سيا�سية وال�ستناد اإىل اإجماع �سيا�سي.

العملية  لهذه  والد�ستوري  القانوين  امل�سار  يكون  اأن  يجب  القانوين،  امل�ستوى  على   

معروفًا �سلفًا. فاإذا كانت هناك �سبهات حول الإطار التفاو�سي يجب اأن ل يكون هناك 

اأي التبا�س حول نهاية هذا التفاو�س. 
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لدينا مثال هو ما حدث عند التحقق من الن�سحاب عام 2000.كان هناك حتا�ٍس اإىل 

اأبعد احلدود لأدنى اإ�سارة اإىل التطبيع، والتي يجب اعتمادها كمثال ثابت لتحديد ما الذي 

ينبغي اأن ن�سل اإليه. هل يجب اأن تكون هناك معاهدة يوّقع عليها الوفدان؟ 

واأخرياً يجب تثبيت مرجعية الأمم املتحدة كو�سيط للتفاو�س غري املبا�رص لتثبيت حّقنا 

وح�سم خمرجات التفاو�س، من دون اأن نكون م�سطّرين لإعطاء اإ�سارة للعدو باأن التفاو�س 

هو خطوة يف �سياق التطبيع. وعلينا التم�سك برفع اجلدار ال�سلب يف مواجهة التطبيع.

الدكتور ب�سارة حنّا، باحث واأ�ستاذ جامعي:

اأوًل، �ساأنطلق من اخلريطة التي ر�سمتها �رصكة نوبل اإيرنجي، ووزارة الطاقة الإ�رصائيلية، 

ووزارة الطاقة الرو�سية والأمم املتحدة، والتي ت�سّكل �رصبة قا�سية للعدو ال�سهيوين، ويجب 

اجلنوبية  اللبنانية  تر�سيم احلدود  تناق�سًا يف  فيها  اللبناين، لأن  املفاو�س  ِقبل  ُتعتمد من  اأن 

البحري  اخلط  وتركيا.  �سوريا  بني  ال�سمالية  احلدود  ويف  القت�سادية  واملنطقة  البحرية 

مع غزة هو  احلدود  البحري على  الربي. واخلط  للخط  ا�ستكمال  و�سوريا هو  لبنان  بني 

فاو�سنا  لقد  الكبرية.  الطاقة  توجد مكامن  اخلط حيث  با�ستثناء  الربي،  للخط  ا�ستكمال 

اأهمية  كيلومرت.   370.8 له حوايل  يحّق  لبنان  بينما  كيلومرت،   140 اأو   130 اأو   120 على 

اإن�ساء  اأننا ن�ستطيع احل�سول على منتجات الغاز والبرتول، لأنه من املمكن  هذا الأمر يف 

ات عائمة وجزر ا�سطناعية ميكن اأن ُت�ستعمل لحقًا لتعزيز القدرات على اإنتاج الغاز  من�سّ

يف املناطق التي حتتوي على غاز. ين�ّس القانون على اأنه ل ميكن ا�ستعمال اأي انبعاج يف 

وعند  جماورة.  دولة  لأي  اخلال�سة  القت�سادية  املنطقة  على  للتعدي  ال�ساحلي  اخلط  اجتاه 

ح�ساب  امل�ساحة الإجمالية، فاإنها تبلغ 137 و386 كيلومرت، وفيها م�ساحات م�سرتكة بني 

املئوية  بالن�سب  امل�ساحة  هذه  وّزعنا  فاإذا  الإ�رصائيلي؛  والكيان  م�رص  غزة،  قرب�س،  لبنان، 

على الكيلومرتات املوجودة، اإما متعرجة اأو بخط م�ستقيم، تتحدد ح�سة كٍل من املناطق 

اقت�سادية قيد الدرا�سة. ميكن ال�ستفادة من اخلط امل�ستقيم الذي هو امتداد للخط ال�ساحلي؛ 

فالإ�رصائيلي ي�ستفيد من كل اآبار النفط املوجودة حاليًا، وهذا اعتداء على القانون الدويل. 

عند مراجعة اخلرائط الإجمالية،  اخلط الو�سطي املوجود لدى الإ�رصائيلي هو امتداد للخط 
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الربي يف اأكرث من 50 اأو 60 دولة، ومنها اأمريكا، حيث هناك امتداد على احلدود مع كندا 

ومع اأمريكا يف املنطقة ال�رصقية؛ هناك امتداد يف اخلط البحري انطالقًا من اخلط الربي الذي 

يبلغ طوله 1398 مرت، وهذا دخل يف البحر اأكرث من 200 كيلومرت باحلدود مع جزر كندية. 

اأي�سًا يف ت�سيلي –البريو، هناك امتداد للخط الربي، ويف الإكوادور -البريو، والإكوادور 

تون�س-ليبيا،  املغرب،  مع  الغربية  وال�سحراء  الأفريقية،  القاّرة  يف  وكذلك  -كولومبيا. 

ليبرييا-�سرياليون، �ساحل العاج-ليبرييا، �ساحل العاج-غانا، �ساحل العاج-بنني-توغو، 

اأنغول-ناميبيا.

و226  م�ستقيم  خط  كيلومرت   191 جند  اللبناين،  ال�ساحل  على  الأطوال  ح�ساب  بعد 

كيلومرت خط متعرج. قرب�س 226 كيلومرت خط م�ستقيم اإذا اعتربنا من قرب�س الرتكية اإىل 

املحتلة  لفل�سطني  بالن�سبة  كيلومرت.   300 واملتعرج  كيلومرت؛   371 اإلينا  ت�سل  التي  املنطقة 

م�ستقيم  كيلومرت خط   40 غزة  متعرج.  كيلومرت خط   181  ، م�ستقيم  كيلومرت خط   175
و41 كيلومرت خط متعرج. م�رص 370 كيلومرت خط م�ستقيم و 396 كيلومرت خط متعرج. 

ة لبنان هي 27 األف و137 كيلومرت بدل 17  لو ق�سمنا هذه امل�ساحة تنا�سبيًا ف�سنجد اأن ح�سّ

األف و500 كيلومرتاً احلالية؛ قرب�س حت�سل على 36 األف كيلومرت، غزة حت�سل على حوايل 

5 اآلف كيلومرت، وم�رص حت�سل على 47 األف و550 كيلومرت. جمموع هذه امل�ساحات هو 
اإذا اأخذنا لبنان وقرب�س وحدهما، والكيان الإ�رصائيلي وم�رص  137 األف و362 كيلومرت. 
وحدهما، �سنجد اأن ح�سة الكيان الإ�رصائيلي ت�سل اإىل ما دون 20 األف كيلومرتاً. وحاليًا 

ي�سيطر الكيان الإ�رصائيلي على 27 األف كيلومرت.
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حلقة نقا�ش خا�صة

في الذكرى ال�صنوية الغتيال قا�صم �صليماني

- االأبعاد والتحديات -

ال�سنوية  الذكرى  مبنا�سبة  للدرا�سات،  باحث  مركز  يف  خا�سة  نقا�ش  حلقة  ُعِقدت 

الإ�سالمية،  الثورة  القد�ش يف حر�ش  قّوة  قائد  �سليماين،  قا�سم  الفريق  الأوىل ل�ست�سهاد 

ورفيقه اأبو مهدي املهند�ش، نائب رئي�ش هيئة احل�سد ال�سعبي يف العراق، وذلك برعاية 

رئي�س مركز باحث الربوف�سور يو�سف ن�رصاهلل وم�ساركة كل من:

- الأ�ستاذ حممد خواجة/ نائب عن كتلة التنمية والتحرير يف الربملان وع�سو مكتب �سيا�سي 

يف حركة اأمل.

- الأ�ستاذ اإح�سان عطايا/ ممثل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان.

- الأ�ستاذ يو�سف فريج/ مدير مكتب لبنان يف �سحيفة »الثورة« ال�سورية.

- الإعالمي الأ�ستاذ حممد �رصي.

- الدكتور ح�سام مطر/ باحث واأ�ستاذ جامعي.

- الأ�ستاذ علي املحطوري/ كاتب وباحث ميني.

يف البداية قّدم الربوف�سور يو�سف ن�رصاهلل روؤية موجزة حول التحديات التي تواجه 

حمور املقاومة بعد م�سي عام على ا�ست�سهاد قا�سم �سليماين؛ وجاء يف كلمته:
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البروفي�صور يو�صف ن�صر اهلل: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�رصف اخللق �سّيدنا اأبي القا�سم حممد 

واآله الطيبني الطاهرين. بدايًة اأوّد اأن اأ�سكركم واأرّحب بح�سوركم يف مركزكم، وتلبيتكم 

خارطة  اأو  مروحة  ا�ستعرا�ش  ل  تتو�سَّ التي  النقا�ش  حلقة  يف  للم�ساركة  الدعوة  لهذه 

التحديات التي تواجه حمور املقاومة بعد عام على ا�ست�سهاد القائد احلاج قا�سم �ُسليماين.

�سات؛  اأن اغتيال احلاج قا�سم ل يحتاج، من وجهة النظر الأمريكية، اإىل حمرِّ ل �سك 

فالرجل كان هدفًا م�رصوًعا وم�رصَّعًا لال�ستخبارات الأمريكية ربطًا مبوقعه يف حمور املقاومة، 

بها  ُمنيت  التي  الهزائم  ب�سبب  منه  لالنتقام  وبدعوة  املجال،  هذا  ال�ستثنائي يف  وبتاأثريه 

اأمريكا يف العراق ويف اأفغان�ستان؛ واأي�سًا بو�سفه م�سوؤوًل مبا�رصاً لي�ش عن اإعاقة امل�رصوع 

املنطقة.  يف  امل�رصوع  هذا  ف�سل  عن  بل  فح�سب،  �سيا�ساته  وعرقلة  واإزعاجه  الأمريكي 

الطبيعة  ذات  الأهداف  من  يحّقق جملة  اأن  الغتيال  من  الأمريكي  اأراد  باملوازاة،  لكن، 

ال�سرتاتيجية. لذا، فاإن اأوىل التحديات التي تواجه حمور املقاومة هي القدرة على تعطيل 

الأهداف التي تو�ّسلها الأمريكي من الغتيال.

من هذه الأهداف، تعزيز وا�سنطن لردعها املتاآكل يف العراق. ثّمة قلق اأمريكي متعاظم 

من الواقع يف ال�ساحة العراقية، �سواء ما يت�سل بح�سور الأمريكي اأو مب�ساحله يف املنطقة، اأو 

ما يت�سل بالأمن القومي حللفائه، ل �سّيما الكيان الإ�رصائيلي، جلهة بروز احل�سد ال�سعبي كقّوة 

اإقليمية وازنة و�ساعدة؛ لذا اأرادت وا�سنطن من الغتيال تعزيز ردعها املتاآكل واملتهالك يف 

العراق، ومتديد هذا الردع انطالقًا من ال�ساحة العراقية اإىل كل �ساحات الكبا�ش واملواجهة 

مع حمور املقاومة، مبا يحول دون تعّر�ش قواتها وم�ساحلها وقواعد انت�سارها يف املنطقة 

اإىل خماطر ال�ستهداف وال�ستنزاف. لكن ما قد ُيف�سي اإىل نتائج عك�سية لهذا الردع الذي 

اأمران: التدحرج نحو حرب �ساملة، واإعادة تفعيل املقاومة  اأرادت وا�سنطن تعزيزه هما 

العراقية املت�سلة مبقاومة الحتالل الأمريكي.

اأما الهدف الثاين لعملية الغتيال، فهو احلرب على النفوذ الإقليمي لإيران. ل يخفى 
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اأن الأمريكي اأراد تد�سني مرحلة جديدة يف املواجهة القائمة مع حمور املقاومة، وعنوانها: 

احلرب على النفوذ الإقليمي لإيران، وتفكيك ُبنية �سيا�سية ع�سكرية متتد من طهران اإىل غزة 

مروراً بكل �ساحات الكبا�ش واملواجهة يف الإقليم. ولتفكيك هذه البنية كان الأمريكي 

قد تبّنى �سيا�سات متعددة: �سيا�سة ال�سغوط الق�سوى، عزل ال�ساحات، واإ�سغال كل �ساحة 

اأن اغتيال احلاج قا�سم �سليماين بو�سفه عنوان  اأّنه قّدر  اإّل  مب�سكالتها ومباآزقها الداخلية. 

المتداد الإقليمي الإيراين، واأنه اجل�رص الوا�سل بني املركز – طهران - وبني فواعل املقاومة 

اإىل تهافت وتفّكك  يوؤّدي �رصبها  التي  ال�ساحات الأخرى، وبو�سفه نقطة الرتكاز  يف 

املحور، ما ي�سع حمور املقاومة اأمام حتّدي البحث عن الكيفية املثلى لتعزيز ترابط ال�ساحات 

وتكافلها وت�سامنها، مبا يحول دون متّكن الأمريكي اأو الإ�رصائيلي من ا�ستفراد كل �ساحة 

على حدا. هذه التحديات املت�سلة ب�سكل مبا�رص بحدث الغتيال، بالإ�سافة اإىل حتديات 

اأخرى �سوف تكون مو�سع نقا�ش اليوم. من هذه التحديات:     

- التحدي الأول: اأن »اإ�رصائيل« باتت اأكرث جراأة على العتداء؛ 

- التحدي الثاين: فهو امل�سار التطبيعي املت�ساعد واملتدحرج يف املنطقة بهدف ت�سكيل 

حتالف اإ�رصائيلي-عربي بهدف مواجهة حمور املقاومة؛ 

اأ�سلوبًا  به  والرتقاء  احلروب،  بني  املعركة  مفهوم  تطوير  هو  الثالث:  التحدي   -

وبالأدوات وبال�ساحات؛ 

حمور  يواجهها  التي  املالية  والأزمة  الق�سوى  ال�سغوط  �سيا�سة  هو  الرابع:  التحدي   -

املقاومة ربطًا بالعقوبات الأمريكية.

- التحدي اخلام�س: فهو تراجع مركزية الق�سية الفل�سطينية من خالل اإ�سغال كل دولة 

مباآزقها واأزماتها وم�ساكلها الداخلية؛ 

- التحدي ال�ساد�س: ولعّله الأهم، فهو ال�ستثمار بالو�سع القت�سادي ال�سعب لإرغام 

حمور املقاومة على تقدمي تنازلت وعلى قبول م�ساعدات م�رصوطة، بالإ�سافة اإىل ا�ستغالل 

هذا الواقع لإحداث اخرتاقات اأمنية يف �ساحات حمور املقاومة.
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هذه املو�سوعات و�سواها �سوف نناق�سها معًا يف هذه اجلل�سة.

الأ�صتاذ اإح�صان عطايا

ال�سكر والتقدير  الرحيم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. كل  الرحمن  ب�سم اهلل 

للمركز وللدكتور ن�رص اهلل وجلميع احلا�رصين.

يف احلقيقة، اإذا اأردنا اأن نتحدث عن �سخ�سية كبرية وقائد كاحلاج قا�سم �سليماين، ل بّد 

اأن نتوقف كثرياً عند احلديث عن �سخ�سيته القيادية؛ عن �سفاته الفردية، وعن روحية احلاج 

قا�سم وامتداده مل�رصوع املقاومة ونهج الإمام اخلميني رحمه اهلل، وعن عالقته بفل�سطني 

وكل ما قدمه ملحور املقاومة؛ كل هذا يحتاج اإىل وقت طويل، لذلك �ساأقرتح نقاطًا �رصيعة 

للبحث والنقا�ش ونطرح تو�سية اأخرية.

بدايًة، فاإن عملية ا�ستهداف احلاج قا�سم �سليماين ورفيقه احلاج اأبو مهدي املهند�ش، يف 

عملية اغتيال جبانة تبنَّتها الإدارة الأمريكية ب�سكل وا�سح و�رصيح، ت�سّكل نقطة ارتكاز 

ل�رصب م�رصوع املقاومة الذي ج�ّسده ال�سهيد احلاج قا�سم، مبتابعاته اليومية وباإمداد املقاومة 

يف فل�سطني؛ و�ساأرّكز حول عالقته بفل�سطني واأترك اجلوانب الأخرى حل�رصاتكم. 

القد�ش،  باجتاه  وا�سحة  بو�سلته  كانت  فل�سطني،  اأجل  من  قا�سم  احلاج  عمل  عندما 

وكان يهدف اإىل دعم املجاهدين يف فل�سطني من اأجل حترير اأر�سهم للتخل�ش من العدو 

القتالية  العقيدة  من  وجزءاً  الإيرانية  للجمهورية  ا�سرتاتيجيًا  هذفًا  ميّثل  الذي  ال�سهيوين، 

يف فهم واإدراك القيادة الإيرانية، ل�سيما اأن ال�سهيد كان قائداً لفيلق القد�ش. وبالتاأكيد، 

فاإن هذا ال�ست�سهاد الذي اأراد العدو منه �رصب راأ�ش من روؤو�ش املقاومة وحتقيق اأهداف 

ا�سرتاتيجية عديدة، فاإنها براأيي لن تتحقق كما اأرادها العدو، لأن دم ال�سهيد احلاج قا�سم 

اأوًل، على م�ستوى اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، فاإن ا�ست�سهاد احلاج  اأداء خمتلفًا؛  اأّدى 

والعدو  الأكرب  اأمريكا-ال�سيطان  وجه  يف  الإيراين  ال�سعب  متا�سك  اأعاد  �سليماين  قا�سم 

ال�سرتاتيجي لإيران، والعدو ال�سهيوين الذي زرعه الغرب يف م�رصوٍع كبري ل�ستهداف 

كّل عاملنا الإ�سالمي، ولي�ش فقط من اأجل احتالل فل�سطني.

لذلك عندما ن�ساهد الأثر الذي نتج عن ا�ست�سهاده، فاإننا نالحظ اأن ال�سعب الفل�سطيني 
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يف داخل غزة ويف الداخل الفل�سطيني املحتل، يف ال�ستات، ويف كل العامل، كان وا�سحًا 

قا�سم  احلاج  الكبري  القائد  ال�سهيد  به  قام  ما  درا�سة  ويف  ال�ستهداف.  هذا  رف�ش  يف 

املقاومة  يد طوىل يف دعم  له  كانت  احلاج  باأن  ا�ست�سهاده  بعد  للعيان  برز  فقد  �سليماين، 

الإبداعية  الأفكار  اأو  التدريب  اأو  التكنولوجية  اأو  التقنية  النواحي  من  �سواء  الفل�سطينية، 

يف  الدائم  وح�سوره  توا�سعه  املجاهدون  منه  تعّلم  فقد  للمقاومة؛  �سليماين  قّدمها  التي 

امليدان. وبالتاأكيد، على امل�ستوى الفل�سطيني، فاإن غياب احلاج قا�سم هو غياب ج�سماين؛ 

الرحى، وهي  قطر  اليوم هي  فل�سطني  ا�ست�سهادية.  اأو  بطولية  عملية  فهو حا�رص يف كل 

اأجل ت�سكيل حلف  التطبيع من  اأُريد تفريقه، رغم عمليات  اأو�سال ما  اأن جتمع  ت�ستطيع 

عربي-�سهيوين من اأجل �رصب قوى وقدرات املقاومة مبّكراً. لذلك، عندما ذهب العدو 

ال�سهيوين اإىل الإمارات كانت له اأهداف عديدة، واأهمها ُقرب الإمارات من اجلمهورية 

وزعزعة  لالإمارات  القت�سادي  ال�ستهداف  يريد  ال�سهيوين  فالعدو  الإيرانية؛  الإ�سالمية 

الأمن فيها وبّث الفرقة داخل الإمارات وبني الإمارات واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية. 

اإن العدو ال�سهيوين يخ�سى اأن يوّجه �رصبة قا�سية لغزة املحا�رصة، والتي ُتعّد بقعة جغرافية 

�سغرية، فكيف ي�ستطيع اأن ي�رصب اإيران التي يعرف متامًا اأنه �سيدفع وجوده ثمنًا لهكذا 

خيار.

اأردنا حتديد نقاط ا�سرتاتيجية لفهم �سخ�سية القائد احلاج قا�سم �سليماين،  لذلك، فاإن 

القيادية الروحية والعرفانية واملقاومة واجلهادية، وحتى ال�سخ�سية، ل بّد من الوقوف على 

تفا�سيل كثرية. واأنا اأقرتح اأن يكون هناك لقاء دوري -اأ�سبوعي اأو �سهري- لدرا�سة هذه 

مل�رصوع  ارتكاز  نقطة  ُيعّد  الذي  القائد  هذا  الوعي حول  لن�رص  كامل،  ب�سكل  ال�سخ�سية 

الكيان  من  والتخل�ش  املنطقة  يف  الع�سكري  الأمريكي  الوجود  اإنهاء  اأجل  من  املقاومة 

ال�سهيوين.  

يف  وامل�سيحيني  امل�سلمني  بني  والتالقي  التعاون  ج�ّسد  قد  الفل�سطيني  النموذج  اإن 

والطائفية  املذهبية  الفنت  بّث  ال�سهيوين  العدو  ي�ستطع  ومل  الفل�سطيني،  الوطني  امل�رصوع 

العدو  ُيزعج  كان  املقاوم  وامل�سلم  امل�سيحي  النموذج  لأن  الداخل،  يف  الفل�سطينيني  بني 

ال�سهيوين، الذي كان يعمل على �رصب هذه اللحمة الفل�سطينية. كما اأننا ناأمل اأن ت�ستطيع 
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اأولوية  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  لإعادة  والتحديات  الواقع  فهم  الفل�سطينية  ال�سلطة  قيادة 

مواجهة التحديات يف املنطقة.

ال�سهداء  لكّل  وطوبى  املهند�ش،  مهدي  اأبو  ولل�سهيد  �سليماين  قا�سم  لل�سهيد  طوبى 

مبا  اللقاء  هذا  يخرج  اأن  تعاىل  اهلل  ون�ساأل  فل�سطني؛  حترير  طريق  على  ا�ست�سهدوا  الذين 

ينفع فل�سطني والأّمة من اأجل التخل�ش من امل�رصوع الأمريكي-ال�سهيوين يف كل املنطقة. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الأ�صتاذ علي المحطوري:

من فل�سطني اإىل اليمن، �سليماين واحد، كل الوطن. 

العزيز.  وللدكتور  باحث  ملركز  جزياًل  و�سكراً  وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم 

رحم اهلل ال�سهيد ورفيقه ال�سهيد املهند�ش. بدايًة لبّد اأن نتذكر اأن ال�سهيد �سليماين كان 

رمزاً ملرحلة اأّداها واأمتّها. ونحن، يف معتقداتنا، اأن ال�سهيد يختاره اهلل بعد اأن يكون قد اأمّت 

عمله يف الأر�ش، ويكّلف اهلل عّز وجل الآخرين ليوا�سلوا املهمة. 

هناك م�رصوع  ا�ستهدف املنطقة، وهو امل�رصوع التكفريي، الذي هو بالأ�سل م�رصوع 

اأمريكي-اإ�رصائيلي اأُلب�ش لبو�ش الإ�سالمي. اإّل اأن حموراً باأكمله ت�سّدى له، وكان ممّثل هذا 

املحور هو ال�سهيد �سليماين، الذي اأّدى دوره برباعة، وكان اأّمة تتحرك و�سط اأّمة نائمة؛ 

كان اأّمة ثائرة تتحرك و�سط اأّمة خائرة. 

�سليماين هو اإيراين املولد، اإمنا كان اإلهي الروح، م�سلم الدين، اإن�ساين النتماء، وخري 

املحتلة.  فل�سطني  اإىل  �رصارتها  وو�سلت  تاأثرياتها  امتّدت  فبه  الإ�سالمية؛  الثورة  ميّثل  من 

عا�ش ال�سهاينة رعب �سليماين؛ كل يوم كان مرعبًا لهم، لهدوئه القاتل، وكانوا يرون فيه 

اإع�ساراً. جاءت اأمريكا بامل�رصوع التكفريي لتمزيق عرى العالقة بني اأجزاء حمور املقاومة، 

ولأخذ �سوريا بعيداً عن اإيران؛ وكذلك العراق ولبنان وبقّية اأطراف املقاومة. لكن فاجاأهم 

�سليماين وواجههم باإيران على تالل اجلولن، و�سّق على الأر�ش طريقًا يعرب بالأّمة نحو 

بلوغ الهدف الأ�سمى، وهو حترير امل�سجد الأق�سى.

واأمام هذا التحّول املعجزة، تظل اأمريكا و»اإ�رصائيل« مكتويف الأيدي. قّررت اأمريكا-
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ترامب حينئٍذ ، اأن ترمي بثقلها وتتدخل بنف�سها، وعلى اأعلى امل�ستويات، لقتل �سليماين، 

الفرحة  وهذه  العرب.  وعوا�سم  اأبيب  تل  تعّم  الفرحة  وكانت  فعلتها؛  اأمريكا  وفعلت 

كانت اإ�سارة البدء نحو اإعالن التطبيع؛ �سليماين مل يعد موجوداً، وحموره م�سغول بحاله،  

فقّرروا ملء املنطقة مب�رصوع جديد بعد خيبة الرهان على اجلماعات التكفريية.

وال�سوؤال املركزي - ونحن نتحدث يف نهاية عام كان اأّوله  �سهادة �سليماين ونهايته هذا 

التطبيع -: هل �سدفة اأنه بعد مرور عام على ا�ست�سهاد �سليماين واملهند�ش مت حتريك خطة 

التطبيع؛ هذا الأمر لي�ش �سدفة.

التطبيع لي�ش للتطبيع كما ُيقال الفّن للفّن، ولكن التطبيع كلمة خمّففة لأمر اأهم واأخطر، 

هو اأنهم اليوم يذهبون اإىل مزيد من التن�سيق الأمني والع�سكري؛ اليوم يذهبون اإىل حرب 

وي�سعون اإىل حرب يف اأي وقت. اإن هذا ال�رصاع ل ينتهي اإّل بجولة حا�سمة. وكما ميّثل 

م�رصوع التطبيع حتديًا - كما تف�سل الدكتور يو�سف ن�رصاهلل والأخ العزيز - اأما اأنا فرّكزت 

اأن نطرح �سوؤاًل  اأمام اجلميع. وميكننا هنا  على حتٍد واحد هو م�رصوع التطبيع الذي برز 

اآخر: هل �سدفة اأن عا�سفة الوهم على اليمن كانت يف حينها لإعادة لل�رصعية وانتهت اإىل 

اأن جماعة العدوان على اليمن هم اليوم �سمن جماعة التطبيع مع اإ�رصائيل؟

هل هذه �سدفة؟ اأنا اأكّرر دائمًا ول اأمّل من القول اإنه لو ّكتب لعا�سفة العدوان على 

اليمن اأن تتحقق، لكان الآن اأكرب موؤمتر تطبيع مع »اإ�رصائيل« ُيعقد يف العا�سمة �سنعاء.

اأن  �سنعاء هذه التي برزت بثورتها واأمل وحيوية وعنفوان �سعبها، لو ُكتب للعدوان 

ينّفذ �سيئًا واأن ي�سل اإىل �سنعاء، لكان مت التطبيع، ولراأيتم هذا امللعون اللعني نتنياهو يتجّول 

يف اأزّقة و�سوارع �سنعاء القدمية.

اليمني،  القيادة وال�سعب  اأوًل واأخرياً، وحكمة  ولكنهم ف�سلوا، بف�سل اهلل عّز وجّل 

وت�سافر اجلهود القوى املقاومة. 

فال بّد لروح �سليماين يف كل الأحوال اأن تظّلل كل �سعوب وقوى حمور املقاومة. 

اأن  لإظهار  املقاومة  فر�سة ملحور  ميّثل  فاإنه كذلك  التطبيع حتديًا،  م�رصوع  ميّثل  وكما 

اأمريكا وال�سهاينة يقتلون حتت مظلة واحدة، واأن تلك املظّلة لن تواجه اإّل بروؤية واحدة، 
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�سليماين؛  املقاومة، وبروحية  املكّونات وال�سعوب: حمور  بتكامل جهود  تنفيذها  يجري 

ول بّد اأن يكون �سعار املقاومة اأنه كما كان مقلقًا لهم حيًا يجب اأن يبقى �سليماين مزعجًا 

لهم �سهيداً. اأ�سكركم واأ�سكر لكم اإتاحة هذه الفر�سة، ورحم اهلل �سليماين واملهند�ش وكّل 

�سهداء حمور املقاومة، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

الأ�صتاذ محمد �صري

�سليماين  قا�سم  ال�سهيد  الذكرى:  هذه  يف  لل�سهداء  والتحّية  باحث،  ملركز  اأوًل  حتّية 

وال�سهيد اأبو مهدي املهند�ش ورفاقهما. مل تكن ال�سهادة يومًا، ل �سّيما للقادة يف م�سريتنا، 

اإن �ساء اهلل، لأن هذه القرابني لبّد اأن  اإّل عنوانًا للمزيد من الب�سائر ون�رص جديد يتحقق 

توؤتي اأُكلها، وهي بعني اهلل-وما كان بعني اهلل ينمو - على قول �سيخ �سهداء املقاومة.

كّلنا كّنا نعرف ال�سهيد قا�سم �سليماين، لكن حتى من يعرفه مل يكن يعرفه حق املعرفة 

كما تبنّي له لحقًا. فبعد �سهادته اكت�سفنا هذا ال�رّص العظيم، هذا القائد الفذ املبدع املجاهد 

العرفاين الإلهي والولئي لقائده و�سّيده، قائد هذه الثورة املباركة.

هنا  واأريد  ومناق�سته كماهو.  الواقع  لبلورة  نتطلع  فاإننا  بحثي،  مركز  وطاملا نحن يف 

البحث.  افتتاحية هذا  يو�سف يف  الدكتور  اأثارها  التي  الق�سايا  بع�ش  ال�سوء على  ت�سليط 

اأق�سى درجات  ترامب  املقاومة واجهت يف عهد  الإ�سالمية وحمور  اإن اجلمهورية  اأوًل، 

الغلو والتغّول ال�ستعماري يف اأق�سى درجاته، ويف اأق�سى وقاحته، ويف اأق�سى درجات 

مّر  الأمريكي على  ال�ستعمار  املتوفرة لدى  ال�سغط  اأق�سى عنا�رص  ا�ستخدام  العدوان، مع 

املقاومة و�سمدت  التغّول، �سمد حمور  ال�سابقة. ومع هذا  الإدارات  قيا�سًا بكل  تاريخه 

اجلمهورية الإ�سالمية، ومل نلم�ش اأي تراجع؛ بل على العك�ش، ازداد املحور قّوة و�سالبة 

و�سموداً يف مواجهة هذه ال�سغوط، دون اأن يقّدم اأي تراجع اأو تنازل. بل على العك�ش، 

هو يف كثري من املواقع حّقق تقدمًا، ومل�سنا تقدم  م�سرية الثورة الإ�سالمية وخمتلف حماور 

واإىل  العراق  اإىل  فل�سطني  اإىل  لبنان  اإىل  اليمن  من  �سلبة،  �سامدة  ظّلت  والتي  املقاومة، 

�سوريا. لكن هذا ل يعني اأن ل ن�سري اإىل بع�ش الق�سايا، والتي اأّدت اإىل تزايد جراأة ترامب، 

يف ال�سنوات الأخرية، وامل�سي يف وقاحته اإىل حّد اإعالن امل�سوؤولية ر�سميًا عن ا�ستهداف 
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ال�سهيد �سليماين. وبغ�ّش النظر عن عملية ال�ست�سهاد بحّد ذاتها، لأن ال�سهادة يف م�سريتنا 

يف  ال�سهادة  تغيب  فعندما  م�سكلة؛  يف  نحن  وبدونه  طبيعي،  وعمل  يومي،  عمل  هي 

مواجهة مع الأعداء يجب اأن نبحث عن ال�سبب. لكن مع اإعالن ترامب اأنه هو �سخ�سيًا 

الإ�سالمية  اجلمهورية  توهني مكانة  ال�ستفزاز وملحاولة  مبثابة  القتل، كان  اأمر  اأ�سدر  من 

يف العامل. واأعتقد اأن هذا ال�سيناريو، با�ستخدام اأق�سى ال�سغط ال�رصيح واملبا�رص والتهويل 

باحلروب املدّمرة، ترافق مع م�رصوع التطبيع وم�رصوع �سفقة القرن، �سمن خّطة حمكمة.

ويبدو اأنهم مل�سوا اأن هذه ال�سيا�سة نافعة، اأننا يف ال�سنوات الأخرية -كمحور- ارت�سينا 

منطق الردع والردع املقابل كاإجناز لنا، وهو اإجناز اأتاح لنا اأن نبني قدراتنا، ولكّننا افتقدنا 

عن�رص ال�ستباك اليومي مع العدو. مل يعد هناك ا�ستباك، با�ستثناء ما يجري يف اليمن اأو يف 

العراق ويف لبنان طبعًا؛ هناك عمليات ردع متبادل تتحرك وفقًا لأعمال رد الفعل فقط؛ 

فالعدو الإ�رصائيلي - حتديداً يف ال�سنوات الأخرية- ما بعد عام  2014 )حرب غزة( وعام 

2006 على لبنان، وما بعده حرب �سوريا، عمليًا هو متفرّغ كليًا لإعادة النظر، ولرتميم 

الثغرات التي اأ�سيب بها بعد حروب غزة وحرب 2006؛ فهو يعمل ليل نهار على ترميم 

قّواته وعلى اإدارة املناورات وعلى تطوير قدراتها الع�سكرية على مدى �سنوات، ونحن اأي�سًا 

ن�ستفيد من هذا الوقت لتنمية قدراتنا. لكنه على م�ستوى الإ�رصاف هو متفّرغ ل�ساحتنا، 

التفّرغ لإ�سغالنا يف �ساحاتنا  العربي، ومع  العامل  افتتاح �ساحات جديدة يف  ويعمل على 

�ساحاتنا؛  املوجودة يف  اخلروقات  من خالل  �سوريا،  اإىل  لبنان  اإىل  العراق  من  الداخلية، 

واأعتقد اأن هذا الو�سع يحتاج اإىل اإعادة نظر. يجب اإ�سغال العدو من الداخل، من قلب 

ال�سفة؛ وكاأننا - اإىل حد كبري - ارت�سينا اأن ال�رصاع مع العدو هو �رصاع حروب، واأننا 

بانتظار احلرب فقط ليعود ال�رصاع؛ وهذه القواعد لي�ست مل�سلحتنا التي يجب اأن تكون 

�ساحات اإ�سغال لي�ست مرتبطة برد فعل؛ اأ�ساًل نحن يف حرب دائمة، مع حرب وجودية 

وكياين.  وجودي  معه  ال�رصاع  فعل،  برّدات  مرتبطًا  لي�ش  معه  وال�رصاع  العدو،  هذا  مع 

يجب اأن يبقى هذا العدو من�سغاًل وقلقًا لكي يخّفف من حّدة اندفاعه للعمل يف �ساحاتنا. 

اأين الفعل الذي ي�سغله دائمًا بال�ستباك؟ هذا ال�ستباك مطلوب حتى مع الأمريكي. الردع 

املتبادل اإجناز، لكن عندما ن�ستفيد نحن من الوقت، فالعدو اأي�سًا ي�ستفيد يف فرتة الهدوء. 
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لأن  قدراتنا،  من  اأكرث  الوقت  من  لال�ستفادة  رمبا  قدرات  وعنده  فقط،  يراقبنا  ل  والعدو 

موازين القوى لي�ست متكافئة مع العدو يف العلوم والتكنولوجيا، يف ال�ستخبارات، يف 

العالقات، ويف اأو�ساعنا الداخلية قيا�سًا باأو�ساعه الداخلية وعالقاته اخلارجية، يف املوقف 

الدويل اجتاهه، ويف النحدار العربي القائم حاليًا باجتاه التطبيع مع الكيان الغا�سب.

بني  »املعركة  منطق  اإىل  ن�ستكني  ل  حتى  اإليها  اللتفات  ينبغي  ق�سية  هذه  اأن  اأعتقد 

العدو. واإذا كّنا نحن غري معنيني  يبدوؤها هو  الذي  الأحيان  احلروب«، والتي يف غالب 

بالبدء، فاإنه يجب مراجعة هذه امل�ساألة، وعدم ربط النزاع بالرد، لأن انتظار الرد يرتك اأثراً 

نف�سيًا �سلبيًا؛ فاأن ُنلزم اأنف�سنا بردود على اأي عمل اإ�رصائيلي، هذا لي�ش بالأمر املعنوي، لأن 

هذا ال�رصاع لي�ش معركة فعل ورّد فعل؛ ف�سقوط ال�سهداء اأمر طبيعي، ويف جتربتنا، �سواء 

ُملزمني  القادة �سقطوا مل نكن  ال�سهداء  املقاومة، كم من  اأو جتربة  الثورة الإ�سالمية  جتربة 

بربط املو�سوع بالرد. املواجهة مع هذا العدو هي معركة وجودية، ولي�ست معركة لأن 

فالنًا ا�ست�سهد.

كما يجب عدم التقّيد بالزمان واملكان. فاحلمد هلل اأن الأهداف الأمريكية من الغتيال 

مل تتحقق، لأن امل�سرية م�ستمرة. ومن يقراأ الواقع الإقليمي والواقع الدويل يف ظل اإدارة 

ا�ستمراره  وعلى  ثباته  وعلى  املقاومة  حمور  �سمود  على  القّبعة  يرفع  �سوف  فاإنه  ترامب، 

ال�سهيد قا�سم  اإن  الروح الإلهية والتفاوؤل املطلق.  العن�رص الأ�سا�ش هي  يف املواجهة، لأن 

العدو  اآ�سيا، فواجه دوًل كما واجه  اإىل قلب  اليمن  ميتد من جنوب  �سليماين ر�سم حموراً 

ا�ستطاع  وقد  حمورنا؛  وعلى  منطقتنا  وعلى  اأّمتنا  على  الوجودي  والتهديد  التكفريي 

يعني هذا المتداد جغرافيًا وتاريخيًا،  لبنان، وما  اإىل  بناء مراكز ثقل حقيقية من طهران 

وبالقوى الع�سكرية والب�رصية. واإن وجب طرح تو�سية اأ�سا�سية، فهي حول اأهمية تفعيل 

هذا الت�سبيك القت�سادي امل�سلحي بني هذا املحور- لبنان، �سوريا، العراق، اإيران- الذي 

من �ساأنه تغيري وجه املنطقة وحتى وجه العامل. بعد ال�سهيد �سليماين علينا ا�ستكمال هذا 

املحور الذي ر�سمه، من خالل اإن�ساء توازن �سيا�سي، اقت�سادي، ع�سكري، اأمني، لأن هذه 

القوى جمتمعة تك�رص التوازن لي�ش فقط مع العدو الإ�رصائيلي، بل مع كل اأدوات امل�رصوع 
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الأمريكي يف املنطقة؛ فهذه هي الأولوية املطلقة التي يجب العمل عليها يف حمور املقاومة، 

وحينها - على حد اعتقادي - لن نحتاج اإىل الكثري من املعارك.

الأ�صتاذ يو�صف فريج

نعي�ش  ونحن  خ�سو�سًا  الكرمية،  الدعوة  هذه  على  للمركز  �سكراً  و  عليكم،  ال�سالم 

بها  متّر  التي  الأحداث  تعاين يف جممل  �سورية  اإن  ورفاقه.  �سليماين  قا�سم  ال�سهيد  ذكرى 

وتهّمنا  عام،  ب�سكل  املنطقة  تهم  ق�سايا  عدة  عن  اأتكّلم  اأن  بداية  يل  ا�سمحوا  املنطقة. 

فهناك جبهة عري�سة  يت�سح؛  بداأ  املنطقة  ال�رصاع يف  اأن  �سك  ك�سعوب عربية حتديداً. ل 

من الدول الإقليمية والغربية تدعم التطبيع مع العدو الإ�رصائيلي، بع�سها جهراً اأو بالعلن، 

وبع�سها �رصاً يف مواجهة جبهة حمور املقاومة احلا�سنة للمرّبع الذهبي، من طهران و�سوًل 

اإىل بريوت مروراً بالعراق، والتي ما زالت �سامدة يف وجه الإجراءات وحمالت ال�سغط 

والتهديد.

اإن ما تعر�ست له �سوريا يف الآونة الأخرية، وما تكّبدته من دمار وخ�سائر، كجي�ش 

وهذا  »اإ�رصائيل«؛  مع  التطبيع  �سد  والعملي  املبدئي  موقفها  ب�سبب  كان  و�سعب،  ودولة 

بالطبع اأحد اأبرز التحديات التي يواجهها حمور املقاومة. فمنذ البداية املوؤامرة على منطقتنا 

اأوجز  اأن  ا�سمحوا يل  الأردن، وم�رص.  لبنان،  �سوريا،  الطوق:  تفكيك دول  كان هدفها 

بانوراما �رصيعة ملا تعر�ست له هذه املنطقة. 

كان اتفاق كامب ديفيد اأوًل، الذي اأخرج م�رص من دائرة دول الطوق ومن ال�رصاع 

منوذجًا  و�سنعت  التحرير  منظمة  اأخرجت  التي  اأو�سلو  اتفاقية  وكانت  »اإ�رصائيل«؛  مع 

الت�سوية ولإجها�ش املقاومة والتن�سيق  �سهيونيًا واأمريكيًا، مموّلً عربيًا، لتحمي موبقات 

الأمني، والتمّدد عرب الأردن وتوجيه ال�رصبات ملحور املقاومة واملد القومي؛ فكان اتفاق 

من  العراق  اأخرج  ثم  الإ�رصائيلي،  العدو  مواجهة  من  الأردن  اأخرج  الذي  عربة  وادي 

العمق العربي ال�سرتاتيجي، والذي اأ�سبح مبثابة م�رصح عملياتي يهّدد �سوريا من ال�رصق، 

خ�سو�سًا بعد عام 2003. ويف العام 2005، قِتل رفيق احلريري يف لبنان متهيداً لالنق�سا�ش 

العربي  اجلي�ش  لإخراج  اللبناين  ال�سعب  تاأليب  هي  التالية  اخلطوة  وكانت  �سوريا،  على 
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ال�سوري وال�ستفراد بلبنان والعتداء عليه، ولتكون �سوريا هي الهدف التايل. لكن لبنان 

انت�رص يف حرب متوز 2006 بف�سل املقاومة البطلة، املدعومة -وهذا لي�ش �رصاً- من �سوريا 

الأمريكية  ال�سيطرة  من  للتحّلل  الن�رص  هذا  هّياأ  طبعًا،  الإيرانية.  الإ�سالمية  واجلمهورية 

ال�سورية،  ال�سمود والنت�سارات  امللّونة«، وعّزز  الرو�سي«، و»الثورات  »الدّب  واإيقاظ 

الظروف ل�سمود غزة  القطب دوليًا وهّياأ  اأحاديّة  بالهيمنة  ال�سني -  ثبات  واأطاح - مع 

اأتى الدور على �سوريا بعد اعتقاد العدو الأمريكي باأن الظروف  يف عام2009؛ ومن ثم 

والداعمة  لل�سمود  كقلعة  وبدورها  فيها  بالنظام  لالإطاحة  نا�سجة  اأ�سبحت  املو�سوعية 

الأوىل للمقاومة مع اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية. ولو انهزمت املقاومة يف لبنان يف العام 

2006 لنك�رصت �سوريا، ودخل الوطن العربي يف نفق التبعية للهيمنة ال�سهيو-اأمريكية يف 

املنطقة. وهذا مل يح�سل طبعًا بف�سل دعم �سوريا واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية. 

فما الذي �سنعه ال�سمود الأ�سطوري لل�سعب ال�سوري على امل�ستوى العربي؟

اأ�سبح هناك حمور للمقاومة يزداد قّوة ومنعة كل يوم، ويدفع العدو ال�سهيوين لالنح�سار 

والختباء خلف جدران عازلة، وحمى العراق من التفكك ومن الحتالل والغزو، ومّكن 

ال�سعب اليمني من ال�سمود وهزمية امل�رصوع ال�سهيوين - الأمريكي الذي تنّفذه ال�سعودية 

والإمارات. اأّما على ال�سعيد الدويل، ففتح املحور بّوابات النفوذ الرو�سي، ودعم �سوريا 

�سنغهاي ودول  بناء منظمة  واأ�سهم يف  �سوريا،  تركيا على  اأمريكا، و�سّد خطر  يف وجه 

الهيمنة  اإنهاء  خطوات  اأول  ب�سورية  املتعلق  وال�سيني  الرو�سي  الفيتو  كان  الربيك�ش. 

بداية  فمنذ  الإيرانية،  الإ�سالمية  اجلمهورية  اأما  العامل.  على  القطب  اأحاديّة  الأمريكية 

الأزمة دعمت احل�سد ال�سعبي املكّون من طيف وا�سع من اأبناء ال�سعب العراقي، ودعمت 

دليل؛  خري  هو  �سوريا  ودعم  املقاومات،  كل  دعم  عن  تتواَن  ومل  و�سوريا،  وغزة  اليمن 

اإيران من اخلارطة اجليو-�سيا�سية، حل�سلنا على مناخ وحميط عربي داعم للعدو  فلو عزلنا 

الإ�رصائيلي، با�ستثناء �سوريا واملقاومة يف لبنان وفل�سطني. ولو عزلنا �سوريا، حل�سلنا على 

املد  ريح  واأ�سبحت يف مهب  املقاومة  ولتيتمت  باملطلق،  ال�سهيوين  للعدو  مرتهن  مناخ 

ال�سهيوين – الأمريكي - الرجعي العربي، ولرتاجع الدور الرو�سي وازدادت الإمربيالية 
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�رصا�سة، وامتّدت اإىل تخوم اأمريكا اجلنوبية، واجتاحت وطننا العربي ودول اآ�سيا، ولتغرّي 

وجه العامل.

 لذلك، نقول اإن اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية و�سوريا واملقاومة ميّثلون العدو احلقيقي 

للعدو ال�سهيوين والأمريكي، ومن ل يرى اأو يعرف ذلك عليه اأن يعيد النظر اآلف املّرات 

يف قراءة ال�سيا�سة والتاريخ واجلغرافيا. 

ا�سمحوا يل هنا اأن اأ�سري اإىل درا�سة مهمة جداً ن�رصها اأحد مراكز بحوث الأمن القومي 

الإ�رصائيلي، وعنوانها الأ�سا�سي اأن »حرب ال�سمال« املقبلة �ستكون مدّمرة، بالتزامن تقريبًا 

مع الذكرى ال�سنوية الأوىل ل�ست�سهاد القائد قا�سم �سليماين والقيادي يف احل�سد ال�سعبي 

العراقي ال�سهيد اأبو مهدي املهند�ش. ولي�ش �سدفة اأي�سًا اأن يرتبط م�سمون هذه الدرا�سة 

حول الأخطار التي �ستهّدد »اإ�رصائيل« يف اأي حرب مقبلة مع مدر�سة احلاج قا�سم �سليماين 

التي زرعها يف ع�سب حمور املقاومة، من تكتيكات واأ�ساليب، ملواجهة العدو الإ�رصائيلي. 

اإّل اأن يربط هذه  يف الواقع، ومن الناحية العملية، ل ميكن لأي متابع ميداين وع�سكري 

التكتيكات وطريقة قتال املقاومة الوطنية يف لبنان يف اأي حرب مقبلة �سد »اإ�رصائيل« مبا 

املقاومة،  حمور  اأطراف  من  اأ�سا�سي  كطرف  املقاومة،  لهذه  �سليماين  قا�سم  ال�سهيد  قّدمه 

لنا  لبّد  وهنا  الإ�رصائيلي.  العدو  مبواجهة  الأخري  معركة  يف  قتالية  وتقنيات  خربات  من 

اأوًل، تكرمي ال�سهيد �سليماين يف ذكرى ا�ست�سهاده، من  اأن ن�ستخل�ش نقطتني رئي�سيتني: 

خالل تذكري اجلميع بقيمة الدور الذي اأّداه يف ال�رصاع �سد »اإ�رصائيل«، واأنه من امل�ساهمني 

الأ�سا�سيني يف نقل املعركة �سد ال�سهاينة من م�ستوى �سعيف ل ميتلك قدرات املواجهة 

اإىل م�ستوى متقّدم يف امتالك القدرات والإمكانيات، و�سوًل اإىل م�ستوى قادر على ردع 

من  املقاومة  حمور  اأ�سبح  م�ستوى  اإىل  اآخر،  ومبعنًى  رعب؛  توازن  معادلة  وفر�ش  العدو 

خالله لعبًا موؤّثراً وقويًا، ميلك املبادرة ويخلق الفعل، ولي�ش فقط لعبًا يتلقى ما يقّرره 

العدو ويت�رصف كرد فعل. ثانيًا، ل بّد من الت�سويب يف ذكرى ا�ست�سهاد قا�سم �سليماين، 

ب�سكل عام، على الأمريكيني والإ�رصائيليني، باأن اغتيال القائد �سليماين، ملا ميّثله يف حمور 

املقاومة، اأو اغتيال اأي قائٍد اآخر من هذا املحور، لن يغرّي �سيئًا لناحية تراجع واإ�رصار هذا 

املحور يف املواجهة الثابتة �سد »اإ�رصائيل«، ككيان غا�سب لالأر�ش واملقّد�سات. واأ�سبح 
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م�ستحيلة.  بل  ل  ال�سعوبة،  غاية يف  باتت  وهزميته  املحور  هذا  مواجهة  اأن  الوا�سح  من 

لذلك مل يبَق لدى هذه الدول املجرمة اإّل اأ�سلوب الغتيالت لرجال هذا املحور وعلمائه؛ 

واأتت جرمية اغتيال ال�سهيد العامل النووي حم�سن فخري زادة يف هذا ال�سياق، حيث كان 

اأبعاد عملية الغتيال  الإ�رصائيلي. ومن  العدو  ال�رصاع مع  بارز وحموري يف  لل�سهيد دور 

اأنها مل ت�ستهدف قائداً ع�سكريًا اأو قائد قّوة يف احلر�ش الثوري وح�سب، واإمنا ا�ستهدفت 

نهجًا وجديداً وخمتلفًا يف تكتيك القتال وا�سرتاتيجية متطورة يف قدرات املواجهة. ومن 

هذه القدرة التي رّكز عليها العامل النووي، مواجهة »اإ�رصائيل« بعدد كبري من ال�سواريخ 

والقذائف بطائرات م�سرّية بدون طّيار، اإىل تاأهيل املجموعات اجلهادية املقاومة لدخول 

اإىل �رصب  اللبنانية،  واحتالل امل�ستوطنات الإ�رصائيلية ومواقع حيوية بالقرب من احلدود 

وب�سكل  جهات،  عدة  من  م�سرّية  وبطائرات  الدقيقة  ال�سواريخ  باآلف  الداخلية  اجلبهة 

متوازن، من لبنان و�سوريا والعراق، واإمكانية ان�سمام حركة اجلهاد الإ�سالمي وحما�ش؛ 

اإ�سافة لتعاظم دور املقاومة على احلدود مع فل�سطني املحتلة عرب اجلولن. هذا النهج الذي 

العدو  اأ�ساب  املقاومة،  قادة حمور  بال�سرتاك مع  اإر�سائه  �سليماين يف  قا�سم  ال�سهيد  اأ�سهم 

الإ�رصائيلي يف مقتل، من خالل حمطات عدة، اأّولها عمليات املقاومة ومعركة حترير لبنان 

التي ُتّوجت باندحار العدو من اأر�سه عام 2000، حيث كان لب�سماته الكثري، كما بالن�سبة 

اإىل  املعركة  نقل  �سليماين من  ال�سهيد  قّدمه  فل�سطني وغزة، وما  املقاومة يف  اإىل عمليات 

م�ستوى متقدم جداً.

ويف �سوريا، كان لل�سهيد، كقائد لف�سائل حمور املقاومة، دور اأ�سا�سي يف دعم الدولة 

واجلي�ش مبواجهة احلرب الإرهابية، والتي كان الهدف منها �رصب العمود الفقري ملحور 

املقاومة. اإ�سافة للدور املهم الذي قام به يف العراق ال�سقيق، والذي جاء يف اإطار �سمود 

اأن  اإّل  اإليها »اإ�رصائيل«. واأخرياً، ل ميكننا  العراق واإبعاده عن ال�رصذمة التي كانت ت�سعى 

نقول اإن ال�سهيد قا�سم �سليماين �سّكل مدر�سة �ستبقى حّية يف فكر ونهج املقاومني، وهي 

�ست�ستمر وتتناقلها اأجيال حمور املقاومة يومًا بعد يوم. ويف احلقيقة، ويف ذكرى ا�ست�سهاد 

القائد �سليماين، نحن ك�سوريني كّنا قريبني من هذا القائد-الرمز، الذي قاد معارك بطولية، 

من اجلنوب ال�سوري اإىل اأق�سى ال�سمال، و�سهدت له ال�ساحات، �سواء يف البادية ال�سورية 
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اأو يف دير الزور وحميطها، وخ�سو�سًا التي كان الهدف منها �رصب توا�سل املقاومة العراقية 

والقوات ال�سورية، والو�سول اإىل احلدود ال�سورية والعراقية؛ فكان له دور بارز جداً يف 

�سمود القوات ال�سورية واحل�سد ال�سعبي على حدود البلدين، وجناحهما يف طرد اجلحافل 

والعراق. ويف  �سوريا  املقاومة يف  لتحارب  كّل حدب و�سوب  من  اأتت  التي  الإرهابية 

ذكرى ا�ست�سهاد القائد �سليماين، ل بّد اأن ننحني، ك�سوريني، اأمام املقاومني على امتداد 

ال�ساحات من طهران اإىل املرّبع الذهبي )العراق واليمن و�سوريا ولبنان( واأمام الدماء التي 

مت تقدميها؛ ونحن على يقني اأن النت�سار هو العنوان القادم لهذه الأّمة؛ و�سكراً لإدارة هذا 

املركز القّيم.

الدكتور ح�صام مطر

بل  بال�سعف،  مرتبطة  غري  حتديات  يواجه  �سوف  يتقّدم  م�رصوع  اأي  احلال،  بطبيعة 

بالواقع ال�رصاعي الذي نواجهه مع الوليات املتحدة الأمريكية.

�سّميت  التي  احلملة  املقابل  يف  وكانت  الإجنازات،  من  مبجموعة  املقاومة  حمور  قام 

بحملة ال�سغوط الق�سوى هي اأق�سى ما ميكن للطرف الآخر اأن يقوم به يف املرحلة املا�سية.

مرتبطة  حتديات  حماور:  ثالثة  اإىل  املقاومة  حمور  اأمام  الراهنة  التحديات  جتزئة  وميكن 

بالردع، حتديات مرتبطة باملنع، وحتديات مرتبطة با�ستكمال البناء.

*اأوًل: التحديات املرتبطة بالردع: بدايًة، نحن بحاجة لبنا ردع اأمني مبواجهة العدو 

الإ�رصائيلي، لأن الإ�رصائيليني متكنوا يف ال�سنوات الأخرية من حتقيق فجوة اأمنية مع قوة املقاومة 

من خالل تنفيذ مناورة على ال�سعيد الأمني، متكن من خاللها من ا�ستهداف �سخ�سيات 

مفتاحية ملحور املقاومة. وقد نّفذ حزب اهلل نوعًا من الردع، وذلك برتميم الفجوة الأمنية 

بالردع الع�سكري، عندما قال اإن اأي ا�ستهداف اأمني �سرنّد عليه بعمل ع�سكري، فحّقق 

نوعًا من التوازن والردع. وباعتقادي، اأن الفجوة التي حّققها الإ�رصائيليون ترتبط اأ�سا�سًا 

باملو�سوع التكنولوجي؛ فهم اأطلقوا اأقماراً ا�سطناعية متقدمة جداً، وا�ستخدموا الذكاء 

واحلوا�سيب  الهواتف  من  املعلومات  جمع  خالل  من  عالية،  بكفاة  امل�ستخدم  ال�سناعي 

اإىل  بالإ�سافة  املعلومات،  من  هائل  كم  حتليل  ي�ستطيعون  هم  واأي�سًا،  اأجهزة.  وزرع 
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اأن  يجب  املقاومة  حمور  اإذاً،  العامل.  ويف  املنطقة  يف  ال�ستخبارات  اأجهزة  مع  عالقاتهم 

يعالج مو�سوع الفجوة التكنولوجية من خالل مواكبة التقنيات املتطورة التي ي�ستخدمها 

العدو. واأي�سًا، يجب تطوير املوؤ�س�سات كي ي�سبح ا�ستهداف الأفراد اأقل. والنقطة التالية 

هي احلفاظ على الردع الع�سكري من خالل موا�سلة بناء القدرات الهجومية، واأن تكون 

متال�سقة اأو متكاملة مع تلك املوجودة يف �سوريا وفل�سطني، ولحقًا يف العراق واليمن.

اإىل  الو�سول  من  التطبيع  م�سار  منع  يجب  بدايًة  باملنع:  املرتبطة  التحديات  *ثانيًا: 

اأهدافه. واأهداف م�سار التطبيع هي:  بناء �سبكة اقت�سادية – تكنولوجية - �سيا�سية تعزل 

من خارجها؛ عزل قوى املقاومة، واأثر نف�سي باإحباط �سعوب املقاومة. اإن الرّد على م�سار 

التطبيع ُيطّبق عند تعزيز التكامل القت�سادي، وبناء �سبكات التعاون التكنولوجي واملعريف 

والأكادميي بني قوى حمور املقاومة لإبطال اأهداف م�سار التطبيع، ودمج املطبعني �سمن 

دائرة الردع. وقد اأ�سبح لليمن دور مهم بعد اخلطوات الأخرية؛ فبعد ظهور املقاومة يف 

اليمن بات هناك �سغط على املطِبّعني يف حال ذهبوا اإىل خيارات خاطئة، فبات مو�سوع 

يليه  اإىل منع عودة »داع�ش« وما  اأمر �رصوري جداً. بالإ�سافة،  اليمن  تطوير املقاومة يف 

اأن خمّيمات  الأمريكي ماكينزي  الع�سكري  القائد  حيث هناك عدة موؤ�رصات؛ فقد �رّصح 

اأهمية  تاأكيد  منه  ُيراد  اآخر  ما، وجزء  واقعًا  يعك�ش  وهذا  للتجنيد،  بوؤرة  باتت  الالجئني 

وجود الأمريكي اأمام العامل يف �سوريا والعراق. 

املقاومة داخل  بناء م�رصوعية  العناوين: بدايًة:  البناء. هناك جمموعة من  ثالثًا: موا�سلة 

للنا�ش  اليومية  اإىل امل�سالح الجتماعية  اأنه يجب اللتفات  الدول يف املنطقة، وهذا يعني 

املقاومة،  النا�ش بجدوى  اإميان  اأي�سًا، يجباأن نحافظ على  الإيديولوجي.  البعد  اإىل  اإ�سافًة 

وربط اأهمية وجود املقاومة مب�سالح النا�ش اليومية، �سواء الأمنية اأو ال�ستقاللية اأو املعي�سية. 

لذا يجب اأن ي�سبح خلطاب قوى املقاومة بعد اجتماعي، يف ظل �سيا�سات اجتماعية تلحظ 

امل�رصوعية  العمل على  املهم  اإذاً، من  الهوياتية.  النق�سامات  لرتطيب  فقراً  الأكرث  الفئات 

ال�سعبية، والتكّيف مع توجهات الإدارة الأمريكية اجلديدة، وبناء حتالفات اإقليمية ودولية 

اأو�سع، مع تركيا وغريها، لتعزيز هام�ش املناورة لدينا وتاأمني عمق اجتماعي لنا ومبا يخّفف 

من حّدة اخلالفات املذهبية والطائفية. واأخرياً، يجب ال�ستجابة بكفاءة لتطّور اأدوار بع�ش 
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القوى الدولية، مثل ال�سني ورو�سيا، يف املنطقة؛ وهذه فر�سة يجب التعامل معها بكفاءة 

لتكون لدينا م�سالح م�سرتكة، ونكون اأقوياء اإزاء القوى الأخرى، ون�ستطيع فر�ش جزء من 

م�ساحلنا على هذه القوى.

الأ�صتاذ محمد خواجه:

اجلهادية  �سريته  متابعة  خالل  ومن  �سليماين،  قا�سم  اجلرنال  ا�ست�سهاد  مو�سوع  يف 

والن�سالية، اأنا اأعتقد اأن م�سرية حياته حّولته اإىل رمز؛ فهو ميلك العقل املخطط وال�سالبة 

حيث  العظماء،  القادة  �ساأن  من  وهذا  فر�سة؛  اإىل  التحّدي  حتويل  على  والقدرة  واجلراأة 

حتّول �سليماين اإىل اأيقونة ُتلهم جميع اأحرار وثّوار العامل. لن اأتو�سع يف احلديث عّما فعلته 

ُبنيته املاأزومة.  قوى املقاومة، فالإجنازات عديدة، والعدو يراكم عنا�رص القوة من خارج 

ولالأ�سف، فاإن البنى العربية املرتهلة واملنهارة ك�سفت الكثري من العالقات التي كانت خفّية 

على العامل. واليوم، القوى الرمادية ماأزومة، لذا يجب علينا اأن نفّت�ش عن اآليات جذب 

لها. 

قامت  التي  الإجنازات  اأهم  من  ال�سهيوين.  م�رصوعه  ُبنية  يف  اليوم  ماأزوم  الإ�رصائيلي 

بها املقاومة اأنها حّولت اجلي�ش القائم على فكرة الهجوم املبا�رص، الذي كان يومًا ُي�سّمى 

بـ«الـجي�ش الذي ل ُيقهر«، يقف عاجزاً اأمام اأبواب غّزة، التي حتّولت اإىل خمرز يف خا�رصة 

الكيان الإ�رصائيلي؛ ناهيك عن لبنان الذي ا�ستطاع، بف�سل املقاومة، عام 2000 و2006، 

اأن يخلع خملبًا من املخالب الثالثية للم�رصوع ال�سهيوين القائم على ثالث ركائز: الهجرة، 

ا�سطر  الإ�رصائيلي  ولكن  م�ساحات،  تو�سيع  اإىل  حتتاج  الهجرة  وال�ستيطان.  التمدد، 

لتجعلها   2006 حرب  اأتت  ثم  �سعبًا؛  التمدد  فبات   ،2000 عام  لبنان  من  اخلروج   اإىل 

م�ستحيلة. هذا ل يعني اأن اجلي�ش الإ�رصائيلي ل ي�ستطيع ال�سيطرة على غزة اأو بريوت؛ لكن 

ال�سوؤال هنا: ما هي الكلفة؟ وحتى متى ي�ستطيع ال�ستمرار؟ هنا تكمن اأهمية املقاومة. يف 

البداية كان الإ�رصائيلي يدخل اإىل قرية ما فُيحدث رعبًا، ما يوؤّدي اإىل �سّل القوى. اأما الآن، 

فدخوله اإىل اأي مكان يحّفز القوى املقاومة على التحرك؛ لذا هو يلجاأ الآن اإىل ا�سرتاتيجية 

ال�رصبات عن ُبعد، اإن على اجلبهة ال�سورية اأو غريها. 



درا�سات باحث
حلقة نقا�ش خا�سة يف الذكرى ال�سنوية لغتيال قا�سم �سليماين - الأبعاد والتحديات -

162 69 1442هـ ـ العدد   - 2021 خريف 

ت�ستفّزنا لإدخالنا يف �سدام مبا�رص  ترامب  اإدارة كاإدارة  املا�سية، وبوجود  الأ�سهر  يف 

كان �سريتّد علينا بخ�سائر كبرية، مار�ست اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ا�سرتاتيجية ال�سرب؛ 

ال�سرتاتيجي  بالردع  ال�سرب  ا�سرتاتيجية  ا�ستبدال  اأ�سهر يجب  ب�سعة  بعد  اأنه  اأعتقد  لكنني 

القائم على قواعد ال�ستباك: �رصبة، تقابلها �رصبة كما فعلت املقاومة يف لبنان؛ ما و�سلت 

املقاومة اإليه عامي 2000 و2006 كان نتيجة تراكم ا�ستباكي؛ عام 1981 خا�ست املقاومة 

اأما  النار.  اإطالق  الإ�رصائيلي وقف  بعدها  اأيام، طلب  ا�ستباكًا �ساروخيًا عدة  الفل�سطينية 

الآن، فقد تطورت املقاومة يف اجلبهة اللبنانية واجلبهة ال�سورية؛ ورغم اأن املقاومة مل ترّد 

املقاومة  الرد.  من  مربكًا خائفًا  بقي  الإٍ�رصائيلي  اأن  اإّل  �سوريا،  متّت يف  عملية  اآخر  على 

اللبنانية واجلي�ش ال�سوري ي�سّكالن اجلبهة ال�سمالية، خا�سة بعد �سعف الوجود التكفريي 

يف �سوريا.

من جانب اآخر، ل ميكن حلركة حترير اأن حتّقق اإجنازات اإن مل تكن لديها اأبعاد تتخّطى 

الُبعد الع�سكري. اإن الُبعد الجتماعي اأ�سا�ش مل�رصوع املقاومة، لأن اخلوف على امل�ستقبل 

ُيفِقد الهتمام باملقاومة؛ فالنا�ش �سوف ين�سغلون بلقمة العي�ش ويبتعدوا عن ق�سية ال�رصاع 

مع الإ�رصائيلي. يجب اإنتاج روؤية نه�سوية لبعد التحرير كي يكون املواطن مرتاحًا من ناحية 

اجتماعية ومعي�سية. فالإدارة الفل�سطينية يجب اأن ت�سع روؤية ُتطمئن ال�سعب الفل�سطيني 

اأنه بعد حترير الأر�ش �ستكون هناك دولة متما�سكة وطبيعية.

البروفي�صور يو�صف ن�صر اهلل:

 اأريد اأن اأُ�سري اإىل الإجناز الذي اأ�سميناه »الردع املتبادل«؛ فاملطلوب اأن ل يتاآكل ب�سبب 

العديد من امل�سطلحات كـ«جّز الع�سب وهّز الأواين« وغريها. لكن يجب اأن ل نعزل الأمر 

ي�ستكمل  اأن  اأوًل  املتبادل:  الردع  ا�سرتاتيجية  لتكري�ش  اأ�سا�سيان  اأمران  الواقع؛ هناك  عن 

حمور املقاومة بناء البنية التحتية املقاومة يف ال�ساحات اجلهادية على ن�سق البنية اللبنانية؛ ُيعرّب 

الإ�رصائيلي عن هذه البنية اأنها �سغرية، ولكنه يخاف من خطرها يف امل�ستقبل. لذا هو ُي�رصِّع 

اخلطى الآن خ�سية اأن يغ�ّش النظر عن ال�ساحة ال�سورية اأو العراقية، ثم بعدها يكت�سف اأنها 

اإذاً، عجلة الوقت لي�ست يف م�سلحته، وهي مل�سلحة  اللبنانية.  تطورت كما يف ال�ساحة 
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حمور املقاومة. ثانيًا، اإن حمور املقاومة ُي�ستنزف الآن يف احلرب �سد التكفرييني، فهم خطر 

وجودي. اأي�سًا، م�رصوع املقاومة يفتقر اإىل الروؤية املتكاملة والت�سبيك القت�سادي؛ والأمر 

الأخري هو جراأة الإ�رصائيلي على العتداء وعلى املبادرة والفعل، وامل�سار مت�ساعد، خا�سة 

يف �سياق ال�رصبات الأمنية والردود عليها مثل الرد اغتيال القائد قا�سم �سليماين الذي مل 

يكن على قدر اجلرمية، ورمبا �سّجع الإ�رصائيلي على اأن يتمادى.

 اأريد اأن اأمتايز قلياًل مع الدكتور ح�سام يف مو�سوع املواكبة التكنولوجية لرتميم الفجوة 

الأمنية. حقيقًة، اإن الفجوة الأمنية تك�ّسفت اأخرياً لي�ش نتيجة ل�سعف تكنولوجي فقط، 

بل ب�سبب بع�ش ال�سعف الب�رصي. فالإ�رصائيلي ا�ستطاع اأن ينّظم �سبكة اأمان داخل فل�سطني 

ُيراجع ح�سانته من  اأن  املقاومة يجب  فاإن حمور  لذا،  اأمنيًا؛  ال�سعب اخرتاقها  املحتلة من 

هذه الناحية.
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قراءة في كتاب:

الهيمنة الأمريكية على الأمم المتحدة

وم�صتقبل ال�صراع الدولي

درا�صة في فل�صفة ال�صيا�صة

❋ تاأليف: د. حممد يو�سف احلايف.

❋ ن�رش: مركز درا�سات الوحدة العربية.

❋ الطبعة الأوىل: 2014.

الدولية  العالقات  تفاعالت  عن  تنف�سل  مل  الدويل  ال�رشاع  ظاهرة  اإن  املوؤلف  يقول 

اتفاقية  بعد  دويل  تنظيم  اأول  وتبلور  ع�رش،  ال�سابع  القرن  يف  القومية  الدولة  بروز  منذ 

الدويل.  النظام  الرئي�سي يف �سكل  املوؤّثر  الدولية متّثل  ال�رشاعات  »و�ستفاليا«؛ بل ظّلت 

فقد تدخلت الوليات املتحدة الأمريكية يف احلرب العاملية الثانية للدفاع عن اأوروبا من 

خطر النازية والفا�سية، ف�سّكلت حتالفًا دوليًا اأطلقت عليه ا�سم »الأمم املتحدة«؛ ومن ثّم 

اإن�ساء املنظمة الدولية، تبعًا للروؤية الأمريكية لعامل ما بعد  تبّنت الوليات املتحدة فكرة 

احلرب. وقد اأُن�سئت الأمم املتحدة بهدف رئي�سي، متّثل يف حفظ ال�سلم والأمن الدوليني؛ 

لكن الهيمنة الأمريكية على املنظمة جعلت من املنظمة الأممية اأداة لتنفيذ �سيا�ساتها الرامية 

اإىل ال�سيطرة على العامل، والتفّرد بالقرار الدويل.

تتمحور اإ�سكالية الدرا�سة حول التناق�ض الذي يكتنف التعامل الأمريكي مع املنظمة 

الدولية. ولعّل البحث يف تلك الإ�سكالية يف اإطار فل�سفة ال�سيا�سة يقود اإىل الك�سف عن 

التناق�سات بني ما تتبّناه الأمم املتحدة من اأهداف ومبادئ تّت�سم اإىل حٍد بعيٍد بالأخالقية 

مراجعة: ح�صن �صعب
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فر�ض  تخّولها  املتحدة،  الأمم  على  هيمنة  من  املتحدة  الوليات  متار�سه  وما  والإن�سانية، 

�سيا�ستها الرباغماتية يف تعاملها مع تلك الأهداف واملبادئ، وتطويعها خلدمة م�ساحلها يف 

اإدارة ال�رشاعات الرامية اإىل ال�سيطرة على جمريات ال�سيا�سة الدولية.

ال�رشاع  ملفهومي  النظري  التاأ�سيل  املوؤلّف  تناول  الكتاب،  من  الأول  الف�سل  يف 

الأمم  مبادئ  بالنقد  الثاين  الف�سل  تناول  حني  يف  الأمريكية،  الهيمنة  ومظاهر  والهيمنة 

املتحدة واأهدافها، بو�سفها غايات اإن�سانية، ومالمح املمار�سات ال�سيا�سية لالأمم املتحدة. 

اأما الف�سل الثالث، فناق�ض اآليات الإدارة الأمريكية يف تطويع قرارات املنظمة، بينما ناق�ض 

حول  ال�سيا�سة  وفال�سفة  املفّكرين  وجدل  الأمريكية،  الهيمنة  تداعيات  الرابع  الف�سل 

ا�ست�رشافية مل�ستقبل ال�رشاع  الباحث طرح روؤية  م�ستقبل ال�رشاع الدويل. واأخرياً، حاول 

الدويل، وما يتبعه من تغرّي يف العالقات الدولية يف اإطار الأمم املتحدة وخارجها، وما قد 

ير�سح عن هذا التغرّي من تداعيات على م�ستقبل املنظمة الدولية.

اأما اأبرز الطروحات والأفكار التي اأوردها املوؤلّف يف كتابه، فيمكن عر�سها يف ال�سياق 

الآتي:

�أواًل: تطّور مفهوم ال�رشاع الدويل مع بروز الدولة القومية وف�سلها عن الدين، حيث 

اعُتربت احلرب مهمة قومية، ووظيفة �سيا�سية ترتبط مب�سالح الدولة واأهدافها. كما ارتبطت 

احلرب بالوجود ال�سيا�سي للدولة، وعالقاتها بالدول الأخرى.

ومن الأهمية مبكان اأن نو�سح اخلط الفا�سل بني ال�رشاع واحلرب – ي�ستطرد املوؤّلف 

م�سامني  ولها  الب�رشية،  العالقات  يف  ومتجّذرة  متاأ�سلة  ظاهرة  ال�رشاع  ميّثل  حيث   –
ومظاهر خمتلفة )اقت�سادية، �سيا�سية، اأيديولوجية(. وقد تتطور هذه امل�سامني بني الأطراف 

املت�سارعة، وعندها يدخل ال�رشاع مرحلة خمتلفة، فتذهب اأطراف ال�رشاع اإىل ا�ستخدام 

القوة الع�سكرية )احلرب( بهدف اإخ�ساع الطرف الآخر لرغبات الطرف املنت�رش.

�سيا�سة  مبعزٍل عن  الثانية  العاملية  الدولية عقب احلرب  ال�سيا�سة  فهم  هنا، ل ميكن  من 

الهيمنة التي تبّنتها الوليات املتحدة الأمريكية؛ لكن تلك الهيمنة مل تكن وليدة احلرب 
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الباردة، بل اإن جذورها متتد اإىل ما هو اأبعد من ذلك بكثري. فقد جنحت الوليات املتحدة 

يف ت�سميم منوذج ميكن ت�سديره اإىل مناطق خمتلفة من العامل، وتتحكم من خالله مبفاتيح 

اإدارة املناطق التي ت�ستهدفها املطامع الأمريكية.

الو�سائل والأدوات )ومنها  ا�ستخدمت كل  اأن الوليات املتحدة قد  املوؤّلف  وي�ستنتج 

ال�سرتاتيجية،  لتحقيق م�ساحلها واأهدافها  اأفغان�ستان والعراق(  �سّنتها �سد  التي  احلروب 

ملبداأ  كتفعيلها  الدويل،  لل�رشاع  اإدارتها  يف  الأمريكية،  الهيمنة  مظاهر  تطّور  مع  وذلك 

الأمن اجلماعي، و�سيا�سة التحالفات الدولية، اإ�سافة اإىل هيمنتها على الأمم املتحدة، واأهم 

»النظام  على  املهيمن  الأوحد  القطب  منها  جعل  ومبا  الأمن،  مبجل�ض  املتمثلة  اأجهزتها 

العاملي اجلديد«.

ثانياً: يتحدث املوؤلّف عن »الأمم املتحدة بني الغايات الإن�سانية واملمار�سة ال�سيا�سية«، 

من خالل روؤية نقدية لبع�ض مبادئ الأمم املتحدة، التي حتتوي على معايري ف�سفا�سة وغري 

القدرة  ال�سيا�سي  النفوذ  ذات  القوية  للدول  تعطي  بحيث  حمّددة،  �سوابط  لأّي  خا�سعة 

العامة  وال�سيا�سات  الإجراءات  تنفيذ  مدى  يف  ودورها  مكانتها،  خالل  من  التاأثري  على 

التي يقّرها جمل�ض الأمن، من خالل معاجلته لل�رشاعات الدولية التي ُتعر�ض عليه؛ ومن ثّم 

يتم ا�ستغالل هذه املبادئ والأهداف يف �رشاعات معّينة، وتربيرها على اأنها جاءت تطبيقًا 

ملبادئ واأهداف ميثاق الأمم املتحدة.

اإن هدف حفظ ال�سلم والأمن الدوليني وحماية مبداأ ال�سيادة ظاّل حرباً على ورق، كما 

ُتربز املمار�سة ال�سيا�سية لالأمم املتحدة، والتي �سّكلت الق�سية الفل�سطينية اأّول حمطاتها. ومن 

الوا�سح اأن قدرة الأمم املتحدة على حفظ ال�سلم والأمن الدوليني باتت م�سلولة، وخ�سو�سًا 

اإذا كان املعتدي يتمتع بحماية اإحدى الدول الكربى، حيث ن�سف الفيتو المتياز املمنوح 

للدول اخلم�ض الكربى، مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية. لقد حتّول »الفيتو« اإىل اأداة لتعطيل 

عمل املنظمة الأممية، وحرق ميثاقها، وثنيها عن القيام بدورها يف دعم حقوق ال�سعوب 

ون�سالها الوطني.
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الأمم  قرارات  تطويع  يف  واأ�ساليبها  الأمريكية  الإدارة  اآليات  بع�ض  املوؤّلف  ُيفّند  ثانياً: 

املتحدة، مثل التف�سري الأمريكي حلق الدفاع عن النف�ض، الذي يتناق�ض مع املواد الأ�سا�سية 

من ميثاق الأمم املتحدة ومبادئها، كتحرمي ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية، بالإ�سافة 

اإىل مبداأ عدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول الأع�ساء. كما تهدف الوليات املتحدة 

اإىل تربير احلروب الوقائية، ُمبتعدة متامًا عن ن�سو�ض ميثاق الأمم املتحدة التي كانت هي 

الطرف الرئي�سي يف �سياغتها.

اآليات  اأهم  اأحد  »الفيتو«  با�ستخدام حق  الأمن  الأمريكية على جمل�ض  ال�سيطرة  وُتعّد 

واأ�ساليب الإدارة الأمريكية يف تطويع قرارات الأمم املتحدة، يف ما يتعلق باإدارة ال�رشاع 

1970؛ فقد  ُتعّد الدولة الأكرث ا�ستخدامًا حلق الفيتو منذ عام  الدويل؛ فالوليات املتحدة 

ا�ستخدمته 45 مّرة يف الفرتة )1989 – 1970(؛ كما كانت تّتّهم الأمم املتحدة دائمًا بالف�سل، 

وتقّلل من اأهميتها، يف حني يكت�سف من يتّتبع �سجل الفيتو الأمريكي يف جمل�ض الأمن �سبب 

عجز املجل�ض عن القيام بدوره جلهة حفظ ال�سلم والأمن الدوليني.

ومع بروز مفهوم »ال�رشعية الدولية« خالل اأزمة اخلليج الثانية )91 – 90(، وبعد انهيار 

الحتاد ال�سوفياتي، انفردت الوليات املتحدة بال�سيطرة على القرار الدويل. فبعد اأن كانت 

ت�سيب جمل�ض الأمن بال�سلل جّراء اإفراطها يف ا�ستخدام الفيتو، ظهرت حالة �سبه توافق بني 

اإىل تفعيل جمل�ض الأمن، والذي جتاوز �سالحياته يف  القوى العظمى، والتي بداأت تّتجه 

فيه  القرار  املتحدة على عملية �سنع  الوليات  الأحيان، وحتديداً حيث هيمنت  كثري من 

بطريقة تخدم م�ساحلها فح�سب.

الدويل،  ال�رشاع  املتحدة وم�ستقبل  الأمم  الأمريكية على  الهيمنة  تداعيات  حول  ثالثاً: 

يقول املوؤلّف اإن الوليات املتحدة تعمل على اإف�سال اأي مقرتحات لإ�سالح الأمم املتحدة، 

طاملا بقيت هذه املنظمة بواقعها احلايل تخدم م�سالح الراأ�سمالية العاملية، بزعامة اأمريكا. 

ُبنى  يف  جوهرية  اإ�سالحات  اأي  اإجراء  عدم  يف  الأمريكية  الهيمنة  اأثر  جليًا  بات  كما 

املنظمة واأجهزتها، وخ�سو�سًا جمل�ض الأمن، وذلك بهدف الإبقاء على الهيمنة وال�سيطرة 



درا�سات باحث
قراءة يف كتاب: الهيمنة الأمريكية على الأمم املتحدة وم�ستقبل ال�رشاع الدويل: درا�سة يف فل�سفة ال�سيا�سة

169 69 1442هـ ـ العدد   - 2021 خريف 

الأمريكية على الأمم املتحدة وقراراتها، كونها املنظمة ال�سيا�سية الدولية التي ت�سطلع مبهمة 

حفظ ال�سالم العاملي.

لكن ظهرت موؤ�رشات وا�سحة على اختالل نظام الهيمنة الأمريكية الذي ُفر�ض على 

اأُعِلن عن مولد النظام العاملي  العامل عقب حرب اخلليج الثانية )1991 – 1990(، حيث 

اجلديد. وقد اعتمدت الوليات املتحدة على الإفراط يف ا�ستخدام القّوة الع�سكرية خالل ما 

اأطلقت عليه »احلرب على الإرهاب«. وا�ستطراداً، فاإن اأبجديات ال�رشاع الدويل تغرّيت، 

واإن ال�رشاع الع�سكري والأيديولوجي تراجع مل�سلحة التعاون املتبادل بني جمموع القوى 

اإن ظهور منظومة عاملية جديدة، متّثل حالة و�سطية بني العرتاف  اآخر،  الدولية؛ ومبعنى 

بالقّوة الأمريكية كقّوة عظمى لها م�ساحلها والنظام املتعدد الأقطاب، قد يوؤّدي اإىل منط 

توافقي خمتلف من التفاعالت الدولية، بحيث ترتاجع فيه الزعامة الأمريكية.

ومل تقت�رش التحّولت التي �سهدها النظام الدويل عقب انهيار الحتاد ال�سوفياتي على 

املتحدة، بل  الوليات  تتزعمه  القطبية  اأحادّي  نظام  اإىل  الثنائية  القطبية  نظام  التحّول من 

اإن التغرّي اأ�ساب طبيعة القطبية نف�سها، من حيث توزيع القوة وال�سلطة بني التكتالت اأو 

القوميات، اإذ اأ�سبحت القطبية تتحّدد من خالل �سيادة �سبكة كبرية ومعّقدة من التفاعالت 

بوجود  ال�سبكة  هذه  وتتمثل  الدويل.  امل�ستوى  على  وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية 

ت�سّكل  اأ�سبحت  بل  الدويل فح�سب،  النظام  تهيمن على  راأ�سمالية عاملية«، ل  »منظومة 

قلب النظام العاملي وتتحكم يف توجهاته وم�ساره.

ويف اخلتام، يتوقع املوؤلّف �سيناريوهني اثنني مل�ستقبل الأمم املتحدة، وذلك على النحو 

الآتي:

واجهته  الذي  نف�سه  امل�سري  املتحدة  الأمم  تواجه  اأن  املمكن  من  �الأول:  – �ل�سيناريو  �أ 

واقع دويل جديد، بحيث  اإىل  ُتف�سي  ثالثة  عاملية  اندلع حرب  يعني  الأمم؛ وهذا  ع�سبة 

تختفي املنظمة وينتهي دورها.

ب – �ل�سيناريو �لثاين: بقاء املنظمة قائمة بالفعل، وتعمل يف جمالت خمتلفة، لكنها غري 
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اإطار الأمم  فّعالة يف املجال ال�سيا�سي، وذلك بفعل ال�رشاع بني الدول الكربى، �سواء يف 

املتحدة اأو خارجها.

ميثاقها،  تعديل  يتم  مل  ما  احلايل،  بنظامها  املتحدة  الأمم  باأن  املوؤّلف  »يب�رّش«  و�أخري�ً، 

�ستظل اأ�سرية لهيمنة الطرف الأقوى يف معادلة الدول اخلم�ض الكربى. فقد بات من املوؤكد 

عدم وجود اإرادة حقيقية لإجراء تعديالت على ميثاق املنظمة، اأو بالأ�سح ف�سلت اجلهود 

الأمم  )انح�سار دور  الثاين  ال�سيناريو  املوؤلف  يرّجح  باملنظمة. وعليه،  الإ�سالحية اخلا�سة 

املتحدة يف املجال ال�سيا�سي، ويعّده اأكرث منطقية وواقعية.



ملحق خا�ص

بال�سهيد قا�سم �سليماني
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تقودنا جتربة احلاج قا�سم �سليماين اإىل عوامل 

اإن�سانية متجاورة، واإىل اأيام من اأيام اهلل العظيمة 

ين�سب  وال  ذكرها،  ينطفئ  ال  التي  اخلالدة 

العاديات  تنال  وال  ريحها،  تذهب  وال  زيتها، 

من طهرانيتها ورمزانيتها. لقد كان اأبلغ جت�سيٍد 

لروؤى القراآن وب�سائره العظيمة، واأ�سدق تعبري 

ال�سمحاء  النبيلة  وقيمه  االإ�سالم  مفاهيم  عن 

مكثف يف  وبنحو  جمتمعة  عليها  نقع  قّلما  التي 

قّلما  والتي  وحمّددة،  واحدة  درامية  م�سهدية 

�سليماين  قا�سم  مبلغ  مداها ورحابتها  بلغت يف 

وت�سحيته  وجهاده  واإيثاره  �سربه  يف  بها؛ 

تلك  اأبلغ م�ساديق  قّدم  واإبائه و�سهادته. حيث 

املفاهيم، وارتقى بها اإىل م�سايف الفكرة املتعالية 

اآياته،  حمكم  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  �سّمنها  التي 

رّبانية  عمالنية  ن�سخة  ويف  ب�رشية،  ترجمة  يف 

حّية، بدا معها اأّن اإلهامًا �سعد من االأر�ض حلظة 

ال�سماء.  يهبط من  اأن  بداًل من  �سهيداً،  عروجه 

واالأرحب  االأقرب  اهلل  وجه  فينا  كان  كاأمنا 

االإن�سانية  عذابات  يف  جتذراً  واالأ�سّد  واالأ�سمى 

واآالمها واأوجاعها. 

املثري اأن خرب ارتقاء احلاج قا�سم �سهيداً مل يكن 

كنا  لدينا،  واالحتمال  التوقع  دائرة  خارج  من 

يكن  مل  ولذا،  املحتوم.  كقدرنا  وننتظره  نتهّيبه 

اأو م�ستغربًا؛ بل وعلى  اأو �سادمًا  الوقع مفاجئًا 

واحلرية  الده�سة  مو�سع  كان  ذلك،  خالف 

هذا  كل  �سهادته  تاأخر  يف  يكمن  واال�ستغراب 

الدكتور يو�صف ن�صراهلل ❋

❋ رئي�ض مركز باحث 

للدرا�سات الفل�سطينية 

واال�سرتاتيجية 

واأ�ستاذ جامعي.

قا�صم �صليماني:

�صيد �صهداء 

محور المقاومة
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احلني وهذا الوقت، وهو العا�سق الذي م�سى اإليها منذ اأربعني عاما ثابت الوجهة وواثق 

اخلطى دومنا تعب يعرتيه اأو كلل اأو خوف، ودومنا وهن ينال منه اأو �سعف اأو ترّدد. كان 

خاللها على موعد دائم مع احلروب ومع ال�سري على حافة املوت وحافة ال�سهادة، وعلى 

موعد مع ركوب املخاطر واالأهوال، بحيث بدا، كما تف�سح �سوالته وجوالته يف ميادين 

القتال و�ساحاته، اأّن وقوفه على )ال�سهيد احلي(، واإّنه بحق )�سانع الفتوح واالنت�سارات(. 

وذلك قبل اأن تتّنزل عليه النعمة االإلهية ليكون )�سيد �سهداء حمور املقاومة(.

فات�سعت  به اجلغرافيا واحلدود  باالأنبياء واالأولياء، �ساقت  اأ�سبه  قا�سم  لقد كان احلاج 

فوق  عابرة  االأر�ض،  رياح  اأربع  اىل  )كرمان(  موطنه  من  قامته  وتطاولت  الروؤية،  لديه 

االأديان واملذهبيات والقوميات والعرقيات واالإثنيات واحل�سا�سيات االجتماعية واملناطقية 

املتنّوعة واملختلفة، يف م�سعى منه اإىل جت�سري املتباعدات بو�سائج وجدانية وعاطفية خال�سة 

تتعّهدها باملواءمة والتاأليف، ويف م�سعى اإىل تعزيز ترابط ال�ساحات وت�سامنها وتكافلها مبا 

اأو االإ�رشائيلي من ا�ستفرادها كلٍّ على حدا، ومبا يدفع باجتاه  يحول دون متّكن االأمريكي 

والهيمنة  واال�ستالب  الت�سّلط  وم�ساريع  الظلم  مواجهة  وا�سعة يف  ان�سانية  ت�سكيل جبهة 

االأمريكية- االإ�رشائيلية يف املنطقة والعامل. واأي�سًا يف نزوع- لطاملا متّلك احلاج قا�سم- اإىل 

تعميق االرتباط االمياين والروحي بالبعد اجليو�سرتاتيجي لل�رشاع بنحو يرتقي معه الفعل 

املقاوم من حدود جغرافيا اال�ستباك، ومن دائرة الن�ساط الع�سكري على اأهميته وحموريته، 

اإىل و�سفه ر�سالة اإن�سانية وح�سارية، تتوافر لديها القدرة واالأهلية على اإدارة ال�رشاع، كما 

على تثقيله مبحتوى فكري ومقاربات معّمقة لواقعه واأبعاده وم�ستوياته، لي�سبح واحلال، 

ال�سيا�سية  وحمّدداته  اجلغرافية  مبقّوماته  لي�ض  واعيًا،  وطهرانيًا  وجوديًا  ا�سرتاتيجيًا  �رشاعًا 

فح�سب؛ بل بقيمه ور�سالته ومقا�سده ومنطلقاته واأهدافه وروؤاه.

كانت �سهادة احلاج قا�سم كجهاده حدثًا تاأ�سي�سيًا يف نه�سة االأمة ورفعتها واقتدارها، 

من  الرجل  الإخراج  اأريد  لقد  بوعيها.  واالرتقاء  وحتفيزها  تثويرها  يف  حاّدة  وانعطافة 

والريا�ض،  اأبيب  تل  حلليفتيها  كما  لوا�سنطن  توّفر  ا�سرتاتيجية  فائدة  يحّقق  اأن  املعادلة 

املفاجاة  لكّن  ال�رشاع وف�سوله.  اأزمنة  مّر  باأ�سًا على  واأ�سدهم  اأعدائهم  األّد  االنفكاك عن 

ال�سارخة اأّن طهرانيته الثورية اأ�سبحت م�سدر اإلهام اجلماهري وحت�سيدهم وحتري�سهم، واأّن 

روحه غدت اأيقونة املجاهدين والثوريني واالأحرار الذين وجدوا فيها القدوة واالأمنوذج، 



درا�سات باحث
ال�سهيد قا�سم: �سيد �سهداء حمور املقاومة

175 69 1442هـ ـ العدد   - 2021 خريف 

اإليها بو�سفها الفكرة اخلال�سية املتعالية لل�سعوب املقهورة. واأّن دماءه الطاهرة  وتطلعوا 

تاريخية  تر�سي معادلة  اأن  لها  قّي�ض  اأن  بعد  في�ض جارف من غ�سب وثورة،  اإىل  حتّولت 

جديدة للمواجهة القائمة، واأن تخرج القوة الراف�سة مل�رشوع الهيمنة االأمريكية االإ�رشائيلية 

لقد كان لهذه  الفعل.  اإىل حّيز  االإمكان  العربي واالإ�سالمي من حّيز  العاملني  امتداد  على 

ال�سهادة املباركة اأن ت�سعنا جميعًا اأمام حتّدي البحث عن الكيفية املثلى التي ينبغي اأن ي�سار 

من خاللها اإىل االإعالء من �ساأن املقاومة، واإىل اال�سطالع مب�سوؤولية التعبري عن م�سامينها 

يجد  بنحٍو ال  للحياة-  قابلة  وكاأطر عمل  و�سلوك،  كثقافة وممار�سة  االإن�سانية-   وقيمها 

�سبيَله اإىل االإكتفاء باالأقِل من التحرير ال�سامل والكامل لالإن�سان وللرتاب وللمقد�سات.

ما  وجه-  اأكمل  على  واأجنز-  واأمّتها  اأّداها  مرحلة  رجل  اأنه  قا�سم  احلاج  اإىل  ُيرى 

البناء والتح�سري واالإعداد والتطوير واجلاهزية، ومن م�ستلزمات  ا�ستوجبته من متطلبات 

فر�ض  ما  ومديات(.  وتدمرياً  ودقة  وكّمًا  )نوعًا  وتاأثرياً  وفعالية  كفاءة  اأكرث  القدرة  جعِل 

التعقل والرتيّث. واأ�سهم يف  املزيد من  اأبيب  القرار يف كّل من وا�سنطن وتل  على �سانع 

املا�سية، ربطا  ال�سنوات  ارتكابه مغامرات ع�سكرية وا�سعة خالل  تقييده واحلوؤول دون 

باإدراكه للمفاعيل اال�سرتاتيجية املرتتبة على تفعيل هذا امل�ستوى من القدرات التي اأر�ست 

خيار  اأّي  فعالية  ملحدودية  اإدراكه  عن  ف�ساًل  م�سبوقة.  اإقليمية غري  ردع  معادلة  وعززت 

ومنجزاته  قا�سم  احلاج  عطاءات  بع�ض  هو  اأهميته  على  وهذا  مواجهتها.  يف  ا�ستباقي 

اإنه ثورة متوا�سلة ورجل كل املراحل  العظيمة. االإن�ساف يقت�سي منا اأن ن�سيف القول: 

بلحاظ دوره يف تطوير ا�سرتاتيجيات القوة والردع، وتفعيل �سيا�سات املواجهة، وتوفري 

�سبكات اأمان فاعلة، نقلت حمور املقاومة من حالة الدفاع ال�سلبي اإىل القدرة على االإم�ساك 

بزمام املبادرة والفعل، وبنحو جعله اأكرث ندية يف مواجهة املحور الذي تقوده وا�سنطن يف 

تخلقت كنقي�ض  التي  العظيمة  امليدانية  االنت�سارات  بلحاظ دوره يف �سنع  املنطقة. كما 

والنك�سات  والنكبات  واالنك�سارات  الهزائم  الزمة  لكّل  ومرجعي  ومفهومي  معياري 

التي حكمت تاريخ ال�رشاع مع العدو طيلة عقود من الزمن، وتر�ّسبت يف الوعي العربي 

اجلمعي كقدر ال يرّد وال يبّدل. 

ملاذا قا�سم �سليماين؟
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ال �سك اأّن اغتيال احلاج قا�سم �سليماين ال يحتاج- من املنظور االأمريكي- اإىل حمّر�سات 

ومرّبرات؛ فالرجل لطاملا كان بذاته هدفا م�رشوعا لالإ�ستخبارات االأمريكية، ربطا مبوقعه 

دوره  من  االإنتقام  وبدعوة  املجال،  هذا  يف  اال�ستثنائي  بتاأثريه  وربطًا  املقاومة،  حمور  يف 

بو�سفه  واأي�سًا  واأفغان�ستان،  العراق  املتحدة يف  الواليات  بها  منيت  التي  الهزائم  يف كل 

�سيا�ساته وح�سب؛  امل�رشوع االأمريكي واإزعاجه وعرقلة  اإعاقة  لي�ض عن  م�سوؤواًل مبا�رشاً، 

بل عن ف�سل هذا امل�رشوع وتقوي�ض مرتكزاته يف املنطقة. لكّن االأمريكي اأراد باملوازاة، اأن 

يتكفل االغتيال بتحقيق جملة اأهداف ذات طبيعة ا�سرتاتيجية. ما جعل اأوىل التحّديات 

التي تواجه حمور املقومة، هي توافر القدرة على تعطيل االأهداف التي تو�ّسلها االأمريكي 

من حادثة االغتيال:

1 - تعزيز وا�شنطن لردعه� المت�آكل في العراق:

ثّمة قلق اأمريكي متعاظم من الواقع االآخذ يف الت�سّكل يف ال�ساحة العراقية، ربطا مبا يت�سل 

مب�ساحله وح�سوره يف املنطقة، وربطًا مبا يت�سل مبتطلبات وموجبات االأمن القومي حللفائه 

ال �سيما الكيان االإ�رشائيلي، وذلك �سواء جلهة قدرة اإيران على ملء الفراغ امل�ستجّد الذي 

قد حتدثه ال�سيا�سة االأمريكية الذاهبة اإىل التخّفف من اأعباء ال�رشق االأو�سط تقلياًل لتوّرطها 

اإقليمية وازنة و�ساعدة  ال�سعبي« كقوة  اأم جلهة بروز »احل�سد  املنطقة،  اأزمات  املبا�رش يف 

ومقتدرة، وما يعنيه هذا االأمر من اإدخال العراق عمليًا يف اأيّة مواجهة مفرت�سة ك�رشيك 

فعلي اإىل جانب حمور املقاومة. وللغاية، اأرادت وا�سنطن من حادثة االغتيال اال�ستثمار يف 

تعزيز ردعها املتهالك واملتاآكل يف العراق، ومتديد هذا الردع، انطالقًا من العراق اإىل كل 

تعّر�ض م�ساحلها وقواتها  مبا يحول دون  املقاومة،  واملواجهة مع حمور  الكبا�ض  �ساحات 

وقواعد انت�سارها يف املنطقة اإىل خماطر اال�ستهداف واال�ستنزاف.

2 - الحرب على النفوذ الإقليمي لإيران:

لقد اأراد االأمريكي يف �سياق �سعيه اإىل اإحداث حتّول مهم يف املواجهة القائمة مع حمور 

املقاومة؛ تد�سني مرحلة جديدة عنوانها احلرب على النفوذ االإقليمي الإيران. وهي مرحلة 

تقت�سي بال�رشورة:
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اأبيب  اإليه حلفاء وا�سنطن )تل  تبّني �سيا�سة عمالنية جت�ّسد »االرتقاء« الذي لطاملا دعا 

والريا�ض(، الإحداث تغيري يف ميزان القوى االإقليمي، بنحو يعيد االختالل مل�سلحتهم.

تفكيِك بنية ع�سكرية - �سيا�سية متتّد من طهران اإىل غزة، مروراً بكل �ساحات الكبا�ض 

املمتدة على طول االإقليم.

)ال�سغوط  متعددة  �سيا�سات  تبّنى  قد  البنية؛  هذه  اأو�سال  لتقطيع  االأمريكي  وكان 

الق�سوى، عزل ال�ساحات واإ�سعاف عالقة كل منها بامتدادها اجلغرايف، اإ�سغال كل �ساحة 

مباآزقها وماآزمها وم�سكالتها الداخلية...(.

العقوبات  )رهان  االأخرى  الرهانات  ف�سل  على  معطوفًا  اخليارات  هذه  ف�سل  لكّن 

املحّقة  النا�ض  مطالب  اال�ستثمار يف  ورهان  اخلنق،  ال�سرتاتيجية  املكّملة  امل�سارات  ومعه 

امل�رشوعية  باجتاه نزع  املقاومة، والدفع  باجتاه  النقمة والغ�سب  لتوجيه بو�سلة  وامل�رشوعة 

ال�سعبية والوطنية عنها من خالل ت�سويرها كاآداة لل�سيطرة االإيرانية،... (، كما تعرث هذه 

الرهانات وق�سورها عن حتقيق االأهداف املاأمولة منها، جلهة اأن تف�سي اإىل اإعادة اإنتاج واقٍع 

�سيا�سيٍّ يوؤ�ّس�ض الإمكانية تغيري املعادلة القائمة يف املنطقة؛ هو الذي جعل االأمريكي مدفوعًا 

اأّن اغتيال احلاج قا�سم  �سليماين، بو�سفه  بعجلة الوقت التي تعمل لغري م�سلحته، يعتقد 

)طهران(  واملركز  القلب  بني  الوا�سل  اجل�رش  وبو�سفه  الإيران،  االإقليمي  االإمتداد  عنوان 

وبني فواعل املقاومة يف ال�ساحات االأخرى؛ �سي�سكل نقطة االرتكاز التي يوؤّدي �رشبها 

اإىل تفكك املحور، وانفراط عقده، وت�سظي اأ�سالعه واأطرافه ومكّوناته. 

-3 اإحك�م الح�ش�ر على فل�شطين:

لقد �سعى االأمريكي من خالل عملية االغتيال اإىل االإطباق على فل�سطني، واحلوؤول دون 

جتّرعها ملقّومات املناعة الداخلية التي كان احلاج قا�سم يجهد يف بعثها، ويعكف على تهيئة 

واإن�ساج الظروف امل�ساعدة واملوؤاتية، لي�ض لبقائها ع�سّية على االإلغاء وال�سطب وح�سب، 

بل الإطالق قطار حترير كامل ترابها من البحر اإىل النهر. وللغاية، كان احلاج قا�سم قد جّهز 

والت�سليح  والتجهيز  التدريب  وبرامج  الدعم  �سنوف  ووّفر  واملقاتلني،  القادة  من  جي�سًا 

والتطوير والتعزيز. ما ت�سّبب باإثارة هلع تل اأبيب وقلقها، ومن خلفها وا�سنطن؛ الأّن دور 
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الرجل تعاظم وتطّور حتى بات، وفقًا لرئي�ض املو�ساد ال�سابق تامري باردو »الوحيد القادر 

على جّر اجلي�ض االإ�رشائيلي اإىل حربه املقبلة«. فلي�ض من املبالغة القول؛ اإّن ما من �ساروخ 

اأو قدرة قتالية نوعية وغري نوعية،  اأو جتربة  اأو خربة  اأو بندقية، وما من تقنية  اأو ر�سا�سة 

عربت يف رحلة برزخية اإىل قطاع غزة، واإىل االأرا�سي املحتلة يف داخل فل�سطني، وكانت 

لها ف�سيلة تغيري املعادالت، و�سنع االنت�سارات، وحتقيق الردع واالإقتدار، ور�سم قواعد 

املناورة  على  القدرة  املقاومني  ومتنح  الفل�سطينني،  للمدنيني  احلماية  توّفر  التي  اال�ستباك 

واحلركة؛ اإال وحتمل ب�سمة احلاج قا�سم، ور�سمه ونب�سه وروحه التي لطاملا رّتلت يف �رّش 

فل�سطني اآيات البوح والع�سق، وكانت متّني النف�ض بال�سهادة على اأ�سوارها.

النتق�م - الق�ش��ص الع�دل

ال يوجد يف املع�سكر االأمريكي بكل مركّباته ومكّوناته، من �سخ�سيات ومراكز ثقل 

ومن�ساآت وم�سالح حيوية، هدفًا ميكن اأن ي�سّكل قيمة منا�سبة م�سادة، تعدل حذاء قا�سم 

�سليماين. ففقدنا كبري ال يقا�ض، وخ�سارتنا عظيمة ال يعّو�سها اأّي رد انتقامي، غري متنا�سب 

االأمريكية يف  االأ�سد  قاعدة عني  با�ستهداف  متثل  الذي  االأويل  الرد  اأّما  اجلرمية.  هول  مع 

العراق، واإْن كان غري م�سبوق جلهة اأن تتجراأ دولة منذ احلرب العاملية الثانية على ا�ستهداف 

يف  امل�سي  على  اإيران  ت�سميم  بو�سوح  ك�سف  اأنه  عن  ف�ساًل  اأمريكية،  ع�سكرية  قاعدة 

اإال فاحتة  املواجهة، وعك�ض قدرتها وارادتها وجراأتها على املبادرة والفعل؛ فاإّنه ما كان 

لعهد جديد من اال�ستباك امل�ستّمر مع االأمريكي، واإال خطوة اأوىل يف م�سار طويل. 

لقد اأريد لل�رشبة االأوىل اأن تكون مبا�رشة و�رشيعة، واأن حتمل التوقيع الر�سمي للجمهورية 

االإ�سالمية يف اإيران العتبارات عديدة؛ تت�سل بهيبة الدولة ومكانتها االإقليمية ودورها يف 

املنطقة، وتت�سل بتثبيت معادالت الردع يف مواجهة وا�سنطن، كما تت�سل با�ستنها�ض الروح 

الثورية يف نفو�ض ال�سباب على امتداد العاملني العربي واالإ�سالمي، و�سداً على كل اأ�سكال 

الدعاية املغر�سة التي حاولت اإ�ساعة الوهن وم�ساعر االإحباط بدعوة اأّن اإيران لن ترّد، واأنها 

على طريقة االأنظمة العربية التقليدية �ستحتفظ بحق الرّد يف املكان والزمان املنا�سبني؛ لكن 

املوعود  الرّد اال�سرتاتيجي  اإال عتبة  اأهميتها وداللتها، مل ت�سكل  ال�ساروخية على  ال�رشبة 

والقادم بعنوان حترير املنطقة من الهيمنة االأمريكية على قرارها ومواردها وقدراتها. ذلك 
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اإن الق�سا�ض العادل يقت�سي-  باالأقل- تبديد الرهان االأمريكي، وحتويل ما كانت ترى اإليه 

وا�سنطن فر�سة ا�سرتاتيجية لفر�ض معادالت جديدة تت�سل مب�ستقبل العراق، ومنه مب�ستقبل 

املنطقة، اإىل تهديد خطري لها يقود حتما اإىل عراق خارج دائرة تاأثريها، واإىل منطقة خارج 

مدار نفوذها و�سيطرتها.

اأخرياً، نقول يف احلاج قا�سم، كما قيل يف االأولياء وال�ساحلني: »جزى اهلل قا�سما خرياً، 

كان عظيمًا مهابًا، اأكرب من اجلبل، واأ�سلب من ال�سخر، واهلل لقد تزلزلت مبوته عامل واأمة، 

وفرح مبوته عامل واأمة، فلمثل قا�سم فلتبكي البواكي«.
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مع  الف�ضائيات  اإحدى  اأجرتها  مقابلة  يف 

اأّن  على  اأكد  �ضليماين،  قا�ضم  القائد  ال�ضهيد 

والعزم  الروحية  هي  احلروب  يف  ُيقاتل  »من 

والإميان ولي�ضت الإمكانات فقط«. هذه العبارة 

عربها  يف  املعاين  العميقة  الكلمات،  القليلة 

�ضاحات  على  التاأثري  فعل  لها  كان  ودرو�ضها، 

على  راهن  من  لأّن  وقواها،  بدولها  املقاومة، 

ولرفاقه،  له  اجلبان  بقتله  الكبري،  ال�ضهيد  غياب 

الظالمية  القوى  مع  املواجهة  �ضاحات  عن 

وم�ضّغليهما وداعميهما ومموليهما، ما من �ضاأنه 

ق�ضم ظهر املقاومة، فهو واهم، لأّن احلقائق يف 

الرهان  هذا  اأ�ضقطت  املتعدد  اجلغرايف  امليدان 

ما  ودليلنا  الغتيال،  وتداعيات  تاأثريات  على 

ياأتي:

الهجوم التطبيعي املعاك�س الذي تقوده اإدارة 

تعوي�ضًا  املنطقة،  يف  ترامب  الأمريكي  الرئي�س 

ع�رش  بعد  �ضورية  على  موؤامرتهما  ف�ضل  على 

�ضنوات من حرٍب كونية عليها، وف�ضل اأهداف 

منذ  اليمن  على  ال�ضعودي  التحالف  عدوان 

خم�س �ضنوات، والق�ضاء على تنظيم »داع�س« 

يف العراق.

وت�رشيع  تظهري  كعامل حموري يف  امل�ضاهمة 

لقوًى  الأقطاب،  متعدد  عامل  نحو  اخلطى 

ناه�ضة يف العامل ، بعد اأن ا�ضتحوذت الوليات 

املتحدة على موقع القطبية الأحاديّة منذ بدايات 

انهيار  وقع  على   ، املا�ضي  القرن  ت�ضعينات 

عماد م�صطفى ❋

❋ ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي يف 

اجلبهة ال�ضعبية

لتحرير فل�ضطني – 

القيادة العامة.

بعقيدة العزم 

والإيمان م�صى 

القائد قا�صم 

�صليماني �صهيداً
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الحتاد ال�ضوفياتي واملع�ضكر ال�رشقي الذي كانت تقوده اآنذاك .   

ما يعانيه الكيان ال�ضهيوين من ماأزق وجودي يحاول جاهداً نكرانه، م�ضحوبًا باأزمة 

م�ضلولة  بدت  والتي  الع�ضكرية،  املوؤ�ض�ضة  وعجز  وتخّبط  م�ضبوقة،  غري  حاّدة  �ضيا�ضية 

ومكّبلة اليدين اأمام قوى املقاومة يف �ضمال فل�ضطني وجنوبها، مع تنامي ح�ضور املقاومة 

على جبهة اجلولن.   

ال�ضقوط املدّوي للرئي�س دونالد ترامب )واإدارته وحزبه( يف النتخابات الأمريكية ، 

ب�ضبب �ضيا�ضاته احلمقى على غري �ضعيد وم�ضتوى . 

بهذه الروحية والعزم والإميان اأم�ضى ال�ضهيد احلاج قا�ضم حياته اجلهادية ، متنقاًل بني 

�ضاحات املواجهة يف العراق و�ضوريا ولبنان وغريها من ال�ضاحات ، اإىل اأن ق�ضى �ضهيداً 

على طريق عّزة وكرامة وحترير الأّمة ، من قوى الطغيان والعدوان وال�ضتكبار العاملي ، 

املتمثل يف التحالف ال�ضهيو اأمريكي والرجعي التكفريي . 

لقد مّثل ال�ضهيد �ضليماين عالمة فارقة يف بلد �ضّكل بانت�ضار ثورته حالة فريدة ل مثيل 

قربانًا يف  نف�ضه  بتقدمي  ال�ضهيد  كّر�ضه  ملا  وامل�ضتويات،  ال�ضعد  كل  على  منطقتنا،  لها يف 

وا�ضل  والتي  اهلل(،  )رحمه  اخلميني  الإمام  بقيادة  الإيرانية  الإ�ضالمية  الثورة  قيم  خدمًة 

م�ضرية جتذير مفاهيمها ومبادئها مر�ضد الثورة الإمام ال�ضيد علي اخلامنئي. وقّدم ال�ضهيد 

قربانًا من دمائه لت�ضيء مع دماء �ضائر ال�ضهداء �رشاجًا ل ينطفئ. 

�ضتبقى  ال�ضهداء،  اأّن دمائه و�ضائر  واإمياننا  يقيننا  ازداد  �ضليماين  قا�ضم  القائد  با�ضت�ضهاد 

�ضهيد  انتهجها  التي  امل�ضرية  موا�ضلة  على  العامل  يف  والأحرار  املقاومة  قوى  لكل  حافزاً 

فل�ضطني والقد�س طاملا هناك ظامل وم�ضتكرب وحمتل يف هذا العامل ، الذي لبد اأن ت�ضوده 

العدالة واحلرية والكرامة .
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من هو عدٌو  لـ»اإ�رسائيل« هو عدٌو لأمريكا، 

وَمن هو حليٌف لـ«اإ�رسائيل« هو حلُيف و�صديٌق 

لأمريكا ومن هو خطٌر على »اإ�رسائيل« هو خطٌر 

ملاذا  نفهم  اأن  يجب  املعيار  بهذا  اأمريكا؛  على 

الوليات  ِقبل  من  �صليماين  قا�صم  ا�صتهداف  مّت 

املتحدة، �صيطان هذا الع�رس .

ال�صبب  لنف�س  �صليماين  قا�صم  ا�صُتهدف  لقد 

الذي ا�صُتهدف من اأجله فتحي ال�صقاقي واأحمد 

يا�صني وعماد مغنّية، والع�رسات من قادة مقاومة 

لذكرهم  املقام  يت�صع  مّمن ل  ال�صهيوين  امل�رسوع 

جمعيًا.

عن  تغيب  قد  والتي  الوا�صحة،  واحلقيقة 

ال�صهيوين  امل�رسوع  اإن  الت�صليل:  بفعل  الأذهان 

ما كان له اأن يقوم بذاته وباإمكانياته ولو كانت 

فقط؛  الكيان  وهذا  الفل�صطينيني  بني  املعركة 

الفل�صطينية وامتدت لهذه  املاأ�صاة  ا�صتمّرت  وملا 

العقود  الطويلة .

كان  الفل�صطينية،  النكبة  عمر  مدار  على 

هو  ال�صتكبارية  ال�صتعمارية  القوى  هدف 

�صمان  وجود وبقاء  الكيان ال�صهيوين، ورفده 

بكّل و�صائل القّوة الع�صكرية والأمنية وال�صيا�صية 

الفل�صطينيني  وحرمان  جهة،  من  والقت�صادية 

من  والتمكن  حقوقهم  عن  الذود  قدرة   من 

تي�سير الخطيب ❋

❋ كاتب وباحث فل�صطيني.

قا�سم �سليماني: 

معنى الرجل 

ومعنى �سهادته
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مقاومة هذا الكيان وحّقهم يف ا�صتعادة كرامتهم واأر�صهم ال�صليبة من جهة اأخرى.

عندما انت�رست الثورة الإ�صالمية يف اإيران، واتخذت اإيران الثورة والدولة، القد�س هدفًا 

و�صعاراً لها، متّتع الفل�صطينيون، ولأول مّرة، بدعم حقيقي وملمو�س من قّوة اإقليمية كربى 

و�صاعدة ُت�صب لها احل�صابات، وذلك بعد �صل�صلة من الهزائم العربية املتتالية يف ميادين 

القاهرة،  يف  ال�صهيوين  العلم  فيه  ارتفع  الذي  الوقت  ففي  ال�صيا�صة.  حلبات  ويف  القتال 

الر�صمية  امل�رسية  القيادة  فل�صطني، ورفعت  العربية وقائدة م�رسوع ترير  العوا�صم  كربى 

املحتلة تت  للقد�س  ال�صادات  اأنور  بزيارة  ال�صهيوين،  وللكيان  ال�صت�صالم لأمريكا  راية 

حراب وعلم »اإ�رسائيل«، ارتفعت لفل�صطني رايات يف طهران، وا�صُتبدل العلم ال�صهيوين 

بالعلم الفل�صطيني، لتتحّول �صفارة العدو ال�صهيوين اإىل �صفارة لفل�صطني، بكل ما يحمله 

هذا التغيري من دللت ا�صرتاتيجية ورمزية. 

لقد كان لهذا الفعل غري امل�صبوق فعل ال�صحر يف نفو�س الفل�صطينيني اآنذاك؛ اأن يروا 

رمزهم الوطني وعلم وطنهم وثورتهم ُيرفرف يف �صماء اأر�س بعيدة كانت ُتعّد دومًا قاعدة 

للتعاون مع الكيان ال�صهيوين،  ومع الوليات املتحدة، للتاآمر على فل�صطني، وكان لهذا 

املعنى اأكرب الوقع على نفو�صهم وخ�صو�صًا بعد اأن خرجت م�رس من حلبة ال�رساع بزيارة  

ال�صادات اإىل القد�س املحتلة، وما اأعقب ذلك من اتفاقيات حّولت م�رس »النظام« من رقم 

�صعب يف معادلة ال�رساع مع الكيان ال�صهيوين اإىل حليف مو�صوعي لهذا الكيان.

منها،  املتحدة  والوليات  ال�صهيوين  الكيان  اإيران وطرد  الثورة يف  لقد كان لنت�صار 

وقعًا وتاأثرياً ل ميكن اإنكاره؛ فهو كان مبثابة كلمة ال�رّس لندلع انتفا�صة احلجارة، اأعظم 

اأحداث تاريخ املقاومة الفل�صطينية  بال منازع؛ تلك النتفا�صة التي اختمرت على مدى 

�صنني الحتالل الطويلة، لتنفجر يف وجه الكيان ال�صهيوين والنظام العاملي الظامل، القائم 

على مركزية القّوة والبط�س وال�صيطرة وامل�صلحة، واملتنكر لكّل ما يعلنه ارباب هذا النظام 

يف اأروقة وحمافل املنظمات الدولية من مبادئ  احلرية والعدالة وال�صالم .

لقد اتخذ م�رسوع الكفاح  الفل�صطيني �صّد »اإ�رسائيل« خالل  العقود الثالثة الأخرية  
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منحًى يختلف متامًا ّعما كان قبله، وتغريت موازين القّوة ل�صالح هذا الكفاح با�صطراد 

وما زالت هذه املوازين تتغرّي يومًا بعد يوم، على الرغم من وجود قيادة ر�صمية فل�صطينية ل 

توؤمن باأّي نوع من اأنواع املقاومة، والتي �صارت بفعل الأيام قناعًا يتخّفى تته الحتالل 

الكتل  عليها  وُين�صئ  الفل�صطينية،  الأر�س  الأمني  التن�صيق  ُي�صّمى  ما  خالل  من  ويق�صم 

ال�صتيطانية ويقّو�س كّل فر�س العي�س للفل�صطينيني على اأر�صهم ويف وطنهم ،

مل�صار  ال�صحيحة  ال�رسديّة  لتثبيت  مهم جداً  ال�صياق  هذا  الوقائع يف  ا�صتذكار هذه  اإن 

احلقيقة نف�صها  ولأحداثها، ولإزالة ما ُينرث حولها  من غبار التزييف و الت�صليل، ولعدم 

اإف�صاح املجال ل�رسديات كاذبة ومنافقة ُتلب�س احلق بالباطل، وحتى ل نرتك املجال ل�رسديات 

الكيان ال�صهيوين اأن تنت�رس وتغّطى وجه هذه احلقيقة ال�صاطعة وتّرف م�صار ال�رساع عن 

جوهره .

اإيران  »معنى« ح�صور  الفل�صطينية،  مقارباته  �صليماين، يف  قا�صم  اال�صهيد   لقد ج�ّصد 

الثورة والدولة يف  اأهداف ومنطلقات  الرمزي والعملي  يف الق�صية الفل�صطينية، وحّول 

اإيران بخ�صو�س فل�صطني اإىل واقع ملمو�س عاي�صته ف�صائل املقاومة الفل�صطينية، وا�صت�صعره 

ق�صم كبري من اأبناء ال�صعب الفل�صطيني؛ ومن هنا اأطلقت كربى حركات املقاومة الفل�صطينية 

على القائد ال�صهيد  لقبًا مل ي�صبقه اإليه اأحد »�صهيد القد�س«. ويف هذا ما يكفي لنزع غ�صاوة 

الت�صليل عن عيون الذين مت ت�صليلهم .

ولئن بقي البع�س من اأبناء جلدتنا م�صلاّلً وقاباًل للت�صليل، على الرغم مّما نراه ون�صمعه 

من مئات الت�رسيحات واملواقف من قادة العدو ال�صهيوين والوليات املتحدة الأمريكية 

ال�صهيوين،  الكيان  على  الأكرب  الوجودي  اخلطر  واعتبارها  الإ�صالمية،  اجلمهورية  �صد 

ل  الكيان  هذا  من  اإيران  مبوقف  العقوبات  هذه  وربط  الظاملة،  بالعقوبات  وحما�رستها 

غري، فقد اآن لنا اأن ن�صاأل، ولو على �صبيل التخيل: ماذا �صيكون م�صري فل�صطني واملنطقة 

والتوازنات الدولية لو مل تكن اإيران  حا�رسة وم�صتقّلة ومقارعة للعدو ال�صهيوين، وكيف 

�صتبدو �صورة العامل بدون اإيران امل�صتقّلة والغري معرتفة بوجود هذا الكيان ككيان احتاليل 
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وعن�رسي، اأجمعت �صعوب العامل على كونه املهّدد لال�صتقرار وال�صالم الدوليني؛ بالإ�صافة 

اإىل ما ي�صّكله من خطر حتى على »اليهود« اأنف�صهم، يف فل�صطني املحتّلة وخارجها ؟!

والغربية  الأمريكية  العقوبات  وجه  يف  و�صعبًا،  وحكومة  قيادة  اإيران،  �صمدت  لقد 

وال�صهيونية، والتي مل ي�صهد لها التاريخ املعا�رس مثيالً، من اأجل تر�صيخ ا�صتقاللها ومن اأجل 

مركزية الق�صية الفل�صطينية يف �صيا�صاتها اخلارجية والداخلية، ودفعت الأثمان الباهظة من 

قوت �صعبها ومن دماء اأبنائها، وعلى راأ�صهم ال�صهيد القائد قا�صم �صليماين، الذي واإن غاب 

ج�صداً وح�صوراً ماديًا فاإنه �صيبقى معنًى وح�صوراً حقيقيًا ورمزاً كبرياً لإيران وفل�صطني، 

فيما �صيذهب القتلة  مدحورين مذمومني، يف حياتهم وبعد موتهم، اإىل مزابل التاريخ .
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يناير  الثاين/  كانون  من  الثالث  يف  حتّل 

اغتيال  الأوىل جلرمية  ال�سنوية  الذكرى   )2021(

قائد فيلق القد�س، يف احلر�س الثوري الإيراين، 

اللواء قا�سم �سليماين، ورفيق دربه، نائب رئي�س 

املهند�س،  مهدي  اأبو  العراقي  ال�سعبي  احل�سد 

التي نّفذتها القوات الأمريكية على طريق مطار 

بغداد، باأمر مبا�رش من الرئي�س -املنتهية وليته- 

دونالد ترامب.

املو�سوفة،  اجلرمية  عام على هذه  بعد مرور 

العدوانية  ال�سيا�سة  طبيعة  عن  ُتعّب  التي 

الإيرانية،  الإ�سالمية  الثورة  جتاه  الأمريكية 

ال�رشق  يف  اجليو�سيا�سية  الأو�ساع  قلبت  التي 

على  عامًا   41 بعد  تاأثرياتها  تزال  الأو�سط، ول 

انت�سارها، ملمو�سة يف مفا�سل احلياة ال�سيا�سية 

اجلرمية  مفاعيل هذه  تزال  وال�سرتاتيجية.. ول 

وتفعل  برّمتها،  املنطقة  على  تخّيم  امل�ستنكرة 

يوؤكد  ما  وميدان،  �ساحة  من  اأكرث  يف  فعلها 

والتجويع  واحل�سار  العقوبات  �سيا�سة  ف�سل 

العدواين  التحالف  يعتمدها  التي  والغتيالت، 

الإ�سالمية  اجلمهورية  �سد  اأمريكي   - ال�سهيو 

ميتد  الذي  واملمانعة  املقاومة  وحمور  الإيرانية، 

و�سوريا  والعراق  ولبنان  فل�سطني  اإىل  اإيران  من 

واليمن والبحرين. 

�سمير �أحمد ❋

❋ كاتب فل�سطيني

مقيم يف بريوت.

قا�سم �سليماني..

�ل�سهيد �لحّي
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اإن اغتيال اللواء �سليماين، الذي تعّده الإدارة الأمريكية اأخطر اأعدائها يف العامل، ومن 

النووي  العامل  زادة،  فخري  حم�سن  الدكتور  واآخرهم  والعلماء،  القادة  من  وحلقه  �سبقه 

الإيراين، ي�سي باأن هذه ال�سيا�سة العدوانية املّتبعة، منذ انت�سار الثورة الإيرانية، هي التي حتكم 

ال�سهيوين،  العدو  راأ�سها كيان  املنطقة، وعلى  واأذرعه يف  الأكب«  العالقة بني »ال�سيطان 

وبني الثورة الإ�سالمية الإيرانية... واأحد اأبرز اأهدافها حماولة ردع اجلمهورية الإ�سالمية، 

ودفعها للرتاجع عن �سيا�ساتها يف املنطقة ووقف دعمها لقوى املقاومة واملمانعة، ول �سّيما 

ما  احلربي  والعتاد  الت�سليحية  القدرات  من  متتلك  باتت  التي  منها،  واللبنانية  الفل�سطينية 

�ساعدها لفر�س توازن الردع مع العدو ال�سهيوين، الذي مل تعد يده العدوانية طليقة، وبات 

يح�سب األف ح�ساب قبل اأن ي�سن عدوانًا على لبنان اأو غزة. 

ال�سوء على  ُيلقي  املقاومة واملمانعة  الذي حّققته قوى  التطور الكمي والنوعي  وهذا 

الدور املمّيز  الذي لعبه اللواء قا�سم �سليماين، وفيلق القد�س يف احلر�س الثوري الإيراين؛ 

الإدارة  ا�ستهدافات  �سّلم  اأول  يف  وو�سعه  العاملي،  ال�ستكبار  قوى  عداء  اأك�سبه  ما  وهو 

الأمريكية وربيبها كيان العدو ال�سهيوين. 

بو�ست«  »اجلريوزاليم  �سحيفة  خرجت  الغتيال،  جرمية  تنفيذ  من  �سهر  نحو  فقبل 

العبية، يف 29 ت�رشين الأول /اأكتوبر 2019، ب�سورة جمعت ثالثة من كبار قادة املقاومة، 

قوائم  راأ�س  على  يكونوا  اأن  ُيتوقع  باإيران  مرتبطة  �سخ�سيات  ثالث  هناك  »اإن  وقالت، 

الغتيالت »الإ�رشائيلية« ب�سبب – ما اّدعته ال�سحيفة - الأخطار التي ي�سّكلونها بالن�سبة 

لإ�رشائيل«... الأول، هو اللواء قا�سم �سليماين، قائد فيلق القد�س، والثاين، هو ال�سيد ح�سن 

ن�رشاهلل، الأمني العام حلزب اهلل، والثالث، هو بهاء اأبو العطا، القيادي يف �رشايا القد�س، 

اجلناح الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني، الذي ا�ستهدفته غارة لطريان العدو 

ال�سهيوين يوم الثالثاء، يف 12 ت�رشين الثاين/نوفمب 2019، بقطاع غزة.

اللواء  باغتيال  جرميتها  الأمريكية  الإدارة  نّفذت  الثاين/يناير،  كانون  من  الثالث  ويف 

امل�سالح  وتهديد  احلمراء،  للخطوط  اإيران  جتاوز  على  رٌد  باأنها  فعلتها  مّبرة  �سليماين، 
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اأرواح الأمريكيني للخطر، واأنها مبثابة ر�سالة �رشيحة لها كي تعيد  الأمريكية، وتعري�س 

النظر يف مواقفها و�سيا�ساتها، وتوقف دعمها لقوى املقاومة واملمانعة، وبخا�سة يف لبنان 

وفل�سطني و�سوريا... 

علي  ال�سيد  الإ�سالمية،  الثورة  قائد  ل�سان  على  و�سوحًا  اأكرث  الإيراين  املوقف  وجاء 

القوات  باإخراج  �سيكون  الغتيال  جرمية  على  الأقوى  الرّد  باأن  اأعلن  الذي  اخلامنئي، 

الأمريكية من املنطقة، م�سرياً اإىل اأن النتقام ل�سليماين حتمي، و�سيكون �سد من نّفذ واأمر 

بتنفيذ عملية الغتيال اجلبانة، واأنه �سيتّم يف اأّي زمان ومكان.

الإ�سالمية  الثورة  اأحد حّرا�س  �سليماين،  اللواء  الأوىل ل�ست�سهاد  ال�سنوية  الذكرى  يف 

اجلمهورية  تبدو  املواجهة،  و�ساحات  ميادين  يف  ح�سوراً  والأكرث  املمّيزين،  وقادتها 

املقاومة  لقوى  ودعمها  واأهدافها،  الثورة  مببادئ  ومت�سكًا  و�سموداً  ثباتًا  اأكرث  الإ�سالمية 

واملمانعة يف املنطقة... وب�سكل اأخ�س وقوفها الثابت اإىل جانب الق�سية الفل�سطينية، التي 

ها ال�سهيد احلي قا�سم �سليماين بقوله : »نحن غري م�ستعّدين للتفاو�س اأو الت�ساوم على  خ�سّ

ق�سية فل�سطني مع اأمريكا اأو غريها. واأوؤكد اأّن دعمنا لفل�سطني م�ستمر، لأن هذا موقٌف 

معتقداً  فل�سطني  و�ستظل  عندنا،  املبادئ  تتغرّي  فال  به..  نوؤمن  وعقائدي  اأ�سويل  مبدئٌي، 

لدينا«.

اإن اغتيال القادة والعلماء، ويف املقّدمة منهم اللواء ال�سهيد قا�سم �سليماين، هو الدليل 

ال�سرتاتيجي  ترتقي يف مواقفها وموقعها  الإيرانية،  الإ�سالمية  اأن اجلمهورية  القاطع على 

الت�سليحية  لقدراتها   
ّ
والنوعي الكّمي  التطّور  مع  بالتالزم  ال�ستعمارية،  للقوى  املقاوم 

والعلمية والقت�سادية، التي اأّهلتها لل�سمود وجتاوز احل�سار والعقوبات الظاملة، وموا�سلة 

اأُ�س�سها مفّجر الثورة الإ�سالمية روح اهلل ال�سيد اخلميني،  اأر�سى  �سريها على املبادئ التي 

ويوا�سل رفع رايتها القائد ال�سيد على اخلامنئي.
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�سليماين  با�ست�سهاد  دمعت  فل�سطني  عني 

طريق  على  زرعه  مبا  فرحت  الثانية  والعني   ..

حتريرها

عندما حّطت طائرة اأنور ال�سادات يف مطار 

بن غوريون يف فل�سطني املحتلة، واأطفاأت الطائرة 

حمّركاتها، اأطفاأ اجلميع الأنوار؛ فانت�رشت غمامة 

املحتلة،  وفل�سطني  العربي  العامل  على  �سوداء 

عام  انطلقت  التي  الفل�سطينية  الثورة  وعلى 

1965. وحني دخل ال�سادات اإىل »الكني�ست« 

ال�سهيوين، خرجت م�رش، اأكرب الدول العربية، 

ميزان  فاختّل  ال�سهيوين.  العربي  ال�رشاع  من 

القوى ل�سالح العدو ال�سهيوين، وت�سّكلت عقبة 

كبرية اأمام م�سرية حترير فل�سطني.

م�رش  عبء  من  ال�سهيوين  الكيان  حتّرر 

الفل�سطينية  والثورة  ل�سوريا  وتفّرغ  وجبهتها، 

الذي  لبنان،  لبنان، فكان الجتياح جلنوب  يف 

احتّلت »اإ�رشائيل« جزءاً منه لتقيم ما �سّمي حينها 

ي�سّمى  ما  �سّكلت  كما  احلدودي.  بال�رشيط 

حداد،  �سعد  بقيادة  اجلنوبي«  لبنان  »جي�ش 

بالتن�سيق والتعاون مع قوى النعزال اللبناين... 

الغيث، و�سطع نور من ال�رشق ي�سيء  وجاء 

وي�سيء  املحتلة،  وفل�سطني  العربي  عاملنا  ف�ساء 

الثورة  انت�سار  انه  الفل�سطينية؛  للثورة  الطريق 

�أبو عماد دّبورة ❋

❋ م�سوؤول

اللجنة الثقافية

الفل�سطينية.

�إير�ن

�أ�ضاءت �لنورين 

حين �أطفاأ 

�لجميع �لأنو�ر
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الإ�سالمية  يف اإيران بقيادة الإمام اخلميني )رحمه اهلل(. فتحّولت اإيران، التي كانت عمقًا 

ا�سرتاتيجيًا للعدو ال�سهيوين، اإىل عمق ا�سرتاتيجي لفل�سطني املحتلة. 

وكالء  فتحّرك  الأ�سواء،  اجلميع  واأطفاأ  جمّدداً،  الكئيبة  ال�سوداء  الغمامة  عادت  لكن 

امل�رشوع ال�سهيو – اأمريكي، من اآل �سعود وعربان اخلليج، لتمويل م�رشوع تفتيت منطقتنا 

الذي اأعّده الأمريكي، لينّفذه حتت جنح النتفا�سات ال�سعبية، ل�ستهداف القوى املقاومة 

للكيان ال�سهيوين؛ فكان النور الثاين، حني قّررت اإيران وحمور املقاومة مواجهة امل�رشوع 

املعادي، والتي �سّكلت املجاميع التكفريية راأ�ش حربته. وقد توىّل اجلرنال �سليماين )رحمه 

اهلل( هند�سة امل�رشوع ميدانيًا، وربط قوى حمور املقاومة يف اإطار املواجهة ال�ساملة. 

كان اجلرنال �سليماين قد بداأ تنفيذ م�رشوع املواجهات مع الأعداء، منذ تاأ�سي�ش املقاومة 

 2006 عام  متوز  حرب  اإىل  ومر�سدها؛  �سندها  كان  الذي  الأمريكي،  لالحتالل  العراقية 

وهند�سته الدعم والإ�سناد حلزب اهلل الذي خرج من احلرب منت�رشاً؛ اإىل املقاومة الفل�سطينية 

التي كان يحمل هّمها جلعلها مقاومة قادرة ومقتدرة يف وجه العدو، فكانت كما اأراد، 

وانت�رشت يف كّل املواجهات مع العدو؛ و�سوًل فيما بعد اإىل �سّده ع�سد حركة اأن�سار اهلل 

يف اليمن. 

وحني ا�ستّدت هجمات الأعداء، م�ستندة اإىل املجاميع التكفريية، كان اجلرنال يهند�ش 

املعادي  امل�رشوع  اأمام  العقبات  لت�سبح  املقاومة،  قّوة  جبهة  ف�سّكل  املواجهات،  ميادين 

اأ�سعب فاأ�سعب، و�ست�سبح اأ�سعب باإذن اهلل تعاىل. لذلك مّت ا�ستهداف اجلرنال �سليماين، 

فدمعت عني فل�سطني با�ست�سهاده، وفرحت العني الثانية ملا تركه من اإجنازات على طريق 

حتريرها وحترير كل املنطقة من اأعداء هذه الأّمة.
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تعبث  الأمريكية  »نيوزويك«  جملة  تكن  مل 

عندما و�سفت ال�سهيد اجلرنال قا�سم �سليماين، 

اأهم  يف  ب�سماته  و�سع  باأّنه  القد�س،  فيلق  قائد 

التحّولت التي �سهدتها املنطقة يف حياته. وقد 

ا�ستماتت الوليات املتحدة، عرب اإعالمها لر�سم 

وترغب،  تريد  كما  �سليماين  اجلرنال  �سخ�سية 

وجه  يف  وقف  من  لكّل  املُدّبر  »العقل  بو�سفه 

م�ساريعها، ابتداًء من العراق وانتهاًء بفل�سطني«. 

لكّن �سليماين تغلغل يف »الوعي الإيراين« بطاًل 

مر�سد  و�سف  حّد  على  حيًّا،  و�سهيًدا  وطنًيا، 

و�سام  قّلده  الذي  اخلامنئي،  علي  ال�سيد  الثورة 

اجلمهورية  يف  و�سام  اأرفع  وهو  ذوالفقار، 

الإ�سالمية الإيرانية.

اجلرنال  بها  قام  التي  الأدوار  �ساهت  لقد 

القادة واملفّكرين يف  العديد من  اأدوار  �سليماين 

ذلك  ي�سف  كما  اأّداه،  الذي  فللدور  العامل. 

قيمة  اأنف�سهم،  الأعداء  فيهم  مبن  الكثريون، 

واأهّمّية دور اجلرنال والقائد ال�سيني �سن تزو، 

كالزوفيت�س،  الأملاين  ال�سرتاتيجي  واملفّكر 

الكرمي  عبد  الأمري  املغربية  املقاومة  وقائد 

وموؤ�ّس�س  ال�سينية  الثورة  وزعيم  اخلطابي، 

جمهورية ال�سني ال�سعبية ماوت�سي تونغ، والثائر 

الأممي ت�سي غيفارا الذي قال: غًدا عندما اأموت 

الأر�س  حتت  اأكون  لن   ..
ّ
علي لتحزن  تاأتي  ل 

هيثم اأبو الغزالن ❋

❋ كاتب فل�سطيني،

اأمني �رّس العالقات

يف حركة اجلهاد الإ�سالمي/ 

لبنان.

قا�سم �سليماني 

عا�سق فل�سطين
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اأبًدا.. فاأنا رياح احلريّة.

رياح احلّريّة تلك هي التي جعلت من اجلرنال �سليماين عا�سًقا لفل�سطني. وكان لهذه 

ال�سديق،  قبل  العدو  ويلم�سها  ي�سهدها  التي  التحّولت  تلك  من  وافًرا  ن�سيًبا  الفل�سطني 

وكلمة ال�رّس فيها: املقاومة. فبالدعم الع�سكري املبا�رس، واجلهد احلثيث، والتدريب امل�ستمر، 

الفل�سطينيون..  القادة  يقول  كما  نوعية،  نقلة  الفل�سطينية  املقاومة  �سليماين  اجلرنال  نقل 

اأ�رسف، كما يقول الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني املجاهد  وهو الذي 

زياد النخالة، يف مقابلة مع قناة وكالة »يونيوز« لالأخبار، ب�سكل �سخ�سي على العمليات 

املعّقدة لنقل الأ�سلحة اإىل قطاع غزة املحا�رس، وهذا كان يبدو �سيًئا من امل�ستحيالت. ومل 

ا على نقلة نوعية يف �سناعة ال�سواريخ  يكتِف فقط بنقل ال�سواريخ اجلاهزة، بل اأ�رسف اأي�سً

ب كل املدن ال�سهيونية.  ما جعل غزة تتباهى بامتالكها اآلف ال�سواريخ القادرة على �رسرَ

ومل تغمط حركة املقاومة الإ�سالمية »حما�س«، على ل�سان رئي�سها اإ�سماعيل هنّية، حق 

ال�سهيد �سليماين، حني و�سفه باأنه �سهيد القد�س الذي �سّحى من اأجل فل�سطني و�سعبها، 

وقّدم لفل�سطني الكثري، وله ف�سل فيما و�سلت اإليه املقاومة من قّوة واقتدار. وك�سف نائب 

رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س، �سالح العاروري، يف مقابلة �سحفية، اأن ال�سهيد قا�سم 

�سليماين كان م�سارًكا يف غرفة عمليات ف�سائل املقاومة يف دم�سق اأثناء العدوان على غزة 

عام 2008، ومل يرف�س يوًما طلًبا يتعّلق باملقاومة ودعمها. 

املنطقة،  يف  وم�ساريعها  واأمريكا  الإ�رسائيلي  العدو  �سد  يعمل  كان  الذي  الرجل  اإن 

و�سعه الأمريكيون على لئحة ما ُي�سّمى الإرهاب واأ�سبح مطلوًبا حيًّا اأو مّيًتا. لكّن ذلك 

مل ُيثنه عن العمل لنيل ال�سهادة، التي نالها مع رفيق دربه اأبو مهدي املهند�س. ويف الكتاب 

والن�رس يف  للرتجمة  املعارف  ارَبادي، وترجمه ون�رسه مركز  مزد  اأكربي  اأعّده علي  الذي 

الكتاب  ف�سول  كّل  يف  القارئ  يلم�س  وخواطر،«  ذكريات  �سليماين..  »قا�سم  بريوت، 

هّمت  احلاج  كرفيقيه  لال�ست�سهاد  و�سعيه  ال�سهداء  تذّكر  على  ال�سديد  �سليماين  حر�س 

باأف�سل  اأن جمعتني  ال�سكر على  اإلهي! لك   « القائل يف و�سّيته:  وبقائي وغريهما؛ فهو 
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وهم  األ  الإلهي،  عطرهم  وا�ستن�ساق  اجلنائنّية  وجوههم  بتقبيل   
ّ
علي وتكّرمت  عبادك 

جماهدو و�سهداء هذا الدرب«.

ومن عظيم الكلمات املوؤّثرات، ما كتبه اجلرنال �سليماين يف ر�سالة لكرميته فاطمة قبل 

اأ�سهر من ا�ست�سهاده، قال فيها »يا عزيزي يا جميلي يا موتي الدموي اأين اأنت؟. اإلهي لقد 

�سعيت ثالثني عامًا من اأجل هذه اللحظة، وتعاركت مع كّل املناف�سني على طريق احلب.. 

وعندما يتّم تفجريي يتّم اإزالة وجودي ب�سكل كامل، يتحّول وجودي لدخان ويحرتق؛ 

كم اأحّبها، كم جميل هذا امل�سهد، كم اأحّب هذه اللحظة، فبذل الروح يف �سبيل احلب 

جميٌل جداً«.

، فطوبى لل�ساعدين اإىل احلياة. اإنه احلبُّ احلبُّ
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من  املت�رّضرين  اأكرث  كانوا  الفل�سطينيني  لعّل 

واأ�سدقهم  رحيله،  على  حزنًا  واأ�سّدهم  غيابه، 

فقده.  على  حزنًا  واأبلغهم  اغتياله،  على  اأ�سفًا 

واإن  ا�ست�سهاده،  ونباأ  ا�ستهدافه  فقد هالهم خرب 

بها،  يفاخر  �سهادًة  ملثله  يتوقعون  دومًا  كانوا 

وخامتًة ي�سعد فيها؛ فهذه اأمنيته التي كان يتطلع 

اإليها، ودعاوؤه الذي كان يرجوه من اهلل �سبحانه 

اأن  قبل  املبكر  لرحيله  حزنوا  ولكنهم  وتعاىل؛ 

واإجنازات  عمله،  ونتائج  م�رضوعه،  ثمار  يرى 

كان  فقد  وت�سحياته.  �سربه  وعاقبه  رجاله، 

ل�سنواٍت طويلٍة واحداً منهم، وجزءاً من ن�سيج 

وجنديًا  مقاومتهم،  من  اأ�سياًل  وطرفًا  �سعبهم، 

على  ب�سيطًا  ومقاتاًل  �سفوفهم،  يف  متوا�سعًا 

جبهتهم، ومن�ّسقًا �سادقًا بني اأجنحتهم، و�ساعيًا 

قبل  ل�سغريهم  ف�سائلهم، وخادمًا  بني  بالوحدة 

وم�ست�ساراً  لتنظيماتهم،  ونا�سحًا  كبريهم، 

لقيادتهم، ال يتاأخر اإذا طلبوه، وال ُيغلق بابه يف 

م�ساعدًة  مينع عنهم  ق�سدوه، وال  اإذا  وجوههم 

اإذا �ساألوه.

مع  وجمعه  ال�سهداء،  يف  وتقّبله  اهلل  رحمه 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سّلم ومن �سبق 

من ال�سحب الكرام وال�سهداء العظام. فهو كان 

حتى �سهادته ن�سرياً للفل�سطينيني ب�سدٍق، �رضيكًا 

ق�سيتهم،  يف  معهم  وعاماًل  مقاومتهم،  يف 

د. م�سطفى يو�سف اللّداوي ❋

❋ باحث

وكاتب فل�سطيني.

قا�سم �سليماني 

جنراٌل 

فل�سطينُي 

الهوّية

اإيرانُي الجن�سية
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وم�سّحيًا يف �سبيلها قبلهم، وم�سّخراً حياته من اأجلها مثلهم، فال يّدخر �سيئًا من اأجلها، 

يرتدد عن  تاأييدها، وال  من  يخاف  اإ�سنادها، وال  يتوانى عن  يتاأخر عن دعمها، وال  وال 

دعمها باملال وال�سالح، حتى غدت املقاومة الفل�سطينية قويًة قادرًة، جمّهزًة م�سّلحًة، موؤّهلًة 

مدّربًة، جاهزًة حا�رضًة، توؤذي العدو وتوؤمله، وت�سّده ومتنعه، وتقاومه وتهزمه، وتقف يف 

وجهه وترّده؛ وقد كان يحلم باملزيد ويخّطط ملا هو اأعظم، اإذ كانت فل�سطني ترتاءى اأمام 

ناظريه حريًة وا�ستقالاًل، وقد�سها تختال عّزًة وكرامًة، واأق�ساها يتعاىل طهراً وقدا�سًة.

اإنه اجلرنال ال�سهيد احلاج قا�سم �سليماين، قائد فيلق القد�س يف احلر�س الثوري االإيراين، 

لتحرير  االإ�سالمي  اجلي�س  وطليعة  العظام،  اأجنادها  وتاج  االإ�سالمية،  الثورة  قوات  دّرة 

امل�سلم،  الفار�سي  بفيلقه  االأعظم،  اجلهاد  و�سدر  االأول،  املقاومة  لواء  حامل  فل�سطني؛ 

اأمانًة،  اآمنوا بالقد�س ق�سيًة، وبفل�سطني  وقائده الهمام املقدام، املقاتل اجلرنال، من الذين 

و�سّحوا برجالهم من اأجلها، وقدموا زهرة اأبنائهم على جبهاتها، ودفعوا �رضيبة الثبات 

يف �سبيلها، وعانوا من ويالت احل�سار وعقابيل العقوبات الدولية ب�سببها، وما زالوا على 

موقفهم ثابتني، وعلى �سيا�ستهم ما�سني؛ ففل�سطني يف قلوبهم عقيدة، ون�رضتها واجب، 

والدفاع عنها حق، والت�سحية من اأجلها رفعة، واملوت يف �سبيلها �سهادة. اإنها و�سايا االإمام 

اخلميني قائد الثورة االإ�سالمية االأول، وتعاليم االإمام اخلامنئي حامل الراية والو�سي على 

املقاومة �رضف، والدفاع عن فل�سطني تكليٌف �رضعٌي وواجٌب رّباين، واأمانة  باأن  العهد، 

القيامة، ويحا�سب كّل م�سلٍم عليها، فُيجزى املجاهدون  ي�ساألهم اهلل عّز وجّل عنها يوم 

ون فيها ذاًل يف احلياة الدنيا، وخزيًا وندامة يف يوم القيامة. خرياً، وُيحا�سب املق�رضّ

جرناٌل ع�سكري هو، رتبٌة ع�سكريٌة عالية، وخربٌة قتالية كبرية، وجتارب ميدانية عديدة، 

واأو�سمة تقديرية متنّوعة، ومن�سٌب ر�سمٌي مرموق، ا�ستحّقه بحٍق وجدارٍة، ب�سدقه و�سربه، 

واإخال�سه وعمله، ووفائه وجترده، واإميانه واعتقاده، و�سلوكه وخلقه، واإقدامه وت�سحيته، 

اجلموع  يقود  منظمًا خمططًا،  القتال،  و�سوح  الوغى  ميادين  فذاً، جرنااًل يف  قائداً  فكان 

ويوّجه القوى، وي�سع اخلطط وير�سم اخلرائط، ويفر�س نف�سه وينتزع من العدو ن�رضه؛ ال 
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يعرف الهزمية، وال يقبل مبنطق ال�سعف، وال ي�سّلم باختالل موازين القوى، وال يعرتف 

بالعجز وعدم القدرة، بل ي�سنع القّوة وينتزع الن�رض، وميتلك االإرادة ويفر�س الظفر.

لكنه بعيداً عن ال�سفات الر�سمية، والنيا�سني الع�سكرية، واملنا�سب املتقدمة والوظائف 

الرفيعة، كان جنديًا مقاتاًل، ال يختلف عن بقّية املقاتلني وال ميّيزه عنهم �سيء. يحمل كما 

املقاومني بندقيته، وينزل معهم اإىل امليدان، وينتقل واإّياهم من موقٍع اإىل اآخر، ويبيت معهم 

يف الكهوف واملالجئ، ويف العراء واملهاجع، ال يختلف عنهم وال يتميز فيهم، فال جنوم 

تعلو كتفيه، وال بزًة ع�سكريًة متّيزه عن غريه من املقاتلني، بل يبدو دونهم اإذ يعتمر قبعته، 

وي�سع على �سدره �سملته وير�سلها من فوق عنقه، التي يعتّز بها و�ساحًا يف �ساحات القتال، 

وني�سانًا بني املقاتلني يفخر بها؛ وتراه يحمل قربة املاء يتو�ساأ بها، ويفرت�س االأر�س حيث 

الن�رض والتوفيق، والثبات  اإيّاه  �سائاًل  يوؤّم رجاله، ويدعو اهلل معهم  فوقها؛  يكون وي�سّلي 

والنجاة.

ويحفظ  يدخلها،  مل  اأنه  رغم  وخمّيماتها،  وقراها  بلداتها  كّلها،  فل�سطني  مدن  يعرف 

وعن  واأزّقتها،  دروبها  عن  يقراأ  كان  فقد  قدماه؛  اأر�سها  تطاأ  مل  واإن  و�سواهدها  معاملها 

ونهرها،  وبحرها  واآبارها،  عيونها  وعن  وب�ساتينها،  حدائقها  وعن  وطرقها،  �سوارعها 

واعتاد اأن يدر�س جغرافيتها ويّطلع على تاريخها، ويحفظ الكثري من تفا�سيلها الدقيقة، 

ال�سعب  وتنفع يف �سمود  املقاومة  تخدم  اأنها  يظن  مّما  عنها،  وكبريٍة  �سغريٍة  ويدّون كل 

وعارفًا  ك�سّكانها،  فيها  وعاملًا  كاأهلها،  بها  غدا خبرياً  ثباته، حتى  وتفيد يف  الفل�سطيني 

املعنيني  اأولئك  خا�سًة  مثله،  ليكونوا  وم�ساعديه  رجاله  وجه  وقد  كاأبنائها.  بخفاياها 

ثقافًة  مثله  اأ�سبحوا  فقد  اأبنائها،  ودعم  رجالها  ورعاية  مبتابعتها  واملكّلفني  باملقاومة، 

قبل  من  منه  ت�رّضبوا  كما  واالهتمام،  امل�سوؤولية  منه  ا�ستقوا  اإذ  ودرايًة،  وخربًة  ومعرفًة، 

ال�سدق واالإخال�س.

كان احلاج قا�سم �سليماين يعرف اأهل فل�سطني جّيداً، وميّيز بني �سكان القد�س ومدن 

ال�سفة الغربية، ويعرف اأهل غزة جّيداً، واملرابطني من اأهلنا يف االأر�س املحتلة عام 1948، 
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كما كان يعرف الفل�سطينيني الالجئني اإىل �سوريا ولبنان، واملقيمني يف االأردن وال�ستات، 

ويعرف حاجة كل منطقة والظروف التي يعي�سونها، والتحديات التي يواجهونها، وقد 

كان هّمه االأكرب اأن ُي�سهم وبالده يف دعم �سمودهم واإ�سناد ثباتهم، ليقينه اأنهم من يحفظ 

الق�سية وي�سبغ االأر�س ب�سبغة اأهلها، ويحافظ على هويّتهم العربية واالإ�سالمية، التي تقف 

يف مواجهة الهوية االإ�رضائيلية اليهودية اال�ستعمارية الوافدة، ولهذا فقد كان اهتمامه من�سّبًا 

الثابتة،  والهوية  املقاتل،  الباقي، واجلندي  العن�رض  فهو  الفل�سطيني عمومًا،  االإن�سان  على 

اأ�ساطريه،  ويتحدى  روايته،  ُيبطل  واأن  ال�سهيوين،  الكيان  يواجه  اأن  ي�ستطيع  الذي  وهو 

ويقف ب�رضعيته اخلالدة يف وجه خمّططاته واأحالمه.

وبريوت  طهران  يف  معهم،  واجللو�س  فل�سطني  اأبناء  ا�ستقبال  على  اعتاد  الذي  وهو 

ال�سيا�سية  هويّتهم  كانت  اأيًا  لهم،  والتفّرغ  بهم  واالهتمام  عليهم  والتعرف  ودم�سق، 

الفل�سطينية،  التنظيمات والف�سائل  اأبناء وكوادر  ا�ستوى عنده  التنظيمي. فقد  وانتماوؤهم 

اأبناء  ت�ساوى عنده  بقدر عملها وعلّو كعبها، وحجم مقاومتها. ولهذا  اإاّل  بينها  ميّيز  فال 

الذين  الفل�سطينية،  القوى  وكل  االإ�سالمي«  و»اجلهاد  و»ال�سعبية«  و»فتح«  »حما�س« 

اأعطى  فقد  وت�سحياته؛  عطاءه  ُينكرون  وال  دوره،  ويذكرون  ف�سله،  جميعًا  يحفظون 

ُّن على جهٍة اأيًا كانت اأو  اجلميع واأغدق على الكل، ومل ين�س اأحداً �سغرياً اأو كبرياً، ومل ميمَ

ُيحرجها، فهو كان حّييًا خجواًل ُمبًا للقوى الفل�سطينية، يحافظ على كرامتهم، ويحر�س 

على عّفتهم، وال ُيغ�سب اأحداً منهم.

كان احلاج قا�سم �سليماين يدرك اأن قّوة املقاومة الفل�سطينية تكمن يف احلق الذي تدافع 

اأي�سًا  اأنها تكمن  عنه، وت�سعى اإىل حتقيقه، ويف �رضعية مقاومتها وقانونيتها؛ ولكنه يوؤمن 

يف عظمة ال�سعب الفل�سطيني ال�سابر املحت�سب، امل�سّحي املعطاء، الذي احت�سن املقاومة 

و�سّكل لها حا�سنة اآمنة وم�ستقرة، وقّدم معها خرية اأبنائه �سهداء،  فحفظ قدرهم واأكرم 

بحاجياتهم،  الوفاء  يف  يرتّدد  ومل  معهم،  يق�رضّ  ومل  واأُ�رضهم،  بعائالتهم  واهتم  ذويهم، 

هم برواتب وم�ساعداٍت تعّو�سهم، وتوؤّدي  ممَ الكثري منهم، وخ�سّ رَّ
وا�ست�ساف بع�سهم، وكمَ
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بع�س احلق لهم.

عددهم  يحفظ  اأولوياته،  مقّدمة  كانوا يف  فقد  الفل�سطينيون،  واملعتقلون  االأ�رضى  اأما 

وانتماءاتهم، ويعرف كل �سئ عنهم، اأجنا�سهم واأعمارهم، اأ�سّحاءهم ومر�ساهم، �سيوخهم 

ويعانون  فيها  يقبعون  التي  واملعتقالت  ال�سجون  ويعرف  واأطفالهم،  و�سبابهم، كهولهم 

منها؛ كان ي�ستقبل ر�سائلهم وُيرا�سلهم، وي�ستمع اإىل �سكواهم ويلّبي حاجتهم، ويعمل مع 

قوى املقاومة الفل�سطينية ال�ستنقاذهم وحتريرهم، وحت�سني �رضوط عي�سهم، والتعجيل يف 

االإفراج عنهم؛ وكان ي�سعى مع قوى املقاومة الفل�سطينية ملبادلتهم وحتريرهم، فهم كانوا 

هّمه الذي ال يفارقه، و�سغله الذي ال ُيهمله، وقد كان له ف�سٌل فيمن �سبق حتريرهم، ويف 

ال�سفقات التي فر�ستها املقاومة على العدو االإ�رضائيلي. وال اأعتقد اأن من بعده �سينامون عن 

هذا الهدف ويتخّلون عنه، بل �سيوا�سلون العمل اجلاد بالتعاون مع كل القوى الفل�سطينية 

لتحرير كل االأ�رضى واملعتقلني.

بكل  الفل�سطيني  ال�سعب  جرحى  وم�ساعديه،  اإخوانه  ومع  بنف�سه،  ا�ستقبل  ولطاملا 

واأغدق  بهم،  واعتنى  واأ�سهم يف عالجهم  االإيرانية،  امل�ست�سفيات  لهم  وفتح  انتماءاتهم، 

بهم  ُيعاجلون، ووا�سل االهتمام  امل�ست�سفيات  عليهم واأكرمهم، وتابع حاالتهم وهم يف 

وهم يف بيوتهم وعند اأهلهم يف فل�سطني يتعافون. وقد حفظ اجلرحى له ف�سله، وذكروا 

دوره، وتناقلوا فيما بينهم ولدى غريهم ف�سائله الكبرية و�سنائعه الكثرية.

دعمها  يف  تفّرق  ال  اإيران  يف  االإ�سالمية  اجلمهورية  اأن  �سليماين  قا�سم  احلاج  اأثبت 

 و�سيعي، فقد كانت عالقته مع قوى املقاومة ال�سنّية تكاد 
ّ
وم�ساندتها للمقاومة بني �سني

املقاومة  قواها  يقّدم  كان  فل�سطني  يف  لعّله  بل  كّلها؛  ال�سيعية  املقاومة  بقوى  عالقته  تبّز 

وف�سائلها املجاهدة على الكثري من القوى ال�سيعية االأخرى يف لبنان اأو العراق، فهو قريٌب 

�سّنيًة  عربية  قوًى  وكّلها  الفل�سطينية،  القوى  وكل  االإ�سالمي«  و»اجلهاد  »حما�س«  من 

م�سلمًة؛ فما تاأخر عن التزامه معها، وال ق�رضّ يف جهوده اأو ترّدد يف عطائه لها؛ ولعّله كان 

يعمل على اإطفاء نار املذهبية، والق�ساء على فتنة الطائفية، ذلك اأنه كان يعلم اأن العدو هو 
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الذي يوقد اأوراها وُي�سعل لهيبها؛ فتفريق امل�سلمني عنده هدف، ووحدتهم لديه رعٌب، 

واتفاقهم كابو�ٌس ال ُيحتمل.

اأما قادة الف�سائل الفل�سطينية، فقد اعتاد اجلرنال قا�سم �سليماين على ا�ستقبالهم كّلما زار 

بيوت ودم�سق، وتنظيم الزيارات لهم اإىل طهران، فرادى وجماعات، ومن كّل امل�ستويات 

القيادية. وكان يحر�س على ا�ست�سافتهم وتناول الطعام معهم، فرتاه بينهم �سعيداً فرحًا، 

اأخرى،  اإىل  طاولٍة  من  بينهم  ويتنقل  وجوههم،  يف  ويب�س  ي�سافحهم  م�ستب�رضاً،  جذاًل 

يقّدم لهم احللوى؛  اأو  الطعام  اأن ي�سّب لهم  ي�ستنكف  بيديه، وال  يرّحب بهم وُيكرمهم 

وال يعنيه اأن يكون له مكان يف ال�سدارة يجل�س، اأو يقوم بنف�سه بينهم ويخدم، يف �سلوٍك 

للفل�سطينيني وقادتهم، وتكرميه  اأخالقه، و�سديد حّبه  ُيظهر ح�سن توا�سعه، وكرمي  كرمٍي 

للمقاومني والوفاء لهم.

ي�سهد قادة الف�سائل الفل�سطينية اأن احلاج قا�سم �سليماين )واإخوانه يف فيلق القد�س(، 

قد اأدى دوراً كبرياً، وبذل جهوداً ُم�سنية يف بناء مور املقاومة وحت�سينه، بدءاً من طهران 

و�سواًل اإىل غزة، مروراً ببغداد ودم�سق وبريوت. وهو ا�ستطاع على مدى �سنوات عمله 

يف فيلق القد�س، التي زادت عن ع�رضين عامًا، من خالل العمل املتوا�سل واجلهد الدوؤوب، 

والزيارات واالجتماعات والتن�سيق امل�ستمر، بناء مور املقاومة، الذي بات يخيف االأعداء 

قوٌي  واأنه  مت�سامن،  متعاوٌن  واأنه  متنا�سق،  متناغٌم  اأنه  املحور  هذا  اأثبت  اإذ  وُيربكهم، 

و�سلب، وقادٌر وفاعل، وي�ستطيع اأن يخو�س احلرب معًا، ت�سامنًا مع اأي طرٍف اأو ن�رضًة 

اإ�رضائيل، باال�ستفراد  اأو  اأمريكا  اأيًا كان،  للعدو  اإذ لن ي�سمح مور املقاومة )وقادتها(  له، 

باأحد اأطراف املقاومة واالعتداء عليه.

للتقريب بني قوى  به  قام  �سليماين دوٌر م�سهوٌد وعمٌل مبارٌك  قا�سم  للحاج  كما كان 

اأطراف  بني  �رضٌخ  حدث  اإذ  املقاوم،  واالإ�سالمي  العربي  وعمقها  الفل�سطينية  املقاومة 

املحور، وانقطع التن�سيق بني بع�سهم، وتعّمقت اخلالفات وزادت ال�سكوك، وظّن البع�س 

اأن عقد املحور قد انفرط، واأن بع�س اأطرافه قد �سلكوا طريقًا اآخر ونهجوا �سبياًل خمتلفًا، ما 
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اأّدى اإىل حدوث حالة من القطيعة وعدم الثقة؛ اإاّل اأن احلاج قا�سم �سليماين حتّدى اجلميع 

بقناعاته، وت�سّدى للكل بوعيه، وبقي واثقًا اأن اخلري كّله هو يف اأطراف مور املقاومة، واأن 

من ابتعد �سيقرتب، ومن غادر �سيعود، ومن اخطاأ �سيوؤوب؛ وحتمل ب�سخ�سه واأعوانه كل 

االنتقادات واالآراء التي كانت تّتهمه باالإفراط يف الثقة، اإال اأنه بقي م�رضاً على يقينه الذي 

حتقق يف النهاية، واأثبت للجميع اأن مور املقاومة �سيعود اأف�سل مما كان، و�سيلتئم جمعه 

ويّتحد �سفه وتتفق قيادته، وهو ما كان بالفعل بعد �سنواٍت قليلٍة، اإذ جنح يف ا�ستعادة من 

ناأى، واحت�سان من ابتعد؛ وقد �سهد قائد الثورة االإ�سالمية ال�سيد علي اخلامنئي بجهوده، 

بَّلمَ راأ�سه، اإذ متكن من راأب ال�سدع وجمع الكلمة  وهّناأه على �سربه ويقينه، واأ�ساد به وقمَ

وتوحيد �سفوف املقاومة الفل�سطينية، التي هي اأحد اأهم ركائز املقاومة والتحرير، اإذ ال 

مقاومة يف ظل االختالف، وال انت�سار دون تن�سيق، وال بركة دون وفاق.

لفيلق القد�س يف احلر�س الثوري،  قّدم اجلرنال قا�سم �سليماين، من خالل موقعه قائداً 

ون�سحها  لها،  واأهَّ ودربها  و�سلحها،  مولها  فهو  عمومًا.  الفل�سطينية  للمقاومة  الكثري 

و�ساورها، واأمّدها باخلربة وزّودها بالتجربة، وقد كان له دوٌر كبرٌي يف كل احلروب التي 

خا�ستها املقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة �سد العدو االإ�رضائيلي، حتى غدا �رضيكًا لها يف 

الن�رض، و�سانعًا معها الثبات وال�سمود. وت�سهد �سواريخ املقاومة يف غّزة، فجر وزلزال 

و�سجيل، على ما قام به احلر�س الثوري االإيراين يف دعم املقاومة واإ�سنادها، حتى متكنت 

من دّك تل اأبيب وق�سف حيفا، حيث اأ�سابت �سواريخها بدقٍة عاليٍة اأهدافًا اإ�رضائيلية يف 

معادلة ردع جديدة،  االإ�رضائيلية، وتخلق  الردع  نظرية  تهّدد  وباتت  الفل�سطيني،  العمق 

ال�سهيوين  العدو  �سعر  وقد  بالقتل؛  والقتل  بالنار،  والنار  بالق�سف،  الق�سف  عمادها 

بخطورتها، فرتاجع حينًا، وجنب عن مواجهة املقاومة اأحايني كثرية. وما كان لهذه املعادلة 

اإ�رضار احلاج قا�سم �سليماين وعزمه، وم�سائه واإ�رضاره، وعمله ال�سامت  اأن تفر�س لوال 

وجهده اخلارق.

قد  �سليماين  قا�سم  اجلرنال  باأن  االإ�رضائيلي  العدو  اعرتف  التي  ال�سواريخ  هي  لي�ست 
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االإيرانية،  بال�سواريخ  غزة  قطاع  الفل�سطينية يف  املقاومة  اأمَمدَّ  اإذ  الكيان؛  بها  قمَ  وَّ
وطمَ نَّرمَ  زمَ

كما اأمّدها بتقنّية �سناعتها وتطويرها، لتكون املقاومة قادرة على االعتماد على نف�سها، 

واالكتفاء بذاتها، وت�سنيع ما حتتاج من �سواريخ بنف�سها واال�ستفادة من املواد اخلام املتوفرة 

لها. كما اأحاط الكيان ال�سهيوين ب�سواريخ دقيقة يف ال�سمال من جهة لبنان، وب�سواريخ 

مدّمرة يف ال�سمال ال�رضقي من جهة �سوريا؛ ويقول االإ�رضائيليون اإن اجلرنال قا�سم �سليماين 

�سّلح اليمنيني واأمّدهم بال�سواريخ، وجّند القوى العراقية بكل اأجنحتها الع�سكرية، حلرٍب 

قادمة �سُت�سّن �سد كيانهم، و�ست�سارك فيها املقاومة الفل�سطينية وكل االأذرع االإيرانية يف 

املنطقة، والتي ال يقوى اجلي�س االإ�رضائيلي على �سّدها، وما ال ت�ستطيع »القّبة الفوالذية« 

بكل اأنظمتها امل�سادة لل�سواريخ على �سّدها، يف ظل اأمطاٍر �ساروخيٍة متوقعة، وغزارة 

نارية موؤكدة.

اإىل جانب ال�سواريخ التي اأّدت دوراً كبرياً يف تغيري معادالت الردع، فاإن للحاج قا�سم 

غزة،  يف  املقاومة  �سمود  �سناعة  يف  كبري  دوٌر  احلر�س،  وقوات  القد�س  وفيلق  �سليماين 

اأ�سبحت  الهجومي، حيث  االأنفاق  قّوتها، وذلك من خالل �سالح  ومتكينها وم�ساعفة 

املقاومة الفل�سطينية من خالل �سبكة االأنفاق التحتية التي اأن�ساأتها حتت قطاع غزة، و�سواًل 

ع�سكرية  بعملياٍت  تقوم  اأن  على  قادرة  االإ�رضائيلية،  »الغالف«  وبلدات  م�ستوطنات  اإىل 

كما  خطٍف؛  بعمليات  والقيام  واملباغتة  الهجوم  على  وقادرة  العدو،  خطوط  خلف 

اأ�سبحت قادرة على حماية اأجهزتها ومعّداتها واآلّياتها احل�ّسا�سة، ف�ساًل عن حماية قيادتها 

ال�سيا�سية والع�سكرية، بعيداً عن خماطر الق�سف واال�ستهداف الع�سكري االإ�رضائيلي؛ وقد 

كان للحاج قا�سم �سليماين دوٌر كبري يف ر�سم واعتماد ا�سرتاتيجية االأنفاق، كما كان له اأكرب 

الدور يف متويل حفرها وحت�سينها وجتهيزها.

عزاء  بيوت  له  واأقاموا  �سليماين،  قا�سم  احلاج  لرحيل  الفل�سطينيون  حزن  كله  ولهذا 

وقف  حيث  الفل�سطينية،  املناطق  كل  يف  با�ست�سهاده  التربيكات  لتلّقي  كبرية  و�رضادقات 

اإىل جانب االأعيان الفل�سطينيني لتقّبل العزاء. وقد  قادة الف�سائل الع�سكريني وال�سيا�سيني 
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ُرفعت �سوره يف املدن والبلدات وعلى مداخل املخّيمات، واألقى العلماء ورجال الدين 

و�سّجل  ورثائه،  �سكره  يف  موؤثرة  كلماٍت  الع�سكريون  والقادة  ال�سيا�سيون  وامل�سوؤولون 

عاّمة الفل�سطينيني له يف دفاتر العزاء اأبلغ الكلمات واأ�سدق التعازي، و�سّمنوها �سكرهم 

له وتقديرهم جلهوده، ودعوا اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يتقّبله يف ال�سهداء، واأن يجزيه على ما 

قّدم لفل�سطني واأعطى الأبنائها خري اجلزاء.

ما من �سٍك اأن رئي�س احلكومة االإ�رضائيلية بنيامني نتنياهو، ومعه ال�سفري االأمريكي يف 

الكيان ال�سهيوين دافيد فريدمان، ومبعوث الرئي�س االأمريكي اإىل منطقة ال�رضق االأو�سط 

م�ست�ساريه جاريد كو�سنري،  االأمريكي وكبري  الرئي�س  جي�سون جرينبالت، ومعهم �سهر 

اغتيال  قرار  على  للم�سادقة  و�سّجعوه  ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  حّر�سوا  قد 

اجلرنال قا�سم �سليماين؛ وهم كانوا يظّنون اأن احلر�س الثوري �سينهار با�ست�سهاد �سليماين، 

و�ستتوقف اإيران عن دعم الق�سية الفل�سطينية. ولكن قائد الثورة االإ�سالمية يف اإيران، ال�سيد 

علي اخلامنئي، وقبل اأن يوارى ج�سد ال�سهيد �سليماين ثرى بالده الطاهرة، قام بتعيني قائٍد 

جديٍد لفيلق القد�س، ال يقل عن �سلفة قدرة وعزمًا، وقدرًة وم�ساًء، ليحمل الراية من بعده، 

ويوا�سل امل�سرية مثله، ويتم ما بداأه �سلفه، ويكمل ما خّطط له وتطّلع اإليه؛ من يومه االأول 

ات�سل بالقيادات الفل�سطينية التي عّزته با�ست�سهاد احلاج قا�سم، واتفق معهم على موا�سلة 

الطريق وا�ستكمال امل�رضوع، وعدم التوقف اأو الرتاجع، اأيًا كانت الت�سحيات واخل�سائر. 

فالغاية ت�ستحق الت�سحيات، وهي اأقّل ما ميكن تقدميه بني يدي املوىل �سبحانه وتعاىل.

واأطلقوا  التهاين،  وتبادلوا  �سليماين،  قا�سم  اجلرنال  مبقتل  كثرياً  االإ�رضائيليون  فرح 

االبت�سامات ابتهاجًا باغتياله، و�سعادة بنجاحهم يف ا�ستهدافه. ومل ترتدد االإدارة االأمريكية 

اإ�رضائيليون،  بتبّجٍح و�سفاقٍة م�سوؤوليتها عن عملية االغتيال؛ و�رّضح م�سوؤولون  ُتعلن  اأن 

وما  �سليماين،  قا�سم  بدون  اأمانًا  اأكرث  بات  العامل  اأن  �سخ�سيًا،  االأمريكي  الرئي�س  ومعهم 

علموا اأن العامل اأقل اأمانًا بوجودهم، واأكرث خطراً با�ستمرارهم؛ فهم الذين زرعوا العنف 

واالإرهاب يف املنطقة والعامل، وهم الذين جلبوا االإرهابيني واملتطرفني اإىل املنطقة وقدموا 



درا�سات باحث
قا�سم �سليماين: جرناٌل فل�سطينُي الهوّية اإيرايُن اجلن�سية

206 69 1442هـ ـ العدد   - 2021 خريف 

ت�سّدوا  الذين  هم  واإخوانه،  �سليماين  قا�سم  احلاج  اأن  اإال  املمكنة؛  الت�سهيالت  كل  لهم 

ملوؤامراتهم، واأف�سلوا م�ساريعهم، وهزموا االإرهابيني الذين اأر�سلوهم، االأمر الذي اأغاظهم 

اأعظم حجر  اأحبط �سليماين خمّططاتهم وعطل م�ساريعهم، وكان �سيكون  اإذ  واأزعجهم، 

عرثِة يف طريقهم؛ ولهذا كّله ا�ستهدفوه وقتلوه، ولكّنهم ما علموا اأن الرّد عليهم �سيكون 

قريبًا، واالنتقام منهم �سيكون موجعًا واأليمًا. 

قا�سم  احلاج  با�ست�سهاد  ُفجعت  قد  اإيران  االإ�سالمية يف  اأن اجلمهورية  �سٍك يف  ما من 

�سليماين، وخ�رضت الكثري بفقده، واأ�سفت اأكرث على رحيله؛ ولكنها دولٌة عظيمٌة وثورٌة 

نحو  �سعودها  رحلة  يف  وقّدمت  والفداء،  الت�سحية  على  اعتادت  قد  عمالقة،  اإ�سالميٌة 

اأو خالل املواجهات واحلروب،  الذين ق�سوا غيلًة وغدراً،  ال�سهداء،  القادة  القّمة مئات 

ولكن اجلمهورية االإ�سالمية يف اإيران وا�سلت م�سريتها، وتابعت ثورتها، ومل تتوقف ومل 

وردف  التعوي�س  على  قادرة  واّلدة،  جمهورية  اأنها  ذلك  زعيٍم،  اأو  قائٍد  بغياب  تنك�رض 

االأجيال باجلديد االأقوى واالأف�سل. ورغم اأن خ�سارة احلاج قا�سم �سليماين جداً كبرية على 

ال�سعب االإيراين امل�سلم، اإاّل اأنه باإذن اهلل �سينجب البديل، و�سياأتي باخللف، الذي �سيحمل 

الراية كما كان يحملها ال�سلف، و�سيكون اأمينًا عليها و�سنينًا بها كما حفظها االأّولون، 

و�سلموها عاليًة خّفاقًة لهم.

اإن خ�سارة الفل�سطينيني برحيل احلاج قا�سم �سليماين، الذي ا�ستحّق ب�سدٍق وجدارٍة اأن 

يطلق عليه ا�سم »�سهيد القد�س، خ�سارة كبرية فعاًل، وفاجعة عظيمة حقًا. وال اأعتقد اأن 

رجاًل واحداً ي�ستطيع يف ال�ساحة الفل�سطينية اأن ي�سغل مكانه، اأو اأن يعو�س دوره، فقد كان 

يف ال�ساحة الفل�سطينية ب�سخ�سه فريقًا ولواًء، وفيلقًا وجرنااًل، وقدم للق�سية الفل�سطينية ما 

مل يقّدم رجٌل اآخر يف حياته، �سالحًا ومااًل وخربًة وجتربًة وعلمًا وقوةًّ واإرادة؛ ولكنه ما 

كان يعمل من تلقاء نف�سه فقط، بل كان ينّفذ تعليمات قائد الثورة االإ�سالمية، ويفي بو�سايا 

االإمام اخلميني. كما مل يكن يعمل وحده، واإمنا كان اإىل جانبه رجاٌل مثله، وقادٌة اأبطاٌل 

ي�سبهونه.
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تتوقف،  وال  م�سريتها  ت�ستمر  التي  واجلمهورية،  الثورة  االإ�سالم،  اإيران  فاإن  لهذا، 

التكليف والواجب، لن تتخلّى  وتوؤمن بر�سالتها وال ترتاجع، ويعمل فيها قادتها مبفهوم 

�سليماين  قا�سم  بعد  الفل�سطينيني وتق�رضّ معهم؛ و�سياأتي من  اأبداً، ولن ترتك  فل�سطني  عن 

قادٌة ورجاٌل يحملون الراية ويوؤّدون االأمانة ويوا�سلون ما بداأه ال�سهيد، وُيتّمون الوعد 

الذي كان يتطلع اإليه ويعمل من اأجله، وهو حترير فل�سطني، وا�ستعادة القد�س، وال�سالة يف 

اأقطار الكون؛ حينها �سيفرح املوؤمنون  امل�سجد االأق�سى ب�سحبة امل�سلمني جميعًا من كّل 

ال�سهيوين  الكيان  ال�رضطانية،  الغّدة  بزوال  اأوليائه  وب�سارة  وعده  و�سيتحقق  اهلل،  بن�رض 

الغا�سب، من الوجود، وما ذلك على اهلل بعزيز. 
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لقد اأتى اغتيال الواليات املتحدة واملخابرات 

اليهودية »املو�ساد« لل�سهيدين قا�سم �سليماين واأبو 

مهدي املهند�س، قبل نحو من عام، يف الثاين من 

األيمة  2020، لي�سّكل �سدمة  كانون الثاين/يناير 

ملن عرفهما، و�سارك معهما يف اجلهاد من اأجل 

املزروعة  ال�رسطانية  الغّدة  من  فل�سطني  حترير 

الوقت  اليهودي »اإ�رسائيل«؛ ويف  الكيان  فيها، 

نف�سه، �سعد اليهود )ومعهم التابعون لهم، ومن 

بينهم مع االأ�سف العديد من اخلونة و/اأو االأغبياء 

�ستكون  اأنها  لتوّهمهم  اجلرمية،  بهذه  العرب( 

�سد  اجلهاد  وانتهاء  اليهود  انت�سار  على  موؤ�رساً 

لها،  التابعة  التكفريية  واجلماعات  »اإ�رسائيل« 

بال�رس غالبًا، وبالعالنية اأحيانًا، ذلك اأن ال�سهيد 

قا�سم �سليماين كان ُيعّد بحق اأحد كبار مهند�سي 

العاملية  املقاومة  جلبهة  الفاعلة  القدرات  بناء 

الوجود  من  »اإ�رسائيل«  ال�رسطانية  الغّدة  الإزالة 

اإن �ساء اهلل؛ وهو مار�س اجلهاد بال حدود حتى 

اأن  البديهي  ومن  حياته؛  من  االأخرية  اللحظة 

تكون خ�سارته كبرية وي�سعب تعوي�سها.

على اأن ا�ست�سهاد القائد قا�سم �سليماين واأبو 

مهدي املهند�س ، ومعهما �سائر املجاهدين، مل 

ال�سحيح،  هو  متامًا  العك�س  بل  �سدًى؛  يذهب 

اإيجابية  خطوات  اال�ست�سهاد  هذا  حّقق  حيث 

اإن  البعيد  امل�ستقبل غري  ُتثمر يف  اأن  بّد  كثرية ال 

نديم عبدو ❋

❋ حمامي فل�سطيني.

ا�شت�شهاد 

ر  �شليماني م�ؤ�شّ

على قرب تحّرر 

العالم من الغّدة 

ال�شرطانية 

»اإ�شرائيل«
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�ساء اهلل، وذلك على الرغم من املظاهر التي قد توؤ�رّس اإىل العك�س، وب�سورة خا�سة يف العامل 

العربي.

ال�سهيونية  احلركة  اإن�ساء  منذ  الوا�سح  من  كان   : �سليماين  ال�ست�سهاد  العاملي  البعد   ❋

اإىل  اليهود  اإعادة  على  يقت�رس  يكن  مل  منها  الهدف  اأن  ع�رس،  التا�سع  القرن  يف  احلديثة، 

»اأر�س ميعادهم« املزعومة فل�سطني املقّد�سة – حيث لي�ست لليهود اأّي حقوق قانونية و/

اأو تاريخية و/اأو دينية منذ نحو من األفي �سنة على االأقل، هذا على افرتا�س اأنه كانت لهم 

بع�س احلقوق قبل ذلك، وهو اأمر غري موؤكد، باإقرار من بع�س املفّكرين اليهود اأنف�سهم - 

واإمنا كان الهدف اإن�ساء كيان يهودي يكون نقطة ارتكاز وقاعدة انطالق املافيا االإحتكارية 

اليهودية، لتحّقق ماآربها يف احتكار ثروات دول العامل والهيمنة على قراراتها. 

احلديثة،  ال�سهيونية  احلركة  تاأ�سي�س  منذ  عملوا  اليهود  اأن  ذلك  على  االأكرب  والدليل 

اأواخر القرن التا�سع ع�رس، على اكت�ساب الدعم العاملي لتحّركهم، فنجحوا بداية يف تاأمني 

الدعم الرتكي العثماين لهم، ما اأتاح اأمامهم اإن�ساء بع�س امل�ستعمرات بفل�سطني، وخا�سة 

اأي�سًا بجماعة االحتاد والرتّقي، وهي  التي ُتعرف  الفتاة«،  يف ظّل حكومة حركة »تركيا 

»الدومنة«  يهودي  اأ�سل  من  اأتراك  ظاهريًا-   - مل�سلمني   كان  االجتاه،  ما�سونية  جمعية 

نفوذ غالب فيها، جنحت يف االإطاحة بال�سلطان العثماين عبد احلميد الذي كان معار�سًا 

لل�سهيونية؛ ثم اأتت احلرب العاملية االأوىل التي اأتاحت لل�سهاينة حتقيق مكا�سب حا�سمة، 

الواليات  لتوريط  اليهود  �سعي  مقابل  بريطانيا  من  بلفور«  على »وعد  بح�سولهم  متّثلت 

املتحدة يف احلرب �سد اأملانيا لقلب موازين القوى؛ ف�ساًل عن اإ�سعال نريان »الثورة« يف 

هذا البلد – اأملانيا. والنتيجة كانت معروفة؛ قيام االإنتداب الربيطاين على اأر�س فل�سطني، 

ثار  وقد  لفل�سطني...  القدوم  على  اليهود  لربيطانيني  »ال�ساميني«  املندوبني  ت�سجيع  مع 

و�سواًل  الع�رسين،  القرن  ع�رسينات  منذ  وذلك  االإ�ستيطان،  هذا  راف�سني  الفل�سطينيون 

اإىل الثالثينات، وحتققت بع�س االإجنازات الثورية الكبرية، غري اأن موازين القوى مل تكن 

ل�سالح ال�سعب الفل�سطيني مع وقوف القّوة الربيطانية املنتدبة اإىل جانب اليهود، وبغياب 
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اأي دعم خارجي للفل�سطينيني، با�ستثناء م�ساركة عدد من املجاهدين العرب اإىل جانبهم؛ 

وقد �سقط من هوؤالء عدد من ال�سهداء. ثم اأتت احلرب العاملية الثانية، التي انتهت بانت�سار 

الو�سع  ال�سهاينة  فا�ستغّل  اإنكليز وفرن�سيني واأمريكيني و�سوفيات،  ال�سهيونية، من  حلفاء 

ومتكنوا من تعزيز الدعم اخلارجي لهم، ما اأ�سفر عن قيام »اإ�رسائيل« واعرتاف معظم بلدان 

ال�سوفياتي، بها. وقد  القّوتان العظميان: الواليات املتحدة واالحتاد  العامل، ويف طليعتها 

اقت�رس الدعم اخلارجي للفل�سطينيني على بع�س البلدان العربية، لكنه كان حمدوداً للغاية، اأو 

ت�سوبه ارتكابات الغدر واخليانة والعمالة للقوى اخلارجية...

بداية  اإجمااًل، حتى  متفّوقة  ا�ستمّرت  »اإ�رسائيل«  فاإن  بالتفا�سيل،  الدخول  ومن دون 

ثمانينات القرن الع�رسين، حني قامت اجلحافل اليهودية باجتياح لبنان )يف العام 1982(، 

ُتقهر، بفعل  التي ال  اأ�سطورة »اإ�رسائيل«  لنهاية  البداية احلقيقية  فكان هذا االجتياح مبثابة 

املقاومة التي لقيها اليهود يف لبنان، والتي اأجربتهم على االن�سحاب املُذل يف العام 2000.

وكان لدعم اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية للمقاومة يف لبنان االأثر الكبري يف حتقيق هذا 

االنت�سار، وذلك على الرغم من اأن اإيران كانت يف الوقت عينه تخو�س حربًا �رس�سة �سد 

العراق. وقد اأدركت القيادة االإيرانية حينها البعد العاملي خلطر ال�سهيونية واليهود، االأمر 

الذي دفعها اإىل تقدمي امل�ساندة ودعم للمقاومني يف لبنان

كان ال�سهيد قا�سم �سليماين يحارب على اجلبهة العراقية حينها، وقد تبنّي اأنه واحد من 

اأبرع القادة يف هذه احلرب، وذلك من الناحيتني الع�سكرية البحتة، وال�سيا�سية الدعائية 

اأي�سًا، حيث برز قائداً فذاً يحّبه جنوده، ويلحقون به بال ترّدد. 

هذه املزايا الفريدة اأّدت اإىل ترقيته لقيادة فيلق القد�س. وقد عمل �سليماين على تطويرها 

اإىل اأن حتولت اإىل اإحدى اأكرث القوى اجلهادية فعالية يف العامل. وما زال من ال�سابق الأوانه 

من  لكن  ال�سهيد؛  بقيادة  القد�س  فيلق  قوات  اإجنازات  عن  الدقيقة  بالتفا�سيل  الك�سف 

الوا�سح اأنها كانت خارقة، واأن نطاقها كان �ساماًل ودوليًا؛ والدليل االأكرب على ذلك اأن 

الواليات املتحدة اأخذت تّتهمها بالت�سبب بكل النك�سات وال�رسبات التي كانت ت�سيب 
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كـ«جهة  ت�سنيفها  اإىل  و�سواًل  اأنف�سهم،  االأمريكيني  الروؤ�ساء  ل�سان  على  وذلك  اأمريكا، 

اإرهابية« من ِقبل االإدارة االأمريكية يف العام 2007. واملعروف اأن االإدارة االأمريكية خا�سعة 

برّمتها للمافيا االإحتكارية اليهودية، وذلك منذ اأربعينات القرن الع�رسين على االأقل. ومن 

هنا فاإن كّل من يت�سدى لهذه املافيا، ولل�سيا�سات التي تقوم تلك املافيا باإمالء اأكرثها على 

االأمريكيني، ُي�سّنف على اأنه »اإرهابي« من ِقبل هوؤالء، يف حني اأن الوقائع اأثبتت بالدليل 

من  وذلك  »االإ�رسائيلي«،  بالكيان  يتمثل  االإرهاب  على  »النموذجي«  املثال  باأن  القاطع 

خمتلف اجلوانب، الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�سادية، وغري ذلك اأي�سًا، ما يبنّي البعد العاملي 

للخطر »االإ�رسائيلي« واليهودي ب�سكل عام.

وقد برز هذا الطابع العاملي للخطر »االإ�رسائيلي« يف االأحداث التي ن�سبت يف اجلمهورية 

العربية ال�سورية، حيث �سيطرت احلركات التكفريية ب�رسعة على التمرد هناك – كذلك يف 

اأرجاء عديدة من  اأن موجة من احلوادث االإرهابية �سادت يف  النتيجة  – وكانت  العراق 

العامل. ومن ثّم تبنّي اأن الكيان اليهودي »اإ�رسائيل« كان ال�سند االأبرز للحركات التكفريية، 

ولو باخلفاء، حيث قّدمت »اإ�رسائيل« ال�سند املادي اللوج�ستي للقوى التكفريية املتمردة، 

وب�سورة خا�سة يف �سورية.

وجاء التحّول املف�سلي مع قيام جماعة »داع�س« االإرهابية و�سيطرتها على اأرجاء وا�سعة 

يف كل من اجلمهوريتني ال�سورية والعراقية. والداعم االأكرب لـ«داع�س« كانت »اإ�رسائيل« 

اأي  ت�سّن  اأنها مل  اليهودي. كما  اللوج�ستي  الدعم  ا�ستفادت اجلماعة من  اأي�سًا. وقد  هنا 

عملية �سد اليهود. وقد حدث يف العام 2016 اأن قوات »داع�س« ق�سفت باخلطاأ قوات 

»اإ�رسائيلية« بفل�سطني، فكان اأن تقدمت بالـ«اعتذار« من اليهود، ح�سب ما اأكدته م�سادر 

ع�سكرية »اإ�رسائيلية« وا�سعة االطالع...

واإزاء هذا الواقع، اأعلنت اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية منذ العام 2012 عن م�ساركة 

فيلق القد�س يف الت�سدي لالإرهاب يف �سورية.  

�سورية  النظام غي  اإعادة  ل�سالح   2014 العام  من  اعتباراً  بالتبدل  االأحداث  م�سار  بداأ 
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الرو�سي  ال�سورية، ومع اجلي�س  العربية  القيادة  التكفرييني، وبالتعاون مع  والعراق ودحر 

وللخطر   – التكفريي  للخطر  العاملي  االإطار  على  اإ�سايف  كدليل  املعركة،  دخل  الذي 

قيادة عمليات  �سليماين �سخ�سيًا  قا�سم  توىّل  للتكفرييني. وقد  الداعم وامل�ساند  ال�سهيوين 

فيبق القد�س يف �سورية، وكانت لرباعته الع�سكرية وملزاياه القيادية االأثر احلا�سم يف حتقيق 

على  واإمنا  »داع�س«،  على  مقت�رسة  تكن  مل  احلرب  اأن  على  »داع�س«؛  على  االنت�سار 

»اإ�رسائيل« كذلك، وهذا ما اأدركه اليهود، حيث �سنت قواتهم عدة �رسبات يف �سورية، 

وا�ستهدفت ب�سورة مرّكزة املوا�سع التي متركزت فيها قوات فيلق القد�س، حماولة الق�ساء 

بالف�سل،  باءت  لداع�س،  الداعمة  اليهودية،  امل�ساعي  هذه  اأن  على  قائدها.  وعلى  عليها 

فكان اأن االأو�ساع ال�سورية بداأت تعود اإىل طبيعتها، مع تعزيز االأمن الداخلي يف معظم 

املناطق؛ ويعود الف�سل يف ذلك اإىل فيلق القد�س وقائده قا�سم �سليماين اإىل حد بعيد، وذلك 

لي�س فقط بفعل العمليات احلربية، واإمنا اأي�سًا حلنكته ال�سيا�سية وُح�سن تعاطيه مع االأطراف 

املختلفة على ال�ساحة ال�سورية.

هذه املزايا حملت اليهود واالإدارة االأمريكية التابعة لها على ال�سعي الغتيال القائد قا�سم 

�سليماين، فكانت العملية االإرهابية الغادرة التي اأودت به وبال�سهيد اأبو مهدي املهند�س يف 

بغداد. ومن �سبه املوؤكد اأن العملية االأمريكية متّت مب�ساعدة املخابرات ال�سهيونية »املو�ساد«، 

اأن الطريقة  وعلى االأرجح من خالل عمالء املو�ساد يف ال�رسق االأو�سط، مع االإ�سارة اإىل 

التي اعُتمدت لتنفيذ االغتيال ُت�سبه كثرياً االأ�ساليب التي اعتمدها اليهود لقتل العديد من 

 assassinations »قادة املقاومة يف لبنان وفل�سطني، والتي ُتعرف بـ«�سيا�سة االغتياالت

....  policy

كان القتلة ياأملون باأن يكون لهذه العملية االأثر احلا�سم يف قلب موازين القوى وترجيح 

الكّفة من جديد لليهود. لكن تبنّي ب�رسعة باأن العمل الذي اأجنزه ال�سهيد �سليماين مع القيادة 

ال�سورية كان را�سخًا ومتني اجلذور، واأن اأثره م�ستمر.

❋ اإنت�سارات واإجنازات ال�سهيد �سليماين: ي�سعب تعداد جميع االإجنازات واالنت�سارات 
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التي حّققها ال�سهيد �سليماين، ولكن ميكن اإيجازها بالنقاط االآتية:

قبل قيادته لفيلق القد�س، فر�س قا�سم يليماين نف�سه كقائد ع�سكري ممّيز، اأثبت جدارته 

�سد خ�سم قوي وبارع يف حرب اخلليج االأوىل بني اإيران والعراق.

اأكد �سليماين على براعته بالفن احلربي يف احلرب �سد التكفرييني يف كل من العراق 

تختلف  حيث  الع�سكرية،  املواجهات  اأنواع  جميع  يف  براعته  على  اأكد  كما  و�سوريا. 

طبيعة احلرب يف �سورية تختلف كثرياً عن طبيعة حرب اخلليج االأوىل، وذلك من نواحي 

طوبوغرافية امليدان، واأنواع االأ�سلحة، اإىل التكتيكات املعتمدة وغري ذلك؛ مع االإ�سارة اإىل 

اأن طبيعة العمليات احلربية يف �سورية ال تتطلب دائمًا اعتماد اأ�سلحة بالغة التعقيد، عك�س 

احلرب العراقية - االإيرانية.

�سورية  مل�سلحة  فقط  لي�س  التكفرييني  على  االنت�سار  فاإن  �سمواًل،  اأكرث  �سعيد  وعلى 

والعراق، واإمنا مل�سلحة العامل باأ�رسه بالنظر اإىل الطبيعة االإرهابية للجماعات التكفريية.

للكيان  واالإرهابية  االإجرامية  الطبيعة  يدرك  بداأ  العاملي  العام  الراأي  فاإن  هنا،  ومن 

اليهودي »اإ�رسائيل« الداعم للجماعات التكفريية.

ال�سداقة واالأخّوة بني  توثيق عالقات  كبرياً يف  �سليماين دوراً  قا�سم  ال�سهيد  اأّدى  لقد 

واأي�سًا  التكفرييني،  �سد  اجلهاد  يف  الكبرية  م�ساهمته  بفعل  واالإيرانية،  العربية  ال�سعوب 

بفعل �سخ�سيته املمّيزة، حيث مل يكن جمّرد قائد ع�سكري فذ، واإمنا اأي�سًا �سخ�سية �سيا�سية 

حمّنكة؛ هذا ف�ساًل عن اجلوانب االإن�سانية لل�سهيد.

وكل هذا غي�ٌس قليل من في�س كثري. وقد توّهم اليهود، ومعهم بع�س االأمريكيني والعرب 

اخلا�سعني للمافيا االإحتكارية اليهودية العاملية، اأن قتل قائد فيلق القد�س يعني الق�ساء على 

الذي  هو  متامًا  العك�س  اأن  التي حّققها؛ غري  االإجنازات  على  الق�ساء  واأي�سًا  الفيلق،  هذا 

يح�سل، حيث بات العامل باأ�رسه ُمدركًا اليوم للطبيعة االإرهابية للجماعات التكفريية يف 

�سورية والعراق، وللخطر الذي كانت متّثله على احل�سارة االإن�سانية لو قّدر لها اأن حتّقق 
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االنت�سار. كما اأن الراأي العام العاملي بات ُيدرك الطبيعة االإجرامية االإحتكارية لليهود، مبا 

يف ذلك الراأي العام يف البلدان االأكرث دعمًا للكيان ال�سهيوين »اإ�رسائيل«، بدليل التنامي 

احلقائق  ُيدرك هذه  بات  العامل  اأن  القدر  �سخرية  ومن  لل�سامية«.  »العداء  لظاهرة  املّطرد 

يف الوقت الذي يت�سابق فيه بع�س العرب لعقد �سفقات اال�ست�سالم مع العدو ال�سهيوين، 

حيث ي�سريون عك�س التيار التاريخي اجلارف نحو الق�ساء املربم على هذا الكيان قريبًا اإن 

�ساء اهلل.

بتحقيق  التعجيل  يف  كبرياً  ف�ساًل  باجلهاد  ورفقائه  �سليماين  قا�سم  لل�سهيد  كان  لقد 

الف�سل بني  التكفريية معًا. وال ميكن  االإنت�سار املحّتم على »اإ�رسائيل«، وعلى اجلماعات 

هذين العدّوين املتكافلني يف زرع االإرهاب ون�رس الف�ساد يف العامل. نحن نعرف اأهمية دور 

ال�سهيد الكبري، و�سياأتي اليوم الذي يعرتف فيه العامل باأهمية هذا الدور وعظمته.     
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