اال�شرتاكال�سنوي
بما فيها ر�سوم البريد
لبنـــان� :أفــراد  25$م� ّؤ�ســ�ســات 40$
الدول العربية� :أفراد  30$م� ّؤ�س�سات 50$
دول �أخرى� :أفراد  50$م� ّؤ�س�سات 75$

درا�سات وبحوث

 oنحو دولة مدنية في لبنان
 oال�شرق الأو�سط رابع ًا في �أولو ّيات بايدن ...و�إيران االمتحان الأ�صعب
 oال�سيبران ّية:الحرب الخف ّية في المنطقة المظلمة
 27 oعا ًما على �أو�سلو :من �أين يبد�أ التغيير؟
 oالأبارتهايد الإ�سرائيلي في القانون الدولي

م� � �ح� � �م � ��د خ� � ��واج� � ��ة
د .ع � � �ل� � ��ي درب� � � ��ج
د .روال ح��ط��ي��ط
ب� � � � � � � � � ��راءة درزي
ف� � � � � � � � � � � � � � ��ؤاد ب� � �ك � ��ر

ندوات المركز الدورية

�سعرالعدد
•لبنـــان5000 :ل.ل •�سوريا 100ل�.س
•الأردن2 :دينار •م�صر 15جنيه
•العراق75 :دينار •الكويت2 :دينار
•الإمارات العربية المتحدة20 :درهم
•البحرين2 :دينار •�إيران50000 :ريال
•قطر 20ريال •ال�سعودية15 :ريال
• ُعمان3 :ريال •ال�سودان75 :دينار
•اليمن150 :ريال •ال�صومال�150 :شلن
•ليبيا5 :دينار •الجزائر25 :دينار
•تون�س2 :دينار •المغرب25 :درهم
7يورو
الأوروبية:
•الدول
•�أمريكا و�سائر الدول الأخرى10 :دوالر
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 oحلقة نقا�ش :حول االتفاق الإماراتي  -الإ�سرائيلي
 oحلقة نقا�ش :من اليمن حتى فل�سطين ال للخيانة ال للتطبيع
 oحلقة نقا�ش:حول مفاو�ضات تر�سيم الحدود بين لبنان والكيان الإ�سرائيلي
 oحلقة نقا�ش :في الذكرى ال�سنوية الغتيال قا�سم �سليماني  -الأبعاد والتحديات

قراءة في كتاب

o

الهيمنة الأمريكية على الأمم المتحدة وم�ستقبل ال�صراع الدولي

ملحق خا�ص بال�شهيد قا�سم �سليماني

لبنان /بيروت /بئر ح�سن /قرب ال�سفارة المغربية
بناية يون�س ـ ط 1

Lebanon/Beirut/Beer Hassan
near Morocco Embassy
Younis bldg. 1st floor
Tel: 9611 842882 - mobile: 9613 507800
FaX: 9611 843882 - P.O.Box: 25/ 408
e-mail: baheth@bahethcenter.net
www.bahethcenter.net

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

د .ي��و� �س��ف ن �� �ص��راهلل
 oقا�سم �سليماني� :سيد �شهداء محور المقاومة
رام�� � � � ��ز م�����ص��ط��ف��ى
 oبعقيدة العزم والإيمان م�ضى القائد قا�سم �سليماني �شهيد ًا
ت� �ي� ��� �س� �ي ��ر ال��خ��ط��ي��ب
 oقا�سم �سليماني :معنى الرجل ومعنى �شهادته
�� � �س� � �م� � �ي � ��ر �أح � � �م� � ��د
 oقا�سم �سليماني ..ال�شهيد الحي
�أب� � � ��و ع � �م� ��اد د ّب� � � ��ورة
� oإيران �أ�ضاءت النورين حين �أطف�أ الجميع الأنوار
ه �ي �ث��م �أب� � ��و ال� �غ ��زالن
 oقا�سم �سليماني:عا�شق فل�سطين
د .م�صطفى ال �ل �دّاوي
ٌ
إيراني الجن�سية
جنرال
 oقا�سم �سليماني:
فل�سطيني الهو ّية � ُ
ُ
الغدة ال�سرطانية «�إ�سرائيل» ن� � � � ��دي� � � � ��م ع � � �ب� � ��دو
تحرر العالم من ّ
 oا�ست�شهاد �سليماني م� ّؤ�شر على قرب ّ

69
ف�صليّة ُتعنى بالق�ضية الفل�سطينية وال�صراع العربي ـ الإ�سرائيلي.
ت�صدر عن مركز «باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية» �ش  .م  .م
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الهيئة اال�ست�شارية:
ّ
مفكر عربي من لبنان.
د .عصام نعمان :نائب ووزير سابق/
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 الكتّاب واألدباء العرب في سوريا.
د .غسان العزّي :أستاذ العالقات الدولية في ك ّلية احلقوق والعلوم السياسية-بيروت.
ّ
الدولية/مفكر وباحث.
حماد :رئيس اجلامعة اللبنانية -
د .مجدي ّ

هيئة التحرير :
الرئيس :الأ�ستاذ الدكتور يو�سف ن�رصالله
مدير التحـرير  :ح�سـن �صعـب

املدير املسؤول  :فاطمة قبي�سي

اإلشـراف الفنّـي� :أحمـد املقـداد

حقول الدرا�سات والأبحاث واملقاالت

مركزية للأ ّمة.
• الق�ضية الفل�سطينية كق�ض ّي ٍة
ٍ
• العالقات الداخلية يف ال�ساحة الفل�سطينية :واقعها ،وم�ستقبلها املرجتى.
• درا�سة االتفاقات ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية ّ
املوقعة مع الكيان ال�صهيوين.
• روح املقاومة واال�ست�شهاد :دوافعها الوطنية والقومية والدينية والإن�سانية.
• حترير فل�سطني كواجب وطني وقومي وديني و�إن�ساين.
• موقع اجلهاد يف الإ�سالم ويف م�سرية الكفاح الوطني الفل�سطيني.
• تعرية «ال�سالم» الزائف مع العد ّو ال�صهيوين ،وك�شف وهم الت�سوية والتعاي�ش معه.
• موقع الإن�سان يف امل�شروع احل�ضاري الإ�سالمي ،كنقطة ارتكاز يف ال�صراع مع الهمجية
الدونية ال�صهيونية.
• درا�سة امل�شاريع ال�صهيونية :اجلغرافية ،الأمنية ،اال�ستيطانية ،ال�سيا�سية
واالقت�صادية� ...إلخ.
• التطبيع والغزو الثقايف ال�صهيوين�-آليات و�سبل املواجهة.
• �أخطار امل�شروع ال�صهيوين على العاملني العربي والإ�سالمي.
• طبيعة و�أهداف امل�شروع الأمريكي يف العاملني العربي والإ�سالمي.
• العالقة بني الواليات املتحدة الأمريكية واحلركة ال�صهيونية والكيان ال�صهيوين.

ّ
املفكرين والباحثني والكتّاب فيها ،مع
ترحب مبشاركة
«دراسات باحث» ّ
التأكيد على مراعاة األمور التالية:
 - 1معاجلة الق�ضايا مبو�ضوعية وعلمية ّ
ودقة يف التوثيق (يف الدرا�سات والبحوث) التي
تخ�ضع – كما املقاالت الواردة -للتحكيم بوا�سطة هيئة التحرير.
 2ـ حجم املقال ما بني  3000و  4000كلمة.
 - 3حجم الدرا�سة ما بني  6000و 8000كلمة ،وي�شرتط فيها �أن تكون موثّقة علمي ًا،
و�أن تراعي منهجية البحث العلمي�( .إ�سم امل�ؤلّف ،عنوان الكتاب� ،أو املجلّة �أو ال�صحيفة،
دار الن�شر ،مكان الن�شر� ،سنة الن�شر ،رقم ال�صفحة) ،مع �إثبات املراجع نهاية الدرا�سة ،و�أن
بخال�صة ال تتجاوز  50كلمة.
تكون املقاالت والدرا�سات والبحوث مرفقة
ٍ

قواعد الن�رش

ترحب املجلّة بامل�شاركة يف �أبوابها (تلخي�ص كتب ونقدها -تقارير عن الندوات
ّ -4
وامل�ؤمترات حول فل�سطني وال�صراع مع ال�صهيونية) ،مبا ال يزيد عن  7000كلمة لتلخي�ص
الكتاب ونقده ،و� 2500إىل  4000كلمة عن الندوة �أو امل�ؤمتر ،على �أن ال يكون قد م�ضى
خا�ص مع هيئة التحرير ،مع �إر�سال �صورة
باتفاق
على �صدور الكتاب �أكرث من عامني� ،أو
ٍ
ٍ
غالف الكتاب.
� - 5أن ال تكون املا ّدة املر�سلة من�شورة �سابق ًا.
� - 6أن تكون املا ّدة املر�سلة مطبوعة على احلا�سوب الآيل ،ومرفقة بالقر�ص ،جتنّب ًا
بخط وا�ضح.
للأخطاء املحتملة� ،أو �إر�سالها مكتوبة ٍ
ُ - 7يرفق مع كلّ
تعرف بالكاتب.
ٍ
درا�سة �أو بحث تقرير �أو نبذة ّ
 - 8يجري �إعالم الكاتب بقرار هيئة التحرير خالل �شهرين من تاريخ �إر�سال الدرا�سة.
 - 9حتتفظ املجلّة بحقّها يف ن�شر املواد املجازة وفق خطّ ة التحرير.
 - 10املواد التي ال ُتن�شر ال ُتعاد �إىل �أ�صحابها.
املقررة.
 - 11للما ّدة املن�شورة مكاف�أة مال ّية حتدّ دها الالئحة ّ
تعب بال�ضرورة عن ر�أي املركز.
 - 12الآراء الواردة يف املجلّة تعك�س وجهة نظر كتّابها ،وال رّ

حمتويات العدد ()69
	•االفتتاحية 5 ...............................................................................................................................

درا�سات وبحوث

	•نحو دولة مدنية في لبنان(محمد خواجة)9....................................................................................
	•ال�شرق الأو�سط رابع ًا في �أولو ّيات بايدن ...و�إيران االمتحان الأ�صعب(د .علي دربج) 15 .....................
	•ال�سيبران ّية:الحرب الخف ّية في المنطقة المظلمة (د .روال حطيط) 31 .............................................
عاما على �أو�سلو :من �أين يبد�أ التغيير؟ (براءة درزي) 53 .........................................................
	•ً 27
	•الأبارتهايد الإ�سرائيلي في القانون الدولي (ف�ؤاد بكر) 67...............................................................
ندوات املركز الدورية

	•حلقة نقا�ش :حول االتفاق الإماراتي  -الإ�سرائيلي 95 .....................................................................
	•حلقة نقا�ش :من اليمن حتى فل�سطين ال للخيانة ال للتطبيع 113 ......................................................
	•حلقة نقا�ش :حول مفاو�ضات تر�سيم الحدود بين لبنان والكيان الإ�سرائيلي 133 ...............................
	•حلقة نقا�ش :في الذكرى ال�سنوية الغتيال قا�سم �سليماني  -الأبعاد والتحديات 145 ........................-
قراءة يف كتاب

	•الهيمنة الأمريكية على الأمم المتحدة وم�ستقبل ال�صراع الدولي (مراجعة :ح�سن �صعب)165.................
ملحق خا�ص بال�شهيد قا�سم �سليماين

	•قا�سم �سليماني� :سيد �شهداء محور المقاومة (البروفي�سور يو�سف ن�صراهلل)173 .............................
	•بعقيدة العزم والإيمان م�ضى القائد قا�سم �سليماني �شهيد ًا (رامز م�صطفى)181 ............................
	•قا�سم �سليماني :معنى الرجل ومعنى �شهادته (تي�سير الخطيب) 183 ..............................................
	•قا�سم �سليماني ..ال�شهيد الحي (�سمير � ّ
أحمد) 187 ......................................................................
	•�إيران �أ�ضاءت النورين حين �أطف�أ الجميع الأنوار (�أبو عماد د ّبورة) 191 ..........................................
	•قا�سم �سليماني :عا�شق فل�سطين(هيثم �أبو الغزالن) 193 ...............................................................
	•قا�سم �سليماني :جنرا ٌل
إيراني الجن�سية(د .م�صطفى يو�سف اللدّاوي) 197 .............
فل�سطيني الهو ّية � ُ
ُ
	•ا�ست�شهاد �سليماني م� ّؤ�شر على قرب تح ّرر العالم من الغدّة ال�سرطانية «�إ�سرائيل» (نديم عبدو) 209...
بيروت  -لبنان  -تلفاكس 01/843882

البريد اإللكتروني للمجلةmajalla@bahethcenter.net :
املوقعwww.bahethcenter.net :
البريد اإللكتروني للمركزbahethcenter@hotmail.com :

باحث للدراسات

درا�سات باحث

االفتتاحية
ال ت��زال الوالي��ات املتحدة الأمريكي��ة الالعب الأقوى على ال�س��احتني
الدولية والإقليمية ،على الرغم من الرتاجعات اخلطرية التي �أ�صابت الدور
الأمريكي ب�س��بب �إدارة ترامب اخلرقاء ،والتي دا�ست على القوانني والأعراف
الدولية والقيم الإن�سانية مبا فاق ممار�سات كل الإدارات الأمريكية ال�سابقة.
وقد ت ّوجت �إدارة ترامب ممار�س��اتها العدوانية �ض��د الدول وال�شعوب احل ّرة
وب�ضم العدو
باالعرتاف بالقد�س العربية املحتلة كعا�صمة لكيان االحتالل،
ّ

لن�ص��ف ال�ض��فة الغربية املحتلة ،وب�رشعية االحتالل للجوالن ال�س��وري،
و�ص��والً �إىل اغتيال الأمريكيني لل�شهيد القائد قا�سم �سليماين ورفيقه يف
اجلهاد �أبومهدي املهند�س� ..إ�ض��افة �إىل موا�صلة �إدارة ترامب حتدّ ي ال�صني

ورو�س��يا و�إيران ..وان�سحابها من ّ
منظمة ال�صحة
مهمة ،مثل
ّ
منظمات دولية ّ

العاملية واتفاقيات املناخ..

يف هذا العدد اجلديد من ف�صلية درا�سات باحث ،عدّ ة بحوث ودرا�سات
حول ال�س��يناريوهات املحتملة يف ّ
ظل �إدارة جو بايدن التي ت�س�� ّلمت زمام
الأم��ور بع��د خما�ض انتخابي ع�س�ير ..وخروج ترامب املخ��زي من البيت
ي�س��مى احلرب ال�س��يربانية بني
الأبي�ض..ودرا�س��ة حول خفايا وت�أثريات ما
ّ

ال��دول ،وبحث حول اتفاق �أو�س��لو  ،ونظام التميي��ز العن�رصي يف الكيان
ال�ص��هيوين؛ �إ�ض��افة �إىل مقالة حول الد�س��تور والدولة املدنية يف لبنان،
وقراءة يف كتاب حول �أبعاد الهيمنة الأمريكية على منظمة الأمم املتحدة
وم�ستقبل ال�رصاع الدويل .ويف ختام العدد ،عدد من حلقات النقا�ش التي
�شتاء 1442 - 2021هـ ـ العدد 69
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االفتتاحية

درا�سات باحث

مت �أخريا ً
ُع ِقدت يف مركز باحث للدرا�س��ات حول خماطر التطبيع الذي ّ
بني كيان العدو والإمارات ،ومفاو�ض��ات تر�س��يم احلدود البحرية بني لبنان
والكيان الإ�رسائيلي ،واملوقف اليمني من العدوان ال�سعودي املتوا�صل ومن
م�ؤامرة التطبيع اخلليجي مع العدو� ،إ�ض��افة �إىلحلقة نقا�ش خا�صة حول
اغتيال احلاج قا�س��م �سليماين يف بغداد قبل عام ون ّيف؛ والذي مت �إعداد

ملحق خا�ص ب�ش�أنه.

وه��ذا امللحق �ش��اركت فيه �شخ�ص��يات عربية ،وفل�س��طينية حتديداً،
للحدي��ث ح��ول الأبعاد املم ّيزة ل�شخ�ص��ية ال�ش��هيد �س��ليماين ،ودوره

املف�ص��لي يف مواجهة االحتالل ال�صهيوين لفل�سطني والهيمنة الأمريكية
يف املنطقة.
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درا�سات وبحوث

نحو دولة مدنية
في لبنان

محمد خواجة

❋

ح ّلت الذكرى املئوية لوالدة الكيان ،واللبنانيون يئ ّنون حتت وط�أة �أثقال �أزمات
ا�ستع�صائية ،زلزلت مناحي حياتهم اخلا�صة والعامة .مئوي ٌة حفلت مطوياتها العقدية
بالتوترات واال�ضطرابات واالحرتابات الأهلية ،و�إن تخللتها هدنٌ من حني لآخر .ومل
يكن ينق�صهم �سوى تف�شي جائحة كورونا ،واالنفجار املدمر الذي ترنحت جراء ع�صفه
مت�سبب ًا بخ�سائر فادحة ،و�ضعت لبنان كيان ًا ودولة وجمتمع ًا على
بريوت و�ضواحيها،
ّ
و�رشعت �أبوابه املخ ّلعة �أ�ص ً
ال ،ل�شتى التدخالت
قارعة ا�ستجداء النجدات وامل�ساعداتّ ،
الأجنبية ،و�إن غُ ّلفت بعناوين �إن�سانية.
ق�ضى انفجار الرابع من �آب على �آخر حيويات النظام الطائفي ،احلاكم حلياتنا منذ
تك�شف ع�شية ذاك اليوم الرهيب ،قاع جبل جليد الف�ساد
ما قبل عهد املت�رصفية ؛ �إذ ّ
والت�سيب والف�شل؛ ف�شعر اللبنانيون �أنهم مرتوكون لقدرهم .وبني خبايا ذاك النظام،
ّ
واملحا�صة ونهب املال العام ومدخرات اللبنانيني الذين
تف�شت ظواهر الف�ساد والر�شى
ّ
الم�س �أغلبهم الأعم خط البطالة والفقر والعوز .ومل يعد ين�شد �شبابهم �سوى الفراق
والهجرة �سبي ً
ال للنجاة.
كما �أ�سهم النظام الطائفي يف تعطيل امل�ؤ�س�سات ومذهبتها ،و�إ�ضعاف �سلطة القانون،
والعجز عن حما�سبة املرتكبني والفا�سدين .وحال طوال مئة عام ،دون ا�ستيالد هوية
وطنية ،بديلة عن الهويات الفرعية للمكونات الطائفية واملذهبية املعقودة الوالء للخارج.
مكونات حكمت عالقاتها البينية معادلة زهو الغلبة وغبنها؛ فمن ا�ست�شعر منها يوم ًا
❋ نائب يف الربملان اللبناين.
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بوهم القوة� ،سعى ل�رصفها يف حت�سني ال�رشوط وهكذا دواليك .ما و�ضع البالد يف حال
اهتزاز دائم .تلك املثالب واملمار�سات ال�شائنة ،ف�ض ً
ال عن نقاط ال�ضعف البنيوية ،كانت
تتهدد
وال تزال تت�سبب عند كل منعطف �أو ا�ستحقاق �أكان �إقليمي ًا �أم حملي ًا ،ب�أزمة كيانية ّ
لبنان يف �أ�سا�س وجوده.
�إن وظيفة النظم ال�سيا�سية عادةً ،ت�سيري �ش�ؤون جمتمعاتها ،و�ضمان الآمان واال�ستقرار
فيها ،واجرتاح احللول لتجاوز ما يعرت�ض م�ساراتها من مطبات وعقبات .ولذا ،ات�سمت
طبيعتها باملرونة والدينامية والقابلية امل�ستدامة للتطوير والتحديث .هذه ال�سمات ال تنطبق
ّ
واملعطل للحياة العامة ،بحيث مل
قطع ًا ،على نظامنا الطائفي الو ّالد بطبيعته للأزمات
يعد اللبنانيون قادرين على تخطي خالفاتهم جتاه �أي م�س�ألة ،بدءاً من ت�شكيل حكومة
ولي�س انتها ًء مب�أموري �أحرا�ش .ورغم موته ال�رسيري ،وجد من ينافح عنه و�إن مواربةً ،من
ل�صو�ص الهيكل وجتار الطائفية والفنت.
�أمام كارثية هذه امل�شهدية نت�ساءل� ،أال تزال لدينا فر�صة للخروج من النفق املظلم؟
وكيف مُيكن الرباء من �أمرا�ض الطائفية واملذهبية املت�أ�صلة؟ وهل من �سبل خال�ص للبنانيني
احلاملني بوطن ودولة ع�رصية؟ وملاذا الإ�رصار على الدولة املدنية بدي ً
ال؟ وهال ي�ستقيم ذلك
يف هذا التوقيت احلرج؟
رغم ما يختزنه الو�ضع القائم من �إحباطات ومرارات ،نعتقد �أن اللحظة الراهنة م�ؤاتية
لولوج طريق التغيري وطرح البدائل ،و�أولها و�أ�سا�سها الدولة املدنية .ويف الآونة الأخرية
�إت�سعت مروحة املنادين بها من م�س�ؤوليني ر�سميني و�أحزاب وتيارات �سيا�سية...
هذا التطور النوعي ،يجب �أال يجعلنا نقع يف فخ التب�سيط واال�ست�سهال؛ فاالنفكاك
عن �رشانق احلالة الطائفية والتحرر من �رشورها ،دونه تعقيدات وخما�ضات .لذلك ،حتتاج
ّ
متجذرة ،منذ �أمد طويل،
مقاربتها �إىل التب�رص والت�أين ،لأنها لي�ست ظاهرة عر�ضية بل
يف الوعي وال�سلوك اجلمعيني لدى �رشائح وا�سعة من اللبنانيني .وباتت حا�رضة بقوة يف
يومياتهم ومعا�شهم ،وال ميكن �إلغا�ؤها برزمة قرارات و�إجراءات مهما بلغت �أهميتها؛
بل بال�سعي الد�ؤوب لإن�ضاج حالة وطنية ،مرتكزها هوية جامعة ،تطمئن املتوج�سني ب�أن
خال�صهم الفردي واملجتمعي ،يكمن يف انتقالهم من رعايا طوائف �إىل مواطنني �أحرار
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يف ظالل دولة مدنية.
وثمة من ي�س�أل ،عن �أي دولة مدنية تتحدثون؛ فهي متعددة الأ�شكال والأمناط ،ويختلف
ّ
املحق ،ي�ستوجب تعريف الدولة التي نن�شد ،وحتديد
�إمنوذجها من بلد لآخر؟ هذا الت�سا�ؤل
ّ
ماهيتها و�سماتها العامة واخلا�صة؛ فمن �سماتها العامة ،املواطنة والدميقراطية وتداول
ال�سلطة وامل�ساواة وحرية االعتقاد والتعبري وحقوق الإن�سان وا�ستقاللية الق�ضاء والرعاية
املجتمعية بكافة �أ�شكالها ...هذه املفاهيم ال�سيا�سية  -القيمية لي�ست مو�ضع خالف بني
اللبنانيني ،ومعظمها من�صو�ص عنها يف مقدمة د�ستورنا ،بو�صفه د�ستوراً مدني ًا يف مبانيه
الأ�سا�سية ،لكنه مكب ً
ال بالقليل القليل من املواد ،والكثري الكثري من الأعراف الطائفية
تقو�ض مدنيته .هذه الأعراف هي من يتحكم فعلي ًا مب�سار االنتظام العام،
واملذهبية التي ّ
وتوزع ال�سلطات واملواقع الوظيفية يف الدولة .وبرهنت التجارب العملية� ،أن بالإمكان
امل�س ب ُعرف معمول به ،يف داللة
تعديل مادة د�ستورية يف لبنان ،لكن من
املحرمات ّ
ّ
وا�ضحة على مدى قوة العرف ،و�سطوة ملوك الطوائف ونفوذهم داخل �أروقة ال�سلطة.
و�ألف باء التغيري هنا ،يبد�أ بتطبيق مندرجات �إتفاق الطائف ،وبالأخ�ص البنود الإ�صالحية
منها.

ّ
ت�شكله وخ�صائ�صه
�أما ال�سمات اخلا�صة فمرتبطة بتكوين بنية جمتمعنا وتاريخية
وتعقيداته ،وميكن مقاربة تلك ال�سمات بفتح ف�ضاء احلوار حولها لتحديدها وعنونتها،
ال �سيما امل�سائل الإ�شكالية منها ،للبحث عن حلول �إبداعية لها ،لكي ال تكون عائق ًا �أمام
حماولة التفلت من براثن النظام الطائفي .وجند يف مقولة الإمام مو�سى ال�صدر «�إن تعدد
ي�سم ماهية الدولة املدنية املن�شودة بخ�صائ�ص
الطوائف نعمة والطائفية نقمة» �إطاراً تعريفي ًا ُ
كمكونات غنى وتنوع ح�ضاري ،نابذة للطائفية
لبنانية� .أي دولة مت�صاحلة مع الطوائف
ّ
كعن�رص توتر و�إعاقة لتطور حياتنا العامة.
�أما عن طرائق بلوغ تلك الغاية ،فرنى يف قانون االنتخاب معرباً �أ�سا�سي ًا ،ويف ال�سياق،
جمل�س ْي
ي�أتي اقرتاح القانون املقدم من كتلة التنمية والتحرير،
ّ
النا�ص على انتخاب كل من َ
النواب وال�شيوخ بالت�ساوق والتزامن .وجتري عملية انتخاب �أع�ضاء املجل�س النيابي خارج
القيد الطائفي ،فيما يتم انتخاب �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ على �أ�سا�س طائفي ،بحيث تنتخب
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كل طائفة ممثليها ،وفاق ًا للمادة  22من الد�ستور .و ُيلحظ التوزع املناطقي يف عمليتي
االنتخاب كلتيهما.
والقانون املقرتح من قبلنا ،يعتمد الن�سبية والدائرة الوطنية الكربى .الأوىل ،ل�ضمان
عدالة التمثيل كونها تُتيح لأي قوة �سيا�سية ذات حيثية �شعبية ولو متوا�ضعة� ،إمكانية دخول
الندوة النيابية� .أما الثانية ،فهي بيت الق�صيد ،وفل�سفتها:
� - 1إبطال فاعلية �سالح املال والع�صبية اللذين لطاملا ُو�سمت بهما االنتخابات النيابية
يف لبنان.
 - 2ي�صبح النائب املنتخب ممث ً
ال فعلي ًا للأمة جمعاء (املادة ( )27بينما اليوم يقت�رص
متثيله على مواطني الدائرة اجلغرافية التي انتخبته .عندها ،يتحرر النائب من دور ُمقدم
اخلدمات ،ويتفرغ لأداء وظيفته احلقيقية يف جماالت الت�رشيع واملراقبة واملحا�سبة.
 - 3االرتقاء باخلطاب ال�سيا�سي للأحزاب واملر�شحني ،مبا يتعدى منطوق احلزب
والطائفة واملنطقة ،ما ي�ساعد مع مرور الوقت ،على ّ
ت�شكل حالة وطنية را�سخة.
 - 4تطوير احلياة ال�سيا�سية واحلزبية؛ لأن الدائرة الوطنية تفر�ض على الأحزاب التحرر
من قوقعتها الطائفية واجلهوية ،و�إفراد �أجنحتها لتغطي م�ساحة الوطن .هذه النقلة النوعية
�ست�رسع حكم ًا ،يف والدة قانون �أحزاب ع�رصي ،بدي ً
ال عن قانون اجلمعيات العثماين
املعمول به منذ العام .1909
 - 5ت�سهم الدائرة الوطنية يف حتقيق الإمناء املتوازن ،كما ورد يف فقرة (ز) من مقدمة
ل�سن القوانني ال�رضورية لنهو�ض املناطق الأكرث
الد�ستور ،وذلك ب�إعطاء النواب الأولوية ّ
حرمان ًا وتهمي�ش ًا ،لكي تت�ساوى مع نظرياتها من املناطق اللبنانية .ولت�رسيع عملية الإمناء
املتوازن ،يجب تطبيق الالمركزية الإدارية (�إتفاق الطائف) لإنعا�ش الأرياف وتخفيف
ال�ضغط عن املدن الكربى.
لقد �أفردنا م�ساحة ل�رشح مقا�صد �إ�رصارنا على اعتماد الن�سبية والدائرة الوطنية الكربى،
وذلك لتبيان �أهمية طبيعة قانون االنتخاب ،لي�س فقط لتحديد �أحجام القوى ال�سيا�سية
انتخابي ًا و�شعبي ًا ،و�أمنا ملركزية دوره يف تطوير النظام ال�سيا�سي وحتديث البالد.
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حمددة زمني ًا ،كالإبقاء على القيد الطائفي �أو اعتماد
ال �ضري هنا ،من مرحلة انتقالية ّ
يتمر�س جمل�س ال�شيوخ يف �أداء
املحافظات اخلم�س ،لدورة انتخابية واحدة و�أخرية ،ريثما ّ
مهامه ،مبوازاة تخفف ال�سلوكيات الطائفية يف املجتمع .وم�رشوط امل�ضي بهذا اال�ستثناء
توافق اللبنانيني على ذلك ،و�أن تكون مرحلة متهيد للدولة املدنية ،تُنجز خاللها حزمة
�إ�صالحات باتت �أكرث من ملحة ،ويف مقدمها :حترير الق�ضاء من قب�ضة ال�سيا�سة والف�ساد؛
فمن دون ق�ضاء م�ستقل وفاعل ونزيه (املادة  )20ال ميكن �إطالق عجلة الإ�صالح ،وبناء
�إدارة ع�رصية ،وتفعيل دور امل�ؤ�س�سات الرقابية ،وتكري�س مبد�أ الثواب والعقاب .ويجب
ا�ستثمار املرحلة التمهيدية ،لتثبيت قواعد االختيار والتعيني يف كل املنا�صب واملواقع
ال�سيا�سية والإدارية ،وفاق ًا ملعايري اجلدارة العلمية والكفاءة واخلربة والنزاهة� ،إنفاذاً للمادة
 12الد�ستورية .و�أن تقت�رص طائفية الوظيفة على موظفي الفئة الأوىل من دون غريهم،
تطبيق ًا للمادة  95من الد�ستور.
تقدم من �إ�ضاءة متوا�ضعة على طبيعة الدولة املدنية و�سماتها ،والدوافع املو�ضوعية
ما ّ
للم�ضي بها قُدم ًا ،مُيكن اعتباره مادة مفتاحية لإطالق ور�شات حوار ونقا�ش �آن �أوانها،
تنخرط فيها نخب فكرية وجمتمعية وحزبية ،ونقابات ومنتديات �سيا�سية وقانونية وثقافية
و�إعالمية ...للتفكري �سوي ًا والبحث عن �أف�ضل �سبل اخلروج من امل�ستنقع الطائفي نحو
رحاب وطن ُيفاخر �أبنا�ؤنا باالنتماء �إليه.
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ال�شرق الأو�سط رابع ًا في �أولويّ ات بايدن...
و�إيران االمتحان الأ�صعب
د .علي دربج

❋

ال ّ
ـمقدمــة
ُعد ق�ضايا دول ال�رشق الأو�سط �إحدى �أعقد ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية التي على �إدارة
ت ّ
الرئي�س الأمريكي القادم جو بايدن �أن يتعامل معها باهتمام خا�ص ،حتى و�إن مل تكن
هذه الإدارة الدميوقراطية اجلديدة بعيدة عنها بحكم جتربتها الطويله معها يف عهد �إدارة
الرئي�س الأ�سبق باراك �أوباما.
�أما ال�سبب يف هذه العقد ،فيعود �إىل كونها تتع ّلق بواحدة من �أكرث البيئات العاملية
ت�أ ّز ًما يف �رصاعاتها و�أزماتها وتوتراتها ،التي مل تتوقف منذ غر�س الكيان الغا�صب يف
قلب املنطقة العربية ،حيث يواجه العديد من دولها خطر التفكيك والتمزيق والغرق يف
بحر من الفو�ضى �ست�ؤ ّدي �إىل املزيد من النزاعات الأهلية واحلروب الداخلية امل�س ّلحة.
املرجح �أن ت�شهد ال�سيا�سة اخلارجية للإدارة الدميقراطية اجلديدة جتاه ال�رشق
من
ّ
حد ما عن تلك �شهدتها خالل �إدارة الرئي�س
الأو�سط جملة من التغيريات ،خمتلفة �إىل ّ
دونالد ترامب ،لكونها م ّثلت قطيعة  -ح�سب ر�ؤى الدميقراطيني  -مع �سيا�سات �أمريكية
تقليدية للواليات املتحدة جتاه املنطقة؛ ف� ً
ضال عن �أنها  -بح�سب تقديرهم � -أخفقت يف
حدة انعدام اال�ستقرار
حماية الأمن القومي وامل�صالح الأمريكية باملنطقة ،وزادت من ّ
والأمن الإقليمي بال�رشق الأو�سط ،وفاقمت �أزماته وحتدياته.
❋ باحث يف الق�ضايا الإقليمية و�أ�ستاذ جامعي.
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جادل الرئي�س ترامب �أن ال�سيا�سة اخلارجية لإدارته خ�صو�صا يف ال�رشق
باملقابلُ ،ي ِ
الأو�سط ،حقّقت يف غ�ضون ال�سنوات القليلة املا�ضية ،جناحات �أكرث ّمما حقّقه �أ�سالفه على
د�شنت ملرحلة
�سيما بعد توقيع «اتفاقيات �أبراهام» الأخرية ،التي َّ
مدى عقود من الزمن ،ال ّ
جديدة من العالقات بني عدد من الدول اخلليجية والعربية مع «�إ�رسائيل» ،والتي ت�ؤكد
واقع متغيرّ ٍ يف املنطقة.
ح�صول ٍ

� ً
أوال :بايدن ومحاوالت تح�سين �صورة �أميركا ودورها القيادي العالمي
ال ّ
�شك �أن العامل الذي �سريثه بايدن بعيد كل البعد عن العامل الذي خربه عن قرب
عندما كان نائب الرئي�س ،وخالل فرتة الت�سعينيات حينما تر�أ�س جلنة العالقات اخلارجية
يف جمل�س ال�شيوخ .فنظرية الأحادية التي لطاملا الت�صقت ب�أمريكا �أ�ضحت من التاريخ؛
ال�صني ،بلغة البنتاغون ،مناف�س �رش�س .كما �أنه ميكن للقوى الأخرى ،الكبرية وال�صغرية،
نادرا
مبا يف ذلك رو�سيا و�إيران وكوريا ال�شمالية� ،أن تحُ بط ب�سهولة الطموحات الأمريكيةً .
ما بدت بيئة التعاون الدويل �أكرث �صعوبة بالن�سبة لأمريكا كما هو احلال الآن.
وتكرارا قال الرئي�س املنتخب �إن هدفه الأ�سا�سي يف اخلارج هو �إعادة الأمريكيني
مرارا
ً
ً
لكن �شكل هذا اجلدول تغيرّ ب�شكل عميق .لقد ك�شف الوباء العاملي
�إىل «ر�أ�س الطاولة» ّ .
و�رسع من زوال النظام الدويل
(كورونا) حدود العوملة والدبلوما�سية املتعددة الأطراف ّ
الليربايل الذي �أن�ش�أته �أمريكا
وكر�س قيادتها له((( .كما �أ ّدى �أي�ض ًا �إىل تفاقم االجتاهات
ّ
املوجودة م�سبقًا لناحية املناف�سات اجليو�سيا�سية املتجددة ،وزيادة احل�سا�سيات ب�ش�أن
ال�صحية.
ال�سيادة الوطنية وق�ضايا مثل �أمن احلدود� ،إىل االقت�صاد والرعاية
ّ

واقع ًا� ،سيرت�أ�س الرئي�س بايدن �أمريكا املري�ضة ج�سديًا ،والأ�ضعف اقت�صاديًا ،والأكرث
وثقافيا ّمما كانت عليه يف � ّأي وقت يف ن�صف القرن املا�ضي� .إذا �أراد �أن
�سيا�سيا
ا�ستقطا ًبا
ً
ً
ب�شدة يت�ساءل عن ا�ستقرار �أمريكا
ينجح يف اخلارج  ،ف�سوف يحتاج �إىل �إقناع عامل مت�شكك ّ
ومتا�سكها ال�سيا�سي وقدرتها على القيادة .وهذا يعني �أن املهمة الأوىل للرئي�س اجلديد
�صدعته �سيا�سات ترامب الداخلية واخلارجية.
�ستكون �إ�صالح البيت الأمريكي الذي ّ

� -1إربرا بليت �آ�رش ،مرا�سلة وزارة اخلارجية الأمريكية ،كيف �سيغيرّ جو بايدن ال�سيا�سة اخلارجية لأمريكا؟ موقع
بي .بي� .سي .العربي 17 ،ت�رشين الأول /https://www.bbc.com/arabic .2019
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�سيواجه بايدن �أربع �أزمات مرتابطة ب�شكل ال ينف�صل :جائحة م�ستعرة ،اقت�صاد متهالك
ك�شف عن تفاوتات اجتماعية واقت�صادية وطبقية عميقة وكبرية ،واال�ستقطاب ال�سيا�سي
ال�سام ،كما �أ�شار جورج باكر يف جملة ذي �أتالنتيك ،والذي «�أظهر �أن �أمريكا �أ�صبحت
دولتني؛ وحكومة �شديدة االنق�سام واختالل وظيفي».
املح�صلة ،ال ميكن لبايدن ّ
حل � ٍأي من هذه التحديات ب�سهولة �أو ب�رسعة .فهو ميتلك
يف
ّ
الأدوات الالزمة ليكون معا ً
رئي�سيا ف ّع اًال ،لكن كل مهمة من هذه املهام ال�شاقة �ستخترب
جلا
ً
مدى كفاءته يف �إ�صالح �صورة �أمريكا التي ه�شمها ترامب.

ً
ثانيا :الفريق الدبلوما�سي ال�سيا�سي والأمني لبايدن
املر�شح الدميوقراطي الفائز باالنتخابات الأمريكية،
مل متنع الأزمة االنتقالية التي يواجهها ّ
جو بايدن ــ واملتمثلة بتم ّنع الرئي�س احلايل دونالد ترامب عن الت�سليم بالهزمية ــ من ح�سم
قرار اختياره لفريقه ال�سيا�سي والأمني والدبلوما�سي.
اختار الرئي�س املنتخب م�ست�شاره القدمي �أنتوين بلينكني كوزير للخارجية ،والذي كان
قد �شغل وظائف دبلوما�سية و�أمن قومي منذ �إدارة الرئي�س بيل كلينتون ،ومن �ضمنها
من�صب نائب وزير اخلارجية يف عهد الرئي�س باراك �أوباما.
تخرج بلينكني من جامعة هارفارد ومن كلي ّة احلقوق بجامعة كولومبيا((( .وعندما كان
ّ
ع�ضوا يف جمل�س ال�شيوخ  ،عمل بلينكني كمدير لفريقه يف جلنة العالقات اخلارجية
بايدن
ً
مبجل�س ال�شيوخ قبل مغادرته للعمل يف حملة بايدن الرئا�سية لعام  .2008كما �شارك
بلينكني يف ت�أ�سي�س �رشكة  ،WestExec Advisorsوهي �رشكة �إ�سرتاتيجية �سيا�سية  ،مع
مي�شيل فلورنوي � ،إحدى كبار م�س�ؤويل البنتاغون يف عهد �أوباما.
ُينظر �إىل بلينكني يف جميع �أنحاء وا�شنطن على �أنه �شخ�ص م� ّؤهل ت�أهي ً
ال عالي ًا لهذا
املن�صب ،حيث ي�شري اختياره ليكون �أكرب دبلوما�سي �أمريكي �إىل �أن هدف بايدن ،املتمثل
يف تعيني �أ�شخا�ص ذوي خربة يف منا�صب وزارية رئي�سية ،هو العودة �إىل ا�سرتاتيجية
 -2بايدن ي�س ّلم ال�سيا�سة اخلارجية والأمن القومي لفريق �أوباما ،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�س �سيا�سات الرئي�س ترامب
عرب عنه بايدن من خالل قوله يف م�ؤمتر �صحايف
القائمة على «�أمريكا �أو ًال» .وهو ما ّ
«لقد مررنا بالكثري من ال�رضر خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية ،من وجهة نظري .نحن
والتنوع يف بلدنا.
بحاجة �إىل �إعادة بناء م�ؤ�س�ساتنا وقوتنا العاملة لنعك�س القوة الكاملة
ّ
نحن بحاجة �إىل الرتكيز على اال�ستعداد ّ
لكل ما قد ي�أتي»(((.
ميتلك بلينكني ،وهو م�س�ؤول حمرتف يف ال�سيا�سة اخلارجية � ،شبكة عالقات عاملية
مرتامية الأطراف .ومن املتوقع �أن يقود جهود الواليات املتحدة لإعادة االن�ضمام �إىل
االتفاقيات الدولية ،مثل اتفاقية باري�س للمناخ واالتفاق النووي الإيراين ،حيث كان قال
يف ت�رصيحات لـ CNNالعام �« :2017أنه ويف حال �أُ ِلغي االتفاق النووي مع طهران ،ف�إن
جمدداً ببناء وتطوير تر�سانة نووية حمتملة ،و�سي�ضطر الرئي�س الأمريكي املقبل
�إيران �ستبد�أ ّ
�إىل بذل جهود كبرية لتوحيد �صف املجتمع الدويل يف �سبيل مواجهة هذا الأمر» .وتابع:
�سينهي �أي وحدة يف ال�صف
«نحن الآن يف هذا الو�ضع؛ و�سحب الثقة من االتفاق النووي ُ
الدويل بعد جهود ُم�ضنية بذلناها للتو�صل لذلك».
و�أ�شار بلينكني حينها �إىل�« :أن �إيران �ستقوم بال�ضبط مبا تريد القيام به ،وهو �إبعادنا عن
�رشكائنا الأوروبيني ،عداك عن الرو�س وال�صينيني واليابانيني وغريهم؛ هذا (قرار ترامب)
داع من وجهة نظري».
عمل لي�س له ٍ

يخ�ص
ت�ضمنت ت�رصيحات بلينكني �آنذاك �إ�شارات الفتة ومهمة فيما
ّ
عالوة على ذلكّ ،
نظرته �إىل العالقة مع كل من �إيران وال�سعودية� ،إذ قال« :ما ال نريد (لأمريكا) القيام به يف
الوقت احلايل هو كما يلي؛ الرئي�س ترامب كان يتحدث عن �إن�شاء حلف ناتو عربي عندما
كان يف ال�سعودية .والآن (مع الأزمة القطرية) نرى مدى �صعوبة ذلك ،لأن هناك دول
لديها م�صالح خمتلفة».
موحدة �ضد تنظيم داع�ش� ،إ ّال �أن
و�أ�ضاف« :حلف ناتو عربي يعني بالن�سبة لنا جبهة ّ
�ضد �إيران ،و�سي�سحبوننا (�أمريكا) �إىل االنق�سام ال�س ّني – ال�شيعي،
ال�سعودية تراه جبهة ّ
 -3حممد املن�شاوي ،فريق “�أوبامي” لعامل “ترامبي” ..كيف يتعامل اجلمهوريون مع اختيارات بايدن؟ موقع
/https://www.aljazeera.net
قناة اجلزيرة القطرية 26 ،ت�رشين الثاين .2020
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ويجربوننا على الوقوف ب�أحد ال�صفوف ،وهذا لي�س مكان ًا جيداً لنتواجد به الآن»(((.
املرجح ان يكون موقف بلينكني من ال�صني �أكرث �رصامة؛ وهذا
من جهة ثانية ،من
ّ
ما عك�سته مقابلته مع تلفزيون بلومبريج يف متوز املا�ضي� ،إذ اعترب �أن «�أول �شيء هو
�أن نتخل�ص من العجز اال�سرتاتيجي الذي و�ضعنا فيه الرئي�س ترامب .لقد �ساعد الرئي�س
ترامب ال�صني على حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية الرئي�سية».
وتابع بلينكني �إن بايدن «�سيع ّزز الدفاعات عن دميقراطية تايوان من خالل ف�ضح جهود
ق�صة جناح على مدار العقود املا�ضية من حيث
بكني للتدخل .املفارقة هي �أن تايوان كانت ّ
كيفية تعامل الواليات املتحدة وال�صني معها».
وكان بايدن قد اجتمع بخرباء دفاع وا�ستخبارات  ،مبا يف ذلك بلينكني و�آخرين ّممن
نائبا للرئي�س  ،لأن �إدارة ترامب منعته من احل�صول على
عملوا مع �أوباما عندما كان بايدن ً
املعلومات اال�ستخباراتية املمنوحة تقليديًا للرئي�س املنتخب.
الالفت �أن بلينكني يحظى بتاييد اللوبي ال�صهيوين ،حيث ورد ا�سمه يف موقع �إلكرتوين
كمر�شح يهم املجتمع اليهودي وامل�ؤ ّيد لإ�رسائيل.
�أمريكي تابع لللوبي،
ّ
خط موازٍ  ،عمد بايدن �إىل تعيني جيك �سوليفان� ،أحد �أقرب م�ساعدي الوزيرة
وعلى ٍ
م�ست�شارا للأمن القومي لبايدن ،وليندا توما�س جرينفيلد �سفرية
هيالري كلينتون �سابقًا،
ً
�أمريكا لدى الأمم املتحدة.
عد من�صب م�ست�شار الأمن القومي للرئي�س �أحد �أهم و�أكرث الوظائف ت�أثرياً يف البيت
و ُي ّ
الأبي�ض ،حيث يقود فريقًا من ع�رشات اخلرباء من الوكاالت الع�سكرية والدبلوما�سية
يطورون ال�سيا�سة اخلارجية والع�سكرية للواليات
واال�ستخباراتية التابعة للحكومة ،الذين ّ
املتحدة(((.
�أما ال�سفرية جرينفيلد ،فكانت جز ًءا من عملية تطهري لكبار م�س�ؤويل وزارة اخلارجية
 -4املرجع ذاته.
 -5ن�رسين ق�سنطيني ،جو بايدن ...الدميقراطي الذي خرب ال�سيا�سة الأمريكية يفوز مبفاتيح البيت الأبي�ض ،موقع
/https://www.france24.com/ar
فران�س  24العربي 7 ،ت�رشين الثاين .2020
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حاليا م�ست�شارة �أوىل يف جمموعة �ألربايت �ستونربيدج
عندما تولىّ ترامب من�صبه .وهي تعمل ً
يف وا�شنطن.
ؤخرا بعد  35عا ًما من العمل يف ال�سلك الدبلوما�سي الأمريكي،
تقاعدت جرينفيلد م� ً
حيث �شغلت من العام � 2013إىل  2017من�صب م�ساعد وزير اخلارجية ملكتب ال�ش�ؤون
مكتبا يف وزارة اخلارجية ّ
يركز على تطوير و�إدارة
الأفريقية .وبهذه ال�صفة  ،قادت
ً
�سيا�سة الواليات املتحدة جتاه �إفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى .قبل هذا التعيني � ،شغلت
جرينفيلد من�صب املدير العام لل�سلك الدبلوما�سي ومدير املوارد الب�رشية ()2012-2013
 ،وقادت فريقًا من حوايل  400موظف تعاملوا مع جمموعة كاملة من وظائف متعددة يف
وزارة اخلارجية تعود حلوايل  70.000فر ًدا  -وت�شمل التعيني والتوظيف والتقييم والرتقية
والتقاعد(((.

ً
ثالثا :ا�ستراتيجية بايدن في مقاربة الملف النووي الإيراني
ميكن القول �إن �إيران �ستكون �إحدى �أولويات ال�سيا�سة اخلارجية لإدارة بايدن القادمة.
كان الهدف من اغتيال رئي�س منظمة البحث والتطوير يف وزارة الدفاع الإيرانية ال�شهيد
حم�سن فخري زادة ،يف  27ت�رشين الثاين املا�ضي ،والذي نفّذته «�إ�رسائيل» ،تقوي�ض �إمكانية
مبجرد تويل الرئي�س املنتخب جو بايدن
حدوث انفراج �رسيع بني الواليات املتحدة و�إيران ّ
عد جزءاً من حملة الأر�ض املحروقة من
من�صبه .يف املفهوم اال�سرتاتيجي ،االغتيال ُي ّ
قبل بنيامني نتنياهو ودونالد ترامب جلعل من ال�صعب على �إيران قدر الإمكان ا�ستئناف
املفاو�ضات مع �إدارة بايدن والعودة �إىل االتفاق النووي لعام .2015
ال ّ
�شك �أن الأ�سابيع الأخرية من �إدارة ترامب �ستكون حا�سمة ،لي�س فقط لنتنياهو ولكن
أي�ضا ملعار�ضني �آخرين لالتفاق الإيراين ،مبا يف ذلك حلفاء مثل ال�سعودية والإمارات.
� ً
تقود التقارير الكثرية عن ات�صاالت رفيعة امل�ستوى بني البيت الأبي�ض لرتامب ونظرائه يف
تخرب دبلوما�سية بايدن
«�إ�رسائيل» وال�سعودية �إىل فكرة وجود جهود ّ
من�سقة لإحداث �أزمة ّ
ثمة �إ�شارات ّ
ؤخرا ،ووجود �صهر
قبل �أن تبد�أ؛ ّ
تدل على ذلك؛ زيارة بومبيو «�إ�رسائيل» م� ً
 -6ليندا توما�س غرينفيلد :دبلوما�سية من �أ�صول �إفريقية �سفرية بايدن �إىل الأمم املتحدة ،موقع �إذاعة مونت كارلو
الدولية  24ت�رشين الثاين https://www.mc-doualiya.com .2020
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الرئي�س جاريد كو�شرن يف ال�رشق الأو�سط (ت�رشين الثاين  )2020للقاء القادة ال�سعوديني .من
هنا ،ف�إن توقيت هذه الزيارات يثري ت�سا�ؤالت حول ال�صفقات ال�رس ّية التفجريية املحتملة
خالل الوقت الأمريكي امل�ستقطع.
عملي ًا� ،ستكون مهمة بايدن الأوىل والأكرث �أهمية عند تو ّليه من�صبه نزع فتيل هذه
ليكرر بب�ساطة رغبته يف
الأزمة النووية .وللقيام بذلك� ،سيتعينّ عليه جتاوز املنطقة الآمنة ّ
ا�ستئناف االتفاق النووي مع �إيران(((.
لقد كانت �سيا�سة �إدارة ترامب ،املتمثلة يف ممار�سة «�أق�صى �ضغط» على �إيران ،مبثابة
�إفال�س كامل .مل توافق �إيران على �إعادة التفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية ذات قيود �أكرث �رصامة
على برناجمها النووي ،وهي متتلك الآن � 12ضعف كمية املواد التي ميكن ا�ستخدامها يف
�صنع الأ�سلحة عندما مت توقيع االتفاق النووي مع �إيران يف عام � .2015إ�ضافة اىل ذلك،
ي�سمونه «الأن�شطة «اخلبيثة» لإيران يف املنطقة .و�أي�ض ًا ،مل
مل تتوقف بر�أي الدميقراطيني ما ّ
ُ�رسع يف انهيار النظام.
تقم بتقلي�ص برامج ال�صواريخ البالي�ستية؛ والأهم �أن العقوبات مل ت ّ
وقت م�ضى عن حلفائها ،ومل
�أ�صبحت الواليات املتحدة �أكرث عزلة دبلوما�سية من �أي ٍ
ت� ِؤد العقوبات على �إيران �إىل النتائج املتوخاة بعدما متكنت طهران من زيادة عائدات
النفط بالتهرب من العقوبات .كما �أن جهود الإدارة الفا�شلة لعزل �إيران منحت ال�صني
ورو�سيا فر�صة ذهبية لإقامة عالقات �أوثق مع طهران.
لقد حفرت �إدارة ترامب حفرة عميقة لإدارة بايدن ب�شكل ي�صعب عليها اخلروج منها،
وذلك من خالل التهديد بت�شديد العقوبات على طهران ّ
كل �أ�سبوع ،حتى  20كانون
الثاين  . 2021يريد بايدن �إعادة التفاو�ض على �رشوط االتفاق النووي ،والرتكيز على
�أن�شطة �إيران الإقليمية وبرناجمها ال�صاروخي؛ لكن الفر�ص لأن توافق احلكومة الإيرانية
ال�سيما بعد اغتيال زاده .ال�سيا�سة املتعلقة
على طرح هذه الق�ضايا على الطاولة معدومةّ ،
بامل�س�ألة النووية حميرّ ة :لن يكون لإيران جمال للمناورة قبل االنتخابات الرئا�سية الإيرانية
يف حزيران 2021؛ ويف ذات الوقتُ ،يكمل الكونغر�س الأمريكي �سيا�سة فر�ض 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, November 2020. Jerusalem Center For Public Affairs (jcpa.org).
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على �أن�شطة �إيران غري النووية ،والتي �سيكون من ال�صعب �إزالتها(((.
حدة خماطر
بالنظر �إىل هذه التحديات ،و�إذا كان بايدن جا ًدا ب�ش�أن رغبته يف تخفيف ّ
ال�رصاع مع �إيران  ،ف�سيتعني عليه تقدمي تنازالت .النتيجة الأكرث واقعية التي ميكن �أن
تتوقعها �إدارته هي اتفاقية «التجميد من �أجل التجميد» (�أي جتميد العقوبات مقابل جتميد
التخ�صيب) ،يليها يف وقت الحق مفاو�ضات حول اتفاقية �أكرث �شمو ًال� .سيكون حتقيق
�سيا�سيا  ،لأنه قد يتطلب من الإدارة تقدمي تخفيف
�صعبا
ً
أمرا ً
هذا الهدف الأكرث توا�ض ًعا � ً
جزئي للعقوبات مع ال�سماح لإيران ب�إجراء بع�ض الأن�شطة املحظورة مبوجب االتفاقية
النووية لعام  .2015عالوة على ذلك  ،لي�س من الوا�ضح ب� ّأي حال من الأحوال �أن �إيران
معنية بالتجميد امل�ؤقت � ،أو �أنها �ستوقف تخ�صيب اليورانيوم �أو تخفّ�ض خمزونها من هذه
ّ
املواد.
قد ترغب الإدارة اجلديدة يف ا�ستك�شاف طرق �أخرى لتهدئة التوترات مع طهران ،
مثل تقدمي امل�ساعدة الإن�سانية� ،أو �إن�شاء قناة خلفية ملناق�شة تدابري بناء الثقة ومنع ال�رصاع
املحتملة� .إذا كان بايدن �سيحقّق �أي جناح كرئي�س  ،فعليه �أن ُيظهر ا�ستعداده ملحاربة
�أولئك الذين يحاولون تقوي�ضه(((.

ً
رابعا :بايدن وقواعد اللعبة الإ�سرائيلية ـ الفل�سطينية المتغيرة
�أ�سهمت �سيا�سات الرئي�س دونالد ترامب يف ال�رشق الأو�سط ب�شكل كبري يف تغيري
قواعد اللعبة يف املنطقة ،على ال�صعيدين الفل�سطيني والإقليمي.
كان التغيري الرئي�سي الآخر هو نق�ض �إدارة ترامب للمطالبة بعدم االعرتاف ب�سيادة
«�إ�رسائيل» على الأرا�ضي التي ا�ستولت عليها يف حرب الأيام ال�ستة .كما اعرتفت الواليات
أحقية مطالبة «�إ�رسائيل»
املتحدة ب�سيادة «�إ�رسائيل» على مرتفعات اجلوالنّ ،
و�رشعت � ّ
بال�سيادة على القد�س ال�رشقية و  30يف املائة من يهودا وال�سامرة ،مبا يف ذلك غور الأردن.
قواعد اللعب الأخرى التي تغيرّ ت خالل والية ترامب هي رف�ض املزاعم ب�أن
.Ibid -8
Ibid. -9
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امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف يهودا وال�سامرة كانت غري �رشعية �أو غري قانونية ،و�أن االتفاق
�سيتطلب �إخالء بع�ض امل�ستوطنات ،و�أن الرتتيبات الأمنية التي �سيتم و�ضعها يف امل�ستقبل
بني «�إ�رسائيل» والكيان الفل�سطيني امل�ستقبلي �ستكون على �أ�سا�س امل�س�ؤولية الفل�سطينية
عن الأمن .ما ح�صل �أن الواليات املتحدة اعرتفت ب�رشعية اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف يهودا
وال�سامرة  ،وباالحتياجات الأمنية لإ�رسائيل ،والتي تتطلب ال�سيطرة الإ�رسائيلية على غور
الأردن ،وبتوليّ «�إ�رسائيل» امل�س�ؤولية الأمنية يف املنطقة ب�أكملها.
تنهدت ال�سلطة الفل�سطينية ال�صعداء� ،إذ يعتقد قادتها
الغريب �أنه بعد انتخاب بايدن ّ
جيداً �أنه يتعينّ
�أن ال�ضغط عليهم �سوف يت�ضاءل يف ظل �إدارة بايدن .ولكن ه�ؤالء يعون ّ
عليهم التعامل مع الواقع اجلديد والقواعد اجلديدة التي فر�ضتها ادارة ترامب .ولهذا
�أعلنوا �أنهم �سي�ست�أنفون التن�سيق الأمني واملدين مع «�إ�رسائيل» (وهم ا�ست�أنفوه) ،دون �أن
تُعلن «�إ�رسائيل» �أنها تتنازل عن نيتها ب�سط �سيادتها على �أجزاء من يهودا وال�سامرة.
�أكد بايدن وم�ست�شاروه �أن �أهدافهم اال�سرتاتيجية ال تختلف عن �أهداف الإدارات
مقدمتها تعزيز �أمن «�إ�رسائيل» ،وا�ستمرار امل�ساعدة الأمنية واحلفاظ على
ال�سابقة ،ويف ّ
التفوق الع�سكري النوعي لإ�رسائيل ،وحماربة نزع ال�رشعية عنها ،والرتويج التفاق لل�رصاع
ّ
ّ
الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني على �أ�سا�س �صيغة الدولتني  -حتى لو كانوا مت�شككني يف �إمكانية
�إحراز تقدم كبري نحو هذا الهدف(.((1
لكن يف الواقع  ،ف�إن الإدارة اجلديدة ،وبالنظر �إىل الواقع املتغري يف ال�رشق الأو�سط ،
�سوف تت�أثر مبجموعة متنوعة من القيود .يبدو �أن اجلوانب املهمة لقواعد اللعبة اجلديدة
ال رجوع فيها ،وال �سيما تطبيع العالقات بني «�إ�رسائيل» والدول ال�س ّنية الرباغماتية ،التي
قدمت لإ�رسائيل �أ�ضعاف ما كانت حتلم به.على �سبيل املثال ،يف االتفاقية مع الإمارات
رمبا ّ
مرة ،وهو يتعار�ض ب�شكل
العربية املتحدة ،اعرتفت الإمارات بوجود �شعب يهودي لأول ّ
وا�ضح مع الءات جامعة الدول العربية.
اً
م�ستحيل متا ًما) �أن تتجاهل الإدارة
و�أكرث من ذلك ،من غري املحتمل (و�إن مل يكن
دمره ترامب ،موقع قناة اجلزيرة القطرية،
� -10إنرت�سبت :ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي ..هل ُي�صلح بايدن ما ّ
https://www.aljazeera.net
 14ت�رشين الثاين .2020
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اجلديدة قانون تايلور فور�س (الذي يقطع امل�ساعدات عن ال�سلطة الفل�سطينية ب�سبب
وجتدد امل�ساعدات
مدفوعاتها لعائالت ال�شهداء والأ�رسى بذريعة قيامهم ب�أعمال �إرهابية)ّ ،
املالية لل�سلطة .وقد يدفع هذا الأمر م�س�ؤولو ال�سلطة لإجراء تغيريات يف نظام املدفوعات
لل�شهداء والأ�رسى لتج ّنب هذا القانون  ،وذلك بت�شجيع من ن�شطاء احلزب الدميقراطي
املتعاطفني.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يبدو �أن بايدن �سيمتنع عن �إعادة ال�سفارة الأمريكية �إىل تل �أبيب،
�أو �إلغاء االعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل ،ومبرتفعات اجلوالن كجزء من «�إ�رسائيل».
ويف حال بقي جمل�س ال�شيوخ حتت �سيطرة اجلمهوريني  ،ف�سيجد بايدن �صعوبة �أكرب يف
م�ساعدة الفل�سطينيني ،على الرغم من ال�ضغوط املتوقعة من «املع�سكر التقدمي» يف حزبه.
باملقابل ،قد يقوم بايدن بتجميد �أو �إلغاء مبادرة ترامب لل�سالم ،والعودة �إىل الإ�شارة
�إىل امل�ستوطنات يف املناطق على �أنها غري �رشعية �أو تفتقر �إىل ال�صالحية القانونية (بلغة
قرار جمل�س الأمن رقم  ، 2334والذي �سمحت �إدارة �أوباما بتمريره) .قد يعيد بايدن تب ّني
خطريا بالن�سبة
أمنيا
ً
خطة �أوباما -كريي لل�سالم  ، 2013-2014والتي ّ
ت�ضمنت مفهو ًما � ً
لإ�رسائيل («خطة �ألني»  ،والتي من بني عيوبها العديدة �إيجاد وحدة من القوات اخلا�صة
جمهزة بطائرات هليكوبرت).
الفل�سطينية ّ
على � ّأي حال ،من املحتمل �أنه على الرغم من موقف بايدن املتعاطف مع «�إ�رسائيل»،
�سيظهر موقفًا �أكرث انتقا ًدا جتاهها ،خ�صو�ص ًا باملقارنة مع ترامب(.((1
ف�إنه ُ

ً
خام�سا :بايدن وتقويم العالقات مع ال�سعودية
وغ�ض الطرف
حظيت العربية ال�سعودية بكل االهتمام والدعم
ّ
يف عهد دونالد ترامبِ ،
عن جرائمها وارتكاباتها و�أفعالها الإرهابية .لكن ،بعد انتخاب بايدن ،كانت االعربية
ال�سعودية واحدة من الدول القليلة التى انتظرت فرتة طويلة �إىل حد ما حتى ه ّن�أته بفوزه
فى االنتخابات � .أ�صدر امللك �سلمان وجنله ،ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان ،بيان ًا عرب
 -11نبيل عمرو ،بايدن والت�سوية الفل�سطينية ـ الإ�رسائيلية ،موقع �صحيفة ال�رشق الأو�سط ال�سعودية 12 ،ت�رشين
/https://aawsat.com
الثاين .2020
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وكالة الأنباء ال�سعودية� ،أ�شادا فيه بالرئي�س املنتخب بايدن ونائبته كاماال هاري�س ،بعد �أكرث
من � 24ساعة من و�ضوح فوز بايدن.
وعد بايدن بـ«�إعادة تقييم» عالقة �أمريكا املمتدة مع ال�سعودية ،والتي انحرفت يف عهد
ترامب ،خا�صة بعد مقتل ال�صحفي جمال خا�شقجي واحلرب يف اليمن .اعرتف ترامب
يف وقت الحق لل�صحفي بوب وودوارد قائ ً
ال �إنه «متكن من �إنقاذ ويل العهد ال�سعودى
بعدما متكن من �إقناع الكوجنر�س برتكه و�ش�أنه» .كما ا�ستخدم ترامب حق النق�ض �ضد
�سينهى دعم الواليات املتحدة للحرب التى تقودها
قرار يف الكوجنر�س من احلزبني كان ُ
ال�سعودية يف اليمن ،والذي بد�أ خالل فرتة �إدارة �أوباما(.((1
يقول نيل كويليام ،زميل م�شارك يف ت�شاتام هاو�س يف لندن� ،إن «القيادة يف ال�سعودية
ت�شعر بالقلق من قيام �إدارة بايدن والكوجنر�س ب�إجراء مراجعة كاملة للعالقات ،مبا يف ذلك
�إعادة تقييم العالقات الدفاعية» .وي�ضيف �أنه «يتوقع �أن �أول ما �ستفعله �إدارة بايدن هو
الإ�شارة ال�ستيائها من ال�سيا�سات ال�سعودية الداخلية واخلارجية .لذلك ،مل يكن مفاجئ ًا
حتوط الريا�ض وانتظارها لفرتة قبل تهنئة بايدن على انتخابه ،نظراً لأن ترامب رف�ض بعناد
ّ
قبول النتائج بادىء الأمر ،و�سط �رصخاته الزائفة حول «�رسقة االنتخابات»؛ لكنه يف
�سلم بحقيقة النتائج رغم امتعا�ض حلفائه يف ال�سعودية والإمارات.
النهاية ّ

تبدو ال�سعودية وك�أنها � ّأول اختبار كبري ل�سيا�سة بايدن اخلارجية .لقد وعد بـ«ح�شد
ملجرد �رشاء
مرة �أخرى ّ
الدميقراطيات يف العامل» ،و�أو�ضح �أن �أمريكا لن تتخ ّلى عن مبادئها ّ
النفط �أو بيع الأ�سلحة.

يف عام  ،2016عندما بدت خ�سارة ترامب �أمام هيالري كلينتون حمتملة ،وقبل كل
ال�صخب التي �أثارته رئا�سة ترامب ،جادل مايكل وحيد ح ّنا ،فى مقال لـWorlds
 ،Politics Reviewب�أن «الوقت قد حان لوا�شنطن لإعطاء الأولوية للحلفاء الآخرين
فى ال�رشق الأو�سط» .وكتب قائ ً
ال �إن دعائم ا�سرتاتيجية الأمن الإقليمي لأمريكا يف ال�رشق
الأو�سط ،كم�رص وال�سعودية ،يعتربون يف الواقع من العوامل الرئي�سية لعدم اال�ستقرار؛
 -12الواليات املتحدة ودول اخلليج ..هل ينتهي �شهر الع�سل مبجيء بايدن؟ موقع دويت�شه فيله الأملاين بالعربي،
https://www.dw.com/ar
 9ت�رشين الثاين.2020 .
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تقو�ض امل�صالح الأمريكية .وبد ًال من ذلك ،يجب على الواليات
ويف كثري من احلاالت ّ
املتحدة �أن تنظر �إىل �رشكاء لديهم �إرادة وقدرات ،وبالتحديد العراق والإمارات العربية
املتحدة(.((1

ً
�ساد�سا� :إدارة بايدن وتراجع االهتمام بال�شرق الأو�سط
من امل�ؤكد �أن مرتبة ال�رشق الأو�سط �ستنخف�ض يف عهد بايدن� .أحد كبار امل�ست�شارين
الذي طلب عدم ذكر ا�سمه حتى يتمكن من التحدث ب�رصاحة عن احلملة -يتوقع �أنبعيدا» يف ترتيب الأولويات ،بعد �أوروبا ومنطقتي املحيطني
يكون ال�رشق الأو�سط «راب ًعا ً
الهندي والهادئ و�أمريكا الالتينية .ومع ذلك ،يتمتع بايدن بعالقات عميقة مع املنطقة،
املرجح �أن يدير ظهره للقادة والدول الذين عمل معهم عن كثب لأعوام.
ومن غري ّ

لكل من التقدميني والواقعيني يف �أمريكا ،املثال الكامل للم�ستنقع
مي ّثل العراق بالن�سبة ٍ
الذي حتتاج الواليات املتحدة �إىل تخلي�ص نف�سها منه متا ًما .يعتقد بايدن ،وفقًا مل�ساعده
ال�سابق� ،أن العراق «لديه فر�صة للحيلولة دون �صعود كبري ومفاجئ للجهاديني ،و�أن
يكون مب�شرّ اً ب�رشق �أو�سط �أقل ا�ستقطا ًبا و�أكرث تعدد ّية� ،إذا فهموا الأمور ب�شكل �صحيح».
أي�ضا على تقوية العالقات الأمريكية مع الدول املعتدلة مثل
من املحتمل �أن يعمل بايدن � ً
(((1
تقريبا يف اندفاع ترامب الحت�ضان العرب الأثرياء .
الأردن ،الذي كاد ُيده�س ً

رمبا تكون �أف�ضل طريقة للتفكري يف تطلعات بايدن هي القول �إنه �سي�سعى �إىل تطبيع
العالقات الأمريكية مع ال�رشق الأو�سط .ولن يكون ب�صدد طلب ال�شيء نف�سه الذي طلبه
املرجح �أن يرفع �سقف
�أوباما ،لكنه لن يت�سامح مع ما ت�سامح معه ترامب �أي�ض ًا .ومن غري ّ
التوقعات �أو ّ
يحطمها؛ لن ي�سحب جميع القوات الأمريكية من العراق �أو �سورية �أو من
جدا عندما يتعلق الأمر بن�رشها
حذرا ً
�شبكة القواعد الأمريكية حول املنطقة ،لكنه �سيكون ً
ً
حمظوظا ،ف�سوف يحقّق حلم العديد من �أ�سالفه بعدم �إيالء
يف خ�ضم حرب �أهلية .و�إذا كان

 -13املرجع ذاته
 -14مايكل �سينغ و ِ�سنان �أوجلن ،بايدن ال ي�سعه جتاهل �أردوغان ،لكن با�ستطاعته �إبقاء العالقات الأمريكية-
الرتكية على امل�سار ال�صحيح ،معهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�رشق الأدنى بالعربي 17 ،ت�رشين الثاين .2020
https://www.washingtoninstitute.org/ar
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املنطقة اهتما ًما �أكرث ّمما ت�ستحق.

موح ًدا فيما يتعلق مبلفات املنطقة مقارنة
من املتوقع �أن تعتمد الإدارة اجلديدة ً
نهجا ّ
غالبا ما كانت اهدافها ع�شوائية واجتهادية� .سوريا غابت ب�شكل
ب�إدارة ترامب ،التي ً
ملحوظ عن حملة بايدن االنتخابية ،على الرغم من وجود القوات الأمريكية على الأر�ض.
مل يقل فريق بايدن الكثري ب�ش�أن هذه الق�ضية �سوى �أنه لن ين�سحب من �سوريا.
املرجح �أن يحافظ بايدن �إىل حدٍ كب ٍري على نهج مماثل :كالإبقاء على وجود ع�سكري
من ّ
�صغري يف �شمال �رشق �سوريا (و�إن كان ذلك مع دعم �أكرب لقوات �سوريا الدميقراطية التي
يهيمن عليها الأكراد  ،والتي تخلى عنها ترامب �إىل حدٍ كبري)� ،إ�ضافة اىل دعم العملية
ال�سيا�سية للأمم املتحدة ،والإبقاء على العقوبات على �سوريا.
متجد ًدا حللفاء �أمريكا يف �سوريا والعراق ملنع عودة
دعما ع�سكريًا
ّ
قد ُي ّ
قدم بايدن ً
«داع�ش» .وهذا بدوره �سيع ّزز هذا الوجود الأمريكي امل�ستمر يف �سوريا والعراق ،
حمل الأوروبيني م�س�ؤولية �أكرب(.((1
و�سي ّ
ُ

�ضد �إيران
�أكرث من ذلك ،يعي بايدن �أن ال�ضغط االقت�صادي الأمريكي الأق�صى ّ
وحلفائها ،مبا يف ذلك يف العراق ولبنان ،ميكن �أن ي�ضعف ،حيث تُظهر الإدارة اعرتافًا
ي�شجعه الأوروبيون
حتول يجب �أن ّ
�أكرب بالت�أثري املزعزع لال�ستقرار على هذه البلدان وهو ّ
�أي�ض ًا.
بالن�سبة لرتكيا� ،ستنطلق العالقات بني وا�شنطن و�أنقرة بال �شك بتوتر وخوف من
اجلانبني .من املحتمل �أن تكون هناك مراجعة لل�سيا�سة الأمريكية من ِقبل بايدن ب�ش�أن تركيا،
يتبعها عر�ض لإعادة �ضبط العالقات وتقوميها من جديد  .لدى �أنقرة قلقان رئي�سيان ب�ش�أن
العالقات امل�ستقبلية مع الإدارة اجلديدة؛ الأول هو اخلوف من �أن بايدن �سيعيد �إدخال
ثانيا ،تخ�شى �أنقرة �أن
الدميقراطية وخطاب تعزيز حقوق الإن�سان يف العالقات الثنائيةً .
يحاول بايدن تقييد تركيا ال�صاعدة ،ودعم �سيا�سات احتواء تركيا يف ليبيا و�رشق البحر
املتو�سط و�سوريا.

 -15املرجع ذاته.
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�سيكون على ر�أ�س جدول الأعمال �رشاء تركيا ملنظومة  S-400من رو�سيا ،وما �إذا كان
بايدن �سيفر�ض عقوبات ( )CAATSAعلى تركيا ،غري تلك التي فر�ضتها �أمريكا على
رئا�سة ال�صناعات الع�سكرية يف منت�صف كانون الأول املا�ضي .ويف حني �أن الكوجنر�س ال
املرجح �أن تكون لدى �إدارة بايدن خماوف من �أن فر�ض
يزال ُم�رصاً على هذه امل�س�ألة ،فمن ّ
مهما يف الناتو.
عقوبات على تركيا �سيعزل حليفًا ً

ت�أمل �أنقرة �أن تتمكن من الدخول يف مفاو�ضات بيد قوية  ،با�ستخدام �صواريخ �إ�س
 400وعالقات تركيا مع رو�سيا كو�سيلة �ضغط .لكن من املتوقع �أن ت�سوء الأمور قبل �أنتتح�سن .بعد حرمان �أنقرة من درع ترامب  ،ت�شعر �أنقرة بالقلق من �أن يكون للكونغر�س
الأمريكي الغا�ضب يد �أكرث حر ّية يف اتخاذ �إجراءات �ضد تركيا.

ّ
كل هذا يرتك لأوروبا خيارين � -أن ت�صبح اليد الغربية الثابتة يف التعامل مع تركيا
ملوازنة اال�ضطرابات يف حمادثة �أنقرة ووا�شنطن� ،أو �أن حتذو حذو الواليات املتحدة ،مبا يف
ذلك �إمكانية فر�ض عقوبات(.((1
جمرد م�س�ألة ما �إذا كان ميكن لالحتاد الأوروبي �أن يف�صل عالقته مع تركيا
هذه لي�ست ّ
من نهج الواليات املتحدة� .إنه �س�ؤال وجودي �أكرب حول ما تريد �أوروبا �أن تفعله مع
تركيا .واجلواب غري وا�ضح .ال �شك �أن هناك خالفات يف الر�أي داخل �أوروبا ب�ش�أن
امل�سار الذي يجب اتباعه .تريد دول مثل فرن�سا احتواء تركيا ال�صاعدة  ،بينما تقبل �أملانيا
طموحات تركيا كحقيقة من حقائق احلياة وتريد �إنقاذ العالقة الأو�سع .يف كل االحوال
يجب �أن تبد�أ �أوروبا بت�أمني موقف �إجماع �أف�ضل بني الدول الرئي�سية.

اال�ستنتاجات
على الرغم من �أن بايدن �سيكون على الأرجح �أبط�أ يف التعامل مع ال�رشق الأو�سط ّمما
ّ
�سرتكز
يتوقعه البع�ض ،لأن املنطقة �ستكون ذات �أولوية منخف�ضة للإدارة اجلديدة التي
على التعامل مع جائحة كوفيدُ ،19-ببعديها الداخلي واخلارجي ،وال�سيا�سة اخلارجية
 -16نتائج االنتخابات الأمريكية :هل تتدهور العالقة بني تركيا والواليات املتحدة يف ظل �إدارة جو بايدن،
https://www.bbc.com/arabic
موقع بي بي �سي العربي 12 ،ت�رشين الثاين . 2020
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�سببها
الأمريكية جتاه �آ�سيا و�أوروبا والأمريكيتني ،ف�إنه �سي�سعى �إىل �إ�صالح الأ�رضار التي ّ
ترامب يف ال�رشق الأو�سط ،حيث يرى بايدن �أن�سيا�سات �إدارة ترامب يف املنطقة خالل
ال�سنوات املا�ضيةزادت من خماطر احلرب و�سمحت لإيران ب�إعادة ت�شغيل برناجمها النووي،
وجعلت �آفاق «ال�سالم» الفل�سطيني-الإ�رسائيلي بعيدة ب�شكل متزايد.
قد يعتمد بايدن ا�سرتاتيجية �أكرث متا�سك ًا لإنهاء احلروب الالنهائية يف املنطقة والعودة �إىل
اخليار الدبلوما�سي للتعامل مع �أزماتها ،وحتديداً مع طهران.
وميكن لبايدن البِناء على �إرث الرئي�س ترامب يف منطقة ال�رشق الأو�سط يف ق�ضايا معينة،
�سيما بعد جناحه يف حتقيق تغيريات يف بع�ض امللفات اجلامدة يف املنطقة منذ �سنوات.
ال ّ

لقد �أ�صبح ال�رشق الأو�سط «�أقل �أهمية ب�شكل ملحوظ» بالن�سبة للواليات املتحدة ّمما
كان عليه يف ال�سابق ،على حد تعبري مقال �أثار الكثري من النقا�ش يف العام  ،2019للكاتبتني
تامارا كوفمان ويت�س ،امل�س�ؤولة ال�سابقة يف وزارة اخلارجية يف عهد الرئي�س باراك �أوباما،
ومارا كارلني ،امل�س�ؤولة ال�سابقة يف البنتاغون يف عهد �أوباما ،حيث خل�صت الكاتبتان
يف مقالهما �إىل �أن الوقت قد حان «لو�ضع حد للتفكري املتم ّني» حول قدرة وا�شنطن على
الت�أثري على الديناميات الداخلية �أو احل�سابات اخلارجية للجهات الفاعلة يف الإقليم».
املر�شح الدميقراطي للرئا�سة ،جو بايدن،
هذه هي مهمة ال�رشق الأو�سط التي �سريثها ّ
بعيدا عن
و�سيكون يف و�ضع �أف�ضل كثرياً عندما يتب ّنى اقرتاح ويت�س وكارلني “بالتمحور” ً
مرة �أخرى
جرته �إىل املنطقة ّ
الهو�س اجليلي بهذه املنطقة امل�ستع�صية مقارنة ب�أوباما ،الذي ّ
احلروب الأهلية يف ليبيا و�سورية وقيام دولة اخلالفة املزعومة التي � ّأ�س�سها تنظيم «داع�ش»
املرجح �أن ي�ستفيد بايدن من هذه الفر�صة ،و�إن مل يكن
الإرهابي يف �سورية والعراق .ومن ّ
بدرجة تر�ضي الواقعيني والتقدميني الذين يرغبون يف ر�ؤية الواليات املتحدة وهي تنهي
وجودها الع�سكري متام ًا يف املنطقة.
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ال�سيبرانية:
ّ
الخفية في المنطقة المظلمة
الحرب
ّ
د .روال حطيط

❋

ال ّ
ـمقدمــة
الرقمية التي جت ّلت يف انت�شار �شبكة الإنرتنت ،زاد اعتماد
منذ بدء ثورة املعلومات
ّ
الدول واملجموعات والأفراد عليها .وهذه الثورة مل يقت�رص مداها على اال�ستفادة من
حمددين،
تقنيات دمج ال�صوت وال�صورة ،ومل تعد جمرد �أداة ات�صال وتوا�صل بني طرفني ّ
ّ
ً
البوابات
بل باتت بحكم انفتاحها ومرونة الإبحار داخلها،
«و�سطا» تعتمل يف «ف�ضائه» ّ
معدة
جراء ا�ستحداث برامج �
واملدونات ،ال بل احلروب ال
واملواقع
إلكرتونية ّ
ّ
ّ
ّ
إلكرتونيةّ ،
اخت�صارا بال�سايرب ( .((()cyberوتر�سم مالمح
لأغرا�ض ع�سكر ّية �أو تطويرها ،تُعرف
ً
خفية تقاد يف ّ
غيت
الظل ،من خالل �شا�شة حا�سوب ،رّ
احلروب يف القرن القادم حروب ّ
علمي
عاملية من نوع جديد� ،إذ يبدو الأمر وك�أ ّنه فيلم خيالٍ
الواقع وفر�ضت �سيطرة ّ
ّ
�أبدعت هوليوود يف �إخراجه؛ ولكن نحن يف القرن الـ ،21وقد �أ�صبح الأمر ممك ًنا ب�شكل
مقت�رصا على الأفالم بل �صار حقيقة وال�سالح معلومة،
ي�صعب ت�صديقه ،فلم يعد الأمر
ً
قوة جديدة فاقت بهدوئها احلرب الباردة،
� ّأما الف�ضاء فهو قائم على التكنولوجيا؛ �إ ّنها ّ
اال�سرتاتيجية يف اجتاه الت�صعيد
مرئيني ،وهذا ي�ستلزم تغيري
ّ
و�أدخلت لل�ساحة جنو ًدا غري ّ
ال�سيربانية� ،أو ما ُعرف بحرب الأ�صفار
مع قوى �أخرى معادية ن�شطة يف �ساحة احلرب
ّ
اخلا�صة للدول
القوات
ّ
والآحاد التي حتاربت عليها منذ �أكرث من ع�رشة �أعوام فرق من ّ
❋ باحثة لبنانية.
العربية مل�صطلح Cyber ،منها :املعلوماتي ،واالفرتا�ضي ،وال�سيرباين ،والرقمي؛
 -1هناك عدد من الرتجمات
ّ
غري �أ ّنه يف هذا البحث مت ا�ستخدام لفظ “�سيرباين” بو�صفه الرتجمة الأقرب �إىل الكلمة الإجنليزية.
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اخلفية يف املنطقة املظلمة
ال�سيربانية :احلرب ّ
ّ
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الكربى وجمموعات من قرا�صنة املعلومات((( املج ّندين ح�سب اللزوم ،ما ّ
أهم
ي�شكل �أحد � ّ
عما يرتتب عليها من
ّ
التحديات الراهنة ،وبال ّ
أخ�ص يف حتديد طبيعتها �أو عنا�رصها ،ف�ضلاً ّ
�سيما �أ ّنها حرب امل�ستقبل؛ وهي من �أخطر احلروب التي تختلف عن ّ
كل الأجيال
تبعاتّ ،
ال�سابقة من احلروب كونها جمهولة من حيث جهة الهجمة �أو هدفها .كما وتفاج�أ بها
الدولة امل�ستهدفة بعد حدوثها.
ال�سيربانية؟ كيف ن�ش�أت؟ ومن ي�ش ّغلها؟ هل ميكن �أن تُ�ص ّنف �ضمن
فما هي احلروب
ّ
و�سائل القتال وطرقها؟ � ّأي تغيري �أحدثته الهجمات
القوة وال�رصاع
ال�سيربانية على مفهو َمي ّ
ّ
يف عاملنا احلديث؟ وماذا عن حدود املواجهات الأبرز بني الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سرتاتيجيات الدول حلماية �أمنها
إ�رسائيل» من جهة و�إيران من جهة ثانية؟ وما هي
ّ
و«� ّ
الكال�سيكية كافية ملواجهة الهجمات
اال�سرتاتيجيات
يف ع�رص الف�ضاء ال�سيرباين؟ وهل
ّ
ّ
إ�شكاليات كثرية تُطرح� ،سوف نحاول يف هذا البحث مقاربة �أهمها.
ال�سيربانية؟ �
ّ
ّ

ال�سيربانية �إىل توعية النا�س خلطورة
فهذا البحث يهدف يف مقاربة مو�ضوع احلرب
ّ
والت�صدي لها .والأمر يبد�أ من الفرد ولي�س فقط من
هذه احلرب ،و�رضورة اال�ستعداد
ّ
الدولة ،يف ّ
ظل تنامي ا�ستخدام الأفراد الالمتناهي لتكنولوجيا املعلومات واالتّ�صاالت
واالعتماد عليها ب�شكل �أ�سا�سي ،ما ي�ستوجب تنمية قدرات املواطنني وبناءها يف هذا
التطور ال�رسيع يف
تقدمها املتعرث ،ال ت�ستطيع مواكبة
ال�ش�أن،
وخا�صة �أ ّنها ،بحكم م�ستوى ّ
ّ
ّ
بد
�سلبياتها فقط .من هنا ال ّ
و�سائل التكنولوجيا احلديثة واالت�صاالت؛ لذلك فهي تعاين ّ

 -2الهاكرز :لقب ُيطلق على ّ
كل من هو عبقري خبري يف احلوا�سيب والأنونيمو�س :هي جمموعة قليلة تعمل يف
جمال االخرتاق الربجمي؛ ومع بداية عام 2008م �أ�صبحت جماعات الأنونيمو�س ُمتعلقة ب�شكل متزايد بالعمل
اجلماعي العاملي لالخرتاق.
الكراكرز :هم �أنا�س يخرتقون احلوا�سيب ال�شخ�صي وغريها من حوا�سيب ال�رشكات� ..إلخ ،ومن �أ�سباب االقتحام:
�أ�سباب مادية ك�رسقة نقود من بنك� ،أو �رسقة �أموال من ح�ساب �شخ�ص ما وحتويله اىل ح�ساب املخرتق� ،أو
للهواية� ،أو لإبراز القدرات والتفاخ ،مثل طالب اجلامعات الذين يدر�سون الربجمة ويخرتقون حوا�سيب بع�ضهم
للتفاخر بالقدرة على االخرتاق  .والكراكرز درجات ،فمنهم اخلبري :وهو ي�ستطيع �أن يتحكم باجلهاز بالكامل
تخ�صك؛ واملبتدئ :وهو
حتركه �أنت وي�ستطيع �أن ميحو كل جم ّلداتك �أو �أي �أ�شياء ّ
وميكنه حتريك املاو�س دون �أن ّ
خطرا من اخلبري ،لأنه غري جميد لالخرتاق ،وال يعرف ما يفعل ،وميكن �أن ميحو �أو يحدث م�شاكل يف نظام
�أكرث
ً
الت�شغيل اخلا�ص بك ال ميكن �إ�صالحها ب�رسعة.
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العامة ،ومن ثم الإجابة عن ت�سا�ؤالت البحث ،لكي
من مقاربة املو�ضوع بد ًءا بالتعريفات ّ
القراء.
يكون املو�ضوع يف متناول �رشيحة كبرية من ّ

وا�صطالحا)
�أو اًّل :ال�سيبرانيّة (لغة
ً
وا�صطالحا يف
ال�سيربانية� ،سنبحث يف نطاق تعريفها لغ َة
من �أجل الوقوف على مفهوم
ً
ّ
املخت�صون يف القانون الدو ّ
يل العام ،وخرباء تكنولوجيا
�ضوء املعاجم اللغويّة ،وما �أدرجه
ّ
املعلومات.
في اللغة

يونانية الأ�صل ،وترجع �إىل م�صطلح « »kybernetesالذي ورد
كلمة �سايرب ()Cyber
ّ
ّ
التحكم عن بعد(((.
العلمي ،ويعني القيادة �أو
بداية يف م�ؤ ّلفات اخليال
ّ

وال�سيربانية يف قامو�س (املورد) هي علم ال�ضبط  ،وم�صدرها ( ،((()Cyberneticsوهو
ّ
ال�سيربانية� ،أي �ضبط الأ�شياء عن ُبعد وال�سيطرة عليها.
م�صدر يتطابق مع مفهوم الهجمات
ّ

الريا�ضيات نوربرت ويرن
ال�سيربانية هو عامل
�إن � ّأول من ا�ستخدم م�صطلح
ّ
ّ
( ،)Norbert wienerوذلك يف العام  ،١٩٤٨يف �أثناء درا�سته مو�ضوع القيادة وال�سيطرة
واالت�صال يف عامل احليوان ،ف�ضلاً عن حقل الهند�سة امليكانيكية(((.

ثمة حتد ًّيا يواجهونه يف اختيار
املخت�صني يف اللغة
وبالرجوع �إىل
ّ
العربية ،جند �أنّ ّ
ّ
م�صطلح مقارب مل�صطلح ( )Cyberيف اللغة الإجنليزية ،لعدم وجود م�صطلح مناظر له يف
ال�سيربانية
اتفاقية جمل�س �أوروبا املتعلقة باجلرمية
العربية .بيد �أنّ الرتجمة العربية لعنوان
اللغة
ّ
ّ
ّ
العربية:
ُرجم العنوان (� )Cybercrime on Convenإىل اللغة
كانت ترجمة �صائبة� ،إذ ت ِ
ّ
(((
إلكرتونية) .
(االتفاقية املتع ّلقة باجلرمية ال
ّ
ّ
3- Julia Cresswell, «Oxford Dictionary of word Origins: Cybernetics», Oxford Reference
Online, Oxford University Press, 2010.

 -4منری البعلبكي "،املورد :قامو�س �إنكليزي –عربي" ،دار العلم للمالینی ،بريوت� 2004 ،ص 234

5 -Norbert Wiener, «Cybernetic or control communication in the animal and the machine,
M.I.T, Press, Second Edition, Cambridge, Massachusetts, 1948.

إلكرتونية" ،جمموعة املعاهدات الأوروبية رقم ،185
 -6جمل�س �أوروبا "،اتفاقية جمل�س �أوروبا املتعلق باجلرمية ال
ّ
بوداب�ست عام .2001
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ال�سيربانية بالقول« :هجوم
املعلوماتي م�صطلح
عرف قامو�س م�صطلحات الأمن
ّ
فيما ّ
ّ
إلكرتونيا،
إلكرتونية �أو بنى حممية �
ين يهدف �إىل ال�سيطرة على مواقع �
عرب الف�ضاء الإلكرتو ّ
ّ
ّ
لتعطيلها �أو تدمريها �أو الإ�رضار بها»(((.
ال�سيربانية» الذي ا�ستخدمه نوربرت ويرن يف
«م�صطلح
� ّأما �سبب اعتماد هذا البحث
َ
ّ
كتابه الذي ذكرناه �سابقا ( ، )Cyberneticفهو لعدم وجود م�صطلح متفق عليه يف اللغة
العربية ا�ستخدمت م�صطلح
العربية من جهة ،ولأنّ الوثائق ال�صادرة عن الأمم املتحدة باللغة
ّ
ّ
(((
«ال�سيربانية» ذاته من جهة �أخرى .
ّ
ا�صطالحا
ً

ال�سيربانية
عدة م�صطلحات حول مو�ضوع البحث؛ فنجد م�صطلح الهجمات
تربز ّ
ّ
ين (،((( )Cyber Space
( ،)Cyber Attackومنهم من تب ّنى م�صطلح الف�ضاء ال�سيربا ّ
إلكرتونية
ال�سيربانية النا�شئة عن �أداء �أنظمة �
العمليات
باال�ستناد �إىل املحيط الذي جتري فيه
ّ
ّ
ّ
ثم اتخاذ �إجراءات
تتبع املعلومات التي تعمل �
ّ
إلكرتونيا وجمعها وحتليلها ،ومن ّ
ّ
مهمتها ّ
(((1
حمددة ملهاجمتها عن طريق �أنظمة �
خم�ص�صة لهذا الغر�ض  .وتب ّنى
ّ
إلكرتونية �أخرى ّ
ّ
7- Richard Kissel, “Glassory of Key Information Security Terms", National Institute of Standards and technology, U.S Department of Commerce ", Revision, 2, May, 2013, p.57

ُ -8ينظر على �سبيل املثال :مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية" :تقرير اخلرباء املعني ب�إجراء درا�سة
�شاملة عن اجلرمية ال�سيربانية ،درا�سة �شاملة عن م�شكلة اجلرمية ال�سيربانية والتدابري التي تتخذها الدول الأع�ضاء
واملجتمع الدويل والقطاع اخلا�ص للت�صدي لها" ،فيي ّنا عام  ، 2013الوثيقة UNODC/CCPCJ/ :
EG.4/2013/2
ين والإنرتنت ،يف حني �أن االنرتنت هو الو�سيط الذى تقوم من خالله
 -9يخلط البع�ض بني الف�ضاء الإلكرتو ّ
بتلبية جميع �أغرا�ضك املتعددة ،ما بني �رشاء الكتب من موقع �أمازون ومتابعة بع�ض الأفالم وغريها ...والعديد
املقدمة من �رشكة مايكرو�سوفت متاحة على الإنرتنت ،والربامج املختلفة واخلدمات متاحة على
من اخلدمات ّ
ين �أبعد من ذلك ،على الرغم �أنّ ُبنيته �أ�سا�سها الإنرتنت ،ولكنه �أكرث ثرا ًء؛
إلكرتو
ل
ا
الف�ضاء
ولكن
الإنرتنت �أي�ض ًا؛
ّ
ين جمتم ًعا يتفاعل فيه املواطنني عن طريق ال�شبكات ،وال يوجد خط فا�صل بني الف�ضاء
و�أ�صبح الف�ضاء الإلكرتو ّ
ين والإنرتنت ،ولكن معيار التفرقة ،يكون بحكم اخلربة والتعامالت والفئة العمرية  .لورن�س ل�سيج
الإلكرتو ّ
ّ
ين  ،ترجمة  :حممد �سعد طنطاوي  ،ط  ( 2القاهرة  :م�ؤ�س�سة هنداوي للتعليم
 ،الكود املنظم للف�ضاء الإلكرتو ّ
والثقافة � ) 2006 ،ص . 31
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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أمنية
�آخرون م�صطلح احلرب
ال�سيربانية ( )Cyber Warfareباال�ستناد �إىل �أيديولوجيا � ّ
ّ
الع�سكري جتاه (العدو
أمني �أو
�أو ع�سكر ّية ت�ضع
ّ
ً
منهاجا لتحقيق �أهداف على ال�صعيد ال ّ
ال�سيربانية» كونها
املفرت�ض) ((1(.ويف هذا البحث �سوف نعتمد م�صطلح «الهجمات
ّ
ال�سيربانية –
�أقرب �إىل الواقع احلايل املعا�ش على م�ستوى الدول؛ فاملق�صود بالهجمات
ّ
وهو �أ�شهر تعريف لها�« -أ ّنها الأفعال ال�صادرة من �أجهزة احلا�سوب و�شبكات املعلومات
التابعة لدولة ما ب�شكل ّ
منظم ومدرو�س على �أجهزة حا�سوب و�شبكات معلومات لدولة
�أخرى ،بغر�ض
التج�س�س(� ،Espionage ((1أو التخريب � ،((1( Sabotageأو التوجيه(.»((1
ّ

ال�سيربانية و�سيلة وطريقة يف الوقت نف�سه .وبعبارة
ومن املمكن �أن تكون الهجمات
ّ
العمليات
�أخرى ،يعتمد ذلك على الهدف من ا�ستخدامها؛ فقد تُ�سهم يف توجيه
ّ
طيار (،)Drawn
الع�سكر ّية الأخرى ،كال�صواريخ بعيدة املدى �أو الطائرات من دون ّ
لتحديد �أهداف ع�سكر ّية منتخبة وتدمريها� ،أو لتعطيل �أجهزة الك�شف املبكر للهجمات
املدنية
التي يقوم بها �سالح ّ
عمليات االت�صال يف املطارات الع�سكريّة �أو ّ
جو معادٍ � ،أو وقف ّ
(الهجوم الذي قامت به «�إ�رسائيل» عام  2007على �سوريا� ،إذ توقفت �أجهزة الرادار وباقي
واملدنية عن العمل يف �أثناء الهجوم الذي نفّذه
منظومات االت�صال يف املطارات الع�سكر ّية
ّ
عد
�سالح اجلو التابع لها على مواقع �سور ّية زعمت �إ�رسائيل أ� ّنها من�ش�آت؛ و يف هذه احلالة ُي ّ
نووي ،وبالتايل
ين طريقة قتالية� ،إذ يدخل �ضمن اخلطط الع�سكر ّية ملفاعل
الهجوم ال�سيربا ّ
ّ
(((1
قتالية).
هو طريقة ّ
قتالية من خالل ا�ستخدامها بذاتها
وعلى العك�س ،قد تكون الهجمات
ال�سيربانية و�سيلة ّ
ّ
عدة حلماية �أو لتنظيم �سري عمل من�ش�آت حيوية ،كمحطات
للت�س ّلل �إىل �أنظمة �
إلكرتونية ُم ّ
ّ

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

 - 12تُ�ستخدم طرق غري �رشعية لتعطيل عمل ال�شبكات العنكبوتية وحوا�سيبها ،و�أنظمتها بهدف �رسقة
�رسية من م�ؤ�س�سات اخل�صم �أو الأفراد ونقلها �إىل ال�صديق ال�سيا�سي� ،أو الع�سكري �أو املايل.
معلومات ّ
 - 13قد تتعر�ض حوا�سيب الأنظمة الع�سكرية واملالية خلطر التخريب بهدف تعطيل عملياتها الطبيعية
وجتهيزاتها.

14 - K.Saalbach,» Cyber War, Methods and Practice», Version 9.0, University of Osnabruck-17 Jun 2014, p.615 - Thomas Rid and Peter Mcburney, op.cit, P.6
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توليد الطاقة النووية �أو ال�سدود �أو و�سائل النقل كاملطارات ،بهدف تطويعها وال�سيطرة
ّ
التحكم واحلماية
عليها ،لتدمري ذاتها بذاتها من خالل تغذيتها مبعلومات خاطئة لأجهزة
إيرانية من هجوم �سيرباين عام ،2009
ال
تعر�ضت �إليه حمطة (نطانز) النوو ّية ال ّ
ّ
إلكرتونية (ما ّ
و�أعلنت عنه الواليات املتحدة يف العام � ،2011إذ ا�ستخدمت برنا ًجما ُيدعى (، )Stuxnet
ّ
عمليات تخ�صيب اليورانيوم؛
أ�رضارا
بع�ضا من
عطل ً
احل�سا�سة و�أحلق � ً
العمليات ّ
جزئية يف ّ
ّ
ّ
ال�سيربانية)(.((1
عد هذا الهجوم �سابقة يف حقل الهجمات
وهو ما ميكن معه ّ
ّ

� مّإنا يعتمد التمييز بني و�سائل القتال وطرائقه على الهدف من ا�ستخدامها والنتيجة التي
تت�سبب بطريق مبا�رش �أو غري مبا�رش بقتل �أو جرح �أو تدمري �أو تعطيل
�ست�ؤ ّديها .فك ّلما كانت ّ
قتالية؛ � ّأما �إذا ا�س ُتخدمت كجزء من ّ
عد
خمطط
ك ّلي �أو
ع�سكري ف ُت ّ
ّ
جزئيُ ،ع ّدت و�سيلة ّ
ّ
ين الدو ّ
ال�سيربانية يف
يل(((1؛ وهو ما ت ّت�صف به الهجمات
قتالية تخ�ضع للنظام القانو ّ
ّ
طريقة ّ
االثنني م ًعا.

ثانيًا :طرائق الهجمات ال�سيبرانيّة
ت�ضم اجلنود
ال�سيربانية التي
ال�سيربانية �أ�سا�س ًا على الوحدات
تعتمد الهجمات
ّ
ّ
ّ
متخ�ص�صة،
يتم ا�ستخدامهم على �شكل فرق
ّ
رقميون ّ
ال�سيربانيني ،وهم يف الأ�صل قرا�صنة ّ
ّ
لوج�ستية و�سريفرات على �شبكات املعلومات ،وتوجيههم لأغرا�ض
و�إعطاءهم �إمكانات
ّ
حمددة ،مثل مراقبة ّ
احل�سا�سة (�شبكات الطاقة ،املياه ،الكهرباء،
ّ
كل �شبكات املعلومات ّ
التج�س�س� ،أو
املالية يف البنوك� ،)..أو الر ّد على � ّأي هجمات� ،أو
ّ
االت�صاالت ،الأمور ّ
ُ�شن بوا�سطة
توجيه ر�أي العام لدول معادية .وكانت معظم الهجمات ال
إلكرتونية �سابقًا ت ّ
ّ
�شخ�صية؛ � ّأما يف العقدين الأخريين ،فقد دخلت ّ
املنظمات
�أ�شخا�ص �أو مربجمني لأهداف
ّ
أمنية واحلكومات �إىل هذه ال�ساحة ،و�أخذت تُنفق املاليني لتطوير قدراتها وبناء جيو�ش
ال ّ
16 - Michael Gervais, “Cyber Attacks and the Laws of War", Berkeley Journal of International Law", Vol: 30, Issue .2, Article 6, 2012, p.46

عرفت املادة ( )51من الربوتوكول الإ�ضايف الأول للقانون الدويل لعام  ،1977الهجوم امل�س ّلح على
ّ - 17
نحوين اثنني؛ الأول يف  35الفقرة (�/5أ) ،وي�شري �إىل الو�سيلة القتالية :والهجوم ق�صف ًا بالقنابل �أي ًا كانت الطرق
والو�سائل)....؛ �أما الثاين ،في�شري �إىل طريقة القتال؛ وذلك يف الفقرة (/5ب) (:والهجوم الذي ميكن �أن يتوقع
ي�سبب خ�سارة يف �أرواح املدنيني �أو يوقع �إ�صابات بهم �أو �أ�رضاراً بالأعيان املدنية.)...
منه �أن ّ
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و�شن الهجمات امل�ضا ّدة .وبرزت «�إ�رسائيل» و�أمريكا
إلكرتونية للدفاع عن من�ش�آتها
�
ّ
ّ
مقدمة الدول
وال�صني ورو�سيا و�إيران واململكة امل ّتحدة وكوريا
ال�شمالية وفرن�سا يف ّ
ّ
إلكرتونية.
تقنيات احلرب ال
ّ
ّ
املتقدمة يف ّ

ال�سيربانية اىل نوعني رئي�سني:
تنق�سم الهجمات
ّ
 -1هجمات تعطيل جهاز الكمبيوتر امل�ستهدف.
 -2هجمات يكون الغر�ض منها الو�صول �إىل بيانات جهاز الكمبيوتر امل�ستهدف،
ورمبا احل�صول على امتيازات امل�س�ؤول عنه.
ال�سيربانية نذكر:
ومن طرائق الهجمات
ّ
 -الطريقة الأولى:

لعدة م�ستخدمني .وتع َّزز
�إر�سال روابط ب�شكل وا�سع عن طريق برامج الرتا�سل ّ
كل من يفتحها ،حيث ّ
ّ
التحكم بح�ساب ّ
متكن القرا�صنة
بخا�صية تتيح
هذه الر�سائل
ّ
امل�رصفية حتى� ،أو كلمات
إلكرتونيني من الو�صول �إىل بيانات امل�ستخدمني وح�ساباتهم
ال
ّ
ّ
ر�سمية.
حكومية
�رس تابعة لهيئات
ّ
ّ
ّ

 -الطريقة الثانية:

عدة �سريفرات �رسيعة تقوم ب�إر�سال ماليني الطلبات بوقت واحد �إىل
جهز الهاكر ّ
�أن ُي ّ
مالية،
عدة مواقع �
موقع �أو ّ
إلكرتونية ،ما ي�ؤ ّدي �إىل توقّف عملها .وهذا يك ّلف خ�سائر ّ
ّ
مالية حيو ّية؛ فيجري
املقدمة
خ�صو�صا �إذا كانت هذه اخلدمات ّ
ً
حكومية �أو تابعة لهيئات ّ
ّ
مهمة� ،أو حتى ا�ستهداف
ا�ستهداف البنوك �أو املواقع
احلكومية التي حتتوي على بيانات ّ
ّ
من�ش�آت �صناعية.
 -الطريقة الثالثة:

عاملية موثوقة ،مثل
�أن ُي ِ
ن�شئ الهاكر مواقع ب�أ�سماء تكون قريبة ً
جدا من �أ�سماء مواقع ّ
فيظن
ال�رس �أو تغيريها،
ّ
� appleأو  ، googleو ُير�سل  emailsيطلب فيها فح�ص كلمة ّ
ّ
يتحكم الهاكر ببياناته
ال�رس
العاملية ذاتها.
امل�ستخدم �أ ّنها ال�رشكة
ومبجرد و�ضعه كلمة ّ
ّ
ّ
اخلا�صة؛ وهذا له ت�أثري كبري �إذا ّمت على م�ستوى الدول.
ّ
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ثال ًثا :مميّزات الهجمات ال�سيبرانيّة
ال�سيربانية �إحلاق الأ�رضار باخل�صم ،مهما كانت طبيعتها ،من دون
ت�ستطيع الهجمات
ّ
ر�سمي.
احلد الفا�صل بني احلرب وال�سالم ب�شكل
�أن تتجاوز ّ
ّ

غالبا �أو حتى الدولة
�صعوبة حتديد م�صدرها وكلفته� ،إذ ال تعلن عنها الدولة املنفّذة ً
تتبع
امل�ستهدفة ،فتبقى جمهولة امل�صدر لأوقات طويلة ،حيث �إنّ حتديد م�صدرها يحتاج �إىل ّ
متخ�ص�صة.
وعمل من فرق
ّ
ال�سيربانية ،بحيث ي�صبح � ّأي مركز �أو من�ش�أة ُعر�ضة
يزول العامل اجلغرايف يف الهجمات
ّ
لال�ستهداف .وال يقت�رص على الأر�ض بل ي�صل التهديد �إىل الف�ضاء ،عرب �إر�سال الفايرو�سات
�إىل الأقمار ال�صناعية لتعطيلها �أو �رسقة البيانات منها.
ال�سيربانية � ّ
الهجمات
أقل كلفة من احلروب التقليد ّية ،وهي عامل م�ساعد فاعل بها،
ّ
عملية التحكم
وت ّ
ُعد �أكرث �أنواع املواجهة التي تعبرّ عن حروب اجليل اخلام�س ،لأ ّنها ت�شمل ّ
وتقنيات االت�صال اجلديدة.
عن بعد
ّ

�إ ّنها تهديد وفر�صة على نحو تباد ّ
للتج�س�س ،و�سالح للحرب ،ي�ستطيع
يل؛ فهي �أداة
ّ
أي�ضا ا�ستخدامها لإحلاق
اخل�صوم ا�ستخدامها لإحلاق الأذى باخل�صم ،وي�ستطيع اخل�صم � ً
الأذى بخ�صومه.
م�ؤثرة يف ال�سيا�سة واالقت�صاد على ال�صعيد الدو ّ
يل ،نتيجة انتقال جزء كبري من
ال�رصاعات بني القوى العظمى يف العامل �إىل �شبكة الإنرتنت والو�سط الرقمي ّ ،مع تزايد
ين ،تزام ًنا مع تراجع دور الدولة يف ّ
ظل العوملة وان�سحابها
ارتباط العامل بالف�ضاء الإلكرتو ّ
اخلا�ص .ويف الوقت عينه ،ت�صاعدت
اال�سرتاتيجية مل�صلحة القطاع
من بع�ض القطاعات
ّ
ّ
خا�صة العاملة يف جمال التكنولوجيا.
متعددة
�أدوار ال�رشكات ّ
اجلن�سياتّ ،
ّ

مالية �ضخمة ،وقد تُف�ضي �إىل خ�سائر
ثمة �
ّ
لت�سبب الهجمات ال�سيربانية خ�سائر ّ
إمكانية ّ
ّ
جدا ،مثل �أنظمة امل�ست�شفيات ،و�أنظمة التربيد
ح�سا�سة ًّ
يف الأرواح �إذا جتاوزت قطاعات ّ
يف املفاعالت النوو ّية.
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وقت ويف � ّأي مكان،
ال ي�سبقها � ّأي م�ؤ�شرّ ات ،مبعنى �أ ّنها من املمكن �أن حتدث يف � ّأي ٍ
جدا.
وبت�أثري �رسيع ًّ

ال�سيبراني :بين الن�ش�أة والنماذج
الدولي
رابعًا :ال�صراع
ّ
ّ
أ�سا�سية التي ت�ؤ ّثر يف النظام الدويل ،مبا يتيحه من
بات الف�ضاء ال�سيربا ّ
ين �أحد العنا�رص ال ّ
لعمليات احل�شد والتعبئة يف العامل ،هذا بالإ�ضافة �إىل ت�أثريه يف
مهمة
�أدوات
تكنولوجية ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سية .ونتيجة ل�سهولة اال�ستخدام ورخ�ص التكلفة ،زادت قدرته على الت�أثري
القيم
ّ
االجتماعية وحتى
ال�سيا�سية ،االقت�صاد ّية ،الع�سكر ّية،
يف خمتلف جماالت احلياة� ،سواء
ّ
ّ
ال�سيربانية ي�صبح �أكرث قدرة
جليا �أنّ من ميتلك � ّآليات توظيف البيئة
ال
ّ
ّ
أيديولوجية؛ وبات ًّ
على حتقيق �أهدافه والت�أثري يف �سلوك الفاعلني امل�ستخدمني لهذه البيئة.
تتغي.
ومن الأمور املتعارف عليها يف العالقات
قوة الدولة و�أ�شكالها رّ
الدولية �أنّ م�صادر ّ
ّ
القوة ال�صلبة ،مم ّثلة يف القدرات الع�سكر ّية واالقت�صاد ّية ،تزايد االهتمام بالأبعاد
ف�إىل جانب ّ
القوة الناعمة التي تعتمد على جاذبية النموذج والإقناع.
ثم بروز ّ
غري املاد ّية ّ
للقوة ،ومن ّ
القوة هو قوة ال�سايرب ()power Cyber؛
ومع ثورة املعلومات ،ظهر �شكل جديد من �أ�شكال ّ
عرفها
عد جوزيف ناي ( )Nye. Josephمن �أبرز املهتمني بالقوة،
و ُي ّ
ّ
ال�سيربانية ،حيث ُي ّ
املرجوة من خالل ا�ستخدام م�صادر املعلومات
ب�أ ّنها« :القدرة على احل�صول على النتائج
ّ
ين لإيجاد مزايا
ين؛ �أي �أ ّنها القدرة على ا�ستخدام الف�ضاء ال�سيربا ّ
املرتبطة بالف�ضاء ال�سيربا ّ
الت�شغيلية الأخرى ،وذلك عرب �أدوات
للدولة ،والت�أثري على الأحداث املتعلقة بالبيئات
ّ
ال�سيربانية ي�شري �إىل جمموعة املوارد
القوة
�سيربانية»( .((1كما يو�ضح «ناي» �أنّ مفهوم ّ
ّ
ّ
إلكرتونية
املتع ّلقة بالتحكم وال�سيطرة على �أجهزة احلا�سبات واملعلومات وال�شبكات ال
ّ
املعلوماتية واملهارات الب�رشيّة املدربة للتعامل مع هذه الو�سائل ،والتي لها
والبنية التحتية
ّ
ت�أثري كبري يف امل�ستوى الدو ّ
القوة وانت�شارها بني
يل
واملحلي؛ فمن ناحية� ،أ ّدت �إىل توزيع ّ
ّ
عدد �أكرب من الفاعلني ما جعل قدرة الدولة على ال�سيطرة مو�ضع ّ
�شك؛ ومن ناحية �أخرى،
منحت الفاعلني الأ�صغر قدرة �أكرب على ممار�سة ّ
والقوة الناعمة عرب
القوة ال�صلبة
ّ
كل من ّ
الدولية.
تغيا يف عالقات القوى يف ال�سيا�سة
الف�ضاء ال�سيربا ّ
ين ،وهو ما يعني رّ ً
ّ
18 - Joseph S.Nye JR , Cyber Power, Harvard Kennedy School, 2010, P 30 .
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الرومانية ،كانت
اجلدير ذكره �أنّ الت�س ّلالت لي�ست بالأمر اجلديد ،.فبقدر ِقدم الع�صور
ّ

أمريكية( ،((1ا�ستخدم جرناالت
اجليو�ش تعرت�ض ات�صاالت العدو .يف احلرب الأهلية ال
ّ

(االنف�صاليني) �أجهزة التلغراف اجلديدة لإر�سال �أوامر مز ّيفة
والكونفدراليني
االحتاد ّيني
ّ
ّ

أمريكيون
الربيطانيون وال
العاملية الثانية( ،((2ك�رس خرباء الت�شفري
�إىل العدو .و�أثناء احلرب
ّ
ّ
ّ
أ�سا�سيا يف انت�صار احللفاء ّ
(ظل بعد ذلك
واليابانية ،وكان هذا
أملانية
ً
ّ
رموز ال�شيفرة ال ّ
عن�رصا � ًّ
أي�ضا ،كان اجلوا�سي�س
�رسا طوال �أعوام كثرية) .ويف العقود القليلة الأوىل من احلرب الباردة � ً
ًّ
دوري ومنتظم ات�صاالت بع�ضهم ببع�ض من
أمريكيون والرو�س يعرت�ضون على نحو
ال
ّ
ّ

وبث للموجات امليكرو ّية (امليكروويف)  ،وات�صاالت
�إ�شارات راديو ّية (ال�سلكية)ّ ،
ا�ستخباراتية ب�ش�أن ّنيات الطرف الآخر
هاتفية .ومل يقت�رص الهدف على جمع معلومات
ّ
ّ
أف�ضلية يف احلرب اجل�سيمة املخيفة املقبلة.
وقدراته ،بل �إ�ضافة �إىل ذلك ،احل�صول على � ّ

الن�ش�أة:
الثمانينيات خالل
ال�سيربانية بد�أت يف �أمريكا منذ
ثمة من يجد �أنّ �أفكار الهجمات
ّ
ّ
ّ

تتعر�ض بالده خلطر مثل هذه
عهد الرئي�س رونالد ريغان ،الذي ر�أى �أ ّنه من املمكن �أن ّ

القومية ب�ش�أن
مميزة و�سابقة لأوانها� ،أنتجت «وحدة ال�سيا�سة
ّ
الهجمات ،ف�أفرز فكرة ّ
تطورت خالل الت�سعينيات ،وا�ستخدمها اجلي�ش
االت�صاالت و�أمن ُنظم املعلومات» ،التي ّ

تقنياتها خالل «احلرب على
عمليات اال�ست�شعار عن ُبعد؛ ،وظهرت احلاجة �إليها و�إىل ّ
يف ّ

العراق يف .((2(»2003

أمريكية مت�أ ّثرة بالأولو ّيات اجلديدة لل�صناعة
ال�سيربانية ال
ا�سرتاتيجية الهجمات
كانت
ّ
ّ
ّ

تباعا ال�صناعة النوو ّية
الع�سكر ّية ال
إ�رسائيلية ،امل�ص ّنفة بالبالغة ال�رس ّية ،والتي ت�ستهدف ً
ّ
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.

ال�رسي للحرب ال�سيربانية ،عامل املعرفة،
 - 21فرد كابالن ،ترجمة ل�ؤي عبد املجيد ،املنطقة املعتمة :التاريخ
ّ
املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت.2019 ،
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أوروبية املفرت�ض �أ ّنها تعود لبلدان حليفة ،وال تزال.
الدفاعية ال
إيرانية( ،((2وال�صناعات
ّ
ّ
ال ّ
التقليدي ،ونق�صد به رو�سيا
توجهات للخ�صم
ّ
ويف اجلهة الأخرى من العامل ،كانت هناك ّ
ال�سيربانية .ولقد قامت
االحتاد ّية(((2؛ فقد كانت الأ�سبق يف نطاق اال�ستعداد للهجمات
ّ
بع�ض دول العامل بالفعل نف�سه يف ال�سنوات الأخرية ،وعملت على تطوير ا�ستخدام مهارات
نف�سية .فقد �أن�ش�أت
الإنرتنت واحلوا�سيب ك�أدوات هجوم ودفاع وا�ستخبارات وحروب
ّ
ّ
قواتها امل�س ّلحة م�س�ؤولة عن
كل من بريطانيا وفرن�سا وكوريا
اجلنوبية وحدات ّ
خا�صة يف ّ
ّ
إلكرتونية �أو حرب املعلومات .ويف مايو � ،2009أدخلت �رشكة American
احلرب ال
ّ
 Securityا�سم �إيران بني الدول اخلم�س التي تتمتع ب�أقوى قدرات �إنرتنت يف العامل؛
وجتمع هذه الوحدات اخلا�صة ما بني العقل الع�سكري واملهارات التقنية التي ّ
متكنها من
و�صد الهجمات �أو �إحداث خ�سائر.
الدفاع
ّ
االجتماعي
ب�شكل عام ،وو�سائل التوا�صل
من ناحية �أخرى ،يتزايد ا�ستخدام الإنرتنت
ٍ
ّ
�سيما يف ال�رشق
ٍ
ب�شكل خا�ص ،ك�أداة ف ّعالة يف احلرب التي ت�ش ّنها التنظيمات امل�س ّلحة ،وال ّ
ين و�سيلة مفيدة يف �رصاعها،
الأو�سط .فقد وجدت هذه املجموعات يف الف�ضاء الإلكرتو ّ
االجتماعي لتجنيد املقاتلني؛ كما ا�ستفادت هذه التنظيمات
فا�ستخدمت و�سائل التوا�صل
ّ
�ضد اخل�صوم ،بت�صوير م�شاهد
كمن�صة لإطالق احلرب
ين
من الف�ضاء الإلكرتو ّ
النف�سية ّ
ّ
ّ
لبث الرعب والذعر.
العنف ون�رشها على نطاق وا�سع ّ
ال�سيربانية
وعليه ،جند �أنّ العديد من الدول ،اليوم ،ت�رصف املليارات على الأن�شطة
ّ
يتم خو�ضها
ا�ستعدا ًدا حلروب امل�ستقبل ،حيث تبني
ا�سرتاتيجيات حرب املعلومات ،والتي ّ
ّ
بهدف الت�شتيت ،و�إثارة اال�ضطرابات يف عملية �صناعة القرار لدى اخل�صوم ،عرب اخرتاق
القوة
�أنظمتهم ،وا�ستخدام معلوماتهم ونقلها حتى ال تذهب احلروب مل�صلحة من ميلك ّ
التحوالت يف العقيدة الع�سكرية الأمريكية :دعائم ال�ضعف
- 22املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق" ،
ّ
ال�سبع"� ،أوراق ا�سرتاتيجية� ،سل�سلة غري دورية تُعنى بال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية ،العدد� ،2أيلول  ،2014بريوت،
�ص .17
23 -Keir Giles, "Information Troops a Russia Cyber Command?" legal paper third international conference on Cyber Conflicts, Tallinn Estonia,2011,p.47.
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فقط ،و� مّإنا القادر على ّ
الثقافية
القوة ،والت�شوي�ش على املعلومة ،بل رمبا تغيري البيئة
�شل ّ
ّ
والفكر ّية للخ�صوم والت�أثري فيها قدر الإمكان.

نماذج عن الهجمات ال�سيبرانيّة:
ال�سيربانية� ،سوف ن�أتي على ذكر بع�ضها
�سجل لنا التاريخ املعا�رص مناذج للهجمات
ُي ّ
ّ
و�رصحت به عام
أمريكية
ين الذي نفّذته الواليات املتحدة ال
فقط ،و� ّأولها الهجوم ال�سيربا ّ
ّ
ّ
ّ
التحكم العالية
�ضد منظومة
�صناعيا يف �أنبوب نفط ( )Chelyabinskالتابع لالحتاد
ّ 1982
ًّ
ال�سوفياتي ال�سابق ،وهو ما نفاه االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق �آنذاك(.((2
إلكرتونية التابعة لوزارة
� ّأما النموذج الآخر ،فهو ما تعر�ضت له �أنظمة االت�صال ال
ّ
الدفاع الأمريكي ( ،)Pentagonووكالة الف�ضاء ال
أمريكية ( ،)NASAووكالة الطاقة
ّ
�سيربانية بني العامني – 1998
أمريكية ( ، Energy- (Departmentمن هجمات
ال
ّ
ّ
 ،2000والذي �أ ّدى �إىل اال�ستحواذ على الآالف من امللفات امل�ص ّنفة ب�أ ّنها عالية ال�رس ّية.
ر�سميا �إىل رو�سيا االحتاد ّية ،يف حني �أنكرت الأخرية
وقد وجهت الواليات املتحدة التهمة
ًّ
ؤوليتها عن هذا الهجوم.
�آنذاك -م�س� ّأمريكية عملية
ويف كانون الثاين من العام  ،2017ك�شف تقرير لوكالة اال�ستخبارات ال
ّ
أمريكية الأخرية ،حيث �أفاد التقرير «�أنّ الرئي�س الرو�سي
الرئا�سية ال
قر�صنة على االنتخابات
ّ
ّ
فالدميري بوتني �أمر بحملة ت�أييد مل�صلحة الرئي�س ترامب ،خالل االنتخابات» ،و�أو�ضح
أمريكية ،وت�شويه �سمعة
«�أنّ الرو�س حاولوا تقوي�ض �إميان املواطنني بالعملية الدميقراطية ال
ّ
االنتخابية» ،وذلك ،ح�سب التقرير،
الوزيرة هيالري كلينتون ،والت�أثري يف حظوظها
ّ
ب�سبب رغبة رو�سيا يف تقوي�ض النظام الدميقراطي احلر الذي تقوده الواليات املتحدة
ت�صعيدا يف مبا�رشتها وم�ستوى ن�شاطها
الأمريكية .وهذه العمليات الرو�سية باتت �أكرث
ً
بعملياتها ال�سابقة.
و�س َعة جهودها� ،إذا ما قورنت
ِ
ّ
وقد تكون �أكرث الهجمات حداث ًة ما تقوم به الواليات املتحدة و«�إ�رسائيل» ب�ش�أن

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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إيرانية� ،إذ �ش ّنت الواليات املتحدة ،قبيل �أعوام من تو�صل املجتمع الدويل
الربامج النوو ّية ال ّ
�سيربانية على م�رشوع �إيران النووي ،بهدف
�إىل االتفاق النووي مع طهران ( ،)2015حر ًبا
ّ
�إ�ضعاف قدراتها النووية ،و�إجبارها على التنازل على طاولة املفاو�ضات.
لكن الواليات املتحدة نف�سها مل تكن مب�أمن من احلرب
ال�سيربانية .ففي العام ،2018
ّ
ّ
جنائية ،وفر�ضت عقوبات على �رشكة
أمريكية اتهامات
وجهت وزارة العدل ال
ّ
ّ
ّ
ين ،الخرتاقهم �أنظمة مئات اجلامعات
إيرانيني نا�شطني يف معهد «مبنا» الإيرا ّ
� ّ
إيرانية و ّ � 9
وامللكية الفكر ّية .وكانت �إيران قد
وال�رشكات ،بهدف �رسقة البحوث والبيانات الأكادميية
ّ
ا�ستهدفت الأنظمة ال
إلكرتونية ل�رشكة نفط �أرامكو عام  ،2017حيث �أجربت قوة الهجوم
ّ
إلكرتونية التي تعمل عليها ال�رشكة ،وتبع ذلك
ال�سلطات على ا�ستبدال جممل ال�شبكة ال
ّ
مر�شح للت�صاعد
تغيري كثري من الأجهزة العاملة( .((2فهل احلرب
ال�سيربانية هي �أكرث ميدان ّ
ّ
اً
�سيما �أنّ هناك تعاملاً
متبادل بني
خالل املرحلة القادمة بني الواليات املتحدة و�إيران؟ وال ّ
ُعدان من
�إيران ورو�سيا من جهة و�إيران وال�صني من جهة �أخرى؛ ورو�سيا( ((2وال�صني( ((2ت ّ
25 - https://jawalmax.com/learn-about-the-highlights-of-2018-and-2019-cyber-attacks/

 - 26ت�ستخدم رو�سيا غلونا�س ،وهو نظام للمالحة بالأقمار اال�صطناعية مبني على الراديوُ ،يدار بوا�سطة قوات
ومكمل لنظام التمو�ضع العاملي ()GPSالأمريكي.
الف�ضاء الرو�سية حل�ساب احلكومة الرو�سية .وهو نظام بديل
ّ
بحلول عام  ،2010حقّق غلونا�س تغطية بن�سبة  ٪100لأرا�ضي رو�سيا .يف  26يوليو  ،2019وافق الربملان
الرو�سي على اتفاقية للتعاون يف ا�ستخدام نظام غلونا�س مع نظام بايدو ال�صيني.
- 27ت�ستخدم ال�صني نظام بايدو BeiDouللمالحة بالأقمار ال�صناعية .هو نظام �صيني للمالحة بالأقمار
خم�ص�صة لالختبار املحدود تعمل منذ
ال�صناعية .يتكون النظام من جمموعتني من الأقمار ال�صناعية  -واحدة ّ
عامليا للمالحة بالأقمار
حاليا قيد التكوين� .سيكون نظا ًما ً
 ،2000والثانية مت ّثل نظا ًما كاملاً للمالحة ،وهي ً
لاً
�صناعيا ،وهو قيد الإن�شاء ابتدا ًء من يناير � .2013أ�صبح النظام عام يف ال�صني
قمرا
ال�صناعيةّ ،
ً
يتكون من ً 35
يف دي�سمرب  ،2011م�ستخد ًما � 10أقمار �صناعية ،وبد�أ يف تقدمي خدمات املالحة للم�ستخدمني يف منطقة
�آ�سيا-املحيط الهادئ يف دي�سمرب  ،2012ومن املخطط �أن يوفّر خدمات املالحة على م�ستوى عاملي عند اكتمال
بناء النظام يف � .2020إن الدافع الأ�صلي للمالحة الف�ضائية هو ا�ستخدامها يف التطبيقات الع�سكرية حيث توفر
ب�شكل كبري من فتكها ،مع
املالحة عرب الأقمار ال�صناعية دق ًة يف �إي�صال الأ�سلحة �إىل الأهداف املطلوبة ،مما يزيد
ٍ
ب�شكل �صحيح .وت�سمح املالحة عرب الأقمار ال�صناعية
املوجهة
ٍ
تقليل الإ�صابات غري املق�صودة من الأ�سلحة غري ّ
أي�ضا بتوجيه القوات وحتديد مواقعها ب�سهولة �أكرب ،مما يق ّلل من �ضباب احلرب.
� ً
الآن ،تُ�ستخدم �أنظمة الأقمار ال�صناعية للمالحة العاملية لتحديد موقع امل�ستخدمني وموقع الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء
معينة .و ُيعد نطاق تطبيقات الأقمار ال�صناعية يف امل�ستقبل هائلاً  ،وهو ي�شمل القطاعني
الأخرى ،يف �أي حلظة ّ
العام واخلا�ص عرب العديد من قطاعات ال�سوق ،مثل :العلوم ،والنقل ،والزراعة .وكما �أنّ القدرة على توفري
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ال�سيربانية .كما �أنّ القدرات
إلكرتونية والهجمات
«الطبقة الأوىل» يف امتالك القدرات ال
ّ
ّ
مرارا
للقوات
إيرانية �أ�صبحت وا�ضحة ً
جدا ،حيث متكنت من الت�سلل ً
الفنية ّ
ال�سيربانية ال ّ
ّ
ّ
إقليمية .فعلى الرغم من ّ
كل الإجراءات
�إىل احلكومات
الغربية و�شبكات اال�ستخبارات ال ّ
ّ
الأمنية التي مت اتخاذها يف دي�سمرب � ،2011أ�شار املدير التنفيذي ل�رشكة � ، Googleإريك
إيرانيني موهوبون على نحو غري
�شميدت ،يف مقابلة مع �شبكة  CNNال
أمريكية� ،إىل �أنّ ال ّ
ّ
ال�سيربانية احلديثة ،وذلك لأ�سباب ال تفهمها الواليات املتحدة.
معتاد يف احلروب
ّ

وحتديدا يف ني�سان من العام � ،2020أعلنت «�إ�رسائيل» عن هجوم
ويف الآونة الأخرية،
ً
ؤولية عن
ين ا�ستهدف �شبكات املياه اخلا�صة بها .واتهم ال
�سيربا ّ
إ�رسائيليون ايران بامل�س� ّ
ّ
أمريكية قد �أطلقتا �أكرث من فريو�س
الهجوم ،يف حني �أنّ «�إ�رسائيل» والواليات املتحدة ال
ّ
إيرانية ،و�آخرها ما وقع يف �شباط و�أيار ومتوز من العام ،2020
ال�ستهداف املن�ش�آت النوو ّية ال ّ
أقر وزير الأمن الإيراين «حممود علوي» ب�أنّ هناك �أكرث من مليوين هجوم �سيرباين
بحيث � ّ
وقع بني عامي  2019و .2020وبح�سب وزير الأمن ،ف�إنّ «�إ�رسائيل» و�أمريكا وال�سعودية
علما �أنّ الأخرية تعمل على تدريب  5000عن�رص يف البانيا لهذا الغر�ض.
م�صدرهاً ،

وميكن القول يف �ضوء تلك النماذج� ،إ ّنه بالرغم من اختالف غر�ض ّ
كل حالة من
ال�سيربانية يتزايد ب�شكل
احلاالت ال�سابقة وهدفها ،ف�إ ّنه من الوا�ضح �أنّ حجم الهجمات
ّ
يتم التبليغ عنه.
حاد .ولذا ي�صعب حتديد حجمها احلقيقي،
ّ
وبخا�صة �أنّ العديد منها ال ّ
وتتم ّثل القوا�سم امل�شرتكة بني تلك احلاالت يف �صعوبة حتديد ُمرتكبي تلك الهجمات على
املتقدمة
أهم �أ ّنها لي�ست
حكرا على الدول ّ
وجه الدقّة ،وغياب الر ّد امل�ضاد كنتيجة لها؛ وال ّ
ً
حتما
ذات �أنظمة املعلومات الهائلة
واملتطورة فح�سب .وعليهّ ،
نرجح ب�أنّ حروب امل�ستقبل ً
ّ
�سيربانية� ،أو على ال ّ
ين قد ِو ِ�سم
�ستكون حرو ًبا
أقل يف جزء منها ،حيث �إنّ الف�ضاء ال�سيربا ّ
ّ
ونظرا �إىل
اخلارجي.
والرب ،والبحر ،والف�ضاء
اجلوّ ،
ر�سميا على �أ ّنه «ميدان» للحرب ،مثل ّ
ًّ
ً
ّ
وان�سيابيتها ،وب�سبب حزم البيانات ،و�إنرتنت الأ�شياء،
العاملية
احلا�سوبية
�سال�سة ال�شبكة
ّ
ّ
ّ
حتما
ال�سيربانية لن ت�شتمل على اجلنود ،والبحارة،
ف�إنّ احلرب
والطيارين فقط؛ ولك ّنهاً ،
ّ
ّ
�إ�شارات املالحة عرب الأقمار ال�صناعية تعني القدرة على رف�ضهاُ .يحتمل �أن يكون لدى م�شغّل نظام املالحة عرب
الأقمار ال�صناعية القدرة على تقليل �أو �إزالة خدمات املالحة عرب الأقمار ال�صناعية فوق �أي �إقليم يرغب فيه.
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ين يف ّ
ال�سيربانية
كل مكان ،ف�إنّ احلرب
البقية م ّنا ،فحينما يكون الف�ضاء ال�سيربا ّ
ّ
ّ
�ستت�ضمن ّ
تت�رسب وتن�ضح عرب ّ
الرقمية.
كل امل�سام
ميكن �أن ّ
ّ

خام�سً ا :العمليّات ال�سيبرانيّة :بين الأمن والردع
أي�ضا «�أمن
ين ( )cybersecurityم�صطلح حديث ،و ُيطلق عليه � ً
الأمن ال�سيربا ّ
املعلومات» ،و«�أمن احلا�سوب»(((2؛ وهو فرع من فروع التكنولوجيا ُيعنى مبمار�سة
الرقمية التي تهدف عادة
حماية الأنظمة واملمتلكات وال�شبكات والربامج من الهجمات
ّ
للو�صول �إىل املعلومات احل�سا�سة �أو تغيريها �أو �إتالفها� ،أو ابتزاز املال من امل�ستخدمني،
عرفه «�إدوارد �أمورو�سو» ( )Edward Amorosoب�أ ّنه «جمموع
�أو تعطيل العمليات .و ُي ّ
الربجميات �أو �أجهزة احلا�سوب �أو
احلد من خطر الهجوم على
الو�سائل التي من �ش�أنها ّ
ّ
ال�شبكات .وت�شمل تلك الو�سائل الأدوات امل�ستخدمة يف مواجهة القر�صنة وك�شف
الرقمية ووقفها ،وتوفري االت�صاالت امل�شفرة»(.((2
الفريو�سات
ّ

ال�سيربانية كونها باتت
ين ارتبط بظهور الهجمات
ومن هنا جند �أنّ ظهور الأمن ال�سيربا ّ
ّ
ت�شكل خرقًا للأمن القومي( .((3وهذا ب�سبب ت�أثري التكنولوجيا يف املفاهيم ذات ال�صلة،
العامليةglobal governance
كالقوة ، powerوال�سيادة  .sovereigntyواحلوكمة
ّ
ّ
عاملية
والأمننة ،securitization
ونظرا �إىل طبيعة الف�ضاء ال�سيربا ّ
ين ،حيث �إ ّنه �ساحة ّ
ً

وا�ضحا بني �أمن املعلومات والأمن ال�سيرباين ،والذي يتمثل يف اختالفات
ْ - 28بيد �أنّ هناك من وجد فرقًا
ً
إلكرتونية التي يتم حفظ البيانات
معروفة ،وهي :بالن�سبة �إىل الأمن ال�سيرباين :يقوم بحفظ كل الأجهزة ال
ّ
واملعلومات املهمة عليها والدفاع عنها؛ وبالتايل يتم تخزين املعلومات دون التعر�ض �إىل �أي اخرتاق �أو �رسقة ،عن
عد هذا الأمن من الأ�سلحة املتطورة املوجودة يف
طريق ا�ستخدام �أ�شهر الربامج املتخ�ص�صة يف هذا العمل بكفاءةُ .ي ّ
الدول املختلفة ،حيث ت�سعى معظم هذه الدول �إىل الدفاع وحماية هذا االخرتاع املهم من ال�رسقة واالخرتاق،
حيث يحمي املعلومات اخلطرية واملهمة التي لها عالقة ب�أمن و�سيا�سة البالد ويخ ّزنها .بالن�سبة �إىل �أمن املعلومات:
إلكرتونية الأخرى،
ي�ضع �أمن املعلومات تركيزه الكامل على املعلومات املحفوظة على احلوا�سيب والأجهزة ال
ّ
معاك�سا للأمن ال�سيرباين.
وال يهتم ب�شيء �آخر ،حيث اهتمامه يدور حول املعلومات الفيزيائية فقط ،وبذلك يكون
ً
29 - https:// hbrarabic.com

 - 30قدرة ال ّأمة على الدفاع عن �أمنها ،وحقوقها ،و�صياغة ا�ستقاللها ،و�سيادتها على �أرا�ضيها ،وتنمية
القدرات والإمكانات ،يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والثقافية واالجتماعية ،م�ستندة �إىل القدرة
الع�سكرية ،والدبلوما�سية� ،آخذة يف االعتبار االحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة ،والإمكانات املتاحة،
واملتغريات الداخلية ،واالقليمية ،والدولية ،والتي ت�ؤثر على الأمن القومي.
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ين من داخل الدولة �إىل جمموعة النظام الدويل،
متتد ق�ضية الأمن ال�سيربا ّ
عابرة حلدود الدولّ ،
تهدد الفاعلني جمي ًعا يف جمتمع املعلومات العاملي ،ت�صبح الق�ضية مرتبطة
ومع وجود خماطر ّ
ين
دولية ملراقبة الف�ضاء ال�سيربا ّ
بالأمن العاملي .ومن هنا كانت املحاولة الأوىل لو�ضع معاهدة ّ
مراقبا،
وما يت�صل به يف العام 2001؛ وقد �أ�سهمت اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر ،ب�صفتها ً
ّ
إلكرتونية»( .((3هذا
طبق على احلرب ال
ّ
يف ن�رش ما ُيعرف بـ«دليل تالني للقانون الدويل املُ َّ
متعددة لتحقيق هذا الأمن ،وذلك عرب التن�سيق بني �أ�صحاب
بالإ�ضافة �إىل بروز اجتاهات ّ
التكنولوجية ،وو�سائل الإعالم،
امل�صلحة من احلكومات ،واملجتمع الأهلي ،وال�رشكات
ّ
خ�صو�صية الفرد وحر ّيته وتفكريه وحقّه يف حفظ بياناته من دون
وغريها ،للحفاظ على
ّ
ين ّ
أمنية وطنية ،حيث
اخرتاق .وقد بات الأمن ال�سيربا ّ
أ�سا�سيا من � ّأي �سيا�سة � ّ
ي�شكل جز ًءا � ًّ
أمريكية ،االحتاد الأوروبي ،رو�سيا،
بات معلو ًما �أنّ �ص ّناع القرار يف الواليات املتحدة ال
ّ
ين /الأمن
ال�صني� ،إيران وغريها من الدول� ،أ�صبحوا ي�ص ّنفون م�سائل الدفاع ال�سيربا ّ
�سيربانية
قوة
ين ك�أولو ّية يف �سيا�ساتهم
ال�سيربا ّ
الدفاعية الوطنية؛ هذا بالإ�ضافة اىل ت�شييد ّ
ّ
ّ
خا�صة ،فنجد �أنّ �أغلب اجليو�ش يف العامل متتلك وحدة
برجميات ّ
تقوم بالهجوم من خالل ّ
املعلوماتي مل
ال�سيربانية؛ لذا جند �أنّ الأمن
ين ووحدة �أمن الدفاع عن الهجمات
�أمن �إلكرتو ّ
ّ
ّ
حكرا على ال�رشكات �أو امل�ؤ�س�سات �صاحبة العالقةُ ،بغية حفظ البنوك ومعطياتها من
يعد
ً
أي�ضا ّ
كبريا بوجه الدول واحلكومات،
� ّأي ا�ستهداف ،بل �أ�ضحى � ً
ي�شكل رها ًنا قو ًّيا وحتد ًّيا ً
ين �إىل قيادة قتالية منف�صلة عند الدول الكربى.
حتولت وحدة الأمن الإلكرتو ّ
بحيث ّ

إ�شكالية مدى �إمكانية حتقيق الردع
وهنا تتج ّلى ا�سرتاتيجيات املواجهة لتطرح �
ّ
الوطنية يف الف�ضاء ،والذي يرتكز على ثالث
�ضد الأ�صول
ين ملنع الأعمال
ال�سيربا ّ
ال�ضارة ّ
ّ
ّ
ركائز هي :م�صداقية الدفاع ،والقدرة على االنتقام ،والرغبة فيه(ّ .((3
ولعل ما �شهده الواقع

 - 31وهو وثيقة غري ُملزمة �شاركت يف �صياغتها جمموعة من اخلرباء القانونيني والع�سكريني من عدة دول.
�
و«احلرب ال�سيربانية» ،وفق دليل تالني ،هي «و�سائل و�أ�ساليب القتال التي تت�ألف من عمليات يف الف�ضاء
ين ترقى �إىل م�ستوى النزاع امل�س ّلح �أو تجُ رى يف �سياقه»� ،ضمن املعنى املق�صود يف القانون الدويل
الإلكرتو ّ
إلكرتونية
عرفه الدليل باال�ستناد �إىل القانون الدويل الإن�ساين« ،ب أ� ّنه عملية �
ّ
الإن�ساين� .أما «الهجوم ال�سيرباين»ُ ،في ّ
تت�سبب يف �إ�صابة �أو قتل �أ�شخا�ص �أو الإ�رضار ب�أعيان �أو تدمريها».
�سواء هجومية �أو دفاعية ُيتوقّع �أن ّ
� -32أندريه بوفر ،الردع واال�سرتاتيجية ،ترجمة� :أكرم ديري ،بريوت :دار الطليعة للطباعة والن�رش،1970 ،
�ص.31 .
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حد �سواء ،ي� ّؤكد تلك احلاجة
املعا�رص من حاالت متباينة تطال الدول املتقدمة والنامية على ّ
التحديات التي
ويع ّززها .ولكن �إىل � ّأي مدى ميكن ردع تلك الهجمات ،وما طبيعة
ّ
تعرت�ض ذلك املدى؟

�ساد�سً اّ :
ال�سيبراني
تحديات الردع
ّ
حتديات �أبرزها:
عملية الردع ال�سيرباين ّ
تواجه ّ

ين �أن يف�شل
�أ ّو اًل :الإ�سناد (حتديد ُمرتكب الهجمات بدقّة) .من �ش�أن الردع ال�سيربا ّ
ؤوليته عن الهجوم؛ اذ ميكن ل ّأي �شخ�ص �أن يكون هو
طاملا مل يعلن اجلاين
ً
ر�سميا عن م�س� ّ
ين ميكن
ال�سيربانية،
اجلاين يف الهجمات
ل�شن هجوم �سيربا ّ
ّ
وبخا�صة �أنّ املعدات الالزمة ّ
ّ
الو�صول �إليها ،ولي�ست مكلفة ،وميكن �ش ّنها من � ّأي مكان تتوافر فيه خدمة الإنرتنت؛
تعر�ضه للعقاب
فلكي يعمل الردع ال ّ
بد من �أن يقلق املهاجم من ك�شف هو ّيته ،ومن ّ
ثم ّ
�أو االنتقامْ .بيد �أنّ �صعوبة حتديد مرتكب الهجمات بدقّة قد ت�سفر عن ا�ستهداف طرف
ثالث ال عالقة له بالهجوم الأويل ،وهو الأمر الذي ال ُي�ضعف فقط من منطق الردع
جديدا �أي�ض ًا .فعدم التغلب على تلك الإ�شكالية يعني تكرار
عدوا
ً
وفل�سفته ،لك ّنه يخلق ً
تعر�ض املهاجم للعقاب؛ �أو بعبارة �أخرى ،حت�سني ُ�سبل الإ�سناد
مرة �أخرى دون ّ
الهجمات ّ
لفعالية الردع.
�رضورة
ّ

ال�سيربانية � اّإل
حاليا على الهجمات
ثانيّا :العقوبات
ّ
ّ
القانونية التي ال ميكن تطبيقها ًّ
ب�شكل غري مبا�رش ،لأنّ جرم القانون الدويل من�سوب �إىل العدوان الع�سكري .ولكن ماذا
يحق للدولة – � اً
إعمال
عن الهجوم ال�سيربا ّ
ين الذي �أ�سفر عن انفجار قاعدة ع�سكر ّية؟ وهل ّ
�ضد تلك الدولة �أو
حلقّها الأ�صيل يف الدفاع عن النف�س – ا�ستهداف �أهداف ع�سكر ّية ّ
القانونية املتعلقة
دائرا حول امل�سائل
�شن هجوم �سيربا ّ
حتى ّ
ّ
ين م�ضاد؟! ال يزال النقا�ش ً
ال�سيربانية .وعليه ،قد يبدو الر ّد االنتقامي عملاً
مربر �أو خمالفًا
بالهجمات
عدوانيا غري ّ
ً
ّ
لقواعد القانون الدو ّ
يل(.((3
ثالثًا :الفاعلون من غري الدول الذين ميكن لهم �إحداث �أ�رضار بدرجات خمتلفة ،ما ُي�ضفي
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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نظرا �إىل �صعوبة ا�ستهداف ه�ؤالء الفاعلني .وهنا
ً
مزيدا من التعقيد على الردع ال�سيرباين ً
ال�سيا�سيون ،وغريهم ،ما
إرهابية ،والن�شطاء
املق�صود املنظمات ال
ّ
إجرامية ،واجلماعات ال ّ
ّ
يدعو �إىل الت�سا�ؤل عن جدوى الرد االنتقامي؛ ماذا �إذا ُوجد هذا الفاعل داخل دولة ما،
ؤولية؟
ووفّرت له دولة �أخرى احلماية ،أ� ّيهما
ّ
تتحمل امل�س� ّ

ين لكال اجلهتني ،ب�سبب عدم توفر
راب ًعا:
امل�صداقية ،فهي غري متوفرة يف الف�ضاء ال�سيربا ّ
ّ
مرئية �إىل �أن ُيقدم
�إ�سناد الهجوم �إىل مرتكبيه من جهة ،ولأنّ الأ�سلحة
خفية وغري ّ
ال�سيربانية ّ
ّ
طرف ما على ا�ستخدامها .ولذلك ،ال ميكن للمهاجم �أن يعرف �إذا امتلك اخل�صم القدرة
على الر ّد �أو االنتقام هذا من جهة ثانية(.((3
عدة
وال ميكن جتاهل ثغرة ات�ساع مفهوم الردع ال�سيربا ّ
ين ،حيث �إ ّنه يطال جماالت ّ
مثل :االت�صاالت ،والتجارة ،والأعمال التجارية ،والتعليم ،والتدريب ،و�أكرث من ذلك.
ين يتطلب جتاوز احلديث عن املجال
لذا ،بناء
ا�سرتاتيجية فاعلة للردع يف الف�ضاء ال�سيربا ّ
ّ
ّ
ككل �إىل احلاالت التي ميكن للردع �أن يكون فاعلاً فيها؛ � اّإل �أنّ احلديث اليوم عن الردع
ين بات �أكرث مرونة ،وذلك من خالل مقاربات خمتلفة ،وميكن تداولها بخيارين
ال�سيربا ّ
خمتلفني:
 اخليار الأ ّول :ا�ستخدام الأنظمة البديلة :وذلك يكون من خالل اعتماد الدولة �أنظمةبديلة ،ولي�س االعتماد على نظام واحد ُيخرتق ب�سهولة ،ما ي�ؤ ّدي �إىل نتائج وخيمة؛
وبخا�صة �إذا تعلق هذا النظام بالبنية التحتية الرئي�سة للدولة .وهذا ّ
ميكن الدولة من ا�ستخدام
ّ
ين ،بحيث تلج�أ �إىل اال�ستعانة بتلك الأنظمة
تعر�ضها لهجوم �سيربا ّ
خيارات �أخرى يف حال ّ
االحتياطية.
البديلة �أو
ّ

اخليار الثاين� :إعادة الت�أ�سي�س :وهذا يعتمد على التوقيت؛ ف�إذا ّ
متكنت الدولة من التغلب
هام�شية.
تتعر�ض له ب�رسعة ،و�إعادة ت�شغيل النظام� ،ستكون الآثار
ّ
على الهجوم الذي ّ
ولكن الطريقة الوحيدة لتج ّنب الهجوم هي االحتجاب عن اجلميع .وبالرغم من كونه
عدة...
ال�سبيل الأف�ضل للردع ،ف�إ ّنه يكتنفه م�سائل
قانونية ّ
ّ
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
ين
عامليا
ً
يتميز بكثري من التعقيد ،حيث يبدو الف�ضاء ال�سيربا ّ
جديدا ّ
نعي�ش اليوم واق ًعا ًّ
املف�ضل
حولت احلروب بالوكالة �إىل اخليار ّ
ً
م�رسحا للنزاع وك�أ ّنه ت�صعيد للخ�صائ�ص التي ّ
يتم
للفاعلني الذين يريدون تعزيز م�صاحلهم مقابل القليل من املخاطر .فمن جهةّ ،
التقني اجلديد يخلق حاف ًزا قو ًّيا لدى الأطراف لت�سوية
االنطالق من فكرة �أنّ هذا الو�سط
ّ
ت�صادمية؛ ومن جهة �أخرىُ ،يفرت�ض �أنّ عدم و�ضوح الهو ّية و�صعوبة
نزاعاتها بطريقة
ّ
عاليا من «الإنكار املُقْنع» ،ما
ؤوليات عند وقوع هجوم �سيرباين يوفّران م�ستوى ً
�إلقاء امل�س� ّ
ي�شيع االفرتا�ض ب�سهولة الدخول يف نزاعات
�سيربانية ،ب�سبب الكلفة االقت�صاد ّية ال�ضئيلة
ّ
ال�سيربانية .وعلى املنوال ذاته� ،أ ّدى تو�سع النفاذ �إىل التقنيات
التي يتطلبها تطوير القدرات
ّ
جدا من الفاعلني الذين ُيعتمد
اجلديدة والطابع الدميقراطي النت�شارها �إىل ظهور عدد كبري ًّ
حربية تقليد ّية تُ�ضاف
عليهم من �أجل تقوي�ض مواقف اخل�صوم ،وبتنا �أمام م�صطلحات
ّ
الرقمية �أو ال
ال�سيربانية� ،أو
التخيلية،
االفرتا�ضية
�إليها ال�صفة
إلكرتونية ،مثل :الت�سليح
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ين،
ين� ،ساحات احلرب ال
ين� ،سباق الت�س ّلح الإلكرتو ّ
الإلكرتو ّ
إلكرتونية ،اجلي�ش الإلكرتو ّ
ّ
إلكرتونيون ،املناورات
ين ،املحاربون �أو املقاتلون ال
ين ،اجلهاد الإلكرتو ّ
الهجوم ال�سيربا ّ
ّ
ين .وهذا ما دفع جمموعة من الدول �إىل املطالبة بعقد
ال
أخريا الإرهاب ال�سيربا ّ
إلكرتونية؛ و� ً
ّ
ين ،كتلك التي متّت يف جمال االنت�شار
اتفاقية دولية
للحد من الت�س ّلح داخل الف�ضاء الإلكرتو ّ
ّ
النووي والكيماوي ،بحيث ميكن لهذه االتفاقيات �أن تُ�سهم – يف حال تطبيقها – يف
إلكرتونية ،وا�ستخدامها وتوزيعها وانت�شارها وتطويرها� ،إذ
و�ضع قيود على احلروب ال
ّ
ّ
ي�شكل ارتباط البنى التحتية اخلا�صة بتقنيات املعلومات واالت�صاالت ،كما االعتماد املتزايد
عليها من الدول والأفراد وامل� ّؤ�س�سات ،عاملاً حم ّف ًزا لت�صاعد ن�سبة املخاطر ،ما يفر�ض
وال�سيربانية ،تعتمد على
اتخاذ تدابري و�إجراءات ،ت�ضمن �إدارة فاعلة للمخاطر التقنية
ّ
منهجية تتنا�سب والأبعاد الوا�سعة لهذا االرتباط ،ما ين�سحب على البلدان �أجمع .لذلك،
بد من �أن تنطلق احللول يف هذا املجال من فهم الطبيعة اخلا�صة لتقنيات املعلومات
ال ّ
�سيما اجلزء اخلا�ص بتجاوزها احلدود ،واملجتمعات ،والأنظمة ،كما لطبيعة
واالت�صاالتّ ،
البنى التحتية نف�سها.
ويبقى القول �إنّ ّ
كل دولة عليها واجب اتخاذ التدابري املعقولة واملنا�سبة لت�أمني جمتمع
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ُقو�ض من الدور املحتمل للردع ،وقد جتعله
املعلومات .ف�إنّ طبيعة العمليات ال�سيربانية ت ّ
ي�رض باقت�صادها و ُبناها التحتية �أو ب�أرواح
فتعر�ض دولة ما لهجوم ّ
عدمي الفائدة ً
كلياُّ .
أمر ذو فائدة ردعية �ضئيلة؛ ف�إنّ
مواطنيها ،من دون �أن تعرف م�صدره وال دوافع تنفيذهٌ � ،
�إخفاء الهويّة ب�شكل مطلق ،بحيث ال ميكن حتى التو�صل �إىل حتميل امل�س�ؤولية لطرف ما
تغي الطبيعة
للمهاجم �أكرث من املدافع.
تخميني ،قد يكون م�شكلة
على نحو
ِ
فالتقنية مل رّ
ّ
ّ
ال�سيا�سية للحرب ،التي �صاغها كارل فون كالوزفيتز يف زمنه ،حني و�صفها ب أ� ّنها «عمل
ّ
(بغ�ض النظر عن و�سيلة تنفيذه) ،وهي ما زالت عملاً
موجه �إىل عدو»
موج ًها
ّ
ّ
ق�رسي ّ
املجرد للعنف (املادي �أو
يغي �سلوكه وفقًا لإرادة �آخر .واال�ستخدام
�إىل فاعل معينّ لكي رّ
ّ
الرمزي) �إذا مل ُي�صاحبه ما ّ
جدا
يدل على �أ�سباب ا�ستعماله ،ويو�ضح �رشوط توقفه ،ي�صعب ًّ
�أن ُي�سهم يف حتقيق �أهداف من يلج�أ �إليه( .((3وبالرغم من ذلك ،تتزايد �أهمية الردع يف ّ
ظل
ال�سيربانية التي تزداد خطورة متى قابلها ق ّلة وعي
ه�شا�شة الدول يف اال�ستجابة للهجمات
ّ
و�إدراك ،لأ�ساليب وطرق الوقاية .
وختام ًا ،ميكن طرح الت�سا�ؤالت الآتية :هل فر�ض العقوبات ،والت�شديد بالإجراءات
دفاعية ،ي�ؤ ّدي �إىل منع جناح �أي هجوم حمتمل؟ �أم
القانونية الرادعة ،وتطوير ون�رش قدرات
ّ
ّ
التحتية الع�سكر ّية والتجارية
ال�سيربانية ،وتطوير البنية
�إنّ �إن�شاء قوات متخ�ص�صة للمهمات
ّ
ّ
ت�صد � ّأي هجوم حمتمل؟ وهل تعزيز اال�ستخبارات وتطويرها الكت�شاف
املهمة وتعزيزها،
ّ
ا�سرتاتيجية ردع �سيرباين؟ �أم �أنّ الأمر يتطلب االعتماد على
هو ّية املهاجم يكفي لبناء
ّ
الأ�سلحة غري النوو ّية ،على نطاق وا�سع ،مثل :ال�رضبات التقليدية والدفاع ال�صاروخي،
والف�ضاء الهجومي يف ّ
ال�سيربانية من حتقيق
إمكانية الهجمات
ظل ما يراه بع�ضهم عن عدم �
ّ
ّ
ا�سرتاتيجية!
�أهداف ذات طبيعة
ّ

35 - https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics -
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ين ،ترجمة :حممد �سعد طنطاوي  ،ط  ( 2القاهرة:
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عاما على �أو�سلو:
ً 27
من �أين يبد�أ التغيير؟
براءة درزي

❋

توطئة
يف  ،13/9/1993وقّعت منظمة التحرير الفل�سطينية اتفاق �أو�سلو((( ،الذي ن�ص على
�إن�شاء �سلطة حكم ذاتي انتقايل فل�سطينية� ،أ�صبحت تُعرف فيما بعد بال�سلطة الوطنية
كارثيا على الق�ضية الفل�سطينية ،بد ًءا من اعرتاف املنظمة بدولة
الفل�سطينية .وكان االتفاق
ً
مرروا بـ«الثوابت» التي ر�سا عليها
االحتالل ،وتنازلها عن  %78من فل�سطني التاريخية،
ً
�أداء ال�سلطة ،ولي�س انتها ًء مبا �آلت �إليه تطورات الق�ضية اليوم ،وهي م�آالت يتحمل م�سار
�أو�سلو جز ًءا من م�س�ؤولية الو�صول �إليها.

فبعد  27عا ًما على توقيع االتفاق ،ال الدولة الفل�سطينية قامت ،وال القد�س عادت،
وال الأ�رسى حترروا ،وال الالجئون نالوا حقوقهم وعادوا �إىل بالدهم .وفيما ا�ستمر
اال�ستيطان وت�ضاعف مقارنة مبا كان عليه عام  ،((( 1993ف�إن دولة االحتالل تتح�رض
لتحويل ال�ضم من �ضم فعلي �إىل �ضم قانوين� .أما الواليات املتحدة ،التي رعت توقيع
االتفاق ،فقد �أخرجت من جعبتها خطة لل�سالم حتت عنوان «�صفقة القرن» ،تقرتح
حتويل الرواية الإ�رسائيلية �إىل حقائق نهائية يتعني على الفل�سطينيني القبول بها� ،إن على
❋ باحثة يف ال�ش�أن الفل�سطيني.
 -1اتفاقية �أو�سلو (�إعالن املبادئ -حول ترتيبات احلكومة الذاتية الفل�سطينية) :1993/9/13
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4888
https://bit.ly/33bPHzA
 -2ميدل �إي�ست مونيتور2018/9/14 ،
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امل�ستوى الدميغرايف عرب جتميعهم يف جزر معزولة� ،أو على م�ستوى القد�س واملقد�سات
التي �سلمتها �إدارة دونالد ترامب لالحتالل.
عالوة على ذلك ،و�صل التطبيع العربي مع دولة االحتالل مرحلة العالقات الر�سمية
العلنية ،بعدما وقعت كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين ما �سمي «اتفاقات �أبراهام»،
تتويجا ملرحلة اللقاءات العلنية
يف البيت الأبي�ض يف .((( 15/9/2020وي�أتي هذا التوقيع
ً
والت�رصيحات املنحازة �إىل «�إ�رسائيل» ،التي �شهدتها الأعوام القليلة املا�ضية بعد �سنوات من
العالقات واللقاءات ال�رس ّية(((.

وال ميكن ف�صل ما �آلت �إليه الق�ضية الفل�سطينية اليوم عن اتفاق �أو�سلو وامل�سار الذي
فر�ضه .فبعد التنازالت التي قدمها اجلانب الفل�سطيني مبوجب االتفاق ،وال�سيا�سة التي
اعتمدتها ال�سلطة منذ قيامها مبا �أكد افتقارها �إىل �أدوات الن�ضال وا�سرتاتيجية املواجهة
وا�ضحا
الالزمة لإنهاء االحتالل ،كثفت دولة االحتالل توا�صلها مع الدول العربية ،وكان
ً
�أنها ما�ضية يف �سيا�سة تقوم على ّ
حل ال�رصاع من اخلارج �إىل الداخل ،عرب ت�سوية العالقات
مع الدول العربية .ليتوىل القادة العرب ال�ضغط على الفل�سطينيني ،و ُيلزموهم بالر�ضوخ ملا
يفر�ض عليهم من تنازالت((( .وقد لقيت هذه ال�سيا�سة الإ�رسائيلية رعاية �أمريكية ملحوظة
كبريا على �إمتام اتفاقات التطبيع مع الإمارات
مع الرئي�س ترامب ،الذي �أظهر حر�ص ًا ً
والبحرين ،وكرر ت�رصيحاته حول وجود عدد من الدول العربية التي �ستوقع اتفاقات
لتطبيع العالقات مع «�إ�رسائيل»(((.
يف ظل هذه التطورات التي تهدف �إىل ت�صفية الق�ضية الفل�سطينيةُ ،عقد اجتماع الأمناء
العامني للف�صائل الفل�سطينية ،يف  ،3/9/2020بهدف التوافق على �آليات �إنهاء االنق�سام
ّ
و�سبل مواجهة
وحتقيق امل�صاحلة ،ومناق�شة وحدة املوقف ال�سيا�سي والن�ضايل والتنظيميُ ،
https://bit.ly/3hOtnRU
 -3القد�س العربي2020/9/13 ،
 -4عرب https://bit.ly/33NiCd 2020/8/18 ,48
https://bit.ly/3hO532u
قد�س بر�س2020/9/20 ،
 -5مركز اجلزيرة للدرا�سات :مرحلة جديدة من التطبيع العربي  -الإ�رسائيلي و�آفاقه2018/12/26 ،
https://bit.ly/32Mt85F
https://bit.ly/3iNK9Sz
 -6اجلمهورية2020/9/15 ،
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م�شاريع ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية .وقد توافق املجتمعون ،من بني �أمور �أخرى ،على
تفعيل املقاومة ال�شعبية على �أنها اخليار الأن�سب للمرحلة ،على �أن توفر لها اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية االحتياجات الالزمة لذلك.

�أعوام �أو�سلو� :أخطاء وخطايا

�شكل اتفاق �أو�سلو �رضبة قا�صمة للم�رشوع الوطني الفل�سطيني فحوله من م�رشوع حترر
وطني لكامل الرتاب الفل�سطيني �إىل �سلطة حكم ذاتي ت�سعى �إىل �إقامة دولة على حوايل
(((
حتولت من ج�سم موقت
 %22من فل�سطني التاريخية  .ثم مل تلبث هذه ال�سلطة �أن ّ
هدف بذاتها بالن�سبة �إىل قيادتها والنخبة التي تتحكم
حلني قيام الدولة الفل�سطينية� ،إىل
ٍ
بها((( .وقد �سيطرت ال�سلطة الفل�سطينية على منظمة التحرير وم�ؤ�س�ساتها كافة ،و�صادرت
برناجمها الن�ضايل ،وقل�صت دورها كممثل وحيد لل�شعب الفل�سطيني اعرتفت بها الأمم
املتحدة وجامعة الدول العربية(((.
ركنت ال�سلطة �إىل م�سار املفاو�ضات بعدما نبذت العمل الوطني املقاوم ،فو�ضعت
التن�سيق الأمني مع االحتالل يف مكانة املقد�س(((1؛ ومع اعتمادها على امل�ساعدات الدولية
مزيدا من
و�أموال املانحني بات عليها �أن تلتزم بال�رشوط والإمالءات اخلارجية و�أن تقدم ً
التنازالت لتثبت �أنها تتم�سك بـ «ال�سالم» وتبنذ «الإرهاب» يف الوقت الذي متادت فيه
«�إ�رسائيل» يف �إرهابها م�ستظلة بالدعم الأمريكي ،والفتور الأوروبي ،والتذبذب العربي.

التن�سيق الأمني :التحالف مع االحتالل لمنع مقاومته
وقّع اتفاق �أو�سلو بعد الر�سالة

(((1

التي �أر�سلها رئي�س منظمة التحرير يا�رس عرفات

 -7حم�سن �صالح :اتفاق �أو�سلو ..درو�س للحا�رض وامل�ستقبل ،اجلزيرة نت.2018/9/14 ،
https://aja.me/a6x7p
 -8تقدير ا�سرتاتيجي :ال�سلطة الفل�سطينية بني ّ
احلل وتغيري الوظيفة :ال�سياقات وال�سيناريوهات :مركز الزيتونة
https://bit.ly/2ZfptLe
للدرا�سات واال�ست�شارات.2020/9/4 ،
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
 -10دويت�شه فيليه.2014/5/28 ،
 -11خطاب اعرتاف منظمة التحرير بـ “�إ�رسائيل”:
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4930
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�إىل رئي�س حكومة االحتالل �إ�سحاق رابني يف  ،1/9/1993ي�ؤكد فيها �أن املنظمة «تنبذ
الإرهاب وغريه من �أعمال العنف» ،فكان ذلك �إعال ًنا للحرب على العمل الوطني املقاوم
ح�رصا .وعلى
بعدما تعهدت املنظمة ب�إيقاف العمل امل�سلح والتم�سك بالطرق ال�سلمية
ً
املكملة له واملندرجة حتته ،التي جرى توقيعها يف
ذلك �سار اتفاق �أو�سلو واالتفاقات
ّ
الأعوام الالحقة بني ال�سلطة ودولة االحتالل(.((1
اعتنقت ال�سلطة التن�سيق الأمني مع االحتالل منذ �إن�شائها ،فتولت دور حار�س �أمن
لدولة االحتالل ،وعملت على �إحباط �أي عمل مقاوم �ضد االحتالل عند اكت�شافه،
�سيما الواليات املتحدة
والحقت النا�شطني واملقاومني .وعملت الأطراف اخلارجية ،ال ّ
وبريطانيا( ،((1على تعزيز دور ال�سلطة يف هذا االجتاه ،فزودت قوات الأمن الفل�سطينية
بالتدريب والدعم املايل .ويف عام  ،2005بد�أ اجلرنال الأمريكي كيث دايتون تدريب
قوات �أمن موالية لل�سلطة الفل�سطينية ،وكانت مهمته تدريب قوات فل�سطينية تتعاون مع
«�إ�رسائيل»(.((1
مل يكن هدف التن�سيق الأمني ،بالن�سبة �إىل ال�سلطة ،حفظ �أمن االحتالل وح�سب ،بل
حفظ وجودها �أي�ض ًا ،وجتنب �أي ت�صعيد ع�سكري تخ�شى �أنه لن يكون يف م�صلحتها وقد
ُيعر�ضها �إىل «عقوبات» �إ�رسائيلية( .((1ففي ت�رصيحات لرئي�س ال�سلطة يف عام  ،2018ي�شري
حممود عبا�س �إىل �أن «حما�س تنفذ العمليات ونحن ندفع الثمن»(.((1
نتج عن �سيا�سة التن�سيق الأمني اعتقال الآالف من الفل�سطينيني ،من ال�ضفة الغربية
خ�صو�صا ،على خلفية م�شاركتهم يف �أعمال مقاومة �ضد االحتالل ،و�إحباط عمليات
ً
 -12التعاون الأمني بني ال�سلطة الفل�سطينية و«�إ�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

 -15اخلليج �أونالين.2014/12/12 ،
 -16العربي اجلديد.2018/12/22 ،
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وم�صادرة �أ�سلحة ،وفق ت�رصيحات فل�سطينية( ((1و�إ�رسائيلية( .((1وقد �أعلن عبا�س �أن
املعلومات التي كانت توفرها �أجهزة ال�سلطة مل تكن «�إ�رسائيل» لتحلم باحل�صول عليها(.((1

وفيما ّ
أ�سا�سيا و ُملح ًا لدى الفل�سطينيني ،فقد �أعلنت ال�سلطة
مطلبا � ً
�شكل وقف التن�سيق ً
مرة(� ،((2إ ّال �أن ذلك كان يف �سياق امت�صا�ص الغ�ضب ال�شعبي من
عن وقفه �أكرث من ّ 50
جهة ،وحماولة ال�ضغط على االحتالل من جهة �أخرى؛ فلم َير هذا القرار طريقه �إىل التنفيذ
على مدى ال�سنوات املا�ضية ،وكانت الوقائع على الأر�ض تُثبت خالفه( .((2وعلى الرغم
من �إعالن حممود عبا�س يف �أيار/مايو  2020وقف التن�سيق الأمني� ((2(،إال �أن معطيات �سابقة
دائما �إىل التن�سيق مع االحتالل .وقد �رصح وزير
والحقة ت�شري �إىل �أن ال�سلطة جتد طريقها ً
ال�ش�ؤون املدنية ح�سني ال�شيخ ،يف � ،8/6/2020أنه يف حال علمت قوات الأمن الفل�سطينية
بنية �أحد الفل�سطينيني تنفيذ عملية فدائية �ضد جي�ش االحتالل ،فـ «�سنعتقله �إذا كان ال يزال
يف ال�ضفة الغربية»؛ �أما �إذا كان يف الداخل املحتل ،فالفل�سطينيون «�سيحذرون �إ�رسائيل عرب
و�سيط»( .((2كذلك ،فقد ك�شفت تقارير �إ�رسائيلية �أن م�س�ؤولني فل�سطينيني وجهوا ر�سائل
�إىل م�س�ؤولني �أمنيني �إ�رسائيليني يطلبون ا�ستعادة تدريجية للعالقات الأمنية بني اجلانبني(.((2

�أن�سنة االحتالل :عن ابتكار ا�سمه «التوا�صل مع المجتمع الإ�سرائيلي»
ُ�شكلت جلنة التوا�صل مع املجتمع الإ�رسائيلي يف عام  2012بقرار من رئي�س ال�سلطة
حممود عبا�س ،وهي من دوائر منظمة التحرير ،ومهمتها «التوا�صل مع املجتمع اال�رسائيلي
 -17اجلزيرة نتhttps://aja.me/xjtpt .2001/10/14 ،
https://aja.me/gtgat
 -18اجلزيرة نت.2016/5/5 ،
 -19كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف اجتماع جمل�س 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

 -21هيومن رايت�س ووت�ش.23/10/2018 ،
https://www.hrw.org/ar/report/2018/10/23/323412#_ftn37
 -22عربي https://arb.im/1271560 .2020/5/19 ,21
 -23نيويورك تاميزhttps://nyti.ms/3m3ppb9 .2020/6/8 ،
 -24تاميز �أوف �إ�رسائيلhttps://bit.ly/3k9zX77 .2020/9/3 ،
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بهدف نقل املوقف الفل�سطيني لهم».

تكررت اللقاءات بني الرئي�س عبا�س وقطاعات خمتلفة من دولة االحتالل .وتولىّ
ّ
رئي�سها حممد املدين (ا�ستقال يف �شباط/فرباير  )2020فتح قنوات االت�صال مع خمتلف
ال�شخ�صيات الثقافية وال�سيا�سية واحلزبية الإ�رسائيلية ،وم�ؤ�س�سات وجمعيات املجتمع املدين
فيها ،و�شملت اللقاءات عد ًدا من ال�سفراء وال�صحفيني و�أكادمييني و�سيا�سيني �إ�رسائيليني.
ومل تلبث �أن جتاوزت م�ستوى العمل «ال�سيا�سي» �إىل التوا�صل االجتماعي والعالقات
ال�شخ�صية ،كامل�شاركة يف ت�أدية العزاء ،وح�ضور الأفراح ،وغريها(.((2

لقد عك�ست هذه اللجنة حالة االنف�صال عن الواقع التي تعي�شها ال�سلطة .فاعتداءات
االحتالل على قدم و�ساق ،وتنقلها و�سائل الإعالم العاملية؛ �أي �أن الإ�رسائيليني قادرون
على االطالع عليها .حتى �أن التقارير ال�صادر عن م�ؤ�س�سات ومنظمات �إ�رسائيلية ،يف جمال
اال�ستيطان �أو قتل الفل�سطينيني� ،أو هدم منازلهم وت�رشيدهم وم�صادرة �أرا�ضيهم ،ت�ؤكد �أن
الإ�رسائيليني مطلعون؛ لكن ذلك لن ي�ؤثر يف توجه �صانع القرار الإ�رسائيلي.

ر�سميا مع
مل تكن هذه اللقاءات غري ذات جدوى وح�سب ،بل عك�ست تطبي ًعا
ً
إن�سانيا عرب الزيارات واللقاءات واحلوارات ،و�أحاديث
االحتالل ،و�أ�سبغت عليه طاب ًعا � ً
املو�سيقى والغناء( .((2و�أوحت �أن التوا�صل بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني قائم وطبيعي
و�أن العالقات بينهم طيبة ،و�أن «امل�شاكل» بني اجلانبني ال تتعلق باالحتالل ذاته بل ببع�ض
املمار�سات التي يجب ت�صحيحها!

لكن ،على الرغم من عدم جدوى اللجنة ،واجتاه الأمور �إىل �إعالن التطبيع العلني مع
االحتالل على امل�ستوى الر�سمي ،ف�إن الأمني العام جلبهة الن�ضال ال�شعبي �أحمد جمدالين،
�رصح �أنه ال م�شكلة يف ا�ستمرار جلنة التوا�صل مع املجتمع الإ�رسائيلي ،كونها تخاطب
املجتمع ولي�س احلكومة؛ ولدينا مواقف لإ�رسائيليني ميكن عربهم الت�أثري يف املجتمع
الإ�رسائيلي(.((2
 -25عدنان �أبو عامر :جلنة التوا�صل مع املجتمع الإ�رسائيلي ..تطبيع فل�سطيني بغطاء ر�سمي2019/7/23. ،
https://adnanabuamer.com/post/3356
https://arb.im/898092
 -26عربي ..2016/3/29 ,21
https://bit.ly/3hRs4S8
� -27شبكة قد�س الإخبارية.2020/9/12 ،
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تعزيز التبعية االقت�صادية لالحتالل واالعتماد على الم�ساعدات الخارجية
تبعية االقت�صاد الفل�سطيني لالحتالل واالعتماد على �أموال امل�ساعدات اخلارجية
تع ّززت ّ
املتفرعة عنه ،ويف مقدمتها اتفاقية باري�س االقت�صادية
بفعل اتفاق �أو�سلو واالتفاقات
ّ
 ،((2( 1994التي و�ضعت االقت�صاد الفل�سطيني �ضمن احتاد جمركي مع االحتالل ،ما �أنتج
عمليا ارتباط ال�سيا�سة ال�رضيبية لل�سلطة باالحتالل الذي ُيح�صل ال�رضائب من الفل�سطينيني
ً
(((2
لي�ؤ ّديها لل�سلطة ،وهي ّ
ت�شكل قرابة  %70من �إيراداتها  .وفيما عمل االحتالل على
�رسقة هذه الأموال( ،((3ف�إن ال�سلطة مار�ست احلرد يف بع�ض الأحيان ،ومتنعت عن قب�ض
�أموال
املقا�صة؛ لكنها كانت تعود لتقب�ضها( .((3وهذا ما هو متوقع بالن�سبة �إىل قرارها عدم
ّ
ا�ستالم �أموال املقا�صة رف�ض ًا ل�صفقة القرن(.((3
�أما نظام امل�ساعدات اخلارجية ،فقد �ساعد ،من جملة �أمور �أخرى ،على ت�أ�سي�س نخبة
من رجال الأعمال الذين تتداخل م�صاحلهم مع االحتالل ،بل وتعتمد عليه ،عالوة على
�أنها تدخلت يف النظام ال�سيا�سي عرب دعم فريق على ح�ساب �آخر ،فيما ا�شرتطت جهات
عديدة بنو ًدا تتعلق مبكافحة ما تُ�سميه الإرهاب ،وفق تعريف ينطبق على الكثريين من
املنت�سبني �إىل الف�صائل الفل�سطينية� ،أو بنو ًدا تتعلق بحركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات
والعقوبات( .((3وبني التعاطي الأمريكي مع مو�ضوع متويل ال�سلطة �أن التمويل ال ميكن
وطورا يجب
�أن يكون جماني ًا؛ فتارة يجري ربطه بعودة الفل�سطينيني �إىل املفاو�ضات(،((3
ً
�إعادة النظر يف �رصفه ليتنا�سق مع امل�صلحة الأمريكية ،ومبا يعود بالفائدة على دافع ال�رضائب
الأمريكي(.((3
 -28اتفاقية باري�س االقت�صاديةhttps://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3288 .1994/4/29 :
 -29دنيا الوطنhttp://bit.ly/2ow1Udp .2017/4/2 ،
 TRT -30عربيhttps://bit.ly/3hffxaO .2019/12/30 ،
 -31املونيتورhttp://almon.co/39p5 ..2019/10/15 ،
 -32الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/1864268 .2020/6/3 ،
33- Mandy Turner: International Aid in the Absence of Palestinian Sovereignty: Notes towards a Strategy in the Aftermath of the Trump “Peace Plan”, Jadaliyya, 19/2/2020.
https://www.jadaliyya.com/Details/40706

 -34عرب .2018/9/6 ,48
 -35رويرتز.2018/8/24 ،

48، 6/9/2018. https://goo.gl/vnafpS
https://reut.rs/2Pzy6Kh
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التم�سك بالمفاو�ضات �إلى ما بعد الرمق الأخير
على الرغم من �أعوام وجوالت من املفاو�ضات مل تولّد �إ ّال �ضياع مزيد من احلقوق
الفل�سطينية ،ال تزال ال�سلطة متم�سكة بهذا النهج الذي �أقره اتفاق �أو�سلو ال �سيما حول
رف�ضا ل�صفقة القرن يف
ما يعرف بق�ضايا احلل النهائي .ففي خطاب �أمام جمل�س الأمن ً
فورا «�إذا وجد �رشيك
�شباط/فرباير � ،2020أعلن حممود عبا�س عن ا�ستعداده للتفاو�ض ً
يف �إ�رسائيل يرغب يف ال�سالم»( ،((3وال يزال يعلن مت�سكه باملفاو�ضات يف كل خطاب
ويف كل اجتماع( .((3وهذا ما �أكده �أي�ض ًا حممد �إ�شتية ،رئي�س الوزراء الفل�سطيني ،يف
.((3( 6/9/2020
ومع اكت�شاف ال�سلطة املت�أخر �أن «الواليات املتحدة و�سيط غري نزيه»( ،((3فهي حتاول
�أن تُدخل تعديلاً على م�سار املفاو�ضات ،عرب ا�شرتاط �أن تكون املفاو�ضات برعاية الرباعية
الدولية( .((4وبذلك ،يحاول عبا�س �أن يبني �أن م�شكلة هذا امل�سار هي يف من يديره ومن
يتوىل رعايته ،ولي�ست يف �أ�سا�س ما كر�سه �أو�سلو من اتفاق على بع�ض التفا�صيل وت�أجيل
الق�ضايا الأ�سا�سية الكربى( ،((4ويف مقدمتها :القد�س والالجئون وحق تقرير امل�صري
وال�سيادة واحلدود ،التي يرف�ض االحتالل «التنازل» فيها.
ُي�ضاف �إىل ذلك� ،أن الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي ورو�سيا� ،أطراف الرباعية
�إىل جانب الواليات املتحدة ،ظلت مواقفهم من الق�ضية الفل�سطينية يف �إطار الكالم
ي�سمى «ال�رشعية الدولية»؛ �إ�ضافة
والت�رصيحات ،من دون �إجبار االحتالل على احرتام ما ّ
 -36خطاب عبا�س �أمام جمل�س الأمن يف 2020/2/11: https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id
=uM9236a27730275408auM9236
 -37خطابات عبا�س يف عام :2020
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=uM9236a27730275408auM9236
https://bit.ly/3jXJM7Y
 -38قد�س بر�س.2020/9/6 ،
 -39العني الإخباريةhttps://al-ain.com/article/1554035512 .2019/3/31 ،
 -40خطابات عبا�س يف عام :2020
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=uM9236a27730275408auM9236
 -41حم�سن �صالح :اتفاق �أو�سلو ..درو�س للحا�رض وامل�ستقبل ،اجلزيرة نت.2018/9/14 ،
https://aja.me/a6x7p
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�إىل �أن �شبكة امل�صالح والعالقات التي تربط الكثري من الدول مع دولة االحتالل تدفعها �إىل
اتخاذ مواقف تخدم هذه العالقات ب�رصف النظر عن ت�أثريها يف الق�ضية الفل�سطينية.

م�أزق ال�سلطة مع اتفاقي الإمارات والبحرين التطبيعيين
يف � ،13/8/2020أُعلن عن التو�صل �إىل اتفاق لتطبيع العالقات بني دولة الإمارات
ودولة االحتالل( ،((4ثم �أُعلن عن التو�صل �إىل اتفاق �آخر مع البحرين يف ،((4( 11/9/2020
ُلي�صار �إىل التوقيع الر�سمي على االتفاقني يف البيت الأبي�ض يف  .15/9/2020وقد و�ضع
هذان االتفاقان ال�سلطة الفل�سطينية يف م�أزق بدت مالحمه يف نقطتني :فقد بني االتفاقان
ف�شل �سيا�سة ال�سلطة يف انتظار التغريات اخلارجية ،والرهان على �أن املوقف العربي الر�سمي
لن يتخلى عن الق�ضية الفل�سطينية ،وك�شفا �أي�ض ًا �أن ال�سلطة عاجزة عن الت�أثري يف العوامل
تغريا �أو انحرافًا
اخلارجية �أو التعامل معها� ،إذ مل يكن �أي من االتفاقني وليد حلظته� ،أو ًّ
مفاجئ ًا ،بل جاءا بعد �أعوام من الت�رصيحات واللقاءات العلنية والوا�ضحة مع االحتالل
�سبقتها �أعوام من العالقات حتت الطاولة.
كذلك ،ف�إن ال�سلطة التي و ِلدت خارج القد�س مبوجب اتفاق �أو�سلو ،و�أق�صاها عنها
االحتالل على مدى الأعوام الالحقة ،مل تبلور ر�ؤية �سيا�سية ناجحة حيال املدينة ،حيث
ر�أت �أن دعم القد�س واملقد�سيني يكون عرب زيارة العرب لها ،وفق ما دعا �إليه الرئي�س
عبا�س يف امل�ؤمتر الدويل للدفاع عن القد�س املنعقد يف الدوحة يف �شباط/فرباير .((4( 2012
وكرر هذه الدعوة يف الأعوام الالحقة( ((4حتت الزمة �أن «زيارة ال�سجني ال تعني التطبيع
مع ال�سجان»( ،((4مع �إهمال حقيقة �أن زيارة القد�س حتت االحتالل ال ميكن �إ ّال �أن تكون
http://f24.my/6ltx.T
https://ar.rt.com/opuq

 -42فران�س .2020/8/13 ,24
 -43رو�سيا اليوم.2020/9/11 ،
 -44رويرتز.2012/2/26 ،
https://ara.reuters.com/article/idARACAE81Q9EY20120226
https://bit.ly/3k17kZy
 -45عرب .2018/4/15 ,48
 -46الأخبارhttps://al-akhbar.com/Palestine/247859 .2018/4/11 ،
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تطبي ًعا ال يفيد املدينة و�أهلها(.((4
وبعد ثمانية �أعوام على هذه الدعوة ،جاءت اتفاقات التطبيع لتعد بفتح الطريق �أمام
مكر�سة ال�سيادة الإ�رسائيلية على القد�س ومقد�ساتها(((4
العرب �إىل القد�س والأق�صى ّ
ولت� ّؤكد �أن «ا�سرتاتيجية دعم القد�س عرب زيارتها» مل تكن �إال للتعوي�ض عن ف�شل ال�سلطة
يف و�ضع ا�سرتاتيجية حقيقية للدعم؛ عالوة على �أن الزيارة ال ميكن �أن تكون �إ ّال جز ًءا من
التطبيع مع االحتالل.

اجتماع �أمناء الف�صائل :بداية مراجعة!
العامني للف�صائل الفل�سطينية يف بريوت ورام اهلل
يف ُ ،3/9/2020عقد اجتماع الأمناء ّ
بالتزامن عرب تقنية فيديوكونفران�س ،وقد تر�أ�سه الرئي�س حممود عبا�س( .((4وتوافق امل�ؤمترون
دفاعا
يف البيان اخلتامي( ((5على «تطوير وتفعيل املقاومة ال�شعبية كخيار �أن�سب للمرحلةً ،
عن حقوقنا امل�رشوعة ملواجهة االحتالل» ،م�ؤكدين �أنه «من �أجل حتقيق �أهدافنا اال�سرتاتيجية
لإنهاء االحتالل و�إقامة الدولة ،يتوجب علينا الإ�رساع يف �إنهاء االنق�سام وحتقيق امل�صاحلة
حر واحد،
وطن ٍ
وال�رشاكة الوطنية .ويف هذا ال�سياق ،وك�شعب واحد وموحد ،نعي�ش يف ٍ
توافقنا على �رضورة �أن نعي�ش يف ظل نظام �سيا�سي دميقراطي واحد ،و�سلطة واحدة،
وقانون واحد ،يف �إطار من التعددية ال�سيا�سية والفكرية ،وتر�سيخ مبد�أ التداول ال�سلمي
احلرة والنزيهة ،وفق التمثيل الن�سبي الكامل يف دولة وفق
لل�سلطة من خالل االنتخابات ّ
املعايري الدولية»؛ �إ�ضافة �إىل ت�أكيدهم �إقامة دولة فل�سطينية وعا�صمتها القد�س.
وقررت الف�صائل ت�شكيل جلنة تقدمي ر�ؤية ا�سرتاتيجية لتحقيق �إنهاء االنق�سام وامل�صاحلة
ّ
لل�صمود �أم تطبيع؟
 -47املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات :زيارة القد�س حتت االحتالل :دعم ّ
https://bit.ly/3haHsIp
.2012/6/13
 -48عربي https://arb.im/1296996 .2020/8/31 ,21
 -49قد�س بر�س.2020/9/3 ،
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=63598
 -50البيان اخلتامي مل�ؤمتر الأمناء العامني للف�صائل الفل�سطينية:2020/9/3 ،
https://www.wafa.ps/Pages/Details/8689
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مدة
وال�رشاكة يف �إطار منظمة التحرير ،املم ّثل ال�رشعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني ،يف ّ
ال تتجاوز خم�سة �أ�سابيع ،لتقدمي تو�صياتها للجل�سة املرتقبة للمجل�س املركزي الفل�سطيني.
موحدة لقيادة املقاومة ال�شعبية ال�شاملة ،على �أن
كما مت التوافق على ت�شكيل جلنة وطنية ّ
توفّر اللجنة التنفيذية لها جميع االحتياجات الالزمة ال�ستمرارها.
جي ًدا يف املبد�أ ،وحماولة لإظهار التقارب بني الف�صائل املختلفة يف
قد يكون امل�ؤمتر ّ
امل�ساحات املمكنة ،لكن ما ت�ضمنه ال ميكن و�صفه باجلديد� ،إذ �سبق الكالم عن �أهمية
الوحدة الوطنية و�إنهاء االنق�سام من دون �أي تقدم( .((5وجرى كذلك ت�أكيد التم�سك
باملقاومة ال�شعبية؛ لكن ال�سلطة التي تقدم هذا الطرح بدي ً
وكهدف
ال عن املقاومة الع�سكرية
ٍ
بذاتها( ،((5مل ت�سمح ب�إطالقها حتى على نطاق حمدود(.((5
لكن يف � ،13/9/2020أي قبل يومني من التوقيع على اتفاق التطبيع بني الإمارات
والبحرين مع دولة االحتالل� ،أطلقت القيادة الوطنية املوحدة للمقاومة ال�شعبية الفل�سطينية
البيان رقم ( ،)1ليكون �أول خمرجات اجتماع الأمناء العامني .ودعا البيان �إىل تفعيل
املقاومة ال�شعبية حتت راية علم فل�سطني ،و�أعلن «انطالقة م�سرية كفاحية �شعبية �شاملة تبد أ�
ولن تنتهي �إال باجناز اال�ستقالل الوطني لدولة فل�سطني والقد�س عا�صمتها» ،و«�أننا لن
نعيد ال�سيف �إىل غمده �إ ّال ب�إقامة دولتنا امل�ستقلة كاملة ال�سيادة والقد�س املحتلة عا�صمتها،
وحل م�شكلة الالجئني وفق ال�رشائع الدولية بعودتهم �إىل ديارهم»(.((5
وميكن القول �إن البيان ت�ضمن �إ�شارات �إيجابية لناحية ا�ستدعاء انتفا�ضات ال�شعب
الفل�سطيني منذ ع�رشينيات القرن املا�ضي ،يف عودة �إىل (ثورة الرباق) التي انطلقت عام
� 1929ضد االحتالل الربيطاين .ومع الرتكيز على املقاومة ال�شعبية ،مل ي�ستبعد البيان �أ�شكال
تلميحا يف لفظ «ال�سيف»
املقاومة الأخرى ،الع�سكرية حتديداً ،و�إن وردت الإ�شارة �إليها
ً
على �سبيل املثال .لكن مع ذلك ،ف�إن الإ�شارات وحدها لي�ست كافية ،والبيانات ال ميكن �أن
https://arb.im/1296996
 -51عربي .2020/8/31 ,21
� -52أحمد البظ :ت�سلل ال�سلطة الفل�سطينية يف مرمى املقاومة ال�شعبية ،العربي اجلديد.2015/4/2 ،
https://bit.ly/35k8YBr
-53املركز الفل�سطيني للإعالمhttps://www.palinfo.com/148310 .2011/3/31 ،
 -54وكالة قد�س نت للأنباءhttps://bit.ly/3hRlWt0 .2020/9/13 ،
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تُتخذ دلي ً
معي ًنا قبل �أن تقرتن ب�أفعال وترتجم بتحركات
ال للجزم �أن الأمور �ست�سلك ً
اجتاها ّ
جادة على الأر�ض ،ال �سيما �أنه ما من دالئل على �أن اجتماع الف�صائل �أو بيان القيادة
املوحدة للمقاومة ال�شعبية يطرح بدي ً
ال عن �أو�سلو ،فيما رموز االتفاق والنهج هم من
حاليا ،يف مقابل تاريخ حافل لهم من العمل بخالف م�صلحة
ي�ستلمون دفة الت�رصيحات ً
ال�شعب الفل�سطيني.
لذلك ،ف�إن الأ�سابيع القادمة �ستكون كفيلة بك�شف ما �إذا كان االجتماع املذكور
حتديدا ،ريثما تجُ رى
والبيان ال�صادر عنه مناورة �أو حماولة لك�سب الوقت ،من ِقبل ال�سلطة
ً
االنتخابات الأمريكية �أنه �أو خطوة جد ّية باجتاه اخلروج من مهرجانات اخلطابة والبيانات
�إىل حيز الفعل والتغيري.

خاتمة
ا�س ُتدرجت منظمة التحرير الفل�سطينية قبل قرابة ثالثة عقود �إىل التوقيع على اتفاق
�أو�سلو ،بكل ما �سيجره على الق�ضية الفل�سطينية من نتائج كارثية على مدى الأعوام التي
تلت توقيعه .ثم �أق�صت ال�سلطة الفل�سطينية املنظمة وم�ؤ�س�ساتها لت�ستفرد بالقرار ،وتهم�ش
معظم مكونات ال�شعب الفل�سطيني .واليوم ،تقف ال�سلطة مك�شوفة حا�رسة حتا�رصها
«�صفقة القرن» الأمريكية ،وخطة ال�ضم الإ�رسائيلية ،واتفاق الإمارات والبحرين مع
كتتويج ملوجة التطبيع العربية.
االحتالل،
ٍ

كر�ست نهج �أو�سلو ال تتحمل وحيدة ما �آلت �إليه
وعلى الرغم من �أن ال�سلطة التي ّ
الأمور� ،إ ّال �أنها ترف�ض اليوم االعرتاف �أن هذا النهج مل يكن لي�ؤدي �إال �إىل هذه التداعيات،
و�أن هذه النهايات نتيجة حتمية لتلك املقدمات .ومع ت�ضاعف املخاطر والتحديات� ،إزاء
ف�شل �سبيل املواجهة� ،أو الالمواجهة ،الذي كر�سه �أو�سلو ،ف�إنه من املهم لل�سلطة �أن تدرك
�رضورة الفكاك من هذا النهج؛ ويف ظل اتفاق الإمارات والبحرين التطبيعي والإرها�صات
التي تدل على اتفاقات تطبيعية مماثلة يف املرحلة القادمة ف�إن اال�ستمرار يف املراهنة على
التغيرّ ات التي قد حت�صل على امل�ستوى الدويل �أو العربي �أو الإ�رسائيلي ال ميكن �أن ي�أخذ
بالق�ضية الفل�سطينية �إىل مر�سى ا�ستعادة احلقوق.
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لن يكون بو�سع الفل�سطينيني الت�أثري يف نتائج االنتخابات الأمريكية ،وال تغيريات
جوهرية م�ضمونة يف حال خ�سارة دونالد ترامب وانتخاب جو بايدن� .أما على امل�ستوى
الإ�رسائيلي ،فلن يكون من احلكمة التعويل على رحيل بنيامني نتنياهو طاملا �أن اليمني
والو�سط والي�سار يف دولة االحتالل �أوجه متعددة لعملة واحدة ،وهم كلهم متفقون
على م�صادرة حق الفل�سطيني يف �أر�ضه ،و�إن كان اختالفهم على طريقة التعبري عن ذلك؛
والأمر ذاته ينطبق على خيار انتظار تغيري �أوروبي �أو ت�أثري عربي .فاهتمام الأوروبيني
مب�صاحلهم وعالقاتهم مع دولة االحتالل �أقوى من اهتمامهم ب�أن ي�ستعيد الفل�سطينيون
خ�صو�صا بعدما
�أر�ضهم وحقهم� .أما الرهان على دور عربي ،ف�سيكون �رض ًبا من العبث،
ً
�صنفت جامعة الدول العربية اتفاقات التطبيع الأخرية مع االحتالل �ضمن دائرة الأمور
ال�سيادية التي يعود ّ
لكل دولة القرار يف �ش�أنها .وهذا ما ي�ضع الفل�سطينيني �أنف�سهم �أمام
�رضورة �أن يمُ �سكوا بزمام الأمور ،و�أن يعيدوا ترتيب بيتهم الداخلي؛ ولعل �أول خطوة يف
هذا الطريق تبد�أ من الإقرار ب�أهمية التحرر من اتفاق �أو�سلو والتزاماته ،والتحرك انطالقًا
من ذلك وبنا ًء عليه.
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❋

ّ
مقدمة عامة:
مل يكن الف�صل العن�رصي ّ
حمط اهتمام املحامني الدوليني �إ ّال بعد جترميه وحظره مبوجب
القانون الدويل ،رداً على الو�ضع يف جنوب �إفريقيا ،حيث كان خطاب الف�صل العن�رصي
عد معار�ضة �سيا�سية يف بادئ الأمر  ،ومن وجهة نظر �أخالقية ال يف الإطار القانوين.
ُي ّ
وبعد انهيار نظام الف�صل العن�رصي يف جنوب �إفريقيا ،ومن خالل جلنة مناه�ضة الف�صل
العن�رصي يف الأمم املتحدة ،مت الرتكيز على امل�صاحلة بد ًال من املالحقة الق�ضائية جلرمية
الف�صل العن�رصي يف جنوب �إفريقيا.
لقد �أكدت جلنة مناه�ضة الف�صل العن�رصي يف ذلك الوقت �أنه مل يكن يوجد الف�صل
العن�رصي يف بلد �آخر غري جنوب �إفريقيا .ويف �أعقاب االنتفا�ضة عام  ،2000ظهر م�صطلح
الف�صل العن�رصي ،الذي القى انت�شاراً وا�سع ًا ،فبد�أ يت�سلل �إىل دوائر الإعالم وقوائم الكتب
الأكرث مبيع ًا ،كما ذكر الدكتور عزمي ب�شارة يف كتابه :ال�سالم �أو �أبارتهايد االحتالل يف
امل�ستقبل ،عام .2001
كما حتدث مواطنون بارزون يف جنوب �إفريقيا عن الف�صل العن�رصي الإ�رسائيلي،
وو�صفوه ب�أنه �أ�سو�أ من الف�صل العن�رصي يف جنوب �إفريقيا � ،إثر زيارة ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،كما ن�رشت �صحيفة «جارديان» ،بتاريخ  29ني�سان ، 2002حيث تناولت
❋ قا�ض يف املحكمة الدولية لت�سوية النزاعات ,الدائرة القانونية يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني.
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ال�سيا�سات اال�ستيطانية وطرد الفل�سطينيني وتهجريهم ب�شكل ق�رسي يف القد�س ال�رشقية.
�إ ّال �أن �أكادمييني �إ�رسائيليني و�صحافيني ومم ّثلي البلديات انتقدوا معاملة حكومتهم،
ونعتوها ب�أنها �أ�سو�أ من نظام الف�صل العن�رصي يف جنوب �إفريقيا ،كما ذكرت �صحيفة
يدب يف الإ�رسائيليني ب�سبب
«جارديان» بتاريخ  26ني�سان  ،2004حتى بد�أ الذعر ّ
التخوف من زوال دولتهم� ،أوعلى الأقل الدولة القومية اليهودية ،خ�صو�ص ًا بعد و�صف
رئي�س اجلمعية العامة للأمم املتحدة « ،ا�سكوتو بروكمان» ،يف  24ت�رشين الثاين ،2008
ال�سيا�سات الإ�رسائيلية يف فل�سطني املحتلة بنظام الف�صل العن�رصي.
وقد دعا جمل�س �أبحاث العلوم الإن�سانية  HSRCحمامني من جنوب �إفريقيا وفل�سطني
و«�إ�رسائيل» و�أوروبا للتحقيق حول ما �إذا كانت «�إ�رسائيل» قد انتهكت مبد�أ الف�صل
العن�رصي� ،إىل �أن انت�رشت الدرا�سة عام  2009التي �أكدت على وجود نظام م�ؤ�س�سي قمعي
ف�صل عن�رصي لل�سيطرة الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
ويف  5ت�رشين الثاين � ،2011أعلنت حمكمة را�سل يف ق�ضية فل�سطني� ،أن �إ�رسائيل تخ�ضع
ال�شعب الفل�سطيني لنظام هيمني يرقى �إىل الف�صل العن�رصي ،ومتييزي بدرجات متفاوتة،
و�أ�صدرت حكم ًا يق�ضي �أن النظام الإ�رسائيلي هو وحدة واحدة متكاملة يف نظام الف�صل
العن�رصي.

الف�صل العن�صري في القانون الدولي
اكت�سب الف�صل العن�رصي حمتوى قانوني ًا م�ستمداً من جتربة جنوب �إفريقيا ،ولكنه
م�ستقل ويتخ ّلل عدداً من فروع القانون الدويل� ،إىل �أن برزت اتفاقية الف�صل العن�رصي
(االبارتهايد) بعد قرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة وجمل�س الأمن الدويل.
 - 1القوانني التي تتع ّلق بحقوق الإن�سان:املادة  2من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،
اتفاقية الق�ضاء على التمييز �ضد الن�ساء ،اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي،
واالتفاقية الدولية ملناه�ضة الف�صل العن�رصي يف الريا�ضة ،فتوى حمكمة العدل الدولية عام
 1971التي اعتربت �أن �سيا�سة الف�صل العن�رصي تنتهك مبادئ ميثاق الأمم املتحدة ...ب�ش�أن
ق�ضية «نامبيا».
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 - 2القانون اجلنائي الدويل :االتفاقية الدولية جلرمية تب ّني الف�صل العن�رصي ( اتفاقية
الف�صل العن�رصي) ،املادة  3من االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
العن�رصي ،و�إدراجها كجرمية جنائية وجرمية �ضد الإن�سانية  ،واعتبار الف�صل العن�رصي
جرمية مبختلف البنود وال�صكوك غري امللزمة منذ عام  ،1968واملادة  1من اتفاقية عدم
انطباق النظام القانوين يف �إدراج القيود على جرائم احلرب وجرائم �ضد الإن�سانية �ضمن
الأعمال غري الإن�سانية الناجتة عن �سيا�سة الف�صل العن�رصي .وقد مت �إبقاء الف�صل العن�رصي
كجرمية �ضد الإن�سانية يف نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة  ،)7) 1وكذلك
اعتبار الف�صل العن�رصي انتهاك ًا ج�سيم ًا التفاقية جنيف عندما ميار�س يف �سياق نزاع م�س ّلح،
مبوجب املادة (( 4 (85ج) من الربوتوكول الإ�ضايف الأول التفاقية جنيف عام .1977
 - 3القانون الدويل العام� :أكدت قرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة املتعلقة بالف�صل
العن�رصي ،على �أن الف�صل العن�رصي انتهاك حلق تقرير امل�صري ،وربطت حقوقه بنظام
الهيمنة العرقية باحلقوق اخلا�ضعة لال�ستعمار واالحتالل الأجنبي .ويف عام � ،1970أكدت
اجلمعية العامة �رشعية ن�ضال ال�شعوب يف ظل اال�ستعمار والهيمنة الأجنبية ،املعرتف بها
على �أنها م� ّؤهلة حلق تقرير امل�صري با�ستعادة هذا احلق ب�أي و�سيلة؛ كما �أدانت احلكومات
التي تنكر هذه احلقوق ،وخا�صة يف فل�سطني وجنوب �إفريقيا ،بعد �أن كان االقرتان �شائع ًا
بني البلدين.
ويف عام  ،1985دعا جمل�س الأمن �إىل تب ّني مقاطعات اقت�صادية وتعليق العالقات
الريا�ضية والثقافية ،بعد ال�صمت الكامل بخ�صو�ص جنوب �إفريقيا ،يف  9كانون الأول
 1977بالقرار رقم  ،421و  473يف  13حزيران  ،1980و  558يف  13كانون الأول .1984
�إن التدخل املتقطع ملجل�س الأمن الذي ا�ستمر ب�إنهاء حظر الأ�سلحة ،يف �أعقاب انتقال
نظام جنوب �إفريقيا �إىل حكومة دميقراطية غري عرقية عام  ،1994ي�ؤكد وجهة النظر التي
ي�سببه من تهديد ال�سلم الأهلي؛ واعتبار
اتخذها القانون الدويل لنظام الف�صل العن�رصي وما ّ
مكرر من خالل
الف�صل العن�رصي غري قانوين مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل العام ّ
�إدراجه �إىل جانب الإبادة اجلماعية وجرائم �ضد الإن�سانية مبوجب املادة  15من مواد جلنة
القانون الدويل ب�ش�أن م�س�ؤولية الدولة عن الأفعال غري امل�رشوعة دولي ًا .
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تعريف الأبارتهايد
توفّر معاهدات القانون الدويل حلقوق الإن�سان واجلنائي تعريف ًا عملي ًا للف�صل العن�رصي،
الذي يتيح لنا النظر يف م�س�ألة الف�صل العن�رصي الإ�رسائيلي ،ب�سبب املمار�سات الإ�رسائيلية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،يف ظل قاعدة جترمي الف�صل العن�رصي.
تو�ضح هذه الدرا�سة تقييم م�س�ؤولية �إ�رسائيل مبوجب القانون الدويل العام والقانون
اجلنائي الدويل ،بح�سب االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي
العن�رصي؛وتقدم قائمة طويلة من احلقوق التي يحق جلميع الأفراد التمتع بها،
والف�صل
ّ
ويحظر ممار�ستها العتبار الف�صل العن�رصي �شك ً
ال من �أ�شكال التمييز العن�رصي؛ بل و�أبعد
تعرف ممار�سة الف�صل
من ذلك ،مبا �أن اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي ال ّ
العن�رصي بدقّة.
توفّر اتفاقية الف�صل العن�رصي ونظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية املزيد من
حتدد قائمة من الأفعال غري الإن�سانية،
الو�ضوح بح�سب املادة  2من الف�صل العن�رصي ،التي ّ
التي ترقى �إىل م�ستوى الف�صل العن�رصي �إذا كانت :قد ارت ُِكبت لغر�ض احلفاظ و�إقامة
ال�سيطرة من قبل جماعة �أو جمموعة عرقية على جمموعة عرقية �أخرى وقمعها ب�شكل
منهجي.
وباملثل ت�شري املادة (2 (7ج من نظام روما الأ�سا�سي �إىل الف�صل العن�رصي ك�أفعال �إجرامية
ارتكبت يف �سياق نظام م�ؤ�س�سي ممنهج بالقمع وال�سيطرة من قبل جمموعة عرقية واحدة،
عديدة،بنيةاحلفاظ على نظام الف�صل العن�رصي.
�أو من جمموعات عرقية
ّ

ت�شري املادة  2من اتفاقية الف�صل العن�رصي �إىل قائمة من املمار�سات الأكرث تف�صي ً
ال،
والتي تعترب انتهاكات مت�صلة بحقوق الإن�سان ،ولكنها ت�صل �إىل م�ستوى �أكرب ،وهو
الف�صل العن�رصي ،عندما يرتكب بغر�ض احلفاظ على هيمنة جمموعة �أو جماعة عرقية على
الأخرى ،وهي:
 - 1حرمان �أي فرد من جماعة �أو جمموعة عرقية من احلق باحلياة واحلرية :بقتل جماعة
�أو جماعات عرقية� ،إحلاق ال�رضر باجلماعة العرقية ،بدني ًا �أو نف�سي ًا ،من خالل التعدي
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على حريته وعرقه ،و�إخ�ضاعه للتعذيب والعقوبة القا�سية ،االعتقال التع�سفي وال�سجن غري
القانوين جلماعة �أو جمموعة عرقية.
تعمد فر�ض ظروف معي�شية على جماعة �أو جمموعة عرقية بق�صد الت�سبب يف
ّ -2
تدمريها مادي ًا ،كلي ًا �أو جزئي ًا.
 - 3اتخاذ تدابري ت�رشيعية ملنع اجلماعة من امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية والثقافية للبلد ،وخلق ظروف عمداً حلرمان اجلماعة �أو املجموعة من حقوق
الإن�سان وحريتهم ومنعهم من التطور ،ومن ذلك احلق يف العمل ،وت�شكيل نقابات
عمالية ،التعليم ،مغادرة بالدهم والعودة �إليها  ،احلق يف اجلن�سية ،التنقل والإقامة  ،حرية
الر�أي والتعبري ،احلق يف حرية التجمع ال�سلمي ،ت�أ�سي�س اجلمعيات.
ت�صمم على تق�سيم ال�سكان عن طريق �إن�شاء حمميات منف�صلة،
 - 4فر�ض تدابري ت�رشيعية ّ
وم�صادرة ملكية الأرا�ضي التي تنتمي �إليها اجلماعة �أو املجموعات العرقية.
 - 5ا�ستغالل عمل �أفراد اجلماعة العرقية للعمل الق�رسي.
 - 6ا�ضطهاد املنظمات والأ�شخا�ص ،وحرمانهم من حقوقهم الإن�سانية واحلريات،
ب�سبب الف�صل العن�رصي.
مبا يف ذلك �أعمال التمييز العن�رصي املحظورة مبوجب املادة  5من االتفاقية الدولية
للق�ضاء على جميع التمييز العن�رصي؛ ومن بني هذه احلقوق � :أمن الأ�شخا�ص  ،اجلن�سية،
التعليم ،العمل ،ت�شكيل النقابات العمالية ،حرية الر�أي ،حرية التنقل والإقامة  ،حرية
حرمت ممار�سات  :القتل ،الرتحيل ،النقل
التجمع ...وكذلك يف نظام روما الأ�سا�سيّ ،
الق�رسي ،ال�سجن ،التعذيب ،اال�ضطهاد...

حظر الف�صل العن�صري
يتعلق احتالل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بحالة حظر الف�صل العن�رصي مبوجب القانون
الدويل ،مبا �أن �إ�رسائيل لي�ست طرف ًا يف املعاهدتني الرئي�سيتني ،وهما :اتفاقية الف�صل
العن�رصي ونظام روما.
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تهدف جهود الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي ،واحرتام حقوق
الإن�سان واحلريات العامة ،دون التمييز بينها على �أ�سا�س العرق� ،أي على النحو املن�صو�ص
يف املادة  55من ميثاق الأمم املتحدة واملادة  2من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
على الرغم من �أن �إ�رسائيل تقبل احلظر العام للف�صل العن�رصي يف االتفاقية الدولية للق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي ،ميكن اعتبار حظر الف�صل العن�رصي من جلنة القانون
الدويل كقاعدة �آمرة ،مبا �أن الف�صل العن�رصي حمظور على نطاق وا�سع من املعاهدات
امل�صدق عليها ،والتي ال تقبل �أي ا�ستثناء.
واالتفاقيات
ّ
وقد اعتربت حمكمة العدل الدولية يف ق�ضية بر�شلونة تراك�شن ،حظر التمييز العن�رصي
كقاعدة �آمرة تن�ص على االلتزام جتاه املبادئ والقواعد املتعلقة بحقوق الإن�سان ،مبا يف
ذلك احلماية من العبودية والتمييز العن�رصي.

الف�صل العن�صري في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة
ا�ستناداً �إىل املحتوى القانوين للف�صل العن�رصي كما نوق�ش يف الفقرات ال�سابقة،
وا�ستناداً اىل الفقرة  2من اتفاقية الف�صل العن�رصي كبو�صلة �إر�شادية ،ميكن تقييم القانون
الإ�رسائيلي وممار�سته على ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س ال�رشقية ،على �أنه يرتقي �إىل
الف�صل العن�رصي ،ويرتبط بالأعمال غري الإن�سانية التي ترتكب ب�شكل منهجي بغر�ض
تر�سيخ ال�سيطرة واحلفاظ عليها من قبل �إ�رسائيل  .ولكن ال�س�ؤال الذي يجب معاجلته :هل
اليهود والفل�سطينيون ّ
ي�شكلون جمموعات عرقية لتحقيق انتهاك اتفاقية الف�صل العن�رصي
�ضمن �سياق نظام م�ؤ�س�ساتي ممنهج؟

 - 1المجموعات العرقية
للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،البد من النظر �إىل اخلالفات الوا�ضحة يف �ضوء جتارب
حمدداً
اليهود والعرب يف فل�سطني ،لأن الو�ضع يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة لي�س ّ
بو�ضوح من حيث املفاهيم التقليدية ،كما هو احلال بجنوب �إفريقيا  .بل �إن فكرة العرق
بحد ذاتها مت تو�ضيحها من خلفية اجتماعية بد ًال من الواقع العلمي ،حيث �إن العن�رصية
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التي ت�ستلزم مفهوم العرق بالبعد االجتماعي هي فئة بيولوجية من �أجل تنظيم �أو ت�شويه
ق�صورات خمتلفة من �سكان العامل.
عد م�صطلح العرق بالتاريخ مرادف ًا لل ّأمة ،عندما انت�رشت االمربيالية الأوروبية حول
ُي ّ
العامل؛ فاملفاهيم العرقية �أ ّدت �إىل تنازل عن اجلن�سية ،و�إىل القبلية بحلول القرن التا�سع
ع�رش ،حيث ا�ستبدلت مب�صطلحات جينية وبيولوجية ميكن مالحظتها ج�سدي ًا ،ما �أدى
�إىل ظهور الداروينية االجتماعية والعن�رصية العلمية ،وت�صنيف الأنواع الب�رشية التي فقدت
م�صداقيتها يف القرن الع�رشين .ومنذ ذلك الوقت ،مت فهم العرق ب�أنه يدل على الهويات
املبنية اجتماعي ًا يف بيئة حملية معينة ،مع خروج م�صطلح العرق من اال�ستخدام التقني
با�ستثناء �سياق التمييز العن�رصي.
البد من �أن ندخل القانون الدويل لال�سرت�شاد به ،وخ�صو�ص ًا القانون الدويل حلقوق
الإن�سان  ،وميثاق الأمم املتحدة ،الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان  ،االتفاقية الدولية للق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي ،حظر التمييز على �أ�سا�س العرق ،وا�ستناداً �إىل املادة
 )1(1من قائمة االتفاقيات بني العديد من القوانني التي ميكن �أن ت�صل �إىل التمييز العن�رصي.
�إذاًّ �،أي متييز �أو ا�ستبعاد �أو تقييد �أو تف�ضيل على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو الن�سب �أو
الأ�صل القومي �أو العرقي ،الذي له غر�ض الت�أثري �أو �إبطال االعرتاف بالب�رش �أو التمتع
مبمار�سة حقهم على قدم امل�ساواة للحقوق واحلريات الأ�سا�سية يف املجال ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف� ،أو �أي جمال �آخر من احلياة العامة.
ميكن تف�سري االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي على �أنها
ت�شمل الن�سب �أو الأ�صل القومي �أو العرقي ،داخل معنى م�صطلح عن�رصي بالفئات
اليهودية الإ�رسائيلية والفل�سطينية العربية ،لكن يتم ت�ضمينها بالأكرث غمو�ض ًا ،حتى و�إن مل
يكن الف�صل العن�رصي وا�ضح ًا من العرق واللون.
واجهت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغ�سالفيا ورواندا م�شكلة الف�صل يف ق�ضايا الإبادة
اجلماعية واال�ضطهاد ،و�صعوبة حتديد الهويات .ولكن خل�ص الفقه �إىل �أنه ال يوجد علم
وا�ضح لتحديد ما �إذا كانت �أي جمموعة �أو جماعة هي جماعة عرقية ،بل يعتمد ذلك على
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التطورات املحلية .و�أكدت حمكمة رواندا �أنه مل يتم العثور على وثائق الهويات املنا�سبة
ب�شكل خا�ص ،ولكن اعتربت �أن الت�صنيفات العرقية حا�سمة ب�شكل قاطع يف جميع
احلاالت.
حددت حمكمة رواندا ،يف قرارها امل�ؤ ّثر يف ق�ضية �أكابيو ،الهويات العرقية ا�ستناداً
كما ّ
�إىل املادة  2من نظام روما الأ�سا�سي؛ �إ ّال �أن ملخ�ص قرار املحكمة االبتدائية ليوغ�سالفيا
اعترب الف�صل العن�رصي وفق ًا لل�سوابق الق�ضائية للمحكمة� ،أي جماعة قومية �أو عرقية �أو
�إثنية �أو دينية ،يتم حتديدها ،من خالل ا�ستخدام معايري ا�ضطهاد �أي جمموعة هي جرمية،
على الرغم من تنوع خ�صائ�صها العرقية ،الدينية ،القومية ...ومن هنا ،يجب تعريف
الف�صل العن�رصي يف القانون الدويل بغر�ض �إجراء تقييم �إذا ما كان اليهود والفل�سطينيون
جمموعات عرقية؛ وهو ما �سنحاول �إثباته ب�شكل يتوافق مع نظرية العرق املعا�رص.
�إن م�س�ألة تطور الهوية اليهودية والفل�سطينية �أمر الفت للنظر ،وال نريد ا�ستعرا�ضها
لتعقيداتها الدينية والتاريخية والثقافية .ولكن ميكن �أن ن�ستخل�ص �أن تعريف الف�صل
العن�رصي يف النظرية احلديثة ،بح�سب القانون الدويل ،ي�رسي على الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ،من النواحي التاريخية والدينية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية؛ وقليل ما ينظر
�إليها من الناحية التقليدية� ،أي البيولوجية ،وذلك باال�ستناد للقانون الدويل حلقوق الإن�سان
.
ت�شري اليهودية �إىل الهوية الدينية ،حيث هناك تداخل كبري بني اليهودي واليهودية؛
يعدون �أنف�سهم علمانيني ،وينظر �إليهم �أنهم
مبعنى بنو �إ�رسائيل القدماء ون�سلهم .وغالب ًا ما ّ
يهود فقط ،على �أ�سا�س �أن �أ�صلهم يهودي� ،إىل �أن ت�شكلت وا�ستمرت الفكرة ال�صهيونية
وامل�صالح اليهودية يف فل�سطني مب�صطلحات عرقية – عرقية ،بدءاً من ال�صندوق القومي
اليهودي الذي يهدف �إىل ا�ستفادة العرق اليهودي منه .كما قامت احلركة ال�صهيونية
بت�أطري اليهود ك�شعب مع حق تقرير امل�صري يف �إقليم معينّ  ،كاجلن�سية اليهودية املدرجة يف
القانون الإ�رسائيلي ،ويف املواثيق الت�أ�سي�سية لوكاالت الدول واملنظمات �شبه احلكومية،
مثل املنظمة ال�صهيونية العاملية .وت�ضيف �إ�رسائيل �أنها دولة يهودية ،مع الإ�رصار على
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االعرتاف بها كذلك؛ وهي القائمة على الفكر التمييزي الذي ي�ستند �إىل الهوية الدينية �أو
الن�سب والأ�صل .

يعرف عنهم بالأ�صل القومي حول اجلذور العائلية يف
�أما الفل�سطينيون ،فهم �شعب ّ
فل�سطني التاريخية ،ويعتنقون �أديان ًا عديدة ،حيث �إن الدين لي�س هو ال�سمة املميزة للهوية
الفل�سطينية؛ وهو ما حتاول �إ�رسائيل متييزهم بها� ،أي على �أ�سا�س هوية غري يهودية.
التمييز بني الهوية داخل �إ�رسائيل متجذر ،لي�س فقط باملمار�سة االجتماعية ،ولكن يف
قوانني وممار�سات الدولة وم�ؤ�س�ساتها؛ �أي مبوجب القانون وال�سيا�سة الإ�رسائيلية .فاليهود
الإ�رسائيليون هم جمموعة موحدة مبوجب القانون الإ�رسائيلي ،يف حني �أن الفل�سطينيني
ومق�سمة �إىل مواطنني ،ت�سقط عنهم حقوق �إقامتهم �إذا غادروا
العرب هم جمموعة منف�صلة
ّ
املنطقة التي يعي�شون فيها� .أما الالجئون ،فهم الذين لي�س لديهم احلق يف العودة �إىل �أي
جزء من فل�سطني التاريخية مبوجب القانون الإ�رسائيلي .
يف �سياق فل�سطني� /إ�رسائيل ،هناك ما يكفي ال�ستنتاج �أن اليهود والفل�سطينيني جماعتان
تتميز ٌ
كل منهما على الأخرى ،باعتبار �أن اليهود �شعب اهلل املختار كما يطلقون على
�أنف�سهم؛ وبالتايل فهما جماعتان عرقيتان خمتلفتان لأغرا�ض الف�صل العن�رصي وتعريفاته،
والتي �أهمها وجود العرقية.

 - 2الأفعال غير الإن�سانية
�إن �إجراء �أي حتقيق حول املمار�سات الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�رضوري للت�أكد من مدى الأعمال غري الإن�سانية املحددة يف املادة  2من اتفاقية الف�صل
العن�رصي ،لتوثيق حقوق الفل�سطينيني على نطاق وا�سع من قبل منظمات حقوق الإن�سان
وهيئات املراقبة للأمم املتحدة؛ وهي متاحة ب�سهولة لي�س فقط على م�ستوى القانون
الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين ،بل ت�صل �إىل املنهجية املق�صودة للف�صل
العن�رصي .كما ت�شري الأدلة املتوفرة ب�أن �إ�رسائيل م�س�ؤولة عن ارتكاب جرائم غري �إن�سانية
باملعنى املق�صود باملادة �(2أ) و (2ج) و(2د) و(2و) من اتفاقية الف�صل العن�رصي.
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المادة �( 2أ):

تتعلق هذه املادة ب�إنكار املجموعة العرقية احلق باحلياة واحلرية ال�شخ�صية ،والتي ت�شمل
املمار�سات الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية ،و�أبرزها:
احلرمان من احلق يف احلياة من خالل القتل خارج النطاق القانوين للفل�سطينيني مبوافقة
الدولة ،مبا يف ذلك ا�ستهداف القادة ال�سيا�سيني وامل�سلحني يف الأوقات التي مل يكونوا
فيها م�شاركني يف الأعمال العدائية ،حيث كانوا حمميني من قبل القانون الدويل الإن�ساين
املارة
؛ وهذا ما جرى خالل االنتفا�ضة عام  ،2000ما �أدى يف كثري من الأحيان �إىل قتل ّ
الأبرياء �أو �إ�صابتهم ب�أ�رضار خطرية.
و�ضعت املحكمة العليا الإ�رسائيلية قيوداً على هذه املمار�سات� ،إىل حد �إعالنها عن
عدم قانونية هذه الأفعال يف  13كانون الأول  .2006ولكن هذه املمار�سات م�ستمرة بقتل
النا�شطني الفل�سطينيني خارج نطاق القانون واعتقالهم وتقدميهم للمحاكمة.
تنتهك �إ�رسائيل �أي�ض ًا احلق يف احلياة يف �سياق نظام ع�سكري �إ�رسائيلي (�إرهاب الدولة)،
عندما ت�شن غارات على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،التي غالب ًا ما يوجد فيها الأبرياء
واملدنيون ،مع ا�ستخدام القوة املفرطة �ضد املتظاهرين املدنيني ب�شكل متكرر ،والتي
ت�ؤدي �إىل املوت ،كما ح�صل يف م�سريات العودة بغزة.
مطبق منذ بداية االحتالل الع�سكري الإ�رسائيلي
كما �أن حرمان ال�شخ�ص من احلرية ّ
 ،حيث انطوت ال�سيا�سة الإ�رسائيلية على اعتقال واحتجاز عدد كبري من الفل�سطينيني.
وقد �أ�شارت �إح�صائية املراقبني يف الأمم املتحدة ،يف�14أيار � 2009إىل �أن عدد امل�سجونني
الفل�سطينيني منذ عام � 1967أكرث من  650الف ًا %40 ،منهم من الذكور؛ ولكن مل يتم توثيق
التعذيب املذكور يف القانون الدويل بعد �أن �أدرج القانون الإ�رسائيلي يف املحكمة العليا
الإ�رسائيلية ،عام ، 1999اعتبار و�سائل اال�ستجواب الوح�شية وغري الإن�سانية غري قانونية �إال
يف احلاالت ال�رضورية ،وفر�ضت عقوبات عالية؛ كما ا�ستخدمت �إ�رسائيل ال�ضغط والتهديد
النتزاع املعلومات من الأ�رسى ،ح�سبما ورد يف تقرير اللجنة الر�سمية الإ�رسائيلية �ضد
احلكومة الإ�رسائيلية يف التقرير املدرج برقم  94/5100بالفقرة (� .4(53أما الفل�سطينيون
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فقدر عددهم  9498ح�سب الر�سالة الإ�رسائيلية
الأمنيون املوجودون يف �سجون االحتاللّ ,
ل�ش�ؤون ال�سجناء يف  6ت�رشين الثاين  ،2006وو�صل عددهم �إىل  4279عام .(((2020
يتعر�ض الأ�رسى الفل�سطينيون �إىل �أ�سو�أ معاملة ب�شكل روتيني �أثناء �سجنهم� .إ ّال �أن
ال�سجناء الإ�رسائيليني اليهود م�ص ّنفون على �أنهم �سجناء امنيون ويح�صلون على امتيازات،
مبا يف ذلك الزيارات الزوجية؛ بينما االعتقاالت التع�سفية الإدارية بحق الفل�سطينيني
مازالت �سارية بدون تهمة �أو حماكمة .وقد برزت هذه ال�سمة اثناء االنتفا�ضة الثانية عام
.2000
يف ظل النظام الع�سكري الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،تنفّذ الأوامر من
املحكمة الع�سكرية الإ�رسائيلية ،وهو ما يعترب غري الئق وغري متوافق مع املعايري الدولية فيما
يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة و�إقامة العدالة .ومازالت املحاكم الع�سكرية الإ�رسائيلية
تدين املدنيني الفل�سطينيني ،مبن فيهم الأطفال  ،حيث ت�صل �أوامر االحتجاز �إىل � 6أ�شهر
دون تهمة �أو حماكمة ،وهي قابلة للتجديد.
أحادي
�أما قطاع غزة ،فما يزال حتت االحتالل احلربي .وقد نفّذت �إ�رسائيل فك ارتباط �
ّ
اجلانب عام ، 2005بهدف تبديد االدعاءات املتعلقة مب�س�ؤوليتها عن الفل�سطينيني يف قطاع
غزة .وهكذا مت �إلغاء الأوامر الع�سكرية الإ�رسائيلية يف غزة؛ ومع ذلك مل يح�صل نقل
كامل لل�سلطة لإقامة العدالة يف غزة من �إ�رسائيل �إىل الفل�سطينيني؛ بل هي �س ّنت ت�رشيعات
تتعلق بقانون الإجراءات اجلنائية على قطاع غزة عام ، 2006لل�سماح ب�سجن امل�شتبه بهم
وحماكمتهم يف املحاكم املدنية الإ�رسائيلية؛ ومل يكن ذلك �إال للرغبة الإ�رسائيلية بال�سيطرة
املبا�رشة على �إقامة العدالة يف غزة ،وهو ما مت تطبيقه ب�شكل ح�رصي �ضد �سكان غزة.
وبح�سب وحدة التحقيقات يف جهاز الأمن العام الإ�رسائيلي GSS ،هناك �إمكانية لتطبيق
القانون على  %90من املعتقلني يف قطاع غزة؛ ولكن �أدرج بند يف القانون الإ�رسائيلي
عام  2006ي�سمح باحلب�س االحتياطي للم�شتبه بهم لأ�سباب �أمنية؛ وكان من املقرر متديدها
 -1مركز املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي املحتلة ،معطيات حول الفل�سطينيني املحتجزين
لدى قوات الأمن الإ�رسائيلية ،تقرير � 10آب .2020
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غيابي ًا ،ولكن مت �إ�سقاطها يف �شباط  2010من قبل املحكمة العلياالإ�رسائيلية؛ وح�صل تعديل
فوري على املادة  2من قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية لتجاوز حكم املحكمة العليا
الإ�رسائيلية ،و�إزالة ال�ضمانات الإجرائية لدى املحتجزين الفل�سطينيني بقانون ،2010
لينطبق عملي ًا مرة �أخرى ب�شكل �أ�سا�سي على املعتقلني يف غزة .وقد �أ�صدرت �سلطات
االحتالل الع�سكرية �أوامر اعتقال بقانون عام  2002بحق اثنني من قطاع غزة ،بعد �أن
�سن القانون يف الأ�صل الحتمال ح�صول تبادل للأ�رسى مع املواطنني اللبنانيني يف املقام
ّ
الأول ،باعتقال فل�سطينيني من قطاع غزة دون حماكمة.
المادة ( 2ج)

عد من �أفعال الف�صل العن�رصي ،والذي ي�شمل
يف اتفاقية الف�صل العن�رصي بند وا�سع ُي ّ
�أي تدبري يهدف �إىل منع جمموعة عرقية من امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية والثقافية ،وال�سيما احلرمان من احلقوق الإن�سانية واحلريات الأ�سا�سية.
و�سن�ست�شهد بت�سعة من هذه احلقوق املدنية وال�سيا�سية التي مت خرقها ،والتي هي ذات �صلة
مبا�رشة بالتنمية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية؛ والأدلة على ذلك كثرية ،والتي ت�شري �إىل
�أن �إ�رسائيل تنكر با�ستمرار هذه احلقوق للفل�سطينيني ،بح�سب ا�ستنتاجات  HSRCاملتع ّلقة
ن�صت عليها املادة (2ج) من اتفاقية الف�صل العن�رصي نذكر منها:
باحلقوق واحلريات ،التي ّ
 - 1القيود على الفل�سطينيني يف حق حرية التنقل ،مبا يف ذلك �سيطرة �إ�رسائيل على
املعابر احلدودية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وعوائق وا�سعة �أمام ال�سفر والو�صول،
و�آثار اجلدار ونقاط التفتي�ش ،و�أنظمة الت�صاريح وبطاقات الهوية املعيقة وال�شاملة.
 - 2تقييد حرية الفل�سطينيني يف الإقامة من خالل �إدارة ممنهجة ب�سبب القيود املفرو�ضة
على الإقامة والبناء يف القد�س ال�رشقية ،ومن خالل الت�رشيعات التمييزية التي تعمل على
منع الأزواج الفل�سطينيني من العي�ش مع ًا على �أ�سا�س �أي جزء من الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة التي ن�ش�ؤوا فيها ،وقيود الت�رصيح والهوية.
 - 2يحرم الفل�سطيني ب�شكل منهجي من التمتع بحقه يف املغادرة والعودة �إىل بلده .كما
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ال ي�سمح لالجئني الفل�سطينيني الذين يعي�شون يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة (يبلغ عددهم
 1.8مليون �شخ�ص) بالعودة �إىل ديارهم؛ وال ي�سمح لالجئني خارج الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة بالعودة �إىل �أي منها (يبلغ عددهم  4.5مليون �شخ�ص) .كما نزح مئات الآالف
من ال�ضفة الغربية وغزة خالل حرب  ،1967ومنعوا من العودة �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة .كما يجب على الفل�سطينيني املقيمني يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة احل�صول
على �إذن �إ�رسائيلي ملغادرة الأر�ض ؛ وغالب ًا ما يتعر�ض النا�شطون ال�سيا�سيون واملدافعون عن
حقوق الإن�سان �إىل حظر ال�سفر التع�سفي ،بينما �سافر العديد من الفل�سطينيني �إىل اخلارج
لأ�سباب جتارية �أو �شخ�صية ،ومت �إبطال بطاقات الإقامة اخلا�صة بهم ومنعوا من العودة.
 - 3يحرم الفل�سطينيون من حقهم يف اجلن�سية بطريقتني :الأوىل �أن �إ�رسائيل تنفي
فروا
الفل�سطينيني والالجئني الذين يعي�شون يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،والذين ّ
من منازلهم داخل اخلط الأخ�رض ،وحتظر عودتهم و�إقامتهم ،واحل�صول على اجلن�سية
الإ�رسائيلية التي حتكم �أر�ض والدتهم .والطريقة الثانية حترم فيها �إ�رسائيل الفل�سطينيني من
حقهم يف اجلن�سية من خالل �إعاقة ممار�سة حق الفل�سطيني يف تقرير امل�صري ،من خالل منع
�إقامة الدولة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية والقد�س ال�رشقية وقطاع غزة.
يقيد الفل�سطينيون بحقهم يف العمل ،من خالل ال�سيا�سات الإ�رسائيلية ال�شديدة
ّ -4
التقلي�ص للأرا�ضي الزراعية وال�صناعية الفل�سطينية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،ومن
خالل تقييد ال�صادرات والواردات ،وعرقلة احلركة الداخلية للفل�سطينيني ،مبا يف ذلك
و�صولهم �إىل الأرا�ضي الزراعية اخلا�صة ،وال�سفر للعمل للعمل داخل �إ�رسائيل يف ال�سنوات
الأخرية � ،إىل �أن و�صلت البطالة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �إىل .%50
 - 5عدم االعرتاف بالنقابات الفل�سطينية من قبل احلكومة الإ�رسائيلية� ،أو من قبل
�أكرب نقابة عمالية �إ�رسائيلية  -اله�ستدروت على الرغم من وجودها .وال ميكن متثيل
الفل�سطينيني ب�شكل فعال لدى �أرباب العمل وال�رشكات الإ�رسائيلية؛ كما �أن النقابات
الفل�سطينية حمظورة من العمل يف امل�ستوطنات الإ�رسائيلية؛ وعلى الرغم من �أنهم مطالبون
بدفع امل�ستحقات ،لكن اله�ستدروت ال مي ّثل م�صالح واهتمامات العمال الفل�سطينيني،
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يقر حقوقهم املهدورة ،بدءاً من ال�رصف التع�سفي وغريه من
الذين بات ال �صوت لهم ّ
م�شاكل العمل ،كالتعوي�ضات واحلد الأدنى للأجور...
 - 6ال يت�أثر التعليم الفل�سطيني ب�شكل �أ�سا�سي بال�سيا�سة الإ�رسائيلية� ،سوى باملناهج
مزور يف امل�ستوطنات .ولكن ما يعيق هذا التعليم
وتغيريها ملا يعجب الإ�رسائيلي من تاريخ ّ
هو احلكم الع�سكري الإ�رسائيلي ،وما ينفذه من �أعمال ع�سكرية ،ما �أدى �إىل �إغالق املدار�س
على نطاق وا�سع ،والهجمات املبا�رشة عليها ،وقيود م�شددة على حركة الطالب واملعلمني
واحتجازهم �أو اعتقالهم ،بعد �أن منعت �إ�رسائيل ت�صاريح اخلروج ،خا�صة للفل�سطينيني من
غزة ،مع منع الآالف من الطالب من ا�ستكمال العام الدرا�سي يف اخلارج.
 - 7يحرم الفل�سطينيون من حقهم يف التعبري ،من خالل قوانني الرقابة املطبقة من
قبل ال�سلطات الع�سكرية ،وامل�صادقة على ت�صاريح ع�سكرية لعملهم ك�صحفيني من قبل
املجل�س الأعلى للمحكمة ،بعد موافقة �إدارة املطبوعات عليها من رتبة نقيب ع�سكري.
حد مكتب ال�صحافة احلكومي عام  2001من اعتماد ال�صحافة الفل�سطينية؛ كما
وقد ّ
يتعر�ض ال�صحافيون لالحتجاز وامل�ضايقات وم�صادرة معداته .وو�صلت الأمور �إىل حد
قتل بع�ض ال�صحفيني الفل�سطينيني.
� - 8إعاقة حق الفل�سطيني يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات ،من خالل
الأوامر الع�سكرية التي حتظر التجمعات العامة لع�رشة �أ�شخا�ص و�أكرث دون ت�رصيح من
القيادة الع�سكرية الإ�رسائيلية.كما يقوم اجلي�ش بقمع املظاهرات ال�سلمية ب�شكل منتظم
بالذخائراحلي ّة والغاز امل�سيل للدموع ،واالعتقاالت؛ بالإ�ضافة �إىل فر�ض عدم �رشعية
الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية وامل�ؤ�س�سات املرتبطة بها ،مثل اجلمعيات اخلريية والثقافية
التي مت �إغالق معظمها.
ي�شري ات�ساع وات�ساق هذه االنتهاكات �إىل �أنها ال حتدث ب�شكل منعزل ،بل هي جزء
من نظام يعمل لل�سيطرة على الفل�سطينيني وعلى الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وقمع �أي
معار�ض لتلك الهيمنة.كما يالحظ �أن �شبكة الأوامر والأنظمة الع�سكرية غام�ضة ن�سبي ًا،
حيث يتعذر الو�صول �إليها؛ �إىل جانب القيود البريوقراطية ،والتي غالب ًا ما تكون عن�رصية
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يف التنفيذ بد ًال من الورق ،مما يجعل �صورة التمييز ب�شكل منهجي وعميق �أقل و�ضوح ًا
من جنوب �إفريقيا.
وتتبني ال�صورة الكاملة للف�صل العن�رصي يف ال�ضفة الغربية من خالل �إن�شاء �شبكات
طرقات منف�صلة وغري متكافئة �إىل حد كبري للم�ستوطنني اليهود ،دون �أي �سند قانوين
وا�ضح ،ودون �أي �إخطار �أو حتفظ .وقد ن�رش ريت�شارد غولد�ستون �ضمن مقال ر�أي
تق�صي احلقائق التابعة للأمم
يف نيويورك تاميز ،يف ت�رشين الثاين  ،2011تقريراً لبعثة ّ
املتحدة عام  2009ب�ش�أن نزاع غزة ،حيث ي�شري �إىل الف�صل العن�رصي وانتهاك املادة
�(2أ) و (2ج) من اتفاقية الف�صل العن�رصي .وي�ستح�رض التقرير �أدلة على التمييز بني
الفل�سطينيني واليهود الإ�رسائيليني يف جماالت ت�شمل ال�سلطات الق�ضائية ،الأرا�ضي ،
ال�سكن ،الو�صول �إىل املوارد الطبيعية ،املواطنة ،الإقامة  ،مل �شمل الأ�رسة  ،الو�صول
�إىل الإمدادات الغذائية واملياه ،ا�ستخدام القوة �ضد املتظاهرين ،حرية احلركة ،ال�صحة،
بكل من
التعليم واخلدمات االجتماعية وت�أ�سي�س اجلمعيات ،حيث ورد ذلك يف التقرير ٍ
الفقرات.1577, 1579, 1616, 113, 206, 208, 938 :
المادة (2د)

حتظر هذه املادة من اتفاقية الف�صل العن�رصي التدابري الدافعة �إىل تق�سيم ال�سكان بح�سب
العرق .كما ميكن فهمها على �أنها �سمة �أ�سا�سية داعمة لنظام الف�صل العن�رصي� .إن ال�سيا�سات
التي انتهجتها احلكومات الإ�رسائيلية املتعاقبة خالل مراحل االحتالل ،وخا�صة يف �أواخر
ق�سم الأرا�ضي املحتلة وح�رص
ال�سبعينيات ،قد بلغت ذروتها ببناء اجلدار عام  ،2002الذي ّ
الفل�سطينيني فيها.
ا�ستمرت عمليات الإغالق والقيود املفرو�ضة على احلركة من و�إىل قطاع غزة ،ب�شكل
ّ
مطرد منذ �إبعاد امل�ستوطنني اليهود عام  2005؛ كما متت جتزئة باقي ال�ضفة الغربية ومنع
الفل�سطينيني من دخول الأرا�ضي دون ت�رصيح� ،إذ ّ
ت�شكل �أرا�ضي ال�ضفة الغربية %30
من وادي الأردن  ،حيث الأرا�ضي اخل�صبة وم�صادر املياه التي متت م�صادرتها والهيمنة
عليها ،و�إن�شاء كانتونات منف�صلة مبوجب الت�رشيع الع�سكري الذي جرى �إقراره مع بداية
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االحتالل عام .1967
مت �إغالق جزء كبري من وادي الأردن �أمام الفل�سطينيني يف �أعقاب خم�سة عقود من بناء
امل�ستوطنات وم�صادرة املزيد من الأرا�ضي ،حيث ت�سيطر �إ�رسائيل على  %78.3من وادي
الأردن  ،و %15حتت ال�سيطرة املبا�رشة للم�ستوطنات (  448672م�ستوطن(((يهودي يف
 7892م�ستوطنة((() ،و %40مناطق ع�سكرية مغلقة ،و�أكرث من  %20حمميات طبيعية
مغلقة �أمام تنقل الفل�سطينيني لتو�سيع رقعة امل�ستوطنات؛ بالإ�ضافة �إىل �سيا�سات التهجري
الق�رسي وتقليل عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف غور الأردن ،من � 200ألف �إىل � 56ألف
عام  .2011كما منعت �إ�رسائيل الفل�سطينيني من الو�صول �إىل ال�شواطئ الفل�سطينية للبحر
امليت.
عد خمالف ًا للقانون الدويل من قبل
�أما اجلدار الذي بد�أت �إ�رسائيل ببنائه عام  ،2002فهو ُي ّ
قرار حمكمة العدل الدولية عام  .2004ومن الوا�ضح �أن ق�ضية الأمن هي لتربير اجلدارحيث
مت تخ�صي�ص %40من م�ساحة ال�ضفة الغربية لإف�ساح املجال �أمام امل�ستوطنات الإ�رسائيلية
وربطها ب�شبكات طرق تربط امل�ستوطنات ببع�ضها البع�ض.
المادة (2و)

تتعلق هذه املادة من اتفاقية الف�صل العن�رصي با�ضطهاد املنظمات والأ�شخا�ص الذين
يعار�ضون نظام الف�صل العن�رصي ال�سائد .فاال�ضطهاد يف هذا ال�سياق ي�ؤدي �إىل احلرمان
من احلقوق واحلريات الأ�سا�سية  ،بينما يتغا�ضى القانون عن احلرمان من بع�ض احلقوق
يف احلاالت التي تكون دفاع ًا عن �أمن الدولة والأنظمة العن�رصية ،حيث يتم متثيل الهيمنة
عادة من خالل �أعمال القمع غري امل�رشوعة التي تتجاوز ما ميكن تربيره بالرجوع �إىل الأمن
القومي.
�إن حاالت القتل خارج القانون ،التعذيب ،ال�سجن اجلماعي للفل�سطينيني ،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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عنوان املادة �(2أ) والقيود املفرو�ضة على حرية التعبري واالرتباط باملعنى املق�صود يف املادة
(2ج) .وميكن فهم اال�ستهداف املنهجي للقادة ال�سيا�سيني الفل�سطينيني والنا�شطني يف
املجتمع واملدافعني عن حقوق الإن�سان على �أنه ا�ضطهاد ملعار�ضة نظام الهيمنة الإ�رسائيلية
على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة باملعنى املق�صود يف املادة (2و).
يف عام  45 ،2009ع�ضواً يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني (�أكرث من ثلث املجل�س)
مل يجل�سوا على مقاعدهم الربملانية ،بل يف ال�سجون الإ�رسائيلية  .وغالبية ه�ؤالء مدانني
باالنتماءات لأحزاب �سيا�سية فل�سطينية التي تعتربها �إ�رسائيل غري قانونية 8 ،منهم معتقلون
بال حماكمة �أو تهمة .ميكن اعتبار �أن الهدف من ذلك قمع املعار�ضة ال�سيا�سية حلكم �إ�رسائيل.
كما مت �إغالق امل�ؤ�س�سات اخلريية والتعليمية والثقافية للأحزاب ال�سيا�سية املحظورة يف
�إ�رسائيل  ،ف�ض ً
ال عن منعها من ال�سفر؛ وكذلك جرى قمع الذين يتحدثون عالنية وجماهرة
بانتهاك �إ�رسائيل للقانون الدويل .هناك احتجاجات �أ�سبوعية يف ال�ضفة الغربية �ضد اجلدار،
وتتم مواجهتها بالقوة املفرطة واالعتقاالت اجلماعية من قبل اجلي�ش الإ�رسائيلي .
اتّبع رئي�س حكومة �إ�رسائيل بنيامني نتنياهو ا�سرتاتيجية ت�رشيعية من�سقة مع الكني�ست،
يف �إطار احلكومات االئتالفية منذ عام  ،2009خلنق ومعاقبة الفل�سطينيني ،فيما ت�ضاعف
االهتمام بامل�ؤ�س�سات الداعمة لإ�رسائيل كدولة متنح امتيازات للمواطنني اليهود  .وقد
مت حظر النا�شطني املناه�ضني للف�صل العن�رصي واعتقالهم وا�ستهدافهم ج�سدي ًا ب�سبب
املمار�سات ال�سيا�سية� ،إذ مت اعتقال اليهود الإ�رسائيليني مل�شاركتهم يف احتجاجات �ضد
الهيمنة الإ�رسائيلية على الفل�سطينيني ،وقد �أخ�ضعوا لعقوبات مبوجب قانون منع �إحلاق
ال�رضر مبقاطعة دولة �إ�رسائيل ال�صادر عام .2011
يف املقابل� ،صدرت دعوات من قبل جمموعة وا�سعة من الأحزاب والنقابات ومنظمات
املجتمع املدين عام  2005ملقاطعة �إ�رسائيل و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات على
م�ؤ�س�سات �إ�رسائيل وعمالئها بعد ف�شل تفكيك اجلدار .وقد ا�ستمرت املقاطعة واكت�سبت
قوة كبرية يف �أعقاب عملية الر�صا�ص امل�صبوب الإ�رسائيلية عام  .2008-2009وهجومها
على املياه الدولية « ا�سطول احلرية يف غزة» ،يف �أيار .2010
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من هنا ،ف�إن املادة  2من قانون منع �إحلاق الأذى بدولة االحتالل جتعل من اخلط أ� املدين
الدعوة �إىل مقاطعة �إ�رسائيل .

التمييز والهيمنة المنهجية الم�ؤ�س�ساتية
جمرد وجود اكرث من ن�صف مليون م�ستوطن يهودي يف ال�ضفة الغربية فهو دليل على
انتهاك املادة ( 6 (49من اتفاقية جنيف الرابعة .وكما �أثبتنا �سابق ًا ،ف�إن الأعمال غري الإن�سانية
التي ترتكبها �إ�رسائيل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ال حتدث ب�شكل ع�شوائي ،بل ب�شكل
ّ
منظم ،وبطريقة �إيديولوجية متييزية ،حيث ترتقي املكانة اليهودية �إىل مكانة عالية وخا�صة،
بينما يعامل الفل�سطينيون معاملة منف�صلة وغري مت�ساوية.
�إن دعم �سيا�سات �إ�رسائيل التمييزية �ضد الفل�سطينيني �،سواء داخل �أرا�ضي 1948

�أو ّ ،1967
متيز املواطن
ي�شكل جزءاً من نظام مبني على مفهوم اجلن�سية اليهودية ،التي ّ
اليهودي عن غريه حتت الوالية الق�ضائية الإ�رسائيلية  .فالقانون الإ�رسائيلي فريد من نوعه �إىل
حد التمييز بني اجلن�سية واملواطنة ،من خالل �إن�شاء �إ�رسائيل كدولة الأمة اليهودية ،لأغرا�ض
ّ
قانونية و�سيا�سية ،وال توجد �أمة �إ�رسائيلية .
ي�ؤكد فقه املحكمة العليا الإ�رسائيلية على �أن �إ�رسائيل دولة ولي�ست دولة الأمة الإ�رسائيلية
 ،ولكن هي من الأمة اليهودية .ويف ق�ضية «تامارين» ،مت ال�سعي �إىل ت�سجيل جن�سية
�إ�رسائيلية بدلاً من اليهودية؛ لكن املحكمة وجدت �أنه ال توجد �أمة �إ�رسائيلية منف�صلة عن
الأمة اليهودية ،حيث مع الأمة اليهودية تت�ألف الأمة الإ�رسائيلية ،ولي�س فقط من املوجودين
يف �إ�رسائيل ،بل مع يهود ال�شتات.
�أو�ضح ذلك القرار �أن االعرتاف باجلن�سية الإ�رسائيلية امل�شرتكة �سيكون مبثابة نفي
الأ�سا�س الذي قامت عليه �إ�رسائيل  .وهكذا مت �إن�شاء نظام مزدوج على م�ستوى الأحوال
املدنية؛ الأول للمواطنني الإ�رسائيليني ،والثاين لليهود املواطنني املميزين عن املواطنني غري
اليهود.
ت�ستند اجلن�سية الإ�رسائيلية �إىل �أربعة معايري :الوالدة ،الإقامة  ،الزواج ،والهجرة .و�إن
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كانت هناك ا�ستثناءات من�صو�ص عليها يف قانون املواطنة ،فالدخول �إىل �إ�رسائيل يحظر

من قبل القادمني من :الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،لبنان� ،سوريا ،الأردن  .ويف حني �أن
ن�سبة الفل�سطينيني احلاملني للجن�سية الإ�رسائيلية ت�شكل  %20من �سكان �إ�رسائيل ،ويحق

مقيدين ب�شكل كبري يف املجاالت احلرجة ،كا�ستخدام
لهم الت�صويت كمواطنني ،ولكنهم ّ
الأرا�ضي والو�صول للموارد الطبيعية واخلدمات الرئي�سية.يف املقابل ،تخدم م�ؤ�س�سات
�شبه حكومية اليهود ،كال�صندوق القومي اليهودي؛ بالإ�ضافة �إىل العديد من االمتيازات
يف املناطق التي ت�سيطر عليها �إ�رسائيل .

يحدد قانون العودة الإ�رسائيلي عام  1950من هو اليهودي ،ومينح كل يهودي احلق يف
ّ

الهجرة �إىل �إ�رسائيل مبوجب ت�أ�شرية �أولية  .كما مينح قانون املواطنة الإ�رسائيلي عام 1952

املهاجرين احلق يف احل�صول على اجلن�سية الفورية ،بينما ي�ستبعد املقيمني يف فل�سطني

قبل �إن�شاء دولة �إ�رسائيل عام  .1948ومن حيث املنطق ،كان يجب على �إ�رسائيل �أن متنح
جن�سيتها لالجئني كون �أرا�ضيهم داخل �سلطتها وحدودها؛ �إ ّال �أن د�ستورها نّ
يقن على
الإ�رسائيليني مبا ان �إ�رسائيل دولة لل�شعب اليهودي.

ين�ص القانون الأ�سا�سي للأرا�ضي الإ�رسائيلية  ،1960على ملكية العقارات التي حتتفظ
بها الدولة .وال يجوز حتويل م�سار �إ�رسائيل و�سلطتها و�صندوق القومي اليهودي �إ ّال لأجل

املنفعة لل�شعب اليهودي .وبح�سب م�صادر حكومية ،ف�إن  %93من �أرا�ضي �إ�رسائيل
موجودة يف �سلطة التنمية؛ وبالتايل ال ميكن �رشا�ؤها �أو ت�أجريها لغري اليهود ،حتى املواطنني

غري اليهود يف �إ�رسائيل .

�إن تقنني اجلن�سية اليهودية له نف�س الأهمية بالن�سبة لو�ضع الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،

حيث يتم توجيه القانون الإ�رسائيلي بعدة طرق ملنح امل�ستوطنني اليهود امتيازات عن

ال�سكان الفل�سطينيني ،كما يف قانون ملكية الدولة  1951الذي يدمج �أرا�ضي الدولة يف

�أي مكان ي�رسي فيه قانون دولة ا�رسائيل ،مبر�سوم �إ�رسائيلي رقم  5711عام  ،1951ما يجعل
كل املحميات وامل�ستوطنات واالرا�ضي ل�صالح اليهود ح�رصاً.
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خال�صة
ميكن تف�سري الف�صل العن�رصي من خالل تطبيق القانون املدين الإ�رسائيلي واحلماية
الإ�رسائيلية الد�ستورية والإدارة الع�سكرية ،والت�رشيعات الربملانية ،حيث مت ت�سليط ال�ضوء
على الطبيعة العن�رصية للقانون اجلنائي الإ�رسائيلي مبوجب املادة (6ب) من ملحق القانون
لعام  ،1948الذي ميتد نطاقه �إىل �سكان ال�ضفة الغربية الذين لي�سوا مواطنني �إ�رسائيليون،
ولكن يحق لهم الهجرة �إىل �إ�رسائيل مبوجب قانون العودة الإ�رسائيلي  .وبذلك ال ميكن �أن
نقول عن النظام الإ�رسائيلي �إ ّال �أنه نظام ف�صل عن�رصي بكل املقايي�س الدولية ،والذي جتب
حما�سبته دون تردد �أو تق�صري من املجتمع الدويل ،وال�سيما يف املحكمة اجلنائية الدولية،
لأنه �أخطر من نظام الف�صل العن�رصي يف جنوب �إفريقيا  ،الذي ذهب فيه نظام الف�صل
العن�رصي ال�سيا�سي وبقي ال�شق االقت�صادي.

�شتاء 1442 - 2021هـ ـ العدد 69

86

درا�سات باحث

الأبارتهايد الإ�رسائيلي يف القانون الدويل

: المراجع
املعاهدات واالتفاقيات الدولية

- Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid
(1973), 1015 UNTS 243, entered into force 18 July 1976
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (1965), 660 UNTS 195, entered into force 4 Jan. 1969.
- Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (1979), 1249
UNTS 13, entered into force 3 Sept. 1981
- International Convention against Apartheid in Sports (1985), 1500 UNTS 161,
entered into force 3 Apr 1988.
- Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid
(1973), 1015 UNTS 243,entered into force 18 July 1976
- Rome Statute of the International Criminal Court (1998), UN Doc. A/
CONF.183/9, 2187 UNTS 90, entered into force 1 July 2002
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating
to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (1977), 1125 UNTS 3,
entered into force 7 Dec. 1978.
- International Law Commission, ‘Draft Articles on Responsibility of States for
Internationally Wrongful Acts, with commentaries’ (2001) II(2)
- International Law Commission
Art. 2 of the Apartheid Convention

املحاكم الدولية

- Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company (Belgium
v. Spain), Limited Second Phase, Final Judgment [1970] ICJ Rep 3
Russell Tribunal on Palestine
- Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian

Territory [2004] ICJ Rep 136.
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قرارات وتقارير اجلمعية العامة لالمم املتحدة

- UN Economic and Social Council, ‘Implementation of the International
Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid: Report
of the Group of Three established under the Convention’, UN Doc. E/CN.4/1995/76,
25 Jan. 1995
- Speech of the President of the UN GA, Miguel d’Escoto, UN Headquarters,
New York, 24 Nov. 2008, available at:

- www.humanrightsvoices.org/assets/attachments/documents/7245_Brockmann_
GA.pdf.
- J. Dugard, ‘Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in
the Palestinian territories occupied since 1967’, UN Doc. A/HRC/4/17, 29 Jan. 2007
- R. Falk, ‘Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in
the Palestinian territories occupied since 1967’, UN Doc. A/65/331, 30 Aug. 2010,

- UN Doc. A/C.3/SR.1313, at para. 18. An additional reason stated for the
exception was to counter the South African government’s claim that apartheid was
not a form of racial discrimination

- GA Res. 2202 (XXI), 16 Dec. 1966, at para. 1; Proclamation of Teheran, Final
Act of the International Conference on Human Rights, UN Doc. A/CONF.32/41, 13
May 1968
- GA Res. 2649 (XXV), 30 Nov. 1970

- GA Res. 3070 (XXVIII), 30 Nov. 1973
- GA Res. 2775 (XXVI), 29 Nov. 1971
- GA Res. 31/6A (1976), 26 Oct. 1976

- UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, ‘General
Recommendation XIX: Racial segregation and apartheid (Art. 3)’, UN Doc. A/50/18,
18 Aug. 1995

- UN SC Res. 1860, UN Doc. S/RES/1860, 8 Jan. 2009; UN GA Res. 63/96, UN
Doc. A/RES/63/96, 18 Dec. 2008; UN Human Rights Council Res. S-9/1 UN Doc.
A/HRC/S-9/L.1, 12 Jan. 2009; ‘Report of the UN Fact Finding Mission on the Gaza
Conflict’ (the ‘Goldstone Report’), UN Doc. A/HRC/12/48, 15 Sept. 2009, at para.
276. For further discussion see Darcy and Reynolds, ‘An Enduring Occupation: The
Status of the Gaza Strip from the Perspective of International Humanitarian Law’,
15 J Conflict and Security L (2010) 211; Scobbie, ‘An Intimate Disengagement:
Israel’s Withdrawal from Gaza, the Law of Occupation and of Self-Determination’,
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The Legal Status of Gaza after Israel’s Disengagement’, 8 Yrbk Int’l Humanitarian
L (2005) 369.
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- Amnesty International, ‘Administrative detention cannot replace proper
administration of justice’, 11 Aug. 2005, AI Index: MDE 15/045/2005, regarding the
detention of alleged Kach activists Ephraim Hershkowitz and Gilad Shochat.
- UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, West Bank Movement
and Access Update (2011),
- J. Dugard, ‘Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights
in the Palestinian territories occupied since 1967’, UN Doc. A/62/275, 17 Aug. 2007
- World Zionist Organization, ‘Master Plan for the Development of Settlement
in Judea and Samaria 1979– 1983’ (Oct. 1978), available as an annex to UN Doc.
A/34/605-S/13582, 22 Oct. 1979.
- World Zionist Organization, Settlement in Judea and Samaria – Strategy, Policy
and Plans (Sept. 1980), available as an annex to UN Doc. A/36/341-S/14566, 19
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Humanitarian Impact on Palestinians of Israeli Settlements and Other Infrastructure
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observations: Israel’, UN Doc CERD/C/ISR/CO/14–16, 9 Mar. 2012

قرارات وتقارير جمل�س الأمن

- SC Res. 402, 22 Dec. 1976; SC Res. 407, 25 May 1977. Similar denunciations
came from the UN in response to the granting of ‘independence’ to Bophuthatswana
in 1977, Venda in 1979, and Ciskei in 1981
- es. 134, 1 Apr. 1960; SC Res. 181, 7 Aug. 1963; SC Res. 182, 4 Dec. 1963; SC
Res.191, 18 June 1964.
- SC Res. 264, 20 Mar. 1969; SC Res. 276, 30 Jan. 1970; SC Res. 282, 23 July
1970.
- SC Res. 402, 22 Dec. 1976; SC Res. 407, 25 May 1977
- SC Res. 392, 19 June 1976.
- SC Res. 417, 31 Oct. 1977
- SC Res. 418, 4 Nov. 1977
- SC Res. 421, 9 Dec. 1977; SC Res. 473, 13 June 1980; SC Res. 558, 13 Dec. 1984
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- SC Res. 919, 25 May 1994.
- UN SC Res. 446, 22 Mar. 1979; Legal Consequences of the Construction of a Wall
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-- Letter from the Israel Prison Service to Adalah, 6 Nov. 2006

-- The primary military legislation relating to administrative detention is Military
Order No. 378, Order Concerning Security Provisions, 20 Apr. 1970

-- Military Order No.1229, Order Concerning Administrative Detention
(Provisional Regulations), 17 Mar. 1988

-- Israeli Ministry of Foreign Affairs, The Disengagement Plan – General
Outline, 18 Apr. 2004, Art. 1(vi); Revised Disengagement Plan, 6 June 2004, Art.
1(vi).

-- Criminal Procedure (Enforcement Powers – Detention) (Detainees Suspected
of Security Offences) (Temporary Provision) Law 2006

-- Criminal Procedure Law (Suspects of Security Offenses) (Temporary Order)
(Amendment No.2) 2010

-- Art. 1, 2011 Law Preventing Harm to the State of Israel by Means of Boycott.
-- Art. 3, 1952 Citizenship Law

-- Basic Law: Knesset (1992); Basic Law: Human Dignity and Liberty (1992);
Basic Law: Freedom of Occupation (1958).

-- Military Order No. 783, Order Concerning the Management of Regional
Councils (Judea and Samaria), 25 Mar. 1979;

-- Military Order No. 892, Order Concerning the Management of Local Councils
(Judea and Samaria), 1 Mar. 1981

-- The Gaza Disengagement case, supra note 197; Adalah et al. v. Minister
of Interior et al., HCJ 7052/03, judgment of 14 May 2006 (the Family Unification
case);

-- Adalah v. The Minister of Defence, HCJ 8276/05, judgment of 12 Dec. 2006
(the No Compensation Law case).

-- The Regional Council of Gaza Coast et al. v. The State of Israel et al. (the
Gaza Disengagement case), HCJ 1661/05, judgment 9 June 2005,

-- Military Proclamation No. 2, Concerning Regulation and Authority of the
Judiciary, 7 June 1967
-- Military Order No. 38, Order Concerning Alcoholic Beverages, 4 July 1967.

-- Military Order No. 92, Order Concerning Jurisdiction Over Water Regulations,
15 Aug. 1967
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-- Military Order No. 474, Order Concerning Amending the Law for the
Preservation of Trees and Plants, 26 July 1972;

-- Military Order No. 1039, Order Concerning Control over the Planting of Fruit
Trees, 5 Jan. 1983;

-- Military Order No. 1147, Order Concerning Supervision over Fruit Trees and
Vegetables, 30 July 1985.
-- Military Order No. 378, Order Concerning Security Provisions, 20 Apr. 1970

-- Military Order No. 1229, Order Concerning Administrative Detention
(Provisional Regulations), 17 Mar.1988.
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ندوات المركز الدورية

حلقة نقا�ش خا�صة
حول االتفاق الإماراتي  -الإ�سرائيلي

ُعقدت يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية ،بتاريخ ،20/8/2020

حلقة نقا�ش خا�صة لتحليل �أبعاد االتفاق الإ�رسائيلي – الإماراتي الأخري ب�ش�أن �إقامة

عالقات دبلوما�سية كاملة بني الإمارات وكيان االحتالل وقد �شارك يف حلقة النقا�ش
التي �أدارها رئي�س مركز باحث الربوف�سور يو�سف ن�رصاهللٌ ،
كل من:
النائب حممد خواجة/ع�ضو كتلة التنمية والتحرير.الدكتور �أنور �أبوطه/ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني.الدكتور عبد امللك �سكر ّية/ع�ضو حملة مقاطعة داعمي “�إ�رسائيل”يف لبنان.-الدكتور عبا�س �إ�سماعيل /باحث وخبري يف ال�ش�ؤون الإ�رسائيلية.

الدكتور فتحي كليب/ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني.وتالي ًا وقائع حلقة النقا�ش :

رئي�س المركز البروف�سور يو�سف ن�صراهلل:
هذا االتفاق مل يكن م�ستغرب ًا �أو مفاجئ ًا ،بو�صفه يندرج يف ال�سياق الطبيعي للم�سار
الذي اتّبعه حكام الإمارات منذ �سنوات طوال ،كان التوا�صل فيها قائم ًا بني اجلانبني
ال�صعد.
الإماراتي والإ�رسائيلي على جميع ُ

كانت العالقات قائمة بالفعل بني اجلانبني ،وما حدث الآن هو �إ�شهار لهذه العالقات
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والإعالن عنها.
فالنقا�ش �إذاً لي�س يف توقيع االتفاق ،بل يف توقيت هذا االتفاق ويف موجباته وحيثياته،

ويف الأهداف التي يتوخاها والر�سائل التي ينطوي عليها.

وال�س�ؤال الإ�شكايل املفتاحي هو :ماذا يريد االتفاق؟ �أو مبعنى �آخر:ماذا ُيراد من خالل

هذا االتفاق؟

�أرى �أن ثمة �أهداف ًا متعددة ،منها ما ميكن معاينته بلحاظ التوقيت ،ومنها ما ميكن

معاينته بلحاظ الدواعي ال�سيا�سية� .أما ما يت�صل مبعيار التوقيت ،فيمكن القول �إن االتفاق
املتخبط داخلي ًا بثالث �أزمات يرزح حتت وط�أتها:
�أُريد له �أن يكون خطوة �إنقاذية لرتامب
ّ

�أزمة �صحية على خلفية جائحة كورونا ،و�أزمة اقت�صادية على خلفية الركود االقت�صادي،
و�أزمة اجتماعية على خلفية االحتجاجات والتمييز العن�رصي .واملتعرث خارجي ًا بنتيجة
�صفر �إجنازات يف ملف ال�سيا�سة اخلارجية.

وعليه ،ي�أتي هذا االتفاق كهدية ّ
متكن ترامب من ت�سييله يف االنتخابات الرئا�سية

كمنجز خارجي .بات مبقدور ترامب الآن �أن ي�ستثمر هذه اخلطوة و�أن يقول للأمريكيني
ُ
«ها �أنا قد حققت و�أجنزت �سالم ًا بني دولة عربية و�إ�رسائيل».
و ُيراد لالتفاق �أي�ض ًا �أن ي�شكل خطوة �إنقاذية لنتنياهو املتهم بق�ضايا ف�ساد ور�شوة،
والذي يواجه احتجاجات �شعبية وا�سعة وغري م�سبوقة ،والذي ف�شل يف تنفيذ خمطط ال�ضم
بعد �أن كان قد �رضب له موعداً يف الأول من متوز املا�ضي ،والذي يخو�ض معارك داخلية

�رش�سة مع �رشكائه يف احلكومة ،حيث ي�أتي ان�ضمام الإمارات العربية �إىل الئحة الدول
التي �أجنزت اتفاقات «�سالم» مع الكيان الإ�رسائيلي ُلي�شكل رافعة تعيد تعوميه من جديد

يف مواجهة خ�صومه ال�سيا�سيني .وكانت ا�ستطالعات الر�أي الأخرية قد �أظهرت �أن هذا
يكر�س نتنياهو زعيم ًا �أوحداً لليمني
االتفاق قد يغري اخلارطة ال�سيا�سية يف الكيان ،ك�أن ّ

يكر�سه زعيم ًا للكيان يف ظل
رغم معار�ضة زعماء امل�ستوطنات خلطوة ت�أجيل ال�ضم؛ وقد ّ
غياب �أي مناف�س حقيقي يف املع�سكر الآخر.
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�أما فيما يت�صل بالدواعي ال�سيا�سية ،فيمكن ت�سجيل �أربعة حماور ب�شكل �أ�سا�سي.
❋ �أوالً ،يراد لهذا االتفاق �أن يعود بفائدة ا�سرتاتيجية على «�إ�رسائيل» لناحية امل�شاركة
الفاعلة يف ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية وتهمي�شها ،و�أن ي�شكل �أداة ابتزاز للفل�سطينيني
لدفعهم �إىل القبول بال�رشوط الإ�رسائيلية ،بعد �أن يكونوا قد ر�أوا ب�أم العني تهافت املزيد
من الدول العربية �إىل عقد اتفاقات «�سالم» مع تل �أبيب؛ وبالتايل �إيهام الفل�سطينيني �أن
الوقت يعمل لغري م�صلحتهم ،و�أن �أي ت�أخري من �ش�أنه �أن ُي�ضعف موقفهم ،و�أن ي�ضاعف
من خ�سارتهم.
يعتقد الإ�رسائيلي �أن تطبيع العالقات بني الكيان الإ�رسائيلي وجمموعة من الدول العربية
و�إبرام اتفاقات معها قبل التو�صل �إىل حل للق�ضية الفل�سطينية من �ش�أنه �أن ينزع من
ي�سهل
الفل�سطينيني �أحد �أهم �أ�سباب القوة لديهم ،و�أن يعزلهم عن عمقهم العربي ،و�أن ّ
على «�إ�رسائيل» عملية ا�ستفرادهم وك�رس �إرادتهم وفر�ض �رشوط اال�ست�سالم عليهم.
❋ ثانياًُ ،يراد لهذا االتفاق �أن ي�شكل حدث ًا مفتاحي ًا ت�أ�سي�سي ًا يدفع غري دولة عربية خليجية
ال�رس �إىل املجاهرة
�إىل ال�سري باخلطوة الإماراتية ،واالنتقال بالعالقات مع تل �أبيب من ّ
والإعالن ،ومن جمرد التقاطع والتن�سيق والتعاون �إىل التحالف.
الرهان الإ�رسائيلي �أن الأمر بات م�س�ألة وقت فقط ،ولعله وقت ق�صري جداً الن�ضمام دول
عربية عديدة �إىل م�سار التطبيع�« .إ�رسائيل» اليوم تنتظر البحرين� ،سلطنة عمان وال�سودان
واملغرب؛ تنتظرهم من �أجل �إجناز اتفاقات «�سالم» تاريخية ،وتتط ّلع �إىل اململكة ال�سعودية
وتف�ضل الرتيث ،ريثما تتو�ضح معامل
التي ما زالت حتاذر الإقدام على مثل هذه اخلطوة
ّ
املرحلة داخلي ًا لناحية انتقال ال�سلطة فيها ،وخارجي ًا لناحية تبلور اخليارات الكربى يف
املنطقة.
❋ ثالثاً ،يراد لهذا االتفاق �أن يلقي بتبعاته النف�سية على معركة الوعي الدائرة يف مواجهة
حمور املقاومة ،حيث �سعت وت�سعى �آلة احلرب الإعالمية �إىل املبالغة يف تقدمي االتفاق
باعتباره حدث ًا تاريخي ًا وزلز ً
اال جيو�سيا�سي ًا �رضب ال�رشق الأو�سط ،و�أنه يعدل يف وزنه
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وت�أثريه اتفاق كامب دايفيد مع اجلانب امل�رصي يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،وذلك يف
حماولة للتعوي�ض عن الرتاجع امللحوظ يف الدور الأمريكي و�ضمور هيمنته وف�شل رهاناته
الأمنية والع�سكرية ،وف�شل �سيا�سة ال�ضغوط الق�صوى التي يتبناها يف مواجهة حمور املقاومة
من جهة ،واحلاجة �إىل انت�صارات وهمية تُعيد االتزان ملوازين القوى املختلة ،وفق ما
تك�شفت عنه وقائع امليدان من جهة �أخرى.
ّ
❋ رابعاً ،يراد لهذا االتفاق �أن ُيحدث تغيرياً جوهري ًا يف املعادلة الناظمة لأية عملية
تفاو�ضية مفرت�ضة بني العرب والكيان الإ�رسائيلي ،لت�صبح ال�سالم مقابل ال�سالم بعد �أن
كانت الأر�ض مقابل ال�سالم ،والتي كانت قد تب ّنتها املبادرة العربية يف العام .2002

النائب الأ�ستاذ محمد خواجة:
قدمتها القيادات العربية ال�سابقة،مثل
اخلطري يف مو�ضوع التطبيع �أن التربيرات التي ّ
ال�سادات والعاهل الأردين ،كانت �أن «�إ�رسائيل» دولة قوية وموجودة �شئنا �أم �أبينا ،وقد
حاربناها �أكرث من مرة ،وعلينا �أن نتعامل معها ككيان موجود.
يعط �رشعية لكيان �أمره واقع ،بل يعطي �رشعية تاريخية
واخلطري�أي�ض َا �أن العقل اخلليجي مل ِ
لهذا الكيان ،ويقول �إن لليهود حق تاريخي يف هذه املنطقة و�إنهم جزء من ن�سيجها ،و�إنه
كانت لديهم ممالك فيما م�ضى .هذا الكالم نابع من الإرادة الأمريكية ،واخلليجيون تب ّنوه
حفاظ ًا على عرو�شهم�.إن قطار التطبيع �سيبد�أ بال�سري بعد �أن كان جامداً ل�سنوات طويلة.
�أماردود الفعل على هذا االتفاق ،فكانت ردوداً بيانية فقط ،و�أنا ال �أتوقع حدوث
مظاهرات كبرية لرف�ض االتفاق  .بل يجب العمل على �إيجاد جبهة فعلية ومتما�سكة.
اجلدي من هذا االتفاق ،با�ستثناء الأخوة يف اجلهاد الإ�سالمي
و�أ�س�أل �:أين املوقف الإ�سالمي ّ
وحما�س.
�إن املطلوب هوموقف فل�سطيني حازم ،تكون ركيزته وحدة القوى الفل�سطينية.
كما يجب على ال�سلطة �أن ترتاجع عن كل ما فعلته من خالل التن�سيق الأمني والتن�سيق
ال�سيا�سي مع االحتالل  ،وعلى ال�سلطة �أن ترتاجع عن االتفاقات التي عقدتها مع الكيان
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ال�صهيوين ،مع الإقالع نهائي ًاعن الرهان على املفاو�ضات.
اليوم ،العديد من القيادات العربية تذهب باجتاه «�إ�رسائيل» حتت ذريعة �أن بع�ض قيادات
ال�شعب الفل�سطيني تتفاو�ض مع «�إ�رسائيل»  ،بالرغم من �أن الأغلبية ال�ساحقة ال تزال متبنية
خليار املقاومة وال ميكن �أن تتنازل عن فل�سطني .وبعد �أكرث من �سبعني عام ًا على وجود
مت�سك مطلق باحلقوق
هذا الكيان ،نرى رف�ض ًا كبرياً له يف ال�شارع الفل�سطيني ،يف ظل ّ
التاريخية امل�رشوعة وب�أر�ض فل�سطني.
و�أخرياً،هناك م�س�ؤولية على دول وقوى حمور املقاومة ،حيث ال يجب �أن تكتفي
بالبيانات ،ويجب �أن ت�صدر مواقف �صلبة جداً.

الدكتور �أنور �أبوطه:
�سوف � ّ
أركز حديثي حول االتفاق دون التو�سع يف ال�ش�أن ال�سيا�سي العام ،موجزاً
االتفاق بني الإمارات و»�إ�رسائيل» بعدة نقاط:
�أوالً :هذا االتفاق لي�س كما ي�شاع يف كثري من و�سائل الإعالم العربي مبثابة تطبيع
�إماراتي مع الكيان؛ بل هو بالتو�صيف الدقيق حتالف عربي� -إ�رسائيلي � -إقليمي جديد
�أكرث من كونه اتفاقية «�سالم» بني الإمارات و«�إ�رسائيل» .هو نظام حتالف جديد بني
م�ستبدين عرب وحمتلني �إ�رسائيليون؛ وهو ركيزة ترتيب �إقليمي قادم.
عراب «�إ�رسائيل»  .ويف م�س�ألة التوقيت
فالإمارات اليوم ت�ستقوي بـ«�إ�رسائيل» ،وهي ّ
�،إ�ضافة �إىل التوقيت اخلا�ص بانتخابات نوفمرب الأمريكية �أو التوقيت اخلا�ص مب�أزق نتنياهو
والتظاهرات واملحاكمات ،هناك توقيت �آخر هو امل�أزق الإماراتي؛ �أي مبعنى :ملاذا �أقدمت
الإمارات الآن على هذا االتفاق؟ وهذا ما ي�ؤكد لنا ب�أنه حتالف �أكرث منه جمرد معاهدة �سالم
�أو تطبيع.
�أوالً ،الإمارات تريد تعزيز دورها يف التعامل مع الإدارة الأمريكية ،لي�س فقط �إدارة
ترامب بل الإدارة القادمة �أي�ض ًا .وهي يف عالقتها مع ترامب ا�ستعدت �أو�ساط من CIA
ومن البنتاغون يف �أكرث من ملف� ،سواء فيما يخ�ص ملف قطر �أو �ساحات اال�شتباك الأخرى
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التي خلقتها الإمارات.
�إن ذهاب ترامب من البيت الأبي�ض قد ي�سبب م�أزق ًا للإمارات يف �إطارعالقاتها الوثيقة
حت�صن نف�سها يف مرحلة ما بعد ترامب .ولن
مع الإدارة الأمريكية .لذلك هي تريد �أن ّ
ت�ستطيع حتقيق ذلك �إال باتفاق «�سالم» مع الكيان .
�أي�ض ًا ،الإمارات تريد �أن حتتفظ بدور م�ؤ ّثر يف املنطقة والإقليم .فهي فتحت معارك يف
اليمن ويف ليبيا؛ وهي ت�ساند �أنظمة اال�ستبداد واالنقالبات (كاالنقالب الأخري يف مايل)،
مع متكني �سلطة الع�سكر ،و�إجها�ض �أي حماولة لإحداث حتول دميقراطي ،ميكن �أن ت�شكل
�أمنوذج ًا لل�شعوب العربية يف التحرر والتنمية والإ�صالح .فالنظام الإماراتي ال يعتا�ش �إال
على كونه �إمارة ا�ستبدادية ال دميقراطية متحالفة مع الغرب و�أمريكا.
وهذا االتفاق هو لال�ستقواء ب�إ�رسائيل يف مواجهة الثورات العربية ،ولإ�سقاط �أي حماولة
ت�ؤدي �إىل حترر هذه ال�شعوب وفر�ض �أنظمة دميقراطية.
�إن الإمارات تعاين اليوم من ف�شل يف اليمن ،ومن ف�شل يف احتالل طرابل�س .وهي
تعاين �أي�ض ًا لي�س فقط من ف�شل دعم االنقالب يف تركيا ،بل لأنها �ستكون يف م�أزق �إذا
ما حتولت العالقات الرتكية  -الإماراتية �إىل حالة احرتاب حقيقي؛ وهناك تهديد تركي
للإمارات من �أعلى هرم ال�سلطة ال�سيا�سية� ،أي من قبل �أردوغان.
فال�رصاع الرتكي -الإماراتي �أ�صبح مك�شوف ًا .كما �أن الإمارات ف�شلت يف ح�صار قطر.
�إذاً ،الإمارات ف�شلت يف كل امل�شاريع التي طرحتها يف املنطقة ؛ حتى �أنها �آخفقت يف
مواجهة الإ�سالم ال�سيا�سي الذي ال يزال ي�شكل تهديداً للأنظمة امل�ستبدة.
�أمام هذا الواقع كان املطلوب من الإمارات �أن تبحث عن حليف �إقليمي .وال يوجد
حليف �إقليمي �أمامها�أقوى من «�إ�رسائيل»  ،التي ميكن �أن ت�شكل للإمارات غطاء لدى
الإدارات الأمريكية� ،سواء الإدارة احلالية �أو الإدارة ما بعد ترامب.
ويف هذه املرحلة  ،ف�إن م�صائر ترامب ونتنياهو وحممد بن �سلمان باتت مرتبطة متام ًا.
التنبه لها ،وهي ا�ستحواذ الإمارات على املوانئ يف البحر
طبع ًا ،هناك نقطة يجب ّ
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الأحمر �أو جلهة ال�صومال .فهي تريد �أن تخلق �رشاكة مع «�إ�رسائيل» يف املحافظة على �أمن
امل�ضائق يف البحر الأحمر.
والنقطة الأخرية يف هذا امللف هي املو�ضوع الإيراين.
مع �أن �إيران تبعث دائم ًا بر�سائل تطمني �إىل اخلليج ،تقول فيها �إن الأمن الإيراين -
اخلليجي هو �أمن م�شرتك،ف�إن الإمارات تتخوف من �أن تت�رضر يف ظل �أي �رصاع �أمريكي
 �إيراين �أو �إيراين � -سعودي؛ لذلك هي تريد م�ساعدة حليف ميكن �أن يردع �إيران،ح�سب اعتقادها.
�أما بالن�سبة لت�أثري هذا التحالف على ال�رصاع الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني ،فمن املعلوم �أن
«�إ�رسائيل» ال تريد �أي حل حقيقي للق�ضية الفل�سطينية ،بل تريد فر�ض احلل الإ�رسائيلي
�أوالر�ؤية الإ�رسائيلية ،التي متثلت �أخرياً يف «�صفقة القرن» وم�رشوع ال�ضم لل�ضفة الغربية
املحتلة.
�إن االتفاق الإ�رسائيلي -الإماراتي غري معني بالق�ضية الفل�سطينية ،وهو مل ي�أت على
لذر الرماد يف العيون� .إذاً ،مل يعد مدخل العالقات العربية -
ذكر ت�أجيل خطة ال�ضم �إال ّ
طي هذه الق�ضية .كما �أنه
الإ�رسائيلية هي الق�ضية الفل�سطينية؛ وهذا االتفاق يعلن لأول مرة ّ
يدعم اليمني الإ�رسائيلي الذي ال يقبل بتقدمي �أي تنازالت للفل�سطينيني.
كما طوى االتفاق ق�صة املبادرة العربية والأر�ض مقابل ال�سالم .الآن هناك ال�سالم
مقابل ال�سالم؛ �أي منطق القوة ولي�س منطق العدالة (نتنياهو يف كتابه حتت ال�شم�س يقول
�إن العرب ال ي�أتون �إال بالعني احلمرة)؛ وامل�س�ألة لي�ست م�س�ألة �أخالقية وال م�س�ألة عدالة
قانونية.
واليوم ،هذا االتفاق يعلن لأول مرةب�أن امل�س�ألة الفل�سطينية مل تعد �أحد املحددات يف
العالقات العربية -الإ�رسائيلية.
�أخرياً� ،أود �أن �أ�شري �إىل نقطة خطرية يف االتفاق ب�أنه ال ي�شكل دعم ًا لـ«�إ�رسائيل» ،و�إمنا
هو دعم لأ�سو�أ نظرية مهيمنة داخل الكيان� ،أي نظرية اليمني ( التيار اليميني الذي يقول
ب�أنه يجب عدم تقدمي �أي تنازل للفل�سطينيني).
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الدكتور عبد الملك �سكريّة:
كما هو معروف ،ف�إن عالقات التطبيع قدمية بني الإمارات والكيان ال�صهيوين؛تبادل

وفود ووزراء يف منا�سبات خمتلفة .واليوم هناك لقاءات بني كبار امل�س�ؤولني بالعلن ،بعد
�سنني من التطبيع بال�رس الذي كان قائم ًا على قدم و�ساق ،حيث كانت تتح�رض الظروف

للو�صول �إىل هذا االتفاق ،الذي ي�صفه البع�ض ب�أنه اتفاق �سالم ،والبع�ض الآخر ي�صفه
بال�سالم مقابل ال�سالم؛ و�أنا �أريد �أن �أ�صفه باتفاق اال�ست�سالم مقابل ال �شيء.فالإمارات
كيان عادي وه�ش؛ عدد �سكان قليل ،موارد طاقة ونفط هائلة ،ووفرة مالية �ضخمة ،ترتكز

خا�صة يف �إمارة �أبو ظبي؛ والإمارات الأخرى تتفاوت �أو�ضاعها بني متو�سطة مثل دبي،

وفقرية مثل الفجرية وعجمان ورا�س اخليمة؛ وهذه نقطة يجب �أن ننتبه �إليها ونحاول
درا�ستها �أكرث ،لأنني كما �أعلم �شخ�صي ًا �أن هناك ح�سا�سية كبرية بني كل �إمارة و�إمارة،
وخا�صة من ِقبل الإمارات الفقرية اجتاه الإمارات الغنية ،وحتديداً �أبو ظبي ودبي.

الإمارات الأخرى ميكن التحاور معها ،وا�ست�صدار مواقف خمتلفة منها (مثل �إمارة

ال�شارقة التي كانت تتغنى ب�أنها مدينة عربية وم�سلمة ومنا�رصة للق�ضية الفل�سطينية)؛ وهي

تتميز عن دبي ،مع �أنهما متال�صقتان .وهذا يعني �أن م�س�ألة درا�سة التناق�ضات داخل
الإمارات يجب �أن توىل اهتمام ًا خا�ص ًا .هذه نقطة.
النقطة الثانية :ال�سالم يجب �أن يكون بني دول قوية؛ ولكن عندما يكون بني كيان قوي

كالكيان ال�صهيوين وبني دولة ه�شة �أو حاكم مثل حاكم الإمارات ،الذي هو حاكم �أبو
ظبي �أكرث من بقية الإمارات؛ طبع ًا اال�ستقواء بالعدو يكون جزء من �أي اتفاق.
وعمل له غ�سل دماغ كي يتوىل احلكم
فحاكم الإمارات مت ت�أهيله منذ نعومة �أظفارهُ ،
وين�شىء هذه الدولة .و�أي�ض ًا ،هناك املناف�سة بني بع�ض الدول العربية حول َمن يكون له
الدور الأبرز على ال�ساحة؛ هل هو حممد بن �سلمان �أو ابن زايد �أوحاكم قطر ...هناك

مناف�سة ،والعرب يهمهم ر�ضا �أمريكا قبل �أي �شيء �آخر ،وهي التي قالت بكل و�ضوح :
الطريق �إىل �أمريكا متر عرب تل �أبيب؛ �أي �أن ك�سب ر�ضا «�إ�رسائيل» هو املدخل �إىل �أمريكا.
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�إذاً ،يف اخلليج عائالت وم�شيخات تهمها عرو�شها فقط ،وهي م�ستعدة لبيع نف�سها �إىل

ال�شيطان .وترى م�صلحتها اليوم يف مواجهة �إيران وحمور املقاومة .لكن �إذا ن�شبت حرب
 ،ف�إن �أول من �سيدفع الثمن هو الإمارات ،ب�سبب موقعها اجلغرايف وه�شا�شة مكوناتها؛

وهنا تربز �أهمية القواعد الع�سكرية الأجنبية وم�س�ألة �رشاء الأ�سلحة يف احل�سابات
اخلليجية .وتتواتر تقارير حول خلفيات االتفاق الذي ح�صل ،ب�أن هناك �صفقة �أ�سلحة بني

الإمارات و�أمريكا بع�رشات مليارات الدوالرات ،مبا فيها من فوائد هائلة بالن�سبة للأمريكي
وللإ�رسائيلي ،مقابل خ�سائر كربى �ستتكبدها الإمارات نف�سها والق�ضية الفل�سطينية ،التي

باتت بحاجة �إىل انتفا�ضة جديدة .فالو�ضع الفل�سطيني يف مرحلة ما بعد اتفاق �أو�سلو� ،أي

بعد م�ضي � 27سنة،يتطلب من كل فل�سطيني يف الداخل �أو اخلارج ب�أن يح�سم �أمره ،وملرة

�أخرية ،ب�أن ال�سالم انتهى و�أن املفاو�ضات مل ت� ِأت �إال بالكوارث� ،إن كان على ال�صعيد

الفل�سطيني �أو على ال�صعيد العربي.

بخ�صو�ص التطبيع الذي ح�صل يف منت�صف الت�سعينيات ،بعد توقيع اتفاق �أو�سلو،

كانت الذريعة ب�أننا لن نكون ملكيني �أكرث من امللك ،ونحن نريد التفتي�ش عن م�صاحلنا؛
ي�صوب البو�صلة،
لكن اليوم �آن الأوان للفل�سطيني �أن يح�سم �أمره ،لأن موقفه هو الذي ّ

ي�صوب احلالة العربية،
وذلك بالعودة �إىل البدايات (ميثاق منظمة التحرير)؛ وكذلك هو ّ
حيث تتوق �شعوبنا العربية والإ�سالمية �إىل من يوجهها ب�شكل �صحيح ،وهي دائم ًا تنظر

�إىل املوقف الفل�سطيني الذي يح�سم الأمور.وحينها� ،إما يرجع الزخم العربي الحت�ضان
ق�ضية فل�سطني� ،أو ينت�رش الي�أ�س والإحباط كما ح�صل بعد اتفاق �أو�سلو.

�إن العالقات بني الإمارات والكيان ال�صهيوين قائمة على كل ال�صعد منذ عقود؛ فليكن
هذا الواقع علني ًا �أف�ضل من �أن يبقى �رساً ،وليتحمل حاكم الإمارات امل�س�ؤولية ،وكذلك
القيادة الفل�سطينية بكل ف�صائلها؛ و�شعوبنا العربية �أي�ض ًا تتحمل امل�س�ؤولية؛�إن على اجلميع

حتديد املوقف وح�سم القرار ،والرد على هذا الإنذار اخلطري.

فما �أقدم عليه حاكم الإمارات مبثابة �إنذار خطري لنا ،حيث مل تعد امل�س�ألة فيها خجل �أو
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خوف� .سابق ًا كان احلاكم العربي يعد للألف �إذا �أراد االلتقاء مع الإ�رسائيلي خوف ًا من ردة
فعل املنظمات الفدائية (الت�صفيات) يف ال�ستينيات وال�سبعينيات .الآن زال هذا اخلوف،
و�أ�صبحت الأمور �أ�سهل؛ وهذا حتول بحاجة لنقا�ش م�ستقل.
آت .فكما يعلم اجلميع ،هناك �أكرث من نظام
لذا علينا �أن نفتح �أعيننا ونرتقب ما هو � ٍ
عربي بانتظار الإ�شارة( :تلفون من ترامب) يقول للبحرين «نحن بحاجة التفاق» فيطلع
حاكم البحرين ويعلن ...كذلك الأمر بالن�سبة لل�سودان وغريها ...الق�صة رهن بالتوقيت
ح�سب م�صلحة ترامب االنتخابية واالقت�صادية وغريها؛ وكذلك ح�سب م�صلحة نتنياهو
االنتخابية ،والذي قد يواجه انتخابات قريبة (وهذا ما ي�ؤكده د� .إ�سماعيل)� .إذاً ،الفرز
�رضوري يف هذه اللحظة التاريخية ملعرفة َمن مع فل�سطني ومن يت�آمر عليها .وحتديد املوقف
ب�شكل �صحيح هو الأمر الأهم ،لأنه ي�أخذنا �إىل املكان ال�صحيح ،ويجعل املواجهة مع
الأعداء �شاملة.

الدكتور عبا�س �إ�سماعيل:
موقف نتنياهو من االتفاق مع الإمارات عبرّ عنه من خالل عدة ت�رصيحات �أدىل بها،
والتي ميكن اخت�صارها ب�أن نتنياهو اعترب «�أننا �أمام �إحالل ل�سالم ر�سمي وكامل (جتاري
– اقت�صادي – �أمني – تكنولوجي ، »)...و�أن االتفاق هو معاهدة �سالم تاريخية ،وهي
تختلف عن غريها من املعاهدات يف مبد�أين هما :ال�سالم مقابل ال�سالم ،وال�سالم من
منطلق القوة .وهذه املعاهدة �أ�سقطت كلي ًا االعتقاد ب�أن «ال�سالم» الإ�رسائيلي مع �أي دولة
روج له
مير من البوابة الفل�سطينية .وهذا هو املنطق اليميني الذي لطاملا ّ
عربية يجب �أن ّ
نتنياهو.
وبالن�سبة لنتنياهو ،ف�إن هذه املعاهدة �أدخلت تغيرياً جذري ًا على مكانة كيانه يف ال�رشق
وحولته من عدو �إىل حليف ا�سرتاتيجي بنظر الكثريين.
الأو�سطّ ،

كذلك ،هذه االتفاقية مل ترتّب على «�إ�رسائيل» دفع �أي ثمن �أو االن�سحاب من مرت
واحد .وهي مل ت�شطب ما ي�سمى فر�ض ال�سيادة الإ�رسائيلية على امل�ستوطنات يف ال�ضفة
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�صاف لـ«�إ�رسائيل» ولنتنياهو.
الغربية .و هذا مبثابة ربح
ٍ
يف املقابل ،هناك مالحظتان �أ�سا�سيتان على االتفاق مع الإمارات يف «�إ�رسائيل» .
فرواية نتنياهو عن ال�سالم مقابل ال�سالم كانت حولها عالمات ا�ستفهام مبعادلتني؛ �إما
ال�سالم مقابل ال�ضم ،و�إما ال�سالم مقابل ال�سالح.
امل�شكلة بالن�سبة لنتنياهو تكمن يف التيارات اليمينية املتطرفة ،حيث كان لديه وعد
انتخابي �أن ال�ضم �أمر حتمي .لذلك برز موقف مييني معار�ض لالتفاقية �إذا كان ثمنها
ال�ضم ،خا�صة �أن العالقات بني «�إ�رسائيل» والإمارات قائمة ،فلماذا يدفعون ثمن ًا ل�شيء
موجود؟
النقطة الثانية هي احلديث عن �أن الإمارات �سوف حت�صل مقابل االتفاق على �صفقات
م�س ًا بالتفوق
�أ�سلحة متطورة( مبا فيها  )F35؛وهذا يعد بالن�سبة لكثري من الإ�رسائيليني ّ
�سموا هذه ال�صفقة بال�سالم مقابل ال�سالح.
النوعي الإ�رسائيلي .لذلك خ�صوم نتنياهو ّ

�إذاً ،ثمن االتفاق مع الإمارات هوح�صولها على �أ�سلحة �أمريكية متطورة �سبق و�أن
طالبت بها يف �أكرث من منا�سبة.
وبالتايل هذا املو�ضوع �أحدث �سجا ًال كبرياً يف «�إ�رسائيل»  ،خا�صة �أن نتنياهو ذهب �إىل
االتفاق مع الإمارات من دون �إ�رشاك حلفائه يف االئتالف ،ومن دون ا�ست�شارة امل�ؤ�س�سة
الأمنية التي لها عالقة مبراقبة �صفقات ال�سالح مع الدول العربية.
ويف موقف دفاعي لنتنياهو منذ يومني ،قال �إنه مل يتنازل عن ال�ضم ومل يوافق على
م�س�ألة ال�سالح .فال�ضم ح�سا�س بالن�سبة لنتنياهو يف بيئته اليمينية ،وال�سالح ح�سا�س فيما
مي�س �صورته الأمنية.
وقد �شهدنا كبا�ش ًا حامي ًا جداً يف الداخل الإ�رسائيلي� ،إ�ضافة �إىل ا�ستغالل بيني غانت�س
الفر�صة للت�صويب على نتنياهو واملزايدة عليه يف املو�ضوع الأمني.
لكن ميكننا �أن نقول �إن هذا االتفاق ُيعد انت�صاراً لنتنياهو ،وهو �إجناز جديد ُي�سجل
يدعي اليوم �أنه �صنع ال�سالم دون دفع �أي ثمن ،خالف ًا لرابني
على ا�سمه .ونتنياهو ميكنه �أن ّ
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وبيغن؛ فاالتفاق مل يت�ضمن �أي بند حول االعرتاف بالدولة الفل�سطينية .وكان وا�ضح ًا

الدور الكبري لرئي�س املو�ساد يف �صياغة بنوده .وبالت�أكيد،ف�إن هذا االتفاق فتح الباب على

م�رصاعيه �أمام الدول العربية الأخرى؛ وت�أجيل ال�ضم لل�ضفة الغربية�-إن ح�صل� -سوف

يوفّر فر�صة للتفرغ ملواجهة التحديات التي تواجه»�إ�رسائيل»� ،سواء على جبهة غزة� ،أو
اجلبهة ال�شمالية(مع لبنان).

والنقطة الأكرث �أهمية بالن�سبة لإ�رسائيل ككيان ،هي �أن االتفاق مع الإمارات �أعطاها

نقطة جديدة يف �سجل امل�رشوعية!

�أخرياً ،وحول ما �إذا كان هذا االتفاق قاب ً
ال لل�رصف يف املعركة االنتخابية الإ�رسائيلية،
ف�إنه ال يوجد جواب حتى الآن ،حيث مل ي�ضف هذا االتفاق لنتنياهو �شيئ ًا يف البعد
االنتخابي.

�إن �آخر ا�ستطالعات الر�أي التي �صدرت اليوم تثبت ذلك  ،حيث مل ي�ضف االتفاق
�صوت ًا واحداً لنتنياهو يف الو�سط والي�سار ،بل هوخ�سرّ ه �أ�صوات ًا يف اليمني.
فمع�سكر الو�سط والي�سار �ضد نتنياهو� ،سواء وقّع اتفاق ًا �أو مل يوقّع .ومع�سكر اليمني

يعترب �أن االتفاق �إذا �شمل م�س�ألة ال�ضم فهو يعد خ�سارة.

لذلك من املُبكر القول �إن االتفاق مع الإمارات �سوف ُي�رصف انتخابي ًا ل�صالح نتنياهو.

الدكتور فتحي كليب:
بداية ،هناك العديد من الدول العربية التي تتبادل الزيارات ال�سيا�سية والأمنية والثقافية

مع «�إ�رسائيل» ،والتي مل تعلن عن �أي

اتفاق معها ،مثل :عمان ،قطر ،واملغرب.
وهنا �أنا �أتفق مع الدكتور �أنور �أبوطه يف �أن هذا االتفاق لي�س اتفاق تطبيع ،بل هو

اتفاق ثنائي يطال كل �أوجه احلياة بني الإمارات والكيان الإ�رسائيلي .وهو حتالف �سيا�سي
بكل ت�أكيد ،ولي�س بعيداً من �أن يكون حتالف ًا ع�سكري ًا �أي�ض ًا ،خا�صة يف ظل اخلطر الذي
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مت اخرتاعه ،وهو �إيران؛ مبعنى �أن اخلطر الأ�سا�سي هو �إيران ،ولي�س التهديد الذي ي�شكله
الكيان الإ�رسائيلي على ما كان ي�سمى بالأمن القومي العربي.

يف ال�سابق ،اعتقد الأمريكي �أن توقيع اتفاق مع الفل�سطينيني من �ش�أنه �أن ي�سحب

الذرائع من يد العرب ويجعلهم ي�أتون حتت عنوان «نقبل ما يقبل به الفل�سطينيون»؛ وهذا

ما ح�صل عندما مت ال�ضغط من �أجل فك ما كان ي�سمى «تالزم وترابط م�سارات احلل

العربي»  .وعندما انطلقت عملية املفاو�ضات كان هذا هو العنوان الذي تتحدث به القمم
العربية� ،أي «ترابط م�سارات احلل العربي» .لكن عندما مت التوقيع على اتفاق �أو�سلو �سقط
هذا العنوان نهائي ًا.
�إن االتفاق الإ�رسائيلي -الإماراتي الأخري ال يتعلق بالإمارات فقط ،بل يتعلق بالإقليم

ب�شكل عام ،وعلى قاعدة ا�ستخدام الدول العربية لتحقيق مكا�سب منها.

لكن ال �أعتقد �أن هذا االتفاق يخدم الإدارة الأمريكية احلالية كثرياً يف االنتخابات

املقبلة .وما ميكن �أن يخدمها هو جزء من اتفاق مفرت�ض مع �إيران .لذلك �إيران هي �أحد

الأطراف امل�ستهدفة بعد فل�سطني ،من االتفاق الإ�رسائيلي  -الإماراتي.

وهذا االتفاق هو ترجمة لل�شق العربي من «�صفقة القرن»  .و�صحيح �أن تلك ال�صفقة
فيها �شق فل�سطيني نعرفه جميع ًا ،لكن �أي�ض ًا هناك �شق عربي ترجمته «ور�شة املنامة»

التي مل تكن ور�شة تهتم باالقت�صاد فقط؛لأنه باالقت�صاد لن ي�ستطيعوا حتقيق �شيء ،ولكن
ي�ستطيعون حتقيق ما يريدون من خالل التطبيع.

وهذا االتفاق يقوم على ر�ؤية �شاملة للكثري من الأمور .وهو ي�شكل اعرتاف ًا �إماراتي ًا

بالرواية الإ�رسائيلية لل�رصاع العربي -الإ�رسائيلي.

�إن االتفاق املذكور �أ�شبه بر�سالة اعتذار عن � 70سنة من الن�ضال ،حتى لو �أن الإمارات

لي�ست من دول الطوق؛ لأنه عندما تت�ساقط الدول العربية ك�أوراق اخلريف ،واحدة تلو

الأخرى ،فمعنى ذلك يف العقلية الإ�رسائيلية �أن �إ�رسائيل بقيت �صامدة على موقفها منذ
النكبة وحتى الآن ،ومل تغري مواقفها� ،إمنا الذي يغري هو العربي.
�شتاء 1442 - 2021هـ ـ العدد 69

107

حلقة نقا�ش خا�صة حول االتفاق الإماراتي  -الإ�رسائيلي

درا�سات باحث

لقد بد�أنا مبفاو�ضات مدريد والأر�ض مقابل ال�سالم ،ثم انتقلنا �إىل القمة العربية ومبادرة
ال�سالم والتطبيع مقابل ال�سالم.
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن املراهنة على ال�شعوب العربية ال ميكن �أن ت�ستقيم �إذا مل تكن
نقطة االرتكاز فل�سطينية .و�أنا �أدعو العرب �إىل �أن يقبلوا مبا قبل به الفل�سطينيون؛ فال�شعب
الفل�سطيني بجميع �أطيافه يرف�ض �صفقة القرن وخطة ال�ضم .و�إذا كانت الذريعة هي اتفاق
�أو�سلو ،فليلغَ هذا االتفاق ب�شكل ر�سمي؛ لكن �أنا �أجزم �أن امل�سار الذي ت�سري عليه ال�سلطة
الفل�سطينية يف الوقت الراهن لن ي�ؤدي �إىل �إلغاء �أو�سلو ،حيث ال تزال الفئات امل�ستفيدة من
هذا االتفاق �أقوى من الأطراف التي تدعو �إىل �إلغائه.

ففي التا�سع ع�رش من �أيار املا�ضي اتخذت ال�سلطة قراراً بوقف العمل باالتفاقات مع
االحتالل .لكن منذ �أيار وحتى الآن مل تتخذ هذه ال�سلطة خطوة واحدة تُرتجم فيها هذا
القرار .لذلك نحن كفل�سطينيني ندعو �إىل �أن يكون املوقف الفل�سطيني ال�صلب واملوحد
هو الأر�ضية للمراكمة عليه ،على امل�ستوى العربي وعلى امل�ستوى الدويل.

المناق�شات:
 الدكتور يو�سف ن�صراهلل:ال يخفى �أن االتفاق الإ�رسائيلي  -الإماراتي يندرج �ضمن ال�سعي الأمريكي احلثيث �إىل
ت�أ�سي�س �أوت�شكيل جبهة يف مواجهة �إيران ،ت�ضم «�إ�رسائيل» والدول اخلليجية التي ت�سمى
«عرب االعتدال» .لكن الإ�رسائيلي تتم ّلكه جملة من الهواج�س ،منها �أن هذه اجلبهة
املفرت�ضة تتنازعها جملة من اخلالفات ،مثل اخلالف بني ال�سعودية وقطر ،واخلالف بني
ال�سعودية والكويت ،ومدى قدرة جبهة مفككة على مواجهة حمور املقاومة املوحد.
وعليه ،ف�إن املبالغة يف ت�صوير االتفاق ب�أنه يدفع باجتاه ت�أ�سي�س حتالف ع�سكري حتتاج
�إىل �شيء من الدقة ،لأن هذا االتفاق لن يغري يف معادالت القوة على الأر�ض .فالإماراتي،
مبوازاة �سعيه �إىل �إبرام اتفاق مع الإ�رسائيلي ،كان ي�سعى �إىل حت�سني عالقاته مع اجلانب
الإيراين ومع اجلانب ال�سوري.
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�إن الهاج�س الوجودي عند الإماراتي قائم ،وهو يحاول �أن ُيقيم �شبكة �أمان �إقليمية مبا
حميداً عن كل الإ�شكاالت وال�رصاعات والنزاعات القادمة .لذلك هذا االتفاق
ُيبقي عليه ّ

له حموالت متعددة؛ لكن �أ�ستبعد احلمولة الأمنية الع�سكرية ،و�أن تكون الإمارات جزء

من حالة ا�صطفاف حاد يف مواجهة حمور املقاومة.

ففي اللقاءات الإيرانية -الإماراتية التي كانت جتري ،كان الإماراتي يبدي خ�شيته من

�أن يدفع الثمن �إذا ح�صلت حرب �إيرانية� -أمريكية ،وكان جواب الإيراين :من حقك �أن
تخاف.

لذلك ي�أتي هذا االتفاق �ضمن حماولة �إماراتية لبناء �أو�سع �شبكة �أمان من الدول امل�ؤثرة
يف املنطقة ،مبا ُيبقي على العر�ش �أواحلكم الإماراتي قائم ًا.

 الدكتور �أنور �أبوطه:فيما يخ�ص االتفاق الإماراتي  -الإ�رسائيلي ،ومبا ال يقبل ال�شك� ،أنه �سيغ�ضب �إيران
لأنها لن تقبل ب�أن ي�صبح الإ�رسائيلي جاراً لها .والإمارات لي�ست من القوة وال�سيادة واحلرية

مبا يجعل من ح�ضور «�إ�رسائيل» يف الإمارات وقف ًا على �سفري �أو قن�صل؛ وهذا يعني �أنها
�أ�صبحت بالفعل جارة �إيران .ويف املقابل ،الإمارات تطلب من �إيران ،يف حال ن�شوب �أي

�رصاع بني �إيران و�أمريكا �أو بني �إيران و»�إ�رسائيل» ،ب�أن ت�ضمن حيادها!

�أما يف مو�ضوع تركيا ،فمنذ زمن ال�شاه كان الإ�رسائيليون والأمريكيون يحاولون

حما�رصة العامل العربي ب (احلزام الإ�سالمي).

وهناك مقالة ل�صحايف �إ�رسائيلي يتكلم فيها عن حتول يف املوقف الرتكي باجتاه املوقف

الإيراين.

المعنى ال�سيا�سي:
�-أكرث دولة لديها اتفاقات �أمنية وع�سكرية واقت�صادية وتدريب و�سياحة وتعليم مع

«�إ�رسائيل» هي تركيا ،ولكنها جممدة منذ �أكرث من ع�رش �سنوات وغري فعالة.
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ال�سفري الرتكي يف «�إ�رسائيل» هو �سفري الناتو.ت�أثري «احلرب» القائمة بني تركيا وفرن�سا ،وبني تركيا واليونان.فرن�سا حتارب تركيا يف ليبيا ،وكذلك حتاربها يف �أذربيجان – �أرمينيا؛ والآن يف املتو�سط
ويف لبنان (ح�ضور فرن�سا يف لبنان ،يف جزء منه ،هو ملحا�رصة تركيا يف �رشق املتو�سط).
ويجب �أن نلحظ ب�أنه كلما كان الرتكي �أقرب �إلينا ،ولو ب�شكل حمدود،يكون �أف�ضل من
و�ضعه يف احل�ضن الإ�رسائيلي والأوروبي.
�إن املوقف الرتكي ال�سلبي من االتفاق الإماراتي مع الكيان ال�صهيوين كان �إيجابي ًا،
بالرغم من �أنه لي�س كافي ًا؛ ولكن ميكن التفاعل معه.
فل�سطيني ًا :الرهان هو على ال�صف الفل�سطيني املوحد ،الذي با�ستطاعته �إجها�ض كل
االتفاقات اخليانية .وقد ح�صلت �أخرياً اجتماعات بيننا وبني حما�س والرئي�س حممود
عبا�س لتثبيت املوقف الراف�ض يف مواجهة االتفاق.
ويبقى ال�س�ؤال :هل �سيحدث هذا االتفاق حتو ًال دراماتيكي ًا يف املنطقة؟ باعتقادي كال؛
وال�سبب هو ف�شل الأمريكي والإ�رسائيلي يف ال�سيطرة على هذه املنطقة ،مقابل انت�صارات
كبرية ملحور املقاومة يف �أكرث من موقع.

 النائب محمد خواجة:اخلطري يف االتفاق �أن اخلطاب اخلليجي اجلديد قد ذهب باجتاه تبنى الرواية التوراتية
اليهودية ،ب�أن الإ�رسائيليني هم جزء �أ�سا�سي من هذه املنطقة امل�رشقية ،و�أنهم كانت لديهم
ممالك فيها ،و�أن ما يوجد حالي ًا هو امتداد للتاريخ!
�إن املطلوب اليوم هو متا�سك املوقف الفل�سطيني ،واالتفاق على �أن التفاو�ض مع العدو
ال يفيد ،و�أن املقاومة هي ال�سالح الأجنع لتحرير الأر�ض واملقد�سات.

 الدكتور عبا�س �إ�سماعيل:ح�صلته «�إ�رسائيل»
ما �سوف حتققه الإمارات من هذا االتفاق هو تعزيز بقائها ،مقابل ما ّ
حول تعزيز م�رشوعيتها .هاتان هما النقطتان املتبادلتان بني الطرفني؛ �أي البقاء مقابل
امل�رشوعية ،ولي�س �سالم مقابل �سالم ،وال �سالم مقابل �ضم ،وال �سالم مقابل �سالح.
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درا�سات باحث

 الدكتور عبد الملك �سكرية:ال�رصاع مع امل�رشوع اال�ستعماري ال�صهيوين عمره  100عام؛ ويف الوقت نف�سه
ال�شعوب هي يف حالة حرب؛ حرب نف�سية ،حرب ذكية وحرب ناعمة ،غايتها طحن
الإرادة واحتالل العقول وغ�سل الأدمغة وزرع الي�أ�س والإحباط يف الأجيال ،حتى ت�صل
�إىل مرحلة التعب والإنهاك وال تُبدي ردة الفعل املطلوبة.
تعم العامل العربي� .أما اليوم ،فلم نعد
يف اخلم�سينات وال�ستينات كانت املظاهرات ّ
يطوق �إرادة
نرى هذه املظاهرات .فبعد  100عام من احلرب النف�سية ،ا�ستطاع العدو �أن ّ
الإن�سان يف جمتمعنا وبيتنا ،و�أن يخلق له �أولويات بعيداً عن الق�ضية الفل�سطينية.
كما �أن للأنظمة اال�ستبدادية الأمريكية دور �أ�سا�س يف التنفيذ ،من خالل �سيا�سات
اال�ستبداد والقمع وعدم القبول بت�أ�سي�س �أحزاب فاعلة ،بل جمرد �أحزاب فولكلورية ،حتى
و�صلنا �إىل املرحلة احلالية ،حيث ال وجود للقيادات والنخب والأحزاب القوية .واملطلوب
هو موقف فل�سطيني حازم ي�ستند �إىل ميثاق منظمة التحرير والكفاح امل�سلح واملقاومة.

 الدكتور فتحي كليب:بغ�ض النظر عن تو�صيف هذا االتفاق ،نحن متفقون على �أنه حقق اخرتاق ًا يف اخلا�رصة
ّ
العربية .وبالأم�س كان هناك ت�رسيب ُملفت من قبل احلكومة الإ�رسائيلية ،ب�أن االتفاق كان
جاهزاً منذ عام وكان ينتظر االنتخابات الإ�رسائيلية� .إذاً ،من وقّت �إعالن االتفاق لي�س
الإماراتي ،بل الإ�رسائيلي.
من هنا ،ف�إن �أي موقف راف�ض لهذا االتفاق يجب �أن نراكم عليه .و�إذا كنا نريد �أن
ننتقد موقف الإمارات ،فالأوىل �أن ننتقد الأردن التي وقّعت اتفاق ًا م�شابه ًا مع «�إ�رسائيل»،
وم�رص التي �سبقتها بتوقيع اتفاق مذل �أي�ض ًا مع «�إ�رسائيل».
واليوم ،هناك م�س�ؤولية كربى على احلركة ال�شعبية العربية لإبراز موقف عربي راف�ض ملا
ح�صل ،ومبا يدفع بالإمارات لتكون الأخرية التي تقوم باتفاق مع «�إ�رسائيل» .
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حلقة نقا�ش:
من اليمن حتى فل�سطين
ال للخيانة ال للتطبيع
بتاريخ ُ ،2020/10/1ع ِقدت حلقة نقا�ش خا�صة يف مركز باحث للدرا�سات
الفل�سطينية واال�سرتاتيجية ،حول �أبعاد وتداعيات م�سار التطبيع املت�سارع بني الكيان
ال�صهيوين وبع�ض الأنظمة العربية .وقد �شارك يف حلقة النقا�ش التي �أدارها الربوف�سور
يو�سف ن�رصاهلل ،كل من:
 الدكتور يو�سف ن�رصاهلل /رئي�س مركز باحث. الدكتور طالل عرتي�سي /باحث و�أ�ستاذ جامعي. الأ�ستاذ مروان عبد العال /م�س�ؤول اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف لبنان. الدكتور عبد امللك �سكرية /ع�ضو حملة مقاومة التطبيع مع «�إ�رسائيل» يف لبنان. الأ�ستاذ حميد رزق /مدير الربامج ال�سيا�سية يف قناة امل�سرية. الأ�ستاذ علي املحطوري /باحث ميني. الأ�ستاذ �أمني قمورية /كاتب و�إعالمي.مقدم ًا قراءة حتليلية
وقد افتتح حلقة النقا�ش مدير املركز ،الدكتور يو�سف ن�رصاهلل ّ ،
ن�صها:
عامة ،وهذا ّ

اجليد �أن نثبت ب�أن هذه االتفاقات املزعومة ،وهذا الت�صاعد املتدحرج مل�سار
بداية من ّ
التطبيع ،هو تظهري لواقع قائم �أكرث من كونه حدث ًا ت�أ�سي�سي ًا لواقع جديد .لذلك مل تكن
هذه االتفاقات خارج مدارالتوقع واالحتمال،وهي مل تكن �صادمة ومل تكن مفاجئة،
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ومل تكن م�ستهجنة ،بو�صفها تندرج يف ال�سياق «الطبيعي» للم�سار الذي �سلكه زعماء
هذه الدول .فالعالقات بني الكيان ال�صهيوين و�أنظمة خليجية كانت قائمة منذ زمن بعيد،
وجل ما حدث الآن هو �إ�شهار و�إعالن لهذه العالقات .وهذا يعني ب�شكل �أو ب�آخر �أن
عامل الوقت له �أهمية خا�صة ،لناحية متكني الرئي�س الأمريكي ترامب انتخابي ًا ،ومتكني
رئي�س وزراء الكيان نتنياهو �سيا�سي ًا.
والوا�ضح �أن البارومرت الذي يحكم خيارات ترامب هو احلملة االنتخابية .فهو
يتطلع �إىل �إجناز �سيا�سي خارجي ي�ستطيع ت�سييله داخلي ًا بعد ف�شل كل رهاناته يف مواجهة
�أزمات  :كورونا والو�ضع ال�صحي والركود االقت�صادي واالحتجاجات ال�شعبية على
خلفيات عن�رصية .وهو ي�سعى �إىل �إعادة جتميع �أوراق القوة اخلارجية لديه لتوظيفها ع�شية
االنتخابات مبا يحول دون متكن مناف�سه جو بايدن من الت�صويب على �صفر �إجنازات؛
وهذا ما جتلى يف ال�ضغط الأمريكي لدفع دول خليجية �إىل ال�سري يف م�سار التطبيع ،و�إىل
�إجناز �صفقة القرن ر�سمي ًا بينها وبني الكيان الإ�رسائيلي ،لإظهار �أن ترامب قد حقق ما مل
يحققه �أي رئي�س �أمريكي قبله .
ويف هذا ال�سياق ،يرى الأمريكي �أن ال�سيا�سة الرمادية التي كانت حاكمة يف املنطقة،
وخ�صو�ص ًا يف لبنان ،مل تعد �صاحلة للمرحلة احلالية ،و�أن عنوان هذه املرحلة يجب �أن
يكون الفرز واحل�سم .لذلك مور�ست �ضغوط هائلة على دول املنطقة لكي حت�سم خياراتها
وحتدد مواقفها ،وجتاهر دون مواربة يف حتالفاتها؛�إما باال�صطفاف والتمو�ضع يف حمور
التطبيع الذي تقوده وا�شنطن� ،أو اال�صطفاف يف مواجهة هذا املحور.
ولع ّله من املفارقة ب�أن هذا ال�ضغط قد �ألغى ال�سيا�سة التي تقوم على ثنائية الت�سوية-
املقاومة واملمانعة ،و�أدخل م�ساراً جديداً  .وخطورة هذا امل�سار ب�أنه ال عودة منه؛ �أي �أنه
بد �أن ينتهي باتفاقات «�سالم».
ال ّ

ال �شك �أن هذه االتفاقات امل�ش�ؤومة حتمل خماطر كبرية .فهي مت ّثل حتو ًال جيو�سيا�سي ًا
عميق ًا ،يتيح جعل وجود «�إ�رسائيل» يف املنطقة طبيعي ًا ،واالعرتاف بدورها الإقليمي
أومكون ًا طبيعي ًا يحظى مب�رشوعية من الدول العربية
ودجمها يف املحيط ،بحيث ت�صبح جزءاً �
ّ
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والإ�سالمية ،وي�سمح بتطبيع العالقات االقت�صادية بني اجلانبني وفق معادلة االقت�صاد
مقابل االقت�صاد؛ بحيث ي�ستثمر الإ�رسائيلي يف املال اخلليجي مبا يعزز اقت�صاد الكيان ،يف
املطبعون العرب من التطور التقني والتكنولوجي يف «�إ�رسائيل»! كما
مقابل �أن ي�ستفيد ّ
يفر�ض التطبيع امل�ش�ؤوم �أي�ض ًا جتاوز الق�ضية الفل�سطينية وتهمي�شها؛ فلم يعد حل امل�شكلة
الفل�سطينية ّ
ي�شكل مدخ ً
ال ملزم ًا لإقامة عالقات عربية مع الكيان الإ�رسائيلي؛ بل هو بات
ّ
ي�شكل �أداة ابتزاز للفل�سطينيني لدفعهم للقبول بال�رشوط الإ�رسائيلية� ،إذ يعتقد الإ�رسائيلي

�أن تطبيع العالقات مع عدد من الدول العربية و�إبرام اتفاقات «�سالم» معها من دون �إيجاد
قوته ،حيث يعزله من
حل للق�ضية الفل�سطينية ،من �ش�أنه �أن ينزع من الفل�سطيني �أهم �أوراق ّ
وي�سهل على «�إ�رسائيل» عملية ك�رسه وا�ستفراده وفر�ض �رشوط اال�ست�سالم
عمقه العربي
ّ
عليه .والأهم �أن هذه االتفاقات ت�أتي يف �سياق مقاربة �إدارة ترامب لكيفية مواجهة
ي�سمى حتالف
«التهديد» الإيراين الكبري ،لناحية �سعي هذه الإدارة منذ عام  2013لإن�شاء ما ّ
ال�رشق الأو�سط اال�سرتاتيجي ،والذي يراد له �أن ي�ضم الكيان وعدداً من الدول العربية
واخلليجية ،و�أن يتو�سل ح�رصاً خدمة الأهداف الأمريكية (مبعنى �أن الأمريكي يريد خف�ض
تورطه املبا�رش يف املنطقة)؛ وهذا يخدم ترامب انتخابي ًا من جهة ،ويخدم �أولوية اجتاه
ّ
وا�شنطن �إىل �رشق �آ�سيا من جهة ثانية .ومبوازاة هذا الهدف الأمريكي ،يتو�سل التحالف
حتقيق جملة من الأهداف امل�شرتكة ،ومن �أهمها �إعادة تعريف �أوحتديد م�صادر التهديد
يف املنطقة ،بحيث حت�رص ب�إيران وحلفائها؛ يعني مبنظومة املقاومة .كما حت�رص �أي�ض ًا برتكيا
واحلركات الإ�سالمية التي تدور يف فلكها (وهذه اجلزئية ن�ستفيد منها بالتكلم الحق ًا عن
كيفية مواجهة هذا امل�رشوع).
والهدف الثاين للتحالف هو الت�أثري على ال�سيا�سات الإقليمية لوا�شنطن ،بحيث ال
تتكرر جتربة باراك �أوباما الذي جتاوز حلفاءه يف املنطقة و�أبرم مع اجلانب الإيراين اتفاق ًا،
ك ّلنا نعرف مدى انزعاج الإ�رسائيلي وال�سعودي منه ومن �أوباما؛ وهما الآن مهجو�سان
ب�أن يذهب ترامب �إىل ما ذهب �إليه �أوباما.
املطبعة
الهدف الثالث ،وهو الأخطر :يقوم على حماولة ربط م�صائر وم�صري الأنظمة ّ
باحلكومة الإ�رسائيلية ،عربالتن�سيق والتعاون لإجها�ض �أي م�سعى تغيريي �أو�أي حتول
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دميقراطي قد ت�شهده املنطقة ،ورمبا يتهدد م�صري هذه الأنظمة.
الهدف الرابع :هو �أن يوفّر التطبيع القدرة لهذا التحالف على التدخل يف �ش�ؤون الدول
العربية الأخرى ،والت�أثري على �سيا�ساتها مل�صلحة التحالف.

ومن الأهداف �أي�ض ًا ،متديد نفوذ التحالف اجلديد وتعزيز �سيطرته على املعابر املائية،
من البحر املتو�سط والبحر الأحمر و�صو ًال �إىل اخلليج ،ال �سيما و�أن املوقع اجلغرايف لعدد
املطبعة يجعلها مم�سكة ب�أكرث من واجهة �ساحلية ا�سرتاتيجية ،ت�سمح يف حال
من الدول ّ
ا�ستفاد الأمريكي �أو الإ�رسائيلي منها مبراقبة التحركات البحرية لإيران.
�صحيح �أن هذه االتفاقات هي اتفاقات م�ش�ؤومة و�سيئة ،وهي تندرج يف �سياق ت�آمري
ي�ستهدف ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ورهن املنطقة للإرادة الأمريكية وامل�شيئة الإ�رسائيلية
؛لكن ثمة �إيجابية تتم ّثل يف �سقوط كثري من الأقنعة للأنظمة ،التي لطاملا ّ
تلطت واختب�أت
خلف عناوين مذهبية م�صطنعة ،لتربير عدائها للمقاومة وا�صطفافهايف مواجهتها.

و�أخرياً  ،ن�شري �إىل بع�ض ال�سبل التي ميكن �أن نواجه بها م�رشوع التطبيع � :أو ًال :الإفادة
من الكبا�ش ال�سعودي -الرتكي؛ ثاني ًا :ت�سليط ال�ضوء على حقيقة �أو واقع الأنظمة التي
�أبرمت تفاهمات واتفاقات مع الكيان الإ�رسائيلي ،لأن الدعاية التي ترافق عملية التطبيع
هي �أن العرب ذاهبون �إىل الوفرة والتمدين واحل�ضارة ،يف الوقت الذي لدينا منوذجان
(امل�رصي والأردين) معاك�سان (الف�ساد واالرتهان وغريها)؛ وامل�سار الثالث يكون عرب تعزيز
ثقافة �أو فكرة �أن املعركة ال تعني ال�شعب الفل�سطيني وحده (مقابل ال�رسدية يف االتفاقية
التي تقول بعدم امل�شاركة يف الأعمال الع�سكرية)؛ فهذه املعركة تعني كل ال�شعوب .تلك
الق�ضايا و�سواها من الق�ضايا الإ�شكالية هي ما �ستحاول هذه احللقة النقا�شية الإ�ضاءة عليها
والو�صول �إىل خال�صات ب�ش�أنها.
الدكتور طالل عتري�سي/باحث و�أ�ستاذ جامعي

هذا الأمر(التطبيع) لي�س �أمراً عادي ًا �أو ب�سيط ًا� .صحيح �أنه انتقل من الن�صف علنية �إىل
العلنية ،لأنه يف ال�سابق مل يكن �رسي ًا بالكامل .فمنذ �سنتني نحن ن�شهد ،ب�شكل علني،
توا�ص ً
ال �سيا�سي ًا وفني ًا و�إعالمي ًا بني «�إ�رسائيل» وبع�ض دول اخلليج؛ لكن اليوم مت االنتقال
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�إىل الإطار الر�سمي.
يف البداية ،يجب �أن نتفق على الت�سمية .فهل كلمة التطبيع منا�سبة؟ هذه م�س�ألة حتتاج
�إىل نقا�ش .ال �أعرف ما هو امل�صطلح املنا�سب؛ ولكن �أنا �أ�شعر �أنه يوجد �شيء �أخطر من
املطروح علن ًا.

تف�ضل الدكتور -ب�أن هناك ا�ستعجا ًال يف هذه العملية له عالقة
من الوا�ضح -كما ّ
بالظرف ال�سيا�سي :االنتخابات الأمريكية والإ�رسائيلية ؛هدية �إىل ترامب وهدية �إىل نتنياهو.
ولكن ماذا بعد انق�ضاء الظرف ال�سيا�سي يف الواليات املتحدة و»�إ�رسائيل»؟ هل �سيبقى؟ لن
يزول ؟لن يتغري؟ ما هي �آفاقه (هذا املعطى)؟
هذا الأمر يحتاج �إىل متابعة.وهنا �س�أثري عدة نقاط:
النقطة الأوىل :تنامي التغلغل الإ�رسائيلي يف املجتمع اخلليجي� ،سيا�سي ًا
واقت�صادي ًاو�إعالمي ًا،حيث �سن�شهد من الآن و�صاعداً ح�ضوراً �إ�رسائيلي ًا كبرياًيف امل�شهد
اخلليجي ،مثل :مناظرات تلفزيونية ،مقابالت يف الأ�سواق؛ وهذا يعني خلق وعي جديد،
بحيث ي�صبح الإ�رسائيلي موجوداً ب�شكل طبيعي يف املجتمع اخلليجي.
النقطة الثانية :التطبيع االقت�صادي ماذا يعني؟ ماذا �سي�شتغل الإ�رسائيلي يف اخلليج،
يف الإمارات وغريها ،وعلى �أي قواعد؟ كيف �سيبني ارتكازات جديدة له هناك؟ هذا
الأمر يحتاج �إىل ت�سليط ال�ضوء عليه للك�شف عن املخاطر املحتملة ،لأن الإ�رسائيلي �أذكى
من اخلليجي ولديه خربة �أكرب؛ وكذلك هو ميتلك القدرات التقنية يف �إدارة االقت�صاد
وال�سيطرة؛ فما هي التوقعات يف هذا املجال؟ هناك بعد اقت�صادي �أ�سا�سي؛ وكذلك البعد
بغ�ض النظر عن الظرف ال�سيا�سي؛ فهذا الظرف �سوف ينتهي بعد عدة �أ�شهر.
الأمني مهمّ ،
نحن �أمام معادلة جديدة ،حيث يت�شكل حتالف جديد ،ال نعرف �إىل �أي مدى هو قوي
ومتما�سك  .وهنايطرح �س�ؤال (بني هاللني) حول عالقات هذه القوى املتحالفة  ،وخا�صة
الإمارات ،مع �إيران .هل �ستقطع العالقات بينهما؟
�إن حلفاء وا�شنطن ي�شعرون الآن بالقوة .وقد كان لدي �إح�سا�س ب�أن نادي الفر�سان
الأربعة يف لبنان (يعني ر�ؤ�ساء احلكومات ال�سابقني) �شعروا بالقوة بعد �إعالن التطبيع بني
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الكيان ودول اخلليج ،لأنهم �ضمن هذا اخلط؛ وهم �أدركوا ب�أن حلفاءهم حققوا مك�سب ًا
على �إيران وحلفائها؛ وبالتايل كانت هناك فر�صة يف لبنان لالنق�ضا�ض على املقاومة وعزلها
و�إخراجها من احلياة ال�سيا�سية .وبتقديري ،ف�إن الرئي�س الفرن�سي ماكرون كان يعلم بهذا
الأمر ،وكان يعتقد ب�أنه �إذا ح�صل فع ً
ال ف�سيكون مبثابة مك�سب عظيم له ،ي�أخذ ثمنه من
الكيان ال�صهيوين والأمريكيني؛ فهو مل يتفاج�أ ،ومل يكن «ال�شغل» من وراء ظهره؛ لذا
�شعر حلفاء �أمريكا يف املنطقة بالقوة ،لأن هذا امل�سار التطبيعي معناه حما�رصة �إيران وحما�رصة
م�رشوع املقاومة؛ فم�رشوع �إيران يف املنطقة هو دعم حزب اهلل وحركات املقاومة يف
فل�سطني �ضد «�إ�رسائيل» ؛وبالتايل ف�إن الذهاب �إىل «ال�سالم»والتطبيع مع العدو �سوف
ي�ضعف �إيران ،ح�سب اعتقادهم.

وا�ستتباع ًا لهذه الفكرة ،هل �سينعك�س التطبيع ت�شدداً من قبل املحور احلليف لوا�شنطن
�أو الذي ي�شتغل عندها؟ يعني:هل �ستت�شدد ال�سعودية يف اليمن بعد التطبيع ،وهل �سيكون
هناك ت�شدد يف �أماكن �أخرى �أم ال؟ فالأمريكيون يفكرون باخلروج من العراق وغلق
ال�سفارة؛ فهل هذا امل�سار يحتاج �إىل املزيد من ال�ضغوط من قبل حمور املقاومة لكي ال يختل
التوازن؟واملق�صود هو ا�ستمرار ال�ضغط على الأمريكيني يف العراق ،وعلى ال�سعوديني يف
اليمن ،حتى ال ي�شعر الطرف الآخر ب�أنه حقّق مك�سب ًا كبرياً .وبالتايل كل هذه ال�سيناريوهات
بحاجة للمتابعة.

ح�صله الإ�رسائيلي من حكام دول اخلليج ،الذين
طبع ًا ،اليوم هناك «مك�سب» كبري ّ
قدموا مقاربة جديدة لل�رصاع؛ �أي �سالم مقابل �سالم ،ولي�س ال�سالم مقابل حقوق ال�شعب
ّ
الفل�سطيني وال حتى دولة على حدود67؛ هو فقط �سالم مقابل �سالم ،وبدون �أي مقابل
(حق العودة مث ً
وطبق من خيارات خالل(� )70سنة
ال) .هذا دليل على ف�شل كل ما �أعلن ّ
املا�ضية  :ال �صلح /ال تفاو�ض /ال اعرتاف – ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة – ا�سرتاتيجية التفاو�ض
املبا�رش – ا�سرتاتيجية الدولة امل�ستقلة – ا�سرتاتيجية التفاو�ض بعد �أو�سلو .وباعتقادي،ف�إن
هذا امل�سار غري مف�صول عن املبادرة العربية لل�سالم� ،أو عن الذهنية التي قادت ال�رصاع يف
املراحل املا�ضية.
�أخرياً ،لدي مالحظة مهمة :ال�سعوديون غري م�ستعجلني على االلتحاق بقطار التطبيع
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مع الكيان ،وهم فقط قد يدفعون بال�سودان والبحرين للتطبيع� .أما الإمارات ،فقرارها
م�ستقل ن�سبي ًا؛ وهذا اخليار ال�سعودي يعود ل�سببني :ال تريد ال�سعودية �أن تبدو كمن يلتحق
بالإمارات ،لأن الإمارات كانت هي املبادرة .وال�سبب الثاين يرتبط بالزعامة� -أتكلم
عن عهد امللك �سلمان ..وعندما ميوت لكل حادث حديث-فال�سعودية ت�ستخدم دائم ًا
ورقة زعامة العامل الإ�سالمي .وحتت هذا العنوان تقوم بالتحري�ض املذهبي �ضد �إيران؛ ف�إذا
�أبرمت هذا االتفاق (التطبيع) ،ودخل الإ�رسائيلي �إىل ال�سعودية� ،سوف تخ�رس هذه الورقة
مربر للتحري�ض �ضد �إيران مذهبي ًا والتدخل يف
اال�سرتاتيجية؛ وبذلك ال يعود لديها �أي ّ
�ش�ؤون الدول العربية وغري ذلك؛ وبالتايل �ست�صبح ق�ضية فل�سطني (ودعمها) بيد �إيران كلي ًا.
وقد �شهدنا اليوم مث ً
ال اجتماع ًا مهم ًا لإ�سماعيل هنية مع املعار�ضة البحرينية؛ فهذا تطور
جديد بالن�سبة للقيادة الفل�سطينية (حما�س) ،لأنهم دائم ًا كان لديهم حتفظ يف مو�ضوع
�أنظمة اخلليج ،كان ميكن �أن يكون مفهوم ًا يف حينه؛ لكن اليوم ي�شعر قادة حما�س ب�أن هذا
التحفظ مل يعد موجوداً؛ وهذا مك�سب للمحور املقاوم.
الأ�ستاذ علي المحطوري/باحث يمني

بداية ،بالن�سبة مل�صطلح التطبيع�،أقول :كما �أن هناك وباء كورونا هناك وباء التطبيع.
لقد بحثت عن معنى هذا امل�صطلح (التطبيع)يف القامو�س ،فوجدت ب�أنه يدل على اجلانب
ال�سلبي (الطبع ال�شديد والطبع العيب)؛ مبعنى ب�أن الكلمة ب�شكل مطلق تدل على �شيء
التطبع .فه�ؤالء اخلليجيون حاولوا �أن يتطبعوا
�سيئ؛ وهناك مثل �شعبي يقول :الطبع غلب ّ
ّ
على مدى العقود املا�ضية ب�أن يكونوا عرب ًا ،ولكنهم اكت�شفوا �أخرياً ب�أنهم �صهاينة الهوى
التطبع» .
والهوية؛ وهذا معنى «الطبع غلب ّ
ومن املفيد هنا الإ�شارة �إىل ما ورود هذا امل�صطلح يف القر�آن الكرمي يف �أكرث من موقع
(طبع هَّ ُ
الل
( 11موقع ًا) .وهذه املفردة تدل على �صفات عقلية ونف�سية تف�سرّ ما ن�شهده اليومَ َ َ .
ال ُي�ؤْ ِم ُنونَ �إِ َّال َق ِلي ً
َع َل ْي َها ب ُِكف ِْر ِه ْم َف َ
ال َ -و َن ْط َب ُع َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم ف َُه ْم َال َي ْ�س َم ُعونَ َ -ك َذ ِل َك َي ْط َب ُع
هَّ ُ
وب َ
ين .....وغريها من الآيات).
الل َع َلى ُق ُل ِ
الكا ِف ِر َ

املطبعني مع العدو
فمن خالل تد ّبر تلك الآيات جند ب�أن ال�صفات املذكورة تنطبق على ّ

خريف 1442 - 2021هـ ـ العدد 69

119

من اليمن حتى فل�سطيـن :ال للخيانة ال للتطبيـع

درا�سات باحث

جبارون)؛كما ي�شهد الواقع
ال�صهيوين (ال يعقلون  -ال ي�سمعون – يتكربون – يعتدون – ّ
ال�سيا�سي حول تعاطي احلكام العرب املتغطر�س مع �شعوبهم على �صدقية ما يك�شفه القر�آن
الكرمي.
وهذا يدفعنا �إىل القول ب�أن التطبيع هو كلمة خمفّفة ،ا�ستناداً للقر�آن الكرمي ،يع ّززها ما
املطبعني) لإ�رسائيل .وهنا �أ�ست�شهد ب�آية من
ن�شهده من الوالء والطاعة الكاملة (من قبل ّ
القر�آن الكرمي(وجتدون يف قلوبهم مر�ض)؛ وهذا يدل على نف�سيتهم املري�ضة ،ويخ�شى
�أن ي�صيبنا مر�ض؛ فهذا ل�سان حالهم وهذه �س ّنة �إلهية.لقد ظهروا على حقيقتهم كما قال
اهلل تعاىل يف �سورة البقرة؛ مبعنى �أنه ال بد �أن تنك�شف خباياهم؛ وال�سعودية يف طريقها
للك�شف عن خباياها يف يوم ما.
وهذا ي�أخذنا �إىل احلديث عن وباء التطبيع .فعدم تب ّني الق�ضية الفل�سطينية هو تطبيع؛
وعدم اتخاذ موقف جاد وم�س�ؤول اجتاه الق�ضية الفل�سطينية هو تطبيع؛ الت�شكيك باملقاومة
الفل�سطينية هو تطبيع؛ تب ّني املطالب الإ�رسائيلية هو تطبيع .فهل هي �صدفة ب�أن كلمة امللك
ثم ظهر
ال�سعودي الأخرية �أمام الأمم املتحدة ت�ضمنت طلب ًا بنزع �سالح حزب اهلل؛ ومن ّ
نتنياهو ليتحدث عن خمازن للأ�سلحة حلزب اهلل يف مناطق مدنية؛ �إن عدوان ال�سعودية على
اليمن هو تطبيع ،بد�أ بعا�صفة حزم على بلد عربي �آمن ،ونهايته كانت «عا�صفة حزم»
ناعمة اجتاه «�إ�رسائيل» .فهل كل ما يجري هو �صدفة؟ �أبداً ،الأمرلي�س كذلك.
�إن الأمريكيني يعملون على تروي�ض دول املنطقة للتطبيع مع «�إ�رسائيل» .وهم �سوف
يدخلونها يف حروب متهيداً للتطبيع ،الذي لن يكون يف االقت�صاد والإعالم فقط؛ لذا يجب
املطبعة على �أنها �إ�رسائيلية .وكل هذه التطورات متعلقة بال�سعودية ،التي
التعاطي مع الدول ّ
طاملا �أبرزت نف�سها كزعيمة العرب وامل�سلمني؛ وهذه الدولة مدانة ،لأنها مار�ست جرمية
الدعارة ال�سيا�سية حتت عباءة اجلماعات الإرهابية املتطرفة (داع�ش وغريها) ،التي انت�رشت
يف الدول العربية والإ�سالمية و�صو ًال �إىل فل�سطني؛ وهذاالتطور �أي�ض ًا لي�س �صدفة.
نعم ،ال�سعودية �سوف تفقد الكثري من م�صداقيتها �إذا �أقدمت على التطبيع مع «�إ�رسائيل».
لذلك هي �سوف تنتظر.
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باملقابل� ،أنا �أرى  -بالرغم من كل ال�سلبيات التي �سوف تنتج من التطبيع  -م�س�ألة
�إيجابية؛ وهي تتمثل ،كما قال �سماحة ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل ،يف التمايزالذي �سيح�صل،
حيث مييز اهلل تعاىل اخلبيث من الطيب� .إن �أعداءنا تعبوا من التلطي والتخفي ،فلندعهم
يدمروننا ويقتلون �شعوبنا يف العراق و�سوريا
ينك�شفون ولت�سقط عنهم جميع الأوراق؛ فهم ّ
واليمن با�سم العروبة وهم براء منها ،وبريء منهم الإ�سالم ،وبريئة منهم الإن�سانية .وال بد
من حماكمة «النظام العربي» ،فهو ال�سبب الذي �أو�صل ال�شعوب العربية �إىل ما و�صلت
�إليه؛ وكذلك بالن�سبة لفل�سطني ،حيث ال دعم عربي كالمي حتى ،كما ورد يف املبادرة
اال�ست�سالمية العربية يف بريوت عام . 2002
�إن احلرب على اليمن هي حرب �إ�رسائيلية مئة باملئة .واليوم ،عيون �أمريكا و»�إ�رسائيل»هي
على اجلزيرة العربية ،وذلك لأمرين اثنني :القدرة ال�سكانية يف اليمن ،والرمزية ال�سعودية.
ففي اجلزيرة العربية هناك ثقالن :الثقل ال�سكاين يف اليمن وما مي ّثله اليمن؛ والثقل الثاين
مت ّثله الرمزية ال�سعودية التي نالها ال�سعوديون يف وقت مبكر ،وحتديداً يف اليمن الذي كانوا
نعول
يح�سبون ب�أنه حتت العباءة ال�سعودية؛ وهذا هو التحول الكبري واجلديد الذي ال بد �أن ّ
عليه� .إن �صمود اليمن ف�ضح امل�شاريع التي كان الأعداء يخططون لها؛ ولوال هذا ال�صمود
لوجدمت اليمنيني كال�سوريني (وغريهم) ير�سلون �إىل مناطق ال�رصاع البعيدة ،مثل �أرمينيا
و�أذربيجان.
فاليمنيون �ساروا مع �سيا�سات ال�سعودية يف حرب �أفغان�ستان يف الثمانينات .ولوال
م�رشوع التحرر اليمني اجلديد لكانت اجلن�سية اليمنية �أكرث وجوداً يف �سوريا؛ فم�رشوع
التحرر �شغل الأعداء ،ومنعهم من �أن ي�ستثمروا كثرياً يف الدم اليمني؛ �إن هذا امل�رشوع
(التحرري) �أوقف بطريقة غري مبا�رشة خيار ا�ستثمار الدم اليمني يف �سوريا وغريها (�إر�سال
مينيني للم�شاركة يف احلروب).
الأ�ستاذ مروان عبد العال/مم ّثل الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين

�إن وجع فل�سطني ووجع اليمن واحد .ال �شك �أن املو�ضوع املطروح مهم جداً ،وهو
يحتاج �إىل نقا�ش مو�سع ،ولي�س له تعبري واحد منذ �أن مت �إعطاءه براءة اخرتاع (ح�سب
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التعبري املعتمد يف العلوم ال�سيا�سية) .فم�س�ألة قبول «�إ�رسائيل» ال ترتبط بوجودها و�إمنا
بحقها يف الوجود .ونحن نالحظ �أنه منذ البدايات طرح الأمر كم�صطلح موقت يف عهد
�أنور ال�سادات ،الذي بد�أ بالت�أ�سي�س له يف العام .1967فنك�سة  67عملت على تكوين
مناخ نف�سي للقبول ب�إ�رسائيل ،حيث جرى احلديث عن ان�سحاب من �أرا�ض عربية؛
ولذا طال االحتالل .وقد بد�أت بعدها «�إ�رسائيل» بالتقدم خطوة خطوة ،مروراً بحرب
�أكتوبر�،1973إىل �أن و�صلنا �إىل اتفاقات الت�سوية ،و�أ�صبح احلديث عل ًنا عن تطبيع العالقات
مع «�إ�رسائيل» يف املجال الدبلوما�سي والتجاري وغريه .وهذا امل�سار بحاجة �إىل تقييم
معمق.
ّ

مث ً
ال ،يف العام 1991كان �شعار م�ؤمتر مدريد (الأر�ض مقابل ال�سالم) ،وكان العرب
موافقني .لكن «�إ�رسائيل» رف�ضت فكرة التفاو�ض ال�شامل ،وح�صلت اتفاقات منفردة،
و�صو ًال �إىل اتفاق �أو�سلو( )1993الذي وجد له دعائم عربية ،وكانت فكرة «ال�رشق
الأو�سط اجلديد» ومبادرة امللك فهد ،التي حتولت �إىل مقررات يف قمة فا�س باملغرب،
والتي مل توافق عليها املقاومة الفل�سطينية قبل اجتياح لبنان يف العام ،1982والتي فتحت
الطريق �إليها بالنار.

وقد و�صلنا �إىل املبادرة العربية  ،2002التي كتبها الأمريكيون (رام�سفيلد)؛ وهي
نف�سها مقررات»ال�سالم» العربية ،التي قالت بالتطبيع ال�شامل مقابل ان�سحاب �إ�رسائيلي
ب�شكل وا�ضح .وبالتايل كان هناك نهج متواطئ؛ و�س�أتكلم عن اجلزء الإيجابي الحق ًا؛
ّ
لت�شكل
والآن احلديث هوعن التداعيات ،وعن كيفية ا�ستخدام املبادرة العربية �إ�رسائيلي ًا
ج�رساً لفر�ض التطبيع على العامل العربي ،كما ت�ستخدم �أمريكا «�إ�رسائيل» .فقد �سمعت
ترجى �إ�سحق رابني �أبو عمار ب�أن يطلب من امللك
من مفاو�ض فل�سطيني �أنه يف وا�شنطنّ ،
املغربي �أن ي�سمح لرابني وهو يف طريق العودة �إىل «�إ�رسائيل» ب�أن ينزل يف املغرب ،فقال له
�أبو عمار :ملاذا �أنا؟ تكلم معه �أنت .فر ّد عليه رابني ب�أنه ال ي�ستطيع ل�سببني :الأول لإقناع
الإ�رسائيليني ب�أن هذا االتفاق �سي�شكل ج�رس عبور �إىل املنطقة العربية؛ والأمر الآخر حتى ال
يحرج امللك املغربي �أمام �شعبه فيقول له �إن فل�سطيني هو الذي اقرتح الفكرة.
هذا يعني �أن �أعداءنا ي�ستخدمون كل الو�سائل مل�صلحة «�إ�رسائيل».
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والنقطة التي �أريد الإ�ضاءة عليها هنا هي :كيف انتقل الطرح من «الأر�ض مقابل
ال�سالم» �إىل «ال�سالم مقابل ال�سالم» .لقد �أدى الرف�ض الفل�سطيني التفاق كامب ديفيد �إىل
انفجار فر�ض نف�سه؛ ور�أ�س ًا بعد انتفا�ضة الأق�صى بد أ� الإ�رسائيلي يتحدث عن �أن ال�سالم ال
يجب �أن يكون فقط فل�سطيني ًا ،بل يجب �أن يكون عربي ًا ،ثم بد أ� ي�ضغط على الفل�سطيني
منذ تلك اللحظة؛ وبد�أنا ن�شهد وجود مكاتب جتارية وقنوات ات�صال بني الكيان ال�صهيوين
وبع�ض الأنظمة العربية �،إىل �أن و�صلنا �إىل م�رشوع جديد.
ثم بد أ� احلديث
ف�شمعون برييز كان يتكلم عن حل و�سط ،وعن �رشق �أو�سط جديد .ومن ّ
يف ال�سنوات الأخرية عن حلف �إقليمي عربي وعن «ناتو» عربي (ملواجهة �إيران)!
تتطبع فع ً
ال؟ �س�ؤال �صعب لأنك يجب
وهنا يربز �س�ؤال �صعب :هل ميكن لإ�رسائيل �أن ّ
مكون على قاعدة عدم
�أن ترجع �إىل الأبعاد الأيديولوجية؛ ف�إ�رسائيل هي الغيتو؛ و�شعبها ّ
االندماج (قلعة مغلقة) .ولكن كيف لإ�رسائيل �أن ت�سيطر وهي مغلقة؟ لذا ،هي ال تريد �أن
املطبعني معها �أن يندجموا يف م�رشوعها فح�سب .و»�إ�رسائيل»
تندمج ،بل تريد من ه�ؤالء ّ
تعد نف�سها نظام ًا قائم ًا بذاته.
ترف�ض �أن تكون جزء من املجتمع العربي ،فهي ّ
يعد الأب الروحي لنتنياهو؛ وبالتايل لهذا اجليل
وهنا تنت�رص عقلية جابوتن�سكي ،الذي ّ
(اليمني املتطرف) الذي يقول ب�أن �إ�رسائيل تن�شئ جداراً لتكون قلعة ،ولكنها تنت�رش بقوى
�أخرى هي :قوة ال�شيكل وقوة التطور والتكنولوجيا وقوة الردع؛ حتى �أن اال�سرتاتيجية
الأمريكية نف�سها يف املنطقة كانت ت�ستند �إىل عاملني :عامل اقت�صادي لدمج املنطقة ،وعامل
�أمني لإخ�ضاعها؛ وهذان عامالن مهمان� .أي يجب على الدول العربية �أن تخ�ضع لإدارة
اخلوف باملعنى الأمني ،ولإدارة الب�ؤ�س مبعنى ال�ضغط االقت�صادي.
لكن باملقابل ،وحتديداً يف جمال التطبيع ،نت�ساءل :هل يوجد اليوم اخرتاق �إ�رسائيلي
جمتمعي لنا؟ هذا الأمر بحاجة �إىل تقومي� ،سواء يف مرحلة �أو�سلو �أومرحلة وادي عربة،
يف ظل موازين قوى خمتلفة حينها .ن�ستطيع القول ب�أن التطورات �آنذاك كانت ل�صاحلنا؛
يجر اخرتاق
فقد كان العامل �أمريكي ًا بالكامل بعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي؛ ومع ذلك مل ِ
�إ�رسائيلي كامل للدول العربية ،بالرغم من كل ما حققته «�إ�رسائيل» .فهي �أخذت م�رص �أو
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جمدت دور م�رص الإقليمي؛ فقد �أعطتها الأر�ض و�سيطرت على املياه .ونحن نالحظ
ّ
الآن حتكم �أثيوبيا بها يف ق�ضية املياه (ال�سد) .لقد حتولت م�رص �إىل خفري كما قال �أحد
يعد �إ�ضعاف ًا لفل�سطني .لكن
امل�س�ؤولني؛ وبالتايل �أي �إ�ضعاف لأي قوة عربية و�إخراجها ّ
يجر اخرتاق يف تلك املرحلة؛ وهذا الأمر بحاجة لتدقيق؛ ملاذا؟ لأن خطة �صفقة القرن
مل ِ
خمتلفة .ف�صفقة القرن تختلف عن �أو�سلو وعن كامب ديفيد ب�أنها ت�ستهدف فل�سطني
كجزء من م�شاريع ا�ستهداف املنطقة العربية؛ وهناك حماولة اليوم لإيجاد حلف ثالثي:
رجعي /خليجي� /صهيوين ،بركيزة �أمريكية؛ لكن ملاذا الآن؟ �إن العامل اجلديد ،وبنا ًء على
كثري من التحليالت ،لن يكون عامل ًا �أحادي ًا �أمريكي ًا .فرتامب �إذا خ�رس لن يقر بخ�سارته؛
وو�ضع �أمريكا يغلي مبناخات �شعبوية؛ هذا غري �أزمة االنكما�ش االقت�صادي .فحلفاء ترامب
انف�ضوا من حوله؛هذاعدا م�س�ألة االن�سحابات الأمريكية من املنطقة ،وحتديداً من العراق
ّ
ومن �سوريا .وا�ستطراداً هناك رياح قوية �آتية من ال�صني .وعليه ،ف�إن العامل مل يعد �أحادي ًا
�أمريكي ًا باملطلق .ويف �إطار ا�ست�شعار الو�ضع اال�سرتاتيجي ،الإ�رسائيليون يتحدثون عن �أن
�إ�رسائيل لي�ست دولة تابعة للإمربيالية� ،إمنا هي �إمربيالية يهودية �صغرى يف املنطقة تريد �أن
تقاتل الآن با�سرتاتيجيات خمتلفة؛ فهي فقدت اال�سرتاتيجية ال�سوداء على طريقة «داع�ش»،
�أو ا�سرتاتيجية التدمري الذاتي من خالل �إثارة احلروب الأهلية يف العامل العربي .وباملقابل
 ،هناك قوة �إقليمية ا�سمها �إيران ،وقوة �إقليمية ا�سمها تركيا .لكن هناك م�ستجد جديد
وخطري ،يتعلق مبا تكلم عنه �شمعون برييز عن «ال�رشق الأو�سط اجلديد» وعالقته بالرفاه
واال�ستثمار؛ وهذا الكالم املزيف �أوقع الفل�سطينيني يف الفخ ،الذين وقّعوا اتفاقية �أو�سلو
وهم �أ�صحاب الق�ضية املحقة؛ ولكن «�إ�رسائيل» يف ظل اتفاق �أو�سلو خا�ضت خم�س
حروب �ضد الفل�سطينيني .لذا ،فامل�ستجد اجلديد �أن هناك حتالف ًا ع�سكري ًا ذا طابع �أمني؛
وباملنا�سبة هناك العديد من ال�رشكات الأمنية الإ�رسائيلية التي تعمل يف جماالت(الأ�سلحة –
اجلي�ش – وغريها)،وتريد �أن تبيع منتجاتها .ويقال �أي�ض ًا ب�أن الإمارات لديها وفرة من املال
الذي ال ت�ستطيع ا�ستثماره �إال يف «�إ�رسائيل» .وهذا يعني �أن «�إ�رسائيل» هي املنقذ بالن�سبة
لعرب التطبيع.
هناك م�س�ؤول رو�سي قال ب�أن هذا التحالف اخلليجي  -الإ�رسائيلي ي�أتي يف مرحلة
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وغبي من يقوم مب�ضاربات يف �سوق املال يف ظل انهيار
انعطافة كربى على ال�صعيد العاملي؛
ٌ
البور�صات.

�أخرياً  ،يف اجلانب الإيجابي ،يجب �أن نذكر ف�شل حماوالت حتوير �أو حتويل ال�رصاع
الذي �أ�صبح وا�ضح ًا بالن�سبة ملعرفة العدو .وكما قال جوزيف �سماحة ب�أن �إ�رسائيل هي
كبقعة الزيت؛ �أي �أن هناك ات�ساع ًا يف �ساحات ال�رصاع ،وال �أحد يعرف مل�صلحة من
�سيكون هذا االت�ساع!

الدكتور عبد الملك �سكريّة
بداية �أو ّد توجيه �ألف حتية ل�شعبنا اليمني ال�صامد ،الذي يواجه �أ�رش�س عدوان �أمريكي
ب�أدوات عربية �سعودية و�إماراتية و�إ�رسائيلية .وكل الت�ضامن واحلب ل�شعب اليمن.
�إثر حادثة � 11أيلول يف نيويورك و�سقوط الربجني،التي ال يزال و�ضعها يكتنفه الكثري
من الغمو�ض بعد مرور � 19سنة بالتمام والكمال ،وبعد �ساعات معدودة من هذه احلادثة
� ّ
ي�سمون املحافظني اجلدد،
أطل جورج بو�ش االبن ،وهو من امل�سيحيني املت�صهينني الذين ّ
و�أعلن احلرب على �أفغان�ستان ،واتهم دون حماكمة؛ وقال ب�أنها �ستكون �أوىل حروب القرن
 .21بعدها ب�سنتني كان احتالل العراق؛ ومنذ ذلك الوقت بد�أت مطابخ القرار ومراكز
�سمي ال�رشق الأو�سط الكبري �أو
الدرا�سات يف الواليات املتحدة الأمريكية بالرتويج ملا ّ
ال�رشق الأو�سط الوا�سع ،مع ر�سم خرائط جديدة للمنطقة،وتغيري حدود دولها.
ويف قمة الثماين  ،G8ح�صل تنبٍ لهذا املفهوم �أو لهذه الفكرة ،والتي كانت حرب متوز
 2006على لبنان �أحد �أ�ساليب تطبيقها لفر�ض (ال�رشق الأو�سط اجلديد) .وخالل زيارة
كوندالي�سا رايز خالل تلك احلرب قالت ب�أن �إ�رسائيل �ست�سحق املقاومة ،و�أنه بعد احلرب
�سي�سود ع�رص �صهيوين يف املنطقة؛ ولكن �صمود املقاومة �أجه�ض كل املخطط الذي كان
مر�سوم ًا.
بعد هذه املرحلة (ن�رص متوز) ،بد�أ “العمل” الأمريكي وال�صهيوين على الأنظمة
العربية التي لديها القابلية ،والتي تدور يف الفلك الأمريكي .حينها بد أ� التح�ضري النف�سي
والإعالمي ،وانطلق الهجوم على ثقافة املقاومة (حمور املقاومة) ؛وبالتايل التح�ضري لثقافة
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التطبيع(.تربير املجازر الإ�رسائيلية وحتويلها ل�صالح الإ�رسائيلي �ضد الفل�سطيني).
�إن هدف “ال�رشق الأو�سط اجلديد” هو ت�سييد “�إ�رسائيل” على املنطقة ع�سكري ًا و�أمني ًا
واقت�صادي ًا .فب�رشي ًا ،العدو ال�صهيوين ال ي�ستطيع �أن يحتل م�ساحات �شا�سعة من اخلليج �إىل
املحيط؛ ولكن عرب �أدوات �أخرى ي�ستطيع الهيمنة والتحكم وال�سيطرة.
منذ العام  1994عقدت بعد اتفاق �أو�سلو م�ؤمترات اقت�صادية دولية،حيث �شاركت
قمتي �رشم ال�شيخ والبحر امليت ويف املغرب ،من �أجل دفع التطبيع
� 50أو  60دولة يف ّ
االقت�صادي وربطه ب “�إ�رسائيل”.
يف العام  1997قال �شيمون برييز :العقل الإ�رسائيلي واملال العربي زائد عمالة رخي�صة
؛�أي مبعنى �أعطونا �أموالكم و�أنتم عي�شوا ب�أمان وا�ستقرار وازدهار؛ ولكن هذا كله كذب،
وهو غطاء لالعرتاف ب�إ�رسائيل ومنحها امل�رشوعية.
بعد انتفا�ضة الأق�صى( )2000بد�أت ترتفع الأ�صوات املنتقدة ب�شدة لل�سيا�سات
الإ�رسائيلية والكيان ال�صهيوين ب�شكل عام ،مع الرتكيز على عن�رصيته وجرائمه بقمع
االنتفا�ضة ،وخا�صة بعد جمزرة خميم جنني (ني�سان  ،)2002حيث علت �أ�صوات �أكادمييني
ومثقفني م�ؤيدين للمقاومة،
وخا�صة الأكادمييان �ستيفن وويل روز يف �صحيفة الغارديان،اللذين طالبا باملقاطعة
الأكادميية والثقافية لإ�رسائيل ،وكانا من �أوائل الأ�صوات املعار�ضة ،والتي ت�أ�س�ست من
خاللها الحق ًا املقاطعة الدولية لإ�رسائيل فيما يعرف بـ bds؛ وهي ّ
�شكلت �رضبة معنوية
كبرية لإ�رسائيل .وقد ا�ستخدم الكيان كل قدراته وعالقاته و�صداقاته ملحاربة ،bds
وا�ستطاع تكبيلها لأن الكثري من الدول قطعت عالقتها باملنظمة بحجة املعاداة لل�سامية.
ولكن يف العام  2011وما تاله عادت املنظمة للتحرك بقوة �ضد العدو الإ�رسائيلي.
بعد و�صول ترامب �إىل كر�سي الرئا�سة يف �أمريكا،وف�شله يف �إجناز ت�سوية يف املنطقة،
و�صو ًال �إىل �إعالن �صفقة القرن يف مطلع العام احلايل ،كان وا�ضح ًا حاجة ترامب �إىل �إجناز
انتخابي نظراً لو�ضعه ال�صعب.وهو عرب التلفون هي�أ و�أعلن عن االتفاق بني الإمارات وبني
�إ�رسائيل  -عرب امل�ست�شارين-دون علمهما بالتفا�صيل؛ والدليل �أنه بعد �إعالن ترامب طلب
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حكام الإمارات والكيان االلتقاء ليتفقوا على بنود االتفاق.
�أما ر ّدة فعل النظام العربي الر�سمي فكانت معيبة جداً� ،إذا ما قورنت مبا ح�صل بعد
توقيع اتفاق كامب ديفيد ،حيث نقلت اجلامعة العربية من م�رص �إىل تون�س ،و ّمت تعيني
ال�شاذيل القليبي �أمين ًا عام ًا للجامعة .باملقابل ،وبعد اتفاق الإمارات و”�إ�رسائيل”،رف�ضت
اجلامعة العربية حتى جمرد الإدانة لالتفاق؛ هذا معناه �أن النظام العربي كله �سقط يف فخ
االعرتاف بالكيان ال�صهيوين ،وامل�س�ألة �أ�صبحت من �سيلتحق بركب التطبيع الحق ًا!
نحن ك ّنا نقول منذ ال�سبعينات ب�أن هذا النظام العربي هو عدو لل�شعوب العربية  ،مثله
مثل الإمربيالية والرجعية وال�صهيونية .هذا الثالوث املعادي مل نتوقع منه خرياً يف يوم من
الأيام .فاحلكام العرب تابعون ومت�آمرون ،وهم �أدوات للغرب يف احلرب �ضد فل�سطني
و�ضد �شعوب املنطقة؛ وهم يت�سرتون بالبيانات الدورية التي ت�صدر عن اجلامعة العربية،
ولكنهم ب�أكرثيتهم ال�ساحقة ،وعلى ر�أ�سهم �آل �سعود ،الوجه الآخر للكيان ال�صهيوين
الذين حاربوا كل من حارب هذا الكيان؛ فهم منذ البداية حاربوا املقاومة الفل�سطينية
ب�رشا�سة ،بالرغم من �أنها لي�ست �شيعية؛ كماا�ستدرجوا الكثري من القيادات الفل�سطينية �إىل
فخ التطبيع �أو اال�ست�سالم؛ وكانوا يف طليعة من حارب الرئي�س امل�رصي املقاوم جمال عبد
النا�رص .
لكن اجلديد يف �سيا�سات هذا النظام العربي الرجعي ب�أن الأقنعة �سقطت عن حكامه.
وليكن الفرز على هذا الأ�سا�س؛ ونحن ل�سنا �ضده رغم خطورته الأمنية والع�سكرية ،لأن
رهاننا يبقى على ال�شعوب وعلى احلركات املقاومة.
فهذه الأنظمة املت�أمركة واملت�صهينة هزمتنا يف معركة الوعي ،حيث �أن�ش�أت العدد من
و�سائل الإعالم .يف ال�سابق كانت ال�صحف والدوريات مت ّثل الإعالم؛ بعدها ا�شرتى احلكام
النخب ووظفوها ل�صاحلهم ،وا�شتغلوا على م�س�ألة غ�سيل الدماغ .لذلك نحن ن�ستاء �إذاما
ل ال�شوارع
قار ّنا بني حركة ال�شعوب العربية يف الثمانينات وال�سبعينات ،حني كانت مت أ
وال�ساحات �أمام �أي حدث �صغري ؛ �أما الآن فال ن�شهد �سوى جمرد ا�ستنكارات وبيانات
حمدودة �أو �صمت مطبق .وهذا مر ّده �إىل معركة كي الوعي التي جنح العدو فيها �إىل حدٍ ما.
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وال�س�ؤال هنا :كيف ميكننا مواجهة هذا التحدي ،بالرغم من وجود مقاومني �رشفاء
على امتداد املنطقة؟
نحن ن�ستطيع االنت�صار �إذا ما خ�ضنا املعركة مع �أعدائنا بذكاء ووعي وروية ،وعلى
�أ�س�س علمية .وهنا تربز �أهمية مراكز الدرا�سات والأبحاث؛ واليوم ،يبدو �أن خو�ض هذه
عما كانت عليه الأو�ضاع يف املا�ضي ،لأن الأقنعة �سقطت ومل يعد
املعركة �أ�سهل بكثري ّ
هناك خيار ثالث مع “�إ�رسائيل” �أو مع فل�سطني .لذا �أ�صبحت املعركة �أ�سهل.لذا علينا
االنتقال من الدفاع �إىل الهجوم.

�أخرياً� ،أقرتح التعاون مع مراكز الأبحاث لإن�شاء �أو�سع جبهة �شعبية عربية ملقاومة
التطبيع والت�صدي للخطر ال�صهيوين ،وخلو�ض معركة الوعي والر�أي العام ،التي تبد�أ
احلرة ،االحتادات العمالية والنقابية .على �سبيل
مبراكز الدرا�سات مروراً بنقابات املهن ّ
م�رشف؛ وكذلك مواقف الهيئات يف الأردن
املثال،موقف االحتاد العام التون�سي لل�شغل ّ
والبحرين.

الأ�ستاذ حميد رزق/باحث و�إعالمي يمني

نحن يف قناة امل�سرية ،وكذلك الأخوة يف مركز الدرا�سات ،ن�ست�شعر خطورة ما
يجري من هرولة عربية لإقامة عالقات مع «�إ�رسائيل» حتت م�سمى ال�سالم .طبع ًا ،كان
من املفرو�ض ،يف ظل اجلهد الإعالمي الذي يبذله حمور التطبيع �أو الوالء لليهود� ،أن يكون
هناك جهد �إعالمي مواز؛ وهذا جزء من املواجهة التي يجب �أن تنطلق مبكراً .فنحن جزء
من تلك املواجهة؛ لذا كانت فكرة �إقامة الندوات وامل�ؤمترات �أو امل�شاركة الفعالة فيها،
بالرغم من ان�شغاالتنا بالق�ضايا والهموم التي فر�ضت علينا يف بلدنا.
�إن ال�شعوب العربية بحاجة لال�ستماع �إىل النخب والتحدث �إليها.
�س�أتكلم بعناوين �صغرية .ولكن قبل ذلك لفتني يف حفلة التوقيع اخليانية التي جرت يف
وا�شنطن� ،أن نتنياهو قال ب�أن القوة هي التي �صنعت هذا املوقف وهذا ال�سالم؛ مبعنى �أن
قوة.
الإ�رسائيلي يوقّع من موقع ّ
ال�سيد عبد امللك احلوثي لفت يف كلمته الأخرية �إىل نقطة مهمة ،حني قال :عندما
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كانت الإمارات والبحرين توقّعان االتفاقية ،نريد �أن ن�س�ألهما :هل با�ستطاعتهم �أن يقولوا
كما قالت �إ�رسائيل ب�أنهم يوقّعون من موقع قوة؛ وما هو م�رشوعهم؟ �إ�رسائيل لديها م�رشوع،
ويفرت�ض وجود م�رشوع لدى الطرف الآخر؛ وهذان امل�رشوعان مت�صادمان؛ ويف حلظة
ال�سالم يجب �أن ال يطغى م�رشوع على الآخر.
لكن الذي جرى �أن الإماراتي والبحراين ،وحتى ال�سعودي ،هم من التحقوا بامل�رشوع
املعادي .وهذه االتفاقية لي�ست اتفاقية �سالم؛ وتلك الدول عبارة عن دول وظيفية تلتحق
بامل�رشوع املعادي حتت الفتة ا�سمها ال�سالم؛ وهو �سالم خمادع وغري حقيقي.
ون�س�أل :ما هو امل�رشوع الذي ميتلكه الإماراتي حتى نقول ب�أن امل�رشوع الإ�رسائيلي
يقف حجرة عرثة �أمامه؛ وبالتايل تطلبت موازين القوة التوقيع على اتفاقية �سالم.

وهناك نقطة �أ�ستقيها �أي�ض ًا من كلمة ال�سيد عبد امللك الأخرية ،ب�أن ه�ؤالء بقدر والئهم
لليهود وم�سارعتهم �إىل التطبيع مع «�إ�رسائيل» يزدادون عداوة للق�ضية الفل�سطينية وللأمة
العربية والإ�سالمية .فهم ال يكتفون باالنتقال �إىل املحور الإ�رسائيلي ،و�أن يكونوا و�ضيعني
مع �أبناء � ّأمتهم ودينهم؛ ونحن نعرف �سلوكهم املخزي اجتاه اليمن و�سورية ولبنان؛ فهم
جمرد خدم �أو�أدوات وظيفية يف امل�رشوع الإ�رسائيلي/الأمريكي يف املنطقة.
باتوا ّ

ومن املفارقات الغريبة� ،أنه يف تاريخ العمالة واخليانة �أن يكون امل�ستخدم والعميل هو
من يدفع املال ملن ي�ستخدمه.
فيما يخ�ص اليمن والتطبيع �س�أتطرق �إىل امل�س�ألة من جانبني:
اجلانب الأول هو �أنه بات من الوا�ضح وجود قا�سم م�شرتك بني «�إ�رسائيل» ودول
التحالف :الإمارات والبحرين وال�سعودية ،فيما يخ�ص العدوان على اليمن.

فالإ�رسائيلي عبرّ ب�شكل مبكر عن قلقه مما يجري يف اليمن ،واعتربه تهديداً له ولدول
اخلليج .كذلك انطلقت دول العدوان من نف�س هذا القلق� .إذاً ،هذا املوقف امل�شرتك كان
ال�سبب يف احل�ضور الإ�رسائيلي املبا�رش يف العدوان على اليمن ،و�إن كان غري معلن وغري
مرئي؛ وقد �أ�شار �إىل ذلك الأمني العام حلزب اهلل يف �أحد خطاباته ،وكذلك ال�سيد احلوثي.
لذا ،ف�إن امل�سارعة يف �إظهار العالقة بني حلف العدوان وكيان االحتالل وربطها
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تعد بالن�سبة �إيل كيمني مفارقة .فلماذا �أعلن عن التطبيع يف هذه
بالعدوان على اليمن ّ
املرحلة والعدوان على اليمن ما زال م�ستمراً.
فال�سعودية اليوم هي �أحوج ما تكون للتم�سك ب�شعارات العروبة والإ�سالم التي �أعلنت
منذ بداية احلرب؛ ملاذا تتخلى عنها الآن؟
هل ا�ستفاد الأمريكي والإ�رسائيلي من امل�أزق ال�سعودي والإماراتي والبحريني لدفع
حكام هذه الدول �إىل التطبيع� ،أم �أن الإخفاق الذي وقع فيه قادة ال�سعودية( ومن معها
يف اليمن) جعلهم ي�شعرون بقلق وجودي وخوف من امل�ستقبل ،ف�سارعوا لالرمتاء يف
�أح�ضان «�إ�رسائيل» ،يف ظل احلديث عن ت�شكيل حلف ع�سكري يف املنطقة يواجه ما
ي�سمى باخلطر الإيراين؟! هذا �س�ؤال مطروح للنقا�ش.
ّ

فيما يخ�ص جتربة اليمن يف مواجهة التطبيع� ،أنا �أريد �أن � ّ
أركز على مواجهة التطبيع
مع العدو عموم ًا .فتحليل الظاهرة وا�سع وكبري؛ ولكن املهم �أو ًال هو حتديد املطلوب من
املثقفني ومن النخب ومن ال�شعوب العربية.

�أنا مع تب�سيط امل�س�ألة و�رشحها  ،حتى ي�شعر كل مواطن عربي ،ويف كل بيت� ،أن هناك
خطراً فيما يجري حوله .فامل�س�ألة ال تتعلق مب�ؤمترات بعيدة ،بل يوجد خطر يزحف على
كل مواطن عربي وم�سلم؛ �إىل بيته و�إىل وظيفته و �إىل مدر�سته�« .إ�رسائيل» مل توقّع هذه
االتفاقيات لتنكفئ على ذاتها ،بل هي مرحلة من مراحل التوغل الإ�رسائيلي يف اجل�سم
العربي ،الذي �سيتحول �إىل اخرتاق �أمني و�سيا�سي واقت�صادي وفكري .والأخطر من
ذلك ،هناك تركيز على البعد االجتماعي ،مثل ت�صوير �أطفال �إماراتيني وهم يحملون العلم
الإ�رسائيلي� ،أوعندما يبادرون لال�شرتاك يف �أعمال فنية وغنائية؛ كما حني ينطلق مثقفون
من اخلليج لتبادل التهاين والرتحيب مع نظرائهم من اليهود وال�صهاينة� ،إ�ضافة �إىل التوا�صل
الإعالمي.
ففي هذه املرحلة الإ�رسائيلي يريد �أن يك�رس حاجز ال�شعوب ،ولي�ؤكد مزاعمه ب�أن
ال�شعوب العربية قبلت ب�إ�رسائيل ،بعد �أن كان التطبيع �سابق ًا مقت�رصاً على الأنظمة.
طبع مع
ولكن هنا ال ّ
بد �أن نطمئن ال�شعوب العربية؛ نحن ال نقول �إن ال�شعب الإماراتي ّ
خريف 1442 - 2021هـ ـ العدد 69

130

من اليمن حتى فل�سطيـن :ال للخيانة ال للتطبيـع

درا�سات باحث

«�إ�رسائيل»؛ فهذا ال�شعب هو �أقلية ،والأكرثية يف البالد تت�شكل من وافدين من خمتلف
الدول واجلن�سيات� .إن ال�شعب العربي ال زال متم�سك ًا بالق�ضية الفل�سطينية؛ وبالتايل ال
ي�صور ب�أن ال�شعب
يهولوا علينا؛ لن ي�ستطيع الإ�رسائيلي بهذه التطبيالت الإعالمية �أن ّ
ّ
العربي �أو ال�ضمري العربي ميكن �أن يقبل بالتطبيع مع العدو الإ�رسائيلي.
�إن جتربتنا يف اليمن تتمثل يف �إعادة ال�رصاع �إىل جذوره احلقيقية؛ فهو �رصاع ديني،وال
يجب �أن نختبئ وراء �أ�صابعنا� ،أو �أن نخفّف اللهجة حتى ال يقال ب�أننا نعادي ال�سامية.
�سنظل نعي�ش الرهاب الإ�رسائيلي والإعالم املت�صهني والرقابة الإعالمية ،بينما العدو يزحف
�إىل بيوتنا.
يف اليمن ،ويف الفكر الذي � ّأ�س�سه ال�شهيد بدر الدين احلوثي عام ،2002و مل يكن
حدثت كل هذه التطورات ،كان عداء ال�صهاينة لنا عداء ديني؛ ويجب �أن يكون عدا�ؤنا
لهم �أي�ض ًا ديني .ولذلك هناك تعبئة وجتيي�ش وحركة تثقيف عالية جداً يف اليمن؛ بل هناك
ح�صانة قوية جداً لدى ال�شعب بكل فئاته ،ويف كل مكان .الكل يحمل �شعار اهلل �أكرب
واملوت لأمريكا واملوت لإ�رسائيل اللعنة عليهم والن�رص للإ�سالم؛ وهذا ال�شعار ي�شكل حالة
من احل�ضور الذهني لدى الإن�سان اليمني يف كل املنا�سبات؛ وهذا ما يقلق اليهود؛ فهم
قلقون من هذه احلركة التثقيفية التوعوية الوا�سعة ،وفيها عودة �إىل هويتنا .لذا املطلوب من
دول وقوى حمور املقاومة �أن تكون لديها برامج توعية متطورة يف خماطبة املواطن العربي،
والرتكيز على خماطر التطبيع مع العدو الإ�رسائيلي ،باعتباره تهديداً مبا�رشاً لكل �شخ�ص م ّنا
بكل مناحي حياته؛ ولي�ست امل�س�ألة مقت�رصة على النواحي ال�سيا�سية فقط.

خريف 1442 - 2021هـ ـ العدد 69

131

حلقة نقا�ش خا�صة
حول مفاو�ضات تر�سيم الحدود
بين لبنان والكيان الإ�سرائيلي

الم�شاركون في الحلقة
 الدكتور يو�سف ن�رصاهلل /رئي�س مركز باحث للدرا�سات. اللواء الركن املتقاعد /عبد الرحمن �شحيتلي /الرئي�س ال�سابق للوفد اللبناين يفاملفاو�ضات الغري املبا�رشة مع الكيان الإ�رسائيلي حول مو�ضوع تر�سيم احلدود البحرية.
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ُعقدت يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية بتاريخ ،29/10/2020
حلقة نقا�ش خا�صة بعنوان« :مفاو�ضات تر�سيم احلدود بني لبنان والكيان الإ�رسائيلي»،
والتي �أدارها مدير مركز باحث الدكتور يو�سف ن�رصاهلل ،وذلك بح�ضور عدد من اخلرباء
والأ�ساتذة اجلامعيني والباحثني املتخ�ص�صني بق�ضايا املنطقة.

وقد بد�أت حلقة النقا�ش بكلمة للدكتور يو�سف ن�رصاهلل جاء فيها:

ال �شك �أن املفاو�ضات غري املبا�رشة التي انطلقت بني لبنان والكيان الإ�رسائيلي على
خلفية تر�سيم احلدود بني اجلانبني جاءت مبوازاة متغريات داخلية وخارجية ومبوازاة
�سياقات حملية و�إقليمية ودولية .فهي انطلقت يف ظل �صعوبات داخلية لبنانية� :أزمة �سيا�سية،
انهيار مايل واقت�صادي ي�سمح بابتزاز لبنان و�إرغامه على تلقّي م�ساعدات م�رشوطة� .أما
ع�شية االنتخابات الأمريكية ،ويف �سياق �سعي �إدارة ترامب �إىل �إعادة
خارجي ًا ،فقد �أتت ّ
جتميع �أوراق القوة اخلارجية لديها بهدف حتويلها �إىل �إجنازات �سيا�سية ل�صالح ترامب؛
وبدا توقيت املفاو�ضات ملتب�س ًا جلهة ا�ستثماره يف �سياق متكني ترامب انتخابي ًا .وهي
انطلقت �أي�ض ًا يف ظل متغريات ت�شهدها البالد ،والأزمة املالية التي يواجهها حمور املقاومة،
واملرتبطة بالعقوبات الأمريكية وامل�سار التطبيعي املت�صاعد بني الكيان الإ�رسائيلي ودول
عربية وخليجية ،ما جعل التوقيت يبدو ملتب�س ًا �أي�ض ًا ،ما �أوقع الكثريين يف وهم �أن هذه
ّ
ن�ص
املفاو�ضات هي جزء من امل�سار التطبيعي القائم.
ولعل ما ع ّزز من هذا الوهم �أن ّ
الإعالن عن املفاو�ضات جاء خالي ًا من تعبريات «العدو» و«الكيان الغا�صب» يف معر�ض
ذكر «�إ�رسائيل» ،وعدم احلر�ص الكايف من ِقبل لبنان الر�سمي على بذل جهود �إي�ضاحية.
معني بتهيئة وحت�ضري الأر�ضية املنا�سبة لعملية التنقيب عن النفط والغاز،
�صحيح �أن لبنان ّ
معني برت�سيم
يف ظل ظروف اقت�صادية ومالية �صعبة يعاين منها .و�صحيح �أي�ض ًا �أن لبنان
ٌ
احلرة» على خلفية اتفاق
حدوده حلفظ حقوقه يف �أر�ضه وبحره� ،سوا ًء كان مع «فل�سطني َّ
�سيا�سي� ،أو مع كيان العدو عرب انتزاع هذا احلق منه بتفاو�ض �أمني؛ ف�ض ً
ال عن �أن لبنان
معني با�ستثمار ثرواته النفطية يف مياهه على احلدود مع فل�سطني املحت َّلة .لكن ما
�أي�ض ّا
ٌ
ينبغي احلذر منه �أن الإ�رسائيلي ،ف�ض ً
ال عن �أنه ي�سعى �إىل ال�رشوع با�ستخراج النفط والغاز
خريف 1442 - 2021هـ ـ العدد 69

134

حلقة نقا�ش خا�صة حـــــول مفاو�ضات تر�سيم احلدود بني لبنان والكيان الإ�رسائيلي

درا�سات باحث

الأماكن القريبة من لبنان يف ظل بيئة �آمنة وطبيعية ،وف�ض ً
ال عن �رشعنة �رسقته املو�صوفة
للرثوة النفطية الفل�سطينية ،هو يريد �أن يخو�ض غمار هذه املفاو�ضات وفق معادلة رابح-
رابح التي ي�أمل من خاللها حتقيق جملة من املكا�سب والفوائد .من هذه املكا�سب التي
ي�سعى �إىل حتقيقها :تعزيز اال�ستقرار الداخلي وتعزيز ال�ضغط الداخلي يف وجه حزب اهلل
ومبعزل عن النتيجة التي من املمكن �أن ت�صل املفاو�ضات �إليها ،ف�إن هذه اخلطوة ت�صب يف
�سياق �إدخال لبنان يف م�سار التطبيع ،ف�ض ً
ال عن �أنها تف�ضي �إىل الإ�رضار مبنطق حزب اهلل
وا�سرتاتيجيته القائمة على حماية لبنان وا�سرتداد احلقوق عرب املقاومة وفاعليتها الع�سكرية.
�أما �إذا ف�شلت املفاو�ضات ،فاال�ستثمار يكون بتحميل احلزب م�س�ؤولية هذا الف�شل،
ت�سببها ب�إف�شال
والرهان على جاهزية بع�ض الداخل اللبناين للت�صويب على املقاومة بعد ّ
املفاو�ضات ،وبالتايل حرمان اللبنانيني من ثرواتهم النفطية.

�إذاً ،هدف الإ�رسائيلي الأول �إ�شاعة �أن حزب اهلل يت�آمر على عملية التفاو�ض ،و�أنه
يعمل على �إف�شالها� .أما الهدف الثاين ،فهو دفع لبنان �إىل االنخراط يف م�سار تفاو�ضي
مع الكيان الإ�رسائيلي حول كيفية تقا�سم وتوزع احل�ص�ص واملوارد واحلقوق املتنازع
عليها بني اجلانبني ،لأن قبول لبنان �إقرار لبنان باتفاق «الإطار» يعني �إقراره �ضمن ًا ب�أن
التفاو�ض يت�صل بن�سبة احلق بالغاز،ال بكامل هذا احلق ،ما يتيح �إمكانية �سحب هذه املعادلة
و�إ�سقاطها على امللفات اخلالفية الأخرى ،من الرثوة املائية �إىل النقاط الربية املتحفَّظ عليها.
والهدف الثالث هو الإيحاء �أن امل�سار اللبناين يتكامل مع م�سارات التطبيع اجلارية يف
املنطقة ،وذلك يكون ب�إظهار التفاو�ض التقني على �أنه «مفاو�ضات �سالم» ،على نحو ما
تك�شف عنه ال�سعي الإ�رسائيلي �إىل «تثقيل» الوفد املفاو�ض وتطعيمه �سيا�سي ًا .والهدف
ّ
الإ�رسائيلي الرابع هو ا�ستثمار التفاو�ض يف املعارك املختلفة التي تُخا�ض يف مواجهة حزب
اهلل ويف مواجهة املُقاومة� .إن تكرار عبارة املفاو�ضات املبا�رشة ،ورفع م�ستوى الوفد
الإ�رسائيلي املفاو�ض ،ي� رِّؤ�شان �إىل �إرادة دفع التفاو�ض لدى تل �أبيب �إىل ما يتجاوز اخلالف
التقني على احلدود البحرية� .إن «�إ�رسائيل» ت�سعى �إىل �إيجاد تعادل ردعي بني حزب اهلل
وبينها ،حيث يعتقد الإ�رسائيلي �أن ّ
متكن اللبنانيني من الرثوات النفطية املكت�شفة ،وربط
هذه الرثوة ب�إعادة ا�ستنها�ض عجلة االقت�صاد اللبناين ،من �ش�أنه تقلي�ص خطر حزب اهلل
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�سبب لإ�رسائيل
على من�ش�آت «�إ�رسائيل» احليوية ،الغازية منها وغري الغازية ،و�إن كان ذلك ُي ّ
خ�سارة ال�ضغوط الق�صوى التي تعمل على تفعيلها كخيار بديل يف مواجهة حزب اهلل،
و�سعيها �إىل حتميل احلزب الأزمة اللبنانية االقت�صادية املتفاقمة� .سوف نحاول من خالل
حلقة النقا�ش هذه الإجابة عن تلك الت�سا�ؤالت و�سواها.

اللواء الركن املتقاعد عبد الرحمن �شحيتلي:

و�صلت «�إ�رسائيل» �إىل املفاو�ضات و�أرادت ا�ستثمار املكت�سبات التي راكمتها� .أوىل
هذه املكت�سبات كانت الدخول  17مرتاً باجتاه لبنان عام  ،2000وقد اعترب الإ�رسائيليون
�أنهم يدر�سون خط احلدود البحري باجتاه الأرا�ضي اللبنانية؛ وهم ا�ستفادوا من اخلط�أ الذي
م�سوغ قانوين من نقطة بداية حتى
اقرتفناه بالن�سبة للخط رقم  ،1برت�سيم اخلط من دون �أي ّ
اخلط رقم .1

بالن�سبة للمفاو�ضات احلالية ،ف�إن لبنان يفاو�ض عدواً غا�شم ًا ولي�س �صديق ًا .فـ«�إ�رسائيل»
ت�سيطر على  %95من قرارات الأمم املتحدة ،والواليات املتحدة هي �إىل جانب «�إ�رسائيل»
دائم ًا .لذا من ال�رضوري للبنان حت�ضري ملف مدرو�س بدقّة.

فتم الإعالن عن نقاط
لقد بد�أت املفاو�ضات من ال�صفر� ،أي من اخلط الو�سطيّ ،
ُعد
مت�ساوية الأبعاد موجودة على ال�شاطىء .فعلى كل �شاطىء �أبعد �صخرة يف البحر ت ّ
نقطة �أ�سا�س� .أعلن لبنان نقط الأ�سا�س لديه ،لكنه ال يعلم نقط الأ�سا�س يف فل�سطني املحتلة.
كما اعرتفت «�إ�رسائيل» بخط الهدنة الذي يتطابق مع احلدود الدولية املعلن عنها يف العام
.1949
عند �إقرار اتفاقية بوليه-نيوكومب مت و�ضع  37نقطة  BPبني لبنان وفل�سطني ،وقد وقع
خالف على نقطتي  BP 22و .BP 37ويف عام  1949متت زيادة  94ومتّت ت�سميتهما .B
وبني البحر ونقطة  BP1توجد B1؛ وعند �إظهار النقاط �أثناء املفاو�ضات يجب �أن يعرتف
�سفري �أمريكا و�سفري الأمم املتحدة املمثل فيها بهذه النقاط.

تُراهن «�إ�رسائيل» دائم ًا �أن الأجيال تن�سى مع مرور ال�سنني .لكن يجب �أن يبد�أ الوفد
اللبناين بالتفاو�ض من دون االعرتاف باملكت�سبات ال�سابقة لـ«�إ�رسائيل» .لدى «�إ�رسائيل»
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مكتب ا�ست�شاري يف لندن ،وهو من �أكرب املكاتب اال�ست�شارية يف العامل .يو�ضح القانون
�أنه هناك فرق بني «منطقة اقت�صادية» و«منطقة �إقليمية»؛ ف�إذا مل يتم التو�صل �إىل اتفاق ،ال
يحق ل ٍأي من «الدولتني» جتاوز اخلط الو�سطي ،حيث كل نقطة فيه مت�ساوية الأبعاد عن
نقاط الأ�سا�س.
النقطة  B1املوجودة على �شاطىء الناقورة تك�شف �شاطىء «�إ�رسائيل» .وهذا ما يريد
الإ�رسائيليون تغيريه بهدف عدم ك�شف �شاطئهم .لذا مت حتريك اخلط  800مرت باجتاهنا .هذا
يف املنطقة الإقليمية؛ �أما بالن�سبة للمنطقة االقت�صادية ،فال يوجد يف القانون خط و�سطي؛
متّت االتفاقية عام  1972بعد جمع ّ
كل االتفاقيات يف اتفاقية واحدة ،وفيها �أن حتديد
املنطقة االقت�صادية يتم بني دولتني؛ و�إن مل يتفقوا فعليهم الذهاب �إىل � ،Part 15أي كيفية
التعامل مع امل�شاكل ولي�س �إىل  Article 15كما يحدث الآن ،الذي يقول �إنه يف حال
عدم االتفاق يتم اتخاذ اخلط الو�سطي بني الدولتني .يجب �إجراء ترتيبات بني الدولتني
لال�ستفادة االقت�صادية للدولتني �إىل حني التو�صل �إىل اتفاق خالل فرتة معقولة من الزمان؛
وهذا االتفاق يتم �إما عرب مفاو�ضات مبا�رشة �أو عرب و�سيط؛ �أو عرب التحكيم �أو حمكمة
البحار.
ميكننا �إثبات حقّنا يف اخلط الو�سطي يف املنطقة الإقليمية ،وبالتايل نكون قد حقّقنا
انت�صاراً �أمني ًا .وعلينا البدء بتحقيق انت�صارات يف املنطقة الإقليمية لتكون لدينا ورقة �ضغط
على الإ�رسائيلي ،وبعدها ميكن التفاو�ض على املنطقة االقت�صادية.
لقد مت طرح �إزالة خط الطفّافات الإ�رسائيلية يف �أكرث من جل�سة للأمم املتحدة ،ويجب
البدء بها دائم ًا يف املفاو�ضات اجلارية.

الدكتور ع�صام خليفة� ،أ�ستاذ جامعي:

الدولة هي حدود و�سيادة .لقد تابعت م�ؤمتراً لر�ؤ�ساء �أجهزة املخابرات يف جامعة
جورج وا�شنطن ،حيث قيل عام � 1967إن هناك تغيرياً يف خرائط املنطقة .ولي�س �صدفة �أن
يخلو �سهل نينوى وغريه من املناطق.
�أنا م�ؤمن بالدولة اللبنانية .ولبنان لي�س وليد اال�ستعمار وال �سايك�س – بيكو؛ فاحلدود
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ُولدت نتيجة مل�ؤمتر �سان رميو ُك ِّر�ست الحق ًا مبعاهدة لوزان .امل�شكلة �أننا مل نحفظ حدودنا؛
دوليا يف ع�صبة الأمم؟
�أين الوثائق التي تدل على احلدود اللبنانية املعرتف فيها ً

وعلمي ًا ،احلدود فيها خم�س مراحل :تعريف ،حتديد ،تر�سيم ،تثبيت و�إدارة� .أيام
االنتداب متّت املراحل اخلم�س ،واالتفاقيات موجودة،Définition Goreau 318 :
و Délimitationموجود يف  23كانون �أول عام  ،1920الذي يعترب �أن ر�أ�س الناقورة
تابع للبنان ولي�س لفل�سطني؛ ر�أ�س الناقورة وا�ضح يف خريطة بوليه-نيوكومب ،وهناك
حم�رض يف ع�صبة الأمم يف � 4شباط عام  ،1924وهم �أعادوا تكراره لأن احلركة ال�سورية مل
توافق .ومن قر�أ الر�سائل مل�ؤمتر ال�صلح يفهم ما يحدث الآن.
كان هناك �رصاع بني ثالث قوى :بني احلركة اللبنانية التي متتلك وثائق وقيادات وال
ترتبط ب�أحد ،والتي تريد �إقامة الدولة اللبنانية وجبل عامل �ضمنها ،وال عالقة جلبل عامل
بفل�سطني؛ و� اّإل ال�ستطاعت احلركة ال�صهيونية ال�سيطرة عليه ،و بني احلركة ال�صهيونية
قدمت وثائقها ،بالإ�ضافة �إىل احلركة العربية التي تريد �أن ت�ضم اجلنوب وكل لبنان �إىل
التي ّ
الدولة العربية .لبنان هو عبارة عن تالقي امل�سيحية والإ�سالم يف دولة حتفظ حقوق الإن�سان
وحرياته ،حيث ال �أحد يلغي �أحداً.
بعد اتفاق الدولة ،عام  ،1924دخلت �أول مادة يف الد�ستور حول تر�سيم احلدود.
ومن ثم هناك امليثاق الوطني املكتوب يف منزل يو�سف ال�سودا من كل الطوائف والنخب،
الذي يتحدث يف �أول مادة عن« :ا�ستقالل لبنان يف حدوده»� .أي�ض ًا ،يف اجلامعة العربية
هناك مادة خا�صة عن احلدود اللبنانية� .إذاً �إدارة احلدود لي�ست غائبة .يف ال�سابق ،كانت
هناك �إدارة فرن�سية و�إنكليزية ،ومت عقد اتفاق ح�سن اجلوار بينهما.

اعرتفت الأمم املتحدة بـ«�إ�رسائيل» كدولة ب�رشط احرتام احلدود ،ولكنها احت ّلت جزءاً
من الدولة العربية (اجلليل).

لبنان هو الدولة العربية الأقوى يف مو�ضوع احلدود ،لأن هناك تطابق ًا بني خط الهدنة
وخط احلدود الدولية؛ �إ�ضافة �إىل �أنه مت �إحياء اتفاق تر�سيم احلدود بعد الهدنة .لبنان يحيي
النقاط احلمراء و�إ�رسائيل الزرقاء.
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ا�ستمرت جلنة الهدنة  ،التي ال تزال موجودة �إىل الآن ،والتي تت�ضمن  58ع�ضواً� .إ�رسائيل
ّ
مت�سك بها لبنان
�ألغت هذه اللجنة بعد حرب � ،1967إ ّال �أنها ال تُلغى من طرف واحد .فقد ّ
وكذلك الأمم املتحدة.
بعد عام  1967مل يتم احلديث عن مزارع �شبعا ،التي بد�أ احتاللها من ِقبل اجلانب
ال�سوري .لكن هذه املنطقة لي�ست على خط الهدنة بل على احلدود مع �سوريا .والأمم
ت�رصح �أن اخلط الأزرق هو خط ان�سحاب ولي�س خط حدود دولية.
املتحدة ّ

�أنا �أتعجب كيف مت الكالم عن القرار  1701يف اتفاق الإطار ،ومل يتم ال�س�ؤال عن
اتفاق تر�سيم احلدود بني لبنان و«�إ�رسائيل».
الغاز والنفط ثروتان هائلتان %80 .من مفاو�ضات �سان رميو كانت حول النفط
و %20حول ق�ضايا املنطقة .فرن�سا كانت ت�أخذ ثالثة �أخما�س حاجتها من طرابل�س.
�أي�ض ًا تركيا ،وهي دولة �صناعية ،ت�سعى �إىل اال�ستفادة من لبنان؛ و«�إ�رسائيل» ت�سعى �إىل
�إقامة قوة اقت�صادية.
جيد ،ولكن املر�سوم  43جرمية ،لأن فيه �إلغا ًء لل�رشكة
يف لبنان يوجد قانون برتول ّ
الوطنية التي يجب �أن تفاو�ض على البرتول والغاز من املراجع العليا للدولة اللبنانية.

املفاو�ضات احلالية مهمة جداً ،وهي عبارة عن معركة وطنية ترتبط بوحدة الوطن
وم�صريه ووحدته وبقاء الدولة .و�إذا ف�شلت هذه املفاو�ضات �سيتفكك الوطن.

يف لبنان طاقات هائلة ،كال�سفري جوزيف عقل ،وهو كاتب عمل � 9سنوات يف املحكمة
البحرية ،وقد ا�شرتك يف اتفاقية الأمم املتحدة «قانون البحار» .توجد كفاءات يف اجلغرافيا،
يف الدميغرافيا ،يف االقت�صاد ،ويف التاريخ ،ويجب �أن تعمل كل هذه الطافات من �أجل
احلفاظ على حدود الوطن والدولة.

العميد املتقاعد اليا�س فرحات:

�أو ًال :بد�أت املفاو�ضات الأخرية بعد مفاو�ضات قرب�ص عام  2006وتطبيع عام ،2007
معتقدا
وق�سم املنطقة التي ا ّدعى التنازع عليها،
ً
ثم �أتى الو�سيط فريدريك هوف �إىل لبنان ّ
قدم ح ً
ال و�سطي ًا .لكن املفاو�ض اللبناين مل يقبل .ثم جاء هول�شتاين الذي اقرتح �أن
�أنه ّ
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ت�ستخرج �رشكة النفط املوجود يف املنطقة املتنازع عليها ويق�سم بني الطرفني؛ و ّمت رف�ض
هذا االقرتاح �أي�ض ًا .ثم �أتى دايفد �ساترفيلد واقرتح مفاو�ضات مبا�رشة وف�صل الرب عن البحر،
وبقي على ر�أيه ملدة �سنتني حتى ف�شل االقرتاح .بعده جاء ديفيد �شنكر الذي وافق على
املوقف اللبناين الذي مل يتغيرّ منذ العام .2011من حيث ال�شكل ،تتم املفاو�ضات برعاية
الأمم املتحدة ،ويف مركزها يف الناقورة ،وبح�ضور و�سيط �أمريكي ،وهي مفاو�ضات غري
مبا�رشة لي�س لها مظهر تطبيعي� .أما من حيث امل�ضمون ،فتقت�رص املفاو�ضات على تر�سيم
احلدود فقط من دون �أي موا�ضيع �أمنية ،بيئية �أو غريها .ولكن ما �أُذيع عن اتفاق الإطار يف
لبنان ويف «�إ�رسائيل» ويف الأمم املتحدة يف وا�شنطن لي�س االتفاق الأ�صلي لأنه مل ُين�رش بعد.
هناك فقرة ُمطمئنة يف بيان قيادة اجلي�ش« :يجري التفاو�ض بهدف تر�سيم احلدود البحرية
على �أ�سا�س اخلط الذي ينطلق من نقطة ر�أ�س الناقورة براً ،واملمتدة بحراً ،تبع ًا لتقنية خط
الو�سط دون احت�ساب �أي ت�أثري للجزر ال�ساحلية التابعة لفل�سطني املحتلة ،وذلك ا�ستناداً
أعدتها قيادة اجلي�ش».
�إىل درا�سة � ّ
بد �أن نلفت النظر �إىل �أن املقاومة لها دور ردعي مبواجهة الإ�رسائيلي .ومن ُيتابع
وهنا ال ّ
الإعالم الإ�رسائيلي ي�ستطيع مالحظة �أهمية وجود املقاومة ،وخا�ص ًة امتالكها �صواريخ
�أر�ض-بحر.

الدكتور عبا�س �إ�سماعيل ،باحث يف ال�ش�ؤون الإ�رسائيلية:

املناق�صة التي ح�صلت عليها �رشكتا ديليك ونوبل �إيرنجي ّمت منعهما من التنقيب يف
احلقل «�آلوندي» من قبل وزارة الأمن وهيئة الأمن القومي الإ�رسائيلي ووزارة اخلارجية
وامل�ؤ�س�سة الأمنية .جل�أت ال�رشكتان �إىل حمكمة العدل العليا ،وكان الرد �أن اعتبارات �أمنية
مدة الرخ�صة دون �أن تقوم ال�رشكتان
حالت دون التنقيب يف هذا احلقل؛ وبالتايل انتهدت ّ
بالتنقيب .واالعتبارات الأمنية لها عالقة بالو�ضع مع لبنان؛ ويف النهاية مت تلزمي �رشكة
جمدت «�إ�رسائيل» لأكرث من �سبع �سنوات التنقيب يف حقل «�آلوندي» رغم
�أخرىّ .
اخل�شية من ح�صول م�شكلة مع لبنان.

ح�صة
و�أخرياً� ،أعلنت «�إ�رسائيل» �أن ال�رشكة الأمريكية «�شيفرون» هي التي ت�س ّلمت ّ
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نوبل �إيرنجي؛ وبالتايل هذا يف�سرّ الدور الأمريكي التن�سيقي املبا�رش يف املنطقة.
�أما بالن�سبة للمفاو�ضات ،فنحن �أمام مفاو�ضات مبا�رشة على احلدود البحرية فقط،
بداية كان هناك تعليق �آمال على �أن هذا االتفاق �سيفتح الآفاق �أمام ُبعد �آخر ،و�أن هذه
املفاو�ضات هي للتطبيع .هذا املوقف ال�سيا�سي عبرَّ عنه نتنياهو ،وزير الطاقة ووزير
اخلارجية؛ ولكن نتنياهو كان وا�ضح ًا يف موقفه �أن ال �سالم مع لبنان يف وجود حزب اهلل.
و�أي�ض ًا ،يجب االلتفات �إىل �أن هذه املفاو�ضات قد ت ِّ
ُ�شكل ال�صدع الأول يف اجلدار الذي
ميكن فتحه فيما بعد مع لبنان .بالن�سبة ملوقف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،مت نقل بع�ض الت�رسيبات
عن وزير الأمن ورئي�س الأركان ،ومفادها �أن هذه املفاو�ضات ّ
ت�شكل مفتاح ًا ال�ستقرار
املنطقة ،ومن �ش�أنها فتح �آفاق �أخرى.
حددوا جملة من الإيجابيات
الأهم من ذلك هو مقاربة اخلرباء ومراكز الأبحاث ،الذين ّ
مبجرد ح�صول املفاو�ضات� .أو ًال ،هذه املفاو�ضات تُعترب �رضبة
التي �ستحقّقها «�إ�رسائيل» ّ
حلزب اهلل ،لأنها �ست�سحب الب�ساط من حتت م�رشوعية احلزب م�ستقب ً
وتقيد حركته.
الّ ،
والنتيجة الأهم هي �أنه يف حال جناح املفاو�ضات ،قد تخلق توازن ردع �أو توازن م�صالح؛
مبعنى �أن «�إ�رسائيل» الآن لديها من�ش�آت نفطية� ،أما لبنان فلي�س لديه؛ وحزب اهلل يف يده
قوة يف هذا املجال� .أما يف حال جناح املفاو�ضات وامتالك لبنان من�ش�آت نفطية،
ورقة ّ
مقيداً.
ف�سي�صبح هناك توازن ردع ،و�سوف ي�صبح لبنان ّ

�صاف .وبالن�سبة لهم احلد الأدنى
يتعامل الإ�رسائيليون مع املفاو�ضات على �أنها ربح
ٍ
مبجرد دخول املفاو�ضات ،واحلد الأق�صى هو عند جناح املفاو�ضات .وهناك
من الربح هو ّ
�إجماع �إ�رسائيلي على �أن هذه املفاو�ضات قد ّ
ت�شكل قيداً م�ستقبلي ًا على حزب اهلل ،وورقة
�ضغط متار�سها «�إ�رسائيل» على ال�ساحة اللبنانية.

الدكتور حممد طي ،خبري يف القانون الدويل:

عندما نبد أ� املفاو�ضات يف الظرف الذي ح�صل فيه التطبيع ،ف�إنها ت�صب يف �سياق
التطبيع .بالإ�ضافة �إىل �أن الإعالم الإ�رسائيلي هو امل�سيطر .كما �أن تركيبة الوفد الإ�رسائيلي
توحي �أن هذه مفاو�ضات مبا�رشة و�سيا�سية.
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القانون ين�ص �أن مرور الزمن يعطي حقوق ًا .لذا يجب �أن ن�صارع للح�صول على
حقوقنا.
�أما بالن�سبة لالتفاقيات الدولية ،فهي تُلزم من يوقِّع عليها .و«�إ�رسائيل» �إذا مل تعرتف
بقانون البحار عام  1982فهو ال ُيلزمها .لكن �إذا كان يف القانون الدويل تكري�س لأعراف
فهو ُيلزم اجلميع.

معظم �أ�ساتذة القانون الدويل يهود .لذا عند طرح �أي ق�ضية تعني «�إ�رسائيل» وتكون
جرميتها وا�ضحة يقومون بتخفيفها من جناية �إىل جنحة؛ من جرمية �ضد الإن�سانية �إىل جرمية
وت�شبث باحلقوق.
حرب .لذا ،يجب توحيد كل الطاقات ويجب �أن يكون هناك �إ�رصار
ّ

ومبا �أن الإ�رسائيليني لديهم خرباء مزدوجو اجلن�سية ،فيجب �أن يكون لدى اللبنانيني
الأمر نف�سه.

الدكتور عبد احلليم ف�ضل اهلل ،رئي�س املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق:

يجب �أن تكون لدينا ا�سرتاتيجية للتفاو�ض كبداية .ا�سرتاتيجية التفاو�ض فيها �إطاران:
�إطار �سيا�سي ،والثوابت التي يجب �أن حتكم هذه العملية منذ البداية� .إن اخلطوة الأوىل مل
تعط �إ�شارة �إىل �أن هذه املفاو�ضات �ستكون جزءاً من ا�سرتاتيجية معروفة.
ِ

يجب �أن يكون هناك و�ضوح يف الثوابت واملبادئ ال�سيا�سية لهذا التفاو�ض .هو
تفاو�ض غري مبا�رش� ،أي تفاو�ض فني وع�سكري وا�ستكمايل ملا بد أ� يف تفاهم ني�سان .الأمر
الثاين �أن يكون التفاو�ض معزو ًال عن �أي ملفات �سيا�سية �أخرى� ،سواء يف الداخل �أو يف
اخلارج؛ وهو الأمر الأهم .فاالنق�سامات ال�سيا�سية يف لبنان قد حتاول ا�ستعمال التفاو�ض
جلعل لبنان جزءاً من اال�ستقطاب الذي نراه يف �رشق املتو�سط� .إن وجود الو�سيط الأمريكي
ال يعني �أن لبنان �سيكون منحازاً لوجهة النظر الأمريكية ،خا�صة يف �سياق التناف�س احلا�صل
يف �رشق املتو�سط .ينبغي تكري�س الثوابت ال�سيا�سية واال�ستناد �إىل �إجماع �سيا�سي.
على امل�ستوى القانوين ،يجب �أن يكون امل�سار القانوين والد�ستوري لهذه العملية
معروف ًا �سلف ًا .ف�إذا كانت هناك �شبهات حول الإطار التفاو�ضي يجب �أن ال يكون هناك
�أي التبا�س حول نهاية هذا التفاو�ض.
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حتا�ش �إىل
لدينا مثال هو ما حدث عند التحقق من االن�سحاب عام .2000كان هناك ٍ
�أبعد احلدود لأدنى �إ�شارة �إىل التطبيع ،والتي يجب اعتمادها كمثال ثابت لتحديد ما الذي
ينبغي �أن ن�صل �إليه .هل يجب �أن تكون هناك معاهدة يوقّع عليها الوفدان؟
و�أخرياً يجب تثبيت مرجعية الأمم املتحدة كو�سيط للتفاو�ض غري املبا�رش لتثبيت حقّنا
م�ضطرين لإعطاء �إ�شارة للعدو ب�أن التفاو�ض
وح�سم خمرجات التفاو�ض ،من دون �أن نكون
ّ
هو خطوة يف �سياق التطبيع .وعلينا التم�سك برفع اجلدار ال�صلب يف مواجهة التطبيع.

الدكتور ب�شارة حنّا ،باحث و�أ�ستاذ جامعي:

�أو ًال� ،س�أنطلق من اخلريطة التي ر�سمتها �رشكة نوبل �إيرنجي ،ووزارة الطاقة الإ�رسائيلية،
ووزارة الطاقة الرو�سية والأمم املتحدة ،والتي ّ
ت�شكل �رضبة قا�سية للعدو ال�صهيوين ،ويجب
�أن تُعتمد من ِقبل املفاو�ض اللبناين ،لأن فيها تناق�ض ًا يف تر�سيم احلدود اللبنانية اجلنوبية
البحرية واملنطقة االقت�صادية ويف احلدود ال�شمالية بني �سوريا وتركيا .اخلط البحري
بني لبنان و�سوريا هو ا�ستكمال للخط الربي .واخلط البحري على احلدود مع غزة هو
ا�ستكمال للخط الربي ،با�ستثناء اخلط حيث توجد مكامن الطاقة الكبرية .لقد فاو�ضنا
يحق له حوايل  370.8كيلومرت� .أهمية
على � 120أو � 130أو  140كيلومرت ،بينما لبنان ّ
هذا الأمر يف �أننا ن�ستطيع احل�صول على منتجات الغاز والبرتول ،لأنه من املمكن �إن�شاء
من�صات عائمة وجزر ا�صطناعية ميكن �أن تُ�ستعمل الحق ًا لتعزيز القدرات على �إنتاج الغاز
ّ
ين�ص القانون على �أنه ال ميكن ا�ستعمال �أي انبعاج يف
يف املناطق التي حتتوي على غازّ .
اجتاه اخلط ال�ساحلي للتعدي على املنطقة االقت�صادية اخلال�صة لأي دولة جماورة .وعند
ح�ساب امل�ساحة الإجمالية ،ف�إنها تبلغ  137و 386كيلومرت ،وفيها م�ساحات م�شرتكة بني
لبنان ،قرب�ص ،غزة ،م�رص والكيان الإ�رسائيلي؛ ف�إذا و ّزعنا هذه امل�ساحة بالن�سب املئوية
كل من املناطق
على الكيلومرتات املوجودة� ،إما متعرجة �أو بخط م�ستقيم ،تتحدد ح�صة ٍ
اقت�صادية قيد الدرا�سة .ميكن اال�ستفادة من اخلط امل�ستقيم الذي هو امتداد للخط ال�ساحلي؛
فالإ�رسائيلي ي�ستفيد من كل �آبار النفط املوجودة حالي ًا ،وهذا اعتداء على القانون الدويل.
عند مراجعة اخلرائط الإجمالية ،اخلط الو�سطي املوجود لدى الإ�رسائيلي هو امتداد للخط
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الربي يف �أكرث من � 50أو  60دولة ،ومنها �أمريكا ،حيث هناك امتداد على احلدود مع كندا
ومع �أمريكا يف املنطقة ال�رشقية؛ هناك امتداد يف اخلط البحري انطالق ًا من اخلط الربي الذي
يبلغ طوله  1398مرت ،وهذا دخل يف البحر �أكرث من  200كيلومرت باحلدود مع جزر كندية.
�أي�ض ًا يف ت�شيلي –البريو ،هناك امتداد للخط الربي ،ويف الإكوادور -البريو ،والإكوادور
القارة الأفريقية ،وال�صحراء الغربية مع املغرب ،تون�س-ليبيا،
كولومبيا .وكذلك يفّ
ليبرييا�-سرياليون� ،ساحل العاج-ليبرييا� ،ساحل العاج-غانا� ،ساحل العاج-بنني-توغو،
�أنغوال-ناميبيا.
بعد ح�ساب الأطوال على ال�ساحل اللبناين ،جند  191كيلومرت خط م�ستقيم و226

كيلومرت خط متعرج .قرب�ص  226كيلومرت خط م�ستقيم �إذا اعتربنا من قرب�ص الرتكية �إىل
املنطقة التي ت�صل �إلينا  371كيلومرت؛ واملتعرج  300كيلومرت .بالن�سبة لفل�سطني املحتلة
 175كيلومرت خط م�ستقيم  181 ،كيلومرت خط متعرج .غزة  40كيلومرت خط م�ستقيم
و 41كيلومرت خط متعرج .م�رص  370كيلومرت خط م�ستقيم و  396كيلومرت خط متعرج.
ح�صة لبنان هي � 27ألف و 137كيلومرت بدل 17
لو ق�سمنا هذه امل�ساحة تنا�سبي ًا ف�سنجد �أن ّ
�ألف و 500كيلومرتاً احلالية؛ قرب�ص حت�صل على � 36ألف كيلومرت ،غزة حت�صل على حوايل
� 5آالف كيلومرت ،وم�رص حت�صل على � 47ألف و 550كيلومرت .جمموع هذه امل�ساحات هو
� 137ألف و 362كيلومرت� .إذا �أخذنا لبنان وقرب�ص وحدهما ،والكيان الإ�رسائيلي وم�رص
وحدهما� ،سنجد �أن ح�صة الكيان الإ�رسائيلي ت�صل �إىل ما دون � 20ألف كيلومرتاً .وحالي ًا
ي�سيطر الكيان الإ�رسائيلي على � 27ألف كيلومرت.
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في الذكرى ال�سنوية الغتيال قا�سم �سليماني
 -الأبعاد والتحديات -

ُع ِقدت حلقة نقا�ش خا�صة يف مركز باحث للدرا�سات ،مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية
قوة القد�س يف حر�س الثورة الإ�سالمية،
الأوىل ال�ست�شهاد الفريق قا�سم �سليماين ،قائد ّ
ورفيقه �أبو مهدي املهند�س ،نائب رئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي يف العراق ،وذلك برعاية
رئي�س مركز باحث الربوف�سور يو�سف ن�رصاهلل وم�شاركة كل من:

 الأ�ستاذ حممد خواجة /نائب عن كتلة التنمية والتحرير يف الربملان وع�ضو مكتب �سيا�سييف حركة �أمل.
 الأ�ستاذ �إح�سان عطايا /ممثل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان. الأ�ستاذ يو�سف فريج /مدير مكتب لبنان يف �صحيفة «الثورة» ال�سورية. الإعالمي الأ�ستاذ حممد �رشي. الدكتور ح�سام مطر /باحث و�أ�ستاذ جامعي. الأ�ستاذ علي املحطوري /كاتب وباحث ميني.قدم الربوف�سور يو�سف ن�رصاهلل ر�ؤية موجزة حول التحديات التي تواجه
يف البداية ّ
حمور املقاومة بعد م�ضي عام على ا�ست�شهاد قا�سم �سليماين؛ وجاء يف كلمته:
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البروفي�سور يو�سف ن�صر اهلل:
�سيدنا �أبي القا�سم حممد
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف اخللق ّ

أرحب بح�ضوركم يف مركزكم ،وتلبيتكم
و�آله الطيبني الطاهرين .بداي ًة �أو ّد �أن �أ�شكركم و� ّ

تتو�سل ا�ستعرا�ض مروحة �أو خارطة
لهذه الدعوة للم�شاركة يف حلقة النقا�ش التي
َّ
التحديات التي تواجه حمور املقاومة بعد عام على ا�ست�شهاد القائد احلاج قا�سم ُ�سليماين.

حمر�ضات؛
ال �شك �أن اغتيال احلاج قا�سم ال يحتاج ،من وجهة النظر الأمريكية� ،إىل ِّ
م�رشوعا
فالرجل كان هدف ًا
وم�رشع ًا لال�ستخبارات الأمريكية ربط ًا مبوقعه يف حمور املقاومة،
ً
َّ
وبت�أثريه اال�ستثنائي يف هذا املجال ،وبدعوة لالنتقام منه ب�سبب الهزائم التي ُمنيت بها
�أمريكا يف العراق ويف �أفغان�ستان؛ و�أي�ض ًا بو�صفه م�س�ؤو ًال مبا�رشاً لي�س عن �إعاقة امل�رشوع

الأمريكي و�إزعاجه وعرقلة �سيا�ساته فح�سب ،بل عن ف�شل هذا امل�رشوع يف املنطقة.
لكن ،باملوازاة� ،أراد الأمريكي من االغتيال �أن يحقّق جملة من الأهداف ذات الطبيعة

اال�سرتاتيجية .لذا ،ف�إن �أوىل التحديات التي تواجه حمور املقاومة هي القدرة على تعطيل

تو�سلها الأمريكي من االغتيال.
الأهداف التي ّ

ثمة قلق �أمريكي متعاظم
من هذه الأهداف ،تعزيز وا�شنطن لردعها املت�آكل يف العراقّ .

من الواقع يف ال�ساحة العراقية� ،سواء ما يت�صل بح�ضور الأمريكي �أو مب�صاحله يف املنطقة� ،أو

كقوة
�سيما الكيان الإ�رسائيلي ،جلهة بروز احل�شد ال�شعبي ّ
ما يت�صل بالأمن القومي حللفائه ،ال ّ

�إقليمية وازنة و�صاعدة؛ لذا �أرادت وا�شنطن من االغتيال تعزيز ردعها املت�آكل واملتهالك يف
العراق ،ومتديد هذا الردع انطالق ًا من ال�ساحة العراقية �إىل كل �ساحات الكبا�ش واملواجهة

تعر�ض قواتها وم�صاحلها وقواعد انت�شارها يف املنطقة
مع حمور املقاومة ،مبا يحول دون ّ

�إىل خماطر اال�ستهداف واال�ستنزاف .لكن ما قد ُيف�ضي �إىل نتائج عك�سية لهذا الردع الذي
�أرادت وا�شنطن تعزيزه هما �أمران :التدحرج نحو حرب �شاملة ،و�إعادة تفعيل املقاومة
العراقية املت�صلة مبقاومة االحتالل الأمريكي.

�أما الهدف الثاين لعملية االغتيال ،فهو احلرب على النفوذ الإقليمي لإيران .ال يخفى
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�أن الأمريكي �أراد تد�شني مرحلة جديدة يف املواجهة القائمة مع حمور املقاومة ،وعنوانها:

احلرب على النفوذ الإقليمي لإيران ،وتفكيك ُبنية �سيا�سية ع�سكرية متتد من طهران �إىل غزة
مروراً بكل �ساحات الكبا�ش واملواجهة يف الإقليم .ولتفكيك هذه البنية كان الأمريكي

قد تب ّنى �سيا�سات متعددة� :سيا�سة ال�ضغوط الق�صوى ،عزل ال�ساحات ،و�إ�شغال كل �ساحة
قدر �أن اغتيال احلاج قا�سم �سليماين بو�صفه عنوان
مب�شكالتها ومب�آزقها الداخلية� .إ ّال �أ ّنه ّ
االمتداد الإقليمي الإيراين ،و�أنه اجل�رس الوا�صل بني املركز – طهران  -وبني فواعل املقاومة
ّ
وتفكك
يف ال�ساحات الأخرى ،وبو�صفه نقطة االرتكاز التي ي�ؤ ّدي �رضبها �إىل تهافت

حتدي البحث عن الكيفية املثلى لتعزيز ترابط ال�ساحات
املحور ،ما ي�ضع حمور املقاومة �أمام ّ
وتكافلها وت�ضامنها ،مبا يحول دون ّ
متكن الأمريكي �أو الإ�رسائيلي من ا�ستفراد كل �ساحة

على حدا .هذه التحديات املت�صلة ب�شكل مبا�رش بحدث االغتيال ،بالإ�ضافة �إىل حتديات
�أخرى �سوف تكون مو�ضع نقا�ش اليوم .من هذه التحديات:

 التحدي الأول� :أن «�إ�رسائيل» باتت �أكرث جر�أة على االعتداء؛ -التحدي الثاين :فهو امل�سار التطبيعي املت�صاعد واملتدحرج يف املنطقة بهدف ت�شكيل

حتالف �إ�رسائيلي-عربي بهدف مواجهة حمور املقاومة؛

 -التحدي الثالث :هو تطوير مفهوم املعركة بني احلروب ،واالرتقاء به �أ�سلوب ًا

وبالأدوات وبال�ساحات؛

 التحدي الرابع :هو �سيا�سة ال�ضغوط الق�صوى والأزمة املالية التي يواجهها حموراملقاومة ربط ًا بالعقوبات الأمريكية.
 -التحدي اخلام�س :فهو تراجع مركزية الق�ضية الفل�سطينية من خالل �إ�شغال كل دولة

مب�آزقها و�أزماتها وم�شاكلها الداخلية؛

 -التحدي ال�ساد�س :ولع ّله الأهم ،فهو اال�ستثمار بالو�ضع االقت�صادي ال�صعب لإرغام

حمور املقاومة على تقدمي تنازالت وعلى قبول م�ساعدات م�رشوطة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستغالل
هذا الواقع لإحداث اخرتاقات �أمنية يف �ساحات حمور املقاومة.
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هذه املو�ضوعات و�سواها �سوف نناق�شها مع ًا يف هذه اجلل�سة.

الأ�ستاذ �إح�سان عطايا
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .كل ال�شكر والتقدير
للمركز وللدكتور ن�رص اهلل وجلميع احلا�رضين.
بد
يف احلقيقة� ،إذا �أردنا �أن نتحدث عن �شخ�صية كبرية وقائد كاحلاج قا�سم �سليماين ،ال ّ
�أن نتوقف كثرياً عند احلديث عن �شخ�صيته القيادية؛ عن �صفاته الفردية ،وعن روحية احلاج
قا�سم وامتداده مل�رشوع املقاومة ونهج الإمام اخلميني رحمه اهلل ،وعن عالقته بفل�سطني
وكل ما قدمه ملحور املقاومة؛ كل هذا يحتاج �إىل وقت طويل ،لذلك �س�أقرتح نقاط ًا �رسيعة
للبحث والنقا�ش ونطرح تو�صية �أخرية.
بدايةً ،ف�إن عملية ا�ستهداف احلاج قا�سم �سليماين ورفيقه احلاج �أبو مهدي املهند�س ،يف
عملية اغتيال جبانة تب َّنتها الإدارة الأمريكية ب�شكل وا�ضح و�رصيحّ ،
ت�شكل نقطة ارتكاز
ج�سده ال�شهيد احلاج قا�سم ،مبتابعاته اليومية وب�إمداد املقاومة
ل�رضب م�رشوع املقاومة الذي ّ
يف فل�سطني؛ و�س� ّ
أركز حول عالقته بفل�سطني و�أترك اجلوانب الأخرى حل�رضاتكم.
عندما عمل احلاج قا�سم من �أجل فل�سطني ،كانت بو�صلته وا�ضحة باجتاه القد�س،
وكان يهدف �إىل دعم املجاهدين يف فل�سطني من �أجل حترير �أر�ضهم للتخل�ص من العدو
ال�صهيوين ،الذي مي ّثل هذف ًا ا�سرتاتيجي ًا للجمهورية الإيرانية وجزءاً من العقيدة القتالية
يف فهم و�إدراك القيادة الإيرانية ،ال�سيما �أن ال�شهيد كان قائداً لفيلق القد�س .وبالت�أكيد،
ف�إن هذا اال�ست�شهاد الذي �أراد العدو منه �رضب ر�أ�س من ر�ؤو�س املقاومة وحتقيق �أهداف
ا�سرتاتيجية عديدة ،ف�إنها بر�أيي لن تتحقق كما �أرادها العدو ،لأن دم ال�شهيد احلاج قا�سم
�أ ّدى �أداء خمتلف ًا؛ �أو ًال ،على م�ستوى اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،ف�إن ا�ست�شهاد احلاج
قا�سم �سليماين �أعاد متا�سك ال�شعب الإيراين يف وجه �أمريكا-ال�شيطان الأكرب والعدو
م�رشوع كبري ال�ستهداف
اال�سرتاتيجي لإيران ،والعدو ال�صهيوين الذي زرعه الغرب يف
ٍ
ّ
كل عاملنا الإ�سالمي ،ولي�س فقط من �أجل احتالل فل�سطني.
لذلك عندما ن�شاهد الأثر الذي نتج عن ا�ست�شهاده ،ف�إننا نالحظ �أن ال�شعب الفل�سطيني
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يف داخل غزة ويف الداخل الفل�سطيني املحتل ،يف ال�شتات ،ويف كل العامل ،كان وا�ضح ًا
يف رف�ض هذا اال�ستهداف .ويف درا�سة ما قام به ال�شهيد القائد الكبري احلاج قا�سم
�سليماين ،فقد برز للعيان بعد ا�ست�شهاده ب�أن احلاج كانت له يد طوىل يف دعم املقاومة
الفل�سطينية� ،سواء من النواحي التقنية �أو التكنولوجية �أو التدريب �أو الأفكار الإبداعية
قدمها �سليماين للمقاومة؛ فقد تع ّلم منه املجاهدون توا�ضعه وح�ضوره الدائم يف
التي ّ
امليدان .وبالت�أكيد ،على امل�ستوى الفل�سطيني ،ف�إن غياب احلاج قا�سم هو غياب ج�سماين؛
فهو حا�رض يف كل عملية بطولية �أو ا�ست�شهادية .فل�سطني اليوم هي قطر الرحى ،وهي
ت�ستطيع �أن جتمع �أو�صال ما �أُريد تفريقه ،رغم عمليات التطبيع من �أجل ت�شكيل حلف
عربي�-صهيوين من �أجل �رضب قوى وقدرات املقاومة ّ
مبكراً .لذلك ،عندما ذهب العدو
ال�صهيوين �إىل الإمارات كانت له �أهداف عديدة ،و�أهمها قُرب الإمارات من اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية؛ فالعدو ال�صهيوين يريد اال�ستهداف االقت�صادي للإمارات وزعزعة
وبث الفرقة داخل الإمارات وبني الإمارات واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
الأمن فيها ّ
ُعد بقعة جغرافية
يوجه �رضبة قا�سية لغزة املحا�رصة ،والتي ت ّ
�إن العدو ال�صهيوين يخ�شى �أن ّ
�صغرية ،فكيف ي�ستطيع �أن ي�رضب �إيران التي يعرف متام ًا �أنه �سيدفع وجوده ثمن ًا لهكذا
خيار.
لذلك ،ف�إن �أردنا حتديد نقاط ا�سرتاتيجية لفهم �شخ�صية القائد احلاج قا�سم �سليماين،
بد من الوقوف على
القيادية الروحية والعرفانية واملقاومة واجلهادية ،وحتى ال�شخ�صية ،ال ّ
تفا�صيل كثرية .و�أنا �أقرتح �أن يكون هناك لقاء دوري �-أ�سبوعي �أو �شهري -لدرا�سة هذه
عد نقطة ارتكاز مل�رشوع
ال�شخ�صية ب�شكل كامل ،لن�رش الوعي حول هذا القائد الذي ُي ّ
املقاومة من �أجل �إنهاء الوجود الأمريكي الع�سكري يف املنطقة والتخل�ص من الكيان
ال�صهيوين.
ج�سد التعاون والتالقي بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف
�إن النموذج الفل�سطيني قد ّ
بث الفنت املذهبية والطائفية
امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،ومل ي�ستطع العدو ال�صهيوين ّ
بني الفل�سطينيني يف الداخل ،لأن النموذج امل�سيحي وامل�سلم املقاوم كان ُيزعج العدو
ال�صهيوين ،الذي كان يعمل على �رضب هذه اللحمة الفل�سطينية .كما �أننا ن�أمل �أن ت�ستطيع
خريف 1442 - 2021هـ ـ العدد 69

149

حلقة نقا�ش خا�صة يف الذكرى ال�سنوية الغتيال قا�سم �سليماين  -الأبعاد والتحديات -

درا�سات باحث

قيادة ال�سلطة الفل�سطينية فهم الواقع والتحديات لإعادة الق�ضية الفل�سطينية �إىل �أولوية
مواجهة التحديات يف املنطقة.

طوبى لل�شهيد قا�سم �سليماين ولل�شهيد �أبو مهدي املهند�س ،وطوبى ّ
لكل ال�شهداء
الذين ا�ست�شهدوا على طريق حترير فل�سطني؛ ون�س�أل اهلل تعاىل �أن يخرج هذا اللقاء مبا
ينفع فل�سطني وال ّأمة من �أجل التخل�ص من امل�رشوع الأمريكي-ال�صهيوين يف كل املنطقة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الأ�ستاذ علي المحطوري:
من فل�سطني �إىل اليمن� ،سليماين واحد ،كل الوطن.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،و�شكراً جزي ً
ال ملركز باحث وللدكتور العزيز.
البد �أن نتذكر �أن ال�شهيد �سليماين كان
رحم اهلل ال�شهيد ورفيقه ال�شهيد املهند�س .بداي ًة ّ
رمزاً ملرحلة �أ ّداها و�أمتّها .ونحن ،يف معتقداتنا� ،أن ال�شهيد يختاره اهلل بعد �أن يكون قد �أ ّمت
عمله يف الأر�ض ،ويك ّلف اهلل ع ّز وجل الآخرين ليوا�صلوا املهمة.

هناك م�رشوع ا�ستهدف املنطقة ،وهو امل�رشوع التكفريي ،الذي هو بالأ�صل م�رشوع
ت�صدى له ،وكان مم ّثل هذا
�أمريكي�-إ�رسائيلي �أُلب�س لبو�س الإ�سالمي � .اّإل �أن حموراً ب�أكمله ّ
املحور هو ال�شهيد �سليماين ،الذي أ� ّدى دوره برباعة ،وكان � ّأمة تتحرك و�سط � ّأمة نائمة؛
كان � ّأمة ثائرة تتحرك و�سط � ّأمة خائرة.

�سليماين هو �إيراين املولد� ،إمنا كان �إلهي الروح ،م�سلم الدين� ،إن�ساين االنتماء ،وخري
امتدت ت�أثرياتها وو�صلت �رشارتها �إىل فل�سطني املحتلة.
من مي ّثل الثورة الإ�سالمية؛ فبه ّ
عا�ش ال�صهاينة رعب �سليماين؛ كل يوم كان مرعب ًا لهم ،لهدوئه القاتل ،وكانوا يرون فيه
�إع�صاراً .جاءت �أمريكا بامل�رشوع التكفريي لتمزيق عرى العالقة بني �أجزاء حمور املقاومة،
وبقية �أطراف املقاومة .لكن فاج�أهم
ولأخذ �سوريا بعيداً عن �إيران؛ وكذلك العراق ولبنان ّ
و�شق على الأر�ض طريق ًا يعرب بال ّأمة نحو
�سليماين وواجههم ب�إيران على تالل اجلوالنّ ،
بلوغ الهدف الأ�سمى ،وهو حترير امل�سجد الأق�صى.
قررت �أمريكا-
و�أمام هذا
ّ
التحول املعجزة ،تظل �أمريكا و«�إ�رسائيل» مكتويف الأيديّ .
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ترامب حينئذٍ � ،أن ترمي بثقلها وتتدخل بنف�سها ،وعلى �أعلى امل�ستويات ،لقتل �سليماين،
تعم تل �أبيب وعوا�صم العرب .وهذه الفرحة
وفعلت �أمريكا فعلتها؛ وكانت الفرحة ّ
كانت �إ�شارة البدء نحو �إعالن التطبيع؛ �سليماين مل يعد موجوداً ،وحموره م�شغول بحاله،
فقرروا ملء املنطقة مب�رشوع جديد بعد خيبة الرهان على اجلماعات التكفريية.
ّ
وال�س�ؤال املركزي  -ونحن نتحدث يف نهاية عام كان � ّأوله �شهادة �سليماين ونهايته هذا
التطبيع  :-هل �صدفة �أنه بعد مرور عام على ا�ست�شهاد �سليماين واملهند�س مت حتريك خطة
التطبيع؛ هذا الأمر لي�س �صدفة.

للفن ،ولكن التطبيع كلمة خمفّفة لأمر �أهم و�أخطر،
الفن ّ
التطبيع لي�س للتطبيع كما ُيقال ّ
هو �أنهم اليوم يذهبون �إىل مزيد من التن�سيق الأمني والع�سكري؛ اليوم يذهبون �إىل حرب
وي�سعون �إىل حرب يف �أي وقت� .إن هذا ال�رصاع ال ينتهي �إ ّال بجولة حا�سمة .وكما مي ّثل
م�رشوع التطبيع حتدي ًا  -كما تف�ضل الدكتور يو�سف ن�رصاهلل والأخ العزيز � -أما �أنا ّ
فركزت
على حتدٍ واحد هو م�رشوع التطبيع الذي برز �أمام اجلميع .وميكننا هنا �أن نطرح �س�ؤا ًال
�آخر :هل �صدفة �أن عا�صفة الوهم على اليمن كانت يف حينها لإعادة لل�رشعية وانتهت �إىل
�أن جماعة العدوان على اليمن هم اليوم �ضمن جماعة التطبيع مع �إ�رسائيل؟

أكرر دائم ًا وال � ّ
أمل من القول �إنه لو ّكتب لعا�صفة العدوان على
هل هذه �صدفة؟ �أنا � ّ
اليمن �أن تتحقق ،لكان الآن �أكرب م�ؤمتر تطبيع مع «�إ�رسائيل» ُيعقد يف العا�صمة �صنعاء.

�صنعاء هذه التي برزت بثورتها و�أمل وحيوية وعنفوان �شعبها ،لو ُكتب للعدوان �أن
يتجول
ينفّذ �شيئ ًا و�أن ي�صل �إىل �صنعاء ،لكان مت التطبيع ،ولر�أيتم هذا امللعون اللعني نتنياهو ّ
يف �أزقّة و�شوارع �صنعاء القدمية.

ّ
وجل �أو ًال و�أخرياً ،وحكمة القيادة وال�شعب اليمني،
ولكنهم ف�شلوا ،بف�ضل اهلل ع ّز
وت�ضافر اجلهود القوى املقاومة.
بد لروح �سليماين يف كل الأحوال �أن تظ ّلل كل �شعوب وقوى حمور املقاومة.
فال ّ

وكما مي ّثل م�رشوع التطبيع حتدي ًا ،ف�إنه كذلك مي ّثل فر�صة ملحور املقاومة لإظهار �أن
�أمريكا وال�صهاينة يقتلون حتت مظلة واحدة ،و�أن تلك املظ ّلة لن تواجه �إ ّال بر�ؤية واحدة،
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املكونات وال�شعوب :حمور املقاومة ،وبروحية �سليماين؛
يجري تنفيذها بتكامل جهود
ّ
بد �أن يكون �شعار املقاومة �أنه كما كان مقلق ًا لهم حي ًا يجب �أن يبقى �سليماين مزعج ًا
وال ّ
لهم �شهيداً� .أ�شكركم و�أ�شكر لكم �إتاحة هذه الفر�صة ،ورحم اهلل �سليماين واملهند�س ّ
وكل
�شهداء حمور املقاومة ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الأ�ستاذ محمد �شري
والتحية لل�شهداء يف هذه الذكرى :ال�شهيد قا�سم �سليماين
حتية �أو ًال ملركز باحث،
ّ
ّ
�سيما للقادة يف م�سريتنا،
وال�شهيد �أبو مهدي املهند�س ورفاقهما .مل تكن ال�شهادة يوم ًا ،ال ّ
البد �أن
� اّإل عنوان ًا للمزيد من الب�شائر ون�رص جديد يتحقق �إن �شاء اهلل ،لأن هذه القرابني ّ
ت�ؤتي �أُكلها ،وهي بعني اهلل-وما كان بعني اهلل ينمو  -على قول �شيخ �شهداء املقاومة.

ك ّلنا ك ّنا نعرف ال�شهيد قا�سم �سليماين ،لكن حتى من يعرفه مل يكن يعرفه حق املعرفة
ال�رس العظيم ،هذا القائد الفذ املبدع املجاهد
كما تبينّ له الحق ًا .فبعد �شهادته اكت�شفنا هذا ّ
و�سيده ،قائد هذه الثورة املباركة.
العرفاين الإلهي والوالئي لقائده ّ

وطاملا نحن يف مركز بحثي ،ف�إننا نتطلع لبلورة الواقع ومناق�شته كماهو .و�أريد هنا
ت�سليط ال�ضوء على بع�ض الق�ضايا التي �أثارها الدكتور يو�سف يف افتتاحية هذا البحث.
�أو ًال� ،إن اجلمهورية الإ�سالمية وحمور املقاومة واجهت يف عهد ترامب �أق�صى درجات
والتغول اال�ستعماري يف �أق�صى درجاته ،ويف �أق�صى وقاحته ،ويف �أق�صى درجات
الغلو
ّ
مر
العدوان ،مع ا�ستخدام �أق�صى عنا�رص ال�ضغط املتوفرة لدى اال�ستعمار الأمريكي على ّ
التغول� ،صمد حمور املقاومة و�صمدت
تاريخه قيا�س ًا بكل الإدارات ال�سابقة .ومع هذا ّ
قوة و�صالبة
اجلمهورية الإ�سالمية ،ومل نلم�س �أي تراجع؛ بل على العك�س ،ازداد املحور ّ
يقدم �أي تراجع �أو تنازل .بل على العك�س،
و�صموداً يف مواجهة هذه ال�ضغوط ،دون �أن ّ
هو يف كثري من املواقع حقّق تقدم ًا ،ومل�سنا تقدم م�سرية الثورة الإ�سالمية وخمتلف حماور
املقاومة ،والتي ظ ّلت �صامدة �صلبة ،من اليمن �إىل لبنان �إىل فل�سطني �إىل العراق و�إىل
�سوريا .لكن هذا ال يعني �أن ال ن�شري �إىل بع�ض الق�ضايا ،والتي �أ ّدت �إىل تزايد جر�أة ترامب،
حد �إعالن امل�س�ؤولية ر�سمي ًا عن ا�ستهداف
يف ال�سنوات الأخرية ،وامل�ضي يف وقاحته �إىل ّ
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بحد ذاتها ،لأن ال�شهادة يف م�سريتنا
ال�شهيد �سليماين.
ّ
وبغ�ض النظر عن عملية اال�ست�شهاد ّ
هي عمل يومي ،وعمل طبيعي ،وبدونه نحن يف م�شكلة؛ فعندما تغيب ال�شهادة يف
مواجهة مع الأعداء يجب �أن نبحث عن ال�سبب .لكن مع �إعالن ترامب �أنه هو �شخ�صي ًا
من �أ�صدر �أمر القتل ،كان مبثابة اال�ستفزاز وملحاولة توهني مكانة اجلمهورية الإ�سالمية
يف العامل .و�أعتقد �أن هذا ال�سيناريو ،با�ستخدام �أق�صى ال�ضغط ال�رصيح واملبا�رش والتهويل
املدمرة ،ترافق مع م�رشوع التطبيع وم�رشوع �صفقة القرن� ،ضمن ّ
خطة حمكمة.
باحلروب ّ

ويبدو �أنهم مل�سوا �أن هذه ال�سيا�سة نافعة� ،أننا يف ال�سنوات الأخرية -كمحور -ارت�ضينا
منطق الردع والردع املقابل ك�إجناز لنا ،وهو �إجناز �أتاح لنا �أن نبني قدراتنا ،ولك ّننا افتقدنا
عن�رص اال�شتباك اليومي مع العدو .مل يعد هناك ا�شتباك ،با�ستثناء ما يجري يف اليمن �أو يف
العراق ويف لبنان طبع ًا؛ هناك عمليات ردع متبادل تتحرك وفق ًا لأعمال رد الفعل فقط؛
فالعدو الإ�رسائيلي  -حتديداً يف ال�سنوات الأخرية -ما بعد عام ( 2014حرب غزة) وعام
ّ
متفرغ كلي ًا لإعادة النظر ،ولرتميم
 2006على لبنان ،وما بعده حرب �سوريا ،عملي ًا هو
الثغرات التي �أ�صيب بها بعد حروب غزة وحرب 2006؛ فهو يعمل ليل نهار على ترميم
قواته وعلى �إدارة املناورات وعلى تطوير قدراتها الع�سكرية على مدى �سنوات ،ونحن �أي�ض ًا
ّ
متفرغ ل�ساحتنا،
ن�ستفيد من هذا الوقت لتنمية قدراتنا .لكنه على م�ستوى الإ�رشاف هو ّ
التفرغ لإ�شغالنا يف �ساحاتنا
ويعمل على افتتاح �ساحات جديدة يف العامل العربي ،ومع ّ
الداخلية ،من العراق �إىل لبنان �إىل �سوريا ،من خالل اخلروقات املوجودة يف �ساحاتنا؛
و�أعتقد �أن هذا الو�ضع يحتاج �إىل �إعادة نظر .يجب �إ�شغال العدو من الداخل ،من قلب
ال�ضفة؛ وك�أننا � -إىل حد كبري  -ارت�ضينا �أن ال�رصاع مع العدو هو �رصاع حروب ،و�أننا
بانتظار احلرب فقط ليعود ال�رصاع؛ وهذه القواعد لي�ست مل�صلحتنا التي يجب �أن تكون
�ساحات �إ�شغال لي�ست مرتبطة برد فعل؛ �أ�ص ً
ال نحن يف حرب دائمة ،مع حرب وجودية
مع هذا العدو ،وال�رصاع معه لي�س مرتبط ًا بر ّدات فعل ،ال�رصاع معه وجودي وكياين.
يجب �أن يبقى هذا العدو من�شغ ً
حدة اندفاعه للعمل يف �ساحاتنا.
ال وقلق ًا لكي يخفّف من ّ
�أين الفعل الذي ي�شغله دائم ًا باال�شتباك؟ هذا اال�شتباك مطلوب حتى مع الأمريكي .الردع
املتبادل �إجناز ،لكن عندما ن�ستفيد نحن من الوقت ،فالعدو �أي�ض ًا ي�ستفيد يف فرتة الهدوء.
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والعدو ال يراقبنا فقط ،وعنده قدرات رمبا لال�ستفادة من الوقت �أكرث من قدراتنا ،لأن
موازين القوى لي�ست متكافئة مع العدو يف العلوم والتكنولوجيا ،يف اال�ستخبارات ،يف
العالقات ،ويف �أو�ضاعنا الداخلية قيا�س ًا ب�أو�ضاعه الداخلية وعالقاته اخلارجية ،يف املوقف
الدويل اجتاهه ،ويف االنحدار العربي القائم حالي ًا باجتاه التطبيع مع الكيان الغا�صب.
�أعتقد �أن هذه ق�ضية ينبغي االلتفات �إليها حتى ال ن�ستكني �إىل منطق «املعركة بني
احلروب» ،والتي يف غالب الأحيان الذي يبد�ؤها هو العدو .و�إذا ك ّنا نحن غري معنيني
بالبدء ،ف�إنه يجب مراجعة هذه امل�س�ألة ،وعدم ربط النزاع بالرد ،لأن انتظار الرد يرتك �أثراً
نف�سي ًا �سلبي ًا؛ ف�أن ُنلزم �أنف�سنا بردود على �أي عمل �إ�رسائيلي ،هذا لي�س بالأمر املعنوي ،لأن
هذا ال�رصاع لي�س معركة فعل ور ّد فعل؛ ف�سقوط ال�شهداء �أمر طبيعي ،ويف جتربتنا� ،سواء
جتربة الثورة الإ�سالمية �أو جتربة املقاومة ،كم من ال�شهداء القادة �سقطوا مل نكن ُملزمني
بربط املو�ضوع بالرد .املواجهة مع هذا العدو هي معركة وجودية ،ولي�ست معركة لأن
فالن ًا ا�ست�شهد.
التقيد بالزمان واملكان .فاحلمد هلل �أن الأهداف الأمريكية من االغتيال
كما يجب عدم ّ
مل تتحقق ،لأن امل�سرية م�ستمرة .ومن يقر�أ الواقع الإقليمي والواقع الدويل يف ظل �إدارة
القبعة على �صمود حمور املقاومة وعلى ثباته وعلى ا�ستمراره
ترامب ،ف�إنه �سوف يرفع ّ
يف املواجهة ،لأن العن�رص الأ�سا�س هي الروح الإلهية والتفا�ؤل املطلق� .إن ال�شهيد قا�سم
�سليماين ر�سم حموراً ميتد من جنوب اليمن �إىل قلب �آ�سيا ،فواجه دو ًال كما واجه العدو
التكفريي والتهديد الوجودي على � ّأمتنا وعلى منطقتنا وعلى حمورنا؛ وقد ا�ستطاع
بناء مراكز ثقل حقيقية من طهران �إىل لبنان ،وما يعني هذا االمتداد جغرافي ًا وتاريخي ًا،
وبالقوى الع�سكرية والب�رشية .و�إن وجب طرح تو�صية �أ�سا�سية ،فهي حول �أهمية تفعيل
هذا الت�شبيك االقت�صادي امل�صلحي بني هذا املحور -لبنان� ،سوريا ،العراق� ،إيران -الذي
من �ش�أنه تغيري وجه املنطقة وحتى وجه العامل .بعد ال�شهيد �سليماين علينا ا�ستكمال هذا
املحور الذي ر�سمه ،من خالل �إن�شاء توازن �سيا�سي ،اقت�صادي ،ع�سكري� ،أمني ،لأن هذه
القوى جمتمعة تك�رس التوازن لي�س فقط مع العدو الإ�رسائيلي ،بل مع كل �أدوات امل�رشوع
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الأمريكي يف املنطقة؛ فهذه هي الأولوية املطلقة التي يجب العمل عليها يف حمور املقاومة،
وحينها  -على حد اعتقادي  -لن نحتاج �إىل الكثري من املعارك.

الأ�ستاذ يو�سف فريج
ال�سالم عليكم ،و �شكراً للمركز على هذه الدعوة الكرمية ،خ�صو�ص ًا ونحن نعي�ش
متر بها
ذكرى ال�شهيد قا�سم �سليماين ورفاقه� .إن �سورية تعاين يف جممل الأحداث التي ّ
وتهمنا
املنطقة .ا�سمحوا يل بداية �أن �أتك ّلم عن عدة ق�ضايا تهم املنطقة ب�شكل عام،
ّ
ك�شعوب عربية حتديداً .ال �شك �أن ال�رصاع يف املنطقة بد�أ يت�ضح؛ فهناك جبهة عري�ضة
من الدول الإقليمية والغربية تدعم التطبيع مع العدو الإ�رسائيلي ،بع�ضها جهراً �أو بالعلن،
وبع�ضها �رساً يف مواجهة جبهة حمور املقاومة احلا�ضنة للمر ّبع الذهبي ،من طهران و�صو ًال
�إىل بريوت مروراً بالعراق ،والتي ما زالت �صامدة يف وجه الإجراءات وحمالت ال�ضغط
والتهديد.
تكبدته من دمار وخ�سائر ،كجي�ش
�إن ما تعر�ضت له �سوريا يف الآونة الأخرية ،وما ّ
ودولة و�شعب ،كان ب�سبب موقفها املبدئي والعملي �ضد التطبيع مع «�إ�رسائيل»؛ وهذا
بالطبع �أحد �أبرز التحديات التي يواجهها حمور املقاومة .فمنذ البداية امل�ؤامرة على منطقتنا
كان هدفها تفكيك دول الطوق� :سوريا ،لبنان ،الأردن ،وم�رص .ا�سمحوا يل �أن �أوجز
بانوراما �رسيعة ملا تعر�ضت له هذه املنطقة.

كان اتفاق كامب ديفيد �أو ًال ،الذي �أخرج م�رص من دائرة دول الطوق ومن ال�رصاع
مع «�إ�رسائيل»؛ وكانت اتفاقية �أو�سلو التي �أخرجت منظمة التحرير و�صنعت منوذج ًا
�صهيوني ًا و�أمريكي ًا ،اّ ً
ممول عربي ًا ،لتحمي موبقات الت�سوية ولإجها�ض املقاومة والتن�سيق
والتمدد عرب الأردن وتوجيه ال�رضبات ملحور املقاومة واملد القومي؛ فكان اتفاق
الأمني،
ّ
وادي عربة الذي �أخرج الأردن من مواجهة العدو الإ�رسائيلي ،ثم �أخرج العراق من
يهدد �سوريا من ال�رشق،
العمق العربي اال�سرتاتيجي ،والذي �أ�صبح مبثابة م�رسح عملياتي ّ
خ�صو�ص ًا بعد عام  .2003ويف العام  ،2005ق ِتل رفيق احلريري يف لبنان متهيداً لالنق�ضا�ض
على �سوريا ،وكانت اخلطوة التالية هي ت�أليب ال�شعب اللبناين لإخراج اجلي�ش العربي
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ال�سوري واال�ستفراد بلبنان واالعتداء عليه ،ولتكون �سوريا هي الهدف التايل .لكن لبنان
انت�رص يف حرب متوز  2006بف�ضل املقاومة البطلة ،املدعومة -وهذا لي�س �رساً -من �سوريا
هي أ� هذا الن�رص للتح ّلل من ال�سيطرة الأمريكية
واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية .طبع ًاّ ،
امللونة» ،وع ّزز ال�صمود واالنت�صارات ال�سورية،
و�إيقاظ
ّ
«الدب الرو�سي» ،و«الثورات ّ
وهي�أ الظروف ل�صمود غزة
و�أطاح  -مع ثبات ال�صني  -بالهيمنة �أحاد ّية القطب دولي ًا ّ
يف عام2009؛ ومن ثم �أتى الدور على �سوريا بعد اعتقاد العدو الأمريكي ب�أن الظروف
املو�ضوعية �أ�صبحت نا�ضجة للإطاحة بالنظام فيها وبدورها كقلعة لل�صمود والداعمة
الأوىل للمقاومة مع اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية .ولو انهزمت املقاومة يف لبنان يف العام
 2006النك�رست �سوريا ،ودخل الوطن العربي يف نفق التبعية للهيمنة ال�صهيو�-أمريكية يف
املنطقة .وهذا مل يح�صل طبع ًا بف�ضل دعم �سوريا واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
فما الذي �صنعه ال�صمود الأ�سطوري لل�شعب ال�سوري على امل�ستوى العربي؟
قوة ومنعة كل يوم ،ويدفع العدو ال�صهيوين لالنح�سار
�أ�صبح هناك حمور للمقاومة يزداد ّ
واالختباء خلف جدران عازلة ،وحمى العراق من التفكك ومن االحتالل والغزوّ ،
ومكن
ال�شعب اليمني من ال�صمود وهزمية امل�رشوع ال�صهيوين  -الأمريكي الذي تنفّذه ال�سعودية
بوابات النفوذ الرو�سي ،ودعم �سوريا
والإماراتّ � .أما على ال�صعيد الدويل ،ففتح املحور ّ
و�صد خطر تركيا على �سوريا ،و�أ�سهم يف بناء منظمة �شنغهاي ودول
يف وجه �أمريكا،
ّ
الربيك�س .كان الفيتو الرو�سي وال�صيني املتعلق ب�سورية �أول خطوات �إنهاء الهيمنة
الأمريكية �أحاد ّية القطب على العامل� .أما اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،فمنذ بداية
املكون من طيف وا�سع من �أبناء ال�شعب العراقي ،ودعمت
الأزمة دعمت احل�شد ال�شعبي
ّ
اليمن وغزة و�سوريا ،ومل تتوانَ عن دعم كل املقاومات ،ودعم �سوريا هو خري دليل؛
فلو عزلنا �إيران من اخلارطة اجليو�-سيا�سية ،حل�صلنا على مناخ وحميط عربي داعم للعدو
الإ�رسائيلي ،با�ستثناء �سوريا واملقاومة يف لبنان وفل�سطني .ولو عزلنا �سوريا ،حل�صلنا على
مناخ مرتهن للعدو ال�صهيوين باملطلق ،ولتيتمت املقاومة و�أ�صبحت يف مهب ريح املد
ال�صهيوين – الأمريكي  -الرجعي العربي ،ولرتاجع الدور الرو�سي وازدادت الإمربيالية
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�رشا�سة،
ّ
وامتدت �إىل تخوم �أمريكا اجلنوبية ،واجتاحت وطننا العربي ودول �آ�سيا ،ولتغيرّ
وجه العامل.
لذلك ،نقول �إن اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية و�سوريا واملقاومة مي ّثلون العدو احلقيقي
املرات
للعدو ال�صهيوين والأمريكي ،ومن ال يرى �أو يعرف ذلك عليه �أن يعيد النظر �آالف ّ
يف قراءة ال�سيا�سة والتاريخ واجلغرافيا.

ا�سمحوا يل هنا �أن �أ�شري �إىل درا�سة مهمة جداً ن�رشها �أحد مراكز بحوث الأمن القومي
مدمرة ،بالتزامن تقريب ًا
الإ�رسائيلي ،وعنوانها الأ�سا�سي �أن «حرب ال�شمال» املقبلة �ستكون ّ
مع الذكرى ال�سنوية الأوىل ال�ست�شهاد القائد قا�سم �سليماين والقيادي يف احل�شد ال�شعبي
العراقي ال�شهيد �أبو مهدي املهند�س .ولي�س �صدفة �أي�ض ًا �أن يرتبط م�ضمون هذه الدرا�سة
�ستهدد «�إ�رسائيل» يف �أي حرب مقبلة مع مدر�سة احلاج قا�سم �سليماين
حول الأخطار التي
ّ
التي زرعها يف ع�صب حمور املقاومة ،من تكتيكات و�أ�ساليب ،ملواجهة العدو الإ�رسائيلي.
يف الواقع ،ومن الناحية العملية ،ال ميكن لأي متابع ميداين وع�سكري �إ ّال �أن يربط هذه
التكتيكات وطريقة قتال املقاومة الوطنية يف لبنان يف �أي حرب مقبلة �ضد «�إ�رسائيل» مبا
قدمه ال�شهيد قا�سم �سليماين لهذه املقاومة ،كطرف �أ�سا�سي من �أطراف حمور املقاومة،
ّ
البد لنا
من خربات وتقنيات قتالية يف معركة الأخري مبواجهة العدو الإ�رسائيلي .وهنا ّ
�أن ن�ستخل�ص نقطتني رئي�سيتني� :أو ًال ،تكرمي ال�شهيد �سليماين يف ذكرى ا�ست�شهاده ،من
خالل تذكري اجلميع بقيمة الدور الذي �أ ّداه يف ال�رصاع �ضد «�إ�رسائيل» ،و�أنه من امل�ساهمني
الأ�سا�سيني يف نقل املعركة �ضد ال�صهاينة من م�ستوى �ضعيف ال ميتلك قدرات املواجهة
متقدم يف امتالك القدرات والإمكانيات ،و�صو ًال �إىل م�ستوى قادر على ردع
�إىل م�ستوى ّ
ومبعنى �آخر� ،إىل م�ستوى �أ�صبح حمور املقاومة من
العدو وفر�ض معادلة توازن رعب؛
ً
يقرره
خالله العب ًا م�ؤ ّثراً وقوي ًا ،ميلك املبادرة ويخلق الفعل ،ولي�س فقط العب ًا يتلقى ما ّ
بد من الت�صويب يف ذكرى ا�ست�شهاد قا�سم �سليماين،
العدو ويت�رصف كرد فعل .ثاني ًا ،ال ّ
ب�شكل عام ،على الأمريكيني والإ�رسائيليني ،ب�أن اغتيال القائد �سليماين ،ملا مي ّثله يف حمور
املقاومة� ،أو اغتيال �أي قائدٍ �آخر من هذا املحور ،لن يغيرّ �شيئ ًا لناحية تراجع و�إ�رصار هذا
واملقد�سات .و�أ�صبح
املحور يف املواجهة الثابتة �ضد «�إ�رسائيل» ،ككيان غا�صب للأر�ض
ّ
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من الوا�ضح �أن مواجهة هذا املحور وهزميته باتت غاية يف ال�صعوبة ،ال بل م�ستحيلة.
يبق لدى هذه الدول املجرمة �إ ّال �أ�سلوب االغتياالت لرجال هذا املحور وعلمائه؛
لذلك مل َ
و�أتت جرمية اغتيال ال�شهيد العامل النووي حم�سن فخري زادة يف هذا ال�سياق ،حيث كان
لل�شهيد دور بارز وحموري يف ال�رصاع مع العدو الإ�رسائيلي .ومن �أبعاد عملية االغتيال
قوة يف احلر�س الثوري وح�سب ،و�إمنا ا�ستهدفت
�أنها مل ت�ستهدف قائداً ع�سكري ًا �أو قائد ّ
نهج ًا وجديداً وخمتلف ًا يف تكتيك القتال وا�سرتاتيجية متطورة يف قدرات املواجهة .ومن
هذه القدرة التي ّ
ركز عليها العامل النووي ،مواجهة «�إ�رسائيل» بعدد كبري من ال�صواريخ
طيار� ،إىل ت�أهيل املجموعات اجلهادية املقاومة لدخول
والقذائف بطائرات م�سيرّ ة بدون ّ
واحتالل امل�ستوطنات الإ�رسائيلية ومواقع حيوية بالقرب من احلدود اللبنانية� ،إىل �رضب
اجلبهة الداخلية ب�آالف ال�صواريخ الدقيقة وبطائرات م�سيرّ ة من عدة جهات ،وب�شكل
متوازن ،من لبنان و�سوريا والعراق ،و�إمكانية ان�ضمام حركة اجلهاد الإ�سالمي وحما�س؛
�إ�ضافة لتعاظم دور املقاومة على احلدود مع فل�سطني املحتلة عرب اجلوالن .هذا النهج الذي
�أ�سهم ال�شهيد قا�سم �سليماين يف �إر�سائه باال�شرتاك مع قادة حمور املقاومة� ،أ�صاب العدو
الإ�رسائيلي يف مقتل ،من خالل حمطات عدةّ � ،أولها عمليات املقاومة ومعركة حترير لبنان
التي ت ُّوجت باندحار العدو من �أر�ضه عام  ،2000حيث كان لب�صماته الكثري ،كما بالن�سبة
قدمه ال�شهيد �سليماين من نقل املعركة �إىل
�إىل عمليات املقاومة يف فل�سطني وغزة ،وما ّ
م�ستوى متقدم جداً.
ويف �سوريا ،كان لل�شهيد ،كقائد لف�صائل حمور املقاومة ،دور �أ�سا�سي يف دعم الدولة
واجلي�ش مبواجهة احلرب الإرهابية ،والتي كان الهدف منها �رضب العمود الفقري ملحور
املقاومة� .إ�ضافة للدور املهم الذي قام به يف العراق ال�شقيق ،والذي جاء يف �إطار �صمود
العراق و�إبعاده عن ال�رشذمة التي كانت ت�سعى �إليها «�إ�رسائيل» .و�أخرياً ،ال ميكننا �إ ّال �أن
نقول �إن ال�شهيد قا�سم �سليماين ّ
حية يف فكر ونهج املقاومني ،وهي
�شكل مدر�سة �ستبقى ّ
�ست�ستمر وتتناقلها �أجيال حمور املقاومة يوم ًا بعد يوم .ويف احلقيقة ،ويف ذكرى ا�ست�شهاد
القائد �سليماين ،نحن ك�سوريني ك ّنا قريبني من هذا القائد-الرمز ،الذي قاد معارك بطولية،
من اجلنوب ال�سوري �إىل �أق�صى ال�شمال ،و�شهدت له ال�ساحات� ،سواء يف البادية ال�سورية
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�أو يف دير الزور وحميطها ،وخ�صو�ص ًا التي كان الهدف منها �رضب توا�صل املقاومة العراقية
والقوات ال�سورية ،والو�صول �إىل احلدود ال�سورية والعراقية؛ فكان له دور بارز جداً يف
�صمود القوات ال�سورية واحل�شد ال�شعبي على حدود البلدين ،وجناحهما يف طرد اجلحافل
الإرهابية التي �أتت من ّ
كل حدب و�صوب لتحارب املقاومة يف �سوريا والعراق .ويف
بد �أن ننحني ،ك�سوريني� ،أمام املقاومني على امتداد
ذكرى ا�ست�شهاد القائد �سليماين ،ال ّ
ال�ساحات من طهران �إىل املر ّبع الذهبي (العراق واليمن و�سوريا ولبنان) و�أمام الدماء التي
مت تقدميها؛ ونحن على يقني �أن االنت�صار هو العنوان القادم لهذه ال ّأمة؛ و�شكراً لإدارة هذا
القيم.
املركز ّ

الدكتور ح�سام مطر
يتقدم �سوف يواجه حتديات غري مرتبطة بال�ضعف ،بل
بطبيعة احلال� ،أي م�رشوع ّ
بالواقع ال�رصاعي الذي نواجهه مع الواليات املتحدة الأمريكية.
�سميت
قام حمور املقاومة مبجموعة من الإجنازات ،وكانت يف املقابل احلملة التي ّ
بحملة ال�ضغوط الق�صوى هي �أق�صى ما ميكن للطرف الآخر �أن يقوم به يف املرحلة املا�ضية.
وميكن جتزئة التحديات الراهنة �أمام حمور املقاومة �إىل ثالثة حماور :حتديات مرتبطة
بالردع ،حتديات مرتبطة باملنع ،وحتديات مرتبطة با�ستكمال البناء.

*�أو ًال :التحديات املرتبطة بالردع :بدايةً ،نحن بحاجة لبنا ردع �أمني مبواجهة العدو
الإ�رسائيلي ،لأن الإ�رسائيليني متكنوا يف ال�سنوات الأخرية من حتقيق فجوة �أمنية مع قوة املقاومة
من خالل تنفيذ مناورة على ال�صعيد الأمني ،متكن من خاللها من ا�ستهداف �شخ�صيات
مفتاحية ملحور املقاومة .وقد نفّذ حزب اهلل نوع ًا من الردع ،وذلك برتميم الفجوة الأمنية
بالردع الع�سكري ،عندما قال �إن �أي ا�ستهداف �أمني �سرن ّد عليه بعمل ع�سكري ،فحقّق
نوع ًا من التوازن والردع .وباعتقادي� ،أن الفجوة التي حقّقها الإ�رسائيليون ترتبط �أ�سا�س ًا
باملو�ضوع التكنولوجي؛ فهم �أطلقوا �أقماراً ا�صطناعية متقدمة جداً ،وا�ستخدموا الذكاء
ال�صناعي امل�ستخدم بكفاة عالية ،من خالل جمع املعلومات من الهواتف واحلوا�سيب
وزرع �أجهزة .و�أي�ض ًا ،هم ي�ستطيعون حتليل كم هائل من املعلومات ،بالإ�ضافة �إىل
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عالقاتهم مع �أجهزة اال�ستخبارات يف املنطقة ويف العامل� .إذاً ،حمور املقاومة يجب �أن
يعالج مو�ضوع الفجوة التكنولوجية من خالل مواكبة التقنيات املتطورة التي ي�ستخدمها
العدو .و�أي�ض ًا ،يجب تطوير امل�ؤ�س�سات كي ي�صبح ا�ستهداف الأفراد �أقل .والنقطة التالية
هي احلفاظ على الردع الع�سكري من خالل موا�صلة بناء القدرات الهجومية ،و�أن تكون
متال�صقة �أو متكاملة مع تلك املوجودة يف �سوريا وفل�سطني ،والحق ًا يف العراق واليمن.

*ثاني ًا :التحديات املرتبطة باملنع :بداي ًة يجب منع م�سار التطبيع من الو�صول �إىل
�أهدافه .و�أهداف م�سار التطبيع هي :بناء �شبكة اقت�صادية – تكنولوجية � -سيا�سية تعزل
من خارجها؛ عزل قوى املقاومة ،و�أثر نف�سي ب�إحباط �شعوب املقاومة� .إن الر ّد على م�سار
طبق عند تعزيز التكامل االقت�صادي ،وبناء �شبكات التعاون التكنولوجي واملعريف
التطبيع ُي ّ
والأكادميي بني قوى حمور املقاومة لإبطال �أهداف م�سار التطبيع ،ودمج املطبعني �ضمن
دائرة الردع .وقد �أ�صبح لليمن دور مهم بعد اخلطوات الأخرية؛ فبعد ظهور املقاومة يف
اليمن بات هناك �ضغط على املط ِ ّبعني يف حال ذهبوا �إىل خيارات خاطئة ،فبات مو�ضوع
تطوير املقاومة يف اليمن �أمر �رضوري جداً .بالإ�ضافة� ،إىل منع عودة «داع�ش» وما يليه
خميمات
حيث هناك عدة م�ؤ�رشات؛ فقد ّ
�رصح القائد الع�سكري الأمريكي ماكينزي �أن ّ
الالجئني باتت ب�ؤرة للتجنيد ،وهذا يعك�س واقع ًا ما ،وجزء �آخر ُيراد منه ت�أكيد �أهمية
وجود الأمريكي �أمام العامل يف �سوريا والعراق.

ثالث ًا :موا�صلة البناء .هناك جمموعة من العناوين :بدايةً :بناء م�رشوعية املقاومة داخل
الدول يف املنطقة ،وهذا يعني �أنه يجب االلتفات �إىل امل�صالح االجتماعية اليومية للنا�س
�إ�ضاف ًة �إىل البعد الإيديولوجي� .أي�ض ًا ،يجب�أن نحافظ على �إميان النا�س بجدوى املقاومة،
وربط �أهمية وجود املقاومة مب�صالح النا�س اليومية� ،سواء الأمنية �أو اال�ستقاللية �أو املعي�شية.
لذا يجب �أن ي�صبح خلطاب قوى املقاومة بعد اجتماعي ،يف ظل �سيا�سات اجتماعية تلحظ
الفئات الأكرث فقراً لرتطيب االنق�سامات الهوياتية� .إذاً ،من املهم العمل على امل�رشوعية
والتكيف مع توجهات الإدارة الأمريكية اجلديدة ،وبناء حتالفات �إقليمية ودولية
ال�شعبية،
ّ
�أو�سع ،مع تركيا وغريها ،لتعزيز هام�ش املناورة لدينا وت�أمني عمق اجتماعي لنا ومبا يخفّف
لتطور �أدوار بع�ض
من ّ
حدة اخلالفات املذهبية والطائفية .و�أخرياً ،يجب اال�ستجابة بكفاءة ّ
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القوى الدولية ،مثل ال�صني ورو�سيا ،يف املنطقة؛ وهذه فر�صة يجب التعامل معها بكفاءة
لتكون لدينا م�صالح م�شرتكة ،ونكون �أقوياء �إزاء القوى الأخرى ،ون�ستطيع فر�ض جزء من
م�صاحلنا على هذه القوى.

الأ�ستاذ محمد خواجه:
يف مو�ضوع ا�ست�شهاد اجلرنال قا�سم �سليماين ،ومن خالل متابعة �سريته اجلهادية
حولته �إىل رمز؛ فهو ميلك العقل املخطط وال�صالبة
والن�ضالية� ،أنا �أعتقد �أن م�سرية حياته ّ
التحدي �إىل فر�صة؛ وهذا من �ش�أن القادة العظماء ،حيث
واجلر�أة والقدرة على حتويل
ّ
عما فعلته
حتول �سليماين �إىل �أيقونة تُلهم جميع �أحرار ّ
ّ
وثوار العامل .لن �أتو�سع يف احلديث ّ
قوى املقاومة ،فالإجنازات عديدة ،والعدو يراكم عنا�رص القوة من خارج ُبنيته امل�أزومة.
خفية
وللأ�سف ،ف�إن البنى العربية املرتهلة واملنهارة ك�شفت الكثري من العالقات التي كانت ّ
على العامل .واليوم ،القوى الرمادية م�أزومة ،لذا يجب علينا �أن نف ّت�ش عن �آليات جذب
لها.
الإ�رسائيلي م�أزوم اليوم يف ُبنية م�رشوعه ال�صهيوين .من �أهم الإجنازات التي قامت
�سمى
بها املقاومة �أنها ّ
حولت اجلي�ش القائم على فكرة الهجوم املبا�رش ،الذي كان يوم ًا ُي ّ
حتولت �إىل خمرز يف خا�رصة
بـ»الـجي�ش الذي ال ُيقهر» ،يقف عاجزاً �أمام �أبواب غ ّزة ،التي ّ
الكيان الإ�رسائيلي؛ ناهيك عن لبنان الذي ا�ستطاع ،بف�ضل املقاومة ،عام  2000و،2006
�أن يخلع خملب ًا من املخالب الثالثية للم�رشوع ال�صهيوين القائم على ثالث ركائز :الهجرة،
التمدد ،واال�ستيطان .الهجرة حتتاج �إىل تو�سيع م�ساحات ،ولكن الإ�رسائيلي ا�ضطر
�إىل اخلروج من لبنان عام  ،2000فبات التمدد �صعب ًا؛ ثم �أتت حرب  2006لتجعلها
م�ستحيلة .هذا ال يعني �أن اجلي�ش الإ�رسائيلي ال ي�ستطيع ال�سيطرة على غزة �أو بريوت؛ لكن
ال�س�ؤال هنا :ما هي الكلفة؟ وحتى متى ي�ستطيع اال�ستمرار؟ هنا تكمن �أهمية املقاومة .يف
البداية كان الإ�رسائيلي يدخل �إىل قرية ما ُفيحدث رعب ًا ،ما ي�ؤ ّدي �إىل ّ
�شل القوى� .أما الآن،
فدخوله �إىل �أي مكان يحفّز القوى املقاومة على التحرك؛ لذا هو يلج أ� الآن �إىل ا�سرتاتيجية
ال�رضبات عن ُبعد� ،إن على اجلبهة ال�سورية �أو غريها.
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يف الأ�شهر املا�ضية ،وبوجود �إدارة ك�إدارة ترامب ت�ستف ّزنا لإدخالنا يف �صدام مبا�رش
�سريتد علينا بخ�سائر كبرية ،مار�ست اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ا�سرتاتيجية ال�صرب؛
كان
ّ
لكنني �أعتقد �أنه بعد ب�ضعة �أ�شهر يجب ا�ستبدال ا�سرتاتيجية ال�صرب بالردع اال�سرتاتيجي
القائم على قواعد اال�شتباك� :رضبة ،تقابلها �رضبة كما فعلت املقاومة يف لبنان؛ ما و�صلت
املقاومة �إليه عامي  2000و 2006كان نتيجة تراكم ا�شتباكي؛ عام  1981خا�ضت املقاومة
الفل�سطينية ا�شتباك ًا �صاروخي ًا عدة �أيام ،طلب بعدها الإ�رسائيلي وقف �إطالق النار� .أما
الآن ،فقد تطورت املقاومة يف اجلبهة اللبنانية واجلبهة ال�سورية؛ ورغم �أن املقاومة مل تر ّد
على �آخر عملية متّت يف �سوريا� ،إ ّال �أن الإٍ�رسائيلي بقي مربك ًا خائف ًا من الرد .املقاومة
اللبنانية واجلي�ش ال�سوري ّ
ي�شكالن اجلبهة ال�شمالية ،خا�صة بعد �ضعف الوجود التكفريي
يف �سوريا.

ّ
تتخطى
من جانب �آخر ،ال ميكن حلركة حترير �أن حتقّق �إجنازات �إن مل تكن لديها �أبعاد
البعد االجتماعي �أ�سا�س مل�رشوع املقاومة ،لأن اخلوف على امل�ستقبل
البعد الع�سكري� .إن ُ
ُ
فقد االهتمام باملقاومة؛ فالنا�س �سوف ين�شغلون بلقمة العي�ش ويبتعدوا عن ق�ضية ال�رصاع
ُي ِ
مع الإ�رسائيلي .يجب �إنتاج ر�ؤية نه�ضوية لبعد التحرير كي يكون املواطن مرتاح ًا من ناحية
اجتماعية ومعي�شية .فالإدارة الفل�سطينية يجب �أن ت�ضع ر�ؤية تُطمئن ال�شعب الفل�سطيني
�أنه بعد حترير الأر�ض �ستكون هناك دولة متما�سكة وطبيعية.

البروفي�سور يو�سف ن�صر اهلل:

�أريد �أن �أُ�شري �إىل الإجناز الذي �أ�سميناه «الردع املتبادل»؛ فاملطلوب �أن ال يت�آكل ب�سبب
العديد من امل�صطلحات كـ»ج ّز الع�شب وه ّز الأواين» وغريها .لكن يجب �أن ال نعزل الأمر
عن الواقع؛ هناك �أمران �أ�سا�سيان لتكري�س ا�سرتاتيجية الردع املتبادل� :أو ًال �أن ي�ستكمل
حمور املقاومة بناء البنية التحتية املقاومة يف ال�ساحات اجلهادية على ن�سق البنية اللبنانية؛ ُيعبرّ
�رسع
الإ�رسائيلي عن هذه البنية �أنها �صغرية ،ولكنه يخاف من خطرها يف امل�ستقبل .لذا هو ُي ِّ
يغ�ض النظر عن ال�ساحة ال�سورية �أو العراقية ،ثم بعدها يكت�شف �أنها
اخلطى الآن خ�شية �أن ّ
تطورت كما يف ال�ساحة اللبنانية� .إذاً ،عجلة الوقت لي�ست يف م�صلحته ،وهي مل�صلحة
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حمور املقاومة .ثاني ًا� ،إن حمور املقاومة ُي�ستنزف الآن يف احلرب �ضد التكفرييني ،فهم خطر
وجودي� .أي�ض ًا ،م�رشوع املقاومة يفتقر �إىل الر�ؤية املتكاملة والت�شبيك االقت�صادي؛ والأمر
الأخري هو جر�أة الإ�رسائيلي على االعتداء وعلى املبادرة والفعل ،وامل�سار مت�صاعد ،خا�صة
يف �سياق ال�رضبات الأمنية والردود عليها مثل الرد اغتيال القائد قا�سم �سليماين الذي مل
�شجع الإ�رسائيلي على �أن يتمادى.
يكن على قدر اجلرمية ،ورمبا ّ

�أريد �أن �أمتايز قلي ً
ال مع الدكتور ح�سام يف مو�ضوع املواكبة التكنولوجية لرتميم الفجوة
تك�شفت �أخرياً لي�س نتيجة ل�ضعف تكنولوجي فقط،
الأمنية .حقيقةً� ،إن الفجوة الأمنية ّ
بل ب�سبب بع�ض ال�ضعف الب�رشي .فالإ�رسائيلي ا�ستطاع �أن ّ
ينظم �شبكة �أمان داخل فل�سطني
املحتلة من ال�صعب اخرتاقها �أمني ًا؛ لذا ،ف�إن حمور املقاومة يجب �أن ُيراجع ح�صانته من
هذه الناحية.
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قراءة في كتاب:

الهيمنة الأمريكية على الأمم المتحدة
وم�ستقبل ال�صراع الدولي
درا�سة في فل�سفة ال�سيا�سة
مراجعة :ح�سن �صعب

❋ ت�أليف :د .حممد يو�سف احلايف.
❋ ن�رش :مركز درا�سات الوحدة العربية.
❋ الطبعة الأوىل.2014 :
يقول امل�ؤلف �إن ظاهرة ال�رصاع الدويل مل تنف�صل عن تفاعالت العالقات الدولية
منذ بروز الدولة القومية يف القرن ال�سابع ع�رش ،وتبلور �أول تنظيم دويل بعد اتفاقية
«و�ستفاليا»؛ بل ظ ّلت ال�رصاعات الدولية مت ّثل امل�ؤ ّثر الرئي�سي يف �شكل النظام الدويل.
فقد تدخلت الواليات املتحدة الأمريكية يف احلرب العاملية الثانية للدفاع عن �أوروبا من
خطر النازية والفا�شيةّ ،
ثم
ف�شكلت حتالف ًا دولي ًا �أطلقت عليه ا�سم «الأمم املتحدة»؛ ومن ّ
تب ّنت الواليات املتحدة فكرة �إن�شاء املنظمة الدولية ،تبع ًا للر�ؤية الأمريكية لعامل ما بعد
احلرب .وقد �أُن�شئت الأمم املتحدة بهدف رئي�سي ،مت ّثل يف حفظ ال�سلم والأمن الدوليني؛
لكن الهيمنة الأمريكية على املنظمة جعلت من املنظمة الأممية �أداة لتنفيذ �سيا�ساتها الرامية
والتفرد بالقرار الدويل.
�إىل ال�سيطرة على العامل،
ّ

تتمحور �إ�شكالية الدرا�سة حول التناق�ض الذي يكتنف التعامل الأمريكي مع املنظمة
الدوليةّ .
ولعل البحث يف تلك الإ�شكالية يف �إطار فل�سفة ال�سيا�سة يقود �إىل الك�شف عن
التناق�ضات بني ما تتب ّناه الأمم املتحدة من �أهداف ومبادئ ت ّت�سم �إىل حدٍ بعيدٍ بالأخالقية
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تخولها فر�ض
والإن�سانية ،وما متار�سه الواليات املتحدة من هيمنة على الأمم املتحدةّ ،

�سيا�ستها الرباغماتية يف تعاملها مع تلك الأهداف واملبادئ ،وتطويعها خلدمة م�صاحلها يف
�إدارة ال�رصاعات الرامية �إىل ال�سيطرة على جمريات ال�سيا�سة الدولية.

يف الف�صل الأول من الكتاب ،تناول امل�ؤلّف الت�أ�صيل النظري ملفهومي ال�رصاع

والهيمنة ومظاهر الهيمنة الأمريكية ،يف حني تناول الف�صل الثاين بالنقد مبادئ الأمم

املتحدة و�أهدافها ،بو�صفها غايات �إن�سانية ،ومالمح املمار�سات ال�سيا�سية للأمم املتحدة.

�أما الف�صل الثالث ،فناق�ش �آليات الإدارة الأمريكية يف تطويع قرارات املنظمة ،بينما ناق�ش
ّ
املفكرين وفال�سفة ال�سيا�سة حول
الف�صل الرابع تداعيات الهيمنة الأمريكية ،وجدل
م�ستقبل ال�رصاع الدويل .و�أخرياً ،حاول الباحث طرح ر�ؤية ا�ست�رشافية مل�ستقبل ال�رصاع

الدويل ،وما يتبعه من تغيرّ يف العالقات الدولية يف �إطار الأمم املتحدة وخارجها ،وما قد
ير�شح عن هذا التغيرّ من تداعيات على م�ستقبل املنظمة الدولية.

�أما �أبرز الطروحات والأفكار التي �أوردها امل�ؤلّف يف كتابه ،فيمكن عر�ضها يف ال�سياق

الآتي:

تطور مفهوم ال�رصاع الدويل مع بروز الدولة القومية وف�صلها عن الدين ،حيث
�أوالًّ :

اع ُتربت احلرب مهمة قومية ،ووظيفة �سيا�سية ترتبط مب�صالح الدولة و�أهدافها .كما ارتبطت

احلرب بالوجود ال�سيا�سي للدولة ،وعالقاتها بالدول الأخرى.

ومن الأهمية مبكان �أن نو�ضح اخلط الفا�صل بني ال�رصاع واحلرب – ي�ستطرد امل�ؤ ّلف
ّ
ومتجذرة يف العالقات الب�رشية ،ولها م�ضامني
– حيث مي ّثل ال�رصاع ظاهرة مت�أ�صلة

ومظاهر خمتلفة (اقت�صادية� ،سيا�سية� ،أيديولوجية) .وقد تتطور هذه امل�ضامني بني الأطراف
املت�صارعة ،وعندها يدخل ال�رصاع مرحلة خمتلفة ،فتذهب �أطراف ال�رصاع �إىل ا�ستخدام

القوة الع�سكرية (احلرب) بهدف �إخ�ضاع الطرف الآخر لرغبات الطرف املنت�رص.

من هنا ،ال ميكن فهم ال�سيا�سة الدولية عقب احلرب العاملية الثانية مبعزلٍ عن �سيا�سة

الهيمنة التي تب ّنتها الواليات املتحدة الأمريكية؛ لكن تلك الهيمنة مل تكن وليدة احلرب
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الباردة ،بل �إن جذورها متتد �إىل ما هو �أبعد من ذلك بكثري .فقد جنحت الواليات املتحدة
يف ت�صميم منوذج ميكن ت�صديره �إىل مناطق خمتلفة من العامل ،وتتحكم من خالله مبفاتيح

�إدارة املناطق التي ت�ستهدفها املطامع الأمريكية.

وي�ستنتج امل�ؤ ّلف �أن الواليات املتحدة قد ا�ستخدمت كل الو�سائل والأدوات (ومنها

احلروب التي �ش ّنتها �ضد �أفغان�ستان والعراق) لتحقيق م�صاحلها و�أهدافها اال�سرتاتيجية،

تطور مظاهر الهيمنة الأمريكية ،يف �إدارتها لل�رصاع الدويل ،كتفعيلها ملبد�أ
وذلك مع ّ
الأمن اجلماعي ،و�سيا�سة التحالفات الدولية� ،إ�ضافة �إىل هيمنتها على الأمم املتحدة ،و�أهم
�أجهزتها املتمثلة مبجل�س الأمن ،ومبا جعل منها القطب الأوحد املهيمن على «النظام

العاملي اجلديد».

ثانياً :يتحدث امل�ؤ ّلف عن «الأمم املتحدة بني الغايات الإن�سانية واملمار�سة ال�سيا�سية»،

من خالل ر�ؤية نقدية لبع�ض مبادئ الأمم املتحدة ،التي حتتوي على معايري ف�ضفا�ضة وغري
حمددة ،بحيث تعطي للدول القوية ذات النفوذ ال�سيا�سي القدرة
خا�ضعة ل ّأي �ضوابط ّ

على الت�أثري من خالل مكانتها ،ودورها يف مدى تنفيذ الإجراءات وال�سيا�سات العامة

ثم
يقرها جمل�س الأمن ،من خالل معاجلته لل�رصاعات الدولية التي تُعر�ض عليه؛ ومن ّ
التي ّ
معينة ،وتربيرها على �أنها جاءت تطبيق ًا
يتم ا�ستغالل هذه املبادئ والأهداف يف �رصاعات ّ

ملبادئ و�أهداف ميثاق الأمم املتحدة.

�إن هدف حفظ ال�سلم والأمن الدوليني وحماية مبد�أ ال�سيادة ظ ّ
ال حرباً على ورق ،كما
تُربز املمار�سة ال�سيا�سية للأمم املتحدة ،والتي ّ
�شكلت الق�ضية الفل�سطينية � ّأول حمطاتها .ومن

الوا�ضح �أن قدرة الأمم املتحدة على حفظ ال�سلم والأمن الدوليني باتت م�شلولة ،وخ�صو�ص ًا

�إذا كان املعتدي يتمتع بحماية �إحدى الدول الكربى ،حيث ن�سف الفيتو االمتياز املمنوح
حتول «الفيتو» �إىل �أداة لتعطيل
للدول اخلم�س الكربى ،مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية .لقد ّ

عمل املنظمة الأممية ،وحرق ميثاقها ،وثنيها عن القيام بدورها يف دعم حقوق ال�شعوب
ون�ضالها الوطني.
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ثانياًُ :يف ّند امل�ؤ ّلف بع�ض �آليات الإدارة الأمريكية و�أ�ساليبها يف تطويع قرارات الأمم

املتحدة ،مثل التف�سري الأمريكي حلق الدفاع عن النف�س ،الذي يتناق�ض مع املواد الأ�سا�سية

من ميثاق الأمم املتحدة ومبادئها ،كتحرمي ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية ،بالإ�ضافة
�إىل مبد أ� عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأع�ضاء .كما تهدف الواليات املتحدة
�إىل تربير احلروب الوقائيةُ ،مبتعدة متام ًا عن ن�صو�ص ميثاق الأمم املتحدة التي كانت هي
الطرف الرئي�سي يف �صياغتها.

ُعد ال�سيطرة الأمريكية على جمل�س الأمن با�ستخدام حق «الفيتو» �أحد �أهم �آليات
وت ّ

و�أ�ساليب الإدارة الأمريكية يف تطويع قرارات الأمم املتحدة ،يف ما يتعلق ب�إدارة ال�رصاع
ُعد الدولة الأكرث ا�ستخدام ًا حلق الفيتو منذ عام 1970؛ فقد
الدويل؛ فالواليات املتحدة ت ّ

مرة يف الفرتة ()1970 – 1989؛ كما كانت ت ّت ّهم الأمم املتحدة دائم ًا بالف�شل،
ا�ستخدمته ّ 45
وتق ّلل من �أهميتها ،يف حني يكت�شف من يت ّتبع �سجل الفيتو الأمريكي يف جمل�س الأمن �سبب
عجز املجل�س عن القيام بدوره جلهة حفظ ال�سلم والأمن الدوليني.

ومع بروز مفهوم «ال�رشعية الدولية» خالل �أزمة اخلليج الثانية ( ،)90 – 91وبعد انهيار

االحتاد ال�سوفياتي ،انفردت الواليات املتحدة بال�سيطرة على القرار الدويل .فبعد �أن كانت
جراء �إفراطها يف ا�ستخدام الفيتو ،ظهرت حالة �شبه توافق بني
ت�صيب جمل�س الأمن بال�شلل ّ

القوى العظمى ،والتي بد�أت ت ّتجه �إىل تفعيل جمل�س الأمن ،والذي جتاوز �صالحياته يف
كثري من الأحيان ،وحتديداً حيث هيمنت الواليات املتحدة على عملية �صنع القرار فيه
بطريقة تخدم م�صاحلها فح�سب.

ثالثاً :حول تداعيات الهيمنة الأمريكية على الأمم املتحدة وم�ستقبل ال�رصاع الدويل،
يقول امل�ؤ ّلف �إن الواليات املتحدة تعمل على �إف�شال �أي مقرتحات لإ�صالح الأمم املتحدة،
طاملا بقيت هذه املنظمة بواقعها احلايل تخدم م�صالح الر�أ�سمالية العاملية ،بزعامة �أمريكا.
كما بات جلي ًا �أثر الهيمنة الأمريكية يف عدم �إجراء �أي �إ�صالحات جوهرية يف ُبنى

املنظمة و�أجهزتها ،وخ�صو�ص ًا جمل�س الأمن ،وذلك بهدف الإبقاء على الهيمنة وال�سيطرة
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الأمريكية على الأمم املتحدة وقراراتها ،كونها املنظمة ال�سيا�سية الدولية التي ت�ضطلع مبهمة

حفظ ال�سالم العاملي.

لكن ظهرت م�ؤ�رشات وا�ضحة على اختالل نظام الهيمنة الأمريكية الذي فُر�ض على
العامل عقب حرب اخلليج الثانية ( ،)1990 – 1991حيث �أُع ِلن عن مولد النظام العاملي

القوة الع�سكرية خالل ما
اجلديد .وقد اعتمدت الواليات املتحدة على الإفراط يف ا�ستخدام ّ
�أطلقت عليه «احلرب على الإرهاب» .وا�ستطراداً ،ف�إن �أبجديات ال�رصاع الدويل تغيرّ ت،

و�إن ال�رصاع الع�سكري والأيديولوجي تراجع مل�صلحة التعاون املتبادل بني جمموع القوى
الدولية؛ ومبعنى �آخر� ،إن ظهور منظومة عاملية جديدة ،مت ّثل حالة و�سطية بني االعرتاف

كقوة عظمى لها م�صاحلها والنظام املتعدد الأقطاب ،قد ي�ؤ ّدي �إىل منط
بالقوة الأمريكية ّ
ّ
توافقي خمتلف من التفاعالت الدولية ،بحيث ترتاجع فيه الزعامة الأمريكية.

التحوالت التي �شهدها النظام الدويل عقب انهيار االحتاد ال�سوفياتي على
ومل تقت�رص
ّ

أحادي القطبية تتزعمه الواليات املتحدة ،بل
التحول من نظام القطبية الثنائية �إىل نظام �
ّ
ّ

�إن التغيرّ �أ�صاب طبيعة القطبية نف�سها ،من حيث توزيع القوة وال�سلطة بني التكتالت �أو
تتحدد من خالل �سيادة �شبكة كبرية ومعقّدة من التفاعالت
القوميات� ،إذ �أ�صبحت القطبية ّ

االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية على امل�ستوى الدويل .وتتمثل هذه ال�شبكة بوجود
«منظومة ر�أ�سمالية عاملية» ،ال تهيمن على النظام الدويل فح�سب ،بل �أ�صبحت ّ
ت�شكل
قلب النظام العاملي وتتحكم يف توجهاته وم�ساره.

ويف اخلتام ،يتوقع امل�ؤلّف �سيناريوهني اثنني مل�ستقبل الأمم املتحدة ،وذلك على النحو

الآتي:

�أ – ال�سيناريو الأول :من املمكن �أن تواجه الأمم املتحدة امل�صري نف�سه الذي واجهته

ع�صبة الأمم؛ وهذا يعني اندالع حرب عاملية ثالثة تُف�ضي �إىل واقع دويل جديد ،بحيث
تختفي املنظمة وينتهي دورها.

ب – ال�سيناريو الثاين :بقاء املنظمة قائمة بالفعل ،وتعمل يف جماالت خمتلفة ،لكنها غري
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ف ّعالة يف املجال ال�سيا�سي ،وذلك بفعل ال�رصاع بني الدول الكربى� ،سواء يف �إطار الأمم
املتحدة �أو خارجها.

و�أخرياً« ،يب�شرّ » امل�ؤ ّلف ب�أن الأمم املتحدة بنظامها احلايل ،ما مل يتم تعديل ميثاقها،
�ستظل �أ�سرية لهيمنة الطرف الأقوى يف معادلة الدول اخلم�س الكربى .فقد بات من امل�ؤكد
عدم وجود �إرادة حقيقية لإجراء تعديالت على ميثاق املنظمة� ،أو بالأ�صح ف�شلت اجلهود
يرجح امل�ؤلف ال�سيناريو الثاين (انح�سار دور الأمم
الإ�صالحية اخلا�صة باملنظمة .وعليهّ ،
ويعده �أكرث منطقية وواقعية.
املتحدة يف املجال ال�سيا�سيّ ،
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ملحق خا�ص
بال�شهيد قا�سم �سليماني

الدكتور يو�سف ن�صراهلل

❋

قا�سم �سليماني:
�سيد �شهداء
محور المقاومة

❋ رئي�س مركز باحث
للدرا�سات الفل�سطينية
واال�سرتاتيجية
و�أ�ستاذ جامعي.
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تقودنا جتربة احلاج قا�سم �سليماين �إىل عوامل
�إن�سانية متجاورة ،و�إىل �أيام من �أيام اهلل العظيمة
اخلالدة التي ال ينطفئ ذكرها ،وال ين�ضب
زيتها ،وال تذهب ريحها ،وال تنال العاديات
من طهرانيتها ورمزانيتها .لقد كان �أبلغ جت�سيدٍ
لر�ؤى القر�آن وب�صائره العظيمة ،و�أ�صدق تعبري
عن مفاهيم الإ�سالم وقيمه النبيلة ال�سمحاء
التي ق ّلما نقع عليها جمتمعة وبنحو مكثف يف
وحمددة ،والتي ق ّلما
م�شهدية درامية واحدة
ّ
بلغت يف مداها ورحابتها مبلغ قا�سم �سليماين
بها؛ يف �صربه و�إيثاره وجهاده وت�ضحيته
قدم �أبلغ م�صاديق تلك
و�إبائه و�شهادته .حيث ّ
املفاهيم ،وارتقى بها �إىل م�صايف الفكرة املتعالية
�ضمنها اهلل �سبحانه وتعاىل حمكم �آياته،
التي ّ
يف ترجمة ب�رشية ،ويف ن�سخة عمالنية ر ّبانية
حية ،بدا معها �أنّ �إلهام ًا �صعد من الأر�ض حلظة
ّ
عروجه �شهيداً ،بد ًال من �أن يهبط من ال�سماء.
ك�أمنا كان فينا وجه اهلل الأقرب والأرحب
أ�شد جتذراً يف عذابات الإن�سانية
والأ�سمى وال ّ
و�آالمها و�أوجاعها.
املثري �أن خرب ارتقاء احلاج قا�سم �شهيداً مل يكن
من خارج دائرة التوقع واالحتمال لدينا ،كنا
نتهيبه وننتظره كقدرنا املحتوم .ولذا ،مل يكن
ّ
الوقع مفاجئ ًا �أو �صادم ًا �أو م�ستغرب ًا؛ بل وعلى
خالف ذلك ،كان مو�ضع الده�شة واحلرية
واال�ستغراب يكمن يف ت�أخر �شهادته كل هذا
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احلني وهذا الوقت ،وهو العا�شق الذي م�شى �إليها منذ �أربعني عاما ثابت الوجهة وواثق
اخلطى دومنا تعب يعرتيه �أو كلل �أو خوف ،ودومنا وهن ينال منه �أو �ضعف �أو تر ّدد .كان
خاللها على موعد دائم مع احلروب ومع ال�سري على حافة املوت وحافة ال�شهادة ،وعلى
موعد مع ركوب املخاطر والأهوال ،بحيث بدا ،كما تف�صح �صوالته وجوالته يف ميادين
القتال و�ساحاته� ،أنّ وقوفه على (ال�شهيد احلي) ،و�إ ّنه بحق (�صانع الفتوح واالنت�صارات).
وذلك قبل �أن تت ّنزل عليه النعمة الإلهية ليكون (�سيد �شهداء حمور املقاومة).
لقد كان احلاج قا�سم �أ�شبه بالأنبياء والأولياء� ،ضاقت به اجلغرافيا واحلدود فات�سعت
لديه الر�ؤية ،وتطاولت قامته من موطنه (كرمان) اىل �أربع رياح الأر�ض ،عابرة فوق
الأديان واملذهبيات والقوميات والعرقيات والإثنيات واحل�سا�سيات االجتماعية واملناطقية
املتنوعة واملختلفة ،يف م�سعى منه �إىل جت�سري املتباعدات بو�شائج وجدانية وعاطفية خال�صة
ّ
تتعهدها باملواءمة والت�أليف ،ويف م�سعى �إىل تعزيز ترابط ال�ساحات وت�ضامنها وتكافلها مبا
ّ
يحول دون ّ
متكن الأمريكي �أو الإ�رسائيلي من ا�ستفرادها ٍّ
كل على حدا ،ومبا يدفع باجتاه
ت�شكيل جبهة ان�سانية وا�سعة يف مواجهة الظلم وم�شاريع الت�س ّلط واال�ستالب والهيمنة
الأمريكية -الإ�رسائيلية يف املنطقة والعامل .و�أي�ض ًا يف نزوع -لطاملا مت ّلك احلاج قا�سم� -إىل
تعميق االرتباط االمياين والروحي بالبعد اجليو�سرتاتيجي لل�رصاع بنحو يرتقي معه الفعل
املقاوم من حدود جغرافيا اال�شتباك ،ومن دائرة الن�شاط الع�سكري على �أهميته وحموريته،
�إىل و�صفه ر�سالة �إن�سانية وح�ضارية ،تتوافر لديها القدرة والأهلية على �إدارة ال�رصاع ،كما
معمقة لواقعه و�أبعاده وم�ستوياته ،لي�صبح واحلال،
على تثقيله مبحتوى فكري ومقاربات ّ
وحمدداته ال�سيا�سية
مبقوماته اجلغرافية
ّ
�رصاع ًا ا�سرتاتيجي ًا وجودي ًا وطهراني ًا واعي ًا ،لي�س ّ
فح�سب؛ بل بقيمه ور�سالته ومقا�صده ومنطلقاته و�أهدافه ور�ؤاه.
كانت �شهادة احلاج قا�سم كجهاده حدث ًا ت�أ�سي�سي ًا يف نه�ضة الأمة ورفعتها واقتدارها،
وانعطافة حا ّدة يف تثويرها وحتفيزها واالرتقاء بوعيها .لقد �أريد لإخراج الرجل من
املعادلة �أن يحقّق فائدة ا�سرتاتيجية توفّر لوا�شنطن كما حلليفتيها تل �أبيب والريا�ض،
لكن املفاجاة
االنفكاك عن � ّ
مر �أزمنة ال�رصاع وف�صولهّ .
ألد �أعدائهم و�أ�شدهم ب�أ�س ًا على ّ
ال�صارخة �أنّ طهرانيته الثورية �أ�صبحت م�صدر �إلهام اجلماهري وحت�شيدهم وحتري�ضهم ،و�أنّ
روحه غدت �أيقونة املجاهدين والثوريني والأحرار الذين وجدوا فيها القدوة والأمنوذج،
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وتطلعوا �إليها بو�صفها الفكرة اخلال�صية املتعالية لل�شعوب املقهورة .و�أنّ دماءه الطاهرة
حتولت �إىل في�ض جارف من غ�ضب وثورة ،بعد �أن ّقي�ض لها �أن تر�سي معادلة تاريخية
ّ
جديدة للمواجهة القائمة ،و�أن تخرج القوة الراف�ضة مل�رشوع الهيمنة الأمريكية الإ�رسائيلية
حيز الفعل .لقد كان لهذه
حيز الإمكان �إىل ّ
على امتداد العاملني العربي والإ�سالمي من ّ
حتدي البحث عن الكيفية املثلى التي ينبغي �أن ي�صار
ال�شهادة املباركة �أن ت�ضعنا جميع ًا �أمام ّ
من خاللها �إىل الإعالء من �ش�أن املقاومة ،و�إىل اال�ضطالع مب�س�ؤولية التعبري عن م�ضامينها
بنحو ال يجد
وقيمها الإن�سانية -كثقافة وممار�سة و�سلوك ،وك�أطر عمل قابلة للحياة-
ٍ
أقل من التحرير ال�شامل والكامل للإن�سان وللرتاب وللمقد�سات.
�سبي َله �إىل الإكتفاء بال ِ
ُيرى �إىل احلاج قا�سم �أنه رجل مرحلة �أ ّداها و�أتمّ ها و�أجنز -على �أكمل وجه -ما
ا�ستوجبته من متطلبات البناء والتح�ضري والإعداد والتطوير واجلاهزية ،ومن م�ستلزمات
وكم ًا ودقة وتدمرياً ومديات) .ما فر�ض
ِ
جعل القدرة �أكرث كفاءة وفعالية وت�أثرياً (نوع ًا ّ
على �صانع القرار يف ّ
كل من وا�شنطن وتل �أبيب املزيد من التعقل والرت ّيث .و�أ�سهم يف
تقييده واحل�ؤول دون ارتكابه مغامرات ع�سكرية وا�سعة خالل ال�سنوات املا�ضية ،ربطا
ب�إدراكه للمفاعيل اال�سرتاتيجية املرتتبة على تفعيل هذا امل�ستوى من القدرات التي �أر�ست
وعززت معادلة ردع �إقليمية غري م�سبوقة .ف�ض ً
ال عن �إدراكه ملحدودية فعالية � ّأي خيار
ا�ستباقي يف مواجهتها .وهذا على �أهميته هو بع�ض عطاءات احلاج قا�سم ومنجزاته
العظيمة .الإن�صاف يقت�ضي منا �أن ن�ضيف القول� :إنه ثورة متوا�صلة ورجل كل املراحل
بلحاظ دوره يف تطوير ا�سرتاتيجيات القوة والردع ،وتفعيل �سيا�سات املواجهة ،وتوفري
�شبكات �أمان فاعلة ،نقلت حمور املقاومة من حالة الدفاع ال�سلبي �إىل القدرة على الإم�ساك
بزمام املبادرة والفعل ،وبنحو جعله �أكرث ندية يف مواجهة املحور الذي تقوده وا�شنطن يف
املنطقة .كما بلحاظ دوره يف �صنع االنت�صارات امليدانية العظيمة التي تخلقت كنقي�ض
معياري ومفهومي ومرجعي ّ
لكل الزمة الهزائم واالنك�سارات والنكبات والنك�سات
وتر�سبت يف الوعي العربي
التي حكمت تاريخ ال�رصاع مع العدو طيلة عقود من الزمن،
ّ
يبدل.
اجلمعي كقدر ال ير ّد وال ّ
ملاذا قا�سم �سليماين؟
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حمر�ضات
ال �شك �أنّ اغتيال احلاج قا�سم �سليماين ال يحتاج -من املنظور الأمريكي� -إىل ّ
ومربرات؛ فالرجل لطاملا كان بذاته هدفا م�رشوعا للإ�ستخبارات الأمريكية ،ربطا مبوقعه
ّ
يف حمور املقاومة ،وربط ًا بت�أثريه اال�ستثنائي يف هذا املجال ،وبدعوة الإنتقام من دوره
يف كل الهزائم التي منيت بها الواليات املتحدة يف العراق و�أفغان�ستان ،و�أي�ض ًا بو�صفه
م�س�ؤو ًال مبا�رشاً ،لي�س عن �إعاقة امل�رشوع الأمريكي و�إزعاجه وعرقلة �سيا�ساته وح�سب؛
لكن الأمريكي �أراد باملوازاة� ،أن
بل عن ف�شل هذا امل�رشوع وتقوي�ض مرتكزاته يف املنطقةّ .
التحديات
يتكفل االغتيال بتحقيق جملة �أهداف ذات طبيعة ا�سرتاتيجية .ما جعل �أوىل
ّ
تو�سلها الأمريكي
التي تواجه حمور املقومة ،هي توافر القدرة على تعطيل الأهداف التي ّ
من حادثة االغتيال:

 - 1تعزيز وا�شنطن لردعها المت�آكل في العراق:
ّ
الت�شكل يف ال�ساحة العراقية ،ربطا مبا يت�صل
ثمة قلق �أمريكي متعاظم من الواقع الآخذ يف
ّ
مب�صاحله وح�ضوره يف املنطقة ،وربط ًا مبا يت�صل مبتطلبات وموجبات الأمن القومي حللفائه
امل�ستجد الذي
ال �سيما الكيان الإ�رسائيلي ،وذلك �سواء جلهة قدرة �إيران على ملء الفراغ
ّ
قد حتدثه ال�سيا�سة الأمريكية الذاهبة �إىل التخفّف من �أعباء ال�رشق الأو�سط تقلي ً
لتورطها
ال ّ
املبا�رش يف �أزمات املنطقة� ،أم جلهة بروز «احل�شد ال�شعبي» كقوة �إقليمية وازنة و�صاعدة
ومقتدرة ،وما يعنيه هذا الأمر من �إدخال العراق عملي ًا يف �أ ّية مواجهة مفرت�ضة ك�رشيك
فعلي �إىل جانب حمور املقاومة .وللغاية� ،أرادت وا�شنطن من حادثة االغتيال اال�ستثمار يف
تعزيز ردعها املتهالك واملت�آكل يف العراق ،ومتديد هذا الردع ،انطالق ًا من العراق �إىل كل
تعر�ض م�صاحلها وقواتها
�ساحات الكبا�ش واملواجهة مع حمور املقاومة ،مبا يحول دون ّ
وقواعد انت�شارها يف املنطقة �إىل خماطر اال�ستهداف واال�ستنزاف.

 - 2الحرب على النفوذ الإقليمي لإيران:
حتول مهم يف املواجهة القائمة مع حمور
لقد �أراد الأمريكي يف �سياق �سعيه �إىل �إحداث ّ
املقاومة؛ تد�شني مرحلة جديدة عنوانها احلرب على النفوذ الإقليمي لإيران .وهي مرحلة
تقت�ضي بال�رضورة:
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جت�سد «االرتقاء» الذي لطاملا دعا �إليه حلفاء وا�شنطن (تل �أبيب
تب ّني �سيا�سة عمالنية ّ
والريا�ض) ،لإحداث تغيري يف ميزان القوى الإقليمي ،بنحو يعيد االختالل مل�صلحتهم.
متتد من طهران �إىل غزة ،مروراً بكل �ساحات الكبا�ش
ِ
تفكيك بنية ع�سكرية � -سيا�سية ّ
املمتدة على طول الإقليم.
وكان الأمريكي لتقطيع �أو�صال هذه البنية؛ قد تب ّنى �سيا�سات متعددة (ال�ضغوط
الق�صوى ،عزل ال�ساحات و�إ�ضعاف عالقة كل منها بامتدادها اجلغرايف� ،إ�شغال كل �ساحة
مب�آزقها وم�آزمها وم�شكالتها الداخلية.)...
لكن ف�شل هذه اخليارات معطوف ًا على ف�شل الرهانات الأخرى (رهان العقوبات
ّ
املكملة ال�سرتاتيجية اخلنق ،ورهان اال�ستثمار يف مطالب النا�س املحقّة
ومعه امل�سارات
ّ
وامل�رشوعة لتوجيه بو�صلة النقمة والغ�ضب باجتاه املقاومة ،والدفع باجتاه نزع امل�رشوعية
ال�شعبية والوطنية عنها من خالل ت�صويرها ك�آداة لل�سيطرة الإيرانية ،) ...،كما تعرث هذه
واقع
الرهانات وق�صورها عن حتقيق الأهداف امل�أمولة منها ،جلهة �أن تف�ضي �إىل �إعادة �إنتاج ٍ
�سيا�سي ي� ّؤ�س�س لإمكانية تغيري املعادلة القائمة يف املنطقة؛ هو الذي جعل الأمريكي مدفوع ًا
ٍّ
بعجلة الوقت التي تعمل لغري م�صلحته ،يعتقد �أنّ اغتيال احلاج قا�سم �سليماين ،بو�صفه
عنوان الإمتداد الإقليمي لإيران ،وبو�صفه اجل�رس الوا�صل بني القلب واملركز (طهران)
وبني فواعل املقاومة يف ال�ساحات الأخرى؛ �سي�شكل نقطة االرتكاز التي ي�ؤ ّدي �رضبها
ومكوناته.
�إىل تفكك املحور ،وانفراط عقده ،وت�شظي �أ�ضالعه و�أطرافه
ّ

� 3إحكام الح�صار على فل�سطين:لقد �سعى الأمريكي من خالل عملية االغتيال �إىل الإطباق على فل�سطني ،واحل�ؤول دون
ملقومات املناعة الداخلية التي كان احلاج قا�سم يجهد يف بعثها ،ويعكف على تهيئة
جترعها ّ
ّ
ع�صية على الإلغاء وال�شطب وح�سب،
و�إن�ضاج الظروف امل�ساعدة وامل�ؤاتية ،لي�س لبقائها ّ
جهز
بل لإطالق قطار حترير كامل ترابها من البحر �إىل النهر .وللغاية ،كان احلاج قا�سم قد ّ
جي�ش ًا من القادة واملقاتلني ،ووفّر �صنوف الدعم وبرامج التدريب والتجهيز والت�سليح
ت�سبب ب�إثارة هلع تل �أبيب وقلقها ،ومن خلفها وا�شنطن؛ لأنّ دور
والتطوير والتعزيز .ما ّ
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وتطور حتى بات ،وفق ًا لرئي�س املو�ساد ال�سابق تامري باردو «الوحيد القادر
الرجل تعاظم
ّ
جر اجلي�ش الإ�رسائيلي �إىل حربه املقبلة» .فلي�س من املبالغة القول؛ �إنّ ما من �صاروخ
على ّ
�أو ر�صا�صة �أو بندقية ،وما من تقنية �أو خربة �أو جتربة �أو قدرة قتالية نوعية وغري نوعية،
عربت يف رحلة برزخية �إىل قطاع غزة ،و�إىل الأرا�ضي املحتلة يف داخل فل�سطني ،وكانت
لها ف�ضيلة تغيري املعادالت ،و�صنع االنت�صارات ،وحتقيق الردع والإقتدار ،ور�سم قواعد
اال�شتباك التي توفّر احلماية للمدنيني الفل�سطينني ،ومتنح املقاومني القدرة على املناورة
�رس
واحلركة؛ �إال وحتمل ب�صمة احلاج قا�سم ،ور�سمه ونب�ضه وروحه التي لطاملا رتّلت يف ّ
فل�سطني �آيات البوح والع�شق ،وكانت مت ّني النف�س بال�شهادة على �أ�سوارها.

االنتقام  -الق�صا�ص العادل
ومكوناته ،من �شخ�صيات ومراكز ثقل
مركباته
ال يوجد يف املع�سكر الأمريكي بكل
ّ
ّ
ومن�ش�آت وم�صالح حيوية ،هدف ًا ميكن �أن ّ
ي�شكل قيمة منا�سبة م�ضادة ،تعدل حذاء قا�سم
يعو�ضها � ّأي رد انتقامي ،غري متنا�سب
�سليماين .ففقدنا كبري ال يقا�س ،وخ�سارتنا عظيمة ال ّ
مع هول اجلرميةّ � .أما الرد الأويل الذي متثل با�ستهداف قاعدة عني الأ�سد الأمريكية يف
العراق ،و�إنْ كان غري م�سبوق جلهة �أن تتجر أ� دولة منذ احلرب العاملية الثانية على ا�ستهداف
قاعدة ع�سكرية �أمريكية ،ف�ض ً
ال عن �أنه ك�شف بو�ضوح ت�صميم �إيران على امل�ضي يف
املواجهة ،وعك�س قدرتها وارادتها وجر�أتها على املبادرة والفعل؛ ف�إ ّنه ما كان �إال فاحتة
امل�ستمر مع الأمريكي ،و�إال خطوة �أوىل يف م�سار طويل.
لعهد جديد من اال�شتباك
ّ
لقد �أريد لل�رضبة الأوىل �أن تكون مبا�رشة و�رسيعة ،و�أن حتمل التوقيع الر�سمي للجمهورية
الإ�سالمية يف �إيران العتبارات عديدة؛ تت�صل بهيبة الدولة ومكانتها الإقليمية ودورها يف
املنطقة ،وتت�صل بتثبيت معادالت الردع يف مواجهة وا�شنطن ،كما تت�صل با�ستنها�ض الروح
الثورية يف نفو�س ال�شباب على امتداد العاملني العربي والإ�سالمي ،و�ضداً على كل �أ�شكال
الدعاية املغر�ضة التي حاولت �إ�شاعة الوهن وم�شاعر الإحباط بدعوة �أنّ �إيران لن تر ّد ،و�أنها
على طريقة الأنظمة العربية التقليدية �ستحتفظ بحق الر ّد يف املكان والزمان املنا�سبني؛ لكن
ال�رضبة ال�صاروخية على �أهميتها وداللتها ،مل ت�شكل �إال عتبة الر ّد اال�سرتاتيجي املوعود
والقادم بعنوان حترير املنطقة من الهيمنة الأمريكية على قرارها ومواردها وقدراتها .ذلك
خريف 1442 - 2021هـ ـ العدد 69

178

ال�شهيد قا�سم� :سيد �شهداء حمور املقاومة

درا�سات باحث

�إن الق�صا�ص العادل يقت�ضي -بالأقل -تبديد الرهان الأمريكي ،وحتويل ما كانت ترى �إليه
وا�شنطن فر�صة ا�سرتاتيجية لفر�ض معادالت جديدة تت�صل مب�ستقبل العراق ،ومنه مب�ستقبل
املنطقة� ،إىل تهديد خطري لها يقود حتما �إىل عراق خارج دائرة ت�أثريها ،و�إىل منطقة خارج
مدار نفوذها و�سيطرتها.
�أخرياً ،نقول يف احلاج قا�سم ،كما قيل يف الأولياء وال�صاحلني« :جزى اهلل قا�سما خرياً،
كان عظيم ًا مهاب ًا� ،أكرب من اجلبل ،و�أ�صلب من ال�صخر ،واهلل لقد تزلزلت مبوته عامل و�أمة،
وفرح مبوته عامل و�أمة ،فلمثل قا�سم فلتبكي البواكي».
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❋

بعقيدة العزم
والإيمان م�ضى
القائد قا�سم
�سليماني �شهيداً

❋ ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف
اجلبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطني –
القيادة العامة.
خريف 1442 - 2021هـ ـ العدد 69

يف مقابلة �أجرتها �إحدى الف�ضائيات مع
ال�شهيد القائد قا�سم �سليماين� ،أكد على �أنّ
«من ُيقاتل يف احلروب هي الروحية والعزم
والإميان ولي�ست الإمكانات فقط» .هذه العبارة
القليلة الكلمات ،العميقة املعاين يف عربها
ودرو�سها ،كان لها فعل الت�أثري على �ساحات
املقاومة ،بدولها وقواها ،لأنّ من راهن على
غياب ال�شهيد الكبري ،بقتله اجلبان له ولرفاقه،
عن �ساحات املواجهة مع القوى الظالمية
وم�ش ّغليهما وداعميهما ومموليهما ،ما من �ش�أنه
ق�صم ظهر املقاومة ،فهو واهم ،لأنّ احلقائق يف
امليدان اجلغرايف املتعدد �أ�سقطت هذا الرهان
على ت�أثريات وتداعيات االغتيال ،ودليلنا ما
ي�أتي:
الهجوم التطبيعي املعاك�س الذي تقوده �إدارة
الرئي�س الأمريكي ترامب يف املنطقة ،تعوي�ض ًا
على ف�شل م�ؤامرتهما على �سورية بعد ع�رش
حرب كونية عليها ،وف�شل �أهداف
�سنوات من
ٍ
عدوان التحالف ال�سعودي على اليمن منذ
خم�س �سنوات ،والق�ضاء على تنظيم «داع�ش»
يف العراق.
امل�ساهمة كعامل حموري يف تظهري وت�رسيع
لقوى
اخلطى نحو عامل متعدد الأقطاب،
ً
ناه�ضة يف العامل  ،بعد �أن ا�ستحوذت الواليات
املتحدة على موقع القطبية الأحاد ّية منذ بدايات
ت�سعينات القرن املا�ضي  ،على وقع انهيار
181
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االحتاد ال�سوفياتي واملع�سكر ال�رشقي الذي كانت تقوده �آنذاك .
ما يعانيه الكيان ال�صهيوين من م�أزق وجودي يحاول جاهداً نكرانه ،م�صحوب ًا ب�أزمة

وتخبط وعجز امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،والتي بدت م�شلولة
�سيا�سية حا ّدة غري م�سبوقة،
ّ
ومكبلة اليدين �أمام قوى املقاومة يف �شمال فل�سطني وجنوبها ،مع تنامي ح�ضور املقاومة
ّ
على جبهة اجلوالن.

املدوي للرئي�س دونالد ترامب (و�إدارته وحزبه) يف االنتخابات الأمريكية ،
ال�سقوط ّ

ب�سبب �سيا�ساته احلمقى على غري �صعيد وم�ستوى .

بهذه الروحية والعزم والإميان �أم�ضى ال�شهيد احلاج قا�سم حياته اجلهادية  ،متنق ً
ال بني

�ساحات املواجهة يف العراق و�سوريا ولبنان وغريها من ال�ساحات � ،إىل �أن ق�ضى �شهيداً
على طريق ع ّزة وكرامة وحترير ال ّأمة  ،من قوى الطغيان والعدوان واال�ستكبار العاملي ،
املتمثل يف التحالف ال�صهيو �أمريكي والرجعي التكفريي .

لقد م ّثل ال�شهيد �سليماين عالمة فارقة يف بلد ّ
�شكل بانت�صار ثورته حالة فريدة ال مثيل
كر�سه ال�شهيد بتقدمي نف�سه قربان ًا يف
لها يف منطقتنا ،على كل ال�صعد وامل�ستويات ،ملا ّ

خدم ًة قيم الثورة الإ�سالمية الإيرانية بقيادة الإمام اخلميني (رحمه اهلل) ،والتي وا�صل

وقدم ال�شهيد
م�سرية جتذير مفاهيمها ومبادئها مر�شد الثورة الإمام ال�سيد علي اخلامنئيّ .
قربان ًا من دمائه لت�ضيء مع دماء �سائر ال�شهداء �رساج ًا ال ينطفئ.
با�ست�شهاد القائد قا�سم �سليماين ازداد يقيننا و�إمياننا �أنّ دمائه و�سائر ال�شهداء� ،ستبقى
حافزاً لكل قوى املقاومة والأحرار يف العامل على موا�صلة امل�سرية التي انتهجها �شهيد

فل�سطني والقد�س طاملا هناك ظامل وم�ستكرب وحمتل يف هذا العامل  ،الذي البد �أن ت�سوده

العدالة واحلرية والكرامة .
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❋

من هو عد ٌو لـ«�إ�رسائيل» هو عد ٌو لأمريكا،
و�صديق
حليف
و َمن هو
ٌ
ٌ
حليف لـ»�إ�رسائيل» هو ُ

خطر
خطر على «�إ�رسائيل» هو
لأمريكا ومن هو
ٌ
ٌ
على �أمريكا؛ بهذا املعيار يجب �أن نفهم ملاذا
ّمت ا�ستهداف قا�سم �سليماين من ِقبل الواليات
املتحدة� ،شيطان هذا الع�رص .

لقد ا�س ُتهدف قا�سم �سليماين لنف�س ال�سبب

قا�سم �سليماني:
معنى الرجل
ومعنى �شهادته

الذي ا�س ُتهدف من �أجله فتحي ال�شقاقي و�أحمد

مغنية ،والع�رشات من قادة مقاومة
يا�سني وعماد ّ
امل�رشوع ال�صهيوين ّممن ال يت�سع املقام لذكرهم
جمعي ًا.
واحلقيقة الوا�ضحة ،والتي قد تغيب عن

الأذهان بفعل الت�ضليل� :إن امل�رشوع ال�صهيوين

ما كان له �أن يقوم بذاته وب�إمكانياته ولو كانت
املعركة بني الفل�سطينيني وهذا الكيان فقط؛

ا�ستمرت امل�أ�ساة الفل�سطينية وامتدت لهذه
وملا
ّ

العقود الطويلة .

على مدار عمر النكبة الفل�سطينية ،كان

هدف القوى اال�ستعمارية اال�ستكبارية هو
�ضمان وجود وبقاء الكيان ال�صهيوين ،ورفده
ّ
القوة الع�سكرية والأمنية وال�سيا�سية
بكل و�سائل ّ

❋ كاتب وباحث فل�سطيني.
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مقاومة هذا الكيان وحقّهم يف ا�ستعادة كرامتهم و�أر�ضهم ال�سليبة من جهة �أخرى.
عندما انت�رصت الثورة الإ�سالمية يف �إيران ،واتخذت �إيران الثورة والدولة ،القد�س هدف ًا
قوة �إقليمية كربى
مرة ،بدعم حقيقي وملمو�س من ّ
و�شعاراً لها ،مت ّتع الفل�سطينيون ،ولأول ّ
و�صاعدة حُت�سب لها احل�سابات ،وذلك بعد �سل�سلة من الهزائم العربية املتتالية يف ميادين
القتال ويف حلبات ال�سيا�سة .ففي الوقت الذي ارتفع فيه العلم ال�صهيوين يف القاهرة،
كربى العوا�صم العربية وقائدة م�رشوع حترير فل�سطني ،ورفعت القيادة امل�رصية الر�سمية
راية اال�ست�سالم لأمريكا وللكيان ال�صهيوين ،بزيارة �أنور ال�سادات للقد�س املحتلة حتت
حراب وعلم «�إ�رسائيل» ،ارتفعت لفل�سطني رايات يف طهران ،وا�س ُتبدل العلم ال�صهيوين
لتتحول �سفارة العدو ال�صهيوين �إىل �سفارة لفل�سطني ،بكل ما يحمله
بالعلم الفل�سطيني،
ّ
هذا التغيري من دالالت ا�سرتاتيجية ورمزية.
لقد كان لهذا الفعل غري امل�سبوق فعل ال�سحر يف نفو�س الفل�سطينيني �آنذاك؛ �أن يروا
ُعد دوم ًا قاعدة
رمزهم الوطني وعلم وطنهم وثورتهم ُيرفرف يف �سماء �أر�ض بعيدة كانت ت ّ
للتعاون مع الكيان ال�صهيوين ،ومع الواليات املتحدة ،للت�آمر على فل�سطني ،وكان لهذا
املعنى �أكرب الوقع على نفو�سهم وخ�صو�ص ًا بعد �أن خرجت م�رص من حلبة ال�رصاع بزيارة
حولت م�رص «النظام» من رقم
ال�سادات �إىل القد�س املحتلة ،وما �أعقب ذلك من اتفاقيات ّ
�صعب يف معادلة ال�رصاع مع الكيان ال�صهيوين �إىل حليف مو�ضوعي لهذا الكيان.
لقد كان النت�صار الثورة يف �إيران وطرد الكيان ال�صهيوين والواليات املتحدة منها،
ال�رس الندالع انتفا�ضة احلجارة� ،أعظم
وقع ًا وت�أثرياً ال ميكن �إنكاره؛ فهو كان مبثابة كلمة ّ
�أحداث تاريخ املقاومة الفل�سطينية بال منازع؛ تلك االنتفا�ضة التي اختمرت على مدى
�سنني االحتالل الطويلة ،لتنفجر يف وجه الكيان ال�صهيوين والنظام العاملي الظامل ،القائم
القوة والبط�ش وال�سيطرة وامل�صلحة ،واملتنكر ّ
لكل ما يعلنه ارباب هذا النظام
على مركزية ّ
يف �أروقة وحمافل املنظمات الدولية من مبادئ احلرية والعدالة وال�سالم .
�ضد «�إ�رسائيل» خالل العقود الثالثة الأخرية
لقد اتخذ م�رشوع الكفاح الفل�سطيني ّ
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القوة ل�صالح هذا الكفاح با�ضطراد
منحى يختلف متام ًا ّعما كان قبله ،وتغريت موازين ّ
ً
وما زالت هذه املوازين تتغيرّ يوم ًا بعد يوم ،على الرغم من وجود قيادة ر�سمية فل�سطينية ال

ت�ؤمن ب� ّأي نوع من �أنواع املقاومة ،والتي �صارت بفعل الأيام قناع ًا يتخفّى حتته االحتالل

�سمى التن�سيق الأمني الأر�ض الفل�سطينية ،و ُين�شئ عليها الكتل
ويق�ضم من خالل ما ُي ّ
ويقو�ض ّ
كل فر�ص العي�ش للفل�سطينيني على �أر�ضهم ويف وطنهم ،
اال�ستيطانية ّ

�إن ا�ستذكار هذه الوقائع يف هذا ال�سياق مهم جداً لتثبيت ال�رسديّة ال�صحيحة مل�سار

احلقيقة نف�سها ولأحداثها ،ولإزالة ما ُينرث حولها من غبار التزييف و الت�ضليل ،ولعدم
�إف�ساح املجال ل�رسديات كاذبة ومنافقة تُلب�س احلق بالباطل ،وحتى ال نرتك املجال ل�رسديات
ّ
وحترف م�سار ال�رصاع عن
الكيان ال�صهيوين �أن تنت�رش
وتغطى وجه هذه احلقيقة ال�ساطعة ّ
جوهره .

ج�سد اال�شهيد قا�سم �سليماين ،يف مقارباته الفل�سطينية« ،معنى» ح�ضور �إيران
لقد ّ
وحول �أهداف ومنطلقات الثورة والدولة يف
الرمزي والعملي يف الق�ضية الفل�سطينية،
ّ
�إيران بخ�صو�ص فل�سطني �إىل واقع ملمو�س عاي�شته ف�صائل املقاومة الفل�سطينية ،وا�ست�شعره
ق�سم كبري من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني؛ ومن هنا �أطلقت كربى حركات املقاومة الفل�سطينية
على القائد ال�شهيد لقب ًا مل ي�سبقه �إليه �أحد «�شهيد القد�س» .ويف هذا ما يكفي لنزع غ�شاوة
الت�ضليل عن عيون الذين مت ت�ضليلهم .

ولئن بقي البع�ض من �أبناء جلدتنا م�ضللاّ ً وقاب ً
ال للت�ضليل ،على الرغم ّمما نراه ون�سمعه

من مئات الت�رصيحات واملواقف من قادة العدو ال�صهيوين والواليات املتحدة الأمريكية

�ضد اجلمهورية الإ�سالمية ،واعتبارها اخلطر الوجودي الأكرب على الكيان ال�صهيوين،
وحما�رصتها بالعقوبات الظاملة ،وربط هذه العقوبات مبوقف �إيران من هذا الكيان ال

غري ،فقد �آن لنا �أن ن�س�أل ،ولو على �سبيل التخيل :ماذا �سيكون م�صري فل�سطني واملنطقة
والتوازنات الدولية لو مل تكن �إيران حا�رضة وم�ستق ّلة ومقارعة للعدو ال�صهيوين ،وكيف
�ستبدو �صورة العامل بدون �إيران امل�ستق ّلة والغري معرتفة بوجود هذا الكيان ككيان احتاليل
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املهدد لال�ستقرار وال�سالم الدوليني؛ بالإ�ضافة
وعن�رصي� ،أجمعت �شعوب العامل على كونه ّ
�إىل ما ّ
ي�شكله من خطر حتى على «اليهود» �أنف�سهم ،يف فل�سطني املحت ّلة وخارجها ؟!
لقد �صمدت �إيران ،قيادة وحكومة و�شعب ًا ،يف وجه العقوبات الأمريكية والغربية
وال�صهيونية ،والتي مل ي�شهد لها التاريخ املعا�رص مثيالً ،من �أجل تر�سيخ ا�ستقاللها ومن �أجل
مركزية الق�ضية الفل�سطينية يف �سيا�ساتها اخلارجية والداخلية ،ودفعت الأثمان الباهظة من
قوت �شعبها ومن دماء �أبنائها ،وعلى ر�أ�سهم ال�شهيد القائد قا�سم �سليماين ،الذي و�إن غاب
معنى وح�ضوراً حقيقي ًا ورمزاً كبرياً لإيران وفل�سطني،
ج�سداً وح�ضوراً مادي ًا ف�إنه �سيبقى ً
فيما �سيذهب القتلة مدحورين مذمومني ،يف حياتهم وبعد موتهم� ،إىل مزابل التاريخ .
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ّ
حتل يف الثالث من كانون الثاين /يناير

�سمير �أحمد

( )2021الذكرى ال�سنوية الأوىل جلرمية اغتيال

قائد فيلق القد�س ،يف احلر�س الثوري الإيراين،

❋

اللواء قا�سم �سليماين ،ورفيق دربه ،نائب رئي�س
احل�شد ال�شعبي العراقي �أبو مهدي املهند�س،
التي نفّذتها القوات الأمريكية على طريق مطار

بغداد ،ب�أمر مبا�رش من الرئي�س -املنتهية واليته-

قا�سم �سليماني..
الحي
ال�شهيد
ّ

دونالد ترامب.

بعد مرور عام على هذه اجلرمية املو�صوفة،

ُعب عن طبيعة ال�سيا�سة العدوانية
التي ت رّ
الأمريكية جتاه الثورة الإ�سالمية الإيرانية،
التي قلبت الأو�ضاع اجليو�سيا�سية يف ال�رشق
الأو�سط ،وال تزال ت�أثرياتها بعد  41عام ًا على

انت�صارها ،ملمو�سة يف مفا�صل احلياة ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية ..وال تزال مفاعيل هذه اجلرمية

برمتها ،وتفعل
تخيم على املنطقة ّ
امل�ستنكرة ّ
فعلها يف �أكرث من �ساحة وميدان ،ما ي�ؤكد

ف�شل �سيا�سة العقوبات واحل�صار والتجويع
واالغتياالت ،التي يعتمدها التحالف العدواين

ال�صهيو � -أمريكي �ضد اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية ،وحمور املقاومة واملمانعة الذي ميتد

❋ كاتب فل�سطيني
مقيم يف بريوت.
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تعده الإدارة الأمريكية �أخطر �أعدائها يف العامل ،ومن
�إن اغتيال اللواء �سليماين ،الذي ّ

�سبقه وحلقه من القادة والعلماء ،و�آخرهم الدكتور حم�سن فخري زادة ،العامل النووي
الإيراين ،ي�شي ب�أن هذه ال�سيا�سة العدوانية امل ّتبعة ،منذ انت�صار الثورة الإيرانية ،هي التي حتكم

العالقة بني «ال�شيطان الأكرب» و�أذرعه يف املنطقة ،وعلى ر�أ�سها كيان العدو ال�صهيوين،
وبني الثورة الإ�سالمية الإيرانية ...و�أحد �أبرز �أهدافها حماولة ردع اجلمهورية الإ�سالمية،
�سيما
ودفعها للرتاجع عن �سيا�ساتها يف املنطقة ووقف دعمها لقوى املقاومة واملمانعة ،وال ّ

الفل�سطينية واللبنانية منها ،التي باتت متتلك من القدرات الت�سليحية والعتاد احلربي ما

�ساعدها لفر�ض توازن الردع مع العدو ال�صهيوين ،الذي مل تعد يده العدوانية طليقة ،وبات
يح�سب �ألف ح�ساب قبل �أن ي�شن عدوان ًا على لبنان �أو غزة.
وهذا التطور الكمي والنوعي الذي حقّقته قوى املقاومة واملمانعة ُيلقي ال�ضوء على

املميز الذي لعبه اللواء قا�سم �سليماين ،وفيلق القد�س يف احلر�س الثوري الإيراين؛
الدور ّ
وهو ما �أك�سبه عداء قوى اال�ستكبار العاملي ،وو�ضعه يف �أول �س ّلم ا�ستهدافات الإدارة
الأمريكية وربيبها كيان العدو ال�صهيوين.

فقبل نحو �شهر من تنفيذ جرمية االغتيال ،خرجت �صحيفة «اجلريوزاليم بو�ست»

العربية ،يف  29ت�رشين الأول �/أكتوبر  ،2019ب�صورة جمعت ثالثة من كبار قادة املقاومة،

وقالت�« ،إن هناك ثالث �شخ�صيات مرتبطة ب�إيران ُيتوقع �أن يكونوا على ر�أ�س قوائم
االغتياالت «الإ�رسائيلية» ب�سبب – ما ا ّدعته ال�صحيفة  -الأخطار التي ّ
ي�شكلونها بالن�سبة
لإ�رسائيل» ...الأول ،هو اللواء قا�سم �سليماين ،قائد فيلق القد�س ،والثاين ،هو ال�سيد ح�سن

ن�رصاهلل ،الأمني العام حلزب اهلل ،والثالث ،هو بهاء �أبو العطا ،القيادي يف �رسايا القد�س،
اجلناح الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني ،الذي ا�ستهدفته غارة لطريان العدو

ال�صهيوين يوم الثالثاء ،يف  12ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2019بقطاع غزة.

ويف الثالث من كانون الثاين/يناير ،نفّذت الإدارة الأمريكية جرميتها باغتيال اللواء

مربرة فعلتها ب�أنها ر ٌد على جتاوز �إيران للخطوط احلمراء ،وتهديد امل�صالح
�سليماينّ ،
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الأمريكية ،وتعري�ض �أرواح الأمريكيني للخطر ،و�أنها مبثابة ر�سالة �رصيحة لها كي تعيد
النظر يف مواقفها و�سيا�ساتها ،وتوقف دعمها لقوى املقاومة واملمانعة ،وبخا�صة يف لبنان
وفل�سطني و�سوريا...
وجاء املوقف الإيراين �أكرث و�ضوح ًا على ل�سان قائد الثورة الإ�سالمية ،ال�سيد علي
اخلامنئي ،الذي �أعلن ب�أن الر ّد الأقوى على جرمية االغتيال �سيكون ب�إخراج القوات
الأمريكية من املنطقة ،م�شرياً �إىل �أن االنتقام ل�سليماين حتمي ،و�سيكون �ضد من نفّذ و�أمر
�سيتم يف � ّأي زمان ومكان.
بتنفيذ عملية االغتيال اجلبانة ،و�أنه ّ
حرا�س الثورة الإ�سالمية
يف الذكرى ال�سنوية الأوىل ال�ست�شهاد اللواء �سليماين� ،أحد ّ
املميزين ،والأكرث ح�ضوراً يف ميادين و�ساحات املواجهة ،تبدو اجلمهورية
وقادتها
ّ
الإ�سالمية �أكرث ثبات ًا و�صموداً ومت�سك ًا مببادئ الثورة و�أهدافها ،ودعمها لقوى املقاومة
واملمانعة يف املنطقة ...وب�شكل �أخ�ص وقوفها الثابت �إىل جانب الق�ضية الفل�سطينية ،التي
م�ستعدين للتفاو�ض �أو الت�ساوم على
خ�صها ال�شهيد احلي قا�سم �سليماين بقوله « :نحن غري
ّ
ّ
موقف
ق�ضية فل�سطني مع �أمريكا �أو غريها .و�أ�ؤكد �أنّ دعمنا لفل�سطني م�ستمر ،لأن هذا
ٌ
مبدئي� ،أ�صويل وعقائدي ن�ؤمن به ..فال تتغيرّ املبادئ عندنا ،و�ستظل فل�سطني معتقداً
ٌ
لدينا».
املقدمة منهم اللواء ال�شهيد قا�سم �سليماين ،هو الدليل
�إن اغتيال القادة والعلماء ،ويف ّ
القاطع على �أن اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،ترتقي يف مواقفها وموقعها ال�سرتاتيجي
والنوعي لقدراتها الت�سليحية
الكمي
التطور
املقاوم للقوى اال�ستعمارية ،بالتالزم مع
ّ
ّ
ّ
والعلمية واالقت�صادية ،التي � ّأهلتها لل�صمود وجتاوز احل�صار والعقوبات الظاملة ،وموا�صلة
مفجر الثورة الإ�سالمية روح اهلل ال�سيد اخلميني،
�سريها على املبادئ التي �أر�سى أ�ُ�س�سها ّ
ويوا�صل رفع رايتها القائد ال�سيد على اخلامنئي.
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عني فل�سطني دمعت با�ست�شهاد �سليماين

�أبو عماد دبّ ورة

 ..والعني الثانية فرحت مبا زرعه على طريق

حتريرها

❋

عندما ّ
حطت طائرة �أنور ال�سادات يف مطار

بن غوريون يف فل�سطني املحتلة ،و�أطف�أت الطائرة

حمركاتها� ،أطف�أ اجلميع الأنوار؛ فانت�رشت غمامة
ّ

�سوداء على العامل العربي وفل�سطني املحتلة،

�إيران
�أ�ضاءت النورين
حين �أطف�أ
الجميع الأنوار

وعلى الثورة الفل�سطينية التي انطلقت عام

 .1965وحني دخل ال�سادات �إىل «الكني�ست»

ال�صهيوين ،خرجت م�رص� ،أكرب الدول العربية،
ّ
فاختل ميزان
من ال�رصاع العربي ال�صهيوين.
ّ
وت�شكلت عقبة
القوى ل�صالح العدو ال�صهيوين،
كبرية �أمام م�سرية حترير فل�سطني.

حترر الكيان ال�صهيوين من عبء م�رص
ّ
وتفرغ ل�سوريا والثورة الفل�سطينية
وجبهتها،
ّ

يف لبنان ،فكان االجتياح جلنوب لبنان ،الذي
�سمي حينها
احت ّلت «�إ�رسائيل» جزءاً منه لتقيم ما ّ
بال�رشيط احلدودي .كما ّ
ي�سمى
�شكلت ما
ّ

«جي�ش لبنان اجلنوبي» بقيادة �سعد حداد،

بالتن�سيق والتعاون مع قوى االنعزال اللبناين...
❋ م�س�ؤول
اللجنة الثقافية
الفل�سطينية.
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وجاء الغيث ،و�سطع نور من ال�رشق ي�ضيء

ف�ضاء عاملنا العربي وفل�سطني املحتلة ،وي�ضيء
الطريق للثورة الفل�سطينية؛ انه انت�صار الثورة
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�إيران �أ�ضاءت النورين حني �أطف أ� اجلميع الأنوار

درا�سات باحث

فتحولت �إيران ،التي كانت عمق ًا
الإ�سالمية يف �إيران بقيادة الإمام اخلميني (رحمه اهلل).
ّ
ا�سرتاتيجي ًا للعدو ال�صهيوين� ،إىل عمق ا�سرتاتيجي لفل�سطني املحتلة.
فتحرك وكالء
جمدداً ،و�أطف�أ اجلميع الأ�ضواء،
لكن عادت الغمامة ال�سوداء الكئيبة ّ
ّ
امل�رشوع ال�صهيو – �أمريكي ،من �آل �سعود وعربان اخلليج ،لتمويل م�رشوع تفتيت منطقتنا
أعده الأمريكي ،لينفّذه حتت جنح االنتفا�ضات ال�شعبية ،ال�ستهداف القوى املقاومة
الذي � ّ

قررت �إيران وحمور املقاومة مواجهة امل�رشوع
للكيان ال�صهيوين؛ فكان النور الثاين ،حني ّ
املعادي ،والتي ّ
�شكلت املجاميع التكفريية ر�أ�س حربته .وقد تولىّ اجلرنال �سليماين (رحمه
اهلل) هند�سة امل�رشوع ميداني ًا ،وربط قوى حمور املقاومة يف �إطار املواجهة ال�شاملة.

كان اجلرنال �سليماين قد بد�أ تنفيذ م�رشوع املواجهات مع الأعداء ،منذ ت�أ�سي�س املقاومة

العراقية لالحتالل الأمريكي ،الذي كان �سندها ومر�شدها؛ �إىل حرب متوز عام 2006

وهند�سته الدعم والإ�سناد حلزب اهلل الذي خرج من احلرب منت�رصاً؛ �إىل املقاومة الفل�سطينية

همها جلعلها مقاومة قادرة ومقتدرة يف وجه العدو ،فكانت كما �أراد،
التي كان يحمل ّ
وانت�رصت يف ّ
�شده ع�ضد حركة �أن�صار اهلل
كل املواجهات مع العدو؛ و�صو ًال فيما بعد �إىل ّ

يف اليمن.

ا�شتدت هجمات الأعداء ،م�ستندة �إىل املجاميع التكفريية ،كان اجلرنال يهند�س
وحني ّ
ّ
قوة املقاومة ،لت�صبح العقبات �أمام امل�رشوع املعادي
ميادين املواجهات،
ف�شكل جبهة ّ

�أ�صعب ف�أ�صعب ،و�ست�صبح �أ�صعب ب�إذن اهلل تعاىل .لذلك ّمت ا�ستهداف اجلرنال �سليماين،

فدمعت عني فل�سطني با�ست�شهاده ،وفرحت العني الثانية ملا تركه من �إجنازات على طريق

حتريرها وحترير كل املنطقة من �أعداء هذه ال ّأمة.
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هيثم �أبو الغزالن

❋

قا�سم �سليماني
عا�شق فل�سطين

❋ كاتب فل�سطيني،
�رس العالقات
�أمني ّ
يف حركة اجلهاد الإ�سالمي/
لبنان.
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مل تكن جملة «نيوزويك» الأمريكية تعبث
عندما و�صفت ال�شهيد اجلرنال قا�سم �سليماين،
قائد فيلق القد�س ،ب�أ ّنه و�ضع ب�صماته يف �أهم
التحوالت التي �شهدتها املنطقة يف حياته .وقد
ّ
ا�ستماتت الواليات املتحدة ،عرب �إعالمها لر�سم
�شخ�صية اجلرنال �سليماين كما تريد وترغب،
بو�صفه «العقل املُد ّبر ّ
لكل من وقف يف وجه
م�شاريعها ،ابتدا ًء من العراق وانتها ًء بفل�سطني».
لكن �سليماين تغلغل يف «الوعي الإيراين» بطلاً
ّ
حد و�صف مر�شد
وطنيا،
ً
حيا ،على ّ
ً
و�شهيدا ًّ
الثورة ال�سيد علي اخلامنئي ،الذي ق ّلده و�سام
ذوالفقار ،وهو �أرفع و�سام يف اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية.
لقد �ضاهت الأدوار التي قام بها اجلرنال
ّ
واملفكرين يف
�سليماين �أدوار العديد من القادة
العامل .فللدور الذي �أ ّداه ،كما ي�صف ذلك
الكثريون ،مبن فيهم الأعداء �أنف�سهم ،قيمة
أهم ّية دور اجلرنال والقائد ال�صيني �صن تزو،
و� ّ
ّ
واملفكر اال�سرتاتيجي الأملاين كالزوفيت�س،
وقائد املقاومة املغربية الأمري عبد الكرمي
اخلطابي ،وزعيم الثورة ال�صينية وم� ّؤ�س�س
جمهورية ال�صني ال�شعبية ماوت�سي تونغ ،والثائر
غدا عندما �أموت
الأممي ت�شي غيفارا الذي قالً :
علي ..لن �أكون حتت الأر�ض
ال ت�أتي لتحزن ّ
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أبدا ..ف�أنا رياح احلر ّية.
� ً
احلر ّية تلك هي التي جعلت من اجلرنال �سليماين عا�شقًا لفل�سطني .وكان لهذه
رياح ّ

التحوالت التي ي�شهدها ويلم�سها العدو قبل ال�صديق،
وافرا من تلك
الفل�سطني
ّ
ً
ن�صيبا ً

ال�رس فيها :املقاومة .فبالدعم الع�سكري املبا�رش ،واجلهد احلثيث ،والتدريب امل�ستمر،
وكلمة ّ
نقل اجلرنال �سليماين املقاومة الفل�سطينية نقلة نوعية ،كما يقول القادة الفل�سطينيون..

وهو الذي �أ�رشف ،كما يقول الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني املجاهد

زياد النخالة ،يف مقابلة مع قناة وكالة «يونيوز» للأخبار ،ب�شكل �شخ�صي على العمليات
املعقّدة لنقل الأ�سلحة �إىل قطاع غزة املحا�رص ،وهذا كان يبدو �شي ًئا من امل�ستحيالت .ومل

أي�ضا على نقلة نوعية يف �صناعة ال�صواريخ
ِ
يكتف فقط بنقل ال�صواريخ اجلاهزة ،بل �أ�رشف � ً

ما جعل غزة تتباهى بامتالكها �آالف ال�صواريخ القادرة على رَ�ضب كل املدن ال�صهيونية.

هنية ،حق
ومل تغمط حركة املقاومة الإ�سالمية «حما�س» ،على ل�سان رئي�سها �إ�سماعيل ّ

�ضحى من �أجل فل�سطني و�شعبها،
ال�شهيد �سليماين ،حني و�صفه ب�أنه �شهيد القد�س الذي ّ
قوة واقتدار .وك�شف نائب
ّ
وقدم لفل�سطني الكثري ،وله ف�ضل فيما و�صلت �إليه املقاومة من ّ

رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س� ،صالح العاروري ،يف مقابلة �صحفية� ،أن ال�شهيد قا�سم
ً
م�شاركا يف غرفة عمليات ف�صائل املقاومة يف دم�شق �أثناء العدوان على غزة
�سليماين كان
طلبا يتع ّلق باملقاومة ودعمها.
عام  ،2008ومل يرف�ض يو ًما ً
�إن الرجل الذي كان يعمل �ضد العدو الإ�رسائيلي و�أمريكا وم�شاريعها يف املنطقة،

لكن ذلك
مي ًتاّ .
و�ضعه الأمريكيون على الئحة ما ُي ّ
حيا �أو ّ
�سمى الإرهاب و�أ�صبح مطلو ًبا ًّ

مل ُيثنه عن العمل لنيل ال�شهادة ،التي نالها مع رفيق دربه �أبو مهدي املهند�س .ويف الكتاب
أعده علي �أكربي مزد َابادي ،وترجمه ون�رشه مركز املعارف للرتجمة والن�رش يف
الذي � ّ
بريوت« ،قا�سم �سليماين ..ذكريات وخواطر »،يلم�س القارئ يف ّ
كل ف�صول الكتاب

حر�ص �سليماين ال�شديد على ّ
همت
تذكر ال�شهداء و�سعيه لال�ست�شهاد كرفيقيه احلاج ّ

وبقائي وغريهما؛ فهو القائل يف
و�صيته� « :إلهي! لك ال�شكر على �أن جمعتني ب�أف�ضل
ّ
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اجلنائنية وا�ستن�شاق عطرهم الإلهي� ،أال وهم
علي بتقبيل وجوههم
عبادك
ّ
ّ
وتكرمت ّ
جماهدو و�شهداء هذا الدرب».
ومن عظيم الكلمات امل�ؤ ّثرات ،ما كتبه اجلرنال �سليماين يف ر�سالة لكرميته فاطمة قبل
�أ�شهر من ا�ست�شهاده ،قال فيها «يا عزيزي يا جميلي يا موتي الدموي �أين �أنت؟� .إلهي لقد
�سعيت ثالثني عام ًا من �أجل هذه اللحظة ،وتعاركت مع ّ
كل املناف�سني على طريق احلب..
يتحول وجودي لدخان ويحرتق؛
يتم �إزالة وجودي ب�شكل كامل،
ّ
يتم تفجريي ّ
وعندما ّ
أحب هذه اللحظة ،فبذل الروح يف �سبيل احلب
أحبها ،كم جميل هذا امل�شهد ،كم � ّ
كم � ّ
ٌ
جميل جداً».
احلب ،فطوبى لل�صاعدين �إىل احلياة.
احلب ُّ
�إنه ُّ
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د .م�صطفى يو�سف ّ
اللداوي

❋

قا�سم �سليماني
ٌ
جنرال
فل�سطيني
ُ
الهوية
ّ
إيراني الجن�سية
�
ُ

❋ باحث
وكاتب فل�سطيني.
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ّ
املت�رضرين من
لعل الفل�سطينيني كانوا �أكرث
ّ
أ�شدهم حزن ًا على رحيله ،و�أ�صدقهم
غيابه ،و� ّ
�أ�سف ًا على اغتياله ،و�أبلغهم حزن ًا على فقده.
فقد هالهم خرب ا�ستهدافه ونب أ� ا�ست�شهاده ،و�إن
كانوا دوم ًا يتوقعون ملثله �شهاد ًة يفاخر بها،
وخامت ًة ي�سعد فيها؛ فهذه �أمنيته التي كان يتطلع
�إليها ،ودعا�ؤه الذي كان يرجوه من اهلل �سبحانه
وتعاىل؛ ولكنهم حزنوا لرحيله املبكر قبل �أن
يرى ثمار م�رشوعه ،ونتائج عمله ،و�إجنازات
رجاله ،وعاقبه �صربه وت�ضحياته .فقد كان
ل�سنوات طويل ٍة واحداً منهم ،وجزءاً من ن�سيج
ٍ
�شعبهم ،وطرف ًا �أ�صي ً
ال من مقاومتهم ،وجندي ًا
متوا�ضع ًا يف �صفوفهم ،ومقات ً
ال ب�سيط ًا على
ومن�سق ًا �صادق ًا بني �أجنحتهم ،و�ساعي ًا
جبهتهمّ ،
بالوحدة بني ف�صائلهم ،وخادم ًا ل�صغريهم قبل
كبريهم ،ونا�صح ًا لتنظيماتهم ،وم�ست�شاراً
لقيادتهم ،ال يت�أخر �إذا طلبوه ،وال ُيغلق بابه يف
وجوههم �إذا ق�صدوه ،وال مينع عنهم م�ساعد ًة
�إذا �س�ألوه.
وتقبله يف ال�شهداء ،وجمعه مع
رحمه اهلل ّ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم ومن �سبق
من ال�صحب الكرام وال�شهداء العظام .فهو كان
ب�صدق� ،رشيك ًا
حتى �شهادته ن�صرياً للفل�سطينيني
ٍ
يف مقاومتهم ،وعام ً
ال معهم يف ق�ضيتهم،
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يدخر �شيئ ًا من �أجلها،
وم�ضحي ًا يف �سبيلها قبلهم،
ّ
وم�سخراً حياته من �أجلها مثلهم ،فال ّ
ّ
وال يت�أخر عن دعمها ،وال يتوانى عن �إ�سنادها ،وال يخاف من ت�أييدها ،وال يرتدد عن
جمهز ًة م�س ّلحةً ،م� ّؤهل ًة
دعمها باملال وال�سالح ،حتى غدت املقاومة الفل�سطينية قوي ًة قادرةًّ ،

وت�صده ومتنعه ،وتقاومه وتهزمه ،وتقف يف
مدربةً ،جاهز ًة حا�رضةً ،ت�ؤذي العدو وت�ؤمله،
ّ
ّ
ّ
ويخطط ملا هو �أعظم� ،إذ كانت فل�سطني ترتاءى �أمام
وجهه وتر ّده؛ وقد كان يحلم باملزيد
ناظريه حري ًة وا�ستقال ًال ،وقد�سها تختال ع ّز ًة وكرامةً ،و�أق�صاها يتعاىل طهراً وقدا�سةً.

�إنه اجلرنال ال�شهيد احلاج قا�سم �سليماين ،قائد فيلق القد�س يف احلر�س الثوري الإيراين،

درة قوات الثورة الإ�سالمية ،وتاج �أجنادها العظام ،وطليعة اجلي�ش الإ�سالمي لتحرير
ّ
فل�سطني؛ حامل لواء املقاومة الأول ،و�صدر اجلهاد الأعظم ،بفيلقه الفار�سي امل�سلم،
وقائده الهمام املقدام ،املقاتل اجلرنال ،من الذين �آمنوا بالقد�س ق�ضيةً ،وبفل�سطني �أمانةً،

و�ضحوا برجالهم من �أجلها ،وقدموا زهرة �أبنائهم على جبهاتها ،ودفعوا �رضيبة الثبات
ّ
يف �سبيلها ،وعانوا من ويالت احل�صار وعقابيل العقوبات الدولية ب�سببها ،وما زالوا على
موقفهم ثابتني ،وعلى �سيا�ستهم ما�ضني؛ ففل�سطني يف قلوبهم عقيدة ،ون�رصتها واجب،

والدفاع عنها حق ،والت�ضحية من �أجلها رفعة ،واملوت يف �سبيلها �شهادة� .إنها و�صايا الإمام
اخلميني قائد الثورة الإ�سالمية الأول ،وتعاليم الإمام اخلامنئي حامل الراية والو�صي على

وواجب ر ّباين ،و�أمانة
�رشعي
تكليف
العهد ،ب�أن املقاومة �رشف ،والدفاع عن فل�سطني
ٌ
ٌ
ٌ
وجل عنها يوم القيامة ،ويحا�سب ّ
ّ
م�سلم عليهاُ ،فيجزى املجاهدون
كل
ي�س�ألهم اهلل ع ّز
ٍ
خرياً ،و ُيحا�سب املق�صرّ ون فيها ذ ًال يف احلياة الدنيا ،وخزي ًا وندامة يف يوم القيامة.

ٌ
جرنال ع�سكري هو ،رتب ٌة ع�سكري ٌة عالية ،وخرب ٌة قتالية كبرية ،وجتارب ميدانية عديدة،

ر�سمي مرموق ،ا�ستحقّه بحقٍ وجدارةٍ ،ب�صدقه و�صربه،
ومن�صب
متنوعة،
ٌ
و�أو�سمة تقديرية ّ
ٌ
و�إخال�صه وعمله ،ووفائه وجترده ،و�إميانه واعتقاده ،و�سلوكه وخلقه ،و�إقدامه وت�ضحيته،
فكان قائداً فذاً ،جرنا ًال يف ميادين الوغى و�سوح القتال ،منظم ًا خمطط ًا ،يقود اجلموع

ويوجه القوى ،وي�ضع اخلطط وير�سم اخلرائط ،ويفر�ض نف�سه وينتزع من العدو ن�رصه؛ ال
ّ
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يعرف الهزمية ،وال يقبل مبنطق ال�ضعف ،وال ي�س ّلم باختالل موازين القوى ،وال يعرتف
القوة وينتزع الن�رص ،وميتلك الإرادة ويفر�ض الظفر.
بالعجز وعدم القدرة ،بل ي�صنع ّ

لكنه بعيداً عن ال�صفات الر�سمية ،والنيا�شني الع�سكرية ،واملنا�صب املتقدمة والوظائف
الرفيعة ،كان جندي ًا مقات ً
مييزه عنهم �شيء .يحمل كما
بقية املقاتلني وال ّ
ال ،ال يختلف عن ّ

موقع �إىل �آخر ،ويبيت معهم
املقاومني بندقيته ،وينزل معهم �إىل امليدان ،وينتقل و�إ ّياهم من ٍ

يف الكهوف واملالجئ ،ويف العراء واملهاجع ،ال يختلف عنهم وال يتميز فيهم ،فال جنوم
متيزه عن غريه من املقاتلني ،بل يبدو دونهم �إذ يعتمر قبعته،
تعلو كتفيه ،وال بز ًة ع�سكري ًة ّ
وي�ضع على �صدره �شملته وير�سلها من فوق عنقه ،التي يعت ّز بها و�شاح ًا يف �ساحات القتال،

وني�شان ًا بني املقاتلني يفخر بها؛ وتراه يحمل قربة املاء يتو�ض�أ بها ،ويفرت�ش الأر�ض حيث
يكون وي�ص ّلي فوقها؛ ي�ؤ ّم رجاله ،ويدعو اهلل معهم �سائ ً
ال �إ ّياه الن�رص والتوفيق ،والثبات
والنجاة.

وخميماتها ،رغم �أنه مل يدخلها ،ويحفظ
يعرف مدن فل�سطني ك ّلها ،بلداتها وقراها ّ

معاملها و�شواهدها و�إن مل تط�أ �أر�ضها قدماه؛ فقد كان يقر�أ عن دروبها و�أزقّتها ،وعن

�شوارعها وطرقها ،وعن حدائقها وب�ساتينها ،وعن عيونها و�آبارها ،وبحرها ونهرها،
واعتاد �أن يدر�س جغرافيتها ّ
ويطلع على تاريخها ،ويحفظ الكثري من تفا�صيلها الدقيقة،

ويدون كل �صغري ٍة وكبري ٍة عنهاّ ،مما يظن �أنها تخدم املقاومة وتنفع يف �صمود ال�شعب
ّ
ّ
ك�سكانها ،وعارف ًا
الفل�سطيني وتفيد يف ثباته ،حتى غدا خبرياً بها ك�أهلها ،وعامل ًا فيها

بخفاياها ك�أبنائها .وقد وجه رجاله وم�ساعديه ليكونوا مثله ،خا�ص ًة �أولئك املعنيني
باملقاومة ،واملك ّلفني مبتابعتها ورعاية رجالها ودعم �أبنائها ،فقد �أ�صبحوا مثله ثقاف ًة
ت�رشبوا منه من قبل
ومعرفةً ،وخرب ًة ودرايةً� ،إذ ا�ستقوا منه امل�س�ؤولية واالهتمام ،كما ّ
ال�صدق والإخال�ص.

ومييز بني �سكان القد�س ومدن
جيداًّ ،
كان احلاج قا�سم �سليماين يعرف �أهل فل�سطني ّ
جيداً ،واملرابطني من �أهلنا يف الأر�ض املحتلة عام ،1948
ال�ضفة الغربية ،ويعرف �أهل غزة ّ
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كما كان يعرف الفل�سطينيني الالجئني �إىل �سوريا ولبنان ،واملقيمني يف الأردن وال�شتات،

ويعرف حاجة كل منطقة والظروف التي يعي�شونها ،والتحديات التي يواجهونها ،وقد
همه الأكرب �أن ُي�سهم وبالده يف دعم �صمودهم و�إ�سناد ثباتهم ،ليقينه �أنهم من يحفظ
كان ّ

الق�ضية وي�صبغ الأر�ض ب�صبغة �أهلها ،ويحافظ على هو ّيتهم العربية والإ�سالمية ،التي تقف
من�صب ًا
يف مواجهة الهوية الإ�رسائيلية اليهودية اال�ستعمارية الوافدة ،ولهذا فقد كان اهتمامه
ّ
على الإن�سان الفل�سطيني عموم ًا ،فهو العن�رص الباقي ،واجلندي املقاتل ،والهوية الثابتة،
وهو الذي ي�ستطيع �أن يواجه الكيان ال�صهيوين ،و�أن ُيبطل روايته ،ويتحدى �أ�ساطريه،
ويقف ب�رشعيته اخلالدة يف وجه ّ
خمططاته و�أحالمه.

وهو الذي اعتاد على ا�ستقبال �أبناء فل�سطني واجللو�س معهم ،يف طهران وبريوت
والتفرغ لهم� ،أي ًا كانت هويّتهم ال�سيا�سية
ودم�شق ،والتعرف عليهم واالهتمام بهم
ّ

وانتما�ؤهم التنظيمي .فقد ا�ستوى عنده �أبناء وكوادر التنظيمات والف�صائل الفل�سطينية،
وعلو كعبها ،وحجم مقاومتها .ولهذا ت�ساوى عنده �أبناء
مييز بينها �إ ّال بقدر عملها
ّ
فال ّ
«حما�س» و«فتح» و«ال�شعبية» و«اجلهاد الإ�سالمي» وكل القوى الفل�سطينية ،الذين
يحفظون جميع ًا ف�ضله ،ويذكرون دوره ،وال ُينكرون عطاءه وت�ضحياته؛ فقد �أعطى

اجلميع و�أغدق على الكل ،ومل ين�س �أحداً �صغرياً �أو كبرياً ،ومل مَ ُي ّن على جه ٍة �أي ًا كانت �أو
حيي ًا خجو ًال حُمب ًا للقوى الفل�سطينية ،يحافظ على كرامتهم ،ويحر�ص
ُيحرجها ،فهو كان ّ
على عفّتهم ،وال ُيغ�ضب �أحداً منهم.

قوة املقاومة الفل�سطينية تكمن يف احلق الذي تدافع
كان احلاج قا�سم �سليماين يدرك �أن ّ
عنه ،وت�سعى �إىل حتقيقه ،ويف �رشعية مقاومتها وقانونيتها؛ ولكنه ي�ؤمن �أنها تكمن �أي�ض ًا

امل�ضحي املعطاء ،الذي احت�ضن املقاومة
يف عظمة ال�شعب الفل�سطيني ال�صابر املحت�سب،
ّ
ّ
وقدم معها خرية �أبنائه �شهداء ،فحفظ قدرهم و�أكرم
و�شكل لها حا�ضنة �آمنة وم�ستقرةّ ،

ذويهم ،واهتم بعائالتهم و�أُ�رسهم ،ومل يق�صرّ معهم ،ومل يرت ّدد يف الوفاء بحاجياتهم،
وا�ست�ضاف بع�ضهمَ ،
تعو�ضهم ،وت�ؤ ّدي
وخ�صهم برواتب
وك َّر َم الكثري منهم،
ٍ
ّ
وم�ساعدات ّ
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بع�ض احلق لهم.
مقدمة �أولوياته ،يحفظ عددهم
�أما الأ�رسى واملعتقلون الفل�سطينيون ،فقد كانوا يف ّ

أ�صحاءهم ومر�ضاهم� ،شيوخهم
وانتماءاتهم ،ويعرف كل �شئ عنهم� ،أجنا�سهم و�أعمارهمّ � ،
و�شبابهم ،كهولهم و�أطفالهم ،ويعرف ال�سجون واملعتقالت التي يقبعون فيها ويعانون

ويلبي حاجتهم ،ويعمل مع
منها؛ كان ي�ستقبل ر�سائلهم و ُيرا�سلهم ،وي�ستمع �إىل �شكواهم ّ

قوى املقاومة الفل�سطينية ال�ستنقاذهم وحتريرهم ،وحت�سني �رشوط عي�شهم ،والتعجيل يف

الإفراج عنهم؛ وكان ي�سعى مع قوى املقاومة الفل�سطينية ملبادلتهم وحتريرهم ،فهم كانوا
ٌ
ف�ضل فيمن �سبق حتريرهم ،ويف
همه الذي ال يفارقه ،و�شغله الذي ال ُيهمله ،وقد كان له
ّ

ال�صفقات التي فر�ضتها املقاومة على العدو الإ�رسائيلي .وال �أعتقد �أن من بعده �سينامون عن
هذا الهدف ويتخ ّلون عنه ،بل �سيوا�صلون العمل اجلاد بالتعاون مع كل القوى الفل�سطينية
لتحرير كل الأ�رسى واملعتقلني.

ولطاملا ا�ستقبل بنف�سه ،ومع �إخوانه وم�ساعديه ،جرحى ال�شعب الفل�سطيني بكل

انتماءاتهم ،وفتح لهم امل�ست�شفيات الإيرانية ،و�أ�سهم يف عالجهم واعتنى بهم ،و�أغدق

عليهم و�أكرمهم ،وتابع حاالتهم وهم يف امل�ست�شفيات ُيعاجلون ،ووا�صل االهتمام بهم
وهم يف بيوتهم وعند �أهلهم يف فل�سطني يتعافون .وقد حفظ اجلرحى له ف�ضله ،وذكروا

دوره ،وتناقلوا فيما بينهم ولدى غريهم ف�ضائله الكبرية و�صنائعه الكثرية.

تفرق يف دعمها
�أثبت احلاج قا�سم �سليماين �أن اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران ال ّ
ال�سنية تكاد
�سني و�شيعي ،فقد كانت عالقته مع قوى املقاومة
ّ
وم�ساندتها للمقاومة بني ّ
يقدم قواها املقاومة
تب ّز عالقته بقوى املقاومة ال�شيعية ك ّلها؛ بل لع ّله يف فل�سطني كان ّ

قريب
وف�صائلها املجاهدة على الكثري من القوى ال�شيعية الأخرى يف لبنان �أو العراق ،فهو ٌ
قوى عربية �س ّني ًة
من «حما�س» و«اجلهاد الإ�سالمي» وكل القوى الفل�سطينية ،وك ّلها ً
م�سلمةً؛ فما ت�أخر عن التزامه معها ،وال ق�صرّ يف جهوده �أو تر ّدد يف عطائه لها؛ ولع ّله كان

يعمل على �إطفاء نار املذهبية ،والق�ضاء على فتنة الطائفية ،ذلك �أنه كان يعلم �أن العدو هو
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رعب،
الذي يوقد �أوراها و ُي�شعل لهيبها؛ فتفريق امل�سلمني عنده هدف ،ووحدتهم لديه
ٌ

كابو�س ال ُيحتمل.
واتفاقهم
ٌ

�أما قادة الف�صائل الفل�سطينية ،فقد اعتاد اجلرنال قا�سم �سليماين على ا�ستقبالهم ك ّلما زار
بيوت ودم�شق ،وتنظيم الزيارات لهم �إىل طهران ،فرادى وجماعات ،ومن ّ
كل امل�ستويات
القيادية .وكان يحر�ص على ا�ست�ضافتهم وتناول الطعام معهم ،فرتاه بينهم �سعيداً فرح ًا،
جذ ًال م�ستب�رشاً ،ي�صافحهم ويب�ش يف وجوههم ،ويتنقل بينهم من طاول ٍة �إىل �أخرى،

يقدم لهم احللوى؛
يرحب بهم و ُيكرمهم بيديه ،وال ي�ستنكف �أن
ي�صب لهم الطعام �أو ّ
ّ
ّ

�سلوك
وال يعنيه �أن يكون له مكان يف ال�صدارة يجل�س� ،أو يقوم بنف�سه بينهم ويخدم ،يف
ٍ
حبه للفل�سطينيني وقادتهم ،وتكرميه
كر ٍمي ُيظهر ح�سن توا�ضعه ،وكرمي �أخالقه ،و�شديد ّ

للمقاومني والوفاء لهم.

ي�شهد قادة الف�صائل الفل�سطينية �أن احلاج قا�سم �سليماين (و�إخوانه يف فيلق القد�س)،
قد �أدى دوراً كبرياً ،وبذل جهوداً ُم�ضنية يف بناء حمور املقاومة وحت�صينه ،بدءاً من طهران
و�صو ًال �إىل غزة ،مروراً ببغداد ودم�شق وبريوت .وهو ا�ستطاع على مدى �سنوات عمله

يف فيلق القد�س ،التي زادت عن ع�رشين عام ًا ،من خالل العمل املتوا�صل واجلهد الد�ؤوب،
والزيارات واالجتماعات والتن�سيق امل�ستمر ،بناء حمور املقاومة ،الذي بات يخيف الأعداء

قوي
و ُيربكهم� ،إذ �أثبت هذا املحور �أنه
متناغم متنا�سق ،و�أنه متعاونٌ مت�ضامن ،و�أنه ٌ
ٌ
طرف �أو ن�رص ًة
وقادر وفاعل ،وي�ستطيع �أن يخو�ض احلرب مع ًا ،ت�ضامن ًا مع �أي
و�صلب،
ٍ
ٌ
له� ،إذ لن ي�سمح حمور املقاومة (وقادتها) للعدو �أي ًا كان� ،أمريكا �أو �إ�رسائيل ،باال�ستفراد
ب�أحد �أطراف املقاومة واالعتداء عليه.

ٌ
ٌ
مبارك قام به للتقريب بني قوى
وعمل
دور م�شهو ٌد
كما كان للحاج قا�سم �سليماين ٌ

�رشخ بني �أطراف
املقاومة الفل�سطينية وعمقها العربي والإ�سالمي املقاوم� ،إذ حدث
ٌ
وظن البع�ض
وتعمقت اخلالفات وزادت ال�شكوكّ ،
املحور ،وانقطع التن�سيق بني بع�ضهمّ ،
�أن عقد املحور قد انفرط ،و�أن بع�ض �أطرافه قد �سلكوا طريق ًا �آخر ونهجوا �سبي ً
ال خمتلف ًا ،ما
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حتدى اجلميع
أ� ّدى �إىل حدوث حالة من القطيعة وعدم الثقة؛ �إ ّال �أن احلاج قا�سم �سليماين ّ
وت�صدى للكل بوعيه ،وبقي واثق ًا �أن اخلري ك ّله هو يف �أطراف حمور املقاومة ،و�أن
بقناعاته،
ّ

من ابتعد �سيقرتب ،ومن غادر �سيعود ،ومن اخط�أ �سي�ؤوب؛ وحتمل ب�شخ�صه و�أعوانه كل
االنتقادات والآراء التي كانت ت ّتهمه بالإفراط يف الثقة� ،إال �أنه بقي م�رصاً على يقينه الذي

حتقق يف النهاية ،و�أثبت للجميع �أن حمور املقاومة �سيعود �أف�ضل مما كان ،و�سيلتئم جمعه
�سنوات قليلةٍ� ،إذ جنح يف ا�ستعادة من
وي ّتحد �صفه وتتفق قيادته ،وهو ما كان بالفعل بعد
ٍ

ن�أى ،واحت�ضان من ابتعد؛ وقد �شهد قائد الثورة الإ�سالمية ال�سيد علي اخلامنئي بجهوده،
وه ّن�أه على �صربه ويقينه ،و�أ�شاد به وق ََّب َل ر�أ�سه� ،إذ متكن من ر�أب ال�صدع وجمع الكلمة

وتوحيد �صفوف املقاومة الفل�سطينية ،التي هي �أحد �أهم ركائز املقاومة والتحرير� ،إذ ال

مقاومة يف ظل االختالف ،وال انت�صار دون تن�سيق ،وال بركة دون وفاق.

قدم اجلرنال قا�سم �سليماين ،من خالل موقعه قائداً لفيلق القد�س يف احلر�س الثوري،
ّ
الكثري للمقاومة الفل�سطينية عموم ًا .فهو مولها و�سلحها ،ودربها و� َّأهلها ،ون�صحها

كبري يف كل احلروب التي
و�شاورها ،و� ّ
أمدها باخلربة ّ
دور ٌ
وزودها بالتجربة ،وقد كان له ٌ
خا�ضتها املقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة �ضد العدو الإ�رسائيلي ،حتى غدا �رشيك ًا لها يف
الن�رص ،و�صانع ًا معها الثبات وال�صمود .وت�شهد �صواريخ املقاومة يف غ ّزة ،فجر وزلزال
و�سجيل ،على ما قام به احلر�س الثوري الإيراين يف دعم املقاومة و�إ�سنادها ،حتى متكنت
من ّ
دك تل �أبيب وق�صف حيفا ،حيث �أ�صابت �صواريخها بدق ٍة عالي ٍة �أهداف ًا �إ�رسائيلية يف
تهدد نظرية الردع الإ�رسائيلية ،وتخلق معادلة ردع جديدة،
العمق الفل�سطيني ،وباتت ّ

عمادها الق�صف بالق�صف ،والنار بالنار ،والقتل بالقتل؛ وقد �شعر العدو ال�صهيوين
بخطورتها ،فرتاجع حين ًا ،وجنب عن مواجهة املقاومة �أحايني كثرية .وما كان لهذه املعادلة
�أن تفر�ض لوال �إ�رصار احلاج قا�سم �سليماين وعزمه ،وم�ضائه و�إ�رصاره ،وعمله ال�صامت

وجهده اخلارق.

لي�ست هي ال�صواريخ التي اعرتف العدو الإ�رسائيلي ب�أن اجلرنال قا�سم �سليماين قد
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َز َّن َر َ
مد املقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة بال�صواريخ الإيرانية،
وط َّو َق بها الكيان؛ �إذ �أَ َّ

بتقنية �صناعتها وتطويرها ،لتكون املقاومة قادرة على االعتماد على نف�سها،
كما � ّ
أمدها ّ
واالكتفاء بذاتها ،وت�صنيع ما حتتاج من �صواريخ بنف�سها واال�ستفادة من املواد اخلام املتوفرة

لها .كما �أحاط الكيان ال�صهيوين ب�صواريخ دقيقة يف ال�شمال من جهة لبنان ،وب�صواريخ

مدمرة يف ال�شمال ال�رشقي من جهة �سوريا؛ ويقول الإ�رسائيليون �إن اجلرنال قا�سم �سليماين
ّ
حلرب
أمدهم بال�صواريخ ،وج ّند القوى العراقية بكل �أجنحتها الع�سكرية،
ٍ
�س ّلح اليمنيني و� ّ
�شن �ضد كيانهم ،و�ست�شارك فيها املقاومة الفل�سطينية وكل الأذرع الإيرانية يف
قادمة �س ُت ّ

«القبة الفوالذية»
�صدها ،وما ال ت�ستطيع
املنطقة ،والتي ال يقوى اجلي�ش الإ�رسائيلي على ّ
ّ

�صدها ،يف ظل �أمطارٍ �صاروخي ٍة متوقعة ،وغزارة
بكل �أنظمتها امل�ضادة لل�صواريخ على ّ
نارية م�ؤكدة.

�إىل جانب ال�صواريخ التي �أ ّدت دوراً كبرياً يف تغيري معادالت الردع ،ف�إن للحاج قا�سم

دور كبري يف �صناعة �صمود املقاومة يف غزة،
�سليماين وفيلق القد�س وقوات احلر�سٌ ،

قوتها ،وذلك من خالل �سالح الأنفاق الهجومي ،حيث �أ�صبحت
ومتكينها وم�ضاعفة ّ
املقاومة الفل�سطينية من خالل �شبكة الأنفاق التحتية التي �أن�ش�أتها حتت قطاع غزة ،و�صو ًال

بعمليات ع�سكرية
�إىل م�ستوطنات وبلدات «الغالف» الإ�رسائيلية ،قادرة على �أن تقوم
ٍ

خطف؛ كما
خلف خطوط العدو ،وقادرة على الهجوم واملباغتة والقيام بعمليات
ٍ
احل�سا�سة ،ف�ض ً
ال عن حماية قيادتها
�أ�صبحت قادرة على حماية �أجهزتها
ّ
ومعداتها و� ّآلياتها ّ

ال�سيا�سية والع�سكرية ،بعيداً عن خماطر الق�صف واال�ستهداف الع�سكري الإ�رسائيلي؛ وقد
دور كبري يف ر�سم واعتماد ا�سرتاتيجية الأنفاق ،كما كان له �أكرب
كان للحاج قا�سم �سليماين ٌ

الدور يف متويل حفرها وحت�صينها وجتهيزها.

ولهذا كله حزن الفل�سطينيون لرحيل احلاج قا�سم �سليماين ،و�أقاموا له بيوت عزاء

و�رسادقات كبرية لتلقّي التربيكات با�ست�شهاده يف كل املناطق الفل�سطينية ،حيث وقف

لتقبل العزاء .وقد
قادة الف�صائل الع�سكريني وال�سيا�سيني �إىل جانب الأعيان الفل�سطينيني ّ
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املخيمات ،و�ألقى العلماء ورجال الدين
ُرفعت �صوره يف املدن والبلدات وعلى مداخل
ّ

و�سجل
كلمات م�ؤثرة يف �شكره ورثائه،
وامل�س�ؤولون ال�سيا�سيون والقادة الع�سكريون
ٍ
ّ
و�ضمنوها �شكرهم
عامة الفل�سطينيني له يف دفاتر العزاء �أبلغ الكلمات و�أ�صدق التعازي،
ّ
ّ
يتقبله يف ال�شهداء ،و�أن يجزيه على ما
له وتقديرهم جلهوده ،ودعوا اهلل �سبحانه وتعاىل �أن ّ

قدم لفل�سطني و�أعطى لأبنائها خري اجلزاء.
ّ

�شك �أن رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،ومعه ال�سفري الأمريكي يف
ما من ٍ

الكيان ال�صهيوين دافيد فريدمان ،ومبعوث الرئي�س الأمريكي �إىل منطقة ال�رشق الأو�سط

جي�سون جرينبالت ،ومعهم �صهر الرئي�س الأمريكي وكبري م�ست�شاريه جاريد كو�شنري،

و�شجعوه للم�صادقة على قرار اغتيال
حر�ضوا الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
ّ
قد ّ
اجلرنال قا�سم �سليماين؛ وهم كانوا يظ ّنون �أن احلر�س الثوري �سينهار با�ست�شهاد �سليماين،

و�ستتوقف �إيران عن دعم الق�ضية الفل�سطينية .ولكن قائد الثورة الإ�سالمية يف �إيران ،ال�سيد

علي اخلامنئي ،وقبل �أن يوارى ج�سد ال�شهيد �سليماين ثرى بالده الطاهرة ،قام بتعيني قائدٍ
جديدٍ لفيلق القد�س ،ال يقل عن �سلفة قدرة وعزم ًا ،وقدر ًة وم�ضا ًء ،ليحمل الراية من بعده،
ويوا�صل امل�سرية مثله ،ويتم ما بد�أه �سلفه ،ويكمل ما ّ
خطط له وتط ّلع �إليه؛ من يومه الأول

ات�صل بالقيادات الفل�سطينية التي ع ّزته با�ست�شهاد احلاج قا�سم ،واتفق معهم على موا�صلة
الطريق وا�ستكمال امل�رشوع ،وعدم التوقف �أو الرتاجع� ،أي ًا كانت الت�ضحيات واخل�سائر.
فالغاية ت�ستحق الت�ضحيات ،وهي � ّ
أقل ما ميكن تقدميه بني يدي املوىل �سبحانه وتعاىل.
فرح الإ�رسائيليون كثرياً مبقتل اجلرنال قا�سم �سليماين ،وتبادلوا التهاين ،و�أطلقوا
االبت�سامات ابتهاج ًا باغتياله ،و�سعادة بنجاحهم يف ا�ستهدافه .ومل ترتدد الإدارة الأمريكية

و�رصح م�س�ؤولون �إ�رسائيليون،
بتبج ٍح و�صفاق ٍة م�س�ؤوليتها عن عملية االغتيال؛
�أن تُعلن ّ
ّ
ومعهم الرئي�س الأمريكي �شخ�صي ًا� ،أن العامل بات �أكرث �أمان ًا بدون قا�سم �سليماين ،وما

علموا �أن العامل �أقل �أمان ًا بوجودهم ،و�أكرث خطراً با�ستمرارهم؛ فهم الذين زرعوا العنف

والإرهاب يف املنطقة والعامل ،وهم الذين جلبوا الإرهابيني واملتطرفني �إىل املنطقة وقدموا
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ت�صدوا
لهم كل الت�سهيالت املمكنة؛ �إال �أن احلاج قا�سم �سليماين و�إخوانه ،هم الذين
ّ
مل�ؤامراتهم ،و�أف�شلوا م�شاريعهم ،وهزموا الإرهابيني الذين �أر�سلوهم ،الأمر الذي �أغاظهم
و�أزعجهم� ،إذ �أحبط �سليماين ّ
خمططاتهم وعطل م�شاريعهم ،وكان �سيكون �أعظم حجر
عرثة يف طريقهم؛ ولهذا ك ّله ا�ستهدفوه وقتلوه ،ولك ّنهم ما علموا �أن الر ّد عليهم �سيكون
ِ
قريب ًا ،واالنتقام منهم �سيكون موجع ًا و�أليم ًا.
�شك يف �أن اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران قد فُجعت با�ست�شهاد احلاج قا�سم
ما من ٍ
�سليماين ،وخ�رست الكثري بفقده ،و�أ�سفت �أكرث على رحيله؛ ولكنها دول ٌة عظيم ٌة وثور ٌة
وقدمت يف رحلة �صعودها نحو
�إ�سالمي ٌة عمالقة ،قد اعتادت على الت�ضحية والفداءّ ،
القمة مئات القادة ال�شهداء ،الذين ق�ضوا غيل ًة وغدراً� ،أو خالل املواجهات واحلروب،
ّ
ولكن اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران وا�صلت م�سريتها ،وتابعت ثورتها ،ومل تتوقف ومل
زعيم ،ذلك �أنها جمهورية و ّالدة ،قادرة على التعوي�ض وردف
تنك�رس بغياب قائدٍ �أو
ٍ
الأجيال باجلديد الأقوى والأف�ضل .ورغم �أن خ�سارة احلاج قا�سم �سليماين جداً كبرية على
ال�شعب الإيراين امل�سلم� ،إ ّال �أنه ب�إذن اهلل �سينجب البديل ،و�سي�أتي باخللف ،الذي �سيحمل
الراية كما كان يحملها ال�سلف ،و�سيكون �أمين ًا عليها و�ضنين ًا بها كما حفظها ال ّأولون،
و�سلموها عالي ًة خفّاق ًة لهم.
ب�صدق وجدار ٍة �أن
ا�ستحق
�إن خ�سارة الفل�سطينيني برحيل احلاج قا�سم �سليماين ،الذي
ٍ
ّ
يطلق عليه ا�سم «�شهيد القد�س ،خ�سارة كبرية فع ً
ال ،وفاجعة عظيمة حق ًا .وال �أعتقد �أن
رج ً
ال واحداً ي�ستطيع يف ال�ساحة الفل�سطينية �أن ي�شغل مكانه� ،أو �أن يعو�ض دوره ،فقد كان
يف ال�ساحة الفل�سطينية ب�شخ�صه فريق ًا ولوا ًء ،وفيلق ًا وجرنا ًال ،وقدم للق�ضية الفل�سطينية ما
ٌ
رجل �آخر يف حياته� ،سالح ًا وما ًال وخرب ًة وجترب ًة وعلم ًا وقو ًّة و�إرادة؛ ولكنه ما
يقدم
مل ّ
كان يعمل من تلقاء نف�سه فقط ،بل كان ينفّذ تعليمات قائد الثورة الإ�سالمية ،ويفي بو�صايا
رجال مثله ،وقاد ٌة � ٌ
ٌ
أبطال
الإمام اخلميني .كما مل يكن يعمل وحده ،و�إمنا كان �إىل جانبه
ي�شبهونه.
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لهذا ،ف�إن �إيران الإ�سالم ،الثورة واجلمهورية ،التي ت�ستمر م�سريتها وال تتوقف،
وت�ؤمن بر�سالتها وال ترتاجع ،ويعمل فيها قادتها مبفهوم التكليف والواجب ،لن تتخلّى
عن فل�سطني �أبداً ،ولن ترتك الفل�سطينيني وتق�صرّ معهم؛ و�سي�أتي من بعد قا�سم �سليماين
ٌ
تمون الوعد
قاد ٌة
ورجال يحملون الراية وي�ؤ ّدون الأمانة ويوا�صلون ما بد�أه ال�شهيد ،و ُي ّ
الذي كان يتطلع �إليه ويعمل من �أجله ،وهو حترير فل�سطني ،وا�ستعادة القد�س ،وال�صالة يف
امل�سجد الأق�صى ب�صحبة امل�سلمني جميع ًا من ّ
كل �أقطار الكون؛ حينها �سيفرح امل�ؤمنون
الغدة ال�رسطانية ،الكيان ال�صهيوين
بن�رص اهلل ،و�سيتحقق وعده وب�شارة �أوليائه بزوال ّ
الغا�صب ،من الوجود ،وما ذلك على اهلل بعزيز.
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ا�ست�شهاد
�سليماني م� ّؤ�شر
تحرر
على قرب ّ
العالم من ّ
الغدة
ال�سرطانية
«�إ�سرائيل»

❋ حمامي فل�سطيني.
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لقد �أتى اغتيال الواليات املتحدة واملخابرات
اليهودية «املو�ساد» لل�شهيدين قا�سم �سليماين و�أبو
مهدي املهند�س ،قبل نحو من عام ،يف الثاين من
ّ
لي�شكل �صدمة �أليمة
كانون الثاين/يناير ،2020
ملن عرفهما ،و�شارك معهما يف اجلهاد من �أجل
الغدة ال�رسطانية املزروعة
حترير فل�سطني من ّ
فيها ،الكيان اليهودي «�إ�رسائيل»؛ ويف الوقت
نف�سه� ،سعد اليهود (ومعهم التابعون لهم ،ومن
بينهم مع الأ�سف العديد من اخلونة و�/أو الأغبياء
لتوهمهم �أنها �ستكون
العرب) بهذه اجلرميةّ ،
م�ؤ�رشاً على انت�صار اليهود وانتهاء اجلهاد �ضد
«�إ�رسائيل» واجلماعات التكفريية التابعة لها،
بال�رس غالب ًا ،وبالعالنية �أحيان ًا ،ذلك �أن ال�شهيد
عد بحق �أحد كبار مهند�سي
قا�سم �سليماين كان ُي ّ
بناء القدرات الفاعلة جلبهة املقاومة العاملية
الغدة ال�رسطانية «�إ�رسائيل» من الوجود
لإزالة ّ
�إن �شاء اهلل؛ وهو مار�س اجلهاد بال حدود حتى
اللحظة الأخرية من حياته؛ ومن البديهي �أن
تكون خ�سارته كبرية وي�صعب تعوي�ضها.
على �أن ا�ست�شهاد القائد قا�سم �سليماين و�أبو
مهدي املهند�س  ،ومعهما �سائر املجاهدين ،مل
�سدى؛ بل العك�س متام ًا هو ال�صحيح،
يذهب
ً
حيث حقّق هذا اال�ست�شهاد خطوات �إيجابية
بد �أن تُثمر يف امل�ستقبل غري البعيد �إن
كثرية ال ّ
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�شاء اهلل ،وذلك على الرغم من املظاهر التي قد ت�ؤ�شرّ �إىل العك�س ،وب�صورة خا�صة يف العامل
العربي.
❋ البعد العاملي ال�ست�شهاد �سليماين  :كان من الوا�ضح منذ �إن�شاء احلركة ال�صهيونية

احلديثة ،يف القرن التا�سع ع�رش� ،أن الهدف منها مل يكن يقت�رص على �إعادة اليهود �إىل
املقد�سة – حيث لي�ست لليهود � ّأي حقوق قانونية و/
«�أر�ض ميعادهم» املزعومة فل�سطني ّ

�أو تاريخية و�/أو دينية منذ نحو من �ألفي �سنة على الأقل ،هذا على افرتا�ض �أنه كانت لهم
بع�ض احلقوق قبل ذلك ،وهو �أمر غري م�ؤكد ،ب�إقرار من بع�ض ّ
املفكرين اليهود �أنف�سهم -

و�إمنا كان الهدف �إن�شاء كيان يهودي يكون نقطة ارتكاز وقاعدة انطالق املافيا الإحتكارية
اليهودية ،لتحقّق م�آربها يف احتكار ثروات دول العامل والهيمنة على قراراتها.

والدليل الأكرب على ذلك �أن اليهود عملوا منذ ت�أ�سي�س احلركة ال�صهيونية احلديثة،

لتحركهم ،فنجحوا بداية يف ت�أمني
�أواخر القرن التا�سع ع�رش ،على اكت�ساب الدعم العاملي ّ

الدعم الرتكي العثماين لهم ،ما �أتاح �أمامهم �إن�شاء بع�ض امل�ستعمرات بفل�سطني ،وخا�صة
يف ّ
ظل حكومة حركة «تركيا الفتاة» ،التي تُعرف �أي�ض ًا بجماعة االحتاد والرتقّي ،وهي

جمعية ما�سونية االجتاه ،كان مل�سلمني  -ظاهري ًا� -أتراك من �أ�صل يهودي «الدومنة»
نفوذ غالب فيها ،جنحت يف الإطاحة بال�سلطان العثماين عبد احلميد الذي كان معار�ض ًا
لل�صهيونية؛ ثم �أتت احلرب العاملية الأوىل التي �أتاحت لل�صهاينة حتقيق مكا�سب حا�سمة،
مت ّثلت بح�صولهم على «وعد بلفور» من بريطانيا مقابل �سعي اليهود لتوريط الواليات
املتحدة يف احلرب �ضد �أملانيا لقلب موازين القوى؛ ف�ض ً
ال عن �إ�شعال نريان «الثورة» يف
هذا البلد – �أملانيا .والنتيجة كانت معروفة؛ قيام الإنتداب الربيطاين على �أر�ض فل�سطني،

مع ت�شجيع املندوبني «ال�ساميني» لربيطانيني اليهود على القدوم لفل�سطني ...وقد ثار
الفل�سطينيون راف�ضني هذا الإ�ستيطان ،وذلك منذ ع�رشينات القرن الع�رشين ،و�صو ًال
�إىل الثالثينات ،وحتققت بع�ض الإجنازات الثورية الكبرية ،غري �أن موازين القوى مل تكن

القوة الربيطانية املنتدبة �إىل جانب اليهود ،وبغياب
ل�صالح ال�شعب الفل�سطيني مع وقوف ّ
خريف 1442 - 2021هـ ـ العدد 69

210

الغدة ال�رسطانية «�إ�رسائيل»
حترر العامل من ّ
ا�ست�شهاد �سليماين م�ؤ�شرّ على قرب ّ

درا�سات باحث

�أي دعم خارجي للفل�سطينيني ،با�ستثناء م�شاركة عدد من املجاهدين العرب �إىل جانبهم؛
وقد �سقط من ه�ؤالء عدد من ال�شهداء .ثم �أتت احلرب العاملية الثانية ،التي انتهت بانت�صار
ّ
فا�ستغل ال�صهاينة الو�ضع
حلفاء ال�صهيونية ،من �إنكليز وفرن�سيني و�أمريكيني و�سوفيات،
ومتكنوا من تعزيز الدعم اخلارجي لهم ،ما �أ�سفر عن قيام «�إ�رسائيل» واعرتاف معظم بلدان
القوتان العظميان :الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفياتي ،بها .وقد
العامل ،ويف طليعتها ّ
اقت�رص الدعم اخلارجي للفل�سطينيني على بع�ض البلدان العربية ،لكنه كان حمدوداً للغاية� ،أو
ت�شوبه ارتكابات الغدر واخليانة والعمالة للقوى اخلارجية...
متفوقة �إجما ًال ،حتى بداية
ومن دون الدخول بالتفا�صيل ،ف�إن «�إ�رسائيل»
ا�ستمرت ّ
ّ
ثمانينات القرن الع�رشين ،حني قامت اجلحافل اليهودية باجتياح لبنان (يف العام ،)1982
فكان هذا االجتياح مبثابة البداية احلقيقية لنهاية �أ�سطورة «�إ�رسائيل» التي ال تُقهر ،بفعل
املقاومة التي لقيها اليهود يف لبنان ،والتي �أجربتهم على االن�سحاب املُذل يف العام .2000
وكان لدعم اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية للمقاومة يف لبنان الأثر الكبري يف حتقيق هذا
االنت�صار ،وذلك على الرغم من �أن �إيران كانت يف الوقت عينه تخو�ض حرب ًا �رش�سة �ضد
العراق .وقد �أدركت القيادة الإيرانية حينها البعد العاملي خلطر ال�صهيونية واليهود ،الأمر
الذي دفعها �إىل تقدمي امل�ساندة ودعم للمقاومني يف لبنان
كان ال�شهيد قا�سم �سليماين يحارب على اجلبهة العراقية حينها ،وقد تبينّ �أنه واحد من
�أبرع القادة يف هذه احلرب ،وذلك من الناحيتني الع�سكرية البحتة ،وال�سيا�سية الدعائية
يحبه جنوده ،ويلحقون به بال تر ّدد.
�أي�ض ًا ،حيث برز قائداً فذاً ّ
هذه املزايا الفريدة �أ ّدت �إىل ترقيته لقيادة فيلق القد�س .وقد عمل �سليماين على تطويرها
�إىل �أن حتولت �إىل �إحدى �أكرث القوى اجلهادية فعالية يف العامل .وما زال من ال�سابق لأوانه
الك�شف بالتفا�صيل الدقيقة عن �إجنازات قوات فيلق القد�س بقيادة ال�شهيد؛ لكن من
الوا�ضح �أنها كانت خارقة ،و�أن نطاقها كان �شام ً
ال ودولي ًا؛ والدليل الأكرب على ذلك �أن
الواليات املتحدة �أخذت ت ّتهمها بالت�سبب بكل النك�سات وال�رضبات التي كانت ت�صيب
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�أمريكا ،وذلك على ل�سان الر�ؤ�ساء الأمريكيني �أنف�سهم ،و�صو ًال �إىل ت�صنيفها كـ»جهة
�إرهابية» من ِقبل الإدارة الأمريكية يف العام  .2007واملعروف �أن الإدارة الأمريكية خا�ضعة
برمتها للمافيا الإحتكارية اليهودية ،وذلك منذ �أربعينات القرن الع�رشين على الأقل .ومن
ّ
هنا ف�إن ّ
كل من يت�صدى لهذه املافيا ،ولل�سيا�سات التي تقوم تلك املافيا ب�إمالء �أكرثها على
الأمريكينيُ ،ي�ص ّنف على �أنه «�إرهابي» من ِقبل ه�ؤالء ،يف حني �أن الوقائع �أثبتت بالدليل
القاطع ب�أن املثال «النموذجي» على الإرهاب يتمثل بالكيان «الإ�رسائيلي» ،وذلك من
خمتلف اجلوانب ،الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،وغري ذلك �أي�ض ًا ،ما يبينّ البعد العاملي
للخطر «الإ�رسائيلي» واليهودي ب�شكل عام.
وقد برز هذا الطابع العاملي للخطر «الإ�رسائيلي» يف الأحداث التي ن�شبت يف اجلمهورية
العربية ال�سورية ،حيث �سيطرت احلركات التكفريية ب�رسعة على التمرد هناك – كذلك يف
العراق – وكانت النتيجة �أن موجة من احلوادث الإرهابية �سادت يف �أرجاء عديدة من
ثم تبينّ �أن الكيان اليهودي «�إ�رسائيل» كان ال�سند الأبرز للحركات التكفريية،
العامل .ومن ّ
قدمت «�إ�رسائيل» ال�سند املادي اللوج�ستي للقوى التكفريية املتمردة،
ولو باخلفاء ،حيث ّ
وب�صورة خا�صة يف �سورية.
التحول املف�صلي مع قيام جماعة «داع�ش» الإرهابية و�سيطرتها على �أرجاء وا�سعة
وجاء
ّ
يف كل من اجلمهوريتني ال�سورية والعراقية .والداعم الأكرب لـ»داع�ش» كانت «�إ�رسائيل»
ت�شن �أي
هنا �أي�ض ًا .وقد ا�ستفادت اجلماعة من الدعم اللوج�ستي اليهودي .كما �أنها مل ّ
عملية �ضد اليهود .وقد حدث يف العام � 2016أن قوات «داع�ش» ق�صفت باخلط�أ قوات
«�إ�رسائيلية» بفل�سطني ،فكان �أن تقدمت بالـ»اعتذار» من اليهود ،ح�سب ما �أكدته م�صادر
ع�سكرية «�إ�رسائيلية» وا�سعة االطالع...
و�إزاء هذا الواقع� ،أعلنت اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية منذ العام  2012عن م�شاركة
فيلق القد�س يف الت�صدي للإرهاب يف �سورية.
بد�أ م�سار الأحداث بالتبدل اعتباراً من العام  2014ل�صالح �إعادة النظام غي �سورية
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والعراق ودحر التكفرييني ،وبالتعاون مع القيادة العربية ال�سورية ،ومع اجلي�ش الرو�سي
الذي دخل املعركة ،كدليل �إ�ضايف على الإطار العاملي للخطر التكفريي – وللخطر
ال�صهيوين الداعم وامل�ساند للتكفرييني .وقد تولىّ قا�سم �سليماين �شخ�صي ًا قيادة عمليات
فيبق القد�س يف �سورية ،وكانت لرباعته الع�سكرية وملزاياه القيادية الأثر احلا�سم يف حتقيق
االنت�صار على «داع�ش»؛ على �أن احلرب مل تكن مقت�رصة على «داع�ش» ،و�إمنا على
«�إ�رسائيل» كذلك ،وهذا ما �أدركه اليهود ،حيث �شنت قواتهم عدة �رضبات يف �سورية،
وا�ستهدفت ب�صورة ّ
مركزة املوا�ضع التي متركزت فيها قوات فيلق القد�س ،حماولة الق�ضاء
عليها وعلى قائدها .على �أن هذه امل�ساعي اليهودية ،الداعمة لداع�ش ،باءت بالف�شل،
فكان �أن الأو�ضاع ال�سورية بد�أت تعود �إىل طبيعتها ،مع تعزيز الأمن الداخلي يف معظم
املناطق؛ ويعود الف�ضل يف ذلك �إىل فيلق القد�س وقائده قا�سم �سليماين �إىل حد بعيد ،وذلك
وح�سن تعاطيه مع الأطراف
لي�س فقط بفعل العمليات احلربية ،و�إمنا �أي�ض ًا حلنكته ال�سيا�سية ُ
املختلفة على ال�ساحة ال�سورية.
هذه املزايا حملت اليهود والإدارة الأمريكية التابعة لها على ال�سعي الغتيال القائد قا�سم
�سليماين ،فكانت العملية الإرهابية الغادرة التي �أودت به وبال�شهيد �أبو مهدي املهند�س يف
بغداد .ومن �شبه امل�ؤكد �أن العملية الأمريكية متّت مب�ساعدة املخابرات ال�صهيونية «املو�ساد»،
وعلى الأرجح من خالل عمالء املو�ساد يف ال�رشق الأو�سط ،مع الإ�شارة �إىل �أن الطريقة
التي اع ُتمدت لتنفيذ االغتيال تُ�شبه كثرياً الأ�ساليب التي اعتمدها اليهود لقتل العديد من
قادة املقاومة يف لبنان وفل�سطني ،والتي تُعرف بـ»�سيا�سة االغتياالت» assassinations
.... policy
كان القتلة ي�أملون ب�أن يكون لهذه العملية الأثر احلا�سم يف قلب موازين القوى وترجيح
الكفّة من جديد لليهود .لكن تبينّ ب�رسعة ب�أن العمل الذي �أجنزه ال�شهيد �سليماين مع القيادة
ال�سورية كان را�سخ ًا ومتني اجلذور ،و�أن �أثره م�ستمر.
❋ �إنت�صارات و�إجنازات ال�شهيد �سليماين :ي�صعب تعداد جميع الإجنازات واالنت�صارات
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التي حقّقها ال�شهيد �سليماين ،ولكن ميكن �إيجازها بالنقاط الآتية:
مميز� ،أثبت جدارته
قبل قيادته لفيلق القد�س ،فر�ض قا�سم يليماين نف�سه كقائد ع�سكري ّ

�ضد خ�صم قوي وبارع يف حرب اخلليج الأوىل بني �إيران والعراق.

�أكد �سليماين على براعته بالفن احلربي يف احلرب �ضد التكفرييني يف كل من العراق

و�سوريا .كما �أكد على براعته يف جميع �أنواع املواجهات الع�سكرية ،حيث تختلف
طبيعة احلرب يف �سورية تختلف كثرياً عن طبيعة حرب اخلليج الأوىل ،وذلك من نواحي

طوبوغرافية امليدان ،و�أنواع الأ�سلحة� ،إىل التكتيكات املعتمدة وغري ذلك؛ مع الإ�شارة �إىل
�أن طبيعة العمليات احلربية يف �سورية ال تتطلب دائم ًا اعتماد �أ�سلحة بالغة التعقيد ،عك�س
احلرب العراقية  -الإيرانية.

وعلى �صعيد �أكرث �شمو ًال ،ف�إن االنت�صار على التكفرييني لي�س فقط مل�صلحة �سورية

والعراق ،و�إمنا مل�صلحة العامل ب�أ�رسه بالنظر �إىل الطبيعة الإرهابية للجماعات التكفريية.

ومن هنا ،ف�إن الر�أي العام العاملي بد�أ يدرك الطبيعة الإجرامية والإرهابية للكيان

اليهودي «�إ�رسائيل» الداعم للجماعات التكفريية.

أخوة بني
لقد أ� ّدى ال�شهيد قا�سم �سليماين دوراً كبرياً يف توثيق عالقات ال�صداقة وال ّ
ال�شعوب العربية والإيرانية ،بفعل م�ساهمته الكبرية يف اجلهاد �ضد التكفرييني ،و�أي�ض ًا

جمرد قائد ع�سكري فذ ،و�إمنا �أي�ض ًا �شخ�صية �سيا�سية
بفعل �شخ�صيته ّ
املميزة ،حيث مل يكن ّ
حم ّنكة؛ هذا ف�ض ً
ال عن اجلوانب الإن�سانية لل�شهيد.

توهم اليهود ،ومعهم بع�ض الأمريكيني والعرب
وكل هذا ٌ
غي�ض قليل من في�ض كثري .وقد ّ

اخلا�ضعني للمافيا الإحتكارية اليهودية العاملية� ،أن قتل قائد فيلق القد�س يعني الق�ضاء على
هذا الفيلق ،و�أي�ض ًا الق�ضاء على الإجنازات التي حقّقها؛ غري �أن العك�س متام ًا هو الذي
يح�صل ،حيث بات العامل ب�أ�رسه ُمدرك ًا اليوم للطبيعة الإرهابية للجماعات التكفريية يف

قدر لها �أن حتقّق
�سورية والعراق ،وللخطر الذي كانت مت ّثله على احل�ضارة الإن�سانية لو ّ
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حترر العامل من ّ
ا�ست�شهاد �سليماين م�ؤ�شرّ على قرب ّ

درا�سات باحث

االنت�صار .كما �أن الر�أي العام العاملي بات ُيدرك الطبيعة الإجرامية الإحتكارية لليهود ،مبا
يف ذلك الر�أي العام يف البلدان الأكرث دعم ًا للكيان ال�صهيوين «�إ�رسائيل» ،بدليل التنامي
ّ
املطرد لظاهرة «العداء لل�سامية» .ومن �سخرية القدر �أن العامل بات ُيدرك هذه احلقائق

يف الوقت الذي يت�سابق فيه بع�ض العرب لعقد �صفقات اال�ست�سالم مع العدو ال�صهيوين،
حيث ي�سريون عك�س التيار التاريخي اجلارف نحو الق�ضاء املربم على هذا الكيان قريب ًا �إن
�شاء اهلل.
لقد كان لل�شهيد قا�سم �سليماين ورفقائه باجلهاد ف�ض ً
ال كبرياً يف التعجيل بتحقيق
الإنت�صار املح ّتم على «�إ�رسائيل» ،وعلى اجلماعات التكفريية مع ًا .وال ميكن الف�صل بني
العدوين املتكافلني يف زرع الإرهاب ون�رش الف�ساد يف العامل .نحن نعرف �أهمية دور
هذين
ّ
ال�شهيد الكبري ،و�سي�أتي اليوم الذي يعرتف فيه العامل ب�أهمية هذا الدور وعظمته.
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