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درا�سات وبحوث
ُتنهي  ال�سراكة«  اتفاقية  وبكين:  طهران  بين  التاريخية  العالقات  تطّور    o

ع�سر عزلة اإيران
o  نيوم: اأول م�ستعمرة اإ�سرائيلية في العالم العربي

o  الجنائية الدولية بعد اإعالن اخت�سا�سها الإقليمي في اأرا�سي الـ67: 
بين مواقف الأطراف وتداعيات القرار

o  اإنفاق 740 مليار دولر على الدفاع لم يجعل اأميركا اأكثر اأمانًا

o  ا�ستراتيجية القوة الناعمة على �سفحات الفي�سبوك الر�سمية التابعة لإ�سرائيل 
ندوات المركز الدورية

o حلقة نقا�ش خا�سة: قراءة في اتفاق التعاون ال�ستراتيجي ال�سامل بين ال�سين واإيران 

o  حلقة نقا�ش خا�سة: القد�ش -غزة: معادلت القوة والن�سر

قراءة في كتاب
o  قا�سم �سليماني: ال�سخ�سية، والدور، وال�ستراتيجية

ملحق خا�ش بال�سهيد قا�سم �سليماني
o  اإ�ساءة على ما ت�سمنه اإعالن يوم القد�ش العالمي

o  يوم القد�ش والحراك ال�سبابي 

o  القد�ش تدق على الأبواب
o  يوم القد�ش العالمي في ظل ال�سمود والمقاومة

o  في يومها العالمي - القد�ش حامية الق�سية الفل�سطينية وعن�سرها الموّحد

o  يوم القد�ش العالمي يتحدى يوَم القد�ِش اليهودي

o  يوم القد�ش العالمي - يوم قيامة الم�ست�سعفين وهزيمة الم�ستكبرين

o  »يوم القد�ش« رمز البعد الكوني لتحرير كامل اأر�ش فل�سطين

درب���������ج ع������ل������ي  د. 

د ع  د. 

درزي ب��������������������راءة 
بقلم ماندي �سميثبرغر 
ووي����ل����ي����ام ه���ارت���ون���غ 
زه��������را ب�����ادي�����ان�����ي - 
د. جواد ركابي �سعرباف

�سعب ح�سن  مراجعة: 

رام������������ز م�������س���ط���ف���ى
ح����م����زة ال���ب�������س���ت���اوي
م��������روان ع���ب���د ال���ع���ال
ه��ي��ث��م اأب������و ال���غ���زالن
������س�����م�����ي�����ر اأح������م������د
ال��ل��ّداوي م�سطفى  د. 
ت���ي�������س���ي���ر ال���خ���ط���ي���ب
ن�����������دي�����������م ع�������ب�������ده



ف�سلّية ُتعنى بالق�سية الفل�سطينية وال�سراع العربيـ  الإ�سرائيلي.

1442 هـ  2021 م -  الثامنة ع�رشة/ ربيع  ال�سنة 

الهيئة اال�شت�شارية: 

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

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

د. طالل عتريسي: باحث وأستاذ جامعي. 

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

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

د. مجدي حّماد: رئيس اجلامعة اللبنانية - الدولية/مفّكر  وباحث. 
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ت�سدر عن مركز »باحث للدرا�سات الفل�سطينية وال�سرتاتيجية« �ش . م . م 

هيئة التحرير :

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

مدير التحـرير : ح�سـن �سعـب 

املدير املسؤول : فاطمة قبي�سي

اإلشـراف الفّنـي: اأحمـد املقـداد



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• العلقة بني الواليات املتحدة االأمريكية واحلركة ال�ضهيونية والكيان ال�ضهيوين. 

ت
ال
ا
ق
مل
ا
و
 
ث
ا
ح
ب
الأ
ا
و
 
ت
ا
�س
ا
ر
د
ل
ا
 
ل
و
ق
ح



 
رش
�
ن
ل
ا
 
د
ع
ا
و
ق

مع  فيها،   والكّتاب  والباحثني  املفّكرين  مبشاركة  ترّحب  باحث«  »دراسات   
التأكيد على مراعاة األمور التالية: 

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

كلمة.   4000 و   3000 بني  ما  املقال  حجم  ـ   2

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

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

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

غلف الكتاب. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

حفل��ت �لأ�س��هر �لأخرة بتطور�ت ومتغ��ر�ت �سيا�س��ية و�أمنية مهمة، 

رمب��ا ت�س��ّكل مف�سالً حا�سم��اً يف تاريخ �ملنطق��ة، ملا لها م��ن �نعكا�سات على 

و�ق��ع وم�ستقبل �لعديد من دول �ملنطقة، وحتدي��د�ً منها �إير�ن و�ل�سعودية 

وفل�سط��ن، و�س��ولً �إىل تركيا وم�رص و�سوري��ا و�ليمن و�لع��ر�ق، و�لدول 

�لعربية �لأخرى.

وق��د ميّثل �لتف��اق �لقري��ب )�ملفرت�ض( بن �إي��ر�ن و�إد�رة ج��و بايدن 

�لأمركية نقطة �نطالق لتلك �ملحطة �لفا�سلة، ملا ميتلكه �لطرفان �ملعنيان 

م��ن نف��وذ هائل يف �ملنطقة عموماً، مع �خت��الف يف طبيعة �أو �متد�د هذ� 

�لنفوذ يف هذ� �لبلد �لعربي �أو ذ�ك.

وم��ا ي�ست�سّفه �ملر�قب �أو �ملحّلل من ماآلت ما يجري على �ساحة �لتفاو�ض 

ب��ن �إير�ن و�لدول �لغربية يف فييّنا، وم��ن بد�يات �لرت�جع �ل�سعودي عن 

�مل�سار �لعدو�ين �سد �ليمن و�سوريا ولبنان ب�سكل خم�سو�ض، �أن �لأمور ت�سر 

يف �لجتاه �لتاريخي �ل�سحيح، وهو �جتاه �نت�سار �سعوب �ملنطقة وطرد �لقوى 

�لأجنبية �لطامعة يف ثرو�تها ب�سكل نهائي، ولو بعد حن. 

يف ه��ذ� �لع��دد �جلدي��د من ف�سلي��ة )در��س��ات باحث( ع��دة �أبحاث 

ودر��س��ات، حول �لتفاقية �لإير�نية – �ل�سيني��ة  �ل�ساملة، و�لتي �أثارت قلق 

�لأمركين وحلفائهم �ل�سهاينة، وم�رصوع »نيوم« �ل�سعودي ملدينة خمّطط 

لبنائه��ا عاب��رة للحدود، �أطلقه��ا حممد بن �سلمان يف �لع��ام 2017؛ �إىل 
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بح��ث حول قر�ر �ملحكم��ة �جلنائية �لدولية �إع��الن �خت�سا�سها �لإقليمي 

يف �أر��سي 1967، و�نعكا�ساته �لإيجابية على �لق�سية �لفل�سطينية عموماً، 

ون�ض مرتجم حول)�إنفاق �لوليات �ملتحدة 740 مليار دولر على �لدفاع، 

و�ل��ذي مل يجعلها �أك��ر �أماناً، فدر��سة ح��ول ��سرت�تيجية �لقوة �لناعمة 

عل��ى �سفحات �لفي�سبوك �لر�سمية �لتابعة للكي��ان �لإ�رص�ئيلي؛ وعر�ض 

مف�ّس��ل لوقائع ندوتن ُعقدتا يف مركز باحث، ح��ول �أبعاد �لتفاق �ل�سامل 

بن �إير�ن و�ل�سن، وعن و�قع فل�سطن و�ملقاومة حالياً يف ذكرى �إعالن يوم 

�لقد�ض �لعاملي. و�أخر�ً، يف �لعدد مر�جعة  لكتاب �سدر عن مركز باحث 

للدر��سات يف �لذك��رى �ل�سنوية �لأوىل ل�ست�سه��اد قائد فيلق �لقد�ض، 

�حلاج قا�سم �سليماين.

ويف �لع��دد �أي�ساً ملحق خا�ض حول )يوم �لقد�ض �لعاملي(، �سارك فيه 

عدد م��ن �لكّتاب وم�سوؤويل �لف�سائل �لفل�سطيني��ة، لتبين �أبعاد وتاأثر�ت 

هذ� �ليوم �لتاريخي �لذي �أعلنه �لإمام �خلميني )قده( يف �آخر يوم جمعة 

من �سهر رم�سان �ملبارك.
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تطّور العالقات التاريخية بين طهران وبكين

»اتفاقية ال�صراكة« تنهي ع�صر عزلة اإيران

❋
د. علي دربج

المقّدمة:

اآذار   27 اإيران وال�صني يف  التي وّقعتها كٌل من  اال�صرتاتيجي  التعاون  اتفاقية  تعك�س 

عرب  والتجارية،  االقت�صادية  ال�صعد  على  البلدين  بني  للعالقات  مطرداً  تناميًا   ،2021
ا�صتثمارات �صينية �صخمة يف البنية التحتية للطاقة وال�صناعات البرتوكيماوية؛ ف�صاًل عن 

ت�صّكل  التي  ال�صينية«،  والطريق  احلزام  »مبادرة  يف  اأو�صع  ب�صكل  االإيراين  الدور  تعزيز 

م�صدر قلق للواليات املتحدة ودول »حلف الناتو«.

ت يف اإطار خارطة طريق متتد ملّدة 25 عامًا، وهي خطوة مهمة لتحقيق  فاالتفاقية اأُعَدّ

�رشاكة ا�صرتاتيجية �صاملة بني قّوتني اآ�صيويتني جتمعهما عديد من امل�صالح امل�صرتكة، حيث 

من املتوقع اأن تغّي، ب�صكل اأ�صا�صي، احل�صابات اجليو�صرتاتيجية يف ال�رشق االأو�صط؛ وهو 

ما اأ�صارت اإليه �صحيفة »وول �صرتيت جورنال« االأميكية يف افتتاحيتها، حيث اأ�صمت 

ما ح�صل بـ»املحور ال�صيني ــ االإيراين«، وقالت اإن »كّل من اعتقد باأن العامل �صيتاأقلم مع 

اأمل يف  بخيبة  اأ�صيب  االأبي�س،  البيت  ترامب  دونالد  مغادرة  االأميكية مبجرد  امل�صالح 

ال�صهرين املا�صيني«.

واأكرث من ذلك، ت�صّكل االتفاقية حتديًا للواليات املتحدة، ملا �صيكون لها من تداعيات 

وتاأثيات جيو�صرتاتيجية على منطقة ال�رشق االأو�صط؛ وهو ما قراأته اأميكا، التي عرّبت 

اإنه  املرا�صلني،  قال الأحد  الذي  بايدن،  الرئي�س جو  بل�صان  ال�رشاكة،  قلقها من هذه  عن 

❋ باحث يف الق�صايا االإقليمية واأ�صتاذ جامعي.
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»قلق منذ اأكرث من عام ب�صاأن هذه ال�رشاكة«.

عمليًا، تعّمقت العالقات الطويلة االأمد بني اإيران وال�صني ب�صكل الفت، منذ انتهاج 

اأميكا والغرب �صيا�صة العقوبات �صد اإيران، يف اأعقاب انت�صار الثورة االإ�صالمية،  ثم بعد 

ان�صحاب اأميكا من االتفاق النووي يف العام 2018، خالل اإدارة الرئي�س دونالد ترامب، 

التي �صّعدت عقوباتها على اإيران اإىل حدودها الق�صوى. ويف هذا االإطار، و�صف ع�صو 

االإيراين حممد جواد ظريف  اخلارجية  زيارة وزير  يي، خالل  وانغ  ال�صيني  الدولة  جمل�س 

مباحثات  وبعد  ال�صاملني«.  اال�صرتاتيجيني  بـ»ال�رشكاء  البلدين   ،2019 اآب  يف  لبكني، 

اإيكونوم�صت« معلومات  اأوردت جملة »برتوليم  ال�صينيني،  اأجراها ظريف مع امل�صوؤولني 

عن اعتزام ال�صني ا�صتثمار 280 مليار دوالر يف قطاعات النفط والغاز والبرتوكيماويات 

االإيرانية. ونقلت املجلة، املتخ�ص�صة يف �صوؤون الطاقة، عن م�صدر رفيع على �صلة بوزارة 

كما  لظريف«.  املذكورة  الزيارة  خالل  تاأكيده  مت  االتفاق  »هذا  اإن  قوله  االإيرانية  النفط 

اأفادت املجلة باأن »ال�صني تعّهدت با�صتثمار اآخر قوامه 120 مليار دوالر يف قطاع النفط 

والبنى التحتية ال�صناعية يف اإيران.

واالأمر الالفت هذه ال�رشاكة، هو االتفاق على اأن ُين�صئ البلدان م�رشفًا �صينيًا ــ اإيرانيًا 

بهدف جتّنب هيمنة الدوالر االأميكي يف عامل التجارة؛ واإ�صافة اإىل اأن االتفاق يجعل من 

العقوبات االأميكية غي فعالة، لكن االأهم اأنه يك�رش هيمنة الدوالر على التجارة والتمويل 

العامليني؛ وهو هدف رئي�صي تعمل كٌل من رو�صيا وال�صني واإيران عليه، حيث تريد بكني 

اأن يحّل اليوان ال�صيني حمل الدوالر االأميكي.

اأواًل : العالقات التجارية التاريخية بين ال�صين واإيران 

الروابط  تنمية  متّت  االأقل.  على  امليالد  قبل   200 اإىل  البلدين  بني  التجارة  تاريخ  يعود 

الثقافية واالقت�صادية يف اإطار طريق احلرير القدمي يف اآ�صيا. ففي القرن الثالث ع�رش احتدت  

احل�صارتان الفار�صية وال�صينية لفرتة وجيزة حتت حكم اإمرباطورية املغول، حيث �صهد كال 

البلدين، اللذان حكمتهما �صالالت متعاقبة الأكرث من األفي عام، ثورات يف القرن الع�رشين 

- ال�صني عام 1949، واإيران عام 1979 - غّيت اآ�صيا،وحتّدت النظام الدويل الذي يهيمن 

عليه الغرب.
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اأّدى قطع العالقات الدبلوما�صية بني اإيران والواليات املتحدة يف عام 1980، يف اأعقاب 

اأخرى،  مّرًة  العالقات  لتعميق  لبكني وطهران،  فر�س جديدة  اإىل خلق  االإيرانية،  الثورة 

اقت�صاديًا وا�صرتاتيجًيا. 

الغربية  اأوروبا  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  تتجه  االإيرانية  النفط  الثورة، كانت �صادرات  فقبل 

اإىل  النفطي  اإيران  اإنتاج  و�صل  املا�صي،  القرن  من  ال�صبعينيات  ويف  املتحدة.  والواليات 

، ال �صيما عندما 
(1(

ذروته، حمققًا م�صتوًى قيا�صيًا، بلغ 6 ماليني برميل يومًيا، يف العام 1974 

ت�صاعفت اأ�صعار النفط اأربع مرات، بعد حرب ت�رشين العام 1973. لكن كل �صيء تغي بعد 

االإطاحة بال�صاه.

ثانيًا: المراحل التاريخية للعالقات ال�صينية  ـــ االإيرانية 

على مدى اأربعة عقود، تطورت عالقات البلدين، من خالل ثالث مراحل: التعاون 

الع�رشين، والتعاون يف  القرن  العراقية يف ثمانينيات  ــ  االإيرانية  الع�صكري خالل احلرب 

جمال الطاقة يف الت�صعينيات، مع حتّول ال�صني اإىل الت�صنيع ال�رشيع، وجتارة النفط التي خرقت 

.
(2(

العقوبات على اإيران

اأ ــ المرحلة االأولى: الحرب العراقية ـــ االإيرانية

لتعميق  رئي�صًيا  دافًعا  و1988،   1980 عامي  بني  االإيرانية،  العراقية  احلرب  �صّكلت 

اأ�صلحة على  الغربية حظر  الدول  واإيران، خ�صو�صًا حينما فر�صت  ال�صني  العالقات بني 

طهران )كان معظم العتاد الع�صكري االإيراين اأميكي وغربي ال�صنع)؛ فلجاأت اإيران اإىل 

الدول غي الغربية - مثل ال�صني وكوريا ال�صمالية ورو�صيا - الإعادة تزويد جي�صها بالعتاد 

احلربي.

وقد تزامنت احلرب مع االإ�صالحات االقت�صادية التي اأطلقها الزعيم ال�صيني دنغ �صياو 

بينغ، والتي بداأت يف كانون االأول 1978؛  اإذ دعا بينغ اإىل »زيادة مبيعات االأ�صلحة اإىل 

1- Tryckindustri AB, Solna  Oil and Security, S tockholm International Peace Research Insti-
tute, Sweden, 1974. www.sipri.org.
2- Amanda Cooper, Iranian oil: 40 years of revolution, war, sanctions and bans, Reutres  
Agency Website, NOVEMBER 5, 2018. www.reuters.com.
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دول العامل الثالث للح�صول على العمالت االأجنبية«.

االأ�صلحة  من   ،
(3(

دوالر مليار   6.3 قيمته  ما  بكني  باعت   ،1985 و   1979 عامي  بني 

االأو�صط  ال�رشق  اإىل  موّجهة  كانت  مبيعاتها  من  املائة  يف   95 العامل.و  اأنحاء  جميع  يف 

وجنوب اآ�صيا. وخالل احلرب االإيرانية  ـــ العراقية، اأ�صبحت ال�صني اأكرب م�صّدر لالأ�صلحة 

للجمهورية االإ�صالمية التي ا�صتوردت من بكني معدات ع�صكرية بقيمة 444 مليون دوالر، 

.
(4(

يف العام 1983 

ال�صواريخ  ذلك  يف  مبا  الع�صكري،  عتادها  من  املائة  يف   22 بـ  اإيران  ال�صني  زّودت 

امل�صادة لل�صفن، و�صواريخ اأر�س جو، وقطع املدفعية، والدبابات، والرادارات، وكذلك 

خ�صائرها  بتعوي�س  الإيران  ال�صينية  املعدات  �صمحت  وقد  والذخية.  ال�صغية  االأ�صلحة 

ثماين  ا�صتمرت  التي  احلرب  نهاية  ومع  م�صّمى.  غي  اأجٍل  اإىل  احلرب  وموا�صلة  ب�رشعة 

�صنوات، كانت ال�صني قد باعت الإيران اأ�صلحة ت�صل قيمتها اإىل حوايل 3.3 مليار دوالر.

ب ــ المرحلة الثانية: الت�صنيع ال�صيني

واإيران من  ال�صني  بني  التجارية  العالقات  1988، حتّولت  العام  انتهاء احلرب يف  بعد 

االأ�صلحة  مبيعات  قيمة  بلغت   ،1989 العام  ففي  والطاقة.  النفط  اإىل  االأ�صلحة  مبيعات 

89 باملائة، بعدما بلغت يف العام  68 مليون دوالر، اأي بانخفا�س  ال�صينية الإيران حوايل 

املنتجات  اأ�صا�صي  ب�صكل  لل�صني  اإيران  باعت  بينما  دوالر.  مليون   612 حوايل   ،1987
البرتولية، لكنها ا�صرتت يف املقابل من ال�صني، ال�صلع اال�صتهالكية الرئي�صية، مثل املالب�س 

االت�صاالت  ومعدات  املنزلية  واالأجهزة  الكيميائية  واملواد  واالإلكرتونيات  واملركبات 

.
(5(

ال�صلكية والال�صلكية

ال�رشيع.  االقت�صادي  والنمو  الت�صنيع  من  بفرتة  ال�صني  مّرت  الت�صعينيات،  اأوائل  ويف 

3- Central Intelligence Bulletin, Freedom of Information Act (FOIA), Without History, www.
cia.gov.
4- Marybeth Davis, James Lecky, Torrey Froscher, David Chen, Abel Kerevel, Stephen Sch-
laikjer,  China-Iran: A limited Partnership, US-China Economic and Security Review Com-
mission Website,April 2103. www.uscc.gov.  
5- Ibid
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فانتقلت  يف العام 1993، من دولة م�صّدرة للنفط اإىل م�صتورٍد �صاٍف، لتلبية احتياجات 

الطاقة املتزايدة لديها. كانت ال�صني قد ا�صتهلكت يف عام 1990، حوايل 2.3 مليون برميل 

 .
(6(

يوميًا. ومع بداية العام 2000، كانت بحاجة اإىل 4.7 مليون برميل يف اليوم

ال�رشق  يف  االأ�صواق  اإىل  متزايد  ب�صكل  بكني  حتّولت  الوقود،  من  احتياجاتها  ولتلبية 

تناف�صًا على  التي مل ت�صهد  اآ�صيا، خ�صو�صًا االأ�صواق غي امل�صتغلة  االأو�صط وجنوب �رشق 

العقود مع الدول الغربية. كان لدى اإيران موارد طبيعية وفية و�صوقًا مغرية، ال�صيما بعد  

ان�صحاب الغرب منه اإىل حد كبي بعد العام 1979، حيث ا�صتغلت بكني االأمر، فزادت 

التجارة الثنائية بني البلدين ب�صكل ملحوظ، من 400 مليون دوالر يف عام 1990، اإىل مليار 

دوالر يف عام 1997؛ ويرجع ذلك اإىل حد كبي اإىل ارتفاع عائدات جتارة الطاقة. وبني 

عامي 2000 و 2012، كانت واردات ال�صني النفطية من اإيران تتاأرجح بني 9 يف املائة و 

.
(7(

14 يف املائة

اأّدت العقوبات التي ُفر�صت على اإيران، من قبل الواليات املتحدة واالأمم املتحدة يف 

العام 2010،  اإىل اعتماد قطاع النفط االإيراين على ال�صني ك�رشيك جتاري. ففي العام 2000، 

ذهبت فقط 5 املائة فقط من اإجمايل �صادرات النفط االإيرانية اإىل ال�صني. ومع حلول عام 

اأ�صبحت  باملائة؛ وبذلك   25 ن�صبته  ما  لل�صني  االإيرانية  النفطية  ال�صادرات  بلغت   ،2011
ا م�صتثمًرا مهًما يف �صناعة النفط والغاز االإيرانية، بف�صل العقوبات االأمريكية  ال�صني اأي�صً

والدولية التي حّدت من و�صول اإيران اإىل راأ�س املال االأجنبي والتكنولوجيا الالزمة لتطوير 

قطاع الطاقة املتدهور. ويف بداية  عام 2019، كانت ال�صني ا�صتهلكت حوايل 12.8 مليون 

برميل يوميًا،  اأو 13 يف املائة من اإجمايل اال�صتهالك العاملي.

ج ــ المرحلة الثالثة: ع�صر العقوبات

يف عام 2010، فر�صت الواليات املتحدة واالأمم املتحدة عقوبات كبية على قطاعي 

الطاقة النووية، والطاقة العادية يف اإيران، ب�صبب خماوف من قدرتها على �صنع قنبلة نووية. 

حاولت ال�صني التوفيق بني احلفاظ على التجارة مع اإيران، واالمتثال للعقوبات، يف الوقت 

6- Ibid 
7- Ibid
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املعزول،  اقت�صادها  مل�صاعدة  ال�صني  ا�صتثمارات  اإىل  بدورها،  اإيران،  فيه  احتاجت  الذي 

15 يف  اإىل حوايل   ،2010 العام  اإيران، يف  البطالة و�صلت ر�صمًيا يف  اأن  ن�صبة  خ�صو�صًا 

اأعلى - حيث كان عدد ال�صكان ينمو بنحو  املائة - مع تقديرات غي ر�صمية باأن الرقم 

مليون ن�صمة �صنويًا.

ال�رشكات  ر�صمي عدد  ب�صكل غي  ال�صني  قّل�صت   ،2010 العام  من  االأول  ت�رشين  يف 

التي تعمل يف م�صاريع التنمية يف اإيران، لتجنب العقوبات املفرو�صة على �رشكات الطاقة 

 م�رشوع 
(8(

(CNPC( الكربى. ويف هذا االإطار، اأرجاأت موؤ�ص�صة البرتول الوطنية ال�صينية

التنقيب عن التنقيب يف حقل بار�س اجلنوبي النفطي، يف حني رّدت اإيران مبطالبة ال�صني 

ت�رشين  يف   العقد  طهران  عّلقت  املطاف،  نهاية  ويف  العقد.  خ�صارة  اأو  التنمية،  بت�رشيع 

االأول 2011؛ بينما اأوقفت »�رشكة �صينوبك ال�صينية« املرحلة الثانية من عقد عام 2007، 

لتطوير حقل يادافاران النفطي.

الرغم  على  االإيراين  النفط  من  كبية  كميات  ا�صتياد  يف  بكني  ا�صتمرت  ذلك،  ومع 

من العقوبات. ففي عام 2011، اأكملت �رشكة �صينوبك ال�صينية، �صفقة ال�صتياد 90 األف 

اإيران بنقل  اإ�صافية من املكثفات االإيرانية، وهو زيت خام خفيف للغاية. وقامت  برميل 

اآ�صيوية اأخرى، عن طريق اإعادة ت�صمية �صفنها واإعادة  ال�صحنات ب�رشّية اإىل ال�صني ودول 

60 ناقلة - ما  اأكرث من  اإيران ت�صتخدم  2012، كانت  العام  العلم عليها. ويف متوز  و�صع 

يقرب من ثلثي اأ�صطول ناقالتها - لتخزين ما ي�صل اإىل 40 مليون برميل من النفط اخلام يف 

.
(9(

البحر، اأثناء حتديد مكان امل�صرتين

اأّدت خطة العمل ال�صاملة امل�صرتكة لعام 2015، اإىل رفع العقوبات االأمريكية واالأوروبية 

واالأمم املتحدة يف  كانون الثاين 2016. وبحلول كانون االأول 2016، �صّدرت اإيران حوايل 

1.7 مليون برميل يف اليوم،  ذهب منها حوايل 41 يف املائة - حوايل 700 األف برميل يف 
اليوم - اإىل ال�صني.

8- Chen Aizhu, Chris Buckley,Exclusive: China curbs Iran energy work, Reuters Website, 2 
September 2011. www.reuters.com.
9- Marybeth Davis, James Lecky, Torrey Froscher, David Chen, Abel Kerevel, Stephen Sch-
laikjer,  China-Iran: A limited Partnership, Op.Cit.
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غداة ان�صحاب اإدارة دونالد ترامب يف العام 2018، من االتفاق النووي، كانت اإيران 

ت�صّدر وقتها، حوايل 2.7 مليون برميل يومًيا - 775 األف برميل يومًيا اإىل ال�صني ــ اأو 29 

يف املائة من اإجمايل املبيعات. وكان خلطوة الواليات املتحدة  والتهديد بفر�س عقوبات 

الن�صف خالل  اإىل  االإيرانية  النفط  اإجمايل �صادرات  انخف�س  اإذ  فوري،  تاأثي  جديدة - 

اأربعة اأ�صهر؛ وقد دفع ذلك اإيران اإىل املكافحة  للعثور على م�صرتين. 

بحلول كانون االأول 2018، انخف�س اإجمايل �صادرات اجلمهورية االإ�صالمية اإىل 1.3 

اإيران، برتاجع مقداره  333300 برميل يوميًا من  مليون برميل يومًيا. وا�صتوردت ال�صني 

اأقل من ن�صف مما ا�صرتته يف العام ذاته، من اإيران . ومع ذلك، كانت ال تزال متّثل ما يقرب 

م�صرتياتهم  بتخفي�س  اآخرين  م�صرتين  قيام  مع   - املائة  يف   26  - اإيران  مبيعات  ربع  من 

  .
(10(

النفطية من اإيران

يف ت�رشين الثاين2018، اأعادت الواليات املتحدة ر�صميًا فر�س العقوبات، و�صعت اإىل 

اأو �رشكة  اإيران اإىل ال�صفر. كما هّددت بفر�س عقوبات على اأي دولة  خف�س �صادرات 

ال�صيد علي خامنئي، يف  ال�صياق، قال االإمام  اإيران. ويف هذا  التجارة مع  اأجنبية توا�صل 

ت�رشين االأول  2018،  »يجب اأن ننظر اإىل ال�رشق، ولي�س الغرب .. اإن تعليق اأملنا على 

الغرب اأو اأوروبا، من �صاأنه اأن يقّلل من �صاأننا الأننا نطلب منهم الدعم، ولن يفعلوا �صيًئا«. 

اآ�صيا. كانت  اإىل  النفط االإيرانية  اإجمايل �صادرات  اآذار 2019، ذهب 76 باملائة من  يف 

الغالبية منها اإىل ال�صني وكوريا اجلنوبية والهند وتركيا واليابان. كما ُمنحت ال�صني اإعفاًء 

موؤقًتا ملدة �صتة اأ�صهر؛ و�ُصمح لها ب�رشاء 360 األف برميل يوميًا من النفط االإيراين دون غرامة.

ال�صني  وا�صلت  ذلك،  ومع  االأمريكية.  االإعفاءات  �صالحية  انتهت   ،2019 اأيار  يف 

الثنائية.  التجارة  العقوبات على  تاأثي  الرغم من  االإيراين، على  النفط اخلام  ا�صتياد  بتحٍد 

لكن على املقلب االآخر، بدت ال�رشكات ال�صينية اأكرث تردًدا يف التعامل مع اإيران خوًفا من 

العقوبات املالية. ففي حزيران 2019، ا�صتوردت ال�صني 210 اآالف برميل يومًيا فقط من 

اخلام االإيراين، وهو اأدنى م�صتوى منذ ما يقرب من عقد من الزمان، واأقل بن�صبة 60 باملائة 

من الواردات من اإيران يف حزيران 2018.

10- Ibid
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كان النتهاء االإعفاءات اأثر �رشيع على  االقت�صاد االإيراين، الذي عانى منها ب�صكل كبي. 

ففي حزيران 2019، انخف�س اإجمايل �صادرات النفط االإيرانية من 400 األف برميل يوميًا، 

اإىل 100 األف برميل يومًيا، يف متوز. حتى ال�صني غّيت اأمناط �رشائها، و�صاعفت وارداتها 

النفطية من ال�صعودية مقارنة بالعام ال�صابق. فا�صتوردت بكني حوايل 1.8 مليون برميل يوميًا 

.
من ال�صعودية، يف متوز 2019،  اأي بزيادة 921811 برمياًل يوميًا، مقارنة باآب 2018)11)

مل مينع احل�صار اجلائر طهران من ابتداع حلول وتدوير الزوايا، لاللتفاف على العقوبات 

االأمريكية. ففي كانون االأول 2019،  اأعلنت اإيران عن ح�صومات على اأ�صعار النفط للم�صرتين 

االآ�صيويني، وعملت على تقدمي عرو�صات مغرية لهم،  متثلت بتخفي�س �صعر اخلام االإيراين 

اخلفيف دوالراً واحداً للربميل، اأي اأقل بنحو 30 �صنتًا للربميل من اخلام ال�صعودي اخلفيف. 

وكان هذا اأكرب ح�صم قّدمته اإيران مقابل االأ�صعار ال�صعودية منذ اأكرث من عقد.

د ــ مرحلة التحايل على العقوبات

للتغلب على العقوبات وبيع نفطها، جلاأت اإيران اإىل التحايل واخلداع املايل وا�صتغالل  

الثغرات يف نظام العقوبات للتفلت منه. وهي �صّجلت جناحات ُيعتّد بها يف هذا ال�صياق. 

وكان من نتائج ذلك اأنه بات من ال�صعب تعقب ال�صفن التي حتمل النفط االإيراين، حيث  

كانت بع�س الناقالت توقف اأنظمة حتديد الهوية التي ت�صتخدمها املنظمة البحرية الدولية 

لتتّبع حتركات ال�صفن.  كما توقفت بع�س ال�صفن االإيرانية عن االإبالغ عن مواقعها عندما 

اخلام  تنقل  اأخرى،  ناقالت  غّيت  ذلك،  اىل  اإ�صافة  امل�صرتي.   ميناء  من  تقرتب  كانت 

.
(12(

االإيراين، اأ�صماءها واأرقام هويتها يف البحر لتجّنب  اكت�صاف اأمرها

بعد اأن اأعادت الواليات املتحدة فر�س العقوبات يف عام 2018، اأفادت التقارير الغربية 

اأن اإيران قامت بتخزين النفط »كمخزن جمركي« يف موانئ جينت�صو وهويت�صو وتياجنني 

ال�صينية. بني �صهري  اأيار و اآب 2019، اأفرغت �صت ناقالت اإيرانية كميات غي حمددة من 

النفط اخلام يف تياجنني وجينزهو، ح�صبما ذكرت �صحيفة نيويورك تاميز. واالأهم، اأنه مل 

11- Joao Peixe, Iran Suspends Chinese Contract for North Pars Natural Gas Field, Oil Price.
com, 15 October  2011.www.oilprice.com.
12- Ibid
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مير النفط املوجود يف املخازن اجلمركية عرب اجلمارك املحلية، اأو يتم ت�صجيله يف بيانات 

ا�صتياد ال�صني، اإذ كان معظمه ال يزال مملوًكا لطهران؛ وبالتايل، مل ينتهك من الناحية الفنية 

العقوبات االأمريكية.

للعثور على م�صرتين يف  الوقت،  لطهران،  بالنفط يف خمازن جمركية  اأتاح االحتفاظ 

لطهران  ا  اأي�صً املمار�صة  هذه  �صمحت  اأخرى.  ر�صوم  اأو  جمركية  ر�صوم  دفع  دون  اآ�صيا 

العثور على م�صرتين.  اأثناء  البحر  التخزين يف  تقليل  ناقالتها، من خالل  اأ�صطول  بتحرير 

6 ماليني  اإىل  3.2 مليون برميل،  النفط اخلام يف جينت�صو - من  وبذلك ت�صاعف خمزون 

برميل - خالل �صتة اأ�صابيع، بني منت�صف حزيران ونهاية متوز 2019، وفًقا ملوّفر البيانات 

ماليني  دخلت  اإذا  العاملية  النفط  اأ�صعار  انخفا�س  حاليًا،  املحّللون،  ويتوقع   .Refinitiv
.

(13(
الرباميل من اخلام االإيراين املخّزن اإىل ال�صوق العاملية

هـ ــ مرحلة العقوبات االأميركية الم�صتهدفة

الإيران،  اليزال  كان  طهران،  على  اجلانب  االأحادية  االأميكية  العقوبات  من  بالرغم 

من الناحية الفنية، بيع نفطها اإىل دول اأخرى. ومع ذلك، فقد اأرهبت الواليات املتحدة 

الدول - مبا يف ذلك القوى الكربى التي تو�صطت يف اتفاق 2015 – عرب تهديدها بعدم 

ا. �رشاء النفط من اإيران، واإال فاإنها �صتواجه عقوبات مماثلة اأي�صً

حتّدت  اأن  بعد  ال�صني،  �صد  عقابية  اإجراءات  اتخذت  بل  بذلك،  اأميكا  تكتف  مل 

�رشكة  على  عقوبات  فر�س  وا�صنطن  اأعلنت   ،2019 متوز   22 ففي  االأمريكية.  العقوبات 

Zhuhai Zhenrong Co، وهي �رشكة طاقة تديرها الدولة »�صاركت عن علٍم يف �صفقة 
، وفًقا لوزارة اخلارجية االأميكية. كانت العقوبات 

(14(
مهمة ل�رشاء النفط اخلام من اإيران«

ا�صتهدفت  االإيراين. كما  النفط  ل�رشاء  ترامب �صد �رشكة �صينية  اإدارة  قبل  االأوىل من  هي 

اإدارة ترامب ما اأ�صمته �صبكة »النفط مقابل االإرهاب«، التي كانت تهّرب النفط اإىل �صوريا 

وال�صني ل�صالح »احلر�س الثوري االإيراين ماليًا«.

13- Ibid
14- Millions of Barrels of Iranian Oil Are Piled Up in China’s Ports, Bloomberg 
Website, 22 July 2019. www.bloomberg.com.
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اأدانت بكني العقوبات االأمريكية على ال�رشكات ال�صينية، وو�صفتها   ،2019 يف متوز 

باأنها »اخت�صا�س ق�صائي طويل الذراع«؛ وتعهدت بـ »حماية احلقوق وامل�صالح امل�رشوعة 

ل�رشكاتها«. 

اإيران حلفاءها موا�صلة �رشاء نفط طهران رغم ال�صغوط االأمريكية.  باملقابل، نا�صدت 

وقال نائب الرئي�س االإيراين، اإ�صحاق جهاجنيي، لدبلوما�صي �صيني كبي زائر، يف 29  متوز 

2019: »على الرغم من اأننا ندرك اأن دواًل �صديقة مثل ال�صني تواجه بع�س القيود، فاإننا 
.»

(15(
نتوقع اأن تكون اأكرث ن�صاًطا يف �رشاء النفط االإيراين

وتطبيقًا ال�صرتاتيجية »العقوبات الق�صوى«، اأعلنت وزارة اخلزانة االأمريكية، يف كانون 

مواطنني  و�صتة  �صينية،  �رشكات  خم�س  على  اإ�صافية  عقوبات  فر�س  عن   ،2019 االأول 

»كونكورد  �رشكة  املتحدة  الواليات  �صّنفت  اإيران.  من  النفط  با�صتياد  مّتهمني  �صينيني 

كو�صكو  الكربى،  ال�صينية  »ال�صحن  �رشكة  من  ووحدتني  املحدودة«،  ال�صينية  برتوليوم 

�صيب  اآند  �صيمان  )داليان)  تانكر  �صيبينغ  و«كو�صكو  املحدودة«،  )داليان)  تانكر  �صيبينغ 

ماجنمنت كو«. وعمدت اأي�صًا اإىل فر�س عقوبات على كبار امل�صوؤولني التنفيذيني يف هذه 

ال�رشكات. وتعليقًا على االأمر، قال وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو، خالل خطاب 

األقاه يف قّمة متحدون �صد اإيران النووية: »نحن نقول لل�صني وجميع الدول: اعلموا اأننا 

.
(16(

�صنعاقب كل انتهاك«

اإىل »الرتاجع  الت�صنيف«، ودعت الواليات املتحدة  من جهتها، نّددت »ال�صني بهذا 

عن العقوبات«؛ وقالت: »وا�صنطن تتجاهل احلقوق وامل�صالح امل�رشوعة جلميع االأطراف، 

ومتار�س العقوبات كما ت�صاء«. وقال املتحدث با�صم وزارة اخلارجية ال�صينية، كنغ �صوانغ، 

»اإنه يدو�س على القواعد االأ�صا�صية التي حتكم العالقات الدولية«.

ثالثًا : الم�صوّدة النهائية لل�صراكة اال�صتراتيجية االإيرانية

ت »امل�صوّدة النهائية لل�رشاكة اال�صرتاتيجية ال�صينية - االإيرانية«.   يف حزيران 2020، ن�رشرِ

واأثارت الوثيقة املكّونة من 18 �صفحةــ والتي جرى ت�رشيبها، ون�رشتها �صحيفة نيويورك 

15-  Ibid
16- Ibid
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العالقات  تعّمق   ال�صني  اأن  اإيران، من  البع�س يف  ــ خماوف  قليلة  درا�صات  تاميز ومراكز 

والعالقات  االت�صاالت  وتكنولوجيا  بالنفط  تتعلق  �رشية  �صفقات  خالل  من  اإيران،  مع 

الع�صكرية.

ويف اإطار املتابعة االإيرانية  لل�رشاكة مع ال�صني، التقى وزير اخلارجية االإيراين حممد جواد 

ظريف بنظيه وانغ يي يف بكني، يف 10 ت�رشين االأول 2020، وجرى مناق�صة ال�رشاكة بني 

 ،COVID-19 البلدين، واأمور اأخرى، كاحلفاظ على االتفاق النووي، والتعاون يف لقاح

املتحدة  الواليات  الطرفان  اأدان  كما   .
(17(

امل�صرتك االهتمام  ذات  الق�صايا  من  وغيها 

لفر�صها عقوبات على 18 م�رشفًا اإيرانيًا كبياً يف 8 ت�رشين االأول. 

ويف 27 اآذار 2021، وّقعت ال�صني واإيران الوثيقة، حيث رّد ظريف على االنتقادات 

العلنية لل�صفقة، موؤكداً اأن »الوثيقة مل تكن معاهدة، وال حتتوي على التزامات حمددة ب�صاأن 

اال�صتثمار اأو االأمن«. كما اأ�صار اإىل اأن »اجلي�س ال�صيني مل مُينح االإذن بدخول اإيران اأو اإقامة 

قواعد«.

ل�صفقة  ا�صتمراًرا  كانت  وال�صني،  اإيران  بني  االأخية  املفاو�صات  اأن  بالذكر  اجلدير 

�صابقة، »ال�رشاكة اال�صرتاتيجية ال�صاملة«، التي مت توقيعها يف كانون 2016.

وتعليقًا على االتفاقية، قال الرئي�س جو بايدن لل�صحفيني، يف  28  اآذار 2021،  اإنه كان 

»قلًقا« ب�صاأن ال�رشاكة النا�صئة بني اإيران وال�صني »ل�صنوات«. ويف اليوم التايل رّد عليه اأمني 

املجل�س االأعلى لالأمن القومي االإيراين، علي �صاخماين، بقوله اإن »بايدن كان حمًقا يف القلق«.

اأــ مقّدمة الوثيقة

تت�صّمن الوثيقة مقّدمة و9 مواد، اإ�صافة اإىل عدد من املالحق. ويف ما ياأتي الن�س احلريف 

للم�صوّدة:

با�صم  هنا  اإليهما  امل�صار  االإ�صالمية،  اإيران  وجمهورية  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  اإن 

17- Alex Yacoubian iran›s Increasing Reliance on China,United States Institute of Peace.
website,19 april 2021. www.iranprimer.usip.org
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�رشاكة  على  وحتافظان   ،
(18(

اآ�صيا يف  قدميتني  ح�صارتني  متّثالن  االتفاقية،  يف  »االأطراف« 

وثيقة يف جمموعة من املجاالت، بدًء من التجارة واالقت�صاد، و�صواًل اإىل ال�صيا�صة والثقافة 

يتبادالن  حيث  هامني،  ا�صرتاتيجيني  �رشيكني  البع�س  بع�صهما  الطرفان  ويعترب  واالأمن. 

وجهات النظر وامل�صالح العديدة يف العالقات الثنائية وال�صاحات املتعددة االأطراف.

جميع  وحق  التعددية،  واأهمية  الثقافية،  امل�صرتكة  بالقوا�صم  االعرتاف  خالل  ومن 

الدول يف ال�صيادة، والنموذج املحلي للتنمية، وتبادل املواقف فيما يتعلق بالق�صايا العاملية 

املختلفة، دفعت ال�صني واإيران عالقتهما اإىل امل�صتوى اال�صرتاتيجي، على اأ�صا�س العالقات 

املتبادلة القائمة على امل�صالح والنهج املربح للجانبني.

ونظًرا لعالقاتهما الدبلوما�صية العميقة والوديّة منذ عام 1971، واالأ�ص�س املنا�صبة للتعاون 

يف جماالت مثل البنية التحتية للطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، فاإن قيادتي الدولتني ملتزمتني 

.
(19(

ب�صدة بتو�صيع هذه العالقة الثنائية، ويدعوان اإىل خطط لتعزيز جميع العالقات

الثنائية  العالقات  يف  جديدة  �صفحة  �صتفتح  الطرفان،  بها  يثق  التي  الوثيقة،  هذه  اإن 

بني اإيران وال�صني كح�صارتني رائعتني يف اآ�صيا، و�صتكون مبثابة قفزة عمالقة نحو جت�صيد 

االإرادة امل�صرتكة التي عرّبت عنها القيادة العليا يف البلدين، لتعميق العالقات وتعزيز التعاون 

يف خمتلف املجاالت، يف اإطار مبادرة احلزام والطريق ]ال�صينية[.

البيان امل�صرتك االأويل  6، من  اإىل امل�صاعدة يف تفعيل املادة  ا  اأي�صً وتهدف هذه الوثيقة 

ال�صادر يف كانون الثاين 2016، ب�صاأن اإطالق ال�رشاكة اال�صرتاتيجية ال�صاملة بني البلدين. 

وهي توؤكد على �رشورة اإن�صاء االآليات وتوفي البنية التحتية االأ�صا�صية لتو�صيع التعاون يف 

اإطار روؤية مّدتها 25 عاًما.

ب ـــ مواد االتفاقية 

جاء يف م�صوّدة الوثيقة اأن الطرفني، اأي اإيران وال�صني، اتفقا على ما يلي:

18-  Farnaz Fassihi and Steven Lee Myers, Defying U.S., China and Iran Near Trade and 
Military Partnership, New York Times  News Paper Website, 27 March 2021.  www.nytimes.
com.
19- Ibid
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 ــ املادة الأوىل 

نهج  اأ�صا�س  على  بينهما،  اال�صرتاتيجية  بال�رشاكة  الطرفان  �صيدفع  االتفاق،  خالل  من 

مربح للجانبني، ويقوم على اأ�ص�س ثنائية واإقليمية وعاملية.

ــ املادة الثانية

الوثيقة،  اإطار هذه  الثنائي يف  للتعاون  املتاحة  الهائلة  القدرات  مع االأخذ يف االعتبار 

:
(20(

�صيتعاون الطرفان لتحقيق االأهداف التالية

1 ــ  تو�صيع العالقات التجارية واالقت�صادية الثنائية.

ـ  التفاعل الفعال بني موؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�س، وكذلك املناطق االقت�صادية  2ـ 

احلرة واخلا�صة.

3 ــ حت�صني الكفاءة يف قطاعات، مثل االقت�صاد والتكنولوجيا وال�صياحة.

4 ــ �رشاكة ا�صرتاتيجية يف املجاالت االقت�صادية املختلفة.

اإزالة  بهدف  امل�صرتك،  االقت�صادي  التعاون  الأو�صاع  والفعالة  امل�صتمرة  املراجعة  ـــ   5

العقبات ومواجهة التحديات

6 ـــ التن�صيق ودعم مواقف االآخرين يف الهيئات الدولية واملنظمات االإقليمية.

7 ــ  تعزيز اإنفاذ القوانني يف التعاون االأمني   الثنائي، مبا يف ذلك مكافحة االإرهاب.

8 ــ  التعاون يف املجاالت االأخرى.

 ــ املادة الثالثة: الأهداف الأ�سا�سية

عن  ف�صاًل  امل�صرتكة،  والقدرات  والفر�س  اال�صرتاتيجية،  الثنائية  ال�صيا�صات  مع و�صع 

التي  االأ�صا�صية  االأهداف  و�صياغة  تعداد  اىل  الطرفان  عمد  االعتبار،  يف  القائمة  احلقائق 

ت�صعى اإليها االتفاقية احلالية، يف امللحق رقم 1.

املادة الرابعة : اأ�س�س التعاون

لتو�صيع التعاون ال�صامل، �صيعمل الطرفان مًعا �صمن االإطار املحدد يف امللحق رقم 2.  

Ibid ــ-20
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:
(21(

وهذه بع�س املجاالت الرئي�صية التي ي�صملها هذا التعاون

النفط اخلام )االإنتاج والتحويل والتكرير والتو�صيل االآمن)  الطاقة، مبا يف ذلك  ـــ   1
والبرتوكيماويات، والطاقات املتجددة، والطاقة النووية املدنية.

2 ــــ الطرق ال�رشيعة، وال�صكك احلديدية، وال�صالت البحرية، مع دور اإيراين متزايد 
يف مبادرة احلزام والطريق.

3  ــ عالقات م�رشفية عالية امل�صتوى، مع الرتكيز على ا�صتخدام العمالت الوطنية جنًبا 
اإىل جنب، مع مكافحة حازمة لغ�صيل االأموال، وتوفي التمويل لالإرهاب واجلرمية املنّظمة.

وتبادل  والتكنولوجيا،  االأكادميية  العلمية  واملجاالت  ال�صياحة،  التعاون يف جمال  ــ   4
اخلربات يف تدريب القوى الب�رشية، والق�صاء على الفقر، وحت�صني �صبل العي�س العامة يف 

املناطق املتخّلفة.

 ـــ املادة اخلام�سة: اخلطوات التنفيذية:

املجاالت،  جميع  يف  ال�صامل  اال�صرتاتيجي  التعاون  تعزيز  على  الطرفان  �صيعمل 

املوؤ�ص�صات  لالأعمال بني  العادية  االأطر  امل�صرتكة، و�صمن  واملبادئ  امل�صالح  اأ�صا�س  على 

هذه  من   ،3 رقم  امللحق  يف  الواردة  اخلطوات  جميع  اتباع  خالل  من  االقت�صادية، 

.
(22(

الوثيقة

ـــ املادة ال�ساد�سة: الإ�رشاف والتنفيذ:

1 ـــ لالإ�رشاف املن�ّصق على تنفيذ حمتويات هذه الوثيقة، �صي�صع الطرفان اآلية، يتفق عليها 
كبار امل�صوؤولني واملفّو�صني الذين ميّثلون قيادتي البلدين.

�صيجري  ال�رشورة،  وعند  �صنوية.  اجتماعات  امل�صتوى  رفيعو  املمّثلون  �صيعقد  ــــ   2
امل�صوؤولون االآخرون ذوو ال�صلة، ات�صاالت ا�صت�صارية مع نظرائهم.

3 ـــ  �صتعمل وزارتا اخلارجية يف كال اجلانبني - مب�صاعدة املوؤ�ص�صات املعنية االأخرى 

21- Ibid
22- Ibid
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مثل وزارة التجارة ال�صينية ووزارة االقت�صاد االإيرانية - كهيئة ت�رشف على تنفيذ حمتويات 

وت�صليمها  دورية،  تقارير  اإ�صدار  عرب  العمل  بدء  عن  م�صوؤولة  و�صتكون  الوثيقة،  هذه 

لقيادتهما، �صمن جداول زمنية حمددة.

ـــ املادة ال�سابعة: التعاون يف دول الطرف الثالث:

ت�صجيع  الطرفني  على  يجب  والطريق،  احلزام  مبادرة  يف  امل�صرتكة  مل�صاحلهما  نظًرا 

العالقات الثنائية، والعالقات متعددة االأطراف، من خالل ال�صعي وراء خطط م�صرتكة يف 

.
(23(

دول اجلوار، اأو االأطراف الثالثة

 ـــ املادة الثامنة: رف�س ال�سغط اخلارجي:

متا�صيًا مع مبداأ التعددية، يعمل الطرفان على �صمان تنفيذ مواد هذه الوثيقة، يف مواجهة 

ال�صغط غي القانوين من اأطراف ثالثة.

ــ املادة التا�سعة: املحتويات النهائية:

1 ــ اأي مراجعة ملالحق هذه الوثيقة )كما هو مذكور يف املواد 3 و 4 و 5) م�رشوطة 

مبوافقة متبادلة. ويجب اإجراوؤها بعد التن�صيق والت�صاور املتبادل فقط.

2 ــ لت�صهيل تنفيذ اخلطط املتفق عليها ب�صكل متبادل، يحق للطرفني تقدمي اقرتاحات، 

اإذا لزم االأمر، الأغرا�س حت�صني وحتديث حمتوى االتفاقية. ويجب تقدمي تاأكيدات باأن مثل 

هذه اخلطوات لن توؤثر اأو تعرقل تنفيذ امل�صاريع اجلارية.

3 ــ ت�صكل املالحق املرفقة بهذه الوثيقة جزًءا ال يتجزاأ منها.

4 ــ هذه الوثيقة �صارية املفعول ملدة 25 عاًما، بدءاً من تاريخ التوقيع.

ال�صالحية  نف�س  لها  والفار�صية واالإجنليزية، وكلها  ال�صينية  بالن�صخ  متوفرة  الوثيقة  ــ   

.
(24(

القانونية. ويف حالة ن�صوء نزاع بني اجلانبني، ُت�صتخدم الن�صخة االإجنليزية كمرجع

23- Ibid
24- Ibid
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رابعًا : الت�صل�صل الزمني للعالقات االقت�صادية بين اإيران وال�صين

الثورة،  اإىل مرحلة ما قبل  تعود العالقات االقت�صادية والتجارية ما بني ال�صني واإيران 

حيث ا�صتوردت ال�صني يف العام 1974 اأواًل النفط من اإيران . ويف اأعقاب الثورة، دفعت 

االعتبارات العملية، واأهمها  احل�صار واحلرب مع العراق، اللذان ُفر�صا على طهران، اإىل 

توجهها نحو بكني، والتعاون معها يف املجاالت االقت�صادية والتجارية والع�صكرية، طاملا 

 .
(25(

مل  يت�صمن االأمر اأي تنازالت تخ�س ال�صيا�صات املحلية اأو اخلارجية

كانت ال�صني �رشيكًا خارجيًا مثاليًا الإيران،  على عدة اأ�صعدة، خ�صو�صًا النفطية منها؛ 

فهي مل يكن لها قط اأي طموحات اإقليمية يف اإيران، على عك�س العديد من القوى العظمى 

االأخرى، مثل رو�صيا وبريطانيا. ويف مراجعة للعالقات بني البلدين، نرى اأن بكني،  واإن 

زّودت اإيران بالتكنولوجيا الع�صكرية ب�صكل حمدود ن�صبيًا، حني امتنعت بقية دول العامل 

عن بيعها لطهران اأثناء احلرب وبعدها،  غي اأنها اأي�صًا فعلت ذلك مع العراق؛ اإ�صافة اإىل 

اأن مبيعاتها الع�صكرية لطهران بقيت على الدوام مقّيدة بال�صغوط واالإمالءات االأميكية، 

النفطية  واال�صتثمارات  الع�صكرية  ال�صفقات  من  العديد  وجتميد  اإلغاء  يف  جنحت  التي 

اإيران وال�صني،  التاريخي بني  التعاون  اإيران، كما �صُيظهر الحقًا  واالقت�صادية ال�صينية يف 

والذي �صنتناول ت�صل�صله الزمني، انطالقًا من اأهميته .

اأ ــ حقبة الثمانينات

 يف كانون الثاين1983،  وّقعت ال�صني واإيران اتفاقية جتارية بقيمة 500 مليون دوالر، 

اإيران  ال�صني  زّودت  ال�صفقة،  وبنتيجة هذه  املائة.  150 يف  بن�صبة  الثنائية  التجارة  زادت 

باإمدادات ع�صكرية، اأو معّدات مدنية ميكن حتويلها اإىل ا�صتخدام ع�صكري، مثل �صيارات 

اجليب وال�صاحنات. وعليه، اأ�صبحت طهران ال�رشيك التجاري االأول لل�صني يف ال�رشق 

املجهود  اإيران،  مع  ال�صينية  التجارية  الن�صاطات  غالبية  دعمت  كانت  حيث  االأو�صط، 

.
(26(

احلربي االإيراين �صد العراق يف اأوائل الثمانينيات

25- Michael WeisskopfChina Plays Both Sides In Persian Gulf War,  Washington Post News 
Paper Website, 13 Janury 1983. www.washingtonpost.com.
26- Ibid
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اإيران وال�صني اللجنة امل�صرتكة للتعاون  اأن�صاأت  اآذار،    3 1985، وحتديداً يف  العام  يف 

يف جماالت: االقت�صاد، والتجارة، والعلوم، والتكنولوجيا، وذلك بغية التعاون يف جماالت 

الطاقة، واالآالت، والنقل، ومواد البناء والتعدين واملواد الكيميائية واملعادن غي احلديدية.

ب ـــ حقبة الت�صعينيات

بني العامني 1992 و1998، تراوحت  قيمة التجارة الثنائية بني 437 و 1.2 مليار دوالر. 

خالل هذه الفرتة، ازداد التعاون يف جمال الطاقة بني البلدين ب�صكل مّطرد، حيث كانت 

دخلت ال�صني اآنذاك فرتة الت�صنيع ال�رشيع والنمو ال�صكاين.

جتاوزت  اأن  بعد  للنفط،  �صافيا  م�صتورداً  بكني  اأ�صبحت   ،1993 االأول  كانون  يف 

مليون   2.90 1993 حوايل  العام  اأنتجت يف  فبينما  االإنتاج؛  املحلي  اال�صتهالك  معدالت 

برميل، ا�صتهلكت باملقابل ما يقرب من 2.99 مليون برميل يومًيا. اأّدى الت�صنيع املت�صارع 

يومًيا، يف عام  برميل  مليون   2.33 للنفط، من  ال�صني  ا�صتهالك  زيادة  اإىل  الت�صعينيات  يف 

1990،  اإىل 4.69 مليون برميل يومًيا، بحلول عام 2000.  ثم بداأت ال�صني بعدها تدريجًيا 
.

(27(
يف �رشاء النفط من االأ�صواق غي امل�صتغلة يف ال�رشق االأو�صط وجنوب �رشق اآ�صيا

ـ ال�صليبية،  يف 5 اآب 1995،  اأقّرت اإدارة الرئي�س بيل كلينتون قانون العقوبات االإيرانيةـ 

الذي فر�س عقوبات �صارمة على ال�رشكات التي وجدت اأنها ت�صتثمر اأكرث من 20 مليون 

دوالر �صنويًا يف �صناعة النفط والغاز االإيرانية. كان للعقوبات اآثار متوا�صعة ق�صية املدى 

اإذ تاأخرت العقود يف حقول النفط والغاز االإيرانية، واأّجلت   .
(28(

على االقت�صاد االإيراين

العديد من ال�رشكات االأجنبية اأي ا�صتثمارات جديدة يف طهران. وانطالقًا من هذا االأمر، 

كان على �رشكة النفط الوطنية االإيرانية )NIOC) تقدمي حوافز اأكرب للتفاو�س على عقود 

حمددة االأجل لالإمدادات التي كانت ملتزمة �صابًقا بال�رشكات االأمريكية.

يف اأيلول 1995،  وّقعت ال�صني عقًدا ع�صكريًا �صاماًل لبيع طائرات مقاتلة و�صفن حربية 

والتدريب  االإلكرتونية  واملعدات  وال�صواريخ،  املدّرعة،  املركبات  من  متنوعة  وجمموعة 

27- John S. Park and Cameron Glenn, Iran and China, United States Institute of Peace Web-
site, October 11, 2010, www.iranprimer.usip.org
28- Ibid
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الع�صكري الإيران. مت جتميد هذه ال�صفقة يف نهاية املطاف، بعد موافقة بكني على وقف 

بيع ال�صواريخ لطهران، ب�صبب ال�صغوط االأميكية .

وبالرغم من ذلك، مل جتّمد ال�صني م�صرتياتها وا�صتثماراتها النفطية يف اإيران، اإذ وّقعت 

. كان هذا اأول ا�صتثمار لبكني 
(29(

اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز يف كانون الثاين 1997 

مبليارات  تطوير  م�صاريع  االتفاقية  اأقامت  وقد  باإيران.  املحلية  والغاز  النفط  �صناعة  يف 

.
(30(

الدوالرات يف حقل غاز جنوب فار�س وحقل اأزاديجان النفطي

للواليات  زميني،  جيان  ال�صيني  الرئي�س  اأكد  املتحدة،  الواليات  لتطمني  حماولة  ويف 

املتحدة، يف ت�رشين االأول من العام ذاته، اأن »ال�صني لن تنقل �صواريخ كروز اأو تكنولوجيا 

اإ�صافية م�صادة لل�صفن اإىل اإيران، ولن ت�صاعد يف برنامج االإنتاج املحلي«.

ج ــ حقبة االألفّية 

 يف كانون الثاين من العام 2000،  وّقعت �رشكة »النفط الوطنية« االإيرانية، عقداً بقيمة 

بئراً   19 �صي) حلفر  بي  اإن  )�صي  ال�صينية«  الوطنية  »البرتول  �رشكة  مع  مليون دوالر،   85
نفطية جديدة يف جنوب اإيران.

�رشكة  مع  دوالر،  مليار   20 بقيمة  اتفاقية  اإىل  طهران  تو�صلت   ،2004 اآذار   18 ويف 

Zhuhai Zhenrong« اململوكة للدولة ال�صينية، ل�رشاء اأكرث من 110 ماليني طن من الغاز 
فت هذه ال�صفقة، حينها، باأنها اأكرب  الطبيعي امل�صال، من اإيران، على مدى 25 عاًما. وو�صرِ

 .
(31(

عملية �رشاء فردية للغاز الطبيعي يف العامل

يف تلك املرحلة، رّكزت ال�صني على االبتعاد عن حرق الفحم، وحتولت اإىل ا�صتخدام 

م�صارعة  اإىل  اأدى  ما  وهذا  املحلية.   الطاقة  من  احتياجاتها  لتلبية  نظيف،  طبيعي  غاز 

ال�رشكات ال�صينية اإىل �رشاء احتياطيات الغاز االإيرانية ال�صخمة - 15 يف املائة من اإجمايل 

29- Jeffrey J. SchottThe Iran and Libya Sanctions Act of 1996: Results to Date, Peterson 
Institute for International Economics (PIIE) Website, July 23 1997. www.piie.com.
30- Ibid
31- Manochehr Dorraj and Carrie L. Currier, Lubricated With Oil: Iran-China Relations in 
a Changing World, Middle East Policy Council Website, Volume 15, Summmer 2008, No 2. 
www.mepc.org.
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املعرو�س العاملي - لال�صتفادة من احتياجات الطاقة املتزايدة لبكني.

، على �صفقة اإ�صافية 
(32(

يف ت�رشين االأول من العام ذاته )2004)،  اتفقت اإيران وال�صني

لالإمدادات  امل�صال  الطبيعي  الغاز  من  مليون طن   250 الإ�صافة  دوالر،  مليار   100 بقيمة 

�صفقة  »�صينوبك«  �رشكة  وّقعت   ،2006 العام  ويف  عاًما.   25 مدى  على  لل�صني  املحلية 

لتطوير حقل يادافاران النفطية؛ غي اأن »�صينوبك« اأوقفت املرحلة الثانية من امل�رشوع يف 

اأيار 2019، بينما اأعادت الدولتان فتح مفاو�صات الإعادة تفعيل العقد.

يف  كانون االأول 2007،  وّقعت »�رشكة �صينوبك ال�صينية« �صفقة بقيمة 2 مليار دوالر، 

لتطوير 137 بئراً، يف حقل نفط يادافاران يف غرب اإيران. يتكّون امل�رشوع من مرحلتني؛ 

االأوىل، على مدى اأربع �صنوات، الإنتاج 85 األف برميل يف اليوم. والثانية، ت�صمل ال�صنوات 

.
(33(

الثالث التالية، الإنتاج 100 األف برميل ا�صايف يف اليوم

27.8 مليار دوالر، يف عام  الثنائية من  2009- 2008: انخف�صت التجارة  بني عامي 

2008، اإىل 21.2 مليار دوالر، يف عام 2009.  كذلك انخف�صت التجارة العاملية ب�صكل 
عام يف عام 2009، ب�صبب تداعيات االأزمة االقت�صادية العاملية مع انخفا�س الطلب العاملي 

.
(34(

على النفط

د ــ حقبة العقوبات الدولية على اإيران 

على  العقوبات  �صّدد  الذي   ،1929 القرار  االأمن  اأ�صدر جمل�س   ،2010 9 حزيران  يف 

اإيران ب�صبب ملفها النووي. تاله يف 24 حزيران، تبّني الواليات املتحدة قانون العقوبات 

واملحا�صبة و�صحب اال�صتثمارات االإيرانية ال�صامل، الذي ا�صتهدف ال�رشكات التي ت�صتثمر 

�صت عقوبات على  فررِ اإىل طهران. كما  املكّرر  النفط  تبيع  اأو  االإيراين،  الطاقة  قطاع  يف 

البنوك االأجنبية التي تتعامل مع اإيران.

ويف ت�رشين االأول  من العام ذاته، اأ�صدرت احلكومة ال�صينية تعليمات لل�رشكات بتقلي�س 

م�صاريع تطوير الطاقة يف اإيران، بعد العقوبات االأميكية، واالتفاق مع اإدارة اأوباما بعدم 

32 - Ibid
33 - Ibid
34 - Ibid
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عدم  على  املتحدة  الواليات  وافقت  باملقابل،  م�صتقبلية.  اإيرانية  ا�صتثمارية  م�صاريع  تنفيذ 

.
(35(

فر�س عقوبات على اال�صتثمارات ال�صينية ال�صابقة

مليار   21.2 من  كبي،  ب�صكل  الثنائية  التجارة  زادت   ،2009-2011 االأعوام  خالل 

، يف عام 2011. كما زادت العقوبات 
(36(

دوالر، يف عام 2009،  اإىل 45.10 مليار دوالر

من  الغربية  ال�رشكات  ان�صحاب  مع  ال�صينية،  الواردات  على  اإيران  اعتماد  من  امل�صددة 

�صناعة النفط والغاز االإيرانية. ونتيجة لذلك، تفّوقت بكني على االحتاد االأوروبي كاأكرب 

.
(37(

م�صرٍت للنفط االإيراين

 »CNPC« ويف 14 كانون الثاين 2011، وّقعت �رشكة »النفط الوطنية االإيرانية« و�رشكة

ال�صينية، عقًدا مّدته 12 عاًما، بقيمة 1.76 مليار دوالر، لتطوير حقل نفط �صمال اأزاديجان 

�رشكة  فيها  تقوم  التي  ال�رشاء،  اإعادة  خطة  اإىل  االتفاقية  ا�صتندت  وقد  اإيران.  غرب  يف 

الوطنية  النفط  �رشكة  اإىل  العمليات  ت�صليم  ثم  احلقل  بتطوير  ال�صينية«  الوطنية  »البرتول 

اإنتاج النفط والغاز حتى يتم �صداد العقد. قام  االإيرانية )NIOC)، وتلّقي مدفوعات من 

العقد على توقعات ت�صمل اأن ت�صل طاقة اإنتاج اخلام اإىل 75 األف برميل يف اليوم، يف اأول 

2016، بداأت �رشكة البرتول الوطنية ال�صينية االإنتاج يف  48 �صهًرا من التطوير. ويف عام 
.

(38(
احلقل، والذي ي�صخ ما يقدر بـ 80 األف برميل يف اليوم

ويف العام 2011 اأي�صًا )9 اآذار )، افتتحت �رشكة النفط الوطنية االإيرانية )NIOC) مكتبًا 

10 حزيران، وّقعت �رشكة  الطاقة يف طهران. ويف  يف بكني جلذب اال�صتثمار يف قطاع 

4.7 مليار دوالر، مع �رشكة »النفط الوطنية االإيرانية« لتطوير حقل  CNPC عقًدا بقيمة 
غاز جنوب بار�س االإيراين، وهو اأكرب حقل غاز طبيعي يف ال�رشق االأو�صط.

ويف 21 ت�رشين الثاين، من العام ذاته اأي�صًا، افتتحت اإيران اأول مركز للتجارة اخلارجية 

35- Reuters Staff, UPDATE 1-China's CNPC signs deal for Iran oilfield, Reuters Website, 
January 14, 2009.www.reuters.com
36- Iran opens first overseas commerce center, Tehran Times News Paper Website, Novem-
ber 21, 2009. www.tehrantimes.com.
37 
38-  Chen Aizhu, CNPC suspends investment in Iran's South Pars after U.S. pressure: sourc-
es, Reuters Website, December  12, 2018.www.reuters.com
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لتب�صيط امل�صاريع اال�صتثمارية امل�صرتكة بني ال�رشكات االإيرانية وال�صينية.  لها يف �صنغهاي 

ويف كانون االأول، تفّوقت ال�صني على االحتاد االأوروبي كاأكرب �رشيك جتاري الإيران، بعد 

اأن ارتفعت التجارة الثنائية اإىل 36.5 مليار دوالر، يف وقٍت  كان يبلغ حجم التجارة حوايل 

14.4 مليار دوالر، قبل ثالث �صنوات فقط. وقد �صّكل النفط اخلام ما يقرب من 80 يف 
املائة من اإجمايل ال�صادرات االإيرانية اإىل ال�صني.

بني عامي 2011 ــ 2012: انخف�صت التجارة الثنائية من 45.1 مليار دوالر، يف العام 

من  العديد  ان�صحبت  ذلك،  اإىل  اإ�صافة   .2012 العام  يف  دوالر،  مليار   36.5 اإىل   ،2011
ال�رشكات ال�صينية من العقود، ب�صبب عقوبات الواليات املتحدة، واالأمم املتحدة واالحتاد 

.
(39(

االأوروبي، على اإيران

ويف اأيلول 2012، اأرجاأت �رشكة البرتول الوطنية ال�صينية )CNPC) م�رشوع التنقيب 

ال�رشكة  اإىل حتذير  اإيران  االأمر  دفع هذا  وقد  النفطية.  اجلنوبي  بار�س  النفط يف حقل  عن 

لت�رشيع التطوير اأو خ�صارة العقد. كما اأوقفت �رشكة »�صينوبك ال�صينية« املرحلة الثانية من 

عقد تطوير عام 2007،  يف حقل يادافاران النفطية، بعد �صغوط من الواليات املتحدة.

مبوازاة ذلك، وّقعت »�رشكة �صينوبك ال�صينية« اتفاقًا مع اإيران ال�صتياد 90 األف برميل 

يوميًا اإ�صافية من املكثفات. كذلك وا�صلت ال�صني ا�صتياد النفط االإيراين على الرغم من 

تراجع م�رشوعات اال�صتثمار ال�صينية يف جمال الطاقة يف اإيران، ب�صبب التهديد بالعقوبات 

االأمريكية.

ويف كانون الثاين 2012،  تبّنى »االحتاد االأوروبي« جمموعة من العقوبات امل�صتهدفة 

التي حظرت ا�صتياد و�رشاء ونقل النفط اخلام االإيراين وم�صاريع البرتول. كما وافق على 

جتميد اأ�صول البنك املركزي االإيراين يف االحتاد االأوروبي، الذي ا�صتوردت دوله 20 يف 

املائة من النفط االإيراين يف ذلك الوقت.

خالل العامني 2014-2013،  زادت التجارة الثنائية من 39.4 مليار دوالر، يف عام 

2013، اإىل 51.8 مليار دوالر، يف عام 2014، ب�صبب االإعفاءات من العقوبات االأمريكية، 

39-  EU Iran sanctions: Ministers adopt Iran oil imports ban, BBC Website, 23 January 2012. 
www.bbc.com.
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.
(40(

مما اأدى اإىل ارتفاع واردات النفط ال�صينية

ويف 24 ت�رشين الثاين 2014، وّقعت اإيران و�صت قوى عاملية - ال�صني وبريطانيا وفرن�صا 

واأملانيا ورو�صيا والواليات املتحدة - �صفقة يف جنيف. وقد اأفرجت مبوجبها عن مبيعات 

نفط اإيرانية بقيمة 4.2 مليار دوالر، من ح�صابات جممدة. وباملقابل، التزمت طهران بكبح 

.
(41(

برناجمها النووي. كما حّد االتفاق من  �صادرات النفط االإيرانية اإىل مليون برميل يوميًا

�صتة  مدتها  العقوبات  من  اإعفاءات  املتحدة  الواليات  منحت  الثاين،  ت�رشين   29 ويف 

بخف�س  التزامها  مقابل  اأخرى،  ودول  اجلنوبية  وكوريا  والهند  ال�صني  من  لكٍل  اأ�صهر، 

م�صرتياتها من النفط االإيراين.

51.8 مليار دوالر، يف  اأي�صًا، انخف�صت التجارة الثنائية من  بني عامي 2014-2015 

احلاد يف  الرتاجع  فهو  ال�صبب  اأما   .2016 العام  مليار دوالر، يف   31.2 اإىل   ،2014 العام 

.
(42(

اأ�صعار النفط العاملية

هـ ـــ حقبة االن�صحاب من االتفاق النووي:

يف 14 متوز 2015، تو�صلت اإيران والقوى العاملية ال�صت املعروفة جمتمعة با�صم جمموعة 

1 + 5، اإىل اتفاق تاريخي وافقت فيه اإيران على كبح برناجمها النووي واإتاحة الو�صول اإىل 
املفت�صني مقابل تخفيف العقوبات. دخلت االتفاقية، املعروفة ر�صمًيا با�صم »خطة العمل 

ال�صاملة امل�صرتكة«، حّيز التنفيذ يف كانون الثاين 2016.

يف 8 اأيار 2018،   اأعلن الرئي�س ترامب ان�صحاب الواليات املتحدة من »خطة العمل 

على  عزمها  اإيران  اأعلنت  فيما  اإيران.  على  العقوبات  فر�س  واإعادة  امل�صرتكة«  ال�صاملة 

اال�صتمرار يف ال�صفقة اإذا كان من املمكن �صمان فوائدها االقت�صادية. بينما قالت ال�صني 

ورو�صيا »اإنهما تعتزمان مراعاة خطة العمل ال�صاملة امل�صرتكة وموا�صلة التجارة مع اإيران«.

40-  Iran seals nuclear deal with west in return for sanctions relief, The Guardian Website,  24 
November 2013. www.theguardian.com.
41- Ibid
42- Timothy Gardner,U.S. extends Iran oil sanctions waivers to China, India, South Korea, 
Reuters Website, 29 November 2013. www.reuters.com
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منحت اإدارة ترامب اإعفاءات موقتة لل�صني، ال�صتياد 360 األف برميل يومًيا من النفط 

االإيراين، اأي ن�صف املتو�صط   اليومي منذ كانون الثاين 2016. 

ويف 12  كانون االأول 2018،  عّلقت �رشكة CNPC ال�صينية، عملياتها يف حقل غاز 

بار�س اجلنوبي االإيراين، بعد �صغوط من الواليات املتحدة. لكن باملقابل، عر�صت �رشكة 

»�صينوبك ال�صينية«، على طهران، خطة ا�صتثمارية بقيمة 3 مليارات دوالر لتطوير حقل 

.
يادافاران النفطي، يف كانون الثاين 2019)43)

حماولة  يف  العقوبات،  من  االإعفاءات  انتهاء  ترامب  اإدارة  اأعلنت   ،2019 اأيار   2 ويف 

»خلف�س �صادرات النفط االإيرانية اإىل ال�صفر«.  

اأركان القوات  اإيران يف عهد ترامب، �صافر رئي�س  ومع ت�صاعد حّدة العقوبات على 

امل�صلحة االإيرانية اللواء حممد باقري، يف 11 اأيلول 2019،  اإىل ال�صني، الأول مرة منذ 40 

عامًا. وهو عقد اجتماعات مع كبار امل�صوؤولني الع�صكريني وال�صيا�صيني ال�صينيني لبحث 

بحرية  مناورة  اإجراء  »عن  باقري  اأعلن  الزيارة،  ختام  البلدين. ويف  بني  االأمني    التعاون 

م�صرتكة مع ال�صني يف خليج عمان«؛ ولكنه مل يحدد جدواًل زمنيًا.

ال�صينية«  �صينوبك  »�رشكة  اأن  طهران  اأعلنت  ذاته،   العام  من  االأول   ت�رشين   6 ويف 

النفطي.  اجلنوبي  بار�س  حقل  لتطوير  دوالر  مليارات   5 قيمتها  �صفقة  من  ان�صحبت 

وكانت »�رشكة توتال الفرن�صية« قد ان�صحبت �صابًقا من العقد يف 2018، بعد اإعادة فر�س 

العقوبات االأمريكية على �صناعة النفط والغاز االإيرانية. وقال وزير النفط بيجان زجننه اإن 

.
(44(

»�رشكة برتوبار�س املحلية �صتتوىل العقد«

يف 21 ت�رشين االأول 2019، زار املبعوث ال�صيني اخلا�س لل�رشق االأو�صط، ت�صاي جون، 

اإيران مع وفد ملناق�صة التطورات االإقليمية. وقد دعا م�صوؤولون اإيرانيون بكني اإىل »لعب 

دور اأكرث بروزاً يف ال�رشق االأو�صط »، و�صّلطوا ال�صوء على »اإجنازات اإيران و�صوريا وحزب 

اهلل اللبناين يف تغيي ميزان القوى يف املنطقة«.

43-  Chen Aizhu ,CNPC suspends investment in Iran's South Pars after U.S. pressure: sourc-
es, Reuters Website, 12 December 2018. www.reuters.com
44- Ibid
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ملناق�صة  اجتماعًا م�صرتكًا يف بكني  اإيران وال�صني  2019، عقدت  االأول  1 كانون  يف 

لل�صوؤون  االإيراين  نائب وزير اخلارجية  امل�صرتكة. وح�رش االجتماع  ال�صاملة  العمل  خطة 

الطرفان  و�صّدد  �صو.  ت�صاو  ما  ال�صيني  اخلارجية  وزير  ونائب  عراقجي،  عبا�س  ال�صيا�صية 

على �رشورة توثيق العالقات االقت�صادية بني البلدين. وقال عراقجي »مت العثور على طرق 

، ونحن نعود اإىل حالة اقت�صادية م�صتقرة يف عالقاتنا مع ال�صني، لكننا بحاجة 
(45(

جديدة

اإىل اإزالة العقبات ورفع م�صتوى العالقات االقت�صادية املتبادلة«.

اال�صرتاتيجية  »ال�رشاكة  التفاقية  النهائية  »امل�صودة  ت�رشيب  مت   ،2020 حزيران  يف 

االإيرانية«  مع ال�صني، والتي يبلغ اأمدها 25 عاًما. 

.
وبعد عام واحد، وّقعت اإيران وال�صني اتفاقية ال�رشاكة يف 27 اآذار 2021)46)

اال�صتنتاجات

 يحّد اتفاق ال�رشاكة ال�صيني- االإيراين، عمليًا، من تاأثي ا�صرتاتيجية العقوبات الق�صوى 

التي فر�صتها اإدارة الرئي�س االأميكي ال�صابق دونالد ترامب على اإيران، الأنه مينح طهران 

اآفاقًا اقت�صادية وا�صعة، و�صيح�ّصن من مكانتها التفاو�صية يف املفاو�صات النووية اجلارية مع 

الواليات املتحدة، للعودة اإىل االتفاق النووي.

واالأهم اأن االتفاق ال�صيني ــ االإيراين يوؤ�رش على ف�صل ا�صرتاتيجية »ال�صغوط الق�صوى« 

التي اعتمدتها اإدارة ترامب �صد اإيران، على اعتبار اأن هذا االتفاق منح طهران الكثي من 

االآفاق االقت�صادية التي �صتمّكنها من جتاوز تاأثيات العقوبات االأميكية.

وعليه، لي�س من املبالغة القول باأن ا�صرتاتيجية ترامب انتهت، بتمكني اإيران من ت�صدير 

نفطها اإىل ال�صني مقابل ا�صتثمارات �صينية وتعاون اأمني، كما تن�س وثيقة التعاون. كما اأن 

45- Mohsen Shariatinia Tehran welcomes China’s presence in Middle East,Al-monitor Web-
site,8 November 2019. www.al-monitor.com.

46- Ibid
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االتفاقية بني طهران وبكني تقّل�س من قدرة اإدارة بايدن على عزل اإيران، التي تبدو يف غي 

عجلة من اأمرها للعودة اإىل االتفاق النووي. 

ا�صرتاتيجيًا الإ�رشائيل، ميكن  واأكرث من ذلك، ُيعّد »االتفاق ال�صيني- االإيراين »تهديداً 

درا�صات  »مركز  رئي�س  �صفطان،  دان  عنه  عرّب  ما  وهو  وجودي«.  تهديد  اإىل  يتطور  اأن 

االأمن القومي«، التابع جلامعة حيفا، الذي اأو�صح اأنه »يف حال ا�صتنفدت ال�صني واإيران 

كل الطاقة الكامنة يف اتفاق التعاون، فاإن هذا التطور ميكن اأن يحّول ال�رشق االأو�صط اإىل 

»�صاحة حرب باردة بني القوى العظمى، ب�صكل ميّثل تهديداً على اإ�رشائيل«.

ال�صيني-  االتفاق  من  اأكرث  للقلق  »اإ�رشائيل«  يدفع  ما  فاإن  ذلك،  عن  بعيداً  ولي�س   

االإيراين، حقيقة، هو اأنه ين�س على تعاون اجلانبني يف جماالت ع�صكرية وا�صرتاتيجية، ومن 

�صمنها تدريبات ومناورات م�صرتكة، واأبحاث وتطوير و�صائل قتالية، وتبادل معلومات 

ا�صتخبارية وغيها.
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الجداول الملحقة بالدرا�صة

Source: U.N. Comtrade

Source: U.N. Comtrade 
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Source: The Observatory of Economic Complexity

Source: The Observatory of Economic Complexity
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Source: The Observatory of Economic Complexity
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نيوم: اأّول م�ستعمرة اإ�سرائيلية

في العالم العربي

❋
د. علي دربج

المقّدمة

على الرغم من التحديات ال�سيا�سية واملالية احلادة، وتوليّ اإدارة جديدة مقاليد ال�سلطة 

يف اأمريكا، وت�ساعد جائحة كورونا وما تركته من اأثر اقت�سادي �سلبي على ال�سعودية، 

ف�ساًل عن فتح ملف مقتل اخلا�سقجي من جديد وحتميل بن �سلمان م�سوؤولية هذه اجلرمية، 

ل  مل يتغري الواقع باأن »نيوم« ال تزال مركزية يف روؤية ول العهد حممد بن �سلمان لتحويّ

ال�سعودية »2030«. 

2021 ، م�رشوع مدينة مليونية، با�سم »ذا الين«،  اأطلق بن �سلمان،  يف �سباط  وقد 

ـ وت�سم جمتمعات  وهي تقع �سمن مدينة »نيوم«، والتي قال »اإنها �ستكون �سديقة للبيئة«ـ 

زة ومرتبطة بالذكاء اال�سطناعي، كدليل على اأن بن �سلمان ما�ٍض، وباإ�رشار،  اداركية معزيّ

 بالرغم من التعرث الذي واجهته. 
(1(

على تنفيذ خططه فيما يتعلق بـ»نيوم«،

االلتحاق  ال�سطور، يف  تاريخ كتابة هذه  يزال يرتيث، حتى  �سلمان ال  بن  واإذا كان 

بقطار التطبيع مع كيان االحتالل يف فل�سطني الأ�سباب تتعلق مبوقع ال�سعودية املعنوي وما 

1 ــ انهيار اأ�سعار النفط ال يعرقل خطط مدينة نيوم امل�ستقبلية، موقع جملة العرب ال�سعودية، 17 اآب 2020 
https://alarab.co.uk

❋ باحث يف الق�سايا االإقليمية واأ�ستاذ جامعي.
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له من مرجعية للكثري من امل�سلمني، فاإن اال�ستثمارات االأجنبية التي يراهن عليها بن  ت�سكيّ

�سلمان لنجاح روؤيته، �ستدفعه للعمل وفق ا�سرتاتيجية التطبيع ال�رشي اجلار منذ عقود بني 

ل بالتال مدخاًل لتغلغل ال�رشكات االإ�رشائيلية، وا�ستغالل  »اإ�رشائيل« وال�سعودية؛ و�سي�سكيّ

حاجة بن �سلمان لهذه اال�ستثمارات، خ�سو�سًا على ال�سعيد التكنولوجي )التي �ستتميز 

بها مدينة نيوم)؛ وهو ما بداأ بالتحقق من خالل اإعالن العديد من ال�رشكات االإ�رشائيلية عن 

  .
(2(

رغبتها يف العمل وامل�ساهمة يف اإجناز هذه املدينة الرائدة

اأواًل: دالالت لقاء بن �سلمان ــ نتنياهو في »نيوم«

حتى قبل اأن يجف حرب حم�رش اللقاء ال�رشي الذي جمع  يف 27 ت�رشين الثاين 2020 كاًل 

العهد  ول  كوهني،  يو�سي  املو�ساد  مدير  نتنياهو،  بنيامني  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ض  من: 

ال�سعودي االأمري حممد بن �سلمان، ووزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو، يف مدينة نيوم 

والتطوير يف  البحث  منظمة  رئي�ض  اغتيال  اأتى  االأحمر،  البحر  على  ال�ساحلية  ال�سعودية 

وزارة الدفاع االإيرانية، حم�سن فخري زادة، لي�سبيّ الزيت على النار يف منطقة تنتظر �رشارة 

االنفجار، وليطرح عدداً من االأ�سئلة حول �رشيّ اختيار هذه املدينة التي �سجيّ با�سمها العامل 

حتى قبل اأن تظهر اإىل حييّز الوجود، وموقعها يف م�سرية التطبيع النا�سطة،  وحجم النفوذ 

االإ�رشائيلي املتوقع يف هذه املدينة، والذي بداأت تبا�سريه تلوح يف االأفق حتى قبل اأن تولد، 

ومن املرجح اأن يتمدد ب�سكل كبري! 

ـ التي مل تتك�سف بعد دوافعها،  واإن كان االأمر ال  يف الواقع، ال ميكن ف�سل الزيارة 

يحتاج اإىل التنبوؤ باأن اإيران كانت احلا�رش االأبرز ـــ ورمزية املكان واالإ�سارات التي حملها 

االجتماع عن اأهدافها احلقيقية .

�أواًل: وفًقا للرواية الر�سمية للزيارة، اأن نتنياهو �سافر اإىل ال�سعودية على منت طائرة خا�سة 

ميلكها رجل اأعمال اإ�رشائيلي .

ة االمريكية، 27 ت�رشين  موؤيد للتطبيع.. وامللك يرف�ض، موقع قناة احلريّ �سلمان  بن  اإ�رشائيلية: حممد  ــ م�سادر   2
https://www.alhurra.com      . 2020 الثاين
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ثانياً: ال ميكن املرور مرور الكرام على عبارة )رجل اأعمال)، دون ا�ستبعاد فر�سية اأن 

عالقته بهكذا اجتماع بالغ االأهمية ، و�سفته و�سائل اإعالم اإ�رشائيلية باإنه »بريق من التاريخ 

ي�سطع«، لي�ست  مقت�رشة على م�ساألة و�سع طائرة بت�رشف نتنياهو؛ بل ال ي�ستبعد اأن يكون 

من امل�ساهمني يف ترتيبه، خ�سو�سًا واأن العالقات التجارية ال�رشية بني اململكة وتل اأبيب، 

رجال  من  غالبًا  ابوها  عريّ كان  ال�سيا�سي،  التوا�سل  و�سبقت  كبرية  اأ�سواطًا  قطعت  والتي 

االأعمال بالدرجة االأوىل ، وزياراتهم اإىل ال�سعودية )واإن بجوازات �سفر غربية واأجنبية) 

.
(3(

قائمة على قدٍم و�ساق

متها  مقديّ اخلليجية، ويف  العوا�سم  من  عملي  اعرتاف  �سياق  ياأتي يف  فهو  االأهم،  اأما 

الريا�ض واأبو ظبي، بفوائد الروابط االأمنية والتكنولوجية واالقت�سادية مع »اإ�رشائيل« القوية 

)ال�سيا�سية  االأمريكية  املوافقة  ب�سبب  بل  مل�سلحتهم،  فقط  لي�ض   - التي ال ميكن جتاوزها 

وكرا�سيهم،  اخلليج  م�سيخات  حكام  دعائم  لتثبيت  جتلبها  التي  والع�سكرية)  واالأمنية 

لهم ول العهد بن �سلمان، اإ�سافة اإىل مواجهة اإيران ،الهاج�ض االأكرب لهذه الدول. واأويّ

اأ ــ مراعاة الم�سالح االإ�سرائيلية وانطالق »نيوم«

ا�ستناداً اإىل عالقة »ال�سييّد والعبد« بني اأمريكا وال�سعودية، واملحكومة بامل�سلحة االإ�رشائيلية 

ل مراعاة امل�سالح االإ�رشائيلية عاماًل  التي تتقدم على اأي اعتبار اآخر، من الطبيعي اأن ت�سكيّ

وبالتحديد  ال�سعودي،  امللكي  النظام  مب�ستقبل  املتعلق  امل�رشوع،  هذا  انطالقة  يف  حا�سمًا 

ي امل�ساعدة )االأمريكية) بدون دعم  حكم MBS، الذي من امل�سكوك فيه اأن ي�ستمر يف تلقيّ

»اأيباك« )جمموعة ال�سغط الرئي�سية املوؤيدة الإ�رشائيل) واملنظمات اليهودية، بح�سب اإيران 

ن�سع  ذاتها  اخلانة  ويف  االإ�رشائيلي.  القومي  االأمن  جمل�ض  لرئي�ض  ال�سابق  النائب  لريمان، 

تفعل  اأن  اأنه ميكن الإ�رشائيل  يعتقدون  اإن »عرب اخلليج عموًما  اإ�رشائيلي  قول دبلوما�سي 

.
(((

ال�سحر«

3 ــ االإعالم االإ�رشائيلي: نتنياهو التقى حممد بن �سلمان يف ال�سعودية، موقع قناة رو�سيا اليوم، 23 ت�رشين الثاين2020 
https://arabic.rt.com

ال�سعودية ودول اخلليج ..ليربمان: كل من ربط م�سريه بنا خ�رش، موقع قناة امليادين  ــ دعا لت�سوية �ساملة مع   (
https://www.almayadeen.net        . 2017 االخبارية، 22 حزيران
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ب ـ اإلزامية موافقة »اإ�سرائيل« على »نيوم«

ما يدعم ا�ستنتاجنا باأن »اإ�رشائيل« �ستكون مبثابة الركيزة االأ�سا�سية يف قيام املدينة الذكية، 

الأنه  الغا�سب،  الكيان  موافقة  على  احل�سول  دون  امل�رشوع  هذا  يتم  اأن  ميكن  ال  اأنه  هو 

]يف  النقب  اإلزاميًا �سحراء  يعرب  اأن  بال�سعودية، ويجب  يربط  م�رش  مبثابة ج�رش   �سيكون 

»اإ�رشائيل«[؛ وبالتال هذا غري ممكن دون موافقتها.

ج ـــ التطبيع التكنولوجي ال�سعودي ــ االإ�سرائيلي 

املتجددة  بالطاقة  تعمل  الدوالرات،  مبليارات  ذكية  مدينة  لبناء  ال�سعودية  �ستحتاج 

وتديرها الروبوتات، اإىل اخلربة التكنولوجية. وقد يكون من امل�ستحيل االعتماد كلًيا على 

ال�رشكات املحلية.  وبالن�سبة الإ�رشائيل، هذا هو املكان الذي ميكن لل�رشكات االإ�رشائيلية اأن 

اإ�رشائيل  اد و�سانعي التطبيع على امل�ستوى التكنولوجي بني  اأبرز رويّ تنفذ من خالله، عرب 

ى  اأديّ الذي  ماتي كوت�سايف،  االإ�رشائيلي  امل�ستثمر  وهو  االإمارات،  ال�سيما  اخلليج،  ودول 

خدمته الع�سكرية يف اإحدى وحدات اال�ستخبارات؛ غري اأن ن�ساطه االأبرز واالأكرث اأهمية 

على االإطالق ياأتي يف جمال املراقبة االإلكرتونية. 

ف �رشكاته )كوت�سايف) الع�رشات من ال�سباط واملجندين ال�سابقني، الذين عملوا  وتوظيّ

�سابًقا يف خمتلف وحدات اال�ستخبارات و»ال�سني بيت«، لتقدمي اخلدمات االأمنية اخلا�سة 

للعديد من العمالء.

بني عامي 2007 و2015، قامت »�رشكة كوت�سايف« ببيع االإمارات خدمات اأمنية بقيمة 

نة.  كما  6 مليار دوالر حلقول النفط لديها، حيث مل تكن اآبار النفط قبل هذه ال�سنوات موؤميّ

الكامريات  اآالف  اإذ يحوي  العامل،  الدفاع االأكرث تكاماًل يف  اأنظمة  اأحد  بتاأ�سي�ض  قامت 

واأجهزة اال�ست�سعار املمتدة على طول 620 مياًل على احلدود االإماراتية؛ وت�سبيّ املعلومات 

ى »وي�سدوم«، وي�رشف عليها كوت�سايف، وتدار  التي يقوم بجمعها يف قاعدة بيانات ت�سميّ

من خالل اإحدى اأكرب �رشكاته يف قلب اإ�رشائيل، وهي �رشكة )لوجيك اإندا�سرتيز)، التي يراأ�ض 
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.
(5(

جمل�ض اإدارتها عامو�ض ملكا، الرئي�ض ال�سابق جلهاز اال�ستخبارات الع�سكرية )اأمان)

تطوير ح�رشي  كهذا، جمرد  م�رشوع  االإ�رشائيلية يف  ال�رشكات  اإ�رشاك  يكن  عمليًا، مل 

حديث يف ممرات القوة ال�سعودية. فلنعد اإىل عدة �سنوات خلت، لرنى اأن ال�سحر االإ�رشائيلي 

فعل فعله مع الريا�ض، التي انخرطت بقوة يف م�سرية التطبيع ال�رشية مع الكيان الغا�سب، 

وترجمت باالت�ساالت ال�رشية بني البلدين ل�سمان ت�سهيل ممار�سة االأعمال التجارية.

د ــ التطبيع االأمني ال�سعودي - االإ�سرائيلي 

تعامل ال�سعوديون بهدوء مع ال�رشكات االإ�رشائيلية، ال �سيما يف املجال االأمني. ففي اأعقاب 

ال�سعودية يف عام  اأرامكو  الكمبيوتر اخلا�ض ب�رشكة  الكبري على نظام  االإلكرتوين  الهجوم 

2012، وا�ستعانة الريا�ض برت�سانة من ال�رشكات العاملية الإحباطه، كانت »اإ�رشائيل« حا�رشة 

لة يف اخلارج، وفقًا لتقرير لوكالة بلومربغ يف 2 �سباط 2017.  بقوة عرب �رشكاتها امل�سجيّ

لي�ض هذا فح�سب، فقد اأ�سهمت  اإحدى �رشكات املقاوالت االإ�رشائيلية يف تنفيذ  �سور 

)اأمني ) عال التقنية، الذي �سييّدته عام )201 �رشكة الدفاع االأوروبية العمالقة EADS على 

طول احلدود بني ال�سعودية والعراق، بح�سب ما ك�سف اأحد كبار املحاربني القدامى يف 

.
(6(

موؤ�س�سة الدفاع االإ�رشائيلية

اأكرث من ذلك، ك�سف تقرير  لقناة )i2  االإ�رشائيلية، يف �سباط 2017  عن قيام �سموئيل بار، 

وهو اأحد االإداريني يف �رشكات تعمل يف جمال اال�ستخبارات، بتقدمي خدمات وا�سعة لقوات 

االأمن ال�سعودية، تتمثل يف ر�سد »اإرهابيني مفرت�سني« عرب مواقع �سبكات التوا�سل االجتماعي.

ثانيًا: »نيوم« وفر�ص ال�سركات اال�ستثمارية االإ�سرائيلية 

وال�رشكات  ال�سعودية  احلكومة  عملت   ،2017 عام  يف  ُن�رش  لرويرتز  لتقرير  وفًقا 

االإ�رشائيلية يف �رشية تامة. ومت االتفاق على اأنه »ال ميكن الأي �رشكة اإ�رشائيلية االإعالن عن 

الرتكية  االأنا�سول  وكالة  موقع  واالإمارات،  اإ�رشائيل  بني  �سخمة  ا�ستخباراتي"  "تعاون  �سفقة  هاآرت�ض:  ــ   5
https://www.aa.com.tr/ar       .2020 بالعربي، 20 اآب

6- Can MBS's Neom translate into the Saudis forging ties with Israel? TRT World Website, 
17 Augast 2017.   www.trtworld.com.
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ة االأكرب فيه)، الذي ميتلك اأ�سواًل  تفا�سيل االت�سال بال�سندوق ال�سعودي )ملدينة نيوم احل�سيّ

حتت االإدارة تبلغ قيمتها 230 مليار دوالر، قد ت�ستثمر جميعها يف امل�رشوع.

ويف االإطار ذاته، ك�سف حتقيق يف  �سحيفة جريوزاليم بو�ست، يف 25 ت�رشين االأول 

2017 ، اأن ال�سعوديني كانوا مرتددين يف »التعاون مع االإ�رشائيليني ب�سكل ر�سمي«. ولكن 
كانوا   ، اخلا�ض  القطاع  من  القادمة  اال�ستثماري  املال  راأ�ض  ب�رشكات  االأمر  يتعلق  عندما 

حري�سني على العمل معهم من اأجل »خلق جميع اأنواع التعاون، ال �سيما يف قطاعات: 

.
(7(

املياه والطاقة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الغذاء«

�سندوق  مع  يتحدث  االإ�رشائيلية  ال�رشكات  من  عدداً   « اأن  ال�سحيفة   ذكرت  كما 

اال�ستثمارات العامة يف ال�سعودية حول تطوير 26500 كيلومرت مربع من »املدينة الذكية«. 

كما اأفادت �سحيفة »وا�سنطن بو�ست« عن »مرا�سالت بني دبلوما�سيني عرب ورجال 

اإ�رشائيليني، توؤكد اأن املحادثات جارية حول التعاون االقت�سادي ، واأن عدًدا من  اأعمال 

ال�رشكات االإ�رشائيلية تبيع بالفعل اأدوات االأمن ال�سيرباين للحكومة ال�سعودية«.

ويجاهر القادة ال�سهاينة، بثقة مفرطة،اأن اال�ستعانة بخدماتهم التكنولوجية يف م�رشوع 

مات جناحه. ففي كلمة لها اأمام موؤمتر JOURNEY ال�سنوي لالأعمال  نيوم يعديّ من مقويّ

يف تل اأبيب، يف ت�رشين االأول 2017 ، حتدثت ع�سو الكني�ست ال�سابق عن حزب العمل، 

الفر�ض  عن   ، مارغاليت  اإيريل   ،  JVP يف  اال�ستثماري  املال  راأ�ض  �سندوق  �سة  وموؤ�سيّ

االقت�سادية الإ�رشائيل يف م�رشوع املدينة الذكية. 

واأ�سافت مارغاليت ، التي زارت يف وقت �سابق من نف�ض العام عدًدا من دول اخلليج  

جاء  �سلمان  بن[  ]االأمري  اأن  »حقيقة  اليهودية:  الدولة  مع  االقت�سادي  التعاون  ملناق�سة 

بهذا االإعالن للدعوة اإىل التعاون على امل�ستوى االإقليمي ... اإنه مينح االإ�رشائيليني فر�سة 

للتحدث با�سم التعاون االقت�سادي االإقليمي من خالل مفهوم االبتكار حيث �سيكون هذا 

اأكرب دافع للتغيري يف املنطقة«.

اإ�رشائيل  بني  املقرتحة  امل�سرتكة  التحتية  البنية  م�ساريع  عن  ا  اأي�سً مارغاليت  وحتدثت 

7  ــ ما عالقة ال�رشكات االإ�رشائيلية مب�رشوع "نيوم" ال�سعودي؟ جريدة العربي اجلديد، 31 ت�رشين االأول 2017. 
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ي�سمح  مما   ، اأربع حمطات  ي�سم  مطار  بناء  ، وحتديداً  ال�سعودية  واململكة  واالأردن وم�رش 

.
(((

للركاب بالنزول وال�سفر اإىل اأٍي من الدول االأربع«

تقود هذه املخططات اإىل نتيجة واحدة،  وهي  اأن »نيوم« بالن�سبة الإ�رشائيل هي اأكرب 

اإ�رشائيلية  م�سلحة  هي  بل  اقت�سادي؛  و�سالم  جتارية  وعالقات  مالية  �سفقات  جمرد  من 

اأكرث  ويف  العربي،  العامل  قلب  يف  اإ�رشائيلية«  »م�ستعمرة  اأول  مبثابة  لتكون  ا�سرتاتيجية، 

االأماكن املقد�سة  للم�سلمني.

اإىل    ،2020 اآب   17 TRTWORLD،يف  موقع  ن�رشه  تقرير  لفت  ال�سياق،  ويف هذا 

ح�ساب مت التحقق منه على تويرت )يف حزيران 2010) تابع لل�سفارة ال�سعودية يف وا�سنطن،  

ال�سيرباين  االأمن  �رشكة  جتنيد  على  وافق  ال�سعودي  الوزراء  »جمل�ض  اإن  تغريدة  يف  قال 

االإ�رشائيلية Check Point Software يف نيوم؛ لكن ما لبث اأن حذفت ال�سفارة التغريدة.

وبناًء على هذه الوقائع واملعطيات، فاإن»اإ�رشائيل« �ستكون  حا�رشة بقوة على امل�ستوى 

500 مليار دوالر؛ وهو يعديّ  رة تكلفته  بحوال  اال�سرتاتيجي يف م�رشوع »نيوم«، واملقديّ

اإ�سافية نحو امل�ستقبل االإ�رشائيلي الذي بداأ يتكون مدفوعًا بالتطبيع املت�سارع، مما  خطوة 

ز مكانة »اإ�رشائيل« ونفوذها، ويجعلها  �سيتفح اآفاقًا واأبوابًا لتل اأبيب يف تلك املنطقة، و�سيعزيّ

مت�سييّدًة بكل معنى الكلمة، وفق معادلة »رابح رابح« على كافة امل�ستويات. 

ثالثًا : التغلغل االإ�سرائيلي الم�ستقبلي بمدينة نيوم 

اإن حجم اال�ستثمارات االإ�رشائيلية التكنولوجية )الذكية)، التي تهيئ لها تل اأبيب يف 

ال�رشكات  اأمام   التحتية للم�رشوع املذكور، واملفتوح كما هو ظاهر على م�رشاعيه  البنى 

والتحكم  ال�سيطرة  لها  �سيتيح  الرقمي،  ال�سعيد  على  عامليًا  واملتفوقة  الرائدة  االإ�رشائيلية 

بيانات   املدينة، كون جميع املعلومات �ست�سب يف نهاية املطاف يف قاعدة  مبفا�سل هذه 

اإىل  م�سافًا  هائاًل؛  واأمنيًا  ا�ستخباراتيًا  نفوذاً  �سيمنحها  وبالتال  »اإ�رشائيل«؛  قلب  ُتدار من 

اإليهم  �ستوكل  الذين  واال�ست�ساريون)  واملهند�سون  )اخلرباء  االإ�رشائيلي  الب�رشي  العن�رش 

م احل�سور االإ�رشائيلي  بحكم وظائفهم اإدارة املرافق احليوية )الذكية) للمدينة، مما �سي�سخيّ

) ــ املرجع ذاته. 
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 .
(((

فيها تباعًا، وفقًا مل�سار التحالف ال�سعودي ــ االإ�رشائيلي الذي بات اإعالنه م�ساألة وقت

جهة  من  ها  حتديّ التي  اإيالت  مدينة  من  »لنيوم«  اجلغرايف  القرب  فاإن  اقت�ساديًا،  اأما 

خطط  عرب  له  هييّاأت  ما  وهو  احلدود؛  اأبعد  اإىل  مل�سلحتها  اإ�رشائيل  �ست�ستغليّه  ال�سمال، 

احلكومة االإ�رشائيلية لربط اإيالت على البحر االأحمر بعدة مدن �ساحلية مطلة على البحر 

املتو�سط، من بينها تل اأبيب وحيفا واأ�سدود ومدن عربية لنقل الركاب والب�سائع، ليكون 

بدياًل ومناف�سًا قويًا لقناة ال�سوي�ض. كذلك، قامت »اإ�رشائيل« باأكرب تطوير يف قطاع النقل، 

وهو ما ترجم بالفعل يف اإن�ساء ميناء اإيالت التجاري، وحتديث ميناء اأ�سدود وع�سقالن. 

كما تعتزم اإ�رشائيل اإن�ساء مطار دول على طراز عاملي يف اإيالت ليخدم املنطقة، لتكون على 

 .
(10(

غرار مدينة �رشم ال�سيخ

امل�ساريع  هذه  اأنيّ  مفادها  بنتيجة  للخروج  ق  معميّ حتليل  اإىل  االأمر  يحتاج  ال  وهنا 

لة »لنيوم«، اإذ �ستكون املنافع م�سرتكة نظراً لقربها  واملخططات االإ�رشائيلية  �ستكون مكميّ

التي �ست�ستقطبها تل  الدولية  التجارة  العاملية ووقوعها على تخوم م�سارات  من االأ�سواق 

اأبيب وتقب�ض على مفاتيح مدينة »نيوم«. 

ال�سعودية  األف كلم، بني   26.5 التي متتد على م�ساحة  لنيوم،  املوقع اجلغرايف  اأن  كما 

لة لل�سياح بدياًل عن تركيا  واالأردن وم�رش، ومتتعها مبناخ معتدل، �سيجعل منها وجهة مف�سيّ

التي ُتعرف ب�ستائها البارد؛ ورمبا يحرم م�رش، ذات املناخ احلار اجلاف، من هذا املردود؛ 

ف�ساًل عن اأنه �سيقليّل من اأهمية املوانئ امل�رشية مقارنة مبيناء اإيالت الفائق التطور. 

رابعًا ــ تعّثر روؤية بن �سلمان 

املا�سية تقدمًا بطيئًا  القليلة  ال�سنوات  نتائج  2030«، ُتظهر  يتعلق مب�ساريع »روؤية  فيما 

انخفا�ض  ا�ستمرار  مع  الدولة  اإيرادات  تراجع  اإىل  ذلك  يعود  وال  م�ساريعها.  تنفيذ  يف 

املبا�رش  اال�ستثمار  االأجنبية عن  اال�ستثمارات  اإىل عزوف  اأي�سًا  بل  النفط وح�سب،  اأ�سعار 

يف اململكة.

9 - Max Schindler Israeli companies talking to Saudi Arabia about $500b. ‘Smart City, Jour-
nalism Post News Paper Wwbsite,    , 25 October 2017. www.jpost.com 
10- Ibid
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تكمن امل�سكلة يف اأن تنفيذ م�ساريع الروؤية يحتاج اإىل روؤو�ض اأموال وخربات اأجنبية 

ال توفر ال�سوق ال�سعودية عنا�رش اجلذب الكافية لها. ويعك�ض االأداء ال�سعيف والف�سل يف 

ل النمو االقت�سادي الفعلي اإىل ما دون 1  تنفيذ م�ساريع الروؤية واالإنفاق العام  تراجع معديّ

ل البطالة الر�سمي  باملائة، خالل ال�سنوات الثالث املا�سية؛ اإ�سافة اإىل ا�ستمرار ارتفاع معديّ

ل الفعلي اأكرث من ذلك بكثري، وخا�سة يف �سفوف  اإىل اأكرث من 12 باملائة، يف حني اأن املعديّ

.
(11(

ال�سباب

وعلى �سوء هذه النتائج غري املر�سية، ذكرت وكالة »بلومبريغ« لالأنباء اأن »ول العهد 

حممد بن �سلمان غري را�ٍض عن �سري عملية تنفيد م�ساريع الروؤية، واأن هناك حاجة الإعادة 

النظر فيها«. ويدليّ على عدم الر�سى قول وزير املالية ال�سعودي حممد اجلدعان، يف ت�رشيح 

تبعات  امل�ستجدة«. ومن  املعطيات  بناًء على  باأن »مراجعة اخلطة جتري كل عام  للوكالة 

اإدارتها.  جمال�ض  ا�ستبدال  اإىل  اإ�سافة  تعديلها،  اأو  ودجمها  وامل�ساريع  الربامج  خف�ض  ذلك 

وهذا ما ح�سل موؤخراً يف »�رشكة القدية لال�ستثمار«، حيث تاأخر اإجناز م�ساريعها ال�سياحية 

اأجل  التدخل �سخ�سيًا من  اإىل  الذي دفع بن �سلمان  الريا�ض؛ وهو االأمر  العا�سمة  غرب 

بينها  ومن  ال�سعودية،  احلكومة  من  بة  مقريّ اإعالمية  م�سادر  ح�سب  الو�سع«،  »ت�سحيح 

�سحيفة »�سبق«.

تلقيّت ال�سعودية منذ اإطالق الروؤية �رشبات قوية زعزعت الثقة مب�ستقبل اال�ستثمار فيها. 

ومتثل اأبرزها اأخرياً يف الهجمات التي تعر�ست لها �رشكة اأرامكو النفطية يف اأيلول )201، 

والتي اأديّت خالل دقائق اإىل تعطيل ن�سف االإنتاج النفطي ال�سعودي. 

وقبل ذلك، ت�سببت جرمية اغتيال ال�سحفي ال�سعودي خا�سقجي بطريقة مروعة، بجعل 

�سورة ال�سعودية اأكرث �سوداوية وقتامة، ال�سيما يف عاملي ال�سيا�سة واالقت�ساد. ومبا اأن تنفيذ 

الروؤية الطموحة يعتمد على اال�ستثمارات واخلربات االأجنبية ب�سكل كبري، فقد  م�ساريع 

15 كانون  اأمام عجز املوازنة وتاأخر امل�ساريع الطموحة، موقع دويت�سه فيلليه االملاين العربي،  ــ ال�سعودية   11
www.dw.com/ar          .201( االأول
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.
(12(

اأ�سبح من غري الواقعي املراهنة على »روؤية 2030« بال�سكل الذي مت فيه االإعالن عنها

ى القمع ال�سيا�سي لنب �سلمان، اإىل جانب قتله جلمال خا�سقجي، اإىل حدوث  وقد اأديّ

اد  اأباطرة هوليوود، ورويّ نيويورك، واأكرب  توتر عدد كبري و�سط نخبة رجال االأعمال يف 

يف  �سابقًا  ا�ستقبلوه  كانوا  الذين  ال�سيليكون،  وادي  يف  التكنولوجيا  جمال  يف  االأعمال 

اأمريكا  مع  التعاون  اإىل  يتوق  �ساًبا  م�سلًحا  باعتباره   ،  201( العام  العا�سمة يف  وا�سنطن 

لتحويل مملكته املتخلفة اإىل دولة حديثة. 

اأباطرة هوليوود، مثل  ان�سحب  ثم  اأمريكا،  اإىل  القدوم  بعد عام، مل يجروؤ على  لكنه 

اأرييل اإميانويل، من خطط اال�ستثمار يف ال�سعودية. اأنهى اإميانويل ا�ستثمار �رشكته املخطط 

ا�ستمرار  من  الرغم  )201، على  اآذار  اأوائل  اململكة، يف  مليون دوالر يف   (00 بقيمة  له 

.
(13(

االأمريكيني االآخرين بهدوء يف اغتنام الفر�سة لك�سب املال يف ال�سعودية

اال�ستنتاجات

 اإن ما ن�سهده من خما�ض لوالدة العالقات ال�سعودية ــ االإ�رشائيلية ما هو اإاليّ تطبيق حريف 

ها طاقم من كبار الباحثني  ت يف »موؤمتر هرت�سيليا » )201 ، واأعديّ اأقريّ
ُ
لن�ض وثيقة اإ�رشائيلية  

االإ�رشائيليني يف جمال ق�سايا االأمن القومي. وهي اأو�ست بتعزيز عالقات اإ�رشائيل االإقليمية 

احلالية باأكرب قدر ممكن، من خالل اإقامة عالقات ر�سمية اأو غري ر�سمية مع دول اخلليج، 

العربية  الدول  نحو  اإ�رشائيل  توجه  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  ال�سعودية باعتبارها  راأ�سها  وعلى 

لت�سكيل جمال ا�سرتاتيجي م�سرتك«.

اجلدير بالذكر اأن بناء هذه املدينة �سيتم على ح�ساب حقوق اأبناء القبائل التي �سكنت 

األف   30 من  اأكرث  نقل  اإىل  ال�سعودية  احلكومة  ت�سعى  اإذ  عام،   (00 من  اأكرث  منذ  املنطقة 

�سخ�ض من قبيلة احلويطة لبناء م�رشوع نيوم اجلديد؛ وهو ما يخ�ساه �سكان املنطقة، ُمعتربين 

التهجري مبثابة »تقطيع الأو�سال جمتمع كامل«.

12- Herzliya Conference outlines Israeli concerns The Middle East Monitor (MEMO) 
Website , 24 January 2014. https://www.middleeastmonitor.com.
 Zachary Baus,  The companies who have backed away from Saudi business over ــ-13
Khashoggi,Axios Website  23 JANUARY 2018. https://www.axios.com.
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االأو�سط. وهو  ال�رشق  املتقدمة يف  للتكنولوجية  �سلمان بجعل بالده مركزاً  بن  يحلم 

ياأمل اأن فتح اأبواب »نيوم« اأمام ال�رشكات االإ�رشائيلية �سيزيد من فر�ض جناحها ب�سكل كبري، 

ال�سفن.  ت�ستهيه  الرياح ال جتري دائمًا مبا  اأن  اأمريكي . غري  حيث �سيحظى عندها بدعم 

اأحالم، حيث  اأ�سغاث  ي�سبه  اأمام ما  نف�سه  فبعد حوال خم�ض �سنوات، يجد بن �سلمان 

انقلبت االأو�ساع راأ�سًا على عقب؛ فبداًل من بناء اقت�ساد رقمي كما كان خمططًا، وجد  بن 

�سلمان نف�سه اأمام خلل تاريخي يف امليزانية العامة، بعد االنهيار غري امل�سبوق الأ�سعار النفط 

التي  الداخلية  التحديات  اإىل عدد من  اإ�سافة  امل�ستجد،  انت�سار جائحة كورونا  �سياق  يف 

لها عالقة ب�رشعية احلكم وبتوافقات االأ�رشة احلاكمة، والغ�سب الدول املتزايد من حرب 

اليمن.

ويف هذا االإطار، راأى خرباء اأملان اأن »االأو�ساع املالية ال�سعبة للمملكة، واالنتهاكات 

املمنهجة حلقوق االإن�سان فيها، واالحتقان داخل االأ�رشة احلاكمة، جتعل »روؤية 2030« بن 

�سلمان تبدو ك�رشاب يف ال�سحراء«.
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الجنائية الدولية بعد

اإعالن اخت�ضا�ضها الإقليمي في اأرا�ضي الـ67:

بين مواقف الأطراف وتداعيات القرار

❋
براءة درزي

اأ�صدرت الدائرة الّتمهيدية يف املحكمة اجلنائية الدولية، يف2021/2/5، قراًرا بالأغلبية 

يق�صي باأّن الخت�صا�ص الإقليمي للمحكمة بالن�صبة اإىل احلالة يف فل�صطني، التي هي دولة 

طرف يف نظام روما الأ�صا�صي، هو اخت�صا�ص ي�صمل الأرا�صي التي حتتّلها »اإ�رسائيل« منذ 

 .
(1(

عام 1967، حتديًدا غزة وال�صفة الغربية، مبا يف ذلك ال�صطر ال�رسقي من القد�ص

وقد نظر ثالثة ق�صاة يف الّدائرة التمهيدية يف الولية القانونية للمحكمة على الأرا�صي 

فيما  اأفريقيا،  بنني غرب  دولة  واآخر من  فرن�صي،  قا�ٍص  موؤّيدان هما  اثنان  الفل�صطينية؛ 

�صّوت القا�صي الثالث، وهو من هنغاريا، �صّد القرار.

وجاء القرار ا�صتجابة لطلب قّدمه مكتب املّدعية العامة فاتو بن�صودا للمحكمة اجلنائية 

الدولية اإىل الدائرة، يف 2020/1/22، لإ�صدار قرار يتعلق بنطاق الخت�صا�ص الإقليمي 

. وكانت بن�صودا اأعلنت يف 2019/12/20 
(2(

للمحكمة بالن�صبة اإىل احلالة يف دولة فل�صطني

❋ باحثة يف ال�صاأن الفل�صطيني.

1- لالطالع على بيان املحكمة يف 5/2/2021:
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1566 

بيان املحكمة بالعربية، 9/2/2021:

 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1566&ln=Arabic 

2- موقع املحكمة اجلنائية الدولية، 22/1/2020. 
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-12
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انتهاء الدرا�صة الأولّية للحالة يف فل�صطني، حيث خل�صت اإىل ا�صتيفاء جميع ال�رسوط امليثاقية 

، وقالت حينذاك اإّن لديها قناعة باأن هناك اأ�صا�ًصا 
(((

لفتح حتقيق طبًقا لنظام روما الأ�صا�صي

معقوًل للم�صي قدًما يف التحقيق ب�صاأن الو�صع يف فل�صطني، وللتاأكيد اأن جرائم حرب قد 

.
(((

ارتكبت اأو يتّم ارتكابها يف ال�صفة الغربية، مبا يف ذلك �رسق القد�ص، وقطاع غزة

واأّكدت الدائرة اأّن قرارها يقت�رس على حتديد نطاق اخت�صا�صها الإقليمي من دون اأن 

ُملِزم  ب�صكٍل  ما  دولة  بقيام  املتعّلقة  امل�صائل  للف�صل يف  امليثاقية  الأهلية  لها  اأّن  ذلك  يعني 

للمجتمع الدويل. وعليه، فهي ل تف�صل يف تنازٍع حول احلدود حتت طائلة القانون الدويل 

ول ت�صتبق احلكم حول ماآل تلك احلدود. 

الموقف الفل�سطيني 

حممد  الفل�صطيني،  الوزراء  رئي�ص  فيه  راأى  الذي  بالقرار  الفل�صطينية  ال�صلطة  رّحبت 

ا�صتية، »انت�صاًرا للعدالة ولالإن�صانية، ولقيم احلّق والعدل واحلرية، واإن�صاًفا لدماء ال�صحايا 

ولذويهم«. وقال ا�صتّية اإن القرار »ر�صالة ملرتكبي اجلرائم، اأن جرائمهم لن ت�صقط بالتقادم، 

حماولت  اأف�صلت  التي  نف�صها  للمحكمة  »انت�صار  وهو  العقاب«،  من  يفلتوا  لن  واأنهم 

.
(5(

اإ�رسائيل اإ�صفاء الطابع ال�صيا�صي على مداولتها«

وقال رئي�ص املجل�ص الوطني الفل�صطيني، �صليم الزعنون، اإن »القرار يفتح الباب اأمام 

املحكمة اجلنائية الدولية، لل�رسوع يف اإجراءات م�صاءلة »اإ�رسائيل« وقادتها امل�صوؤولني عن 

ارتكاب جرائم �صد �صعبنا الفل�صطيني واأر�صه«؛ واأ�صار اإىل اأن »قرارات املحكمة واجبة 

التنفيذ من قبل الدول الأع�صاء الأطراف يف نظام روما املوؤ�ص�ص للمحكمة اجلنائية«، م�صيًفا 

الذي  الأمر  لثنيها عن ذلك،  التي مور�صت عليها  ال�صغوط  املحكمة جاء رغم  اأّن »قرار 

.
(6(

ميّكنها من البدء يف فتح حتقيقات بالدعوى املقّدمة من قبل دولة فل�صطني �صد اإ�رسائيل«

https://bit.ly/(ttCPA7          . 20/12/2019 ،موقع املحكمة اجلنائية الدولية -(
https://news.un.org/ar/story/2019/12/10(5971   . 10/12/2019 ،موقع اأخبار الأمم املتحدة -(

 5/2/2021. https://bit.ly/(bPkQy7 ،5- ح�صاب رئي�ص جمل�ص الوزراء على في�صبوك
  https://qudsn.net/post/1821(7 . 6/2/2021  ،6- �صبكة قد�ص الإخبارية
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لياأتي  كان  »ما  القرار  اإّن  بيان  يف  فتح  حركة  فقالت  بالقرار؛  الف�صائل  اأ�صادت  كما 

»اآن  وقد  التاريخية«،  اللحظة  لهذه  للو�صول  قيادته  واإ�رسار  البطويل  �صعبنا  �صمود  لول 

الأوان لأن يدفع جمرمو احلرب الإ�رسائيليون ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق ال�صعب 

.
(7(

الفل�صطيني، واأّن هذه اجلرائم لن ت�صقط بالتقادم مهما طال الزمن اأو ق�رس«

حقوق  دعم  اإىل  يوؤدي  دويل،  قانوين  طابع  ذي  قراٍر  »اأّي  اإّن  حما�ص  حركة  وقالت 

ال�صعب الفل�صطيني والدفاع عن حريته وتوفري العدالة له، قرار منا�صب يتما�صى مع القيم 

الإن�صانية ومواثيق حقوق الإن�صان، ومبداأ حماية املدنيني حتت الحتالل وحماكمة جمرمي 

احلرب«. واأ�صارت اإىل اأّن »الكيان ال�صهيوين وقادته مار�صوا الإرهاب املنّظم �صد ال�صعب 

اأحياًنا  الدويل  ال�صمت  يف  ووجدوا  اجلرائم،  اأب�صع  وارتكبوا  حقه  و�صلبوا  الفل�صطيني، 

.
(8(

كثرية، مربًرا لال�صتمرار يف ممار�صاتهم الإجرامية �صد الفل�صطينيني«

اأّما حركة اجلهاد، فاأ�صارت اإىل اأّن »القرار جّيد اإذا ما جرى تطبيقه واإذا ما جرى بالفعل 

مالحقة قادة الحتالل على جرائمهم«. اأّما »اإذا ا�صتخدم القرار اأو ُحّور ملالحقة املقاومة، 

.
(9(

فيجب اأن يعلم اجلميع اأن املقاومة تقوم بدورها وواجبها وفق القانون والأعراف الدولية«

اأودعته  اإعالًنا   ،2015/1/1 يف  تلّقى،  الدولية  اجلنائية  املحكمة  �صجّل  رئي�ص  وكان 

) من نظام روما الأ�صا�صي، بقبول اخت�صا�ص  12 فقرة  الفل�صطينية وفًقا للمادة  احلكومة 

؛ ثم �صدر مر�صوم رئا�صي بت�صكيل اللجنة الوطنية العليا 
(10(

املحكمة بدًءا من )6/1/)201 

اخلرباء  مع  والت�صاور  امللفات  وجتهيز  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  مع  املتابعة  عن  امل�صوؤولة 

 .
(11(

والتن�صيق مع املجتمع املدين

 .
(12(

ا متهيديًا للو�صع يف فل�صطني يف 2015/1/16  وقد بداأت املّدعية العامة للمحكمة فح�صً

  https://www.alquds.co.uk/?p=262116(   . 7/2/2021  ،7- القد�ص العربي
  https://palinfo.com/287(0(   . 5/2/2021 ،8- املركز الفل�صطيني لالإعالم

 https://bit.ly/(aU7SgV   . 6/2/2021 ،9- موقع العهد الإخباري
 https://bit.ly/(97RBVN   . 5/1/2015 ،10- موقع املحكمة اجلنائية الدولية

 https://bit.ly/(tJ6F(R   . 8/2/2015 ،11- الأيام
 https://bit.ly/(95ysU7   . 16/1/2015 ،12- موقع املحكمة اجلنائية الدولية
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ويف اأيار/مايو 2018، طلبت فل�صطني ر�صمًيا من مكتب الدعاء يف املحكمة اجلنائية 

واأكدت  اأرا�صيها  على  خطرية  جرائم  ارتكاب  مزاعم  يف  التحقيق  يف  ال�رسوع  الدولية 

اأّن فل�صطني كانت اأودعت يف كانون  ، مع الإ�صارة اإىل 
(1((

التزامها بالتعاون مع املحكمة

حينها  يف  العدل  وزير  طلب  العام  املّدعي  مكتب  لدى  ر�صمًيا  اإعالًنا   ،2009 ثاٍن/يناير 

اإجراء حتقيق يف جرائم الحتالل يف احلرب على غزة؛ لكّن املّدعي العام لوي�ص مورينو 

اأوكامبو اأبطاأ العملية، عرب اإثارة جدل غري �رسوري حول و�صع فل�صطني كدولة يف القانون 

.
(1((

الدويل

الموقف الإ�سرائيلي

و�صف رئي�ص حكومة الحتالل بنيامني نتنياهو قرار الغرفة البتدائية اأنه �صيا�صي ولي�ص 

اإّن  للتداول حول �صبل مواجهته. وقال  الوزاري امل�صّغر  اإىل عقد املجل�ص  ق�صائًيا، ودعا 

حتقيق املحكمة اجلنائية الدولية يف »ارتكاب اإ�رسائيل جرائم وهمية معاٍد لل�صامية متاًما«. 

�صد  النازي  الهولوكو�صت  مثل  فظائع  وقوع  ملنع  �ُصكلت  التي  »املحكمة  اأّن  اإىل  واأ�صار 

ال�صعب اليهودي ت�صتهدف الآن الدولة الوحيدة لل�صعب اليهودي« ،واأّن املحكمة »تزعم 

.
(15(

ب�صكل �صائن اأنه عندما يعي�ص اليهود يف وطننا هذه هي جرمية حرب«

من  نف�صها  عن  الدفاع  يف  الدميوقراطية  الدول  بحق  مي�ّص  »القرار  اأّن  نتنياهو  وزعم 

الإرهاب، ويخدم من جهة ثانية اجلهات التي تعمل على تقوي�ص اجلهود الرامية اإىل تو�صيع 

رقعة ال�صالم«. ويف اإ�صارة منه اإىل مت�ّصك حكومته بالنهج الذي درجت عليه من ارتكاب 

اجلرائم والإفالت من العقاب، قال نتنياهو اإّن »اإ�رسائيل �صتوا�صل حماربة الإرهاب وحماية 

مواطنيها وجنودها من املالحقة الق�صائية«. 

وقال امل�صت�صار الق�صائي حلكومة الحتالل اأفيخاي مندلبليت اإّنه ل يرى خطًرا مبا�رًسا 

  https://bit.ly/2NKR6cB   . 15/5/2018 ،1- الطلب املقدم من دولة فل�صطني اإىل املحكمة(
 https://bit.ly/2ZvUsmh   . 1/(/2015  ،1-  �صبكة ال�صيا�صات الفل�صطينية(

15- بيان رئي�ص حكومة الحتالل حول قرار املحكمة اجلنائية، 6/2/2021
  https://www.youtube.com/watch?v=8MFg1xxeidc 
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على اأي اإ�رسائيلي نتيجة للقرار، واإّن العمل جاٍر على اإجراء ال�صتعدادات الالزمة يف حال 

العامل،  الفظائع، وثمة فظائع كثرية يف  فتح حتقيق. واأ�صاف: »اأن�صئت املحكمة ملحاربة 

.
(16(

لكّن دولة اإ�رسائيل ل ترتكب فظائع«

ونقل موقع اأك�صيو�ص عن م�صوؤوَلني اإ�رسائيليني قولهما اإّن دولة الحتالل تنوي التوجه 

اإىل ع�رسات الدول يف العامل، ومطالبتها بتوجيه ر�صالة �رسية اإىل املّدعية العامة يف املحكمة 

 .
(17(

اجلنائية الدولية فاتو بن�صودا، ملطالبتها بعدم امل�صي قدًما بفتح التحقيق �صد »اإ�رسائيل«

وبح�صب املوقع، وّجهت خارجية الحتالل ر�صالة �رسية اإىل ع�رسات ال�صفراء الإ�رسائيليني 

هم  حيث  الدول  حكومات  مع  التوا�صل  يبداأوا  باأن  لهم  تعليمات  تت�صمن  العامل  حول 

معّينون، واأن يطلبوا اإىل وزراء خارجية هذه الدول اإ�صدار بيانات �صّد القرار. 

ووفق ال�صحفي الإ�رسائيلي غال برغر، فاإّن »القراءة الإ�رسائيلية لقرار املحكمة اجلنائية 

الدولية تعني احتمال حدوث زلزال �صيا�صي فيها، لأّنه من املفرت�ص اأن حتّقق املحكمة يف 

ال�صامد« ، وم�صاريع  )201اجلرف  ارتكبتها يف حرب غزة الأخرية  التي  جرائم احلرب 

البناء يف امل�صتوطنات التي ُتعّرف باأنها »جرمية حرب« يف د�صتور املحكمة، ولديها �صلطة 

ال�صيا�صية  امل�صتويات  من  الإ�رسائيليني،  امل�صوؤولني  �صد  اخلارج  يف  اعتقال  اأوامر  اإ�صدار 

كبار  روؤو�ص  فوق  �صيحّلق  الذي  املحتمل  »التهديد  اإّن  برغر  وقال  العليا«.  والع�صكرية 

امل�صوؤولني الإ�رسائيليني الذين �صيزورون اإحدى دول معاهدة روما البالغ عددها 122 دولة، 

القريب،  الفل�صطينيون حتقيقه، حتى لو مل يكن يف املدى  اأراد  الرادع الذي  بال�صبط  هو 

اإ�رسائيل.  اأو على الأقل غر�ص �صعور باخلوف يف نفو�صهم، بعدم التجّول ب�صهولة خارج 

وحتى لو اأثبتت اأنها حّققت يف اجلرائم املن�صوبة اإليها بطريقة تر�صي املحكمة، وتتجاهل 

.
(18(

التحقيق الدويل، فاإنها �صتواجه �صعوبة يف مواجهة حتّدي القرار اجلديد«

اأّن دولة الحتالل عمدت، يف وقت �صابق على �صدور قرار  اإىل  وميكن الإ�صارة هنا 

 https://bit.ly/2LPG05e   9/2/2021 ،i2( 16-  موقع
 https://bit.ly/(qeErN1   . 7/2/2021 ،17-  اأك�صيو�ص

18- عربي  https://arb.im/1(((079 . 7/2/2021 ،21 )مرتجم عن هيئة البث الإذاعي والتلفزيوين 
 https://www.kan.org.il/Item/?itemId=99815 .(6/2/2021 ،كان -
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اإ�رسائيليني، من  الغرفة البتدائية، اإىل اإعداد قائمة ت�صّم ما بني 200 و00) ا�صم مل�صوؤولني 

اأن يتعر�صوا لالعتقال يف اخلارج يف حال فتحت املحكمة التحقيق بخ�صو�ص  املحتمل 

جرائم حرب يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة. ومن بني الأ�صماء بنيامني نتنياهو ومو�صيه 

 .
(19(

يعلون واأفيغدور ليربمان، ونفتايل بينت، اإ�صافة اإىل بيني غانت�ص وغادي اإيزنكوت

ووفق اإعالم الحتالل، اأو�صت اللجنة الوزارية اخلا�صة باملحكمة اجلنائية، التي يقودها 

الوزير ال�صابق زئيف اإلكني، بالرد على قرار الخت�صا�ص الإقليمي بجملة من اخلطوات، 

من  منعهم  بينها  من  الفل�صطينية،  ال�صلطة  م�صوؤولني يف  على  فر�ص عقوبات  ت�صمل  التي 

الإ�رسائيليني  والع�صكريني  ال�صيا�صيني  امل�صوؤولني  يهّددون  الفل�صطينيني  اأّن  بذريعة  ال�صفر 

باحلّد من حرّية حركتهم عرب اأوامر اعتقال قد ت�صدرها املحكمة. ومن التو�صيات الأخرى 

اتهام م�صوؤولني فل�صطينيني بالتحري�ص على الإرهاب، واتهام م�صوؤول فل�صطيني يف كل مّرة 

ُيّتهم فيها م�صوؤول اإ�رسائيلي بارتكاب جرائم حرب. اإ�صافة اإىل ذلك، اأو�صى اإلكني بالبناء 

 .
(20(

يف م�صتوطنات ال�صفة يف مقابل كل خطوة »عدائية« تقوم بها ال�صلطة الفل�صطينية

اأّي معلومات  تقدمي  قانون يحظر  تقّدمت منظمة »�صورات هدين« مب�رسوع  كذلك، 

للمحكمة اأو التعاون معها، ويعاقب من ينتهك القانون بال�صجن حتى 5 �صنوات. وي�صمل 

الدفاع  نفقات  ومتويل  للمحكمة  اإ�رسائيلية  �صخ�صيات  ت�صليم  حظر  القانون  م�رسوع 

القانوين اأمامها، وفر�ص عقوبات �صدها و�صّد من يعملون مل�صلحتها، يف حماولة حلماية 

.
(21(

جنود وكبار قادة جي�ص الحتالل وم�صوؤولني اإ�رسائيليني قد تتم حماكمتهم يف اخلارج

تفوي�ص  يف  تطعن  مذّكرة   ،2020/12/20 يف  اأ�صدر  الإ�رسائيلي  العام  املّدعي  وكان 

، فيما ذهب رئي�ص حكومة الحتالل اإىل حّد الدعوة اإىل فر�ص عقوبات على 
(22(

املحكمة

 .
(2((

املحكمة وم�صوؤوليها

 https://bit.ly/(k0kyXW .16/7/2020 ،19-  هاآرت�ص
 https://bit.ly/(aZMruQ   . 1(/2/2021 ،20-  جريوزاليم بو�صت
 https://bit.ly/(vvBydN . 17/2/2021 ،21-  موقع عروت�ص �صيفع

 https://bit.ly/(cZhYzI . 20/12/2019 ،22-  مذكرة طعن �صادرة عن املدعي العام الإ�رسائيلي
 http://v.aa.com.tr/1709085 . 21/1/2020 ،2-  وكالة الأنا�صول(
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وترف�ص دولة الحتالل اأّي حتقيق دويل يف جرائمها، بل هي ترف�ص الإقرار بارتكاب 

جرائم؛ ففي ت�رسين ثان/نوفمرب )201، اأعلنت خارجية الحتالل اأّن »اإ�رسائيل« لن ت�صارك 

احلرب  اأثناء  الإن�صانية  للقوانني  انتهاكات  يف  بالتحقيق  املعنية  الدولية  اللجنة  اأعمال  يف 

الإ�رسائيلية على قطاع غزة �صيف ذاك العام. وقال الناطق با�صم الوزارة اإّن احلكومة قّررت 

املعادية  رئي�صها  وت�رسيحات  لإ�رسائيل  بالعداء  اللجنة  »هو�ص  ب�صبب  التحقيق  مقاطعة 

.
(2((

لإ�رسائيل وقادتها«

التابع  الإن�صان  2012، قّررت دولة الحتالل مقاطعة جمل�ص حقوق  اآذار/مار�ص  ويف 

وتاأثريها يف  الإ�رسائيلية  امل�صتوطنات  ق�صية  التحقيق يف  عزمه  اأعلن  بعدما  املتحدة،  لالأمم 

القرارات  اأنواع  كّل  واتخاذ  »اإ�رسائيل«  مواقف  املجل�ص  جتاهل  بذريعة  الفل�صطينيني، 

. والأمثلة امل�صابهة يف هذا ال�صياق اأكرث من اأن حت�رس. 
(25(

والإدانات �صدها

عالوة على ذلك، فقد عمدت دولة الحتالل، يف كانون ثاٍن/يناير 2015، اإىل جتميد 

عائدات ال�رسائب التي جتبيها نيابة عن ال�صلطة، بعد ان�صمام فل�صطني اإىل اجلنائية الدولية 

وعدد من املنظمات الدولّية. ويف حماولة لرتهيب الفل�صطينيني من اخلطوة، قال م�صوؤول 

اإ�رسائيلي اإّن دولة الحتالل �صتعمل على مقا�صاة رئي�ص ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�ص 

وم�صوؤولني فل�صطينيني اآخرين يف الوليات املتحدة واأماكن اأخرى، بتهم ارتكاب جرائم 

الق�صائية بعد قرارهم توقيع  الفل�صطينيني اخلوف من اخلطوات  حرب واإّنه على الزعماء 

.
(26(

نظام روما الأ�صا�صي

الموقف الدولي

عّد املقّرر اخلا�ص املعني بحالة حقوق الإن�صان يف الأر�ص الفل�صطينية املحتلة منذ عام 

ال�صعي  اإىل الأمام يف  الدولية »خطوة مهّمة  لينك، قرار املحكمة اجلنائية  1967، مايكل 

لتحقيق العدالة وامل�صاءلة«، م�صرًيا اإىل اأّن القرار »يعطي اأماًل كبرًيا لأولئك الذين يعتقدون 

 https://ar.rt.com/ge0h . 1(/11/201( ،2-  رو�صيا اليوم(
 https://aja.me/9gupl . 27/(/2012 ،25-  اجلزيرة
 https://aja.me/m(f5d . (/1/2015 ،26-  اجلزيرة
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.
(27(

اأن العواقب يجب اأن تكون الرد على ارتكاب اجلرائم اجل�صيمة، ولي�ص التغا�صي عنها«

لل�صوؤون  الأوروبي  الحتاد  با�صم  املتحدث  �صتانو،  بيرت  قال  الأوروبي،  امل�صتوى  على 

اخلارجية، اإّن املحكمة اجلنائية واملّدعي العام موؤ�ص�صات م�صتقلة وغري متحيزة، ول ي�صعيان 

اإىل حتقيق اأهداف �صيا�صية. وقال اإن الحتاد الأوروبي داعم قوي للمحكمة ول�صتقالليتها، 

اأ�صا�ص املفاو�صات وبالعتماد على  الداعم حلّل الدولتني على  الرا�صخ  وهو يوؤكد موقفه 

اأحادية  اأّي خطوات  الطرفني جتنب  فاإّن على  دولًيا. ولتحقيق ذلك،  عليها  املتفق  الأطر 

  .
(28(

اجلانب والتم�صك بالقانون الدويل

ويف 2021/2/9، �صجب وزيرا خارجية اأملانيا وهنغاريا قرار املحكمة اجلنائية. وقال 

 ،
(29(

لي�صت دولة فل�صطني  لي�صت ذات �صالحية لأن  اإّن املحكمة  الأملاين  وزير اخلارجية 

ولية  لفل�صطني  ولي�ص  القرار،  مع  تتفق  ل  املجر  اإّن  الهنغاري  اخلارجية  وزير  قال  فيما 

الدفاع عن  اإ�رسائيل يف  دائًما داعمني حلق  الإ�رسائيليني؛ وقد »كّنا  املواطنني  جرمية على 

على  القائمة  املفاو�صات  عرب  اإل  حتقيقه  ميكن  ل  املنطقة  يف  ال�صالم  اأن  ونعتقد  نف�صها، 

التمهيدية  الدائرة  الهنغاري يف  القا�صي  ولعّل رف�ص   ،
((0(

اجلانبني« بني  املتبادل  الحرتام 

للولية القانونية كان تعبرًيا مبكًرا عن موقف هنغاريا املنحاز اإىل دولة الحتالل. 

اأ�صرتاليا، بدورها، هاجمت القرار. وعرّب بيان للخارجية يف 2021/2/6، عن القلق منه، 

م�صيًفا اأّن اأ�صرتاليا ل تعرتف بـ »دولة فل�صطني«. وعليه، فال يحّق للفل�صطينيني الن�صمام 

. وكانت 
((1(

اأي �صالحيات يف هذا اخل�صو�ص اإىل نظام روما ول ميكن للجنائية ممار�صة 

اأ�صرتاليا قّدمت طلًبا اإىل املحكمة عام 2020 بعدم التحقيق يف »جرائم احلرب املزعومة« 

 .
((2(

يف فل�صطني لأّنها لي�صت دولة؛ وقد رف�صت املحكمة حينذاك الطلب الأ�صرتايل

  https://bit.ly/(cVYavG . 9/2/2021 ،27-  قد�ص بر�ص
  https://bit.ly/2MLig2M . 10/2/2021 ،EU reporter  -28

 https://bit.ly/(c7zG(b . 9/2/2021 ،29-  ح�صاب وزير خارجية اأملانيا على تويرت
 https://bit.ly/(tNu9pv . 10/2/2021 ،0)-  تاميز اأوف اإ�رسائيل

 https://bit.ly/2NA(RXe . 6/2/2021 ،1)-  موقع اخلارجية الأ�صرتالية
 https://bit.ly/(b7qnyJ . 9/5/2020 ،2)-  الغارديان
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نيد  الأمريكية،  اخلارجية  با�صم  املتحدث  وعرّب  القرار.  معار�صتها  وا�صنطن  واأعلنت 

اإّن بالده تبّنت دائًما موقًفا  براي�ص، عن اعرتا�ص وا�صنطن على القرار وقلقها منه؛ وقال 

مفاده اأّن »اخت�صا�ص املحكمة يجب اأن ي�صمل ح�رًسا البلدان التي تقبله )الأع�صاء فيها) اأو 

)الق�صايا) التي يحيلها اإليها جمل�ص الأمن الدويل«، م�صرًيا اإىل قلق الوليات املتحدة ال�صديد 

.
((((

ملحاولت املحكمة اجلنائية الدولية ممار�صة اخت�صا�صها على الع�صكريني الإ�رسائيليني«

وكانت لالإدارات الأمريكية ال�صابقة حتّركات لإحباط اأي خطوة فل�صطينية ل تر�صى 

عنها دولة الحتالل. فعندما وافقت اليون�صكو عام 2011 على ع�صوية فل�صطني، عمدت 

 بذريعة قانوَنني اأمريكيني اعتمدا عامي 1990 
((((

اإدارة اأوباما اإىل قطع التمويل عن املنظمة

و)199 ، وهما يحظران متويل اأي منظمة تابعة لالأمم املتحدة يف حال قبولها فل�صطني دولة 

 .
((5(

كاملة الع�صوية

كذلك، اأعلنت وا�صنطن ان�صحابها من جمل�ص حقوق الإن�صان عام 2018 على خلفية 

املعادي  »النحياز  ينتهج  باأنه  للمجل�ص  ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�ص  اإدارة  اتهام 

  .
((6(

لإ�رسائيل و�صّن حملة ممنهجة �صدها«

بن�صودا  اإىل حّد فر�ص عقوبات على  ترامب  اإدارة  2020، ذهبت  اأيلول/�صبتمرب  ويف 

�صد  وجرائم  حرب  جرائم  يف  بالتحقيق  ال�صماح  خلفية  على  املحكمة،  يف  وموظف 

. وكان م�صت�صار الأمن القومي جون 
((7(

الإن�صانية ارتكبها جنود اأمريكيون يف اأفغان�صتان

اإذا اأ�رّست املحكمة اجلنائية  بولتون هّدد عام 2018 مبعاقبة الق�صاة العاملني يف املحكمة 

على جهودها ملحاكمة جنود اأمريكيني؛ وانتقد التحركات الفل�صطينية لدفع املحكمة اإىل 

فتح حتقيق يف انتهاكات حقوق الإن�صان ارتكبها جنود الحتالل يف غزة وال�صفة، م�صرًيا 

.
((8(

اإىل اأّن بالده �صتقف دائًما اإىل جانب »�صديقتها وحليفتها اإ�رسائيل«

  https://bit.ly/(qkmOeP . 5/2/2021 ،موقع اخلارجية الأمريكية  -((
    https://aja.me/lzyld . (1/10/2011 ،اجلزيرة  -((

 https://bit.ly/(puKlbX :5)-  انظر
  https://bbc.in/2NLo1Ol . 20/6/2018 ،6)-  بي بي �صي

  https://bit.ly/(b5vaRg . 2/9/2020 ،The Hill  -(7
  https://aje.io/(y(6x . 10/9/2018  ،8)-  اجلزيرة
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ما هي الجرائم التي يمكن اأن تحّقق بها المحكمة؟ 

اجلرائم  يف  بالنظر  الأ�صا�صي،  روما  نظام  يحّدده  ما  وفق  اجلنائية،  املحكمة  تخت�ّص 

الأكرث ب�صاعة، وهي جرائم احلرب، واجلرائم �صّد الإن�صانية، والإبادة اجلماعّية، وجرائم 

اأّنها ل حّق لها يف ممار�صة  العدوان. ويقوم اخت�صا�صها على مبداأ التكامل الق�صائي، اأي 

  .
((9(

وليتها الق�صائية اإل يف حال ف�صل الأنظمة الق�صائية املحّلية يف ممار�صة وليتها الق�صائية

الّدعوى  ُتقبل  ووفق نظام روما الأ�صا�صي ال�صابط لعمل املحكمة اجلنائية الدولية، ل 

الدعوى  الّنظر يف  ب�صدد  الوطنية  ال�صلطات  تكون  اأن  املحكمة يف حالت ثالث:  اأمام 

نف�صها، اأو اإذا كانت ال�صلطات الوطنية با�رست فعاًل يف التحقيق بالدعوى واتخذت قراًرا 

بعدم املقا�صاة، اأو اإذا جرت مقا�صاة يف الدعوى ذاتها على امل�صتوى الوطني. 

لكن ميكن املحكمة قبول الدعوى، حتى لو كانت ال�صلطات الوطنية يف �صدد النظر 

قدرتها  عدم  اأو  عادلة  باإجراءات  القيام  يف  ال�صلطات  رغبة  :عدم  هما  حالتني  يف  فيها، 

من  الإجراءات  تاأخر  اأو  اجلناة،  نّية حلماية  الرغبة وجود  ذلك؛ ومن دللت عدم  على 

دون مرّبر، اأو الفتقار اإىل ال�صتقالل والنزاهة، اأو عدم وجود نّية حقيقية لتقدمي اجلناة اإىل 

 .
((0(

العدالة

اأي  ال�صديد على  اأو احلرمان  ووفًقا لنظام روما، ت�صمل اجلرائم �صد الإن�صانية ال�صجن 

نحو اآخر من احلرية البدنية مبا يخالف القواعد الأ�صا�صية للقانون الدول، والتعذيب؛ ويعني 

ب�صخ�ص موجود  عقلًيا،  اأو  بدنًيا  �صواء  �صديدة،  معاناة  اأو  �صديد  اأمل  اإحلاق  تعّمد  التعذيب 

. ويدخل حتت عنوان جرائم احلرب النتهاكات اجل�صيمة 
((1(

حتت اإ�رساف املتهم اأو �صيطرته

وا�صع  تدمري  واإحلاق  العمد،  القتل  9/8/12)19، ومن �صمنها  املوؤّرخة  لتفاقيات جنيف 

النطاق باملمتلكات وال�صتيالء عليها من دون اأن تكون هناك �رسورة ع�صكرية؛ اإ�صافة اإىل 

النتهاكات الأخرى للقانون الدويل، ومنها تعّمد �صن هجوم، مع العلم باأن هذا الهجوم 

 https://bit.ly/(qV62SW :9)-  للمزيد عن التكامل الق�صائي: املركز الدويل للعدالة النتقالية
 https://bit.ly/(tBhN2G :0)-  البند الثاين من املادة 17 من قانون روما الأ�صا�صي

1)-  املادة 7 من قانون روما الأ�صا�صي.
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�صي�صفر عن خ�صائر تبعية يف الأرواح اأو عن اإ�صابات بني املدنيني اأو عن اإحلاق اأ�رسار مدنية 

اأو اإحداث �رسر وا�صع النطاق وطويل الأجل و�صديد للبيئة الطبيعية يكون اإفراطه وا�صًحا 

بالقيا�ص اإىل جممل املكا�صب الع�صكرية املتوقعة امللمو�صة املبا�رسة، وقيام دولة الحتالل، على 

؛وهذا 
((2(

نحو مبا�رس اأو غري مبا�رس، بنقل اأجزاء من �صكانها املدنيني اإىل الأر�ص التي حتتّلها

النقل لل�صكان هو عملية ال�صتيطان يف ال�صفة الغربية، مبا فيها �رسق القد�ص.

و�صّلم  باملحكمة،  متعّلق  اجتماع   100 قرابة  ُعقد  الفل�صطيني،  امل�صتوى  على 

الفل�صطينيون اأكرث من )5 ر�صالًة وملًفا متعلًقا بال�صتيطان، والأ�رسى، والعدوان على غزة 

دواب�صة يف  عائلة  م�صتوطنني  اإحراق  بينها جرمية  ومن  امل�صتوطنني،  واإرهاب   201( عام 

املّدعية  تلّقتها  التي  الإحالة  على  تعليق  ويف   .
((((

علي الر�صيع  قتل  اإىل  اأّدت  التي  نابل�ص 

العامة من فل�صطني بتاريخ 2018/5/22، قالت بن�صودا اإّن دولة فل�صطني »تطلب من املّدعية 

العامة اإجراء حتقيق، وفًقا لالخت�صا�ص الزمني للمحكمة، يف اجلرائم املرتكبة يف املا�صي 

. ووفق 
((((

اإقليم دولة فل�صطني« اأنحاء  امل�صتقبل، يف جميع  واحلا�رس والتي �صرُتتكب يف 

وامل�صتقبلية  واحلالية  ال�صابقة  احلرب  جرائم  الإحالة  �صملت  الفل�صطينية،  للخارجية  بيان 

واجلرائم �صد الإن�صانية التي ارتكبتها دولة الحتالل بحّق ال�صعب الفل�صطيني واأر�صه، مبا 

فيها الأن�صطة ال�صتيطانية غري ال�رسعية، والتهجري الق�رسي، وموا�صلة هدم املنازل والبنى 

والعتقال  العّزل،  الفل�صطينيني  للمتظاهرين  املتعمد  والقتل  الفل�صطينية،  للدولة  التحتية 

 .
((5(

التع�صفي، وممار�صة اأب�صع اأ�صاليب الّتعذيب بحق الأ�رسى الفل�صطينيني

اأّي حتقيق من  على امل�صتوى الإ�رسائيلي، ويف الوقت الذي ترف�ص فيه دولة الحتالل 

التجاوب مع الطلب  اأّن املحكمة على خّط  تبنّي لها  اجلنائية الدولية، فقد بداأت، بعدما 

عام  غزة  على  العدوان  خ�ّص  ما  يف  ال�صورية  بالّتحقيقات  و�صفه  ميكن  ما  الفل�صطيني، 

2)-  املادة 8 من قانون  روما الأ�صا�صي. 
  https://bit.ly/2NA0bEz . 6/2/2021 ،العربي اجلديد  -((

 22/5/2018 فل�صطني،  من  املقدمة  الإحالة  ب�صاأن  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العامة  املدعية  بيان    -((
  https://bit.ly/(rgGRL(

  https://aja.me/bwe9( . 2(/5/2018 ،5)-  اجلزيرة
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)201 الذي قتلت فيه ما يزيد على 1500 فل�صطيني ودّمرت بنى حتتية وم�صت�صفيات ومراكز 

. ومل يكن الأمر خمتلًفا 
((6(

�صحية ووحدات �صكنية يعي�ص فيها قرابة 100 األف فل�صطيني

بالن�صبة اإىل التحقيقات يف جرائم قتل الفل�صطينيني يف م�صريات العودة؛ ففي 2019/5/16، 

اأقفل الحتالل التحقيق يف جرمية قتل الفل�صطيني املقعد اإبراهيم اأبو ثريا لدى م�صاركته يف 

م�صريات العودة يف 2017/12/15 من دون توجيه اأّي تهم، بذريعة عدم وجود دليل اأّن 

. ويف ت�رسين اأول/اأكتوبر 2019، اأ�صدر اجلي�ص حكًما على جندي 
((7(

جي�ص الحتالل قتله

اإ�رسائيلي، كان قد قتل الطفل الفل�صطيني عثمان حل�ص يف اأثناء م�صاركته يف م�صريات العودة 

يف غّزة يف يوليو/متوز 2018، ق�صى باأدائه خدمة جمتمعية، وتنزيل رتبته ب�صبب »تعري�ص 

اجلندي  فعل  اأّن  على  دليل  والذريعة عدم وجود  الأوامر«،  للخطر مبخالفة  اإن�صان  حياة 

.
((8(

�صّبب الوفاة

وكانت الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�صان اأ�صارت يف تقرير لها عام 2011 اإىل اأن تقرير 

ي احلقائق ب�صاأن العدوان على غزة اأظهر اأن جميع التحقيقات التي  بعثة الأمم املتحدة لتق�صّ

اأجريت يف دولة الحتالل كانت يف اإطار النظام الع�صكري الذي اأثبت اأنه لي�ص م�صتقاًل اأو 

حمايًدا؛ وعليه، فقد اأّدى اإىل احلماية الفعالة للم�صوؤولني ال�صيا�صيني والع�صكريني الإ�رسائيليني 

. وهو الأمر الذي ينطبق على التحقيقات امل�صار اإليها اأعاله، 
((9(

من املالحقات الق�صائية

 .
(50(

والتي تتظاهر دولة الحتالل اأّنها تتحّرى ال�صفافية وتهدف اإىل امل�صاءلة واملحا�صبة

جرائم  يف  التحقيق  من  املحكمة  منع  اإىل  تهدف  التي  التحقيقات  هذه  اإىل  اإ�صافة 

 ،2019 عام  اأواخر  يف  الحتالل،  دولة  و�ّصعت  التكامل،  مببداأ  عماًل  غزة  يف  الحتالل 

جتيز  التعديالت  اإّن  »هاآرت�ص«  �صحيفة  وقالت  للحكومة،  الق�صائي  امل�صت�صار  �صالحية 

6)-  هيومن رايت�ص ووت�ص، التقرير العاملي 2015: اإ�رسائيل/فل�صطني؛ اأحداث عام )201.
  https://bit.ly/(rYtu2y 

  https://bit.ly/(qrJEBk . 20/5/2019 ،7)-  ميدل اإي�صت مونيتور
  https://bit.ly/2LYSM1m . (0/10/2019 ،8)-  هاآرت�ص

  https://bit.ly/2ZkPvwm . 26/9/2011 ،9)-  الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�صان
   https://bit.ly/(b9imsT . 27/8/2020 ،50-  �صبكة الدرا�صات الفل�صطينية
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ما  اإذا  فيها،  النظر  واإعادة  للجي�ص  العام  الع�صكري  املّدعي  قرارات  فح�ص  للم�صت�صار 

قوانني  خرق  حول  وحقوقية  فل�صطينية  �صكاوى  يف  جنائي  حتقيق  فتح  عدم  الأخري  قّرر 

احلرب الدولية؛ ويعطي التعديل امل�صت�صار الق�صائي �صالحية نق�ص قرارات تتعلق بالت�صبب 

اإىل الراأي العام، وحالت ا�صتهداف مواقع  اأهمية بالن�صبة  باإ�صابات بالغة، وحالت لها 

مدنية حممّية، مثل امل�صاجد وامل�صت�صفيات ومقاّر لالإغاثة الإن�صانية. ونقلت ال�صحيفة عن 

جهات قانونية اإ�رسائيلية قولها اإن التعديل �صيعّزز من الدعاء الإ�رسائيلي باأن التحقيقات التي 

جتريها »اإ�رسائيل« ت�صتويف املعايري الدولية؛ ومن �صاأن ذلك م�صاعدة احلكومة على الطعن 

يف �صالحية املحكمة اجلنائية الدولية للنظر يف جرائم احلرب، مبا فيها جرائم الحتالل يف 

.
(51(

اأثناء العدوان على غزة عام )201، ويف م�صريات العودة الأ�صبوعية عام 2018 

ما هي التداعيات المحتملة للقرار؟

للمحكمة  الأوىل  التمهيدية  الدائرة  قرار  اإن   
(52(

الواحدة« »العدالة  موؤ�ص�صة  قالت 

اجلنائية الدولية ب�صاأن الخت�صا�ص الإقليمي للمحكمة يف الأرا�صي الفل�صطينية التي حتتّلها 

»اإ�رسائيل« منذ عام 1967 ميّهد للتحقيق ب�صاأن انتهاكات الحتالل. ولفتت اإىل اأّن القرار 

ينطوي على اأهّمية بالغة، كونه ي�صمح للمّدعية العاّمة بفتح حتقيق ب�صاأن انتهاكات القانون 

الدويل التي ترتكبها �صلطات الحتالل، وم�صاءلة امل�صوؤولني الإ�رسائيلّيني املتوّرطني.

وو�صفت منظمة »هيومن رايت�ص ووت�ص« القرار باأنه »بالغ الأهمية«. وقالت بلقي�ص 

الأمل  بع�ص  اأخرًيا  »يقّدم  القرار  اإّن  باملنظمة،  الدولية  العدالة  برنامج  م�صت�صارة  جراح، 

.
(5((

احلقيقي يف العدالة ل�صحايا جرائم خطرية بعد ن�صف قرن من الإفالت من العقاب«

ة  املخت�صّ اأّن اجلهات  املالكي،  الفل�صطيني ريا�ص  اأعلن وزير اخلارجية واملغرتبني  وقد 

بداأت التن�صيق مع اجلنائية الدولية لت�رسيع فتح حتقيق ر�صمي يف فل�صطني، مبّيًنا اأن القرار 

  https://bit.ly/(rVpujA . 7/1/2020 ،51-  هاآرت�ص
  https://palinfo.com/287(60 . 7/2/2021  ،52-  املركز الفل�صطيني لالإعالم

)5- هيومن رايت�ص ووت�ص، 8/2/2021 .
 https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/08/(77805
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.
(5((

يتيح حما�صبة جمرمي احلرب يف »اإ�رسائيل« اأمام املحكمة اجلنائية

ويف )/)/2021، اأعلنت املّدعية العامة بن�صودا اأّن مكتبها �صيفتح حتقيًقا ر�صمًيا يف جرائم 

؛ 
(55(

احلرب يف الأرا�صي الفل�صطينية، و�صي�صمل التحقيق اجلانبني الإ�رسائيلي والفل�صطيني

 .
(57(

، فيما اأّكدت اخلارجية الأمريكية رف�صها له
(56(

وقد هاجم نتنياهو قرار فتح التحقيق

اأجريا حتقيقات يف  املعنّيان  الطرفان  اإذا كان  ما  املحكمة وتقّيم  املرحلة، حتّدد  ويف هذه 

امللفات التي �صتنظر بها. ووفق اإعالم الحتالل، ت�صّلمت »اإ�رسائيل« بعد الإعالن عن قرار 

فتح التحقيق ر�صالة موجزة من املحكمة اجلنائية عر�صت جمالت التحقيق الرئي�صة الثالثة، 

اإ�صافة اإىل م�صريات العودة على  وهي احلرب على غزة عام )201، و�صيا�صة ال�صتيطان، 

  .
(58(

حدود غزة عام 2018 

اأو ال�صتمرار  ، فاإّن البدء بالتحقيق، 
(59(

اأ�صتاذ القانون الدويل حممود احلنفي وبح�صب 

به، دونه جمموعة من املعّوقات اأو التحديات التي ميكن اأن تتبلور على م�صتويات خمتلفة. 

فعلى امل�صتوى الدويل، يربز حتّدي الدعم الكبري الذي تقّدمه الوليات املتحدة الأمريكية 

لالحتالل، وتر�صيخ عالقاتها الدولية يف خدمته، وال�صغوطات التي متار�صها وا�صنطن على 

القيادة الفل�صطينية من جهة، وعلى املحكمة اجلنائية نف�صها من جهة اأخرى. ي�صاف اإىل 

ذلك، اخل�صية من جتنيد الدول واملنظمات الدولية ال�صديقة لدولة الحتالل لل�صغط على 

املحكمة حلملها على الرتاجع عن القرار بفتح حتقيق حتت حّجة م�صلحة العدالة، وعدم 

اإىل  اإدخالها  من  التمكن  عدم  اأو  التحقيق،  لعملية  الالزمة  واملادية  الب�رسية  املوارد  توفري 

فل�صطني املحتلة.

  https://palinfo.com/287(50 . 7/2/2021 ،5-  املركز الفل�صطيني لالإعالم(
 (/(/2021 التحقيق يف احلالة يف فل�صطني،  العامة للمحكمة اجلنائية الدولية بخ�صو�ص  بيان املدعية    -55

 https://bit.ly/2QbhDAM
  https://bit.ly/(tpsGVi . (/(/2021 56-  ت�رسيح رئي�ص حكومة الحتالل يف

 https://bit.ly/(lkWGyS ،57-  بيان �صحفي �صادر عن اخلارجية الأمريكية
  18/(/2021. https://bit.ly/(qZfEMD . (/(/2021 ،58-  تاميز اأوف اإ�رسائيل

59-  مقابلة �صخ�صية اأجرتها الباحثة. 
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بزيارة  للمحّققني  ال�صماح  عدم  املعّوقات  اأبرز  من  فاإّن  الإ�رسائيلي،  امل�صتوى  وعلى 

الحتالل  قوات  رف�ص  على  عالوة  الالزمة،  التحقيقات  واإجراء  الغربية  ال�صفة  اأرا�صي 

وعدم  املطلوبة  والّت�صجيالت  امل�صتندات  ت�صليم  عن  المتناع  عرب  املحّققني،  مع  التعاون 

ال�صماح للمحّققني مبقابلة ع�صكريني و�صّباط واأ�صخا�ص حمددين؛ اإ�صافة اإىل ال�صغوطات 

دولة  رئي�ص  من  كٌل  �صافر  وقد  التحقيق.  يف   
ّ
امل�صي ملنع  الحتالل  دولة  متار�صها  التي 

بداأت يف  اأوروبية،  اأفيف كوخايف يف جولة  الأركان  ورئي�ص  ريفلني  روؤوفني  الحتالل 

، فيما هّددت �صلطات الحتالل 
(60(

16/)/2021، لل�صغط �صد قرار املحكمة فتح التحقيق
، وباإجراءات 

(61(
بوقف امل�صاريع القت�صادية عن الفل�صطينيني يف حال تعاونوا مع اجلنائية

 .
(62(

عقابّية بحّق م�صوؤولني يف ال�صلطة الفل�صطينية

وتتلّخ�ص اأبرز التحديات على امل�صتوى الفل�صطيني، وفق الدكتور احلنفي، يف اإمكانية 

تفاو�صية  كورقة  اجلنائية  املحكمة  ملف  ا�صتخدام  اإىل  احلالية  الفل�صطينية  القيادة  �صعي 

لتحقيق مكا�صب �صيا�صية، �صمن ما ي�صمى بالعملية ال�صلمّية، وعدم التحلل من التزامات 

قدرة  عدم  جلهة  يفر�صه  ما  يف  �صيما  ل  وحا�صم،  وا�صح  د�صتوري  ب�صكل  اأو�صلو  اتفاق 

الق�صاء الفل�صطيني على حماكمة الإ�رسائيليني، رغم التطور يف مكانة دولة فل�صطني يف الأمم 

املتحدة وان�صمامها اإىل التفاقيات الدولية التي تعّد اأ�صمى من التفاقيات الثنائية، بالإ�صافة 

اإىل ا�صتمرار تداعيات النق�صام الداخلي الفل�صطيني الذي يعيق قدرة النظام القانوين على 

التدخل واإجراء حتقيقات يف جرائم دولية مزعوم ارتكابها على الأرا�صي الفل�صطينية. 

الدولية  اجلنائية  خ�ّص  ما  يف  قانوين  انت�صار  عن  احلديث  املبّكر  من  يبقى  وبالعموم، 

وو�صع حّد حلالة الإفالت من املحا�صبة والعقاب التي يتمّتع بها ال�صيا�صيون والع�صكريون 

اإ�صاعة  الإ�رسائيليون املتوّرطون يف جرائم �صّد الفل�صطينيني. فبن�صودا، التي �صاهمت يف 

وقد  القادم.  حزيران/يونيو  يف  من�صبها  تغادر   ،(6((
القرار هذا  اإىل  الو�صول  قبل  الوقت 

  https://bit.ly/(8UTQLU . 17/(/2021 ،60-  ميدل اإي�صت مونيتور
  https://hadfnews.ps/post/80190 . 22/(/2021 ،61-  بوابة الهدف الإخبارية

  https://bit.ly/(f5ysr6 . 22/(/2021 ،62-  العربي اجلديد
  https://bit.ly/(dgPS(m . 1/(/2015 ،6-  �صبكة ال�صيا�صات الفل�صطينية(
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جرى فعاًل انتخاب مدٍع عام جديد للمحكمة خلًفا لها، هو الربيطاين كرمي خان، لولية 

. ووفق الإعالم العربي، فقد دعم امل�صوؤولون 
(6((

تبداأ يف 2021/6/16 وت�صتمّر 9 �صنوات

؛ 
(65(

الإ�رسائيليون »يف الكوالي�ص« انتخاب خان لأّنه »براغماتي ويرف�ص ت�صيي�ص املحكمة«

وعليه، يبقى �صلوك خان وقراره اأ�صا�صًيا يف هذا الإطار.  

اأن  ي�صتبعد  فال  الحتالل،  بداأها  التي  الق�صائية  والإجراءات  ال�صكلية  املحاكمات  اأّما 

هنا  العودة. وميكن  العدوان على غزة وم�صريات  التحقيق يف جرائم  لعدم  ذريعة  تكون 

الإ�صارة هنا اإىل اأّن بن�صودا اأ�صقطت يف عام 2020 التحقيق مع جنود بريطانيني على خلفية 

اأّن احلكومة الربيطانّية  اإىل  )200 و2008 نظًرا  العراق ما بني عامي  جرائم ارتكبوها يف 

حّققت يف الأمر. وقالت بن�صودا حينذاك اإّنه مل يكن ممكًنا تاأكيد الدعاءات التي قالت اإّن 

  .
(66(

هيئات التحقيق والدعاء الربيطاين كانت توّفر �صتاًرا للجنود

 به، ي�صتمّر �صنوات قبل التو�صل 
ّ
عالوة على ذلك، فاإّن التحقيق الدويل، يف حال امل�صي

اإىل قرار، حتى واإن كانت املنظمات احلقوقية الدولية والفل�صطينية، وحّتى بع�ص املنّظمات 

الإ�رسائيلية، جمعت ووثقت الكثري من ال�صواهد والأدلّة على تّوّرط الإ�رسائيليني يف جرائم 

خا�صعة ل�صالحية املحكمة.  

ميكن  وما  ذاته  الفل�صطيني  املوقف  عن  الطرف  غ�ّص  ميكن  ل  الأحوال،  كل  ويف 

اأّي  غياب  ظّل  يف  �صغط  كو�صيلة  القانوين  امل�صار  مع  ال�صلطة  تعاطت  اإذ  اإليه،  يوؤول  اأن 

متابعة  عن  الأمريكي،  ال�صغط  حتت  اأقّله  الرتاجع،  ي�صتبعد  ول   .
(67(

وا�صحة ا�صرتاتيجية 

الأمر مع املحكمة يف حال عودة املفاو�صات؛ وكان موقع »تاميز اأوف اإ�رسائيل« نقل عن 

حال  يف  ال�صتيطان  حول  دعواها  ل�صحب  م�صتعدة  ال�ّصلطة  اإّن  قوله  فل�صطيني  م�صوؤول 

)6-  موقع اأخبار الأمم املتحدة، 12/2/2021.
 https://news.un.org/en/story/2021/02/108(582 

  https://bit.ly/2OA2GY1 . 1(/2/2021 ،65-  تاميز اأوف اإ�رسائيل نقاًل عن قناة كان العربية
  https://bit.ly/(u(czxG . 9/12/2020 ،66-  اأ�صو�صيتد بر�ص

  https://bit.ly/2ZmoXe9 .1(/2/2021 ،67-  املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات
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جّمدت »اإ�رسائيل« البناء يف امل�صتوطنات، واإّن ال�صلطة الفل�صطينية وّجهت ر�صالة ر�صمية 

.
(68(

اإىل »اإ�رسائيل« بهذا اخل�صو�ص عرب الأردن وم�رس

وتبقى نقطة مهّمة ل ميكن جتاوزها، وهي متعّلقة باإمكانية التحقيق مع قيادات وعنا�رس 

ا العمليات التي ت�صتهدف العمق الإ�رسائيلي،  املقاومة الفل�صطينية على اأفعال املقاومة، خ�صو�صً

نظًرا اإىل اأّن املحكمة لن تخت�ّص فقط بالأعمال اأو اجلرائم التي تقوم بها دولة الحتالل، واإمنا 

مبجمل املخالفات التي تراها. والواقع اأّن ما يفعله الفل�صطينيون هو اأفعال مقاومة، ون�صال 

ال�صعب الفل�صطيني ي�صتند اإىل بواعث اأخالقية، اإذ اإّنه يقاوم احتالًل قام على القتل والتهجري 

وي�صتمر يف جرائمه �صّد الأر�ص والإن�صان. كذلك، ثّمة بواعث قانونية ت�صتند اإىل قاعدتني 

اأ�صا�صيتني يف القانون الدويل العام هما: احلق يف تقرير امل�صري بكل الو�صائل املمكنة، واحلق يف 

الدفاع ال�رسعي عن النف�ص �صّد جرائم الحتالل؛ وما من ن�ّص قانوين يحّرم ا�صتخدام القوة 

 .
(69(

من اأجل ممار�صة حّق ال�صعوب يف تقرير م�صريها ال�صيا�صي

خال�سة 

على الرغم من اأهّمية قرار الغرفة البتدائية يف املحكمة اجلنائّية حول الولية الإقليمية 

فتح  املحكمة عن  واإعالن   ،1967 عام  منذ  املحتّلة  الفل�صطينية  الأرا�صي  للمحكمة على 

التحقيق، اإل اأّن ذلك يبقى خطوة يف م�صرية طويلة، واإحدى اأدوات املواجهة التي ُتخا�ص 

بال�صيا�صة والقانون وما يتيحه كال الجتاهني من جمالت وفر�ص للتحّرك على خّط ا�صتعادة 

احلّق الفل�صطيني. وب�رسف النظر عن ماآلت الأمور مع املحكمة اجلنائية، ينبغي اللتفات 

اتفاق  باإطار  ارتباطه  ظّل  يف  �صّيما  ل  الفل�صطينية،  الق�صية  يف  القانون  دور  حمدودية  اإىل 

اأو�صلو. ومن املهّم اأن يكون امل�صار القانوين متكاماًل مع م�صارات العمل الأخرى، و�صوًل 

اإىل ا�صتعادة احلقوق الفل�صطينية كافة. 

  https://bit.ly/(s8y8LN . 18/1/2015 ،68-  تاميز اأوف اإ�رسائيل
  https://arb.im/1((1229 . 9/(/2021 ،21  69-  عربي
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�إنفاق 740 مليار دوالر

على �لدفاع لم يجعل �أميركا �أكثر �أمانًا

بقلم: ماندي �سميثبرغر وويليام هارتونغ. 

ترجمة واإعداد: �سارة جبارة 

اجلي�ش  يخو�ضها  التي  الأبدية  احلروب  اأن  م�ضى،  وقت  اأي  من  اأكرث  الوا�ضح  من 

اإن�ضاء  اأعقاب  الوطن، خا�ضة يف  اإىل  الزمن تعود  العقدين من  يقارب  الأمريكي منذ ما 

اأجل  من  وذلك  بغداد،   غرار  على  موؤخراً،  وا�ضنطن  العا�ضمة  يف  خ�رضاء«  »منطقة 

اأنه خالل اقتحام مبنى الكابيتول  اأي�ضًا  تن�ضيب جو بايدن وكمال هاري�ش. ونعلم الآن 

  QAnon اليمينية املتطرفة )اأتباع QAnon من قبل ح�ضد من القوميني البي�ش و جماعة

يوؤمنون باأَنّ حكومات العامل تخ�ضع ل�ضيطرة ع�ضابة غام�ضة من ُم�ضتهي الأطفال الذين 

�ضيقّدمهم الرئي�ش ترامب للعدالة يف نهاية املطاف(  يف ال�ضاد�ش من كانون الثاين 2021،  

و�ضل اجلي�ش اإىل وا�ضنطن يف وقت اأبكر مما ت�ضور معظمنا.

مبنى  اقتحموا  الذين  بني  »من  اأنه   ،)NPR( العامة  الوطنية  الإذاعة  ذكرت  كما 

الكابيتول، واأداروا اأعمال �ضغب، واُتهموا حتى الآن بارتكاب جرائم، كان واحد من 

كل خم�ضة تقريبًا من قدامى املحاربني يف اجلي�ش، اأو اأحد اأفراد القوات امل�ضلحة.

التي  القوات  من  جنديًا   12 اأبعدوا  الوطني  احلر�ش  م�ضوؤويل  اأن  بالنا  عن  يغيب  ول 

.)POGO( ماندي �ضميثبريغر، هي مديرة »مركز معلومات الدفاع« يف م�رضوع الرقابة احلكومية ❋

اأنبياء  الدولية«، وموؤّلف كتاب  ال�ضيا�ضة  الأ�ضلحة والأمن يف »مركز  د. هارتونغ، هو مدير م�رضوع  ويليام   ❋

احلرب: �رضكة لوكهيد مارتن و�ضناعة املجّمع ال�ضناعي الع�ضكري.

امل�ضدر: �ضحيفة وا�ضنطن بو�ضت.
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بطبيعة  مماثلة.  ميول  من  الأقل خوفًا  على  التن�ضيب،  وا�ضنطن حلماية حفل  اإىل  اأر�ضلوها 

احلال، ل ينبغي اأن يكون اأيًا من هذا مفاجئًا، لأنه كان من بني الذين اعُتقلوا من جماعة 

املتطرفة  )كانت خّططت خلطف  )Wolverine Watchmen( » »ولفريين وات�ضمن« 

حاكم ولية مي�ضيغان غريت�ضن ويتمر ــ واحتمال اغتياله(، كان اثنان منهم على الأقل من 

قدامى املحاربني يف م�ضاة البحرية.  

اأن هناك مفارقة  البنتاغون ماندي �ضميثربغر ووليام هارتونغ(،  اليوم، يالحظ )خبريا 

اأقل فعالية يف اخلارج، وكلما خا�ش  خا�ضة يف هذا القرن: كلما كان اجلي�ش الأمريكي 

تلك احلروب الأبدية التي ل طائل منها، اإّل اجلحيم ثم العودة، كلما اأ�ضبح الأمر اأكرث قيمة 

واحرتاًما وعزيًزا هنا يف الداخل. 

اأي�ضًا  الأمريكية  الدميقراطية  اليوم، حتولت  املوؤلفان  يقرتح هذان  كما  العملية  يف هذه 

اإىل نوع من املنطقة اخل�رضاء. يجب اأن يكون هناك مفارقة وا�ضحة يف ذلك ، اإذا كان اأي 

�ضخ�ش ينتبه حًقا. اأنهى جو بايدن خطابه الفتتاحي، بعبارة »ليبارك اهلل اأمريكا وليحمي 

اهلل قواتنا«. ال�ضوؤال الذي يطرحه �ضميثربغر وهارتونغ هو »اإذا كان اهلل يحمي القوات، 

الأمر  يتعلق  وا�ضنطن، عندما  املوجودة يف  القوى   ، يبدو  ما  ، على  لي�ش  فمن يحمينا؟« 

بع�ضكرة نظامنا ال�ضيا�ضي.

نزع �سالح ديمقراطيتنا

كيف اأ�صبحت دولة الأمن القومي تهيمن على دولة »مدنية«؟

الدفاع يف  ووزارة  الكابيتول  ل�رضطة  الكئيب  الف�ضل  عن  الكابيتول  مترد  ك�ضف  لقد 

ا�ضتخدام خرباتهما ومواردهما لإحباط خطر وا�ضح وقائم على دميقراطيتنا. وكما غّردت 

 740.000.000.000 تنفق  كنت  »اإذا   ،Public Citizen احلكومية  الإ�ضالح  جمموعة 

دولر �ضنويًا على« الدفاع »، لكن الفا�ضيني ل يزال باإمكانهم اقتحام مبنى الكابيتول كما 

يحلو لهم ، فرمبا حان الوقت لإعادة التفكري يف الأمن القومي؟«

بهذا  يتعلق  اإعادة تفكري  اأي  ب�ضاأن �ضحة دميقراطيتنا،  ال�ضديد  القلق  ي�ضوده  يف وقت 

الأمر، يجب اأن ترّكز، من بني اأمور اأخرى ، على تعزيز �ضلطة املدنيني واملوؤ�ض�ضات املدنية 
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على اجلي�ش، يف عامل اأمريكي حيث يكاد يكون املو�ضوع الوحيد الذي ميكن اأن يتفق عليه 

احلزبان يف الكوجنر�ش هو تخ�ضي�ش املزيد من الأموال للبنتاغون.

هذا يعني اأن الكثريين يف نظامنا ال�ضيا�ضي يحتاجون اإىل فطم اأنف�ضهم عن العادة التي 

تاأتي بنتائج عك�ضية، واملتمثلة بالبحث النعكا�ضي عن اأ�ضوات الع�ضكريني اأو الع�ضكريني 

املتقاعدين للتحقق من �ضحتها، يف ق�ضايا ترتاوح ما بني ال�ضحة العامة اإىل اأمن احلدود، 

التي يجب اأن تكون خارج نطاق اخت�ضا�ش اجلي�ش.

اإنها بالتاأكيد اإحدى الظواهر الغريبة يف ع�رضنا: بعد 20 عاًما من احلرب التي ل نهاية 

لها، والتي مت فيها اإنفاق تريليونات الدولرات، ومات مئات الآلف من جميع اجلهات، 

البنتاغون  متويل  ي�ضتمر  الن�رض،  من  يقرتب  �ضيء  اأي  الأمريكي  اجلي�ش  يحقق  اأن  دون 

)للجي�ش( على م�ضتويات مذهلة. يف حني اأن التمويل للتعامل مع اأكرب التهديدات ل�ضالمتنا 

و »اأمننا القومي« - من الوباء اإىل تغري املناخ اإىل التفوق الأبي�ش - ُيثبت اأنه غري كاٍف على 

الإطالق.

يف الأوقات اجليدة وال�ضيئة، ي�ضتمر اجلي�ش الأمريكي و »املجّمع ال�ضناعي« املحيط به ، 

والذي حّذرنا منه الرئي�ش دوايت اأيزنهاور لأول مرة يف عام 1961 ، يف احلفاظ على دور 

مركزي يف وا�ضنطن، على الرغم من اأنهما غري مرتبطني ب�ضكل ملحوظ بـ اأكرب التحديات 

التي تواجه دميقراطيتنا. ومع بداية ولية بايدن، حان الوقت لإعطاء بع�ش التفكري اجلاد يف 

كيفية جتريد دميقراطيتنا من ال�ضالح.  

من ال�ضمات الأ�ضا�ضية للنظام الأمريكي اأن يظل اجلي�ش حتت �ضلطة مدنية. ومع ذلك، 

يف هذه الأيام، نظًرا لعدد ال�ضباط الع�ضكريني احلاليني اأو املتقاعدين الذين اأ�ضبحوا حكاًما 

رئي�ضيني ملا يجب اأن نفعله يف جمموعة مذهلة من الق�ضايا احلرجة، فاإن ال�ضيطرة املدنية هي 

املعادل ال�ضيا�ضي لالأنواع املهددة بالنقرا�ش.

يف املو�ضم النتخابي الأخري، قبل وقت طويل من الهجوم على مبنى الكابيتول، كان 

هناك بالفعل نقا�ش وطني مكّثف حول كيفية منع العنف يف �ضناديق القرتاع، وهي حمادثة 

هذه  يف  اجلي�ش  يلعبه  اأن  ينبغي  الذي  الدور  على  مقلق(  )وب�ضكل  كبرية  ب�رضعة  رّكزت 

العملية. وقد ُطلب من اجلرنال مارك ميلي، رئي�ش هيئة الأركان امل�ضرتكة، مراراً وتكراراً، 
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من  كان  اأمر  النتخابات، وهو  نتيجة  لها دور يف حتديد  يكون  لن  باأنه  تقدمي �ضمانات 

املمكن اأن يكون اأمراً حم�ضومًا يف اأمريكا اأخرى.

ويف الوقت نف�ضه، �ضعى البع�ش بالفعل اإىل املزيد من امل�ضاركة الع�ضكرية. على �ضبيل 

�ضابطا  ذكر  وا�ضع،  نطاق  على  مناق�ضتها  جرت  ميلي  اإىل  مفتوحة«  »ر�ضالة  يف  املثال، 

من�ضبه  ترك  ترامب  »اإذا رف�ش دونالد  اأنه  ينغلينغ،  ناغل وبول  املتقاعدين، جون  اجلي�ش 

عند انتهاء فرتة وليته الد�ضتورية، يجب على اجلي�ش الأمريكي اإقالته بالقوة، ويجب اأن 

تعطي اأنت هذا الأمر«. تقّو�ش مقرتحات من هذا النوع نزاهة العديد من القوانني التي 

دور يف  باأي  القيام  من  امل�ضلحني  احلّرا�ش  اأو  اجلي�ش  ملنع  والوليات  الكونغر�ش  و�ضعها 

العملية النتخابية.

بايدن  جو  والرئي�ش  ترامب  دونالد  ال�ضابق  الرئي�ش  من  كٌل  حّدد  مماثل،  نحٍو  وعلى 

اجلي�ش كالعب رئي�ضي يف امل�ضتقبل يف توزيع لقاح »كوفيد ـ 19«، وهو اأمر ميكن وينبغي 

اأن تتعامل معه موؤ�ض�ضات ال�ضحة العامة، اإذا كانت لديها فقط مثل البنتاغون، موارد كافية.

اجلي�ش يعرف الأف�ضل! 

خالل وبعد الهجوم على مبنى الكابيتول، مت منح م�ضوؤولني من اجلي�ش والأمن القومي 

مكانة مرموقة يف املناق�ضات حول م�ضتقبل دميقراطيتنا. وقد �ضعت و�ضائل الإعالم وغريها 

اإىل احل�ضول على اآرائهم ب�ضاأن جمموعة وا�ضعة من الق�ضايا التي تقع خارج جمالت خربتهم 

10 وزراء دفاع �ضابقني باهتمام رئي�ضي، يدعون فيها  الأ�ضا�ضية. وقد حظيت ر�ضالة من 

التجمع اجلمهوري اإىل احرتام نتائج النتخابات، يف حني �ضغطت �ضخ�ضيات �ضيا�ضية من 

اأجل حماكمة �ضباط ع�ضكريني متقاعدين متورطني يف هجوم ال�ضاد�ش من كانون الثاين يف 

حماكم ع�ضكرية ولي�ش مدنية.

نان�ضي  النواب  رئي�ضة جمل�ش  ترامب، جلاأت  دونالد  لعزل  الثانية  املحاكمة  متابعة  قبل 

بيلو�ضي اإىل رئي�ش هيئة الأركان امل�ضرتكة، للح�ضول على �ضمان باأنه ميكن اأن مينع الرئي�ش 

من بدء حرب نووية يف اللحظة الأخرية. ومل يكن اأي من هذا غري عادي على الإطالق، 

مثل  متنوعة،  مبوا�ضيع  التفكري  املتقاعدين،  الع�ضكريني  ال�ضباط  من  بانتظام  ُيطلب  لأنه 

حقوق الإجها�ش، وتغري املناخ، وال�ضمنة يف مرحلة الطفولة. 
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لي�ش الأمر بالطبع اأن مثل هذه ال�ضخ�ضيات ل ينبغي اأن تكون قادرة،  مثل اأي �ضخ�ش 

اأّل  العامة؛ ولكن يجب  وال�ضالمة  ال�ضحة  م�ضائل  اأو دعمها يف  اآرائها  تقدمي  اآخر، على 

تكون اأ�ضواتهم اأكرث اأهمية من اأ�ضوات خرباء ال�ضحة العامة،  اأو العلماء اأو املهنيني الطبيني 

اأو غريهم من املدنيني.

على الرغم من اإخفاقه يف ك�ضب احلرب منذ عقود ، يظل اجلي�ش اأحد اأكرث املوؤ�ض�ضات 

الأمريكية احرتاًما. وهو يحظى بهذا النوع من التقدير الذي ل ميتد عموًما اإىل املوظفني 

العموميني الآخرين الأكرث جناًحا.

بعد ما يقرب من 20 عاًما من احلروب الأبدية، من ال�ضعب، يف هذه املرحلة، قبول اأن 

�ضمعة اجلي�ش على م�ضتوى احلكمة ت�ضتحق. يف الواقع ، العتماد امل�ضتمر على اجلرنالت 

اأو ال�ضابقني كم�ضادقني، يقّو�ش  املتقاعدين وغريهم من م�ضوؤويل الأمن القومي احلاليني 

ب�ضكل فعال م�ضداقية وثقة اجلمهور يف املوؤ�ض�ضات الأخرى التي تهدف اإىل احلفاظ على 

�ضحتنا واأماننا.

يف زمن Covid-19 ، يجب اأن يكون وا�ضًحا اأن العتماد على مفاهيم حمددة بدقة 

اأي من هوؤلء  يتعامل معه  اأن  بدميقراطيتنا، وهو مو�ضوع ل يحتمل  ي�رّض  القومي  لالأمن 

الع�ضكريني اأو ال�ضخ�ضيات الع�ضكرية ال�ضابقة.

الع�ضكريون احلاليون  امل�ضوؤولون  اأ�ضاء   ، العديد من احلالت  اإىل ذلك ، يف  بالإ�ضافة 

واملتقاعدون، ا�ضتخدام الثقة العامة بطرق تثري الت�ضاوؤل حول حقهم يف العمل كق�ضاة ملا 

هو مهم ، اأو حتى تخيل اأنهم ي�ضتطيعون تقدمي م�ضورة مو�ضوعية.

عرب  اجلي�ش،  مغادرة  عند  الرتب  رفيعي  ال�ضباط  من  مذهل  عدد  مير  واحد،  ل�ضبب 

الباب الدّوار �ضّيئ ال�ضمعة للمجّمع ال�ضناعي الع�ضكري، اإىل منا�ضب مديرين تنفيذيني اأو 

جماعات �ضغط اأو اأع�ضاء جمل�ش اإدارة اأو م�ضت�ضارين ل�ضناعة الدفاع.

وجرنال  وبوينغ،  مارتن،  ولوكهيد  رايثيون،  مثل،  �رضكات  عن  بالنيابة  يعملون  وهم 

دايناميك�ش، التي تتلقى جمتمعة 100 مليار دولر �ضنويًا  جراء عقود البنتاغون، مع القليل من 

امل�ضاءلة؛ ثم ي�ضتخدمون رتبتهم ال�ضابقة والهيبة املرتبطة بها لل�ضغط على الكونغر�ش، والتاأثري 
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على و�ضائل الإعالم ب�ضاأن احلاجة اإىل حروب ل نهاية لها، وميزانية ع�ضكرية متزايدة با�ضتمرار 

 - F-35 Joint Strike Fighter لدعم برامج الأ�ضلحة الرئي�ضية، مثل مقاتلة لوكهيد مارتن

كل ذلك دون عناء الك�ضف عن اأنهم �ضي�ضتفيدون ماليًا من املواقف التي يتخذونها. 

التقاعد،  عند  الأ�ضلحة  قطاع  يف  و�ضمني  كبري  راتب  على  احل�ضول  احتمال  اأن  كما 

ميار�ش اأي�ضًا تاأثرياً غري �ضحي على ال�ضباط الذين ل يزالون يخدمون يف اجلي�ش.

اأجراها  درا�ضة  وا�ضع؛ حيث وجدت  نطاق  الدّوار هذه موجودة على  الباب  ظاهرة 

م�رضوع الرقابة احلكومية اأنه يف عام 2018 وحده، كانت هناك 645 حالة، قام فيها اأكرب 

20 مقاول دفاع بتوظيف م�ضوؤولني حكوميني �ضابقني، و�ضباط ع�ضكريني، واأع�ضاء يف 
الكونغر�ش، وكبار املوظفني الت�رضيعيني يف الكونغر�ش كجماعات �ضغط اأو اأع�ضاء جمل�ش 

اإدارة اأو مديرين. وهذا ل ينبغي اأن ُيلهم ثقة اجلمهور يف اآرائهم.

مقالت  و  الأثري  موجات  اإىل  �ضابقون  ع�ضكريون  �ضباط  جلاأ  احلالت،  بع�ش  يف 

اإىل احلرب دون الك�ضف عن عالقاتهم ب�ضناعة الأ�ضلحة. فقد ك�ضف  ال�ضحف للدعوة 

حتقيق اأجرته �ضحيفة نيويورك تاميز يف عام 2008، على �ضبيل املثال، اأن عدداً من ال�ضباط 

ال�ضناعة  جمال  يف  م�ضتمرة  عالقات  تربطهم  الذين  ــ  اإعالميني  اإىل  حتولوا  ــ  املتقاعدين  

الدفاعية، كانوا ل�ضنوات يوؤيدون حرب العراق بناًء على طلب البنتاغون.

فجرنالت �ضابقون ،مثل وزير الدفاع ال�ضابق يف اإدارة ترامب، جيم�ش ماتي�ش، الذي عمل 

يف جمل�ش اإدارة  �رضكة »جرنال دايناميك�ش« قبل تولّيه رئا�ضة البنتاغون وعاد اإىل هناك بعد وقت 

ق�ضري من تنّحيه، غالبًا ما ي�ضتخدمون مكانتهم لالمتناع عن تقدمي املعلومات الأ�ضا�ضية لو�ضائل 

الإعالم، مع الت�ضوي�ش على ال�ضفافية وامل�ضاءلة التي ينبغي اأن تكون دعامة للدميقراطية.

ت�سيي�ش الجي�ش

عندما حُتجب الأ�ضوات وال�ضيا�ضات املدنية باعتبارها املحددات الرئي�ضية يف كيفية عمل 

دميقراطيتنا، تن�ضاأ مع�ضلة اأكرب، و هي: ال�ضتمرار يف العتماد على اجلي�ش كم�ضدر اأ�ضا�ضي 

للحكم على ما هو �ضواب اأو خطاأ يف العامل املدين، يهدد بت�ضيي�ش القوات امل�ضلحة اأي�ضًا. 

وبالنظر اإىل اأكرث من تريليون دولر ي�ضتثمرها الأمريكيون �ضنويًا يف دولة الأمن القومي، 
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فمن الالفت للنظر اأن نالحظ، على �ضبيل املثال، كيف خذلتنا مثل هذه املوؤ�ض�ضات عندما 

يتعلق الأمر بالت�ضدي لتهديدات القومية البي�ضاء.

يف ال�ضيف املا�ضي 2020، ك�ضف جملة النرت�ضبت الأمريكية، عن تقرير مدفون  من قبل 

الوكالت الحتادية عندما  الق�ضور يف خمتلف  اأوجه  الفدرايل، حول  التحقيقات  مكتب 

يتعلق الأمر بالتعامل مع الإرهاب املحلي. قبل انتخابات عام 2020، رف�ش املكتب ن�رض 

مماثلة،  وبطريقة  املا�ضي،  العام  ويف  البي�ش.  لتفّوق  الداخلي  التهديد  حول  التقرير  هذا 

التطرف  )اأي  »القاتل«  التهديد  لنف�ش  تقييمها  لأ�ضهر  الداخلي  الأمن  وزارة  حجبت 

العن�رضي يف هذا البلد(.

ويف حني يجب اإجراء حتقيق كامل يف ما حدث يف مبنى الكابيتول، يبدو اأن التقارير 

ت�ضري اإىل وجود عمى �ضارخ يف دولة الأمن القومي عن احتمال وقوع مثل هذا الهجوم. 

اأو اجلي�ش، بحاجة  اأو مكتب التحقيقات الفدرايل،  لي�ش الأمر اأن وزارة الأمن الوطني، 

اإىل تدفق اأموال جديدة ملواجهة امل�ضكلة. بل اإن املطلوب يف هذه اللحظة من التاريخ هو 

كثرياً  لها  والتي ل عالقة  بلدنا،  تهّدد  التي  احلقيقية  املخاطر  اأو�ضح على  ب�ضكل  الرتكيز 

بالإرهابيني الأجانب اأو »طالبان« اأو غريها من اجلماعات التي حتاربها الوليات املتحدة 

يف اخلارج منذ �ضنوات. 

فوزارة الدفاع النموذجية مل تقّدم لنف�ضها وللبقية اأي خدمة، من خالل دفن تقرير عن 

انت�ضار العن�رضية يف �ضفوف اجلي�ش، والذي، على الرغم من اكتماله يف عام 2017، مل ير 

النور اإّل يف كانون الثاين من هذا العام. فقط يف اأعقاب اأعمال ال�ضغب يف مبنى الكابيتول، 

بداأت تلك الوزارة، اأخرًيا ،يف معاجلة م�ضاكل تفّوق البي�ش لديها.

ف�ضل اجلي�ش ، مثل العديد من املوؤ�ض�ضات الأمريكية الأخرى ، يف التعامل بجدية مع 

العن�رضية العميقة اجلذور يف �ضفوفه. حتى قبل انتفا�ضة 6 كانون الثاين ، كان من الوا�ضح 

اأن مثل هذه العن�رضية جعلت من �ضبه امل�ضتحيل ترقية ال�ضباط ال�ضود.

اإن تقارير اخلدمة الفعلية والحتياط والأفراد املخ�رضمني يف اجلي�ش الذين �ضاعدوا متّرد 

الكابيتول، ل توؤدي اإّل اإىل تخفيف �ضارخ للتكاليف غري املربرة لعدم معاجلة امل�ضكلة يف 

وقت �ضابق.
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المزيد من الإنفاق على البنتاغون لن يجعلنا اأكثر اأمانًا

هناك اأي�ضًا تكاليف عالية يتعني دفعها لالعتماد على وزارة الدفاع ملعاجلة امل�ضاكل التي 

ل عالقة لها مبهمتها الأ�ضا�ضية. اإن ا�ضتخدام القوات امل�ضلحة كالعب رئي�ضي يف معاجلة 

الأزمات التي لي�ضت ع�ضكرية يف طبيعتها، يوؤدي فقط اإىل مزيد من تقوي�ش املوؤ�ض�ضات 

املدنية، وغالبًا ما يوؤدي اإىل نتائج عك�ضية اأي�ضًا.

ترامب  الرئي�ش  ال�ضيا�ضيني  من  عدد  دعا  »كوفيد-19«،  وباء  من  الأوىل  املراحل  يف 

ذلك  �ضيفعل  بايدن  اأن  يبدو  )كما  الدفاعي  الإنتاج  قانون  ا�ضتخدام  اإىل  الدفاع  ووزارة 

قريبًا(، لتكثيف اإنتاج اأقنعة N95، واأجهزة التنف�ش ال�ضناعي وغريها من معدات احلماية 

ال�ضخ�ضية. اإن ق�ضة ما حدث لهذه الأموال يف �ضنوات ترامب، يجب اأن ُتروى. 

اكت�ضفت �ضحيفة وا�ضنطن بو�ضت اأن مليار دولر من اأموال الإغاثة الوبائية املفرت�ضة، 

مت حتويلها بدًل من ذلك مبا�رضة اإىل مقاويل الدفاع. اأكرث من ذلك، هناك 70 مليون دولر 

من الأموال التي اأنفقها البنتاغون على اأجهزة التنف�ش ال�ضناعي التي ثبت اأنها غري �ضاحلة 

الإمداد  �ضال�ضل  لتعزيز  ذهبت  الأموال  هذه  بع�ش  اأن  حني  ويف   .Covid-19 ملر�ضى 

بالأقنعة، اكت�ضف حتقيق اآخر يف �ضحيفة وا�ضنطن بو�ضت، اأن هذه اجلهود مل تقرتب من 

اأقل مما تنفقه الإدارة على الأدوات والزي الر�ضمي  معاجلة اأوجه الق�ضور الوطنية، وهي 

وال�ضفر للفرق الع�ضكرية.

العثور عليها يف  اإثارة للقلق لعتمادنا املفرط على اجلي�ش ميكن  التكلفة الأكرث  ولعل 

قانون  م�رضوع  ح�ضل  الأول2020،  كانون  يف  ال�ضيا�ضية.  واأولوياته  الكونغر�ش  ميزانية 

للتغلب  الأ�ضوات  من  يكفي  ما  على  دولر،  مليار   740 حوايل  اإنفاق  البنتاغون  يخّول 

ب�ضهولة على حق النق�ش الذي ا�ضتخدمه الرئي�ش ترامب )بدافع رف�ضه للتغا�ضي عن اإعادة 

ت�ضمية القواعد الع�ضكرية التي حتمل ا�ضم جرنالت كونفدراليني(، يف اللحظة التي كان 

ب  امل�ضابني  لالأمريكيني  دولر   2000 بقيمة  �ضيكًا  مينح  ت�رضيعًا  يعرقل  الكونغر�ش  فيها 

»كوفيد ـ 19«.

الآن، بعد عقدين من القرن احلادي والع�رضين، من الوا�ضح اأن املزيد من املال للبنتاغون 



درا�سات باحث
اإنفاق 740 مليار دولر على الدفاع مل يجعل اأمريكا اأكرث اأمانًا

75 70 1442هـ ـ العدد   - 2021 ربيع 

مل يجعل هذا البلد اأكرث اأمانًا. ومع ذلك، فقد �ضاعد ذلك على اإعطاء اجلي�ش دوراً مركزيًا 

اأكرث من اأي وقت م�ضى يف عاملنا ال�ضيا�ضي الذي كان مدنيًا يف ال�ضابق. اإن اختيار بايدن 

للجرنال املتقاعد لويد اأو�ضنت الثالث ليكون وزيراً للدفاع ل يوؤكد �ضوى هذه النقطة. 

تقاعد  املن�ضب؛ فقد  اأ�ضود يف هذا  اأول زعيم  تعيني  الثناء على  بد من  اأنه ل  يف حني 

فرتة  يتطلب  قانون  من  الكونغر�ش  من  اإعفاء  اإىل  بحاجة  اأنه كان  لدرجة  موؤخراً،  اأو�ضنت 

قبل  املن�ضب املدين )متامّا كما فعل ماتي�ش  �ضبع �ضنوات، قبل تويّل مثل هذا  راحة مدتها 

اأربع �ضنوات(؛ وهي عالمة اأخرى على اأن ال�ضيطرة املدنية على اجلي�ش ل تزال ت�ضعف.

بالإ�ضافة اإىل ذلك ، بعد اأن تقاعد من من�ضبه يف ال�ضناعة اخلا�ضة ، فاإن اأو�ضنت قادر 

على جني ثروة �ضغرية ، ت�ضل اإىل 1.7 مليون دولر، عندما يتخل�ش من اأ�ضهمه يف �رضكة 

.Raytheon Technologies

اإ�ضارة اإىل اأن الرئي�ش اأيزنهاور كان حّذر الأمريكيني، يف خطاب الوداع الذي األقاه يف 

العام 1961،  من اأنه »يف جمال�ش احلكم يجب اأن نحرت�ش من احل�ضول على نفوذ اأو التاأثري 

اأنه  اأثبت  اأو ل«. كيف  غري املربر له للمجّمع الع�ضكري ال�ضناعي، �ضواء كان مرغوبًا به 

متامًا على حق! بعد �ضتني عامًا، اأ�ضبح من الوا�ضح جداً اأنه يجب بذل املزيد من اجلهود 

للتعامل مع هذا »التاأثري غري املربر« للغاية. اإن الأزمات الفورية للجمهورية الأمريكية ينبغي 

اأن تكون وا�ضحة مبا فيه الكفاية الآن: ال�ضتجابة للوباء وا�ضتعادة دميقراطيتنا املدنية.

 من املوؤكد اأن القادة الع�ضكريني مثل ميلي، لبد واأن ُيقّدروا على اتفاقهم على �رضورة 

البنتاغون  الإنفاق يف  من  املزيد  فاإن  ذلك،  ومع  الفتنة.  ومعار�ضة  للوباء  الأولوية  اإعطاء 

واملزيد من النفوذ الع�ضكري لن يجعلنا يف النهاية اأكرث اأمانًا.
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ا�ستراتيجية القوة الناعمة

على �سفحات الفي�سبوك الر�سمية

التابعة لإ�سرائيل
❋
زهرا بادياني

❋❋
د. جواد ركابي �شعرباف

الملّخ�ص:

لقد اآمن ق�دة »اإ�رسائیل«، بعد ن�س�أته�، وعلی راأ�سهم بن غوریون، ب�أّن »اإ�رسائیل« تعی�ش 

ف�سل  ومع  بلحظة.  حلظة  الوجودي  اخلطر  تتح�س�ش  یجعله�  م�  له�  مع�دیة  بیئة  �سمن 

مع�هدات »ال�سالم« العربیة - الإ�رسائیلیة يف تغیري الراأي الع�م العربي مب� یخدم الأهداف 

توظیف  علی  »اإ�رسائیل«  عملت  املنطقة،  العربي« يف  »الربیع  اأحداث  وبدء  الإ�رسائیلیة 

القوة الن�عمة عرب �سفح�ت ر�سمیة ت�بعة له� تعمل �سمن ا�سرتاتیج�ت حمّددة علی من�سة 

الفی�سبوك، وذلك ب�سبب احل�سور العربي الكثیف علی هذه املن�سة. هذا البحث الذي 

ب�للغة  الت�بعة لإ�رسائیل، والن�طقة  الر�سمیة  الفی�سبوك  یتن�ول حتلیل خم�سة من �سفح�ت 

یجیب   2020 متوز   1 ت�ریخ  اإىل   2019 متوز   1 ت�ریخ  من  املمتدة  الفرتة  خالل  العربیة، 

علی ال�سوؤال الآتي: م� هي ال�سرتاتیجیة الن�عمة »لإ�رسائیل« يف هذه ال�سفح�ت، والتي 

یتم  حیث  امل�سمون،  حتلیل  منهج  البحث  هذا  یعتمد  لإ�رسائیل.  القومي  الأمن  تخدم 

�سی��س�ت  اإىل  ال�سفح�ت   امل�ستخدمة يف هذه  »لإ�رسائیل«  الن�عمة  ال�سرتاتیجیة  تق�سیم 

ت�سّكل  ال�سی��س�ت  هذه  حتت  تندرج  وبرامج  الأ�س��سیة،  امل�سمون  فئ�ت  ت�سّكل  ن�عمة 

❋ ط�لبة م�ج�ستري وب�حثة يف �سوؤون ال�رسق الأو�سط 

❋ ❋ اأ�ست�ذ م�س�عد وع�سو الهیئة التعلیمیة يف درا�س�ت ال�رسق الأو�سط يف ج�معة طهران
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يف  ن�عمة   ا�سرتاتیجیة  لإ�رسائیل  اأن  اإىل  البحث  تو�سل  وقد  الفرعیة.  امل�سمون  فئ�ت 

اجلمهور  ح�سب  الأخرى  دون  �سی��سة  علی  ترّكز  ال�سرتاتیجیة  وهذه  ال�سفح�ت؛  هذه 

امل�ستهدف.

اجلمهور  الفی�سبوك،  الإ�رسائیلي،  القومي  الأمن  الن�عمة،  القوة  املفت�حیة:  الكلم�ت 

العربي. 

المقدمة:

ك�ن لولدة »اإ�رسائیل« يف قلب املنطقة العربیة والإ�سالمیة دور ح��سم يف دخول هذه 

املنطقة ح�لة جدیدة وم�ستمرة من عدم ال�ستقرار وال�رساع الدائم. وب�ت وا�سحً� لدى 

اجلمیع اأن هذه البیئة املحیطة �ستجعل اإ�رسائیل تعی�ش يف خطر وجودي دائم م� مل یطراأ تغیري 

الكلي  القومي موجود داخل رقعة مهددة يف وجوده�  اإن كی�نه�  البیئة، حیث  علی هذ 

 .
)1(

لتم��سه� احلدودي مع اأعدائه� املب��رسین من الدول العربیة 

ب�ن  كفیلة  ك�نت  اأ�سب�ب  كله�  له�،  الراف�ش  واملحیط   لإ�رسائیل  التو�سعیة  النزعة  اإن 

وقد  وا�سحً�؛  ع�سكریً�  تفوقً�  له�  توؤّمن  ع�سكریة  قوة  بن�ء  علی  للعمل  »اإ�رسائیل«  تدفع 

ظهر ذلك خالل حروبه� ك�فة، وبلغ هذا التفوق ذروته يف حرب ع�م 1967. وا�ستمرت 

»اإ�رسائیل« يف زی�دة قدراته� الع�سكریة، و�سوًل اإىل امتالك اأ�سلحة نوویة، لتعّزز من قوة 

الردع لدیه�. واإىل ج�نب ال�سق الع�سكري، فقد اهتمت »اإ�رسائیل« ب�لدع�یة كج�نب من 

جوانب املعركة مع العرب، حیث ق�مت بن�رس �سحیفة »الیوم« ب�للغة العربیة، والتي ك�نت 

�سنة  اإغالقه�  مت  والذي   ،1948 ع�م  »اله�ستدروت« يف  احلكومة، و�سحیفة  من  بتمویل 

م�دیة.  لأ�سب�ب   1985 �سنة  اإغالقه�  مت  التي  »الأنب�ء«  �سحیفة  مك�نه�  حّلت  ثم  1967؛ 
وقد ك�نت هذه ال�سحف متّثل �سوت »اإ�رسائیل« ب�ل�سرتاك مع ال�سحف الأ�سبوعیة الت�بعة 

اإىل خم�طبة اجلمهور  ال�سحف مل تكن تهدف   . لكن هذه 
)2(

�سی��سیة �سهیونیة  لأحزاب 

ب�لعتم�د  البدایة  تقوم يف  ك�نت  الإ�رسائیلیة  الأمن  نظریة  لأن  العربي كجمهور ح��رس، 

علی مف�هیم  ونظری�ت ع�سكریة بحتة، تهّم�ش ح�سور اجلمهور العربي املك�ين والزم�ين، 

كمفهوم ال�رسبة الإ�ستب�قیة الذي تاله مفهوم احلدود الآمنة التي لحتت�ج اإىل حرب وق�ئیة 

للدف�ع عنه�.
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لكن عملت التطورات التي ح�سلت يف الت�سعینی�ت علی تغیري هذه املف�هیم، ووّجهت 

�رسبة لنظریة الأمن الإ�رسائیلیة، حیث اأثبتت النتف��سة اأن ال�سعب الفل�سطیني موجود ومل 

اإذ مت الإعرتاف بهم وو�سفوا ب�لفل�سطینیني يف �سیغة  اإنك�ر هذا الوجود،  یعد ب�لإمك�ن 

علی  عقود  م�سي  بعد  تدرك،  اأن  »اإ�رسائیل«  ا�ستط�عت  كم�   .
)3(

اأو�سلو واتف�قیة  مدرید 

مع�هدات »ال�سالم« بینه� وبني بع�ش الدول العربیة، اأن هذه املع�هدات مل تكن ق�درة علی 

اأداء دور يف  اقت�رست علی  الدول و»اإ�رسائیل«، لأنه�  العداء بني �سعوب هذه  اإنه�ء ح�لة 

الأروقة ال�سی��سیة من  دون اأن تغرّي من وجهة النظر ال�سعبیة جت�ه »اإ�رسائیل« .

اإزاء كل هذه التطورات، اأدركت »اإ�رسائیل« اأن القوة الع�سكریة ومع�هدات »ال�سالم« 

لی�ست كفیلة  اأنه�  املنطقة؛ كم�  احل��سم يف �سم�ن وجوده� يف  الدور  تلعب  لن  وحده� 

ب�إیج�د بیئة اآمنة لیزدهر القت�س�د فیه�، فال ميكن لالقت�س�د اأن یزدهر يف ظل املع�رك الدائمة 

والعزلة ال�سعبیة  التي تفر�سه� �سعوب املنطقة علی »اإ�رسائیل« . اآمنت »اإ�رسائیل« ب�أن الأمر 

یتطلب تغیرياً جذریً� للنظرة العربیة جت�ه الق�سیة الفل�سطینیة، م� ميّهد الطریق اأم�مه� لت�سبح 

املحدق  الوجودي  اخلطر  من  كبري  حد  اإىل  ویقّل�ش  ویخّفف  املنطقة،  يف  مقبولًة   
ً
دولة 

الأنظمة  وتزعزع  املنطقة  العربي« يف  »الربیع  بدایة  مع   تبلوراً  الروؤیة  به�. وزادت هذه 

التي  الأنظمة  هذه  واأن  خ�سو�سً�  فعلي،  بخطر  »اإ�رسائیل«  اأ�سعر  م�  له�،  املوالیة  العربیة 

احلقیقة من  اإدراك هذه  اإّن  �سعوبه�.  اأزمة حقیقیة مع  ت�سهد  »ال�سالم«  وّقعت مع�هدات 

قبل »اإ�رسائیل«،مع فهم التغیريات التي حدثت يف املنطقة، جعله� تكّثف جهوده�  لتغرّي 

اأفك�ر ال�سعوب العربیة، خوفً� من تكرار التجربة الإیرانیة التي اأط�حت بنظ�م ال�س�ه املوايل 

له� يف اإیران، مع انت�س�ر الثورة الإ�سالمیة، لتدخل العالق�ت الإ�رسائیلیة - الإیرانّیة يف نفق 

مظلم. كم� اأدركت »اإ�رسائیل« اأنه من الواجب تو�سیع نط�ق الحتك�ك مع الراأي الع�م يف 

الإكتف�ء ب�لعالق�ت ال�سی��سیة الر�سمیة، واإن ك�نت  اأبداً  تلك الدول؛ فلم یعد من احلكمة 

 اأن ا�ستمرار هذه العالق�ت مربوط بتح�سني �سورته� اأم�م اجلمهور 
ً
مهمة؛ واأ�سبح وا�سح� 

.)4(
العربي

اأم�م تزاید قوة الراأي الع�م وقدرته  ومع التغیري احل��سل يف الع�مل، الذي ف�سح املج�ل 

الع�م. وب�ت من  الراأي  اآراء  و  قن�ع�ت  یعد من احلكمة يف مك�ن جت�هل  الت�أثري، مل  علی 

الراأي  �س�أنه� �سی�غة تواجه�ت  التي من  الأ�س�لیب  الطرق و  البحث عن ك�فة  ال�رسوري 
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الع�م جت�ه حدث م� اأو ق�سیة م�. والق�سیة الفل�سطینیة �س�أنه� �س�أن اأي ق�سیة اأخرى، تت�أثر 

الق�سیة، جعل  هذه  لدعم  ا�سطّف  م�  اإذا  الذي  والع�ملي،  العربي  الع�م  الراأي  بتوجه�ت 

»اإ�رسائیل« يف موقف حمرج ل حت�سد علیه، والعك�ش �سحیح؛ وهذا م� اأدركته »اإ�رسائیل« .

فقد اأف�سح التطور التكنولوجي املج�ل اأم�م و�س�ئل اإعالم غري تقلیدیة لتوؤثر يف الراأي 

الع�م، كو�س�ئل التوا�سل الجتم�عي التي ب�تت حتظی بح�سة الأ�سد من هذا الت�أثري. فهذا 

منرب  اإىل  تتحول  اأن  الإجتم�عي  التوا�سل  ملن�س�ت  �سمح  التكنولوجي  والتقدم  التو�سع 

موؤثر و فعل للت�أثريعلی الراأي الع�م. ومل تفّوت »اإ�رسائیل« فر�سة ال�ستف�دة من هذه الأداة 

اجلدیدة يف �سی��سته� اخل�رجیة جت�ه الع�مل العربي، فب�درت اإىل افتت�ح �سفح�ت ر�سمیة له� 

علی مواقع عدیدة، ك�ن يف مقدمته� »الفی�سبوك”، الذي یعّد املوقع الأكرث مت�بعة يف الع�مل 

العربي. وتعمل هذه ال�سفح�ت علی �سم�ن الأمن القومي الإ�رسائیلي ب�ل�ستف�دة من القوة 

الن�عمة.

الإطار النظري: القوة الناعمة

وال�سی��سة  الدولیة  العالق�ت  فهم  يف  واملهمة  املركزیة  املف�هیم  من  القوة  مفهوم  ُیعّد 

اخل�رجیة للدول. وی�سّكل هذا املفهوم جزءاً ل یتجزاأ من �سی��س�ت حفظ امل�س�لح الأمنیة 

التعریف�ت اخل��سة به. یعّد  للدولة. وب�سبب مركزیة هذا املفهوم، فقد تعددت وتنوعت 

مفهوم القوة مفهومً� مركزیً� فی النظری�ت التي نّظرت لل�سی��س�ت الع�ملیة علی اأنه� �رساع 

. ك�نت القوة الع�سكریة اإىل وقٍت 
)5(

بني الدول، اأو تلك التي ت�سعی للت�أثري علی الآخرین

وطموح�ت  اأهداف   لتحقیق  الو�س�ئل  ب�قي  علی  واملتفوقة  الف�سلی  الو�سیلة  ببعید  لی�ش 

بنت�ئج ك�رثیة وم�أ�س�ویة. هذه  دائمً�  مرتبطً�  اخلی�ر  للدول؛ وك�ن هذا  اخل�رجیة  ال�سی��سة 

النت�ئج دفعت العقل الب�رسي اإىل البحث عن و�س�ئل وطرق بدیلة ُتبعد الدول عن اخلراب 

والدم�ر الذي قد یلحق به� ب�سبب احلروب، وال�ستف�دة من القوة الع�سكریة لتحقیق م� 

عمل  تقدم،  م�  �سوء  ويف   .
)6(

منه� تع�ين  التي  امل�س�كل  علی  الدول،والتغلب  اإلیه  تطمح 

اأكرث  وو�س�ئل  طرق  عن  البحث  علی  امل��سي  القرن  �سبعینی�ت  نه�یة  منذ  ال�سرتاتیجیون 

عقالنیة، وحتظی بقبول اأكرث من القوة ال�سلبة.

وقد اأّدى اجلدل الفكري دوراً يف من�ق�سة مع�سلة القوة، ب�سی�غ�ت خمتلفة عن �سی�غته� 
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الأدنی  ب�حلد  امل�س�لح  من  اأكرب  قدر  علی  للح�سول  الع�سكریة  ب�لقوة  املتمثلة  التقلیدیة، 

من اخل�س�ئر .فمفهوم القوة لی�ش مرادفً� ب�ل�رسورة لتوظیف اجلی�ش النظ�مي يف ال�س�حة، 

وال�ستع�نة ب�لآلت واملعدات الع�سكریة املختلفة، وو�سع خطط لفر�ش ح�سم ع�سكري 

اإىل  الدول  ت�سل  اأن  ميكن  بل  الدم�ء؛  و�سفك  الدم�ر  اإىل  یوؤدي  ذلك  وكل  العدو؛  علی 

جدیدة  بقواعد  وب�ل�ستع�نة  الع�سكریة،  القوة  علی  العتم�د  دون  من  الأمنیة  اأهدافه� 

تختلف عن تلك املتبعة يف �س�ح�ت القت�ل، وبتوظیف منوذج جدید من القوة، وهي القوة 

الن�عمة، التي تعتمد علی تقنی�ت مبتكرة و غري ع�سكریة؛ و اأی�سً� تتمیز ب�لنوعیة املتمیزة 

للنت�ئج، والتي يف كثري من الأحی�ن تتفوق علی نت�ئج القوة الع�سكریة التي جرى ت�سمیته� 

ب�لقوة ال�سلبة .

اىل  ی�سري  �سخ�ش  اأول  ك�ن  الذي  ن�ي،  جوزیف  مع  الن�عمة  القوة  عن  احلدیث  بداأ 

النج�ح  الن�عمة )طرق  »القوة  بـ  املعنون  كت�به  ق�م يف  فقد  القوة.  النوع اجلدید من  هذا 

يف ال�سی��سة الدولیة(« بتق�سیم القوة اإىل ثالثة اأنواع، حیث اعترب القوة ال�سلبة هي القوة 

القوة  ب�رسح  بداأ  ذلك  وبعد  القت�س�دیة؛  القوة  هي  ال�سلبة  ن�سف  والقوة  الع�سكریة،  

القوة  یعّرف  فیم�  الزمن،  عرب  تتغري  القوة  اأ�سك�ل  ف�إن  ن�ي،  جوزیف  ح�سب  الن�عمة. 

. وی�سیف ب�أن القوة الن�عمة 
)7(

الن�عمة علی اأنه� »القدرة علی ت�سكیل تف�سیالت الآخرین«

تتعدى القدرة علی الت�أثري علی الآخرین، بل هي »القدرة علی اجلذب  واجلذب كثرياً م� 

الن�عمة موارد وم�س�در؛ وهذه  للقوة  اأن  ن�ي  . كذلك یرى جوزیف 
)8(

لالإذع�ن« یوؤدي 

امل�س�در ت�ستمل علی كل م� ینتج قوة ج�ذبة. وك�سف هذه املوارد یعتمد علی ال�ستف�دة 

اإن  اأو جم�ع�ت الرتكیز؛ ويف عب�رة اأخرى، یقول جوزیف ن�ي  الراأي  من ا�ستطالع�ت 

»القوة الن�عمة ت�ستخدم نوعً� خمتلفً� من العمل لتولید التع�ون، و هو الجنذاب اإىل القیم 

. یعترب جوزیف ن�ي، يف 
 )9(

امل�سرتكة، والعدالة، ووجوب الإ�سه�م يف حتقیق تلك القیم«

الف�سل الرابع من كت�به، اأن القوة الن�عمة هي اأ�سعب من غريه�، لأن العدید من م�س�دره� 

خ�رج عن �سیطرة الدولة، واأن مدى و حجم ت�أثريه� یعتمد ب�سكل كبري علی مدى قبول 

امل�ستمعني له�؛ ويف بع�ش الأحی�ن قد ت�ستغرق �سنوات لتحّقق الهدف املطلوب. والقوة 

الن�عمة تنتج عن ج�ذبیة �سخ�سیة �سی��سیة، ف�ساًل عن ج�ذبیة الثق�فة والقیم الثق�فیة؛ وهي 

علی عك�ش القوة ال�سلبة التي ت�ستخدم الر�س�وي و ال�سالح .هذا یعني اأن بع�ش الدول التي 
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متتلك ثق�فة جذابة، اأو لدیه� اإیدیولوجیة حمببة، متتلك قوة ن�عمة كبرية، حتی واإن مل متتلك 

قوة ع�سكریة كبرية . كم� ی�سّكل تطور دولة معینة،اأو انت�س�ر قیم معینة داخل هذه الدولة، 

ك�حلریة وحم�یة حقوق الإن�س�ن، عوامل جذب تخدم القوة الن�عمة. اأم� يف القوة ال�سلبة، 

فقد تلج�أ الدولة اإىل اخلی�ر الع�سكري للت�أثري علی دولة م�، اأو اإىل ا�ستخدام اأ�سلوب اجلزیرة، 

اأي الرتغیب بجوائز ومك�ف�آت .

ومع تو�سع مفهوم القوة الن�عمة وازدی�د الهتم�م به،اإن من قبل الدول اأو املوؤ�س�س�ت، 

تزایدت فر�ش القوة الن�عمة يف التحكم ب�ل�سی��سیة اخل�رجیة، و ظهرت دول متتلك قوة 

ن�عمة كبرية ت�س�هي الدول ذات القوة الع�سكریة ال�سلبة، خ�سو�سً� مع تراجع قدرة القوة 

اأ�سلوبً�  اأ�سبحت  الث�نیة، حیث  الع�ملیة  احلرب  بعد  الدولیة  ال�س�حة  ال�سلبة يف  الع�سكریة 

مرفو�سً� و خی�راً ُمكلفً� للدول التي توّد ال�ستف�دة منه�.

تعريف القوة الناعمة :

یعّرف »ن�ي« القوة الن�عمة علی اأنه� مم�ر�سة القوة بطریقة جذابة تختلف عن الطرق 

التقلیدیة لفر�ش القوة، وهي تعني قدرة الدولة علی جعل غريه� یرید م� تریده، واأن ت�سّكل 

الدول  الدولة، عرب جعل  اأهداف  اإىل  اأجندة؛ وبذلك ت�سل  لهم  رغب�ت الآخرین وت�سع 

الأخرى راغبة يف اتب�عه� بو�س�ئل تختلف عن القوة ال�سلبة الق�ئمة علی القوة الع�سكریة 

. ویرى »ن�ي« اأن القوة الن�عمة ت�ستند اإىل معی�رین اأ�س��سني هم�:
)10(

ب�لأ�س��ش 

1.نعومة اأ�س�لیب مم�ر�سة القوة: فیغلب لدیه الط�بع املعنوي علی ح�س�ب الط�بع امل�دي، 
.

)11(
دون اأن یغّیب ذلك الط�بع كلیً�؛ فهي ل تقوم علی تقدمي حوافز، ولكن علی اجلذب 

املوارد  هي  ن�ي  جوزیف  لدى  الن�عمة  القوة  موارد  يف  الغ�لب  موارده�:  2.نعومة 
. كم� 

)12( 
املعنویة ل امل�دیة. ف�ملوارد الأ�س��سیة للقوة الن�عمة ح�سب ن�ي هي املوارد املعنویة

یالحظ اأن ق�ئمة ن�ي ملوارد القوة الن�عمة هي ق�ئمة مفتوحة، حیث اأ�س�ف اإلیه� ج�ذبیة 

.
)13(

القوة الع�سكریة والقت�س�دیة 

والنفوذ  القوة  ميتلك  اأن  الوطن  علی  ب�أن  الن�عمة  القوة  اأدوات  »نیتور«  یعّرف  فیم� 

ب�سبب عوامل اأخالقیة ل ع�سكریة، لأنه ميكن اأن یكون متوا�سعً� ولی�ش �سلفً� متغطر�سً�، 
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لأن الوطن وال�سعب یقومون بخدمة الآخرین ول ی�سیطرون علیهم؛ وبذلك، الأّمة التي 

. فیم� یعّرف »جني يل« 
)14(

ل تتحلی ب�لأخالق �ستفقد نفوذه� يف كل اأرج�ء الع�مل �رسیعً� 

القوة الن�عمة ب�أنه� القدرة علی ت�سكیل التف�سیالت وال�سور الذهنیة للذات ب�ل�ستف�دة من 

 .
)15(

م�س�در رمزیة وفكریة، والتي قد توؤدي اإىل تغريات �سلوكیة يف اأفع�ل الآخرین 

وميكن القول عن تعریف�ت القوة الن�عمة ب�سكل ع�م اأنه� تراوحت بني ج�ذبیة مظ�هر 

الثق�فة ال�سعبیة، و�سوًل اإىل جمیع اأ�سك�ل القوة ب��ستثن�ء ال�ستخدام الفعلي للقوة الع�سكریة. 

القوة  تعریف  ثالثة يف  اجت�ه�ت  اخت�س�ره يف  التعریف�ت ميكن  الوا�سع من  الطیف  وهذا 

الن�عمة، وهي:  

التجاه الأول:

یعترب هذا الجت�ه اأن القوة الن�عمة هي القدرة علی الو�سول اإىل م� یریده طرف م� عن 

طریق ال�ستف�دة من قوة اجلذب بعیداً عن الإكراه والإجب�ر والطمع. وهن� ميكن ال�ستف�دة 

من قوة اجلذب الثق�فیة وال�سی��سیة. وح�سب جوزیف ن�ي، ف�إن الت�أثري يف الآخرین یتم عرب 

ثالث طرق:

الإجبار

توليد الدافع 

اجلذب

ویرى »ن�ي« اأن القوة الن�عمة هي تلك التي ت�ستفید من اجلذب فقط يف �سبیل الت�أثري 

.
)16( 

علی الآخرین

التجاه الثاني:

یعّرف هذا الجت�ه القوة الن�عمة ب�سكل اأو�سع، فريى اأنه� الأ�سلوب امل�ستخدم للو�سول 

فیمكن  الآخرین،  علی  للت�أثري  الوحیدة  الو�سیلة  هو  اجلذب  یكون  ل  وهن�  الهدف.  اإىل 

التو�سع  الب�حثني واملفكرین علی  بع�ش  اأقدم  اأی�سً�. وقد  الرتب�ط  ال�ستف�دة من مه�رات 

الآخرین،  علی  الت�أثري  ميكنه�  قوة  اأي  اأنه�  علی  فعّرفت  الن�عمة،  القوة  مفهوم  �رسح  يف 
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.
)17( 

ب��ستخدام كل الطرق املت�حة ب��ستثن�ء التهدید

وكم� هو وا�سح، ف�إن الختالف بني التعریف الأول والث�ين هو يف حتدید امل�س�در التي 

یتم ال�ستف�دة منه� يف حتقیق الهدف املرجو، وهو الت�أثري علی الآخرین. والتعریف الث�ين ل 

یرى اجل�ذبیة الع�مل الوحید للت�أثري علی الآخرین ب�ل�ستف�دة من القوة الن�عمة؛ بل یرى اأنه 

ب�لإمك�ن ال�ستف�دة من عوامل اأخرى، ك�ملوؤ�س�س�ت الدولیة وال�رسعیة و...

التجاه الثالث:

هذا الجت�ه یرى اأن الهدف من القوة الن�عمة لی�ش الـت�أثري علی الآخرین، بل الهدف هو 

العمل علی زی�دة القوة الن�عمة. ويف هذا الجت�ه ت�سبح القوة الن�عمة قریبة جداً من القوة 

. 
)18(

ال�سلبة 

المنهج:

منهجیة  خطوات  اتب�ع  اإىل  یهدف  الذي  امل�سمون،  حتلیل  منهج   املق�لة  هذه  تعتمد 

العّینة ووحدة  الدرا�سة،وذلك بعد حتدید  للعّینة مو�سوع  ت�سهم يف ت�سكیل قراءة حتلیلیة 

. 
)19(

التحلیل

هي  والعّینة  التحلیل،  وحدة  هي  الفی�سبوك  من�سورات  اعتب�ر  �سیتم  البحث  هذا  يف 

املن�سورات املن�سورة علی ال�سفح�ت املخت�رة منذ الأول من متوز �سنة 2019 حتی الأول 

من متوز �سنة  2020. اأم� فئ�ت امل�سمون، فهي �سی��س�ت القوة الن�عمة الإ�رسائیلیة يف هذه 

ال�سفح�ت التي تخدم »الأمن القومي الإ�رسائیلي«.

التي  الرئی�سیة  امل�سمون  فئ�ت  �ست�سّكل  درا�سته�  �ستتم  التي  الن�عمة  القوة  �سی��س�ت 

تندرج حتته� فئ�ت امل�سمون الفرعیة، وهي ك�لآتي: 

الع�سكریة  . 1 الأعم�ل  �رسعیة  الیهود،  مظلومیة  »اإ�رسائيل«:  عن  اإيجابية  �صورة  خلق 

)الدف�ع عن النف�ش(، التقدم الطبي والعلمي، اإن�س�نیة »اإ�رسائیل«، التحری�ش علی 

املق�ومة، التحری�ش علی اإیران، جم�ل »اإ�رسائیل«. 
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احلریة . 2 النتخ�ب�ت،  والفرد،  املراأة  حقوق  دميقراطية:  كدولة  »اإ�رسائيل«  تكري�س 

الدینیة، امل�س�واة.

بني . 3 التع�ی�ش  اللغوي،  التق�رب  الدیني،  التق�رب  والإن�صانية:  الثقافية  القيم  ت�صويق 

الأدی�ن وال�سالم، اإ�سه�م�ت الیهود العرب يف جمتمع�تهم.

الع�سكري، . 4 التع�ون  القت�س�دي،  التع�ون  بالعامل:  »اإ�رسائيل«  روابط  قوة  على  التاأكيد 

العالق�ت الدبلوم��سیة، النفت�ح علی الع�مل و ال�سی�حة.

التطبیع . 5 ال�سی��سي،  التطبیع  والعلمي،  القت�س�دي  التطبیع  العربي:  العامل  مع  التطبيع 

الأمني والع�سكري، التطبیع ال�سعبي والثق�يف.

الأمن القومي الإ�سرائيلي:

هي  ال�سهیونیة  ك�نت  واإذا  ال�سهیوين.  الفكر  يف  املهمة  امل�س�ئل  من  الأمن  م�س�ألة  اإن 

به�  متتعت  التي  القوة  نقطة  اإغف�ل  ميكن  فال  لل�رسق،  الغربیة  الإمربی�لیة  النظرة  ولیدة 

املزّورة  الدینیة  والتف�سريات  الذرائع   من  ا�ستف�دته�  من  الرغم  فعلی  ال�سهیونیة.  احلركة 

لتربیر وجوده�، ف�إنه� ح�ولت اأن تقّدم نف�سه� علی اأنه� احلّل الآمن مل�سكلة عدم ال�ستقرار 

والأمن الذي ع�نی منه الیهود يف اأوروب�، حیث اإن دمج الدین مع فكرة الأمن و الأطم�ع 

اأر�ش املیع�د، ح�سب الفكر  اإ�رسائیل يف املنطقة علی  اإىل ولدة  اأّدى  الإمربی�لیة هو الذي 

التي  و  الیهودیة،  يف  املوجودة  املقد�سة  الأر�ش  فكرة  حّول  الذي  ال�سهیوين،  الیهودي 

تت�س�به مع فكرة الأم�كن املقد�سة الأخرى املوجودة يف الدی�نتني امل�سیحیة و الإ�سالمیة، 

اإىل م�رسوع �سی��سي �سخم یخدم الإمربی�لیة الع�ملیة .

اإن الفكر الأمني »لإ�رسائیل« ی�ستمد �رسعیته لدى اجلمهور الیهودي من التع�لیم الواردة 

الذي  الإ�رسائیلي،  ب�لأمن  املرتبط   الع�م  ف�إن الإط�ر  اأخرى،  الیهودیة. وبعب�رة  الدی�نة  يف 

ق�م ب�سی�غته موؤ�س�ش »الدولة« بن غوریون، ینطلق من الإط�ر الفكري والتطبیقي للعقیدة 

الدینیة، حیث ك�نت اأول مهمة من مه�م الأمن هي ال�ستیالء علی الأرا�سي حتت ذریعة 

.
)20( 

تنفیذهم للوعد الإلهي الذي ی�سكل جت�سیداً للقن�ع�ت الیهودیة ال�سهیونیة

والأهداف  الإیدیولوجیة  للثوابت  انعك��سً�  »اإ�رسائیل«  يف  الأمنیة  ال�سی��سة  تعّد 
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من  اجلی�ش كجزء  فیه  یعمل  الذي  الإط�ر  »ب�أنه  الأمن  فلن�ئي  اللواء  ویعّرف   .
)21(

الكربى

. ویرى اللواء ی�رسائیل 
)22(

جهد قومي ع�م یعرّب عن جممل قدرات الدولة ل�سم�ن وجوده�«

، يف ظل وجود 
)23(

ت�ل ب�أن الأمن هو »�سم�ن اأمن الأمة و احلف�ظ علی م�س�حله� احلیویة«

فر�سیة ترى اأن اإ�رسائیل ك�أمة تعی�ش اأزمة كی�نیة .

كم� تعّرف جولدا م�ئري الأمن علی اأنه ل ميكن حتقیقه عرب ال�سم�ن�ت الدبلوم��سیة، بل 

یجب اأن یكون عملیة داخلیة؛ فتقول »م� نریده لی�ش اأن ی�سمن الآخرون اأمن اأّمتن�، بل 

.
)24(

نرید خلق ظروف م�دیة وحدود ت�سمن اأمنن�«

ب�إ�رسائیل.  اأح�طت  التي  الظروف  ح�سب  تطورت  قد  الإ�رسائیلیة  الأمن  نظری�ت  اإن 

ففي البدایة ك�ن الأمن الإ�رسائیلي یقوم علی مبداأ ال�رسبة ال�ستب�قیة، وهي نظریة ح�ولت 

اإ�رسائیل من خالله� التغلب علی م�سكلة العمق ال�سرتاتیجي. ومن ثم تطورت هذه الفكرة 

لیظهر مفهوم الردع  كمفهوم بدیل اإىل حد م� عن مفهوم احلرب ال�ستب�قیة . وبعد اأحداث 

»الربیع العربي« تطورت النظرة الأمنیة، واأ�سبحت ترّكز علی علی احلد من النفوذ الإیراين 

 عن الهتم�م ب�جل�نب القت�س�دي، والعمل 
ً
يف املنطقة وتن�مي حرك�ت املق�ومة، ف�سال 

.
)25(

علی التقدم يف عملیة ال�سالم مع الع�مل العربي، وتخفیف عزلة اإ�رسائیل يف املنطقة

القوة الناعمة و الأمن القومي الإ�سرائيلي :

يف املدر�سة الواقعیة، ك�ن الأمن القومي یتحقق عن طریق القوة الع�سكریة التي حت�فظ 

علی البالد من التهدیدات اخل�رجیة الع�سكریة. ولكن،مع تطور نظری�ت العالق�ت الدولیة، 

بداأ احلدیث عن اأخط�ر اأخرى وتهدیدات غري ع�سكریة تهدد الأمن القومي للدول وجتعله 

 ع�سكریً�، واإمن� اأ�سبح من املمكن اأن یكون اإیدیولوجیً� 
ً
يف خطر. ف�لتهدید مل یعد تهدیدا 

ثق�فیً� ... واأ�سبح مفهوم الأمن ی�سمل الأمن املجتمعي والأمن الفكري. واإن ك�نت املدر�سة 

الواقعیة ترى اأن ال�سی��سة الع�ملیة هي �سی��سة القوة، ف�إن »ن�ي« یرى اأنه من ال�رسوري فهم 

اإن  القول  القوة، مثل قوة الأفك�ر والإقن�ع واجل�ذبیة؛ وبذلك ميكنن�  اأنواع  ودرا�سة كل 

الواقعیة، ولتتع�ر�ش  النظریة  مع  اجلدید  الواقعي  املنظور  تن�سجم من هذا  الن�عمة  القوة 

معه�؛ فیمكن لالأبع�د غري الع�سكریة اأن تخّفف من اإمك�نیة بروز ف�علني دولیني یهّددون 

الوعي  دور  من  كّثفت  التي  املعلوم�ت  ثورة  مع  ع�سكریة، خ�سو�سً�  غري  بطریقة  الأمن 
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اجلم�هريي . وبذلك نرى اأن جوزیف ن�ي ك�ن ی�رّس علی عدم و�سع القوة الن�عمة حتت 

اأي مدر�سة من مدار�ش العالق�ت الدولیة، �سواء اللیربالیة اأو الواقعیة اأو البن�ئیة؛ بل یرى اأن 

.
)26(

القوة الن�عمة هي واحدة من القوة التي ت�ستخدم لتحقیق م�س�لح الدول 

وتندرج القوة الن�عمة  حتت القوى التي یتم ا�ستخدامه� يف ال�سی��سة اخل�رجیة للدول، 

لتحقیق اأهداف الدولة واحلف�ظ علی اأمنه�  وم�س�حله�. وقد ح�ول البع�ش الت�سكیك يف 

اأن  معتربین  اخل�رجیة،  وال�سی��سة  الأمن  ق�س�ی�  علی  الت�أثري  الن�عمة يف  القوة  ف�علیة  مدى 

الع�م  الراأي  ف�إن  قولهم،  وح�سب   . اجلم�هريي  الراأي  ت�ستهدف  قوة  هي  الن�عمة  القوة 

عند احلدیث عن الأنظمة الغري 
ً
يف ق�س�ی� الأمن القومي، خ�سو�س� 

ً
اأ�س��سی� 

ً
ل یلعب دورا 

دميقراطیة التي یقّل  فیه� ت�أثري الراأي الع�م؛ لكن جوزیف ن�ي  رّد علی امل�سّككني بقدرة 

له� منوذج�ن يف  الن�عمة  القوة  اأن 
ً
معتربا  الأمنیة،  الق�س�ی�  الت�أثري علی  الن�عمة علی  القوة 

)27(
الـت�أثري :

النموذج الأول: الت�أثري املب��رس الذي ی�ستهدف النخب ال�سی��سیة التي توؤثر ب�سكل مب��رس 

علی اتخ�ذ القرارات  وال�سی��س�ت احلكومیة.

النموذج الثاين: الت�أثري غري املب��رس الذي یتم من خالل الت�أثري علی اجلم�هري، م� یوؤدي اإىل 

خلق بیئة مع�ر�سة ت�سكل جمموعة �سغط ت�سغط علی �س�نعي القرار. 

كم� ميكن القول اإن ال�سورة الف�سلی للقوة الن�عمة توؤكد علی اأن قوة اجلذب ل تعّد 

عن توجه املجتمع، وتتعمق يف الأفك�ر واخلی�رات، م� 
ً
قوة اآنیة، بل یجب اأن ت�سبح تعبريا 

یوؤثر علی الأمن الفكري واملجتمعي. وعند احلدیث عن القوة الن�عمة وعالق�ته� ب�لأمن 

القومي، ُتطرح يف الأذه�ن م�س�ألة  مدى ت�أثري القوة الن�عمة علی اجلوانب التي ت�سود فیه� 

التهدیدات الأمنیة. لكن »ن�ي« ا�ستط�ع التمییز بني ثالثة جم�لت توؤثر فیه� القوة الن�عمة، 

:
)28(

مع اختالف درج�ت الت�أثري واأ�سك�له، وهي 

• ی�ستهدف 	 هو  و   :Milieu goals ال�سی�ق  اأو  املحیط  اأهداف  يف  املمتد  الت�أثري 

تغیري البیئة اخل�رجیة و الف�علني فیه� مب� یتن��سب و م�س�لح الدولة التي تعّزز الأمن 

القومي؛ و هذا الت�أثري یكون يف املدى البعید.
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• تتقل�ش هن� مك�نة و 	  :Possession goals التملك  اأهداف  املكّمل يف  الت�أثري 

علی  الت�أثري  جم�ل  يف  مهمة  تبقی  لكن  الأهداف،  حتقیق  يف  الن�عمة  القوة  اأهمیة 

املدى الطویل لت�سهیل الو�سول اإىل الأهداف.

• الـت�أثري الأ�س��سي يف الق�س�ی� الع�برة للقومی�ت والأبع�د اجلدیدة للق�س�ی� الع�سكریة: 	

خ�سو�سً� عند احلدیث عن الإره�ب و املق�ومة، ف�ساًل عن التهدیدات البیئیة.

وهن� نالحظ اأن »اإ�رسائیل« ميكن له� اأن ت�ستخدم القوة الن�عمة يف �سبیل حتقیق الأهداف 

املتعلقة ب�ملحیط، اإذ اإن تلطیف البیئة املحیطة به� ميكن اأن یعّزز من اأمنه� القومي؛ كم� ميكن 

اأن ت�ستخدمه� فیم� یتعلق ب�لأبع�د اجلدیدة للق�س�ی� الع�سكریة، ك�لإره�ب، حیث تكون 

القوة الن�عمة موؤثراً مهمً� واأ�س��سیً�.

اأهمية الفي�سبوك لإ�سرائيل:

بعد م�سي �سنوات علی عملی�ت التطبیع بني بع�ش احلكوم�ت العربیة واإ�رسائیل،ف�سلت 

. ومع ظهور و�س�ئل التوا�سل الجتم�عي، 
)29(

 �سعبیً� 
ً
اإ�رسائیل يف جعل هذا التطبیع تطبیع� 

اغتنمت »اإ�رسائیل« الفر�سة لت�سمع �سوته� وتنقل اأفك�ره� اإىل عدد لحمدود من ال�سعوب 

املهمة  لهذه  ت�سّدت  .وقد  ب�إ�رسائیل  املحیطة  العربي«  »الطوق  �سعوب  ل�سیم�  العربیة، 

ب�سكل رئی�سي وزارة اخل�رجیة الإ�رسائیلیة.

وقد  العربي.  املخ�طب  اإىل  الو�سول  يف  حقیقیة  م�سكلة  من  تع�ين  »اإ�رسائیل«  ظّلت 

برزت اأهمیة املخ�طب العربي بوجه خ��ش بعد �سنة2011 حیث ك�نت بح�جة اإىل التوجه 

اإىل املخ�طب العربي الذي ك�ن علی و�سك احل�سول علی حكومة متثل اإرادته وتعزز روؤیته؛  

 
ً
اإذ  ك�ن الإعالم العربي الر�سمي يف تلك املرحلة یحّر�ش علی »اإ�رسائیل« ویتبنی خط�ب� 

 له�؛ وك�نت امل�سكلة تكمن يف كون املحط�ت الف�س�ئیة الإ�رسائیلیة الن�طقة ب�للغة 
ً
مع�دی� 

العربیة ل ت�سل اإىل اجلمهور العربي ب�ل�سكل الذي ت�سل اإلیه الف�س�ئی�ت العربیة الر�سمیة.  

لذلك ك�ن لبد لإ�رسائیل من التوجه اإىل و�س�ئل الإعالم البدیل، الذي ی�ستطیع الو�سول 

التی تفر�سه� احلكوم�ت  القیود  اأ�رسع واأ�سهل يف ظل غی�ب  العربي ب�سكل  املواطن  اإىل 

 .
)30(

العربیة
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یعّد موقع فی�سبوك من اأكرث مواقع التوا�سل الجتم�عي التي حتظی ب�سعبیة عربیة كبرية؛ 

الفی�سبوك. وین�هز عدد   يف 
ً
اأ�سخ��ش يف م�رس ميتلك ح�س�ب�  من بني ثالثة  اإن واحداً  اإذ 

م�ستخدمي تطبیق فی�سبوك يف الع�مل العربي 156 ملیون م�ستخدم؛ فیم� حتّل م�رس يف املرتبة 

الأوىل  من حیث ا�ستخدام هذا املوقع، اإذ ی�ستخدمه 35 ملیون م�ستخدم؛ وت�أتي ال�سعودیة 

ث�نیً� بحوايل 18 ملیون م�ستخدم، واملغرب ب 15 ملیون م�ستخدم، ثم العراق بحوايل 14 

. 
)31(

ملیون م�ستخدم 

و بح�سب اإح�س�ء �سنة 2020، ف�إن ا�ستخدام مواقع الفی�سبوك يف الدول العربیة، مق�رنة 

بغريه� من مواقع التوا�سل الجتم�عي، ج�ء ك�لآتي :

1- ا�ستخدام�ت مواقع التوا�سل الجتم�عي لدى بع�ش الدول العربیة: من اأكتوبر 2019 اإىل اأكتوبر 2020 )32(

تعريف ال�سفحات المدرو�سة:

ومنه�  فی�سبوك،  موقع  املوجودة يف  الر�سمیة  الإ�رسائیلیة  ال�سفح�ت  من  العدید  هن�ك 

�سفح�ت مرتبطة ب�لدوائر واملوؤ�س�س�ت الر�سمیة واحلكومیة الإ�رسائیلیة، ومنه� م� هو مرتبط 

الحتالل  جی�ش  بل�س�ن  ب�ملتحدث  اخل��سة  ال�سفحة  ومنه�  الإ�رسائیلیة،  اخل�رجیة  بوزارة 
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يف  موحدة  ا�سرتاتیجیة  ظل  يف  تعمل  ال�سفح�ت  هذه  العربي.وكل  لالإعالم  الإ�رسائیلي 

�سبیل حتقیق امل�س�لح الأمنیة الإ�رسائیلیة يف املنطقة العربیة، عن طریق نقل الروؤیة الإ�رسائیلیة 

لغة  وهي  العربیة،  ب�للغة  تتحدث  ال�سفح�ت  وهذه  امل�ستهدف.  العربي  اجلمهور  اإىل 

اجلمهور امل�ستهدف، وتهتم بنقل �سورة جیدة عن اإ�رسائیل ومع�جلة الهواج�ش واملخ�وف 

العربیة من وجهة نظر اإ�رسائیلیة. اإن تنوع اجله�ت امل�رسفة علی هذه ال�سفح�ت یعود اإىل 

مركزیة واأهمیة الع�مل العربي يف الأبع�د الثالثة لل�سی��سة الإ�رسائیلیة، وهي: ال�سی��سیة الأمنیة 

وال�سی��سة الداخلیة وال�سی��سة اخل�رجیة لإ�رسائیل . 

ويف هذه الدرا�سة  مت اختی�ر خم�ش �سفح�ت لیتم درا�سته�. اأم� املع�یري املتبعة يف اختی�ر 

ال�سفح�ت املدرو�سة، فهي :

علی . 1 والق�ئمة  امل�رسفة  اجلهة  فیه�  تختلف  �سفح�ت  اختی�ر  العتب�ر  بعني  الأخذ 

اإىل ا�ستنت�ج�ت �سبه �س�ملة  اأن تخل�ش  هذه ال�سفحة، بحیث تتمكن الدرا�سة من 

فیم� خ�ّش توظیف القوة الن�عمة لإ�رسائیل يف �سفح�ت الفی�سبوك الر�سمیة الن�طقة 

ب�للغة العربیة، من قبل ك�فة اجله�ت امل�رسفة علی هذه ال�سفح�ت. 

الأخذ بعني العتب�ر اختی�ر �سفح�ت یتنوع فیه� اجلمهور العربي امل�ستهدف، مثل . 2

ال�سعب امل�رسي اأو العراقي اأو الأردين، م� یجعلن� اأدق يف فهم اخلط�ب الإ�رسائیلي 

املوّجه اإىل كل �سعب واختالفه، مع توحده يف الو�سول اإىل هدف واحد هو حم�یة 

امل�س�لح الإ�رسائیلیة .

من . 3 ميّكنن�  م�  وف�علیة،    
ً
ن�س�ط�  الأكرث  ال�سفح�ت  انتق�ء  �رسورة  اإىل  اللتف�ت 

احل�سول علی كم وفري من املن�سورات التي �ستتم درا�سته� .

ووفقً� للمع�یري املذكورة، فقد وقع الختی�رعلی هذه ال�سفح�ت:

�سفحة »اإ�سرائيل تتكلم بالعربية«:

  مت اإن�س�ء هذه ال�سفحة من قبل وزارة اخل�رجیة الإ�رسائیلیة، وهي حت�ول نقل معلوم�ت 

عن »اإ�رسائیل«. یرجع ت�ریخ اإن�س�ء ال�سفحة اإىل اأغ�سط�ش �سنة2011 و هي تعترب من اأكرث 

العربیة فع�لیة، من حیث عدد املن�سورات،  ب�للغة  الن�طقة  الر�سمیة  ال�سفح�ت الإ�رسائیلیة 
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یزورون  الذین  الزّوار  عن  عدا  مت�بع؛  امللیوين  تخطی  الذي  املت�بعني  عدد  حیث  ومن 

. 
)33( 

ال�سفحة دون اأن یقوموا بكب�ش زر املت�بعة اأو الإعج�ب

�سفحة »اإ�سرائيل في الأردن«:

اإىل  اإدارته� من قبل وزارة اخل�رجیة الإ�رسائیلیة.  وهي تتوجه  اأی�سً� تتم  هذه ال�سفحة 

اجلمهور الأردين علی وجه اخل�سو�ش، مل� لالأردن من اأهمیة كبرية ب�لن�سبة لإ�رسائیل. فهي 

»اإ�رسائیل«  املحتلة(، وتربطه� مع  فل�سطني  التي حتد  الدول  )اأي  العربي  الطوق  من دول 

غور  يف  موجودة  خ�سبة  اأرا�سي  علی  »اإ�رسائیل«  ح�سلت  مبوجبه�  �سالم«،  »مع�هدة 

الأردن، والتي اأعلنت اإ�رسائیل ب�سكل �رسیح عن رغبته� ب�لحتف�ظ  بهذه املنطقة و�سّمه� 

.
)34(

اإىل كی�نه� الغ��سب

�سفحة »اإ�سرائيل باللهجة العراقية«:

الإ�رسائیلي  الهتم�م  وتعك�ش  الإ�رسائیلیة،  اخل�رجیة  وزارة  علیه�  ت�رسف  �سفحة  هي 

 
ً
ب�جلمهور العراقي. وقد عّرفت وزارة اخل�رجیة الإ�رسائیلیة عن ال�سفحة بو�سفه� مك�ن� 

 مع كون 
ً
خللق فر�ش للحوار بني ال�سعب العراقي والإ�رسائیلي علی حد تعبريه�، خ�سو�س� 

یت�بع هذه   .
)35(

الیهودي الت�ریخ  الیهود ويف  قلوب  الرافدین حتتل مك�نة خ��سة يف  بالد 

ال�سفحة اأكرث من 300 األف مت�بع.

�سفحة »اإ�سرائيل في م�سر«:

هي ت�بعة لل�سف�رة الإ�رسائیلیة يف م�رس.مت اإن�س�ء هذه ال�سفحة ملخ�طبة اجلمهور امل�رسي.  

 .
)36(

یبلغ عدد مت�بعي ال�سفحة حوايل 261 األف مت�بع، و عدد املعجبني 243 األف معجب

تتم اإدارة ال�سفحة من قبل ال�سف�رة الإ�رسائیلیة يف م�رس .

�سفحة اأفيخاي اأدرعي:

 . الف�علیة  العربیة  من حیث  ب�للغة  الن�طقة  الر�سمیة  الإ�رسائیلیة  ال�سفح�ت  ث�ين  تعترب 

 . مت 
)37(

یبلغ عدد مت�بعیه� اأكرث من 1.7 ملیون مت�بع، وعدد املعجبني و�سل اإىل 1.6 ملیون 

.
)38(

اإن�س�ء ال�سفحة �سنة 2011 لن�رس اأخب�ر اجلی�ش الإ�رسائیلي واإظه�ره ب�سورة اأكرث اإن�س�نیة
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تعريف فئات الم�سمون:

فئة امل�سمون الأوىل »خلق �سورة اإیج�بیة عن اإ�رسائیل«:

تت�سمن فئ�ت امل�سمون الفرعیة الآتیة:

مظلومية اليهود:

الفرهود  واأحداث  الهولوكو�ست  عن  تتحدث  التي  املن�سورات  كل  الفئة  هذه  ت�سم 

وتهجري یهود م�رس.

�رسعية الأعمال الع�صكرية:

الع�سكریة  الأعم�ل  عن  تتحدث  التي  ال�سفح�ت  هذه  يف  املوجودة  املن�سورات  كل 

الإ�رسائیلیة كرّد فعل اأو للدف�ع عن النف�ش، تندرج حتت فئة امل�سمون الفرعیة هذه.

التقدم العلمي والطبي:

الطبي  التطور  عن  تتحدث  التي  املن�سورات  كل  ت�سمل  هذه  الفرعیة  امل�سمون  فئة 

ب�لتطور  املتعلقة  املن�سورات  اإىل  ب�ل�س�فة  واجلدیدة،  الفریدة  الإ�رسائیلیة  والخرتاع�ت 

الزراعي وال�سن�عي يف اإ�رسائیل . كم� تو�سع حتت هذه الفئة املن�سورات التي تتحدث عن 

حتویل ال�سح�ري اإىل مدن عظیمة داخل اإ�رسائیل؛ ف�ساًل عن املن�سورات التي تتحدث عن 

املك�نة العلمیة املتقدمة لإ�رسائیل. 

»اإن�صانية اإ�رسائيل«: 

اإن املن�سورات املوجودة يف ال�سفح�ت مو�سوع الدرا�سة، التي تندرج حتت هذه الفئة 

الفرعیة، هي تلك التي تتحدث عن املوا�سیع الآتیة : امل�س�عدات الإ�رسائیلیة للفل�سطینیني، 

جه�ت  من  اأو  اإ�رسائیلیة،  ر�سمیة  جه�ت  من  اأو  اأنف�سهم،  الإ�رسائیلیني  من  ك�نت  �سواء 

ع�سكریة، كجی�ش الحتالل ال�رسائیلي.

التحري�س على املقاومة:

ال�سفح�ت  علی  املن�سورات  كل  تندرج  الفرعیة  امل�سمون  فئ�ت  من  الفئة  هذه  حتت 

مو�سوع الدرا�سة، التي ت�سف املق�ومة ب�لإره�ب،اأو ت�س�وي بني »داع�ش« واملق�ومة، اأو 
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تلك التي تعترباأن املق�ومة هي  �سبب تخلف املجتمع�ت العربیة و�سق�ئه�؛ وبعب�رة اأخرى، 

كل املن�سورات التي ت�سّوه �سورة املق�ومة. 

التحري�س على اإيران:

ت�سم كل املن�سورات التي تتحدث عن املد ال�سیعي والإره�ب الإیراين؛ وكذلك  تلك 

التي تتحدث عن انته�ك اإیران ل�سی�دة بع�ش الدول العربیة. و ب�خت�س�ر، ميكن القول اإن فئة 

امل�سمون هذه ت�سم  كل املن�سورات التي ت�سّوه �سورة اإیران .

ا�صتعرا�س »جمال اإ�رسائيل«:

كل املن�سورات املوجودة يف ال�سفح�ت مو�سوع الدرا�سة، التي تتحدث عن »جم�ل 

اأبیب وبع�ش املدن ال�س�حلیة   لأم�كن جمیلة مثل مدینة تل 
ً
اإ�رسائیل«، وت�ستعر�ش �سورا 

الإ�رسائیلیة املهمة، تندرج حتت هذه الفئة من فئ�ت امل�سمون الفرعیة.

فئة امل�سمون الث�نیة »تكری�ش اإ�رسائیل كدولة دميقراطیة«: 

وتندرج حتت فئة امل�سمون هذه فئ�ت امل�سمون الفرعیة الآتیة:

حقوق املراأة و الفرد:

تندرج حتت فئة امل�سمون الفرعیة هذه كل املن�سورات التي تتحدث عن حقوق الفرد 

التي  واملك�نة  املراأة  حقوق  عن  تتحدث  التي  تلك  اإىل  ب�لإ�س�فة  الإ�رسائیلي؛  واملواطن 

 عن الإح�س�ئی�ت التي تعك�ش ر�سی املراأة الإ�رسائیلیة 
ً
و�سلت اإلیه�  يف »اإ�رسائیل«؛ ف�سال 

عن احلی�ة يف »اإ�رسائیل«.

النتخابات:

حتت هذه الفئة الفرعیة من فئ�ت حتلیل امل�سمون، مت و�سع كل املن�سورات التي تتحدث 

عن العملیة النتخ�بیة يف »اإ�رسائیل«، وعن ت�سویت العرب اأو الع�سكریني اأو ال�سخ�سی�ت 

ال�سی��سیة.
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احلرية الدينية و الثقافية:

وتندرج حتت هذه الفئة كل املن�سورات التي تتحدث عن: الطقو�ش الدینیة للم�سلمني 

يف »اإ�رسائیل«، طقو�ش ال�رسك�ش يف »اإ�رسائیل«، حف�ظ الیهود العرب علی ثق�فتهم العربیة، 

الطقو�ش الدینیة للم�سیحیني يف اإ�رسائیل.

امل�صاواة:

الرجل  بني  امل�س�واة  الآتیة:  امل�س�مني  حتمل  التي  املن�سورات  الفئة  هذه  حتت  تندرج 

واملراأة، امل�س�واة بني العرب والیهود يف اإ�رسائیل.

فئة امل�سمون الث�لثة « ت�سویق القیم الثق�فیة والأفك�ر ال�سهیونیة«:

 حتت هذه الفئة من فئ�ت حتلیل امل�سمون ت�أتي الفئ�ت الفرعیة الآتیة:

التقارب الديني:

امل�س�مني:  هذه  حتمل  التي  املن�سورات  كل  تلك  الفرعیة  امل�سمون  فئة  حتت  تندرج 

الیهود وامل�سلمون اأبن�ء عم، وحدة الأدی�ن ال�سم�ویة التي ترجع اإىل النبي اإبراهیم)ع(، 

امل�سرتك�ت الدینیة بني الیهودیة  والإ�سالم، ن�رس معلوم�ت عن الطقو�ش الدینیة والأعی�د 

الیهودیة .

التقارب اللغوي:

اللغة  تعلیم  الآتیة:  املوا�سیع  حتمل  التي  املن�سورات  الفرعیة  الفئة  هذه  حتت  تندرج 

العربیة، الكلم�ت امل�سرتكة بني اللغتني، اجلذر ال�س�مي الواحد للغتني .

التعاي�س بني الأديان و ال�صالم:

تندرج حتت هذه الفئة من فئ�ت حتلیل امل�سمون املن�سورات التي حتمل امل�س�مني الآتیة: 

التهنئة ب�لأعی�د الإ�سالمیة، الدعوة اإىل ال�سالم،  حب اإ�رسائیل لل�سالم، النفت�ح علی الثق�فة 

الإ�سالمیة.
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اإ�صهامات اليهود العرب يف جمتمعاتهم:

دور  الآتیة:  امل�س�مني  حتمل  التي  املن�سورات  هذه  الفرعیة  امل�سمون  فئة  حتت  تندرج 

العلمیة  العربیة، الآث�ر  الن�جحني يف الدول  الیهود  العربیة، حی�ة  الیهود يف تطور الدول 

واملعم�ریة الیهودیة يف الدول العربیة.   

يهودية اإ�رسائيل:

اإن كل املن�سورات التي تتحدث عن احلق الیهودي يف اأر�ش فل�سطني، وعن وعد الرب 

لهم، وعن یهودیة اأر�ش اإ�رسائیل، تندرج حتت فئة امل�سمون الفرعیة هذه.

فئة امل�سمون الرابعة »الت�أكید علی قوة روابط اإ�رسائیل مع الع�مل«:

يف فئة امل�سمون هذه هن�ك الفئ�ت الفرعیة الآتیة: 

التعاون القت�صادي:

عالق�ت  عن  تتحدث  التي  املن�سورات  كل  هذه  الفرعیة  امل�سمون  فئة  حتت  تندرج 

اإ�رسائیل القت�س�دیة مع الع�مل، ب��ستثن�ء الع�مل العربي. 

التعاون الع�صكري:

تتحدث عن  والتي  الدرا�سة،  ال�سفح�ت مو�سوع  املوجودة علی  املن�سورات  اإن كل 

املن�ورات الع�سكریة امل�سرتكة بني اإ�رسائیل ودول الع�مل ب��ستثن�ء الدول العربیة، تندرج حتت 

فئة امل�سمون الفرعیة هذه.

ال�صياحة:

كل املن�سورات علی ال�سفح�ت التي �ستتم درا�سته�، وتتحدث عن ال�سی�حة الع�ملیة يف 

اإ�رسائیل، �سیتم اإدراجه� حتت هذه الفئة الفرعیة.

العالقات ال�صيا�صية:

الر�سمیة  الزی�رات  عن  تتحدث  التي  املن�سورات  كل  الفرعیة  الفئة  هذه  حتت  تندرج 
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لإ�رسائیل، اأو عن التع�ون ال�سی��سي بني اإ�رسائیل ودول الع�مل ب��ستثن�ء الدول العربیة.

فئة امل�سمون اخل�م�سة »التطبیع مع الع�مل العربي«:

تت�سمن فئ�ت امل�سمون الفرعیة هذه:

التطبيع القت�صادي والعلمي:

التع�ون  عن  احلدیث  امل�سمون،  حتلیل  فئ�ت  من  الفرعیة  الفئة  هذه  حتت  یندرج 

القت�س�دي والعلمي بني الدول العربیة واإ�رسائیل.

التطبيع ال�صيا�صي:

كل املن�سورات التي تتحدث عن العالق�ت ال�سی��سیة والتف�قی�ت ال�سی��سیة بني الدول 

العربیة وا�رسائیل �سیتم ت�سنیفه� حتت هذه الفئة.

التطبيع الأمني الع�صكري:

تتحدث  التي  واملوؤمترات  الأمنیة   اللق�ءات  تتحدث عن   التي  املن�سورات  ت�سمل كل 

عن اأمن املنطقة، وت�سع ا�سرتاتیجی�ت م�سرتكة  يف املنطقة، اأو توّحد النظرة الأمنیة العربیة 

والإ�رسائیلیة جت�ه التحدی�ت واملخ�طر التي تتهدد املنطقة. 

التطبيع ال�صعبي و الثقايف:

للعرب  الر�سمیة  الزی�رات غري  تتحدث عن   التي  املن�سورات  الفئة  تندرج حتت هذه 

اإىل الإ�رسائیلیني،  العربي  ال�سعب  التي یر�سله�  الر�س�ئل  اأو  اإ�رسائیل،  اإىل  العرب  ال�سی�ح  او 

ال�سعب  به  یب�در  �سيء  اأي  اأو  والإ�رسائیلیني،  العرب  بع�ش  التي جتمع  ال�سداقة  وعالق�ت 

العربي ویعرّبفیه عن حّبه لإ�رسائیل. 

حتليل ال�صفحات:

عدد  ی�سم  الذي  الت�يل  اجلدول  اإىل  التو�سل  ميكن  اخلم�ش،  ال�سفح�ت  حتلیل  بعد 

املن�سورات التي توزعت علی فئ�ت امل�سمون الفرعیة للم�س�مني اخلم�سة:
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Figure 2 - توزع املن�صورات يف ال�صفحات املدرو�صة

امل�سمون: خلق �سورة  فئة  اإن  القول  الدرا�سة، ميكن  ال�سفح�ت مو�سوع  بعد حتلیل 

بب�قي فئ�ت امل�سمون الأخرى؛  اأهمیة كربى مق�رنة  اإ�رسائیل، ت�ستحوذ علی  اإیج�بیة عن 

فهي اإن مل حتّل يف املرتبة الأوىل من حیث عدد املن�سورات التي اندرجت حتت هذه الفئة، 

ك�سفحة  العربي،  اجلمهور  كل  اإىل  تتوجه  التي  الع�مة  ال�سفح�ت  ففي   .
ً
ث�نی�  حّلت  قد 

من  الأوىل  املرتبة  الفئة يف  هذه  اأدرعي، حّلت  اأفیخ�ي  ب�لعربیة و�سفحة  تتكلم  اإ�رسائیل 
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�ست ل�سعب معنّي.    يف ب�قي ال�سفح�ت التي خ�سّ
ً
حیث عدد املن�سورات، فیم� حّلت ث�نی� 

وتندرج حتت فئة امل�سمون: خلق �سورة اإیج�بیة عن اإ�رسائیل، �سبع فئ�ت م�سمون فرعیة 

العلمي والطبیب، واإن�س�نیة  الع�سكریة، والتقدم  الیهود، و�رسعیة الأعم�ل  هي: مظلومیة 

اإ�رسائیل، والتحری�ش علی املق�ومة،  والتحری�ش علی اإیران، وجم�ل اإ�رسائیل. وقد رّكزت 

املن�سورات �سمن فئة امل�سمون هذه علی فئة امل�سمون الفرعیة :التقدم الطبي والعلمي، 

واإ�رسائیل يف م�رس، يف  الأردن،  ب�لعربیة،واإ�رسائیل يف  تتكلم  اإ�رسائیل  كٍل من �سفحة  يف 

حني ك�ن الرتكیز علی فئة امل�سمون الفرعیة: التحری�ش علی املق�ومة يف �سفحة اأفیخ�ي 

اأدرعي، والتحری�ش علی اإیران يف �سفحة اإ�رسائیل ب�للهجة العراقیة. اإن الرتكیزعلی التقدم 

العلمي والطبي يف ال�سفح�ت الثالث یعود اإىل كون الع�مل العربي ی�سكو من ال�سعف يف 

املج�لني العلمي والطبیب، مم� یظهر اإ�رسائیل كدولة متقدمة؛ وبذلك تتح�سن �سورته� . اأم� 

يف �سفحة اإ�رسائیل ب�للهجة العراقیة، ف�إن طبیعة الن�سیج الجتم�عي والثق�يف للعراق جتعله 

 لب�أ�ش به من التی�رات املوجودة يف 
ً
 من اإیران؛ وحیث اإن عددا 

ً
اأكرث ال�سعوب العربیة قرب� 

العراق تكن م�س�عر طیبة لإیران، لذلك لبد من ت�سویه �سورة اإیران لدى اجلمهور العراقي 

التحری�ش علی  الفرعیة:  امل�سمون  فئة  ا�ستحواذ  یف�رّس  م�  اإ�رسائیل؛ وهذا  لتتح�سن �سورة 

اإیران، علی مركز ال�سدارة من حیث عدد املن�سورات يف فئة امل�سمون: خلق �سورة اإیج�بیة 

عن اإ�رسائیل. ويف �سفحة اأفیخ�ي اأدرعي، ت�ستحوذ فئة امل�سمون الفرعیة: التحری�ش علی 

املق�ومة، علی مركز ال�سدارة من حیث عدد املن�سورات �سمن فئة امل�سمون: خلق �سورة 

اإیج�بیة عن اإ�رسائیل، حیث املع�دلة تظهر جلیة: ت�سویه �سورة املق�ومة وانخف��ش �سعبیته� 

یح�ّسن من �سورة  اإ�رسائیل. وال�سبب الث�ين للرتكیز علی فئة امل�سمون الفرعیة هذه، كون 

ال�سفحة تتبع جهة ع�سكریة.اأم� فئ�ت امل�سمون الفرعیة الأقل انت�س�راً يف هذه ال�سفح�ت 

اأفیخ�ي اأدرعي، وذلك یرجع اإىل كون  فهي �رسعیة الأعم�ل الع�سكریة، ب��ستثن�ء �سفحة 

ال�سفحة تتبع جلهة ع�سكریة؛ فهي ترّكز علی امل�س�مني الع�سكریة.

وحتتل فئة امل�سمون :ت�سویق القیم الثق�فیة والإن�س�نیة، مركز ال�سدارة يف �سفحة اإ�رسائیل 

يف م�رس و�سفحة اإ�رسائیل ب�للهجة العراقیة؛ وحتتل �سفحة اإ�رسائیل يف الأردن  املرتبة الث�نیة 

اإیج�بیة، بف�رق من�سورین فقط . وهذه الفئة حتتل املرتبة  بعد فئة امل�سمون: خلق �سورة 

الث�نیة يف �سفحة اإ�رسائیل تتكلم ب�لعربیة و�سفحة اأفیخ�ي اأدرعي. و�سمن فئة امل�سمون 
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ً
هذه تعد فئ�ت امل�سمون الفرعیة: التع�ی�ش بني الأدی�ن وال�سالم، من اأكرث الفئ�ت ا�ستحوذا 

علی املن�سورات يف اأربع �سفح�ت، ب��ستثن�ء �سفحة اإ�رسائیل ب�للهجة العراقیة، حیث تعد فئة 

امل�سمون الفرعیة: اإ�سه�م�ت الیهود يف جمتمع�تهم، الأكرث انت�س�راً. وميكن القول اإن �سبب 

التع�ی�ش بني الأدی�ن وال�سالم، هو كون املجتمع  الفرعیة:  النت�س�ر الكبري لفئة امل�سمون 

، فهي متتلك 
ً
 كلی� 

ً
العربي ذا اأغلبیة م�سلمة؛ وهذه الفئة اإن مل تكن ملتزمة ب�لإ�سالم التزام� 

جذوراً ثق�فیة مرتبطة ب�ل�سالم، ت�سهم يف �سی�غة تف�سیالتهم .ومن الطرف الآخر، ف�إن 

اإ�رسائیل هي دولة یهودیة �سهیونیة. وكون اأن اإ�رسائیل لتعرتف اإل ب�لیهودیة ال�سهیونیة، 

ی�سبح التع�ی�ش مع الدین الیهودي، من وجهة النظر الإ�رسائیلیة،هو قبول ال�سهیونیة واعط�ء 

اإ�رسائیل ب�للهجة العراقیة،  �رسعیة عربیة �سعبیة لهذه الإیدیولوجیة .اأم� فیم� خ�ش �سفحة 

ف�إن توجه هذه ال�سفحة ب�سكل خ��ش اإىل ال�سعب العراقي یجعله� ت�سب اهتم�مه� علی 

 واأنهم ك�نوا من الأقلی�ت الفع�لة التي 
ً
احلدیث عن اإ�سه�م�ت الیهود يف العراق، خ�سو�س� 

ت�رسب جذوره� يف العمق العراقي. 

فئ�ت  اأقل  من  اللغوي،  التق�رب  الفرعیة:  امل�سمون  فئة  ُتعّد  امل�سمون هذه،  فئة  ويف 

العراقیة،   ب�للهجة  واإ�رسائیل  ب�لعربیة  تتكلم  اإ�رسائیل  �سفح�ت:  يف  انت�س�راً  امل�سمون 

اإ�سه�م�ت  الفرعیة:  امل�سمون  فئة  تعّد  اأدرعي،  اأفیخ�ي  �سفحة  ويف  م�رس.  يف  واإ�رسائیل 

؛ وهذا یرجع اإىل طبیعة ال�سفحة التي تهتم ب�مل�س�ئل 
ً
الیهود يف جمتمع�تهم، الأقل انت�س�را 

الفرعیة: یهودیة  امل�سمون  فئة  تعّد  اإ�رسائیل يف الأردن،  الع�سكریة والأمنیة. ويف �سفحة 

 حتت فئة امل�سمون هذه اأی�سً�.
ً
اإ�رسائیل، الأقل انت�س�را 

وحتتل فئة امل�سمون: التطبیع مع الع�مل العربي، املركز الث�لث من حیث عدد املن�سورات 

املوجودة حتت هذه الفئة، يف �سفح�ت: اإ�رسائیل تتكلم ب�لعربیة واإ�رسائیل ب�للهجة العراقیة 

اإ�رسائیل يف الأردن و�سفحة   يف كٍل من �سفحة 
ً
ت�أتي رابع�  واإ�رسائیل يف م�رس؛ يف حني 

اأفیخ�ي اأدرعي. ميكن القول اإن ال�سبب يف هذا الرتتیب یعود اإىل كون التطبیع من الأمور 

املهمة التي ت�سعی اإ�رسائیل لتحقیقه�، وهو م� دفعه� للحدیث عنه يف �سفحة اإ�رسائیل تتكلم 

ال�سعبي  الفرعیة :التطبیع  فئة امل�سمون  الفئة علی  الرتكیز  �سمن هذه  یتم  العربیة، حیث 

والثق�يف، ویغیب التطبیع الأمني والع�سكري، انطالقً� من حقیقة مف�ده� اأن اإ�رسائیل ميكنه� 

فر�ش التطبیع ال�سی��سي والأمني علی الدول العربیة، لكن لميكنه� فر�ش التطبیع ال�سعبي 
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والثق�يف علی ال�سعوب. يف حني ترتفع قیمة فئة امل�سمون: التطبیع مع الع�مل العربي، يف 

�سفحة اإ�رسائیل ب�للهجة العراقیة، لأن  العراق لتربطه عالق�ت �سی��سیة ر�سمیة مع اإ�رسائیل، 

م� یعني اأنه مل یدخل مرحلة التطبیع الر�سمي؛ وهذا م� یجعل اإ�رسائیل مهتمة بهذا املو�سوع. 

وكون اأن التطبیع ال�سی��سي لبد اأن یكون ولیداً لتطبیع �سعبي وثق�يف، جرى الرتكیز علی 

فئة امل�سمون الفرعیة هذه، يف حني غ�ب التطبیع الأمني والع�سكري كلیً�. 

الفرعیة:  امل�سمون  فئة  علی  الرتكیز  یتم  م�رس«،  يف  »اإ�رسائیل  �سفحة  يف  وكذلك، 

مع�هدة  لكن  »�سالم«.  مبع�هدة  ترتبط�ن  واإ�رسائیل  القت�س�دي، وذلك لأن م�رس  التطبیع 

قبل  من  مقبولة  تكون  اإ�رسائیل  مع  اقت�س�دیة  عالق�ت  تنتج  اأن  ت�ستطع  مل  هذه  »ال�سالم« 

امل�رسي  ال�سعب  اأخرى، يف حم�ولة ل�ستم�لة  امل�رسي من جهة؛ومن جهة  ال�سعب  عموم 

نحو التطبیع ال�سعبي من البوابة القت�س�دیة يف ظل مع�ن�ة القت�س�د امل�رسي. يف حني راأین� 

اأن فئة امل�سمون الفرعیة: التطبیع الأمني والع�سكري،مغّیبة.

الرابع، فیمكن �رسح احل�لة بح�سب  التطبیع فیه� املركز  التي احتل  اأم� يف ال�سفح�ت 

كل �سفحة. ففي �سفحة اأفیخ�ي اأدرعي، التي ترّكز علی املحتوى الع�سكري، لبد واأن 

فرناه  املو�سوع�ت،  بب�قي  مق�رنة  الهمیة  حیث  من  منخف�سة  درجة  يف  التطبیع  یكون 

حّل يف املرتبة م� قبل الأخرية. ويف �سفحة اإ�رسائیل يف الأردن، ف�إن الأردن بطبیعة احل�ل 

اأهمیة هذا  اأكرث من ع�رسین �سنة؛ لذلك ترتاجع  اإ�رسائیل منذ  تربطه مع�هدة »�سالم« مع  

امل�سمون يف هذه ال�سفحة. وقد یت�س�ءل الق�رئ: اأمل تدخل م�رس مرحلة التطبیع الر�سمي 

هي الأخرى، فلم�ذا مل یرتاجع الهتم�م ب�مل�سمون هذا يف �سفحة اإ�رسائیل يف م�رس؟ ميكن 

القول اإن ذلك یرجع اإىل الأحداث الأخرية التي ح�سلت يف م�رس، �سمن م� �سّمي ب�لربیع 

العربي، التي فتحت الب�ب اأم�م احتم�لیة انته�ء مرحلة التطبیع بني الطرفني يف ظل ا�ستمرار 

الرف�ش ال�سعبي له�؛ يف حني  اأن اأحداث »الربیع العربي« يف الأردن مل توؤّد اإىل ح�سول 

تغیري يف الطبقة احل�كمة.

اأنه يف كل  اإ�رسائیل كدولة دميقراطیة، فقد راأین�  اأم� فیم� خ�ش فئة امل�سمون: تكری�ش 

ذلك  ؛ویرجع  والثق�فیة  الدینیة  احلریة  الفرعیة:  امل�سمون  فئة  علی  الرتكیز  مت  ال�سفح�ت 

اإىل كون الوطن العربي یفتقر اإىل هذه احلریة، حیث ت�سكو الأقلی�ت الثق�فیة والدینیة من 
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الإجح�ف احل��سل بحقه�؛ يف حني نرى اأن فئة امل�سمون الفرعیة: النتخ�ب�ت، قد حّلت 

ب��ستثن�ء  �سفح�ت،  اأربع  يف  هذه،  امل�سمون  فئة  حتت  املن�سورات  عدد  حیث  من  اأخرياً 

�سفحة اإ�رسائیل يف م�رس، التي حّلت فیه� فئة امل�سمون :حقوق املراأة والفرد، اأخرياً.

كل  يف  اأخرياً  حّلت  فقد  الع�مل،  مع  اإ�رسائیل  روابط  علی  الت�أكید  امل�سمون:  فئة  اأم� 

اإىل كون امل�سمون هذا علی درجة منخف�سة من الأهمیة عند  ال�سفح�ت، وذلك یرجع 

اإ�رسائیل اجلیدة  واملمت�زة مع الغرب يف  املخ�طب العربي مق�رنة بب�قي امل�س�مني. فعالقة 

بدایة اإن�س�ئه� مل تدفع العرب اإىل قبوله� يف املنطقة.

اإىل  التي تتوجه  اإن ال�سفح�ت  واأخرياً، ميكن اخلروج ب�ل�ستنت�ج الآتي: ب�سكل ع�م، 

اجلمهور العربي ككل ترّكز علی خلق �سورة اإیج�بیة عن اإ�رسائیل، ك�سفحة اأفیخ�ي اأدرعي 

و�سفحة اإ�رسائیل تتكلم ب�لعربیة، يف حني ترّكز ال�سفح�ت املخ�س�سة ل�سعب عربي معني 

واإ�رسائیل  م�رس  اإ�رسائیل يف  ال�سهیونیة، ك�سفح�ت:  والأفك�ر  الثق�فیة  القیم  ت�سویق  علی 

:خلق  امل�سمون  فئت�  تقریبً�  تت�س�وى  الأردن،  يف  اإ�رسائیل  �سفحة  ويف  العراقیة.  بللهجة 

اإیج�بیة لإ�رسائیل مع ت�سویق القیم الثق�فیة، حیث الختالف بینهم� يف من�سورین  �سورة 

فقط.  

برتكیزه�  اإ�رسائیل،  عن  اإیج�بیة  �سورة  خلقه�  يف  اأدرعي،  اأفیخ�ي  �سفحة  وتتمحور 

علی التحری�ش علی املق�ومة، علی خالف �سفحة اإ�رسائیل تتكلم ب�لعربیة،التي تركز علی 

اأفیخ�ي  اإىل طبیعة كل �سفحة؛ ف�سفحة  العلمي والطبي. وهذا الختالف یرجع  التقدم 

اأدرعي هي �سفحة تتبع جلهة ع�سكریة، وك�ن لبد له� من الهتم�م ب�جل�نب الع�سكري 

ب�لعربیة هي �سفحة ذات ط�بع  تتكلم  اإ�رسائیل  اأن �سفحة  اجلوانب، يف حني  ب�قي  دون 

العلمي.  اجل�نب  علی  الرتكیز  من  له�  لبد  وك�ن  متنوعة،  مو�سوع�ت  وتت�سمن  مدين، 

وهذا م� یجعل �سفحة اأفیخ�ي اأدرعي تتجه اإىل حت�سني �سورة اإ�رسائیل عن طریق الرتكیز 

علی حت�سني �سورة جی�ش الحتالل الإ�رسائیلي.

اأم� ال�سفح�ت الأخرى التي ترّكز علی ت�سویق القیم الثق�فیة والأفك�ر ال�سهیونیة، فیتم 

الرتكیز علی القیم التي تعني ال�سعب امل�ستهدف.ف�سفحت� :اإ�رسائیل يف م�رس واإ�رسائیل يف 

الأردن، تركزان علی التع�ی�ش بني الأدی�ن وال�سالم، علی اعتب�ر اأن البلدین يف عالقتهم� 
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مرحلة  يف   الدخول  اإىل  الآن  ویحت�ج�ن  ال�سی��سي،  ال�سالم  مرحلة  دخال  اإ�رسائیل  مع 

ال�سالم الفعلیة التي تنطلق من مم�ر�س�ت ال�سعب. لذلك یتم الرتكیز علی ن�رس اأفك�ر ال�سالم 

والتع�ی�ش .

الیهود يف جمتمع�تهم، مم�  اإ�سه�م�ت  العراقیة علی  ب�للهجة  اإ�رسائیل  تركز �سفحة  فیم� 

یفتح الب�ب اأم�م اإ�رسائیل للدخول اإىل العراق عن طریق الیهود، ب�عتب�ر اأن اإ�رسائیل ل ترید 

عالق�ت ر�سمیة مع العراق من اأجل م�س�حله� اخل��سة؛ بل هي ترید ذلك من اأجل الیهود 

العراقیني الذین اأ�سهموا كثرياً يف دعم العراق وتطویره عندم� ك�نوا مواطنني فیه. وبذلك 

یدخل ال�سعب العراقي واحلكومة العراقیة يف �سالم مع اإ�رسائیل. 

تاأثير ال�سفحات:

الع�م  الهدف  ك�ن  ف�إذا  الآخرین.  مع  التوا�سل  مزیة  لالأفراد  الفی�سبوك  موقع  یتیح 

ومنه�  الجتم�عي،  التوا�سل  �سبك�ت  ف�إن  املعلوم�ت،  نقل  هو  العنكبوتیة  ال�سبكة  من 

الفی�سبوك، تهدف اإىل خلق بیئة ی�ستطیع الأفراد من خالله� التوا�سل فیم� بینهم بعیداً عن 

الختالف�ت واملحدودی�ت التي قد حتد من هذا التوا�سل يف الف�س�ء الواقعي. وهذه املزیة 

التف�علیة هي التي حتّبب رّواد تلك املواقع به�؛ فهم یتف�علون مع الأ�سی�ء املن�سورة ب�ستی 

عن  للتعبري  رّواده�  اأم�م  املج�ل  تف�سح  ب�أنه�  املواقع  هذه  تتمیز  كم�  والأ�س�لیب.  الطرق 

التي جتعل من  اآرائهم واأفك�رهم وتطلع�تهم بطریقة ب�سیطة و�سهلة. وهذه املمیزات هي 

�ت جذابة، جتذب اأعداداً ه�ئلة من ال�سب�ب اإلیه�.  مواقع التوا�سل الجتم�عي ككل من�سّ

ومع تزاید اأعداد رّواد هذه املواقع، ا�ستط�عت تلك املن�س�ت اأن ت�ستحوذ علی مك�نة 

مرموقة يف لئحة اهتم�م�ت ال�سب�ب. ومن هن� انطلقت الدرا�س�ت التي ت�سعی اإىل درا�سة 

ت�أثري  فهم  هو  الهدف  ك�ن   ،2008 �سنة  اأجریت  درا�سة  ففي  الت�أثري.  علی  قدرته�  مدى 

الفی�سبوك علی الطلبة  يف اجل�مع�ت ال�سعودیة. وقد خل�ست الدرا�سة  اإىل النتیجة الآتیة: 

 .
)39(

اإن الفی�سبوك ا�ستط�ع اأن یتخطی يف حجم ت�أثريه و�س�ئل الإعالم الأخرى

اأم� فیم� یخ�ش ال�سفح�ت الإ�رسائیلیة الر�سمیة الن�طقة ب�للغة العربیة،  فلالأ�سف، تغیب 

الدرا�س�ت التي تر�سد حجم ت�أثري هذه ال�سفح�ت يف ال�سب�ب العربي، اأو حتی الدرا�س�ت 
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التي تتن�ول التف�عل العربي وردود الفعل علی هذه ال�سفح�ت. ومع قلة امل�س�در وغی�ب 

علی  العتم�د  ال�سفح�ت،  هذه  ت�أثري  مدى  ملعرفة  ميكن،  البحث،  هذا  يف  الدرا�س�ت 

موؤ�رسات ومعطی�ت اأخرى.

�سفح�ت  اإن  القول  ميكن  الأ�سفل،  يف  �رسحه�  �سیتم  التي  املوؤ�رسات  اإىل  وب�ل�ستن�د 

الفی�سبوك الر�سمیة الإ�رسائیلیة قد ا�ستط�عت الت�أثري يف املخ�طب العربي امل�ستهدف، واإن 

هذه ال�سفح�ت ب�تت ت�سري يف امل�س�ر ال�سحیح للو�سول اإىل اأهدافه�. وميكن ال�ستدلل 

الدرا�س�ت  غی�ب  ظل  يف  الب�حث  رّجحه�  التي  الآتیة،  املع�یري  اإىل  ب�لرجوع  ذلك  علی 

الإح�س�ئیة.وتلك املع�یري هي:

تزايد عدد المتابعين:

 يف عدد املت�بعني الذین جت�وزوا 
ً
اإذ ت�سهد ال�سفح�ت الإ�رسائیلیة علی الفی�سبوك ارتف�ع� 

 يف عدد 
ً
اإ�رسائیل تتكلم ب�لعربیة؛ ومل ت�سهد هذه ال�سفحة انخف��س�  امللیونني يف �سفحة 

.
)40(

املت�بعني اأو املعجبني خالل فرتة الدرا�سة

تزايد التفاعالت:

كم� ت�سهد ال�سفح�ت كمی�ت ه�ئلة من التف�عالت، �سواء ك�نت عب�رة عن اإعج�ب 

ب�ملن�سورات اأو التعلیق علیه�، وحتی يف بع�ش الأحی�ن یتم م�س�ركته�. فعلی �سفحة اإ�رسائیل 

فیمكن  التعلیق�ت،  فیم� خ�ش  اأم�   .
)41(

األفً�  25 املن�سورات  بع�ش  ت�سّجل  ب�لعربیة،  تتكلم 

القول اإن متو�سط عدد التعلیق�ت یرتاوح بني 1.5 و2 األف تعلیق، فیم� ترتفع امل�س�رك�ت 

 يف بع�ش املن�سورات،  وتنخف�ش اإىل م� دون ال 200 يف 
ً
للمن�سورات لت�سل اإىل 2.1 األف� 

. اأم� امل�س�هدات التي ت�سّجله� املن�سورات التي تكون علی �سكل فیدیو، 
 )42(

بع�سه� الآخر

.
)43(

فهي تبلغ ذروته� لت�سل اإىل م� فوق 1.5 ملیون م�س�هدة

ثب�ت الن�رس علی هذه ال�سفح�ت:

الن�رس علی هذه  الدرا�سة ك�ن  فرتة  اأنه خالل  یدرك  اأن  ال�سفح�ت  ملراقب هذه  ميكن 

املن�سورات علی  انخف��ش يف عدد  اأي  ی�سهد  انقط�ع. كم� مل  دون  ال�سفح�ت م�ستمراً 

، من 
ً
هذه ال�سفح�ت؛ فعلی �سبیل املث�ل، يف �سفحة اأفیخ�ي اأدرعي مت ن�رس 352 من�سورا 



درا�سات باحث
ا�سرتاتیجیة القوة الن�عمة علی �سفح�ت الفی�سبوك الر�سمیة الت�بعة لإ�رسائیل

104 70 1442هـ ـ العدد   - 2021 ربيع 

الأول من متوز �سنة 2019 حتی اآخر ك�نون الث�ين 2020، اأي خالل �ستة اأ�سهر؛ فیم� مت ن�رس 

 . وهذا اإن دّل علی �سيء، فهو یوؤكد علی 
)44(

حوايل 451 من�سوراً يف ال�ستة اأ�سهر الالحقة

.
ً
عدم تراجع وترية الن�رس؛ بل حتی ميكن القول اإن الن�رس قد اأ�سبح اأكرث ن�س�ط� 

تو�سع احل�سور الإ�رسائیلي يف املواقع الجتم�عیة:

م�س�بهة  �سفح�ت  افتت�ح  �سهدن�  الفی�سبوك،  من�سة  علی  ال�سفح�ت  هذه  اإن�س�ء  بعد 

لهذه ال�سفح�ت يف املن�س�ت الإجتم�عیة الأخرى، ك�لإن�ستغرام. وهذا یدل علی اأن هذه 

ال�سفح�ت مهمة. كم� �سهدن� افتت�ح �سفح�ت جدیدة علی ذات املن�سة، وهي الفی�سبوك؛ 

7 �سنوات علی  2018 اأي بعد حوايل  اإ�رسئیل ب�للهجة العراقیة �سنة  فقد مت افتت�ح �سفحة 

.
)45(

افتت�ح �سفحة اأفیخ�ي اأدرعي و�سفحة ا�رسائیل تتكلم العربیة

تخ�سی�ش فرق خ��سة مبج�ل املعلوم�ت:

خ��سة  فرق  افتت�ح  هو  ال�سفح�ت  هذه  حتققه  الذي  الكبري  الت�أثري  ویوؤكد  یعزز  م� 

داخل اإ�رسائیل تت�بع مواقع التوا�سل الجتم�عي. فقد مت اإن�س�ء الفرقة 8200، وهي وحدة 

متخ�س�سة ب�لتج�س�ش عن طریق عملی�ت احلو�سبة وغريه�، ب�لإ�س�فة اإىل الفرقة131، وهي 

. كم� 
)46(

وحدة معلوم�ت تهتم ب�لأبع�د الثق�فیة والإ�سالمیة وتوظیفه� يف جم�ل املعلوم�ت

اأن اهتم�م اإ�رسائیل ب�لدبلوم��سیة الرقمیة من موؤ�رسات ت�أثري هذه ال�سفح�ت.

الخاتمة:

الع�سكریة  القوة  ك�نت  حیث  الأمنیة،  الهواج�ش  ن�س�أته�  منذ  اإ�رسائیل  علی  طغت   

والتح�لف مع الغرب هم� الع�مالن الأكرث ت�أثرياً يف حتدید اإمك�نیة بق�ء هذا الكی�ن. ومع 

تطور الظروف الدولیة، تطورت نظری�ت الأمن الإ�رسائیلیة، التي عملت علی الن�سج�م 

مع الواقع اجلدید مب� یحقق الأهداف وامل�س�لح الإ�رسائیلیة علی اأح�سن وجه. وب�سكل ع�م، 

اأمنیً� له� يف جمیع مراحل ال�رساع. 
ً
وحتدی� 

ً
�سّكلت م�سكلة البیئة املحیطة ب�إ�رسائیل  تهدیدا 

ومع �سعود م�سطلح القوة الن�عمة يف العالق�ت الدولیة، بداأ احلدیث عن اأهمیة هذه القوة 

وف�علیته� يف ال�سی��سة اخل�رجیة للدول؛ كل هذا جرى يف ظل نق��س�ت ح�دة ك�ن یدیره� 

املخ�لفون وامل�سككون بقدرة القوة اجلدیدة علی حتقیق الأهداف اخل�رجیة للدول. ويف 
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الوقت نف�سه الذي ولد فیه مفهوم القوة الن�عمة مع جوزیف ن�ي، الذي ك�ن اأول من عّرفه 

وحتدث عنه، ك�ن الع�مل ی�سهد ثورة معلوم�تیة كّثفت من دور الإعالم وت�أثريه يف �سی�غة 

الراأي الع�م يف دولة م�. كل هذه العوامل رفعت من اأهمیة القوة الن�عمة يف حتقیق ال�سی��سة 

اخل�رجیة للدول، مب� یخدم اأمنه� القومي، وب�تت القوة الع�سكریة وحده� ع�جزة عن اأن 

حتقق م�س�لح الدول، يف ظل بروز تهدیدات غري اأمنیة تتهدد الدولة؛ وطغی م�سطلح الأمن 

املجتمعي لیعرّب عن التهدیدات غري الع�سكریة. 

واإ�رسائیل،التي تدرك اأن اأهمیة انت�س�ره� يف معركة الوعي �سد اجلمهور العربي ك�أهمیة 

یكون  لن  وحده  الع�سكري  الردع  واأن  املق�ومة،  �سد  الع�سكریة  املعركة  يف  انت�س�ره� 

ال�س�من الأ�س��سي الذي �سیجعل اإ�رسائیل دولة طبیعیة يف املنطقة، لدیه� م�س�لح واأطم�ع 

بعیداً عن �سفة الكی�ن الغ��سب، ك�ن لبد له� اأن تعمل ب�سكل حثیث علی توظیف القوة 

الإ�رسائیلي دون  العربي-  ال�رساع  اإذ ل ميكن حّل  العربي،  اجلمهور  للت�أثري علی  الن�عمة 

الرف�ش  نعرب من مرحلة  یجعلن�  م�  اإ�رسائیل،  العربیة جت�ه  الروؤیة  تغیري جذري يف  ح�سول 

الكلي لإ�رسائیل اإىل مرحلة احلدیث عنه� كدولة مثل ب�قي دول املنطقة. 

لأفك�ره�  »اإ�رسائیل«  تقدمي  دون  ح�ئاًل  تقف  التي  والتحدی�ت  امل�س�كل  اإىل  وب�لنظر 

 ذهبیة اأم�م اإ�رسائیل 
ً
وعر�سه� له� يف الإعالم العربي الر�سمي، فقد �سّكل الفی�سبوك فر�سة 

اأغلب  یق�سي  الذي  ال�س�عد  اجلیل   
ً
عربي، خ�سو�س�  مواطن  اأ�سغر  اإىل  �سوته�  لإی�س�ل 

 الفی�سبوك. ف�جلمهور العربي ح��رس بكث�فة 
ً
وقته علی هذه املواقع الجتم�عیة، وخ�سو�س� 

علی من�سة الفی�سبوك، التي ت�سّكل من�سة حّرة، حیث عمدت اإ�رسائیل اىل افتت�ح �سفح�ت 

ر�سمیة له� يف من�سة الفی�سبوك. وبعد درا�سة عّینة من هذه ال�سفح�ت، ب��ستخدام منهج 

حتلیل امل�سمون خالل الفرتة الزمنیة املحددة، ك�ن ب�لإمك�ن فهم الإط�ر الع�م الذي تتحرك 

تلك  تعددت م�س�مینه� يف  التي  الن�عمة  القوة  ا�ستخدام  ال�سفح�ت، من خالل  فیه هذه 

�سی��سة حت�سني �سورة  ف�إن  امل�ستهدف. ولكن، ب�سكل ع�م،  ال�سفح�ت ح�سب اجلمهور 

اأهم  من  ُتعّدان  ال�سهیونیة،  والأفك�ر  الثق�فیة  القیم  وت�سویق  العربي،  الع�مل  يف  اإ�رسائیل 

ال�سی��س�ت الن�عمة الإ�رسائیلیة التي تتوجه عرب هذه ال�سفح�ت اإىل اجلمهور العربي ككل. 
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 ،9/04/2021 يف  واال�سرتاتيجية،  الفل�سطينية  للدرا�سات  باحث  مركز  يف  ُعِقدت 

ال�سني  بني  ال�سامل  اال�سرتاتيجي  التعاون  اتفاق  يف  »قراءة  بعنوان  خا�سة  نقا�س  حلقة 

واإيران« والتي اأدارها مدير مركز باحث الدكتور يو�سف ن�رساهلل وذلك بح�سور عدد من 

اخلرباء واالأ�ساتذة اجلامعيني والباحثني املتخ�س�سني بق�سايا املنطقة.
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وقد بداأت حلقة النقا�س بكلمة للدكتور يو�سف ن�رساهلل جاء فيها:

البروف�شور يو�شف ن�شراهلل:

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وال�سالة وال�سالم على اأ�رسف اخللق واأعز املر�سلني 

لالأ�ساتذة  واالمتنان  ال�سكر  بتقدمي  اأبداأ  اأن  اأود  و�سلم.  واآله  عليه  اهلل  �سلى  حممد  �سيدنا 

االإ�سرتاتيجي بني  بعنوان: »قراءة يف االتفاق  النقا�س هذه  الكرام واأرحب بكم يف حلقة 

اإ�سدار  اأن م�سار هذا االتفاق ال زال يف بدايته، ولعل من املبكر  اإيران وال�سني«.ال �سك 

اأحكام قطعية حول ما ميكن اأن ينتج عن هذا االإتفاق من مكا�سب وما قد ينطوي عليه من 

نتائج وخال�سات اأو ما يفتح عليه من �سيناريوهات واحتماالت؛ لكن القدر املتيقن اأن هذا 

االتفاق هو متغري ا�سرتاتيجي من املتغريات التي ُتعيد تر�سيم النفوذ و�سياغة موازين القوى 

وترتك تداعيات على الو�سعني االإقليمي والدولية، وي�سّكل حمكمًا ومف�ساًل بني ما قبله وما 

بعده يف حال و�سل اإىل التنفيذ، �سواًء جلهة ما يت�سل مب�ستقبل اإيران وم�ساغلها االإقليمية، 

اأو ما يت�سل ب�سعود ال�سني عامليًا، وتعزيز مكانتها كقوة اقت�سادية عظمى، وتر�سيخ موطئ 

العودة  �سعار  اأن  االأمريكية. �سحيح  املتحدة  للواليات  لها يف منطقة عالية احل�سا�سية  قدٍم 

املزعومة اإىل االتفاق النووي االإيراين الذي رفعته االإدارة االأمريكية احلالية يف املنطقة، كان 

االإقليم وتخفيف  التوتر يف  بتقليل من�سوب  يت�سل  ما  االأهداف، منها  ي�ستبطن جملة من 

اأزمات  يف  املبا�رس  االأمريكي  التدخل  وتقليل  املنطقة،  يف  االأمريكية  القواعد  على  ال�سغط 

ال�رسق االأو�سط والتفرغ ملواجهة التهديدين ال�سيني والرو�سي على احللبة الدولية، الأن هذه 

املقاربة حتّتم على الواليات املتحدة فك االإ�ستباك القائم مع اإيران وفق ما تقت�سيه ا�سرتاتيجية 

احتواء �سعود ال�سني واال�ستدارة �رسقًا؛ لكنه ي�ستبطن اأي�سًا، اأي �سعار العودة املزعوم، فرملة 

االندفاع االإيراين باجتاه ال�رسق، وجعل اإيران اأقل انخراطًا يف بناء �رسكات مع ال�سني، مما 

ي�سعف من قدرة ال�سني على التمدد يف اخلليج ويف ال�رسق االأو�سط. وهذا اأكرث ما ُيقلق 

اجلانب االأمريكي، ال �سيما اأن عداء وا�سنطن امل�ستحكم الإيران هو الذي جعل اتفاق ال�رساكة 

ال�سخم الذي جرى ترتيبه بني اجلانبني ال�سيني واالإيراين قاباًل للتطبيق، الأن وا�سنطن تدرك 

متامًا اأن قرار اإيران بالتوقيع على االتفاق جاء ربطًا ب�سيا�سة ال�سغوط الق�سوى التي تبناها 
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ترامب يف مواجهة اإيران، جللبها اإىل طاولة املفاو�سات وفق �رسوطه؛ وهذا ما مل يتحقق. 

لقد كان لعدوانية الواليات املتحدة التاأثري املبا�رس يف دفع اأطراف ال روابط اأو م�سرتكات 

اأيديولوجية فيما بينها اإىل التحالف والتن�سيق والتعاون، واالإرتقاء من حالة التقابل الظريف 

اإىل م�ستوى ال�رساكة اال�سرتاتيجية ،يف �سياق ال�سعي اإىل بناء ف�ساء ملواجهة الهيمنة االأمريكية 

على العامل، ما يعني اأن الكابو�س الذي لطاملا اأّرق كبار اال�سرتاتيجيني االأمريكيني باإمكانية 

ل ف�ساء من�سجم اإىل حد بعيد �سيا�سيًا، ومتداخل ومت�سابك اقت�ساديًا، ومبا يهدد ا�ستمرار  ت�سكُّ

تفرد الواليات املتحدة االأمريكية، قد دخل يف حّيز التنفيذ . 

واالأمر اخلطري، اليوم، اأن بايدن جاء ليدفع باجتاه جهد اأمريكي اأوروبي ملواجهة ال�سني 

النووي  امللف  حيال  واالأوروبية  االأمريكية  ال�سيا�ستني  يف  تقارب  حتقيق  مع  جهة،  من 

اإىل  يوؤدي  ما  اإيران،  اجتاه  مواقفهما  يف  التباينات  م�ساحة  تقلي�س  اإىل  وال�سعي  االإيراين، 

اجلانب  بني  القائمة  التباينات  لهذه  التوظيف  يف  املناورة  على  االأخرية  قدرة  اإ�سعاف 

االأوروبي واجلانب االأمريكي. 

وبالتايل،�سيتم تقلي�س هوام�س اخليارات املتاحة اأمام اإيران. ومن هذه الزواية كان ُيراد 

ابتزازها، الأن عدم الو�سول لهذا التفاهم مع االأمريكي، ربطًا باإ�رسار طهران على رف�س اأي 

اإجراء جديد فيما يخ�س الربنامج ال�ساروخي والدور االإقليمي واإدخال اأي طرف جديد 

م�ستوى  اإىل  العالقة  االأوروبية  االإيرانية  باالختالفات  يدفع  اأن  مُيكن  املحادثات، كان  يف 

مت�ساعد دراماتيكي خطري، وبالتايل و�سع اإيران يف مواجهة كتلة غربية متما�سكة، وزيادة 

يف حدة ال�سغوطات التي تتعر�س لها.

اإدخالها  ُيراد  كان  دولية  ُعزلة  من  اإيران  لُيخرج  جاء  اأنه  االتفاق  اأهمية  فاإن  واحلال، 

فيها، ف�ساًل عن مكا�سب وفوائد عديدة ومتنوعة ذات طوابع اقت�سادية و�سيا�سية وع�سكرية 

اأبيب  وتل  وا�سنطن  قلق  االأبعاد  هذه  اأثارت  وقد  متداخلة.  اأبعاد  وهي  وتكنولوجية، 

الق�سوى  ال�سغوط  �سيا�سة  مبا�رس  ب�سكل  اأ�ساب  االتفاق  اأن  لناحية  اإيران،  خ�سوم  وكل 

التي تبّنتها وا�سنطن يف مواجهة اإيران؛ فهو منح اإيران و�سائل الإنقاذ اقت�سادها، ووّفر لها 

قدرة االلتفاف على العقوبات، ما �سّكك باإمكانية ا�ستمرار الرهان على هذه العقوبات  

الإ�سعاف اإيران ودفعها اإىل اال�ست�سالم.
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والع�سكرية  االقت�سادية  اإيران  قدرات  تعزيز  اأن  متامًا  تعلمان  اأبيب  وتل  وا�سنطن  اإن 

�س�سينعك�س اإيجابًا على قدرات حلفاء اإيران يف املنطقة، واأن هذا االتفاق يزيد من قوة اإيران 

التفاو�سية يف اأي حمادثات قد جُترى بني اإيران والواليات املتحدة االأمريكية، ومينح اإيران 

القدرة على موازنة االحتكاك يف امللف النووي و�سواه، نظراً ملا متثله ال�سني من ثقل ووزن 

دويل، واأن االتفاق قد ي�سكل ظاهرة لتنامي وتعاظم احل�سور االإيراين يف املنطقة واالإقليم. 

لكن، مع هذا تبقى هناك اأ�سئلة م�رسوعة مرتبطة يف اأن ي�سل هذا االتفاق اإىل خواتيمه، 

وتت�سل باإمكانية اإحداث تغيري يف م�سارات العالقة االإيرانية-ال�سينية عرب وا�سنطن، وفق 

ما ُيراهن االإ�رسائيلي؛ وتت�سل اأي�سًا بقلق ال�سيني على عالقاته مع اخلارج ومع االإ�رسائيليني 

يف املنطقة نتيجة لهذا االتفاق؛ باالإ�سافة لقلقه يف ما يخ�س املخاطر على ا�ستثماراته يف 

اأو  ع�سكرية  مواجهة  ون�سوب  التوتر  ت�ساعد  احل�سا�سة يف حال  واملن�ساآت  التحتية  البنى 

االإ�رسائيلي،   – واملحوراالأمريكي  املقاومة-اإيران  حمور  بني  وا�سعة  ا�سرتاتيجية  مواجهة 

وحلفائهما؛ واأي�سًا هناك قلق اإيراين من  قدرة االأمريكي على عرقلة االتفاق مع ال�سني، ال 

�سيما اأن الذاكرة االإيرانية مل تن�سى بعد ان�سحاب ال�رسكات البرتولية ال�سينية الوطنية على 

اإثر العقوبات االأمريكية »الرتامبية« على اإيران.

�سوف حتاول حلقة النقا�س اليوم الإجابة على هذه الأ�سئلة و�سواها.

اأعددتها تطرح  التي  الورقة  ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛  الدكتور عماد رزق: 

جمموعة اأ�سئلة واإ�سكاليات حول  نظرة الدول الكربى، وحتديداً الواليات املتحدة واأوروبا 

االإيرانية  الرئا�سية  االإنتخابات  اأواًل،  اإىل خال�سة يف اجتاهني:  لن�سل  ملا يجري،  ورو�سيا، 

اأخرى مرتبطة  اأي�سًا نقاط  التفاهم بني ال�سني واإيران ؛وهناك  لورقة  التي قد حُتدد م�ساراً 

بهذا التفاهم .

بني ال�سني واإيران، هناك اأربع نقاط حمورية: 

ما مت هو مذّكرة تفاهم اأو وثيقة تعاون. فالقراءات الغربية ُت�سميها مذّكرة تفاهم، وتقّلل 

من اأهميتها كوثيقة ا�سرتاتيجية.

هذه الورقة لي�ست يف االأطر اال�سرتاتيجية الطويلة االأمد، بل هي مرتبطة بامل�سالح االآنية 
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لل�سني؛ فبعد ف�سل االتفاق يف اأال�سكا بني اجلانبني ال�سيني واالأمريكي، اأراد ال�سيني اإي�سال 

ر�سالة اإىل االأمريكي من خالل اإيران .

اأنه كي تكون هذه الورقة كاملة، حتتاج كل فقرة فيها اإىل جمموعة عنا�رس  مت احلديث 

تنفيذية تكون منف�سلة عن بع�سها، لكي ت�سبح مقبولة يف املجل�س الد�ستوري يف اإيران.

ل اأثناء اال�ستفتاء الرئا�سي القادم  مُيكن عدم تنفيذ هذه الورقة؛ فال�سعب االإيراين قد يف�سّ

اأن هذه الورقة قد  عالقته مع الغرب على عالقته مع ال�سني؛ وبالتايل  يعتقد االأمريكيون 

توؤدي اإىل �رسخ يف امل�ستقبل بني التوجهات ال�سعبية، وح�سول خالفات كبرية بني قوى 

املعار�سة والتوجهات الر�سمية. 

لذا ال ت�سمن هذه الورقة اأن تكون اإطاراً ثابتًا للتعاون يف امل�ستقبل. 

االإيرانية-ال�سينية  العالقات  �سعف  على  االأوروبية  الدرا�سات  مراكز  رّكزت  لقد 

التاريخية. فال�سني اأعلنت احلياد اأثناء احلرب العراقية-االإيرانية، ومل تدعم اجلانب االإيراين؛ 

وهي كانت تبيع اجلانب العراقي ثالثة اأ�سعاف ما تبيعه الإيران.

االتفاق.  ال�سني الإم�ساء هذا  اأهم دوافع  اإيران كانت من  ال�سغوطات على  اإن  اأي�سًا، 

وهناك كالم عن  اأن االأمريكيني كانوا يعملون على دفع اإيران باجتاه االتفاق مع ال�سني، الأن 

هذا االتفاق �سيوؤدي اإىل �سوء تفاهم مع اجلانب الرو�سي. كما اأن االأوروبيني �سيعودون اإىل 

االأمريكيني لتوحيد املوقف من االتفاق املذكور. 

والروؤية ال تزال غري وا�سحة حول اإمكانية تطبيق هذه الورقة. 

قامت  ال�سني  وزارة خارجية  فاإن  االتفاقية،  توقيع  الر�سمي عن  االإعالن  مع  بالتزامن 

بزيارات دبلوما�سية ملناف�سي طهران: االإمارات، البحرين ، ال�سعودية وتركيا، على م�ستوى 

وزراء اخلارجية.

معلومات  وتبادل  اأ�سلحة  تطوير  الع�سكري،  الدعم  تعميق  عن  حديث  الوثيقة  يف 

ا�سرتاتيجية، مع اأن بع�س الداخل االإيراين قد يرف�س تواجد ال�سينيني على اأرا�سي اإيران .

كما اأن املناف�سة يف تطوير االأ�سلحة بني رو�سيا وال�سني �ستكون حمتدمة، خا�سة اأن اإيران 

ُتعترب �سوقًا مهمة لرو�سيا.
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اإن اجلانب الرو�سي ُيراقب هذه اخلطوة، كماُيراقب الن�ساط ال�سيني يف اآ�سيا الو�سطى 

وغريها.

اإيران؛ وكاأن هذه  اأن توقيع هذا االتفاق قد يكون مرتبطًا مب�سار االنتخابات يف  كما 

ال�ساحة االإيرانية. ويتحدث الرو�سي - يف  اآخر يف  املعاهدة تعطي ترجيحًا لطرف على 

حلقة جامعية- اأن اجلانب االإيراين تق�سد ت�رسيب اأمر االتفاق مع ال�سني ال�ستطالع رد فعل 

اجلانب الرو�سي، وا�ستكملها بهذه اخلطوة، وكاأنه يقول اإنه يقوم بكل �سيء حلماية امل�سالح 

القومية االإيرانية فقط. لكن هذا االأمر غري م�ستحب من اجلانب الرو�سي.

اخلطوات  جاءت  بطيء،  ب�سكل  ت�سري  االإيرانية-ال�سينية  املفاو�سات  كانت  عندما 

يف  لت�رّسع  اإيران  على  العقوبات  فر�س  يف  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأقّرها  التي 

خطوات توقيع هذه املعاهدة مع ال�سني، يف اإ�سارة اإىل اأن هناك دفعًا اأمريكيًا خفيًا ل�سالح 

هذه املعاهدة بهدف اإ�سعاف النفوذ الرو�سي. فهناك تاأكيد من اجلانب الرو�سي على اأن 

اال�ستباك املفرت�س لن يكون رو�سيًا-اأمريكيًا بل �سينيًا-رو�سيًا. 

كذلك، هذه املعاهدة اأعطت اإ�سارة حول اإعالن »اإ�رسائيل« عن  بدء املواجهة مع اإيران  

وفروعها يف املنطقة، وهي لن تكون يف اإطار توازن القوى بل الت�سادم.

وكما اأن ال�سني اأخذت القرار باالقرتاب من �رسق املتو�سط، فاإن رو�سيا كانت تعتقد 

اأن �سيطرتها على املثلث: �سوريا، قرب�س اإ�رسائيل، كافيةلل�سيطرة على �رسق املتو�سط؛ لكن  

يد  يف  اأ�سهل  ب�سكل  ت�سقط  املنطقة  و�سيجعل  اال�سطدام،  م�سار  �سيحّول  ال�سني  دخول 

االإ�رسائيلي واالأمريكي.

مع  النووية  االإيرانية  املفاو�سات  يف  تعرّث  القادمة:  املرحلة  يف  �سن�سهده  ما  وبراأيي، 

اإرباك يف ال�ساحة االإيرانية الداخلية.  الغرب، بالتزامن مع الدخول ال�سيني؛ مع ح�سول 

ومن املمكن التوجه اإىل عرقلة التفاو�س من قبل اجلانب الرو�سي، الذي ا�ستبق هذه اخلطوة؛ 

م تنازالت للجانب الرتكي يف اإطار تفاهم اأذربيجان-تركيا يف باك�ستان. فهو االآن ُيقدِّ

وعليه، من املرجح اإيقاف حمادثات فيينا، يف ظل اعتقاد اجلانب الغربي اأن  االتفاق بني 

اإيران وال�سني لن يتعدى وثيقة التفاهم.
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الأ�ستاذ حممود ريا: اأنا �ساأخل�س روؤيتي لردود الفعل على االتفاقية ال�سينية-االإيرانية،حيث 

تقع هذه الردود بني ثالثة م�ستويات: التهليل املبالغ به، والتهويل املبالغ به اأي�سًا، والتبخي�س 

الناجت عن ال�سعف واحلقد.

اإيران �سمن حمور املقاومة يف  اأتى من قبل املقّربني من  التهليل معروف امل�سدر؛ فهو 

الواليات  وانهيار  نظام جديد،  اإىل خلق  �ستوؤدي  االتفاقية  اأن هذه  اعترب  والذي  املنطقة، 

املتحدة االأمريكية، اأو زوال هيمنتها العاملية. 

اأما التهويل، فهو من قبل املحور املقابل، الذي اعترب اأن هذه االتفاقية �ستغرّي العامل ،واإن 

مل يتم التحرك االآن �سدها،  فهي �ستوؤدي اإىل �سيطرة االإرهاب والتطرف والديكتاتوريات؛ 

واملق�سود بهاهنا: اإيران وال�سني ورو�سيا معًا.

اأمابالن�سبة للتبخي�س، فقد راأى عدد من املراقبني واخلرباء اأن هذه االتفاقية لن توؤدي اإىل 

اأي تغيري يف العامل.

وبراأيي، اأن هذه االتفاقية التي ال نعلم بعد مدى االآفاق التي �ستفتحها، هي جمرد وثيقة 

تفاهم وا�سعة، وكل بند منها بحاجة اإىل اتفاقيات كي تكون منتجة وموؤثرة على م�ستوى 

املنطقة والعامل. وال يزال الوقت مبكراً للحديث عن فعاليتها؛ فالعالقات ال�سينية-االإيرانية 

هي عالقات تاريخية، وقد �سهدت تطوراً كبرياً خالل العقود االأخرية. 

اإن »االإ�سالم ال�سيني« اليوم هو »اإ�سالم فار�سي«؛ فكل الكتب ال�سينية االإ�سالمية هي 

كتب  لعلماء فار�سيني اأ�سا�سًا. 

االإمرباطورية.  عهد  منذ  عديدة  تطورات  ال�سينية-االإيرانية  العالقات  �سهدت  وقد 

واأثناء احلرب العراقية-االإيرانية كانت ال�سني تبيع ال�سالح للطرفني؛ ولكن املميز يف هذا 

املو�سوع اأن اإيران كانت تتلقى ال�سالح فقط من ال�سني، بينما العراق كانت تتلقى ال�سالح 

من العديد من الدول. لذا، كان االإيرانيون يدينون لل�سينيني يف هذه الناحية.

وخالل ال�سنوات التالية، كان هناك الكثري من التقدم يف العالقات االقت�سادية وغريها 

من املجاالت. 

ما اأريد قوله اإن االتفاقية مل  ُتن�سئ بحد ذاتها العالقة ال�سينية-االإيرانية،  وهي لن توؤدي 
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اإىل تر�سيخ االأطر اال�سرتاتيجية بني ال�سني واإيران؛ اإال اأنها �ستكون  املرتجم الر�سمي لهذه 

العالقات، مع التاأكيد على حتفيزها والو�سول بها اإىل م�ستويات اأرقى. 

لي�س باالأمر امل�ستحب؛  اأكرث من حقها  اإعطاء االتفاقية قيمة  اإن  القول  لذا من املمكن 

واأي�سًا،  التبخي�س بها واعتبار اأنها اتفاقية ال تاأثري لها اأو اأن تاأثريها �سعيف، لي�س باالأمر 

الدقيق  واالأمني  ال�سيا�سي  االقت�سادي،  اإطارها  يف  االتفاقية  و�سع  يجب  بل  امل�ستحب؛ 

فح�سب. 

اإن معظم ما جرى التكلم عنه بالن�سبة لالتفاقية لي�س �سادراً عن م�سادر ر�سمية. 

اأما بالن�سبة لروؤية ال�سني لالتفاقية، فاإنها اتفاقية مهمة جداً، ولكنها ُتعّد اتفاقية تفاهم 

تاأتي يف  ال�سهيوين؛ وهي  الكيان  اأو مع  ال�سعودية  ُوّقعت مع  التي  ُت�سبه تلك  ا�سرتاتيجية 

بدولة دون  لعالقتها  تاأكيداً  ولي�س  العامل،  ال�سني على عالقاتها مع كل دول  تاأكيد  اإطار 

توقيع هذه  الذي رافق  الظرف  اآخر. لكن  اإيران �سد طرف  اأو الإن�ساء حمور مع  اأخرى، 

االتفاقية هو ما جعل املحّللني حول العامل يعطونها هذه االأهمية الق�سوى. 

وال بّد هنا من االإ�سارة اإىل اأن العالقات ال�سينية-االإيرانية تعود اإىل ما قبل والدة ال�سيد 

امل�سيح، وهي �ست�ستمر، الأنها عالقات بني ح�سارتني عامليتني عريقتني، ولي�ست كعالقات 

القوى االأخرى التي تعي�س القلق الدائم على م�ستقبلها.

اإيران،  مع  دولة  اأي  توّقعها  اتفاقية  اأي  عليكم؛اإن  ال�سالم   : اإ�سماعيل  عبا�س  الدكتور 

اأن اأي اتفاق بني  اإ�رسائيل تعترب  اأن  �ستعار�سها ا�رسائيل، اأوحتاول متنع ح�سولها؛ وال�سبب 

اإيران واأي دولة قد مي�س مب�رسوعها، وي�ساعد اإيران اأي�سًا على اخلروج من العزلة التي حتاول 

هي  مع اأمريكا فر�سها عليها.

ال  ولكنها  اإيران،  مع  اتفاقات  على  توّقع  التي  الدول  على  ت�سغط  اإ�رسائيل  اأن  ومع  

ت�ستطيع اأن تفر�س �سغطًا على الدول القوية التي يحكمها زعماء اأقوياء، مثل رو�سيا.

اأن  من  الرغم  وعلى  فرتة.  منذ  اقت�سادي  ج�رس  اأنها  على  ال�سني  مع  تتعامل  اإ�رسائيل 

مقاربة  مقابل  يف  لكنها  االإيراين،  النووي  ومكافحة  اإيران،  حماربة  �سعار  ترفع  اإ�رسائيل 

النووي واالقت�ساد  تف�سل بني املتغري الذي يح�سل مع ال�سني واإيران واملتغري على ال�سعيد 
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النووي االإيراين. فال تربط بني عالقاتها االقت�سادية مع ال�سني والعالقة بني ال�سني واإيران.

وت�سعى اإ�رسائيل من خالل عالقتها مع ال�سني اإىل جني فوائد اقت�سادية فقط؛ وهذه نقطة 

مهمة،اأي مبعنى اأن ال توؤدي عالقاتها االقت�سادية مع ال�سني اإىل ت�رسر عالقاتها اال�سرتاتيجية 

مع الواليات املتحدة االأمريكية.

ولذا، كان هناك �سمت اإ�رسائيلي على امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�سادي يرتبط بال�سني  

القلق  م�ستوى  برفع  البحثي  االهتمام  من  م�ستوى  هناك  كان  بينما   ، اإيران  مع  واالإتفاق 

تهديد  مبثابة  االتفاق  هذا  اإ�رسائيليون  باحثون  فقداعترب  التهويل.  مع�سكر  �سمن  املندرج 

ا�سرتاتيجي الإ�رسائيل، وقد يتطور اإىل اأبعاد وجودية.

ومن �سمن القراءة االإ�رسائيلية العامة لهذا االتفاق، اأنه يحمل فوائد �سيا�سية وع�سكرية 

الإيران، ويزيد قدرتها التفاو�سية مقابل الواليات املتحدة االأمريكية، ويعزز نفوذ اإيران يف 

املنطقة، ويزيد من التوتر ال�سيني-االأمريكي.

مع توقيع االتفاقية املذكورة، �سيكون الإ�رسائيل �سبب للقلق من وجهة نظر ا�سرتاتيجية 

والتعاون  الع�سكري  التكنولوجي  بالتطور  املتعلقة  البنود  تنفيذ  الأن  و�سيا�سية،  واأمنية 

الع�سكري واال�ستخباري بني ال�سني واإيران، مي�س بقدرة الواليات املتحدة واإ�رسائيل يف 

نحو  اأخرياً  التقدم  ا�ستطاعت  اإيران  واأن  خا�سة  االإيراين؛  النووي  امل�رسوع  اإف�سال  جمال 

القنبلة النووية! 

يجد  فقد  االإيراين-ال�سيني،  احللف  تطور  حال  يف  اأنه  من  اال�رسائيلي  يتخوف  كما 

ال�رسق االأو�سط نف�سه يف حرب بني القوى العظمى ما يهدد اإ�رسائيل.

مع ذلك، هناك بع�س اخلرباء االإ�رسائيليني الذين راأوا يف هذا االتفاق عدة فر�س: اأواًل، 

يف  اإ�رسائيل  من  للتخل�س  ت�سعى  فاإيران  واإيران؛   ال�سني  بني  الروؤى  يف  تطابق  يوجد  ال 

املنطقة، بينما ال�سني ال ت�سعى لذلك. كما اأن ال�سني ترغب باأ�سعار نفط منخف�سة، بينما 

ل ا�ستقرار ال�رسق االأو�سط، الأن  اإيران ت�سعى اإىل اأ�سعار مرتفعة. اإ�سافة اإىل اأن ال�سني تف�سّ

ذلك يحقق لها اأهدافًا اقت�سادية، بينما اإيران ال تريد اال�ستقرار يف املنطقة، بح�سب االآراء 

االإ�رسائيلية. 
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التاأثري  يف ال�سنوات االأخرية، زاد االعتماد االإيراين على ال�سني؛ وهذا قد يعني زيادة 

ال�سيني على اإيران، ما قد يدفع بال�سني اإىل تخفيف العدوانية االإيرانية يف املنطقة، بح�سب 

على  االأول  التهديد  بني  تقاطعًا  متثل  اإيران  مع  ال�سني  عالقة  اأي�سًا،  االإ�رسائيلي.  التحليل 

ير�سم  اإيران؛ وهذا  اإ�رسائيل وهي  على  االأول  والتهديد  ال�سني،  املتحدة، وهي  الواليات 

جمااًل لتعاون اأو�سع  بني اإ�رسائيل والواليات املتحدة.

اإ�رسائيل  الراأي يف  التو�سيات من قبل �سّناع  بناًء على ما تقدم، �سدرت جمموعة من 

ملواجهة االتفاق االإيراين – ال�سيني ، ومنها اأنه يجب تفعيل املتابعة اال�ستخباراتية املنظمة 

ال�سني.  مع  رفيع  م�ستوى  على  حوار  اإىل  وال�سعي  ال�سينية-االإيرانية  للعالقة  واملمنهجة 

واأي�سًا العمل مع قنوات اأكادميية ومع معاهد البحث يف ال�سني. باالإ�سافة اإىل اإطالق حوار 

وي�سمل  واإيران،  ال�سني  بني  العالقات  حول  املتحدة  والواليات  ال�سني   بني  ا�سرتاتيجي 

امل�ستوى ال�سيا�سي، واالقت�سادي، واالأمني والتكنولوجي، ودرا�سة النواحي اال�سرتاتيجية 

واالأمنية ل�سيا�سة ال�سني يف اإطار تقديرات الو�سع من قبل اال�ستخبارات، واأن على ا�رسائيل 

اأن ترّتب حوارتها امل�ستمر مع الواليات املتحدة �سمن �سّلم من االأولويات، وعلى راأ�سها 

ال�سني.

اأمتنى  النقا�س. كنت  للقّيمني على هذا  ال�سالم عليكم، و�سكراً  الدكتور ح�سن �رصور: 

اأن يكون هذا االتفاق خياراً ولي�س رداً، واأن تكون املواجهة مع الغرب هي االأ�سا�س يف 

ال�سنوات املا�سية، الأن هذا الغرب اأثبت اأنه يتالعب بكل هذا العامل وال يعباأ مب�سالح اأحد 

غريه. لذا اأجد اأن التوجه االإيراين نحو ال�سني هو خيار موّفق.

لقد اعتمدت ال�سني على االتفاقات الثنائية يف املجاالت االقت�سادية. فهي وّقعت 40 

اتفاقية مع 40 دولة اأفريقية،  وكان من الطبيعي اأن تقوم باتفاقات �رساكة معها اإىل جانب 

االتفاقات االقت�سادية. 

اإن ال�سني هي اأكرب اإمرباطورية اقت�سادية عرب التاريخ، واأجزم باأنها كانت الوحيدة عرب 

التاريخ، قبل وبعد امليالد. 

العاملي؛  وقد �سّكل االقت�ساد ال�سيني  يف عهد ميالد امل�سيح )ع(  26% من االقت�ساد 
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حجم  من   %25 ب  يقّدر  كان   1500 و�سنة  بـ%23،  يقّدر  كان  ميالدي   1000 و�سنة 

االقت�ساد  حجم  من   %33 1820 بن�سبة  اإىل ذروته يف عام  العاملي؛ وهو و�سل  االقت�ساد 

العاملي؛ وهنا كمن �رّس الهجوم االأمريكي، الرو�سي، الربيطاين، الفرن�سي واليابان، والذي 

اأدى اإىل تق�سيم ال�سني و�رسب اقت�سادها من الداخل، والذي تراجع اإىل 10% من حجم 

الناجت املحلي العام. 

وطبعًا، يف بداية القرن الع�رسين، ومع احتالل اليابان لل�سني، مت �رسب كل مقومات 

1950. والعودة الناجحة لهذا االقت�ساد  االقت�ساد ال�سيني،الذي انهار جمدداً اإىل 5% عام 

كانت اعتباراً من العام 1980، مع العلم اأنه يف العام 1990 مل يتجاوز االقت�ساد ال�سيني 400 

مليار دوالر؛ لكنه اليوم ي�سكل ما يقارب 18-17% من اإجمايل الناجت املحلي يف العامل. 

وطبعًا هذا موؤ�رس على عودة ال�سني القوية، ون�سبة 25% مل تعد بعيدة. يف اإطار الدرا�سات 

التي كانت قائمة عام 2000 حتى 2010، كان من املفرت�س اأن يتجاوز االقت�ساد ال�سيني 

االقت�ساد االأمريكي يف ثالثينات القرن احلايل.

لكن من املوؤكد اأن االقت�ساد ال�سيني  �سيتجاوز االقت�ساد االأمريكي عام 2028. 

من اجلانب الب�رسي،  �سّكلت ال�سني 25% من �سكان العامل.

فعند مولد امل�سيح )ع( كان عدد �سكان ال�سني 75 مليون من اأ�سل 300 مليون ب�رسي؛ 

1900 كان هناك  900 مليون. عام  اأ�سل  298 مليون من  1820 كان عدد �سكانها  وعام 

420 مليون �سيني من اأ�سل 1،7 مليار؛ واالآن يعي�س 1.380 مليار �سيني من اأ�سل 7 مليار 

ن�سمة.

اإيران هي دولة عظيمة من حيث امل�ساحة: مليون و600 األف كيلومرت، وعدد �سكانها 

80 مليون ن�سمة. كانت اإمرباطورية تاريخية الأكرث من 2000 عام. وهي دولة اإقليمية قوية 

رغم احل�سارات والعقوبات التي فر�ست عليها. وقد متثل احل�سور االإقليمي الإيران بوجود 

حمور �سد اال�ستعمار والهيمنة على امل�ستوى االإقليمي اأو الدويل. 

الطاقة  مب�سادر  غنية  اإيران  التحديات.  اأمام  لل�سمود  املقاوم  االقت�ساد  من  نوع  وهناك 

)النفط والغاز(، وهي متتلك ثاين احتياط غاز طبيعي يف العامل، وثالث احتياط نفط يف العامل.
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هل ال�سغوطات امل�ستقبلية التي ميكن اأن تتعر�س لها ال�سني اأن تدفع بها للخروج من 

هذا االتفاق التاريخي مع اإيران؟ 

هنا ياأتي دور ال�سيا�سة االإيرانية الذي يجب اأن توؤديه يف هذه املرحلة الفا�سلة.

 450 االتفاق ال تكمن يف  اأهمية  لكن  االقت�سادي؛  املو�سوع  االتفاق على  رّكز  لقد 

والواليات  االأوروبي؛   لالحتاد  لالأول  ال�رسيك  باتت  ال�سني  اأن  فنحن جند  مليار دوالر. 

املتحدة االأمريكية باتت ال�رسيك الثالث لل�سني ولي�س االأول كما كانت منذ �سنوات. 

قيمة املبادالت التجارية لل�سني مع دول »اآ�سيان » تقارب 700 مليار دوالر، بينمابلغت 

مع االحتاد االأوروبي اأكرث من 600 مليار دوالر. اأما مع الواليات املتحدة االأمريكية، فبلغت 

حوايل 586 مليار دوالر.

االأرقام،  هذه  خالل  ومن  �سنويًا.   %6 ال�سينية هو  والواردات  ال�سادرات  منو  معّدل 

�ست�سبح قيمة املبادالت، خالل 25 عامًا، مع دول اآ�سيان، 26600 مليار دوالر، ومع دول 

االحتاد االأوروبي 22800 مليار دوالر؛ اأما مع الواليات املتحدة االأمريكية، ف�ستبلغ 22200 

مليار دوالر.

وعليه، اأعتقد اأن اأهمية هذا االتفاق تنطلق من عاملني: 

يومي من  برميل  مليون   2020: 14،1 ال�سني عام  ا�ستهالك  بلغ حجم  للنفط،  بالن�سبة 

النفط، ت�ستورد منها 11 مليون برميل. اململكة العربية ال�سعودية كانت امل�سّدر االأول لل�سني، 

لكن الكميات تراجعت ب�سكل كبري عام 2020؛ وبالتايل من املمكن اأن يزيد عدد الرباميل 

امل�ستهلكة يف ال�سنوات القادمة نتيجة الن�ساط االقت�سادي ليتخطى ال 20 مليون برميل. 

االتفاقية املبدئية التي مت اإبرامها مع اإيران ت�سمن تدفق 2 مليون برميل باحلد االأدنى، الأنه 

من �سمن االإتفاقية هناك 250 مليار خم�س�سة يف جمال النفط والغاز؛ وبالتايل تطوير االإنتاج 

اإىل 2 مليون برميل.

ويهم ال�سني و�سول النفط اإليها بطريقة �سل�سة، وباأ�سعار خمف�سة، بن�سبة 30 %. 

كما ي�سمن االتفاق ال�سيني التزام اإيران خطة احلزام والطريق، والذي من املمكن اأن 

هو  اللحظة،  هذه  فحتى  القادمة.  ال�سنوات  يف  الدولية  التجارة  و�رسيان  ع�سب  ي�سكل 
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ي�سمل 130 دولة حول العامل، وال�سني وّقعت اتفاقيات مع 105 دول، اأي اأكرث من %75 

من الدول التي تتعامل معها.

وهنا قد نتكلم عن منو االإنتاج النفطي والغازي يف اإيران نتيجة لهذا االتفاق. 

االتفاق بالن�سبة لل�سني قد ي�سهم يف تعميق دور ال�رسكات ال�سينية يف الداخل االإيراين، 

25 �سنة؛ اأي اأن مبلغ 450 مليار دوالر  اإيران خالل  وحتقيق منو اقت�سادي بن�سبة 5% يف 

�سيقفز اإىل عتبة 1500 مليار دوالر.

ومن املرتقب اأن تكون اأغلب اال�ستثمارات ال�سينية يف النفط والغاز، ما يعني منواً يف 

ا�ستثمارات ال�رسكات ال�سينية التي تعمل يف جمال البنى التحتية. 

وقد ُي�سّكل احل�سور ال�سيني يف اإيران حافزاً لتعاون اأكربمع الدول املجاورة لها. 

باالقت�ساد  اقت�سادها  العامل الرتباط  باالنفتاح على  الإيران  ي�سمح  �سوف  االتفاق  هذا 

ال�سيني، والذي يعترب االأول يف العامل.

من الناحية ال�سيا�سية، �سيوؤدي هذا االتفاق اإىل تفعيل تعاون اإيران ال�سيا�سي مع ال�سني.

من  وحمايتها  الإيران  الدولية  املحافل  يف  ال�سيني  ال�سيا�سي  الدعم  �سي�سمن  فهو 

ال�سغوطات. لذا تعي اإيران جيداً اأن دورها على امل�ستوى االإقليمي والعاملي الميكن اأن يتم 

اإال اإذا كان  لها ح�سور مهم وعالقات جيدة مع العديد من القوى ال�ساعدة عامليًا، وعلى 

راأ�سها ال�سني.

ملجموعة  حتتاج  والتي  االتفاق،  هذا  ب�سبب   �ستنهار  اأمريكا  اإمرباطورية  اأن  اأعتقد  ال 

�رسبات حتد من جراأتها؛ بينما هذا االتفاق هو �سفعة لك�رس هيبة اأمريكا. 

اأعتقد اأننا نعي�س يف عامل ماأزوم فيه العديد من املتغريات املت�سارع. اإن الواليات املتحدة 

امل�سيطرة على العامل تكبدت اأخرياً خ�سائر ب�رسية واقت�سادية فادحة؛ واأزمة كورونا ك�سفت 

�سعفًا يف القطاع ال�سحي االأمريكي. كما ارتفع الدين االأمريكي اإىل 27 األف مليار، وتراجع 

حجم االقت�ساد االأمريكي 3،2% عام 2020.

يف املقابل، خالل هذه العقود الثالثة ا�ستطاعت ال�سني حتقيق التفوق اقت�ساديًا. 
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اأواملدة  الوقت  تقلي�س  اإىل  اأّديا  االأمريكي  االقت�ساد  وتراجع  ال�سيني  النمو  ت�سارع  اإن 

الزمنية لتفوق االقت�ساد ال�سيني.

النهاية، يف عامل �رسيع التغري،يربز ال�سوؤال: هل �سي�ستمر هذا االتفاق؟ هل ميكن  ويف 

الأي �سغوطات اأمريكية اأو اأوروبية اأن ت�سهم يف عرقلة هذا االتفاق؟ هل ميكن الأي اتفاق 

اإيراين-اأوروبي-اأمريكي اأن يوؤثر على االتفاق مع ال�سني؟

مثلما ذكرت يف البداية، كنت اأمتنى اأن يكون هذا االتفاق خياراً الإيران ولي�س رداً.

الأ�ستاذ حممد �رصي: ال�سالم عليكم؛ اأعتقد اأن هذا االتفاق جاء متاأخراً جداً، الأنه مت

االتفاق  اإىل  املبدئية  بايدن  عودة  وبعد  اإيران  عن  العقوبات  رفع  عن  احلديث  بعد   

النووي،فيماال�رسكات ال�سينية امتنعت عن التعامل مع اإيران اأثناء مرحلة ال�سغوطات التي 

فر�ستها الواليات املتحدة االأمريكية.

ا�سرتاتيجي  بنف�س  تعمل  ال  وهي  م�سلحتها،  عن  تبحث  ال�سني  اأن  الوا�سح  من 

التبادل  فاإن حجم  االأ�ستاذ ح�سن،  التي ذكرها  االأيديولوجي. وباالإ�سافة لالأرقام  باملعنى 

مليار دوالر   50 فيبلغ  االإمارات،  اأما مع  �سنويًا؛  مليار دوالر   60 ال�سعودي-ال�سيني هو 

�سنويًا، وهو مل�سلحة ال�سني طبعًا. 

اإن م�ساألة �سخ 450 مليار دوالر كا�ستثمارات �سينية يف بنى حتتية ويف �سناعة النفط 

ويف املوانئ يف اإيران، خطوة ممتازة، ولكن اأين الدور ال�سيا�سي ال�سيني يف العامل؟ 

اأعتقد اأن عدم حتديد اآليات حمددة يف هذا االتفاق مق�سودة كي يبقى يف حّده االأدنى، 

بالن�سبة  خا�سة  امل�سالح،  لتحقيق  واأوروبية  اأمريكية  عرو�سًا  ي�ستدرجان  الطرفني  الأن 

الإيران. فاالتفاق قابل للتو�سع وقابل للت�سييق.

لذا، اأنا اأقول اإن هذا االتفاق مهم الإيران، لكنه بالن�سبة لل�سني �ساأنه �ساأن اأي اتفاق مع 

دولة اأخرى. 

مبعث  يكون  قد  هنا  من  لل�سني؛  للطاقة  االأول  امل�سدر  هي  رو�سيا  اأن  نذكر  ونحن 

على  يوؤثر  قد  الأنه  منخف�سة،  باأ�سعار  االإيراين  ال�سخي  العقد  هذا  من  الرو�سي  االنزعاج 

التعامل ال�سيني-الرو�سي، مع العلم اأن ا�ستهالك النفط ال�سيني هائل.
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اأعتقد اأن التاأخر يف  توقيع االتفاق كان من اجلانب ال�سيني. ومن اجلانب االقت�سادي، 

هو فر�سة لتحقيق م�سالح الدولتني.

ويف النتيجة، اأرى اأن هذا االتفاق ميثل خطوة اإىل االأمام على اأي حال. 

ح�سام مطر: ال�سالم عليكم؛ اأنا اأتوافق مع معظم االآراء التي طرحها االأخوة ، واأزيد اأن 

اإقليمية، ولي�س عالقة بني �رسيكني. ومن الطبيعي  االتفاق هو عالقة بني قوة دولية وقوة 

اإىل  اإ�سارة  باأبعاد مادية من االتفاق، بينما ال�سني مهتمة بالتناف�س واإر�سال  اإيران معنية  اأن 

االإقليم.

فاالجتاه العام اأن هدف االتفاق هوتاأمني  امل�سالح االإيرانية-ال�سينية، مما يوؤكد اأن هذه 

امل�سالح عميقة، لكنها جزء من �سبكة معقدة من م�سالح متداخلة يف العامل. لذا فاإن زخم 

تطبيق هذا االتفاق مرتبط بالكثري من املتغريات: كيف �ستتعامل القوى االإقليمية احلليفة مع 

اأمريكا مع ال�سني؟ وهو مرتبط اأي�سًا باالأو�ساع الداخلية يف ال�سني، واالأو�ساع الداخلية 

يف اإيران؛ هل �ستوا�سل ال�سني �سعودها على ال�سعيد االقت�سادي بنف�س املعدل؟ حتى يف 

اإيران مل يح�سم اأمر التناف�س باالجتاه �رسقًا اأم غربًا. هناك الكثري من العوامل التي �ست�سهم يف 

زخم تطبيق هذا االتفاق.

مع  م�سرتكة  م�سالح  الإيجاد  منطقتنا  نحو  جنوبًا  يتجهون  ال�سينيني  اأن  اأعتقد  اأنا 

االأمريكيني متنع و�سول اللعبة بني ال�سني واأمريكا اإىل اال�ستباك والت�سادم. فعالقة ال�سني مع 

املجتمع الدويل هي اأعقد من كونها فقط عالقة تناف�س.

لتعديل  ت�سور  لديها  لي�س  ال�سني  بينما  القائم،  الو�سع  تعديل  اإىل  ي�سعون  االإيرانيون 

الو�سع االإقليمي وال الو�سع العاملي، بل هي تريد اأن تكون �رسيكة م�سالح.

 ال�سني تريد من خالل هذه االتفاقية تعزيز �سورتها. اأما الواليات املتحدة االأمريكية، 

فرتيد اأن تدخل اإىل ال�ساحة الدولية حتت م�سمى اأنها ممثلة دول اجلنوب والعامل الثالث. 

ال�سني تريد اأن تكون �رسيكًا موثوقًا للدول مبواجهة اأمريكا التي تتخلى عن �رسكائها.

االإقليمية  القوى  مع  اأف�سل  تفاو�سي  موقع  يف  تكون  اأن  االتفاق  هذا  من  تريد  هي 

املوجودة ومع الواليات املتحدة االأمريكية.
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واأي�سًا هي بحاجة ل�رسكاء اأو متعاونني من العامل االإ�سالمي لتوازن تركيا التي تعتربها 

م�سدر تهديد لالأمن الداخلي ال�سيني.

ال�سني جاءت اإىل املنطقة لتحقيق اأربعة اأهداف: اأواًل: هدف �سيا�سي؛ ثانيًا: االإرهاب 

الداخلي؛ ثالثًا: املكانة كقوة عاملية؛ ورابعًا: البحث عن االأ�سواق.

ال�سينيون مهتمون باملعرب الباك�ستاين-االإيراين اأكرث من العمل يف العراق و�سوريا. وهم 

اأمني و�سيا�سي  لدور  توؤ�س�س  الهند وتركيا. وال�سني  املوازنة مع  اإيران يف  م�ستفيدون من 

كالعب فوق طاولة اال�ستقرار يف اخلليج. 

كما يهم ال�سني تعطيل ح�سابات اأمريكا يف التوجه �رسقًا.

بالن�سبة الإيران: االجتاه �رسقًا يعطيها قوة ومكانة، ومناورة مع االأمريكان، وتنبيه رو�سيا 

اإىل  باالإ�سافة  اآخر؛  اإيران حليف  اأنه يف حال عدم االلتزام يوجد لدى  االآ�سيوية  والقوى 

اال�ستثمارات التي حتتاجها اإيران حاليًا يف ظل احل�سار االقت�سادي عليها. 

وكخال�سة: ال�سني ورو�سيا ال تزاال يف طور تكييف توقعات القوى االإقليمية. فال�سيني 

يعّول على طموحات القوى االإقليمية. وال�سيني والرو�سي يحاوالن الدخول اإىل املنطقة 

من خالل االإ�رسائيلي والرتكي واالإيراين. 

لكن لن يطّبق ال�سينيون هذا االتفاق مبا يحّول ال�سني اإىل عدو الأي طرف يف املنطقة، 

اإال اإذا اأرادت هذه الدول التحالف مع االأمريكيني �سد ال�سني.

حممود جباعي: ال�سالم عليكم؛ ملاذا يريد ال�سيني اأن يو�سع ا�ستثماراته مع اإيران والعراق، 

ويتوجه االآن اإىل ال�سعودية الإعداد اتفاق م�سابه لالتفاق االإيراين؟ 

بعد عام 1980، حاولت ال�سني اأن تخرج من و�سع اقت�سادي �سيق مبني على النظام 

اال�سرتاكي املارك�سي، وانتقلت اإىل نظام ا�سمه ا�سرتاكي دميقراطي اجتماعي، ي�سمح مبزيد 

من اال�ستثمارات يف القطاع االقت�سادي، بهدف جلب املزيد من اال�ستثمارات ل�رسكات 

املواد  من  كمية  ت�سدير  مع  منخف�سة،  ال�سينية  العاملة  اليد  كلفة  الأن  ال�سني،  يف  اأجنبية 

املنتجة يف ال�سني اإىل اخلارج.

اأ�سا�سيني:  اأمرين  نحو  االقت�سادي  م�رسوعها  ال�ستكمال  ال�سني  اجتهت  وبعدها 
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التكنولوجيا والطاقة.

فهدف ال�سني االآن هو تعزيز امللفات االقت�سادية املتعلقة بالتكنولوجيا والطاقة؛ لذلك 

واأ�سرتاليا  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  نا�سطة:  دول  جمموعة  مع  اآ�سيان  باتفاق  ا�سرتكت  هي 

ونيوزيالند؛ وهذه الدول قوتها االأ�سا�سية تكمن  يف القطاع التكنولوجي.

اأي�سًا، ال�سني اأبرمت اتفاقًا مع دول يف االحتاداالأوروبي: اأ�سبانيا، اأملانيا واإيطاليا وغريها؛ 

150 مليار دوالر ا�ستثمارات �سينية داخل االحتاد االأوروبي و109 مليار دوالر ا�ستثمارات 
االحتاد االأوروبي داخل ال�سني، وكلها ا�ستثمارات تكنولوجية.

االآن ذهبت ال�سني اإىل اإيران والعراق واخلليج  ب�سبب الطاقة.

رغم  االإ�سالمية  للجمهورية  متقدمة  خطوة  فهي  جداً.  مهمة  االتفاقية  هذه  وبراأيي، 

العقوبات املفرو�سة عليها، خا�سة باالإتفاق مع �رسيك عاملي قوي كال�سني؛ وال اأعتقد اأن 

هذا �سيوؤثر على عالقة اإيران برو�سيا.

وكما قال املر�سد االأعلى ال�سيد علي اخلامنئي: نحن نذهب االآن اإىل مثالثة: ال�سني-

اإيران-رو�سيا. 

اإن م�سلحة اإيران تكمن يف حماولة التخفيف  من العقوبات  الغربية من خالل ا�ستثمارات 

جديدة؛  ودخول عملة �سعبة اإىل اإيران يعطي اأماًل لدول اأخرى كي تقوم باال�ستثمار اإيران. 

كوريا ودول االحتاد االأوروبي تذهب اإىل عقد االتفاقات مع ال�سني على قاعدة رابح-

باقي  م�سلحة  ثم  اأواًل  فم�سلحتها  االأمريكية؛  املتحدة  الواليات  تفعل  كما  ولي�س  رابح، 

الدول. 

ومن تبعات االتفاق ال�سيني االإيراين اأن كوريا اجلنوبية �ستفرج عن اأموال وا�ستثمارات 

لالإيرانيني.

لكن  االإيراين.  الداخل  فر�س عمل يف  و�ستخلق  اال�ستثمارات،  �ستفيد  االتفاقية  هذه 

اأريد اأن اأختم ب�سوؤال: اأين لبنان من هكذا اتفاقيات؟ ملاذا ال يكون لدينا تفكري ا�سرتاتيجي 

ونذهب لعقد  اتفاقيات مع ال�سني مثاًل؟ فاخليار املذكور هو خيار رابح بالتاأكيد. 
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حلقة نقا�ش خا�صة 

»القد�ش – غّزة: معادالت القّوة والن�صر«

للدرا�سات  باحث  مركز  نّظم  العاملي،  القد�س  يوم  ومبنا�سبة   ،2021/5/6 بتاريخ 

 – »القد�س  بعنوان:  �سيا�سيًا  لقاء  املخيمات  العمل يف  الفل�سطينية واال�سرتاتيجية وجلان 

القوة والن�رص«. وقد حتدث فيه كٌل من رئي�س مركز باحث للدرا�سات  غزة: معادالت 

الفل�سطينية واال�سرتاتيجية الربوفي�سور يو�سف ن�رصاهلل، وممّثلو الف�سائل الفل�سطينية االآتية 

اأ�سماوؤهم:

• زياد النخالة – االأمني العام حلركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني. 	

• حممد رعد – رئي�س كتلة الوفاء للمقاومة يف الربملان اللبناين	

• – القيادة 	 العام امل�ساعد للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني  – االأمني  طالل ناجي 

العامة

• فهد �سليمان – نائب االأمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني.	

• فتحي اأبو العردات – ع�سو املجل�س الثوري حلركة فتح.	

• لتحرير 	 ال�سعبية  اجلبهة  يف  ال�سيا�سية  العالقات  دائرة  م�سوؤول   – الطاهر  ماهر 

فل�سطني.

• اأ�سامة حمدان – قيادي يف حركة حما�س.	

• اأبو ن�سال االأ�سقر – اأمني عام جبهة التحرير الفل�سطينية.	

وبح�سور كٍل من:
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• مروان عبد العال: م�سوؤول اجلبهة ال�سعبية يف لبنان.	

• اإح�سان عطايا: ممّثل حركة اجلهاد االإ�سالمي يف لبنان.	

• اأبو كفاح غازي: م�سوؤول اجلبهة ال�سعبية القيادة العامة يف لبنان.	

• اأبو النايف: ع�سو اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية.	

• �سكيب العينا: م�سوؤول العالقات يف حركة اجلهاد االإ�سالمي.	

• حمزة الب�ستاوي: ع�سو اللجنة املركزية للقيادة العامة.	

• حممد يا�سني: م�سوؤول جبهة التحرير الفل�سطينية يف لبنان.	

• وليد جمعة: ع�سو اللجنة املركزية يف جبهة التحرير الفل�سطينية.	

• اأبو حممد فواز: جلان العمل يف املخيمات.	

• م�سطفى اللّداوي: اأمني �رص احتاد علماء املقاومة.	

وتاليًا وقائع الندوة:

الدكتور يو�صف ن�صر اهلل:

اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم، ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. اأود الرتحيب بكم با�سمي 

وبا�سم مركز باحث للدرا�سات، واأ�سكر لكم ح�سوركم الكرمي وتلبية الدعوة لهذا اللقاء 

اخلميني  االإمام  عنه  اأعلن  الذي  العاملي  القد�س  يوم  فعاليات  �سمن  ُيعقد  الذي  ال�سيا�سي 

)قّد�س �رّصه( �سنة 1979؛ اأي بعد اأ�سهر معدودات على انت�سار الثورة االإ�سالمية املباركة. 

وبني  القد�س  يف  امل�سلمني  نداءات  بني  و�سل  حلقة  ي�سّكل  اأن  االبتكار  لهذا  اأراد  وقد 

الق�سية الفل�سطينية ،واأن يعّمق االرتباط الروحي واالإمياين بالبعد اجليوا�سرتاتيجي لل�رصاع، 

اأن  املنا�سبة  لهذه  وقّدر  والأهدافه.  ور�سالته  لقيمه  واعيًا  و�رصاعًا  وجوديًا  �رصاعًا  لي�سبح 

تتمدد وتنت�رص يف دول واأقطار العامل لت�سبح اأكرب حدث �سيا�سي �سنوي، الأنه يجمع يف يوم 

واحد �سعوب االأّمتني العربية واالإ�سالمية وجميع �رصفاء واأحرار العامل، حتت �سعار التنديد 

باالحتالل االإ�رصائيلي لفل�سطني واغت�ساب وتدني�س املوؤ�س�سات. ولعل االإمام اخلميني هو 
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الوحيد الذي تلفت باكراً الأهمية جعل القد�س عنوانًا ال�ستنها�س االأمة ،وذلك ربطًا خللفية 

اإميانية يتميز بها االإمام، واأي�سًا ربطًا باإدراكه الروؤيوي باأن االأمة �سوف تبلغ مرحلة حُترف 

جدد،  وهميني  اأعداء  ا�سطناع  اإىل  بها  ،وُيدفع  احلقيقي  العدو  عن  ال�رصاع  بو�سلة  فيها 

ة التي تعيد ت�سويب هذا ال�رصاع وتوجيهه. واأي�سًا ربطًا باإدراكه  فتكون القد�س هي املن�سّ

الروؤوي باأن االأّمة �سوف تبلغ من ال�سعف والوهن م�ستوى تتحلل فيه كل عنا�رص تواجدها 

لتبقى القد�س هي الرابط اجلامع القادر على ا�ستنها�س هذه االأمة وحتفيزها على بث الوعي 

الفل�سطينية  الق�سية  على  ويبقي  عالية،  خفاقة  فل�سطني  راية  على  ُيبقي  كما  اأبنائها،  بني 

ق�سية �ساخنة وحمورية يف ال�رصاع، وذلك يف مواجهة كل ال�سيا�سات التاآمرية االإ�رصائيلية 

ال�سخ�سيات  بع�س  مع  التوا�سل  على  الزمن  من  عقود  طوال  عكفت  التي  واالأمريكية 

والرجعيات العربية، لي�س على حماولة جتويف الق�سية الفل�سطينية و�رصب حمتوياتها فح�سب 

لالأ�سف، واإمنا على حماولة طم�س معامل هويتها وحماولة اقتالعها من ذاكرة ال�سعوب.

وقد تعامل االإمام اخلميني مع الق�سية الفل�سطينية على اأنها ق�سية اإن�سانية واأخالقية يف 

املحل االأول، الأنها ال ميكن اختزالها على امل�ستوى العربي والفل�سطيني، بل ميكن تعميمها 

للم�ستوى االإن�ساين، الأن اغت�ساب وطن وت�رصيد اأهله ونا�سه وتدمري بيوته واإهالك الب�رص 

ُيعد جرمية على امل�ستوى  ال�سنوات  واحلجر ، وا�ستدامة هذه اجلرمية على مدى كل هذه 

االإن�ساين. كما تعامل معها على اأنها ق�سية دينية، واأن القتال يف فل�سطني هو جهاد يف �سبيل 

اهلل، واأنها فري�سة على كل اإن�سان حر اأيًا تكن منطلقاته، واأن عطاءات الدم يف هذا الطريق 

هي عطاءات ال�سهادة، واأن الن�رص يف �ساحة الكفاح هذه هو ن�رص حمتوم ومقّدر تكفل به 

وعد اإلهي رباين. كما جعلها االإمام ق�سية �سيا�سية، حني جعل من حب فل�سطني اأو عدمه 

االأعداء  دائرة  حتّدد  بلحاظه  اال�ستعداءات  اأو  التحالفات  خارطة  ير�سم  الذي  املعيار  هو 

واخل�سم؛ واأي�سًا حتّدد دائرة االأ�سدقاء واحللفاء. فال م�رصوعية وفق هذا الفهم الأي قتال 

خارج دائرة االهتمام بالقتال واالن�سغال بق�سية فل�سطني، وال م�رصوعية الأي ا�سطفاف اأو 

حت�سيد لقدرات ما مل تكن غايته االأوىل العودة اإىل فل�سطني.

طراأت اأخرياً م�ستجدات على ال�ساحة، لناحية اأنها تعيد الق�سية الفل�سطينية اإىل الواجهة، 

الإ�سغال  �سيطاين  م�سعى  الداخلية، يف  مباآزمه  عربي  قطر  كل  باإ�سغال  اأمريكي  دفع  و�سط 
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واإلهاء ال�سعوب عن ق�ساياها الكربى. باالإ�سافة اإىل اإعادة مو�سعة الداخل الفل�سطيني اإىل 

�ساحة ال�رصاع مع االإ�رصائيلي.وقد  مت الك�سف اأخرياً عن ف�سل اال�سرتاتيجية االإ�رصائيلية التي 

كانت مفّعلة طوال ال�سنوات املا�سية، والتي كانت ترى اأن احلدث الفل�سطيني هو حدث 

اإ�سغايل ل�رصف اهتمامها عن مواجهة التهديد االأكرث خطورة على اجلبهة ال�سمالية؛ ولكن 

�رصعان ما تبني لهم اأن ما يجري على اجلبهة اجلنوبية لي�س منف�ساًل ما يح�سل على اجلبهة 

ال�سمالية، واأن تباهي االإ�رصائيلي مبا ُي�سّميه املعركة بني احلروب يف ال�سمال، ويف �سوريا 

حتديداً، كان �سببًا اأ�سا�سيًا يف تعاظم ما ي�سّمى اليوم  »مع�سلة« قطاع غزة. 

نرى اال�رصائيلي اليوم يقف اأمام قلقني: القلق االأول يتاأتى من الربط احلا�سل يف الداخل 

الفل�سطيني، دخول قطاع غزة اإىل ال�ساحة، ن�رصة املقد�سيني يف نه�ستهم وموؤازرة ودعم 

ال�سباب الفل�سطيني االأعزل يف ال�ساحات االأخرى؛ معادلة غزة-القد�س دفعت االإ�رصائيلي 

مرغمًا لي�س فقط اإىل تبّني �سيا�سة االحتواء ووقف الت�سعيد، وامل�سارعة اإىل تربيد غزة ونزع 

التي  املفتوح،  ال�سجل  �سيا�سة  تبّنيه  بلحاظ  االنكفاء  اإىل  بل  فيها وح�سب،  التفجري  فتائل 

ترجمت فيه الردود على اأي اإطالق من غزة بدعوى احتفاظ اجلي�س االإ�رصائيلي بحق الرد 

وتخرّيه الزمان واملكان املنا�سبني؛ وهذا خالف العادة بالرد الفوري على اأي اإطالق من 

غزة، وهو يوؤ�رص على تقوي�س الردع االإ�رصائيلي، وعلى اأن هناك متغرياً جديداً دخل على 

ال�رصاع، وهو اأن الزمن الذي ُي�ستفرد فيه الفل�سطيني قد وىّل دون رجعة، واأن الزمن الذي 

كانت  فيه املواجهة  جمتزاأة قد بات من املا�سي، واأننا اليوم اأمام معادلة جديدة هي املواجهة 

ال�ساملة، واأن املقاومة هي حامية الفل�سطينيني اأينما كانوا اأو وجدوا.

امتناع  وبالتايل  اهلل؛  ت�سبه حزب  حالة  اإىل  الفل�سطينية  املقاومة  حتّول  هو  الثاين  القلق 

اال�رصائيلي وعجزه عن االعتداء على الفل�سطينيني. ومرادف لهذا القلق هو حت�سني املقاومة 

الفل�سطينية لدقة قوتها ال�ساروخية وحتويل كل تر�سانتها اإىل اأ�سلحة ذكية، وتاأثري ذلك على 

اإىل نقا�س واإىل موقف وهي  اأ�سئلة حتتاج  العدو اال�رصائيلي. ثمة  كل م�ستقبل ال�رصاع مع 

�سمن حمورين: املحور االأول: هل �ستم�سي املقاومة الفل�سطينية يف فر�س معادلة الربط بني 

غزة والقد�س و�سائر �ساحات الداخل الفل�سطيني وتكري�س وتعزيز منطق املقاومة واقتدارها 

الع�سكري حلماية الفل�سطينيني؟ ، اأما املحور الثاين، فهو حول تاأثري هذه التطورات على 
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العام  الراأي  ا�ستمالة  يف  املبذولة  اال�رصائيلية  اجلهود  تقوي�س  ناحية  من  التطبيع  م�سارات 

ا�ستنها�س  عودة  على  التطورات  هذه  قدرة  وبالتايل  اآخرين؛  اأعداء  باجتاه  ودفعه  العربي 

الوعي العربي املقاوم واإعادة اإدخاله كعن�رص حا�سم يف ال�رصاع؟

هذه االأ�سئلة و�سواها هو ما �سيعمل هذا اللقاء على توفري االإجابات عنها.

الأ�صتاذ زياد النخالة:اأمين عام حركة الجهاد الإ�صالمي في فل�صطين 

اأواًل، مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك، ومبنا�سبة يوم القد�س الذي ميّثلنا جميعًا، والذي اأتى 

لعامل وحدوي يف  بحاجة  واالأمة  فل�سطني  فيه  كانت  وقٍت  لالأمة، ويف  موّحد  كعنوان 

ظل الظروف ال�سيا�سية املوجودة. العربة يف هذا اليوم هي يف  اختيار التوقيت؛ فاختيار 

التي  االأخرية  االأيام  املبارك، ويف  رم�سان  �سهر  القد�س يف  يوم  يكون  اأن  اخلميني  االإمام 

حتظى باهتمام كل امل�سلمني يف العامل، واختيار امل�سجد االأق�سى كعنوان ملا يعنيه للم�سلمني 

وامل�سيحيني، والرتكيز على اأن هذا املكان املقّد�س املُ�سيَطر عليه من قبل العدو ال�سهيوين. 

كافة  وتوحيد  واالإ�سالمية،  العربية  لالأمة  توحيدي  عنوان  حتت  اليوم  هذا  اأتى  لذلك 

املذاهب والتيارات املختلفة ،الأن جمتمعاتنا فيها تيارات متعددة. ومن لطف اهلل تعاىل اأن 

يوم القد�س اأتى كعامل م�سرتك بني اجلميع، وقد لقي هذا اليوم اإجماعًا �ساماًل، مع وجود 

لهذا  دعا  الذي  هو  اخلميني  االإمام  كون  �سيا�سية،  خلفيات  لها  التي  االعرتا�سات  بع�س 

اليوم؛ فهم اّدعوا اأن هذا اليوم هو يوم اإيراين، اإال اأن عنوان هذا اليوم هي القد�س، والقد�س 

هي فل�سطني واالإ�سالم والعرب وامل�سيحيني؛ لكن التيارات التي تخدم الواليات املتحدة، 

والتي تخدم العدو ال�سهيوين، تريد اأن تهدم هذه االأمة؛ ولذلك و�سعت عقبات مثل اأن 

هذا اليوم اإيراين، ويجب اأن ال نحتفل بهذا اليوم  العتبارات مذهبية.

اأي�سًا، هناك تيارات قوية يف االأمة تتبّنى هذا اخليار، وتدرك طبيعة  الهجمة امل�سادة؛ 

لذلك �سمد هذا اليوم، و�سمدت كل القوى التي توؤيد اأن يكون يوم القد�س يومًا لكل 

االأمة بكل تكويناتها؛ ولذا نحن اليوم نحتفل بهذا اليوم الكبري والتاريخي، والذي يرتقي 

اآخر جمعة  اليوم  امل�سلمني. واختيار االإمام الأن يكون هذا  الأن يكون يومًا مقد�سًا حلياة 

من �سهر رم�سان املبارك مل يكن اختياراً عفويًا، بل نحن نلم�س بركات حتديد هذا اخليار 

يف وحدة االأمة واالحتفاالت التي متتد عامًا بعد عام لتمالأ وجه الكرة االأر�سية. فاأ�سبح 
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يوم القد�س يومًا يحتفل به كل العامل للحفاظ على حق الفل�سطيني، وملعار�سة  العدوان 

االإ�رصائيلي ال�سهيوين الذي يقع على الفل�سطينيني. 

هذا اليوم هو يوم مبارك على امل�سلمني وامل�سيحيني. ففي القد�س هناك امل�سجد االأق�سى 

وكني�سة القيامة، والذي نعتربه كاأّمة اإ�سالمية حمور التاريخ واجلغرافيا واحل�سارة. فال�رصاع 

على القد�س �سيبقى م�ستمراً حتى  حتقيق االنت�سار؛ لذلك ال ي�ستهني اأحد بها.

املقد�س.  بيت  املدينة-  مّكة-  االإلهي:  الوحي  مثّلث  من  الثالث  ال�سلع  هي  القد�س 

واأخرياً، �سكراً لكم وكل عام واأنتم بخري.

الحاج محمد رعد: رئي�س كتلة الوفاء للمقاومة 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. اأواًل ي�سعدنا اأن نلتقي 

يف رحاب �سهر اهلل لنعي�س ق�سيتنا املركزية بحيويتها احل�سارية والعقائدية واال�سرتاتيجية، 

حيث اأراد االإمام اخلميني من خالل تخ�سي�سه ليوم القد�س العاملي اأن يكون يوم تكثيف 

العدوان  قوى  وبني  بيننا  القائم  ال�رصاع  جوهر  اأو  لنقطة  واال�سرتاتيجي  احل�ساري  البعد 

اأن  اأن نفهم القد�س باعتبارها املكّثف احل�ساري الذي ال ميكن  لنا  اأراد االإمام  يف العامل. 

يزول عطره مع تقادم الزمن، وال اأن يزول اإ�سعاعه مع تقادم الزمن؛ بل على العك�س، فهو 

يتجوهر مع تقادم الزمن. وعندما  نعرّب باملكّثف نق�سد اجلوهر االأ�سا�سي لق�سيتنا الذي هو 

حتدي الظلم، والعدوان واالحتالل؛ حتدي العبودية واملذلة واملهانة، والوقوف مع ما يليق 

بكرامة االإن�سان وحقه يف �سيادته، يف وطنه، ويف حتديد م�سريه. هذا املكّثف ُعّمي عليه 

اأنظمة وموؤ�س�سات؛ وان�ساق مع هذا العمل منظمات متخ�س�سة  من قبل قوى العدوان، 

يف كي الوعي ويف جتفيف الذاكرة؛ لكن الذي وقف ب�سالبة دون اأن حتقق هذه املنظمات 

واجلهود اأهدافها التي عملت عليها، هو وقفة ال�سعب الفل�سطيني واإرادته، وفهمه الأبعاد 

ق�سيته. 

يف احلقيقة، عندما ن�ستعر�س ،ولو على �سبيل التمثيل، بع�س احلكايا الفل�سطينية القدمية، 

البلدات  اأ�سماء  وبع�س  الفل�سطيني،  الرتاث  بع�س  فل�سطني؛  من  العجزة  ق�س�س  وبع�س 

لتجفيف  واملوّجه  املدرو�س  العمل  مواجهة  يف  ي�سب  هذا  فاإمنا  والتيارات،  وال�سوارع 
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فعلي ميداين وتاريخي ون�سايل بني  توا�سل  الفل�سطيني، الأنه طاملا  هناك  ال�سعب  ذاكرة 

القد�س طاملا هناك مقاومة ومواجهة وحتدي. والق�سد هو  اأّمه  الفل�سطيني وبني  ال�سعب 

اإلغاء هذه الروح لدى ال�سعب الفل�سطيني؛ لكن وقفة هذا ال�سعب ، ووعيه، وتنامي هذا 

هو  واملحل،  الغازي  ال�سهيوين  العدو  �سد  االأ�سكال  بكل  لل�رصاع  موا�سلته  مع  الوعي، 

الذي حفظ للق�سية تاألّقها وفر�سها على العامل باأ�رصه؛ وال ميكن اأن ي�ستقر اأمن يف املنطقة 

وال �سالم يف املنطقة ما مل ن�ستعد ونحّرر فل�سطني ويخرج املحتل من اأر�س فل�سطني. هذا 

هو املعنى االأول الذي ن�ست�سّفه من تخ�سي�س يوم القد�س كيوم عاملي للت�سامن مع القد�س 

وق�سيتها و�سعبها، وتبيني عدالة هذه الق�سية واأحقيتها.

االأمر االآخر الذي نلتفت له يف يوم القد�س، اأن القد�س على مدى التاريخ كانت املوؤ�رص 

على �سحة و�سع االأمة. فعندما تكون القد�س معافاة، تكون االأمة يف اأح�سن عافية؛ ولكن 

عندما تكون القد�س قد اأ�سابها �سداع اأو تفكك اأو تعر�ست لعدوان اأو غزو اأو ا�ستيطاين، 

عندها ن�ست�سعر اأن  االأمة ال ميكن اأن حتقق وحدتها اأو تبني قدراتها اأو حتقق تنميتها، ما 

مل ت�ستعد القد�س عافيتها واأمانها وا�ستقالليتها و�سيادتها. هذه حقيقة تاريخية، وهي حمل 

ا�ستفادة.

االأمر االآخر، والذي ن�ستفيده مما يح�سل اليوم يف القد�س، اأن ذاكرة ال�سعب الفل�سطيني 

اأم جّبار.  اإرادة قوية ت�ستاأ�سل من يلوي ذراعها، طاٍغ  هي ذاكرة متوهجة، واإرادته هي 

والدليل على ذلك هو هذا اجليل الذي يواجه اال�ستيطان؛ نحن نفهم،  ح�ساريًا وعينيًا، اأنه 

بعد مرور خم�سني اأو �ستني �سنة على االحتالل اأن ينبت �سعب متوهج باملقاومة، يرف�س 

ليقلبها عليه. وما كان لهذا  ينتهزها فر�سة  التي  اللحظة  اإىل  االحتالل وم�سافحته ويحن 

املقاومة  اإبقاء جذوة  لوال  بالتحديد،  املقد�سية  الفل�سطينية،  ال�ساعدة  االأجيال  التوهج يف 

املتاحة.  االأ�سكال  بكل  الفل�سطيني  الوطن  امتداد  على  ومتوهجة  م�ستعرة  الفل�سطينية 

لي�س  تنامي اخلربات،  مع  املقاومة،  وتيار  املتنامية يف دفق  االأ�سكال  �سكل من هذه  فكل 

ي�ستيقظ من  التي راح وعيها  العربية واالإ�سالمية،  االأمة  الفل�سطينية فح�سب، بل قدرات 

غفلته ليجد اأن �سبيل اخلال�س ال�ستقرار و�سيادة االأمة له مدخل طبيعي وا�سطراري وحيد 
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هو ا�ستعادة القد�س وحترير فل�سطني؛ ومبعنى اآخر زوال العدوان اجلاثم يف قلب منطقتها 

ويف قلب عاملها العربي واالإ�سالمي.

هكذا نفهم �رصاعنا مع العدو، وهذه هي  منطلقاتنا يف فهم هذا ال�رصاع. اأما بالن�سبة 

ملعادلة ال�رصاع، فهي معادلة متغرية مل�سلحة  املقاومة، واإن كنا طّبلنا وزّمرنا لقطار املطّبعني 

املنهزمني الذين طويت �سفحتهم، الأن ال جمهور لهم ولي�سوا من اأ�سحاب هذه الق�سية. 

االآن هوؤالء لي�سوا �سيئًا يف املعادلة؛ فالذي ير�سم معادلة ال�رصاع ويتحكم بها هم اأ�سحاب 

اخليار املقاوم، الذي يجد قاعدته يف اأكرث من بلد يف العامل العربي واالإ�سالمي، وميتد �سمن 

حميط  يف  العربية  واملقاومة  الفل�سطينية  املقاومة  يرفد  اأن  اأجل  من  ي�ستقر  اأن  يحاول  تيار 

فل�سطني بكل و�سائل الدعم وامل�ساندة، حتى يتحقق الهدف االأ�سا�س لهذا اخليار املقاوم، 

وهو حترير فل�سطني من البحر اإىل النهر.

نحن يف يوم القد�س العاملي نوؤكد اأن موا�سلة  تبّني خيار املقاومة وعدم التق�سري يف حتّمل 

اأعباء هذا اخليار، وبذل اجلهد من اأجل حتقيق املزيد من االإجنازات على قاعدة هذا اخليار، 

والبحث عن �سبل مّل ال�سمل وتن�سيق اجلهود واحلر�س على توحيد املوقف الوطني، يوؤ�س�س 

اإعادة النظر واملراجعة �سمن ال�ساحة الفل�سطينية  لعمل اأوم�ستوى اأعلى من التن�سيق، مع 

مل�سلحة خيار املقاومة ومل�سلحة اأهداف هذا اخليار. ن�سّد على اأيديكم، ونحن يف �سلب 

معركتكم اإىل اأن يحّقق اهلل على اأيدينا وعلى اأيديكم ما ن�سبو اإليه من عّزة وكرامة و�سيادة 

لنا يف اأوطاننا، واحلمد هلل رب العاملني.

الدكتور طالل ناجي:الأمين العام الم�صاعد للجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطين 

– القيادة العامة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم؛ اأواًل �سكراً جزياًل على هذه الدعوة يف هذه االأيام الف�سيلة 

العربي  العامل  له خ�سو�سية يف  العاملي  القد�س  يوم  اأن  �سك  املبارك. ال  �سهر رم�سان  من 

اأطلق  عندما  )قد�س(  اخلميني  االإمام  �سماحة  اإىل  بتقدير  نظرنا  نحن جميعًا  واالإ�سالمي. 

هذه الدعوة الكرمية، باأن ُيحتفى يف اجلمعة االأخرية من �سهر رم�سان املبارك، واأن يكون 
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يوم القد�س العاملي ُن�رصة الأهلنا يف القد�س، الأنها لي�ست مدينة تخ�س الفل�سطينيني فقط بل 

تخ�س كل امل�سلمني وال�رصفاء يف العامل.

هذه الدعوة التي جاءت من اإمام عظيم ويف اأيام ع�سيبة، يف اأجواء اتفاقات كامب-

دايفد وغريها، وكانت قد خرجت اأكرب دولة عربية )م�رص( من �سف املواجهة �سد العدو 

االإ�رصائيلي، وكّنا ن�سعر باالإحباط وقتها، خا�سة اأن م�رص كانت تتوىل قيادة االأمة �سيا�سيًا 

وع�سكريًا، واإذا بها ُتربم اتفاقًا مع »اإ�رصائيل« وتتخلى عن الق�سية الفل�سطينية وعن االأمة 

العربية.

اإلهي، ثم جاءت دعوة االإمام  1979 كتعوي�س  اإيران عام  الثورة االإ�سالمية يف  جاءت 

امل�سلمني  تخ�س كل  املدينة  هذه  تكون  اأن  ملعاين  تاأكيداً  اليوم  بهذا  احتفى  اجلليل؛ وهو 

القبلتني وثاين امل�سجدين وثالث احلرمني  اأوىل  العامل قاطبة. فهي  ال�رصفاء يف  وامل�سيحيني 

املدن  باقي  عن  تتميز  فهي  ال�سالم؛  عليه  امل�سيح  لل�سيد  القيامة  كني�سة  وفيها  ال�رصيفني، 

لها  الدعوة، وكان  اجلليل هذه  االإمام  اأطلق  ما وقع عندما  بدليل  بخ�سو�سيتها وفرادتها 

�سدى عند عموم امل�سلمني ويف العامل؛ وبعد م�سي اأكرث من 42 عامًا، ال يزال العامل يحتفي 

الهمجية  الغزوة  بهذه  مندديّن  وامل�سيحيني  امل�سلمني  �رصفاء  يتواجد  حيث  اليوم،  بهذا 

ال�سهيونية التي ت�سادر تاريخنا وحا�رصنا وم�ستقبلنا.

لذلك نحن  نحيي يف هذا اليوم روح االإمام اخلميني. واالإمام اخلامنئي )اأدام اهلل ظّله( 

ال يزال متم�سكًا بهذه الق�سية، ويحر�س عليها بنف�سه. وهو يف كل عام يح�ّس امل�سلمني يف 

العامل اأجمع على اإحياء يوم القد�س . وقد اأّثر هذا اليوم بالفعل يف م�سارات ن�رصة القد�س. 

واأي�سًا، يف هذه املنا�سبة اأحّيي روح ال�سهيد اخلالد، ال�سهيد قا�سم �سليماين ،الذي كان من 

دواعي ال�رصف لنا ان ُيكّنى با�سم قائد فيلق القد�س، بل فيالق القد�س. فقد و�سع ُن�سب 

عينيه تو�سيات وتوجيهات االإمام اخلميني )قّد�س �رّصه( واالإمام اخلامنئي )دام ظّله( بالعمل 

ا�سُت�سهد على هذا  اأولوياته؛ وهو  القد�س من  القد�س، واأن تكون  اأجل ن�رصة وحترير  من 

اخلط ومن اأجله. 
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معامل  وطم�س  ت�سويه  حماولة  عن  للتحدث  املنا�سبة  هذه  اأغتنم  اأن  اأريد  االأعزاء،  اأيها 

لل�سهاينة؛ بل هي مدينة  القد�س مل تكن يومًا عا�سمة  االإ�رصائيلي؛  العدو  القد�س من قبل 

ل�سكانها من العرب امل�سلمني وامل�سيحيني. وهم ا يحاولون اليوم  تهويد معاملها وت�سويه 

املعلومات والثقافة العامة ب�ساأنها. 

اأواًل، يف حرب 1948، عام النكبة، �رّصد 800 األف فل�سطيني، يف حني كان ي�سكنها 

مليون و400 األف كانوا يعي�سون يف األف و300 قرية ومدينة فل�سطينية. 

• ر 200 األف فل�سطيني من قرى ال�سفة الغربية،فيما ارتكب االحتالل 	 عام 1967، ُهجِّ

70 جمزرة يف قرى ومدن فل�سطني منذ نهاية ثالثينات اإىل مطلع اخلم�سينيات.

• بلغ عدد الفل�سطينيني عام 1914، قبل وعد بلفور، 690 األف ن�سمة؛ وكانت ن�سبة 	

مذابح  نتيجة  القي�رصية  رو�سيا  من  هربوا  قد  كانوا  منهم  كبري  عدد   ،%8 اليهود 

ارتكبت �سدهم! 

• 	 5 يعي�س  األف،  و700  مليون   13 اأ�سبح   ،2020 عام  االآن، يف  الفل�سطينيني  عدد 

مليون و200 األف منهم يف االأرا�سي املحتلة عام 3 :1967 مليون و100 األف يف 

األف  و600  مليون  حوايل  غزة.  قطاع  يف  األف  و100  ومليونان  الغربية،  ال�سفة 

فل�سطيني يعي�سون يف االأرا�سي املحتلة عام 1948. 

• مليون و200 	  6 لفل�سطني  املجاورة  العربية  الدول  الفل�سطينيني يف  بلغ عدد  وقد 

األف.

• وبلغ عدد الفل�سطينيني يف الدول االأجنبية 738 األف.	

• ي�سيطر االحتالل االآن على اأكرث من 85% من امل�ساحة الكلية لفل�سطني.	

• كان اليهود، يف عهد االنتداب الربيطاين، ي�سيطرون على األف و682 كيلومرت مربع 	

من امل�ساحة الفل�سطينية التاريخية، اأي بن�سبة %6.2.

• م�ساحة �سطري القد�س 126 كيلومرت مربع، اأي ما يعادل 2.1% من م�ساحة ال�سفة 	

حتت  مربع  كيلومرت   54 اأي  مربع،  كيلومرت   72 االحتالل  �سيطرة  حتت  الغربية؛ 
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مقد�سي خارج جدار  األف   160 ُيقارب  ما  االحتالل  الفل�سطينيني. طرد  �سيطرة 

الف�سل العن�رصي يف القد�س، و�سّنفوهم اأنهم ال ميلكون الهوية التي ُتتيح لهم البقاء 

يف القد�س.

• �سادر  العدو زهاء 35% من م�ساحة القد�س حتت ذريعة امل�سلحة العامة. وا�ستوىل 	

اأ�سبحت �سوارع، وهو ي�ستويل حاليًا على  التي  املناطق  االحتالل على 52% من 

كيلومرت   14.3 اأي   ،%13 للفل�سطينيني غري  يبق  ومل  القد�س،  م�ساحة  من   %87

مربع ميكن اأن يبني عليها.

• عدد �سكان القد�س العرب عام 1967 كان 70 األفًا يف �رصق القد�س؛ وحاليًا يوجد 	

320 األف فل�سطيني. يبلغ عدد امل�ستوطنني اليوم يف �رصق القد�س 220 األف ن�سمة؛ 

الغربية  ففي  لليهود؛  �ستكون  فاالأغلبية  وال�رصقية،  الغربية  القد�س  جمعنا  اإذا  اأما 

يوجد 560 األف يهودي. 

• املنطقة 	 م�ساحة  تبلغ  اأو�سلو.  اتفاقية  ح�سب  االأرا�سي  ت�سنيف  االإ�رصائيلي  ا�ستغل 

الفل�سطينيني  �سيطرة  حتت  تكون  اأن  املفرت�س  ومن  ال�سفة،  م�ساحة  من   %18 اأ 

وهذه  الغربية؛  ال�سفة  م�ساحة  من   %22 املنطقة ب  اإداريًا واأمنيًا.وتبلغ  م�ساحة 

فيها �سيطرة اأمنية لل�سلطة الفل�سطينية نظريًا، فيما تبلغ م�ساحة املنطقة ج 60% من 

م�ساحة ال�سفة الغربية، وهي حتت �سيطرة االحتالل بالكامل: اأمنيًا واإداريًا.

• بلغت م�ساحة نفوذ امل�ستعمرات االإ�رصائيلية يف ال�سفة الغربية 542 كيلومرت مربع. 	

ال�سفة  م�ساحة  من  اأما يف نهاية العام 2020، فتمّثل مدينة القد�س ما ن�سبته %10 

الغربية مبوجب املخططات االإ�رصائيلية. 

• م�ساحة 	 من   %18 ن�سبتها  والتدريب  الع�سكرية  للقواعد  امل�سادرة  امل�ساحات 

ال�سفة الغربية، بينما يبلغ طول اجلدار الذي ُبني من �سمال ال�سفة اإىل جنوبها 770 

كيلومرت،وهو  يعزل 10% من م�ساحة ال�سفة الغربية ب�سكانها. 

• ويبلغ طول اجلدار املحيط بالقد�س 202 كيلومرت، غري جدار ال�سفة.	
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• 	 ،2019 العام  نهاية  الع�سكرية يف  والقواعد  االإ�رصائيلية  اال�ستعمارات  بلغ جمموع 

يف ال�سفة الغربية، 461 موقعًا، منها 151 م�ستعمرة،و 26 بوؤرة ماأهولة مت اعتبارها 

اأحياء تابعة مل�ستعمرات قائمة و140 بوؤرة ا�ستعمارية.

• العام 	 مطلع  يف  م�ستعمر  و262  األفًا   688 الغربية  ال�سفة  يف  امل�ستوطنني  عدد  بلغ 

46% من امل�ستعمرين  اأن  البيانات  ويت�سح من  2020، مبعّدل منو �سكاين %2.6. 

األفًا و176 م�ستعمر، منهم   316 بلغ عددهم  القد�س، حيث  ي�سكنون يف حمافظة 

232 األفًا يف القد�س.

• ن�سبة امل�ستعمرين اإىل الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية هي  23 م�ستعمر مقابل 100 	

فل�سطيني، واأعالها و�سل اإىل 69 م�ستعمر مقابل 100 فل�سطيني.

• بلغ عدد ال�سهداء الفل�سطينيني منذ النكبة عام 1948 حوايل 100 األف �سهيد. عدد 	

ال�سهداء منذ انتفا�سة االأق�سى 10 اآالف و969 �سهيد. خالل العام 2020 بلغ عدد 

بلغ عدد اجلرحى  بينما  �سيدات،  اأطفال و3  �سهداء   9 منهم  �سهيداً،   43 ال�سهداء 

1650 جريح.

• بلغ عدد االأ�رصى يف �سجون االحتالل خالل العام 440 ،2020 اأ�سرياً، منهم 170 	

اأ�رصى اأطفال دون 18 �سنة؛ اإ�سافة اإىل 35 اأ�سرية، بينهن 12 اأمًا. بلغ عدد حاالت 

االعتقال  4634 حالة خالل عام 2020 ،من بينها 543 طفاًل و128 امراأة. 

اأقول اإن القد�س يف خطر، رغم كل املواقف امل�رّصفة التي فر�ست على العدو  وعليه، 

الرتاجع. وهم االآن يطردون اأهلنا من حج ال�سيخ اجلراح، وي�سكن امل�ستوطنون مكانهم 

بعد اأن طردوا اأهلنا من حي املغاربة.

ا�ستثناء،  للم�ساندة واملوؤازرة والدعم. فهي متّثل اجلميع دون  اليوم بحاجة  القد�س  اإن 

وهي يف خطر حقيقي.

الأ�صتاذ فهد �صليمان: نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فل�صطين 
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ال�سكر بداية ملركز باحث على دعوتنا لهذا اللقاء الت�سامني الذي يعنينا جميعًا.

اإن الثورة االإيرانية هي حدث تاريخي بكل املقايي�س؛ فهي حتتفظ بهذه ال�سمة، حتى 

لو اقت�رصت على ما جرى عام 1979. واإىل هذا احلدث نزيد احلدث االأممي الذي جنحت 

الدولة االإ�سالمية االإيرانية يف اإ�سفائه على احلدث الكبري؛ اأي اأن الثورة االإيرانية مل تكن 

حدثًا قوميًا فح�سب، بل هي  اأعطت لنف�سها بعداً اأمميًا ، بو�سعها لنف�سها جدول اأعمال 

ي�سمل العامل باأ�رصه اإذا ما نظرنا اإليه من زاوية ن�رصة امل�سطهدين، واملظلومني، وال�سعوب 

التي ت�سعى لالنعتاق من نري االمربيالية.

اإذاً، هذه منا�سبة اأممية بامتياز. وهي موّجهة اإىل كل اأحرار العامل، واإىل امل�سلمني، واإىل 

العرب، واإىل كل اأحرار العامل. 

اأود اأن اأتكلم عن عنوانني مهمني:

اأواًل: فل�سطني، هي رواية املكان، جتمع ما بني املقّد�س والتاريخي والكفاحي؛ ونادراً 

ما جتد مكانًا يف فل�سطني ال ميلك واحداً من هذه املدلوالت اأو هذه املدلوالت جمتمعة.

بالن�سبة الأبناء فل�سطني، لكل مكان مدلول، ولكل مكان رواية، ولكل مكان برنامج، 

وال اأريد اأن اأتوغل كثرياً يف التاريخ، ولكن �ساأذكر بع�س االإ�سارات.

نتكلم عن خمّيم جنني،  عندما  املقاومة.  يكون  املدلول  قطاع غزة،  نتكلم عن  عندما 

الذي ج�ّسد مقولة العني التي تقاوم املخرز عندما �سمد اأكرث من 30 يومًا يف وجه اجلي�س 

االإ�رصائيلي، فاملدلول هنا هو  العني التي تقاوم املخرز. وعندما نتكلم عن القد�س فنحن 

نتكلم عن بّوابات القد�س.

اإلغاء  يعني  والذي  االنتخابات،  تاأجيل  التحرير   منظمة  يف  القيادي  املركز  قّرر  حني 

االنتخابات، متذرعًا بعدم قدرته على اإجرائها ب�سبب الرف�س االإ�رصائيلي، قلنا له مبا�رصًة: 

اأو تدخالت،  بتطبيق بروتوكوالت  باملطالبة  ببيان، وال  القد�س ال جتري  االنتخابات يف 

م�سّلى  املحتل،  اإرادة  ك�رصت  التي   2017 عام  االأق�رص  بوابات  البوابات:  خالل  من  بل 

باب الرحمة عام 2019 الذي اأحبط امل�رصوع االإ�رصائيلي باإقامة الكني�ست يف هذا املكان 
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االإ�رصائيليني  اأنف  رغم  االنتخابات  جنري  اأن  ن�ستطيع  ال  البوابات  خالل  ومن  املقد�س. 

فح�سب، بل ن�ستطيع ان نتقدم على طريق الن�سال والتحرر الوطني والوحدة الفل�سطينية.

بالن�سبة لنا يف فل�سطني، املكان هو الرواية، االأمكنة هي الرواية؛ ونزعم اأن اخلريطة هي 

القد�س  املدلوالت.  التي متلك هذه  الكبري من االأمكنة  الكم  التي جتمع  العامل  البلدان يف 

مقد�سة مبا تنطوي عليه من قيم دينية وروحية واإميانية وتاريخية واإن�سانية وثقافية وح�سارية. 

وكل �سنتيمرت مربع من القد�س هو مكان مقد�س.

اأما العنوان الثاين،فهو غزة املقاومة، ماذا تعني بالن�سبة لنا بالن�سبة للتقدير اال�سرتاتيجي؟

االآن، القوة الع�سكرية املوجودة يف غزة تندرج يف اإطار املنظومة الدفاعية التي تنطوي 

على مفهوم الردع. عندما ت�ستطيع هذه الرقعة ال�سغريةمب�ساحتها، الكبرية بعدد �سكانها، 

اأن تبني مدينة حتت االأر�س لتدير من خاللها العمل املقاوم، فهذا اإجناز كبري نعتز به ونفخر 

به ونعتمد عليه.

اأقول  اأ�سهم يف بناء هذا ال�رصح الكبري للمقاومة الفل�سطينية.  ونوّجه ال�سكر لكل من 

هذا موؤكداً باأن اأي ا�سرتاتيجية دفاعية عندما تطّور اأ�سلحتها تنتقل من �سواريخ امل�ساحة اإىل 

ال�سواريخ النقطية اإىل ال�سواريخ الدقيقة. 

يجب اأن ناأخذ بعني االعتبار اأن املقاومة الفل�سطينية جتمع كل اأ�سكال الن�سال،. لذلك، 

بوابات القد�س تلتقي مع �سواريخ غزة، وبوابات غزة تلتقي مع �سواريخ القد�س بعد وقت 

قريب اإن �ساء اهلل. و�سكراً لكم.

التحرير  منظمة  وف�صائل  فتح  حركة  �صر  اأمين  العردات:  اأبو  فتحي  الأ�صتاذ 

الفل�صطينية في لبنان

العزيز  لالأخ  و�سكراً  وبركاته،  اهلل  عليكم ورحمة  ال�سالم  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 

الدكتور يو�سف ن�رص اهلل على الدعوة. يف البداية ال بد من االإ�سارة اإىل اأهمية اإعالن �سماحة 

االإمام اخلميني، املر�سد لالأعلى للثورة يف اإيران، رحمه اهلل، بعد انت�سار الثورة االإيرانية، 

يوم القد�س العاملي يف اآب 1979، اجلمعة اخلرية من �سهر رم�سان املبارك، لي�سار  اإىل اإحياء 



درا�سات باحث
»القد�س – غزة: معادالت القوة والن�رص«

143 70 1442هـ ـ العدد   - 2021 ربيع 

هذه املنا�سبة يف كل عام لن�رصة القد�س واملظلومني.

فل�سطني  لدولة  اأن تكون عا�سمة  القد�س، وقبل  ان  باعتبار  بالغة،  اأهمية  اليوم  ولهذا 

،هي ت�سّكل عامل وحدة الأديان �سماوية: االإ�سالمية وامل�سيحية ؛فهي قبلة امل�سلمني االأوىل 

. وهي  ال�سالم  عليه  امل�سيح  �سيدنا  ُدِفن  وفيها  و�سّلم؛  عليه  اهلل  نبّينا حممد �سلى  وم�رصى 

ت�سّكل عامل وحدة لكل فئات االأمة ، على اختالف العقائد واملذاهب واالأديان فيها.

دونها.  هويتنا  تكتمل  اأن  واالإ�سالمية، وال ميكن  العربية  هويتنا  من  القد�س هي ركن 

اإيران،  اليوم  انت�سارها:  بعد  لها  �سعار  اأول  رفعت  التي  هي   اإيران  يف  االإ�سالمية  الثورة 

وغداً فل�سطني. وقد حّولت وكر اجلوا�سي�س يف ال�سفارة االأمريكية اإىل اأول �سفارة لدولة 

عملية  هي  املقاومة  الأن  �سمودها،  يف  االإيرانية  االإ�سالمية  للجمهورية  فتحّية  فل�سطني؛ 

�سمود يف اأعتى املواجهات.

االإيرانية،  الثورة  االأوني�سكو لدعم  اأُقيم مهرجان  يف   ،1978 اأنه يف  عام  ونذكر هنا 

ح�رصته كل الف�سائل الفل�سطينية، وكان هناك وفد من الثوار االإيرانيني، حتدث فيه ال�سهيد 

اأحد  اإيران. اقرتب  للثورة يف  الفل�سطينية، دعمًا  للف�سائل  العامني  االأمناء  اأبو عّمار وكل 

ال�سحافيني من اأبو عمار و�ساأله: اأنت تدعم االآن الثورة االإيرانية لكنها مل تنت�رص بعد؛فاأجابه 

اأن الق�سية مبداأ، واأوؤكد  لك اأن الثورة �ستنت�رص؛ وهي فعاًل انت�رصت.

فنحن كفل�سطينيني كّنا  منذ البداية ن�سعر اأننا نرتبط بهذه الثورة ارتباطًا وثيقًا، الأننا كّنا 

نعترب اأن انت�سار الثورة يف اإيران �سيقّرب امل�سافة من القد�س.

اليوم نحيي يوم القد�س العاملي يف ظل ارتفاع وترية الهجمة ال�سهيونية �سد الفل�سطينيني 

يف املدينة املقد�سة، التي �سهدت اأخرياً اأحداثًا مت�سارعة وهجمات من قبل قوات االحتالل 

من  امل�ستوطنني  جماعات  كّثفت  كما  العامود.  باب  يف  واملوجودين  امل�سّورين  على 

قيام  حّد  االأمر  وبلغ  وللمواطنني؛  للم�سّورين  وا�ستفزازها  االأق�سى  للم�سجد  اقتحاماتها 

ما ي�سمى برتاث جبل الهيكل بتوجيه ر�سالة اإىل وزير االحتالل ملطالبته  بال�سماح لليهود 

باإدخال الطعام وال�رصاب اإىل االأق�سى يف �سهر رم�سان، وال�سماح لهم بتناولها يف �ساحات 
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العقوبات واالنتهاكات  اأنواع  اأق�سى  �سلطات االحتالل  االأق�سى. كما مار�ست  امل�سجد 

حيث  املبارك،  رم�سان  �سهر  بداية  يف  خا�سة  واالأق�سى،  املقد�سيني  بحق  اال�ستفزازية 

تعمدت اإغالق الطرق املوؤدية اإىل باحات االأق�سى والبلدة القدمية بحواجز ع�سكرية الأداء 

من  بعد خروجهم  امل�سّلني  على  يومًا   18 مدار  على  واعتدت  الثالث،  اجلمعة  �سلوات 

االحتالل  �رصطة  مع  ليلية  مواجهات  العامود  باب  منطقة  �سهدت  كما  الرتاويح؛  �سالة 

العديد  واأبعدت  فاعتقلت  العّزل،  املواطنني  من  العديد  خاللها  اأ�سيب  وامل�ستوطنني، 

ومنعت املئات من دخول ال�سالة وحجزت احلافالت، واأحاطت البلدة القدمية وامل�سجد 

االأق�سى ب�سل�سلة من احلواجز ومئات العنا�رص من �رصطة االحتالل. 

لكن القد�س قالت كلمتها ،ب�سمود املقد�سيني يف مواجهة �رصطة االحتالل ،ما اأجربها 

اأهل  ثورة  بعد  واإزالة حواجزها  العامود  باب  من  االن�سحاب  على  املا�سي  االأحد  م�ساء 

امليداين  املوقف  ووحدة  ال�سمود  نتيجة  ؛وهذا  ال�رصيف  االأق�سى  يف  واملرابطني  القد�س 

الفل�سطيني. 

اإن انت�سار �سعبنا يف القد�س اأثبت لالحتالل وللعامل اأنه ال ميكن �سلخ 360 األف مقد�سي 

ف�سل  ملنع  �سيقاوم  بل  �سعبنا،  ي�ست�سلم  ولن  واالإ�سالمي؛  والعربي  الفل�سطيني  العمق  من 

القد�س،  يف  �سعبنا  يخو�سها  التي  فاملواجهات  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�سفة  عن  القد�س 

اأو  ترامب  ل�سفقة  اأثر  ن�سفت كل  اليوم �سد االحتالل  التي نخو�سها  ال�سيا�سية  واملعركة 

�سفقة القرن ب�سبب �سمودنا. فمعركتنا احلقيقية هي اليوم يف القد�س، مب�ساركة ف�سائلنا  

عنها، وحو�رص  التنازل  يقبل  عندما مل  �سهيداً  يا�رص عرفات  قّدمت  التي  و�سعبنا وحركتنا 

ب�سببها مما اأدى اإىل اغتياله. اإن كل انتفا�سات �سعبنا كانت من اأجل القد�س، من انتفا�سة 

االأق�سى اإىل معركة البوابات، ثم باب الرحمة؛ واأخرياً انت�سار باب العامود باإجبار العدو 

على فتحه. ومعركتنا اليوم تندرج يف اإطار الدفاع عن القد�س املحتلة؛ واليوم يدفع اأبناء 

كانت  فهي  القد�س؛  يف  الفل�سطينية  ال�سيادة  ميار�سون  الأنهم  العظام  الت�سحيات  �سعبنا 

عا�سمة  باعتبارها  �سيادتنا  لفر�س  االحتالل  مع  املفتوحة  واملعركة  ال�رصاع  لّب  و�ستبقى 

دولة فل�سطني.
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يتخلى عن  فينا من  مّنا ولي�س  يا�رص عرفات: »لي�س  ال�سهيد  قاله  ما  اليوم  ن�ستذكر  اإننا 

القد�س«. فاملطلوب مّنا ومن كل الف�سائل الفل�سطينية تعزيز وحدتنا الفل�سطينية، وتعزيز 

املقاومة بكل اأ�سكالها وا�ستمرارها وت�ساعدها، وو�سع خطة �سمن برنامج وطني جامع 

الأن  املمكنة،  الو�سائل  ب�ستى  املقاومة  ودعم  ت�سهيل  وتتوىّل  الفل�سطينية،  القيادة  تعّده 

االحتالل يريد اأن يبقى بال كلفة، واأن يكّر�س ما يريده يف ظل االنق�سام واالختالف بني 

الف�سائل.

لذا، من االأهمية مبكان اال�ستمرار يف احلوار وو�سع االأمور اخلالفية جانبًا، والذهاب 

العامني يف بريوت، ورام اهلل  الف�سائل واالأمناء  لقاء  االتفاق عليه يف  ما مت  ا�ستكمال  اإىل 

الدولية،  ومنظماته  موؤ�س�ساته  بكل  الدويل،  املجتمع  وعلى  وغريها.  والقاهرة  وتركيا 

هذه  من  للحد  م�سوؤولياتهم  ممار�سة  االإ�سالمي،  التعاون  ومنظمة  العربية  الدول  وجامعة 

املمار�سات االإحاللية، �سيما يف مدينة القد�س، واإجبار �سلطات االحتالل على الر�سوخ 

ينطبق على  ما  عليها  ينطبق  مدينة حمتلة  القد�س، كونها  ملدينة  وال�سيا�سي  الدويل  للقانون 

املدن املحتلة التي ت�سملها اتفاقيات جنيف االأربع.

اإن الو�سع القائم يف مدينة القد�س، واإبعاد املنا�سلني ورجال الدين عنها، وكذلك يف 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واجلرائم �سد االإن�سانية التي ارتكبها جي�س االحتالل يف قطاع 

غزة، يفر�س اأواًل على املحكمة اجلنائية الدولية قول كلمتها؛ كما يفر�س على جمل�س االأمن 

الدويل و�سع نظام خا�س للحماية الدولية؛ ويفر�س ثالثًا عقد اجتماع  عاجل الأطراف 

اتفاقية جنيف الرابعة ل�سمان التزام »ا�رصائيل« بتلك االتفاقيات.

لقد عّلمتنا غزة، مبقاومتها البا�سلة ووحدة امليدان وم�سريات العودة، الكربى درو�سًا 

يف ال�سمود والكرامة واملقاومة والعزة. وهي ا�ستطاعت دحر وردع االحتالل وو�سع حد 

الجتياحاته، واأ�سبح قادة وجرناالت العدو يح�سبون األف ح�ساب الأي مغامرة بالهجوم 

على غزة التي اأ�سبحت تكلفتها باهظة بالن�سبة لهم.

اإىل  وندعو  وال�ستات،  والـ48  وال�سفة  غزة  يف  اأهلنا  �سمود  نحّيي  املنا�سبة  هذه  يف 

التي  واحل�سار  الياأ�س  حالة  من  اخلروج  من  �سعبنا  لتمكني  الفل�سطينية  الوحدة  ا�ستعادة 



درا�سات باحث
»القد�س – غزة: معادالت القوة والن�رص«

146 70 1442هـ ـ العدد   - 2021 ربيع 

يعانيها ب�سبب العدوان امل�ستمر عليه. كما نوؤكد على �رصورة اإعادة اإعمار ما تهدم يف غزة 

نتيجة العدوان.

اإن انت�سار �سعبنا يف القد�س ويف عموم االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة على االحتالل لن 

يكتمل اإال باإعادة الوحدة الوطنية الفل�سطينية، الأن ال �سبيل لتحقيق اآمال وطوحات �سعبنا 

اإال بالوحدة.

التطبيع هو خنجر م�سموم يف خا�رصة ال�سعب الفل�سطيني.

الأ�صتاذ ماهر الطاهر: م�صوؤول دائرة العالقات ال�صيا�صية في الجبهة ال�صعبية 

لتحرير فل�صطين 

كل ال�سكر ملركز باحث ولل�سديق العزيز الدكتور يو�سف ن�رص اهلل، الذي اأتاح لنا هذا 

اللقاء مبنا�سبة يوم القد�س العاملي يف ظل التطورات العميقة واخلطرية التي متر بها الق�سية 

الفل�سطينية واملنطقة والعامل االإ�سالمي.

حتواًل  اأحدثت  التي  املباركة  والثورة  ال�سقيق  االإيراين  لل�سعب  بالتحية  اأتوجه  اأواًل، 

ا�سرتاتيجيًا يف املنطقة ل�سالح الق�سية الفل�سطينية، منذ حلظة انت�سارها االأوىل وحتى هذه 

اللحظة. وهي واجهت كل ال�سغوط والتحديات واحل�سار واملخططات التي ا�ستهدفتها، 

ب�سبب وقوفها املبدئي اإىل جانب اأهم ق�سية يف هذا الع�رص؛ وكانت اإيران على ا�ستعداد، 

وال تزال، لدفع كل ما يرتتب من اأثمان ب�سبب موقفها من الق�سية الفل�سطينية، ومن الق�سايا 

العادلة يف املنطقة ويف العامل باأ�رصه.

ثانيًا، عندما اأطلق االإمام اخلميني �رصخته ونداءه التاريخي حول القد�س، وحّدد اجلمعة 

اخلرية  من رم�سان يومًا للقد�س.،هو حّدد نظرته اال�سرتاتيجية الثاقبة والبعيدة املدى حول 

خمططاته  قلب  يف  ي�سع  الذي  ال�سهيوين،  العدو  مواجهة  يف  وحموريتها  القد�س  اأهمية 

ال�سيطرة على املدينة املقد�سة. واليوم، فاإن ال�رصاع على القد�س يحتدم، و�سعبنا الفل�سطيني 

املتوا�سل  انتفا�ساته وجهاده  بالقد�س عرب  التزامه  برهن عن  فل�سطني  اأر�س  ال�سامد على 

ودمائه الزكية، واأحدثها ولي�س اآخرها هّبة القد�س واالأق�سى، التي اأر�سلت ر�سالة وا�سحة 
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لقادة وم�ستوطني الكيان باأن ال حتلموا بال�سيطرة على القد�س، واأننا �سنحميها باأرواحنا 

ودمائنا مهما كان الثمن.

عامًا بعد عام، يزداد االهتمام بيوم القد�س العاملي، وهذا االأمر فيه معنى عميق.يجب 

اإحياء هذه املنا�سبة يف العوا�سم العربية واالإ�سالمية والعديد من العوا�سم العاملية.

ثالثُا،اإن الدمعة يف عيوننا واحلزن يف قلوبنا؛ لكنه احلزن املقرون باالعتزاز، الأننا نحيي يوم 

القد�س العاملي بغياب �سهيد القد�س، �سهيد فل�سطني، �سهيد احلرية يف العامل ، قمر ال�سهداء 

قا�سم �سليماين، وال�سهيد اأبو مهدي املهند�س، رحمهما اهلل، موؤكدين العهد لل�سهيدين ولكل 

ال�سهداء باأننا �سنوا�سل درب املقاومة واجلهاد حتى يرتفع علم فل�سطني فوق القد�س، وحتى 

يرتفع علم فل�سطني فوق كل ذرة من تراب فل�سطني من بحرها اإىل نهرها.

اأو�سلو، مت ت�سويهها كق�سية حترر وطني،   رابعًا، ق�سية فل�سطني، وبعد توقيع اتفاقات 

وحدثت انق�سامات حادة بني اأبناء ال�سعب الفل�سطيني بعد هذه االتفاقيات؛ ونحن  نعي�س 

تداعيات ذلك حتى االآن، حيث مل�سنا اأن الهدف االأ�سا�سي لقيام الكيان االإ�رصائيلي كان 

وال يزال من وراء هذه االتفاقيات هو  متزيق م�رصوع التحرر الوطني. لذلك، وعلى �سوء 

نواجه  وطني  اأننا حركة حترر  قاعدة  على  وت�سويبها  االأمور  اإ�سالح  من  بد  ال  التجربة، 

وال�سيطرة  الفل�سطينية  االأر�س  اغت�ساب  ا�ستمرار  ي�ستهدف  ا�ستعماريًا  م�رصوعًا �سهيونيًا 

على املنطقة باأ�رصها، اقت�ساديًا واأمنيًا و�سيا�سيًا ،من خالل التطبيع مع دول عربية تابعة اأبدت 

اال�ستعداد ووّقعت اتفاقيات حتمل عنوان التحالف مع هذا الكيان الغا�سب.

ُتلغى  ما مل  الفل�سطينية  ال�ساحة  االأمور يف  ت�ستقيم  لن  نقول وبكل و�سوح:  من هنا، 

اتفاقات اأو�سلو وي�سحب االعرتاف بالكيان ال�سهيوين، حتى ن�سع الق�سية الفل�سطينية على 

امل�سار ال�سحيح. واإن كان اأو�سلو انتهى كما ُيقال، فلنعلن اأن الكيان ال�سهيوين انتهى.

هناك ا�ستحالة للو�سول اإىل حل �سيا�سي مع كيان عن�رصي اإجالئي ا�ستيطاين، يقبل بحل 

واحد يقوم على قاعدة حكم اإداري ذاتي حمدود حتت ال�سيطرة االإ�رصائيلية الكاملة، اقت�ساديًا 

واأمنيًا و�سيا�سيًا، بهدف حل م�ساكل الكيان االإ�رصائيلي الأنه  يعي�س م�ساكل حقيقية. 
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 اإن احلقائق توؤكد باأن ال�رصاع مع الكيان ال�سهيوين هو �رصاع وجود بكل معنى الكلمة. 

ولذلك علينا اأن نعيد االعتبار ملعنى فل�سطني )حيفا وعكا والنا�رصة وكل بقعة على اأر�س 

فل�سطني(. الكيان االإ�رصائيلي بداأ يتحدث عن اخلطر الوجودي الذي يواجهه. كما يتخّبط 

حاليًا يف ماأزق �سيا�سي، وهو على اأبواب اإجراء انتخابات برملانية خام�سة. 

اإن الرهانات على اإدارة الرئي�س االأمريكي بايدن باأنها �ستمار�س �سيا�سة بعيدة عن �سيا�سة 

اإدارة ترامب و�سفقة القرن، هي رهانات بائ�سة وخا�رصة ، الأن �سيا�سة بايدن تختلف من 

حيث ال�سكل، ولكن يف اجلوهر هي تبّنت ما قام به ترامب يف القد�س وحولها، ورف�ست 

اأن تتابع  املحكمة اجلنائية الدولية ما قام به العدو من جرائم بحق الفل�سطينيني؛ فاإذاً هي 

توؤكد دعمها وحمايتها لهذا الكيان.

ذاتي حتت  اإداري  هو حكم  تعنيه  ما  ولكن  الدولتني،  بايدن عن حل  اإدارة  تتحدث 

ال�سيطرة االإ�رصائيلية، من املمكن اأن نطلق عليه ا�سم الدولة لكنها دولة بال م�سمون. 

الإنهاء  ال�سليم  املدخل  اأن  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  يف  اأو�سحنا  لقد  خام�سًا، 

هذا  اأن  حّذرنا  وقد  الت�رصيعي.  املجل�س  بانتخاب  لي�س  الفل�سطيني  الداخل  يف  االنق�سام 

املدخل قد تكون نتيجته تفاقم امل�سكالت. قلنا هذا اأكرث من مرة، وقلنا اإنه ال ميكن جتاهل 

املدخل  اأن  يوؤكد  واقع  اأمام  االآن  نحن  االنتخابات. وها  االإ�رصائيلي يف مو�سوع  العامل 

لل�سعب  جامع  كاإطار  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  بعنوان  البدء  االنق�سام  لهذا  ال�سليم 

الفل�سطيني داخل االأرا�سي وخارجها واإعادة بناء موؤ�س�سات ها، وم�ساركة كافة القوى 

ويبلور  ير�سم  �سامل  فل�سطيني  وطني  جمل�س  اإن�ساء  خالل  من  اإطارها  �سمن  والف�سائل 

ا�سرتاتيجية عمل فل�سطينية جديدة، ويقوم على قاعدة الوحدة واملقاومة  بكل اأ�سكالها، 

وعلى راأ�سها املقاومة امل�سلحة، كخيار ا�سرتاتيجي يف مواجهة االحتالل.

وطعون،  انتخابية  وقوائم  ت�رصيعية  بانتخابات  االن�سغال  يف   لي�س  ق�سيتنا  جوهر  اإن 

حترر  حركة  اأننا  هو  ق�سيتنا  جوهر  بل  حياتنا؛  مفا�سل  كل  على  االحتالل  تاأثري  وجتاهل 

وطني تواجه احتالل وا�ستيطان ال ميكن رحيله عن اأر�سنا اإال باملقاومة؛ وهذا ما يوؤكده 

�سعبنا كل يوم، يف نابل�س وجنني والقد�س واأم الفحم وكل بقعة من فل�سطني.
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واملواجهة.  املقاومة  فكرة  ي�ستهدف  وم�ساريع  خمططات  من  له   نتعر�س  ما  كل  اإن 

ومن هنا فاإن كل  الف�سائل الفل�سطينية  بحاجة اإىل نف�س الغبار عن ذاتها وتقييم جتربتها 

لالإعداد ملقاومة وانتفا�سة �ساملة ملواجهة العدو الذي ال يفهم اإال بالقوة؛ وهذا ما اأكدته 

هّبة القد�س منذ اأيام ،حيث ا�ستنفرت قوى اإقليمية ودولية لتهدئة االأمور، الأنهم يعرفون ما 

معنى انتفا�سة فل�سطينية �ساملة يف ظل �سمود وتنامي حمور املقاومة يف ال�سنوات املا�سية؛ 

اليمني  ال�سعب  �سمود  لبنان،  يف  املقاومة  �سمود  واال�سرتاتيجي،  الكبري  �سوريا  �سمود 

العظيم، �سمود اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية؛ هذا ال�سمود اال�سرتاتيجي ملحور املقاومة، 

ويف قلبه �سمود ال�سعب الفل�سطيني، بداأنا نلم�س نتائجه اليوم عرب الكثري من التطورات 

يف امل�سهد ال�سيا�سي، اإقليميًا ودوليًا.

�ساد�سًا واأخرياً، اإن التطورات ال�سيا�سية على امل�ستوى الدويل، واالنتقال من احلكم ذي 

االأقطاب، وبروز وتنامي قوى عاملية �ساعدة،  املتعدد  العاملي  النظام  اإىل  الواحد  القطب 

اأنها  توؤكد  كلها  العاملي،  ال�سعيد  على  التطورات  اإىل  اإ�سافة  االأمريكي؛  الدور  وتراجع 

�ستكون ل�سالح قوى التحرر ول�سالح الق�سية الفل�سطينية. وبالتايل، فاإن الظروف والعوامل 

املو�سوعية ميكن اأن ت�سب يف �ساحلنا، �رصط ت�سليب العامل الذاتي الفل�سطيني الذي يعي�س 

اأزمة عميقة ومتعددة االأبعاد، لكي يعالج موا�سع اخللل العميقة التي ت�سعف هذا العامل.

اأخرياً، بعد عملية حاجز »زعرتة« البطولية التي نفذها �ساب فل�سطيني قبل اأيام، نقول: 

ال يكت�سب ر�سا�س املقاومة الذي اأ�ساب رجال االإرهاب واالحتالل قيمته من عدد الذين 

بقناعات  تت�سل  متعددة  معامل  الفعل وعرّب عنه من  مّما حمله هذا  بل  العملية،  اأ�سيبوا يف 

�سعبنا وبجذور هذا ال�رصاع التاريخي.

الأ�صتاذ اأ�صامة حمدان: قيادي في حركة حما�س 

ال�سالم  واآله.  اهلل  وال�سالم على ر�سول  الرحيم، احلمد هلل وال�سالة  الرحمن  اهلل  ب�سم 

عليكم.

كثرية هي دالالت يوم القد�س الذي اأطلقه االإمام اخلميني رحمه اهلل، دالالت �سيا�سية 
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ومعنوية وغري ذلك. لكنني اأعتقد اأن واحدة من اأهم الدالالت هي تكري�س طبيعة ال�رصاع 

مع هذا العدو ال�سهيوين وربطه بعبادة هي ركن من اأركان  الدين عند امل�سلمني، ما يعطي  

ال�رصاع بعداً عقائديًا ودينيًا. فاملوقف ال�سيا�سي عند االإمام اخلميني ال عمق له ما مل يكن 

اإىل بيئة فكرية وثقافية واجتماعية متّثل قاعدة وحماية له من االنحراف واخللل،  مرتكزاً 

ومتّثل حماية ملوقف القيادة من اأن ترتاجع حتت وطاأة ال�سغوط؛ وهي م�ساألة كثرياً ما حتدث 

يف عامل ال�سيا�سة.

فيوم القد�س ال يقت�رص على كونه يومًا يوؤكد على اأن ق�سية القد�س هي ق�سية الأّمة جامعة، اأو 

يومًا تعزز فيها االأّمة ح�سورها للدفاع عنها، بل ي�سكل حماية للموقف ال�سيا�سي للقد�س على 

ال�سعيد الفل�سطيني وعلى �سعيد هذه االأمة، وهو يعّزز الرواية احلقيقية للقد�س ولفل�سطني. 

لذا، فاإن رهان العدو على ت�سويه الرواية وتزوير احلقائق مع تتابع االأجيال، وحرف 

االأمور عن حقيقتها، ال ي�ستطيع ال�سمود اأمام يوم تعزز فيه رواية حقنا يف القد�س ك�سعب 

وكم�سلمني وم�سيحيني.

اأر�س و�سعب  الفل�سطينية، ق�سية  الق�سية  العاملي تكثيفًا لرمزية  القد�س  لقد �سّكل يوم 

وتاريخ، ق�سية اأق�سى وقيامة، ق�سية جهاد وحترير، ق�سية وجودية ال�رصاع مع هذا الكيان.

اإن ما يجري اليوم من معركة يف القد�س يهدف لتهويدها، بعد اأن ثّبتت اإدارة بايدن 

ال�سفارة  ونقل  ال�سهيوين  للكيان  عا�سمة  القد�س  باعتبار  ترامب  اختاره  الذي  ال�سلوك 

االأمريكية اإليها.

اإ�سالمية فيها، حتتاج  اأو  اإن مواجهة تهويد القد�س، التي يريدها اليهود ال �سمة عربية 

للتكاتف واجلهد. فما يجري اليوم يف حي ال�سيخ جراح وحماوالت اال�ستيالء على االأق�سى 

وتعطيل االحتفال يف كني�سة القيامة، كل هذا ال ينف�سل عن نقل ال�سفارة االأمريكية وعن 

اإرادة �سعبنا قد انت�رصت يف باب  م�سار تهويد القد�س الذي يريده االحتالل. واإن كانت 

العامود وقبلها يف معركة البوابات، فاإنها اليوم �ستنت�رص يف مواجهة 28 رم�سان- العا�رص من 

اأيار، ال �سيما اأنها �ستاأتي معززة بيوم القد�س الذي �سياأتي فيه اأن �سعب فل�سطني واأن اأهل 

القد�س ال يقفون يف امليدان وحدهم، واإمنا تقف اإىل جانبهم اأّمة تربو عن املليار، واأن هذه 
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االأمة ال ترى القد�س دعمًا اإمنا ترى القد�س ق�سية لها، وهي م�ستعدة للدفاع والقتال من 

اأجلها والعمل على حتريرها. واإن اإ�رصار العدو على تهويد القد�س يعني باأنه يريد اأن يذهب 

بهذا ال�رصاع اإىل دفع هذا املليار نحو امل�ساركة املبا�رصة فيه. 

اإن املطلوب اليوم هو توحيد ال�سعب الفل�سطيني واإعادة  العمل باملوؤ�س�سات؛ وي�سمل 

اأواًل للم�رصوع الوطني الفل�سطيني كم�رصوع �سمود وعودة، ودعم  اإعادة االعتبار  اأي�سًا 

�سمود �سعبنا وتوا�سل املقاومة على اأر�س فل�سطني. واإن عملية »الزعرتة« تعرّب عن اإرادة 

وجعله  تطبيعه  وحماولة  اإرادته  من  النيل  حماوالت  كل  رغم  ال�سعب  هذا  لدى  املقاومة 

ي�ست�سلم لهذا االحتالل.

اإن عملبة زعرتة �ستكون م�ساراً جديداً للمقاومة التي �سيفر�س �سعبنا من خالله اإرادته 

على االحتالل.

عدم  يعني  القد�س  من  النيل  اإن  تقول  جديدة  معادلة  لفر�س  ت�سعى  اليوم  املقاومة  اإن 

التي مل�ست وهن  باإذن اهلل. فاملقاومة  اأبيب، واإن  �سواريخ املقاومة �ستطالها  ا�ستقرار تل 

بيت العنكبوت لي�ست اليوم بوارد الرتاجع، بل هي ب�سدد مواجهة االحتالل.

القد�س الذي �ستحييه �سعوب كثرية،  اليوم، ونحن نحتفي بيوم  اأّمتنا  اأخرياً، يف واقع 

هناك ظاهرة �ساذة على هذه االأمة، وهي التطبيع؛ وهي ظاهرة تتعلق بفئة حمدودة �سّلت 

الطريق وقراأت االأمور على غري حقيقتها؛ ولو قراأنا االأمور مثلها ل�ساعت ق�سية فل�سطني. 

لهوؤالء ر�سالة وا�سحة: اإن الرهان على هذا العدو رهان يف غري مو�سعه، فهو كيان زائل 

و�ستزول معه الرهانات ورمبا الذين راهنوا عليه.

باإذن اهلل  اأن م�سوارنا متوا�سل، واأن مقاومتنا  العاملي  القد�س  لذا، نحن نوؤكد يف يوم 

متوا�سلة حتى يتحقق زوال هذه الغّدة ال�رصطانية من الوجود.

الأ�صتاذ اأبو ن�صال الأ�صقر:الأمين العام لجبهة التحرير الفل�صطينية 

�سكراً ملركز باحث وللدكتور يو�سف ن�رص اهلل على هذا اللقاء يف يوم القد�س العاملي.

حتّية لروح من اأطلق هذا اليوم يف اجلمعة االأخرية من اأيام �سهر رم�سان املبارك، اآية اهلل 
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منا�سبة  اإنها  فقط؛  لنحييها  منا�سبة  لي�س  العاملي  القد�س  يوم  �رّصه(.  )قد�س  اخلميني  االإمام 

لنتذكر  فيها واجباتنا اجتاه ق�سايانا؛ اإنه يوم لن�رصة امل�ست�سعفني �سد امل�ستكربين ويوم لثورة 

املبادرات  اأمام  اليوم، نقف  الظاملني. يف كل عام، عندما نحتفل يف هذا  املظلومني �سد 

خالل  واجهتنا  التي  والتحديات  ال�سلبيات  كل  والإزالة  حتقيقها،  ملوا�سلة  واالنت�سارات 

هذا العام.

واأ�سبحت  املفاهيم،  فيه  انقلبت  زمن  يف  العاملي  القد�س  بيوم  نحتفل  نحن  واليوم، 

الردة واالرتداد عن الق�سايا امل�سريية، مع ا�ستبدال االأعداء باأ�سدقاء فاحتني يف العديد من 

العوا�سم العربية. ويف هذا املجال جند اأن ال�سعب العربي الفل�سطيني ُيعيد االعتبار لق�سيته 

للق�سية  االعتبار  ُيعيدوا  اليوم كي  ينتف�سون  الذين  القد�س،  اأهلنا يف  من جديد، وخا�سة 

الوطنية الفل�سطينية وُيعيدوا االعتبار لالأمة جمعاء، التي اأراد احلكام بخ�سها وو�سعها حتت 

اأقدام الطغاة ال�سهاينة.

الق�سية  االأ�سا�سي:  بعنوانها  االأمة   ق�سايا  تخت�رص  اليوم  القد�س  ال�سياق،  هذا  يف 

الفل�سطينية. القد�س اليوم، باأحيائها، باأزّقتها، ب�سوارعها، مبقد�ساتها االإ�سالمية وامل�سيحية، 

تتكامل لت�ستجمع كل عنا�رص القوة لهذه االأمة.

القد�س هي عنوان املواجهة وعنوان ال�سمود والثبات يف االأر�س. واإن اأردنا ان نبحث 

عن مكامن القوة يف هذه االأمة جند اأواًل، ال�سمود يف االأر�س. واإذا اأردنا اأن نبحث عن 

عوامل الن�رص لق�سيتنا الوطنية الفل�سطينية وكيفية ا�ستعادة حقوقنا الوطنية والتاريخية الثابتة 

نرّدده  عاطفي  �سعار  جمّرد   لي�ست  الوطنية  الوحدة  لكن  الوطنية؛  نعزز وحدتنا  اأن  علينا 

ا�ستعادة حقوقنا الوطنية  اأجل  اأينما حللنا، بل هي اتفاق على م�رصوع وعلى برنامج من 

والتاريخية الثابتة؛ الوحدة الوطنية هي اتفاقنا على ماهية ق�سيتنا الوطنية الفل�سطينية التي 

هي ق�سية حترر بامتياز؛ وعندما نتحدث عن وحدة وطنية يجب اأن نتحدث عن م�رصوع 

وطني حلركة حترر وطنية ت�سع كل الطاقات وكل االإمكانيات وكل االجتاهات ال�سيا�سيات 

والفكرية وال�سعبية يف مواجهة هذا امل�رصوع اال�ستيطاين العن�رصي الذي يحاول بدًء من 
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القومية  م�رصوع  وهو  و�سعه،  الذي  امل�رصوع  خالل  من  فل�سطني  تهويد  القد�س،  تهويد 

الذي يحدد يهودية الدولة وعن�رصيتها يف مواجهة �سعبنا الفل�سطيني. 

الوطني  امل�رصوع  اإطار  �سمن  املقاومة  تكون  اأن  يجب  املقاومة  عن  نتحدث  وعندما 

حلركة التحرر الوطني، من اأجل اأن ُن�سقط كل اأوهام الت�سوية اأو اإمكانية التعاي�س مع هذا 

العدو، اأو التو�سل اإىل �سالم من خالل املفاو�سات اأو ا�ستعادة احلقوق عرب املفاو�سات اأو 

عرب القرارات الدولية. هكذا ن�ستعيد حقوقنا الوطنية. 

يف  �سعبنا  مع  جميعًا  ولنتكامل  املقد�سيني،  اأهلنا  مع  جميعًا  لنتكامل  القد�س  يوم  يف 

فل�سطني، يف ال�سفة الغربية، يف قطاع غزة، يف مناطق 48 ؛ولنكن كلنا مقاومة يف وحدة 

ميدانية، وحدة االأر�س ووحدة ال�سعب ووحدة امل�سري ووحدة احلقوق الوطنية والتاريخية 

الثابتة يف فل�سطني؛ وكل عام واأنتم بخري، و�سعبنا وق�سيتنا ومقاومتنا واأّمتنا بخري، و�سكراً.    
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قراءة في كتاب:

قا�سم �سليماني

ال�سخ�سية، والدور، واال�ستراتيجية 

❋ النا�رش: مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية.

❋ الطبعة االأوىل: 2021.

االأوىل  ال�سنوية  الذكرى  يف  واال�سرتاتيجية،  الفل�سطينية  للدرا�سات  باحث  مركز  اأ�سدر 

ال�ست�سهاد احلاج قا�سم �سليماين، قائد فيلق القد�س، كتابًا ت�سّمن م�ساركات و�سهادات ومواقف 

ل�سخ�سيات قيادية يف ف�سائل املقاومة الفل�سطينية، واملقاومة اللبنانية، وكذلك لفعاليات حزبية 

و�سيا�سية وفكرية من لبنان و�سوريا ودول عربية اأخرى، حول بع�س املحطات امل�سيئة يف �سجل 

يف  ح�سلت  التي  اجلذرية  التحّوالت  يف  البالغ  االأثر  لب�سماته  كانت  والذي  �سليماين،  القائد 

جمرى ال�رشاع التاريخي مع الكيان ال�سهيوين وراعيته الواليات املتحدة االأمريكية.

افتتح الكتاب الدكتور يو�سف ن�رشاهلل، مدير مركز باحث، بقراءة ل�سهادة احلاج قا�سم التي 

تثويرها  وانعطافة حادة يف  واقتدارها،  ورفعتها  االأمة  نه�سة  تاأ�سي�سي يف  مبثابة حدث  كانت 

وحتفيزها واالرتقاء بوعيها.

واأ�ساف: لقد اأريد الإخراج الرجل من املعادلة اأن يحّقق فائدة ا�سرتاتيجية توّفر لوا�سنطن، 

اأزمنة  مّر  على  باأ�سًا  واأ�سدهم  اأعدائهم  األّد  عن  االنفكاك  والريا�س،  اأبيب  تل  حلليفتيها  كما 

ال�رشاع وف�سوله. لكن املفاجاأة ال�سارخة اأن طهرانية احلاج قا�سم الثورية اأ�سبحت م�سدر اإلهام 

اجلماهري وحت�سيدهم وحتري�سهم.

�سليماين  القائد  اغتيال  عملية  من  اال�سرتاتيجية  االأمريكي  اأهداف  اأبرز  ن�رشاهلل  وك�سف 

)ورفيقه اأبو مهدي املهند�س(، وهي تتمحور حول تعزيز وا�سنطن لردعها املتاآكل يف العراق، 

مراجعة: ح�صن �صعب
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قا�سم  احلاج  كان  التي  فل�سطني،  على  احل�سار  واإحكام  الإيران،  االإقليمي  النفوذ  على  واحلرب 

يجهد يف بعث مقّومات املناعة الداخلية فيها؛ بل والإطالق قطار حترير كامل ترابها.

رئي�س كتلة الوفاء للمقاومة، احلاج حممد رعد، حتدث  عن عنا�رش التمّيز يف �سخ�سية القائد 

�سليماين )ر�سوان اهلل عليه(، واأهمها:

اأواًل: املوفقية يف متابعة �سري اال�ستقامة وموا�سلة العروج يف طريق التكامل، و�سواًل اإىل حتقيق 

العبودية اخلال�سة هلل عّز وجّل، واالأخّوة اجلاذبة واملحّببة لدى الب�رش.

ثانيًا: الطاعة املعّبة عن احلب ال�سادق لويّل االأمر، وتوطني النف�س على االن�سباط وااللتزام 

ال�سارم بتعليماته واأوامره.

ثالثًا: احلر�س على حتّمل امل�سوؤولية عب موا�سلة التعّلم واالطالع وا�ستنفاد اخلبة واالإبداع، 

واجلمع بني الفهم اال�سرتاتيجي واملرا�س التكتيكي وامليداين، وح�سن توزيع االأعمال.

املتحققة  النجاحات  التكليف، وحتقيق االأهداف، واالإكثار من  اإجناز  التعّبد بواجب  رابعًا: 

بقيادته، و�سمن فرتة قيا�سية ق�سرية.

وختم رعد مقالته حول ال�سهيد �سليماين باأن اغتياله على اأيدي اجلي�س االأمريكي، وبالطريقة 

به..  وفرح  اغتياله..  ودّبر  قتله  من  على  عار  كابو�س  �سُيبقيه  نّفذت،  التي  والغادرة  اخل�سي�سة 

واأدخل احلزن اإىل »قلوب املوؤمنني ليوم ُيبعثون«.

زياد النخالة، اأمني عام حركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني، اأكد اأن ال�سهيد �سليماين مل يكن 

القتال؛ بل  �سنوات طويلة من  بعد  اأنهى فرتة خدمته وذهب متقاعداً  اأو �سابطًا  قائداً ع�سكريًا 

كان بح�سوره الدائم وت�سحياته واحداً من اأهم القادة يف املنطقة والعامل، الذين �سّكلوا مدر�سة 

لالأجيال القادمة يف كيفية مواجهة هيمنة امل�رشوع االأمريكي وال�سهيوين على االأمة.

اأمريكا  مواجهة  يف  القتال،  جبهات  كل  يف  وفاعاًل  حا�رشاً  قا�سم  احلاج  كان  واأ�ساف: 

وحلفائها، ويف جبهة فل�سطني على وجه اخل�سو�س؛ ومل يتاأخر يومًا يف تقدمي كل ما حتتاجه من 

اإمكانيات وخبات ع�سكرية، الأن معاركه كانت اأي�سًا من اأجل فل�سطني.

اأما رئي�س الوزراء العراقي االأ�سبق، نوري املالكي، فاأكد اأن ال�سعب العراقي، بل وال�سعوب 

العربية واالإ�سالمية برّمتها، لن تن�سى الدور املف�سلي الذي اأّداه ال�سهيد قا�سم �سليماين بعد العام 

2013، حني اأ�سهم اإىل جانب القيادة العراقية، يف قيادة اأكب عملية ميدانية اإقليمية م�سادة، مّت فيها 
اإقليمي عدواين، يقلب االأو�ساع راأ�سًا على عقب، ويعّزز الدور االإ�رشائيلي  اأكب خمطط  اإحباط 
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واجلماعات التكفريية الطائفية.

اأهم خ�سال ال�سهيد �سليماين تفّهمه للواقع العراقي الذي يعاين   وي�سيف املالكي: كان من 

من خاللها  نتعامل  التي  ال�رشورة  يعي  كان  فهو  البعث.  دكتاتورية  وخمّلفات  االحتالل  تبعات 

مع القّوة املحتلة الطارئة، بو�سفها اأمراً واقعًا �ساغطًا موقتًا، ويتفهم خطابنا االإعالمي التوازين 

وعالقاتنا التوافقية.

اأن  الحظت  االأ�سد،  ب�سار  ال�سوري  للرئي�س  واالإعالمية  ال�سيا�سية  امل�ست�سارة  �سعبان،  بثينة 

توا�سع وب�ساطة القائد �سليماين مل يحجبا فكره اال�سرتاتيجي املدرك الأهداف اخل�سوم وتعقيدات 

ال�سيناريوهات التي و�سعوها للمنطقة، كي يحرموها من عنا�رش القوة وا�ستقاللية الراأي والقرار.

واأكدت �سعبان اأن احت�سان اإرث ال�سهيد، وال�سري على نوره، بتفا�سيله املهمة وا�سرتاتيجاته 

بالرفيق  التحاق �ساحبه  بعد  اأكله حتى  يوؤتي  الكبى، يجعل من نهجه عماًل م�ستمراً، ودائمًا 

االأعلى، ويلّقن الذين ارتكبوا هذه اجلرمية الب�سعة در�سًا باأنهم ال ي�ستطيعون اإيقاف م�سار روح 

ا�ستمّدت قّوتها وروؤيتها من روح وعزة اخلالق عّز وجّل.

من جهته، »اأدهم خنجر«، وهو من كوادر املقاومة االإ�سالمية االأوائل، حتدث عن بدايات 

العمل مع ال�سهيد �سليماين، منذ العام 1982، اأي منذ االجتياح االإ�رشائيلي للبنان وقدوم عنا�رش 

ال�سنوات  طيلة  وتطورت  امتّدت  عالقة  ن�ساأت  حيث  للم�ساعدة،  االإ�سالمية  الثورة  حر�س 

الالحقة.

املبدعة  اأ�ساليبه  على  عّرفته  والتي  قا�سم،  باحلاج  جمعته  التي  اللقاءات  عن  الكادر  وحتدث 

وحجم عطائه املذهل. ومن ميزاته اجلراأة واال�ستعداد للمغامرة فوراً وبال اإبطاء، حتى واإن خالف 

بع�س االأ�سول وانتِقد من بع�س اأ�سحاب اأهل اخلبة؛ اإ�سافة اإىل العمق يف فكر ال�سهيد �سليماين 

�سيحّقق حتواًل  العدو  مع  االأوىل  املواجهات  النجاح يف  اأن  البداية  منذ  ت�سّور  اإذ  اال�سرتاتيجي، 

مواجهات  يف  والتنظيم  القدرة  متوا�سعة  �سغرية  جمموعات  من  ال�رشاع،  م�ستوى  يف  جذريًا 

حمدودة، اإىل و�سع خمتلف متامًا ي�ساهد فيه امل�ستقبل وكاأنه يراه ويعي�سه.

اأن  قا�سم  احلاج  ا�ستطاع  وبعده،   ، لبنان(  )عام حترير جنوب   2000 العام  م�سارف  وعلى 

متوز  حرب  خالل  �سّكلت  قّوة  اإىل  �سنوات،  �ست  خالل  اهلل(  )حلزب  ال�سغري  التنظيم  يحّول 

2006 خطراً يعادل خطر جيو�س تابعة لدول، رغم تطوير اجلي�س االإ�رشائيلي لقدراته، من عام 
1973 اإىل عام 2006.

وحتدث الكادر عن م�ساعي احلاج قا�سم )واملقاومة( لتفعيل العمل املقاوم يف فل�سطني بعد 
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اإغالق جبهة )جرح( لبنان من قبل اجلي�س ال�سهيوين. وابتداء من العام 2000، بداأ العمل على 

ال�سناعات ال�ساروخية اليدوية يف االأرا�سي املحتلة التي ميكن اال�ستفادة منها يف فل�سطني، حيث 

بذل احلاج قا�سم جهداً م�ساعفًا عن اجلهد الذي بذله للمقاومة يف لبنان.

وكذلك كان نهج احلاج قا�سم املبدع واملبادر يف دعم املقاومة العراقية �سد املحتل االأمريكي؛ 

فهو كان حا�رشاً يف اجلبهة، ويف الت�سليح، ويف التخطيط لعدد كبري جداً من الف�سائل، وحا�رشاً 

اأي�سًا يف التنفيذ، حتى على اخلط االأول يف اجلبهة.

واأخرياً، �رشح الكادر جتربة احلاج قا�سم مع اليمنيني، قبل وبعد »الربيع العربي«، حيث تعامل 

القوى  وملواجهة  اليمن  وحدة  على  للحفاظ  والع�سائر  ال�سيا�سية  واجلهات  القوى  خمتلف  مع 

التكفريية؛ وكان يقول ويرّدد: اإن اليمن كنز كان مدفونًا حتت الرمال، وك�سفته العا�سفة.

املكتب  ع�سو  ر�سوان،  اإ�سماعيل  كتب  فل�سطني(،  عا�سق  �سليماين  )قا�سم  عنوان  حتت 

ال�سيا�سي يف حركة حما�س، عن احلاج قا�سم، الرجل اال�ستثنائي الذي مّثل فقدانه خ�سارة كبى 

لفل�سطني واملقاومة.

واأ�سار ر�سوان اإىل اأن �سليماين اأحّب فل�سطني وتعلق قلبه بالقد�س، منطلقًا من اعتقاده الديني 

با�سم  ُي�سمى  اأن  له  فُحّق  لالأّمة،  املركزية  الق�سية  جتاه  واجلهادي  ال�رشعي  وواجبه  والفكري، 

»عا�سق فل�سطني«؛ وقد �سّماه د. اإ�سماعيل هنية، رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، »�سهيد 

القد�س«، الأن بو�سلته كانت باجتاه القد�س وفل�سطني، حيث مل يرتك حلظة من حلظات االإعداد 

املطلوبة  والتقنيات  والتدريب  وال�سالح  باملال  املراحل،  كل  يف  الفل�سطينية  للمقاومة  والدعم 

لتطويرها.

االإ�سالمية، وعلى  بالثوابت  التم�سك  يتطلب  قا�سم  ال�سهيد  الوفاء لروح  باأن  وختم ر�سوان 

االإ�سالمية،  الوحدة  وحتقيق  التحرير،  معركة  يف  االأمة  طاقات  وح�سد  فل�سطني،  ق�سية  راأ�سها 

وتوحيد جبهات املقاومة ملواجهة م�ساريع ت�سفية الق�سية املركزية لالأمة، مع الرتكيز على البناء 

االإمياين والفكري وال�سيا�سي يف اإعداد املجاهدين، ودعم املقاومة وتطوير اأدواتها ومراكمة القوة 

ا�ستعداداً ملعركة التحرير الكبى.

رئي�س االحتاد العاملي لعلماء املقاومة، ال�سيخ ماهر حمود، لفت اإىل اأن القدرة على قيادة النا�س 

هي موهبة يهبها اهلل تعاىل ملن ي�ساء. وقد اجتمعت هذه املوهبة الربانية لدى �سليماين مع املكان 

املنا�سب ومع الهدف االأ�سمى، وهو حترير القد�س، لتعطي ال�سهيد �سليماين هالة مل يح�سل عليها 

اآخرون.
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الفذ  القائد  هذا  وتعيني  الفل�سطينية،  الق�سية  عن  الدفاع  معركة  يف  اإيران  انخراط  وجاء 

تلك  عن  تقريبًا  كلها  االأمة  فيه  »ارتّدت«  وقت  يف  فل�سطني،  طريق  على  العمل  عن  م�سوؤواًل 

الق�سية املقد�سة. وقد اأ�سبح فيلق القد�س اأكرث اأهمية الأن قائده ممّيز وفريد. ولو كان على راأ�س 

العمل غري احلاج )قا�سم( ملا جنح هذا العمل، وملا و�سل اإىل ما و�سل اإليه.

وما  و»الن�رشة«  »داع�س«  مواجهة  يف  اهلل(  )رحمه  �سليماين  انخراط  اإن  حمود:  واأ�ساف 

اإال على طريق حترير فل�سطني. وال يجوز يف النتيجة اأن نن�سى البعد الغيبي يف  مياثلهما مل يكن 

ال�سواريخ  وحيازة  االأ�سلحة،  تطوير  عن  احلديث  اإطار  يف  قا�سم،  احلاج  قادها  التي  املواجهة 

العابرة، واحلاملة للروؤو�س النووية اأو ما ي�سبهها؛ اأو حتى تلك القوة النووية التي تخدم االقت�ساد 

ويخ�سى الغرب دائمًا من حتّولها اإىل قوة ع�سكرية!

يف ثنايا الكتاب وردت اأي�سًا �سهادات حّية حول ال�سهيد �سليماين ومواقف للتاريخ، �سّجلها 

كٌل من:

- طالل ناجي: االأمني العام امل�ساعد للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني – القيادة العامة.

- ماهر الطاهر: م�سوؤول دائرة العالقات ال�سيا�سية يف اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني.

- عبد احلميد الد�ستي: نائب كويتي �سابق.

- خالد العبود: ع�سو جمل�س ال�سعب ال�سوري.

- مباركة االإبراهيمي: نائب يف البملان التون�سي.

- عبدامللك العجري: ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة اأن�سار اهلل )اليمن(.

- معن اجلربا: رئي�س حزب كرامة ال�سعودي )املعار�س(.

- اإبراهيم الديلمي: �سفري اليمن يف اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية.

- ح�سن النحوي: كاتب وباحث عراقي.

- اأبو علي الب�رشي – عدنان اإبراهيم: معاون ال�سهيد اأبو مهدي املهند�س ل�سوؤون العمليات.

- اأبو عّمار الطيب: معاون ال�سهيد اأبو مهدي املهند�س ل�سوؤون احلركات املقاومة.

- اأحمد را�سم النفي�س: طبيب واأ�ستاذ جامعي ونا�سط اإ�سالمي )م�رش(.

- اإدري�س هاين: ع�سو منتدى احلكمة للمفكرين والباحثني يف املغرب.

- علي في�سل: ع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني.
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- مروان عبد العال: م�سوؤول اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني يف لبنان.

- حمزة الب�ستاوي: ع�سو اللجنة املركزية للجبهة ال�سعبية – القيادة العامة.

- رامز م�سطفى: ع�سو املكتب ال�سيا�سي يف اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني – القيادة العامة.

- اإبراهيم عّلو�س: املن�ّسق العام لالئحة القومي العربي )االأردن(.

- اأني�س نّقا�س: من�ّسق �سبكة اأمان لالأبحاث والدرا�سات.

- نا�رش قنديل: رئي�س حترير جريدة البناء اللبنانية.

- �سارل اأبي نادر: عميد متقاعد يف اجلي�س اللبناين.



ملحق خا�ص

بيوم القد�ص العالمي
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الراحل  اإطالق  على  عامًا   42 مرور  بعد 

باإعالن  دعوته  اهلل،  رحمه  اخلميني،  الإمام 

يومًا  املبارك،  �ضهر رم�ضان  الأخرية من  اجلمعة 

ل�ضتك�ضاف  بحاجة  زلنا  ل  للقد�س،  عامليًا 

ولتلك  الإعالن،  وراء  وقفت  التي  الأبعاد 

عكّف  التي  والعميقة  واملعمقة  الدقيقة  القراءة 

عليها الإمام اخلميني يف فهم اجلذور والأ�ضول 

منها  انطلقت  التي  اخلبيثة  والإيديولوجيا 

الأر�س  وتغت�ضب  لت�ضتوطن  ال�ضهيونية  احلركة 

عا�ضمة  القد�س  مبدينة  وتتم�ضك  الفل�ضطينية، 

كيانها امل�ضطنع. 

يف العودة اإىل قراءة الإعالن،وملرات عديدة، 

كلماته،  يف  جيداً  والتمعن  بل  مليًا،  والتوقف 

لتلك  ا�ضرتاتيجي  ا�ضت�رشاف  من  ت�ضمنته  ملا 

ال�ضتكبار  قوى  عليها  تعمل  التي  الأهداف 

ال�ضهيوين،  الكيان  ال�رشطانية  وغّدتها  العاملي، 

على غري �ضعيد وم�ضتوى، ومبا هو متاح، لبد 

من الإ�ضاءة على بع�س ما جاء به اإعالن الراحل 

الإمام اخلميني رحمه اهلل :-

املقدمة  ويف  اأجمع،  العامل  لدول  اأعلن 

والكيان  الأمريكية  املتحدة  الوليات  منهم 

الإ�ضالمية  اجلمهورية  هوية  اأّن  ال�ضهيوين، 

القد�س،  وعا�ضمتها  فل�ضطني  هي  الإيرانية 

وال�ضعب  العامل؛  يف  امل�ضت�ضعفني  ون�رشة 

الفل�ضطيني وق�ضيته ومقاومته يف �ضّلم اأولويات 

هذه املنا�رشة . فكانت اأوىل مدلولت تبّني هذه 

رامز م�صطفى❋

❋ ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي 

يف اجلبهة ال�ضعبية لتحرير 

فل�ضطني – القيادة العامة.

اإ�صاءة على ما 

ت�صمنه اإعالن 

يوم القد�س 

العالمي

درا�سات باحث
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الهوية، طرد ال�ضفري ال�ضهيوين من طهران، وو�ضع �ضفارة فل�ضطني مكان �ضفارة الكيان، 

واإطالق �ضعار: اليوم طهران وغداً فل�ضطني. 

يبقى يف  لكي ل  الإ�ضالمي،  بعده  ال�ضهيوين  الكيان  مع  لل�رشاع  الإمام  اإعالن  اأعطى 

البعد العربي مبا فيه الفل�ضطيني، بعداً م�ضتفرداً به، يف دللة بالغة اأّن فل�ضطني ويف القلب 

منها القد�س؛ فبقدر ما هي ق�ضية عربية  هي اأي�ضًا ق�ضية اإ�ضالمية .

اأكد الإمام على اأّن ال�رشاع مع الكيان ال�ضهيوين هو �رشاع وجود ل �رشاع حدود، لأن 

الكيان هو دخيل وغا�ضب وحمتل، ول حق له يف العي�س وال�ضتمرار على اأر�س فل�ضطني؛ 

ا�ضتثارة  بهدف  الهولوكو�ضت،  حمارق  اأكذوبة  وراء  يتلطى  اأن  الكيان  هذا  حاول  مهما 

عواطف دول العامل  لك�ضب التاأييد الرخي�س . 

واإن اأّكد الإعالن على قدرة ال�ضعب الفل�ضطيني على حتقيق النت�ضار، فهو طالبه بالثبات 

النت�ضار  اأّن حتقيق  خلفية  من  جاء  الإمام  . وكالم  كلمته  وتوحيد  بق�ضيته،  الإميان  على 

 . ال�ضهيوين  الحتالل  وكن�س  طرد  ميكن  ل  ذلك  بغري  لأنّه  والإميان،  بالوحدة  م�رشوط 

ولالأ�ضف تلك هي حال امل�ضهد الف�ضائلي لناحية النق�ضام ال�ضيا�ضي واجلغرايف ؛ وهو ما 

يوظفه الكيان يف فر�س وقائعه امليدانية على عناوين الق�ضية الفل�ضطينية، ويف القلب منها 

القد�س. 

من املوؤكد اأّن الإمام اخلميني كان ُيدرك اأّن الأنظمة الرجعية العربية  حتر�س جداً على 

اإقامة عالقات �ضداقة ) تطبيع ( مع الكيان ال�ضهيوين، والتي تطورت اليوم اإىل حتالفات 

يف  فل�ضطني  وق�ضية  فيها،  املقاومة  وقوى  وتطلعاتها  الأمة  م�ضالح  ت�ضتهدف  م�ضبوهة 

اأولويات  يف  ومقد�ضاتها«  القد�س  وتهويد  ال�ضم  وخطة  القرن  و»�ضفقة  منها؛  املقدمة 

مينح  الذي  امل�رشوع،  م�ضاندة  اأعترب  »اإنني   : الإمام  قال  لذلك   . ال�ضيطاين  التحالف  هذا 

ال�ضتقالل والعرتاف الر�ضمي ل�رشائيل، فاجعة كربى للم�ضلمني، وانتحاراً للحكومات 

الإ�ضالمية؛ واأعترب معار�ضة ذلك فري�ضة اإ�ضالمية كربى« .

فهو  وحدها؛  امل�ضلحة  باملقاومة  يكون  ل  القد�س  حترير  باأّن  ال�رشيحة   الإمام  دعوة 

قال: »يف حترير القد�س، يجب ال�ضتفادة من الأ�ضلحة الر�ضا�ضة امل�ضتندة اإىل الإميان وقدرة 

الإ�ضالم، وترك الألعيب ال�ضيا�ضية التي تفوح منها رائحة امل�ضاومة واإر�ضاء القوى العظمى 

جانبًا« .
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بداية  منذ  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  مار�س 

الإحاليل  ال�ضهيوين  امل�رشوع  لطبيعة  اإدراكه 

اأ�ضكاًل  وجوده،  وحمو  اأر�ضه  ي�ضتهدف  الذي 

بني  تراوحت  واملقاومة،  الن�ضال  من  متنوعة 

بناء  مواجهة  يف  ح�ضل  كما  العفوي،  احلراك 

 1886 اأر�ضه عام  اأول م�ضتوطنة �ضهيونية على 

 1920 عام  ح�ضل  كما  املحدودة،  والهّبات 

اأثناء   1929 ال�ضعبي، كما ح�ضل عام  ،واحلراك 

ثورة الرباق ،وثورة العام 1936 ،والثورة امل�ضلحة 

التي انطلقت عام 1965، و�ضوًل اإىل النتفا�ضة 

ال�ضعبية الكربى عام 1987 وانتفا�ضة عام 2000 

وانتفا�ضة عام 2015. وا�ضتمراراً لهذه الأ�ضكال 

الن�ضالية، ت�ضهد فل�ضطني، ومدينة القد�س، �ضكاًل 

عنوانه  واملقاومة  الن�ضال  اأ�ضكال  من  جديداً 

اإدراك  انطالقًا من  الفل�ضطيني،  ال�ضبابي  احلراك 

ال�ضباب الفل�ضطيني لدوره يف موا�ضلة ال�ضمود 

والنتفا�ضة، مت�ضلحًا بالوعي والوحدة، ومعلنًا 

ح�ضوره املدوي يف كافة امليادين وامل�ضاحات، 

وب�ضكل خا�س يف مدينة القد�س، حاماًل �ضعلة 

ورغم  والعنوان.  والأمل  والنتفا�ضة  املقاومة 

ي�ضارك  واملوؤامرات،  والتحديات  املخاطر  كل 

القد�س  يوم  اإحياء  بقوة يف  الفل�ضطيني  ال�ضباب 

اأوًل  تبداأ  متعددة،  وو�ضائل  باأ�ضكال  العاملي 

مب�ضاجدها  القد�س،  يف  بقائهم  على  باحلفاظ 

واأ�ضواقها،  و�ضوارعها  واأحيائها  وكنائ�ضها 

املحتل  ومقاومة  الوجود،  هذا  عن  والدفاع 

حمزة الب�صتاوي❋

❋ ع�ضو اللجنة املركزية 

للجبهة ال�ضعبية –

القيادة العامة.

يوم القد�س 

العالمي 

والحراك 

ال�صبابي
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مب�ضاركة  وال�ضيا�ضية،  والأمنية  النارية  اأ�ضلحته  اأنواع  مبختلف  املدينة  لأ�رشلة  ي�ضعى  الذي 

بع�س الأنظمة العربية التي تتاآمر على القد�س.

مواجهة الحمالت الأمنية

يتفاعل  جديدة،  واأطر  واأ�ضاليب  واإبداع  بب�ضالة  املعركة  الفل�ضطيني  ال�ضباب  يخو�س 

فقد  واملخيمات.  والقرى  والبلدات  املدن  وباقي  القد�س  يف  ال�ضبابي  املجتمع  معها 

ت�ضكلت يف القد�س وباقي املناطق جمموعات عدة مثل :)�ضباب لأجل القد�س( و)�ضباب 

تعمل يف  التي  ال�ضبابية  املجموعات  من  القد�س(، وغريها  ال�ضبابي يف  )احلراك  و  البلد( 

واعتقال  الإ�رشائيلي  ال�ضاباك  جهاز  مالحقات  رغم  القد�س،  يف  الفعلي  الن�ضال  ميدان 

الأمنية  احلمالت  تلك  وملواجهة  اإرهابية.  منظمة  اإىل  بالنتماء  واإتهامهم  منهم  عدد 

والعتقالت، حتّول احلراك ال�ضبابي يف مدينة القد�س اإىل حالة �ضعبية و�ضبابية تعمل على 

التي تقوم بها  التهويد وال�ضتيطان وعمليات تدني�س امل�ضجد الأق�ضى  مواجهة �ضيا�ضات 

ع�ضابات امل�ضتوطنني املرتبطني مبا�رشة باحلكومة واجلي�س الإ�رشائيلي. وقد �ضّكلت جتربة 

احلراك ال�ضبابي عامل جذب لل�ضباب من مناطق الـ 48 وال�ضفة الغربية، خا�ضة يف ذروة 

القتحامات وال�ضتهدافات الإ�رشائيلية للم�ضجد الأق�ضى.

الحراك النوعي طويل الأمد

يكون احلراك ال�ضبابي اأحيانًا بطيئًا نتيجة عدة اأ�ضباب، ولكنه طويل الأمد وي�ضري مبقاومة 

يومية داخل الأحياء  وال�ضوارع وامل�ضاحات، مظهراً اأبهى �ضور التحدي للالحتال. وي�ضّكل 

اإحياء يوم القد�س العاملي رافعة ثورية للحراك ال�ضبابي الذي يت�ضاعد عام بعد عام، وتبداأ 

فعالياته فور انتهاء �ضالة يوم اجلمعة الأخرية من �ضهر رم�ضان املبارك، حيث يتحرك ال�ضباب 

يف هذا اليوم مب�ضريات مركزية اأمام بوابات امل�ضجد الأق�ضى؛ وفروعها تنطلق من عدة اأحياء، 

حيث يقومون باإطالق الهتافات والتكبريات ويرفعون قب�ضاتهم التي ت�ضكل خط الدفاع 

الأول عن القد�س، غري اآبهني ببط�س الحتالل، و احلرب ال�رشو�س التي ت�ضّنها املخابرات 

يف  باحلراك  امل�ضاركني  ال�ضباب  بيوت  باقتحام  تقوم  التي  امل�ضتعربني  ووحدة  الإ�رشائيلية 

�ضاعات الفجر الأوىل، وتقودهم اإىل مراكز التحقيق والتعذيب، وخا�ضة مركز )اجللمة( 

تهمة  لهم  توّجه  اأبيب، حيث  تل  بتاح تكفا �رشق  اإىل مركز  اإ�ضافة  )امل�ضكوبية(؛  ومركز 
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التح�ضري لأن�ضطة اإرهابية. وتت�ضاعد هذه القتحامات مع اقرتاب يوم القد�س، حيث يتح�رش 

اجلي�س والأجهزة الأمنية الإ�رشائيلية لإعالن حالة ال�ضتنفار الق�ضوى ملنع اإحياء يوم القد�س 

العاملي داخل مدينة القد�س وامل�ضجد الأق�ضى. وتبداأ احلملة الأمنية بالعتقالت والت�ضييق 

ال�ضوت  الآذان وتعطيل مكرّبات  اإقامة  ملنع  اإ�ضافة  الإفطار،  املياه ووجبات  اإدخال  ومنع 

وم�ضرية  �ضرية  من  ياأخذ  الذي  الفل�ضطيني،  ال�ضباب  ولكن  الكهربائية.  الأ�ضالك  وقطع 

املقاومة وال�ضهداء القدوة والنموذج، يتحرك ب�ضجاعة ووعي لأهمية اإحياء هذا اليوم، من 

خالل تو�ضيع دائرة امل�ضاركة ال�ضعبية وعدم الكتفاء بالجتماعات واإ�ضدار البيانات، بل 

ال�ضري وفق اأ�ض�س واأهداف يوم القد�س العاملي، رغم كل ال�ضعوبات والتحديات والتهديد 

ال�ضبابي يف  باحلراك  امل�ضاركني  لعدد من  والهويات  الإقامات  والقتل و�ضحب  بالعتقال 

القد�س. وقد مت ا�ضتدعاء �ضّبان من العي�ضاوية و�ضلوان ووادي اجلوز وخميم �ضعفاط للتحقيق 

اإحياء  الفل�ضطيني كان حا�ضمًا يف  ال�ضباب  القد�س؛ ولكن رّد  التح�ضري لإحياء يوم  بتهمة 

يوم القد�س يف ال�ضوارع وال�ضاحات ولي�س يف ال�ضالت املغلقة، وا�ضتبدال الوقفات واإلقاء 

الكلمات بالتوجه اإىل نقاط الحتكاك مع جي�س الحتالل، دون اأن مينع ذلك اأ�ضكاًل اأخرى، 

ومنها التح�ضري مل�ضرية يف حي العي�ضاوية ي�ضري فيها الأطفال بلبا�س موحد ويحملون قطعًا 

اإ�ضافة لرفع الأعالم والرايات. كما اأ�ضبحت م�ضاركة احلراك  خ�ضبية على �ضكل بنادق؛ 

ال�ضبابي يف يافا واحلراك ال�ضبابي يف حيفا اإ�ضافة نوعية هذا العام.

كلمة ال�سر

�ضيبقى ال�ضباب الفل�ضطيني ي�رشب اأروع الأمثلة باملقاومة والتم�ضك باحلقوق وحتدي 

لأبناء  والروح  القلب  وبو�ضلة  القد�س،  يوم  يف  ال�رش  كلمة  اأنه  بحراكه  موؤكداً  املحتل، 

الغ�ضب على  الأمل و�رشارة  �ضعلة  يوقدون  الذين  واأحيائها وحاراتها وخميماتها،  القد�س 

اإيقاع الن�ضيد الذي يرّددونه مب�ضرياتهم؛ ويقول الن�ضيد: طالع لك يا عدّوي طالع / من كل 

بيت وحارة و�ضارع / ب�ضالحي واإمياين طالع/ ومن كل حيطة وبيت طايحني/ بالب�ضاطري 

الثوري  الإيقاع  هذا  ولي�ضدح  ال�ضعبية/  احلرب  اأعلّنا  اليدوية/  وبقنابلنا   / وبال�ضكانني 

كتعبري حقيقي عن مقاومة م�ضتمرة تليق بعدالة الق�ضية وت�ضحيات ال�ضهداء.
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املفتوحة،  الـ7  اأبوابها  على  تدق  القد�س 

�ضور  على  تتوزع  كونها  العامل،  اإىل  كنوافذ 

املدينة القدمي الذي بني يف العهد الكنعاين.  تدق 

على الأبواب، لأن املقاومة اأجدى اأ�ضكال البقاء 

. تدق الأبواب، ك�رشخة الـ)ل( يف وجه الظلم 

باأنها على احلق. مت�ضك  توؤمن  والطغيان؛ لأنها 

وعي  مقاومتها  للنجاة؛  �ضالحًا   مبعتقداتها 

جمعي وذاكرة جماعية اإن�ضانية، م�ضتمرة، اأفقية 

وعامودية،  يت�ضاعف كل �ضيء خالد  فيها؛ اأن 

وجمالية  الوجود  وحتدي  البقاء  �ضهوة  متار�س  

املقاومة التي تليق بروح  فل�ضطني . عندما تدق 

التاريخي  العمق  على  املفتوحة  اأبوابها  على 

وجه  يف  املو�ضدة   الأبواب  لكونها  لل�رشاع، 

وروحها  و�ضخ�ضيتها  هويتها  على  املعتدي 

ونا�ضها وطم�س ذاكرتها، وهي اختبار الثورات 

والن�ضال والأفكار، وكل هوية دونها ناق�ضة. 

قمي�ضًا  لريتدي  العامود(،  )باب  على  تدق 

اأبي�ضًا ، يف مدينة هي �رّش اهلل فينا. هي قدا�ضة  كل 

مرابط فيها له �رشف جماورة مقد�ضاتها، ولكنها 

بني  عابرة  م�ضاحة  يف  ممتدة  واحدة  اأّمة  ملك 

مبنت�ضف  العامود،   باب  هنا  واملعراج؛  الإ�رشاء 

لعهد  تاريخه  ويعود  لل�ضور،  ال�ضمايل  احلائط 

�ضليمان القانوين ؛ وعند مدخل الأق�ضى  يحفر 

اجللجلة،  طريق  نحو  التاريخ  عمق  يف  نفقًا  

فيها  القد�س  ال�ضخرة؛  وقّبة  املكرب  جبل  يت�ضلق 

تقاطع طرق بني الر�س وال�ضماء. بني امل�ضافات 

مروان عبد العال❋

❋ م�ضوؤول اجلبهة ال�ضعبية 

لتحرير فل�ضطني يف لبنان.

القد�س

تدّق على 

الأبواب
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يف التاريخ والذاكرة، حني ينه�س املعراج مرة ثانية، ويعاد �ضلب ال�ضيد امل�ضيح، والواقع 

اأبديًا لكل فدائي ي�ضهر يف  املجبول بالدم امل�ضع من نبعه الأول؛ ج�ضده الذي �ضار خبزاً 

وجه الطاغوت قلبه وحلمه و�ضالحه. وما احُل�ضني اإل اإحدى حمطاتها احل�ضنى على وعد 

اللقاء معها حقًا وحبًا وعدًل.

تدق على  )باب ال�ضاهرة(، لأّنها املدينة اليقظة التي ل ينام فيها الزمان، وكاأن التاريخ 

فيها قد بداأ للتو: لن يغلق باب املحراب ول باب املدينة ول ممراً جغرافيًا للعابرين، لأنها 

القد�س باب التاريخ والذاكرة؛ متمازجان  بواقع ح�ّضي اإىل درجته الق�ضوى؛ هي لي�ضت 

م�ضاحة حمدودة، يف الزمان واملكان، بل حول املكان كله ويف الزمان كله، وعلى امل�ضافة 

التي ل  امل�ضاحة؛ ولكنها  املثوى واأمانة  اإىل من �ضان  املمتدة على طريق اخلليل، و�ضوًل 

اأبداً واملكان املقد�س دومًا، العام جداً ولكن  ميلك اأحد قدرة حتقيقها يف الزمان الطازج 

اخلا�س جداً يف اآن معًا.

تدق على )باب اخلليل( عند املدخل الغربي للبلدة القدمية، لتزيل اآثار القدم الهمجية، 

التي مّرت اأر�ضفتها، وانكفاأت خائبة؛ ت�ضري خلف الأبواب اإىل �ضليب الآلم يف طريق 

اجللجلة. بعد وقبل امليالد يرقد فيها التاريخ  وينب�س بحقيقتها، من ميالدها اإىل نهو�ضها 

الأزيل بعد اأن مت تدمريها  عرب التاريخ على يد الغزاة اأكرث من 18 مرة.  وت�ضل اإىل اأبواب 

»حي ال�ضيخ جراح«؛ ف�ضل من ف�ضول التطهري العرقي الوا�ضع للفل�ضطينيني يف هذا احلي، 

   ، العربية  الأحياء  وجود  اإنهاء  هو  والهدف  عام،  ب�ضكل  القدمية  القد�س   حارات  ويف 

لتطبيق خطة فيما ي�ضمى باحلو�س املقد�س، وخطة �ضاليم، وخطة وادي ال�ضيليكون يف واد 

ال�ضيخ جراح  املنطقة فيها اإىل »حديقة قومية«. وباملنا�ضبة  املخطط حتويل  التي من  اجلوز 

�ضّمي بهذا ال�ضم ن�ضبة  لطبيب  �ضالح الدين، وا�ضمه ال�ضيخ ح�ضام الدين بن �رشف الدين 

عي�ضى »اجلّراح«  قبل 900 عام، ومن ثم حتول املكان اإىل قرية فل�ضطينية مال�ضقة لأ�ضوار 

القد�س؛ خطته اأر�س اأكرث، وتقلي�س الوجود الفل�ضطيني اإىل اأدنى م�ضتوياته، حتى يتمكن 

عا�ضمة  اأو  اليهودية  الدولة  عا�ضمة  العامل«؛  يف  اليهودية  »مركز  اإىل  القد�س  حتويل  من 

الحتاد الإبراهيمي.

ال�ضبعة،  اأ�ضغر الأبواب  لل�ضور، ويعّد  املغاربة( على احلائط اجلنوبي  تدق على )باب 
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1187 ميالدي. وعلى كل  العام  منذ  رابطوا هناك،  الذين  املغاربة  ا�ضمه من حي  واتخذ 

طريق اآٍت، بجياد الرهبة اآٍت وكوجه اهلل الغامر،  تدق  روؤو�س اأ�ضحاب الأل�ضنة ال�ضامة 

واللغة املت�ضخة من دعاة اخلروج من التاريخ ومن ذاتهم ومن اأّمتهم .  اتباع الدبلوما�ضية 

الروحية لخرتاق روح الأمة قبل ج�ضدها، ي�ضريون وراء �ضيدهم  الذي يعدهم  بولدة 

مرحلة من ال�ضتعمار اجلديد لل�ضيطرة على م�ضتقبل املنطقة. والعبيد  يهج�ضون بدعواتهم 

للذهاب اىل امل�ضتقبل بل اخلروج من التاريخ؛ وبكلمة اأدق :اخلروج من الذات، وبت�رشيب 

لهذيان  والرتويج   الر�ضمي  بال�ضمت  الهيكل،  برواية  والت�ضليم  وال�ضم�رشة،  العقارات 

�ضّيدهم امل�ضتعمر و الدن�س والقبيح والعدواين. 

تدق على )باب الأ�ضباط ( عند احلائط ال�رشقي، و�ضّمي اأي�ضًا باب القدي�س »اإ�ضطيفان«. 

الأبعاد ال�ضامية واملكونات التاأ�ضي�ضية لالأمة تواجه من يحاول حموها اأو طم�ضها اأو عربنتها؛ 

وهم اأولئك الذين توارثوا تاريخًا خلقوه من العدم بذاكرة مزيفة ملا ي�ضّمى اأر�س امليعاد، 

�ضعيد:  اإدوارد  املفكر  قال  التوراتية؛ وكما  الرواية  الفرات، ح�ضب  اإىل  النيل  من  املمتدة 

و�ضاأفتحها   .« ذاكرة  بال  خمرتعة  رواية  ل  تذكره،  ميكن  وجود  على  �رشاع  فل�ضطني   «

الدينية  للرموز  مربمج  اغتيال  لعملية  العامل  وم�ضمع  مراأى   على  تعر�ضت  يوم  الأبواب، 

مور�ضت  القد�س.  مركزية  طالت  زائفة  ذاكرة  بناء  و  ال�رشعية  لتزييف  التاريخ  وطم�س 

الأر�س  باحتالل  لي�س  فوكو«،   »مي�ضيل  و�ضف  ح�ضب  لالحتالل،  املطلقة   العن�رشية 

ل�رشقة  معادلة  يف  زائفة  دينية  �رشعية  واخرتاع  والذاكرة،  اأي�ضًا  التاريخ  بطم�س  بل  فقط، 

هوية املكان  واغتيال احلقيقة واحلق والعدالة؛ �ضلوك التقاطع الأمريكي/ ال�ضهيوين هذا، 

ذات الطبيعة الإحاللية  وحمّركها الإبادة الثقافية، جنده ميار�س يف فل�ضطني كاأمنا يتعاطى مع 

اأمة بال ذاكرة؛ لن تقف اإرادتها  بني ا�ضتالب وحرية، بني النه�ضة اأو ال�ضقوط ، بني التقدم 

والتخلف، بني ابت�ضار التاريخ اأو ا�ضتمراريته.

اإنه  ويقال  القانوين.  �ضليمان  عهد  اأن�ضئ يف  الذي  داوود(،  النبي  )باب  على   �ضتدق 

باب  ُيقفل  لن  عليه.  مبا هو  الإن�ضاء ظهر  العامود؛ ول�رشعة  بباب  �ضبيهًا  ليكون  يعد  كان 

تقطع  ا�ضرتاتيجية  اإىل  بالنتقال  بل   ، الوقت  اإ�ضاعة  حتميها  ل  واملكانة  فالهوية  مدينتنا؛ 

ب�ضكل منهجي مع ال�ضيا�ضة التفاو�ضية العقيمة، وب�رشوط ا�ضرتاتيجية  لبناء الوحدة الوطنية 

وفق  واأدائها  ووظيفتها  هياكلها  لتجديد  واحلديثة  والكفوؤة  الفاعلة  الوطنية  واملوؤ�ض�ضة 
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ا�ضرتاتيجية مقاومة وطنية �ضاملة .

تدق على )باب احلديد(  يف اجلانب ال�ضمايل لل�ضور، والذي فتح عام 1898م خالل 

زيارة الإمرباطور الأملاين )غليوم الثاين( للقد�س، ولتهزم وجه القّوة، بالرد التاريخي ولكن 

والهوية  تتجزاأ  اأن  ميكن  ل  الذاكرة  يوؤّجل.  اأو  يتجزاأ  ل  الذي  باحلق  بالتم�ضك  امل�رشوط 

كذلك، ثم احلقيقة التاريخية القد�س عربية فل�ضطينية،  كما هي باري�س فرن�ضية، لأن الهوية 

اإىل �رشقية وغربية، وقدمية وجديدة، ويهودية وم�ضيحية  اأو اخت�ضارها  ابت�ضارها  ل ميكن 

فيها  تتكثف  التي  التاريخية  احلقيقة  عا�ضمة  هي  ال�رشيف.  وغري  وال�رشيف  واإ�ضالمية، 

طهارة الزمان واملكان والإن�ضان معًا. فيها يكمن منطق ال�رشاع وغايته الأ�ضمى وطبيعته 

الواحدة،  املاهية  الن�ضجام يف  من  عاٍل  نحٍو  �ضتى موحدة، وعلى  اأبعاد  تتجلى يف  التي 

متداخلة باألوان قو�س قزح.

يف يوم القد�س العاملي ندّق على الأبواب؛ �ضنفتحها الأبواب ولنعيد بهاء القد�س. نحيي 

التاريخ وعلى مدى ال�رشاع، لأنها ت�ضتحق يومها العظيم.  التي ي�ضكنها كل  كل القد�س 

وكل فعل مقاوم قد يخرج دفعة واحدة ويف حلظة واحدة وكاأنه يف بواكريه الأوىل، وال�رش 

اأبدعت النتفا�ضات والهّبات والوقفات الكفاحية والبطولية؛  يكمن يف القد�س؛ هكذا 

ويتجدد ال�رشاع كلما ُم�ّس هذا املقّد�س والتاريخي. 
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ي�ضبح  حيث  الق�ضايا،  كل  القد�س  تخت�رش 

الأول  الفل�ضطينيني  مالذ  اليوميُّ  ال�ضتباك 

على  املواجهة  يختارون  حني  والأخري، 

وت�ضري  الأو�ضياء؛  مزاج  على  ل  مزاجهم، 

اإىل  ي�ضتند  الذي  ال�ضهيوين،  امل�رشوع  مواجهة 

اأ�ضاطري وخرافات دينّية )وعد اإلهي(، واأ�ضطورة 

�ضيا�ضية ملا ي�ضمى �ضعب اهلل املختار، والتحالف 

مع امل�رشوع ال�ضتعماري الغربي؛ ودمج الروؤية 

بهذا  ال�رشاع  لي�ضبح  ال�ضيا�ضية،  بالروؤية  الدينية 

اأحد  بنفي  اإل  ينتهي  ل  وجود،  �رشاع  املنطق 

الحتالل  اإّن  احلال،  وبطبيعة  لالآخر.  الطرفني 

اآخر؛  احتالل  اأي  ُي�ضبه  ل  لفل�ضطني  ال�ضهيوين 

الّرومان  احتّل  لقد  �ضيزول.  ذلك  رغم  لكن 

فل�ضطني 600 عام، والإفرجن احتلوا بيت املقد�س 

بقيادة  الفرن�ضية  احلملة  وُهزمت  عاًما،  ت�ضعني 

اأ�ضوار عكا؛ ولن يكون  بونابرت على  نابليون 

الهزمية  اإل  احلايل  ال�ضهيوين  الحتالل  م�ضري 

والندثار.

الغزو  العام )1882(  الفل�ضطينيون منذ  قاوم 

البطولة  من  رائعة  مناذج  وقّدموا  ال�ضهيوين، 

والفداء والت�ضحية يف �ضبيل حترير الأر�س وهزمية 

وهّبات  ثورة  فكانت  ال�ضهيوين؛  امل�رشوع 

وانتفا�ضات )1965 .. 1936 ، 1929، 1921 

اإ�رشار  على  اأّكدت  وكّلها  2000، 1987..(؛ 
الفل�ضطينيني على حترير اأر�ضهم ومقّد�ضاتهم..

ال�ضاه،  الثورة واإ�ضقاط نظام  انت�ضار  اأحدث 

هيثم اأبو الغزلن❋

كاتب فل�ضطيني، اأمني �رّش 

العالقات يف حركة اجلهاد 

الإ�ضالمي/ لبنان.

يوم 

القد�س العالمي 

في ظل ال�صمود 

والمقاومة
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وقيام اجلمهورية الإ�ضالمية يف اإيران، يف �ضباط / فرباير 1979، جملة من املزايا والنعكا�ضات 

على الق�ضية الفل�ضطينية، حيث اأمر الإمام اخلميني باإغالق �ضفارة »اإ�رشائيل« يف طهران، 

اإمداد  لفل�ضطني، وقطع  �ضفارة  اإىل  »الإ�رشائيلية«  ال�ضفارة  »الإ�رشائيليني«، وحتويل  وطرد 

الكيان ال�ضهيوين بالنفط الإيراين الذي كان يعتمد عليه بن�ضبة )90 %(، واإيقاف امل�ضاريع 

ال�ضعار  وا�ضح  ب�ضكل  الإيرانية  الإ�ضالمية  الثورة  حّددت  وعليه،  البلدين.  بني  امل�ضرتكة 

و�ضيا�ضًيا  واإميانًيا،  وجدانًيا  ترابًطا  ُيظهر  ما  فل�ضطني«،  وغداً  اإيران  »اليوم  ترفعه:  الذي 

وفكريًا عميًقا، بني الثورة الإ�ضالمية والق�ضية الفل�ضطينية.

ولأّن القد�س حتظى باملكانة الرفيعة لدى امل�ضلمني كافة، وُتعّد رمزاً لوحدة  امل�ضلمني 

�ضهر  من  الأخرية  اجلمعة  جلعل  نداءه   ،)7/8/1979( يف  اخلميني  الإمام  اأطلق  وقّوتهم، 

رم�ضان من كل عام يوًما للقد�س العاملي، لُيعلن من خالل هذا النداء اأنه »يف يوم القد�س 

ميتاز احلق عن الباطل، واأنه يوم الف�ضل بني احلق والباطل، ويوم افت�ضاح املتاآمرين املوالني 

لإ�رشائيل«. 

فالقد�س بالن�ضبة لالإمام اخلميني لي�ضت م�ضاألة �ضخ�ضية، ولي�ضت خا�ضة ببلٍد ما، ول 

هي م�ضاألة خا�ضة بامل�ضلمني يف الع�رش احلا�رش، بل هي ق�ضية جميع املُوّحدين واملوؤمنني 

يف العامل، ال�ضالفني منهم واملعا�رشين والالحقني. وهذا يعني اأن منا�رشة الثورة وال�ضعب 

اإيران  حتّملت  وعليه،  املظلومّية؛  �ضفة  حتمل  ق�ضية  لأنها  الفل�ضطينية   للق�ضية  الإيراين 

باملوت  املنادية  املواقف اجلذرية  ب�ضبب هذه  التحديات واحل�ضار واحلرب،  مواجهة كّل 

واملقاومة.  واملقد�ضات،  وال�ضعب،  الق�ضية،  لفل�ضطني؛  الداعمة  واملواقف  »اإ�رشائيل«،  لـ 

وي�ضري الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�ضالمي يف فل�ضطني، زياد النخالة، )قناة امليادين، -18

2020-5( اإىل اأنه »بوجود الدعم الإيراين خليار املقاومة، فاإن م�ضتقبل املقاومة يف املنطقة 
بخري«، ويلفت اإىل اأن »املقاومة قادرة على اأن تفر�س على العدو تقدمي تنازلت«.

اإن فل�ضطني هي بّوابة العرب وامل�ضلمني التاريخية واجلغرافية لأي دور ح�ضاري عاملي 

مبوت  اإل  نه�ضوي  اإ�ضالمي  اأو  عربي  مل�رشوع  حياة  ل  اأنه  �ضك  ول  م�ضتقبلي.  اأو  راهن 

الغربي، لأن  امل�رشوع  راأ�س حربة  ب�ضفتها  »اإاإ�رشائيل«  فاملعركة �ضد  ال�ضهيوين.  امل�رشوع 

اإ�ضقاط هذا الكيان يف فل�ضطني هو اإ�ضقاط للهجمة الغربية برّمتها؛ وهو الكفيل باإزالة حالة 
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)م�رشوع  وذاتها  بهويتها  لوعيها  الإ�ضالمية  الأمة  فا�ضتعادة  والتجزئة.  والتفتيت  التفرقة 

ال�رشاع يف فل�ضطني،  الوحدة الإ�ضالمية، والتاأكيد على مركزية  النه�ضة(، واحلفاظ على 

والتفرقة  التجزئة  واإنهاء  التحرير  متنع  التي  املعوقات  كل  على  الّتغّلب  حلظة  من  ُيقّرب 

والتغريب..

باأر�ضه  الفل�ضطيني  الهّبة املقد�ضية، تعرّب عن مت�ّضك  العاملي مع  القد�س  اإّن م�ضادفة يوم 

اإىل  تهدف  التي  وال�ضتيطانية  ال�ضهيونية  والإجراءات  العتداءات  لكل  ورف�ضه  ووطنه، 

ال�ضيطرة على القد�س املحتلة والأق�ضى وكل الأر�س الفل�ضطينية. ولذلك فاإن ال�رشاع على 

ا�ضتيطاين،  اإحاليل  ا�ضتعماري  بني م�رشوعني؛ م�رشوع �ضهيوين  فل�ضطني هو  الأر�س يف 

وم�رشوع عربي اإ�ضالمي اإن�ضاين؛ وبهذا املعنى هو �رشاع على الوجود ل ميكن اأن ينتهي اإّل 

بالق�ضاء على امل�رشوع ال�ضهيوين على اأر�ضنا. ويف اخلتام، اإّن ال�ضتمرار باملقاومة والت�ضّدي 

للهجمة ال�ضتيطانية الإحاللية ال�ضهيونية املت�ضاعدة واملتمادية ُيقّرب الن�رش والتحرير.





177 70 1442هـ ـ العدد   - 2021 ربيع 

درا�سات باحث

قبل اأيام عدة من اإحياء »يوم القد�س العاملي«، 

الذي كّر�ضته دعوة الإمام اخلميني، قائد الثورة 

�ضهر  من  جمعة  اآخر  يف  الإيرانية،  الإ�ضالمية 

كل  يف  الأّمة  اأبناء  فيه  يحتفل  حيث  رم�ضان، 

واأحرار  والإ�ضالمي،  العربي  عاملنا  من  مكان 

ال�رشاع  مركز  للقد�س،  وينت�رشون  العامل، 

يدافعون  الذين  ولأبنائها  ال�ضهيوين،  العربي 

املقد�ضات،  ويحمون  وم�ضتقبلها  حا�رشها  عن 

املبارك...  الأق�ضى  امل�ضجد  منها  املقدمة  ويف 

العاملي،  القد�س  يوم  اإحياء  من  عدة  اأيام  قبل 

القد�س  مبدينة  الفل�ضطيني  الغ�ضب  انفجر 

ال�ضهيوين  الحتالل  �ضلطات  املحتلة، يف وجه 

زرع  واآخرها  والقمعية،  التهويدية  واإجراءاتها 

العامود،  باب  �ضاحة  يف  احلديدية  احلواجز 

للحيلولة دون  املبارك،  �ضهر رم�ضان  بداية  منذ 

الو�ضول  من  امل�ضّلني  وباقي  املقد�ضيني  و�ضول 

رم�ضان  �ضهر  يف  املبارك  الأق�ضى  امل�ضجد  اإىل 

وجه  يف  املقد�ضيني  غ�ضب  انفجر  الف�ضيل... 

وترية  ت�ضاعفت  الذين  امل�ضتوطنني،  قطعان 

ال�ضفة  اأبناء  على  واعتداءاتهم  ا�ضتفزازاتهم 

وتدني�س  واملقد�ضيني  عامة،  املحتلة،  الغربية 

امل�ضجد الأق�ضى، بخا�ضة.

باب  �ضاحة  يف  ال�ضعبي  النفجار  هذا 

العامود، والذي امتد لل�ضفة الغربية وقطاع غزة 

الالجئني  واأخرج   ،48 عام  املحتلة  والأرا�ضي 

املخيمات،  و�ضاحات  �ضوارع  اإىل  الفل�ضطينيني 

�صمير اأحمد❋

 كاتب فل�ضطيني مقيم يف 

بريوت.

في يومها العالمي

القد�س حامية 

الق�صية 

الفل�صطينية 

وعن�صرها 

الموّحد
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جاء بعد �ضنتني من الركود وت�ضارع م�ضاريع وخمططات التهويد يف املدينة، فوق الأر�س 

من  ال�ضيخ جراح، وغريه  الفل�ضطينية، يف حي  والبيوت  املباين  من  املزيد  وحتتها، وهدم 

م�ضاعي  وتزايد  �ضلوان،  بلدة  يف  ال�ضهاينة  امل�ضتوطنني  من  املزيد  واإ�ضكان  املدينة،  اأحياء 

التق�ضيم املكاين والزماين للم�ضجد الأق�ضى، يف م�ضعى خبيث لتكرار ما جرى يف امل�ضجد 

الإبراهيمي مبدينة اخلليل.. 

واأهمية �ضاحة باب العامود تكمن يف كونها املدخل الرئي�س اىل مدينة القد�س القدمية، 

لي�س  تطويق  يعني  واأمنيًا،  �ضيا�ضيًا  عليها،  ال�ضهيوين  الحتالل  �ضلطات  �ضيطرة  واأن 

املقد�ضات فح�ضب، بل البلدة القدمية وحاراتها واأ�ضواقها واأهلها اأي�ضًا، والت�ضييق الكامل 

على اأبناء القد�س وكل املرابطني يف امل�ضجد الأق�ضى، الذين يتوافدون من اأنحاء فل�ضطني، 

كل فل�ضطني. 

لذلك، يقول املتابعون للو�ضع يف القد�س املحتلة، اإن �ضاحة باب العمود الفل�ضطينية، 

هي  وعاداتها،  بتقاليدها  وحا�رشها،  بتاريخها  وبرّوادها،  باأبنائها  ونا�ضها،  بحجارتها 

بيد  تبقى  و�ضوف  والدينية،  الوطنية  واملنا�ضبات  املهرجانات  لنطالق  الفل�ضطيني  احلّيز 

الفل�ضطينيني. 

اإزالة احلواجز احلديدية، وك�رش واإزالة كامريات  من هنا جاء التعبري عن النت�ضار بعد 

ال�ضهيونية؛  الأمنية  والهيمنة  لل�ضيطرة  رف�ضًا  ال�ضاحة،  يف  املن�ضوبة  »الإ�رشائيلية«  املراقبة 

وهي تكرار ملا جرى قبل ب�ضع �ضنوات، مع انتفا�ضة البوابات الإلكرتونية والكامريات، 

يف �ضيف العام 2017...

اأثبتت القد�س نف�ضها مرة اأخرى، كاإحدى امل�ضائل القليلة التي تنجح يف اإخراج  لقد 

العدو..  وكيان  ال�ضلطة  بني  الأزمات  من  ال�ضوارع، رغم وجود جملة  اإىل  الفل�ضطينيني 

مليارات  �رشف  من  اأبراهام«،  »اتفاق  اأطراف  به  تقوم  الذي  املحموم  العمل  ورغم 

الدولرات يف حماولة لت�ضهيل مهمة ال�ضهاينة لتهويد املدينة املقد�ضة.

باجتاه  والدفع  ال�ضوارع،  اىل  الفل�ضطينيني  كل  اإخراج  على  القادرة  وحدها  فالقد�س 

وهّبة   2000 العام  القد�س  انتفا�ضة  ما جرى يف  هذا  ال�ضهيوين..  الحتالل  مع  املواجهة 

البوابات الإلكرتونية يف العام 2015. 
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اإنتفا�سة الأق�سى 2000

وزراء  رئي�س  اأعلن  حينما  الأق�ضى،  عن  دفاعًا  املقد�ضيون  ،هبَّ   2000 العام  يف 

2000، برفقة قوات من  اأيلول   28 امل�ضجد يف  اأرئيل �ضارون �ضعيه لقتحام  العدو حينها 

اأن احلرم القد�ضي �ضيبقى منطقة »اإ�رشائيلية«؛ فت�ضّدى له  اجلي�س ال�ضهيوين، للتاأكيد على 

نريانها يف مدن وقرى  انت�رشت  ما  التي �رشعان  الأق�ضى،  انتفا�ضة  واأ�ضعلوا  الفل�ضطينيون 

وخميمات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، و�ضوًل للداخل الفل�ضطيني املحتل عام 48.

حينها خرج الفل�ضطينيون يف مظاهرات غا�ضبة، ح�ضلت خاللها مواجهات مع جي�س 

الحتالل �ضقط فيها �ضهداء وجرحى؛ وبات الطفل حممد الدّرة رمزاً لنتفا�ضة الأق�ضى.

مهّند الحلبي: مفّجر انتفا�سة ال�سكاكين 

تواترت يف الن�ضف الثاين من العام 2015 الأحداث يف القد�س، من اقتحامات متالحقة 

من جي�س العدو ال�ضهيوين وقطعان امل�ضتوطنني ل�ضاحات امل�ضجد الأق�ضى. وتكرر العتداء 

على املرابطني يف باحات الأق�ضى، الذين يعتكفون يوميًا دفاعًا عنه؛ وكانت جرمية اإحراق 

عائلة الر�ضيع علي الدواب�ضة، ال�رشارة التي اأ�ضعلت انتفا�ضة ال�ضكاكني...  

ففي اأيلول 2015 كّثفت قوات الحتالل اإجراءاتها القمعية �ضد الفل�ضطينيني وكررت 

ن�ضاط  بحظر  اأمراً  يعلون  مو�ضيه  العدو  وزير حرب  واأ�ضدر حينها  لالأق�ضى.  اقتحاماتها 

م�ضاطب العلم والرباط يف امل�ضجد الأق�ضى بناًء على تو�ضيات جهاز الأمن العام )ال�ضاباك( 

وال�رشطة.

جمموعة  راأ�س  على  الأق�ضى  اأرئيل  اأوري  ال�ضهيوين  الزراعة  وزير  اقتحام  ذلك  وتال 

خر�ضا  مفرق  عند  التالحمة  �ضياء  ال�ضاب  ا�ضت�ضهد  ذاته  ال�ضهر  من   22 ويف  متطرفني؛ 

جنوب بلدة دورا جنوب اخلليل، وهديل اله�ضلمون عند نقطة ع�ضكرية باخلليل.

الحتالل  قوات  بني  مواجهات  اندلع  يف  والقتحامات  العتداءات  تلك  ت�ضببت 

باإقدام  تّوجت  اأخرى،  فل�ضطينية  ومدن  املحتلة  القد�س  ويف  الأق�ضى  يف  املرابطني  وبني 

ال�ضاب الفل�ضطيني مهّند احللبي على تنفيذ عملية طعن يف البلدة القدمية بالقد�س اأ�ضفرت 

، واإ�ضابة اآخرين بجراح خطرة، بتاريخ 3 ت�رشين الأول 2015. واعترب  عن مقتل م�ضتوطننينْ
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جنود  من  العديد  طالت  التي  الده�س  وعمليات  ال�ضكاكني  لنتفا�ضة  بداية  التاريخ  هذا 

العدو وامل�ضتوطنني.

وقد جرت اأبرز املواجهات بني الحتالل والفل�ضطينيني يف كٍل من القد�س وبيت حلم 

للمقاومة ومنّددة  موؤيدة  مدينة طولكرم واخلليل، وخرجت مظاهرات  بلعا �رشق  وبلدة 

باإجراءات الحتالل يف كل من غزة ومناطق 1948.

ة الأ�سرى  هبَّ

العدو  �ضجون  يف  الأ�رشى  اأجل  من   2017 اأبريل/ني�ضان   28 يف  �ضعبية  هّبة  انطلقت   

الطعام  عن  اخلاوية«  »الأمعاء  اإ�رشاب  مع  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ت�ضامن  حيث  ال�ضهيوين، 

ا�ضتمرت  وقد  اعتقالهم.  ظروف  �ضد  العدو  �ضجون  يف  اأ�ضري   1500 نحو  خا�ضه  الذي 

الإ�رشابات والحتجاجات يف اأرجاء الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة.

ة الأق�سى.. اأو البوابات الإلكترونية  هبَّ

يوليو/متوز2017 ، و�ضّكلت حتركًا    25 16 متوز ،2017 وا�ضتمرت حتى  انطلقت يف 

و�ضعت  التي  الأق�ضى،  بوابات  على  متوا�ضلة  باعت�ضامات  متيز  ووا�ضعًا،  حا�ضداً  �ضعبيًا 

عليها �ضلطات الحتالل بوابات اإلكرتونية لتفتي�س وفح�س امل�ضّلني. 

انتهت الهّبة بتحقيق املقد�ضيني واملنتف�ضني النت�ضار على �ضلطات العدو، التي اأعلنت 

ملراقبة  تثبيتها  تنوي  كانت  التي  والكامريات   ، الإلكرتونية  البوابات  قرار  عن  تراجعها 

املرابطني يف باحات الأق�ضى. وقد ا�ضت�ضهد خالل هذه الهّبة 15 فل�ضطينيًا واأ�ضيب املئات 

بجراح. 

هكذا نرى اأن اإ�رشار العدو ال�ضهيوين على العتداء على الفل�ضطينيني ومقد�ضاتهم، ويف 

املقدمة منها امل�ضجد الأق�ضى، هو ال�رشارة الدائمة لإ�ضعال النتفا�ضات ال�ضعبية التي ي�ضع 

نورها على الأر�س الفل�ضطينية التاريخية، ومنها تنت�رش يف ربوع عاملنا العربي والإ�ضالمي، 

وحيث يوجد الأحرار الذين يعتربون فل�ضطني ق�ضيتهم والقد�س وجهتهم الثابتة والدائمة. 

وهو ما يوؤكد مكانة القد�س يف العقيدة الإ�ضالمية والوطنية والقومية والإن�ضانية .
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الإ�ضالمية  اجلمهورية  وقادة  اخلميني،  الإمام  اهتمام  على  القد�س  حازت  لذلك    

الإيرانية، الذين يوا�ضلون اإحياء هذا اليوم التاريخي، مبا يتنا�ضب واأهمية املدينة املقد�ضة، 

التحرير والعودة... ويواجهون  ي�ضريون على درب  الذين  للمجاهدين  الدعم  ويقّدمون 

العدو(  كيان  فيها  )مبا  الغربية  الدول  حتالف  تنفيذها  يف  يت�ضارك  التي  التهويد  خمططات 

والعربية املن�ضوية حتت اتفاق »اأبراهام« ال�ضتعماري...

القوى  وخمططات  م�ضاريع  يف  الأبرز  العنوان  هو  القد�س  مدينة  على  ال�رشاع  اإن 

ال�ضتعمارية، كمقدمة لزمة لإحكام �ضيطرتها على فل�ضطني اأوًل، واملنطقة برّمتها، ثانيًا. 

فال�رشاع الدائر على القد�س حالًيا لي�س حدًثا طارًئا معزوًل عن ا�ضرتاتيجية �ضهيونية 

الدولة  املركزي يف حتقيق يهودية  اإىل هدفها  املتدّرجة، و�ضوًل  املراحل  �ضيا�ضة  اعتمدت 

ا على كل امل�رشق العربي .  العربية، لي�س على اأر�س فل�ضطني وح�ضب، واإمنَّ

العدو  �ضيطر  اأن  منذ  وتهويدها،  القد�س  »اأ�رشلة«  على  ال�ضهيوين  الهتمام  ترّكز  وقد 

على الق�ضم الغربي من املدينة اإبان حرب 1948، حيث اأحدثت �ضلطات الحتالل تغيرًيا 

جذريًا على �ضعيد جغرافية هذا الق�ضم املحتل من املدينة ودميوغرافيته، وتابعت م�ضاريعها 

التهويدية مع احتالل الق�ضم ال�رشقي من املدينة، خالل حرب حزيران العام 1967.

اإن منا�ضبة اإحياء يوم القد�س العاملي هذا العام تكت�ضب اأهمية ا�ضتثنائية، لكونها يتزامن 

– الإيراين  ال�ضوري  ال�ضاروخ  اإطالق  األ وهو  املنطقة،  �ضهدته  الذي  الأبرز  احلدث  مع 

باجتاه مفاعل دميونا ال�ضهيوين، املوقع الأكرث ح�ضا�ضية يف ح�ضابات الأمن القومي لكيان 

العدو ال�ضهيوين، وما يحمله من معاٍن ودللت وانعكا�ضات على جمرى ال�رشاع العربي 

ال�ضهيوين، واأبرزها:

�أواًل: اإن اإطالق ال�ضاروخ الإيراين من من�ضة فوق الأر�س ال�ضورية هو اإعالن وا�ضح 

و�رشيح عن ا�ضتكمال ت�ضّكل حمور املقاومة، الذي ي�ضم اإىل جانب �ضوريا واإيران، قوى 

املقاومة يف لبنان وفل�ضطني واليمن والعراق...

لبنان  املقاومة يف  الواقع قوى  اأر�س  التي ترتجمها على  بالعني،  العني  اإن نظرية  ثانياً: 

ملحور  �ضاملة  ا�ضرتاتيجية  اإىل  دميونا  �ضاروخ  بعد  �ضتتحول  والعراق،  واليمن  وفل�ضطني 
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املقاومة بكاملها؛ وهو ما ترجمته اجلمهورية الإ�ضالمية الإيرانية يف احلرب البحرية التي 

لي�ضت  القد�س  اأن  اأكدت  التي  غزة  �ضواريخ  اليوم  اأكدته  وما  ال�ضهيوين..  العدو  بداأها 

وقطعان  العدو  وغطر�ضة  اعتداءات  على  للرد  جاهزة  املقاومة  و�ضواريخ  وحدها.. 

امل�ضتوطنني...

ثالثاً: اإن »�ضاروخ دميونا« بعث بر�ضالة وا�ضحة اإىل الدول العربية الالهثة للتطبيع مع 

كيان العدو ،اأماًل يف طلب حمايته الأمنية، ومفادها اأن هذا الكيان اأعجز من حماية نف�ضه؛ 

وهو يوؤكد ما يقوله ويكرره الأمني العام حلزب اهلل، �ضماحة ال�ضيد ح�ضن ن�رشاهلل: اإن هذا 

الكيان »اأوهن من بيت العنكبوت«.

�ضوريا  انتهجتها  التي  ال�رشبات«  »امت�ضا�س  قاعدة  ال�ضاروخي  الهجوم  ك�رش  ر�بعاً: 

واإيران، لفرتة من الزمن؛ وهو اإ�ضارة وا�ضحة اإىل اأن الو�ضع ال�ضوري بات اليوم اأكرث حترراً 

من اأعباء ال�ضتباك الداخلي مع قوى ال�ضتعمار وع�ضاباته امل�ضلحة، التي تالحقها الهزائم 

من مكان اإىل اآخر... واإن قوى حمور املقاومة م�ضتعدة للو�ضول يف مواجهة العتداءات 

ال�ضهيونية اإىل »حافة الهاوية«..

بقببها  »الإ�رشائيلية«،  الدفاع  ملنظومات  قوية  �رشبة  دميونا  �ضاروخ  وّجه  خام�ساً: 

– ال�ضوري  الإيراين  ال�ضاروخ  اإ�ضقاط  واأكد عجزها عن  والليزرية،  والفولذية  احلديدية 

اأن تتمكن منظومات  اإىل جنوبها، دون  اأجواء فل�ضطني املحتلة من �ضمالها  الذي اخرتق 

النقطة  اإىل هدفه املحدد يف  الو�ضول  له واإ�ضقاطه قبل  الت�ضدي  الدفاع »الإ�رشائيلية« من 

املفرت�س بها اأنها الأكرث اأمنًا يف كيان العدو. وهذا الأمر �ضينعك�س حتمًا، وب�ضكل �ضلبي، 

على �ضفقات بيع هذه املنظومة، متامًا كما ح�ضل مع دبابة مريكافا، التي �ضقطت ب�ضواريخ 

املقاومة اللبنانية خالل عدوان متوز 2006.

�ساد�ساً: اإن �ضاروخ دميونا ك�ضف عجز القوى الأمنية ال�ضهيونية على اختالف اأذرعها 

التي  العدو، عن توقع مثل هذه ال�رشبة،  ال�ضيا�ضية يف كيان  وم�ضمياتها، وكذلك الإدارة 

حتدث عنها علنًا املحلل الإيراين �ضعد اهلل زرعي، الذي قال وب�ضكل وا�ضح و�رشيح: يجب 

اتخاذ اإجراءات »�ضد املن�ضاأة النووية يف دميونا«... »هذا لأنه ل يوجد فعل اآخر ي�ضاهي 

حادثة نطنز«.
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�سابعاً: اإن ردود الفعل التي ظهرت عرب و�ضائل الإعالم يف الكيان الغا�ضب، والنتقادات 

»�ضاروخ  وتبعات  م�ضوؤولية  وحتميله  نتنياهو،  بنيامني  العدو  رئي�س حكومة  طالت  التي 

دميونا«، توؤكد عمق الأزمة التي يتخبط بها الكيان، خا�ضة يف ظل اإدارة اأمريكية جديدة، 

وقت  يف  الأمنية،  اإجنازاتها  عن  »الرثثرة«  لوقف  علني،  وب�ضكل  العدو،  حكومة  دعت 

اإىل التفاق النووي مع اجلمهورية ال�ضالمية الإيرانية. وهو دليل اآخر  ت�ضعى فيه للعودة 

على ف�ضل �ضيا�ضة نتنياهو، حامل امللف النووي الإيراين منذ اأيام الرئي�س الأمريكي الأ�ضبق 

باراك اأوباما.

كل هذه املوؤ�رشات الدالة على تطور دول وقوى حمور املقاومة، �ضوف توّفر �ضنداً قويًا 

ودعامة مادية ومعنوية لل�ضامدين فوق اأر�ضهم، وللمجاهدين الذين وهبوا اأرواحهم فداًء 

لفل�ضطني ولالأق�ضى وكل املقد�ضات ... فهم الباقون فوق اأر�س فل�ضطني؛ اأما الحتالل 

واأذنابه فاإىل زوال...

يف يوم القد�س العاملي هذا العام .. تبدو »القد�س اأقرب«.
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منه،  ويتهّيبون  الإ�رشائيليون  يخ�ضاه  يوٌم  اإنه 

وي�ضتعدون له ويتهيوؤون ملواجهته، ويحّر�ضون 

ويحلمون  ت�ضويهه،  على  ويعملون  عليه، 

اإجها�ضه، ويّتهمون املوؤمنني  بتجاوزه ويتمّنون 

الدول  ويهّددون  يحيونه،  من  ويحاربون  به، 

التي تعّظمه وال�ضعوب التي حترتمه، ويتجهزون 

العامل  ،ويف  ملواجهته  فل�ضطني  يف  عاٍم  كل 

ملحاربته. 

ويق�ّس  عي�ضهم،  عليهم  ينّغ�س  يوٌم  فهو 

ويوؤذن  م�ضتقبلهم،  على  ويقلقهم  م�ضاجعهم، 

وذهاب  جنمهم  اأفول  على  ويوؤ�رّش  بزوالهم، 

اأمنهم  ويزعزع  كيانهم،  وتفكك  ملكهم 

عانوا من مظاهره كثرياً  يقينهم. وقد  وي�ضعف 

و�ضكوا من تداعياته طوياًل.

الإمام  فر�ضها  عامة،  اإ�ضالميٌة  منا�ضبٌة  اإنه 

املظفرة يف  الإ�ضالمية  ثورته  بداية  منذ  اخلميني 

اإيران، و�ضّماها للم�ضلمني جميعًا على اختالف 

وجن�ضياتهم،  وقومياتهم  واأعراقهم  مذاهبهم 

اأن  على  اأمل  ودللة  خرية  ب�ضارة  فيها  وراأى 

من  �ضتتحرر  القد�س،  وعا�ضمتها  فل�ضطني 

الحتالل  من  و�ضتنعتق  ال�ضهيوين،  ال�ضتيطان 

امل�ضلمني  اإىل  وتعود  حّرًة  و�ضتغدو  الإ�رشائيلي، 

كما كانت �ضامًة ودّرة.

على  م�ضى  الذي  العاملي،  القد�س  يوم  اإنه 

زال كما يف  وما  عامًا،  اأربعني  من  اأكرث  اإحيائه 

د. م�صطفى يو�صف اللّداوي❋

كاتب فل�ضطيني 

يوُم القد�ِس 

العالمي يتحّدى 

يوَم القد�ِس 

اليهودي
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وحتييه  باإميان،  ال�ضاحاِت  كّل  يف  نف�ضه  يفر�س  كعقيدة،  ثابتًا  بقّوة،  حا�رشاً  الأول  يومه 

ال�ضعوب امل�ضلمة كفر�ٍس وواجب، ول تتاأخر عن الوفاء به كو�ضّية ودين.

فقد �ضدق الإمام اخلميني وعده، واأخل�س هلل عّز وجل قلبه، وجعل فل�ضطني وقد�ضها 

اأعناق امل�ضلمني جميعًا، وجعل ن�رشتها تكليفًا �رشعيًا، وحتريرها واجبًا مقّد�ضًا؛  اأمانًة يف 

وراأى الإمام اأن الأّمة بخرٍي ما كانت قد�ضها بخرٍي، وما كانت فل�ضطينها حّرة، فا�ضتجاب 

امل�ضلمون لندائه، ولّبى املخل�ضون دعوته، وحمل املقاومون و�ضّيته.

الإمام  ولقائدها  الإيرانية،  الإ�ضالمية  للجمهورية  مكاٍن  كّل  يف  الفل�ضطينيون  يدين 

اخلميني، بالكثري من ال�ضكر والمتنان والتقدير والعرفان. فقد كان لهم دوٌر كبرٌي يف جعل 

قاهرة،  واإرادتها  �ضامدة،  وقد�ضها  فاعلة،  ومقاومتها  ق�ضيًة حا�رشة،  الفل�ضطينية  الق�ضية 

اإذ جمعوا كلمة امل�ضلمني، وقّربوا بني مذاهبهم، ووّحدوا �ضفوف مقاومتهم، وحّددوا 

الفل�ضطينية  الق�ضية  ت�ضفية  غدت  حتى  بندقيتهم،  و�ضّوبوا  جهودهم،  ون�ّضقوا  هدفهم، 

م�ضتحيلة، وال�ضتفراد بها �ضعبًا، و�ضطب حقوق اأهلها غري ممكن.

باتت  بل  لي�ضوا وحدهم،  اأنهم  الفل�ضطينيون  �ضعر  اإيران  الإ�ضالمية يف  مع اجلمهورية 

معهم واإىل جانبهم الأّمة كلها، ب�ضعوبها امل�ضلمة احلّرة الأبّية، وباإرادتها ال�ضادقة وقدراتها 

ويدعمونهم  وي�ضاعدونهم،  وين�رشونهم  ويوؤيدونهم،  جانبهم  اإىل  يقفون  الكاملة؛ 

وي�ضاندونهم.

العاملي،  القد�س  ليوم  الت�ضدي  قّوة،  من  اأوتوا  ما  وبكّل  دائمًا،  الإ�رشائيليون  يحاول 

واإظهاره  طائفيًا  وت�ضنيفه  فيه،  والطعن  وت�ضويهه  اأهميته،  من  والتقليل  تاأثريه  واإ�ضعاف 

مذهبيًا، وت�ضجيع معار�ضيه وبث روح الفتنة بني مناوئيه؛ وهم يدفعون لأجل هذا الهدف 

اإحيائه،  ومنع  قتله  من  �ضيتمكنون  اأنهم  منهم  ظنًا  جهودهم،  ويبذلون  اأموالهم  اخلبيث 

ويدّمر  اأحالمهم،  ويهّدد  خمططاتهم،  ُيف�ضل  اأنه  وجدوا  اإذ  تاأثريه،  من  واحلد  واإجها�ضه 

م�ضاريعهم، ويعّر�س م�ضتقبلهم خلطر ال�ضطب والزوال.

لكن ال�ضنوات املتالحقة اأثبتت اأن يوم القد�س باٍق يف الأّمة، واأن اإحياءه لديها عقيدًة 

ولي�س تقليداً، رغم اأن بع�س اجلاهلني من الأّمة، مّمن والوا الإ�رشائيليني ومالئوهم، قد اأ�ضغوا 

اإليهم وا�ضتمعوا لهم، وحاولوا تنفيذ خمططهم وال�ضري على منهجهم؛ لكن الأّمة الإ�ضالمية 
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الأ�ضيلة اأف�ضلت جهودهم، وف�ضحت �ضلوكهم، وبّينت اأنهم �ضّلوا الطريق وانحرفوا عن 

جاّدة ال�ضواب، اإذ حالفوا العدو القاتل و�ضّدقوه، وا�ضتجابوا لأمنيته واأفرحوه.

ا�ضتحدث الإ�رشائيليون، ومعهم دهاقنة احلركة ال�ضهيونية، وكبار رجال الدين ورموز 

القد�س  يوم  مواجهة  يف  ليكون  اليهودي،  القد�س  يوم  كيانهم،  يف  القوميني  املت�ضددين 

فيه  مت  اأنه  الإ�رشائيليون  يعتقد  الذي  اليوم  وهو  اخلميني؛  الإمام  اإليه  دعا  الذي  الإ�ضالمي 

وحتقق  اليهودية،  ال�ضيادة  اإىل  القد�س  مدينة  عادت  وفيه  املقد�ضة،  املدينة  �ضطري  توحيد 

يوم  العام  هذا  َعى  املُدَّ يومهم  وي�ضادف  “اأور�ضاليم”.  اإىل  بالعودة  القدمي  اليهودي  احللم 

العا�رش من مايو/اأيار، املوافق ليوم الثامن والع�رشين من �ضهر رم�ضان املعّظم، اأي بعد اأربعة 

اأ�ضبحت ُتعرف لدى  التي  اأياٍم فقط من اجلمعة الأخرية من �ضهر رم�ضان، وهي اجلمعة 

امل�ضلمني عامًة باأنها “يوم القد�س العاملي”، والذي تتهياأ له الأّمة �ضنويًا وت�ضتعد، وتعّد له 

العّدة وحتتفل.

�ضعبهم  فئات  كل  اإحيائه  اإىل  ويدعون  طاقاتهم،  كل  اليوم  لهذا  الإ�رشائيليون  يح�ضد 

واأبناء ديانتهم من كل اأنحاء العامل، ويتبادلون فيه الر�ضائل والدعوات عرب و�ضائل التوا�ضل 

الجتماعي، والإعالنات الر�ضمية املدفوعة الأجر، التي ل تخلو من التعبئة والتحري�س، 

والدعوة اإىل ا�ضتعادة “�رشف القد�س”، وتطهريها من الفل�ضطينيني خ�ضو�ضًا، ومن العرب 

وامل�ضلمني عمومًا، ظنًا منهم اأنها مدينتهم اخلال�ضة، وعا�ضمتهم املوعودة، واإرثهم القدمي، 

ومملكتهم الأوىل، التي اأُخرجوا منها و�رُشّدوا ب�ضببها، فا�ضتحقوا بعد اآلف ال�ضنوات من 

املحنة والعذاب العودة اإليها؛ فرتاهم يهّنئون اأنف�ضهم كلما التقوا يف هذه املنا�ضبة، قائلني 

“رم�ضان القادم يف القد�س وحدنا بدون امل�ضلمني”.

يعّد الإ�رشائيليون العّدة الكاملة لهذا اليوم، الذي ُيطلقون عليه “يوم القد�س اليهودي”، 

وال�ضوت  ال�ضوء  فيها  ي�ضتخدمون  عمالقة،  �ضعبيٍة  �ضّيارة،  مل�ضرياٍت  اأنف�ضهم  ويجّهزون 

وال�ضورة، وكل ما يغيظ العرب والفل�ضطينيني ؛ يقتحمون فيها امل�ضجد الأق�ضى املبارك، 

الفل�ضطينيني  على  ينّغ�ضون  القدمية؛  القد�س  �ضوارع  يف  متعمد،  با�ضتفزاٍز  ويجوبون، 

وي�ضّيقون عليهم، ويعتدون على بيوتهم وحماّلتهم، وي�رشخون يف وجوههم، اأن اخرجوا 

من “مدينتنا”، وارحلوا من “دولتنا”.
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الديانة  اأتباع  القد�س ع�رشات الآلف من  الكيدية يف يوم  ت�ضم م�ضريات الإ�رشائيليني 

�ضيا�ضيون  فيها م�ضوؤولون  لها، وي�ضارك  فل�ضطني والزائرين  امل�ضتوطنني يف  اليهودية، من 

ون�ضاءهم  و�ضبيانهم،  اأطفالهم  معهم  وي�ضطحبون  اأمنيون،  و�ضباٌط  ع�ضكريون  وقادة 

وبناتهم، لي�ضهدوا معهم طقو�س العودة اإىل القد�س، ويكون لهم دوٌر يف تطهري “اأور�ضاليم” 

من “العرب املحتلني والفل�ضطينيني الغا�ضبني”.

روؤيتهم  يتبنى  واأن  يومهم،  يف  جانبهم  اإىل  يقف  اأن  كله  العامل  من  الإ�رشائيليون  يريد 

واأن  معركتهم،  يوؤيدهم يف  واأن  ق�ضيتهم،  يدعمهم يف  واأن  احتفالتهم،  وي�ضاركهم يف 

لهم  ي�ضمح  واأّل  ادعائهم،  ي�ضّدقهم يف  واأّل  عليهم،  امل�ضلمني يف حربه  لهم على  ينت�رش 

باإحياء منا�ضبتهم والحتفال بيومهم؛ ويحّر�س ال�ضهاينة العامل على اجلمهورية الإ�ضالمية 

يف اإيران، ويتهمونها بالتدخل يف الق�ضية الفل�ضطينية، ودعم الفل�ضطينيني باملال وال�ضالح، 

ويظّنون اأنهم بباطلهم املزعوم �ضيقّو�ضون يوم القد�س املوعود، واأنهم �ضينت�رشون بظلمهم 

على امل�ضلمني وعلى من �ضمى للقد�س يومًا، وجعله عامليًا بامتياز؛ ولكن هيهات لهم اأن 

يحاربوا عقيدتنا، واأن يهزموا يقيننا، اأو يكووا وعينا، مهما حاولوا واجتهدوا، وعملوا 

وبذلوا، وتاآمروا وغدروا.

الهدى  بني  رجالها،  �ضدق  و�ضادقٌة  ق�ضيتها،  قدا�ضة  مقّد�ضٌة  تاريخية  معركة  اإنها 

وال�ضالل، وبني احلق والباطل؛ وهي احلرب القدمية بني احلقيقة والأ�ضطورة، وبني اليقني 

وال�ضك؛ وهي ال�رشاع امل�ضتحكم بني الوعد والوهم، وبني العقيدة واخلرافة؛ وهي معركة 

ال�ضماء على الأر�س، وحتّدي اخلري لل�رش، ومواجهة احلق التي لن تنتهي ف�ضولها اإّل بهزمية 

الباطل و�ضقوط امل�ضتعلي الفا�ضد، واندحار ال�ضيطان الأكرب. و�ضياأتي حقًا هذا اليوم الذي 

�ضينت�رش فيه يوم القد�س العاملي على يوم القد�س اليهودي ويدحره؛ فهذا يقيننا، وهو وعدنا، 

وهو و�ضية اإمامنا وبقية ديننا، واإن غداً لناظره قريب؛ “اإنهم يرونه بعيداً ونراه قريبًا”. 



189 70 1442هـ ـ العدد   - 2021 ربيع 

درا�سات باحث

العاملي  القد�س  يوم  ي�ضبح  عام  بعد  عامَا 

اأحرار  ومعها   ، الأّمة  للتفاف  الأبرز  العنوان 

العامل،  حول فل�ضطني. 

عنوانًا  ومازالت  القد�س  كانت  ولئن 

مواجهة  يف  احلق  تعني  التي  فل�ضطني،  لق�ضية 

واحلرية   ، الظلم  مواجهة  يف  والعدالة  الباطل، 

ومبرور  اأ�ضبحت  فقد  ال�ضتعباد،  مواجهة  يف 

امل�ضت�ضعفني، بكافة   لقيامة  اأكرب  ال�ضنني، عنوانًا 

ينا�ضل  الذي  العامل  هذا  يف  ومللهم،  �ضعوبهم 

والظلم  الع�ضف  و  اجلور  �ضد  حريّته  اأجل  من 

ال�ضتكبار   قوى  قبل  من  احلقوق،   وغمط 

لل�ضيطرة على مقّدرات  التي تخّطط بال هوادة 

�ضعيها  وت�ضعى  امل�ضرتكة،  ومواردها  الب�رشية  

لتحويل الق�ضم الأعظم من ال�ضعوب والأمم اإىل 

اأقنان وعبيد، وبكافة الو�ضائل وال�ضبل.  

ال�رشق  يف  العامل،  و�ضعوب   اأمم  باتت  لقد 

الق�ضية  مركزية  وبعمق  تدرك  والغرب، 

الفل�ضطينية على امل�ضتوى الدويل ،وارتباط ماأ�ضاة  

المربيالية  ال�ضيطرة  نظام  با�ضتمرار  فل�ضطني  

الغربية، ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والثقافية،  والتي 

تزداد �رشا�ضة يومًا بعد يوم،  لي�س يف العامل العربي 

الأكرب  الق�ضم   على  بل  فح�ضب،   والإ�ضالمي 

�ضحية  زالت  ما  والتي  والأمم،  ال�ضعوب  من 

الغربية ب�ضّقيها الأوروبي والأمريكي  للمركزية 

اإل  الغا�ضمة   ال�ضيطرة  ، واأنه ل فكاك من هذه 

ب�ضقوط هذا النظام الدويل املجحف وقيام نظام 

تي�صير الخطيب❋

كاتب فل�ضطيني، 

يوم القد�س 

العالمي

يوم قيامة 

الم�صت�صعفين 

وهزيمة 

الم�صتكبرين
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اأكرث عدالة، يعيد لل�ضعوب امل�ضت�ضعفة حريتها، من اأجل ترميم حا�رشها وبناء م�ضتقبلها؛ 

واأن ذلك كله ل ميكن اأن يحدث اإل بتفكيك امل�رشوع ال�ضهيوين الغربي   امل�ضّمى اإ�رشائيل.  

فهذا  الكيان الذي مت زرعه عنوة، يف قلب ال�رشق »حو�س احل�ضارات«، مل يكن  �ضوى 

غّدة �رشطانية  زرعها الزارعون، جلعل الكيان قاعدة لال�ضتعمار  يف جتلياته غري املبا�رشة  بعد 

ف�ضل منوذج ال�ضتعمار املبا�رش.  

وطرحتها  ال�ضمري  من  انطلقت  كفكرة  بداأ  والذي  العاملي،  القد�س  يوم  م�رشوع   اإن 

الثورة الإ�ضالمية يف اإيران عقب انت�ضارها،  على ل�ضان موؤ�ض�ضها الإمام اخلميني من اأجل 

فيه  ينخرط  للتحرر،  اأممي  اإىل م�رشوع  الزمن   قد حتّول مبرور  القد�س وفل�ضطني،    ن�رشة 

كّل من ين�ضد احلق والعدالة يف هذا العامل، وكل من يدرك اأن ل عدالة يف هذا العامل اإل 

بتحقق العدالة يف فل�ضطني؛ ول حرية يف هذا العامل اإل بتحقق احلرية يف فل�ضطني؛ واإن من 

القد�س، قلب فل�ضطني الناب�س، يبداأ ال�ضالم احلق الذي ين�ضده عاملنا ويحتاج. اإن القد�س 

اإبراهيم اخلليل  العظيم،  لبد  كما  هي عنوان الإميان امل�ضرتك للتوحيد، والإميان  لأبناء 

اأن تعود موئاًل لل�ضالم واحلرية ومثابة للروح والإميان، حني تتحرر من رج�س الحتالل 

وال�ضهيونية. ف�ضالم العامل يبداأ من القد�س، واإليها ينتهي،  وبها كاأر�س للقدا�ضة والطهارة 

والربكة ُي�ضان .

ياأتي يوم القد�س العاملي يف �ضهر رم�ضان  هذا العام )1442( وقد تغري الكثري يف عاملنا. 

وبف�ضل الن�ضال املرير الذي خا�ضته وما زالت تخو�ضه قوى الت�ضدي واملقاومة من اأجل 

القد�س و فل�ضطني، ومن اأجل العدالة يف هذا العامل، فاإن قوى ال�ضتكبار، وعلى راأ�ضها 

الوليات املتحدة الأمريكية، قد ف�ضلت يف كل حماولتها امل�ضتميتة  لإخ�ضاع هذه املنطقة. 

اأنه ل بد من ت�ضوية تتخلى فيها ولو عن جزء من مطامعها واأهدافها،  وهي باتت تدرك 

واأن م�ضلحة اأمريكا لي�ضت بال�رشورة متطابقة مع م�ضلحة  الكيان  ال�ضهيوين، واأن زاوية 

امل�ضالح بينها وبني هذا  الكيان تتباعد، واأنه ل جمال لهزمية القوى احلّية واملقاومة مل�رشوع 

الهيمنة الغربي يف املنطقة وربيبته »اإ�رشائيل«. 

لقد بداأت  مراكز الدرا�ضات الغربية، كما و�ضائل الإعالم  يف كٍل من اأوروبا واأمريكا 

والعديد من دول العامل، تطرح م�ضاألة جدوى التاأييد الأعمى لكيان حمتل عن�رشي، يتظاهر 
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باعتناق الدميقراطية و ميار�س اأ�ضواأ اأنواع التمييز  �ضد �ضعب باأكمله.  كما اأن ال�رشديات 

عن�رشيي  من  القّلة  �ضوى  ب�ضّحتها  وي�ضّلم  ي�ضّدقها  من  جتد  تعد  مل  الكاذبة   ال�ضهيونية 

اأن كان  يومنا هذا،  النكبة حتى  منذ  الفل�ضطينية،  الق�ضية  العامل ومتطرفيه.  ومل مير على 

العادلة؛ ومل  ق�ضيتهم   به  الذي حتظى  املتعاظم   الدويل  ال�ضعبي   التاأييد  للفل�ضطينيني هذا 

مير على ال�ضهاينة وقت مثل الوقت احلايل، حيث بداأ العامل يدرك اأكاذيبهم،  وينف�س عن 

رواياتهم الكاذبة .

وقدرتها  املنطقة،  يف  املقاومة  حركات  قوة  وتنامي  الفل�ضطيني،   الكفاح  دميومة  اإن 

قوى  وانت�ضار  ال�ضهيوين،   العدو  مع  القوى  موازين  يف  الفارق  تقلي�س  على  امل�ضتمرة 

يهّيئ  املعاك�ضة،   الظروف  كافة  من  الرغم  على  وال�ضمود،  الثبات  معركة  يف  املقاومة 

انتفا�ضة  الت�ضوية؛  اأوهام  ثالثة  متحررة من  فل�ضطينية  انتفا�ضة  انطالق  اأجل  الأر�ضية من 

بداأت �رشارتها تنطلق من القد�س، بعيداً عن كل خرافات ال�ضالم املزعوم والتفاو�س من 

اأجل التفاو�س، والنتخابات  التي قد حت�ضل اأو ل حت�ضل، وبعيداً عن كل ما يحرف وجهة 

الكفاح الفل�ضطيني والعربي والإ�ضالمي عن بو�ضلته ال�ضحيحة.

 على اأعتاب يوم القد�س العاملي،  ويف عامنا هذا، ومن القد�س �ضوف تنطلق ال�رشارة 

اأن  ُينبئ  الزائفة.  فكل  ما جرى ويجري  تع�ضف بالأوهام والأكاذيب  والروايات  ناراً 

القد�س، وعموم فل�ضطني ،على موعد مع  النتفا�ضة القادمة، التي �ضتنت�رش وينت�رش معها 

احلق وال�ضالم وكل الأحرار  يف هذا العامل.
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من البديهي القول اإن الق�ضية الفل�ضطينية ل 

الب�رش،  الفل�ضطينيني وحدهم، واإمنا جميع  تعني 

هو  “اإ�رشائيل”  اليهودي  الكيان  اأن  اإىل  بالنظر 

جت�ضيد لكّل عوامل ال�رش والف�ضاد، وذلك لي�س 

الأر�س،  اأنحاء  يف  بل  وحدها،  فل�ضطني  يف 

وبالن�ضبة اإىل جميع بني الب�رش.

ال�رشيف،  القد�س  تكون  اأن  البديهي  ومن 

العا�ضمة املقّد�ضة لفل�ضطني، هي الرمز ال�ضاطع 

البعد الكوين، وب�ضورة خا�ضة يف ع�رشنا  لهذا 

احلا�رش، حيث ي�ضعى اليهود اإىل التفرد بال�ضيطرة 

اإق�ضاء  مع  احلرمني،  وثالث  القبلتني  اأوىل  على 

كّل من ل يكون تابعًا لهم منها.

البعد الكوين لـ«يوم القد�س العاملي » والق�ضية 

القد�س”  لـ”يوم  البعد الكوين  الفل�ضطينية:  برز 

املر�ضد  اخلميني،  اهلل  اهلل روح  اآية  اأعلنه  اأن  منذ 

اأن  ذلك  اإيران،  يف  الإ�ضالمية  للثورة  الأعلى 

انطالق »يوم القد�س«  من اإيران بالذات يرمز اإىل 

البعد الإن�ضاين ال�ضامل للقد�س ال�رشيف، وللبعد 

اهلل  طّيب  اخلميني،  الإمام  �ضاء  الذي  الإن�ضاين 

اإيران.  الإ�ضالمية يف  الثورة  به  تت�ضف  اأن  ثراه، 

ومل يكن اإطالق اإيران ليوم القد�س جمرد “�ضعار” 

اأن  اأثبتت  والعقود  ال�ضنوات  اإن  بل  وح�ضب، 

الفل�ضطينية  وبالق�ضية  القد�س  بق�ضية  اللتزام 

اجلمهورية  لنهج  الرا�ضخة  الثوابت  من  هو 

اأحلك  ظل  يف  وذلك  الإيرانية،  الإ�ضالمية 

الظروف واأ�ضعب الأيام التي مّرت على الق�ضية 

نديم عبده❋

كاتب فل�ضطيني، 

»يوم القد�س« 

رمز البعد 

الكوني لتحرير 

كامل اأر�س 

فل�صطين
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اإيران  اإبان اجتياح اليهود للبنان يف العام 1982، حيث اأن انغما�س  الفل�ضطينية، وحتديداً 

يف حرب اخلليج الأوىل مع العراق حينها مل مينعها من تقدمي امل�ضاندة القوية للمقاومة يف 

لبنان وفل�ضطني، الأمر الذي كان له م�ضاهمة حا�ضمة يف عدم حتقيق ال�ضهاينة غاياتهم من 

اجتياح لبنان – هذه الغايات التي ميكن اخت�ضارها بالق�ضاء على الق�ضية الفل�ضطينية ق�ضاءاً 

اأوىل؛ ويف مرحلة لحقة،  – يف مرحلة  لليهود  لبنان دويلة خا�ضعة كليًا  مربمًا، وبجعل 

اليهود  اأجرب  الذي  الأمر  ال�ضهيوين،  الفل�ضطيني �ضد الحتالل  ال�ضعب  انتفا�ضة  مب�ضاندة 

من  لبنان  لتحرير  الع�ضكري  اجلهاد  موا�ضلة  مع  ذلك  كل  التنازلت؛ح�ضل  تقدمي  على 

الحتالل  »الإ�رشائيلي«، ما اأ�ضفر يف النهاية عن خروج جي�س اليهود من الأرا�ضي اللبنانية 

يف العام 2000، اإذا ما ا�ضتثنينا بع�س الأرا�ضي، مثل مزارع �ضبعا ومرتفعات كفر�ضوبا. 

الأمر  القد�س«،  “يوم  باإحياء  عديدة  �ضعوب  مب�ضاركة  اأي�ضًا  متّثل  الكوين  البعد  هذا 

اأثره العميق يف توعية  ال�ضعوب الأخرى حول اخلطر الكبري الذي ي�ضّكله  الذي كان له 

اليهود على الب�رشية جمعاء، ولي�س على الفل�ضطينيني والعرب وحدهم؛ ذلك اخلطر الذي 

وذلك  ال�ضهيوين؛  الكيان  يّتبعها  التي  العدوانية  ال�ضيا�ضات  ب�ضبب  العاملي،  ال�ضلم  يهّدد 

ذلك  اأوجه  مبختلف  العامل،  يف  اليهود  ين�رشه  الذي  الف�ضاد  خالل  من  يربز  الذي  ال�رشر 

الف�ضاد، املايل من خالل اختال�ضات وم�ضاربات ال�رشكات واجلهات اليهودية، اإىل ف�ضاد 

اأنواع ال�ضذوذ والنحالل اخللقي  يف ال�ضلوك، من خالل دعم وت�ضجيع اليهود ملختلف 

بني الدول واملجتمعات؛ بالإ�ضافة اإىل ممار�ضة اليهود خمتلف اأنواع اجلرائم واأعمال الغ�س 

األ وهو  اآمن يحميهم من عواقب جرائمهم،  اإىل وجود مالذ  واخلداع، وهم مطمئنون 

الكيان اليهودي “اإ�رشائيل”...

اإدراك  اإن  اليهودي:  الف�ضاد  التاريخي والديني لوحدة الإميان ونبذ  الرمز  القد�س هي 

الإمام اخلميني، طّيب اهلل ثراه، لالأبعاد الكونية والإن�ضانية للقد�س، مل ينبع من فراغ، بل 

اأبرمت حني 
ُ
هو يعود اإىل اأول اأيام امل�ضيحية والإ�ضالم، وحتديداً اإىل “العهدة العمرية” التي 

دخلت اجليو�س العربية القد�س ال�رشيف، حيث عقد خليفة امل�ضلمني مع بطريرك القد�س 

للم�ضلمني  املتبادل  الحرتام  على  ت  ن�ضّ والتي  العمرية”،  »العهدة  ب  معروفة  معاهدة 

وامل�ضيحيني لديانتي النبي حممد – �س – وال�ضيد امل�ضيح – ع -  ، وعلى اأنه لي�س لليهود 

مكان يف القد�س، حيث جاء يف العهدة باحلرف :«ول ي�ضكن باإيلياء معهم اأحد من اليهود” 
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)اإيلياء هو ال�ضم الروماين القدمي ملنطقة القد�س(. هذه العهدة يجب اعتبارها �ضاحلة جلميع 

الديانتان  فيه  زالت  ما  اإبرامها يف وقٍت كانت  مت  اأنه  امل�ضيحيني؛ ذلك  امل�ضلمني وجلميع 

اأتوا  الذين  اأن  موّحدتان ومل تربز فيهما بعد املذاهب والروافد املتعددة. والأمر املوؤ�ضف 

بعد من اأبرم العهدة قد انتهكوا بنودها،  وهو ما اأدى اإىل زرع الفرقة والفتنة بني امل�ضلمني 

اإىل القد�س  اأتاح لليهود يف نهاية املطاف العودة  وامل�ضيحيني، واأي�ضًا داخل الديانتني، ما 

– وال�ضيطرة  العثمانية  ال�ضلطنة الرتكية  التا�ضع ع�رش يف ظل  القرن  – اعتباراً من  ال�رشيف 

على املدينة املقد�ضة كاملة بعد حرب حزيران يونيو 1967.  

ال�ضلبية،  الناحية  اآن. من  يبدو مظلمًا وواعداً يف  الواقع  فاإن  اليوم،  اأما  الواقع احلايل: 

لـ”اإ�رشائيل”، مبا يف ذلك  بالقد�س عا�ضمة  يتورع عن العرتاف  الدول مل  من  فاإن عدداً 

كو�ضوفو، التي ُيفرت�س فيها اأنها دولة حترتم الديانة الإ�ضالمية التي تدين بها اأغلبية �ضكانها؛ 

مع  خمابراتية  وع�ضكرية  واقت�ضادية  ديبلوما�ضية  عالقات  تقيم  عربية  بلدان  عّدة  اأن  كما 

الكيان اليهودي؛ وهي بذلك تعطي الذريعة لبلدان اأخرى لتوثيق �ضلتها بالعدو ال�ضهيوين، 

وبالأخ�س البلدان ذات الأغلبية امل�ضلمة غري العربية... اإ�ضارة هنا اإىل �ضعي املافيا اليهودية 

اأن  واملوؤ�ضف  العرب؛  غري  وامل�ضلمني  اليهود  بني  وثيقة  عالقات  لإقامة  الدوؤوب  العاملية 

هذه امل�ضاعي تلقى بع�س التجاوب من قبل عدد من الأطراف امل�ضلمة غري العربية تلك... 

القائمة بني  اإجماًل عن الأ�ضواء،  البعيدة  الوثيقة، ولو  بال�ضلة  الهام�س  التذكري على  )مع 

املخابرات اليهودية وبع�س اجلماعات التكفريية مثل داع�س والن�رشة، وب�ضورة خا�ضة يف 

اجلمهورية العربية ال�ضورية...(.

على اأن ال�ضورة لي�ضت قامتة بالكامل، بل اأن العك�س متامًا هو ال�ضحيح، حيث اإن عدداً 

ال�ضهيوين، وحتديداً  للكيان  احلقيقية  الطبيعة  اإىل  يتعرف  بداأ  الدولية  اجلهات  من  متزايداً 

ملنظمة  تقرير  يف  اأخرياً  جاء  كما  األوانها،  باأب�ضع  العن�رشي  التمييز  �ضيا�ضة  ممار�ضته  جلهة 

العفو الدولية. )اإ�ضارة اإىل اأن اليهود عن�رشيون اإزاء جميع الب�رش غري اليهود، ولي�س العرب 

وحدهم، وهم ي�ضّمون الب�رش غري اليهود بالـ”غوييم”، اأي احليوانات باللغة العربية...(.

والتعزز،  بالتزايد  اآخٌذ  القذرة  اليهود  حقيقة  اإزاء  العاملي  ال�ضعبي  الوعي  اأن  كما   

الوليات  بهما:  ونعني  ولـ”اإ�رشائيل”،  لليهود  دعمًا  الأكرث  البلدين  يف  خا�ضة  وب�ضورة 
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املتحدة الأمريكية التي تنفق ما يزيد على 11 مليون دولر على الكيان ال�ضهيوين يف كل 

من  اليهود  على  للـ”تعوي�س”  طائلة  مبالغ  ت�رشف  جُمربة-   – تنفك  ل  التي  واأملانيا  يوم، 

“الهولوكو�ضت” املزعوم واملوهوم يف احلرب العاملية الثانية، علمًا اأن ل دليل مادي و/اأو 
خطي و/اأو اإح�ضائي على حقيقة وقوع هذا “احلدث” الذي مل يحدث... 

ولعّل الدليل الأكرب على تعزيز الوعي هذا هو التزايد املّطرد الذي ت�ضهده اأرقام حوادث 

“العداء لل�ضامية” – اأو بالأحرى العداء لليهود – يف معظم البلدان التي لليهود تواجد فيها. 
يبقى اأن تتم ترجمة هذا الوعي برتاجع قيمة الدعم املايل الذي يتلقاه اليهود وكيانهم من 

تلك البلدان؛ وهناك بع�س املوؤ�رشات التي تب�رّش باأن  الرتجمة العملية لتنامي الوعي ل بّد 

حا�ضلة – قريبًا اإن �ضاء اهلل، ما �ضيقطع الإمداد املايل لليهود، بحيث تنب�س مواردهم ب�ضورة 

كاملة، وي�ضبحون عاجزين عن ال�ضتمرار يف زرع ال�رش والف�ضاد على هذه الأر�س .

اأما يف القد�س ال�رشيف نف�ضه، فاإن ال�ضلطات اليهودية باتت عاجزة عن فر�س �ضيطرتها 

على املدينة املقد�ضة، بالرغم من جميع املحاولت التي قامت بها للتنكيل والت�ضييق على 

الفل�ضطينيني املقيمني هناك، وخا�ضة يف مو�ضم اأعياد القيامة امل�ضيحية ويف �ضهر رم�ضان 

املبارك. وقد حّقق املقد�ضيون مك�ضبًا ذا �ضاأن اأخرياً، باأن اأجربوا ال�ضلطات الأمنية اليهودية 

على اإزالة احلواجز احلديدية التي و�ضعتها ملنع جتمعات امل�ضلمني يف ليايل رم�ضان املباركة...

خال�ضة القول اأن “يوم القد�س” ياأتي هذه ال�ضنة وهو يحمل يف طّياته موؤ�رشات اإيجابية 

كثرية، على الرغم من الطعنات يف الظهر التي ُتوّجه من قبل بع�س من ُيفرت�س فيهم اأن 

يكونوا امل�ضاندين الأوائل لق�ضية القد�س. 

هناك الكثري الذي ميكن، بل الذي يجب فعله لتحرير القد�س، وكذلك لتحرير كامل 

اأر�س فل�ضطني، من النهر اإىل البحر. وقد ا�ضتعر�ضنا بع�س العوامل الإيجابية التي ل بد من 

ا�ضتثمارها، وب�ضورة خا�ضة جلهة تزايد الوعي العاملي اإزاء اخلطر  اليهودي على الإن�ضانية 

ال�رشيف،  القد�س  مع  التعامل  كيفية  الأ�ضول يف  اإىل  بالعودة  يبقى  الأهم  والأمر  جمعاء؛ 

ونق�ضد بذلك العودة اإىل “العهدة العمرية” بتاأكيد التوافق امل�ضيحي - امل�ضلم حول حترير 

“العهدة  ن�س  كما جاء يف حرفية  متامًا  مند�ّس،  يهودي  وجود  كل  من  املدائن”  “زهرة 
العمرية”، ملا يف ذلك �ضالح وخري الب�رشية جمعاء كما مّر بيانه، مع الأخذ بعني العتبار 
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عوامل احلياة الع�رشية، وب�ضورة خا�ضة العوامل الجتماعية والقت�ضادية ، وحتديداً لناحية 

حماربة اجلهود اليهودية احلثيثة والدائمة الرامية اإىل احتكار ثروات العامل، واإىل الهيمنة على 

مراكز القرار فيه.

حينها نكون قد حّققنا الأهداف التي و�ضعها الإمام روح اهلل اآية اهلل اخلميني، طّيب اهلل 

ثراه، عندما اأعلن  »يوم القد�س العاملي«. 
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