
ــة فلســطين  ــى أســباب نكب ــع عل ــد أن نطل مــن الجي
مــن الشــخصيات التــي عاصرتهــا فــي تاريخنــا األليــم منــذ 
ــد  ــع جدي ــام واق ــوم أم ــا الي ــرين، ألنن ــرن العش ــات الق بداي
يحتــم علينــا حمايــة فلســطين وحفــظ ثورتهــا مــن اجــل 
تحقيــق مســيرة العــودة. مــا حــدث فــي العــام 1948 ألم يكــن 
ســوى نتيجــة حتميــة لمجموعــة مــن األســباب الواقعيــة، 
ــن خــال  ــة، وم ــك المرحل ــى تل ــا عل ــي أرخــت بظاله الت
اســتعادة الحــوادث وقــراءة المذكــرات لفهــم مــا حــدث، 
يتبيــن أن أســباب نكبــة فلســطين واضحــة وهــي بمجملها 
األداء  ضعــف  فــي  الداخلــي،  المســتوى  علــى  تنحصــر 
القيــادي العربــي والتخــوف علــى مواقــع الســلطة. تجلــى 
ذلــك فــي حمــات تخويــن القــادة لبعضهــم البعــض؛ وأمــا 
علــى المســتوى الدولــي فقــد تمثــل بهزالــة األداء العربــي 
ــع  ــح مشــتركة م ــى إيجــاد مصال ــدرة عل الدبلوماســي والق
ــن خــال  ــى الســلطة م ــم. انعكــس الصــراع عل دول العال
تخبــط القيــادة السياســية للجيــش العربــي ومــن ثــم 
لقيــادة جيــش اإلنقــاذ. وهــذا ال يعنــي ســوء أداء الجيشــين 
علــى أرض المعركــة، بــل فــي ســحبهما بعــد تحقيــق 
الصهيونــي،  الوجــود  تهــدد  باتــت  متاحقــة  انتصــارات 
بســبب التهديــدات البريطانيــة للحــكام. واألمــر األخيــر هــو 
ــا  ــة الفلســطينية وخذالنه التقاعــس عــن تســليح المقاوم
فــي أحلــك اللحظــات. وهــذا مــا يمكــن أن نقــرأه مــن خــال 
ــك  ــوا فــي تل ــوزي القاوقجــي وبعــض مــن كتب مذكــرات ف

ــر. ــة وعاصروهــا وهــم كث المرحل
مــن  عربــي  عســكري  قائــد  القاوقجــي،  فــوزي 
بهــا  مــرت  التــي  األحــداث  عايــش  لبنــان  طرابلــس/ 
المنطقــة العربيــة مــن العــراق إلــى الشــام إلــى فلســطين. 
تقــول الدكتــورة خيريــة قاســمية، التــي أعــدت مذكراتــه: أن 
القاوقجــي حيــن كتــب الجــزء األخيــر مــن مذكراتــه عــن 
ــع  ــزال مذهــواًل مــن وق ــام 1950، كان ال ي ــي الع فلســطين ف
ــة  ــخ أرضــًا غالي ــرف التاري ــم يع ــول: »ل ــب يق ــة. وكت الكارث
مقدســة ضاعــت بأرخــص ممــا ضاعــت فلســطين«. وكان 
يشــعر بــأن فــي األمــر لغــزًا وذلــك بســبب العــدة والمعــدات 
التــي كانــت عليهــا الجيــوش العربيــة والتــي كان بإمكانهــا 
أن  القاوقجــي  يســتغربه  ومــا  الصهاينــة.  تدحــر  أن 
الرؤوســاء العــرب خرجــوا يســتجدون هدنــة دائمــة كل 
ــرؤوس  ــى: »فقــدان ال ــرى مــرده إل ــى حــدا، وهــو أمــر ي عل
الكبيــرة بيــن كبــار المســؤولين: الكبيــرة بالعقــل والعقيــدة 
واألنفــه واإلخــاص«. فنكبــة فلســطين ارتبطــت اتباطــًا 
مباشــرًا بســوء أداء القيــادة ولــم تكــن تنقصهــا عزيمــة 
الفلســطينيين مــن أجــل حمايــة أرضهــم، وال حتــى عزيمــة 

ــل. ــذي قات ــي ال ــدي العرب الجن
ــادة الثــورة الفلســطينية  كان فــوزي القاوقجــي أحــد ق
والعــراق  الشــام  إلــى  امتــدت  والتــي   1936 العــام  فــي 
ومصــر. وقــد جمــع حينئــذ المقاتليــن مــن مختلــف الــدول 
آمنــوا  ممــن  وأرمــن  شــركس  بينهــم  وكان  العربيــة، 

وكتــب  فلســطين.  بقضيــة 
فــي مذكراتــه عــن المفاجــأة 
التــي خذلــت الجميــع عندمــا 
ــة  ــد اهلل و«اللجن ــرر األميرعب ق
اعــان  العليــا«  العربيــة 
البريطانييــن  مــع  الهدنــة 
 .1936 ثــورة  انتصــارات  بعــد 
وتعلــق قاســمية عمــا قرأتــه 
الفاوقجــي:  مذكــرات  فــي 
فلســطين  قضيــة  أن  »مــع 
كاهــل  علــى  وقعــت  قــد 

بأجمعهــا  العربيــة  األمــة  أن  إال  الفلســطيني،  الشــعب 
ــة  ــي المعرك ــا ف ــى اســتعداد للمشــاركة بنصيبه ــت عل كان
ــر المشــترك. وكان  ــدًا للتاحــم العضــوي فــي المصي تأكي
القاوقجــي أحــد أبنــاء هــذه األمــة، قاتــل علــى كل أرض 
عربيــة طغــى عليهــا اإلســتعمار. وقــد قــاد عــام 1936 حملــة 
ثــورة  لنجــدة  الشــام  باديــة  عبــرت  المتطوعيــن  مــن 
لطلــب  البريطانيــة  القــوات  وألجــأ  الكبــرى،  فلســطين 

.»1948 كارثــة  بدايــة  برأيــه  وكانــت  الهدنــة، 
يبــدو أن الصــراع علــى الســلطة كان علــى أشــده حتى 
فــي أحلــك الســاعات التــي كانــت تضيــع فيهــا فلســطين، 
فــي وقــت كان يحتــاج إلــى تكاتــف القــوى جميعهــا. فــي 
ــع  ــام 1947 م ــن الع ــر م ــي 19 تشــرين األول/ اكتوب ــه ف لقائ
كل مــن عبــد الرحمــن عــزام، األميــن العــام لجامعــة الــدول 
ــة، وكل مــن رئيــس حكومــة ســورية جميــل مــردم  العربي
والعميــد طــه الهاشــمي وشــخصيات مــن العــراق وســوريا 
ــادة  ومصــر. حيــث تقــرر حينئــذ عديــد جيــش اإلنقــاذ بقي
القاوقجــي، والــذي ســيكون المتطوعــون الفلســطينيون 
ــك  ــض ذل ــن الحســيني رف ــي أمي ــه إال أن المفت جــزًءا من
رفضــًا قاطعــًا. ويبــدو أن األمــر لــه عاقــة بمــا وثقــه »عــارف 
العــارف« فــي سلســلة كتاباتــه »النكبــة« وهــو أن المفتــي 
ــس  ــده مجل ــه، الــذي عق ــاع عالي ــور اجتم ــدع لحض ــم ي ل
ــر 1947،  ــي/ نوفمب ــي 7 تشــرين الثان ــة، ف ــة العربي الجامع
للدفــاع عــن  تأليــف جيــش عربــي  فيــه  تقــرر  والــذي 
فلســطين، وتشــكلت لجنــة عســكرية مــن مجموعــة مــن 
ــدروزة،  ــزة ال ــم الفلســطيني ع ــن بينه ــرب وم ــاط الع الضب

والــذي اســتبدل بصبحــي الخضــرا فيمــا بعــد. وفتــح فــي 
ــا  ــن. كم ــب المتطوعي ــرب دمشــق معســكر لتدري ــا ق قطن
ــدود  ــى ح ــة عل ــة مرابط ــوش العربي ــى الجي ــرر أن تبق تق
فلســطين، إال إذا تلقــى اليهــود مســاعدة أجنبيــة وتعــرض 
ــراض  ــع اعت ــك م ــجم ذل ــر!! وانس ــطين للخط ــرب فلس ع

بريطانيــا علــى تســليح الفلســطينيين وتدريبهــم، اذ اعتبــر 
ــي  ــة الت ــر ودي تجــاه الســلطة المنتدب ــًا غي ــك عم أن ذل

لــم تنســحب مــن فلســطين بعــد.
قبــل صــدور قــرار التقســيم بيوميــن، فــي 27 تشــرين 
الثانــي، رفــع رئيــس اللجنــة العســكرية اســماعيل صفــوة 
فيــه  جــاء  العراقــي  األركان  رئيــس  إلــى  تقريــرًا  باشــا 
أن قــدرة اليهــود يومئــذ ال تقــل عــن 50000 مقاتــل، ثلثهــم 
تحــت الســاح وثلثاهــم يمكــن حشــدهما خــال أســابيع، 
ــن وراء البحــار.  ــى نجــدات م ــم الحصــول عل وأن بإمكانه
مــن  يكفيهــم  مــا  فلســطين  فــي  للعــرب  ليــس  وأنــه 
وأن  عنهــم  الخطــر  لــدرء  والســاح  المســلحة  القــوات 
اســلوب حــرب العصابــات، ومــع الحمــاس الــذي أبــداه 
ال  الصهيونيــة،  العصابــات  ضــد  للدفــاع  الفلســطينيون 
مدربــة  بقــوات  الصهاينــة  مواجهــة  مــن  والبــد  يكفــي 
ومســلحة. ولــم يتشــكل جيــش اإلنقــاذ حتــى أعلــن قــرار 
التقســيم، وتألــف الجيــش مــن ثمانيــة أفــواج كان فــوزي 
القاوقجــي قائــد فــوج القادســية، وعمــل فــي قطــاع رام اهلل 
وبــاب الــواد وكان معظــم رجالــه مــن العــراق. وامتــدت 
األفــواج بحســب العــارف علــى طــول المــدن الفلســطينية 

وانضمــت إليهــا الســرايا مــن األردن وحلــب.
العربــي  األداء  ضعــف  عــن  العــارف  ويكشــف 
الدبلوماســي ويــروي تفاصيــل حــول مــا جــرى فــي أروقــة 
األمــم المتحــدة، والتــي جــاء فيهــا أن االجتمــاع للتصويــت 
علــى قــرار التقســيم تأجــل لمــدة أربــع وعشــرين ســاعة، 
ولــم يعــرف كيــف دعــم وطلــب هــذا التأجيــل. كمــا أن 

مندوبــي هاييتــي وليبيريــا والفليبيــن كانــوا قــد أعلنــوا 
ــم  ــه، ث ــوف يعارضون ــم س ــرار انه ــن الق ــاعة م ــل 24 س قب

حــدث تغييــر فــي المواقــف.
ــل  ــوري ممث ــارس الخ ــي كام ف ــاء ف ــا ج ــب م بحس
أنــذاك فــي مجلــس األمــن: »أن هيئــة األمــم  ســوريا 
صوتيــن  بأغلبيــة  التقســيم  مشــروع  أقــرت  المتحــدة 
الــذي  اليــوم  فــي  أشــدها  بلغــت  المعركــة  وأن  اثنيــن، 
ســبق قــرار التقســيم، وأن معظــم الــدول التــي كانــت 
ــات  ــوال تدخــل الوالي ــة نظرهــم، ل ــي وجه ــرب ف ــد الع تؤي
المتحــدة؛ اذ راحــت هــذه تؤثــر علــى مندوبــي الــدول واحــدًا 
فواحــداً، وتضغــط عليهــم ضغطــًا متواصــًا، حتــى أننــي 
ألذكــر أن منــدوب الفيليبيــن بعــد أن وعــد بتأييدنــا اضطــر 
إلــى الهــرب حتــى ال ينقــض وعــده اســتجابة للضغــط 
األميركــي، وأن منــدوب هاييتــي بكــى أمامــي ألن مصالــح 
بــاده مــع أميــركا أقــدس مــن مصالــح العــرب. ولهــذا اضطــر 
إلــى أن ينقــض وعــده«. كمــا يتابــع الخــوري بــأن تريجــف 
لــي، الســكرتير العــام لألمــم المتحــدة كان مســؤواًل إلــى 
حــد كبيــر عــن النكبــة التــي حلــت بالشــعب الفلســطيني، 
إذ أنــه جنــد الموظفيــن الذيــن يعملــون تحــت رئاســته 
للتأثيــر  بيــن األعضــاء  وعددهــم ثاثــة آالف ليندســوا 
عليهــم. وهــذا ال يخــرج عــن الــكام الــذي يؤكــد فيــه 
القاوقجــي أن قضيــة فلســطين قــد أثــارت شــكوك العــرب 

ــرى.   ــوى الكب ــا والق ــي بريطاني ف
القاوقجــي،  يــدون  التقســيم«،  أعلــن  »أخيــراً 
ــداءات  ــول اعت ــة، تتح ــة أتوماتيكي ــأة وبطريق »...وفج
ــية  ــداءات وحش ــى اعت ــن إل ــى البريطانيي ــود عل اليه
وتشــتد  اإلعتــداءات  هــذه   وتــروح  العــرب،  علــى 
ويتســع نطاقهــا بأســاليب مختلفــة، غيــر أنهــا فــي 
مجموعهــا تــدل علــى الحيلــة والغــدر، كمــا تــدل علــى 
الجــد والتنظيــم واإلمعــان المقــرر بالوحشــية«. وأمــا 
ــد  ــي والفلســطيني فق ــب الشــعبي العرب ــى المقل عل
بــدأت الصــدور تغلــي غليانــًا شــديداً، وأخــذ يقــوم 
بتســليحه.  فيهــا  يطالــب  الصاخبــة  بالمظاهــرات 
الكبيــرة  الــرؤوس  فأمطرتــه  يقاتــل!  أن  يريــد  إنــه 
تصريحــات فــي كل مــكان، كأنمــا هــي علــى ســابق 

موعــد واتفــاق.
مــا كان أشــبه اليــوم باألمــس لــوال وجــود »المقاومــة«، 
فاليــوم هنــاك مــن يقــف خلــف الشــعب الفلســطيني 
ويقــول لــه: ».. يمكنكــم فــي الشــدائد أن تراهنــوا علينــا..

وكفى«.
العهد

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ماليزيــا  مملكــة  فــي  البرلمانيــة  االنتخابــات  عُقــدت 
أواخــر األســبوع الماضــي ولكــن نتائــج هــذه االنتخابــات كانــت 
أعلنــت  الســابقة، حيــث  االنتخابــات  نتائــج  عــن  مختلفــة 
النتائــج  بــأن  ماليزيــا  فــي  لانتخابــات  العليــا  المفوضيــة 
االئتــاف  خســارة  أظهــرت  العامــة  لانتخابــات  النهائيــة 
ــم  ــوز زعي ــا وف ــه لماليزي ــن حكم ــود م ــد ســتة عق ــم بع الحاك
ــة،  ــات النيابي ــة فــي هــذه االنتخاب تحالــف المعارضــة باألغلبي
»مهاتيــر محمــد« البالــغ مــن العمــر 92 عامــًا وفــي ســياق 
ــج  ــأن النتائ ــة ب ــات الماليزي ــة االنتخاب ــت مفوضي متصــل أعلن
النهائيــة أظهــرت حصــول »تحالــف األمــل« الــذي يتزعمــه 
»مهاتيــر« علــى 119 مقعــدًا مــن أصــل 222 مقعــدًا فــي البرلمــان، 
بينمــا حصــل االئتــاف الحاكــم الــذي يتزعمــه رئيــس الــوزراء 

»نجيــب عبــد الــرزاق« علــى 79 مقعــداً.
ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا، مــن هــو »مهاتيــر 
محمــد« وكيــف تمّكــن مــن العــودة إلــى الســلطة بعــد غيــاب 

دام 14 ســنة عــن المنــاخ السياســي فــي ماليزيــا؟
مهاتير محمد، األب الروحي لماليزيا

مشــواره  محمــد«  »مهاتيــر  الماليــزي  الزعيــم  بــدأ 
ــة  ــة الماليزي ــات البرلماني ــي االنتخاب ــاز ف ــا ف السياســي بعدم
ــاز بهــا  فــي عــام 1964، حيــث ترشــح فــي تلــك االنتخابــات وف
ــي  ــات ف ــه خســر االنتخاب ــا، إال أن ــد فيه ــي ول ــه الت عــن دائرت
عــام 1969 ووفقــًا للعديــد مــن المصــادر اإلخباريــة فــإن »مهاتيــر 
ــث  ــاة السياســية، حي ــى الحي ــام 1973 إل ــي ع ــاد ف ــد« ع محم
تــم تعيينــه عضــوًا بالمجلــس األعلــى للبرلمــان مــن قبــل 
ــرزاق حســين« وفــي عــام 1974،  ــد ال ــوزراء »عب إدارة رئيــس ال
تــم تعيينــه وزيــرًا للتعليــم وترشــح »مهاتيــر« لمنصــب نائــب 
رئيــس حــزب منظمــة »المايــو« الوطنيــة المتحــدة وفــاز 
بهــذا المنصــب وبعــد فتــرة قصيــرة تــم تعيينــه نائبــًا لرئيــس 
الــوزراء عــام 1978، إلــى أن تولــى رئاســة الــوزراء فــي عــام 1981 
ويذكــر أن »مهاتيــر« قــد تــرك رئاســة وزراء ماليزيــا عــام 2003، 
بعــد أن ظــل فيهــا لمــدة 22 عامــًا منــذ عــام 1981 كرابــع رئيــس 

وزراء لماليزيــا.
لقــد اســتطاع »مهاتيــر« فــي هــذه الفتــرة تحويــل ماليزيــا 
مــن دولــة زراعيــة تقليديــة إلــى دولــة ذات طابــع صناعــي 
وجعلهــا فــي قائمــة الــدول اآلســيوية المتفوقــة اقتصاديــًا ووفقــًا 
لمــا صــرّح بــه العديــد مــن الخبــراء االقتصادييــن فــإن »مهاتيــر 
محمــد« خــال فتــرة حُكمــه الممتــدة طــوال 22 عامــًا، كافــح من 
أجــل حقــوق شــعب المايــو والــدول الناميــة واتبــع السياســات 
ــم  ــرص التعلي ــاح ف ــى ازدهــار االقتصــاد وأت ــي ســاعدت عل الت
ماليزيــا  حصلــت  ولقــد  الماليــزي  الشــعب  أبنــاء  لجميــع 

السياســي  االســتقرار  علــى  الطويلــة  حكمــه  فتــرة  خــال 
الــازم للنمــو االقتصــادي وانتقلــت مــن دولــة فقيــرة إلــى 
إحــدى الــدول المتقدمــة. إن اإلنجــازات العديــدة التــي حققهــا 
»مهاتيــر«، جعلــت منــه أحــد أكثــر الشــخصيات تأثيــرًا فــي 
التاريــخ الماليــزي ولكــن مــع كل هــذه اإلنجــازات التــي حققهــا 
»مهاتيــر« خــال فتــرة حكمــه، إال أنــه أعلــن اعتزالــه تمامــًا مــن 
السياســة فــي عــام 2003 وحتــى أنــه أيضــًا رفــض اقتــراح وزارة 
الرفــاه ليتقلــد منصــب رئيــس الــوزراء فــي الحكومــة المقبلــة 

فــي ذلــك الوقــت.
عودة »مهاتير« إلى السلطة

بعــد  »مهاتيــر محمــد«  الســابق  الــوزراء  رئيــس  عــاد 
تقاعــده الــذي أعلــن عنــه فــي عــام 2003 بعــد حكــم دام 22 عامــًا 
كرئيــس للــوزراء فــي ماليزيــا، ولقــد قــام خــال الفتــرة الســابقة 
بتشــكيل ائتــاف معــارض ينافــس علــى الحكــم فــي ماليزيــا.

كمــا أطــاح فــوزه التاريخــي باالئتــاف الحاكــم الــذي 
ــار  ــذا االنتص ــام 1957، وبه ــتقال ع ــذ االس ــلطة من ــى الس تول
المــدوّي يصبــح »مهاتيــر« البالــغ مــن العمــر 92 عامــًا أكبــر 
زعيــم منتخــب فــي العالــم ولــم يكــن كثيــرون يتوقعــون 
فــوز مهاتيــر فــي مواجهــة االئتــاف الــذي يحكــم ماليزيــا منــذ 

ــود. ــتة عق ــو س ــل نح ــا قب ــن بريطاني ــتقالها ع اس
ولقــد عــاد »مهاتيــر« رســميًا إلــى السياســية بعــد أن 
اســتنكر فــي عــام 2015، فضيحــة شــركة ماليزيــا للتنميــة التــي 
قامــت بالعديــد مــن االختاســات الماليــة والتــي تســببت 
للبــاد  االقتصاديــة  باالســتراتيجية  أزمــة متعلقــة  بحــدوث 
ــه تحــوّل إلــى  ــن »مهاتيــر« فــي عــام 2018، أن ولهــذا فلقــد أعل
المعارضــة وفــي ســنته الثانيــة والتســعين، شــارك مــرة أخــرى 
فــي االنتخابــات البرلمانيــة وفــاز بمنصــب رئيــس الــوزراء 

ــرزاق«. ــد ال ــب عب ــقاط »نجي إلس
يذكــر أن السياســي »أنــور إبراهيــم« العضــو فــي حــزب 
وذلــك  لـ«مهاتيــر«  الســابق  النائــب  كان  الشــعب،  عدالــة 
ــوزراء  ــب لرئيــس ال ــر« مــن منصــب كنائ ــه »مهاتي ــى أقال حت
ــواط واســتغال  ــة الل ــه بالســجن بتهم ــام 1998 وحكــم علي ع
إلــى  تحــوال  حليفــان  و«مهاتيــر«  »أنــور«  وكان  الســلطة 
ــات التــي  عدويــن، لكنهمــا وحــدا صفوفهمــا لخــوض االنتخاب
جــرت أواخــر األســبوع الماضــي والتــي أطاحــت بحكومــة 
ــدوالرات  ــارات ال ــرقة ملي ــم بس ــرزاق« المته ــد ال ــب عب »نجي
مــن صنــدوق اســتثمار حكومــي أسســه وكان يشــرف عليــه.

الفضاء السياسي واألحزاب السياسية في ماليزيا
ــارزان  ــان سياســيان ب ــاك ائتاف ــا الحاضــر، هن ــي وقتن ف
تــم  األول  فاالئتــاف  الماليــزي،  السياســي  المشــهد  فــي 

مراسم نقل السفارة األمريكية إلى القدس غياب 
دولي وحضور عربي من خلف الكواليس

عكــس حجــم حضــور ممثلــي الســفارات المعتمــدة فــي الكيــان اإلســرائيلي لمراســم افتتــاح الســفارة األمريكيــة 
فــي القــدس المحتلــة طبيعــة التأييــد الدولــي لقــرار الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب القاضــي باالعتــراف بالقــدس 
عاصمــة للكيــان، الــذي ضــرب بعــرض الحائــط جميــع األعــراف الدبلوماســية وتناســى دفعــة واحــدة جميــع قــرارات األمــم 
المتحــدة المتعلقــة بالقــدس والقضيــة الفلســطينية فــي مؤشــر جديــد إلــى الدرجــة التــي وصلتهــا العنجهيــة األمريكيــة 

وتحديهــا للمجتمــع الدولــي.
ومــن أصــل 86 بعثــة دبلوماســية موجــودة فــي تــل أبيــب وقفــت 32 دولــة »هامشــية« إلــى جانــب ترامــب وقــراره 
حيــث حضــروا مراســم االحتفــال التــي عقــدت علــى أنغــام رصــاص جنــود االحتــال المتوجّــه إلــى صــدور المدنييــن 
ــة  ــرض إقام ــر المفت ــن غي ــة وم ــدس الشــرقية أرضــًا محتل ــر الق ــة تعتب ــت األســرة الدولي ــا بقي ــزة، بينم ــي غ ــزّل ف الع
ســفارات فــي المدينــة طالمــا لــم يتــم البــتّ بوضعهــا عبــر التفــاوض بيــن الجانبيــن المعنييــن، وهــو مــا عــزّزه أيضــًا 
مشــروع القــرار الــذي عــرض فــي  مجلــس األمــن نهايــة العــام الماضــي والــذي أّكــد رفــض إعــان الرئيــس األمريكــي 
االعتــراف بالقــدس عاصمــة لـــ »إســرائيل«، فنــال موافقــة جميــع الــدول األعضــاء فــي المجلــس، باســتثناء واشــنطن التــي 

اســتخدمت الفيتــو ضــده.
والافــت هنــا فــي هــذه المناســبة حجــم اإلحجــام األوروبــي عــن المشــاركة فــي هــذه المراســم رغــم أننــا تعوّدنــا 

حتــى األمــس القريــب علــى تماهــي سياســة االتحــاد األوروبــي مــع السياســية األمريكيــة.
ــر  ــى دول غي ــة إل ــا، إضاف ــدان االتحــاد األوروبــي شــاركت 4 دول هــي: النمســا، والتشــيك، والمجــر، وروماني مــن بل

ــا. ــا، أوكراني ــا، جورجي ــا، صربي ــا، مقدوني أعضــاء فــي االتحــاد هــي: ألباني
ــوب الســودان،  ــدا، جن ــا، روان ــا، نيجيري ــرون، كيني ــوال، الكامي ــا، أنغ ــة شــاركت كل مــن: إثيوبي ــدول اإلفريقي ومــن ال

ــاج. ــة، ســاحل الع ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــو، جمهوري ــا، الكونغ ــا، زامبي تنزاني
ومــن دول أمريــكا الاتينيــة شــاركت الدومينيــكان، الســلفادور، غواتيمــاال، هنــدوراس، بنمــا، بيــرو، باراغــواي، فيمــا 

اقتصــر حضــور دول آســيا علــى ميانمــار، الفلبيــن، تايانــد، فيتنــام.
قــرار االتحــاد األوروبــي برفــض القــرار األمريكــي القاضــي باالعتــراف بالقــدس عاصمــة للكيــان اإلســرائيلي وعــزوف 
دول االتحــاد األوروبــي عــن المشــاركة فــي تلــك المراســم شــّكل ســابقة يجــب الوقــوف عندهــا خاصــة أن هــذا القــرار 
يأتــي بالتزامــن مــع قــرار أوروبــي مماثــل بخصــوص االتفــاق النــووي، مــا يشــير إلــى أن هنــاك شــبه أجمــاع أوروبــي 

لعــدم مجــاراة ترامــب وقراراتــه المتهــورة.
وقربانــًا الفتتــاح الســفارة األمريكيــة، وكرمــى البنــة ترامــب ايفانــكا، وزوجهــا جاريــد كوشــنير اللــذان كلفــا نفســيهما 
عنــاء الســفر مــن واشــنطن إلــى القــدس لحضــور هــذه المراســم، أقدمــت »إســرائيل« علــى ذبــح 52 فلســطينيًا وطوّبــت 
بدمائهــم جــدران الســفارة عّلهــا تســتطيع أن تدمــغ باللــون األحمــر الحقائــق وتتمكــن مــن تحويــل القــدس أمــام العالــم 

إلــى عاصمــة للدولــة اليهوديــة.
وحدهــا الــدول العربيــة كانــت الغائــب الحاضــر عــن هــذه المراســم، وتجنبــًا »لإلحــراج« ربمــا لــم ترســل الســعودية 
واإلمــارات والبحريــن ممثليهــا إلــى القــدس المحتلــة، لكــن األكيــد أن زعمــاء تلــك الــدول قامــوا بواجبهــم علــى أكمــل وجــه 
واتصلــوا بحلفائهــم األمريكييــن، وحلفائهــم الجــدد فــي »إســرائيل«، وباركــوا لهــم هــذه الخطــوة، فــكل مــا حصــل حتــى اآلن 
تــم بالتشــاور مــع قــادة الــدول العربيــة كمــا أخبرنــا ترامــب ووزارة خارجيتــه، وبينمــا يتســاقط الفلســطينيون تباعــًا علــى 
ــة التســوية  ــدو أن عملي ــودة، يب ــة الع ــي مليوني ــزة المحاصــر ف ــة وقطــاع غ ــن األراضــي المحتل ــِح الســياج الفاصــل بي مذب
والســام قــد دخلــت نفقــًا مظلمــاً، إال فــي القامــوس اإلسرائيلي-األمريكي-الســعودي الــذي يبــدو أن مفهومهــم للســام 

يعنــي استســام الفلســطينيين وقبولهــم بخريطــة التســوية األمريكيــة الجديــدة أو مــا بــات يعــرف بصفقــة القــرن.
وعلــى عكــس المواقــف العربيــة المعلنــة رفضــًا لقــرار ترامــب، صــدرت مواقــف وخطــوات تطبيــع عربيــة أظهــرت أن 
الضجيــج الــذي صــدر عــن عواصــم بعــض الــدول الخليجيــة، التــي تشــكل رأس الحربــة فــي مشــروع التطبيــع المجانــي، 
ال يمــت بصلــة إلــى األفعــال علــى األرض، والتــي بشّــرت بـ«عصــر جديــد مــن العاقــات غيــر المســبوقة بيــن العالــم 
العربــي وإســرائيل« كمــا وصفهــا نتنياهــو نفســه فــي تصريــح لــه قبــل أشــهر قليلــة، دفعــت المراقبيــن العتبارهــا تشــّكل 
أخطــر موجــة تطبيــع مــع الكيــان اإلســرائيلي كونهــا تأتــي فــي ظــل تســارع الخطــا األمريكيــة لتمريــر صفقــة القــرن، وفــي 

أوج االحتجاجــات الفلســطينية علــى قــرار نقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس.
ــاء  ــاء لق ــا أثن ــى به ــذي أدل ــن ســلمان ال ــد ب ــد الســعودي محم ــي العه ــت تصريحــات ول ــف كان ــذه المواق ــرز ه أب
ســرّي جمعــه مــع ممثلــي منظمــات يهوديــة أمريكيــة خــال زيارتــه ألمريــكا نهايــة مــارس/آذار الماضــي هاجــم فيهــا 
ــة،  ــى »حــق »اليهــود بإقامــة وطنهــم فــي فلســطين المحتل ــادة الفلســطينية ورئيســها محمــود عبــاس، وشــدد عل القي
وعلــى نفــس الخطــا ســارت كل مــن البحريــن واإلمــارات فرغــم رفضهمــا علنــًا لقــرار ترامــب أرســلت الدولتــان وفــودًا 
للتطبيــع مــع »إســرائيل« ضمــن احتفاالتهــا بالذكــرى الســبعين لقيــام الكيــان الغاصــب، حيــث شــارك درّاجــون إماراتيــون 
وبحرينيــون فــي ســباق نّظــم بالقــدس المحتلــة ضمــن فعاليــات »ســبعينية قيــام إســرائيل«، وقبلهــا أرســلت البحريــن 
ــل  ــرار ترامــب نق ــى ق ــي أوج موجــة الغضــب الفلســطينية احتجاجــًا عل ــة ف ــي شــوارع القــدس المحتل ــداً تجــوّل ف وف
ــده  ــه وتأيي ــن دعم ــرب ع ــبة ليع ــة أي مناس ــة البحريني ــر الخارجي ــوّت وزي ــم يف ــدس، ول ــى الق ــة إل ــفارة األمريكي الس

ــان اإلســرائيلي. للكي
ومــع الذكــرى الســبعين للنكبــة الفلســطينية يعيــش الفلســطينيون حلقــة جديــدة مــن مسلســل نكبتهــم ولكــن 
هــذه المــرة بتوقيــع ترامــب وبمباركــة عربيــة، لكــن الدمــاء التــي ســقطت أمــس علــى مذبــح الســياج فــي قطــاع غــزة 

أكــدت لنــا المقولــة الفلســطينية الشــهيرة »ال يمــوت حــق وراءه مطالــب«.
الوقت

بين النكبة والعودة.. مقاومة تحفظ إرادة القتال

عودة »مهاتير« إلى السلطة.. تخلق تسونامي سياسي جديد في ماليزيا
بقيــادة  األمــل«  تشــكيله حديثــًا تحــت مســمى »تحالــف 
البرلمانيــة  االنتخابــات  فــي  فــاز  والــذي  »مهاتيــر محمــد« 
التــي عقــدت أواخــر األســبوع الماضــي واالئتــاف الثانــي 
هــو الحــزب الحاكــم المســمى بـ«منظمــة المايــو الوطنيــة« 
والــذي خســر فــي تلــك االنتخابــات بعــد مكوثــه 60 عامــًا فــي 

الســلطة.
مثــل  أخــرى  ماليزيــة  سياســية  أحــزاب  وهنــاك 
حــزب »الشــعب« وحــزب »العمــل الديمقراطــي« وحــزب 

الوطنــي«،  »االعتمــاد  وحــزب  الماليــزي  »المحافظيــن« 
تقــف جنبــًا إلــى جنــب مــع حــزب »مهاتيــر« الــذي ينافــس 
أيضــًا  الماليــزي.  الوطنيــة«  المايــو  »منظمــة  ائتــاف 
يوجــد فــي المشــهد السياســي الماليــزي، أحــزاب أخــرى 
ــزي  ــامي المالي ــزب اإلس ــة« والح ــة الوطني ــل »الجبه مث
الصينيــة  الرابطــة  وحــزب  الماليــزي  »العدالــة«  وحــزب 
ــة  ــي المئ ــن 3 و13 ف ــا بي ــك كل منه ــي تمتل ــة، الت الماليزي

الوقتمــن المقاعــد البرلمانيــة الماليزيــة.

نشــرت صحيفــة »الغارديــان« مقــاال لكبيــر مراســليها 
ســابقا جوناثــان ســتيل، يقــول فيــه إن افتقــار الرئيــس 
العنــف،  إثــارة  إلــى  أدى  الصــراع  فهــم  إلــى  األمريكــي 

والتخلــص مــن أي فرصــة للســام.
غضــب  »تخيــل  بالقــول:  مقالــه  ســتيل  ويبــدأ 
ــي  ــون 51 إســرائيليا ف ــل إرهابي ــو قت ــة ل ــات الغربي الحكوم
ــق األمــر  ــوم واحــد فــي شــوارع تــل أبيــب، وعندمــا يتعل ي
بقتــل الجيــش اإلســرائيلي يــوم االثنيــن علــى أبــواب غزة، 
فــإن الصمــت مــن وزراء الحكومــات الغربيــة مصــم لــآذان، 
بــل أســوأ مــن هــذا أن هنــاك مــن حــاول تبريــر القتــل علــى 

ــاع عــن النفــس«. ــه وســيلة للدف أن
»زعم مثير للضحك«

ويعلــق الكاتــب قائــا إن »الحكومــة اإلســرائيلية تقول 
إن الحشــود المكونــة مــن الشــباب قرب الســياج الحدودي 
تعــد تهديــدا قاتــا لإلســرائيليين المســالمين، وهــو زعــم 
مثيــر للضحــك، ويخــدم المصلحــة، فحتــى لــو اســتطاع 
محتــج أو اثنــان اختــراق الســياج، فإنهمــا لــن يذهبــا إلــى 
أي مــكان ســوى لمواجهــة الجيــش اإلســرائيلي، الــذي 
ــطيني ال  ــا، فالمتســلل الفلس ــيقوم بســهولة باعتقالهم س
حلفــاء لــه داخــل إســرائيل، وال توجــد وســيلة نقــل لتأخــذه 
ــه ليــس مســلحا  ــى أن ــة إل للتجمعــات الســكانية، باإلضاف
للدفــاع عــن نفســه، وكمــا تظهــر لقطــات الفيديــو فــإن 
المتظاهريــن ال يلبســون أحزمــة ناســفة، وال يحملــون 
ســاحا، وكل مــا يقومــون بــه بيــن الفتــرة واألخــرى هــي 
إلقــاء الحجــارة، وهــي الســاح الوحيــد المتوفــر لديهــم«.
ويجــد ســتيل فــي مقالــه، الــذي ترجمتــه »عربــي21«، 
أنــه »فــي حــاالت كهــذه، فــإن إجــراءات الشــرطة مــن 

االعتقــال والحجــز هــي الطريقــة العاديــة المناســبة، وبــدال 
ــوا الرصــاص  ــإن القناصــة اإلســرائيليين أطلق ــك، ف مــن ذل
الحــي علــى المحتجيــن، وجرحــوا اآلالف فــي أرجلهــم، 

وقتلــوا العشــرات«.
ــة  ــه »رغــم االحتجاجــات الدولي ــب بأن ويســتدرك الكات
مــن جماعــات حقــوق اإلنســان ومنظمــات حقوقية إســرائيلية 
شــجاعة، فــا يبــدو أن قــادة الجيــش اإلســرائيلي أعطــوا 
الجنــود قواعــد جديــدة لاشــتباك، والتوتــر ال يــزال عاليــا 
مــع الجنــازات التــي تمــت للضحايــا، والســبب الرئيســي 
لاحتجاجــات هــو البــؤس واليــأس الــذي تســببت بــه 11 
ــا لهــم  ــى أهــل غــزة؛ عقاب ــروض عل ــا مــن الحصــار المف عام

ــام 2006«. ــاس ع ــة حم ــى انتخــاب حرك عل
مصــر تتحمــل جــزءا مــن المســؤولية عــن العقــاب 

الجماعــي الــذي مــورس علــى الغزييــن
ويقــول ســتيل إن »مصــر تتحمــل جــزءا مــن المســؤولية 
الغزييــن،  علــى  مــورس  الــذي  الجماعــي  العقــاب  عــن 
رواتــب  دفــع  رفضــت  التــي  الوطنيــة،  الســلطة  وكذلــك 
موظفــي الخدمــة المدنيــة فــي القطــاع، لكــن إســرائيل هــي 
ــدأت  ــي ب ــي الت ــوم، فه ــن الل ــر م ــزء األكب ــل الج ــن تتحم م
االســتجابة  ورفضــت  تخفيفــه،  مــرارا  ورفضــت  بالحصــار، 
لعــرض حركــة حمــاس االتفــاق علــى هدنــة إلنهــاء الحصــار، 
والنتيجــة كانــت فقــدان األمــل الــذي شــجع الفلســطينيين 

للمخاطــرة بحياتهــم قــرب الســياج الحــدودي«.
علــى  شــجعت  حمــاس  »حركــة  أن  الكاتــب  ويؤكــد 
إســرائيل  عنــاد  عــن  الكشــف  أجــل  مــن  التظاهــرات 
ووحشــيتها، لكــن اختصــار المتظاهريــن بأنهــم روبوتــات فــي 
يــد حركــة حمــاس الســتخدامهم )دروعــا بشــرية(، بحســب 

وصــف مســؤول إســرائيلي، هــو تجاهــل لإلحبــاط الحقيقــي 
والمعانــاة التــي يشــعر بهــا الكثيــر مــن الغزييــن«.

وراء  الثانــي  »الســبب  أن  إلــى  ســتيل  ويشــير 
الفلســطينيون  يقــوم  حيــث  التاريــخ،  هــو  التظاهــرات 
بإرســال رســالة تذكــر العالــم بــأن نشــوء »دويلة« إســرائيل 
قبــل 70 عامــا، رافقتــه عمليــات تطهيــر عرقــي لعشــرات 
مطالبهــم  تجاهــل  وتــم  الفلســطينيين،  مــن  اآلالف 
الفلســطينيون  ويحــاول  ولعقــود،  العــودة  أو  بالتعويــض 

اإلبقــاء علــى الحلــم كمــا هــو«.
ويلفــت الكاتــب إلــى أنــه »فــي الوقــت الــذي يصــوب 
فيــه اإلســرائيليون علــى المحتجيــن بدقــة، فــإن الرئيــس 
األمريكــي دونالــد ترامــب يقــوم بالضــرب علــى الخاصــرة، 
بقــراره  مرتبطــة  تكــن  لــم  وإن  األســبوع،  هــذا  فمذبحــة 
االســتفزازي نقــل الســفارة إلــى القــدس، واعترافــه بهــا عاصمة 
ــاط والغضــب،  ــة، لكــن التحــرك أضــاف لإلحب ــة اليهودي للدول
المتعلقــة  السياســات  ظلــت  الســابقة  اإلدارات  ظــل  ففــي 
بمامــح النــزاع اإلســرائيلي الفلســطيني كلهــا موجهــة لصالــح 
إســرائيل، وقلــة مــن الفلســطينيين ظنــت، وبســذاجة، أن 
ــم  ــاول الرؤســاء كله ــك ح ــع ذل ــه، وم ــراب نزي ــي ع ــكا ه أمري
التــي  سياســية،  تســويات  عــن  والبحــث  العنــف،  ضبــط 
كل  فــي  واضــح  وهــذا  محبــذة،  إســرائيل شــروطا  أعطــت 

مامــح حــل الدولتيــن المطــروح علــى الطاولــة«.
ترامب اليهتم كثيرا بفهم المقترحات الحالية للسام

ويــرى ســتيل أن »ترامــب مختلــف عــن بقية الرؤســاء 
الســابقين، وهــو ال يهتــم كثيــرا بفهــم المقترحــات الحاليــة 
ــرار  ــخ، فق ــى التاري ــاوة عل ــطينيين، ع ــع الفلس ــام م للس
نقــل الســفارة إلــى القــدس فــي اليــوم الــذي تحتفــل فيــه 

إســرائيل بذكــرى 70 عامــا علــى والدتهــا، وفــي الوقــت 
الــذي أحيــا فيــه الفلســطينيون ذكــرى نكبتهــم، يظهــر 
المبــاالة بأحاسيســهم فــي أفضــل الحــاالت، وفــي أســوأها 
ــكا  ــأن أمري كان اســتفزازا يحمــل رســالة للفلســطينيين ب
متحيــزة، لكــن ترامــب لديــه طريقتــه، وهــو يجمــع مــا بيــن 
الجهــل والغطرســة، وهــي عامــة للكثيريــن ممــن حلمــوا 

فــي الوصــول إلــى البيــت األبيــض«. 
فشل ترامب في شرح سبب تمزيقه االتفاقية النووية

وينــوه الكاتــب إلــى أن »ترامــب اتخــذ القــرار فــي 
ورفــض  العواقــب،  فــي  التفكيــر  دون  النوويــة  االتفاقيــة 
االتفاقيــة  علــى  تفاوضــوا  الذيــن  لحلفائــه،  االســتماع 
لســنوات طويلــة مــع اإليرانييــن، وقــرر أيضــا تجاهــل نتائــج 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، التــي قالــت إن إيــران لــم 
تخــرق شــروط االتفاقيــة، وفشــل ترامــب فــي شــرح ســبب 
تمزيقــه االتفاقيــة، وبــأن ذلــك أفضــل مــن الحصــول علــى 

ــل«. ــر كام ــاق غي اتف
الشــرق  فــي  قضيتيــن  »هنــاك  بــأن  ســتيل  ويفيــد 
ــة  ــن إســرائيل والفلســطينيين، واالتفاقي ــر بي األوســط؛ التوت
النوويــة، تحتاجــان إلــى تحليــل جيــد يأخــذ فــي عيــن االعتبار 
لهمــا،  ناضــج  وفهــم  طــرف،  لــكل  والطموحــات  المظالــم 
والمؤســف أن ترامــب ال يملــك أيــا مــن هــذه الخــواص«. 
ويختــم الكاتــب مقالــه بالقــول إن »نرامــب فشــل 
الخبــراء مــن بــاده والشــرق األوســط،  فــي استشــارة 
بــأن المضــي وراء مطالــب الحكومــة اإلســرائيلية، التــي 
ــد  ــرص الســام، ويعتق تخضــع للمســتوطنين، ســيقتل ف
ترامــب أن بإمكانــه القــول للفلســطيينيين: )أنتــم عزلتــم(، 

وســيخرجون بخنــوع«.

الغارديان: ترامب اتخذ القرار في االتفاقية النووية دون التفكير في العواقب
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