
الضّم بين رهانات نتنياهو ونصيحة دينيس روس
رامز مصطفى

علــى مســافة أيــام مــن قــرار ضــمّ أراضّ فــي الضفــة الغربيــة وغــور األردن، ال يــزال رئيــس حكومــة 
مــا تســمّى بـــ »الوحــدة« فــي كيــان االحتــال بنياميــن نتنياهــو، عنــد إصــراره فــي تنفيــذ عمليــات 
الضــمّ علــى الرغــم مــن كل األصــوات والمواقــف المُهــددة والشــاجبة والمُحــّذرة مــن تلــك الخطــوة، 
حتــى مــن قيــادات أمنيــة وعســكرية وحتــى حزبيــة مــن داخــل الكيــان، والواليــات المتحــدة األميركيــة، 
ــان وأطماعــه التوســعيّة،  ــم السياســية لمصلحــة الكي ــة حياته ــوا طيل ــن عمل ــن والذي ومــن المُقرّبي

علــى حســاب الحقــوق الفلســطينيّة.
تعنُّــت نتنياهــو فــي تنفيــذ قــرار الضــمّ ســواء كان علــى مراحــل أو بالتدريــج، يســتند فــي رهانــه 
ــدّى  ــن تتع ــال ل ــى أّن ردود األفع ــي حســبانه، عل ــو ف ــا نتنياه ــي يضعه ــع الت ــن الوقائ ــة م ــى جمل عل
بيانــات الشــجب واالســتنكار، مــن دون اتخــاذ أيــة خطــوات عمليــة فــي مواجهــة قــرار الضــمّ إذا مــا 
نّفــذ بالجملــة أو خطــوة خطــوة. فنتنياهــو يجــد وفــق تلــك الوقائــع أنهــا الفرصــة التاريخيّــة التــي لــن 
تتكــرّر إذا مــا تــردّد أو تراجــع. وقدوتــه فــي ذلــك دافيــد بــن غوريــون، الــذي يُعتبــر مؤسّــس الكيــان 
الصهيونــي علــى أرض فلســطين فــي العــام 1948، وأول شــخصية صهيونيــة توقــع علــى مــا أســموها 
بـــ »وثيقــة االســتقال«، وقائــد حربهــا بوصفــه رئيــس الــوزراء والدفــاع، فــي مواجهــة الجيــوش العربيــة 

التــي دخلــت فلســطين بهــدف تحريرهــا.
ومنطــق نتنياهــو فــي اإلصــرار علــى تنفيــذ قــراره أّن بــن غوريــون، ورغــم كّل التحذيــرات 
ومحــاوالت منعــه مــن إعــان »وثيقــة االســتقال«، إاّل أنــه لــم يأخــذ بــكّل تلــك التحذيــرات ومضــى في 
قــراره، ألنــه وحســب نتنياهــو، أّن بــن غوريــون لــو لــم يفعــل ذلــك ألصبــح حلــم الحركــة الصهيونيــة في 

إقامــة وطــن قومــي 
أرض  علــى  يهــودي 
فلســطين، فــي خبــر 
فحــوى  وهــذا  كان. 
دار  الــذي  الحــوار 
اليهــودي  بيــن 
ــس  ــي ديني الصهيون
وبنياميــن  روس 
خــال  نتنياهــو، 
مفاوضــات مــا عُــِرف 
»بروتوكــول  بـــ 

الخليــل«. عندمــا أبلــغ األخيــر دينيــس روس، وهــو المســاعد الخــاص الســابق للرئيــس بــاراك أوبامــا، 
وهــو مؤلــف مشــارك لكتــاب »كــن قويــًا وشــجاعًا: كيــف شــّكل أهــمّ قــادة إســرائيل مصيرهــا«، أنــه 

غوريــون. بــن  فعلــه  مــا  ســيفعل 
فــي الســياق ذاتــه دينيــس روس أرســل فــي منتصــف أيــار الماضــي لنتنياهــو مُحــذِرًا »أنصحــك 
بعــدم ضــمّ الضفــة إلســرائيل«، قائــًا: »أعتقــد أّن كافــة عمليــات الضــمّ األحاديــة الجانــب هــي 
ــن  ــرق بي ــّل الف ــى األق ــدرك عل ــا. وأْن يُ ــام به ــن القي ــوزراء ع ــس ال ــع رئي ــي أْن يمتن ــل ف ــأ ونأم خط
ضــمّ مناطــق الكتــل االســتيطانية المحــدّدة مقابــل ضــمّ كافــة المســتوطنات، وكذلــك غــور األردن. 
ــح  ــار الثانــي أن تصب ــن، فــي حيــن ســيحتّم الخي ــاب أمــام حــّل الدولتي ــق الب ــن يغل ــار األول ل فالخي
ــر هويتهــا بشــكل جوهــريّ، ونأمــل فــي أْن يســتخلص رئيــس  إســرائيل دولــة ثنائيــة القوميــة تغيّ
ــر، ذلــك الــذي يضمــن اســتمرار الطابــع  ــرًا بالتقدي ــًا جدي ــار إرث ــرًة مــن أبــرز أســافه ويخت ــوزراء عب ال
اليهــودي والديمقراطــي إلســرائيل ألجيــال قادمــة«. كام روس ليــس مــردّه الحفــاظ علــى مســارات 
التســوية ومتطلباتهــا واســتحقاقاتها وحمايتهــا مــن االنهيــار، بقــدر مــا هــو خــوف علــى مســتقبل الكيــان 

واســتمرار طابعــه اليهــوديّ.
وفي ما يستند إليه نتنياهو من وقائع على ردود الفعل التهويلية واإلنشائية:

1 ـ عندمــا ُأحــِرق المســجد األقصــى فــي 21 آب مــن العــام 1969، قالــت غولــدا مائيــر: »لــم أنــم طــوال 
ــا أشــرقت  ــة مــن أن يدخــل العــرب إســرائيل أفواجــًا مــن كّل مــكان، ولكــن عندم ــل، كنــت خائف اللي

شــمس اليــوم التالــي علمــت أّن باســتطاعتنا أن نفعــل أيّ شــيء نريــده. نحــن أمــام أمــة نائمــة«.
2 ـ قطــاع غــزة تعــرّض لثاثــة حــروب عدوانيــة تســبّبت بدمــار كبيــر، وســقوط اآلالف مــن 
الشــهداء والجرحــى. وهــو ال يــزال يتعــرّض العتــداءات متواصلــة مــع حصــار خانــق منــذ مــا يزيــد علــى 
عشــر ســنوات، وليــس هنــاك مــن رادع عربــي رســمي لتلــك الجرائــم الصهيونيــة ليــس علــى القطــاع 

وحــده، إنمــا فــي الضفــة الغربيــة، بــل كان هنــاك مــن يُحــرّض علــى اســتمرار العــدوان.
3 ـ فــي كانــون الثانــي 2017، الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، يعتــرف بالقــدس الموحّــدة 
عاصمــة لكيــان االحتــال، وينقــل ســفارة بــاده إليهــا. وفــي آذار 2019، الرئيــس ترامــب أيضــًا يعتــرف 
بســيادة كيــان االحتــال الصهيونــي علــى الجــوالن الســوري. وفــي الحالتيــن لــم تُحــرّك أيٌّ مــن 
الــدول العربيــة ســاكنًا، ســوى الشــجب واالســتنكار ليــس إاًل. بــل تتــمّ مكافــأة الكيــان بمزيــد مــن 

ــع معــه. ــات التطبي ــواب أمــام عاق تشــريع األب
4 ـ يعتبــر نتنياهــو تهديــدات رئيــس الســلطة الســيد محمــود عبــاس، بوقــف أشــكال التعــاون بمــا 
فيهــا األمنيــة، مجــرد تهديــدات جوفــاء، مــن خلفيــة أن الكيــان ومــن خــال التنســيق األمنــي إنمــا يوّفــر 
الحمايــة للســلطة ورئيســها مــن حركــة حمــاس. وبالتالــي يعتقــد أيّ نتنياهــو، أّن رئيــس الســلطة 

وأركانــه، ليســا فــي وارد حــّل الســلطة.
لعــّل نتنياهــو مُحــقّ باالســتناد لتلــك الوقائــع، ولكــن لــم يضــع فــي حســاباته أّن تلــك الوقائــع 
قــد ال تصلــح فــي زماننــا رغــمّ ســوئه، وقــد يفتــح الحســاب دفعــة واحــدة وبأثــٍر رجعــي ولعقــود طويلــة. 
خصوصــًا أّن دينيــس روس قــد بيّــن لنتنياهــو مجموعــة مــن المخاطــر، وإلــى مــا ســتؤول إليــه 
األوضــاع فــي حــال تنفيــذه خطــوة الضــمّ. وأشــار عليــه أن يُقصــر نطــاق عمليــة الضــمّ فقــط علــى 
مناطــق الكتــل االســتيطانية التــي يُرجَّــح أن تكــون جــزءًا مــن الكيــان فــي أي عمليــة تســوية ســلمية 
واقعيــة، ويســتطيع إعانــه أنــه يقــوم بذلــك إلعطــاء الفلســطينيين فرصــًة للتفــاوض قبــل اتّخــاذ أي 
خطــوات إضافيــة، بحســب قــول روس. مضافــًا لذلــك علــى نتنياهــو أن يأخــذ تهديــدات قــوى المقاومــة 
ــذا  ــردّ. وبه ــتلزم ال ــي يس ــل عدوان ــي عم ــمّ ه ــة الض ــأّن عملي ــدّ، ب ــل الج ــى محم ــطينية عل الفلس
المعنــى عليــه أن يُســقط رهانــه، أّن مــا غــزة يعنــي غــزة، ومــا فــي الضفــة يعنــي الضفــة، مــن خلفيّــة 

أّن االنقســام ال يــزال ســيد المشــهد بيــن حمــاس وفتــح.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

كان يبــدو خــال مســار األزمــة الليبيــة الطويلــة، أن 
األميركييــن ابتعــدوا عنهــا، علــى األقــل بعــد مســاهمتهم 
ــي،  ــاد الرئيــس الســابق معمــر القذاف ــي إبع الرئيســة ف
عبــر اســتصدار قــرار مــن مجلــس االمــن فــي 18 مــارس 
مــن العــام 2011 تحــت رقــم 1973، والــذي قضــى بفــرض 
منطقــة حظــر جــوي فــوق ليبيــا واتخــاذ كافــة االجــراءات 

لحمايــة  الضروريــة 
ــرة  ــارة األخي ــن. والعب المدنيي
كانــت كافيــة لتنفيــذ عمــل 
الــى  أدى  غربــي  عســكري 
القذافــي  الرئيــس  اســقاط 
وخلــق  بقتلــه،  والتســبب 
وعســكرية  سياســية  أزمــة 
وامنيــة واقتصاديــة، ضربــت 

ليبيــا ومــا زالــت.
تبيــن  الواقــع،  فــي 
غيــر  واشــنطن  أن  مؤخــرًا 

ــي  ــا ف ــا حاليً ــية وصخبً ــر حساس ــف األكث ــن المل ــدة ع بعي
الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، ولــو كانــت تدخاتهــا 
غيــر مكشــوفة ومغطــاة بمواقــف مــن دول أخــرى فاعلــة فــي 
ــزة عــن  ــا، المتماي ــا ايضً ــا مثــا، وربمــا ايطالي ــف، كتركي المل
والمبــادرة  االوروبــي وروســيا.  االتحــاد  اغلــب دول  موقــف 
االميركيــة األخيــرة حــول الملــف، اعــادت الــى أذهــان أغلــب 
المتابعيــن، أن واشــنطن لــم ولــن تتخلــى عــن أي ملــف 
يحمــل فــي طياتــه فوضــى وتوتــرا وانقســامات، واألهــم، أن 
رائحــة النفــط والغــاز فــي هــذا الملــف قويــة جــدًا، ومنتشــرة 
تركيــا  والــى  افريقيــا  شــمال  دول  أغلــب  الــى  ومتمــددة 

المتوســط. وشــمال  شــرق  وســواحل 

ــان  ــة وفــي لبن  مــا زالــت بعــض النخــب العربي
تعتقــد أّن الواليــات المتحــدة قــدر مفــروض علــى 
ــي  ــا ف ــد العلي ــه الي ــي ل ــان الصهيون ــم وأّن الكي العال
الواليــات المتحــدة عبــر نفــوذ اللوبــي الصهيونــي 
الــذي يطيــح بــكّل مــن يقــف ضــدّ الكيــان. وضحايــا 
اللوبــي الصهيونــي فــي الفضــاء السياســي الرســمي 
كان  اإلعامــي  والفضــاء  الجامعــي  الفضــاء  وفــي 

ــى اآلن. ــم. حت ــل به ــرب المث ــراً يُض ــم كبي عدده
التــي  التحــوّالت  بدّقــة  يتتبّــع  مــن  لكــن 
تحصــل فــي المجتمــع األميركــي وفــي السياســة 
بــكّل وضــوح  يــرى  اإلعــام  وفــي  الجامعــة  وفــي 
ــذ  ــوذ من ــك النف ــل ذل ــى ترهّ ــير إل ــًا يش ــًا بياني خط
نهايــة واليــة بــوش االبــن. فالمغامــرة األميركيــة غيــر 
المحســوبة )نعــم( فــي احتالهــا للعــراق ال لســبب 
القومــي  األمــن  أو  األميركيــة،  كالمصلحــة  وجيــه 
العالمــي،  الســام  علــى  الحــرص  وال  األميركــي، 
فهــذه المغامــرة المكلفــة بشــرياً، واقتصاديــًا، وقبــل 
ــان  ــًا كانــت لمصلحــة الكي ــًا وأخاقي ــك معنوي كّل ذل
أواًل وأخيــراً. فسياســة المحافظيــن الجــدد كانــت ومــا 
زالــت سياســة صهيونيــة فقــط ال غيــر تلبــس لبــاس 
المصلحــة األميركيــة. لكــن انكشــافهم كان ملحوظــًا 
ــون  وإْن حالفهــم فــي واليتــي بــاراك أوبامــا المتدخّل
ــًا حيــث  ــر تدريجي ــدأ المشــهد يتغيّ ــون. فب الليبرالي
ــو صهيونــي« فــي  ــف االنجل ــارات كـــ »الحل نــرى عب
مواقــع الكترونيــة محافظــة كموقــع »اونــز ريفيــو« 

ــس الحصــر. ــال ولي ــى ســبيل المث عل
نتائــج الحــرب علــى العــراق مــن جهــة وانتشــار 
ــكار  وســائل التواصــل اإلعامــي التــي تجــاوزت احت
يقــوده  والــذي  المهيمــن  باإلعــام  المعلومــات 
اللوبــي الصهيونــي مــن جهــة أخــرى ســاهما فــي 
كشــفا  كمــا  الصهيونــي  الكيــان  انتهــاكات  فضــح 
ــح  ــق مصال ــان وعجــزه عــن تحقي ــف الكي أيضــًا ضع
الواليــات المتحــدة. فحــرب تمــوز 2006 التــي يحيــي 
لبنــان ذكراهــا الرابعــة عشــر قريبــًا كانــت نقطــة 
تحــوّل فــي الوعــي األميركــي حــول »األســطورة 
فالوعــي  يُقهــر.  ال  الــذي  والجيــش  الصهيونيــة« 
ــى  ــذ الخاســر وينظــر إل ــي األميركــي ال يحبّ الباطن
القــوّة بعيــن اإلعجــاب وإْن لــم يقــدر علــى التعبيــر 

ــح. ــكل صري ــك بش ــن ذل ع
الســنوات  خــال  مُنــي  الصهيونــي  واللوبــي 
الفضــاء  فــي  الهزائــم  مــن  بسلســلة  الماضيــة 
السياســي والجامعــي واإلعامــي. فعلــى الصعيــد 
الصهيونــي  اللوبــي  رهانــات  كانــت  السياســي 
خاســرة خــال االنتخابــات الرئاســية ســنة 2008 و2012 
ــا  ــاراك أوبام ــم يدعــم ب ــي ل ــي الصهيون و2016. فاللوب
فــي انتخابــات 2008 بــل دعــم منافســه جــون ماكيــن، 
ــل نتنياهــو بشــكل ســافر  وفــي انتخابــات 2012 تدخّ
ومعــه اللوبــي فــي االنتخابــات ودعــم ميتــش رومني 
ضــدّ بــاراك أوبامــا، وفــي انتخابــات 2016 دعــم بشــكل 
ســافر هيــاري كلنتــون. واللوبــي الصهيونــي فــي 

تدخل اميركي طارىء في الملف الليبي.. األهداف واألبعاد
شارل ابي نادر

ــد  ــن قائ ــرًا ع ــدرت مؤخ ــي ص ــة والت ــادرة األميركي  المب
ــا الظاهــرة،  ــوم( ونواته ــا )افريك القــوات االميركيــة فــي افريقي
دعــوة الطرفيــن االساســيين المتقاتليــن فــي ليبيــا، قائــد 
الجيــش الوطنــى خليفــة حفتــر، ورئيــس حكومــة الوفــاق 
ــا  ــة، عنوانه ــة اميركي ــات مباشــرة برعاي ــز الســراج، لمباحث فاي
جميــع  حــل  واألهــم،  سياســية،  تســوية  الــى  التوصــل 

الميليشــيات فــي ليبيــا.
بدايــة، وفــي تشــريح بســيط ألحــد عناويــن المبــادرة 
ــر واضحــة  ــة، يمكــن ماحظــة نقطــة مشــبوهة وغي األميركي
ــا،  ــا عمليً ــن حّله ــث ال يمك ــيات، حي ــل الميليش ــد ح ــن بن م
ويســتدعي حكمــا هــذا "الحــل"، تســليم أســلحتها، وذلــك 
قبــل االنتهــاء مــن االتفــاق السياســي والمفاوضــات وتكويــن 
أســلحة  تتســلم  واحــدة  رســمية  سياســية  مرجعيــة 
الميليشــيات وتديــر عمليــة حلهــا، وادخالهــا فــي الجيــش 

الموحــد أو عــدم ادخالهــا.
ــي  ــا ف ــة، أم ــادرة األميركي ــن المب ــر م ــة الظاه ــذا لناحي ه
العمــق وحيــث أشــارت الــى ذلــك عــدة وســائل اعاميــة، 

ــة  ــد برعاي ــاع  عُقِ ــن أن االجتم ــة، وخاصــة ع ــة واقليمي غربي
قائــد عســكري اميركــي وليــس برعايــة ديبلوماســي اميركــي، 
ــف وحــدات حكومــة  فقــد تطــرق الطرفــان الــى اشــكالية توّق
الوفــاق علــى خــط ســرت - الجفــرة، بعــد التصريــح الحاســم 
للرئيــس المصــري باعتبــاره خطــا احمــر، وِبــأن تجــاوزه يهــدد 
الوحــدات  تدخــل  وسيســتدعي  المصــري  القومــي  االمــن 
المصريــة مباشــرة. والحســاس فــي الموضــوع ايضًــا، والــذي 
قائــد  عبــر  عاجــًا  أميركيًــا  تدخــًا  اســتدعى  يبــدو  كمــا 
ــا  ــور ايضً ــط المذك ــاوز الخ ــروا تج ــروس اعتب ــوم، أن ال افريك
ممنوعًــا، وعمليًــا كانــوا قــد تدخلــوا ببعــض االســتهدافات 
ــدم  ــت تتق ــي كان ــراج الت ــدات الس ــد وح ــة ض ــلحة نوعي بأس
بنجــاح، األمــر الــذي نفــوه طبعــا، ولكــن أغلــب المعطيــات 

ــك. ــد بذل تفي
األهميــة  مــن  يحمــل  الجفــرة،   – ســرت  خــط   
االســتراتيجية الكثيــر، وتجــاوزه يعنــي وصــول وحــدات الوفــاق، 
والمدعومــة بشراســة مــن االتــراك ومــن مجموعــات مســلحة 
ســورية، ارهابيــة وغيرهــا، الــى تخــوم الهــال النفطــي الليبــي، 
بيــن الزويتينــة غــرب بنغــازي وبيــن الســدرة شــرق ســرت، 
مــرورا بــراس النــوف وبالبريقــة، وبأغلــب مصافــي النفــط 
الليبيــة التــي تحضــن مــع الموانــىء المذكــورة 80 بالمئــة مــن 
النفــط الليبــي، األمــر الــذي يعطــي مــن يســيطر عليــه )الهــال 
النفطــي( امتيــازات ومكاســب سياســية ضخمــة، مــع التســوية 

ــو ســلكت أو مــن دونهــا. السياســية ل
 مــن هنــا، كان التحــرك االميركــي العاجــل، والــذي كمــا 
يبــدو، حــاول التغطيــة ومســابقة التحــرك الدولــي اآلخــر الــذي 
عمــل علــى تثبيــت تقــدم الوفــاق شــرًقا، والمتمثــل بالروســي 
ــا مــن الســعودية ومــن االمــارات  والفرنســي، والمدعــوم طبعً
ومــن مصــر، حيــث تشــكل هــذه الــدول الخمــس األخيــرة، 

دعامــة اللــواء حفتــر ورافعتــه فــي هــذه المواجهــة.
هنــا، دخــل األميركيــون عبــر مبادرتهــم هــذه علــى خــط 
المواجهــة مباشــرة، وكالعــادة مــن خــال غطــاء مــن العبــارات 
التقليديــة فــي سياســتهم، مثــل تســوية سياســية وحــل 
النــار، وبهــدف مخفــي يقــوم  الميليشــيات ووقــف اطــاق 
علــى الســعي مــع تركيــا لخلــق جبهــة قويــة، تســمح لحكومــة 
الوفــاق بتجــاوز خــط ســرت - الجفــرة والوصــول الــى الهــال 
النفطــي، وااّل.. لمــاذا هــذا التحــرك المفاجــىء اليــوم، وغيــاب 
ــى  ــال مســتعِرًا عل ــا كان القت ــادرة ســابقة لهــم، عندم ــة مب اي
ــس،  ــوب وشــرق طرابل ــى مناطــق جن مداخــل طرابلــس وعل
ــة وغيرهــا؟ ــان أو ترهون ــة أو منطقــة غري ــى قاعــدة الوطي وعل
فــي الواقــع، ال يمكــن التصديــق أن األميركييــن بعيــدون 
ــا، خاصــة أن أنقــرة قــد  عــن دعــم الموقــف التركــي فــي ليبي
تجــاوزت الكثيــر مــن القــرارات الدوليــة حــول حظــر الســاح 
والمســلحين الــى ليبيــا، أو مثــل التدخــل العســكري فــي 
اتفــاق  قــد تجــاوزت  انقــرة  أن  اخــرى وغيرهــا، كمــا  دولــة 
ــف  ــة بمل ــدول المعني ــزام كل ال ــر والقاضــي بالت ــن االخي برلي
ليبيــا بعــدم التدخــل فــي شــؤون االخيــرة، وطبعــا، تحتــاج 
انقــرة لدولــة عظمــى، تحميهــا مــن قــرارا ت مجلــس االمــن، 
وتمــارس االبتــزاز ضــد كل الــدول االخــرى التــي تعارضهــا فــي 
ليبيــا، وخاصــة ان االســتراتيجية التركيــة فــي ليبيــا، تناقــض 
بشــكل كبيــر الروســية واالوروبيــة والعربيــة باغلــب دولهــا 

ــر.   ــة باســتثناء قط الخليجي
مــن هنــا، جــاء التدخــل العاجــل لألميركييــن فــي الملــف 
الليبــي، ليعيــد تصويــب بوصلــة الجميــع، بــأن لواشــنطن 
الكلمــة الفصــل فــي الملفــات الحساســة، وخاصــة فــي ملــف 
كالملــف الليبــي، يصيــب كمــا يبــدو بشــظاياه مروحــة واســعة 

مــن الــدول المشــتبكة مــع واشــنطن فــي اكثــر مــن ملــف.

ترنّح اللوبي الصهيوني في أميركا
زياد حافظ

ــب  ــد ترام ــف الحمــات ضــدّ دونال ــم يوق ــركا ل أمي
منــذ بدايــة الواليــة رغــم العاقــة الحميمــة بيــن 
ترامــب ونتنياهــو. وتجّلــى ذلــك فــي موقــف االعــام 
المهيمــن والمناهــض لترامــب الــذي يســيطر عليــه 

ــازع. ــدون من ــي ب ــي الصهيون اللوب
ــى  ــي تلّق ــرس األميرك ــد الكونغ ــى صعي ــا عل أم
اللوبــي الصهيونــي صفعــات متتاليــة عامــي 2018 و2020 
فــي االنتخابــات األوليــة لتســمية مرشّــحي الحــزب 
الديمقراطــي. ففــي 2018 تمّــت هزيمــة جــو كرولــي 
النائــب عــن الدائــرة رقــم 14 فــي المدينــة، ورئيــس 
تجمّــع الديمقراطييــن فــي مدينــة نيويــورك والرقــم 
الثالــث فــي التراتبيــة الحزبيــة داخــل الكونغــرس 
هــي  نيويــورك  فمدينــة  بيلــوزي.  نانســي  بعــد 
ــات  ــة فــي الوالي ــة اليهودي المعقــل الرئيســي للجالي

والهزيمــة  المتحــدة، 
شــابة  يــد  علــى  أتــت 
والعشــرين  التاســعة  فــي 
ومنحــدرة  عمرهــا  مــن 
بورتوريكيــة  أصــول  مــن 
الكســندرا اوكازيــو كورتيــز. 
مــع  كورتيــز،  واشــتهرت 
مجلــس  فــي  زميلتيهــا 
النــوّاب األميركــي رشــيدة 
عمــر،  والهــان  طليــب 
األولــى  واليتهــن  خــال 

بتأييــد القضيــة الفلســطينية وطــرح أجنــدة تقدّميــة 
األميركــي  والسياســي  االقتصــادي  لإلصــاح 
واعتبــر  الديمقراطــي.  الحــزب  قيــادة  أغضــب  مــا 
ــرّر وعمــل  ــن تتك ــة ل ــا صدف ــي أنه ــي الصهيون اللوب
ــي  ــح منافســتها ف ــوال لصال ــى رصــد أم ســنة 2020عل
رغــم  نيويــورك.  فــي مدينــة  األوليــة  االنتخابــات 
ــى منافســتها  ــوّق عل ــز التف ــك اســتطاعت كورتي ذل
ــرا، وهــي مراســلة فــي محطــة  ميشــال كاروزو كابري
»ان بــي ســي« األميركيــة، بنســبة 73 بالمائــة مــن 
األصــوات. لكــن الصدمــة األكبــر التــي تلّقاهــا اللوبــي 
الصهيونــي هــي خســارة أكثــر المتشــدّدين لصالــح 
الكيــان الصهيونــي اليــوت انجيــل رئيــس لجنــة 
العاقــات الخارجيــة فــي مجلــس النــوّاب األميركــي 
الرئيســي  المعقــل  نيويــورك  مدينــة  فــي  وأيضــًا 
أيضــًا  كانــت  انجيــل  هزيمــة  الصهيونــي.  للوبــي 
بفــارق كبيــر لصالــح منافســه جمــال بومــان المنحــدر 
ــة.  ــبة 61 بالمائ ــاز بنس ــذي ف ــة ال ــول أفريقي ــن أص م
الفــارق الكبيــر بيــن المرشــح الصهيونــي المهــزوم 

فــي الدائرتيــن لــه دالئــل عــدّة.
الحــزب  قيــادة  أّن  هــي  األولــى  الداللــة 
الديمقراطــي ال تســتطيع الســيطرة علــى القاعــدة 
ــة.  ــات األقّلي ــي الجالي ــدة الشــبابية وف وخاصــة القاع
فهنــاك انقطــاع كبيــر بيــن القيــادة والقاعــدة الشــبابية 
يبــرز فــي العديــد مــن الملّفــات التــي تهــمّ القاعــدة 

والتــي تعارضهــا القيــادة، والعكــس صحيــح.

الداللــة الثانيــة هــي أّن االنفصــام داخــل الحــزب 
الديمقراطــي قــد يلقــي بظالــه علــى االنتخابــات 
الرئاســية فــي تشــرين الثانــي حيــث مرشّــح اللوبي 
الصهيونــي جوزيــف بايــدن الــذي يحظــى بتأييــد 
االعــام المهيمــن ال يســتهوي القاعــدة الشــبابية. 
المنخفــض هــو  الحمــاس  ذلــك  ومــن مؤشــرات 
فــي  جــرت  التــي  الفرعيــة  االنتخابــات  فــي  أّن 
الدائــرة 25 فــي واليــة كاليفورنيــا فــي شــهر أيــار 2020 
اســتطاع المرشــحّ الجمهــوري مايــك غارســيا أن 
يهــزم منافســته مــن الحــزب الديمقراطــي كريســتي 
ســميث. والمعــروف أّن واليــة كاليفورنيــا صوّتــت 
ــون ســنة 2016  ــاري كلنت ــح هي ــف لصال بشــكل مكّث
ــدة  ــرة واح ــح أّن دائ ــوت! صحي ــن ص ــارق 3 مايي بف
ال تعنــي أّن كّل الدوائــر مثلهــا لكــن مــا حصــل كان 

بمثابــة إنــذار للحــزب الديمقراطــي. فرغــم الدعايــة 
ضــدّ الحــزب الجمهــوري وضــدّ الرئيــس ترامــب 
شــخصيًا اســتطاع الحــزب الجمهــوري الفــوز وســط 
ــم  ــي. ل ــان الحزب ــذه األجــواء المشــحونة باالحتق ه
يقــدم الشــباب الديمقراطــي علــى التصويــت كمــا 
كان مرتقبــًا وهــذا ينــذر بنتائــج وخيمــة للمرشــح 
الرئاســي جوزيــف بايــدن فــي تشــرين الثانــي 2020.
المهيمــن  واإلعــام  المــال  أّن  الثالثــة  الداللــة 
اللذيــن يملكهمــا اللوبــي الصهيونــي لــم يعــد كافيــًا 
ــى المواطــن  ــة عل ــات المتدّفق ــة المعلوم ــي مواجه ف
فالســردية  االجتماعــي.  التواصــل  عبــر  األميركــي 
التــي كانــت ســائدة لصالــح الكيــان لــم تعــد مقبولــة. 
لذلــك نــرى تصاعــد الدعــوات عنــد عــدد مــن أعضــاء 
ــي  ــان الصهيون الكونغــرس لقطــع المســاعدات للكي
الحــدّ  فــي  تخفيضهــا  أو  األقصــى  الحــدّ  فــي 
األدنــى بســبب انتهــاك الكيــان الصهيونــي لحقــوق 
اإلنســان ونظــام التمييــز العنصــري الــذي يفرضــه 
الكيــان علــى الفلســطينيين. هــذه ظاهــرة جديــدة 
ــري  ــز العنص ــموحة. فالتميي ــة ومس ــن مألوف ــم تك ل
الموجــة  الصهيونــي فــي فلســطين يصطــدم مــع 
ــاح المــدن  ــة التــي تجت العارمــة المناهضــة للعنصري
األميركيــة مــا يؤجّــج التعبئــة ضــدّ الكيــان ويفسّــر 

الظاهــرة الجديــدة.
وهنــاك إشــارة إضافيــة حــول التحوّل فــي المزاج 
السياســي األميركــي. فــإذا كان الكونغرس األميركي 

أرضــًا محتّلــة مــن قبــل اللوبــي الصهيونــي وفقــًا 
لمقولــة بــات بيوكنــان ومــا زال، فــإّن أصــوات داخــل 
الحــزب الجمهــوري الــذي يســيطر عليــه االنجيليــون 
الجــدد ترتفــع منــدّدة بمحاولــة ضــمّ الضفــة الغربيــة 
إلــى الكيــان. فالعريضــة التــي وّقعهــا منــذ بضعــة 
أســابيع 116 نائــب مــن الحــزب الجمهــوري مــن أصــل 
198 يؤّيــدون فيهــا ضــمّ الضفــة الغربيــة بحجــة 
أنهــا ضروريــة ألمــن الكيــان إاّل أن تخّلــف 72 نائــب 
ــي موســم  ــك ف ــرة وذل ــه دالالت كبي ــع ل ــن التوقي ع
انتخابــي فــي غايــة الشــحن واالســتقطاب. صحيــح 
أّن أكثريــة وّقعــت علــى العريضــة ولكنهــا ليســت 
ولكنهــا  أقّليــة  لهــا  المعارضيــن  أّن  كمــا  كاســحة 
وازنــة. هــذا لــم يكــن موجــودا أو ممكنــًا منــذ بضعــة 
ــل المرمــوق فيليــب جيرالــدي  أشــهر. ويعتبــر المحّل
قــد  فــي نيويــورك  األوليــة  االنتخابــات  نتائــج  أّن 
ال تكــون حاســمة إاّل أنهــا تنــذر بتغييــرات كبيــرة 
فــي المشــهد السياســي. مــا لــم يكــن ممكنــًا أن 
يتصــوّره المــرء منــذ بضعــة ســنين أصبــح واقعــًا وإن 
ــة. لكــن مســار األمــور  ــم يصــل إلــى درجــة الهيمن ل

ــي. ــي الصهيون ــوذ اللوب هــي اتجــاه تراجــع نف
ــت  ــة نتنياهــو وســوء إدارة البي ــات حكوم تصرّف
األبيــض للملــف الفلســطيني مــن قبــل الرئيــس 
بســبب نفــوذ صهــره جاريــد كوشــنر ووزيــر خارجيتــه 
ــادات  ــد القي ــق عن ــح مصــدرًا للقل ــو أصب مايــك بومبي
اليهوديــة فــي الواليــات المتحــدة. فدنيــس روس 
فقــط  ليــس  يهــدّد  قــد  الضــمّ  قــرار  أّن  يعتقــد 
الكيــان عبــر انتفاضــة عارمــة بــل أيضــًا مســتقبل 
الجاليــة اليهوديــة فــي الواليــات المتحــدة بســبب 
التصــرّف الاإنســاني لحكومــة الكيــان. ويشــاطر 
فــي هــذا الــرأي العديــد مــن القيــادات اليهوديــة التــي 
ــر  ــا غي ــام لكنّه ــد االنشــقاق عــن الموقــف الع ال تري
ــان وانعكاســاته  ــي الكي ــة عــن مســار األمــور ف راضي
المحتملــة علــى الجاليــة اليهوديــة. مــن ضمــن هــذه 
الشــخصيات جاريــد غرينبــاط المستشــار الســابق 
فــي األبيــض للرئيــس ترامــب والمســؤول مــع صهــر 

ــفّ الفلســطيني. ــن المل ــس كوشــنر ع الرئي
أمــا علــى صعيــد الفضــاء الجامعــي فهنــاك شــبه 
الحــرب  خســر  الصهيونــي  الكيــان  بــأّن  تســليم 
الدعائيــة. فنجــاح حملــة »بــي دي أس« فــي العديــد 
لــه  ســتكون  الكبيــرة  األميركيــة  الجامعــات  مــن 
ارتــدادات فــي الوعــي السياســي للنخــب عندمــا 
بضعــة  بعــد  القــرار  مراكــز  فــي  الطــّاب  يصبــح 
ــة  ــس االنجيلي ــع الكنائ ــرار مجم ــا أّن ق ــنين. كم س
فــي  أوقافهــا  اســتثمارات  بإنهــاء  البريســبيتارية 
محفظــات ماليــة توّظــف فــي الكيــان الصهيونــي 
تلــك  تكــن  لــم  وإْن  كبيــرة  دالالت  أيضــًا  لــه 
ــات  ــي الوالي ــة ف ــس االنجيلي ــر الكنائ ــة أكب الكنيس
المتحــدة. هــذا ال يعنــي أّن الحــرب انتهــت فاللوبــي 
فــي  تشــريعات  ينتــزع  أن  اســتطاع  الصهيونــي 
المجالــس المحّليــة فــي 28 واليــة تعاقــب مــن يلتــزم 

بالمقاطعــة وتمنــع التعامــل والمقاولــة مــع كّل مــن ال 
ــة.  ــذ المقاطع ــي نب ــا ف ــزم به ــة يلت ــى وثيق ــع عل يوّق
ــر  ــة ويعتب ــي المحاكــم االتحادي ــة أصبحــت ف القضي
التشــريعات  تلــك  أّن  الحقوقييــن  مــن  العديــد 
تخالــف الدســتور بشــكل واضــح خاصــة فــي مــا 

يتعّلــق بحرّيــة التعبيــر والتعاقــد.
وعلــى الصعيــد اإلعامــي أيضــًا نشــهد فــي 
المهيمــن  المــوازي لإلعــام الشــركاتي  اإلعــام 
ــم  ــدّد بجرائ ــي تن ــاالت واألبحــاث الت ــي المق تنام
الكيــان الصهيونــي وتنــدّد أيضــًا باإلعــام المهيمــن 
الــذي يســكت عــن تلــك التجــاوزات بــل يمعــن 
أيضــًا في تشــويه المشــهد فــي فلســطين. واالعام 
بينمــا  وعالمــة  نيّــرة  بأقــام  يحظــى  المــوازي 
الكتــاب فــي اإلعــام المهيمــن فــي منتهــى الــرداءة 
مختلفــان.  عالمــان  هنــاك  واألخاقيــة.  الفكريــة 
ففــي عالــم اإلعــام المــوازي الــذي يضــمّ العديــد 
مــن المواقــع اإللكترونيــة المتخصصــة بالشــؤون 

ــور  ــات المتحــدة تتبل ــة فــي الوالي ــة والداخلي الدولي
المتحــدة  الواليــات  مصالــح  بيــن  تميّــز  ثقافــة 
ــي  ــود ف ــز مفق ــك التماي ــا ذل ــان بينم ــح الكي ومصال

اإلعــام المهيمــن.
اللوبــي  أّن  تعنــي  ال  الماحظــات  هــذه 
فــي  ومؤّثــرا  قويــا  زال  فمــا  انتهــى.  الصهيونــي 
الكونغــرس رغــم االنتكاســات التــي عرضناهــا. بــات 
واضحــًا أّن حــدود نفــوذه لــم تعــد تتجــاوز الكونغــرس 
ومحيــط واشــنطن الكبــرى وهــذا دليــل علــى التراجع 
مــع الزمــن وبســبب نضــال الجهــات المعاديــة لنفــوذ 
األميركــي.  المجتمــع  فــي  الصهيونــي  الكيــان 
او  »الصدفــة«  لتتخّطــى  تتكاثــر  فاالنتكاســات 
ــر بانقــاب كامــل فــي  ــة الفريــدة« وقــد تبشّ »الحال
قصيــرة  فتــرة  منــذ  مســتحيًا  فمــكان  الموقــف. 
واللبنانيــة  العربيــة  النخــب  لعــّل  ممكنــا.  أصبــح 
تتعــظ مــن تلــك التحــوّالت فتخّفــف مــن المراهنــة 

الكيــان والواليــات المتحــدة. علــى 
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