
أيلوليات
معن بشور

1- أيلول وأيلول  
ــول/ ســبتمبر ٢٠٢٠  ــه نتنياهــو الخامــس عشــر مــن ايل ــار ترامــب ومع ــة أن يخت ــت صدف هــل كان
يومــا لتوقيــع اتفــاق التطبيــع بيــن الكيــان الصهيونــي وحاكــم أبــو ظبــي وحكومــة البحريــن وهــو اليــوم 
الــذي شــهد قبــل ٣٨ عامــًا احتــال بيــروت، ثانــي عاصمــة عربيــة بعــد القــدس، ويــوم ارتــكاب واحــدة 
مــن أكبــر وابشــع المجــازر الصهيونيــة فــي مخيمــي صبــرا وشــاتيا وكأنمــا يريــدان القــول إّن الحــكام 

العــرب ال يفتقــدون الذاكــرة فقــط بــل الكرامــة أيضــًا.
لكــن ترامــب ونتنياهــو وحــكام التطبيــع نســوا أو تناســوا أن هــذه األيــام األيلوليــة/ الســبتمبرية 
قــد شــهدت عــام ١٩٨٢ انطــاق واحــدة مــن أعظــم مقاومــات العصــر التــي حــرّرت األرض فــي لبنــان 
دون قيــد أو شــرط ورســمت معادلــة ردع مــع عــدو اعتــاد أن يســتبيح لبنــان مــن أقصــى جنوبــه حتــى 

العاصمــة دون رادع فبــات عاجــزًا عــن التوغــل منــذ ســنوات شــبرًا واحــدًا فــي أرض لبنــان..
بــل ان ترامــب ونتنياهــو  نســيا أو تناســيا أّن فــي ٢٨ أيلــول ذاتــه عــام ٢٠٠٠ قــد انطلقــت علــى ارض 
فلســطين ومــن الحــرم القدســي بالــذات واحــدة مــن أروع انتفاضــات شــعب فلســطين وهــي مرشــحة 
ــال وإســقاط  ــى دحــر االحت ــادرة عل ــا الق ــة شــعبية موحــدة هــي وحده ــي مقاوم ــوم ف أن تتجــدد الي

صفقــة القــرن وكّل مخرجاتهــا التصفويــة والتطبيعيــة.
ــإّن أرض فلســطين المقدســة  ــار، ف ــر الخــزي والع ــات بحب ــت االبيــض شــهد توقيع واذا كان البي
ومعهــا شــرفاء األمــة واحــرار العالــم سيشــهدون أيضــًا انتفاضــة ترســم بالعزيمــة والتصميــم مامــح 
ــة جديــدة شــعارها »نعــم للتحريــر.. ال للتطبيــع« وعنوانهــا »نعــم للمقاومــة.. ال لاستســام«. مرحل

2- احتالل بيروت حدث وعبر
لســت أدري لمــاذا كلمــا حّلــت ببيــروت كارثــة مــن انفجــار أو حريــق أو اشــتباك داخلــي أو محاولة 
إشــعال فتنــة تقفــز بــي الذاكــرة إلــى صباح ذلك اليوم في الخامس عشــر من أيلــول ١٩٨٢، حين بدأت 
القــوات الصهيونيــة بالتوغــل فــي شــوارع العاصمــة اللبنانيــة، بعــد خروج قــوات المقاومة الفلســطينية 
والجيــش العربــي الســوري والمتطوّعيــن العــرب فــي ظــل اتفــاق فيليــب حبيــب المشــؤوم الــذي 
تعهّــد بعــدم دخــول قــوات تــل أبيــب مدينــة بيــروت، وبعــدم اقتحــام مخيّماتهــا.. ليتبيّــن أّن ذلــك 

يكــن  لــم  االتفــاق 
خديعــة  ســوى 
أميركيــة – أوروبيــة 
إســرائيلية   –
بشــعة كلفتنــا آالف 

الشــهداء..
الصهاينــة  كان 
ذلــك  فــي  يريــدون 
احتــال  اليــوم 
فتحــوّل  بيــروت، 
ذلــك اليــوم علــى يــد 

أبنــاء بيــروت وروابطهــا ومرابطيهــا وأحزابهــا وقواهــا إلــى إذالل للجيــش الــذي ال يُقهــر، فباتــت قواتــه 
تســتغيث وهــي منســحبة مــن العاصمــة »يــا أهــل بيــروت.. اننــا منســحبون فــا تطلقــوا النــار علينــا«..
ــد  ــة أشــهر، وبع ــد حصــار اســتمرّ ثاث ــت بع ــد تعب ــروت ق ــا أّن بي ــة يومه ظــنّ الصهاين
ــة  ــا تتفاجــأ بمقاوم ــإذا به ــا، ف ــة ســائغة بيده ــت لقم ــا بات ــا، أنه ــة منه ــوات المقاتل خــروج الق
تلهــب شــوارع بيــروت وأزقتهــا وتخبرهــا أن الشــعوب ال تتعــب، بــل أن همّتهــا تتجــدّد 

ــوارث. ــن ك ــا م ــط به ــا أحي ــة مهم بالمقاوم
ــد كان  ــراع، فق ــاة الص ــي حي ــام ف ــي ه ــدث تاريخ ــرد ح ــة مج ــروت بالمقاوم ــر بي ــن تحري ــم يك ل
كإســقاط اتفــاق ١7 أيــار عــام ١٩٨٣، وكاســتعادة بنــاء الدولــة والجيــش عــام ١٩٩٠، وكنشــوب حــروب ١٩٩٣ 
و ١٩٩6، وكتحريــر الجنــوب والبقــاع الغربــي عــام ٢٠٠6، تعبيــرًا عــن أّن للشــعب اللبنانــي إرادة قــادرة علــى 

تغييــر معــادالت كبيــرة.
لهــذه االنتصــارات كلهــا، التــي حققتهــا العاصمــة بوحدتهــا ومقاومتهــا، والمقاومــة بعاصمتهــا الحــرة، 
أشــعر أنــه مــع كّل كارثــة تشــهدها بيــروت، أيــًا كان مصدرهــا، إن وراء هــذه الكــوارث حقــدًا دفينــًا 
ــر  ــا، وتكاث ــة، تعــددت راياته ــى مقاوم ــاح، وعل ــم تعــرف ســوى الحــب والســام واالنفت ــة ل ــى مدين عل
ــا  ــع ربيبته ــب م ــى جن ــًا إل ــر جنب ــات العص ــم مقاوم ــن أعظ ــدة م ــخ كواح ــيذكرها التاري ــهداؤها، س ش
ــورًا  ــارة بالحــروب، وط ــون كســرها ت ــة يحاول ــي أمّ ــة ف ــة والكرام ــة الفلســطينية وإرادة الحري المقاوم

ــا.. ــًا إلعانه ــرا وشــاتيا يوم ــروت ومجــازر صب ــال بي ــوم احت ــا ي ــاروا له ــة اخت ــات خياني باتفاق
انتصــار بيــروت علــى االحتــال واالتفاقيــات المذلــة واألوضــاع الملحقــة بهــا لــم يكــن مجــرد حــدث، 
ــم  ــاس وجوهه ــب الن ــتخدم تع ــتطيع أن يس ــه يس ــر أن ــن يعتب ــكّل م ــرة ل ــًا درس وعب ــو أيض ــل ه ب

وجوعهــم وفســاد النظــام وجــوره ممــرًا لتنفيــذ مخططاتــه. وهــم كثــر هــذه األيــام.
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ــة أوســلو المشــؤومة  ــى اتفاقي ــع عل ــه فيمــا كان يجــري التوقي ــر ان ــن تتذك ــة مــن اللبنانيي قل
فــي حدائــق البيــت األبيــض، بحضــور ممثليــن لألنظمــة العربيــة كافــة، كان يجــري فــي كواليــس 
الســلطة اللبنانيــة يومــذاك توقيــع مــن نــوع آخــر علــى تلــك االتفاقيــة، وهــو توقيــع معمّــد بــدم 
الشــهداء الذيــن ســقطوا »برصــاص لبنانــي« تحــت جســر المطــار. كّل ذنبهــم أنهــم أرادوا التعبيــر 
عــن رفضهــم التفــاق أوســلو ومخاطــره ليــس علــى مســتقبل فلســطين فحســب، بــل علــى 

مســتقبل االمــة جمعــاء ولبنــان فــي المقدمــة.
ــة أوراق  ــذه الجريم ــن خــال ه ــدّم م ــن يحــاول أن يق ــذاك م ــة آن ــي الســلطة اللبناني كان ف
ــت مــن  ــه بالتفل ــى ســورية تســمح ل ــة عل ــوط الدولي ــدركًا ان الضغ ــة، م ــإدارة االميركي ــاد ل اعتم
»حســابات« تراعــي فيهــا دمشــق وثوابتهــا ومواقفهــا، وكان هنــاك فــي الســلطة مــن يعتقــد انهــا 
ــار، مــن ســاحة  ــة أمت ــو لبضع ــرار التظاهــر، ول ــى التراجــع عــن ق ــا عل ــار حــزب اهلل إم فرصــة إلجب
الغبيــري الــى مدافــن الشــهداء، او الــى مواجهــة داخليــة مــع الجيــش والقــوى األمنيــة تــؤدي الــى 
ــذ نشــأته خطــًا أحمــر ال يمكــن  ــادة الحــزب تعتبرهــا من ــت قي ــة كان ــي حــرب داخلي اســتنزافه ف

االنــزالق اليــه.
ــر  ــًا، مق ــود، معترض ــل لح ــاد امي ــا العم ــش يومه ــد الجي ــادر قائ ــط، غ ــف المخط ــا انكش يومه
القيــادة فــي اليــرزه، فيمــا أخــذ وزيــر الداخليــة يومهــا بشــارة مرهــج قــرارًا باالعتــراض المــدوي علــى 
قــرار منــع التظاهــر وعّلــق مشــاركته فــي الحكومــة الــى حيــن فتــح التحقيــق لمحاســبة مرتكبــي 
ــس  ــراف الرئي ــد، حســب اعت ــا بع ــي م ــة، ف ــاد عــن وزارة الداخلي ــه اإلبع ــرار كلف المجــزرة، وهــو ق
الراحــل اليــاس الهــراوي فــي مذكراتــه. أمــا حــزب اهلل فعــضّ علــى جرحــه، كمــا فــي مــرات ســابقة، 

ومــرات الحقــة، متوجهــا الــى الجنــوب ســاحة المواجهــة الرئيســية للمقاومــة ضــدّ االحتــال.
لــم يكــن انكفــاء حــزب اهلل يومهــا ضعفــًا بــل ازداد قــوة وأصبــح رقمــًا ال يُســتهان بــه ليــس فــي 
ــة العربيــة واإلقليميــة األوســع أيضــًا وأصبــح العمــاد  ــة اللبنانيــة فحســب، بــل فــي المعادل المعادل
لحــود بعــد ســنوات رئيســًا للبــاد، فيمــا بقــي مرهــج واحــدًا مــن أبــرز الرمــوز الوطنيــة داخــل لبنــان 

وعلــى المســتوى القومــي لينتخــب ثانيــة نائبــًا عــن بيــروت فوزيــرًا للتنميــة االداريــة.
ــي  ــوم ف ــا ودروســها ضــروري الي ــة بأحداثه ــذه المحطــات التاريخي ــل ه ــّل اســتعادة مث لع
ــي  ــع مــع العــدو ف ــات التطبي ــع اتفاق ــام توقي ــى ان تكــون أي ــان، حيــث يســعى البعــض ال لبن
واشــنطن، أيامــًا لتوقيــع مــن نــوع آخــر فــي لبنــان مســتغًا تعــب النــاس وجوعهــا ورفضهــم 
لنظــام منخــور بالفســاد والجشــع واالحتــكار والعصبيــات الطائفيــة والمذهبيــة، غيــر مــدرك ان 
الشــعوب ال تتعــب، وأن الوطنييــن اللبنانييــن يعرفــون ان مقاومــة الفســاد هــي الوجــه اآلخــر 
ــة هــي جــزء  ــة والطائفي ــات المذهبي ــارة العصبي لمقاومــة االحتــال، وان منظومــة الفســاد وإث
ال يتجــزأ مــن المشــروع الصهيــو – اســتعماري مهمــا حــاول أصحــاب هــذا المشــروع »تلوينــه 

وتزويقــه« و »خداعنــا« بــه.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 الخميس ٢٨ محرم الحرام ، ١44٢ هـ ق ٢7 شهريور ١٣٩٩ هـ ش، ١7 ايلول ٢٠٢٠مشؤون سياسية العدد )١٠4٩7( السنة االربعون

الســام  اتفاقيــات  حبــر  يجــف  يكــد  لــم 
الجديــدة الموقعــة مــع الكيــان الصهيونــي، التــي 
أبرمــت علــى الهاتــف، وتــم إماؤهــا بمكالمــاتٍ 
أن  مشــتركةٍ وفرضهــا برســالةٍ واضحــةٍ، وقبــل 
يتــم التوقيــع الرســمي عليهــا فــي البيــت األبيــض، 
ترامــب،  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  برعايــة 
وحضــور شــهودٍ عــرٍب مرغميــن ورعــاةٍ دولييــن 
راغبيــن، حتــى انطلــق قطــار التطبيــع العربــي مــع 
الكيــان الصهيونــي علــى مختلــف الصعــد وفــي كل 

والمجــاالت. المياديــن 
فــي حجــز  العــرب  الموقعــون  تســابق  فقــد 
المقصــورات األماميــة والمقاعــد األولــى، تمهيــدًا 
ــد مــن  ــع العدي ــاح، وتوقي ــد مــن األرب لكســب المزي
كانــت  التــي  األبــواب  فتحــت  حيــث  الصفقــات، 
ســرية،  كانــت  التــي  القنــوات  وأعلنــت  مغلقــة، 
العاقــات  يخفــي  كان  الــذي  الغطــاء  وكشــف 
وأصبــح  الباطنيــة،  االتفاقيــات  ويغطــي  الســرية، 
الموقعــون مــن العــرب فــي حــٍل مــن أمرهــم، ال 
قانــون يردعهــم، وال أخــاق  حــرام يمنعهــم، وال 
تضبطهــم، وال قيــم تصونهــم، وال مفاهيــم تقيدهم، 

إســام يهذبهــم. تلزمهــم، وال  وال عروبــة 
انطلقــوا بنظــرةٍ قاصــرةٍ وفهــٍم مغلــوطٍ، ووعــٍي 
ــة  ــط أخاقي ــدودةٍ، دون ضواب ــةٍ مح ــٍل ومعرف ضح
تحركهــم  شــهواتهم،  نحــو  إنســانية  كوابــح  وال 
وهــم  مصالحهــم،  عليهــم  وتطغــى  نزواتهــم، 
يظنــون أنهــم كســبوا فــي غزوتهــم، ورجعــوا منهــا 
بفــيٍء ينفعهــم، وغنائــم تســعدهم، وأن المســتقبل 
ســيكون لهــم وســيبش فــي وجوههــم، وستشــرق 
ــم وســالموهم،  ــن عاهدوه ــع الذي ــم م ــه له شمس

وواثقوهــم وآمنوهــم.
وبــدأت  المدنيــة،  الســفر  رحــات  نشــطت 
الســفر  مواقيــت  تعــرض  المطــارات  شاشــات 
المجــال  وبــات  منهــا،  واإلقــاع  أبيــب  تــل  إلــى 
الطيــران  حركــة  أمــام  مفتوحــًا  العربــي  الجــوي 
وأصبحــت  اإلســرائيلية،  الجويــة  والماحــة 

والتوجهــات  المواقــف  مجمــل  تؤشــر     
ــداد  ــى امت ــة عل ــمية العراقي ــر الرس ــمية وغي الرس
الــى رفــض الوجــود  الزمــن  ســبعة عقــود مــن 
ــاريع  ــض كل مش ــطين، ورف ــي فلس ــي ف الصهيون

أقدمــت  التــي  التطبيــع 
األطــراف  بعــض  عليهــا 

واالســامية. العربيــة 
ــاك  ــد تكــون هن     ق
اســتثناءات، وقــد تكــون 
هنــاك مواقــف وخطــوات 
معلنــة  غيــر  وتحــركات 
أو  الطــرف  هــذا  مــن 
أو  مرحلــة  فــي  ذاك 
مراحــل مــا، بيــد أن تلــك 
والمواقــف  االســتثناءات 
والتحــركات  والخطــوات 

غيــر المعلنــة، لــم تؤثــر علــى المســار العــام ولــم 
ــر  ــور انطباعــات غي ــم تبل ترســم صــورة أخــرى ول

تلــك التــي ترســخت فــي األذهــان.
حقائق ومصاديق  

مــن  كثيــر  الــى  يحتــاج  ال  المتابــع  ولعــل   
وأمثلــة  حقائــق  علــى  للعثــور  والوقــت  الجهــد 
ــة  ــات العراقي ــف والتوجه ــوم المواق ــق لعم ومصادي
لـ"اســرائيل" كوجــود هجيــن واحتــال  الرافضــة 
ظالــم ألرض أو أراٍض عربيــة فيهــا رمــوز دينيــة - 

مقدســة. اســامية 
   ففــي الحــرب العربيــة - االســرائيلية األولــى 
فــي عــام ١٩4٨ بعــد تأســيس الكيــان الصهيونــي، 
ــن، وكان  ــر مــن المقاتلي ــدد كبي ــراق بع شــارك الع
دوره وحضــوره فاعــًا فــي عــدد مــن محــاور القتــال، 
ــرة  ــي م ــي حــرب ١٩67، شــارك الجيــش العراق وف
أخــرى بقــوات مدرعــة، وكانــت مشــاركته علــى 
نطــاق أوســع فــي حــرب اكتوبــر ١٩7٣ بقــوات بريــة 
وجويــة، حيــث قــدم أكثــر مــن ثاثمائــة شــهيد 

بعضهــم مــن الضبــاط الطياريــن.
   هــذا علــى الصعيــد العســكري الميدانــي، 
ــد كان الموقــف  ــد السياســي، فق ــى الصعي ــا عل أم
مبــادرة  مــن  كبيــر  حــد  الــى  واضحًــا  العراقــي 
الســام التــي أطلقهــا الرئيــس المصــري الراحــل 
أنــور الســادات بزيارتــه المفاجئــة لـ"تــل ابيــب" فــي 
تشــرين الثانــي - نوفمبــر مــن عــام ١٩77، والتــي 
فــي  الــوزراء االســرائيلي  زيــارة رئيــس  تبعتهــا 
ذلــك الحيــن مناحيــم بيغــن للقاهــرة، لتتكلــل فــي 
نهايــة المطــاف بإبــرام اتفــاق كامــب ديفيــد برعايــة 

لماذا ترفض بغداد مشاريع التطبيع مع »تل ابيب«؟
عادل الجبوري

اميركيــة فــي اذار-مــارس ١٩7٩. حيــث كان العــراق 
ســباًقا الــى قطــع العاقــات الدبلوماســية مــع مصــر 
كمــا فعلــت أغلــب الــدول والحكومــات العربيــة، 
مجمــل  حيــال  العراقيــة  المواقــف  تخــرج  ولــم 

"تــل  مــع  العربيــة  التســوية  مســيرة  خطــوات 
ــات  ــرورًا باتفاقي ــة م ــاق وادي عرب ــب"، مــن اتف ابي
لــم  وغيرهــا،  بانتيشــن  وواي  واوســلو  مدريــد 
تخــرج عــن ســياق الموقــف الرافــض، رغــم أن 
ألحقــت  البعــث  حــزب  حكــم  نظــام  سياســات 
الضــرر بالقضيــة الفلســطينية، وســاهمت بإضعــاف 
المواقــف العربيــة ضــد "تــل ابيــب"، ولعــل الحــرب 
غــزو  وكذلــك   ،)١٩٨٠-١٩٨٨( االيرانيــة   - العراقيــة 
ــد  ــا )١٩٩٠-١٩٩١(، تع ــرب تحريره ــت وح ــة الكوي دول

ــك. ــى ذل ــاخصة عل ــق ش ــة ومصادي أمثل
ابيــب"  و"تــل  واشــنطن  كانــت  وبينمــا     
الظــروف  تســاهم  أن  تأمــل  أخــرى،  وأطــراف 
واألجــواء التــي أفرزتهــا عمليــة االطاحــة بنظــام 
صــدام، والمســاحة الواســعة مــن الحريــة واالنفتــاح 
التــي توفــرت بعــد ذلــك، فــي تمهيــد الســبيل لمــد 
الخطــوط والجســور بيــن بغــداد و"تــل ابيــب"، 
بــرزت اتجاهــات مضــادة معاكســة ورافضــة تمامًــا 

ألي مشــاريع ومخططــات مــن هــذا القبيــل.
مــن  الصهيونــي،  الكيــان  نجــح  ربمــا     
ــا  ــة، اعاميً ــف أدوات الحــرب الناعم خــال توظي
ومخابراتيًــا، فــي تحقيــق بعــض االختراقــات فــي 
واالجتماعيــة  والثقافيــة  السياســية  المنظومــة 
واألمنيــة العراقيــة، بيــد أن مثــل ذلــك النجــاح لــم 
ــد  ــرات يعت ــوالت ومتغي ــداث تح ــا الح ــن كافيً يك
بهــا، وأبســط دليــل، أنــه  لــم يجــرؤ حتــى اآلن 
أي طــرف سياســي أو غيــر سياســي عراقــي علــى 
الترويــج والتشــجيع علــى اقامــة عاقــات مــع "تــل 
ــة  ــال الغاضب ــون ردود األفع ــن أن تك ــب"، ويمك ابي

علــى الزيــارة التــي قــام بهــا النائــب الســابق فــي 
مجلــس النــواب العراقــي مثــال االلوســي فــي 
ايلول-ســبتمبر مــن عــام ٢٠٠٨، والــذي كشــف فيمــا 
بعــد أن النائــب الحالــي فائــق الشــيخ رافقــه فــي 
زيارتــه، لكنــه طلــب التكتــم علــى الموضــوع وعــدم 
التقــاط أي صــور لــه، يمكــن ان تكــون مقياســا 
لحقيقــة المــزاج والموقــف الرســمي والشــعبي 

ــب". ــل ابي ــي تجــاه "ت العراق
الواقــع  مــن  كثيــرًا  نقتــرب  وحينمــا     
ــا نجــد فــي مواقــف مختلــف القــوى  الراهــن، فإنن
ــة  ــة والمجتمعي ــية والديني ــخصيات السياس والش
العراقيــة الرافضــة  والمســتنكرة التفاقيــات الســام 
المتحــدة  العربيــة  االمــارات  كل  بيــن  االخيــرة 
والبحريــن والكيــان الصهيونــي برعايــة ومباركــة 
الواليــات المتحــدة االميركيــة، تعزيــزًا وتأكيــدًا 

المعــروف.         التقليــدي  للموقــف  وترســيخًا 
التطبيع .. خط أحمر!

   ولعــل األمــر المهــم يتمثــل فــي أنــه باالطــار 
العــام، تتفــق مختلــف المكونــات والقــوى والتيــارات 
ــى  ــة العراقيــة عل المجتمعيــة والسياســية والفكري
الكيــان الصهيونــي، علمًــا  التطبيــع مــع  رفــض 
العراقــي  المجتمــع  أن طبيعــة تركيبــة ونســيج 
والعوامــل المســاهمة والمؤثــرة فــي بلــورة مواقفــه 
التوحــد  تتيــح  مــا  نــادرًا  المختلفــة،  واتجاهاتــه 
واالجمــاع علــى رؤيــة موحــدة حيــال قضيــة معينــة.

   لمــاذا يرفــض العــراق، كمنظومــة سياســية 
مــع  التطبيــع  الخــط،  طــول  علــى  ومجتمعيــة، 

الصهيونــي؟ الكيــان 
   مــن خــال مجمــل المواقــف العراقيــة حيــال 
علــى  التطبيــع  ومشــاريع  الفلســطينية  القضيــة 
ــا، يمكــن التأشــير  امتــداد أكثــر مــن ســبعين عامً

الــى نقــاط محــددة وواضحــة بهــذا الشــأن:
أواًل: تقــوم الرؤيــة العراقيــة علــى حقيقــة أن 
قانونــي،  وغيــر  وجــود شــاذ  الصهيونــي  الكيــان 
حســاب  علــى  دوليــة  مؤامــرات  عبــر  تشــكل 
ــة  الشــعب الفلســطيني وحقوقــه الطبيعيــة األصيل
علــى أرضــه، وقــد اعتمــد ذلــك الكيــان فــي ترســيخ 
وتكريــس وتوســيع وجــوده علــى الحــروب والعنــف 
خيــار  الــى  اللجــوء  الخطــأ  مــن  لــذا  واالرهــاب، 
الســام مــع كيــان ال يمــت الــى الســام بــأي صلــة.

ــوة  ــاط ق ــات ونق ــرب امكاني ــك الع ــا: يمتل ثانيً
اســتثمارها  يتــم  لــم  أنــه  بيــد  وكبيــرة،  كثيــرة 
مواجهــة  فــي  الصحيــح  بالشــكل  وتوظيفهــا 
والمســاندين  والداعميــن  الصهيونــي  الكيــان 

لــه، وبــداًل مــن أن يكــون هنــاك موقــف عربــي 
التشــظي  موحــد ومتماســك، تســببت مظاهــر 
والتفــكك واالنقســام بيــن االنظمــة والحكومــات 
ــوع  ــة بمســتوى فاضــح مــن الضعــف والخن العربي
واالنكســار العربــي، اســتغله الكيــان الصهيونــي 
ــد  ــر المزي ــد آخ ــا بع ــق يومً ــة ليحق ــورة خبيث بص

المكاســب. مــن 
الخيــار  انتهــاج  أن  التجــارب  أثبتــت  ثالًثــا: 
قبــل  مــن  المفاوضــات  علــى  القائــم  الســلمي 
البحريــن  وآخرهــا   - العربيــة  األطــراف  بعــض 
واالمــارات - لــم يفــض الــى أي نتائــج ايجابيــة، 
تقــوم  كانــت  التــي  واألســس  المنطلقــات  ألن 
وال  واقعيــة  وغيــر  خاطئــة  المفاوضــات  عليهــا 
ــح  ــى مصال ــت تســتند ال ــا كان ــا م ــة، وغالبً متكافئ
وحســابات ضيقــة، بحيــث إنــه بعــد مــرور أكثــر 
مــن أربعيــن عامًــا علــى ابــرام اتفاقيــة ســام بيــن 
مصــر والكيــان الصهيونــي، وأكثــر مــن خمســة 
مماثلــة  اتفاقيــة  ابــرام  علــى  عامًــا  وعشــرين 
اقامــة  عنهمــا  تمخضــت  واألردن،  األخيــر  بيــن 
عاقــات دبلوماســية وتبــادل فتــح الســفارات، اال أن 
ــات  ــن الشــعوب والمجتمع ــي بي ــع الحقيق التطبي
بنظــر  الصهيونــي  الكيــان  وبقــي  يتحقــق،  لــم 
عدوانيًــا  كيانًــا  واالردنــي  المصــري  المواطــن 
غاصبًــا ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال التصالــح 

معــه.   والتعايــش 
ــة  ــات الســلمية االنهزامي ــم التوجه ــا: رغ رابعً
خــال  العربيــة،  والحكومــات  األنظمــة  لبعــض 
األعــوام القائــل الماضيــة، اال أنــه فــي مقابــل ذلــك 
الرفــض والمواجهــة  اتســعت مياديــن وجبهــات 
وثقافيًــا  واعاميًــا  سياســيًا   - ابيــب"  لـ"تــل 
والقــراءات  التقديــرات  أن  حتــى   - وعســكريًا 
التوجهــات االستســامية، تؤشــر  العامــة لتلــك 
الــى أنهــا لــم توفــر األمــن واالطمئنــان واالســتقرار 
فــي  ربمــا  بــل  الصهيونــي،  للكيــان  الحقيقــي 
أزماتــه  عمقــت  قــد  تكــون  مختلفــة  جوانــب 
ومشــاكله، لســبب بســيط يتمثــل فــي أنــه كلمــا 
زادت موجــة االنبطــاح واالستســام للصهاينــة مــن 
قبــل البعــض، تصاعــدت وتيــرة المقاومــة، وتعــددت 

أشــكالها وصورهــا وأســاليبها وأدواتهــا.
ــداد  ــراه بغ ــا ت ــة لم    هــذه هــي الصــورة العام
ــرة  ــن القاه ــت م ــواء انطلق ــع، س ــاريع التطبي لمش
ــة  ــن المنام ــي أو م ــو ظب ــن اب ــان أو م ــن عمّ أو م
أو غيرهــا مــن العواصــم العربيــة، المعلــن منهــا أو 

ــرة! ــك بالم ــي ذل ــرق ف المســتور، ال ف

الطائــرات اإلســرائيلية قــادرة علــى الهبــوط فــي 
المطــارات العربيــة للصيانــة والتــزود بالوقــود، وكــذا 
الطائــرات العربيــة تســتطيع الهبــوط فــي المطــارات 
اإلســرائيلية، واالســتفادة مــن مختلــف الخدمــات 

تقدمهــا. التــي 
العربيــة  والســياحة  الســفر  مكاتــب  وأخــذت 
ترفيهيــة،  وبرامــج  ســياحية،  عروضــًا  تقــدم 
وتعــرض للســياحة الصيفيــة علــى شــواطئ البحــر 
المتوســط، بمــا ينافــس الســياحة إلــى المصايــف 
التركيــة ومنتجعاتهــا الســياحية الشــهيرة، فضــًا 
ــارة المســجد األقصــى  ــة وزي ــن الســياحة الديني ع
ــى المناطــق المقدســة  ــه، والطــواف عل والصــاة في
اإلســامية والمســيحية واليهوديــة، وكأن المســجد 
األقصــى قــد أضحــى معلمًا ســياحيًا دينيًا إســرائيليًا، 
ــه،  ــه والصــاة في ــن للســياح المســلمين زيارت يمك
علمــًا أن الصــاة فيــه شــبه محرمــة علــى أكثــر مــن 
أربعــة ماييــن فلســطيني يقيمــون فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، وبعــض ســكان القــدس أيضــًا.
وتعاقــدت مكاتــب عقاريــة عربيــة مــع أخــرى 
إســرائيلية، واتفقــت علــى أن تفتــح لبعضهــا فروعــًا 
متبادلــة لتبــادل الخدمــات والمنافــع، واالســتفادة من 
الفــرص واإلمكانيات، وبدأت الشــركات اإلســرائيلية 
فــي تقديــم عــروض ســكنية ومنتجعــاتٍ ســياحية، 
وعقــاراتٍ تجاريــة، وغــدت صــور المواطنيــن العــرب 
والمشــاهد  اإلعانيــة  الصفحــات  علــى  تظهــر 
ــب  ــات وأغل ــف الســلع والمنتوج ــة لمختل الترويجي
ســتظهر  قريــب  وعمــا  والخدمــات،  العــروض 
يفضلهــا  منتجــاتٌ  اإلســرائيلية  األســواق  فــي 

المواطنــون العــرب، ويحرصــون علــى اقتنائهــا.
وأخــذت األضــواء تتســلط علــى صحــراء النقــب 
ــراف، الذهبيــة الرمــال،  الفلســطينية الممتــدة األط
ــار  ــل آث ــت تحم ــا زال ــي م ــمس، الت ــاطعة الش الس
البــداوة بأصالتهــا وخيامهــا ومضاربهــا، ففيهــا النــوق 
ــد  ــي، ومســاحات الصي ــل، والمواشــي والمراع واإلب
حيــث  الجميلــة،  الصحــراء  ومجاهــل  المفتوحــة 

تتطلــع شــركاتٌ إســرائيلية بالتعــاون مــع شــركاتٍ 
الهجــن  ســباق  مياديــن  لبنــاء  أخــرى  عربيــةٍ 
ــي  ــا ف ــن به ــار المهتمي ــا كب ــوا إليه الشــهيرة، ليجلب
بهــذا  المنشــغلين  أن  العربيــة، خاصــة  المنطقــة 
النــوع مــن األنشــطة إنمــا هــم مــن عليــة الطبقــات 

العربيــة الحاكمــة والغنيــة.
فــي  العربيــة  االهتمامــات  تتوقــف  لــم 
ســوق الســياحة واالســتثمار ومياديــن االقتصــاد 
والســياحة  الهجــن  ســباق  عنــد  اإلســرائيلية 
الترفيهيــة التــي يتقنهــا “اليهــود” عمومــًا، فضــًا 
ــدت  ــد امت ــبوهة، فق ــة المش ــياحة الديني ــن الس ع
ــدت  ــث عم ــة، حي ــة المختلف ــة الرياضي ــى األندي إل
مغريــة  عــروٍض  تقديــم  إلــى  عربيــة  شــركات 
علمهــا  رغــم  إســرائيلية شــهيرة،  أنديــة  لشــراء 
أنهــا أنديــة عنصريــة إرهابيــة، تدعــو إلــى ممارســة 
وتنــادي  الفلســطينيين،  ضــد  والقهــر  القمــع 
“أرض  مــن  وإخراجهــم  أرضهــم  مــن  بطردهــم 
إســرائيل” بالقــوة، وتقــدم الدعــم إلــى المنظمــات 
االســتيطانية المتطرفــة، وإلــى األحــزاب الدينيــة 
والتمييــز  العنــف  تمــارس  التــي  المتشــددة، 
وضــد  خصوصــًا  الفلســطينيين  ضــد  العنصــري 
العــرب عمومــاً، ويهتــف جمهورهــا علــى مدرجاتهــا 

العــرب”. علــى  “الحــرب  للعــرب”،  “المــوت 
ودبــت الحــرارة فــي الخطــوط الهاتفية الســلكية 
والخلويــة، ولــم يعــد محظــورًا علــى المواطنيــن 
العــرب االتصــال عبــر شــبكات االتصال اإلســرائيلية، 
وأخــذ اإلســرائيليون يتصلــون عشــوائيًا وبصــورة 
يتبادلــون  عــرٍب،  بمواطنيــن  ومنظمــة  مقصــودة 
ــم المصــورة  ــي، وينشــرون مكالماته وإياهــم التهان
االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عبــر  والمســجلة 
والعربيــة  اإلســرائيلية  اإلعــام  وســائل  وتنشــر 
بعضهــا، ويعلقــون عليهــا ويســتضيفون محلليــن 
فــي  للمشــاركة  اجتماعييــن  سياســيين وخبــراء 
التعليــق والتعقيــب عليهــا، وبلــغ ببعــض المواطنيــن 
الحكومــة  برئيــس  المباشــر  االتصــال  العــرب 

اإلســرائيلية بنياميــن نتنياهــو، الــذي يجــد الوقــت 
األحاديــث  لتبــادل  المناســبة  والفرصــة  الكافــي 

واالبتســامات والضحــكات معهــم.
الســر  وفــي  والخفــاء،  الكواليــس  فــي  أمــا 
الســاح  شــركات  فــإن  األنظــار،  عــن  وبعيــدًا 
علــى اختــاف أنواعهــا تعمــل بصمــتٍ، وتتعاقــد 
بهــدوٍء، وإلــى جانبهــا هيئــاتُ التنســيق األمنــي 
ومؤسســات العمــل البحثــي، وشــركات الحمايــة 
والحراســة، ومعهــا شــركات كبــار الضبــاط األمنييــن 
والعســكريين المتقاعديــن، الذيــن يهتمــون بأعمــال 
التجســس والمراقبــة، والســرقة والهكــر واالختــراق، 
المعلومــات والتنســيق بينهــا واالســتفادة  وجمــع 
كل  فــي  تعمــل  كبيــرة  شــركاتٌ  وهــي  منهــا، 
مــكان، وســيكون لهــا دورهــا الكبيــر وأثرهــا الســريع 
اإلســرائيلية  العاقــات  تنامــي  علــى  والمباشــر 
مــع األنظمــة العربيــة التــي وقعــت، وتلــك التــي 

ســتحذو حذوهــا وتوقــع.
ــن  ــون م ــن يعان ــرائيليون الذي ــا كان اإلس م
الركــود االقتصــادي الكبيــر، والشــلل فــي مرافــق 
الحيــاة العامــة، يحلمــون يومــًا بهــذا الفتــح الكبير 
فجــأًة،  عليهــم  انفتــح  الــذي  العظيــم  والكنــز 
الغنيــة  األســطورية،  بابــا  علــي  مغــارة  وكأنــه 
انفتحــت  فقــد  والجواهــر،  والكنــوز  بالذهــب 
الصناديــق االئتمانيــة العربيــة علــى اتســاعها، 
نحــو  الكبيــرة  الماليــة  الرســاميل  وانطلقــت 
ــي، واالســتفادة  ــان الصهيون ــي الكي االســتثمار ف
مــن التقــدم التكنولوجــي والتقانــة االليكترونيــة 
رؤوس  تثميــر  وفــي  الحديثــة،  اإلســرائيلية 
اتفاقيــات  فجــاءت  الخبــرات،  ونقــل  األمــوال، 
ــٍب،  ــن ذه ــٍق م ــى طب ــم عل ــة له الســام العربي
وكأنهــم كانــوا معهــا علــى موعــدٍ ليخرجــوا مــن 
ــواًل  ــدوا حل ــاكلهم، ويج ــوا مش ــم، وليعالج أزمته
ــي  ــا الت ــات كورون ــات اقتصادهــم، وتداعي لتحدي
ــدرك  ــل ي ــت اقتصادهــم، فه ــم وعطل أضــرت به

ــم. ــم ومنه ــراد به ــا يُ ــون م الموقع

الصناديقُ العربية تمول المؤسساتِ اإلرهابيَة الصهيونية
د. مصطفى يوسف اللداوي


