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نموت كما نريد لنحيا كما نريد
وليد القططي 

األسد يحدّد شروطه للقاء أردوغان
علي حسن

بعــد التصريحــات التركيــة المتكــررة عــن اقتــراب موعــد المؤتمــر الرباعــي الــذي يضــم كال مــن ســوريا 
وتركيــا وروســيا والجمهوريــة االســالمية االيرانيــة، وتحديــد موعــد المؤتمــر ومدتــه وزمانــه ومكانــه، بــل 

كل  ممثلــي  وحتــى 
فيــه،  مشــارك  بلــد 
الخارجيــة  عــادت 
التركيــة لتتراجــع عــن 
الســابقة  تصريحاتهــا 
تأجيــل  عــن  وتعلــن 
أجــل  إلــى  االجتمــاع 

مســمى. غيــر 
»رويتــرز«  وكالــة 
ــي  ــت عــن مصــدر ف نقل

ــة. ــا أســماه أســبابًا فني ــى م ــر إل ــا األم ــر محــدد«، عازيً ــد غي ــى موع ــأ إل ــاع أرج ــه إن »االجتم ــة قول ــة التركي الخارجي
األسد: ال جدوى من االجتماع إذا لم تنهِ تركيا احتاللها غير الشرعي

ــور بشــار  ــل االجتمــاع، كان كالم الرئيــس الســوري الدكت ــة لتأجي ــررات التركي ــدًا عــن المب وبعي
األســد الــذي أنهــى أمــس زيــارة إلــى موســكو واضحًــا وحاســمًا تجــاه الشــروط الواجــب تنفيذهــا قبــل 

عقــد أيّــة اجتماعــات وخاصــة علــى مســتوى القمــة مــع الجانــب التركــي.
وقــال الرئيــس األســد فــي لقــاء مــع وكالــة »ســبوتنيك« الروســية »ال جــدوى مــن حصــول أيّ اجتمــاع 
ــر الشــرعي داخــل األراضــي الســورية«،  ــا غي ــا ووجوده ــا احتالله ــي تركي ــى تُنه ــي حت ــب الترك ــع الجان م
مضيًفــا إن »علــى تركيــا وقــف دعــم اإلرهــاب أيّــا كانــت التســميات للفصائــل التــي تقــوم أنقــرة بدعمهــا”.
ــاري  ــد« االخب ــع »العه ــل السياســي أحمــد األحمــد لموق ــال المحّل ــى الحــدث، ق ــه عل ــي تعليق وف
»علــى الرغــم مــن الحماســة التركيــة المفرطــة لعقــد االجتمــاع مــع الجانــب الســوري إاّل أن دمشــق 
ال تُشــاطر األتــراك فــي هــذا التوجــه، وهــي تنتظــر بعــد مضــي 12 عامًــا مــن التــورّط التركــي وتغــوّل 
حكومــة العدالــة والتنميــة بدمــاء الســوريين ضمانــات واضحــة وتعهــدات بإصــالح ولــو جــزء يســير مــن 
أخطــاء الماضــي وليــس أقّلــه إنهــاء االحتــالل ووقــف دعــم اإلرهــاب والتعويــض عــن الخســائر الفادحــة 

التــي لحقــت بســورية وشــعبها”.
ــاب  ــم االره ــي دع ــدول ف ــن ال ــى م ــددٍ ال يُحص ــورّط ع ــن ت ــم م ــى الرغ ــه »وعل ــى أن ــت إل ولف
ــرًا  ــر ســوداوية وتدمي ــدور األكث ــى ال ــا يبق ــه تركي ــذي لعبت ــدور ال ــق جــراح الســوريين إاّل أن ال وتعمي
خــالل األزمــة الســورية«، مشــيرًا إلــى أن »الموقــف التركــي المســتجد ليــس مــردّه االعتــراف 
بالذنــب أو إقــرار بالسياســة التركيــة الخاطئــة بحــق الســوريين، بــل بســبب فشــل السياســة التركيــة 
فــي إســقاط الحكومــة الســورية التــي صمــدت بجيشــها وشــعبها وأصدقائهــا األوفيــاء وعلــى رأســهم 
الجمهوريــة اإلســالمية االيرانيــة والمقاومــة اللبنانيــة«، وتابــع »فشــل السياســة التركيــة ارتــدّ عليهــا 
بمشــاكل ال يمكــن تجاهلهــا وعلــى رأســها أزمــة الالجئيــن الســوريين الذيــن قــارب عددهــم الخمســة 
مالييــن شــخص وحتــى المناطــق التــي شــرعت تركيــا فــي وضــع اليــد عليهــا وتغييرهــا ديمغرافيــا 
وحتــى تغييــر العملــة واالســم لتتحــول إلــى مناطــق تركيــة حتــى هــذه المناطــق باتــت عبئــا عليهــا 
نتيجــة ممارســات الفصائــل االرهابيــة التــي تدعمهــا والدمــار الهائــل الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة فيهــا 

ــا”. وبالتالــي بــات مــن الصعــب اســتثمارها اقتصاديً
ورأى األحمــد أن »ســورية التــي انفتحــت أمامهــا أخيــرًا األبــواب العربيــة واإلقليميــة وبعــد الصمــود 
ــة  ــع حكوم ــاق سياســي م ــن اتف ــة م ــى عجل ــا ال تجــد نفســها عل ــي قدمته ــرة الت ــات الكبي والتضحي
العدالــة والتنميــة التــي تجهــد لتحقيــق نصــر ديبلوماســي يخــدم معركتهــا االنتخابيــة القادمــة، قبــل 
ــا مــن  أن تُقــدم هــذه األخيــرة ولــو علــى جــردة بســيطة مــن الحســاب المترتــب عليهــا بعــد 12 عامً

ــة”. السياســات الخاطئ

كيف تُخّطط أمريكا لشنّ حرٍب باالنابة ضدّ الصين بجعل أستراليا رأس الحربة فيها على غِراِر أوكرانيا؟ 
وهل أدّى هذا المُخّطط “اإلرهابي” إلى تعميق التحالف الروسي الصيني.. ولماذا؟ وما قصّة التقارير المُتضاربة حول كيفيّة 

تفجير خط أنابيب الشّمال “نورد ستريم” ومن هو المُنّفذ الحقيقي؟
عبد الباري عطوان

كيف تستوي »إسرائيل« في تقسيم بايدن األيديولوجي للعالم؟
ليلى نقوال 

لتقــع  أزمــةٍ  مــن  األمريكيّــة  اإلدارة  تخــرج 
األهــم  ولكــنّ  وأخطــر،  منهــا  أعمــق  ُأخــرى  فــي 
مــن هــذا وذاك أن مِصداقيّتهــا كدولــةٍ عُظمــى 
ــذه  ــكٍل مُتســارع ه ــض، وبشَ ــى الحضي تنحــدر إل
األيّــام، ونحــن ال نتحــدّث هُنــا عــن مِنطقتنــا أيّ 
ــدّدةٍ،  ــاتٍ مُتع ــا عــن جبه ــرق األوســط، وإنّم الشّ
ابتِــداًء مــن شــرق آســيا، وانتهــاًء بأوروبــا الوُســَطى، 

وتحديــدًا بالِجــوار األوكرانــي.
فــي  التخبّــط األمريكــي  يُمكــن ترجمــة هــذا 
ــل  ــات المتحــدة تتنصّ ــارةٍ واحــدة، وهــي أن الوالي عب
مــن المســؤوليّة القانونيّــة لإلرهــاب الــذي تُمارســه 
حاليًّــا فــي أكثــِر مــن جبهــة، بمُمارســته وحُروبــه 

االســتنزافيّة باإلنابــة وعبــر طــرفٍ ثالــث.
مــن  كبيــرةٍ  درجــةٍ  علــى  تطــوّران  هُنــاك 
األهميّــة يحتــاّلن العناويــن الرئيســيّة فــي أجهــزة 
الخُالصــة  ويُؤّكــدان  والشــرقيّة،  الغربيّــة  اإلعــالم 

الفقــرة السّــابقة: إليهــا فــي  التــي أشــرنا 
األوّل: حالــة الحــرب الضّخمــة المُتصاعــدة حاليًّا 
لينــدر  جــون  خُــروج  ومُلخّصهــا  أســتراليا،  داخِــل 
وســائل  إلــى  المُخضــرم  األســترالي  الدّبلوماســي 
ــات  ــق األزَم ــات المتحــدة بخل ــام الوالي ــالم، واتّه اإلع
فــي تايــوان، والهمااليــا، وبحــر الصيــن وتصعيدهــا، مــن 
أجــِل جــرّ الصيــن إلــى مِصيَــدةِ حــرٍب اســتراتيجيّة، 
وتوريــط أســتراليا فــي خــوِض هــذه الحــرب علــى 
غِــرار اســتِخدامها ألوكرانيــا كُطعــٍم الســتِفزاز روســيا 

ــا. ــوّات إليه وجرّهــا إلرســال الق
تقريــرًا  األمريكيّــة  اإلدارة  تســريب  الثانــي: 
المُقرّبــة مــن  إلــى صحيفــة “نيويــورك تايمــز” 
أجهــزة االســتِخبارات ينســف تحقيًقــا اســتقصائيًّا 
أن  يُؤّكــد  هيــرش  ســيمون  الصّحافــي  أجــراهُ 
غوّاصيــن مــن األســطول البحــري األمريكــي هُــم 
غــاز  أنابيــب  المُتفجّــرات تحــت  زرعــوا  الذيــن 
إن  بالقــول  األلمانــي،  الروســي  ســتريم”  “نــورد 
جماعــة “دكتــور إيفــل” أو طبيــب الشّــر، اإلرهابيّــة 
المُواليــة ألوكرانيــا هــي التــي زرعــت هــذه األلغــام، 

والمســؤولة عــن التّفجيــر بالتّالــي.

ــة تُريــد أن تدفــع بحُلفائهــا إلــى  اإلدارة األمريكيّ
محرقــةِ الحُــروب، وتبقــى هــي، وشــعبها فــي الخلــف، 
تدّعــي البــراءة مــن أيّ عمــٍل إرهابــيّ هُنــا وهُنــاك، 
ــا،  ــا أو أتباعه ــل حُلفائه ــى كاهِ وتضــع المســؤوليّة عل
فــُكّل مــا يهمّهــا هــو تحقيــق مصالحهــا، وليذهــب 
فــي  فعلــت  مثلمــا  تمامًــا  الجحيــم،  إلــى  الجميــع 
ــة، والحــرب  ــة- اإليرانيّ أفغانســتان، والحــرب العِراقيّ
الحاليّــة فــي ســورية وقبلهــا فــي العِــراق، والــدّورُ 

ــر واألردن. ــى مِص ــادمٌ عل ق
أمريــكا اســتخدمت، وتســتخدم، حِلــف النّاتــو 
األوكرانيّــة  للحــرب  الدّاعــم  المُقاتــل  كذراعهــا 
مُوازيــا  حِلفــا  تُؤسّــس  هــي  وهــا  المِصيَــدة، 
فــي جنــوب شــرق آســيا، طابعــه إنكلــو سكســوني 
ــتراليا وبريطانيــا إلــى  عُنصــري )أوكــوس( بضــم أس
ــد  ــواردة مــن شــمال أســتراليا تُؤّك ــاء ال ــا، واألنب جانبه
أنــه تحــوّل إلــى قاعــدةٍ عســكريّة أمريكيّــة، ومنصّــة 
انطِــالق أليّ حــرٍب شِــبه مُؤّكــدة ضــدّ الصيــن فــي 
ــث تتصاعــد حــدّة  ــة حي ــهور المُقبل األســابيع أو الشّ

التوتّــر بشَــكٍل مُتســارٍع هــذه األيّــام.
خديعــة “الحِمايــة” التــي اســتخدمتها الواليــات 
وإيــران  الخليــج  دول  ثــروات  المتِصــاِص  المتحــدة 
تُعيــد تِكرارهــا هــذه األيّــام فــي أســتراليا، بإقنــاع 
الحُكومــة األســترالية بــأّن الصيــن تُشَــّكل التّهديــد 
الوجــوديّ األكبــر ألمنهــا واســتقرارها، وأّن عليهــا أن 
تتهيّــأ للحــرب لوقــف هــذا الخطــر، حتــى أن وزيــر 
أســترالي ســابق )مالكولــم تيرنبــل( قــال فــي مُقابلــةٍ 
تلفزيونيّــةٍ “إن أســتراليا تُضحّــي بِســيادتها مــن 
أجــِل الحِفــاظ علــى ســيادتها”، وترصــد 70 مِليــار دوالر 

ــكا. ــاركة أمري ــةٍ نوويّــةٍ بمُش ــاِء غوّاص لبن
مُتشــعّبُ  الصيــن  األمريكــي ضــدّ  التّصعيــد 
التفــوّق االقتصــادي المُتســارع  األســباب، وخاصّــًة 
لهــا، واتّســاع دائــرة نُفوذهــا عالميًّــا، وعملهــا بصمــتٍ 
إلقامــة نظــاٍم مالــيٍّ عالمــيٍّ جديــد علــى أنقــاض 
العالــم،  فــي  بحريّــة  قــوّة  أكبــر  وبنائهــا  الــدّوالر، 
باألســلحة  روســيا  لتزويــد  المكتــوم  واســتِعدادها 
والّذخائــر والــّذكاء االصطناعــي، ولكــن مــا دفــع الغضــب 

ــرة  ــام األخي ــي األيّ ــطح ف ــى السّ ــوم عل ــي يع األمريك
هــو رفــض شــي جيــن بينــغ زعيــم الصيــن مُمارســة 
الرئيــس  الروســي  حليفــه  علــى  جديّــة  ضُغــوط 

بوتيــن لوقــف الحــرب األوكرانيّــة.
أمريــكا هــي الدّاعــم األكبــر لإلرهــاب فــي العالــم، 
ــورد ســتريم”  ــب “ن ــر خــط أنابي ــى تفجي وأقدمــت عل
لخلــق أزمــة بيــن ألمانيــا وروســيا، ومنــع وصــول الغــاز 
الروســي إلــى أوروبــا، وحتّــى ال يظهــر وجههــا البَشِــع 
علــى حقيقتــه رفضــت أيّ تحقيــق ُأممــي حِيــادي 
عِلمــي حــول هــذا التّفجيــر خشــيّة أن يتوصّــل إلــى 

حقائــٍق تكشــف الــدّور األمريكــي.
ــابق فــي الجيــش  ســكوت بينيــت الِجنــرال السّ
أبــرز مُحّللــي مُكافحــة اإلرهــاب  االمريكــي، وأحــد 
أّن  أّكــد  ســابًقا،  األمريكيّــة  الخارجيّــة  وزارة  فــي 
غوّاصَيــن أمريكييــن تســّللوا إلــى مِنطقــة التّفجيــر 
ــي  ــو ف ــف النّات ــاورةٍ لحِل ــي مُن ــاركتهم ف ــاء مُش أثن
ــت  ــب، وقام ــت األنابي ــام تح ــوا األلغ ــة، ووضع المِنطق
النرويــج الحًقــا، وبتَنســيٍق مــع واشــنطن بتفعيلهــا، 
إن  بالقــول  ُكّليًّــا، وختــم تصريحــه  الخــّط  وتدميــر 
التّخطيــط لهــذا العمــل اإلرهابــي جــاء بمُشــاركةٍ 

بريطانيّــة. أمريكيّــة 
ــيكون  ــا، وس ــي أوكراني ــرب ف ــر الح ــكا تخس أمري
وعســكريًّا،  باهًظــا سياســيًّا  الخســارة  هــذه  ثمــن 
ــه ال يُوجــد شــيء اســمه  ــال إنّ ــا، بوتيــن ق واقتصاديًّ
ــة  ــة غربيّ ــة أمريكيّ ــا، ووصــف الحــرب الحاليّ أوكراني
المســيحيّة  الدّيانــة  تدميــر  تُريــد  دينيّــة  بأنّهــا 
األرثوذكســيّة، ومُحاولــة تدميــر روســيا وتفكيكهــا، 

وتكــون أوكرانيــا هــي قاعــدة االنطِــالق.
يُؤيّــد  الصينــي  الرئيــس  أن  المُفارقــة  مــن 
توصيــف نظيــره الروســي هــذا، وأمَــرَ بتعميمــه علــى 
سياســيّيه ودبلوماســيّيه وأجهــزة إعالمــه، لقناعتــه 
بــأّن الصيــن تُواجــه االســتِهداف والمصيــر التّدميــري 
نفســه، وقــال، أيّ الرئيــس الصينــي، عبــارة تاريخيّــة 
فــي خِطابــه األخيــر الــذي هاجــم فيــه أمريــكا بشــدّة 
وهــي “التّحديــث ال يعنــي التّغريــب” وليــت قومــي 

ــون. ــون ويعمل يعلم

اســتهدفت  الزمــن،  مــن  عقــود  مــدى  علــى 
الرافــض  المدنــي  المجتمــع  اإلســرائيلية  الحكومــة 
لالحتــالل وقوّضتــه، وأقــرَّت تشــريعات للتمييــز ضــد 
الفلســطينيين واألقليــات، وقامــت بتقليــص الحريــات 

اإلعالميــة.
منــذ مجيئــه إلــى البيــت األبيــض، حــاول الرئيــس 
األميركــي جــو بايــدن إعطــاء تفســير للعالقــات الدوليــة 
يحمــل طابعــًا أيديولوجيــًا، إذ أشــار مــرارًا إلــى أنَّ الحالــة 
انعطــاف«،  العالميــة هــي »نقطــة  الحاليــة للسياســة 
ــار بيــن  ــى االختي ــا إل ــاج النــاس فيه ــا »لحظــة يحت وأنه
وإال  والديكتاتوريــات،  للحكــم  الديمقراطيــة  األنظمــة 

ــد”. ــى األب ــر إل ــد تغيَّ ــم ق ســيجدون أن العال
ومعــه  بايــدن،  يــرى 
ومَــن  األوروبــي  االتحــاد 
يــدورون فــي فلــك الواليــات 
ــذا  ــة، أنَّ ه ــدة األميركي المتح
التقســيم األيديولوجــي صالح 
لتبريــر التحالفــات أو الحــروب 
ــم. وكان  ــي العال ــدول ف ــع ال م
ــد  ــد انتق ــي ق الرئيــس الصين
للحــرب  التصنيــف  هــذا 
بقولــه  العالــم،  فــي  الدائــرة 

االســتبداد«  مقابــل  فــي  »الديمقراطيــة  ســردية  »إن 
ليســت الســمة المميــزة لعالــم اليــوم، ناهيــك بأنهــا تمثــل 
اتجــاه العصــر... الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان 
المتحــدة  الواليــات  للبشــرية.  مشــترك  مســعى  هــي 
لديهــا ديمقراطيــة علــى النمــط األميركــي، الصيــن لديهــا 

الصينيــة”. الطريقــة  علــى  ديمقراطيــة 
إن تقســيم جــو بايــدن العالــم إلــى ديمقراطيــات 
ــل  ــي التســاؤل: ه ــن المنطق ــل م ــات يجع وديكتاتوري
يســتوي هــذا التصنيــف األيديولوجــي علــى جميــع 

ــم »إســرائيل«؟ ــات المتحــدة، ومنه ــاء الوالي حلف
إلــى  بتقســيمه  العالــم  تنميــط  إن  عمليــًا، 
ــدن،  ــو باي ــل ج ــا يفع ــات، كم ــات وديكتاتوري ديمقراطي
يعنــي أنَّ الدعــم األميركــي لـ«إســرائيل« يجــب أن 
الديمقراطيــة،  يكــون عــن  مــا  أبعــد  فهــي  يتوقــف، 
ــل  ــة الفص ــي سياس ــا ه ــوم عليه ــي تق ــة الت والسياس
وقتــل  الفلســطينيين  ضــد  اإلســرائيلي  العنصــري 
أولــى  فئــة  مواطنيــن  بيــن  والتمييــز  المدنييــن، 
اليهــود  بيــن  حتــى  متدنيــة،  فئــات  ومواطنيــن 
الديمقراطيــة. عــن  يكــون  مــا  أبعــد  أنفســهم، هــو 
ــام، يقــوم التعريــف اإلســرائيلي  فــي الخطــاب الع
»اليهوديــة«  األغلبيــة  حكــم  بوصفهــا  للديمقراطيــة 
بشــكل مطلــق غيــر مقيــد. لــذا، عمــدت الســلطات 
ســيطرة  لضمــان  قوانيــن  تفصيــل  إلــى  المتعاقبــة 

األغلبيــة وهيمنتهــا علــى األقليــة، وتقســيم المواطنيــن 
ــى ومواطنيــن مــن درجــات  بيــن مواطنيــن درجــة أول

أخــرى، بحســب انتماءاتهــم الدينيــة والعرقيــة.
التــي  الهُويــة  مرّكبَــي  فــي  األســاس،  فــي 
اليهوديــة  وهمــا  خلقهــا،  اإلســرائيليون  يحــاول 
فــي  األساســية  اإلشــكالية  تكمــن  والديمقراطيــة، 
ــرائيل  ــون إس ــن أن تك ــف يمك ــي: »كي ــؤال اآلت الس
الــدول  إن  واحــد؟«.  آن  فــي  وديمقراطيــة  يهوديــة 
ــى التفــوق العرقــي هــي أبعــد مــا تكــون  القائمــة عل
عــن الديمقراطيــة، فكيــف يســتوي معيــار التفــوق 
العرقــي والطائفــي مــع الديمقراطيــة التــي تؤمــن 
بالمســاواة بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات؟

اســتهدفت  الزمــن،  مــن  عقــود  مــدى  علــى 
ــي الرافــض  ــع المدن ــة اإلســرائيلية المجتم الحكوم
لالحتــالل وقوّضتــه، وأقــرَّت تشــريعات للتمييــز 
ضــد الفلســطينيين واألقليــات، وقامــت بتقليــص 
بمحاولــة  تقــوم  واليــوم،  اإلعالميــة.  الحريــات 

القضــاء.  علــى  التضييــق 
 إضافــًة إلــى مــا ســبق، لجــأت الحكومــة اليمينيــة 
المتطرفــة إلــى المــسّ بالفصــل بيــن الســلطات، 
وهــو أســاس مــن أســس الديمقراطيــة الحديثــة. مــا 
يجــري اليــوم مــن محاولــة منــح الســلطة التنفيذيــة 
ســلطة مطلقــة علــى حســاب اســتقاللية الســلطة 
القضائيــة والنظــام القضائــي برمّتــه وقوتهمــا هــو 

ــة. ــن أســاليب الديكتاتوري م
وبالتالــي، إن نجــاح حكومــة بنياميــن نتنياهــو فــي 
مــا ترمــي إليــه - والــذي ســيجنب نتنياهــو المســاءلة 
أمــام القضــاء - ســيغيّر جوهريــًا أســس الديمقراطيــة 
التــي يتغنــى بهــا الغــرب فــي االدعــاء بأنــه يدافــع 
ــة  ــن الديمقراطي ــا، وع ــددة بأمنه ــرائيل المه ــن »إس ع

ــي الشــرق األوســط”. ــدة ف الوحي
ــي كل األحــوال، وبصــرف النظــر عــن ادعــاءات   ف
الغــرب فــي أســباب دعمــه »إســرائيل« فــي تســلطها 
علــى الفلســطينيين وجيرانهــم العــرب، فــإن مســار 
األمــور المتدحرجــة فــي »إســرائيل« ســيجعل الدعــم 

الغربــي غيــر قــادر علــى إيقــاف التطــورات السياســية 
واالجتماعيــة التــي ســتؤدي إلــى إضعافهــا مــن الداخل.

وهنا، نشير إلى ما يلي:
يــرى مئيــر إلــران ومــوران ديتــش، وهمــا باحثــان 
فــي »معهــد دراســات األمــن القومــي« التابــع لجامعــة 
القوميــة  المناعــة  أو  الحصانــة  أن  أبيــب«،  »تــل 
مركزيــة:  أساســات   3 إلــى  تســتند  لـ«إســرائيل« 
التضامــن االجتماعــي، وثقــة الجمهــور بمؤسّســات 

الفاعلــة.  والحوكمــة  الدولــة، 
أن  حديثــًا  نشــر  تقريــر  فــي  الباحثــان  ويؤّكــد 
هنــاك تراجعــًا مقلقــًا جــرى خــالل األعــوام األخيــرة 
علــى المرّكبــات الثالثــة للحصانــة القوميــة، كمــا يلــي:
- التضامــن االجتماعــي: القاســم المشــترك الــذي 
ــي المجتمــع اإلســرائيلي  ــة ف ــات المختلف ــد الفئ يوحّ
الفرديــة  لمصلحــة  الماضيــة  األعــوام  فــي  تقّلــص 
بيــن  العــداء  نســبة  ازدادت  عليــه،  وبنــاء  والقبليــة. 
الفئــات المختلفــة، إضافــًة إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي 

ــام. ــز الع ــف فــي الحيّ نســبة العن
- الثقــة بالمؤسســات: يشــير التقريــر إلــى أنَّ 
ثقــة اإلســرائيليين باألحــزاب السياســية ومؤسســات 

ــع.  ــي تراجُ ــى الشــرطة، ف ــم، وحت الحك
ــة  ــا مــن خــالل ثق ــر عنه ــم التعبي - الحوكمــة: يت
اإلســرائيليين بقــدرة النظــام علــى فــرض ســيطرته 
ــان  ــر الباحث ــن. يعتب ــي مجــاالت أساســية للمواطني ف
أنَّ الحوكمــة أيضــًا فــي حالــة تراجــع، علــى ســبيل 
المثــال، يتقلــص »الشــعور باألمــان الشــخصي« لــدى 
فئــات واســعة فــي المجتمــع، ويــزداد توجيــه االنتقــادات 
إلــى مؤسســات فــرض القانــون بســبب عــدم قدرتهــا 

ــال. ــى أداء دورهــا بشــكل فعّ عل
فــي  األهليــة  الحــرب  اندلعــت  ســواء  وهكــذا، 
»إســرائيل«، كمــا يحــّذر العديــد مــن القــادة اإلســرائيليين، 
أو لــم تندلــع، فإنَّهــا تتجــه إلــى فقــدان الصــورة الخارجيــة 
التــي لطالمــا تمّــت صناعتهــا وترميمهــا لتالئــم تطلعــات 

ــرب.  ــي الغ ــام ف ــرأي الع ال
فــي  تغييــرًا  نتوقــع  ال  ســبق،  ممــا  الرغــم  علــى 
األداء األميركــي والنظــرة تجــاه »إســرائيل«، فتعريفــات 
بحســب  الغــرب  لــدى  وتتبــدل  تتأقلــم  الديمقراطيــة 
الهــدف والسياســة المتبعــة، فحيــن يرتبط األمــر بالحلفاء 
ــوق  ــات والحق ــى الحري ــر إل ــي تفتق ــات الت ــي المجتمع ف
المواطنيــة، فــإن التعريــف الغربــي للديمقراطيــة يرّكــز 
علــى االنتخابــات وإجرائهــا كمعيــار وحيــد للديمقراطيــة، 
ــن المجتمــع  ــة وتمكي ــات العام ــى الحري ــا تتوســع إل فيم
ــى  ــة والمعارضيــن وقدرتهــم عل ــة الصحاف المدنــي وحري
ــات المتحــدة  ــداء الوالي ــر بأع ــط األم ــن يرتب ــر حي التغيي

أو خصومهــا.

معادلــة القتــال القرآنيــة التــي طبقهــا المقــاوم 
الوطــن  مقاومــي  وكل  الخواجــا  معتــز  الشــهيد 
التــي  الشــهادة  فلســفة  مــن  نابعــة  وشــهدائه 
اختــاروا  الذيــن  األبطــال  األحــرار  كل  تشــربها 

شــهداء. مقاوميــن  المــوت 
معتــز الخواجــا شــاب فلســطيني فــي ربيــع 
ــة رام اهلل  ــرب مدين ــن غ ــدة نعلي ــن بل ــر، م العم
أدى  المحتلــة،  فلســطين  فــي  الضفــة  وســط 
صــالة المغــرب فــي مســجد البلــدة بقلــب معلــق 
ــه لينظــر  بحــب اهلل وعشــق الوطــن، وخــرج من
مليــًا فــي وجــوه أهــل بلدتــه، ويودعهــم بصمــتٍ 

ــن. يشــوبه الحــزن والحني
ــب«،  ــل أبي ــه »ت ــد نحــو هدف ــزٍم أكي ــق بع انطل
المقدســة،  وبقرتــه  الصهيونــي  الكيــان  قلــب 
وجوارهــا،  يافــا  مدينــة  أرض  علــى  المُقامــة 
شــارع  فــي  دمــه  ومهــراق  رحالــه  محــط  وكان 
»ديزنجــوف«، أطــول وأجمــل شــوارع المســتوطنة 

أبيــب”. »تــل  الكبــرى 
فــي هــذا الشــارع، أشــهر معتــز الخواجــا 
ثــأره وســالحه، وأطلــق غضبــه ورصاصــه، مصوبــًا 
نحــو وجــوه الغــزاة القتلــة واللصــوص القبيحــة، 
اهلل  الوجــوه.  أال شــاهت  قائــاًل:  يصــرخ  وهــو 
والثــأر.  بالنــار  لقــد جئتكــم  أكبــر.  اهلل  أكبــر. 
نــار تحــرق أحالمكــم وأوهامكــم. وثــأر يدمــر 
مشــروعكم وكيانكــم. جئتكــم مُمثــاًل شــعبي. 
كــي نمــوتَ كمــا نريــد مقاوميــن شــهداء، لنحيــا 

ــدُ أحــرارًا أعــزاء.  ــا نري كم
مقاوميــن  نريــد  كمــا  المــوت  يكــون  هكــذا 
ــا كمــا  ــي وطنن ــا ف ــا عــن أن نحي شــهداء، إذا عجزن
اليــأس،  مــن  األمــل  لننــزع  أعــزاء،  أحــرارًا  نريــد 
ولنخــرج الحيــاة مــن المــوت. هــذا مــا أراد المقــاوم 
ــه، متشــربًا  ــه بدم ــز الخواجــا أن يقول الشــهيد معت
روح الشــعب الفلســطيني كلــه، وكأنــه أصبــح شــعبًا 

ــعب. ــكنه ش ــاًل يس ــل أو رج ــي رج ف
لهــذا، قاتــل معتــز فقتَــَل وُقتِل، فــي أفضل تجٍل 

ــوَن«،  ــوَن وَيُْقتَُل ــة: »يَْقتُُل ــال القرآني ــة القت لمعادل
فارتقــى إلــى العــال مجاهــدًا شــهيدًا فــي ميــدان 
ــم  ــتوطنين وه ــزاة المس ــارد الغ ــو يط ــة، وه المعرك
متلبســون بالجريمــة، وفــي مكانهــا، فــي األرض 
ــودًا – كمــا  ــه وق الفلســطينية الســليبة، فتحــول دم

دمــاء كل الشــهداء – يدفــع قطــار الكيــان الصهيونــي 
المشــؤوم إلــى محطتــه األخيــرة نحــو الــزوال، وزيتــًا 
يضــيء طريــق الحريــة للشــعب الفلســطيني نحــو 

وعــد اآلخــرة وبشــرى التحريــر والعــودة. 
أدركهــا  التــي  القرآنيــة  القتــال  معادلــة 
وطبقهــا المقــاوم الشــهيد معتــز الخواجــا وكل 
مقاومــي الوطــن وشــهدائه نابعــة مــن فلســفة 
األبطــال  األحــرار  كل  تشــربها  التــي  الشــهادة 
ــاروا المــوت، كمــا يريــدون، مقاوميــن  الذيــن اخت
ــن  ــزة ب ــاط، وحم ــت خي ــمية بن ــذ س شــهداء من
بــن حارثــة، والحســين  المطلــب، وزيــد  عبــد 
بــن علــي... مــرورًا بعــز الديــن القســام، وفتحــي 
ــليماني،  ــم س ــين، وقاس ــد ياس ــقاقي، وأحم الش
كتيبــة  مقاومــي  مــن  الشــهداء  آخــر  وحتــى 

وغيرهمــا.  نابلــس،  وعريــن  جنيــن، 
االختيــار  ركنــي  علــى  قائمــة  فلســفة  هــي 
المقــاوم  فاختيــار  اإللهــي،  واالصطفــاء  البشــري 

للقتــال بإرادتــه الحــرة يعنــي أنــه يختــار طريقــة 
موتــه مــن دون توقيــت موتــه المحــدد بأجــل ال 
مفــر منــه، فــإن كان ال مفــر مــن المــوت وال هــروب 
مــن األجــل، فمــن األفضــل أن نمــوت كمــا نريــد 

كمقاوميــن لنحيــا كشــعب كمــا يريــد. 
وفــي ركــن االصطفــاء اإللهــي 
الشــهادة،  فلســفة  فــي  للشــهداء 
ــة فــي إطــار ســنتي  تكتمــل المعادل
تعالــى:  لقولــه  والتــداول،  االبتــالء 
َفَقــدْ  َقــرْحٌ  يَمْسَسْــُكمْ  }ِإن 
 ۚ مْثُلــهُ  َقــرْحٌ  اْلَقــوْمَ  مَــس 
بَيْــنَ  نُدَاِوُلهَــا  اأْلَيــامُ  وَتِْلــكَ 
الذِيــنَ  اهلُل  وَلِيَعَْلــمَ  النــاِس 
آمَنُــوا وَيَتخِــَذ مِنُكــمْ شُــهَدَاَء ۚ 
الظالِمِيــنَ{.  يُحِــب  اَل  وَاهلُل 

وبعدمــا علــم اهلل تعالــى صــدق 
إرادتهــم واختيارهــم للقتــال والدفــاع 
وكرمهــم  اصطفاهــم  الحــق،  عــن 
وقربهــم إلــى جــواره واختصهــم بفضلــه، فاتخــذ 
مــن هــؤالء المجاهديــن والمقاوميــن شــهداء أحيــاء، 
ــذي  ــوق ال ــق وتكريمــه للمخل ــار الخال ــازوا باختي فف
انحــاز إلــى قيمــه وشــعبه وأمتــه، واختــار المــوت 
الجميــل الكريــم الــذي يفتــح أبــواب الحيــاة الجميلة 
ــي  ــزًا ســيدًا ف ــرًا عزي ــش ح ــة لشــعبه ليعي الكريم

ــه.  ــودة إلي ــره والع ــد تحري ــه الســليب بع وطن
الشــهيد  حيــاة  بعــده  تكــون  الــذي  المــوت 
هــو  الدنيــا  فــي  الشــعب  وحيــاة  الجنــة  فــي 
التــي  للمــوت  كطريقــةٍ  االستشــهاد  ســالح 
للحيــاة،  طلبــًا  الفلســطيني  الشــعب  اختارهــا 
آلــة  علــى  المُعجــز  الفلســطيني  الــرد  وهــو 
ــذ استشــهاد عــز  ــرة من ــة المدم الحــرب الصهيوني
ــرب  ــد ق ــراج يعب ــي أح ــه ف ــام وصحب ــن القس الدي
جنيــن، الذيــن كان دمهــم هــو الــذي فجَّــر الثــورة 
الفلســطينية الكبــرى عــام 1936م، ومنــذ استشــهاد 
ــاء  ــي مخيمــات وأحي ــه ف ــاح الصــوري وصحب مصب

غــزة، الذيــن كان دمهــم هــو الــذي فجَّــر انتفاضــة 
.1987 عــام  األولــى  الفلســطينية  الحجــارة 

وفــي العمليــات االستشــهادية فــي قلــب الكيــان 
الصهيونــي أثنــاء انتفاضــة األقصــى الفلســطينية 
ــاء االستشــهاديين  ــة بعــد عــام 2000، كانــت دم الثاني
ــل  ــة القت ــى آل ــدع عل ــطيني المب ــردّ الفلس ــي ال ه
ــوازن  ــة ت ــر العســكرية اإلســرائيلية، مُحقق والتدمي
الرعــب ومعادلــة الــردع تعويضــًا عــن الخلــل الهائــل 

فــي ميــزان القــوى العســكري لمصلحــة العــدو. 
بهــذا الفهــم لفلســفة الشــهادة ومعادلــة القتــال 
فــي فلســطين، يُصبــح القتــال حتــى الشــهادة 
نهجــًا يســير عليــه عُشــاق الحيــاة وهــم يركبــون 
ــد مــن رحمــه  ــذي تول ســفينة المــوت؛ المــوت ال
الحيــاة، فــدم الشــهداء شــريان الحيــاة لشــجرة 
المــوت،  إلــى  يذهبــون  ال  والشــهداء  الحريــة، 
بــل إلــى االشــتباك المســتمر بأيــدي إخوانهــم 
ورفاقهــم، والرصــاص الــذي يُصيــب قلوبهــم ال 
الخالــدة  الحيــاة  يهبهــم  بــل  حياتهــم،  يُنهــي 
ــا  ــم بم ــعبهم وأمته ــاة لش ــب الحي ــدة، ويه الجدي
ــاد والمقاومــة  ــد فــي نفوســهم مــن روح الجه توق
والشــهداء  والوهــم،  الوهــن  مــن  وتحررهــم 
وإبــداع  أكبــر  بزخــٍم  الحيــاة  يعيــدون تشــكيل 
ــتقبل  ــم المس ــم معال ــي ترس ــاة الت ــم؛ الحي أعظ

الزاخــر بالحريــة والشــموخ واإلبــاء. 
الذيــن ســيقررون  المقاومــون الشــهداء هــم 
بالحيــاة  واألرض  والشــعب  فلســطين  مصيــر 
والبقــاء، ومصيــر »إســرائيل« والمشــروع الصهيونــي 
بالمــوت والــزوال. المقاومــون الشــهداء هــم الَّذيــن 
يمّثلــون الشــعب واألمــة قائليــن: إن كان ال مفــر 
لنمــت  شــهادة.  المــوت  فليكــن  المــوت،  مــن 
مقاوميــن شــهداء كمــا نريــد، ال مســاومين أذالء، 
كمــا يريــد األعــداء. ليكــن موتنــا شــهادة تظهــر وجــه 
عدونــا القبيــح، وتبعــث الحيــاة فــي شــعبنا وأمتنــا؛ 
ــع المــوت مــن أرضنــا، كمــا قــال الشــاعر  حيــاة تقتل
الفلســطيني الثائــر معيــن بسيســو فــي قصيدتــه: 
»نعــم لــن نمــوت ولكننــا ســنقتلع المــوت مــن 
ــو  ــا. ول ــا. نعــم، لــن نمــوت. نعــم ســوف نحي أرضن
أكل القيــد مــن عظمنــا. ولــو فرقتنــا ســياط الطغــاة. 
ــن نمــوت،  ــار فــي جســمنا. نعــم ل ــو أشــعلوا الن ول

ــا”. ــن أرضن ــوت م ــنقتلع الم ــا س ولكنن


