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إسرائيل« :عائلة غولدن» تقود المجلس الوزاري المصغر !

فتوات ،وفيتوات العالم

بقلم :هاني حبيب

بقلم :توفيق أبو شومر
َ
َُ
دول فرض
منح خمس ٍ
اتف���ق العالم على ِ
ح���ق الوالء والطاعة ،واإلذعان على كل دول
ِ
العال���م ،وهي :أمي���ركا ،روس���يا ،بريطانيا،
فرنسا ،الصين.
ً
إحصاء بعدد مرات استخدام ،حق
إليكم
الفيتو ،أو« ،الفتونة» لكل دولة ،حتى شهر
حزيران :2018
اس���تخدمت أميركا ح���ق الفتونة إحدى
وثمانين مرة ،أما روس���يا فقد َّ
طبقته مائة
واثنت���ي عش���رة م���رة ،أم���ا بريطانيا فقد
ْ
استخدمته تسعة وعشرين مرة ،أما فرنسا
َّ ْ
فقد نفذت ُه ست عشرة مرة ،أما الصين فقد
ْ
استخدمته إحدى عشرة مرة.
ما َي ُه ُّمني في العدد السابق ،هو أن عدد
المرات التي اس���تخدم فيه���ا حق الفيتو
األميركي ضد الفلس���طينيين ،كان واحدا
وأربعين م���رة ،أي أكثر م���ن نصف العدد
الكلي للفيتو األميركي كله!!
بين ،لفظ ،الفيت���و الالتيني ،وبين لفظ،
ٌ
تش���ابه كبير،
الفت���وة ،أو ،الفتونة العربي
ليس في الح���روف فقط ،ب���ل إن كليهما
يعني امتالك الق���وة ،قد تكون هذه القوة
ُ
ً
قوة جس���دية ،وقد تكون قوة عائلية ،وقد
تكون ق���وة مالية اقتصادي���ة ،وقد تكون
أيضا قوة نفوذية عسكرية وحربية!
بنحت آخر ،الفتونة،
فالفتوة العربي���ة ،أو
ٍ
تعني فرض السيطرة ،وتعني أيضا الخروج
عن مبادئ األخالق ،واألعراف السائدة ،وقد
يكون صاح���ب الفتوة ،كما ف���ي المعاجم
العربية ،زعيم عصابة أيضا.
َ
تعتبر أمي���ركا في عصرن���ا الراهن دولة
الفتونة بال ُمنازع ،فيم���ا يتعلق بقضيتنا
ٌ
تس���تخدم ه���ذه
الفلس���طينية ،فه���ي
الفتونة ،ضد الفلس���طينيين بصورة بارزة
في كل المجاالت،
أما عن أب���رز نماذج «الفتونة» األميركية،
فه���ي بالتأكيد مندوبة أمي���ركا في األمم
المتح���دة ،نيكي هيلي ،الت���ي رفعت في
وجه العالم ،عند توليها المنصب حذاءها
المدب���ب ،قائلة«ِ :م���ن اآلن فصاعدا ،ليس
ُّ
التحي���ز ضد
للعال���م إال ه���ذا ،س���نوقف
إسرائيل»!!
أما رئيسها فهو بالتأكيد الرمز األوضح
على حالة الفتونة ،إذ أن اختياره كمصارع
ً
يأت صدفة ،ب���ل كان مخططا له ،فقد
لم ِ
فتواته على مقربيه أوال ،فأقال
سلسلة
بدأ
ً ِ
َّ
أعدادا كبيرة منهم ،وأزاح من طريقه ،كل
م���ن َ
ثبت أنه ليس موالي���ا مواالة مطلقه
لش���خصه ،حتى أن أحد أبرز مستشاريه،
ْ
عن َ
���و َن كتاب���ه الناقد
جيم���س كوم���ي،
للرئيس األميركي ،ترامب بعنوان « :الوالء
المطلق»
ثم ش���رع ف���ي ممارس���ة «الفتونة» على
رؤس���اء دول العالم ،حتى في التعمد في
بعنف
عدم مصافحتهم ،أو ،مصافحتهم
ٍ
مقصود ،ثم شرع يمارس الفتونة في كل
ٍ
المجاالت ،فألغى اتفاقية المناخ ،وانسحب
َّ
ه���دد كوريا
من االتفاقي���ة اإليرانية ،ثم
الش���مالية بالمح���و من الخريط���ة ،وفرض
رس���وما جمركية على البضائع المستوردة
م���ن أوروبا والصين ،وقل���ص الدعم المالي
ل»االون���روا» وهدد الدول التي صوتت ضد
قراره ،االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل،
بعدم منحها مساعدات مالية ،وطالب دول
الخليج بدفع (إتاوة) الجنود األميركيين في
الشرق األوسط
أما الش���خصية الثالث���ة الفتوانية على
الفلس���طينيين ،فهي ش���خصية س���فير
أميركا ف���ي إس���رائيل ،ديفي���د فردمان،
كداعم
فهو لم يقتنع باإلعالن عن نفس���ه
ٍ
ِّ
أبدي إلس���رائيل،
ونصي���ر
لالس���تيطان،
ٍ
ومحرض عل���ى أن تعترف أمريكا بالقدس
ً ٍ
عاصمة إلس���رائيل ،بل ،أعل���ن يوم -5-30
 2018في مقابلة له مع صحيفة تايمز أوف
إس���رائيل بصفاقة الفتون���ة قائال ،وكأنه
المالك الحصري للقدس:
« أدعو أعضاء الكونغرس الديموقراطيين
لزيارة إسرائيل ،لكي يدعموها» !!
َ
َّ
لع���ل أغرب ما ف���ي ذلك ،ه���و أن تدعي
ُ
دول���ة الفتون���ة ،والفيت���و بأنه���ا حامية
الديموقراطي���ة في العالم ،ونصيرة مبادئ
حقوق اإلنسان!!
أخي���را ،كي���ف تس���توي الفتون���ة ،مع
العدالة ،والديموقراطية؟!!

نحو أربع س���اعات ،اجتم���ع «الكابينت» اإلس���رائيلي،
المجلس الوزاري المصغر ،لمناقش���ة بند واحد أساسي:
اقتراحات عملية لما يس���مى التخفيف من الحصار على
قط���اع غزة لمنع تفاق���م األزمة اإلنس���انية التي ال يزال
يعاني منها ،خش���ية من انفجار الوض���ع باتجاه الدولة
العبرية ،مزيد من العن���ف «واإلرهاب» في وقت تحتاج
فيه إس���رائيل إل���ى المزيد م���ن الوقت لبن���اء خطوات
استراتيجية عسكرية على الحدود مع قطاع غزة لضمان
االنتصار في الحرب العدوانية القادمة على القطاع.
تمت مناقش���ة هذا البند باس���تفاضة ،وبناء على هذه
النقاش���ات ،تقدم المجتمعون بعدة اقتراحات تتناول
ً
حلوال مس���تعجلة ،وأخرى على المدى المتوسط ،وكذلك
خط���ط ومقترحات لحلول على المس���توى الطويل ،بعد
ّ
أربع س���اعات من هذه النقاش���ات والمقترحات ،انفض
االجتماع من دون اتخاذ أي قرار ،حتى أن وزير المواصالت
واالستخبارات يس���رائيل كاتس ،الذي سبق وأن تقدم
بخط���ة إلقام���ة جزيرة وميناء على س���احل قط���اع غزة،
وعندم���ا تبين له أن ال جدوى في ظل هذه المناقش���ات
غير المجدية من تبني اقتراحه ،قام بسحبه من النقاش
والتداول.
وف���ي حين أن وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية أجمعت
تقريبًا على أن���ه لم تكن هناك خالف���ات جوهرية بين
أعضاء المجلس حول ضرورة االس���تناد إلى خطط دولية

وإقليمية ورعاية أميركية لتبني اقتراحات إس���رائيلية
ّ
به���ذا الش���أن ،إال أنه وم���ع ذلك ،لم يتمك���ن المجلس
من إق���رار أي اقتراح به���ذا الخصوص ،رغ���م أن اتفاق
وقف إطالق النار ،وس���ريان الهدن���ة بين حركة حماس
ّ
وإس���رائيل اثر حرب  2014أخذ ينهار ،إال أن تصريحات
أعض���اء المجلس لوس���ائل اإلعالم ،هي غي���ر تلك التي
يتخذونها في النقاش���ات الداخلي���ة ،ويعود ذلك في
األس���اس ،إلى «بعبع» االنتخاب���ات البرلمانية المرتقبة،
والحالة «الشعبوية» المتزايدة التي ترهن سلوك أعضاء
المجلس تحس���بًا لمواقف الرأي الع���ام ،وعلى األخص
س���لوك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،الذي ال يريد
خصوم���ًا أو أع���داء ،داخل المجلس وخارج���ه ،على ضوء
التحقيقات الشرطية معه ،علمًا أن هذه التحقيقات قد
تجددت بع���د يوم واحد من اجتماعات المجلس الوزاري
المصغر ،األح���د الماضي ،على ضوء موق���ف وزير حربه
ليبرمان ،الذي س���بق وأن أعلن خ���ارج اجتماع المجلس
عن رفضه ألي مقترحات لتس���هيالت عل���ى قطاع غزة،
ّ
إال بعد التوص���ل التفاق مع حركة حم���اس لإلفراج عن
األس���رى اإلس���رائيليين لديها .ال يرغب نتنياهو بفتح
مل���ف الخالفات مع ليبرمان الذي م���ا زال يهدد بالخروج
من االئتالف الحكومي على خلفية المنافس���ة المرتقبة
لتجنيد «الحريديم».
وحسب ما تداولته وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية وهي
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أميركا  -كوريا الشمالية :لغة القوة في المعادالت الدولية
بقلم :أشرف العجرمي
بعد أن أصبح���ت األمور بين الواليات المتحدة األميركية
وكوريا الش���مالية عل���ى حافة حرب نووي���ة مدمرة هدأت
العالق���ة بش���كل مفاج���ئ بعد سلس���لة م���ن التطورات
والمبادرات انته���ت بلقاء القمة بي���ن الرئيس األميركي
دونالد ترامب والرئي���س الكوري كيم جونغ أون والتوقيع
على اتفاقية بين الجانبي���ن .ويبدو أن االتفاقية الجديدة
م���ا كانت لتتم لوال وصول كوريا إل���ى أعلى مراحل التقدم
في إنتاج السالح النووي وانتاج الصواريخ العابرة للقارات
الت���ي تهدد كل أعداء كوريا برد مدمر .وفي هذا الس���ياق
لعب���ت كوريا الجنوبية دورًا محوريًا في توفير المناخ لهذا
التطور المهم ،خصوصًا وأنها هي المتضرر األكبر في حال
نشوب حرب بين كوريا الشمالية والواليات المتحدة ،حيث
كان واضحًا أن األولى س���تعمد إلى تدمير كوريا الجنوبية
والياب���ان وهما في متناول الق���درات الصاروخية الكورية
قبل الذهاب نحو الواليات المتحدة.
االتف���اق األميركي -الكوري ينص على نزع الس�ل�اح
النووي الك���وري والتوقف عن تطوي���ر الصواريخ وتدمير
المحطة الخاص���ة باختبار مح���ركات الصواريخ في مقابل
أن توق���ف الواليات المتحدة مناوراتها مع كوريا الجنوبية
وربم���ا الحق���ًا س���حب قواتها منه���ا ،وتعلي���ق  300من
العقوبات التي فرضتها أميركا على كوريا الشمالية ،ووعد
رفع العقوبات بش���كل نهائي بعد التأكد من نزع السالح
النووي الكوري .وستكون هناك دعوة للرئيس كيم لزيارة
واش���نطن في الوقت المناس���ب وكذلك دعوة مش���ابهة

لترام���ب لزيارة بيون���غ يانغ .وبعيدًا عن الغزل واإلش���ادة
المتبادلة في لق���اء القمة ،يظهر أن العالقة بين الجانبين
ستذهب في االتجاه اإليجابي.
بدون ش���ك هن���اك تأثير كبير للصين ف���ي هذا الملف
باعتبارها الداع���م الرئيس لكوريا الش���مالية وباعتبار أن
التط���ورات في ش���به الجزيرة الكورية يؤثر مباش���رة على
أمن الصين وعلى اس���تقرار المنطقة عمومًا .والعالقة بين
كوريا الش���مالية والواليات المتح���دة مرتبطة بقوة كوريا
العس���كرية وبعالقاتها مع الصين .وف���ي عالم اليوم لغة
القوة هي األساس في ظل نزوع القوة العظمى األولى نحو
فرض مواقفها ومصالحها على خصومها وحلفائها في آن
واحد .ولو كانت كوريا ضعيف���ة لكانت الواليات المتحدة
شنت حربًا تدميرية ضدها كما حصل مع العراق وليبيا.
من خ�ل�ال ما يش���هده العالم في ه���ذه المرحلة يمكن
توقع تغيرات جيواس���تراتيجية بالغ���ة األهمية .وال يبدو
أن التحالفات القائمة حاليًا ستصمد لفترة طويلة .فحلف
«الناتو» على س���بيل المثال يشهد تغيرات جوهرية بعد
أن طلبت الواليات المتحدة من دول الحلف تسليح وتعزيز
قواتها ذاتيًا وعدم االعتماد على واشنطن في هذا المجال.
ما يعني أن الدول األوروبية ستصبح تدريجيًا في غنى عن
القوات األميركية .ولعل الموقف األلماني الواضح بش���أن
ع���دم رغبة ألمانيا في دفع تكاليف إضافية لوجود القوات
األميركية فيها يمثل مؤش���رًا على االتجاه الذي ستذهب
إليه العالقة بين أميركا وحلفائها .خصوصًا وأن بعض دول

االتحاد األوروبي وعلى رأس���ها إيطاليا تنادي بإعادة النظر
ف���ي العقوبات المفروضة على روس���يا وتصحيح وتطوير
العالقة معها .وال ش���ك أن لتطور السالح الروسي وتعاظم
قوة روسيا العسكرية دور ال بأس به في إحداث تغيير في
توج���ه بعض الحلفاء بالرغم من الدعوات المتكررة لتعزيز
قوة الحلف ردًا على روسيا.
كم����ا أن الحرب التجارية التي تخوضها الواليات المتحدة
ضد ش����ركائها في اوروبا وكندا ،بعد فرض أميركا ضرائب
على بعض السلع من هذه البلدان ،والتي أفشلت قمة الدول
الس����بع التي عقدت في كندا حيث كانت الواليات المتحدة
في جهة والدول الس����ت األخرى في الجهة المقابلة ،ما منع
ً
صدور بيان مشترك في نهاية القمة التي قيل أنها بدال من
أن تحل المش����اكل فاقمتها وعقدتها ،هي مقدمة لتفكك
أحالف مبنية على مصالح مش����تركة لم تع����د قائمة .وفي
هذا الس����ياق مثلت العالقة التجارية الصينية -األميركية
نموذجًا مختلفًا ،حيث لم تجرؤ واشنطن على فرض عقوبات
على الصين التي أصبحت القوة االقتصادية الصاعدة بقوة
والمهددة للتفوق االقتصادي األميركي .وحيث إن الميزان
التج����اري يميل لصالح الصين بص����ورة كبيرة فهي تصدر
ألميركا س����نويًا ما قيمته  492مليار دوالر وتس����تورد منها
بقيم����ة حوالي  116مليار دوالر .وقد أوقفت الرئيس ترامب
فرض ضرائب على واردات الصين مقابل تعديل نسبي في
ميزان التبادل التجاري.
ف����ي مقابل مش����اكل الواليات المتح����دة مع حلفائها

هناك أحالف جديدة قوية تنش����أ منها على سبيل المثال
منظمة «بريكس» التي أنشأت بنكًا خاصًا بها هو بنك آسيا
لتمويل االستثمارات في البنية التحتية في دول «بريكس»
التي تضم البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والصين.
ومنظمة ش����نغهاي للتعاون التي عقدت قمتها مؤخرًا في
الصين بحضور رؤس����اء دوله����ا الثماني (روس����يا والصين
وكازاخستان وقرغيزس����تان وأوزبكس����تان وطاجيكستان
والهند والباكس����تان) بحضور الرئي����س االيراني وكل من
رؤس����اء منغوليا وأفغانس����تان وبي��ل�اروس .وعلى هامش
اجتماع القمة قبل خمسة أيام وقعت روسيا والصين اتفاق
تعاون اس����تراتيجي ش����مل عدة اتفاقات مهمة في مجال
الطاقة الكهروذرية وتش����مل إنشاء عدة مفاعالت ومحطات
للطاقة الذرية .وقد منح الرئيس الصيني وس����ام الصداقة
للرئيس فالديمير بوتين وهو أعلى وسام يمنح للمرة األولى
كدليل على حجم التحالف والعالقة التعاونية بين البلدين.
ويمكن الق���ول إن هناك نوعًا من االرتب���اط بين الصين
وروس���يا في أكثر من جانب على المستوى االستراتيجي
يشمل الجوانب االقتصادية والعسكرية مبني على رغبة
الطرفين ف���ي حماية مصالحها وفي إنش���اء نظام عالمي
جديد قائ���م على تع���دد االقطاب ونفي هيمن���ة قوة أو
طرف واح���د على دول العالم ونه���ب ثرواتها ومقدراتها
وتحطيمها في النهاية .والسؤال هنا أين العرب من هذه
التط���ورات الدولية وهل من الصحي���ح أن تبقى خاضعة
لرعاية واشنطن المكلفة جدًا والمدمرة؟

كرة قدم سياسية
بقلم :عبد الغني سالمة
في زيارته األخيرة لفلس���طين ،وفي س���هرة مصغرة مع
«روجر ش���اوينار العب الهجوم في المنتخ���ب الهولندي
ف���ي الثمانينات « ،ومس���اعد مدرب منتخب ب�ل�اده لكرة
القدم حاليًا ،أخبرنا بمعلومة بدت لي مدهشة ،جاءت على
شكل س���ؤال :ما هي المدة الزمنية التي تالمس بها قدم
الالعب الكرة خالل التسعين دقيقة (مدة المباراة)؟ وكانت
اإلجابة المفاجأة أنه���ا ال تتعدى الدقيقتين ،حتى ألمهر
الالعبين ،بما في ذلك «ميس���ي» و»رونال���دو» ..ينبني على
هذا الس���ؤال ،س���ؤال آخر :ماذا يفعل الالعب طوال الـ 88
دقيق���ة المتبقية؟ اإلجابة طبع���ا :يمضي طوال الوقت إما
يركض ،أو يقف متأهبًا..
أراد المدرب من خالل هذه األس���ئلة أن يتوصل لنتيجة
مذهلة :طالما أن أي العب حتى يس���تحق دخول المنتخب
الوطني ال بد أن يمتلك ق���درًا كبيرًا من المهارات الفردية
واللياقة البدنية والسرعة والخبرة ..وبالتالي ،ما الذي يميز
العب���ًا عن آخر؟ ما هو الش���يء الذي يجع���ل العبًا ما األكثر
براعة وشهرة؟ الجواب ببساطة ذكاؤه في كيفية التصرف
خالل الـ 88دقيقة المتبقية ،أي كيف ومتى وإلى أي اتجاه
يرك���ض؟ ومتى ينتظر؟ وأين يق���ف؟ وحين يلتقط الكرة
أين يوجهها؟ وهذه مهارات تعتمد بش���كل أساسي على
العق���ل .بمعنى أن المهارات الفردي���ة واللياقة والقدرات
الفني���ة تقريبا متس���اوية لجميع الالعبي���ن ،لكن الالعب
األمهر هو الذي يمتلك قدرًا أعلى من الذكاء.
ولك���ن ،أي العب مهما أوتي من مهارات وذكاء ..ال يمكن
له أن يفعل ش���يئًا بمفرده ،دون فريق كامل متعاون ..وأي

ت�صــدر عـن:

فري���ق مهما كان بارعًا ومتعاون���ًا ال يمكن له أن يفوز دون
خطة ذكية ومحكمة ..وهنا يأتي دور المدرب.
الم���درب قد يكون عجوزًا ،أو ال يتمتع باللياقة ،هذا ليس
مهمًا؛ ألنه يظل جالس���ًا على مقاع���د المتفرجين ،المهم
امتالك���ه الخب���رة والحنكة والذكاء في وض���ع الخطط ،ولو
كان���ت هناك خطط جاهزة لحفظها الالعبون بأنفس���هم،
وبالتالي تنتفي الحاجة لوجود مدرب ..المشكلة أن الخطط
غي���ر ثابتة ،ومتغيرة على ال���دوام ،وتعتمد على جملة من
الظروف المتحركة.
إذن ،تستغرق المباراة تسعين دقيقة ،يركض الالعبون
خاللها عش���رات األميال دون أن يالمس���وا الكرة ،من أجل
تسجيل هدف في مرمى الخصم ،ليحسم المباراة بالفوز..
وهذا الهدف في الواقع قد ال يحتاج إال لعش���ر ثوان ..لكن
صناع���ة هذا اله���دف تعتمد على جه���د جميع الالعبين
وركضهم الدؤوب ،وتعاونهم ،والتزامهم بخطة المدرب..
وأيضا ،قد يمضي حارس المرمى التس���عين دقيقة وهو
بالكاد يالمس الكرة بضع مرات ،وهو في واقع األمر ال يفعل
ش���يئًا خارقًا طوال المباراة ..يس���تهلك ج���ل وقته واقفًا..
لكن أهمي���ة وجوده تعتمد على اللحظ���ات الخاطفة التي
س���يتصرف فيها في حال س���دد أحدهم ضربة في مرماه،
تسعون دقيقة انتظار من أجل ثوان قليلة! لكنها حاسمة.
وقد ُيفن���ي عالم ما عمره في أبحاث ودراس���ات وتجارب
فاش���لة ،حتى يخرج في النهاية بمعادل���ة ،أو باختراع ،أو
اكتش���اف بس���يط ،وحتى لو أخفق تمامًا سيكون لعمله
أهمية قصوى في حقل العلوم ،وبالنسبة للعلماء اآلخرين..

�سركة موؤ�س�سة الأيام لل�سحافة
والطباعة والن�سر والتوزيع

جري ــدة يومي ــة �ســيا�ســية
تاأ�س�ست العام 1995

تغطي أعمال هذا االجتم���اع ،يتبين أن موقف ليبرمان
ظل غامضًا ،أو على األصح مناورًا ،فقد تمكن بالفعل من
المساهمة عمليًا في عجز المجلس عن اتخاذ أي قرار بعد
أربع ساعات من النقاش���ات وتداول المقترحات ،موقف
ليبرمان اتس���م بش���عبوية واضحة من خالل تناقضات
تفاصيل موقفه أثناء المناقش���ات حس���ب ما تداولته
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،فبينما يقول أن ال تسهيالت
لقطاع غزة طالما ظل أسرى إسرائيل في قبضة حماس،
ّ
إال أنه مع ذلك وأثناء النقاش أعرب عن اس���تعداده على
الموافقة على تقديم مساعدات إنسانية للقطاع «بدون
ش���روط» على النقيض من بعض أقواله داخل االجتماع،
وبخالف تصريحات لوسائل اإلعالم خارجه حسب ما جاء
في صحيفة «هآرتس» يوم االثنين الماضي!
وبينما تحدثت بعض المصادر اإلعالمية اإلسرائيلية
عن انقس���ام بين المس���تويين ،األمني والسياسي في
ّ
نقاشات المجلس ،إال أن حدة هذا االنقسام قد تراجعت
مع االتفاق الهام على ض���رورة اإلقدام على خطوات من
ش���أنها التس���هيل على حياة المواطنين ف���ي القطاع.
ليبرم���ان نفس���ه ،نفى عب���ر مكتبه م���ا تناقلته بعض
وس���ائل اإلعالم العبرية عن وجود خالف���ات بينه وبين
رئيس األركان غادي ايزنكوت بشأن غزة ،وأن مواقفهما
متس���قة ،وسبق وأن أشرنا في مقال قبل أيام عن غضب
ّ
ليبرمان من تصريح���ات ايزنكوت حول قطاع غزة ،إال أن

نفي ليبرمان هذا يشير إلى توافق حول ضرورة التوصل
إلى التوافق حول تسهيالت لقطاع غزة ،متفقًا في ذلك
مع رئيس أركانه الذي ع���اد ليصرح مرارًا وتكرارًا من أن
إلس���رائيل مصلحة في تعافي اقتص���اد غزة وأن تصل
الكهرباء لسكانها طوال اليوم.
لكن ..لماذا فش���ل المجلس ال���وزاري المصغر ،والذي
ّ
يضم أهم صناع القرار في الدولة العبرية ،في اتخاذ قرار
بشأن التس���هيالت لقطاع غزة رغم التوافقات الشاملة
تقريب���ًا أثناء النق���اش والم���داوالت واالقتراحات؟ هذا
التس���اؤل الوجيه ،ليس له من إجابة سوى اتساع نطاق
الشعبوية لدى هذه القيادات والزعامات ،شعبوية تصل
إلى حد شكل من أش���كال القبلية الحزبية والسياسية،
ذل���ك أن عائلة واحدة باتت تحكم الدولة العبرية ،وتقرر
مصيرها ،وهي «عائلة غولدن» ،وهو الجندي األسير لدى
حركة حم���اس ،التي رهنت أي قرار وعلى أي مس���توى
ً
ابتداء من الحرب وحتى التسهيالت بمصير أسيرها ،في
ظل عجز الزعامات والقيادات اإلسرائيلية على مواجهة
هذا االرتهان .من هنا ،فإننا ننصح حكومة نتنياهو ،إذا
أرادت أن تنهي نقاشات المجلس الوزاري المصغر على
ً
قرارات ،أن يضم ممثال عن «عائلة غولدن» إلى المجلس
الوزاري المصغر!

رئي�ص التحرير:

اأكـ ـ ـ ـ ـ ــرم هنـ ـ ــية

«إينشتاين» أفنى آخر ثالثين سنة من حياته في الركض
وراء معادلة رياضية دون طائل ..ومات دون أن ينجزها.
ُ
كيف نسقط هذه األمثلة على واقعنا السياسي؟
تختلف الصراعات السياس���ية عن المباريات الرياضية
في جوانب كثيرة ،لكنها تتشابه من حيث حاجتها الملحة
لوجود مدرب (قائد) ،وخطة محكمة (إستراتيجية وطنية)،
والعبين مهرة متعاونين (ش���عب متحد) ..وتتشابه أيضا
ً
في أنها ال تنتهي دوما بالفوز الحاسم ،فمثال في المالكمة
ال تنته���ي المباراة دوما بالضربة القاضية ،قد تحس���مها
النقاط..
يخوض الش���عب الفلسطيني صراعًا شرسًا مع المشروع
الصهيوني منذ قرن ،ولم ُيحس���م ه���ذا الصراع لحد اآلن..
لم يس���دد ٌ
أي من الطرفي���ن الضربة القاضي���ة ..لم يفلح
الصهاينة في طرد الفلس���طينيين م���ن الجغرافيا وال من
التاريخ ،وال من الس���احة الدولية ،ولم يفلح الفلسطينيون
في تحرير أرضهم ،ونيلهم االستقالل ..وما زال كل طرف
يسعى لتسجيل النقاط في مرمى اآلخر.
األسئلة المطروحة :هل ينقصنا المدرب (القائد)؟ أم أننا
نلعب دون خطة (نناضل دون إستراتيجية)؟ أم أننا العبون
غير متعاونين (شعب غير متحد)؟ أم أن كل فصيل يريد
أن يكون وحده هو الهداف؟ أم أن الصراع ما زال مس���تمرا
ومحتدما؟ وحتما ستأتي لحظة تسديد الهدف؟
يقول كثيرون إن الثورة الفلسطينية فشلت في تحقيق
أهدافها ،ولم تنجز غايتها ..رغم كل التضحيات الجسام.
حس���نا ،قد يكون هذا صحيحًا ..لك���ن ،أعطوني أنموذجًا

واح���دًا في العالمين العربي واإلس�ل�امي نجح في تحقيق
أهداف���ه ،وحقق نصره المؤزر ..األنظم���ة العربية ،رغم كل
مقدراتها وإمكانيتها ،فش���لت ف���ي تقديم أنموذج واحد
للدول���ة الناجحة ،الت���ي يرغب الناس ف���ي اإلقامة فيها..
التيارات القومية والعروبية والناصرية والبعثية فش���لت،
اليسار بكل قواه انحسر وتراجع ،تيارات اإلسالم السياسي
بكل مكوناتها المعتدلة والمتشددة السلمية والجهادية
جميعه���ا فش���لت ،وكل النم���اذج التي قدمته���ا مخيبة
وبائسة.
الفلس���طينيون ه���م األضع���ف من حي���ث اإلمكانيات
والق���درات ،هم األكثر تعرضا للحص���ار والمضايقة ،وهم
الذي���ن يواجهون بش���كل مباش���ر ويومي الع���دو األقوى
واألكثر شراس���ة ..هم الذين يواجهون المنظومة الدولية
اإلمبريالية التي تتزعمها أميركا بكل جبروتها ..ومع ذلك،
من المبكر جدا التس���رع بإطالق صاف���رة النهاية ،وإعالن
النتيجة ..فما زال الفلسطينيون يكافحون.
ف���ي التاريخ الحدي���ث والقديم تبدل���ت خرائط كثيرة،
ُ
ُ
وهزمت جيوش ،وأبيدت شعوب ،واختفت دول عديدة من
الخارطة ،وأتت بدال منها دول أخرى ،وتغير النظام الدولي
َّ
أكثر من مرة ..وظل الفلسطينيون صامدين فوق أرضهم،
ويراهنون على المستقبل.
بالمناسبة ،الحركة الصهيونية ،رغم كل الدعم العالمي،
احتاجت خمسين سنة حتى أسست كيانها الغاصب ،ثم
عشرين سنة أخرى حتى أكملت احتالل كل فلسطين..
واأليام بيننا سجال..
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