القرار األمريكي بخصوص القدس ..وعبرة عقود من التراجع العربي أمام إسرائيل
د .نادية مصطفى
برز من جديد -وهو مل ِ
أبدا -العامل اإلسرائيلي يف شكل فج قبل ذكرى االحتفال مبرور مائة عام على
خيتف ً

وعد بلفور يف ظواهر عديدة؛ مبعثها اهلرولة املعتادة –واملتكررة يف حلقات متتالية -من النظم العربية حنو إسرائيل.
ومن مث كان التفكري أن نتحدث عن قدر مسئولية السياسات والنظم العربية يف نشأة واستمرار وتصاعد إسرائيل ،يف
املنطقة العربية ابتداءً ،وعلى مستوى العامل كله .يأيت ذلك انطالقًا من ضرورة االعرتاف بأن األمر ليس مؤامرة خارجية
مشروعا استعماريًا فقط وما كان له أن يتمكن -أو يبدأ -لوال بيئة إقليمية عربية وإسالمية مواتية وأوضاع
فقط وليس
ً
مجيعا وما زالت تصب يف مصلحة
داخلية يف نظمنا وجمتمعاتنا العربية واإلسالمية (تتعدد مؤشراهتا وأشكاهلا) صبت ً
هذا املشروع الصهيوين االستيطاين.
وبالتايل جاء من هنا عنوان "دور السياسات العربية في نشأة واستمرار إسرائيل" .ولكن حدث ما حدث

مستبعدا وال مفاجئًا وهو ما يتصل باالعرتاف األمريكي -ومل أقل اعرتاف إدارة ترامب-
متوقعا ومل يكن
ً
مما كان ً
بالقدس عاصمة لليهود وللدولة اليهودية -ومل أقل عاصمةً إلسرائيل .-وبالتايل من هنا ترتاكم حماور املوضوع الذي
هو يف حاجة إىل تفكري واجتهاد من اجلميع يف مفصل تارخيي هام من مفاصل تطور الصراع العريب اإلسرائيلي ،هام
هتديدا مث نعيش وجند بعدها أن
دائما أهنا األكثر خطورة واألكثر ً
ألين بنفسي عشت يف عمري عدة مفاصل ومسعت ً
هناك مفاصل أكثر خطورة؛ فال داعي أن نقول إنه األخطر .ولكن ننظر إىل كل حمطة باعتبارها حمطة يف عملية
مستمرة يتحقق فهمها بطريقة أفضل على ضوء الذاكرة التارخيية هلذه األمة ولتفاعالهتا فيما بينها وبني العامل على مر
تارخيها احلديث واملعاصر على األقل .واألوضاع الداخلية يف أوطاننا ،واألوضاع البينية بني أوطاننا ،والوضع اخلارجي
بعضا ،واآلن اعتقد أننا
وتأثريه وتدخله واخرتاقه وتآمره -أيًا كان االسم -حلقات ثالث تتشابك وتغذي بعضها ً
نصل إىل ذروة من ذروات هذه التفاعالت يف هرولة ذليلة حنو اخلارج بصفة عامة؛ ذروة بأسنا فيما بيننا ،واقتتالنا فيما
بيننا وليس تصارعنا أو تنافسنا فقط؛ ذروة الركوع للعدو وليس جمرد اخلارج مبع ى النظام الدويل ،بل للعدو األساسي
وهو إسرائيل للبقاء على الكراسي واحلفاظ على األنظمة.

إ ًذا إسرائيل منذ مائة عام ،بعد موجات االستعمار وبعد موجات احلروب الصليبية واملغول ،متثل ساحة هامة
جدا ختترب من جديد أمام أعيننا مصداقية الذاكرة التارخيية عن أن اخلارجي والعدو ال يتمكن بقدر ما يكون بأسنا
ً
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فيما بيننا أشد ،وأوضاعنا الداخلية يف ذروة االنقسام على املرجعيات واالغرتاب ومفاهيم املصلحة القومية والوطنية
جدا.
الضيقة ً
فنعترب أن املشهد الراهن يف القرار املدعو "قرار ترامب -قرار أمريكا أو الواليات املتحدة األمريكية" كاشف
بقسوة ،وليس منشئًا ألوضاع جديدة؛ كاشف عن مسار السياسات العربية الفردية واجلماعية منذ تدشني املشروع
اإلسرائيلي وحىت ما يعلنه نتنياهو اآلن عن ذروة جناحه والدور العاملي إلسرائيل بعد مائة عام.
األخطر من وجهة نظري أن هذا القرار لرتامب أو اإلدارة االمريكية حول القدس ،يعيد توجيه الرتكيز من
بدا ،سواء أكانت ظاهرة أم غائبة عن
االقتتال فيما بيننا إىل إسرائيل مرة أخرى .حنن مل نغض النظر عن إسرائيل أ ً
الساحة ،ولكن هذا القرار يعيد تركيزنا مرة أخرى على إسرائيل من جديد وإن يكن ضمن سياق جديد وبـمعطيات
جديدة.
لقد كشف القرار أنه مهما كان هناك تراجع تدرجيي يف مركزية الصراع مع إسرائيل طوال نصف قرن على
أساس أنه مل يعد الصراع الوحيد يف مقابل صعود أمهية صراعات أهلية وعربية-عربية أخرى ،فإن القدس جديرة بأن
تعيد املركزية للصراع مع إسرائيل من جديد؛ أي عندما تكون القدس هي حمل االستهداف.
لقد كانت عملية إزاحة واستبدال الصراعات البينة ومع اجلوار احلضاري بالصراع مع إسرائيل ،كانت
جدا ،وخاصة مع تصاعد اخرتاق إسرائيل نفسها (وليس فقط القوى الغربية)
اسرتاتيجية إسرائيلية وأمريكية واضحة ً

بعيدا عن املواجهة مع إسرائيل ،وحنو قبول إسرائيل .والغريب -وإن مل يكن
للتحالفات والسياسات العربية لتوظيفها ً
متوقعا -أن أصبحت إسرائيل اآلن احلكم وامللجأ يف املنطقة لعديد من األنظمة احلاكمة ،فبعد أن
متاما بل كان ً
غريبًا ً
اجتمعت الدول العربية منذ أكثر من نصف قرن للقضاء عليها وعلى عدواهنا واغتصاهبا لألرض العربية ،ها هم اآلن
حكام األنظمة نفسها جيتمعون يف هرولة للتحالف مع إسرائيل ،ومها مشهدان أو حلظتان تارخييتان بينهما عملية
مستمرة البد أن فهمنا هلا يف وقتها كان من شأنه أن يقود إىل توقع ما حيدث اليوم.
آن األوان أن ندرك هذا ،وأن نركز عليه ونربزه بأقصى ما نستطيع؛ حبيث نرفع صوتنا عاليًا :أن العدو احلقيقي
مازال وسيبقى إىل أن يزول هو إسرائيل .فلتجتمع الشعوب هذه املرة ضد نظمها وإسرائيل يف آن واحد ،بعد أن
ِ
نظما عسكرية -كانت تعبئ
كانت النظم -وخاصة التقدمية والثورية والشعبوية السابقة اليت كانت يف معظمها ً
الشعوب ملساندهتا حول معركة زائفة مع إسرائيل باسم الوطنية واالستقالل وباسم التحرر الذي كان يهفو إليه اجلميع.
ستارا لعنجهية ومحاسة زائفتني دون استعداد حقيقي وبناء للقوة الالزمة للمعركة؛ ألن
ولكن هذه التعبئة مل تكن إال ً
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االستبداد والفساد خنرا يف كل نـَ َف ٍ
ومستقال ،وما كان ميكن أن
س ادعى الوطنية واالستقالل أو أراد أن يكون وطنيًا
ً
مستقال وهو مستبد وفاسد.
يكون وطنيًا أو
ً
مجيعا أال نركز فقط يف احلديث على أدلة وشواهد على هذا املسار فقط،
هذه الرؤية امللخصة ً
جدا تدفعنا ً
ولكن أن نفكر جديًا على ضوء هذا الفهم يف تصور اسرتاتيجي لكيفية استمرار مقاومة املشروع الصهيوين ،مبا هو ال
قائما من موارد و إمكانيات لدينا حىت ال نظل نكرر أو نستدعي ذاكرات تارخيية عن مسارات شديدة اخلطورة
يزال ً
عاشها بعضنا ،وفهمها بعضنا ،واختلفنا على بعضها أحيانًا ،ولكن تفرض اآلن -كما فرضت من عشر سنني ومن
عشرين سنة ومن ثالثني سنة ،يف مفاصل متتالية سابقة -أن نتوقف ونسأل عن مالمح مشروع اسرتاتيجي الستمرار
املقاومة ضد الصهيونية والتصهني مبا توافر لدينا من معرفة ورؤية وإمكانيات.
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