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 إسرائيلالقرار األمريكي بخصوص القدس.. وعبرة عقود من التراجع العربي أمام 

 مصطفى نادية د.

 

حتفال مبرور مائة عام على العامل اإلسرائيلي يف شكل فج قبل ذكرى اال -هو مل خيتِف أبًداو -برز من جديد 
 .من النظم العربية حنو إسرائيل -متتاليةواملتكررة يف حلقات –املعتادة اهلرولة مبعثها  ؛وعد بلفور يف ظواهر عديدة

يف  ،إسرائيلنشأة واستمرار وتصاعد  يفومن مث كان التفكري أن نتحدث عن قدر مسئولية السياسات والنظم العربية 
عرتاف بأن األمر ليس مؤامرة خارجية نطالقًا من ضرورة االايأيت ذلك  .وعلى مستوى العامل كله ،املنطقة العربية ابتداءً 

وأوضاع  مواتية لوال بيئة إقليمية عربية وإسالمية -أو يبدأ-ن يتمكن أفقط وما كان له  استعماريً ا اط وليس مشروعً فق
زالت تصب يف مصلحة  مجيًعا وما صبت (مؤشراهتا وأشكاهلا تتعدد)داخلية يف نظمنا وجمتمعاتنا العربية واإلسالمية 

  .هذا املشروع الصهيوين االستيطاين

ولكن حدث ما حدث  ".دور السياسات العربية في نشأة واستمرار إسرائيل"من هنا عنوان اء جوبالتايل 
 -قل اعرتاف إدارة ترامبأومل -مريكي عرتاف األما يتصل باالوهو  ًئامفاجوال ومل يكن مستبعًدا  مما كان متوقًعا

 يل من هنا ترتاكم حماور املوضوع الذيوبالتا. -ومل أقل عاصمًة إلسرائيل-بالقدس عاصمة لليهود وللدولة اليهودية 
هام  ،هام من مفاصل تطور الصراع العريب اإلسرائيلي ييف حاجة إىل تفكري واجتهاد من اجلميع يف مفصل تارخي هو
نعيش وجند بعدها أن مث كثر هتديًدا بنفسي عشت يف عمري عدة مفاصل ومسعت دائًما أهنا األكثر خطورة واأل ينأل

ولكن ننظر إىل كل حمطة باعتبارها حمطة يف عملية إنه األخطر. ل و ن نقأفال داعي  ؛خطورةكثر أهناك مفاصل 
بني العامل على مر فيما بينها و  التفاعالهتو األمة  هلذهبطريقة أفضل على ضوء الذاكرة التارخيية فهمها مستمرة يتحقق 

ارجي اخلوضع وال ،واألوضاع البينية بني أوطاننا ،واألوضاع الداخلية يف أوطاننا على األقل. تارخيها احلديث واملعاصر
واآلن اعتقد أننا بعًضا، تتشابك وتغذي بعضها حلقات ثالث  -االسمكان   يًاأ-مره آوتأثريه وتدخله واخرتاقه وت

ما اقتتالنا فيو  ،ذروة بأسنا فيما بيننا ؛هرولة ذليلة حنو اخلارج بصفة عامةيف نصل إىل ذروة من ذروات هذه التفاعالت 
ساسي للعدو األ، بل ع ى النظام الدويلجمرد اخلارج مبذروة الركوع للعدو وليس ؛ بيننا وليس تصارعنا أو تنافسنا فقط

  .نظمةواحلفاظ على األ وهو إسرائيل للبقاء على الكراسي

هامة  متثل ساحة ،واملغول الصليبيةوبعد موجات احلروب  االستعماربعد موجات  ،إًذا إسرائيل منذ مائة عام
جًدا ختترب من جديد أمام أعيننا مصداقية الذاكرة التارخيية عن أن اخلارجي والعدو ال يتمكن بقدر ما يكون بأسنا 



2 

 

ومفاهيم املصلحة القومية والوطنية غرتاب املرجعيات واال علىنقسام وأوضاعنا الداخلية يف ذروة اال ،فيما بيننا أشد
 .الضيقة جًدا

كاشف   "مريكيةمريكا أو الواليات املتحدة األقرار أ-قرار ترامب "قرار املدعو اليف  فنعترب أن املشهد الراهن
كاشف عن مسار السياسات العربية الفردية واجلماعية منذ تدشني املشروع ؛  ألوضاع جديدة ًئاوليس منش ،بقسوة

 د مائة عام.الدور العاملي إلسرائيل بعنه نتنياهو اآلن عن ذروة جناحه و اإلسرائيلي وحىت ما يعل

لرتكيز من توجيه ايعيد  ،دارة االمريكية حول القدسو اإلأن هذا القرار لرتامب أاألخطر من وجهة نظري 
ظاهرة أم غائبة عن أكانت  سواء ،بًداأسرائيل إالنظر عن  مل نغض   أخرى. حننسرائيل مرة إىل إاالقتتال فيما بيننا 

وإن يكن ضمن سياق جديد وبـمعطيات خرى على إسرائيل من جديد أكن هذا القرار يعيد تركيزنا مرة ول ،الساحة
 جديدة.

على  الصراع مع إسرائيل طوال نصف قرن القرار أنه مهما كان هناك تراجع تدرجيي يف مركزيةلقد كشف  
ن ، فإن القدس جديرة بأخرىأ عربية-راعات أهلية وعربيةمقابل صعود أمهية ص مل يعد الصراع الوحيد يف هأساس أن

 .؛ أي عندما تكون القدس هي حمل االستهدافاملركزية للصراع مع إسرائيل من جديدتعيد 

لقد كانت عملية إزاحة واستبدال الصراعات البينة ومع اجلوار احلضاري بالصراع مع إسرائيل، كانت 
 (الغربية ىقط القو وليس ف)سرائيل نفسها إاخرتاق تصاعد وخاصة مع  ،مريكية واضحة جًداأاسرتاتيجية إسرائيلية و 

وإن مل يكن -الغريب و  .وحنو قبول إسرائيل ،لتوظيفها بعيًدا عن املواجهة مع إسرائيلوالسياسات العربية لتحالفات ل
بعد أن ف يف املنطقة لعديد من األنظمة احلاكمة، أصبحت إسرائيل اآلن احلكم وامللجأ أن -بل كان متوقًعامتاًما  غريًبا

اآلن  مها ه وعلى عدواهنا واغتصاهبا لألرض العربية، منذ أكثر من نصف قرن للقضاء عليها الدول العربية اجتمعت
عملية  ان بينهمان تارخييتان أو حلظتامشهد امهو  إسرائيل، لتحالف معلجيتمعون يف هرولة حكام األنظمة نفسها 

 ليوم.ا دثحييقود إىل توقع ما من شأنه أن كان يف وقتها  ا نا هلفهمالبد أن مستمرة 

ن العدو احلقيقي أ :صوتنا عالًيا رفعحبيث ن ؛نستطيع نركز عليه ونربزه بأقصى ما نوأ ،وان أن ندرك هذاآن األ
  نأ بعد ،إسرائيل يف آن واحدضد نظمها و هذه املرة لتجتمع الشعوب ف .هو إسرائيلوسيبقى إىل أن يزول مازال 

عبئ ت كانت  -عسكرية اكانت يف معظمها نظمً   اليت ابقةِ وخاصة التقدمية والثورية والشعبوية الس-كانت النظم 
 .إليه اجلميع التحرر الذي كان يهفووباسم سرائيل باسم الوطنية واالستقالل ائفة مع إز الشعوب ملساندهتا حول معركة 

ن أل ؛معركةبناء للقوة الالزمة للو حقيقي  داستعدادون  تنيائفز تكن إال ستاًرا لعنجهية ومحاسة  التعبئة مل هذهولكن 
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وما كان ميكن أن  ،راد أن يكون وطنًيا ومستقاًل أعى الوطنية واالستقالل أو خنرا يف كل نـََفٍس اداالستبداد والفساد 
 .ون وطنًيا أو مستقاًل وهو مستبد وفاسديك

 ،طال نركز فقط يف احلديث على أدلة وشواهد على هذا املسار فقصة جًدا تدفعنا مجيًعا أالرؤية امللخ   هذه
ال مبا هو  ،ملشروع الصهيوينمقاومة الكيفية استمرار  اسرتاتيجي صورجديًا على ضوء هذا الفهم يف تولكن أن نفكر 

قائًما من موارد و إمكانيات لدينا حىت ال نظل نكرر أو نستدعي ذاكرات تارخيية عن مسارات شديدة اخلطورة  يزال
كما فرضت من عشر سنني ومن -ولكن تفرض اآلن  ،أحيانًا اختلفنا على بعضهاو  ،فهمها بعضناو  ،عاشها بعضنا

أن نتوقف ونسأل عن مالمح مشروع اسرتاتيجي الستمرار  -سابقةمتتالية يف مفاصل  ،عشرين سنة ومن ثالثني سنة
 .من معرفة ورؤية وإمكانيات مبا توافر لدينا والتصهني مة ضد الصهيونيةاملقاو 
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