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 رأسمال الرأس إلاسرائيلي واملال الخليجي

 0202\1\81                 العربي القدس                          زحالقة جمال

 

 وشديد غاضًبا إلامارات، ودولة إسرائيل بين «سالم اتفاق» يسّمى ما إلى التوصل عن إلاعالن على الرسمي الفلسطيني الرد جاء

 القدس خيانة» كان سياقها أن صحيح. خيانة كلمة وهي رسمية، فلسطينية بيانات في ترد أن النادر من كلمة فيه واستعملت اللهجة

 وعلى وذهول  بصدمة شعور  على دليل ذاته بحد هو رسمي بيان في الكلمة هذه تسطير إّن . الكبائر من وحده هذا لكن ،«وألاقص ى

 لشعب الخلف من طعنة هو إلامارات به قامت ما إّن . ولقضيته الفلسطيني للشعب إلامارات قيادة وجهتها التي الضربة بفداحة إحساس

عة كانت اّنها عنها قيل لو وحتى فلسطين،
ّ
 .موجعة طعنة أّنها يلغي ال ذلك فإّن  متوق

رة وفاعلة قائمة بقيت أساسية حقيقة إلى أيًضا، الشعبي والعربي الفلسطيني، الغضب يعود
ّ
 عروبة على الصراع بداية منذ ومؤث

 وبما العربي بالعالم وبمآالتها وبمصيرها بعمقها مرتبطة فلسطين قضية أن وهي واملستوطن، املستعمر مواجهة في فلسطين واستقالل

 شعب وبدعم فلسطين بقضية الخليج إلى املحيط من وشعبي ورسمي علني عربي التزام هناك. وإيجاًبا سلًبا العربي، العالم في يجري 

 واتفق. الدولية الشرعية وقوانين بقرارات التزام إلى ألاخيرة العقود في ترجمتها جرت التي املشروعة، حقوقه لنيل مسعاه في فلسطين

 وجرى  ألاخير، العربي التنازل  خط بأّنها وصفت التي العربية، السالم بمبادرة التمّسك على الرسمية املواقف وفي القمم في العرب

 .إسرائيل مع منفرد «سالم» نحو عربية دول  أو دولة إفالت ملنع عليها التعويل

  

 واستمرار الاحتالل بقاء مع إسرائيل مع الكامل التطبيع نحو مصراعيها على العربي العالم بوابة فتحت أنها هو إلامارات فعلته ما

  إلامارات. الفلسطيني الشعب معاناة
ً

 لم العربية الدول  جميع أّن  هذا كل من ألادهى. أخرى  عربية ودول  وعمان البحرين تلحقها اوال

 اتفاقية السادات عقد عندما للمقارنة،. موقًفا تعلن لم والبقية لالتفاق، دعمها أعلنت دول  هناك. إلاماراتي إلاسرائيلي الاتفاق تعارض

 التدهور  عمق لحظة في انكشف لقد. مصر بمقاطعة وقامت لالتفاق معارضتها العربية الدول  كل أعلنت إسرائيل مع ديفيد كامب

 إيران من كل موقف جاء العربي، الخنوع مقابل في. العادلة وقضيته فلسطين شعب مع العربي التضامن في املريب والتراجع العربي

ا واضًحا وتركيا ر وهذا إلاسرائيلية، إلاماراتية الصفقة معارضة في وحادًّ
ّ

 غير الدول  أسهم وارتفاع العربي النظام هبوط أن على مؤش

 .فحسب فلسطين قضية يخص ال وهذا املنطقة، في العربية

. فلسطين قضية تهميش في باالنتصار شعور  عن معّبًرا إلامارات مع باالتفاق إلاسرائيلي الترحيب جاء الفلسطيني السخط مقابل في

ا نتنياهو كان لقد ا حّقق أنه متبّجًحا بنفسه مزهوًّ
ً
 باملهمة، وصفها عربية دولة مع سالم معاهدة على اتفاق إلى بالتوصل تاريخًيا اختراق

 هاجم أن وبعد. «العربية الدول  مع العالقة» يقررون  يعودوا لم الفلسطينيين أن على مشّدًدا ،«سالم مقابل سالم» مبدأ وفق وذلك

 بدأ واضح، اتجاه بال سياسًيا «يتخّبط» بأنه واتهموه نتنياهو والاقتصادية وإلاعالمية والسياسية ألامنية املؤسسات في الكثيرون

 اليمين بشروط القبول  على وإجبارهم الفلسطينيين وعزل  العربي العالم مع وتطبيع بسالم املتمثلة ،«نتنياهو عقيدة» نجاح عن الحديث

له يقوده الذي إلاسرائيلي،
ّ
 دوال وأن خاصة السياسية، حياته في له انجاز أهم إلامارات مع الاتفاق حوله ومن نتنياهو اعتبر لقد. ويمث

 .نتنياهو إنجاز وأهمية وزن من سيزيد ما إسرائيل، مع الكامل تطبيعها ستعلن أخرى  عربية

 عام مدير شيبيس، شمعون  ووصف. عاًما 02 قبل وإلامارات إسرائيل بين العالقة بدأت فقد قبله، مع الجديد لالتفاق كان

  ،8991 عام زايد، بن بمحمد ألاّول  اللقاء رابين، إسحاق السابق إلاسرائيلي الوزراء رئيس مكتب
ً

 انتركونتيننتال فندق وصلت حين: »قائال

ي باألسف شعرت( جنيف في)
ّ
 كوفيات يرتدون  الوجهاء من عشرون املدخل في انتظاري  في كان. يحدث ما لتوثيق كاميرا أحمل ال ألن

 الكواليس، في أعمل ألني ألامر أحرجني لقد. املصعد إلى اقتادوني آلاخر تلو الواحد صافحوني أن وبعد. السيوف وعليها بيضاء وسراويل

ا كان اللقاء بأن بالك وما  ترتيب جرى  اللقاء هذا فبعد الطرفين، بين العالقات تطورت املكشوفة السرية من نفسها بالدرجة. «سريًّ
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 مسؤولين بين اللقاءات وتوالت إلاماراتية، الاستخباراتية ألاجهزة ورؤساء شابيط، شبتاي ألاّيام، تلك املوساد رئيس بين لقاءات

 .سنوًيا الدوالرات من املاليين بمئات تجاري  تبادل إلى وصلت أن إلى عام بعد عاًما وتوّسعت املستويات كل على وإماراتيين إسرائيليين

 أوسلو، اتفاق بعد تحديًدا جاءت التي البداية، نقطة إلى الانتباه املهم من إلاسرائيلية إلاماراتية للعالقات التاريخية القراءة في

ه مصائبه ضمن من الذي
ّ
 مع العالقات وطّورت اللقاءات أجرت التي وحدها، إلامارات تكن لم. العربي التطبيع أمام الباب فتح أن

 اندالع بعد كثيًرا العالقات هذه تراجعت. غيرها وربما وموريتانيا والبحرين وتونس وقطر املغرب معها كان فقد أوسلو، بعد إسرائيل

 بال استمرت، التي الوحيدة الدولة. الدول  هذه وفي إسرائيل في والاقتصادية الدبلوماسية املمثليات إغالق وجرى  الثانية، الانتفاضة

ف،
ّ
 من نوع إلى وحتى استراتيجي تعاون  إلى عالقات مجرد من حّولتها التي إلامارات، دولة هي مستواها ورفع العالقات توسيع في توق

 وأمنية «استراتيجية» عالقات أقامت أخرى  عربية دول  فمعها إسرائيل، مع «املتمّيزة» العالقات في وحدها إلامارات ليست. التحالف

 حجر العربي الاعتدال بمعسكر يسمى ما مع العالقة أصبحت لقد. بكثير اقل وبحجم أكثر بسرّية لكن إسرائيل، مع مهّمة واقتصادية

 بأّن  إلاسرائيلي، الكنيست في العرب النّواب أمام مناسبة، من أكثر في نتنياهو، فاخر وقد. املنطقة في إلاسرائيلية السياسة في الزاوية

 !بها الفلسطينيين كّل  عالقة من أفضل وحتى بها، عالقتهم من أفضل العربية بالدول  عالقته

 بكلمة هو التوقيت وبهذا إلاعالن، فسبب إلاسرائيلي، إلاماراتي الاتفاق توقيت خلفيات الكتشاف سيرة طول  إلى بحاجة لسنا

 نتنياهو، بنيامين لصديقه مهّمة وهدية الانتخابات، عشّية لنفسه متواضعة هدية يقّدم أن ألامريكي الرئيس أراد لقد. ترامب: واحدة

 العلن في بالعالقة للبوح كافية زايد وبن لنتنياهو املشتركة واملصالح املتشّعبة العالقات تكن لم. السياسية حياته على يصارع الذي

 وكأّنها لتلبيته، جاهزة إلامارات وكانت وسهولة بسالسة قبوله جرى  الذي ،«الرئيس طلب» هو ألاكبر الوزن وكان رسمًيا، طابًعا ومنحها

 .العلن إلى السر من العالقة لنقل أخيرة صغيرة «دفشة» انتظرت

  إلاعالن، هذا بتعجيل ترامب إدارة لقيام املباشرة الانتخابية ألاسباب من وبالرغم
ّ

 مع تماًما ينسجم سياسية، كخطوة أنه، إال

 املصالح وفق تطبيقها ومع وأهدافها، ودوافعها «القرن  صفقة» ومع وبركوفيتش، وفرديمان كوشنير الصهيوني، ترامب طاقم استراتيجية

 على وبالعمل للمستوطنات، الشرعية وبمنح إلسرائيل، عاصمة املوّحدة بالقدس باالعتراف املتحدة الواليات قيام فبعد. الاسرائيلية

 تتعاون » أن من القرن  صفقة عليه نصت ما دور  جاء الجوالن، بضم وباالعتراف الالجئين، غوث وكالة ومحاربة الالجئين ملف إغالق

 العربية الدول  بين طيران رحالت املثال سبيل وعلى. املنطقة في الدول  جميع لفائدة إسرائيل دولة مع كامل بشكل العربية الدول 

 املتحدة الواليات. إسرائيل في املقدسة ألاماكن زيارة من واملسيحيين واملسلمين العرب ولتمكين املتبادلة، السياحة لدعم وإسرائيل

 على والتفاوض إسرائيل دولة مع عالقاتها تطبيع تباشر أن على( إسرائيل مع لها رسمية عالقات ال التي) العربية الدول  بقّوة ستشّجع

 .«الدائم السالم وثيقة

 وإلالغاء، والتأجيل التطبيق بين الضم مشروع عن الحديث وحّتى فشلت، أّنها أو ماتت، قد «القرن  صفقة» أن يظن من يخطئ

ه يدور 
ّ
 أن يمكن مما الكثير القرن  صفقة نص في سنجد ،«املقبلة الخطوات» نستشرف أن أردنا وإذا. وإليها ومنها فلكها وفي إطارها في كل

  ذلك من. التنفيذ حّيز إلى إلخراجه مسعى هناك سيكون  ألاقل على أو التنفيذ، حّيز إلى يخرج
ً

ه نتنياهو إعالن مثال
ّ
 يكون  أن إلى يسعى أن

 املقبلة، للمرحلة واضحة منطلقات ترامب صفقة وتشمل. السعودية ألاراض ي فوق  يمر ظبي وأبو أبيب تل بين مباشر طيران خط هناك

 التعاون  ومجلس إسرائيل بين العالقات توثيق» إلى دعوة فيها نجد إسرائيل مع العلني للتطبيع العربية الدول  من املزيد تطبيع جانب وإلى

 في املساعدة لها سيتيح املنطقة في إسرائيل دمج» بأّن  وتأكيًدا فحسب، ألاعضاء الدول  وليس كمنظمة املجلس يعني وهذا «الخليجي

 بالعمل العربية والدول  إسرائيل قيام إلى ودعوة ،«املنطقة في إيران تهديدات مواجهة وفي الاقتصادية التحديات من واسعة مجموعة

 املضائق عبر املالحة حرية حماية ضمان» أجل من املتحدة الواليات مع وبالتعاون  «ألاوسط الشرق  في وتعاون  أمن منظمة» إقامة على

 .واملشاريع املخططات من ذلك وغير «الدولية

 لنتائج تبًعا للتغيير قابلة وهي ألاوسط، الشرق  في الحالية ألامريكية إلادارة سياسة مبادئ تلخص أنها القرن  صفقة في املهم

 وقودها فلها ألامريكية، وباملخططات بالرغبات فقط محكومة ليست إلاماراتية إلاسرائيلية العالقة لكّن . املتحدة الواليات في الانتخابات

 هي إلامارات مع العالقة تطوير باتجاه للضغط إلاسرائيلية الدوافع أهم من ولعّل . قرن  ربع من أكثر نحو تستمر جعلها الذي الداخلي،
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 خليجي استثمار على الحصول  هو إسرائيل حلم فإّن  الدافئة، املياه إلى الوصول  هو القديم روسيا حلم أن وكما. الاقتصادي الدافع

  الخليجي العربي باملال إلاسرائيلي اليهودي الرأس ومزاوجة ضخم،
ً

 املستويات أعلى إلى إلاسرائيلي الاقتصاد ينقل ضخم رأسمال إلى وصوال

ع. العالم في
ّ
 املرحلة في دوالر، مليار حوالي البلدين بين التجاري  التبادل حجم يصل أن إسرائيل في الاقتصادي البحث مؤسسات وتتوق

 .الحًقا إضافية ومليارات ألاولى

 ما مواجهة في خاصة إلامارات، مع وألامني الاستراتيجي التعاون  في نوعية نقلة إحداث إلى إسرائيل تسعى املعلن الاتفاق خالل من

 ذلك أكان سواء إيران، من القريبة املنطقة في ثابت قدم موطئ لها يكون  أن هو لها بالنسبة ألاهم وألامر. إلايراني بالخطر يسّمى

 التي التجسس أجهزة على تتجسس كيف تعرف وإسرائيل لإلمارات، تجسس أجهزة بيع خالل من أو املباشر إلاسرائيلي ألامني بالتواجد

 .إذن بال أو بإذن سواء تصنعها،

 بين املزدهرة العالقات ألّن  كبيرة مفاجأة يكن لم. معّين بقدر مفاجأة الاتفاق عن إلاماراتي ألامريكي إلاسرائيلي إلاعالن كان لقد

ا، تكن لم إلامارات ودولة إسرائيل  املظهر يقل ال اليوم عالم وفي الجوهر، في وليس املظهر في تغيير هو العلن إلى الخفاء من والخروج سرًّ

رة القوى  أّن  إلاسرائيلية، إلاماراتية الصفقة كشفت لقد. وحاسمة مهمة وتداعيات أبعاد تكون  ما وكثيًرا الجوهر، عن أهمية
ّ
 في املؤث

 أو العلني بالدعم املشروعة، وحقوقه الفلسطيني الشعب حساب على إسرائيلية – عربية صفقات لتمرير جاهزة العربي العالم

 فلن اليوم، حّتى كان عّما مختلف فلسطيني وفعل مراجعة يستوجب وهذا الكالم، غمام انقشاع بعد الواقع هو هذا. املتواطئ بالسكوت

 في تموت كادت التي فلسطين، لقضية الروح عودة نحو جّدي وسعي جذري  تحّول  هناك يكن لم ما العربي الوطن في ألاحوال تتغير

 ..العقيمة الدبلوماسية ردهات

 ألاردن والاتفاق إلاسرائيلي إلاماراتي

  

 0202\1\81                 الجديد العربي               رمان أبو محمد

  هل
ً
  ُعقد الذي إلاماراتي - إلاسرائيلي باالتفاق ألاردنيون  املسؤولون  فوجئ فعال

ً
 رفيعة؟ أردنية مصادر تؤكد كما أميركية، برعاية أخيرا

 على وحرصه أبوظبي،( تموز / يوليو) املاض ي الشهر أواخر الثاني، هللا عبد ألاردن، ملك زيارة من الرغم فعلى صحيح، ذلك أّن  ألاغلب

 عام منذ ،"العربي الاعتدال"بـ يعرف كان ما معسكر في ألاردن حلفاء وهم ومصر، السعودية ومع معها، الدائم والاتصال التواصل

 املمانعة معسكر أو حينها،) إلايراني التمّدد بخطر يعرف كان ما مواجهة في الدول  هذه بين فيما والتحالفات العالقات تعّمقت إذ ،0222

  املعسكر هذا اهتمام تحّول  ثم ،(وإلاسالميين حماس وحركة هللا وحزب إيران من
ً
 إلاسالم تيارات وصعود العربي الربيع ممانعة إلى الحقا

 .مصر في 0283 تموز / يوليو 3 في املصرية الديمقراطية التجربة على الانقالب أنجز الذي ألامر السياس ي،

  عديدة، إقليمية واستراتيجية سياسية توجهات( ومصر والبحرين والسعودية إلامارات) الاستراتيجيين حلفاءه ألاردن يشارك
ً
 ما خصوصا

ق
ّ
، ألاميركية املتحدة الواليات مع الجيدة والعالقة ،(وتركيا إيران) إلاقليمية القوى  من املوقف في يتعل

ً
 الربيع من واملخاوف تاريخيا

 ،0282 عام منذ الدول  وهذه ألاردن توجهات بين بوضوح تظهر الخالفات بدأت املقابل، في. وأجندتها السياسية إلاسالمية والقوى  العربي

 الثاني هللا عبد امللك وحاول . اليمن في العسكري  التدخل موضوع في( معلن غير) متحّفظ موقف له فكان الخارجية، السياسات إدارة في

 بصورة ألاردن يشارك ولم. الرفض كان الجواب لكن وسيط، بدور  للقيام الحوثيون  معه تواصل وقد السياس ي، بالحل حلفائه إقناع

 .حلفائه وبين بينه فجوة أحدث ما الحرب، تلك في وفّعالة حقيقية
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، متساوية   درجة   على السياس ي إلاسالم من املوقف يكن ولم
ً
 إلاخوان" مع املتصاعدة مشكالته له كانت وإن ألاردني، فالنظام أيضا

  ،"املسلمين
ّ

ه إال
ّ
 حلفاءه اجتاحت التي املوجة مع ومحاكمتهم، أعضائها واعتقال باإلرهاب، جماعتهم ووسم تجريمهم نحو يذهب لم أن

  اقترابه من الرغم على ،0283 عام منذ
ً
  الخط، هذا من أخيرا

ّ
ه إال

ّ
  يزال ال أن

ً
 ."إلارهاب أخونة" إلى الوصول  من متحّفظا

". التحالف أولويات" ترتيب عملية وراءها تتوارى  التي" القرن  صفقة" من باملوقف والحلفاء ألاردن بين الاستراتيجية الخالفات وتتمثل

 يعني ال ذلك أّن  ألاردن يرى  الداخل، في وإلاسالميين والتركي، إلايراني إلاقليميين، التهديدين ملواجهة ألاولوية أّن " الحلفاء" يرى  فبينما

 
ً
 .الداخلي واستقراره الوطني أمنه يمّس  ما الفلسطينية، القضية في تفريطا

 نقل التأزيم، ذروة إلى الثاني هللا عبد ألاردني امللك وبين بينه العالقات وصلت الذي ترامب، دونالد ألاميركي، الرئيس إعالن وعشية

ر ألاردني العاهل كان ،(عامين قبل) املحتلة القدس إلى إلاسرائيلية السفارة
ّ
 له يؤكد بينما العربية، املنطقة في ألاوضاع انفجار من يحذ

ه ألاميركي الرئيس
ّ
 .الدول  هذه وبين بينه تتسع فجوة أّن  لألردن يعني كان ما ألامر، هذا على عربية دول  مع تفاهم أن

  

  العربي الفعل رد فجاء حدث، ألاردني للعاهل ترامب وش ى قد كان وكما
ً
، باهتا

ً
 تنشيط أجل من ألاردن محاوالت تفلح ولم محدودا

 من ألاميركية إلادارة مع ألازمة احتواء وجرى  ألاميركي، إلاعالن ضد تصعيدية بخطوات معها وقام تركيا، إلى فلجأ العربية، الديبلوماسية

،. ألاميركية والنخب املؤسسات مع للملك املتينة العالقات شبكة خالل
ً
 إلى خطوات وتراجعت ألاردنية، الديبلوماسية عادت والحقا

 في ألاردن مع اتفقا وإن اللذين إلايراني، الخطاب أو التصعيدية، تركيا خطوات مع الانجرار من خشية اندفاعها، من وفرملت الخلف

  ألاميركي، القرار رفض
ّ

الن أّنهما إال
ّ
  امللك عالقة تحّسنت وإن حتى مختلفة، إقليمية محاور  لألردن يمث

ً
 التركي، الرئيس مع شخصيا

 .وألاردنية التركية السياستين، بين قائمة بقيت املتبادلة والخالفات الهواجس لكن ألاخيرة، ألاعوام في أردوغان،

ة التسوية صفقة ألاميركي الرئيس إعالن وكان
ّ
 فيه يستجب لم وقت   ففي. وحلفائه ألاردن بين الاختالفات شقة لتوسيع أخرى  محط

 فإّن  لها، مؤيد موقف بإخراج الصفقة إعالن عشية ترامب، الرئيس صهر كوشنر، جاريد من الشديدة للضغوط ألاردنيون  املسؤولون 

 .ومرحبة مؤيدة بيانات وأصدرت استجابت، الحليفة العربية الدول 

  إلاماراتية الخطوة جاءت ثم
ً
  املبذولة الجهود كل وتحّجم أكبر، بدرجة ألاردني املوقف لتضعف أخيرا

ً
 ألاردنيين املسؤولين من ديبلوماسيا

 الضفة في واملستوطنات ألاغوار ضّم  بتأجيل ألاميركيين املسؤولين إقناع في دور  لها كان جهود   وهي ألاميركيين، واملسؤولين ألاوروبيين مع

  الغربية،
ً
  ليجهز إلاسرائيلي - إلاماراتي الاتفاق يأتي فيما عل،الف ردود من خشية

ً
 ديبلوماس ي خندق لبناء أردنية محاوالت أي على تماما

 .القوى  ميزان في الاستراتيجية الاختالالت مواجهة في الفلسطيني املوقف من يعّزز  مشترك، عربي

  

  إلاماراتي - ألاميركي الاتفاق توقيت كان
ً
 إلى الاستطالعات تشير فيما ترامب، ألاميركي الرئيس والية من بقي ما بخصوص لألردن، صادما

  ألاردن عليه يعّول  الذي ألامر شعبيته، تراجع
ً
 املوقف في التوازن  من أفضل درجة   وإحداث إسرائيل، نحو ألاميركي الاندفاع لجم في كثيرا

 بأّن  القناعة يعزز  نفسه، الوقت وفي. إلسرائيل املؤيدين الناخبين مع ألاميركي، للرئيس كبيرة خدمة ليقّدم الاتفاق ويأتي. ألاميركي

  أكثر اليوم ألاردنية الحسابات
ً
  تعقيدا

ً
 وموقعه عالقاته بسبب يمّيزه كان الذي الاستراتيجي الدور  أّن  وألاهم املنطقة، في وتركيبا
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ك املحتلة ألاراض ي جوار في الاستراتيجي
ّ
ل الذي يرهتأث حجم ويتراجع واضحة، بصورة يتفك

ّ
  شك

ً
 الاقتصادية موارده أهم أحد تاريخيا

 .وإلاقليمية الدولية قوته ومصادر

 ومواقف وحساباته رؤيته بين الكبيرة الفجوة حجم من الرغم على والدولية، إلاقليمية لتحالفاته استراتيجي تغيير على ألاردن يراهن ال

  يبدو املقابل، في لكّنه، الحلفاء،
ً
 حتى أو( وإيران تركيا) املؤثرة إلاقليمية القوى  سواء كبيرة، بدرجة إلاقليمية السياسات عن معزوال

  ألاردن يعطي ال الذي املحافظ العربي املعسكر
ً
، موقعا

ً
  الحال عليه كانت كما قياديا

ً
  .تاريخيا
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 على مبعدة عشرة أسابيع من " البازار"
 

 0202\1\81                الدستور                        الرنتاوي  عريب

 رؤية ريب دون  من تنتظر املنطقة، عواصم...أمريكية رئاسية انتخابات وأهم أخطر من واحدة عن تفصلنا باتت فقط، أسابيع عشرة

 بنيران غيرها، من أكثر اكتوت التي طهران...وترجيحاته تفضيالته منها واحدة ولكل الاقتراع، صناديق من يتصاعد «ألابيض الدخان»

 .إلادارة هذه صفحة لطي متلهفة غيرها، من أكثر تبدو ترامب، دونالد الرئيس إدارة ضدها، اعتمدتها التي «القصوى  الضغوط»

 بناء املنعقد ألامن، مجلس كانت ساحتها...واملعنوية الدبلوماسية خساراتها أكبر من بواحدة واشنطن، ُمنيت الرئاسية، الانتخابات عشية

ّرس اجتماع في أمريكي، طلب   على
ُ
 فلم املرة، هذه الفيتو الستخدام والصين روسيا تضطر لم إيران، على ألاممية العقوبات لتجديد ك

خفف» ألامريكي املشروع يحظ
ُ
  امل

ً
 أما الدومنيكان، جمهورية ملمثل والثاني ألامريكية املندوبة أشهرته واحد اثنين، صوتين على سوى  «جدا

  آثروا فقد وبريطانيا، فرنسا أملانيا،: الكبار الثالثة ألاوروبيون  فيهم بمن وحلفاؤها، واشنطن أصدقاء
ً
 .التصويت عن الامتناع جميعا

 طهران بين العالقة في الانفراج لحظة فإن هاريس، كماال وخليفته، ونائبته بايدن، جو سفن تشتهي بما الانتخابات رياح هّبت إن

  أزفت، قد تكون  وواشنطن،
ً
 ،«ارتدادية» انفراجات املفتوحة أزماته بعض وستشهد برمته، إلاقليم على كبرى  تداعيات معها جالبة

  تحسب لم التي تلك سيما وإقليمية، عربية عدة، عواصم على سيئ نحو على والتداعيات، النتائج هذه وستهبط
ً
 هذا من للحظة حسابا

 وجوارها شعوبها في تشاء ما لفعل أخضر ضوءا والحكومات القيادات بعد بمنحه وأنه له، رادّ  ال قدر   وإدارته، ترامب أن وظّنت النوع،

 أثارت املرشح،/بايدن تصريحات في التغيير إرهاصات رأينا ولقد سيتغير، هذا...لألبد سارية «تأمين بوليصة» له أّمن قد والبعيد، القريب

 
ً
 .ألابيض البيت عتبات أقدامه تطأ أن قبل حتى عدة، عربية وعواصم أنقرة في فزعا

 ينفي ما ثمة وليس ،«8 ترامب» من ألاصل طبق نسخة سيكون « 0 ترامب» أن يؤكد ما ثمة ليس ثانية، لوالية ترامب عودة وبفرض

 كوريا مع وآخر إيران مع اتفاق بتوقيع تعهد...ألاولى إدارته سني في فعله على دأب ملا مغاير باتجاه تسير تعهدات يطلق الرجل...ذلك

  ثالثين غضون  في الشمالية،
ً
 إلعادة الانتخابات، قبل ذلك، لفعل الرجل تداهم دفينة رغبة عن يتحدث البعض...انتخابه على يوما

  انسحابات يستبعد ال بولتون ...وتلميعها صورته «تلوين»
ً
  بل نوفمبر، قبل أفغانستان من عاجال

ً
 قبل( الناتو) ألاطلس ي من وانسحابا

 مفاوضات ثمة...بعدها واستكماله التاريخ، هذا قبل الشمالية كوريا مع اتفاق توقيع في رغبة عن يتحدث البعض...الانتخابي الاستحقاق

 يستبعد ال والبعض الشأن، بهذا صيني – أمريكي اتفاق إلى الوصول  قبل النووي، الانتشار من للحد اتفاق لتوقيع موسكو مع عميقة

 يبدو املختلفة، بأبعاده إلايراني امللف أن: مفادها خالصة أمام لنكون ...وإيران« 8+5» ملجموعة الاعتبار إعادة في الروسية املبادرة نجاح

 
ً
 وحامالت البوارج باستعراضات وليس املرة، هذه والدبلوماسية املفاوضات بوابة من ولكن الاهتمامات، صادرة إلى للعودة مرشحا

 .والحلفاء الوكالء عبر الخشن والتعرض الاغتيال وعمليات الطائرات

  التعاون  إلى وطهران، واشنطن عادت إن
ً
 تتغير، سوف وأولوياته، بتحالفاته ألاوسط، الشرق  صورة فإن النووي، الاتفاق بإحياء بدءا

 والتسويات املقايضات بازار» يفتتح وقد املفتوحة، ملفاته من الكثير على فورية، وربما مباشرة انعكاسات العودة لهذه وستكون 

  ليبيا، حتى لبنان ومن ،«ألاردن غور » حتى اليمن من: «الكبرى 
ً
 عربية عدة، دول  على الصعب من وسيكون  والعراق، بسوريا مرورا

 .كاملعتاد سياساتها ومتابعة أدوارها ممارسة وإقليمية،
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 ستحظى فيما الحمص، من بكثير منها تخرج قد طهران بأن يش ي ما وثمة ألافق، في تلوح ودولية إقليمية «مقايضات«و «صفقات» روائح

 .«حمص بال املولد من ستخرج» أنها فاألرجح العربية العواصم أما منه، بالقليل أنقرة
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 من محمد بن زايد إلي "" اتفاق أبراهام؟!"

 

  اللبنانية السفير جريدة رئيس                        سلمان طالل

  الحكم، توليت عندما معك، العرب وقف لقد.. الذرية آخر حتى وأحفادك أبنائك في زايد، شيخ يا ألامل، كان هكذا ما
ً
 خلفا

 دبي مشيخة تكون  ألن وبطموح قيادتك، تحت مشايخ بضعة مجمعة الغير، مصالح استحدثتها التي الدولة في شخبوط، الشيخ لشقيقك

 !بالثمن.. العالم دول  مختلف ومعهم العرب أشقائها اعتراف ”تشتري “ التي ”الخير دولة“ عاصمة ”ظبي أبو“ تكون  حين في ثانية، هونغكونغ

  افترضوها وقد الجديدة، الدولة بهذه تحريرها، أجل من الحرب في واملهزومين فلسطين، في املنكوبين العرب، رحب ولقد
ً
 توأما

 أجل من قدراتهم وتعزز  ،”الكتب من إنباء أصدق النفط“ حيث وتساندهم الشدائد، في تعينهم العرب، أخوتها على انفتاحها في للكويت

  وبجهدهم مجتمعة بقدراتهم إلاسرائيلي العدو ومواجهة ألافضل الغد وبناء التحرر 
ً
 .موحدا

  لعبت قد السائدة، العربية ألاحوال ظل في وضعه استيعاب على وقدرته بحكمته زايد، الشيخ شخصية أن مؤكد
ً
  دورا

ً
 في حاسما

 هذه إلى جاءوا الذين العرب وألاطباء واملهندسين والعمال إلايرانيين من سكانه عدد أكثرية الذي بشعبها الوليدة الدولة دور  ”تعظيم“

 .والزنود الجباه بعرق  ”دولتها“ ليبنوا وامتدادها مساحتها في الواسعة الواحة

، زايد الشيخ كان ولقد
ً
  طيبا

ً
 ذات ”الدول “ وأن.. حقوقها ”للرعية“ وأن يقدر، أو يتمنى كان مما أكثر أعطاه قد هللا أن يعرف ودودا

 .بحذر معها التعامل من بد وال مصالح

 الواقع، باألمر وسلم غيظه فكتم للبلدين، مشاطئة جزر  ثالث على واستولت إلاسالمية، الثورة إيران ثم الشاه، إيران به تحرشت

 .”إيران مواجهة على لنا قدرة ال“ ألن

  ذاتها، املعاملة منه وتلقى كأخ، معه تعامل ولقد راشد، بن محمد ورثه الذي راشد دبي شيخ الحكم في شريكه كان
ً
 وأنه خصوصا

  لدبي ترك
ً
  هامشا

ً
 ..كونغ هونغ ”شبيهة“ تكون  أن من بمكنها عريضا

** 

 وتجاه الفلسطينية، القضية إزاء والتصرف ”املقيمين“ مع والتعامل السياسة في ش يء، فكل الحاضر في أما.. املاض ي من هذا صار

 .. اختلف قد الجوار
ً
 !جذريا

 لغزو  الفقراء، العرب من باألجر، واملتطوعين املرتزقة من معظمه ”جيش“ إرسال على إلامارات تقدم أن التصور  في يكن فلم

 .والتقدير إلاجالل بمنتهى ويعاملونه ”الخير زايد“ فيه يرون اليمنيون  كان كما يمنية، أصول  من يتحدر بأنه يعتز الشيخ كان التي اليمن

  متوترة عالقات للسعودية كان وإذا
ً
 عن بمنأى كانت إلامارات فإن ،”الجمهورية“ عصر في أم ”إلامامة“ أيام سواء اليمن، مع دائما

 إلى وأساء املميتة، الخطيئة زايد بن محمد الشيخ ارتكب فقد هذا وعلى ،”بالسوء إمارة النفس“ أن لوال.. الاستعماري  التصرف هذا مثل

  ألامة إلى أساء ما بقدر ،”الخير زايد“ العرب أسماه الذي أبيه، ذكرى 
ً
 أبناؤها اجتهد والذي املقدسة، القضية فلسطين، بعنوان جميعا

 .الخير زايد دولة بناء في العربية ألاقطار سائر من أخوتهم كما
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** 

 كل تقتل والتي فلسطين، أرض على بالقوة أقيمت التي إسرائيل، العدو، بدولة العربية الدول  اعتراف يتوالى أن محزن  ألمر إنه

  يخرج، شعبها فإن ذلك وبرغم.. املقدسة ألارض أبناء من املزيد يوم
ً
  ونساء، رجاال

ً
، شيبا

ً
 هذا ضد عارم غضب تظاهرة في وشبانا

 ..بأرضهم بحقهم الفلسطينيين إيمان يهتز أن دون  من ألارض دول  معظم تسانده الذي العنصري  الاحتالل

.. الجديد إلاسرائيلي باملستعمر القديم البريطاني املستعمر استبدال محمد الشيخ على ومبروك.. ألامم جهلها من ضحكت أمة يا

 
ً
  الرعاية تحت ودائما

ّ
 ألاميركية

 !سلطان بن زايد الشيخ هللا رحم

 
ً
  قطر، أهال

ً
  ُعمان، أهال

ً
 !السادات قاهرة أهال
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 جرائم التوقيع وموبقات التطبيعمسؤولية الفلسطينيين عن 

 

 اللداوي  يوسف مصطفى. د بقلم

  كان ما
ً
  أصبح لسنوات   سريا

ً
 كان وما واملصلحة، والسيادة بالشرف يوصف بات والعار، والخزي  بالعيب يوصف كان وما اليوم، علنيا

 
ً
  جريمة

ً
  أصبح وحراما

ً
، مشروعا

ً
  كان وما ومباحا

ً
  إخوة

ً
  دخلنا أننا يعني ما ومصالح، منافع أصبح وتضامنا

ً
  مرحلة

ً
  تختلف جديدة

ً
 عن كليا

 بكتمان، وينفذ السر في ويجول  الظالم في ويحاك الليل في يتم ما ولكن والحقيقة، الجوهر في معها تتفق كانت وإن السابقة، املراحل

  يختلف
ً
 .مرتكبوه تنفيذه في ويجاهر فاعلوه به ويبوح الشمس، ضوء تحت وينسج النهار وضح في يتم عما تماما

 

 الطاولة تحت تتم كانت التي الخفية والاتفاقيات السرية، الرسمية واللقاءات العربية، التطبيع محاوالت   ووصفُت  أسلفُت  بما قصدُت 

 وتنفي نفسها، عن تدافع كانت حيث وتخفيه، تنكره كانت ومما وتخاف، العربية ألانظمة منه تخجل كانت مما وغيرها الكواليس، ووراء

  فعله وتعتبر معه، بعالقاته يجاهر أو العدو، مع تطبيعه يعلن من وتهاجم بل إليها، املوجهة الاتهامات
ً
، جريمة

ً
  وخيانة

ً
 للقضية وطعنة

 إلاجماع على الخروج جريمة ملناقشة عاجلة   اجتماعات   إلى العربية الدول  جامعة تدعو وكانت الظهر، في العربية والقومية الفلسطينية

 .معه والاتفاق به الاعتراف وكبيرة العربي،

 

  ليس ربما وتتلصص، وتتخفى وتتردد، وتجبن وتنافق، تخاف العربية الرسمية ألانظمة كانت
ً
  فلسطين في حبا

ً
 وعدالة بقدسيتها وإيمانا

  قضيتها،
ً
  عليها وحرصا

ً
 مع والاصطدام شعوبها مجابهة تخش ى كانت بل الصهيوني، العدو براثن من واستنقاذها لتحريرها وسعيا

 فلسطين تجاه ألاصيلة مواقفهم ترجموا وقد مدى، أبعد إلى ألهلها وحبهم حدود، بال الفلسطينية للقضية والؤهم كان الذين مواطنيها،

 
ً
، دعما

ً
  ماديا

ً
، ومسيرات   ومظاهرات   شعبية، ومؤازرة

ً
  عامة

ً
  املقاومة صفوف في ومساهمة

ً
، قتاال

ً
 الثورة سني مدار على منهم وارتقى وتدريبا

 .إلاسرائيلي العدو سجون  في منهم املئات وأسر والبعيدة، القريبة العربية البالد مختلف من الشهداء مئات الفلسطينية

 

 ودرجة تراجع، الفلسطينيين مع تعاطفها حجم أن إال زالت، وما الفلسطينية القضية مع كلها العربية الشعوب كانت الفترة تلك في

 السلوك مرده كان بل قيمهم، تصدع أو مفاهيمهم، انهيار أو عقيدتهم، ضعف إلى ذلك مرد يكن ولم خفت، قد قضيتهم مع تفاعلهم

 على جميعها، الفلسطينية املقاومة وقوى  الفلسطينية، السلطة في املمثلة الرسمية القيادة مستوى  على الفلسطيني، القيادي الوطني

 بينهم ووقعت وتشرذموا، وتشتتوا وانقسموا اختلفوا إذ أمتهم شعوب الفلسطينيون  خذل حيث والعقائدي، الفكري  قوسها امتداد

 حولهم، من الشعوب وانفضاض قضيتهم، وتردي الفلسطينيين صورة تشويه إلى أدى الذي ألامر ومواجهات، ونزاعات   خصومات  

 .لهم كان الذي املوروث القديم التأييد وتراجع

 

 في تنجح لم أنها إال الحزبية، وخالفاتهم الداخلية مشاحناتهم خالل من أنفسهم عن الفلسطينيون  رسمها التي املشينة الصورة رغم

 ولعل سبيلها، في للتضحية واستعدادها الفلسطينية، للقضية دعمها على حافظت حيث وإلاسالمية، العربية أمتنا شعوب إقصاء

 أبوابه إغالق العدو محاوالت وإفشال وحرمته، ألاقص ى املسجد عن دفاعهم حمالت خالل الفلسطينيون  رسمها التي املشرقة الصفحات

 إلاسرائيلي العدوان خالل الفلسطينية املقاومة خاضتها التي القتال وصوالت الصمود جوالت جانب إلى عليه، إليكترونية بوابات   وفرض

 والاصطفاف وتأييدهم، الفلسطينيين حول  الالتفاف إلى ألامة شعوب دفع في مشهود   ودور  بالغ   أثر   لها كان غزة، قطاع على املتكرر 

 .ومساعدتهم نصرتهم إلى والدعوة معهم

 



 

 83       مـــــــــــــقــــــــاالت
 

 بموجبها التي الصهيوني، الكيان مع للسالم أوسلو اتفاقية فإنها ،8993 العام في الفلسطينية القيادة ارتكبتها التي الكبرى  الجريمة أما 

، واعتبرته ميثاقها ونكثت إسرائيل، بدولة الفلسطيني التحرير منظمة اعترفت
ً
 عن بالتنازل  وقبلت ثوابتها، من العديد عن وتخلت الغيا

  معه والتزمت به، ووثقت عاهدته الذي الصهيوني، للعدو التاريخية فلسطين أرض ثلثي
ً
  تنسيقا

ً
، بال مفتوحة   ومفاوضات   أمنيا  حدود 

  وأبدت املقدسات، عن التنازل  فيها أباحت
ً
 الصهيوني، الكيان قادة مع خطابها في والنت التاريخية، وألاصول  الوطنية الثوابت في ليونة

  بينهم ونشأت
ً
، سهرات   وجمعتهم ومودة، صداقة ، ومحاضر   ووثائق، صور   وخلدتها ومفاوضات، ورحالت   ولقاءات   من جعلت وتسجيالت 

 .والوطن وألارض القضية صاحب فلسطيني، ي  عرب هو إنما إلاسرائيلي الطرف مع يجلس الذي أن يصدق أن عربي   أي على الصعب

 

  يتحملون  الفلسطينيين فإن لهذا
ً
  كبيرا

ً
 البينية بخالفاتهم فهم ووقاحتها، العربية ألانظمة بعض جرأة عن املسؤولية من جزءا

 ملكيين يكونوا أال وإلى فيهم، إلايمان وعدم منهم اليأس إلى البعض دفعوا قد أوسلو، املسماة املشؤومة وبسابقتهم اليومية، وتناقضاتهم

 .القضية وأهل الشأن أصحاب فيه فرط بما يتمسكوا وأال أنفسهم، الفلسطينيين من أكثر فلسطينيين أو القيصر، من أكثر

 

  وشغل مكانته ووجد وانتشر، بينهم ساد قد املنطق هذا ولعل
ً
 العربي الوطن امتداد على ومؤيدين مناصرين له ووجد تفكيرهم، من حيزا

 سواء املعلنة، مواقفها في الفلسطينية السلطة تمادي ذلك على وساعدهم والخاصة، النخبة ولدى والعامة، املثقفين أوساط في كله،

 .العسكريين القتلة أو السياسيين املجرمين من الصهيوني العدو قادة بلقاء أو إلاسرائيلية، ألامنية ألاجهزة مع بالتنسيق

 

 املض ي للباقين أمهد وال عنها، أخذل أو أدافع وال الصهيوني، بالكيان والاعتراف التطبيع جرائم من العربية ألانظمة ارتكبته ما أبرر  ال

  أنهم أوكد بل طريقهم، على
ً
 فهم املشين، والباطل املبين الضالل على والتوقيع، باالعتراف وسبقهم الفلسطينيين من أيدهم ومن جميعا

 
ً
 ال إذ وآلاخرة، الدنيا في بقضيتنا واملؤمنين ورسوله هللا لعنات تنصب وعليهم والخاتمة، املصير في ومتشابهون  الجريمة في شركاء جميعا

  الحرام   لهم يجيز
ُ
  املنكر   لهم يحلل وال مرتكبيه، كثرة

ُ
ن   فالحالُل  آتيه، كثرة يَّ ، والحرامُ  ب  ن  يَّ لَّ  وإن حق   والحق ب 

 
 والتمسك به، املؤمنون  ق

  إال فلسطين تكون  وال سالكوه، قل وإن النجاة سبيل هو والثوابت بالحقوق 
ً
  وستكون  وتكبر، العدو فيها استعلى وإن عربية

ً
 بإذن يوما

  هللا
ً
 أكثر وبغا العدو فيها بطش وإن مستقلة حرة
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 غزة في دائرة الحصار إلاسرائيلي املفرغة إلي متى ؟

 

 الفي حسن

 

 الستمرار رافضة شعبية حالة عن كتعبير الحارقة، البالونات الفلسطينيين إطالق إثر" إسرائيل"و غزة قطاع بين الحاصل التوتر إنَّ 

ان على إلاسرائيلي الحصار
ّ
 من حالة في مدنه، على والطائرات بالدبابات الغاشم الليلي الصهيوني القصف ومسلسل القطاع، سك

 الحصار استراتيجية قراءة إلى يعيدنا الحصار، لكسر الشعبية الفلسطينية املساعي مواجهة في املفرطة العسكرية القّوة استخدام

 .الفترة هذه طوال لها حصارها استمرار في" إسرائيل" بها نجحت التي آلاليات وتحليل غّزة، ضّد  املستخدمة إلاسرائيلي

 إقفال يتّم  إذ التام، إلاغالق تسّميها ألاولى غالق،وإلا  الحصار من استراتيجيتين بين إلاسرائيلّية والسياسّية العسكرّية املؤّسسة تفّرق 

  .شاملة حصار كآلية الظروف، كّل  في منها والخروج بالدخول  السماح وعدم املنطقة كامل

 ويأتي. يموت وال الحياة قيد على إلانسان يبقى لكي والزفير الشهيق فكرة من مأخوذة وهي املتنّفس، إلاغالق هي الثانية والاستراتيجية

 " متنّفس" صفة استخدام
ً
رين السكان يخنق التام إلاغالق أنَّ  بحقيقة اعترافا  معينة، وظروف محددة شروط في لذلك،. بالكامل املحاص 

رة الدولة مصلحة بحسب عليهم التشديد أو السكان عن التخفيف يمكن  .املحاص 

ة إنَّ 
ّ
ديد الّضغط على مبنية غزة لحصار إلاسرائيلي الاحتالل خط

ّ
ان على الش

ّ
 يمارس ما التام، الحصار فرضها خالل من غزة، في السك

لل درجات أقص ى
ّ

 .القطاع لسكان اليومّية للحياة املمكن الش

 حصارها، شرعية تجاه الدولي املجتمع إثارة املمكن من ويصبح كبير، بشكل غزة في بالظهور  إلانسانية الكارثة إشارات تبدأ وعندما

 دون  من فيها، الحياة الستمرار الضرورية املنتجات بعض بدخول  السماح خالل من املتنّفس، الحصار إلى الاحتالل ينتقل ما سرعان

 أّي  تشكل عن الطريق لقطع إسرائيلية محاولة في إلاسرائيلي، الحصار إثر السكان حياة على جوهرية تسهيالت بإحداث لها السماح

  وألاهم القطاع، في إنسان مليون  ونصف مليونين على حصارها شرعية لنزع مسار
ً
 من إلانسانية غزة أزمة انفجار عدم إلى السعي دوما

 .الاحتالل بوجه الحصار

 الكّم  في التدريجي باالزدياد املطالبة خالل من عليها، الظالم الحصار لكسر املتنّفس الحصار فترات في خارجها أو غزة من مساع   تحدث

 أسلوب إلى التلقائية بالعودة ذلك" إسرائيل" تواجه ما وسرعان. الغزاوي  للحّق  أدنى كحّد  الحصار تخفيف شأنه من ما لكل والنوع

 بتلك الغزي  الجمهور  قبل من الثقة عدم من حالة خلق أجل من غزة، جمهور  لدى الصدمة إلحداث ما، لفترة( التام) الخانق الحصار

  يؤثر ما إلاسرائيلي، الحصار جدار في فعلي اختراق إحداث على وقدرتها املساعي
ً
 .املساعي تلك في الاستمرار على القائمين قدرة في سلبا

  املنهك الفلسطينيّ  الّنفس قصر على إلاسرائيلّية والسياسّية العسكرّية املؤّسسة وتعتمد
ً
 استخدام إلى إضافة الحصار، من أساسا

 تحافظ وبذلك جديد، من املتنّفس الحصار إلى العودة إلى الحصار كسر من الغزي  املطلب لحرف والعربية الدولية الدبلوماسية أدواتها

 .كسره يمكن ال غزة قطاع على الحصار من مفرغة دائرة على" إسرائيل"

  املطلوب
ً
  81 بعد فلسطينيا

ً
 والاجتماعية الاقتصادية الحالة إليها وصلت التي املأساوية إلانسانية والظروف غزة، على الحصار من عاما

 لكل ووحيد أساس ي كهدف جذري، وبشكل كافة، بأشكاله الحصار كسر على املوحدة الفلسطينية واملساعي املطالب تتركز أن فيها،

  والخارجية، الداخلية املثبطات كل رغم الفلسطينية، السياسية الخطوات
ً
 التام إلاسرائيلي الحصار من الانتقال وعود لعبة من بعيدا

 .جديد من املتنّفس الحصار إلى
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 حول لقاء الوفد ألامني!

 .. أحمد أبو زهري 

 ! ألامني الوفد لقاء حول  

 الوفد أن صحيح وهل املصري؟، ألامني الوفد مع اللقاء كواليس فى جرى  الذي ما متسائلين القطاع في املراقبين أوساط سادت حيرة

  كما الهدوء إعادة في فشل اللقاء إعتبار يمكن وهل املقاومة؟، فصائل قالت وماذا ،!إجابات؟ دون  حضر

 :نقاط ثالث خالل من اللقاء نقرأ يجعلنا ما وهذا! املنصات بعض ذلك تتناول 

 .جيدا وتفحصوا إليه أنظروا امليدان حرارة فحص خالل من كواليسها فهم يمكن عناء وبدون  فإنه الزيارة لنتائج النظر أردنا ما إذا_ 8

 كورونا جائحة ووجود املنطقة في ظروف بسبب املشاريع تعطيل في سببا ليس بأنه ويراوغ الاحتالل يتعنت أن الطبيعي من أنه كما_ 0

 .حقيقية تسهيالت لتقديم إلاستعداد عدم وبالتالي

 الضغط وتيرة لزيادة مصراعيه على الباب فتح وبيده القائمة املماطلة حالة مع التسامح يمكنه ال غزة في القرار صانع_3

 .آلان حرجة ساعات أمام نحن لذلك...أمنها يمس مألوف غير ش ئ يحدث حينما املطالب أمام ستركع فإسرائيل

 

 ألهل الكويت
 
 شكرا

 
 
 الكويت ألهل شكرا

  فراعنة حمادة

  ليس مستهجن، غير حدث
ً
 الفلسطيني شعبهم مع التضامن إعالن والانتفاضة، للثورة الغناء فلسطين، علم رفع: الكويت أهل على غريبا

  القومية، الوطنية وقضيته الشقيق،
ً
 .وخياراته وتوجهاته الثالثي واشنطن بيان على ردا

 ذلك ومع ،0/1/8992 يوم للكويت، العراقي الاجتياح كارثة أثر على الفلسطينيين بعض على أغلبيتهم، عتب رغم الكويتي، الانحياز سببب

 : أسباب لعدة لفلسطين وانحياز وخيار بنبل الكويتيون  قفز

 
ً
 فمارسوا الكويتيين، من طلبتهم، نفوس في السنين لعشرات الفلسطينيون  املدرسون  تركها التي النبيلة العميقة والتركة للتراث وفاء أوال

 .وألاعمق وألاكثر الزائد بالنبل النبل

 
ً
 البرملان عبر الاختيار حرية قيم رسخ الذي التعددي، ألابوي  النظام قبل من للكويتيين، الاختيار وحرية والانفتاح الديمقراطية ثانيا

 والاعتماد الرأي حرية واحترام الكرامة يحفظ وهو الاستقالل منذ فالكويت الصباح، آل نظام بها تميز التي الصحافة وحرية والانتخابات

 باتجاه تدفع التي هي العربية للشعوب املفتوحة والهوامش الديمقراطية أن يدلل مما حكوماته، اخيتار في الاقتراع صناديق على

  عادلة، قومية كقضية فلسطين
ً
 الوطنية املصالح نقيض استعماري، كمشروع إلاسرائيلي التوسعي الاستعماري  للمشروع رفضا

 .العربية والقومية

 
ً
 ألاميركية املحاوالت كل مع وال العربية، السالم مبادرة مع وال املتحدة، ألامم قرارات مع ال يتجاوب لم الذي إلاسرائيلي التطرف ثالثا

 الاستيطان مواصلة على الاحتالل سلطات تعمل العكس، على بل ،331و 010 ألامن مجلس قراري  أساس على الصراع حالة إلنهاء

 الحرمين، وثاني القبلتين، أولى فالقدس واملسيحية، إلاسالمية املقدسات محرمات على والاعتداءات والتهويد، وألاسرلة والعبرنة والتوسع

 سبب وهذا للمسلمين، إلايمانية العقيدة من جزء فهي وبهذا املسيح، السيح وقيامة ومعراجه، محمد سيدنا ومسرى  املسجدين، وثالث

  العقائدي انحيازهم عن يعبروا كي الكويت، ألهل جوهري 
ً
  دينيا

ً
  ووطنيا

ً
 أطروحات لكل استجابتهم وعدم والقدس، فلسطين نحو وقوميا

 .إلاسرائيلي العدو مع التطبيع



 

 86       مـــــــــــــقــــــــاالت
 

 
ً
 املفقود، الوطن معنى لفهم املعاناة واستخالص والتجربة الخبرة منحهم ،8998-8992 عام التعسفي باالجتياح الكويت أهل معاناة رابعا

 لصمود وانحيازهم تضامنهم عن فعبروا السنين، لعشرات فلسطين شعب معاناة فأدركوا والاستقرار، ألامن وغياب املنقوصة، والكرامة

 .كرامته وينتهك حقوقه، ويصادر أرضه يحتل الذي عدوه مع التطبيع ورفض بوطنه، املس وعدم إرادته، واحترام فلسطين، شعب

 كما موريتانيا، حتى ُعمان من العربية الشعوب قبل من التضامن مظاهر وسيعقبها مبادرات، سيتلوها املقدمة، بمبادرتهم الكويت أهل

 نتنياهو املستعمرة حكومة رئيس مع البرهان عبدالفتاح العسكري  املجلس رئيس لقاء على واحتجوا تظاهروا حينما السودان أهل فعل

 .3/0/0202 يوم أوغندا في

 على تصمت لن ولكنها املوجه، وإلاعالم الكورونا، وفاجعة العربية، البينية الحروب بسبب كامنة مشاعرها زالت ما العربية، الشعوب

 واستمرار الفلسطيني، العربي الشعب حقوق  وعلى وألاقص ى، القدس على اليومي وتطاوله والديني والقومي الوطني العدو سلوك

 .لبنان وجنوب والجوالن لفلسطين احتالله

 ألاسر العرية الحاكمة,, أنا الدولة والدولة أنا

 سعد أسامة/ املستشار بقلم

 من هذه التحرر  حركات صاحبت التي الفكرية الدعوات ورغم ألاولى، العاملية الحرب بعد العربية للدول  الاستقالل حركة بدأت أن منذ

 أو مسلحة أو شعبية بثورة كانت سواء الوطني التحرر  لعملية الفعلية النتيجة أن إال ودبنيه، وماركسية واشتراكية علمانية إلى قومية

  فيها الحكم شكل عن النظر بغض الدول  لهذه حاكمة أسر وجود عن أسفرت املستعمر، مع اتفاق
ً
، أو ملكيا

ً
 أن ذلك تبع وقد جمهوريا

 ذلك عن عبر وقد الحاكم، شخصية في الدولة وتذوب الدولة هي تعد الحاكم شخصية فيها كانت تاريخية مراحل إلى النظم هذه ارتدت

 ملدة فرنسا حكم الذي الشمس بامللك امللقب عشر الرابع لوليس فرنسا مللك املنسوبة( أنا والدولة الدولة أنا)  املشهورة املقولة الواقع

51  
ً
  ذلك بعد وتحولت املطلقة، امللكية إطار في وامللك الدولة مفهوم بين املقولة هذه وتربط  8185 حتى 8228 بين ما عاما

ً
 مثاال

 بمصلحة عليه الشرعية من نوع وإضفاء بالحكم وجودها سبب تبرير العربية الحاكمة ألاسر محاوالت كل ورغم السياس ي، لالستبداد

 الشعوب تطلعات نقيض عن تعبر ألاسر هذه أصبحت بل"  وطموحها الشعوب إرادة عن التعبير في فشلت أنها إال العليا، الشعوب

 للملك يحسب كان وإن وتوجهاتها، الشعوب نبض عن الرسمية السياسات اختالف العربي الحكم سمات من أصبح حتى"  وأمالها

 فإن أوروبا، كامل على املهيمنة الثقافة الفرنسية الثقافة من وجعل أوروبا في العظمى القوة فرنسا من جعل أنه عشر الرابع لوليس

 .أشكالها بأسوأ والتبعية والتخلف الفقر إال شعوبها تورث لم أنها إال مطلقة، سلطات من به تمتعت ما كل رغم العربية الحاكمة ألاسر

  له يحسب أنه إال عشر الرابع لوليس امللك عن قيل ما كل ورغم
ً
 ".فتبقى الدولة أما أمض ى أنا" املوت فراش على وهو كلمته أيضا

  يكن لم لذلك
ً
 للنظم الهائل التطور  ورغم عشر، الرابع لويس رحيل على سنة 322 حوالي مرور حوالي وبعد هذه والحالة غريبا

 السلطات بين والفصل القانون  وسيادة للسلطة السلمى التداول  على يعتمد مستقر ديمقراطي حكم من واكبه وما الغرب في الدستورية

"  بعض أن حتى ، أنا والدولة الدولة أنا حقبة تعيش زالت ال العربية الحاكمة ألاسر أن ، النزيهة والانتخابات واملحاسبة والشفافية

 يوجد ال املتحدة، لألمم العامة الجمعية في عضو ويقبلها العالمي النظام بها يعترف والتي العربية، ألاسر بعض من املحكومة" الدول 

 . الحلية والهيئات للبلديات كانت ولو حتى الانتخابات أشكال من شكل أي لديها يوجد وال هذا، يومنا حتى دستور  لديها

  نجد ذلك ورغم
ً
 الاستقرار سبل لها وييهئ والاقتصادية الدبلوماسية العالقات معها فُتنسج لها، الغربي العالم من النظير منقطع دعما

 يد على ظاهرها في املحاربة هذه تكون  ربما العربي، الربيع بذور  بقايا من املتولدة الديمقراطية براعم بشدة تحارب حين في السياس ي،

 لهذه املطلق العداء تكن جعلها ما العربي، الربيع موجة عقب عروشها على الوجودي الحظر استشعرت التي العربية الحاكمة ألاسر

 خلف من لها والداعم ألاساس ي محركها ولكن قذرة، استخبارية وأعمال وعسكر وإعالم مال من املتاحة الوسائل بكل وتحاربها الثورات

 الربيع على الخليجي الغربي التآمر قذارة مدي على واضح لدليل يومين قبل الغارديان صحيفة أعلنته وما الغربي، النظام هو الستار

  السبب أصبح وقد العربي،
ً
 وسيطرتها حكمها ببقاء الحاكمة العربية لألسر الشخصية املصلحة التقت إذا بصيرة، ذي لكل جليا

 .ودعمها عنها السكوت مقابل ألاسر هذه مع بالتنسيق ومقدراتها العربية الشعوب ثروات نهب في الغرب مصلحة مع واستبدادها،
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  ليس ولذلك
ً
 لم التي وهي الصهيوني العدو مع سالم اتفاق عن إلاعالن من عليه أقدمت ما على لإلمارات الحاكمة ألاسرة تقدم أن غريبا

، تحاربه
ً
  يلقى إلامارات حاكم أن أظن وال حاكمة كأسرة للبقاء الالزمة القوة منه لتستمد وذلك يوما

ً
 ال فهو معارض، رأى أو تيار ألي باال

 رأى عن النظر بغض وسياساتها، الدولة بمقدرات املطلق التحكم من الكلمة هذه تعنيه ما بكل أنا والدولة الدولة أنا حقبة يعيش زال

 عربي شعب نحو إنساني شعور  حتى أو عربية نخوة أو إسالمية قيم ألي اعتبار ودونما والعربي، الخليجي بعده ومن إلاماراتي الشارع

 الحكم، في تبقي أن ألاسرة هذه لدى فاملهم ألاسود، الاحتالل هذا تاريخ مدار على واملجازر  املذابح بحقه وارتكبت أرضه من اقتلع مسلم

  الهدف، هذا سبيل في والدينية بل السياسية املوبقات كل تمارس أن نفسها لها تطوع ولذلك
ً
 سقطت فإذا الدولة تمثل أنها منها اعتقادا

  فيها تتصرف ألاسر، لهذه شخص ي ملك هي الدولة وموارد مقومات فكل كذلك ألامر كان وملا تظن، كما الدولة سقطت
ً
 لشهواتها وفقا

 للسيد والطاعة الوالء فروض يقدمون  وهم خليجيين لزعماء املخزية املشاهد هذا كله العالم شهد وقد الحامي، السيد عليها يملي وكما

 قبل، من التاريخ يسجله لم ربما مشهد في السيد، لهذا العاملية التلفزة شاشات عبر الشعب أموال من طائلة ثروات ويدفعون  الحامي

  كانت فالخيانات
ً
  دائما

ً
 السياسية الفاحشة أصبحت الرديء العربي الزمن هذا في ولكن البهيم، الظالم في وتنفذ الخفاء في تنسج وأبدا

 . مواربة ودون  املأل على تمارس

 في املوت رجفة تشبه التي مؤامراتها عنها تغنى ولن نهايته، على شارف قد استبدادها عهد أن الحاكمة ألاسر هذه تفهمه لم ما ولكن

 أحداث وما تسلطها، استبدادها جبروت حيث من هالكها وسيأتيها ترحمها، لن التي الشعوب لدى حسابها فاتورة من ستزيد بل وقتها،

 .يعتبر ملن عبرة التاريخ وفي ببعيد منها وأسبابها الفرنسية والثورة الباستيل

 تم بحمد هللا.
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****** 
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