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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

ما الذي عنته الغارة اإلسرائيلية األخيرة على دمشق..؟
حس��ب رؤيت��ي ف��إن إس��رائيل تعي��ش حالة
م��ن اإلرب��اك اإلس��تراتيجي ،ولع��ل تبكي��ر
اإلنتخاب��ات اإلس��رائيلية واح��دة م��ن ثم��ار
ه��ذا اإلرب��اك ،وال أرى ان��ه س��ينجح ف��ي حل
عق��دة إس��رائيل ،وان أتف��ق م��ع م��ا يقول��ه
المحل��ل العس��كري ف��ي صحيف��ة (يديعوت
احرونوت) اإلس��رائيلية اليكس فيشمان بأن
(الق��درة اإلس��رائيلية عل��ى مهاجمة أهداف
ف��ي دول��ة ذات س��يادة ،م��ن دون االنجرار إلى
ح��رب أو التعرض لعقوب��ات ،انتهى) ،وأن ما
تصفها إسرائيل بـ(الحرب بين الحروب) قد
استنفذت نفسها ،الفتا إلى أنه (بإمكان شن
الح��رب بي��ن الح��روب طالما كان��ت هناك
فوضى في سورية).
واذا م��ا نظرن��ا ال��ى العملي��ة اإلس��رائيلية
األخيرة التي ش��نت فيها طائرات إسرائيلية
متط��ورة م��ن ط��رازي (اف  )16و(اف )35
الش��بح ع��دوان عل��ى س��وريا ،مس��تخدمة
في��ه أح��دث القنابل ،عبر األج��واء اللبنانية
والتس��تر خل��ف طائ��رات مدني��ة ،كادت ان
تع��رض حي��اة ركاب طائرتي��ن مدنيتي��ن
للخط��ر في مطاري بيروت ودمش��ق ،وبياني
وزارت��ي الخارجي��ة والدف��اع الروس��يتين،
اكدت��ا عل��ى ان الدفاعات الجوية الس��ورية
من نوع (بانتسير يو تو) نجحت في إسقاط
 14صاروخ �اً من أص��ل  16صاروخاً أطلقتها
الطائ��رات اإلس��رائيلية المغي��رة دون ان
تستخدم صواريخ (اس.)300
نتنياه��و رج��ل (البروبوغن��دا) والعالق��ات
العام��ة ،ح��اول أن يوه��م ال��رأي الع��ام
اإلس��رائيلي ويخدع��ه ويضلل��ه ،ب��أن
المس��تهدف في ه��ذه الغارة ،ه��و رجل ايران
األول في المنطقة ،قائد لواء فيلق القدس
قاس��م س��ليماني ،أو مجموع��ة م��ن قي��ادات
ح��زب اهلل اللبنان��ي التي نجحت في اإلقالع
الى طهران بطائرة إيرانية ،قبل فترة قصيرة
من القصف اإلس��رائيلي ،ه��ذه الرواية التي
س��ربتها إس��رائيل ال��ى صح��ف ومج�لات
أمريكية واس��رائيلية مثل (واشنطن بوست)
ومجلة (نيوزويك) األمريكيتين ،وصحيفة
الـ(جيروس��لم بوس��ت) اإلس��رائيلية ،ورددت
تل��ك الرواي��ات وس��ائل إعالمي��ة عربي��ة
متش��فية بسوريا ومحور المقاومة ،وليكذب
ذلك موقع (ديبكا) القريب من المخابرات
اإلس��رائيلية قائ ً
ال ،بأن الرواية اإلس��رائيلية
ضعيفة جداً.
ق��د تظهر سياس��ات الرئي��س األمريكي
دونال��د ترامب بص��ورة عش��وائية وتفتقد
الجان��ب االس��تراتيجي ،بينم��ا يصع��ب
تص��ور حك��م ق��وة م��ا زال��ت عظم��ى به��ذا
النم��ط العش��وائي ،ويبدو أن هناك فقط
نقلة استراتيجية امريكية ،ربما بدأت مع
اوبام��ا ويكمله��ا ترام��ب ،رغ��م التناق��ض
الصارخ الظاهري بين الرجلين!
كان��ت نقل��ة الح��رب عل��ى االره��اب،
نقل��ة اس��تراتيجية أمريكي��ة ،وتش��كل
خروج �اً ع��ن اس��تراتيجية الح��رب الباردة
الت��ي كان��ت باختص��ار تق��ود لمواجه��ة
االتح��اد الس��وفياتي ف��ي المج��االت
العس��كرية والتقني��ة والدعائي��ة ،بينم��ا
كانت اس��تراتيجية الحرب على االرهاب
تق��ود لهيمن��ة مطلق��ة عل��ى المفاص��ل
االس��تراتيجية العالمي��ة الرئيس��ية،
وكذل��ك احت�لال مناطق نف��وذ االتحاد
الس��وفياتي المنحل وقط��ع الطريق على
تش��كل ق��وى منافس��ة لالحتف��اظ بعال��م
أحادي القطب.
وترص��د التقارير أن الوالي��ات المتحدة
اعتب��رت مناطق جغرافي��ة بعينها جبهات
لم��ا س��مي بالح��رب عل��ى اإلره��اب ،وم��ن
ذك��ر ه��ذه المناط��ق يمك��ن أن تفتض��ح
النيات األمريكية ،وهذه المناطق كانت:
 جن��وب آس��يا وبالتحدي��د أفغانس��تانوباكستان.
 الش��رق األوس��ط وبالتحدي��د الع��راقوالسعودية اليمن.
 جمهوري��ات االتح��اد الس��وفياتيالس��ابق وبالتحدي��د الشيش��ان وجورجي��ا
وأوزبكستان.
 جنوب شرق آسيا وبالتحديد الفلبينوتايلند وإندونيسيا.
 أفريقي��ا وبالتحديد جيبوتي وإثيوبياوإريتري��ا وكيني��ا والصوم��ال والس��ودان
وجمهورية تنزانيا المتحدة.
وبتأم��ل ه��ذه المناطق ن��رى أنها تحقق
األهداف االستراتيجية التالية:
 /1ام��ا تتب��ع المحيط الحيوي لروس��يا
المؤهل��ة الس��تعادة القط��ب الس��وفياتي،
والصي��ن الصاع��دة بق��وة الص��اروخ والتي
بتحالفها مع الروس تش��كل قطبا مقابال
المريكا.
 /2كذل��ك بتأم��ل الجبهات ن��رى انها
تمس��ك بمفاصل المعابر االستراتيجية
ف��ي ب��اب المن��دب حي��ث ط��رق التج��ارة

إس��رائيل ل��م تتعل��م ال��درس جي��داً عندما
قام��ت بإس��قاط الطائ��رة الروس��ية (اي��ل
 )20ف��ي أيل��ول ،2018عندم��ا اس��تظلت به��ا،
لك��ي تنف��ذ غاراته��ا عل��ى مواقع س��ورية في
الس��احل الس��وري ،تجنب �اً لوس��ائل الدف��اع
الج��وي الس��وري ،حي��ث س��قطت (اي��ل )20
الروس��ية بص��اروخ (اس  )200س��وري وقت��ل
جمي��ع طاقمه��ا م��ن العس��كريين ال��روس
الخمسة عشر.
منذ ذلك التاريخ حدثت انعطافة سلبية

وخ��داع كبيري��ن ،وحش��دت له��ا الجي��وش،
وأغلق��ت م��دن وق��رى ف��ي الش��مال المتاخم
للحدود اللبنانية ،وكذلك أعلنت العديد
م��ن المناط��ق الحدودي��ة ،مناطق عس��كرية
مغلقة ،واس��تدعي اإلحتياط بش��كل جزئي،
وج��رت عملي��ات تجري��ف واس��عة م��ن اج��ل
إقام��ة عوائ��ق م��ن الصخ��ور والحج��ارة
الضخمة ،وليتمخض الجبل بعد ذلك عن
ف��أر صغي��ر ،حي��ث لم تنج��ح تل��ك الحملة
سوى في تدمير خمسة أنفاق ،قيل أن حزب

ف��ي العالق��ات الروس��ية -اإلس��رائيلية ،ول��م
ينج��ح نتنياه��و رغ��م كل الوس��اطات ف��ي
ترمي��م تل��ك العالق��ة ،بل م��ن بعدها حظر
عل��ى الطي��ران اإلس��رائيلي الدخ��ول ال��ى
المج��ال الج��وي الس��وري ،بعدم��ا س��لمت
روسيا الى سوريا صواريخ (اس .)300
ولذلك هذه العملية اإلسرائيلية ،إذا جاز
لن��ا وصفه��ا فهي أم الفش��ل،كما هي حملة
او عملي��ة م��ا يس��مى ب��درع الش��مال ،والت��ي
صوره��ا نتنياه��و عل��ى أنه��ا ام اإلنج��ازات،
وه��ي ستكش��ف ع��ن أس��رار خطي��رة ،وب��أن
األوض��اع ذاهب��ة نح��و اإلنفج��ار والح��رب
م��ع ح��زب اهلل اللبنان��ي ،حيث اس��تبق تلك
العملي��ة بلق��اء عل��ى هام��ش اجتماع��ات
حل��ف (النات��و) ف��ي بروكس��ل ،م��ع وزي��ر
الخارجي��ة األمريك��ي بومبي��و ،ورافق��ه ف��ي
اللق��اء س��كرتيره العس��كري ورئيس��ي جه��از
(الموساد) و(الشاباك) ،وعندما أقرت تلك
العملي��ة رافقته��ا دعاي��ة كبي��رة ،وتضلي��ل

اهلل حفره��ا ،وه��ي مكتش��فة ومعروف��ة من��ذ
 ،2014والنتيج��ة ب��أن تل��ك الحمل��ة الت��ي
أري��د منه��ا ترمي��م ق��وة ال��ردع اإلس��رائيلية،
وش��يطنة حزب اهلل ودفع أمريكا والمجتمع
الدولي لفرض عقوبات قاسية عليه ،فشلت
حت��ى ف��ي الحص��ول عل��ى بيان م��ن مجلس
األمن يدين حزب اهلل.
العملية العس��كرية التي نفذتها إس��رائيل
م��ن األراض��ي اللبناني��ة ،اس��تدعت ص��دور
بيان روس��ي قوي ،يقول بأن إس��رائيل خرقت
س��يادة لبن��ان وعرض��ت الطي��ران المدن��ي
للخط��ر وأيض �اً خرق��ت الق��رار  ،1701وف��ي
ذلك رس��الة قوية الى إس��رائيل ،بأن روس��يا
تق��ف ال��ى جان��ب حليفه��ا األس��د ،ولذل��ك
ت��رى إس��رائيل ،ان��ه به��ذا الق��رار الروس��ي
واإلنس��حاب األمريك��ي م��ن ش��رق الف��رات،
وتفكيك قاعدة التنف األمريكية ،إسرائيل
س��تكون أم��ام حقائ��ق جدي��دة ،ب��أن الوق��ت
الذي تش��ن فيه غارات على سوريا من لبنان

ترامب والنقلة االستراتيجية األمريكية الجديدة

العالمية االهم.
 /3اماكن الطاقة الرئيسية.
 /4ق��وس األزمات الذي تعتبر الس��يطرة
عليه وفقا للعقل االستراتيجي األمريكي
س��يطرة على اوراسيا وهي مفتاح الهيمنة
العالمية.
بع��د تول��ي اوبام��ا وبع��د سلس��لة م��ن
المقاوم��ة لالس��تراتيجية األمريكي��ة
وتعثره��ا عل��ى األرض ،قل��ص أوبام��ا هذه
االس��تراتيجية وقصره��ا عل��ى محارب��ة
تنظيم��ات بعينه��ا ،وقط��ع الطري��ق عل��ى
اصط��دام واس��تنزاف الق��وات العس��كرية
األمريكي��ة عل��ى األرض ،واس��تعاض ع��ن
ذل��ك بح��روب الوكال��ة وبذريع��ة نش��ر
الديمقراطيات لخلق نخب تابعة.
واس��تعاد أوبام��ا ،الذي يمك��ن ان نعتبره
مرحل��ة انتقالي��ة بي��ن اس��تراتيجيتين،
بع��ض آلي��ات الح��رب الب��اردة بتروي��ج
النموذج األمريكي في مقابل قوى مبهمة
تمث��ل االس��تبداد والتخل��ف ،وعم��ل عل��ى
دع��م ق��وى تص��ور أنه��ا تمتل��ك ش��عبيات
ف��ي بالده��ا ،لمواجه��ة النزع��ات المعادية
المري��كا والت��ي تول��دت م��ن جرائمه��ا في
موجة الحرب على االرهاب.
أم��ا ترامب فق��د كان صريحاً ،وكانت
اس��تراتيجيته المعلن��ة ه��ي الع��ودة

للج��ذور وأمري��كا أوال ،وه��و م��ا يعني عدم
المجازف��ة تح��ت أي بن��د ،واتب��اع أقص��ى
درجات الميكافيللية السياس��ية واستعادة
اس��تراتيجية الح��رب الب��اردة ،بع��د يقي��ن
ب��أن روس��يا اس��تعادت ق��وة تقت��رب من قوة
االتح��اد الس��وفياتي ،وبع��د غ��زو الصي��ن
التج��اري للداخ��ل األمريكي نفس��ه ،وبعد
نم��و المقاوم��ة ووصوله��ا لمع��ادالت ردع
تقط��ع الطري��ق عل��ى الهيمن��ة تح��ت أي
مسمى وذريعة.
وم��ن هنا يمكن تفهم تح��ركات ترامب
وتفس��يرها ،فه��و ف��ي اط��ار حربه الب��اردة،
ي��رى أن أمريكا تعيش على اطالل التفوق
العس��كري والتكنولوج��ي وأن الوض��ع
الراه��ن لي��س ف��ي مصلحته��ا ،والمراق��ب
لمش��روعات أمري��كا العس��كرية الجدي��دة،
يلم��ح نهجاً للتصعي��د ال االنكفاء ويلمح
طموح �اً الع��ادة ه��ذا التف��وق ،وكذل��ك
يحت��رم ح��دود الق��وة لمنافس��يه م��ن دون
الدخ��ول ف��ي مع��ارك اس��تنزاف خاس��رة،
مع العمل من بعيد على اش��اعة الفوضى
وتخري��ب ه��ذه الح��دود م��ن دون اصطدام
مباش��ر ،وذل��ك عب��ر سياس��ات العقوب��ات
والحصار وسياسات حافة الهاوية.
الف��ارق بي��ن اوبام��ا وترام��ب تكتيك��ي،
بينم��ا االس��تراتيجية متقارب��ة وت��كاد

أو م��ن خ�لال الج��والن المحت��ل او عب��ر
األراض��ي األردني��ة ،لن تمر دون رد وعقاب أو
تدحرج األمور نحو حرب.
نتنياه��و ال��ذي يواج��ه أزم��ات داخلي��ة
وخارجي��ة ،رغ��م أن اس��تطالعات ال��رأي
تش��ير ال��ى أن حزب��ه س��يتصدر اإلنتخابات،
ولك��ن ه��و أراد من ه��ذه العملية ،ان يراكم
رصي��داً يمكن��ه من تحقي��ق اغلبي��ة مريحة
في االنتخابات التبكيرية ،تحرره من ابتزاز
األحزاب الشريكة في اإلئتالف اليميني.
إن م��ن يعان��ون م��ن عق��دة (اإلرتع��اش)
السياس��ي المس��تديمة ف��ي التعام��ل م��ع
أمري��كا وإس��رائيل ،ه��ذه النف��وس المريض��ة
الت��ي تعاني م��ن الرعب والخ��وف والذعر في
كل م��ا يتص��ل بإس��رائيل ،والحاق��دة عل��ى
كل من يقاومها ،ورغم ان الدوائر العسكرية
واإلس��تخبارية اإلس��رائيلية ،تق��ول ب��أن ه��ذه
العملية فاشلة ،كما هي العمليات السابقة،
وكذل��ك عملي��ة ما يس��مى ب��درع الش��مال،
إال انه��م يواصل��ون الحدي��ث ع��ن إس��رائيل
كبعب��ع ،وإس��رائيل ف��ي غارته��ا الجوي��ة
ه��ذه ،وم��ا س��بقها م��ن غ��ارات أو هجم��ات
كانت تح��اول استكش��اف إمكانية االختراق
لمنظوم��ة الدف��اع الجوية الس��ورية من زوايا
مختلفة عدة ،ولكنها منيت بالفش��ل الذريع،
وم��ن دون النج��اح ف��ي استكش��اف مق��درات
الـ(أس  )300ومواقع تربيضها.
ونخت��م بما قاله المحلل السياس��ي ناصر
قندي��ل (حال��ة الف��راغ االس��تراتيجي ل��دى
أمي��ركا وإس��رائيل ،ص��ارت االس��تراتيجية
مج��رد تصنيع مناس��بات للحرب النفس��ية،
وص��ارت الحرب والجي��وش وأدواتهما مجرد
آل��ة لصن��ع الخب��ر ،ولي��س لتغيي��ر وقائ��ع
المي��دان .فالح��رب النفس��ية واإلعالمي��ة
ص��ارت المي��دان الوحي��د المت��اح لمحاول��ة
تغيي��ر قواعد المواجهة بالرهان على تغيير
تموض��ع الن��اس عل��ى جبهات الن��زال .وهذا
ه��و الح��ال األميرك��ي اإلس��رائيلي ،كم��ا
وصفن��اه ف��ي قراءة مغ��زى اإلدارة اإلعالمية
لمعرك��ة األنف��اق الت��ي خاضه��ا نتنياه��و
بعي��داً عن كل ش��روط الح��رب ،بمفهومها
العس��كري ،والنتائ��ج الميداني��ة للغ��ارات
لا كام� ً
واضح��ة بكونه��ا فش� ً
لا ،إال بمق��دار
توفي��ر منصة للمروّجي��ن ألكذوبة الحرب
المقبلة ليطلقوا أكاذيبهم).
راسم عبيدات
تك��ون واح��دة ،والمتاب��ع للمل��ف الس��وري
يلح��ظ تش��ابهات كبي��رة ،ومص��در
التش��ابه هن��ا لي��س حزبي��ا وال ش��خصيا
وال فكري��ا ،فاله��وة بينهم��ا بعي��دة ،وانم��ا
وض��ع جيواس��تراتيجي دول��ي يف��رض
ه��ذه االس��تراتيجية عل��ى أمري��كا بعي��داً
ع��ن الص��ور الظاهرة للتناط��ح والتخبط
والحمق والعشوائية.
أهداف أمريكا التي ال تتخلى عنها هي:
أوال :حماي��ة العدو االس��رائيلي ،وهو ما
يفس��ر على س��بيل المثال ،ما قاله مصدر
مطل��ع إن الجي��ش األمريكي يعتزم إقامة
قاع��دة عس��كرية جدي��دة ف��ي محافظ��ة
أربي��ل ف��ي كردس��تان الع��راق ،وه��و م��ا
يؤكد أنها لن تتخلى عن قطع التواصل
الس��وري ـ العراق��ي لخطورت��ه عل��ى العدو
االسرائيلي.
ثاني��ا :زعزع��ة المحيط الروس��ي وخلق
ب��ؤر للفوض��ى ف��ي أوروبا لقط��ع التواصل
األوروب��ي ـ الروس��ي لخطورت��ه على مكانة
امري��كا ف��ي الق��ارة وبالتال��ي في اوراس��يا،
وه��و م��ا يفس��ر كمث��ل ،دعمها لتأس��يس
جيش كوسوفو على عكس رغبة الناتو.
ثالث �اً :التف��وق النوع��ي وه��و م��ا يفس��ر
نف��وذ ش��ركات مث��ل لوكهي��د مارت��ن
وبوين��ج عل��ى البي��ت االبي��ض ،وال��ذي
يرغ��ب ف��ي تعيي��ن وزي��ر حرب جدي��د وهو
باتريك ش��اناهان القائم الحالي باعمال
وزارة الح��رب ،م��ن هذه المؤسس��ات ،حيث
كان مسؤوال تنفيذيا في بوينج ،وهيمنة
ه��ذه الش��ركات على ترام��ب ،هي حديث
المحللين االمريكيين.
ان النظر لسياس��ات امريكا عبر الظاهر
ه��و خل��ل تحليل��ي يق��ود ال��ى أخط��اء في
إع��داد اس��تراتيجيات مض��ادة ،بينم��ا
محاول��ة تأم��ل م��ا وراء الس��طور وجوه��ر
السياس��ات يق��ود بكل يقين ال��ى الحيطة
واالعداد السليم لمواجهة تبعات النقالت
االس��تراتيجية ،وق��د يرح��ل ترام��ب بع��د
انج��از مهمت��ه المربك��ة التي تش��به قنابل
الدخ��ان الت��ي تطل��ق أثن��اء االنس��حاب
والتوجه لجبهات أخرى.
كل م��ا علين��ا ه��و مواجه��ة الفوض��ى
المتوقع��ة باالقلي��م عب��ر اس��تراتيجيات
تناس��ب األوض��اع المترتب��ة عل��ى دم��ار
االس��تراتيجية الس��ابقة وأطالله��ا
وفلولها.
إيهاب شوقي

طــال الشتــــات

ال بدي��ل ع��ن فلس��طين مهم��ا طال��ت
الغرب��ة ومأس��اة التش��ريد بالنس��بة
للفلس��طينيين ،ذل��ك ه��و قدره��م
وإيمانه��م الذي ال يتزعزع ،وس��واء س� ّ�موا
المنصهرين أو بفلسطينيي
بالالجئين أو ُ
الخ��ارج ف��إن (فلس��طينيي الش��تات) ّ
يظل
المصطلح األكثر داللة على حال ما
هو ُ
يقارب من  %68من الشعب الفلسطيني.
قص��ة الش��تات
ل��م نج��د ف��ي تلخي��ص ّ
الفلس��طيني ومآس��ي الالجئي��ن  ،أبل��غ
من قصي��دة الش��اعر الفلس��طيني الكبير
مري��د البرغوث��ي ل ُنعي��د ط��رح القضي��ة
والتذكير بها ُمجدّداً  ،والتي جاء فيها:
طال الشتات وعافت خطونا المدن
وأنت تمعن بعداً أيها الوطن
إرجع فديتك إن قبراً وإن سكناً
فدونك األرض ال قبر وال سكن
ف�لا بدي��ل ع��ن فلس��طين مهم��ا طال��ت
الغرب��ة ومأس��اة التش��ريد بالنس��بة
للفلس��طينيين  ،ذل��ك ه��و قدره��م
وإيمانهم الذي ال يتزعزع  ،وس��واء س� ّ�موا
المنصهرين أو بفلسطينيي
بالالجئين أو ُ
الخ��ارج ف��إن (فلس��طينيي الش��تات) ّ
يظل
المصطلح األكثر داللة على حال ما
هو ُ
يق��ارب م��ن  %68من الش��عب الفلس��طيني
يعيش��ون ف��ي غي��ر أرضه��م األصلي��ة (ف��ي
فلس��طين) وق��د فرض��ت عليه��م الغرب��ة
القس��رية ه��م وأوالده��م ب��ل وأحفاده��م
ف��ي ح��االت كثيرة ،وأف��رزت تلك الغربة
أوضاع �اً إنس��انية وسياس��ية واقتصادي��ة
ش��ديدة القس��وة والتعقي��د كانت تحتاج
إلى ُمقاربات في التعامل تتناسب وطبيعة
القضي��ة ،إال أن الق��وى والتنظيم��ات ب��ل
المن��اط به��ا ذل��ك ،تقاعس��ت أو
وال��دول ُ
تآم��رت ،ف��ازدادت المأس��اة ألم �اً ،وأضح��ى
الوصول إلى حل لها من قبيل المعجزات
ف��إذا كان االحت�لال اإلس��رائيلي
بجرائم��ه المتتالي��ة من��ذ ع��ام 1948
ه��و الس��بب الرئي��س ال��ذي يق��ف خل��ف
قضية (فلس��طينيي الش��تات) ،ف��إن غياب
ال��دور الفاع��ل لمواجهة تداعي��ات ونتائج
تل��ك القضية من ِق َب��ل منظمة التحرير
الفلس��طينية وباق��ي الق��وى والفاعلي��ات
السياسية الفلسطينية والعربية يع ّد من
أبرز العوامل المؤ ّثرة في تضييع القضية
أو تدميره��ا ،وه��و األم��ر ال��ذي ي��زداد
وضوح �اً ه��ذه األي��ام .األمر ال��ذي يفرض
وضع قضية فلس��طينيي الشتات في قلب
أولوي��ات كاف��ة الفرق��اء ف��ي المقاوم��ة
الفلس��طينية والعربي��ة .ولنفت��ح مل��ف
القضية ُمجدّداً
أو ً
ال :لك��ي نفه��م أبع��اد قضي��ة الش��تات
ال��ذي ط��ال نحت��اج إل��ى بع��ض الحقائ��ق
ع��ن واق��ع فلس��طينيي الخ��ارج ،م��اذا ع��ن
مخ ّيماته��م ،وم��ا ه��و تعداده��م الصحيح
بش��كل ُمح �دّد ،ف��ي ع��ام  1948ق��ام الكيان
الصهيوني بتهجير ( )957ألف فلسطيني
م��ن قراه��م ومدنه��م ف��ي فلس��طين
التاريخي��ة ،وحت��ى نهاي��ة الع��ام الماضي،
وص��ل ع��دد الالجئي��ن الفلس��طينيين
إل��ى  5.9ماليي��ن نس��مة ،بحس��ب الجه��از
المرك��زي لإلحص��اء الفلس��طيني ،
�جل منهم رس��مياً ل��دى وكالة األمم
مس� ّ
المتح��دة إلغاث��ة وتش��غيل الالجئي��ن
الفلس��طينيين (أونروا) قرابة  5.3ماليين
الجئ.
وه��ؤالء الالجئ��ون ه��م  1.528ملي��ون
يعيش��ون ف��ي  61مخيم �اً بغ � ّزة والضف��ة
ولبن��ان واألردن وس��وريا ،بينم��ا الباق��ي،
وه��م  3.8ماليي��ن الج��ئ منتش��رون ف��ي
أرجاء العالم ،ال يعيشون في مخ ّيمات.
وبحس��ب األونروا؛ ف��إن قرابة  1.3مليون
الج��ئ يتواج��دون ف��ي قط��اع غ � ّزة ،و914
ألف �اً ف��ي الضف��ة الغربي��ة ،و 447ألف �اً في
لبن��ان ،و 2.1ملي��ون ف��ي األردن ،و 500ألف
في سوريا.
وتعتم��د األرق��ام الص��ادرة ع��ن األون��روا
عل��ى معلوم��ات يتق �دّم به��ا الالجئ��ون
طواعي��ة ليس��تفيدوا م��ن الخدم��ات
الت��ي يس��تح ّقونها ،إال أن هن��اك الجئي��ن

�جلين ويزي��د عدده��م ع��ن ال3
غي��ر ُمس� ّ
ماليي��ن .هذا وتت��و ّزع مخ ّيمات الالجئين
داخ��ل فلس��طين التاريخي��ة ف��ي الضف��ة
الغربي��ة الت��ي تحت��وي عل��ى  19مخيم �اً
لفلسطينيين طردوا من أرضهم بعد نكبة
 1948وح��رب  1967وف��ي غ � ّزة  8مخ ّيم��ات
تعان��ي أش � ّد أن��واع المعان��اة .أم��ا خ��ارج
فلس��طين فينتش��ر الش��تات الفلس��طيني
ليع � ّم الك��رة األرضي��ة كلها ولكن ب ِن َس��ب
ُمتفاوت��ة  ،و ُتع � ّد األردن وس��وريا ولبن��ان
ه��ي ال��دول األكث��ر إحتضان �اً لالجئي��ن
الفلس��طينيين ومخ ّيماته��م  ،ففي األردن
يوج��د  10مخ ّيم��ات ه��ي (الزرقا-إرب��د-
الحسين-الوحدات -س��وف-الطالبية-
الحصن-جرش-البقع��ة)
م��اركا-
وف��ي س��وريا  12مخ ّيم��ا (اليرم��وك-
سبينة-قبرالس��ت-النيرب-خان الش��يخ-
خانديون-حمص-جرمانا-حماة-عي��ن
الت��ل ) وف��ي لبن��ان  12مخ ّيم �اً أش��هرها
(الرش��يدية-عين الحلوة-ب��رج البراجنة-
ضبية-برج الشمالي-نهرالبارد-البداوي-
ت��ل الزعتر-ش��اتيال)هذا وتتواج��د أع��داد
آخ��رى من فلس��طينيي الش��تات في أغلب
البالد العربية واألوروبية وإن ب ِن َس��ب أقل،
ومعان��اة أش��د  .تل��ك خريط��ة إنتش��ارهم
والت��ي ترس��م س��طورها معال��م المأس��اة
م��ن دون حاج��ة إل��ى مزي��د م��ن التحلي��ل
والتفسير.
ثانياً:الس��ؤال األهم هنا  ،وبعد معرفة
تل��ك الحقائ��ق ع��ن خريط��ة الش��تات
الفلس��طيني وكث��رة ال��كالم والن��دوات
المنتج��ة لألفع��ال وللحرك��ة
غي��ر ُ
الج��ادّة ؛ الس��ؤال ه��و ه��ل تمتل��ك ق��وى
المقاوم��ة الفلس��طينية والعربي��ة ،
اس��ترتيجية ج��ادّة لتفعي��ل هذا الش��تات
الفلس��طيني وتوظي��ف طاقات��ه الكبي��رة
تج��اه ه��دف الع��ودة وتحري��ر األرض ؟ أم
أنه��ا التمتل��ك تل��ك االس��تراتيجية ،
ومثله��ا ف��ي التعام��ل م��ع تل��ك القضية
مث��ل فري��ق أوس��لو والجامع��ة العربي��ة ،
لي��س لديه��م س��وى إحال��ة القضاي��ا إلى
م��ا ُيس� ّ�مى المجتم��ع الدول��ي واألم��م
المتح��دة وغيره��ا م��ن الق��وى الدولي��ة
والعربي��ة الش��ريكة ف��ي صناعة المأس��اة
الفلس��طينة واس��تمرارها ؟ ب��كل صراحة
ورغ��م الف��ارق بين ق��وى المقاوم��ة وقوى
التس��وية في الدور والفهم والتعاطي مع
القضي��ة الفلس��طينية بإجم��ال وقضي��ة
الش��تات بخاص��ة ؛ إال أن الواق��ع يق��ول
أن ثم��ة غياب �اً الس��تراتيجية ُمح� ّ�ددة
المعال��م لدى قوى المقاومة في توظيف
وإدارة قضي��ة الش��تات الفلس��طيني ،ربما
النش��غالها بقضايا المواجهة المس � ّلحة
المتتالي��ة م��ع الكي��ان
وبالصدام��ات ُ
ِ
وم��ن ي��ؤازره عربي �اً ودولي �اً،
الصهيون��ي َ
إال أن األم��ر اآلن ( )2019يس��تدعي م��ن
المقاومي��ن ف��ي فلس��طين وخارجه��ا أن
ي ّتجه��وا وبق �وّة ناحية بناء إس��تراتيجية
جدي��دة للتعام��ل م��ع مل��ف الش��تات ،
وال��ذي إن أحس��نوا إدارت��ه س��يكون عام��ل
ق �وّة وج��ذب للطاق��ات ف��ي مواجه��ة
مش��اريع الصهين��ة والتطبي��ع  ،وس��يت ّم
إنق��اذ قط��اع واس��ع م��ن فلس��طينيي
المخ ّيم��ات م��ن عملي��ات اس��تقطابهم
م��ن ِق َب��ل تنظيم��ات اإلره��اب الداعش��ي
كم��ا ج��رى ف��ي س��وريا ويج��ري اآلن في
لبن��ان وف��ي س��يناء المصري��ة  .إن األم��ر
يمك��ن أن يب��دأ بدع��وة لمؤتمر تأسيس��ي
جدي��د تح��ت ش��عار (نح��و اس��تراتيجية
للمقاوم��ة عب��ر فلس��طينيي الش��تات )
وأن ُيع� ّ�د ل��ه ج ّيداً (ولي��س مثل مؤتمرات
ولقاءات س��ابقة كانت فاش��لة وقاصرة )
وأن يك��ون ه��و البداية للع��ودة الحقيقية
لفلس��طين عبر خيارات المقاومة وليس
خي��ارات األون��روا والمعون��ات والتس �وّل
م��ن دول عربي��ة ودولي��ة ش��اركت الكيان
الصهيون��ي – والت��زال -من��ذ البداي��ة في
جريمة الش��تات الفلس��طيني  ،تلك هي
فمن لها ؟
البداية َ ..
رفعت سيد أحمد

