مه ليفي إلى ترامب:
تآمر ينكسر على جدران المقاومة وأسوار القدس

د .محمد عبد الكريـــم مسعود
(باحث سوري)

بشكلٍ متواصل ،تتباكى العديد من األنظمة العربية على القضية الفلشطينيّة ،ليص
بعد قرار ترامب نقل سفارة الواليات املتحدة إىل القدض فحشبب ،ببل منبد ببدايات بد
القضيّة وما يشمى بالنكبة فبي العبا  ، 8491مبرورا بالنكشبة  ) 8491وقصب إسبراليل
املتكرر لغزة وجنني وغري ما من املبد الفلشبطينيّة منبد ببدايات األلفيبة ال.ال.بة وفببي
دا املقا تتبادر إىل الد ن جمموعة تشاؤالت ،لعل من أ مها:
ل تشعر تلك األنظمة العربية باألسى  -فعال  -على القضية الفلشطينيّة؟
ل قدّمت ما بإمكانها لنصرة د القضية؟
ل كا هلا  -من األساض  -دور فبي حدوث تلك النكبة والنكشات؟
لإلجاب ٛعنَ ِن ٓ تلاؤنا ،ال

بن ونَ تلإنٕا ٚرا تلنٕدتد ٔ

ٖن ت را تلٕعن تلن ٙ

قطإنننْ ت منننا عزنن تلإ ٖنن لمىٍنن ٔل تلؤننناو٘ تل ٖطننناٌ٘ فنننن٘ وصنننق بلزنننٕه تل ٗننناُ
تلصٌّٕٗ٘ فن٘ فمؤطني ثيّ تلإىن عم ٜرمخاا ثٕد ٚعناً ٔ ً6391تلاخناله ذلنا ونَ
أكثق وَ طنق عقبن٘ فنن٘ ٌ زن ٛفمؤنطني عناً ٔ ً6391صنٕ را وزنااد ٚتلؤن ً
تلإقبّٗ ٛفن٘ برئال عاً  ً2002تليت قّٕضت ٔسرلت قى ٛتل دتال تلث ث .للا تل ٔد
ٖ ته  -فن٘ ٔتقن تاناه  -وؤناىقت را ٖٕوٍنا ِن ت ٔللنا ونَ لن ه تللىناد عمن ٜأٙ
جّ ٛأٔ جمىٕع ٛعقبٗ ٛتّ

را ولأون ٛت رنقٔا تلصنٌّٕٗ٘ فنن٘ ت ٍطلن ٛف ناُ أُ

مت غنن ٔ تلإننقتا ٔةألنن ٛس ٖلننْ سٗاسننّٗا ٔتقاصننااّٖا ٔتجاىاعّٗننا ٔتلرتٖٔننخ رننقٔا
تلرقا تألٔسط تجل ٖ تل  ٙبرقال بْ ٔزٖق ٚتخلادجٗ ٛتألوقٖ ّٗ ٛآٌ تك كٌٕ ٔلٗ ت
دتٖ

ٔتضإ ٛوَ ل لْ تخلط ٛتل اوم ٛا أمسْٗ "تخلقٖف تلإقب٘"ٔ .ذاٖ ٜندا ٙللنا

تخلقٖننف أدٓ عمنن ٜأكىننن ٔجننْ كنناُ ب ن وننَ تّٗدنن ٛجمىٕعنن ٛوننَ تألأتال تلننيت
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ترن ن وقت ن ت ٌط قننْ فننن٘ تلن ٔه تلإقبٗنن ٛت ؤنناّ فٔ ٛقن سثّمننت ِن ٓ تألأتال
مبحىٕعن ٛوننَ ت اىرنٗخني ٔت ونناني ٔأصنرال تألقن ً ٔتاٍناجق تلن َٖ ٖإاىن ُٔ عمننٜ
تلاحٗٗش تل ٖين ٔتلطائون٘ ٔت ن ِ بإن أُ مت رعن تاِي رعن تات جّٗن ت كاللقضنأٙ
ٔآه تلرٗخ ٔع و٘ برادٔ ٚغريِي.
وّىّ ٛتما تجملىٕع ٛكاٌت تلإىن عم ٜرثاد ٚتلونت ٔتلٍوٕد بني تلطٕتئنف ٔت ن تِ فنن٘
تل ٔه تلإقبٗ ٛت ؤاّ فٔ ٛوٍ أ ّٙتلادل فٗىا بٍّٗا وّىا كاُ ٔوَ ثنيّ تلاىّٗن ألٙ
ت اٍ أٔ تطزٗ عقب٘ و تلإ ٔ تلصٌّٕٗ٘ ٌوؤّٗا ٔتجاىاعّٗا ٔاٍّٖٗا .كن للا كاُ ٖناي
 آٌنن تك  -بلٗنناأ ٚراننقت ابقٌنناد ٍِننق ٙلٗونن٘ظ وٍعحلننق تاقكنناال ت ٌل بّٗنن ٛفننن٘تلإننا

ٔتلننيت ا ن ً تلٕ ٖنناال ت ار ن ٔ ٚدبٗزاّننا رسننقتئٗن رل عىننن لٗوننن٘ عمنن ٜتطزٗ ن

جقّبننت سننابلا ٔكاٌننت ٌاجرننٔ ٛطمنن وننَ تللٗننااتال
جمىٕعنن ٛوننَ تلٍعقّٖنناال تلننيت ب
ت ورتض ٛلاما تلارقكاال فن٘ تل ٔه تلإقبٗ ٛتٍوٗ لطاْ تليت أع ِّا بإذ ِاً بإ أُ
ادّل تمننا تللٗننااتال وننَ لن ه أدتال و ثّونن ٛواّزإننا فننن٘ للننا تسننرتتتٗحٗاال وإٍعننٛ
كا واثاه ٔتجل ل ٔوؤاخ وا أسمٕل اتإمٗي تلاو ريظ ٔتل ٖ ٙإ مبثاب ٛعميٍ ظّنق
بإ ن تاننقل تلإا ّٗنن ٛتلثاٌٗنن ٛذٗ ن ٖ ننُٕ للننا تألسننمٕل ف ّإننا بإ ن رتلنناُ وّننادتال
ت تصاه ٔتلإتصن ٔتلررَ تلإاطون٘ تل ٖ ٙإىن عىنن تألادٍٖنالني فنن٘ تجلؤني فٗثنزّط
عىننن تلنناو ري ت ٍطلنن٘ ٖٔل نّٕ ٙتلوإننن ت ننٍإ ع أٔ دا ٚتلوإننن فرننق لٗوننن٘ ب ن لا
وؤنناد تلننناو ري تلإقبنن٘ ٔت سنن و٘ فننن٘ قىننناٖآ تألصننٗمٔ ٛذننّٕه تلصننقتا تلإقبننن٘
تلصننٌّٕٗ٘ را صننقتا طائوننن٘ ون ِ اعقبنن٘ – عقبنن٘ ٔرسن و٘ – رسن و٘ظٔ .فننن٘
تلٕقت ٌوؤْ قاوت بإض تللٗااتال تلإقبٗ ٔ - ٛت ته  -بالرتٖٔخ لٍّخ لٗون٘  -سنالف
تل كق ٔ -ت ٌؤٗاا لموْ روإاٌا فن٘ تٍوٗ تل ٔد تل  ٙكُموت بْ.
ل َ عم ٜتلقغي وَ كن تجلّٕا ٔت سرتتتٗحٗاال ٔتألسالٗ تلنيت تتزإّنا بقٌناد لٗونن٘
ٔتزٍاّننا  -طائإنن - ٛبإننض تللٗننااتال تلإقبٗنن ٛفننإُ تلقٖنناي نننق ٙأذٗاٌننا مبننا ترنناّ٘
تلؤوَ رل سقعاُ وا ظّقال جمىٕع ٛوَ تلإلزناال تلنيت أفرنمت

ناي للنا ت خطنط

ٔلإن أبقز تما تلإلزاال:
أٔ  :ذقل سٕز عاً  ً2001تليت فىرت تا اً تلإقل ٔأثزات أُ تلإ ّٔ تلصنٌّٕٗ٘
جمقّا ِٔيٌ قاوٕت باىخٗىْ لاٍوٗ خمططناال أسنٗااِي رل لمطنت ٌانائخ تمنا تانقل
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تألٔدتا ٔع ن زال تلاوننا تلرننإٕل تلإقبٗنن ٛذننٕه ةننٕد ت لأوننٔ ٛتوٕٖىننّا أوننق

ننن

قىنناٖاِا ت صننريٖ ٛكىننا أظّننقال أُ أ ٙةألنن ٛلننرتتا للننا تلٍؤ ن ت لننأً تز ن ٔ
وؤارٗم.ٛ
ثاٌٗا :تٌاصاد تل ٔلٔ ٛتللٗاأ ٚتلرإ تلؤٕد ٙعم ٜتلإصاباال تليت زب ّد بّا لان وري قمإنٛ
تلصىٕا تألك فن٘ ٔجْ تٍوٗ خمطَّط ت جنقتً ٔللنا عمن ٜتلنقغي ونَ تلىنخ ت نال٘
ٔت دِاب٘ ٔت ع و٘ تل ٙ

ٖؤز لْ وثٗن فن٘ تلاادٖخ ف اٌت ت واجأ ٚفنن٘ صنىٕا

تلرإ ٔتجلٗش ٔتللٗاأ ٚفرمت ٌعقٖاال ٔخمططاال بقٌاد لٗون٘ ٔورغمْٗ.
ثالثا :لقٔد ت ناد ا تلنٗىين اأٌصناد ت ظ ونَ قىلني تلٕصناٖ ٛتلؤنإٕاٖ ٛبلنٕٚ

تإّن ِا

تلؤإٕاّٖ ٛوَ قزن واؤمرا فن٘ للا بإ مين ٛتٍنثين ٔونٍّخ قنٕٖي ٖإنق ت ٕتدبنٛ
ٔسٗاسٔ ٛتضر ٛحيقفّا تّ ٖ ٔ رغقتد .فحاد ذٍّٗا تللنقتد بإعنااِ ٚن ت ت نادا را
قىلىْ ٔللا ع رٌراد وا ٖؤىّ" ٜتلارالف" ٔبلٗاا ٚرسقتئٗمٗ ٛباواٗناز ٔلنٗع كىنا
ٖعنننَ أٌّنننا قٗننناا ٚسنننإٕاٖ ٛفالؤنننإٕاٖ ٛتإن ن ٔ كٌّٕنننا جمنننقا عىنننٕ وٍون ن ٔاتفن ن
لما الٗف و أالائْ ت وادتتٗني ٔتللطقٖني.
فن٘ ٔتق تااه ٔعم ٜتلقغي وَ أُ

الف تلإ ٔتُ عم ٜتلٗىَ ق تسناخ ً تقسناٌاْ

كمّا ٔوٕتدآ أ ٖ تهظ فن٘ ةألاْ رعاا ٚتلٗىَ را قىلي تلٕصاٖ ٛكىنا كناُ ر
أُ تلصننىٕا تألسننطٕد ٙلمٗىٍننٗني بلٗنناا ٚأٌصنناد ت

ق ن ا ن ن  ٖ ٔ -ن ته – وواجننأٚ

صننااو ٛخططنناال تلارننالف ف نناُ تللننقتد با ن وري تلننٗىَ ب ننن و ٌٕنناال اتلزرننق
ٔتاحق ٔتلرحقظ ٔفقض ذصاد

ٖبز ِ لمٗىٍٗني ر تهلٕتد ٔلٕ تساطاعٕت ٍإٕٓ .فن٘

ت لابن تساطاا دا تلٗىٍٗني تلٕصٕه ذا ٜتلإاصى ٛتلقٖاض ع تلىقباال تلصادٔلٗٛ
تلزالٗؤاٗ .ٛللا كمْ حي ث بالا توَ ون تللىناد عمن ٜاتعنش فنن٘ سنٕدٖٔ ٛو ذلنٛ
فمننٕه ت دِننابٗني فننن٘ تجلٗننٕل تللمٗمنن ٛت ازلٗننٔ ٛفننن٘ ظننن تصنناع تا ن ٖ ت قمٗىنن٘
ٔتل ٔل٘ عَ بٕتاد لمرن تلؤٗاس٘ ِٕٔ تألوق تل ٖ ٙبإ ّ رع ٌا صقحيا بورن تلٕ ٖاال
ت ار ٔ ٚتل ٗاُ تلصٌّٕٗ٘ ٔأز وّي فن٘ ت ٍطل ٛفن٘ تٍوٗ ورنقٔعّي تلانروق ٙتلن ٙ
تسنناغقا ت عِ ن تا لننْ عرننقتال تلؤننٍني ٔصننقفت عمٗننْ آ

ت مٗننادتال ٔأٔكمننت أِنني

وواصمْ را بقٌاد ٍِق ٙلٗو٘.
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فنننن٘ ظنننن ٔتقن ن تلورنننن لتك ٔفنننن٘ ةألننن ٛللمن ن تلٍانننائخ ٔتسنننازاقّا كننناُ بن ن
لمىاننروقَٖ وننَ ت ٌالنناه را تخلطنن ٛالظ ف نناُ أُ قنناً تلننقئٗع تألوقٖ نن٘ تقتو ن
بإع ُ ققتدٓ بٍلن سواد ٚب آ را تللن

تتامنٔ ٛللنا بنالا توَ ون ظّنٕد و ون

تلاطزٗ بنني أه تخلمنٗخ ٔتل ٗناُ تلصنٌّٕٗ٘ را تلإمنَ ٔفنن٘ ظنن وٕجن ٛتلواٗنا تلنيت
أطملّا تلإ ٖ وَ ت اىرٗخني فن٘ أه تخلمٗخ ٔبإض تل ٔه تلإقبٗ ٛواىنىٍ ٛتا ني
"اقعا" بأُ رسنقتئٗن لٗؤنت عن ّٔت ٔأُ قااهلنا ٖبإن ّ ذقتونأ .لنٗع للنا فرؤن

بنن رُ

رٖننقتُ مبننا سثّمننْ وننَ اعنني لماٗنناد ت لننأً اتلرننٗإ٘ تلقتفىنن٘ تل ننافق فننن٘ ٌعننقِيظ
ٔكن لا تلاٗنناد ت لننأً اأٌصنناد ت

ٔذن ل ت

ٔت لننأوني فننن٘ سننٕدٖٔ ٛتلإننقتاظ ِنني

تألع تد تالٗلٗنُٕ .كنن للنا رينا ٖناي ونَ أجنن تّٗدن ٛت ٍنا ٔتألدضنٗ ٛلٍؤنف أسنع
تللىٗ ٛتلومؤطٍٗٗٔ ٛقم ت إطٗاال تلٕتقإٗن ٛعمٕوٗن ٛتلرنإ تلومؤنطٗين ونَ لن ه
تؤننٕٖ ت لٕلنن ٛتل تئوننٔ ٛت اعنناد تلزاطننن أُ تلومؤننطٍٗٗني ِنني  -فننن٘ تألسننا

 -تلن َٖ

ٖإا ُٔ عم ٜرسقتئٗن حبٗ ٖاي تّٗد ٛتلرإٕل تلإقبّٗ ٛلملزٕه بّ ت تألوق.
وننَ تلٕتض ن أُ ورنناِ وؤمؤننن تلاننروق ت إاصننق عمنن ٜتللىنناٖا تلإقبٗننٔ ٛعمنن ٜدأسننّا
قىننٗ ٛفمؤننطني وننَ تلصننّأٍٖ ٛتألوقٖ نناُ ٔأتزنناعّي وننَ تألٌعىنن ٛتلإقبٗنن ٛتنن ته
وؤاىق ٚل َ وَ تلٕتض أٖىا أُ ت واجرال ت خٗزن ٛموناه أٔلدنا ت انروقَٖ تن ته
تإتا ف ىا تٌ وأال ٌريتُ بقٌاد ٍِق ٙلٗون٘ بؤلٕط ت ندتوقٔ ٚفرنمّا فنن٘ سنٕدٖٛ
ٔلزٍاُ ٔتلٗىَ ٔتلإقتا بصىٕا ةٕد ت لأؤ ٛفاعمٗاْ تلرإزٗ ٛفإُ ور ال آلق فصٕه
ت دتوق ٚت اىثن فن٘ ققتد تقتو بٍلن تلؤواد ٚتألوقٖ ٗ ٛرا تلل
ذعا ونَ سنابلْٗ ٔمي نَ لٍنا أُ

لَ ٖ نُٕ أسنإ

ن ً بنأُ للنا تللنقتد قن ذنقّك ت ٗنآ تلقتكن ٚ

ٖٔإن مبواجننرال لٗؤننت بزإٗن ٔ ٚغننري سنناد ٚامننف ت اننروقَٖ ٔسنناعن تل ٔلنن ٛتلؤننٕدٖٛ
باقٗٔ ٛقٕٖ ٛعم ٜغري وا سٍآ أٔلدنا ٔسٕٗتصنن ذن ل ت

فنن٘ لزٍناُ ورنٕتدٓ ت لنأً

فننن٘ ظننن ت ٖن وننَ تللننٕٔ ٚت ٍإننٔ ٛسٗا انن ٜققٖزننا تألوننن تأللننري ألٔلدننا فننن٘ تلننٗىَ
ٖٔ ن ِ أادتد تلقٖنناي فأٌصنناد ت

ٔتجلننٗش تلننٗىين ٔوننَ ٔدتئّنني تلرننإ تلننٗىين

ٖ تلُٕ ٖؤطقُٔ و ذي أسطٕدٖ ٛوَ تلصىٕا ٔتلار  ٙتل  ٙسٗار ث عٍْ تلاادٖخ.
رمجا

لل أٖلَ ت اروقُٔ ٖلٍٗا ٖ ا جما لمرا أُ تللىٗ ٛتلومؤنطٍّٗٗ ٛسنازلٜ

تللىٗ ٛت قك ٖ ٛلمإقل ٔت ؤمىني.
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