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محمد سيد رصاص *
ّ
تشكل العالم االسالمي بالتضاد والتصادم
م ــع ال ـغ ــرب بـفــرعـيــه الـبـيــزنـطــي والــاتـيـنــي،
فيما هــذا لــم يحصل شــرقــا مــع زوال الــدولــة
الفارسية الساسانية بعد معركة نهاوند ،وال
في الشمال الشرقي حيث لم يتشكل العالم
ّ
ال ــروس ــي إل فــي الـنـصــف ال ـثــانــي مــن الـقــرن
العاشر مع نشوء دولة كييف الروسية .وهو
أمر ينطبق أيضًا على افريقيا في الجنوب.
كــان وص ــول املسلمني إلــى منتصف فرنسا
إبان معركة «بواتييه» عام  732ميالدي ،أي
بعد مئة عــام مــن وف ــاة النبي محمد ،هدفه
(لو انتصروا في تلك املعركة) الوصول إلى
روما البابوية ،قلب العالم املسيحي .وهو ما
فشل فيه قبلهم القائد القرطاجي هنيبعل
في معركته ضد رومــا الوثنية .كــان حصار
املسلمني للقسطنطينية في أعوام  673ـ 678
و 717ـ  718أكثر رمزية من «بواتييه» ،بعد
أن دحر املسلمون البيزنطيني من بالد الشام
ومصر ،وهاهم يحاولون اسقاط العاصمة
البيزنطية املنافسة لروما قبل سقوطها عام
 ،476ومن ثم خليفتها السياسية.
فــي املقابل كــان االستيقاظ الغربي مترافقًا
مــع بــدء الـحــروب الصليبية ( 1098ـ ـ ،)1291
وقد أطلق بابا روما أوربــان الثاني املبادرة
نحو الدعوة إليها عام  1095ردًا على هزيمة
ال ـب ـيــزن ـط ـيــن أمـ ـ ــام ال ـس ــاج ـق ــة ف ــي م ـعــركــة
منزيكرت عام  ،1071ولكن متشجعًا بسقوط
طليطلة من أيدي املسلمني عام  .1085يقول
محمد أس ــد ،وهــو يـهــودي نـمـســاوي اعتنق
االســام في عشرينيات القرن العشرين ،ما
يلي« :في الحروب الصليبية ُح ِّرف اسم النبي
محمد (محمد نفسه الذي ألح على أتباعه أن
يحترموا أنبياء سائر األديان) إلى mahound
احـتـقــارًا لــه وازدراء باالنكليزية (واألملــانـيــة
 houndأو  hundتعني ك ـلــب« ...الـطــريــق إلى
االســام» ،دار العلم للماليني ،بيروت ،1964
ص .)23أيضًا تشكل الوعي الفكري الرئيسي
ال ـحــديــث لـلـكـنـيـســة الـكــاثــولـيـكـيــة م ــن خــال
توما االكويني ( 1225ـ  )1274بالتضاد مع
أفكار ابن رشد ( 1126ـ  )1198وعبر محاربة

ال ـك ـن ـي ـس ــة ل ـل ـت ـي ــار ال ـ ــرش ـ ــدي ال ـ ـ ــذي ان ـت ـشــر
ّ
وتوسع في الغرب .لم يكن لسقوط العاصمة
البيزنطية القسطنطينية بيد العثمانيني
عــام  1453ذلــك األثــر املدمر الــذي كــان ممكنًا
لو سقطت في حصار  717ـ  718على الغرب،
حتى ولو ترافقت قبلها وبعدها مع سقوط
البلقان واليونان ووصــول العثمانيني إلى
فيينا عام  1529ما دام التوازن االقتصادي
قد اختل كثيرًا ملصلحة الغرب مع اكتشاف
ال ـق ــارة األمـيــركـيــة وم ــع ت ـحــول ال ـت ـجــارة عن
ال ـش ــرق األوسـ ــط م ــع اك ـت ـشــاف رأس الــرجــاء
الـصــالــح عــامــي  1492و .1497كــانــت هزيمة
العثمانيني عام  1571في معركة ليبانتو في
البحر املتوسط ثــم هزيمتهم أم ــام مشارف
فيينا عام  1683بداية الختالل توازن ما زال
يعيشه الـعــالــم االســامــي أم ــام الـغــرب حتى
اآلن ،وبدأت فصوله االحتاللية مع نابليون
بونابرت وحملته املصرية عام .1798
في عام  1917مع سقوط القدس قال الجنرال
البريطاني اللنبي« :الـيــوم انتهت الـحــروب
الصليبية» ،وبـعــد مـعــركــة ميسلون فــي 24
ً
تـمــوز  1920ودخــولــه باليوم التالي محتال
دمـشــق ذه ــب ال ـج ـنــرال الـفــرنـســي غ ــورو إلــى
ق ـبــر صـ ــاح ال ــدي ــن األي ــوب ــي ووض ـ ــع رجـلــه
ً
على الضريح قائال« :هــا قد عدنا يا صالح
الــديــن» .مع هــذا لم يكن االحتالل االنكليزي
ل ـب ـل ــدان ال ـع ــال ــم االسـ ــامـ ــي م ــرف ــوق ــا بـنــزعــة
مـضــادة ثقافيًا وسياسيًا لــاســام بخالف
ال ـف ــرن ـس ـي ــن الـ ــذيـ ــن ك ــان ــت ف ــرن ـس ــا ع ـنــدهــم
ف ــي ال ـجــزائــر لـيـســت مـتــرافـقــة م ــع اسـتـبـعــاد
اللغة العربية وتهميشها فقط بل مع نزعة
تبشيرية مسيحية وعداء لالسالم .ويالحظ
هنا كيف في مذكرات سيمون دوبوفوار عن
فترة  1944ـ  1962املعنونة بـ«قوة األشياء»
كانت تسمي الجزائريني ليس بصفتهم هذه
بل باسم «املسلمني» ،وفي املقابل في بلدان
املغرب العربي يسمى املسيحي بـ«الرومي»،
وتـصـيــب امل ـغــاربــة مــن بـنـغــازي إل ــى الــربــاط
الــده ـشــة وال ـح ـي ــرة ع ـنــدمــا يـ ــرون مسيحيًا
عربيًا .ويــروى عن القذافي هــذا أمــام جورج
حـبــش وأم ــام ج ــورج صــدقـنــي وزي ــر االع ــام
ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ف ـت ــرة حـ ــرب  .1973ه ـن ــا ،مــن

األرجح بعد ما يقارب القرن على وعد بلفور
الــذي أصــدره وزيــر الخارجية البريطاني أن
دوائ ــر الـخــارجـيــة فــي لـنــدن كــانــت تـعــي بــأن
زرع دولة يهودية في فلسطني سيؤدي إلى
ً
استيقاظ مضاد متمثال بنزعة اسالمية لم
تـنـظــر لـهــا ل ـنــدن بـعــن ال ـع ــداء مل ــا ول ــدت في
االسـمــاعـيـلـيــة عـنــد ق ـنــاة ال ـســويــس فــي آذار
 1928مــن خــال «االخ ــوان املسلمني» ،وبأنه
بعد فاصل عروبي قصير انتهى عمليًا يوم

هــزي ـمــة  5ح ــزي ــران  1967ب ـعــد أن ب ــدأ عقب
هزيمة فلسطني عــام  1948ستبدأ مواجهة
سياسية يوضع فيها «ال ـقــرآن فــي مواجهة
التوراة» ،وهو ما يروى عن ّ الرئيس اللبناني
ال ـيــاس ســركـيــس بــأنــه ح ــذر بـشـيــر الجميل
بــأنــه بـتـحــالـفــه مــع إســرائ ـيــل يـضــع «يـســوع
وانـجـيـلــه» فــي أت ــون ه ــذه املـجــابـهــة .لــم يكن
نـمــو «ح ـم ــاس» كـبــديــل اســامــي مــن «فـتــح»
مـنــذ ع ــام  ،1987بـعـيـدًا مــن ه ــذا كـمــا يالحظ

كان االحتالل الفرنسي لبلدان العالم اإلسالمي مترافقًا مع نزعة تبشيرية مسيحية وعداء لإلسالم (أ ف ب)

ّ
فلسطين :كل قرار وأنتم بأمن
زهير أندراوس *
ّ
ّ
اإلنسانية
نستطيع القول ،ال الجزم طبعًا ،إن
ل ــن ت ـغ ـفــر ل ـك ــول ــوم ـب ــوس اك ـت ـش ــاف ــه أم ـيــركــا
ع ـ ــام  ،1492فـ ـه ــذه الـ ــدولـ ــة ال ـع ـظ ـم ــى ،ال ـتــي
ـريــة والـ ـتـ ـع ـ ّ
ت ـت ـش ـ ّـدق ب ــال ـح ـ ّ
ـددي ــة ،ك ــان ــت ومــا
زالـ ـ ــت وس ـت ـب ـقــى رأس األفـ ـع ــى ف ــي الـ ـس ــواد
األعظم من الكوارث واملآسي والحروب التي
ّ
عرفها الـتــاريــخ الـحــديــث ،وبـمــا أن العالقات
ّ
الــدولـ ّـيــة محكومة وفـقــا ملــوازيــن ال ـقــوى ،فــإن
ّ
ّ
الواليات
تتربع على عرش
املتحدة ما زالــت
امل ــؤام ــرات ض ـ ّـد الـشـعــوب امل ـق ـهــورة مــدعــومــة
بــأمــريــن :األول ،هــو الـشـغــل لـقــرن كــامــل على
ّ
ســك بـخـنــاق
ال ـت ــح ــول إلـ ــى إم ـب ــراط ــوري ــة ت ـم ـ ً
العالم بأسره ،والثاني ،مستعينة بربيبتها
ّ
ّ
الكولونيالية
الصهيونية
حبيبتها الحركة
ّ
وصـنـيـعـتـهــا إســرائ ـيــل الـتــوسـعــيــة ،وأش ـبــاه
ّ
ّ
الرجعية،
العربية ،التي تحكمها النظم
الدول
ُ
واملـسـتـبــاحــة مــن واش ـن ـطــن وت ــل أب ـيــب ،ســرًاّ
ً
ّ
وع ــان ـ ّـي ــة .وغ ـن ـ ٌـي ع ــن ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن تـقــاطــع
ُاملصالح وتساوقها بني أضالع الثالوث غير
امل ّ
ّ
ّ
والصهيونية والرجعية
اإلمبريالية
قدس:
ّ ُ
الخبيثة
العربية ،تمعن في تنفيذ املخططات ّ
الــرام ـيــة إل ــى تـفـتـيــت وت ـمــزيــق م ــا تـبــقــى من
ال ــوط ــن ال ـع ــرب ـ ّـي م ـ ُـن مـحـيـطــه إلـ ــى خـلـيـجــه،
ّ
التبعية املطلقة ألميركا من جميع
لتكريس
النواحي ،وفتح الطريق أمــام دولــة االحتالل
لــإج ـهــاز عـلــى الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ،الـتــي
ّ
ّ
املركزية ،فتحولت بقدرة
كانت قضية العرب
ّ
قادر من نعمةٍ إلى نقمةٍ  ،وبما أن سلطة
غير
ٍ
أوسلو-ستان ،التي يترأسها محمود ّ
عباس،
ّ
ّ
العربية ،وبما
الرجعية
ّتنتمي إلـ ّـى معسكر
ً
ً
أنـ ـه ــا ت ـب ــن ــت قـ ـ ــوال وفـ ـع ــا ن ـظ ــري ــة الــرئ ـيــس
ّ
امل ـصـ ّ
ـري األسـبــق أن ــور ال ـســادات ،ب ــأن  99في
ّ
امل ـئ ــة م ــن أوراق ال ـح ــل ف ــي أيـ ــدي واش ـن ـطــن،

ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني
العربي
وبما أنها حولت الشعب
ُ
مــن شـعــب ال ـجـ ّـبــاريــن إل ــى شـعــب املـتـ ّـســولــن
ّ
(امل ـعــونــات االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة) ،ف ــإن مــا حـصــل في
مجلس األم ــن الــدولـ ّـي ،ال ــذي رفــض املـشــروع
ّ
ّ
الفلسطيني إلقامة دولة املسخ على
العربي -
ّ
 22فــي املـئــة مــن أرض فلسطني الـتــاريـخــيــة،
ك ــان بـمـثــابــة تـحـصـيــل ح ــاص ــل .وه ـنــا ال ُب ـ ّـد
ّ
م ــن تــأك ـيــد أن الـ ـق ــرار ال ــراف ــض ه ــو انـتـصــار
ّ
معان لشرفاء
بكل ما تحمل هــذه الكلمة من
ٍ
فلسطني وال ـعــرب وألحـ ــرار الـعــالــم الــذيــن ما
زالوا يقبضون على الجمرُ ،
بحق،
ويطالبون
ٍ
ّ
بـتـطـبـيــق ق ـ ـ ــرارات ال ـش ــرع ـ ّـيــة ال ــدول ــي ــة ،وفــي
ُم ّ
قدمها القرار  ،194القاضي بإعادة الالجئني
ّ
الفلسطينيني ال ــذي ــن هــجــرتـهــم الـعـصــابــات
ال ـص ـه ـي ــون ـ ّـيــة خ ـ ــال ال ـن ـك ـبــة املـ ـنـ ـك ــودة ،فــي
واحد ٍة من كبرى الجرائم التي شهدها القرن
ّ
العشرين ،إعادتهم إلى ديارهم ،ألن العودة،
ّ
وهــي مــن مفصليات الـثــوابــت الفلسطينية،
ّ
أهم من الدولة.
■■■
ّ
ّ
ّ
األوسلوية فشلت
الفلسطينية
الدبلوماسية
ً
ّ
الدولي ،ولكن
فشال ُمدويًا في مجلس األمن
ّ
م ــع ذل ــك ،نـمـيــل إل ــى ال ـتــرج ـيــح ،ب ــأن الـقـيــادة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ،الـ ـت ــي ف ــرض ــت ن ـف ـس ـهــا عـلــى
ّ
ـن ب ــأن
ال ـش ـع ــب ،ك ــان ــت ُع ـلــى ع ـل ـ ٍـم وع ـل ــى ي ـق ـ ٍ
سيرفض ،ولكن السؤال الذي
مشروع القرار
ّ
القيادة بأن
ـذه
ـ
ه
علمت
هل
مفتوحًا:
ما زال
ّ
أم ـيــركــا ل ــن تـضـطــر الس ـت ـخــدام ح ــق النقض
مأساة ،وإذا
علم فهذه
الفيتو؟ وإذا كانت على ٍ
ّ
ُ
ُلم تكن على دراي ــةٍ فهذه كــارثـ ّـة ،ذلــك ألنــه لو
ألزمت واشنطن باستخدام حق النقض كانت
ُ
ستحرج وسترتبك ،خصوصًا مع «حلفائها»
ُ
وعجم ،الذين يشاركون في الحرب
من عــرب
ٍّ
ّ
ٍ ّ
اإلسالمية في
ضد تنظيم الدولة
االفتراضية
ٍّ
كــل مــن الـعــراق وســوريــا .فــي هــذا الـسـيــاق ،ال

ّ
ّ
الخارجية
غضاضة بالتذكير بأن نائب وزير
ّ
اإلســرائ ـي ـلـ ّـي ال ـســابــق دان ــي أي ــال ــون ،رأى أن
ّ
الفلسطيني
فـشــل م ـشــروع ال ـق ــرار ال ـعــربـ ّـي ـ ـ
ّ
ّ
للدبلوماسية األمـيــركــيــة التي
هــو انـتـصــار
اسـتـطــاعــت إح ـبــاط م ـشــروع ال ـقــرار ،مــن دون
ال ـل ـجــوء إل ــى اسـتـعـمــال الـفـيـتــوْ ،
أي تنفيس
ن ــاع ــم لـهـجـمــة ش ـكــان ـيــة .وأضـ ـ ــاف أي ــال ــون،
ال ــذي شـغــل فــي الـســابــق سفير تــل أبـيــب في
ّ
واشنطن ،أن الــواليــات املـتـحـ ّـدة ،وفــي الفترة
األخيرة من حكم الرئيس باراك أوباما ،عادت

ّ
ّ
الفلسطينية
الدبلوماسية
ً
ّ
األوسلوية فشلت فشال
ُمدويًا في مجلس األمن

ّ
ّ
بأنها كانت وما زالت ّ
وربما
لتؤكد للجميع
ستبقى دولة عظمى ،ملتزمة سياسةٍ حازمةٍ
وصارمةٍ ضد حقوق مختلف األمم الضعيفة
ّ
ْ
وإن أمكن القويةّ .أما في ما يتعلق باملصالح
ّ
األميركية التي دفعت واشنطن إلــى انتهاج
هــذه السياسة ،فـقــال أيــالــون فــي املـقــال الــذي
ّ ّ
ّ
اإلخباري ،إن
العبري
نشره في موقع «وااله»
واشنطن أرادت من وراء إفشال مشروع القرار
ّ
تــوجـيــه رس ــال ــة إل ــى الـجـمـيــع بـ ــأن م ــا ُيطلق
ّ
السلمية بــن الفلسطينيني
عليها العملية
واإلســرائ ـي ـل ـيــن هــي مــن اخ ـت ـصــاص اإلدارة

ّ
ّ
املتحدة
األميركية فقط ،وعدم السماح لألمم
باتخاذ قرارات تؤثر سلبًا في هذه السياسة
الحصرية ،التي قد ّ
ّ
تؤدي إلى إضعاف موقف
أم ـيــركــا ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط .وعـلــى
ّ
الــرغــم مــن علمنا ب ــأن ســاســة دول ــة االحـتــال
يخوضون ضـ ّـد ّ
ّ
ّ
األمــة العربية حربًا نفسية،
ّ ّ
إل أن ــه ال ُيمكن التغاضي عــن تحليل نائب
الـ ــوزيـ ــر أيـ ــالـ ــون ،ال ـ ــذي ي ـك ـشــف ع ــن الـخـبــث
ّ
ّ
الصهيوني من ناحية ،وعن العجزاألميركي
ّ
ال ـع ــرب ـ ّـي ْوال ـ ـ ــذل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـي ،م ــن الـنــاحـيــة
ّ
األخــرى ،إذ أن اإلدارة في واشنطن ال تسمح
ْ
ّ
حال من األحوال ،للساحر أن ينقلب على
بأي ٍ
ّ
بكلمات أخرى ،السلطة الفلسطينية،
السحر،
ٍ
ُ
الـتــي كــانــت ومــا زال ــت ت ـعـ ّـول على أمـيــركــا ،ال
ْ
ُيمكنها بــن لـيـلــة وض ـحــاهــا ،أن تنتقل من
معسكر األصــدقــاء إلــى معسكر األع ــداء لبلد
ّ
الـشـيــاطــن ال ـ ُـج ـ ُـدد ،فــي ظ ــل ع ــدم ُوج ــود قـ ّـوة
ّ
عظمى أخرى تدعم مطالبها ،وال نبالغ البتة
إذا قلنا على نفسها جنت براقش.
■■■
عـ ّـبــاس ،الــذي سيطر على جميع املؤسسات
ّ
الفلسطينية ،وبات اآلمر الناهي ،سارع إلى
التوقيع على طـلـ ٍـب لالنضمام إلــى محكمة
ّ
اتفاقية أخــرى،
الجنايات الــدولـ ّـيــة وإلــى 19
بهدف ُمالحقة إسرائيل ُ
ومحاكمة قيادييها
ّ
م ــن امل ـس ـتــويــن األمـ ـن ـ ّـي وال ـس ـي ــاس ــي بتهم
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ّ
ّ
اإلنسانية.
ضد
قـبــل الــولــوج فــي ه ــذه الـقـضـيــة ،مــن األهمية
ّ
بأن ّ
عباس عينه ،الذي ُيريد
بمكان التذكير
م ـق ــاض ــاة م ـج ــرم ــي الـ ـح ــرب اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن،
ُي ــواص ــل مــع أجـهــزتــه الــدايـتــونـ ّـيــة التنسيق
األمـنـ ّـي مــع االح ـتــال ،وه ــذا التنسيق ،الــذي
يعتبره «الــرئـيــس» ُمـقـ ّـدســا ،هــو ّأول تعاون
ّ
بــن ال ـجــاد والـضـحـ ّـيــة ،وعـلـيــه يـتـبــادر إلــى
الــذهــن الـســؤال الـتــالــي :ملــاذا لــم ُيعلن رئيس

