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 ملخص

"إسرائيل" على البداهات التي يفترض أن  بعد عقود من النكبة، لم تتأسس معرفة العرب بـ

 ِّ
ورغم أن قيام "إسرائيل" على أرض  ا، وهو "صراع وجود ال صراع حدود".راع معهيتأسس عليها الص 

 لنكبات كثيرة، ومنها ما يجري في سورية والعراق ولبنان 
ً
لم  غيرها، إال أنهو فلسطين كان وال يزال ولودا

  اتاملقاربه بشكل ينسجم مع الحدث، وال تزال تدارسيتم 
ُ
ر امل ل التبصُّ ِّ

 
َعط

ُ
ة ت

َ
ل ِّ
 
ره استمرافي وه فيضل

 حتى اآلن.

طرحها وربما محاولة تغيب عن وعي السوريين والعرب وغيرهم، كما يجب ثمة أسئلة يجب أال 

اإلجابة عنها بوضوح ومن دون أي مواربة: ملن فلسطين، هل هي للفلسطينيين أم لإلسرائيليين، وملن 

الجوالن، وهل قامت "إسرائيل" بصورة طبيعية وشرعية، وهل يمكن أن يتعايش املشروعان العربي 

بينهما، وهل يمكن أن تقبل "إسرائيل" بوجود دولة قوية في نقطة توازن" ممكنة سرائيلي، وأي "واإل 

املنطقة، وأال تكون هي نفسها مركز السياسة والقوة فيها، وهل يمكن "إنهاء الصراع" مع "إسرائيل"، 

مع إنهاء الصراع وأي بداهات يمكن أن تحكم قراءة ما يجري في سورية واملنطقة تجاه فكرة "

  ؟إسرائيل"

  تحتاج "إسرائيل" على الدوام إلى "إعادة تعيين" و"إعادة تثبيت" لـ
ُ
 ـؤسس"، املتمثل ب"عقدها امل

"الظروف" و"القابلية" و"العدائية" و"االستعمار" و"االستيطانية"، أي العوامل التي أفضت إلى 

دمة" لنظام إقامتها، ليس ألنها كيان غريب فحسب، وإنما ألنها تمثل "بؤرة تثبيت" و"قاعدة متق

 
ً
  حاجة وجودية للنظام اإلقليمي ولعدٍد من فواعله العربية!و ، الهيمنة العاملي  في املنطقة أيضا

أظهرت الحرب أن السوريين غير موحدين في املوقف من "إسرائيل"، وأن العرب والفلسطينيين 

أنفسهم كذلك. وتنظيم حماس نفسه كان موقفه ضد دمشق "أكثر جذرية" من موقفه ضد تل أبيب، 

 وقد وضع ثقله وخبرات القتال لديه في الحرب السورية، وكان و"إسرائيَل" والواليات املتحدة في خندق

 واحد في تلك الحرب. 

، بل إنَّ 
ً
إنَّ الدخول في التسوية مع "إسرائيل" لم يوصل شركاءها في التسوية إلى ش يء تقريبا

بة لصالحذلك 
 
نظام الهيمنة العاملي، وأصبحت دول ها هي ولصالح عزز دينامية إجهاد واختراق مرك
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مشروعات التسوية، أكثر منظمة التحرير الفلسطينية، بفعل فواعل مثل مثل مصر واألردن و 

 هشاشة وأقل قوة ومناعة.

يواجه "خط املقاومة" تحديات كثيرة، 

لعل أهمها هو السمات غير السورية أو غير 

العربية لخطابه، وتمركزه حول مفردات 

السياس ي والثورة اإلسالمية ومقوالت اإلسالم 

في إيران، بكل املخاوف من الرهانات 

والتدخالت اإليرانية في املنطقة، وسواء أكانت 

تلك املخاوف حقيقية وواقعية أم متخيلة أم 

  ذرائعية، إال أنها تفعل فعلها في طبيعة االصطفافات في املنطقة.

عة تجربة املقاومة والصراع، وتفكيك أو "تجديد روح األمة"، ومراج إنَّ األولوية اليوم هي لـ

احتواء ذرائع أو رهانات تمركزها حول فواعل غير عربية أو فواعل دينية قد تنحرف بها عن مسارها 

راع مع "إسرائيل" والغرب.  ومقاصدها وغاياتها األصلية، والتمسك ببداهات الص 

دد باملوقف منها معنى أن تكون قد تكون الفضيلة الوحيدة للنكبة، أننا بها نحدد أنفسنا، ويتح

 
ً
 أو لبنانيا

ً
 أو سوريا

ً
"املقاومة" )أي مقاومة؟(  وبعد عقود من النكبة، تبدو األولوية اليوم لـ ...لخ، إعربيا

 .يطيح كل ش يء نملنع سيل الهزيمة الجارف من أ

  وعشرةتتألف الدراسة من مقدمة 
ً
ويتضمن: ما الدرس؟ وفي األسئلة،  ،في املقاربة -محاور، أوال

 
ً
  -ومصباح نيتشه! ثانيا

ً
  -كيان ما بعد حداثي! ثالثا

ً
تجديد وتأجيل وتأجيج،  -سرديات متحاربة، رابعا

 
ً
  -خامسا

ً
َسة، وحاجة وجودية، سادسا ِّ

س 
َ
ؤ
ُ
 -إدراك الصراع، ويتضمن: قابلية تاريخية، القابلية امل

 
ً
  أثر "إسرائيل"، -املثال واملنوال، سابعا

ً
  -ثامنا

ً
في  -هل حان وقت إنهاء الصراع مع "إسرائيل"؟ تاسعا

  بداهات
ً
 اإلشارات والتنبيهات، والخاتمة. -الصراع، عاشرا

  

إنَّ األولوية اليوم هي لـ "تجديد روح األمة"، 

ومراجعة تجربة املقاومة والصراع، وتفكيك أو 

احتواء ذرائع أو رهانات تمركزها حول فواعل 

فواعل دينية قد تنحرف بها عن غير عربية أو 

 مسارها ومقاصدها وغاياتها األصلية.



   

 َدْرُس "إ
َ
اِئيل": في ط َراِع، وَه بيعسَر ِ

 لـل حِة الص 
ُ
 الَوقت

َ
"ِإنَهاِئِه"؟ ان  5 

 

 مقدمة

 العرب بـ
ُ
"إسرائيل" على البداهات التي يفترض أن  بعد عقود من النكبة، لم تتأسس معرفة

ورغم أنَّ قيام "إسرائيل" كان وال يزال  ا، وهو "صراع وجود ال صراع حدود".يتأسس عليها الصراع معه

 لنكبات كثيرة، ومنها ما يجري في سورية والعراق ولبنان وغيرها، إال أنه لم يتم 
ً
ه بشكل تدارسولودا

  اتاملقاربينسجم مع الحدث، وال تزال 
ُ
ر امل ل التبص  ِّ

 
َعط

ُ
ة ت

َ
ل ِّ
 
موضوع قيام "إسرائيل" واستمرارها في ضل

 .1حتى اآلن

َن 
َ
ْمك

َ
 بعد عام، وقد كان ستمر لتحتفل "إسرائيل" أن ت لـكيف أ

ً
بذكرى إعالن تأسيسها عاما

، وملاذا تجد الكثير من العرب "يحتفلو 
ً
 بأنها لن تستمر طويال

ً
ن" أكثر العرب في اإلقليم موقنين تقريبا

فيما يفترض أنَّ الحرب معها هي "حرب وجود ال حرب على ما يتردد في اإلعالم، معها بذكرى تأسيسها، 

وفي وقت ال يزال عرب آخرون يتعرضون العتداءات إسرائيلية بصورة كما تتكرر اإلشارة، حدود"، 

 شبه يومية؟

 يْ قائَم  1948فلسطين وقيام "إسرائيل" عام ال تزال نكبة 
ً
ا  كارثي 

ً
ا  تاريخي 

ً
 ن، ال بوصفهما حدثا

 فحسب، 
ً
ا ، في كل عام وفي كل يوم  وإنما بوصفهما سيرورةتراجيدي 

ً
تجدد نفسها بصورة مستمرة أيضا

 من املشروع الصهيوني، وإنما 
ً
، ال تهدد السوريين أو الفلسطينيين فحسب، وهم األكثر تضررا

ً
تقريبا

، ويمكن سحب ذلك 
ً
، إن كان ذلك  –بش يء من الحذر–العرب عموما

ً
إلى الترك والكرد والُفرس أيضا

، وإذا كان لدى أولئك من ال يزال يقبل هذا على نحو جدي وواقعي أبعد من ادعاءات السياسة.ممكن
ً
 ا

، لكنه 
ً
قد يبدو التفكير في "ما بعد النكبة"، كما لو أنه استعادة لخطاب قديم ومهجور نسبيا

ة، صحيح، وكل ما جرى منذ أول مشروع للتسوية بين العرب و"إسرائيل"، يعزز معنى النكبة من جه

ويعزز معاني وبداهات أساسية ال يفترض التغاض ي عنها أو تجاهلها، مثل أن فلسطين هي 

ٍ "للفلسطينيين، وأي كالم غير هذا هو 
، وأساٍس عن مبدأ  "تخل  ٍ

ٍ تاريخي 
 "، وحق 

ُّ
ملا تريده  "لتمث

"إسرائيل" نفسها، وتجديد آخر للمشروع الصهيوني في املنطقة، إذ إن ما جرى في فلسطين ال يمكن 

 التسليم به، من باب "الحل الوسط" أو "التسوية التاريخية"، حتى لو أن البدائل صعبة
ً
ا  أو حق 

ً
 بداهة

 أو غير متيسرة وغير بادية في األفق. 

                                                           
د إسرائيُل العرب؟!"،  1 ِّ

وح 
ُ
مايو /أيار15 ،مركز دمشق لألبحاث والدراساتعقيل سعيد محفوض، "قراءة النكبة: هل ت

2017 .http://bit.ly/2O62krr  

http://bit.ly/2O62krr
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بدعوى التقادم، إال أن  1948د العرب "تجاهل" ما جرى في عام إذا أرادت فواعل السياسة عن

 في ذلك الحدث، هو أن "إسرائيل" تجدد تذكيرها به في
ً
كل عام، ما يعني  األمر الحسن الوحيد تقريبا

" 1948أن تاريخ حرب 
ً
 مفتوحا

ً
ومن املؤسف أن "إسرائيل" "نجحت" في  ،2ونتائجها "ما زال جرحا

فيما لم يتمكن العرب من تسويق رؤيتهم  ،3"ملواطنيها وللعالم الخارجي" 8941تسويق رؤيتها لحرب 

هميش مضاعف من "تفي األراض ي املحتلة حتى ألنفسهم. وهكذا فقد عانى الفلسطينيون الذين بقوا 

  .4على جانبي خط الصراع"

" بوصفها وقد يبدو "درس إسرائيل

 عن الحاجة بنظر  
ً
 أو زائدا

ً
 نافال

ً
 أمرا

ً
ا عدو 

كثير من فواعل السياسة في املنطقة، ذلك 

تدفق قيم الهزيمة واالستسالم  بحسبان

والتخلي في املنطقة، حتى لتجد أن املعلومات 

عن الجن واإلنس وقراءة الطالع ربما تكون 

 في فضاء أكث
ً
، وأكثر تدفقا

ً
 وتلقيا

ً
ر إنتاجا

                                                           
وا فيعادل مناع،  2

 
)بيروت: مؤسسة الدراسات  1856-1948حيفا والجليل،  نكبة وبقاء: حكاية فلسطينيين ظل

ة في ما يتعلق بسياسة 10(، ص 2016الفلسطينية،   بين املؤرخين اإلسرائيليين، وبخاص 
ً
. وقد أثار كتاب عادل مناع جدال

رائيلي بني وكتب املؤرخ اإلس .1948التهجير التي مارستها العصابات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في أحداث نكبة عام 

 بعنوان "لم تكن سياسة تهجير" في صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية )
ً
( رد فيه على كتاب 2017تموز/يوليو  21موريس مقاال

مناع، واملعروف عن موريس أنه كان من "املؤرخين الجدد" في إسرائيل، وكان قد كتب عن سياسات التهجير اإلسرائيلية قبل 

 بين املؤرخين اإلسرائيليين"، "أن يرتد عن كتاباته. انظر: "
ً
. 2017آب/أغسطس  7، 48موقع عرب نكبة وبقاء" يثير جدال

http://bit.ly/32D3dLr  
وا في حيفا والجليل، عادل مناع،  3

 
 . 11، مرجع سابق، ص 8561-1948نكبة وبقاء: حكاية فلسطينيين ظل

 من عرب أو فلسطينيي األرض املحتلة تجند في الحرب السورية، إما . 17املرجع السابق، ص 4
ً
وتجدر اإلشارة إلى أن عددا

 موقف "الحركة اإلسالمية" داخل أراض يبإرسال املال أو املقاتلين أو الدعم املعنوي واالجتماعي واإلعالمي، 
ً
 ومن ذلك مثال

  وسوفورئيسها الشيح رائد صالح. ، 1948
ً
 واحدا

ً
 عن ذلك،  نورد مثاال

ً
"إن : يات الحرب السوريةصالح في بداقال إذ معبرا

، ويمارس ضد شعبه الفظاعات، التي تمارسها إسرائيل ضد 
ً
جيش نظام )الرئيس بشار( األسد يحتل سوريا حاليا

ظمت في الفلسطينيين"، وأضاف صالح، على هامش مشاركته في فعالية "التراث العثماني في القدس في 
ُ
خطر"، التي ن

، "أنه ال يمكن أن تتحرر القدس طاملا لم تتحرر دمشق، وأن مصير املسجد 2012كانون األول/ديسمبر  30 إسطنبول في

كانون  30، إيالف)!(. ورد في: "رائد صالح: جيش األسد يحتل سوريا"، . األقص ى مرتبط بمصير الجامع األموي في دمشق"

  .2012األول/ديسمبر 

"درَس إسرائيل" أمٌر لزٌم ملعرفة طبيعتها إنَّ 

من د نفسها، و كيف تجدوديناميات وجودها، و 

ر السبل املناسبة للتعاطي معها بوصفها ثم  تدب 

 ومصدر "الخطيئة األصلية" 
ا
ا  وجودي 

ا
تحديا

 و"كل الخطيئات" في اإلقليم.

http://bit.ly/32D3dLr
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وهذا ما  ،5األمل بعودة االهتمام لها إسرائيل"، ويتضاءلمن املعلومات عن " ،لخ، إالكتابة واالتصال

  يتطلب املزيد من التدقيق والتقص ي.

 
ً
 للسالم، وحليفا

ً
اعا زَّ

َ
 فائَق التطور، ون

ً
ا  غرائبي 

ً
 موإذا كان "درُس إسرائيل" بوصفها عاملا

ً
حتمال

، بحسبان
ً
أن فواعل  في وجه إيران، أو أي مصدر تهديد داخلي، فمن املحتمل أن يكون "الدرس" ممكنا

بر سبل إظهار عالقاتها مع "إسرائيلالسياسة في اإلقليم  " إلى العلن، تميل منذ بعض الوقت لتد 

 بوصفها حاجة وضرورة استراتيجية بل وجودية! 

بكيفية مختلفة، كما سيتضح في الفقرات اآلتية. ذلك أنَّ غير أن الدراسة تأخذ "الدرس" 

ر من ثم و  د نفسها؛تجدكيف "درَس إسرائيل" أمٌر الزٌم ملعرفة طبيعتها وديناميات وجودها، و  تدب 

 السبل املناسبة للتعاطي معها 
ً
ا  وجودي 

ً
ومصدر "الخطيئة األصلية" و"كل الخطيئات"  بوصفها تحديا

 في اإلقليم.

مة    وعشرةتتألف الدراسة من مقدَّ
ً
ويتضمن: ما الدرس؟ وفي األسئلة،  في املقاربة -محاور، أوال

 
ً
 ك -ومصباح نيتشه! ثانيا

ً
 س -يان ما بعد حداثي! ثالثا

ً
تجديد وتأجيل وتأجيج،  -رديات متحاربة، رابعا

 
ً
َسة، وحاجةإ -خامسا ِّ

س 
َ
ؤ
ُ
  دراك الصراع، ويتضمن: قابلية تاريخية، القابلية امل

ً
 -وجودية، سادسا

 
ً
 أثر "إسرائي -املثال واملنوال، سابعا

ً
 ه -ل"، ثامنا

ً
ي ف -ل حان وقت إنهاء الصراع مع "إسرائيل"؟ تاسعا

  بداهات
ً
 إلشارات والتنبيهات، والخاتمة. ا -الصراع، عاشرا

  

                                                           
 عن  5

ً
استطالع "املعهد اإلسرائيلي للديمقراطية" جاء نشرت صحيفة "الشرق األوسط" السعودية الصادرة في لندن، تقريرا

% من عرب إسرائيل "فخورون 51% من العرب في "إسرائيل" "فخورون بأنهم إسرائيليون". انظر )مع التحفظ(: "51فيه أن 

  http://bit.ly/32AZaPH. 2018ألول/ديسمبر كانون ا 5، الشرق األوسطبأنهم إسرائيليون""، 

http://bit.ly/32AZaPH
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ا
 في املقاربة -أول

 لسورية 
ً
 وجوديا

ً
لُّ واحدة منها تحديا

ُ
ت ك

َ
ل
َّ
واملنطقة، مثل لحظة ثمة لحظات تاريخية َمث

. وإقامة 6... التي جاءت لتفكيك سورية التاريخية 1917ووعد بلفور عام  1916بيكو عام -سايكس

من أجل احتواء أي   ،7(1946ن استقالل سورية عن فرنسا )، بعد عامين م1948"إسرائيل" عام 

وحتى اليوم، والتي  2011ذار/مارس ي املنطقة. واألزمة السورية منذ آاحتمالية لظهور دولة قوية ف

 على سورية، وإعادة تشكيلها وإدراجها في نظام الهيمنة اإلقليمية 
َ
حاول فيها الخصوم السيطرة

رت األزمة مواجهات كبرى، ووضعت النظام العاملي قاب قوسين أو أدنى من اندالع  والدولية. وقد فجَّ

 .8حرب كبرى 

ة أخذت السياسات في املنطقة، منذ إقامة "إسرائيل
َ
مل
َ
" وحتى اليوم، تتمركز حول األخيرة، ُمسا

 أو اد  
ً
، واقعا

ً
 أو فعال

ً
ي مؤشرات لذلك التمركز قبل انهيار أو محاربة، قوال السلطنة عاء، ويمكن تقص  

وإقامة الدولة الحديثة في املنطقة في لحظة السيطرة االستعمارية البريطانية والفرنسية  العثمانية

رة في الحقبةعلى املشرق، بالنظر إلى ن
 
 ،9العثمانية شاط الحركة اليهودية في املنطقة وبدء هجرات ُمبك

" للدولة في سورية وفيأو "الحركة الصهيونية" األمر الذي يجعل من "إسرائيل" 
ً
 "جنينيا

ً
املجال  عدوا

، إن أمكن التعبير. املشرقي والعر 
ً
 بي عموما

، يبدو أن منطق التقادم بدأ يسري على فلسطينبعد مرور عدة عقود على إقامة "إسرائيل" في 

ات الفعل  الكثير من األمور، كما أن تطور األحداث راكم طبقات من املدارك والسياسات وردَّ

وربما قبله  1948واالستجابات، االنتصارات النسبية والخيبات الكثيرة، وبدا أن ما جرى منذ العام 

                                                           
، دراسة )دمشق: مركز دمشق الخرائط املتوازية: كيف ُرِسَمت الحدوُد في الشرق األوسط؟عقيل سعيد محفوض،  6

)بيروت: دار  2011إلى صيف تاريخ سورية املعاصر: من النتداب الفرنس ي (؛ وكمال ديب، 2016لألبحاث والدراسات، 

بالد الشام في مطلع القرن العشرين: السكان والقتصاد وفلسطين واملشروع وجيه كوثراني، (، 2011، 1النهار للنشر، ط 

 (.2013، 3)بيروت: املركز العربي لألبحاث والدراسات، ط  الصهيوني: قراءة في وثائق الدبلوماسية الفرنسية
، دراسة )دمشق: مركز املسألة الشرقية: تحولت السياسة والدولة في الشرق األوسطعودة عقيل سعيد محفوض،  7

 (.2018دمشق لألبحاث والدراسات، 
، 1)بيروت: دار الفارابي، ط  خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السورية، قراءة تفكيكيةعقيل سعيد محفوض،  8

2017.) 
: فدوى نصيرات،  9

ً
)بيروت: مركز  عبد الحميد في تسهيل السيطرة الصهيونية على فلسطيندور السلطان انظر مثال

وثمة كتابات ترى أن الحركة الصهيونية كان لها دور في إسقاط حكم عبد الحميد (. 2014، 1دراسات الوحدة العربية، ط 

  ألنه لم يوافق على مقترحات تيودور هرتزل بشأن فلسطين.
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 في م
ً
 كفاية وال صراحة وال وضوحا

ً
دارك فواعل السياسة وصناع الرأي والفكر وال في لم يعد حاضرا

 مدارك العامة من الناس.

 ما الدرس؟

بعنواٍن رئيس هو "درس إسرائيل"، وذلك بمعان هذه الدراسة أن تتناول موضوعها ل تحاو 

رئيسة، إذ إنَّ الدرس هو قراءة وتدقيق وتفحص للمدارك القائمة والرؤى ونظم القيم املتعلقة حول 

  ، وإنما دعوة للحفر في طبقات كل ذلكفحسب ليس مجرد قراءة في السائد منهااملوضوع، 
ً
، أو أيضا

ما أمكن منه، من أجل الوصول إلى "الحدث األصلي" أو "الخطيئة األصلية" إذا صح التعبير، ليس 

إلثبات أو جالء "الجناية" أو "الجرم" أو "الحدث" فحسب، وهذا أمر حق، إنما من أجل تثبيت 

ة األولى املالزمة له، بداهة "الحق األصلي" الذي يفترض أال يسقط بالتقادم. وفي املعاني البداه

، أن "الدرس" هو:
ً
 والدالالت أيضا

  .10دريداالحدث، باملعنى التاريخي وفق فرنان بروديل، وباملعنى املعرفي وفق جاك  -

 .الدليل، والعبرة أو االعتبار -

 التفكيك والتركيب أو النقض والبناء. -

 التمييز بين أصل وفرع، ظاهر وباطن، حقيقي وكاذب. -

 يض يء وينير ويكشف. -

أي أن ما بعده يختلف عما قبله، بحسبان أنه يساعد في االستجابة الالزمة  ،11حد فاصل -

 حيال موضوعه. 

 األهم أنه تعبير عن إرادة القراءة واملعرفة، وإرادة التلقي واالهتمام.  -

 

                                                           
، ترجمة: حسين شريف )القاهرة: الهيئة العامة تاريخ وقواعد الحضاراتروديل، فرنان بحول الحدث التاريخي انظر:  10

، أيلول/سبتمبر؟ 11ما الذي حدث في جاك دريدا، حول الحدث باملعنى املعرفي انظر: (؛ و 1999، 1املصرية للكتاب، ط 

، وحول مفهوم في السياسة، (2003، 1ترجمة: صفاء فتحي، مراجعة: بشير السباعي )القاهرة: املجلس األعلى للثقافة، ط 

، دراسة )الدوحة: املركز العربي لألبحاث ودراسة الحدث السوري: مقاربة تفكيكيةعقيل سعيد محفوض، انظر: 

 (.2012السياسات، 
: جاك دريدا،  11

ً
الحدث السوري: ، مرجع سابق؛ وعقيل سعيد محفوض، أيلول/سبتمبر؟ 11ما الذي حدث في انظر مثال

   ، مرجع سابق.كيةمقاربة تفكي
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 في األسئلة

" أو "الخطيئة األصلية"،  ة لـ "الحدث األصلي  ة والعربي   التمسَك بالرؤية السوري 
ُ
تقتض ي البداهة

أي الرؤية حول إقامة "إسرائيل" على أرض فلسطين، وعدم السماح لتطورات األحداث والسياسات 

 منه
ً
 للمنطق أو "الال منطق"  ؛أن تغير من ذلك أو أن تحرفه أو تخفف منه أو تخلق بديال

ً
ذلك خالفا

ج له منذ عدة عقود، حول أن ما  َروَّ
ُ
الدارج وامل

حدث ال يمكن إصالحه، كما أن تطورات 

األمور وتراكم األحداث يجعالن العودة إلى 

 
ً
"الحدث األصلي" أو "الخطيئة األصلية" أمرا

غير واقعي، وأن العقالنية السياسية تقتض ي 

 البحث في "املمكن". 

ثمة أسئلة يجب أال تغيب عن وعي السوريين والعرب وغيرهم، كما يجب اإلجابة عنها بوضوح 

؛ وهل قامت أم لإلسرائيليين؛ وملن الجوالن ومن دون أي مواربة: ملن فلسطين، هل هي للفلسطينيين

هل ثمة "إسرائيل" بصورة طبيعية وشرعية، وهل يمكن أن "يتعايش" املشروعان العربي واإلسرائيلي، 

 ؟وأي "نقطة توازن" ممكنة بينهمامشروع عربي! 

 ،
ً
ل إلى "تسوية تاريخية" على غرار "صفقة القرن" مثال هل يمكن أن إن تمت، وبافتراض التوص 

 تقبل "إسرائيل" بوجود دولة قوية في املنطقة، وأال تكون هي نفسها مركز السياسة والقوة فيها؟ 

من ثم فإنَّ السؤال املطروح اليوم، بحسبان الحروب الدائرة في املنطقة العربية وداخل عدد 

راع مع "إسرائيل"، وأي بداهات يمكن  ة الحرب السورية، هو: هل يمكن إنهاء الص  من دولها، وبخاص 

 ؟إسرائيل""إنهاء الصراع مع أن تحكم قراءة ما يجري في سورية واملنطقة تجاه فكرة 

  نيتشه! مصباح

يفسر موقف "إسرائيل" من الحرب الدائرة اليوم في سورية الكثير من األمور، هنا "الحاضر 

ينير املاض ي" كما يقول نيتشه، كما أن "املاض ي ينير املستقبل". بمعنى أن الظرف اإلقليمي والدولي  

 لـ
ً
 رئيسا

ً
 أو مدخال

ً
طبيع" أو "تكييف" سياسات "تمرير" أو "ت واالختالل أو التأزم الداخلي يمثل سببا

ة ما يتعلق بـ  "إسرائيل". التغلغل واالختراق الخارجي، وبخاص 

راع  السؤال املطروح اليوم: هل يمكن إنهاء الص 

مع "إسرائيل"، وأي بداهات يمكن أن تحكم 

قراءة ما يجري في سورية واملنطقة تجاه فكرة 

 الحل مع "إسرائيل"؟
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ر  ِّ
، وكيف استطاعت أن تستمر كيف تشكلت "إسرائيل" –في جانب منه–هذا يوضح أو يفس 

ن، وكيف أمكنها أن تنقل عالقاتها وتحالفاتها مع عدد من الدول العربية واإلسالمية من السر حتى اآل 

العلن، وكيف أمكنها وأمكنهم الجهر بتحالفاتهم تحت عنوان ديني مذهبي ملواجهة ما يعدوه مخاطر إلى 

تهديد متزايدة من جهة إيران؟ العامل املهم هنا هو أن كل جزء من سردية قيام "إسرائيل" وسياساتها 

 يفسر ما قبله كما يفسره ما بعده.
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ا
 كيان ما بعد حداثي! -ثانيا

، كالم غريب بعض الش يء، لكنه واقعي وحقيقي! "إسرائيل" هي فك
ً
رة ومنظور أكثر منها واقعا

، وقد حدث أن 
ً
َل واقعا

ُّ
ك
َ
ش

َ
، إلى مشروع يحاول الت

ً
الحظ كيف تم "تخليُقها" من مجرد فكرة تقريبا

 "أصبح 
ً
 "، لكنه حتى اليوم لم يصبح "واقعا

ً
ال ش يء من هذا الشرق تخيلي "يقول إدوارد سعيد . "واقعيا

إذ ثمة تضافر بين املتخيل والواقعي، وبين الديني والسياس ي، بحيث أنتج الواحد منهما  ،12"صرف

  اآلخر.

، ربما أمكن القول: إنَّ "إسرائيل" كيان 
ً
وإذا جاز لنا أن نستخدم تعابير "ما بعد الحداثة" مثال

، وقد تتفوق في 
ً
"ما بعد واقعي"، أو "ما فوق واقعي"، لها كل  أو أكثر عناصر وسمات الدولة تقريبا

ض أو كثير من مؤشرات اإلنتاج والقوة بع

واألمن، إال أن املشكلة أو العقبة املعرفية أو 

السيكولوجية الرئيسة لديها هي في أن أهلها 

ونها "غريبة" في إقليم من الغرباء، وهي أقل  يعد 

 من أي وقت مض ى، وإن نظرة على مدارك 
ً
أمنا

التهديد وحجم املخاوف لدى اإلسرائيليين 

ُز هذا التقدير. حيال املستق ِّ
َعز 

ُ
 بل ت

يجعلها عامَل  –قوةتمتلكه من عناصر  رغم ما–لكن شعور "إسرائيل" بأنها "غير آمنة" 

وحيال أي فاعل قد ترى  ،اضطراٍب وتأزٍم وحرٍب وعنٍف وفوض ى في ما حولها، وفي أي مكان أو زمان

فيه مصدَر تهديٍد محتمٍل. وأول ما ينعكس عليه ذلك هو املنطقة العربية وتركيا وإيران، عداء أو 

 .
ً
 واختراقا

ً
 وتغلغال

ً
، وفي كل الحاالت، توترا

ً
 تحالفا

ثمة مسألة أخرى ال تقل أهمية وخطورة، وهي أن  اإلسرائيليين يشعرون أنَّ كيانهم هو "مشروع 

من جهة، بمعنى أنه يريد أن يحقق حالة ومنطق الدولة املقبولة من محيطها، دولة قوية  دولة"

                                                           
، 2، ترجمة: كمال أبو ديب )بيروت: مؤسسة األبحاث العربية، ط الستشراق: املعرفة، السلطة، اإلنشاءإدوارد سعيد،  12

 انظر: حميد دبش ي، 1984
ً
، ما بعد الستشراق: املعرفة والسلطة في زمن اإلرهاب(. ولقراءة تغطي مرحلة أكثر حداثة

 (.2015وطفة، مراجعة: حسام الدين محمد )إيطاليا: منشورات املتوسط، ترجمة: باسل عبد هللا 

يجعلها  شعور "إسرائيل" بأنها "غير آمنة"

عامَل اضطراٍب وتأزٍم وحرٍب وعنٍف وفوض ى في 

ما حولها، وفي أي مكان أو زمان وحيال أي فاعل 

 أو حيز قد ترى فيه مصدَر تهديٍد محتمٍل.
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ومستقرة، وحاكمة ومهيمنة ما أمكن. وهذا يحيل إلى أنهم يريدونها "دولة مشروع"؛ ذلك بعدة معان 

 أو مستويات: 

عيل بما لذلك من مفا ،13دولة يهودية، تحقق السردية التوراتية املفترضة أو املتخيلة -

وتداعيات على نطاق السيطرة الجغرافية والسكان واالقتصاد وغيرها، ليس في فلسطين 

 إلى تركيا 
ً
املحتلة فحسب، وإنما في املشرق العربي على مقولة "من النيل إلى الفرات"، وصوال

 وربما إيران، واإلقليم العربي والشرق أوسطي األوسع. 

متقدمة" أو "رأس حربة" لنظام الهيمنة العاملي على  "بؤرة تركيز" أو "نقطة تثبيت" أو "قاعدة -

 أكبر في نظام الهيمنة والتحكم  ،14املنطقة العربية والشرق األوسط
ً
وقد أخذت تشغل موقعا

في األمن والتكنولوجيا املتقدمة واملعلوماتية واالتصاالت والتقانات الزراعية واالستطالع 

 وغيرها.

 الواقع أنَّ 
َ
 ت

َ
 مع ظروف واعتبارات ساعدتجغرافيا ديني   َل يُّ خ

ً
أ موضوعيا

َ
َواط

َ
َق أو ت

َ
على  ة تواف

ة إلى مقولة سياسية ثم واقع مادي أو كيانية على األرض. وجاء ذلك نتيج تحويل املتخيل الديني  

 باستكشاف املكان ومسحه ورسم خرائطه وخلع التسميات عليه. استراتيجية الهيمنة على املجال

                                                           
: فاضل الربيعي،  13

ً
 )بيروت: دار جداول للنشر، طأسطورة عبور األردن وسقوط أريحا: من اخترع هذا التاريخ؟ انظر مثال

)بيروت: دار الريس للكتب القدس ليست أورشليم: مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين (، وفاضل الربيعي، 2013، 1

، ترجمة: التوراة جاءت من جزيرة العرب(. وثمة دراسات ومقاربات أخرى: انظر: كمال الصليبي، 2010، 1والنشر، ط 

، عودة إلى "التوراة جاءت من جزيرة العرب"(؛ وكمال صليبي، 1997، 6عفيف الرزاز )بيروت: مؤسسة األبحاث العربية، ط 

 (. 2018وزياد منى )دمشق: دار قدمس للنشر والتوزيع،  ترجمة: صخر الحاج حسين

 سيو 
ً
، فلسطين رغم مقامها واعتبارها في التوراة، إال أنها لم تكن ذات أولوية لدى الحركة اليهودية، ألن ذلك لم يكن ممكنا

ً
اسيا

بدائل عديدة مطروحة، مثل فكانت الرغبة بإقامة وطن قومي لليهود محكومة باعتبارات السياسة أكثر من الدين، وكان ثمة 

 سيناء، األرجنتين، أنغوال، أوغندا وغيرها، حتى أن الحركة اليهودية بنت العديد من املستوطنات في أوغندا، غير أن تطورات

 األمور رجحت فلسطين، التي سرعان ما أصبحت هي الهدف وهي "أرض امليعاد"!  
منذ بدايات كتاباته أكد أنطون سعادة أن القضية الفلسطينية »: تقول صفية سعادة، وهي ابنة أنطون سعادة، في مقال 14

ليست مسألة يهود يريدون اإلقامة في فلسطين، بل هي مسألة "انترنسيونية" متعلقة بمطامع املستعمر الغربي في االستيطان 

انيين. فموضوع فلسطين في املشرق العربي خاصة بعد اكتشاف آبار البترول في الجزيرة العربية والعراق من قبل البريط

يتعدى هجرة اليهود الغربيين ويختص في جزء كبير منه بسياسات الدول التي ساندت وسلحت هذه الهجرة ألغراضها 

تشرين  11، األخبارانظر: صفية سعادة، "التمييز بين اليهودية والصهيونية في فكر أنطون سعادة"،  .«ومصالحها

  akhbar.com/Opinion/238912-https://al. 2017كتوبر أاألول/

)بيروت: دار  أنطون سعادة والصهيونية: قراءة في الخطة الصهيونية والخطة القومية املعاكسةوانظر: توفيق مهنا، 

  (.2014الفرات، 

https://al-akhbar.com/Opinion/238912
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ل ج
ُّ
َمث

َ
ل جغرافيا منسجمة مع مقتض ى السيطرة وتأمين وت

 
غرافيا التوراة في البداية، ثم تمث

 الهجرة واالستيطان بقصد تغيير البنية اإلثنيةجغرافيا مناسبة ال تتطابق مع التوراة، ثم بوساطة 

 والديمغرافية، والهيمنة االقتصادية، وص للمكان أو الجغرافيا، واحتواء سياسات املقاومة اإلثنية
ً
وال

سكان األصليين عرب اللل إلى استراتيجية املستعمرة "النقية" أي محاولة تقليص الوجود اإلثني

 .15لخإ ،بالتضييق عليهم ودفعهم للهجرة، وزيادة الهجرة اليهودية إلى املكان، وشراء األراض ي

  

                                                           
، ترجمة: سالفة حجاوي )عمان: األرض والهوية في إسرائيل/فلسطيناألثنوقراطية: سياسات انظر: أورن يفتاحئيل،  15

 .69(، ص 2012األهلية للنشر والتوزيع، رام هللا: املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، 
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ا
 سرديات متصارعة -ثالثا

، ولم تأت االتفاقات على ذكر  1917حتى عام 
ً
لم تكن فلسطين محددة أو متعينة جغرافيا

 "فلسطينما سوف يكون "، والفصل بينها وبين "إمارة شرق األردن"خريطة لها، وسوف يتم تشكيل 

. أما "الحركة الفلسطينية"، فكانت تتحرك في اإلطار العربي املشرقي، واإلطار السوري، ولو أ
ً
ن الحقا

 لـ
ً
 أو قيدا

ً
"العمل الوطني" أخذ يكتسب خصوصية جغرافية فلسطينية هو  االنتداب سيفرض إطارا

 اآلخر.

وهكذا، فقد تمت إقامة كيانية تحت اسم "فلسطين"؛ ذلك من أجل "صناعة إسرائيل" في 

 إلى نشوء "شبه دولة" لليهود ضمن دولة 
ً
االنتداب، قلبها وفي أحشائها، ثم أخذت األمور تتطور وصوال

 إلى مشروع التقسيم، وبعد ذلك إعالن قيام "إسرائيل" 
ً
"كان من املفترض . و1948وبإشرافها، وصوال

– 
ً
" –صهيونيا

ً
يرة "شعب بال أرض الجملة الشهولذا فقد صك الصهاينة  ،16أن يكون الفضاء "نقيا

استعماري إيديولوجي  ، والتي ال تحيل إلى جهل بالجغرافيا والتاريخ وإنما إلى موقفألرض بال شعب"

-1906)حنة أرندت  وهو موقف انتقدته بشدة ،17يأتي في سياق إنتاج "اليهودي الجديد"استيطاني 

، وهو ابتعاد عما سمته "املثالية األدبية «هذا الوطن غير موجود على الخريطة»ن بقولها: إ( 1975

  .18القوى العمى القائمة على القوة" اليهودية واندراجهم في لعبة

كانت أرض إسرائيل هي املكان الذي ولد فيه الشعب اليهودي. هنا تمت صياغة هويته الروحية »

 ثقافية ذات أهمية قومية وعاملية قول مرة، وأنتج فيها أوالدينية والسياسية. وفيها أقام دولته 
ً
.. .يما

الشتات، ولم ينقطع وبعد أن تم إجالؤهم بالقوة عن أرضهم، حافظ الشعب على عهده معها وهو في 

قامة دولة يهودية في عن الصالة واألمل في العودة ... وبحكم حقنا الطبيعي والتاريخي ... نعلن عن إ

 . (1948أيار/مايو  15، "إسرائيل"إعالن استقالل )ما يسمى . «أرض إسرائيل

                                                           
 رجع السابق. انظر: امل 16
  .2018أيلول/سبتمبر  19، مجلة اآلداب، "أرض بال شعب: جدلية اليهودي والعبري "سيف دعنا،  17

http://bit.ly/2OEX0sd  
الكويت: املجلس ) راسة حالة في علم اجتماع املعرفة، دجية الصهيونية: القسم الثانيو اإليديولعبد الوهاب املسيري،  18

  .(1981، كانون الثاني/يناير 61الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم املعرفة، العدد 

http://bit.ly/2OEX0sd
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قلب  ، ونما وتطور وأبدع وجوده ... وفيالفلسطيني   على أرض فلسطين ولد الشعب العربي  »

هالوطن ... لم يفقد الشعب العربي الفلسطيني إيمانه الراسخ  ة في العودة، واالستقالل ... والسياد بحق 

فلسطين فوق أرضنا فوق أرضه ووطنه ... فإن املجلس الوطني الفلسطيني يعلن ... قيام دولة 

 (.1988 نوفمبرتشرين الثاني/ 15ل فلسطين، الإعالن استق). ...«الفلسطينية 

كيد على االرتباط أديتان متنافستان على الجغرافيا والخرائط نفسها، وفي كل منهما تسر 

ة واحدةٍ باملكان، وال تستطيع  دماجية إن تكون أخرى، وال يمكن لفكرة الدولة منهما التوافق مع األ  أي 

يمثل مصدر تهديد للجذر امليثي والتاريخي والديني الذي  كو ثنائية اإلثنية، ألن ذلأتوحيدية تكييفية 

اليهودية تطورت من املشاركة إلى التقسيم  نَّ إذ إتستند إليه كل منهما، هذا ينطوي على تطور كبير، 

 أن الدولة والجغرافيا واإلثنية –من هذا املنظور –يعني ما ، 19"دولة يهودية"إلى  "دولة لليهود"لى إثم 

ظر ان. و الجغرافيا الفلسطينية، إال بوصفها مصدر تهديدأود للهوية الفلسطينية متماهية وال وج

 وأن الصراع هو صراع وجود. ،20التأكيد على ديمغرافيا الصراع

  

                                                           
: أنيس فوزي قاسم، "ملاذا اإلصرار على االعتراف بإسرائيل دولة يهودية؟"،  19

ً
ت مجلة الدراساحول يهودية الدولة، انظر مثال

 .73-62، ص 2011، ربيع 86، العدد الفلسطينية
: يوسف كرباج، "الديموغرافيا والصراعات في إسرائيل/فلسطين: توقعات للمستقبل"،  20

ً
للعلوم عمران انظر مثال

 ( على الرابط: PDF؛ النص الكامل متاح بصيغة )50-35، ص 2014، ربيع 8، العدد 2، املجلد الجتماعية واإلنسانية

https://omran.dohainstitute.org/ar/issue008/Documents/YousefKarbaj.pdf  

، لفلسطينيا-دولتان أم دولة واحدة؟ نظرة ثانية إلى املأزق اإلسرائيليوانظر )مع التحفظ(: إدوارد جيرجيان وآخرون، 

دراسة )بيروت: مركز كارنيغي للشرق األوسط، ومعهد بيكر لدراسات السياسات العامة في جامعة رايس، شباط/فبراير 

 ى الرابط:( علPDF(. النص متاح بصيغة )2019

https://carnegie-mec.org/2019/02/27/ar-pub-78432  

https://omran.dohainstitute.org/ar/issue008/Documents/YousefKarbaj.pdf
https://carnegie-mec.org/2019/02/27/ar-pub-78432


   

 َدْرُس "إ
َ
اِئيل": في ط َراِع، وَه بيعسَر ِ

 لـل حِة الص 
ُ
 الَوقت

َ
"ِإنَهاِئِه"؟ ان  17 

 

 
ا
 تجديد وتأجيل وتأجيج -رابعا

وأنها مرشحة لقيادة تحالف اليوم في أفضل حال،  تجد فواعل السياسة في "إسرائيل" أنها

 
ً
من الدول العربية وتركيا، باإلضافة إلى حلفاء من شبكات وفواعل من غير الدول  إقليمي يضم عددا

القضية الفلسطينية والصراع  "تفكيك"و ،املنطقة العربية والشرق األوسط "إعادة تشكيل" ـل

 تتآكل ظاهرة وفكرة الدولة في املنطقة،  فكرة أو خط املقاومة؛ فيما "احتواء"اإلسرائيلي، و-العربي

ظر القارئ إلى مؤشر الدول الهشة أو متزايدة الهشاشة أو الفاشلة أو املهددة بالفشل، وإذا ن

 من الدول العربية والشرق أوسطية في موقع متقدم على ذلك املؤشر
ً
 كبيرا

ً
 .21سيجد عددا

 بعد آخر بذكرى تأسيسها، وكل أو أكثر ما يجري في املنطقة من أزمات 
ً
تحتفُل "إسرائيُل" عاما

 وحروب يضع ذلك االحتفال في سياق دينامية مركبة: تجديٍد وتأجيل وتأجيج في آن: 

 "التي جعلت منه والظروف واملحددات لعقد تأسيس الكيان والسياسات  تجديد -
ً
 واقعا

ً
 . "أمرا

للصراع أو احتواء ملفاعيله إلى أجل غير محدد، بجعل أي أفكار مناهضة للمشروع  تأجيل -

 "ال
ً
"، أو "بال أفق" الصهيوني خيارا

ً
ا
َ
ف "، أو "ُمكلِّ

ً
، ومن ثم و  عقالنيا

ً
خانة  فيالصراع  ضعتقريبا

 مفكر فيه" أو "املستحيل التفكير فيه". الال"املنس ي" أو "

َحل للصراعات في اإلقليم بين ال تأجيج - ل والنِّ
َ
ل دول أو أشباه الدول، وبين الجماعات واملِّ

مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة، قبائل ل املختلفة: عرب وترك وفرس وكرد، والفواع

  .لخ، إوعشائر

  

                                                           
 ي: انظر مفهوم "الدولة الفاشلة" ومؤشراته ف 21

J. J. Messner et al, “Failed States Index 2014”, The Fund for Peace, 2014. 

https://fundforpeace.org/2014/06/24/failed-states-index-2014-the-book/ (20-10-2019). 

https://fundforpeace.org/2014/06/24/failed-states-index-2014-the-book/
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ا
 إدراك الصراع -خامسا

 قابلية تاريخية

على ألف عام من السيطرة األجنبية ما يزيد عن نتيجة  –في جانب منه–قيام "إسرائيل" هو 

، وربما لم يكن لدى الناس أو من الحركة الصهيونية املنطقة، ولم يستشعر كثيرون فداحة الخطر

، االستيطاني املجتمع وفواعله الوعي وال الهمة الالزمة أو الكافية ملقاومة املشروع الغربي الصهيوني

 "لجنة كنغ كراين"ن ربما بحكم العادة وطول املدة، بمعنى تعود وجود هيمنة واحتالل خارجي، حتى أ

عندما جاءت إلى املنطقة في بدايات القرن العشرين وجدت من يطالب بانتداب أمريكي وإن لم يكن 

 فبريطاني وإن لم يكن فروس ي أو أملاني أو إيطالي! 

 وحتى أعمال اإلبادة العرقية والدينية،  ،والتهجير واستبدال السكان
ً
لم يكونا ابتداعا

، ف
ً
 وغيرهم، كما أن الغزو واالستيالء كاناه املماليك والعثمانيون والعرب والكرد قد قام بإسرائيليا

 
ً
 . ثقافتها وسياساتهااملنطقة و من تاريخ  جزءا

 قبل مئة عام 
ً
، ولكنها أقلية صغيرة  "الترك"كان تقريبا

ً
حاكمة في األناضول، وقبل نسبيا

وغيرهم، ثم جرت  واليونانيين واألرمن خمسمئة عام كانوا قبيلتين أو أكثر في بحر من الكرد والعرب

 إلى جعل الترك كتلة سكانية كبيرة في األناضول بين
ً
 تحوالت إثنية ودينية ربما ببطء لكن بثبات وصوال

 كتل أخرى مثل: الكرد والعرب. 

َسة ِ
س 
َ
ؤ
ُ
 القابلية امل

ينسحب على إنَّ أكثر الدول والكيانات السياسية في عالم اليوم هي "نتاج الحرب"، وهذا 

 22"إسرائيل"، وهي نتاج كولونيالي استيطاني بامتياز
ً
 أو دولة–، وقد أقيمت رسميا

ً
بعد  –بوصفها كيانا

، وأفضت 23"النكبة" املعروف بـ 1948إخفاق الدول العربية في الحرب مع الحركة الصهيونية في عام 

كان لدى العرب ما يشبه اليقين إلى تحول الحركة املذكورة إلى "كيان دولتي" استمر حتى اليوم، وقد 

!
ً
  من أنه لن يستمر طويال

                                                           
 (. 1997، 1، ترجمة: كمال أبو ديب )بيروت: دار اآلداب، ط الثقافة واإلمبرياليةانظر وقارن: إدوارد سعيد،  22
 (؛ وقسطنطين زريق، 1948، 1)بيروت: دار العلم للماليين، ط معنى النكبة قسطنطين زريق،  23

ا
)بيروت:  معنى النكبة مجددا

   (.1967، 1دار العلم للماليين، ط 
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ً
الفارق هنا أن  "إسرائيل" وخالفا

للكيانات الدولتية، تحتاج على الدوام إلى 

"عقدها  لـ ""إعادة تعيين" و"إعادة تثبيت

 " املؤسس"، وهو ليس "العقد االجتماعي 

املعروف في الدراسات السياسية 

واالجتماعية، وإنما "الظروف" و"القابلية" 

و"العدائية" و"االستعمار" و"االستيطانية" 

التي أفضت إلى إقامتها، "إسرائيل" بحاجة 

م، وإنما ألنها تمثل "بؤرة لذلك، ليس ألنها كيان غريب فحسب، وهذا أمر ثابت ال َيسقط بالتقاد

تثبيت" و"قاعدة متقدمة" لنظام الهيمنة العاملي في املنطقة، يرتبط بها العديد من فواعله وسياساته 

 ورهاناته.

يمكن القول: إنَّ أكثر النظم والسياسات في اإلقليم "تشترك" مع "إسرائيل" في سمات تأسيسية 

مثلها بالفواعل الدولية الكبرى مثل الواليات املتحدة، ونظم أو مقررة في تشكيلها وسياساتها، وترتبط 

وُل العربية أو عدٌد منها على ذلك في وجود الهيمنة العاملية، ولها معها دالة ارتباط وجودية؛ تزيد الد  

 . 24عوامل اختراق وتغلغل وارتباط مع الخارج

 حاجة وجودية

طين والجوالن وغيرهما من األراض ي التي إنَّ مشكلة العرب مع "إسرائيل" لم تعد تقف عند فلس

! إذ إنَّ وجود 
ً
 لهم، وإنما في كونها أصبحت حاجة وجودية أيضا

ً
 وجوديا

ً
ل تحديا

 
مث

ُ
احتلتها، وال في أنها ت

عدد من نظم الحكم وشبكات الفعل السياس ي واالقتصادي واملالي مرتبطة بها، وقد أعادت تشكيل 

 من دونها، ولن يتحمل أن يقوم اإلقليم وفق منظورها، نظام إقليمي 
ً
 واحدا

ً
ال يستطيع أن يبقى يوما

 عنها. 
ً
 لها أو بديال

ً
 مناهضا

ً
 أو منواال

ً
 أحد بتهديدها، وال أن يمثل نموذجا

، عن  2006وقد كشفت حرب تموز/يوليو 
ً
 وميدانا

ً
بين لبنان )حزب هللا( و"إسرائيل"، عيانا

لغز في عالقات "إسرائيل" اإل
ُ
ة مع عدد من الدول العربية، هذا الجانب امل قليمية )والدولية( وبخاص 

ما لم تكشفه سياسات وتسريبات ووثائق عدة عقود من وجود "إسرائيل"، مثلما أنها كشفت عن 

                                                           
 ، دراسة، مرجع سابق.الدولة في الشرق األوسطعودة املسألة الشرقية: تحولت السياسة و عقيل سعيد محفوض،  24

إنَّ أكثر النظم والسياسات في اإلقليم "تشترك" 

مع "إسرائيل" في سمات تأسيسية أو مقررة في 

تشكيلها وسياساتها، وترتبط مثلها بالفواعل 

ية الكبرى مثل الوليات املتحدة، ونظم الدول

الهيمنة العاملية، ولها معها دالة ارتباط 

 وجودية
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 أكثر عن طابعه التاريخي،  اتجاه متزايد لدى إيران لـ
ً
"طبع" مفهوم ومنظور املقاومة بطابعها، مبتعدا

، مستفيدة اء تطورات ضاغطة في البيئة  السوري  أو العربي  من مدارك تهديد متزايدة لدى سورية جر 

، وباألخص بعد خروج القوات السورية 2003اإلقليمية والدولية، ذلك بعد االحتالل األمريكي للعراق 

 . 2005من لبنان 
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ا
 املثال واملنوال -سادسا

قامت "الدولة الحديثة" أو "دولة االستعمار" وحتى "دولة ما بعد االستعمار" في املنطقة من 

ة عربية أو سورية قومية اجتماعية، مشروع أو مشروعات أخرى على أساس قومي "إجهاض"أجل 

، وبسبب ديناميات  ،25لخإ
ً
وقد أمكن ذلك ألن املنظور الغربي في السياسة والدولنة كان حاكما

ل واالختراق الخارجي، وقوامة قوى االستعمار، ولعلَّ األهم من كل ما ذكرنا، هو أنَّ االستعمار التغلغ

 في الثقافة ومدارك الناس أو الفواعل واألعيان حول السياسة والدولة واملنظور للعالم
ً
قا   .26كان متحق 

 بين داٍع لالنتداب ال
ً
بريطاني وآخر ماذا يمكن القول إذا كان كثير من أهل املشرق ممزقا

وإذا كانت فواعل السياسة واالجتماع وغيرها  27لالنتداب األمريكي وثالث لألملاني ورابع للفرنس ي؟

 تتطلع للغرب بوصفه "املثال" و"املنوال" في الحياة والعمل والتعليم والصحة والفن والثقافة وغيرها؟ 

ة في مرحلة ما بعد الحرب تقرأ في الكتابات حول املنطقة في بدايات القرن العشرين، وبخا ص 

االنتداب الغربي  على املنطقة، تقديرات واقتراحات مبكرة حول  ( وبداية1918-1914العاملية األولى )

تعاون عربي يهودي/صهيوني في إقامة مشروعات في السياسة والدولنة والتنمية، وحول االستثمار في 

لم والخبرة اإلسرائيليين!  العمالة العربية والعِّ

 في املذكرات والرسائل والخطابات املتبادلة بين األمير فيصل بن الحسين الذي تج
ً
د ذلك مثال

 على سورية )
ً
 على العراق بعد أن طرده الفرنسيون من 1920-1918سوف يصبح ملكا

ً
( ثم ملكا

وهذا ما يشعرك  .28دمشق، وبين حاييم وايزمن رئيس الحركة اليهودية آنذاك وأول رئيس لـ "إسرائيل"

؛ ثم 
ً
بالحنق والخيبة بالفعل، إذ كيف أمكن ألفكار تبدو غريبة شاذة عن السياق، أن تتحول واقعا

كيف يستطيع اإلسرائيليون "إعادة إنتاج" سرديتهم بكفاءة في ظل ضعف وإخفاق عربيين ال مثيل 

                                                           
: عقيل سعيد محفوض،  25

ً
، دراسة )دمشق: مركز دمشق إعادة التفكير في الدولة: قراءة في ضوء األزمة السوريةانظر مثال

 (.  2019لألبحاث والدراسات، 
: برتران بادي،  26

ً
ث، ، ترجمة: لطيف فرج )القاهرة: دار العالم الثالالدولة املستوردة: تغريب النظام السياس يانظر مثال

   ، مرجع سابق. الثقافة واإلمبريالية إدوارد سعيد،(، 1996
 مرجع سابق.  عودة املسألة الشرقية: تحولت السياسة والدولة في الشرق األوسط،عقيل سعيد محفوض،  27
مرجع سابق. وقد كتب حاييم  الشرق األوسط؟ الخرائط املتوازية: كيف ُرِسَمت الحدوُد فيعقيل سعيد محفوض،  28

، وهو غير مهتم بفلسطين، 
ً
 وصادق جدا

ً
: "إنه أول قومي عربي حقيقي أجتمع به، وإنه ذكي جدا

ً
وايزمن عن األمير فيصل قائال

". ورد في: 
ً
 دة الشرق سالم ما بعده سالم: ول ديفيد فرومكين، وينظر نظرة احتقار إلى عرب فلسطين بل إنه ال يعتبرهم عربا

  .361ص  (،1992يس، ، ترجمة: أسعد إلياس )بيروت: دار الر 1922-1914األوسط الحديث، 
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ق في املشروع الذي طرحه الرئيس اإلسرائيلي األسب
 
؟ ويمكن ملن شاء أن ُيدق

ً
ق شمعون بيريز لهما تقريبا

الذي كان في جانب منه عبارة عن "إعادة إنتاج" ملقترحات التعاون  بعنوان "الشرق األوسط الجديد"

  .29واالستثمار التي سبق أن طرحها اإلسرائيليون في بدايات القرن املاض ي

، التغيير في النمط أكثر منه في العمق 
ً
 والجوهر، والال يبدو أن املنظور اإلسرائيلي يتغير كثيرا

 أو أشباه دول في 
ً
د دوال يزال يؤثر في السياسات والبنى االجتماعية والثقافية غيرها، ويعزز أو يعض 

 للمنظور اإلسرائيلي 
ً
 كبيرا

ً
يها، فاإلقليم، ويواجه أخرى. وعندما تقرأ في السياسات اإلقليمية تجد تأثيرا

 وهو ما تتناوله الفقرة اآلتية.

  

                                                           
 (. 1994، 1، ترجمة: محمد حلمي عبد الحافظ )عمان: األهلية للنشر والتوزيع، ط الشرق األوسط الجديدشمعون بيريز،  29
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ا
 ئيل"أثر "إسرا -سابعا

بمرور الوقت، تراجع موقع النكبة واملسألة الفلسطينية في الخطاب السياس ي والثقافي، خال 

، عن قيام "إسرائيل" وتداعياته أاألسئلة استثناءات قليلة، وبعدما كانت 
ً
وتعبر عن كثر بداهة وعمقا

 ."تناقض تام" أو "تناقض محض" غير قابل للتسوية

التسوية السياسية، و"حل الدولتين"، و"الوطن البديل"، تحولت األسئلة والتقديرات إلى 

ثم إلى تغيير في األولويات تمثل بتنحية املسألة الفلسطينية والصراع مع  ،لخ، إو"عوائد السالم"

، إن أمكن، مقابل بروز أولويات طارئة أو 
ً
 إلغالق امللف نهائيا

ً
"إسرائيل" إلى درجة أدنى، تمهيدا

 مستجدة مثل: 

 إلى دعوة السعودية الجهاد األ 
ً
فغاني، واحتواء الثورة اإليرانية، وكسر هالل املقاومة، وصوال

 
ً
 إيرانيا

ً
ه خطرا إلقامة حلف "ناتو إسالمي"، يضم "إسرائيل" والواليات املتحدة، ملواجهة ما تعد 

ل فكرة املقاومة ضد "إسرائيل" ل  .لهيمنة والتمدد في املنطقةكن هدفه العميق هو ايتوسُّ

  –في جانب منه–مثل ذا يه
ً
ا  موضوعي 

ً
 ملا مع "إسرائيل"، وربما  توافقا

ً
 فائقا

ً
يمثُل استبطانا

ة  لقيادة اإلقليم في مرحلة ما بعد الحرب  تريده، وبخاص 
ً
 وأوربيا

ً
 وتركيا

ً
 وخليجيا

ً
أنها مرشحة أمريكيا

 .30السورية

 هامة، مثل: 
ً
 تعلمت نظُم الحكم في املنطقة من "إسرائيل" أمورا

 على مجاٍل ال عالقة لها به، وكيف يقوم نظام حكم على كيف  -
ً
يمكن أن تقوم الدولة قهرا

، وكيف تجعل من 
ً
دولة ال تشبهه وال يشبهها، ودولة على مجتمع ال تشبهه وال يشبهها أيضا

 إقامة مجتمع وهو 
ً
 تقريبا

ً
 مستحيال

ً
  .31ية وطنية أمرا

                                                           
د إسرائيُل العرب؟!"، مرجع سابق.  30 ِّ

َوح 
ُ
 عقيل سعيد محفوض، "قراءة النكبة: هل ت

لم تقم "إسرائيل" باحتالل األرض وإحالل السكان اليهود محل العرب فحسب، وإنما "شنت معركة على وعيهم وهويتهم  31

، وقامت وعمالءها بتنمية "هوية مشوهة" للفلسطينيين، من خالل نظام
ً
تعليمي وتربوي، وإشراك الوجهاء  القومية" أيضا

رار واملتعاونين في الحياة العامة. وهذا يفسر قدرتها على مواصلة الجماعة العربية في الداخل، وقدرة تلك الجماعة على االستم

وا في حيفا والجليل، بهويتها وخصوصيتها. انظر: عادل مناع، 
 
 ، مرجع سابق،1856-1948نكبة وبقاء: حكاية فلسطينيين ظل

 .399ص 
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 على الداخل، -
ً
اَما وَّ

َ
 للعقول  كيف تجعل الدولة من الخارج ق

ً
كا وكيف يكون املاُل مالِّ

ٍ كبير 
وللسياسات. وما تقوم به الدول وأو أشباه الدول في املنطقة حيال شعوبها يشبه إلى حد 

 ما تقوم به "إسرائيل" حيال الفلسطينيين.

محاولة إخفاء "الخطيئة األصلية"، بمراكمة "خطايا" و"جرائم" كثيرة، و"تزيف" و"تغييب"  -

"إسرائيل"، والصراع االجتماعي والسياس ي  للصراع اإلقليمي بالنسبة لـالسبب الرئيس 

 الداخلي بالنسبة لنظم الحكم املختلفة. 

السياسة، سواء أكان ذلك بصراعات ومنافسات إشغال الناس عن األمور األساسية في  -

ة، أم أنماط من السجال واالستقطاب الداخلي  جانبية، أم باحتياجات أساسية يومي 

بية، قبلية، جهوية، ، دينية، مذهواالجتماعي تحت عناوين مختلفة، عرقية، لغوية

  .لخإيديولوجية، إ

عد  الشعب أو البيئة الداخلية مصدَر تهديٍد رئيٍس، ومن ثم إعطاء األولوية لديناميات  -

 بالداخل، بما في ذلك أنماط الحكم والسياسات التسلطية.  الضبط والتحكم

وطنية، إال على ظاهر السلوك والخطاب، واحتواء أي ديناميات فعل  احتواء بروز شخصية -

 لنمط السياسات املتبعة، الداخلية والخارجية. 
ً
 سياس ي يمكن أن تمثل تهديدا

 في "منظور إسرائيلي" لإلقليم، 
ً
إنَّ فضاء السياسة واإلعالم والثقافة في اإلقليم غارق تقريبا

 وما يراهنون عليه، وقد بدأ يقدم الرواية أو التصور اإلسرائيلي"يتمثل" أكثر ما يريده اإلسرائيليون 

لحلول املشكالت واالزمات في اإلقليم، وإنَّ السالم مع "إسرائيل" )أي سالم؟( هو الخيار األنجع في 

  .لخ، إجعل املنطقة تتجاوز ما هي فيه أو عليه

َب الخطاُب السياس ي  والثقافي واإلعالمي "أصل  يَّ
َ
الصراع" مع "إسرائيل" وأحل وهكذا فقد غ

، مثل الصراعات أو 
ً
 أو افتراضيا

ً
 من الصراع في اإلقليم، سواء ما كان منها واقعيا

ً
محله أنماطا

صراع مع إيران، وقد يكون لهذا األخير بعض املبررات الواقعية أو العربية، وال-التجاذبات العربية

تدقيق فيه، لجهة السعي ملنحه مقام األولوية ال املفترضة، بنظر عدد من دول املنطقة، وهذا ما يجب

 لعدد من الدول أو السياسات العربية؟ 
ً
ٍ تمثل إيران تهديدا

 على الصراع مع "إسرائيل"، وإلى أي حد 
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ا
 هل حان وقت "إنهاء الصراع" مع "إسرائيل"؟ -ثامنا

في الحرب تعاني املنطقة العربية والشرق األوسط من ارتدادات قاسية وعنيفة ملا يحدث 

السورية، وفي الحروب واملواجهات والرهانات القائمة في اإلقليم والعالم، حيث تبدو "إسرائيل" 

 الذي تتفق الفواعل الدولية على أخذ أولوياته األمنية واالستراتيجية 
ً
الالعب الوحيد تقريبا

راع بين العرب وهذا ما يلقي بظالل ثقيلة على الصراع الرئيس في اإلقليم، أي الص ،32بالحسبان

 و"إسرائيل".

 الحرب السورية إلى اهتزاز أو اخ
ُ
ومثل ذلك  ،33تالل مدارك السياسة لدى السوريينأدت صدمة

)أو أقل( لدى العرب والترك والكرد والفرس في املشرق، وقد يكون حدث مثل ذلك لدى العرب في 

 املغرب العربي )شمال أفريقيا(. 

ر موحدين" في املوقف من "إسرائيل"، وأن العرب وقد أظهرت الحرب أن السوريين "غي

والفلسطينيين أنفسهم كذلك. وحماس نفسها كان موقفها ضد دمشق أكثر جذرية من موقفها ضد 

تل أبيب، وقد وضعت ثقلها وخبرات القتال لديها في الحرب السورية، وكانت و"إسرائيل" والواليات 

 املتحدة في خندق واحد في تلك الحرب. 

ى أن بعض النقاش في سورية، ولو أنه "غير صريح" أو "غير معلن" بالتمام، هو أن ال يخف

" أو "مقولة جامعة" تنبع من إرادة السوريين، وقد أظهروا 
ً
 ساميا

ً
الصراع مع "إسرائيل" لم يعد "هدفا

 حول األمر، كما سبقت اإلشارة، إنما هو 
ً
"ذريعة" للتمسك  –بنظر بعض الحانقين–انقساما

 بالسياسات التي كانت قبل الحرب، تلك التي أوصلت سورية إلى ما هي عليه اليوم.

وقد وجدت شريحة من السوريين أنَّ التعامَل مع "إسرائيل" "واجٌب"، وهو جزء من "متطلبات 

 مي ملعارضين للنظام السياس الحرب" ضد النظام السياس ي، واليزال جزٌء من السوريين ا
ً
ن جزءا

ة املنطقة سرائيلية في غير منطقة من سورية، رهانات ونظم تفاعل وتمويل وإمداد إ وبخاص 

                                                           
، دراسة )دمشق: التفكير في الجولن: املدارك النمطية، وإكراهات الحرب، واملقاومة املمكنة؟عقيل سعيد محفوض،  32

 (.2019مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 
  ، مرجع سابق.خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السورية، قراءة تفكيكيةعقيل سعيد محفوض،  33
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 ،35ما يعرف بـتنظيم "الخوذ البيضاء"وكان دوُر "إسرائيل" في "سحب" أو "إخالء" عناصر  .34الجنوبية

 
ً
ذا داللة على وهو ذراع متعدد األغراض في الحرب، إلى داخل فلسطين املحتلة ومنها إلى األردن، مؤشرا

.
ً
 وفجاجة وإجراما

ً
 حجم تورط "إسرائيل" والغرب في الحرب، ولو أن ثمة مؤشرات أخرى أكثر وضوحا

ولعلَّ االستجابة أو التقدير األكثر 

، هو أن تجد حساسية وخطورة، واألقل توق
ً
عا

 في مواقع مختلفة من سورية، من 
ً
أشخاصا

بينهم أعضاء في البيروقراطية اإلدارية للدولة 

راع  السورية، يطرحون أسئلة حول معنى الص 

مع "إسرائيل"، وأنَّ من الضروري "إنهاء حالة 

الحرب" معها، كجزء من تسوية إقليمية 

تتضمن: إعادة الجوالن، وحل الدولتين، 

  بذريعة أن الحرب "غير ممكنة" في ظل الظروف الراهنة. ،لخ، إأمن دولية وضمانات

 ليصل إلى نتائج 
ً
املشكلة في هذا الكالم أنه ينطلق من وقائع "تبدو صحيحة" نسبيا

، إذ إنَّ ما جرى في سورية لم يخرج عن رهانات 
ً
واستخالصات وأحكام "غير صحيحة" بالتمام تقريبا

األمنية واالستراتيجية، وأن الظروف الراهنة غير مواتية للدخول في عملية "إسرائيل" وأولوياتها 

"إنهاء الحرب"، فإن املفاوضات  تسوية، فإذا كان عدم القدرة على املواجهة هو سبب الدعوة لـ

 للمزيد من الضعف والتنازل من جهة سورية 
ً
والدخول في "سياسات التسوية" سوف تكون سببا

 .لقوة والهيمنة من جهة "إسرائيل"والعرب، واملزيد من ا

، واملوقف في هاكما أن ما جرى في سورية بسبب الحرب، وبحسبان دور "إسرائيل" وحلفائها في

الجوالن السوري املحتل، ومحاولة "إسرائيل" التدخل في سياسات الحل في سورية، يفترض أن يؤدي 

                                                           
الجبهة الجنوبية: هل تسعى ، مرجع سابق؛ وعقيل سعيد محفوض، التفكير في الجولنعقيل سعيد محفوض،  34

 (.2018، دراسة )دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، ؟1974إسرائيل لتعديل اتفاق الفصل 
: جانب من العالقة بين حول   35

ً
"، إسرائيل الخوذ البيضاء من سوريا؟كيف هربت ""إسرائيل" و"الخوذ البيضاء"، انظر مثال

بالعربية سبب CNN مدير "الخوذ البيضاء" يكشف لـو" ؛https://ar.rt.com/kjuw، 2018تموز/يوليو  22، روسيا اليوم

https://arabic.cnn.com/middle- ،2018تموز/يوليو  23، س ي ان ان عربية"، خروج املتطوعين عبر إسرائيل

jordan-israel-helmets-east/article/2018/07/23/white  

 

إذا كان عدم القدرة على املواجهة هو سبب 

الدعوة لـ "إنهاء الحرب"، فإن املفاوضات 

في "سياسات التسوية" سوف تكون  والدخول 

 للمزيد من الضعف والتنازل من جهة 
ا
سببا

سورية والعرب، واملزيد من القوة والهيمنة من 

 جهة "إسرائيل".

https://ar.rt.com/kjuw؛
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/07/23/white-helmets-israel-jordan
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/07/23/white-helmets-israel-jordan
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/07/23/white-helmets-israel-jordan
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 وجذري
ً
ة، ذلك أن لحظات الحرب عادة ما تدفع إلى تقديرات معاكسة لدى السوريين، تكون أكثر عمقا

 .
ً
 األمم والشعوب الحية للتعبير عن روح وطنية عالية نسبيا
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ا
 في بداهات الصراع -تاسعا

في املنطقة العربية والشرق األوسط مشروعات متواجهة: "إسرائيل"، تركيا، إيران، السعودية، 

عات املذكورة. تحاول املشروعات املذكورة وحتى اآلن ال يوجد مشروع آخر يمكنه أن يؤثر بقوة املشرو 

نها ال ، باألصالة أو الوكالة، ومن الواضح أن ثالثة منها تدور في الفلك األمريكي أو أعلى اإلقليمالهيمنة 

 تخرج عنه:

"محور محور مقاومة" أو ""إسرائيل" وتركيا والسعودية، وأما إيران فتحاول جاهدة إقامة 

املذكورة، محور "احتواء" و"تكييف" أكثر منه محور "إقدام" و"مبادأة"، لكنها موازنة" للمشاريع 

 تمسك به، وتحاول جعله يتمركز حول أجندتها ورهاناتها، وهذا أحد أهم عوائق بروز مشروع مقاومة

ى.  على ُمسم 
ً
 إقليمي، يكون اسما

هما: أمكن التعبير،  إذا ،الذريعة األولى اللتقاء مشروعين آخرين "املشروع اإليراني"يمثل 

املشروع "، اللذان "يمتفصالن" بدرجة أو أخرى مع "املشروع السعودي"و "املشروع اإلسرائيلي"

، وهذا األخير يركز بدوره على إدارة املنافسات والصراعات بين املشروعات املذكورة، ويحاول "التركي

 عليها جمعيها
ً
 !أن يواجه بعضها ببعض، منفتحا

، أو أنها قد  "إسرائيل"إنَّ هناك بين شعوب املنطقة وفواعل السياسة فيها من ال يرى في 
ً
تحديا

 بالفعل، لكن مواجهته 
ً
ليست ممكنة أو ليست أولوية؛ وتجد من يرى  –من هذا املنظور –تمثل تحديا

املستحيل. وأن أن "الحل" هو بقبول "إسرائيل" والتصالح معها، بحسبان أن التغلب عليها أمر يقارب 

كل مشاريع املقاومة أخفقت في تحقيق أي إنجاز جدي في مواجهة "إسرائيل"، مقارنة بحجم 

 من خطاب أو غطاء  التضحيات والفاقد املادي واملعنوي، بل إن العداء لـ
ً
"إسرائيل" أمس ى جزءا

  سياس ي وإعالمي لسياسات عملية قد تكون معاكسة له بالتمام.

 إسرائيل" أو "درس ما بعد النكبة" أو "درس النكبة املستمرة" هو: لعل أهم ما في "درس 

أنَّ "إسرائيل"، بكل عالقاتها ومدارك القوة لدى جيشها وسياسييها، ال تزال في ال وعيها  -

السياس ي مشروع "كيانية إقليمية" أو "إمبريالية فرعية"، ولن تقف عند "الدولة" الراهنة، 
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 كامل )أ
ً
و ناقص( األهلية في اإلقليم. ذلك أنَّ العالقة كانت عكسية وال عند قبولها عضوا

 . 36وسوف تبقى بين العرب و"إسرائيل". يقوى طرف بضعف اآلخر والعكس"

حد منهما األخر أنَّ أول انتصار يمكن أن يسجله أي خصم في أي مواجهة، هو أن يجعل الوا -

،  ،37"يغادر بديهياته"
ً
في ما يتعلق بطبيعة ما يتخاصمان من أجله، فال يعود يرى اآلخر خصما

ويغيب عنه أصل ما اختصما من 

صل 
َ
ر أ

ُّ
ك
َ
أجله، ثم َيعد  أي محاولة لَتذ

 من العداء أو التآمر 
ً
املوضوع، نوعا

أو املغامرة أو التهور، ثم أن يضع 

 من 
ً
نفسه في سياق يجعل منه جزءا

ة من كان خصمه قبل  ذلك، وهو ُعدَّ

 اآلن حليُفه، في مواجهة مزيفة!

، بل إنَّ  -
ً
ة إلى ش يء تقريبا أنَّ الدخول في التسوية مع "إسرائيل" لم يوصل شركاءها في التسوي 

عملية التسوية عززت دينامية إجهاد واختراق مركبة لصالح "إسرائيل" ونظام الهيمنة 

الفلسطينية، بفعل مشروعات العاملي، وأصبحت دول مثل مصر واألردن ومنظمة التحرير 

 التسوية، أكثر هشاشة وأقل قوة ومناعة، وفي ذلك مؤشرات كثيرة على مختلف الصعد.

 محددة من الترتيبات األمنية والضمانات  -
ً
"إسرائيل" ال تريد السالم بالتمام، وإنما تريد أنماطا

ظرة على سيرة واشتراطات الدخول في التسوية والتدخل في بنية املجتمع والدولة، وأن ن

وحتى آخر جوالت التفاوض  1991املفاوضات بين سورية و"إسرائيل" منذ مؤتمر مدريد عام 

، تعزز فكرة أنها تريد تجريد دول املنطقة من عوامل القوة ومن أي  2007في اسطنبول 

 إمكانية المتالك القوة في املستقبل. 

راع مما تدور حوله األسئلة ا - ملذكورة أو املطروحة أعاله، حول التأكيد على بداهات الص 

 
ً
 مكينا

ً
ا  عقدي 

ً
فلسطين، وأصحاب األرض، وهل يمكن التعايش مع مشروع تمثل الهيمنة جزءا

، وهل 
ً
ا منه، وهل أن في تجارب التسوية أي مؤشر فعلي للسالم املتوازن واملقبول اجتماعي 

ى قوية، أو اتجاه للتعاون يمكن أن تقبل "إسرائيل" بوجود دولة سورية أو أي دولة عربية أخر 

اإلقليمي بين العرب وأي من جيرانهم مثل تركيا وإيران، ما لم يكن في النمط واالتجاه الذي 

                                                           
 . 16(، ص1993)بيروت: دار النهار،  سالم عابر: نحو حل عربي لـ "املسألة اليهودية"جوزيف سماحة،  36
 . 13املرجع السابق، ص  37

"إسرائيل" ل تريد السالم بالتمام، وإنما تريد 

 محددة من الترت
ا
يبات األمنية أنماطا

والضمانات واشتراطات الدخول في التسوية 

 والتدخل في بنية املجتمع والدولة.
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 من 
ً
 من التخلي واالغتراب أو نمطا

ً
ترض ى عنه، وغيرها من أسئلة ال يمثل تجاهلها إال نمطا

 املدارك املزيفة لطبيعة الحياة والوجود والسياسة.

ر  - راع في املنطقة، وهل محاولة تدبُّ استجابة جدية لألسئلة املطروحة أعاله، حول أصل الص 

يمكن التعايش مع املشروع اإلسرائيلي، وهنا ال بد من التدقيق في األساس املكين للسياسات، 

وليس الخطاب الذي يجمل أو يحسن في صورة مشروعات التسوية )أين هي األن؟(، ويركز 

 م يجب الدخول في السلم.على أن الحرب مستحيلة ومن ث

بيكو -لم تتمكن القوى الوطنية في بدايات القرن العشرين من إسقاط اتفاقات سايكس -

، فيما تمكنت سورية وحلفاؤها اليوم من احتواء أو مقاومة مفاعيلهاووعد بلفور، أو احتواء 

على رهاناتِّ  –حتى اآلن–مشاريع إسقاطها، وإسقاط املنطقة معها، وفي هذا انتصار كبير 

تجديدِّ ما كان في املاض ي من إعادة إنتاج وإدراج املنطقة في نظم الهيمنة واالختراق. وصمود 

ة" إلجهاض أو 
َ
ت فوَّ

ُ
 إمساٍك بـ "الفرصة امل

ُ
سورية اليوم، هو في وجٍه رئيس من وجوهه، إعادة

 احتواء ما كان قبل مائة عام. 

ول العر  - بية وإيران، ومثل ذلك بين عدد من الدول ثمة منافسة أو صراع بين عدد من الد 

رة أو مشوهة، إذ إن إيران ال  العربية وتركيا، لكن الصراع مع إيران ال يزال ُيقدم بصورة ُمقع 

تستطيع وقد ال ترغب في هذا العداء كله، إنما وضع إيران محل  "إسرائيل" يمثل لعبة أو 

بٍث من جانب  استراتيجية مواجهة مزيفة في جانب كبير منها، وتكشف
ُ
عن ُحمٍق من جانب وخ

 أن إيران كانت حتى عام  ،38ق من يصدقها وخبث من يستثمر فيهاآخر، حم
ً
 1979علما

ة اململكة السعودية و  ملن يعاديها اليوم، وبخاص 
ً
وقبل ذلك الواليات  "إسرائيل"حليفة

 املتحدة، كما أنَّ عداءها الجذري مع الواليات املتحدة هو أمر ال يزال غي
ً
، بل مشكوكا ر يقيني 

 فيه بنظر كثير من املتلقين في املنطقة. 

 من  -
ً
ا  من دون حل  للمسألة الفلسطينية، وال تنويَر حقيقي 

ً
ا  أو مشرقي 

ً
ا  عربي 

ً
ا ال مشروَع نهضوي 

دون ذلك، املقتض ى املنطقي أنه ال نهضة وال تنوير من دون حل ملنطق )أو ال منطق( التحالف 

عمل "إسرائيل" على تشكيل املنطقة على شاكلتها، كذلك تحاول مع أمريكا! ومثلما ت

السعودية، وقد كشفت الحرب السورية أن موجة األسلمة الفائقة في املنطقة جاءت 

متوافقة مع اإليقاع األمريكي، متناسية فلسطين، حتى أن بعض التنظيمات اإلسالموية قالت 

                                                           
د إسرائيُل العرب؟!"، مرجع سابق. 38 ِّ

َوح 
ُ
 عقيل سعيد محفوض، "قراءة النكبة: هل ت
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في التطييف  "داعش"كما لو أنها تزاود على  بأولوية الجهاد في سورية على الجهاد في فلسطين!

 .39ع أمريكا واالنخراط في تحالفاتهاواملذهبة، وعلى السعودية في قابلية التفاهم م

وإدراجهم أو تعمل "إسرائيل" على "توحيد" العالم العربي  وجانب من العالم اإلسالمي   -

"حلف ناتو إسالمي"، وهو في سرديتها للمنطقة، وقد شرعت بمشروع إقليمي إلقامة إدماجهم 

على بهذا الخصوص مشروع توحيد مقلوب أو معكوس. ثمة التباس وسوء فهم جماعي  

مستوى املنطقة، استطاعت شبكات التدفقات الريعية وامليديا أن تروج له، لكنها حتى اآلن 

 ال تستطيع أن تموضع إنجازها في إطار مشروع قابل لالستمرار.

أمر فوق  اإلسرائيلي مكاسب، ولكنه بال مستقبل، ألن بداهة التاريخ هيقد يحقق املشروع  -

أنا في السابعة والخمسين، »: في حوار ،يقول الروائي اإلسرائيليطائفي. -ريعي وفوق مذهبي

. هذا يعني أنني أكبر من بلديوهذا في إسرائيل يعني أني لم أعد صغي
ً
هذا تعبير ذو داللة  .40«را

 بالنسبة ملستقبل أي مشروع كياني أو دولتي. 

 أمام خطيئة الخونة. وكل األضرار التي  -
ً
"لو راكمنا أخطاء املقاومين جميعها ملا كانت شيئا

هذا فيما يتصل  ،41من تلك التي كان ألحقها الخنوع" ألحقتها املمانعة بالعرب هي أقل

 –من حيث النتيجة واألثر–و أن تلك األخطاء كان لها بخطوط الصراع الكبرى، لكن ماذا ل

 في ميزان الصراع؟ هذا باب فيه كالم كثير.
ً
 مفعول الخيانة نفسه تقريبا

  

                                                           
 املرجع السابق.  39
لحياة األكثر حياتنا غارقة في التاريخ... إنه في كل مكان، ويخترق أنسجة ا»يقول الكاتب الروائي اإلسرائيلي عاموس عوز إن  40

إنهم ]اإلسرائيليون[ يستخدمون لحظات في تاريخ البالد لقياس الوقت: تزوجت  .حميمية ... ال يمكننا االبتعاد عن الحقائق

أو ولدت ابنتي في اليوم الذي أتى فيه السادات إلى إسرائيل  .[، كما يقولون 1967قبل حرب األيام الستة ]حزيران/يونيو 

"، [«. 1977]تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
كانون  13، موقع مدينةفي: "عاموس عوز، أو إلى مدى يمكن أن يكون اإلسرائيلي إسرائيليا

   /https://www.medinaportal.com/amosoz. 2019الثاني/يناير 
 .48، مرجع سابق، ص سالم عابرجوزيف سماحة،  41

https://www.medinaportal.com/amosoz/
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ا
 اإلشارات والتنبيهات -عاشرا

"إسرائيل" على البداهات التي يفترض أن  بعد عقود من النكبة، لم تتأسس معرفة العرب بـ -

  اتاملقاربيتأسس عليها الصراع معها، وهو "صراع وجود ال صراع حدود"، وال تزال 
ُ
ة امل

َ
ل ِّ
 
ضل

ل التبصر  ِّ
 
َعط

ُ
 موضوع قيام "إسرائيل" واستمرارها حتى اآلن.في ت

ن فلسطين، هل هي ثمة أسئلة يجب أال تغيب عن وعي السوريين والعرب وغيرهم: مل -

لإلسرائيليين، وملن الجوالن، وهل قامت "إسرائيل" بصورة طبيعية للفلسطينيين أم 

وشرعية، وهل يمكن أن يتعايش املشروعان العربي واإلسرائيلي، وأي "نقطة توازن" ممكنة 

 بينها؟

، كالم غريب بعض الش يء، لكنه واقعي وحقيقي!  ""إسرائيل -
ً
هي فكرة ومنظور أكثر منها واقعا

، وقد حدث الحظ كيف تم
ً
َل واقعا

ُّ
ك
َ
ش

َ
، إلى مشروع يحاول الت

ً
 "تخليُقها" من مجرد فكرة تقريبا

 .
ً
، لكنه حتى اليوم لم يصبح واقعيا

ً
 أن أصبح واقعا

يجعلها عامل  –تمتلكه من عناصر القوةرغم ما –شعور "إسرائيل" بأنها "غير آمنة"  -

عليه ذلك هو املنطقة  اضطراب وتأزم وحرب وعنف وفوض ى فيما حولها، وأول ما ينعكس

 .
ً
 واختراقا

ً
 وتغلغال

ً
، وفي كل الحاالت توترا

ً
 العربية وتركيا وإيران، عداء أو تحالفا

"الظروف"  "عقدها املؤسس"، املتمثل بـ تحتاج "إسرائيل" على الدوام إلى "إعادة تثبيت" لـ -

ليس ألنها كيان  و"القابلية" و"العدائية" التي أفضت إلى إقامتها، "إسرائيل" بحاجة لذلك،

غريب فحسب، وإنما ألنها تمثل "بؤرة تثبيت" و"قاعدة متقدمة" لنظام الهيمنة العاملي في 

 املنطقة. 

 لهم، وإنما في كونها أصبحت  -
ً
 وجوديا

ً
مشكلة العرب مع "إسرائيل"، ليس في أنها تمثل تحديا

! إذ إنَّ وجود عدد من نظم الحكم وشبكات الفعل السياس ي 
ً
حاجة وجودية أيضا

 من دونها، ولن 
ً
 واحدا

ً
واالقتصادي واملالي مرتبطة بها. نظام إقليمي ال يستطيع أن يبقى يوما

 عنها. يتحمل أن يقوم 
ً
 لها أو بديال

ً
 مناهضا

ً
 أو منواال

ً
 أحد بتهديدها، وال أن يمثل نموذجا

 هامة، مثل: كيف يمكن أن تقوم الدولة  -
ً
تعلمت نظُم الحكم في املنطقة من "إسرائيل" أمورا

 على مجاٍل ال عالقة لها به، وكيف يقوم نظام حكم على دولة ال تشبهه وال يشبهها، وكيف 
ً
قهرا

. وكيف يمكن إخفاء "الخطيئة تجعل من إقام
ً
 تقريبا

ً
 مستحيال

ً
ة مجتمع وهوية وطنية أمرا
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األصلية"، بمراكمة "خطايا" و"جرائم" كثيرة، و"وتزييف" و"تغييب" السبب الرئيس للصراع، 

 وإشغال الناس عن األمور األساسية في السياسة؟

ن العرب أظهرت الحرب أن السوريين غير موحدين في املوقف من "إسرائيل"، وأ -

والفلسطينيين أنفسهم كذلك. وحماس نفسها كان موقفها ضد دمشق أكثر جذرية من 

موقفها ضد تل أبيب، وقد وضعت ثقلها وخبرات القتال لديها في الحرب السورية، وكانت 

 و"إسرائيل" والواليات املتحدة في خندق واحد في تلك الحرب. 

لدى جيشها وسياسييها، ال تزال في ال وعيها إنَّ "إسرائيل"، بكل عالقاتها ومدارك القوة  -

السياس ي مشروع "كيانية إقليمية" أو "إمبريالية فرعية"، ولن تقف عند "الدولة" الراهنة، 

 كامل )أو ناقص( األهلية في اإلقليم. 
ً
 وال عند قبولها عضوا

، بل إن إنَّ الدخول في التسوية مع "إسرائيل" لم يوصل شركاءها في التسوية إلى ش يء تقري -
ً
با

عملية التسوية عززت دينامية إجهاد واختراق مركبة لصالح "إسرائيل" ونظام الهيمنة 

العاملي، وأصبحت دول مثل مصر واألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، بفعل مشروعات 

 التسوية، أكثر هشاشة وأقل قوة ومناعة.

اءت متوافقة مع اإليقاع كشفت الحرب السورية أن موجة األسلمة الفائقة في املنطقة ج -

األمريكي، متناسية فلسطين، حتى أن بعض التنظيمات اإلسالموية قالت بأولوية الجهاد في 

 سورية على الجهاد في فلسطين! 

يواجه خطاب املقاومة تحديات كثيرة، لعلَّ أهمها هو السمات "غير السورية" أو "غير  -

م السياس ي والثورة اإلسالمية في إيران، العربية" له، وتمركزه حول مفردات ومقوالت اإلسال 

بكل املخاوف من الرهانات والتدخالت اإليرانية في املنطقة، وسواء أكانت تلك املخاوف 

حقيقية وواقعية أم متخيلة أم ذرائعية، إال أنها تفعل فعلها في طبيعة االصطفافات في 

 املنطقة.

، إذ  -
ً
، إال أن ذلقد ال يكون إنهاء الصراع مع "إسرائيل" يسيرا

ً
ك إنَّ دونه صعوبات تجعله بعيدا

 
ً
 لالنكسار والضعف أمامها، وتجديدا

ً
ال يعني الدخول في تسوية ال يمكن أن تكون إال تكريسا

 ملعنى "الخطيئة األصلية" املتمثلة بإقامة "إسرائيل" على أرض فلسطين. 

باملوقف منها معنى أن قد تكون الفضيلة الوحيدة للنكبة، أننا بها نحدد أنفسنا، ويتحدد  -

 
ً
 أو لبنانيا

ً
 أو سوريا

ً
وبعد عقود من النكبة، تبدو األولوية اليوم للمقاومة،  ،لخ، إتكون عربيا

 .يطيح كل ش يء نملنع سيل الهزيمة الجارف من أ
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 خاتمة

كانت "إسرائيل" أحد األمور الكاشفة لطبيعة التحوالت في املنطقة العربية والشرق األوسط، 

"الربيع العربي"، وما كان يفترض به أن "يعيد العرب إلى التاريخ"، سكت عن أهم  بـ ما كان يعرف

، إذ أفصحت 
ً
مفردات وقضايا العرب، وهي املوقف من "إسرائيل" والغرب، ثم إنه لم يسكت طويال

نظم الحكم املتولدة عنه عن رهان متبادل بينها وبين الغرب، وإلى حد ما بينها وبين "إسرائيل"، على 

البقاء في السلطة، ما أثار تقديرات بأن كل ما جرى أو أكثره، كان بتوافق موضوعي مع الغرب 

 و"إسرائيل"، أو أنه تم االستيالء عليه واالستثمار فيه من قبلهما.

" في هذا الباب، أي الكشف عن طبيعة ما جرى، 
ً
والواقع أن الحدث السوري كان "فيصال

ة لجهة دع"إسرائيل"  وكيف أنَّ لـ  في مسارات األمور، وبخاص 
ً
 نسبيا

ً
 كبيرا

ً
م والواليات املتحدة دورا

. وهذا يعني أن الحدث في املنطقة العربية، التدخل فيه والهيمنة عليه أو التحكم في مساراتهالحراك و 

 الحرب السورية، كان 
ً
 من "إعادة تجديد للنكبة"، أي إعادة تأكيد  –في جانب منه–تحديدا

ً
نوعا

، لكن في سياق تأكيد استمرار "إسرائيل" عزيز للحظة والظرف اللذين أفضيا إلى إقامة "إسرائيل"وت

 و"تمكينها".

ليست الخيارات املناهضة للمشروع اإلسرائيلي يسيرة أو هينة، وكل خطاب على هذا الصعيد 

وعربية غير سورية إجهاد وانكسار يشتكي من فقدان املثال واملنوال الحاضر والحيوي، في لحظة 

ة أن السوريين منقسمون أو أنهم لم يتوافقوا بعد على طبيعة ما جرى في بلدهم،  مسبوقة، وبخاص 

 .42وعلى سبل الخروج من الحرب، وعلى تحديد من هو الصديق ومن هو العدو

السمات غير  –كما سبقت اإلشارة–ويواجه خطاب املقاومة تحديات كثيرة، لعل أهمها هو 

السورية أو غير العربية له، وتمركزه حول مفردات ومقوالت اإلسالم السياس ي والثورة اإلسالمية في 

 "التدخالت"و "الرهانات"إيران، بكل املخاوف لدى العرب وشريحة قد تكون كبيرة من السوريين من 

اإليرانية في املنطقة، وسواء أكانت تلك املخاوف حقيقية وواقعية أم متخيلة أم ذرائعية، إال أنها تفعل 

فعلها في طبيعة االصطفافات في املنطقة، وتصب في مصلحة "إسرائيل". وحتى ال يمثل ذلك أحد 

                                                           
، دراسة )دمشق: مركز دمشق لألبحاث دروس الحرب: أولويات األمن الوطني في سوريةعقيل سعيد محفوض،  42

 (.2016والدراسات، 
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وبينهم وبين تركيا، من عوامل تجديد وتأكيد وإعادة إنتاج النكبة، ال بد من الحوار بين العرب وإيران، 

 أجل إزالة ما أمكن من عوامل التنافر والتضاد، األمر الذي يجعل املوقف تجاه "إسرائيل" أكثر قوة.

، إال أن 
ً
، بل إن دونه صعوبات تجعله بعيدا

ً
قد ال يكون "إنهاء الصراع" مع "إسرائيل" يسيرا

 
ً
 ذلك ال يعني الدخول في تسوية ال يمكن أن تكون إال تكريسا

ً
لالنكسار والضعف أمامها، وتجديدا

 ملعنى "الخطيئة األصلية" املتمثلة بإقامة "إسرائيل" على أرض فلسطين. 

 بعض الش يء!  ومن ثم فإن األولوية اليوم هي لـ
ً
"تجديد روح األمة"، قد يكون التعبير غريبا

اعل غير عربية أو ومراجعة تجربة املقاومة، وتفكيك أو احتواء ذرائع أو رهانات تمركزها حول فو 

فواعل دينية قد تنحرف بها عن مسارها ومقاصدها وغاياتها األصلية، والتمسك ببداهات الصراع مع 

 "إسرائيل" والغرب.

وقد تكون املواجهة الشاملة مع "إسرائيل" مستحيلة في الظرف اإلقليمي والدولي الراهن، لكن 

، وقد تكون الفضيلة 
ً
الوحيدة للنكبة، أننا بها نحدد أنفسنا، االستسالم الشامل مستحيل أيضا

 
ً
 أو لبنانيا

ً
 أو سوريا

ً
تبدو  ،43، وبعد عقود من النكبةلخ، إويتحدد باملوقف منها معنى أن تكون عربيا

 .يطيح كل ش يء نملنع سيل الهزيمة الجارف من أاألولوية اليوم للمقاومة، 

  

                                                           
د إسرائيُل العرب؟!"، مرجع سابق. 43 ِّ

َوح 
ُ
 عقيل سعيد محفوض، "قراءة النكبة: هل ت
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 .2017، 1 ط ،بيروت: دار الفارابي .تفكيكية

وا في حيفا والجليل، . مناع، عادل .19
 
بيروت:  .1856-1948نكبة وبقاء: حكاية فلسطينيين ظل

 .2016مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

أنطون سعادة والصهيونية: قراءة في الخطة الصهيونية والخطة القومية  .مهنا، توفيق .20

 .2014بيروت: دار الفرات،  .املعاكسة

 .دور السلطان عبد الحميد في تسهيل السيطرة الصهيونية على فلسطين .نصيرات، فدوى  .21

 .2014، 1 ط ،لعربيةبيروت: مركز دراسات الوحدة ا

ترجمة:  .ثنوقراطية: سياسات األرض والهوية في إسرائيل/فلسطيناأل .يفتاحئيل، أورن .22

عمان: األهلية للنشر والتوزيع، رام هللا: املركز الفلسطيني للدراسات  .سالفة حجاوي 

 .2012اإلسرائيلية، 

 الدراسات

دراسة حالة في علم  .الثانياإليديولوجية الصهيونية: القسم املسيري، عبد الوهاب.  .1

الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم املعرفة،  .اجتماع املعرفة

 .1981، كانون الثاني/يناير 61دد الع

-دولتان أم دولة واحدة؟ نظرة ثانية إلى املأزق اإلسرائيلي .وآخرونإدوارد  ،جيرجيان .2

بيروت: مركز كارنيغي للشرق األوسط، ومعهد بيكر لدراسات  .دراسة ،الفلسطيني

 .2019السياسات العامة في جامعة رايس، شباط/فبراير 

. دراسة، إعادة التفكير في الدولة: قراءة في ضوء األزمة السورية .محفوض، عقيل سعيد .3

   .2019دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 
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، املدارك النمطية، وإكراهات الحرب، واملقاومة املمكنة؟ التفكير في الجولن: ........... .4

 .2019دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، . دراسة

 .دراسة ،؟1974الجنوبية: هل تسعى إسرائيل لتعديل اتفاق الفصل  الجبهة ........... .5

 .2018دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 الدوحة: املركز العربي لألبحاث ودراسة .، دراسةتفكيكيةالحدث السوري: مقاربة  ........... .6

 .2012السياسات، 

كز دمشق: مر  .، دراسةالخرائط املتوازية: كيف ُرِسَمت الحدوُد في الشرق األوسط؟ ........... .7

 .2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

دمشق: مركز دمشق . دراسة ،في سورية من الوطنيدروس الحرب: أولويات األ  ........... .8

 .2016لألبحاث والدراسات، 

 .دراسة ،عودة املسألة الشرقية: تحولت السياسة والدولة في الشرق األوسط ........... .9

 .2018دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 الدوريات

مجلة الدراسات "ملاذا اإلصرار على االعتراف بإسرائيل دولة يهودية؟"،  .قاسم، أنيس فوزي .1

 .2011، ربيع 86، العدد الفلسطينية

فلسطين: توقعات للمستقبل"، /"الديموغرافيا والصراعات في إسرائيل .كرباج، يوسف .2

 .2014، ربيع 8 ، العدد2، املجلد عمران للعلوم الجتماعية واإلنسانية

اقع اإللكترونية  املو

1. "" 
ً
. 2017آب/أغسطس  7، 48 موقع عرببين املؤرخين اإلسرائيليين"،  نكبة وبقاء" يثير جدال

http://bit.ly/32D3dLr  

كانون  5، الشرق األوسط% من عرب إسرائيل "فخورون بأنهم إسرائيليون""، 51" .2

 http://bit.ly/32AZaPH .2018األول/ديسمبر 

3.  ،"
ً
كانون  13، مدينة موقع"عاموس عوز، أو إلى مدى يمكن أن يكون اإلسرائيلي إسرائيليا

   /https://www.medinaportal.com/amosoz. 2019الثاني/يناير 

، 2018تموز/يوليو  22، روسيا اليوم"كيف هربت إسرائيل الخوذ البيضاء من سوريا؟"،  .4

https://ar.rt.com/kjuw. 

http://bit.ly/32D3dLr
http://bit.ly/32AZaPH
https://www.medinaportal.com/amosoz/
https://ar.rt.com/kjuw


   

 َدْرُس "إ
َ
اِئيل": في ط َراِع، وَه بيعسَر ِ

 لـل حِة الص 
ُ
 الَوقت

َ
"ِإنَهاِئِه"؟ ان  39 

 

س ي  بالعربية سبب خروج املتطوعين عبر إسرائيل"، CNN "مدير "الخوذ البيضاء" يكشف لـ .5

https://arabic.cnn.com/middle- .2018تموز/يوليو  23، ان ان عربية

jordan-israel-helmets-east/article/2018/07/23/white  

 أيلول/سبتمبر 19، مجلة اآلداب"أرض بال شعب: جدلية اليهودي والعبري"،  .دعنا، سيف .6

2018. http://bit.ly/2OEX0sd 

 11، األخبار"التمييز بين اليهودية والصهيونية في فكر أنطون سعادة"،  .سعادة، صفية .7

 akhbar.com/Opinion/238912-https://al. 2017كتوبر أتشرين األول/

د إسرائيُل العرب؟!" .محفوض، عقيل سعيد .8 ِّ
وح 

ُ
مركز دمشق لألبحاث ، "قراءة النكبة: هل ت

 /krr62O2http://bit.ly. 2017أيار/مايو 15 ، والدراسات

 اللغة اإلنكليزيةب

- Messner, J. J. et al. “Failed States Index 2014”, The Fund for Peace, 2014. 

https://fundforpeace.org/2014/06/24/failed-states-index-2014-the-book/ 

  

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/07/23/white-helmets-israel-jordan
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/07/23/white-helmets-israel-jordan
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/07/23/white-helmets-israel-jordan
http://bit.ly/2OEX0sd
https://al-akhbar.com/Opinion/238912
http://bit.ly/2O62krr
https://fundforpeace.org/2014/06/24/failed-states-index-2014-the-book/
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 عقيل سعيد محفوض

o ستاذ جامعيكاتب وأ . 

o اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد تتركز. 

o  عدد من املنابر اإلعالمية والسياسية والبحثية.يكتب تحليالت ومقاالت رأي في 

o صدر له: 

o كتب 

 أبو جدليات املجتمع والدولة في تركيا: املؤسسة العسكرية والسياسة العامة( ،

 (.2008ستراتيجية، ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اال 

 اقع الراهن واحتمالت املستقبل ، )بيروت: مركز دراسات سورية وتركيا: الو

 (. 2009الوحدة العربية، 

  بيروت: املركز العربي لتغييرا –السياسة الخارجية التركية: الستمرارية( ،

 (.2012لألبحاث ودراسة السياسات، 

  املركز العربي لألبحاث  املسألة الكردية؟تركيا واألكراد: كيف تتعامل تركيا مع(

 (. 2012ودراسة السياسات، 

 كز ، )أبو ظبي: مر تركيا والغرب: "املفاضلة" بين التحاد األوربي والوليات املتحدة

 (.2013اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 الدوحة، )األكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية :

 (.2013املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث  خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السورية(

 (.2017؛ بيروت: دار الفارابي، 2017والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث  كورد نامه: في أسئلة السياسة والحداثة لدى الكرد(

 (.2018يروت: دار الفرقد، ؛ ب2018والدراسات، 
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o  :مخطوط  

 مخطوط تحت األمن في عصر الحداثة الفائقة: املفاهيم، األبعاد، التحولت( ،

 النشر(.

  في  "دولة ما بعد االستعمارنشوء "الدولة الوطنية" أو "حول : ليفياثان املشرق

 ، )مخطوط(.سورية، مقاربات تفسيرية

 

o دراسات وأبحاث 

  املركز العربي لألبحاث ودراسة  تحول" أم "رهان تاريخي"؟سورية وتركيا: "نقطة(

 (. )إلكتروني(.2012السياسات، 

 "املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الحدث السوري: مقاربة "تفكيكية( ،

 (. )إلكتروني(.2012

 دمشق: مركز  الخرائط املتوازية: كيف رسمت الحدود في الشرق األوسط؟(

 (.2016اسات، دمشق لألبحاث والدر 

 دمشق: مركز دروس الحرب: أولويات األمن الوطني في سورية، مقاربة إطارية( ،

 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز في تحديات وتحولت املسألة الكردية في سورية: صدوع الجزيرة( ،

 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

 ط: مؤسسة مؤمنون بال حدود لألبحاث ، )الربامفهوم األمن: مقاربة معرفية إطارية

 (. 2016والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث مراكز التفكير: املحددات، الكيفيات، التحديات( ،

 (.2017والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق القنفذ والثعلب: الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية( ،

 (.2017لألبحاث والدراسات، 

  الرباط: األسس الثقافية لعنف الجماعات التكفيريةالعنف املقدس: في( ،

 (.2017مؤسسة مؤمنون بال حدود لألبحاث والدراسات، 
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 دمشق: مركز دمشق ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة األزمة السورية( ،

 (.2017لألبحاث والدراسات، 

 الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية ! ز دمشق )دمشق: مرك، حيث يسقط الظل 

 (.2018لألبحاث والدراسات، 

  ،دمشق: عودة املسألة الشرقية تحولت السياسة والدولة في الشرق األوسط(

 (.2018مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،ة؟
َ
ِجندة ُممِكن

َ
واَجَهة والحوار، أي أ

ُ
رد: بين امل

ُ
ة والك مشق د)دمشق: مركز ُسوري 

 (.2018لألبحاث والدراسات، 

  دمشق: ؟،1974بية: هل تسعى إسرائيل لتعديل اتفاق الفصل الجبهة الجنو(

 (.2018مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 ،دمشق:  رايات بيضاء: حول سياسة املصالحات والتسويات في األزمة السورية(

 (.2018مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،"ة  مشروِع "قوات سوريا الديمقراطي 
ُ
رد: صورة

ُ
، ولدتها وموتها!استالُب الك

 (.2018)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،دمشق: مركز دمشق إعادة التفكير في الدولة: قراءة في ضوء األزمة السورية(

 (.2019لألبحاث والدراسات، 

 ة، وإكراهات الحرب، واملقاومة املمكنة؟ ، التفكير في الَجْولن: املدارك النمطيَّ

 (.2019لألبحاث والدراسات، )دمشق: مركز دمشق 

 ورية اطرة في الحرب السُّ
َ
خ
ُ
مل والَجهالة وامل

َ
قة واأل

 
)دمشق: ، اإِليالة والِعَيالة: الث

 (.2019مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،ة  ِنيتشه: في معنى "ما بعد الحرب" في ُسوريَّ
ُ
ات )دمشق: مركز دمشق لألبحاث ربَّ

 (.2019والدراسات، 

 رق الفرات بين الكرد والوليات املتحدة وتركيا، أي استجابة رهان مهاباد! ش

 (.2019)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، ، ممكنة؟

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث ، قراءة الحرب: في أفق التفكير واتجاهات الفعل(

 (.2019والدراسات، 
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o :أوراق بحثية في مؤتمرات أو كتب جماعية 

  َر في  تواصل أم تأزيم؟"العرب في تركيا": محور شِّ
ُ
بحث في مؤتمر العرب وتركيا ن

 (. 2012كتاب جماعي )

 (.2013بحث في كتاب جماعي، ) سياسات إدارة األزمة السورية: "اإلدارة باألزمة"؟ 

  عام على الحرب العاملية األولى: من "املسألة الشرقية"  100الشرق األوسط بعد

 22- 19مؤتمر بيروت ) بيكو جديد؟-سايكسإلى "الدولة الفاشلة"، هل هناك 

 (.2015شباط/فبراير، 

  من املظلومية إلى الفعل: تحديات فواعل املقاومة في عالم ما بعد األحدية

في عالم ما بعد األحادية الغربية: تحديات املرحلة  ، في مؤتمر: )غرب آسياالغربية

 (.2017أيلول/سبتمبر  7االنتقالية، بيروت، 

 املؤتمر الدولي األول راهية: الظاهرة الدينية، الحرب، التوحشفي ثقافة الك( ،

 (.2017أيلول/سبتمبر  13-12لحوار األديان، بيروت، 

  ،العبور إلى الهوية: في الستجابة املمكنة لتحديات ما بعد الحرب في سورية

 21-20)مؤتمر الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية، دمشق، 

 (.2018نون الثاني/يناير كا

  ،إعادة التفكير بالدولة في حالت ما بعد الحرب: قراءة في ضوء األزمة السورية

 (. 2018كانون األول/ديسمبر  17-16)املؤتمر الثقافي السوري، دمشق، 
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