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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

الق ّوة في العالقات الدولية حالة طبيعية – الواليات المتحدة �أنموذج ًا
ي �ق��ارب ال �ك��ات��ب رض ��ا ح ��رب م��وض��وع ال �ق � ّوة في
العالقات الدولية ،فيرى أنها البعد األس��اس الذي
يحكم حركة األم��م سلما ً أو ح��رب�اً .وبالتالي فإن
الحق متو ّق ٌف على مقدار الق ّوة الذي أ ّكدته األحداث
الدولية كافة .لقد أشار بريجنسكي إلى أن النزوح
إل��ى ال �ق � ّوة ص�ف��ة م��وروث��ة ف��ي ال�ج�ن��س البشري،
وبالتالي فهي قاعدة ثابتة في التعاون الدولي.
إن شكل النظام الدولي ومضمونه ال��ذي سبق أن
شهده العالم سواء النظام األحادي القائم أو الثنائي
السابق أو المتعدّد اآلتي هو نظام ينسجم مع حقائق
القوة وتوزيعها كما يقول محمد حسنين هيكل.
بعد نشر الجزء األول هنا الجزء الثاني واألخير.

رضا حرب

لماذا الواليات المتحدة
القوة العظمى الوحيدة؟

قسم االستراتيجيون «القوة» الى خمس فئات/مستويات:
قوة عظمى وقوة كبرى وقوة اقليمية وقوة وسطى وقوة صغرى
وق��درات كل دولة تضعها في الفئة المالئمة .في مرحلة ما بعد
الحرب الباردة باتت الواليات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في
العالم ،وفي العقد االول من القرن الواحد والعشرين استفادت من
قدراتها ومن عدم وجود خصم من الفئة نفسها فبات نفوذها في
كل بقعة من المناطق الحيوية في العالم.
تعريف القوة العظمى :وفقا ً لتعريف ويليام فوكس للقوة
العظمى «ق��وة كبرى إضافة الى القدرات الكبرى على تحريك
ال��ق��وة» ،ووف��ق�ا ً لتعريف أليس ميلر ليمان (عملت محللة في
المخابرات المركزية السي آي ايه من  1974لغاية  )1990للقوة
عظمى «الدولة التي تملك القدرات لفرض هيمنها ونفوذها في أي
بقعة في العالم ،وأحياناً ،في أكثر من منطقة من العالم في وقت
واحد ،وهكذا قد تحقق الهيمنة العالمية» .بالعموم ،القوة العظمى
هي الدولة المهيمنة في العالقات الدولية وتمتاز على غيرها
بقدرتها على ممارسة النفوذ أو إبراز قوتها على نطاق عالمي،
الهيمنة على الشؤون العالمية.
تعتبر الواليات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم ولكن
الـ»وحيدة» هذه تتراجع بسرعة أمام العودة الروسية والتقدم
الصيني .لتوضيح مفهوم القوة العظمىُ ،تقاس ق��وة الدولة
بحسب نفوذها والقدرة على فرض نفوذها على الصديق والخصم
واتساع مجالها الحيوي ،وهذا ال يمكن أن يتحقق إال بالقدرات
العسكرية واالستفادة من تراجع القوى األخرى – مألت الفراغ
الذي تركه تراجع بريطانيا في الخمسينات من القرن الماضي
واستفادت من سقوط العدو اإليديولوجي (االتحاد السوفياتي)
في العقد األخير من القرن الماضي ،فمألت الفراغ الذي تركه وراءه
في شرق أوروبا وسعت الى ملء الفراغ في وسط آسيا والقوقاز.
اليوم ،فقط الواليات المتحدة توفي بالشروط التي تفرضها
معايير القوة العظمى.
تملك الواليات المتحدة قدرات عسكرية هائلة واقتصادها في
أسوأ ظروفه يشكل  30في المئة من اقتصاد العالم ،وهذا يسمح

بتخصيص موازنة عالية ج��داً ،وليس هناك دول��ة في الوقت
الحاضر وفي المستقبل المنظور ق��ادرة على منافسة الواليات
المتحدة في مجال االنفاق .اإلنفاق األميركي السنوي يتجاوز 700
مليار دوالر (أكثر من  7أضعاف الصين) ،يساوي  40في المئة من
اإلنفاق العالمي وإنفاق دول الناتو (يشمل الواليات المتحدة)
يساوي  70في المئة من اإلنفاق العالمي.
عندما نستعرض القوة األميركية أو أي قوة عالمية أخرى يكون
االستعراضفيالمجاالتالخمسة:القدراتالعسكريةواالقتصادية
والتكنولوجية والسياسية والعسكرية .الواليات المتحدة تملك من
القوة والقدرة على توظيفها في المجاالت التالية:
حماية األمن القومي .لم تتعرض الواليات المتحدة لهجمات
على أراضيها سوى مرتين :االعتداء الياباني على بيرل هاربر في
الحرب العالمية الثانية وهجمات القاعدة على المركز التجاري
العالمي عام  .2001الهجوم األول كان سببا ً مباشرا ً لدخول
الحرب واحتالل اليابان ،والهجوم الثاني كان السبب ال ُمعلن
للحرب على اإلرهاب واحتالل أفغانستان.
التحكم بمصادر الطاقة .بعد الحرب األول��ى والثانية على
ال��ع��راق ،أصبحت دول الخليج محميات أميركية .وعملت
على السيطرة على مصادر الطاقة في وسط آسيا بعد احتالل
أفغانستان من خالل «شبكة التوزيع الشمالية  »NDNومشروع
«التهديدات العابرة للحدود الوطنية .»TNT
التوسع في المجال الحيوي :في ظل النظام العالمي اآلحادي
سقطت معظم المناطق الحيوية في المجال الحيوي األميركي.
استخدام القوة بجميع أشكالها للتوسع في مناطق نفوذها.
اليوم مناطق نفوذها أوسع من أي إمبراطورية سبقتها .وعملت
على إسقاط حكومات منتخبة ديمقراطيا ً واستبدالها بحكومات
استبدادية حليفة تخضع لنفوذها (أسقطت حكومة محمد مصدق
في إيران عام  1953من أجل حصة من النفط اإليراني).
ممارسة أنواع القوة :الواليات المتحدة ربما الدولة الوحيدة
اليوم القادرة على ممارسة القوة الصلبة والقوة الناعمة والقوة
الذكية.
سياسة الجزرة والعصا :تعود هذه السياسة إلى بدايات القرن
العشرين (تكلم بلطف واحمل عصا غليظة – الرئيس روزفلت)
وما زالت صالحة حتى يومنا هذا .إذا لم تنفع الجزرة فالعصا
جاهزة .حاولت استخدام هذه السياسة مع إيران ،لكنها اكتشفت
أن الشعب اإليراني ال تغريه الجزرة وال ترعبه العصا.
إقامة تحالفات مع دول تفرض نفوذها داخل تلك الدول ،دول
الناتو ودول الخليج ودول شرق أوروبا.
في بداية هذا الجزء ،عرفنا الواليات المتحدة بأنها القوة األقوى
في العالم ،فال ب ّد من اإلشارة إلى أن مفهوم األقوى في العالم ،ال
يعني بأيّ حال من األحول امتالك الحصانة المطلقة من التعرض
للهزيمة على يد قوة ال تملك نفس القدرات .حرب تموز  2006أقرب
مثال ،وهزيمة الواليات المتحدة في فيتنام خير مثال رغم الفارق
بين الخسائر .نمط الحروب وتوظيف القدرات المحدودة يمكن
أن تحدد مسار ونتائج الحرب – الحرب الالتماثلية التي خاضها
حزب الله في حرب تموز  2006قلبت موازين القوة.

القوة ستحدّد
مالمح النظام العالمي الجديد

مصطلح «نظام عالمي جديد »New World Order

بريجنسكي

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.
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جورج كينان

يشير الى فترة تاريخية محددة يشهد فيها العالم متغيرات
عميقة في توازن القوى يصبح النظام العالمي القائم (القديم)
غير صالح إلدارة شؤون العالم ،وأصبح من الضروري أن
يح ّل محله نظام عالمي جديد يتعاطى بواقعية مع توازن
القوى الناشئ .وبالرغم من التعريفات أو التفسيرات المختلفة
للمصطلح إال أن التعريف األبسط هو «دول عظمى تمتلك قدرات
عسكرية ضخمة تتعاون أو تتنافس على إدارة شؤون العالم».
فكما أن القوة فرضت النظام العالمي المتهاوي ،القوة ستفرض
النظام العالمي الجديد .االنتقال من النظام العالمي القديم الى
النظام العالمي الجديد يم ّر بمرحلة دقيقة وحساسة جدا ً يُطلق
عليها بـ «المرحلة االنتقالية» وهي المرحلة التي تتشكل فيه
مالمح النظام العالمي الجديد ،وهي مرحلة خطيرة حيث يشهد
العالم نزاعات مسلحة في مناطق حيوية يصعب على القوى
المحلية واإلقليمية احتواءها حتى تتفق القوى العظمى على
التعاون ،عندها فقط يظهر الى الوجود نظام عالمي جديد.
كان عامل القوة هو الذي يصنع النظام العالمي الجديد ،ومن
أبرزها النظام العالمي الذي شكل الخريطة القومية ألوروبا
بعد معاهدة وستفاليا التي نقلت الحروب من ح��روب بين
ملوك وأمراء ونبالء الى حروب بين الشعوب  -حروب قوميات
عابرة للحدود الوطنية وفقا ً لوصف «آر آر بالمر» .علما ً أن
المصطلح اس ُتخدم ألول مرة في نقاط وودرو ويلسون األربع
عشر والتي على أساسها تأسست عصبة األمم بعد الحرب
العالمية األولى – الحكومة العالمية  -لتكون «الحرب نهاية
لكل الحروب» .لم يدم النظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية
األول��ى ،ألنه لم يستند إلى القانون بل إلى القوة والمطامع
فشرع االحتالل تحت مسمى «االنتداب» .سقوطه كلف البشرية
أكثر من خمسين مليون قتيل .بعد الحرب العالمية الثانية
نشأ نظام عالمي جديد مستندا ً أيضا ً إلى القوة التي قسمت
العالم الى معسكرين ،معسكر يتزعمه االتحاد السوفياتي
ومعسكر تتزعمه ال��والي��ات المتحدة ،وصفه بريجنسكي
«كل من المتنافسين على امتداد العالم بث ندا ًء ايديولوجيا
مشربا ً بالتفاؤل التاريخي ...واستخدم كل من المتنافسين
اإليديولوجيا في إحكام قبضته على اتباعه ومريديه بطريقة
تعيد الى األذهان ذكرى زمن الحروب الدينية».
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جون سوليفان
شهد التاريخ للمرة األول��ى سقوط ق��وة عظمى وانهيار
امبراطوريتها بال حرب وسقط معها النظام العالمي .الحقيقة
أن سقوط االتحاد السوفياتي وتفتت المعسكر الشيوعي
بطريقة مهينة كان زلزاال ً دوليا ً بقوة  15على مقياس ريختر
خلف وراءه مساحة واس��ع��ة م��ن ال��ف��راغ وع��زز م��ن موقع
اإليديولوجيا الليبرالية المتطرفة ،فكان من الطبيعي أن
تتحرك الواليات المتحدة بما يتالءم مع مصالحها على قاعدة
أن العالقة طردية بين النفوذ األميركي من جهة واالستقرار
والديمقراطية من جهة ثانية .أتاحت هذه التحوالت المفاجئة
التي شهدها العالم في أواخ��ر القرن الماضي ،ال سيما عدم
التوازن في توزيع القوة وعدم وجود منافس ،فرصة تاريخية
أم��ام الواليات المتحدة لتأخذ موقعها األح��ادي والمنفرد،
وهذا ما عبرت عنه مادلين أولبرايت« :إنني الممثلة ألميركا
المقتنعة بأنها تتحمل مسؤوليات شمولية وبكونها أمة ال
غنى عنها» .لم تعد هناك قوة قادرة على مجاراتها في أي من
الميادين ،فلم تتردد في فرض نفسها كقوة عظمى وحيدة في
العالم وشرعت الحلول باستخدام القوة الصلبة لكل أزمات
العالم ،وفي العالقة مع ال��دول واألنظمة التي تراها تشكل
تهديدا ً لمصالحها ،فبات مذهب بوش العسكري «إما معنا وإما
علينا» المبدأ األساسي للعالقة مع الخصم ومع الصديق على
حد سواء .القوة المطلقة والمسؤولية المطلقة أصبحتا شأنا ً
أميركياً.
افتقاد ب��وش وفريقه من المحافظين الجدد للعقالنية
أعماهم عن رؤية االحتياجات الحقيقية للعراق وأفغانستان.
مشروع «مارشال» يراعي الثقافة اإلسالمية كان أجدى من
مشروع «الفوضى البناءة» .وسياسة المحاببة لألنظمة
االستبدادية واألنظمة التي تحكمها «الفاشية الدينية Theo-
 »fascismومعاداة محور المقاومة عمق من جذور الخالفات
بين دول المنطقة ،إثنيا ً ومذهبيا ً أدت الى إنتاج هذا اإلرهاب
اإلسالموي الذي بات يشكل تهديدا ً حقيقيا ً من المغرب العربي
الى مقاطعة زنجيانغ الصينية مرورا ً بالقوقاز ووسط آسيا.
آوباما لم يبتعد كثيرا ً عن استراتيجية بوش ،اللهم إال في
التكتيك .الفارق أن أوباما أدرك أن الواليات المتحدة تواجه
تحديات تفرضها متغيرات في توازن القوى :التقدم الصيني

والصعود الهندي والعودة الروسية وتماسك محور المقاومة،
إضافة الى تنامي قوة بريكس وتوسع منظمة شنغهاي.
ي��ع��زو البعض ت��راج��ع ال��والي��ات المتحدة ال��ى ضعف
حلفائها في المنطقة وأنها تدفع ثمن سياسة المحاببة
ألنظمة استبدادية ،ويعزو البعض اآلخ��ر السبب الى قوة
خصومها (محور المقاومة) وطرف ثالث يقول إن التحديات
الجديدة التي تفرض نفسها على الواليات المتحدة تدفعها
بنقل أولوياتها الى مناطق تح ّد من العودة الروسية وتحد
من التقدم الصيني الذي بات يشكل تهديدا ً حقيقيا ً لحلفائها
في جنوب شرق آسيا ويهدد الهيمنة اآلحادية على المحيط
الهادئ .كل المؤشرات تؤكد أن المحيط الهادئ حيث هناك
نزاعات حادة بين معظم الدول الكبرى والصاعدة على تخوم
المحيط :الصين واليابان والفيليبين وإندونيسيا والبرازيل
والواليات المتحدة وأستراليا والكوريتان .المحيط الهادئ لن
يبقى هادئاً.
هذا التراجع األميركي أنتج مساحة واسعة للتنافس على
مناطق النفوذ بين قوى إقليمية – السعودي وتركيا – على
قاعدة من يحكم القرار السني يحكم المنطقة .الفارق أن
السعودي يعرف حجمه ويعرف أن نفوذه مرتبط بالدعم
األميركي ،تداعى نفوذه على يد الحوثيين في اليمن بين ليلة
وضحاها ويدرك أيضا ً أن هذا التراجع له تداعيات كبيرة على
االستقرار الداخلي ،السعودي غير واهم .على الطرف اآلخر،
التركي يعيش حالة من «الوهم العثماني» وسقوط بشار األسد
ورقة الخالص له ولمشروعه .المثير في التطورات األخيرة أن
الطرفين يفتقدان الى القدرة على قراءة االستراتيجية األميركية
التي تقوم على التسليم بنفوذ إيران كمقدمة لحل نهائي ألزمة
الملف النووي رغم التعقيدات التي تبرز بين الحين واآلخر.
الصراعات الدولية تجري على خمسة محاور :الشرق
األوس��ط وشرق أوروب��ا ووسط آسيا وبحري جنوب وشرق
الصين والقوقاز .في القوقاز ما زال��ت النار تحت الرماد،
الصراع على مناطق النفوذ في وس��ط آسيا ب��دأ يشتد منذ
 2005وسيأخذ منحى التوترات العسكرية للضغط على
الصين وبالتحديد مقاطعة زنجيانغ انطالقا ً من وادي فرغانا
باالعتماد على الحركات اإلسالمية .الصراع في بحري شرق
وجنوب الصين يتعلق باحتياطات النفط ...لكن الصين
تسعى لتحقيق أهدافها من دون الدخول في صدامات عسكرية
مع القوى المنافسة ،أم��ا الصراع الروسي األميركي حول
أوكرانيا مرشح أن يتحول الى حرب باردة .الشرق األوسط
هي المنطقة الساخنة جدا ً وال يمكن التعاطي معها بمعزل عن
الصراعات في األقاليم األخرى .المنطقة الشرق أوسطية تمر
بمرحلة «إعادة تشكيل» تطاول الحدود الجغرافية والمكونات
االجتماعية ومناطق النفوذ والمجال الحيوي لكل دولة
وستكون القوة هي العامل البارز.
ما نشهده اليوم هو إعادة تشكيل نظام عالمي جديد ينهي
الهيمنة األميركية على القرار الدولي وعلى االعتماد على
صناعة الحروب ما يتيح مجموعة من الفرص أمام دول كبرى
كإيران والبرازيل والهند وقوى عظمى كروسيا والصين كي
تفرض نفسها كشريك في إدارة الشأن الدولي واإلقليمي .حتى
يأتي ذاك اليوم الذي تتفق فيه الدول العظمى والكبرى على
التعاون ستبقى النزاعات المسلحة هي المشهد األبرز.
*المركز الدولي للدراسات األمنية والجيوسياسية

القد�س والأق�صى بين الحقيقة التاريخية والأ�ساطير اليهودية
ي�ق�دّم ال�ك��ات��ب وج��دي ال�م�ص��ري عرضا ً
تاريخيا ً للزعم اليهودي القائل بأحقية
ب �ن��ي «إس��رائ��ي��ل» ف��ي أرض فلسطين،
مشيرا ً إلى المفاوضات التاريخية سواء
منها المتعلّق بالهيكل أو العائد إلى طبيعة
العبرانيين وموسى بالتحديد ،مستندا ً
ب��ذل��ك إل��ى آراء وأب �ح��اث اختصاصيين
ق � ّدم��وا ش �ه��ادات وأب �ح��اث �ا ً علمية تنفي
المزاعم اليهودية.
إن البحث الذي يقدمه الكاتب ،يساهم في
ه��ذه اآلون��ة في كشف حقيقة ما يجري
في المسجد األقصى ،حقيقة التقصير
ال�ع��رب��ي واإلس�لام��ي إزاء الخطر الذي
يهدّد أحد أهم المقدّسات .و«البناء» التزاما ً
منها بمتابعة نهج الصراع وخصوصا ً
منه الفكري – الثقافي تدعو األقالم كافة
إلى تزخيم الكتابة في هذا السياق ،منعا ً
من تمرير الثقافة الصهيونية التي جنّدت
فضائيات ووسائل إعالم خطيرة جداً.

وجدي المصري
ت��زداد في هذه اآلون��ة هجمة «ال إسرائيليين»،
سياسيين ومستوطنين ،على المسجد األقصى
في القدس وبالتالي على الفلسطينيين ،ما ينذر
بانتفاضة جديدة بدأت بوادرها تظهر للعيان ،ولن
تنفع تصريحات محمود عبّاس المتخاذلة بتنفيس
االحتقان واح��ت��واء الغضب .فلماذا ه��ذا اإلص��رار
على دخول األقصى؟ ولماذا ال يحترم من يعتبرون
أنفسهم متدينين ديانة اآلخرين وأماكن عبادتهم؟
للجواب على هذين السؤالين يجب أن نعود إلى
العهد القديم (التوراة) لكي نعرف ماذا تعني القدس
لبني « إسرائيل» ولماذا يستكينون ثم يعاودون
مهاجمتهم لألقصى.
معظم الدراسين الكتابيين الموضوعيين ،ومنهم
يهود ،يقرأون اليوم العهد القديم بعق ٍل منفتح بعيدا ً
من التفكير الديني النمطي المنغلق على األفكار
المتوارثة ،وال��ذي ال يسمح بمجرد التساؤل عن
بعض ما ال يستسيغه العقل .فالمتديّنون نوعان:
نوع متز ّمت ال يقبل بتجاوز حرفية الكالم ،وال يجيز
إمكان مناقشة الموروثات الكتابية أل ّن��ه يعتبرها
إلهية مقدسة غير قابلة للنقاش ،ونوع منفتح بدأ
حديثا ً باإلضاءة على هذه الموروثات باعتبارها
نتاج العقل البشري ،وبالتالي يعطون هذا العقل
إمكان مناقشتها في كل زم��ان ومكان .وللذين لم
يقرأوا العهد القديم نقول بأنّ كتبة العهد القديم الذين
بدأوا بتدوينه في القرن السادس قبل الميالد إبّان
وجودهم في بابل – العراق بفعل السبي الذي وقع
نصر ،كانوا قد اطلعوا على تراث
عليهم من نبوخذ ّ
شعوب بالد ما بين النهرين التي تركت عشرات آالف
الرقم الحجرية مخلد ًة فيها تراثها الفكري .فما كان
من هؤالء الكتبة وعلى رأسهم عزرا أن اقتبسوا من
أدبيات الشعوب التي سبقتهم فأدخلوا عليها القليل
من التحوير ونسبوا ما جاء فيها من أفعال خارقة
الى إله اعتبروه إلههم الخاص أسوة بشعوب تلك
األزمنة التي كانت لها آلهتها ،وجعلوا على لسان هذا

اإلله أقواال ً رددت صدى أقوال آلهة أساطير الشعوب
القديمة .وهي لو اكتفت بذلك لما كانت هناك مشكلة،
ألنّ المشكلة بدأت عندما فرض أتباع هذه الكتابات،
أي اليهود ،على العالم أجمع قدسية هذه الكتابات
وبالتالي عدم جواز مناقشتها .وعندما نتعمق بقراءة
هذه الكتابات ال بد لنا من أن ندرك بأ ّنها ،وكما يقول
الفيلسوف اليهودي اسبينوزا ،غير ملزمة لغير اليهود
أل ّنها لم تصدر عن إله الكون ،بل عن إله خاص ببني
إسرائيل الذين ال يزالون حتى يومنا هذا يعتبرون أنّ
هذا اإلله خاص بهم وأنهم شعبه الخاص بخالف
بقية الشعوب .قد يكون هذا الموقف مقبوال ً من الناس
السذج الذين كما قلنا يلتزمون الحرف وال يجرؤون
على ت��ج��اوزه .أم��ا ال��ي��وم ،وبعد أن ب��دأ اآلث��اري��ون
يكتشفون ما يختزنه باطن األرض من كنوز حضارات
األمم الغابرة ،لم يعد جائزا ً القبول بهذا المنطق ،ألنه
أصبحت بين أيدينا ترجمات ألساطير سبقت ما كتب
في العهد القديم بآالف السنين وهي قد تطرقت الى
موضوعات وردت في العهد القديم .فقصة آدم وحواء
 ،وطوفان نوح ،وقدرة يوسف على تفسير األحالم،
وقصة موسى وإلقائه في الماء ثم إنقاذه وصوال ً الى
أن يصبح رجالً مهماً ،كلّها لها ما يشابهها في أساطير
السومريين والكلدانيين والبابليين والكنعانيين ،لكن
الفرق أنّ األساطير األساسية ظلّت في خانة النتاج
األدبي ،أما األساطير المتأثرة بها فقد أسبغت عليها
هالة من القداسة واأللوهية لغاية في نفس يعقوب
إسرائيل تكشفت قديما ً بمحاولة قبائل كانت تمارس
القرصنة ،وقطع الطرق ،والمحاربة مع بعض الملوك
لقاء المال ،وتكشفت حديثا ً باستغالل الصهيونية
لما ورد في العهد القديم انطالقا ً من اعتبار ما جاء
فيه كالما ً إلهيا ً مقدسا ً للسيطرة من جديد على الجزء
الجنوبي من سورية أي فلسطين.
لقد ارتكزت الصهيونية في تحركها إلى ما جاء
في العهد القديم من أنّ الله =إلههم قد أعطاهم أرض
كنعان ،وأ ّنهم بعد استبعاد دام أربعمئة سنة في
مصر أخرجهم موسى وج��اء بهم الى األرض التي
تفيض لبنا ً وعسالً ،وقام يشوع بإدخالهم إليها بقوة
السالح م ّذمراً ،وقتل ،ونهب ،وخ ّرب ،بأمر من إلههه،
وسيطر على األرض وو ّزعها بين أسباط « إسرائيل»
الى أن طالب الشعب النبي صموئيل أن يمسح ملكا ً
عليهم أسوة بشعوب المنطقة التي كانت تفوقهم
حضارة ورقيا ً وعمرانا ً وقيما ً أخالقية واجتماعية
ودينية .لكن هذه األخبار الخيالية لم تعد قادرة
على فرض نفسها على أنها حقائق تاريخية .يقول
شلومو ساند في الصحفة  164من كتابه (اختراع
الشعب اليهودي) ما يلي :كذلك قام ه��ؤالء (كتبة
العهد القديم ) بالطريقة نفسها ،مستعينين بخيالهم
الخصب والمميز ،ب��إع��ادة نسخ وتدبيج قصص
وروايات معروفة عن خلق الكون والطوفان الفظيع،
ترحال اآلب��اء وص��راع يعقوب مع ال��م�لاك ،خروج
مصر وانشقاق البحر األحمر واحتالل أرض كنعان،
والتوقف العجيب للشمس في جبعون ،وفي هامش
رقم  115في الصفحة  176يقول:
« بدأت تظهر في عشرينيات وثالثينيات القرن
الماضي أص��وات تشكك في رواي��ة احبالل كنعان
منها على سبيل المثال ألبرخت ألت ،مارتين نوت،
جورج مندهول ،ونورمن غوتغالد واآلخرين أضافا
فرضيات سوسيوتاريخية جديدة حول كيفية ظهور
العبريين في المنطقة» .ومثل هذه الدراسات كانت
وما زالت تواجه بتهمة الالسامية التي سيكون لنا
دراسة حولها الحقاً.

وإذا ما تابعنا تاريخ بني « إسرائيل» كما هو
وارد في العهد القديم والذي لم يشر إليه أي مصدر
تاريخي آخر ،ال حول وجودهم في مصر او خروجهم
منها أو دخولهم أرض كنعان ،نصل الى التطورات
التي رافقت مسح داود ملكا ً على إسرائيل» وحروبه
مع أسباط « إسرائيل» األخرى والتي تفوق حروبه
مع الفلسطينيين ،وفي هذا السياق ال ب ّد من اإلضاءة
على بعض ما يعتبره البعض تاريخاً .داود لم
يسيطر على كامل أرض كنعان حتى وال على كامل
فلسطين هموئيل القدس ،والتي كانت تعرف أيضا ً
بيبّوس أل ّنها كانت مدينة اليبّوسيين لم تكن في
ذل��ك التاريخ مدينة مهمة ،وداود أق��ام في حصن
صهيون ال في القدس ،جاء في اإلصحاح الخامس
من سفر هموئيل الثاني ما يلي« :جاء جميع شيوخ
إسرائيل ال��ى الملك ال��ى حبرون فقطع الملك داود
معهم عهدا ً في حبرون أمام الرب ومسحوا داود ملكا ً
على إسرائيل ...وذهب الملك ورجاله الى أورشليم
الى اليبوسيين سكان األرض .وكلّموا دواد قائلين
ال تدخل الى هنا ما لم تنزع العميان والعرج .أي ال
يدخل داود الى هنا .وأخذ داود حصن صهيون .هي
مدينة داود ...وأقام داود في الحصن وسماه مدينة
داود» .وجاء في سفر الملوك األول اإلصحاح الثامن
ما يلي« :حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وك ّل
رؤوس األسباط رؤساء اآلباء من بني إسرائيل الى
الملك سليمان في أورشليم إلصعاد تابوت عهد
الرب من مدينة داود ،هي صهيون « .الملك داود لم
ّ
للرب ،أي هيكالً ،أي معبداً ،بل كان معبدهم
يبن بيتا ً ّ
خيمة االجتماع أل ّنهم حتى ذلك الوقت لم يكونوا قد
تأقلموا مع الحياة الحضارية للكنعانيين واستمروا
باإلقامة في الخيم حتى أنهم لم يستطيعوا لفقرهم
امتالك األحصنة للتنقل .الملك سليمان حسبما تفيدنا
األسطورة النرواتية طلب من احيرام ملك صور أن
يمده بخشب األرز والبنائين لكي يبني معبدا ً للرب،
فكان له ما أراد مسخرا ً لذلك عشرات ألوف الع ّمال،
ووضع تابوت العهد فيه ،وبحسب الرواية الترواتية
نصر ثم أعيد
د ّمر الهيكل للمرة األولى على يد نبوخذ ّ
بناؤه بعدما سمح قورش الفارسي لليهود بالعودة
من بابل الى أورشليم ثم د ّمر مرة ثانية وثالثة وكانت
األخيرة على يد الرومان .
وفكرة المعبد بمقاييسه التي ورد ذكرها في
التوراة ليس اختراعا ً يهودياً ،ألنّ ك ّل شعوب تلك
األزمنة عرفت المعابد ،وكثر من الدراسيين شبّهوا
هيكل سليمان ببعض هياكل الممالك الكنعانية
يقول ال��م��ؤرخ اليهودي أرن��ول��د تويني في كتابه
(ت��اري��خ البشرية) صفحة  3/2ما يلي :فوصف
الهيكل في القدس على النحو ما أعدّه سليمان وكما
وجده ح ّزقيا ً وحوز ّياً ،قد ينطبق في الغالب على
بيت أيل في المملكة الشمالية وعلى هياكل ملكوم
في عمون وشموش في موآب وريمون في دمشق»...
أما بخصوص تابوت العهد فيقول الكاتب ناجح
المعموري في كتابه (األص��ول المصربة لتابوت
العهد) بأنّ التابوت في الديانة المصريّة كان يشير
إلى الحياة ما بعد الموت .وإذا صحت مقولة وجود
العبريين في مصر فهذا يعني أ ّنهم تأثروا بعادات
الفراعنة وتقاليدهم خاصة أ ّنهم كانوا أصحاب
حضارة عريقة ،ووصل الحد بفرويد إلى القول بأنّ
موسى ،إن وجد فهو مصريّ وليس عبر ّيًا ،وهو أخذ
التوحيد عن أخناتون .ويقول المعموري في الصفحة
 59من كتابه ما يلي« :وصار تابوت العهد عالمة من
العالمات المقدّسة في الديانة الجديدة ،وهي عالمة

مرتحلة إليهم ،منقولة من الديانة الفرعونية.»...
لقد استعمل الصهانية العهد القديم جواز عبور
للسيطرة على فلسطين وللحصول على سمة
الدخول اإللهية م� ّرة جديدة ،ولم يكن ليتوفر لهم
ذلك لو لم يتالعبوا بالعواطف الدينية ،بخاصة لدى
المسيحيين ،فاستحصلوا بذلك على دعم معظم دول
العالم .يقول بن غوريون« :ثمة رباط غير منقطع
بين شعبنا واألرض مستمر طيلة هذه القرون بكامل
ق��وت��ه ،»...ويقول الكاتب أنتون الغ��اردي��اك« :إن
قيام إسرائيل ،بالنسبة لليهود ،معجزة معاصرة،
وتحقيق لوعد الله ،الذي طالما انتظروه ،وهو اآلن
هنا ،ويبقى العهد مع ابراهيم قائمًا إل��ى األب��د».
وي��ذك��ر كولن تشابمن ف��ي كتابه «أرض الميعاد
لمن؟» بأن الكثير من المسيحيين يدعمون االدعاءات
اليهودية ويورد قوال ً لقسيس بل كلينتون الشخصي
وه��و« :إذا أهملت إسرائيل لن يغفر لك الله أب�دًا
 ...فإن الله يشاء أن تبقى إسرائيل ،الوطن الكتابي
لشعب الله إلى أبد األب��د» .فهل تساءل هذا القس
وأمثاله بعد قوله ه��ذا عن موقع يسوع وإيمانه
المسيحي بالله الكوني الذي ال يمكن أن يميّز بين
خلقه فيصطفي بعضهم ويرذل اآلخرين؟
احتلت إس��رائ��ي��ل ال��ق��دس ع��ام  1967وسعت
مباشرة إلى استدعاء أفضل علماء اآلثار لكي يبحثوا
عن هيكل سليمان في محاولة لتثبيت وجودهم
الديني والسياسي في هذه المدينة وال��ذي يعود
إلى مملكة إسرائيل في القرن العاشر قبل الميالد،
وكانت النتيجة محبطة لمساعيهم على مدى عقود.
فالعالمة كاتلين كينيتون تقول بعد عمل مض ٍن وحفر
ودراسة موضوعية وتنقيب محدد عن هيكل سليمان
في أكثر من مكان من دون أن تجد أي أثر له« :حتى
إذا سمحت الظروف بالتنقيب تحت الحرم الشريف
وقبة الصخرة ،وال��ذي سيكون من نتيجة تخريب
مكان على غاية من الجمال والقداسة ،فإنّ من المؤكد
أنّ المنقبين لن يعثروا على شيء يذكر ،ألن أرضيات
الحرم الشريف تقوم فوق القاعدة الصخرية للتل
مباشرة» .فما كان من «إسرائيل» بعد هذا التصريح
إال أن منعت هذه العالمة من الدخول إلى األرض
المحتلة .إنّ محاولة التنقيب تحت المسجد األقصى
تهدف فقط إلى تدميره كخطوة ثابتة على طريق
تهويد القدس وال��ذي ال يتم بوجود معلم يدل على
ديانة أخرى وهكذا سيفعلون بكنيسة القيامة .كما
كتب االمؤرخ وعالم اآلثار توماس ل .تومسون في
كتابه الصادر عام  1999تحت عنوان «the bible
 »in historyما يلي« :لقد تم تقديم القرن العاشر
إلينا (ق.م ،).تقليديًا ،باعتباره العصر الذهبي لـ
«إسرائيل» القديمة وعاصمتها أورشاليم ،كما جرى
التحدث عن مملكة موحدة تحت قيادة شاوول فداود
سليمان ،بسطت سلطتها على مساحة جغرافية
واسعة امتدت من النيل إلى الفرات .وكل من هذه
ال��ت��ص��ورات ال مكان لها ف��ي ال��واق��ع ،عندما نأتي
لدراسة ووصف حقيقة ما جرى في الماضي ،أل ّنها
غير موجودة خارج السياق القصصي التوراتي .وما
نعرفه عن القصص التوراتي ال يشجعنا البتة على
ً
تاريخا.
التعامل معها باعتبارها
إننا ال نملك بيّنة على قيام مملكة موحدة ،وال على
عاصمة في أورشليم».
�وص��ل إل��ي��ه األرك��ي��ل��وج��ي��ون ال��ذي��ن لم
ه��ذا م��ا ت� ّ
تسيطر عليهم النزعة الدينية ووح��ده��م تمكنوا
من تقويم عقالني لك ّل ما كتب في العهد القديم.
الحركة الصهيونية انطلقت م��ن ك�لام افتراضي

تهويد المسجد األقصى
إللههم منحهم بموجبه أرض كنعان ومن ضمنها
طبعًا فلسطين ،وأتت أساطيرهم لتظهر أ ّنهم تمكنوا
بالفعل وبمساعدة إلههم من إقامة دولتهم وكانت
عاصمتها القدس ،وأ ّنهم أقاموا في القدس في أيام
سليمان هيكالً للرب وضعوا فيه تابوت العهد .من
هنا يطالبون العالم اليوم ،ليس فقط باالعتراف
بيهودية دول��ة «إس��رائ��ي��ل» ،بل بالقدس عاصمة
لها .وم��ا تحركهم المتك ّرر بالتعدي على األقصى
وص��وال ً إلى تدميره إال من قبيل فرض واق��ع جديد
يكون مدخالً لتهويد المدينة بعد تدمير المقدسات
المسيحيّة واإلسالميّة من دون الحاجة إليجاد حجر
واحد من هيكل سليمان .جاء في سفر الملوك األول
اإلصحاح الخامس ما يلي« :وأمر الملك (سليمان) أن
يقلعوا حجارة كبيرة حجارة كريمة لتأسيس البيت
حجارة مربعة فنحتها بناؤو حيرام والجبليون
وهيأوا األخشاب والحجارة لبناء البيت» ،وعلى
هذا الكالم لنا مالحظتان :األول��ى أن بني إسرائيل
حتى أيّام سليمان كانوا ال يزالون يسكنون الخيم وال
معرفة لديهم ببناء المساكن لذلك استنجد سليمان
بحيرام وب ّنائيه .والثانية هي تساؤل مشروع عن
اختفاء هذه األحجار الكريمة الكبيرة في الوقت الذي
ال تزال آثار حضارات أقدم من «اإلسرائيليين» ماثلة
للعيان في مصر وبالد الشام وبالد ما بين النهرين.
فلماذا وحدها أحجار الهيكل اختفت؟ هذا يؤكد ما
توصل إليه علماء اآلثار من أنه ال وجود لهذا الهيكل
بل هو مفهوم الهوتي مثله مثل تابوت العهد الذي لم
يكن له وجود أصالً إذ كيف ضاع ً
أيضا ولم يعد له
من أثر وهو من أقدس مقدسات اليهود؟ لقد سيطر
الفلسطينيون بحسب الرواية التوراتية على تابوت
العهد« :وك��ان تابوت الله في ب�لاد الفلسطينيين
سبعة أشهر» .حموئيل األول ،اإلصحاح السادس،
وبعد ذل��ك استعادة اإلسرائيليين وه��ذا يعني أنّ
أعداءهم الفلسطينيين حافظوا لهم على هذا التابوت،
فكيف يعقل أن ال يحافظوا هم عليه؟ ولماذا لم يقضي
إله بني إسرائيل على كل الفلسطينيين عندما كان هذا
التابوت في حوزتهم كما ورد في توراتهم بأنّ ك ّل من
ينظر إلى هذا التابوت يموت؟ فكيف يمكن أن يختفي
هذا التابوت الذي يمتلك مثل هذه القوة الخارقة؟
ما يجري اليوم في القدس من تع ٍّد على المسجد
األقصى هو حلقة من حلقات المؤامرة اليهودية على
بالدنا ،وليس العجب أن يستند اليهود إلى أساطير
التوراة لالستمرار باحتاللهم وتعدياتهم ،بل العجب
كلّه أوال ً من حكام العالم العربي الذين يدفعون

مليارات الدوالرات لتنفيذه اإلرهاب ،وتدمير حضارة
سورية وال يصدر عنهم أي موقف تنديد بما تقوم
به «إسرائيل» .وثانيًا موقف العالم المتفرج على
استمرار أبشع مؤامرة عرفتها اإلنسانية حتى اليوم
وكل ذلك باسم اإلله واسم الدين.
القدس مدينة كنعانية جذورها ضاربة في التاريخ
قبل بني إسرائيل بآالف السنين ،جاءت شعوب البحر
ومنهم الفلسطينيون وعاشوا فيها وفي محيطها من
أرض كنعان ،وأخذت األرض اسمها منهم فأصبحت
تلك المنطقة من أرض كنعان تعرف بفلسطين،
وكذلك في القرن الثالث عشر قبل المسيح ،واستمر
اسمها فلسطين حتى اليوم بالرغم من كل محاوالت
اليهود لمحو هذا االسم عن الخريطة الجيوسياسية
والحضارية .وإذا افترضنا أن األساطير التي حفل بها
العهد القديم تستند إلى حقائق تاريخيّة ،فهذا يعني
أنّ مملكة إسرائيل القديمة لم تع ّمر أكثر من مئتي
سنة وهي مملكة أقيمت بحد السيف أي باالحتالل،
فأيّ عقل يقبل أن يعاد إحياء هذه المملكة التي تم ّثل
االحتالل بعد ما يقارب ألفيات ثالث؟ وكيف يمكن
لجمعية األمم المتحدة أن توافق على احتالل اليهود
لها مجددًا وتأخذ قرا ًرا آحاديًا بتقسيمها عام 1948؟
وكيف يسمح األمين العام لنفسه بإدانة الفلسطينيين
الذين يهاجمون المستوطنين؟ يا خجل التاريخ من
ك ّل جبان ّ
يذل نفسه أمام جبروت إسرائيل ،وطوبى
لك ّل المقاومين بالحجارة وبالزنود السمر وأهداب
العيون والحناجر من الفلسطينيين الذين يثبتون
مرة بعد أخرى أنّ القدس لها من يدافع عنها ،وأنّ
لألقصى رجاال ً يحمونه بدمهم ولو باعه ك ّل العرب.
لقد زوروا التاريخ لك ّنهم لن يستطيعوا االستمرار
بذلك ،ألنّ حركتهم حركة عنصريّة نشأت وفي رحمها
تجسد الحياة اإلنسانية بك ّل
بذور الموت ،وحضارتنا
ّ
ما فيها من معاني الحق والخير والجمال.
لن يستطيع اليهود وإلى األبد السيطرة على عقول
المؤمنين البسطاء ،وال بد من أن يأتي اليوم الذي
تظهر فيه الحقائق التاريخيّة لتفضح بطالن األساطير
التوراتية وتنزع عنها صبغة األلوهة والقدسية .على
الفلسطينيين أن يثقوا بأنفسهم ،وأن يدركوا أنّ القوة
المؤيّدة بصحة العقيدة وحدها بإمكانها استرجاع
أرضهم وحقهم وتراثهم ودحر المؤامرة اليهودية
العالمية على بالدنا.

