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 بني بين صهيون وأمريكا.. القدس 

 2017 ربمسيد 17 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

حتى يعود الحق إلى صاحبه، فإننا يجب أن نقدم الشكر الجزيل 
ديسمبر  6الذي بقراره الذي صدر في  للرئيس األمريكي ترامب

باالعتراف بالقدس عاصمة لكيان متطفل يدعى الكيان  2017
الصهيوني، جعلنا كعرب نعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة 
تفكيرنا، فقد أوشكت هذه القضية أن تمسح من أذهاننا في خضم 
األمواج التي كادت تعصف بالدول العربية. ففي لحظة تحركت كل 

 فلسطين عاصمة القدس بأن نهتف وخرجنا – جديد من –عرنا مشا
 نرفض إننا أفواهنا بملء وقلنا الحرمين، وثالث القبلتين أولى وأنها

 عربية ففلسطين التقسيم، ونرفض الخضوع ونرفض التطبيع
 .رفض من ورفض شاء من شاء فلسطين عاصمة والقدس

السراب والخداع شكرًا مرة أخرى للرئيس األمريكي الذي نبهنا إلى 
األمريكي الذي جمل لنا الحلم األمريكي بأن أمريكا بيدها أن تنصف 
العرب وأن تحقق لهم العدالة، حتى كاد العرب أن يصدقوا كل تلك 
المزاعم األمريكية المزينة بورق السوليفان الوردي، فخرجت علينا 
أنواع مختلفة من الشخصيات العربية التي تنادي برمي كل بقايا 

لحضارة العربية اإلسالمية واتباع الغرب قلبًا وقالبًا، فخرج من ا
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عباءة أمريكا الكثير من الملل والنحل العربية األمريكية، أي التي 
سماء عربية ولكنها تميل بكل قلبها إلى أمريكا، فأحيانًا أتسمى ب

تسمي نفسها العلمانية وأخرى الليبرالية، واليوم بدأنا نسمع 
 لعرب، والقائمة مستمرة وال نعرف إلى متى.ن ابالمتصهيني

ولكن هل نحن نتجنى على أمريكا والنظام األمريكي عندما ندعي أن 
 النظام عن نتكلم هنا ونحن –النظام األمريكي كله من غير استثناء 

 بني خلف يقف – األمريكي الشعب إلى نتطرق وال ألمريكا الحاكم
؟ هل كان  ينكفلسط مغتصبة أرض في حلمه ليحقق صهيون

الرئيس األمريكي الحالي ترامب بدعًا من الرؤساء فخرج بأمر جديد 
لم يكن النظام األمريكي يؤيده في إنشاء الكيان الصهيوني 

  ؟ بأرضنا في فلسطين

إذن اقرؤوا معي هذا الجزء الصغير من التقرير عن العالقات 
 األمريكية اإلسرائيلية، يقول التقرير:

 بين الثنائية العالقات وهي اإلسرائيلية؛ العالقات األمريكية»
 سنة إلى تعود العالقة وهذه وإسرائيل، المتحدة الواليات دولتي
 المتحدة الواليات كانت حيث إسرائيل، دولة تأسيس عند 1948
 هي البلدين بين والعالقات بإسرائيل، المعترفة الدول أول من

حدة بدعم المت الواليات قامت حيث السنوات، مر على األفضل
 وحرب 1967 وحرب 1956 سنة في الثالثي العدوان إسرائيل في

 بالمال إسرائيل بدعم المتحدة الواليات قامت وقد. 1973 أكتوبر
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 تؤيد المتحدة والواليات العربية، الدول ضد حروبها أثناء والسالح
 الحكومة في اليهودي اللوبي قوة بسبب إسرائيل خطوات معظم

رك إسرائيل في عدم رغبتها في االعتراف تشا حيث األمريكية،
  .فلسطين بدولة

 ركائز أهم أحد إلسرائيل الخارجية األمريكية المساعدات وتعتبر
 3 حوالي إسرائيل تتلقى. 1985 عام فمنذ البلدين، بين العالقات
 جعل ما المتحدة، الواليات من سنوًيا أمريكية دوالر مليارات
قية للمساعدات من أمريكا في المتل الدول قائمة على إسرائيل

. كما تعتبر إسرائيل أكثر الدول تلقيا 2004حتى  1976الفترة بين 
للمساعدات األمريكية منذ الحرب العالمية الثانية إجماالً بمبلغ 

مليار دوالر أمريكي )من دون حساب فرق قيمة  121يقارب الـ 
من هذه  %75العملة(، وتشترط الحكومة األمريكية صرف 

 2014ساعدات على شراء منتجات وخدمات أمريكية فقط، وفي الم
مليارات دوالر كمنح أمريكية،  8وحدها، تلقت إسرائيل حوالي 

 .«عسكرية كمساعدات مليارات 3.1وحوالي 

 ا.. إليكم تقرير آخر:؟ حسنً هل هذا واضح أيها السادة

في المناظرة الرئاسية األخيرة في موسم الحمالت االنتخابية »
. ورد على لسان الرئيس باراك أوباما والحاكم ميت 2012لعام 

مرة، وهو معدل تجاوز ذكر أي دولة  30رومني ذكر إسرائيل نحو 
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أخرى باستثناء إيران. وصرّح كال المرشحين بأن الدولة اليهودية 
 «.)صديق حقيقي( وتعهدا بالوقوف إلى جانبها في السراء والضراء

 وتقرير ثالث:

ألمني بين الواليات المتحدة وإسرائيل إلى ذروة ويرجع التعاون ا»
)الحرب الباردة(، عندما كان يُنظر إلى الدولة اليهودية في واشنطن 
على أنها حائط صد ضد النفوذ السوفيتي في الشرق األوسط 
ومناهض للقومية العربية. وعلى الرغم من أن العالم قد تغير منذ 

تحالف بين إسرائيل ذلك الحين، فإن المنطق االستراتيجي لل
والواليات المتحدة لم يتغير. وال تزال إسرائيل ثقل موازنة ضد 
القوى الراديكالية في الشرق األوسط، بما فيها اإلسالم السياسي 
والتطرف العنيف، كما أنها حالت دون االنتشار اإلضافي ألسلحة 
 الدمار الشامل في المنطقة عن طريق إحباط البرامج النووية لكل من

 العراق وسوريا.

وال تزال إسرائيل تساعد الواليات المتحدة على التعامل مع 
التهديدات األمنية التقليدية. فالدولتان تشاركان بعضهما بعضا 
في المعلومات االستخباراتية بشأن اإلرهاب واالنتشار النووي 
والسياسة في الشرق األوسط، كما أن التجارب العسكرية 

نهج الواليات المتحدة في مكافحة اإلرهاب اإلسرائيلية جسّدت م
واألمن الداخلي، وتعمل الحكومتان معًا على تطوير تقنيات 

للصواريخ المضادة « ديفيدز سلينغ»عسكرية متطورة، مثل نظم 
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التي قد تكون جاهزة بعد فترة « آرو»ونظم الدفاع الصاروخية 
ا برزت قصيرة للتصدير إلى حلفاء الواليات المتحدة اآلخرين، كم

إسرائيل كمورد مهم لمعدات الدفاع إلى الجيش األمريكي، حيث 
سبتمبر  11مليون دوالر سنويًا قبل أحداث  300زادت المبيعات من 

. وذلك بسبب الحروب في 2006مليار دوالر عام  1.1إلى 
أفغانستان والعراق. وقد قاد مجمع األبحاث والتطوير العسكري 

ات المتقدمة التي تحو ّل شكل الحرب اإلسرائيلي عديدا من التقني
الحديثة، ويشمل ذلك األسلحة السيبرانية والمركبات من دون 
طيار مثل )أجهزة الروبوت األرضية والطائرات من دون طيار( ونظم 
المجسات وأنظمة الحرب اإللكترونية والدفاعات المتقدمة 

 للمركبات العسكرية.

ائيل قد مه ّد الطريق أمام إن التحالف بين الواليات المتحدة وإسر
الدولتين للتعاون في مسائل تتجاوز القضايا األمنية التقليدية، 
ويرجع ذلك جزئيًا إلى العالقات األمنية والسياسية الطويلة األجل 
بين الواليات المتحدة وإسرائيل، ونظرًا إلى ذلك يعرف معظم 
عر اإلسرائيليين )الكثير عن( الواليات المتحدة ولديهم مشا

إيجابية تجاهها. فالشركات اإلسرائيلية التي تبحث عن أسواق 
عالمية لمنتجاتها غالبًا ما تنظر إلى نظرائها األمريكيين على أنهم 
الشركاء المفضلون. ومن ثم، فإن االبتكارات التقنية المدنية 
اإلسرائيلية أصبحت اليوم تساعد الواليات المتحدة في الحفاظ 
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صادية وعلى تعزيز التنمية المستدامة على تنافسيتها االقت
 «.والتعامل مع مجموعة من التحديات األمنية غير العسكرية

وهناك تقرير رابع وخامس وعاشر وما بعد المائة واأللف، إال أن 
الكثير من العرب ال يريد أن يصدق الواقع والحقيقة، فهو ما زال 

وم التي يمكن أن يعتقد أن أمريكا وأن النظام األمريكي هي األم الرؤ
تسهم في إنصاف العرب وتحقق لهم العدالة، ونحن هنا ال نعرف 
مما يجب أن تنصفهم وكيف تحقق لهم العدالة وممن، إن لم تعد 

 ؟ إسرائيل هي العدو

ديسمبر يكشف لنا بوضوح صالفة النظام  6إن ما حدث في 
األمريكي وزيف كل ادعاءات النظام األمريكي وبشكل سافر، فهل 

لنا كعرب أن نعيد ترتيب أوراقنا من جديد؟ أن نكشف من هو  يحق
  ؟ العدو ومن هو الصديق

وال نجني على أحد إن قلنا إنه ليس لبني إسرائيل الحق في إقامة 
دولة صهيونية في فلسطين وإلغاء حق كل الشعوب والديانات 
األخرى، فالحقيقة التاريخية تقول إن هرتزل حاول في العديد من 

أن يجد وطنا قوميا سياسيا يجمع فيه اليهود، ففكر في المرات 
 1897)موزمبيق(، ثم في )الكونغو(، كما ُرشحت له )األرجنتين( عام 

. ثم )أوغندا( مرة أخرى في 1902. و)سيناء( في 1901و)قبرص( عام 
. وذلك بناء على اقتراح الحكومة البريطانية، ولكن ذهبت كل 1903

 –أمل كبيرة؛ ألن اليهود في العالم  محاوالته سدى وأصيب بخيبة
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 سواء سياسية؛ يهودية دولة إقامة فكرة لهم ترق لم – آنذاك
يديولوجية، أو ألنهم كانوا عديمي الرغبة في النزوح عن ا ألسباب

البالد التي استقروا فيها؛ بل إن مؤتمر الحاخامات الذي عقد في 
ع عشر أصدر بيانًا مدينة فيالدلفيا في أمريكا في أواخر القرن التاس

إن الرسالة الروحية التي يحملها اليهود تتنافى مع إقامة »يقول: 
في « هرتزل»وإزاء هذا فكر «. وحدة سياسية يهودية منفصلة

طريقة أخرى يواجه بها هذا الوضع، وهداه تفكيره إلى أن يحول 
الموضوع إلى قضية دينية يلهب بها عواطف جماهير اليهود، 

هي المكان الوحيد الذي يناسب هذه الدعوة  ورأى أن فلسطين
الجديدة، ولليهود بفلسطين عالئق تاريخية، ولهم فيها مقدسات 
دينية، فارتفعت راية الدين على سارية المشروع والتهبت 

وإن كان بعد وفاته، فقد احتضن « هرتزل»العواطف، وانتصر رأي 
ين عام المؤتمر اليهودي العالمي فكرة الوطن اليهودي في فلسط

 . أي بعد موته بسنة.1905

وإن كان هرتزل رفع راية الدين إلقامة وطن قومي بني جلدته، نجد 
أن المتصهينين العرب والليبراليين اليوم يحاولون أن يفصلوا 
ديننا اإلسالمي وشعائره عن السياسة وحياتنا االجتماعية 
 واألسرية والفكرية وكل جوانب الحياة، وكل همهم أن يحاصروا

 الدين في المساجد فقط.

وقبل أن نختم، يمكننا أن نوجه رسالة إلى ترامب ومن يعيش في 
السراب األمريكي، إذ يمكننا أن نقول إن القدس أرض عربية 
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إسالمية منذ أن أسري إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومنذ 
أن فتحها عمر الفاروق رضي اهلل عنه، فستبقى هكذا، وسيتم 

يومًا ما، فإن لم يستطع هذا الجيل تحريرها، فإن عليهم  تحريرها
أن يحاربوا الجيل القادم واألجيال القادمة، ألن القدس سوف تبقى 
في قلوب المسلمين إلى قيام الساعة، وهذا وعد اهلل سبحانه 

 وتعالى لنا.

 


