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سلسلة منشورات 
طريق القدس 
إلحياء الذاكرة 

اأكاد اأجزم باأّن )النظام ال�سيا�سي( الفل�سطيني برّمته 
والقانونية  ال�سيا�سية  مرجعياته  هي  ما  يعرف  يعد  مل 
الأ�سلوب  هو  املجهول  اإىل  التحاكم  وبات  والد�ستورية.. 

ال�سائد يف احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية..
 وبتنا ن�سمع عن مرجعيات معّطلة وغائبة ومن�سّية، فاإذا بها فجاأة 
اخلرايف  الكائن  مثل  الثقيلة  رقدتها  ومن  الطويل  غيابها  من  حت�سر 
هذه  وم��ن  املرجعية،  كر�سي  على  ومرتبعة  اجلميع  رق��اب  متخطية 
املجل�س  هذا  عن  �سمع  مّنا  فمن  الوطني..  املجل�س  املنقر�سة  الكائنات 
املتعلقة  الوطني  امليثاق  م��واد  ل�سطب  غزة  يف  الأخ��رة  جل�سته  منذ 

باحلق الفل�سطيني يف فل�سطني وبحق �سعبها يف املقاومة..
 هذا املجل�س وبدون �سابق اإنذار ومبا ي�سبه نفخة ال�سور ين�سّل من 
اإليها  العودة  اجلميع  من  مطلوب  مرجعية  قادر  وبقدرة  به  واإذا  قربه 

واللتزام بها..
املركزي"  "املجل�س  امل�سّمى  ال�سيء  على  ينطبق  الأم���ر  وه��ذا   
والهيئات  الوطني  املجل�س  بني  الو�سيطة  باحللقة  ُيو�سف  كان  الذي 
ُيهال عليه الرتاب بعد دفن املجل�س  اأن  التنفيذية، وكان من الطبيعي 
الوطني وانق�سام وت�سرذم واحتكار الهيئات التنفيذية وانح�سارها يف 

الرئا�سة بكل م�سّمياتها.
الت�سريعي(  )املجل�س  مرجعية  ت��اأت��ي  و�سوحًا  اأك��ر  وب�سورة 
املولود امل�سوؤوم لتفاق اأو�سلو وتوابعه وهو املجل�س الذي كانت قاِبَلته 
)الحتالل(، ومر�سعته املحا�س�سة الف�سائلية، والذي اأُعلن عن موته 
ال�سريري منذ العام 2007، ومّت الحتفاظ به دون حتنيط بدنا للعربة، 
ومن يجادلني يف هذا ما عليه اإّل اأن يقّدم يل دلياًل واحدًا على حياته 

وعلى ممار�سة دوره الت�سريعي والّرقابي منذ ولد النق�سام امل�سوؤوم..
ومن الكائنات اخلرافية يف حياة الفل�سطيني ال�سيا�سية ذلك ال�سيء 
امل�سّمى "حمكمة د�ستورية ُعليا" ول�ست اأدري كم من ال�سعب الفل�سطيني 
متى  املحكمة،  بهذه  �سمع  العام  �ساأنه  يف  والعاملني  مثقفيه  من  وحّتى 

وكيف وملاذا ولأي �سيء تعمل، وماهي اخت�سا�ساتها.. الخ.
فجاأة واإذا بهذه املحكمة ُت�سدر  قرارها بحل )املجل�س الت�سريعي(، 
�ساحب  هو  ومن  الأم��ر،  هذا  مناق�سة  مت  ومتى  كيف  ي��دري  اأح��د  ول 
القرار مع ما  اأّن ذلك من اخت�سا�سها، وهل يتوافق هذا  الدعوى، وهل 
ُي�سّمى القانون الأ�سا�سي... هكذا وبكل ا�ستخفاف بكل ما هو فل�سطيني 
يتم الإعالن من قبل رئي�س ال�سلطة عن حكم املحكمة، ول اأدري ملاذا 
مل تعلن املحكمة نف�سها هذا القرار، بل لرمبا هي نف�سها مل تعلم به اإّل 
وفجاأة  القرار،  هذا  على  الفل�سطينيون  وينق�سم  الإعالم...  خالل  من 
�سنة،   11 قبل  ُيّتخذ  اأن  ينبغي  وكان  جدًا،  متاأّخر  قرار  اأّنه  نكت�سف 
واأّنه قرار م�سري و�سروري وي�سبُّ يف م�سلحة الق�سية.. الخ من هذا 
الت�سحيج والتطبيل، وفريق يقيم حائطًا للبكاء على املجل�س الت�سريعي 
الذي اأُعلن عن وفاته وهو حيٌّ ُيرزق، وقائٌم بواجباته ووظائفه، وهو 
ال�سرعية الد�ستورية الآتية من ال�سندوق، وهو تابوت العهد املقّد�س 
ال�ستحقاق  من  وه��روب  وخ��راب،  فو�سى  به..  ون��رزق  ن�ستن�سر  الذي 
ال�سعب  جت��اه  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  يالحق  �سيظل  ال��ذي 

والق�سية، بعد اأن بات هذا النظام اأحد اأ�سباب نكباتها..
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ندوة �ضحية وعالج جماين يف جتمع احل�ضينية
اأقامت هيئات » العمل اجلماهري ودعم عوائل 
ال�سداقة  جمعية  يف  الن�سوي«  والعمل  ال�سهداء 
اأمرا�س  عن  �سحية  ندوة  اليرانية  الفل�سطينية 
الثدي والك�سف املبكر عن »�سرطان الثدي« حا�سر 
فيها الدكتور غ�سان ال�سهلي، بالإ�سافة اإىل ك�سف 
ال��الزم  وال���دواء  العالج  تقدمي  مع  جم��اين  طبي 
طريف  الدكتور  به  قام  واملفا�سل،  العظام  ملر�سى 
النمري الأخ�سائي يف اأمرا�س وجراحة العظام. 
يف   2018/12/1٣ املوافق  اخلمي�س  ي��وم  وذل��ك 
الخ  بح�سور  ال�ساعقة،  مكتب  احل�سينية-  جتمع 
علي جمعة نائب رئي�س اجلمعية ومندوبي الهيئات 

التابعة للجمعية يف احل�سينية. 
الوقاية  عن  ال�سهلي  الدكتور  حتدث  بداية، 
الفح�س  اإج����راء  وكيفية  ال��ث��دي  اأم��را���س  م��ن 
وخ�سو�سًا  الثدي،  باأمرا�س  والتعريف  الذاتي 
يف  �سيما  ول  الن�ساء  بني  ال�سائع  الثدي«  »�سرطان 
الآونة الأخرة، حيث اكت�سفت العديد من الن�ساء 
اأ�سار  وقد  مفاجئ.  ب�سكل  املر�س  بهذا  اإ�سابتهن 
ب�سكل  منه  العالج  اإمكانية  اإىل  ال�سهلي  الدكتور 
امل�ستمر  بالفح�س  خماطره  تاليف  واإمكانية  مبكر 

ومراجعة الأخ�سائيني بهذا املر�س. 
بعد ذلك متت الإجابة عن اأ�سئلة وا�ستف�سارات 
الأخوات،  من  عدد  معاينة  اإىل  اإ�سافة  احل�سور، 
حيث ح�سر الندوة �ستون من الأخوات يف التجمع.
يف جمال اآخر، مت اإجراء فح�س جماين لعدد 
املنا�سب  ال��دواء  تقدمي  مع  احل�سينية،  اأبناء  من 
قبل  من  جمانًا  مقدمًا  واملفا�سل،  العظام  ملر�سى 
باأمرا�س  الأخ�سائي  النمري  طريف  الدكتور 
مري�سًا   ٥٥ معاينة  مت  حيث  واملفا�سل،  العظام 

ومري�سة.
الأخ���وات  جمعة  علي  الأخ  �سكر  اخل��ت��ام  يف 
التي  اجل��ه��ود  على  الهيئات  م��ن��دوب��ي  والأخ����وة 
بذلوها، من خالل دعوة الأخوة املر�سى، كما �سكر 
الأخوات على ح�سورهن وتفاعلهن الرائع، متمنيًا 
ال�ستفادة من املعلومات التي قدمها الأطباء؛ واأكد 
اأن اجلمعية حري�سة على تقدمي كل ما هو مفيد 
مبختلف  الندوات  اإقامة  خالل  من  �سعبنا  لأبناء 
الهتمام  ب�سرورة  اجلمعية  من  اإميانًا  اأنواعها، 
�سعبنا، وتقدمي ما ميكن تقدميه  اأبناء  مبتطلبات 
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الرتاث  على  احلفاظ  يف  املبذول  الكبر  واجلهد 
ن�سر  يف  مقاوم  ن�سايل  كرمز  والثقايف،  ال�سعبي 
ثقافة اإحياء الرتاث وتر�سيخه يف ذاكرة الوطن.

..وتزور عوائل ال�ضهداء يف املخيمات
البحي�سي  حممد  الدكتور  برئا�سة  وفد  قام 
الإيرانية،  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  رئي�س 
اجلمعية  رئي�س  نائب  جمعة  علي  الأخ  وع�سوية 
والأخت اأ�سماء ح�سني م�سوؤولة هيئة دعم عوائل 
ال�سهداء، بزيارة عدد من عائالت ال�سهداء الذين 
يف  ال�سوري  العربي  اجلي�س  ي�ساركون  وهم  ارتقوا 

احلرب �سد اجلماعات الإرهابية امل�سلحة. 
يو�سف«  »رائد  ال�سهيد  عائلة  الزيارة  و�سملت 
يف خميم جرمانا، وهو من �سهداء احلر�س القومي 
العربي، ا�ست�سهد عام 2016 يف درعا، حيث جرى 
بعد  واأو�ساعهم  واأطفاله  زوجته  على  الطمئنان 

ا�ست�سهاده.
وتلتها زيارة اأخرى لعائلة ال�سهيدين ال�سقيقني 

م�سرات العودة.. انتفا�سة م�ستمرة

حر�س  من  منطلقني  املتاحة،  الإمكانيات  ح�سب 
تقدمي  على  الإي��ران��ي��ة  الإ�سالمية  اجلمهورية 
الداخل  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  املنا�سب  الدعم 

واخلارج، يف �سبيل حترير فل�سطني كل فل�سطني.
اجلمعية تزور »املعر�ض الدائم للرتاث 

الفل�ضطيني« يف خميم جرمانا
البحي�سي  حممد  الدكتور  برئا�سة  وفد  قام 
الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  رئي�س 
دائم  معر�س  ب��زي��ارة  جمعة  علي  الأخ  ونائبه 
اأبو  يقيمه  جرمانا،  خميم  يف  الفل�سطيني  للرتاث 
اهتمامًا  منزله،  يف  املخيم  اأبناء  اأحد  جابر  علي 
وت��راث  تاريخ  على  احلفاظ  على  منه  وحر�سًا 
ال�سعب الفل�سطيني، وتاأكيدًا على ارتباطه بوطنه 

فل�سطني. 
الوفد  اطلع  املعر�س،  يف  التجوال  خالل  ومن 
على املقتنيات الرتاثية، مبديًا اإعجابه بها، حيث 
الوطني  العمل  هذا  دور  البحي�سي  الدكتور  ثمن 

الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  جمعية  ق��ام��ت 
ال�سوئي  للت�سوير  دورة  بتخريج  الإيرانية 
اجلمعية  مقر  يف   2018/12/27 بتاريخ 
ونائبه  اجلمعية  رئي�س  بح�سور  بدم�سق، 

وعدد من اأع�ساء الهيئات يف اجلمعية.
�سمت  دقيقة  بالوقوف  التخريج  حفل  بداأ 
ثم  ال�سهداء،  اأرواح  على  الفاحتة  وق��راءة 
الإع��الم  م�سوؤول  م�سعود  حممد  الأخ  ق��دم 
بالدورة،  تعريفًا  اجلمعية،  يف  اللكرتوين 
املخيمات  اأبناء  من  عدد  فيها  �سارك  حيث 
الع�سكري  اأمي��ن  الأ�ستاذ  باإ�سراف  ال�سباب 

ع�سو هيئة الإعالم الإلكرتوين.
حممد  الدكتور  حتدث  املنا�سبة،  هذه  ويف 
البحي�سي رئي�س اجلمعية يف كلمة موجزة، 
املجتمع  واأه��م��ي��ت��ه  ال�����س��ب��اب  دور  ح���ول 
واحلياة، موؤكدًا على �سرورة تنمية مواهب 
ال�سباب، ودعا اجلميع اإىل تطوير مهاراتهم 

تخريج دورة للت�ضوير ال�ضوئي
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عام  املليحة  يف  ا�ست�سهد  ال��ذي  حممد«  »ج��ه��اد 
الذي  حممد«  »عمار  وال�سهيد  اأعزب  وهو   ،2014
ا�ست�سهد يف خميم الرموك عام 2018، وهو متزوج 
وله �ستة اأطفال، حيث جرى الطالع على اأو�ساع 

عائلتهما والطمئنان عليها.
على  اجلمعية  ال�سهداء  عائالت  �سكرت  وقد 
ح�سن اهتمامها بال�سهداء، فيما اأكد وفد اجلمعية 
على التوا�سل امل�ستمر مع هذه العائالت لالطمئنان 

عليها وم�ساعدتها والوقوف اإىل جانبها.
.. وت�ضارك يف جمل�ض عزاء

الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  من  وفد  قام 
الإيرانية ممثاًل برئي�سها الدكتور حممد البحي�سي 
بتقدمي  جمعة،  علي  الأخ  اجلمعية  رئي�س  ونائب 
الها�سمي  حممود  ال�سيد  اهلل  اآي��ة  بوفاة  العزاء 
م�سلحة  ت�سخي�س  جممع  رئي�س  ال�����س��اه��رودي 

النظام يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية. 
وقدم الوفد العزاء من خالل م�ساركته مبجل�س 

العزاء يف ال�سيدة زينب، الذي اأقامه مكتب ممثل 
برعاية  �سورية،  يف  خامنئي  علي  ال�سيد  الإم��ام 
وبح�سور  طباطبائي،  الف�سل  اأبو  ال�سيد  �سماحة 
املفتي العام للجمهورية العربية ال�سورية �سماحة 
من  ولفيف  ح�سون،  الدين  ب��در  اأحمد  الدكتور 
الفل�سطينية،  الف�سائل  وممثلي  العلماء  ال�سادة 
وممثلي ال�سفارة اليرانية وامل�ست�سارية الثقافية 

الإيرانية بدم�سق. 
ملتقى �ضفا الثقايف يقدم عر�ضًا لفيلم 

»بتوقيت ال�ضام«
جلمعية  الثقافية  الن�ساطات  �سل�سلة  �سمن 
الهيئة  اأقامت  الإيرانية،  الفل�سطينية  ال�سداقة 
الثقافية يف اجلمعية - ملتقى �سفا الثقايف، عر�سًا 
لفيلم »بتوقيت ال�سام« للمخرج الإيراين ابراهيم 
يف   2018-12-1٣ اخلمي�س  بتاريخ  كيا،  حامتي 

مقر اجلمعية بدم�سق.

حممد  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  الفيلم  ح�سر 
وع��دد  ال��ق��ي��ادي��ة  الهيئة  واأع�����س��اء  البحي�سي 
الفني  بال�ساأن  واملهتمني  واملثقفني  الأدب���اء  من 
والثقايف. وقد ت�سمن الفيلم م�ساهد مثرة للحرب 
اجلماعات  �سد  �سورية  اأر����س  على  دارت  التي 
لعبته  ال��ذي  ال���دور  مبينًا  امل�سلحة،  الإره��اب��ي��ة 
حتالفها  يف  الإي��ران��ي��ة  الإ�سالمية  اجلمهورية 
العربي  اجلي�س  جانب  اإىل  ووقوفها  �سورية،  مع 

ال�سوري يف حماربة الإرهاب.
ندوة حوارية عن ال�ضينما املقاومة

 يف خميم ال�ضيدة زينب
وال�سخ�سيات  الفعاليات  م��ن  ع��دد  بح�سور 
ال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة واأع�����س��اء م��ن جلان 
جمعية  يف  الثقايف  العمل  هيئة  اأقامت  اجلمعية، 
مع  بالتعاون  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
ملتقى خميم ال�سهداء يف ال�سيدة زينب بتاريخ 29 
كانون الأول 2018 ندوة حوارية عن دور ال�سينما 
املقاومة، تخللها عر�س للفيلم الإيراين »بتوقيت 
يف  وذل��ك  كيا،  حامتي  اإبراهيم  للمخرج  ال�سام« 
مركز »عائدون« للثقافة الوطنية مبخيم ال�سيدة 

زينب.
هيئة  من�سق  جمعة  عمر  الأخ  حت��دث  وق��د 
العمل الثقايف يف اجلمعية، عن ال�سينما الإيرانية 
»بتوقيت  فيلم  اأن  موؤكدًا  املقاوم،  للفن  كنموذج 
ال�سام« يف�سح ممار�سات تنظيم »داع�س« الإرهابي 
الآمنني  املدنيني  بحق  ارتكبها  التي  واجل��رائ��م 
قيمة  على  حت�ّس  حكاية  خ��الل  من  �سورية،  يف 
حققته  م��ا  على  م��ع��رج��ًا  والف���ت���داء،  ال�����س��ه��ادة 
ال�سينما الإيرانية من ح�سور عاملي كبر وم�سهود. 
وبعد عر�س الفيلم، دار نقا�س حول اأهمية اأن 
التي  امل�سرقة  وال�سفحات  ال�سهداء،  حلياة  ن��وؤّرخ 
ي�سطرها الأبطال يف الدفاع عن ق�سايانا العادلة.

م�سرات العودة.. انتفا�سة م�ستمرة

و�ست�ستمر يف  للجميع  اأبوابها  اأن اجلمعية تفتح  وتطويعها خلدمة خميماتهم وق�سيتهم، م�سيفًا 
رعاية ودعم ال�سباب بكل ما ت�ستطيع تقدميه لهم.

بعد ذلك مت عر�س بع�س ال�سور التي قام امل�ساركون بت�سويرها يف املتحف الوطني بدم�سق، وقام 
التقاطها بجل�سة تدريب عملي  التي مت  ال�سور  �سريع حول  �سرح  الع�سكري بتقدمي  اأمين  املدرب 
مميزة  ال�سور  كانت  حيث  اجليدة،  ومواهبهم  امل�ساركني  ال�سباب  قدرات  اإىل  م�سرًا  املتحف،  يف 

واحرتافية، وظهرت فيها جودة الت�سوير ومهارات امل�سورين.
يف اخلتام، مت توزيع �سهادات »اإمتام دورة للت�سوير« على جميع امل�ساركني بالدورة. 
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طرق   مفرتق  اأم���ام  ال��ي��وم   فل�سطني 
يف  ال��دوران  يف  ال�ستمرار  اإم��ا   . تاريخي 
و�سول  اأو�سلو  ل�سيا�سة  املفرغة  احللقة 
ال�سهيّو-  ل����الإم����الءات  ال��ر���س��وخ  اإىل 
الق�سية  ت�سفية  وب��ال��ت��ايل  اأم��ري��ك��ي��ة 
الفل�سطينية ، اأو دفن �سيا�سة اأو�سلو وهدم 
الذي  الأمريكية،  الت�سوية  م�سرة  معبد 
املتحدة،  وال��ولي��ات  اإ�سرائيل  �سيدته 
واأ�سبح فيه الفل�سطينيون يف نهاية املطاف 
م�ستوى  اإىل  والرتقاء  لأر�سيته،  بالطا 
جديد،  من  البدء  و  التحديات  خطورة 
بخطاب �سيا�سي جديد، مع دماء جديدة، 
ونظرة م�ستقبلية جديدة    وا�سرتاتيجية 
وتكتيك جديدين بالعتماد على النف�س  
وتكري�س  ل��الن��ق�����س��ام��ات  ن��ه��اي��ة  وو���س��ع 
الطاقات  كل  وح�سد  الوطنية  الوحدة 
ال�سعبية والر�سمية والف�سائلية  واإعادة 
باعتباره  الأوىل  حقائقه  اإىل  ال�سراع 
�سراع وجود ، ول �سيء اآخر . فقد باتت 
نتنياهو  وا�سحة لالأعمى  خطة ترامب- 
والب�سر. وحكومة الكيان ما�سية بوتائر 
ب�سفقة  ي�سمى  م��ا  تنفيذ  يف  مت�سارعة 
امل�ستوطنني  اأع���داد  ارت��ف��ع  فقد  ال��ق��رن 
وامل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية والقد�س 
بحيث و�سل عددهم اأكر من ن�سف مليون 
امل�ستوطنني عند توقيع  م�ستوطن ) عدد 
.وازداد  ال��ف   180 ك��ان  او�سلو  اتفاقية 
الفل�سطينيني  اجت��اه  امل�ستوطنني  عنف 
األأق�سى  على  اع��ت��داء   1٥0 م��ن  اأك���ر 

لوحده.
العتداء  يف  العدو  �سرا�سة  وزادت 
فقط  لي�س  الفل�سطينية  املمتلكات  على 
م��ن ق��ب��ل امل�����س��ت��وط��ن��ني، واإمن����ا م��ن قبل 
املدنية-  الإدارة   – الحتاللية  املوؤ�س�سة 
الكهرباء،  اأعمدة  وقلع  وجتريف،  هدم 
من  الكثر  يف  املياه  خطوط  من  وحرمان 
امل�ستوطنني  اأ�سبح  باملقابل  �سي.  مناطق 
من  الكثر  اإىل  الو�سول  على  يتجروؤون 
الرتهيب  وميار�سون  الفل�سطينية  القرى 
– ب��وري��ن، ع��راق  حت��ت نظر الح��ت��الل 
بورين- بيت فوريك – قرى يطا والأمثلة 
الف�سل  جدار  اإىل   اإ�سافة  هذا   . عديدة 
من  و�ستته  ق�سمه  م��ا  ب��ك��ل  العن�سري 
الأر�س الفل�سطينية.اإىل جانب التقوي�س 
الفل�سطينية  ال�سلطة  ل���دور  امل�ستمر 
املتكرر  التعدي  خ��الل  م��ن  وموؤ�س�ساتها 
موؤ�س�سات  مداهمة  نفوذها،  مناطق  على 
اإذلل  على  العدو  واإ�سرار   ، واعتقالت، 
الفل�سطينيني، يف مرحلة تت�سف الأو�ساع 
األقت�سادية الفل�سطينية على اأنها الأ�سواأ 

خالل الع�سرة �سنوات الأخرة.
التاأكيد  ا�ستمرار  ان  حال  اية   على   
على ما بات معروفا  من  اإخفاقات اأو�سلو 
الواقع  على  جدا  ال�سلبية  وتداعياتها  
لوحده  يكفي  ل  الفل�سطينية   واحلالة 

هل نحن على اأبواب انتفا�ضة جديدة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ   عارف اآلغا  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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وطنية  ل�سرتاتيجية  كاأ�سا�س  َي�سُلح  ول 
َي�سُلح  ل  ك��م��ا  ال��ق��ائ��م،  ال��واق��ع  لتغير 
كاأ�سا�س خلطاب �سيا�سي نخاطب به العامل 
املظلومية،  موقع  فيه  اأنف�سنا  ن�سع  حيث 
اإ�سرائيل  حقيقة  ُي��درك  العامل  اأن  ذلك 
ال�سيا�سة  وحقيقة  ا�ستعمارية  كدولة 
ينظر  ولكنه  املنطقة،  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
الفل�سطينيون  اأي��ن  ويت�ساءل  وينتظر 
ق�سيتهم  ع��ن  دف��اع��ا  يت�سرفون  وك��ي��ف 
القيادة  اأن  الأ�سا�سية  املع�سلة  العادلة. 
حتى  او���س��ل��وي��ة  زال���ت  م��ا  الفل�سطينية 
العظم . مل تقدم باأية مراجعة ل�سيا�ستها 
اإليها  و�سلت  التي  والنتيجة   . ال�سابقة 
ولي�ست  حتمية،  ال�سيا�سية  الت�سوية  
نتيجة حظ عاثر اأو اأ�سباب جمهولة حتى 
نبقى متعلقني باأذيال الت�سوية عن طريق 
ال�سكلية،  املتعددة  اأو  الثنائية  املفاو�سات 
اإىل  والتم�سك بنف�س اخليار رغم و�سوله 

حد الكارثة. 
جديدة.  لبداية  ال��وق��ت  ح��ان  لقد 
الفل�سطيني  البيت  ترتيب  اإع��ادة  ينبغي 
م�سمونها  يكون  �سبق،  ملا  مغايرة  بطريقة 
اأر�سه  على  الفل�سطيني  ال�سعب  تثبيت 
اتخاذ  يف  مبا�سر  وب�سكل  عمليا  واإ�سراكه 
ال�����س��ي��ا���س��ي؛ وذل����ك ع��رب نظام  ال���ق���رار 
اأر�سه،  على  ال�سعب  �سيادة  ُيفعل  �سيا�سي 
لأن  ال�سعب،  على  ال�سلطة  �سيادة  ولي�س 
زرعته  ال��ذي  الفرو�س  هو  املفهوم  ه��ذا 
اإ�سرائيل يف اتفاق اأو�سلو واأودى بوحدتنا 
ملر�س  املطاف  نهاية  يف  واأدى  الوطنية، 
ا�سمه النق�سام الفل�سطيني. نحن بحاجة 
الواقع   ه��ذا  م�ستوى  اإىل  ترقى  اأن  اإىل 
بروح  �ساملة  مراجعة  ب��اإج��راء  اخلطر 
والوطنية  التاريخية  امل�����س��وؤول��ي��ة  م��ن 
وامل�ستقبل  احل��ا���س��ر  ره��ان��ات  وحت��دي��د 
ميكن  مبا  والطاقات  اجلهود  كل  وتعبئة 
والكفاح  ال�سمود  من  الفل�سطيني  ال�سعب 
على  الحتالل  واإجبار  الواقع  ار�س  على 
وممار�ساته  لحتالله  باهظة  اأثمان  دفع 
الفل�سطينية  القيادة  اإن  الإج��رام��ي��ة.  

التي قللت من الكفاح الفل�سطيني، وهدرت 
ال�سراب  تطارد   وهي  الثمينة  ال�سنوات 
للم�ساءلة.  تخ�سع  اأن  يجب  الأمريكي، 
اإذا كانت القيادة الفل�سطينية لديها احلد 
الأدنى من احرتام الذات فعليها اأن ت�سدر 
والطاقة  الوقت  ولكل  لل�سعب  اع��ت��ذارا 
والدم املهدور. وت�سدر على الفور اإ�سالحا 
جميع  وتفعيل  �سفوفها،  داخ��ل  �سامال 
الفل�سطينية؛  التحرير  منظمة  موؤ�س�سات 
مظلة  حتت  معا  الف�سائل  كل  جتمع  واأن 
لإعالن  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ج���دي���دة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
بامل�ستقبل املجهول.. لكنها على ما يبدو لن 
تفعل �سيئا من هذا القبيل. لذا فان امل�سهد 
بنا  يعود  اليوم  اأمامنا  املاثل  الفل�سطيني 
الع�سر" كما يقول  البديهيات  "در�س  اإىل 
دروي�س:  حممود  الفل�سطيني  ال�ساعر 
انتقلت  فل�سطني  �سورة  اأن  لنا  خيل  "كلما 
العادي  �سياق  اإىل  املقد�سة..  مكانتها  من 
اإيقاظ  على  ال��ف��ذة  بقدرتها  فاجاأتنا 
معناها اخلالد، ببعديه الروحي والزمني، 
اأو�سلو  من نعا�س تاريخي عابر.." بجهود 
طال هذا النعا�س التاريخي العابر، ويكاد 
اإىل  امل��رك��ز  م��ن  فل�سطني  ق�سية  ينقل 
الهام�س، لكن مكانة فل�سطني مقد�سة، وها 
على  الفذة  بقدرتها  اليوم   تفاجئنا  هي 
يف  فاجاأتنا  كما  اخلالد،  معناها  اإيقاظ 
انتفا�ساتها ال�سابقة بقدرتها على اإيقاظ 
هذا املعنى . وقد اأثبتت العمليات الأخرة 
املتنقلة  والأح����داث  املحتلة  ال�سفة  يف 
واأن  ي�ست�سلم،  لن  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن 
كان  ال�سهيونية  الغزوة  بدء  منذ  خياره 
ول يزال ال�ستمرار باملقاومة حتى دحر 
تتغّر  فقد  ال�ستعمارية.  ال��غ��زوة  ه��ذه 
ال�سالح  اإىل  احلجر  من  املقاومة  اأ�ساليب 
لكنها  النار،  واإطالق  الده�س  اإىل عمليات 
�سعب  ي�ست�سلم  ولن  تتوقف  لن  بالتاأكيد 
امل��ق��اوم��ة وه���ذا اجلهاد  اأم�����س��ى يف ه��ذه 
هذه  �سد  ينا�سل  وهو  عام  مئة  من  اأك��ر 
الغزوة التي �سُتهزم يف نهاية املطاف. لقد 

اأعادت �سل�سلة العمليات القوية يف ال�سفة 
هل  �سوؤال:  طرح  الحتالل  لدى  املحتلة 
يف  زيادة  جانب  اإىل  النتفا�سة  �ستتفجر 
الإجابة  اإن  جديد؟  من  املقاومة  اأعمال 
اأن  م��ن  تنطلق  ال��ت�����س��اوؤل��ني  ه��ذي��ن  على 
الفل�سطيني  اأن  ي��درك  نف�سه  الح��ت��الل 
الحتالل  وج��ود  طيلة  ي�ستكن  مل  ال��ذي 
ي�ستكني،  اأن  ال��ي��وم  ميكن  ل  اأر���س��ه  على 
ال�سعبية،  حا�سنتها  لديها  املقاومة  واأن 
الذي  املقد�س"  الأم��ن��ي  "التن�سيق  رغ��م 
يتم�ّسكون  وق��ادت��ه��ا  ال�سلطة  ت���زال  ل 
يف  الحتالل  ف�سل  مل�سنا  ذل��ك  ورغ��م  ب��ه، 
يف  وف�سله  الإلكرتونية،  البوابات  معركة 
وهزمية  ل�ساحله  القد�س  معركة  ح�سم 
املقد�سيني، وذلك رغم ا�ستمرار اإجراءاته 
وم�سادرة  واع��ت��ق��اًل  ق��ت��اًل  التع�سفية: 
القائم،  ال�ستيطان  و"ت�سريع"  لالأرا�سي، 
الفل�سطينيني  ب��امل��واط��ن��ني  وال��ت��ن��ك��ي��ل 
وهدم  وممتلكاتهم  اأرا�سيهم  وم�سادرة 
املقاومة  عليه  رّدت  وال����ذي  ب��ي��وت��ه��م، 
با�ستمرار العمليات، وتوّقعات بت�ساعدها 

وبقرب تفّجر انتفا�سة من جديد.
وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن الخ���ت���الف ) 
الخ���ت���الف امل��ع��ل��ن( م��ا ب��ني ال��ك��ث��ر من 
القيادات الفل�سطينية على مقدار �سرورة 
هذا  اأن  اإل  ذل���ك،  ع��دم  ام  النتفا�سة 
الختالف قد ل ي�سرع من اإمكانية ح�سول 
لن مينع وقوعها حتى  ولكنه  النتفا�سة، 
ح�سول  م��ازن  اب��و  الرئي�س  يتمنى  مل  لو 
انتفا�سة ثالثة، فان واقع احلال يقول اإن 
الفل�سطينيني على اأعتاب انتفا�سة ثالثة، 
قد  اجل��دي��دة  النتفا�سة  موؤ�سرات  وان 
تت�سابه  حيث  وا�سحة.   معاملها  اأ�سبحت 
كبر  حدا  اىل  الأخ��رة  الأرب��ع  ال�سنوات 
النتفا�سة  �سبقت  ال��ت��ي  ال�����س��ن��وات  م��ع 
اجل��م��اه��ري��ة  ف��ال��ن�����س��اط��ات  الأوىل، 
بني  ما  ترتاوح  والحتجاجات  وال�سعبية 
�سهر واآخر، ولكن ال�سمة الأ�سا�سية لها اأنها 
موؤيدين  تزداد وتت�ساعد، وتتح�سل على 
التوافق  اأن  خا�سة   ، ودوليا  حمليا  جدد 
املقاوم  ال�سعبي  العمل  على  الفل�سطيني 
تكون  فهل  عليه.  ومتفق  �سائد  �سبه  بات 
دليال  الغربية  ال�سفة  يف  الأم�س  اأحداث 

على ذلك. . 
واق�����ع احل�����ال ي���ق���ول م���ن جت���ارب 
تدحرج  اأن  يت�سح  �سابقة،  فل�سطينية 
املعطيات  ظ��ل  يف  النفجار  نحو  الأم���ور 
وق��ت،  اأي  يف  ح��دوث��ه  مي��ك��ن  ال��ق��ائ��م��ة، 
ملا  مقدمات  الآن  يحدث  ما  كل  واعتبار 
الذي  ال�ساعق  يتوفر  حيث  لحقا  �سيتم 
يف  الفل�سطينية  والق�سية  املنطقة  يدخل 
مواجهة �ساخنة ومتغرات غر م�سبوقة.
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  295 �ضهيدًا و29 األف م�ضاب 
اإثر جرائم العدوان ال�ضهيوين خالل عام 2018

اإثر عدوان الحتالل  ا�ست�سهد 29٥ فل�سطينيًا 
يف  الفل�سطينيني  بحق  املتوا�سل  "الإ�سرائيلي" 
من  اأك��ر  اأ�سيب  بينما  املحتلة،  الأرا�سي  خمتلف 
29 األف اآخرين، وفًقا لتقرير مكتب الأمم املتحدة 

لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية "اأوت�سا".
واأو�سح "اأوت�سا" اأّن هذا اأعلى عدد من ال�سهداء 
��ل��ون يف ع���ام واح���د م��ن��ذ ال��ع��دوان  ال��ذي��ن ي�����س��جَّ
 ،2014 يف   غزة   قطاع  �سهده  "الإ�سرائيلي" الذي 
واأعلى عدد من امل�سابني منذ اأن ا�ستهّل مكتب الأمم 
املتحدة عمله على توثيق اأعداد ال�سحايا بالأر�س 

الفل�سطينية املحتلة يف العام 200٥.
وبنّي املكتب اأن نحو 61% من ال�سهداء )180(، 
يف  ارتقوا   )2٣،000 من  )اأكر  امل�سابني  من  و%79 
التي  الكربى"  ال��ع��ودة  "م�سرة  مظاهرات  �سياق 

م مبحاذاة ال�سياج احلدودي مع قطاع غزة. تنظَّ
واأ�ساف اأنه يف جميع اأنحاء الأر�س الفل�سطينية 
من   7،000 وحوايل  ال�سهداء  من   ٥7 كان  املحتلة، 
من  ع�سرة  الثامنة  دون  الفل�سطينيني  امل�سابني 

العمر.
املتحدة  الأمم  مكتب  �سّجل   ،2018 العام  ويف 
فيها  َق��َت��ل  ح��ادث��ة   26٥ الإن�����س��ان��ي��ة،  ل��ل�����س��وؤون 
اأو  بجروح،  اأ�سابوهم  اأو  فل�سطينيني  امل�ستوطنون 
�سّكل  مما  الفل�سطينية،  باملمتلكات  اأ�سرارًا  اأحلقوا 

زيادة بلغت 69% باملقارنة مع العام 2017.
فل�سطينية،  ام��راأة  ا�ست�سهدت  لذلك،  ونتيجة 
واأُ�سيَب 11٥ اآخرون بجروح، وت�سمل الأ�سرار التي 
اأحلقها م�ستوطنون باملمتلكات الفل�سطينية حوايل 

7،900 �سجرة و٥40 مركبة. 
هدمت  الحتالل  �سلطات  اأن  التقرير  واأو�سح 
يعود  مبًنى   4٥9 نحو   2018 العام  يف  �سادرت  اأو 
ومعظمها  ال�سفة،  اأنحاء  جميع  يف  للفل�سطينيني 
ال�ساحقة  واأغلبيتها  والقد�س،  )ج(  املنطقة  يف 

ت�سدرها  التي  البناء  رخ�س  اإىل  الفتقار  بحجة 
"اإ�سرائيل"، والتي ي�ستحيل احل�سول عليها تقريًبا، 

اأكر قلياًل مما كانت عليه يف العام 2017.
ت��ه��ج��ر 472  ه����ذه احل������وادث يف  وت�����س��ّب��ب��ت 
وهو  امراأة،  و127  طفاًل   216 فيهم  مبن  فل�سطينًيا، 
املتحدة  �سرع مكتب الأمم  اأن  ل منذ  ُي�سجَّ اأقل عدد 
العام  يف  منهجي  ب�سكل  الهدم  عمليات  ت�سجيل  يف 
اأكر من  2009، ويف املنطقة )ج( وحدها، ما يزال 
 40 فيها  مبا  تنفيذها،  بانتظار  هدم  اأمر   1٣،000

اأمًرا ي�ستهدف املدار�س.
ولفت التقرير الأممي اإىل اأن �سلطات الحتالل 
واجلوي  والبحري  الربي  احل�سار  توا�سل  تزال  ما 
املخاوف  بحجة  غ��زة  قطاع  على  تفر�سه  ال��ذي 
على  اإل  منه  باخلروج  ل�سكانه  ُي�سمح  ول  الأمنية، 

اأ�سا�س ا�ستثنائي.
ال��ع��ام 2018 ب��ني )ك��ان��ون  اأن���ه خ���الل  وب���ني 

من   9،200 خ��روج  �سّجل  الأول(  ت�سرين   - الثاين 
حملة الت�ساريح من غزة عرب معرب "اإيرز" اخلا�سع 
قدره  ارتفاًعا  ي�سّكل  ما  وهو  الحتالل،  ل�سيطرة 
ا قدره ٣٥%  ٣٣% باملقارنة مع العام 2017، وانخفا�سً

ل يف العامني 201٥ و2016. عن املتو�سط الذي �ُسجِّ
لل�سيطرة  يخ�سع  ال���ذي  رف��ح  معرب  اأن  وذك���ر 
ل  امل�سرية، فتح ب�سورة منتظمة منذ اأيار ، حيث �ُسجِّ
العام  مدى  على  فل�سطيني   ٥6،800 حوايل  خروج 
2018، وهو عدد يزيد على املتو�سط الذي بلغ اأقّل 

من 19،000 يف الفرتة ما بني 201٥ و2017.
واأ�سار اإىل اأن معرب كرم اأبو �سامل، الذي ت�سيطر 
يكاد  ال��ذي  املعرب  هو  ي��زال  ل  "اإ�سرائيل"،  عليه 
ومنه،  غزة  قطاع  اإىل  الب�سائع  نقل  على  يقت�سر 
كما �ُسمح بنقل قدر حمدود من الواردات عرب بوابة 

�سالح الدين على احلدود مع م�سر.

 »�ضامدون« ُتعلن عن االأ�ضبوع االأممّي للت�ضامن مع املنا�ضل االأ�ضري اأحمد �ضعدات 
اأعلنت » �سبكة �سامدون للّدفاع عن الأ�سرى« وبالتن�سيق مع احلملة الدولية للت�سامن مع القائد اأحمد �سعدات عن ال�سبوع الأممّي للت�سامن مع القائد 
الوطني الأ�سر اأحمد �سعدات بني 1٥-22 كانون ثاين 2019 القادم. ون�سرت ال�سبكة على موقعها اللكرتوين البو�سرت املركزي للحملة وبطاقة تعريف عن 

القائد الأ�سر اأحمد �سعدات بع�سر لغات اأجنبية ف�ساًل عن اللغة العربية.
بدورها، طالبت النا�سطة واحلقوقية �سارلوت كييت�س املن�سقة الّدولية ل�سبكة �سامدون حركات التحرر والت�سامن وقوى الي�سار والتقدم يف العامل اإىل 
امل�ساركة الوا�سعة يف اأ�سبوع الت�سامن الدويل مع اأمني عام اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني " للتعبر عن دعم ن�سال الأ�سرى والأ�سرات يف �سجون الحتالل 
واإعالن موقًفا وا�سًحا ينحاز اإىل املقاومة الفل�سطينية �سد الحتالل وي�ساند ال�سعب الفل�سطيني ون�ساله العادل وامل�سروع من اأجل حتقيق العودة والتحرير 

وممار�سة حق تقرير امل�سر يف كل فل�سطني بح�سب قولها.
وقالت كييت�س: اإن املنا�سل الوطني اأحمد �سعدات  ميّثل اليوم بحق املقاومة الفل�سطينية، ويكت�سب �سوته املزيد من الحرتام والدعم من قوى التحرر 

باعتباره اأحد اأبرز رموز احلركة ال�سعبية العاملية املناه�سة لالإمربيالية وال�سهيونية والعن�سرية.
واأ�سارت كييت�س اأن تنظيم الأ�سبوع الدويل بالتعاون مع " احلملة الدولية للت�سامن مع �سعدات ورفاقه " ياأتي يف �سياق اإدامة ق�سية الأ�سرى الفل�سطينيني 
على امل�ستوى الأممي بو�سفهم مقاتلون من اأجل احلرية " ، معتربة ان �سبب وجودهم يف ال�سجون " هو وجود ال�ستعمار ال�سهيوين منذ العام 1948 وما قبله 

ومن الطبيعي اأن يكون ن�سالهم �سد هذا الحتالل لتحرير �سعبهم واأر�سهم .  
وتوؤكد كييت�س على حقيقة اأن " الأ�سرى الفل�سطينيني من الرجال والن�ساء والأطفال وال�سباب والفتيات القا�سرات ميثلون كل فئات ال�سعب الفل�سطيني،  
واأنهم يف الواقع مثل اأحمد �سعدات ي�سّكلون القيادة الفعلية وال�سرعية للن�سال الفل�سطيني وال�سورة التي تعك�س جوهر ق�سية ال�سعب الفل�سطيني كق�سية 

حترر وطني حتى لو قام الحتالل ال�سهيوين بتكبيلهم وعزلهم كما يفعل منذ ع�سرات ال�سنوات فاإنه لن ي�ستطيع م�سادرة هذه احلقيقة اجلوهرية.  
وتقول كييت�س " يوجد اليوم يف �سجون الحتالل ٥٣ امراأة وفتاة فل�سطينية اأ�سرة بينهن قيادات ن�سوية و�سيا�سية وعدد من القا�سرات يخ�سن مواجهة 
ال�سعب  وحركة  الفل�سطينية  املراأة  ن�سالت  ميثلن  ذاته  الوقت  ويف  الإن�سانية،  حقوقهن  اأب�سط  ت�سادر  ال�سرائيلية  القمع  موؤ�س�سة  الحتالل.  مع  يومية 

الفل�سطيني للتحرر من نظام البارتهاييد ال�سهيوين ال�ستيطاين العن�سري. 
للجي�س ال�سرائيلي ومعافبة وحما�سبة  ال�سالح  ال�سيا�سية والثقافية والقت�سادية واإىل جترمي بيع  املقاطعة  اأ�سكال  اإىل تطوير كافة  ودعت كييت�س 

ال�سركات الداعمة لالحتالل وموؤ�س�ساته.
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م�سرات العودة.. انتفا�سة م�ستمرة

تقرير هيئة االأ�ضرى واملحررين الفل�ضطينيني
6489 اأ�ضريًا بينهم 750 مري�ضًا يف �ضجون االحتالًل خالل 2018

اأ�سدرت هيئة الأ�سرى واملحّررين، 
ر�سدت   ،2018 لعام  �سنوًيا  تقريًرا 
فيه اإع���داد الأ���س��رى والأ���س��رات يف 
وابرز  ال�سهيوين،  الحتالل  �سجون 

النتهاكات بحقهم خالل هذا العام.
بح�سب   ،2018 ال���ع���ام  و���س��ه��د 
الأ�سرى  على  عنيفة  هجمة  الهيئة، 
حيث  ال�سهيونية،  املعتقالت  داخ��ل 
الحتاللية  ال��ق��م��ع  م��اك��ي��ن��ة  �سنت 
حربًا �سر�سة على الأ�سرات والأ�سرى 
�سيا�سات  خ���الل  م���ن  وع��ائ��الت��ه��م، 
البط�س  �سيا�سة  يف  تتمثل  ممنهجة 
الأ���س��رى  غ��رف  واق��ت��ح��ام  والتنكيل 
الإداري،  والع��ت��ق��ال  واأق�����س��ام��ه��م، 
الطبي،  والعزل النفرادي، والإهمال 
واعتقال القا�سرين والنواب والن�ساء 
وال�����س��ح��ف��ي��ني، وف���ر����س ال��غ��رام��ات 
املرا�سالت  م��ن  واحل��رم��ان  ال��ع��ال��ي��ة، 
واإبعادهم  الأ�سرى  ونقل  وال��زي��ارات، 
ومنع  الأ���س��ل��ي،  �سكنهم  م��ك��ان  ع��ن 

التعليم، وغرها.
وتخلل عام 2018 تغول �سهيوين 
حقوق  ع��ل��ى  الن��ق�����س��ا���س  يف  اأك����رب 
الكني�ست  اأروق���ة  و�سهدت  الأ���س��رى، 
على  املتطرفني  اأع�سائه  بني  �سباًقا 
عن�سرية  ق��وان��ني  واإق�����رار  ت��ق��دمي 
وتع�سفية بحق الأ�سرى الفل�سطينيني، 
متثل اأبرزها يف: خ�سم رواتب ال�سهداء 
والأ���س��رى، واإع���دام الأ���س��رى، ووقف 
وامل�سابني،  ل��الأ���س��رى  ال��ع��الج  مت��وي��ل 
واإبعادهم  الأ���س��رى  ع��ائ��الت  وط���رد 
اإىل  بالإ�سافة  �سكناهم،  منطقة  عن 
املبكر عن  الإفراج  منع  قانون  ت�سريع 

الأ�سرى.
)6489( حالة اعتقال خالل عام 

2018
العام  خ��الل  الح��ت��الل  ���س��ّع��دت 
�سعبنا،  لأبناء  اعتقالتها  من  احلايل 
حيث و�سل جمموع اعتقالتها يف العام 
2018 اإىل )6489( فل�سطينًيا �سملت 
وقطاعاته  الفل�سطيني  ال�سعب  فئات 
وكبارًا،  �سغارًا  واإن��اث��ًا،  ذك��ورًا  كافة، 
فتاة  و)140(  طفاًل،   )106٣( بينهم 
�سحفيًا،  و)٣8(  نواب،  و)6(  وامراأة، 
كما اأ�سدرت حماكم الحتالل )988( 
اأمر   )٣89( منها  اإداري،  اعتقال  اأمر 
اأ�سدرت  فيما  جديد،  اإداري  اعتقال 
اعتقال  لأوام�����ر  جت���دي���دًا   )٥99(
اعتقالت  ن�سبة  اأعلى  وكانت  �سابقة، 
خالل  �سجلت  قد   2018 العام  خالل 
نحو  اإىل  و�سلت  الثاين،  كانون  �سهر 

)67٥( فل�سطينيًا.
لالعتقالت  اجل��غ��رايف  ال��ت��وزي��ع 

خالل العام 2018
طالت اعتقالت عام 2018 كافة 

الن�سبة  وك��ان��ت  ال��وط��ن،  حمافظات 
ال�سفة  حم��اف��ظ��ات  يف  منها  ال��ك��ربى 
حالة   )449٥( وب��ل��غ��ت  ال��غ��رب��ي��ة 
 )%69.٣( ن�سبته  ما  وت�سكل  اعتقال، 
العام،  خالل  العتقالت  اإجمايل  من 
القد�س  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ���س��ج��ل  ف��ي��م��ا 
اعتقال  ح��ال��ة   )180٣( امل��ح��ت��ل��ة 

وت�سكل ما ن�سبته )%27.8(.
 )191( العتقالت  �سملت  كما   
اجلنوبية  املحافظات  من  فل�سطينيًا 
)قطاع غزة(، وكانت يف عر�س البحر 
وعلى  ال�سيادين  ا�ستهداف  خالل  من 
احل����دود وع���رب م��ع��رب ب��ي��ت ح��ان��ون/ 

اإيرز، وي�سكلون ما ن�سبته )%2.9(.
ويذكر اأن جميع من مّروا بتجربة 
كانوا   ،)%100( وبن�سبة  العتقال 
اأ�سكال  اأكر من  اأو  قد تعر�سوا ل�سكل 
اأو  النف�سي،  اأو  اجل�سدي  التعذيب 
وامل�س  والإه���ان���ة  امل��ع��ن��وي  الإي����ذاء 
ب��ال��ك��رام��ة اأم����ام اجل��م��ه��ور واأف����راد 

العائلة.
�سجون  داخ���ل  الأ���س��رى  وي��ت��وزع 

الحتالل كالتايل:
على  م���وزع���ني  اأ����س���ر   )6000(
ومركز  ومعتقاًل  �سجًنا   22 ق��راب��ة 
ت��وق��ي��ف اأب����رزه����ا: ن��ف��ح��ة ورمي���ون 
وعوفر  وال��ن��ق��ب  و���س��ط��ة،  وج��ل��ب��وع 
وع�سقالن  والرملة  وهدارمي،  وجمدو 

وبئر ال�سبع.. وغرها.
 )2٥0( طفاًل بينهم فتاة قا�سر.

)٥4( فتاة وامراأة.
 )8( نواب يف املجل�س الت�سريعي.

 )27( �سحفيًا.
 )4٥0( معتقاًل اإداريًا

اأمرا�س  من  يعانون  اأ�سرًا   )7٥0(
خمتلفة، فيما بينهم نحو )200( اأ�سر 
وتقدمي  عاجل  تدخل  اإىل  بحاجة 
 )٣4( وبينهم  لهم،  الالزمة  الرعاية 

واآخرون  ال�سرطان،  مر�س  من  يعانون 
م�سابون باأمرا�س خطرة ومزمنة.

ي�سكلون  الغربية  ال�سفة  اأ�سرى 
من   )%8( وق��راب��ة   ،)%87( ق��راب��ة 
قطاع  م��ن  و)٥%(  ال��ق��د���س،  مدينة 

غزة.
اأ�سرًا   )48( القدامى:  الأ�سرى 
اأكر من ع�سرين  م�سى على اعتقالهم 
بني  م��ن  واأن  متوا�سل.  ب�سكٍل  �سنة 
اأ�سرًا   )27( يوجد  الأ���س��رى  ه��وؤلء 
اتفاق  قبل  م��ا  منذ  معتقلون  منهم 

اأو�سلو.
 ،217 الأ���س��رة:  احلركة  �سهداء 
العام  خ��الل  اأ�سرى   ٥ ا�ست�سهد  حيث 
الأ�سر  يف  يقبع  كان  من  منهم  احلايل 
بعيد  ا�ست�سهد  م��ن  ومنهم  ل�سنوات 
ب�سبب  اأي����ام  اأو  ب�����س��اع��ات  اع��ت��ق��ال��ه 
وهم  القتل،  بهدف  عليه  النار  اإطالق 
ال�����س��رادي��ح وعزيز  ي��ا���س��ني  م��ن  ك��ل 
وحممد  ع��ن��رب  وحم���م���د  ع��وي�����س��ات 
فيما  اخل��ط��ي��ب،  وحم��م��د  م��ر���س��ود 
اح��ت��ج��ز الح���ت���الل ج��ث��ام��ني ع��دة 
امليدان  يف  مبا�سرة  قتلهم  بعد  �سهداء 
ما  عك�س  خطر  اأي  ي�سكلوا  اأن  دون 
الأ�سرى  اأما  ال�سهيوين.  املحتل  يدعي 
اأ���س��ًرا   )2٣( ع��دده��م  فبلغ  ال��ع��رب 
يقبعون يف �سجون الحتالل ويحملون 

اجلن�سيتني الأردنية وال�سورية.
الن�ساء الأ�سرات

�سّعد الحتالل خالل العام 2018 
حيث  الأ���س��رات،  بحق  انتهاكاته  من 
تعاين الأ�سرات داخل معتقل الدامون 
اأ�سرة،   ٥4 حالًيا  ع��دده��ن  والبالغ 
ال�سجن  اإدارة  اإج���راءات  ت�سعيد  من 
الكبر  ل��الزدح��ام  بالإ�سافة  بحقهن 
اأو�ساعهن  واإه��م��ال  ال��غ��رف،  داخ���ل 
ال��زي��ارات،  م��ن  وح��رم��ان��ه��ن  الطبية 
ق��وات  ق��ب��ل  م��ن  عليهن  والع���ت���داء 

النح�سون، وعذابات البو�سطة والنقل 
نقل  اأع��ق��اب  وذل��ك يف  امل��ح��اك��م،  اإىل 
"ه�سارون"  �سجن  من  الأ�سرات  جميع 

اإىل �سجن "الدامون".
ورغ���م اح��ت��ج��اج��ات الأ����س���رات، 
باإجراءاتها  ال�سجون  اإدارة  ت�ستمر 
تزال  ول  وال�ستفزازية  التنكيلية 
�ساحة  يف  موجودة  املراقبة  كامرات 
ال��ف��ورة وداخ���ل الأق�����س��ام مم��ا يحد 
حيث  الأ���س��رات،  حركة  حرية  م��ن 
 ٣ ملدة  ذلك  قبيل  اأ�سرة   ٣2 امتنعت 
اأ�سهر عن اخلروج للفورة �سد تركيب 

الكامرات يف �سجن ه�سارون.
الأ�����س����رى الأط����ف����ال.. اأح��ك��ام 

وغرامات
التفاقيات  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
وحتديًدا  الإن�سان  حلقوق  الدولية 
على  �سددت  الطفل،  حقوق  اتفاقية 
لالأطفال  احل��م��اي��ة  ت��وف��ر  ���س��رورة 
النمو  يف  ول��ف��ر���س��ه��م  وحل��ي��ات��ه��م 
�سلب  املواثيق  هذه  وقّيدت  والتطور، 
الأطفال حريتهم، وجعلت منه "املالذ 
اإل  ممكنة"،  ف��رتة  ولأق�سر  الأخ��ر 
قتل  من  جعلت  الحتالل  �سلطات  اأن 
واعتقالهم  الفل�سطينيني  الأط��ف��ال 
زال���ت  م���ا  ح��ي��ث  الأول،  خ��ي��اره��م 
غالبيتهم  طفاًل،   )2٥0( نحو  تعتقل 
معتقلي  يف  حم���ت���ج���زون  ال��ع��ظ��م��ى 
اأب�سع  بحقهم  متار�س  وجم��دو،  عوفر 
واإ�سدار  والقمع  التعذيب  �سيا�سات 
الباهظة  والغرامات  العالية  الأحكام 
الأهل  وزيارات  التعليم  من  واحلرمان 
البالغني  حم��اك��م  يف  وحم��اك��م��ت��ه��م 
والتي  القد�س،  يف  منزليًا  وحب�سهم 
و�سلت لنحو 100 حالة حب�س منزيل 
بحق الأطفال املقد�سيني للعام 2018، 
ونف�سية  اجتماعية  باآثار  يت�سبب  ما 
للغاية عليهم وعلى  وتربوية خطرة 
على  تعالج  ل  وجمتمعهم  عائالتهم 

املدى القريب.
العتقال الإداري

خ��ا���س الأ����س���رى الإداري������ون يف 
متّثل  اإ����س���راًب���ا  الح���ت���الل  ���س��ج��ون 
مب��ق��اط��ع��ة حم��اك��م الح���ت���الل بكل 
 ،2018/2/1٥ تاريخ  منذ  م�ستوياتها 
وذل����ك ن��ت��ي��ج��ة حت��وي��ل الع��ت��ق��ال 
لالأ�سرى  جماعي  عقاب  اإىل  الإداري 
وع��ائ��الت��ه��م، وامل��ب��ال��غ��ة يف اإع��ط��اء 
لالأ�سرى  وجتديدها  الإداري  قرارات 

كنهج عن�سري انتقامي وتع�سفي.
ومثلت خطوة الإ�سراب واملقاطعة 
اجلماعي  ال��ع��م��ل  يف  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زة 
عرب  الإداري���ني  للمعتقلني  الوحدوي 
با�سمهم،  ت��ت��ح��ّدث  جل��ن��ة  ت�سكيل 
وكذلك التزام املحامني التابعني لهيئة 
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م�سرات العودة.. انتفا�سة م�ستمرة

ونقابة  املوؤ�س�سات  وبقية  الأ���س��رى 
بعدم  ال��وط��ن��ي  ب��امل��وق��ف  امل��ح��ام��ني 
م�ستوياتها،  بكل  املحاكم  اأمام  الظهور 
والعليا،  وال�ستئناف  التثبيت  وه��ي 
النهو�س  من  حالة  �سّكل  الذي  الأم��ر 
الوطني العام وراأيًا عامًا وِحراكًا �سد 
التع�سفي،  الإداري  العتقال  �سيا�سة 
ومعتقالت  �سجون  يف  يقبع  ي��زال  وما 
اإداريًا،  الحتالل نحو )4٥0( معتقاًل 
واأكادمييني  منتخبني  ن��واب   6 بينهم 
واإع���الم���ي���ني وحم���ام���ني وق���ي���ادات 
اأطفال  اأي�سًا  بينهم  وم��ن  جمتمعية، 

ون�ساء وفتيات.
الإهمال الطبي املمنهج

قرابة  الحتالل  �سجون  يف  يقبع 
من  ي�ستكون  م��ري�����س��ًا  اأ����س���رًا   7٥0
اأ�سر  اأمرا�س خمتلفة من بينهم 200 
وبحاجة  حرجة  اأمرا�س  من  يعانون 
اإىل عمليات جراحية لإنقاذ حياتهم، 
٣4 منهم يعانون من مر�س ال�سرطان، 
اإع���اق���ات  م���ن  ي��ع��ان��ون  اأ����س���رًا  و70 
بالإ�سافة  وح�سية،  ونف�سية  ج�سدية 
اإىل وجود ع�سرات اجلرحى وامل�سابني 
اإط��الق  بعد  اإ�سابتهم  مت��ت  ن�سفهم 
عملية  خالل  عليهم  احلي  الر�سا�س 
القدرة  بع�سهم  فقد  فيما  العتقال، 
�سيا�سة  ا�ستمرار  على احلركة يف ظل 

الإهمال الطبي املتعمد.
اعتقالت وعقوبات جماعية

اليومية  العتقال  عمليات  باتت 
بحق  الح��ت��الل  ق��وات  تنفذها  التي 
�سارخًا  انتهاكًا  ت�سكل  الفل�سطينيني، 
الإن�ساين،  ال��دويل  القانون  لقواعد 
الإن�سان،  حلقوق  ال���دويل  وال��ق��ان��ون 
ظاهره  اإىل  الع��ت��ق��الت  وحت��ول��ت 
لل�سعب  ج��م��اع��ي  وع���ق���اب  ي��وم��ي��ة 
�سيا�سة  اإط����ار  ويف  الفل�سطينيني، 
دولة  تتخذها  التي  اجلماعي  العقاب 
عائالت  ع��ّدة  ا�ستهدفت  الح��ت��الل، 
وت�ستيتهم  منازلهم  بهدم  فل�سطينية 
و�سحب ت�ساريح العمل منهم واعتقال 
غالبية اأفراد الأ�سرة، ل �سيما الأقارب 
من الدرجة الأوىل، حيث مُتعن دولة 
انتهاج  الأخ��رة  الآون��ة  يف  الحتالل 
اأبناء  بحق  اجلماعي  العقاب  �سيا�سة 
ذوي  خ��ا���س��ة  الفل�سطيني  ال�سعب 
ال�سهداء والأ�سرى ومنفذي العمليات، 
وذلك من خالل هدم منازلهم وت�ستيت 
ي�ستخدمها  �سيا�سة  وه���ي  �سملهم، 
الح���ت���الل ل��ل�����س��غ��ط ع��ل��ى الأُ����س���ر 
ما  وتدمر  وترويعهم  الفل�سطينية 
وحماولة  لردعهم  حياتهم،  من  تبقى 
عن  وال��ت��وق��ف  ال�سعب  اإرادة  لك�سر 
العن�سرية،  الدولة  هذه  �سد  الن�سال 
مبثابة  الإج������راءات  ه���ذه  وت��ع��ت��رب 
�سحايا  ب���ني  وم���ن  ح����رب،  ج���رائ���م 
تتبعها  التي  القمعية  ال�سيا�سة  هذه 
ال�سعب  اأبناء  بحق  الحتالل  �سلطات 
عائلة  بحق  مور�س  ما  الفل�سطيني، 
اأبو حميد والربغوثي  نعالوة وعائلة 

وجبارين وب�سكار.
اإ�سرابات عن الطعام

الإرادة  معارك   2018 عام  �سهد 
"الأمعاء  ب�  ُيعرف  ما  وعرب  والعزمية 
الحتالل،  �سجون  داخ��ل  اخلاوية" 
وتزايدت حالت امل�سربني عن الطعام 
ين�سم  ك��ان  واأح��ي��اًن��ا  ف���ردي،  ب�سكٍل 
الع�سرات  اأو  الآح����اد  بع�س  اإل��ي��ه��م 
اأو  ال�سجن  ه��ذا  يف  ت�سامني  ب�سكٍل 
بغالبيتها  كانت  والتي  املعتقل،  ذاك 
اأو  الإداري"  "العتقال  �سيا�سة  �سد 
ب�سبب  اأو  والعزل  النقل  �سيا�سة  �سد 
العتقال،  ظروف  اأو  الطبي  الإهمال 
ويف هذا ال�سياق فاإن نحو )٣9( معتقاًل 
قد  الإداري��ني  املعتقلني  من  غالبيتهم 
ب�سكٍل  الطعام  عن  اإ�سرابات  خا�سوا 
ا  رف�سً  2018 ال��ع��ام  خ���الل  ف����ردي 
ودفاًعا  الإداري  العتقال  ل�سيا�سة 
الأ�سرى  اأبرزهم:  ومن  حقوقهم،  عن 

رزق الرجوب، كفاح احلطاب.
قوانني "اإ�سرائيل" العن�سرية

كبرًا  تطرًفا   2018 العام  �سهد 
م�ساريع  تقدمي  يف  الكني�ست  قبل  من 
تفوح  عن�سرية  وت�سريعات  قوانني 
برائحة الكراهية بحق اأبناء ال�سعب 
الأ�سرة  واحلركة  عمومًا  الفل�سطيني 
اأبرز هذه  على وجه اخل�سو�س، وكان 

الت�سريعات:
م�سروع قانون طرد عائالت منفذي 
العمليات، وقانون خ�سم الأموال التي 
وقانون  الوطنية،  ال�سلطة  تدفعها 
قانون  وم�سروع  املبكر،  الإفراج  اإلغاء 
متويل  عدم  وقانون  الأ�سرى،  اإع��دام 
وقانون  والأ���س��رى،  للجرحى  العالج 
التفتي�س اجل�سدي والعاري للمعتقلني 
منع  وق��ان��ون  �سبهات،  وج���ود  ودون 
تنظيمات  لأ�سرى  العائلية  الزيارات 
وق��ان��ون  "اإ�سرائيليني"،  حت��ت��ج��ز 

احتجاز جثامني ال�سهداء.
ا�ستهداف ال�سحفيني والإعالميني 

الفل�سطينيني
خالل  الحتالل  �سلطات  �سعّدت 
العام 2018 من ا�ستهدافها لل�سحفيني 
واعتقالتها لن�سطاء مواقع التوا�سل 
اندلع  منذ  )في�سبوك(  الجتماعي 
ت�سرين  يف  القد�س"  "انتفا�سة 
�سهدت  التي   ،201٥ اأكتوبر  الأول/ 
قمعًا ومالحقة غر م�سبوقة حلرية 

الراأي والتعبر.
خالل  لفتًا  ت�سعيدًا  �سجل  كما 
اأع����داد  يف  وزي������ادة   2018 ال���ع���ام 
وب�سبب  ال�سحفيني  م��ن  املعتقلني 
"في�سبوك" عما �ُسجل يف العام 2017، 
اأكر  الحتالل  قوات  اعتقلت  حيث 
ع�سرات  و�ُسجل  �سحفيًا،   )40( من 
العاملني  بحق  الأخ���رى  النتهاكات 
الإعالم  وو�سائل  ال�سحافة  جمال  يف 

املختلفة.
�سجونها  يف  حتتجز  زال���ت  وم���ا 
منها  حماولة  يف  �سحفيًا،   )27( نحو 
لتكبيل ال�سحافة وتقييد ال�سحفيني 
ودفعهم  وتخويفهم  ردعهم  وحماولة 

لعدم نقل احلقيقة.
 )٣٥0( ع��ن  يزيد  م��ا  واعتقلت 
مواطنًا فل�سطينيًا خالل العام 2018، 
و�سحفيني  واأط���ف���ال  ن�����س��اء  بينهم 
و�سعارات،  من�سورات  ب�سبب  وكّتاب، 
على  �سهداء  و�سور  بو�سرتات  ن�سر  اأو 
�سفحات مواقع )في�سبوك(، واأحيانًا 
اإعجاب  وت�سجيل  م�ساركة  ب�سبب 

ملن�سورات اآخرين.

العدو ين�ضر عدد قتاله وال�ضواريخ التي �ضقطت عليه خالل عام 2018
ال�سهيوين،  ال��ع��دو  جي�س  ن�سر 
تقريرًا  الأول  ك��ان��ون  �سهر  نهاية 
الأمنية  الن�ساطات  خال�سة  ع��ن 
بال�سفة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  للجي�س 
خالل  الأمنية  والأحداث  الغربية، 
العدو  اأن  نن�سى  ول   .2018 العام 
خ�سائره  بحقيقة  فعليًا  يعرتف  ل 
الدعاية  وي�ستخدم  املقاومة،  اأم��ام 
ل��ل��ت�����س��ل��ي��ل وال��ت��وظ��ي��ف الأم���ن���ي 

وال�سيا�سي داخليًا وخارجيًا.
فقد اأو�سح تقرير الحتالل اأنه 
»مت ت�سخي�س حوايل 1000 حادثة 
قطاع  من  وقذائف  �سواريخ  اإط��الق 
غالبيتها   ،2018 العام  خالل  غزة 

�سقطت يف مناطق مفتوحة، و4٥ �ساروخًا �سقطوا على امل�ستوطنات يف غالف غزة«.
واأكد الحتالل يف تقريره، اأن قواته »نفذت86٥ هجومًا جويًا على قطاع غزة، خالل العام 2018، ردًا على اإطالق 

ال�سواريخ، كما زعم اأنه قام بتدمر 1٥ نفقًا للمقاومة خالل هذا العام.
واأ�سار التقرير اإىل مقتل 16 �سهيونيًا، يف عمليات اأمنية وقعت بال�سفة الغربية، بينهم 7 جنود، واإ�سابة 199 

م�ستوطنًا يف عمليات اإطالق نار وطعن يف ال�سفة الغربية املحتلة.
وبح�سب تقرير الحتالل، فاإن عمليات الطعن واإلقاء العبوات املتفجرة، �سهدت ارتفاعًا عن العام املا�سي، بينما 

حافظت عمليات اإطالق النار على وترة م�سابهة للعام 2017.
وبني التقرير، اأنه خالل العام 2018، وقعت ٣٣ عملية اإطالق نار، بينما وقعت 17 عملية طعن، مقابل ٥ عمليات 

يف العام املا�سي فقط، و20٥7 حادثة اإلقاء حجارة، جتاه مركبات امل�ستوطنني بال�سفة املحتلة.
ووفقًا للتقرير، اعتقل الحتالل حواىل ٣17٣ فل�سطينيًا يف ال�سفة الغربية، و�سادر 406 قطع �سالح خالل العام 

2018، بح�سب ادعاءاته.
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ت��واف��ق��ت ح��ك��وم��ة رئ��ي�����س ال����وزراء 
ن��ت��ن��ي��اه��و على  ال���س��رائ��ي��ل��ي ب��ن��ي��ام��ني 
الإ�سرائيلي«  »ال��ربمل��ان  الكني�ست  ح��ل 
بعد  مبكرة،  انتخابات  اإىل  وال��ذه��اب 
مل  احلاكم  الئتالف  اأن  م��وؤَك��دًا  ب��دا  اأن 
القانوينة  يتمكن من مواجهة التحديات 
ا�ستقالة  بعد  �سربته،  التي  والد�ستورية 
وزي����ر احل����رب الإ���س��رائ��ي��ل��ي اأف��ي��غ��دور 
»اإ�سرائيل  ح��زب��ه  وان�سحاب  ليربمان 
ف�سل  اأع��ق��اب  يف  الئ��ت��الف،  م��ن  بيتنا« 
العدوان ال�سهيوين على قطاع غزة، وبعد 
الإخفاق يف مترير قانون التجنيد الذي 
كان ال�سعرة التي ق�سمت ظهر الئتالف، 
يرغب  ك��ان  كما  التمديد  م��ن  ومنعته 

نتنياهو.
امل��رة  ه��ذه  الكني�ست  ح��ل  يكن  مل 
والدعوة اإىل انتخابات مبكرة هو الأول 
اختتام  قبل  اأي  ال�سهيوين،  الكيان  يف 
حيث  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  ل��ولي��ت��ه  الكني�ست 
جترى النتخابات للكني�ست مرة واحدة 
الظروف  ت�ستدع  مامل  �سنوات،  اأرب��ع  كل 
مت  ذلك  وقبل  مبكرة.  انتخابات  اإجراء 
عدم  ب�سبب  مبكرة  لنتخابات  التوجه 
الليكود  زع��ي��م  نتنياهو  بنيامني  متكن 
بعد  احلكم،  يف  بال�ستمرار  احلني  ذلك 
مفاو�سات واي ريفر عام 1998. ومت حل 
الكني�ست والتوجه لنتخابات مبكرة عام 
باراك،  اإيهود  اإخفاق  2001 على خلفية 
كامب  مفاو�سات  يف  العمل،  حزب  زعيم 
الأق�سى  انتفا�سة  وان���دلع  دي��ف��ي��د2، 
مرة  الكني�ست  ح��ل  ومت  ع������ام2000. 
اأخفق  اأن  بعد   ،200٥ عام  اأواخر  اأخرى 
وزعيم  احلكومة  رئي�س  ���س��ارون،  اأرييل 
الليكود اآنذاك، يف اإدارة احلكومة  ب�سبب 
عن  الناجمة  وال��ت��داع��ي��ات  اخل��الف��ات 
خطة الن�سحاب واإعادة انت�سار »اجلي�س 

الإ�سرائيلي« يف قطاع غزة.
لقد �سادق الكني�ست الإ�سرائيلي يوم 
م�سروع  على   ،2018/12/26 الأرب��ع��اء 
قانون حول حل نف�سه واإجراء انتخابات 
وتاأييد  النهائية  ب��ال��ق��راءة  م��ب��ك��رة، 
عار�سا  �سوتني  مقابل  النواب  من   102
م�سروع القانون، اأحدهما نائب عن حزب 
الكني�ست  عمل  يتنهي  وبالتايل  الليكود، 
احلايل ويدخل يف عطلة، اإيذانًا بانطالق 
الكيان  يف  ر�سميا  النتخابية  احلملة 
قادة  اتفق  اأن  بعد  وذل��ك  ال�سهيوين. 
من  التي  نتنياهو،  حكومة  يف  الئتالف 
يف  ر�سميًا  وليتها  تنتهي  اأن  املفرت�س 
فيما توا�سل  الثاين 2019،  ت�سرين  �سهر 
حتى  مهامها  اأداء  احل��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
ت�سكيل حكومة جديدة بعد النتخابات 
التي مت التفاق على اإجرائها يف التا�سع 
ت�سبقها  اأن  ومي��ك��ن   ،2019 ني�سان  م��ن 

ثمن العدوان..... انهيار االئتالف احلاكم يف الكيان ال�ضهيوين

الأح��زاب  بع�س  يف  متهيدية  انتخابات 
هذه  ويف  ومرت�س.  والعمل  الليكود  مثل 
احل��ال��ة ي��ح��ق  ل��الئ��ت��الف وامل��ع��ار���س��ة – 
متفق  قوانني  م�ساريع  تقدمي  ت�سريعيًا- 
عليها، بينما يتم جتميد اأي ت�سريع اآخر.

وجاء قرار روؤ�ساء الأحزاب الذهاب 
اإىل انتخابات مبكرة يف الوقت الذي اأعلن 
يائر لبيد رئي�س حزب »يوجد م�ستقبل«، 
اليهود  جتنيد  ل��ق��ان��ون  معار�سته  ع��ن 
املوقف  ذات  وهو  »احلريدمي«،  املتدينني 
حيث  ليربمان،  اأفيغدور  معه  يتفق  الذي 
اأكد الإثنان اأنهما لن يدعماه، ما يعني اأن 
القانون ل يحظى باأغلبية ويهدد بتفكيك 
الأح��زاب  وتعترب  احلكومي.  الئ��ت��الف 
الدينية املتطرفة التجنيد من املحرمات، 
الع�سكرية  اخلدمة  ت��وؤدي  اأن  من  خوفًا 
�سنوات  العلمانية. لكن  اإىل النغما�س يف 
وا�سع  ا�ستياء  اأث���ارت  ال�ستثناءات  من 
اليهود.  الإ�سرائيليني  بقية  بني  النطاق 
ال�سهيوين«  »املع�سكر  زعيمة  وو�سفت 
النتخابات  ليفني  ت�سيبي  امل��ع��ار���س 
املقبلة باأنها طارئة، م�سيفة اأنه ل بديل 
عن هزمية رئي�س الوزراء احلايل بنيامني 
نتنياهو، واتهمت ليفني حكومته بتقدمي 
تغير  على  الإ�سرائيليني  »جترب  قوانني 
تكون  لن  الكني�ست  حل  وبعد  قيمهم«. 
القوانني،  م�ساريع  ملناق�سة  اإمكانية  لديه 
املتفق عليها من  امل�ساريع  اإقرار  با�ستثناء 

قبل الئتالف احلاكم واملعار�سة. 
مدار  على  عانى،  قد  نتنياهو  وك��ان 
قيادة  يف  الأول،  ت�سرين  املا�سي  ال�سهر 
الكني�ست  يف  مقعدًا  ب�61  �سيقة  حكومة 
بعد  وذل����ك  م��ق��ع��دًا،   120 م��ن  امل���وؤل���ف 
اأفيغدور  ال�سابق  احل��رب  وزي��ر  ا�ستقالة 
»اإ�سرائيل  بحزبه  والن��ت��ق��ال  ليربمان 
على  احتجاجا  املعار�سة،  اإىل  بيتنا« 
ال�سعيف  احلكومة  رد  ب��اأن��ه  و�سفه  م��ا 
املقاومة  من  ال�ساروخية  الهجمات  على 
للعدوان  ت�����س��دت  ال��ت��ي  الفل�سطينية 

ابراهيم ابو ليل

جولته  يف  غ��زة  ق��ط��اع  على  ال�سهيوين 
الأخرة قبل �سهرين. ول يريد ليربمان 
حلق  ال��ذي  الف�سل  م�سوؤولية  يتحمل  اأن 
الكيان  والأمنية يف  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة 
ماأزقه  يواجه  نتنياهو  تاركًا  ال�سهيوين، 

وحيدًا.
الطريق  قطع  على  نتنياهو  ويعمل 
على مناف�سيه، �ساعيًا اإىل خو�س معركة 
بالن�سبة  ال��ظ��روف  اأف�سل  يف  انتخابية 
له، ومتباهيًا مبعطيات النمو القت�سادي 
احلد  ورف��ع  املنخف�سة  البطالة  ون�سب 
يتجنب  نتياهو  اأن  ذلك  لالأجور.  الأدن��ى 
اأزم���ة  خلفية  ع��ل��ى  ان��ت��خ��اب��ات  خ��و���س 
القت�سادية  الأو���س��اع  لأن  اقت�سادية، 
العامل،  يف  ت��ه��وي  وال��ب��ور���س��ات  تتبدل، 
والأ�سعار يف اإ�سرائيل ترتفع، ومن املف�سل 
اأن يتوجه اإىل النتخابات قبل اأن ي�سعر 
الأزم��ة، كي ل يهرب م�سوتو  اأحد ب�سدة 
ال�سياق،  هذا  ويف  خ�سومه.  اإىل  الليكود 
ال�سنوات  يف  اأن���ه  اإىل  نتنياهو  ي�سر 
متجان�سًا  ائتالفًا  ق��اد  الأخ���رة  الأرب���ع 
ودعم  والدينية،  اليمينية  الأحزاب  من 
�سيا�سة  اإط��ار  يف  ال�ستيطانية  امل�ساريع 
ال�سفة  لأرا����س���ي  ال���زاح���ف«  »ال�����س��م 
اإ�سرائيل،  النخب يف  وا�ستبدال  الغربية، 
وقمعت  العليا،  املحكمة  تبدلت  حيث 
وازداد  والأكادميية  الثقافية  املوؤ�س�سات 
اأحزاب  اأن  واأعلن  الدينية،  الرموز  نفوذ 
العرب  وال��ن��واب  الكني�ست  يف  املعار�سة 
ك�»خائنني وداعمني لالإرهاب«، كما حتول 
والديني.  اليميني  اإىل  اأك��ر  الإع���الم 
ويعترب نتنياهو، من خالل حتالفه الوثيق 
مع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، اأنه 
اأجندته  يف  امل�سي  على  ق���درة  الأك���ر 
�سد  التحري�سية  وحملته  العدوانية 
الق�سايا  اأما  الإي��راين.  النووي  امل�سروع 
بو�سفها  عليها  نتنياهو  فركز  الأمنية 
دون  عليه،  يراهن  الذي  الرابح  احل�سان 
اكرتاث ملا يدور حوله من �سبهات، واإن كان 
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الرتقب قائمًا حول اإمكان اتهامه مبلفات 
الف�ساد والر�سى، لكنه يوؤكد اأنها لن تثنيه 
مل  ما  النتخابي،  ال�سباق  موا�سلة  عن 
على  ي�سدد  بالإدانة،  حكم  بحقه  ي�سدر 
امل�ست�سار  اأن  التقدير  ورغ��م  ا�ستبعاده. 
مندلبليت،  اأفيحاي  للحكومة،  الق�سائي 
لن يقدم على خطوة اتهام نتنياهو خالل 
الليكود  حزب  م�سوؤويل  فاإن  النتخابات، 
الذي يراأ�سه نتنياهو، �سنوا حملة ترهيب 
ال�ساأن  هذا  يف  خطوة  اأي  �سبقت  وقائية 
ت�ستهدف نتنياهو، مهددين مندلبليت باأن 
اإن   ، �سده  مركزة  �ستكون  احل��زب  حملة 

جتّراأ على توجيه التهام.
تعزيز  ا�ستكمال  نتنياهو  وي��ح��اول 
قوة ما ي�سمى اليمني يف الكيان ال�سهيوين 
الإع���الم  يف  ن��ف��وذه  تعميق  وم��وا���س��ل��ة 
وال�سلطة وموؤ�س�ساتها، وتنفيذ براجمه يف 
جميع املجالت، حيث تعهد يف حال فوزه 
باأن ي�سكل حكومة جديدة بنواة ميينية 
قيادة  ملوا�سلة  الئتالف،  يف  �سركائه  من 
الكيان ال�سهيوين بالجتاه ذاته الذي �سار 
عليه من قبل، فيما تعهد قادة الئتالف 
الكني�ست  يف  �سواء  التحالف  مبوا�سلة 
اأن  يريدون  التي  القادمة  احلكومة  اأو 
تبقى ميينية. يف املقابل، ين�سط معار�سو 
والو�سط  اليمني  من  ومناف�سوه  »الليكود« 
والعمل  النتخابية  اأوراقهم  ترتيب  يف 
تاريخ  ذات  وازن��ة  �سخ�سيات  جذب  على 
باإمكانها  ال�سهيوين،  ال��ك��ي��ان  يف  اأم��ن��ي 
عدد  وتعزيز  الأح���زاب  مكانة  حت�سني 
الأب��رز  املقبل.  الكني�ست  يف  مقاعدها 
احللبة  يف  اجل����دد  ال��الع��ب��ني  ب���ني  م���ن 
ال�سيا�سية، هو رئي�س الأركان ال�سابق بني 
لليمني،  الذي ل يخفي معار�سته  غانت�س 
الو�سط،  ي�سار  اإىل  الن�سمام  رف�سه  رغم 
وتف�سيله ت�سكيل حزب جديد اأطلق عليه 
با�سم »منعة اإ�سرائيل«. ومن بني الأ�سماء 
هر�س  غ��ال  ال�سابق  ال�سابط  اجلديدة 
امل���دوي،  بالف�سل  ا�سمه  يرتبط  ال���ذي 
الهجوم  يف  يقودها  ك��ان  التي  للوحدات 
لبنان  جنوب  يف  جبيل  بنت  مدينة  على 
ال�سابق  الأمن  وزير  وكذلك   ،2006 عام 
جديدًا  حزبًا  اأ�ّس�س  الذي  يعلون  مو�سيه 

بعد ان�سحابه من الليكود.
النزعة  اأن  وا���س��ح��ا  ب���ات  اأخ�����رًا، 
عنها  ك�سف  التي  الفا�سية  العن�سرية 
يف  اآخ��ذة  غ��زة،  على  الوح�سي  ال��ع��دوان 
وقد  م�سى.  وقت  اأي  من  اأك��ر  الت�ساعد 
احلملة  ح���ول  ال���س��ت��ط��الع��ات  اأك����دت 
الإ�سرائيلي   اجلمهور  اأن  النتخابية 
يندفع نحو التطرف اأكر فاأكر من خالل 
يف  املتطرف  باليمني  يعرف  مل��ا  ت��اأي��ي��ده 

ال�ساحة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية.
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التي  ر�سوماته  اإحدى  يف  العلي  ناجي  ال�سهيد  كتب 
ا�ستهر بها ومبنا�سبة يوم الت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني 
ال�سنة، ينق�س منها يومًا واحدًا  اأن هناك ٣6٥ يومًا يف 
يومًا   ٣64 هناك  فيبقى  فل�سطني  �سعب  مع  الت�سامن  هو 

هي للتاآمر على ال�سعب الفل�سطيني.
ال�سهيد  للفنان  واملوقف  والإيجاز  التعبر  هذا  اإن 
يوم  اأطلق عليه  والذي  اليوم  العلي مبنا�سبة هذا  ناجي 
الأ�سدق  التعبر  له  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  الت�سامن 

واملطابق للواقع.
عرب  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأ����س���درت   ،1977 ع���ام  ف��ف��ي 
التا�سع والع�سرون  العامة قرارها باعتبار يوم  اجلمعية 
من ت�سرين الثاين يومًا للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني 
اليوم  ي�سادف  لأن��ه  بالتحديد  اليوم  هذا  اختيار  ومت 
يف  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  فيه  اأ�سدرت  ال��ذي 
وال��ذي عرف  رق��م 181  ال���دويل   ق��راره��ا  العام 1947 
فل�سطني  تق�سيم  مبوجبه  مت  وال��ذي  التق�سيم،  بقرار 
من  باملائة   42،88 وبن�سبة  عربية  واحدة  دولتني،  اإىل 
م�ساحة فل�سطني، واأخرى يهودية بن�سبة 47،٥٥ باملائة، 
الو�ساية  حتت  حلم  وبيت  القد�س  مدينتي  تبقى  واأن 

الدولية بن�سبة ٥6 باملائة من امل�ساحة.
لقد جاء حتديد يوم للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني 
عن  ال�سادرة  الدولية  القرارات  جراء  واملظلوم  املنكوب 
الأمم املتحدة وعلى راأ�سها القرار 181 مبثابة ذر الرماد 
اأ�ساب  الذي  والإجحاف  الظلم  عن  وكتكفر  العيون،  يف 
الذكر،  ال�سيء  التق�سيم  الفل�سطيني جراء قرار  ال�سعب 
اإن�ساء  فل�سطني  بتق�سيم  ج��ائ��رًا  ق���رارًا  اأعطى  وال��ذي 
اأدى  وال��ذي  اأر�سه  على  م�سطنع  عن�سري  كيان  دول��ة 
ما  اإىل  اإ�سافة  اأر�سه،  و�سياع  باأكمله  �سعب  ت�سريد  اإىل 
رافق قيام امل�سخ من قتل لالأبرياء، وحدوث نكبة فعلية 

اأ�سابت �سعب فل�سطني يف ال�سميم.
لقد جاء القرار )181( تتويجًا ل�سل�سة نكبات، كانت 
وحدة  مزقت  التي  بيكو،   – �سايك�س  موؤامرة  مع  بداية 
بالد ال�سام اإىل دول واأقطار، ومن بعدها جاءت ال�سربة 
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�سرعن  وال��ذي  امل�سوؤوم  بلفور  بوعد  التالية  القا�سمة 
قيام دولة يهودية على اأر�س فل�سطني واأعطى مبوجبها 
ال�سهيوين،  للغازي  ميلك،  ل  الذي  الربيطاين  امل�ستعمر 

الذي ل ي�ستحق.
اإن جممل القرارت واملوؤامرات والوعود ال�ستعمارية 
 ،1948 اأي��ار   1٥ يف  ب��داأت  النكبات،  من  ل�سل�سة  اأ�س�ست 
باإقامة الكيان ال�ستعماري الغا�سب فوق 78 باملائة من 
بحق  املجازر  بارتكاب  وتاأ�سلت  الفل�سطينية،  الأر���س 
اإىل  ال�ساحقة  الأغلبية  وبتهجر  الفل�سطيني،  ال�سعب 
بنك�سة حزيران عام  املجاورة ولحقًا  العربية  البلدان 
1967، والتي انتهت باحتالل ما تبقى من اأر�س فل�سطني، 

اإ�سافة اإىل احتالل اأرا�س عربية اأخرى.
ومنذ ذلك التاريخ بات التا�سع والع�سرون من ت�سرين 
الفل�سطينيون،  يحييها  منا�سبة  ع��ام  ك��ل  م��ن  ال��ث��اين 

ليجددوا 
واملنايف  وال��ظ��امل  اجلائر  التق�سيم  لقرار  رف�سهم 
ظل  و  وال��ت��اري��خ��ي��ة.  الإن�سانية  واحل��ق��وق  للحقائق 
عام،  كل  من  التق�سيم  ذكرى  يحيي  الفل�سطيني  ال�سعب 
ال�سود،  الرايات  ورفع  ال�سعبية  وامل�سرات  بالإ�سرابات 
القرارات  ولكل   181 للقرار  و�سجبًا  وا�ستنكار  اإدان��ة 
للكيان  واملنا�سرة  الفل�سطيني،  للحق  املعادية  الدولية 
الغا�سب، اإىل اأن ابتدع اأ�سحاب القرار يف الأمم املتحدة 
واعتربوا  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  الدويل  للت�سامن  يومًا 
 ،  1947\11\29 التق�سيم  قرار  �سدور  تاريخ  فيه 
حتييه  الفل�سطيني،  ال�سعب  مع  ال��دويل  للت�سامن  يومًا 
هذا  ورغ���م   ،1978 ال��ع��ام  م��ن  اب��ت��داء  املتحدة  الأمم 
القرار الذي اأ�سدرته الأمم املتحدة عن طريق جمعيتها 
العمومية، فاإن ذلك مل يكن يوازي اجلرمية التي ارتكبت 
ليغر  القرار  ذلك  يكن  ومل  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق 
تكن  مل  العن�سري  الكيان  فدولة  الأ�سياء،  طبيعة  من 
وكانت  وزنًا،  لها  تقيم  ول  املتحدة،  الأمم  بقرارت  تاأبه 
ترف�س تطبيق جممل القرارات التي ت�سدر عن اجلمعية 
وحم�سنة  الأم��ري��ك��ي  بالفيتو  م��دع��وم��ة  العمومية، 
القرارات  من  العديد  فهناك  العاملي،  ال�ستكبار  ب��دول 
ال�سادرة رغم اأنه كان فيها انتقا�س من احلقوق العربية 
والفل�سطينية اإل دولة الكيان مل تكن تعطي لها باًل، بل 

الإن�ساين  احلق  مع  التعامل  يف  و�سرا�سة  تعنتًا  تزيدها 
�سبيل  وعلى  الفل�سطيني.  لل�سعب  امل�سروع  والقانوين 
املثال فقد �سدر عن جمل�س الأمن القرار 242 يف ت�سرين 
الن�سحاب  اإىل  )ا�سرائيل(  يدعو  الذي   ،  1967 الثاين 
العام،  نف�س  من  حزيران  يف  احتلتها  التي  الأرا�سي  من 
�سدر  عندما  وحتى  الرياح.  اأدراج  ذهب  القرار  ذلك  اإل 
وبعد  بالعن�سرية  ال�سهيونية  مب�ساواة  ال��دويل  القرار 
العامل  دول  من  والتاأييد  الدعم  القرار  ه��ذا  لق��ى  اأن 
بجرائمها  ال�سهيوين  الكيان  دول��ة  زادت  اأن  بعد  احلر 
على  اعتداءاتها  وزادت  الفل�سطيني،  بال�سعب  وتنكيلها 
القرار  ذلك  اأن  اإل  لفل�سطني.  املتاخمة  العربية  الدول 
قبل  من  مور�ست  التي  ال�سغوط  جّراء  ذلك  واألغي  عاد 
ذلك  و�سكل  املتحدة،  الأمم  على  العاملي  ال�ستكبار  دول 
فاإمنا  �سيء  على  دل  اإن  وه��ذا  خطرة،  �سابقة  اللغاء 
دول  اأي��دي  بني  الدولية  املنظمة  هذه  وق��وع  على  يدل 
بالقرارت  تتحكم  التي  والهيمنة  والت�سلط  ال�ستعمار 
الدولية وت�سعى جاهدة لتعطيل اأي قرار دويل من �ساأنه 
اأدائه دولة الكيان العن�سرية وجترميها وال�سغط عليها 

واإلزامها بتطبيق قرارات ال�سرعية الدولية.
واملدعوم  املقاومة  وق��واه  الفل�سطيني  ال�سعب  اإن 
لتجديد  اليوم  مدعو  العامل  يف  والأح��رار  ال�سرفاء  من 
واإ�سقاط  والن�سال  اجلهاد  موا�سلة  على  والوعد  العهد 
قرار التق�سيم يف ميادين املواجهة، وعن طريق موا�سلة 
الكفاح امل�سلح وحرب ال�سعب الطويلة الأمد، واعتبار كل 
يكون  ل  وحتى  الكفاح،  وموا�سلة  للن�سال  كاأيام  الأيام 
الفل�سطيني  ال�سعب  الت�سامن مع  التق�سيم وذكرى  ذكرى 
فيه  وتطلق  والكلمات،  اخلطب  فيه  تدبج  فلكلوري  يوم 
وال�سجب  بالإدانة  املهرجانات  فيه  ال�سعارات، وتنح�سر 
الفعاليات  تلك  فيه  تنف�س  النهاية  ويف  وال�ستنكار 

وتنتهي اإىل الال �سيء.
يقب�س  زال  ل  مقاوم  فل�سطيني  ك�سعب  منا  املطلوب 
على جمرى املبادئ، وميار�س حقه يف الن�سال اأن يوا�سل 
اآمال ال�سعب الذي مل  هذا الطريق، واأن يج�سد بن�ساله 
واجلرحى  ال�سهداء  اآلف  قدم  وال��ذي  بالعطاء،  يبخل 
الأر���س  ولتعود  اأ�سحابه  اإىل  احل��ق  ليعود  والأ���س��رى 

لأهلها، وتعود فل�سطني حرة عربية.



TAREEQ ALQUDSالعدد )28(
TAREEQ ALQUDS

اق�����رتن ال��ت��ط��ب��ي��ع م���ع ب����داي����ات امل�����س��روع 
مبعنى  فل�سطني  يف  ال�����س��ه��ي��وين  ال���س��ت��ي��ط��اين 
مواجهة  يف  وتخندقهما  النقي�سني  ا�سطفاف 

احدهما الآخر:
ومواقف اأدوات  بعدة  العدو  مقاومة  	•

اأ�سكال بعدة  العدو  م�ساومة  اأو  	•
مل  عربي  او  فل�سطيني  ك��ل  اأن  يعني  وه��ذا 
يقف �سد وجود الكيان ال�سهيوين فهو بال�سرورة، 
امل�ساومة  درج��ة  اأو  طبيعة  ع��ن  النظر  وبغ�س 
ونق�سد  التطبيع.  مع�سكر  يف  هو  اعتمدها،  التي 
لفت  ال�سهيوين  امل�سروع  ب��داي��ات  اإىل  بالعودة 
من  اأ�سبق  اأن��ه  مبعنى  التطبيع  ِق��َدم  اإىل  النظر 
�سياغة احلركة الوطنية امل�سرية ل�سعار وموقف 
مناه�سة التطبيع اإثر اتفاقات كامب ديفيد دون 

التقليل من اأهمية هذه املبادرة وهذا املوقف.
�سراع  هو  ال�سهيوين  العربي  ال�سراع  اأن  ومبا 
رغم  التطبيع،  م�سطلح  فاإن  التناحري،  التناق�س 
اأنه دارج، اإل اأنه ل يكفي للدخول اإىل جوهر هذا 
ال�سقوط. لذا، نعتقد اأن الو�سف الأ�سح للتطبيع 

هو : اإ�ستدخال الهزمية.
ونق�سد بهذا امل�سطلح اأن يفكر املرء ويت�سرف 
وم�ست�سلم.  كمهزوم  والت�سرف  التفكر  ويوا�سل 
عمياًل  يكون  ل  قد  امل��ه��زوم،  ف��اإن  املعنى،  وبهذا 
اخلانة  يف  ي�سب  ت�سرفه  ولكن   ، اخلياين  باملعنى 
تق�سيم  اإىلى  يو�سلنا  ان  ميكن  وه��ذا  نف�سها. 

املطبعني فريقني:
بوعي  التطبيع  اأي  املنهجية  اخليانة  	•
والدفاع  للتطبيع  تنظرًا  وحتى  وم�سلحة  وقرار 
ال��ذات  جت��اه  ال���دوين  ال�سعور  م��دخ��ل  م��ن  عنه 

الفردية واجلْمعية
وعي  دون  اي  املادي  باملعنى  واخليانة  	•
دون  للعدو  اخل��دم��ات  تقدمي  مع  ولكن  ومق�سد 

حتفظ واإن مل يكن ذلك بوعي ومنهجية.
جهة  من  والتق�سيم  الو�سف  ه��ذا  �سح  واإذا 
وو�سف طبيعة التناق�س باأنها تناحرية من جهة 
ثانية، فاإن التخندق وال�سطفاف من جانب قوى 
هو  التطبيع  رف�س  اأن  يعني  والعروبة  املقاومة 
ال�سراع  دخول  توجب  م�ستدامة  وا�سعة  معركة 

�سد التطبيع على اأربع جبهات:
ال�سهيوين  الكيان  مع  التطبيع  مواجهة  	•
ال�سيا�سي  ال��ت��ط��ب��ي��ع  م�����س��ت��وي��ات��ه،  مب��خ��ت��ل��ف 
�ساماًل  والديني  والنف�سي  والثقايف  والقت�سادي 

اجلن�سني بنف�س امل�ستوى.
العربية  الأنظمة  مع  التطبيع  مواجهة  	•
يعني  وه���ذا  ال�سهيوين  بالكيان  ت��ع��رتف  ال��ت��ي 
عربي  قطر  كل  يف  الوطنية  احلركة  تقوم  اأن 
�سلطة  متار�سها  التي  التطبيع  �سيا�سات  برف�س 
ميت  م��ا  ك��ل  مقاطعة  ذل��ك  و�سمن  القطر  ذل��ك 

للكيان ال�سهيوين ب�سلة.
دول  متار�سه  ال��ذي  التطبيع  مواجهة  	•
منتجاتها  مبقاطعة  بالدين  متغطية  اإ�سالمية 

وم�ساحلها يف الوطن العربي، وهنا تركيا مثاًل.
وخا�سة  العامل  دول  خمتلف  مواجهة  	•
الكيان  وتدعم  دعمت  التي  الراأ�سمايل  الغرب 

مناه�ضة التطبيع هي حرب ال�ضعب بني حرب بنادق واأخرى

والثقافية  املادية  منتجاتها  ومقاطعة  ال�سهيوين 
.

بناء على ما �سلف، فاإن التنبه خلطورة التطبيع 
قد تاأخر كثرا وطوياًل، وهذا يرتد اإىل ال�سعف 
العربي  التحرر  حلركة  وال�سرتاتيجي  الفكري 
ال�سهاينة  كان  بينما  الفل�سطيني  �سقها  وخا�سة 
مقاطعتهم  لأه��م��ي��ة  وعميق  ق��دمي  وع��ي  على 
ماباي  اأع�ساء  كان  حيث  الفل�سطينية  للمنتجات 
اليهوديات  الن�سوة  يالحقون   1918 ع��ام  منذ 
العائدات من ال�سوق يف الأزقة ويك�سرون البي�س 
اليهوديات  الن�ساء  ويو�سون  �ساللهن   يف  ال��ذي 
اأظافرهن  وغر�س  الفل�سطيني  التفاح  بتقليب 
 The Other Israel، ed(  (  فيه. اأنظر كتاب

1972  Arie Bober
التطبيع  مبخاطر  اجلهل  ه��ذا  توا�سل  لقد 
مع  ر���س��ي��د  واآل  ���س��ع��ود  اآل  ت��واط��وؤ  م��ن��ذ  ���س��واء 
ع�سوية  فل�سطينيني  ودخ��ول  ال�سهاينة1918، 
اأن  رغم   1948 فل�سطني  اغت�ساب  اإثر  الكني�ست 
الولء  ميني  ق�سم  هو  الأ�سا�س  الع�سوية  �سرط 
اإىل اتفاق كامب ديفيد  اليهودية و�سول  للدولة 
واأو�سلو ووادي عربة والتطبيع اخلليجي اجلاري 
امل�سرية  الوطنية  احلركة  تبني  ورغ��م  حاليًا. 
للموقف �سد التطبيع اإثر اتفاق كامب ديفيد اإل 
اأن رف�س التطبيع مل ي�سبح �سعارا وموقفا �سعبيًا 
املحتلة  الأر����س  يف  ول  العربي  الوطن  يف  عاما 
نف�سها. بل مل يتوقف اجلدل حول وجوب رف�سه 

بعد!
ال�����س��ع��ب��ي ه���و الأ����س���ا����س ل ال��ن��خ��ب��وي ول 

ال�سلطوي:
ل�سنا ب�سدد التقليل من اأهمية وعي نخبة من 
املثقفني يف ن�ساطهم �سد التطبيع، فهم على الأقل 
ابقوا جذوة الرف�س م�ستعلة رغم في�سان التطبيع 
جمانيا  تقدميه  حد  و�سل  الذي  خا�سة  الر�سمي 
الآن من حكام اخلليج  يتم  ال�سهيوين كما  للكيان 
اأنظمة  ب��اأن  التذكر  م��ن  ب��د  ل  وهنا   . العربي 
وجودها  يف  ٍي  ��رِّ ���سُ حبل  يربطها  �سايك�س-بيكو 
الطرفني   اأن  مبا  ال�سهيوين  الكيان  مع  وبقائها 

د. عادل سمارة
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تواقت  ويف  جهة  من  ا�ستعماري/اإمربيايل  توليد 
وتزامن واحد من جهة ثانية. 

يد  على  الر�سمي  التطبيع  ف��اإن  وباملقابل، 
اأنظمة �سايك�س-بيكو مل يتمكن من اجتياز اجلدار 
ان  �سحيح  للتطبيع.  الراف�س  العربي  ال�سعبي 
القاعدة  اخرتاق  حافة  على  الآن  يقف  ال�سراع 
متكن  اأن  بعد  ال�سعب،   جدار  العربية،  ال�سعبية 
وحتى  وفل�سطينية  عربية  اأنظمة  اخ��رتاق  من 
اأ�سبح  التطبيع  ب���اأن  اي�سا  و�سحيح  اأح��زاب��ا. 

فل�سطينيًا اإثر اأو�سلو خا�سة ، ولكن:
اخرتاق  يف  الر�سمي  التطبيع  ينجح  مل  	•

ال�سعب
فتواه  يف  الر�سمي  التطبيع  ينجح  ومل  	•
فقد  فل�سطينيا،  �سار  كونه  التطبيع  باأن  اخلبيثة 

ا�سبح التطبيع الر�سمي العربي حالًل.
وهذا ي�سع املطبعني الفل�سطينيني قيد التحدي 
التي  الفل�سطينية  ال�سلطة  وخا�سة  وال�ستهداف 
التزمت بكل من اتفاقات اأو�سلو وبروتوكل باري�س 

القت�سادي. 
ويف هذا ال�سدد ل بد من التنبيه بان الإعالم 
يلعب دورا خطرا فيما يخ�س التطبيع الفل�سطيني 
على  املح�سوب  الإع��الم  نقد  هنا  ونق�سد  خا�سة. 
والتبعية  والتطبيع  الت�سوية  اإعالم  لأن  املقاومة 
خارج  هو  وبالتايل  الأع���داء  خدمة  يف  حم�سوم 

نقا�سنا.
بني  وامل��ن��اظ��رات  واحل���وارات  التحليالت  اإن 
وعلى  ذاك  اأو  الجت����اه  ه���ذا  م��ن  فل�سطينيني 
اتفاقيات  حول  تدور  التي  وخا�سة  الف�سائيات 
م�ساحة  الف�سائيات  تلكم  تقدم  حيث  اأو���س��ل��و 
ويطلونها  اأو�سلو  عن  يدافعون  ملن  وا�سعة  زم��ن 
بامل�ساحيق اإىل حد تبدو معه وكاأنها اإجناز وطني، 
من  للتطبيع  مبا�سرة  غر  دع��وة  ذات��ه  بحد  هذا 

جانب امل�ساهد العربي.
يف  تعميق  هي  الإعالمية  الدفوقات  هذه  اإن 
وعي املواطن العربي باأن التطبيع هو على الأقل 
حمط نقا�س جمرد م�ساألة خالفية فيها َقَولن!. 
هذا من جهة، ولأن ال�سلطة الفل�سطينية تتم�سك 

م�سرات العودة.. انتفا�سة م�ستمرة
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م�سرات العودة.. انتفا�سة م�ستمرة

بيـــــــــــــــــــــــــــان
اأعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية للجبهة العربية التقدمية

بروت يف 21 و22 /2018/12
“للجيهة العربية التقدمية” يف دورتها العادية مب�ساركة ممثلي مكونات  اجتمعت اللجنة التنفيذية 

اجلبهة من اأحزاب وحركات وقوى و�سخ�سيات وطنية.
وقد ناق�ست اللجنة يف اجتماعاتها على مدار اليومني العديد من الق�سايا واأبرزها:

يف  الع�سكري  ال�سهيوين  المربيايل  امل�سروع  يف  امل�ستمر  الرتاجع  مالحظة  عند  املجتمعون  1-توقف 
والقوات  لل�سعب  الكبرة  التح�سينات  بفعل  الأر�س،  التي حتققت على  النتائج  العربية من خالل  املنطقة 
حربته  وراأ�س  ال�سهيوين  الإمربيايل  العدوان  حتالف  بوجه  ال�سامد  اليمن  يف  وكذلك  ال�سورية.  العربية 

الرجعية العربية يف عدد من دول اخلليج.
العرب  جزيرة  �سبه  يف  املالكة  العائلة  راأ�سها  وعلى  اخلليجية  النظم  هرولة  املجتمعون  2-اأدان 
ال�سعب،  الوطنية والأخالقية وهدر ثروات  التنازلت  ال�سهيوين، مقدمة كل  الكيان  )ال�سعودية( باجتاه 
من اأجل اعتمادها وحمايتها من املع�سكر المربيايل ال�سهيوين، كما اأنها بفعلتها /جرميتها تلك تتحول اإىل 
�سريك يف ذبح وت�سفية �سعب فل�سطني وق�سيته الوطنية، وذلك من خالل الرتويج لتنفيذ “�سفقة القرن” 

على ح�ساب امل�سالح الوطنية والقومية لفل�سطني والأمة العربية.
٣-اأهاب املجتمعون باجلماهر العربية وقواها الوطنية والقومية التقدمية مبواجهتها ملوجات التطبيع 

مع العدو ال�سهيوين والتي ل تهدد فقط ال�سعب الفل�سطيني، بل جممل ق�سايا التحرر العربية.
4-اأ�ساد املجتمعون بكفاح اجلماهر العربية ال�سلمي، ومواجتها لع�سف �سلطات احلكم ال�ستبدادية يف 
ال�سودان وم�سر واملغرب وتون�س والردن، ويف ن�سالها �سد كل �سيا�سات الإفقار والتجويع والتبعية للموؤ�س�سات 
املالية العاملية وقوى الهيمنة الإمربيالية. واأكد املجتمعون على تالزم معركة ال�سيادة الوطنية مع خيار 
الوطنية  الإرادة  لتحرير  وحيد  ك�سبيل  المربيايل  والتو�سع  الهيمنة  قوى  مواجهة  يف  امل�ستقلة  التنمية 

وحماية الدولة الوطنية وم�سالح اجلماهر.
الغزاة  مواجهة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  وت�سحيات  ل�سمود  الكفاحية  حتياتهم  املجتمعون  ٥-وج��ه 
ال�ساب الذي �سدد �سربات متتالية لبنية  اأ�سادوا بالرموز الكفاحية لهذا اجليل الفل�سطيني  املحتلني، كما 
وحدة  اإجناز  اأهمية  على  املجتمعون  اأكد  وال�سمود  املقاومة  اأ�سكال  كل  تطوير  اأجل  ومن  املحتل.  الكيان 

وطنية فل�سطينية تقوم على برنامج املقاومة بكل اأ�سكالها.
6- تداول املجتمعون يف الأو�ساع الداخلية للجبهة، وتو�سلوا اإىل خطة عمل من اأجل تو�سيع امل�ساركة 
والن�سمام للجبهة، املرتافقة مع خطوات ال�ستعداد لعقد موؤمترها القادم يف الربع الأول من العام املقبل 

.2019
اجلبهة العربية التقدمية
اللجنة التنفيذية

به، فهذا يعني اإعفاء املواطن العربي من ال�سعور 
باملع�سية حينما ميار�س التطبيع من جهة ثانية.

بالتطبيع  التثقيف  يف  الإع���الم  دور  ويكون 
الف�سائية  ب��اأن  نتذكر  حينما  اخل��ط��ورة  �سديد 
خا�سة حتل حمل احلزب ال�سيا�سي الثوري، ويحل 
املثقف  حمل  مذيعها  ويحل  املفكر  حمل  مديرها 
يف  العربي  املواطن  يح�سر  الذي  الأمر  امل�ستبك، 
غر.  ل  وال�ستماعي  امل�ساهداتي  الن�سال  خانة 
الذي  العربي  لل�سارع  فقداننا  م��ن  يزيد  وه��ذا 

اأ�سبحت ا�ستعادته م�ساألة حياة اأو موت. 
حقيقة  املقاومة  قوى  عن  يغيب  ان  يجب  ل 
وهي  الأخ��رة  الثماين  ال�سنوات  يف  جديدة  ة  ُمرَّ
الدين  وقوى  انظمة  من  العربي  ال�سارع  احتالل 
ال�سيا�سي التي لديها ماكينة اإعالم هائلة تخطط 
هذه  وال�سهيونية.  الإمربيالية  وتدعمها  لها 
العلني  التطبيع  متار�س  التي  والأنظمة  القوى 
عرب الأنظمة والتطبيع غر املبا�سر من قبل قوى 
الإرهاب التي تقوم بتدمر اجليو�س واجلمهوريات 
العربية يف حرب �سد حمور املقاومة باأكمله ويف 
خدمة الكيان ال�سهيوين خا�سة وحتى قبيل كون 

ذلك بتخطيط وخلدمة الإمربيالية.
جهة  م��ن  ح��رب��ي��ة  هجمة  اأم���ا  اأن��ن��ا  نق�سد 
واإعالمية من جهة  ثانية كلتيهما يف خدمة العدو 
مما يجعل ا�ستعادة ال�سارع اأمرًا �سعبا ولكن ل بد 

منه.
من هنا وجوب التثقيف املتوا�سل �سد التطبيع 
بدل النح�سار يف حالت مو�سمية للحديث العابر 
بعد  املواطن  ليعود  ثم  التطبيع ومن  واملوؤقت عن 
ر اأمام �سا�سات عبثية �سواء جتارية اأو  ذلك للت�سمُّ
للت�سلية اأو حتى للجن�س دون اأن ينتبه اأن متويل 
هذه ال�سبكة الكربى من الف�سائيات هو من اأنظمة 
النفط العربية، واأن الأمر لي�س حم�س �سدفة بل 

م�سروع ت�سييع الوعي.
حرب  ب��ني  م��ا  التطبيع  مناه�سة  م��رك��زي��ة 

وحرب:
قد يجوز لنا التاأريخ لل�سراع يف وعلى الوطن 
القرن  اإىل  الأق���ل   على  ذل��ك  ن��رد  ب��اأن  العربي 
ال�سابع ع�سر اأي دخول اوروبا مرحلة الراأ�سمالية 
التجارية حيث بداأ ال�ستهداف الغربي الراأ�سمايل 
اأن هذا  البع�س  العربي ومل يتوقف. يرى  للوطن 
يرى  ل  البع�س  وهذا  املوؤامرة،  نظرية  من  جزء 

الوقائع اإن مل نقل ل يفهم التاريخ.
احلروب  هذه  ان  هو  ال�سياق  هذا  يف  يهمنا  ما 
اأو العدوان املتوا�سل �سد الوطن العربي كثرا، اإن 
مل نقل دائمًا، كان يتم تغييب ال�سعب عنه لتدخل 
حالة  يف  انها  رغم  تك�سبها  مل  حروبا  احلكومات 
دفاع وذلك لأن هذه الأنظمة مل تكن منبثقة من 

ثقة ال�سعب و�سمره.
اأنظمة  على  حتى  مبكان  ال�سهولة  من  لي�س 
مبعزل  احل����روب  تك�سب  اأن  خمل�سة  ث��وري��ة 
وخا�سة  العربية  احل��ال��ة  ويف  ال�����س��ع��وب.  ع��ن 
من  �سل�سلة  اإىل  تتعر�س  ولأن��ه��ا  الفل�سطينية، 
احلروب اي العدوانات، فاإن مناه�سة التطبيع هي 
جتنيد ال�سعب نف�سه وباأكرب عدد ممكن منه للقيام 
املقاطعة  اأجل  ومن  التطبيع  �سد  ال�سعب  بحرب 

طوال الفرتة الفا�سلة بني حرب وحرب. 
لكن انخراط ال�سعب �سد التطبيع اأمر ل يعود 
اإىل  ول  الفطرية  ال�سعبي  والنقاء  ال�سجية  اإىل 

املقاومة  يف  تتمظهر  التي  الكامنة  ال�سعب  طاقة 
بال�سلطة  ال�سعب  بثقة  وثيقة  �سلة  له  بل  فقط 
�سلطة  كونها  حالة  ويف  عنه.  تعبرها  وح��دود 
كبر  حت��دٍّ  مثابة  ه��ذا  ي�سبح  وتطبيعية  تابعة 
للقوى ال�سيا�سية التي لي�ست �سمن ال�سلطة. وهنا 
ل يعود معنى للنقا�س بني فريق يقول باأن ال�سعب 
ياتي  الوعي  اأن  اأو  ذاتيًا،  ويقرر  يريد  ما  يعرف 
من خارجه اأي من القوى. لأن ما يجب ان يح�سل 
بالتعبئة  اأو  الذاتي  بالدفع  �سواء  املقاومة  هو 
لكنها  الب�سيطة  اجلماهر  خ��ارج  من  والتثقيف 

النقية. 
اجتثاث  اأو  التطبيع  مناه�سة  ف��اإن  وه��ك��ذا، 
يف  اإحلاحًا  الأك��ر  املهمة  هو  الهزمية  ا�ستدخال 
طاقات  ت�سب  كي  والعربي  الفل�سطيني  و�سعنا 

ال�سعب باأكمله �سد التطبيع. 
وباملنا�سبة، دعنا نختم بالتذكر باأن مناه�سة 
الأعداء  منتجات  مبقاطعة  واللتزام  التطبيع 
وجوب  يفرت�س  لأن��ه  تنموي  م�سروع  نف�سه  هو 
ال�سعب  يقرر  التي  للمنتجات  حملية  بدائل  خلق 
مقاطعتها. ملاذا نقول يقرر ال�سعب؟ ذلك لأن كثرا 
من الأنظمة لن تقرر مقاطعة منتجات الأعداء، 
بال�ستهالك  وعي  ال�سعب  لدى  يكون  حني  ولكن 
هذه  �سيقاطع  فاإنه  الواعي  ال�ستهالك  ثقافة  اأو 
املنتجات  مما يقطع الطريق على احلاكم وُي�سقط 
يف يد �سركات واأنظمة العدو. وعليه، فاإن مقاطعة 
منتجات الأعداء تعني عدم توفر تلك املنتجات 
مما يحفز على اإنتاجها حمليًا، اأي تكون املقاطعة 
حافز تنمية حملية. ويف حالة عدم القدرة على 
دول  مع  املتاجرة  تتم  حمليًا،  ال�سلع  تلكم  اإنتاج 
ورمبا  ال�سديقة  الدول  نطاق  يو�سع  مما  �سديقة 
ميكن حتى جتنيدها �سد العدو لتقل�س متاجرتها 

مع العدو اأو تقاطعه. 
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ت��ع��د ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة اأي��دي��ول��وج��ي��ة 
داخل  العامل  يهود  من  العظمى  الغالبية 
وتخدم  خ��دم��ت  وخ��ارج��ه��ا،  اإ���س��رائ��ي��ل 
العاملية  اليهودية  الح��ت��ك��ارات  م�سالح 
ال�سهيوين،  والكيان  ال�ستعمارية  والدول 
ح��ي��ث ���س��اه��م رج����ال امل����ال ال��ي��ه��ود يف 
يف  وام��ري��ك��ا  وامل��ان��ي��ا  وفرن�سا  بريطانيا 

بلورتها ودعمها.
يف بادئ المر، تعاونت ال�سهوينة مع 
املانيا القي�سرية ثم ال�ستعمار الربيطاين 
احل��رب  منذ  كلية  وارمت���ت  والفرن�سي، 
ال�ستعمار  اح�سان  يف  الثانية  العاملية 
اليهودية  املنظمات  واأ�س�ست  المركي. 
لفر�س  العامل،  بلدان  جميع  يف  املختلفة 
وممار�سة  احل��ك��وم��ات  ع��ل��ى  �سيطرتها 
ال�سيا�سة  رج��ال  على  والب��ت��زاز  ال�سغط 
واملال والإعالم يف العامل، مبا فيهم �سبية 
ال�ست�سالم  ات��ف��اق��ات  واأن��ظ��م��ة  اخلليج 
ووادي  واو�سلو  ديفيد  كمب  يف  والذع��ان 
ال�سهيونية  املخططات  لتنفيذ  ع��رب��ة، 

وال�سرتاتيجيات المريكية .
عن�سرية  م��ن  ال�سهيونية  وتنطلق 
ال�سا�سية  امل��رت��ك��زات  وم��ن  ال��ي��ه��ودي��ة 
اوروب�����ا.  ال��ع��ن�����س��ري��ة يف  ل��ل��ن��ظ��ري��ات 
عن�سرية  اي��دي��ول��وج��ي��ة  فال�سهيونية 
لعن�سرية  جت�سيد  وه��ي  كولونيالية، 
على  ال�سهيوين  الكيان  ويقوم  اليهودية، 

ا�سا�س عن�سرية اليهودية وال�سهيونية .
يف  وان��ت�����س��رت  ال�سهيونية  ظ��ه��رت 
ال�سرقية  اوروب��ا  يف  اليهودية  الو�ساط 
وتعود  ورو���س��ي��ا،  بولندا  خا�س  وب�سكل 
دينية  ع���وام���ل  اإىل  ن�����س��وئ��ه��ا  ا���س��ب��اب 
وكولونيالية.  واقت�سادية  و�سيا�سية 
وينبع بع�سها من تعاليم اليهودية واطماع 
العربية،  وال����روات  الر����س  يف  اليهود 
التي  امل��ج��ت��م��ع��ات  م��ن  الآخ����ر  وبع�سها 
يعي�سون فيها والتغرات التي حدثت فيها. 
ومل تنت�سر ال�سهيونية يف اوروبا الغربية 
ب�سب حركات ال�سالح الديني وامل�ساواة و 

الت�سامح والندماج .
ان  ا���س��ا���س  على  ال�سهيونية  ت��ق��وم 
هي  واإم��ا  ديانة،  جمرد  لي�ست  اليهودية 
ال��ي��ه��ودي��ة يف نظر  ق��وم��ي��ة. وال��ق��وم��ي��ة 
الديانة  ع��ن  منف�سلة  غ��ر  ال�سهاينة 
الديني  الوجه  هي  واليهودية  اليهودية. 
التج�سيد  هي  "واإ�سرائيل"  لل�سهيونية 
الديني  وللوجهني  لل�سهونية،  العملي 
وال�سيا�سي لليهودية، ودولة جميع اليهود 

يف العامل .
املختار"  اهلل  "�سعب  مقولة  وتعترب 
الأ�سا�سي  املرتكز  التوراة  يف  وردت  التي 
والتلمود  فالتوراة  اليهودية،   للعن�سرية 
العن�سرية  اليهود على ممار�سة  حتر�سان 
يجعل  مما  اليهود،   غر  جتاه  والإره���اب 
ويتحلون  ���س��اذا  �سلوكا  ي�سلكون  اليهود 

عن�ضرية ال�ضهيونية
 د .غازي حسين

اإن�سانية بحيث  ماألوفة وغر  بعادات غر 
�سفوة  وحدهم  وهم  الب�سر،  فوق  يبدون 
بعبارات  والتلمود  التوراة  الب�سر. ومتتلئ 
وبق�س�س  وال��ن��ق��اء  وال��ت��ف��وق  الخ��ت��ي��ار 
والنتقام  وال���ث���اأر  اجل��م��اع��ي��ة  الب����ادة 
واخليانة  وال��غ��در  وال��ك��ذب  وال���ع���دوان 

وال�ستعالء. 
مفهوم  من  اليهود  ت�سريعات  وتنطلق 
القبيلة، وتنح�سر يف ربط اليهود بع�سهم 
ببع�س يف فئة قتالية غر قابلة لالندماج 
مع الآخرين.  من هنا جاءت ت�سريعاتهم 
عن�سرية �سيقة ومنغلقة تدور يف دائرة 
اإىل  تتعداها  ل  ال�سرائيلية،  القبيلة 
التوراة كيف  ال�سعوب. وتروي  غرها من 
اأن يهوه انتقم لبني اإ�سرائيل من املديانيني 
وقتل بنو اإ�سرائيل جميع الذكور يف مديان  
جميع  ونهبوا  واأطفالهم  ن�ساءهم  و�سبوا 
واحرقوا  واملوا�سي،  والبهائم  ممتلكاتهم 

جميع مدنهم. 
التثنية  �سفر  يف  ال��ت��وراة  وتت�سمن 
)ال�سحاح 20( ان الله يهوه ل يقبل بان 
املختار.  اهلل  �سعب  مع  ال�سعوب  تت�ساوى 
الزواج  عدم  على  اليهود  التوراة  وحت�س 
ال���زواج  فرتف�س  الأخ����رى  ال�سعوب  م��ن 
املختلط ، مما يوؤكد على �سيا�سة النغالق 
اليهودية.  علها  ت�سر  التي  والعن�سرية 
)ول  فقط  لليهود  التوراة  و�سايا  وجاءت 
تطبق على غر اليهود( م�سبعة بالنعزال 
ال�سعوب  وك��راه��ي��ة  والتميز  وال��ت��ف��وق 

واحتقارها واحل�س على اإبادتها.
تعجان  وال���ت���ل���م���ود  ال����ت����وراة  اإن 
جميع  وكراهية  العن�سرية  باملنطلقات 
لإبادتهم،  وال��دع��وة  اليهود  غر  الب�سر 
ال�سعوب  على  ال��ي��ه��ود  �سيطرة  وف��ر���س 
لليهود  خال�س  ل  اإذ  بالقوة،  الكنعانية 
با�ستئ�سال  ال  الدينية  تعاليمهم  بح�سب 
جميع ال�سعوب غر اليهودية من املنطقة، 
لعتقادهم اأنها تزاحمهم وتناف�سهم على 
ال�سيا�سي  والنفوذ  وال��ك��الأ  امل��اء  م�سادر 
والتلمود  ال��ت��وراة  وتك�سف  والع�سكري. 
"يهوه"  اليهود وحقيقتهم، فربهم  طبيعة 

يامرهم بارتكاب املجازر اجلماعية وقتل 
والطفال  والن�ساء  وال��ع��ج��زة  ال�سيوخ 
الزرع  وتخريب  ال�سجار  وقطع  والبهائم 
وحرق القرى واملدن مبا فيها من مدنيني، 
متاما كما يفعل الكيان ال�سهيوين يف قطاع 

غزة وال�سفة الغربية .
واملجازر  الدماء  �سفك  يحبون  وكانوا 
والنتقام  ب��ال��ث��ار  والأخ����ذ  اجل��م��اع��ي��ة 
وتدمر القرى واملدن وحرقها، وكان يهوه 
على  يحثهم  جماعته  بجانب  دائما  يقف 
وتدمرها،  الكنعانية  املدن  على  الإغ��ارة 
و�سيوخ  واأطفال  رج��ال  من  �سكانها  وقتل 
غزا  .وعندما  احليوانات  وحتى  ون�ساء 
يهود اليمن ن�سارى جنران يف مطلع القرن 
ال�ساد�س امليالدي وهزموهم، جمع اليهود 
حفروا  ان  بعد  امل�سيحيني  من  تبقى  ما 
اإليها  خندقا واأوقدوا فيها النار ثم القوا 

بالن�سارى ليحرتقوهم اأحياء .
وحب  ال�سعوب  على  اليهود  حقد  ان 
واعتبارهم  واحتقارهم  منهم  النتقام 
ح���ي���وان���ات، وحت����رمي ال��ي��ه��ودي اإن��ق��اذ 
اليهودي  ومكافاأة  اليهود،  غر  تا��سخا�س 
الذي يقتل اأجنبيا باخللود يف اجلنة، وان 
وانه  اليهودي،  غر  من  جائزة  ال�سرقة 
يجوز لليهودي ان ي�سهد زورا يظهر بجالء 
والتلمودية  التوراتية  التعاليم  خطورة 

على الب�سرية جمعاء.
عن  اليهود  ارواح  ال��ي��ه��ودي��ة   متيز 
جزء  ب��ان��ه��ا  ال��ب�����س��ري��ة  الرواح  ���س��ائ��ر 
اليهود  ارواح  وان  الل��ه��ي��ة  ال��ع��زة  م��ن 
غر  الرواح  بينما  اهلل،   عند  ع��زي��زة 
اليهودية وخ�سو�سًا العربية ت�سبه ارواح 
اليهودي عند يهوه اكر  احليوانات،  وان 
من املالئكة، وين�س التلمود على "ان اهلل 
فقط  ان�سان  هيئة  على  الجنبي  خلق 
خلقت  الذين  اليهود  خلدمة  لئقا  ليكون 
الدنيا من اجلهم . وي�سف التلمود اأن غر 
وهم  ان�سان،  �سورة  يف  حيوانات  اليهود 
حمر وكالب بل الكالب اف�سل منهم،  لأنه 
م�سرح لليهودي يف العياد ان يطعم الكلب، 
الجنبي.  يطعم  ان  له  م�سرحا  ولي�س 

قد  ال��ي��ه��ودي��ة  تعاليم  ت��ك��ون  وب��ال��ت��ايل 
و�سيادة  والتفوق  ال�ستعالء  بذور  و�سعت 
يجعل  م��ا  ال�سعوب،  �سائر  على  ال��ي��ه��ود 
الخ��رى  ال�سعوب  اىل  ينظرون  اليهود 
نظرة مليئة باحلقد والكراهية والزدراء 
اليوم  يفعلون  كما  متامًا  النتقام،  وحب 
العربية  والأم���ة  الفل�سطيني  بال�سعب 

وال�سالمية.
ال�سهاينة  واملوؤ�س�سون  الكهنة  لعب 
دورا  الغربية  وال���دول  ا�سرائيل  وق��ادة 
اليهودية،  ال�سخ�سية  بلورة  يف  ا�سا�سيا 
التوراة  يف  ال���واردة  بال�سفات  وحتليها 
والتلمود، ويف عزل اليهودي عن حميطه، 
فيه  وبثوا  العن�سرية،   الفكار  وتلقينه 
العتقاد بان يهوه اختاره من بقية ابناء 
على  بالت�سلط  وخ�سه  الخ��رى،  ال�سعوب 
تهجره  على  وعملوا  وثرواتها،  ال�سعوب 
اىل فل�سطني العربية ل�ستعمارها وتهويد 
يف  اليهود  جميع  عا�سمة  وجعلها  القد�س 

العامل.
ويوؤكد املوؤرخ "�ساخر" ان قيام الغيتو 
يف  و�سقلية  ا�سبانيا  م��ن  ك��ل  يف  الول 
كان  الو�سطى  القرون  من  املبكرة  الفرتة 
وظهرت   . انف�سهم  اليهود  طلب  على  بناء 
غيتوات  الأوروبية  الدول  من  العديد  يف 
جديدة نتيجة للرتبية اليهودية وانعزال 
وطرحت   . لالندماج  ومقاومتهم  اليهود 
ال�سهيونية اقامة غيتو واحد جلميع يهود 
النغالق  على  وركزت  فل�سطني،  يف  العامل 
والن���ع���زال وال��ت��ف��وق وال��ه��ج��رة اىل ما 
وترحيل  والجداد،  الباء  ار�س  ت�سميه 
واأ�سحابها  الأ���س��ل��ي��ني  فل�سطني  ���س��ك��ان 

ال�سرعيني .
املختار" تدفع  اهلل  "�سعب  مقولة  ان 
ومتيزهم  بتفوقهم  العتقاد  اىل  باليهود 
عن ال�سعوب الخرى. وتقود فكرة التفوق 
وحتقيق  الندماج  عرقلة  اىل  العن�سري 
النعزال، ودفع العتقاد بالتفوق انطالقا 
من تعاليم اليهودية باملفكرين اليهود اىل 

تبني الفكار العن�سرية والرتويج لها .
بفل�سفة  هي�س  م��وزي�����س  ت��اأث��ر  لقد 
نيت�سه وهربرت �سبن�سر حول عدم اندماج 
الأ�سناف املختلفة. واخذ تيودور هرتزل 
بينما  للقوة  متجيده  نيت�سه  فل�سفة  من 
"التفوق"  مقولة  ع��ام  اآح���اد  منه  اخ��ذ 
نظريته  يف  ب��الآري  اليهودي  وا�ستبدال 
عن�سرية  ف���ان  وب��ال��ت��ايل  العن�سرية. 
اليهودي �سبقت العن�سرية يف اأوروبا بعدة 
التوراة  اىل  ت��ع��ود  ج��ذوره��ا  لن  ق���رون 

والتلمود .
من  �سعب  اعتقاد  هي  العن�سرية  ان 
ال�سعوب او عرق من الأعراق باأنه يتفوق 
على غره من ال�سعوب او العراق، ب�سبب 
الدين.  او  ال��ل��ون  او  اجلن�س  او  ال��ع��رق 
او  �سعب  ل��دى  بالتفوق  العتقاد  ويقود 
بقية  على  والتعايل  التمييز  اإىل  ع��رق 
اإليها نظرة  ال�سعوب او الأع��راق،  فينظر 
ا�ستعالء ومتييز وازدراء .وتقود العقيدة 
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العن�سرية اىل ا�ستعمال العنف والرهاب 
وهيمنتها  العدوانية،  واحلروب  والبادة 
ال�سيا�سية  نظمها  وتقيم  الخرين،  على 
العملية  وممار�ساتها  القانونية  واطرها 

على ا�سا�س التمييز العن�سري .
تثر العن�سرية الكراهية و البغ�ساء 
ال�سعوب  من  وغ��ره  املتفوق  ال�سعب  بني 
متاما  الواحد  ال�سعب  اأبناء  بني  وحتى   .
ك��ال��ن��ازي��ة يف اأمل��ان��ي��ا والب��ارت��ه��اي��د يف 
جنوب اإفريقيا و ال�سهيونية يف فل�سطني. 
اليهود  اذه���ان  يف  ال�سهيونية  ور�سخت 
�سعب  انهم  والتلمود  التوراة  من  انطالقا 
اهلل امل��خ��ت��ار واأن��ق��ى الأع����راق واذك��اه��ا 
فالديانة  ال��ب�����س��ر.  ب��ن��ي  ب��ني  وال��ن��خ��ب��ة 
عليه  قامت  الذي  ال�سا�س  هي  اليهودية 
وت�ستمد  ال�سهيونية.  الإيديولوجية 
ومن  اليهودية  من  عن�سريتها  ال�سهيونية 
العن�سرية يف اوروبا حيث تاأثر املوؤ�س�سون 
ال�سهاينة بها وب�سكل خا�س موزي�س هي�س 
رواد  اه��م  وك��ان   . ع��ام  واآح���اد  وهرت�سل 
العن�سرية يف اوروبا من الفال�سفة الملان 
وفريد  ترت�سكة  وف��ون  فيت�سه    : ومنهم 
امل�ستغرب  من  لي�س  ولذلك  نيت�سه،   ري�س 
ان يكون اهم رواد احلركة ال�سهيونية من 

اليهود الملان .
تاأثر هرت�سل واآحاد عام والعديد من 
اليهود بفل�سفة نيت�سه واخذوا منه متجيد 
ال�سناف  اندماج  وع��دم  والتفوق  القوة 
كتاب  على  ع��ام  اآح���اد  وعلق  املختلفة. 
وقال:"ان  القيم  تقييم  اع���ادة  نيت�سه 
ولكن  النيت�سوية،  احت�سنت  اليهودية 
نيت�سه لكونه املانيا راى التفوق من خالل 
�سبقت  اليهودية  ان   .… الرية  ال�سفات 
الرجل  بفكرة  ق��رون  بعدة  النيت�سوية 
هو  الذي  النقي  الرجل  املتفوق،  اليهودي 
غاية  يف حد ذاته والذي خلق العامل من 

اجله،  
ب��اأن  اوروب����ا  يف  العن�سريون  ن���ادى 
ب�سبب  غريب  عن�سر  اليهودي  العن�سر 
لهم  الوحيد  فاخلال�س  ال�سامي،  ا�سله 
وطالبوا  لهم،  بديل  وطن  ايجاد  يف  يكمن 
هجرتهم  و�سرورة  معهم  الندماج  بعدم 
الملاين  العن�سري  .وانطلق  فل�سطني  اىل 
بع�س  على  يفر�س  القدر  ان  من  �سبنجلر 
النا�س ال�سيادة  والتفوق، وعلى الخرين 

اخل�سوع والت�سليم.
ر�سالة  م��ن  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة  وت��ن��ط��ل��ق 
�سعبها  واخ��ت��ي��ار  الل��ه��ي��ة  "ا�سرائيل" 
ال�سيطرةعلى  يف  وقدرته  العامل  لقيادة 
كل ما حوله من ال�سعوب التي كتب عليها 
. وو�سل تاثر هرت�سل  والت�سليم  اخل�سوع 
ان  فيه  قال  حدا  الوروبية  بالعن�سرية 
يدمر  �سوف  البقاء  عن  عاجز  ماهو  كل 
على  تتقدم  القوة  وان  يدمر.  ان  ويجب 
احلق ، وكل ما يخ�س العالقات بني المم 

هو م�ساألة قوة .
وقامت ال�سهيونية على جمموعة من 
اليهودية  واملزاعم  وال�ساطر  اخلرافات 

منها :
وتفوقه  املختار  اهلل  �سعب  •	خرافة 
العرقي  بالنقاء  ال�سعوب  من  غ��ره  على 

والتفوق والختيار. 
قومية  ال��ي��ه��ودي��ة  ب���ان  ال��زع��م  	•

ولي�ست ديانة فقط .
. ال�سامية  معاداة  •	ابدية 

على  ال��ق��ائ��م  ال�سهيوين  ال��زع��م  ان 
زعم  انقى العراق،  اليهود هم  ان  ا�سا�س 
ولكن  ال�سحة،  م��ن  ل��ه  ا�سا�س  ل  ب��اط��ل 
ال�سهاينة يتم�سكون به ل�سباب �سيا�سية، 
مطالبتهم  ت�سقط  الزعم  ه��ذا  ب��دون  اذ 
اىل  وبالهجرة  والنعزال  الندماج  بعدم 

فل�سطني .
اإعجابهم  ال�سهاينة  املوؤ�س�سون  اظهر 
ا�ستبدلوا  ولكنهم  الأملانية  بالعن�سرية 
الآري باليهودي وو�سعوا العن�سر اليهودي 
الآري.  العن�سر  من  بدل  واملتفوق  النقي 
مقاومة  يف  الأملان  العن�سريني  مع  والتقوا 
على  وحملهم  وع��زل��ه��م  ال��ي��ه��ود  ان��دم��اج 
اأر�سية  �سكل  مما  فل�سطني  اإىل  الهجرة 
النازية  اأمل��ان��ي��ا  ب��ني  للتعاون  م�سرتكة 

واحلركة ال�سهيونية .
يريدون  ل  ال�سهيونية  زع��م��اء  ان 
جمتمعه  يف  مندجما  يعي�س  ان  لليهودي 
باأمان وا�ستقرار وامنا يريدون له ان يعي�س 
دائما حتت �سبح اخلوف وال�سطهاد. �سبح 
الال�سامية وعلى ح�ساب ال�سعوب الخرى 
لل�سهيونية  خا�سعا  نف�سه  على  ومنعزل 
ي�����س��ه��ل عليه  ل��ك��ي حت��م��ي��ه، وب��ال��ت��ايل 
وخمططاتها  براجمها  لتحقيق  ا�ستغالله 
يف  والتو�سعية  والره��اب��ي��ة  العن�سرية 
ورف�س   . ال��ع��امل  يف  و  العربية  املنطقة 
املفكرون ال�سهاينة اندماج اليهود انطالقا 

من مفاهيم ومواقف عن�سرية .
ا���س��ت��خ��دم  ال�����س��ه��اي��ن��ة ال���رتوي���ج 
ومتيزهم  ال��ي��ه��ود  ت��ف��وق  م��ق��ول��ة  اىل 
وع��ب��ق��ري��ت��ه��م ل��ك��ي ي��ق��اوم��وا الن��دم��اج 
لتحقيق  العن�سري  الن��غ��الق  ويحققوا 
تهجر  وه��و  الرئي�س  ال�سهيوين  الهدف 
اليهود اىل فل�سطني وترحيل العرب منها 
العن�سري.  الن��غ��الق  على  للمحافظة 
وهمجيتها  ال�سهيونية  عن�سرية  وتظهر 
يف كتاب هرت�سل"دولة اليهود" حيث كتب 
ح�سنا  �ستكون  اليهود  دول��ة  "ان  يقول: 
الهمجية  مواجهة  يف  احل�ساري  للتفوق 

ال�سيوية".
فل�سطني  يف  ال�سهيوين  الن�ساط  وقام 
واقامة  العربية  الر����س  تهويد  على 
وط��رد  عليها  ال��ي��ه��ودي��ة  امل�����س��ت��ع��م��رات 
من  وا�ستبعادهم  منها  العرب  الفالحني 
العمل والنتاج فيها لتحقيق �سعار "العمل 
العربية  املنتجات  ومقاطعة  العربي" 
القوة  على  والع��ت��م��اد  ال�سوق  وتهويد 
يبني  مما  ال�س�س،  هذه  لتنفيذ  امل�سلحة 
التي  العن�سري  التمييز  �سيا�سة  بجالء 

بداأت ال�سهيونية يف تطبيقها .
ال�ستقالل  بيان  ي�سمى  ما  يف  وورد 

ايار   14 يف  ال�سهيوين  الكيان  قيام  عند 
�سدرت  ر�سمية  وثيقة  اول  وه��و   ،1948
عن اإ�سرائيل ان مذهب ال�سهيونية �سيكون 
وال�سيا�سة  ل��الأي��دي��ول��وج��ي��ة  الأ���س��ا���س 
العن�سرية  اأن  يوؤكد  مما  الإ�سرائيلية، 
وال��ت��م��ي��ي��ز والن���غ���الق ال��ع��ن�����س��ري قد 
اأ�سبحت كعقيدة للكيان ال�سهيوين، وجزء 
ل يتجزا من ممار�ساته، وبالتايل اأ�سبحت 
يف  ر�سمية  �سيا�سة  ال�سهيونية  عن�سرية 

فل�سطني املحتلة .
ال�سهيونية  ع��ن�����س��ري��ة  ن�����س��ف��ت 
ال�سلية  جمتمعاتهم  يف  اليهود  اندماج 
ال�سغط  ا���س��ال��ي��ب  ك��اف��ة  وا���س��ت��خ��دم��ت 
والبتزاز والعنف �سدهم ل جبارهم على 
التيارات  و�سجعت  فل�سطني.  اىل  الهجرة 
مبا  معها  وت��ع��اون��ت  لل�سامية  امل��ع��ادي��ة 
امل�ساألة  حل  دون  للحيلولة  النازية  فيها 
اليهودية �سمن اطار ان�ساين ودميقراطي. 
وا�ستخدمت الرهاب �سد العرب للحيلولة 
املواطن  مع  اليهودي  املهاجر  تعاي�س  دون 
العربي وللمحافظة على النقاء العن�سري 

للمجتمع اليهودي .
النظام  ن��ت��اج  م��ن  ال�سهيونية  ان 
المربيايل القائم على القهر وال�ستغالل 
وال���س��ط��ه��اد و احل�����روب ال��ع��دوان��ي��ة،  
حاملة  انها  على  للغرب  نف�سها  وت��ق��دم 
العربية  ال�سعوب  اىل  الغربية  احل�سارة 
والإ���س��الم��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة.  وق��ام��ت على 
اإن�ساء دولة عن�سرية نقية لليهود  اأ�سا�س 
اخذ  دون  الدين،  ا�سا�س  على  فل�سطني  يف 
حقوق وم�سالح وحياة  الغلبية  العربية 
بعني العتبار، والتي هي �ساحبة الر�س 
بروتوكولت   ( �سرا  وو�سعت  احلقوق،  و 
احيانا  ت�سمى  ال��ت��ي   ) �سهيون  حكماء 
العامل  على  لل�سيطرة  اليهود  خطة   (
مبعاداة  �سدها  يثور  م��ن  ك��ل  واتهمت   )
يف  وفعلت  لل�سامية.  وب��ال��ع��داء  اليهود 
قرار المم املتحدة رقم / ٣٣79 / الذي 
فعلته،  ما  بالعن�سرية   ال�سهيونية  �ساوى 
يف مواجهة بروتوكولت حكماء �سهيون،  
توؤيده  التي  وال�سخ�سيات  القوى  واتهمت 
مبعاداة  اليهود و جنحت بالغائه، بالرغم 

من انه ك�سف القناع عن الوجه احلقيقي 
لعن�سرية ال�سهيونية. 

داخل  ال�سهيونية  الدعاية  وتركز 
الكيان ال�سهيوين على :

العن�سري  الفكر  وتقوية  تنمية  	•
اجل��م��ه��ور  او������س�����اط  يف  ال�������س���ه���ي���وين 

ال�سرائيلي.
التمييز  ممار�سة  يف  ال�ستمرار  	•
للعرب  القومي  وال�سطهاد  والعن�سرية 
الرا����س���ي  ويف  ال�����س��ه��ي��وين  ال��ك��ي��ان  يف 

الفل�سطينية املحتلة. 
•	و�سف العرب وامل�سلمني بالوح�سية 
انهم  على  والتاكيد  والتخلف  والره��اب 
لتربير  والعنف  القوة  لغة  ال  يفهمون  ل 

الرهاب اليهودي جتاههم .
العن�سرية  الفكار  وتنمية  غر�س  	•

والروح الع�سكرية يف نفو�س اليهود.
للقوة  ال��ي��وم��ي  ال���س��ت��خ��دام  	•
والقطاع  ال�سفة  يف  والب���ادة  والره���اب 

وجنوب لبنان.
"ا�سرائيل"  �سورة  على  املحافظة  	•
الع�سكري  تفوقها  واث��ب��ات  املنت�سرة 
العربية،  الرادات  ك�����س��ر  وحم���اول���ة 
ال�سرائيلي  ال�سالم  قبول  على  واجبارها 

والتطبيع. 
وت���ل���ع���ب امل���وؤ����س�������س���ة ال��ع�����س��ك��ري��ة 
حتقيق  يف  ال�سا�سي  ال��دور  الإ�سرائيلية 
طريق  عن  ال�سهيونية،  الأيديولوجية 
عقائدية  ل���س��ب��اب  ال��ق��وة  ا���س��ت��خ��دام 
واق��ت�����س��ادي��ة، ولق���ام���ة )ا���س��رائ��ي��ل 
الو�سط  ال�سرق  طريق  ع��ن  العظمى(، 
الق��ت�����س��ادات  ع��ل��ى  للهيمنة  اجل��دي��د 

العربية .
حركة  ب�سفتها  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة،  ان 
التمييز  ا���س��ك��ال  م��ن  و�سكال  عن�سرية 
اليهودية  من  بدعم  جنحت  العن�سري، 
تا�سي�س  يف  ال�ستعمارية  والدول  العاملية 
واقامت  فل�سطني،   يف  لها  عن�سري  كيان 
ال�سعب  طبع  مم��ا  عن�سريا،  جتمعا  فيه 
املجتمع  وا�سبح  بالعن�سرية.  ال�سرائيلي 
التفريق  ا�سا�س  على  يقوم  ال�سرائيلي 
العن�سري بني العرب واليهود، وحتى بني 
ال�سرقيني  اليهود  "بني  انف�سهم  اليهود 

واليهود الغربيني". 
�سيا�سة  العن�سرية  ا�سبحت  لقد 
وجت�سدها  ج�سدتها  ل�سرائيل،  ر�سمية 
مم���ار����س���ات  وق�����وان�����ني،  مم���ار����س���ات  يف 
اجلماعية  واملجازر  العدوانية  كاحلروب 
النهب  واعمال  اليهودية،  وامل�ستوطنات 
والعقوبات  وال��ت��دم��ر  والقتل  وال�سلب 
اجلن�سية  كقانون  وق��وان��ني  اجلماعية، 
الغائبني،  امالك  وقانون  العودة  وقانون 
العربية،  الرا���س��ي  م�����س��ادرة  وق��وان��ني 
وبقية  املواطنة،  وقانون  النكبة  وقانون 
التي متيز بني مواطنيها  املدنية  القوانني 

العرب واليهود.
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علي بدوانعن اجلوالن وفل�ضطني

حت��اول دول��ة الإح��ت��الل تكري�س 
منذ  املحتل،  ال�سوري  اجل���ولن  �سم 
ال�ساأن  بهذا  اتخذته  ال��ذي  ق��راره��ا 
حينها  يف  رف�سه  وق��د   ،1981 ع��ام 
جمل�س الأمن الدويل، ومازال يرف�سه، 
ومازالت الأمم املتحدة تعترب اجلولن 
تتم  اأن  يجب  حمتلة  �سورية  اأر���س��ًا 
"الإ�سرائيلي" منها  الإن�سحاب  عملية 

يف نهاية املطاف.
وموؤخرًا، اأجرت �سلطات الإحتالل 
البلدية  لل�سلطات  حملية  انتخابات 
املتبقية  اخلم�سة  ال�سورية  القرى  يف 
اأ�سل  من  املحتل  ال�سوري  اجل��ولن  يف 
تدمرها،  ج��رى  ق��ري��ة  مائتي  نحو 
والقرى اخلم�سة هي : جمدل �سم�س، 
قنية.  عني  الغجر،  م�سعده،  بقعاتا، 
ال�سوريني  امل��واط��ن��ني  غالبية  ل��ك��ن 
الإنتخابات،  رف�ست بل وقاطعت تلك 
باعتتقال  الإح��ت��الل  ق���وات  فقامت 
القرى  تلك  مواطني  من  كبرة  اأعداد 

اخلم�س.
حرمون،  جبل  اأو  ال�سيخ،  جبل  يف 
يف اجلولن ال�سوري، وعلى مقربة من 
تلك القرى اخلم�س املحتلة، ُكِتَبت يل 
خالل  م��ن  وجميلة،  رائ��ع��ة،  جتربة 
قبل  اجلي�س  يف  الإل��زام��ي��ة  خدمتي 
على  ال��ت��ع��ّرف  حيث  ع��ام��ًا،   ٣6 نحو 
اجلميلة  الطبيعة  وعلى  ككل،  املكان 
املثلث  على  الواقعة  املنطقة  تلك  يف 
ال�����س��وري ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال��ل��ب��ن��اين، 
على  خا�سة  ال��رائ��ع��ة،  واط��اللت��ه��ا 
و�سهل  �سفد  ومدينة  فل�سطني  �سمال 
كانت  كما  ط��ربي��ا.  وب��ح��رة  احل��ول��ة 
جتربة رائعة يف التعّرف على احلياة 
وتفا�سيلها  النظامية،  الع�سكرية 

اليومية امليدانية.
الأول  اليوم  منذ  ا�ستح�سرت  لقد 
ال�سيخ  جبل  مرتفعات  اىل  ل�سعودي 
الراحل  الرئي�س  قاله  واأن  ما�سبق 
اأََحنُّ  "ثلوج جبل ال�سيخ  يا�سر عرفات 
الكلمة   .1971 العام  اأواخ��ر  علينا" 
مع  ع��رف��ات  الرئي�س  اأطلقها  اإي��اه��ا 
الع�سكرية  الفدائية  ال��ق��وات  قيام 
نف�سها  جتميع  ب��اإع��ادة  الفل�سطينية 
الأردنية  ال�ساحة  من  خروجها  بعد 
نحو �سورية، واإعادة ترتيب اإنت�سارها 
م��ن ج��دي��د م��اب��ني ج��ب��ه��ة اجل���ولن 

ال�سورية، وجبهة جنوب لبنان.
ذهبت  التي  الفل�سطينية  القوات 
ُمتعرجًا  ط��ري��ق��ًا  �سلكت  لبنان  اإىل 
ال�سورية  الأرا�سي  من  عربه  اإزدلفت 
ال�سيخ  ج��ب��ل  وم��رت��ف��ع��ات  ت���الل  م��ن 
مثلث  ع��ن��د  ب��ه��ا  املحيطة  وامل��ن��اط��ق 

اللبنانية من بلدات  ال�سورية  احلدود 
الع�ساير،  دير  رخلة،  جندل،  )قلعة 
كفر قوق...( ومن غرب جنوب غرب 
بلدات  نحو  لَتعرُبَ  منطقةالزبداين 
كفر  الفخار،  عيتا  ال���وادي،  )را�سيا 
حلوة،  روحا،  خربة  الهبارية،  �سوبا، 
اإم دوخة...( يف لبنان، ومن ثم لتتوزع 
اجلنوب  وقطاعات  مناطق  كافة  على 

اللبناين.
حرمون،  جبل  اأو  ال�سيخ،  جبل 
من  الغربية  ال�سمالية  ال��زاوي��ة  يف 
من  اإ�سرتاتيجية  منطقة  اجل���ولن، 
يرى  اأن  املُ��رء  َي�ستطيع  ال�سام،  ب��الد 
من قمته وحتى من مرتفعاته الأدنى 
فل�سطني  وا�سعة من  القمة مناطق  من 

ولبنان و�سورية يف اآن واحد.
فمن املرتفع 2814 مرت فوق �سطح 
�سفد  مدينة  اأ�سواء  ُت�َساهد  البحر، 
اجلليل  ومرتفعات  جبال  يف  الواقعة 
الفل�سطيني وعلى قمة جبل اجلرمق، 
كما ُترى مدينة طربيا وبحرتها وهي 
بها  حتيط  الفل�سطيني،  الغور  قعر  يف 
املمتدة  اخل�سبة  الزراعية  الأرا�سي 
على حدود )�سايك�س/بيكو( امل�سوؤومة 

وامل�سطنعة مابني فل�سطني و�سورية. 
قمة  يف  العايل  املرتفع  ذاك  ومن 
جمال  تغير  وعند  ذاته  ال�سيخ  جبل 
دم�سق  مناطق  وُت�ساهد  ُترى  الروؤية 
ف�ساًل  ال��زب��داين،  ومرتفعات  وريفها 
وبحرة  اللبناين  البقاع  روؤي���ة  ع��ن 

القرعون اإ�سافة ملرتفعات الباروك. 
بقية  عن  ينف�سل  ال�سيخ  جبل  اإن 
للبنان  ال�سرقية  اجلبلية  ال�سل�سلة 
طبيعية  جبلية  مم���رات  ب��وا���س��ط��ة 
عري�سة، �ساعدت الإنك�سارات وعوامل 
تكوينها.  على  الطبيعية  التعرية 
ال�سرقية  امل��رت��ف��ع��ات  ت��ت��األ��ف  حيث 
�سخور  م��ن  ح��رم��ون  وج��ب��ل  للبنان 
تظهر  جورا�سية  دولوميتية  جرية 

يف الق�سم اجلنوبي وخ�سو�سا يف جبل 
حرمون.

و�سفه  ال���ذي  ال�سيخ  ج��ب��ل  اإن���ه 
العربية  ال��دول��ة  �سا�سة  عتاة  اأح��د 
ال�سهيونية ديفيد بن غوريون ب� )اأبو 
املياه( والنافذة الإ�سرتاجتية، طاحمًا 
الكيان  قيام  منذ  بالكامل  لإحتالله 
ال�سهيوين على اأنقا�س الكيان الوطني 
الفل�سطيني،  العربي  لل�سعب  والقومي 
باإعتباره م�سدرًا هامًا وحيويًا وخزانًا 
اجلولن  منطقة  ج��وف  يغذي  مائيًا 
جلنوب  ال�سرقي  القطاع  من  واأج��زاء 
لبنان و�سهل احلولة يف فل�سطني والتي 
األف دومن، ف�ساًل  تبلغ م�ساحتها 16٥ 

عن بحرة طربيا )بحرة اجلليل(.
حرمون  جلبل  الأوىل  فالأهمية 
تنبع من كونه املغذي الرئي�سي للمياه 
يف  حو�سه  يف  ال��واق��ع��ة  املنطقة  يف 
ال�سرقي  القطاع  ومناطق  اجل���ولن 
جلنوب لبنان اإ�سافة اإىل مناطق ريف 
دم�سق يف وادي احلرير ووادي العجم.
الأفقي  املرت�سم  م�ساحة  تبلغ 
الأر���س  م�ستوى  وعلى  ال�سيخ  جلبل 
ن�سفها  مربع،  مرت  كيلو   )600( نحو 
ويطل  اللبنانية،  الأرا�سي  يف  تقريبًا 
على القطاع ال�سرقي/قطاع العرقوب، 
وُت�سّكل م�ساحته الواقعة يف الأرا�سي 
م�ساحة  م��ن   )%12( نحو  ال�سورية 

اجلزء املحتل من ه�سبة اجلولن.
ج��ب��ل ح���رم���ون جم��م��وع��ة من 
يت�سكل  بحيث  املتتالية،  الرتفاعات 
وال�سارات  ال���ذرى  م��ن  كبر  ع��دد  م��ن 
البع�س  بع�سها  عن  الرتفاع  املتباينة 
مرت،   2296 ح��رم��ون  و���س��ط  قمة    :
مرت،   21٥4 ح��رم��ون  ���س��رق  م��رت��ف��ع 
مرتفع قمة الن�سر 1841 مرت، مرتفع 
مرتفع  م��رت،   2682 ال�سفحة  قرنة 
العقبات  مرتفع  م��رت،   2400 املهبط 
العقبات  مرتفع  م��رت،   1896 الأول  

مرتفع  برق�س،  ق�سر  مرتفع  الثاين، 
… واملرتفعات الواقعة  جبل الرو�س 
يف اجل��ان��ب الآخ���ر حت��ت الإح��ت��الل 
يف  الواقعة  املرتفعات  اإىل  اإ�سافة 
ويرتفع  اجلبل،  من  اللبناين  ال�سطر 
يف اأعلى نقطة منه مبقدار 2814 مرتًا 

عن �سطح البحر. 
باأهمية  ح��رم��ون  ج��ب��ل  يتمتع 
بعد  ما يوفره من  اإىل  ع�سكرية تعود 
ثالثي/�ساقويل،  ديكارتي  اإح��داث��ي 
الطرف الآخر  ي�سمح مبراقبة مواقع 
فاإن  الواقع  ن�سبيًا. ويف  ب�سورة جيدة 
الإجت��اه��ات  على  يطل  ال�سيخ  جبل 
 – ال�سورية  اجلبهة  على  العملياتية 
مو�سعيًا  ي�سرف  بحيث  الفل�سطينية 
ع��ل��ى الأرا����س���ي امل��ح��ي��ط��ة ب��ه حتى 
القيام  مي��ك��ن  ذل���ك  و���س��م��ن  الأف����ق. 
بوا�سطة  بالنظر،  املراقبة  باأعمال 
مل�سافات  الب�سرية  املراقبة  اأج��ه��زة 
العمليات  طويلة، ور�سد كامل لإجتاه 
متابعة  ميكن  وت��ال��ي��ًا  اجل��ان��ب��ني،  يف 
وت�سحيح  الع�سكرية  التحركات  كل 
الطران،  و�سربات  املدفعية  رمايات 
�ستارًا  ي�سكل  اأن  اأنه ميكن  اإىل  اإ�سافة 
الع�سكرية  للح�سودات  اإ�سفاء  وعامل 
للطرف املُ�سيطر عليه، ويقدم �سروطا 
ال��راداري��ة  ال��روؤي��ة  حلجب  مالئمة 
الطران  ذات  ال��ط��ائ��رات  وح��م��اي��ة 
ت�سل  بحيث  الإكت�ساف  من  املنخف�س 
اأغرا�سها ب�سورة مفاجئة. ف�ساًل  اإىل 
املدفعية  نران  على  ي�سعب  ذلك  عن 
طبيعة  ب�سبب  مرتفعاته  تطاول  اأن 
ال�ساقويل  امل��دى  فزيادة  ت�ساري�سه، 
على  دوم����ًا  ي��ك��ون  امل��دف��ع��ي  للق�سف 

ح�ساب النق�سان يف املدى الأفقي.
متعة  احل����ي����اة  حَت���رم���ن���ي  مل 
ال�سيخ  ج��ب��ل  اأر�����س  ع��ل��ى  ال��ت��واج��د 
وع���م���وم م��رت��ف��ع��ات��ه، ح���ني اأمت��م��ت 
تالله  فوق  الع�سكرية  خدمتي  معظم 
التي  التالل واملرتفعات  ووهاده، وهي 
اأَك��ل��ت �سعودًا  اأَق��دام��ي م��ا  اأََك��ل��ت م��ن 
ومرورًا  الأق��دام،  على  م�سيًا  وهبوطًا، 
ب�سيارات )التاترا والزيل( الع�سكرية 
ال�سخمة  وال��ت�����س��ي��ك��ي��ة  ال��رو���س��ي��ة 
على  والإن��ت��ق��ال  لل�سعود  املخ�س�سة 
كذلك  ال�سيخ،  جبل  ومرتفعات  قمم 
من  كانت  التي  الثلجية  ال��زح��اف��ات 
مهامها جلب الغذاء والتموين والعتاد 
لنا يف اأوقات هبوب العوا�سف الثلجية 

القا�سية. 

م�سرات العودة.. انتفا�سة م�ستمرة
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ملن تقرع االأجرا�ض
�ضرخة غ�ضب �ضد احلرب القذرة!

د.حسن حميد 

همنغواي  اأرن�ست  ال�سهر  الأمريكي  الكاتب  عا�س 
واجل�سارة،  واجلراأة  واملغامرة  بالعنف  ات�سمت  حياًة 
وراءه  خملفًا  اأورب���ا  يف  بلد  اإىل  بلد  م��ن  تنقل  فقد 
الوليات املتحدة الأمريكية لأنه اآمن باأن الأدب �سقيق 
حماربًا  الثانية  العاملية  احلرب  عا�س  فقد  الأحداث، 
الأ�سبانية  الأهلية  احلرب  عا�س  مثلما  املحاربني،  من 
حماربًا من املحاربني، وعا�س حياة البحر كواحد نذر 
حياته للبحر، ونا�سر الق�سايا التي تنادي بها ال�سعوب 
من حرية، وحقوق، وعدالة اجتماعية وكاأنه خلق من 

اأجل حمل لواء هذه النداءات ال�سامية.
كتب اأرن�ست همنغواي رواية )ملن تقرع الأجرا�س( 
احلرب  انتهاء  بعد  كوبا  عا�سمة  )هافانا(  مدينة  يف 
اأح��داث  ب��دء  وقبل   ،)1940( الأ�سبانية  الأهلية 
احلرب  مثل  والتاأثر،  الأهلية  من  غاية  على  عاملية 

العاملية الثانية.
اأحداث الرواية يف عوامل احلرب الأهلية  جتول 
الأ�سبانية  الأهلية  احلرب  رواية  هي  بل  الأ�سبانية، 
اأ�سباين. تقف رواية )ملن تقرع  التي مل يكتبها كاتب 
الأ�سبانية  الأهلية  احلرب  جمريات  عند  الأجرا�س( 
فت�سور طريف املواجهة، اجلمهوريني من جهة، واأن�سار 
احلرب،  دورب  يف  ومت�سي  اأخ��رى.  جهة  من  الفا�سية 
فقد  وماآ�ٍس،  ونكبات  وكوارث  ويالت  من  اإليه  اآلت  وما 
اأخذت احلرب قرابة مليون اإن�سان، كما اأخذت الوجه 
الدمار  لأن  اجلميل  الأ�سباين  واحل�ساري  العمراين 

طال كل �سيء.
بطولة الرواية اأمريكية، ميثلها )روبرت جوردن( 
املتطوع يف احلرب واملنا�سر للجمهوريني، والذي يعمل 
خلف خنادق الفا�سيني، ولعل هذا البطل كان �سديقًا ل� 
اأرن�ست همنغواي الذي �سارك يف فاعليات هذه احلرب، 

وجرح فيها غر مرة.
)روب��رت  الأ�سبانية،  اللغة  يتقن  ك��ان  وكالهما 
الع�سكرية  جوردن( خبر يف ن�سف اجل�سور، واملن�ساآت 
اجل�سور  بع�س  ن�سف  يف  مهم  ب��دور  يقوم  فهو  لذلك 
التي كانت ت�ساعد الفا�سيني على اإمدادهم بالأ�سلحة 

والذخائر واملوؤن وامل�ساعدات.
يتعرف )روبرت جوردن( اإىل فتاة اأ�سبانية ا�سمها 
)ماريا(، ويجد الثنان اأن الكثر من امل�سرتكات بينهما 
كحب اجلمهوريني، والقتال اإىل جانبهم، وحب احلياة، 
وحب اأ�سبانيا، وكرههما للحرب.. ت�ساندهما من اأجل 

اأن يغرم اأحدهما بالآخر.
اأثر يف نف�س )روب��رت ج��وردن( هو  اأكر ما  ولعل 
ته )ماريا( عليه من اأنها اغت�سبت غر مرة من  ما ق�سّ
بعد  اأ�سرتها،  من  وانتقامًا  بها،  تنكياًل  الفا�سيني   قبل 
اأن قتلوا اأباها واأمها لأنهما كانا منا�سرين للجمهورية، 
حمبوبًا  وك��ان  القرية  لبلدية  رئي�سًا  ك��ان  فاأبوها 
اأهايل البلدة، واأمها كانت �ساحبة ح�سور  ومقّدرًا من 
اأن  قبل  يهتفان  والديها  �سمعت  واأنها  فا�سل،  و�سلوك 
النار  عليهما  اأطلقوا  لقد  اجلمهورية!   حتيا  يعدما: 
بعد اأن اأوقفوهما اأمام جدار م�سلخ القرية، كي ت�سيع 

دماوؤهما و�سط  دماء الذبائح يف امل�سلخ.
وتروي )ماريا( ل�)جوردن( باأنها اأُخذت مع غرها 
من فتيات القرية، واغت�سنب بوح�سية، واأن الفا�سيني 
وحلقوا  ثيابهن،  مزقوا  فقد  اأنوثتهن،  على  اعتدوا 
�سعورهن، واأجربوهن على ابتالع خ�سالت من �سعرهن، 
وخنقت بع�س الفتيات بجدائل �سعرهن الطويل، وقد 
هّزت م�ساعر �سديقها )روبرت جوردن( حني قالت له 

يف  والدها  مكتب  اإىل  اقتيدت  اإنها 
الفا�سيون  تناوب  وهناك  البلدية، 
عابئني  غر  يغت�سبوها  لكي  عليها 
و�سارحت  وب��ك��ائ��ه��ا.  ب�����س��راخ��ه��ا 
وح�سية  ب���اأن  ج����وردن(  )روب����رت 
قد  اإليها  تعر�ست  التي  الغت�ساب 
الإجناب،  وبني  بينها  حائاًل  تكون 
ولذلك فاإنها تن�سح )روبرت جوردن 
كزوجة  ب��ه��ا  الرت���ب���اط  ب��ع��دم   )
لأنهم  لأولده  اأّم��ًا  تكون  لن  لأنها 
بب�ساطة �سديدة لن ياأتوا! لكن كل 
من  الكثر  وفيه  )ماريا(  ته  ق�سّ ما 
الرتاجيديا، دفع )روبرت جوردن( 
بها  يتعلق  واأن  اأكر،  يحبها  اأن  اإىل 

اأكر اأي�سًا.
ت�������س���ور رواي�������ة )مل�����ن ت��ق��رع 
الأج�����را������س( م�����س��اه��د ال��ق��ت��ل، 
ارتكبها  التي  الفظيعة  واجلرائم 
م�سهدًا  ت�����س��ور  ك��م��ا  ال��ف��ا���س��ي��ون، 
راكعني،  يجل�سون  الذين  لالأ�سرى 
املحّرة،  هجعتهم  يف  وهم  فيقتلون 
عليه،  النار  باإطالق  قتل  من  منهم 
�سربًا  بالع�سي  ق��ت��ل  م��ن  وم��ن��ه��م 
الروؤو�س ومنهم من مات خوفًا  على 

وجزعًا، اأما ماآل اجلثث فكان جمرى النهر كفياًل بها ، 
وقد ا�سطبغ ماوؤه بلون الدم. 

نراهم  احل���رب،  جمرمي  املجرمني،  م��ن  ك��ث��رون 
يعرتفون  وه��م  متعددة  كنائ�س  يف  متكرر  م�سهد  يف 
التي  واجلرائم  وذنوبهم،  بخطاياهم،  الكهنة  اأم��ام 

اقرتفوها من اأجل اأن ُيغفر لهم. 
ال��دول��ة  م�����س��وؤويل  م��ن  ينتقمون  ك��ر  م��دن��ي��ون 
من  ن�سيبهم  ينالون  البلديات  وروؤ���س��اء  وموظفيها، 
املخازن  واأ���س��ح��اب  وال��ق��ت��ل،  والت�سهر،  ال��ت��ع��ذي��ب، 
واملطاحن واملعامل ينالون ن�سيبهم اأي�سًا من الق�سا�س، 
مثلما  وطحينهم،  قمحهم  وينهب  حمالهم،  فت�سرق 

ُت�سرق منتاجات معاملهم. 
وم�ست�سفيات  ومدار�س  وم��دن  قرى  من  الأمكنة، 
وج�سور ومن�ساآت �سناعية، تنتقل من يد اجلمهوريني 
اإىل يد الفا�سيني وبالعك�س. وهذا ما يدلل على عبثية 
والقوى  وامل�سالح  الأي��دي  وك��رة  وقذارتها،  احل��رب 
ول  احلرب،  يف  النا�س  مب�سائر  تلعب  التي  والظروف 

�سيما احلرب الأهلية. 
املحلية  العنا�سر  لي�س  كذلك  ال��رواي��ة  وت�سور 
واإمنا  فح�سب،  احلرب  يف  امل�ساركة  املحلية  اجلهات  اأو 
ت�سور اأي�سًا التدخل اخلارجي يف هذه احلرب الأهلية 
فقد  اأ�سبانيا،  يف  وخرابًا  ف�سادًا  عاثت  التي  املجنونة 
الفا�سيني  �سد  اجلمهوريني  جانب  اإىل  الرو�س  حارب 
وبكامل القوة والعزمية ، لقد تدخلوا على نحو �سري 
الأملان  حارب  بينما  واملعلومات،  واخلرباء،  بالطران، 
الفا�سيني وبكل ما ميتلكون من قوة، وعلى  اإىل جانب 
احلرب،  وجهت  حت��ددت  وبذلك  مك�سوف،  علني  نحو 
عن  ال��رواي��ة  تك�سف  كما  ال�����س��راع!  اأ���س��رار  وع��رف��ت 
واملتنورين  وال�سيوعيني،  ال�سرتاكيني،  ا�سطفاف 
لأن  اجلمهوريني،  جانب  اإىل  واملثقفني  والعلمانيني 
وماآلت  وتطلعات  و�سلوكًا  اأفكارًا  للفا�سية  كراهيتهم 

تقرع  )مل��ن  رواي���ة  ف��اإن  لذلك  ووّح��دت��ه��م!  جمعتهم 
احلرب  جمريات  لت�سوير  لي�ست  رواي��ة  الأج��را���س( 
م�سادة  رواية  هي  واإمنا  فح�سب،  الأ�سبانية  الأهلية 
اإل  تقرع  لن  الن�سر  اأج��را���س  ف��الأج��را���س،  للحرب، 
يف  اخلا�سر  لأن  به،  النا�س  يحلم  مبا  العلوق  للمباهج 
من  اأحد  يحتفل  لن  احلرب  ويف  اأ�سبانيا.  هو  احلرب 
 ، متامًا  دمر  البلد  لأن  به  يفرح  اأو  بالن�سر  الفا�سيني 
ولأن الأحالم وئدت!! اإنها رواية ت�سرُخ �سفحاتها، بل 

اأ�سطرها وبال�سوت العايل: ل للحرب! 
يفقد  جوردن(  )روبرت  الأمريكي  الرواية  بطل 
من  فيطلب  اجل�سور،  لأح��د  ن�سفه  اأث��ن��اء  يف  �ساقه، 
حبيبته )ماريا( اأن تهرب كي ل تقع �سحية مل�سكالت 
بج�سدها  الفا�سيني  طمع  طالعها  ويف  جديدة،  وكواره 
بعيدًا  تهرب  ثم  ترتكه،  اإل��ي��ه،  ف�ستجيب  اجلميل؟ 
يدمي  ماأ�ساوي  �سكل  على  احل��رب  اأح��وال  وتتمو�سع 
تعّر�س  واأح��زان  وتدمر  خراب  قتيل،  مليون  القلب، 
يف كل مكان حتى لتبدو كاأنها حقول من ال�سوك، وكّلها 
وجوهها،  بكل  واحلياة  واملدن  القرى  باأذياتها  طالت 
اأيتام ي�سكلون ح�سودًا مل  اأمهات ثكلى، مقابر و�سيعة، 

تعرفها ا�سبانيا من قبل. 
احلرب  على  وقوف  الأجرا�س(  تقرع  )ملن  رواية 
التاريخ  بو�سفها جرحًا غائرًا يف  الأ�سبانية،  الأهلية 
الأ�سباين، و�سرخة موجعة �سد احلرب و�سّناعها، ول 
اأحالم لهم  كبرة �سد اجتماع هوؤلء الب�سر الذين ل 
�سوى الأحالم الناه�سة بال�سرور فوق جثث الآخرين 
ودمائهم، وخراب اأحالمهم وا�سرتاكهم يف حرب قذرة. 
م��ك��ان رواي����ة )مل���ن ت��ق��رع الأج����را�����س( البالد 
احلرب  ت�سف  اأي��ام  اأربعة  فهو  زمنها  اأما  الأ�سبانية، 
والرابحني  فيها  اخلا�سرين  ت�سف  كما  وق��ذارت��ه��ا، 
ل  العايل:  بال�سوت  املنادية  الرواية  اإنها  اأي�سًا،  منها 

للحرب، ل للوح�سية!
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�صفحة الفي�صبوك: جمعية ال�صداقة الفل�صطينية ـ الإيرانية

عام  فل�سطني  اغت�ساب  اأثناء  وُدم��رت  اأهلها  ُهجر  فل�سطينية  قرية  هي  َوة  ال��رِبْ
1948، كانت تقع �سمايل فل�سطني على بعد 10.٥ كيلومرت )6.٥ ميل( �سرق عكا، وكانت 
تابعة لق�ساء عكا. بلغ عدد �سكانها يف عام 194٥ حوايل 1،460 ن�سمة. بلغت م�ساحة 
اأرا�سيها نحو 1٣،٥42 دومن، اأي ما يعادل )1٣.٥ كم²(. وُورد ذكرها يف ُمنت�سف القرن 
احلادي ع�سر للميالد على ل�سان اجلغرايف الفار�سي نا�سر خ�سرو، وقد ُعرفت القرية 
الثالث  القرن  اأواخ��ر  يف  القرية  خ�سعت  برويت.    :Broet( با�سم  ال�سليبيني  عند 
ع�سر للحكم اململوكي، ويف مطلع القرن ال�ساد�س ع�سر انتزع العثمانيون احلكم وبقيت 
باأيديهم مدة اأربعة قرون. اأ�سارت تقارير الرحالة من اأواخر القرن التا�سع ع�سر اإىل 
مت  البنات  مدر�سة  للبنني(  ابتدائية  ومدر�سة  وكني�سة،  م�سجد،  بها  كان  الربوة  اأن 

بناوؤها يف عام 1942.
لأ�سحاب  موطًنا  الربوة  كانت  فل�سطني  على  الربيطاين  النتداب  فرتة  فرتة  يف 
املجاورة.  القرى  اأهايل  النزاعات بني  يتو�سطون يف حل  كانوا  الذين  املحليني  النفوذ 
احلكم  �سد  الفل�سطينيني  للثوار  مركًزا  الربوة  اأ�سبحت   19٣6  -  19٣9 ثورة  خالل 

قرية الربوة

القرية  يف  الفالحني  من  العديد  فقد  املا�سي  القرن  اأربعينات  وبحلول  الربيطاين. 
املجاورة،  املدن  يف  العمل  اإىل  فانتقلوا  عليهم،  تفاقمت  التي  الديون  ب�سبب  اأرا�سيهم 
بالزراعة  عملهم  يف  ا�ستمروا  والن�ساء  الرجال  من  ال�سكان  غالبية  اأن  اإل  حيفا.  مثل 
اأ�سواق عكا. �سقطت الربوة يف اأيدي  وبيع الزيتون واحلبوب، وغرها من املحا�سيل يف 
القوات الإ�سرائيلية يف مطلع حزيران 1948، ثم ا�ستعادها اأهلها، ثم �سقطت مرة اأخرى 
املجاورة  القرى  اإىل  دروي�س  حممود  ال�ساعر  فيهم  مبا  �سكانها  فر  حزيران.  اأواخر  يف 
 19٥0 عام  ويف  ي�سعور  كيبوت�س   1949 عام  يف  القرية  اأرا�سي  على  تاأ�س�س  ولبنان. 

مو�ساف اأحيهود. 
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