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اإقليمنا، بحيث بات هذا ال�سراع �سمة  اإرادتان تت�سارعان يف 
ع�سرنا الراهن، لي�س هذا جديدًا ول طارئًا على هذا الإقليم 
عرب  والإمرباطوريات  الكربى  القوى  اأطماع  حمل  كان  الذي 
من  جديدة  مرحلة  اإرها�سات  يعي�س  اليوم  وه��و  التاريخ. 
م�ستميتة  حماولة  يف  ال�ستكبار  قوى  تكالب  ُيف�ّسر  ما  وهو  تاريخه،  مراحل 
حلجز دور لها على الأر�س يف حماولة جديدة للهيمنة عليها وتهمي�س ح�سورها 

يف ال�ساحة الدولية.
هذا  ظّل  الأر���س  هذه  على  الإ�سالم  اإ�سراقة  مع  وبالأخ�س  الزمن  وعرب 
وثقافيًا،  و�سيا�سيًا  واقت�ساديًا  دينيًا  العامل  يف  الكربى  اجلذب  نقطة  الإقليم 
وبالتايل �سار مركز ال�سراع الكوين  بني اإرادتي اخلري وال�سر، وكلٌّ من هاتني 
الإرادتني كان لها من ي�سطف معها اأو �سدها، ويف اأحايني كثرية كانت تتداخل 
كانت  ال�ستباك  هذا  غبار  وحتت  الإرادت��ني  هاتني  بني  ال�ستباك  خطوط 
ت�ستبه وتلتب�س الأمور على البع�س بتاأثري من امل�سالح اأو �سعف اليقني، اأو وهن 
الولء والنتماء يف ذات الوقت الذي كان اهلل  يقي�س لهذه البالد من يحفظ 
امتداد  على  كانوا  الذين  هم  واأولئك  وعزتها،  وكرامتها  وحقوقها  هويتها  لها 
وثراء  مكوناتها  بتنّوع  عنها  بحق  ويعرّبون  �سعوبهم  اإرادة  ميثلون  التاريخ 

ح�سارتها وعمق جذورها..
وال�سيف  الّدرع  دومًا  كان  املنطقة  هذه  وجود  يف  ال�ساري  احلق  اإرادة  اإن   
الذي يذود عنها ويدفع عنها �سولة املعتدين الباغني، ومل حتفظ هذه الأر�س 
وبذلوا  و�سيادتها،  حريتها  �سبيل  يف  وجاهدوا  اإليها  انتموا  الذين  اأ�سماء  غري 

الغايل والنفي�س لتظّل عزيزة مقتدرة..
ويف كل هّزة تعر�ست لها بلداتنا كّنا نرى من يبيع نف�سه ويرهنها خلدمة 
من  يد  يف  طّيعة  اأداة  يكون  واأن  وال�سغار،  املهانة  نف�سه  على  ويقبل  اأعدائها، 

يكيد لها ويريد بها ال�سوء..
حمور  يف  عاقل  على  يخفى  ل  جلي  بنحو  الإرادت����ان  تتمظهر  وال��ي��وم 
الأجنبي  قب�سة  يف  املنطقة  ت�سقط  اأن  ويرف�س  اخلري  اإرادة  ميثل  عري�س 
الطامع الغازي، ويرف�س م�سروع الهيمنة وال�ستكبار ويقف �سّدًا منيعًا يحول 
دون ا�ستقرار اأو متّدد هذا امل�سروع، ويف �سبيل ذلك خا�س هذا املحور املعارك 
الع�سكرية والثقافية والقت�سادية وال�سيا�سية ول يزال، وا�ستطاع الربهنة 
على قدرة اأبناء الأمة بكل مكوناتها على ك�سر موجات العدوان، واأن ل �سرعية 
يف هذا الإقليم اإّل لل�سادقني امل�ستعدين للت�سحية من اأبنائه يف �سبيل ا�ستقالله 
و�سيادته ونه�سته، الراف�سني لكل اأ�سكال التبعية والإحلاق بهذه القوة اأو تلك 
من التي اعتادت نهب ثروات ال�سعوب وا�ستنزاف قدراتها وتفكيكها و�سرذمتها 

ل�سالح م�سروعها ال�ستيطاين...
ويف املقابل كان هناك حمور ال�سر الذي توّل كربه اأع�ساء النادي الدويل 
املتحدة  الوليات  تقوده  ال��ذي  ال�سهيوين  امل�سروع  يف  املوؤّطر   ال�ستكباري  
ر�سيت  اأدواٍت  اإقليمنا  يف  له  اأوجد  والذي  "اإ�سرائيل"،  وربيبتها  الأمريكية 
عرو�سها  �سبيل  يف  ماآربه  لتحقيق  وج�سرًا  حلوبًا،  وبقرًة  له،  مطّية  تكون  اأن 
بات  واأدواته  املحور  فاإّن هذا  الت�سميات بعينها،  اإل  اأن نذهب  الزائلة، ودون 
وجودية،  اأزمات  فيه  يعي�س  الذي  الوقت  ذات  يف  وتعّربًا  انك�سافًا  اأكرث  اليوم 
عد، وف�سل يتلوه ف�سل، واإفال�س يتلوه اإفال�س، ومع هذا  وانتكا�سات على كل ال�سّ
فاإنه لن يقبل العرتاف بالهزمية ب�سهولة، و�سيظل يكابر، رغم اإيقانه باأّن كل 
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جلرمية اإحراق امل�سجد الأق�سى
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ت���������س����اع����دت ح����دة 
امل�������واج�������ه�������ات ب���ني 
القد�س  فل�سطينيي 
وامل�ستوطنني ال�سهاينة 
امل��دع��وم��ني م��ن ق��وات 
الحتالل، وذلك اإثر اقتحامهم امل�سجد 
الأق�����س��ى م��ع ح��ل��ول ع��ي��د الأ���س��ح��ى 
املواجهات  ه���ذه  وت�����س��ادف  امل���ب���ارك. 
اإح���راق  مل��ح��اول��ة  اخلم�سني  ال��ذك��رى 
حيث   ،1969 ع��ام  الأق�����س��ى  امل�سجد 
العتداءات  الأخرية  الأيام  يف  تكثفت 
القد�سي  احل����رم  ���س��د  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة 
ال�سريف، وازدادت الدعوات العن�سرية 
اإقامة  خالل  من  وتدني�سه،  لقتحامه 
اليهودية  الدينية  والطقو�س  ال�سلوات 
بهدف  و�ساحاته،  احل��رم  اأ�سوار  داخ��ل 

فر�س ال�سيادة الإ�سرائيلية عليه.
كاملة  القد�س  مدينة  وق��وع  منذ 
اإث��ر  ال�سهيوين  الح��ت��الل  قب�سة  يف 
عدوان حزيران 1967، داأب ال�سهاينة 
الأق�سى  امل�سجد  �ساحة  اقتحام  على 
يف  والعبث  وتدني�سها،  لآخ��ر  حني  من 
مكونات احلرم القد�سي وتخريب معامله 
قامت  حيث  والثقافية،  التاريخية 
الأبنية  جميع  بهدم  الحتالل  �سلطات 
حول  الواقعة  والأث��ري��ة  الإ�سالمية 
املعامل  اإزال��ة  بهدف  الأق�سى،  امل�سجد 
املدينة،  بها  تتميز  التي  الإ�سالمية 
وت��غ��ي��ريه��ا. وت�����س��م��ن��ت الإج������راءات 
الطرق  �سق  الإ�سرائيلية،  العدوانية 
بالقرب  الواقعة  امل�سلمني  مقابر  داخل 
حيث  ال�����س��ري��ف،  القد�سي  احل���رم  م��ن 
الرحمة  مقربة  مثل  منها  عددًا  جرفت 
ال�ستيالء  اإل  اإ�سافة  واليو�سفية، 
القد�س وحتويلها  اأخرى يف  مواقع  على 
ومنذ  �سهيونية.  ع�سكرية  ثكنات  اإل 
ب���داأت  ل��الح��ت��الل،  الأول  ال�����س��اع��ات 
املعامل  ر�سم  يف  الإ�سرائيلية  القيادة 
الأمر  فر�س  اأج��ل  من  القد�س،  لتهويد 
»جيو�سيا�سية«،  ظروف  وخلق  الواقع، 
ي�سعب على ال�سيا�سي اأو اجلغرايف اإعادة 
بو�سع  ف��ب��داأت  اأخ���رى.  م��رة  تق�سيمها 
اليهودية  الأح��ي��اء  لبناء  الأ�سا�سات 
�سل�سلة  عليها  لتقام  القد�س  �سرقي  يف 
من  بالقد�س  اأحاطت  امل�ستوطنات،  من 
بامل�ستوطنني،  ومالأتها  اجلهات  جميع 
ودميوغرافيًا  جغرافيًا  واقعًا  لتخلق 
املقد�سة،  املدينة  يف  �سكانية  وخلخلة 
باحلقد  م�����س��ح��ون��ًا  م��ن��اخ��ًا  ���س��ك��ل  م���ا 
امل�ستوطنني  لت�سجيع  والعن�سرية، 
امل�سجد  على  الع��ت��داء  على  ال��ي��ه��ود 
تنفيذًا  لهدمه،  حماولة  يف  الأق�سى، 
لدعوات احلاخامات اليهود واجلماعات 

الدينية املتطرفة.
من  وب��دع��م   ،1969/8/21 ففي 
الإرهابي  اأق��دم  اليهودية  الع�سابات 

الذكرى اخلم�سون 
جلرمية اإحراق امل�سجد الأق�سى

مايكل  ديني�س  الأ����س���رتايل  ال��ي��ه��ودي 
ول��ي��ام م��وه��ان ع��ل��ى اإ����س���رام ال��ن��ار يف 
األ�سنة  اأت���ت  حيث  الأق�����س��ى،  امل�سجد 
امل�سجد  اأث���اث  على  املت�ساعدة  اللهب 
الأيوبي،  الدين  �سالح  ومنرب  وجدرانه 
م�سجد  على  امللتهبة  النريان  اأت��ت  كما 
ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب، وحم����راب زك��ري��ا، 
ممتدة  اأروق��ة  وثالثة  الأربعني،  ومقام 
امل�سجد.  داخ���ل  ���س��م��ال  اجل��ن��وب  م��ن 
امل�سجد  قبة  تلتهم  اأن  النريان  وك��ادت 
م�سلمني  ال��ق��د���س  اأه����ل  ان���دف���اع  ل���ول 
التي  ال��ن��ريان  اإخ��م��اد  اإل  وم�سيحيني، 
التي  الحتالل،  �سلطات  عن  رغمًا  متت 
فور  احل���رم  منطقة  ع��ن  امل��ي��اه  قطعت 
املواطنني  منع  وحاولت  احلريق،  ظهور 
هرعت  التي  الإطفاء  و�سيارات  العرب 
باإطفائه،  للقيام  العربية  البلديات  من 
امل�ساحة  بلغت  وقد  امل�سجد.  اإنقاذ  من 
من  اأكرث  الأق�سى  امل�سجد  من  املحرتقة 
احرتق  حيث  الإجمالية،  م�ساحته  ثلث 
امل�ساحة  م��ن  1500م2  ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
واأحدثت  م2،   4400 البالغة  الأ�سلية 
امل�سجد  بناء  يف  ك��ب��ريًا  ���س��ررًا  ال��ن��ريان 
وزخرفته  واأقوا�سه  واأعمدته  الأق�سى 
�سقف  �سقوط  اإل  اأدى  م��ا  ال��ق��دمي��ة، 
الحرتاق،  نتيجة  الأر�س  على  امل�سجد 
القو�س  مع  رئي�سني  عمودين  و�سقوط 
من  اأج��زاء  ت�سررت  اإذ  للقبة،  احلامل 
واملحراب  املزخرفة  الداخلية  القبة 
واجل������دران اجل��ن��وب��ي��ة، وحت��ط��م 48 
امل�سنوعة  امل�سجد  �سبابيك  من  �سباكًا 
واحرتق  امل��ل��ون،  وال��زج��اج  اجلب�س  من 
والآي��ات  ال��زخ��ارف  من  وكثري  ال�سجاد 

القراآنية. 

ا�ستذكر القرار جميع القرارات الدولية 
اإجراءات  بطالن  اأكدت  التي  ال�سابقة، 
املدينة  لتهويد  العن�سرية  »اإ�سرائيل« 
التقيد  اإل  جديد  من  دعاها  املقد�سة، 
والقانون  جنيف  اتفاقيات  بن�سو�س 
ال������دويل ال�����ذي ي��ت��ع��ل��ق ب��الح��ت��الل 
المتناع  اإل  دع��اه��ا  كما  الع�سكري، 
يف  الإ�سالمي  املجل�س  عمل  اإعاقة  عن 
املدينة، املعني ب�سيانة واإ�سالح وترميم 
اأن  الإ�سالمية. ويذكر  املقد�سة  الأماكن 
دولة   11 باأغلبية  �سدر  الدويل  القرار 
من  الت�سويت  ع��ن  دول  اأرب���ع  وام��ت��ن��اع 

�سمنها الوليات املتحدة.
حلظة  ال�سهاينة  ي��وق��ف  ومل       
امل�سجد  ح����ول  احل���ف���ري���ات  واح������دة، 
الأماكن  ويف  اأر�سه  باطن  ويف  الأق�سى 
احلفريات  توا�سلت  فقد  به.  املحيطة 
البحث  بذريعة  وحمموم،  م�سعور  ب�سكل 
�سليمان«  »هيكل  اآث���ار  ع��ن  والتنقيب 
ت�ستثِن  ومل  واه��ي��ة.  اأخ����رى  وذرائ����ع 
دار  اأو  اأو مدر�سة  بيتًا عربيًا  احلفريات 
علم ميلكها عربي. ومبوازاة ذلك، داأبوا 
منذ عام 1968 على حفر الأنفاق حتت 
تتوقف  ومل  ال�سريف.  القد�سي  احلرم 
ي��وم��ًا حم���اولت الع��ت��داء م��ن جانب 
فقد  الأق�سى.  امل�سجد  على  ال�سهاينة 
تعر�س امل�سجد ل�سل�سلة من العتداءات 
بالهيكل  ي�سمى  ما  بناء  اإل  تهدف  التي 
برنامج  من  جزء  وهو  املزعوم،  الثالث 
خمطط يهدف يف النهاية اإل ال�ستيالء 
ع��ل��ى الأم����اك����ن امل��ق��د���س��ة، واإ���س��ف��اء 
ت��زال  ول  عليها.  اليهودية  ال�سبغة 
واعتداءات  القد�س  يف  التهويد  عمليات 
ال�سهاينة على امل�سجد الأق�سى م�ستمرة، 

دنيئة  حم��اول��ة  يف  وك��ع��ادت��ه��ا،      
�سلطات  ادع��ت  جرميتها،  على  للتعمية 
كهربائيًا  »متا�سًا  اأن  يومها  الح��ت��الل 
تقارير  اأن  اإل  احل���ري���ق«،  يف  ت�سبب 
دح�ست  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  امل��ه��ن��د���س��ني 
اأن���ه مت بفعل  ذل��ك الدع����اء، واأك����دت 
الفعلة  تلك  على  اأقدمت  جمرمة  اأي��د 
وت�سميم  اإ���س��رار  �سابق  عن  ال�سنيعة، 
وت��ر���س��د، الأم�����ر ال����ذي اأج����رب ق���ادة 
ادعائهم،  عن  الرتاجع  على  الحتالل 
وحتويل ال�سبهة اإل اليهودي الأ�سرتايل 
�سيقدمونه  باأنهم  وتظاهروا  امل��ذك��ور، 
التفافية،  احتيال  عملية  يف  للمحاكمة 
الفل�سطينيني  غ�����س��ب��ة  لم��ت�����س��ا���س 
وبدل  الدولية،  الأ�سرة  على  واللتفاف 
بحجة  �سراحه  اأطلقوا  ذلك  يفعلوا  اأن 
اأنه كان »معتوهًا«، ورحلوه بعد ذلك اإل 
اأ�سرتاليا. وهكذا قيدت  موطنه الأ�سلي 
النكراء  الإرهابية  جرميتها  »اإ�سرائيل« 
تلك �سد معتوه، كعادتها بعد كل جرمية 
الفل�سطينيني  بحق  ترتكبها،  اإرهابية 
واأم���الك���ه���م واأوق���اف���ه���م الإ���س��الم��ي��ة 
خطريًا  انتهاكًا  يعد  وه��ذا  وامل�سيحية. 
املقد�سات  اأه���م  اأح���د  ع��ل��ى  وع���دوان���ًا 
الدينية، ويتنافى مع مبادئ القانون ومع 
واجلمعية  الأمن  جمل�س  قرارات  جميع 
العامة لالأمم املتحدة، اخلا�سة مبدينة 
اتفاقية  بنود  وينتهك  املحتلة،  القد�س 
جمل�س  اأ���س��در  وق��د  ال��راب��ع��ة.  جنيف 
ال�سهري الذي حمل  الأمن الدويل قراره 
»اإ�سرائيل«  دان  وال���ذي   ،271 ال��رق��م 
اإلغاء  اإل  ودعاها  امل�سجد،  لتدني�سها 
امل�سا�س  �ساأنها  من  التي  التدابري  جميع 
اأن  وبعد  املقد�سة.  املدينة  بو�سعية 

      ابراهيم أبو ليل �سيا�سة 
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بيت الق�سيد يف ما اأريده هو:
يف  ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  اإن  اأوًل: 
ت���راج���ع ن�����س��ب��ي م��ق��اب��ل ت��ق��دم حم��ور 
امريكا،  �سعف  ي��ع��اين  فهو  امل��ق��اوم��ة، 
والتو�سع  ال��غ��زو  ع��ن  ع��ج��زه  وي��ع��اين 
وزوال  انك�ساف وجهه  من  دوليا  ويعاين 
امل�ستوطنني  معظم  ق��رار  ومن  اقنعته، 
ويعاين  اأي �سغط حقيقي  امام  الهجرة 
الفل�سطينية  املقاومة  واإب��داع  دميومة 
يف  يغو�سون  فل�سطينيني  وج��ود  رغ��م 

براميل غائط ال�ست�سالم.
هذا رغم اعتقادي اأن حمور املقاومة 
كيف  وكمثال:  اأكرث.  لتما�سك  بحاجة 
ميكن حلركة حما�س اأن ت�سجب عدوان 
�سوريا.  �سد  ولي�س  لبنان  �سد  الكيان 
غري  ر�سالة  به  وقرار  هذه  مكابرة  اأية 
يف  ي��ك��ون  ان  مي��ك��ن  وك��ي��ف  مطمئنة. 
عدوان  عن  باأنف�سهم  يناأون  من  العراق 
الكيان �سد العراق، فهل العراق حقا يف 
حمور املقاومة، ووجود لبنانيني يتمنون 

�سحق املقاومة ويعدون العدة لذلك.
انت�سارا  �سوريا  ت��ق��دم  ذل���ك،  وم��ع 
ب��و���س��وح ي��وؤك��د ���س��الب��ة ه���ذا امل��ح��ور. 
احلقيقة  ق��ول  اف�سل  اأن��ا  وب�سراحة، 
ولي�س تطريب النا�س ذلك لأن احلقيقة 
ولي�س  الت�سحية  على  ال�سرفاء  ت�سجع 

على ال�ست�سالم. 
يحاول  تراجعه  م��اأزق  من  للخروج 
وهناك  هنا  عدوانات  ممار�سة  الكيان 
وهو  حقيقية،  غري  لقوة  ا�ستعرا�س  يف 
حرب  دخ��ول  ولي�س  تكتيكي  ا�ستعمال 
�ساملة . هذا مع احتمال تورطه يف تلك 
املقاومة  حمور  تطور  يرى  لأنه  احلرب 
ومن  جهة  من  ه��ذا  م�سريه.  نهاية  هو 
جهة ثانية، يحاول جر امريكا للعدوان 

نيابة عنه.
لذا قام العدو بق�سف موقع للقيادة 
العامة يف رد �سعيف على موقف ال�سيد.
وي��دع��م ال��ك��ي��ان ك��ذل��ك ان��خ��راط 
�سد  معه  احل��رب  يف  النفطيات  معظم 
حلظة  وهذه  املقاومة.  وحمور  فل�سطني 

الكربى  ال�سركات  معظم  يف  امريكية 
يف العامل ووجود اتفاقات جتارية بني 
ال�سركات ل�سالح ال�سركات الأمريكية. 
اي ان امريكا ت�ستخدم هذا جميعه يف 
هنا  البتزاز  وحرب  العقوبات  حرب 
العلمية  احلرب  ومتار�س  كما  وهناك. 
ورو�سيا  ال�سني  �سد  التكنولوجية 

خا�سة.
من  التق�سيط  ح���رب  وال���ث���اين: 
قامت  ال��ت��ي  العربي  اخلليج  انظمة 
تق�سيط  دون  حتى  لديها  ما  كل  بدفع 
�سوريا  �سد  احل��رب  يف  وان�سمت  ب��ل 
واليوم �سد فل�سطني ناهيك عن العراق 
�سن  كلفة  ان  اأي  اي�سا.  وليبيا  واليمن 
اإي��ران  �سد  العقوبات  ح��رب  امريكا 
وفنزويال وغريها تقوم انظمة اخلليج 

بتعوي�سها.
العربة من كل هذا هي:

اأوًل: من ل يرى ان العرب �ساوؤوا 
اأم ابوا هم يف واقع عدوان م�ستدام من 
كل الغرب وتركيا وخا�سة امريكا �سد 
الأمة العربية ، هو عدوان هوؤلء �سد 

كل العرب ومن �سمنهم عمالئهم!
ال�سهيوين  الكيان  اإن  وال��ث��اين: 
باملطلق  ع���دوان  م�سروع  �سوى  لي�س 
جند  مهما  تناحري  معه  والتناق�س 
له من عمالءالطابور ال�ساد�س الثقايف 

وال�سيا�سة ورا�س املال.
من ل يعرف هذا اأو يتجاهله، لي�س 
بنف�سه  ناٍء  اأو  م�سبوه  اأو  ب�سيط،  �سوى 

عن كرامته. 
يبقى ان نقول:

التي  احل��روب  اإح��دى  ب��اأن  اأوًل: 
التطهري من  علينا خو�سها هي: حرب 
عمالء الكيان بني ظهرانينا فهم الذين 
اهلل  ح��زب  مل��واق��ع  الكيان  ي��ر���س��دون 
اأمريكا  وير�سدون  العامة  والقيادة 
وغريها،  ال�سعبي  احل�سد  مواقع  اإل 

وير�سدون الأعداء حتى اإل املقابر.
ثانيًا: للمقاومة حق اختيار وقت 
دعوا  املبادءة.  وحتى  ال��رد،  وكيفية 

ما مل يقله ال�سيد: 
هذا اإىل املهزومني �سا�سة ومثقفني

عادل سمارة

من  الحتالل  ملخططات  تنفيذًا 
اليهودية  ال�سيادة  فر�س  اأج��ل 
قرارها  وجعل  املقد�سات،  على 
باأيدي �سلطات الحتالل. وت�سهد 
ملحوظًا  ت�ساعدًا  القد�س  مدينة 
املتكررة  امل�ستوطنني  لقتحامات 
اإ�سراف  حتت  الأق�سى  للم�سجد 
من  وبات  ودعم قوات الحتالل، 
الحتالل  �سلطات  اأن  ال��وا���س��ح 
تخطط لتنفيذ اعتداء كبري على 
امل�سجد الأق�سى، ول �سيما يف ظل 
ت�سم عتاة  التي  نتنياهو  حكومة 
ال�سهاينة.  واملجرمني  املتطرفني 
وح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة ال��راه��ن��ة، مل 
اعتداءاتهم  ال�سهاينة  يوقف 
املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  على 
اقتحامه  ومل يكفوا عن حماولة 
ون�سفه  ب���ه���دم���ه،  وال���ت���ه���دي���د 
بال�سواريخ،  و�سربه  باملتفجرات 
فوق  امل��زع��وم  هيكلهم  لإق��ام��ة 
ه��ذه  ازدادت  وق���د  اأن��ق��ا���س��ه، 
الرئي�س  قيام  بعد  الع��ت��داءات 
بنقل  ترامب  دونالد  الأمريكي 
اأبيب  تل  من  الأمريكية  ال�سفارة 
 ،2018 اأي��ار   14 يف  القد�س،  اإل 
عا�سمة  ب��ال��ق��د���س  واع���رتاف���ه 
وبح�سب  ال�����س��ه��ي��وين.  ل��ل��ك��ي��ان 
ت���ق���ري���ر ل��ل��م��رك��ز الإع����الم����ي 
الغربية،  ال�سفة  يف  الفل�سطيني 
نفذوا  ال�سهاينة  امل�ستوطنني  اأن 
الأق�سى،  للم�سجد  اقتحامًا   27
امل��ا���س��ي، حتت  �سهر مت��وز  خ��الل 
بواقع  الحتالل،  ق��وات  حماية 
�ُسجل  ك��م��ا  م�����س��ت��وط��ن��ا،   3743
للم�ستوطنني،  اع����ت����داء   60
واعتداء  طرق  قطع  بني  تنوعت 
بال�سرب، واعتداء على الأرا�سي 

واملحا�سيل.
ال�سهاينة  حم���اولت  واأم���ام 
واع����ت����داءات����ه����م امل�����س��ت��م��رة 
ع��ل��ى امل�����س��ج��د الأق�����س��ى، يقف 
مقدمتهم  ويف  الفل�سطينيون 
وجه  يف  املحتلة  القد�س  اأب��ن��اء 
على  ردًا  ال�سهاينة،  املعتدين 
العدوانية  الح��ت��الل  �سيا�سة 
اإ���س��رار  م��وؤك��دي��ن  والعن�سرية، 
ال�سعب الفل�سطيني على التم�سك 
بحقه التاريخي، مت�سلحًا باإميانه 
اأر�سه  اأجل حماية  وانتمائه، من 
جم��اًل  ي��رتك  ول��ن  ومقد�ساته، 
ت�ستفرد  اأن  الح��ت��الل  ل��ق��وات 
تثنيه  ول���ن  واأه��ل��ه��ا،  ب��ال��ق��د���س 
موا�سلة  ع��ن  الح��ت��الل  ج��رائ��م 
ثقافة  اأ�سحت  ال��ت��ي  امل��ق��اوم��ة، 
الفل�سطيني،  ال�سعب  ح��ي��اة  يف 
بديل  ل  ا�سرتاتيجيًا  وخ��ي��ارًا 
والتهويد  العدوان  ملواجهة  عنه، 

وال�ستيطان.   

مميزة يف م�سلحة الكيان هدفها دعمه 
وت�سليبه اأمام حمور املقاومة. 

الربيك�س  كتلة  تفكك  ث��ان��ي��ًا: 
الأمريكي  للرئي�س  جاء هدية مميزة 
اإف��ري��ق��ي��ا غارقة  وب��ط��ان��ت��ه. ج��ن��وب 
اإل  حتولت  وال��ربازي��ل  الف�ساد،  يف 
حيث  م��ن  وخ��ا���س��ة  لأم��ري��ك��ا  اأداة 
�سيا�سي  دي��ن  ق��وى  ل�سالح  انخراطها 
مبهورة باملحافظية اجلديدة. والهند 
يقودها اليوم "مودي" وهو ن�سخة عن 
ترامب وبول�سانريو من حيث ال�سيا�سة 
القائمة على الدين ال�سيا�سي. وال�سني 

من�سغلة يف:
ال��ت��ح��ول  ومت���ري���ر  ت�����س��ري��ب   •
العامل  تقود  معوملة  را�سمالية  اإل 

را�سماليا بدل امريكا
وا�ستثماراتها  عالقاتها  تو�سيع   •
�سعيد عاملي �سمن خطة احلزام  على 

والطريق
العرب  املتفاخرين  فلنحذر  ل��ذا، 
ت�سعد  فال�سني  ال�سني،  و�سعود  بقوة 
لنف�سها وخا�سة مع تو�سع الرا�سمالية 
ل�سنا  فيها.  ال�سرتاكية  ح�ساب  على 
اأن  بدل  باآخر  �سيد  ا�ستبدال  ب�سدد 

ن�سود نف�سنا بنف�سنا.
باإمكاناتها  رو�سيا  �سوى  يبق  ومل 
هذا  العالية.  و�سيا�ستها  املتوا�سعة 

الوهن يف خدمة امريكا.
املتحدة  الوليات  تعي�س  ثالثًا: 
تتجاوزها  مل  اقت�سادية  ازم��ة  م��اأزق 
م�ستوى  وت���دين  البطالة  حيث  م��ن 
وع��دم  امل��داخ��ي��ل  وت��راج��ع  املعي�سة 
قرر  لذا   . اخلارج  من  �سركاتها  عودة 

ترامبو القيام بحربني عامليتني:
�سد  جت���اري���ة  ح����رب  الأول: 
ع��م��الئ��ه الأوروب�����ي�����ني وخ�����س��وم��ه 
�سعيفة  وبلدان  وال��رو���س  ال�سينيني 
تق�سيط  م�����س��روع  ك���ث���رية.اأي  اأخ���رى 
العملة  ال�����دولر  ك���ون  ع��ل��ى  يعتمد 
النفط  ت�سعري  وخ��ا���س��ة  ال��دول��ي��ة 
م�سيطرة  �سراكات  ووج��ود  جهة  من 

ل �سك اأن فريق ال�سهيونية العربية يف غاية ال�سعادة اإثر عدوان الكيان م�ساء ام�س على موقع 
للقيادة العامة يف لبنان وهي اأكرث منظمة قاتلت لأجل �سوريا. ويرون يف ذلك حتٍد ملوقف حزب 

اهلل. لي�س هذا احلديث لتاأكيد م�سداقية ال�سيد ن�سر اهلل، فهو �سادق الوعد والقول.

هكذا ا�ستثمر ترامب ونتنياهو 
�سعف بريك�ش وتهافت حكامنا؟
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املقاتلني ميار�سون دورهم دون ثرثرة 
اأبطال الفي�س بوك.

اإل  العودة  الكيان  يحاول  ثالثا: 
ومتا�سكوا،  فا�سمدوا  الهزائم،  زم��ن 
الفتنة  مل��ث��ريي  بالت�سدي  وق��وم��وا 

وا�ستدعاء القدمي لطعن ال�سمود.
العدو يذكرنا بالعروبة

�سوريا  على  الكيان  يعتدي  حني 
اأننا  لنا  يوؤكد  فهو  وال��ع��راق  ولبنان 
كعرب جميعا م�ستهدفني، وقد يحاول 
وبعد  اليمن،  على  ب��ع��دوان  ق��ام  ب��ل 
�سيعتدي  اجلزائر  ا�ستقرت  اإذا  قليل 
العروبة؟  معنى  ما  فهمتم  هل  عليها. 
لأعداء  لي�س  ال�سوؤال  �سرورتها؟  وما 

العروبة ابدا. 
املحللني  من  غنجا  كفى  باملنا�سبة 
املنطقة  حل��ك��وم��ة  ي����ربرون  ال��ذي��ن 
تقاوم  لأن��ه��ا  تقاع�سها  اخل�����س��راء 
 . ب�سراحة.  هكذا  ال��ع��راق،  عروبة 
غري  ح��زب  او  نظام  لأي  جماملة  ل 
والعدو  تناحري،  عروبي.التناق�س 

له اأربعة �سيناريوهات:
���س��غ��رية  ع�����دوان�����ات  اإم������ا   -1

كتحر�سات
واختبار  ا���س��ت��ن��زاف  ح���رب   -2
لبنان  يف  اهلل  ح���زب  ���س��د  وخ��ا���س��ة 
لتحريك العمالء داخل لبنان ل�سرب 

ظهر املقاومة.
اذا  وا���س��ع��ة وخ��ا���س��ة  3- ح��رب 

متكن العدو من جر امريكا للحرب
القت�سادية  احلرب  موا�سلة   -4

ولي�س الع�سكرية �سد اإيران.
����س���وؤال ح��ام�����س 1835ح������روب 
وموؤجلة  متقطعة  معجلة  وت�����س��ٍد: 

بدءا ب �سوريا:

كما ن�سينا الكثري، ن�سينا اغت�ساب 
املعرتفون  اإ�سطف  ان  اإل  فل�سطني 
هكذا  فل�سطني،  �سد  حرب  يف  بالكيان 
ب��ال م��وارب��ة.ون�����س��ي��ن��ا ذب���ح ال��ع��راق، 
وليبيا  واليمن  ل�سوريا  حماية  فلنقف 

وفل�سطني والبقية.
بها  تقوم  التي  امل�ستدامة  احلرب 
قوى الدين ال�سيا�سي وتركيا وتديرها 
وتخدم  باجمعه  واأل���غ���رب  ام��ري��ك��ا 
�سوريا  �سد  ال�سهيوين،  الكيان  اأ�سا�سا 
متوا�سلة وعالنية وكل من يوؤيدها هو 
�سريك حتى لو كان راعي قطيع اأغنام 

يف ال�سفة الغربية اأو يف اأغادير. 
املتقطع  ال�سهيوين  وال���ع���دوان 
الإرهابيني  قلوب  كلمابلغت  يح�سل 
من قوى الدين ال�سيا�سي حناجرهم اأو 
موؤخراتهم ل فرق، هم هكذا يف اإدلب 
اأ�سد  اأن  والطريف   ، بالتعدد،  املحتلة 
و�سادتهم  الإره��اب��ي��ني  عن  املدافعني 
ال�سيوعي  الرتوت�سك  تيار  هو  فكريا 

من  العديد  جدا.ويوؤازرهم  جدا  جدا 
الغرب  �سيوعيني يف  اأحزاب ومفكرين 

خا�سة.
الكيان  هرول  ان  كان  ام�س  م�ساء 
لتخفيف الع�سا العروبية التي ي�سرب 
اأع��داء  ال�سوري  العربي  اجلي�س  بها 
العدوان  هذا  ولي�س  والتاريخ.  الأمة 
املتقطع غريبا اأو جديدًا. فطاملا اللعب 
على املك�سوف ل يبايل العدو بف�سيحة 
ال�سطفاف اإل جانب اأعداء العروبة 

حتى لو اأهانهم هذا. 
م�سرية  طيارة  اهلل  حزب  واأ�سقط 
اللبناين.  اجل��ن��وب  �سماء  اخ��رتق��ت 
و�سنيورة  وبا�سيل  جعجع  جي�س  طبعا 
اإ�سقاطه  ي�ستحق  ل  ع�سفور  اعتربها 

ب "اإخ�س 500"!
الأنفا�س  حرب  ترامب  يفتح  كما 
العامل  معظم  على  جت��اري��ا  الأخ���رية 
احل�سد  على  ب��ع��دوان  نتنياهو  يناور 
ال�����س��ع��ب��ي، و���س��وري��ا وح����زب اهلل يف 

لتورطات  وتقليد  انتخابية  دعاية 
�سد  نتنياهو  ثرثرة  ورغ��م  ت��رام��ب. 
اإيران، فهو يعي�س عمليا كابو�س �سوريا 
الفل�سطينية.  واملقاومة  اهلل  وحزب 
الل�سيقة حتت  اأنه كابو�س اجلغرافيا 
ومنه  املقاومة  حمور  من  القلق  غطاء 

احلليف الإيراين. 
من  حظ  ذو  احلديث  هذا  كان  لو 

الو�سوح نختمه مبا يلي:
ثالثة  يف  العروبة  اأن  يعني  هذا 
م�����س��ت��وي��ات م���ن ال�����س��د وال�����رد على 

الأعداء:
كما  املفتوحة  احل��رب  �سد  اأوًل: 
واليمن  و���س��وري��ا  فل�سطني  �سد  ه��ي 

وليبيا مبا�سرة.
من  املتقطع  العدوان  �سد  ثانيًا: 
ولبنان  �سوريا  �سد  ال�سهيوين  الكيان 

املقاومة، وحتى العراق واليمن.
واأث��ر  رجعي  باأثر  ال�سد  ثالثًا: 
واحتلت  ح�سلت  التي  للحروب  موؤجل 
املحيط  من  العربي  الوطن  من  اأجزاء 

اإل اخلليج ولهذه م�ستوى:
التي  املحلية  الأنظمة  �سد  ل:  اأوَّ
العربيةوتقوم  الأقطار  معظم  حتتل 
الأكرثية  �سد  قمعية  اأهلية  بحرب 

ال�سعبية
كل  لتحرير  م�ستقبال  وثاٍن:الرد 

�سرب مغت�سب من الوطن العربي.
على هذه املرتكزات تقوم العروبة 
هناك  يكون  اأن  طبيعي  يغدو  وحينها 
والفر�س  العرب  ي�سمل  �سعبي  حتالف 
القوميات  وخمتلف  والكرد  وال��رتك 
اقت�سادي  احتاد  اأجل  من  والإثنيات 
الوا�سع.  امل���دى  ه��ذا  يف  الأق���ل  على 
�سد  اجلميع  وق���وف  ي�سرتط  وه���ذا 
الكيان  اأي  وال�سهيونية  الإمربيالة 

ال�سهيوين اي�سَا.
تعلِّموا  ل  ل���ل���ذاك���رة:  ح��م��اي��ة 
داأب  هو  فالن�سيان  الن�سيان  اولدك��م 
وهذا  كالأنعام  ي�ستهلك  الذي  القطيع 
ما ت�سخه يف وعينا الثورة امل�سادة ليل 

نهار

من يقف �سد اإرادة ال�سعوب وحقوقها وم�ساحلها خا�سر ل حمالة، متامًا كذلك الذي يغالب �سنن الكون، فاإّن هذه ال�سنن تغلبه، ولن تكون 
يومًا على هواه وِح�سب اإرادته..

اإّن اأدوات حمور ال�سر يف اإقليمنا باتت اليوم اأ�سد ّعزلة عن تاريخ وحا�سر وم�ستقبل الإقليم، ولول ذلك احلبل املمدود لها من قوى 
ال�ستكبار ملا ا�ستمّرت، وهذا لي�س قويل واإّنا هو قول اأئمة ال�ستكبار اأنف�سهم وهم ميّنون على هذه الأدوات ويذّكرونها بهذه احلقيقة..
اخلري  حمور  يف  اهلل  رجال  وا�ستطاع  لق�سائه،  راّد  ل  واأّنه  املنطقة،  يف  العليا  اليد  اأّنه  ال�ستكبار  فيه  ظّن  الذي  الزمن  وّل  ولقد 
اأن يدّقوا هذه اليد بحيث باتت واهية غري قادرة على حماية نف�سها وبالأول فهي غري قادرة على حماية غريها ف�ساًل عن ن�سرها، 
واأحداث املنطقة الأخرية تعطينا كل يوم دلياًل اإ�سافيًا على ما نقول مّما يعني اأّن الأيام تدول ل�سالح هذا املحور اخلريِّ ول�سالح الإقليم، 
واأّن الغزاة اجلدد ومعهم اأدواتهم املحلّيني يف طريق الأفول والغياب الأخري، واأّن امل�ساألة هي م�ساألة وقت وكيف ي�ستمر حمور احلق يف 

ال�سرب على املرارة التي ت�سبق النت�سار الكبري....
 اإّن الجنازات التي يحققها حمور اخلري يف اإقليمنا وفعالية هذه الجنازات �ستلعب دورًا حا�سمًا يف بنية الأّمة الداخلية، وقيا�سًا 
على اأحداث القرن املا�سي الذي انهارت فيه دفاعات الأّمة حتت اأقالم ال�ستكبار الذي خطط لها حا�سرها وم�ستقبلها، واأخ�سعها لأو�ساع 
فر�سها عليها فر�سًا، فاإّن ما ي�سهده الإقليم اليوم من م�سروع للممانعة واملقاومة والنهو�س يجعله موؤّهاًل خللق الرتاكم املرئي وغري املرئي 

الذي �سوف يتحّول يف حلظة تاريخية قريبة اإل انقالب نوعي اإجمايل ينقل �سفرها من ال�سمال اإل اجلنوب اإن �ساء اهلل ..

حمور ال�سر يف طريقه اإىل الأفول / الفتتاحية/ تتمة
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اأّما على �سعيد العمل، فقد ت�ساحمت 
من  الأول  الفرتة  يف  اللبنانّية،  الدولُة 
الفل�سطينيني  مع  الفل�سطينّي،  اللجوء 
اأّن  غري  ة.  اخلا�سّ املوؤ�ّس�سات  يف  العاملني 
النّواب  جمل�س  جل�سات  يف  اأُث��رَي  املو�سوع 
وذلك   ،1951 ال��ع��ام  نهاية  يف  اللبنايّن 
ال�سوؤون  وزيُر  حّلود،  اإميل  اأ�سدر  اأْن  بعد 
الجتماعّية حينها، قانوًنا طلب فيه اإل 
اأّنهم  الالجئني التوّقَف عن العمل بحّجة 
اليَد  ويناف�سون  اإج��ازات  دون  من  يعملون 
لالجئني  �ُسمح  وق��د  اللبنانّية.  العاملَة 
تتطّلب  ل  ال��ت��ي  امل��ي��ادي��ن  يف  ب��ال��ع��م��ل 
اإجازاِت عمل، كم�ساريع العمران يف املدن، 

والزراعة يف الريف.
التي  املت�سّددة،  املمار�ساِت  اأّن  كما 
وال�����وزارات  الإدارات  ت��ع��ام��َل  َو���س��م��ْت 
يف  متنْع  مل  الفل�سطينيني،  مع  اللبنانّية 
حول  اجلدل  اإعادة  من  ال�ستينّيات  مطلع 
ا�ستثنائها  و�سرورِة  الفل�سطينّية  العمالة 
من قانون العمل، امللِزِم لالأجانب يف لبنان. 
العمل  وزارُة  ب���داأْت   ،1963 ال��ع��ام  ففي 
تطبيق  بت�سديد  الجتماعّية  وال�سوؤون 
ق��ان��ون ال��ع��م��ل ع��ل��ى الأج���ان���ب م��ن دون 
لذلك،  ونتيجًة  الفل�سطينيني.  ا�ستثناء 
ح مئاُت الفل�سطينيني من اأعمالهم لدى  �ُسرِّ
ال�سركات واملوؤ�ّس�سات اللبنانّية. هنا نا�سد 
ف��وؤاد  اللبنايّن  الرئي�َس  الفل�سطينيون 
فما  عنهم.  الظلم  لرفع  التدّخَل  �سهاب 
كان منه اإّل اأن اأ�سدر، يف اجتماع حكومّي 
الفل�سطينيني  با�ستثناء  قراًرا  برئا�سته، 
من   1961 العام  قبل  لبناَن  و�سلوا  الذين 
من  وطلب  الأج��ان��ب،  عمل  قانون  اأحكام 
التفتي�س  من  ا�ستثناَءهم  الداخلّية  وزير 
القانون  تنفيذ  مل��راق��ب��ة  ي��ج��ري  ال���ذي 
الأجنبّية  ال��ع��م��ال��ة  ب�سبط  ال��ق��ا���س��ي 

وحمايِة العمالة اللبنانّية.
�سهد   1964 اأيلول   18 تاريخ  اأّن  بْيد 
بتنظيم  القا�سي   ،17561 املر�سوم  �سدوَر 
ي�ستثني  اأن  دون  م��ن  الأج���ان���ب  ع��م��ل 
واأّدى  بنوده.  من  �سراحًة  الفل�سطينيني 

 فل�سطينيو لبنان: بني اأزمة العي�ش 
والتطّلع اإىل امل�ساواة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    محمود العلي- بيروت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  ال��راغ��ب  الفل�سطينّي  جعل  اإل  ذل��ك 
احل�سول على اإجازة عمل عر�سًة لالبتزاز 

اأو ال�ستن�سابّية يف تف�سري تلك البنود.
الالجئني  وج��وَد  ف��اإّن  العموم،  وعلى 
اآن����ذاك  ب��ق��ي  ل��ب��ن��ان  يف  الفل�سطينيني 
فتزايَد  الأج���ان���ب.  ل��ق��وان��ني  خ��ا���س��ًع��ا 
اأخرى.  بعد  �سنًة  �سفوفهم  بني  التملمُل 
اتخذْتها  التي  الإج����راءاُت  بلغت  وق��د 
�سنة  ذروَتها  حّقهم  يف  اللبنانّية  الدولُة 
كّل  و�سرِب  املخّيمات،  مبحا�سرة   :1968
العمل.  اأذون��ات  ورف�ِس  التجّمعات،  اأن��واع 
وذلك كلُّه دفع اإل انفجار اأحداث ني�سان 

.1969
• • •

اتفاق  عقد  اإل  الأح��داُث  هذه  اأّدت 
ال��ق��اه��رة يف ذل��ك ال��ع��ام. وه��و م��ا �سّكل 
بني  العالقة  �سعيد  على  ب���ارًزا  منعطًفا 
الدولة والالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، 
خمتلف  ب��ني  بالتنّقل  ل��ه��وؤلء  �ُسمح  اإذ 
ُم�سّبقة، و�ُسمح لهم  اأذوٍن  املناطق من دون 
الرتاخي�س  اأّم��ا  العمل.  بحرّية  ا  مبدئيًّ
ذلك  ا؛  �سروريًّ عليها  احل�سوُل  يكن  فلم 
التدريجّي،  الدولة  موؤ�ّس�سات  تدهور  اأّن 
يف  الفل�سطينّية  املقاومة  ق��ّوة  وت�ساعَد 
الفرتة 1969 - 1982، مل ي�سمحا للدولة 
يف  العاملني  الفل�سطينيني  جتاه  بالت�سّدد 

واملهن  احلرف  وبع�ِس  ة  اخلا�سّ املوؤ�ّس�سات 
احلّرة، با�ستثناء تلك التي تتعّلق مبا�سرًة 
بعمل الدولة وموؤ�ّس�ساتها، كاملحاماة مثاًل.

***
�سنة  الإ�سرائيلّي  الجتياَح  اأّن  غري 
املقاومة  خ���روج  م��ن  ت���اله  وم���ا   ،1982
الفل�سطينّية من لبنان، �سّكال مف�ساًل بارًزا 
يف حياة الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، 

اإذ توالت وقتها الإجراءاُت املناوئُة لهم.
���س��در   ،1982/12/18 ف���ف���ي 
ال�سوؤون  وزي��ر  عن   1/289 رق��م  ال��ق��رار 
م���رّوه(،  )ع��دن��ان  والعمل  الجتماعّية 
مغلًقا باَب العمل اأمامهم يف 73 مهنًة؛ كما 
وبهذا  عمل.  اأرب��اَب  يكونوا  اأن  من  منعهم 
الفل�سطينيني  العمل  وزي��ُر  اأع��اد  القرار، 
ناحية  من  القاهرة  اتفاق  قبل  ما  اإل 

حرّية العمل.
***

لبنان  يف  الفل�سطينيني  و�سُع  ا�ستمّر 
يف التدهور، مرتافًقا مع حروب املخّيمات، 
طاول  ع�سوائيٍّ  عنٍف  من  ا�ستتبعها  وم��ا 
�سواء.  ح��دٍّ  على  والع�سكريني  املدنيني 
املرحلة  تلك  ت��داع��ي��ات  اأب���رز  م��ن  وك��ان 
اآلّياِت  اللبنانّية  ال�سلطات  مراجعة  عدُم 
التعامل الإن�سايّن مع لجئي فل�سطني، كما 
تتعامل معهم مثاًل ال�سلطاُت ال�سورّيُة التي 

تعطيهم احلقوَق الجتماعّيَة والإن�سانّيَة 
ذلك  واأّدى  جتني�سهم.  با�ستثناء  ك��اّف��ًة 
ا اإل عدم تنفيذ موجبات الفقرة 23  اأي�سً
القا�سية  لعام 1948،  الإن�سان  من حقوق 
العمل، وحقَّ حّرّية  لكّل �سخ�س حقَّ  باأّن 
اختيار نوع العمل، واحلقَّ يف �سروط عمل 
البطالة،  من  واحلماية  ومالئمة،  عادلٍة 
بح�سب  ذات���ه،  للعمل  املتكافئ  والأج���ر 

معاهدة حماية الالجئني، وحتديًدا:
- املادة ال�سابعة ع�سرة )الفقرة اأ(: 
ال�سماح لالجئني بك�سب العي�س والعمل يف 

رة لالأجانب. ظّل اأكرث ال�سروط املي�سَّ
- املادة ال�سابعة ع�سرة )الفقرة ب(: 
العمالة  حلماية  تدابري  اتخاذ  حال  يف 
فاإّن  الأجنبّية،  املناف�سة  وجه  يف  املحّلّية 

الالجئ ُي�ستثنى من هذا املبداأ.
الدول  التا�سعة ع�سرة: على  املادة   -
اأن تعطي فر�سَة ممار�سة املهنة للراغبني 
املعادلة،  اجلامعّية  ال�سهادات  حملة  من 
فيها  يقيم  التي  ال��دول  من  بها  واملعرَتف 
تعمد  واأْن  م�سروعة،  بطريقٍة  الالجُئ 
لي�س  اإل تقدمي ت�سهيالٍت  املعنّية  الدوُل 
ظّل  يف  لالأجانب  تقّدمها  التي  تلك  اأقّلها 

ظروٍف م�سابهة.
• • •

طبيعة  اأّن  اإل  الإ���س��ارة  املفيد  م��ن 
اللبنايّن،  احل��ك��وم��ّي  ال��و���س��ع  ت��رك��ي��ب 
لها  كان  لبنان،  يف  ال�سيا�سّية  والتطّورات 
دوًما اأثٌر كبرٌي يف نوعّية التعاطي الر�سمّي 
اأثر  فعلى  الفل�سطينيني.  م��ع  اللبنايّن 
انتهاء  فرتة رئا�سة اأمني اجلمّيل )1988(، 
وما تالها من اإنهاٍء حلكومة العماد مي�سال 
الو�سُع  �ساعد   ،)1990 )اأك��ت��وب��ر  ع��ون 
مطالب  ط��رح  اإع���ادة  على  الفل�سطينّي 
َطرحْت  ولهذا  الفل�سطينيني.  الالجئني 
حكومُة عمر كرامي �سرورَة احلوار معهم. 
اهلل  عبد  اآن��ذاك،  العمل  وزيُر  اأ�سدر  كما 
الأمني، مذّكرًة اأتاحت لهم العمَل مبوجب 
املهن  با�ستثناء  املهن  كاّفة  يف  عمل  اإجازة 
م منَح اإجازاتها النقاباُت  احلّرة، التي تنظِّ
غرَي  �سفوفها  يف  تقبل  ل  التي  ُة  اخلا�سّ
واملهند�سني  الأطّباء  اللبنانيني )كنقابات 
ل  املذّكرة  وهذه  واملحاماة(.  وال�سيادلة 
 289 رقم  العمل  وزي��ر  ق��راَر  ا  عمليًّ ُتلغي 

/1، ال�سادر �سنة 1982.
الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادات  اأّن  غ��ري 
على  مثابرتها  من  الرغم  على  املختلفة، 
تتمّكْن  مل  ة،  املخت�سّ بال�سلطات  الت�سال 
من تعديل موقف ال�سلطة اللبنانّية جلهة 
معاملة العّمال الفل�سطينيني كاأجانب. بل 
العمل  وزارة  ف��اإّن  ذل��ك،  من  العك�س  على 
واأ�سدرْت  ع��ادت  الجتماعّية  وال�سوؤون 
التي  والرتتيبات  ال��ق��رارات  من  �سل�سلًة 
اللبنانّية،  العمالة  حمايَة  فيها  اأّك��دت 
واملوؤ�ّس�سات  العمل  اأ���س��ح��اب  وح��م��اي��َة 
من  الفل�سطينيني  ت�ستثِن  ومل  اللبنانّية، 

اإجراءاتها.
الوزير  اأ���س��در   ،1993/3/11 ففي 

اّتخذ التعامُل الر�سمّي اللبنايّن مع الالجئني الفل�سطينّيني طابًعا متنّوًعا منذ النكبة. ففي البداية، �سّكلت 
"الإدارَة  واأ�ّس�ست  لهم.  املوّقتة  ال�سريعة  والإعانة  الأخوّية  املوؤا�ساة  لتقدمي  اإنقاٍذ  ِفَرَق  اللبنانّيُة  الدولُة 
بل  وجودهم.  اأماكن  يف  عليهم  الإعا�سَة  ع  توزِّ وكانت  اإغاثتهم.  اأجل  من  الفل�سطينيني"  ل�سوؤون  املركزّيَة 
اآنذاك، ب�سارة اخلورّي، رّحب  اللبنانّية  اأّن رئي�َس اجلمهورّية  الب�ستاين، يف ذلك الوقت،  اإميل  النائب  ذكر 
اأر�سهم،  اإل  لبنان  الفل�سطينيني يف  الالجئني  اأّن عدَم عودة  "ادخلوا بالَدكم!" غري  لهم:  قائاًل  �سور  مرفاأ  بالالجئني يف 

ا�ستناًدا اإل القرار 194، ما لبث اأن اأقلق ال�سلطاِت اللبنانّيَة، فحر�سْت على اإبقاء اأكرِثهم يف املخّيمات حتت رقابتها.



TAREEQ ALQUDS

6

 1/3 رق���م  ال��ق��ان��ون  الأم����ني  ع��ب��د اهلل 
اأ�سعد  ال��وزي��ر  اأ���س��در  ث��ّم  وم��ن   ،2/3 و 
بتاريخ   921/1 رق��م  ال��ق��ان��ون  ح���ردان 
ال��ق��ان��ون��ان  ه����ذان   .1995/12/18
اأْم  عّماًل  اأكانوا   - الفل�سطينيني  يعامالن 
اأجانب. وهو ما  اأرب��اَب عمل - يف و�سفهم 
اأ�سحاُب  اأن يعمد  اإل اخل�سية من  دفعهم 
العاملني  طرد  اإل  اللبنانيني  املوؤ�ّس�سات 
اأذوَن  الفل�سطينيني لديهم لعدم حيازتهم 
املوؤ�ّس�سات  اأ�سحاُب  يعمد  اأن  ومن  عمل، 

الفل�سطينّية اإل اإغالقها.
• • •

يف  الأب����رز  العملّية  اخل��ط��وة  واأّم����ا 
حم���اول���ة حت�����س��ني اأو�����س����اع ال��الج��ئ��ني 
وزير  اإ�سدار  يف  متّثلْت  فقد  الفل�سطينيني 
 2005/6/7 بتاريخ  حمادة  طراد  العمل 

مذّكرًة حتمل الرقم 67/1 جاء فيها:
تاريخ   17561 املر�سوم  على  "بناًء 
عمل  بتنظيم  وتعديالته   1964/9/18
امل���اّدة  اأح��ك��ام  م��ن  ُي�ستثنى  الأج���ان���ب، 
حزيران   2 يف   79/1 القرار  من  الأول 
بع�س  ح�سر  على  تن�ّس  )وه���ي   2005
املِهن باللبنانّيني( الفل�سطينّيون املولودون 
لون  وامل�سجَّ اللبنانّية  الأرا����س���ي  ع��ل��ى 
الداخلّية  وزارة  �سجاّلت  يف  ر�سمّي  ب�سكل 

اللبنانّية."
اأْن  التدبري كان ميكن  اأّن هذا  الالفت 
يّتخَذه اأيُّ وزير عمل توّل هذه امل�سوؤولّية 
الثانية  املادة  العام 1964. ذلك لأّن  منذ 
من املر�سوم الآنف الذكر متنُح هذا الوزيَر 
من  الأج��ان��ب  بع�س  ا�ستثناء  �سالحّيَة 
اإذا  وه��ي:  املر�سوم  يف  ال��واردة  ال�سروط 
كان الأجنبّي مقيًما يف لبنان منذ الولدة؛ 
اأو مولوًدا لأّم  اأ�سٍل لبنايّن  اإذا كان من  اأو 
لبنانّية؛ اأو اإذا كان متاأّهاًل من لبنانّية منذ 

اأكرث من �سنة.
ي�سمْل  مل  امل��ذك��ور  التدبري  اأّن  غ��ري 
خمتلَف املهن: فاملحاماة والطّب والهند�سة 
وال�سيدلة وال�سحافة حم�سورة، مبوجب 
فقط؛  باللبنانيني  اللبنانّية،  القوانني 
مبمار�ستها  لالأجنبّي  ُي�سمح  املهن  وبع�ُس 
اإذا كانت دولُته ت�سمح للبنايّن مبمار�ستها 
باملثل"(.  "املعاملة  مبداأ  من  )انطالًقا 
ومع ذلك، فاإّن قراَر الوزير حمادة اعُترب 
لتح�سني  العمل  �سياق  يف  وا�سًحا  اإجن��اًزا 
�سروط عي�س الفل�سطينيني. فلقد حت�ّسن 
مذّكرًة  احلكومُة  اأ�سدرت  عندما  الو�سع 
يف  بالعمل  الفل�سطينيني  لالجئني  ت�سمح 
حكًرا  كانت  مهنة   73 اأ�سل  من  مهنة   50

على اللبنانيني.
• • •

ولكّن الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان 
ما يزالون ممنوعني من ممار�سة عّدة مهٍن 
عاليِة الخت�سا�س، كالطّب واملحاماة. وملّا 
مل ي�ستثِنهم وزيُر العمل احلايّل، كميل اأبو 
اأ�سوًة  باملثل"  "املعاملة  مبداأ  من  �سليمان، 
�ُسبل  فقدان  من  تخّوفوا  فقد  بالأجانب، 
عي�سهم، فازداد بحُثهم عن و�سائل هجرٍة 

يف موؤمتر �سحفّي عقد يوم الأربعاء 3 متوز 2019، ك�سف 
الكامل  املُ��رتج��م  الن�ّس  ع��ن  العرموطي  �سالح  النائب 
وّقعتها  والتي  »اإ�سرائيل«،  من  الغاز  ا�سترياد  لتفاقّية 
عن  احل��ك��وم��ة  وحجبتها  ال��وط��ن��ّي��ة،  ال��ك��ه��رب��اء  �سركة 
النوايا  ر�سالة  اإع��الن  منذ  و�سرّية  حممّية  وثيقة  باعتبارها  املواطنني 
املتعّلقة بها يف �سهر اأيلول من عام 2014، وبقيت خمفّية يف اأدراج جمل�س 
احلكومة  �سّلمت  اأن  بعد   2017 اآذار  �سهر  منذ  خمتلفة  بدعاوى  النّواب 

املجل�س ن�سخة منها.
هذه  ن�سو�س  ت�سّمنتها  التي  الّنقاط  لأبرز  ا  ا�ستعرا�سً اأدناه  جتدون 
قّدمته  الذي  اخلطاب  مع  وتناق�سها  الأردن،  على  وتبعاتها  التفاقّية، 
�سّللت  احلكومة  اأن  يعني  مبا  ال�ّسنوات،  تلك  كّل  ط��وال  حولها  ال�ّسلطة 

ا وقّدمت لهم معلومات خاطئة عن �سبق عمد واإ�سرار. مواطنيها فعليًّ
مثل  معروفة،  باتت  التي  العاّمة  املعلومات  يف  املقالة  هذه  تدخل  لن 
مّدة التفاقّية )15 عاًما اأو ا�سترياد كامل املدة املتعاقد عليها(، اأو القيمة 
املتعاقد  الكمّية  اأو  دولر(،  مليار   10( لالتفاقّية  التقديرية  الإجمالية 
ا(،  األف مليون وحدة حرارية بريطانية يوميًّ على ا�ستريادها )ثالثمئة 
للنظر  �سني  متخ�سّ اإل  �ستحتاج  التي  الدقيقة  الفنّية  التفا�سيل  يف  ول 
وتر�سيد  التعديل  الت�سليم،  اإجراءات  فح�سه،  طرق  الغاز،  )نوعّية  فيها 
الكمّيات غري املُ�سّلمة، الخ(، بل �ست�ستعر�س البنود الرئي�سّية ذات الأهمّية 
العام،  للجمهور  ال�سرورّية  وال�سرتاتيجّية  وال�سيا�سّية  القت�سادّية 
و�ستخل�س اإل خامتة تبحث اإمكانّية اإلغاء التفاقّية، مع مالحظة اأنني 
ا من القتبا�سات احلرفّية الهاّمة من ن�سو�سها املرتجمة داخل  �ساأورد بع�سً

املقالة، اأما بقّية املواد امل�سار اإليها فموجودة يف امللحق اخلا�س بعدها.
التوّرط احلكومّي الكامل واملُرّكب يف �سفقة الغاز مع »اإ�سرائيل«

وزراء  روؤ�ساء  م�ستوى  من  م�سادر حكومّية خمتلفة،  ما حتّدثت  كثرًيا 
فما دون، عن اأن اتفاقّية ا�سترياد الغاز من »اإ�سرائيل« ل عالقة للحكومة 
الأردنّية بها، واأّنها اتفاقّية جتارّية معقودة بني »�سركتني« وكانت هذه هي 
الذريعة الأ�سا�سّية التي من خاللها رف�ست احلكومات املختلفة املتوّرطة يف 
الذي  الد�ستوري  املقت�سى  بح�سب  النّواب  جمل�س  على  عر�سها  التفاقّية 

تن�س عليه الفقرة 2 من املاّدة 33 من الد�ستور الأردين.
ل  اأ�سا�سّي  جزء  هي  الأردنّية  احلكومة  اأن  التفاقّية  ن�سو�س  تبنّي 
يف  ذلك  ويت�سح  وُمرّكب،  عميق  م�ستوًى  على  بها  ومتوّرطة  منها،  يتجزاأ 
خم�سة حماور. فاأوًل، احلكومة الأردنّية هي التي متتلك �سركة الكهرباء 
الوطنّية ب�سكل كامل، وهذا وا�سح ومن�سو�س عليه يف مقّدمة التفاقية 

التي تورد اأ�سماء الأطراف املتعاقدة فيها.
الوطنّية  الكهرباء  �سركة  كفيل  ا  اأي�سً هي  الأردنّية  احلكومة  ثانًيا، 
رت يف دفعها  التي متتلكها بالكامل، تدفع عنها اأي مبالغ مرتّتبة عليها وق�سّ
دون اأي �سروط )فقرة 1.1.22(، وتقّدم كفالة �ساملة بهذا املعنى يقّرها 
ا عنه( وزير املالّية )اجلدول 3 – نوذج  جمل�س الوزراء، ويوّقعها )مفّو�سً

كفالة امل�سرتي – نوذج خطاب التعّهد امللحق بالّتفاقّية(.
ثالًثا، هناك �سرط ُم�سبق يق�سي باإبرام احلكومة الأردنّية ونظريتها 
بني  الغاز  بتدّفق  تتعّلق  اإ�سافّية  اأخ��رى  ثنائّية  اتفاقّية  الإ�سرائيلّية 
الأردن  يف  الطاقة  وزارت��ي  بني  ال�ّسابقة  املرا�سالت  وتت�سّمن  البلدين، 
 ،G2G �سرط  وا�سح:  ب�سكل  عليه  داّل  ال�سرط  هذا  وا�سم  و»اإ�سرائيل«، 
)ف�سل  حِلكومة  حكومة   :government to government اأي 
الغاز  ا�سترياد  اتفاقية  اأّن  يعني  ما  امل�سبقة، فقرة 2.1.3(،  ال�سروط   .2
تت�سّمن -ُحكًما- من بني بنودها، وك�سرٍط م�سبق لنفاذها، اتفاقّية اأخرى 

  �سفقة التبعّية والإذعان
اأبرز بنود اتفاقّية الغاز امل�ستورد 

من »اإ�سرائيل« اإىل الأردن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هشام البستاني

اإل اخلارج.
 - اللبنايّن  احل���وار  "جلنة  اأّن  كما 
احلكومة  لرئا�سة  التابعة  الفل�سطينّي،" 
العام  يف  لْت  تو�سّ اأن  �سبق  وهي  اللبنانّية، 
خمتلف  بني  م�سرتكة  روؤي��ة  اإل   2017
التعامل  اآلّيات  حول  اللبنانّية  الأط��راف 
)و�سمنها  الفل�سطينيني  الالجئني  م��ع 
متابعُة تعديل القانوننْي 128 129 اللذْين 
�سنة 2010 عرب  النيابّي  املجل�ُس  اأقّرهما 
ال�سعي اإل ا�ستثناء العّمال الفل�سطينيني 
من معاملتهم كاأجانب(، ما زالت يف انتظار 
املنا�سبة  التنظيمّية  املرا�سيم  اإ���س��دار 

لتنفيذ القوانني املذكورة.
ما  ب��ت��ن��ف��ي��ِذ  امل��ط��ال��ب��ة  ���س��ي��اق  ويف 
ل  العمل،  يف  الفل�سطينيني  بحّق  يتعّلق 
�سل�سلٌة  موؤّخًرا  جرْت  كاأجانب،  معاملتهم 
املخّيمات  يف  ال�سلمّية  امل��ظ��اه��رات  م��ن 
عدم  اآلّيات  بتنفيذ  تنادي  الفل�سطينّية، 
جتويع الالجئني عرب قرارات وزير العمل 
ت�ستثِن  ومل  الأجانب  عمَل  تناولت  التي 

الالجئني الفل�سطينيني.
• • •

وب���اإي���ج���از، ف�����اإّن و���س��ع ال��الج��ئ��ني 
يف  يتلّخ�س  ا  حاليًّ لبنان  يف  الفل�سطينيني 

ما ياأتي:
يف  الفل�سطينيون  ي��ع��اَم��ل  مل   -  1
جنيف  اتفاقّية  بح�سب  كالجئني  لبنان 
مع   ،1951 مّت���وز   28 ب��ت��اري��خ  ال�����س��ادرة 
وزارة  يف  ممّثلًة   - اللبنانّية  الدولة  اأّن 
 ،1967 �سنة  عليها  �سادقْت   ��� اخلارجّية 
ومع اأّن املعاهدة تعطي الالجئني املقيمني 
من  ال�ستفادة  حقَّ   )24 امل��اّدة  )بح�سب 
الرعايا  منها  ي�ستفيد  التي  المتيازات 
الوطنّيون، كال�سمان الجتماعّي والأجور 
العمل  وم����ّدة  ال��ع��ائ��ل��ّي��ة  وال��ت��ق��دمي��ات 
فاإّن  ذل��ك،  وف��وق  الإ�سافّية.  وال�ساعات 
الالجئني  تعاِمل  كانت  اللبنانّية  الدولة 
امل�ستلزمات  م��ن  انطالًقا  الفل�سطينيني 
اللبنايّن،  لالجتماع  الناظمة  والقواعد 
الفل�سطينيون  ك��ان  وال��ت��ي  بهواج�سه، 

يدفعون ثمنها اأحياًنا كاللبنانيني متاًما.
ال���الج���ئ���ون  ي�������س���ت���ط���ع  مل   -  2
على  ا�ستح�سلوا  ال��ذي��ن  الفل�سطينيون 
تقدميات  من  ال�ستفادَة  عمل  اإج���ازات 
اأّن  من  الرغم  على  الجتماعّي،  ال�سمان 
عنهم  تدفع  فيها  يعملون  التي  املوؤ�ّس�سات 

ر�سوَم هذا ال�سمان.
اللبنانّية  ال�سلطاُت  تلتزم  مل   -  3
امل�����س��ي��ف��ة، ع��ل��ى ال�������دوام، مب��ع��اه��دات 
والقت�سادّية  )املدنّية  الإن�سان  حقوق 
الالجئني.  مبعاهدة  ول  والجتماعّية(، 
واأحياًنا جرت م�ساءلُة لبنان عن ذلك من 
اأْن  دون  من  ة،  املخت�سّ الهيئات  بع�س  ِقبل 
يوؤّدي ذلك اإل تعديل فعلّي يف ال�سيا�سات 

املُّتبعة. 
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ن�سرته  ما  الّتفاقّية  لتك�سف  بالغاز،  اإ�سرائيلّية« 
الغاز  اّتفاقّية  لإ�سقاط  الأردنّية  الوطنّية  احلملة 
مراًرا  احتالل(  العدو  )غ��از  ال�سهيوين  الكيان  مع 
اإف�ساحات �سركتي  امل�ستقاة من  من خالل معلوماتها 
اأن  الإ�سرائيلّية،  وديليك  الأمريكّية  اإنرجي  نوبل 
ا�سمها  و�سيطة  �سركة  م��ع  وّق��ع��ت  ق��د  التفاقّية 
 ،NBL Jordan Marketing Limited
التفاقّية(،  )مقّدمة  الكيمان  ج��زر  يف  م�سّجلة 
ليفاياثان  حقل  يف  ال�ّسركاء  قبل  م��ن  ومملوكة 
ميكن  ل  اآخرين  ورمّب��ا  املُحتلة،  لفل�سطني  امل�ساطئ 
الكيمان،  ال�سركة يف جزر  لت�سجيل  نظًرا  معرفتهم، 
ي�ستخدمها  التي  ال�سريبّية  امل��الذات  اإح��دى  وه��ي 
ال�سريبّي،  والتهّرب  الأم��وال  غ�سيل  يف  املتوّرطون 
حقل  يف  ال�سركاء  هوّية  عن  التفاقّية  تف�سح  كما 
اإنرجي  نوبل  وه��م:   ،)1.1.78 )فقرة  ليفاياثان 
للحفريات  ديليلك   ،%39.66 بن�سبة  الأم��ريك��ّي��ة 
22.67%، اآفرن لال�ستك�ساف النفطي 22.67% )وكال 
ال�سركتني مملوكتان ملجموعة ديليك الإ�سرائيلية(، 
�سركة  )وه���ي   %15 النفط  ع��ن  للتنقيب  را���س��ي��و 
ة ال�سركات الإ�سرائيلية  اإ�سرائيلّية(، مبعنى اأن ح�سّ
جمموعة  متلك  فيما   ،%60.34 تبلغ  احل��ق��ل  يف 
احلقل  يف  الأك���رب  ��ة  احل�����سّ الإ�سرائيلية  ديليك 
�سركاء  اأن  التفاقّية  كماك�سفت   ،%45.34 بن�سبة 
احلكومة  من  احلقول  ي�ستاأجرون  ليفاياثان  حقل 
الإ�سرائيلّية مبوجب عقود اإيجار)فقرة 1.1.76(.

�سركاء حقل ليفاياثان معفون من اأي تبعة 
وم�سوؤولية

مقابل ال�سمانات الهائلة املرُتّتبة على »امل�سرتي« 
بالكفالت  واملتمّثلة  الوطنّية(،  الكهرباء  )�سركة 
العميقة واملرّكبة املتعّلقة بربطه الوثيق باحلكومة 
كفالة  اإل  و���س��وًل  ال�سركة(،  )مالكة  الأردن��ّي��ة 

الّتفاقّية  اأن  جند  نف�سها،  الأم��ريك��ّي��ة  احلكومة 
اأي  م��ن  بالكامل  ليفاياثان  حقل  ���س��رك��اء  تعفي 
جُتهد  فيما   ،)19.4.15 )فقرة  م�سوؤولية  اأو  التزام 
لتثبيت  كبري  ح��ّد  اإل  نف�سها  التفاقّية  ن�سو�س 
املحدودة،  للت�سويق  الأردن   NBL( »البائع«  اأن 
متاًما  منف�سل  اإطار  هو  الكاميان(  جزر  يف  امل�سجلة 
نوبل  ليفاياثان:  حقل  يف  )ال�ّسركاء  مالكيه  عن 
ورا�سيو  ديليك،  وجمموعة  الأم��ريك��ي��ة،  اإن��رج��ي 
م�ستقّلة  ذوات  املالكني  هوؤلء  واأن  ال�سرائيلّيتان(، 
لي�سوا  واأّنهم  لهم(  )اململوك  »البائع«  عن  ا  قانونيًّ
 1.1.109 )فقرة  تق�سريه  اأو  اأفعاله  عن  م�سوؤولني 

)ه�(، فقرة 4.2.5، فقرة 4.5، فقرة 6.1.2 )اأ((.
اإعاقة وردع تطوير اإنتاج الغاز يف الأردن مقابل 

اإعطاء الأولوّية ل�سترياد الغاز من »اإ�سرائيل«
 )7.9 )فقرة  ا  خا�سًّ بنًدا  التفاقّية  تت�سّمن 
املحلّية  الغاز  م�سادر  تطوير  وردع  لتثبيط  ُم�سّمًما 
يف الأردن من خالل و�سع ا�سرتاطات تعيق تخفي�س 
اإنتاج  »اإ�سرائيل« يف حال مت  امل�ستوردة من  الكمّيات 
غاز طبيعي يف الأردن، الأمر الذي يجعل من جدوى 
ا �سبه معدوم، ويثّبط من جهود  ا�ستخراج الغاز حمليًّ
مقابل  ال�سيادّية  الأردن��ّي��ة  الغاز  م�سادر  تطوير 

العتماد على ا�سترياد الغاز من »اإ�سرائيل«.
اإدخال الغاز امل�ستورد من »اإ�سرائيل« اإىل خط الغاز 

العربي يف �سياق اإدماج اإقليمي
الغاز،  اأن��ب��وب  م�سار  خط  من  نعرف  �سرنا  كما 
من  ليفاياثان  حقل  من  القادم  الأن��ب��وب  �سي�سبك 
القادم  العربي  الغاز  خط  مع  ال�سرق،  اإل  الغرب 
العقبة،  يف  امل�سال  الغاز  وميناء  م�سر  من  جنوًبا 
واملّتجه �سماًل اإل �سوريا ولبنان، وتورد التفاقّية 
ما يفيد باختالط الغاز من هذين امل�سدرين املختلفني 
بع�سهما ببع�س )فقرة 5.2(، وما يفيد بنقل و�سراء 
م�سادر  من  »البائع«  قبل  من  الطبيعي  الغاز  وبيع 
ليفاياثان )فقرة 5.3.1(، وجواز  اأخرى غري حقل 
و»اإ�سرائيل«  الأردن  يف  الغاز  نقل  من�ساآت  ا�ستخدام 
اأخرى  الطبيعي من م�سادر  الغاز  وبيع  و�سراء  لنقل 
يعني  مم��ا   ،)5.3.2 )ف��ق��رة  ليفاياثان  حقل  غ��ري 
من  يتّم  ومم��ّر  ج�سر  اإل  الأردن  حتويل  ا-  -عمليًّ
ومن  »اإ�سرائيل«،  من  امل�ستورد  الغاز  ت�سدير  خالله 
م�سادر خمتلفة قد تت�سّمن حقوًل اأخرى غري حقل 
بالغاز  خملوًطا  اأخرى،  عربّية  دول  اإل  ليفاياثان، 
من  الأردن  يف  ن�ستورده  اآخ��ر  غ��از  اأي  اأو  امل�سرّي 
ودون  امل�سال،  الغاز  ميناء  خالل  من  العاملي  ال�سوق 
اإمكانية للتمييز اأو الف�سل، الأمر الذي يعني اإدخال 
ا )باعتبارها قّوة طاقة اإقليمّية،  »اإ�سرائيل« ع�سويًّ
بقّية  اإل  والّت�سليل،  وباحليلة  للغاز(،  وم�سّدرًة 
الدول العربّية التي ميكن اأن ت�ستفيد من خّط الغاز 

العربي وت�سبك عليه.
�سعر الغاز امل�ستورد من »اإ�سرائيل« اأعلى من �سعر 

ال�ّسوق العاملي للغاز امُل�سال
معادلة  الت��ف��اق��ي��ة  م��ن   11 الف�سل  يت�سمن 
احت�ساب �سعر الغاز امل�ستورد من »اإ�سرائيل«، وتتكّون 
من �سعر اأ�سا�سي مرتبط ب�سعر خام برنت هو اجلزء 
بت�ساعد  وي��رتاوح  املعادلة،  من  والأ�سا�سي  الأك��رب 
حرارية  وحدة  مليون  لكل  دولر   5.65 بني  هرمّي 
بريطانية )م.و.ح.ب( يف حال كان �سعر خام برنت 
اإل 11 دولر  اأقل من 30 دولر، و�سوًل  اأو  ي�ساوي 

ُتعقد بني احلكومتني الأردنّية وال�سهيونّية.
رابًعا، هناك دور خا�س لوزارة الطاقة والرثوة 
املعدنية تن�ّس عليه التفاقية )فقرة 4.4(، يتعّلق 
بتلّقيها الإ�سعارات بالنيابة عن احلكومة الأردنية، 
والت�سّرف، والّدفع، ومتابعة ومعاجلة اأي تق�سري قد 

ين�ساأ عن �سركة الكهرباء الوطنّية.
اململوكة  الوطنّية  الكهرباء  �سركة  واأخ���رًيا، 
بالكامل للحكومة الأردنّية ل ت�ستطيع التنازل عن 
لهيئة  اإل  التفاقّية  هذه  يف  والتزاماتها  حقوقها 
عاّمة ر�سمّية )اأي حكومّية(، اأو �سركة اأخرى تابعة 
ا  ح�سريًّ الأردنّية  احلكومة  قبل،  من  مملوكة  اأو  ل�، 

)فقرة 18.3.1(.
احلكومة الأمريكّية ت�سمن وتكفل التزامات �سركة 

الكهرباء الوطنّية
املرّكبة  بال�سمانات  الت��ف��اق��ّي��ة  تكتفي  ل 
للحكومة الأردنّية ل�سداد التزامات �سركة الكهرباء 
البائع  مبوجبه  يتلقى  بنًدا  تت�سّمن  بل  الوطنّية، 
تلك  ك��ّل  ف��وق  الأم��ريك��ّي��ة  احلكومة  م��ن  �سمانات 
مانات، الأمر الذي قد يعني اأّنه ويف حال تخّلف  ال�سّ
احلكومة الأردنّية عن ال�ّسداد اأو تنفيذ التفاقّية، 
قد حُتّول احلكومة الأمريكّية جزًءا من م�ساعداتها 
ل�سداد  »اإ�سرائيل«  اإل  ب���الأردن  ة  اخلا�سّ املالّية 

تبعات الّتفاقّية.
مّت توقيع التفاقّية مع �سركة و�سيطة م�سّجلة 
»اإ�سرائيل«  يف  الرئي�سي  ومقّرها  الكيمان  جزر  يف 

وت�ستاأجر حقل الغاز من احلكومة الإ�سرائيلية
الوقت  ط��وال  م�سّرة  الأردن��ّي��ة  احلكومة  ظّلت 
اإنرجي  نوبل  �سركة  مع  وّقعت  قد  التفاقّية  اأن 
الأم���ريك���ّي���ة، و����س���ّددت ط���وال ال��وق��ت ع��ل��ى هذه 
الغاز  م�سدر  ع��ن  امل��واط��ن��ني  لت�سليل  التف�سيلة 
»عالقة  اأي  ونفي  »اإ�سرائيل«،  ل�سيطرة  اخلا�سع 
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لكل م.و.ح.ب يف حال كان �سعر خام برنت ي�ساوي 
اأو اأكرث من 320 دولر. ي�ساف اإل ال�سعر الأ�سا�سّي 
ح اآلية احت�سابهما يف  ر�سوم ت�سويق ور�سم تابع تو�سّ

التفاقّية. اإًذا، وباخت�سار:
�سعر الغاز = ال�سعر الأ�سا�سي + ر�سوم الت�سويق + 

ر�سم تابع
ر�سوم  ب���اأن  )للت�سهيل(  ج���دًل  افرت�سنا  ل��و 
فاإن  �سفًرا،  ت�ساويان  التابع  والر�سم  الت�سويق 
»اإ�سرائيل«  م��ن  امل�ستورد  للغاز  ممكن  �سعر  اأق��ل 
ال�ّسعر  وه��ذا  م.و.ح.ب،  لكل  دولر   5.65 �سيكون 
للبيع الآين واملتوّفر يف  العاملي  ال�ّسعر  اأعلى من  هو 
ال�سوق لتعاقدات الغاز املُ�سال، والذي ي�ستورد منه 
العقبة كل  املُ�سال يف  الغاز  الأردن من خالل ميناء 
احتياجاته ويزيد؛ وهو نف�س ال�ّسعر الذي رف�سته 
�سركة الكهرباء الإ�سرائيلية يف �سهر ني�سان من عام 
بخم�سة  التفاقية  ه��ذه  توقيع  قبل  اأي   ،2016
ال�سوق  من  امل�سال  الغاز  ا�سترياد  لة  مف�سّ اأ�سهر، 
بريت�س  �سركة  خالل  من  الوقت،  ذلك  يف  العاملي 
بدًل  م.و.ح.ب،  لكل  دولر   4.9 ب�سعر  بيرتوليوم، 
من  »اإ�سرائيل«  تنتجه  ال��ذي  الغاز  ا�ستخدام  من 

حقل تامار القريب من ليفاياثان. 
الأردن ُمرب على م�ساعدة �سركاء حقل ليفاياثان 

للح�سول على قرو�ش لإن�ساء احلقل وا�ستخراج 
الغاز

تطوير حقل غاز يحتاج اإل توّفر زبون �سلًفا، 
لأن الغاز يف حالته الغازّية يجب ا�ستخدامه فوًرا، 
ُم�سال  اإل غاز  اإل عند حتويله  ول ميكن تخزينه 
اإ�سافة  »اإ�سرائيل«؛  متتلكها  ل  خا�سة  مبن�ساآت 
ليفاياثان  حقل  يف  املوجودة  الغاز  كمّيات  اأن  اإل 
داخل  ا  حمليًّ ا�ستهالكها  اإمكانية  من  بكثري  اأك��رب 
اإيجاد(  )اأو  وجود  من  بّد  ل  كان  اإًذا:  »اإ�سرائيل«، 
القرار  اأ�سحاب  دور  ج��اء  وهنا  الغاز،  لهذا  زب��ون 
ال�سهاينة  ليتمكن  »�سوًقا«  بتوفريهم  الأردن  يف 
وت�سديره  الأ���س��ا���س،  م��ن  ال��غ��از  ا���س��ت��خ��راج  م��ن 

وا�ستخدامه.
ات  من جانب اآخر، ي�ستدعي بناء من�ساآت ومن�سّ
ا�ستخراج الغاز من البحر، تكاليف يقرت�سها مطّورو 
حقول الغاز من البنوك، والتفاقّية يف هذا اجلانب 
والوثائق  امل�ستندات  تقدمي  على  »امل�سرتي«  جترب 
املطلوبة التي �ست�ساعد �سركاء حقل ليفاياثان على 
الإن�سائية  بالأعمال  للبدء  الالزم  التمويل  تاأمني 
مع  مبا�سرة  اتفاقّيات  اإبرام  اأو   ،)18.4.4 )فقرة 

هوؤلء املقر�سني )فقرة 18.4.3(.
ن التفاقّية نف�سها �سد الراأي العام،  حت�سّ

واملواطنني الذين �سيتاأثرون مبا�سرة بنتائجها، 
با�سرتاط ال�سرّية

رغم اأن هذه التفاقّية مت�ّس ب�سكل وا�سح باأمن 
و�سيادة وم�ستقبل الأردن، وباأموال دافعي ال�سرائب 
ة، اإل  الأردنيني، وم�سالح املواطنني العاّمة واخلا�سّ
)هو  خا�س  ف�سل  عرب  بالكامل  نف�سها  ن  حت�سّ اأنها 
الف�سل 9( ي�سرتط ال�سرّية، ولغاية خم�س �سنوات 
من  -تقريًبا-  عاًما  ع�سرين  بعد  )اأي  انتهائها  بعد 

اليوم(.
�سرط جزائي غري مت�ساٍو بني الطرفني

للبائع  ا  الفقرة 21.5 حقًّ ترّتب التفاقّية يف 
التفاقية يف  ينهي  باأن  ليفاياثان(  )�سركاء حقل 

حال تق�سري امل�سرتي )�سركة الكهرباء الوطنّية(، 
مرّتبة له مبالغ مالّية حُمددة: مليار و500 مليون 
دولر يف حال كان الإنهاء خالل ال�سنوات اخلم�س 
مليون دولر يف  الأول من عمر التفاقية، و800 
حال كان الإنهاء بعد ال�سنة اخلام�سة وقبل ال�سنة 
الإنهاء  كان  حال  يف  دولر  مليون  و400  العا�سرة، 

بعد ال�سنة العا�سرة.
ترّتب   21.6 الفقرة  يف  التفاقية  اأن  ورغ��م 
نف�س احلّق للم�سرتي يف حال تق�سري البائع، اإل اأن 
يف  دولر  مليون  و200  مليار  اأقّل:  الغرامات  مبالغ 
الأول  اخلم�س  ال�سنوات  خالل  الإنهاء  كان  حال 
من عمر التفاقية، و600 مليون دولر يف حال كان 
الإنهاء بعد ال�سنة اخلام�سة وقبل ال�سنة العا�سرة، 
و400 مليون دولر يف حال كان الإنهاء بعد ال�سنة 

العا�سرة.
مواد خمّلة بال�سيادة ومهينة للكرامة الوطنّية

هناك العديد من املواد املت�سّمنة يف التفاقّية 
منها  الوطنّية،  الكرامة  وتهني  بال�سيادة  تخل 
هي  التفاقّية  يف  واملعتمدة  املذكورة  العمالت  اأن 
بح�سب  الإ�سرائيلي  وال�سيكل  الأمريكي  ال��دولر 
رف املن�سور من قبل بنك اإ�سرائيل )فقرة  �سعر ال�سّ
البنك  اأو  الأردين  للدينار  ذكر  اأي  دون   )1.1.37
املركزي الأردين؛ ومنها اأن تعريفات الوقت والأيام 
املحّلي الإ�سرائيلي فقط )فقرة  بالتوقيت  حمددة 
هو  الّتحكيم  يف  املطّبق  القانون  واأن   ،)1.1.42
قانون اإجنلرتا وويلز )فقرة 19.1(، واأن الّتحكيم 
الدويّل،  للّتحكيم  لندن  قاعة  لقواعد  وفًقا  يكون 
واأن  لندن )فقرة 19.4.1(،  الّتحكيم هو  واأن مقر 
اخلا�سة  والتقارير  والبالغات  الج��راءات  جميع 
الإجنليزّية  بالّلغة  ا  ح�سريًّ ت��ك��ون  بالّتحكيم 
)الفقرات 19.3.2 )ب( و19.3.3 )د( و19.4.7(، 
)ز(   16.1.2 الفقرة  يف  التفاقّية  اأدخلت  وبينما 
تعريف  �سمن  القانون«  يف  تغيري  »ح�سول  عبارة 
ال��ق��ّوة ال��ق��اه��رة ال��ت��ي مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا اإل��غ��اء 
لت�ستثني  ع��ادت  اأّنها  اإل  تبعات،  دون  التفاقّية 
ح�سول تغيري يف القانون الأردين من هذا الّتعريف 
-اإًذا-  المتياز  هذا  حا�سرة   ،)16.1.3 )الفقرة 

بح�سول تغيري يف القانون الإ�سرائيلي فقط.
الإرادة ال�سيا�سية الغائبة

تتبنّي  وال�سريع،  العام  ال�ستعرا�س  ه��ذا  من 
حجم الكارثة التي رّتبها من مّهد ووّقع ونّفذ هذه 
يف  بالبالد  ا  فعليًّ �ستلحق  كارثة  وهي  التفاقية، 
حال اأ�سّر اأ�سحاب القرار على امل�سّي قدًما بها اإل 
وتتّم   .2020 اأوائ��ل  املتوقع  الغاز  �سخ  بدء  حني 
الأردن حتت رحمة  التي ت�سع  الرّتتيبات  كّل هذه 
»اإ�سرائيل« يف ملف ا�سرتاتيجّي هام هو الطاقة، ويف 
الكهرباء،  هي  وقطاع،  مواطن  لكّل  اأ�سا�سّية  �سلعة 
»ال�ّسالم«،  لأوه���ام  و�سامل  ك��ام��ل  انهيار  ظ��ّل  يف 
»اإ�سرائيل«  ب�سم  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  واع����رتاف 
نقل  مع  ل�»اإ�سرائيل«  عا�سمة  وبالقد�س  للجولن، 
تق�سي  نتنياهو  لبنيامني  وم�ساريع  اإليها،  �سفارتها 
»اإ�سرائيل«،  اإل  الغربّية  ال�سّفة  م�ستوطنات  ب�سّم 
واقرتاح جاريد كو�سرن للمبادرة املعروفة ب�»�سفقة 
الأردن  للمجموعة احلاكمة يف  رّتبت  التي  القرن« 
)جزء  دولر  مليار   7.5 مقداره  ا  كاريكاتوريًّ مبلًغا 
مليار  ال���10  مقابل   ، قرو�س(  �سكل  على  منه  كبري 
من  احلاكمة  املجموعة  ذات  �ستدفعها  التي  دولر 

الإرهاب  ل�سالح  الأردنيني  ال�سرائب  دافعي  جيوب 
مقدارها  بخ�سارة  الغاز(،  �سفقة  )عرب  ال�سهيوين 

2.5 مليار دولر تقريًبا!
»اتفاقّية  متّثل  التي  القرن«  »�سفقة  هي  هذه 
وتلك  واأدوات��ه��ا،  ركائزها  اأه��م  من  واح��دة  الغاز« 
يف  ال��ق��رار  لأ���س��ح��اب  الفا�سلة  ال��ّره��ان��ات  ك��ان��ت 
باملليارات،  لل�سهاينة  التبعّية  ���س��راء  الأردن: 
النفوذ  مل��ّد  وج�سر  و�سيط  اإل  الأردن  وحت��وي��ل 
ال�سهيويّن اإل املحيط العربّي، ورهن اأمن وم�ستقبل 
ال�سهيونية،  للهيمنة  مبجملهم  الأردن  ومواطني 
مقابل حرمان القت�ساد الأردين من فر�س تنميته 
عرب حتويل املليارات من املال العام اإل ال�سهاينة، 
طاقته  م�����س��ادر  ا�ستثمار  م��ن  الأردن  وح��رم��ان 
غري  الأردن��ّي��ة  الغاز  )حقول  العديدة  ال�سيادية 
املطّورة، الطاقة ال�سم�سّية، طاقة الّرياح، الطاقة 
وحرمان  وغ��ريه��ا(،  الزيتي،  ال�سخر  اجل��وف��ّي��ة، 
املواطن الأردين من ع�سرات اآلف فر�س العمل التي 
�ستنتج عن هكذا ا�ستثمار يف وقت تعاين فيه البالد 

من اأعلى ن�سب بطالة على الإطالق.
كل هذا يتّم يف ظّل خطاب ملكّي وحكومّي يدين 
»�سفقة القرن«، وي�سع القد�س ك�»خط اأحمر«، دون 
اأن يتوّقف عند الزدواجّية الكامنة يف اأن املليارات 
�ست�سّب يف جيب  الغاز  املدفوعة يف �سفقة  الع�سرة 
مبواطني،  وينّكل  ويحتل  مقّد�سات،  ينتهك  م��ن 
ا  ويهدم بيوت، القد�س حتديًدا؛ و�ستمّثل دعًما ماديًّ
لإدامة  القرن«  »�سفقة  ّممت  �سُ من  ل�سالح  ُمبا�سًرا 
نفوذه وهيمنته على ح�ساب امل�سالح ال�سرتاتيجّية 

الأردنّية، والفل�سطينّية، والعربّية عموًما.
الفّخ  يف  �سقوطنا  على  باقية  قليلة  اأ���س��ه��ر 
ال�سرتاتيجّي الكارثّي، بلًدا ومواطنني، بينما ُتتيح 
التغرّيات احلا�سلة يف الظروف الدولّية والإقليمّية 
الأمريكّي  فالرئي�س  ا:  فعليًّ الغاز  �سفقة  اإل��غ��اء 
يف  املبا�سر  التدّخل  م��ن  ا  ن�سبيًّ ُمن�سحب  ت��رام��ب 
ول  حتديًدا،  الفل�سطينّي  امللّف  وتفا�سيل  املنطقة 
اإذ  فيه  احلاكمة  واملجموعة  لالأردن  اعتباًرا  ي�سع 
القد�س  ملفات  يف  الت�ساور  جم��ّرد  من  ا�ستبعدها 
و»�سفقة القرن«، اأّما نتنياهو والقيادة الإ�سرائيلّية 
فال تقيم وزًنا لالأردن واملجموعة احلاكمة فيه ول 
لدورهما الوظيفّي ك�»ج�سر« للّتطبيع بعد اأن وجدت 
يجمعها  متني  لتحالف  جدوى  واأكرث  مبا�سًرا  ا  ممرًّ
الأول  عنوانه  اخلليج،  دول  وبقّية  ال�سعودّية  مع 
وخمارج  وفقرات  بنود  ُتتيح  كما  اإي���ران،  معاداة 
قانونّية وفنّية كثرية يف التفاقّية اإمكانّية اإلغائها 
 2.4.1 )الفقرات  اجل��زائ��ّي  ال�ّسرط  حتّمل  دون 
اإ�سافة   16 والف�سل  و6.2.3  و4.3  و4.2  و2.5.1 
واجبة  التف�سيلّية  الفنّية  الأمور  من  العديد  اإل 

احلدوث اأو امل�سروطة م�سبًقا(.
الأمر -اإًذا- يتعّلق بالإرادة ال�سيا�سّية الغائبة 
اليوم  منهم  واملطلوب  القرار،  لأ�سحاب  الآن  حتى 
بل  ال��ك��ارث��ة،  التفاقية  ه��ذه  اإل��غ��اء  فقط  لي�س 
اإل  اأو�سلنا  من  كل  وم�ساءلة  وحما�سبة  حماكمة 
وكل  هذه،  العبثية  الغاز  ا�سترياد  اتفاقية  توقيع 
املتواطئني معها وامل�ساركني يف اإن�ساءاتها، امل�سوؤولني 
اأمن  واإهدار  اقت�ساده،  وتدمري  الأردن  �سهينة  عن 
وكرامة مواطنيه، وحتويل البلد اإل وكيل ل�سهينة 
املنطقة العربية، كائًنا من كانوا، ويف اأي م�ستوى من 

م�ستويات القرار.
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عمليات  الف�سائل  ه��ذه  وبقيام 
ت�سببت  اإ�سرائيل،  داخ��ل  تفجريية 
مبقتل مئات الإ�سرائيليني. كما طورت 
وبخا�سة  الفل�سطينية،  الف�سائل 
وباتت  اأ�سلحتها،  ح��م��ا���س،  ح��رك��ة 
امل��دن  ب��ه��ا  ت�����س��رب  ���س��واري��خ  متتلك 
اجلنوب.  يف  الإ�سرائيلية  والبلدات 
النتفا�سة  اندلعت   ،2014 عام  ويف 
اأن�سطتها  بع�س  ت���زال  ول  الثالثة، 
ا�ستملت على عمليات  والتي  م�ستمرة، 
بوا�سطة  والدع�س  بال�سكاكني  الطعن 
ال�����س��ي��ارات اخل��ا���س��ة، ال��ت��ي ق��ام بها 
�سد  بالأ�سا�س،  اأف���راد،  فل�سطينيون 
�سرطة  واأف���راد  وج��ن��ود  م�ستوطنني 
القول  ميكن  عام  وب�سكل  اإ�سرائيليني. 
ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  مقاومة  اإن 
هي  الإ�سرائيلي  لالحتالل  والقطاع 
بالأ�سا�س مقاومة �سلمية ارتكزت، على 
الإ�سرابات واملظاهرات ورفع الأعالم، 
بن�ساطات  اأحيانا  ترافقت  اأن��ه��ا  م��ع 
امل�سلحة  كاملواجهات  م�سلحة،  مقاومة 
النتفا�سة  يف  الح��ت��الل  ق���وات  م��ع 
والدع�س  الطعن  وعمليات  الثانية 

والتفجري يف النتفا�سة الثالثة.
املقاومة  و�سائل  اإل  بالإ�سافة 
ظهرت  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  التقليدية، 
مقاومة  و�سيلة  الأخ���رية  ال��ف��رتة  يف 
ن�ساأت   2005 ع���ام  ف��ف��ي  ج���دي���دة، 
و�سحب  اإ�سرائيل  مقاطعة  "حركة 
العقوبات  وفر�س  منها  ال�ستثمارات 
مقاطعة  حركة  )اخت�سارا  عليها" 
اأ�سدرت  حينما   ،)BDS اإ�سرائيل 
اأغ��ل��ب��ي��ة م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دين 
اإل  نداء تاريخيا موجها  الفل�سطيني 
اأحرار و�سعوب العامل، يطالبهم بدعم 
وثقافيا  اأكادمييا  اإ�سرائيل  مقاطعة 
املقاومة  اأ�سكال  واقت�ساديا ك�سكل من 
اأما  وال�سلمية.  ال�سعبية  الفل�سطينية 

اأهم مطالب احلركة فهي:
احتاللها  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن���ه���اء   -1
عام  منذ  املحتلة  العربية  لالأرا�سي 
وقطاع  ال��غ��رب��ي��ة  )ال�����س��ف��ة   1967

حركة مقاطعة »اإ�سرائيل« كحركة مقاومة �سلبة �سد الحتالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمود ميعاري - فلسطين   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجل��دار  تفكيك  ذل��ك  يف  مب��ا  غ���زة(، 
الفا�سل وامل�ستوطنات الإ�سرائيلية.

اأ�سكال  كافة  اإ�سرائيل  اإنهاء   -2
الفل�سطينيني،  �سد  العن�سري  الف�سل 
 1948 فل�سطينيي  بحق  واع��رتاف��ه��ا 

بامل�ساواة الكاملة.
حق  ودع��م  وحماية  اح��رتام   -3
اإل  بالعودة  الفل�سطينيني  الالجئني 
وا�ستعادة  منها  هجروا  التي  ديارهم 
قرار  ذلك  على  ن�س  كما  ممتلكاتهم، 
رقم  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

  .194
ُعِرفت هذه احلركة عامليا بحركة  
 Boycott، Divestment and
 ."BDS" واخت�سارا   Sanctions
ن�ساطات  ف���اإن  ا���س��م��ه��ا،  ي�سري  وك��م��ا 

احلركة تتمحور فيما يلي:
مقاطعة  ت�سمل  م��ق��اط��ع��ة:   -1
وكذلك  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�����س��رك��ات 
انتهاكاتها  يف  امل��ت��واط��ئ��ة  ال��دول��ي��ة 
ومقاطعة  الفل�سطينيني،  حل��ق��وق 
الريا�سية  والن�ساطات  املوؤ�س�سات 
والثقافية والأكادميية الإ�سرائيلية.

تعني  ال�ستثمارات:  �سحب   -2

يف  انعقادها  ب�سبب  "يوروفيجن" 
اإ���س��رائ��ي��ل، ويف امل��ج��ال الأك��ادمي��ي، 
جنوب  يف  ج��ام��ع��ات  ع���دة  اأع��ل��ن��ت 
مقاطعتها  واإ�سبانيا  واإيرلندا  اأفريقيا 
املجال  ويف  الإ�سرائيلية،  للجامعات 
الداناركي  الربملان  القت�سادي، قرر 
 ،2018 دي�سمرب  الأول/  ك��ان��ون  يف 
اتفاق  اأي  من  امل�ستوطنات  ا�ستثناء 
واإ�سرائيل.  ال��دان��ارك  ب��ني  ثنائي 
ت  ���س��وَّ  ،2018 ي��ول��ي��و  مت����وز/  ويف 
قانون  ل�سالح  الي��رل��ن��دي  ال��ربمل��ان 
يحظر ا�سترياد الب�سائع الإ�سرائيلية 
ويف  امل�����س��ت��وط��ن��ات،  داخ���ل  امل�سنعة 
ت�سرين الثاين/ نوفمرب 2017، اأعلنت 
التابعة  الهندية،  الفالحني  منظمة 
ان�سمامها  الهندي،  ال�سيوعي  للحزب 
بالإ�سافة  اإ�سرائيل،  مقاطعة  حلركة 
العاملية  ال�����س��رك��ات  ع�����س��رات  اإل 
وال�سناديق ال�ستثمارية التي اأوقفت 
�سركة  مثل  اإ���س��رائ��ي��ل،  م��ع  تعاملها 
والبنك  "فيوليا"  و�سركة  "اأوراجن" 

الرنويجي والبنك الداناركي.
مقاطعة  حركة  تنامي  على  رّدا 
اإ���س��رائ��ي��ل يف ال��ع��امل، وب��خ��ا���س��ة يف 
اأوروب�����ا وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، فقد 
�سّعدت اإ�سرائيل يف ال�سنوات الأخرية 
معتربة  احل��رك��ة،  ه��ذه  �سد  حربها 
اإياها كحركة مناه�سة لل�سامية واأنها 
على  ا�سرتاتيجيا  تهديدا  "ت�سّكل 
من  العديد  بعقد  ذلك  متثل  الدولة"، 
املقاطعة،  حول  والندوات  املوؤمترات 
ق��ي��ود ع��ل��ى ح��ري��ة تنقل  وف���ر����س 
نا�سطي احلركة وقادتها، و�سن قوانني 
�سّن   2011 عام  ففي  املقاطعة،  متنع 
الكني�ست قانون املقاطعة، الذي مينع 
واملنظمات  الإ�سرائيليني  املواطنني 
الإ�سرائيلية من العمل لأجل مقاطعة 
م�ستوطنات  اأو  اإ�سرائيلية  موؤ�س�سات 
تقيم  خمتلفة  جهات  اأو  اإ�سرائيلية 
مار�س  اآذار/  �سهر  ويف  معها،  عالقات 
يتم  ق��ان��ون��ا،  الكني�ست  ���س��ّن   ،2017
مب��وج��ب��ه م��ن��ع اأج���ان���ب م���ن دخ���ول 
موؤيدي حركة  كانوا من  اإذا  اإ�سرائيل 
املقاطعة، واعتمادا على هذا القانون، 
اإ�سرائيل  يف  املعنية  اجل��ه��ات  ق��ررت 
الكونغر�س  ع�����س��وي  م��ن��ع  م���وؤخ���را 
الدميقراطي؛  احل��زب  عن  الأم��ريك��ي 
اإلهان عمر، ور�سيدة طليب، من دخول 
البالد ب�سبب دعمهما حلركة مقاطعة 

اإ�سرائيل.
الفل�سطيني  اجلمهور  ي��وؤي��د  ه��ل 

واملتعاقدين  امل�ستثمرين  على  ال�سغط 
والدولية  الإ�سرائيلية،  ال�سركات  مع 
الحتالل،  دولة  جرائم  يف  املتورطة 
واإنهاء تعاقدهم  ا�ستثماراتهم  ب�سحب 

مع هذه ال�سركات.
واملق�سود  العقوبات:  فر�س   -3
العقابية  الإجراءات  تلك  بالعقوبات 
واملوؤ�س�سات  احلكومات  تتخذها  التي 
)مثل  دول��ة  �سد  والأممية  الر�سمية 
حقوق  تنتهك  جهة  اأو  اإ���س��رائ��ي��ل( 
وقف  على  اإجبارها  بهدف  الإن�سان، 
العقوبات  وت�سمل  النتهاكات.  ه��ذه 
والثقافية  والقت�سادية  الع�سكرية 

والأكادميية وغريها.
هي  اإ���س��رائ��ي��ل  مقاطعة  ح��رك��ة 
مناه�سة  �سلمية،  م��ق��اوم��ة  ح��رك��ة 
وحتظى  وال�سهيونية،  للعن�سرية 
ونقابات  احت����ادات  ق��ب��ل  م��ن  ب��دع��م 
وموؤ�س�سات  �سعبية  وحركات  واأحزاب 
دول  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  م���دين  جمتمع 
العامل. ويتنامى تاأثري احلركة ب�سكل 
ففي  خمتلفة،  جم���الت  يف  ملمو�س 
العام  الثقايف، مثال، قاطع هذا  املجال 
م�سابقة  ع��امل��ي  ف��ن��ان  مئة  م��ن  اأك���رث 

�سهدت ال�سفة الغربية وقطاع غزة منذ احتاللهما عام 1967 مقاومة �سعبية �سد الحتالل، متثلت 
واأحيانا مبواجهات عنيفة مع قوات  العرائ�س،  الأعالم وتقدمي  بالإ�سرابات واملظاهرات ورفع 
الأمن الإ�سرائيلية. وتعززت املقاومة ال�سعبية ب�سكل خا�س يف النتفا�ستني الأول )اندلعت يف 
كانون اأول/ دي�سمرب 1987( والثانية )اندلعت يف اأيلول/ �سبتمرب 2000(. ورغم ت�سابه الكثري 
من و�سائل املقاومة يف النتفا�ستني، وبخا�سة الإ�سرابات واملظاهرات وامل�سريات الحتجاجية واملواجهات مع 
قوات الحتالل ومقاطعة الب�سائع الإ�سرائيلية وعدم المتثال للقوانني والأنظمة الإ�سرائيلية، فقد متيزت 

النتفا�سة الثانية عن الأول بكرثة املواجهات امل�سلحة بني الف�سائل الفل�سطينية واجلي�س الإ�سرائيلي.
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هي  وم��ا  اإ�سرائيل؟  مقاطعة  حركة 
و�سائل املقاومة الأخرى التي يوؤيدها؟
�سكان  ع��ل��ى  اأج��ري��ُت��ه  ب��ح��ث  يف 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة البالغني، 
ح���ول و���س��ائ��ل م��ق��اوم��ة الح��ت��الل 
جملة  يف  ن�����س��ره  ومت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
اأن  تبنّي  ال��ع��رب��ي،]1[  امل�ستقبل 
هما  ت��اأي��ي��دا  مقاومة  و�سيلَتي  اأك���رث 
)اقت�ساديا  اإ�سرائيل  مقاطعة  حركة 
الف�سائل  وتوحد  وثقافيا(  واأكادمييا 
امل�سلح،  الكفاح  وتبنيها  الفل�سطينية 
الو�سيلتني  هاتني  من  كل  حظيت  فقد 
بتاأييد 60% من اأفراد العينة، املكونة 
اأغلبية  اأن  كما  �سخ�سا،   1200 م��ن 
اأف���راد  م��ن   )%54-%52( ب�سيطة 
عمليات  يوؤيدون  اأنهم  ذك��روا  العينة 
ال�سفة  يف  امل�ستوطنات  �سد  فدائية 
فدائية  عمليات  وي��وؤي��دون  الغربية، 
�سد اأهداف ع�سكرية داخل اإ�سرائيل، 
تاأييدا  الأق���ل  املقاومة  و�سيلَتا  اأم��ا 
لإيجاد  اإ�سرائيل  مع  التفاو�س  فهما 
الإ�سرائيلي  الفل�سطيني  لل�سراع  حل 
)43%(، وعمليات فدائية �سد اأهداف 
مدنية )مثل مراكز جتارية وحمطات 

با�سات( داخل اإ�سرائيل )%35(.
مّت،  التحليل،  عملية  ولت�سهيل 
العوامل  حتليل  منهجية  بوا�سطة 
اختزال   ،)Factor Analysis(
اإل حمورين  الثماين  املقاومة  و�سائل 

)اأو عاملني(:
تاأييد املقاومة ال�سلبة )اأو اخل�سنة(:

�سد  فدائية  عمليات  تاأييد   -1
امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية.

�سد  فدائية  عمليات  تاأييد   -2
جتارية  مراكز  )مثل  مدنية  اأه��داف 

وحمطات با�سات( داخل اإ�سرائيل.
�سد  فدائية  عمليات  تاأييد   -3

اأهداف ع�سكرية داخل اإ�سرائيل. 
الف�سائل  ت���وح���د  ت���اأي���ي���د   -4

الفل�سطينية وتبنيها الكفاح امل�سلح.
5- تاأييد حركة مقاطعة اإ�سرائيل 

)اقت�ساديا واأكادمييا(. 
 تاأييد املقاومة الناعمة: 

يف  �سلمية  م��ظ��اه��رات  تاأييد   -1
ال�سفة والقطاع �سد الحتالل.

اإ�سرائيل  مع  التفاو�س  تاأييد   -2
الفل�سطيني  ل��ل�����س��راع  ح��ل  لإي��ج��اد 

الإ�سرائيلي.
الف�سائل  ت���وح���د  ت���اأي���ي���د   -3
امل��ق��اوم��ة  وت��ب��ن��ي��ه��ا  الفل�سطينية 

ال�سلمية. 
معامل  اأن  ذك���ره  اجل��دي��ر  وم���ن 
 )Reliability Alpha( الثبات 
امل��ق��اوم��ة  )ت��اأي��ي��د  الأول  ل��ل��م��ح��ور 
الثاين  وللمحور   0.885 هو  ال�سلبة( 
)تاأييد املقاومة الناعمة( هو 0.682، 
ما يعني اأن اأ�سئلة كل حمور من�سجمة 

ومرتابطة، وكذلك فاإن معامل ارتباط 
 -.103 هو  املحورين  بني  "بري�سون" 
يعني  ما   ،)01. دلل��ة  م�ستوى  )على 
مع  بينهما  عك�سية  عالقة  هنالك  اأن 
فالفل�سطيني  قوية.  لي�ست  ن�سبيا  اأنها 
الذي يوؤيد املقاومة الناعمة مييل اإل 
عدم تاأييد املقاومة ال�سلبة، والعك�س 
املقاومة  ي��وؤي��د  م��ن  اأن  اأي  �سحيح، 
ال�سلبة مييل اإل عدم تاأييد املقاومة 

الناعمة.
�سكَلي(  )اأو  ملحوَري  ت�سميتنا  اأما 
املقاومة، ناعمة و�سلبة، فقد ا�ستندنا 
يف ذلك اإل الكاتب الأمريكي، جوزيف 
و�ساحب   )Joseph Nye( ن���اي 
الناعمة"]2[  "القوة  نظرية 
للقوة  )2004(، الذي مّيز بني نوعني 
ناعمة  ق��وة  ال��دول��ي��ة:  العالقات  يف 
)soft power(، وهي قدرة الدولة 
من  الأخ��رى  ال��دول  على  التاأثري  على 
�سلبة  وقوة  والإقناع،  اجلذب  خالل 
)hard power( وهي قدرة الدولة 
ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري م��ن خ���الل الإج���ب���ار. 
تعتمد  الناعمة  ال��ق��وة  اأن  ح��ني  ويف 
وُمُثلها  الدولة  ثقافة  جاذبية  على 
فاإن  و�سيا�ساتها اخلارجية،  ال�سيا�سية 
الدولة  قوة  من  تنبثق  ال�سلبة  القوة 
الع�سكرية و/ اأو القت�سادية، وحيث 
ميكن  اأي�سا،  الحتالل  مقاومة  يف  اأنه 
فقد  اأن��واع��ه��ا،  بكل  القوة  ا�ستخدام 
�سكلني  بني  التحليل،  لغر�س  مّيزنا، 
ل��ل��م��ق��اوم��ة: م��ق��اوم��ة ن��اع��م��ة، تتم 
با�ستخدام و�سائل ناعمة، غري عنيفة 
مثل عرائ�س، ومفاو�سات، ومظاهرات 
�سلمية، ومقاومة �سلبة ت�سمل عمليات 
فدائية، كفاح م�سلح، وحركة مقاطعة 

اإ�سرائيل.
اجلمهور  ت��اأي��ي��د  ف����اإن  وه���ك���ذا، 
الفل�سطيني حلركة مقاطعة اإ�سرائيل، 
ك��ون احل��رك��ة ح��رك��ة مقاومة  رغ��م 

تاأييد  حم���ور  ���س��م��ن  ي��ق��ع  ���س��ل��م��ي��ة، 
اأو  امل���وؤث���رة  )اأو  ال�سلبة  امل��ق��اوم��ة 
حركة  تاأييد  اأن  يعني  ما  املوجعة(، 
مع  طرديا  يرتبط  اإ�سرائيل  مقاطعة 
ال�سلبة،  املقاومة  و�سائل  بقية  تاأييد 
يرتبط  ول  امل�سلح،  الكفاح  وبخا�سة 
)اأو يرتبط عك�سيا( مع تاأييد املقاومة 
ت�سعيد  اأن  اأي�سا  وي��ب��دو  الناعمة. 
ال�سنوات الأخرية  اإ�سرائيل حربها يف 
�سد هذه احلركة، وت�سنيفها كحركة 
"ت�سّكل  واأن��ه��ا  لل�سامية  مناه�سة 
يدعم  للدولة"  اإ�سرتاتيجيا  تهديدا 
�سمن  البحث  هذا  يف  ت�سنيفها  منطق 

املقاومة ال�سلبة.
تاأييد  ب��ني  للعالقة  وبالن�سبة 
اخللفية  متغريات  من  وعدد  املقاومة 
اأو����س���ح حتليل  ف��ق��د  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
 multiple( امل��ت��ع��دد  الن���ح���دار 
اأن��ه   )regression analysis
اإح�سائية  دلل��ة  ذات  عالقة  توجد 
اللجوء  ومتغريات  املقاومة  تاأييد  بني 
والتاأييد  واملنطقة  ال�سكن  وم��ك��ان 
الذين  فالالجئون،  احلزبي،]3[ 
مت ت��ه��ج��ريه��م م��ن م��دن��ه��م وق��راه��م 
للمقاومة  تاأييدا  اأك��رث   ،1948 ع��ام 
وكذلك  الالجئني،  غ��ري  م��ن  ال�سلبة 
احلال  بطبيعة  وهم  املخيمات،  �سكان 
القرى،  لجئون مت تهجريهم، و�سكان 
ال�ستعمار  من  اأي�سا  ت�سرروا  الذين 
)م�سادرة  الكولونيايل  ال�سهيوين 
عليها،  م�ستوطنات  وبناء  اأرا�سيهم، 
اأكرث  عليهم(  امل�ستوطنني  واع��ت��داء 
�سكان  من  ال�سلبة  للمقاومة  تاأييدا 
توجد  ل  اأخ���رى،  ناحية  م��ن  امل���دن. 
بني  اإح�سائية  دلل���ة  ذات  ع��الق��ة 
وبني  ال�سكن  ومكان  اللجوء  متغرَيي 

تاأييد املقاومة الناعمة.
اأي�سا  الن��ح��دار  حتليل  واأظ��ه��ر 
تاأييدا  اأك���رث  غ��زة  ق��ط��اع  �سكان  اأن 

وغري  امل�سلحة  ال�سلبة،  للمقاومة 
امل�سلحة، و�سكان ال�سفة الغربية اأكرث 
وال�سلمية،  الناعمة  للمقاومة  تاأييدا 
اأقل  اأنهم  فيبدو  القد�س،  �سكان  اأم��ا 
ومن  غ��زة  ق��ط��اع  �سكان  م��ن  ت��اأي��ي��دا، 
بقية �سكان ال�سفة الغربية، للمقاومة 
ال�سلبة والناعمة على حد �سواء، وقد 
ال�سرقية  القد�س  �سم  اإل  ذلك  يعود 
ال�سلطة  وغ���ي���اب  اإ���س��رائ��ي��ل،  اإل 
الفل�سطينية  والف�سائل  الفل�سطينية 
للمقد�سيني  عمل  فر�س  وتوفر  عنها، 
اإن �سعف  يف �سوق العمل الإ�سرائيلي. 
قد  للمقاومة  القد�س  �سكان  تاأييد 
يكون مقلقا من منظور ن�سايل حترري، 
ما ي�ستوجب بذل اجلهود للحفاظ على 
)اأو  وحدتها  وتعزيز  القد�س  هوية 
الغربية،  ال�سفة  بقية  مع  توا�سلها( 

رغم املعيقات الإ�سرائيلية الكبرية. 
فقد  ال�سيا�سي،  للتيار  وبالن�سبة 
التيار  م��وؤي��دي  اأن  التحليل  اأو���س��ح 
الإ�سالمي )حما�س واجلهاد الإ�سالمي( 
اجلبهتني  )وبخا�سة  الي�سار  واأحزاب 
ال�سعبية والدميقراطية( اأكرث تاأييدا 
للمقاومة ال�سلبة، واأن موؤيدي حركة 
الناعمة.  للمقاومة  تاأييدا  اأكرث  فتح، 
تاأييدا  اأقل  اأنهم  ورغم  امل�ستقلون،  اأما 
حركة  موؤيدي  من  الناعمة  للمقاومة 
املقاومة  من  موقفهم  اأن  فيبدو  فتح، 
حركة  موؤيدي  مبوقف  �سبيه  ال�سلبة 
فتح. يبدو اأن اختالف موقَفي حما�س 
الحتالل  مقاومة  و�سائل  من  وفتح 
املقاومة  وب��خ��ا���س��ة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  ه��و  امل�سلحة، 
الذي  الفل�سطيني  النق�سام  ا�ستمرار 
قائما،  يزال  ول   2007 �سيف  يف  بداأ 
من  اأول  لُبدَّ  النق�سام،  هذا  ولإنهاء 
ن�سالية  ا�سرتاتيجية  على  الت��ف��اق 

ملقاومة الحتالل الإ�سرائيلي.
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اجتماع طارئ يف فيينا لبحث 
�سبل انقاذ التفاق النووي الإيراين 

تقرير اأممي:
 التحالف ال�سعودي الإماراتي قتل 

مئات الأطفال يف اليمن

لت�سكيل  بريطانية  خلطة  مبدئيًا 
اأوروب��ي��ة  ب��ق��ي��ادة  بحرية  مهمة 
م�سيق  ع���رب  ال�����س��ح��ن  ل���ت���اأم���ني 
ه��رم��ز. وك��ان الحت���اد الأوروب���ي 
الجتماع  اإن  �سابق  وقت  يف  اأعلن 
العام  الأمني  �سرتاأ�سه  ال�ستثنائي 
الأوروبي  اخلارجي  العمل  خلدمة 
الحت��اد  واأ���س��ار  �سميد(.  )هيلغا 
بطلب  ت��اأت��ي  امل��ح��ادث��ات  اأن  اإل 
واأمل��ان��ي��ا  وف��رن�����س��ا  بريطانيا  م��ن 
الق�سايا  و�ستبحث خاللها  واإيران، 
العمل  خطة  بتنفيذ  املرتبطة 
ال�ساملة امل�سرتكة، والتي مبوجبها 

يتم تنفيذ اتفاق عام 2015.
بع�س  جتاهلت  طهران  وكانت 
ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ح��دده��ا الت��ف��اق 
وه��ددت  ال��ن��ووي،  برناجمها  على 
اإذا  الإج��راءات  من  مزيد  باتخاذ 
يف  املتبقية  الأط���راف  ت�ساعد  مل 
خ�سو�سًا  ال�سفقة،  على  احلفاظ 

فيما يخ�س العقوبات الأمريكية.
الإيرانية  الدفاعات  وكانت 
بدون  اأمريكية  ط��ائ��رة  اأ�سقطت 
دفع  ما  املا�سي،  حزيران  يف  طيار 
تنفيذ  ع��ن  الإع���الن  اإل  ت��رام��ب 
األغاها  لكنه  �سدها،  جوية  �سربة 
ذلك  معلال  الأخ���رية،  اللحظة  يف 
ذلك  عن  الناجم  القتلى  عدد  باأن 

�سيكون مرتفعًا جدًا.
ناقلة  احتجزت  لندن  وكانت 
جبل  اأرا�سي  قبالة  اإيرانية  نفط 
اإنها  اأوائ��ل مت��وز، وقالت  ط��ارق يف 
�سورية  اإل  ط��ري��ق��ه��ا  يف  ك��ان��ت 
خرقا  بريطانيا  اعتربته  ما  وهو 
�سورية،  على  الأوروبية  للعقوبات 
ف��ي��م��ا اح��ت��ج��ز احل��ر���س ال��ث��وري 
الفائت،  مت���وز   19 يف  الإي�����راين 
ناقلة نفط حتمل العلم الربيطاين 
يف  ف��ردًا   23 من  طاقم  متنها  على 

م�سيق هرمز.

التوترات  ت�ساعدت  قد  وكانت 
العام  منذ  ووا���س��ن��ط��ن  ط��ه��ران  ب��ني 
الرئي�س  ان�سحب  ع��ن��دم��ا  امل��ا���س��ي 
الأمريكي دونالد ترامب من التفاق، 
على  القت�سادية  العقوبات  و�سدد 
وال��دول  بريطانيا  ودخ��ل��ت  اإي���ران. 
الت�سعيد،  خ��ط  ع��ل��ى  الأوروب����ي����ة 
ناقلة  اإي��ران  احتجاز  بعد  خ�سو�سًا 

نفط بريطانية.
وق���ال���ت امل�����س��ت�����س��ارة اخل��ا���س��ة 
الأوروب��ي،  لالحتاد  ال�سامي  للممثل 
ناتايل توت�سي، اإن التوترات الأخرية 
ب��ني اإي�����ران وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة قد 
الأوروب��ي  الحت��اد  اإمكانات  اأ�سعفت 
اجلهود  حتقق  مل  اإذ  التفاو�سيةن، 
ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا ال��ق��وى الأوروب���ي���ة، 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  خ�سو�سا 
النووية،  ال�سفقة  لإنقاذ  م��اك��رون، 
اأح��د  وق���ال  الآن.  حتى  ت��ق��دم  اأي 
الأوروبيني يف ت�سريح  الدبلوما�سيني 
التحدث  ال�سروري  "من  اإنه  �سحفي 
ايقافهم  الإيرانيني خ�سو�سا بعد  مع 
النووي  التفاق  بنود  ببع�س  العمل 

املوقع يف "2015. 
خطوة ا�ستفزازية

وكالة  نقلت  ذل���ك،  غ�����س��ون  يف 
املتحدث  اأنباء فار�س عن علي ربيعي 
ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة الإي��ران��ي��ة قوله 
الدول  اإن   2019/8/25 الأحد  يوم 
الأوروبية التي ت�سكل حتالفًا بحريًا 
عدائية.  بر�سالة  �ستبعث  اخلليج  يف 
اأنهم  من  �سمعتموه،  "ما  ربيعي  وقال 
اإل  اأوروب��ي  اأ�سطول  اإر�سال  يريدون 
عدائية  بر�سالة  �سيبعث  اخلليج، 
وميثل خطوة ا�ستفزازية للجمهورية 
الإ�سالمية الإيرانية و�سيزيد التوتر 

يف املنطقة.
كبار  دبلوما�سيني  ثالثة  وك��ان 
منت�سف  قالوا  الأوروب��ي  الحتاد  يف 
واإيطاليا  فرن�سا  اإن  اجلاري  اآب  �سهر 
تاأييدًا  جميعًا  اأب���دو  وال���دان���رك 

واأطراف  الإماراتي  ال�سعودي  التحالف  املتحدة  الأمم  اأبقت 
واجلماعات  للدول  ال�سوداء  الالئحة  على  اليمني  النزاع 
املنتهكة حلقوق الأطفال، ويوثق قتل وت�سويه 1689 طفاًل 
لالأمم  العام  الأم��ني  خ��الل  من  وذل��ك  املا�سي.  العام  خ��الل 
املتحدة )اأنطونيو غوتريي�س( الذي �سلم تقريره ال�سنوي اإل جمل�س الأمن 
الأطفال  حقوق  تنتهك  التي  امل�سلحة  واجلماعات  ال��دول  ب�ساأن  ال��دويل 
والقوات  الأمني  احلزام  على  اأبقى  التقرير  اأن  كما  النزاعات.  مناطق  يف 
القاعدة  وتنظيم  ال�سعبية  واللجان  احلوثي  وجماعة  اليمنية  احلكومية 

على هذه الالئحة ال�سوداء. 
واأفاد التقرير باأن الأمم املتحدة حتققت من قتل وت�سويه 1689 طفال 
يف اليمن خالل العام املا�سي، واأن التحالف الذي تقوده ال�سعودية م�سوؤول 
من  اأكرث  اإل  اإ�سافة  جوية.  غارات  ب�سبب  معظمهم  طفال،   720 قتل  عن 
7500 طفل قتلوا يف اليمن منذ بدء احلرب حتى ني�سان املا�سي، يف احلرب 
العام  الأم��ني  ممثلة  بح�سب  ال�سعودية،  بقيادة  التحالف  يخو�سها  التي 

الأممي اخلا�سة بالأطفال.
الأمريكي  ال�سيوخ  جمل�س  اأع�ساء  من  ع��دد  وج��ه  املا�سي،  مت��وز  ويف 
ر�سالة لوزير اخلارجية مايك بومبيو طالبوه فيها بتف�سري قراره ا�ستبعاد 
املعروفة بتجنيد الأطفال يف تقرير الجتار  الدول  ال�سعودية من قائمة 
بالب�سر لعام 2019. وجاء يف ر�سالة ال�سيوخ اأن ال�ستبعاد جاء يف وقت مت 
معاجلة  يف  ف�سلت  التي  للدول  ال�سوداء  القائمة  على  ال�سعودية  و�سع  فيه 
يف  عليه  من�سو�س  هو  ما  مع  يتعار�س  اأنه  ويبدو  بالب�سر،  الجتار  م�ساألة 

قانون منع جتنيد الأطفال لعام 2008.
معلومات  اأدرج  بالب�سر  الجتار  ومكافحة  مراقبة  مكتب  اأن  واأ�سافوا 
ملي�سيات  مولت  رمبا  واأنها  لالأطفال،  ال�سعودية  جتنيد  عن  ورد  ما  ب�ساأن 
مينية قد تكون يف بع�س احلالت ا�ستخدمت قا�سرين يف القتال. و�سبق اأن 
قدمت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية معلومات لالأمم املتحدة عن جتنيد 
لل�سحيفة ردود فعل كبرية وقوية.  اأثار تقرير  اليمن، بعدما  الأطفال يف 
وقالت ال�سحيفة اإنه بعد ن�سر تقريرها عن اليمن تلقت طلبًا للح�سول على 
الذي  باليمن،  املعني  املتحدة  الأمم  خلرباء  الر�سمي  الفريق  من  معلومات 

يقدم امل�سورة ملجل�س الأمن ب�ساأن حالة النزاع.

يف ظل ت�ساعد التوتر بني طهران ووا�سنطن، التقت الدول 
املوقعة على التفاق النووي الإيراين يف اجتماع طارئ يف 
ان�سحاب  بعد  اإيجاد طريقة لإنقاذ التفاق  فيينا، ملحاولة 
بريطانيا  من  مبعوثني  مب�ساركة  وذل��ك  املتحد.  الوليات 
وفرن�سا واأملانيا وال�سني ورو�سيا واإيران، يف الجتماع الذي ياأتي بعد �سهر 
م�ساعد  الأزمة. وو�سف  انفراجه يف  اجتماع مماثل يف حتقيق  ف�سل  من 

وزير اخلارجية الإيراين عبا�س عراقجي الجتماع باأنه كان "مثمرا".



TAREEQ ALQUDS

12

املهاجرون  ا�ستخدم 
اأ�سكال  جميع  اليهود 
لتحقيق  الإره��������اب 
واخلرافات  الأكاذيب 
والتلمودية  ال��ت��ورات��ي��ة  والأط��م��اع 
ال�سهيوين  ف��الإره��اب  وال�سهيونية، 
اأح���د اهم  ي���زال الره����اب  ك��ان ول 
لل�سيا�سة  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل��رت��ك��زات 
اأن��واع  باأب�سع  واق���رتن  ال�سهيونية، 
ال��ع��ن�����س��ري��ة  وال��ت��دم��ري والإب�����ادة 
والقتل  والغ���ت���ي���الت  اجل��م��اع��ي��ة 
الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  واحل�سار 
وكان  امل��ج��اورة.  العربية  وال�سعوب 
ومدرو�سًا  وعقائديًا  دينيًا  اإره��اب��ًا 
ومار�سته  طبقته  ومنظمًا  وخمططًا 
اليهودية  الإره���اب���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ات 
بعد  ال�سهيوين  الكيان  ثم  امل�سلحة 
يف  وال�سهيونية  ال�ستعمار  زرعه  اأن 
ال�ستعمار  لتحقيق  العربية  فل�سطني 
ال���س��ت��ي��ط��اين واإق���ام���ة اإ���س��رائ��ي��ل 
ال��ع��ظ��م��ى الق��ت�����س��ادي��ة م��ن خالل 
اجلديد  الأو���س��ط  ال�����س��رق  م�����س��روع 
بدعم وتاأييد كاملني من الإمربيالية 
�سعود  اآل  من  واأتباعها  المريكية 
اتفاقات  واأن��ظ��م��ة  ون��ه��ي��ان  وث���اين 

الذعان.
الإرهابية  الع�سابات  اخ��ت��ارت 
وامل��دن  وال��ب��ل��دات  ال��ق��رى  اليهودية 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ت��ك��ون ال��ن��م��وذج 
ورد  مل��ا  التطبيقي  وال��در���س  العملي 
وهمجية  وح�سية  م��ن  ال���ت���وراة  يف 
العرب  وترحيل  فل�سطني  لغت�ساب 
العن�سرية  ال��ي��ه��ود  دول���ة  واإق��ام��ة 
لل�سيطرة  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  قلب  يف 
م�سالح  وخ���دم���ة  ث����روات����ه  ع��ل��ى 
وكانت   . والإمربيالية  ال�سهيونية 
امل��ج��ازر اجل��م��اع��ي��ة وم��ن��ه��ا جم��زرة 
ترحيل  يف  حت��ول  نقطة  يا�سني  دي��ر 
واإح��الل  دي��اره��م  م��ن  الفل�سطينيني 
وورث  حملهم.  اليهود  امل�ستعمرين 
اأ�ساليب وجتارب  الإ�سرائيلي  اجلي�س 
يف   الإره��اب��ي��ة  اليهودية  املنظمات 
واإره��اب  اجلماعية  امل��ج��ازر  ارت��ك��اب 

العرب وقتلهم.
الإرهابية  املنظمات  قادة  اأ�سبح 
يف  وق����ادة  ووزراء  وزارات  روؤ����س���اء 
تاأ�سي�س  ب��ع��د  وامل��ج��ت��م��ع  اجل��ي�����س 
»اإ����س���رائ���ي���ل«. وت��اب��ع��ت اإ���س��رائ��ي��ل 
املنظم  الر�سمي  الإره����اب  ارت��ك��اب 

توجهاتها  وتغيري  ال�سيا�سية  اإرادتها 
ق�سية  لت�سفية  ال�سيا�سية  ومواقفها 
م�سالح   وحتقيق  وتهويدها  فل�سطني 
وال�سهيونية  المريكية  المربيالية 

العاملية.
التوتر  بث  ا�سرائيل  ا�ستخدمت   
ال���دائ���م وع����دم ال���س��ت��ق��رار داخ��ل 
املنطقة  ون�سر احلروب والعتداءات 
وثرواتها  م��وارده��ا  ل�ستنزاف  فيها 
وفر�س  تطورها  وعرقلة  وطاقاتها 
عليها  املبا�سرة  الع�سكرية  ال�سيطرة 
واإره���اب  الع�سكرية  القواعد  ب��زرع 
احل���ك���ام ال���ع���رب وك�����س��ر ارادات���ه���م  
وتنظيف  ال��ع��رب��ي  ال��ن�����س��ال  وق��م��ع 
والغاز  النفط  بلدان  يف  املال  خزائن 
العظمى  ا�سرائيل  واإقامة  العربية 
القت�سادية من خالل م�سروع ال�سرق 

الو�سط اجلديد.
متالزمان  والإره���اب  فاإ�سرائيل 
ووج�����ه�����ان ل��ع��م��ل��ة واح��������دة ه��ي 
التي  ال�سهيونية  الي��دي��ول��وج��ي��ة 
والعن�سرية  والإبادة  الإرهاب  تغذي 
وترجعها  ال�ستيطاين  وال�ستعمار 

اإل الأ�سول التوراتية والتلمودية.
على  ال�سهيوين  الكيان  ويعمل 
وترحيل  فل�سطني  اإل  اليهود  تهجري 
وال�ستعمار  ب��الإره��اب  منها  العرب 

على  اجلماعية  واملجازر  ال�ستيطاين 
وال���رثوات  وامل��ي��اه  الأرا���س��ي  ح�ساب 
والعربية،  الفل�سطينية  واحل��ق��وق 
و�سن العتداءات عليها بذريعة الأمن 
التوراتية  اليهودية  احلقوق  وبا�سم 
الغربية  ال�سفة  واعتبار  الكاذبة 

اأرا�س حمررة ولي�ست حمتلة...
توؤمن الب�سرية جمعاء  باأن احلق 
له  ال��ذي  وح��ده  وهو  ل�ساحبه،  ملك 
�سلطة عليه، وكل حماولة لغت�سابه 
احلياة  يف  ك��احل��ق  ردع���ه���ا،  ينبغي 
وامللكية ويف الأر�س والوطن والعودة 

اإليه.
وي���ن���ب���غ���ي ح���ف���ظ احل������ق م��ن 
منه  الن��ت��ق��ا���س  اأو  الغ��ت�����س��اب 
كان  �سواء  غا�سبيه  من  وا���س��رتداده 
احلقوق  اأو  ال�سيا�سية  احل��ق��وق  م��ن 
الأر�س  يف  امللكية  حق  ومنها  املدنية 
وبقية  املائية  وال���رثوة  وال��ع��ق��ارات 

الرثوات الطبيعية.
ولكن اليهود خالفًا جلميع الب�سر 
خا�س  وب�سكل  للعرب  ي��ع��رتف��ون  ل 
ال�سيا�سية  بحقوقهم  للفل�سطينيني 
وحقهم يف ملكية اأرا�سيهم وعقاراتهم 
مما  الحتالل،  دولة  ت�سادرها  التي 
وعن�سريهم  وح�سيتهم  بجالء  يظهر 

وا�ستحالة التعاي�س معهم.
اليهودي  الإره����اب  ج��ذور  تعود 
تاأ�سي�س  ق��ب��ل  ال�����س��ن��ني  م��ئ��ات  اإل 
والتلمود  فالتوراة  ال�سهيوين  الكيان 
�سهيون  ح��ك��م��اء  وب���روت���وك���ولت 
وحركة  كاأيديولوجية  وال�سهيونية 
القوة   وا�ستخدام  الإره��اب  اأن  توؤكد 
الأه���داف  لتحقيق  م�سروعة  اأداة 
ال�سهيونية واإقامة اإ�سرائيل العظمى 

القت�سادية يف فل�سطني العربية.
التي  والوقائع  الأح���داث  اأك��دت 
الثالثينات  يف  فل�سطني  يف  ج���رت 
الع�سرين  ال��ق��رن  م��ن  والأرب��ع��ي��ن��ات 
الو�سيلة  ك��ان  اليهودي  الإره���اب  اأن 
اأدت اإل قيام الكيان  الأ�سا�سية التي 

ال�سهيوين.
يف  بيغن  مناحيم  ال�سفاح  واأك��د 
الإرهابية  املنظمات  اأن  م��ذك��رات��ه 
برتحيل  قامت  التي  ه��ي  اليهودية 
العرب، وهي التي نظمت عملية القتل 

والطرد.
رئي�س  �سامري،  ا�سحق  واع���رتف 
انعقاد  اإب�����ان  »اإ����س���رائ���ي���ل«  وزراء 

د. غازي حسينالرهاب �سناعة يهودية ولوله ملا قامت اإ�سرائيل

كاملني  وتاأييد  وبدعم  العرب  جتاه 
من يهود العامل والدول ال�ستعمارية 
املتحدة  ال���ولي���ات  طليعتها  ويف 
الأم���ريك���ي���ة ال��ت��ي ت��رف�����س ت��اأم��ني 
احلماية الدولية لل�سعب الفل�سطيني 
وتربر الهولوكو�ست الإ�سرائيلي عليه 

بالدفاع عن النف�س .
الإ�سرائيلي  الإره����اب  وجت���اوز 
املجازر والإبادة اجلماعية وجت�ّسد يف 
حروب عدوانية وا�ستعمار  اإ�ستيطاين 
و1967  و1956   1948 اأع����وام  يف 
و1996  و1993  و1982  و1978 
الإره���اب  وجت���اوز  و2008.  و2006 
الع�سكري،  اجل��ان��ب  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
القت�سادية  امل��ج��الت  اإل  وام��ت��د 
وبالتايل  والثقافية،  والجتماعية 
فل�سطني  يف  العربي  ال�سعب  تعّر�س 
وم�سر  ول��ب��ن��ان  والأردن  و���س��وري��ة 
واحل��روب  الإره���اب  �سور  اأب�سع  اإل 
والعن�سرية  وال��ت��دم��ري  والإب������ادة 
وال��ق��ت��ل والغ���ت���ي���الت وم�����س��ادرة 
الر�س واملياه واحلقوق التي ل مثيل 
لها يف التاريخ احلديث على الإطالق.

ا�ستخدام  من  »اإ�سرائيل«  وتهدف 
ا�ستن�زاف  ب��ه  وال��ت��ه��دي��د  الإره����اب 
العربية  للبلدان  القت�سادية  املوارد 
وفر�س الهيمنة والتبعية عليها وك�سر 

الإ�سرائيلي. واملجتمع  اجلي�ش  يف  وقادة  ووزراء  وزراء  روؤ�ساء  اليهودية  الإرهابية  املنظمات  قادة  • اأ�سبح 
الب�سرية. تاريخ  يف  ظهرت  واإرهابية  وعن�سرية  ا�ستعمارية  دولة  واأخطر  النازية  اأملانيا  من  وهمجية  وح�سية  اأكرث  • »اإ�سرائيل« 
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 1991 ع��ام  لل�سالم  م��دري��د  م��وؤمت��ر 
اإقامة  يف  اليهودي  الإره���اب  ب��دور 

»اإ�سرائيل« وقال:
»�سموين اإرهابيًا«، �سموين وطنيًا، 

لول الإرهاب ملا قامت »اإ�سرائيل«.
ارت��ب��ط ت��اأ���س��ي�����س »اإ���س��رائ��ي��ل« 
اجلماعية  والإب�������ادة  ب����الإره����اب 
وترحيل  املحروقة  الأر�س  و�سيا�سة 
ال���ع���رب وت���دم���ري م��دن��ه��م وق��راه��م 
وممتلكاتهم  اأرا���س��ي��ه��م  وم�����س��ادرة 
وم��ق��د���س��ات��ه��م وت��ه��وي��ده��ا واإق��ام��ة 

امل�ستعمرات اليهودية على اأنقا�سها.
وبالتحديد  ق��ادت��ه��ا  واع����رتف 
ب��ي��غ��ن و���س��ام��ري وراب�����ني اأن����ه ل��ول 
الإرهاب واملجازر اجلماعية ملا قامت 
الع�سابات  وا�ستعملت  »اإ�سرائيل.  
اليهودية الرهابية امل�سلحة الطرود 
يف  املفخخة  وال�ساحنات  املتفجرة 
واملكاتب  والفنادق  اخل�سار  اأ�سواق 
حيفا  يف  العربية  وال�سوارع  واملنازل 
وي��اف��ا وال��ق��د���س وب����ريوت وع��م��ان. 
العامل تختطف  اأول دولة يف  وكانت 
 1954 ع����ام  امل��دن��ي��ة  ال���ط���ائ���رات 
عربية  ط��ائ��رة  اختطفت  ع��ن��دم��ا 
امل��راك��ز  بتفجري  وق��ام��ت  ���س��وري��ة. 
القاهرة  يف  الأم��ريك��ي��ة  الثقافية 
لدهورة   1955 ع��ام  والإ�سكندرية 
العالقات الأمريكية � امل�سرية. وكان 
هو  الإ�سرائيلي  احلرب  وزير  لفون 
اجلرائم  على  واأ�سرف  خطط  ال��ذي 
القاهرة  من  يهود  ونفذها  الب�سعة 

والإ�سكندرية.
 1956 مت���وز   13 يف  واغ��ت��ال��ت 
ال�سهيد  امل�سري  اجلي�س  يف  امل��ق��دم 
بطرد  ح��اف��ظ  م�����س��ط��ف��ى  ال��ب��ط��ل 
مت��وز   14 ويف  غ�����زة،  يف  م��ت��ف��ج��ر 
العا�سمة  يف  املو�ساد  اغتال   1956
امللحق  الأردنية عمان بطرد متفجر 
م�سطفى.  �سالح  امل�سري  الع�سكري 
علماء  اأك���رب  م��ن  خم�سة  واغ��ت��ال��ت 
الثاين  ت�سرين  يف  امل�سريني  ال��ذرة 
يف  اأي�سًا  متفجر  بطرد   1962 ع��ام 
الأملان  العلماء  من  و�ستة  القاهرة، 
عامي  يف  ب��ال��ق��اه��رة  عملوا  ال��ذي��ن 
متفجرة.  ب��ط��رود  1962و1963 
ركاب مدنية  واأحرقت )15( طائرة 
ب���ريوت.  م��ط��ار  يف   1968 ع���ام  يف 
عام  ليبية  رك��اب  طائرة  واأ�سقطت 
جميع  وق��ت��ل��ت  �سيناء  1971ف�����وق 

ركابها وطاقمها وعددهم )106(.
غ�سان  الأدي��ب  املو�ساد  واغتال 
بوا�سطة   1972 مت��وز   8 يف  كنفاين 
�سيارة ملغومة يف العا�سمة اللبنانية 
د.  اغتيال  املو�ساد  وح���اول  ب��ريوت 
 1972 مت��وز   19 يف  ال�سايغ  اأني�س 
املحاولة  اأث��ر  على  وفقد  ب��ريوت  يف 
من  واأ�سبعني  عينيه  اإحدى  احلقرية 

اإحدى يديه.

ال�ساعر  »اإ���س��رائ��ي��ل«  واغ��ت��ال��ت 
كمال نا�سر واأبو يو�سف النجار وكمال 
يف  م��ن��ازل��ه��م  يف   1973 ع���ام  ع���دون 
العا�سمة اللبنانية وزير حم�سن اأمني 
ال�ساعقة عام 1979 يف  عام منظمة 
يف  الوزير  خليل  جهاد  واأب��و  فرن�سا، 
تون�س العا�سمة عام 1988. واغتالت 
د.  الإ���س��الم��ي  للجهاد  ال��ع��ام  الأم���ني 
 1996/10/26 يف  ال�سقاقي  فتحي 

يف مالطا.
الفل�سطينيني  اآلف  واغ��ت��ال��ت 

والعرب منهم:
ب��ت��اري��خ  زع���ي���رت  وائ������ل   •
ال��ع��ا���س��م��ة  يف   1972/10/17

الإيطالية روما.
ال��ه��م�����س��ري  حم���م���ود  د.   •
منظمة  ممثل   1977/12/8 بتاريخ 
العا�سمة  يف  الفل�سطينية  التحرير 

الفرن�سية.
رئي�س  �سالمة،  ح�سن  علي   •
الفل�سطيني  الرئا�سي  الأم���ن  جهاز 

جاز ال�17عام 1979يف بريوت.
يف  ����س���ل���وح���ة،  ن���ا����س���ر   •

1994/6/23 بغزة.
يف  ال������ع������اب������د  ه����������اين   •
اجلهاد  ق��ادة  )اأح��د   1994/11/2

الإ�سالمي( يف خان يون�س.
قيادي  اأحد  كحيل،  كمال   •
ك��ت��ائ��ب ع���ز ال���دي���ن ال��ق�����س��ام يف 

1995/4/2 بغزة.
اأح��د  اخل���واج���ا،  حم��م��ود   •
ن�����س��ط��اء اجل����ه����اد الإ�����س����الم����ي يف 

1995/6/22 بغزة.
املهند�س  البطل  ال�سهيد    •
يحيى عيا�س، قائد كتائب عز الدين 

الق�سام يف 1996/1/4 بغزة.
الإ�سرائيلية   احلكومة  تطبق   
والعن�سرية   ال�ستيطاين  ال�ستعمار 
وال���ت���ط���ه���ري ال���ع���رق���ي والإره��������اب 
للقيادات  ال�سيا�سية  والغ��ت��ي��الت 
والكوادر الفل�سطينية  وقتل الطفال 
اجلي�س  ينقذها  ر�سمية  ك�سيا�سة 
له  التابعة  القتل  وفرق  الإ�سرائيلي 
وامل�سماة بامل�ستعربني، الذين ي�سبهون 
العربية  ويتكلمون  مبالحمهم  العرب 
وبذلك  العربي.  اللبا�س  وي��رت��دون 
الوحيدة  الدولة  »اإ�سرائيل«  تكون 
يف ال��ع��امل ال��ت��ي مت��ار���س الإره����اب 
ورثتها  التي  ال�سيا�سية  والغتيالت 
الإرهابية  اليهودية  الع�سابات  عن 
دائمة  ر�سمية  ك�سيا�سة  امل�سلحة، 
وح�سية  اأك��رث  يجعلها  مم��ا  وعلنية 
واأخطر  النازية  اأملانيا  من  وهمجية 
ل  الب�سرية،  تاريخ  يف  ظهرت  دول��ة 
تعرتف  اأن  املنطقة  ل�سعوب  ميكن 
اإل  وم�سريها  معها،  وتتعاي�س  بها 

الزوال.

نظرًا  اإي��الت  اختارت  ال�سعودية  اأن  اإل  »بلومربغ«  ولفتت 
يتطّلب  احلجم  بهذا  طاقة  »م�����س��روع  ب��اأن  م�ستدركة  لقربها، 
م�سيفة  وال�سعودية«،  اإ�سرائيل  بني  ر�سمية  دبلوما�سية  عالقات 
اأن الأخريتني »حتالفتا خلف الأبواب املغلقة يف عدائهما لإيران، 
بينما يبقى من ال�سعب حتقيق حتالف ر�سمي«. ويف ال�سياق، اأ�سارت 
الوكالة الأمريكية اإل اأن قارا الذي �سغل من�سب وزير ات�سالت يف 
احلكومة الإ�سرائيلية، وكان من اأقرب امل�ست�سارين لرئي�س الوزراء 
بنيامني نتنياهو يف �ساأن العالقات مع الدول العربية، هو من بني 
عدد من اأع�ساء »الكابينيت« الذي ظهروا علنًا يف دولة خليجية، 
اإ�سرائيل  �ستجد  ال�سعودية  اإن  »بلومربغ«  وقالت  املا�سي.  العام 
الطاقة  �سركات  اإن  حيث  الطبيعي،  الغاز  لبيعها  متحم�سًا  �سريكًا 
اكت�سفت كميات هائلة من الغاز يف مياه املتو�سط قبالة ال�سواحل 
م�سرتين.  ب��اأي  مرتبط  غري  منها   %80 ي��زال  ول  الإ�سرائيلية، 
امل�سوؤولني ترّكز على ممّر  املناق�سات بني  اأن »جزءًا من  واأو�سحت 
 ���� اإيالت  اأنابيب  اأن يربط ال�سعودية بخط  جديد للطاقة، ميكن 
ع�سقالن يف اإ�سرائيل«. كذلك، نقلت الوكالة عن قارا قوله اإن ذلك 
"قد ي�سمح للمملكة بت�سدير نفطها اإل اأوروبا واأ�سواق اأخرى يف 
املتحدة  الوليات  فيه  تتهم  بحريًا  طريقًا  تتجّنب  بينما  الغرب، 

اإيران بتنفيذ عّدة هجمات على �سفن جتارية"
وكان ع�سو »الكابينيت«، يوفال �سطاينت�س، قال، يف مقابلة مع 
»القناة 13« العربية، اإن »اجلمهور الإ�سرائيلي ل يعرف، ونحن ل 
العامل  مع  العالقات  تنامي  �سيء عن مدى  نك�سف كل  اأن  ن�ستطيع 
اإل  العربي يف ال�سنوات الثالث الأخرية«، لفتًا، يف هذا ال�سياق، 
اأن »التقدم هائل، �سواء مع الدول التي تربطها باإ�سرائيل عالقات 
عالقات  الآن  حتى  باإ�سرائيل  تربطها  ل  التي  تلك  اأو  �سالم، 
دبلوما�سية«. وراأى اأن »العامل العربي بات معنّيًا بتطوير العالقات 
معنا، مبا ي�سمل تظهريها اإل العلن، وهي عالقات تتطور اأي�سًا على 

امل�ستويات غري العلنية، ب�سكل غري م�سبوق.

ال�سعودية تبحث �سراء الغاز 
الإ�سرائيلي

ك�����س��ف��ت وك���ال���ة »ب���ل���وم���ربغ« الأم��ري��ك��ي��ة، اأن 
ال�سعودية كانت قد اأجرت مفاو�سات ل�سراء الغاز 
الطبيعي الإ�سرائيلي، يف ما ميكن و�سفه باأحدث 
البلدين.  بني  العالقات  تقارب  على  املوؤ�سرات 
ال�سابق يف املجل�س الوزاري امل�سغر  ونقلت الوكالة عن الع�سو 
اأيوب  )الكابينيت(،  الإ�سرائيلي  والأمنية  ال�سيا�سية  لل�سوؤون 
اأن  ميكن  اأنابيب  خط  بناء  ناق�سا  »اجلانبني  اإن  قوله  ق��ارا، 
يربط ال�سعودية باإيالت«، م�سريًا، يف هذا الإطار، اإل اإجراء 
"الأمر  اأن  حمادثات مع »م�سوؤولني كبار« يف املنطقة، ومعتربًا 

يتعلق بامل�سالح املتبادلة".



TAREEQ ALQUDS

وكل  والأم��ة  ال�سعب  �سمري  العلي"،  "ناجي  املُبدع  الفنان  قلب  توقف   1987  /  8  /  29 بتاريخ 
امل�سطهدين يف العامل عن اخلفقان، بعد اأن اأطلق عليه  الر�سا�س  قاتل ماأجور يف 22 / 7 / 1987 

باأحد �سوارع لندن حيث يعمل، ليدخل ناجي يف غيبوبة كاملة حتى فارق احلياة .
 ، اأفكاره  ري�سته، طلقات ر�سا�س يف وجه الغزاة، ومعاول هدم لبنى الف�ساد والهيمنة والتبعية. 
مادة حتري�س ثورية لكن�س الرجعية وتاأ�سي�س روؤى م�ستقبلية لوطن حر و�سعب يحيا بكرامته و�سيادته على 

اأر�سه.

ثقافة
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مع  والتن�سيق  بالتحالف   ، وفرن�سا 
در�س   . العاملية  ال�سهيونية  احلركة 
” احت��اد  ال��ع��ل��ي يف م��در���س��ة  ن��اج��ي 
ح�سوله  حتى   ” امل�سيحية  الكنائ�س 
على �سهادة ” ال�سرتفيكا” اللبنانية ، 
وملا تعذر عليه متابعة الدرا�سة ، اجته 
قطف  يف  وعمل  الب�ساتني  يف  للعمل 
مدة  بعد  لكن   ، والزيتون  احلم�سيات 
ومعه  القبة   – طرابل�س  اإل  ذهب   ،
زوجته  �سقيق  ن�سر  حممد  �سديقة 
املدر�سة  يف  �سنعة  ليتعلم   ) )لحقًا 
املهنية التابعة للرهبان البي�س . تعلم 
�سنتني هناك ، ثم غادر بعد ذلك اإل 
�سناعية  ور���س  يف  عمل  حيث  ب��ريوت 
ال�سعودية  اإل  �سافر   1957  ، ع��دة 
امليكانيكا  دب��ل��وم  على  ح�سل  بعدما 
واأقام فيها �سنتني ، كان ي�ستغل وير�سم 
اأثناء اأوقات فراغه ، ثم عاد بعد ذلك 
اإل  اإل لبنان. يف عام 1959  انتمى 
حركة القوميني العرب ويف عام1960 
بخط  �سيا�سية  ن�سرة  اأ�سدر   1961 –
احلركة  يف  رف��اق��ه  بع�س  م��ع  ال��ي��د 
تدعى ” ال�سرخة ” . كما اأنه يف عام 
اللبنانية  الأكادميية  دخل  1960م 
�سنة  ملدة  بطر�س(  األيك�سي   ( للر�سم 

يف  الكاريكاتريالعرب  رابطة  رئي�س 
عام 1979م ومن عام 1983م عمل يف 
فيها  وبقي  الكويتية  القب�س  جريدة 
العديد  وبعد   .  1985 اأكتوبر  حتى 
نتيجة  الكويت  على  ال�سغوطات  من 
وتوجه  الكويت  ت��رك   ، لر�سوماته 
القب�س”  يف”  عمل  حيث  لندن  اإل 

الدولية وذلك عام 1985 م
العلي يف  ن��اج��ي  ر���س��وم  ���س��ارك��ت   
والدولية  العربية  املعار�س  ع�سرات 
الأع���وام  يف  كتب  ث��الث��ة  اأ���س��در  و   .
�سمت   )  1985  ،  1983  ،  1976(
 . امل��خ��ت��ارة  ر�سوماته  م��ن  جمموعة 
لكن  راب��ع  كتاب  لإ���س��دار  يتهياأ  ك��ان 
يتم  ومل  ميهله  مل  املغتالني  ر�سا�س 
اجلوائز  على  اأعماله  العمل.ح�سلت 
الكاريكاتري  م��ع��ر���س��ي  يف  الأول 
يف  دم�سق  يف  اأقيما  العرب  للفنانني 
�سنتي 1979 1980 م . ع�سو الأمانة 
وال�سحافيني  الكتاب  لحتاد  العامة 
الفل�سطينيني . ن�سر ا:ثر من 40 األف 
حياته  طيلة  كاريكاتورية  لوحة 
التي  امل��ح��ظ��ورات  ع��ن  ع��دا   ، الفنية 
ماكان   ، الأدراج  حبي�سة  م��ازال��ت 
اختارته   . حقيقيًا  تعبًا  له  ي�سبب 
” اليابانية كواحد  “ا�ساهي  �سحيفة 
من بني اأ�سهر ع�سرة ر�سامي كاريكاتري 
يف العامل . اغتيل يف لندن يوم 22 / 
م   1987  /8  /29 وت��ويف   1987  /  7
يف  ثقايف  مركز  اأقيم   ، وفاته  وبعد   .
بريوت اأطلق عليه ا�سم ” مركز ناجي 
كما   ، لذكراه  الثقايف” تخليدًا  العلي 
الر�سم  م�سابقة  الفنان  ا�سم  حملت 
ال��ك��اري��ك��ات��وري اأج��رت��ه��ا ج��ري��دة ” 
و�سف   1988  /2  /8  . ال�سفري” 
ال�سحف يف  لنا�سري  الدويل  الحتاد 
من  واحد  باأنه   ، العلي  ناجي  باري�س 
نهاية  منذ  الكاريكاتري  ر�سامي  اأعظم 
جائزة  ومنحه   ، ع�سر  الثامن  القرن 
و�سلمت  الذهبي”  احل��ري��ة  قلم   ”
اجلائزة يف اإيطاليا اإل زوجته وابنه 
هو  العلي  ن��اج��ي  ب���اأن  علمًا   ، خ��ال��د 
هذه  ينال  عربي  ور�سام  �سحايف  اأول 

اجلائزة.

يف ذكرى ا�شت�شهاد ناجي العلي

 محمد العبد اهلل

قبل  من  مالحقته  ونتيجة  اأن��ه  اإل   ،
اإل  ي���داوم  مل   ، اللبنانية  ال�سرطة 
�سهرًا اأو نحو ذلك ، وما تبقى من العام 
�سجون  �سيافة  يف  اأم�ساه  ال��درا���س��ي 
اأ�سبح   .. حيث   ، اللبنانية  الثكنات 
ال�سجون  معظم  يف  دائ��م��ًا  متواجدا 
 ، امل��خ��ي��م  �سجن  يف  ي�سعونه  ت���ارة   ،
الأثري  ال�سجن  اإل  ينقلونه  واأخرى 
يف  القلعة  )�سجن  القريبة  املدينة  يف 
ما �سخموا  واإ.ذا   ،  ) – الق�سلة  �سيدا 
اإل  ينقلونه  كانوا  فاإنهم   � التهمة  له 
الأخ��رى  املناطق  اأو  العا�سمة  �سجن 
– . بعد ذلك ، ذهب اإل مدينة �سور 
اجلعفرية  الكلية  يف  الر�سم  ودر���س 

ملدة ثالث �سنوات . 
اإل  ���س��اف��ر  1963م  ع���ام  ويف   
الطليعة  جم��ل��ة  يف  وع��م��ل  ال��ك��وي��ت 
وحم��ررًا  وخم��رج��ًا  ر�سامًا  الكويتية 
املال  يجمع  اأن  هدفه  وكان   ، �سحافيًا 
ليدر�س الفن يف القاهرة اأو يف اإيطاليا 
جريدة  يف  عمل  1968م  ع��ام  وم��ن   .
العام  ل��غ��اي��ة  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال�سيا�سة 
عمل   1974 العام  بداية  مع   .  1975
فيها  ا�ستمر  وقد   ، ال�سفري  جريدة  يف 
انتخب  وقد  هذا   .  1983 العام  حتى 

وخطط   قرر  من   ( القتلة  اعتقد 
موت  اأن  ت�سمياتهم  مبختلف   ) وَنَفذ 
 : حنظلة  لكن  وج��وده.  �سينهي  ناجي 
ال�ساهد احلي، مازال يف وجدان و�سمري 

كل منا�سل واإن�سان يتوق للحرية.
باقية  الفكرة  لكن  اجل�سد  �سقط 
كنفاين  غ�����س��ان  ال�����س��ه��ي��د  ق���ال  ك��م��ا 
ناجي   لل�سهيد  ن�سر  من  اأول  كان  الذي 

ر�سوماته.
■ ■ ■

من هو ناجي العلي !
الفنان  ري�����س��ة  تت�سبب  ع��ن��دم��ا 
ياأتي  وعندما   ، اغتياله  ثم  بتهجريه 
�ساحب  ل��وج��ود  دول���ة  على  الغ�سب 

الري�سة.
ال��ف��ن��ان مرتني  ي��ت��غ��رب  ع��ن��دم��ا 
يتاأكد  ..حينها  حره  ري�سته  ليجعل 
�سحة مقولة بع�س الفنانني اأن ” الفن 

ر�ساله”.
الفل�سطيني  الكاركتري  ر�سام  كان   
ناجي العلي موعود مع التغريب كثريا! 
خميم  يف  لي�سكن  وط��ن��ه  ع��ن  ت��غ��رب 
ع��ني احل��ل��وه ث��م ت��غ��رب ع��ن خميمه 
ليجعل ري�سته حره يف الكويت ، انتقل 
بغربة  و�سحى  للندن  ري�سته  تغريب 
حرة  الوطن  ري�سة  بقاء  لأجل  الروح 

واأبيه….
من   ، العلي  ح�سني  �سليم  ناجي  هو 
 1936 ع��ام  ال�سجرة  قرية  مواليد 
وهي قرية تقع بني النا�سرة و طربيا 
يف اجلليل ال�سمايل من فل�سطني . �سرد 
من فل�سطني عام 1948، نزح وعائلته 
بنت   ( لبنان  باجتاه  القرية  اأهل  مع 
تعمل  فقرية  اأ���س��رة  م��ن  وه��و  جبيل( 
اإل خميم  ، جلاأ  والأر�س  الزراعة  يف 
حيث  �سيدا  مدينة  �سرق  احللوة  عني 
اأبو  ب�ستان  من  بالقرب  وعائلته  �سكن 
” عرب  جميل قرب اجلميزة منطقة 
الغوير” .وكانت حياة ناجي العلي يف 
املخيم عبارة عن عي�س يومي يف الذل. 
مبكرة  فكرية  �سحوة  ذل��ك  ف��اأح��دث 
، كانا �سحايا  انه و�سعبه  لديه، عرف 
بريطانيا  دب��رت��ه��ا  دن��ي��ئ��ة  م���وؤام���رة 
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واحد و�سبعون عامًا 
على مزرة الطنطورة

هاجمت   1948 اأي��ار   23 و   22 بني  الواقعة  الليلة  يف 
الع�سابات ال�سهيونية قرية الطنطورة، حيث بداأت بق�سفها 
لأهايل  البا�سلة  املقاومة  من  �ساعات  عدة  وبعد  البحر  من 
الليل حتى  ب�سرف عنها منذ منت�سف  الذين دافعوا  القرية 
نفذت ذخريتهم يف ال�سباح، احتلتها كتيبة 33 التابعة للواء 
الك�سندروين يف قوات الحتالل، وكانت تدعى هذه الكتيبة 
عاتقها  على  يلقى  كان  لأنه  ال�سبت"  "كتيبة  با�سم  اآن��ذاك 
 1948 العام  حرب  اإب��ان  اأ�سبوع  كل  نهاية  يف  جديدة  مهمة 
و�سورية  والأردن  الغربية  لل�سفة  ال�سكان  بتهجري  وقامت 
والعراق. وقد تركت اأثرا بالغا على الفل�سطينيني يف القرى 
جي�س  اخ��ت��ار  وق��د  بالفعل.  لتهجريهم  وم��ّه��دت  امل��ج��اورة 
�ساحل  على  موقعها  ب�سبب  بالذات  القرية  هذه  الحتالل 
البحر املتو�سط و�سهولة مهاجمتها، متذرعني اأن القرية متثل 
ال�سالح  منه  ي�سل  ملرفاأ  بتحويلها  اأهلها  واّتهموا  لهم  تهديدا 

للفل�سطينيني.
ففي �ساعات ال�سباح الباكر كانت القرية كلها قد �سقطت 
يف يد جي�س الحتالل، وانهمك اجلنود الإ�سرائيليون لعدة 
بهدف  بالغني  لرجال  �سر�سة  دموية  م��ط��اردة  يف  �ساعات 
قتلهم. يف البداية اأطلقوا النار عليهم يف كل مكان �سادفوهم 
فيه يف البيوت يف ال�ساحات وحتى يف ال�سوارع، ومت جتميعهم 
يف جمموعات من �ستة اإل ع�سرة اأ�سخا�س يف مقابر جماعية 
خنادق  حفر  على  الرجال  بع�س  واأُك��ره  القرية.  مقربة  يف 
ب�سورة  النار  يطلقون  اأخذوا  ذلك  وبعد  مقابرهم  اأ�سبحت 
مركزة يف مقربة القرية. ويوؤكد احلاج فوزي حممود اأحمد 
بني  ف�سل  اجلي�س  اأن  امل��ج��زرة  من  الناجني  اأح��د  طنجي، 
والأطفال  الن�ساء  وبني  الركوع  على  اأج��ربوا  ممن  الرجال 
على  العتداء  حاول  اجلنود  اأحد  اأن  اإل  م�سريًا  وال�سيوخ، 
اأبوها لنجدتها فقتلوه طعنًا  فتاة من عائلة اجلابي، فنه�س 
ما  و�سرقة  الن�ساء  تفتي�س  اجلنود  وا�سل  بينما  باحلراب، 

لديهن من حلي وجموهرات.
ليلة  يف  جثة  وخم�سني  مئتي  من  اأك��رث  اأُح�سيت  وق��د 
يف  كبرية  حفرة  يف  دفنوا  تلتها،  التي  والأي���ام  الح��ت��الل 
لوقوف  �ساحة  اإل  لحقا  حتولت  التي  القرية،  مقربة  
ال�سيارات كمرفق ل�ساطئ "دور" على البحر املتو�سط جنوبي 
حيفا. وقد اأكد عدد من املوؤرخني العرب واليهود اأن جمزرة 
ال�سهيونية يف  ارتكبتها  التي  املجازر  اأب�سع  الطنطورة تعترب 
فل�سطني والبالغة نحو ثمانني جمزرة. وقد اأقيم على اأنقا�س 
قرية الطنطورة م�ستعمرة "نح�سوليم" عام 1948، ويف عام 
"مو�ساف دور"  اأُقيمت م�ستعمرة اأخرى هي م�ستعمرة   1949

على اجلزء املتبقي من اأرا�سي القرية. 
الحتالل  جي�س  اأن  اإل  كبها  م�سطفى  امل��وؤرخ  وي�سري 
-التي  الطنطورة  قرية  على  الهجوم  اختار  الإ�سرائيلي 
الأ�سعف  اخلا�سرة  كونها  ن�سمة-   1500 �سكانها  عدد  بلغ 
�ساحل  على  موقعها  ب�سبب  حليفا،  اجلنوبية  املنطقة  �سمن 
البحر املتو�سط ولكونها �سهلة الحتالل بعك�س �سائر القرى 

املجاورة على قمم جبل الكرمل.
جمزرة  خطورة  اأن  بابه  اإيالن  املوؤرخ  اعترب  جهته  ومن 
يعود  ل  فل�سطني  يف  املذابح  �سائر  عن  واختالفها  الطنطورة 
فقط حلجم �سحاياها بل لرتكابها على يد جي�س اإ�سرائيل 
بعد اأ�سبوع من اإعالن قيام "اإ�سرائيل"، وذكر بابه اأن جمزرة 
الطنطورة التي وقعت بعد نحو �سهر من جمزرة دير يا�سني 
ا�ستهدفت حتقيق الهدف ال�سهيوين املركزي املتمثل بتطهري 

البالد عرقيا بقوة ال�سالح وترهيب املدنيني وتهجريهم.
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من الذاكرة 

 لي�س غريبًا اأن نقول اإن املراأة الفل�سطينية 
طيلة  الوطني  الن�سال  �ساحات  يف  حا�سرة 
عقود ال�سراع مع امل�سروع ال�سهيوين، املمتد 
لأكرث من قرن من الزمن، منذ الهبة الأول 
احتجاجًا  الربيطاين  ال�ستعمار  وجه  يف 
املا�سي،  القرن  ع�سرينيات  يف  ال�سهيوين  ال�ستيطان  على 
عامي  بني  الكربى  الفل�سطينية  الثورة  يف  بامل�ساركة  م��رورًا 
اإل  و�سوًل  بعدها،  وم��ا  النكبة  زم��ن  ويف   ،1939 و   1936
الثورة االفل�سطينية املعا�سرة وانطالقتها يف ال�ستينيات من 

القرن املا�سي. 
القرن  ب��داي��ات  اإل  الفل�سطينية  امل���راأة  ن�سال  يعود 
باإن�ساء  الفل�سطينيات  الن�ساء  �سرعت  حيث  الع�سرين، 
جمعياٍت خريية، هدفها تقدمي م�ساعدات جمتمعية جلميع 
ال�سيدات  جمعية  فكانت  الفتيات.  �سيما  ول  املجتمع  فئات 
الهدف،  ه��ذا  على  د�ستورها  ين�س  جمعية  اأول  العربيات 
اأن�ساأت  ث��م   ،1928 ع��ام  القد�س  يف  مقرها  ه��ذه  واأ�س�ست 
فروعًا لها يف باقي املدن الفل�سطينية. وقد ا�ستطاعت املراأة 
حيث  ال�سيا�سي،  امليدان  يف  دوره��ا  متار�س  اأن  الفل�سطينية 
الن�سائية  احلركة  وعقدت  الرباق"،  "ثورة  يف  ذلك  ج�سدت 
جلنة  وانتخبت   1929 ع��ام  لها  موؤمتر  اأول  الفل�سطينية 
العربيات.  لل�سيدات  التنفيذية  باللجنة  �سُمّيت  ن�سائية، 
�سيا�سي  نقابي  اإط��ار  تكوين  املوؤمتر،  اجن��ازات  اأب��رز  وكانت 
جمعيات  وق��ي��ام  فل�سطني،  يف  الن�سائية  للحركات  جامع 
ن�سائية �سبيهة يف املدن الفل�سطينية اُلخرى. كما اأن العديد 
الكربى عام 1936  الفل�سطينية  للثورة  ان�سممن  الن�ساء  من 
الدفاع  اأجل  من  الق�ساميني  املجاهدين  جانب  اإل   وت�سّلحن 

عن بالدهن واأر�سهن.
خور�سيد(  ومهيبة  )نارميان  من  كل  قامت   1948 عام 
يف يافا بتاأ�سي�س حركة »زهرة الأقحوان«، وهي اأول حركة 
ال�سهيوين  الغزو  ملواجهة  فل�سطني  م�سلحة تقوم يف  ن�سائية 
وبتدريب  ال�سالح  بحمل  قامتا  ومهيبة  ن��ارمي��ان  اآن���ذاك. 
م�ستوطنات  مهاجمة  على  باأنف�سهما  والن�ساء  ال��رج��ال 
وبعد  النكبة.  تلت  التي  الأعوام  خالل  املنطقة  يف  يهودية 
عدوان حزيران 1967 خرجت املراأة الفل�سطينية من دائرة 
الوطني  الن�سال  اإل دائرة  املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية 
املراأة  وبداأت  الفرتة.  تلك  يف  ن�ساطه  قمة  اإل  و�سل  الذي 
الفدائية  واحلركات  امل�سلح  العمل  اإل  تن�سم  الفل�سطينية 
يف فل�سطني، مثل املنا�سلة )عايدة �سعد( التي قامت باإلقاء 
مركز  اأم���ام  امل��وج��ودة  الإ�سرائيلية  الآل��ي��ات  �سد  قنبلة 
برناوي(  و)فاطمة   ،1967 عام  غزة  قطاع  يف  ال�سجاعية 
"�سهيون"،  �سينما  يف  لقنبلة  تفجريها  بعد  اعتقلت  التي 
العال  �سركة  طائرة  بخطف  قامت  التي  خالد(  و)ليلى 
فل�سطني،  يف  املعتقلني  �سراح  اإط��الق  اأج��ل  من  الإ�سرائيلية 
ولفتت اأنظار العامل اإل الق�سية الفل�سطينية، و)�سادية اأبو 
غزالة( التي ا�ست�سهدت اأثناء اإعدادها ملتفجرة يف تل اأبيب 
عام 1968. واملنا�سلة )فتحية عو�س احلوراين( التي دا�ست 
الدبابات الإ�سرائيلية ج�سدها عام 1974، وال�سهيدة )دلل 
املغربي( قائدة املجموعة الفدائية التي قامت بال�ستيالء 
اإ�سرائيليني  جنود  وقتلت  ع�سكرية،  اإ�سرائيلية  حافلة  على 
بداخلها وخارجها عام 1978، و�سوًل اإل )تغريد البطمة( 
الن�سوي  الفعل  تنوع  وق��د   .1980 ع��ام  ا�ست�سهدت  التي 
املقاوم بني الوطني الكفاحي املبا�سر، وبني الجتماعي عرب 
اأ�س�ست  التي  والفعاليات  الن�ساطات  من  و�سل�سلة  املراأة  جلان 
حلركة ن�سوية منا�سلة ونا�سطه وطنيًا واجتماعيًا، وعززت 

املراأة الفل�سطينية ودورها التاريخي 
يف الن�سال �سد امل�سروع ال�سهيوين
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ويف  الفل�سطيني  الوطني  العمل  يف  امل��راأة  مكانة  بذلك 
ن�ساًل  تنجب  التي  فاملراأة  العامة.  ال�سيا�سية  احلياة 
والزوجة  والأخ��ت  الأم  كونها  جانب  اإل  ومنا�سلني، 
والداعمة، كان لها يف املا�سي الكثري من اأ�سكال الن�سال، 
�سواء يف اإطار البيت، اأو يف الرتبية، ول ميكننا اأن  نغ�س 
املراأة  مي�سان  اللذين  الكبريين  والأمل  الظلم  عن  النظر 
فعلى  والقهر الجتماعي.  التخلف  الفل�سطينية يف ظل 
يف  ت�ساهم  امل���راأة  كانت  والتهديد،  اخل��وف  من  الرغم 
تعزيز املقاومة، وكانت وما زالت يف خط الدفاع الأول، 
اإذ واجهت اجلّرافات التي باغتتها وعائلتها لتهدم بيتها، 
وّظلت واأطفالها يف العراء، وعادت لت�سارك يف البناء من 
من  وتبني  تنه�س  كانت  بيتها  ُهِدَم  مرة  كل  ويف  جديد، 
كما  الإ�سرائيلي  اجلندي  اأمام  �سعفًا  ُتظهر  ومل  جديد 

�سهدناها يف  جميع النتفا�سات الفل�سطينية. 
لقد برز دور املراأة الفل�سطينية يف املواجهة الفعلية 
املجيد  الأر�س  يوم  يف  ال�سهيوين  ال�ستيطاين  للم�سروع 
يف الثالثني من اآذار عام 1976، عندما قاوم فل�سطينيو 
ال�ستيطاين  املخطط   1948 ع��ام  املحتلة  الأرا���س��ي 
ال�سهيوين، وا�ستماتوا يف معركة الدفاع عن اأرا�سيهم يف 
املراأة  ن�سيب  وكان  وعرابة(.  حنا  ودير  )�سخنني  قرى 
يف يوم الأر�س اأن �سقطت ال�سهيدة خديجة �سواهنة من 
قرية �سخنني اإل جانب خم�سة من ال�سهداء ال�سباب من 
الفل�سطينية  امل��راأة  وكانت  خمتلفة.   فل�سطينية  قرى 
 ،1978 عام  الفل�سطينية  النتفا�سة  يف  بقوة  حا�سرة 
و�سعها  من  خرجت  حيث  الرجل،  مع  جنب   اإل   جنبًا 
التقليدي لتنخرط يف �سفوف املنا�سلني �سد الاحتالل 
  2000 عام  الأق�سى  انتفا�سة  يف  وكذلك  ال�سهيوين. 
التي �سكلت حمطة نوعية للمراأة الفل�سطينية ون�سالها، 
لديها  املختلفة  وال��ق��درات  الطاقات  لختبار  وحمطة 
بلغ  حيث  والجتماعي،  الوطني  الن�سال  حموري  على 
انتفا�سة الأق�سى  ا�ست�سهدن خالل  الن�ساء الالتي  عدد 
460 امراأة، وعدد حالت العتقال تقريبًا 900 امراأة. 
تنظيمية  ق��درات  اأظهرت  الفل�سطينية  امل��راأة  اأن  كما 
عالية وتنوعًا يف اأ�سكال العمل، فيما ت�ساعدت الع�سوية 
عام،  ب�سكل  واجلماهريية  الن�سوية  لالأطر  التنظيمية 
وفر�ست وجودها يف ميادين املواجهة ال�سعبية ومقارعة 
اإل  املحتلة،  االفل�سطينية  واملدن  القرى  يف  الحتالل 
ال�سعبي  التعليم  مثل  املختلفة  احلياة  ميادين  جانبب 
لالأحياء  ال�سعبية  واحل��م��اي��ة  امل��ن��زيل،  والق��ت�����س��اد 
احلملة  ا�ستداد  مع  احل�سور  هذا  وت�ساعد  ال�سكنية. 
من  �سعبنا  على  ال�سهيوين  الحتالل  لقوات  ال�سر�سة 
واملميزة  العالية  الطاقات  برزت  وهنا  واعتقالت،  قتل 
الأم���ور  ب��زم��ام  الإم�����س��اك  يف  الفل�سطينيات  للن�ساء 
من  ومفا�سلها،  النتفا�سة  مظاهر  كل  على  والإب��ق��اء 
تنظيم واإدارة لالأحياء والقت�ساد املنزيل والتعاونيات، 

والأهم الإبقاء على نب�س ال�سارع حيًا.
بالق�سايا  يرتبط  الفل�سطينية  امل���راأة  ن�سال  اإن 
جهة  من  الإن�ساين  ال�سعيد  على  والن�سائية  الن�سوية 
من  يعملن  فالن�ساء  اأخرى،  جهة  من  الوطني  وبالن�سال 
اأجل  ومن  بالأ�سا�س،  الوجود  يف  حقهن  حت�سيل  اأج��ل 
اأن يكون ن�سالهن جزءًا من عمل �سعبي ووطني م�سرتك 
ال�سعب  وج��ود  عن  ودف��اع��ًا  ال�سهيوين  الح��ت��الل  �سد 

الفل�سطيني وق�سيته العادلة.
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بالعقل ونسرتجع ثقافة السنوات اخلوايل حتى دروس الصف األول.
وتعلمت  أنفسنا  تغريت  التغري،  هبذا  أنفسنا  ونقنع  التغيري  لنستوعب 

والزالت يف الطريق..
لنحيي املوت العقلي ونوقض األمل الفكري املختفي..

لنرجع إىل صفوف التوعية واألدب وحنيي هذه الروح القوية..
لنرتب رفوف فكرنا ونبحت عن عناوين الكتب التارخيية والعلمية وغريها.. 

ولنصنع املزيد من احلياة بذاكرتنا بدال من سقوطها يف نوم أبدي.

هي "ال�سوافري ال�سرقية"، التي تقع مبنطقة ال�سهل ال�ساحلي، 
وترتفع عن �سطح البحر بحوايل 50 مرتا.

وتقع قرية ال�سوافري على ال�سهل ال�ساحلي على الطريق 
العام املوؤدي اإل املجدل وغزة جنوبا، واإل الرملة والقد�س 
و54  غزة  مدينتي  ي�سم  )والذي  غزة  ق�ساء  �سمن   .. �سمال 
كيلو   32 حوايل  غزة  مدينة  عن  ال�سوافري  تبعد  اإذ  قرية( 
مرتا، وعلى بعد 6 كم جنوب �سرق مدينة اأ�سدود، ويحيط بها 
وتعبية  درا�س  وبيت  وبيت عفا واجللدية   الق�سطينة  قرى: 

وعبد�س  وجول�س وتل الرتم�س وكرتيا وحتا.
 ويذكر املوؤرخ الكنعاين املولود يف فل�سطني )يو�سابيو�س( 
واملتوفى عام 340م اأو عام 344م، اأنها تاأ�س�ست يف موقع بلدة 
جربين  وبيت  ع�سقالن  بني  تقع  قرية  )�سافري(  وهي  �سافري، 
فقد  ال�سليبيون  اأما   ، اأي�سا  الرومان  به  �سماها  ال�سم  وهذا   ،
العثمانيون  اأما  القد�س،  لأ�سقف  ملكا  وكانت  زيوفري  �سموها 

ف�سموها �سوافري اخلليل .
ويف ال�سوافري مدر�سة حكومية للبنني �سنة 1922م بداأت 
مبدر�س واحد مبنطقة البنوات ويف �سنة 1945م اأ�سبح عدد 
عل  ثالثة  منهم   ، معلمني   6 ويدر�سهم  طالبا   282 تالميذها 
ف�سول  �سبعة  املدر�سة  هذه  ومتثل   ، ال�سوافري  اأه��ايل  ح�ساب 
لالبتدائي، حيث بلغ عدد �سكان ال�سوافري 2680 �سخ�سا بينما 
قرى  من  قرية  ولكل  �سخ�س،    500 منهم  تعلم  من  عدد  بلغ 
ال�سوافري الثالث م�سجد م�ستقل بها، ومنازلها مبنية من الطوب 
 : ال�سوافري  التي تقع يف  وبع�سها من احلجارة .. ومن اخلرب 

ال�سهاريج � خربة قرقفة )اأي اجلمجمة اأو القمة( .
ب�سبب  والفاكهة  اخل�سار  ب��زراع��ة  ال�سوافري  وت�ستهر 
فيها  الآب��ار  )عمق  وعذوبتها  املياه  وغ��زارة  الرتبة  خ�سوبة 

ال�سوافري بالدنا فلسطين

محمود موسى
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قدرات العقل ونعرب الزمن بدون وقت. لنتعلم من الصغري والشاب والشيخ..
لنتشارك جتاربنا ونتعايش ونروي عطش الذاكرة بالكتب.

لنتحرر من نفس الكتب ونزور العامل.. لنفقه يف الفلسفة واللغات والثقافات 
والديانات واألشعار..

ملا ال؟ ملا ال نقرأ وحنن أمة اقرأ؟
العقل والفكر  فاملعرفة عند كل شخص خمتلفة ويف االختالف متيز يغين 

ويشرق فجرا من العلم.

www.facebook.com/tareeqalquds www.facebook.com/PIFA2007www.instagram.com/tareeq_alquds
�سفحة »طريق القد�س« على الفي�سبوك �سفحة »طريق القد�س« اأن�ستغرام جمعية ال�سداقة الفل�سطينية � الإيرانية

حوايل 36-40 مرتا( وكذلك ب�سبب غزارة الندى �سيفا. ومن 
هذه اخل�سار والفواكه: احلنطة وال�سعري والعد�س والكر�سنة 
والبطيخ  وال��زي��ت��ون  وال�سم�سم  وال���ذرة  واحلم�س  وال��ف��ول 
والعنب وامل�سم�س والتوت والتني واللوز واجلميز واخل�سراوات 
ال��ق��ري��ة يف  ال��زراع��ة البعلية ه��ي ع��م��اد  وال��ق��ط��ن، وك��ان��ت 
ال�سوافري  بها  ت�ستهر  التي  والطيور  احليوانات  اأما  الزراعة. 

فهي اجلمال واملوا�سي واجلامو�س والغنم واملاعز واحلمري. 
جذور �سكان ال�سوافري: 

ثم  كهالن  ثم  قحطان  اأبيهم  من  ال�سوافري  اأهايل  ينحدر 
�سكان  وبع�س  اأحمد،  ثم  معمر  ثم  بكر  ثم  بلي  ثم  ق�ساعة 
ال�سوافري هم من �سيناء مب�سر، وغور بالأردن، وبع�سهم الآخر 
هم من مهاجري �سبه اجلزيرة العربية من مدينة ذمار �سرق 
مدينة �سنعاء بحوايل 80 كيلو مرتا، ثم انتقلوا بعد ذمار اإل 
�سمال اجلزيرة العربية ثم اإل الأردن يف الفحي�س وماح�س 
ثم اإل فل�سطني يف اخلليل )يف �سميل( ثم اإل ال�سوافري، حيث 

انت�سروا يف اأرا�سيها التي ق�سموها اإل 18 بلوك. 
ب�سيطة،  ..فكانت  واليومية  املعي�سية  ال�سكان  حياة  اأما 
يف  نهارهم  يق�سون  كانوا  اإذ  والكربياء،  التعقيد  عن  بعيدة 
املزارع ، يحرثون بالفاأ�س ويبذرون البذور ويغر�سون ال�ستال، 

ثم يح�سدون احلبوب والثمار، اأما لياليهم فكانوا يق�سونها على 
نور ال�سراج )ال�سولر اأو الزيت( وكانت عملية البيع وال�سراء 
والنقود  العمالت  تندر  كانت  اإذ  املقاي�سة،  طريق  عن  تتم 
لأهل  الرئي�سية  املوا�سالت  و�سيلة  هي  احلمري  وكانت  لديهم، 
وال�سامر  والدبكة  واملفتول،  الفتة  ال�سعبية  والأكلة  القرية، 
لالأفراح الذي ي�ستمر 15 يوم متوا�سلة، ومن ذريات ال�سوافري 
عائالت كل من اآل الكرد وعواد من بيت طيمة، والكرابلية من 

ترقوميا، وخمي�س من بيت نتيف، وطينة من بيت يعقوب.
احتالل القرية

ويف فجر يوم 1948/5/9 قام موؤذن القرية، عبد الهادي 
الدبابات  فانطلقت  الفجر،  لآذان  امل�سجد  اإل  حمدان  �سامل 
يف  الإ�سرائيلية  والهاون  املورتر  ومدافع  الر�سا�سة  واملدافع 
كل اجتاه، حت�سد كل من يقف بطريقها من الرجال والن�ساء 
اجلي�س  يف  غفعاتي"  "لواء  اقتحم  ثم  وامل��ن��ازل،  وامل�ساجد 
قرى  احتالل  ومت  باراك،   عملية  خالل  القرية  الإ�سرائيلي 
الكثري  ا�ست�سهد  اأن  بعد  1948/5/18م  يف  الثالثة  ال�سوافري 
من اأهلها ومنهم )اأحمد عبد الهادي اإبراهيم حمدان  وحممد 
اأهلها  اأبو عي�سه، وقد فر  فار�س �سالح حمدان واأحمد حممد 
املجاورتني  الفالوجة  وبلدة  حتا  بلدة  اإل  اجلنوب  جهة 
لل�سوافري. ومن هناك بقي اأهلها يت�سللون اإل قريتهم الأ�سلية 
وكذلك  وممتلكاتهم،  وحليهم  اأمتعتهم  بع�س  لأخذ  ال�سوافري 
ويدر�سونها  وال�سعري  القمح  من  مزارعهم  اإل  يت�سللون  كانوا 

لتوفري الطعام لهم ولأبنائهم الذين هربوا للقرى املجاورة .
لقد اأقام اليهود على اأنقا�س قرية ال�سوافري م�ستعمرات 
لهم منها: م�ستعمرة دغانيم ومركاز �سابريا �سنة 1948م وعني 
ت�سورمي، و�سافري وم�سوؤت يت�سحاق �سنة 1949م، زراحيا �سنة 

1950م نري بنيم �سنة 1954م.
حيث  الأ�سلية،  القرية  ملنازل  اأثر  اأي  يبق  فلم  الآن  اأما 
اأقام اليهود اأبنيتهم اجلديدة بدل من اأبنيتها وم�ساجد اأهلها 
اإ�سماعيل  مياه  م�سخة  �سوى  الآث��ار  من  يبق  ومل  الأ�سليني، 
البحي�سي  وب�ستان  و�سحة  اأب��و  ت��ني  و�سجرة  ال�سوافريي 

وجميزة البحي�سي. 

نافـــــــذة يصبح  الغبار  عنه  ينفض  شيء  كل  أن  لنعترب 
حيا. كذاكرتك مثال؛ كلما نفضت عن رفوفها الغبار 
أقاويل  عن  ما،  بوابة  وتفتح  ما،  فكرة  حررت  كلما 

وكتاب كانوا يف املاضي جزءا من ذاكرتك.
الرفوف  فبعض  إجي��اب��ي��ا!  ال��غ��ب��ار  ك��ل  ل��ي��س 
من  ممنوعة  عنها،  الغبار  نفض  ع��دم  يستحسن 
إىل  بالزمن  نرجع  ال  لكي  واألفضل جتنبها.  اللمس 
الوراء ونسرتجع يف مقلتينا كل احلروب اليت مضت 

وولت، وكل تلك الوقائع واألشخاص..
فلننفض إذن الغبار املنشود بالفكر وحنيي املوت 

لننسى الوهم برهة ونركز يف بناء نفس الغد، 
واجهت  نفس  بشخصها.  منفردة  متميزة  نفس 
إىل  رحلة  يف  الزمن  مع  ونصارع  واجلديد  القديم 

الذات.
أصبحت  ثم  ثم اجلامعة  باملدرسة  نفس مرت 
كؤوس  م��ن  ش��رب��ت  نفس  ال��ع��م��ل.  ط��ري��ق  ختطو 
األحزان ما يكفي واندست خناجر األمل هبا سيول 

الدهر..
واألب،  واألم  واألخ  ال��ص��دي��ق  بيد  لنأخد 
لننمي  األجيال.  بني  واحلديث  الفكر  ولنتشارك 

غبار في الذاكرة

الفل�سطينية  للمدينة  ا���س��م  ال�����س��واف��ري 
الوديان(،  اأر���س  )مبعنى  �سافري  اجلميلة 
"�سافري"  امل�سماة  املدينة  اأن  والأرج����ح 
القدمي  العهد  يف  املذكورة  )�سوق(  مبعنى 


