
العدد )73(

)العدد 73( حزيران2020/ ذو القعدة 1441صحيفة شهرية صادرة عن مجعية الصداقة الفلسطينية ــ اإليرانية

رمضان عبد اهلل شّلح ... 
)من عالمات القيامة الفلسطينية(

املـــلــف 
رمضان عبد اهلل يف ذمة اهلل شهيداًً

  

د.حممد البحي�صي 
رئيس مجعية الصداقة الفلسطينية ــ اإليرانية

"�صــياأتي اليوم الذي �صرتفعون روؤو�صـــكم عالية يف وجه 
ال�صتكبار وال�صيطان الأكرب"  

الإمام اخلميني )قد�س �صره(

الإمام اخلامنئي )دام ظله (

منذ قرون وهم يصلبون شعبنا.. فال شعبنا ميوت، وال هم 
يكّفون عن صلبنا ..

أّنهم صلبوا مسيحنا وقتلوه، وهم ينكرون   ومنذ شُبّه هلم 
احلياة  ويف  املؤمنني،  هنضة  ويف  حممد  رسالة  يف  املسيح  قيامة 
ال  أن  خلفهم  من  هبم  يلحقوا  للذين مل  الشهداء  دماء  تورثها  اليت  احلّقة 
خوف عليهم وال هم حيزنون.. شعبنا قام .. حّقًا قام .. والذين أرادوا قتل 
املسيح منذ عشرين قرنًا هم أنفسهم من يريدون قتل هذا الشعب، تبدّلت 
قليالً  أمساؤهم لكنّها ذات املسمّيات واملطارد يف التالل والوديان وعلى شواطئ 
فمسحته  ذكره  مسح  أرادوا  الذي  الفلسطيين  ذلك  ذاته  هو  اجلليل  حبر 
الربكة اإلهلية، ليظّل قائمًا صوتًا يصرخ يف برايا هذا العامل مؤذنًا بالدينونة 

وهبالك الظاملني املستكربين..
عرفات،  وياسر  احلسيين،  القادر  وعبد  القسّام،  الدين  عزّ  كان  ومثلما 
القيامة  عالمات  من  عالمة  حداد  ووديع  الشقاقي،  وفتحي  ياسني،  وأمحد 
الفلسطينية، كذلك هو رمضان شّلح.. جاء يف الزمن الصّعب، ومضى يف الزمن 
األصعب، وما بني احلضور والغياب خطَّ يف سفر الوطن املصلوب سطور الضياء 
صدور  على  املعّلقة  قصيدته  فكانت  والثورة،  والوعي  اإلميان  من  املستمدّة 
الثكاىل واملعّذبني يرتّنمها الرجال القابضون على الزناد يف احلد الفاصل بني 

الُظلمة والنور ويقسموهنا كرغيف مساوي على مائدة احلوارييّن..
لقلة  الطريق  لوحشة  ويا  احلــق..  صحبة  يف  الطويل  السّفر  لنصب  يا 
السالكني.. ويا للسكينة اليت  تتنزّل على قلوب السائرين متدّهم بالبصرية 
جناحيه  على  حيملهم  وعشقًا  تنقطع  ال  عنيٍ  وقرّة  ينفذ  ال  زادًا  واليقني 

يطري هبم إىل حيث حبيبهم الذي هم له وهو هلم ..
من غزة جاء غازيًا ..

 ومن الشجاعية جاء شجاعًا..
ومن القسّام جاء خطيبًا حمرضًا..
ومن فتحي جاء ) حممد الفاتح(..

ومن األقصى جاء جمبواًل بعجينة الرّباط، مخريةً لآلتني يف جيش وعد 
اآلخرة، احلافظني لسورة اإلسراء..

مشروعها  عباءة  اإلسالمي  اجلهاد  حركة  حاكت  )النكسة(  جيل  من 
الفكري التجديدي املقاوم، واستعادت الدّور والواجب املغيّب يف غياهب وهم 
فلك  ووحيه  اهلل  بأعني  الفلك  وصنعت  الكثريين،  استغرق  الذي  اإلمكان 
اإلحبار إىل اجلذور وسط سخرية واهتام القوم، كان رمضان واحدًا من أولئك 
األوائل بقامته الكنعانية، ومسرته اجلنوبية، قائدًا من زمن الفلسطينيني 
الذين حنروا مششون على حجر من تلة املنطار، وكأنّ قدر غزة دومًا أن يكون 
وأن  الوطين،  واملشروع  الوطنية  احلركة  بناء  الزاوية يف  هو حجر  حجرها 

تكون الصخرة اليت تتحطم عليها مؤامرات التهجري والتوطني والتذويب..
رحل الدكتور من هذه الفانية، ليورّثنا وصية الشهداء، وعذابات األسرى، 
بالوحدة  متمّثلة  املرحلة  استحقاقات  على  يؤكد  صــداه  سيبقى  وصوته 
االشتباك  املقاومة، ودميومة  ومشروع  الفلسطيين،  البيت  وترتيب  الوطنية 
حتالفات  وبناء  اهلل،  لقاء  حتى  الشوكة  ذات  خط  يف  والثبات  العدو،  مع 

مبدئية مع أحرار األمّة والعامل..
سالمٌ على القائد الكبري ...... إّنا هلل وإّنا إليه راجعون.

"با�صت�صهاد الدكتور رم�صان عبد اهلل,املقاومة الفل�صطينية 
      فقدت عن�صرًا �صادقًا وثمينًا "

بعد القدس استهداف الضفة
خيار املقاومة

 أمام مشروع الضم الصهيوني

مجزرة
قرية
الحسينية

كي ال ننسى 
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تشييع  يف  تــشــارك  الــصــداقــة  مجعية 
شلح عبداهلل  رمضان  الدكتور  الــراحــل 

الــصــداقــة  مــن مجعية  وفـــد  شـــارك 
الفلســـطينية اإليـرانية برئاسة الدكتور 
إىل  اجلمعية  رئيس  البحيصي  حممد 
الفلســـطينية  الفصـــائل  قــادة  جانب 
سفارة  عن  وممثلني  السورية  واألحــــزاب 
اإليــــرانية  اإلســالمية  اجلــمــهــوريــة 
بدمشق وحشد شعيب كبري من اجلمهور، 
عبد  رمضان  كتور  الدُّ تشييع  مراسم  يف 
حلركة  ابق  السَّ العام  األمــني  شّلح،  اهلل 
فلســـطني،  يف  اإلســــالمي  اجلـــهاد 
يف  جثمانه  على  الــصــالة  أقيمت  حيث 
مقربة  يف  ودفــن  بدمشق،  ــرم  األك جامع 
الريموك اجلديدة جنوب دمشق.   خميم 
     
وتشارك بالوقفة التضامنية مع سورية

 شاركت مجعية الصداقة الفلســطينية 
اإليـــــــــــرانــيــة ممــثــلــًة بــالــدكــتــور حممد 
ــس مجــعــيــة الــصــداقــة  ــي الــبــحــيــصــي رئ
حممود  واألخ  اإليـــرانية  الفلســــطينية 
الشبابي  الــعــمــل  هيئة  مــســؤول  مــوســى 
مع  التضامنية  الــوقــفــة  يف  ــطــالبــي،  وال
ــي، حتت  ــك ــري ــة ضــد احلــصــار األم ســوري
الفاشية«.  األمريكية  للعنصرية  »ال  شعار 
األمم  مقر  أمام   2020/6/16 بتاريخ  وذلك 
املتحدة يف دمشق والذي دعت إليه اللجنة 
الشعب  لدعم  السورية  العربية  الشعبية 
الدولية/ القدس  ومؤسسة  الفلســـطيين 

فرع سورية وفصائل املقاومة الفلســـطينية 
واحتاد الكتاب العرب. وقد مت تسليم رسالة 
إىل ممثل األمم املتحدة يف سورية حبضور 
حشد من وسائل اإلعالم، تضمنت الرفض 
وممارساهتا  األمريكية  للعنصرية  الشديد 
االقتصادي  باحلصار  املتمثلة  الفاشية 
ما يسمى  وتطبيق  السوري  للشعب  الظامل 

»قانون قيصر« الزائف.
حممد  الدكتور  بــه  أدىل  حديث  ويف 

نشــــــــــــــــاطات مجعيـــــــــة الصـــــداقـــة الفــــــــلســـــطيــــنـــيــة ــ اإليــــــــــــــرانـــيـــــة )صفــــــــــــــــــا(

ــس مجــعــيــة الــصــداقــة  ــي الــبــحــيــصــي رئ
الفلســـطينية اإليـرانية لوكالة سانا قال: 
إن العامل أمجع يعاني من كيانني متمردين 
القيم  وعــلــى  ــيــة،  الــدول الشرعية  على 
والكيان  اإلدارة األمريكية  اإلنسانية ومها 
اإلرهــاب  على  تأسسا  الــلــذان  الصهيوني 
وهتجريها  الــشــعــوب  ــادة  ــ وإبـ واإلجـــــرام 
واالستيطان وسيظل العامل غري آمن وغري 
مستقر مع وجود هذين الكيانني. وأشار بأن 
الشعب  على  أمريكا  تفرضه  الذي  احلصار 
اإليراني  الشعب  على  قبل  ومن  السوري، 
ــا، هــو ذات احلــصــار  ــريمه ــعــراقــي وغ وال
على  الصـــهيوني  الكيان  يفرضه  ــذي  ال
الشعب الفلســـطيين، وهو سياسة أمريكية 
الشعوب  مع  تعاملها  يف  ثابتة  صهيونية 

الساعية إىل احلرية.

العام  األمـــني  نــائــب  تلتقي  اجلمعية 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني

الصــــداقة  مجعية  مــن  ــد  وف التقى 
برئاسة  اإليـــــرانية  الفلســـــــطينية 
أبو أمحد  األخ  البحيصي،  الدكتور حممد 
بتاريخ  للجبهة  العام  األمــني  نائب  فــؤاد 
لعرض  الوفد  استمع  وقــد   .2020/6/23
املستجدات  آخــر  عن  أمحــد  أبــو  األخ  من 
ــًا عــلــى الــســاحــة  ــوص ــص يف املــنــطــقــة وخ
الفلســطينية وأبرزها احلديث عن إمكانية 
تنفيذ خطة الضم الصـــهيونية اليت أعلن 
عاتق  على  امللقاة  واملــهــام  نتنياهو،  عنها 
املؤامرات  مواجهة  يف  ودوره  املقاومة  حمور 
إخضاع  إىل  هتــدف  الــيت  الصهيوأمريكية 
الفلســـطينية.  القضية  وتصفية  املنطقة 
وقد جرى احلديث عن سبل مواجهة هذه 
املؤامرات، حيث مت التأكيد على أن السبيل 
االستعمارية  املخططات  إلفشال  الوحيد 
يكون يف املقاومة املستمرة، كما مت تسليط 
الضوء على دور الشـــهداء يف صمود حمور 

املقاومة واالنتصارات اليت حققها.

ــر اإلعـــــالم يف  ــ ــاون وزيـ ــعـ ــتــقــي مـ وتــل
اجلمهورية العربية السورية

ــة  ــداق ــص قــــام وفــــد مـــن مجــعــيــة ال
الدكتور  برئاسة  اإليـــرانية  الفلســطينية 
اإلعــالم  لــوزارة  بزيارة  البحيصي  حممد 
بتاريخ  السورية  العربية  اجلمهورية  يف 
وزير  معاون  السيد  والتقى   ،2020/6/24
ــشــؤون املــؤســســات اإلعــالمــيــة  ــالم ل ــ اإلع
بوفد  األســتــاذ أمحــد ضـــوا، حيث رحــب 
اجملال  يف  جهودها  على  وأثنى  اجلمعية 
مناقشة  اللقاء  خــالل  وجــرى  اإلعــالمــي. 
وسبل  اإلعالمية  املوضوعات  من  العديد 
تطوير العمل اإلعالمي يف اجلمعية، اضافة 
الوزارة  دعم  على  احلصول  الية  اىل حبث 
بغية تطوير اإلعالم الرقمي وااللكرتوني، 
مبا  اإلعــالمــي  التطور  مواكبة  أجــل  مــن 
اجلمعية،  تضعها  اليت  الرؤية  مع  يتماشى 
ــم الــكــادر  ــ ــة دع ــي ــان ــك كــمــا مت حبـــث ام
اإلعالمي  التدريب  مراكز  ضمن  االعالمي 
وبعد  السورية.  العربية  اجلمهورية  يف 
اللقاء على  الوزير خالل  اطلع معاون  ذلك 
أنشطة وبرامج اجلمعية وآلية العمل فيها، 
االعالم  بواقع  االهتمام  على ضرورة  وأكد 
مبا خيدم قضايا امتنا العربية واالسالمية 
ويف مقدمتها القضية الفلســـطينية، وأبدى 
اجلمعية  بني  التعاون  لتعزيز  استعداده 
واملؤسسات اإلعالمية التابعة للوزارة، وأكد 
هتدف  الــذي  املشرتك  العمل  أمهية  على 

إىل خدمة القطاع اإلعالمي.

ملؤسسة  فعالية  يف  الصداقة  مجعية 
القدس الدولية

شاركت مجعية الصداقة الفلســـطينية 
اإليــرانية ممثلة بالدكتور حممد البحيصي 
اليت  الثقافية  الندوة  يف  اجلمعية  رئيس 
فرع   - الدولية  القدس  مؤسسة  أقامتها 
سورية بتاريخ 2020/6/10 يف املركز الثقايف 
بعنوان  دمــشــق  رمــانــة يف  ــو  أب  – الــعــربــي 
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ــاق«. وقــد حتــدث يف  »الــقــدس واقــع و آفـ
الندوة حماضرًا الدكتور سليم بركات أستاذ 
الفكر السيـــاسي يف جامعة دمشق، حبضور 
الفلســـطينية،  الفصــائل  ممثلي  من  عدد 
وخنب  الفلســـطيين،  التــحرير  وجيــش 

علمية وفكرية.

مجعية الــصــداقــة تزور اهليئة العامة 
الالجئني الفلسطينيني العرب..

 
ـــــداقــة  الــصـــ مجــعــيــة  ــن  مـ ــد  ــ وف زار 
الدكتور  برئاسة  اإليــرانية  الفلســطينية 
اهليئَة  اجلمعية،  رئيس  البحيصي  حممد 
يف  العرب  الفلسطينيني  لالجئني  العامة 
ــددًا مــن أعــضــاء اهليئة  ــم عـ دمــشــق، وض
استقباهلم  يف  وكــان  للجمعية.  القيادية 
العامة  اهليئة  رئيس  مصطفى  علي  األخ 
واألخ ابو فراس املدير العام للهيئة. وذلك 

بتاريخ 2020/6/8 .  
التهنئة لألخ علي مصطفى  قدم الوفد 
مــروره  بعد  سالمته  على  اهليئة  رئيس 
الصحة  دوام  لــه  ومتنى  صحية،  بوعكة 
اجلهود  تقديم  يف  واالستمرار  والعافية 
اليت يبذهلا يف سبيل خدمة قضيتنا وأهلنا 
وتبادل  ســوريــة،  يف  اللجوء  خميمات  يف 
الطرفان احلديث حول أوضاع املخيمات يف 
املنطقة.  هبا  متر  اليت  السياسية  الظروف 
فراس  ابو  للهيئة  العام  املدير  األخ  وأبدى 
يف  اجلمعية  مع  للتعاون  االستعداد  كامل 
املخيمات  خدمة  تستهدف  اليت  نشاطاهتا 

الفلسطينية املوجوده يف سورية. 

وتزور مؤسسة القدس الدولية يف دمشق

ـــــداقــة  الــصـــ مجــعــيــة  ــن  مـ ــد  ــ وف زار 
الفلســــطينية اإليـــرانية برئاسة الدكتور 
حممد البحيصي رئيس اجلمعية، مؤسسة 
القدس الدولية يف دمشق، وكان يف استقباله 
وذلك  املؤسسة..  مدير  املفتاح  خلف  األخ 
بتاريخ 2020/6/11  وضم الوفد عددًا من 

أعضاء اهليئة القيادية للجمعية ..

ــاول الــطــرفــان خـــالل الــلــقــاء آخــر  ــن ت
واالعــتــداءات  املنطقة،  يف  املستجدات 
الشعب  عــلــى  ــة  ــواصــل ــت امل الــصــهــيــونــيــة 
الــقــدس  هتــويــد  وعــمــلــيــات  الفلسطيين 
توقف  كــمــا  الفلســطينية،  ــي  ــ واالراضـ
األمريكي  الرئيس  خطة  عند  الطرفان 
وجتلياهتا  القرن«  »صفقة  املسماة  ترامب 
من  أجزاء  بقرار ضم  املتمثلة  األرض  على 
الضفة الغربية وغور األردن. وأكد الطرفان 
الوحيد  السبيل  هــي  املــقــاومــة  أن  على 
األراضي  وحترير  املخططات  هذه  إلفشال 

الفلسطـــينية احملتلة من االحتالل.

الشهداء  تزور عوائل  الصداقة  مجعية 
يف خميمي جرمانا والسيدة زينب

الشهداء  عائالت  مع  التواصل  إطار  يف 
وتأكيدًا على الوفاء لشهدائنا األبرار، قام 
الفلسطينية  الصداقة  مجعية  من  وفــد 
اإليرانية برئاسة الدكتور حممد البحيصي 
الشهداء يف  بزيارة عوائل  رئيس اجلمعية 
وضم   ،2020/6/17 بتاريخ  جرمانا  خميم 
نائب رئيس  الوفد األخ علي مجعة موسى 
واألخ  اخلطيب،  رشــا  ــت  واألخـ اجلمعية 
القيادية،  اهليئة  أعضاء  موسى  حممود 
وعدد من اإلخوة واألخوات أعضاء اهليئات 
عائلة  الزيارات  مشلت  وقد  اجلمعية.  يف 
الشهيد  وعائلة  العموري  أشــرف  الشهيد 
ياسر حممود خلف، اللذيَّن استشهدا أثناء 

معارك الشرف على أرض سورية احلبيبة.
الــصــداقــة  أن مجــعــيــة  الـــوفـــد  أكـــد 
دومًا  وفية  ستبقى  اإليرانية  الفلسطينية 
بدمائهم  جـــادوا  الــذيــن  الشهداء  لــدمــاء 
شعبهم.  وكرامة  وطنهم  حرية  سبيل  يف 
اعتزازها  عــن  الشهداء  عــوائــل  وأعــربــت 
داعني  اجلمعية  به  تضطلع  الذي  بالدور 
اهلل عز وجل أن حيفظها لكل ما هو خري 

للشعب الفلسطيين وقضيته.
من  وفد  قام  زينب  السيدة  خميم  ويف 
اإليرانية  الفلسطينية  الصداقة  مجعية 
برئاسة الدكتور حممد البحيصي وعدد من 
أعضاء اهليئة القيادية واهليئات الفرعية، 

السيدة  خميم  يف  الشهداء  عوائل  بزيارة 
زينب بتاريخ 22/6/2020. وقد مشلت هذه 
حسني  صبحي  الشهيد  عائلة  ــارات  ــزي ال
سليمان،  حممد  هيثم  الشهيد  وعائلة 
اللذين استشهدا أثناء معارك الشرف على 
اإلرهابية  اجملموعات  ضــد  ســوريــة  أرض 
املسلحة. وكان يف استقبال الوفد عدد من 
عربوا  الذين  وأطفاهلم  الشهداء  أهــايل 
تقوم  وما  للجمعية  وحبهم  اعتزازهم  عن 
املخيمات،  يف  الفلسطيين  شعبنا  جتاه  به 
الشهداء  طريق  على  باالستمرار  وطالبوا 
الشعب  صمود  ودعم  املقاومة،  يف  وهنجهم 
أماكن تواجده. ومن جهته  الفلسطيين يف 
أهايل  مع  الدائم  وقوفه  عن  الوفد  عرب 
تأتي  الزيارات  تلك  أن  موضحًا  الشهداء، 
واجلمهورية اإلسالمية  وفاءًا من اجلمعية 
اإليرانية ألهايل الشهداء، فهوالء الشهداء 
فهم  واالحـــرتام،  التقدير  كل  يستحقون 
ودفاعًا  فلسطني  أجل  من  أرواحهم  قدموا 

عن القضايا العادلة لشعبنا وأمتنا.

وتزور بيت الرتاث الوطين الفلســطيين 
يف خميم جرمانا.

ــة  ــداق ــص قــــام وفــــد مـــن مجــعــيــة ال
الفلســــطينية اإليــرانية برئاسة الدكتور 
حممد البحيصي رئيس اجلمعية، واإلخوة 
الرتاث  لبيت  بزيارة  القيادية  اهليئة  يف 
ومؤسسه  لصاحبه  الفلســـطيين  الوطين 
األخ أبو علي جابر يف خميم جرمانا وذلك 
أطلع  حيث   ،2020/6/17 ــاء  ــع األرب ــوم  ي
ومثن  الرتاثي  البيت  مقتنيات  على  الوفد 
عاليًا اجلهود اليت يبذهلا األخ أبو علي، من 
أجل احلفاظ على املوروث الوطين وتعزيز 
على  وأكد  الفلســطينية،  الوطنية  اهلوية 
وقد  وتعميمه.  التوجه  هذا  دعم  ضــرورة 
اجلمعية  وفــد  جابر  علي  أبــو  األخ  شكر 
به  تقوم  الــذي  والــدور  الزيارة،  هذه  على 
اجلمعية لرتسيخ االنتماء الوطين وتعزيز 

الثقافة الوطنية. 
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رمضان شلح: كنت مصلوبًا فرتجلت 

كما  األبــواب،  على  رحيلك  خرب  كان 
الذين  كجنازة  متوقعة،  جنازتك  كانت 
الذين  كجنازة  أو  التيار  عكس  يسريون 
كل  كدأب  مبغوضون،  وأيًضا  هلم حمبون، 
استيعاب  لبثنا  ما  لكن  يرحلون،  الذين 
اخلرب حتى اهنمر الرثاء واهنالت التعازي 
الــذي  احلــد  إىل  الكبري،  ــزن  احل وخيم 
عدة  ومن  مرات  عدة  مين  ُطلب  أربكين، 
رحلتك  عن  أحتــدث  أن  ــات  وإذاع قنوات 
ــك، اعــتــذرت،  ورحــيــلــك، عــن عــالقــيت ب
حيدث؟  الذي  ما  هاتفي،  أغلقت  وأخريًا 
من  النهر  هــذا  يف  أضيف  أن  ميكن  مــاذا 
قصيدتك،  ألنظم  شاعرًا  لستُ  األحزان، 
معك  شــخــصــيــة  ــارب  ــ جتـ يل  ــت  ــس ــي ول
مبن  مقارنة  جــدًا،  والقليل  القليل  سوى 
معك،  مسريهتم  عن  ويكتبون  يتحدثون 
اجلهاد  بفكرة  مؤمنني  أصبحوا  كلهم  هل 
إىل  ليس  ال،  لك؟  مبايعني  أو  اإلسالمي؟ 
أنك  اآلن:  تيقنت  تعلم،  وأنت  احلد  هذا 
على  معلًقا  كنت  فرتجلت،  مصلوبًا  كنت 
ــدار، وكــنــت خــيــالً جتــر عــربــة تيار  اجلــ
فيها صخرة  ليس  رحلة تسلق  جهادي يف 
اتكاء، وال صدعًا لوتد تغرس سهم حبالك 
جتد  ال  يومًا  يل  وصفت  كما  كنت  فيه، 
تعيش  بأنك  يتهمونك  إليه،  تتحدث  من 
عامل املثقفني ولست خبريًا بالواقع، كنت 
حتاول أن تقرهبم إىل لغتك، فال يتوازنون 
عند تشابه األلفاظ، كان يزحف والرماح 
نواهل منه، رماح األصدقاء قبل األعداء.

مل نعبأ يومًا برمح عدو، وحنن الذين 
مواجهة  يف  الكف  بفكرة  مشوارنا  بدأنا 
انتصار  منذ  مشوارنا  بدأنا  فلقد  املخرز، 
كتب  ان  منذ  إيران،  يف  اإلسالمية  الثورة 
اإلســالمــي  احلــل  »اخلــمــيــين  الشقاقي 
والبديل«، كان يدرك أن الثورة اإلسالمية 
من  هلا  البــدّ  عودها  ويشتد  تصمد  وكي 
أكثر  لفلسطني  حباجة  فهي  فلسطني، 
من حاجة فلسطني هلا، منذ ذاك التاريخ 
روايــة   ووصيتكم  أوراقــنــا  أهــم  من  كانت 
تتحدث  اليت  من جديد«  يُصلب  »املسيح 
يف  املــشــهــد  متثيل  تعيد  كنيسة،  عــن 
ذكرى الصلب كل عدة سنوات، كي تقرب 
الصورة إىل املؤمنني، فتختار أطهر من يف 
ويف  الصليب،  على  املسيح  ليمثل  القرية 

السياسية  الصراعات  يف  احلركة  حيادية 
واملذهبية، وكذلك توازن احلركة مع العامل 
رغم  األزهــر.  شيوخ  مع  والتقارب  العربي 
عاتق  على  تقع  اليت  املادية  املسؤوليات 
من حبل  ماديا ُذحبت  أهنا  ورغم  احلركة، 
الوريد، فالعامل السين مل يقدم هلا الدعم 
رمضان  الدكتور  بان  يليق هبا، علمًا  الذي 
حاول أن يوسع مفهوم املقاومة من »حمور 
ليشمل  املقاومة«  »مشروع  إىل  املقاومة« 
الفلسطينية،  القضية  يــدعــم  مــن  كــل 
أن  إال  السين؛  العامل  على  بذلك  وينفتح 
العربي ما زال  العامل  السائد يف  االنطباع 
وما  شيعية،  حركة  هي  احلركة  هــذه  أن 
هي بشيعية، رغم ما وصفه الدكتور ناصر 
اللحام أن رمضان شلح مل يكن رجل إيران 
إيران. يف  فلسطني  رجل  بل  فلسطني،  يف 

لقد كان واضحا أن كل ما كان ينادي بهِ 
الدكتور كان ينظر إليه من قِبل الكثريين 
للتطبيق،  قابل  غري  أنه  على  حوله  من 
رُحب هبا من  العشر،  النقاط  حتى مبادرة 
اجلميع جماملة، وليس للتطبيق، فيبدو أن 
اعرتاًفا  كان  الواسع  والرثاء  عليه  البكاء 
للمرحوم بصوابية خطه ولكن بعد رحيله، 
بعد أن أصبح كل ما قيل عنه يف الدنيا ال 
ينفعه بشيء، فقد أفضى إىل خالقه، ترجل 
كربالئي  من  والتعاطف  املدح  هذا  وبقي 

املصلوب  الرجل  قتل  يتم  التمثيل  خضم 
فاملسيح  هنا  ومن  متثيالً،  وليس  حقيقة 
يُصلب كل عام ويُقتل أطهر من يف القرية.

كان هو والشقاقي ومن رافقهم اللحظة 
للجهاد  الفكري  اخلط  أن  يعلمون  األوىل 
السنة  ــة  أزم سيتجاوز  ــذي  ال اإلســالمــي 
يف  التحليق  عن  احلركة  سيكبل  والشيعة 
وسيصلب  عصاه  وستكسر  اإلســالم،  مساء 
من جديد من قِبل دعاة احلرب املذهبية 
الشقاقي  فتحي  الدكتور  خشيها  الــيت 
مبحاوالت  يشيد  ظل  حني  اهلل(  )رمحــه 
إعادة  على  وحيثّ  املذاهب،  بني  التقريب 
البنا يف  إحياء سنة اإلمام الشهيد حسن 
اجلهاد  مراتب  أشرف  من  باعتبارها  ذلك، 
وأعاله يف عصر اهليمنة الصهيو أمريكية، 
عائق  املذهبية  العصبية  بأن  منه  إدراًكــا 
ــام مـــشـــروع ســيــاســي إســالمــي  ــ كــبــري أم
بكل  األمــة  مستوى  على  حياته  له  نــذر 
التحديات  مواجهة  يف  يرتكز  مكوناهتا، 
اخلارجية والداخلية على أساسني: وحدة 
الفلسطينية. القضية  ومركزية  األمــة 

اهلل  عبد  رمضان  الدكتور  حافظ  لقد 
بصرية؛  على  كان  بل  السياق،  هذا  على 
خصوصًا يف هذا امللف ومتسك هبذا امللف 
يف  السيولة  حــصــار  فــرغــم  صـــدره،  إىل 
املنطقة واشتداد التقاطب، حافظ أواًل على 

عبد الرحمن شهاب - غزة

امللف - رمضان شلح يف ذمة اهلل شهيدًا
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يوما  تقاعس  لضمري  تأنيبا  وجهه  يلطم 
الــســالم(. )عليه  احلسني  مناصرة  عــن 

الذين  اإلسالمي  اجلهاد  أبناء  عن  أما 
بــهِ  فتثقل  هبــم  حيــلــق  أن  حيـــاول  كـــان 
ما  طيفه  لكن  قلبه،  فتوقف  القاطرة 
حلق  فقد  عليهم،  ويتفضل  يظلهم  زال 
يؤمن  كمسيحي  حيًا،  كــان  لو  ممّــا  أكثر 
عن  يتحمل  كــي  صُــلــب  قــد  املسيح  ــأن  ب
الرتجل منح  بهِ خطاياهم، هذا  املؤمنني 
ومبايعة  بيضاء  صورة  اإلسالمي  اجلهاد 
مغسول  عــاد  اهلل  بيت  كزائر  وجتــديــدًا 
الفرصة  وأمامهم  أمه،  الذنوب كما ولدته 
ألن يبنوا على هذا الطهر والبياض ورفع 
الفيء.  إىل  اخللود  عن  والرتفع  اهلمم 
عليه  وبكوا  رثوه  الذين  من  استحقاقات 
رمضان  الدكتور  الفقد  خبسارة  وشعروا 
حلركة  انتصارًا  به  نــادى  مبا  ينادي  مل 
غاية،  وليست  وسيلة  احلركة  بل  اجلهاد، 
وإن  النهج،  هذا  على  مستمرون  وأبناءها 
األخذ بأيديهم ومناصرهتم هو استحقاق 
إليها  دعا  اليت  فلسطني  استحقاقات  من 
الدكتور  قبله  ــن  وم رمــضــان،  الــدكــتــور 
ما  إىل  أفضى  رمضان  الدكتور  الشقاقي. 
اليوم. هــذا  ملثل  نعمل  أن  وعلينا  قــدم، 

ــدكــتــور رمــضــان  ــا كـــان يـــؤمل ال إن م
رؤيته  هــو  القلب  تعب  إىل  بــه  وأودي 
ويدخل  وخيفق  يتعثر  املقاومة  ملشروع 
واألمــنــيــة  الــســيــاســيــة  املـــتـــاهـــات  إىل 
يعنى  اإلرث  على  فاحلفاظ  والفكرية، 
ــذي حــافــظ عليه. الـ الـــتـــوازن  الــتــزام 

• إن ما يسعد الدكتور رمضان يف مستقره 
- ومن قبله الشقاقي - هو أن يرى مشروعه 
عن  متجاوزين  األمــة،  جبني  على  جنمة 
الصغائر متعالني على اجلراح، متجاوزين 
 « بعضكم.  عــثــرات  تقيلون  إلخــوانــكــم 
وإن  اخللد«،  قبلك  من  لبشر  جعلنا  وما 
طارق  أبــو  األستاذ  احلــايل  العام  األمــني 
تقولوا  أن  فأرجو  خملد،  غري  النخالة 
حينئذ. ستقولونه  كنتم  ما  اآلن  عنه 

اهلل  ــم  ــ ورحـ ــداء،  ــهـ ــشـ الـ اهلل  ــم  ــ رح
ــا عــبــد اهلل. الــشــقــاقــي، ومـــن بــعــده أبـ

ــى  ــم أوســــــــع الـــــرمحـــــة عــل ــ ــه ــ ــل ــ ال
مـــاضـــيـــهـــم وأوســــــــع اخلــــالفــــة عــلــى 
منك. بــرمحــة  مجيعًا  وعمنا  باقيهم 

امللف - رمضان شلح يف ذمة اهلل شهيدًا
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ــدل  ب وســـابـــقـــًا«  »اآلن... 
ــوان  عــن واآلن«،  ــًا...  ــ ــق ــ ــاب ــ »س
ــوزارة  ل تابعة  مؤسسة  اختارته 
جمللة  العدو،  كيان  يف  اخلارجية 
أقرب اىل »بروشور« عن القدس. 
اآلثــار  لبعض  صــورًا  تضمن  وهــو 
ومت  سليمان،  هليكل  وتصاميم 
دول  كل  يف  باالنكليزية  توزيعه 
العامل عرب سفارات العدو. وتقوم 
التاريخ  يف  مراجعة  على  فكرته 
القدس  أن  التأكيد  إىل  هتــدف 
وستبقى  اليهود  عاصمة  كانت 
ــن... ــ ــدي ــ اآلب ــد  ــ أب اىل  كــذلــك 

التعبري  رمــضــان«،  »الدكتور 
ــارة اىل  ــداواًل يف االشــ ــ األكــثــر ت
ــراحــل  ال الفلسطيين  الــقــائــد 
يهتم  كان  شلح،  اهلل  رمضان عبد 
ــان يبحث  ــادة. ك ــض بــالــروايــة امل
ينفي  مشابه،  تــأريــخ  سبل  عــن 
تاريخ  حول  الصهيونية  السردية 
القدس. وكان مهتمًا بعلوم اآلثار 
املناقضة  الــروايــة  تثبت  الــيت 
تكن  مل  الصهيونية.  لــلــروايــة 
ــور رمــضــان،  ــت ــدك اهــتــمــامــات ال
والتأرخيي،  الثقايف  البعد  ذات 
حمــصــورة مبــا ســبــق. ذات مــرة، 
عن  راجت  شعبية  أغنية  استعاد 
مخسينيات  ــر  أواخــ الصهاينة 
مطربة  قدمتها  املــاضــي،  القرن 
نعومي  هــي  شــهــرية  إسرائيلية 
القدس  عن  فيها  حتكي  شيمري، 
حناس  ومــن  ذهــب  من  »أورشليم 
أعيد  أغنية  وهــي  نـــور...«.  ومــن 
تعديل بعض كلماهتا بعد احتالل 
جزءًا  ومتثل   ،1967 عام  القدس 
االسرائيليني،  عند  الوجدان  من 
قبل  مـــن  تــرشــيــحــهــا  حـــدّ  اىل 
الــبــالد. نشيد  لــتــكــون  الــبــعــض 

عــمــد الــدكــتــور رمــضــان اىل 
قاعدة  وعلى  مقابل،  نص  كتابة 
االسطورة،  فيه  نقض  التماثل، 
تغين  أن  وحلمه  هاجسه  ــان  وك
احلقل  يف  القصيدة.  تلك  فريوز 
رمــضــان،  الــدكــتــور  كــان  نفسه، 
صاحب الكفاءات العلمية واللغات 
كثرية  بتفاصيل  يهتم  املتنوعة، 
السياسية  املواجهة  إطــار  خــارج 

الراحل الشهيد فتحي الشقاقي، 
يوم شرع االخري بعد عام 1979 
للثورة االيرانية،  يف كتابة قراءة 
ملناقشة األمر داخل أطر »اإلخوان 
املسلمني«، قبل أن ينتهي به األمر 
خارج تنظيم »اإلخوان«، ومسارعًا 
قادت اىل  تأسيسية  اىل خطوات 
اإلســالمــي. اجلــهــاد  حركة  قيام 

رمضان،  الدكتور  إىل  بالنسبة 
لالحتالل  الشاملة  املقاومة  فكرة 
وداعــمــيــه واملــتــعــامــلــني مــعــه ال 
توجب أي خطوة غري عاقلة. مل 
يكن معجبًا على اإلطالق بالفكرة 
النقاش  تنهي  الـــيت  الــعــدمــيــة 
استئصال جمموعة  اىل  بالدعوة 
إزاء  ــه  ــت ــي ــاس ــس وح بـــشـــريـــة. 
املقاومة  حمــور  وحــدة  متطلبات 
وقواها، جعلته على الدوام خيلق 
إطارًا للنقاشات اخلالفية، يرتكه 
ما  يف  التفاعل  إطــار  عن  بعيدًا 
خص توفري كل دعم وجهد لقوى 

املقاومة. مل تكن مالحظاته قليلة 
بينها  من  األمــور،  من  كثري  على 
يف  فلسطني  ملف  إدارة  طريقة 
إيــران وســوريــا. لكنه أجــاد دومــًا 
الضروري  النقاش  بني  التمييز 
الضروريني،  والــزمــان  الــوقــت  يف 
برنامج  حيــفــظ  جعله  ــا  م وهـــو 
إىل  بالنسبة  األساسي  األولويات 
يرتك  يكن  مل  املقاومة،  معركة 
أحدًا جيره اىل نقاش غري منتج 
يف  القائم  احلكم  طبيعة  نوع  من 
بل  تلك،  أو  العربية  الدولة  هذه 
نصيب  اىل  النقاش  يــأخــذ  ــان  ك
فلسطني وقضيتها من هذا احلكم 
تلك.  أو  اجلماعة  وهذه  ذاك،  أو 
واضــحــًا مع  كــان متايزه  ولــذلــك، 
املوقف من  حركة »محاس« حول 
العامل  شهدها  الــيت  الــتــطــورات 
ورغــم   .2011 عــام  بعد  العربي 
والكبرية على  الكثرية  حتفظاته 
أداء دول وقوى تسبّبت يف األذية 
لسوريا ولقوى املقاومة، إال أنه مل 
من  مع  التواصل  قطع  يومًا  يرد 
كان يعرف أهنم متصلون بشكل او 
الفلسطينية.  القضية  مع  بآخر 
حتمّل »عتب« دمشق عليه، وفّضل 
االبتعاد عن النقاش املباشر بشأن 
مل  ولذلك،  سوريا.  يف  جيــري  ما 
يقطع اتصاالته أبدًا مع مصر )مع 
تبدّل احلاكمني فيها(، ومل يقطع 
ومل  وقــطــر،  تركيا  مــع  التواصل 
عالقة  على  وظل  سوريا،  يرتك 
تفاعلية مع قوى املقاومة يف لبنان 
والعراق. وبدأ التعرف جيدًا على 
ما جيري يف اليمن وجتربة أنصار 
أن  دائــمــًا  باله  ويف  هــنــاك.  اهلل 
تتطلب  فلسطني  حترير  معركة 
وال  كلها،  األمــة  حبجم  جــهــودًا 
يف  يساعد  بــاب  أي  إغــالق  ميكن 
مع  عالقته  حتى  املعركة.  هــذه 
يرتكها  مل  الفلسطينية  السلطة 
رهــيــنــة مــزاجــيــة بــعــض أقــطــاب 
أمنيني.  أو  سياسيني  من  السلطة 
كل  نقد  حيال  متواضعًا  يكن  مل 
تعاون مع العدو، لكنه كان حامسًا 
يف رفض أي حترك ميكن أن يؤدي 
فلسطيين.  أهــلــي  ــرتاب  احـ اىل 
الدوام  على  عليه  حرص  ما  وهو 
يف قطاع غزة، رغم ارتفاع منسوب 

رمضان عبد اهلل: 
أبراهيم األمينالقــــائد املفـــكر واملنـــــاضل الـــواقعي

عن صحيفة األخبار 

الــعــدو. فكرة  ــع  م والــعــســكــريــة 
والقصيدة  ــة  ــروايـ والـ ــالم  ــ االع
تأخذ  كانت  الرقمية  والصناعة 
أجـــادوا  ممــن  وهــو  تفكريه.  مــن 
التعرف إىل العقل االسرتاتيجي 
ماهية  حتديد  أجاد  كما  للعدو، 
العامل، من أجل حترر  الصراع يف 
حلقة  فلسطني  استعادة  جيعل 
شعوب  فيها  تستعيد  عملية  يف 
ــرية يف الـــعـــامل حــريــتــهــا ال  ــث ك
فكرة  اىل  نظرته  حصرًا.  أرضها 
قوى  يضم  الــذي  الشامل  احملــور 
العربية،  املنطقة  كل  يف  املقاومة 
اىل  ــدوام  ــ ال على  تدفعه  كــانــت 
هذا  مــركــز  اىل  النظرة  تثبيت 
ــور وأذرعـــه. لــذلــك، مل يكن  احمل
يرتك ألحد جمااًل لرتف البحث 
خص  مــا  يف  املالئكة  جنس  عــن 
اخلالفات الدينية والفقهية. كان 
اخلمينية  التجربة  على  تعرّفه 
ــو مــن الذين  أمـــرًا أســاســيــًا. وه
تأثروا بالبعد الذي اختاره قائده 
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التوتر لفرتة معينة مع »محاس«.

الــدكــتــور رمضان  مــع  ــوارات  ــ احل
وهو  املفتوح.  ووقتها  طقوسها  هلا 
للنقاش. كان  متيز باستعداد دائم 
التواصل  من  طبيعة  على  حيرص 
املباشر، ما جيعل احلديث يتجاوز 
وكان  ــارة.  احل السياسية  الوقائع 
يهتم مبتابعة أخبار وأنشطة وإنتاج 
والــعــرب  الفلسطينيني  املثقفني 
قصة  لــه  ــامل.  ــع ال يف  املنتشرين 
خاصة مع الراحلني حممود درويش 
الدكتور  عــرف  سعيد.  وإدوارد 
العام  زارا سرًا االمني  رمضان أهنما 
السيد حسن نصر اهلل  حلزب اهلل 
بعد حترير العام 2000. كان متابعًا 
حول  االثنني  بني  مرمزة  حلوارات 
حترير  أي   - »املستحيل«  أن  فكرة 
بعد  و»ولــو  ممكنًا  بات   - فلسطني 
يف  وردت  عــبــارات  وهـــي  ــل«،  جــي
وهو  للعموم.  تــشــرح  مل  نــصــوص 
بالسيد  اإلعـــجـــاب  شــديــد  ــل  ظ
لفكرة  عرضه  وبطريقة  اهلل  نصر 
إزالة  ودفاعه عن حتمية  املقاومة 
اسرائيل. أصالً، كان الدكتور يردد 
أمام غالبية من عملوا معه ورافقوه 
الشقاقي  الشهيد  ــه  ل قــالــه  ــا  م
توليه  بعد  اهلل،  نصر  السيد  عن 
للشهيد  خلفًا  العام  األمني  منصب 
»هذا  أن  املــوســوي،  عباس  السيد 
العرب«! مخيين  الشاب  القيادي 

ارتبط الدكتور رمضان بعالقة 
عماد  الراحل  الشهيد  مع  خاصة 
مغنية. رمبا كان من القالئل الذين 
احلقيقية  اهلوية  يعرفون  كانوا 
للحاج رضوان قبل استشهاده. وكان 
حترير  بعد  معه.  التواصل  دائــم 
الشهيد رضوان  العام 2000، أخذه 
اىل اجلنوب، وسار معه على احلدود 
مباشرة مع فلسطني. وفتح له الباب 
للعبور  االســتــعــداد  مرحلة  أمـــام 
مرحلة  يف  وتعاونا  فلسطني.  حنو 
من  جمموعة  إدخــال  على  الحقة 
يف  عملية  لتنفيذ  اجلهاد  عناصر 
مستوطنات مشال فلسطني احملتلة. 
التشاور  تتجاوز  كانت  عالقتهما 
وعسكرية  سياسية  أبــعــاد  حــول 
كانا  الــعــدو.  مــع  للصراع  وأمنية 
إىل  ويستمعان  األفــالم  يشاهدان 
أمور  يف  ويتحدثان  معًا،  األناشيد 
كثرية. قبل يوم من عملية 12 متوز 
زار  دمشق.  »احلاج« يف  كان   ،2006
الدكتور رمضان، وقرّر ليالً املغادرة، 

فدعاه األخري للبقاء اىل الغد. لكن 
رضوان أصرّ على العودة. مل يقل له 
شيئًا. يف اليوم التايل، عندما وقعت 
العملية، ومت أسر اجلنديني، تواصل 
اقرتح  يومها  جديد.  من  الرجالن 
الدكتور رمضان على »احلاج« إطالق 
اسم »الوعد الصادق« على العملية، 
للسيد حسن  الوفاء  »أقل  إنه  قائالً 
الذي أدخل ثقافة جديدة على جيل 
القادة، إذ مل حيصل أن أخلف بوعد«.

عانت حركة اجلهاد من مشكالت 
اليها  دخـــل  خمــتــلــفــة.  تنظيمية 
وظلت  وقيادات.  كــوادر  منها  وخــرج 
داخلية  نقاشات  حمل  ــدوام  ال على 
رمضان،  الدكتور  مع  لكنها  متنوعة. 
الصراع  يف  متقدمة  مكانة  احتلت 
غالبية  مثل  الرجل،  كان  العدو.  مع 
جيدًا  يعي  احلــركــة،  يف  الــقــيــادات 
وال  سلطويًا،  تنظيمًا  ليسوا  أهنــم 
احلشود  على  اآلخــريــن  ينافسون 
ألجـــل احلــشــد يـــوم االنــتــخــابــات. 
البنى  بتطوير  يهتمون  كان  لكنهم 
واألمين  العسكري  للجسم  التحتية 
ــان الــدكــتــور رمــضــان  لــلــحــركــة. وكـ
طــارق  أبــو  ورفــيــقــه  بشريكه  يثق 
زياد  للحركة  احلايل  العام  )األمــني 
قــالــوا إن خنالة  كــثــريون  خنــالــة(. 
رمضان  الــدكــتــور  عقل  يفهم  ــان  ك
عمالنية  أفكار  اىل  ترمجته  وجييد 
يلجأ  كــان  ــه  إن حتى  االرض.  على 
مواقف  إلطــالق  كثرية،  مــرات  اليه 
مباشرًا  موقفًا  اآلخــريــن  إفــهــام  أو 
الدبلوماسية.  اللغة  ختسر  حيث 
احملــاوريــن  غالبية  يعرفه  مــا  وهــو 
وأجهزة  وقوى  حكومات  من  للجهاد، 
ودولــيــة. وإقليمية  عربية  أمنية 

رمضان  الدكتور  أصيب  عندما 
حمــاوالت  جــرت  القلبية،  بــاألزمــة 
بــريوت  يف  ــاذه  ــق إلن كــثــرية  طبية 
خبرباء  االستعانة  ومتــت  ــران.  وإيـ
ما  يف  دقيق  حتقيق  وجرى  آخرين، 
تسميم  لعملية  تعرض  قد  كان  إذا 
ــا حسم  ــه ــوم ــدو. وي ــعـ مـــن قــبــل الـ
اخلرباء واألطباء بأن البحث العلمي 
وأن  اخلــالصــة،  ــذه  ه اىل  يصل  مل 
التفاعل،  على  قدرته  فقد  الرجل 
طالت  غيبوبة  يف  بعدها  ليدخل 
يومني. قبل  وفــاتــه  أعلنت  حتى 

رمضان عبد اهلل من عينة القادة 
هو  الواقعيني.  واملناضلني  املفكرين 
من قلة جنحت يف املزج بني الدورين، 
حرب  يف  ــه  وإرثـ أثـــره  لــه  وسيكون 
ستقود حتمًا اىل استعادة فلسطني!

يف الثامن من حزيران 2020 رحل الأمني العام ال�صابق حلركة 
اجلهاد الإ�صالمي يف فل�صطني الدكتور رم�صان عبد اهلل �صلح �صهيدًا, 
حترير  اأجــل  من  ــدوؤوب  الـ والعمل  اجلهاد  من  طويلة  م�صرية  بعد 
حيث  امل�صلوبة,  الفل�صطينية  الوطنية  احلقوق  وا�صتعادة  فل�صطني 
املا�صي. القرن  يف  الت�صعينيات  منت�صف  منذ  اجلهاد  حركة  قــاد 

* * * * * 
ثراها  احت�صن  التي  دم�صق  مدينة  �صوارع  جاب  مهيب  موكب  يف 
الطاهر مقربتني لل�صهداء, و�صم اآلف الأج�صاد الطاهرة ممن ق�صوا 
ودفن  عبداهلل  رم�صان  ال�صهيد  ع  �ُصيِّ فل�صطني,  حترير  طريق  على 
رفيق  من  بالقرب  الريموك  خميم  يف  اجلديدة  ال�صهداء  مقربة  يف 
اجلهاد. حلركة  املوؤ�ص�س  العام  الأمني  ال�صقاقي  فتحي  ال�صهيد  دربه 

* * * * *
حيث  غزة,  قطاع  يف  ال�صجاعية  قرية  يف  يدفن  اأن  حلمه  كان 
م�صقط راأ�صه ومعقل مقاومته الأول الذي عا�س فيه مراحل حياته 
اأبناء وطنه ...... لعب معهم وحمل مالحمهم,  الأوىل وترعرع مع 
واأدرك معاناة �صعبه مبكرًا, غري اأن �صلطات الحتالل ال�صهيوين التي 
الوطن  اإىل  دخوله  دون  حالت  املقاوم,  و�صعبه  غزة  قطاع  حتا�صر 
واأو�صدت كل الأبواب اأمامه. مل يجد اإل دم�صق ...... قلب العروبة 
وملجاأ املقاومني ...... بوابة التاريخ للمجد ومنطلق الفاحتني, التي 
عا�س فيها �صنوات ن�صاله اخلم�س والع�صرين الأخرية, والتي فتحت 
اآلف  ا�صثقبلت  كما  بــريوت,  م�صايف  من  لت�صتقبله  الوا�صع  بابها  له 
الفل�صطينية. املقاومة  يف  كرث  قــادة  �صهداء  بينهم  ومن  ال�صهداء, 

* * * * *
اإمنا  عبداهلل,  رم�صان  ال�صهيد  الفل�صطيني  ال�صعب  يــودع  حني 
يودع قائدًا جماهدًا, مثقفًا ومفكرًا, التحق بقوافل ال�صهداء الذين 
قرابة  اأم�صى  لقد  فل�صطني.  فوق  حتلق  اأرواحهم  ولزالــت  �صبقوه 
وال�صيا�صي  والأكادميي  الع�صكري  واجلهاد  الن�صال  من  عامًا  خم�صني 
ال�صجعان  املقاومني  اآلف  نفو�س  يف  ووطنيًا  ن�صاليًا  اإرثًا  تاركًا   .....
...... املوؤمنني بعدالة ق�صيتهم, الذين يدافعون عن اأر�صهم و�صعبهم, 
الأمل واحلنني. متفائلة ميلوؤها  ...... وعيون  �صلبة لتلني  باإرادة 

رمضان عبد اهلل شلح
 قضى قائدًا وشهيدًا

 من أجل فلسطني

ابراهيم أبو ليل 

امللف - رمضان شلح يف ذمة اهلل شهيدًا
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رمضان  َنصف  أن  لنا  جيوز 
العام  ــني  األمـ شــلــح،  عــبــدهلل 
الـــراحـــل حلـــركـــة »اجلـــهـــاد 
ــي«، الــــذي غــيّــبــه  ــ ــالم ــ اإلس
السياسية  احلياة  عن  املــرض 
ــامـــني، بــأنــه  ــذ عـ ــن ــرًا م ــسـ قـ
»الرجل الذي ال يؤمن بنهاية 
مقابالته،  إحدى  التاريخ«. يف 
قال إن »املفاوضني متردوا على 
بنظرية  ومتسكوا  فوكوياما 
هناية التاريخ... )أما( املقاومة، 
املــتــجــدد  ــا  ــارخيــه ت فتصنع 
احلدود  عند  ينتهي  ال  الذي 
الدبابة  عندها  تقف  ــيت  ال
ــذا، قــدم  ــ ــة. هب ــي ــل ــي اإلســرائ
حياته  أمــضــى  الــيت  فكرته 
»اإلسرائيليون  هلــا:  مــنــّظــرًا 
قاتل شلح،  لن يعطونا شيئًا«. 
عمّا  دفاعًا  أمس،  رحل  الذي 
البندقية،  تنجزه  أن  ميكن 
واســتــدعــى يف ســبــيــل ذلــك 
التحرير«،  »منظمة  تــاريــخ 
ــر  ــاس ــو عـــمـــار )ي ــ ســـلـــوك أب
عيلبون  يف  وقتاله  عــرفــات( 
ثم  والكرامة،  شقيف  وقلعة 
ديفيد،  كامب  يف  مفاوضاته 
مترده  ثم  أوسلو،  يف  وتنازله 
الــثــانــيــة، ثم  يف االنــتــفــاضــة 
مقتله مسمومًا... »لن يعطوك 
شلح  مازن«، صرخ  أبو  يا  شيئًا 
»لو فحصنا جسمك،  مواجهًا، 
تشتكي  خــاليــاه  كــل  لوجدنا 
مما فعله بك اإلسرائيليون يف 
املفاوضات، أتريدنا أن نفاوض، 
الفائض  فتات  يقدمون  هــم 
األمين، وال شيء سوى ذلك«. 
ــن تــاريــخ تــلــك املــقــابــلــة،  ومـ
يتغري  مل  شيئًا  كــأن   ،2008
الفلسطينية. الــســاحــة  يف 

هو  شلح  اهلل  عبد  رمضان 
ــي الــشــجــاعــيــة شــرق  ابـــن ح
عام  فيه  ــد  ول غـــزة.  مدينة 
االبتدائي  تعليمه  وأمّت   1958
أن  قبل  هناك  الثانوي  حتى 
 )1978( القاهرة  إىل  يــغــادر 
جامعة  يف  دراســتــه  ليكمل 

يوسف فارس- غزةرمضان شلح :  الرجل الذي مل يؤمن بنهاية التـاريخ

أن  قبل  هناك،  »الــزقــازيــق«. 
البكالوريوس  شــهــادة  يــنــال 
إىل  تـــعـــرّف  االقـــتـــصـــاد،  يف 
الشقاقي،  فتحي  الشهيد 
مجــوع  ــني  ــ وب بــيــنــه  ودارت 
الطالب الفلسطينيني نقاشات 
حالة  أذكتها  عميقة  فكرية 
الفراغ اليت تسبب فيها أفول 
تلك  يف  الناصرية.  التجربة 
املرحلة من هناية السبعينيات، 
األوسط  الشرق  أمواج  ووسط 
توقيع  شهدت  اليت  اهلائجة 
أول اتفاقية »سالم« عربية مع 
إسرائيل، وتراجع الدور املؤثر 
لالحتاد السوفياتي يف العامل، 
اإلسالمية  الثورة  انتصار  ثم 
إيـــــران وصـــعـــود خــطــاب  يف 
إسالمي ثوري تقدمي جديد، 
اجتمعت أفكار الشقاقي وشلح 
لتشكيل  الطلبة  من  وخنبة 
جديد  فلسطيين  تنظيم 
احلــالــة  إىل  الـــزخـــم  يــعــيــد 
شلح  انضم  ــذاك،  آن الثورية. 
إىل جمموعة شبابية صغرية 
امسها  الشقاقي  يقودها  كان 
ومنها  اإلسالمية«،  »الطالئع 
انطلقت  قليلة،  سنوات  بعد 

من مزاولة العمل يف اجلامعة.
الرجل،  ــادر  غ  1986 عــام 
الذي سيغدو مطلوبًا للواليات 
املتحدة يف أكثر من قائمة، إىل 
لندن،  الربيطانية  العاصمة 
»اإلسالمية«  ابتعثته  بعدما 
يف  العليا  دراســتــه  ــال  ــم إلك
حصل  الـــيت  »ردم«  جــامــعــة 
الدكتوراه  درجــة  على  فيها 
مشواره  واصل  ثم   .1990 عام 
الـــواليـــات  يف  األكــــادميــــي 
و1995   1993 وبــني  املتحدة. 
الفكري  نشاطه  يف  انشغل 
ــز  ــرك ــي ضــمــن »م ــاس ــي ــس وال
دراسات اإلسالم والغرب«، إىل 
جانب عمله األكادميي أستاذًا 
يف  األوســط  الشرق  لدراسات 
تلك  فلوريدا.  جامعة جنوبي 
للعقلية  فهمه  أذكــت  املرحلة 
اليت يفكر فيها الغرب، فراكم 
»إدراكًا حتليليًا كبريًا« لرؤية 
وأيقن  الغرب.  بعني  فلسطني 
أن األخري ينظر إىل فلسطني 
بعني املشكلة اليهودية العاملية 
حساب  على  حلها  أتــى  الــيت 
حتى  الفلسطينية.  احلقوق 
جاء 1995. تزامن وصول شلح 
ولقاؤه من جديد  إىل دمشق، 
خماض  أكــرب  مع  بالشقاقي، 
ســيــاســي عــاشــتــه الــســاحــة 
أوسلو.  اتفاق  الفلسطينية: 
آنــــــذاك، حـــاولـــت »اجلــهــاد 
توقيعها  ــع  وضـ اإلســـالمـــي« 
بالعمليات  ــو«  ــلـ »أوسـ عــلــى 
االســتــشــهــاديــة املــتــصــاعــدة، 
وّقع  الــذي  الفريق  أن  معلنة 
من   %80 عــن  الــتــنــازل  عــلــى 
ميثل  ال  التارخيية  فلسطني 
وبينما  الفلسطيين.  الــكــل 
كان شلح ينتظر صدور أوراقه 
من  غزة  إىل  للعودة  الثبوتية 
»املوساد«  اغتال جهاز  دمشق، 
ــي الــشــقــاقــي يف  ــل ــي ــرائ اإلس
اخلامس والعشرين من تشرين 
السنة،  تلك  ــر  ــوب ــت األول/أك
عــامــًا. أمــيــنــًا  شلح  لينتخب 

يف  اإلسالمي  اجلهاد  »حركة 
عاد  ــك،  ذلـ بعد  فلسطني«. 
دائمًا  »حيسن  الــذي  الرجل 
الفلسطيين،  املشهد  قـــراءة 
العقل  إىل  النفاذ  ويستطيع 
القطاع،  إىل  اإلســرائــيــلــي«، 
لــيــمــارس نــشــاطــه اجلــهــادي 
عمله  جانب  إىل  والــدعــوي، 
لالقتصاد  أستاذًا  األكادميي 
بغزة.  اإلسالمية  اجلامعة  يف 
الذي  الثمانينيات،  مطلع  ويف 
الثوري  العمل  يف  فتورًا  شهد 
مع حمــاوالت ألدجلة جمتمع 
يف  الفلسطينية  املخيمات 
كـــانـــت فيه  ــذي  ــ الـ ــت  ــوقـ الـ
يف  صهره  إىل  تسعى  إسرائيل 
اإلسرائيلي،  الوجود  واقعية 
كان شلح ورفاقه يستغلون كل 
الفرص لتنظيم االحتجاجات 
من  بــعــض  يــقــول  الشعبية. 
عايشوه لـ»األخبار« إن صوته 
اجلهوري وهو يتقدم املسريات 
كان يشحن احملتجني، كما كان 
يف  الشعارات  يؤلف  من  أبــدع 
اللحظة سريعًا. كل ذلك دفع 
االحتالل  وضعه  بعدما  مثنه 
حتت اإلقامة اجلربية ومنعه 

امللف - رمضان شلح يف ذمة اهلل شهيدًا
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ــوات عــجــاف بعد  مــضــت ســن
فلسطني،  إىل  السلطة  عـــودة 
الثانية  االنتفاضة  اندلعت  حتى 
برز  وهنا  األقــصــى(،  )انتفاضة 
جنــم شــلــح الـــذي كـــان مــعــروفــًا 
السياسي  التوصيف  حيسن  بأنه 
التقدير الذي  االستشرايف، ذلك 
الوطين  الدور  يبدع يف »جتليس 
نضاليًا  هنجًا  بوصفها  للبندقية 
منجزًا يتجاوز حدود ما ميكن أن 
للفلسطينيني«  إسرائيل  تعطيه 
ــع مــكــتــســبــات يــصــفــهــا بــأهنــا  مـ
تعرية  مقابل  األمــين«  »الفائض 
تنتهجه  الــذي  التفاوضي  احلل 
الــســلــطــة. وقـــد قـــال يف إحــدى 
أن  املستحيل  »مــن  إن  املقابالت 
دولة  اإلسرائيلي  العقل  يعطي 
 ،67 حـــدود  يف  للفلسطينيني 
هو  إســرائــيــل  تــريــده  مــا  )ألن( 
يف  املثري  لعل  املصلحة«.  ــة  دول
يتحدث  الــيت  املصلحة«  »دولـــة 
عنها شلح أهنا تتطابق حرفيًا مع 
»صفقة  قدمته  الــذي  املضمون 
اليت  الدولة  شكل  بشأن  القرن« 
الفلسطينيون،  عليها  قد حيصل 
ــة يــقــول عــنــهــا شلح:  ــ فــهــي دول
ال  األوصــــال،  مقطعة  ــزأة،  ــ »جم
تواصل جغرافيًا بني مدهنا، دولة 
كانتونات تربط بينها أنفاق فوق 
األرض وجسور يف السماء، مهمتها 
الفلسطيين  ــصــراع  ال تنهي  أن 
اإلسرائيلي، وحتفظ أمن إسرائيل 
مقاومة...  مــشــروع  أي  وجتهض 
مــــوارد،  بـــال جــيــش وال  دولــــة 
أبواب  لتفتح  جسرًا  تكون  دولــة 
إسرائيل«،  أمــام  العربي  العامل 
مساها  لو  الدولة  »هذه  وخيتم: 
ــة،  إمــرباطــوري الفلسطينيون 
ــيــل ســعــيــدة«. فــســتــكــون إســرائ

عــمــل شــلــح عــلــى تــشــريــح 
يعترب  الــذي  اإلسرائيلي  العقل 
قوة:  من  مبا ميتلكه  »ربًا«  نفسه 
احلد  أصحاب  ترى  ال  »إسرائيل 
األدنى من املطالب الذين يسعون 
املــفــاوضــات،  عــرب  حتقيقها  إىل 
األقصى  احلد  أصحاب  ترى  وال 
من  بفلسطني  يطالبون  الــذيــن 
ال  إســرائــيــل  النهر؛  إىل  البحر 
ترى الطرفني، وال تريد أن تعطي 
أحدًا شيئًا، والعامل ال يريد حل 
يريد  لكن  الفلسطينية،  املسألة 
اليهودية اليت عانى  املسألة  حل 
على  حلها  يــريــدون  كــلــه؛  منها 

حساب القضية الفلسطينية«. لكن 
الدكتور  جتــاوز  االنتفاضة،  خالل 
السياسي  دوره  اهلل  عبد  رمــضــان 
إسرائيل  اهتمته  فقد  والــفــكــري، 
عمليات  عن  املباشرة  باملسؤولية 
االحتالل،  استهدفت  اليت  احلركة 
شلح  حيــاول  مل  الــيت  التهمة  تلك 
أكدها عندما  بل  نفسه،  نفيها عن 
عام  وأعلن  التلفزيون  على  خــرج 
العسكرية  الــذراع  مسؤولية   2002
عن  الــقــدس«،  ــا  »ســراي للحركة، 
عملية »زقاق املوت« اليت وقعت يف 
مدينة  يف  النصارى  وادي  منطقة 
عرب  شــلــح  كـــان  حينها،  اخلــلــيــل. 
العملية  »املنار« يتحدث عن  شاشة 
اليت ال تزال مستمرة، وتسببت يف 
العسكري اإلسرائيلي  القائد  مقتل 
 13 إىل  إضافة  اخلليل  مدينة  يف 
واشنطن  أعلنت  وسريعًا  جنديًا. 
»قائمة  على  ــه  إدراجـ  2003 عــام 
مالحقته  وواصــلــت  املــطــلــوبــني«، 
ــا مخسة  ــدرهـ قـ ــزة  ــائـ بـــرصـــد جـ
يقدم  ملن   2007 عام  دوالر  ماليني 
عليه. القبض  إىل  تؤدي  مسامهة 

إىل جانب ذلك كله، قدم الرجل 
التحقيقات  »مكتب  وضعه  ــذي  ال
قائمة  على   )FBI( الــفــيــدرايل« 
 ،2017 عــام  لديه  املطلوبني  ــرز  أب
األحــداث  فهم  يف  دقيقة  مقاربة 
العربية  الــبــلــدان  شــهــدهتــا  الـــيت 
اليت  ــثــورات«  »ال تلك   ،2011 منذ 
أحــداث  يسمى  »مــا  بقوله  وصفها 
فيها،  وجــد  وقــد  العربي«،  الربيع 
»فرصة  سوريا،  أحــداث  سيما  وال 
وحتقيق  الــبــالد  لتمزيق  غربية 
املصلحة العليا للغرب«. يقول شلح: 
استمرار  تريد  الداعمة  »الــقــوى 
هذه احلرب حتى متزق سوريا إىل 
أحضان  يف  مجيعها  ترمتي  كيانات 
الفهم  هــذا  الــصــهــيــونــي«.  الــعــدو 
العبور  استطاع  للحدث  الدقيق 
ــوقــوع يف حرب  بـــ»اجلــهــاد« مــن ال
الرجل  لينحاز  املكلفة،  االصطفاف 
املتزنة  رؤيته  ويقدم  فلسطني،  إىل 
لألحداث اليت تاه يف أتوهنا اجلميع. 
رحل شلح صامتًا بعدما هتف وصرخ 
وحتدث كثريًا يف أعوام عمره اليت 
جاوزت الستني بعامني، مريضًا على 
خيتم  أن  خيشى  كان  كما  فراشه، 
عن  غريبًا  الشهادة،  بغري  عمره 
احلي الذي بكاه اليوم، وعن األرض 
بأن  االحــتــالل  له  يسمح  مل  الــيت 
يزورها حتى وهو مسجى يف نعشه.

امللف - رمضان شلح يف ذمة اهلل شهيدًا
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القياديّ  أصبح   ،1995 عــام   
رمضان شلح رمحه اهلل أمينًا عامًا 
خلفًا  اإلسالمي«،  »اجلهاد  حلركة 
الــذي  الشقاقي  فتحي  للشهيد 
اغتيل يف مالطا يف أكتوبر/ تشرين 
العام. جاءت هذه  األول من نفس 
أكتاف  على  اجلديدة  املسؤولية 
شهدهتا  معقدةٍ  مرحلة  يف  شلح 
احلالة الوطنيّة الفلسطينيّة، من 
معاملها كارثة اتفاق أوسلو. وكذلك، 
تاريخ اجلهاد  يف مرحلة مهمة من 
قدم  ــذي  ال التنظيم  اإلســالمــي، 
لقواعد اإلسالميني إجابًة واضحًة 
الواقع  دورهــم يف  ومُــحــددةً حول 

الفلسطيين، ومواجهة االحتالل.
ــدراتٍ  ــ ــح، فــأظــهــر ق ــاء شــل جـ
على  ساعدته  واسعة  تنظيميًّة 
ــات  ختــطــي الــكــثــري مـــن اخلــالف
عموم  مــع  احلــــادّة  التنظيميّة 
مرحلَة  واليت طبعت  اإلسالميّيني 
قدّم  ذلك،  إىل  إضافًة  الشقاقي. 
وفــكــريّــًا،  سياسيًّا  تنظريًا  شّلح 
شخصيات  ــرز  ــ أب ــد  أحـ واعـــُتـــرب 
اإلسالميّ  للتيار  املُثقفة  النخبة 
واليت  الثمانينيات،  بداية  منذ 
ــريٌ مــنــهــا حنو  ــب ــزءٌ ك ــ تــوّجــه ج
ومثل  مثله  اإلســالمــيّ«،  »اجلهاد 
وعبد  العريان  وسامي  نافع  بشري 

العزيز عودة وفتحي الشقاقي. 
مركزيّة فلسطني

أخذ شلح دورًا مهمًّا إىل جانب 
املركزيّة  اإلضــافــة  يف  الشقاقي، 
السياسيّ  الــفــكــر  أضــافــهــا  الـــيت 
حلركة »اجلهاد«، وهي تعزيز مكانة 
اخلطاب  يف  الفلسطينيّة  القضية 
وخارجها،  فلسطني  يف  اإلسالميّ 
وحتــريــك الــقــواعــد اإلســالمــيّــة 
حنو تبين خيارات النضال املسّلح. 
ساهم يف هذا إسالميّون آخرون من 
خارج فلسطني، وآخرون من داخلها 
إال  ياسني.  أمحد  الشيخ  أبرزهم 
أوسع  حبضوٍر  متتع  الشقاقي  أنّ 
وصالت إعالميّة وسياسيّة أكثر مع 
شخصيات يف اجلماعة اإلسالميّة 
يف مصر، ويف إيران، ولبنان، وبذلك 
هذا  بــثّ  يف  أســاســيــًا  دورًا  لعب 

التوجه فكريًّا وسياسيًّا.
الفكريّة  املنطلقات  ــدّدت  شـ
حلــركــة »اجلـــهـــاد« عــلــى ضـــرورة 
يف  اإلسالميّ  اخلطاب  استحضار 
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إقصاء  وانتقدت  الوطنيّة،  احلالة 
مفرداهتا،  من  اإلسالميّة  املركبات 
وهو ما انتقده شلح كثريًا سواء يف 
شلح،  كان  حماضراته.  أو  مقاالته 
ضرورة  على  يؤكد  الشقاقي،  كما 
اخلــطــاب  يف  فلسطني  ــة  مــركــزيّ
حتى  االنتظار  )وعدم  اإلسالميّ  
تتوحد األمّة، وإمنا البدء بالنضال 
ــتـــالل(،  االحـ ــدّ  ضـ فلسطني  يف 
كذلك  الوطين  النضال  وانطالق 
ــة، وهــي  ــيّ ــن مــنــطــلــقــاتٍ إســالم م
الــروحــيّ  اإلرث  ذات  املنطلقات 
حتريك  على  والقادرة  التارخييّ، 
األمة جتاه فلسطني، فال ميكن أن 
يكون هناك كفاح فلسطيينّ بدون 

اإلسالم.
األفــكــار،  هــذه  بــثّ  سبيل  ويف 
جمموعًة  وشلح  الشقاقي  أســس 
عن  تعبّر  كانت  اليت  اجملــالت  من 
مثل  ــذاك،  آنـ اجلــهــاد  خنبة  رأي 
اإلسالميّ«، وجملة  »املختار  جملة 
وعلى  اإلســالمــيّــة«.  »الطليعة 
خلية  أول  تأسست  األخرية،  اسم 
واليت  اإلسالميّ  للجهاد  عسكريّة 
اغتالت املستوطن »أهرون أغلوس« 
عام 1983. بعدها، فرضت سلطات 
على  اجلربيّة  اإلقامة  االحتالل 
ثم  أشهر،  لستة  وشلح  الشقاقي 
وقــوف  تــأكــد  بعدما  اعتقلتهما 
وبالعودة  العملية.  خلف  احلركة 
شلح  كــتــب  فــقــد  اجملـــــالت،  إىل 

حسن كمال

باستمرار يف صحيفة »االستقالل« 
اسم  حتت  وذلك  للجهاد،  التابعة 
»حممد الفاتح«، كما كتب يف جملة 
»مركز  وجملة  والــعــرب«،  »إيـــران 

اإلسالم احلضاريّ«.
ــو مــعــارضــة بــاملــوقــف  ــلـ أوسـ

واالشتباك
كارثة  أوســلــو  اتفاقية  كانت 
الفلسطينيّة  الوطنيّة  احلــالــة 
اللحظة، وهو  املستمرة حتى هذه 
التيار  مقاتلو  الذي سيدفع  املسار 
اإلسالميّ مثنًا غاليًا ملعارضته. يف 
اجلديد  العام  األمــنيُ  لعب  ذلــك  
مــعــارضــة  يف  ــارزًا  ــ ــ ب دورًا  شــلــح 
االتفاقية، فقد ساعد يف تأسيس 
الرافضة  العشرة«  القوى  »حتالف 
لالتفاق، وعبّر عن موقفه اجلذريّ 

من االتفاق والسلطة. 
اجلناح  قام  ذلــك،  من  واألهــمّ 
ــم« خـــالل تلك  ــس الــعــســكــريّ »ق
من  جمــمــوعــةٍ  بتنفيذ  ــفــرتة  ال
قطاع  يف  االستشهاديّة  العمليات 
وأراضــي  الغربيّة  والــّضــفــة  غــزّة 
الـ48، مثل عملية »ديزنكوف« عام 
رامز  الشهيد  نّفذها  واليت   ،1996
عام  »نتساريم«  وعملية  عبيد، 
1997، وعملية يوسف الزغري عام 

 .1998
كثريًا،  التنظيم  ــك  ذل كّلف 
مع  العالقة  مستوى  على  خاصّة 
السّلطة الفلسطينيّة، واليت شنّت 

عناصره  ضـــدّ  اعــتــقــال  محـــالت 
وهي  ــاس«،  »محـ حركة  وعناصر 
عالقة طبعت مرحلة ما بعد أوسلو 
وصواًل إىل االنتفاضة الثانية. وقد 
كانت إحدى أبرز حاالت االشتباك 
وأجهزة  الــنّــاس  بني  اجلماهرييّ 
قواعد  احــتــجــاج  بعد  السّلطة 
ــاد اإلســالمــيّ«  ــه ــاس« و«اجل »محـ
عــزاءٍ  إقــامــة  السّلطة  منع  على 
ــد من  لــالســتــشــهــادي هــشــام مح

»اجلهاد« عام 1994.
يف الوقت ذاته، استطاع األمني 
الفرتة  تلك  خالل  اجلديد  العام 
تقليص حجم التباينات الداخليّة 
اخلالفات  وهــي  التنظيم،  داخــل 
تأسيسه،  بداية  منذ  بدأت  اليت 
الشقاقي،  اغتيال  قبل  وتــعــزّزت 
وخصوصًا عام 1991، وعام 1993. 
ــذه اخلــالفــات  وكــانــت مــعــظــم هـ
وأحيانًا  بالنفوذ،  أحيانًا  متعلقة 
التحرير.  منظمة  مــن  باملوقف 
التوافقيّة،  لشخصيته  نظرًا  لكن 
التوتر،  بؤر  تقليل  على  وقدرته 
اجلــهــاد مرحلة  جتـــاوزت حــركــة 
املتوقع  كان  تارخيها،  يف  مفصليّة 
رحيل  بعد  انقسامًا  تــزداد  أن  هلا 

مؤسسها األول.
كــان  ذلــــك،  إىل  بـــاإلضـــافـــة 
حلــضــوره الــشــخــصــيّ، وتــارخيــه 
أي خالف  منع  دور يف  التنظيميّ، 
قد ينتج عنه انقسامٌ داخليّ. فعلى 
احتفظ  السياسيّ،  الواقع  صعيد 
الشخصيات  مع  متوازنة  بعالقات 
حممد  مثل  اجلهاد،  يف  املركزيّة 
اهلندي يف غزة، وزياد النخالة يف 
هذه  منع  ساعده يف  وقد  اخلارج. 
رؤى هذه  تــوحــدُ  االنــشــقــاقــات،  
قضية  على  املركزيّة  الشخصيات 
»الكفاح املسلح«، وعدم االخنراط 

يف مشروع أوسلو والسلطة. 
دورٌ  شلح  لرمضان  كان  وكذلك 
يف  ــوّة  ــق ال تــوازنــات  صعيد  على 
بعد  للجهاد  العسكريّ  اجلــســم 
انتفاضة األقصى، إذ بقي اجلسم 
متاسكه،  على  حمافظًا  العسكريّ 
غزّة  قطاع  يف  النتقاله  باإلضافة 
من مرحلة »الالمركزيّة« يف العمل 
البنية  مرحلة  إىل  الــعــســكــريّ، 
العسكرية املتكاملة بعد عام 2010 
حــازمــًا  دورًا  شلح  لعب  تقريبًا. 
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العسكريّ،  النمط  هــذا  إهنــاء  يف 
مــرحــلــة  أن  إىل  اإلشـــــــارة  مـــع 
»الالمركزية« كانت يف السّابق حالّ 
اإلطار  حتت  القوة  مراكز  إلبقاء 
مقابل  اإلســالمــيّ  للجهاد  الــعــام 
الــقــوة-  مــراكــز  -أي  احتفاظها 
والتنظيمي،  املناطقيّ  بنفوذها 
كما أنّ الالمركزيّة كانت تتسق مع 
يسعى  طليعيًا  حزبًا  اجلهاد  كون 

لتحفيز االمّة على اجلهاد.
معامل من سريته القيادية

نأى  فقد  ســابــقــًا،  أشــرنــا  كما 
األمني العام اجلديد عن الكثري من 
التجاذبات الشخصيّة أواًل، وحاول 
االحتكاكات  تقليل  اإلمكان  قدر 
األخرى  الفصائل  مع  والتوترات 
ــاس«. يف  وخــصــوصــًا حــركــة »محــ
شلح  ــف  وص تصرحياته،  إحـــدى 
»محاس« بأّنها أهمّ إجناٍز لإلخوان 
ُترِجم  تأسيسها.  منذ  املسلمني 
لتحالفات  األحيان  بعض  يف  ذلك 
بني احلركتني يف انتخابات جمالس 
الطلبة يف اجلامعات الفلسطينيّة، 
كذلك  احلــالــة  هــذه  شــهــدت  وإن 
حافظ  كما  وتــوتــرات،  خــالفــاتٍ 
شلح على صلة وثيقة مع خمتلف 
مبا  الفلسطينيّة،  احلالة  مكونات 
يُناصِب  الــيت  »فتح«  حركة  فيها 
السياسيّ  مــشــروعَــهــا  التنظيمُ 
رسم  على  تشديده  مــع   الــعــداءَ، 
إطاٍر قيمٍيّ وأيديولوجي ملعارضته 
»فتح«  حركة  ولتوجهات  للسلطة 

السياسيّة.
فيه  ساهم  الذي  الثاني  األمر 
ــوّة، هــو تــوجــيــه حركة  ــق شــلــح ب
مركزيّة  حنو  اإلسالميّ«  »اجلهاد 
العمل املسّلح يف خطاهبا وسلوكها، 
بــأنّ  مــرة  مــن  أكثر  هــو  عبّر  كما 
»الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف 
اجلهاد  هو  االسرتاتيجيّ  احلركة 
هي  األخرى  الوسائل  وكّل  املسّلح، 
وسائل مساعدة ومساندة للجهاد«. 
قدٍر  أكرب  إىل  شلح  قّلص  وكذلك 
متعلقة  أخرى  نشاطات  من  مُمكٍن 
الطالبيّ،  وحتى  اخلرييّ  بالعمل 
املؤسس  خّط  مع  يتفق  وهو منٌط 
مع  أيضًا  ويتماشى  األول،  العام 
امكانيات اجلهاد وموارده احملدودة. 
لكن رغم حمدودية املوارد فإنّ 
تنظيٍم  إىل  تتحوّل  مل  »اجلهاد« 
خطابيّ، بل كانت ركنًا اسرتاتيجيًّا 
يف معادلة الكفاح املسّلح، فـ«اجلهاد 
يف  الثاني  الفصيل  هو  اإلسالميّ« 
معدل عمليات وقتل اإلسرائيليني 
والثالث  الثانية،  االنتفاضة  قبل 

بعد  وذلك  الثانيّة،  االنتفاضة  بعد 
كتائب القسام وشهداء األقصى.

على  احلفاظ  هو  الثالث  األمــر 
حلركة  االســرتاتــيــجــيّــة  الــقــواعــد 
ــيت مت  ــ ــيّ«، وال ــ ــالم ــ ــاد اإلس ــهـ »اجلـ
اجلهاد  وثيقة  يف  عليها  ــاق  ــف االت
الشقاقي،  فتحي  منذ  الــداخــلــيّــة 
املسلح، وتصفية  بالكفاح  يتعلق  فيما 
الــدخــول يف منظمة  ــدم  الــعــدو، وع
السلطة.  أجسام  من  أي  أو  التحرير 
قد  املسّلح  الكفاح  موضوع  كــان  وإن 
حمطات  يف  جوانبه  بعض  يف  ــع  وق
التنظيم  قدرة  عدم  أمهّها  انتكاسة، 
بعد  الغربيّة  الضفة  يف  التعايف  على 
االنتفاضة الثانية، سوا كان تنظيميًّا 
أو عسكريًّا، فلم تتعد  أو مجاهرييًّا، 
وحتى   ،2008 منذ  التنظيم  عمليات 
اآلن يف الضفة أصابع اليد الواحدة. 
كما عانى اجلسم العسكريّ يف قطاع 
غزّة من اختالالت وإشكاالت عديدة، 
العسكريّ  أدائـــه  يف  يظهر  مــا  وهــو 

خالل حرب 2014. 
على  شلح  عمل  الــرابــع،  ــر  األمـ
التورط  اإلسالميّ«  »اجلهاد  جتنيب 
عدم  وحــاول  إقليمية،  خالفات  يف 
العربيّة  احلالة  من  مواقف  تصدير 
حتى  حبلفائه.  ومتسك  حوله،  من 
يف سوريا اليت شّكلت مأوى للتنظيم، 
كانت سياسة التنظيم مَُتِزنًة إىل حدٍّ 
بعيد، وبقي حمافظًا على صلة جيّدة 
مع  الــتــارخيــيّ  حتالفه  مكونات  مــع 
وإيران.  اهلل،  حزب  السوريّ،  النظام 
ورغم املآخذ اليت اعتربت ضدّ هذه 
الربيع  ذروة  يف  وخصوصًا  السياسة، 
موقف  تفهم  ميكن  أنه  إال  العربيّ، 
بعني  أخذنا  لو  كبريٍ  بشكٍل  اجلهاد 
االعتبار عدم وجود أي عمق شعيبّ 
أو سياسيّ له خبالف حركة »محاس«.

عشرين  ــدار  م وعلى  باختصار، 
ــضــان شلح  عــامّــًا تــقــريــبــًا، قـــاد رم
فارضًا  اإلســالمــيّ«  »اجلهاد  تنظيم 
الفلسطينية  الساحة  يف  حــضــورَه 
على  وحمافظًا  وسياسيًّا،  عسكريًّا 
السياسيّ  الــنــظــريّ  الشقاقي  إرث 
يتعلق  فيما  وخصوصًا  والعسكريّ، 
اخلــطــاب  يف  فلسطني  ــة  بـــ«مــركــزيّ
ومطوّرًا عليه يف جوانب  اإلسالميّ«، 
طفرة  حتقيق   عــدم  ورغــم  كثرية. 
للتنظيم،  الشعبيّة  القوة  يف  فارقة 
أو يف البنية العسكريّة له يف الّضفة 
أقّل  وبشكٍل  الثانيّة،  االنتفاضة  بعد 
يف غزّة، إال أنّ إرثه العامّ ما زال يطبع 
بعد  حتى  اإلسالميّ  اجلهاد  حركة 
ختليه عن األمانة العامة عام 2017 

بسبب مرضه الشديد.

امللف - رمضان شلح يف ذمة اهلل شهيدًا
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أجــل، هــا هــو قطار أوســلــو قــد أوصــل 
قضيتنا إىل مصيدة صفقة القرن. فجوهر 
نتاج  هــو  احلالية  الفلسطينية  ــة  األزمـ
اتفاقية  عن   جنمت  اليت  التنازالت  تلك 
أوسلو اليت كتبت بالزئبق بدال من احلرب، 
هذه  هلم  تشكل  أن  أرادوا  فاإلسرائيليون 
كامل  على  دولتهم  ترسيخ  حلم  االتفاقية 
األرض الفلسطينية مبوافقة الفلسطينيني 
باحلصان  العربية  املنطقة  اخـــرتاق  مــع 
القيادة  أرادت  وباملقابل  الفلسطيين، 
األرض  إىل  عملها  تنقل  أن  الفلسطينية 
االتفاقية  خالل  من  وحتفر  الفلسطينية 
لقيام »الدولة الفلسطينية«، فال إسرائيل 
وال الفلسطينيون كانوا يرون فيها اخلالص 
السنوات  مــدى  وعلى  مؤقتة.  وسيلة  بل 
السالم  حمادثات  قدمت  املاضية،   25 الـــ 
اإلسرائيلي  التدرجيي  لالستيالء  غطاء 
»دولة  يكون  أن  املفرتض  من  كان  ما  على 
حد  وعــلــى  مستقبلية.  الفلسطينية« 
ترزي،  مايكل  الفلسطيين  احملامي  تعبري 
والفلسطينيون  اإلسرائيليون  كان  »بينما 
أكلت  البيتزا،  تقسيم  كيفية  يناقشون 
فقد  أوسلو  أما سلطة  إسرائيل كل شيء.« 
السيد  من  خلذالهنا  احلائط  إىل  وصلت 
العصر  صفقة  مشروع  صاحب  األمريكي 
اليت  الصفقة   هذه  على  موافقتها  ولعدم 
دشنها ترامب باالعرتاف بالقدس عاصمة 

للكيان الصهيوني.
باشر  بامتياز  الصهيوني  هــذا  ترامب 
ــاع  اإلمج الءات  ــق  وف مــشــروعــه  بتنفيذ 
ــين  ــدي ــني ال ــم ــي ــق ال ــ اإلســـرائـــيـــلـــي وأفـ
القدس  مــن  انــســحــاب  ال  االســتــيــطــانــي، 
وال   ،67 ــدود  ــ حل ــودة  ــ ع وال  الــشــرقــيــة 
لالجئني  ــودة  عــ وال  فلسطينية  ــة  ــ دول
كافة  الفلسطينيني. ومل يرتدد  مبمارسة 
الضغوط  االقتصادية  والسياسية بأساليب 
يف  مبا  والبلطجة،  العنجهية  من  ختلو  ال 
املساعدات  وقطع  والعقوبات  احلصار  ذلك 
عن األونروا اليت تقدم اخلدمات التعليمية 
الجئ  ماليني  مخسة  من  ألكثر  والصحية 
هبدف  والشتات،  وعزة  الغربية  الضفة  يف 
الفلسطينيني  عــلــى  االســتــســالم  فـــرض 
اإلجرامي.  التصفوي  مبشروعه   والقبول 
فقد بات واضحًا أن صفقة القرن تستهدف 
وإهنــاء  الفلسطينية،  القضية  تصفية 
الصراع العربي اإلسرائيلي،  ال بل  أكثر من 
كشعب  الفلسطينيني  شطب  حماولة  ذلك 
املؤامرة  هذه  والتاريخ.  العامل  ذاكــرة  من 

بعد القدس استهداف الضفة

مفرتق   أمــام  الــيــوم  الفلسطينيني  تضع 
خطرية،  وجودية  أزمــة   أمــام  بل  تارخيي 
األمريكية  اإلسرتاتيجية  تــقــوم   حيث 
يف  القرن«  »صفقة  بتطبيق  والصهيونية 
نسف  قاعدة  على  الفلسطيين  مسارها 
قرارات الشرعية الدولية كأساس للتسوية 
على  هو  كما  بالواقع  والقبول  السياسية، 
األرض، كحقائق ينبغي التسليم هبا إلطالق 
بني  إجنــازهــا  بــل  ال  السياسية،  العملية 
الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي. ويوضح 
خرباء يف صراعات املنطقة ان اخلطورة يف 
وليست  للتنفيذ  معدة  أهنا  ترامب  صفقة 
للتفاوض ويتم اإلفراج عن عناصرها وعن 
املرحلة  مراحل.  او  دفعات  على  تنفيذها 
لدولة  عاصمة  بالقدس  االعرتاف  االوىل 
املتحدة  الواليات  سفارة  ونقل  إسرائيل، 
ضم  والثانية  بالفعل.  ذلك  وحصل  اليها،  
ثلث الضفة الغربية إىل الكيان اإلسرائيلي. 
»رؤية ترامب«  وجتلى هذا يف اإلعالن عن 
يف  الضم  موضوع  نقل  يف   ،2020/1/28 يف 
اهلامش  من  االسرائيلية  السياسة  احلياة 
القائمة  السياسة  تلك  وشهدت  املنت،  إىل 
على االستعمار االستيطاني، أي االستيالء 
على األرض كأولوية مطلقة، نقلة، اتسمت 

مبزيد من السُعار يف نزعتها التوسعية.
عند  األمريكية  اإلدارة  تتوقف  ومل 
حدود مباركتها للضم، الذي وسَّعت دائرته 
احملتل  الــســوري  اجلــوالن  أراضــي  ليشمل 
يف  شريكًا  كوهنا  إىل  انتقلت  بل   ،67 عــام 
رسم اخلرائط من خالل اللجنة املشرتكة 
عُهد  الـــيت  اإلســرائــيــلــيــة   – األمــريكــيــة 
رسم خطوط  من 2020/2/15،  بدءًا  إليها، 
بني  والــفــواصــل  الضفة،  أحنــاء  يف  الضم 

عارف اآلغا*

»الكيان  وبــني  الــكــربى،  إسرائيل  مناطق 
الفلسطيين« احملتجز خلف قضباهنا. وردًا 
على  أمجعت  اليت  الدولية  املواقف  على 
مــرورًا  الصني،  إىل  روسيا  من  الضم  رفض 
دوليًا،  األوسع  والطيف  األوروبي  باالحتاد 
املتحدة  الــواليــات  خارجية  ــر  وزي حتــدى 
من  »أن  بــاإلدعــاء:  ــدويل   ال اجملتمع  إرادة 
على  سيادهتا  فرض  تقرر  أن  إسرائيل  حق 

املستوطنات«.
 وهكذا تكون القضية قد دخلت مرحلة 
الضم، ليس يف حدود اإلعالنات السياسية 
ألركان اإلدارة األمريكية ولبنيامني نتنياهو 
هو خطة  الضم  مشروع  أصبح  بل  فحسب، 
بني  اجلديدة،  اإلسرائيلية  احلكومة  عمل 
الثنائي نتنياهو – غانتس، مت التأكيد عليه 
وعلى   ،2020/5/17 يف  هلا  اجتماع  أول  يف 
أساسه نالت ثقة الكنيست بـ 73 صوتًا، وقد 
أعلن نتنياهو أن األول من شهر متوز)يوليو( 
2020، موعدًا للبدء يف تنفيذ املشروع، دون 
إدارية  إجــراءات  سلسلة  أن  ذلك  يعين  أن 
وبــدأت  املوعد،  هــذا  تسبق  مل  وميدانية 
ربط  املــثــال،  سبيل  على  ومنها  لــه،  متهد 
املستوطنات يف الضفة الفلسطينية ببعض 
كشكل  مباشرة،  االحتالل  حكومة  وزارات 
من أشكال بسط السيادة اإلسرائيلية على 
املدنية  اإلدارة  شرعت  كما  املستوطنات؛ 
لالحتالل يف فتح خطوط العالقة اليومية 
رسم  كاستيفاء  الضفة،  بلديات  بعض  مع 
عرب  وليس  منها،  مباشرة  واملــاء  الكهرباء 
السلطة.  املدنية يف حكومة  اإلدارة  منسق 
أيــضــًا، حتريم رفع  الـــدالالت،  ومــن هــذه 
ــوار،  األغـ مناطق  يف  الفلسطيين  العلم 
واملنازل  والشروع يف هدم عدد من األبنية 
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وليس  أرضــه،  على  الشعب  سيادة  يُفعل 
هذا  ألن  الــشــعــب،  على  السلطة  ســيــادة 
املفهوم هو الفريوس الذي زرعته إسرائيل 
الوطنية،  بوحدتنا  وأودى  أوسلو  اتفاق  يف 
وأدى يف هناية املطاف ملرض امسه االنقسام 
الفلسطيين. ان »صفقة القرن« مل تتوقف، 
أمريكية  خطوات  نشهد  أننا  الواضح  ومن 
حدثت  الــيت  لتلك  مشاهبة؛  وإسرائيلية 
ما  يف  مستقبال  وكذلك  القدس،  قضية  يف 
تبقى مما يدعى قضايا احلل النهائي، ومن 
إغراءات  اخلطوات  تلك  تتخلل  أن  املرجح 
»العصا  اقتصادي ضمن سياسة  ذات طابع 
من  البد  القدس  صفعة  فبعد  واجلـــزرة«، 
الصفعة  تنسيهم  للفلسطينيني  ما  جــزرة 
للصفعة  وُتهيئهم  غضبهم،  مــن  ــهــدئ  وُت

القادمة..! 
إن خيار العملية السلمية قد مات، ومل 
إلعادته  منطق  أو  مــربر  أي  ميتلك  يعد 
بكل  املــقــاومــة  عــن  بديل  ال  احلــيــاة.  اىل 
أمريكيا  ومقارعة  واملتاحة  املمكنة  إشكاهلا 
وتوجيه  املنطقة  يف  وعمالئهم  وإسرائيل 
سياسة  أن  وهي  احلقيقة،  صوب  األنظار 
إسرائيل  وممــارســات  الــعــدائــيــة  أمــريكــا 
اإلجرامية والتهويدية، هو اهلدف الوحيد 
الواجب مواجهته وهزميته، وقلب الطاولة 
العربان  فيهم  مبــن  اجلميع  رؤوس  على 
اخلونة  املطبعون واملتعاونون واملتآمرون مع 

األمريكان والصهاينة.

الكتاب  احتــاد  – عضو  وروائــي  *كاتب 
العرب.

الوجود  تقليص  سياق  يف  سكاهنا  وهتجري 
الفلسطيين يف املناطق املرشحة للضم. 

فــهــي تصفية  الــثــالــثــة،  املــرحــلــة  امـــا 
بكافة  الفلسطينية  الوطنية  القضية 
إطــار  يف  الــتــحــرريــة،  الوطنية  جوانبها 
من  يــنــاضــل  لشعب  املــصــري  تــقــريــر  حــق 
ويف  والتارخيية  الوطتية  حقوقه  أجــل 
البند اال خطر  العودة وهو  مقدمتها، حق 
يف مشروع ترامب متهيدا لتصفية القضية 
للكلمة،  الــوجــودي  باملعنى  الفلسطينية 
األمريكي  القرار  فإن  بامتياز،  كذلك  وهو 
»األونــروا«، هو مقدمة  وكالة  بشأن متويل 
عــودة  ــواًل إىل شطب حــق  وصـ إلقــفــاهلــا، 
الالجئني إىل ديارهم اليت شُردوا منها، وفق 

القرار الدويل 194.
 لكن هذا احلق ال ميكن نزعه بالقوة وال 
باالبتزاز والتهديد والتجويع، وال من خالل 
احليل واخلزعبالت وال ميكن حتى التفاوض 
بشأنه. العن طريق بنيامني نتنياهو وال من 
قبل حممود عباس وبالتأكيد ليس من قبل 
املتحدة  الواليات  مثل  ثالث،  طرف  دولــة 
السياق  هذا  ويف  ترامب.  دونالد  ورئيسها 
الذين اعتربوا وكالة  يؤكد بعض احملللني، 
الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غــوث 
سياسي،  بعد  من  حتمله  مبا  ــروا(  ــ )األون
فلسطينيا  ذخــرا  فقط،  إنسانيا  وليس 
تسعى اإلدارة األمريكية مدفوعة حبكومة 
اغتيال حق  بغرض  تدمريه  إىل  االحتالل 
العودة، وإغالق ملف الالجئني الذي يشكل 
مل  إن  الفلسطينية  القضية  ركائز  أحــد 
يكن ركيزهتا األهم، وذلك يف إطار خمطط 
ــاري  اجل الفلسطينية  القضية  تصفية 
خيف  ومل  الــقــرن«.  »صفقة  مسمى  حتت 
املسؤولون األمريكيون حقيقة أهنم يريدون 
فرض نفوذهم وإرادهتم على الفلسطينيني 
أن  بعد  خلطتهم  اخلضوع  على  إلجبارهم 
قلب ترامب الطاولة على ما يسمى  »عملية 

السالم » البائسة .  
يف ظل هذا الواقع، ليس من خيار أمام 
أنفسهم،  على  االعتماد  إال  الفلسطينيني 
األمريكية،  التصفية  مسرية  معبد  وهدم 
والذي شيدته إسرائيل والواليات املتحدة، 
وأصبح فيه الفلسطينيون يف هناية املطاف 
بالط ألرضيته، وهذا يتطلب إهناء الوضع 
لنقطة  الصراع  وإعــادة  القائم،  السياسي 
الصفر، كصراع وجود، فليس مهم أن خنسر 
أي شيء بعد القدس، والضفة  وحق العودة 
الفلسطيين  البيت  ترتيب  إعادة  وعلينا   ،
مضموهنا  يكون  سبق،  ملا  مغايرة  بطريقة 
أرضــه  على  الفلسطيين  الشعب  تثبيت 
اختاذ  يف  مباشر  وبشكل  عمليا  وإشــراكــه 
نظام سياسي  وذلك عرب  السياسي؛  القرار 
وليس  أرضــه،  على  الشعب  سيادة  يُفعل 
هذا  ألن  الــشــعــب،  على  السلطة  ســيــادة 
املفهوم هو الفريوس الذي زرعته إسرائيل 
الوطنية،  بوحدتنا  وأودى  أوسلو  اتفاق  يف 
وأدى يف هناية املطاف اىل ما حنن عليه من 

بؤس بعد اكثر  ربع قرن من اتفاق  أوسلو 
املشؤوم.

يف  الفلسطينية  القيادة  أخفقت  وإذا 
التحول إىل دور جديد، ال يكمن يف مهزلة 
جديد  نوع  إىل  واالنتقال  الدولتني«  »حل 
من النضال فمن املرجح أن جتد نفسها يف 
الفلسطيين.  الشعب  مع  مباشرة  مواجهة 
تدرك  أن  الفلسطينية  القيادة  على  جيب 
أن التحديات املطروحة هي أكرب بكثري من 
السياسية  املصادقة  إىل  األنانية  حاجتها 
ملحة  حاجة  وهــنــاك  النقدي.  والــدعــم 
منظمة  مؤسسات  مجيع  تنشيط  إلعــادة 
تضع  أن  وينبغي  الفلسطينية.  التحرير 
للفلسطينيني  اجلــديــدة  االسرتاتيجية 
أوال، وأن تسخر طاقات الشعب الفلسطيين 
العام،  جيب  الشتات. هذا  الداخل ويف  يف 
مجيع  ملستقبل  حــامســا  عــامــا  يــكــون  أن  
تقف  فلسطني  أن  والواقع  الفلسطينيني. 
اآلن على مفرتق الطرق، وهي حباجة إىل 
أن ترقى إىل هذه التحديات من خالل العمل 
والتفكري  الوطنية  الوحدة  على  جبدية 
أن حيافظ  هنج ميكن  أفضل  بشأن  بوضوح 
على صمود الفلسطينيني على أرض الواقع 
أمثــان  دفــع  يف حــني  جيــرب احملتلني على 
غالية الحتالهلم. إن القيادة الفلسطينية 
اليت قللت من الكفاح الفلسطيين، وهدرت 
السراب  تــطــارد  وهــي  الثمينة  السنوات 
ملاذا  للمساءلة.  أن ختضع  أألمريكي، جيب 
حيافظون  الفلسطينيون  القادة  يــزال  ال 
حجم  إىل  بالنظر  مقاعدهم  على  بشدة 
وبقضيتهم.  هبــم  حلــقــت  الـــيت  األضــــرار 
لديها  الفلسطينية  الــقــيــادة  كــانــت  إذا 
الــذات فعليها  احلــد األدنــى من احــرتام 
الوقت  ولكل  للشعب  اعــتــذارا  تصدر  ان 
ــدم. وســـوف تصدر  ــ ــهــدور والــطــاقــة وال امل
صفوفها،  داخل  شامال  إصالحا  الفور  على 
وتفعيال جلميع مؤسسات منظمة التحرير 
معا  الفصائل  كل  جتمع  وأن  الفلسطينية؛ 
حتت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، 
يتعلق  فيما  جديدة  إسرتاتيجية  إلعالن 

باملستقبل القامت. 
إىل  والدعوة  الغاضبة  التصرحيات  إن 
اسرتاتيجية  دون  الفلسطينية  التعبئة 
أي  املــطــاف  هنــايــة  يف  تثبت  لــن  مشرتكة 
الفلسطيين  للشعب  فعلية  مــســاعــدة 
ولتطلعاته الوطنية. يف احلقيقة، ال حيتاج 
أو  فتح  إىل  الــعــادي  الفلسطيين  الشعب 
اسبوعي  »يوم غضب«  إىل  للدعوة  محاس 
قضيتهم  القضية  جــديــدة.  انتفاضة  أو 
كفاحهم  كــان   لقد  معركتهم.  واملــعــركــة 
السنوات  مــدى  على  مــوصــوال  وقــتــاهلــم 
اخلمسني املاضية. لقد حان الوقت لبداية 
الفلسطيين  البيت  ترتيب  تعيد  جديدة. 
مضموهنا  يكون  سبق،  ملا  مغايرة  بطريقة 
أرضــه  على  الفلسطيين  الشعب  تثبيت 
اختاذ  يف  مباشر  وبشكل  عمليا  وإشــراكــه 
نظام سياسي  وذلك عرب  السياسي؛  القرار 
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أجــــزاء  ــي  ــاقـ بـ احـــتـــال  مت 
وهبـــذا  م،   1967 عـــام  فــلــســطــن 
الرئيسي  بــوجــهــه  الــضــم  جـــرى 
عملية  ــر  ــوات ــت م بــشــكــل  ــرت  ــ وج
أراض  ــى  عــل ــيــا  داخــل ــاء  ــي ــت االس
وبناء  عليها  مستوطنات  وبــنــاء 
يف  املشاريع  وخمتلف  معسكرات 
زالــت  وال  بــدأت  متصلة،  عملية 
يف  وهي  هذا.  يومنا  حتى  قائمة 
حيث  كلها،  فلسطن  هتويد  سياق 
عملية التهويد جارية يف األراضي 
اليت مت السيطرة عليها قبل ومنذ 
الــيت متت  واألراضـــي  1948م،  عــام 
1967م. عام  منذ  عليها  السيطرة 
لننتبه :

من  االنــتــشــار  ــادة  إعـ تكن  مل 
أخاق  كرم  عن  تعبريًا  غزة  قطاع 
ــارون بـــل هـــي الــســيــاســة  ــ مـــن شـ
اآلنية  وترتيباهتا  الصهيونية 
وبعيدة املدى ويف سياق مشروعهم 
للتعامل مع القضية الفلسطينية. 
استجابة  اوسلو  برنامج  يكن  ومل 
عام  انتفاضة  ملفاعيل  مضطرة 
1987م  وتنازالت مؤملة كما امساها 
الساسة الصهاينة، بل هي يف صلب 
ذات  ومن  فلسطن  هتويد  برنامج 
الذي  الصهيوني  الربنامج  سياق 
فلسطن. هتويد  يستهدف  زال  ال 

وأسوأ  الكذب  اخلصال  أسوأ  إن 
ــذات  ال ــكــذب على  ال ــكــذب هــو  ال
املتعمد  الــكــذب  ــدهــا  ــع وب أواًل 
ــوب من  ــع ــش ــى ال واملــكــشــوف عــل
بالذات. »املؤمتنون«  قادهتا  قبل 

ــروف  ــن عـــايـــش أطــــــوار ظـ مـ
يتذكر  أن  بد  ال  الغربية،  الضفة 
خارجية  وزيـــر  ديـــان  تــصــرحيــات 
إسرائيل عام 1976م ويف سياق هبة 
واسعة  فلسطينية  مجــاهــرييــة 
»علينا  معناه:  مبــا  ــال  ق عندما 
التجمعات  من  اجليش  خنــرج  أن 
ونرتكهم  الفلسطينية  السكانية 
ــاءون«. وكــذلــك  ــشـ ــا يـ يــفــعــلــون م
وبرنامج  سياسة  يتذكر  أن  عليه 
ويتذكر  واهــدافــه،  القرى  ــط  رواب
التعامل  حماوالت  يف  كله  السياق 
أراصي  الفلسطيين يف  الشعب  مع 
احــتــاهلــا  جـــرى  الـــيت  فلسطن 
بعينيه  يرى  حينها  1967م.  عام 
برنامج  صــار  كيف  بعقله  ويفهم 
تطبيقاته  ويرى  الصهيوني  أوسلو 
بــرنــامــج  ان  ويــفــهــم  بــشــمــولــيــة، 
صهيوني  برنامج  هو  كله  اوسلو 
الصهيونية،  السياسة  وضعته 
الغربية  بالسياسة  مرتبطة  وهي 
مواقف  معها  وتتواطأ  وتتساوق 
وكما  الرجعية.  العربية  الــدول 
قـــال وزيـــر خــارجــيــة أمــريــكــا يف 
األمن  جعل  استهدف  »أنه  حينه 
اإلسرائيلي مهًّا للفلسطينين« أي 

كيف نفهم مهروجة الضم؟

»التنسيق  وترمجته  أمين  جوهره 
ــين« ورفـــع كــلــفــة االحــتــال  ــ األم
ــة احملــتــلــة  ــط ــل ــس عـــن كـــاهـــل ال
واملــاحنــن.  ــعــرب  ال على  وجعلها 
ــكــن أوســـلـــو بــرنــاجمــا  ــم ي ــل ف
وصفته  أن  وبــعــد  حــتــى  وطــنــيــا 
فتح،  »مشروع  أنه  على  القيادات 
زورا  التحرير«  منظمة  ومــشــروع 
كاذبًا  وتسويغًا  وتسويقًا  وهبتانا، 
الفلسطيين.  للشعب  ومــضــلــاً 
وبكل  نظري  تأكيد  وبكل  هو  بل 
سياق  يف  هــو  الوقائع  أكــدتــه  مــا 
وتفسيخ  فلسطن  هتويد  عملية 
ومقاومته  الفلسطيين  الشعب 
فصل  عملية  سياق  ويف  الوطنية 
عن  وقضيته  الفلسطيين  الشعب 
العربي.  والعمق  العربية  ــة  األم
دورًا  الفلسطينية  القيادة   وأخذ 
أمنيًا دفاعًا عن األمن اإلسرائيلي.
بعد ذلك:

ــدور عن  ــ ــا يـ ــفــهــم مـ ــف ن ــي ك
عام  احملتلة  األراضــي  ضم  برنامج 
وما  ــار  ــب األخ ميــأ  الـــذي  1967م، 
قبل  من  تاسن  من  عليه  جيــري 
مجيع  والعربية؟  األجنبية  الدول 
برنامج  مع  متفقة  ــراف  األط هذه 
على  خــاف  وال  فلسطن  هتويد 
مؤيدون  ومجيعهم  ــر.  األم جوهر 
ــذي يــنــص على  لــوعــد بــلــفــور الـ
لليهود،  ــا  وطــن فلسطن  جــعــل 
عملية  مــع  تــســاوقــوا  ومجيعهم 
كلفتها. ــوا  ــولـ ومـ ــان  ــط ــي ــت االس

متساوقون  مجيعهم  وبالتايل 
فعلياً.  اجلارية  الضم  عملية  مع 
فلسطن  يف  اليهودية  والسلطات 
منذ  الشرقية  القدس  ضمت  قد 
الدرب  هذا  على  وسارت  احتاهلا، 
شيئًا  تضف  مل  متكررة  بإعانات 
يذكر وكان إعان أمريكا وإسرائيل 
حاصل  حتصيل  اخلصوص  هبــذا 
ــســيــاســة الــصــهــيــونــيــة  ــا لــل ــض أي
يف  ولكن  أيضاً.  األمريكي  واملوقف 
اجلوهر هي حمطات يف سياق قائم، 
أهدافًا وسخة باحلصول  استهدف 

ــدول  ــ ــض ال ــع ــى مـــوافـــقـــات ب ــل ع
اآلخــر،  بعضها  وتــواطــؤ  العربية 
العام. السياق  وال شيء جديد يف 

القانوني  الضم  عملية  إذن، 
الضم  سياق  ذات  يف  عملية  هي 
من  وحمطة  1967م  عام  بدأ  الذي 
احملطات املتتابعة. وحينما جيدون 
ضم  ــان  إلع املناسب  السيناريو 
جديد مهما كان حجمه ومراحله، 
عليه  املتفق  السياق  ذات  يف  فهو 
يومنا  وحــتــى  بــلــفــور  وعـــد  مــنــذ 
املمارسات  هذه  تتعارض  وال  هذا. 
التقسيم  ــروع  مبــش مســي  ــا  م ــع  م
األرض  ومع تطبيقه على  النظري 
مشروع  سياسات  ومــع   ،1948 عــام 
ألــون ومــوقــف رفــض إقــامــة دولــة 
فلسطينية غربي هنر األردن ...اخل.

كلها  حاليًا  اجلارية  املساومات 
ألن  فحسب،  ــراج  اإلخـ تستهدف 
الضم قائم والضفة الغربية مغطاة 
وفق  واملستوطنن،  باالستيطان 
الصهيوني  املشروع  طاقات  أقصى 
ــطــاقــات الــيت  لــلــتــهــويــد. تــلــك ال
يرتبط  بتدرج  الربنامج  عن  تعرب 
وإمكانات  املباني  إجنــاز  بإمكانات 
القادمن  املستوطنن  اســتــرياد 
ــدد وكــيــفــيــة اســتــقــدامــهــم. ــ اجل

ــامــج  ــربن ال هـــذا  ــة  ــاوم ــق م إن 
هتويد  برنامج  مقاومة  ذاهتــا  هي 
تطبيقات  بــدايــة  منذ  فلسطن 
وهي  هـــذا،  يومنا  حتى  ــشــروع  امل
عربيًا  العدو  مع  والصراع  املقاومة 
وجــوده  مــع  ــراع  صـ وفلسطينياً. 
ــراع  ــص ــاس، مبــا يــشــمــل ال ــاألسـ بـ
التسوية  مــشــاريــع  ــاب  ــح أص ــع  م
ــروع  ــشـ ــن ومـ ــتـ ــدولـ ــروع الـ ــ ــش ــ »م
للمستوطنن«  ــواحــدة  ال الــدولــة 
التطبيع  أشكال  كل  مع  والــصــراع 
وعــربــاً،  فلسطينين  واملطبعن 
رمســـــيـــــن وغــــــــري رمســــيــــن.

الفلسطينين  أراضـــي  مــصــادرة 
ليست  غريهم،  دون  اليهود  لصاحل 
بــاألمــر اجلــديــد يف تــاريــخ الــصــراع 
فقد  ــي.  ــون ــي ــه ــص ال ــروع  ــ ــش ــ امل ــع  مـ
املاك  من  الدومنات  ماين  صودرت 
 1948 عام  حرب  بعد  الفلسطينين 
املستوطنات  مــئــات  بــنــاء  ــل  أج مــن 
احتال  ومنذ  اجلــديــدة.  اليهودية 
مل   1967 عام  الفلسطينية  األراضــي 
لضم  الصهاينة  حمـــاوالت  تتوقف 
الغربية عرب االستياء على  الضفة 
أراضيها وطرد أهلها من منازهلم، ومل 
ِ سلطات االحتال، مبا استولت  تكتف
والضفة  القدس  ضي  أرا  من  عليه 
بل  املاضية،  العقود  طوال  الغربية، 
االستيطان  لتوسيع  جاهدة  تسعى 
ضم  وبعد  أراضيها.  ومــصــادرة  فيها 
عام  من  حزيران  يف  القدس  شرقي 
االحــتــال  ســلــطــات  ــادرت  ــ ص  ،1967
أجل  من  الدومنات  من  اآلالف  مئات 
إنشاء أحياء جديدة لليهود حصرياً. 
ــدة  ــدي ــن اجل ــوان ــق ــدف مـــن ال ــ واهلـ
السياسة  هــذه  يف  ــمــرار  االســت هــو 
االستيطانية اليت هتدف إىل مصادرة 
ــاء املــســتــوطــنــات، من  ــن ــي وب ــ األراض
خال ضم أجزاء من الضفة الغربية 
سواء  وجتميعهم  السكان،  غري  من 
املضمومة  املناطق  داخــل  جيوب  يف 
مقطعة  بالسكان  آهلة  معازل  يف  أو 
األوصال، على طريق ضمها كلها فيما 
املناسب  الوقت  يأتي  حن  إىل  بعد، 
لطرد املزيد من الفلسطينين، وضم 
بقية فلسطن، أي أن الضفة الغربية 
سوف تكون عبارة عن جتمعات مغلقة 
حماطة باملستعمرات الصهيونية من 
مجيع اجلهات، ال يتم الدخول إليها 
سلطات  من  بأمر  إال  منها  ــروج  واخل
اجملموعات  هذه  وستصبح  االحتال، 
قاسية  حياتية  ظــروف  وطــأة  حتت 
إىل  وتــدفــعــهــا  ــى،  ــوض ــف ال حتكمها 
اهلجرة أو اإلبعاد إىل خارج فلسطن 
العنصري  التطهري  سياسة  ضمن 

وإلغاء الوجود الفلسطيين. 

معنى الضممحمود فنون- بيت لحم
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ضم الّضفة الغربية وغور األردن 
سحر عيسى الوهيبي*في استراتيجية االحتالل الصهيوني

نتنياهو  بــنــيــامــني  ــن  أعــل
الضفة  من  كبرية  أجــزاء  ضم 
الغربية إىل الكيان الصهيوني، 
ــقــوانــني والــســيــادة  وفـــرض ال
اإلسرائيلية عليها، وهو جوهر 
ــاق )نــتــنــيــاهــو-غــانــتــس(  ــف ات
اإلسرائيلية  احلكومة  لتأليف 

اجلديدة.
األصل  الضم  قــرار  يشكل   
االحــتــالل  أيــديــولــوجــيــة  يف 
الصهيوني منذ عام 1967، وهو 
سياساهتا  لكل  ــرك  احمل املــبــدأ 
الفلسطينيني  مــن  للتخّلص 
وسرقة أراضيهم عنوة، تطبيقًا 
جعلوا  اليت  املشهورة  ملقولتهم 
منها اسرتاتيجية قيام دولتهم 
»أرض بال شعب  املزعومة وهي 
هذا  وطبعًا  أرض«،  بال  لشعب 
وعقل  أمريكية  برعاية  يكون 
للدعم  فاضحة  ــة  ونــيّ ــر  مــدبّ
االحتالل  لتمدد  الالمتناهي 
وتــأمــيــنــه، وهـــذا ال يــتــم إال 
الفلسطينية  القضية  بتصفية 
التصور  ــرض  وف هنائي  بشكل 
القضايا  حلــل  ــي  ــل ــي اإلســرائ
وهي  »إسرائيل«  حبلق  العالقة 
والالجئني  والــقــدس  احلـــدود 

واملستوطنات.
 وهذا هو الوقت األنسب، بل 
لنتنياهو  األخــرية   والفرصة 
واحلساب،  العقاب  عن  إلبعاده 
التهم  مــن  صفحته  وتنظيف 
صورته  وتبييض  إليه  املوجّه 
وخاصة  وشــخــصــيــًا،  سياسيًا 
له  الداعمة  الــظــروف  ظل  يف 
سابقًا،  املــرســومــة  وخلططه 
مــســتــغــالً وجــــوده عــلــى رأس 
ــدة يف الــفــرتة  ــوح حــكــومــة ال
الضعف  األوىل، ومستندًا على 
واالنقسام الفلسطيين، واتساع 
الكيان  بني  التطبيع  مساحة 
الـــدول  وغــالــبــيــة  الصهيوني 
ــدوا صفقة  ــ أي الــعــربــيــة ممــن 
القرن، إضافة إىل وجود ترامب 
الــداعــم  ــض،  ــي األب البيت  يف 
ووالءه  ــه  حبــبّ يتميز  الـــذي 
ودعمه لنتنياهو بل يزيد عنه 
تطرفًا، والذي حيتاج إىل دعم 
للمسيحيني  العريضة  القاعدة 
اإلجنـــيـــلـــيـــني األمــريــكــيــني 
ما  يدعمون  الذين  املتعصبني، 
اإلسرائيلي(  )باليمني  يُعرف 

زادت  وقت  يف  دينية،  ألسباب 
تقدّم  حيث  ملؤيديه،  خسارته 
أعلن  ــذي  ال بايدن  جو  عليه 
جيعل  ممــا  للضم،  رفضه  عــن 
ليطبق  الزمن  يسابق  نتنياهو 
الغربية،  الضفة  يف  السيادة 

ولن جيعل فرصته هذه متر.
رئيس  غوريون  بن  استطاع 
أن  إســرائــيــلــيــة  حــكــومــة  أول 
يرسخ فكرة االحتالل والتوسع 
وأن يسقط كل فكرة تركز على 
أية  مــن  »إســرائــيــل«  انسحاب 
خارج   1948 عام  احتّلها  أرض 

الفلسطينية  التحرير  منظمة 
االتـــفـــاقـــيـــات  ــن  ــ م ــل  ــ ح يف 
احلكومتني  مــع  والــتــفــامهــات 
ومن  واإلسرائيلية،  األمريكية 
املرتتبة  ــات  ــزام ــت االل مجــيــع 
مفتوحًا  الــبــاب  تــاركــًا  عليها، 
هلذا  عديدة  تفسريات  ــام  أم
أول  هذه  تكون  وقد  اإلعــالن، 
ويف  والــتــدابــري.  التفسريات 
هلذا  رافــضــة  فرنسية  حــالــة 
اخلارجية  وزيـــر  قــام  الــضــم، 
الفرنسي جان إيف لودريان أنّ 
أوروبية  دول  مع  تعمل  فرنسا 
ملنع  عمل  خطة  على  أخـــرى 
الضم  تنفيذ  ــن  م ــيــل  إســرائ
حيث  ــغــربــيــة،  ال الــضــفــة  يف 
أصــدرت 25 دولــة من أصل 27 
خارجية  وزارة  من  بيانًا  دولــة 
ــاد يــطــالــب احلــكــومــة  ــ االحتـ
عن  بالتخّلي  اإلســرائــيــلــيــة  
الفلسطينية  ــي  ــ األراض ضــم 
احملتلة.  الغربية  الضفة  يف 
ــرات  ــذيـ ــاوف وحتـ ــ ــة خمـ ــ ومث
من  الصهيونية  ــاط  األوسـ يف 
املدى  بعيدة  الضم  تداعيات 
من  الصهيوني  الــكــيــان  على 
الناحية األمنية واالقتصادية 
واهلوية املستقبلية، وذلك برأي 
بأكثر  إسرائيليني  مستشارين 
وخصوصًا  ــاه  واجتـ جمــال  مــن 

األمن القومي اإلسرائيلي.
السلطة  تأثري  ضعف  ومع 
الفلسطينية على هذا احلال يف 
الوقت الراهن، وحالة االنقسام 
واســتــمــراره، رغــم وجــودنــا يف 
اجلــــزء األســـــوأ األهــــش من 
يزال  ال  الفلسطيين،  تارخينا 
وقلوب  قلوبنا  ينعش  األمــل 
عزميتهم  ويشحذ  مقاومينا، 
والشجاعة  بالصرب  وميــدّهــم 
ــة شــعــبــيــة ال  ــاوم ــق إلمتــــام م
لنا غــريهــا، إضــافــة إىل  حــّل 
والفلسطيين  العربي  الرفض 
انتفاضة  سيفجر  احلال،  هلذا 
ــدّى لــرتامــب  ــص ــت جـــديـــدة ت
والكيان الصهيوني وخمططاهتم 

املراوغة واملخادعة.

فلسطني  مــنــرب  *رئــيــســة 
الثقايف.

استيطانية بدعم من احلكومة 
اإلســرائــيــلــيــة، ومـــن ثــم يتم 
االعالن عن هذه األراضي بأهنا 
تنقلها  وبالتايل  دولة(  )أراضي 
احلكومة إىل شعبة االستيطان 
لتقوم  الصهيونية  الوكالة  يف 
بشكل  بتمليكها  ــرية  ــ األخـ
ــزداد  ت وهبـــذا  لليهود،  ــي  رمس
املضمومة  ــي  األراضــ مساحة 
الفلسطينيني  حتاصر  والــيت 
فيها، مما يضيق اخلناق عليهم 
يزيد  فيما  أوصــاهلــم،  ويقّطع 
باملستوطنني  احلكومة  اهتمام 

أقرته  الــذي  التقسيم  حــدود 
األمم املتحدة عام 1947 والذي 
من   %56 لليهود  زورًا  أعطى 
االنتدابية،  فلسطني  مساحة 
ومنذ ذلك الوقت تزداد مساحة 
االحتالل وتزداد املؤامرات على 
بالقوة  فلسطني  من  تبقى  ما 
واملصادرة  والطرد  العسكرية 
حتى  السكان  على  والتضييق 

التهجري الداخلي واخلارجي.
ضم  عملية  أول  كانت  لقد 
الغربية  الضفة  مــن  ألراض 
ــا أقـــرّ  ــي عــنــدم بــشــكــل رمســ
عــام  اإلســرائــيــلــي  الكنيست 
التمهيدية  بــالــقــراءة   2016
يتجسد  الــتــســويــة«  ــون  ــان »ق
استيطانية  مشاريع  بثالثة 
ملكيتها  تــعــود  أرٍض  ــى  عــل
قانونًا  وأصـــدر  فلسطني،  إىل 
ــادرة كـــل أرض  ــصـ يــقــضــي مبـ
خاصة  مبلكية  فلسطينية 
بؤر  املستوطنون  عليها  ــام  أق

حبجة أهنم رعايا هلا وحباجة 
الدولة،  من  املطلوبة  اخلدمات 
ــبــؤر  وبـــذلـــك تــصــبــح تــلــك ال
إزالتها،  ميكن  ال  مستوطنات 
الكيان«  »دولــة  عن  واملــعــروف 
لكل  واحرتامها  التزامها  بعدم 
كانت،  مهما  الدولية  القوانني 
أو مع  إن كانت مع هيئة األمم 
اليت  الفلسطينية  السلطة 
مقابل  بالعهود  نقضت  لطاملا 
ــن اإلســرائــيــلــي  ــ ــة األم محــاي
وحتقيق  أطماعها  يف  والتقدّم 
حلمها األول واألبدي ما يُسمى 

بـ )إسرائيل الكربى(.
مل تقبل أي دولة يف العامل 
بــقــرار الضم  أمــريــكــا  مــاعــدا 
تــعــرتف حبـــدوده.  وال حــتــى 
نتنياهو  بدأ  الذي  الوقت  ويف 
سيتم   اليت  اخلرائط  حتضري 
أعلن  األراضــي،  ضم  مبوجبها 
حممود  الفلسطيين  الرئيس 
أنّ  عباس بتاريخ 2020-05-19 
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الصهيوني، كان واضحًا جدًا مدى الرتكيز 
ــم وفــــرض الــقــانــون  ــض عــلــى خمــطــط ال
املستوطنات  على  اإلسرائيليني  والسيادة 
مع  الغربية  الضفة  مــن  واســعــة  وأجـــزاء 
فربنامج   ،2020 متوز  املقبل  الشهر  بداية 
املاضي،  أيّار  – غانتس يف  نتنياهو  حكومة 
املشروع  أنّ  شك  أدنــى  ودون  جليًّا   يوّضح 
يتمدّد  احملتلة  فلسطني  يف  الصهيوني 
يريد  استيطاني،  استعماري  كــمــشــروع 
يعري  وال  فلسطني،  كــل  على  االســتــيــالء 
يف  الفلسطيين   الشعب  حلق  اعتبار  أي 
وطنه. أرض  على  حبرية  مصريه  تقرير 

وهبذا فإنّ العالقة مع حكومة االحتالل 
الصهيوني باتت واضحة وجليّة، فاالستيطان 
ــاس قيام  ــ ــو جــوهــر الــصــهــيــونــيــة، وأس ه
االحتالل اإلسرائيلي، وعلى الفلسطينيني 
واعتباره  بل  معه،  التكيّف  عن  يكّفوا  أن 
بندًا  أو  التسوية  طريق  يف  عقبة  جمــرّد 
بالنسبة  واالستيطان  رخيصًا.  تفاوضيًّا 
آمنة  عملية  يعد  مل  الصهيوني  للكيان 
مشروع  باألصل  هو  بل  وطالئعية  وريادية 
وهو  الصهيوني،  االحتالل  لدولة  رمســي 
واقتصاديًا  أمنيًّا  الصهيوني  الكيان  مشروع 
مبدئيتها. وجزء  ال ميس  على حد سواء 

أمّا بالنسبة للفلسطينيني فيجب تفكيك 
االستيطان هنائيًا، ورحيل املستوطنني ليس 
بندًا تفاوضيًّا أو جمرّد عقبة، بل هو جوهر 
وتفكيك  وطنية،  فلسطينية  ــة  دول قيام 
األرض،  بــوحــدة  مــرتــبــط  االســتــيــطــان 
والسكانية. السياسية  واجلغرافيا  وباملياه 

•مشروع الضم اإلسرائيلي:

املساحة  ضــم  على  يقوم  األول:    اخلــيــار 
الكتل  يف  املستوطنات  مــن  فقط  املبنية 
من   %4 ــن  م ــل  أقـ تبلغ  والـــيت  الـــكـــربى، 
املستوطنات  كل  ضم  أو  الغربية،   الضفة 
ــا والـــيت تبلغ  ــي الــتــابــعــة هل ــ ــع األراضـ م

الضفة. من مساحة   %10 مساحتها حوايل 
يــقــوم على ضم  الــثــانــي:  اخلــيــار    
غرب  تقع  وأغلبها  االستيطانية  الكتل 
اجلدار العازل، وتبلغ مساحتها أيضًا حوايل 
10% من مساحة الصفة الغربية، وهو خيار 
اإلسرائيليني. عند  واسع  بإمجاع  حيظى 

اخلـــيـــار الـــثـــالـــث:  ويـــقـــوم على    
مساحته  تشّكل  ــذي  وال األردن  غــور  ضم 
الغربية. الضفة  مساحة  من   %17 حوايل 

ضم  على  ويقوم  الــرابــع:   اخليار    
مجيع املناطق اليت نصّت عليها خطة ترامب، 
وهي نصف منطقة )ج( أو )C( اليت تشّكل 
مساحتها أكثر من 30% من الضفة الغربية، 
وهي تشمل غور األردن )17%( واملستوطنات 
الكربى )10%( واملستوطنات املعزولة )%3(.

ــوم على  ــق ــار اخلـــامـــس:  وي اخلــي   
 C)( أو  )ج(  املصنفة  املــنــاطــق  كــل  ضــم 
ــوايل %60  ــ ــيت تــبــلــغ مــســاحــتــهــا حـ ــ والـ
ــة، وهــي  ــي ــرب ــغ ــضــفــة ال ــن مــســاحــة ال مـ
لــلــســيــطــرة  اآلن  إىل  ــع  ــض خت ــق  ــاط ــن م
الصهيوني. لالحتالل  الكاملة  األمنية 

أمام  اآلن  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
تقضم  الــيت  اإلسرائيلية  اخلــيــارات  هــذه 
سينجح  هل  الغربية،  الضفة  من  تبقى  ما 
املــشــروع  تنفيذ  يف  وغــانــتــس  نتنياهو 
هناك  أنّ  أم  الصهيوني؟!  االستعماري 
ــه..؟!. وهــزميــت إفــشــالــه  على  يعمل  مــن 

الرئيس  إعــالن  فــإنّ  نظري،  وجهة  من 
االتفاقيات  كل  من  التحلل  عبّاس  حممود 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  بـــني 
التنسيق  بوقف  أمــرًا  وإصــداره  وإسرائيل 
السلطة  بتعهّد  ذلـــك  مــرفــقــًا  ــين،  ــ األم
على  يعمل  لن  )عدائية(  أعمال  أي  مبنع 
هو  بل  اإلسرائيلية،  الضم  خطة  إفشال 
ــي  يهدف  بــاختــاذه هــذا الــقــرار اإلعــالم
ــادات  ــق ــت ــدّة االن ــ الــتــخــفــيــف مــن ح إىل 
بسبب  ــه،   ــ ل ــيــة  الــداخــل الفلسطينية 
اإلسرائيلية  اخلطوات  أمام  املطلق  عجزه 
األحادية اجلاني، وهو حياول أن يعمل على 
من  بداًل  للتدخل  الدويل  اجملتمع  استنفار 
الوطنية  القوى  مع  بالتعاون  هو  يقوم  أن 
املقاومة  بتحفيز  الفلسطيين  للشعب 
الشعب  وحتريض  الفلسطينية  الوطنية 
للتمسّك  والشتات  الداخل  يف  الفلسطيين 
خبيار املقاومة إلحباط حماوالت االحتالل 
االستعمارية. االستيطانية  وخــيــاراتــه 

فاملقاومة الوطنية الفلسطينية ميكن أن 
تتطوّر إذا أحسنّا استخدام كل ممكنات القوة 
املتوفرة والكامنة لدى الشعب الفلسطيين 
الــشــتــات. ويف  الفلسطيين  ــل  ــداخ ال يف 

يقبل  ــن  لـ الــفــلــســطــيــين  ــشــعــب  ــال ف

بــاعــتــبــاره جيسّد  ميــّثــل االســتــيــطــان 
جوهر  األرض(  على  )االســتــيــالء  فــكــرة 
ــواء داخــل  ــ كــل ســيــاســة إســرائــيــلــيــة، س
منذ  احملــتــلــة  الفلسطينية  األراضـــــي 
الــغــربــيــة. الــضــفــة  يف  أو   ،1948 الــعــام 

ــزال الــســيــاســة اإلســرائــيــلــيــة  ــ ومـــا ت
بالقرى  ــرتاف  ــ االع تــرفــض  االحــتــاللــيــة 
النقب  يف  الـــبـــدو  ــات  ــع وجتــم املــهــجّــرة 
سياسة  متـــارس  تـــزال  ــا  وم الفلسطيين، 
الصامت  والتهجري  والتضييق  املــصــادرة 
تصرّ  تزال  وما  احملتلة،  القدس  مدينة  يف 
من  االنسحاب  حول  نقاش  أي  رفض  على 
إىل  إضافة  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي 
والطرق  العنصري،  الفصل  جــدار  بناء 
ــقــاء االســتــيــطــان عقبة  وب االلــتــفــافــيــة، 
دائمة أمام ما يُسمى بـ)املسرية السلمية(، 
ــك وأكــثــر مرتبط جبــوهــر وجــود  وكــل ذل
إسرائيل باالستيطان وسياساته ومربراته.

االستيالء  أنّ  هــنــا،  نــذكــر  أن  ــدّ  ب وال 
الساكن  اآلخر  بإبادة  مرتبط  األرض  على 
الفلسطينية،  ــألرض  ل واألصــلــي  األصــيــل 
الصهيونية جبّله قائم على  الغزوة  فتاريخ 
الشعب  حملــو  واملخطط  املوجهّة  ــادة  اإلبـ
أرضـــه،  عــلــى  ــيــالء  واالســت الفلسطيين  
اجملــازر  ضحايا  وجــثــث  ــقــرى،  ال فتسقط 
حتت  السنني  آالف  عمرها  شعب  وحضارة 
سنابك خيول االستيطان وعجالت عرباهتا.

ركنًا  يعترب  األرض  على  فاالستيالء 
أســاســيــًا تــارخيــيــًا يف الــفــكــر واملــمــارســة 
االستيطانية،  االستعمارية  الصهيونية 
أرض  كــل  على  اإلسرائيلية  والسيطرة 
مفروض  واقــعــًا  صــار  التارخيية  فلسطني 
بالقوة،  وأنّ ضم ما تبقى من أرض يف الضفة 
وفرض  عليها،  السيطرة  وإحكام  الغربية 
عملية  اإلسرائيلية  والــســيــادة  الــقــانــون 
جارية على قدم وساق، وقد ازدادت وبشكل 
ممنهج يف األشهر األخرية يف إطار تطبيق ما 
يُسمّى بـ )صفقة القرن(  مبوافقة ومباركة 
وشراكة أمريكية، وهي جتري وسط خالفات 
على  ليس  الصهاينة  املستعمرين  بــني 
على  مّتفق  فالكل  و«شرعيتها«،  ضرورهتا 
ذلك، بل على وتريهتا وتوقيتها، وحجمها، 
وهل جيب أن تشمل كل الضفة الغربية أم 
كيان  بوجود  تسمح  هل  وأيضًا  منها،  جزء 
عليها  املتفق  احملددة  املعازل  يف  فلسطيين 
وهل  األمريكان،  مع  املشرتكة  باخلرائط 
من املمكن أن يتطور جلزء من )دولة( بعد 
ودون  القرن(  )صفقة  حسب  سنوات  أربع 
األمنية،  والسيطرة  بالسيادة  يتمّتع  أن 
دون حدوث  وإمتامها  وكيف ميكن متريرها 
.!!.. كاحبة  ودولية  فلسطينية  فعل  ردّات 

الكيان  داخل  األخرية  االنتخابات  ويف 

خيار املقاومة أمام مشروع الضم الصهيوني
بسام علّيان



العدد )73(

تعديالت لنتنياهو على خّطة الضمّ

أدخل بنيامني نتنياهو بعض 
التغيريات على خطة الضم، 
اعتبارات،  مجلة  يراعي  مبا 
ــا الــضــمّ ــه ــب ــوج يــنــّفــذ مب

عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــني، وفـــق 
تداولتها  الــيت  التفاصيل 
الـــصـــحـــافـــة الـــعـــربيـــة.

»إسرائيل  صحيفة  وكشفت 
احلكومة  رئيس  أن  الــيــوم« 
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو، 
واسعة مناطق  ضــم  يـــدرس 

احملتلة  الغربية  الضفة  يف 
اإلسرائيلية«  لـــ»الــســيــادة 
عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــني، حبــيــث 
األوىل ــة  ــل ــرح امل يف  يــضــم 

املـــســـتـــوطـــنـــات الـــواقـــعـــة 
االستيطانية  الكتل  ــارج  خ
الضفة،  عمق  يف  واملــوجــودة 
وتشّكل مساحتها حواىل %10

وقالت  الضفة.  مساحة  من 
تنفيذ  بعد  إنــه  الصحيفة 
هذه املرحلة، سيدعو نتنياهو 
»إىل الفلسطينية  السلطة 

طــاولــة املـــفـــاوضـــات«، ومــن 
تلبيتها،  يرفضوا  أن  املتوّقع 
إســرائــيــل  »ســتــبــدأ  حينها 
يف الثانية  املرحلة  بتنفيذ 

ــاء  ــادع ب املــتــبــقــيــة«،   %20
الــقــرن«  أن خــطــة »صــفــقــة 
 %30 ضـــــم  عـــلـــى  تـــنـــص 
مـــن الــضــفــة إلســـرائـــيـــل.

وحبــســب الــصــحــيــفــة، فــإن 
نتنياهو قرّر تنفيذ املخطط 
العــتــبــارات  مرحلتني  على 
للمجتمع »القول  أوهلا  عدة، 

الدويل واملنطقة إن إسرائيل 
وتنفذ  لالنتقادات  صاغية 
وإن  حبـــــــذر«،  ــا  ــواهتـ ــطـ خـ
مرحلتني من  مؤلفة  »خطوة 

األبيض  البيت  توجه  تالئم 
ــة تــرامــب  ــرؤي الـــذي يـــرى ب
ــس خطة  ــي خــطــة ســـالم ول
ضم«. واالعتبار الثالث بزعم

دُعــي  إذا  أنــه  هــو  نتنياهو، 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــين 
إىل  ــاس،  ــ ــ ــب ــ ــ ع ــود  ــ ــمـ ــ حمـ
ــات  ــ ــادثـ ــ اســـتـــئـــنـــاف احملـ
ــإن هــذا ــ ــع إســـرائـــيـــل »فـ مـ

خطة  منطق  يــالئــم  ــر  األمـ
ترامب، الذي يريد نقل رسالة 
إىل الفلسطينيني بأن الوقت 
مصلحتهم«. يف  يــعــمــل  ال 

بــضــم  ــق  ــّلـ ــعـ ــتـ يـ ــا  ــ مـ ويف 
املــســتــوطــنــات »املــعــزولــة« 

للمستوطن  خـــادمـــًا  مــصــريه  يــكــون  أن 
املتعة  وواحـــات  احملميات  يف  الصهيوني 
يتحوّل  وأن  ــوهــات،  ــن ــازي ــك وال ــقــمــار  وال
األرض  صــاحــب  فلسطيين  ــواطــن  م ــن  م
االحتالل  عند  مأجور  عامل  إىل  الشرعي 
ــي وعـــنـــد املــســتــوطــنــني..!! ــون ــي ــصــه ال

املطلوب  الفلسطيين  الرد  إنّ   .. فلذلك 
ــضــم هــو بــاملــقــاومــة،  عــلــى خمــطــطــات ال
وباملقاومة املسّلحة بكافة أشكاهلا، فالشعب 
الفلسطيين بكافة شرائحه بالداخل احملتل 
بالثوابت  يتمسّك  مــازال  الشتات،  يف  أو 
الوطنية، ويتمسّك حبق العودة إىل الوطن 
حّقه  عــن  الــتــنــازل  وعـــدم  الفلسطيين، 
وممتلكات. وأرض  وتراث،  كوطن  بفلسطني 

الفلسطينية  بالقيادة  األجــدى  وكــان 
أن تقوم خبطوات استباقية على  املتنّفذة 
خالل  مــن  احملــلــي  الفلسطيين  املــســتــوى 
فلسطينية  جتمّعات  بإنشاء  االنــطــالق 
يف املــنــاطــق املـــهـــددة واألراضـــــي املــنــوي 
املــقــاومــة  تــكــثــيــف  ــا، إضـــافـــة إىل  ــه ضــمّ
تصرحيات  على  فعل  ردّة  كأقل  الشعبية 
التعهّد  ــن  م بـــداًل  ــتــس،  وغــان نتنياهو 
ــة(...؟!! ــي عــدائ )أعــمــال  بـــ  القيام  بعد 

أن  املتنّفذة  الفلسطينية  القيادة  وعلى 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  دور  ُتفعّل 
ــا  دوره لتستعيد  الوطنية  ومــؤســســاهتــا 
للشعب  كــقــائــدة  الـــتـــحـــرري  ــوطـــين  الـ
يف  الوحيد  الشرعي  وممثله  الفلسطيين، 
كافة أماكن تواجده، وعلى أساس وضع رؤية 
مع  الصراع  إلدارة  موحّدة  وخطة  وبرنامج 
احملتل، ومع من يدعم هذا االحتالل، وذلك 
عن طريق استخدام خمتلف أساليب وأشكال 
كسر  حملــاوالت  االجنـــرار  وعــدم  املقاومة، 
حتت  وصموده  الفلسطيين  املوقف  شوكة 
الضغط املايل، وحتت حجج واهية كالقول : 
»إنّ املوقف الدويل يضغط علينا« فال أحد 
يستطيع أن يضغط على الشعب الفلسطيين 
والشرعية. واحملّقة  العادلة  مطالبه  أمام 

اليت  الفلسطينية  القيادة  على  ويقع 
بتحمّل  تقوم  أن  بالسلطة  تنخرط  مل 
ــا  دوره باستعادة  الوطنية  مسؤولياهتا 
التحرير  منظمة  يف  الــتــحــرري  الــوطــين 
السياسية  احلــالــة  بــإعــادة  الفلسطينية 
نشأة  قبل  عليه  كانت  ما  إىل  وامليدانية 
اتفاقيات  من  الكامل  التحّلل  أي  السلطة، 
حلركة  االعتبار  ــادة  وإع وتبعاهتا،  أوسلو 
بربنامج  الفلسطينية  الوطنية  املقاومة 
ويوحّد  صمودها  يدعم  وطــين  سياسي 
الداخلية  الفلسطينية  اجلبهات  كافة 
على  ويعمل  الفلسطيين،  الشتات  وجبهات 
تدعم  إقليمية  لتحالفات  صياغة  إعــادة 
مشروع املقاومة والصمود، وتعبئة اجلمهور 
الفلسطيين أينما وُجد لالنتفاضة يف وجه 
االحتالل ويف وجه املتواطئني مع االحتالل، 
مما يدعم الواقع احلايل للشأن الفلسطيين 
الداخلي، ويزيد من تعزيز صموده يف عملية 
جماهبة املخططات الصهيونية واألمريكية.

األردن سيجعل االمتناع عن ضم غور  أن  نتنياهو  يعترب  أواًل، 
األمــريكــيــة،  اإلدارة  قــلــق  يــثــري  ــذي  الـ ــي  ــ األردن الــفــعــل  رد 
ببقاء واســـع  إسرائيلي  إمجـــاع  وجـــود  إىل  إضــافــة  مــعــتــداًل، 

اتــفــاق  أي  يف  اإلســرائــيــلــيــة  الــســيــطــرة  حتــت  األردن  غـــور 
يف بالضم  البدء  على  اإلحلــاح  ينخفض  ولذلك  مستقبلي، 

عدم  نتنياهو  يفّضل  أيــضــًا،  السبب  وهلــذا  املنطقة.  هــذه 
أريئيل، مثل  ــكــربى،  ال االستيطانية  الكتل  بضم  الــبــدء 

السالم  خطط  ومبــوجــب  عتصيون.  وغــوش  أدومــيــم  معاليه 
ــان يــفــرتض أن تــكــون الــكــتــل جــــزءًا من الـــيت ُطـــرحـــت، كـ

إسرائيل.
االســتــنــتــاج  إىل  ــوصــل  ت نــتــنــيــاهــو  إن  الــصــحــيــفــة  وقـــالـــت 
واجهتها ــيت  ال املــصــاعــب  بعد  الــضــم  خطة  تغيري  بــوجــوب 

نتنياهو  فــإن  اإلعـــالم،  وسائل  يف  للتقارير  وخــالفــًا  أخـــريًا. 
العربية ــدول  ــ ال ــع  م الــعــالقــات  ــدهــور يف  ت ــن  م قــلــقــًا  لــيــس 
ويعتقد أن اخلطوات العقابية األوروبية لن تكون ذات أمهية.

لــتــغــيــري خطة  ــر  ــة ســبــبــًا آخـ مّثـ الــصــحــيــفــة أن  ــافـــت  وأضـ
منطقة تــركــت  للخطة  األصلية  اخلريطة  أن  وهــو  الــضــم، 

يــــــوجــــــد فــــيــــهــــا تـــــــواصـــــــل جـــــــغـــــــرايف إلقـــــامـــــة 
ــة&;quot، وعــارضــتــهــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ;quot&دولـــــــــــــة فـ
هـــذه ــى  ــ ــلـ ــ »وعـ اإلســــرائــــيــــلــــي.  الـــيـــمـــني  جــــهــــات يف 

ــراض خــريــطــة خمــتــلــفــة أمـــام  ــعـ ــتـ اخلــلــفــيــة، جــــرى اسـ
فيها يوجد  وال  لالستيطان  أكثر  مرحية  وهــي  األمريكيني، 

تواصل جغرايف للفلسطينيني«.
ــاالت  ــص االت عــلــى  مطلعة  ــادر  ــص م ــن  ع الصحيفة  ونــقــلــت 
يف ــض(  ــيـ أبـ )أزرق  ــزب  ــ ح ــن  مـ وشـــركـــائـــه  نــتــنــيــاهــو  ــني  بـ

وأزرق  ــكــود  ــي ــل ال بـــني  ــوات  ــفـــجـ »الـ إن  قــوهلــا  احلـــكـــومـــة، 
بينها«. اجلــســر  يصعب  أنــه  حــالــيــًا  ويــبــدو  كــبــرية،  أبــيــض 

فــفــيــمــا طلب  »مـــبـــدئـــي«،  ــالف  ــ إن اخل الــصــحــيــفــة  وقـــالـــت 
ضمّها، سيتم  الــيت  للمناطق  خريطة  ترسيم  دفــع  نتنياهو 

تــفــامهــات  إىل  الــتــوصّــل  أوّاًل  يــتــم  بـــأن  غــانــتــس  ــب  ــال ط
واألردن. مــصــر  وخـــاصـــة  ــة،  ــي عــرب دول  مـــع  الـــضـــمّ  حـــول 



العدد )73(

الفلسطيين  الشعب  يعيش 
هذه األيام الذكرى الـــ 72، لنكبته 
لعدوان   53 الــ  والذكرى  الكربى، 
مت  والــيت   ،1967 حزيران/يونيو 
من نتائج )نكبته األوىل(، تدمري 
وتشريد  والقومي،  الوطين  كيانه 
مناطق  اىل  منه   %65 مــن  أكــثــر 
التارخيية  فلسطني  أرض  داخــل 
غــزة(،  وقطاع  الغربية  )الضفة 
واىل دول الطوق احمليط بفلسطني 
لــبــنــان(.  + ســـوريـــا   + )األردن 

كانت مدينة القدس، ومازالت، 
النكبة  ضحايا  من  كربى  ضحية 
ــة بــعــد حــرب  ــاص ومـــاتـــالهـــا، خ
حيث   ،1967 ــو  ــي ــون ــران/ي حــزي
ُتسّلط  اإلحتالل  سلطات  مازالت 
واإلستيطان  التهويد  عليها سيف 
بداخلها،  العربي  الــوجــود  حملــو 
صافية  يهودية  ملدينة  وحتويلها 
ــبــعــيــدة دون  ال املـــدايـــات  ــى  عــل
العرب  مــن  األصليني  مواطنيها 
الفلسطينيني اصحاب البالد. ففي 
سلطات  قامت  فقط،   2019 العام 
اإلحتالل هبدم وتدمري 678 مبنى 
حوايل  منها  الغربية،  الضفة  يف 
بواقع  القدس  حمافظة  يف   %40
املباني  268 عملية هدم، وتوزعت 
املهدومة بواقع 251 مبنى سكين، 
و427 منشأة، كما أصدر االحتالل 
 2019 العام  خالل  »االسرائيلي« 
ــاء واهلـــدم  ــن ــب أوامـــــر بــوقــف ال
يف  مبنى   556 لنحو  والــرتمــيــم  
القدس.  ومدينة  الغربية  الضفة 
وحــســب مــؤســســة املــقــدســي، 
ــي  ــورانـ احلـ اهلل  ــد  ــب ع ــز  ــركـ ومـ
 2000 ــعــام  ال فمنذ  ــدراســات،  ــل ل
وحتى 2019 مت هدم حنو 2,130 
)ذلك  الشرقية  القدس  يف  مبنى 
الذي  القدس  اجلزء من حمافظة 
ضمته دولة اإلحتالل عنوة بُعيد 
وللضفة  للقدس  الكامل  احتالهلا 
 .)1967 العام  عــدوان  يف  الغربية 
حقوق  مراقبة  منظمة  وُتقدّر 
مكتب  مُعطيات  ــق  ووف اإلنــســان، 
يف  الفلسطيين  املركزي  اإلحصاء 
رام اهلل، يف تقرير شامل نشره يف 
والذكرى  للنكبة،   72 الــ  الذكرى 
للمدينة  الكامل  لإلحتالل   53 الــ 
أن  والــغــربــي،  الشرقي  جبزأيها 
هناك حنو تسعني ألف فلسطيين 
يعيشون  الــشــرقــيــة  ــقــدس  ال يف 
باهلدم  ــهــددة  مُ مباني  يف  حاليًا 
ــة. فــســيــاســات اإلســكــان  ــ ــ واإلزال
الــقــدس  يف  ــة«  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ »اإلسـ
الشرقية متيّز بشكٍل عنصري ضد 
الفلسطينيني، حبيث مل ُتخصص 
ســوى  الفلسطينية  للمنشآت 
وحتى  األراضـــي،  مــن  فقط   %12
املتعلقة  البلدية  إمكانيات  مــن 
واملنازل  الدور  وتصليح  باإلعمار، 
 %35 خصصت  باملقابل  وصيانتها، 

مدينة القدس يف يوم احتالهلا الكامل
من أراضي القدس الشرقية لبناء 
الصهيونية،  اليهودية  املستعمرات 
الصغرية،  املنطقة  هذه  يف  وحتى 
حتمل  للفلسطينيني  يُمكن  ال 
اســتــصــدار  عملية  إمتـــام  كلفة 
عملية  وهـــي  ــاء،  ــن ــب ال تــصــاريــح 
ــّقـــدة وبـــاهـــظـــة الــتــكــلــفــة. ــعـ مُـ

ــري بــيــانــات الــتــقــريــر  ــشـ وُتـ
يف  اجلدار  مقاومة  هليئة  السنوى 
مت  مــا  جمــمــوع  أن  اىل  فلسطني، 
صرفه على األنشطة االستعمارية 
وحميطها،  القدس  يف  التهويدية 
ــوام  األع بــني  املمتدة  الــفــرتة  يف 
قياسيًا،  رقــمــًا  بلغ   2016-2011
فيما ُتشري بيانات منظمة السالم 
يَُخصُ  فيما  »اإلسرائيلية«  اآلن 
كان  االستعمارية  الــبــؤر  إقــامــة 
الظاهرة  هذه  أن  إىل  بقليل،  أقل 
رئــيــســي يف عهد  بــشــكــل  ــدأت  ــ ب

علي بدوان*

النهر  »بــني  التالية:  الكلمات  يف 
واحدة  لدولة  إال  مكان  والبحر ال 
ــي دولـــة إســرائــيــل«. إن هــذا  ه
ليكود  برنامج  يف  قديم  الشعار 
منذ وقوع الضفة الغربية مبا فيها 
القدس حتت االحتالل عام 1967، 
من  بيغني  مــنــاحــيــم  رفـــع  حــيــث 
وقياداته  الليكود  حزب  مؤسسي 
بــ  التمسك  شعارات  التارخيية، 
وعدم  الكاملة«،  إسرائيل  »أرض 
شربٍ  من  لالنسحاب  االستعداد 
واحــدٍ من األراضــي الــيت يصفها 
إن  العرب«.  الغزاة  من  بـ«احملررة 
ينتج  األيديولوجي  املوقف  هذا 
مناحيم  طبقه  سياسيًا  برناجمًا 
حكم  إقامة  على  باملوافقة  بيغني 
الضفة  يف  للفلسطينيني  ذاتـــي 
الغربية يف اتفاقيات كامب ديفيد 
ــس املـــصـــري األســبــق  ــي ــرئ مـــع ال

السياسية  اخلــطــوط  يف  الفـــان( 
دعم  عــدم  يشمل  مبا  العريضة، 
ذات سيادة  فلسطينية  دولة  قيام 
وعاصمتها   1967 عـــام  ــدود  حبـ
على  واإلصــرار  الشرقية،  القدس 
املدينة  هتويد  بعملية  االستمرار 
املــقــدســة وحمــيــطــهــا. وبــالــتــايل 
ابتالع املدينة املقدسة وهتويدها.

إن كــل ســيــاســات االحــتــالل، 
للقدس  بالنسبة  ومــشــاريــعــه، 
ــة الــوطــنــيــة  ــقــضــي ولـــعـــمـــوم ال
العربي  للشعب  العادلة  التحررية 
الصفقة  فيها  مبــا  الفلسطيين، 
املسمومة املسماة بــ »صفقة القرن« 
السياسات  إن كل تلك  األمريكية، 
لن تثين الشعب الفلسطيين، عن 
ورفضه  الوطين  كفاحه  مواصلة 
لتلك الصفقة األمريكية، وما ميس 
املدينة املقدسة، ويف حال أقدمت 
القادمة  اإلسرائيلية«  »احلكومة 
ــدة حبق  ــداءات جــدي ــتـ عــلــى اعـ
الفلسطيين  فالشعب  األقــصــى، 
الواقع  مــن  بالرغم  للرد  جاهز 
فتجربة  يعيشه،  ــذي  ال الصعب 
وباب  اإللكرتونية  البوابات  هبّيت 
الرمحة تؤكد أن املواجهة الشعبية 
وبكل األسلحة املتوفرة قادرة على 
ردع االحتالل وقرب كل مشاريعه. 
ــرى  ــذك ال ويف  وبــالــنــتــيــجــة، 
حلرب   53 والـــ  للنكبة،   72 الــ 
 ،1967 حزيران/يونيو  وعـــدوان 
يف  وحميطها،  القدس  مدينة  تقع 
دائرة اإلستهداف األوىل لعمليات 
الوجود  واقــتــالع  األرض  هتويد 
ــع هــذا  ــ ــكــن وم الــفــلــســطــيــين. ل
مُتجذرًا  مــازال  العربي  فالوجود 
حباجة  لكنه  املدينة،  أرض  على 
على  واإلســالمــي  العربي  للدعم 
واملعنوية  املادية  مستوياته  كل 
ــك يف ســيــاق  ــ ــة، وذل ــاســي ــســي وال
الفلسطيين. الــصــمــود  مــعــركــة 

إن الوجود العربي الفلسطيين، 
مدينة  يف  واملسيحي،  اإلسالمي، 
الداخلية،  واحــيــائــهــا  ــدس،  ــق ال
وعلى حميطها، وجود متجذر على 
ولن تستطع  الفلسطينية،  األرض 
اإلحــتــالل،  سياسات  تقتلعه  أن 
ــات  ــارس ــم امل ــك  ــل ت تــســتــطــع  ومل 
الفلسطينيني  ــن  مـ جتــعــل  أن 
لكن  مدينتهم.  أرض  على  أقلية 
بــأن  ننتبه  أن  علينا  بــاملــقــابــل 
حباجة  املقدسيني  صمود  دعــم 
ودعم  واسالمية،  عربية  لروافع 
واحللفاء.  األصدقاء  من  ملموس 
حلق  يف  شوكة  ستبقى  فالقدس 
التهويدي.  الصهيونية  املــشــروع 

فــلــســطــيــين  كـــــاتـــــب   *
ــعــرب ــاد الــكــتــاب ال ــ عــضــو احتـ

عام  يف  للوزراء  كرئيس  نتنياهو 
 ،2005 ــام  ع يف  وتوقفت   ،1996
ويالحظ انه يف عام 2012 عاودت 
إىل  أخــرى  مــرة  نتنياهو  حكومة 
أنه  حبيث  استعمارية،  بؤر  إنشاء 
إنشاؤها:  مت  موقعًا   134 بني  من 
استعماريني  موقعني  إخـــالء  مت 
املصادقة  ومتت  وأمونا(،  )ميغرون 
)ثالثة  استعماريًا  موقعًا   29 على 
و26  مــســتــقــلــة  كــمــســتــعــمــرات 
ملستعمرات  »أحــيــاء«  كـــ  موقعًا، 
قائمة(، وما ال يقل عن 35 موقعًا 
التصديق. ــور  ط يف  استعماريًا 

ويف موقف الكتلتني األكرب يف 
وكتلة  الليكود،  حزب  الكنيست، 
ملدينة  بالنسبة  )ازرق/أبــيــض(، 
القدس، فيمكن رصدمها كالتايل :

حلزب  االنتخابي  الــربنــامــج 
قبل  املعلن  الــربنــامــج  الــلــيــكــود، 
الثالثة  للمرة  االنتخابات  اجراء 
فجاجة،  وبكل  أعلن  شهرين،  قبل 
ــع الــبــنــيــة  مــوقــفــًا يــتــمــاشــى مـ
حلزب  واأليديولوجية  السياسية 
»اعتبار   : على  القائمة  الليكود 
ال  والقدس جزءًا  الغربية  الضفة 
يتجزأ من أرض إسرائيل«. وبالتايل 
تطرح هذه األيديولوجية شعارها 

وحتت   ،1978 عام  السادات  أنــور 
كارتر يف  األمريكي جيمي  إشراف 
العقيدة  ومازالت  فكانت  حينها. 
وأيديولوجيًا  سياسيًا  الراسخة 
إعطاء  قبول  هي  الليكود  حلزب 
لـــ«الــســكــان  إداري  ــي  ــ ذات حــكــم 
يف  لــألرض  وليس  الفلسطينيني« 
الضفة الغربية، مع التمسك املطلق 
كعاصمة  الكاملة  القدس  مبدينة 
من  واخراجها  االحــتــالل،  لدولة 
مستقبلية.  تفاوضية  حالة  أي 
أمــا حــزب )أزرق/أبـــيـــض( أو 
تبنى  فــقــد  )كـــاحـــول/الفـــان(، 
املسائل  حــيــال  حــامســًا  مــوقــفــًا 
على  احلفاظ  فتعهد  السياسية، 
على  »اإلســرائــيــلــيــة«  السيطرة 
يف  الكربى  االستيطانية  الكتل 
سلسلة  وقـــدّم  الغربية،  الضفة 
السيطرة  تــتــحــدى  اقـــرتاحـــات 
مسائل  يف  املــتــشــددة  الــيــهــوديــة 
دينية وحكومية. وبرز يف الربنامج 
خلوّه  للحزب  الكامل  السياسي 
ــتــني«  ــدول ــي »حـــل ال ــارت مـــن عــب
والقدس.  الفلسطينية«  و«الدولة 
ان  القول  يُمكن  وباالستنتاج، 
هناك توافقًا يف الطرح بني احلزبني 
كاحول/  + )الليكود  الكبريين 



العدد )73(

عدوان حزيران 1967 في اآليديولوجيا الصهيــونية  
  ابراهيم أبو ليل

يف   1967 حـــزيـــران  عــــدوان  يــعــد 
االســـرتاتـــيـــجـــيـــة الــصــهــيــونــيــة، 
اليت  الــكــربى  للجرمية  استكمااًل 
يف  الصهيونية  العصابات  ارتكبتها 
إليه  وينظر   ،1948 عــام  فلسطني 
التاريخ  »هناية  أنــه  على  الصهاينة 
الــيــهــودي« الـــذي بــين على أســاس 
الضيقة،  العنصرية  االدعـــــاءات 
»حرب  تسمية  عليه  أطلقوا  حيث 
ــدة من  ــم ــســت ــام الــســتــة« امل ــ ــ األي
املــعــتــقــدات الــيــهــوديــة. وقــد شكل 
العدوان منعطفًا فكريًا وأيديولوجيا 
وسياسيًا يف حياة اإلسرائيليني وأثار 
جاحمة،  وعاطفية  دينية  مــوجــة 
املشروع  بأن  االنطباع  خلق  أجل  من 
وكــرس  ذاتــه  حقق  قــد  الصهيوني 
ــًا،  ــي ــراف ــًا ودميــغ وجــــوده جــغــرافــي
شأنًا  »إســرائــيــل«  جيعل  حنــو  على 
كافة.  العامل  يهود  حياة  يف  مركزيًا 
ارتبط عدوان حزيران 1967 بالوضع 
والشعور  ــل«  ــي »إلســرائ الــوجــودي 
اإلسرائيليني  جيعل  الــذي  باخلطر 
يعيشون تناقضا حادًا بني املعتقدات 
إذ  ــع،  ــواق ال ــرزات  ــف وم الصهيونية 
قيد  عــلــى  الــبــقــاء  حــب  يكتنفهم 
احلياة من جهة، واإلحساس باخلوف 
دائمة  مواجهة  يف  يضعهم  الـــذي 
ثانية،  جهة  من  العربي  احمليط  مع 
ضد  الــعــدوانــيــة  سياساهتم  بسبب 
األراضــي  على  واستيالئهم  العرب 
اإلطــار  هــذا  ويف  بــالــقــوة.  العربية 
الرغبة  عــلــى  مساعيهم  ــزت  ــرك ت
الفلسطينيني  مـــن  الــتــخــلــص  يف 
وإقامة  منهم  بــداًل  اليهود  وإحــالل 
أجل  من  الصهيونية،  املستعمرات 
توطينهم يف أرض ليست هلم وفرض 
وضمها  عليها،  اإلسرائيلية  السيادة 
القوانني  وفــرض  الصهيوني  الكيان 
وجود  من  خوفًا  عليها،  اإلسرائيلية 
حتديا  يشكل  الــذي  الفلسطينيني 
كل  ويسقط  الصهيوني  للمشروع 
»فلسطني  بــأن  الزائفة  ــاءات  االدعـ
املؤرخ  يقول  حيث  شعب«.  بال  أرض 
الصهيوني بيين موريس: »ارتكب بن 
غوريون خطًأ تارخييًا خطريًا يف عام 
1948، فقد تردد أثناء احلرب وتوقف 
يف النهاية ...... وألنه مل يكمل نقل 
السكان يف 1948 فقد ترك احتياطًا 
دميغرافيًا كبريًا ومتفجرًا يف الضفة 
الغربية وغزة وضمن إسرائيل ذاهتا«. 
 1967 حزيران  حرب   أسهمت  لقد   
يف تعزيز الدور العدواني إلسرائيل، 
عسكري   « جنــاح   « مــن  حققته  ملــا 
املستوى  على  سلبية  نتائج  اىل  أدى 

الــعــربــي، حــيــث  احــتــلــت مبوجبه 
العربية  ــي  األراض من  كبريًا  جــزءًا 
غزة  وقطاع  العربية  الضفة  مشلت 
كبريًا  وقسمًا  سيناء  جزيرة  وشبه 
أدت  ــســوري، حيث  ال ــوالن  اجلـ مــن 
الــعــالقــة بني  تــوثــيــق  احلـــرب اىل 
صفحة  وفتحت  وواشنطن  إسرائيل 
جديدة من » التعاون االسرتاتيجي 
واشنطن  نظر  وجهة  فمن  بينهما.   «
احلليف  هـــي  إســرائــيــل  أن  تـــرى 
املنطقة،  يف  الوحيد  االسرتاتيجي 
ــن  »األم تعزيز  يف  تسهم  أن  ميكن 
وعليه  املتحدة«،  للواليات  القومي 

ــع  دفـ بــالــعــظــمــة  الـــشـــعـــور  إن 
الالمعقول  حدود  إىل  اإلسرائيليني 
لديهم  فتولد  باجليش  الثقة  يف 
خلقت  كما  ينهزم،  ال  بأنه  اعتقاد 
حالة من االستهتار باإلنسان العربي، 
االحــتــالل  جيش  على  أطلقت  إذ 
تسمية »اجليش األسطوري الذي ال 
صفات  من  الكثري  جانب  إىل  يقهر« 
العنجهية والغطرسة، وهذا االعتقاد 
عن  بعيدة  استخالصات  إىل  ــاد  ق
»إسرائيل«  اعتربت  حيث  الواقع، 
أن ترتجم  نفسها قوة عظمى ميكن 
مكاسب  إىل  العسكرية  إجنــازاهتــا 
وحيــذر  فــائــقــة.  بسرعة  سياسية 
الربوفيسور حييعام فايتس الباحث 
أن  مــن  حيفا  جامعة  يف  واحملــاضــر 
األجواء احلالية يف الكيان الصهيوني 
حتت قيادة نتنياهو شبيهة إىل حد 
عشية  كانت  الــيت  بــاألجــواء  كبري 
حطمت  الــيت   ،1973 تشرين  حــرب 
والغرور  والغطرسة  النشوة  أجــواء 
السائدة يف حينه إىل شظايا، وأدت 
الــطــويــل حلزب  احلــكــم  هنــايــة  إىل 
يف  وذلك  آنذاك.  اإلسرائيلي  العمل 
مقالة نشرهتا صحيفة هآرتس بتاريخ 
كان  »مثلما  فيها:  قال    2018/5/27
الوضع يف العام 1973، يسري اجملتمع 
اإلسرائيلي اليوم بعمى خلف زعيم 
إىل  يقودنا  ومتغطرس،  متعجرف 
سياسة  تتوقف  مل  اهلاوية«.  حافة 
الشعب  ضــد  العدوانية  االحــتــالل 
مساعي  تتوقف  ومل  الفلسطيين، 
لالستيالء  الصهيوني  الكيان  قــادة 
من  للفلسطينيني  تبقى  مــا  على 
السيادية  القوانني  وفــرض  أراٍض، 
اليوم  وتتجسد  عليها.  اإلسرائيلية 
ــس حكومة  ــي رئ قــــرار  خـــالل  مـــن 
ضم  نتنياهو  بنيامني  ــالل  ــت االح
أجزاء من الضفة الغربية واألراضي 
الواقعة يف غور األردن ومشال البحر 
ــت. وذلـــك يف إطـــار احملـــاوالت  ــي امل
األهــــداف  إىل حتــقــيــق  الــرامــيــة 
وتصفية  االسرتاتيجية  الصهيونية 
خلق  عــرب  الفلسطينية،  القضية 
األرض ال ميكن  على  وقائع جديدة 
الرتاجع عنها يف املستقبل، وحتويل 
الفلسطينيني إىل رعايا تستضيفهم 
وقت  أي  يف  أن  وميكن  »إســرائــيــل« 
الفلسطينيني،  أن  غـــري  تـــشـــاء. 
بإمياهنم حبقهم يف أرضهم وإصرارهم 
ومتسكهم  وطنهم،  يف  البقاء  على 
التارخيية،  وهويتهم  بعروبتهم 
ــأداء يف وجــه  ــ يــشــكــلــون عــقــبــة كـ
يثنهم  ولن  الصهيونية،  املخططات 
الــعــدوان عــن مــقــاومــة االحــتــالل.

ــا مل  الــعــســكــري، اال أهنـ املــســتــوى 
مــوازيــًا  جنــاحــًا  حتقق  أن  تستطع 
مع  السياسي.  الصعيد  على  لذلك 
أساليب  كل  استخدمت  أهنــا  العلم 
احلصار،  وفــرض  ــاب  ــ واإلره القمع 
اإلسرائيليني  القادة  اعتقاد  حسب 
ستدفع  العسكرية  املبادرة  هذه  بأن 
العرب إىل االستسالم واخلضوع. بل 
العربية مل  العكس فاجلماهري  على 
الواقع،  لألمر  ختضع  ومل  تستسلم، 
للشعب  املــقــاومــة  روح  عــادت  حيث 
اجليشان  استمر  فيما  الفلسطيين 
الــســوري واملــصــري يف خــوض حرب 

للدول  رادعــة  قــوة  تكريسها  جيب 
تفوقها  تكريس  خالل  من  العربية 
الدعاية  روجـــت  وقــد  الــعــســكــري. 
العسكرية  للمؤسسة  الصهيونية 
بأن  االنطباع  وأعطت  اإلسرائيلية 
تفوقه  أثــبــت  الصهيوني  املــشــروع 
 ، العربية  ــدول  الـ على  العسكري 
املعركة  وأثــبــت جــدارتــه يف خــوض 
وحده، وأنه مؤهل لكسب ثقة املركز 
يف  متميز  دور  أجل  من  اإلمربيايل 
حيث  الصهيوني،  العربـي  الصـراع 
اعتقد قادة تل أبيب أن هذا اإلجناز 
سياسية  مكاسب  سيجين  العسكري 
الشعب  تطويـع  اىل  ــؤدي  ت كبرية 
احلــرب  هــذه  زادت  وقــد  الــعــربــي. 
ــات  ــوالي ــني ال يف متــتــني الــعــالقــة ب
ــل   ــي ــكــيــة وإســرائ ــحــدة األمــري ــت امل
منطقة  يف  هلا  اسرتاتيجي  كحليف 
الدعم  هلا  وقدمت  األوسط،  الشرق 
لتفوقها  الــــالزم  ــجــي  ــي االســرتات
العسكري من أجل ردع الدول العربية. 
 وعــلــى الــرغــم مــن أن »إســرائــيــل« 
على  عــدواهنــا  تشن  أن  استطاعت 
العربية،  ــدول  ــ وال الفلسطينيني 
ــمــوســة على  مــل ــاســب  ــك م ــين  ــ وجت

االســتــنــزاف ضــد قـــوات االحــتــالل 
الصهيوني. ومل يبدل قادة االحتالل 
وهم  يف  واعتقادهم  تفكريهم  من 
اليت  العسكرية  الــردع  قوة  امتالك 
على  االحــتــالل  جيش  هبــا  يتفوق 
اجليوش العربية. وقد أحدث عدوان 
مــيــزان  يف  ــغــريًا  ت  1967 حــزيــران 
فاندفعت  الصهيوني  االستيطان 
الستيطان  اإلســرائــيــلــيــة  اجلــهــود 
االحتالل.  حتت  العربية  ــي  األراض
إسرائيل  احتالل  من  الرغم  وعلى 
عام  الفلسطينية  األراضـــي  لباقي 
التخلص  عن  عجزت  أهنا  إال   1967
من  األرض  وإفراغ  الفلسطينيني  من 
أهلها األصليني، إذ مل تتمكن سلطات 
هتجريهم  أو  طردهم  من  االحتالل 
زالت  وال  بذلت  حيث  أرضــهــم،  عن 
جهودًا دؤوبة لنفيهم وتغييبهم بعد 
بل   .1948 عــام  فلسطني  اغتصاب 
على العكس فقد أعاد الفلسطينيون 
 1967 عــام  بعد  ــم  وجــوده تأكيد 
عنصرًا  الدميغرايف  العامل  وأصبح 
هامًا يف املعركة املصريية مع الكيان 
حقيقيًا  خطرًا  وشكل  الصهيوني، 
الصهيوني. املشروع  مستقبل  على 
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ــنــة الــقــدس«  ــة »اب ــرأت يف االســتــقــالل رســال قـ
عيناي  فاغرورقت  الفاتح«،  »حممد  عن  تسأل 
تلبية  أســتــطــع  مل  لــألســف  لكنين  ــوع،  ــدم ــال ب
أو  ُقمعت  ألنــين  ليس  للكتابة،  بالعودة  طلبها 
خاصة  ألسباب  ولكن  هي،  اعتقدت  كم  أُحبطت 
الوطن  رحيلي عن  منها  كلها،..  هبا  البوح  يصعب 
منذ  عين  وصوتي  لغيت  ورحيل  قاهرة  لظروف 
الشقاقي.. إبراهيم  أبــو  الــفــارس  املعلم  رحيل 

*    *    *
صغري  تلميذ  ســوى  الفاتح«  »حممد  يكن  مل   
الشقاقي.  فتحي  العمالق  مؤسسها  مدرسة  يف 
تــوأم  عليه(  اهلل  ــوان  ــ )رض إبــراهــيــم  أبــو  كــان 
زوايــا  من  مللم  غادرنا  حني  قلمي  ــداد  وم روحــي 
ــات قــلــيب كـــل املـــفـــردات الــيت  ــب عــقــلــي، وجــن
الــزمــان.. مــن  مــن عقدين  يــقــرب  ملــا  زرعــهــا يفّ 

أن  التحرير وطلبت مين  اتصلت بي هيئة  وحني 
العظيم  الشهيد  تكريم  واحدة يف  مرة  ولو  أكتب 
املكاملة  انتهاء  فور  الشهيد  بكيت  عياش،  حييى 
االنتصار  بكاء  كانت  األوىل  الــرابــعــة!،  للمرة 
بكاء  كانت  والثانية  استشهاده،  نبأ  مســاع  بعد 
الشهيد  ــد  وال ــت  رأي عندما  ــزاز  واالعــت الفخر 
استشهاد  خــرب  على  تعليقًا  كلماته  ومســعــت 
الــفــرحــة والثقة  بــكــاء  ولـــده، والــثــالــثــة كــانــت 
والرابعة  الشهيد،  جنازة  رأيــت  عندما  بشعبنا 
طلبت  عندما  احليلة  وقلة  الضعف  بكاء  كانت 
إيلّ رهيئة التحرير أن أكتب عن حييى عياش .

*    *    *
اإلنــســان  عــيــاش  حيــيــى  رأس  يسقط  عــنــدمــا 
احليوانات  رؤوس  فيه  صــارت  زمــن  يف  القدّيس 
الكلمات  جدوى  ما  الذئاب،  الناس  أجسام  على 
املرحلة؟! بشاعة  وصــف  على  قدرهتا  هي  ومــا 

حييى  ــإن  ف عــنــدي،  الشقاقي  فتحي  هــو  كما 
كل  علي  ويستعصي  للرثاء  قابل  غــري  عياش 
لالنفجار،  قــابــالً  كــان  عياش  حييى  الكلمات. 
من  فلسطني  وســـع  وقــلــبــه  لــالشــتــعــال،  ــالً  ــاب ق
تسِعه؟! أن  ميكن  لغة  فأية  هنرها..  إىل  حبرها 

*    *    *

ــي خيــلــع الــشــرطــي  ــزم ك ــل ــداء ي ــشــه ــن ال ــم م ك
يبحث  ــب،  ــع ــش ال زحــــام  يف  وميــضــي  ــه  ــت ــدل ب
حــربــتــهــم؟! رأس  يف  ــا  ــن ــم حل بـــقـــايـــا  ــن  ــ ع

ــاش يــلــزم  ــي ــى ع ــي كـــم فــتــحــي الــشــقــاقــي وحي
سياجًا  عظامهما  لــتــزرع  ــاد«  ــه و»اجل »محـــاس« 
حيميه  فلسطني  يف  اإلســالمــي  املــشــروع  ــول  ح
شباب  وحيفظ  اإلسرائيلي  الزمن  اهنيارات  من 
ــروح ودنـــس املــرحــلــة؟! ــ ــن عــطــب ال ــالم م ــ اإلس

أعيد  أن  يــعــين  عــيــاش،  عــن حيــيــى  أكــتــب  أن 
فــالــذي  املستحيل،  وهـــو  وتــكــويــنــه  صياغته 
لتفكيك  تدشن  الــيت  العبوات  تركيب  احــرتف 
الدم  بقطرات  »إسرائيل«  امللعونة  املستوطنة 
قــطــرات  وتــكــويــنــه  صياغته  تعيد  ال  ــيّ  ــزك ال
األمريكي! الكمبيوتر  أحرف  وال  الفاخر  احلرب 

*    *    *
يا  الكتابة  عن  التوقف  اخرتت  الذي  أنا  لست 
الــذي  الشقاقي  فتحي  دم  لكن  الــقــدس،  ابنة 
ميتزج به دم حييى عياش اآلن هو الذي دفعين 
وقال يل  اللغة،  وتر  وسلبين  النشيد  عن حصان 

مرايا
هل تستقيل الوردة من عطرها؟!..

 حممد الفاتح  )االسم احلركي للراحل الكبري الدكتور رمضان عبد اهلل شلح(

تاريخ النشر: 1996/2/12

ما قاله الشاعر يومًا: »البد من منفى يُبيّض آللئ الذكرى وخيتزل األبد، يف حلظة تسع 
الزمان..« دم هؤالء األفذاذ يستحث خطاي للحاق هبم ويقول: »إن خطوة الشهداء بيت«.

 ُترى كم كان وسع خطوة حييى عياش وهو يعدو بني جنبات الوطن ليتوارى عن أعني الغزاة؟ ماذا 
لو قال أحدنا إن خطوة الرجل عندما غادرنا كانت بالكيلومرتات، ال السنتيمرتات.. هل يصدقه 
أحد؟ هل يصدق أحد أن خطوة حييى عياش صارت بيتًا وسع الشعب كله حني سار يف جنازة حييى؟!

*    *    *
 رُغم البكاء ومرارة الفاجعة، إال أن حزني ليس على الشهيد الذي ارحتل عنّا حنن أكوام 

الطني اآلدمي ليبعث فينا احلياة.. حزني لــيس على الشهيد وأنا أنظر إىل أمة، أمنا كـــلها 
وقد شدت وسطها حبزام الصرب حتى النصر..

أذني. يفارق  ال  »الــرباء«  طفله  أطلقها  اليت  الرصاصة  ودوي  الشهيد  على  ليس  حزني 
 كما أن حزني ليس على »أبو إبراهيم« رغم أن بنته خولة منذ رحيله هتدهد دميتها لتنام منشده:

قل لزوج احلمام
 يكف اهلديل         

فأنا ال أنام 
وحبيبـي قتيـل

املرير. لوعتنا  كأس  يف  الــدم  عن  بالتغاضي  شعبنا  يطالبون  الذين  أولئك  على  حزني 

حزني على أولئك الذين يسفحون دم وجوهنا فال نعرف بأي الوجوه نقابل أرامل الشهداء وأيتامهم.
حزني على من حياولون التنصل أو احلياد ويقولون إن من حق الوردة أن تستقيل من 

عطرها.. ومن حقنا أن نستقيل من دم الشقاقي وعياش! حزني على خطا النشاما اليت مل 
تعثر على بقايا حلمنا يف حراب اجلند بعد.

لكل هؤالء أقول:
إن دم فتحي الشقاقي وحييى عياش يضعنا على طرف اخليار: إما أن نغيب أو ُنعّلب أو 

منوت على مزاج األوصياء..
فهل خنتار جنون السقوط يف هذه البدائل طاملا أننا نستطيع املوت على مزاجنا؟!

 من جيهل اإلجابة فليذهب إىل قرب صالح شاكر، وأنور سكر؛ ليقرأ ما كتبه هناك عبد 
اهلل بن رواحة قبل ألف وأربعمائة عام:

   لكننـي أسـأل الرمحن مغفــرة            وضربـة ذات فرع تقذف الزبـدا
أو طعنـة بيـدي حـران جمـهزة            حبربة تنفذ األحشـاء والكبـدا
حتى يقـال إذا مروا على جدثي            أرشـده اهلل مـن غـاز وقد رشـدا

ثقافة
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هذا الشتاء ثقيل، قاس، مُمّل.. 
وكارثي أيضا!

انتظرنا آذار بلهفة، فهو عادة 
خفيف الشتاء، فيه مشس.. 

وضباب.. واألرض ختّضر وتزهو، 
وتبهج النفوس.. والفضاء يتضوع بعطر 

األزهار...
آذار شهر الربيع.. يأتي خبضرة وأزهار لوز 

ومشمش وعصافري فرحة تنطنط بني 
األغصان اليت تعد.. وتكتسي األرض خبضرة 

تنتقل إىل النفس.
لكن الربيع ترافق هذا العام بالكورونا.. وهذا 

ليس ذنبه، بل لعله ممتعض من فريوس نّغص 
عليه هبجة احلفاوة واللقاء بالناس يف بقاع 

كثرية من العامل.
طيلة الليل واملطر ينهمر.. ما هذا الربيع 

الصاخب؟!
أستيقظ عادة يف الصباح الباكر.. وها أنا أفعل 
مرسال نظري عرب زجاج نافذة املطبخ املضببة.

عائليت تنام.. وتتأخر يف االستيقاظ.. فهم 
يسهرون ليالً على اليوتيوب مع مسلسالت 

قدمية أحبوها.
مساء رمادية يف هذا الصباح، ومطر خفيف.. 

وال ريح.. هل سيأتي الربيع رغم استمرار 
الشتاء بسرقة آذار.)آذار اهلدّار مرّة غطيطة 

مرّة أمطار(.
أتأمل حقل الزيتون. أشجار الزيتون تنتصب 

بوقار وهدوء، فأغصاهنا ساكنة متاما.) توقف 
صخب الرياح املزجمرة ليالً(.

أعد الشاي األخضر. أتساءل: هل ستشرق 
الشمس هذا اليوم، ومتأل مساء عمان.. 

فتنقشع الكآبة عن النفوس؟!
ببطء تتبدد الغيوم الرمادية، وترش الشمس 

أشعتها طاردة الضباب والغيوم الداكنة.. 
وتتبدّى السماء زرقاء بغيوم بيضاء رشيقة.
شئ من البهجة يسري يف روحي فأنتعش.. 

وأتفاءل.
أتذكر صديقي حممد حافظ يعقوب املقيم 

منذ سنوات يف باريس.
كان حيلم بكتابة أعمال روائية...

كنا نلتقي يف خميم الريموك، غالبا يف بيت 
علي إسحق – رمحه اهلل .. تويف يف رام اهلل 
قبل أشهر قليلة ضحية املرض اخلبيث- و.. 

حنلم بأصوات يلوهنا التفاؤل مبا سنكتبه يف 
السنوات القادمة من أعمارنا.

كنا يف أعمار متقاربة، حوايل العشرين.. و.. 
وأكثر بعد سنوات، فقد كربنا مع أحالمنا 

وختطيطنا ملستقبلنا جمتمعني.. ومنفردين.

و... ستشرق يا حممد
)ما يشبه احلكاية.. حفنة من ذكريات تلك األيام(

كنا مرة يف جوبر نتمشى – جوبر الضيعة 
األوىل يف الغوطة الشرقية، حيث كنت أقيم 

يف غرفة يف حمطة )الربملان( – أنا وحممد 
وعلي، فأغمض حممد عينيه نصف إغماضة 

وأخذ يرسم بأصابعه غالف روايته األوىل 
اليت حدد هلا عنوانا: وستشرق... 

قال بكلمات ترافق حركة أصابعه: يف الزاوية 
العليا اليسرى تسقط أشعة مشس تشرق.. 

نعم: وستشرق.
بعد سنوات، وكنا قد كربنا سنوات، اختار 

حممد الرتمجة، ثم اجته للفلسفة.. 
و.. هاجر إىل فرنسا، واهنمك يف الدراسة 

األكادميية واألحباث.
 أتذكرك يا حممد. وأتذكر أحالمنا، وأتساءل 
يوميا مع تصاعد أعداد ضحايا الكورونا: هل 

ستنتصر البشرية على فريوس الكورونا.. 
وعلى كل الفريوسات.. واألوبئة؟!

اخلوف جيتاح العامل يا حممد. البشرية 
ترجتف من عدو جمهول يضرب يف كل 

اجلهات.
هل ستموت البشرية يا حممد؟ ألن تشرق...

نعم يا صديقي حممد: و. ستشرق.. رواية 
تكتبها البشرية معا.. يا صديقي، أما أنت، 

وكما عهدتك، فتواصل التأمل يف مسرية 
البشرية و.. مصريها، وهتز رأسك بوقار.. 

ويصلين صوتك املطمئن الواثق: ستشرق يا 
رشاد.. فال تيأس.. البشرية لن متوت.

 تنويه أوّل: كنا نرتدد على بيت حممد 
فتستقبلنا والدته الطيبة بابتسامتها املرحبة 

احلانية، ثم تتكرم علينا بإبريق شاي كبري، 
وبصحن زيت.. وصحن زيتون – ما أطيب 

زيتوهنا الذي كان تعده بيديها الكرميتني- وما 
ألذ شايها. كان أخوةُ حممد يسرتقون النظر 

لرؤيتنا.. ومساع كالم ال يفقهونه، فنحن 
حنكي أحالمنا.. ونردد أمساء كبرية جمهولة 

بالنسبة لطفولتهم. أحدهم كان 
)سعيد( الذي كرب ودرس الفلسفة.. 

ومن جامعة دمشق خترّج طبيبا 
متألقا اختص باألمراض النفسية 

والعصبية.. و.. رحل مبكرا وترك أملا 
يف قلوب كل من عرفوه، وأنا منهم. 

ترك دراسات حول األمراض النفسية 
والعصبية، وله كتاب هام بعنوان ) 

جدلية النفس والشعر عند العرب(.. 
أما اآلخرون فانتشروا بعيدا يف جهات 

الدنيا. أتذكر والد حممد املديد 
القامة والنحيل واملائل إىل الصمت 

غالبا. كان يبتسم لنا ويهمس بكلمات 
قليلة.. وميضي منهمكا يف بذل اجلهد 
لتدبري حاجات العائلة... وأنا وحيد، 

حيث أقيم أستعيد الذكريات.. 
أفتقد األصدقاء.. األيام اليت 

عشناها يف دمشق، وأمهس حبزن 
يثقل على روحي ويقبض نفسي: 

بعضهم استشهد.. بعضهم مات موتًا 
عاديًا مباغتًا يف أوج الشباب: الشاعر 
الكبري فواز عيد.. بعضهم راح بعيدا  

كصديقي حممد حافظ يعقوب.
أمتنى لو يلتقي من تبقى من 

األصدقاء يف مكان ما.. يف بلد ما 
مينحهم الطمأنينة لوهلة .. ولكن!.. 

يا جليلنا الغاضب احلزين املقهور 
املشرّد.. املسروق األحالم.. والعنيد 
رغم كل شيء.. واملبدع دمًا وكلمات 

وألوانًا فيها ربيع سرق مرارا من 
أعمارهم.. ممن مههم احليلولة دون 
شروق الشمس.. اليت ستشرق، رغم 

ذلك، يا حممد.

رشاد أبو شاور

قصة



العدد )73(

 50 من  املكونة  »الباملاح«  كتيبة  شنت   ،1948 آذار   13 يف 
الواقعة  احلسينية،  قرية  على  عنيفني  هجومني  مسلحًا 
مشال شرق مدينة صفد بالقرب من طريق صفد – املطلة، 
صفد  مدينيت  إىل  العام  الطريق  من  الشرقي  اجلانب  ويف 
وقتل  األول؛  اهلجوم  يف  منزاًل   12 نسفوا  حيث  وطربية، 
الشرطة  دخلت  أن  وبعد  عشرون،  وجرح  فلسطينيًا   15
السكان  وقاموا برتحيل  التجول  فرضوا حظر  الربيطانية 
ويف  منزاًل.   64 يف  يسكنون  وكانوا  نسمة   340 بلغوا  الذين 
اهلجوم الثاني  )16-17 آذار( قتل 30 شخصًا، فيما الحقت 
قوات الباملاح اهلاربني من اجملزرة، وقتلت بعضهم. ويقدر عدد 
الشهداء مبا يزيد عن 60 شهيدًا وفق املصادر اإلسرائيلية.   
قرية  أبناء  ضد  الصهيونية  اجملزرة  هذه  تفاصيل  ويف 
»قامت  موريس:  بين  الصهيوني  املؤرخ  يقول  احلسينية، 
من  آذار   13 بتاريخ  فجرًا  الواحدة  الساعة  الباملاح  قوات 
قرية  يف  ونسفها  منزاًل  عشر  اثين  بتلغيم   1948 عام 
القرية.  الحتالل  أوىل  خطوة  يف  صفد،  قضاء  احلسينية- 
جنود  هبا  قام  كثيف  نار  إطالق  النسف  عملية  رافق  وقد 
الفور 15  املهامجة بقيادة »فايس« فقتل على  الوحدة  تلك 
شخصًا من أبناء القرية. وبعد أيام قليلة وبالضبط يف 16-

وقتلوا  الباملاح  قوات  قبل  من  القرية  هومجت   1948/3/17

مجزرة قرية الحسينية  كي ال ننسى

كاريكاتير

العديد من أبناء القرية أيضا مما اضطر األهايل للنزوح عنها .
القتلى  أن  ذكرت  القرية  أبناء  من  مصادر  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
وصل عددهم إىل ثالثني شهيد بينهم نساء وأطفال ورجال. وال 
احلاج  ذهن  يف  تفاصيلها  بكل  حاضرة  احلسينية  جمزرة  تزال 
اجملاورة  البقارة  كرّاد  قرية  أبناء  أحد  الكردي  مرعي  حسن 
قريه  أبناء  جثث  عينيه  بأم  شاهد  حيث  احلسينية،  لقرية 
عام  الصهيوني  الكيان  قتل  كيف  الكردي  ويروي  احلسينية. 
إجرامية  عملية  يف  شخصًا،  ثالثني  من  أكثر  بارد  بدم   1948
احلسينية قرية  يف  الصهيونية  الباملاح  عصابات  ارتكبتها 
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واألمل،  ــْذاَلِن  اخلِـ اتِ  مَحََطّ ــِر  أُخُ ــى  ِإَل ــاةُ  احَلــيَ ِبــكَ  َتصُِل  عِنْدَمَا   
وَتستقوي  لَِتْقوَى  وَسَُتحَاِربُ  سَُتَقاِومُ  وَسََتقِفُ..  الوُُقوفَ  سَُتحَاِوُل 
وَْقتٌ  صَدِيقَ  اَل  الَغيِْر..  عَلَى  َتعَْتمِدُ  َلنْ  ةَ  املَرَّ هَذِهِ  ِبسِوَاكٍ،  اَل  ِبكَ 
لَِتنْهَضَ،  ِبأَحَدِ  َتسَْتعِنيُ  َلنْ  َقلِْبكِ.  شَرْيَانَ  ي  يَُقِوّ حَِبيبُ  وَاَلّ  قٌ  َضِيّ
رَتْ  َنّكَ مَعَ َتجَاِرِب احَليَاةِ وَمَعَ ُكٍلّ مَا مَرَّ ى فِي َذلِكَ، ألَِ رُ حََتّ وَلنْ ُتَفكِّ
ي  سَيُؤَدِّ احَليَاةِ  هَذِهِ  فِي  رَ  آخَّ َظهٍْر  عَلَى  ُنهُوٍض  ُكَلّ  أَنَّ  َتعَلَّمَتْ  ِبهِ، 
مُْخَتلِفٌ  اأَلمْرُ  املَرْحَلَةِ  هَذِهِ  فِي  آجَالً...  أَمْ  عَاِجالً  سُُقوطٍ  ِإَلى  ِبكَ 
يْتَ جَمِيعَ  حُ أََنّكَ َتَخَطّ ا... سََتحَْتفُِل ِبنَْفسِكَ لِوَحْدَِك .... وَسَُتصَِيّ ِجدًّ
َتهَا... وَمبدأ البََقاءِ لألقوى وَاَل  العَقباتِ، وَأََنّكَ هَزَمْتَ احَليَاةَ وَنرجسِيَّ
اِجي الوَحِيدُ مِنْ مَرْحَلَةٍ  ى أََنّكَ سََتْقَتنِعُ ِبأََنّكَ النَّ َقِويٌّ سِوَاهَا... حََتّ
َقدَمَيْهُ..  فِي أمخص  رَأْسَه  َناكِسًَا  منهزمًا  َفاشِالً...  اجَلمِيعُ  َغادَرَهَا 
أََنّكَ سََتعِيشُ اللَّحَْظَة وَسََترَى لِنَْفسِكَ  ى  ُل ِبَذاتِكَ َكثِريًا، حََتّ سََتَتأَمَّ
ى  َنْظرَةَ بََطِل َزمَانِهِ، وََلكِنَّ لِأَلسَفِ ال يَلْبَثُ َذلِكَ اإِلحْسَاسُ َطِويالً حََتّ
مَا  مَِن أَوْ رُبَّ كَ ِبكَ َقدْ خَابَ .... وََذلِكَ بَعْدَ هُنَيْهَةٍ مِنْ الزَّ َتِجدَ أَنَّ َظنَّ
سََتدِْري  االستيعابية...  ُقدْرَتِهِ  حَسَبَ  ا  مِنَّ ُكٌلّ  َطِويلَةٍ،  سِننَ  بعد 
َتُكنْ  َلمْ  اأَلَقِلّ  عَلَى  أَوْ  املَعْرََكةِ،  تِلْكَ  مِنْ  َتنْجُ  َلمْ  أََنّكَ  شَدِيدٍ  ِببُْطءٍ 
اخَلسَائِِر  ةِ  يَّ ِبَكمِّ مَعِْرَفتِكَ  عِنْدَ  رُوَيْدًا  رُوَيْدًَا  ستتأمل  خَسَائِرَ...  ِبالَ 
اأَلْتعَسُ  املَرْحَلََة.  تِلْكَ  ى  لَِتَتَخَطّ شُعُوٍر  ِبدُوِن  دََفعَْتهَا  اَلّتِي  وَاألمثاِن 
اِْكتِشَافِكَ  وَبَعْدَ  حُــدُودٌ،  َلهَا  َتُكنْ  َلمْ  ِبنَْفسِكَ  حِينُهَا  ثَِقَتكَ  أَنَّ  هو 
َغالِيًا  مَنُ  الَثّ سَيَُكونُ  الوُجُودِ…  مُنْعَدِمََة  سَُتصِْبحُ  اأُلمُــوِر  لِحَقِيَقةِ 
شَــيْءٍ...  وَُكــُلّ  وَسََتنْهَضُ  سَُتحَاِربُ  َنعَمْ،  ا  سَُتحَيَّ عَِزيِزي،  يَا  عَلَيْكَ 
كَ سََتُكونُ فِي عَدادِ املَْفُقودِينَ، اَلّذِينَ َفقِدُوا وََفَقدُوا ُكَلّ شَيْءٍ... َلكِنَّ

ولو  سََتْفقِدُهُ  أََنّكَ  مَا  يَوْمًا  َتُظنَّ  اَل  أَنْ  يُمْكِنُ  مَا  ُكٌلّ  د  َتَفُقّ ِببَسَاَطةٍ 
نَما يَُغادِرُ هََذا  ُغفُ! حَِيّ حتى ِباملَوْتِ، َتْفقِدُ سَببَ احَليَاةِ.. َتْفقِدُ الشُّ
دِرَايًَة،  وَاَل  عِلِْم  ِبالَ  الدنياَ  َغادَرْتَ  َقدْ  أََنّكَ  دٌ  َتأَُكّ حَيَاُتك،  اأَلخِريَ 
ِبهِ.. لذلك  ُتْقبَعُ  اَلّتِي  ِبُخُطورَةِ الوَْضِع  واألسوأ أنك ال تدري حتى 
َدَعَنِي أُخِْبرَُك ِبنَصِيحَةٍ، حِينَمَا يَُغادِرَُك اَل ُتَقاِومُ... اِعَْترَفَ ِبَذلِكَ 
يُعَالِجُكَ،  وََلــنْ  شْخِيصَ  الَتّ سَيُْخطئُ  لِلوَْضِع  ُنْكرَاُنكَ  ُتنْكِرُ...  واَل 
 ، َقلِيالًً يُؤْلِمُ  أَصَابَكَ  مَا  أن  فلتعلم  يغريها...  ال  احَلقِيَقةِ  ِإخَْفاءُ 
ومثااًل  صدقين،  أَمْزَحُ  اَل  وَاجُلنُوِن...  ِباهَللْوَسَةِ  ُتصِيبُك  وَأَعْرَاُضهُ 
ِإَليْهُ  سَعَيْتَ  مَا  ــُلّ  وَُك حمققًة،  أَحْالَمِكَ  ُكلَّ  سَترَى  أَْنــك  ذلك  على 
ى اِبْتِسَامًَة  َكائِنٌ عَلَى أَرِْض الوَاقِِع، وَمَعَ َذلِكَ اَل يَنَاُل مِنْكَ َذلِكَ حََتّ
َلكَ  وَسَيَحْدُثُ  ِبكَ،  عُْضٍو  ُكُلّ  َضرَبَتْ  كهرباء  صَعًْقة  مََثل  َفِرحًَة، 
يَحْدُثُ  مَا  َتْفهَمُ  اَل  وَأَْنتَ  اأَليْدِي  مَْكُتوفَ  وَسََتقِفُ  عَْقلِيًا،  اِْضطِرَابًا 
طِعْمٌ  ــُذوَق  يَ أَنْ  يَرْجُو  َكــانَ  ــذِي  اَلّ ِباخُلصُوِص،  ذاك  وَلَِقلِْبكَ  َلكَ 
اَلّذِي  الَقلِْب  َذاَك  عَنْ  ِبشَيْءٍ...  يكرتث  اَل  أَصِْبحَ  وَاآلنَ   ... ــِبّ احُل
 ... ِإحْسَاٍس  ِبالَ  َفأُصِْبحْ  وَطِيبًا مُحِبًا،  خَذَلهُ اجَلمِيعُ والَزاَل صَامَدًَا 
حَجَرًا َقاسِيًا، مَهْمَا َغادَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ َلمْ يَعُدْ يَبْكِي خَلَْفِهمْ، وَمَهْمَا 
ِبُغرُوِر  وَيُودِعُهُمْ  البَاِب  َغايَةِ  ِإَلى  لُهُمْ  يُوَصِّ أَصْبَحَ  مِنْهُ...  ُقرْبُهمْ  َكانَ 
ُغفِ؛ َزوَاُلهَا يُِزيلُُكمْ  االِْكتَِفاءِ… َفِإنْ سَأَْلُتمْ اهلَل شَيْئًا، اسْأَُلوهُ نِعْمََة الشُّ
وَيَجْعَلُُكمْ َترْحَلُونَ ِبالَ عَوْدَةٍ.. َفالَ حُبَّ يُحَِيّ وَاَل حُزْنَ يُمِيتُ حِينَهَا.

نافـــــــذة

احلولة  سهل  من  اجلنوبي  الركن  يف  احلسينية  قرية  تقع 

من  بالقرب  صفد  مدينة  شرق  مشال  كيلومرت   11 بعد  على 

من  الشرقي  اجلانب  يف  أيضا  وتقع  املطلة،   – صفد  طريق 

عن  تبعد  كما  وطربية،  صفد  مدينيت  إىل  العام  الطريق 

ثانوية. بطريق  معها  وترتبط  كم،   4 مسافة  احلولة  حبرية 

لسيل  األدنى  للمجرى  اجلنوبية  الضفة  على  احلسينية  نشأت 

حنداج، فوق رقعة منبسطة من األرض ترتفع حنو 145م عن سطح 

البحر، وتشرف على سهل احلولة املمتد إىل الشمال الشرقي منها. 

وتبعد القرية عن حبرية احلولة مسافة 4 كم، وترتبط معها بطريق 

احلولة  وحبرية  احلسينية  بني  املمتدة  األراضي  وكانت  ثانوية. 

الزراعة. حرفة  وميارسون  فيها  يتجولون  زبيد  لعرب  خمصصة 

حتيط باحلسينية أراٍض زراعية خصبة تنتج خمتلف أصناف الفواكه 

والزيتون والبصل والذرة الصفراء اليت يرتكز معظمها يف اجلهة 

الشمالية من القرية، وتتوافر املياه السطحية من سيل حنداج األدنى، 

إضافة إىل  مياه الينابيع واآلبار، وأمهها عني عدس وبئر احلسينية.

أصول  من  احندروا  نسمة   170 حنو  احلسينية  سكان  عدد  بلغ 

جزائرية يف عام 1945، وكانوا ميارسون حرفة الزراعة إىل جانب 

تربية املواشي، وخصوصًا اجلواميس اليت استفادوا منها يف أعمال 

احلراثة وإنتاج األلبان واللحوم. وكان السكان يشرتكون مع جرياهنم 

القريتني. بني  الواقعة  االبتدائية  املدرسة  يف  تليل  قرية  سكان 

دمر اليهود قرية احلسينية عام 1948 وطردوا سكاهنا العرب وأقاموا 

القرية هجومني  واجهت  أراضيها مستعمرة »حوالتا«، حيث  على 

اليت  الصهيونية  البلماح  وكتيبة  اهلاغانا  قوات  قبل  من  عنيفني 

ارتكبت جمزرة يوم 13 مايو 1948 حبق أكثر من 30 طفل وامرأة، 

وأجربت باقي السكان على الفرار والبحث عن مأوى يف لبنان وسورية.  

قرية الحسينية 

بـالدنا فلسـطين

محمود موسى

حِينَمَا يَُغادِرَُك الشََّغفُ
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