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   �آل �سعود وتهويد فل�سطني

الإيرانية   - الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية 
القنطار  �سمري  الكبري  املجاهد  ال�سهيد  تنعى  اإذ 
الذي وهب فل�سطني وق�سية مواجهة الحتالل 
ال�سهيوين جل عمره، وق�سى حياته عاماًل على 
ن�سر فكرة املقاومة واجلهاد رافعًا من قيمة املقاومة معممًا 
الكيان  ل�ستئ�سال  نهجًا  بها  اإميانه  عن  تثنه  ومل  ثقافتها، 

ال�سهيوين من بالدنا كل و�سائل الرتهيب ال�سهيونية.
ال�ساخمة  القامة  هذه  تنعى  اإذ  ال�سداقة  جمعية  اإن 
بتاريخها، ومبا تركته من اأثر ن�سايل يغور يف عقول وقلوب 
تدين  فاإنها  قادمة،  ولأج��ي��ال  الأم��ة  اأبناء  كل  ووج��دان 
من  وع��دد  القنطار  ا�ستهدفت  التي  ال�سهيونية  اجلرمية 
رفاقه يف مكان يعج بالأبرياء الآمنني يف ريف دم�سق، وهي 
ال�سهيونية  العقلية  اأن هذه اجلرمية تعك�س طبيعة  توؤكد 
التي  القتل والدمار واغت�ساب احلقوق، وهي  القائمة على 
يا�سني  دي��ر  جم��زرة  منذ  الأر���س  على  اأفعالها  نتاج  راأينا 
�سرب  جمازر  اإىل  و�سوًل  البقر،  بحر  ومدر�سة  وكفرقا�سم، 
و�ساتيال، وما بعدها يف قانا واملن�سورية واأخواتها يف جنوب 

لبنان.
اأبناء  جميع  من  ت�ستوجب  النكراء  اجلرمية  هذه  اإن 
اأن  واإعالميني،  ومفكرين،  ومثقفني  �سيا�سية،  الأمة،قوى 
يبذلوا كل اجلهد من اأجل مواجهة حماولت جتميل وجه 
اللحظة  اإن  موهومني.  اأعداء  وا�ستيالد  ال�سهيوين  الكيان 
العمل  وتوجيه  املقاومة،  كلمة  اإعالء  اجلميع  من  تتطلب 
ال�سهيوين،  الكيان  احلقيقي،  الأم��ة  ع��دو  نحو  اجلهادي 
اأر�سية  على  ال�سفوف  وت��وح��ي��د  وع��م��الئ��ه،  وحلفائه 
ب�سيادة  يعبث  ال��ذي  العدو  ه��ذا  مقارعة  وه��ي  م�سرتكة، 
وتخريب  ا�ستقرارها  ���س��رب  على  ويعمل  اأمتنا  ب��ل��دان 
ن�سيجها الجتماعي. وهو ما يتطلب نبذ ثقافة ال�ست�سالم 
التاريخ  العدو وكما بينت وقائع  والت�سوية والتنازل، فهذا 
اإل لغة القوة، لغة مب�سع املقاومة الذي ي�ستاأ�سل  ل يفهم 
واإىل الأبد الغدة ال�سرطانية ال�سهيونية من اأجل اأن تعود 

العافية جل�سد الأمة وعقلها وقلبها.
الذين  ولل�سهداء  قنطار،  �سمري  القائد  لل�سهيد  اخللود 
ق�سوا يف اجلرمية ال�سهيونية ويقينًا اأن اجل�سد اإن غاب فاإن 
لفل�سطني  اأف�سل  بغٍد  املقاومة باقية تب�سر  الروح والفكرة 

و�سورية ولبنان وكل مواقع املقاومة.
اخللود لل�سهداء والن�سر للثورة

جمعية ال�سداقة الفل�سطينية - الإيرانية
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مـن ن�ساطات جمعيـة �ل�سد�قة �لفل�سطينية ــ �الإير�نيـة 

املواجهة  يف  احل��رب��ة  راأ����س  ال���دوام  على  ك��ان  وح���ر، 
الإعالمية مع العدو ال�سهيوين.

قناتكم  مع  وت�سامننا  وقوفنا  نوؤكد  ذاته  وبالقدر 
وعنوانًا،  و�سلوكًا  نهجًا  املقاومة  تبّنت  التي  الأبية 
احلقيقي  العدو  اإىل  بو�سوح  ت�سري  و�ستبقى  وكانت 
العربية  احلقوق  وانتهاك  اغت�ساب  يف  يتمادى  الذي 
وميار�س عدوانًا وح�سيًا على ال�سعب الفل�سطيني البطل، 
لزعزعة  اخلليج  يف  التكفريية  الأنظمة  مع  ويتحالف 

ا�ستقرار واأمن املنطقة.
م�سوؤولية  هو  املنار  مع  الت�سامن  ف��اإن  ه��ذا  وعلى 
املقاومني  نهج  على  ال�سري  اآثر  و�سريف  حر  اإن�سان  كل 
الإعالم  و�سائل  جميع  على  واجٌب  هو  كما  وال�سهداء، 
والقوى الوطنية والتقدمية اأي�سًا، لأن الدفاع عن قناة 
املنار هو دفاع عن كل و�سيلة اإعالم حتمل على عاتقها 
اأجيال املقاومة وبناء ثقافة املقاومة، والت�سامن  بناء 
ال�سمود  عوامل  يعزز  مبا  ال��ذات  مع  ت�سامن  هو  معها 
وتوجيه البو�سلة نحو العدو احلقيقي املتمثل بالكيان 

ال�سهيوين.
عام  ح��رب  يف  ال�سهيونية  الطائرات  دّم��رت  لقد 
واأماكن  بريوت  يف  ومن�ساآتها  املنار  مكاتب  جميع   2006
العميلة  القوى  هي  وها  �سوتها،  اإ�سكات  بهدف  اأخ��رى 
وعرب  اليوم  ت�سعى  اأبيب«  و»ت��ل  لوا�سنطن  وامل��اأج��ورة 
قمر  على  قناتكم  بث  وق��ف  »عرب�سات«  �سركة  ق��رار 
لبد  الذي  احلق  �سوت  �سوتكم،  اإ�سكات  اأي  عرب�سات، 
العمالء  ه��وؤلء  اأن��ف  عن  رغمًا  ويعلو  ليعلو  �سينه�س 

واملاأجورين اأذناب ال�سهاينة يف املنطقة.

جمعية ال�صداقة / فرع لبنان تقيم معر�ض 
�صور االنتفا�صة 

لبنان الأخ  برعاية �سعادة �سفري دولة فل�سطني يف 
الإ�سالمية  �سفرياجلمهورية  �سعادة  و  دب��ور  ا���س��رف 
جمعية  اأق��ام��ت  فتحعلي،  حم��م��د  الأخ  الإي��ران��ي��ة 
�سور  معر�س  الإي��ران��ي��ة   - الفل�سطينية  ال�سداقة 
الفتتاح  يف  و�سارك  املباركة،  الفل�سطينية  النتفا�سة 
الفل�سطينية  الف�سائل  وممثلي  قادة  والرفاق  الأخوة 
الإيراين وممثل عن حزب  الثقايف  وامل�ست�سار  لبنان  يف 
اجلمعية  رئي�س  �سرقي  ال��ك��رمي  عبد  والأخ���وة  اهلل 
الأخت  و  للجمعية  لبنان  فرع  رئي�س  ب�ستاوي  وحمزة 
�سورية ولبنان  ماجدة رميتي ع�سو قيادة اجلمعية يف 
وعدد من الأخوة والأخوات قيادة فرع لبنان للجمعية 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  ممثلي  من   عددًا  الفتتاح  وح�سر 

الفل�سطينية.

ندوة حوارية �صبابية يف املجل�ض الوطني 
الفل�صطيني بدم�صق ..

�ساركت هيئة العمل ال�سبابي والطالبي يف جمعية 
احلوارية  الندوة  يف  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
الوطني  املجل�س  يف   2015/12/5 ال�سبت  عقدت  التي 
الفل�سطيني بدم�سق ، حتت عنوان )ال�سباب الفل�سطيني 
ال�سبابية  املنظمات  بح�سور   ) التحديات  و  الواقع   –

وهيئات وموؤ�س�سات �سبابية فل�سطينية.
بداأت الندوة بالوقوف وقراءة الفاحتة على اأرواح 

�سهداء الأمة..
الق�سايا  من  العديد  مناق�سة  مت  الندوة  وخ��الل 
حتديات  من  الفل�سطيني  ال�سباب  واق��ع  تالم�س  التي 
واحتياجات خا�سة يف ظل الظروف ال�سعبة التي متر 

بها املخيمات الفل�سطينية.
ال�سباب  دور  ع��ن  ال��ن��دوة  يف  امل�ساركون  وحت��دث 
املخيمات  لها  تتعر�س  التي  امل��وؤام��رات  مواجهة  يف 
الفل�سطينية والق�سية الفل�سطينية4 وطرق تفعيل دور 
ال�سباب يف دعم انتفا�سة �سعبنا يف فل�سطني والدفاع عن 
التم�سك بحق  واأكد احل�سور على   .. الوطنية  احلقوق 
النق�سام  اإنهاء  و�سرورة  فل�سطني  الوطن  اإىل  العودة 

والعمل على حتقيق الوحدة الوطنية.
بني  العمل  توحيد  ���س��رورة  على  احل�سور  واأك���د 
ق�سيتنا  يخدم  مبا  الفل�سطينية  ال�سبابية  املنظمات 
التي  احلوارية  اجلل�سات  ا�ستمرار  واأهمية  الوطنية 
تناق�س هموم وم�ساكل ال�سباب الفل�سطيني للعمل على 

جتاوزها والنهو�س بدور ال�سباب.

وفد جمعية ال�صداقة يلتقي رئي�ض 
املكتب ال�صيا�صي للحزب القومي ال�صوري 

االجتماعي.. 
الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  جمعية  م��ن  وف���د  زار 
رئي�س  �سرقي  عبدالكرمي  الأخ  من  كل  �سم  الإيرانية 
اجلمعية والدكتور غازي ح�سني نائب رئي�س اجلمعية، 
د.  والخ��وي��ن  اجلمعية،  �سر  اأم��ني  جمعة  علي  والأخ 
حممد البحي�سي، وعمر جمعة اأع�ساء الهيئة القيادية 
الإجتماعي  القومي  ال�سوري  احلزب  مكتب  للجمعية، 
رئي�س  �سويد  جوزيف  الأمني  الأخ  ا�ستقبالهم  يف  وكان 
املكتب ال�سيا�سي للحزب ورئي�س املجل�س الأعلى الأمني 
نور�س ميزا، وع�سو املجل�س الأعلى الرفيق زهري قتالن، 
منيني،  عبداهلل  الرفيق  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  نائب 
�ساهني،  اليا�س  الرفيق  ال�سيا�سي،  املكتب  واأع�����س��اء 

الرفيق علي خملوف، الرفيق م�سطفى اأبو ال�سوف.
جمعية  رئي�س  �سرقي  ال��ك��رمي  عبد  الأخ  اأك���د 
تدفع  �سورية  ب��اأن  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
الفل�سطينية  للق�سية  امل�ستمر  ودعمها  تبنيها  ثمن 
وعندما نتحدث عن �سورية نتحدث عن �سورية القيادة 

واجلي�س وال�سعب.
وحّيا املقاومة و�سعبنا الفل�سطيني املنتف�س واأكد اأن 

النتفا�سة م�ستمرة يف مواجهة الحتالل ال�سهيوين.
املكتب  رئي�س  �سويد  جوزيف  الأم��ني  حّيا  ب��دوره 
العدو  �سد  فل�سطني  يف  �سعبنا  انتفا�سة  ال�سيا�سي 
الإرادة  هذه  قمع  حم��اولت  كل  اأن  معتربًا  ال�سهيوين 
والهوان  ال��ذل  ياأبى  �سعب  اإمي��ان  اأم��ام  �سقطت  احلية 
ويع�سق احلرية وال�سيادة، ودعا �سويد ف�سائل املقاومة 
الفل�سطينية اإىل جتاوز التناق�سات اجلزئية وتوحيد 
�سعبنا  وتطلعات  ت�سحيات  م�ستوى  على  لتكون  اجلهود 

العظيم يف فل�سطني.

ويلتقي االأخ �صفوان القد�صي االأمني العام 
حلزب االإحتاد االإ�صرتاكي العربي...

الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  وف��د  التقى  كما 
الإيرانية مع الأخ �سفوان القد�سي الأمني العام حلزب 
املركزية  القيادة  ع�سو  العربي  ال�سرتاكي  الحت��اد 
للجبهة الوطنية التقدمية يف �سورية �سارك يف اللقاء 
والدكتور  اجلمعية  رئي�س  �سرقي  الكرمي  عبد  الأخوة 
حممد  والدكتور  اجلمعية  رئي�س  نائب  ح�سني  غ��ازي 
جرى   .. للجمعية  القيادة  الهيئة  ع�سو  البحي�سي 
تداول التطورات ال�سيا�سية يف فل�سطني و�سورية وعموم 

املنطقة وكذلك �سبل التعاون والعمل امل�سرتك

جمعية ال�صداقة تعلن ت�صامنها مع قناة 
»املنار« اللبنانية.. 

الإخوة يف اإدارة قناة »املنار« اللبنانية..
ال�سداقة  جلمعية  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ا���س��م 
الفل�سطينية الإيرانية نهديكم اأطيب التحيات، متمنني 
لكم دوام التقدم والنجاح يف منربكم الإعالمي املقاوم.

الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  يف  اإننا 
بث  وق��ف  »عرب�سات«  �سركة  ل��ق��رار  ا�ستنكارنا  نعلن 
نف�سه  الوقت  يف  ونرف�س  عرب�سات،  قمر  على  قناتكم 
الأط����راف  بع�س  مت��ار���س��ه��ا  ال��ت��ي  املمنهجة  احل���رب 
العروبة،  م��ّدع��ي  وبع�س  والأم��ري��ك��ي��ة  ال�سهيونية 
اأنظمة وقوى  واملحاولت التخريبية اخلائبة من قبل 
مقاوم  اإعالمي  �سوت  لإ�سكات  وت�سعى  �سعت  مت�سهينة 
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�سمري �لقنطار.. 
و�سنابل �لر�سا�س

أحمد علي هالل

من اأزمنة متوهجة مبا يكفي لأن يظل املقاوم فيها فقه رحلة، هو ابن الرتاب الذي مل يعباأ بخطوط 
�سايك�س بيكو املر�سومة عليه، قدرًا ق�سريًا، هو ابن ف�ساء احلرية التي اختارته اأخريًا ليتن�سم عبريها 
خارج زنازين الأ�سر ال�سهيوين، ولعل ا�سمه �سمري القنطار مبا يكفي موؤنة رحلة كفاحية وجهادية كانت 
ومل تزل ُكربى عالمات املقاومة واجنازاتها، و�سريوراتها يف الأزمنة الأخرى، هكذا كان اختياره لطريق 
الن�سال، قناعته بالن�سر، لطاملا كانت البو�سلة ُت�سري اإليها/ فل�سطني، فهو القائل ُكنت على يقني اأن هذا 
الدرب الذي اخرتته بقناعة تامة نهائية الن�سر اأو ال�سهادة، لكن املقاومة املجبولة بقناعته والعارف 
بفقه املقاومة اأ�سلوبًا للحياة، هو من يجرتح اأ�ساليبها املتعددة، واأ�سكالها املختلفة يف مواجهة عدو له 
امتداداته يف غري مكان يذهب القنطار �سهيدًا وترتقي و�سيته لُتّخط على جبال الغيم وُتر�سم اآياتها يف 
الآفاق، هو اإذن مل يخرج من فل�سطني البتة، ها هو يعود اإليها عودة الظافر مبرياث احلكايات البهية، كما 

اأ�سطورة ُتروى  لأكرث من زمن وتفي�س على الأمكنة كلها، مبا يعني ذلك 
الإرث املو�سول من �سرف البندقية اإىل روؤية املقاوم، وما بينهما 

ُتنجز الروح ح�سورها لتت�سكل نهائيًا ك�سنبلة ر�سا�س بني 
�ساهدة قربه �سورة اجلولن  واأن تعلو  القمح،  �سنابل 

الذي  يقول  والغار،  الورد  باأكاليل  مزنرة  حمررًا، 
ُكربى  ا�ست�سهاده  ويف  لفل�سطني  عمره  وه��ب 

هي  و�سيتي  اأن  للجولن،  عمره  وهب  ماآثره، 
اأمانة بني يدي ال�سيد الرئي�س ب�سار الأ�سد، 

ال�سيد ح�سن ن�سر  املقاومة �سماحة  و�سيد 
اهلل.

ه��ي و���س��ي��ة امل���ح���ارب ووج���ه���ه، هي 
تلك  ي��ع��رب  حينما  الأخ�����رية  ���س��ورت��ن��ا 
فل�سطني  واإىل  فيها  ليظل  اخل��رائ��ط 
يف  نب�ست  التي  فل�سطني  اإن  ب��ل  اأق���رب، 
عروقه فدائيًا منذ زمن بعيد قد كتبته يف 

�سفر اأبجدياتها، والأبجدية وعٌد ور�سا�ٌس 
على  الآن  تتكاثر  ح�سبها  ُتن�سى،  ل  و�سنابل 

مت�سع جرح الرتاب واأنني الهواء وو�سايا اأولئك 
على  فل�سطني  ع�سق  احرتفوا  الذين  العا�سقني 

طريقتهم، ليكون يف �سلب رحلته التي مل تتوقف كما 
مياه  ُتخا�س  العقبة حيث  اإل على خليج  و�سيته  باحت 

البحر ول يبقى �سيء من بيت العنكبوت.
اأيها املفرد ب�سيغة اجلمع، يا من ائتلفت هوياتك  �سمري القنطار، 

لتكون ن�سيج الروح وفطنتها، حينما تذهب اإىل البالد مربئة من الغياب، وم�سرجة باحل�سور الكثيف 
كال�سجر الواقف اأبدًا يف مهرجان النار، واملنغر�س اأبدًا يف تربتها اخلالدة تعويذة ملن يعربون الدرب 

ذاته.
ما  واأغ�ساين  الرتاب،  الأمة، وجذوري �ساربة يف عمق  �سجرة  الن�سغ احلي يف  اإين  ال�سهيد:   قال 
اعتادت اإل اأن ُت�سافح احلرية، وعند �سمري القنطار ل ت�ستعري اللغة من خارج بالغتها لت�سي اأو تقول، 
بل ُتعيد تاأثيث الروح، لتظل قمرًا فوق اجلليل وذراعًا يحمل اجلولن اإىل القلب الكبري �سورية، وميد 
اجل�سور اإىل فل�سطني وا�سطة العقد، فلل�سهيد تلتفت اللغة بكامل بنف�سجها، لتحمله كوعد �سادق اإىل 
الباأ�س،  و�سديدي  العزائم  اأولو  يعرفها  لغة  ال�سمت  اإذ  ال�سمت،  اإىل  يذهب  ل  ن�سيدًا  الأر�س،  اأرجاء 
القنطار كان كل هوؤلء الذين رفعوا الأر�س وظلوا فيها كالينابيع فوق اأج�سادهم النبية، وعندما ُيعلن 
ال�سهيد و�سيته يظل قمر »عبية« اأكرث اكتماًل ليذهب اجلنوب اإىل اجلنوب، وت�سافح الأر�س كل ذراتها، 
هو التدفق يف نهر املرايا ال�سادقة زمن ال�سهداء الآتني من رحم اجل�سارة ثقافة للحياة واأقنومًا بهيًا، 
ليكونوا �سادة ال�سوء، ففي ح�سرتهم تطماأن حجارة البيوت على اأن تبني الوطن من جديد، وتطماأن 

اأرواح ال�سهداء اأنها تعود من جديد.
�سمري القنطار لعل و�سيتك الأخرية مرياثًا لأجيال مازال ع�سق فل�سطني �سهيلها الراعف، مازالت 
ال�سحو  باأن ير�سم خرائط  الكينونة من ت�ستق ال�سم والعنوان، لتكتب تاريخًا هو وحده اجلدير  يف 

املتجددة، ويعلن يف مقام ال�سهيد اأننا من نولد مرتني.

�لقائد �ل�سهيد 
�سمري �لقنطار.. �جناز 

�ل�سهادة خري �خلتام
�سجون  يف  لبناين  اأ�سري  اأق��دم  القنطار  �سمري  كان 

العدو ال�سهيوين وعميدًا لالأ�سرى. 
اهلل  ح��زب  ق��رر  عندما   2008 ع��ام  ا�سمه  ب��رز 
اإدراجه يف �سفقة تبادل لالأ�سرى مع كيان العدو والتي 
اأف��راد  من  اآخرين   4 وع��ن  عنه  الإف���راج  مبوجبها  مت 

حزب اهلل.
يف  عبية  بلدة  يف   1962 ع��ام  ول��د  القنطار  �سمري 
حمافظة جبل لبنان، ثم بداأ ممار�سة عمله امل�سلح قبل 

اأن يكمل عامه ال�16.
بقيادة  جمموعة  و�سلت   1979 عام  منت�سف  ويف 
من  الأبر�س،  اأحمد  املوؤيد،  مهنا  اأ�سالن،  املجيد  عبد 
اإىل  الفل�سطينية«،  التحرير  »جبهة  اأف���راد 
املحتلة  فل�سطني  �سمال  يف  نهاريا  مدينة 
مطاطي.  ب���زورق  البحر  طريق  ع��ن 
اقتحام  املجموعة  اأف��راد  وح��اول 
مبنى �سكني، ولكن بعد ا�ستباك 
من  ورج��ال  املنزل  �ساحب  مع 
ان�سحب   الح��ت��الل  �سرطة 
مقتل  بعد  املجموعة  اأفراد 
�سرطي �سهيوين وا�ست�سهاد 

اأحد اأفراد املجموعة.
و�سلت  اإث��ره��ا  وعلى 
بقيادة  اأخ��رى  جمموعة 
اإىل  ال���ق���ن���ط���ار  ���س��م��ري 
مبنًى  واقتحمت  »نهاريا« 
معركة   دارت  وقد  �سكنيًا، 
الحتالل  جنود  مع  عنيفة 
الرهائن  مقتل  ع��ن  ا���س��ف��رت 
اأفراد  اأحد  ال�سهاينة وا�ست�سهاد 
ا�سر  ال��ف��دائ��ي��ة،ومت  امل��ج��م��وع��ة 

املنا�سل القنطار.
�سجون  يف  اعتقاله  ���س��ن��وات  وخ���الل 
اجلامعة  يف  ك��ط��ال��ب  ال��ق��ن��ط��ار  ���س��ج��ل  ال��ع��دو 
التعليم  طريقة  ت�ستخدم  والتي  اأبيب«  »بتل  املفتوحة 
املذكورة  اجلامعة  منحته   ،1998 اأيلول  ويف  بعد،  عن 

درجة بكالوريو�س يف الأدبيات والعلوم الجتماعية.
ال�سجون  يف  ق�����س��اه��ا  ع���ام���ًا   30 ق���راب���ة  وب��ع��د 
�سمري  عن  الإف��راج  من  اهلل  حزب  متكن  ال�سهيونيةة، 
القنطار يوم الأربعاء 16 متوز 2008 يف �سفقة لتبادل 

الأ�سرى مع كيان العدو الإ�سرائيلي. 
و4  القنطار  ع��ن  الإف���راج  مت  ال�سفقة  ومب��وج��ب 
حرب  يف  اعتقالهم  مت  اهلل،  حزب  اأف��راد  من  لبنانيني 
لبنانيا  �سهيدًا   199 جثث  اإىل  اإ�سافة   ،2006 يوليو 
ت�سليم حزب اهلل جثث جنديني  مقابل  وفل�سطينيا يف 
�سهيونيني مت قتلهم يف عملية »الوعد ال�سادق« يف متوز 

.2006
اأعلن   2015 الأول  كانون   20 الأح��د  �سباح  ويف 
�سهيونية  غارة  يف  القنطار  �سمري  ا�ست�سهاد  اهلل  حزب 
ا�ستهدفت مبنى يف مدينة جرمانا بريف دم�سق،  ليخّط 
للمقاومة  �سهيدا  حياته  من  الأخ��ري  امل�سهد  القنطار 
وفل�سطني خامتًا بو�سام ال�سهادة ثالثة عقود ونّيف من 

الإجنازات على درب فل�سطني.
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�سهرها  القد�س  انتفا�سة  ت��دخ��ل 
والت�سحيات،  بالدماء  معمدة  ال��راب��ع 
يخو�سها  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ات  خ���الل  م��ن 
الح��ت��الل  ���س��د  الفل�سطيني  ال�سعب 
اإىل  تفتقر  ت��زال  ل  وه��ي  ال�سهيوين. 
قيادة  عن  يعرب  ال��ذي  الفاعل  الإط���ار 
القوى  م��وح��دة وج����ادة مت��ث��ل ج��م��ي��ع 
على  ويعمل  الفل�سطينية،  والف�سائل 
ويوؤّمن  وتنظيمها،  النتفا�سة  اإدارة 
نحو  على  الطاقات  وح�سد  احلماية  لها 
وال�سمولية،  ال�ستمرار  فر�سة  مينحها 
جميع  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  فئات  لكل 
تتجه  فهل  الفل�سطينية.  والقرى  املدن 
مع  مفتوحة  مواجهة  اإىل  النتفا�سة 
مقاومة  �ستظل  اأم  ال�سهيوين،  الحتالل 
فردية يقرر فيها اأفراد ماذا وكيف ومتى 
يفعلون؟ من دون تدخل جدي من القوى 

ال�سيا�سية على اختالف م�سمياتها.
ل يزال ال�سعب الفل�سطيني يت�سدى 
الحتالل  وق��وات  امل�ستوطنني  لقطعان 
ويكّبد  تلني،  ل  وعزمية  �سلبة  ب��اإرادة 
العدو خ�سائر كبرية يف الأرواح وخ�سو�سًا 
يف �سفوف اجلي�س الإ�سرائيلي، حيث ذكر 
موقع القناة الثانية الإ�سرائيلية بتاريخ 
2015/12/16، نقال عن املتحدث با�سم 
الثالثة  الأ���س��ه��ر  اأن���ه خ��الل  اجل��ي�����س، 
حادثة   2225 نحو  وق��ع��ت  امل��ا���س��ي��ة، 
ر���س��ق ح���ج���ارة. وم��ن��ذ ب��داي��ة موجة 
كانون  من  ع�سر  الرابع  حتى  املواجهات 
الأول، قتل 22 اإ�سرائيليا و252 �سخ�سًا 
نفذوا  خمتلفًا  هجوما   169 يف  جرحوا 
�سلطات  اأن  العلم  م��ع  ي��وم��ا،   93 ط��وال 
كاملة.  بخ�سائرها  تعرتف  ل  الحتالل 
فردية  بعمليات  يوم  كل  يفاجاأ  فالعامل 
مواجهات  مع  ترتافق  ده�سًا-  اأو  طعنًا   -
الحتكاك  مناطق  بع�س  يف  حم���دودة 
والإ�سرائيليني،  الفل�سطينيني  ب��ني 
وحمطات  الع�سكرية  احل��واج��ز  م��ث��ل 
ال��ب��ا���س��ات ع��ل��ى ال��ط��رق امل���وؤدي���ة اإىل 
العمليات  هذه  خلقت  وقد  امل�ستوطنات. 
حالة من الإرباك والقلق وفقدان الأمن 
للكيان  الداخلي  امل�ستوى  على  ال�سخ�سي 
اأ�سبحت  اأن  بعد  �سيما  ول  ال�سهيوين، 
اإتقانًا  اأك��رث  الح��ت��الل  �سد  العمليات 
موجعة  يومية  ظ��اه��رة  اإىل  فتحولت 
العا�سرة  القناة  يف  جاء  حيث  ومرعبة، 
التي  »املواجهات  اإن  العدو،  تلفزيون  يف 
والقد�س،  الغربية  ال�سفة  ت�سهدها 
املا�سية،  الثالثة  الأ���س��ه��ر  م���دار  على 
يعي�سه  روت��ي��ن��ي  و���س��ع  اإىل  حت��ول��ت 
اأن  اإىل  م�سرية  يوميًا«،  الإ�سرائيليون 
ال�سباب  بها  يقوم  التي  الطعن  »عمليات 
الفل�سطيني اأ�سبحت اأكرث دقة واإيالمًا«. 
ال�سهاينة  ي�ستخدم  ال��ذي  الوقت  ويف 
املتطورة  واأ�سلحتهم  الع�سكرية  قوتهم 
والأح��ي��اء  امل���دن  يف  امل��ظ��اه��رات  لقمع 
بدم  جرائمهم  ويرتكبون  الفل�سطينية 
لهم،  رادع  دون  العامل  اأنظار  اأم��ام  ب��ارد 

�نتفا�سة �لقد�س و�إر�دة �ملقاومة
بني �ملبادرة �ل�سعبية و�سعف �لقوى �ل�سيا�سية

فاإن ال�سعب الفل�سطيني يخو�س معركته 
التي  الأمنية  املالحقات  ظل  يف  وحيدًا 
الفل�سطينية.  ال�سلطة  اأجهزة  بها  تقوم 
و�سيا�سيًا-  اأمنيًا   - كبريًا  حتديًا  وي�سكل 
الأمنية،  ال��ن��اح��ي��ة  ف��م��ن  ل��الح��ت��الل. 
بعجزه  ال�����س��ه��ي��وين  ال��ك��ي��ان  ي��ع��رتف 
والعمليات  النتفا�سة  م��واج��ه��ة  ع��ن 
توقع  على  قدرته  عدم  ب�سبب  الفردية 
ق��درت��ه على  ع��دم  ث��م  ال��ت��ايل،  الهجوم 
اإجراءات وقائية. ومن الناحية  اتخاذ 
ال�سهاينة  القادة  يخفي  ل  ال�سيا�سية، 
ملواجهة  الأجنع  الأ�سلوب  اإزاء  حريتهم 
يدعون  ق��ادة  ظهر  اإذ  العمليات،  ه��ذه 
لل�سلطة  ج��دي��دة  مناطق  ت��ق��دمي  اإىل 
وت�سهيالت  لإدارت���ه���ا،  الفل�سطينية 
للمواطنني، فيما طالب اآخرون برد رادع 
�سد املناطق »ج« التي ت�سكل 60 يف املئة 

من م�ساحة ال�سفة الغربية.
الفل�سطينية  ال�سلطة  ناحية  ومن 
اإىل  �سعيهم  فيها  امل�سوؤولون  يخفي  ل 
اإىل  حتولها  ومنع  النتفا�سة  احتواء 
انهيار  اإىل  ت���وؤدي  مفتوحة  م��واج��ه��ة 
مطلع  النتفا�سة  ب��دء  فمنذ  ال�سلطة، 
الرئي�س  عقد  املا�سي،  الأول  ت�سرين 
حممود عبا�س اجتماعات عدة مع قادة 
اأجهزة الأمن وروؤ�ساء الأقاليم يف حركة 
احلفاظ  منهم  طلب  واملحافظني،  فتح 
على �سلمية النتفا�سة. وقال م�سوؤولون 
�ساركوا يف الجتماعني اأن عبا�س اأو�سى 
ال�سعبية  النتفا�سة  بقيادة  فتح  قادة 
�سعبية  مقاومة  عملية  اإىل  وتوجيهها 

�سلمية ل عنف فيها. 
الفل�سطينية  املقاومة  ف�سائل  اأم��ا 
وم�ساره  اأو���س��ل��و  ترف�س  جميعها  التي 
التفاو�سي وماآلته، والتي جميعها توؤيد 
للدور  فاقدة  زال��ت  ل  فهي  النتفا�سة، 
املاأمول ومتباينة يف مواقفها، تنو�س بني 
املواجهات  يف  كليًا  النخراط  يف  الرتدد 
فعل  مواكبة  عن  العجز  وبني  الدائرة 

ينتهي  لن  اأنه  يدرك  اأن  عليه  الحتالل 
يف ظل ال�سروط ال�سائدة وذلك ل�سببني: 
الفل�سطينية  ال�سلطة  قيادة  لأن  الأول 
البحث  وتعترب  اأو�سلو  باتفاقات  ملتزمة 
املفاو�سات  �سيا�سية من خالل  عن حلول 
والثاين  ال���س��رتات��ي��ج��ي.  خ��ي��اره��ا  ه��و 
ارتبطت  ال�سلطة  يف  اأط����راف  ه��ن��اك 
ترغب  ول  الح���ت���الل  م���ع  م�����س��احل��ه��ا 
يف ت��اأج��ي��ج ال�����س��راع م��ع��ه ل��ذل��ك تقف 
لها  ال�سماح  وترف�س  النتفا�سة  �سد 
بني  امل�ساحلة  ينتظر  ومن  بال�ستمرار. 
فتح وحما�س يكون كمن ينتظر املطر يف 
يوم قائظ، فبعد ف�سل حماولت عديدة 
متت فيها اتفاقات للم�ساحلة ومت اأخريًا 
ت�سكيل حكومة وحدة اأو حكومة توافق، 
اأن امل�سافة بني الطرفني  توؤكد التجربة 
ل تزال بعيدة ول تتوفر بوادر ملمو�سة 
من  املوقف  يبقى  فهل  بينهما.  للتقارب 
اأجلها  من  فاعل  دور  ولعب  النتفا�سة 
الأقل  على  م�ستحيلة،  ب�سروط  مرتبطًا 

يف املدى املنظور؟.
اخلروج  �سرط  اأن  القول  عن  وغني 
م���ن الأزم������ة ال���ت���ي ي��ع��ي�����س��ه��ا ال��و���س��ع 
�سد  املقاومة  ت�سعيد  هو  الفل�سطيني 
الح���ت���الل ال�����س��ه��ي��وين، م���ا ي��ع��ن��ي اأن 
فعلي  ب�سكل  النتفا�سة  يف  الن��خ��راط 
هو الذي �سيذلل العقبات التي تعرت�سها، 
املعقدة  الظروف  اإغفال  يعني  ل  وه��ذا 
والتحديات التي تواجه ف�سائل املقاومة 
ذلك  �سواء  ال�سديد،  احل�سار  جراء  من 
الذي يفر�سه الحتالل اأو الذي تفر�سه 
هذا  لكن  الفل�سطينية.  ال�سلطة  اأجهزة 
التي  القوى  مببادرة  اإل  يتغري  ل  الواقع 
ترى نف�سها اأنها تعرب عن تطلعات ال�سعب 
ت�سحياته  على  حتر�س  واأنها  واأحالمه 
�سوؤال  اأن  ذل��ك  الوطنية.  واإجن��ازات��ه 
يحمله  ول  ال��واق��ع  يطالب  ل  التاريخ 
امل�سوؤولية واإمنا يقول ماذا كان دور هذه 

القوى وماذا فعلت؟
ك�سابقاتها  النتفا�سة  اندلعت  لقد 
�سد  امل�ستمرة  املقاومة  �سياق  يف  تلقائيًا 
الرغم  وع��ل��ى  ال�����س��ه��ي��وين،  الح��ت��الل 
م��ن اأن��ه��ا ج���اءت ه��ذه امل���رة دون اإط��ار 
�سيا�سية  مرجعية  ودون  ميداين  قيادي 
وا�سحة، اإل اأنها دون �سك وفرت فر�سة 
العالقة  �سكل  تاريخية لإعادة ت�سحيح 
بني  ال�سابقة  ال�سنوات  يف  �سادت  التي 
و�سلطات  جهة  من  الفل�سطيني  ال�سعب 
الح���ت���الل والأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة يف 
اأي  ثانية،  منجهة  الفل�سطينية  ال�سلطة 
ال�سحية  بني  ا�ستباك  عالقة  بجعلها 
عالقة  وبالطبع  ال�سهيوين  واجل���الد 
القمعية،  الأم����ن  اأج��ه��زة  م��ع  ت�����س��ادم 
فر�سة  اأي�����س��ًا  الن��ت��ف��ا���س��ة  ووف�����رت 
التي  والإذلل  القهر  حالة  من  للخروج 
ب�سبب  ال�سابقة،  املرحلة  بها  ات�سمت 

TAREEQ ALQUDS

ـــــــــــــــــــــــــــــ    إبراهيم أبو ليل     ـــــــــــــــــــــــــــــ

النتفا�سة، مع العلم اأن الفئات امل�ساركة 
ينفذون  الذين  وال�سبان  النتفا�سة  يف 
اأ�سحاب  م��ن  ه��م  البطولية  العمليات 
والتنظيمية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ت��ج��ارب 
داخل  من  ياأتي  بع�سهم  ورمبا  ال�سابقة، 
خ��ارج  اأن��ه��م  اإل  التنظيمية،  الأط����ر 
�سيطرة الف�سائل وقياداتها ول ي�ستطيع 

التنظيم التحكم بهم.
فبع�س الأطراف ل تريد لالنتفا�سة 
فيها  ت��ن��خ��رط  ول  م��داه��ا  ت��اأخ��ذ  اأن 
النتفا�ستان  اإليه  انتهت  ما  ترى  لأنها 
امل�سري  يتكرر  اأن  وتخ�سى  ال�سابقتان 
الأوىل  اإجن����ازات  وظ��ف��ت  حيث  ذات���ه، 
لت���ف���اق اأو����س���ل���و ووظ���ف���ت اإجن�����ازات 
النتفا�سة الثانية للدخول يف مفاو�سات 
ال�سعب  ي�����زال  ل  اجل������دوى  ع���دمي���ة 
اليوم.  حتى  ثمنها  يدفع  الفل�سطيني 
اأن  حما�س  حركة  يف  م�سوؤولون  ويقول 
انتفا�سة  يف  بثقلها  تلقي  ل��ن  احل��رك��ة 
الفل�سطينية  ال�سلطة  حت��اول  �سعبية 
ا�ستثمارها للعودة اإىل العملية ال�سيا�سية 
يف  رفيع  م�سوؤول  فقال  اأف�سل.  ب�سروط 
احلركة: »نرى اأن ال�سلطة الفل�سطينية 
اأجل  من  الهبة  هذه  ا�ستثمار  اإىل  ت�سعى 
التفاو�سية،  العملية  يف  مكانتها  حت�سني 
ونرى اأجهزة الأمن وهي موجودة يف كل 
ل  لذلك  مدين،  بزي  الحتكاك  مناطق 
ن�ستطيع اأن نلقي بثقلنا فيها لأن اأع�ساء 
املالحقة  اإىل  عر�سة  �سيكونوا  احلركة 

من ال�سلطة واإ�سرائيل«.
النتفا�سة  اأن  اأخرى  اأطراف  وترى 
حقيقية  فل�سطينية  مبعيقات  ت�سطدم 
هذه  باإزالة  اإل  تتقدم  اأن  لها  ميكن  ول 
مع  الأم��ن��ي  التن�سيق  م��ث��ل  ال��ع��وائ��ق، 
الحتالل والنق�سام القائم يف ال�سلطة. 
احل�سان  اأم��ام  العربة  ت�سع  بذلك  وهي 
ميكن  ل  م�ستع�سية  العوامل  ه��ذه  لأن 
امل�ستحيل.  يطلب  كمن  عليها  التعويل 
مع  الأمني  التن�سيق  انتهاء  ينتظر  فمن 

�سيا�سة 
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ُملهمهم  حيث  ال�ساعد،  الفل�سطيني  ال�سباب  عزمية  َتهن  مل 
جّربت  التي  ال�سحية  نحن   : قال  الذي  دروي�س  حممود  �ساعرهم 
الأعجوبة  لكننا  الأ�سلحة،  اأحدث  حتى  القتل...  اأن��واع  كل  فيها 
اليافعني  الفتيان  َيكرَتث  اأن متوت. فلم  التي ل متوت ول ت�ستطيع 
التي  املُبا�سرة  امليدانية  والإع��دام��ات  الفوري  الإنتقام  لأعمال 
حملة  من  كانوا  اإن  املقاومني،  بحق  الإح��ت��الل  �سلطات  بها  تقوم 
حيث  احلجارة.  ورا�سقي  ال�سلميني  املتظاهرين  من  اأو  ال�سكاكني، 
يوا�سل هوؤلء الفتية وال�سبان وال�سابات تاأطري اأنف�سهم بعيدًا عن 
القوى ال�سيا�سية واحلزبية والف�سائلية ���� دون اأن يعني ذلك غياب 
والأعمال  الفعاليات  تلك  عن  الف�سائل  خُمتلف  من  وفتيان  �سبان 
حال  بال�سرورة  �ستقود  نوعية  هبة  يف   ���� لالإحتالل  املناه�سة 
خليار  جت�سيدًا  �ساملة  فل�سطينية  �سعبية  اإنتفا�سة  نحو  دميومتها 
واملمكنة  املُختلفة  باأ�سكاله  الوطني  والكفاح  ال�سعبية،  املقاومة 
الهبات  الأر���س.  على  والقائمة  املحيطة  واملعطيات  للظروف  تبعًا 
ال�سعبية الفل�سطينية اليومية املُتتالية يف الفرتات الأخرية، حَتِمُل 
وبيئتها  املُختلفة،  كفاحها  واأدوات  وجيلها،  و�سماتها،  خ�سو�سيتها، 
ال�سيا�سية، والإقليمية، والدولية، حيث جتاوز بها ال�سعب العربي 
اإنهيار  من  مديد  زمٍن  بعد  والإحباط  الياأ�س  طبقات  الفل�سطيني 
واأعادت  امل�سدود،  للجدار  وو�سولها  املاأزومة  الت�سوية  مفاو�سات 
هي  الفل�سطينية  الق�سية  ب��اأن  باأ�سره  العامل  تذكري  الهبات  تلك 
�سعبية  هبة  ولكل  اإنتفا�سة،  لكل  اإن  املنطقة.  يف  ال�سراع  اأ�سا�س 
وجت�سيداتها على الأر�س من حراك وم�سريات وعمليات طعن جلنود 
الإحتالل وامل�ستوطنني امل�سلحني، واحتكاك مع حواجز الإحتالل، 
وخ�سائ�سها،  وبراجمها،  واأدواتها،  وتكتيكاتها،  وجيلها،  مرحلتها، 
التي ُتوؤ�سر يف دينامياتها وفعالياتها على اأنها �َستعرُب الزمان واملكان 
اإىل الزمن الأطول واملكان الأو�سع، لتكون ُمتدحرجة كما كرة الثلج 
التي حَتِمُل معها املزيد من العطاء وروح التحدي الوطني يف الظروف 
املُميز  الدور  اأهمية  َي��رُبُز  وهنا،  الإنعطاف.  نقاط  وعند  ال�سعبة 
لل�سباب وال�سابات والفتيان من اأبناء الداخل الفل�سطيني يف تفجري 
وال�سفة  القد�س  يف  خُمتلفة  مناطق  يف  املتوا�سلة  ال�سعبية  الهبة 
هذا  وال�سابات،  ال�سباب  من  اآخر  جيل  َيِد  على  تاأتي  اأنها  الغربية، 
اجليل الذي اأريد منه اأن َي�سُدَل ال�ستار على الق�سية الفل�سطينية، 
واأن َيغرق يف اأوهام الت�سوية غري املتوزانة واملُختلة، واأن يعي�س على 
لكنه  الأو�سط،  ال�سرق  �سنغافورة  وعود  اخلالبة،  الوعود  اأوه��ام 
اليوم ُيحِطُم كل هذه الأوهام وُيقدم النموذج احلي يف ت�سّكل الوعي 
الإ�ستباك  ويف  والقا�سية،  وال�سعبة  املجافية  الظروف  يف  الوطني 
مع الإحتالل عرب املواجهة »يف نطاق امل�سافة �سفر« وعرب احلجارة 
واملظاهرات ال�سلمية، وعرب »ثورة ال�سكاكني« حيث حتّولت ال�سكني 
مقاومة...واإىل  هّبة...واإىل  ثم  فكرة  مرعب...واإىل  �سالح  اإىل 
الإحتالل  ع�سكر  مع  ال�سفر  نقطة  من  والإ�ستباك  واعية،  اإرادة 
كانت  ال�سعبية  الهبة  ثمار  اأوىل  اإن  والعتاد.  بال�سالح  املدججني 
خمطط  عن   �� موؤقتًا  ولو   �� »اإ�سرائيلي«  تراجع  فر�س  يف  جناحها 
الإعتبار،  اإعادة  ويف  الأق�سى،  للم�سجد  والزماين  املكاين  التق�سيم 
الأعمال  جدول  على  الفل�سطينية  الق�سية  ملكانة  ن�سبية،  بحدوٍد 
واخَلرُي  بها،  الدويل  الإهتمام  تراجع  اأن  بعد  وال��دويل،  الإقليمي 
اإرادة ال�سبان وال�سابات متوا�سلة على  مازال على الطريق مادامت 
اأر�س فل�سطني. كما كان من ثمارها اإرتفاع حدة ا�سوات الع�سرات من 
نتيناهو،  �سيا�سات  يعار�سون  باتوا  الذين  »الإ�سرائيليني«،  املثقفني 
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علي بدوان 

الفل�سطينية  ال�سلطة  خ�سوع 
وا�ستمرارها  العدو  لإم��الءات 
التن�سيق الأمني مع �سلطات  يف 
الح���ت���الل. ك��م��ا اأن��ه��ا وف��رت 
املقاومة  لف�سائل  ال��ف��ر���س��ة 
املنا�سبة  اللحظة  لل��ت��ق��اط 
جمراه  اإىل  ال�سراع  واإع���ادة 
على  ال��رد  اأج��ل  م��ن  ال�سحيح 
ال�ستيطاين  والتغول  العدوان 
الأرا����س���ي  يف  ينت�سر  ال����ذي 
وعر�سًا  ط���وًل  الفل�سطينية 
يتطلب  وه����ذا  ت��وق��ف.  دون 
ميداين،  قيادي  اإط��ار  ت�سكيل 
املقاومة  ف�سائل  جميع  ميثل 
وي�سعى  الوطنية،  والفعاليات 
الفردية  العمليات  اإىل تطوير 
�سعبية  م��واج��ه��ة  ح��ال��ة  اإىل 
تعّم  الح���ت���الل  م���ع  ���س��ام��ل��ة 
لكي  الفل�سطينية،  الأرا���س��ي 
وال�ستيطان  الحتالل  جتعل 
ال�سهيوين،  امل�سروع  على  عبئًا 
وجت���ع���ل ال��ت��ن�����س��ي��ق الأم���ن���ي 
م��ع الح��ت��الل ع����ارًا ع��ل��ى من 
ميار�سه، ومتهد الطريق لإنهاء 
الن��ق�����س��ام م��ت��ع��دد الأ���س��ك��ال 
الفل�سطينية  ال�����س��اح��ة  يف 
املقاومة  برنامج  قاعدة  على 
ال�����ذي ي���وح���د اجل��م��ي��ع، ول 
ي��ك��ون م��ب��ت��داأه احل��دي��ث عن 
والدخول  املفاو�سات  ا�ستئناف 
الذي  الإ�سرائيلي  ال�سرك  يف 
يبدد اجلهد الفل�سطيني ويعزز 
فاإ�سرتاتيجية  الن��ق�����س��ام. 
ف�سلت  والت�سوية قد  التفاو�س 
على  ُدف��ن  اأو�سلو  اتفاق  ونهج 
ال�سهيوين  الكيان  قادة  اأي��دي 
املرحلة  مفاو�سات  انهيار  منذ 

النهائية عام 2000.
النتفا�سة  اأُ�سبعت  لقد 
ك����الم����ًا ن���ظ���ري���ًا وحت��ل��ي��الت 
خلفياتها  ت��ن��اول��ت  �سيا�سية 
ت�سخي�سها  وج��رى  ودواف��ع��ه��ا 
الرفيع  امل���ق���ام  يف  وو���س��ع��ه��ا 
الذي ت�ستحق، كما جرى ر�سد 
املخاطر التي تهددها ول يجوز 
اأن يظل احلديث يدور يف هذه 
الدائرة، وينبغي النتقال اإىل 
من  والن��ت��ه��اء  الفعل  م�ستوى 
وبني  والرتدد.  النتظار  حالة 
ال�سكوك وعدم اطمئنان بع�س 
و�سعف  وخم���اوف���ه���ا،  ال���ق���وى 
عجزها،  اأو  الأخ����رى  ال��ق��وى 
ال�سعبية  الن��ت��ف��ا���س��ة  ف����اإن 
امل��ب��ادرات  ره���ن  تبقى  ���س��وف 
لالجتهادات  وتخ�سع  الفردية 
ال�سيا�سية  للقوى  منه  اأك���رث 
الذي  الأم���ر  املنظم.  والعمل 
يجعل م�سريها جمهوًل يف ظل 

التحديات الراهنة.

ردود  الإحتالل، خ�سية من  الذي متار�سه قوات  الفا�سي  القمع  ونهج 
اإنتفا�سة  اإندلع  من  وخ�سية  الفل�سطينيني،  قبل  من  املتوقعة  الفعل 
فل�سطينية ثالثة، والعودة لدوامة العنف الذي لن يكون بعيدًا عن 
عقر دار »الإ�سرائيليني« وفق تو�سيف اأحدهم على �سفحات يديعوت 
حملة  بتنفيذ  ُتطالب  مغايرة  اأ�سوات  اإرتفعت  حني  يف  اأحرونوت. 
مماثلة حلملة »ال�سور الواقي« يف ال�سفة الغربية والتي متت يف اأوج 
عرفات  يا�سر  الرئي�س  مبحا�سرة  وانتهت  الثانية  الإنتفا�سة  �سعود 
ورحيله. ويف هذا ال�سياق من التطورات يف فل�سطني، ُيحاول الراعي 
الوطنية  لل�سلطة  تفاو�سي  عر�س  تقدمي  جديد  من  الأمريكي 
حدود  عند  املتوقفة  املفاو�سات  طاولة  اىل  للعودة  الفل�سطينية 
الإ�ستع�ساءات التي و�سلت اليها. والعر�س الأمريكي يف جوهره لي�س 
الإحتقان  اأجواء  تنفي�س  ذلك  وراء  من  والهدف  تفاو�سية،  ر�سوات 
ال�سفة  يف   1967 عام  املحتلة  الأرا�سي  داخل  النا�س  و�سط  العايل 
الفل�سطينية  التحركات  وواأد كل  القد�س،  مناطق  الغربية وخمتلف 
�سفوفها  َيتقدم  والتي  لالإحتالل  املُناه�سة  ال�سارع  يف  ال�سعبية 
واحلزبية  ال�سيا�سية  املنابت  كل  من  فل�سطني  وفتيان  و�سابات  �سبان 
واحلزبي.  التنظيمي  باملعنى  امل�ستقلني  مقدمتهم  ويف  والف�سائلية، 
جون  اخلارجية  وزي��ر  َق��َدَم��ه  الأمريكي  للراعي  اجلديد  العر�س 
م�سادر  اأ�سارت  كما  املعينة  الأطراف  مع  الإت�سال  قنوات  عرب  كريي 
ال�سلطة  متكني  يت�سمن  ال�سطور.  هذه  لكاتب  موثوقة  فل�سطينية 
من  بدًل  )ج(،  مناطق  يف  م�ساريع  اإقامة  من  الفل�سطينية  الوطنية 
املطالبة بالن�سحاب »الإ�سرائيلي« منها )وهي املناطق الواقعة حتت 
يف  الفل�سطينية  املدنية  والإدارة  الإ�سرائيلية  الأمنية  ال�سيطرة 
ال�سفة الغربية(. ويزيد على ذلك وزير اخلارجية الأمريكي جون 
كريي بالطلب من »اإ�سرائيل« العمل على تنفيذ »النب�سة الثالثة«التي 
وهي  ُتنفذ،  مل  والتي   1999 العام  ريفر«  »واي  اتفاق  عليها  ن�ّس 
ال�سفة  م�ساحة  من   )%13( من  الإحتالل  قوات  ب�»ان�سحاب«  تق�سي 
نتنياهو  بنيامني  حكومة  اأعلنته  ما  مع  يتقاطع  وه��ذا  الغربية. 
الت�سهيالت  من  �سل�سلة  كتقدمي  املقرتحات  من  عدٍد  تنفيذ  اإمكانية 
تت�سمن  مبا  اأمنها،  اأجهزة  وتقوية  الفل�سطينية  الوطنية  لل�سلطة 
اأخرى  وت�سهيالت  الفل�سطينية،  الأمن  لأجهزة  الأ�سلحة  من  املزيد 
نف�سه  الوقت  ويف   ،1948 العام  حدود  داخل  العمل  ت�ساريح  منح  يف 
الوقت  يف  وتهديدها  اجلانب،  اأحادية  خطوات  تنفيذ  على  عزمها 
األف  مئتي  اىل  ثمانني  ح��وايل  من  املقد�سية  الهوية  ب�سحب  نف�سه 
مواطن فل�سطيني من مواطني املدينة املقد�سة. اإن العر�س الأمريكي 
ال�سعبي  النهو�س  اإجها�س  الرئي�س  هدفها  التفافية،  عملية  اأعاله، 
ُكِلها اىل مربع املفاو�سات،  الفل�سطيني يف الداخل، والعودة باحلالة 
ال�سغط  ودون  الأر���س،  وتهويد  الإ�ستيطان  �سيا�سات  اإ�ستمرار  مع 
اجلدي على دولة الإحتالل. اإن درو�س مايجري يف فل�سطني على يد 
�سبانها وفتيانها، توؤكد اأن اخليارات الوطنية الفل�سطينية مل ُتعَدم، 
احلركة  وتكتيكات  وبرامج  خطط  يف  تطويرًا  تتطلب  بل  تنتهي،  اأو 
الوطنية الفل�سطينية، مبا يف ذلك اإعادة الإعتبار للربنامج الوطني 
الفل�سطيني املوّحد، واحلذر من املنزلق اخلطري الذي َيكُمُن يف الوقوع 
الوطني  املطلب  عن  كبديل  ال�سغرية،  بالبدائل  القبول  مطب  يف 
اإ�سرتاتيجية  لو�سع  بال�سعي  والقا�سي  اأمميًا،  املدعوم  الفل�سطيني 
فر�س  على  م�ساند،  واأمم��ي  عربي  وب��دور  ق��ادرة  وخُمتلفة،  جديدة 
التهويد  عمليات  ووقف  الإحتالل  اإنهاء  اإىل  تهدف  �سيا�سية  عملية 

الإ�ستيطاين الكولونيايل.

�خليار�ت �لوطنية 
�لفل�سطينية 

مل ُتعَدم ومل تنته 



TAREEQ ALQUDSالعدد )26(

بعد  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  بلدان  كانت 
حرب ال�سوي�س العدوانية التي بداأتها »اإ�سرائيل« 
ال�سقيقة  على  وفرن�سا  بريطانيا  مع  بال�سرتاك 
م�سر وب�سكل خا�س �سورية وم�سر والعراق تنعم 
بال�سالم والهدوء وال�ستقرار والتنمية والتطور 
وبناء نه�سة اقت�سادية وعلمية و�سحية اإىل اأْن 
 1967 عام  حزيران  من  اخلام�س  حرب  جاءت 
من  للتخفيف  ال�سعودية  اململكة  لطلب  تلبية 
ال�سغط الع�سكري امل�سري عنها يف اليمن وحتقيقًا 
وبالتحديد  والإ�سرائيلية،  الأمريكية  للم�سالح 
الأحمر  والبحر  ت��ريان  وم�سيق  املندب  باب  يف 
العربية  الوحدة  حتقيق  ومنع  ال�سوي�س،  وقناة 

والق�ساء على الأنظمة الوطنية والقومية.
تعهد  ق��د  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  �سلطان  وك���ان 
يده  بخط  وثيقة  يف   1935 ع��ام  لربيطانيا 
»باإعطاء فل�سطني للم�ساكني اليهود لقاء حماية 

العر�س ال�سعودي من �سعبه العربي«.
وك�سف جون فيلبي، اجلا�سو�س الربيطاين يف 
مذكراته »اأن ت�سر�سل قال حلاييم وايزمن زعيم 
ابن  اأرى  اأن  اأري��د  العاملية«  ال�سهيونية  املنظمة 
كرباء  وكبري  الأو�سط،  ال�سرق  على  �سيدًا  �سعود 
ثم  ومن  اأوًل،  معكم  يتفق  اأن  على  ال�سرق  هذا 

عليكم اأن تاأخذوا ما تريدون اأخذه.
اآل �سعود وبريطانيا اإىل  تعود العالقات بني 
زمن اأقدم من ذلك بكثري، وذلك عندما طلب بن 
�سعود يف ر�سالة بعث بها اإىل بري�سي كوك�س، املقيم 
الربيطاين يف اخلليج بتاريخ 13 حزيران 1913، 
تعود  التي  ال�سداقة  معاهدة  اإىل  فيها  اأ���س��ار 
خم�سة  عليها  وم�سى  تركي  بن  في�سل  جده  اإىل 
وخم�سون  خم�سة  منها  ى  وتبقَّ عامًا  وخم�سون 
عامًا، واأعرب فيها ابن �سعود اأنه يرغب يف اإقامة 
بربيطانيا  عالقته  تكون  واأن  ذاتها،  العالقة 

كتلك التي كانت بني اأجداده وبريطانيا.
يف  بريطانيا  اإىل  ر�سالة  �سعود  ابن  واأر�سل 
كانون الأول 1914 بعد اأن اأعلنت الإمرباطورية 
وكانت  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  ع��ل��ى  اجل��ه��اد  العثمانية 
بريطانيا باأم�س احلاجة اإىل العرب، اأكد فيها اأن 
الربيطانيني اأف�سل النا�س وناأمل كل خري منكم. 
معاهدة  وعقد  الربيطانية  باحلماية  وطالب 
بهذا اخل�سو�س مع بريطانيا. ووافقت بريطانيا 

على طلبه.
وجاء يف ر�سالته املوؤرخة يف الأول من كانون 
كوك�س  بري�س  ر�سائل  على  ردًا   1915 ال��ث��اين 
و�سررت  �سالمتكم  على  اهلل  »ح��م��دت  يلي:  م��ا 
ما  ق���راأت  عندما  ���س��ررت  وك��ذل��ك  بنجاحكم، 
بالعراق،  القرنة  يف  جناحكم  ح��ول  كتبتموه 
واأكرثهم  النا�س،  اأعدل  باأنكم  �سك  لدينا  ولي�س 
تقديرًا حلقوقنا وحقوق النا�س املحرتمني، والآن 
وقد ت�سلمنا اأمركم، واإننا مقتنعون باأن م�سلحتنا 

و�سرفنا يتوقفان على اإطاعة اأوامركم«.
واأمرائهم  ال��ع��رب  �سيوخ  �سعود  اب��ن  وح��ث 

   �آل �سعود وتهويد فل�سطني

العثمانية،  الدولة  �سد  بريطانيا  مع  بالوقوف 
وتقدم بطلب م�ساعدات ع�سكرية ومالية عاجلة 
القوية،  العجمان  قبيلة  لقتال  بريطانيا  من 
بني  عام  مدة  ا�ستمرت  التي  املفاو�سات  وانتهت 
بريطانيا،  عن  كوك�س  بري�سي  وال�سري  �سعود  ابن 
الإ�سالمية.  اخل��الف��ة  تفكيك  ب��داأ  ومبوجبها 
ُملكًا  والإح�ساء  بنجد  الربيطانيون  واع��رتف 
مع  عالقة  يف  الأخري  دخول  وعدم  �سعود،  لبن 
اأو التخلي عن  التنازل  اأي قوة خارجية، وبعدم 
وباإتباع  الربيطانية،  املوافقة  دون  اأر���س  اأي 
مب�ساحلها  الإ���س��رار  وع��دم  بريطانيا  ن�سائح 
اجلزيرة  �سرق  اإم���ارات  على  الع��ت��داء  وع��دم 
اأي�سًا باتفاقيات احلماية مع  املرتبطة  العربية 

بريطانيا.
اإ�سرائيل  غ��زت  عندما  ال�سعودية  و�سمتت 
عام 1982 لبنان واحتلت بريوت لرتكيع منظمة 
فهد  الأم���ري  وت��ق��دم  الفل�سطينية،  التحرير 
في�سل  امللك  توجيهات  على  بناًء  ر�سمي  بطلب 
جبهة  بفتح  جون�سون  الأمريكي  الرئي�س  اإىل 
لإ�سغال  �سورية  يف  اأو  غزة  قطاع  يف  م�سر  على 
لإ�سقاطه،  اأو  فيها  النا�سر  عبد  جمال  الرئي�س 
اإ�سعال حرب حزيران عام 1967.  اإىل  مما قاد 
الذي  م�سروعه   1982 عام  فا�س  قمة  يف  وطرح 
وافقت عليه القمة. واأ�سبح يعرف با�سم »م�سروع 
ال�سالم العربي« واعرتف �سمنًا يف بنده اخلام�س 
يف  الع�سكري  اخل��ي��ار  ع��ن  وتخلى  باإ�سرائيل، 
عن  تنازل  وتاليًا  ال�سهيوين،   ���� العربي  ال�سراع 
الفل�سطينية  الأرا���س��ي  وبقية  القد�س  حترير 

وال�سورية واللبنانية املحتلة.
ال�سعودي الأمري عبد اهلل  العهد  وتبنى ويل 

بعد تفجريات 11 اأيلول عام 2001 يف نيويورك 
عليه  طرحها  فل�سطني  ق�سية  لت�سفية  مبادرة 
فريدمان،  توما�س  اليهودي  الأمريكي  ال�سحفي 
�سنت  التي  العاملية  اليهودية  واإر�ساء  لإ�سكات 
بتفتيتها  وطالبت  ال�سعودية  على  �سعواء  حربًا 
عنها  بالنفط  الغنية  ال�سرقية  املنطقة  بف�سل 
 16 ب��و���س  احل���رب  جم��رم  اإدارة  ات��ه��ام  ب�سبب 
الوليات  يف  الربجني  بتفجري   19 من  �سعوديًا 

املتحدة.
تعديالت  اهلل  عبد  الأم���ري  عليها  واأدخ���ل 
قمة  على  ال�سعودية  اململكة  وطرحتها  طفيفة. 

بريوت العربية عام 2002.
مل  لفظية  تعديالت  القمة  عليها  واأدخ��ل��ت 
ت�سفية  يت�سمن  ال��ذي  جوهرها  من  �سيئًا  تغريرِّ 
حق عودة الالجئني اإىل ديارهم واإنهاء ال�سراع 
فل�سطني،  ق�سية  وت�سفية  ال�سهيوين   � العربي 
واإقامة اإ�سرائيل العظمى القت�سادية من خالل 
واإع��ادة  والإ�سالمية  العربية  البلدان  تفتيت 
تركيبها باإقامة م�سروع ال�سرق الأو�سط اجلديد.
العربية،  ال�سالم  مببادرة  تعرف  واأ�سبحت 
وال�سفن  وال���دب���اب���ات  ال���ط���ائ���رات  وان��ط��ل��ق��ت 
اآذار  يف  ال��ع��راق  لتدمري  الأمريكية  احلربية 
2003 من الأرا�سي واملياه ال�سعودية والقطرية 
الدول  ه��ذه  وُت�سّخر  والكويتية،  والإم��ارات��ي��ة 
العربي  ال�����س��راع  لإن��ه��اء  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 

ال�سهيوين.
املدير  نائب  وال��رتز  فارنون  اجل��رال  و�سرح 
متّول  ال�سعودية  اأن  املركزية  للمخابرات  العام 
التي  الأمريكية  للمخابرات  القذرة  العمليات 
و�سرب  متويلها.  الأمريكي  الكونغر�س  يرف�س 

د. غازي حسين �سيا�سة 
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دولر  مليون   )300( ال�سعودية  اململكة  دفع  ذلك  على  مثاًل  الأمريكي  اجل��رال 
لالإطاحة بنظام احلكم التقدمي الذي كان يقوده نورييجا يف نيكاراغوا.

ووقفت ال�سعودية علنًا �سد املقاومة اللبنانية يف حرب متوز عام 2006 وحّملت 
اأوملرت  وكان  للحرب  الإ�سرائيلي  العدو  اإ�سعال  م�سوؤولية  وبهتانًا  كذبًا  اهلل  حزب 
رئي�س وزراء العدو الإ�سرائيلي قد اأعلن اإبان احلرب اأن بع�س الدول العربية كانت 
ورئي�س  ال�سعودية  اململكة  وهي  اهلل،  وحزب  اللبنانية  املقاومة  تدمري  منه  تطلب 

نظام كمب ديفيد يف القاهرة، الطاغية املخلوع ح�سني مبارك.
اإحدى الدول  اإ�سرائيل  وتطورت العالقات بني ال�سعودية واإ�سرائيل، واأ�سبحت 
ملواجهة  والأردن  العربية  والإم��ارات  وقطر  ال�سعودية،  اململكة  معها  تتعامل  التي 
وتعمل  فل�سطني،  ق�سية  لت�سفية  �سورية  وتدمري  واللبنانية  الفل�سطينية  املقاومة 
على بث الفتنة الطائفية واملذهبية لتفتيت البلدان العربية والإ�سالمية وتر�سيخ 
الهيمنة الأمريكية وال�سهيونية على املنطقة، واإجناح املخططات الأمريكية لتخليد 

الوجود الإ�سرائيلي يف فل�سطني والق�ساء على الوحدة العربية.
العربية  البلدان  زعيمة  امل�سمومة  النفط  بدولرات  نف�سها  ال�سعودية  وتعترب 
»العتدال  قطار  بو�س  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  ابتكرته  ما  وتقود  والإ�سالمية، 
الأنظمة  وتغيري  العربية  الوحدة  حتقيق  عرقلة  يف  هامًا  دورًا  ولعبت  العربي«. 
الوطنية والقومية ودعم املجموعات التكفريية ومنها الوهابية والقاعدة والن�سرة 
واملجموعات الأخرى التي تن�سر اخلراب والدمار والذبح واإ�سعاف اجليو�س العربية 
الكبرية يف �سورية وم�سر والعراق، وبلورة اإ�سالم اأمريكي، وتاأ�سي�س موؤ�س�سات دائمة 
م�سالح  مع  يتالءم  مبا  الأ�سيل  الإ�سالم  وتغيري  واليهودية،  الإ�سالم  بني  للحوار 
وقطر  ال�سعودية  من  حمور  وقيادة  اإي��ران،  ومعاداة  واإ�سرائيل  املتحدة  الوليات 
وعلى  عليه  واملحافظة  ال�سعودي  العر�س  حلماية  وذلك  فل�سطني،  لتهويد  وتركيا 
وجي�سه  واأ�سواقه  واأمواله  نفطه  وعلى  عليه  والهيمنة  فيه  الأمريكية  القواعد 

وخمابراته.
والعرقية  واملذهبية  الطائفية  الفنت  تاأجيج  على  ال�سعودية  اململكة  وتعمل 
العدو  وا�ستبدال  والعراق،  �سورية  لتدمري  امل�سلحة  التكفريية  املجموعات  واإر�سال 
الإ�سرائيلي بعدو مزعوم وهو اإيران، ولإن�ساء جبهة �سنية تديرها خلدمة م�ساحلها 
يف  اآذار   14 وجماعة  والأردن  اخلليج  دول  من  والإ�سرائيلية  الأمريكية  وامل�سالح 
وتدمري  امل�سلحة  الفل�سطينية  املقاومة  على  للق�ساء  اإ�سرائيل  مع  وتتعاون  لبنان. 
اجلي�س العربي ال�سوري والدولة ال�سورية وك�سر اإرادتها الوطنية. وتتقدم الدولتان 
اأي ال�سعودية واإ�سرائيل على طريق التن�سيق وال�سراكة الأمنية والع�سكرية لإنهاء 
وامل�سرية  ال�سورية  الع�سكرية  القوات  ت�سكله  اأن  ميكن  اإ�سرائيل  على  خطر  اأي 
والعراقية لعقود قادمة، و�سغطتا على اإدارة الرئي�س اأوباما للقيام بحرب اأمريكية 
ت ال�سعودية لدفع فاتورة احلرب مهما طلبت الوليات املتحدة  على �سورية، وا�ستعدَّ

الأمريكية.
اأو  الزمن  من  لعقد  اإىل هدنة  للتو�سل  واإ�سرائيل  م�ساعي تركيا وقطر  وباركت 
غزة  عن  احل�سار  فك  مقابل  الع�سكرية،  العمليات  مبنع  حما�س  تلتزم  بحيث  اأكرث 
تركية  �سركات  تنفذه  غ��زة  يف  ميناء  بتمويل  ال�سعودية  وتقوم  املعابر.  وفتح 
ل�ستكمال بناء حلف طائفي ملواجهة حركات املقاومة والتيارات الوطنية والقومية 
و�سلب  منجزاتها  وتدمري  املنطقة  تفجري  اإىل  �سيقود  املقاوم  والإ�سالم  والي�سارية 

ثرواتها و�سفك دماء �سعوبها، حفاظًا على مملكة اآل �سعود من �سعبها واأمتها.
وي�سعى احللف ال�سعودي � القطري � الإ�سرائيلي حاليًا اإىل تدمري �سورية والعراق 
وم�سر وتغيري موقع هذه الدول من املوقع الوطني اإىل املوقع ال�سهيو اأمريكي لإنهاء 
ال�سراع وقيادة ال�سعودية جلامعة الدول العربية التي �ساهمت بحمل الناتو على 
لتدمري  التكفريية  املجموعات  واإر�سال  العراق  تدمري  على  واأمريكا  ليبيا،  تدمري 

�سورية.
فل�سطني  على  ال�سعودية  لتاآمر  املك�سوف  التاريخ  من  )قليل(  ي�سري  جزء  هذا 
وال�سهيونية،  الأمريكية  للم�سالح  خدمة  وليبيا  والعراق  وم�سر  ولبنان  و�سورية 

حيث اأدى بيع اآل �سعود فل�سطني لليهود اإىل اإقامة مملكتهم وحمايتها من �سعبها.
لقتل  والعراق  �سورية  اإىل  باجلهاد  ي�سمى  ما  وتركيا  ال�سعودية وقطر  ووجهت 
العرب من م�سلمني وم�سيحيني وزيادة �سفك الدم ال�سوري وتدمري منجزات الدولة 
قيادة  من  ال�سعودية  لتتمكن  الوطنية  و�سيادتها  اإرادتها  تغيري  وحماولة  ال�سورية 
مدينة  وتهويد  لليهود  فل�سطني  لبيع  العربية  ال��دول  وجامعة  العربي  النظام 
اقامة  لقاء  الأق�سى  امل�سجد  اأنقا�س  املزعوم على  الهيكل  وبناء  واملعراج،  الإ�سراء 

اململكة وحمايتها.

حممد فايز خليل: 
�ل�سهيد �لذي ي�سرق 

يف �سماء �لوطن

خميم  يف1998/8/18يف  خليل  فايز  حممد  ال�سهيد  ولد 
ال�سيدة زينب من اأهايل قرية الزوق التحتاين ق�ساء �سفد،يف 

اأ�سرة منا�سلة قدمت العديد من ال�سهداء.
وعى حممد باأننا اأمة ل تنجب اإل الرجال فعزف عن كل 
مالهي الطفولة بحثًاعن طريق يو�سله اإىل وطنه الذي مازال 

حلما"تلونه كيف ت�ساء اأحالم الطفولة.
تنقل بني ثغور التي حتيط مبخيمه لكنه �سعر باأن الوطن 
تنت�سب  حيث  اإىل  ال��دائ��رة  يو�سع  اأن  فقرر  املخيم  من  اأك��رب 
عزة  لت�سنع  الأر�س  جذور  يف  عميقًا  وحتفر  ال�سجعان  قامات 

الأوطان وكرامتها.
تقول والدة ال�سهيد حممد:لقد كرب حممد يف ظل ما يدور 
من اأحداث على الأر�س وكان دائمًا يطلب ال�ستئذان مني حتى 
اأقول  اأنا  الطلب  يف  ويلح  الأر�س  هذه  عن  املدافعني  بني  يكون 
الرجال،  بني  الوقوف  على  القدرة  لديك  ولي�س  �سغريًا  مازلت 
املخيم  اأطراف  يف  معهم  يكون  اأن  وافقت  الكثري  اإحلاحه  عند 
لأنه مل يتقن فنون القتال بعد،لكنه فاجاأين باأنه كرب بروحه 
قبل ج�سده وقرر اأن يذهب اإىل اجلبهات واإنني اأ�سعر بالفخر 
حني اأ�سمع كيف كان حممد بطاًل يف معركة يخو�سها الرجال 

ال�سجعان.
من  �سنه  �سغره  الرغم  على  حممد  نبيل:كان  اأبو  ي�سيف 
مهما  حممدًاحقه  اأعطي  ولن   ، معنا  املقاتلني  ال�سباب  خرية 
قلت من كلمات ل اأدري عن ماذا اأتكلم عن اأخالقه اأم �سجاعته 

النادرة.
م����ازل����ت اأذك�������ر ت���ل���ك امل���ع���رك���ة ال���ت���ي خ�����س��ن��اه��ا يف 
2014/12/23للتوغل يف ل�سبعا يف غوطة دم�سق فقد �سدرت 
على  املتمر�سني  الرجال  اإل  املعركة  اإىل  يخرج  األ  الأوام��ر 
القتال اإل اأنه اأبى اإل اأن يكون معنا ف�سلى الفجر وخرج معنا 
�سرف  فنال  القتال  �ساحات  يف  ب�سالته  واأثبت  املعركة  اإىل 
ال�سهادة مع رفيق اآخر وجرح اأربعة من رفاقه وحققنا اأهدافًا 

رائعة يف املنطقة.
فاعتلى حممد اإىل ال�سماء جنمًا ي�سرق يف �سماء الوطن كل 

�سباح وم�ساء
نبيلة سمارة

�سهيد من �ملخيم
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�ملكّذبون ... 
وعربة �ل�سرية يف �الأر�س

د. محمد البحيصي

{قل �سريوا يف الأر�س ثم انظروا كيف كان عاقبة 
املكّذبني } الأنعام11

من هم املكّذبون الذين ُيراد مّنا النظر يف عاقبتهم؟ 
وما هي هذه العاقبة التي ا�ستحّقت هذا الطلب ، وذلك 
واقعة  حالٍة  على  �ساهدة  تكن  مل  لو   ، والنظر  ال�سري 

ماثلة حتت مدرك النظر العقلي ؟ .
لقد �سار املكّذبون يف دائرة املثالت والعرب ملن اأب�سر 

عاقبتهم وماآلهم ..
واحلقيقة اأنه لي�س املكذبون فقط هم من ينبغي اأن 
نعترب بهم ، بل كذلك امل�سّدقون ، واإمنا جاء التوجيه 
العاقبة  تلك  لأّن   ، املكذبني  عاقبة  يف  للنظر  الإلهي 
اأدعى لالجتناب ، واأردع من جهة العقاب ، ومثال ذلك 
اأننا حني نتحدث عن و�سائل الأمان يف حركة ال�سري ، ل 
نرّكز على امل�سافرين الذين قطعوا الطريق وو�سلوا اإىل 
حمطاتهم الأخرية ب�سالم ، فهذا واإن كان فيه لفت نظر 
اإىل �سرورة الحتياط على الطرق اأثناء ال�سري ، اإل اأّن 
 ، املروعة  ال�سري  الأبلغ منه هو عر�س م�ساهد حوادث 
وهي على قلتها بالقيا�س اإىل جمموع امل�سافرين اإل اأنها 
اأبلغ تاأثريًا يف نفو�س امل�سافرين ، واأدّل على املق�سود من 

�سرورة اللتزام بقواعد احلركة ..
وهكذا احلال يف اأمر العاقبة التي حّلت باملكذبني ، 
والرهبة التي حتدثها يف نفو�س املخاطبني وهم يرون 

باأب�سارهم وب�سائرهم تلك النهايات املوؤملة الفظيعة .
واملكّذبون الذين عنتهم الآية على �سربني :

اأنزل  وما  الر�سل  كّذبوا  الذين  اأولئك   : الأول   •
اهلل من كتب ) على تفاوت يف درجة التكذيب ( ..

•  الثاين : اأولئك الذين كّذبوا ال�سنن ال�سارية يف 
احلياة وهي التي حتكم وت�سبط حركتها ..

اهلل  ل��ك��ت��ب  امل���ك���ّذب���ون  ه���م   : الأول  وال�����س��رب 
التدينية..

وال�������س���رب ال���ث���اين ه���م امل���ك���ّذب���ون ل��ك��ت��ب اهلل 
التكوينية..

واح��دة  حلقيقة  وج��ه��ني  مي��ث��الن  الكتابني  وك��ال 
 {  ... والأم���ر  اخللق  ل��ه  {...األ   : تعاىل  قوله  يف 

الأعراف54
واآياته �سبحانه مبثوثة يف هذين الكتابني .. فمن 
مل  مقا�سدهما  واأدرك   ، مبقت�ساهما  وعمل  بهما  �سّدق 
ي�سل ومل ي�سقى ، ومن اأعر�س عنهما وخالفهما ، حلقه 

ال�سالل وال�سقاء ..
ال�سعادة  حتقيق  على  قادرًا  العقل  جمرد  كان  ولو 
والر�سل  الأنبياء  بعثة  اإىل  �سرورة  من  هناك  كان  ملا 
املدركة  الطبيعية  الكون  �سنن  اإدراك  فاإن  وبالتايل   ،
لالإن�سان  ال�سعادة  جللب  كافية  تكون  ولن  ل  بالعقل 
مهما ا�ستطاع الإن�سان ت�سخريها وتطويعها ، ما مل تكن 

مقرونة باتباع الوحي املع�سوم ..
الطبيعة  قوانني  على  يده  ب�سط  ملن  ميكن   .. نعم 
اأن يحقق  ، لكنه ي�ستحيل عليه  اأف�سل  اأن يحقق حياًة 
احلياة الأمثل والأقوم ، فهذه ل يتحقق اإل من خالل 
 ، الطبيعة  وخالق  الإن�سان  خالق  الإل��ه��ي  التوجيه 

وخالق كل �سيء ..
فاإنه  الطريقني  وتنّكب  بالأمرين  ك��ّذب  من  واأّم��ا 
، وذلك هو اخل�سران  يكون ممن خ�سر الدنيا والآخرة 
املبني .. فال هو يف دنياه عا�س عي�سة طيبة مر�سية ، 
ول هو يف اأخراه فاز وجنا وُزحزح عن النار ، فكان �سقّيًا 

يف الدارين ..
واتبعوا   ، الر�سل  كّذبوا  الذين  الأق��وام  من  وكثري 

إسالميات

اأهواءهم كانوا يف نف�س الوقت مّمن ُمّكن لهم يف الأر�س من 
خالل اإحاطتهم بقوانني الأر�س ،  لكّن هذا مل يغِن عنهم 

من اهلل �سيئًا وكان عاقبة اأمرهم خ�سرا
{ و كاأين من قريٍة عتت عن اأمر  ربها ور�سله فحا�سبناها 
ح�سابًا �سديدا وعذبناها عذابًا نكرا * فذاقت وبال اأمرها 

وكان عاقبة اأمرها خ�سرًا }الطالق 9-8
يف  مّكناهم  قرن  من  قبلهم  من  اأهلكنا  كم  يروا  اأمل   }
مدرارا  عليهم  ال�سماء  واأر�سلنا  لكم  منّكن  مل   ما  الأر���س 
بذنوبهم  فاأهلكناهم  حتتهم  من  جت��ري  الأن��ه��ار  وجعلنا 

واأن�ساأنا من بعدهم قرنًا اآخرين } الأنعام6
واخل��الف��ة الآدم���ي���ة يف الأر�����س ت��ق��وم ع��ل��ى هذين 
فهم  ومرتكز  ور�سله  اهلل  طاعة  )مرتكز  املرتكزين: 

وت�سخري قوانني الطبيعة( 
املرتكز الأول لبناء حياته الإن�سانية الجتماعية.

املرتكز الثاين لبناء حياته البيولوجية الفيزيائية .
يف  جاعٌل  {اإيّن   : الآي��ة  ت�سمنتها  التي  واحلقيقة 
املالئكة  نفو�س  يف  اأث����ارت  ال��ت��ي  ه��ي  خليفة}  الأر�����س 
عن  انحرافها  واإمكانية  اخلالفة،  هذه  م�سري  من  املخاوف 
لأن   ، الدماء  و�سفك  الف�ساد  طريق  اإىل  ال�سوي  الطريق 
�سالح امل�سرية الب�سرية ملّا كان مرتبطًا باإرادة هذا املخلوق 
هي  كما  غاّلب  قاهر  بقانون  م�سمونًا  يكن  ومل   ، اخلليفة 
جتد  اأن  املتوّقع  فمن   ، الطبيعة  جم��الت  كل  يف  احلالة 
الب�سرية،  املمار�سة  يف  لها  جماًل  وال�سر  الإف�ساد  اإمكانية 
يتعادل  حمايدة  طاقة  توجد  اأن  هالهم  املالئكة  وك��اأن 
الطبيعية  للقوانني  وفقًا  ت�سبط  ول   ، وال�سر  اخلري  فيها 
حرية  اأن  وفاتهم  الكون،  ت�سرّي  التي  ال�سارمة  والكونية 
هذا الكائن ل تعني اإهمال اهلل �سبحانه له بل امل�ساألة هي 
تغيري �سكل الرعاية ، فبدًل عن الرعاية من خالل قانون 
اخلليفة  هذا  يتوىل  تعاىل  اهلل  فاإن  يتخلف،  ل  طبيعي 
بالرتبية والتعليم لكي ي�سنع قدره وم�سريه وينّمي وجوده 

على �سوء هدًى وكتاب منري ..
وبرهن   ، كلها  الأ�سماء  اآدم  تعاىل  اهلل  عّلم  هنا  ومن 
الكائن  هذا  اأن  وبينهم  بينه  املقارنة  خالل  من  للمالئكة 
والتنمية  للتعليم  قابل  باخلالفة  ه  خ�سّ ال��ذي  احل��ر 
الربانية ، واأن اهلل  تعاىل قد و�سع له قانون تكامله ممن 
خالل خط اآخر يجب اأن ي�سري اإىل جانب خط الطبيعة ، 

وهو خط الر�سالة والتوجيه الرّباين .
خط  عن  منف�ساًل  اخلالفة  خط  لحظوا  املالئكة  اإن 

الهداية الرّبانية الر�سالية ، فثارت خماوفهم
جنبًا  خطني  و�سعت  قد  فكانت  الرّبانية  اخلطة  اأما 

اإىل جنب يكّمل اأحدهما الآخر ..
الذي  ال�سهادة  خط  والآخر  اخلالفة  خط  اإحداهما 
النا�س  اإىل  يحمل  الذي  )الر�سول(  رّباين  �سهيد  يج�سده 
ن الإن�سان من النحراف  هدى اهلل ، ويحمل معه ما يح�سّ
يف  الكرمي  القراآن  اإليه  اأ�سار  الذي  اخلط  وهو   ، والف�ساد 

قوله تعاىل:
هدًى  مني  ياأتينكم  فاإما  جميعًا  منها  اهبطوا  {قلنا 
والذين  فمن تبع هواي فال خوف عليهم ول هم يحزنون 
فيها  هم  النار  اأ�سحاب  اأول��ئ��ك  باآياتنا  وك��ّذب��وا  كفروا 

خالدون}البقرة 39-38
فاإّما  ع��دٌو  لبع�س  بع�سكم  جميعًا  منها  اهبطا  {ق��ال 
ي�سقى  ول  ي�سلُّ  فال  هداي  اتبع  فمن  هدى  مني  ياأتينكم 
)•( ومن اأعر�س عن ذكري فاإن له معي�سة �سنكا ونح�سره 

يوم القيامة اأعمى } طه124-123

واحلمد هلل رب العاملني

الفل�سطينية  الن��ت��ف��ا���س��ة  ط����وت 
معمدة  بثقة  وت��ت��ق��دم  ال��ث��ال��ث،  ���س��ه��ره��ا 
ال�سهداء  بع�سرات  وا�ستمرارها  طريقها 
الع�سوائية  والعتقالت  اجلرحى  واآلف 
ال�سهداء من كل العمار،  واحتجاز جثامني 
مت�سلحة بعنفوان وحما�سة واقدام ال�سباب 
عن  م�سروعًا  ���س��وؤاًل  طارحًة  الفل�سطيني، 
ظل  يف  النتفا�سة،  ل��ه��ذه  وامل�سري  امل�سار 
على  داخ��ل��ي��ًا  م��رتدي��ة  فل�سطينية  او���س��اع 
ظروف  ظل  ويف  الر�سمية،  املوؤ�س�سة  �سعيد 
ب�سقيه  العربي  وال�سارع  القليم  وان�سغالت 
وجراحه  ب��اأول��وي��ات��ه  وال�سعبي  الر�سمي 
الفل�سطينية  املراجعة  ترتق  ومل  املثقلة. 
واحلماية  التح�سني  م�ستوى  اىل  الأن  حتى 
الغائبة على  لالنتفا�سة وتوفري مرتكزاتها 
والكفاحي  والتنظيمي  ال�سيا�سي  امل�ستوى 
والق��ت�����س��ادي، ح��ي��ث مل ت���زل حم���اولت 
لالنتفا�سة  الع�سكري  ال�سيا�سي  ال��ذب��ح 
على  وواأده���ا  اجها�سها  وامكانية  قائمة، 
راأ����س ج���دول اع��م��ال ال��ق��وى امل��ع��ادي��ة اإذا 
مع  للقطع  الفل�سطينية  القيادة  ت�سرع  مل 
ان  وامل��ف��او���س��ات.   النق�سام  وعقلية  نهج 
دعم  وم��رت��ك��زات  مقومات  توفري  ���س��اأن  م��ن 
ملفاعيلها  الطريق  يف�سح  م��ا  النتفا�سة 
الأهداف  من  العديد  حتقيق  من  واقرتابها 
القريبة املبا�سرة والبعيدة الإ�سرتاتيجية، 
الحتالل  من  باخلال�س  بالنهاية  املتمثلة 
ال�ستقالل  عن�سري  وحتقيق  وال�ستيطان 
اأن  �سحيح  وال���وط���ن.  لل�سعب  وال�����س��ي��ادة 
مل  الثالث  �سهرها  تدخل  التي  النتفا�سة 
�سافية،  �سماء  يف  ترعد  ومل  فراغ  من  تاأت 
الداكنة  والغيوم  التلبد  م��ن  واق��ع  يف  ب��ل 
والياأ�س  الح��ب��اط  ع��وام��ل  راك��م��ت  ال��ت��ي 
وال��ه��ج��رة واحل�����س��ار والن��ق�����س��ام ، ج��راء 
وواقع  البائ�س  الفل�سطيني  القيادي  الداء 
وال�ساخط،  املحتقن  الفل�سطيني  احل���ال 
ال�سهل  لتحرق  القد�س  �سرارة  جاءت  لذلك 
حدود  جم���ددًا  ور�سمت  كله  الفل�سطيني 
والنقب  ال�سبع  بئر  يف  اجل��ورة  من  الوطن 
اإىل الرا�سي املحتلة عام 1948 مرورًا بغزة 
والقد�س  الغربية  لل�سفة  و�سوًل  املحا�سرة 
يف  والدعم  ال�سناد  حتركات  مع  مرتافقة   ،
مواقع اللجوء واملهاجر لتطرح بقوة الرواية 
والتغريبة الفل�سطينية جلهة وحدة امل�سري 
والر�س وال�سعب واحلقوق. ولتقدم الق�سية 
عقودُا  وغيبت  تراجعت  التي  الفل�سطينية 
اإىل  العامل  واأحداث  اأعمال  جدول  على  من 
خرج  حيث   ، وال�����س��دارة  اله��ت��م��ام  م��وق��ع 
الآلف يف �سوارع العامل موؤيدين ومنا�سرين 
حت��رر  كق�سية  الفل�سطينية  للق�سية 
ال�سعارات  رافعني  عادلة،  وان�ساين  وطني 

بني مطرقـــــــة  �الحتـــــــــــــــــــالل و�ســند�ن �النق�سام �لفل�سطيني
وديع ابو هاني

�النتفــــــا�ســـــــة     �لفل�ســــــــــــــطينية
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واليافطات التي تدين الحتالل وجرائمه .
اجلدل  حالة  جت��اوزت  الفل�سطينية  النتفا�سة 
جلهة و�سفها او عفويتها وحماولت ت�سقيفها الزمني 
وال�سيا�سي من خالل ا�ستمرارها و�سعاراتها لتوؤكد انها 
توفرت  اذا  الآن  حتى  والإجها�س  الك�سر  عن  ع�سية 
لتطورها   اآفاق  لتفتح  الدميومة  وعوامل  عنا�سر  لها 
ال�سابقة  النتفا�سات  ودرو���س  جتارب  من  م�ستفيدة 
ومفاجاأت   ، جديدين  وج��ي��اًل  من��وذج��ًا  تقدم  وه��ي 
وا�ستعدادات  كفاحي  ومن�سوب  انتفا�سية  واأعمال 
القوى  م��وازي��ن  اخ��ت��الل  رغ���م  للت�سحية،  ع��ال��ي��ة 
ب�سكل  بالنتفا�سة  حتيط  التي  املجافية  والظروف 

خا�س والق�سية الفل�سطينية ب�سكل عام .
فيها  الوطني  ال�سيا�سي  الوعي  عن�سر  توفر  اإن 
الفل�سطينية  الأرا�سي  لكل  وال�سمول  وال�ستمرارية 
املبا�سرة  جلهة  وطنية  وم��ه��ام  م�سوؤوليات  تفر�س 
لنهاء النق�سام وحتقيق الوحدة الوطنية احلقيقية 
واتفاقاته  او�سلو  ونفايات  وخملفات  تركة  وجت��اوز 

المنية وال�سيا�سية والقت�سادية .
وا�ستعدادات  الآن  حتى  امليدان  يف  الوحدة  اإن 
ال�سباب الفل�سطيني للتحدي واملواجهة ل تعفي احدًا 
�سرورة  جلهة  والتاريخية،  الوطنية  م�سوؤولياته  من 
والتنظيمية  ال�سيا�سية  الوحدوية  املرتكزات  توفري 
واملنتف�سني،  لالنتفا�سة  والقت�سادية  والكفاحية 
النتفا�سة  اخ��رتاق  حم��اولت  اأم��ام  الطريق  لقطع 
من  ومنعها  لجها�سها  الهادفة  واخل��ارج،  الداخل  من 
حتقيق اهدافها املعلنة. المر الذي يتطلب احلفاظ 
النتفا�سية  واملظاهر  لالعمال  ال�سعبي  الطابع  على 
التاريخي  ال��وط��ن  عموم  لت�سمل  و���س��رورة،  كخيار 
ن�سايل  وبرنامج  مهام  خالل  من  الفل�سطيني  لل�سعب 
و�سعارات  النتفا�سة،  جمرى  يعمق  من�سجم  متناغم 
ورحيل  الح��ت��الل  ل��زوال  بالنهاية  ت��وؤدي  موحدة 
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امل�ستوطنني وتفكيك امل�ستوطنات وا�ستحالة التعاي�س 
مع اجلدار وال�ستيطان والحتالل .

اإن تو�سيع امل�ساركة من قبل قطاعات وفئات ال�سعب 
الفل�سطيني وتعزيز الطابع ال�سعبي لالنتفا�سة يجب 
األ يتعار�س وحتت اأي ذرائع مع جميع اأ�سكال واأ�ساليب 
وجوده  وجتعل  العدو  ت��وؤمل  التي  الأخ��رى  الن�سال 
وا�ستخدام   ، واقت�ساديًا  ب�سريًا  مكلفًا  واحتالله 
جلهة  املنا�سبني  واملكان  الزمان  يف  املتاحة  الأ�سلحة 
الداخلية  اجلبهة  على  والنف�سي  املعنوي  التاأثري 
للعدو وارباكه ودب الرعب يف او�ساطه ، فاحلاخامات 
داخل  واملتطرف  املتوح�س  العقل  �سكلوا  ال�سهاينة 
راأ�س  ا�ستهداف  هو  وا�ستهدافهم  ال�سهيوين،  الكيان 
الحتالل  ميار�س  حيث  العن�سرية،  ايديولوجيتهم 

�سيا�سة الر�س املحروقة بحق الر�س وال�سعب .
النتفا�سة  وم�سري  م�ستقبل  على  ولالإطمئنان 
يفرت�س بلورة مطالبها واهدافها املوحدة، باعتبارها  
ينتهي  ولن  �ستتوالد،  التي  ال�سراع  جولت  من  جولة 
هذا ال�سراع مع الكيان الغا�سب باعتباره �سراع وجود 

ل حتله ت�سويات واتفاقات.
�لتحديات و�ملهام �لعاجلة �لتي تطرحها �النتفا�سة 

�لفل�سطينية:
التفاو�س  م�سار  م��ع  وال��ن��ه��ائ��ي  ال��ت��ام  القطع   -
الفل�سطينية،  الوطنية  الوحدة  وحتقيق  والنق�سام 
واخلطاب  وال��ق��رار  امل��وق��ف  توحيد  ي�سرتط  وه��ذا 
الفل�سطيني كعنا�سر جامعة وبقيادة موحدة وبالتئام 
الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  القيادي  لالطار  فوري 
 – ال���س��رى  وثيقة   ( ال�سابقة  التفاقات  وتطبيق 
الخري  املركزي  املجل�س  ق��رارات   – القاهرة  اتفاق 
اذار 2015( وتتويج الوحدة الوطنية مبجل�س وطني 
توحيدي ي�ستوعب وي�سم مكونات ال�سعب الفل�سطيني 
�سركاء  فاجلميع  والنقابية،  والجتماعية  الوطنية 
يف حماية الوطن- �سركاء يف الدم- �سركاء يف القرار. 
وطنية  وح��دة  اىل  امليدانية  الوحدة  من  والنتقال 
اه��داف  حت��دد  م�سرتكة  �سيا�سية  ب��روؤي��ة  مت�سلحة 
الن�سال وتر�سم التكتيكات واملهام اليومية لالنتفا�سة.
املجتمع  موؤ�س�سات  ودمقرطة  البنى  جتديد   -
احلرية  مناخات  وا�ساعة  تواجد  اينما  الفل�سطيني 
والدميقراطية وال�سفافية، وتاأ�سيل الثقافة الوطنية 
وا�سراكهم  الفل�سطيني  ال�سباب  ب��دور  والع���رتاف 
الفعلي يف مواقع القرار وامل�سوؤولية. فهم عماد ومادة 
يطرح  التحدي  وه��ذا  الوطن،  وم�ستقبل  النتفا�سة 

الفل�سطينية  والف�سائل  القوى  حال  جتديد  �سرورة 
الوجود  ���س��وؤال  ت��واج��ه  حيث  الوان،  ف���وات  قبل 
وامل�ستقبل جراء حالة الرتاجع والتاآكل التي اأ�سابت 
ومكوناتها  الوطنية  للحالة  فالت�سويه  او�ساعها. 
مللء  املجال  يف�سح  ما  واملكانة،  الدور  طال  ال�سيا�سية 
هذا الفراغ من قوى جديدة وثقافات بديلة او معادية 

0
- ا�ستعادة مكانة ودور م ت ف وخطها الوطني كاإطار 
وطني جامع وممثل �سرعي وحيد لل�سعب الفل�سطيني، 
ظل  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ومع�سالت  هموم  ومعاجلة 
ما تتعر�س له املخيمات والالجئني من تدمري وتهجري 
خلرية �سبابه، ما يهدد فعليًا ق�سية الالجئني وحقهم 

بالعودة ويف�سح املجال ل�سطب القرار 194 
الفل�سطينية  ال��دول��ة  اإع����الن  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي   -
كا�ستحقاق  الدولية  املوؤ�س�سات  يف  فل�سطني  وع�سوية 
كفاحي ن�سايل، وجت�سيد فك الرتباط مع الحتالل 
وممار�سة ال�سيادة الوطنية وتوفري الوحدة القانونية 
تق�سيمات  وجت��اوز  الفل�سطيني،  للوطن  واجلغرافية 
او�سلو ملناطق ) اأ- ب – ج ( ، تعبريًا عن وحدة الر�س 
الرعاية  على  الرهان  انهاء  عرب  واحلقوق،  وال�سعب 
ال�سيا�سية  للعملية  الدولية  والرباعية  المريكية 
المم  ق��رارات  وتفعيل  وغريها،  الفرن�سية  واملبادرة 
املتحدة ذات ال�سلة ويف مقدمتها قرار حمكمة لهاي 

و�سوًل للقرار 194.
املربمة مع الحتالل  النظر بالتفاقات  اعادة   -
والعقيدة المنية، وثقافة دايتون وممار�سات الأجهزة 
وم�سايقات  ومطاردة  اعتقال  من  وال�سلطة،  المنية 
بحيث ت�سكل وت�سبح الجهزة رديف كفاحي حلماية 
ال�سعب الفل�سطيني والدفاع عن الوطن، وانهاء جميع 
وال�سري  العلني  واجلماعي  الفردي  التن�سيق  ا�سكال 
مع الحتالل، وعدم الكتفاء بدورها بحمل النعو�س 
يف  الكفاحية  للم�ساركة  و���س��وًل  ال��زي��ت��ون  وقطف 
والت�سدي  واملنتف�سني،  واملوؤ�س�سات  القرى  حرا�سة 
الوطنية  املمتلكات  وحماية  امل�ستوطنني  لقطعان 
�سفوف  يف  املقاوم  للفعل  و�سوًل  وال�سخ�سية،  العامة 

ال�سعب والنتفا�سة.
- اعادة تفعيل اخلطاب واحل�سور القومي املوجه 
العربية  ال�سعوب  ان�سغالت  رغم  العربية  للجماهري 
الفل�سطينية  الق�سية  واعتبار  الداخلية.  باولوياتها 
هي الق�سية املركزية لالأمة العربية يف ظل حماولت 

بني مطرقـــــــة  �الحتـــــــــــــــــــالل و�ســند�ن �النق�سام �لفل�سطيني
وديع ابو هاني

�النتفــــــا�ســـــــة     �لفل�ســــــــــــــطينية

بع�س الأطراف ت�سويه وفك العالقة مع 
ق�سية وحقوق ال�سعب الفل�سطيني .

- تفعيل الدور الفل�سطيني وح�سوره 
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال������راأي ال���ع���ام ال����دويل، 
للحكومات  ال��ق��رار  م��واق��ع  يف  وال��ت��اأث��ري 
منا�سرة  الدولية،  واملوؤ�س�سات  الغربية 
العادلة،  الن�سانية  التحررية  لق�سايانا 
ال�سهيوين  الكيان  على  اخلناق  وت�سييق 
ال�سيا�سية  امل��ق��اط��ع��ة  وتفعيل  دول��ي��ًا 
والقت�سادية والكادميية مع الحتالل 
واقت�ساده  وامل�ستوطنني  وامل�ستوطنات 

ومالحقة رموزه وحماكمتهم .
القوة  عنا�سر  ت��وف��ري  ���س��اأن  م��ن  اإن 
ما  وتوظيفها،  الفل�سطينية  وال��وح��دة 
وموجات  من�سوب  لتطور  الآف���اق  يفتح 
املقاوم،  الفل�سطيني  والكفاح  النتفا�سة 
مب��ا ي��ق��رب��ن��ا م��ن ���س��اع��ة اخل��ال���س من 
واحلرية  لال�ستقالل  و�سوًل  الحتالل 

والعودة .
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ُيعد الدكتور ح�سام واحدًا من اأهم 
جعلوا  فل�سطينيني  عرب  نّقاد  ثالثة 
ن�سو�سه  وم��ن   ، حياتهم  الأدب  م��ن 
الإب��داع��ي��ة جم��اًل ل��الإب��داع يف حقل 
ميدانًا  اجلامعة  ومن   ، الأدب��ي  النقد 
وفح�س  والتدوين  والدرا�سة  للبحث 
والن�سو�س  وال��ن��ظ��ري��ات  امل���دون���ات، 
عامة  الأدب  اأج��ن��ا���س  يف  الأدب���ي���ة 
! ف��ه��و ال��الح��ق امل��ت��م��ي��ز لث��ن��ني من 
اأعني   ، املعدودين  العرب  نقاد  اأه��م 
الذي كتب يف  اإح�سان عبا�س  الدكتور 
تعريفًا  �سار  حتى  الأندل�سي  الأدب 
حتى  الذاتية  ال�سرية  يف  وكتب   ، له 
النقد  يف  وك��ت��ب   ، لها  م��رج��ع��ًا  ���س��ار 
احل�سور  يف  ملكية  جنمة  ب��ات  حتى 
حتى  ومرتجم  وال��ت��اأوي��ل،  ي  والتق�سّ
جعل الن�سو�س املرتجمة اأ�ساًل باللغة 
العربية اأو تكاد ، وان�سغل بالدرا�سات 
عمل  ل  وك���اأن   ب��دا  حتى  اجلامعية 
الرتقاء  �سوى  غاية  ول  هم  ول  له 
هو  الثنني  وثاين  اجلامعية،  باحلال 
ال��ذي  جن��م  يو�سف  حممد  ال��دك��ت��ور 
يف  عبا�س  اإح�����س��ان  ال��دك��ت��ور  ي�سابه 
ال�سرية ، واخلطوات ، واملهدوفية ، لأن 
مادة  ك��ان  كتبه  ال��ذي  الأدب��ي  النقد 
العربية يف  اللغة  اأق�سام  للتدري�س يف 
الثنني  وثالث   ، عربية   جامعة  غري 
الذي  اخلطيب  ح�سام  ال��دك��ت��ور  ه��و 
متهاوية  الأدب  ف��ن��ون  اإل��ي��ه  م�ست 
كر�سي  اأ���س��ت��اذ  فكان  القطا،  كطيور 
 ، دم�سق  جامعة  يف  احل��دي��ث  الأدب 
والق�سة   ، واأ�سراره  بال�سعر  والعارفة 
الق�سرية، ومدوناتها التاريخية قدميًا 
معًا(،  الإن�ساين  العربي  ال��رتاث  يف   (
جزرها  ع��رب  احل��دي��ث��ة  وم��دون��ات��ه��ا 
 ، العربية   البالد  جميع  يف  امل�سهدية 
وهو العارفة اأي�سًا  بالرواية من حيث 
العرب  مدونة  منذ   ، والبناء  اجلوهر 
وحتى  وليلة(  ليلة  )األ���ف  اخل��ال��دة 
احلديثة  الروائية  العرب  م��دون��ات 
العارفة  وه��و  م�ساء،  �سبح  الطالعة 
 ، ن�سو�سًا  امل�����س��رح��ي  ب��ال��ف��ن  اأي�����س��ًا 
ومتثياًل وحوارًا  ، ولوحات وم�سهديات 
لالأدب  اأ�س�س  الذي  الأ�ستاذ  اأنه  كما   ،
عن  فكتب   ، دم�سق  جامعة  يف  املقارن 
الروابط، وامل�سرتكات مابني الن�سو�س 
 ، بينهما  الن�سب  ووج��وه  الإبداعية 
كما كتب يف ن�ساط علم الأدب املقارن، 
الآداب  مابني  التالقي  وج��وه  فبنّي 

د. ح�سام �خلطيب ... 
د. حسن حميد�ملو�سوعية �لعارفة ..!

العاملية ، من اأجل مثاقفة بعيدة عن 
وهو   ، والتعايل  والإق�ساء  الأنانية 
اإىل ذلك املرتجم الذي نقل الن�سو�س 
وخ�سو�سًا   ، الأجنبية  الإب��داع��ي��ة 
الإنكليزية  باللغة  منها  املكتوبة 
فا�ستقرت بني يديه ينابيع �سافيات ، 
الأجنبية  النقدية  املدونات  نقل  كما 
يف نظرياتها الأم لكي تكون املراآة لكل 
ما يكتب  من نقد يف بالدنا من جهة ، 
ولكي تكون جماًل للمناددة واملناف�سة 
من  الن�سو�س  يف  م��ا  ج��ل��ّو  اأج���ل  م��ن 

جمال، وقيم ، واأفكار ، واأ�سرار .
على  ُعجلى   ، �ساملة  نظرة  وعرب 
الأغلب ، للمدونات الثالث التي تركها 
والدكتور   ، عبا�س  اإح�سان  الدكتور 
حممد يو�سف جنم ، والدكتور ح�سام 
املرء  يجد   ، عمره  يف  اأطال  اخلطيب 
املدونات،  ه��ذه  مابني  كبريًا  ت�سابهًا 
عا�سها  التي  الثالث  التجارب  وه��ذه 
ه���وؤلء ال��ن��ّق��اد ال��ث��الث��ة  ، م��ن حيث 
من   ، وتنوعه  الخت�سا�س  تعددية 
 ، و�سموليتها  التجربة  خ�سب  حيث 
بحث  لكل  العالية  القيمة  حيث  ومن 

، اأو يف اجلامعة  الأمريكية يف بريوت 
ال�سورية يف دم�سق ، وهذا ما كان مدار 
حديث اأ�سرته ، لكن اأحداث نكبة عام 
فخرجت   ، بالأ�سرة   ع�سفت   1948
اإىل  املطرودة  الفل�سطينية  الأ�سر  مع 
خارج مدينة طربيا ، وكان اأن ا�ستقّرت 
يف  اخلطيب  ح�سام  ال��دك��ت��ور   اأ���س��رة 
ليدر�س يف  لهذا ذهب   ، مدينة دم�سق 
وخرج   ، �سهادتها  فنال   ، املعلمني  دار 
يبلغ  مل  وه��و  ال��ت��دري�����س  حقل  اإىل 
اإىل  انت�سب  ثم   ، عمره  مع  الع�سرين 
جامعة دم�سق / ق�سم اللغة العربية، 
والتمّيز،   النبوغ  خمايل  جتّلت  وفيه 
زمالئه  بني  احلديث  م��دار  ك��ان  فقد 
اجلامعة  يف  تخرج  وحني  واأ�ساتذته، 
العربية،  اللغة  يف  الإج���ازة  حاماًل 
امل��دار���س  يف  ال��ت��دري�����س  اإىل  ان��ت��ق��ل 
الثانوية ويف دار املعلمني ، وخالل هذه 
الفرتة انت�سب اإىل جامعة دم�سق مرة 
ثانية ليدر�س الأدب النكليزي ، وقد 
تفوق يف درا�سته اإىل حد اأّن اجلامعة 
ك��ام��ربي��دج  ج��ام��ع��ة  اإىل  اأر���س��ل��ت��ه 
الأدب��ي  النقد  ليدر�س  الربيطانية 
درا�سة منهجية ، لذلك كان من اأوائل 
الأ�ساتذة الذين عرفوا النقد الأدبي 
 ، ون�سو�سه   ، واأع��الم��ه   ، بتاريخه 
، وهو بذلك  املعرفة احلّقة   ، وحقبه 
حممد  الدكتور  امل�سري  الناقد  �سنو 
مندور الذي در�س علوم النقد الأدبي 
يف جامعة ال�سوربون يف فرن�سا ، وحني 
اأكمل الدكتور اخلطيب درا�سته ، وحاز 
عام  التمّيز  برتبة  الدكتور  �سهادة 
1969 ، جاء اإىل جامعة دم�سق مدّر�سًا  
العربية  اللغة  ق�سم  لأ�ساتذة  وزمياًل 
الكبار  اأمثال: �سعيد الأفغاين، �سكري 
راتب  اأح��م��د   ، م��ب��ارك  م��ازن  في�سل، 
�سار  ق�سري  وقت  وخالل   ،  ... النّفاخ 
يبق  مل  لأنه  الق�سم  اأ�ساتذة  اأهم  من 
يف اأح��ي��از الأ���س��ت��اذ امل��دّر���س ، واإمن��ا 
امل�ساريع  اأ�سحاب  الأ�ساتذة  من  �سار 
الدكتور  م�سروع  كان  وقد  الثقافية، 
اإىل  يرتكز  الثقايف  اخلطيب  ح�سام 
ركيزتني اأ�سا�سيتني : املعرفة العميقة 
واملعرفة  ق��دمي��ًا(   ( العربي  للرتاث 
الأهمية  يف  توازيها  التي  احلديثة 
اأف�سل  يف  وه���ي  ال��ع��رب��ي��ة  للثقافة 
واملناددة   ، واأح�سنها  وحقبها  اأزمنتها 
منها  )الغربية  العاملية،  الثقافات  مع 

على وجه التحديد ( يف جمالت :

ثقافة

حدة  على  كتاب  ولكل   ، ح��دة  على 
 ، اأي�سًا  ح��دة  على  اأدب���ي  ف��ن  ولكل   ،
وكاأّن الثالثة اأ�سحاب م�سارب واحدة 
 ، واح��د  وطموح    ، واح��دة  غايات  اأو 
خا�سيته  معدن  من  م�ستّقة  وموهبة 

الأوىل اأنه ي�سيء ! .
يف  اخلطيب  ح�سام  الدكتور  ُول��د 
اأ�سرة  يف   ،  1932 �سنة  طربيا  مدينة 
الرتبة  حيث  م��ن  احل���ال  متو�سطة 
الدرا�سة  يف  وانخرط   ، الجتماعية 
ف��در���س   ) ال��ب��ل��دة  ع��ن��د ) خ��ط��ي��ب 
 ، واحل�ساب  والكتابة  القراءة  مبادئ 
الق�سرية،  القراآنية  الن�سو�س  وبع�س 
البتدائية،  ب��امل��در���س��ة  التحق  ث��م 
وقد  عليهم،  وتفّوق  اأترابه  بّز  وفيها 
متطلب  ب��اأن��ه  اأ�ساتذته  عند  ُع��رف 
ب��اأ���س��ئ��ل��ت��ه، ورغ��ب��ات��ه ال��ث��ق��اف��ي��ة ، 
احلفظ،  على  وقدرته  اأفقه،  و�سعة 
تفوق  وق���د   ، امل��ع��ل��وم��ات  وت��خ��زي��ن 
املرحلتني  ل�سفوف  درا�سته  يف  اأي�سًا 
الإعدادية والثانوية ، فكان العالمة 
، وقد ا�ستعّد بعد  اأقرانه  املميزة بني 
اجلامعة  يف  ليدر�س  الثانوية  نال  اأن 
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من إصداراتنا
»�جلوالن ق�سية وطن.. 

ق�سية �سعب و�أمة«

�سدر عن هيئة الإعالم والدرا�سات يف جمعية ال�سداقة 
وطن..  ق�سية  اجلولن   " بعنوان  جديد  كتاب  الفل�سطينية 
والباحثني  الكتاب  من  عدد  فيه  �سارك  واأمة"  �سعب  ق�سية 

والإعالميني ال�سوريني والفل�سطينيني
حيث حتدث عن اأهمية  موقع اجلولن احليوي اأكد فيها 
تتمتع  جغرافية  رقعة  ي�سكل  املحتل  ال�سوري  اجل��ولن  اأن 
التقاء  ونقطة  املنطقة  يف  فريدة  جيو�سرتاتيجية  مبيزات 
تربط جنوب �سورية بكل من الأردن وفل�سطني ولبنان. وهو 
ه�سبة انحدارية ترتفع من 300 مرت يف نهايتها الغربية اإىل 
1860كم2،  م�ساحته  تبلغ  ال�سرقية.  نهايتها  يف  مرت   1000
وله �سكل متطاول من ال�سمال اإىل اجلنوب على م�سافة 75-

80كم، بعر�س متو�سط يرتاوح بني 18 و20كم.
الع�سكرية  الناحية  من  اجل��ولن  اأهمية  اإىل  وتطرق 

والقت�سادية وال�سياحية واملائية.
اجلولن،  يف  الوطنية  املقاومة  حركة  تاريخ  تناول  كما 
بعيد  ال�سرية  املقاومة  مظاهر  تبلور  ب��داي��ات  اإىل  لفتا 
لت�سمل اجلوانب  املقاومة  ن�ساطات  وات�ساع  احتالل اجلولن، 
مقت�سرة  كانت  اأن  بعد  وال�سيا�سية  والقت�سادية  الع�سكرية 

على رف�س التعامل مع قرارات الحتالل.
وبني الكتاب اأن اأهمية هذا الن�سال عك�س ذاته عرب قيام 
مراكز  واخرتاق  ع�سكرية  معلومات  بجمع  اجلولن  مقاومي 

اأمنية وع�سكرية على طول اجلبهة. 
وحتدث عن دفاع ال�سوريني عن هويتهم الوطنية م�سريا 
احلركة  ودور  الحتالل،  مواجهة  يف  الن�سال  اأ�ساليب  اإىل 
الأ�سرية يف تطوير هذه الن�سال والرتقاء، منوها اىل معاناة 

اجلولن. 
اجلولن  ق�سية  على  الإ�ساءة  يف  الأدب  دور  وا�ستعر�س 
الإبداع  وخمتلف  الق�سرية  والق�س�س  الروايات  عن  متحدثًا 
اأن  اإىل ق�سية اجلولن.وراأى يف عر�سه  الأدبي الذي تطرق 
كل اأمر جولين له بعد فل�سطيني، وكل اأمر فل�سطيني له بعد 

جولين لأن الق�سية واحدة ول تتجزاأ.
من  �سفحة  ت�سعني  اجلديد  الكتاب  �سفحات  عدد  قارب 
اإ�سدارات  �سل�سلة  من  اخلام�س  الكتاب  وهو  املتو�سط،  القطع 
الفل�سطينية  ال�سداقة  والدرا�سات يف جمعية  الإعالم  هيئة 

- الإيرانية.

النقد الأدبي، علم النف�س ، علم الأدب 
املقارن ، فن الرتجمة .

اخلطيب  ح�سام  الدكتور  وع��ى  وق��د 
ال�����ذي ج���اب���ت ن�����س��و���س��ه ال��ن��ق��دي��ة ، 
املقارنة  ونظراته   ، الثقافية  وم�ساهراته 
يف  ال��ب��ادي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��الت  معظم 
ينظرون  الآخرين  اإن   ، واحل�سور  القيمة 
الدكتور  لتجربة  النديد  بو�سفه  اإليه 
الأمريكية،  اجلامعات  يف  �سعيد  اإدوارد 
مبوهبته  ي�سيء  الآخ���ر  ه��و  راح  ال���ذي 
مرة  غري  العلمان  التقى  وق��د   ، وثقافته 
يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ويف 
الأكرب  الفر�سة  ولكن   ، العربية  البالد 
الدكتور  منح  ح��ني  ك��ان��ت  م��ع��ًا  لتعاونها 
يف  العلمي  البحث  فر�سة  اخلطيب  ح�سام 
هيئة  قبل  من  الأمريكية  اأنديانا  جامعة 
 1987 عامي  يف  الأمريكية   ) برايت  )فل 

و 1988 .
اخلطيب  ح�سام  الدكتور  مبقدور  كان 
اأن يحقق �سهرة طغوقًا من خالل ح�سوره 
وو�سفًا  وتاأليفًا  وبحثًا  تدري�سًا  اجلامعي 
ح�سور  وه��و   ، لها  وتخطيطًا  للمناهج 
باملعرفة  العلوق  روحه  لكن  بحق،  متفّرد 
به  تقف  مل  البكر  وال��ع��وامل  وال��ط��م��وح 
عند هذا احل�سور اجلامعي ، فكان �ساحب 
موؤلفات مهمة يف الأدب املقارن ، خ�سو�سًا 
الأدب الأوروب��ي  والأدب الأمريكي الذي 
يف  وللقراء   ، اجلامعة  يف  للطلبة  قدمه 
العارف  تقدمي  العربية  الثقافة  امل�ساهد 
واخلبري و�ساحب النظرة النفوذ ، فتوقف 
الأب��دى  ون�سو�سه   ، الكبار  اأعالمه  عند 
الن�سو�س  م��ع  ��ه  وت��ن��ا���سّ  ، ومرجعياته 
 ، وح�سورها  باأهميتها  املعروفة  العربية 

ومنها كتابان الأول عنوانه :
العربي،  الأدب  الأجنبية يف  املوؤثرات 
املتبادلة  امل��وؤث��رات  عند  فيه  وق��ف  وق��د 
العربية  ال�����س��ردي��ة  ال��ن�����س��و���س  م��اب��ني 
ال�سردية  والن�سو�س  ق�سة(  )رواي����ة، 
الأجنبية املقابلة ، والكتاب الثاين عنوانه 
للناقد  الإف��رجن  عند  الأدب  علم  تاريخ   :
حممد روحي اخلالدي بو�سفه اأحد اأعالم 
الأدب املقارن املعدودين ، وقد جاء الكتاب 
الأدبية  الن�سو�س  لينابيع  نقدية  درا�سة 
يف الأدبني العربي والأوروبي ، والثنائيات 
 : خ�سو�سًا  الكتابة  فنون  مابني  امل�سرتكة 
احلكاية ، والرواية ، والق�سة الق�سرية... 

وبيان عنا�سرها ، وحمولتها الفنية .
اخلطيب  ح�سام  الدكتور  عمل  وق��د 
عربية  نقدية  لنظرية  للتاأ�سي�س  طوياًل 
القدمي  العربي  النقد  �سّفتا  فيها  تتجاوز 
العربية،  للثقافة  ا���س��ت��ن��ادًا  واحل��دي��ث 
وع��ن��ا���س��ر اجل��م��ال ، واأب���ع���اد اخل��ي��ال ، 
وقد   ، اآن  يف  الأدب����ي  الن�س  واأغ���را����س 
يف  اخلطيب  الدكتور  موؤلفات  اجتهدت 
الأدبي  النقد  يف  عربية  نظرية  تبلور  اأن 
تاأثريات  عن  وبعيدة   ، عربية  روح  ذات 

تقت�سيه  مبا  اإل  الأورب��ي��ة  النقدية  النظريات 
ويف  العربية  البالد  يف  النقد  مدونتي  ���س��ريورة 
البالد الأجنبية معًا ، وقد تتالت كتبه يف تثمري 
عنوانات  حتت  �سدورها  خ��الل  من  اجلهد  ه��ذا 

منها: 
 ، ال��ن��ق��دي��ة  واجت��اه��ات��ه  الأوروب�����ي  الأدب 
يف  والنقد  الأدب  من  وجوانب   ، املقارن  والأدب 
للنقد  ونظرية   ، الأدب  نظرية  نحو   ، ال��غ��رب 

الأدبي ، والأدب املقارن ..الخ .
واحلق اأنه ما من جامعة عربية اإل وا�ستفاد 
ح�سام  الدكتور  موؤلفات  من  واأ�ساتذتها   طلبتها 
وقد   ، املقارن  الأدب  جمال  يف  وجهوده  اخلطيب 
والأكادميية  النقدية  الأ���س��م��اء  اأمل��ع  م��ن  غ��دا 
العربية يف هذا املجال ، وذلك لأ�سباب كثرية منها: 
ثقافته املو�سوعية ، ودقته ، وعلمية مو�سوعاته 
على  والقدرة   ، امليالن(  اأو  العاطفة  عن  بعيدًا   (
التاأويل ، وح�سن ال�سطفاء والتمّيز ، ناهيك عن 
الإحاطة مبو�سوعه و�سموليته التي كانت عالمة 
من عالمات بحوث الدكتور ح�سام اخلطيب ؛  لهذا 
لي�س من العجب اأن تعتمد اجلامعة ) كامربيدج( 
موؤلفاته   ، فيها  اخلطيب  الدكتور  تخّرج  التي 
وتقرر تدري�سها لطلبتها يف اأق�سام اللغة العربية 
وذات   ، و�ساملة  وغنية   ، رائدة  درا�سات  بو�سفها 
نقدية  موهبة  اإل  متتلكها  ل  خا�سة  اإبداعية 
ذات ح�سا�سية خا�سة ، عائديتها للدكتور ح�سام 
الإبداع  اأهل  بات  اأي�سًا  ولهذا  ؛  وحده  اخلطيب 
والرواية  الق�سري  والق�سة  ال�سعر  جم��الت  يف 
وامل�سرحية ، على اختالف م�ستوياتهم وقاماتهم 
ح�سام  ال��دك��ت��ور  راأي  ي��ن��ت��ظ��رون   ، وجت��ارب��ه��م 
اخلطيب لي�س يف �سورية وحدها ، حيث كان يقيم 

، واإمنا يف خمتلف امل�ساهد الإبداعية العربية . 
وب�سبب من هذه ال�سهرة الوا�سعة ، تخاطفته 
يف  احل��ظ��وة  لها  ك��ان��ت   ، ع��دة  عربية  جامعات 

ال�ستفادة من علمه.
فقد م�سى اإىل اليمن اأوًل ليوؤ�س�س يف جامعتها 
 ، الق�سم  ا�ستقر  اأن  وما   ، الرتبوية  العلوم  ق�سم 
حتى خطفته جامعة قطر ، ثم خطفته ال�سحافة 
ال�سحفية،  املدونات  بع�س  تاأ�سي�س  على  ليعمل 
 ، التحرير  ورئي�س   ، وامل�سرف  املوؤ�س�س،  فكان 
الأمريكية  اجلامعات  بع�س  تخاطفته  بعد  ومن 
لب�سعة  فيها  زائرًا  اأ�ستاذًا   ليكون  والربيطانية   ،

ف�سول درا�سية .
 ، الوا�سعة  م�ساغله  من  الرغم  على  كان  وقد 
�سديدة ال�سلة بالرتجمة ، فقد ترجم اإىل اللغة 
عرف  ما  منها  كثرية  نقدية  م��دّون��ات   ، العربية 
م�سدرًا  فغدا  العربية  اجلامعات  اإىل  طريقه 
القراء  اإىل  طريقه  ع��رف  ما  ومنها   ، ومرجعًا 
العرب، وخ�سو�سًا اأهل الإبداع واأهل النقد يف اآن .

�سهادات  على  اخلطيب  ح�سام  الدكتور  حاز 
اأبرزها  لعّل   ، عديدة  وجوائز   ، واأو�سمة  تقدير 
وجائزة   ، الأردن  من   1976 عام  النه�سة  و�سام 

امللك في�سل العاملية لالآداب 2002 .
وقد و�سفت حول جتربته الأدبية كتب عدة، 
من اأهمها كتاب ) من ال�سمت اإىل ال�سوت ( حرره 
الدكتور حممد �ساهني ، واأ�سهم يف نديده الدكتور 

اإدوارد �سعيد .
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»بريجنسكي« 
وتراجع مفهوم القوة األمريكية

خالد بدير

الجتماعية،  اجلاذبية  وذات  اقت�ساديًا،  القوية  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
يف  الأول  وامل�سارك  ال�سيا�سية،  قراراتها  يف  �سفاف  دون  واملتفردة  ع�سكريًا،  واملهيمنة 
الكثري من الإجنازات العلمية والتقنية، الوليات املتحدة هذه اأ�سبحت من املا�سي الذي 
ن�ساأ بعد احلرب الباردة يف القرن املا�سي، وما خلفته يف الت�سعينيات من اأحادية قطبية 

اأمريكية تتحكم يف اأمور العامل.
الالوعي وجدت  اأماين مدفونة يف  اأو جمرد  �سخ�سية،  لي�س رغبة  ال�ستنتاج  هذا 
طريقها اإىل النور، اأو ق�سر للحقائق والوقائع مبا يتنا�سب مع امل�سالح الوطنية والقومية.
بداية  على  عالمة  اأو  دلياًل،  يوم  كل  تقدم  والعلم  والقت�ساد  ال�سيا�سة  معطيات 
اأفول النموذج الأمريكي الذي اعتمد القتل والتدمري والغطر�سة وال�سقوط الأخالقي 

منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة على جماجم املاليني من الهنود احلمر.
النموذج  تراجع  حول  وموؤمترات  وحما�سرات  ندوات  يف  وحتدثوا  كتبوا،  كثريون 
الأمريكي، وقطبيته الأحادية، منهم عرب و�سهاينة وغربيون واأمريكيون، وقد اتفق 
اأغلبيتهم على اأن احتالل العراق، وما واجهته وا�سنطن من مقاومة على �سعيد امليدان، 
وفيما بعد ت�سكل حتالفات دولية واإقليمية يف مواجهة �سيا�سة الهيمنة الأمريكية، كان 
نقطة فا�سلة يف تراجع الدور الأمريكي العاملي، وهو ما تلم�سه امنيون وحمللون �سهاينة 
عرب تعبريهم عن اخل�سية على م�ستقبل الكيان ال�سهيوين، ملا يخلفه هذا الرتاجع من 

خماطر على اأمن ال�سهاينة يف فل�سطني.
يف كتابه بعنوان »اأمريكا واأزمة القوة العاملية« يرى زبيغنيو بريجن�سكي م�ست�سار 
من  جمموعة  اإىل  م�سريًا  انحدار  يف  وا�سنطن  دور  اأن  الأ�سبق  الأمريكي  القومي  الأمن 

العنا�سر التي تعزز هذا الأمر ومنها:
اأوًل: الديون القومية املتزايدة، فوفقًا ملكتب امليزانية يف الكونغر�س، ا�ستقر الدين 
اأن املديونية  املوؤلف  الناجت القومي . ويرى  اإجمايل  العام على نحو 60% من  الأمريكي 
من  مكائد  لأي  للتعر�س  املتحدة  الوليات  قابلية  من  تزيد  �سوف  املتزايدة  القومية 
الأمريكي  ال��دولر  حالة  يهدد  هذا  بالتايل  ال�سني،  مثل  املقر�سة  الرئي�سة  ال��دول 
العامل،  الدور الأمريكي كنموذج اقت�سادي متفوق يف  كعملة احتياط عاملية، وت�سعف 
الدويل،  النقد  و�سندوق  الع�سرين،  جمموعة  مثل  منظمات  قيادة  يف  يوؤثر  وباملقابل، 

والبنك الدويل.
ثانيًا: النظام املايل اخلاطئ للوليات املتحدة هو التزام اأ�سا�سي لها، وهذا النظام 
يقدم نقطتي �سعف، الأوىل: اإنها قنبلة موقوتة �ساملة، ل تهدد فقط الأمريكيني بل 
اأي�سًا القت�ساد العاملي، ب�سبب �سلوكها اخلطر، وما فيها من ت�سخيم للذات . والثانية: 
اجلاذبية  وي�سعف  الداخل،  يف  ال�سخط  ي�سبب  اأن  �ساأنه  من  اأخالقيًا  خطرًا  اأنتجت 

الأمريكية يف اخلارج بتقوية ماآزق اأمريكا الجتماعية .
الجتماعية  التعبئة  تخفيف  مع  املقرتن  الدخل  يف  الالم�ساواة  تو�سيع  ثالثًا: 
ي�سّكل خطرًا طويل الأمد على الإجماع الجتماعي، وال�ستقرار الدميقراطي، وهذان 

ال�سرطان �سروريان لدعم ال�سيا�سة اخلارجية للوليات املتحدة على نحو فعال .
رابعًا: البنية التحتية الوطنية املتدهورة للوليات املتحدة، على عك�س ال�سني التي 
تبني مطارات وطرقًا جديدة، وكذلك متلك مع اليابان واأوروبا �سكك حديد لقطارات 
�سريعة بتقنية عالية، ومتلك ال�سني وحدها 5000 كم من خطوط ال�سكك احلديدية.

خام�سًا: جهل العامة بالعامل اخلارجي على نحو كبري، خا�سة يف اجلانب اجلغرايف، 
ال�سعب  فاأغلب  العاملي،  التاريخ  يف  احلا�سمة  اللحظات  وحتى  احلالية،  والأح���داث 
الأمريكي لميلك اأدنى معرفة مبواقع الدول التي تخو�س الوليات املتحدة على اأر�سها 

حروبًا.
�ساد�سًا: النظام ال�سيا�سي املتحيز واملنغلق على نحو كبري .

كثرية هي ال�سواهد التي يقدمها الباحثون وال�سا�سة املخ�سرمون على تراجع الدور 
العامل جراء  وامل�سطهدين يف  للم�ست�سعفني  اأمل  نافذة  الأحوال  الأمريكي، وهو يف كل 
نظام الهيمنة الأمريكية لبداية خال�سهم، الذي قد يكون اأي�سًا �سعبًا وع�سريًا وطوياًل، 
اأمتنا يف مقدمة  �سعوب  وبالطبع تقف  ما�سي وويالت،  النظام من  بهم  هذا  اأحلقه  مما 

امل�ستفيدين من اأفول القطبية الأحادية الأمريكية.

نافـــــــذة

كانت القرية تقع على �سفح ينحدر من جبال اجلليل ال�سرقي الأعلى، وي�سرف على 
�سهل احلولة من جهة ال�سرق، وكان ميتد يف جوار القرية واديان : الأول على بعد ربع 
اإىل ال�سمال والثاين على بعد ن�سف كيلو مرت اىل اجلنوب الغربي وكانت عني  كيلو مرت 
 ،  1596 �سنة  يف  منها.  اجلنوب  اىل  كيلومرت  اأربعة  بعد  على  تقع   )200270( زمال  اأبو 
كانت مارو�س قرية يف ناحية جرية )لواء �سفد ( وعدد �سكانها 176 ن�سمة. وكانت توؤدي 
ال�سرائب على عدد من الغالل كالقمح وال�سعري والفاكهة بالإ�سافة اىل عنا�سراأخرى من 
الإنتاج كاملاعز وقد �سنفت مارو�س مزرعة يف معجم فل�سطني اجلغرايف املفهر�س . و�سع 

اأيام النتداب وكان �سكانها كلهم من امل�سلمني .
وكانت زراعة احلبوب وتربية املوا�سي اأهم موارد �سكانها الذين كانوا يزرعون اأي�سًا 
التني وغريه من الفاكهة يف �سرقي املوقع و�سماليه و�سماليه ال�سرقي .يف 1944 /1945 
اأو  مرويًا  الدومنات  من   108 و  للحبوب  خم�س�سا  الدومنات  من   903 جمموعه  ما  ،كان 
م�ستخدمًا للب�ساتني، وقد ركزت التقنيات احلديثة يف مارو�س على ما يبدو اأنه كان كني�سًا 
لليهود بني القرن ال�سابع والثاين ع�سر للميالد، ثم هجر بعد ذلك ويف القرن الرابع ع�سر 
وقبور  اأعمدة  على  املوقع  يف  العثور  مت  وقد  م�سكنًا.  �سار  بحيث  البناء  ت�سميم  ،اأعيد 

منقورة يف ال�سخر ومعا�سر وكهف ذي مدخل حمفور يف ال�سخر اأي�سًا
 28 يف  مارو�س  من  فرارال�سكان  ال�سهيونية  الع�سكرية  ال�ستخبارات  تقارير  تذكر 
اأيار 1948 ، ويتوافق هذا مع نزوح الكثريين من �سكان قرى اجلليل ال�سرقي، ا�ستنادًا اىل 
وق�سفها   ، متفرقة  غارات  الحتالل  قوات  ب�سن  النزوح  هذا  حدث  ال�سهيونية  الرواية 
القرى مبدافع الهاون . كما اأن قائد البلماح ، يغال األون كان اأطلق اأي�سًا حملة من احلرب 
النف�سية، يف الفرتة نف�سها من اأجل حمل �سكان املنطقة كلها على الرحيل لكن القرية مل 
حتتل ال يف الأيام الأخرية من احلرب خالل عملية حريام )اأنظرعرب ال�سمينة ق�ساء 
عكا ( عندما ا�ستولت القوات الإ�سرائيلية على منطقة اجلليل الأعلى كلها، والأرجح اأن 

لواء �سفيع )ال�سابع ( طرد اأهايل القرية يوم 30 ت�سرين الأول يف اأواخر العملية.
بنيت يف املوقع ب�سع �سجرات تني وزيتون، وتتبعرث اأنقا�س املنازل احلجرية املدمرة 

يف اأرجائه. اأما الأرا�سي املحيطة فت�ستخدم مرعى للموا�سي.
ويذكر اأنه ل توجد م�ستعمرات على اأرا�سي القرية.

مروان شرقي
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