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مكاشفة..
فحسب!

االخرتاق 
ال�صهيوين 

الكبري لتون�س

فا�صلة  حمّطة  كانت  التاريخ  يف  املعارك  من  كثري 
ومابعدها،  ماقبلها  لها  النا�س  واأّرخ   ، احل��روب  يف 
وعادة ما تاأتي هذه املعارك يف حلظة ح�صد ق�صوى 
فقار  لق�صم  منها  حم��اول��ة  يف  املت�صارعة  للقوى 
تكون  املعنى  بهذا  وهي   ، املواجهة  حلبة  من  واإخراجها  بع�صها 
معارك وجودية ، يرتتب عليها حلول يفر�صها املتغّلب ، ورمبا مّت 
املغلوب يف حال كونه  تخريجها ب�صكل توافقي يقبل با�صتيعاب 

من ذات البلد ، ومن هذه املعارك على �صبيل املثال :
- معركة كور�صك : التي حددت م�صار ونتائج احلرب العاملية 
الثانية ، وقد جرت ما بني 5 متوز 1943 و23 اآب  من نف�س العام 
معركة  اأكرب  وقوع  و�صهدت   ، وال�صوفيتية  الأملانية  القوات  بني 
معها  وب��داأت   ، بروخوروفكا  معركة  وه��ي  التاريخ   يف  دبابات 
يف  الأملانية  الفريماخت  لقوات  املتتالية  النهيارات  من  �صل�صلة 
ال�صوفيتية  الأرا�صي  اإىل حترير  اأّدت  مواجهة اجلي�س الأحمر 
معها  و�صار  بولونيا  احتالل  ثمة  وم��ن  ال��ن��ازي  الح��ت��الل  من 

الطريق ممّهدًا اإىل برلني .
- معركة عني جالوت يف �صهل بي�صان يف فل�صطني :

الإ�صالمي  التاريخ  يف  الفا�صلة  املعارك  اأب��رز  اإح��دى  وهي 
من  قطز   الدين  �صيف  بقيادة  امل�صري  اجلي�س  فيها  متّكن  التي 
اإحلاق الهزمية احلا�صمة بجي�س املغول يف 25 رم�صان 658 ه� ، 
م�صتقرًا يف  كان  الذي  املغويل هولكو  القائد  بعدها  ي�صتطع  مل 
مافعله  اأق�صى  وكان   ، ال�صام  احتالل  باإعادة  التفكري  من  تربيز 
اإر�صال حملة انتقامية اأغارت على مدينة  رّدًا على الهزمية هو 

حلب .
- معركة بالط ال�صهداء اأو معركة بواتييه :

وجرت يف رم�صان 114 ه� بني امل�صلمني بقيادة عبد الرحمن 
ُهزم  وفيها   ، مارتل  �صارل  بقيادة  الفرجنة  وق��وات   ، الغافقي 
 ، اأوروب���ا  يف  الإ�صالمي  امل��د  وتوقف   ، الغافقي  وقتل  امل�صلمون 
وهيمنة  الكارولبخية  الإم��رباط��وري��ة  تاأ�صي�س  يف  واأ�صهمت 

الفرجنة على اأوروبا القرن التايل ..
واليوم فاإن حلب ) مطبخ العامل ( بح�صب تعبري ملك اأوروبي 
)ملحمتها(  وح�صمت  �صطرتها  التي  احل��دود  األغت  قد  ق��دمي  
ووحدة  ال�صورية   ال��دول��ة  ل�صالح  التكفرييني  تعبري  بح�صب 
اإنقاذها من  ، ومت  املقاومة  ، وحمور  ال�صوري  والإن�صان  الأر���س  

اللعبة الدولية وم�صاريع التق�صيم ..
فهل تكون بداية النهاية لهذه احلرب الكونية على �صورية 
فل�صطني  وتعود  عافيته،  ي�صتعيد  لكي   ، الإقليم  م�صتقبل  وعلى 

ومركزيتها ملكانها الطبيعي على  راأ�س �صلم الأولويات ؟ ...
اجل�صام  والت�صحيات  املقاومني  واإرادة  اإمي��ان  اأن  �صك  ل 
ال�صهيواأمريكية  للهيمنة  الراف�صة  احل��ا���ص��رة  والب�صرية 
والطاردة للخبث التكفريي قادرة على فعل ذلك والأمر اإن �صاء 

اهلل قريب .
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معادلة ك�صرتها �صوريا وحلفاوؤها 
يف حترير مدينة حلب

القانون الدويل ومزاعم نتنياهو يف فل�صطني

�صعود ترامب..
 وت�صاعد خطاب التهويد واالإ�صتيطان 

حقيقة  االإعالم االمربيايل واأذنابه

 حلب وم�صري احلرب 
على �صوريا

د. محمد البحيصي
رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�صطينية �� الإيرانية
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د. رمزي عو�س

د. غازي ح�صني

علي بدوان

د. ح�صن حميد توفيق املديني

عارف الآغا

حوار »طريق القد�س« مع والد ال�صهيد رّماح فايز احل�صني 
و�صية ال�صهيد هي اجلهاد ال�صتئ�صال الكيان ال�صهيوين
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جمعية ال�صداقة تعزي برحيل 
القائد الكبري فيديل كا�صرتو

ال�����ص��داق��ة  ج��م��ع��ي��ة  وف�����د  زار 
الكوبي  ال�صفري  الإيرانية  الفل�صطينية 
الأممي  القائد  برحيل  معزيًا  بدم�صق 
الكبري فيديل كا�صرتو، وذلك ع�صر يوم 

اخلمي�س الأول من كانون الأول.
حممد  الدكتور  الأخ  ال��وف��د  �صم   
ال�صداقة  جمعية  رئي�س  البحي�صي 
القيادية،  الهيئة  اأع�صاء  من  وع���ددًا 
كلمة  البحي�صي  الدكتور  �صجل  وق��د 
مبناقب  فيها  اأ���ص��اد  التعازي  �صجل  يف 
مواجهة  يف  ودوره  ال��ك��ب��ري  ال���راح���ل 
بالوليات  مم��ث��اًل  ال��ع��امل��ي  ال�صتكبار 
املتحدة، منوهًا مبواقف القائد كا�صرتو 
الداعمة واملت�صامنة مع ق�صية فل�صطني 
قناعته  ع��ن  م��ع��ربًا  الأم����ة،  وق�صايا 
م�صرية  �صتوا�صل  الكوبية  القيادة  باأن 

الراحل الكبري.
اأن  الكوبي  ال�صفري  �صعادة  اأكد  وقد 
قوة  اعتي  واجه  الذي  الكوبي  ال�صعب 
يف العامل وهزمها �صيولد اأجيال جديدة 
وقيادات فذة ت�صتلهم قيم ومثل القائد 

فيديل كا�صرتو.
وفد الفنانني الت�صكيليني 

الفل�صطينيني يزور جمعية  ال�صداقة
البحي�صي  حممد  الدكتور  ا�صتقبل 
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  رئي�س 
الهيئة  اأع�����ص��اء  بح�صور  الإي��ران��ي��ة 
الفنانني  احت���اد  م��ن  وف���دًا  ال��ق��ي��ادي��ة 
�صورية  يف  الفل�صطينيني  الت�صكيليني 
زيد  اأبو  املعطي  عبد  الأ�صتاذ  برئا�صة 
رئ��ي�����س ق���رع الحت����اد، وذل���ك يف مقر 
اجلمعية بدم�صق ع�صر يوم الأربعاء 7 

كانون الأول.
بالوفد  البحي�صي  الدكتور  رح��ب 
خدمة  يف  ال��ف��ن  اأه��م��ي��ة  على  م��وؤك��دًا 
دعم  واأهمية  الفل�صطينية  الق�صية 
التي ت�صب جمال  ال�صباب  مواهب جيل 
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ال�صهداءوالأيتام يف اجلمعية.
توجه الوفد بدايًة اإىل منزل عائلة 
مرتبات  من  حممد  طالب  ح�صن  ال�صهيد 
العربي  اجل��ي�����س  يف  ال��راب��ع��ة  ال��ف��رق��ة 
بريف  املليحة  يف  ارتقى  والذي  ال�صوري 
اأطفال، تالها  دم�صق عام 2014 تاركًا 3 
زيارة عائلة ال�صهيد فاعور مو�صى خزاعي 
من قوات فتحا لنتفا�صة والذي ا�صت�صهد 
يف معارك ال�صرف �صد الرهاب يف �صلمني 
اأبناء 4 فتيات  بدرعا عام 2014، وله 6 

و�صابان مفقودان.
اجلمعية  رئ��ي�����س  اأك����د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
التزام  على  البحي�صي  حممد  الدكتور 
اجلمعية بق�صية اأبناء �صعبنا الفل�صطيني 
مذكرًا  الأبرار  ال�صهداء  عوائل  وخا�صة 
قيم  بها  ت�صمو  التي  ال�صامية  باملعاين 
ال�صهادة و يرتقي بها ال�صهداء اإىل جنان 

النعيم.
اجتماع ت�صاوري حت�صريا ملوؤمتر 

القد�س ل�صباب فل�صطني
الأول  كانون   11 الأح��د  ي��وم  اأقيم 
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  مقر  يف 
الإيرانية الجتماع الت�صاوري التح�صريي 
الأول لأعمال الدورة العا�صرة من موؤمتر 
القد�س ل�صباب فل�صطني و املزمع اإقامته يف 
الذكرى ال 37 لنت�صار الثورة الإ�صالمية 

الدكتور  الأخ  بح�صور  ذلك  و  اإي��ران  يف 
ن�صال حماد رئي�س اللجنة التح�صريية 
الدائمة ملوؤمتر القد�س ل�صباب فل�صطني 
هيئة  م�����ص��وؤول  م�صعود  حممد  الخ  و 
اجلمعية  يف  الطالبي  و  ال�صبابي  العمل 
و الأخ با�صل اأبو الهيجاء رئي�س الحتاد 
عدد  و  �صوريا  يف  فل�صطني  لطلبة  العام 
من الأخوة م�صوؤويل املنظمات ال�صبيبة 
الفل�صطينية و عدد من الأخوة اأع�صاء 

هيئة العمل ال�صبابي و الطالبي. ..
وق��راءة  بالوقوف  الجتماع  ب��داأ 
مت  و  ال�����ص��ه��داء  اأرواح  على  ال��ف��احت��ة 
اأعمال الدورات  خالل الجتماع تقييم 
النتباه  لفت  و  امل��وؤمت��ر  م��ن  ال�صابقة 
العمل  يجب  التي  التخ�ص�صية  للنقاط 
اأعمال  تطوير  و  ا�صا�صي  ب�صكل  عليها 
من  الفعالة  امل�صاركة  تعزيز  و  املوؤمتر 
ب�صكل  للتح�صري  الفل�صطيني  ال�صباب 
جيد و نوعي لأعمال الدورات القادمة 
على  خاللها  من  الرتكيز  �صيتم  التي  و 
اإيجاد حلول مل�صاكل ال�صباب الفل�صطيني 
يف ال�صتات، كما و مت التفاق على موعد 
مقر  يف  التح�صريي  ال��ث��اين  الجتماع 

اجلمعية..
جمعية ال�صداقة ت�صارك باحتفالية 

الذكرى ال 49 النطالقة اجلبهة 
ال�صعبية لتحرير فل�صطني

ال�صداقة  جمعية  من  وف��د  �صارك 
برئا�صة  الإي���ران���ي���ة  الفل�صطينية 
رئي�س  ال��ب��ح��ي�����ص��ي  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
اجلمعية والأخوة عمر جمعة م�صوؤويل 
م�صعود  حممد  و  الثقايف  العمل  هيئة 
م�صوؤول هيئة العمل ال�صبابي و الطالبي 
و عدد من اأع�صاء الهيئات يف اجلمعية يف 
والربعني  التا�صعة  الذكرى  احتفالية 
لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  لنطالقة 
اجلمعة  اليوم  اأقيمت  التي  و  فل�صطني 
9 كانون الأول يف املركز الثقايف العربي 
اأبو اأحمد فوؤاد  يف امليدان بح�صور الأخ 
ال�صعبية  للجبهة  العام  الأم��ني  نائب 

النت�صار يف حلب.. انت�صار لنهج املقاومة

يتحدى  ال��ذي  واملقاوم  امللتزم  الفن 
الفت  اأن  على  م�����ص��ددًا  الح��ت��الل، 

يعك�س روح ال�صعب املقاوم.
زيد  اأب���و  الأخ  اأك���د  جهته  م��ن 
الفل�صطيني  الت�صكيلي  ال��ف��ن  اأن 
ق�صايا  خ��دم��ة  يف  دائ��م��ا  �صيبقى 
الفنانون  يغادر  ولن  والأم��ة،  ال�صعب 
كانت  مهما  مواقعهم  الفل�صطينيون 
اأهمية  على  م�صددًا  الظروف،  ق�صوة 
ق�صية  خ��دم��ة  �صبيل  يف  ال��ت��ع��اون 

حترير فل�صطني.
التعاون  �صبل  الطرفان  واأت��ف��ق 
الت�صكيلي  بالفن  لالرتقاء  امل�صرتك 
الق�صية  خ��دم��ة  يف  ودوره  امل��ق��اوم 

الفل�صطينية.
زيارة ا�صرتي �صهيدين يف 

احل�صينية
ال�صداقة  جمعية  من  وف��د  ق��ام 
برئا�صة  الإي��ران��ي��ة  الفل�صطينية 
رئي�س  البحي�صي  حممد  ال��دك��ت��ور 
الهيئة  اأع�صاء  من  وع��دد  اجلمعية 
اأ�صرتي  اإىل  ب��زي��ارت��ني  ال��ق��ي��ادي��ة 
�صهيدين يف خميم احل�صينية  بريف 
ي���وم اخل��م��ي�����س 15 ك��ان��ون  دم�����ص��ق 
الزيارات  �صل�صلة  �صمن  وذلك  الأول، 
عوائل  دع���م  هيئة  تنظمها  ال��ت��ي 
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طالل  الدكتور  والأخ  فل�صطني  لتحرير 
للجبهة  امل�صاعد  ال��ع��ام  الأم���ني  ناجي 
القيادة   - فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية 
العامة والأخ خالد عبد املجيد اأمني �صر 
الفل�صطينية  املقاومة  ف�صائل  حتالف 
ح�صام  ال���دك���ت���ور  والأخ  ���ص��وري��ا  يف 
البعث  حلزب  دم�صق  فرع  اأمني  ال�صمان 
الأخوة  من  عدد  و  ال�صرتاكي  العربي 
الفل�صطينية  املقاومة  ف�صائل  ممثلي 
جماهريي  وح�صد  ال�صورية  والأح��زاب 

كبري..
ع�صو  ق��ن��دي��ل  ���ص��ام��ي  الأخ  األ��ق��ى 
القيادة القطرية حلزب البعث العربي 
الحتفال  يف  احلزب  كلمة  ال�صرتاكي 
ناجي  طالل  الدكتور  الأخ  األقى  و  كما 
الفل�صطينية  املقاومة  ف�صائل  كلمة 
كلمة  ف���وؤاد  اأح��م��د  اأب���و  الأخ  األ��ق��ى  و 
ثوابت  على  فيها  اأك��د  التي  و  اجلبهة 
�صرورة  على  و  الحتالل  �صد  املقاومة 
ملواجهة  الفل�صطيني  الوحدوي  العمل 
الفل�صطينية  الق�صية  �صد  امل��وؤام��رات 
حمور  كلمته  يف  حيا  و  كما  الأم���ة  و 
اجلمهورية  راأ����ص���ه  ع��ل��ى  و  امل��ق��اوم��ة 
اجلمهورية  و  الإي��ران��ي��ة  الإ�صالمية 

العربية ال�صورية و حزب اهلل.
جمعية ال�صداقة تلتقي ال�صفري 

العراقي بدم�صق
ال�صداقة  جمعية  وف���د  ال��ت��ق��ى 
�صفري  الإي���ران���ي���ة   – الفل�صطينية 
ال�صفارة  م��ق��ر  يف  ال��ع��راق  ج��م��ه��وري��ة 
اخلمي�س  يوم  ظهر  بعد  وذلك  بدم�صق 
الوفد  �صم  الأول.  ك��ان��ون  م��ن  الأول 
رئي�س  البحي�صي  حممد  الدكتور  الأخ 
اأع�صاء  من  وع��ددًا  ال�صداقة  جمعية 
�صعادة  رح��ب  وق��د  القيادية،  الهيئة 
ال�صفري بالوفد موؤكدًا اأن ق�صية فل�صطني 
�صعبية  اأولوية عراقية  وحتريرها هي 
اإىل جانب  العراق  واأن وقوف  ور�صمية، 
كل  يف  م�صتمر  ون�صاله  فل�صطني  �صعب 
من  العراق  يواجهه  ما  ورغم  الظروف 
معركة  اأن  اإىل  منوهًا  تكفريي،  اإره��اب 

املو�صل تب�صر بكن�س الإرهاب من العراق 
وعودته اإىل اأمته قويًا و�صلبًا.

البحي�صي  الدكتور  حيا  جهته  من 
يف  وانت�صاراتهم  العراق  اأبناء  بطولت 
على  الرافدين  بقاع  وخمتلف  املو�صل 
الإرهاب الذي ي�صتهدف القطر ال�صقيق، 
الأع���داء  ا�صتهداف  اأن  على  م�����ص��ددًا 
وال��ت��ك��ف��ريي��ني ل�����ص��وري��ة وال���ع���راق هو 
باملح�صلة ا�صتهداف لفل�صطني، وحماولة 
امل�صاريع  ومت��ري��ر  الق�صية  لت�صفية 
الذي  العراق  اأن  على  و�صدد  امل�صبوهة. 
منذ  فل�صطني  اأر���س  اأبنائه  بدماء  روى 
الطاهرة  اأج�صادهم  وانغر�صت   48 عام 
فل�صطني  م���دن  م��ن  وغ��ريه��ا  ج��ن��ني  يف 
ال�صعب  ووع��ي  �صمري  يف  وفائه  �صيبقى 

الفل�صطيني.
على  ال��ل��ق��اء  خ���الل  الت��ف��اق  ومت 
والإعالمية  الثقافية  الأن�صطة  تفعيل 
فل�صطني  ق�صية  تخدم  التي  امل�صرتكة 

وق�صايا الأمة.
جمعية �صما تلتقي االأخ اأبو عمر 

ع�صو اللجنة املركزية حلركة فتح 
االنتفا�صة

رميتي  م��اج��دة  احل��اج��ة  ال��ت��ق��ت 
الإبداعية  للمهارات  جمعية�صما  مدير 
ع�صو  ع��م��ر  اأب���و  امل�����ص��ري  ي��ا���ص��ر  الأخ 
فتح  حل���رك���ة  امل���رك���زي���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
بالعا�صمة  النتفا�صة يف مقر اجلمعية 
مروان  الأخ  بح�صور  ب��ريوت  اللبنانية 
يف  الإع����الم  هيئة  م�����ص��وؤول  اخل��ط��ي��ب 
جمعيةال�صداقةالفل�صطينيةالإيرانية 

فرع لبنان.
اأم  احلاجة  بحثت  اللقاء  وخ��الل 
ح�صن مع الأخ اأبو عمر اأخر امل�صتجدات 
واأو���ص��اع  الفل�صطينية  ال�صاحة  على 
يف  الفل�صطينيني  الالجئني  خميمات 
لبنان مبينة دور جمعية �صما يف ال�صعي 
ورف��ده  الفل�صطيني  ال�صباب  لتطوير 

باملهارات واخلربات العلمية والفنية.

النت�صار يف حلب.. انت�صار لنهج املقاومة

هل ت�صكل الزيادة ال�صكانية 
بغزة خطرًا على الكيان ال�صهيوين؟

قلقًا  ن�صمة  ملليوين   2016 عام  خالل  غزة  قطاع  �صكان  تعداد  جتاوز  �صكل 
كبريًا من الناحية القت�صادية على ال�صكان يف ظل الو�صع القت�صادي ال�صعب 
منذ احل�صار ال�صهيوين املفرو�س عام 2007، يف حني ُاعتربت الزيادة ال�صكانية 

يف القطاع نعمة يف مواجهة الكيان دميغرافيًا.
ال�صفة  اأو  �صواء كانت يف قطاع غزة  ال�صكانية  الزيادة  اأن  ويرى مراقبون 
اإعداد اخلطط  اإذا مت  ال�صهيوين  الوجود  املحتلة قد ت�صكل تهديدًا كبري على 
�صواء  ال�صكان  بها  التي يتمتع  الب�صرية  الطاقة الإنتاجية  ا�صتثمار  اجليدة يف 

مدنيًا بالإنتاج املحلي اأو ع�صكريًا مبقاومة الحتالل.
بوزارة  واحلا�صوب  املعلومات  لنظم  العامة  ل��الإدارة  التابع  املعلومات  مركز 
العام  خالل  املواليد  معدل  يف  كبريًا  ارتفاعًا  �صجل،  الفل�صطينية  الداخلية  
�صهر ت�صرين ثاين  اأن  »مولود كل ع�صر دقائق«، غري  اأن هناك  باعتبار  احلايل 

ا. املا�صي �صهد 4676 مولوًدا جديًدا، مبعدل 156 مولوًدا يوميًّ
من جهته يرى جهاز الإح�صاء الفل�صطيني يف تقرير له، اأن قطاع غزة البالغ 
بال�صكان،  ازدحاًما  الأر���س  بقاع  اأكرث  من  ُيعّد  مربع،  مرت  كليو   360 م�صاحته، 

وُي�صجل لكل كيلو مرت مربع 4661 ن�صمة.
املخت�س يف ال�صاأن الإ�صرائيلي اأكرم عطا اهلل اأكد، اأن الزيادة ال�صكانية يف 
قطاع غزة من اأقوى الأوراق التي ميكن اأن ُت�صكل خطرًا على »اإ�صرائيل«، يف حال 
مت ا�صتثمارها ب�صكل جيدًا وو�صع خطط لال�صتفادة من ال�صراع الدميغرايف مع 

الحتالل.
ال�صكاين يف فل�صطني ب�صكل عام وقطاع غزة  التهديد  اأن  واأو�صح عطا اهلل 
خا�صة، كان حمل درا�صة »اإ�صرائيلية« يف موؤمتر هرت�صليا عام 2009، وو�صعت 
حينها »اإ�صرائيل« رقمًا حمددًا لقطاع غزة اإذا و�صلت اإليه الزيادة ال�صكانية فاإن 

ذلك يعترب رقمًا كبريًا جدًا ومرعب.
وقال عطا اهلل وفقًا ملوؤمتر هرت�صليا: اإن الدرا�صة ذكرت باأن و�صول �صكان 
»اإ�صرائيل«،  على  كبريًا  تهديدًا  �صي�صكل  ن�صمة  2.5مليون  ل�   2028 عام  القطاع 
الدرا�صة  الذي حددته  العام  الرقم قبل  لهذا  القطاع  �صكان  ي�صل  باأن  متوقعًا 

الإ�صرائيلية ب�6 �صنوات.
قطاع  �صكان  عدد  اإجمايل  من  اأن  القطاع  يف  احلديثة  الإح�صائية  وُتظهر 
اإناثًا(  األف و 780  ، و)986  األف و 324 ذكورًا( بن�صبة %50.66  غزة ) 101 

بن�صبة %49.34.
منهم 383  ن�صمة،  األف و321  �صكان حمافظة غزة 754  بلغ عدد  يف حني 
األف و238 ذكورا، و371 األف و83 اإناثا كما بلغ عدد �صكان حمافظة خانيون�س 

388 األف و710 ن�صمة، منهم 197 األف و391 ذكورا، و191 األف و319 اإناثا.
وُتبنّي الإح�صائية اأن عدد �صكان حمافظة ال�صمال 326 األف و398 ن�صمة، 
�صكان  عدد  بلغ  حني  يف  اإن��اث،  و204  األف  و160  ذك��ور،  و194  األف   166 منهم 
املحافظة الو�صطى 281 األف و347 ن�صمة، عدد الذكور منهم 141 األف و383، 

والإناث 139 األف و964.
اأما حمافظة رفح فبلغ عدد �صكانها 249 األف و245 ن�صمة، منهم 125 األف 

و35 ذكورا، و124 األف و210 اإناثا.

اأخبار
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الفل�صطينية  الأرا�صي  احتالل  منذ 
حم�����اولت  ت���ت���وق���ف  مل   1967 ع�����ام 
عرب  الغربية  ال�صفة  ل�صم  ال�صهاينة 
من  اأهلها  وطرد  اأرا�صيها  على  ال�صتيالء 
اإ�صرائيلية  قوانني  م�صتخدمني  منازلهم، 
الإع���الم  و���ص��ائ��ل  عليها  تطلق  خا�صة 
يف ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين ا���ص��م »ق��وان��ني 
ال�صم.  ا�صرتاتيجية  لتحقيق  التطبيع« 
الحتالل  ق��ادة  علينا  يخرج  ي��وم  وك��ل 
ويقومون  ج��دي��د  ا�صتيطاين  مبخطط 
احلائط  عر�س  �صاربني  جديد،  بعدوان 
ب��ك��ل ال���ق���رارات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تدين 
العدوان، متجاهلني القوانني التي ت�صون 
دون  عليها،  الع��ت��داء  ومتنع  املقد�صات 
يعار�س  ال��دول��ي��ال��ذي  اكرتاثباملجتمع 
ال�صهيوين  ال�صتيطان  مكوناته  مبختلف 

يف القد�س وال�صفة الغربية.
مبا  الح��ت��الل،  �صلطات  تكتِف  مل 
ا�صتولت عليه من اأرا �صي القد�س وال�صفة 
بل  املا�صية،  ال��ع��ق��ود  ط���وال  الغربية، 
فيها  ال�صتيطان  لتو�صيع  جاهدة  ت�صعى 
وم�صادرة اأرا�صيها، حيث ت�صاعدت وترية 
الن��ت��ه��اك��ات والع���ت���داءات واجل��رائ��م 
امل�صتوطنني  غالة  ميار�صها  التي  املتكررة 
الكني�صت  اأق�����ر  ف��ق��د  ال�����ص��ه��اي��ن��ة. 
ت�صرين  امل��ا���ص��ي  ال�صهر  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
التمهيدية،  ب��ال��ق��راءة   2016 ال��ث��اين 
نهب  اإىل  تهدف  قوانني،  م�صاريع  ثالثة 
ا�صتولت  ال��ت��ي  الفل�صطينية  الأرا���ص��ي 
واأقامت  امل�صتوطنني،  ع�صابات  عليها 
هذه  اأن  علمًا  ا�صتيطانية،  ب���وؤرًا  عليها 
فل�صطينية  ملكيات  اإىل  تعود  الأرا���ص��ي 
املدعي  حتذير  من  الرغم  وعلى  خا�صة. 
العام الإ�صرائيلي من اأن القانون قد يقود 
اجلنايات  حمكمة  اإىل  ال�صهيوين  الكيان 
القانون،  م�صروع  تاأييد  وجاء  الدولية. 
ال���وزراء  رئي�س  م��ن  مبا�صر  تدخل  بعد 
بنف�صه  ح�صر  حيث  نتنياهو،  بنيامني 
القانون  م�صروع  ل�صالح  و�صّوت  اجلل�صة 
ذلك  وا�صعة.  دولية  انتقادات  نال  الذي 
اإج��راءات  ت�صرعن  نتنياهو  حكومة  اأن 
الفل�صطينية  الأرا�صي  وتنهب  الحتالل 
حتت  الفل�صطينية  املمتلكات  وت�صلب 
م�صتغلة  ال��ع��ن�����ص��ري،  ال��ق��ان��ون  غ��ط��اء 
ل�صن  الإج����رائ����ي����ة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
وغري  اإج��رام��ي��ة  ا�صتيطانية  ق��وان��ني 
الدويل،  والقانون  تتناق�س  دميقراطية، 
الق�صية  على  الق�صاء  الأ�صا�س  هدفها 

الفل�صطينية.
كل  م�����ص��ادرة  على  ال��ق��ان��ون  وين�س 
اأقام  خا�صة،  مبلكية  فل�صطينية  اأر���س 
عليها امل�صتوطنون بوؤرًا ا�صتيطانية بدعم 
احلكومة  تفر�س  اأن  على  حكومتهم،  من 
اأو  اله�س،  التعوي�س  الأر�س  �صاحب  على 
اإرادته،  اأر�س بديلة يف مكان بعيد، بغري 
على  الأرا�صي  تلك  عن  الإع��الن  يتم  ثم 

اال�صتيطان ال�صهيوين
 من �صيا�صة »الغمو�س« اإىل ا�صرتاتيجية »التطبيع وال�صم«

»اأرا�صي دولة«، وبالتايل  ب�  اأنها ما ت�صمى 
ال�صتيطان  �صعبة  اإىل  احلكومة  تنقلها 
الأخرية،  لتقوم  ال�صهيونية،  الوكالة  يف 
ويجري  امل�صتوطنني.  لع�صابات  بتمليكها 
احلديث عن اآلف الدومنات التي ا�صتوىل 
حماية  حتت  بالقوة،  امل�صتوطنون  عليها 
من  مبا�صر  وبدعم  الإ�صرائيلي  اجلي�س 
ال�صهيوين،  الح��ت��الل  حكومات  جميع 
وي�صاف  ا�صتيطانية.  بوؤرًا  عليها  واأقاموا 
اإىل ذلك، �صّن قانون يلتف على �صالحيات 
اإي��ج��اد  بغية  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،  املحكمة 
»قاعدة و�صند قانوين اإ�صرائيلي« لتبيي�س 
اأرا���س  على  الإ�صرائيلية  امل�صتوطنات 
اإل  الفل�صطينيني.  اأ�صحابها  من  �صودرت 
وترف�س  تتواطاأ  الحتالل  حكومات  اأن 
ال�صتيطانية  البوؤرة  حال  كما  اخالءها، 
»عمونة« التي اأقيمت بالقرب من رام اهلل 
يف العام 1995 من دون اإذن ر�صمي، وتعود 
وبعيد  فل�صطينية.  عائالت  اإىل  ملكيتها 
اقامتها بداأت ت�صدر املحاكم الإ�صرائيلية 

قرارات لإخالئها.
قوانني اأ�صا�صية كغطاء لال�صتيطان:

ا�صتخدمت  الحتالل،  عقود  وخالل 
ال�����ص��ل��ط��ات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ع��دي��د من 
الأرا�صي،  هذه  على  اليد  لو�صع  القوانني 
ال�صتيطان  ا�صرتاتيجية  ق��ام��ت  حيث 
ثالثة  على  الفل�صطينية  الأرا���ص��ي  يف 

قوانني: 
ق���ان���ون اأم������الك ال��غ��ائ��ب��ني،   -1
اعترب  والذي   1951 العام  يف  �صدر  الذي 
من  وهجروا  طردوا  الذين  الفل�صطينيني 
ا�صتخدام  ومت  غائبني،  باأنهم  اأرا�صيهم 

اأرا�صيهم لبناء امل�صتوطنات.
لأغرا�س  الأرا���ص��ي  م�صادرة   -2
ملكية  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا  ث���م  ع�����ص��ك��ري��ة، 

امل�صتوطنني لإقامة امل�صتوطنات عليها.
املحكمة  اع���ت���ربت  اأن  ب��ع��د   -3
اإقامة  ميكن  ل  اأن��ه  الإ�صرائيلية  العليا 
لأهداف  �صودرت  اأرا�س  على  م�صتوطنات 

م�صادرة  اإىل  تهدف  التي  ال�صتيطانية 
امل�صتوطنات. وقد متكنت  الأرا�صي وبناء 
اإيجاد  من  ال�صنني  عرب  الحتالل  �صلطات 
الفل�صطينيني  اأرا�صي  ل�صلب  طرق متعددة 
»اأرا���ص��ي  اأن��ه��ا  على  ت�صنيفها  خ��الل  م��ن 
عفا  عثماين  قانون  على  اعتمادًا  دولة«، 
عليه الزمن يعود اإىل القرن التا�صع ع�صر. 
وفعال، فقد بنيت معظم امل�صتوطنات على 
ملك  باأنها  يزعم  التي  الأرا�صي  هذه  مثل 
حتى  م�صاحتها  و�صلت  والتي  لإ�صرائيل، 
الآن ما يقرب من 111 األف دومن. وي�صري 
مدير  التفكجي  خليل  الو�صع  ه��ذا  اإىل 
مركز الدرا�صات الفل�صطينية حيث يقول: 
طرق  �صبكة  هناك  ب��اأن  اليوم  نالحظ   «
اأنفاق  طريق  عن  بالفل�صطينيني  خا�صة 
و�صبكة خا�صة للم�صتوطنات فوق الأر�س« 
اأي اأن ال�صفة الغربية �صوف تكون عبارة 
باإ�صرائيل  حماطة  مغلقة  جتمعات  عن 
اإليها  الدخول  يتم  ل  اجلهات  جميع  من 
�صلطات  م��ن  ب��اأم��ر  اإل  م��ن��ه��ا  واخل�����روج 
الحتالل.ف�»اإ�صرائيل« ل تعرتف بوجود 
حدود معينة تلتزم بها، حيث ا�صتطاع بن 
غوريون رئي�س اأول حكومة اإ�صرائيلية اأن 
ان�صحاب  على  ينطوي  ت�صور  كل  ي�صقط 
عام  احتلتها  اأر���س  اأي��ة  من  »اإ�صرائيل« 
كما   ،1947 التق�صيم  حدود  خارج   1948
ظل بن غوريون يخطط لحتالل ما تبقى 
مل  احل��دود  فكرة  اأن  ذل��ك  فل�صطني.  من 
ول  وح��ده  القانوين  بالرت�صيم   ترتبط  
ارتبطت  بل  الدولية،  ال�صرعية  بقرارات 
العمل  واآلية  ال�صهيونية  بال�صرتاتيجية 
الع�صكري  ال�صعيدين  على  ال�صهيوين 

وال�صيا�صي.
ما من �صك على الإطالق يف اأن نتنياهو 
روؤي���ة  يف  وي��رغ��ب  الإرث،  ه���ذا  يحمل 
اأمكن  كلما  انت�صارًا  ت��زداد  امل�صتوطنات 
ذلك. ويف ظل ما يعرفب اليمني اجلديد يف 
الإلهام  ي�صتمد  والذي  ال�صهيوين،  الكيان 
يف  ترامب  دونالد  حققه  الذي  الفوز  من 
النتخابات الرئا�صية الأمريكية. كما اأن 
تر�صيح دافيد فريدمان، املعروف بتاأييده 
�صفريًا  ال���ص��ت��ي��ط��ان،  مل�����ص��روع  ال�����ص��دي��د 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  ج��دي��دا 
اأن  اإىل  ي�صري  ق��د  ال�صهيوين  الكيان  يف 
احلكومات  اتبعتها  التي  الغمو�س  �صيا�صة 
خمططات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
الكيان  واأن  ان��ت��ه��ت،  ق��د  ال���ص��ت��ي��ط��ان 
جديدة  قوانني  عن  باإعالنه  ال�صهيوين 
ال�صتيطاين  التو�صع  عمليات  لت�صريع 
للقوانني  املخالفة  امل�صتوطنات  وتبيي�س 
مرحلة  يف  دخل  قد  يكون  الإ�صرائيلية، 
ج��دي��دة مت��ام��ًا م��ن م��راح��ل الح��ت��الل 

متهيدًا ل�صم ال�صفة الغربية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ    إبراهيم أبو ليل  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإ�صرائيلية  احلكومة  ق��ررت  ع�صكرية 
م�صنفة  اأرا���س  على  امل�صتوطنات  اإقامة 

على اأنها »اأرا�صي دولة«.
وت��ق��وم ه���ذه ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة على 
الغربية  ال�صفة  ب��اأن  الع���رتاف  رف�س 
تطبق  اأن  ينبغي  حمتلة  اأرا���س  والقد�س 
الرابعة،  جنيف  اتفاقية  ب��ن��ود  فيها 
كانت  التفاقية  هذه  اأن  من  الرغم  على 
الأرا�صي.  تلك  على  طبيعي  ب�صكل  تطبق 
اإىل  للجوء  الفل�صطينيني  دف��ع  ما  وه��ذا 
احلكومة  م�صت  بينما  العليا،  املحكمة 
توطني  يف  متزامن  وب�صكل  الإ�صرائيلية 
ال�صفة  الإ�صرائيليني يف  الآلف من  مئات 
للمادة  �صريحة  خمالفة  يف  الغربية، 
رقم 41 من اتفاقية جنيف الرابعة التي 
يف  وتوطينهم  املدنيني  ال�صكان  نقل  حترم 
حيث  الحتالل،  حتت  الواقعة  الأرا�صي 
تلتزم  اأن  الإ�صرائيلية  احلكومات  ترف�س 
م�صادرة  حترم  التي  واملواثيق  بالقرارات 
فهي  عليها.  امل�صتوطنات  وبناء  الأرا�صي 
تعمل من دون اأن تنظر اإىل هذه  القوانني 
التي  الأرا����ص���ي  ح��ج��م  اىل  ت��ن��ظ��ر  ب��ل 
اأي  اأم��ام  واقعًا  اأم��رًا  وجتعلها  �صتاأخذها 
تقدمها  التي  وامل��ربرات  تفاو�س،  عملية 
احلاجة  هي  الأرا�صي  م�صادرة  عن  دائمًا 
اإىل تلبية حاجات امل�صتوطنات التي تنبع 

من زيادة اأعداد امل�صتوطنني.
الفل�صطينيني  اأرا���ص��ي  م�����ص��ادرة  اإن 
بالأمر  لي�صت  غريهم  دون  اليهود  ل�صالح 
امل�صروع  م��ع  ال�����ص��راع  ت��اري��خ  اجل��دي��د يف 
ال�صهيوين. فقد �صودرت ماليني الدومنات 
عام  حرب  بعد  الفل�صطينيني  امل��الك  من 
امل�صتوطنات  مئات  بناء  اأج��ل  من   1948
القد�س  �صم  وبعد  اجل��دي��دة.  اليهودية 
 ،1967 ع��ام  م��ن  ح��زي��ران  يف  ال�صرقية 
�صادرت �صلطات الحتالل مئات الآلف من 
جديدة  اأحياء  اإن�صاء  اأجل  من  الدومنات 
القوانني  م��ن  وال��ه��دف  ح�صريًا.  لليهود 
اجلديدة هو ال�صتمرار يف هذه ال�صيا�صة 

�صيا�صة 
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فهم نهاية الألف الثانية اإل باجلرعات التي تعالج 
الداء بالداء وبعد احلادية ع�صرة لياًل )اأي الأفالم 
يفكر  ما  باأن  الفرد  يقتنع  ما  الإباحية(«.ومبقدار 
ذاته مبقدار  نابع عن  اإمنا هو  به  يقوم  اأو  ي�صعر  اأو 
ما يعظم ا�صتالبه وال�صتالب هو »اأن ت�صبح �صخ�صا 
غريبا اأكرث من كونك نف�صك، وكذلك يعني اأن ت�صبح 
خا�صعا ل�صخ�س اآخر، اأي ان�صالخ ال�صخ�س عن نف�صه 

لي�صبح خا�صعا اأو حتى متمثال ب�صخ�س اآخر، 
ومن اخطر ما يف امل�صهد الإعالمي املعومل هو ما 
ترتيب  عاتقه  على  اأخذ  الذي  الغرب،  لنا  يقدمه 
وبناء  ت�صوراتنا،  و�صياغة  اهتماماتنا،  اأج��ن��دة 
والعبث  عقولنا  �صناعة  واإع��ادة  ومواقفنا،  اآرائنا 
الإعالمية  بالرت�صانة  والقومية  الوطنية  بهويتنا 
كثرية  ذلك  على  والأمثلة  ميتلكها.  التي  ال�صخمة 
لعل اأهمها ما حدث قبل غزو العراق من ح�صد رهيب 
العام  ال��راأي  لإقناع  الأمريكية  الإع��الم  لو�صائل 
املحلي والعاملي على حد �صواء، باخلطر الذي ميثله 
اأ�صلحة  ميتلك  ان��ه  زعموا  ال��ذي  العراقي  النظام 
اليوم  امل�صهد  ،ويحاولون تكرار هذا  ال�صامل،  الدمار 
املتمعن  وباإمكان   ، واملمانعة  املقاومة  حم��ور  �صد 
املمار�صة  يف  امل�صتخدمة  امل�صطلحات  من  كثري  يف 
مرتجمة  تكون  تكاد  يجدها  العربية  الإعالمية 
العاملية  الإع���الم  و�صائل  يف  امل�صتخدمة  تلك  عن 
الدفاع  وزارة  خمتربات  يف  ون�صجت  تكّونت  والتي 
خالل  من  بالعقول  العبث  لعبة  اإنها  الأمريكية، 
ل  مب�صطلحات  باإ�صباغه  احلقيقي  الواقع  تزييف 
متت له ب�صلة اأو بت�صخيمه اأو جتاهله اأو نقل بع�صه 
وترك بع�صه الآخر ، ل�صناعة الواقع الذي ينا�صبها 
والقت�صادية،  ال�صيا�صية  مالكيها  اأجندة  وينا�صب 
و�صاعدتها يف ذلك و�صائل اإعالم عربية ويف مقدمتها 
و�صائل الإعالم اخلليجية، وراحت ت�صري على خطا 
�صوت  يردد  خمل�س  كعبد  وتتبعه  الغربي  الإع��الم 
م�صهدا  لرت�صم  �صّبتها  قد  واحدة  يدا  وكاأن  �صيدة.  

واحدا على خمتلف ال�صا�صات الغربية والعربية. 
اأبحاث  درا�صات  مركز  ك�صف  ال�صياق  هذا  ويف 
العوملة الكندي يف ورقته البحثية والتي جاءت حتت 
والتالعب  وال��ربوب��اغ��ان��دا..  )احلقيقة..  عنوان 
الإعالمي( اأن الأحداث الأخرية يف �صورية واملنطقة 
اأملعلوماتي  الت�صليل  حجم  �صخامة  م��دى  ف�صحت 
والذي مل ينح�صر هذه املرة يف القنوات التلفزيونية 
واإمنا  الإعالمية  وال��وك��الت  وامل��ج��الت  وال�صحف 
مبراكز  اخلا�صة  اللكرتونية  املواقع  لي�صمل  امتد 
والتابعة  والإ�صرتاتيجية  ال�صيا�صية  الدرا�صات 
التوا�صل  و�صبكات  امل��دون��ني  وجمموعات  ل��الأف��راد 
�صيطرة  خالل  من  وذلك  والفي�صبوك  التويرت  عرب 
الغربية  والأوروب��ي��ة  الأمريكية  امل�صالح  جماعات 
الو�صائل  على  املتحيزة  التوجهات  ذوي  والأف���راد 
التكنولوجيا  ا�صتخدام  الغرب  ويحاول  الإعالمية.  
بو�صفها  �صورية  ت�صتهدف  التي  الهدامة  الإعالمية 
البلد العربي الأ�صا�صي الذي يقف  مقاوما  �صجاعا 
على  الأمريكي  والعدوان  الإ�صرائيلي  العدو  بوجه 
التاريخ  يف  مرحلة  ت�صهد  مل  وبالفعل  مقدراتها«. 
العربي املعا�صر  حملة من الكذب والت�صليل واخلداع 
مثلما �صهدته هذه املرحلة والأحداث التي متّر بها 
�صورية . لقد اأ�صيب الإعالمي الغربي  ومعه اخلليجي 

عارف اآلغا حقيقة  االإعالم االمربيايل واأذنابه

بعد  بالعامل  حلَّت  التي  الكربى  التحولت  اإثر 
العقد  يف  التحديد  وج��ه  وعلى   ، ال��ب��اردة  احل��رب 
الأول من هذا القرن، �صنجد الأثر الوا�صح واجللي 
ال�صيا�صية   الأح��داث  �صنع  يف  الإعالمية  للظاهرة 
والإ�صرتاتيجية  اجليو�صيا�صية  اأبعادها  ،وحتديد 
والنف�صية، لكن الإعالم، وهو يفعل يف الزمن العاملي 
كل هذا الفعل، مت�صٌل بجملة من التطورات الهائلة يف 
املجال املايل والتكنو � اقت�صادي والأمني والع�صكري 
، بل يجوز لنا اأن نرى اإىل ثورة الت�صالت والإعالم 
ا�صم  حتت  اأمرها  ذاع  التي  التطورات  لهذه  كتجٍلّ 
العوملة، وقد مت ظهورها بو�صائل واأقنعة و�صلوكيات 
فل�صفتها  اجلملة  على  لت  �صكَّ واإغ���واءات  وطرائق 
وذلك  وال�صتحواذ،  ال�صيطرة  اأج��ل  من  العملية 
تقوم  التي  واأخالقها،  وقيمها  ثقافتها  ت�صويق  عرب 
لتقّبل  واملعنوية  النف�صية  والتهيئة  التاأهيل  مقام 
والتحكم  والإحل��اق،  والتبعية  والعدوان  ال�صيطرة 
كون  ال��ع��امل،  يف  العام  ال���راأي  واجت��اه��ات  بالعقول 
العالم قادر على توفري املكان النادر الذي ل يكون 
فيه امل�صيِطر كائنًا مرئيًا يف مواجهة امل�صيَطر عليه. 
اأنواع  اأف�صل  اأح��د  �صيكون  الروؤية  هذه  بح�صب  اإذ 
عليه  امل�صيَطر  يكون  الذي  النوع  ذلك  هو  ال�صيطرة 

غافاًل عما هو فيه. 
المربيالية  ت�صّوق  والتعايل  النفاق  ومبنتهى 
ثقافتها على انها »ثقافة اإن�صانية« و»ثقافة الع�صر« 
لكن  واحل�صارات«،  الثقافات  كل  من  »اأخ��ذت  التي 
والأمم  ال�صعوب  ث��ق��اف��ات  م��ع  تعاطيها  حقيقة 
فالمربيالية  ذل��ك،  غري  هي  وامل�صطهدة  ال�صغرية 
وتعتدي  الثقافات  ه��ذه  ت��دّم��ر  كونها  ع��ن  ف�صال 
وت�صتبعدها  وتزدريها  �صاأنها  من  حتقر  فهي  عليها، 
من اإمكانية امل�صاهمة يف تطوير الثقافة واحل�صارة 
اليوم  العامل  اأن ثقافة  يوؤكد  ما  الإن�صانيتني. وهذا 
هي ثقافة ال�صائد وامل�صيطر واملتحكم يف هذا العامل 

وهو المربيالية الأمريكية.
يف  واأتباعهم  العوملة  منظري  من  العديد  وجند 
من  العيون  يف  الرماد  ذر  يحاولون  التابعة  البلدان 
الثقافات  كل  ا�صتوعبت  العوملة  باأن  الرتويج  خالل 
»التالقح  فر�صة  توفري  خالل  من  احل�صارات  وكل 
الأر�س،  �صعوب  خمتلف  بني  والتوا�صل«  والنقا�س 
الأمر،  �صّهلت هذا  الهائلة  التكنولوجية  الثورة  واأن 
مغالطة  منه  الهدف  ال�صحة،  اىل  يفتقر  قول  وهو 
اأمرها،  على  واملغلوبة  املقهورة  والأمم  ال�صعوب 
الأرقى«  الغربي  »الرجل  ثقافة  هو  اليوم  فال�صائد 
وهي ال�صورة التي تروجها ال�صينما والفنون وفروع 
وت�صوقها  والفل�صفة  والآداب  العلوم  من  عديدة 
�صهدت  والتي  منها  املرئية  وخا�صة  الإعالم  و�صائل 
للمنوال  ترويجها  ويف  اأدائ��ه��ا  يف  ك��ب��رية  ط��ف��رة 
الثقايف واملحتوى الفكري املكّر�س لل�صيطرة والتفوق 
والتقاليد  والعادات  املحلية  الثقافة  والمتياز على 
وت�صريف  العي�س  وكيفية   ، وال���رتاث  الذهنية 
املال  ع�صر  هو  الذي  الع�صر،  مع  والتعاطي  احلياة 
بكل  والطموحات  الأح��الم  و»حتقيق  و»الفهلوة« 
اأن  المربياليون  ويزعم  والأ�صاليب«.  الو�صائل 
وهي  »امل��ث��ال«  هي  الغربية  الراأ�صمالية  الثقافة 
فهو  ع��اداه��ا  وم��ا  »الإن�����ص��ان��ي��ة«،  وه��ي  »املتفوقة« 
الع�صر«،  م�صايرة  و»ع��دم  و»الرببرية«  »التخلف« 
لثقافة  حتقريية  عن�صرية  نظرة  �صك  دون  وه��ذه 

الآخر وح�صارته. هذا الآخر الذي اأ�صبح يف العرف 
المربيايل يف ال�صنوات الأخرية رديفا ل�»الإرهاب« 
»الثقافة  على  خطر  فهو  وبالتايل  و»الوح�صية« 

الإن�صانية« وعلى »احل�صارة الغربية«.
اىل جانب هذا النفاق والتعايل والعن�صرية بات 
ان يعك�س  العالم المربيايل ي�صنع احلقائق بدل 
حقائق الواقع ، يحا�صر الثقافات ويهند�س ال�صلوك 
الب�صري  وي�صن احلروب ويتدخل يف كل �صيء مغيبا 
ال�صلطة  من  نوعا  وممار�صا  اأخرى  وم�صخما  ق�صايا 
احلقيقية على خمتلف جوانب حياتنا القت�صادية 
املفكر  لحظه  ما  وه��ذا  والثقافية،  وال�صيا�صية 
الفرن�صي روجيه غارودي يف بداية الت�صعينيات من 
الغرب  يف  الإعالم  فل�صفة  »اأن  بنّي  ملَّا  املا�صي  القرن 
تنطوي على حتري�س دائم وحا�صم، من اأجل جتنيد 
الغوغائية، واىل  اإىل  بالإغراء، ودعوة  امل�صاهدين 
اخلمول الدائر جتاه راأي عام تتالعب به الدعاية، 
اجلماهريية،  الثقافة  نقل  واأدوات  والإع��الن��ات، 
ولكنه  التاريخ  حكاية  يق�ّس  ل  نف�صه  التلفزيون 
اأنه ي�صت�صلم  ي�صنعها من خالل التالعب بها، مبعنى 
روح  ك��ل  ت��ه��دمي  واىل  ال�����ص��وق،  ان��ح��راف��ات  اإىل 
بدءًا  وذل��ك  بامل�صوؤولية،  ي�صعر  فكر  وك��ل  ن��ق��ادة، 
با�صتطالعات الراأي العام التي ل تهدف اإىل اإعطاء 
�صورة واقعية عنه، بل اإىل التالعب به، وعن طريق 
التي  املتلفزة  وامل�صابقات  لالألعاب  اخلانقة  البالهة 
و�صوًل  ب�صهولة،  املال  على  احل�صول  باإغراء  تلوح 
اإىل الأخبار التي تخ�صعنا اإىل تاأمل كوارث العامل 
اليابانية  املتحركة  ال�صور  باأفالم  م��رورًا  بغباء، 
جعل  اإىل  التجارية  بانتهازيتها  تنحو  كلها  وه��ي 
اجلمهور كالأطفال، من دون تقدمي ما ي�صاعد على 
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اأ�صاب �صعود دونالد ترامب رئي�صًا جديدًا للوليات 
الكيان  يف  بال�صدمة  كثريين  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
ال�صهيوين على امل�صتوى الر�صمي، وبالطبع على م�صتوى 
من  بنوبة  اأ�صيبوا  ممن  كثريين  هناك  لكن  ال�صارع، 
الن�صوة املرُتافقة مع الهلو�صة يف ال�صف القيادي الأول 
العديد  وعند  والأمني،  والع�صكري،  ال�صيا�صي،  للقرار 
اليمني  اأح���زاب  منها  خا�صة  والأح����زاب،  القوى  من 

التوراتي، واليمني »القومي العقائدي ال�صهيوين«.
احلاكم  »الإ�صرائيلي«  اليمني  قوى  اأعربت  فقد   
منظمات  ومعها  نتنياهو،  بنيامني  حكومة  اإئتالف  يف 
ا�صتيطانية، عن �صعادتها بفوز دونالد ترامب، واأخذت 
لإطالق  فر�صة  ُيَعدُّ  ترامب  دونالد  فوز  اأن  اىل  ُت��رّوُج 
ونهب  املُ�صتعمرات  م��ن  امل��زي��د  لبناء  »ا�صرائيل«  ي��د 
الأر�س الفل�صطينية من اأ�صحابها ال�صرعيني يف القد�س 
العلوم  ف��وزي��ر  الغربية.  ال�صفة  وع��م��وم  وحميطها 
اأن  اإعَترَبَ  اأكوني�س،  اأوفري  »الإ�صرائيلي«  والتكنولوجيا 
اأعلن رئي�س  اأ�صهل. كما  البناء يف امل�صتوطنات �صُي�صِبُح 
»اإن الأوان قد  القد�س نري بركات  بلدية الإحتالل يف 
حان من اأجل ت�صعيد البناء الإ�صتيطاين يف املدينة«، 
اأن  يجب  ذهبية  »فر�صة  ترامب  دونالد  ولية  ُمعتربًا 
اليهودي  الطابع  تعزيز  اأج��ل  من  اإ�صرائيل  ت�صتغلها 

للقد�س والبناء يف �صرقي املدينة«. 
حلزب  بانتمائه  املعروف  ي�صاي  اإيلي  النائب  اأم��ا 
ُم  )�صا�س( الديني اليهودي املُت�صدد ��� احلزب الذي َي�صُ
غالة املُتدينني من يهود ال�صفاردمي ال�صرقيني ��� فاعترب 
فوز دونالد ترامب باأنه »هدية من اهلل �صبحانه وتعاىل 
)البيت  حزب  عن  النائب  راأى  فيما  اإ�صرائيل«.  ل�صعب 
لتلقي  الوقت  »اأنه حان  �صموتري�س  بت�صالل  اليهودي( 
التاريخ«.  مزبلة  يف  اخلطري  الدولتني  بحل  اإ�صرائيل 
املعروف عنه كوزير  التعليم نفتايل بينيت  وكذا وزير 
للم�صتوطنني، الذي اأعلن بدوره اي�صًا »اأن �صعود ترامب 
عن  الرتاجع  ف��ورًا  تعلن  كي  لإ�صرائيل  هائلة  فر�صة 
فكرة اإقامة دولة فل�صطني يف قلب البالد ... لقد انتهى 

عهد احلديث عن الدولة الفل�صطينية«.
يف  ملحوظًا  ارتفاعًا  الأخرية  الفرتات  �َصِهَدت  لقد 
لهجة العديد من الوزراء يف حكومة نتنياهو يف الدعوة 
الغربية  ال�صفة  على  »الإ�صرائيلي«  القانون  لتطبيق 
وزير  طالب  حيث  »اإ�صرائيلية«،  مناطق  باعتبارها 
الزراعة اأوري اأريئيل من حزب »البيت اليهودي« ب�صم 
املناطق )ج( من ال�صفة الغربية ب�صكٍل فوري، ودعا يف 
نف�س الوقت اإىل وقف ماو�صفه بالرتدد يف الإ�صتيطان 

بال�صفة الغربية. 
ال�صتوية  ل��ل��دورة  الأوىل  اجلل�صة  اف��ت��ت��اح  ويف 
 ،2016 اأول/اكتوبر  ت�صرين   30 الأحد  يوم  للكني�صت 
زايد نتنياهو على اجلميع حني قال وب�ال�صوت العايل 
يف  الأن�صط  ك��ان  عهده  »اأن  الكني�صت  منرب  على  من 
من  ال��ع��رب  ال��ن��واب  دف��ع  مم��ا  الإ�صتيطان«  ع��ط��اءات 

القائمة امل�صرتكة للخروج من الإجتماع.
خطوة  م��ع  ت��راف��ق��ت  وال���دع���وات،  الت�صريحات 
�صيا�صية مدرو�صة وموجهة للراأي العام يف »اإ�صرائيل«، 
عينة  على  »الإ���ص��رائ��ي��ل��ي«  الإ���ص��ت��ط��الع  ع��رب  وذل���ك 
)ماكور  �صحيفة  نتائجه  ن�صرت  خمتارة،  ع�صوائية 
ري�صون( قبل اأياٍم قليلة، وفيه اأن )44%( من اجلمهور 
اليهودي على اأر�س فل�صطني التاريخية، يوؤيدون فر�س 

املحتلة  الغربيه  ال�صفة  عموم  على  »الإ�صرائيلي«  القانون 
راأي  ل   )%18( واأن  ذلك.  عار�س   )%38( واأن   .1967 عام 
املختارة،  العينة  على  الإ�صتطالع  نتائج  من  تبني  كما  لهم. 
اأن )61%( من احلريدمي )املتدينني املتطرفني( واليمينيني 
القانون  فر�س  يوؤيدون  ال�صبان  املُ�صتطَلعني  من   )%60( و 
»الإ�صرائيلي« على ال�صفة الغربية كلها دون اإ�صتثناء. فيما 
فر�س  ميينيون  اأنهم  اأنف�صهم  عّرفوا  الذين  من   )%69( اأيد 
اأما  تدريجيًا.  الغربية  ال�صفة  على  »الإ�صرائيلي«  القانون 
منهم   )%32( اأيد  فقد  ك�ي�صاريني،  اأنف�صهم  عّرفوا  الذين 
فر�س القانون على امل�صتعمرات املقامة على اأرا�صي ال�صفة 

الغربية.
دولة  يف  الداخلية  املناخات  هذه  ويف  ال�صياق،  هذا  يف 
ولغة  خطاب  و���ص��ي��ادة  التحري�س،  مناخات  الإح��ت��الل، 
يف  »الإ�صرائيلي«  الكني�صت  �صادق  والتهويد،  الإ�صتيطان 
اأرا�س  َي�صَمح مب�صادرة  جل�صته الأخرية على م�صروع قانون 
ل�صالح  والقد�س  الغربية  ال�صفة  مناطق  من  فل�صطينية 
الوحدات  اآلف  و�صرعنة  والتهويد،  الإ�صتيطان  عمليات 
خُمتلف  يف  اإقامتها  مت  التي  الع�صوائية  الإ�صتيطانية 
اأنحاء ال�صفة الغربية خالل ال�صنوات الأخرية. كما ُيجيز 
تلك  عليها  املُقامة  الأرا�صي  هذه  م�صادرة  القانون  م�صروع 
يف  الأوىل  بالقراءة  القانون  مترير  مت  وقد  املُ�صتعمرات، 
الكني�صت، وَتِبَعُه ت�صريع اإقامة )4000( وحدة ا�صتيطانية 

وم�صادرة اآلف الدومنات يف ريف ال�صفة الغربية. 
�صيكون  الثالثة،  بالقراءة  نهائيًا  اإقراره  حال  القانون 
»املُ�صّرِعن الإ�صرائيلي« قد اأعلن عن م�صادقة احلكومة على 
الفرتات  خالل  بناءه  مت  ا�صتيطاين  مبنى   )3921( وجود 

الأخرية، منها )2744( مبنى دائم، و )1177( كرفان.
اأع�صاء  م��ن  ع�����ص��وًا   )60( ال��ق��رار  م�����ص��روع  اأّي���د  لقد 
الكني�صت ال� )120(، بينما عار�صه )49(، مع حتفظ باقي 
الأع�صاء، ول يزال م�صروع القرار يحتاج اإىل ثالث قراءات 
احلكومية  الوجهة  من  املفعول  �صاري  لي�صبح  الكني�صت  يف 

»الإ�صرائيلية«.
ُت�َصّكل هذه اجلرمية اجلديدة بتمرير القانون اجلائر 
اأم��ام  مفتوحة  »اإ�صرائيلية«  خطوة  الأوىل،  ب��ال��ق��راءة 

�صعود ترامب، وت�صاعد خطاب 
التهويد واالإ�صتيطان 

ب�صعار حمموم وعويل وعواء اإزاء انت�صار 
اجلي�س ال�صوري وحلفاوؤه على الع�صابات 
الإخبار  ف��ربك��وا   . حلب  يف  الإره��اب��ي��ة 
الإن�صانية   ب��ع��ب��اءة  وتلفعوا  وال�����ص��ور 
جل�صات  وعقدوا  التما�صيح  دموع  وذرفوا 
اليمنني  ماليني  بينما  الأم��ن  جمل�س  يف 
للموت  (معر�صني  طفل  مليون   2.2  (
جوعا  وح�صارا وقتال بطائراتهم  وحتت 
وليبيا  والعراق   فل�صطني  ويف   ، اإ�صرافهم 
على   . ح��رج  ول  ح��دث  م�صر  يف  وحتى 
�صوريا  يف  ت�صري  الن�صر  قافلة  ح��ال  كل 

والعراق  واليمن والكالب تنبح .
 خال�صة القول ميكن تكثيف وظائف 
نراها  كما  العوملي  الم��ربي��ايل  الإع��الم 

بالآتي:
ونف�صية  اإدراك���ي���ة  ث���ورة  اإح�����داث 
ت�صتهدف اإعادة تاأهيل الب�صر للتكيف مع 

متطلبات ال�صيا�صة الأمريكية  
التي  واخل���دم���ات  لل�صلع  ال���رتوي���ج 
ت��ق��دم��ه��ا ال�����ص��وق ال��ع��امل��ي��ة م���ن خ��الل 
واأمناطًا  قيمًا  تت�صمن  التي  الإع��الن��ات 

لل�صلوك ال�صتهالكي.
الثقافية  القيم  منظومة  اخ���رتاق 
امل�صل�صالت  خ���الل  م��ن  اجل��ن��وب  ل���دول 
الأمريكية  املنوعات  وبرامج  والأف���الم 
مثلى  كغاية  الأمريكي  النموذج  وتقدمي 

..
للرتويج  املثقفة  النخب  ا�صتقطاب 
عرب  واأيديولوجيتها  الم��رك��ة   لفكرة 
احل������وارات ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة وامل��ق��الت 

ال�صحفية واملوؤمترات والندوات. 
ت��ر���ص��ي��خ ال���ت���دف���ق غ���ري امل���ت���وازن 
اأح��ادي  ال��راأ���ص��ي  والجت���اه  للمعلومات 
اجلانب لالإعالم من ال�صمال اإىل اجلنوب 
الثقافة  ومن  الأط��راف  اإىل  املراكز  ومن 

امل�صيطرة اإىل الثقافة التابعة.
والإره����اب  ال��ت��وح�����س  ا�صتنبات      
كل  ويف  العربي  ال��ع��امل  يف  وال���ص��ت��الب 

اأرجاء العامل .
هذا اإ�صافة اإىل حتريف الراأي العام 
العاملي، عن جادة الوقائع، وتاأجيج الفنت 
وتهيئة  والثنية  والطائفية  ال�صيا�صية 
الأج����واء ل��ق��رع ط��ب��ول احل���روب قبيل 
وبعد اندلعها  والأخطر يف هذا الوجه، 
الإغ���واء  دخ���ول  يف  ترجمته  يجد  م��ا 
املدوية  احل���روب  ع��امل  الإي��دي��ول��وج��ي 
ليمنحها »امل�صروعية» اإىل درجة ل يعود 
الأ�صلحة  تفعله  مبا  يهتم  امل�صاهد  معها 
ز اهتمامه  اإنه يرَكّ املدمرة بالإن�صان، بل 
على الرباعة الفنية التي توؤدي بها هذه 
الأ�صلحة مهماتها بنجاح. تلك هي بع�س 
الم��ربي��ايل  الإع��الم��ي  امل�صهد  حقائق 
الغرب  مفكرو  بع�س  فيها  ي��رى  وال��ت��ي 
مذهلة  ب�صرعة  تنحو  باأنها  اأنف�صهم  
اأن  حتى   . الأخ��الق��ي  ال�صمحالل  نحو 
كثريين منهم راحوا ي�صفون نهاية القرن 
لع�صر  دة  متجدِّ ع��ودة  باأنها  الع�صرين 
ف�صاد التاريخ وتدهوره، واإن هذا التدهور 
وع�صكرية  تقنية  بهيمنة  امل��و���ص��وم 
اأي  وثقافية واإعالمية �صاحقة ل حتمل 
معنى  اإعطاء  على  قادر  اإن�صاين  م�صروع 

للتاريخ وللحياة.

علي بدوان

النت�صار يف حلب.. انت�صار لنهج املقاومة
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موا�صلة امل�صروع التو�صعي ال�صهيوين باقتالع 
الفل�صطينيني، ولها تداعياٍت ثقيلة، ومقدمة 
الداخل  اىل  الغربية  ال�صفة  اأرا���ص��ي  ل�صم 
اأنها  على  ِنَفت  �صُ التي   ،1948 ع��ام  املحتل 
النمر«  جلد  »بقع  خريطة  من  )ج(  مناطق 
وفق  الغربية  ال�صفة  وّقّطَعت  َق�ّصَمت  التي 
عن  ف�صاًل   ،1993 لعام  الأول  اأو�صلو  اإتفاق 
الفل�صطينية  ال�صكانية  التجمعات  ح�صار 
باملُ�صتعمرات  وحما�صرتها  ُمغلقة  معازل  يف 
الدعوات  مع  ين�صجم  ما  وهو  وامل�صتوطنني، 
الغربية  ال�����ص��ف��ة  م���ن  »ج«  م��ن��اط��ق  ل�����ص��م 
واملدنية  الع�صكرية  ال�صيطرة  حتت  الواقعة 
ال�صهيونية،  العربية  للدولة  »الإ�صرائيلية« 
�صرعنة  ق���ان���ون  خ����الل  م���ن  امل�����رة  وه�����ذه 
من  الأر����س  على  والإ���ص��ت��ي��الء  الإ�صتيطان 

الزاوية »الإ�صرائيلية«.
ومن  الأخ��ري،  �صلوكها  يف  »اإ�صرائيل«  اإن   
يتم  التي  املُتتالية  القوانني  م�صاريع  خ��الل 
ها على الكني�صت، تبدي وُتعلن وجُتاهر  َعر�صُ
»كحركة  تت�صرف  حني  احلقيقي،  بجوهرها 
فالوزير  اجالئية«،  ا�صتعمارية  كولونيالية 
)نفتايل بينيت( على �صبيل املثال يف حكومة 
اإئتالف نتنياهو يتحدث ب� ف�صاحة ال�صراحة، 
الأوىل  بالقراءة  القانون  وُيَعّقب على مترير 
فيه  تنتقل  ت��اري��خ��ي،  »ي���وم  اإي����اه  م��ع��ت��ربًا 
على  الكاملة  ال�صيادة  م�صار  اإىل  ا�صرائيل 

ال�صفة الغربية«. 
اأرا�صي  ف��وق  امل�صتوطنات  �صرعنة  اإن 
ال��ق��د���س وال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة م��ن ال��زاوي��ة 
نع�س  يف  ج��دي��د  ُم�����ص��م��ار  »الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة«، 
اأطلقتها  التي  العربية«  »املبادرة  ب�  ماي�صمى 
قمة بريوت العربية عام 2002 يف اأوج �صعود 
الإنتفا�صة الكربى الثانية ..... فمن ينزعه 
يف  نتنياهو  حكومة  جلم  ي�صتطيع  ومن  الآن، 
الدويل  احل��زم  وابتعاد  التهافت  حالة  ظل 
الذي  الأمريكي  فال�صوت  اأبيب...  تل  جتاه 
ُتعرّب عن قلقها من م�صروع  باأن وا�صنطن  قال 
القانون اإياه بعد متريره بالقراءة التمهيدية 
يف الكني�صت، غري كاٍف على الإطالق، بل مُيّثل 
يف حقيقته موقفًا منحازًا حني يتم احلديث 
عن جتاوزات »اإ�صرائيل« بلغة الإنتقاد الناعم 
واملُخملي، دون الإقدام على خطوات ملمو�صة 
نف�صها  ت�صع  التي  »اإ�صرائيل«  �صيا�صات  لوقف 
فوق القانون الدويل نتيجة الغطاء الأمريكي 

بالدرجة الأوىل.
ال�صهيونية  العربية  الدولة  َمرَّ على  لقد 
من  الأك��رب  اجل��زء  اأنقا�س  على  قيامها  منذ 
العربي  لل�صعب  وال��ق��وم��ي  الوطني  الكيان 
املُتطرفني  ال��ق��ادة  م��ن  امل��ئ��ات  الفل�صطيني، 
اىل  واجل��ن��ون  الغطر�صة  ب���روح  واملُ�صبعني 
ال�صهيوين  القيادي  ال�صف  يف  الهلو�صة  حد 
حاربوا  وجميعهم  والثالث،  والثاين  الأول 
بوح�صية،  الفل�صطيني  التحرري  الن�صال 
هذا  وبقي  الأم��ر،  نهاية  يف  ان�صرفوا  لكنهم 
حق الفل�صطيني يتوّهج، ويتوا�صل معه الكفاح 
التحرري العادل من جيٍل اىل جيل، لأنه كفاح 
والكرامة.  والعدل  احلق  اأج��ل  من  الإن�صان 
عوِد  �صُ مُبَجَرِد  وتنطفئ  تغيب  ل  قيم  فهذه 
النارية  واملفرقعات  كال�صظايا  هم  اأ�صخا�ٍس 

التي لتلِبُث اأن َتذوي وتنطفىء. 

حلب تلك املدينة العربية ال�صورية املتجذرة 
بالتاريخ حيث اأنها تعترب من اأقدم املدن املاأهولة 
قبل  ال�صاد�صة  الألفية  منذ  واملعروفة  بال�صكان 
 310 بعد  على  �صوريا  غربي  �صمال  تقع  امليالد، 
ح�صاراٌت  ع��دة  عليها  تعاقبت  دم�صق،  م��ن  ك��م 
والفار�صية  والآ�صورية  والآرام��ي��ة  احلثية  مثل 
والهيلينية والرومانية والبيزنطية والإ�صالمية، 
وتعترب نقطة جتارية وع�صكرية و�صيا�صية مهمة 
املدن  اأك��رب  ل��ق��رون  حلب  وبقيت  ال��ت��اري��خ،  ع��رب 
ال�صورية وثالث مدينة يف الدولة العثمانية بعد 
اإ�صطنبول والقاهرة، وتقريبا 85% من �صكان حلب 
هم من امل�صلمني ال�صنة العرب، اأما �صكان حلب من 
الديانة امل�صيحية هم التجمع الثاين يف املنطقة 

من حيث احلجم بعد مدينة بريوت اللبنانية.
الآون��ة  يف  الإع���الم  على  حلب  ا�صم  �صيطر 
الأخرية، نتيجة ال�صراع القائم فيها بني اجلي�س 
القوى  وبني  جهة،  من  وحلفاءه  ال�صوري  العربي 
املتطرفة واخلارجة عن القانون من جهة اأخرى، 
من  عا�صمة  لتكون  حللب  ير�صم  ك��ان  اأن��ه  حيث 

خالل عدة �صيناريوهات جيو�صيا�صية:
على  املتطرفني  �صيطرة  الأول:  ال�صيناريو 
�صرتبطها  كانت  داع�����س،  راأ�صهم  وعلى  املدينة 
جهة  من  للمو�صل  ثم  ومن  ال��زور  ودي��ر  بالرقة 
عا�صمة  حلب  لتكون  اأخ��رى،  جهة  من  اإدل��ب  مع 
ل��دول��ت��ه��م امل��زع��وم��ة ك���ي ي��ت��م ت��ك��وي��ن دول���ة 
والعراقية  ال�صورية  الدولة  تهدد  لهم،  حقيقية 
جيو�صيا�صي  مركز  تكون  وب��ذل��ك  وتق�صمهما، 
اقت�صادية  ومبقومات  كيان،  ذات  لدولة  يوؤ�ص�س 

و�صيا�صية حقيقية.
بيد  امل��دي��ن��ة  �صقوط  ال��ث��اين:  ال�صيناريو 
يكون  وق��د  ك��ردي  حللم  �صيناريو  وه��و  الأك���راد 
والأت���راك  ال�صوريني  الأك���راد  بقيام  اأوروب����ي، 
بالحتاد معا، وفتح احلدود بينهما واإقامة دولة 
وهذا  عا�صمتها،  حلب  لتكون  م�صتقلة  كردية 

معادلة ك�صرتها �صوريا وحلفاوؤها 
يف حترير مدينة حلب

احللم كان �صيهدد تركيا و�صوريا على حد �صواء.
املوالية  ال�صورية  القوى  �صيطرة  الثالث:  ال�صيناريو 
حلب  كون  لل�صعودية،  التابعة  ال�صورية  واملعار�صة  لرتكيا 
احلدود  من  وقربها  تركيا  اىل  احليوي  املمر  على  ت�صيطر 
اأمنية  منطقة  لإن�صاء  مف�صال  هدفا  يجعالنها  الرتكية 
وقاعدة ع�صكرية لوج�صتية ومدنية، واىل هذا كانت تطمح 
اأمنية  ن�صاأت يف حلب منطقة  فاإذا  اأي�صا،  تركيا وال�صعودية 
كهذه، �صت�صتطيع املعار�صة ال�صيا�صية املوجودة خارج �صوريا 
اأن  وت�صتطيع  بل  اإليها،  وتعود  �صيا�صية  عا�صمة  جتعلها  اأن 
تن�صئ فيها حكومة موؤقتة يف داخل املنطقة، وذلك بخالف 
يف  ال�صيا�صية  املعار�صة  فيه  توجد  ال��ذي  احل��ايل  الو�صع 
ال�صيا�صية  املعار�صة  تتوحد  ثم  ومن  الدولة،  حدود  خارج 
والع�صكرية �صمن جغرافيا موحدة جتعل منها بذرة لدولة 
�صورية جديدة خارجة عن النظام ميهد قيامها، لو ح�صل، 

لتق�صيم �صوريا.
احلياد  على  اأمريكا  كانت  الثالث  ال�صيناريوهات  تلك 
منها، لأنها كانت ت�صعى لإبقاء حالة ال�صتاتيك يف املنطقة، 
اأو  ح�صم  دون  موجودة  الفو�صى  حالة  اإبقاء  تريد  لأنها 
�صيطرة لأي طرف، وذلك لأهداف عدة منها �صيا�صية ومنها 
اقت�صادية ومنها ع�صكرية، وت�صعى من خالل هذه الفو�صى 
لها يف املنطقة ريثما تن�صج التحالفات.  ليجاد نظام موال 
ولتظهر قوة ميكن العتماد عليها يف املنطقة، توؤ�ص�س لنفوذ 

اأمريكي قوي يف ال�صرق الأو�صط.
العراق،  )رو�صيا،  الرباعي  احللف  يف  وحلفاءها  رو�صيا 
ال�صيناريوهات،  تلك  لك�صر  ت�صعى  كانت  �صوريا(  اإي���ران، 
وا�صتفادت من عامل الوقت وعدم ن�صوج الروؤية الأمريكية 
يف املنطقة، واأي�صا ا�صتفادت من املوقف الرتكي الذي يعاين 
حماولة  بعد  والع�صكري  ال�صيا�صي  ال��ق��رار  يف  ت�صتت  من 
النقالب الأخرية، وخوفها من ن�صوء قوة تركية اأو متطرفة 

تطمع فيما بعد بالداخل الرتكي.
 فكل تلك الأ�صباب بالإ�صافة لإ�صرار الدولة ال�صورية 
حلب  معركة  حل�صم  اأدت  �صوريا،  تق�صيم  لعدم  وحلفاءها 
و�صيطرة اجلي�س العربي ال�صوري وحلفاوؤه على مدينة حلب 
وك�صر كل تلك ال�صيناريوهات التي اأ�صبحت �صرابا بعد حلم.

د. رمزي عوض
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اأر�س  هي  فل�صطني  اأن  نتنياهو  يزعم 
الآب��اء والأج���داد، اأر���س ال��ت��وراة واأر���س 
عليها  دخ��الء  الفل�صطينيني  واأن  امليعاد 
 1967 عام  املحتلة  الغربية  ال�صفة  واأن 
ه��ي ي��ه��ودا وال�����ص��ام��رة اأرا�����س حم���ررة، 
من  ي��ت��ج��زاأ  ل  وج����زءًا  حمتلة،  ولي�صت 
احلق  من  انطالقًا  وذلك  اإ�صرائيل،  اأر���س 
فل�صطني  يف  لليهود  امل��زع��وم  ال��ت��اري��خ��ي 
ووع����د ب��ل��ف��ور غ���ري ال���ق���ان���وين، ون��ظ��ام 
الن����ت����داب ال���ربي���ط���اين ال���ص��ت��ع��م��اري 
ويوظف  ال�صرعي.  غري  التق�صيم  وق��رار 
وحل  اأوروب��ا  يف  اليهود  ا�صطهاد  نتنياهو 
وتقوية  لإقامة  فيها  اليهودية  امل�صاألة 
ال�صتيطاين  ال�صتعمار  كيان  اإ�صرائيل 
خلدمة  والإره��اب��ي  والعن�صري  اليهودي 
والإمربيالية  العاملية  ال�صهيونية  م�صالح 
وم�صالح  ح��ق��وق  وم���ع���اداة  الأم��ري��ك��ي��ة 

ال�صعوب العربية والإ�صالمية.
طالب ال�صتعمار وال�صهيونية تاأ�صي�س 
يف  لليهود  قومي  وط��ن  اأو  يهودية  دول��ة 

فل�صطني انطالقًا من املزاعم التالية:
لليهود  املزعوم  التاريخي  احلق  اأوًل: 

يف فل�صطني.
اليهودية  ال��دي��ان��ة  اع��ت��ب��ار  ث��ان��ي��ًا: 

قومية، وربطها يف القد�س وفل�صطني.
الذي  ال�صطهاد  من  التخل�س  ثالثًا: 
لقاه اليهود كاأوروبيني يف اأوروبا وبعبارة 
اأوروب��ا  يف  اليهودية  امل�صاألة  حل  اأو���ص��ح 
لل�صعب  الوطنية  احل��ق��وق  ح�صاب  على 

الفل�صطيني.
الأمل�����اين فاجرن  ال��ربوف�����ص��ور  ي���ورد 
الإ�صرائيلي  ال��ع��رب��ي  ال��ن��زاع  كتابه  يف 
املزاعم  م��ن  ع���ددًا  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  يف 
التاريخي  احلق  على  للربهنة  اليهودية 

لليهود منها ما يلي:
يف  وردت  ال��ت��ي  الإل��ه��ي��ة  »ال���وع���ود 
فل�صطني  يف  اليهود  وا�صتيطان  ال��ت��وراة 
الذين  اليهود  م��ن  ال��ي��وم  يهود  وان��ح��دار 
يف  فل�صطني  وم��ك��ان��ة  فل�صطني  ���ص��ك��ن��وا 

الديانة اليهودية«.
يف  راأي��ه  »فاجرن«  الربوف�صور  واأب��دى 

هذه املزاعم ال�صهيونية فقال:
يوردها  ال��ت��ي  الأ���ص��ب��اب  جميع  »اإن 
اإذا  احلقوق،  من  حقًا  ت�صكل  ل  ال�صهاينة 
كان  ال��ذي  ال���دويل  القانون  م��ن  انطلقنا 
�صائدًا يف املا�صي اأو يف احلا�صر، اإن الوعود 
اليهود  روابط  وا�صتمرار  والنفي  الإلهية 
ي�صكل  اأن  له  ميكن  ل  كله  هذا  بفل�صطني، 

حقًا من احلقوق«.
واأك�����دت ن���دوة امل��ح��ام��ني ال��ع��رب يف 
الفل�صطيني  ال�صعب  حقوق  حول  اجلزائر 
املزعوم  التاريخي  احلق  مقولة  وتناولت 
يف  العربانية  القبائل  »اأن  تقول  لليهود 
موجات  من  موجة  �صوى  ت�صكل  مل  الواقع 
الهجرة التي تعاقبت على فل�صطني. وقبل 
دوم��ًا  فل�صطني  كانت  العربانيني  و���ص��ول 
اأن  باعتبار  عربية،  اأي  كنعانية،  �صامية 
ال�صامي هو عربي. واعتنق اأهلها امل�صيحية 

القانون الدويل ومزاعم نتنياهو يف فل�صطني
البيزنطية  الإم���رباط���وري���ت���ني  اأي�����ام 
على  ذل��ك  ي��وؤث��ر  اأن  دون  وال��روم��ان��ي��ة، 
ال�صمة العربية لها. واأخريًا وبعد �صقوط 
الإمرباطوريتني، والنت�صارات العربية يف 
ب�صمتها  فل�صطني  احتفظت  ال�صابع  القرن 
بال�صيادة  ال��ي��ه��ود  واع����رتف  ال��ع��رب��ي��ة. 
العربية كما اعرتفوا بال�صيادة العثمانية 
الناجمة  الواجبات  بجميع  التزمت  التي 

عن اخلالفة الإ�صالمية«.
الذي  احل��ق  ه��و  التاريخي  احل��ق  اإن 
مبمار�صته  ال��زم��ن  ت��ق��ادم  ج��راء  اكت�صب 
التاريخي  باحلق  يفرت�س  اأي  وا�صتعماله، 
فرتة  ا�صتعماله  يف  وال�صتمرار  ا�صتعماله 

طويلة من الزمن.
ال�صلطة  اعرتاف  نتنياهو  مطالبة  اإن 
املزعوم  التاريخي  باحلق  الفل�صطينية 
لليهود يف فل�صطني يعني تنازلهم عن حقهم 
اإرادتهم  مبح�س  فل�صطني  يف  التاريخي 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  اليهود  واإع��ط��اء 
اأي�صًا �صطب حق عودة  هذا احلق. ويعني 
واأن  وطنهم،  يف  دي��اره��م  اإىل  الالجئني 
يحتلون  كانوا  بل  وطنهم  لي�صت  فل�صطني 
كارثة  الع��رتاف  ويلحق  يهودية.  اأرا���س 
الذين  بالفل�صطينيني  ج��دي��دة  وطنية 
بقوا يف وطنهم فل�صطني عام 1948، حيث 
تاريخي  حق  ل  لأن  اإ�صرائيل  �صتطردهم 
الوطن  م��غ��ادرة  وعليهم  فل�صطني  يف  لهم 
دويلتهم  اإىل  ال��ي��ه��ود  ودول���ة  ال��ي��ه��ودي 
اإقامتها  اإ�صرائيل  تزمع  التي  الفل�صطينية 
وال�صيادة  وال�صكان  الأر����س  ومنقو�صة 
فل�صطني  لق�صية  ال�صهيوين  للحل  تطبيقًا 
يهودية  اأر���ص��ًا  لليهود  فل�صطني  وت�صبح 
يعطيها  مم��ا  حم��ت��ل��ة،  ول��ي�����ص��ت  حم����ررة 
ال�صتيطاين  ال�صتعمار  ملمار�صة  امل��ربر 
ال�صعب  ب��ح��ق  والإره������اب  وال��ع��ن�����ص��ري��ة 

الفل�صطيني.
اأنه  اإ�صرائيل  يف  القادة  بع�س  ويوؤكد 
من ال�صعب التو�صل اإىل ت�صوية مع العرب 
لليهود  التاريخي  احلق  يف  يعرتفوا  مل  اإذا 

يف فل�صطني.
من  اأول  ال��ع��رب  ال��ك��ن��ع��ان��ي��ون  ك���ان 

د. غازي حسين

التاريخي  احل��ق  وي��ع��ود  فل�صطني.  �صكن 
فل�صطني  �صكان  الكنعانيني  اإىل  للعرب 
ولكن  ال�صرعيني.  واأ�صحابها  الأ�صليني 
اإ�صرائيل ت�صتغل النكبة ونتائج الهزميتني 
و1967   1948 ع��ام��ي  يف  الع�صكريتني 
العربي  واخل��ن��وع  وال��ت�����ص��رذم  وال�صعف 
واتفاقات الإذعان يف كمب ديفيد واأو�صلو 
مع  الكارثية  واملفاو�صات  عربة  ووادي 
ال�صلطة الفل�صطينية والنحياز الأمريكي 
والأوروبي املطلق لها والتحالف وال�صراكة 
مع  اإق��ام��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ت��ي تعمل  الأم��ن��ي��ة 
الع���رتاف  لن��ت��زاع  العربية  الرباعية 
ب��احل��ق ال��ت��اري��خ��ي امل���زع���وم ل��ل��ي��ه��ود يف 

فل�صطني.
ف��ه��ل م��ار���س ال��ي��ه��ود ال�����ص��ي��ادة على 
ف��ل�����ص��ط��ني، وا����ص���ت���م���رت ح���ت���ى ظ��ه��ور 

ال�صهيونية؟ اجلواب القاطع هو بالنفي.
�صكن  م��ن  اأول  ي��ك��ون��وا  مل  ف��ال��ي��ه��ود 
جاوؤوا  عليها  دخ��الء  هم  واإمن��ا  فل�صطني، 
باأ�صرها،  عليها  ي�صتولوا  ومل  )كلديا(  من 
احتلها  اأن  منذ  ال�صيا�صي  كيانهم  وانتهى 
من  خالية  فل�صطني  واأ�صبحت  ال��روم��ان. 

اليهود.
والتقادم  لفل�صطني  ت��رك��ه��م  واأدى 
لها  فقدانهم  اإىل  ال���رتك  ل��ه��ذا  امل�صتمر 
انطالقًا من مفهوم القانون الدويل بفقدان 
اأجداد  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  الإقليم. 
اليهود مل يكونوا من اأ�صل فل�صطيني بل هم 
كلدانيون هاجروا مع اإبراهيم اإىل جنوب 
فل�صطني وفيها اأهلها الأ�صليون الكنعانيون 

وظلوا اأقلية بالن�صبة ملجموع ال�صكان.
نتنياهو  ومنهم  ال�صهاينة  وي��ّدع��ي 
هذا  وطبعًا  امليعاد،  اأر�س  هي  فل�صطني  اأن 
زعم ديني، والدين لي�س م�صدرًا من م�صادر 
لنتنياهو  يجوز  ل  لذلك  الدويل،  القانون 
ال�صتناد اإليه يف املطالبة بفل�صطني، لأنه 
توؤدي  التي  الأ�صباب  من  �صببًا  ي�صكل  ل 
الدويل  القانون  يف  الإقليم  اكت�صاب  اإىل 

القدمي واملعا�صر.
وت���وؤك���د ن����دوة امل��ح��ام��ني ال��ع��رب يف 
اجلزائر حول زعم ال�صهاينة باأن الديانة 
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اليهودية ت�صكل اأمة لالأ�صباب التالية:
اليهود وحدة عن�صرية  ��� ل ي�صكل   1
قد  الإن�����ص��ان  علم  ف��درا���ص��ات  متجان�صة، 
�صوى  لي�س  ال���ذي  الع��ت��ق��اد  ه��ذا  ك��ذب��ت 
الديانات  اأبناء  كجميع  فاليهود  خرافة. 
اأجنا�س  اإىل  باأ�صلهم  ي��ع��ودون  الأخ���رى 

خمتلفة.
لأن  م�صرتكة،  لغة  لليهود  لي�س   ���  2
اللغات التي يتكلمونها هي لغات املجتمعات 

التي يعي�صون فيها.
������� ي��خ��ت��ل��ف ال��ي��ه��ود ب��ع��ادات��ه��م   3
املجتمعات  تختلف  ما  بقدر  وتقاليدهم 

التي يعي�صون فيها.
وقد  م�صرتك،  تاريخ  لليهود  لي�س   �  4
املا�صية  ق��رن��ًا  الع�صرين  خ��الل  ع��ا���ص��وا 
اأ�صاليب  وتبنوا  خمتلفة،  دول  يف  موزعني 

وحياة ال�صعوب التي عا�صوا يف و�صطها.
د.  ومنهم  العرب  القانونيون  وناق�س 
ا�صتغالل  �صامي عبد احلميد  الغنيمي ود. 
املقد�صة  الأم���اك���ن  ل��وج��ود  ال�صهاينة 
واأكدوا »اأن هذا يكون مبثابة من يقول اأن 
احلجاز،  اإقليم  امتالك  حق  لأندوني�صيا 
ال�صعب  عند  املقد�صة  الأم��اك��ن  ب��ه  لأن 
الدينية  املزاعم  اإن  امل�صلم.  الأندوني�صي 
على  الدويل  القانون  يف  حقوقًا  ترتب  ل 

الإطالق.
ومنهم  وقادتها  ال�صهيونية  وتذرعت 
عاناه  ال��ذي  ال�صطهاد  مب�صكلة  نتنياهو 
يهودية  دولة  لتاأ�صي�س  اأوروب��ا  يف  اليهود 
على  الق�صاء  ميكن  فهل  فل�صطني.  يف  لهم 
ا�صطهاد اليهود يف اأوروبا با�صطهاد اليهود 
وهل  فل�صطني؟  وطنهم  يف  للفل�صطينيني 
يحق لليهود اأن يقتلعوا ال�صعب الفل�صطيني 
لهم  ليوؤ�ص�صوا دولة  من وطنه وي�صطهدوه 

حلل م�صكلة ا�صطهادهم يف اأوروبا؟
وارت��ك��اب  اإ���ص��رائ��ي��ل  تاأ�صي�س  وه���ل 
النكبة وا�صتمرار الهولوكو�صت الإ�صرائيلي 

هو احلل ال�صحيح حلل امل�صاألة اليهودية؟
وتوؤيد  تدعم  اأن  لأملانيا  يحق  وه��ل 
عن  للتكفري  للفل�صطينيني  اليهود  ا�صطهاد 
ا�صطهاد اأملانيا النازية لليهود الندماجيني 
اأن  لأملانيا  يحق  وهل  ال�صهاينة(؟  )غري 
يف  اأم  فل�صطني  يف  اإ�صرائيل  اإقامة  توؤيد 
النازية  اأملانيا  لأن  �صك�صونيا  اأو  بافاريا 
اإىل  لتهجريهم  اليهود  ا�صطهدت  التي  هي 
الفل�صطيني  ال�صعب  ولي�س  فقط  فل�صطني 
ال�صهيوين  العدو  من  واملظلوم  امل�صطهد 

واأتباعه من احلكام العرب؟
والتفكري  ال��دويل  القانون  مبادئ  اإن 
والقيم  الإن�������ص���اين  وال�����ص��ع��ور  ال��ع��ل��م��ي 
الأخ��الق��ي��ة واحل�����ص��اري��ة ل ت��ق��ر اأب���دًا 
اليهود  با�صطهاد  اليهود  ا�صطهاد  اإزال��ة 
ال��دول  من  وتاأييد  بدعم  للفل�صطينيني 

الغربية؟
والعاطفة  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ع��اط��ف��ة  اإن 
الذي  ال�صطهاد  عن  ال�صادرة  الإن�صانية 
�صببًا  ت�صكل  ل  اأوروب���ا  يف  اليهود  ع��ان��اه 
فل�صطني،  يف  اإ�صرائيل  لتاأ�صي�س  قانونيًا 
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فالقانون الدويل ل ينطلق اأبدًا يف تاأ�صي�س الدول من 
اأ�صباب اإن�صانية، اأو دينية؟

اأملانيا  يف  وموؤ�ص�صاتها  النازية  على  الق�صاء  اإن 
وتاأييد اأملانيا احلايل لل�صهيونية واإ�صرائيل و�صيطرة 
ال�صيا�صي  واليمني  ال�صهيونية  وامل�صيحية  اليهود 
الأمريكي على �صنع القرارات حول ق�صية فل�صطني 
لل�صهيونية  يبق  مل  ال�صهيوين  العربي  وال�صراع 
الال  اأو  ب��ال���ص��ط��ه��اد  ل��ل��ت��ذرع  �صبب  اأي  ال��ع��امل��ي��ة 
�صيا�صتها  ولدعم  اإ�صرائيل  لتاأ�صي�س  ك�صبب  �صامية 
وتقويتها  والإره��اب��ي��ة  والعن�صرية  ال�صتعمارية 

ع�صكريًا واقت�صاديًا.
وُيقر  ي�صلِّم  اأن  امل���رء  على  امل�صتحيل  م��ن  اإن 
باملزاعم واخلرافات والأكاذيب والأطماع التوراتية 
ج  يروِّ التي  والإ�صرائيلية  وال�صهيونية  والتلمودية 
لها ال�صهاينة، فلو اعتمد اأ�صحاب الديانات الأخرى 
اإىل  ذلك  لأدى  والت�صورات  املزاعم  هذه  مثل  على 
اندلع حروب متوا�صلة و�صراعات م�صلحة يف جميع 

البلدان يف العامل.
ال�صهيونية  تدعيه  ال��ذي  الديني  الزعم  اإن 
اأ�صا�س  ل  الأوه��ام  من  وهم  هو  ال�صهيوين  والكيان 
اأو قانوين له، ولكن يجد فيه ال�صتعماريون  واقعي 
ال�صيا�صيون  فيه  ويجد  ب��ه،  يحلمون  حلمًا  اليهود 
اليهود  م�صاعر  وا�صتغالل  لتحريك  اأداة  ال�صهاينة 
الدينية لتحقيق حلم ال�صهيونية واإ�صرائيل باإقامة 
من  العربي  الوطن  يف  الإ�صرائيلية  الإمرباطورية 
ال�صهيونية  للمخططات  حتقيقًا  الفرات  اإىل  النيل 
وبروتوكولت حكماء �صهيون لل�صيطرة على العامل.

الدينية  امل��زاع��م  ت��ك��ون  مل���اذا  اأت�����ص��اءل  اإن��ن��ي 
اليهودية مو�صع اهتمام وتاأييد لدى الدول الغربية 
والدينية  والقانونية  التاريخية  احلقوق  تلقى  ول 
قبول  مو�صع  وم�صلمني  م�صيحيني  من  للفل�صطينيني 

واحرتام؟
اإنني اأكرر واأقول اإن مبادئ القانون الدويل العام 
اأبدًا  تقر  ول  ت�صلِّم  ل  الإن�صاين  ال��دويل  والقانون 
الدين  وبني  ال��دول  اإن�صاء  بني  عالقة  اأو  �صلة  باأي 
والأطماع  والأك��اذي��ب  والأ�صاطري  وال�صطهادات 

ال�صتعمارية.
اإن حقوق الفل�صطينيني يف فل�صطني تعتمد على 
ال�صرعيون  واأ�صحابها  الأ�صليون  البالد  �صكان  اأنهم 
توؤدي  التي  العوامل  وعلى  لفل�صطني  ملكيتهم  وعلى 
كحق  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  يف  الإق��ل��ي��م  اكت�صاب  اإىل 

املواطنة وامللكية والفتح والتقادم.
اأن  ميكن  ل  الزمن،  من  ال�صنني  مئات  م��رور  اإن 
م�صروع  غري  ككيان  اإ�صرائيل  على  ال�صرعية  ي�صفي 
ودخيل  املنطقة  عن  وغريب  البحار،  وراء  من  جاء 
واحل��روب  الإره���اب  ون�صر  ل�صعوبها.  ومعاد  عليها 
اجلماعية  والإب���ادة  والعرقية  الطائفية  والفنت 

و�صيا�صة التطهري العرقي.
لذلك يرف�س ال�صعب والأمة الوجود ال�صهيوين 
على  اإقامته  يف  ا�صتند  ال��ذي  العربية  فل�صطني  يف 
ال�صهيونية  والأط���م���اع  واخل���راف���ات  الأك���اذي���ب 
القوة،  با�صتخدام  واأُقيم  والرجعية،  وال�صتعمارية 
عن  الناجت  الواقع  الأمر  وتكري�س  احلروب  واإ�صعال 
ا�صتخدام القوة وم�صادرة الأر�س وتهويدها وتهويد 
املتحدة  ال��ولي��ات  من  وبدعم  العربية،  املقد�صات 

الأمريكية والدول الأوروبية واليهودية العاملية.
عن  تتوقف  اأن  العربية  الرباعية  من  املطلوب 
امل�صاومة وال�صم�صرة لتمرير احلّل ال�صهيوين لق�صية 
فل�صطني لتكري�س وجود اإ�صرائيل مئة �صنة قادمة يف 
قلب الوطن العربي ومدينة الإ�صراء واملعراج قد�س 

الأقدا�س عا�صمة فل�صطني والعرب وامل�صلمني.

»ل حياة ملن ُتنادي« ....
هي جملة بات من الواجب ان تطبع وتل�صق على 
من  �صيء  تغري  لعلها  احللوة  عني  خمّيم  ج��دران  كل 
اإنها ماأ�صاة  املاأ�صاة املوجعة املبكية التي يعي�صها اهله. 
اآخر  بعد  يوما  ت��زداد  فقط  هي  تقّل،  ول  تنتهي  ل 
اطفال  معها  عائلة  تكون  ان  هي  املاأ�صاة  هذه  واأ�صعب 
يعي�صون يف منازل عر�صة للموت يف اأّية حلظة ب�صبب 
ال�صتاء  ع��اد  فقد  لل�صقوط.  الآيلة  منازلهم  ا�صقف 
ا�صقفهم  لت�صبح  املخيم  اهل  ِباأ�صقف  ويرعد  ليمطر 
عارية ول يغطي روؤو�صهم �صوا ال�صماء حيث ان رحمة 
اهلل عليهم ارحم من الدول املانحة واملعنيني مب�صروع 
جريدة  توجهت  اكرث  املو�صوع  هذا  وملتابعة  الرتميم. 
احللوة  عني  خمّيم  يف  حتقيق  لجراء  القد�س  طريق 
حول م�صروع الرتميم بداأ اللقاء مع مدير خمّيم عني 
احللوة عبد النا�صر ال�صعدي، حيث قال لنا »ان م�صروع 
اللحظة بل  وليد  لي�س  الرتميم يف خميم عني احللوة 
ان الونروا تنفذ م�صاريع الرتميم للم�صاكن منذ عدة 
ما  يف  هامة  نقطة  اىل  ال�صارة  جتدر  بداية  �صنوات. 
املنازل وهي ان عملية الرتميم  يخ�س م�صاريع ترميم 
املانحة بحيث ان  الدول  التمويل من  تعتمد كليا على 
الونروا ملزمة باختيار عدد املنازل بح�صب ما يتوفر 
امل�صاكن  ترميم  م�صروع  ان  اآخر  ومبعنى  متويل  من  لها 
يعتمد على توفر التمويل ول يوجد له ميزانية ا�صا�صية 
الون��روا  ف��اإن  لذلك  وال�����ص��ووؤن،  والتعليم  كال�صحة 
بح�صب  امل��ن��ازل  من  معني  ع��دد  برتميم  فقط  ملزمة 
امل�صتفيدين  ا�صماء  ان  املعلوم  ومن  امل�صروع.  ميزانية 
اجتماعية  درا�صة  )بعد  بامل�صروع  البدء  عند  تنتقى 
وبالتايل  ترميم(  بطلب  املتقدمني  للعوائل  وهند�صية 
اي  ادراج  ال�صعب  من  ي�صبح  التنفيذ  عملية  بدء  بعد 
خم�ص�صة  امليزانية  لن  اللوائح  على  جديدة  عائلة 
منازلها  ترميم  على  املوافقة  مت  التي  للعائالت  فقد 
عند بدء امل�صروع. وتابع ال�صعدي« ان م�صاريع الرتميم 
قبل  م��ن  ممولة  احل��ل��وة  ع��ني  خميم  داخ��ل  احلالية 
الحتاد الوروبي و اململكة العربّية ال�صعودية، حيث 
ميول الحتاد الوروبي امل�صاكن الواقعة �صمن اجلهة 
اجلنوبية يف خميم عني احللوة والتي مت تاهيل البنى 
قبل  من   1 رقم  احلزمة  �صمن  منها  جزء  يف  التحتية 
الحتاد الوروبي اي�صا )بال�صافة اىل احلزمة رقم 
2(، ويف املقابل متول اململكة العربية ال�صعودية م�صروع 
ال�صمالية من املخيم  ترميم املنازل الواقعة يف اجلهة 
بال�صافة اىل متويل م�صروع تاأهيل البنى التحتية يف 
احلزمة رقم 4 �صمن هذه امل�صاحة اجلغرافية املعينة 
عني  خميم  يف  املنازل  ترميم  ان  وا�صاف  املخيم«.  يف 
املمولني  هذين  بني  توزع  الخرية  ال�صنوات  يف  احللوة 
ب�صكل ا�صا�صي و�صمن م�صاحة جغرافية معينة و�صمن 
ب�صدد  الون��روا  ان  ال�صعدي  واأك��د  معينة.  ميزانية 
جديد  مب�صروع  والبدء  امل�صروعني  هذين  من  النتهاء 
ممول من قبل الحتاد الوروبي اي�صا حيث لن يعتمد 
معينة  مناطق  �صمن  املنازل  انتقاء  على  امل�صروع  هذا 
ولكن  املخيم  يف  املناطق  كافة  �صي�صمل  بل  املخيم  يف 
�صمن ميزانية حمددة اي�صا، كما �صرتتكز الونروا يف 
امل�صتفيدين على معاير جديدة. وختم  انتقاء  عملية 
ميزانية  من   %10 تخ�ص�س  قد  الون��روا  ان  ال�صعدي 
عندما  اأّي  وامل�صتعجلة،  الطارئة  للحالت  امل�صروع 

ب�صقوط  يتمثل  مفاجئ  خطر  اىل  منزل  اي  يتعر�س 
قوائم  يف  العائلة  ا�صم  ي��درج  ومل  �صابه  ما  او  �صقفه 
امل�صتفيدين من امل�صروع، �صتقوم الونروا برتميمه من 
�صمن امليزانية الطارئة خالل فرتة تنفيذ امل�صروع يف 
حال انطبقت عليه املعايري اخلا�صة بالرتميم. الرف�س 
وحده �صيد املوقف... هكذا و�صفت احلاجة اأم حممد 
حمد الونروا، فحالة هذه احلاجة ل تقف فقط على 
مائلة  الر���س  منزلها  يف  الر���س  ا  اأي�صً وامنا  ال�صقف 
وعند هطول املطر تخرج املياه منها، مما مينع ام حممد 
من و�صع ال�صجاد وال�صعور باأق�صى درجات الربد. تقول 
اأ�صخا�س من كل  حمد »لقدم قدمت مرات عدة وجاء 
حدب و�صوب لت�صوير منزيل وتلقيت ع�صرات الوعود 
اأملي  خيبت  كان  مرة  كل  يف  لال�صف  ولكن  الرتميم  يف 
يعد  مل  مرحلة  اىل  اأ�صل  جعلني  الذي  المر  ت��زداد، 
املو�صوع  هذا  ان  �صوى  اأوؤم��ن  ول  وعد  اأّي  ب�  ثقة  لدي 
م�صلح  حممد  اأب��و  ع��ن  اأم��ا  ال��وا���ص��ط��ة«.  على  يعتمد 
اخربنا انه يعي�س هو واولده طوال ف�صل ال�صتاء فيلم 
رعب يف كل رعدة ي�صقط عليهم حجر من �صقف املنزل 
ولكن ل يوجد بيده اأّي حيلة �صوى، واأكد لنا بحرقة 
على  الك��رب  فاحلق  حق  الون���روا  على  ك��ان  اذا  قلب 
القادة واملعنيني لنهم لديهم كامل القدرة والمكانية 
احلقوق  ب��اأدن��ى  للعي�س  امل�صكني  ال�صعب  مل�صاعدة 
ال�صعبية  »اللجان  ال�صعبية  اللجان  موقف  الن�صانية. 
مق�صرة بحقنا« هكذا و�صف عدد كبري من ابناء املخيم 
حول  اكرث  وللحديث  الرتميم،  ملف  يف  اللجان  موقف 
هذا املو�صوع توجهنا اىل اأمني �صّر اللجنة ال�صعبية يف 
لنا ان  اأكد  الذي  اأبو ربيع �صرحان  خميم عني احللوة 
اللجان ل يوجد لديها امليزاينة املالية الكافية لتبية 
جميع املتطلبات مبفردها حيث ان ملف الرتميم باأ�صد 
احلاجة اىل توحيد القرار بني جميع القوة ال�صيا�صية 
البيوت،  كل  لتلبية  عالية  ميزانية  هناك  يكون  لكي 
و�صدد �صرحان ان يف املخيم كل املنازل دون ا�صتثاء غري 
�صحّية وبحاجة اىل ترميم وهذا المر يجب ان ينفذ 
�صحة  على  خطر  فيه  اهماله  لن  ممكن  وقت  باأ�صرع 
�صاكنيها. وتابع �صرحان يف عام 2012 وقعت اتفاقية 
مع الونروا لرتميم 370 مرنل وح�صب معايري الونروا 
 34 بقي  واليوم  ت�صررا،  الك��رث  هي  البيوت  هذه  ان 
ب�صبب  بهم  الرتميم  مكتمل  غري  منزل   370 �صمن  من 
الرخ�س  منح  يف  اللبناين  اجلي�س  خمابرات  تاأخري 
غري  املربرر  هذا  ان  م�صدًدا  الرتميم،  حاجات  لدخال 
على  بال�صغط  ال�صيا�صية  القوة  وبا�صتطاعة  مقنع 
الرخ�س.  منح  ل�صتهيل  اللبناين  اجلي�س  خم��اب��رات 
وختم �صرحان ان البيوت التي ترمم يف املخيم لي�صت 
فقط عن طريق الونروا امنا هناك اي�صا دور للمجل�س 
مب�صاعدة  كبري  دور  لديه  ال��ذي  لالجئيني  الرنوجي 
حمدودة.  مادية  قدرات  �صمن  ولكن  البيوت  ع�صرات 
تفتقد  منازل  يف  الفل�صطينيون  الالجئون  يعي�س  اإًذا 
لب�صط مقومات احلياة، ومهما نا�صدوا وطرقوا ابواب 
ف�صل  كل  ففي  م�صموع،  غري  �صوتهم  واحدة  النتيجة 
�صتاء يعي�صون ال�صيناريو ذاته ولكن حتى هذه اللحظة 
بف�صل القدرة اللهية مل ت�صجل اأّية حالة وفاة ولكن 
اليام  تكون  �صوف  عليه  هو  ما  على  احل��ال  بقي  اذا 

املقبلة غري مب�صرة باخلري بتاًتا.

الجئو عني احللوة ... حتت ركام منازلهم
تحقيق فاطمة المجذوب 
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�صكلت جرمية اغتيال ال�صهيد حممد الزواري 
الذي  ال�صهيوين،  املو�صاد  جلهاز  جديًدا  اخرتاًقا 
�صرب بقوة يف مدينة �صفاق�س، وانتهك ال�صيادة 
جهاز  ق��وي  ب�صكل  وم�����ّس  التون�صية،  الوطنية 
بعد  تال�صى  ال��ذي  التون�صي  التج�ص�س  مكافحة 
الثورة ، واإن كان قد اأُِعيَد بناوؤه من جديد يف �صنة 
نعت  الق�ّصام«  عزالدين  »كتائب  2015.وك��ان��ت 
تطوير  يف  ب��دوره  ُمقّرة  ال��زواري  حممد  ال�صهيد 
بيان  يف  »الق�ّصام«،  واعتربت  القتالية.  و�صائلها 
اغتالت  اجلبانة  ال�صهيونية  »الغدر  يد  اأّن   ، لها 
القائد الق�صامي )يوم 2016/12/15( يف مدينة 
الربيع  التون�صية طليعة  �صفاق�س يف اجلمهورية 
العربي وحا�صنة الثورة واملقاومة الفل�صطينية«.

اأما يف اجلانب ال�صهيوين، فاإّن اأغلب التعليقات 
ال�صحافيني  و  املعلقني  جانب  من  التلميحات  و 
ت�صري  الع�صكرية  و  الأمنية  بالأجهزة  املرتبطني 
الإ�صرائيلي  املو�صاد  جهاز  ت��ورط  اإىل  بو�صوح 
املعلقني  اأح��د  اعترب  فقد  الإغتيال.  عملية  يف 
باأنه   تون�س،  يف  ال��زواري  اغتيال  الإ�صرائيليني 
يو�صي  اجل��دي��د  امل��و���ص��اد  لرئي�س  ن���ار«  »تعميد 
كوهني، واآخر اأ�صار اإىل اأن اإ�صرائيل اأرادت اإي�صال 
بعد  على  ب�صماتها  تركت  واأنها  ردعية،  ر�صالة 
اآلف الكيلومرتات. وعمومًا ُيبنّي الغتيال مقدار 
اخلطر الذي مُتّثله الطائرات من دون طيار الذي 
مل�صلحة  مطّوريها  بني  ال���زواري  ال�صهيد  يعترب 

»حركة املقاومة ال�صالمية« )حما�س(. 
حممد  ال�صهيد  اغ��ت��ي��ال  عملية  ت�صبه  و 
الزواري عملية اغتيال القيادي الثاين يف حركة 
»فتح «خليل الوزير »اأبو اجلهاد« يف تون�س يوم 16 
واأ�صلوب  التخطيط  حيث  1988م��ن  �صنة  اأبريل 
التنفيذ ،وذلك من خالل ا�صتعمال �صيارات معدة 
وكذلك  لل�صوت،  الكامتة  لالإيجار،وامل�صد�صات 
)هي  مزيفة  �صفر  ج��وازات  ا�صتعمال  خ��الل  من 
اأ�صحابها  من  اأخذها  مت  ولكن  �صحيحة  جوازات 
ال��زواري  اغتيال  يف   اأن��ه  خا�صة  احلقيقيني(، 
واأملانية  بلجيكية  �صفر  ج���وازات  ا�صتعمال  مت 
و�صوي�صرية، اأما يف حالة اأبو اجلهاد مت ا�صتعمال 

جوازات �صفر لبنانية.
اأبوجهاد،و  القائد  اغتيال  حالتي  ففي   
القائد   ، الفل�صطيني  الأمن  جهاز  رئي�س  اغتيال 
يف  ذل��ك  ح�صل   ،1991 �صنة  تون�س  يف  اإي��اد  اأب��و 
وح�صل  علي،  بن  لنظام  احلديدية  القب�صة  زمن 
اأمنية  بحرا�صة  حتظيان  ك��ان��ت  ل�صخ�صيتني 
فرقة  م�صددة،ومتكنت  فل�صطينية  و  تون�صية 
اغتيال  م��ن  املو�صاد  جلهاز  تابعة  كوموندو�س 
دون  من  التون�صية  الأرا�صي  غادرت  اأبوجهاد،ثم 
عملية  يف  اأم��ا  منها.  �صخ�س  اأي  اإي��ق��اف  يتم  اأن 
هو  امل��و���ص��اد  جهاز  ك��ان  فقد  اإي���اد،  اأب��و  اغتيال 
فل�صطينية  ب��اأي��ادي  ح�صل  والتنفيذ  املخطط، 

تنتمي اإىل تنظيم اأبون�صال.
التي  التون�صية  احلكومة  موقف  نقي�س  على 
اأن  دون  من  الزواري  املهند�س  اغتيال  عن  اأعلنت 
اأفعال  ردود  تك�صف  لأحد،  ر�صمًيااتهامات  ُتوّجه 
اأح��زاب  من   ، التون�صي  امل��دين  املجتمع  مكونات 

االخرتاق ال�صهيوين الكبري لتون�س

التون�صي  العام  الحت��اد  و  املعار�صة،  يف  �صيا�صية 
ونقابة  :»ال��ه��اي��ك��ا«  اإع��الم��ي��ة  وه��ي��ئ��ات   ، لل�صغل 
ح�صل  ما  تعترب  جميعا  اأنها  التون�صيني،  ال�صحفيني 
الحتالل  �صلطات  مار�صته  دول��ة«  اإره��اب  »جرمية 
القانون  مع  يتناق�س  مبا  تون�س  �صد  الإ�صرائيلي 

الدويل واملبادئ الكونية.
اأن  ال�صتخبارات  ع��امل  يف  اخل���رباء  ينظر  و 
اأم��ن��ًي��ا م��ن ج��ان��ب ج��ه��از املو�صاد  ه��ن��اك اخ��رتاًق��ا 
لالأرا�صي التون�صية، وله اأعوان يف الداخل التون�صي،  
ا�صتخباراتي  ج��ه��از  ب��ن��اء  اإع����ادة  يحتم  م��ا  ه��و 
�صتكون  ه��ذه  البناء  م�صاألة  لكن   ، ق��وي  تون�صي 
الدولة  بناء  ب��اإع��ادة  الرت��ب��اط  اأ���ص��د  مرتبطة 
الدولة  �صطوة  باإعادة  ل   ، الدميقراطية  الوطنية 
وفًقا  التون�صي  الوطني  الأمن  البولي�صية،و بخدمة 
ال�صميمي  ارتباطه  ويف  اجلمهورية،  قيم  ملعايري 

بخدمة الأمن القومي العربي.
جترمي   ، التون�صية  الدولة  من  يقت�صي  وهذا   
التطبيع مع الكيان ال�صهيوين ،باعتباره ميثل تياًرا 
املجتمع  مكونات  و  ال�صيا�صية  الأحزاب  لدى  غالًبا 
يف  جديد  قانون  التون�صي  الربملان  املدين،واإ�صدار 
هذا ال�صدد، بو�صفه احلد الأدنى من الّرد ال�صعبي 
و الر�صمي الوطني على العدوان ال�صهيوين، وكذلك 
ازداد  ال�صهيوين يف تون�س  الذي  الن�صاط  حماربة 
البحوث  مركز  اأكد  حيث   ،2011 �صنة  بعد  تغلغاًل 
والدرا�صات ال�صرتاتيجية »يافا« اأن عدد املتعاملني 
ال�صهيونية  اأجهزة ال�صتخبارات  التون�صيني مع  من 
فيما قدر كرمي عمار  مائة عميل،  اإىل ثالث  ي�صل 
عدد  الره���اب  ملكافحة  الأم��ري��ك��ي  امل��رك��ز  رئي�س 
املتعاملني مع تنظيم »داع�س« يف تون�س باألف عن�صر 
مكلفني بر�صد حتركات قوات الأمن التون�صي وباقي 
الع�صكرية  املواقع  وحتديد  الع�صكرية  الوحدات 
والع�صكريني  الأمنيني  القادة  واأ�صماء  والأمنية 
ال�صالمية  للدعوة  املعادين  ال�صيا�صيني  والن�صطاء 
عدد  ال��رق��م  ه��ذا  ي�صمل  ول  تقييماتهم  ح�صب 

املنا�صرين لهذا التنظيم. 

توفيق المديني
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املو�صاد ال�صهيوين يغتال 
طيارا يف تون�س �صاعد املقاومة 

الفل�صطينية
اح��رون��وت«  »ي��دي��ع��وت  �صحيفة  م��وق��ع  ذك��ر 
العربية  اأن املو�صاد الإ�صرائيلي نفذ عملية اغتيال 
بزعم  ال��زواري،  حممد  التون�صي  واملهند�س  للطيار 

م�صاعدته للمقاومة الفل�صطينية.
تون�س،  ج��ن��وب  �صفاق�س  ولي���ة  يف  وُن��ف��ذت 
رئي�س  بحق  اغ��ت��ي��ال  عملية  امل��ا���ص��ي،  اخلمي�س 
 49( ال��زواري  حممد  اجلنوب  يف  الطريان  جمعية 
ال�صباب  تدريب  على  تعمل  كانت  والتي  ع��ام��ًا(، 

التون�صي على ت�صنيع طائرات بدون طيار.
من جهتها قالت القناة »الإ�صرائيلية العا�صرة« 
اأجانب   3 هناك  اأن  تعتقد  التون�صية  ال�صلطات  اإن 
وراء  واملغربية  الأوروب���ي���ة  اجلن�صية  يحملون 

العملية.
اإىل  ي�صري  ثانيا  تقريرا  باأن  القناة  اأفادت  كما 
التون�صي  باملهند�س  التقت  هنغاريا  من  مواطنة  اأن 

الرفيع منتحلة �صفة �صحفية.
جرى  اللقاء  اأن  الر�صمي  موقعها  على  واأ�صاف 
املكان  تركت  امل��راأة  اأن  موؤكدة  اآخ��ر،  رجل  بوجود 

ب�صرعة.
اأنه يجري التحري الآن ملعرفة  واأكدت القناة 

هويتها.
يف  تلقى  ال���زواري  اإن  مطلعة  م�صادر  وق��ال��ت 
ال�صنوات الأخرية �صل�صلة ات�صالت تهدد باغتياله 
على خلفية ن�صاطه يف �صناعة الطائرات بدون طيار 
اإىل جانب مواقفه الداعمة للق�صية الفل�صطينية، 
اأمنية خارجية  اإىل جهات  التهام  باأ�صابع  م�صرية 

بتنفيذ عملية الغتيال، ح�صب قولها.
وا�صتنادًا اإىل ما ن�صره الإعالم التون�صي املحلي؛ 
فاإن حممد الزواري تعر�س اإىل ثالث طلقات نارية 
مبا�صرة يف جمجمته مما يرجح اأن القاتل متمر�س 
على ا�صتعمال ال�صالح، كما اأنه اأطلق خم�س طلقات 

اأخرى لتاأكيد وفاته.
منذ  اخل��ارج  من  تون�س  اإىل  عاد  اأن��ه  واأ�صافت 
اأربعة اأيام، وقد مت تنفيذ جرمية الغتيال عندما 
من  الثانية  ال�صاعة  حدود  يف  �صيارته  ي�صتقل  كان 

بعد ظهر اليوم اخلمي�س.
جرمية  ارتكاب  من  �صاعات  خم�س  نحو  وبعد 
الغتيال؛ اأعلن املدير العام لالأمن الوطني التون�صي 
من�صبه،  من  ا�صتقالته  علي  بلحاج  الرحمن  عبد 
تون�صية  �صيا�صية  م�صادر  لكن  الأ�صباب،  ذكر  دون 
خلفية  على  كانت  ال�صتقالة  تكون  اأن  ت�صتبعد  مل 
يف  اأب��ع��اد  لها  يكون  قد  والتي  الغتيال،  جرمية 

الفرتة املقبلة.
الم��ن  ان  تون�صية   الع���الم  و�صائل  وق��ال��ت 
داخل  �صوت  وك��وامت  م�صد�صني  على  عرث  التون�صي 
باغتيال  يبدو  كما  ا�صتخدمت  م�صتاأجرة  �صيارات 

مهند�س الطريان التون�صي »حممد عازوري«.
التون�صي  المن  ان  التون�صية  امل�صادر  واأ�صافت 
بعالقتهم  ي�صتبه  »حمليني«  ا�صخا�س   4 اعتقل 
خام�س  �صخ�س  لنجاح  ا�صافة  الغتيال  بخلية 
بالهروب من تون�س التي غادرها قبل التنفيذ بيوم 
واحد فقط كما عرثت على ثالث �صيارات م�صتاأجرة 

ا�صتخدمت هي الخرى بتنفيذ عملية الغتيال .

النت�صار يف حلب.. انت�صار لنهج املقاومة
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العمل على توحيد الروؤى 
اأجل  من  النظر  ووجهات 
للوقوف  الوحدة  حتقيق 
ال�صهيوين  العدو  بوجه 
وحتقيق الن�صر وا�صتعادة 
الفل�صطيني  الرتاب  كامل 
وع����دم ال��ت��ف��ري��ط ب���اأي 
ولن   ، منه  ج��زء  اأو  ذرة 

وم�صاعي  جهود  ب��ذل  خ��الل  من  اإل  الوحدة  تتحقق 
ولبد  الفل�صطيني  ال�صعب  مكونات  كافة  من  حثيثة 
هو  النق�صام  من  الوحيد  الرابح  اأن  اجلميع  يفهم  اأن 
العدو ال�صهيوين الذي ي�صتغل فرقتنا من اأجل حتقيق 

اأطماعه . 
ابت�صام يو�صف / خميم احل�صينية :

الوطنية  ال���وح���دة 
تلك  ه��ي  الفل�صطينية 
ي�صتظل  ال��ت��ي  اخل��ي��م��ة 
حت��ت��ه��ا ج��م��ي��ع اأب���ن���اء 
الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب 
بغ�س  اأط��ي��اف��ه  ب��ك��اف��ة 
انتماءاتهم  ع��ن  النظر 
والعقائدية  ال�صيا�صية 
وع��ل��ى اخ��ت��الف روؤاه���م 
اأن  ج��م��ي��ع��ًا  وع��ل��ي��ن��ا   ،

توحيد  اأج��ل  من  واجلهود  ال��روؤى  توحيد  على  نعمل 
لأبناء  وال�صتقرار  الأمن  حتقيق  �صبيل  يف  ال�صفوف 
بكل  تواجدنا  اأماكن  اختالف  على  الفل�صطيني  �صعبنا 
وطننا  وحترير  العودة  حتقيق  اأج��ل  من  ن�صتطيع  ما 
مفهوم  تعميق  خالل  من  باأنف�صنا  نبداأ  واأن   ، املحتل 
وت�صحيح  ال�صعد  خمتلف  على  الوطنية  ال��وح��دة 
مكونات  من  مكون  اأي  اإق�صاء  وعدم  اخلاطئة  ال��روؤى 
الوحدة  خيمة  حتت  الدخول  عن  الفل�صطيني  �صعبنا 

الوطنية.
حممد ح�صني حميد /خميم �صبينة  طالب جامعي :

الوطنية  ال���وح���دة 
وتقدم  تطور  اأ�صا�س  هي 
قاطع  ودل��ي��ل  دول���ة  اأي 
مع  ال�صعب  تالحم  على 
لنا  وت��ظ��ه��ر   ، ق��ي��ادت��ه 
الوحدة الوطنية تالحم 
وتلعب   ، املجتمع  اأب��ن��اء 
توفري  يف  ك���ب���ريًا  دورًا 
لأبناء  الكرمية  احلياة 

ال�صعب وتثبت روابط املحبة والألفة بني جميع اأبناء 
من  لبد  الوطنية  الوحدة  حتقيق  اأجل  ومن  ال�صعب 
ن�صر الوعي ونبذ اخلالف من اأجل التو�صل اإىل حتقيق 
من  ولب��د   ، نحتاجها  التي  الوطنية  الوحدة  مفهوم 
مفهوم  تعميق  اأج��ل  من  امل�صتويات  كافة  على  العمل 
اأ�صغر موؤ�ص�صة يف املجتمع  الوحدة الوطنية بدءًا من 
وعلى اجلميع امل�صاهمة كل بح�صب امكاناته يف تعميق 
العدو  وج��ه  يف  الوقوف  اأج��ل  من  الوطنية  الوحدة 

ال�صهيوين وا�صتعادة كامل تراب وطننا احلبيب .
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الوحدة الوطنية الفلسطينية في عيون أبناء المخيمات

الوحدة الوطنية اأملنا للتحرير... 
وال اإجنازات وطنية يف ظل االنق�صام

وردان خالد /نا�صط �صيا�صي - خميم ال�صيدة زينب :
ت�����ع�����د ال������وح������دة 
الفل�صطينية  الوطنية 
هذا  مقومات  رك��ائ��ز  م��ن 
فكرًا  تعد  كما   ، ال��وط��ن 
بناء  اأ�ص�س  على  تنمويًا 
ال���وط���ن ون�����ص��ر الأل��ف��ة 
وامل��ح��ب��ة ب���ني اأب��ن��ائ��ه 
ال�صقاق  نبذ  م��ن  ولب���د 
الوحدة  ،  لأن  واخل��الف 

جزء مهم من قيمنا الوطنية ومن القيم التي نحتاجها 
كبارًا و�صغارًا.

يف  ال�صتات  لجئي  دور  اإىل  الإ���ص��ارة  من  ولب��د 
اأي مقاربة لإ�صكالية  واإن   ، حتقيق الوحدة الوطنية 
دور  اأ���ص��ا���ص��ًا  تعالج  اأن  ينبغي  وامل�����ص��ارك��ة  التمثيل 
الالجئني يف احلركة الوطنية الفل�صطينية ، كما يجب 
عملية  يف  ودوره��م  ال�صتات  فل�صطيني  موقع  تعزيز 
واإع��ادة  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  بناء  اإع��ادة 
بناء موؤ�ص�صاتها وتعزيز املقاربة ال�صيا�صية احلقوقية 
لل�صعب  الثابتة  احل��ق��وق  على  واحل��ف��اظ  لالجئني 
التحرير  ملنظمة  التمثيلية  املكانة  وعلى  الفل�صطيني 
اأر�صهم  ، واأهم هذه احلقوق حق عودة الالجئني اإىل 
ق�صية  تهمي�س  1948وع���دم  ع��ام  منها  ط��ردوا  التي 
ويجب  النق�صام  اإن��ه��اء  من  لب��د  كذلك   . الالجئني 
ت�صكيل قوة �صغط جماهريي و�صيا�صي والعمل حمليًا 
وتفعيل   ، باإنهائه  كفيلة  تكون  حتى  ودوليًا  وعربيًا 
دور املوؤ�ص�صات والأفراد يف جميع اأماكن تواجد ال�صعب 
�صتتال�صى  فاإنها  اخلالفات  كانت  فمهما   ، الفل�صطيني 
حتت تاأثري اأي م�صمون وطني واقعي يحفظ احلقوق 

الوطنية .
وليد �صالح /مدر�س – خميم جرمانا :

ن��ن��ظ��ر  اأن  ي���ج���ب 
الوطنية  ال��وح��دة  اإىل 
اأنها  على  الفل�صطينية 
الوطني  العمل  اأ���ص��ا���س 
ميكن  ل  اإذ  الفل�صطيني 
حتقيق اأي اإجناز ولوكان 
النق�صام  ظل  يف  ب�صيطًا 
ال�صاحة  على  ال�صيا�صي 
ولميكن  الفل�صطينية 

خالل   م��ن  اإل  اجتماعي  اأو  �صعبي  حت��رك  اأي  دع��م 
املوقف ال�صيا�صي املوحد ، ولكن اأي وحدة وطنية نحن 

نريد ؟ 
نحن نريد الوحدة الوطنية القائمة على الثوابت 
جماهري  عليها  اأجمعت  التي  الفل�صطينية  الوطنية 
انطلقت  والذي  ال�صيا�صية  وقواه  الفل�صطيني  �صعبنا 

نبيلة سمارة

وهو  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  اأ�صا�صه  على 
امليثاق الوطني الفل�صطيني والذي يعد خيار املقاومة 
الوطنية  الأه����داف  وحتقيق  الن�صال  يف  الأ���ص��ا���س 
فل�صطني  كل  فل�صطني  واعتبار  الفل�صطيني  لل�صعب 
الفل�صطينية  الدولة  لإقامة  ال�صرتاتيجي  الهدف 
امل�صتقلة واعتبار منظمة التحرير الفل�صطينية ممثاًل 
الفل�صطيني ومظلة جتمع كل  لل�صعب  �صرعيًا ووحيدًا 
القوى ال�صيا�صية وال�صعبية الفل�صطينية وهذا يتطلب 
خطوات جادة واإرادة وطنية من جميع الأطراف على 
ال�صاحة الفل�صطينية لإ�صالح هذه املظلة وموؤ�ص�صاتها 
وعدم  جديدة  بهيكلية  اأو�صالها  اإىل  احلياة  واإع��ادة 
كل  عن  والرتاجع  فل�صطيني   �صعبي  مكون  اأي  اإق�صاء 
اخلطوات التي اأ�صرت بالوحدة الوطنية الفل�صطينية 

والإجماع الفل�صطيني .
طارق �صاري /خميم ال�صيدة زينب :

ت���ب���ق���ى ال����وح����دة 
اجلماهري  اأم��ل  الوطنية 
بكافة  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
اأطيافه وقياداته ، وكلنا 
يقني باأنه عندما تتحقق 
الفل�صطينية  ال��وح��دة 
ق��ادري��ن  �صنكون  ف��اإن��ن��ا 
على حتقيق الن�صر فطاملا 
واختالف  انق�صام  هناك 

هذا  من  الأك��رب  امل�صتفيد  هو  ال�صهيوين  العدو  ف��اإن 
اخلالف  وهناك من يقول اأن الوحدة  الوطنيةل ميكن 
حتققت  قد  الوطنية  الوحدة  اأن  اأقول  واأنا  حتقيقها 
زينب  ال�صيدة  خميم  اأر����س  على  اأ�صكالها   باأب�صط 
للدفاع  ورجاله  ون�صائه  ب�صبابه  املخيم  هّب  عندما 
انتماءاتهم  اختالف  على  واح��دًا  �صفًا  خميمهم  عن 
ا�صم  حتت  اجلميع  انطلق   ، والتنظيمية  الف�صائلية 
الفل�صطينية  الوطنية  "اللجان  وهو  يجمعهم  واحد 
فحققوا  بينهم  العمل  مق�صمني  واحدة  راية  " وحتت 
الن�صر على الع�صابات التكفريية ومّت حترير خميمهم 

بجهود اأبنائه كافة .
انت�صار  من  زينب  ال�صيدة  خميم  يف  حتقق  ما  واإن 
الوطنية  الوحدة  من  الأبعاد  متكاملة  حالة  هو  اإمنا 
اأن  نتمنى  وك��م  اجلميع  اأب��ه��رت  التي  الفل�صطينية 
الأر�س  على  الوطنية  الوحدة  من  ال�صكل  هذا  نرى 
الفل�صطينية من اأجل حترير كامل الرتاب الفل�صطيني.

فاروق عبد الله – نا�صط �صيا�صي /خميم جرمانا:
تتجلى الوحدة الوطنية الفل�صطينية يف التن�صيق 
الفل�صطيني  ال�صعب  اأط��ي��اف  خمتلف  ب��ني  امل�صرتك 
ال�صعب  ق�صية  ع��ن  ال��دف��اع  يف  املختلفة  وف�صائله 
اليديولوجي  الإنتماء  عن  النظر  بغ�س  الفل�صطيني 
من  لبد  الفل�صطيني  النق�صام  ظل  ويف   ، الفكري  اأو 

ت�صكل الوحدة الفل�صطينية مقومًا اأ�صا�صيًا من مقومات العمل الوطني الفل�صطيني وهي تقوم على 
اأ�ص�س وثوابت وبرامج يلتف حولها اأبناء ال�صعب الفل�صطيني بكل اأطيافه من اأجل ا�صتعادة وطنهم 
الوحدة  اإىل  ال�صتات  خميمات  يف  الفل�صطينيون  ينظر  ،فكيف  دولتهم  وبناء  م�صريهم   وتقرير 

الوطنية الفل�صطينية ومقوماتها ؟

النت�صار يف حلب.. انت�صار لنهج املقاومة
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حلب  حت��ري��ر  معركة  اإن  يعلم  كلنا 
البا�صل  ال�صوري  العربي  اجلي�س  قبل  من 
احتاللها  من  قليلة  �صنوات  بعد  وحلفائه 
التكفريية  الوهابية  الع�صابات  قبل  من 
املدعومة من حتالف ال�صر ال�صهيوامريكي 
الأنظمة  من  املنطقة  يف  ال�صغار  وعمالئه 
الوهابي  النظام  مقدمتها  ويف  املت�صهينة 
والرتكي  والقطري  ال�صعودي  التكفريي 
�صن  تعمدت  ال�صهيوين  للعدو  بالإ�صافة 
هجمة اإعالمية �صر�صة من اإمرباطورياتها 
بالإ�صافة  والإقليمية  العاملية  الإعالمية 
التي  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  لبع�س 
وال�صور  البيانات  م��ن  ه��ائ��ل  ك��م  �صخت 
والفيديوهات املزيفة واملفربكة والكاذبة 
املوثوقة  مل�صادرها  احل��د  يف  تفقد  التي 
والدقة بعد ا�صتح�صارها جلرائم وجمازر 
الوهابية  الع�صابات  ارتكبتها  م��روع��ة 
يف  ���ص��واء  اأخ���رى  مناطق  يف  التكفريية 
العراق  مثل  عربية  ب��ل��دان  اأو  ���ص��وري��ة 
اأفغان�صتان  اأو  املحتلة  وفل�صطني  وليبيا 
اجلي�س  لتتهم  العامل  بلدان  من  وغريها 
لرفع  بارتكابها  وحلفائه  ال�صوري  العربي 
التكفريية  الوهابية  ع�صاباتهم  معنويات 
العربي  اجلي�س  �صربات  حتت  املهزومة 
مل  مت�صارع  ب�صكل  انهارت  والتي  ال�صوري 
العدو  بقيادة  الغرب  يف  اأ�صيادها  يتوقعه 
اأنظمة  م��ن  ومموليهم  ال�صهيوامريكي 
املت�صهينة وحلفائهم من  الردة اخلليجية 
والكيان  اجلديد  العثماين  الرتكي  النظام 

ال�صهيوين امل�صطنع يف فل�صطني املحتلة
 . ويف مقالة مهمة للكاتب الربيطاين 
التغطية  خاللها  انتقد  كوكبرين  باتريك 
يف  يجري  ملا  املتحيزة  الغربية  الإعالمية 
خا�س  ب�صكل  حلب  ويف  عام  ب�صكل  �صورية 
يعتمدون  الغربيني  العالميني  اأن  موؤكدا 
م�صادر  على  �صورية  ح��ول  تقاريرهم  يف 
ت�صميته  ا�صطلح  وم��ا  ال��ه��وي��ة  جمهولة 
لحتمال  جت��اه��ل��ه��م  م��ع  ع��ي��ان«  »���ص��ه��ود 
مع  متواطئني  اأو  اإره��اب��ي��ني  ي��ك��ون��وا  اأن 
»داع�����س«  م��ث��ل  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات 
و»ج��ب��ه��ة ال��ن�����ص��رة«. وت��ق��ود ال��ولي��ات 
حمالت  الإقليميون  وحلفاوؤها  املتحدة 
ما  لت�صويه  ه�صتريية  اإع��الم��ي  ت�صليل 
لتحقيق  احلقائق  وقلب  �صورية  يف  يجري 
على  ال��دول  هذه  و�صاقت  معينة  اأجندات 
كثرية  اأك��اذي��ب  املا�صية  ال�صنوات  م��دى 
لتحقيق اأهدافها مبا فيها اأكذوبة ما ت�صمى 
بينها  ف��وارق  ووج��ود  املعتدلة«  »املعار�صة 
مثل  الأخ��رى  الإرهابية  التنظيمات  وبني 
كوكبرين  وا�صتغرب   . الن�صرة  و  داع�س 
الندبندنت  �صحيفة  ن�صرته  م��ق��ال  يف 
ال�صحفيني  اأن  حقيقة  م��ن  الربيطانية 
ويرف�صون  حياتهم  على  يخ�صون  الغربيني 
فيها  تنت�صر  التي  املناطق  اإىل  ال��دخ��ول 
عليه  تطلق  ما  اأو  الإرهابية  التنظيمات 
ت�صمية  وح��ل��ف��اوؤه��ا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
ذلك  رغ���م  لكنهم  م��ع��ت��دل��ة«  »م��ع��ار���ص��ة 

اأ�صخا�س  على  ت��ق��اري��ره��م  يف  يعتمدون 
ب�صاطة  بكل  يكونون  قد  الهوية  جمهويل 
تابعني لهذه التنظيمات اأو متواطئني معها. 
التنظيمات  اأن  ك��وك��ب��رين  واأك�����د 
و»جبهة  »داع�����س«  فيها  مب��ن  الإره��اب��ي��ة 
الن�صرة« وغريهما تعتمد على بث الأخبار 
اأو عن طريق  الكاذبة �صواء ب�صكل مبا�صر 
يف  ع��ي��ان«  »���ص��ه��ود  ي�صمى  م��ا  اأو  و���ص��ط��اء 
حماولة لإنقاذ نف�صها م�صريا اإىل اأن و�صائل 
يف  امل�صوؤولية  تتحمل  الغربية  الإع���الم 
باأمرها  م�صكوكا  وق�ص�صا  تقارير  نقلها 
موقع  وك��ان  واح��د.  جانب  من  منقولة  اأو 
اأكد يف تقرير  مون اوف الباما الأمريكي 
وال�صحف  الأنباء  وك��الت  اأن  موؤخرا  له 
ودبلوما�صيني  كتابًا  ت�صتاأجر  الغربية 
يجري  عما  م�صوهة  �صورة  لنقل  وخ��رباء 

قد  م��ف��او���ص��ات،  اأي  يف  ح��ال��ي��ًا  ال�صئيل 
ال�صايغ«  »يزيد  وقال  هذا  اأي�صًا.  ا�صتنفد 
الباحث الرئي�صي يف مركز كارنيغي لل�صرق 
الف�صائل  لدى  يعد  بب�صاطة مل  الأو�صط: 
مّيكنها  ب�صكل  اجلغرايف  والنت�صار  العديد 
يف  الباحث  واأما  وا�صعة.  هجمات  �صن  من 
موؤ�ص�صة »�صنت�صري« اأرون لوند قال تعقيبا 
قوات  تتحرك  حلب:  يف  يحدث  ما  على 
الدولة ال�صورية ب�صرعة لفر�س اتفاقات 
للمقاتلني،  اأخ���رى  ج��ي��وب  يف  ا�صت�صالم 
الف�صائل  تفكيك  باأن  اعتقاده  عن  معربًا 
�صيكون  ال�صرقية  الغوطة  يف  امل�صلحة 
اأحد اأكرب م�صاريع دم�صق يف العام 2017. 
كما توقع التقرير حماولة بع�س املقاتلني 
املدنيني،  بني  والندماج  اأ�صلحتهم  اإلقاء 
خارج  اإىل  الفرار  يحاولوا  اأن  احتمال  مع 

البالد خ�صية من حما�صبة الدولة لهم. 
اأن ين�صم بع�س املقاتلني  ومن املحتمل 
فتح  جبهة  مثل  الإره��اب��ي��ة  للجماعات 
ال�صام، م�صتبعدًا اأن ي�صكل داع�س الإرهابي 
�صحيفة  فندت  وق��د  لهم.  ج��اذب��ًا  خ��ي��ارًا 
هذه  الرو�صية  برافدا«  »كوم�صومول�صكايا 
املزاعم ما تن�صره و�صائل الإعالم الغربية 
موؤكدة  �صورية؛  يف  الو�صع  عن  اأكاذيب  من 
اأن التوتر يف احلرب الإعالمية ل يقل عنه 
يف احلقيقية. وجاء يف مقال ال�صحيفة: ل 
تقل درجة الحتقان يف احلرب الإعالمية 
�صورية،  يف  احلقيقية  احل���رب  يف  عنها 
وال�صور  الفيديو  اأ�صرطة  ت�صتخَدم  حيث 
وحجب  امل�صميات  وا�صتبدال  املدبلجة 
بجرائم  ودم�صق  مو�صكو  واتهام  احلقائق 
و�صائل  حت��اول  ع��ام��ة،  وكقاعدة  ح��رب. 
الإع����الم ال��غ��رب��ي��ة ال��ربه��ن��ة ع��ل��ى ذلك 
ا�صتنادًا اإىل معلومات يوردها امل�صلحون يف 
يهتم  اأح��د  ول  حلب،  من  ال�صرقي  اجل��زء 
بال�صحايا التي ت�صقط يف الأجزاء الأخرى 
وجتدر  ه��ذا،  هناك.  والدمار  املدينة  من 
»ال�صكان  معاناة  ���ص��ور  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة 
منتظمة  ب�صورة  تن�صرها  التي  املدنيني« 
والأوروبية،  الأمريكية  الإع��الم  و�صائل 
من  اأن  ثبت  وقد  رخي�س،  باإخراج  تتميز 
يقوم بها هم متطوعون من منظمة "اخلوذ 
هوؤلء  اأن  يعرفون  والقليلون  البي�صاء". 
الإرهابية،  للمنظمات  تابعة  وح��دة  هم 
ال�صور وهم  العديد من  لهم  التقطت  حيث 

يحملون ال�صالح وهم و�صط املعركة. 
ل��ق��د ت��راف��ق��ت م��ع��رك��ة احل�����ص��م يف 
اإعالمية  هجمة  اأ�صر�س  مع  حلب  مدينة 
وممنهجة  مركزة  عاملية  �صهيوامريكية 
ا���ص��ت��ه��دف��ت اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي ال�����ص��وري 
وح��ل��ف��ائ��ه ب��ع��د ال��ت��ق��دم امل��ت�����ص��ارع على 
من  ال�صرقية  الأحياء  يف  املحاور  خمتلف 
امل�صروع  اأ�صحاب  �صعر  بعدما  حلب  مدينة 
الأبد  اإىل  �صورية  يف  ال�صاقط  التق�صيمي 
التكفريية  الوهابية  ع�صاباتهم  انهيار 
وخمططاتهم  م�����ص��اري��ع��ه��م  ك���ل  وف�����ص��ل 

الإجرامية 

ال��غ��رب��ي��ة ت��ب��ارت يف اإط����الق الأك��اذي��ب 
من  م��ه��ددون  املدينة  �صكان  ب��اأن  وال��زع��م 
يظهر  فيما  ال�صوري  العربي  اجلي�س  قبل 
حتت  يرزحون  الذين  املدنيني  اأن  بو�صوح 
نريان القذائف يطالبون اجلي�س بالق�صاء 

على هذه التنظيمات الإرهابية. 
الأخري  الأمريكي  ال�صفري  اأ�صار  وقد 
يف ���ص��وري��ة »روب����رت ف���ورد« يف ل��ق��اء مع 
اأعتقد  ل  اللبنانية:  احل��ي��اة  �صحيفة 
القتالية  القوة  املعار�صة  ق��وى  ل��دى  ب��اأن 
ل�صتعادة حلب، ومن دون �صك اإن ا�صتعادة 
�صيا�صي  انت�صار  حللب  ال�صورية  احلكومة 
وع�صكري، من الوا�صح اأي�صًا اأن لدى تركيا 
ن��وع م��ن الت��ف��اق م��ع رو���ص��ي��ا ح��ول حلب 
ل�صوريا  الأم��ري��ك��ي  الدبلوما�صي  وت��وق��ع 
ال�صوري  اجلي�س  ق��وات  اأن  اجلديد  للعام 

م�صريا  خ�صو�صا  وحلب  عموما  �صورية  يف 
الغربية  الإع��الم  و�صائل  مواقف  اأن  اإىل 
تف�صح  ل  اأن��ه��ا  اإذ  وا���ص��ح  ب�صكل  منحازة 
حلب  �صكان  مثل  اآخ��ر  راأي  اأم���ام  امل��ج��ال 
اأنف�صهم. كما اأكد املوقع اأن و�صائل الإعالم 
الأمريكية والغربية حتاول التغطية على 
النتهاكات التي ترتكبها الوليات املتحدة 
الأو�صاع  ا�صتغاللها  خالل  من  وحلفاوؤها 
يف  �صيما  ول  ال�صوري  لل�صعب  الإن�صانية 
�صورية  يف  اأهدافها  لتحقيق  حلب  مدينة 
وت�صويه �صمعة رو�صيا وعمليتها الع�صكرية 
منذ  حققت  التي  الإره���اب  �صد  اجلوية 
 2015 عام  اأيلول  من   30 ال  يف  انطالقها 
وا�صنطن  حتالف  ق��وات  عنه  عجزت  م��ا 

املزعوم �صد تنظيم »داع�س« الإرهابي. 
وكان موقع غلوبال ري�صريت�س البحثي 
الكندي اأكد يف مقال ن�صره اأن الغرب يعتمد 
حقيقة  ت�صوه  مكثفة  اإع��الم��ي��ة  دع��اي��ة 
العربي  اجلي�س  ب��ني  حلب  يف  ي��ج��رى  م��ا 
تنظيمات  مواجهة  يف  وحلفائه  ال�صوري 
و»جي�س  ال��ن�����ص��رة«  و»ج��ب��ه��ة  »داع�������س« 
الإرهابية  ال�����ص��ام«  و»اأح����رار  الإ���ص��الم« 
وحلف  وتركيا  ال�صعودية  من  املدعومة 
الإعالم  و�صائل  اأن  مبينا  الأطل�صي  �صمال 

خالل  ادلب  يحرر  �صوف  الأ�صد  والرئي�س 
عام واحد. 

مع توارد الأنباء عن هزمية الف�صائل 
و�صائل  تناولت  حلب،  مدينة  يف  امل�صلحة 
الإع����الم »الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة« امل��ع��ادي��ة عرب 
بكثافة  املو�صوع  واملرئي  املقروء  اإعالمها 
وك����ان لف��ت��ا يف ه���ذا الإط�����ار اع���رتاف 
اإ�صرائيل  »ب��اأن  ال�صهاينة  املحللني  كبار 
من  اخلا�صرين  اك��رب  هما  وال�����ص��ع��ودي��ة« 
هزمية امل�صلحني يف الأحياء ال�صرق ملدينة 
بالكامل  حلب  مدينة  حترير  وم��ع  حلب 
ال�صورية  ال��دول��ة  ك��ن��ف  اىل  وع��ودت��ه��ا 
اأن  »الإ�صرائيلية«  الإع��الم  و�صائل  اأكدت 
الرئي�س  اأن  �صيثبت  حلب  معركة  ح�صم 
ال�صوري باق يف ال�صلطة واأن اإيران وحزب 
و�صائل  اعرتفت  وق��د  انت�صروا.  قد  اهلل 
ال�صوري  اجلي�س  اإن  ال�صهيونية  الإع��الم 
الأر�س  على  اإ�صرتاتيجية  اإجنازات  حّقق 
الأ�صد  قوة  من  �صتعزز  الأخرية،  الأيام  يف 
وكالة  اأم���ا  امل��ق��اب��ل  امل�����ص��روع  و�صت�صعف 
مع  اأن��ه  اىل  ا�صارت  فقد  بر�س«  »فران�س 
تقل�س اأعداد امل�صلحني، وانح�صار وجودهم 
���ص��م��ن م�����ص��اح��ات ج��غ��راف��ي��ة حم����دودة، 
نفوذها  اأن  ال�صيا�صية  املعار�صة  �صتجد 

النت�صار يف حلب.. انت�صار لنهج املقاومة
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فيها  ن�صاأ  التي  البيئة  ب�صورة  ت�صعنا  لو  حبذا   •
الوطنية  تربيته  يف  امل��وؤث��رة  وال��ع��وام��ل   ، رم��اح  ال�صهيد 

والأخالقية والجتماعية ؟
•• ولد ال�صهيد رماح فايز احل�صني يف اجلزائر اأواخر 
للفنون  اأ�صتاذا  حينذاك  اأعمل  كنت  حيث  م   1985 عام 
غزة  قطاع  اإىل  بعودتنا  احلال  بنا  ا�صتقر  ثم   .. اجلميلة 
بتاريخ 1991م  ، ترعرع رماح ببيت العائلة ، يو�صف هذا 
عام  ا�صت�صهد  الكبري  عمه   ... والوطنية  بالتدين  البيت 
1974 م ، ووجد باقي اأعمامه من هو يف �صجون الحتالل 
هذه  مع  فتعاي�س   ، الح��ت��الل  جي�س  من  مطارد  هو  وم��ن 
الروح الوطنية ، والتي اأك�صبته ال�صفة الأخالقية واأي�صًا 
ما حتمله �صخ�صيته من قيم اإن�صانية اكت�صبها مبا ميلك من 
قريحة ملوهبة الفن ، حيث اأ�صبح فنانا مرهف الإح�صا�س 

وجماهدًا �صلبًا عنيدًا .
 ، الفن  دورات  يف  ومدربًا  ور�صامًا  فنانًا  ال�صهيد  • كان 
عليه؟ماذا  جتربتكم  تاأثري  وما  ؟  املوهبة  جاءت  اأين  فمن 

حتدثنا عن لوحات ال�صهيد ور�صومه وعالقتها بالق�صية؟
، واأ�صبح  الر�صم  •• كان رماح منذ �صغره موهوب بفن 
الر�صم  م�صابقات  يف  �صارك   ... �صغره  منذ  مبدعًا  فنانًا 
 ، غ��زة  بقطاع  1992م  ع��ام  الأوىل  املرتبة  على  وح�صل 
واأنا  عملي  اأثناء  يل  مالزمته  خالل  من  فنيًا  رم��اح  تتلمذ 
اأر�صم ، مما اأك�صبه القدرة على اأن يطور من قدراته الفنية، 
والتي اأعطته الكفاءة على اأن يكون مدربًا حمرتفًا للر�صم ، 
وهو ل يتجاوز الع�صرين عامًا ، كما كان متفوقًا يف الدرا�صة 
بكلية  يلتحق  ب��اأن  اأهله  مما  ممتاز   تقدير  على  وح�صل 
الكاريكاتري  لفن  بر�صمه  ..امتاز  غزة  يف  اجلميلة  الفنون 
ومل�س من خالل موا�صيعه جرح الوطن �صيا�صيًا واجتماعيًا 
ور�صم   .. العدو  مع  والتفاو�س  ال�صالم  اأك��ذوب��ة  فر�صم   ،
�صمود غزة ومقاومة املحتل ، كما اأنه ر�صم كاريكاتري ناقدًا 
 ، ر�صومه  من  بع�س  يف  وحلكامه  العربي  للواقع  موؤيدًا  اأو 
اأهله  اأعماًل كبرية مما  باألوان زيتية فر�صم  الر�صم  متّر�س 
للم�صاركة يف املعار�س داخل غزة وخارجها .. �صارك قبل 
2011م   عام  طهران  يف  املقاوم  الفن  مبعر�س  ا�صت�صهاده 

)الطوفان – ثورة القد�س – الطريق اإىل القد�س ( 
للفن  اجلذور  مبجموعة  املوؤ�ص�صني  الأع�صاء  اأحد  كان 

الت�صكيلي بغزة والتي اأنا رئي�صها لغاية الآن .
وق�صة  اجلهادية  مناقبه  عن  حتدثنا  لو  حبذا   •

ا�صت�صهاده؟ 
زمالئه  بني  ُيعرف  ك��ان  واملقاتل  املجاهد  رم��اح   ••
واآله  ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه  ، حلّبه لآل  بيت  بالكّرار 
له  ك��ان   ، ال�صالم   عليه  احل�صني  ال�صهداء  ول�صيد  و�صلم 

الأثر الكبري يف نف�صه ، وكان قدوته يف اجلهاد.
بالعطاء  حافلة  كانت  لل�صهيد  اجلهادية  املرحلة 
والبذل والت�صحيات ، انتمى رماح حلركة اجلهاد الإ�صالمي 
منذ نعومة اأظافره وملا ل .. وهو الذي ترّبى يف بيت ينتمي 
حلركة اجلهاد الإ�صالمي ، فكان عمه ال�صهيد زكي احل�صني 
عليه  حكم  )ال��ذي  احل�صني  حممد  الأ�صري  القائد  وعمه 
الأ�صرى  بتبادل  وخرج  الحتالل  �صجون  يف  احلياة  مبدى 
 ،  ) املعتقل  �صنة يف  اأم�صى 26  اأن  بعد  الأح��رار  من �صفقة 
املحتل  �صد  وج��ولت  �صولت  لهم  ال�صتة  اأعمامه  وباقي 
�صلوكه  يف  املقاوم  بنهج  يت�صبع  اأن  رماح  ا�صتطاع  هنا  ومن   ،

»طريق القد�س« حتاور والد ال�صهيد رّماح فايز احل�صني
ال�صهيد الفنان ابن اأ�صتاذ الفنون اجلميلة ر�صم اأكذوبة التفاو�س... 

ر�صم �صمود غزة.. وبدمه ر�صم اأمل التحرير
و�صية ال�صهيد هي اجلهاد ال�صتئ�صال الكيان ال�صهيوين

حوار
رشا عبد الحي الخطيب

�صهيدًا يف �صبيل اهلل والوطن .
يف  تاأثريها  هو  وما  ال�صهيد  تركها  التي  الو�صية  • ما 

عائلته وابنه ؟
ع�صقالن  م�صجد  الأ�صبال   به  اأو�صى  ما  اأهم  من   ••
اأم��ام  ي�صعوا  »اأن  ا�صت�صهاده  ي��وم  م��ن  الفجر  �صالة  بعد 
عن  ال�صهيوين  الكيان  ل��زوال  اجلهاد  على  العمل  اأعينهم 
الوجود«  كما اأو�صى اأن ُيعطى �صالحه بعد ا�صت�صهاده لبنه 
فايز حني يكرب ليكمل طريق اجلهاد واملقاومة على طريق 

والده .
اأن  ياأمل  كان   ، يوم   38 عمره  وابنه  رماح  ا�صت�صهد   -
يعمل على تربيته عا�صقًا لنهج الإ�صالم املحمدي الأ�صيل، 
يطيل  اأن  الباري  ن�صاأل   ، ال�صهيوين  املحتل  �صد  ومقاومًا 

بعمره ليكون كما متّناه والده .
الفل�صطيني  ل�صعبنا  يوجهها  التي  الكلمة  ماهي   •

ولأمتنا يف هذه الظروف التي منر بها ؟
تع�صف  التي  والقا�صية  ال�صعبة  الظروف  هذه  •• يف 
كلمة  م��ن  ب��د  ل  والإ���ص��الم��ي��ة،  العربية  واأمتنا  ب�صعبنا 
ال�صبيل  اجلهاد  يكون  ب��اأن  وخارجها  فل�صطني  يف  لأهلنا 
لغة  اإل  يفهم  ل  لأن��ه  املحتل  ملقاومة  والأوح���د  الوحيد 
بالثوابت  بالتم�صك  �صعبنا  اأبناء  اأي�صًا  نن�صد  كما   .. القوة 
امل�صروعة لتحرير اأر�صنا ومقد�صاتنا واأن يكونوا على قلب 
رجل واحد واأن يت�صلحوا بالإميان والوحدة . ون�صاأل اهلل 
الوحدة  تتحقق  واأن  الإ�صالمية  الأم��ة  يوفق  ب��اأن  تعاىل 
من  بها  املحدقة  والأخطار  الأمة  اأع��داء  اأمام  الإ�صالمية 

العدو ال�صهيوين واأعوانه ومن واله ...
من  احلقيقة  البو�صلة  ع��ن  ان��ح��رف��وا  مل��ن  ون��ق��ول   -
احلكام املتاآمرين على فل�صطني باأن طريق املقاومة واجلهاد 
ولي�صت  وفل�صطني  القد�س  نحو  املعامل  وا�صح   وال�صت�صهاد 
البو�صلة  تنحرف  لكي  وهناك،  هنا  اجلانبية  بال�صراعات 
احلقيقية عن م�صارها، ويح�صرين هنا مقولة لأول رئي�س 
 : بقوله  �صعبه  خاطب  حني  غوريون«  »بن  اإ�صرائيل  وزراء 
اإن قوة ا�صرائيل لي�س بامتالكها القوة النووية بل بالعمل 
على تفكيك ثالثة اأهم دول وهي )م�صر و�صورية والعراق( 
وذلك با�صغالها بحروب داخلية اأهلية طائفية عرقية ... 
ع�صرات  منذ  له  وخططوا  ال�صهاينة  بها  �صّرح  ما  هذا  الخ 
ال�صنني .. !! فهل من متعظ يف اأمتنا العربية والإ�صالمية؟؟

ونظام حياته حتى اأ�صبح من اأبرز القادة امليدانيني ، وقد 
كانت �صفات رماح هي �صفات واأخالق الأنبياء ، كان كرميًا 
معطاءًا يحب م�صاعدة النا�س  وخا�صة الفقراء وامل�صاكني 
.. متوا�صعًا زاهدًا عابدًا يبتغي ر�صا اهلل �صبحانه وتعاىل .

متذلاًل  وينوح  ويبكي  اهلل  يدعو  وهو  الليل  يقوم  كان 
وراأ�صه  ي�صت�صهد  اأن  يتمنى   ، �صبيله  يف  ال�صهادة  طالبًا  هلل 

مغمورًا يف الرتاب..
لقد كان ال�صهيد يعمل ليل نهار ملر�صاة اهلل عز وجل .. 
متوا�صعًا ل يحب التفاخر ول التباهي .. وا�صتطاع يف زمن 
ق�صري يف حياته اأن يتدرج يف �صلم القيادة اىل ان اأ�صحى من 

القادة البارزين للجناح الع�صكري يف �صرايا القد�س 
عمل ب�صمت و�صرية مطلقة ومن حمطاته اجلهادية:

-عمل يف وحدة الت�صنيع التابعة ل�»�صرايا القد�س«
-اأحد القادة امليدانيني يف وحدة الر�صد وال�صتطالع 

-الرباط على ثغور حدود قطاع غزة 
اأبو  العديد من ال�صت�صهاديني ومنهم »عثمان  -جتهيز 

حجر و فادي ابو �صامل«
مغت�صباتالعدو  على  القذائف  و  ال�صواريخ  -اط��الق 

ال�صهيوين املتاخمة لقطاع غزة.
اأهمها  اجلهادية  العمليات  من  عدد  على  ال�صراف   -
التي وقعت �صرق خان يون�س ، مت خاللها تفجري عبوة من 
اخلا�صة  الوحدة  جنود  من  عدد  وعد(واإ�صابة   ( ط��راز 

ال�صهيونية ح�صب اعرتافات العدو حينها .
عبوة  ب��زرع  ع�صكري  جيب  تفجري  على  الإ���ص��راف   -

نا�صفة واإ�صابة جميع من فيها �صرق وادي غزة .
تواجدت  منزل  على    )  RBG  ( قذيفة  اإط���الق   -
واإ�صابة  حانون  بيت  �صرق  خا�صة  �صهيونية  قوى  بداخله 

من بداخله واعرتاف العدو بجرح اثنان من جنوده .
- كان له دور بارز يف تاأ�صي�س اأكادميية ال�صهيد القائد 
مدر�صة  تعترب  كانت  التي  الع�صكرية  اخلواجة«  »حممود 

ع�صكرية تخّرج املجاهدين .
- وقد نّفذ ال�صهيد مهمات وعمليات جهادية  مازالت يف 

طي الكتمان لأ�صباب اأمنية .
اأثناء   2011/9/7 الأرب��ع��اء  ي��وم  �صهيدًا  رم��اح  لقد   
ا�صتهداف �صيارته وهو يقودها غرب مدينة دير البلح و�صط 
قطاع غزة ، بتفجريها ليتطاير ج�صده اأ�صالًء وهذا مامتناه 

النت�صار يف حلب.. انت�صار لنهج املقاومة

وحمدداتها  ال�صهيد  �صخ�صية  حول  احلوار  ودار  اجلميلة  الفنون  يف  جامعي  اأ�صتاذ  وهو  احل�صني  فايز  رماح  ال�صهيد  والد  القد�س«  »طريق  التقت 
واملناقبية التي متتع بها والو�صية التي تركها لالأجيال القادمة وعنوانها اجلهاد من اأجل ا�صتئ�صال الغدة ال�صرطانية ال�صهيونية من اأر�س فل�صطني.
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املعتقل  بني  ال�صراع  عالقة  اإن 
ال�صهيوين  ال�صجان  مع  الفل�صطيني 
وحتدي  و�صمود  وج��ود  عالقة  ه��ي 
الواجب  �صرف  عليه  ميليه  ما  وه��ذا 
عليها  يرتكز  ال��ت��ي  العنا�صر  وم��ن 
وجل  عز  ب��اهلل  اإمي��ان��ه  هو  ال�صجني 
ق�صية  ه��ي  ال��ت��ي  ق�صيته  وع��دال��ة 
�ُصلَب  واأم����ة  م��ك��ون��ات��ه،  ب��ك��ل  �صعب 
ر�صالة  ال�صجون  اأدب  حقها،ويعترب 
اأتاحت   التي  لالأجيال،وهي  وا�صحة 
تعمل  كي  القادمة  لالأجيال  املجال 
قراءة  وتعيد  ال��درب  موا�صلة  على 
اأن  بد  ل  هنا  ،وم��ن  العريق  ما�صيها 
قطعيًا  ت�صليمًا  عليه  هو  مبا  ي�صلم 
ولكل   ، ورج��ال  دول��ة  ع�صر  لكل  لأن 
ولعل   ، قارئ  كتاب  ولكل  ناقد  كاتب 
اخلالدة  الر�صالة  ذات  ال�صجون  اأدب 
موؤلفوه  لأن  للقارئ  الكبرية  الفائدة 
مع  املبا�صرة  املواجهة  على  اعتمدوا 

عدوه، يف نهاية املطاف ..
املتلقي  ت�صاعد  احلالة  ه��ذه  اأن 
اأدب  وتعلمه  الأ���ص��ل  معرفة  على 
املقاومة يف الدقة والتوثيق واحرتام 
ال��ق��ارئ  وي��غ��ن��ي ذه���ن  ه��و مفيد  م��ا 
الأدب  ب��ه��ذا  امل��ت��ن��وع��ة  ب��ال�����ص��واه��د 
والق�صة  بال�صعر  متثل   والذي  القيم 
ال�صحفي،  املقال  والرواية،  امل�صرح   ،
ومن  الت�صكيلي،  الفن  النقد،  والن�س 
وقيمة  ثروة  معلومات  تقدمي  �صاأنه 
كما  الفل�صطينية  الوطنية  للق�صية 
ق�صية  و�صرح  ت�صهيل  يف  �صاهم  اأن��ه 
على  و���ص��اع��د  ذات��ه��ا  بحد  الأ���ص��رى 
ومطالبهم  حقوقهم  وتر�صيخ  حتقيق 
القانونية والإن�صانية ،ويرفد ن�صالهم 
لق�صيتهم  الن�صر  بتحقيق  الوطني 
�صيجد  وال��ذي  ال��دويل  املجتمع  اأم��ام 
ق�صية  اجتاه  م�صوؤوليته  اأم��ام  نف�صه 
وخا�صة   ، عنهم  والإف���راج  الأ���ص��رى 
واملعتقلني   الأ�صرى  رعاية  موؤ�ص�صات 
�صجون  يف  وال��ع��رب  الفل�صطينيني 
الن�صال  هذا  ولعل  ال�صهيوين  العدو 
كل  يحتاجها  ثمينة  درة  الفكري 
وبحرية  بحقوق  موؤمن  م�صلم  اإن�صان 
له  عربي  مواطن  الإن�صان،واأي  اأخوه 
بحاجة  و�صريف  حر  وعاملي  عقيدة 
من  والتحرير  وال�صتقالل  للحرية 
ال�صهيونية  الإره��اب��ي��ة  القمع  اآل��ة 
اأدب  اأم��ام��ه   ، وم��ن  معها لأن��ه يجد 
وي�صهل  م��ق��اوم  وط��ن��ي  فل�صطيني 
م��ع��رف��ة ذل���ك ال��ن�����ص��ال امل��رتج��م يف 
اجلهد  عليه  يوفر  الذي  الأدب  تلك 

الهوديل،والذي ق�صى )ع�صر �صنوات( 
يف الأ�صر،و�صدر له اأثناء اأ�صره،رواية 
اجلنوب(و)�صتار  من  القادم  )ال�صعاع 
)اأرب��ع��ة( اأي�صًا  ل��ه  العتمة(،و�صدر 
)مدفن  وه���م  ق�ص�صية  جم��م��وع��ات 
احلرية  بوابة  على  ،جم��د  الأح��ي��اء 
،م���ن���ارات،اأب���و ه��ري��رة يف ه���درمي (
واحل��اج��ة  ال��وق��ت  �صغط  اأن  واأك����د 
الأ�صر  يف  ذاته  اكت�صاف  على  �صاعداه 
،فاأنت  اأ�صا�صي  دور  لالأ�صر  ،وبالتاأكيد 
،يف  التاأملي  الوقت  �صغط  حتت  فيه 
ظل احلاجة امللحة للكتابة يف ميادين 
على  و�صعبنا  اأهلنا  معنية،لت�صاعد 
ال�صعبة  والعوائق  املتطلبات  بع�س 
الفل�صطيني،. الن�صايل  التاريخ  يف 
وجمموعاته  رواي���ات���ه  :اأن  وق����ال 
طويل  مبخا�س  مّرت  الق�ص�صية،التي 
هادئة.كما  ،ت��اأم��ل��ي��ة  التجربة  م��ن 
مذاق  لها  الأ�صر  يف  الذائقة  اأن  اأعرب 
خارجه،لكونها  ع��ن  يختلف  خ��ا���س 
النف�صي  وال�صغط  بالبتالء  معجونة 
،والح��ت��ق��ان ال�����ص��ع��وري ال��داخ��ل��ي.
ال�صجن  يخلقها  التي  احلالة  هي  هذه 
،والتي  الأ�صرى  لدى،بع�س  وال�صجان 
ا�صطلح على ت�صميتها ب اأدب ال�صجون 
)من  تنعك�س  اآن  ب��ال�����ص��رورة  ،لي�س 
طريق  بذلك(عن  ت��اأث��روا  من  خ��الل 
مبا�صر،كنتيجة  اأو  �صارخ  اإيقاعي ّ  فَن 
الأ�صر،فمن  داخ��ل  املعا�صة  للمعاناة 
ير�صم  فنانا  جن��د  اأن  اأي�����ص��ًا  املمكن 
�صاعرًا  ،واأجن��د  هادئة  تاأملية  لوحة 
كالما  ال�����ص��ج��ن  يف  روائ��ي��ا،ك��ت��ب  اأو 
اأي�صا،فطاملا  ه��ادئ  خمتمرا  تاأمليا 
اإح�صا�صه  فلكّل  ذائ��ق��ة،  الأدب  اأن 
ال�صجون  اأدب  وي��ع��ت��رب  وذائ��ق��ت��ه.، 
الذي  املقاوم  الفل�صطيني  الأدب  من 

امل�صريية  الوطنية  ب��الأح��داث  يهتم 
والإن�صانية  ،والجتماعية  ،والعلمية 
والتي تتناول ق�صايا تتعلق باحلالت 
باأن  معروف  هو  وكما  الجتماعية، 
يف  واح����دة  روح  يعي�صون  الأ����ص���رى 
واحدة  اأ�صرة  هم  واح��د  رج��ل  ج�صد 
التنظيمية  انتمائهم  النظر عن  بغ�س 
لأنهم و�صط معركة واحدة ويف معاناة 
 ، واح����دة  ق�صية  جتمعهم  واح����دة 
اآخر،  عن  اأ�صريًا  مييز  ل  واحدًا  عدوًا 
طبق  و�صورة  العن�صري  وهو  ل  كيف 
اأن  كما   ، والنازية  للفا�صية  الأ���ص��ل  
الروائي  اخلطاب  من  العديد  هناك 
وامل�صرحي،  وال�����ص��ع��ري  والق�ص�صي 
 ، وامل��ف��رح  امل�صحك   ، امل����وؤمل  الأمل  
اأك���د على  ال��رائ��ع وامل��ب��دع .. ح��ي��ث 
اأحمد  والباحث  ال�صاعر  ذلك  �صحة 
وال���ذي �صجن لأك���رث من  اأب���و غ��و���س 
الحتالل،والذي  �صجون  12ع���ام،يف 
،ديوانني  باأ�صر  وجوده  اأثناء  له  �صدر 
)كلمات كانت م�صجونة والليل واحلب 
داخل  الأ�صري  يهتم  والزنزانة(،وكان 
املعتقل يف الإبداع الثقايف لأنه ميتلك 
وقت طويل ،ولأنه يعي�س حالة نف�صية 
من القمع وال�صطهاد واملعاناة والبعد 
يدفعه  ذلك  كل  ،وبالتايل  الأه��ل  عم 
اأكرث  والأدبي  الثقايف  الإبداع  باجتاه 
،ولكن عندما يخرج الأ�صري ين�صغل يف 
م�صاكل وهموم احلياة الكثرية.،واأثناء 
وجوده يف الأ�صر ،اأ�صدر عدة كتب من 
بينها )مالحظات حول التطور العربي 
الحتالل  ،�صجون  القومية  وامل�صاألة 
الثورية  ال�صلطة  اإىل  القمع  رحلة من 
ل  حت��رر  املحيط  دول  يف  ،التنمية 
حرة (،وقد اختمار جتربته الكتابية 

بوجوده يف الأ�صر.
اأما الدكتورة �صهام األربغوثي التي 
اأ�صرها العدو ال�صهيوين يف الثمانينات 
قالت:بان  املا�صي،والتي  القرن  من 
م�صاعر  الإن�����ص��ان  ل��دى  يخلق  الأ���ص��ر 
كنت  وق��د  لالعتقال  جّيا�صة،نتيجة 
خالل  امل�صاعر،من  من  النوع  هذا  اأجد 
ر�صائل  كتبت  اخلا�صة،حيث  جتربتي 
الق�صوة  م��ن  ال��رغ��م  ،ع��ل��ى  اإب��داع��ي��ة 
اأو  الأ���ص��ري  يواجهها  ال��ت��ي  وامل��ع��ان��اة 
يف  اليومي  التعاي�س  اأن  اإل  الأ���ص��رية 
التي  الإن�صانية  والعالقات  العزل  ظل 
البتعاد  املعتقلني،وم�صاعر  جتمع 
اإيجاد  يف  ت�صببت  ما  الأه��ل،ه��ي  عن 
مثل  مم��ي��زة  اإب���داع���ات  ت��ط��وي��ر  اأو 
الق�صة.،وقد  وكتابة  وال�صعر  الر�صم 

االأدب الفل�صطيني املقاوم .. يف �صجون االحتالل ال�صهيوين 
فضيل حلمي عبد اهلل

واملمار�صات  الأ�صاليب  فهم  يف  والوقت 
متار�صها  التي  والوح�صية  القمعية 

اإدارة ال�صجون �صد الأ�صرى ..
الفل�صطيني  الأدب  يقراأ  من  اإن 
ومثقفني  اأدب��اء  من  اإنتاجه  مت  ال��ذي 
ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني ن��ت��ي��ج��ة جت��رب��ت��ه��م 
واملعتقالت  ال�صجون  يف  الن�صالية 
الح���ت���الل ال�����ص��ه��ي��وين ، ي��دف��ع��ه يف 
بني  ب��الإب��ح��ار  �صعورًا  نف�صه  ال��وق��ت 
لقراءة  ذات���ه  وي��دف��ع��ه  الأدب  ه��ذا 
فيه  القراءة  قاربت  ع�صر  يف  املزيد 
الأ�صرى  ح��او  وق��د   ، الحت�صار  على 
اإىل  جتربتهم  ينقلوا  اأن  جاهدين 
اأخرى  ق��راءة  عرب   اخلارجي  العامل 
اعتادوا  والتي  يعي�صونها  التي  غري 
بت�صحية  مملوء  اأدب  خالل  من  عليها 
املر�صح  الأدب  ه��و  وه���ذا   ، وال��ف��داء 
يظهر  كما  املرحلة،  عبء  يحمل  باأن 
مقدرة الأ�صرى وحتديهم لكل اأ�صاليب 
القمع والوح�صية التي متار�س �صدهم 
، والتهويل والت�صخم العدائي ،ويعترب 
وحتدي  اإرادة  �صالح  ال�صجون  اأدب 
الثمار  هي  وحدها  املعاناة  .فلي�صت 
يف  الأ���ص��ري  يقطفها  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 
،فاملعتقل  ال�صهيوين  ال��ع��دو  �صجون 
قد  تاأملية  ،بلحظات  فيه  ملن  ي�صمح 
تفرز  خارجه،لذلك  امل��رء  يجدها  ل 
البع�س  ،لدى  التاأملية  اللحظات  هذه 
مكوناتهما  ذاتهم،واإخراج  لكت�صاف 
الطرق،فمنهم  ي�صتى  عنها  والتعبري 
ق�ص�صيا  كاتبا  الأ���ص��ر  يف  اأ�صبح  م��ن 
�صاعرًا  اأ�صبح  م��ن  روائيا،ومنهم  اأو 
اذكر  اأنني  حيث  ت�صكيليًا:  فنانًا  اأو 
بع�س �صاهدات لكتاب وفنانني كانوا يف 

�صجون العدو ال�صهيوين ..
*ال����ك����ات����ب ول�����������روؤاي ول���ي���د 

النت�صار يف حلب.. انت�صار لنهج املقاومة
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اأ�صاأل،
وقلبي يدق يف اجتاهات عدة، هل يقوى 
يعادي  اأن  وع��ق��اًل  وقلبًا  عينني  ميتلك  م��ن 
اختالف  على  احل��دي��ث��ة  الت�����ص��ال  و���ص��ائ��ل 
اأو اأن يتخطاها،  اأو اأن ي�صّد عنها،  م�صمياتها، 

اأو يحّيدها؟! 
ل اأظن اأبدًا! 

)ل  �صيوؤدي  ه��ذا،  مثل  اأخ��رق  فعاًل  لأن 
املعريف،  واجلهل  الأُمية،  من  حال  اإىل  �صك( 
باأهمية  ال��وع��ي  وغ��ي��اب  ال��ت��وا���ص��ل،  وع���دم 
تالقي الأجيال وتفاعلها، وبهذا الفعل اأي�صًا، 
مثل  معرفيٌة  قطيعٌة  مبدع  اأي  اأم��ام  �صتقف 

�صور عري�س عال مهاب!
مدونات  جت��اه��ل  اإىل  ك��ذل��ك  و���ص��ي��وؤدي 
غري  على  ومعرفية  بله  ج��دي��دة،  ثقافية 
ومعّلقة  موجودة،  باتت  واجتاه  وعلم  �صعيد 
على و�صائل الت�صال احلديثة، ول غنى عنها 
لأي اأديب اأو مثقف، ول �صيما اأن هذه املواقع 
والكّتاب  ل��الأدب��اء  مهّمًا  معينًا  ت�صكل  باتت 
من  املزيد  اأج��ل  من  والفنون  املواهب  واأه��ل 
الإحاطة، وال�صمولية، وعدم الغفلة اأو ال�صهو 
الت�صال  و�صائل  ولأن  املعريف!  الرجت��اج  اأو 
هذه تقوم اليوم، مبا كانت تقوم به املعاجم، 
امل�صادر  ب��دور  تقوم  باتت  بل  ل  وامل��راج��ع، 
واملعرفة  الكتابة  اأهل  من  الكثري  لأن  اأي�صًا، 
حني  �صيما  ول  عنها،  بالأخذ  مرارًا  جاهروا 
تكون الكتابات عالقة على املواقع، اأو معّلقة 
كثرية  واحلق،  الأ�صماء،  من  خلو  وهي  عليها، 
املعرو�صة  التوقيع،  من  املغفولة  امل��واد  هي 
واملعر�صة لالأخذ وال�صتحواذ، وهذا الأمر ما 

عاد �صّرًا، اأو ذنبًا، اأو جماًل للمالومة! 
اللكرتونية  املواقع  هذه  باتت  هل  لكن، 
الثقافة؟!  هي  كلها،  مب�صمياتها  احلديثة، 
يراجعه  ال��ذي  الأوف���ى  الكتاب  هي  اأنها  اأو 
اأو  ي��وم��ي��ًا،  وال��ف��ن��ون  والكتابة  ال���راأي  اأه��ل 
مراآتهم؟!  ب��ات  اأن���ه  ل��و  كما  ي�صت�صريونه، 
ت�صتنزف  التي  )ال�صاحرة(  غ��دت  اأن��ه��ا  اأو 
�صاعات  عليها  ت�صيطر  اأو  ها  ومتت�صّ اأوقاتهم 
و�صاعات يومًا، حتت يافطة، راح اأهل املعارف 
�صفافها  من  ويو�ّصعون  يكرّبونها  والثقافة 
اأقول، لأنها جذبتهم  اأكدت  ا�صتمالتهم؛  لأنها 

وا�صتولت عليهم؟!
الكاملة  واجل���راأة  الكاملة،  بالب�صاطة 
اجلديدة  الت�صال  مواقع  اإن  اأق��ول  اي�صًا، 
ال�صحف  ���ص��اأن  �صاأنها  بالطبع(  )احلديثة 
اإىل  بها  اله��ت��م��ام  ا�صتعل  ح��ني  وامل��ج��الت 
للمثقفني  امل��م��ي��زة  ال��ع��الم��ة  ح��ّد غ��دت ه��ي 
ال�صيا�صيني  عن  ناهيك  والفنانني،  والأدب��اء 
ال�صحيفة  ارتبطت  ح��ني  والق��ت�����ص��ادي��ني، 
اأي  ال��رواق(،  و)القعدة  والقهوة،  بال�صباح، 
حني غدت املواد التي تن�صرها ال�صحف املهاد 
�صارت  حني  لنقل  اأو  ثقايف،  عمل  لكل  الأول 
املّحر�س الأول على الكتابة والإبداع! و�صاأنها 
اأي�صًا �صاأن الفنون الأخرى مثل ال�صينما، وما 
عملت عليه من �صّد لالنتباه واجلذب للذوات 
املثقفة، وكذلك كانت حال امل�صرح، واملعار�س 

الفنية للوحات واملنحوتات.

الأجنا�س الأدبية ب�صريوراتها الزمنية 
اأجيال  كتبته  ما  هل  مثاًل:  املا�صية، 
اخلم�صينيات وال�صتينيات وال�صبعينيات 
هذه  على  معلق  الثمانينيات(  )ورمب��ا 
املواقع؟! ل اأظن! ولهذا فاإنني اأقول اإن 
حق اأي مبدع طالع اأن يعود اإىل قراءة 
التجارب الإبداعية ال�صابقة عليه، يف 

بلده، وحميطه، ويف العامل معًا!
اأقول، وباخت�صار �صديد،  اأن  وددت 
التوا�صل  مواقع  على  موجود  هو  ما  اإن 
قد  بن�صبة  وتوجهات،  اختيارات،  هو 
يريد  من  ف��اإن  ولهذا   ،%90 اإىل  ت�صل 
املواقع  ه��ذه  تن�صره  ما  على  الط��الع 
ي��ع��رف ج��ي��دًا اأن����ه  ي��ق��راأ م��ا اخ��ت��اره 
وذلك  جهات(،  اأو  )اأف���رادًا  الآخ���رون 
الخ��ت��ي��ار ه��و ج���زء ث��ق��ايف م��ن الكل 
التجارب  ب��ه  جت���ول  ال����ذي  ال��ث��ق��ايف 
والأزم��ن��ة والأم��ك��ن��ة وامل��واه��ب مثلما 

جتول الرياح باأوراق �صجر اأيلول!
ه��ذا اأم���ر، اأم��ا الأم���ر الآخ���ر، فهو  
توفرها  التي  واحلرية  بال�صعة  متعلق 
وراء  تخفى  اإن  ف��امل��رء  امل��واق��ع،  ه��ذه 
ا�صم اأنثوي اأو ذكري، ي�صتطيع اأن يقول 
اأخالقي  وم��ن  و�صر،  خري  من  ي�صاء  ما 
ولكنها  م��ي��زة  وه���ذه  اأخ��الق��ي،  وغ��ري 
اخلطورة،  اأم��ا  العقالنية!  اإىل  حتتاج 
من  نابعة  فهي  وامل��خ��اوف،  واخل�صية، 
جذابة،  فهي  امل��واق��ع،  ه��ذه  طبيعة 
باملرء،  وفّتاكة  وم�صتحوذة،  ون�ّصابة، 
و�صالبة لأوقاته، ونظره، .. واخلطورة 
كامنة اأن ي�صري التوا�صل مع الآخرين، 
اأخبارهم، والهتاف لهم،  والطالع على 
اأو ما يقابله من اأ�صداد، هو كل الدائرة 
الثقافية التي يتحرك فيها اأهل الراأي 
له  ف��م��ا  اإن ح���دث،  وال��ت��ع��ب��ري! وه���ذا 
اإىل  النزوع  لأن  ج��دًا،  وخطري  خطري 
القراءة، والغتناء بثقافات الآخرين 

احلقيقية �صيغيبان ل حمالة.
من  التوا�صل  مواقع  تقدمه  ما  اإن 
معطيات ثقافية هي معطيات ب�صيطة، 
و�صريعة، ولي�س فيها من الرواء والعمق 
عامل  اإىل  لالرتقاء  امل��رء  يحر�س  ما 
الفذاذة وال�صرانية وما فيها من جمال 

وبقاء، وتعب مدّوخ!
اأ�صحاب  اأخاف على  اأنا ل  بالطبع، 
القلوب اجل�صورة من اأهل التعبري، واإمنا 
الرهيفة  القلوب  اأ�صحاب  على  اأخ��اف 
املواقع، وقويل  فقط، من خطورة هذه 

لي�س �صوى مكا�صفة فح�صب!

مكاشفة.. فحسب!
د. حسن حميد

�صهام  ال��دك��ت��ورة  اأو���ص��ح��ت 
حاليًا  تعمل  والتي  األربغوثي 
الفل�صطينية  الثقافة  وزي��رة 
الثورة  تبّني  على  بالتاأكيد 
،واله��ت��م��ام  ال�����ص��ج��ون  اأدب 
ب���الإن���ت���اج ال��ف��ن��ي والأدب�����ي 
العمل  اأك���دت  ،ك��م��ا  ل��الأ���ص��رى 
يكتبون  م���ن  ت�����ص��ج��ي��ع  ع��ل��ى 
داخل املعتقل ،على ال�صتمرار 
ب���ذل���ك م���ن ب��ع��د خ��روج��ه��م 
م��ن الأ���ص��ر،وذل��ك م��ن خالل 
قبل  من  يكتب  ما  لكل  تقّبلنا 
مراجعته  اج��ل  الأ���ص��رى،م��ن 
ميكن  م��ا  اإ����ص���دار  و  ،ون�����ص��ر 
بالفنانني  يتعلق  ن�صره،ورمبا 
من  والر�صامني  الت�صكيليني 
رابطة  الأ���ص��ر،رئ�����س  داخ���ل 
واأح��د  الت�صكيليني  الفنانني 
الت�صكيلية  احلركة  موؤ�ص�صي 
العناين  نبيل  الفل�صطينية 
قال:اإن داخل ال�صجون هناك 
عن  يعربون  بالفطرة  فنانون 
وجود  وب�صبب  بالأ�صر  ذاتهم 
الأ�صر،يبداأ  يف  الكبري  الفراغ 
مبواد  نف�صه  عن  يعرب  الفنان 
ب�����ص��ي��ط��ة ج����دًا،م����ن خ��الل 
كا�صتخدام  ق��وي��ة  ت��ع��ب��ريات 
ال�صائكة  الأ����ص���الك  رم����وز 
وال��ق�����ص��ب��ان احل���دي���دي���ة.

الفنانني  ه�����وؤلء  ب���ني  وم���ن 
عي�صى  الت�صكيلي  ،ال��ف��ن��ان 
الفنون  مركز  اعبيدو،مدير 
اأ���ص��ره  ،وال����ذي  الت�صكيلية 
الحتالل ملدة )12(عام،فقد 
ب�صكل  �صاهم  الأ���ص��ر  اأن  ق��ال 
موهبته((  اختمار  يف  كبري 
م���ع���ان���ات���ي ج��������زاء وف�����اة 
الواقع  ج��ان��ب  وال���دت���ي،اإىل 
النقاد  الأ���ص��ر،راأي  يف  املعا�س 
اأنها اأ�صباب جزرت يف لوحاتي 
الأ���ص��ال��ة،ك��امل�����ص��ك ال���ذي ل 
بحرقه!!  اإل  رائحته  تعبق 
هدفيه  يف  زاد  ال���ذي  الأم���ر 
ل��وح��ات��ي ال��ت��ي ت��ت��ح��دث عن 
مثله  .فالفنان  ال�صعب  واق��ع 
يحمل  ال��ذي  منا�صل  اأي  مثل 

هموم اأبناء �صعبه وق�صيته.
ال�������ص���ج���ون  اأدب  اإن 
العلمية  م��ق��درت��ه  ل��ن��ا  ب���ني 
واإطاللته  الوا�صعة  والنقدية 
بالأدبني  واملعرفية  الثقافية 
اإذ   ، وال�صهيوين  الفل�صطيني 
ب��ني ال�����ص��ف��ة امل�����ص��رتك��ة بني 
الغا�صب  وب��ني  احل��ق  �صاحب 
واملغت�صب  الغا�صب  املحتل 
لل�صعب  امل�����ص��روع��ة  للحقوق 

الفل�صطيني والعربي.

اإن���ه���ا، اأع���ن���ي و���ص��ائ��ل الت�����ص��ال 
لبّد  جديد  ب�صري  اإب���داع  احلديثة، 
يقدمه  ما  وتقدير  ب��ه،  الحتفاء  من 
التوا�صل  راأ�صها  يف  ولعل  خدمات،  من 
م��ع الآخ��ري��ن، واإع����ادة الرت��ب��اط مع 
الآخرين، وعلى نحو مذهل من ال�صرعة 
ن�����ص��ج عالقة  م���ن  وال��ت��ل��ب��ي��ة، ولب�����ّد 
خارج  وح��ي��دًا  امل��رء  يبقى  ل  كي  معها 
والجتماعي،  الثقايف،  التفاعل  دائرة 
ل�صت  اأن���ا  والق��ت�����ص��ادي،  وال�صيا�صي، 
ولو  ح��ت��ى  ال��ع��زل��ة،  اأو  ال���وح���دة،  م��ع 
املحت�صد  القمح  من  حقل  بجمال  كانت 
�صرورية  ال��وح��دة  الآ���ص��رة،  بال�صقرة 
عندما يختلي الكاتب باأوراقه واأفكاره، 
وموجعة  م�صرة  لكنها  اإبداعه،  وبنات 
احل�صارة  معطيات  الكاتب  يتحّيد  حني 

التي فيها اجتماع اخللق!
حم���ر����ص���ات و����ص���ائ���ل الت�����ص��ال 
والإب���داع  الكتابة  اأج��ل  من  احلديثة 
كتابًا  امل��رء  يرى  فحني  ومهّمة،  كثرية، 
باأ�صماء  حمت�صدة  جملة  اأو  ���ص��ادرًا، 
مبدعني، اأو جائزة اأدبية مرموقة ظفر 
بها اأدباء لهم رتبهم ومقاماتهم.. ي�صعى 
لأن يكون من بني هوؤلء، ومن �صركائهم 
اأو  اخل��رب  اأه��ل  وم��ن  الثقايف،  الفرح  يف 

احلادثة الأدبية اأو الثقافية!
الت�صال  و�صائل  تغدو  اأن  ولكن 
للكاتب  املرجعية  ك��ل  ه��ي  احل��دي��ث��ة 
الأمر  هو  فهذا  اإلخ،  والفنان..  واملثقف 
الثقايف  الن��ح��راف  هو  وه��ذا  اخلطري! 
اإن  ه��ي  لعلة  ع��اق��ل!  ي��ري��ده  ل  ال���ذي 
مم��ا ه��و م��وج��ود ع��ل ه���ذه امل��واق��ع ل 
�صحيح  وامل��ك��ت��ب��ات،  الكتب  ع��ن  يغني 
هذه  على  معلقة  الكتب  من  الكثري  اأن 
املواقع ولكنها تظّل قليلة حني نتحدث 
عن  نتحدث  وحني  الخت�صا�صات،  عن 

النت�صار يف حلب.. انت�صار لنهج املقاومة



TAREEQ ALQUDSالعدد )28(

»الحركة األسيرة« الفلسطينية... 
الصمود واالنتصار

خالد بدير

فارة  اأبو  واأحمد  �صديد  اأن�س  الأ�صريين  الفل�صطينيني ومنهم  الأ�صرى  يعيدنا �صمود 
فل�صطني  يف  واملعتقالت  والعتقال  الأ�صر  ظاهرة   تاريخ  اإىل  الأ�صرى  من  املئات  وقبلهم 
التي ارتبطت بالوجود ال�صهيوين يف فل�صطني، ون�صوء كيان العدو عام 1948، حيث كان 
اأنواع  �صتى  يقاوم  من  كل  �صد  مور�صت  وقد  الحتالل،  يواجه  من  كل  م�صري  العتقال  
التعذيب والإهانة والإذلل. وتو�صلت �صلطات الحتالل ال�صهيوين ال�صجون لك�صر اإرادة 
اأجل  من  ن�صاله  موا�صله  عن  الفل�صطيني  ال�صعب  وثني  الفل�صطينية،  الوطنية  احلركة 
واجلالدين  ال�صجانني  مع  املعارك  وخو�س  وال�صجون  العتقالت  وكانت  اأر�صه،  حترير 

ال�صهاينة هي العنوان الأول خلو�س معركة التحرر من الحتالل وظلمه.
على  وامل�صاومة  لالبتزاز  �صغط  كورقة  الأ�صرى  الحتالل   �صلطات  وا�صتخدمت   
الق�صايا اجلوهرية للن�صال الوطني، ويف مقدمتها حق مقاومة الحتالل، وذلك من اأجل 
تكون  عندما  �صيما  ل  املعتقلني،  بع�س  عن  الإفراج  مقابل  كبرية  تنازلت  على  احل�صول 
تق�صيم  جرى  حيث  عددهم،  لكرثة  اأعبائهم  من  للتخل�س  بحاجة  الحتالل  �صلطات 

اعتقالهم اإىل عدة اأنواع.
يعي�صها  التي  لالأو�صاع  تبعا  ومدرو�س  منظم  ب�صكل  يجري  املنهجي:  العتقال   �  1

الفل�صطينيون حتت الحتالل .
2 � العتقال الع�صوائي: يجري ب�صكل جماعي يف ظل النتفا�صات، واأثناء املواجهات 

اليومية.
لفر�س  الحتالل  �صلطات  متار�صه  ال��ذي  العتقال  وه��و  الإداري:  العتقال   �  3

�صيطرتها على ال�صعب والأر�س، وهو �صاري املفعول منذ عهد النتداب الربيطاين.
وقد �صهدت ال�صجون "ال�صهيونية حربًا حقيقية بني الأ�صرى الفل�صطينيني املدافعني 
عن اإن�صانيتهم وق�صيتهم الوطنية وبني �صيا�صة اجلالدين ال�صهاينة الرامية اإىل تدمري 
الذات الفل�صطينية وقتلها. ففي كل �صجن وكل غرفة وزنزانة جتربة جماعية وفردية 
اإن احلديث عن  الأ�صري.  الفل�صطيني  الإن�صان  ت�صكل مبجملها جتربة  متنوعة ومتعددة 
ال�صهيونية  ال�صجون  يف  العتقال  م�صرية   ربط  نحو  دائمًا  يدفع  الفل�صطينيني  الأ�صرى 
الفل�صطيني  املجتمع  �صرائح  ملختلف  القمع  حالة  لأن  الحتالل  مع  املفتوحة  باملواجهة 
املعتقالت  يف  املنا�صلني  زج  ا�صتمر  فقد  متعددة،  اأ�صكاًل  اأخ��ذت  واإن  م�صتمرة،  بقيت 
والأ�صرى خا�صًة،  الفل�صطيني عامًة  ال�صعب  اأبناء  القمع متار�س �صد  وا�صتمرت عمليات 
الأمر الذي حتم على املنظمات واملوؤ�ص�صات احلقوقية اأن تعتني ب�صوؤون الأ�صرى واأن تبقى 

يف حالة ات�صال وتوا�صل مع الأ�صرى.
 لقد كانت �صيا�صة تعذيب املعتقلني باأ�صاليب حمرمة دوليًا �صيا�صة ممنهجة وثابتة، 
حيث تعر�س املعتقلون ملعاملة قا�صية وعنيفة على يد املحققني ال�صهاينة، عربت عنها   
تقارير منظمات حقوق الإن�صان املحلية والدولية ب�صهادات عن حالت تعذيب  وح�صية 
تعر�س لها الأ�صرى والأ�صريات على اأيدي ال�صجانني، واأ�صبح التعذيب  قانونًا وم�صرعًا من 
قبل احلكومة "الإ�صرائيلية" وفق تقرير جلنة لنداو عام 1978 التي اأجازت ا�صتخدام 
العدو  حكومة  تراع  ومل  اعتقالهم،  حلظة  منذ  املعتقلني  مع  والنف�صي  اجل�صدي  ال�صغط 
وتعتربه  التعذيب  حترم  التي  والرابعة  الثالثة  جنيف  واتفاقيات  الدولية  القوانني 
املنت�صرة  التوقيف  ومراكز  التحقيق  اأقبية  اإىل  الأ�صرى  و�صول  فمند   . حرب  جرمية  
يف كيان العدو، يتعر�صون لتحقيق قا�ٍس، مثل احلرمان من النوم ملدة تزيد عن الأ�صبوع 
وال�صبح املتوا�صل، واحلرمان من لقاء املحامي وال�صبح على الكر�صي، وو�صع الكي�س املتعفن 
والأم  الزوجة  باعتقال  العائلة  ومعاقبة  املنزل،  وهدم  بالقتل  والتهديد  الراأ�س  على 
اإىل العزل يف زنازين انفرادية ملدة  اإ�صافة  يف حماولة لإجبار الأ�صرى على العرتاف، 

طويلة، و�صلت يف بع�س الأحيان اإىل اأكرث من �صهرين. 
ل�صك اأن حالة الكبا�س بني ال�صجان ال�صهيوين واملعتقل الفل�صطيني م�صتمرة، ويف 
وقد  بها،  يوؤمن  التي  وبق�صيته  الفولذية  باإرادته  الفل�صطيني  املعتقل  ينت�صر  مرة  كل 
انت�صر الكثريون، وكما انت�صر حممد القيق وبالل كايد و�صامر العي�صاوي وحممد عالن 

وخ�صر عدنان واأحمد قطام�س �صينت�صر حتمًا البطل اأن�س �صديد ورفاقه.

نافـــــــذة
فل�صطينّية  قرية  ه��ي  الزينات  اأم 
اجلنوبي  ال�ص�فح  على  تقع  كانت  مهجرة، 
جلبل الكرمل، على بعد حوايل 20 كم اإىل 
على  حيفا،  مدينة  من  ال�صرقي  اجلنوب 
البحر.  �صطح  عن  م   320 حوايل  ارتفاع 
تقع بني دالية الكرمل يف ال�صمال، واأي�صا 
واأبو  والروحة  واملحرقة  الروحة  دايرة 
الروحة  دالية  اجلنوب  من  ام��ا  �صو�صة 
و�صربين والكفرين ، وكفر لمو يف الغرب، 

وقرية ومرج ابن عامر يف ال�صرق.
تبلغ م�صاحة اأرا�صيها 22،156 دومن، 

وقدر عدد �صكانها عام 1922 حوايل )787( ن�صمة ويف عام 1945 حوايل )1470( ن�صمة. كان 
اأهلها يف 1948/5/15. وقد  اأم الزينات حوايل 1،700 ن�صمة ع�صية �صقوطها وتهجري  يعي�س يف 
اأن القوات الإ�صرائيلية  اإل  اأطراف القرية والكروم املحيطة بها،  بقي عدد من عائالت البلد يف 
قامت بطردهم يف 8 اأغ�صط�س 1948، ثم هدمت القرية كليًا يف اليوم التايل. ويف عام 1949 اأقام 

ال�صهاينة على اأنقا�س القرية م�صتعمرة )األياكيم( اأو ) مو�صاف الياكيم(.
اأرجاء املوقع، الذي اكت�صحته الأ�صواك  اأنقا�س يتبعرث ركامها يف  اإىل  ُحّولت منازل القرية 
املوقع.  من  ج��زءًا  تك�صو  �صغرية  غابة  وثمة  والرمان.  التني  واأ�صجار  ال�صّبار  ونبات  والقندول 
اأّما الأرا�صي املحيطة في�صتخدم ال�صهاينة بع�صها مرعى  ول تزال مقربة القرية بادية للعيان. 

للموا�صي، وبع�صها الآخر لزراعة الأ�صجار املثمرة والزيتون.
من �صهداء اأم الزينات:

    املجاهد ال�صهيد قا�صم م�صطفى قا�صم �صالمة )1910 ��� 1939م(:
عام  حيفا  مدينة  �صرقي  جنوبي  الزينات  اأم  قرية  يف  �صالمة  م�صطفى  قا�صم  ال�صهيد  ُولد 
1910م. اأمّت درا�صة املرحلة الإبتدائية يف مدر�صة القرية نف�صها. وكان ال�صهيد يعمل بالزراعة 
ال�صهيد بحكم مقدرته على القراءة والكتابة يطّلع على  مع والده م�صطفى قا�صم �صالمة. وكان 
بع�س ال�صحف التي كانت ت�صدر يف تلك الآونة، كما كان يت�صل ببع�س اجلمعيات ال�صرية والنوادي 
التا�صع  القرن  منت�صف  من  ابتداًء  العثماين  احلكم  ملناه�صة  ال�صام  بالد  يف  الأحرار  اأ�ص�صها  التي 
من  كثري  واإبراز  املبكر  وتفتحها  الوطنية  �صخ�صيته  �صقل  يف  كبري  دور  كله  لهذا  كان  وقد  ع�صر. 
من  �صنوات  وبعد  الفل�صطيني.  الوطني  بالعمل  التحاقه  عند  بعد  فيما  جتلت  التي  مواهبه 
املنا�صلني �صد هذا  ال�صهيد يف الإنخراط يف �صفوف  انتدابهم على فل�صطني، �صرع  فر�س الإنكليز 
الإنتداب. وانطالقًا من هذه الروح فقد �صارك يف كل اأعمال املعار�صة واملظاهرات والإحتجاجات 
التي تلت دخول القوات الربيطانية اإىل فل�صطني. وف�صاًل عن م�صاركته يف اأعمال الحتجاج �صد 
ي�صارك  الفل�صطينية  الأر�س  اإىل مكان داخل  انتقل من مكان  الإنكليزية يف حيفا فقد  ال�صلطات 
الأحرار الفل�صطينيني اأعمال الحتجاج والتظاهر �صد ال�صلطات الإنكليزية واأعمال ال�صتيطان 
ال�صهيونية وت�صجيع الإنكليز لأعمال الهجرة اليهودية اإىل اأر�س فل�صطني. وكان ال�صهيد على راأ�س 
حياته  يف  حتول  نقطة  احلادثة  هذه  وكانت  1929م.  عام  الرباق  هبة  انتفا�صة  يف  �صاركوا  من 
والهجرة  الإنكليزي  الحتالل  ملناه�صة  �صروري  اأنه  له  بدا  الذي  العمل  حول  اأفكاره  تبلورت  اإذ 
اأن  اإىل  التطور  به  ينتهي  اأن  الطبيعي  من  كان  وهكذا  اليهودية.  ال�صتيطان  واأعمال  ال�صهيونية 
ي�صبح واحدًا من رفاق عزالدين الق�ّصام الذي قاد الثورة الفل�صطينية الكربى عام 1936م. وقد 
�صارك ال�صهيد يف كل اأعمالها ابتداًء من حلظة انطالقها. وقد كان ُينتدب من قبل بع�س قيادات 
الثورة جللب ال�صالح من �صورية من قبل الوطنيني ال�صوريني. وعندما انطلقت ثورة عام 1936م 
الأذرع  اإحدى  وهي  �صفد  من  طاف�س  اأحمد  يراأ�صها  الأ�صود  الكف  ُتدعى  �صرية  منظمة  ت�صكلت 
الع�صكرية للثورة الق�صامية، وقد انخرط يف �صفوفها عدد من ال�صباب، وكان ال�صهيد قا�صم �صالمة 
ُتنكل  كانت  التي  الإنكليزية  ال�صخ�صيات  اغتيال  املنظمة  هذه  مهام  من  وكان  اأع�صائها.  اأبرز  من 
وتعتقل الوطنيني والثوار الفل�صطينيني. وقد غدا ال�صهيد وجمموعته من اأبرز املطلوبني ل�صلطات 
الإحتالل الإنكليزي. ويف اأواخر عام 1938م متكنت ال�صلطات الإنكليزية من القاء القب�س عليه 
مع بع�س رفاقه، واأ�صرتهم يف �صجن عكا. ثم حوكموا حماكمة غري عادلة و�صدر احلكم باإعدامهم 
�صنقًا وُنفذ احلكم يف �صجن عكا بتاريخ 1939/3/13م. اأما رفاقه الذين اأُعتقلوا معه ونفذ فيهم 
حكم الإعدام فهم: حممد اأحمد غنامي و�صليم اأحمد �صماره )من قرية اأم الزينات( و زعل تركي 

املا�صي ) من قرية اإجزم(.

اأم الزينات... زينتها يف �صهدائها
بالدنا فلسطين

www.t.alquds.org
Email: t.alquds22@hotmail.com

فاك�س:4413451 011 00963
�سفحة الفي�سبوك: جمعية ال�سداقة الفل�سطينية ـ الإيرانية
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