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يوم الأر�ض الفل�سطيني  ...الرمزية والداللة
د .محمد البحيصي
رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
يف الـ 30من �آذار  1976ع ّمت التظاهرات املدن والقرى الفل�سطينية ( �شفا
عمرو ،وطمرة ،وجمد الكروم ،وكابول ،واملغار ،وكفر كنا ،والطيبة ،ونحف،
ودالية الكرمل ،والرامة ،وعكا ،و�أم الفحم ،وكفر قرع ،وعارة ،وعرعرة ،وكفر
قا�سم ،وقلن�سوة ،وباقة الغربية ،والنا�صرة) ،و�أ ّما قرى عرابة البطوف ،ودير
حنا ،و�سخنني فقد �شهدت املواجهات الدامية مع قوات ال�شرطة وحر�س احلدود ال�صهيوين،
وعلى �أرا�ضي هذه القرى �سقط �شهداء يوم الأر���ض ،وهم �ستة �شهداء ( :خري يا�سني من
عرابة ،ورجا �أبو ر ّيا وخ�ضر خاليلة وخديجة �شواهنة من �سخنني ،وحم�سن طه من كفر كنا،
ّ
ور�أفت زهريي من خميم نور �شم�س الذي ا�ست�شهد يف طيبة املثلث) ،كما ُجرح ت�سعة و�ستون
ً
إ�ضافة �إىل اعتقال �أكرث من ثالثمائة من �أبناء هذه القرى الثالث.
جريح ًا� ،
�سطّ
وبهذا فقد ر فل�سطينيو الأر�ض املحتلة يف عام  1948ملحمة تاريخية ومف�صلية
بانتفا�ضة ((يوم الأر�ض)) يف الدفاع عن ملكيتهم لأر�ضهم ،وحقّهم يف العي�ش عليها بكرامة،
كما �سطّ روا منوذج ًا للوحدة الوطنية ك�سالح �أمثل يف مواجهة حماولة تفتيت هذا ال�شعب
و�شرذمته ..
ويف نف�س اليوم الذي �شهدت فيه فل�سطني املحتلة منذ  1948هذه االنتفا�ضة ،كانت
ال�ضفة الغربية وغزة تواجه االحتالل يف �أجلى تعبري عن وحدة ال�شعب ووحدة املطالب
ووحدة الق�ضية ووحدة امل�صري.
�إنّ العن�صر اجلوهري يف ال�صراع مع الكيان ال�صهيوين هو ((الأر�ض)) ،ومنذ ما قبل �إن�شاء
هذا الكيان يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،كان هم امل�شروع الأجنلو �سك�سوين ال�صهيوين
الت�سلل �إىل الأر�ض الفل�سطينية م�ستفيد ًا من تواطئ ال�سلطة العثمانية التي كانت تهيمن
على املنطقة ،ورغبات و�أهداف القوى اال�ستكبارية و�ضعف الهوية الوطنية بفعل الرتهيب
الرتكي وبعد ذلك حتت حراب االنتداب الربيطاين وقوانينه..
ومن �سنة  1859وحتى �سنة � 1948أي يف ح��وايل ت�سعني �سنة مت �إن�شاء ما يقارب
الـ /260/م�ستوطنة يف فل�سطني لينفتح الباب بعد ذلك وا�سع ًا على الهجرات اليهودية �إىل
فل�سطني بعد تقييد هجرة اليهود �إىل �أوروبا و�أمريكا.
و�ساهمت الأنظمة العربية �آنذاك يف والدة هذا الكيان املجرم ،وبعد ذلك يف �إمداده
مبئات الآالف من يهود العرب..
وحتقق على نحو كبري لل�صهيونية ذلك ال�شعار�" :أر�ض بال �شعب ل�شعب بال �أر�ض" ،ولتظل
الأر�ض الفل�سطينية الهدف الأهم للم�شروع ال�صهيوين جنب ًا �إىل جنب مع �إفراغ هذه الأر�ض
من �أهلها ،و�إحالل اجللب اليهودي حملّهم ...
وكانت موافقة قادة الكيان ال�صهيوين على قرار التق�سيم يف  1947وهو الذي منح
الأقلية اليهودية  %55من �أر�ض فل�سطني التاريخية عبارة عن خطوط تكتيكية و�صو ًال
لل�سيطرة على كل الأر���ض الفل�سطينية متى توفّرت الظروف املو�ضوعية لهذا الهدف..
ومعادلة انت�شار اال�ستيطان املتنا�سبة طرد ّي ًا مع اال�ستقرار الأمني واالقت�صادي للكيان
ال�صهيوين كانت هي احلاكمة ل�سيا�سات احلكومات ال�صهيونية املتعاقبة ،وهو ما �أو�صلنا
اليوم وبعد مرحلة اتفاقات �أو�سلو � 1993إىل اللحظة التي �أطبقت فيها امل�ستوطنات على
مفا�صل و�صدر الأر�ض الفل�سطينية ،بحيث باتت هذه الأر�ض مقطّ عة الأو�صال و�أ�شبه بجزر
وكانتونات متفرقة ومعزولة ..
ي��وم الأر����ض الفل�سطيني ي��وم وفر�صة ملراجعة ال�سيا�سات التي انتهجتها القيادة
الفل�سطينية والنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني برمته وهي �سيا�سات �أقل ما ُيقال عنها �أنها
فا�شلة ..فا�شلة ك�أداة ،وفا�شلة كحامل للم�شروع الوطني ،وفا�شلة يف ت�شخي�ص حقيقة هذا
الكيان املجرم ،مما يتطلّب �إعادة (�صياغة كاملة) للم�شروع الوطني التحرري ولأدواته
ال�صاحلة وجتديد العهد مع �أر�ضنا املقدّ �سة ومع دماء ال�شهداء ،ومع عذابات الأ�سرى ،و�أوجاع
�ضحوا من �أجلها وعا�شوا لها ..
ومرارة الثكلى ،ولن يكون هذا � اّإل بالوفاء للق�ضية التي ّ
�إننا يف �صراع احلق والباطل منثّل بعدالة ق�ضيتنا احلق الذي لن تغرب �شم�سه ،وعد ّونا
ميثل الباطل وال�شر الزاهق ،واحلق تلزمه القوة لإحقاقه بعد �إبطال الباطل ،ولن ُيدفع
باطل امل�شروع ال�صهيوين بالأماين والوعود ،والركون �إىل الظاملني ،بل باملزيد من الوعي
والعمل واجلهاد والإميان بانت�صار امل�ست�ضعفني املجاهدين ونفي اخلبث من ال�صف الوطني...
الل َم ْن َين ُْ�ص ُر ُه �إ َِّن هَّ َ
{ َو َل َين ُْ�ص َر َّن هَّ ُ
الل َل َق ِو ٌّي َع ِز ٌ
يز}

الأر�ض  .....الهوية والوطن

�إبراهيم �أبو ليل

بوتني و احلنني �إىل رو�سيا قوة عظمى

توفيق املديني

فل�سطني ..التحديات الراهنة وامتحان الت�صدي
تقدمي

ف�ضيل حلمي عبداهلل

هذا ما تفعله او�سلو بنا..
�صفقة القرن :لتحييد الفل�سطينيني عن �صراعات املحاور يف املنطقة

نافـــــــذة

حممد بهلول

يوم الأر�ض يف
ظل «�صفقة
القرن»..
لن متر امل�ؤامرة
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يوم الأر�ض ..يوم املواجهة ..يوم املقاومة

ن�شــــــاطات جمعيــــة ال�صـــــداقة الفل�ســـــطينية ــ الإيرانيـــــة (�صفــــــا)

جمعية ال�صداقة حتيي ذكرى يوم الأر�ض
اخلالد
�أق�����ام�����ت ج���م���ع���ي���ة ال�������ص���داق���ة
الفل�سطينية الإيرانية حف ًال للأغنية
الوطنية املقاومة مبنا�سبة ذك��رى يوم
الأر�ض و دعم ًا ل�صمود �شعبنا يف الأر�ض
الفل�سطينية امل��ح��ت��ل��ة ب��ح�����ض��ور الأخ
الدكتور حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية
و الأخ الدكتور �أمين يا�سني مدير ثقافة
م��دي��ن��ة دم�����ش��ق و الأخ����وة و الأخ����وات
�أع�����ض��اء الهيئة ال��ق��ي��ادي��ة و �أع�ضاء
الهيئات و ح�شد �شعبي فل�سطيني و �سوري
و ذلك يوم اخلمي�س � 29آذار  2018يف
املركز الثقايف العربي يف املزة بدم�شق.
�أحيى احلفل فرقة «�صدى القد�س»
بقيادة الأخ يو�سف عا�صي و جمموعة
من الأخ��وة و الأخ���وات الذين ع��دد من
الأغاين الوطنية املقاومة و التي تفاعل
معها احل�ضور ال��ك��رمي و �أك���دوا دعمهم
ل�صمود �شعبنا يف الأر���ض املحتلة حتى
زوال الكيان ال�صهيوين م��ن ال��وج��ود و
العودة �إىل كل الأرا���ض��ي الفل�سطينية
املحتلة..
مبنا�سبة يوم الأر�ض الفل�سطيني ..ندوة
حوارية بجمعية ال�صداقة
مبنا�سبة الذكرى الـ 42لـ يوم الأر�ض
�أقامت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية
الإيرانية ندوة حوارية حا�ضر فيها كل
من د .حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية
و د .ح�سن حميد ع�ضو املكتب التنفيذي
الحت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ،وال��ب��اح��ث يف
ال�ش�ؤون ال�صهيونية الأ�ستاذ ابراهيم �أبو
الليل ،وذلك يف مقرها بدم�شق الأربعاء
� 28آذار 2018/
ب��د�أ الأ�ستاذ ابراهيم �أب��و الليل يف
املحور الأول م���ؤك��دا �أهمية الأر����ض يف
احلياة الفل�سطينية والتي تعد هوية
تعمدت بدماء �آالف ال�شهداء يف مواجهة
االحتالل ،و�أو�ضح �أن ممار�سات االحتالل
لال�ستيالء على الأرا���ض��ي الفل�سطينية
ب��د�أت من ادع���اءات وم��زاع��م و�شعارات
واه��ي��ة مثل «الأر�����ض اخل��اوي��ة� ،أر���ض

امل��ي��ع��اد» وان��ط�لاق�� ًا م��ن ه��ذه الأ�ضاليل
وقع اخليار على فل�سطني لتكون قاعدة
�صهيونية �آمنة لليهود يف قلب الوطن
العربي وال�سيطرة على املنطقة العربية.
ب����دوره د .ح�����س��ن ح��م��ي��د ق���ال �أن
ي��وم الأر�����ض �أ���ص��ب��ح م��وج��ودا �ضمن ما
ي�سمى بالأدبيات ال�سيا�سية �أم��را جليا
حتى ل��دى �أطفالنا ،مت�سائال ع��ن دور
الأم��ة العربية والإ�سالمية اليوم نحو
الق�ضية الفل�سطينية وي��وم الأر���ض� ,إذ
�أن �أهم التحديات التي تواجهها الق�ضية
الفل�سطينية اليوم هي الواليات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ومت��زي��ق الأم���ة العربية،
م�ؤكدا �أن االحتالل ال�صهيوين قد �أخذ
منا الأر����ض فقط وال يجب �أن نقر�أ يف
تاريخنا وكتبنا الإ�سالمية وامل�سيحية بل
يجب �أن نقر�أ يف كتب �أعدائنا و�أن نعرف
ماذا يقولون عنا.
ويف امل��ح��ور الأخ�ي�ر ق��ال د .حممد
البحي�صي رئي�س اجلمعية �أن ال�صهيونية
لي�ست امتداد لليهود بل ال�صهيونية هي
حالة خم�ترع��ة ،وم��ن �أه��م �أب��ع��اد هذه
احلركة ال�صهيونية هو البعد ال�سيا�سي
وال��ب��ع��د ال��ع��ق��ائ��دي ف��اخ�ترع��ت قومية
ي��ه��ودي��ة وك���ان الب��د م��ن اخ�ت�راع �شعب
يهودي وكان من املهم �أن يكون هذا ال�شعب
اليهودي يف ال�شتات لأن ال�شتات جزء
�أ�صيل يف العقيدة ال�صهيونية.
ختاما ن��وه د.البحي�صي �إىل تو�سع
اال�ستيطان خا�صة بعد اتفاق �أو�سلو �إذ
�أ�صبح معيار اال�ستيطان هو معيار جناح
�أي حومة ا�سرائيلية لذلك يوم الأر�ض
ه���و �أف�����ض��ل ت��ع��ب�ير ي��رف�����ض االح��ت�لال
واال�ستيطان يف �أر�ض فل�سطني.
ندوة فكرية يف الذكرى الثالثة للعدوان
على اليمن
�����ش����ارك����ت ج��م��ع��ي��ة ال�������ص���داق���ة
ً
ممثلة برئي�سها
الفل�سطينية الإيرانية
د .حممد البحي�صي يف الندوة الفكرية
يف الذكرى الثالثة للعدوان على اليمن
التي اقامها احتاد الكتاب العرب يف مقره
بدم�شق يف � ٢٦آذار ،وت�ضمنت عدة حماور

حتدث فيها د .حممد البحي�صي رئي�س
اجلمعية واالخ خالد عبد املجيد �أمني
�سر حتالف قوى املقاومة الفل�سطينية
وال�سفري اليمني يف دم�شق االخ نايف
القان�ص واالخ اح��م��د ال�شاطر رئي�س
احت���اد الطلبة ال��ع��رب ،وق���دم الندوة
و�أداره��ا د .ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد
الكتاب العرب يف �سورية.
وت���ن���اول د .البحي�صي يف كلمته
طبيعة ال��ع��دوان ال�سعودي االم��ارات��ي
االمريكي ال�صهيوين على اليمن الذي
ي�أتي يف �سياق العدوان على امتنا ل�صالح
امل�شروع ال�صهيوين الرامي لإبقاء االمة
مرتهنة للقرار ال�صهيوين وللحيلولة
دون نه�ضتها ..و�أ���ش��ار رئي�س اجلمعية
�إىل �أنه عدوان قدمي حديث تتعر�ض له
اليمن التي قرر ابنا�ؤها انتزاع حريتهم
وحتقيق نه�ضتهم بعيدا عن هيمنة قوى
اال�ستكبار.
وح ّيا د .البحي�صي دم��اء ال�شهداء
التي �صنعت هذه االنت�صارات والرجال
ال�صامدون يف جبهات املواجهة مع امل�شروع
ال�صهيوين الذين ي�سطرون �صفحة حرية
هذه االمة.
ندوة طبية حول امرا�ض البيئة وامرا�ض
الكلية يف جتمع احل�سينية
�أقامت هيئة العمل اجلماهريي يف
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية االيرانية
ن���دوة طبية م��زدوج��ة ح���ول �أم��را���ض
البيئة و�أمرا�ض الكلية وذلك يف مكتب
ال�صاعقة بتجمع احل�سينية بريف دم�شق
ع�صر الثالثاء� ٢٠آذار اجل��اري بح�ضور
االخ علي جمعة نائب رئي�س اجلمعية
وم�����س���ؤول هيئة العمل اجل��م��اه�يري ،و
مندوبي الهيئات والفعاليات االجتماعية
وح�شد كبري من االخوة املواطنني.
ت�ضمنت الندوة حمورين قدم املحور
االول د .حممد ال�شرقاوي حتدث فيه
عن ال�صحة العامة «�صحة البيئة» والتي
تت�ضمن نظافة املكان ال��ذي نتواجد به
واملاء والهواء وال�ضوء واال�شعة والطعام
واالم��را���ض التي ي�سببها تلوث البيئة

حولنا وط��رق الوقاية منها ،بينما دار
امل��ح��ور ال��ث��اين ال���ذي ق��دم��ه د .غ�سان
ال�سهلي حول امرا�ض الكلية �أعرا�ضها
والوقاية منها.
يف اخلتام تفاعل احل�ضور مع الندوة
من خ�لال اال�سئلة وامل��داخ�لات واجاب
االطباء عن ا�سئلة وا�ستف�سارات احل�ضور
واط��ل��ع الطبيبان على حتاليل بع�ض
املر�ضى احل�ضور وقدما الوطفة الطبية
املنا�سبة ،كما اعرب احل�ضور عن �شكرهم
للجمعية على م��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن خدمة
لأبناء �شعبنا.
ور�شة عمل«واقع ال�شباب الفل�سطيني
ودوره الوطني يف املخيمات»
���ش��ارك��ت ه��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ال�شبابي
وال���ط�ل�اب���ي يف ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��داق��ة
الفل�سطينية االيرانية عرب الأخ املهند�س
حممد م�سعود م�����س���ؤول الهيئة والأخ
قا�سم ح�سني مندوب اجلمعية يف املخيم
والأخ��وة �صبحي مو�سى وي��زن عبداهلل
و�أجم���د ج��ود وغ�صون ح�ل�اوة �أع�ضاء
الهيئة يف املخيم يف ور�شة العمل التي
�أقامتها املنظمات ال�شبابية والطالبية
الفل�سطينية يف �سوريا بعنوان «واق��ع
ال�شباب الفل�سطيني ودوره الوطني يف
املخيمات» وذل��ك اليوم ال�سبت � 17آذار
يف خميم خ��ان دن���ون ج��ن��وب دم�شق يف
مكتب ملتقى خان دنون الثقايف يف املخيم
بح�ضور عدد من االخوة م�س�ؤويل وممثلي
املنظمات ال�شبابية الفل�سطينية و�أبناء
املخيم.
ت��ن��اول��ت ال��ور���ش��ة ال��ن��ق��ا���ش ح��ول
واق��ع ال�شباب الفل�سطيني يف املخيمات
وحت��دي��د ًا خميم خ��ان دن���ون م��ن حيث
امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��ق��ف �أم����ام طموحات
ال�شباب الفل�سطيني ودوره الوطني يف
خدمة الق�ضية الفل�سطينية ومقاومة
م�شاريع العدو يف املنطقة وحول ت�أثريات
�أزم���ات املنطقة على ال�شباب ،وتطرق
امل�شاركون يف الور�شة لعدد من املقرتحات
التي ممكن العمل عليها لتطوير مهارات
ال�شباب وتنمية دوره���م ال��ري��ادي يف
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امل�شروع الوطني الفل�سطيني.
ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية يف
روي�سات �صوفر دعما للقد�س
يف �إط���ار براجمها امل�ستمرة لدعم
القد�س واالنتفا�ضة الفل�سطينية� ،أقامت
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
حفال ثوريا فل�سطينيا يف قاعة رابطة
ال ابي جمعة يف روي�سات �صوفر يف جبل
لبنان ،بح�ضور كثيف من ممثلي الأحزاب
الوطنية اللبنانية ،ور�ؤ���س��اء بلديات
وخماتري اجلبل وجمعيات �أهلية وح�شد
من الأه��ايل .بد�أ احلفل بكلمة ترحيب
من جلنة ن�صر املقاومة وجمعية �شباب
ورابطة ال ابي جمعة باحل�ضور ،ثم �ألقى
م�س�ؤول الهيئة الثقافية يف اجلمعية الأخ
خالد زي���دان باقة م��ن ق�صائد الثورة
وامل��ق��اوم��ة ال��ت��ي تفاعل معها اجلمهور
بع�شق فل�سطني والبندقية والكفاح.
ويف كلمة للحاج بالل داغر م�س�ؤول
ق���ط���اع اجل���ب���ل يف ح����زب اهلل� ،أ����ش���اد
بت�ضحيات �أه���ل اجل��ب��ل م��ع��دد ًا �أ�سماء
���ش��ه��داء ارت��ق��وا يف م��ع��ارك ال��دف��اع عن
قد�سية ق�ضية فل�سطني ودفاعا عن لبنان
يف وجه الغزاة ال�صهاينة.
وبعد عر�ض فيلم وثائقي عن ال�شهيد
�أحمد ن�صر جرار ،اختتم احلفل مبعر�ض
�صور االنتفا�ضة الفل�سطينية و�شهداء
املقاومة الفل�سطينية واللبنانية.
تكرمي ال�سيد حممد �صادق ف�ضلي بعد
انتهاء �أعماله يف لبنان
�أق�����ام�����ت ج��م��ع��ي��ة ال�������ص���داق���ة
الفل�سطينية الإيرانية فرع لبنان حفل
تكرمي للقائم ب�أعمال �سفارة اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية يف لبنان ال�سيد
حممد ���ص��ادق ف�ضلي يف مقر اجلمعية
مبنا�سبة انتهاء اعماله يف لبنان وانتقاله
�إىل ط���ه���ران ،وذل����ك ب��ح�����ض��ور رئي�س
اجلمعية الأ�ستاذ عبد الرحمن جا�سم
وع�ضو القيادة املركزية احلاجة ماجدة
رميتي والأخوة �أع�ضاء الهيئة القيادية،
وخالل التكرمي ..ناق�ش اع�ضاء اجلمعية
والأخ ف�ضلي اخر التطورات على ال�ساحة
الفل�سطينية وما يجري من تطبيع عربي
مع الكيان ودورا �سعوديا داعما مل�شاريع
الت�صفية ..و�أكد ال�سيد ف�ضلي ا�ستمرار
اجلمهورية اال�سالمية دع��م الق�ضية

الفل�سطينية م���ؤك��دا �أن ب�لاده ال توفر
جهدا يف هذا ال�سياق ..كما لفت اىل ما
تتعر�ض له ق�ضية فل�سطني من خماطر
خا�صة يف �سياق امل�شروع الأمريكي امل�سمى
�صفقة القرن ..فيما لفت الأ�ستاذ عبد
الرحمن جا�سم ويف ختام احلفل قدمت
اجلمعية لل�سيد ف�ضلي هدية رمزية من
امل�شغوالت اليدوية الفل�سطينية.

ال�صداقة ت�شارك يف امللتقى العلمائي
الثالث ع�شر بدم�شق
�����ش����ارك����ت ج��م��ع��ي��ة ال�������ص���داق���ة
ً
ممثلة برئي�سها
الفل�سطينية الإيرانية
د .حممد البحي�صي ونائبه الأخ علي
جمعة مو�سى والأخ خالد بدير �أمني
ال�سر وم�س�ؤول هيئة الإعالم والدرا�سات
يف امللتقى العلمائي الثالث ع�شر الذي
�أقيم بدعوة من وزارة الأوقاف يف �سورية
ومكتب الإمام اخلامنئي يف قاعة فندق
القي�صر بدم�شق �أم�س الإثنني � 5آذار،
حتت عنوان «انت�صارات حمور املقاومة
ودوره��ا يف الوحدة الإ�سالمية وحترير
ال��ق��د���س» مب�شاركة علماء م��ن �سورية
ولبنان وفل�سطني والعراق وايران.
وق��دم د .حممد البحي�صي رئي�س
جمعية ال�صداقة ورق���ة اك��د فيها ان
ال��ظ��اه��رة الإ�سرائيلية ح��ال��ة فا�سدة
والب��د من مقاومتها ،وهو واج��ب �شرعي
انطالقا من الآية القر�آنية «و�أعدوا لهم
ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط اخليل».
ندوة بعنوان «م�ستقبل القد�س وخماطر
قرار ترامب» يف جمعية ال�صداقة
�أقامت هيئة الإعالم والدرا�سات يف
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
ندوة حوارية بعنوان «م�ستقبل القد�س
وخماطر قرار ترامب» يف مقر اجلمعية
بدم�شق ظهر ال�سبت � 3آذار ،بح�ضور الأخ
خالد بدير �أمني �سر اجلمعية وم�س�ؤول
الهيئة ود .ب�سام رجا م�س�ؤول العالقات
اخلارجية وق�سم الإع�ل�ام الإلكرتوين
وع���دد م��ن �أع�����ض��اء الهيئة القيادية
واملثقفني الفل�سطينيني ،و�أداره���ا الأخ
ابراهيم �أبو الليل ع�ضو الهيئة والباحث
يف ال�ش�ؤون ال�صهيونية.
قدم املحور الأول د� .سمري �أبو �صالح
الإع�لام��ي والباحث يف ق�ضية ال�صراع

ال��ع��رب��ي ال�صهيوين ب��ع��ن��وان «القد�س
جيو�سيا�سي ًا بني املا�ضي واحلا�ضر» قدم
فيها �سرد ًا تاريخي ًا �سيا�سي ًا مبا يتعلق
مبوقعها اجلغرايف عرب الزمن مذ وطئها
الكنعانيون باعتبارهم �أول من �سكنها
يف الألف الرابعة قبل امليالد ثم دخول
البابليني واال�سكندر املقدوين يف �صراع
ب�ين احل�����ض��ارات وال�شعوب على مناطق
ا�سرتاتيجة ولي�س ا�ستهداف ًا لليهود كما
يروجون يف رواياتهم عرب ابراز �أنف�سهم
يف �أي ح��دث ب���ارز يف ال��ق��د���س لإثبات
وجودهم جيو�سيا�سي ًا يف املنطقة.
من جانبه قدم الأخ معت�صم حمادة
ع�����ض��و امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي يف اجلبهة
الدميقراطية لتحرير فل�سطني ورئي�س
حت��ري��ر جم��ل��ة احل��ري��ة امل��ح��ور الثاين
يف الندوة م�ؤكد ًا �أن ق��رار ترامب لي�س
جديد ًا �سبق �أن �أق��ره الكونغر�س وقام
الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك �أوباما
بت�أجيله م��دة � 6أ���ش��ه��ر و���ص��ادق عليه
ت��رام��ب بعد انتهاء ه��ذه امل��دة م�ستغ ًال
الواقع العربي الرديء ،و�أكد �أن امل�شروع
ال�صهيوين يدر�س �إع���ادة ر�سم خارطة
املنطقة لتحقيق م�صاحله وهذا الر�سم
ي�أتي بال�ضرورة يف فل�سطني و�سورية التي
تتعر�ض للمعارك ال�ساخنة على الأر�ض
ويف املحافل الدولية.
واعترب حمادة �أن �أو�سلو انتهت منذ
عام  2000بتوقف املفاو�ضات وا�ستمرار
اال�ستيطان م���ؤك��د ًا �أن ت��رام��ب اليوم
�أك���د ه��ذه النهاية ع�بر دع��م وتر�سيخ
اال���س��ت��ي��ط��ان ووق���ف مت��وي��ل الأون�����روا
املنظمة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي م��ازال��ت ت�شر
�إىل ح��ق ع���ودة ال�لاج��ئ�ين بغية الغاء
هذا احلق واالع�تراف بالقد�س عا�صمة
للكيان ال�صهيوين ،م�شري ًا �إىل �أن موقف
الأنظمة العربية والإ�سالمية وعدم
اتخاذهم �أي خطوة جاء مبثابة �ضوء
�أخ�ضر لالحتالل لال�ستمرار ب�سيا�ساته
�إذ تبني �أن ال قد�سية حقيقية للقد�س
لديهم.
ويف اخلتام قدم امل�شاركون مداخالت
�أثرت اجلل�سة وطالبوا بت�شكيل مرجعية
فل�سطينية م�شرتكة للقد�س ،م�ؤكدين
�أن كل �شرب من �أر�ض فل�سطني هو مقد�س
بالدم الذي �سكب عليه وبكونه جزء من
الوطن.

احياء يوم الأر�ض يف خميم برج الرباجنة
�أح�����ي�����ت ج���م���ع���ي���ة ال�������ص���داق���ة
الفل�سطينية االيرانية /الهيئة الن�سوية
الذكرى الثانية والأربعني ليوم الأر�ض
بامل�شاركة مع ريا�ض االطفال يف خميم
برج الرباجنة (رو�ضة ازرق زهر ورو�ضة
الق�سام) ،حيث مت توزيع �أعالم فل�سطني
على �أطفال الرو�ضتني.
و���ش��ارك��ت م�����س���ؤول��ة ه��ي��ئ��ة العمل
الن�سوي يف اجلمعية االخت �صباح حممد
املعلمات والأطفال ب�أن�شطة �إحياء يوم
الأر����ض ع�بر الغناء الوطني ولوحات
ال��دب��ك��ة الوطنية ب��ه��دف تر�سيخ حق
العودة واالنتماء للأر�ض والوطن.
افتتاح دورة ريا�ضية يف خميم الر�شيدية
اف���ت���ت���ح���ت ج��م��ع��ي��ة ال�������ص���داق���ة
الفل�سطينية-الإيرانية فرع لبنان ،هيئة
العمل ال�شبابي و الطالبي يف منطقة �صور
دورتها الريا�ضية التي تنظمها مبنا�سبة
ذك��رى ي��وم الأر����ض حت��ت م�سمى «دورة
ال�شهيد �أحمد ن�صر ج��رار لكرة القدم»
والتي �ضمت  ١٠فرق ريا�ضية من خمتلف
املناطق.
حيث جرت املباراة االفتتاحية بني
فريق الن�صر وفريق ال�صمود على ملعب
حيفا يف خميم الر�شيدية وانتهت بفوز
فريق الن�صر بثالثة اهداف مقابل �صفر
لفريق ال�صمود.
مهرجان حق العودة يف خميم البداوي
�شاركت الهيئة ال�شبابية يف جمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإي��ران��ي��ة يف
خميمي البداوي والبارد جلنة مهرجان
حق العودة يف خميم البداوي مب�شاركة
الف�صائل الفل�سطينية و الفرق الك�شفية
والهيئات الن�سائية والطالبية والأندية
الثقافية ب�إقامة �سل�سلة ب�شرية حاملة
الأعالم الفل�سطينية على جانبي ال�شارع
العام مبنطقة جبل البداوي اللبنانية
وق��د تقدم ال�سل�سلة ال��ف��رق الك�شفية
وجمموعات االطفال و�صدحت االنا�شيد
الثورية على جانبي الطريق وقد انتهى
الن�شاط بالق�سم الفل�سطيني.
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�سيا�سة

الأر�ض  .....الهوية والوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم أبو ليل ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأر����ض ،يف الوعي ال�سيا�سي الفل�سطيني ،م�س�ألة
وج��ودي��ة يرتبط فيها ال��ت��اري��خ وامل�����ص�ير .وفل�سطني
الأر����ض ،ق�ضية وهوية يف حياة ال�شعب الفل�سطيني،
وه��ي حم��ور الن�ضال الوطني ال��ذي تع ّمد بدماء �آالف
ال�شهداء طيلة عقود ال�صراع مع اال�ستعمار ال�صهيوين.
ذلك لأنها منذ البداية كانت مرتكز ًا �أ�سا�سي ًا للم�شروع
ال�صهيوين بو�صفه م�شروع ًا ا�ستيطاني ًا �إحاللي ًا ،يهدف
�إىل اال�ستيالء على الأر�ض من دون ال�شعب ،واعتبارها
«�أر�ض ًا خالية» وجلب اليهود �إليها من كل �أنحاء العامل
لتوطينهم فيها بد ًال من �أ�صحابها الأ�صليني ،باالعتماد
على (ال�صندوق القومي اليهودي) ،الذي �أن�ش�أته احلركة
ال�صهيونية من �أجل تهويد فل�سطني وا�ستمالك �أرا�ضيها،
ا�ستناد ًا على االدعاءات الزائفة ب�أن لهم حق ًا تاريخي ًا
موروث ًا فيها ،وحتقيق ًا ل�شعار «�أر�ض بال �شعب ل�شعب بال
�أر���ض» .وانطالق ًا من هذه الأفكار فقد بد�أ اال�ستيطان
ال�صهيوين يف فل�سطني منذ �أواخ��ر القرن التا�سع ع�شر،
واتبع من��وذج ال�سيطرة على الأر���ض من خ�لال �إقامة
امل�ستعمرات الزراعية ،ثم تو�سع ب�إقامة عدد كبري من
امل�ستعمرات اليهودية القروية واحل�ضرية التي ازداد
عدد �سكانها ب�شكل �سريع و�سيطروا على موارد الأر�ض.
و�شكل ه��ذا التو�سع اجل��غ��رايف وال��ع��ددي لال�ستيطان
امل�ستمر واملت�صل جغرافي ًا �أ�سا�س ًا لتق�سيم فل�سطني عام
.1947
�أق���ي���م ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين ب��ق��وة ال�����س�لاح ف��وق
�أرا�ضي وممتلكات ال�شعب الفل�سطيني يف القرى واملدن
الفل�سطينية التي احتلتها الع�صابات ال�صهيونية عام
 ،1948والتي بلغت م�ساحتها ح��وايل  80يف املئة من
م�ساحة فل�سطني ،حيث احتلت الع�صابات ال�صهيونية
 /12/م��دي��ن��ة و /512/ق��ري��ة فل�سطينية هدموا
منها /400/قرية .وق��د �سعت امل�ؤ�س�سات ال�صهيونية
لتهويد الأر�ض والتخل�ص من الفل�سطينيني الذين �صمدوا
يف �أر���ض��ه��م ،بكل الو�سائل والأ�ساليب جلعلها قاعدة
م�ستقرة لال�ستيطان ونقطة انطالق �آمنة للعدوان على
ال��دول امل��ج��اورة بهدف الهيمنة على �شعوب املنطقة.
وق��د جتلى ذل��ك يف خمططات التهويد التي و�ضعتها
�سلطات االحتالل ال�صهيوين بعد عام  1948مبا�شرة،
من �أجل اال�ستيالء على الأرا�ضي الفل�سطينية و�إن�شاء
البلدات اليهودية على ح�ساب ال��ق��رى الفل�سطينية
التي دمرتها الع�صابات ال�صهيونية ،بهدف حمو التاريخ
الفل�سطيني وطم�س الهوية الثقافية الفل�سطينية.
وقد �أ�صدرت ال�سلطات ال�صهيونية �سل�سلة من القوانني
ال�صهيونية العن�صرية التي متكن امل�ستوطن اليهودي من
احل�صول على �أر�ض لي�ست له ،من �أجل ت�شريع االحتالل
و�سرقة الأر�ض وتر�سيخ اال�ستيطان وحمايته ،ومن هذه
القوانني:
 -1قانون «الأرا���ض��ي البور» ال��ذي �صدر عن وزارة
ال��زراع��ة ال�صهيونية ،ويق�ضي مب�����ص��ادرة الأرا���ض��ي
البور (غري املزروعة) التي مل تتم فالحتها ملدة �ستة
�أ�شهر ،بحجة �أن �أ�صحابها ال يفلحونها �أو �أنها مهملة.
وكان احلاكم الع�سكري يتع ّمد منع الأه��ايل من دخول
�أرا�ضيهم ملدة �سنة فتتحول �إىل �أرا�ضي مهملة ،ثم يقوم
وزير الزراعة الإ�سرائيلي مبنح �صالحية العمل يف هذه
الأرا�ضي لإح��دى امل�ؤ�س�سات اال�ستيطانية بحجة �أنها
«�أرا�ضي بور».
 -2ق���ان���ون «�أم��ل��اك ال��غ��ائ��ب�ين» ال����ذي ���ص��در يف

 ،1950/3/20ويق�ضي مب�صادرة كل �أر���ض غاب عنها
مالكها وحتولت �إىل �أر�ض مهجورة ،وذلك بعد �أن مت طرد
الأهايل من مدنهم وقراهم.
 -3ق��ان��ون «ا�ستمالك الأرا���ض��ي» ال��ذي �صدر عام
 ،1953ويق�ضي مب�����ص��ادرة ك��ل �أر����ض مل يكن بحوزة
�أ�صحابها قرار من وزير املالية ال�صهيوين ،بحجة الأمن
و�ضرورات اال�ستيطان.
 -4قانون «م��رور ال��زم��ن» ال��ذي �صدر ع��ام ،1956
ويق�ضي ب�ضرورة �إثبات ملكية الأر���ض من جديد .وهو
م�ستمد من القانون العثماين للأرا�ضي وقوانني االنتداب
الربيطاين ،حيث تن�ص هذه القوانني على �أن من عمل يف
الأر�ض ع�شر �سنني ي�ستطيع ت�سجيلها با�سمه� ،أما القانون
الإ�سرائيلي فقد رفع املدة �إىل خم�سني �سنة ،ومبوجب
ذلك �أ�صبح لزام ًا على الفالح الفل�سطيني �أن يثبت �أنه
يعمل يف �أر�ضه منذ خم�سني �سنة!
وعلى ال��رغ��م م��ن �سيا�سة االح��ت�لال و�إج��راءات��ه
اال�ستيطانية ،فقد ظ��ل ال�شعب الفل�سطيني ب�صربه
و�إمي��ان��ه متم�سك ًا بهويته الوطنية ،ي��ق��اوم االحتالل
ويت�صدى لآلته الع�سكرية ويدافع عن حقوقه بعزمية
ال تلني ،م�ؤكد ًا ارتباطه التاريخي بفل�سطني وح�ضارتها.
وقد ج�سد ال�شعب الفل�سطيني وعيه لق�ضية الأر���ض -
وف��ق قانون التحدي واال�ستجابة  -من خ�لال ت�شبثه
ب�أر�ضه ومقاومته لال�ستيطان ،حيث خرج �إىل ال�شوارع
و�ساحات املواجهة ب�شكل تلقائي دون تخطيط يف ه ّبات
وانتفا�ضات متالحقة للت�صدي لقوة االحتالل ال�صهيوين
و�آلته الع�سكرية ،و�أعطى فل�سطني قيمتها وخ�صو�صيتها
جاع ًال (يوم الأر�ض) عنوان ًا لالنتفا�ضات املتوا�صلة �ضد
االحتالل ال�صهيوين ،ورمز ًا يعرب عن عمق انتماء ال�شعب
بفل�سطني وقوة ارتباطه التاريخي بها ووحدة م�صريه،
يف مواجهة خمططات التهويد التي و�ضعتها �سلطات
االح��ت�لال ال�صهيوين .فقد حمل ي��وم الأر����ض معاين
ودالالت كثرية يف تاريخ الن�ضال الفل�سطيني املعا�صر
هب
وب�شكل خا�ص يف الأرا�ضي املحتلة عام  ،1948حيث ّ
فل�سطينيو 48يف الثالثني من �آذار � 1976ضد قرارات
�سلطات االحتالل التي تق�ضي مب�صادرة م�ساحات وا�سعة
من مدن وقرى اجلليل الفل�سطيني ،يف �إط��ار ما ت�سميه
الدوائر ال�صهيونية بـ «م�شروع تطوير اجلليل» الذي
عرف بـ «م�شروع كينغ» با�سم �صاحبه ( ي�سرائيل كنيغ
) مت�صرف ل��واء ال�شمال ،وال��ذي ميتد من ح��دود لبنان
�إىل م��رج اب��ن عامر .ويهدف ه��ذا امل�شروع �إىل تو�سيع
اال�ستيطان ال�صهيوين يف الأرا�ضي التي تربز فيها الكثافة
ال�سكانية العربية ويزيد فيها عدد الفل�سطينيني على
عدد اليهود� ،إ�ضافة �إىل تطبيق �سيا�سة «الثواب والعقاب»
بالن�سبة لكل من يتكلم ب�صورة معادية للكيان ال�صهيوين.

وحتتوي وثيقة كيننغ التي �أقرت يف  1976/3/19على:
�أ) الدعوة �إىل تقلي�ص عدد ال�سكان العرب وزيادة
عدد اليهود.
ب) الدعوة �إىل و�ضع العراقيل �أمام تعليم الطالب
العرب يف املدار�س العليا وت�شجيع هجرتهم �إىل اخلارج.
ج) ال��دع��وة �إىل تقلي�ص ع��دد العمال ال��ع��رب يف
امل�شاريع و�أن ال يزيد عددهم عن ..%20
د) زيادة ال�ضرائب على العرب لإفقارهم.
ه) منع العرب من ممار�سة حقوقهم ال�سيا�سية.
لقد قاوم فل�سطينيو  48املخطط اال�ستيطاين
ال�صهيوين ،وا�ستماتوا يف حماية �أرا�ضيهم ،حيث انطلقت
املظاهرات ال�شعبية رف�ض ًا للم�شروع ،فقامت �شرطة
احل��ي على املتظاهرين
االح��ت�لال ب���إط�لاق الر�صا�ص
ّ
ال�سلميني وا�شتدت املعركة يف القرى الثالث القريبة:
�سخنني ودير حنا وعرابة ،حيث �سقط �ستة �شهداء يف
اجلليل (رجا �أبو ريا وخ�ضر خاليلة وخديجة �شواهنة
وجرح نحو 50
وخري يا�سني وحم�سن طه ور�أفت زهريي) ُ
�شخ�ص ًا ،واعتُقل  .300وقد متيزت انتفا�ضة يوم الأر�ض
ب�شموليتها جلميع قطاعات ال�شعب الفل�سطيني ،وامتدت
على م�ساحة الأر����ض الفل�سطينية يف املثلث واجلليل
وال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة ،حيث جت�سدت ملحمة
ال�صمود والن�ضال يف �أرق��ى �صورها ،من خ�لال تالحم
فل�سطينيي الأرا�ضي املحتلة عام  1967مع فل�سطينيي
الأرا���ض��ي املحتلة ع��ام  1948ووقوفهم يف �صف واحد
ملواجهة العدوان اال�ستيطاين ال�صهيوين ،م�ؤكدين وحدة
الأر�ض الفل�سطينية ووحدة ال�شعب الفل�سطيني يف جميع
�أماكن وج��وده .لقد �شكلت انتفا�ضة يوم الأر���ض 1976
حتدي ًا حقيقي ًا ل�سلطات االحتالل ال�صهيوين� ،أجربهم
على الرتاجع عن امل�صادرة العلنية للأرا�ضي العربية،
وازداد الفل�سطيني �صالبة وت�شبث ًا ب�أر�ضه .وعلى الرغم
من كل حماوالت التهويد والتغييب والأ�سرلة وتذويب
الهوية الوطنية والعربية� ،إال �أن فل�سطينيي 48ظلوا
�شوكة يف حلق الكيان ال�صهيوين وعقبة ك���أداء حتول
دون تقدم م�شروعه اال�ستيطاين .وظل يوم الأر�ض يوم ًا
خالد ًا يف تاريخ ال�صراع مع الكيان ال�صهيوين ،وينطوي
على داللة وطنية وثقافية عميقة� ،إذ ال يقت�صر فهم
ما جرى وما يجري يف فل�سطني منذ عام  1948على �أنه
مقاومة ملخططات ا�ستيطان وا�ستيالء على م�ساحات
من الأرا�ضي فح�سب ،و�إمنا هو دفاع عن الأر�ض والهوية
الوطنية يف بعديها اجل��غ��رايف والتاريخي ،كما �أ�شار
الكاتب ال�صهيوين «منوخ بنطوف» ذلك احلني �إىل �أن
أرا�ض حمددة ،و�إمنا هي ق�ضية
«الق�ضية لي�ست ق�ضية � ٍ
وطن ورف�ض للوجود ال�صهيوين يف فل�سطني».
وهكذا ،مت�ضي الأي��ام ويتجدد يوم الأر���ض ،وال
تزال م�أثرة ال�شعب الفل�سطيني البطولية م�ستمرة يف
الدفاع عن الأر�ض وحماية مقد�ساتها ،عاك�سة ن�ضوج ًا
�سيا�سي ًا ووعي ًا جمتمعي ًا ووطني ًا ،يف �إطار الرد التلقائي
وال���واع���ي ع��ل��ى ف��ع��ل ال��ع��دو الإج���رام���ي وع��ل��ى الظلم
التاريخي ال��ذي وقع على ال�شعب الفل�سطيني من قبل
احتالل ا�ستيطاين عن�صري طال �أمده.
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يوم الأر�ض ..يوم املواجهة ..يوم املقاومة

وقفة ت�أمل؛ و�إرادة عمل
هدف حمور املقاومة يف منع �إ�سقاط احلكم يف �سوريا حتقق ،وهدف هذا املحور
يف حما�صرة املجموعات الإرهابية و�سحقها يتحقق يوم ًا بعد يوم� ،أما هدف
فتح ُث َغر كبرية على طول احلدود مع العراق،فقد دخل مرحلة التنفيذ ،ولي�س
متوقع ًا �أن ترتاجع قوى املقاومة عن تو�سيعه وتثبيته وحمايته مهما كلّف
الأمر ،ما يقود �إىل تذكري اجلميع ب�أنّ قواعد العمل يف �سوريا �أو العراق ال

وبالنظر �إىل خلفية القرار عند حلفاء �سوريا،
يجب التعامل مع االحتمال بجدية كربى ،ما ي�شري
�إىل �شكل جديد من املواجهة يف �سوريا وخارجها.
�إزاء هذا االحتمال ب��د�أت الإدارة الأمريكية
ب�شن هجوم جديد على حم��ور املقاومة على كل
ّ
اجلبهات ،لكن بو�سائل ناعمة مت ّهد ل�ضربات خ�شنة
وحارة .مل ت�ستثني �أمريكا �أحد ًا من حمور املقاومة،
حتى احلليف الرو�سي من العقوبات االقت�صادية،
�أو العبث ب��الأم��ن عرب اجلماعات التكفريية� ،أو
�إحل��اق الإهانة بالبعثات الدبلوما�سية الرو�سية
يف �أم�يرك��ا ،وت��و ّزع��ت احل��رب الأمريكية اجلديدة
�ضد �إي��ران مبحا�صرة احلر�س الثوري اقت�صادي ًا،
والتهديد بت�صفيته �إره��اب��ي�� ًا ،ث��م االنتقال �إىل
ال�ساحة العراقية وحم��اول��ة م�شاغلة الدولة
ال��ع��راق��ي��ة واحل�����ش��د ال�شعبي واجل��ي�����ش مب�شكلة
انف�صال كرد�ستان كبديل عن هزمية «داع�ش» يف
العراق ،ثم ت�صنيف �أبرز قادة احل�شد ال�شعبي (�أبو
مهدي املهند�س) ب�أنه �إرهابي ،مع الإبقاء على فتيل
ال�سنة وال�شيعة ،و�إ�صرارها يف
الفتنة املذهبية بني ُّ
اليمن على موا�صلة العدوان �ضد الأبرياء ،وحت�شيد
«القاعدة» واجلماعات التكفريية لتفتيت اليمن
و�إ�سقاطه و�صو ً
ال �إىل �سورية وحماية «داع�ش»
وتوزيع عنا�صرها على قوات «ق�سد» بني الأكراد
والعرب وجبهة النُّ�صرة والتلويح بالتدخل بذريعة
الكيماوي ،لكن �أمريكا تركّز ب�شكل �أ�سا�س على هدف
حتمله وزر وم�س�ؤولية الهزمية الأمريكية
رئي�سي ّ
منذ اجتياح العام  ،1982وترحيل القوات املتعددة
اجلن�سيات ،خ�صو�ص ًا «املارينز» الأمريكي واملظليني
الفرن�سيني بعد التفجريات التي تعر�ضت لهما
حتمل �أمريكا املقاومة
قواعدهما يف بريوت ،حيث ّ
التي يقودها ح��زب اهلل يف لبنان امل�س�ؤولية عما
يلي :هزمية امل�شروع ال�صهيوين وان��دح��ار العدو
«الإ�سرائيلي» ،وحترير الأرا�ضي اللبنانية بدون
�شروط ،وذلك يف �سابقة خطرية على م�ستوى ال�صراع
العربي-الإ�سرائيلي ،وهزمية امل�شروع الأمريكي
التدخل الع�سكري يف
يف �إ�سقاط �سورية ،نتيجة
ُّ
�سورية منذ بدايات احل��رب العاملية (ع�سكري ًا)
على �سورية منذ ال��ع��ام  ،2013وال���ذي �ساهم يف
دعم اجلي�ش ال�سوري ،بانتظار و�صول بقية حلفاء
�سورية والقوات الرديفة و�إغالق احلدود اللبنانية
ال�سورية �أمام املعار�ضة امل�سلَّحة ال�سورية ،وعدما�ستعمال ال�ساحة اللبنانية اجلاهزة �سيا�سي ًا يف
معظمها لإطالق النار على النظام والدولة ال�سورية،
�سواء باملجاهرة والدعم� ،أو التزام ال�صمت واحلياد.
ودع��م احل�شد ال�شعبي يف ال��ع��راق و«�أن�����ص��ار اهلل»
يف اليمن بامل�ست�شارين وال��ك��وادر ،ونقل اخلربات
الع�سكرية املرتاكمة ،والتي ك��ان لها دور م�ؤثّر،
خ�صو�ص ًا يف بدايات املواجهة والت�صدي للجماعات
التكفريية (داع�����ش) وع���دوان التحالف العربي
على اليمن .البدء بتجهيز جبهة اجلوالن وتو�سعة

عارف اآلغا

تزال حمكومة بتوافقات ت�شمل جميع الأط��راف .وهدف حترير كل �شرب من
ار�ض �سوريا لن يتزعزع وبالتايل نحن �أم��ام احتمال كبري ب�أن تقع املواجهة
املبا�شرة والفعلية بني حلفاء �سوريا والقوات الأمريكية �إذا قررت الأخرية
االنخراط مبا�شرة يف املعركة �إىل جانب املجموعات الإرهابية امل�سلحة.

جبهة املواجهة مع العدو «الإ�سرائيلي» عرب وحدة
اجلبهات (لبنان و�سورية) يف �أي مواجهة مقبلة،
مع توفُّر الدعم الب�شري من املقاتلني واملجاهدين
من بقية دول حم��ور املقاومة ،وال��ذي��ن �سيمثّلون
�إحتياطي ًا ب�شري ًا كبري ًا ميتلك اخلربات الع�سكرية
الالزمة والعتاد.
�إ�ضافة �إىل هذا يعتقد الأمريكيون وال�صهاينة
�أن لبنان �شكّل منذ انت�صار ال��ث��ورة الإ�سالمية
ال��ن��اف��ذة الإع�لام��ي��ة والع�سكرية والعقائدية
للثورة ،وللعب دور �أنبوب التهوية والأوك�سجني
املحا�صرة وامل�ستنزَ فة ،ثم حت ّول �إىل الذراع
للثورة
َ
«العربية» للثورة يف املنطقة العربية ،والتي �أقلقت
ال�صهاينة واخلليجيني ،ورفعت عن �إي���ران عبء
املواجهة املبا�شرة مع ال�سعودية وبع�ض دول اخلليج،
بالإ�ضافة �إىل التوازن الذي فر�ضته املقاومة عن
العدو «الإ�سرائيلي» و�أي�ضا �إىل تنامي اقتدار
ح��زب اهلل واكت�ساحه لل�ساحة ك���أمن��وذج يحتذى
به وخوفهم ال�شديد من ان تعمم ه��ذه الظاهرة
لت�صبح ك��ارث��ة عليهم وان نظرتهم مل��ا ي��ق��وم به
ال�شباب يف البحرين �أواحلوثيني يف اليمن هو امتداد
حلزب اهلل ،لذلك تركز هذه الدوائر جمتمعة من
خالل هذه التحركات امل�شبوهة والفا�شلة اغتيال
النموذج والق�ضاء عليه وقد ك�شف بع�ض املتحدثني
الإرهابيني يف ن��دوه الإم���ارات عن مدى جرائمهم
وانحطاطهم اخللقي يف الق�ضاء على حزب اهلل وان
كلف ذلك تدمري لبنان و�شعبه .ولذلك �ست�ستغل
�أم�يرك��ا ك��ل الو�سائل امل�شروعة وغ�ير امل�شروعة
ملحا�صرة وه��زمي��ة املقاومة يف لبنان .وخال�صة
املوقف الأمريكي :لكي تنت�صر على �إيران ..وحتقق
�أهدافها يف �سورية ال بد من هزمية حزب اهلل.
لهذا كله نخن �أم��ام �أورك�سرتا عاملية تبد�أ من
الواليات املتحدة مرورا بدول �إقليمية يف املنطقة
ومرورا ب�إ�سرائيل �أي�ضا ،وكلها ت�صب باجتاه حزب
اهلل ،على اعتبار �أن املقاومة يف لبنان ت�شكل عائقا
�أمام �إ�سرائيل وبع�ض الأطراف والدول التي تريد
�أن تفر�ض الأمر الواقع على الق�ضية الفل�سطينية
و�أن تنتهي الق�ضية الفل�سطينية برمتها .عندما
جتد هذه الأطراف وهذه القوى �أن املقاومة تقوم
بدورها يف فل�سطني وكذلك يف لبنان و�سوريا ،ف�إن
هذا الأمر يعرقل خططها وم�شاريع هيمنتها على
املنطقة  .ومن ناحية �أخرى ت�ضييق احل�صار على
�إي���ران باعتبار ح��زب اهلل ذراع حم��ور املقاومة
ال�ضارب على حدود الكيان ال�صهيوين. .
امل�س�ألة وا�ضحة ،فاملقاومة التي تواجه قوى
الإره����اب يف املنطقة وت��واج��ه �سيا�سة الهيمنة
وتواجه �إ�سرائيل ال ت��روق لهذه ال��دول ،ولهذا ال
ن�ستغرب �أبدا عندما ت�شن عليه حمالت �إعالمية
ملفقة ودنيئة ومبتذلة وتافهة و�ضغوط دبلوما�سية
و�سيا�سية بهدف �شيطنة حزب اهلل و اعتباره حزبا
�إرهابيا ويريد تقوي�ض املنطقة .ويف مقدمة ه�ؤالء

تلك ال���دول التي ت�سري يف احللف الإ�سرائيلي-
الأمريكي وت�شن هجماتها الت�ضليلية والتحري�ضية
املتوا�صلة دون توقف ،لكن مواقف ه��ذه اجلهات
معروفة ،ولي�ست جديدة .وكل جهودهم البائ�سة
ال��ت��ي ت�صب يف ه��ذا االجت���اه ت��رت��د عليهم خزيا
وع��ارا ولن ت�ستطيع �أن تنال من دور املقاومة ولن
ي�ضريها لأن الطريق املر�سوم وا�ضح �أمام اجلميع،
ولأنه ال بد ل�شعوب املنطقة �أن تتحرر من �سيا�سات
الهيمنة والت�سلط ه��ذه .فقد اثبت ه��ذا احلزب
خالل تاريخه الن�ضايل احلافل باالنت�صارات قدرته
الفائقة على خلق ا�سرتاتيجيات وتكتيكات خالقة
حتقق الأه��داف املر�سومة لها وعقيدته الرا�سخة
واملتجذرة لدى مقاتليه وحا�ضنته ال�شعبية فقد
انطلق يف البداية من «النهج املقاوم امل�سلّح املنظّ م
املركّز» جنب ًا �إىل جنب مع مقاومة �شعبية كبرية
عفوية �إىل مرحلة �أخ�ي�رة ق��ادت �إىل «مدر�سة
قتالية جديدة مل ي�سبق لها مثيل تقع ما بني اجلي�ش
النظام وحرب الع�صابات» و بهذا التوليف ،يبدو � ّأن
حزب اهلل قد حقّق توازن ًا بارع ًا بني التقليدي وغري
التقليدي يف ا�سرتاتيجيته وتكتيكاته و�أ�سلحته
وتنظيمه على ال�صعيد الع�سكري ً ،و���ص��وال �إىل
انتقاله من حركة مقاومة �إىل جي�ش مقاومة.
�إن من يريد �أن يفكك حزب اهلل عليه �أن يعلن
العداء للكيان ال�صهيوين الغا�صب ويحمي بيئته
وحا�ضنته من �أي عدوان  ،من يريد �أن يفكك حزب
اهلل عليه �أن يكون ق��ادرا على �إط�لاق ٢٠٠٠٠٠
�صاروخ ليزلزل امن «�إ�سرائيل» و جبهتها الداخلية،
من يريد �أن يفكك ح��زب اهلل عليه �أن ال يدعم
�إره��اب داع�ش والن�صرة فيهتك الأر���ض والعر�ض
ويحرق ن�سل �أ ّمة حممد وعي�سى  ،من يريد �أن يفكك
حزب اهلل عليه �أن مي�سح من ذاك��رة جمهوره ٣٠
عاما من اجلهاد وال�شهداء والعذابات واالنت�صارات
والكرامات التي ح��اول �أن ين�سبها حزب اهلل �إىل
العرب لكنهم �أذالء عبيد  .يف �شفرة حزب اهلل رموز
غري قابلة ّ
للفك قوامها ،الوفاء لل�شهداء واجلرحى
والدعم للمجاهدين و دعاء الأمهات والزوجات يف
كل �صباح وم�ساء  ،وهم�سة احلب التي ال تغيب ل�س ّيد
املقاومة و�ضامن ال�سلم والعي�ش امل�شرتك يف لبنان
وهو ٌ
رمز حا�ضر يف كل �ساح و�أمر و�سالح .يف �شيفرة
حزب اهلل وىل زمن الهزائم وجاء زمن االنت�صارات.
خال�صة القول� ،إذاً� ..إن املعركة طويلة ،وممتدة،
و�آل��ي��ات وو�سائل املقاومة واملواجهة للمخططات
الغربية� ،أمام حمور املقاومة متنوعة ،فقط يحتاج
الأم��ر �إىل وقفة ت�أمل؛ و�إرادة عمل ،وعمق ر�ؤية
للواقع وامل�ستقبل( .حمور املقاومة) انت�صر ،هذه
حقيقة �إ�سرتاتيجية� ،أَقر بها حتى العدو ال�صهيوين
 ،لكن مرحلة ما بعد االنت�صار ،وت�سا�ؤالتها كمرحلة
انتقالية كُ ربى ،هي الأهم والأخطر وهو ما ينبغي
�أن يلتفت �إليها ويعمل لها حمور املقاومة ومن ينت�سب
�إليه من حركات ،و�إعالم ومفكرين.
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يوم الأر�ض الفل�سطينية :

فل�سطينيو الداخل املحتل عام  1948يف العني ال�صهيونية
علي بدوان
تمَ ُ ُ��ر الذكرى الثانية والأربعني ليوم الأر���ض يف
فل�سطني ،ومنطقة ال�شرق الو�سط برمتها تعي�ش
حلظات �صعبة وحرجة ،حيث يتوا�صل الكفاح الوطني
الفل�سطيني مدعوم ًا وم�سنود ًا بحلفائه يف مواجهة
مع�سكر الأعداء على ات�ساعه ،وعلى ات�ساع م�شاريعه
التي مل تتوقف من �أجل ت�صفية الق�ضية الوطنية
التحررية العادلة لل�شعب الفل�سطيني.
���ر ذك��رى ي��وم الأر����ض ،والكفاح الفل�سطيني
تمَ ُ ُ
يتوا�صل بالرغم م��ن ح��دة الهجوم ال�ضاري الذي
َي�ستهدف الأر���ض وال�شعب يف فل�سطني ،منذ بواكري
الهجمة اال���س��ت��ع��م��اري��ة ال�صهيونية ،ح��ي��ث �أعلن
الفل�سطينيون يف الثالثني من �شهر �آذار/مار�س 1976
انك�سار وهزمية م�شروع «الأ�سرلة» ال�صهيوين ملن تبقى
من �أبناء فل�سطني على �أر�ض وطنهم املحتل يف مناطق
العام .1948
عقب قيام دولة «�إ�سرائيل» ,بالدم والنار ,على
�أر�ض فل�سطني ,توزع ما تبقى من �أبناء فل�سطني على
ثالث مناطق رئي�سية هي  :منطقة اجلليــل �شمال
فل�سطني والتي ت�ضم قرابة ( )%52,8منهم ،ومنطقة
املثلث و�سط فل�سطني ،ومنطقة النقب جنوب فل�سطني
التي يعي�ش فيها قرابة (� )190ألف مواطن فل�سطيني
يقطن �أكرث من ن�صفهم يف قرى غري معرتف بها .وبذلك
ف��ان املواطنني الفل�سطينيني يعي�شون متخذين من
ت�سعني قرية وبلدة موئ ًال لهم� ،إ�ضافة لوجودهم يف
بع�ض املدن التي باتت خمتلطة كمدن :حيفا ،ويافا،
وعكا ،واللد ،والرملة ..ومعهم نحو (� )250ألف ًا من
�أبناء فل�سطني ،هم الجئون فوق �أر�ضهم.
لقد كان فل�سطينيو الداخل املحتل عام  1948يف
مهداف العني الإ�سرائيلية ،وعنوان ًا ثابت ًا ملخططات
الق�سري ,والتي اتخذت م�سميات
الرتحيل والتهجري
ّ
عديدة ,ك��ان �أ�شهرها خطة ال�صهيو ّ
ين (ي�سرائيل
كينغ) حمافظ لواء ال�شمال والتي طرحها عام 1976
حتت عنوان« :تهويد النقب واجلليل» وقد تبنتها
حكومة حزب املعراخ يف ذلك الوقت.
وم��ع ه��ذا ،فقد ف�شلتْ كل املخططات وم�شاريع
فل�سطينيي 1948
التهجري ال�صهيون ّية ب�سبب �صمود
ّ
وت�شبثهم برتابهم الوطني ,وحتملهم لكل �صنوف
التمييز والإفقار والتجويع ال�صهيون ّية .لكن ما زاد
من خوف ال�صهاينة وقلقهم جتاه فل�سطينيي ,1948
ت�صاعد ظ��اه��رة النمو ال��دمي��غ��رايف بهم بالقيا�س
�إىل النمو ال��دمي��غ��رايف امل��ح��دود ل��دى اليهود على
�أر�ض فل�سطني ،وهو ت�صاعد ترافق مع ارتفاع وترية
كفاحهم الوطني وقدرتهم على التعبري عن �شخ�صيتهم
الوطنية الفل�سطين ّية �سيا�سي ًا وثقافي ًا.
ففي نهاية عام  ,2017بلغ تعداد الفل�سطينيني
يف املناطق املحتلة عام  1948قرابة ( )1.5مليون
فل�سطيني (م�ستثنى منهم �أبناء املناطق ال�شرقية
املحتلة من مدينة القد�س عام � )1967ألف ًا ميثلون
نحو ( )%20من �سكان «�إ�سرائيل» ،ال ميلكون �سوى
( )%3من الأرا�ضي التي �أقيم عليها الكيان ال�صهيوين
عام  1948يف ظروف دولية و�إقليمية ا�ستثنائية بعد
�أن ك��ان الفل�سطينيون ميتلكون ( )%96من الأر���ض
قبيل النكبة بقليل.
ان الفل�سطينيني يف ال��داخ��ل ي�شكلون املجتمع

الأك�ثر فتوة يف التوزع الفل�سطيني� ،إذ بلغت ن�سبة
الأف���راد دون اخلام�سة ع�شر من العمر (،)%40,6
وترتفع اخل�صوبة بينهم قيا�س ًا باخل�صوبة عند املر�أة
اليهودية ،وهو ما ي�شكل م�صدر قلق لقادة �إ�سرائيل
الذين باتوا ينادون الآن مبا ي�سمى «يهودية الدولة»،
حيث كانت جمموعهم عام النكبة ال يتجاوز ()151
�ألف ن�سمة.
ه��ذه احلقائق الدميوغرافية ج��ددت املخاوف
ال�صهيونية القدمية جتاه احل�ضور الفل�سطيني على
�أر���ض فل�سطني املحتلة عام  ,1948فن�شطت جمدد ًا
اخل��ط��ط وامل�����ش��اري��ع ال�صهيونية للتخل�ص م��ن هذا
احل�ضور ,لكن ب�أ�ساليب ومقرتحات �صهيونية جديدة.
ولعل من �أب��رز دعاة الطرد والتهجري الق�سري/
لرتن�سفري للفل�سطينيني اجل�نرال الفا�شي (رحبعام
زئيفي)� .أم��ا (�أري��ي��ه �أل���داد) فقد �أطلق يف بداية
عام  2007مبادرة لإقامة حركة �شبيبة تدعو �إىل
ترحيل ماليني الفل�سطينيني �إىل الأردن ,وه��و من
�أ�شد مناه�ضي الدولة الفل�سطينية ويقرتح توطني
الالجئني الفل�سطينيني يف البلدان العرب ّية.
ويح�ض (�أيفي �أيتام) بت�صريحاته على ت�ضييق
اخلناق على فل�سطينيي  ،1948حني قال�« :إن العرب
يف �إ�سرائيل ي�شكلون قنبلة تو�شك �أن تنفجر من
حتت النظام الدميقراطي يف �إ�سرائيل» ,و�أ�ضاف «يف
النقب واجلليل تتكون على �أر�ض الواقع مناطق حكم
ذاتي للعرب وهذا ي�ستبطن تهديد ًا وجودي ًا ال ميكن
اال�ستحواذ عليه فهو كمر�ض ال�سرطان».
ويتزعم اليوم الوزير ال�صهيوين الرو�سي الأ�صل
(�أفيغدور ليربمان) احلركة الأكرث فعالية الفاعلة
من �أج��ل ط��رد وتهجري فل�سطينيي  1948خ�صو�ص ًا
الفل�سطيني �إىل ال�ضفة الغربية.
يف منطقة املثلث
ّ
ففي ال��ع��ام  2004ك�شف ع��ن خطته حل��ل الق�ضية
الفل�سطينية القائمة على فكرة ترحيل فل�سطينيي
الداخل املحتل عام  1948بتبادل الأر�ض ويف كتابه
«ه��ذه حقيقتي» يو�ضح مالحمها بتو�سع ،وم��ن �أبرز
القوانني التي بادر ليربمان لطرحها على الكني�ست
وال��وزارة الإ�سرائيلية كان «قانون املواطنة» الذي
إ�سرائيلي» بالوفاء املطلق للدولة
يلزم كل مواطن «�
ّ
ولقوانينها ورموزها واخلدمة الع�سكرية �أو الوطنية
فيها ,وذلك يف �إطار الت�ضييق على فل�سطينيي الداخل

و�إحكام الطوق عليهم.
يف هذا ال�سياق ،ويف �إطار �أعمال م�ؤمتر «هرت�سليا»
وعرب دورات��ه املتعاقبة ،طرح على مائدة النقا�ش
يف دورته ال�ساد�سة عام  2006م�شروعان �صهيونيان
ميثالن �آخر ما تفتق عنه العقل ال�صهيوين يف مو�ضوع
طرد وتهجري ال�سكان الفل�سطينيني املتم�سكني ب�أر�ضهم
يف اجلليل والنقب .حيث تقدم «جمل�س الأمن القومي
إ�سرائيلي» بامل�شروع الأول حتت عنوان «خطة
ال
ّ
�شاملة حلل م�شكلة القرى البدو ّية غري املعرتف بها» يف
منطقة النقب جنوب فل�سطني .وبالطبع ف�إن ما ي�سميه
امل�شروع ال�صهيو ّ
ين بـ«م�شكلة» ,هو يف حقيقة الأمر
م�شكلة �صهيون ّية ,قبل �أن تكون م�شكلة فل�سطينية.
فع�شرات القرى الفل�سطينية يف النقب املحتل ترف�ض
�سلطات االحتالل االعرتاف بها ,وبالتايل فهي متتنع
عن تزويدها باخلدمات الأ�سا�سية كاملياه والكهرباء
واخلدمات ال�صحية واملدار�س والطرق وغريها.
واحلل الذي يقرتحه ما ي�سمى بــ «جمل�س الأمن
إ�سرائيلي» هو جتميع فل�سطينيي النقب يف
القومي ال
ّ
مدن خا�صة بهم يف النقب ,وتقدمي تعوي�ضات رمزية
لهم عن �أرا�ضيهم ال�شا�سعة يف النقب .وق��د ت�ضمن
م�شروع الرتحيل والتجميع ل�سكان النقب جدو ًال
زمني ًا من خم�س �سنوات ,واعتمادات مالية �ضخمة
بقيمة ع�شرة مليارات �شيكل لبناء امل��دن وتعوي�ض
الفل�سطينيني عن �أرا�ضيهم امل�سروقة.
وقد عرب فل�سطينيو النقب ,فور �إعالن املخطط
ال�صهيو ّ
ين اجل��دي��د/ال��ق��دمي ,ع��ن رف�ضهم مغادرة
�أرا�ضيهم وبيوتهم يف النقب وعن ا�ستعدادهم خلو�ض
الكفاح �ضد امل�شروع ال�صهيو ّ
ين لتهويد النقب ،وهو ما
ح�صل م�ؤخر ًا يف قرية العراقيب التي مت هدمها من
قبل قوات االحتالل وبالقوة ع�شرات املرات ،ومع هذا
فمازال مواطنيها يقيمون فوق ركام القرية دون �أن
يغادروا �أر�ضهم.
�أم�����ا امل��خ��ط��ط ال�����ص��ه��ي��و ّ
ين ال���ث���اين ,فيتعلق
الفل�سطيني ,حيث
بالفل�سطينيني يف منطقة املثلث
ّ
يرتكز عدد كبري من الفل�سطينيني يف مدينة �أم الفحم
وعدد كبري من البلدات والقرى املحيطة بها ,بعد �أن
قامت ال�سلطات ال�صهيون ّية باال�ستيالء على �أرا�ضيهم
على امتداد ن�صف القرن املا�ضي.
ويدعو هذا املخطط �إىل تعديل احلدود يف �شمايل
ال�ضفة الغرب ّية ل�ضم منطقة املثلث ومنطقة �أم الفحم،
ذات الكثافة ال�سكانية الفل�سطينية املرتفعة �إىل
ال�ضفة الغربية ,يف مقابل �ضم الكتل اال�ستيطانية
ال�صهيونية يف ال�ضفة الغربية ,وخ�صو�ص ًا م�ستوطنة
"غو�ش عت�صيون" ومنطقة موديعني والكنان �إىل
ال�سيادة ال�صهيونية� ,ضمن (الت�صفية النهائية) احلل
النهائي للق�ضية الفل�سطينية.
ومع كل هذا� ،أثبتت الوقائع امللمو�سة� ،أن �إرادة
ال�شعب الفل�سطيني يف ال��داخ��ل املحتل ع��ام 1948
ع�صية على الك�سر ،فعقود النكبة الطويلة ،مل
تثنه عن موا�صلة كفاحه الوطني ،وت�شبثه بالأر�ض
وبهويتها ،ومل تنفع معه �سيا�سة الغطر�سة والقوة،
ف�سقطت «الأ�سرلة» وانهارت واىل الأبد .ال�سعودية
واال���س��ت��ق��واء ب���أم��ري��ك��ا و�إ���س��رائ��ي��ل مل��واج��ه��ة حمور
املقاومة.
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ال�سعودية واال�ستقواء ب�أمريكا و�إ�سرائيل ملواجهة حمور املقاومة
د .غازي حسين
ان��ت�����ص��رت ال��ث��ورة الإ���س�لام��ي��ة يف
�إيران بفل�سطني ولأجلها لإ�سقاط ال�شاه
احلليف اال�سرتاتيجي للإمربيالية
الأمريكية وال�صهيونية العاملية والعدو
اال�سرائيلي ولدعم املقاومة لتحرير
القد�س ب�شطريها املحتلني ،املدينة
العربية التي �أ�س�سها العرب قبل ظهور
اليهودية وامل�سيحية واال�سالم ومدينة
الإ�سراء واملعراج و�أويل القبلتني وثالث
احل��رم�ين ال�شريفني .وح��رره��ا رجال
ال�صحابة من الغزاة الرومان و�صالح
الدين من ال�صليبيني وه��ي العا�صمة
الدينية للعرب وللم�سلمني وعا�صمة
فل�سطني االبدية.
�أعلنت �إ�سرائيل والواليات املتحدة
و�أتباعهم من الأم��راء وامللوك العرب
وقوميون متطرفون احلرب على ايران
وب���إي��ع��از �أم��ري��ك��ي وبتمويل �سعودي،
وبذريعة كاذبة وواهية وهي ت�صدير
ال��ث��ورة وك����أن ال��ث��ورات �سلع و�صفقات
جت��اري��ة كما يعتقد ت��رام��ب واتباعه
من ال �سعود ونهيان لتمرير اكاذيبهم
وخدمة م�صاحلهم وحتقيق املططات
االمريكية واال�سرائيلية يف الوطن
العربي وتهويد القد�س وانهاء ال�صراع
العربي ال�صهيوين.
تقاعد النظام العربي الر�سمي ويف
طليعته دول اخلليج و�أنظمة اتفاقات
الإذعان يف كامب ديفيد و�أو�سلو ووادي
عربة وجامعة الدول العربية ومنظمة
العامل الإ�سالمي وجلنة �إنقاذ القد�س
ع��ن ق�ضية فل�سطني �أع���دل ق�ضية يف
ت��اري��خ الب�شرية وا���س��ت��ب��دل��وا العدو
الإ�سرائيلي بعدو مزعوم وه��و �إي��ران
وال�صراع العربي ال�صهيوين بال�صراع
العربي الإيراين واخلليجي اخلليجي.
وتخلي النظام العربي ال��ذي تقوده
مملكة �آل �سعود عن املقاومة ونعتها
ب���الإره���اب كما فعلت ق��ي��ادة منظمة
التحرير الفل�سطينية يف اتفاق الإذعان
يف �أو�سلو وكما يفعل ال�سي�سي الذي
تعتربه ا�سرائيل كنزا ا�سرتاتيجيا لها.
جنحت الإم�بري��ال��ي��ة الأمريكية
وال�صهيونية العاملية و�أت��ب��اع��ه��م من
امل��ل��وك والأم�����راء ال��ع��رب والتطرف
ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي ب���إ���ش��ع��ال احل���رب
ال��ع��راق��ي��ة الإي��ران��ي��ة ال��ت��ي �أحلقت
خ�سائر ف��ادح��ة بالبلدين وبق�ضية
فل�سطني التي و�صلت �إىل �أ�سو�أ و�أرد�أ
و�أخطر مراحلها وهي مرحلة الت�صفية
ومت��ري��ر �صفقة ال��ق��رن واالع��ت�راف
ال��ع��رب��ي الر�سمي بتهويد ال��ق��د���س و
فل�سطني وتطبيع ال��ع�لاق��ات وتوقيع
احلل النهائي وانهاء ال�صراع واقامة
ا���س��رائ��ي��ل العظمى االقت�صادية من
خالل م�شروع ال�شرق االو�سط اجلديد.
و�أ�صبح �صراع الوجود :عربي ـــ �إيراين
بد ً
ال من �أن يكون عربي ًا و�إيراني ًا �ضد
ال�صهيونية و�إ�سرائيل .فالإمربيالية
الأمريكية هي ع��دوة جميع ال�شعوب

والأمم يف ال���ع���امل وال���ع���دو ال��ل��دود
للعروبة واال�سالم.
فر�ضت ال��والي��ات املتحدة ودول
االحتاد الأوروب��ي نظام العقوبات غري
ال�شرعي واجلائر واحل�صار الظامل على
�إيران للإطاحة بالنظام فيها ا�ستجابة
لإ�سرائيل واليهودية العاملية والإدارات
الأمريكية ب�سبب ت�أييد �إيران لل�شعب
الفل�سطيني وامل��ق��اوم��ة الفل�سطينية
ل��ت��ح��ري��ر ال��ق��د���س و ب��ق��ي��ة فل�سطني
ومواجهة اال�سرتاتيجيتني الأمريكية
والإ�سرائيلية.
و�أ���ص��ب��ح��ت �إي������ران ع��ل��ى ال��رغ��م
م��ن ذل��ك ق��وة �إقليمية ك�برى تتمتع
ب���اح�ت�رام وت��ق��دي��ر الفل�سطينيني
والعرب وامل�سلمني والأحرار يف العامل.
وت���راج���ع ال��ن��ظ��ام ال��ر���س��م��ي العربي
ب�سبب تبعية حكامه للواليات املتحدة
وا�ست�سالمهم و�إذع��ان��ه��م لإم��ل�اءات
�إ�سرائيل وخمططاتها وموافقتهم على
مترير احلل ال�صهيوين لق�ضية فل�سطني
و�إق���ام���ة ال��ن��ات��و ال��ع��رب��ي الإ���س�لام��ي
ملواجهة �إي��ران .وتكون فيه �إ�سرائيل
العظمى م��ن النيل �إىل ال��ف��رات ومن
خالل ال�شرق الأو�سط اجلديد مبثابة
املركز والقائد واحلكم لقاء احلماية
الأمريكية للممالك والإمارات امل�ستبدة
التي �أقامتها بريطانيا.
و���ص��ل ال��ن��ظ��ام ال��ع��رب��ي الر�سمي
وجامعة ال��دول العربية التي يقودها
البرتودوالر عن طريق ال�سعودية وقطر
ونظام كامب ديفيد وعمرو مو�سى ونبيل
العربي و�أبو الغيط حد ًا ا�ستدعوا فيه
حلف الناتو واملجموعات الإ�سالمية
امل��ت��ط��رف��ة م��ن جميع �أن���ح���اء العامل
ودمروا �سورية والعراق وليبيا واليمن.
و�أن��ه��وا دور الأم��ة العربية الإيجابي
جت��اه الب�شرية يف الع�صر احلديث.
ويعملون على و�أد ح��رك��ات املقاومة
الفل�سطينية واللبنانية وال�سورية التي
تعمل على حترير الأرا�ضي العربية من
اال�ستعمار واالحتالل الإ�سرائيلي.
وت��ت�����ض��م��ن اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ات
الأمريكية والإ�سرائيلية خمططات
تف�صيلية ل�شن احلرب العدوانية على
�إي���ران ب��ذرائ��ع كاذبة وواه��ي��ة ولي�س
لها وج��ود على �أر���ض الواقع ومنها �أن
العامل برمته منجرف يف �صراع حياة
�أو م��وت م��ع من���وذج منحرف للإ�سالم
الذي �أنتج ظاهرة الإرهاب التكفريي.
وتزعم وا�شنطن كذب ًا وبهتان ًا كعادة
امل�����س���ؤول�ين وال�صحفيني الأمريكيني
وال��ي��ه��ود ب��ال��ك��ذب �أن �إي����ران م�صدر
الإرهاب الإ�سالمي وتعمل على برنامج
�سري المتالك �أ�سلحة الدمار ال�شامل
ال��ن��ووي��ة وه��ي ال��ت��ي �ساعدت �سورية
والعراق على هزمية داع�ش والن�صرة.
وي�ستغلون هذه املزاعم والأكاذيب
واحل�������ص���ار االق���ت�������ص���ادي اجل���ائ���ر
والعقوبات االقت�صادية لتغيري القيادة

الإي��ران��ي��ة كما فعلوا يف ال��ع��دي��د من
البلدان العربية والإ�سالمية للق�ضاء
على حركات املقاومة وتهويد القد�س
وت�صفية ق�ضية فل�سطني.
م�� ّول��ت ومت��� ّول ال�سعودية وقطر
والإمارات وبقية دول اخلليج الإرهاب
الوهابي والتكفريي مبا فيهم جماعة
الإخ��وان امل�سلمني والقاعدة وطالبان
وداع�ش والن�صرة خلدمة املخططات
االم��ري��ك��ي��ة و ل�ل�إط��اح��ة ب��ال��دول��ة
ال�سورية وتدمري م�ؤ�س�ساتها ومنجزاتها
و�إحلاق �أفدح الأ�ضرار ب�شعبها العربي
الأبي وبدم�شق قلب العروبة الناب�ض
وبيت العرب كل العرب.
وت���ت���دخ���ل ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
و�إ�سرائيل ل�صالح الإره���اب التكفريي
يف املعارك التي دارت بني املجموعات
الإرهابية امل�سلحة واجلي�ش العربي
ال�����س��وري وح��ل��ف��ائ��ه .و�أظ��ه��رت مهمة
امل��ت���أم��رك واملت�صهني م����روان املع�شر
�إىل �إ�سرائيل حام ً
ال طلب �أب��و مالك
التلي يف �أواخ���ر مت��وز  2017وخ�لال
معارك جرود عر�سال بتدخل الطريان
الإ�سرائيلي و�ضرب قوات حزب اهلل.
ولكن حزب اهلل هدد ب�إ�شعال نار جهنم
على �إ�سرائيل املعتدية واجلبانة فيما
�إذا قامت بذلك مم��ا �أف�شل ال�ضربة
الإ�سرائيلية.
وتتحكَّم اللوبيات اليهودية ويهود
الإدارات الأمريكية ونفوذ �إ�سرائيل
داخ���ل البيت الأب��ي�����ض والكونغر�س
ووزارتي اخلارجية والدفاع وامل�سيحية
ال�صهيونية الأمريكية وحتالفها مع
اليمني ال�سيا�سي الأم��ري��ك��ي يف �صنع
ال��ق��رارات الأمريكية ح��ول فل�سطني
وبلدان ال�شرق الأو�سط .وقاد االرتباط
الوثيق بني الإمربيالية وال�صهيونية
العاملية و�أتباعهم من امللوك والأمراء
العرب �إىل التحالف اجلديد ال�سعودي
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ب��ق��ي��ادة �إدارة ترامب
وحممد بن �سلمان ونتنياهو ملواجهة
�إيران وحمور املقاومة وت�صفية ق�ضية
فل�سطني.
عندما انت�صرت ال��ث��ورة يف �إي��ران
عام � 1979شكلت انعطاف ًا ا�سرتاتيجي ًا
ج��دي��د ًا يف مواجهة �إ�سرائيل ودعم
امل��ق��اوم��ة وحت��ري��ر ال��ق��د���س .ف�أغلقت

ال�سفارة الإ�سرائيلية و�أق��ام��ت على
�أنقا�ضها �سفارة فل�سطني و�أعلنت �أن
حت��ري��ر فل�سطني واج���ب مقد�س و�أن
�إ�سرائيل غدة �سرطانية خبيثة و�أن
�أمريكا هي ال�شيطان الأك�ب�ر .وكانت
�إيران زمن ال�شاه احلليف اال�سرتاتيجي
لأمريكا وال��ع��دو الإ�سرائيلي .فقدت
�أمريكا ب�صرها وب�صريتها وجن جنون
�إ���س��رائ��ي��ل م��ن وج����ود ه���ذا الإ���س�لام
ال�����ص��ح��ي��ح وامل����ق����اوم ،ل���ذل���ك ق���ررت
ال�سعودية و�أمريكا و�إ�سرائيل مواجهة
�إي��ران و�أن��ه ال بد من حرب ا�ستباقية
عليها للإطاحة بالنظام عليها.
و�ص َّعدت ال�سعودية من تعميم ون�شر
الإ�سالم الوهابي التكفريي يف العامل.
وتعاونت مع ال��دول الغربية ملواجهة
�إي��ران .وتبنت �إ�شعال الفنت الطائفية
وامل��ذه��ب��ي��ة يف ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة
والإ���س�لام��ي��ة .فال�سعودية نا�صبتْ
ايران العداء منذ اليوم الأول النت�صار
ال��ث��ورة يف ط��ه��ران .وتعمل على حمل
العامل العربي والإ�سالمي بالتعاون مع
�إ�سرائيل وبقيادة �إدارة ترامب على
مواجهة �إي��ران وتطبيع العالقات مع
العدو وت�صفية الق�ضية .وبعبارة �أو�ضح
�أق��ام ترامب الناتو العربي مب�شاركة
�إ�سرائيل �ضد �إيران وحركات املقاومة
الفل�سطينية واللبنانية والعراقية.
وتر�أ�س ترامب بعد قمة الريا�ض
العربية الإ�سالمية الأمريكية املحور
ال�سعودي الإ�سرائيلي اجلديد لن�شر
احل���روب الطائفية لع�شرات ال�سنني
ل��ت��ف��ت��ي��ت ب���ل���دان ال�����ش��رق الأو����س���ط
وا�ستنزاف ثرواتها من النفط والغاز.
وي���وظ���ف ت���رام���ب اخل��ط��ر الإي�����راين
املزعوم من �أجل مترير التطبيع العربي
ال�سني ال��ك��ام��ل م��ع �إ���س��رائ��ي��ل و�إن��ه��اء
ال�����ص��راع ال��ع��رب��ي ال�����ص��ه��ي��وين .ولكن
انت�صار حركات املقاومة يف جنوب لبنان
وجرود عر�سال ويف الدفاع عن امل�سجد
الأق�صى املبارك والعمل على حترير

فل�سطني كل فل�سطني �سيقود �إىل زوال
�إ�سرائيل ككيان ا�ستعمار ا�ستيطاين
واق���ت�ل�اع اال���س��ت��ع��م��ار الإ���س��رائ��ي��ل��ي
والإمربيالية الأمريكية من املنطقة
العربية و اال�سالمية.
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يوم الأر�ض ..يوم املواجهة ..يوم املقاومة

بوتني و احلنني �إىل رو�سيا قوة عظمى
كما ك��ان متوق ًعا ،متت �إع��ادة انتخاب الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني يوم الأحد 18مار�س ،2018
رئي�س ًا لرو�سيا ل��والي��ة راب��ع��ة يف انتخابات �أ�شبه
با�ستفتاء� ،إذ ح�صل على ن�سبة  76.67يف املئة من
الأ���ص��وات� ،أي �أك�ثر بكثري من ن�سبة  63.6يف املئة
العام  ،2012و�أكرث بكثري من كل الن�سب التي حتدثت
عنها ا�ستطالعات الر�أي يف الأ�سابيع الأخرية وبذلك،
�سيبقى بوتني رئي�س ًا لرو�سيا حتى  2024حني �سيبلغ
من العمر  72عام ًا و�سيكون �أم�ضى  25عام ًا ،منها يف
ال�سلطة بعد تعيينه خلف ًا للرئي�س ال�سابق بوري�س
يلت�سني.
و���ش��ارك يف ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات نحو مائة
مليون ناخب يف �أكرث من � 94ألفا من مراكز االقرتاع،
كما �شارك يف الت�صويت نحو مليوين ناخب �آخرين
يتواجدون خ��ارج الأرا���ض��ي الرو�سية .ومثلت هذه
االنتخابات الرئا�سية ت�صويتا على �شعبية بوتني
يف غياب �أبرز معار�ضيه اليك�س نافايل الذي ابعد من
ال�سباق االنتخابي بقرار ق�ضائي ،وح�صول مناف�سه
الأب���رز مر�شح احل���زب ال�شيوعي البليونري بافيل
غرودينني ،على ن�سبة  12.1يف املئة من الأ�صوات،
فيما ّ
حل القومي املت�شدد فالدميري جريينوف�سكي يف
املرتبة الثالثة ،بح�صوله على ن�سبة ( 5.8يف املئة)،
وال�صحافية القريبة من املعار�ضة الليربالية ك�سينيا
�سوبت�شاك  1.5يف املئة.
بوتني و �إعادة االعتبار للدولة الرو�سية
يف �أعقاب انتهاء احلرب الباردة وتفكك االحتاد
ال�سوفييتي يف دي�����س��م�بر/ك��ان��ون الأول 1991،
حتولت ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية ،وعلى مدى
عقد الت�سعينات من القرن املا�ضي تقريبا ،توافق ًا
ً
وا�ستجابة مع املواقف الأمريكية ،وان�سحبت رو�سيا
من بع�ض املواقع التي كان وجودها فيها ميثل نوع ًا
من التحدّ ي املوجه للواليات املتحدة الأمريكية
والكيان ال�صهيوين على حد �سواء ،ال�سيما يف منطقة
ال�شرق الأو�سط .وف�ضال عن ذلك ،كانت رو�سيا من بني
كثري من دول العامل التي حاولت ا�ستثمار �أحداث
�11سبتمرب 2001للتقارب م��ع ال��والي��ات املتحدة.
فراحت تقدم نف�سها على �أنها ال�شريك واحلليف الذي
يعتمد عليه يف حماربة ما ي�سمى الإرهاب ،ويف �سبيل
ذلك قدمت رو�سيا تنازالت �سيا�سية و�أمنية وع�سكرية
يف �آ�سيا الو�سطى ،كان البع�ض يعتربها �إىل عهد قريب
من املحرمات يف ال�سيا�سة الرو�سية.
و�شكل تخ ّلي الرئي�س بوري�س يلت�سني للرئي�س
��وال
فالدميري بوتني عن مهامه الرئا�سية ،قبل ح ِ
�أربعة �أ�شهر من نهاية واليته ،بعد �أن عني فالدميري
بوتني رئي�س ًا ل��ل��وزراء� ،أبلغ تعبري عن �أن مرحلة
حوال ثماين �سنوات من
رئا�سة يلت�سني التي امتدت
ِ
�سنة  1991ولغاية  ،1999ا�ستهلكت ذاتها ،وال بد من
ُمنقذ ،بالرغم من الأو�ضاع ال�صحية ال�صعبة التي كان
يعاين منها هذا الأخري.
ومل َيكن بوتني معروف ًا لدى فئات املجتمع الرو�سي.
فقد تخرج فالدميري بوتني املولود يف  7ت�شرين الأول/
�أكتوبر  1952يف لينغراد ،من الدائرة الدولية لكلية

احلقوق يف جامعة لينيغراد (بطر�سربغ حالي ًا) �سنة
 ،1975ثم التحق بجهاز املخابرات ال�سوفياتية .عا�ش
يف برلني ال�شرقية من العام � 1985إىل العام .1990
وكان من م�ؤيدي الرئي�س ال�سوفياتي الأخري ميخائيل
غوربات�شوف ،خا�صة لناحية التخل�ص م��ن عبء
جمهوريات االحتاد ال�سوفياتي على رو�سيا من الوجهة
االقت�صادية .وعمل يف مدينة بطر�سربغ نائب ًا لرئي�س
البلدية منذ ع��ام � 1994إىل حني ا�ستدعا�ؤه �إىل
مو�سكو عام  ،1996للعمل يف الإدارة املركزية ،وعينه
الرئي�س بوري�س يلت�سني عام � ،1998أول رئي�س جلهاز
الأمن الفيدرايل اجلديد الذي حل حمل"ال ك.جي.
بي" .ثم ُعني �إ�ضافة �إىل ذلك �سكرتري ًا ملجل�س الأمن
القومي ال��ذي يتوىل �أم��ور احل��رب يف ال�شي�شان .ثم
�أ�صبح �أ�صغر رئي�س وزراء �سن ًا يف تاريخ رو�سيا ،وذلك
يف �آب  .1999وتخلى له يلت�سني عن رئا�سة الدولة يف
نهاية كانون الأول  ،1999وفق ملا يقت�ضيه الد�ستور
(حلول رئي�س ال���وزراء رئي�س ًا للدولة بالوكالة يف
حالة الفراغ) ،فدعا �إىل انتخابات رئا�سية مبكرة
يف �آذار  ،2000وجن��ح يف اجلولة الأوىل بح�صوله
على  %53من الأ�صوات .و�أُعيد انتخابه رئي�س ًا لفرتة
رئا�سة ثانية يف �آذار  ،2004وفاز بغالبية  %71.3من
الأ�صوات .مما ال �شك فيه �أن و�صول بوتني لرئا�سة
احلكومة ،ومن ثم �إىل رئا�سة الدولة عام  ،2000كان
نتيجة توافقات ح�صلت بني يلت�سني ومن كان يحيط
به من رجال الطبقة احلاكمة.
دخل بوتني قويًا �إىل الكرملني كرئي�س منتخب،
رئي�سا بالوكالة ،يف  7مايو( .2000و�أعيد
بعد �أن كان ً
انتخابه لوالية ثانية يف  14مار�س ،)2004و تدخل
يف الأمن ملواجهة ع�صابات املافيا والتمرد ال�شي�شاين،
كما �سبح يف حو�ض االقت�صاد الرو�سي ال َع ِكر ،وعمل
على تر�سيخ زعامته الأحادية للبالد ،يف الوقت الذي
جاهد فيه على �إع��ادة االح�ترام مل�ؤ�س�سات الدولة
وجي�شها ،ومكانتها الدولية ،وح�ضورها يف ال�ساحات
الإقليمية املتنوعة ،ويف امليادين املتعددة� ،سواء كان
ذلك على م�ستوى �سوق ال�سالح وت�شعباته التقليدية
واال�سرتاتيجية� ،أم على م�ستوى ه��م��وم الطاقة
وم�شاكلها� ،أم يف امللفات الإقليمية ال�ساخنة يف العامل،

توفيق المديني

ال �سيما منها ملف ال�شرق الأو�سط.
�إنّ الواقع م ّر ومعبرّ « :لقد �ش ّكل انهيار االحتاد
ال�سوفييتي الكارثة اجلغرافية العظمى يف هذا القرن.
بالن�سبة للأ ّمة الرو�سية ،كان ذلك م�أ�ساة فعلية» .هذا
ما �ص ّرح به الرئي�س فالدميري بوتني يف خطابه ال�سنوي
يف الربملان ،يف  25ني�سان�/أبريل  .2005لقد عبرّ بهذه
الطريقة عن خوف الكرملني بوجه االنهيار الذي ال
يقاوم ل�سلطته وخ�سارة الأرا�ضي التي احت ّلها على
مدى ثالثة قرون وكان فالدميري بوتني ر�سم معامل
�سيا�سة خارجية لرو�سيا مر�شحة �أن ت�شكل «�سيا�سة
امل�ستقبل» التي تتجاوز وجوده «املادي» يف الرئا�سة،
وبغ�ض النظر عن جناح م�شاريعه للعودة� ،أوال كرئي�س
للوزراء ،والحقا كرئي�س للجمهورية من جديد ،ف�إنّ
ال�سيا�سة التي ر�سمها لرو�سيا تبدو متوافقة مع ر�ؤيتها
مل�صاحلها فقد طور بوتني �سيا�سة خارجية تقوم على
إ�سالمي.
التعاون مع ال�صني كما مع الهند والعامل ال
ّ
منذ و�صوله �إىل ال�سلطة يف خريف العام (نهاية
ع��ه��د ال��رئ��ي�����س ال��راح��ل ب��وري�����س يلت�سني)،1999
بوا�سطة حرب ال�شي�شان الثانية ،مل يخف فالدميري
بوتني نواياه .بل �إنه يتفاخر بطرح مفهومه لل�سيا�سة
اخلارجية ب�شكل �صريح ،وفكرته عن رو�سيا ،ور�ؤيته
للعالقات الدولية .وقد طبعت فل�سفته ال�سيا�سية
بتكوينه زمن االحت��اد ال�سوفييتي ومن خالل مهنته
الأوىل� :ضابط خمابرات يف جهاز الكي جي بي يف
�أملانيا ال�شرقية .واحلال هذه فهو ي�شري يف �أحاديثه
�إىل مرجعية االحت���اد ال�سوفييتي دائ��م��ا .وه��ذه
املرجعية ال تتعلق باحلنني �إىل نظام يعي بوتني
���ض��رورات ت��ط��وره احل��دي��ث ،بقدر التحليل ملوازين
القوى :االحتاد ال�سوفييتي كان قوة عظمى حمرتمة
م ّكن رو�سيا من لعب دور يناط مبكانتها التاريخية.
وقد �أ ّدى انهيار النظام ال�سيوفييتي ،ال كنموذج من
التنظيم للمجتمع فقط ،ولكن كعامل تنظيم وا�ستقرار
للنظام الدويل ب�شكل خا�ص� ،إىل �إعادة توزيع الأوراق
مل�صلحة الغرب عامة والواليات املتحدة الأمريكية
خا�صة.
�إن �أحد �أهداف فالدميري بوتني املعرب عنها يف �إطار
املقارنات الدائمة مع �أمريكا ،تكمن يف جعل رو�سيا قوة
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يوم الأر�ض ..يوم املواجهة ..يوم املقاومة
حتتل بها املركز ال�شاغر بعد زوال االحتاد ال�سوفييتي
وم��ن هنا ك��ان تركيز بوتني على مو�ضوع ال�سيا�سة
اخلارجية� ،إذ يندر �أن يوجد ملف �أ�سا�سي يف ال�سيا�سة
اخلارجية اليوم من دون موقف رو�سي معرت�ض.
ال يوجد �أدن���ى �شك يف عقل الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني �أن ب�لاده تعترب امل�ستهدفة الأوىل
م��ن قبل الإره���اب ال���دويل املرتكز على اجلماعات
الإ�سالمية املت�شددة ،و ب�سبب املخاوف من دور �آت
للإ�سالميني ،وعلى خلفية احل�سا�سية اخلا�صة من
التيارات الإ�سالمية التي ارتبطت يف �شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر بالو�ضع الداخلي يف رو�سيا� ،إبان حربها
على التطرف والنزعات االنف�صالية يف �شمال القوقاز.
ووا�ضح �أن التيارات التي بد�أت معتدلة يف هذه املنطقة
�أخذت تنحو نحو التطرف الديني الحق ًا.
بوتني و �إنقاذ رو�سيا املحا�صرة
لقد د�شن ف�لادمي�ير بوتني حملته االنتخابية
يف بداية �شهر مار�س اجل��اري من خ�لال كلمة بثها
التلفزيون الرو�سي وا�ستغرقت �ساعتني �أمام جل�سة
م�شرتكة لأع�ضاء الربملان الرو�سي ،وقد ك�شف فيها
النقاب عن تطوير �صاروخ كروز جديد و�صفه ب�أنه
"ال يقهر" ،و�أن��ه ميكنه �أن ي�صل �إىل �أي مكان يف
العامل .وتعهد بوتني باحلدّ من الفقر يف البالد خالل
ال�سنوات ال�ست املقبلة ،وت�شري �إح�صاءات �إىل �أن 42
مليون �شخ�ص يف رو�سيا يعي�شون حتت خط الفقر،
غري �أن بوتني قال �إن العدد هبط الآن �إىل  20مليون
�شخ�ص ،والبد من اال�ستمرار يف هذا االجتاه و�أكد �أنّ
َ
املقبلة �س َت ُ
حمل ما و�صفه ب�شعا ِر "االنت�صارات
الفرت َة
امل�شرفة".
وك���ان ال��ت��دخ��ل الع�سكري ال��رو���س��ي يف الأزم���ة
ال�سورية من �أبرز �سيا�سات الرئي�س فالدميري بوتني يف
ال�سنوات الأخرية� ،إذ �شكلت الأزمة ال�سورية فر�صة
تاريخية لرو�سيا ال�ستعادة دورها الإقليمي يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،الذي كان يعترب احلديقة اخللفية
للهيمنة الأمريكية.فعلى مدى ما يقرب من ربع قرن،
منذ تفكك االحت���اد ال�سوفيتي ،كانت االعتبارات
االقت�صادية واحل��اج��ة امللحة لتعايف االقت�صاد
الرو�سي هي املحرك الرئي�سي لل�سيا�سة الرو�سية
جتاه ال�شرق الأو�سط .وعكفت القيادة الرو�سية على
دفع التعاون يف املجال التقني واالقت�صادي ،وبناء
ا�ستثمارات م�شرتكة يف قطاع الطاقة مع ع��دد من
دول املنطقة ،على النحو الذي ي�سهم يف ا�ستعادة قوة
رو�سيا االقت�صادية ،وي�ؤهلها للعب دور ًا �أكرث ت�أثري ًا
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
�إال �أن��ه م��ع تفاقم الأزم���ة ال�سورية وا�شتداد
وا�ضحا �أن
ال�صراع الإقليمي و الدويل على �سورية ،بدا
ً
االعتبارات اال�سرتاتيجية والأمنية تقدمت واحتلت
الأولوية يف حترك رو�سيا باجتاه ال�شرق الأو�سط،
وي�أتي يف مقدمتها �أهمية تعزيز الوجود الرو�سي يف
البحر املتو�سط كممر وحيد للبحر الأ�سود ،وهو ما
ت�ضمنته العقيدة الع�سكرية البحرية اجلديدة التي
�صدق عليها الرئي�س بوتني يف  26متوز/يوليو .2015
حيث ن�صت الوثيقة على �ضمان وجود ع�سكري بحري
"دائم" لرو�سيا يف البحر املتو�سط ،وتعزيز املواقع
اال�سرتاتيجية لرو�سيا يف البحر الأ���س��ود ،رد ًا على
حتركات الواليات املتحدة ،و حلف �شمال الأطل�سي يف
البحر الأ�سود ،على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وك��ان بوتني يعتقد بعد ثالث �سنوات من حرب
جورج بو�ش على الإرهاب يف بداية الألفية اجلديدة

,ويف نطاق مواجهته للتمرد الأ�صويل الإ�سالمي يف
�شمال القوقاز� ،أن الهجمات املحتملة على رو�سيا ت�أتي
من جهتني فمن ناحية ,هناك الأ�صولية الإ�سالمية
التي تهاجم رو�سيا بو�صفها معق ًال للح�ضارة امل�سيحية,
وهناك من ناحية �أخرى" ,بع�ض الأو�ساط الغربية"
تعتقد كما كان الأمر يف زمن احلرب الباردة �أن رو�سيا
�ضعيفة تخدم م�صاحلها ,وهي ال تفهم �أن رو�سيا قوية
ت�شكل �سدًّ ا مني ًعا �ضد الرببرية ح�سب اعتقاد بوتني.
و يف الواقع ,كل �شيء يجري كما لو �أن بوتني عمل
على اختزال �أزمات الو�ضع الدويل �إىل �شعار مركزي
واحد :احلرب على الإرهاب الدويل.
فمن القوقاز �إىل ال�شرق الأو���س��ط ,و من �آ�سيا
الو�سطى �إىل �آ�سيا ال�شرقية م���رو ًرا مبناهاتن و
�ضواحي املدن الأوروبية التي تقطنها جاليات م�سلمة,
هناك عدو واحد ,هناك قوة عاملية �شريرة :الإرهاب
ال���دويل م��ن هنا �شكلت الأزم���ة ال�سورية البوابة
الرئي�سة لعودة رو�سيا �إىل منطقة ال�شرق الأو�سط،
نظ ًرا اللتقاء امل�صالح وال���ر�ؤى اال�سرتاتيجية بني
�سوريا ورو�سيا من �أج��ل حماربة الإره���اب ،ال��ذي مل
يعد ي�شكل تهديدً ا وجوديًا ل�سورية فح�سب ،بل �أ�صبح
ي�شكل تهديدً ا ا�سرتاتيج ًيا لرو�سيا يف خا�صرتها
اجلنوبية متمثلة بجمهوريات القوقاز ،ح�سب وجهة
النظر الرو�سية.
وخ�لال �سنوات حكمه الطويلة رك��ز بوتني يف
خطابه ال�سيا�سي املوجه لل�شعب الرو�سي ،على رو�سيا
" القاعدة املحا�صرة" جلذب اجلمهور �إليه  ،من خالل
لعبه على العامل الوطني .فالت�أكيد على الطابع
الوطني ،وجتيي�شه يف نفو�س اجلماهري الرو�سية ،من
جانب بوتني  ،يدخل يف �سياق الر�سالة التي يوجهها
�إىل الواليات املتحدة الأمريكية ،وهي �أن ثمة قاعدة
جيو�-سيا�سية قدمية تقول" :من ي�سيطر على رو�سيا
ي�سيطر على �أورا�سيا"� ،أي( �أوروب��ا و�آ�سيا) فرو�سيا
ترف�ض ن�شر ال���درع ال�صاروخية يف بع�ض بلدان
�أوروب��ا ال�شرقية ،و تركيا� ،إذ تعترب ذلك جزء من
ا�سرتاتيجية التطويق و احل�صار لكيانها ال�سيا�سي و
اجلغرايف وجما لها احليوي اال�سرتاتيجي .ويعتقد
بوتني �أن م�شروع ن�شر ال���درع ال�صاروخية ،ي�شكل
تهديد ًا مبا�شر ًا على الرت�سانة الع�سكرية التقليدية و
النووية لرو�سيا� ،إذ �إنه قادر بتوجيه �ضربة �سريعة
وقا�ضية اىل الإمدادات ال�صاروخية اال�سرتاتيجية-
الربية يف رو�سيا ،والغوا�صات احلاملة لل�صواريخ

البال�ستية ،والق�ضاء على نقاط الإط�لاق وتفعيل
املنظومات الف�ضائية–اجلوية الرو�سية ،لإحباط
�أي عملية �إطالق لل�صواريخ بوا�سطة الليزر يف الرب
الأمريكي ،ت�ستطيع منظومة الدرع ال�صاروخية هذه
تدمري �أي �صاروخ يتخطى الدفاعات الآنفة الذكر من
دون �أي �صعوبة �أو ع�سر.
وج���اءت م��ع الأزم����ة الأوك��ران��ي��ة حيث ق�ضت
"الفو�ضى اخلالقة"الأمريكية على حكومة منتخبة
دمي��ق��راط��ي�� ًا يف كييف .ت�صرف ب��وت�ين يف مواجهة
الأزمة بقوة الدولة العظمى خا�صة يف القرم ،حدث
ذل��ك يف �أو�سيتيا اجلنوبية ويف �أبخازيا قبل �سبع
�سنوات ،ثم عاد وتكرر يف �شبه جزيرة القرم� .ضمت
رو�سيا �شبه جزيرة القرم �إليها ،حيث ي�ؤمن ذلك
ال�ضم "قاعدة �سيفا�ستوبول"  -مطل رو�سيا الوحيد
على املياه الدافئة يف البحر الأ�سود ـ ما ميكن رو�سيا
لوج�ستي ًا من الو�صول الحق ًا �إىل البحر الأبي�ض
املتو�سط واملياه الدافئة .ثم عاد التوتر مع �أوكرانيا
ليت�صاعد مع �إعالن جمهوريتي "دونت�سك ال�شعبية"
و"لوهان�سك ال�شعبية" يف �شرق �أوكرانيا املواليتني
ملو�سكو واملتمتعتني مبظلتها وهو الأمر الذي �أ ّدى �إىل
ظهور م�ؤ�شرات حرب باردة جديدة كادت �أن تذكرنا
بالعالقات ال�سوفييتية -الأمريكية يف عقود ما قبل
االنهيار املروع لالحتاد ال�سوفييتي ".الناتو" �أ�صبح
على �أبواب رو�سيا حيث �ضمت �أمريكا لهذا احللف يف
الوقت ال�ضائع دو ًال حماذية لرو�سيا كدول البلطيق
الثالث وبولونيا ورومانيا وبلغاريا.
لقد �شكل ان�ضمام �شبه جزيرة القرم لرو�سيا
عام  2014نقطة حتول مف�صلية يف اال�سرتاتيجية
الرو�سية ،لي�س فقط على ال�صعيد الدويل والأوروبي،
و�إمن��ا جتاه ال�شرق الأو�سط �أي�ض ًا .فمن املعروف �أن
البحر املتو�سط هو املنفذ الرئي�سي للبحر الأ�سود،
حيث �أهم الأ�ساطيل الرو�سية يف القرم .وبدون وجود
م�ستقر و�آمن لرو�سيا يف املتو�سط ف�إن �إجناز ا�ستعادة
القرم يفقد الكثري من �أهميته اال�سرتاتيجية.
ومن جهة ثانية هناك رغبة رو�سيا امل�ستاءة من
ا�سرتاتيجية التطويق واحل�صار املفرو�ضة عليها من
جانب �أمريكا عرب دخول معظم بلدان �أوروبا ال�شرقية
يف منظمة احللف الأطل�سي ،وهو ما دفعها �أخ ًريا �إىل
خو�ض احلرب يف القوقاز ال�ستعادة جمالها احليوي
يف جورجيا ،وع�بر �إع��ادة تفعيل ال��دور الرو�سي يف
منطقة ال�شرق الأو���س��ط ،وا�ستعادة موقعها على
ال�صعيد الدويل ،حيث ت�شكل �سورية يف هذا الإطار
بوابة مهمة �إىل املنطقة بالن�سبة ملو�سكو ملا لها من دور
وت�أثري �إقليمي يق ّربه اجلميع .
وتعترب الأزم��ة ال�سورية بالن�سبة �إىل الرئي�س
بوتني  ،والنخبة الرو�سية ورق��ة مهمة يف ال�صراع
الدويل ومولد النظام العاملي اجلديد متعدد الأقطاب
�أو متعدد املراكز العاملية للنفوذ والت�أثري .وينعك�س
ه��ذا يف م��واق��ف بع�ض رم��وز النخبة ال�سيا�سية يف
رو�سيا .فزعيم حركة "�أورا�سيا الرو�سية" ،الك�سندر
دوغني ،يعترب �أن الواليات املتحدة حتاول الت�أ�سي�س
ل�شرق �أو�سط جديد انطالقا من م�صاحلها عرب ن�شر
"الفو�ضى اخلالقة"  .ويقول دوغني "�إن م�صالح رو�سيا
تكمن يف ال�سعي �إىل بناء عامل متعدد االقطاب بغ�ض
النظر عن م�صالح وا�شنطن" وي��رى �أن تخلي رو�سيا
عن الرئي�س الأ�سد �سيعني �أنها تكتب بنف�سها �شهادة
وفاتها ووفاة العامل املتعدد االقطاب.
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هذا ما تفعله او�سلو بنا...
�صفقة القرن� :أوهام لت�صفية ق�ضية فل�سطني
محمد بهلول

ال �شك �أن اخللفيات الفل�سطينية
(ال��ر���س��م��ي��ة) واال���س��رائ��ي��ل��ي��ة كانت
متناق�ضة حلظة التوقيع على اتفاق
او���س��ل��و ب���إ���ش��راف ورع��اي��ة ال��والي��ات
املتحدة االمريكية.
الفل�سطينيون وقعوا االتفاق بنية
ان��ه��اء ال�����ص��راع وان�����س��ح��اب االحتالل
وفق ال�شرعية الدولية املتعارف عليها
ومب��ب��ارك��ة ع��رب��ي��ة �شبه ���ش��ام��ل��ة من
خالل مبادرة ال�سالم العربية(بريوت
.)1992
اال�سرائيليون ذه��ب��وا اىل او�سلو
ويف جعبتهم (احلل االقت�صادي) مل�أ�ساة
ال�شعب الفل�سطيني وال���ذي ك��ان اول
من ب�شر به �شيمون برييز قيل م�ؤمتر
م��دري��د ب�أ�شهر ع��دة داع��ي��ا اىل �شرق
او�سط جديد واعتنقته كل احلكومات
اال�سرائيلية منذ ذلك احلني اىل اليوم.
ت��ق��وم ف��ك��رة احل���ل االق��ت�����ص��ادي
ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة احل���اج���ات االن�سانية
و االق���ت�������ص���ادي���ة و االج��ت��م��اع��ي��ة
للفل�سطينيني يف مناطق تواجدهم
املختلفة ,م��ع ح��د ادن���ى م��ن املكا�سب
الوطنية التي حتافظ على �شخ�صيتهم
ك�شعب.
يف االرا���ض��ي املحتلة ع��ام 1967
,ح��ك��م ذات����ي اداري وان بت�سمية
(دول������ة),ام������ا يف م��ن��اط��ق ال��ل��ج��وء
اال�سا�سية ,فوفق ظروف كل جتمع على
حدة,
مواطنون يف االردن ,اما يف لبنان
فيق�سموا م��ا ب�ين ال��ت��وط�ين واللجوء
يف املنايف وال��ع��ودة اىل مناطق احلكم
ال����ذات����ي ال ���س��ي��م��ا ل��ب��ق��اي��ا احل��ال��ة
الع�سكرية واالمنية والف�صائلية ..الخ
ال��ي��وم و بعد م�ضي  25عاما على
اتفاق او�سلو ،من الوا�ضح للعيان لدى
اي م��راق��ب مو�ضوعي او ح��ي��ادي ,ان
اال�سرائيليني وبت�ضامن (دويل غربي)
حققوا مكت�سبات ه��ائ��ل��ة ,معتمدين
ب�شكل ا�سا�سي على امل���ال ال�سيا�سي
املبا�شر م��ن خ�لال ميزانية ال�سلطة
الفل�سطينية وال��ت��ح��ك��م مبداخيل
ال��ر���س��وم وال�����ض��رائ��ب� ,أو غ�ير مبا�شر
م��ن خ�لال م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين
التي توالدت ب�شكل فطري خميف يف
�سائر جتمعات الفل�سطينيني وال �سيما
يف امل��ن��اط��ق املحتلة ,وع��ل��ى القاعدة
االجتماعية املنبثقة عن اتفاق او�سلو

واملتمثلة ب��ال��ك��م�برادور الفل�سطيني
(ال��ذي ت�شكل خالل �سنوات االحتالل
م���ن ب��ق��اي��ا االق���ط���اع وال�ب�رج���وازي���ة
االردنية ليتحول و�سيطا ي�شرف على
ك��اري��دور التطبيع غ�ير املعلن م��ا بني
الكيان اال�سرائيلي واال�سواق العربية
عرب االردن) وكبار موظفي ال�سلطة
الفل�سطينية املهيمنني ع��ل��ى كافة
جماالت حياة الفل�سطينيني و يقودون
واح���د م��ن اك�بر جيو�ش امل��وظ��ف�ين يف
العامل قيا�سا اىل عدد ال�سكان.
تطفوا يف االو���س��اط ال�سيا�سية و
االعالمية اليوم فكرة االعالن عن ما
بات يعرف ب (�صفقة القرن) لإيجاد
ح��ل ن��ه��ائ��ي ل��ل�����ص��راع الفل�سطيني_
اال���س��رائ��ي��ل��ي ب��ع��د ان مت جت���اوز هذا
ال�صراع عربيا با�ستثناء كل من �سوريا و
لبنان ,م�ستفيدين من املكت�سبات الهائلة
التي حققها او�سلو على مدار ال�سنوات
الطويلة.
وت���وا����ص���ل امل��اك��ي��ن��ة االع�لام��ي��ة
ال�سائدة ببث رزمة كاملة من ال�ضغوط
ع��ل��ى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين مب�ستوياتهم
ال�سيا�سية وال�شعبية للقبول امل�سبق
بهذه ال�صفقة رغم ال�ضبابية املق�صودة
لبنودها ومندرجاتها.
ال�س�ؤال اليوم هل �آن االوان لإعالن
االنت�صار النهائي لأو���س��ل��و وه��ل بات
الفل�سطينيون جاهزين لتقبل �صفقة
ال���ق���رن ..ام ان االدارة االمريكية
والتي تعترب االك�ثر ت�شددا وميينية

واال�شد الت�صاقا ب�إ�سرائيل تت�سرع بهذه
ال�صفقة لينقلب ال�سحر على ال�ساحر..
ام ه��ن��اك اه���داف اخ����رى ..ام جمرد
تلويح لإظهار اهتمام امريكي باملنطقة.
ان اي متابع مو�ضوعي ي�ستند اىل
منهج علمي بالتحليل ي�ستطيع ان يجزم
ان ه��ذه ال�صفقة ل��ن مت��ر وه��ي اعالن
ح��رب �شاملة يف املنطقة (ت��ب��دي كل
االطراف عدم الرغبة واال�ستعداد لها)
ان الت�سليم ب�صفقة ال��ق��رن هو
اع�لان وا�ضح ومبا�شر وعلني وجماين
لهزمية نكراء ملحور املقاومة ولكل فكرة
املقاومة بالأ�سا�س ,وهو ما يعاك�س واقع
االم��ور امليدانية على االر���ض وت��وازن
الرعب ال��ذي اجنزته م��وازي��ن القوى
املو�ضوعية.
ان الهدف احلقيقي ورمبا الوحيد
لكل ه��ذه احلملة االعالمية املركزة
وال��ت��ه��وي��ل ب���أق�����س��ى وا���ش��د ال�ضغوط
االقت�صادية على الفل�سطينيني امنا
ت��ه��دف اىل جل��م اي حت���ول يف امل���زاج
ال�سيا�سي وال�شعبي على وقع املتغريات
اجلارية والتبدل الرتاكمي الوا�ضح يف
موازين القوى اجلديدة.
ح�سم اال�صطفافات الفل�سطينية
وقطع الطريق على اي حتول يف املوقف
الر�سمي الفل�سطيني والتخفيف قدر
امل�ستطاع من اي انزياحات �سيا�سية
وف�صائلية م�ستفيدين من ا�شغال حمور
املقاومة اليوم ب�أولويات اخرى.
����ص���ف���ق���ة ال�����ق�����رن ه�����ي حم��ط��ة

لرت�سيم نهائي وم��وث��ق لال�صطفافات
واالنق�سامات ال�سيا�سية وال�شعبية
الفل�سطينية بهدف حتييد اك�بر قدر
ممكن من عنا�صر القوة الفل�سطينية
ع���ن حم����ور امل���ق���اوم���ة (اي��دول��وج��ي��ا
وم��ادي��ا) ,وهي بالقدر ذات��ه مد (على
عك�س ما متعارف) اوك�سجني احلياة
اىل م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية
وتخيري الفل�سطينيني (ك��م��ا الكثري
م���ن ���ش��ع��وب امل��ن��ط��ق��ة) ب�ي�ن ال��ه��دوء
والرفاه االقت�صادي والتدمري وب�ؤ�س
ال��ع��ي�����ش االق��ت�����ص��ادي (غ����زة من��وذج
ف���اق���ع) ..ان���ه م���رة اخ����رى حم��اول��ة
لتخيري الفل�سطينيني ما بني امل�ستقبل
والتطلعات الوطنية ون��ظ��ام احلياة
االقت�صادي اليومي.
ي�أتي ثانيا ..ت�أمني الغطاء الوطني
وال��ق��وم��ي ن�سبيا لعملية التطبيع
اجلارية ما بني النظام العربي الر�سمي
ووا�سرائيل متهيدا ل�ضخ قدرة ا�ضافية
ووازن����ة وم�����ش��روع��ة ه��ذه امل���رة ملحور
االع��ت��دال بوجه حم��ور امل��ق��اوم��ة وال
�سيما بعد اجنازاته امليدانية الوا�ضحة
على اكرث من �صعيد ويف اكرث من �ساحة.
ان املعيار الذي بدا مع اتفاق او�سلو
ال زال �ساري املفعول وقادرا على حتقيق
نتائج تراكمية اولوية امل�صالح املعي�شية
ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى امل�����ص��ال��ح والتطلعات
الوطنية وهو م�سرية متكاملة ،ي�ساهم
ب��ه��ا ال��ك��ل الفل�سطيني ,بع�ضهم عن
تخطيط م�سبق والبع�ض االخ��ر عن
ح�سن نية وقلة قدرات.
اثبتت �سيا�سة احلياد يف ال�ساحة
الفل�سطينية انها لي�ست اكرث من ميل
تدريجي للرتاجع عن فكرة مقاومة
االح��ت�لال ل�صالح االه��ت��م��ام بالهموم
املعي�شية اليومية وهذا هو جوهر احلل
االقت�صادي اال�سرائيلي.
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�شروق دويات �صرخات روح يف �سجون االحتالل
بيان الباش

لقد �شكلت امل���ر�أة الفل�سطينية منوذج
ل��ل��ت��ح��دي وال�����ص��م��ود وم���ث���ال م�شرف
للمر�أة العربية امل�سلمة التي تنا�ضل
وت�ضحي جنب ًا اىل جنب مع الرجل يف
معركة التحرر واخلال�ص من االحتالل
اجلاثم على الأر���ض  ،وال تزال كل يوم
تقدم الت�ضحيات امل�ستمرة واملتوا�صلة
فهي �شهيدة و�أ���س�يرة وم�صابة وزوج��ة
ومنا�ضلة من �أجل احلرية جروح و�أهات
تحُ كى خلف ق�ضبان حديدية ،ق�ص�ص
ورواي��ات تكتب لهن مبو�سوعات تدر�س
للأجيال ،ولكل ق�صة ورواي���ة ،حكاية
هم كبري ،تفا�صيل م�ؤملة ووج��ع عميق
بحاجة ملن يحمل ر�سالة من الإن�سانية
لنزعها واقتالعها من جذورها ،جرحهن
دم��وع ب�أعينهن ،يزيد من �شعلة القهر
والأمل على حالهن ،مر�ض يتف�شى يف
ج�سدهن كالرمل على البحر ،يدا�س
عليه دون �أي تردد .الدموع مل تقت�صر
على الب�شر بل باتت املدن اي�ض ًا تعرف
ال��دم��وع ،ولعل القد�س قد بكت ابنتها
وحبيبتها اال�سرية �شروق دويات.
يف �صباح ي��وم  7اكتوبر  2015و�أثناء
ت���وج���ه ����ش���روق ل��ل�����ص�لاة يف امل�سجد
االق�صى ،ودون �سابق ان��ذار ق��ام احد
امل�ستوطنني ب��االع��ت��داء ع��ل��ى �شروق
وح��اول ن��زع حجابها عنها ،لكن �شروق
���س��ارع��ت ل��ل��دف��اع ع��ن نف�سها ب�ضربه
بحقيبتها اجلامعية وحماولة التخل�ص
من امل�ستوطن املعتدي ،لكن امل�ستوطن
اطلق  3ر�صا�صات على ج�سد �شروق،
وبعد اطالق النار عليها �سارع اثنان من
امل�ستوطنني ب�ضرب �شروق بالالب توب
على ر�أ�سها ،وتركوها تنزف ل�ساعات ،ثم
نقلوها للم�شفى بحالة خطرة ،واجريت
لها عمليه زراع��ة �شرايني بل ان بع�ض
املحطات اعلنت ا�ست�شهاد �شروق خلطورة
حالتها ال�صحية .الأ�سرية �شروق دويات،
ذات الثمانية ع�شرة عاماً ،اعتقلت بعد
�إطالق النار عليها من قبل م�ستوطن يف
�شارع الواد بتاريخ ( )2015-1-7بحجة
حم��اول��ة تنفيذ عملية ط��ع��ن ،وتعد
�شروق واح��دة من ال�ضحايا املقد�سيني
جلرم امل�ستوطنني وحقدهم العن�صري
الالمنتهي؛ فهي حاولت الدخول لل�صالة
يف الأق�صى ،ولكنها مل تعد �إىل املنزل بل
�أ�صبحت �أ�سرية احلقد الأعمى� ،شروق

ال��ت��ي �أن��ه��ت ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة بتفوق،
وح�صلت على معدل ( ،)90وانت�سبت
�إىل جامعة بيت حل��م ،وت��در���س حالي ًا
التاريخ واجلغرافيا ،وحتاول جاهدة يف
الف�صل الدرا�سي التايل� ،أن تدر�س اللغة
الإجنليزية ،مل تكتف قوات االحتالل
بتغييبها عن منزلها ،بل اقتحمته غري
مرة.
ت���روي �شقيقة ���ش��روق عنها �أن��ه��ا� :إذا
مرت قطة بجانب �شروق تنتف�ض خوفا
وتبتعد ..قلبها �ضعيف ،لذا نعرف جيدا
�أن��ه��ا مل تكن تنوي تنفيذ �أي اعتداء
بحق �أي �شخ�ص ،ون�ؤكد على رواية �شهود
العيان ب�أن ما ح�صل كان عملية �إعدام
مبا�شرة بحق �شروق.
وتقول وال��دة الأ���س�يرة �شروق دوي��ات:
«بعد م�ضي  33يوما على �سجن �شروق
توجهت لزيارتها يف �سجن ه�شارون،
وبعد اجتياز التفتي�ش واالنتظار ،دخلت
رفقة �أختها ،ومل ن�ستطع متالك �أنف�سنا،
فان�سكبت الدموع فور ر�ؤيتها دون �سابق
�إنذا».
(ما تهكلي هم ميا ١٦ ..عاماً ،ب�س طالعة
ب�إذن اهلل ميا ديروا بالكم على حالكم وما
تفكروا فينا ،ميا انا هون قاعدة � 16سنة
ما ت�ضلي قلقانة علي انا رح �أواجه كثري
مواقف منهم املنيحة ومنهم ال�صعبة ما
ت�ضلي تفكري يف) بهذه الكلمات خاطبت
والدتها «ام �إبراهيم» بعد خروجها من
قاعة املحكمة ،هذه الفتاه رغم كل ما
بها من �أمل ووجع اال انها ترفع معنويات
وال��دت��ه��ا وتبث فيها االم��ل وال��ق��وة مل
ت�ضعف �شروق بل ا�صرت ان ت�شرق رغم
ظالم ال�سجن وال�سجان.
�أو���ص��ت وال��دت��ه��ا �أن حت�ضر لها كتبها
الدرا�سية يف زي��ارت��ه��ا ال��ق��ادم��ة ،لعلها
ت�ست�أنف درا���س��ت��ه��ا اجلامعية وحتقق
ح��ل��م��ه��ا ب���ال���ت���خ���رج م����ن ف�����رع ال��ل��غ��ة
الإجنليزية لت�صبح مرتجمة.
���ش��روق الطفلة ال��ت��ي ك�ب�رت يف ظالم
ال�����س��ج��ون ت��ت��ع��ر���ض ه���ي والأ����س�ي�رات
الفل�سطينيات ،منذ حلظة اعتقالهن
على �أيدي قوات االحتالل الإ�سرائيلي،
لل�ضرب والإه���ان���ة وال�����س��ب وال�شتم؛
وتت�صاعد عمليات الت�ضييق عليهن حال
و�صولهن مراكز التحقيق؛ حيث متار�س
بحقهن كافة �أ�ساليب التحقيق� ،سواء
النف�سية منها �أو اجل�سدية ،كال�ضرب
واحل��رم��ان من النوم وال�شبح ل�ساعات
ط��وي��ل��ة ،وال�تره��ي��ب وال�ت�روي���ع ،دون
مراعاة جلن�سهن واحتياجاتهن اخلا�صة
َ���ف» من
ل��ع��ل ج��ول��ة �سريعة ع��ل��ى «نُ���ت ٍ
ه���ذه التفا�صيل تعطي بع�ض �صورة
على حجم امل�أ�ساة التي يعي�شها ال�شعب
الفل�سطيني على مدى �ستة عقود .و�إن
كانت الأ���س�يرات احلرائر علّمونا كيف
تكون الت�ضحية والفداء من �أجل الوطن،
فقد علّموا العامل كيف يكون الن�ضال
والتحدي لأب�شع احتالل عرفه التاريخ
لأجل احلياة.

ابن خلدون و ..الربيع الفل�سطيني...؟
عثمان بدر
حتدث الفيل�سوف العربي «ابن خلدون» يف مقدمته ال�شهرية عن دور «القائد
حني ّ
تقدم ال�شعوب وتط ّورها وازده��ار فانه كان يعني
الفرد» يف العملية التغيريية ويف ّ
دون ادنى �شك «النخبة الواعية واملثقفة» التي عليها اجرتاح اخلطط وو�ضع الربامج
الآيلة اىل عملية التطور والنهو�ض والتي يتوقّ ف عليها م�ستقبل االوطان .
ولكن يبدو انه منذ ذلك الوقت اىل يومنا ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة وع��زف��ه��ا ع��ل��ى معزوفة
هذا «انقلبت» املفاهيم وتبدّ لت املعايري بحيث «ال��ت��ج��دي��د» فقد ف�شلت ف�ش ًال ذري��ع�� ًا بان
بات دور «القائد» هو الت�سلّط على مقدرات تكون "ي�سار ًا حقيق ًا بل ا�سهمت عن عمدٍ او
النا�س وتقدّ م ال�صفوف يف املنا�سبات وت�صدّ ر دون ق�صد منها يف انحدار العملية الثورية
«ال��والئ��م» وامل��وائ��د واق��ت��ن��اء «ال��راجن��ات» برمتها و تدين مفهوم «الن�ضال» كيف ال...؟؟
الفخمة وال�����س��ي��ارات «امل��ك�� ّي��ف��ة» وال�شقق وقد �صارت الناطق الر�سمي با�سم «اليمني»
وحمامي ال��دف��اع االم�ين عنه ,حتى ان \
الفارهة.
وبنظرة مو�ضوعية اىل واق��ع ح��ال بقايا م�ؤمتراتها و«كونفرن�ساتها» التي يفرت�ض
الف�صائل وال��ق��وى واالح���زاب والتنظيمات ان ت��ك��ون حمطة تقييمية جت��ري خاللها
الفل�سطينية جند انها تنتقل من ف�شلٍ اىل م��راج��ع��ة نقدية ل�سيا�ساتها ولأو�ضاعها
ف�شلٍ اىل «هزمية» ,ولعل غياب مبد�أ «الثواب الداخلية ف�إنها ال تعدو عن كونها �شكلية
والعقاب» وفقدان امل�ساءلة ا�سهما بحدود اذ غالب ًا ما تعيد انتاج «القيادة» نف�سها مع
ك��ب�يرة ال اىل و���ص��ول بع�ض «الطفيليني» تعديلٍ طفيف ببع�ض اال�سماء من باب «رفع
واملت�سلقني والو�صوليني اىل �سدّ ة القرار فيها العتب» واظهار املظهر «الدميقراطي» دون
فح�سب بل اىل انتاج �شريحة من«امل�ستفيدين» تغيري جوهري باملواقف ال�سيا�سية او حتى
ترتبط ببع�ضها البع�ض بطريقة او باخرى يف املمار�سة التنظيمية وهذا ما يدفعنا اىل
من خ�لال االه���داف امل�شرتكة وال��دف��اع عن القول ان «�شرائح امل�ستفيدين» هي امل�سيطر
اخلا�صة وال�شخ�صية و�سرعان ما الفعلي على الف�صائل و القوى واالح��زاب
امل�صالح
ّ
ح ّولوها اىل ارثٍ عائلي وع�شائري مينع كافة دون ا�ستثناء و ان تناغم «ا�صحاب
االق�ت�راب منه حت��ت طائلة امل�س�ؤولية او امل�صالح» يحول دون التجديد الفعلي البل
«���س��وب��رم��ارك��ت» ل��ت��ب��ادل امل�صالح و«البيع يقف عقبة ك�أداء يف وجهه وي�صنع العراقيل
وال�����ش��راء» وا���ش��اع��وا ال��ف�����س��اد واالف�����س��اد امامه لإف�شاله وال��واق��ع ان ه��ذه ال�شرائح
للمحافظة على ذواتهم وباتوا «�سدّ ًا منيعاّ» لي�ست حكر ًا على القيادة يف ال�صفوف االوىل
يف وجه اي حماولة ا�صالحية او ت�صحيحية .فح�سب بل تت�شكّل «اتوماتيكي ًا» ونتيجة
فبعد اك�ثر م��ن ارب��ع�ين ع��ام�� ًا م��ن الهزائم ال�تراك��م��ات وتغييب املحا�سبة م��ن خمتلف
املتتالية واملتكّررة مل جند تنظيم ًا او حزب ًا الهيئات ومفا�صل العمل وت�صل يف غالب
واح��د ًا وقف وقفة نقدية جدّ ية ملحا�سبة االحيان اىل القاعدة وهذا حت�صيل حا�صل
امل�س�ؤولني عن ما �آلت اليه على االقل او�ضاع حلالة تعميم الف�ساد يف �سياق املحافظة على
التنظيم من ترهلٍ وانتكا�سات هذا اذا حتدثنا «الذات»...
على ال�صعيد ال�ضيق بعيد ًا عن الوطني العام والالفت ان «االحزاب الدينية» الفل�سطينية
,بل على العك�س متام ًا فبعد كل هزمية كنا لي�ست اف�ضل ح��ا ًال من االح���زاب الف�صائل
نرى حركة «الرتقيات» و«الرتفيعات» تزداد «اليمينية» او القوى «الي�سارية» البل ا�سو�أ,
وتريتها بحيث ت�شمل «املهزومني» وم�سببي علم ًا ان «احلابل اختلط بالنابل» ومل يعد
الهزمية على وجه التحديد واذا ما ا�ستثنينا هناك ٌ
فرق بني اليمني والي�سار والو�سط وبني
الراحل الكبري الدكتور جورج حب�ش الذي العلماين واملت�شدّ د.
كان ينبغي ان يكون معيار ًا وق��دوة للجميع وخال�صة القول فقد ب��ات من املعيب ال بل
ف�إننا مل ن�سمع ان قائد ًا فل�سطيني ًا واحد ًا م��ن ال��ع��ار ان��ه يف ظ��ل ان غالبية الف�صائل
احرتم نف�سه وحدّ ق يف املر�أة والم نف�سه على وال��ق��وى واالح�����زاب الفل�سطينية تدّ عي
ما اقرتفت ي��داه واعلن «ا�ستقالته» طوع ًا (ال��دمي��ق��راط��ي��ة) و(ح���ر ّي���ة التعبري عن
فا�سح ًا يف املجال ملن لدية القدرة على العطاء ال���ر�أي) ،ف��ان قياداتها متار�س ما هو اب�شع
ال ب��ل ان البع�ض وعلى ال��رغ��م م��ن تقدمه من ممار�سات «الطغمة احلاكمة» يف البلدان
يف ال�سن وو���ص��ول��ه اىل ارذل العمر ورمب��ا العربية لناحية التحكّم مبقّدرات الف�صيل
يعاين من داء «اخل��رف» ومر�ض الن�سيان او وبالتايل ال�شعب والتمتع باخلريات ما يعني
«الزهامير» فانه ما برح مت�شبث ًا ب«الكر�سي» انه بات من ال�ضروري وامللّح ان ن�شهد «ربيع ًا
ت�شبثه باحلياة ويعلن نف�سه «القائد» او ال فل�سطينيا» حقيقي ًا يطيح بجميع القيادات
احد ويحاول اقناع م�ؤيديه وحمازبيه انه التي تعفنت من حتتها الكرا�سي وا�سهمت
يحكم ب «�أمر من اهلل» وان هناك �آية قر�آنية ب��ح��دودٍ كبرية يف ت��ردي ق�ضيتنا الوطنية
واخرى توراتية وثالثة تلمودية ت�ش ّرع له وا�ضحت عبئ ًا ثقي ٌال ترزح حتته الف�صائل
ُ
وحتول دون تطورها وتقدمها وهذا ما انعك�س
البقاء يف «ال�سلطة» حتى امل��وت واذا وجد
من يرثه من اوالده واحفاده ف�إنها لهم بعد �سلب ًا على عموم"الق�ضية"..ان ف�صائلنا
جميع ًا دون ا�ستثناء بحاجة اىل «انتفا�ضات
مماته.
وم�ؤكّد ان االحزاب والقوى «الي�سارية» التي تثويرية» تق�صي رم��وز الف�ساد وتعيد اىل
هم لغالبيتها �سوى ا�صدار «فتاوى» لتربير «الثورة» رونقها وت�ألقها واىل الن�ضال الوطني
ال ّ
اخفاقات وت�صرفات «اليمني» الرتباطها وهجه وبريقه وهذا مهمة ملقاة على عاتق
به مب�صالح «مالية» وحزبية �ضيقة حتى جيل ال�شباب ..فهل �سن�شهد «ربيع ًا فل�سطيني ًا»
باتت ذي ًال له فان االز ّم��ة فيها اكرب واعمق ي�شارك فيه «ابن خلدون» ام �سيظل ابو لهب
و«ا�شد فتك ًا» فهي وعلى الرغم من تغنيها وابو جهل يتحكمان بزمام االمور...؟؟
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يوم الأر�ض ..يوم املواجهة ..يوم املقاومة

�أنفا�سها ..احلام�ضية!
د .حسن حميد
من ي�صدق،
�أن املرء ال يتعلم من �سلوكه� ،أو قل
من �أغ�لاط��ه التي ت�صل يف قباحاتها
�أحيان ًا �إىل حد الأخطاء الأخالقية.
بالطبع ال �أح��د لأن طبيعة الإن�سان
مفطورة على التعليم ،وتعزيز النجاح،
وحم��و ال��ع�ثرات ،ه��ذه ف��ط��رة ،ولذلك
ي�سعى النا�س على اختالف م�ستوياتهم
التعليمية واالجتماعية ،وعلى اختالف
بقاعهم اجلغرافية �إىل �أن يتعاي�شوا مع
�س�ؤال �أبدي يرافقهم منذ بدايات الوعي
والإدراك �إىل �آخر يوم من حياتهم ،ويف
�صور و�صيغ خمتلفة ،فحواه :كيف ر�أيت
عملي ،ما ر�أيك مبا قمت به ،هل جنحت،
�أين كانت عرثاتي ،كيف ترى �صحتي يا
طبيب ،ما هو تقديرك يل �أيها املعلم،
كيف هو ر�ضاك عني ..وهكذا! وذلك
لأن احل�س الآدم��ي ال�سليم يتوق �إىل
فعل الإيجابيات و�إبعاد ال�سلبيات ،ملا
يف الأوىل من ف��رح ،وملا يف الثانية من
ح��زن! ولهذا يتبدع الإن�سان وي�شتق
الدروب املو�صلة �إىل الفرح لأن جوهر
احلياة ي�سعى �إىل الفرح ويدعو �إليه،
وي�سد الدروب الذاهبات �إىل احلزن �أي ًا
كانت م�ساحاته �أو �أذياته.
�أق��ول ه��ذا ،و�أن��ا �أرى ما يحدث كل
ع��ام م��ن �شغف حمموم ل��دى امل�شرفني
على ج��ائ��زة ن��وب��ل م��ن �أج���ل ارتكاب
امل��زي��د م��ن الأغ�ل�اط التي ت�صل فع ًال
�إىل حد الأخ��ط��اء الأخالقية ،وذلك
لأن��ه��م ب��ات��وا مينحون ه��ذه اجلائزة،
وهي �أهم جائزة عاملية ،وعمرها �أكرث
من ق��رن من ال��زم��ان ،تقدير ًا لأفعال
ب��اه��ت��ة ،وغ��ام�����ض��ة ،و�سيا�سة ،وفيها
دعوة �صريحة لتبني التفاهة واخلفة
من جهة ،والظلم والكذب والتلفيق من
جهة ثانية!
ولأن��ن��ا يف ف�ضاءات ه��ذه اجلائزة
(نحن يف ت�شرين الأول املوعد امل�ضروب
�سنوي ًا ملنح هذه اجلائزة) ف�إنني �س�أبد�أ
م��ن خ�بره��ا ل��ه��ذا ال��ع��ام ال���ذي منحها
ملغن �أمريكي ا�سمه بوب دي�لان ،يغني
ٍ
�أغنيات ال��راب ،ويكتبها ،ولي�س له من
كتاب مطبوع �سوى دي��وان �شعر واحد
ال يعدّ ه النقاد مه ّم ًا ،كما ال يعدون ما
احتواه �شعر ًا ،ومع ذلك منحت جائزة
نوبل ل�ل�آداب لعام  2016له ،ويف هذا
جتاهل كبري لكل �أدباء العامل املرموقني
يف جميع القارات ،فقد تخطت اجلائزة
ب��ه��ذا اخل�ب�ر ،وب��ه��ذا ال�صنيع املزيف
املنحاز ،جميع �أدب��اء العامل يف �أمريكا
الالتينية ،و�أورب���ا ،و�آ�سيا ،و�أفريقيا،
ومنحت التقدير يف ه��ذا العام لل�سيد

بوب ديالن لأنه كتب �أغانيه بنف�سه،
ولأنه يحوز �شهرة عاملية يف الغناء! هذا
ما جاء يف حيثيات الفوز باجلائزة� ،أي
التقريظ الذي �شفع للمغني و�سوغ له
لكي يفوز ،طبع ًا كان من املمكن �أن يقدر
هذا املغني على غنائه وع�شقه للفن من
جهة فنية �أو ثقافية غري جهة نوبل،
بل �أن يحوز على نوبل نف�سها يف الغناء،
ولكن ال �أن يحوز عليها يف الآداب ..ذلك
لأن ه��ذه اجل��ائ��زة ،وال�سيما يف حقل
الآداب ،ت�شدُّ الب�صر �إليها �سنوي ًا لكي
ر�سمته ،وقدرته،
يعرف �أهل لإبداع من ّ
وعلى م���اذا؟! وم��ا هو اجلن�س الأدب��ي
ال��ذي حبذته لهذا العام ،و�إالم تعود
الأ�سباب! غري �أن اجلائزة يف هذا العام
 ،2016وع�بر القائمني عليها ،خيبت
الآمال ،ف�أعطتها ملن ال ي�ستحق التكرمي
يف حقل الآداب ،ولي�ست هذه اخليبة
�سوى واحدة من خيبات كرث اقرتفتها
اجل��ائ��زة وب��ال��ع��زم ال��ك��ام��ل ،والإرادة
الواثقة ..خ�لال ال�سنوات الفارطة،
وه��ي تناهز ال��ق��رن يف عديدها لأنها
ب��د�أت يف الظهور منذ عام  .1901لقد
خي ّبت اجلائزة الآم��ال م��رات ومرات،
ويف حقول معرفية كثرية ،ففي الآداب،
مث ًال� ،أعطت اجلائزة تقديرها لأدباء
ان�شقوا عن بلدانهم ،ونددوا ب�سيا�ساتها،
وحت��دث��وا بلهجة املخربين ع��ن م��ا ال
يليق به احلديث �أديب ًا ،ون�شروا الغ�سيل
امل��وح��ل على حبالهم وح��ب��ال غريهم
من دون وج��ه ح��ق� ،أو �أنهم بالغوا يف
االنتقاد ،واجلهر بالف�ضائح ،وال غاية
لهم �سوى الرتذيل والت�شويه واللعن.
ح��دث ذل��ك جت��اه �أدب���اء رو���س حملوا
حملتهم ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام اال���ش�تراك��ي،
وال�صيغة االحتادية التي عرفها زمن
(االحتاد ال�سوفيتي) ،ف�شن ّعوا ،والموا،
و�شتموا ،و���ص�� ّوروا املظامل التي كانت،

وهي يف معظمها افرتا�ضية ،وذات طابع
يفوق عوامل ال�سوريالية ،ومن ه�ؤالء
با�سرتناك ،وبونني ،و�سوجلن�ستني ،ومع
�أنهم �أدب��اء من رتبة �إبداعية عالية
�إال �أن التقدير لهم مل يكن تقدير ًا
لتجاربهم و�إبداعهم ،و�إمنا كان ملا قالوه،
و�أ�شاروا �إليه ،وملا �أ�سموه بـ (الف�ضائح)
يف احلياة ال�سوفييتية ،ومل يخل ذلك
التقدير م��ن �أب��ع��اد �سيا�سية مناوئة
لل�صيغة اال���ش�تراك��ي��ة ،ب��ل مل تتخف
الق�صدية املبا�شرة وراء �أي قناع يف منح
ه��ذه اجلائزة لأولئك الأدب���اء ب�سبب
نف�سهم ال�سيا�سي ،ف��رواي��ة الدكتور
جيفاكو ل��ـ ب��ا���س�ترن��اك ،رواي���ة مهمة
ج��د ًا ،وم�شغولة ب��روح �إبداعية تعرب
عن �أهمية روح الإبداع التي يتح ّلى بها
با�سرتناك ،وهي عالية وفذة من دون
ريب �أو �شكُ ،منحت جائزة نوبل يف �سنة
�صدورها ،وفور طباعتها يف �أورب��ا ،بعد
�أن هُ ّربت �إىل �إيطاليا ،منحت الرواية
جائزة نوبل لأنها جهرت بانتقادات
الذعة وقا�سية ل�صيغة عي�ش النا�س يف
املجتمع ال�سوفييتي ،وال �سيما الت�ضييق
على احل��ري��ات ،وال��رق��اب��ة ،واخل��وف
ال��ذي ُزرع يف النفو�س ،اخل��وف من كل
�شيء ،والت�سليم الأعمى بكل ما تقوله
ال�صيغة اال�شرتاكية ..ح�سب ما جاءت
به الرواية!
�صحيح �أن با�سرتناك �أج�بر على
رف�ض اجلائزة ،لكن ال�صحيح الذي ال
ميحى ،وهو عيب ،يتمثل يف �أن القائمني
على جائزة نوبل منحوها له لأنه كان
�صاحب ج���ر�أة على االن��ت��ق��اد واللعن
والت�شهري ،وقد �أرادوا �أن يفتحوا ،من
خ�لال با�سرتناك م��ن جهة والتقدير
ال���ذي ح��ظ��ي ب��ه ح�ين م��ن��ح اجل��ائ��زة
من جهة �أخ��رى ،دروب�� ًا �أو�سع و�أ�شمل
و�أك�ثر من �أج��ل تدمري �صيغة العي�ش

ال�سوفيتيية!
غلطة �أخالقية �أخ��رى اقرتفتها
ج��ائ��زة ن��وب��ل ،ح�ين منحت تقديرها
للكاتب ال�صهيوين يو�سف بن عجنون
الذي مل يكن جدير ًا ب�أن يفوز بجائزة
على م�ستوى قرية �أو حي ،لأن كتاباته
ملأى بالعدوانية والعن�صرية والكذب
ع��ل��ى ال���ع���امل ،وال���ت���اري���خ ،وجت��اه��ل
اجلغرافية ،واملعطيات الواقعية حني
قال� :إن فل�سطني �أر�ض اليهود ووطنهم
القومي ،و�إن الفل�سطينيني حمتلون،
وجهة غا�صبة للحقوق اليهودية؛ هذا
الكاتب منح اجلائزة منا�صفة مع كاتبة
يهودية �أخ��رى� ،أما كتاباته ،وهذا هو
املهم ،فهي �أ�شبه بالبيانات ال�سيا�سية
ّ
املحت�شدة بالكراهية والدموية و�شتم
الآخ��ري��ن ،ولي�س الآخ���رون هنا �سوى
الفل�سطينيني والعرب!
غلطة �أخالقية �أخ��رى اقرتفتها
اجلائزة حني منحت تقديرها لك ّتاب
�صينيني لي�سوا م��ع��روف�ين يف بلدهم
ال�صني ،وال يف العامل( ،ه��م معروفون
ل��دى ال��دوائ��ر ال�سيا�سية ،ويف بقاع
ج��غ��راف��ي��ة حم�����ددة) وذل�����ك لأن��ه��م
فعلوا الفعل عينه الذي قام به بع�ض
الك ّتاب الرو�س الذين هاجموا الفكر
اال�شرتاكي ،كتاب �صينيون من درجات
�إب��داع��ي��ة م��ت���أخ��رة ،ا���س��ت��ح��وذوا على
تقدير نوبل لأنهم حتدثوا عن الثورة
الثقافية يف ال�صني ،وعن الظلم واملوت
اجلماعيني ،وعن �أ�سرار املجتمع ال�صيني
الذي هو يف نهاية املطاف ،كما �صوروه يف
رواياتهم ،جمتمع فاقد للحرية ،هكذا
زع��م��وا! وال��ي��وم ال�صني هي من هي يف
النظام والتطور وال�ضبط ،وهي من هي
على امل�ستوى العاملي!
غلطة �أخ���رى� ،أخالقية بالطبع،
اق�ترف��ت��ه��ا ج��ائ��زة ن��وب��ل ح�ين منحت
تقديرها لكاتب من ترينيداد ا�سمه
ا�.س نايبول ،هو نف�سه ال يعدّ كتاباته
ذات قيمة �أدب��ي��ة �أو �إب��داع��ي��ة ،لأنها
كتابات ج��اءت على �شكل انطباعات
عن رح�لات ق��ام بها �إىل بع�ض بلدان
�آ�سيا ،لكن م��ا ج��اء يف ه��ذه الكتابات
لفت انتباه القائمني على جائزة نوبل،
وهو املتمثل يف احلديث الكاره للإ�سالم
وامل�سلمني ،واحلط من �ش�أنهم ،واتهامهم
مبا يجعلهم ي��وازون يف الرتبة واملقام
احل��ي��وان��ات لي�س �إال! �إن��ه��ا كتابات
عمياء ،وحاقدة ،وعن�صرية ،وطافحة
باملبالغة والد�سائ�س ،ومع ذلك فازت
بجائزة نوبل!
وق��ب��ل وق���ت قليل منحت كاتبة
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يوم الأر�ض ..يوم املواجهة ..يوم املقاومة
تقدير جائزة نوبل لأنها حتدثت يف
كتاب ت�سجيلي �أي�����ض�� ًا ،وه��ي �صحفية
ول��ي�����س��ت ك��ات��ب��ة ،ع���ن م���ا ح����دث من
ت�سريبات �شعاعية من مفاعل ت�شرينوبل
النووي من �أج��ل املزيد من دك الفكر
اال�شرتاكي ،والقول و�صف ًا �إنه غري مهتم
بالنا�س ،والب�شرية يف �آن! لقد قالت
اجلائزة �إن كتابها (�صالة لـ ت�شرينوبل)
رواي��ة ،والكاتبة البيالرو�سية نف�سها
وا�سمها (�سفيتالنا �إليك�سييفيت�ش) ال
تقول عن كتابها �إنه رواية! فال�سيا�سة،
والق�صدية ،والأن��ف��ا���س احلام�ضية،
تو ّرث العماء ،وهذا ما �أ�صاب توجهات
ج��ائ��زة نوبل م��رات وم���رات! وه��ذا ما
حدث يف هذا العام ،حني متنح اجلائزة
ملغني ال����راب (ب���وب دي��ل�ان) وبا�سم
الأدب .ما �أرد قوله تعليق ًا� ،إمنا الغرب
ال��ذي ب��ات ي�شبه جرافة هائلة ،غدا
بال م�شاعر ،بال �أحا�سي�س ،وه��ذا �أمر
يخرجه من عامل الإن�سانية ،ومن عامل
القيم ،ويدخله يف عامل �آخر هو عامل
احلديد ،واال�ستعالء ،وبهذا الدخول..
راح يظن ب�أن كل ما يقوله ،وما يفعله،
وما يوحي به ،وما ي�شري �إليه هو حقائق
جمالية ال يطالها القبح �أب���د ًا ،وهذا
جم��رد وه��م ،وه��م ق��ات��ل ..ينز احلقد
منه وي�سيل!
وعلى الرغم من كل هذه الأغالط
التي ت�صل �إىل منزلة الأخ��ط��اء ،ف�إن
ب��ع�����ض امل�ترج��م�ين ال��ع��رب تراك�ضوا
الهثني لرتجمة مثل ه��ذه الأع��م��ال،
ودب��ج��وا الأح���ادي���ث التقريظية لها
يف ال�صحف وامل��ج�لات ،مثلما دبجوا
الأم���ادي���ح لها على م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ،وذل��ك بو�صفها �أحداث ًا
ثقافية ،وم��ن ه���ؤالء الكتبة والقراء
من مل يعرف �شيئ ًا عن حمتوياتها اللهم
�سوى ما قالته تقارير اجلائزة!
واحل���ق �أن ال��ف��وز ب��ج��ائ��زة نوبل
ح��دث ثقايف ومهم ،لكن ه��ذه العيوب
القاتلة �ش ّوهته ،وجعلته حدث ًا قات ًال
للجمال والإبداع والعدالة لأن التزوير
والتلفيق وال��زي��ف ل��ف ق���رارات هذه
اجلائزة ،ولي�س يف حقل الآداب فح�سب،
و�إمنا يف غالبية احلقول املعرفية التي
تقدرها اجلائزة بالثناء ،ومنها حقل
العلوم التي تتم الإبداعات فيها من �أجل
املزيد من ال�شرور واخل��راب يف العامل،
وال�سيما تطوير القنابل ،وال�صواريخ،
و�سرعة الطائرات القاذفة ،ومنها حقل
ال�سيا�سة �أي�ض ًا حيث ُمنحت اجلائزة
للقتلة ،وم�صا�صي ال��دم��اء ،ومقرتيف
امل���ج���ازر!! فهل ك��ان��ت ه��ذه الأغ�ل�اط
جمرد �أغالط فح�سب� ،أما �أنها تخطت
ه��ذا املعنى لت�صري �أخ��ط��اء �أخالقية
�ضد ال�شعوب ،واملعتقدات ،والتاريخ،
وامل�ستقبل الب�شري!

فل�سطني ..التحديات الراهنة وامتحان الت�صدي
فضيل حلمي عبداهلل

���ص��در م����ؤخ���ر ًا ال��ك��ت��اب الأول
للكاتبة مي احمد �أ�شهابي الذي حمل
عنوان فل�سطني التحديات الراهنة
وامتحان الت�صدي ،وهو الأول للكاتبة
ال�����ش��اب��ة ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا ال��ع��دي��د من
امل�شاركات الدرا�سية والبحثية خالل
ال�سنوات ال�سبع املا�ضية ،وبرغم �أن
ح�ضور الأ�ستاذة مي مازال متوا�ضع ًا
ع�ب�ر و���س��ائ��ل الإع���ل��ام وال���ن���دوات
واملحا�ضرات ويقت�صر على الكتابة
يف امل���واق���ع الإل��ك�ترون��ي��ة �إال �أن��ه��ا
متكنت من �إجن��از كتابها الأول بثقة
وثبات وهذا ما ي�ؤهلها لولوج امليدان
البحثي وال��ث��ق��ايف بخطى ثابتة.
الكاتبة مي هي واحدة من الكاتبات
الفل�سطينيات ،اللواتي يحملن هموم
الوطن والق�ضية الفل�سطينية ،فهي
تقيم يف مدينة دم�شق ،وم��ن �أ�سرة
فل�سطينية مهمومة بالق�ضايا الوطنية
وهمومه وتاريخه الن�ضايل الرتاثي
والثقايف احل�ضاري ،وقدمت عائلة
الكاتبة العديد من ال�شهداء منهم
م�ؤ�س�س دار ال�شجرة للن�شر والتوزيع
والتي كان لها الدور الكبري يف احلفاظ
على ال��ذاك��رة الفل�سطينية ،وال��ذي
كان من �أوائ��ل الكتاب النخبة الذين
ع��ن��وا بق�ضايا وط��ن��ه��م.م��ي �شهابي
مديرة دار فل�سطيننا ال�شجرة للن�شر
وال��ت��وزي��ع ،وق��د �أج���ادت يف الكتابة
عما تتعر�ض لها الق�ضية الفل�سطينية
من تهمي�ش وتهويد و�شطب حلقوق
ال�����ش��ع��ب ال��وط��ن��ي��ة ،وق���د ف�ضحت
امل���ؤام��رات �إن ك��ان ات��ف��اق �أو�سلو �أو
غ�يره م��ن م���ؤام��رات ت�صب يف خدمة
�إخ�ضاع ال�شعب الفل�سطيني وت�صفية
ق�ضيته ال��وط��ن��ي��ة ،وك����ان �أخ��ره��ا
ق��رار ترامب املجحف بحق فل�سطني
والأمة العربية والإ�سالمية جمعاء،
ومن جهات عربية مت�آمرة مع الكيان
ال�صهيوين .وحني قدمت الكاتبة هذا
الكتاب فل�سطني والتحديات الراهنة
وام��ت��ح��ان ال��ت�����ص��دي اع��ت��م��دت على
جمريات ال�صراع يف املنطقة العربية،
م�ؤكد ًة على ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني
وت�ضحياته اجل�سيمة وامل�ستمرة
خا�صة من خالل انتفا�ضاته امل�شرفة
دون كلل �أو ملل ،وال��ت��ي بلغت عدة
�سنوات با�سم بانتفا�ضة ال�سكاكني
وظلت م�ستمرة بعنفوانها وازدادت
�شدة بعد قرار الأحمق ترامب بنقل
�سفارة العدو ال�صهيوين من تل �أبيب
�إىل القد�س.
لكن من �أهم املوا�ضيع التي تطرق

ل��ه ال��ك��ت��اب ،ح��ق ال��ع��ودة وبرنامج
ال��ت��ح��ري��ر ،وت��ق��ري��ر امل�صري لل�شعب
الفل�سطيني ،ح��ق ال���ع���ودة عنوان
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة الفل�سطينية،
امل��خ��ي��م��ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ،درو����س
ان��ت��ف��ا���ض��ة ال���ق���د����س ،ال�لاج��ئ��ون
الفل�سطينيون ومع�ضالت االنق�سام
الفل�سطيني ،ق����رار ت��رام��ب بنقل
�سفارة ب�لاده �إىل القد�س واعرتافه
ب���ان ال��ق��د���س ه��ي ع��ا���ص��م��ة للكيان
ال�����ص��ه��ي��وين امل��ح��ت��ل ،وه���ذا الكتاب
هو الأول ال��ذي �صدر ح��ول الق�ضية
الفل�سطينية وحق العودة وا�ستهداف
املخيمات الفل�سطينية خالل امل�ؤامرة
ع��ل��ى ال�����ش��ق��ي��ق��ة ���س��وري��ة وخا�صة
خم��ي��م ال�يرم��وك عا�صمة ال�شتات
الفل�سطيني الذي يقع جنوب دم�شق.
ومن هذه العناوين املخت�صرة للق�ضية
الفل�سطينية ب��امل��ف��ه��وم التاريخي
والتحليل ال�صحيح للم�شهد ال�سيا�سي
الفل�سطيني ا�ستطاعت الكاتبة �أن
ت�ضع فكرة يف طرق �أجرا�س التاريخ
والفكر احلديث املقاوم واال�ستفادة
م��ن درو�����س امل��ا���ض��ي ،ك��ت��اري��خ حافل
بالن�ضال والت�ضحية والفداء وامل�شرف
باملقاومة ،وجت��اوز كل املحطات التي
م��رة مب�سرية الن�ضال الفل�سطيني
م��ن اتفاقيات مذلة ومفرطة بحق
ح��ق��وق �شعبنا وق�ضيتنا الوطنية
وخا�صة اتفاق �أو�سلو ال��ذي �أو�صلنا
�إىل م��ا ن��ح��ن ب��ه االن م��ن وي�ل�ات،
وال�����ذي ���ش��ج��ع ودف����ع ال��ك��ات��ب��ة مي
�أحمد �شهابي �إىل ت�أليف هذا الكتاب
املخت�صر املتوا�ضع املفيد عن فل�سطني
والتحديات الراهنة هو �أنها �أدركت
وجود م�ؤامرة كبرية وخمطط خطري
ل�شطب حق العودة و�إن��ه��اء الق�ضية
الفل�سطينية عرب امل�شروع ال�صهيوين
الأمريكي االم�بري��ايل عرب البوابة
الرجعية العربية وه��ذا ما جاء يف
ملخ�ص يف مقدمة الكتاب �إيجاز ًا لكل
هذه العناوين وهذه عينة عما جاء
ب��ه( :م��ن الطبيعي �أن تن�شد �أنظار
واهتمامات الالجئني الفل�سطينيني
�إىل واقعهم احلياتي ،وم��ن خمتلف
جوانبه االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية ،و�أي�����ض�� ًا �إىل م�ستقبل
وجودهم يف خميمات ال�شتات) ومن
خالل هذا الكتاب حتدثت عن معاناة
وم���أ���س��ات ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني
يف املخيمات وك��ي��ف تخلت منظمة
التحرير الفل�سطينية ع��ن دوره��ا
وم�س�ؤوليتها اجتاه هذه ال�شعب الذي

عانى الأم��ري��ن وال��وي�لات دون معني
خا�صة يف هذه الأزمات القا�سية التي
مي��ر بها ه��ذه ال�شعب التي �أ�صبحت
حقوقه مهم�شة بعد �إفرازات اتفاقية
�أو�سلو وما تالها من �إهمال حلقوقهم
ومن �ضمها حقهم بالعودة �إىل مدنهم
وقراهم التي �شردوا منها بقوة ال�سالح
ال�صهيوين الإرهابي يف عام 1948م.
�أم��ا يف م��ا يخ�ص ق��رار ت��رام��ب حول
القد�س ودرو����س انتفا�ضة القد�س،
فلهذا املو�ضوع خ�صو�صه احلديث عن
�أو�صاف الق�ضية وجوانبها ومكانتها
وروحيتها لدى امل�سلمني وامل�سيحيني،
ف��ك��م��ا ���ش��اه��دن��ا ال�������ش���ارع ال��ع��رب��ي
والإ���س�لام��ي حت���رك جن���دة للقد�س
وعروبتها ،و ك��ان ال��رد ب���أن القد�س
هي عا�صمة فل�سطني ،وكما هو وا�ضح
ب�أن ال�شعب الفل�سطيني قال كلمته من
خالل انتفا�ضته البا�سلة وت�ضحياته
اجل�سيمة والكبرية التي كانت فدا ًء
للقد�س وفل�سطني ودفاع ًا عن �شرف
وكرامة الأمة العربية والإ�سالمية،
وه���ذا م��ا �أرخ���ت���ه دم���اء ال�شهداء.
وانتقلت الكاتبة �إىل �أفكار متعددة يف
كتابها القيم حيث �أخذت منح ًا �شا�سع ًا
من توجيهات خمتلفة تلتقي يف نقطة
واح���دة ،وه��ي �شدة الرف�ض للكيان
ال�صهيوين ال���ذي اغت�صب الأر����ض
و�شرد ال�شعب وقتل وه��دم واعتقل
وارتكب �أب�شع املجاز بحق الإن�سانية،
وال تخرج مي �شهابي عن قناعاتها
يف م�����ض��م��ون ال��ك��ت��اب ب���ان فل�سطني
واجل���والن ال�سوري ،وباقي الأر�ضي
العربية املحتلة التعود اال من خالل
الكفاح امل�سلح واملقاومة.
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يوم الأر�ض ..يوم املواجهة ..يوم املقاومة

نافـــــــذة

اجل��ل��ي��ل ه��و ن��ه��اي��ة حتمية ملجمل
يحتفل الفل�سطينيون ،ومعهم �أحرار
خالد بدير
الوجود ال�صهيوين.
الأم����ة وال���ع���امل ،ب��ال��ذك��رى الثانية
ي��وم الأر����ض يكت�سي �أهمية خا�صة
والأربعني ليوم الأر�ض ،التي ت�صادف
يف ظل ق���رارات الرئي�س الأمريكي
الثالثني م��ن �شهر �أذار م��ن ك��ل عام،
"ترامب" ح����ول ن��ق��ل ال�����س��ف��ارة
وي�أتي هذا االحتفاء بيوم الأر�ض هام ًا
الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س،
ب�أهمية املنا�سبة -احلدث ،حيث �شكل
كمقدمة للإعالن عن �صفقة القرن
ي��وم الأر����ض ،عرب هبة �أبناء اجلليل
ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل ت�صفية الق�ضية
واملثلث والنقب ،وه��ي �أرا����ض حمتلة
الفل�سطينية ع�ب�ر ت�����ص��ف��ي��ة حق
منذ عام � ،1948شكل نقطة حتول يف
ال��ع��ودة ،والتخلي عن القد�س وحل
معرفة ال�صهيوين لطبيعة ال�شخ�صية
مو�ضوع امل�ستوطنات ل�صالح الكيان
الفل�سطينية مهما مرت ال�سنون ،فبعد
ال�صهيوين .ويف جممل �صفقة القرن
�أن �أطم�أن العدو �إىل ما اعتقده قابلية
ا�ستهداف للق�ضية الأر����ض وال�شعب ،وه��ج��وم م��ع��ادي على
الفل�سطيني يف الأرا�ضي املحتلة عام  48للعزلة عن حميطه،
وفك ارتباطه بق�ضية ال�شعب� ،أي التن�صل من هدف حترير
م�ستويات متعددة �سيا�سية و�أمنية ودبلوما�سية واقت�صادية
الأر�ض من االحتالل ال�صهيوين وحتقيق عودة الالجئني �إىل
لتحقيق مامل يحقق �أطراف امل�شروع املعادي �سابق ًا.
ديارهم التي هجروا منها.
واملفارقة يف امل�شهد �أن الكثري من الأط���راف العربية ،ويف
جاء يوم � 30آذار من عام  1976ليعيد بدم ال�شهداء كتابة
املقدمة ال�سعودية ودول اخلليج �ضالعة يف ه��ذه ال�صفقة،
احلقيقية ال�ساطعة ب�أن هذا اجلزء من �شعب فل�سطني لن يقبل
وقدمت كل االمكانيات لنجاحها ،ولرعاية مفاو�ضات مفرت�ضة
التهويد ،ولن يكون �إال يف مقدمة املدافعني عن ال�شعب الواحد
�صهيونية – فل�سطينية برعاية امريكية للإعالن عن تنفيذ
والأر�ض الواحدة يف مواجهة العدو الواحد ،وبهذا املعنى ف�إن
�صفقة القرن على �أر�ض الواقع .وبالتايل لن�صل �إىل ت�صفية
يوم الأر�ض �شكل زلز ًال للتفكري اال�سرتاتيجي ال�صهيوين الذي
لق�ضية فل�سطني ،وتوجيه الأنظار نحو عدو �أخ��ر مفرت�ض
راح يعيد النظر مبا تقارب ن�سبتهم اليوم  %20من ال�سكان يف
وهو �إيران ،بينما ُتعقد التحالفات مع العدو احلقيقي ،العدو
الكيان باعتبارهم تهديد ًا وجوديا ال حدود له.
ال�صهيوين ،لنطل على م�شهد خمتلف ،ورمبا خرائط جديدة
والبد من الت�أكيد على �أن انتفا�ضة يوم الأر�ض فاج�أت بع�ض
تتجاوز ما ت�ضمنه اتفاق �سايك�س -بيكو.
العرب والفل�سطينيني الذين كانوا ينظرون لأبناء املحتل يف
امل�ؤامرة اجلديدة "�صفقة القرن" ت�ستهدف ن�ضال الأمة من
عام  1948باعتبارهم كم ًا هام�شي ًا خرج من معادلة ال�صراع،
�أجل حقوقها يف فل�سطني ،وت�ستهدف رموزها وتراثها ،ومن بني
وعليه البد من �شطبه يف بازارات الت�سوية التي كانت
تتحرك حتت الرماد �آنذاك ،فجاءت انتفا�ضة الأر�ض لتعيد
كل ذلك الرتاث الن�ضايل الذي يج�سده يوم الأر�ض.
�أبناء ذلك اجلزء املحتل من فل�سطني بقوة �إىل معادلة ال�صراع،
ال�شك ونحن نتحدث عن هذه امل�ؤامرة ال يغيب عن بالنا �أن
وليرت�سخ حق العودة بقوة الواقع الن�ضايل كحق قابل للتنفيذ،
ي��وم الأر���ض يت�ضمن الكثري من املعاين ،واالحتفاء به هذا
ولي�س جمرد عبارة يف البيانات الر�سمية الفل�سطينية.
العام احتفاء بكل تلك املعاين وال���دالالت ،و�إع��ادة اعتبار
يوم الأر�ض ،هو يوم الأر�ض الفل�سطينية كلها ،لكن خطورته
لدور ال�شعوب يف التحرير واخلال�ص من اال�ستعمار ال�صهيوين
بالن�سبة لكيان العدو �أنه تفجر يف مناطق اجلليل واملثلث،
اال�ستيطاين ،التي يحاول �أع��داء الأم��ة تغييبها ،من خالل
وامتد �إىل النقب ،وه��ذه املناطق ،وخا�صة اجلليل ت�شكل
م���ؤام��رات جديدة ك"�صفقة القرن" وع�بر اختالق �أزم��ات
قلب الكيان ال�صهيوين ،حيث امل�ستوطنة الأوىل ،وال�صناعات
حملية لإبعاد هذه ال�شعوب عن ق�ضاياها امل�صريية ،ولك�سر
الع�سكرية والكيماوية ،ون�سبة امل�ستوطنني الكبرية ،وهي
�إرادة املنا�ضلني ،ومنعهم من موا�صلة ن�ضالهم ،ومواجهتهم
يف الفكر ال�صهيوين ،مب��ا تتمتع ب��ه م��ن �إمكانيات زراعية
ل�ل�أع��داء ،وميكن رفع ال�صوت عالي ًا بهذه املنا�سبة :لن متر
واقت�صادية "�أر�ض اللنب والع�سل" ،فاندالع انتفا�ضة الأر�ض
امل�ؤامرة و�سينت�صر ن�ضال ال�شعب والأم��ة من �أج��ل فل�سطني
يف هذه البقعة مبثابة "اجللطة الدماغية" للكيان ال�صهيوين.
وحتريرها.
وبتقديري �أن هذا الكيان ال ميكن �أن ي�ساوم على وجوده يف
اجلليل لأن اجلليل لي�س غزة �أو �أريحا ،ولأن �أي تراجع يف

يوم األرض في ظل
"صفقة القرن" ...لن تمر
المؤامرة

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

TAREEQ ALQUDS

فاك�س00963 011 4413451:
�صفحة الفي�سبوك :جمعية ال�صداقة الفل�سطينية ـ الإيرانية

