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مهزلة جمل�س ال ّن�صاب العددي
د .محمد البحيصي
رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية

انعقد (املجل�س الوطني) رغ��م كل الأ���ص��وات التي طالبت
بت�أجيله ،وذهبت جهود املعرت�ضني �أدراج الر ّياح ..
فهل كان عقد املجل�س �ضرورة وطنية ؟
وهل كان عقده ا�ستحقاق ًا وطن ّي ًا؟
�إذا كانت الإجابة بـ (نعم) وهي كذلك  ..فلماذا �إذ ًا مل ُيعقد منذ � 22سنة
حيث كانت �آخر جل�سة اعتيادية له يف غزة �سنة  1996وهي اجلل�سة التي �أُلغي
وعدّ ل فيها امليثاق الوطني لي�صبح ميثاق ًا فئوي ًا �سلطوي ًا �أو�سلو ّي ًا ال عالقة له
ُ
مبيثاق منظمة التحرير التي �أُن�شئت بهدف حترير فل�سطني كل فل�سطني ..
ً
بداية من انتهاء الزمن
لقد كان هناك موجبات �أخرى لعقد هذا املجل�س
املتّفق عليه لتنفيذ اتفاق �أو�سلو �سنة  1998حيث كان من ال�ضروري االجتماع
لتدار�س م�سرية هذا االتفاق امل�شئوم ،ومع هذا مل ينعقد املجل�س ،ويف �سنة
 2000وبعد �أن ف�شلت حماوالت القفز على احلقوق الفل�سطينية يف كامب ديفيد
وواي ريفر ،ومترت�س الراحل عرفات (رحمه اهلل) يف موقع امل�سئولة الوطنية،
عبت عنها االنتفا�ضة املجيدة
و�إطالقه من درج مكتبه اخلطة البديلة التي رّ
الثانية والتي �أ�سهمت فيها عنا�صر الأمن الوطني الفل�سطيني بفاعلية كبرية
ومعها �سائر الأجهزة والف�صائل ،وحو�صر الرئي�س عرفات �إىل حني ا�ست�شهاده،
وبرزت قيادة جديدة للمنظمة ولل�سلطة ومع هذا مل ُيعقد املجل�س ،وان�سحبت
"�إ�سرائيل" من غزة من طرف واحد بفعل كلفة احتاللها يف العام  2005ومل
ينعقد املجل�س ،و�أُج��ري��ت االنتخابات الت�شريعية يف العام ( 2006برملان
ال�سلطة) ومل ينعقد املجل�س رغم �أنّ هذه االنتخابات كانت من املحطات املف�صلية
مرة احلركة
يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني حيث �أدخلت يف هذا النظام ولأول ّ
الإ�سالمية املقاومة الأكرب يف ال�ساحة الفل�سطينية و�أعني حركة حما�س ،وهذا
ّ
التوقف عنده طوي ًال على امل�ستوى الوطني ومع هذا مل ينعقد املجل�س !!
ما ينبغي
ً
ً
وحدث االنق�سام ال�سيا�سي يف الوطن ما بني �شماال وجنوبا ما بني �ضفة وغزة
و�سبقه �سيل من الدماء بني �إخوة اخلندق وامل�صري ،ومل ينعقد املجل�س ..
وحو�صرت غ��زة ُ
و�شنّت عليها ثالثة ح��روب يف �ست �سنوات ومل ينعقد
ُ
املجل�س..
وابتلع اال�ستيطان ال�ضفة و�أقام له دولة هناك ،وهُ ّودت القد�س ومل ينعقد
املجل�س..
واندلعت انتفا�ضة القد�س ال�شبابية يف العام  2015ومل ينعقد املجل�س ..
مما بدا ..
ف�إذا كانت كل هذه املحطات مل تكن كافية لعقد املجل�س فما عدا ّ
نعم �إنّها الفئوية وم�صاحلها ال�ض ّيقة ،وال�شخ�صية البغي�ضة للق�ضية ،والتي
برهنت الدعوة النعقاد هذا املجل�س عليها وهي التي �أطلقت �شعار (جتديد
ال�شرعية) عنوان ًا لهذا املجل�س ،وال �أدري عن �أ ّية �شرعية يتحدّ ث القوم ..
�أق��ول :مل يكن �أحد يف ال�ساحة الفل�سطينية الوطنية يتحدّ ث عن عدم
�شرعية منظمة التحرير الفل�سطينية كونها ممث ًال �شرعي ًا ووحيد ًا للفل�سطينيني،
ولكن حني ُيراد �أن تكون هذه املنظمة �شركة ،وم�ؤ�س�سة خا�صة لهذا الفريق �أو
ذاك ف�إنّها بذلك ومن خالل �سلوك هذا الفريق تكون قد �سعت لفقدها وحدانية
التمثيل ال�شرعي ،وباتت متثّل ذلك الفريق الذي اختطفها وم�سخها ومزّ قها
بحيث باتت �أقل من تابع ل�سلطة ا�ستولدت يف الأ�صل منها ثم �صارت �سيدتها رغم
فقدها هي ذاتها لل�سيادة.
�إنّ �أي جمل�س ال يقدّ م �أجوبة نقدية ومراجعة �شاملة لتجربة الن�ضال
الفل�سطيني ط��وال عقوده ال�سابقة وال �س ّيما الربع قرن الأخ�ير ،وال يقدّ م
ا�سرتاتيجية م�ستقبلية لبنية البيت الفل�سطيني وامل�شروع الوطني (هيك ًال
وم�شروع ًا) ،وال ينتقل من دائرة التنظري �إىل دائرة الفعل الذي يبد�أ بالقطيعة
ً
(بنية ومنهج ًا) ،وحتديد العالقة مع العدو واملوقف من ال�صفقات
مع �أو�سلو
يكر�س املر�ض يف ال�ساحة الفل�سطينية و ُي�ؤ�س�س ملزيد
امل�شبوهة� ،سيظل جمل�س ًا ّ
من املعاناة وت�ضييع احلقوق ويعطي فر�صة �إ�ضافية للعدو ال�ستكمال حلقات
م�شروعه.

الأ�سرى الفل�سطينيون يف معتقالت االحتالل ال�صهيوين
م�آثر بطولية خلف الق�ضبان

�إبراهيم �أبو ليل

مابعد العدوان الثالثي  :التوقعات والآفاق

علي بدوان

النكبة م�ستمرة  ..واملقاومة �أي�ضا م�ستمرة

عارف �آغا

الفنان املحرر حممد الركوعي
جتربة الإبداع رغم ظلمة الزنازين

حممد بهلول

يا�سر مرجتى
�شهيد احلقيقة
بيان الباش
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ن�شــــــاطات جمعيــــة ال�صـــــداقة الفل�ســـــطينية ــ الإيرانيـــــة (�صفــــــا)

لقاء �إذاعي مع رئي�س جمعية ال�صداقة على �أثري القد�س
fm
ا�ست�ضافت �إذاعة القد�س بدم�شق الدكتور حممد
البحي�صي رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�سطينية
الإيرانية يف برماجن ال�سيا�سة والقانون مع د .ف�ؤاد
رجا ظهر الإثنني  30ني�سان اجلاري.
وتناول د .البحي�صي يف ح��واره ق�ضايا ال�ساعة
وبالأخ�ص انعقاد املجل�س الوطني الفل�سطيني يف رام
اهلل ومي�سرات العودة متهيد ًا مل�سرية العودة الكربى.
�سفارة اليمن بدم�شق تقيم �صالة الغائب على روح ال�شهيد
ال�صماد
�شاركت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
ممثلة برئي�سها د .حممد البحي�صي وم�س�ؤول الإعالم
د .ب�سام رجا يف الت�أبني و�صالة الغائب التي �أقامتها
ال�سفارة اليمينية بدم�شق على روح ال�شهيد القائد
�صالح علي ال�صماد ال��ذي اغتيل بق�صف طائرات
احلقد ال�سعودي الأمريكي �أثناء زيارته امليدانية
مل��راف��ق مدينه احل��دي��دة اال���س��ب��وع امل��ا���ض��ي ،وذل��ك
بح�ضور عدد من ممثلي الف�صائل الفل�سطينية وابناء
اجلاليات العربية وهيئات ثقافيه وفكريه من �سوريه
وليبيا وفل�سطني وح�شد من الطالب ،يف مقر ال�سفارة
اليمينية يوم ال�سبت  28ني�سان اجلاري.
قدم امل�شاركون واجب العزاء لل�سفري نائف القان�ص
معربين عن ادانتهم للعدوان ال�سعودي االمريكي على
اليمن منذ  3اعوام ،و�ألقى د .حممد البحي�صي رئي�س
اجلمعية كلمة حتدث فيها عن م�سرية ال�شهيد الكبري
واملوا�صفات القيادية التي متتع بها ،ودوره يف تعزيز
�صمود ومقاومة ال�شعب اليمني يف مواجهة العدوان
ال�سعودي الأمريكي الإماراتي وب�أن �شهادته �ستكون
وق���ود ًا روح��ي� ًا ومعنوي ًا لكل املقاومني يف ال�ساحة
اليمنية وحتى يف فل�سطني التي تتطلع �إىل اليمن
كعمق ا�سرتاتيجي لفل�سطني.
ندوة مبنا�سبة �أ�سبوع الأ�سري الفل�سطيني يف جمعية
ال�صداقة
�أقامت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
ندوة حول �أ�سبوع الأ�سري الفل�سطيني مبنا�سبة يوم
الأ�سري الفل�سطيني وذلك يف مقرها بدم�شق االثنني
 ،2018/4/23بح�ضور عدد من الأ�سرى املحررين من
�سجون االحتالل ال�صهيوين وال�شخ�صيات الوطنية
الفل�سطينية.
بداية الأ�ستاذ ابراهيم �أب��و الليل الباحث يف
ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية وال��ذي يدير اجلل�سة قال �إن
جت��رب��ة الأ���س��رى ه��ي مرحلة م��ن م��راح��ل الن�ضال
الفل�سطيني امل�ستمر والذي عندما يفقد جريته فهو
يبحث عنها يف م�ستقبل يحلم به  ،ويبحث عن حلظات
حترير �أخوته الأ�سرى من رجال ون�ساء و�أطفال.
يف املدخل الأول حتدث الأخ عبد احلميد ال�شطلي

م�س�ؤول هيئة الدفاع عن الأ�سرى الفل�سطينيني ،عن
�سيكولوجيا الأ�سر و�سيكولوجيا الهزمية ،معربا عن
حالة الأ���س��رى النف�سية وال�صحية خ�لال �سنوات
االعتقال ،بالإ�ضافة �إىل املواجهات اجلماعية التي
يخو�ضونها داخ��ل الأ�سر �إىل جانب ن�ضاالت �شعبنا
يف الداخل واخل��ارج ،بالإ�ضافة �إىل جتارب ال�شعوب
املقاومة وال�ضخ التنظيمي يف وعي الأ�سرى.
�أما الأخ خالد عبد الرحيم ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني ،حتدث عن
حركة التحرير الوطنية وال�شعبية التي يخو�ضها كل
الفل�سطينيني معركة الأ�سرى انتقلت من الدفاع �إىل
الهجوم وذلك ب�صمودهم وحتديهم لل�سجان ،من جانبه
روى الأ�سري الفل�سطيني املحرر �شادي زكريا بع�ض من
رحلته يف الأ�سر مع �أ�شقائه الأربعة الذين كانوا �أي�ضا
�أ�سرى داخل �سجون االحتالل ال�صهيوين ،متحدثا عن
ممار�سات االحتالل ال�صهيوين وحماوالته لتغييب
ال�شعب الفل�سطيني.
ب���دوه حت��ث الأخ �أب���و علي ح�سن ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني عن
املواجهة التي يخو�ضها الأ�سرى وعن ق�ص�ص �صمودهم
داخل الأ�سر و�أكد �أنه يجب على اجلميع �أال ين�سوا ما
يعانيه الأ�سرى داخل �سجون االحتالل.
ختاما رح��ب الدكتور حممد البحي�صي رئي�س
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية مبداخالت
احل�ضور القيمة وحتدث عن الأ�سرى الذين انت�صروا
على اجلالد يف �أ�سرهم ،وحتدث عن واقع الأ�سري بعد
�أن يتحرر يف املجتمعات الكبرية ،فالأ�سري يجب �أن
يتحول �إىل قائد ولي�س �إىل رقم دون �أن ي�أخذ دور
ي�ستحقه فال يجب ان ينام ملك �أو رئي�س للأمة وهناك
م�سلم يف الأ�سر ،ومع كل ذلك ي�صر هذا الأ�سري بعد
�أن يخرج من املعتقل على الن�ضال واملقاومة ومتابعة
امل�سري ،م�ؤكد ًا �أن ال�شعب الفل�سطيني هو �شعب معجزة
ومع هذا تبقى مدر�سة الأ�سري الفل�سطيني مدر�سة
متفردة يف تاريخ هذا الوجود وال�ضد يخلق ال�ضد يف
حالتنا الفل�سطينية.
ندوة �سيا�سية مبنا�سبة الذكرى  72لعيد اجلالء
مبنا�سبة الذكرى الثانية وال�سبعني لعيد اجلالء
�أقامت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية االيرانية-
هيئة العمل اجلماهريي ندوة �سيا�سية يوم اخلمي�س
املوافق  ١9ني�سان يف جتمع احل�سينية بح�ضور الأخ
علي جمعة نائب رئي�س اجلمعية و�أع�ضاء الهيئات
وممثلي ف�صائل امل��ق��اوم��ة الفل�سطينية وفعاليات
اجتماعية وثقافية وح�شد من االخ��وة املواطنني.
ب��د�أ املحور االول االخ احمد �صالح وتناول مرحلة
االنتداب الفرن�سي من عام  ١٩٢٠حتى اال�ستقالل عام
 ١٩٤٦والثورات التي قامت �ضد امل�ستعمر الفرن�سي يف
كل انحاء �سورية.وحا�ضر يف املحور الثاين االخ عمر
جمعة وتناول االحداث التي متر بها �سورية يف الوقت

احلا�ضر وخا�صة ما تتعر�ض له من م�ؤامرة كربى للنيل
وعقابا لها لوقوفها اىل جانب ق�ضيتنا الفل�سطينية
ويف اخلتام �شارك احل�ضور يف مداخالت و�أ�سئلة
�أثرت اجلل�سة و�أجاب عنها املحا�ضرون..
ندوة فكرية حول قدا�سة ار�ض فل�سطني من منطلق حادثة
اال�سراء واملعراج
�أقامت هيئة العمل الديني يف جمعية ال�صداقة
الفل�سطينية الإيرانية ندوة فكرية بعنوان «فل�سطني
قدا�سة االر�ض» يف ذكرى اال�سراء واملعراج وذلك ظهر
ال�سبت  ١٤ني�سان يف خميم خان دنون ح�ضرها ح�شد
من �أهايل املخيم.
ا�ستهلت الندوة بالوقوف وق��راءة الفاحتة على
�أرواح ال�شهداء ث��م حيا احل�ضور اجلي�ش العربي
ال�سوري لت�صديه للعدوان الثالثي الذي �شنته قوى
اال�ستكبار (�أمريكا وبريطانيا وفرن�سا) على االر�ض
ال�سورية والذي ارتد عليهم ،وباركوا للجي�ش وال�شعب
ال�سوري تطهري الغوطة ال�شرقية من رج�س االرهاب
معربني عن ا�ستنكارهم ملمار�سات �أمريكا و�أعوانها
اال�ستعمارية اال�ستكبارية .بد�أ املحور الأول ال�شيخ
حممد العمري وحتدث عن ارتباط االر�ض املقد�سة
فل�سطني ببيت اهلل احلرام واكد على �ضرورة حترير
االر�ض من الكيان الغا�صب من منطلق املكانة ال�سيا�سية
والتاريخية والدينية لفل�سطني.
ث��م حت��دث يف امل��ح��ور ال��ث��اين ال�شيخ م���ازن عيد
م�س�ؤول الهيئة عن تكرمي اهلل تعاىل لر�سوله وامته
يف ه��ذه احل��ادث��ة ،وحت��دث ع��ن مكانه بيت املقد�س
وفل�سطني وبالد ال�شام يف القران وال�سنه ودعا اىل
وحده وتكاتف امل�سلمني جميعا بالوقوف �صفا واحدا
من اجل حترير فل�سطني.
زيارة وفد من حركة النجباء ملقر اجلمعية
زار وفد من حركة النجباء العراقية مقر جمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية بدم�شق ،وكان على
ر�أ�س الوفد ال�سيد حممود املو�سوي م�س�ؤول العالقات
العامة للحركة وا�ستقبله رئي�س اجلمعية د .حممد
البحي�صي بح�ضور عدد من �أعه�ضاء الهيئة القيادية.
تباحث الطرفان حول الو�ضع الفل�سطيني الراهن
ووجوب الت�صدي للم�ؤامرة التي تتعر�ض لها الق�ضية،
كما ناق�شوا االنت�صارات التي يحققها حمور املقاومة يف
كل ال�ساحات والتي يحققها اجلي�ش العربي ال�سوري
وحلفاءه يف الت�صدي للإرهاب ال�صهيو�أمريكي الذي
ي�ستهدف البالد ،وبحثوا �سبل العمل امل�شرتك بني
اجلمعية واحل��رك��ة كجهتني تعمالن ب��ذات النف�س
املقاوم.
وقدم ال�سيد املو�سوي �شهادة تقدير للجمعية على
جهودها يف خدمة الق�ضية على خمتلف ال�صعد بينما
�أهداه د .البحي�صي عدد ًا من الدرا�سات التي ت�صدرها
اجلمعية.
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�إطالق م�سابقة«الإمام اخلميني» للإبداع الأدبي والفني
�أقامت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
وامل�ست�شارية الثقافية يف �سفارة اجلمهورية الإ�سالمية
ب�سورية حفل �إطالق م�سابقة الإمام اخلميني «طاب
ثراه» للإبداع الأدبي والفني للعام ( 2018م – 1439
هـ) وذلك حتت عنوان «من �أجل القد�س ..مقاومون
و�سنبقى» ،يف فروع ال�شعر والق�صة الق�صرية واملقالة
والفن الت�شكيلي ،يف  /5ني�سان بدم�شق.
بد�أ احلفل بكلمة ترحيبية �ألقاها الدكتور حممد
البحي�صي رئي�س جمعية ال�صداقة م�ؤكدا على دور
الفن والأدب املقاومة يف مواجهة االحتالل و�أعرب �أن
اجلائزة �ستكون يف اجتاهها ال�صحيح طاملا هذا الأدب
ي�سري مع املقاومة وي�شارك ك�أداة مهمة يف املواجهة مع
االحتالل.
بدوره حتدث امل�ست�شار الثقايف الإيراين الأخ �أبو
الف�ضل �صاحلي نيا عن فكر الإمام اخلميني قد�س �سره
الذي تبنى نهج املقاوم ودعم الأدب يف هذا ال�سبيل
فيما �أكد �أن موقف وفكر ال�شعب الإيراين �أي�ضا ي�سري
وف��ق نهج ه��ذا الفكر امل��ق��اوم ،م��ؤك��دا �أن العديد من
امل�سابقات �أطلقت منذ ال�سبعينات خ�ص�صت من �أجل
مواجهة الكيان ال�صهيوين ،و�أ�ضاف �أنهم كم�ست�شارية
ثقافية يطبقون ه��ذه امل��واق��ف ال�سيا�سية يف دعم
ال�شعب الفل�سطيني من خالل الدور الثقايف.
فيما ق��ال الأخ الأدي����ب ح�سن حميد امل�شرف
الفني يف امل�سابقة ان هذه اجلائزة ت�ؤيد ال�شريحة
الأ�سا�سية التي حتمل هم وعبئ ثقايف كبري يف �سبيل
تعزيز كلمة املقاومة و�أدب املقاومة ،م�ؤكدا ان هذه
امل�سابقة تدعم �شريحة كبرية من ال�شعب الفل�سطيني
�أو ال�سوري �أو اينما كان طاملا هو يف نهج �أدب املقاومة
والكلمة املقاومة.
ور�شة عمل يف الإعالم مبخيم الر�شيدية
نظمت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية االيرانية
فرع لبنان ور�شة عمل يف الإع�لام احلديث وذلك يف
خميم الر�شيدية جنوب لبنان
وق��دم رئي�س اجلمعية الأ���س��ت��اذ عبد الرحمن
جا�سم حما�ضرة اعالمية يف الور�شة التي ح�ضرها
عدد من ال�شباب الفل�سطيني وجمموعة من حمرري
موقع خميم الر�شيدية وت�ضمنت املحا�ضرة مناذج
تدريبية اعالمية و�شرحا لواقع االع�لام احلديث
وطرائق التعامل مع اخلرب وفهم املحتوى الإعالمي.
لقاء ت�ضامني يف بريوت مبنا�سبة يوم الأ�سري
نظمت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية االيرانية
ف��رع لبنان مبنا�سبة ي��وم الأ�سري لقاء ت�ضامنيا مع
الأ�سرى يف مقر اجلمعية يف العا�صمة بريوت بح�ضور
اع�ضاء الهيئة القيادية للجمعية ممثلة برئي�س
اجلمعية اال�ستاذ عبد الرحمن جا�سم وع�ضو القيادة
امل��رك��زي��ة احل��اج��ة م��اج��دة رم��ي��ت��ي ون��ائ��ب رئي�س
اجلمعية ال�سيد وليد جمعة كما ح�صر اللقاء عدد من
الأ�سرى املحررين ولفيف من �أبناء املخيمات وممثلني

عن الف�صائل الفل�سطينية.
وحتدث يف اللقاء كل من رئي�س جلنة الأ�سرى يف
حركة �أمل ال�سيد عبا�س قبالن وم�س�ؤول العالقات
العامة يف اجلمعية اللبنانية للأ�سرى الأ�سري املحرر
اليف امل�صري ولفت املتحدثون �إىل معاناة الأ�سرى
الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل م�ؤكدين على �أهمية
الت�ضامن مع الأ�سرى يف ال�سجون و�ضرورة دعمهم حتى
االنت�صار على ال�سجان.
كلمة اجلمعية ال��ق��اه��ا ن��ائ��ب رئي�س اجلمعية
اال�ستاذ وليد جمعة �أ�شار فيها �إىل معاناة الأ�سرى
و�إىل ن�ضاالت احل��رك��ة الأ���س�يرة يف وج��ه غطر�سة
ال�سجان ومعارك الإ�ضراب عن الطعام التي يخو�ضها
الأ�سرى ب�أمعائهم اخلاوية لنيل احلرية.
تكرمي مدير جمعية ال�شفاء مبخيم البداوي
زار وفد من الهيئة ال�شبابية يف جمعية ال�صداقة
الفل�سطينية االيرانية جمعية ال�شفاء وك � ّرم االخ
احمد قدورة مدير اجلمعية يف خميم البداوي وذلك
يوم االثنني يف  23ني�سان يف مركز جمعية ال�شفاء
يف خميم ال��ب��داوي ،حيث ق��دم االخ وحيد حمدان
وثلة من اع�ضاء الهيئة ال�شبابية يف املخيم بح�ضور
االخ خالد اليماين ورئي�س جمعية ال�شفاء الطبية
احلاج ابو وائل �صالح و طاقم مركز ال�شفاء ،وا�شاد
االخ وحيد حمدان بالدور االجتماعي والطبي الذي
تقدمه جمعية ال�شفاء متمثلة مبديرها يف خميم
البداوي االخ ابو العبد قدورة ،وقد �شكرا احلاج ابو
وائل �صالح جمعية ال�صداقة على ن�شاطها االجتماعي
والوطني م�شدد ًا على ان جمعيتنا تتكامل مع جمعية
ال�صداقة يف خدمة ابناء �شعبنا يف املخيمات وم�ؤكد ًا
على ا�ستمرار هذه اخلدمات حتى عودتنا اىل فل�سطني
املحررة ،كما �شكر االخ احمد ق��دورة اجلمعية على
هذه اللفتة الكرمية مذكر ًا على ان خدمة �شعبنا هي
من اولوياتنا..
احياء �أ�سبوع الأ�سري الفل�سطيني يف خميم البداوي
�أح��ي��ت ال��ي��وم االح����د  2018/4/22الهيئة
ال�شبابية يف جمعية ال�صداقة الفل�سطينية االيرانية
منطقة ال�شمال ا�سبوع الأ���س�ير الفل�سطيني حيث
علقت يافطات على ج��دران �شوارع خميم البداوي
حتمل ا�سماء الأ�سرى البوا�سل يف معتقالت االحتالل
تخليدا لبطوالتهم و�صمودهم الأ�سطوري يف مواجهة
ال�سجان.
ال�صداقة تلتقي مدير الأمن العام اللبناين يف ال�شمال
التقى اليوم الثالثاء وفد من جمعية ال�صداقة
الفل�سطينية االيرانية فرع لبنان ي�ضم االخ ع�ضو
الهيئة القيادية خالد اليماين وع�ضو هيئة ال�شباب
الأخ وحيد حمدان مبدير الأم��ن العام اللبناين يف
�شمال لبنان
واطلع وف��د اجلمعية العقيد نا�صر الدين على
اهداف وان�شطة اجلمعية يف خميمات لبنان خا�صة يف
خميمات ال�شمال ويف نهاية الزيارة قدم وفد اجلمعية
هدية رمزية ل�سيادة العقيد عبارة عن لوحة تعبريية

متثل ن�ضال �شعبنا الفل�سطيني و ن�سخة من كتاب اهلل
الكرمي جمل ًال بالعلم الفل�سطيني.
ندوة دينية يف ذكرى اال�سراء واملعراج
�أقامت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
فرع لبنان اليوم اجلمعة  2018/4/13ندوة دينية
مبنا�سبة ذكرى الإ�سراء واملعراج املباركة يف مقر
اجلمعية ببريوت حتدث فيها م�س�ؤول العمل الديني يف
اجلمعية ال�شيخ �سليم حجاب بح�ضور رئي�س اجلمعية
اال�ستاذ عبد الرحمن جا�سم وعدد من الأخوة يف
الهيئة القيادية ا�ضافة حل�ضور عدد من الفعاليات
الفل�سطينية.
ويف بداية الندوة حتدث الأخ وليد جمعة عن
ن�ضاالت ال�شعب الفل�سطيني يف غ��زة ال��ذي يخو�ض
معركة العودة م�شيدا بت�ضحيات ال�شباب الفل�سطيني
وما يقدمه من �شهداء على طريق العودة ..كما حي
ال�سيد جمعة اجلمهورية العربية ال�سورية مباركا
االنت�صارات الأخرية يف الغوطة ال�شرقية.
ب��دوره ال�شيخ حجاب حتدث يف الندوة الدينية
عن دالالت �إحياء ذكرى اال�سراء واملعراج  ..ومعاين
هذه الذكرى الدينية وما حتمله من معاين للأمة.
كما حتدث ال�شيخ حجاب عن دالالت الليلة التي
ُفر�ضت فيها ال�صالة.
نادي اجلليل بطل دورة ال�شهيد احمد جرار يف خميم
الر�شيدية .
اخ��ت��ت��م��ت جمعية ال�����ص��داق��ة الفل�سطينية-
الإيرانية-فرع لبنان ،هيئة العمل ال�شبابي والطالبي
يف منطقة ���ص��ور دورت��ه��ا الريا�ضية ال��ت��ي تنظمها
مبنا�سبة ذكرى يوم الأر�ض حتت ”م�سمى دورة ال�شهيد
�أحمد ن�صر جرار" و التي �ضمت  ١٠فرق ريا�ضية من
خمتلف املناطق.
افتتح اللقاء بكلمة جلمعية ال�صداقة القاها
الأخ ايهاب حمود م�شري ًا اىل اهمية الريا�ضة داخل
خميماتنا ،كما اكد على �أحقية ال�شعب الفل�سطيني
ب�أر�ضه كاملة دون تفريط ب�أي �شربا منها.
بعدها اطلق احلكم �صافرة البداية لتنطلق معها
املباراة النهائية بني نادي اجلليل ونادي النه�ضة يف
خميم الر�شيدية و �سط ح�ضور جماهريي غفري من
قبل الفريقني ،حيث انتهت املباراة بفوز فريق اجلليل
بعد ان انتهى ال�شوط الثاين بنتيجة  2-4ل�صالح
فريق اجلليل ليتوج الفريق بطال عن ج��دارة لهذه
الدورة الريا�ضية.
و يف اخلتام ا�ستلم قائد اجلليل ك�أ�س املركز الأول
بينما ا�ستلم قائد النه�ضة ك�أ�س املركز الثاين.
و مت ت���ك���رمي امل�����ش��رف�ين ع��ل��ى م��ل��ع��ب حيفا
لإ�ست�ضافتهم الدورة ،وكل من موقع خميم الر�شيدية
ملواكبته ال���دورة �إعالميا ،وحكم امل��ب��اراة لإدارت��ه
املباراة النهائية.

4

العدد ()28

TAREEQ ALQUDS
TAREEQ
TAREEQ ALQUDS
ALQUDS

 70عام ًا على اغت�صاب فل�سطني ..املقاومة م�ستمرة

�سيا�سة

الأ�سرى الفل�سطينيون يف معتقالت االحتالل ال�صهيوين
م�آثر بطولية خلف الق�ضبان
ـــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم أبو ليل ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأ�سرى الفل�سطينيون يف املعتقالت ال�صهيونية هم
�أ�سرى احلرية وال�ضمري الإن�ساين .رمز عزمية ال�شعب
التي ال تلني ،وملح الأر�ض الذي ال يف�سد .علّمهم الكفاح
فنون القيادة ،و ُبعد ال��ر�ؤي��ة ،واحلر�ص الوطني ،كما
تعلموا ثبات املوقف وا�ستقامة الفكر والقيم والأخالق
الوطنية .امتلأوا من وجع الالجئني وامل�شردين غ�ضب ًا،
فامت�شقوا ال�سالح ورفعوا راية �أجيال م�ضت .ل ّبوا نداء
الوطن دون ت��ردد ،وق��راره��م احلا�سم �أن ال تراجع يف
معركة ال��وج��ود .ال يعرفون الهزمية يف امل��ي��دان ،على
�صورة �شعبهم الذي ال ي�ست�سلم .ينتقلون من خندق �إىل
�آخ��ر ،باحثني عن انت�صار يفخرون به دون �أن يفكروا
بامل�آل .دخولهم املعتقل ا�ستمرار مل�سرية الكفاح الطويلة،
وف�صل �آخر من ف�صول ال�صراع مع املحتلني الغزاة� .صارت
حكاية ه�ؤالء الأ�سرى ،رجا ًال ون�ساء و�أطفا ًال ،حكاية
منا�ضلني يتقدمون ال�صفوف ،ي��ر ّدون ظلم املحتل عن
�أر�ضهم .يكابدون ال�سجن ويقارعون ال�سجان ،ب�صربهم
و�إ�صرارهم يهزمون زنازينهم ،وي�صنعون ب�أيديهم غد ًا
ج��دي��د ًا ل�شعبهم ،وي�ؤ�س�سون مل�ستقبل فل�سطني ،وطن ًا
عزيز ًا حمرراً.

الأ�سرى واحلركة الوطنية الفل�سطينية

يحيل احلديث عن الأ�سرى الفل�سطينيني دائم ًا
�إىل ربط م�سرية االعتقال يف ال�سجون «الإ�سرائيلية»
باملواجهة املفتوحة مع االح��ت�لال ،لأن حالة القمع
ل�شرائح عديدة يف املجتمع الفل�سطيني ،و�إن �أخذت
�أ�شكا ًال متعددة ،فقد بقيت م�ستمرة� ،إذ مل يتوقف زج
املنا�ضلني يف املعتقالت ال�صهيونية .وقد ات�سمت حياة
املعتقلني الفل�سطينيني بال�صمود والثبات يف مقاومة
�سلطات االح��ت�لال و�سيا�ساتهم ،حيث �شكلت احلركة
الأ���س�يرة الفل�سطينية �أح��د �أع��م��دة الن�ضال الوطني
الفل�سطينية ،كما �شكلت خندقا متقدم ًا للمقاومة .بهذا
املعنى مل تكن ق�ضية الأ�سرى ق�ضية منا�سباتية للتذكري
بهم ،بقدر ما هي بحاجة �إىل �إع��ادة اعتبار كجزء من
احلركة الوطنية الفل�سطينية ،بل طليعة هذه احلركة،
بعد �أن غابت يف �أحيان كثرية عن �أولويات العمل الوطني.
لقد ترافقت عمليات االعتقال مع العدوان الع�سكري
الذي كانت ت�شنه قوات االحتالل �ضد ال�شعب الفل�سطيني
ب�شكل متوا�صل ،و�أ�صبحت ج��زء ًا �أ�سا�سيا من احتالل
الأر�ض ال يختلف عن طرد الفل�سطينيني وتغييبهم عن
�أر�ضهم .وقد مار�ست «ال�سلطات الإ�سرائيلية» �ضد كل من
يقاوم االحتالل �شتى �أنواع التعذيب والإهانة والإذالل،
م�ستخدمة ال�سجون واملعتقالت لك�سر �إرادة احلركة
الوطنية الفل�سطينية ،وثني ال�شعب الفل�سطيني عن
موا�صلة الن�ضال من �أجل حترير �أر�ضه ،حيث االعتقاالت
وال�سجون وخو�ض امل��ع��ارك مع ال�سجانني واجلالدين
ال�صهاينة هي العنوان الأول خلو�ض معركة التحرر من
االحتالل وظلمه .وقد �أقامت «ال�سلطات الإ�سرائيلية»
ال�سجون ومراكز التوقيف ومراكز التحقيق ومع�سكرات
االعتقال املنت�شرة يف مناطق خمتلفة ،الحتجاز الأ�سرى
الفل�سطينيني الذين �أم�ضى كثريون منهم ع�شرات ال�سنني
وراء الق�ضبان واجل��دران ،و�سطروا �أروع �شهادات العز
والكرامة وال�صمود �أمام جالديهم و�سجانيهم.

لقد خا�ض الأ�سرى الفل�سطينيون معارك االعتقال
ب�إباء و�صمود �أ�سطوريني ،وخا�ضوا ع�شرات الإ�ضرابات
عن الطعام ،فكان الأمل زادهم واملعاناة �شرابهم ،حيث
�شهداء من �أج��ل كرامة الإن�سان
�سقط الع�شرات منهم
ً
الفل�سطيني وح��ق��وق��ه .وم��ن م��واق��ع الأمل واملعاناة
العميقة ،ومن قلب جدران القهر واحلرمان طوال �سنوات
االعتقال الرهيبة ،كتبوا ب�صمودهم ف�ص ًال جديدً ا يف
ملحمة احلركة الوطنية الفل�سطينية ،و�سطروا �صفحات
م�شرقة يف تاريخ �سجناء احلرية يف العامل ،و�أذهلوا
قلوب جالديهم باحل�صانة الوطنية التي يت�سلحون بها.
فقد ا�ستطاعت احلركة الوطنية الفل�سطينية الأ�سرية يف
ال�سجون ال�صهيونية �أن حتقق �إجنازات كبرية ،رغم قلة
�إمكانياتها املادية ،وعرب ن�ضاالتها امل�ستمرة التي توجت
بعدد كبري من ال�شهداء ،وعرب خطوات ن�ضالية حكيمة
ومن�سجمة م��ع ال��واق��ع واملتطلبات« ،ت���ارة باخلطوات
التكتيكية و�أخرى باال�سرتاتيجية ،وبالو�سائل ال�سلمية
واحلرب النف�سية والعنيفة ،وباحلوارات والإ�ضرابات
وامل��واج��ه��ة وت��رج��ي��ع ال��وج��ب��ات ،واحل���رب النف�سية،
والتوا�صل بني املراكز الأخرى لل�سجون واملعتقالت ،ومع
امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية والعربية والدولية يف اخلارج
ومع اجلماهري».
ق�سم الأ���س��رى
وفيما يتعلق بفل�سفة امل��واج��ه��ةّ ،
خطواتهم الن�ضالية �إىل �سلمية وعنيفة� ،سلمية تكتيكية
كاملرا�سالت واحل���وارات عرب اللجنة الوطنية العامة،
وجلنة احلوار التي جتتمع ب�إدارة ال�سجن ملناق�شة مطالب
الأ�سرى والأو�ضاع ب�شكل عام ،ومع كبار م�س�ؤويل �إدارة
م�صلحة ال�سجون التي ت�أتي من خارج ال�سجن ،و�إرجاع
الوجبات يف حال جتاهل مطالب الأ�سرى يف �أي ق�ضية
ملحة� ،أو الت�سويف واملماطلة يف الردود عليها ،ومقاطعة
م�س�ؤويل الإدارة  ،وغالب ًا ما كان هذا الأ�سلوب جمدي ًا
وفاع ًال ،ي�ؤدي �إىل ت�أديب �أولئك ال�سجانني الذين كانوا
يتعر�ضون ل�ضغوط نف�سية �شديدة �أثناء فرتة مقاطعتهم،
ومقاطعة العيادة يف حال اال�ستهتار الطبي ،وهنالك
خطوات �سلمية ا�سرتاتيجية رد ًا على انتهاكات �إدارة

م�صلحة ال�سجون ،وعلى ر�أ�سها اال�ضرابات املفتوحة
عن الطعام .وتلج�أ احلركة الأ�سرية �إىل هذا الأ�سلوب
ك�سالح ا�سرتاتيجي فتاك ،بعد ا�ستنفاذ جميع اخلطوات
الن�ضالية التكتيكية «ك��الإ���ض��راب��ات االحتجاجية،
والت�ضامنية ،وامل��ط��ل��ب��ي��ة ،وال�سيا�سية ،اجلماعية
والفردية» .وقد �أثبت هذا ال�سالح فاعليته خالل امل�سرية
االعتقالية ،منذ �سنواتها الأوىل وحتى يومنا ه��ذا ،
ومنها الإ�ضراب عن الزيارات ،والإ�ضراب عن احلالقة،
الإ�ضراب عن النزهة ،وعن العمل ،ومن الو�سائل ال�سلمية
اال�سرتاتيجية ال�سلمية جتنيد ال�سجانني ،واحل��رب
النف�سية ،والتهديد بحل التنظيم ،وحل التنظيم يعني
نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة� ،إنهاء ملرحلة
احلوار واالن�ضباط واال�ستقرار من قبل الأ�سرى� ،ضمن
معادلة مت االت��ف��اق عليها �ضمن َا بني الأ���س��رى و�إدارة
ال�سجون ،للدخول يف مرحلة الالحوار والتحول لفل�سفة
العنف التكتيكي ومن ثم اال�سرتاتيجي.
ورغ���م الأزم����ة ال��ت��ي مت��ر فيها احل��رك��ة الوطنية
الفل�سطينية ف�إن املعتقلني الفل�سطينيني موحدون� ,سواء
يف حر�صهم على حتقيق الوحدة الوطنية بني املنتمني
لف�صائل املقاومة الفل�سطينية �أو يف جمابهتهم ملخططات
العدو ال�صهيوين ,ال��ذي ي�ستهدف ك�سر �إرادت��ه��م �أو ًال
و�أخرياً.

�صمود الأ�سرى و�آلة القمع ال�صهيوين

منذ وقوع الأ�سرى يف قب�ضة االحتالل يواجهون
�سطوة اجل�لاد القا�سية ،لي�س على ذنب اقرتفوه �سوى
الدفاع عن �شعبهم وق�ضيتهم الوطنية العادلة ،حيث
�أ�صدرت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف م�ؤمترها
املنعقد يف جنيف يف �سوي�سرا تاريخ  1980/4/17قرار ًا
اعتربت فيه الأ�سرى الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل
ال�صهيوين �أ�سرى حرب تنطبق عليهم اتفاقية جنيف.
فقد تعر�ض املعتقلون الفل�سطينيون للتعذيب
ال�شديد ،وحرموا من �أب�سط احلقوق والواجبات التي
كفلتها املواثيق الدولية للأ�سرى يف احلروب وال�صراعات،
ومور�ست بحقهم وبحق عائالتهم �أع��م��ال ترقى �إىل
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 70عام ًا على اغت�صاب فل�سطني ..املقاومة م�ستمرة
جرائم احل��رب واجل��رائ��م �ضد الإن�سانية ،كما واجه
الأ�سرى �سيا�سة الإهمال الطبي التي �أدت �إىل تدهور
�أو�ضاعهم ال�صحية .علم ًا �أن القوانني الدولية تن�ص
�صراحة على �ضرورة الرعاية الطبية للأ�سرى وقد جاء
يف املادتني  91و 92من اتفاقية جنيف الرابعة «يجب
�أن تتوفر يف كل معتقل عيادة منا�سبة ،ي�شرف عليها
طبيب م�ؤهل ،و�أن يح�صل املعتقلون على ما يحتاجونه من
رعاية طبية ،وكذلك تركيب �أي �أجهزة طبية �ضرورية
للمحافظة على �صحتهم يف حالة جيدة ،وب�شكل جماين،
ويجب �أن جترى فحو�ص طبية للمعتقلني مرة واحدة
على الأقل �شهري ًا» .ومع ذلك فقد ا�ست�شهد العديد من
الأ�سرى ب�سبب عدم وجود عناية طبية ،وحمل الكثري من
الأ�سرى املحررين �أمرا�ض ًا مزمنة وا�ست�شهدوا ب�سببها بعد
الإفراج ،وميكن اعتبار ق�ضية الأ�سرى الفل�سطينيني من
�أكرب الق�ضايا الإن�سانية يف الع�صر احلديث.
وتتبع �سلطات االحتالل ال�صهيوين �سيا�سة ممنهجة
وثابتة يف تعذيب املعتقلني ب�أ�ساليب حمرمة دولي ًا ،حيث
تعر�ض املعتقلون ملعاملة قا�سية وعنيفة على يد املحققني
الإ�سرائيليني ،ع�برت عنها تقارير منظمات حقوق
الإن�سان املحلية والدولية ب�شهادات م�شفوعة بالق�سم عن
حاالت تعذيب وح�شية تعر�ض لها الأ�سرى على �أيدي
ال�سجانني الإ�سرائيليني ،و�أ�صبح التعذيب قانون ًا م�شرع ًا
من قبل احلكومة «الإ�سرائيلية» وفق تقرير جلنة لنداو
ع��ام  1978التي �أج���ازت ا�ستخدام ال�ضغط اجل�سدي
والنف�سي على املعتقلني منذ حلظة اعتقالهم ،ومل تراع
احلكومة «الإ�سرائيلية» القوانني الدولية واتفاقيات
حترم التعذيب وتعتربه
جنيف الثالثة والرابعة التي ّ
جرمية حرب ،و�ضربت عر�ض احلائط بكل االتفاقيات
والقوانني الدولية ،ويف مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة
التي تن�ص على« :منح جميع املعتقلني ح��ق ممار�سة
الأن�شطة الذهنية والتعليمية والرتفيهية والريا�ضية
وموا�صلة الدرا�سة ،والغذاء الكايف كم ًا ونوع ًا ،وتوفري
الرعاية ال�صحية ،وحظر وج��ود املعتقالت يف �أماكن
خ��ط��رة ،و���ض��رورة �أن تتوفر فها ال�شروط ال�صحية،
وو�ضع املعتقلني من �أ�سرة واحدة يف مكان واحد ،وعدم
فر�ض عقوبات مالية ،و�ضمان ا�ستعانة املعتقل مبحامني
م�ؤهلني» .لقد ا�ستمرت عمليات القمع �ضد �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني ب�شكل عام والأ���س��رى ب�شكل خا�ص ،الأمر
الذي حتم على املنظمات وامل�ؤ�س�سات احلقوقية �أن تعتني
ب�ش�ؤون الأ�سرى و�أن تبقى يف حالة ات�صال وتوا�صل مع
الأ�سرى.
�أما احلركة الأ�سرية فلم ت�ست�سلم ملمار�سات م�صلحة
ال�سجون «الإ�سرائيلية» ،م�ستخدمة الإ�ضرابات عن
الطعام تعبري ًا عن رف�ضها �سيا�سة القمع واحلرمان،
واملطالبة بتح�سني ظروف االعتقال وااللتزام بالقوانني
واملواثق الدولية التي �أقرتها الأمم املتحدة ،ومعاملة
الأ�سرى مبوجب هذه القوانني .وكان �أبرز الإ�ضرابات
التي خا�ضتها احلركة الأ�سرية الإ�ضراب املفتوح الذي
ب��د�أ يف  17ني�سان  2017وال���ذي ي�صادف ذك��رى يوم
الأ�سري الفل�سطيني ،وا�ستمر  41يوم ًا مب�شاركة 1600

�أ�سرياً .وجاء هذا الإ�ضراب من �أجل و�ضع حد للهجمة
ال�شر�سة التي �شنتها �سلطات االحتالل ل�سلب حقوق
الأ�سرى ومكت�سباتهم ،ورد ًا على حماوالت �إيجاد حالة
من االنق�سام يف �صفوف احلركة الأ���س�يرة ،حيث حقق
الإ���ض��راب نتائج �سيا�سية ومطلبية وطنية هامة على
�صعيد احلركة الأ�سرية والق�ضية الفل�سطينية.

املر�أة الفل�سطينية يف املعتقالت ال�صهيونية

مل ت�ستثن �سلطات االح��ت�لال ال�صهيوين امل��ر�أة
الفل�سطينية م��ن االع��ت��ق��ال ،ومل ت��ف��رق يف �سيا�ستها
االعتقالية بني �شاب وام���ر�أة .وكما يتعر�ض الأ�سرى
ال�شباب والأط��ف��ال ملعاملة م ��ؤذي��ة ومهينة للكرامة
الإن�سانية ،ف��ان الأ���س�يرات ال يتعر�ضن فقط لل�ضرب
والإه��ان��ة ،بل يحرمن من زي��ارة املحامني لفرتة ت�صل
�إىل  60يوم ًا بعد االعتقال ،ويفقدن ات�صالهن بالعامل
اخلارجي ،ومينعن من زيارة الأه��ايل� .إ�ضافة �إىل ذلك
تعاين الأ�سريات من �سيا�سة العزل واحلب�س االنفرادي
والتنقالت التع�سفية دون �أدنى مربر �أو �سبب ذي معنى،
ما مينع التوا�صل الإن�ساين بني الأ�سريات فيما بينهن �أو
الت�أثري على مواعيد الزيارات العائلية وانتظامها .كما �أن
املحققني يف مراكز التوقيف املختلفة ميار�سون �ضغوط ًا
نف�سية على الأ�سريات �أثناء التحقيق ،ك��أن يتم �إبالغ
الأ�سرية �أن �أحد املقربني لها اعتقل �أو قتل �أو هدم بيته،
وذلك لإجبارها على االعرتاف .الأمر الذي ينعك�س على
الو�ضع النف�سي والعقلي للأ�سريات.
ويف ب��ي��ان ���ص��در يف �/8آذار 2017/ملنا�سبة يوم
امل��ر�أة العاملي ال��ذي ي�صادف يف الثامن من �آذار من كل
ع��ام� ،أو���ض��ح ن��ادي الأ���س�ير الفل�سطيني �أن الأ���س�يرات
يقبعن يف �سجني «ه�����ش��ارون» و«ال���دام���ون» ،يف ظروف
اعتقالية �صعبة ،منها نق�ص و�سائل التدفئة والتربيد،
والتّ�ضييق على �إدخ���ال املالب�س والأغطية ال�شتوية
والأحذية الن�سائية .وتعاين الأ�سريات الفل�سطينيات
من وجود غرفهن بالقرب من غرف الأ�سريات اجلنائيات
امل�ستمر
الإ�سرائيليات ،ما ي�ضطرهن ل�سماع ال�صراخ
ّ
وال�شتائم البذيئة� ،إ�ضافة �إىل حرمانهن م��ن زي��ارة
�أقاربهن من الدرجة الأوىل .وقد طالب ن��ادي الأ�سري
الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل ال�صليب الأحمر الدويل
�أن يكون له تدخ ًال �صريح ًا ووا�ضح ًا� ،ضد �سيا�سة منع
الأ�سرى والأ�سريات الأ�شقاء واالزواج من الزيارات فيما
بينهم من فرتة لأخرى ،وال زالت �إدارة ال�سجون م�ستمرة
مبمار�سة �سيا�سة العقاب �ضدهم ،حيث يقبع املئات من
الأ�شقاء يف ال�سجون دون �أن ي�سمح لهم بلقاء بع�ضهم
بع�ض ًا .وقد عمدت �إدارة ال�سجون �إىل انتهاج �أ�شكال من
التع�سف واال�ضطهاد والت�صرفات الال�إن�سانية بحق ذوي
الأ�سريات ،بدء ًا من املنع الأمني �إىل كل �أ�شكال الإذالل
والإهانة للكرامة الإن�سانية ،منها التفتي�ش العاري قبل
الزيارة ،واحلرمان من الزيارة كعقاب فردي وجماعي.

�أطفال خلف ق�ضبان االحتالل ال�صهيوين

يعاين الأطفال الفل�سطينيون الأ�سرى يف ال�سجون
واملعتقالت ال�صهيونية من ظروف احتجاز قا�سية وغري
�إن�سانية ،تفتقر �إىل احلد الأدنى من املعايري الدولية.
ف�سلطات االحتالل ال�صهيوين حترم الأطفال الأ�سرى
من �أب�سط احلقوق التي متنحها لهم املواثيق الدولية،
وهي حقوق �أ�سا�سية ي�ستحقها املحرومون بغ�ض النظر
ع��ن دينهم وقوميتهم وجن�سهم وديانتهم .ويخالف
و�ضع الأ�سرى الأطفال يف �سجون االحتالل ،ن�ص املادة
( )33من اتفاقية حماية الطفل التي تن�ص على �أن
(تتخذ ال��دول الأط���راف جميع التدابري املنا�سبة مبا
يف ذلك التدابري الت�شريعية والإداري��ة واالجتماعية
والرتبوية لوقاية الأطفال من اال�ستخدام غري امل�شروع
للمواد امل��خ��درة ،وامل���واد امل ��ؤث��رة على العقل ،ح�سبما
حتددت يف املعاهدات الدولية ذات ال�صلة واملادة ()34

من االتفاقية نف�سها ون�صها« :تتعهد ال��دول الأطراف
بحماية الطفل من جميع �أ�شكال اال�ستغالل واالعتداء
اجلن�سي» .
وعلى الرغم من �أن االتفاقيات الدولية حلقوق
الإن�سان وحتديد ًا اتفاقية حقوق الطفل� ،شددت على
�ضرورة توفري احلماية للأطفال وحلياتهم ولفر�صهم
يف النمو والتطور ،ومنعت هذه املواثيق �سلب الأطفال
حريتهم من قبل جالديهم ،وجعلت منه "املالذ الأخري
ولأق�صر فرتة ممكنة"� ،إال �أن �سلطات االحتالل جعلت من
قتل الأطفال الفل�سطينيني واعتقالهم املالذ الأول .وقد
�أدارت ظهرها حلقوق الأطفال املحرومني من حريتهم،
وتعاملت معهم «كم�شروع خمربني» ،و�أذاقتهم �أ�صناف
العذاب واملعاملة القا�سية واملهينة ،من �ضرب و�شبح،
وحرمان من النوم ومن الطعام ،وتهديد و�شتائم وحتر�ش
جن�سي ،وحرمان من الزيارة .وا�ستخدمت معهم �أب�شع
الو�سائل النف�سية والبدنية ،من �أجل انتزاع االعرتافات
وال�ضغط عليهم لتجنيدهم للعمل ل�صالح املخابرات
الإ�سرائيلية.
ومن القوانني والأوامر الع�سكرية التي ت�ستند عليها
قوات االحتالل ال�صهيوين يف ت�شريع اعتقالها للأطفال:
 -1قانون الطوارئ لعام :1945ت�ستند �سلطات
االحتالل يف اعتقالها للمواطنني الفل�سطينيني ،خ�صو�ص ًا
من الأرا�ضي اخلا�ضعة ل�سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية
على قانون الطوارئ لعام  ،1945رغم �أن هذا القانون
�ألغي مبجرد �صدور د�ستور ال�سلطة الفل�سطينية ،وال يحق
لإ�سرائيل ا�ستخدامه عند اعتقالها ملواطنني من ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة.
 -2الأم���ر الع�سكري رق��م  :1500ال��ذي �أطلق
العنان ليد االحتالل ال�صهيوين يف اعتقال �أي مواطن
فل�سطيني ،ب�صرف النظر عن عمره ،ملدة  18يوم ًا دون
عر�ضه على حمكمة ،ودون ال�سماح له مبقابلة حماميه.
وي�سمح هذا الأمر بتمديد فرتة االعتقال هذه ،ح�سب
قرار القائد الع�سكري «الإ�سرائيلي».
 -3الأم���ر الع�سكري رق��م  :101ال���ذي ي�سمح
باحلب�س ملدة �أق�صاها ع�شر �سنوات ،كعقوبة على امل�شاركة
يف جتمع ي�ضم ع�شرة �أ�شخا�ص �أو �أكرث ،تعتربه �إ�سرائيل
جتمع ًا �سيا�سي ًا� ،أو امل�شاركة يف توزيع مواد �ضد االحتالل
ال�صهيوين �أو حتى رفع العلم الفل�سطيني.
 -4الأم��ر الع�سكري رق��م  :132ال��ذي ال يعترب
الطفل الفل�سطيني الذي يتجاوز  16عام ًا طف ًال ،ويعامله
معاملة رجل بالغ لكي يفر�ض عليه عقوبات ت�شرعها
�سلطات االحتالل.
ختام ًا ،ينبغي �أن ت�صبح ق�ضية الأ�سرى الفل�سطينيني
ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني والأمة العربية ب�أ�سرها ,و�أن
تقوم املنظمات املعنية الفل�سطينية والعربية ,بطرح
ق�ضيتهم عالي ًا على ال�ساحة الدولية ،وه��ذه �أب�سط
حقوقهم علينا .واجبنا جميع ًا �أن نعطي ق�ضيتهم ما
ت�ستحقه من االهتمام.
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النكبة م�ستمرة  .....واملقاومة �أي�ضا م�ستمرة
عارف اآلغا
ي�صادف � 15أيار اجلاري الذكرى ال�سبعون لنكبة
ع��ام  ، 1948ال��ط��رد اجل��م��اع��ي للفل�سطينيني من
وطنهم ..وكما يود العامل تقدمي الفل�سطينيني على
�أنهم يعي�شون يف فرتة ما بعد النكبة ،ف�إنني �أ�صر على
�أننا نعي�ش ب�شكل كامل يف �أوق��ات النكبة .وما نفعله
هذا العام لي�س عم ًال من �أعمال �إحياء لذكرى بل
هو عمل ي�شهد النكبة امل�ستمرة التي توا�صل تدمري
فل�سطني والفل�سطينيني .لذلك �أ�س ِلّم ب�أن هذا العام
لي�س الذكرى ال�سبعني للنكبة على الإطالق ،بل �سنة
واحدة �أخرى من حتمل وح�شيتها؛ �أن تاريخ النكبة
ً
ً
حا�ضرا� .أن
تاريخا
تاريخا للما�ضي ،ولكن
مل يكن �أبد ًا
ً
النكبة يف احلقيقة �أقدم من � 70سنة ،فقد بد�أت عام
 1881وهو التاريخ الذي بد�أ فيه اال�ستعمار اليهودي
يف فل�سطني  ،وكما يعلم اجلميع ،مل ينته حتى اليوم،
وال تزال النكبة معنا ،تنب�ض باحلياة وتنت�شر عرب
التاريخ من خ�لال تكدي�س املزيد من ال��ك��وارث على
ال�شعب الفل�سطيني� .أعتقد �أن النكبة هي حقبة
تاريخية عمرها � 127سنة وهي م�ستمرة.
منذ البداية ،ق��اوم ال�شعب الفل�سطيني املنطق
العن�صري واال�ستعماري للنكبة ،من خالل حماربة
امل�ستعمرين يف ثمانينيات القرن التا�سع ع�شر وحتى
الوقت احلا�ضر .و�إذا ف�شلت املقاومة الفل�سطينية
يف منع الطرد اجلماعي لن�صف ال�شعب الفل�سطيني
و�سرقة بلدهم بالكامل ،فقد جنحت يف �إ�سقاط
مزاعم "الذاكرة" او الرواية الر�سمية ال�صهيونية.
ففي الواقع ،كانت الذاكرة دائما عن�صرا �أ�سا�سيا يف
املقاومة الفل�سطينية� ،سواء يف الداخل او يف ال�ضفة
وغزة او يف ال�شتات .
امل��ق��اوم��ة الفل�سطينية م�ستمرة ب��ه��دوء كل
ي���وم .وح��دث��ت ف�ت�رات م��ق��اوم��ة �أك�ث�ر دراماتيكية
وح��دة خالل االنتفا�ضتني الأوىل والثانية .بد�أت
االنتفا�ضة الأوىل ب�أ�ساليب غاندي يف املظاهرات
والإ�ضرابات واحلجارة ،وقمعتها �إ�سرائيل بوح�شية.
كانت االنتفا�ضة الثانية غا�ضبة ،ووا�صلت ا�ستخدام
البندقية والعمليات اال�ست�شهادية التي بد�أت ردا على
العنف الوح�شي الإ�سرائيلي وت�سارع بناء امل�ستوطنات
يف انتهاك �صارخ التفاقاتها يف �أو�سلو.
�أو�سلو كانت بالفعل كارثة كربى حققت باعرتافها
بالكيان حلما �صهيونيا عجز الكيان عن حتقيقه على
مدى �أكرث من قرن .وف�صلت ما بني الق�ض ّية والأر�ض
وال�شعب ،وق�سمت كل واحدة منها �إىل �أق�سام ،وحتولت
الأق�سام �إىل تفا�صيل و�شظايا ،مبا يف ذلك الأر�ض
�إىل  67و ،48و�أرا�ضي � 1967إىل (�أ) ،و(ب) ،و(ج)
والقد�س ،وال�شعب �إىل «داخل» و«خارج» و«�شعب »48
و«�شعب  »67و«�شعب القد�س» ،كذلك تركت فل�سطني
ع��اري��ة م��ن عروبتها حت��ت ث��ل��وج �أو���س��ل��و ،واتخذت
"�إ�سرائيل" من «الفل�سطيني» «رهينة» طاملا �أنها قد
�أدخلته �أر�ضه التي مل تعد �أر�ضه ب�شروطها ،و�أولها
�أن يخرج على «�أهله» العرب ،وثانيها �أن يخرج منه
«�أه��ل��ه» يف ال�شتات ،ول��ه �أن يرفع من ال��راي��ات فوق
�سجنه ما �شاء ،طاملا انه من�ضبط يف حتويل «الثوار»
و«الفدائيني» �إىل �شرطة ع�سكرية لالحتالل...
تت�صادف الذاكرة امل�ضادة الفل�سطينية �إزاء حتقيق
النكبة يف الق�ضاء على فل�سطني كت�سمية جغرافية
با�ستمرار ج��ه��ود النكبة لطم�س الفل�سطينيني
كمجموعة قومية ذات تاريخ ما قبل النكبة� .إن بقاء

الفل�سطينيني بعد النكبة قد بد�أ  ،وعلى الرغم من
جهود ال�صهاينة الد�ؤوبة لإخراجهم  ،فقد جعلت
النكبة الن�صر ال�صهيوين �أقل من النجاح .ويف هذا
ال�سياق ،ف�إن �إ�صرار �إ�سرائيل على ت�سمية املواطنني
الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل «ع��رب �إ�سرائيل» يهدف
�إىل �إ�سكات حركتهم الفل�سطينية ويهدف �إ�صرار
ال�صهيونية على �أن ي�ستقر الالجئون الفل�سطينيون
ومينحون جن�سية البلدان امل�ضيفة لهم �إىل حمو
�أ�سمائهم.
لكن عندما ي�صر الفل�سطينيون على ت�سمية
بلدهم ومدنهم وقراهم ب�أ�سمائهم الأ�صلية  ،فهم
ال يقاومون فقط الأ���س��م��اء املبتذلة التي منحتها
ال�صهيونية للأر�ض ،بل هم �أي�ضا ي�صرون على ذاكرة
جغرافية جنحت �إ���س��رائ��ي��ل جميعها يف حتقيقه
حمو ج�سديا .لقد كانت الق�سوة ال�صهيونية �شديدة
لدرجة �أن �إ�سرائيل �أ�صرت منذ خم�سني �سنة على
�إن�شائها يف حرمان الفل�سطينيني من الوجود ك�شعب �أو
ك�إ�سم؛ �أن ا�سم «الفل�سطينيني» نف�سه ال ينبغي �أن يتم
نطقه ،بالن�سبة لل�صهاينة ،ف�إن اال�سم «الفل�سطيني»
ذاته يعمل ك�إ�سراع �سحري ميكنه طم�س كيانهم على
امل�ستوى الوجودي .وهم لي�سوا بال�ضرورة خمطئني
يف انطباعهم وت�صوراتهم ،لأن اال�سم الفل�سطيني هو
نف�سه �أقوى �شكل من �أ�شكال املقاومة �ضد «ذاكرتهم»
او روايتهم الر�سمية .لقد كان ا�سم «الفل�سطيني» �أي�ض ًا
مولد ًا لال�ستمرارية يف الثقافة واحلياة الفل�سطينية،
يف الهوية الفل�سطينية ويف اجلن�سية الفل�سطينية،
وهي �أمور كانت �إ�سرائيل ت�أمل يف طم�سها بالكامل وب�أن
بقاءها �سيهدد على الدوام عمليتها املحفورة يف ابتكار
ذاكرة خيالية لفل�سطني من غري الفل�سطينيني.
�إن الإ���ص��رار على �أن النكبة هي عملية تدمري
م�ستمرة وال تزال غري مكتملة هي مقاومة االعرتاف
ب�أن عملها قد اكتمل .املقاومة الفل�سطينية هي التي
تف�سر العمل غري املكتمل للنكبة ووح�شيتها امل�ستمرة.
وت�صر �إ�سرائيل و�أن�صارها الدوليني على �أنه �إذا قبل
الفل�سطينيون الهزمية واعرتفوا بالنكبة ،لو �أنهم
قبلوا طردهم ،ومواطنتهم من الدرجة الثالثة داخل
�إ���س��رائ��ي��ل ،واالح��ت�لال ع��ام  ،1967ف���إن م�صائبهم
ك��ان��ت �ستنتهي� .إن ال�سبب وراء ال�صعوبات التي
يعانيها الفل�سطينيون ،كما تقول "�إ�سرائيل"  ،هو �أن
الفل�سطينيني مل يتوقفوا �أب��دا عن حماربتها .فقد

اتخذت املقاومة الفل�سطينية �شكل ثورة كربى دامت
ثالث �سنوات يف الثالثينات �ضد الدعم الربيطاين
لل�صهاينة لإحداث النكبة .كذلك قاوم الفل�سطينيون
بعد �أحداث  1948/1947عندما مت احتالل معظم
�أرا�ضيهم وم�صادرتها من قبل القوانني العن�صرية
«للدولة اليهودية»� .إن مقاومتهم ما تزال ت�أكيد ًا على
ا�ستمرار النكبة يف ال�ضفة الغربية وغزة ويف ال�شتات
�سواء بالع�صيان او مع الفن واملو�سيقى والرق�ص،
مع ال�شعر وامل�سرح وال��رواي��ات .مع كتابة تاريخهم
وت�أكيد جغرافيتهم؛ مع النداءات املحلية والدولية
للمحاكم ،والأمم املتحدة واملقاطعة ،الفل�سطينيون
�أي�ضا قاوموا النكبة وباحلجارة وبنادقهم� .إن حرمان
الفل�سطينيني من حقهم يف املقاومة (م�ضمون وقانوين
مبوجب القانون الدويل) ال يقت�صر على ا�ستخدامهم
للأ�سلحة النارية ،ولكن � ً
أي�ضا على ا�ستخدامهم للفن
�أو الكتب �أو املو�سيقى �أو املظاهرات �أو حتى يف تقدمي
نداءات الأمم املتحدة �أو تدري�س التاريخ الفل�سطيني ،
ورواية النكبة� ،أو تذكر هذا التاريخ وتذ كريه.
بعبد مرور �سبعني عاما على اقتالع ونهب وجتريد
معظم ال��ع��رب الفل�سطينيني الأ���ص��ل��ي�ين م��ن �أر���ض
فل�سطني على يد الع�صابات ال�صهيونية ويف وقت الحق
من دولة �إ�سرائيل ،مل تنته النكبة �إ�سرائيل عازمة
على بناء «ج��دار حديدي» يف العقول الفل�سطينية،
ولي�س فقط �أرا���ض��ي��ن��ا م��ن خ�لال امل�ستوطنات غري
القانونية املرتامية الأط��راف واجل��دران اخلر�سانية
يف الأر���ض الفل�سطينية املحتلة ،وح�صارها الإبادي
لأك�ثر من مليوين فل�سطيني يف غ��زة ،و�إنكارها حق
العودة لالجئني الفل�سطينيني ،و قوانينها و�سيا�ساتها
العن�صرية �ضد الفل�سطينيني داخ���ل �إ�سرائيل،
وتطهريها العرقي املت�صاعد العنيف يف القد�س  ،وادي
الأردن والنقب ،واالعتقاالت حيث فاق عدد الأ�سرى
يف ال�سجون الإ�سرائيلية راهنا � 6500أ�سري بينهم
 350طفال دون العا�شرة و�أكرث من �ستني �إمر�أة وعلى
امتداد النكبة جتاوز عديد الأ�سرى املليون .
«ا�سرائيل» �إال تدخر �أي وح�شية يف حماوالتها
اليائ�سة التي ال تلني من �أجل �أن ن�ستدخل يف وعي
الفل�سطيني ع��دم ج��دوى املقاومة وعبثية الأم��ل.
لكنهم واه��م��ون .ولعل ما يجري يف ال�ضفة وغزة
يف ه��ذه الأي���ام هو �أك�ثر من جم��رد م�سريات �شعبية
بطولية ترف�ض احل�صار ال��ظ��امل ،بالإ�ضافة �إىل
ت�أكيد حق ال�شعب الفل�سطيني يف العودة �إىل دياره
التي هجر منها ،وت�أكيد رف�ض �شعب فل�سطني ملا ي�سمى
ب�صفقة �إدارة ترامب وقراره الأهوج بنقل ال�سفارة
الأمريكية �إىل القد�س ،ف�إن ما يجري هو تبني ال�شعب
الفل�سطيني لإ�سرتاتيجية وطنية بديلة ملا ف�شل على
مدار اخلم�سة وع�شرين عاما املا�ضية� .إ�سرتاتيجية
هدفها املركزي تغيري ميزان القوى ل�صالح ال�شعب
الفل�سطيني با�ستخدام �أع��م��دة الن�ضال اخلم�سة،
املقاومة ال�شعبية الوا�سعة ،وحركة املقاطعة وفر�ض
العقوبات على �إ�سرائيل ،وتعزيز ال�صمود الوطني
على الأر�ض ،و�إعادة بناء التكامل بني مكونات ال�شعب
الفل�سطيني ،وحتقيق الوحدة الوطنية وبناء قيادة
وطنية موحدة للن�ضال الوطني الفل�سطيني.
خال�صة ال��ق��ول النكبة لي�ست جم��رد ح��دث يف
املا�ضي  ،النكبة م�ستمرة – وباملقابل املقاومة م�ستمرة.
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مابعد العدوان الثالثي  :التوقعات والآفاق
علي بدوان
مثلما توقعها العديد من املحللني
ال�سيا�سيني واملتابعني ,ج��اء العدوان
الثالثي الأخ�ي�ر على �سوريا ك�ضربة
حم��دودة ,ال تتنا�سب مع ما رافقها من
وا�سع
هجوم
ب�شن
جعجعة ,كانت ت�شي ِ
ٍ
ٍ
على هذا البلد العربي ,لكنه الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب مل يجر�ؤ على
�شن احلرب ال�شاملة,
اق�تراف خطيئة ّ
ال��ت��ي مل َي��� ُك���ن ل���ي���درك تداعياتها
وخماطرها ,وال التحكم يف م�سارها وال
حتديد �شكل نهايتها ,وذلك العتبارات
كثرية رو�سية� ,إيرانية� ,سورية ,وتخوف ًا
م��ن ان��زالق��ه��ا �إىل خ��ا���ص��رة حليفته
\«الإ�سرائيلية».
فالواليات املتحدة تراجعت عن
ت��ه��دي��ده��ا ال��ك��ب�ير ،وق�صفت �أه��داف � ًا
حم��دودة اقت�صرت على امل��واق��ع التي
تعتربها م�صانع �أ�سلحة كيماوية.
فالعدوان الثالث على �سوريا جاء �أ�شبه
ما يكون بـ «اجلبل الذي متخ�ض ف َولّد
ف�أراً» .وذلك من ناحية ت�أثريه يف ميزان
القوى الداخلي �أو من حيث ت�أثريه يف
ا�ستمرار ما كان قبله� .أم��ا من ناحية
�أهمية العدوان املعنوية بالن�سبة �إىل
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا
فليقولوا يف �أهميته ما يقولوا ،لأن من
غري املمكن �أن ُيعلنوا ب�أنهم تراجعوا
�أم��ام رو�سيا �أو ب�أنهم مل يحققوا �شيئ ًا
لتغيري املعادلة الداخلية ال�سورية ،و�إ ّال
على الرئي�س دونالد ترامب �أن يتوقف
عن «التغريد» ،وعلى ترييزا م��اي �أن
ت�ستقيل� ،أو على مانويل م��اك��رون �أن
ُيراجع ح�ساباته.
ل��ق��د �سقطت ال���والي���ات املتحدة
وحلفائها يف ال��ع��دوان ال��ث�لاث��ي على
دم�شق ،وا�ستطاعت �سوريا ال�صمود يف
تلك املعركة ،بل ويف ا�ستخدام كل ما
لديها يف الت�صدي لل�صواريخ الذكية
التي �أطلقت على �أرا�ضيها بالرغم من
التداعيات التي يعاين منها نظام الدفاع
اجل���وي ال�����س��وري نتيجة ا�ستهدافه
م��ن قبل املجموعات امل�سلحة ط��وال
ال�سنوات املا�ضية.
وم��ن امل��ع��روف �أنَّ م��ن ميتلك اجلو
ي�سيطر على املعركة مهما عظمت وهو
م��ا اف��ت��ق��ده اجلي�ش ال��ع��رب��ي ال�سوري
يف ال�سنوات ال�سابقة نتيجة خروج
ع�����ش��رات منظومات وك��ت��ائ��ب الدفاع
اجل����وي ع���ن اخل���دم���ة ع��ل��ى ام��ت��داد
اجل��غ��راف��ي��ة ال�����س��وري��ة بعد تعر�ضها
لهجمات �إرهابية ،ما �أحدث فجوة وخل ًال
ٍ

كبري يف املنظومة الدفاعية اجلوية
ف�سر
للجي�ش العربي ال�سوري ،وهو ما ُي ّ
اخ�تراق ط�يران العدو «الإ�سرائيلي»
للأجواء ال�سورية يف ال�سنوات ال�سابق.
وم���ن امل�لاح��ظ �أن����ه وب��ع��د تمَ َ � ُّك��ن
اجلي�ش العربي ال�سوري من ا�ستعادة
معظم الأرا�ضي ال�سورية� ،أعاد تفعيل
الكتائب واملنظومات الدفاعية اجلوية
اخلارجة عن اخلدمة ،وا�ستعاد قطاع
الدفاع اجلوي عافيته من جديد ُمقيد ًا
احلركات اجلوية للطائرات املعادية يف
الأج��واء ال�سورية ،وقد جاء �إ�سقاط
ط��ائ��رة ال��ـ��ـ(اف « )15الإ�سرائيلية»
يوم العا�شر من �شباط/فرباير 2018
م�ؤ�شر ًا على ذلك ،كما �أ َّكد عليه �إ�سقاط
ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة ال�����س��وري��ة لفخر
ال�صواريخ الأمريكية املجنحة الذكية
(ال��ت��وم��اه��وك) و (ال�����س��ت��ورم �شادو)
وغريها من ال�صواريخ التي مت �إطالقها
يف العدوان الثالثي على �سوريا ،وبح�سب
ما �أك��دت امل�صادر الر�سمية الع�سكرية
ال�سورية والرو�سية مت �إ�سقاط نحو 71
�صاروخ ًا من �أ�صل � 103صواريخ موجهة
من البوارج والطائرات اال�سرتاتيجية،
كما مت ح��رف م�سار معظم ال�صواريخ
التي متكّنت من الإفالت من الدفاعات
اجلوية ال�سورية و�أطلقت الدفاعات
اجلوية ال�سورية � 110صواريخ دفاع
ج��وي من منظومات قدمية وحديثة،
ل��ت��ج��ع��ل ���ص��واري��خ ت���رام���ب اجلميلة
والذكية كومة خ��ردة ف��وق الأج��واء
وعلى الأر�ض ال�سورية.
ورغ����م �إع��ل��ان رئ��ي�����س احلكومة
«الإ�سرائيلية» بنيامني نتنياهو ،عن
دع��م��ه ال��ك��ام��ل لل�ضربات الأمريكية
والفرن�سية والربيطانية على مواقع
ع�سكرية يف �سورية ،وا�ستهداف املن�ش�آت
العلمية� ،إال �أنَّ التقديرات والتحليالت
يف دول��ة االحتالل �أظّ � َه� َ�رت تباين ًا من
انعكا�سات تلك ال�����ض��رب��ات الثالثية
وت�أثريها على امل�صالح «الإ�سرائيلية»
يف املنطقة ،وعلى �أبعادها ال�سيا�سية،
نظر ًا ملا مت اعتبار ما جرى بـــ «عمليات
ع�سكرية حمدودة».
�إذاً ،ب���ال���رغ���م م���ن ارت��ي��اح��ه��ا،
ودعمها ،وترحيبها ،بالعدوان الثالثي
على ���س��وري��ا� ،إ َّ
ال �أن دول���ة االحتالل
«الإ�سرائيلي» تخ�شى من ردود الفعل
البعيدة بعد ال��ع��دوان الثالثي على
�سوريا ،وخا�صة م�س�ألة تزويد رو�سيا
ل�سوريا مبنظومات دفاع جوي جديدة،

من �ش�أنها تغيري وكبح «حرية» ت�صرف
«اجلي�ش الإ�سرائيلي» و�سالحه اجلوي
يف �أج�����واء ���س��وري��ا وامل��ن��ط��ق��ة .حيث
ي�ستطيع نظام الدفاع اجل� ّوي الرو�سي
(�إ�����س )300-املُ��زم��ع ت�سليمه ل�سوريا
���ض��رب و�إ���ص��اب��ة  24ط��ائ��ر ًة معادية
مبا فيها ط��ائ��رات ال�شبح التي تتم ّيز
بالقدرة على التخفي عن ال��رادار ،من
بعد ي�صل �إىل  400كيلومرت يف
على ٍ
ً
�صاروخا
حلظة واحدةٍ � ،أو �إ�سقاط 16
ٍ
ب��ال�����س��ت� ًّي��ا تحُ ��ل��ق ب�سرعة ت�صل �إىل
 4500مرت يف الثانية (وف ًقا ملا ن�شرته
وكالة �سبوتنيك الرو�سية) ،وب�إمكان
القوات العربية ال�سورية حال ت�سلُّمها
املنظومة الدفاعية الرو�سية م�ضاعفة
قوتها ،واحلد من االخرتاقات اجلوية
والغارات الغربية التي ت�ستهدف �سوريا.
ووفق ًا مل�صادر يف دولة االحتالل ،يتوقع
يف املرحلة التالية �أن يجد «اجلي�ش
الإ�سرائيلي» �صعوبة يف موا�صلة العمل
بحرية ن�سبية يف �أجواء �سوريا ولبنان.
وينبع هذا التخوف من احتمال �أن تقوم
مو�سكو ،رد ًا على الهجوم ،بتجهيز دم�شق
ب�صواريخ متطورة كما �أ�سلفناُ ،تهدد
طائرات «�سالح اجلو الإ�سرائيلي» ،يف
�سماء �سوريا ولبنان �أي�ض ًا.
وعليه ،لعلّ م��ن �أه��م التداعيات
للعدوان الثالثي على �سوريا� ,أنَّ الدول
التي �شنت العدوان ب�شكلٍ ُمبا�شر ،مل
ت�ستطع حتقيق �أه��داف��ه��ا التي كانت
قد �أعلنت عنها ،وخا�صة منها �إ�ضعاف
ال��دول��ة ال�����س��وري��ة واجل��ي�����ش العربي
ال�����س��وري و���ش��ل ق���درات���ه ,ح��ي��ث كان
االمتعا�ض «الإ�سرائيلي» من النتائج
وا�ضح ًا ,فقد ت�ص ّورت «�إ�سرائيل» �أن
العدوان �سيدّ مر �سوريا لينزاح اجلي�ش
العربي ال�سوري من �أمامها.

�إنَّ نتائج العدوان الثالثي الأخري،
َك َ�ش َف العديد م��ن النقاط وامل�سائل
احل��ي��وي��ة ،و�أب���رزه���ا � :أو ًال ال�صمود
ال�سوري ،الع�سكري وال�سيا�سي ال�شعبي،
ومقارعة ال��والي��ات املتحدة �سيا�سي ًا
ودبلوما�سي ًا ،والت�صدي لها وحللفائها يف
جل�سات جمل�س الأمن الدويل ،من موقع
الند للند ،ودون مهادنة �أو ه��وادة.
ثاني ًا دعم احللفاء ل�سوريا يف املجاالت
املُختلفة ،وخ��ا���ص��ة رو���س��ي��ا واي���ران،
وال���دور الرو�سي الكبري على امل�ستوى
ال�سيا�سي يف جمل�س الأم���ن ال���دويل.
ثالث ًا الدبلوما�سية الإي��ران��ي��ة التي
ا�ستطاعت ح�شر الإدارة الأمريكية
مبو�ضوع امللف ال��ن��ووي و�إت��ف��اق (+ 5
 ،)1وجتاوز التحري�ض الأمريكي لأوربا
على �إي��ران وزجها مبو�ضوع التحري�ض
للعدوان على �سوريا .راب��ع� ًا اكت�شفت
«�إ�سرائيل» �أنَّ الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب لي�س احل�صان الذي ُتراهن عليه
عند التهديد ال��وج��ودي ،فالأمريكان
لي�سوا ُم�ستعدين لأن يخو�ضوا حروب ًا
عاملية من �أج��لِ «�إ�سرائيل» على طول
اخل���ط .خام�س ًا رغ��م الغبار الكثيف
الذي �أطلقته «�إ�سرائيل» ب�ش�أن ايران
وال����دور الإي�����راين� ،إ َّ
ال �أن��ه��ا م��ا زال��ت
تنتظر رد �إي����ران على ق�صف مطار
(التيفور) ،حيث القلق �سيد املوقف
يف دولة االحتالل من املرحلة التالية
بعد واق��ع��ة ق�صف مطار التيفور من
فوق الأجواء اللبنانية ،وبعد العدوان
الثالثي ،وهذا الأمر بحد ذاته ُي�شكَّل
ع��ام��ل �إ���ض��ع��اف ل�سيا�سة الغطر�سة
والعنجهية "الإ�سرائيلية".

8

العدد ()28

TAREEQ ALQUDS
TAREEQ ALQUDS

 70عام ًا على اغت�صاب فل�سطني ..املقاومة م�ستمرة

ف�شل العدوان الثالثي على �سورية
توفيق المديني

�شنت ال��ق��وى االمربيالية (ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية و بريطانيا وفرن�سا )عدوا ًنا ثالث ًيا جديدً ا
على �سورية  ،فجرال�سبت املوافق للرابع ع�شر من
�إب��ري��ل /ني�سان  ،2018ولئن حت��رك ه��ذا العدوان
الثالثي ب�صواريخه فقد قام على االكاذيب �،إذ منذ
�شهر و�أذرع ال�صحافة واالعالم الأمريكي والربيطاين
والفرن�سي تخ�ص�ص �ساعات �إ�ضافية لرتويج �سل�سلة
من الأك��اذي��ب ال��واح��دة تلو الأخ���رى وتبيع ال��ر�أي
العام ق�صة «ا�ستخدام ال�سالح الكيماوي » م ّرة �أخرى
كالذي تذرعت به الواليات املتحدة الأمريكية لغزو
العراق يف عام .2003
ويف الواقع مل تقدم هذه الدول الإمربيالية �أي
دليل وا�ضح على ادعاءاتها ب�ش�أن ا�ستخدام اجلي�ش
ال�����س��وري «ال�����س�لاح الكيماوي امل��زع��وم» يف الغوطة
ال�شرقية ،ب��ل اعتمدت على �سيا�سة الكذبة كما
ح�صل يف ال�سابق ومت دح�ضها فيما بعد .فالكذبة هنا
فعلت فعلها حيث نفذت الواليات املتحدة وبريطانيا
وفرن�سا عدوانها الثالثي على �سورية .وك��ان هدف
حمر�ضي حرب امليديا هو �ضمان �أكرب قدر ممكن من
التجيي�ش على احل��رب وك��ل احل��روب التي اطلقتها
الواليات املتحدة �ضد بلدان �أ�ضعف منها مت التح�ضري
لها بالذرائع واالكاذيب منذ حرب املك�سيك عام 1846
التي بد�أت باعالن كذبة الرئي�س بولك ب�أن املك�سيك
غ��زت الأرا���ض��ي الأم��ري��ك��ي��ة و�أراق����ت ال��دم��اء على
�أرا�ضيها ثم احلرب اال�سبانوامريكان التي قادت اىل
غزو الفيليبني التي روجت لها ماعرفت بـ « ال�صحافة
ال�صفراء» وبعدها حرب فيتنام التي مت الت�صعيد
لها عرب كذبة �أن �سفينة �أمريكية هوجمت من قبل
الفيتناميني ال�شماليني يف خليج تونكان ،ثم غزو
�أفغان�ستان الذي بني على تفجريات � 11أيلول 2001
والتي قام بها مقربون من اململكة ال�سعودية احلليف
الأ�سا�سي للواليات املتحدة وبعدها غزو العراق الذي
ذهب �ضحيته ماليني الأ�شخا�ص ومت تربيره بكذبة
كولن باول يف الأمم املتحدة(.)1
وج����اء ه���ذا ال���ع���دوان ال��ث�لاث��ي ب��ع��د هزمية
التنظيمات الإرهابية امل�سلحة يف الغوطة ال�شرقية
وان�سحابها �إىل ال�شمال ال�سوري  ،حيث مل يعد بو�سع
ه��ذه ال��دول اال�ستعمارية و الإمربيالية الغربية
�أن تلعب دور ًا يف حماية ودعم املنظمات الإرهابية
امل�س ّلحة  ،كما مل تعد قادرة � ً
�ضبط مفاعيل
أي�ضا على ِ
الغوطة ال�شرقية
معركة
الرباعي يف
ِ
ِ
انت�صار املحور ُ
احلرب على �سورية.
ويف
ِ
وكان هذا العدوان الثالثي حم��دودًا على ِغرار
ال��ع��دوان ال��ذي نفذته وا�شنطن العام الفائت بعد
ر�سم م�سا ِر
مزاعم كيماوي خان �شيخون ،ال قيمة له يف ِ
احلرب وال يف �إعاد ِة خلط الأوراق الع�سكرية ،وذلك
بعد �أن برهنت الدول الثالث الرو�سية و الإيرانية
وال�سورية �،أن��ه��ا لن ت�سمح بعد هزمية التنظيمات

عمل ع�سكري
الإرهابية يف الغوطة ال�شرقية ب��أيّ
ٍ
احلرب و ُيلحق �أذى خطرياً
بنتائج
غربي ُيعيد النظر
ِ
ِ
ري ال��دول� ِ�ة الوطنية ال�سورية .كماعك�س هذا
مب�ص ِ
العدوان الثالثي املحدود االنق�سام احلا�صل داخل
الإدارة الأمريكية بني حمورين :الأول كان متحم�س ًا
لـ«�ضربة م��دم��رة» ،ي��ق��وده م�ست�شار الأم���ن القومي
اجلديد ،جون بولتون ،املعروف بعناده الإيديولوجي
ح��ول �ضرورة تغيري الأنظمة بالقوة كما ح�صل يف
العراق ،والثاين يتزعمه وزير الدفاع جيم�س ماتي�س
الرباغماتي للغاية ،والذي حر�ص على �إعاقة ح�صول
�أي ق�صف منذ ليل الثالثاء  -الأربعاء ،على ذمة ما
ن�شره الإعالم الأمريكي قبل �ساعات قليلة من ق�صف
فجر ال�سبت.
ً
وهكذا  ،فالعدوان الثالثي كان مرتبطا بال�صراع
اخلفي داخل الواليات املتحدة بني الدولة العميقة
املتمثلة بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية و اجهزة اال�ستخبارات
 ،ال �سيما ال�سي �أي �إي��ه ،وب�ين �إدارة ترامب� ،أو �أنه
يف وجهه الآخ��ر قد يكون ا�ستكما ًال حلفلة اجلنون
واله�سترييا التي يقودها ترامب و�أرك��ان �إدارت��ه ،ويف
كل الأح��وال فهو ال ينف�صل ب��أي �شكل من الأ�شكال
عن التحوالت الكربى يف امليدان ال�سوري والتي كانت
�صادمة و�صاعقة للأمريكي وحللفائه و�أدواته .
الكا�سح يف احلرب
فالثابت �أن االنت�صار ال�سوري
ِ
على بالد ال�شام� ،سيكون له ما بعده يف حتديد م�ستقبل
هذا البلد واالقليم ب�أ�سره  ،و�أنه �س ُي�ض ِعف موقع الدول
التي �أ�شعلت احلرب وم ّولتها و�س ّلحت ُمقاتليها  ،و�أن
«كيماوي الغوطة» املزعوم والعدوان الذي تاله ُيرا ُد
أجل حتجيم ِهذه الآثار و�ضبطها يف
منه ال�ضغط من � ِ
الداخل ال�سوري وحده.فعندما جنح اجلي�ش العربي
ال�سوري وحلفا�ؤه يف حتقيق ن�صر ع�سكري كبري يف
الغوطة ال�شرقية ،كانت املعار�ضة ال�سورية املعتدلة
واملت�شددة ،الإرهابية وغري الإرهابية ،حت�صد مرارة
ه��زمي��ة قا�سية وتفقد واح���دة م��ن �أق���وى اوراق��ه��ا

التفاو�ضية التي كانت تدعم مواقفها املت�صلبة يف
مفاو�ضات ا�ستانا ومن ثم �سوت�شي واخرها يف جنيف.
وكان من الوا�ضح �أن الوفد احلكومي ال�سوري -بعد
جرعة االنت�صارات املهمة – مل يعد يويل �أي اعتبار
ملطالب املعار�ضة ال�سيا�سية يف االنتقال ال�سيا�سي ودور
الرئي�س ب�شار اال�سد يف املرحلة االنتقالية .
لقد �أ�صبحت الأزم��ة ال�سورية منذ ما يزيد عن
�سبع �سنوات �أحد املحاور الرئي�سية� ،إن مل تكن �أبرزها
على الإط�لاق ك�ساحة رئي�سية للرتتيبات الدولية
والإقليمية القادمة ،و لل�صراع ال��دويل ال�شر�س و
الأك�ث�ر خ��ط��ورة ب�ين ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
املدافعة عن نظام دويل �أح��ادي القطبية ت�سيطر
عليه وا�شنطن منذ نهاية احل��رب ال��ب��اردة وانهيار
املنظومة ال�سوفياتية مع بداية عقد الت�سعينيات
من القرن املا�ضي ،و بني رو�سيا التي ثبتت وجودها
الع�سكري و ال�سيا�سي يف ال�ساحة ال�سورية  ،و�أ�صبحت
تدافع عن بناء نظام دويل جديد قد يكون متعدد
الأق��ط��اب ،فما يحدث خما�ض بالغ ال�صعوبة ملولد
الرتتيبات اجلديدة ب�سبب مقاومة الطرف الأمريكي
لهذه التحوالت ،ف�ض ًال عن �إنّ بع�ض دول غرب �أوروبا
باتت تنظربقلق �شديد جتاه عودة النفوذ الرو�سي
يف منطقة ال�شرق الأو�سط.ومتثل العودة �إىل �أجواء
احل��رب الباردة يف مواجهة القوة الرو�سية بقيادة
الرئي�س فالدميري بوتني  ،التي بينّ �صعودُها امل�ستجد
خواء الدرع ال�صاروخية يف �أوروبا ،التي عكفت �أمريكا
َ
على بنائها يف �أوروبا عقود ًا متتالية ،ولو بعد انتهاء
احلرب الباردة.
لقد وج��د الكيان ال�صهيوين يف امل�شرتكات مع
امل�شروع اخلليجي (بقيادة ال�سعودية) املن�سجم مع
الر�ؤية الأمريكية واملناه�ض بقوة للح�ضور االيراين
يف �سورية  ،فر�صة عظيمة لتغيري �أولويات ال�صراع
والتناف�س الإقليمي يف هذه املنطقة  ،ولأن احلرب
على �إيران مقامرة �شديدة اخلطورة  ،كما �أنّ الت�سليم
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بانت�صار رو�سي �إيراين يف �سورية �أمر اليحتمل وكلفة
ا�سرتاتيجية عالية ،لذلك اجتمعت �أ�سباب عديدة
،للتحالف الإمربيايل الغربي –ال�صهيوين -اخلليجي
لكي ي�ستثمر الفر�ص املتبقية على الأر���ض ال�سورية
من خ�لال ه��ذا ال��ع��دوان الثالثي ،ولي�سجل �أه��داف
مهمة يف املرمى الرو�سي الإي��راين ال�سوري لتعوي�ض
خ�سارة الغوطة ال�شرقية ولتعويق اندفاع اجلي�ش
العربي ال�سوري نحو حترير باقي املناطق اخلا�ضعة
ل�سلطة املعار�ضة ولإحياء املطالبات باحلل ال�سيا�سي
لالزمة على قاعدة جنيف  1وجنيف  2ولتوجيه
ر�سائل ان��ذار للإيرانيني يف الوقت نف�سه ولتذكري
الرئي�س بوتني �أنّ ا�سرتاتيجيته الكربى تنطوي على
خماطر كربى اليحتملها االقت�صاد الرو�سي ،وبالتايل
ف�إنّ الكرملني ي�ستطيع الإعالن عن �أ�سلحة هجومية
جديدة وا�سرتاتيجية عظمى نظريًا لكنّه الي�ستطيع
�أن يدخل يف مواجهة ع�سكرية حقيقية مع احللف
االطل�سي .
فوفق هذا الت�صور ف�إنّ العدوان الثالثي الأمريكي
الربيطاين الفرن�سي ومن قبله ال�صهيوين يندرج يف
�إط��ار ال�صراع ال��دويل اال�سرتاتيجي على م�ستقبل
�سورية  ،فانت�صار ال��دول��ة الوطنية ال�سورية على
التنظيمات الإرهابية ب�صورة نهائية �أمر ممنوع وفق
اال�سرتاتيجية الإمربيالية الأمريكية-ال�صهيونية-
اخلليجية .وه��ن��اك ا�ستعداد �أمريكي�-صهيوين-
خليجي ملنع الدولة الوطنية ال�سورية من ا�ستعادة
�سيادتها على كامل �أرا�ضي اجلمهورية ال�سورية ،بل
�إن �سيناريوهات التق�سيم الزالت قائمة ،وال�سبب هو
منع التمركز الع�سكري االي��راين من �أن يكون دائما
�أو �أن ثمن ال�سماح للدولة الوطنية ال�سورية بفر�ض
�سيطرتها هو رحيل امل�ست�شارين واملقاتلني املح�سوبني
على �إيران ك�شرط �صهيوين –خليجي �-أمريكي.
وفيما بدا ا�ستعرا�ض ًا للقوة ،ح�شدت الواليات
املتحدة وبريطانيا وفرن�سا� ،أح��دث �أن��واع �أ�سلحتهم
لتوجيه �ضربات على مواقع يف �سورية ،وظهر �أنّ
ال��ع��دوان تنوع ب�ين ا�ستخدام ال�صواريخ املجنحة
واملقاتالت اجلوية ،وكان الفت ًا �أنّ املعتدين حا�صروا
�سورية� ،إذ جاءت ال�صواريخ من اجتاه البحرين الأحمر
واملتو�سط.فوفق ًا لرئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة يف
اجلي�ش الأم�يرك��ي اجل�نرال جوزيف دان��ف��ورد ،ف ��إنّ
قاذفات «بي –  1بي» املعروفة با�سم «ال�شبح» �شاركت
يف ال�ضربات ،كما �شاركت �سفينة حربية �أمريكية على
الأقل يف البحر الأحمر يف الهجوم� .أما وزارة الدفاع
الربيطانية ف�إ�شارت �إىل م�شاركة  4مقاتالت من طراز
«تورنادو» ،ون�شر موقع الرئا�سة الفرن�سي على ح�سابه
الر�سمي يف «تويرت» فيديو للحظة انطالق طائرات
«رافال» الفرن�سية للم�شاركة يف الهجوم.
ويف املقابل ك�شفت وزارة ال��دف��اع الرو�سية� ،أن
طائرات �أمريكية من طرازات بي 1بي ،و�أف  15و�أف
� ،16شاركت يف العدوان  ،معززة بطائرات «تورنادو»
الربيطانية فوق البحر املتو�سط ،و�سفينتي «البون» و
«مونتريي» الأمريكيتان من البحر الأحمر .و�أو�ضحت
�أن املعتدين �أمطروا �سورية بـ � 103صواريخ جمنحة
مبا فيها «توما ه��وك» �أطلقت من ال�سفن احلربية،
وقنابل جوية و�صواريخ «جو�-أر�ض».
وت�صدت ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة ال�سورية بكفاءة
عالية للعدوان الذي نفذته كل من �أمريكا وبريطانيا
وفرن�سا على االرا�ضي ال�سورية بزعم معاقبة دم�شق
ع��ل��ى ه��ج��وم ك��ي��م��ي��اوي م��ف�برك يف دوم����ا .فك�شفت

وزارة الدفاع الرو�سية عن �أنّ ق��وات الدفاع اجلوي
ال�سوري متكنت من اعرتا�ض و�إ�سقاط � 71صاروخ ًا
با�ستخدام منظومات «�إ�����س »125-و»�إ�����س »200-و
«بوك» و«كفادرات» و «�أو�سا» من �أ�صل � 103صواريخ
�أطلقت،م�شرية �إىل �أن مو�سكو �ستعيد بحث �إمكانية
ت�سليم �سوريا �صواريخ «�إ���س  »300على خلفية هذا
العدوان.
و�أك��دت وزارة الدفاع الرو�سية �أن هذا الق�صف
مل يكن ر ًّدا على الهجمة الكيميائية املزعومة ،بل
رد فعل على جن��اح��ات اجلي�ش ال�سوري يف حترير
�أرا�ضي بالده من الإرهاب الدويل.ويعطي بنك املواقع
امل�ستهدفة� ،أكان يف برزة �أم يف مطار ال�ضْ َم رْي الع�سكري
�أو يف ريف حم�ص ،جمدد ًا بعد �إخالء كل هذه املقرات
من الأ�سلحة والعتاد وال�ضباط ،فكرة وا�ضحة �أن
الأمريكيني ومعهم الفرن�سيون والربيطانيون �أرادوا
بالفعل �أن يكون عدوانهم حمدودًاباملعنى ال�سيا�سي
والع�سكري ،ليكون ن�سخة مكررة عن ق�صف مطار
ال�شعريات ،يف ال�سابع من �إبريل  ،2017مع فارق وحيد،
م�شكوك يف �أهميته على كل حال ،وهو م�ضاعفة عدد
ال�صواريخ التي ا�ستهدفت املواقع املذكورة ،من  58يف
ق�صف ال�شعريات قبل عام� ،إىل �أكرث بقليل من مائة
فجر يوم ال�سبت 14ني�سان�/أبريل  ،2018رمبا نتيجة
ان�ضمام ب��وارج وط��ائ��رات فرن�سية وبريطانية �إىل
نظرياتها الأمريكية يف البحرين الأحمر واملتو�سط.
العدوان الثالثي الذي قادته الإمربياليات الثالث
الأمريكية و الربيطانية و الفرن�سية ،ومب�ساندة
مطلقة من جانب الكيان ال�صهيوين و تركيا والدول
اخلليجية العربية ،ف�شل يف حتقيق �أهدافه ب�سبب
الر ّد احلازم و القوي من جانب املحور الرباعي املك ّون
من ال��دول الثالث ال�سورية والرو�سية والإيرانية
وحزب اهلل ،الأمر الذي �أجرب�إدارة ترامب على �إعادة
ح�ساباتها جمدد ًا يف ظل ت�شكل قناعة �أمريكية غري
معلنة با�ستحالة تغيري الواقع الذي �أ�ضحى ي�ضبط
�إيقاعه وحركته على �إي��ق��اع االنت�صارات الكبرية
واملت�سارعة للدولة الوطنية ال�سورية وحلفا�ؤئها
بعد �سل�سلة االنت�صارات التي حققها اجلي�ش العربي
ال�سوري على الإره���اب يف كثري من امل��دن والبلدات
وخ�صو�ص ًا يف الغوطة ال�شرقية م�ؤخر ًا والتي �شكلت
�ضربة قا�صمة ملنظومة الإرهاب ب�شكل عام .

بعد م��رور ثماين �سنوات من احل��رب الإرهابية
الكونية على ���س��وري��ة ،ف�شلت خمتلف املخططات
الأم�يرك��ي��ة –ال�صهيونية –الرتكية و اخلليجية
يف تق�سيم ���س��وري��ة ،و �إ���س��ق��اط ال��دول��ة الوطنية
ال�����س��وري��ة،ك��م��ا ف�شلت �أي�����ض��ا خمتلف التنظيمات
الإره��اب��ي��ة و التكفريية ال��ت��ي لعبت دور الأداة
التنفيذية يف هذا املخطط ،من خالل انتهاجها �سيا�سة
الإره����اب وال��ق��ت��ل وال��ت��دم�ير وال��ذب��ح بحق ال�شعب
ال�سوري.وبعد الف�شل الذريع لهذا العدوان الثالثي
الأخري� ،أ�صبحت الإمربيالية الأمريكية يف ظل قيادة
الرئي�س دونالد ترامب على قناعة تامة ب�أنه مل يعد
ب�إمكانها االعتماد على التنظيمات الإرهابية  ،وباتت
متار�س �سيا�سية االبتزاز املتوا�صل للنظام ال�سعودي
خ�صو�ص ًا واخلليجي عموم ًا ،واحلكم بف�شل الأدوات
الأمريكية ينطبق �أي�ض ًا على ذراعها الأط��ول العدو
ال�صهيوين الذي �أب��دى تخبط ًا كبري ًا حيال الت�أثري
على امل�شهد ال�سوري رغم حماوالته الكثرية للتدخل
املبا�شر لقلب املعادالت واملوازيني .
لقد فر�ض املحور الرباعي (�سورية ورو�سيا و
�إي��ران وحزب اهلل) قواعد ا�شتباك جديدة وغريت
عناوين امل�شهد الدويل و الإقليمي يف منطقة ال�شرق
الأو���س��ط برمته ،ال �سيما يف ظل ظهور ق��وى دولية
م�ؤثرة وفاعلة على امل�سرح الدويل ،كال�صني ورو�سيا
االحت��ادي��ة تطال ببناء نظام دويل جديد متعدد
الأق��ط��اب  ،ول��ع��ل ال��ع��دوان ال��ث�لاث��ي على �سورية
�أخ��ذ بعني االعتبار ه��ذه احلقيقة بكافة �أبعادها
وم�ساحاتها الوا�سعة.
وبعد الف�شل الذريع للعدوان الثالثي ،بات احلل
الوطني الوحيد ل�ل�أزم��ة ال�سورية يكمن يف �إيجاد
ت�سوية بني خمتلف مكونات ال�شعب ال�سوري امل�ؤمنة
باخليار الوطني املناه�ض للإمربيالية الأمريكية و
الكيان ال�صهيوين و الأنظمة اخلليجية  ،و املطالب
باالن�سحاب املبا�شر وال�صريح للقوات الأمريكية من
الأرا���ض��ي التي احتلها يف �سورية وع��دم البحث عن
ا�سرتاتيجيات بديلة قد ت�أخذ الأمور نحو الت�صعيد
�أك�ث�ر و�أك��ث�ر ،وك��ذل��ك رف���ع ي��د ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية عن دعم الإرهاب ،و�إبداء التعاون اجلدي
يف حم��ارب��ة ك��ل التنظيمات الإره��اب��ي��ة التي قتلت
ودمرت وذبحت ال�شعب ال�سوري .
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 70عام ًا على اغت�صاب فل�سطني ..املقاومة م�ستمرة

ف�شل اال�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط
د .غازي حسين

تقوم اال�سرتاتيجية الأمريكية
يف امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى �أ���س��ا���س ال�سيطرة
على م�صادر ال�ث�روات الطبيعية ويف
طليعتها النفط والغاز وتهويد القد�س
ب�شطريها املحتلني وبقية فل�سطني,
والت�صدي حلركات املقاومة يف فل�سطني
و�سورية ولبنان والعراق و�أفغان�ستان
ول��ي��ب��ي��ا ,وم��واج��ه��ة ح��رك��ات التحرر
الوطني والأنظمة الوطنية والقومية,
والإط����اح����ة ب��ه��ا وم�����ش��ارك��ة ال��ع��دو
الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف ح��روب��ه العدوانية,
وال��دف��اع ع��ن االح��ت�لال الإ�سرائيلي
لفل�سطني واجل���والن وم���زارع �شبعا يف
جنوب لبنان ,واملحافظة على النفوذ
الغربي يف املنطقة وتقوية "�إ�سرائيل"
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وع�سكري ًا ,وحماربة
العروبة والإ���س�لام ودع��م املجموعات
االرهابية يف �سورية وتنظيف خزائن
امل��ال يف ال�سعودية وقطر واالم���ارات
و�إقامة �إ�سرائيل العظمى االقت�صادية
من خالل م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبري
ومدينة نومي ال�سعودية.
ت���ب��� ّن���ت ال������والي������ات امل���ت���ح���دة
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ات ال���ت���ي و�ضعتها
�إ�سرائيل يف اخلم�سينيات وال�ستينيات
والثمانينيات من القرن املا�ضي لتفتيت
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ب�يرة كالعراق
وال�����س��ودان و���س��وري��ة وليبيا و�إع���ادة
تركيبها م��ن خ�ل�ال م�����ش��روع ال�شرق
الأو����س���ط اجل���دي���د ور����س���م خريطة
للمنطقة �أ���س��و�أ من خارطة �سايك�س-
بيكو بالتعاون والتن�سيق الكاملني مع �آل
�سعود وجامعة الدول العربية.
رف��ع الرئي�س �أوب��ام��ا ال��دف��اع عن
كيان اال�ستعمار اال�ستيطاين اليهودي
"�إ�سرائيل" �إىل مرتبة القدا�سة
ال��دي��ن��ي��ة ،وتبنى امل��ت��ه��ور واملت�صهني
ترامب م�شروع الفا�شي نتنياهو لتطبيع
العالقات مع ال�سعودية وتهويد القد�س
وت�����ص��ف��ي��ة ق�����ض��ي��ة فل�سطني و�إن���ه���اء
ال�صراع وحتالف دول اخلليج مع العدو
الإ�سرائيلي ملواجهة حم��ور املقاومة
وحركات التحرر الوطني.
�إنَّ ان��ط�لاق الإدارات الأمريكية
من هذه اال�سرتاتيجية يجعلها حتدد
الأ�ساليب ال�سيا�سية واالقت�صادية
والع�سكرية وفر�ص احل�صار والعقوبات
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي تتبعها يف هذه
املنطقة ،وتلقى �سيا�سات وممار�سات

�إ�سرائيل اال�ستعمارية والإرهابية
والعن�صرية الت�أييد والدعم الكاملني
م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة داخ���ل الأمم
املتحدة وخارجها وممن �أ�سمتهم راي�س
و�أ���س��م��اه��م �أومل���رت باملعتدلني العرب
وعلى ر�أ�سهم �آل �سعود و�آل ثاين ونهيان
لبيع فل�سطني لليهودية العاملية حلماية
عرو�شهم امل�ستبدة والفا�سدة واملهرتئة.
تنا�ضل اجلماهري العربية وحركات
امل��ق��اوم��ة م��ن �أج���ل حتقيق وتوطيد
اال�ستقالل الكامل بنوعيه ال�سيا�سي
واالقت�صادي ومن �أجل ا�ستغالل النفط
والغاز من قبل العرب ومل�صلحة العرب
م��ن �أج��ل بناء حياة �أف�ضل للأجيال
العربية ال��ق��ادم��ة ,وتعزيز وتر�سيخ
الت�ضامن والتعاون والتن�سيق العربي
و�صو ًال �إىل حتقيق الوحدة العربية،
وت�صطدم خ�لال عملية الن�ضال هذه
بالإمربيالية الأمريكية وال�صهيونية
العاملية والرجعية العربية وتقف
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة على ر�أ����س ال��دول
اال���س��ت��ع��م��اري��ة ال��ت��ي ت���ق���اوم حقوق
وم�����ص��ال��ح و�أه������داف و�آم�����ال و�أح��ل�ام
ال�شعوب العربية الإ�سالمية.
وتلتقي م�صلحة الواليات املتحدة
و"�إ����س���رائ���ي���ل" يف م��ق��اوم��ة �أه����داف
اجلماهري العربية والإ�سالمية وعرقلة
التنمية والتطور واال�ستقرار واالزدهار
بجميع الو�سائل امل��ت��وف��رة لديها مبا
فيها احل����روب ال��ع��دوان��ي��ة ،ويتحدد
املوقف الأمريكي من ق�ضية فل�سطني
وبقية الق�ضايا العربية والإ�سالمية
يف املنطقة انطالق ًا من التناق�ض احلاد
بني امل�صالح الإمربيالية وال�صهيونية

وبني حقوق وم�صالح �شعوب املنطقة،
وت��ل��ع��ب ق���وة ال��ل��وب��ي��ات ال��ي��ه��ودي��ة يف
ال��والي��ات املتحدة وازدواج���ي���ة والء
اليهود مع �أول��وي��ة والئهم لإ�سرائيل
وقوة نفوذ اليهود االنتخابية واملالية
والإعالمية دور ًا �أ�سا�سي ًا يف ت�صعيد
امل��وق��ف الأم��ري��ك��ي امل���ع���ادي لق�ضية
فل�سطني وللعروبة والإ�سالم وحركات
املقاومة.
وتعادي الإدارات الأمريكية حقوق
ال�شعب الفل�سطيني و حركات التحرر
الوطني العربية وح��رك��ات املقاومة
وحتارب ن�ضال ال�شعوب من �أجل التحرر
وممار�سة حقها يف تقرير امل�صري وبدون
التدخل اخلارجي.
ً
وحتارب "�إ�سرائيل" �أي�ضا حركات
املقاومة ,وتعترب نف�سها امتداد ًا للغرب
وتتعاون مع الإمربيالية الأمريكية
وبقية ال���دول الغربية وال�صهيونية
ال��ع��امل��ي��ة وب��ع�����ض الأن��ظ��م��ة العربية
وجامعة الدول العربية للق�ضاء عليها
�أو لإ�ضعافها وتروي�ضها.
وت����ب����دي ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة
الأمريكية اهتمام ًا بالغ ًا باملنطقة
وتعتربها حيوية ج��د ًا للأمن القومي
الأمريكي لوجود "�إ�سرائيل" وكميات
هائلة من النفط فيها ،والنفط يجلب
الأرب���اح الأ�سطورية ل�شركات النفط
الأم��ري��ك��ي��ة ول��ل�����ص��ن��اع��ات احلربية
وم�صدر �أ�سا�سي لتزويد �أوربا الغربية
وح��ل��ف ال��ن��ات��و ب��ال��ط��اق��ة النفطية،
وت��ويل املنطقة اهتمام ًا بالغ ًا ملوقفها
اال�سرتاتيجي الهام وقربها من �أوربا
ولوجود قناة ال�سوي�س وخليج هرمز

وب��اب امل��ن��دب وخليج العقبة وم�ضيق
البو�سفور فيها.
وت�����ق�����وم ال������والي������ات امل���ت���ح���دة
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال���ع���دو الإ���س��رائ��ي��ل��ي
وفرن�سا وبريطانية ب���دور ال�شرطي
العاملي للمحافظة على م�صالح الدول
اال�ستعمارية و"�إ�سرائيل" يف املنطقة
وا�ستغالل ثروات �شعوبها ويف طليعتها
النفط و�أمواله وعقد �صفقات الأ�سلحة
ال�ضخمة م��ع دول اخل��ل��ي��ج العربية
للتخفيف من الأزم��ات االقت�صادية يف
�أمريكا وبريطانية وفرن�سا.
ون�����ش��رت ال��ع��دي��د م���ن ال��ق��واع��د
الع�سكرية فيها ونقلت غرفة العمليات
املركزية للجيو�ش الأمريكية الوحيدة
من فلوريدا �إىل قاعدة العديد يف قطر
خلدمة م�صاحلها وم�صالح "�إ�سرائيل"
املعادية مل�صالح �شعوب املنطقة.
فر�ضت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ق��رار
تق�سيم فل�سطني رق��م  181وا�ستغلته
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق ال��ك��ام��ل�ين مع
اليهودية العاملية لت�أ�سي�س �إ�سرائيل
ب��ا���س��ت��غ�لال��ه م��ع��زوف��ت��ي الال�سامية
والهولوكو�ست و�ص َّورت ا�ضطهاد النازية
على �أ َّنه لليهود فقط كما بالغت كثري ًا
يف �أعداد ال�ضحايا وتنا�ست الآخرين،
وحاولت ت�شكيل عدة �أحالف ع�سكرية
للمحافظة على م�صاحلها النفطية
وقواعدها الع�سكرية و�إ�سرائيل ومنها
الناتو وال�سنتو وحلف بغداد ومبد�أ
�أيزنهاور.
وكان الهدف من ت�شكيل الأحالف
الع�سكرية امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م�صالح
�أمريكا النفطية ون�شر قواعد ع�سكرية
على حدود االحتاد ال�سوفيتي وحماية
�إ�سرائيل وممار�سة ال�ضغوط القوية
على �سورية وم�صر لإدخالهما يف هذه
الأح�ل�اف وعرقلة ال��وح��دة العربية
وحت���ري���ر ال��ق��د���س وال��ع��م��ل العربي
امل�شرتك.
و�أك��دت ال�صحف الأمريكية ومنها
ن��ي��وي��ورك ب��و���س��ت ال�������ص���ادرة يف /3
� 1957/1أنَّ "الهدف من مبد�أ �أيزنهاور
هو حماية امل�صالح البرتولية للغرب يف
ال�شرق الأو�سط والتعاون مع الأ�صدقاء
يف املنطقة و�إنذار البلدان العربية ب�أنَّ
ال ت��ؤمم امتيازات النفط التي متلكها
�شركات النفط الأمريكية" ،وو�ضع بن
غوريون حلف الطوق برعاية الواليات
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املتحدة لو�أد الوحدة العربية وحماربة
ال��ع��روب��ة والإ����س�ل�ام وف�برك��ة �إ���س�لام
�أمريكي مب�ساعدة �آل �سعود .
ف�شلت ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة الأح��ل�اف
الع�سكرية كما ف�شل �أي�ض ًا مبد�أ �أيزنهاور
لذلك تواط�أ اال�ستعمار الأمريكي مع
�إ�سرائيل وال�سعودية للقيام بحرب
حزيران العدوانية عام .1967
وازداد موقف ال��والي��ات املتحدة
�داء للعرب وت�أييد ًا لإ�سرائيل بعد
ع� ً
احلرب العدوانية ,لأنَّ م�صالح الواليات
امل��ت��ح��دة اال�سرتاتيجية والنفطية
موجودة يف البلدان العربية وبد ًال من
الق�ضاء عليها بعد احل��رب العدوانية
ازدادت هذه امل�صالح وازدادت تبعية
دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة للإمربيالية
الأمريكية وا�ستعدادهم لبيع فل�سطني
لليهودية ال��ع��امل��ي��ة للمحافظة على
كرا�سيهم ب�إر�ضاء ال��والي��ات املتحدة
وال�صهيونية العاملية.
لقد ���ص � ّورت ال��ل��وب��ي��ات اليهودية
للر�ؤ�ساء الأمريكيني �أنَّ �إ�سرائيل هي
احلامي واملدافع عن امل�صالح الأمريكية
يف املنطقة وه��ي الع�صا الغليظة بيد
الواليات املتحدة لت�أديب كل من يتم ّرد
على ال�سيا�سات الأم��ري��ك��ي��ة .ور�أت
الواليات املتحدة �ضرورة دعم �إ�سرائيل
دعم ًا مطلق ًا لأنَّ م�صاحلها مل تت�أثر بعد
ح��رب حزيران على الرغم من الدور
الأمريكي يف احلرب ودور وا�شنطن يف
الدفاع عن نتائجها داخل الأمم املتحدة
وخارجها.
�إنَّ ال�سيطرة العاملية هي جوهر
اال�سرتاتيجية الأمريكية ال�شاملة
و�سيطرتها على ال�شرق الأو�سط تعترب
�أه���م عنا�صر ه���ذه اال�سرتاتيجية،
وت�����س� ّ�خ��ر ا���س��ت��خ��دام ال��ق��وة ب�إ�شعال
احل�����روب ال���ع���دوان���ي���ة �أو التهديد
با�ستخدامها ،والعقوبات االقت�صادية
والإط����اح����ة ب��الأن��ظ��م��ة ال��وط��ن��ي��ة
والقومية التي ال ت��روق لها لتحقيق
ا�سرتاتيجيتها.
لذلك و َّقعت العديد من معاهدات
التحالف اال�سرتاتيجي مع "�إ�سرائيل"
ع�����دوة ال���وط���ن وامل����واط����ن وع����دوة
اهلل وال��ر���س��ل وال��ع��روب��ة واال���س�لام
وم���ع ال�����س��ع��ودي��ة وق��ط��ر والإم������ارات
العربية والبحرين وغريها لتحقيق
ا�سرتاتيجيتها املعادية حلقوق وم�صالح
�شعوب املنطقة واملخالفة لأب�سط مبادئ
احل��ق وال��ع��دال��ة والإن�����ص��اف ومبادئ
ال��ق��ان��ون ال���دويل ,مم��ا �أدى �إىل ف�شل
اال�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�شرق
موجهة �ضد امل�صالح
الأو���س��ط لأ َّن��ه��ا ّ
احل��ي��وي��ة ل�شعوب املنطقة وق�ضية
فل�سطني وجميع ال�شعوب يف العامل.

يف ذكرى الوزير...
ه��و ق��ائ��د مل ي��ك��رره ال��زم��ن ،ثبت
ا�سمه يف التاريخ ،نا�ضل وجاهد من �أجل
ق�ضية احلق ،قدم نف�سه ً
�شهيدا يف �سبيل
الوطن ،هو رفيق للبندقية ومن �أوائل
الأ�شخا�ص الذين دافعوا بدمائهم عن
الق�ضية الفل�سطينية ،هو �أحد مهند�سي
االنتفا�ضة الأوىل ومن م�ؤ�س�سي حركة
فتح واالبن البار للثورة الفل�سطينية،
ان��ه ال�سيا�سي الفل�سطيني املرموق
وواح���د م��ن �أه��م ق��ي��ادات حركة فتح
وجناحها امل�سلح خليل �إبراهيم حممود
الوزير واملعروف با�سم �أبو جهاد.
حياته الثورية...

�إثر عام  1948هُ ّجر ابو جهاد مع
عائلته من مدينة الرملة اىل مدينة
غ���زة ،خ���رج م��ن مدينته وق���د علقت
يف مخُ يلته ال�صورة امل�أ�سوية خلروج
اهله من الرملة واجلثث التي كانت
مندثرة على الأر�ض .وعقب خروجهم
اعطته والدته �سرة مليئة باخلبز من
�أجله و�أج��ل �أخ��وت��ه ،وعند و�صولهم
اىل البا�صات �أم��ر اجلندي ال�صهيوين
برمي كل االغرا�ض التي كانت ب�أيدي
املهجرين ،وعندما �صعد ال��وزي��ر اىل
ال��ب��ا���ص غ��اف��ل اجل���ن���دي ون����زل لكي
ي�سرتجع �سرته ولكن اجلندي انتبه
اليه ،ف�ص َّوب �سالحه باجتاهه ،الأمر
الذي دفع والدة الوزير لرتك�ض نحوه
وحت�ضنه لكي حتميه من ر�صا�ص العدو،
ومل تكد مت�ضي حلظات حتى �أ�صابت
الر�صا�صة �صديقه ،الأم��ر ال��ذي خلق
بقلب الوزير �صدمة كبرية ودافعًا قويًّا
ملحاربة العدو والث�أر منه.
عا�ش �أب��و جهاد يف غ��زة ،وعندما
�أن��ه��ى امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ان��ت��ق��ل اىل
م�صر ليدر�س يف جامعة الإ�سكندرية،
وه��ن��اك تعرف على الرئي�س ال�شهيد
يا�سر عرفات ،ثم انتقل �إىل ال�سعودية
ف�أقام فيها �أقل من عام ،ومن ال�سعودية
توجه �إىل الكويت ،حيث ظل بها حتى
ع���ام  1963و���ش��ارك ه��و و�أب����و عمار
والعديد من القادة يف ت�أ�سي�س حركة
فتح ،وك��ان �أب��و جهاد قد �شق طريقه
يف �صفوف ال��ث��ورة �إىل جانب العديد
من القادة وعلى ر�أ�سهم ال�شهيد يا�سر
عرفات يف الكويتُ ،
حيث توىل الوزير
م�س�ؤولية العمليات يف الأرا�ضي املحتلة
يف ع��ام  ،1963م��ن ث��م غ��ادر الكويت
�إىل اجلزائر حيث �سمحت ال�سلطات
اجلزائرية بافتتاح �أول مكتب حلركة
«فتح» ،وت��وىل م�س�ؤولية ذلك املكتب،
وح�صل خ�لال ه��ذه امل��دة على �إذن من
ال�سلطات بال�سماح ل��ك��وادر احلركة
باال�شرتاك يف دورات ع�سكرية و�إقامة
مع�سكر تدريب للفل�سطينيني املوجودين
على �أر�ض اجلزائر.
غ���ادر اجل��زائ��ر �إىل دم�����ش��ق عام

فاطمة مجذوب

 1965حيث �أقام مقر القيادة الع�سكرية ،و ُك ِّل َف بالعالقات مع اخلاليا الفدائية
داخل فل�سطني ،كما �شارك يف حرب  1967وقام بتوجيه عمليات ع�سكرية �ضد
اجلي�ش ال�صهيوين يف منطقة اجلليل الأعلى.
وقد توىل بعد ذلك امل�س�ؤولية عن القطاع الغربي يف حركة «فتح» ،وهو القطاع
الذي كان يدير العمليات يف الأرا�ضي املحتلة .وخالل توليه قيادة هذا القطاع يف
الفرتة من  1976و  1982عكف على تطوير القدرات القتالية لقوات الثورة ،كما
كان له دور بارز يف قيادة معركة ال�صمود يف بريوت عام 1982م والتي ا�ستمرت 88
يومًا خالل مهاجمة العدو ال�صهيوين للبنان.

�أبرز العمليات التي خطط لها �أبو جهاد الوزير

م1955

عملية ن�سف خزان زوهر يف قطاع غزة

م1965

عملية ن�سف خط انابيب املياه (نفق عيلبون)

م1975

عملية فندق (�سافوي) يف تل ابيب و قتل � 10صهاينة

م1975

عملية انفجار ال�شاحنة املفخخة يف القد�س

م1976
م1978

عملية قتل الربت ليفي كبري خرباء املتفجرات و م�ساعده يف
نابل�س
عملية دالل املغربي التي قتل فيها اكرث من � 37صهيوني ًا

م1979

ق�صف ميناء ايالت

م1981

ق�صف امل�ستوطنات ال�شمالية بالكاتيو�شا

م1982

�أ�سر  8جنود �صهاينة يف لبنان ومبادلتهم ب  5000معتقل لبناين و
فل�سطيني و  100من معتقلي االر�ض املحتلة

م1982

اقتحام و تفجري مقر احلاكم الع�سكري ال�صهيوين يف �صور وادت
اىل م�صرع � 76ضابط و جندي بينهم � 12ضابط يحملون رتبا
رفيعة

م 1982 -1984

عملية ادارة حرب اال�ستنزاف يف جنوب لبنان

م1988

عمليةمفاعلدميونة(ال�سببالرئي�سيالغتياله)

خافوه فقتلوه...
وك�أي منا�ضل كل همه الق�ضية الفل�سطينية حت ًما �سيكون م�صريه ال�شهادة،
فالكيان ال�صهيوين مل يتحمل خطورة عقل ابو جهاد ،فكر�سوا كل قدراتهم العقلية
فجر  1988 /4/16عاديًا ،فقد قامت
واملادية للتخل�ص منه .ومن هنا ،مل يكن ُ
ع�صابات الغدر ال�صهيونية بعملية اغتيال جبانةُ ،
حيث مت �إن��زال  20عن�ص ًرا
مدربًا من ع�صابات الإجرام ال�صهيوين من �أربع �سفن وغوا�صتني وزوارق مطاطية
وطائرتني عموديتني للم�ساندة على �شاطئ الرواد قرب ميناء قرطاجة يف تون�س،
وبعد جميء خليل الوزير �إىل بيته كانت ات�صاالت عمالء املو�ساد على الأر�ض
تنقل الأخبار ،فتوجهت هذه القوة الكبرية �إىل منزله فقتلوا احلرا�س وتوجهوا
�إىل غرفتهَّ ،فلما �شعر بال�ضجة يف املنزل رفع م�سد�سه وو�ضع يده على الزناد
لكن ر�صا�صات الغدر ال�صهيونية كانت �أ�سرع �إىل ج�سده ،فا�ستق َّرت به نحو �سبعني
ر�صا�صة ،هي ر�صا�صات ا�ستقرت يف قلب كل فل�سطيني منا�ضل فقد خ�سرت الق�ضية
الفل�سطينية اكرث من دافع عنها وقدم نف�سه ً
�شهيدا من اجلها.
وينحدر �أبو جهاد من مدينة الرملة �شمال غرب القد�س املحتلة ،هُ جر منها اىل
غزة عام  ،1948كان محُ با للق�ضية منذ طفولته تعلم ونا�ضل يف � ٍآن واحد ،هو من
م�ؤ�س�سي حركة فتح ،والرجل الثاين فيها بعد ال�شهيد الرمز يا�سر عرفات.
�أين نحن اليوم من حقبة الراحل ابو جهاد؟
هي حقبة رحل قادتها ورحلت معهم الكثري من الأمور الن�ضالية ،رحلت معهم
روح املقاومة احلقيقية وال�س ّرية املمنهجة لال�ستمرارية ،ومل تعد الكثري من االمور
داخل حركة فتح كما كانت من قبل ،ولكن نحن واالجيال املقبلة علينا ان نعي جيدا
انه من حق الق�ضية الفل�سطينية علينا ان نعيد الكثري من احل�سابات ونتكاتف اكرث
ً
أجل اعادة ايام ه�ؤالء ،ون�سري على الدرب الذي او�صى به ابو جهاد
يدا بيد من � ِ
«�إن االنتفا�ضة قرار دائم وممار�سة يومية تعك�س �أ�صالة �شعب فل�سطني وتوا�صله
التاريخي املتجدد».
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دور املر�أة يف حماية القد�س واملقد�سات
أ .نوال محمود
القد�س واملقد�سات لأب�ش ِع
تتعر�ض
ُ
التعديات يف ه��ذا ال��وق��ت ب��ال��ذات مع
�إعالن ترامب نقل ال�سفارة الأمريكية
�إليها...
وت���ت���وا����ص���ل ج���ه���ود االح���ت�ل�ال
ب�شكل منظم لتدمريها وتفريغها من
�سكانها وذل���ك م��ن خ�لال حما�صرتها
والت�ضييق على �سكانها
بامل�ستوطنات
ِ
ِ
وحتويل حياتهم �إىل جحيم من �أجل
ا�ضطرارهم للمغادرة.
فقد بد�أ ال�صراع الدميغرايف بني
ال�صهاينة والعرب منذ بداية االنتداب
الربيطاين على فل�سطني ،وو�صل الذروة
يف ف�ترة الأرب��ع��ي��ن��ات �أي بقيام دولة
ال��ك��ي��ان ال�صهيوين ،خا�صة يف فرتة
ح��رب  1967حيث �ضمت �إ�سرائيل
اجلزء الغربي من املدينة �إليها متهيدا
لت�صفيتها ح�ضاريا ولتهويدها حيث
با�شرت يف بناء � 35ألف وحدة �سكنية
تت�سع لإ�سكان � 122ألف م�ستوطن يهودي
كمرحلة �أوىل � ،إ�ضافة �إىل �سيا�سة هدم
امل��ن��ازل واملن�ش�آت الفل�سطينية حتت
حجج واهية كالتذرع بعدم الترّ
خي�ص
ِ
تارة والبحث عن الآثا ِر تارة �أخرى.
�إنّ امل��ع��ا َ
مل الأث��ري��ة التاريخية
وتدعم مبا
القد�س
روبة
ت�ؤكدُ على ُع ِ
ُ
ِ
ال ُيقا�س طبيعة املدينة التي ُت ُ
ناه�ض
املزاعم ال�صهيونية يف ِعربية القد�س-
على �سبيل املثال ال احل�صر :م�سجد
عمر ب��ن اخل��ط��اب ،كني�سة القيامة،
ال ّزاوية اخل�شبية ال ّتي �أ�س�سها القائد

مديرة جمعية هنا للتنمية –احلولة

�صالح الدّ ين الأيوبي ،وماء العروب التي جلبها امللك العادل ،واملكتبات والكتب
والنّقو�ش التي تعود للكنعانيني – ُّ
كل هذا ي�ؤكدُ عروبة القد�س والغزوات التي
تعر�ضت لها .
لقد لعب املجتمع الدّ ويل ب�شكل خا�ص الواليات املتحدة الأمريكية يف م�ساعدة
«�إ�سرائيل» ونقل االعرتاف مبدينة القد�س عا�صمة لها حيث جاء يف ال ّتو�صيات
«القد�س كانت عا�صمة ّ
ثالثة �آالف عام» وت�ؤكد على
رث من
ِ
ال�شعب اليهودي لأك ِ
القد�س يجب �أن تكون
ين�ص قانون �أمريكا على �سيا�سة �أمريكا ب�أنّ
َ
�ضرورة �أن َّ
عا�صمة غري مق�سمة لإ�سرائيل ..وما نقل �سفارة �أمريكا من تل �أبيب �إىل القد�س
�إال م�ؤ�شر لذلك.
َ
ُ
العمل
يتوا�صل
لأجل هذا ك ّله و�أكرث منه ال يت�سع املجال لتفنيده فال بدّ �أن
والن ُ
املقد�سة عا�صمة دولتنا فل�سطني.
املدينة
ّ�ضال للدفا ِع عن
ِ
ِ
حماية القد�س واملقد�سات ب�شكل عام حيث �أنّ املر�أةَ
ومهم يف
�إنّ دو َر املر�أة ها ٌّم ٌ
ِ
جزء ال يتجز�أ من م�سرية النّ�ضال الفل�سطيني (ال ّثقايف واالجتماعي
الفل�سطينية ٌ
والترّ بوي) �إ�ضافة �إىل جوانب �أخرى متعددة.
�إنّ الأُط��ر واملنظمات وامل�ؤ�س�سات النّ�سوية الفل�سطينية �إ�ضافة �إىل جهاز
أجل
تلعب املر�أ ُة فيه دور ًا رئي�س ًا من خالله
ت�ستطيع عمل الكثري من � ِ
ُ
ال ّتعليم الذي ُ
دعم قد�سنا:
ّ
 عرب االهتمام مبناهج التعليم وتربية الأجيال على �أهمية القد�س وعروبتهاوو�سائل حمايتها واحلفاظ عليها.
اخلا�صة «ح�ضانات ،ريا�ض �أطفال،
 ت�أ�سي�س عدد من امل�ؤ�س�سات الرتبويةّ

يا �أيها ...اليوم!

ما �أكرم هذا اليوم ،ما �أبداه ،ما �أ�سعده ...والدنيا ،واملعاين ،والأرواح ،و�أهل
الفداء ،والكرامة ،والوطنية ،واجل�سارة يدورون حوله ولأجله .ما �أبعد غوره،
وما �أجمل دالالته ،وما �أ�صفى نداءاته ،ما �أبهاه!
يوم الأر�ض! يا لهذا الهتاف الروحي ،يا لهذا املطر العزيز الهاطل يف حنايا
القلوب ،يا لهذا الن�شور بامل�ؤيدات الثقال ،وبالتواريخ امل�س ّيجة بذوب الأرواح،
وا ُ
خلطا الدّ احمات الواثقات! �أي املعاين هي التي ي�شيل بها هذا العيد ،و�أية
�أعطيات واهبات هن اللواتي ج�سدن هذا اخل�صب بالنقو�ش الباقيات؛ و�أية �أ�سرار
متدّ هذا اليوم /العيد بالأبدية البادية؟!
وم��ا ال��ذي يعنيه ي��وم الأر����ض �سوى ه��ذه البيوت ،واحل��واك�ير ،والب�ساتني،
وال�سواقي ،والطيور املحلقات تغريد ًا يف الف�ضاء الرحب ،وهل هو غري اجتماع
ال�صبايا عند الينابيع والغدران وهن يتبادلن الأخبار وال�سري والأم��اين؟! وهل
هو غري اجتماع الدروب حول القرى ،وال�ضفاف؟! وهل هو غري هذا الهتاف ال ّراج
املد ّوي :بالدي بالدي!
وهل هو �سوى ث��ورة ال�براق ،و�أ�شعار نوح �إبراهيم ،وعبد الرحيم حممود،
وخالد �أبو خالد ،وعز الدين املنا�صرة ،وحممود دروي�ش ،و�أحمد دحبور ،و�سميح
القا�سم ،وحنا �أبو حنا ،وعبد الكرمي الكرمي ،و�صالح هواري؟!
وهل هو �سوى خميمات ال�شتات يف ال�شتات؟! وهل هو �سوى درو�س القراءة،
واحل�ساب ،والتاريخ ،والأغ��اين ،ولثغات الأطفال :بابا ،ماما� ،صفد ،كفر كنّا،
النا�صرة؟! وهل هو غري البحث عن وليد م�سعود ،والع�شاق ،ورجال يف ال�شم�س،
ووادي احلوارث ،وحارة الن�صارى ،وبحرية وراء الريح ،والعدوى ،وال�صبار ،و�سعيد

نوادي ،ملتقى �شبابي ثقايف
 ت�شكيل فرق فلكلور �شعبي جتولال��ع��امل ل�شرح ح�ضارة �شعبنا و�إب���راز
القد�س كح�ضارة وتاريخ.
 عمل م ��ؤمت��رات دول��ي��ة لإي�صالوخا�صة
ر�سالتنا وك�سب ت�أييد العامل
ّ
النّ�ساء واملنظمات النّ�سوية.
 ع��م��ل ت�شبيك ب�ين اجلمعياتوال���ه���ي���ئ���ات وامل���ن���ظ���م���ات ال � ّن�����س��وي��ة
الفل�سطينية والعربية يف العامل من
�أجل دعم �صمود ن�ساء القد�س والأ�سر
املقد�س ّية.
 ع��م��ل ت����و�أم����ة ب�ي�ن جمعياتومنظمات ن�سوية عربية وجمعيات
مقد�سية.
 عمل �أف�ل�ام روائ��ي��ة ووثائقيةخلدمة هذا الغر�ض و�شرح معاناة �أهل
القد�س وممار�سات وانتهاكات العدو
الغا�صب .
خا�صة
ريا�ضية
�رق
�
ف
ت�شكيل
ّ
بال�شابات الفل�سطينيات.
 عمل م�شاريع �إنتاجية �صغريةخا�صة بالنّ�ساء.
ّ
و�أخري ًا ،من ال�ضروري جدا �إن�شاء
خا�صة تغطي كل الأن�شطة
�صحافة
ّ
اخلا�صة بالقد�س ون�شرها على �أو�سع
ّ
نطاق.
يف اخلتام �أمتنى �أن نحقق ما ن�صبو
�إليه على �أمل اللقاء يف القد�س حمررة
ب�إذن اهلل

�أبو النح�س املت�شائل ،وقبل الرحيل..،؟!
ي��وم الأر����ض! هل هو غري ه��ذه الأرواح التي غ��دت ق��رى للبهجة الوطنية
الآ�سرة :غ�سان كنفاين ،وكمال نا�صر ،وخليل الوزير ،وكمال عدوان ،و�أبو يو�سف
النجار ،وحنا مقبل ،وعز الدين القلق ،وحممود الهم�شري ،وماجد �أبو �شرار ،وزهري
حم�سن ،ودالل املغربي ،ويحيى عيا�ش ،وحممد الدرة ،و�إميان حجو ،ووفاء �إدري�س،
و�آيات الأخر�س ،ومهند احللبي؟!
وهل يوم الأر�ض �سوى كفر قا�سم ،ودير يا�سني ،والطنطورة ،وطربيا ،وكراد
اخليط ،وج�سر بنات يعقوب ،والكرامة ،والعرقوب ،وقانا ،والغازية ،وال�شقيف،
و�صربا و�شاتيال ،والعراقيب ،وجنني ،والدهي�شة ،والعروب ،و�شعفاط ،وجباليا،
والن�صريات ،وامل��غ��ازي ،وال�يرم��وك ،وخ��ان ال�شيح ،و�سبينة ،ودن���ون ،وجرمانا،
والنريب ،وحندرات ،والعائدين ،والرمل؟!
وهل يوم الأر���ض �سوى �أ�سوار احلبيبة القد�س� ،سوى �أبراجها التي يفيء
�إليها احلمام� ،سوى درب الآالم ،والعتبات املقد�سة ،والبوابات اخلالدة ،والدروب
ال�صاعدة نحو حيفا ،ويافا ،وعكا ،وع�سقالن ،واملجيدل ،والدروب الهابطات نحو
�أريحا والبحر امليت ،وطربيا والنهر املقد�س ،و�أجمات الق�صب!
وهل يوم الأر�ض �سوى روائح البيارات الطروب ،ومو�سيقا النايات التي ت�شيل
بها املروج وال�سفوح ،والأودية!
�أال �أيها اليوم امل�شرق بالأنوار ،يا من تعانق �أرواحنا يف كل حني و�آن ..هات
َّ
وجتل ،فنحن واحدان!
الأماين

13

العدد ()28

TAREEQ ALQUDS
TAREEQ ALQUDS

 70عام ًا على اغت�صاب فل�سطني ..املقاومة م�ستمرة

يا�سر مرجتى �شهيد احلقيقة
بيان الباش
حلم بات يعانق قلبه بالتقاط �صورة لغزة ولكن
من اجلو ،وهو احللم ال�صغري املعرب عن احللم الأكرب يف
احلرية وال�سيادة على الأر�ض ويف اجلو والبحر .قتل
االحتالل حلم ال�شهيد ال�صحفي يا�سر مرجتى (30
عام ًا) ،م�صور تلفزيوين لوكالة «عني ميديا للإعالم»
املحلية ،ا�ست�شهد �أث��ن��اء تغطيته م�سريات العودة
على ط��ول ال�شريط احل���دودي ب�ين غ��زة واجلانب
الإ�سرائيلي ،وحتديد ًا يف منطقة خزاعة �شرق خان
يون�س جنوب القطاع� ،إث��ر �إ�صابته بعيار ن��اري يف
البطن من القنا�صة الإ�سرائيلية ،املتمركزة على طول
احلدود  ،الأمر الذي �أدى �إىل ا�ست�شهاده بعد �ساعات
قليلة من �إ�صابته ،رغم ارتدائه �سرتة واقية حتمل
�إ���ش��ارة الإع�ل�ام املتعارف عليها دول��ي� ًا .رح��ل يا�سر،
ال��ذي در���س يف اجلامعة الإ�سالمية يف غزة وح�صل
على درجة البكالوريو�س يف الو�سائط املتعددة قبل
�سبع �سنوات  ،وترك وراءه عائلة م�ؤلفة من زوجة
وابن واح��د ،و�سج ًال مهني ًا غني ًا فهو مل يكن م�صور ًا
�صحفي ًا فح�سب بل �صانع �أفالم ُعر�ضت يف قنوات عدة،
وم�ؤ�س�س "عني ميديا" للإنتاج التلفزيوين والإعالمي
يف غزة ،ولعل فيلم الطفلة بي�سان
التي ا�ست�شهد معظم �أفراد عائلتها يف حرب غزة-هو الأقرب �إىل نف�س ال�شهيد يا�سر مرجتى ،كما يقول
خمرج الفيلم �إبراهيم العطلة ال��ذي قال متذكر ًا:
"جتربتي مع يا�سر كانت جتربة مميزة ،ويعترب يا�سر
هو بطل ق�صة بي�سان لأنه خاطر بحياته من اللحظة
الأوىل لإخ��راج الطفلة من حتت الأنقا�ض ،وبغ�ض
النظر عن العمل فيا�سر يحمل �شخ�صية تدخل القلب
ب�سرعة ،وحتى الطفلة بي�سان كانت ترف�ض �أن تذهب
�إىل مراجعة الطبيب لتطهري جرحها �إال برفقته،
لأنها �أحبته ووثقت به ،فطريقته باللعب معها وحبه
لها كان خمتلف ًا ،طبيعة يا�سر مرحة مع جميع الب�شر
لذلك �أحبته بي�سان ،ومل تكن توافق على الت�صوير �إال
بح�ضوره ،فقد �أنعم اهلل عليه ب�شخ�صية تدخل القلب
�سريع ًا".
وع��ن ج���ر�أة يا�سر وج�سارته يف العمل ،ي�ؤكد
ب�صوت حزين" :كان �شاب ًا جريئ ًا ،كان يقفز يف قلب
احلدث ب�سرعة الربق ،فما �أن كان ي�سمع عن �أ�صوات
الق�صف يف احلرب الأخرية �إال وتراه فوق الأنقا�ض،
ي�ساعد امل�سعفني بيد ،وينقل ال�صورة بيد �أخرى ،ويف
ذات الوقت وعن جتربتي معه فقد كان ملتزم ًا بعمله،
مهتما بالتفا�صيل الدقيقة ،مبدعا �إىل �أكرب درجة،
منتميا لوطنه ،فحتى �أمنيته بال�سفر كانت فقط لأجل
�إي�صال ال�صورة �إىل العامل ب�شكل �أو�سع".
امل�صورة �سماح �شمايل زوجة امل�صور حممود حمده،
ت�ستعر�ض نيابة عن زوجها حممود املكلوم بفقده لأعز
�أ�صدقائه� ،صداقة كانت الكامريا رفيقتهم فيها.
�سماح التي ف��اج��أت زوجها قبل �سنتني ب�صورة
معلقة يف �أح��د ���ش��وارع غ��زة مبنا�سبة عيد ميالده،
بينما انت�شرت الفكرة على �شبكات التوا�صل ،تقول:
"�إن يا�سر هو �صاحب الفكرة ،بل هو �صاحب ال�صورة
والكلمات املكتوبة عليها �أي�ضا ،هو من علقها وهو

�صاحب كل االقرتاحات الحقا التي زادت من �أوا�صر
املحبة بيني وب�ين حممود ،وق��ع اخل�بر ك��ان �صادما
بالن�سبة لنا ،طوال ليلة ال�سبت ونحن نبتهل �إىل اهلل
ب�أن ي�شفي يا�سر ومل يكن يخطر يف بالنا �أنها �ستكون
الليلة الأخرية وب�أن ج�سده الطيب مل يحتمل ،ونحن
حتى اللحظة ما بني ال�صدمة واحلقيقة ،فمحمود
خرج �صارخا بني �أوجاعه يحمل ذكريات �صاحبه،
حيث كان يرافقه يف كل مرة يذهبان فيها للت�صوير
يف خيام العودة على احلدود ،ولكنه هذه املرة مل يكن
معه ،فرحل يا�سر وحيدا".
وت�ضيف �سماح" :ت�أخرنا كثري ًا ،وحينما �س�ألناها
عن ماذا ت�أخرمت؟! قالت" :عن هدية كنا نود تقدميها
له ،وهي �صورته مع زوجته وابنه ،حيث كنا ننوي
طباعتها كبو�سرت وتعليقها له يف مكتبه كمفاج�أة
نعرب فيها عن حبنا وامتناننا له ،ولكنه رحل قبل �أن
نفعل!".
فقدُ يا�سر� ،أثار الأمل لدى زمالئه ،الذين كتبوا
عن وجع الفقد ،وحبا يف �شهيد احلقيقة ،الذي عرف
بتميزه ودماثة �أخالقه ،الأمر الذي زرع حمبته لي�س
بني زمالء مهنته فح�سب؛ بل بني كل من عرفه وامتد
ذلك ملن علم وتابع هذا التعاطف الوجداين الكبري
الذي �أثاره اال�ست�شهاد.
حمله زم�لا�ؤه ال�صحافيون ،هو وكامريته ،على
�أكتفاهم ،وجابوا �شوارع غزة ودموعهم تنهمر حزن ًا
على فراقه ،لتكون ال�صورة الأخ�يرة مل�صور �صحايف
طاملا واجه املخاطر ،لتوثيق حلظات احلياة اليومية
ك��اف��ة لأه���ايل ال��ق��ط��اع ،و�إب����راز مم��ار���س��ات القوات
الإ�سرائيلية �ضدهم.
ويف اليوم التايل ال�ست�شهاد ال�صحايف مرجتى،

ك�شفت �صحيفة «ه ��آرت�����س» ال��ع�بري��ة �أن ال��ق��وات
الإ�سرائيلية تعمدت ا�ستهدافه ،وقالت ال�صحيفة
يف عددها ال�صادر يوم ال�سبت الفائت�« :إن ا�ستهداف
مرجتى جرى رغم علم جي�ش االحتالل املوجود على
احلدود مع غزة ،ب�أنه �صحايف ويحمل �شارة ال�صحافة،
وجرى ا�ستهدافه يف م�سافة تزيد على  300مرت عن
ال�سياج �إىل ال�شرق من غزة ،عندما كان يتابع امل�سريات
يف خان يون�س ،للجمعة الثانية على التوايل».
"يا�سر" مل يكن له حلم �أكرث من �أن يغادر غزة
�إىل اخلارج ملمار�سة هوايته و�إبداعه ب�شكل ال يقيده
احل�صار ،ف�إغالق معرب رفح حال دونه ودون حتقيق
أحالم كثرية ،حتى زفه زمال�ؤه و�أحبا�ؤه �إىل اجلنة،
� ٍ
ول�سان حالهم "ب�إمكانك الآن �أن تلتقط �صورة لغزة من
الأعلى كما متنيت".
يا�سر م�ص ّور وك��ان دائم ًا يقول يل �إن حلمه هو
ت�صوير الأر�ض من الطائرة بكامريته ،والآن �أ�صبحت
روحه يف الهواء وحتقق حلمه" ...بهذه الكلمات كانت
والدة يا�سر مرجتى حتكي عن ابنها.
تنهمر دموعها ،و�سط الع�شرات من الفل�سطينيني
الذين جتمعوا يف يوم وداعه..
رحل "مرجتى" ،رحمه اهلل� ،شهيدً ا يف �سبيل اهلل،
جاد بدمائه من �أج��ل الأر���ض والعر�ض واملقد�سات،
و�شاهدً ا ،حاول بجد �أال تغفل عينه عن ر�صد وقائع
اجلرمية وحيثياتها ،ليقدّ م للعامل �صورة املجرم �سارق
الأر�ض واملقد�سات والهوية والثقافة ،وقاتل الأطفال
وال�شيوخ والن�ساء والعجزة كما هي ،مبا حتمله من
ب�شاعة وقبح" ،مرجت ًيا" بذلك �أن تطالع �صوره عيو ًنا
�أمينة ،تن�صف �شعبه ال�ضحية ،وحتاكم عدوه اجلالد.
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الفنان المحرر محمد الركوعي..

جتربة الإبداع رغم ظلمة الزنازين
نبيلة سمارة

من غياهب ال�سجون ا�ستطاع �أن ي�ستنبط و�سائل للتعبري
عن �أحا�سي�سه و�أفكاره وحتويلها �إىل خطوط ت�شكل لوحة
فنية تتجلى فيها القدرة الإبداعية ,حمطم ًا �أقفال الأبواب
احلديدية حملق ًا يف عامل الإب��داع م�ؤكد ًا على قدرته �أن
يكون حر ًا طليق ًا يرفرف بجناحيه .
�إن��ه الفنان الت�شكيلي املبدع حممد الركوعي ابن خميم ال�شاطئ الذي
ماانفك يحلم بالعودة �إىل ع�سقالن فاتخذ املقاومة طريق ًا من �أجل التحرير
والعودة .
اعتقل يف  1973/3/16من بيته يف خميم ال�شاطئ وق��د حوكم ثالث
مرات �إ�ضافة �إىل � / 72 /سنة  ,توىل قيادة املقاومة امل�سلحة �ضد االحتالل
ال�صهيوين وجنوده يف مدينة غ��زة  ,نفذ العديد من العمليات �ضد جي�ش
االحتالل وعمالئه منها الهجوم على مقر احلاكم الع�سكري � ,ضرب املقر يف
�سرايا غزة املركزي  ,نقل من �سجن غزة �إىل �سجن ع�سقالن � ,أم�ضى يف �سجون
االحتالل � 12سنة قر�أ خاللها حوايل �ألف كتاب ثم بد�أ االهتمام بالر�سم
والإنتاج الفني .
يتحدث الفنان املبدع حممد الركوعي عن جتربته الفنية يف املعتقالت
ال�صهيونية :كانت البدايات متوا�ضعة ج��د ًا ويف ظ��روف �صعبة تخلو من
الأ�سا�سيات التي يعتمدها الفنان  ,بد�أت بالر�سم على حمرمة قما�شية ب�ألوان
�شمع الأطفال من خملفات الأ�سرى التي يكتبون بها على جدران الزنازين ثم
بالقلم اجلاف ومن �أربع �ألوان القلم اجلاف الأ�سود والأزرق والأحمر والأخ�ضر
ا�ستطعت �أن �أ�صنع حوايل ع�شرين لون ًا فقد كنت �أزين ر�سائلي التي �أبعث بها �إىل
�أهلي بوردة وحمامة وغ�صن زيتون فتخرج الر�سالة ملونة ومنها ا�ستقيت فكرة
الر�سم على منديل �أبي�ض ثم تطور املنديل �إىل وجه الو�سادة حيث �أقطعه �إىل
�أربع قطع  ,وبعدها جاءت فكرة ال�سطو على مهاجع ال�شرطة و�أخذ ال�شرا�شف
البي�ضاء وتقطيعها �إىل قطع للر�سم عليها  ,ثم االنتقال �إىل ا�ستغالل فرتة

االمتحانات لتو�صية املراقبني لإح�ضار �ألوان ال�شمع والفلوما�سرت ومن
هنا ا�ستطعت �أن �أوجد �أدوات الر�سم .
كان الر�سم على قطع القما�ش هو املف�ضل لدي ل�سهولة �إدخالها يف
املالب�س لتهريبها �إىل اخلارج �أثناء الزيارات فبهذه الطريقة ا�ستطعت
�أن �أجمع كم ًا من اللوحات  ,فقد �صودرت  14لوحة يل جمع على �إثرها
مدراء ال�سجون و�صنعوا منها �ألبوم ًا وكانت هذه احلادثة التي ا�ستفدت
منها فقد طلب مني ال�شرطي خليفة �إ�صالح �إحدى اللوحات فطلبت منه
الإذن يف ال�سماح يل ب�إدخال الألوان �إىل ال�سجن التي ا�شرتيتها من �شارع
متخ�ص�ص يف بيع الألوان يف تل �أبيب .
ً
وبعدها �أ�صبحت �شديد احلر�ص على لوحاتي باحثا عن خمابئ عند
معتقلني �آخرين حتى ال ت�صادر �أثناء التفتي�ش  ,ا�ستطعت امل�شاركة يف
معر�ض يف بريوت و�آخر يف دم�شق �أثناء تواجدي يف املعتقل بلوحاتي التي
خرجت من ظلمات املعتقل �إىل النور .
ويف  1985/5/20خرجت يف عملية تبادل للأ�سرى نقلنا �إىل
مطار اللد ثم �إىل مطار جنيف وهناك مت تبديل الأ�سرى الإ�سرائيليني
بالأ�سرى الفل�سطينيني ثم توجهنا �إىل بريوت ثم دم�شق  ,ح�صلت على
ع�ضوية احتاد الفنانني الت�شكيلني الفل�سطينيني وال�سورين فرع دم�شق
وما زلت �أ�شارك يف معظم املعار�ض اجلماعية ويل م�شاركة بيوم الأر�ض
الفل�سطيني يف كل عام ومعار�ض فردية كان �أخرها معر�ض مبنا�سبة يوم
الأ�سري الفل�سطيني و�ستبقى ري�شتي تر�سم طريق احلرية.
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مهرجان احلزن!..
كيف لل�شعر �أن ي�صبح كتاب ًا للنا�سً ،
جهة مت�شي
�إليها النفو�س بالطيبة الكاملة والأ�شواق الكاملة؟!
كيف ..له �أن ي�صبح م��ر�آة يقر�أ فيها القارئ/
العارف املا�ضيات من الأي���ام ،وال��راه��ن من الوقائع،
والآتي مما يحد�س به القلب� ،أو تلهج به العقول؟! �أو
ت�شتاق �إليه العيون!
كيف لل�شعر �أن ي�ضيء ومتوهج باحلرب العامت ،و�أن
تفتح � ُ
أ�سطر ُه دروب ًا فوق الورق نحو املجهول الغام�ض،
و�أن ت�صري معانيه تراجم ملا حتاوله اخلواطر ،و�أن
غنى وافي ًا للباحثني عن الأ�سرار
ي�صري حممول الكالم ً
واجلمال؟!
هواء مي ّر بال�شعراء مثلما
وكيف لل�شعر �أن ي�صري ً
متر الطيور بالف�ضاءات الرحيبة ،و�أن ي�ستنفر ما همد
وخمد ومات ،و�أن يو ّثب الأرواح كي تنه�ض من بللها
العميم ،وعتماتها الغامقة؟! وكيف لل�شعر �أن ي�صري
رفيق ًا يباري ،ويندد ،وي�س�أل ،ويبارك ،ويلوم ،ويوافق،
وين�شد ،ويعطي ،ومينع ،ويرهج مثل ال�ضوء بيان ًا
ك�شيف ًا على �أن الدروب قاب�ضة على ع ّلة الو�صول ،و�أن
امل�ؤان�سة لبابتها ،و�أن النا�س حياتها!
وكيف لل�شعر �أن يناظر الأذيات الولود التي ت�أتي
بها احل���روب� ،أن يعي خ��روج الأط��ف��ال �صباح ًا �إىل
مدار�سهم ما�شني فرحني هاتفني با�سمني ،ثم ي�ؤوبون
�صباح ًا �أي�ض ًا �أ���ش�لاء ودم���اء ،و�صرخات ،و�أح��زان � ًا،
ولهواتهم ملأى بغ�ص�ص الكالم ،و�صدورهم طافحة
بالأحالم؟!
كيف لل�شعر �أن يواقف القرى واملدن والب�ساتني
والبيوت وقد ارتدت ثياب احلداد؟! وكيف لل�شعر �أن
مير باملقابر وقد غدت حوا�ضر لالجتماع والأ�سئلة
�ات
واحل�ي�رة ال�ضافية والأح����زان العميقة ،وم��دون� ٍ
وغابات للبكاء ،وكمائن للأ�سئلة املوجعة؟!
الكالم،
ٍ
وكيف لل�شعر �أن ي�صري م��راي��ا �أو ن��ه��ارات �أو دروب � ًا
للرجاءات العلوق بعلة االحتجاب؟!
�أ�سئلة ّ
تلف املرء ل ّف ًا مكروب ًا ،وجتول به جوالن
الطيور ،فال هي تعرف التعب ،وال التعب يعرف الهد�أة،
لأن علة العط�ش متا�شي املرء وهي مي�شي يف الأحزان
الكثرية التي ا�ستنبتها ال�شعر ق�صائد كتبها �أ�صفياء
ال�شعر ،ومنهم ال�شاعر حممد ح��م��دان ،يف دي��وان
اجتمعت �أوراق��ه على عنوان طافح باملرارة والأ�سى
(مهرجان احل��زن ال��ع��اري)! وهو دي��وان �صادر �ضمن
من�شورات وزارة الثقافة  /دم�شق؛ ذلك لأن روح ال�شعر
يف هذا الديوان ت�شبه �سواقي املاء التي فا�ضت عن
حدود جماريها ،ولأن اخل�ضرة نفرت من نباتاتها حتى
�سالت يف رهجة �آ�سرة ،ولأن الدموع بل ّلت كل �شيء،
حتى نفذت من عتبات البيوت �إىل املطارح العزيزة!
الق�صائد يف ه��ذا ال��دي��وان �أ���ش��ب��ه بال�صلوات
امل�صبوغة باحلزن ..والرجاء ،والأماين ،والأنا�شيد،
ّ
والرهافات التي تتملك النف�س وتهيمن عليها مثل
النعا�س ،مثل اخل��در ،مثل الو�شو�شات� ..إن��ه ال�شعر
احل��زي��ن ال��ذي ي��ؤاخ��ي ك��ل م��ا حولنا حتى الهواء.
فالعامل ،عامل الق�صائد� ،أحزن! والف�ضاء ،والوجوه،
والنوافذ ،وال��دروب والليايل ،والنهارات ،والأ�سئلة،
والأح�لام ،والأ�شواق ،والنداءات ،والكالم ،واملودات
كلها م�صبوغة باحلزن ،وكلها �أ�سرية احلزن!
ال��دي��وان ،ويف �إ���ش��ارة �أوىل ،بيت للحزن ،وقد
ارتفع عمود ال�شر الذي طال ب�أذياته البالد والبيوت

والنفو�س والأح�لام ،واملقد�س ،والنبيل! فالق�صائد
عرائ�ش للمخاوف التي تكاثرت وهاجت ك�أجمات
ال�شوك يف ّ
ظل غول ا�سمها احلرب!
حني تقتلني،
يا �أخي يف امل�صائب..
�أرجوك �أن تقرا الذ ّكر!
ُ
بع�ض الذكر يحيي عظامي
و�إما ن�سيت
فع ّلق على �ساعدي �صورة
من بقايا البالد التي فتنت
ثم ،هل يل
ً
ولو حجر ًا واحدا من �صخور اجلنوب
 حنانيك-حتى �أكفن روحي مبقالعها ال�شهم
و�أجعل يدي وجهة العابرين �إىل
خيمة ال�صباح!
بلى ،ال�شيء يفعله هذا ال�شعر ،يف هذا الديوان
���س��وى �أن ي��ح��دد اجل��ه��ات ،و�أن ي��ن��ادي ال�صباح لأن
الأح����زان ّ
حطبت ك��ل ���ش��يء ،ولأن الأح����زان غدت
النريان الأكول التي ر ّمدت كل �شيء ،ولأن الأحزان
�أغ��ارت على الأل��وان فجعلتها �سواد ًا لعتمات طوال.
لهذا لي�س من �صوت تطلقه الق�صائد املحت�شدة بالأمل
�سوى قولتها ال��واح��دة :الب��دَّ م��ن يقظة ال�صبح..
ولو ذات بكاء! البد من اللوذان بال�صبح لكي تبدو
الأ�شياء ،والكائنات ،واملعاين ..على �صورتها!
يجوز حممد حمدان ال�شاعر ذاته حني يط ّوف
بحزنه ال�شجي يف كل ما ت�صل �إليه �أ�سطره ال�شعرية،
حتى لأح�سبه قد �أن�سن احلزن ،و�أدخله �إىل كل بيت
ونف�س ،بل �أدخله �إىل كل الأودية واحلفر والكهوف
تلج وتلهج ب��ه ..من �أج��ل �أن يجلجل
والغابات كيما ُّ
�صوت العقل ،وي�صرخ بالكلمة الزاجرة امل�ؤكدة :كفى!
�أعرف� ،أن الكثري من القراء ،لن ي�ستطيعوا �إكمال
ق���راءة ال��دي��وان لأن��ه��م �سيغرقون يف احل��زن مثلما
غرقتُ  ،و�أع��رف �أنهم �سيخرجون من تعب القراءة
مبللني مبا ال يحبون ،متام ًا مثلما خرجتُ ؛ فالبالد التي
و�صفوها بال�شامة ،و�أم الظالل والأنهار والهناءات
ّ
وامل�سرات واجلمال والر�ضا والزهو والعافية واخل�ضرة
والطعوم وال��وج��وه ال��وردي��ة وال�صباحات النديه
وال�شرفات ال�شارقات والطيور الأل��وف��ة والزهور
والرياحني والعنرب والبخور والطم�أنينة وال�سالم..

د .حسن حميد
غدّ ت ،وب�سبب �شياطني احلرب خماوف و�إخافات!
لي�س بيني وبني اجلنون
�سوى �أن �أكون اجلنون!
لي�س بيني وبني اجلنون
�سواي� ..سواك
�سوى طعنة
وبقايا رفات!
ال ي��ري��د حم��م��د ح��م��دان ال�����ش��اع��ر يف دي��وان��ه
(م��ه��رج��ان احل���زن ال��ع��اري) ح�شد املخيفات لأنها
خميفات يف ق�صائده التي ال تخفي ما فيها من جمال
ال�شعر وبريقه و�سحره امل�شتهى ،و�إمنا يريد �أن ينت�شل
ال��ب�لاد و�أه��ل��ه��ا م��ن نهر اجل��ن��ون ال��دف��وق بالطيوف
ال�شيطانية! �أن يبعدهم ع��ن لوثة القتل والقتل
امل�ضاد ،و�أن يبعد �أرواحهم عن الق�سوة الرجيمة ،و�أن
يف ّتح عيونهم على ف�ضاءات النبل وال�سمو واملودات
والتالقي الرحيم ،و�أن َّ
يكف الأي���دي /املعاول عن
لوثة اخلراب التي �شاعت وانت�شرت كالهواء امل�سموم!
�إن��ه ،ويف �سطر �شعري دائ��ري طويل ،ط� َّ�ي هذا
الديوان ،يبكي الغائبات اللواتي غدون نائيات ب�سبب
ه��ذه اجلائحة الكريهة /احل����رب ..ف�لا بيا�ض يف
الديوان ،وال وجوه المعة ،وال رهافات ،وال التماعات
للمدن� ،أو الدروب� ،أو اجلهات� ،أو مداخل البيوت ،ال
�ألوان للورد� ،أو ال�شجر ،وال رهج �أو نداءات للينابيع �أو
الب�ساتني ،وال �أخبار طوالع يف البيوت وال�ساحات ،وال
�أفراح هنا ،وال �أفراح هناك ..لك�أن احلزن �أطبق على
الدنيا ،والنفو�س ،ولك�أنه ا�ستحوذ على كل �شيء ،فلم
يبق منفذ ًا للو�صول �إىل مفاتيحه لأن (�أحفاد الليل
ِ
�أت���وا) .ولأن احل��زن �صار طاحون ًا للدماء ،وللفرح،
وللهد�أة والطم�أنينة ،وطاحون ًا لتوليد التعب ،والأ�سى
 ،والي�أ�س ،وامل��وت ،والبكاء وقد �صار عمود ًا تدفعه
الأر�ض بكلتا يديها نحو �أعايل ال�سماء ..ف�إن ال�شاعر
وال�شعر يتعاونان على الو�صف ،والقول ،والت�صوير،
الهم
وا�ستنبات امل�شاعر البديلة ،واحل��وارات التي
ّ
لها �سوى عقلنة كل �شيء ،الكالم ،احل��وار ،الأرواح،
ا ُ
خلطا ،النيات ،و�إال ف�إن احلياة �ست�صري قات ًال ومقتو ًال،
والقرى مقابر ،والب�ساتني غابة للف�ؤو�س احلاطبة.
�سوف �أقتلك الآن ،يا �أنت!
 ل�سنا عدوين!ل�ست ندمي الليايل على ميدة ال�ضيم
يا �سيد املوت!...يا
أم�س كنا مع ًا حتت قبة ذاك الرجاء
� ِ
�إنها �شرعة العطب املرت ّمد يف
ُبرحاء القنوط
ويف برزخ من �شكاة الهوان
وجو ِع النداء
يرتنح مو�سمنا
 �أنت من بلدي يا �أمري احلتوف �أنا لي�س يل بلدٌحني ي�أمرين القتل بالقتل
يا �أنت..
فحمة نرثتها الطلول
ل�ست �سوى
ٍ
بلى ،لقد �أح�سن حممد حمدان �صنع ًا حني كتب
لفجرته ،مثلما
هذه الق�صائد لأنها لو بقيت يف �صدره ّ
�أح�سن �صنع ًا حني ن�شرها ،لكي ي � ّورث كل املرئيات
والكائنات والأزمنة ..طقو�س اجلنازة الكبرية!
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الرامية لطم�س هذا احلق ،مربزة �إياه كحق
فل�سطيني وعربي ،وحق فردي وجماعي ال
ُيلغى بالتقادم ،وال ي�ستطيع �أي �شخ�ص �أو
منظمة �أو دول��ة �أن تلغيه� ،أو تنتق�ص من
عودة �صاحب الأر�ض �إىل �أر�ضه .يف فل�سطني
املحتلة ع��ام  1948يعمل الفل�سطينيون،
ال��ذي ي�صر البع�ض على ت�سميتهم "عرب
�إ�سرائيل" على التم�سك ب�أر�ضهم ،ومن هجر
من قريته �أو بلدته ،ي�صر على العودة �إليها،
وهو يرفع مفتاح بيته يف خمتلف فعاليات
ال��ن��ك��ب��ة ،ب��ل �أن ه�����ؤالء ال�لاج��ئ�ين داخ��ل
الأر�ض ي�صرون ،كل عام ،على زيارة قراهم
وبلداتهم الذي يقطن فيها اليهود م�ؤكدين

متر هذه الأي��ام الذكرى ال�سبعون الغت�صاب
فل�سطني م��ن ق��ب��ل امل�ستوطنني ال�صهاينة
بتواط�ؤ غربي ،وقد متثلت نكبة عام 1948
خالد بدير
باحتالل ما يزيد على ثالثة �أرب��اع م�ساحة
فل�سطني التاريخية وت��دم�ير  531جتمع ًا
�سكاني ًا وط��رد وت�شريد ح��وايل  85يف املائة
من ال�سكان الفل�سطينيني� .إذ مت طرد وتهجري
�أك�ثر من � 800أل��ف فل�سطيني خ��ارج وطنهم
ليقيموا يف ال��دول العربية امل��ج��اورة وكافة
�أرج����اء ال��ع��امل وذل���ك م��ن �أ���ص��ل  1.4مليون
فل�سطيني ك��ان��وا يقيمون يف فل�سطني عام
 ،1948وت�شري البيانات �إىل �أن امل�ستوطنني
اليهود �سيطروا خ�لال مرحلة النكبة وما
�أن العودة قريبة ،و�إن احتالل امل�ستوطنني لبيوتهم زائل ال حمالة
تالها على  774قرية ومدينة ،وقد مت تدمري  531قرية ومدينة
بف�ضل مت�سكهم بحقهم يف �أر�ضهم.
فل�سطينية ،واقرتفت ع�صابات ال�صهاينة �أكرث من  70مذبحة وجمزرة
بحق الفل�سطينيني و�أدت �إىل ا�ست�شهاد ما يزيد عن � 15ألف فل�سطيني
على مدار  70عام ًا عمل ال�صهاينة على طم�س بع�ض املعامل ،وغريوا
خالل فرتة النكبة.
ً
�أ�سماء القرى واملدن والبلدات وال�شوارع� ،أزالوا �صروحا دينية و�أثرية
ورغم ما ترتكه النكبة من �أ�سى ومعاناة لدى الفل�سطينيني �إال �أن هذه
و�صو ًال �إىل املقابر الإ�سالمية وامل�سيحية ،وكل ذلك من �أجل �أن يك�سبوا
الذكرى مل تعد يوم ًا للنحيب والبكاء وال�ضعف ،بل �أ�صبحت يوم ًا
امل�ستقبل من ب��اب ما ي�سمى ح��رب ال��ذاك��رة ،لكن ما مل يكن ه�ؤالء
يجمع الفل�سطينيني يف �أنحاء املعمورة على هدف واحد وهو العودة
ال�صهاينة يتوقعونه هو ت�صميم ال�صغار قبل الكبار على عدم الن�سيان،
�إىل الوطن الذي �شرد منه الآب��اء والأج��داد قبل 67عام ًا ،وهذا ما
بل الت�صميم على التم�سك مبفتاح البيت ،وورقة "الكو�شان" و�صور
نراه يف امل�سريات واملظاهرات والتجمعات واملعار�ض وغريها من فعاليات
الأحبة الذين ق�ضوا ،وكل ما يذكرهم بالأر�ض ...وهو ما جعل حرب
النكبة ،بل �أن مامييز هذه الفعاليات خالل ال�سنوات الأخرية احل�ضور
الذاكرة هزمية لل�صهاينة ،ولكل من روج ب�أن الكبار ميوتون وال�صغار
الطاغي لل�شباب الفل�سطيني عرب جتمعات حق العودة التي انت�شرت يف
ين�سون...
خمتلف �أماكن الوجود الفل�سطيني يف العامل لتت�صدى لكل املخططات

 70عاماً على النكبة...
الحرب على الذاكرة
تتهاوى

بالدنا فلسطين

دير يا�سني (قرية)...
�ستبقى حمفز ًا للمقاومة

قرية عربية تقع غربي القد�س ،وترتبط معها بطريق معبدة
من الدرجة الثالثة .ن�ش�أت فوق بقعة جبلية ترتفع نحو 770م عن
�سطح البحر .وتعد بقعتها من البقاع الغنية ب�آثارها ،فهي حتتوي
على �أنقا�ض معقودة وجدران و�صهاريج ومدافن وغريها.
ت�ألفت القرية من بيوت حجرية ذات خمطط مكتظ .وفيها �أزقة
�ضيقة ومتعرجة ،وا�شتملت على بع�ض الدكاكني ،وعلى م�سجد وبئر
ملياه ال�شرب .وكان امتدادها العمراين ي�سري من الغرب �إىل ال�شرق
جهة القد�س .ولكنه كان بطيئ ًا �إذ مل تتجاوز م�ساحة دير يا�سني 12
دومن ًا.
بلغت م�ساحة �أرا�ضي دير يا�سني  2.857دومن ًا منها  153دومن ًا
ت�سربت �إىل اليهود .وتنتج �أرا�ضيها الزراعية احلبوب واخل�ضر
والفواكه .والزيتون �أهم حما�صيلها ،وقد غر�ست �أ�شجاره يف م�ساحة
 200دومن .وتعتمد الزراعة* على مياه الأمطار التي تهطل بكمية
كافية تبلغ يف متو�سطها  550مم يف ال�سنة.
بلغ عدد �سكان دير يا�سني يف عام  1922نحو  254ن�سمة ،وارتفع
يف عام � 1931إىل  439ن�سمة كانوا يقيمون يف  91بيت ًا .ويف عام
 1945قدر عدد �سكانها بنحو  610ن�سمة .وقد تعر�ضت القرية عام
www.t.alquds.org
Email: t.alquds22@hotmail.com

 1948لعدوان اليهود الذين ارتكبوا فيها مذبحة وح�شية ودمروها و�أقاموا على
�أنقا�ضها م�ستعمرة “جفعات �شا�ؤول ” التي �أدخلت يف حدود مدينة القد�س.
ورغم مرور ال�سنني �سيبقى الفل�سطينيون يرنون اىل التحرير الكامل رغم جمازر
الأعداء.
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