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مواجهة  اأي��ة  فرقاء  ي�ستجمع  اأّن  تقت�سي  الأ�سياء  طبيعة 
عنا�سر قوتهم، واأن ي�ستفيد كل طرف من نقاط �سعف الآخر، 

بتوظيفها كعن�سر قوٍة ت�ساف اإىل عنا�سر قوته...
وهذا الطرح يبدو جليًا يف املواجهة املحتدمة بني قوى املقاومة 
امل�سروع  من  جزء  هو  الذي  ال�سهيوين  امل�سروع  مع  بلداننا  يف 

ال�ستكباري العاملي، واأحد اأهم اأدواته املتقدمة واملزروعة بالغ�سب يف اأر�سنا.
هذا امل�سهد يدعونا بكل �سفافية ووعي وعقالنية للنظرة الأو�سع للم�سروع 
ول  يتجزاأ  ل  جزءًا  واعتبارها  بلداننا  يف  غر�سها  التي  واأدوات��ه  ال�ستكباري 

ينفك عن هذا امل�سروع.
كاأداة  ال�سهيوين  الكيان  يح�سرون  النظر  ق�سّيي  قد  بع�ض  ك��ان   وقد 
الأقنعة  فيه  �سقطت  ال��ذي  الوقت  ج��اء  حتى  بالدنا،  يف  لال�ستكبار  وحيدة 
وانك�سفت ال�سوءات، وظهرت اخلبيئات، وانزاح اآخر رقائق ال�ستارة عن اأنظمة 
تتبنى الروؤية ال�سهيونية، وت�سلك ال�سبل التي تخدم م�سروعها، وتفتح اأبوابها 
عالنية دون حياء ول وجل للوفود ال�سهيونية؟ بل وراأينا البع�ض يزايد على 

عتاة ال�سهاينة فيما يخ�ض حقوق ال�سعب الفل�سطيني...
امل�سلحية  ال��ولءات  زنازين  عن  املجردة  والقراءة  الب�سية،  اأ�سحاب  اأما 
اإن�سائها  اأن هذه الأنظمة منذ  املغلفة واملخنوقة بع�سبيتها فقد كانوا يدركون 
يدرك  اأن  وعمومًا  ال�سهيوين....  للكيان  وحامي  �ض  موؤ�سِّ وظيفي  بدور  تقوم 

البع�ض متاأخرًا هذه احلقيقة خي من البقاء على جتاهلها ونكرانها...
التي  وال�ستقطاب  الفرز  عملية  يف  ت�سهم  اأنها  جلهة  مهمة  النتيجة  هذه 
ال�سطفاف  نحو  الأخ��ية  ال�سنوات  يف  ب�سرعة  تخطو  والتي  املنطقة  تعي�سها 
الذي ن�ساهده بني القوى املقاومة وتلك التي رهنت نف�سها بامل�سروع ال�ستكباري 

وتخندقت خلف جدرانه املت�ساقطة..
الع�سكرية  باأدواته وبكل ثقله يف احلروب  امل�سروع ال�ستكباري  األقى  لقد 
لك�سر  يائ�سة  حم��اولت  يف  والثقافية  والإعالمية  والأمنية  والقت�سادية 
املقاومة ولت�سويه حقيقتها، و�سيطنتها ابتداًء من اإيران التي هي قلب املقاومة 
الناب�ض الذي ميد كل املقاومني وحتى ال�سعب الفل�سطيني املقاوم ال�سابر، و�سنت 
احلروب املبا�سرة على �سوريا والعراق واليمن ولبنان اإ�سافة لفل�سطني، وا�ستطاع 
وتو�سيع  الذات  وبناء  القدرات  وتطوير  ال�سمود  عقود،  وعرب  املقاومة  حمور 

دائرة ح�سوره من حيث مل يكن ال�ستكبار يحت�سب...
وهنا ميكننا احلديث بكل اطمئنان على و�سع املقاومة يف الوقت الذي يعي�ض 
فيه الطرف الآخر حالة ال�سعف والرتدد، ومن اأراد الزيادة فعليه اأن ينظر اإىل 
املعادلة التي فر�سها اليمنيون على حتالف العدوان من خالل امتالك وتطوير 

القدرات القتالية التي تهدد كل املراكز احليوية يف ال�سعودية والإمارات.
وباإي�ساح اأبلغ واأ�سد فحني هددت الوليات املتحدة الأمريكية اجلمهورية 
راأ�سهم  وعلى  م�سوؤوليها  كل  بل�سان  اإيران  ردت  بالعدوان،  الإيرانية  الإ�سالمية 
اأي عدوان عليها،  �سرتد بحزم وقوة على  اإيران  باأن  الثورة حفظه اهلل،  قائد 
ينطلق  اأر���ض  كل  واأن  م�سروعه،  اأه��داف  مبثابة  كله   الأمريكي  الوجود  واأّن 
عن  مبناأى  يكون  لن  ال�سهيوين  الكيان  واأّن  حرب،  اأر�ض  �ستكون  العدوان  منها 
لهذه  ترجمة  طيار  بال  الأمريكية  الطائرة  ا�سقاط  جاء  وقد  ال�ستهداف، 
املنطقة  اأّن  ن�سر اهلل بكل و�سوح عن  ال�سيد ح�سن  التهديدات، يف حني حتدث 
كلها �ست�ستعل يف حال العدوان على اإيران، واأّن " ا�سرائيل" �ستكون حتت مرمى 
�سواريخ املقاومة.. هذه املواقف وغيها هي التي حالت دون العدوان واأوقفت 
احلرب ولو اإىل حني، وك�سفت عن ه�سا�سة اأدوات امل�سروع ال�ستكباري ال�سهيوين 

واأدواته وقابلية هذا امل�سروع للهزمية الكربى... وكّل اآٍن قريب. 

)العدد 62( متوز 2019�صحيفة األكرتونية دورية �صادرة عن جمعية ال�صداقة الفل�صطينيةـ ـ الإيرانية )�صفا( Email:Safa@t-alquds.org

واقع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان
يف الذكرى الثالثة ع�سرة حلرب متوز 

 البيت الأبي�ض ين�سر تفا�سيل 
ال�سق القت�سادي لـ»�سفقة القرن«

طموح نتنياهو: 
زيادة قوة اليمني بدون ليربمان

واحد و�سبعون عامًا 
على جمزرة اللد الوح�سية

املقاومة ونقطة ال�سعف يف امل�سروع 
ال�ستكباري ال�سهيوين

د. محـــمد البحيصي
رئي�ض جمعية ال�سداقة الفل�سطينية - الإيرانية
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الأي���ام،  ه��ذه  مثل  يف 
ق��ب��ل ث����الث ع�����س��رة 
�����س����ن����ة، ا����س���ت���ول���د 
اجلي�ض  على  الن�سر 
"الإ�سرائيلي"  حقبة جديدة يف م�سار 
ال�سراع العربي-  الإ�سرائيلي ، و�سكل  
حلظة فارقة يف تاريخ هذا ال�سراع  . 
اإليها   ينظر  كما  متوز  حرب  تكن  ومل 
البع�ض جمرد خ�سارة جلولة يف حرب 
طويلة بل هي هزمية مذّلة لأ�سطورة 
 " و�ساحب  يقهر"  ل  الذي  "اجلي�ض 
الع�سكرية"  وال��ن��ظ��ري��ات  العقيدة 
على   و"القدرة  املطلق"  و"التفوق 

الردع" و"كي الوعي املقاوم  " .
�سعت  ال��ت��ي  الح���ت���الل  ف��دول��ة 
اإنتاج  اإىل   1948 ع��ام  النكبة  منذ 
حرب  ك��ل  ح��ول  بها  خا�سة  رواي���ة 
وعي  يف  التاأثي  بهدف  حروبها   من 
واح��ت��الل  اأنف�سهم  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 
على  والفل�سطيني  ال��ع��رب��ي  ال��وع��ي 
الوعي  احتالل  عن  ف�سال  خا�ض  نحو 
ال��ع��امل��ي  ب��ات��ت ه���ذه ال���رواي���ة  بعد 
فقد  املا�سي.     من  جزءا  متوز  حرب 
عن  اللبنانية  املقاومة  مقاتلو  برهن 
الإن�سان  انت�سار    ، النت�سار  اإمكانية 
على  القتالية  والإرادة  الآل��ة،  على 
والتعبئة  الع�سكرية،  التكنولوجيا 
واملعنوية  وال��روح��ي��ة  ال�سيا�سية 
باملدرعات  املح�سنة  اجليو�ض  على 
واملدعومة  ب��ال��ط��ائ��رات  وامل��ح��م��ي��ة 
ال�سراع  معادلة  ف��غ��يوا  وال��ب��وارج. 
ا�سرتاتيجيا  ردعيا  توازنا  وحققوا 
اأط����اح ب��اأ���س��ط��ورة اجل��ي�����ض ال���ذي ل 
يقهر وبات على خط تراجع تاريخي 
علي  مرتني  هزم  فقد   . وا�سرتاتيجي 
يد حزب اهلل ، مرة باخلروج املذل من 
اأوا�سط عام 2000،  اجلنوب اللبناين 
ثم بالق�سف ال�ساروخي غي امل�سبوق � 
يف كثافته � ملدن الكيان  يف حرب متوز ، 
والندحار الربي املذل ، وهو ما يعني 
اأن اخلط البياين لهذا ال�سراع مل يعد  

يعمل ل�سالح  العدو " الإ�سرائيلي" . 
ومنذ ع�سر �سنوات ما زال اخلرباء 
والأم���ن  اجلي�ض  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 
يعكفون على درا�سة اآثار تلك احلرب 
ال�سراع  معادلة  ترميم   وحم��اول��ة 
الردعية  وروايتها  �سورتها  وترميم 
حزب  مع  املواجهة  يف  تهدمت  التي 
"اإ�سرائيلي  . قال خبي ع�سكري  اهلل 
": "اإن ترميم �سورة اإ�سرائيل وقوتها 
العربي بحاجة  العامل  اأمام  الرادعة 
وذلك  ال�سنني  ع�سرات  من  اأك��ر  اإىل 

يف الذكرى الثالثة ع�سرة حلرب متوز 
  تاآكل قوة الردع »الإ�سرائيلية«

�سد  اأخ���رى  حربية  جولة  ع��رب  اإم��ا 
الع�سكرية  والتقديرات  اهلل  ح��زب 
م�ساألة  امل�ساألة  تعترب  الإ�سرائيلية 
اإقليمية  حرب  عرب  واإما   ، فقط  وقت 
معا  و���س��وري��ا  اهلل  ح��زب  ت�سمل  رمب��ا 
اأك��رب   اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأو ع��رب ح���رب 
حرب  ع��رب  ورمب��ا   ، اإي���ران  ت�ستهدف 
اإ�سرائيلية �ساملة على غزة اأول! "  . 
متوز  حرب  هّزت  التي  اإ�سرائيل،  لكن 
عدواناتها  تنجح  مل  بنف�سها  ثقتها 
وجتد  ك��ام��ل��ًة،  برتميمها  غ��زة  ع��ل��ى  
واجلنوب  ال�سمال  يف  حما�سرة  نف�سها 
الأقل  على  اأحداهما   ، مقاومة  بقوى 
وقدرته  قوته  تتعاظم  اهلل(  )حزب 
وجاهزيته ملوجهة اأي عدوان وحتقيق 

الن�سر يف اأي حرب قادمة .  
تقهر  ل  ال��ت��ي  ال��ق��وة   اأزم����ة  اإن 
واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����ردع امل��ت��اآك��ل��ة 
تقرير  ففي  امل��ع��امل.  وا�سحة  باتت 
"الإ�سرائيلي"   القومي  الأم��ن  ملجل�ض 
ثاين  ت�سرين   23 يف  هارت�ض  ن�سرت 
ن���وف���م���رب2006 م��ق��اط��ع م��ن��ه ح��ول 
التفوق  ت��اآك��ل  م��ن  وق��ل��ق  حت��ذي��رات 
يف  لإ�سرائيل  والع�سكري  ال�سيا�سي 
�سحيفة  تقول  ويبدوكما   . املنطقة 
ال��ك��ي��ان  اأن  اح����رون����وت  ي���دع���وت 
ال�سهيوين "كمن دخل يف ال�سيخوخة" 
.و�سبق هذا الكالم قول ل�سمعون بييز 
" لقد قلبت   : نتائج حرب متوز  حول 
للوجود  الرملية  ال�ساعة  هذه احلرب 
" . وتكمن نقطة ال�سعف  الإ�سرائيلي 
اجلوهرية يف قوة الردع الإ�سرائيلية 
حتتمل  ل  دول��ة  "اإ�سرائيل"  ك��ون  يف 
وهنا   ، واح���دة  م��رة  ول��و  ة  الهزمية 

ب��ل اأق����ول ل��ك��م: ج���اء ال��زم��ن ال��ذي 
�سنبقى فيه وهم اإىل زوال" .

"اإ�سرائيل"   مع  ال�سراع  اأن  ويبدو 
�سيدخل  اجل��دي��دة  احلقبة  ه��ذه  يف 
كهذه  مغامرة  لكّن  الأخ���ية.  جولته 
)يف  حتميتها  حتجب  ل  كوابح  دونها 
ظ��ل اإخ���ف���اق اخل���ي���ارات الأخ�����رى(، 
حققته  الذي  الردع  م�ستوى  يتقدمها 
وال��ذي  واملمانعة«،  املقاومة  »جبهة 
عند  الن�سر  اإمكانية  احتمالت  قّل�ض 
اجلانب الإ�سرائيلي. ن�سر بات معروفًا 
اأن قادة اإ�سرائيل )وهي، خالفًا لدول 
العامل اأجمع، عبارة عن جي�ض ميتلك 
»وا�سحًا  يريدونه  العك�ض(  ل  دول��ة، 
قاعدة  على  فيه«،  لب�ض  ول  وحا�سمًا 
يتحمل  ل  الذي  ال�سهيوين  الكيان  اأن 
هزمية واحدة )بح�سب بن غوريون(، 
ن�سف  ول��و  يتحمل  مت��وز   بعد  ع��اد  ما 
كاملة  هزمية  �ستكون  ولكنها  هزمية. 
ميكن  .وعندها   الكيان  زوال  واإع��الن 
يف  حدثت  نكبة  حكاية  اإن    : القول 
لم�ست  قد  املا�سي  القرن  اأربعينات 

خامتتها.
"اإ�سرائيل"  ن��ظ��ر  وج���ه���ة  م���ن 
الإ�سرائيليني  قلق  يثي  كهذا   واق��ع 
امل�سّي  اأن  يدركون   وهم   ، وخماوفهم 
خامتته  ل��ك��ون  نهايتها،  يعني  ف��ي��ه 
القوى  م��وازي��ن  اخ��ت��الل  �سوى  لي�ست 
يريد  ال��ذي    املقاومة  حمور  مل�سلحة 
اخلريطة«.  ع��ن  اإ���س��رائ��ي��ل  »اإزال����ة 
اأن  مبجرد  اأي   تعبياتها،  جتد  حال 
يحاول  ولذلك  الختالل.  هذا  حتّقق 
الوليات  ومعه  الإ�سرائيلي  ال��ع��دو 
وال�سهاينة  الناتو   وحلف  املتحدة  

ن�ستح�سر كالم بن غوريون الذي قال 
خم�سني  يف  اإ�سرائيل  انت�سرت  اإذا   "
العربي  ال��ع��امل  تخ�سع  ف��ل��ن  ح��رب��ا 
ولكن يكفي اأن ينت�سر العرب يف حرب 

واحدة من اجل الق�ساء عليها ". 
ح�����روب  م�����ن  ح������رب  ك�����ل  اإن 
يقول  كما  وجود،  حرب  هي  اإ�سرائيل 
ي�ستطيعون  اأنهم ل  اأي  الإ�سرائيليون، 
خ�����س��ارة ح��رب واح����دة.  ل��ذل��ك فان 
اأمرا  العربية  الأر���ض  على  وجودهم 
غ��ي م��وؤك��د ، و���س��ي��اأت��ي ال��ي��وم ال��ذي 
�ستكون  وع��ن��ده��ا  ف��ي��ه  ���س��ي��ه��زم��ون 
فان  ..ولهذا  انتهت  قد  "اإ�سرائيل"  
الإ�سرائيلية  ال���ردع  ق��وة  ا�ستعادة 
جعل  مت���وز   ح���رب  يف  هزميتها  ب��ع��د 
الإ�سرائيليني  ال�سرتاتيجيني  كبار 
يعلنون ب�سوت واحد اأن جدول اأعمال 
القوة  واح��د  اأم��ر  هو  اليوم  اإ�سرائيل 
جيدا  يدركون  لكنهم   . فقط   والقوة 
ما  ا�سرتجاعها  على  قادرين  غي  اأنهم 
مرمى  حتت  الداخلية  جبهتهم  دامت 
املقاومة ولأن من كان يعتمد  �سواريخ 
على القوة التي ل تقهر  ما عاد ميلكها 
. واأي�سا لأن حزب اهلل اليوم اأكر قوة 
وقدرة وجاهزية وفاعلية لي�ض فقط 
القيام بدور  الكيان بل يف  يف مواجهة 
جانب  اإىل  الإقليم  م�ستوى  على  فعال 
كالم  ..و  وطهران  دم�سق  يف  حلفائه 
هذا  يف  وا�سح  اهلل  ن�سر  ح�سن  لل�سيد 
الذي  الزمن  "انتهى  قال  ال�سياق حني 
يخرجون  ول  بيوتنا  من  فيه  نخرج 
الذي  الزمن  انتهى  بيوتهم..  من  فيه 
نهّجر فيه ول يهّجرون.. انتهى الزمن 
الذي تدمر فيه بيوتنا وتبقى بيوتهم 

عارف اآلغا�سيا�سة 
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ورمب�������ا ت����ك����ون ق�����س��ي��ة وج����ود 
لبنان  اإىل  جل��وؤوا  الذين  الفل�سطينيني 
التي  الق�سايا  اأب���رز  م��ن  نكبتهم،  منذ 
ت�ستخدم يف كل حني، حتريفًا وتنظيًا 
�سيا�سية  اأغ��را���ض  خل��دم��ة  واف����رتاء، 
طرف  ك��ل  ي�ستخدمها  �سيقة،  حملية 
التعتيم  يتيحه  بي�سر  الآخ��ر  وج��ه  يف 
الالجئني  ه��وؤلء  واق��ع  على  املفرو�ض 
الق�سري  بوجودهم  تت�سل  حقائق  واأي 

خارج بالدهم.
اأخيًا، ك�سرت »وكالة غوث وت�سغيل 
)الأون���روا(،  الفل�سطينيني«  الالجئني 
الأميكية  »اجلامعة  م��ع  ب��ال���س��رتاك 
مظهرة،  التعتيم،  بع�ض  ب����يوت«،  يف 
العلمية  وال�سبل  والأرق����ام  بالوقائع 
حجم املغالطات التي تكّبل وت�سّوه ملف 
لبنان، بدءًا من  الفل�سطيني يف  الوجود 
ويقل�ض  ي�سخم  ال��ذي  الالجئني  ع��دد 
مبدى  م��رورًا  والظروف،  لالأهواء  تبعًا 
الفل�سطينية  العاملة  اليد  »مناف�سة« 
اإىل  و���س��وًل  رزق��ه��م،  يف  لبنان  لعمال 
»الرغيد«  الفل�سطينيني  عي�ض  ظ��روف 

يف لبنان.
بعد   ،2011 العام  يف  وفقط  اليوم، 
مرور 63 عامًا على نكبة فل�سطني، بتنا 
نعرف اأن يف لبنان ما بني 260 األفا اإىل 
280 الف فل�سطيني ما زالوا يقيمون يف 
لبنان من بني عدد الالجئني الإجمايل 
األفًا.  امل�سجل لدى »الأونروا« وهو 425 
يف  ه��وؤلء  من  املئة  يف   62 ن�سبة  تعي�ض 
الالجئني  ثلثا  يعاين  فيما  املخيمات، 
من  منهم،  األفا   160 اأي  الفل�سطينيني، 
الفقر، وتعاين ن�سبة 7،9 يف املئة منهم 

من الفقر املدقع.
الدرا�سة  تفا�سيل  كامل  ن�سر  ومع 
الأميكية  »اجل��ام��ع��ة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي 
»ال��واق��ع الجتماعي  ب��يوت« ح��ول  يف 
يف  الفل�سطينيني  لالجئني  والقت�سادي 
لبنان«، والتي �سملت 32 خميمًا وجتمعًا 
نهاية متوز  واأجريت بني  للفل�سطينيني، 
ال�سبب  اأن  تبني   ،2010 اآب  واأوائ����ل 
فل�سطينيي  اأو���س��اع  ل��رتدي  الأ�سا�سي 
لهم  ي�سمح  ل  مب��ا  ع��زل��ه��م  ه��و  ل��ب��ن��ان 

طوارئ  برامج  ي�سهد  اأنه  اعتبار  على 
عديدة.

الدرا�سة  اآخر، ر�سدت  على �سعيد 
م��وؤ���س��ر احل���رم���ان ب��ال���س��ت��ن��اد اإىل 
اجلّيدة،  ال�سحة  اخلم�سة:  العوامل 
الأ�سا�سي،  والتعليم  الغذائي،  والأم��ن 
وال�ستقرار الوظيفي، وال�سكن الالئق، 
اأ�سا�سيات  اق��ت��ن��اء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
تبنّي  العوامل،  احلياة. وبدرا�سة تلك 
املئة  يف  اأرب��ع��ني  ن�سبة  اأن  للباحثني 
من  ه��م  الفل�سطينيني  الالجئني  م��ن 
املحرومني. اإىل ذلك، وجدت الدرا�سة 
اأن ن�سبة الفقر تبدو اأكر ارتفاعًا لدى 
ت��رتاوح  الذين  واملراهقني  الأط��ف��ال 
اأعمارهم بني 6 و19 �سنة، ل �سيما مع 
ا�سطرارهم للعمل. كما برهنت اأن كل 
معّوق،  �سخ�ض  يراأ�سها  التي  العائالت 
من  املئة  يف  ت�سعة  تقارب  )ن�سبتهم 

الالجئني(، تعاين من الفقر املدقع.
ال�سحة: قائمة الأمرا�ض تطول:

ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال�����س��ح��ي، وج��د 
من  املئة  يف   72 ن�سبة  اأن  الباحثون 
ال��ع��ائ��الت ت��ع��اين م��ن اإ���س��اب��ة اأح��د 
اأك���ر.  اأو  م��زم��ن،  اأف���راده���ا مب��ر���ض 
منها  املئة  يف   15 ن�سبة  لدى  وت�سجل 
اإعاقة واحدة على الأقل، ولدى ن�سبة 

41 يف املئة نوع من الكاآبة املزمنة.
وتبلغ ن�سبة امل�سابني مبر�ض مزمن 
حواىل  اأي  املئة  يف   31 الالجئني  من 
 17 يبلغ  الذي  اللبناين  الرقم  �سعف 
يف املئة. كما تبلغ ن�سبة الذين يعانون 
من ارتفاع يف �سغط الدم 32 يف املئة، 
مقابل 14 يف املئة يف احلالة اللبنانية.
واإىل �سغط الدم، �سّجلت الدرا�سة 
انت�سار اأمرا�ض مزمنة كالكول�ستيول، 
القلب،  واأم����را�����ض  ال�����س��در،  واآلم 
والربو�ستات،  الدم،  وفقر  واجللطات، 
واأمرا�ض  العظام،  وترقق  وال�سرطان، 
اإىل  والتوحد،  والتال�سيميا،  الكلى، 

اأمرا�ض ع�سبية اأخرى.
من  امل��ئ��ة  يف   4 ن�����س��ب��ة  وت���ع���اين 
من  لبنان  يف  املقيمني  الفل�سطينيني 
يف  املئة  يف   2 ن�سبة  مقابل  اإع��اق��ات، 

الفل�سطينيون يف لبنان 
درا�سة ميدانية �ساملة حول واقع الالجئني 

الفل�سطينيني يف لبنان

أعداد: الجامعة 
األميركية في بيروت 

ووكالة األونروا

الواقع  ه��ذا  م��واج��ه��ة  ال��ع��رب 
الأدوات،  م���ن  م���روح���ة  ع���رب 
وال�ستخبارية  الدبلوما�سية 
واملالية  والإعالمية  والأمنية 
والع�سكرية، وعرب ن�سر الفو�سى 
اخل����الق����ة ودع������م الإره�������اب 
التكفيي ومتويله وت�سليحه من 
العميلة  الإقليمية  القوى  قبل 
وال�سعودية  تركيا  م��ن  ك��ل  يف 
لهم من اخلونة  وقطر ومن لف 

والعمالء املحليني .
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخ�����ر ف���اإن 
املقاومة  حققته  ال��ذي  الن�سر 
اأثقل  متوز   حرب  يف  اللبنانية 
التي  ال��ظ��ه��ور  حتمله  اأن  م��ن 
العدو  اأم���ام  النحناء  ت��ع��ودت 
اأع��ظ��م من  ن�سر  ان��ه  ال��ق��وم��ي. 
الأهلية  احلروب  حكام  عرو�ض 
والعاملني  الطائفية  وال��ف��ن 
ع��ل��ى ����س���رب وح�����دة الأم����ة 
احلكام  من  واأعظم   ، باملذهبية 
على  منه  خافوا  الذين  ال�سغار 
يحاولون  فاندفعوا  عرو�سهم، 
نفاقا  النخا�سة،  �سوق  يف  بيعه 
انه  الإ�سرائيلي.  للعدو  وتزلفا 
من  وعلى  الطائفية  على  ن�سر 
تعوي�سا  الفتنة  وح�َض  اأَْيَقظوا 
هزميته.  ع��ن  ال��ق��وم��ي  ل��ل��ع��دو 
ون�سر على من اختلقوا من اإيران 
 ، ال�سهيونية  عن  بديال  ع��دوًا 
ووجهوا كل  حقدهم  ومدافعهم 
واأكاذيبهم  وتاآمرهم �سد �سوريا 
لكن الن�سر اأكرب منهم. لقد �سنع 
الن�سر بداية مرحلة  تاريخية  
التي  املنطقة  ل��ه��ذه  ج��دي��دة  
زارًع��ا  دول��ه��ا،  الأجنبي  ابتدع 

فيها اأ�سباب النزاع وال�سقاق.
املقاومة  انت�سار  ف�سح  لقد 
فهم   ل��ذل��ك   ، ال��ه��زمي��ة  اأن��ظ��م��ة 
"�سيطنتها"  ويحاولون  يخافونها  
"بالإرهاب  وقاحة  بكل  وو�سمها 
"  حتى ل ت�سهد على هروبهم من 
قتال العدو اإىل التوغل يف الفتنة 
ويتحول  ا  ع��دوًّ الأخ  ي�سبح  حيث 

العدو اإىل حليف.
حلرب  العا�سرة  ال��ذك��رى  يف 
املقاومة   ق��ي��ادة  ل���  حتية  مت���وز: 
ولأب��ط��ال��ه��ا و���س��ه��دائ��ه��ا الأب����رار 
الن�سر  ه����ذا  ح��ق��ق��وا  ال���ذي���ن 
واإيران  ل�سوريا  وحتية  العظيم   
الن�سر  هذا  �سناعة   يف  ال�سركاء 
ال�����ذي م��ن��ح��وه ل���الأم���ة يف زم��ن 
مع  والتحاف  الهزمية  ا�ستمراء 
الأخ  �سد  وال�سهيوين  الأمريكي 
العدو  ومكنوا  وال�سديق.  واجل��ار 
املقد�سة  فل�سطني  يف  الإ�سرائيلي 
ما  والراحة  بالتمدد  له  و�سمحوا 

بني اخلليج واملحيط .

ب��الن��خ��راط يف احل��ي��اة امل��دن��ي��ة يف 
اأ�سواق  اإقفال  اإىل  بالإ�سافة  لبنان، 
العمل يف وجوههم )ن�سبة 56 يف املئة 
منهم يعانون من البطالة(، وحرمانهم 

من ال�سمان ال�سّحي وحق التمّلك.
يف امل��ق��اب��ل، ق���ّدرت ال��درا���س��ة اأن 
ينفقون  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني 
يف  �سنويًا  دولر  مليون   340 ح��واىل 
يف  ك��ب��ية  م�ساهمة  يعد  م��ا  ال��ب��الد، 
القت�ساد اللبناين، ل �سيما يف املناطق 
التجمعات  ت��رتك��ز  ح��ي��ث  ال��ن��ائ��ي��ة 
بّينت  كما  الفل�سطينية.  واملخيمات 
ي�سغلها  ال��ت��ي  امل��ه��ن  اأن  ال���درا����س���ة 
لتلك  مكملة  تعترب  الفل�سطينيون 
التي ميتهنها اللبنانيون، ما يعني اأنهم 
العاملة  اليد  على  خطرًا  ي�سكلون  ل 

اللبنانية.
ن�����س��رت »اجل��ام��ع��ة الأم��يك��ي��ة 
»ال��واق��ع  ح��ول  درا�ستها  ب���يوت«  يف 
لالجئني  والقت�سادي  الجتماعي 
بعدما  كاملة،  لبنان«  الفل�سطينيني يف 
ملّخ�ض  يف  �سهر  قبل  عنها  ع��ّرف��ت 
اإليها  اأبرز الأرقام التي تو�سل  ت�سّمن 

فريق من الباحثني يف الدرا�سة.
الفقر  واق���ع  ال��درا���س��ة  ر���س��دت 
خم�سة  خالل  من  الفل�سطينيني  لدى 
عوامل: الو�سع القت�سادي، وال�سكن، 

وال�سحة، والأمن الغذائي، والتعليم.
العوامل،  تلك  اإىل  وبال�ستناد 
الالجئني  ثلثي  اأن  الباحثون  وج��د 
يعادل  ما  اأي  ف��ق��راء،  الفل�سطينيني 
الفقر  واأن  ���س��خ�����ض،  األ�����ف   160
يف  منه  اأك���ر  املخيمات  يف  م�ست�سر 
التجمعات )املنت�سرة اأ�سا�سا يف حميط 
تبلغ  الدرا�سة،  وبح�سب  املخيمات(. 
ن�سبة الفقر املدقع عند الفل�سطينيني 
اللبنانيني،  بني  ن�سبتها  اأ�سعاف  اأربعة 
بني  ينت�سر  ال����ذي  ال��ف��ق��ر  اأن  ك��م��ا 
الفل�سطينيني اأ�سد من ذلك املنت�سر بني 
بجوارهم.  يعي�سون  الذين  اللبنانيني 
وذلك با�ستثناء ال�سمال حيث يت�ساوى 
اللبنانيني.  بفقر  الفل�سطينيني  فقر 
وذلك على الرغم من اأزمة نهر البارد، 

ل يجمع اللبنانيون على اأي من الق�سايا الكربى التي حتدد ما�سيهم، وحا�سرهم وم�ستقبلهم. كل 
التقوقع، تغيب عن  واإمعانًا يف  القائم ونتائجه على غدهم، بعينه.  والواقع  التاريخ،  منهم يرى 
اإىل  تر�سدهم  اأن  ميكن  التي  والأبحاث  والدرا�سات  الأرقام  عمدًا،  الكربى،  وق�ساياهم  حياتهم، 
امل�سرتك بينهم، اأو ت�سّوب معتقداتهم وقناعاتهم واآراءهم املبنية على تراكم موغل يف القدم من 
اعتماد »املنا�سب«، كل من موقعه، ودعمًا ملوقفه، مما هو قائم فعاًل. تغيب عن حياة اللبنانيني الأرقام والدرا�سات 

التي ميكن ال�ستناد اإليها لالنتقال من »الراأي« اإىل »احلقيقة«.
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 15 ن�سب  واأ�سيبت  اللبنانية.  احلالة 
وت�سعة  بال�سلل،  احلالت  من  املئة  يف 
يف  وثمانية  النظر،  بفقدان  املئة  يف 

املئة بفقدان ال�سمع.
وقد تّبني من خالل املقابالت التي 
اأن  للدرا�سة،  الإح�سائيون  اأجراها 
ن�سب 19 يف املئة من الإعاقات �سببها 
حوادث،  �سببها  املئة  يف  و20  احلرب، 
ال��ولدة.  منذ  اإع��اق��ات  املئة  يف  و30 
املئة  يف   21 ن�سبة  اإ�سابة  �سّجلوا  كما 
م��ن ال��الج��ئ��ني ب��ن��وع م��ن الأم��را���ض 

الع�سبية كالكاآبة، والقلق، ...
تعليم: ت�سّرب ق�سري:

مل  التعليم،  ق��ط��اع  خ�����ّض  م��ا  يف 
من  امل��ئ��ة  يف  ثمانية  ن�سبة  ت��دخ��ل 
الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 7 و15 
�سنة املدار�ض يف العام 2010، يف حني 
اأن ثلثي الفل�سطينيني الذين جتاوزوا 
�سن اخلام�سة ع�سرة مل يح�سلوا على 
يف  )الربيفيه(،  املتو�سطة  ال�سهادة 
مقابل ن�سبة خم�سني يف املئة يف حالة 

اللبنانيني.
ن�سبة  الدرا�سة وجود  �سّجلت  كما 
 16 بني  ال�سباب  من  املئة  يف  خم�سني 
ن�سفهم  امل��در���س��ة،  خ���ارج  �سنة  و18 
يعي�ض يف اجلنوب، فيما تتبّدل ن�سبة 
يف  الأعمار  تلك  بني  املدر�سة  ارتياد 

املناطق الأخرى.
املئة  يف   13 ن�سبة  ح�سلت  وق��د 
على  �سنة   18 ف��وق  ما  الالجئني  من 
اأعلى،  �سهادة  اأو  البكالوريا  �سهادة 
اأربعة يف املئة عن  بفارق يقل بن�سبة 
اللبنانيني املقيمني، الذين تبلغ ن�سبة 
حاملي �سهادات البكالوريا والإجازات 

اجلامعية بينهم حواىل 17 يف املئة.
اأطفال  كافة  يرتاد  ل  ذلك،  اإىل 
العائلة الواحدة املدر�سة يف ن�سبة 19 
يف املئة من العائالت، يف حني مل تكمل 
ن�سبة 46 يف املئة من را�سديها درو�سهم 

البتدائية.
 )56 %( عاطلون عن العمل:

البطالة  ن�سبة  اأن  الدرا�سة  تّبني 
بني الفل�سطينيني تبلغ حواىل ثمانية 
العمل  طالبي  ن�سبة  وه��ي  امل��ئ��ة،  يف 
بح�سب  العمال،  ن�سبة  مع  باملقارنة 
الدولية«  العمل  »منظمة  تعريف 
ن�سبة  اأن  ح��ني  يف  ال��ع��ام��ل��ة.  للقوى 
العاطلني عن العمل تبلغ 56 يف املئة، 
وهي تعني الأ�سخا�ض الذين هم يف �سن 
العمل ول يعملون، ولي�سوا من الطالب 
وتعمل  مر�سى.  ول  احلوامل  من  ول 
 37 ن�سبة  العاملة  الفئة  جمموع  من 
العاملة  القوة  تبلغ  هنا،  من  املئة.  يف 
يعمل  فيما  �سخ�ض  األف   120 حوايل 
الن�ساء  ن�سبة  وتبلغ  األفًا.   53 منهم 
من بني الفئة التي تعمل 13 يف املئة، 

مقابل 65 يف املئة من الرجال.

 21 ن�سبة  اأن  الدرا�سة  واأظ��ه��رت 
العمال، يعملون  املئة من الالجئني  يف 
يف اأ�سغال مو�سمية، بينما تعمل ن�سبة 
عمل.  عقد  وفق  منهم  املئة  يف  �سبعة 
وقلة منهم، اأي حواىل ثالثة يف املئة، 

لديها عمل ثان.
الفل�سطينية،  العاملة  القوى  ومن 
القطاع  يف  املئة  يف   72 ن�سبة  تعمل 
التي  امل��ه��ن  )اأي  للخدمات  اخل��ا���ض 
باجلمعيات  ول  باحلكومة  تتعلق  ل 
والتعليم(.  ال�سحة  ول  الأه��ل��ي��ة، 
فيما تعمل ن�سب 17 يف املئة يف قطاع 
الزراعة،  يف  املئة  يف  و�سبعة  البناء، 

وثالثة يف املئة يف ال�سناعة.
اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  وللمقارنة، 
اللبنانيني  من  املئة  يف  ثمانية  ن�سب 
تعمل يف قطاع البناء، و15 يف املئة يف 
ال�سناعة، و�ستة يف املئة يف الزراعة، 

و71 يف املئة يف قطاع اخلدمات.
الن�ساء  رب��ع  م��ن  اأك��ر  اأن  وت��ّب��ني 
ال����ع����ام����الت، ي��ع��م��ل��ن ك��م��وظ��ف��ات، 
العليا،  املراتب  ذوات  من  وم�سوؤولت 
بينما  وغيها.  ومدّر�سات،  ومديرات، 
املئة  يف  الع�سرة  تفوق  ن�سبة  تعمل 
بقليل من الرجال يف تلك الوظائف... 
ينق�سم  العمل  اأن  ال��درا���س��ة  وتظهر 
يف  وال��ن�����س��اء  ال��رج��ال  ب��ني  منا�سفة 
ال�سحي. كما تبدو م�ساركتهم  القطاع 
ت�ستغل  اإذ  �سبيهة،  الزراعة  جمال  يف 
فيها ن�سبة ت�سعة يف املئة من الرجال 

وثمانية يف املئة من الن�ساء.
بني  م��ن  اأن���ه،  ال��درا���س��ة  و�سّجلت 
لبنان  وح��ده  كافة،  العربية  ال��دول 
ول  الفل�سطينيني  بعمل  ي�سمح  ل 
وبالتايل  عقارية،  عينات  باقتنائهم 

يعاملهم كغرباء.
�سببني  ه��ن��اك  اأن  اأو���س��ح��ت  كما 
�ساحب  اإق����دام  ع��دم  وراء  رئي�سني 
ال��ع��م��ل ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف 

ا�سطراره  ب�سبب  اأوًل،  فل�سطينيني: 
عن  ���س��ح��ف  ث���الث���ة  يف  ل����الإع����الن 
اأنه ما  الوظيفة ال�ساغرة والتاأكد من 
من لبناين بحاجة اإليها، وثانيًا، لكونه 
ال�سحي  لل�سمان  ر�سوم  لدفع  �سي�سطر 
منه  ي�ستفيد  ل  حني  يف  الجتماعي 
نهاية  عند  )اإل  الفل�سطيني  العامل 

اخلدمة بح�سب القانون اجلديد(.
املئة  يف   6 ن�سبة  حتمل  ذلك،  اإىل 
الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  م��ن  ف��ق��ط 
مقابل  يف  جامعية،  اإج��ازات  العاملني 
القوى  ل��دى  املئة  يف  ع�سرين  ن�سبة 

العاملة اللبنانية.
وقد وجدت الدرا�سة اأن �سبعة يف 
دون  من  هم  العائالت  اأرب��اب  من  املئة 
عمل، بينما يعمل 17 يف املئة منهم يف 

اأعمال مو�سمية اأو موقتة.
ال�سكن: منازل بال �سقوف:

وبالن�سبة اإىل اأو�ساع ال�سكن، فاإن 
تعاين  امل�ساكن  من  املئة  يف   40 ن�سبة 
فوق  من  �سواء  املياه،  ن�ض  م�ساكل  من 
بينما  اجلدران،  خالل  من  اأو  الأ�سطح 
تعلو ن�سبة ثمانية يف املئة من امل�ساكن 

اأ�سطح معدنية اأو خ�سبية...
احلال  املرتدية  امل�ساكن  وترتكز 
خميمي  يف  خ�����س��و���س��ًا  اجل���ن���وب،  يف 
ال��ر���س��ي��دي��ة وع���ني احل���ل���وة، ك��م��ا يف 

التجمعات ال�سكنية يف �سور.
ن�سبة  اأن  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
مو�سوع  امل�ساكن،  من  املئة  يف  ت�سعة 
البحث، ل متتلك �سخان مياه اأو بّرادا، 
املئة يف احلالة  اأو غ�سالة )ثالثة يف 

اللبنانية(.
الالجئني  ن�سف  من  اأكر  ويعاين 
ال�سكن،  يف  م�سكلة  من  الفل�سطينيني 
فيما تعاين ن�سبة 39 يف املئة منهم من 

انقطاع املياه.
الأمن الغذائي: العي�ض يف احلرمان:

بعاملني  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  ي��ت��اأث��ر 

التغذية.  و�سوء  اجلوع  هما  اأ�سا�سيني 
يف   37،3 ن�سبة  اأب���دت  عليه،  وب��ن��اء 
بنوعية  اكتفاءها  العائالت  من  املئة 
عليهما،  حت�سل  التي  الطعام  وكمية 
مقابل اإظهار ن�سبة 61،5 يف املئة عدم 
ر�ساءهم بالطعام الذي يتوفر لديهم.
اأن 2،17 دولر  الباحثون  واعترب 
الغذائية  احل��اج��ات  ل�����س��راء  تكفي 
الأ�سا�سية اليومية لالجئ الفل�سطيني 
 6،6 ن�سبة  اأن  وجدوا  لكنهم  الواحد، 
يوميًا.  ذلك  من  اأقل  ينفقون  املئة  يف 
واعترب  لجئ.  األف   16 ذلك  وي�سمل 
ال�سديد  الفقر  ن�سبة  اأن  الباحثون 
واأن  املئة،  يف   7،9 تبلغ  املخيمات  يف 
جل  �سيما  ل  �سور،  منطقة  جتمعات 
موؤ�سرات  تظهر  والقا�سمية،  البحر 
ن�سبة  حتى  تفوق  ج��دًا  عالية  فقر 

الفقر يف املخيمات.
اأن ن�سبة 55،7  واأظهرت الدرا�سة 
طعامًا  تنال  ل  العائالت  من  املئة  يف 
طعام  لديها  يكن  مل  حال  يف  اإ�سافيًا 

كاف.
وت�سجل لدى ن�سبة 34،6 يف املئة 
اأفرادها  اأح��د  حماولة  العائالت  من 
يتخلى  بينما  وجبته،  حجم  تقلي�ض 
منها عن  املئة  28،2 يف  بن�سبة  اأف��راد 
وجبات. وت�سجل ن�سبة 14،9 يف املئة 
من العائالت عدم تناول اأحد اأفرادها 
الأ�سهر  خ��الل  بكامله  ليوم  الطعام 

ال�ستة املا�سية.
اأك�������ر م����ن ن�������س���ف ال���الج���ئ���ني 
مرة  من  اأقل  ي�ستهلكون  الفل�سطينيني 
ن�سبة 46،5 يف  الفاكهة. تعاين  يوميًا 
تغذية،  �سوء  من  العائالت  من  املئة 
يف  م��رة  م��ن  اأق��ل  الفاكهة  وت�ستهلك 
غي  نف�سها  عائالت  وجتد  الأ�سبوع. 
الطازجة  الأطعمة  �سراء  على  قادرة 
واللحوم والدجاج والألبان والأجبان.
اأن ن�سبة 13،6 يف  اإىل ذلك، تبنّي 
من  يعانون  الذين  الأطفال  من  املئة 
الدرجة اخلطرة هم  �سوء تغذية من 
 6،9 ن�سبة  مقابل  يف  املدر�سة،  خ��ارج 
يف  ���س��وء  م��ن  يعانون  للذين  امل��ئ��ة  يف 
التغذية غي خطي. وي�سكل الأطفال 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ���س��وء خ��ط��ي يف 
التغذية ن�سبة 25 يف املئة من جمموع 
هم  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني  الأط��ف��ال 
الدرا�سة  �سّجلت  وقد  املدر�سة.  خارج 
مر�ض  م��ن  تعاين  التي  العائالت  اأن 
مزمن تبّدي الإنفاق على ال�سحة على 

الإنفاق على الطعام.
 2600 �سملت  الدرا�سة  اأن  يذكر 
اآخر  عائلة، متت مقابلة افرادها بني 
فريق  بجهود   ،2010 اآب  واأوائل  متوز 
�سخ�سًا.  �ستني  من  موؤلف  اإح�ساءات 
ثمانية  من  الباحثني  فريق  وت��األ��ف 

اأ�سخا�ض.
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بدايتها:  يف  اخل��ط��ة  ن�ض  وق���ال 
الفل�سطينيني  من  اأجيال  عا�ست  »لقد 
ال�سفة  ودخلت  بال�سالم  ال�سعور  دون 
اأمدها  ط��ال  اأزم��ة  يف  وغ��زة  الغربية 
لن  الفل�سطيني  الو�سع  ف��اإن  ذلك  ومع 
ينتهي، لأن ال�سعب الفل�سطيني يوا�سل 
تطلعاته  لتحقيق  التاريخي  م�سعاه 
وبناء م�ستقبل اأف�سل لأبنائه«، وقالت 
الزدهار«  اأجل  من  ال�سالم  »م�سروع  اإن 
من  الفل�سطيني  ال�سعب  لتمكني  روؤي��ة 

بناء جمتمع مزدهر مفعم باحليوية.
وت��ت��األ��ف اخل��ط��ة م��ن 3 م��ب��ادرات 
الأ�سا�سية  ال��رك��ائ��ز  دع��م  �ساأنها  م��ن 
وهى  الفل�سطيني  للمجتمع  املتميزة 
مع  واحل��ك��وم��ة،  وال�سعب  الق��ت�����س��اد 
اإمكانية توفي اأكر من 50 مليار دولر 
 10 خالل  اجلديدة  ال�ستثمارات  من 
ميثل  امل�سروع  اإن  الن�ض  وقال  �سنوات، 
لل�سعب  طموحا  الأكر  الدويل  اجلهد 
لإح����داث  الآن،  ح��ت��ى  الفل�سطيني 
حتول جوهري يف ال�سفة وغزة، وفتح 
ل  الفل�سطيني  التاريخ  يف  جديد  ف�سل 
يت�سم  بل  واخل�سائر  بال�سدائد  يت�سف 

باحلرية والكرامة.
اإطالق  يف  الأوىل  املبادرة  وتتمثل 
القت�سادية  ل��الإم��ك��ان��ي��ات  ال��ع��ن��ان 
امللكية  حقوق  بتطوير  للفل�سطينيني 
ومكافحة  القانون  و�سيادة  والعقود 
والهيكل  امل��ال��ي��ة  والأ����س���واق  الف�ساد 
وتعريفة  ال��ن��م��و  ل��دع��م  ال�����س��ري��ب��ي 
احلواجز  لتقليل  منخف�سة  جمركية 
�سيا�سية  اإ�سالحات  وتتطلب  التجارية 
ا�سرتاتيجية  با�ستثمارات  مقرونة 
للبنية التحتية وحت�سني بنية الأعمال 
واملدار�ض  اخلا�ض  القطاع  منو  وحتفيز 
والأع���م���ال  وامل���ن���ازل  وامل�ست�سفيات 
باأ�سعار  لها  التجارية وتوفي اخلدمات 
ال�سفة  اأ�سواق  ربط  وتتطلب  ممكنة، 
واإ�سرائيل  م�سر  فى  بال�سركاء  وغ��زة 
ينهى  اأن  للنمو  وميكن  ولبنان  والأردن 
وغزة  ال�سفة  ويحول  البطالة  اأزم��ة 

ملركز غنى بفر�ض العمل.

 البيت الأبي�ض ين�سر تفا�سيل ال�سق 
القت�سادي لـ»�سفقة القرن«

امل���ب���ادرة  اأن  اخل��ط��ة  واأ����س���اف���ت 
من  الفل�سطينى  ال�سعب  متكن  الثانية 
تعليمية  بفر�ض  طموحاته  حتقيق 
معطيات  على  قائمة  جديدة  حملية 
التعليم  برامج  ونتائج وتو�سع  تعليمية 
املهنى  ال��ت��دري��ب  وزي����ادة  ب��الإن��رتن��ت 
وتعزز  ال��دول��ي��ة،  ال��ت��ب��ادلت  واآف����اق 
املبادرة جمموعة متنوعة من الربامج 
ال�سعب  رف��اه��ي��ة  ف��ى  مبا�سرة  ت�سهم 
التعليمى  النظام  و�سيعزز  الفل�سطينى، 
الطالب من حتقيق  الفل�سطينى وميكن 
وال�ستعداد  الأك��ادمي��ي��ة  اأه��داف��ه��م 
و�ستتوفر  العاملة،  للقوى  لالن�سمام 
ب�سكل  اجل��ي��دة  ال�سحية  اخل��دم��ات 
امل�ست�سفيات  جتهيز  و�سيتم  وا���س��ع، 
ومعدات  تقنيات  ب��اأح��دث  والعيادات 
الأن�سطة  وحت�سن  ال�سحية،  الرعاية 
املعي�سة  جودة  والرتويجية  الثقافية 
ب���داي���ة م���ن احل���دائ���ق وامل��وؤ���س�����س��ات 
الثقافية واملرافق الريا�سية واملكتبات 
غزة  فى  الفل�سطينيني  حياة  لتح�سني 

وال�سفة.
و�ستعمل املبادرة الثالثة على تعزيز 
قدرة  وحت�سني  الفل�سطينية  احلكومة 
العام خلدمة مواطنيه ومتكني  القطاع 
تلك  و�ستدعم  اخلا�سة  القطاع  من��و 
املبادرة القطاع الفل�سطينى فى اإجراء 
الالزمة  والإ���س��الح��ات  التح�سينات 
لتحقيق النجاح القت�سادى على املدى 
امللكية  بحقوق  والل���ت���زام  ال��ط��وي��ل 
والتنظيمى  القانونى  الإط��ار  وحت�سني 
هيكل  واع��ت��م��اد  التجارية  ل��الأع��م��ال 
للتنفيذ  وقابل  للنمو  موجه  �سريبى 
توؤدى  راأ�سمالية قوية  اأ�سواق  وتطوير 
لزيادة ال�سادرات وال�ستثمار الأجنبى 
عادل  ق�ساء  وجود  �ساأن  ومن  املبا�سر، 
البيئة  ه��ذه  حماية  كفالة  وم�ستقل 
املدنى،  املجتمع  للنمو وازدهار  املواتية 
و�ست�ساعد النظم وال�سيا�سات اجلديدة 
على تعزيز �سفافية احلكومة وقابلية 
الدوليون  ال�سركاء  و�سيعمل  م�ساءلتها 
على الق�ساء على اعتماد القطاع العام 

الواهية  اجل��ه��ات  على  الفل�سطينى 
وو�سع الفل�سطينيني على م�سار حتقيق 
اخلطة  واأ�سافت  املالية.  ال�ستدامة 
الإج����راءات  تلك  تنفيذ  مت  اإن  اأن���ه 
اأرقام  اإىل  البطالة  معدل  �سينخف�ض 
فر�ض  مليون  من  اأكر  وتوفي  اأحادية 
ال�سفة وغزة، وخف�ض معدل  عمل فى 

الفقر الفل�سطيني اإىل %50.
التى  الأم���وال  روؤو����ض  اأن  واأك���دت 
�سيتم جمعها �ستو�سع فى �سندوق جديد 
يديره م�سرف اإمنائى متعدد الأطراف 
وال�سفافية  امل�ساءلة  نظام  و�سيقوم 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد وال�����س��م��ان��ات 
ال�ستثمارات  ب��ح��م��اي��ة  امل�����س��روط��ة 
الأم���وال  روؤو�����ض  تخ�سي�ض  و���س��م��ان 
الإداري���ة  القيادة  و�ستعمل  بكفاءة، 
لو�سع  امل�ستفيدة  الدول  من  لل�سندوق 
لال�ستثمار  �سنوية  توجيهية  خطط 
والأهداف الإمنائية واإ�سالح احلوكمة 
لدعم تنفيذ امل�سروعات، ولكن القدرة 
على  تقع  امل��ب��ادرة  تلك  حتقيق  على 
ميكن  ول  الفل�سطينى  ال�سعب  عاتق 
من  اإل  الرخاء  حتقيق  للفل�سطينيني 

خالل ال�سالم.
اأهدافها ت�سمل:  اإن  وقالت اخلطة 
زيادة ال�سادرات الفل�سطينية من الناجت 
من   %40 اإىل  لت�سل  الإجماىل  املحلى 
ب�سكل  الكهرباء  توافر  و�سمان   ،%17
وم�ساعفة  مي�سورة،  بتكلفة  م�ستمر 
للفرد  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  اإمدادات 
املعلوماتية  اخلدمات  ومتكني  الواحد، 
ال�سرعة،  عالية  لت�سبح  الفل�سطينية 
الأجنبى  ال�ستثمار  ح�سة  وزي���ادة 
الفل�سطينى  املحلى  الناجت  من  املبا�سر 

من 1.4% اإىل %8.
وت��ن�����ض اخل���ط���ة ع��ل��ى اإط����الق 
بقيمة  وال�سفة  غ��زة  فى  م�سروعات 
منح  هيئة  ع��ل��ى  دولر  م��ل��ي��ون   100
ت�سل  وق��د  الأم����وال،  روؤو����ض  لتمويل 
التمويالت  من  دولر  مليون   300 اإىل 
ب�سروط مي�سرة، لدعم اإن�ساء موؤ�س�سات 
و�سركات  فل�سطينية  ل�سركات  اإقرا�ض 

تكنولوجيا نا�سئة، ولتحفيز الإقرا�ض 
للم�سارف الفل�سطينية لزيادة قرو�سها 
رواد  ي�ساعد  مب��ا  امل��وؤه��ل��ة،  لل�سركات 
الأع��م��ال على ج��ذب روؤو����ض الأم��وال 

والقرو�ض.
�سبكة  توفي  �سيتم  اأن��ه  واأ�سافت 
نقل فعالة وحديثة لدمج الفل�سطينيني 
وبناء الطرق فى ال�سفة وغزة ومتويل 
مع  رئي�سي  ط��ري��ق  ع��رب  بينهما  مم��ر 
حديد  �سكة  خ��ط  اإن�����س��اء  اح��ت��م��ال 
واإزال���ة  الفل�سطينيني  �سفر  لت�سهيل 
العوائق اأمام حركة ال�سلع عرب الربط 

املبا�سر بني املراكز ال�سكانية.
وقالت: »للحفاظ على النمو يجب 
والأف��راد قادرون على  ال�سلع  اأن تكون 
احلدود«،  عرب  واأمان  ب�سهولة  احلركة 
املالية  امل�����س��اع��دة  امل�����س��روع  وي��وف��ر 
والتقنية لبناء قدرات موظفى الهجرة 
واجلمارك لت�سغيل واإدارة نقاط العبور 
لتح�سني  اجل���وار  دول  م��ع  بالتن�سيق 
الرئي�سية  العبور  نقاط  فى  امل��راف��ق 
على طول احلدود وبناء منافذ جديدة 
ال�سيارات  حمطات  وجتهيز  للدخول 
املحطات  وجت���دي���د  احل�����دود  ل��ع��ب��ور 
وال�سادرات  التجارة  لزيادة  القدمية 
الفل�سطينية  الأرا�سى  فى  وال�ستثمار 

وم�سر والأردن واإ�سرائيل.
ون�ست على توفي 900 مليون دولر 
مل�سروع اإزالة احلواجز وحتديث نقاط 
العبور على �سكل منح متويلية، وي�سمل 
بناء حمطات جديدة لل�ساحنات وطرق 
وتطوير  امل��ع��اب��ر  ف��ى  حتتية  وب��ن��ي��ة 
قدرات تدريب املوظفني لتقليل اأوقات 
نقاط  عند  اخلدمة  وحت�سني  النتظار 
املبا�سرة  الوظائف  مئات  وخلق  العبور 
وال��ت��ج��ارة  ال��ع��ب��ور  تكلفة  وخ��ف�����ض 

وال�سفر.
■ الطاقة:

الطاقة  لتوفي  امل�����س��روع  ي��ه��دف 
بغزة  �سريعا  الكهرباء  اأزم���ة  واإن��ه��اء 
عن  يقل  ل  ما  على  احل�سول  وي�سمن 
خالل  يوميا  الكهرباء  من  �ساعة   16
عام عرب ال�ستثمار فى البنية التحتية 
وحمطة  ال�سبكات  وحتديث  للطاقة 
احلديثة  وامل���راف���ق  ب��غ��زة  ال��ت��ول��ي��د 
ح�سول  ل�سمان  امل��ت��ج��ددة  للطاقة 
القطاع على كهرباء متوا�سلة خالل 5 
ال�سفة  فى  اأ�سعارها  خف�ض  مع  �سنوات 
وحت�سني  املحلية  الإم���دادات  ب��زي��ادة 
البنية التحتية وتوفي الدعم التقنى 

لزيادة قدرة املرافق.
غزة  اإم��داد  مب�سروع  يتعلق  وفيما 
دولر  مليون   590 بتمويل  بالطاقة 
توفر  مي�سرة،  ومتويالت  منح  �سكل  فى 
مليون   90 امل�سروع  من  الأوىل  املرحلة 
حمطة  حت��وي��ل  دع��م  لتمويل  دولر 
كهرباء غزة من املازوت للغاز الطبيعي 

ن�سر املبعوث الأمريكي لل�سرق الأو�سط جي�سون جرينبالت الن�ض الكامل للجانب القت�سادي من 
خطة ال�سالم الأمريكية، املعروفة با�سم »�سفقة القرن«، بعنوان: »من ال�سالم اإىل الزدهار روؤية 
ور�سة  التى مت بحثها فى  العربية وهى اخلطة  باللغة  ن�سرها  الفل�سطيني«، ومت  لل�سعب  جديدة 
الن�ض  عن  كبي  ب�سكل  خمت�سرة  العربية،  باللغة  املن�سورة  الن�سخة  ولكن  املا�سي،  ال�سهر  املنامة 
القيادة  فيه  قاطعت  الذى  الوقت  »يف  تويرت:  على  تغريدة  يف  جرينبالت  وقال  الإجنليزية،  باللغة  الأ�سلي 

الفل�سطينية، فاإن الفل�سطينيني واملنطقة مطالبون بفر�سة للحكم على خطتنا القت�سادية باأنف�سهم«.
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وت��و���س��ي��ل��ه��ا ب����الإم����دادات ال��الزم��ة، 
لزيادة اإمدادات الكهرباء بحواىل 70 
الكهرباء،  تكلفة  وخف�ض  ميجاواط 
املرحلة  ف��ى  مليون   500 وا�ستثمار 
كهرباء  حمطة  طاقة  لتو�سيع  الثانية 
اإ�سافية  ميجاواط   400 بحواىل  غزة 

مبا يخلق فر�ض عمل ويقلل التكلفة.
ال�سحى: وال�سرف  ■ املياه 

البنية  فى  ا�ستثمارات  تخ�سي�ض 
ومرافق  امل��ي��اه  لإم�����دادات  التحتية 
التوزيع  و�سبكات  والآب����ار  التحلية 
لل�سرب  ال�����س��احل��ة  امل��ي��اه  مل�ساعفة 
ويدعم  �سنوات،   5 خالل  للفل�سطينيني 
مرافق  ت��ط��وي��ر  الإ���س��اف��ى  ال��ت��م��وي��ل 
وا�ستخدام  ال�سحى  ال�سرف  معاجلة 
امل���ي���اه امل��ع��اجل��ة ل��ت��وف��ي اإم������دادات 
الزراعى  لال�ستخدام  معقولة  باأ�سعار 
وال�����س��ن��اع��ى، وت�����س��اع��د اخل��ط��ة على 
الرقمية  اخلدمات  فى  قفزة  حتقيق 
واخلربة  املالية  احل��واف��ز  توفي  عرب 
فى  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م  التقنية 
الرابع وتو�سيع  تطوير خدمات اجليل 
التحول  اأج��ل  من  لالإنرتنت  الو�سول 

الرقمى ودعم النمو القت�سادى.
■ ال�سياحة:

لل�سياحة  دولر  مليون   750 توفي 
املي�سر  وال��ت��م��وي��ل  ال���ق���رو����ض  ع���رب 
الفل�سطينى  ال�سياحة  قطاع  لتطوير 
مليون   375 وتوفي  املرافق  وحت�سني 
وميكن  �سنوات،   5 مل��دة  قرو�سا  دولر 
�سنوات   5 الت�سهيالت  ت��ل��ك  تو�سيع 
اأخرى، وتوفي 200 مليون دولر منحا 
متويلية لدعم وتاأهيل مواقع �سياحية 
م�ستقبلية فى غزة وال�سفة ل�ستقطاب 
ولتحفيز  �سنويا  ال��زوار  اآلف  ع�سرات 

النمو.
■ الزراعة:

الفل�سطينيني  من   %80 بها  يعمل 
جتارى  مناخ  ت��اأم��ني  اخلطة  وتتطلب 
من  اأك���رب  م�����س��اح��ات  وت��وف��ي  حم�سن 
املزارعني  اأن�سطة  لتو�سيع  الأرا���س��ى 
القدرات  وتوفي  بالقرو�ض  ودعمهم 
واأ�سمدة  جديدة  وبذور  التكنولوجية 
وتطوير �سبكات الرى وال�سوب وتوفي 
متويل لتاأهيل الأرا�سى الزراعية ورفع 
لزيادة  ال��زراع��ى  ال��ت��دري��ب  م��ع��دلت 
حما�سيل  لإن��ت��اج  امل��زارع��ني  ق���درات 
وا���س��ت��خ��دام  اأع��ل��ى  ���س��وق��ي��ة  بقيمة 

التقنية احلديثة.
تقول  ب��الإ���س��ك��ان،  يتعلق  وف��ي��م��ا 
اخلطة اإنه ميكن احل�سول على م�ساكن 
البنوك  م���ن  م��ت��اح  ب��دع��م  ج���دي���دة 
ال�سوق  منو  من  يزيد  ميا  الفل�سطينية 
وحت�����س��ني ح��ي��اة امل���واط���ن���ني وب��ن��اء 
جمتمعات قوية وتعزيز حقوق امللكية 
فر�ض  يزيد  مب��ا  ال��ع��ق��ارات  لأ�سحاب 
وتدعم  الق��ت�����س��اد،  وحتفيز  العمل 

اخلطة قطاع الت�سنيع وتطوير مناطق 
ت�سنيعية  ومرافق  حديثة  �سناعية 
ميكنها  الفل�سطينية  وال�����س��رك��ات 
ال�سريبية  احل��واف��ز  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
العمل  تكاليف  لتخفي�ض  والتمويلية 
بتوفي  ال�سركات  و�ست�ساعد  التجارى 
التناف�سية  لزيادة  والتدريب  املرافق 
لإن�ساء  مت��وي��ل  وت��وف��ي  والإن��ت��اج��ي��ة 
مرافق مع دول اجلوار لزيادة معدلت 

التجارة الفل�سطينية.
 1.5 ت��وف��ي  على  اخل��ط��ة  وتن�ض 
الت�سهيلى  التمويل  م��ن  دولر  مليار 
كمنح،  دولر  مليون   500 بينها  م��ن 
اجلوار  دول  مع  الإقليمية  لل�سياحة 
متويل  وتوفي  ولبنان  والأردن  م�سر 
لل�سياحة  اإقليمية  ا�سرتاتيجية  لو�سع 
ال�سياح  عدد  لزيادة  ت�سويقية  وحملة 

للمنطقة ولل�سفة وغزة.
�سفقة القرن

وج����اء ف���ى ال��ف�����س��ل ال��ث��ان��ى من 
ال�سعب  »مت��ك��ني  ب��ع��ن��وان  ال�����س��ف��ق��ة 
جودة  تعزيز  �سيتم  اأنه  الفل�سطينى«، 
نظام التعليم فى ال�سفة وغزة و�سمان 
ب�سبب  حم��روم  فل�سطينى  يوجد  األ 
وتوفي  التعليمية،  الفر�ض  توفر  عدم 
املعايي  تطوير  لدعم  املالية  احلوافز 

الأكادمييية.
لتعزيز  م�سروعا  املبادرة  و�سملت 
وخف�ض  العاملة،  القوى  تنمية  برامج 
القدرات  ول��زي��ادة  البطالة،  معدلت 
وتخ�سي�ض  العاملة،  للقوى  املهنية 
قطاع  لإ�سالح  جديدة  وحوافز  موارد 
ح�سول  و�سمان  ال�سحية،  الرعاية 
ال�سعب الفل�سطينى على الرعاية التى 

يحتاجها الأهاىل.
اإىل  فيهدف  ال��راب��ع،  امل�سروع  اأم��ا 
من  ويتنوع  احل��ي��اة«  نوعية  »حت�سني 
»الثقافية«  املوؤ�س�سات  فى  ال�ستثمار 
للفنانني  امل��اىل  الدعم  اإىل  اجلديدة 
واملو�سيقيني والفل�سطينيني، و�ست�ساعد 
ال�سفة  حتويل  على  ال��ت��ط��ورات  تلك 
وترفيهى  ث��ق��اف��ى  م��رك��ز  اإىل  وغ���زة 

ي�ستفيد منه جميع الفل�سطينيني.

من  الأه���داف  ف��اإن  للن�ض،  ووف��ق��ا 
تنمية  تعزيز  هى  امل�سروع  ه��ذا  وراء 
وغزة،  ال�سفة  فى  الب�سرية  ال��روات 
موؤ�سر  ع��ل��ى   0.70 درج���ة  وحت��ق��ي��ق 
ال���دوىل،  للبنك  الب�سرية  ال����روات 
الأقل  على  فل�سطينية  جامعة  واإن�ساء 
عاملية،  جامعة   150 اأرق��ى  من  لتكون 
القوى  ف��ى  امل����راأة  م�����س��ارك��ة  وزي����ادة 
وخف�ض   ،%35 اإىل   20 م��ن  العاملة 
وفى  الن�سف،  مبقدار  الر�سع  وفيات 
ال�سق التعليمى، يتم اإطالق م�سروع مثل 
فى  اجل��دي��دة  الفل�سطينية  اجلامعة 
 500 اإىل  تكلفته  ت�سل  وغزة  ال�سفة 

مليون دولر على �سكل منح.
تنمية  ب��ت��ع��زي��ز  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
م�سروع  اإط��الق  �سيتم  العاملة،  القوى 
 30 بتكلفة  والتوظيف  املهنى  الإر�ساد 
و�سيدعم  منح،  �سكل  على  دولر  مليون 
مركزية  موؤ�س�سة  اإن�ساء  امل�سروع  هذا 
لتي�سي تقدمي امل�سورة املهنية وخدمات 
هذه  رب��ط  ويتم  الوظيفى،  التوظيف 
الفل�سطينية  ب��اجل��ام��ع��ات  املوؤ�س�سة 
للتن�سيق  املحلية  التجارية  وال��غ��رف 
لتكون  املهنية،  اخل��دم��ات  م��راك��ز  م��ع 
وتوفر  ل��ل��وظ��ائ��ف،  ب��واب��ة  املوؤ�س�سة 
لل�سباب والن�ساء اإمكانية احل�سول على 

القوائم املتعلقة بالوظائف املحتملة.
وفى اجلانب ال�سحى، �سيتم اإطالق 
م�سروع »تعزيز امل�ست�سفيات والعيادات 
وغ���زة،  ال�����س��ف��ة  ف��ى  الفل�سطينية« 
املنح  من  دولر  مليون   300 مبيزانية 
متويال  دولر  مليون  و600  التمويلية، 
ال�سحية  الرعاية  نظام  لأن  ت�سهيليا، 
الفل�سطينى يحتاج مرافق طبية اأف�سل 
ويهتم  العالجية،  ال��ق��درات  لتعزيز 
العالجية  امل��راك��ز  بتطوير  امل�����س��روع 
على  الفل�سطينيني  ق����درة  ل�����س��م��ان 

احل�سول على العالج اجليد.
الفل�سطينى،  ال�سعب  متكني  وع��ن 
يتم  احلياة،  نوعية  حت�سني  خالل  من 
احل�سرى«  »التجديد  م�سروع  تد�سني 
املنح  م��ن  دولر  مليون   200 بتكلفة 
فى  الفل�سطينية  البلديات  مل�ساعدة 

التى  التحتية  البنية  واإ�سالح  تطوير 
املناطق  داخ��ل  احلياة  نوعية  حت�سن 
البلديات  لأن  الفل�سطينية،  احل�سرية 
التى  امل��وارد  اإىل  تفتقر  الفل�سطينية 
التى  الأ���س��ا���س��ي��ة  اخل���دم���ات  ت��وف��ر 
يحتاجها مواطنوها لالزدهار، و�سيوؤدى 
املواطنني  حياة  حت�سني  اإىل  امل�سروع 
»فى  اإنه  اخلطة  ن�ض  ويقول  املحليني. 
�سيتطلب  ال�سالم  تنفيذ خطة  اأن  حني 
دعما دوليا كبيا اإل اأنه من غي املمكن 
دعم  دون  للفل�سطينيني  روؤي��ة  حتقيق 
كامل من ال�سعب الفل�سطينى وقادته«.

وحت������ت ع�����ن�����وان »احل���وك���م���ة 
الثالثة،  املبادرة  وهى  الفل�سطينية«، 
امل�سروع  من  الأول  الربنامج  �سي�ساعد 
»اإعادة  على  الفل�سطينى  العام  القطاع 
من  التجارى«  الن�ساط  بيئة  �سياغة 
خالل حقوق امللكية اخلا�سة، و�سمانات 
�سد الف�ساد، وخلق فر�ض عمل وزيادة 
ال�������س���ادرات وال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ى 
املبا�سر، اأما الربنامج الثانى ف�سي�ستثمر 
فى م�ساريع بناء موؤ�س�سات القطاع العام 
لل�سعب،  احلكومة  ا�ستجابة  وتعزيز 
ح��ي��ث ���س��ت��وج��ه احل��ك��وم��ة م��ن خالل 
الق�ساء،  ا�ستقالل  زيادة  اإىل  الربنامج 
ويهدف  احلكومية،  العمليات  وحت�سني 
الفل�سطينية«  »احل��وك��م��ة  م�����س��روع 
لتح�سني ال�سفافية احلكومية، وحتقيق 
املوؤ�سر  ح�سب  اأف�����س��ل  اأو  درج���ة   60
وال�سفافية،  الف�ساد  لتوقع  ال���دوىل 
وتنفيذ نظام حكومة اإلكرتونى يوؤهلهم 
 0.75 من  اأعلى  درج��ة  على  للح�سول 
احلكومة  لتنمية  ال��دوىل  املوؤ�سر  على 
الن�ساط  بيئة  وتعزيز  الإلكرتونية، 
على  الأق��ل  على  واحل�سول  التجارى 
75 درجة طبقا ملقايي�ض البنك الدوىل 
ملمار�سة اأن�سطة الأعمال. ويتم اإطالق 
م�سروع بعنوان »ت�سجيل الأرا�سى« فى 
من  مليون   30 بتكلفة  وغ��زة،  ال�سفة 
الربنامج  و�سي�ساعد  التمويلية  املنح 
الفل�سطينيني  الأم������الك  اأ���س��ح��اب 
فى  العقارية  اأ�سولهم  ت�سجيل  على 
تنفيذها  �سيتم  واحدة  بيانات  قاعدة 
الإمنائية  املوؤ�س�سات  م��ع  بال�سراكة 
وعن  الفل�سطينى.  ال��ع��ام  وال��ق��ط��اع 
م�سروع  �سيد�سن  الق�ساء،  ا�ستقاللية 
الفل�سطينية«،  الإلكرتونية  »احلوكمة 
اإلكرتونى  مركزى  نظام  و�سع  لتمويل 

للحكومة على الإنرتنت.
اإن  امل�����س��روع،  ن�ض  ي��ق��ول  واأخ����يا 
قابلة  واقعية  »خطة  القرن  �سفقة 
ينفذها  اأن  مي��ك��ن  بحيث  للتحقيق 
املجتمع  م��ن  ب��دع��م  الفل�سطينيون 
لهم،  اأف�سل  م�ستقبل  لبناء  ال���دوىل 
لل�سفة  ميكن  الروؤية  هذه  خالل  ومن 
الكرامة  من  م�ستقبال  توفرا  اأن  وغزة 

والفر�ض لل�سعب الفل�سطينى«.
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دول���ة  ك��ي��ان  ت���اري���خ  يف  م���رة  لأول 
الكبية  القائمة  تف�سل  الح��ت��الل 
الكني�ست  يف  الليكود(  حزب  )قائمة 
وهذا  ائتالفية،  حكومة  ت�سكيل  يف 
القاطعة،  ال�سيا�سية  ودللت���ه  معناه  له  الف�سل 
وا�سحا  ت�ساربا  تعي�ض  “اإ�سرائيل”  اأن  توؤكد  التي 
اإىل  التي �سعدت  اأحزابها  اأولويات كل حزب من  يف 
املتطرف  واليمني  اليمني  ق��وى  فهناك  الكني�ست، 
م�سارات  على  وتاأثيها  ح�سورها  يف  انتع�ست  التي 
و�سروطها  مطالبها  م��ن  وزادت  احلكومي،  ال��ق��رار 
قبان” يف  “بي�سة  من  اأكر  نف�سها  معتربة  اخلا�سة 
اأي حكومة ائتالفية، وهناك اأي�سا القوى اليمينية 
ُتقدم  والتي  العلماين،  بالرداء  املتلحفة  املتطرفة 
اليمني  قوى  حتى  تقدمه  مما  اأ�سواأ  �سيا�سيا  خطابا 
املتطرف. فرئي�ض حزب “اإ�سرائيل بيتنا” اأفيجدور 
وجمهوريات  رو���س��ي��ا  ي��ه��ود  ح��زب  وه��و  ل��ي��ربم��ان، 
قوى  على  ي���زاود  ال�سابق،  ال�سوفييتي  الحت���اد 
اليمني يف روؤيته ال�سيا�سية، ويف اإ�سراره على قانون 
 ����� “احلريدمي  ي�ستثني  ل  بحيث  للجميع  للتجنيد 
من ال�سباب وال�سابات من اليهود املتدينني”، ودافعه 
لذلك “ا�ستنفار طاقات اجلي�ض الإ�سرائيلي” كلها يف 

مواجهة العرب والفل�سطينيني.
ال�سنني  طوال  نف�سه  َيعر�ض  ليربمان  اأفيجدور 
اأنه ينتمي لتيار علماين، لكنه ينتمي  املا�سية، على 
يف امل�سمون ال�سيا�سي اإىل �سيا�سات املع�سكر اليميني، 
فهو لي�ض جمرد رجل مييني، بل اإنه مييني اإىل حدود 
اإليه  ينظر  نف�سه  اليميني  املع�سكر  فيما  التطرف، 
كجزء ل يتجزاأ منه، فقد كان �سريكا لكل حكومات 
املبادرات  م�ساريع  ودع��م  “اإ�سرائيل”،  يف  اليمني 
القانونية اليمينية التي مت طرحها على الكني�ست، 
ال�سهيوين  ب��”الي�سار  ي�سمى  ما  اأح���زاب  وهاجم 
العربية.  والقوائم  العمل وحزب ميت�ض”،  كحزب 
فحزب اأفيجدور ليربمان “اإ�سرائيل بيتنا” جزء من 

ج�سد املع�سكر اليميني حتى لو تغطى بالعلمانية.

طموح نتنياهو: زيادة قوة اليمني بدون ليربمان
اإن حملة النتخابات الثانية لعام 2019 واملقرر 
 2019 اأيلول/�سبتمرب  م��ن  ال����17  ي��وم  اإج��راوؤه��ا 
ال�سابقني:  ال�سركاء  بني  الآن  عمليا  بداأت  القادم، 
يتوقع  والتي  ليربمان،  واأفيجدور  نتنياهو  بنيامني 
يف  اجلهد  من  الكثي  نتنياهو  فيها  ي�ستثمر  اأن  فيها 
تقلي�ض  اأجل  من  الرو�سية  باللغة  الإع��الم  و�سائل 
الرو�ض،  املهاجرين  اأو�ساط  يف  ليربمان  ونفوذ  قوة 
اإ�سافة خلو�سه معركة حقيقية �سد املعار�سة، التي 
وتهم  �سبهات  ب�سبب  ثانية  مرة  مهاجمته  �ستحاول 

الف�ساد املثار �سده.
الهجوم  �سياق  ويف  الليكود،  وحزب  نتنياهو،  اإن 
ع��ل��ى اأف��ي��ج��دور ل��ي��ربم��ان، ي��وج��ه��ون ل��ه وحلزبه 
تقول  احلقائق  فيما  ال��ي�����س��اري،  املع�سكر  و�سمة 
اأنه عندما جاء نتنياهو  خالف ذلك. ولي�ض �سدفة 
حل  على  الت�سويت  بعد  مبا�سرة  ال�سحافيني  اإىل 
الكني�ست وقال اإن ليربمان ي�ساري، فانفجرت اإحدى 
مت  �سحكتها  ول�سدة  �ساحكة،  البارزات  ال�سحفيات 
الإع��الم  و�سائل  ميكروفونات  بوا�سطة  التقاطها 
وفق  وذلك  نتنياهو،  ت�سريحات  تلتقط  كانت  التي 
اأ�سابيع  هيوم” قبل  “اإ�سرائيل  �سحيفة  اأوردت��ه  ما 

قليلة.
“الإ�سرائيلية”  الإع��الم  و�سائل  �سخرت  لقد 
باأنه  يعار�سه  �سخ�ض  اأي  ينعت  الذي  نتنياهو،  من 
ال�سيا�سية،  م��واق��ف��ه  ع��ن  النظر  بغ�ض  ي�����س��اري، 
وحاولت الإثبات باأن اجلرنال بيني جانت�ض رئي�ض 
بع�ض  يف  كان  لفان(  كاحول   � اأبي�ض  )اأزرق  قائمة 
الأحيان ميينيا اأكر من نتنياهو. على �سبيل املثال، 
اأكر  غزة  قطاع  يف  موقفه  اأن  الإثبات  حاول  حني 
القطاع  على  الأخي  العدوان  يف  نتنياهو  من  حزما 

يومي 4 ��� 6 اأيار/مايو 2019.
نتنياهو، ي�سعى لتوحيد قوى اليمني، والأحزاب 
مبكان  ال�سهولة  من  اأنه  ويعترب  ال�سغية،  اليمينية 
وحزب  اليهودي”  “البيت  ح��زب  ج��ه��ود  توحيد 
حتى  ولكن  املثال.  �سبيل  على  القومي”  “الحتاد 

علي بدوان

موعد تقدمي القوائم، يف بداية �سهر اآب/اأغ�سط�ض 
2019، ل يزال هناك الكثي من العمل يف حماولت 
نتنياهو واأركانه لدمج اأحزاب: نفتايل بينت، وحزب 
اليهودية  والقوة  فايجلني،  ومو�سيه  �سكيد،  اأيليت 
يف  اجلهود  هذه  تكثيف  و�سيتم  واح��دة.  قائمة  يف 
التدخل  الوزراء  رئي�ض  يعتزم  حيث  املقبلة،  الأيام 
للقاء  نتنياهو  ويخطط  التحالف.  لتحقيق  بنف�سه 
قائمة  ت�سكيل  على  وحثهم  اليمني  من  اأ�سدقائه 

مو�سعة واحدة ل ت�سيع اأ�سوات اليمني.
نتنياهو  من  املقرب  الوزير  ذلك  عن  اأف�سح  لقد 
“ي�سرائيل  ل�سحيفة  ق��ال  عندما  ليفني،  ي��اري��ف 
هيوم”: “يجب على قادة الأحزاب اليمينية اإظهار 
�سرط �سروري لنت�سار  فهذا  والتحالف،  امل�سوؤولية 
اأو  ثالثة  تر�سيح  مت  اإذا  النتخابات.  يف  اليمني 
اأربعة اأو خم�سة اأحزاب �سغية، معظمها لن يتجاوز 
ال�سلطة، و�سوف  اليمني  ن�سبة احل�سم، ف�سوف يفقد 
ن�ستيقظ ونكت�سف اأن الي�سار قد فاز ونقول لقد كنا 
خمطئني”. واأ�ساف قائال: “اإن عدم حتالف اأحزاب 
اإ�سرائيل  اأر���ض  ف��وق  يحوم  خطر  اأك��رب  هو  اليمني 
اأن ف�سلت  اأنه بعد  و�سلطة اليمني، فمن غي املعقول 
اأحزاب ميينية باجتياز ن�سبة احل�سم، واأهدرت �ستة 
حكومة  بت�سكيل  ت�سمح  اأن  �ساأنها  من  ك��ان  مقاعد 
ميينية م�ستقرة، اأن جند اأنف�سنا مرة اأخرى يف و�سع 
يهدد فيه روؤ�ساء هذه الأحزاب بخو�ض النتخابات 
و�سيف�سل  فيه،  ف�سلوا  الذي  ال�سكل  بنف�ض  وحدهم 
اأي�سا. يجب على بينت و�سكيد وبت�سلئيل  هذه املرة 
واحلاخام رايف بيت�ض ومو�سيه فايجلني وبن غفي 
امل��غ��ادرة حتى  دخ��ول غرفة واح��دة مغلقة وع��دم 

يخرج الدخان الأبي�ض وقائمة واحدة موحدة”.
�سعي  �سياقات  يف  يجري  ما  �سوء  وعلى  والآن، 
يف  حتالفاتها  لرتتيب  “الإ�سرائيلية”  الأح���زاب 
اأيلول/ يف  اإجنازها  واملتوقع  القادمة،  النتخابات 
يف  ل��ل��راأي  ا���س��ت��ط��الع  اآخ���ر  ف���اإن   ،2019 �سبتمرب 
على  اليمينية  الكتلة  ح�سول  توقع  “اإ�سرائيل” 
حزب  مقاعد  ب���دون  الكني�ست  يف  م��ق��ع��ًدا   )54(
اأن  واملتوقع  بيتنا”  “اإ�سرائيل  ليربمان  اأفيجدور 
اأجرته  مل�سح  ووفًقا  مقاعد.  ت�سعة  عددها  يكون 
موؤ�س�سة البث الإذاعي “مكان” ون�سرته يوم الثالثاء 
يف  كانرت  معهد  قبل  من  وا�ستطالع   .2019/7/9
 586 بني   2019 يوليو  من  ال�7  اإىل  ال�4  من  الفرتة 
“الإ�سرائيليني”  م�ستطلًعا يف عينة متثيلية لل�سكان 
اأن  يتوقع  فوق.  وما  عاًما   18 اأعمارهم  تبلغ  الذين 
اجلديد،  دميقراطية”  “اإ�سرائيل  ح��زب  يتجاوز 
والذي يتزعمه اجلرنال اإيهود براك ن�سبة احل�سم. 
الليكود  التايل:  تتوقع  اإي��اه،  ال�ستطالع  فنتائج 
)35( مقعدا. حتالف )اأزرق � اأبي�ض( )35( مقعدا. 
القائمة  مقاعد.  ت�سعة  بيتنا”  “اإ�سرائيل  ح��زب 
امل�سرتكة ت�سعة مقاعد. حزب �سا�ض ثمانية مقاعد. 
اأربعة  ميت�ض  ح��زب  مقاعد.  �ستة  العمل  ح��زب 
مقاعد. حزب اإيهود باراك “اإ�سرائيل دميقراطية” 
حتالف  ���س��يء.  ل  ه��وي��ة  ح��زب  م��ق��اع��د.  خم�سة 

الأحزاب اليمينية ال�سغية ت�سعة مقاعد.
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جانب  اإىل  اجل��ام��ع��ة  وت��ع��ك��ف 
"احلق" و"عدالة" على اّتخاذ اإجراء 
لهذه  ح���ّد  ب��و���س��ع  مطالبة  ق��ان��وين 
احلرية  ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال�سيا�سة 
وع��زل  الفل�سطينية  الأك���ادمي���ي���ة 
الفل�سطينية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 
بيزيت  جامعة  قدرة  �سمان  وتاأكيد  
على ممار�سة حقها يف حرية التعليم. 
فعقب ثالثة اأعوام اأكادميية متتالية 
م�ساعيها  اإ���س��رائ��ي��ل  خاللها  كّثفت 
املحا�سرين  اإج��ب��ار  اإىل  ترمي  التي 
الأجانب على مغادرة البالد من خالل 
املماطلة يف جتديد تاأ�سيات الإقامة 
اجلامعة  وكانت  جتديدها.  ع��دم  اأو 
يف  اأر���س��ل��ت  ق��د  و"عدالة"  و"احلق" 
اإىل  كتابا  املا�سي  اأبريل  ني�سان/   30
اأرييه  الإ�سرائيلي،  الداخلية  وزي��ر 
للحكومة   الق�سائي  وامل�ست�سار  درعي، 
مندلبليت،  اأف��ي��ح��اي  الإ�سرائيلية، 
والنائب  العام اجلرنال، �سارون اآفيك، 
يف  الحتالل  حكومة  اأعمال  ومن�سق 
الإ�سرائيلي،  املحتلة باجلي�ض  املناطق 

كميل اأبو ركن طالبت فيه:
ب��رف��ع ال��ق��ي��ود ال��ت��ي حُت���ول دون 
الذين  الأج��ان��ب  الأكادمييني  اإقامة 
ال�سفة  يف  بيزيت  جامعة  توّظفهم 
ومنحهم  ف��ي��ه��ا  وال��ع��م��ل  ال��غ��رب��ي��ة 

التاأ�سيات املطلوبة.
المتناع عن فر�ض قيود تع�ّسفية 
على فرتة اإقامة الأكادمييني الأجانب 

اأو على متديدها.
وقانونية  وا�سحة  اإجراءات  ن�سر 
ب�����س��اأن اإ����س���دار ت��اأ���س��يات ال��دخ��ول 
وت�ساريح العمل لالأكادمييني الأجانب 
تتيح  بحيث  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة  يف 
للجامعة اأن تدير حريتها الأكادميية 

وحتتفظ بها.
اإح�سائيات..

لل�سلطات  ف��ق��ط  مي��ك��ن  ب��ي��ن��م��ا 
الإ�سرائيلية تقدمي اإح�سائيات كاملة 
عام  وبحلول  اأنه  اإّل  الزمن،  مرور  مع 

بريزيت و»احلق« و»عدالة« تخو�ض معركة ق�سائية 
رين الأجانب  �سلطات الحتالل تطرد املحا�سِ

من اجلامعات الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية !

من  متعددة  جمموعة  اأك��دت   ،2017
اإ�سرائيل  رف�ض  يف  ت�سعيًدا  امل�سادر 
بالإ�سافة  التاأ�سيات  متديد  جتديد 
الأخرى.  ال�سروط  من  اإىل جمموعة 
ال��دخ��ول،  يف  احل��ق  حملة  ت�سي  اإذ 
ال��ت��ي راق���ب���ت م�����س��األ��ة اإج������راءات 
للمواطنني  وال��ت��اأ���س��ية  ال���دخ���ول 
الزمان،  من  عقد  من  لأكر  الأجانب 
رف�ض  ح��الت  يف  وا�سح  ت�سعيد  اإىل 
وت�سديد  ال��ت��اأ���س��ية  مت��دي��د  طلبات 
على   2016 عام  منت�سف  منذ  القيود 
معهد  اأبلغ  املثال،  �سبيل  على  الأق��ل. 
للمو�سيقى،  الوطني  �سعيد  اإدوارد 
بيزيت،  جامعة  اأمناء  ملجل�ض  التابع 
يف  املائة  يف   200 بن�سبة  زي��ادة  عن 
ح���الت رف�����ض ال��ت��اأ���س��ية على م��دار 
ويف  وحدهما.  الأكادمييني  العامني 
مت   ،2018-2017 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام 
الدخول  اأو  التاأ�سيات  متديد  رف�ض 
على احلدود لأربعة من اأع�ساء هيئة 
 20 �سمن  م��ن  ال��دول��ي��ني  ال��ت��دري�����ض 
رف�ض  مت   ،2019-2018 ويف  ع�سوًا، 
التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  ثمانية 
بعدم  ع�سوًا   19 �سمن  من  الدولية 

متديد التاأ�سية اأو الدخول.
ب��ني  ال����واق����ع����ة  ال����ف����رتة  ويف 
اأربعة  اأُج��ربرِ  و2019،   2017 العامني 
يعملون  كانوا  مّمن  اأجانب  حما�سرين 
بدوام كامل يف جامعة بيزيت وثالثة 
بدوام جزئي على  يعملون  كانوا  مّمن 
ُو�سعهم  وم��ا ع��اد يف  ال��ب��الد،  م��غ��ادرة 
موا�سلة عملهم يف التدري�ض فيها لأن 
�سلطات الحتالل الإ�سرائيلية رف�ست 
جتديد تاأ�سياتهم. ويف العام 2019، 
اأجنبينْي  اأكادميينْي  اإ�سرائيل  منعت 
كانا يرتبطان بعقدْي عمل مع جامعة 
يجررِ  ومل  البالد.  دخ��ول  من  بيزيت 
اإ�سدار تاأ�سيات لأي ع�سو من اأع�ساء 
با�ستثناء  الأجانب،  التدري�ض  هيئة 
الربامج  يف  مبا�سر  ب�سكل  العاملني 
التي ترعاها حكومات اأجنبية، طيلة 

الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية 
اإىل   2018 فرباير  �سباط/  �سهر  يف 
املحا�سرين  ن�سف  على  يربو  م��ا  اأن 
واملوظفني الأجانب )32 من اأ�سل 64 
ًرا وموظًفا( يف ثماين جامعات  حما�سرِ
العامني  خ��الل  ج�سيًما  ���س��رًرا  عانوا 
اإ�سرائيل  رف�����ض  ب�سبب  املن�سرمني 
للح�سول  ق��ّدم��وه��ا  ال��ت��ي  للطلبات 
متديد  اأو  ج��دي��دة  ت��اأ���س��يات  ع��ل��ى 
ال�سماح  رف�ض  ب�سبب  اأو  تاأ�سياتهم، 
وعدد  الغربية.  ال�سفة  بدخول  لهم 
الأكادمييني  هوؤلء  من  بالقليل  لي�ض 
�سفر  ج��وازات  يحملون  فل�سطينيون 
دول  رع��اي��ا  م��ن  وم��واط��ن��ون  اأجنبية 
وفرن�سا  هولندا  فيها  مب��ا  خمتلفة، 
ينحدر  كما  والأردن،  والهند  واأملانيا 
معظمهم من الوليات املتحدة والدول 

الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي.
مل  املا�سيني،  العامني  مدى  وعلى 
تنفّك اإ�سرائيل ت�سّدد من وطاأة القيود 
التاأ�سيات  منح  على  تفر�سها  التي 
ت�سمله  مب��ا  الأج��ان��ب،  لالأكادمييني 
دخول  من  احلرمان  من  القيود  ه��ذه 
طلبات  ورف�����ض  ال��غ��رب��ي��ة،   ال�سفة 
يف  النظر  وتاأخي  تاأ�سياتهم،  متديد 
بعد  ما  اإىل  التاأ�سيات  متديد  طلبات 
التاأ�سيات،  هذه  �سريان  فرتة  انتهاء 
على  وجيزة  لفرتات  التاأ�سيات  ومنح 
اأ�سا�ض تع�سفي، بحيث ترتاوح يف بع�ض 
الأحيان من اأ�سبوعني اإىل ثالثة اأ�سهر 
دخول  يف  التاأ�سيات  وح�سر  فقط، 
ال�سفة الغربية دون غيها، وال�سماح 
بالدخول واخلروج عرب معرب الكرامة 
املرور  من  بدًل  فقط،  األنبي(  )ج�سر 
)بن-غوريون(،  اللد  مطار  خالل  من 
مبالغ  باإيداع  تق�سي  التي  وال�سروط 
يف  ت�سل  وال��ت��ي  ك�سمانات،  �سخمة 
�سيكل    80،000 اإىل  احل��الت  بع�ض 

)ما يعادل 23،300 دولر(.
ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  ت�����س��اري��ح  ودون 
ت�سدرها اإ�سرائيل ومع غياب الو�سائل 
على  احل�سول  تي�ّسر  التي  الوا�سحة 
البالد  ل��دخ��ول  ال��الزم��ة  التاأ�سيات 
الأكادمييون  ميلك  ل  فيها،  والإقامة 
الأجانب اأي �سمانات تكفل لهم ال�سفر 
التي  الفل�سطينية  اجل��ام��ع��ات  اإىل 
الأر�ض  يف  الإقامة  اأو  معهم،  تتعاقد 
مدة  طيلة  امل��ح��ت��ل��ة  الفل�سطينية 
اإليها  العودة  اأو  الأكادميية،  عقودهم 
لأ�سباب  اخلارج  اإىل  �سفرهم  حال  يف 

فرتة عقودهم مع اجلامعة خالل العام 
الأكادميي 2019-2018.

البيان  وح��ت��ى وق��ت ���س��دور ه��ذا 
حما�سرين  �ستة  ي��زال  ل  ال�سحايف، 
وجرى  كامل  ب��دوام  يعملون  اأج��ان��ب 
العام  خالل  للتدري�ض  معهم  التعاقد 
الأكادميي 2018-2019 دون تاأ�سيات 
�سارية املفعول، وخم�سة اآخرون - مبن 
فيهم رئي�سة دائرة - موجودون خارج 
اأي موؤ�سرات وا�سحة على  البالد دون 
العودة  من  �سيتمّكنون  كانوا  اإذا  ما 
التي  ال��ت��اأ���س��يات  ع��ل��ى  واحل�����س��ول 
يف  لالإقامة  عليها  ح�سولهم  ُي�سرتط 
املقبل.  الأكادميي  العام  خالل  البالد 
وتواجه اأكر من 12 دائرة وبرناجًما 
التدري�سية  هيئاتها  اأع�ساء  فقدان 
ب�سبب  القادم  الأكادميي  العام  خالل 
املخالفة  الإ�سرائيلية  ال�سيا�سة  هذه 

للقانون الدويل.
وقال رئي�ض جامعة بيزيت، عبد 
حرماننا  "اإن  حجلة:  اأب��و  اللطيف 
الأك��ادمي��ي��ني  توظيف  يف  حقنا  م��ن 
امل�ساعي  من  جانًبا  ي�سّكل  الأج��ان��ب 
الإ�سرائيلي  الحتالل  يفتاأ  ل  التي 
موؤ�س�سات  تهمي�ض  �سبيل  يف  يبذلها 
ولي�ض  الفل�سطينية.  العايل  التعليم 
فر�ض  ي�سهد  ال��ذي  الأخ��ي  الت�سعيد 
القيود على التاأ�سيات �سوى جانب من 
وممنهجة  ثابتة  اإ�سرائيلية  �سيا�سة 
موؤ�س�سات  ا�ستقالل  تقوي�ض  ت�ستهدف 
وقدرتها  الفل�سطينية  العايل  التعليم 

على البقاء." 
اجلامعات الفل�سطينية يف دائرة 

ال�ستهداف..
وحدها  لي�ست  ب��يزي��ت  جامعة 
ال�سيا�سة  ف��ه��ذه  امل�����س��م��ار.  ه���ذا  يف 
ال�سرر باجلامعات  ق  ُتلحرِ الإ�سرائيلية 
يف جميع اأنحاء الأرا�سي الفل�سطينية 

املحتلة.
وقد خل�ست درا�سة ن�سرتها وزارة 

قالت جامعة بيزيت وموؤ�س�سات حقوقية اأن �سلطات الحتالل الإ�سرائيلية ترف�ض اإ�سدار ت�ساريح 
عمل لالأكادمييني الأجانب الذين يعملون يف اجلامعات الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية املحتلة، 
وت�سعد من �سيا�ستها القا�سية يف منح التاأ�سيات، مما يجربهم على النقطاع عن طلبتهم ومغادرة 
البالد. وقال بيان م�سرتك جلامعة بيزيت وموؤ�س�سة "احلق" ومركز "عدالة" يوم 8 متوز/يوليو 
رين الأجانب  فها ترتك املحا�سرِ وعمم على و�سائل الإعالم اأن الأنظمة الإ�سرائيلية التي تت�سم ب�سبابّيتها وتع�سُّ

واأُ�َسرهم يف حالة دائمة من انعدام اليقني وجتعلهم ُعر�سة لالإبعاد يف اأي وقت من الأوقات.
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اأكادميية اأو �سخ�سية.
الإ�سرائيلية  القيود  هذه  ز  وتفررِ
���ي���م���ة ع���ل���ى ج��ام��ع��ة  اآث�����������اًرا وخرِ
املواطنني  وع��ل��ى  وطلبتها،  ب��يزي��ت 
ُتف�سي  حيث  بعمومهم،  الفل�سطينيني 
املوؤ�س�سات  ع��ن  اجل��ام��ع��ة  ع��زل  اإىل 
اأنحاء  جميع  يف  الأخ��رى  التعليمية 
من  الن��ت��ق��ا���ض  يف  وتت�سّبب  ال��ع��امل 
لأبناء  تقّدمه  ال��ذي  التعليم  ج��ودة 
يف  لهم  املكفول  الفل�سطيني  ال�سعب 
العهد  �سيما  ول  ال����دويل  ال��ق��ان��ون 
الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�سادية 

والجتماعية والثقافية.
ال�سيا�سة الإ�سرائيلية تتنافى مع 

القانون..
نِّفت جامعة بيزيت، يف ترتيب  �سُ
 )QS( ���س��ي��م��ون��د���ض  ك��واك��واري��ل��ي 
العام  يف  ال�سادر  العاملية  للجامعات 
من  امل��ائ��ة  يف   3 اأف�سل  �سمن   ،2019
ي�ستند  ذل��ك،  وم��ع  ال��ع��امل.  جامعات 
املوؤ�سرات  اإىل عدد من  الت�سنيف  هذا 
املهمة - مبا فيها ن�سبة اأع�ساء هيئات 
الأجانب  والطلبة  الأجانب  التدري�ض 
يف  اإ���س��رائ��ي��ل  ت�ستهدفهم  ال��ذي��ن   -
ف��اإن �سلطات  ه��ذه الآون����ة. وب��ذل��ك، 
قدرة  تعوق  الإ�سرائيلية  الحتالل 
اجلامعة على مزاولة عملها باعتبارها 
من  الدولية  املعايي  ت�ستويف  جامعة 
دويل  طاقم  توظيف  من  منعها  خالل 

من املحا�سرين فيها.
الإ�سرائيلية  ال�سيا�سة  وت�سّكل 
الأجانب  الأكادمييني  ت�ستهدف  التي 
خمالفًة للقانون الإ�سرائيلي والقانون 
تنتهك  ال�سيا�سة  فهذه  مًعا.  ال��دويل 
جمالت  تو�سيع  يف  اجلامعات  حرية 
والدرا�سات  جُتريها  التي  الأب��ح��اث 
الفل�سطينيني  للطلبة  تطرحها  التي 

وبذلك،  �سواء.  ح��ّد  على  والأج��ان��ب 
حُت������ول اإ����س���رائ���ي���ل ب����ني ال�����س��ك��ان 
ني  حت��ت  ال��ق��اب��ع��ني  الفل�سطينيني 
التعليم  ن��وع  حتديد  وب��ني  الح��ت��الل 

الذي يريدون طرحه لأنف�سهم.
الإ�سرائيلية  ال�سيا�سة  وتعرقل 
للمواطنني  الد�ستوري  احلق  �سك  دون 
جودة  يف  ال�سواء  على  الفل�سطينيني 
ون��وع��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م، ب��اع��ت��ب��اره ح��ٌق 
د�ستورٌي مكفوٌل لكل مواطن فل�سطيني 
مبوجب القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني 
الذي اأكد يف املادة )24( على حق كل 
القانون  يكفل  واأن  التعليم  يف  مواطن 
البحث  ومراكز  اجلامعات  ا�ستقاللية 
العلمي  البحث  حرية  وي�سمن  العلمي 
والفني.  والثقايف  الأدب���ي  والإب���داع 
املدير  ن��ائ��ب��ة  زه���ر،  �سو�سن  وق��ال��ت 
ال��ع��ام مل��رك��ز ع��دال��ة، وال��ت��ي �ساغت 
ال�سلطات  اإىل  ��ل  اأُر���سرِ ال��ذي  اخلطاب 
يف  "للفل�سطينيني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة: 
ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وق���ط���اع غ���زة - 
الأخرى  ال�سعوب  جميع  �ساأن  �ساأنهم 
يف  احل��ق   - ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
ممار�سة حقهم يف احلرية الأكادميية 
يف  حقهم  �سياق  يف  النوعي  والتعليم 
لالحتالل  ميكن  ول  م�سيهم.  تقرير 
الع�سكري الإ�سرائيلي طويل الأمد اأن 
هذا  ممار�سة  من  الفل�سطينيني  مينع 

احلق".
الذي  للتف�سي  ووفًقا  الواقع،  ويف 
لئحة  من   )43( امل��ادة  على  ينطبق 
لهاي ل�سنة 1907، ل ُتنقل ال�سيادة 
على التعليم من �سلطة اإىل اأخرى - بل 
اأن  وينبغي   - للت�سّرف  قابلة  غي  هي 
الفل�سطينيني  ال�سكان  حوزة  يف  تبقى 

القابعني حتت الحتالل.

التي  املقابالت  اإحدى  يف  جلعاد،  عامو�ض  الحتياط،  يف  اللواء  ا�ستبعد 
يف  القومي  والأم��ن  املناعة  حول  هيت�سليا  موؤمتر  انعقاد  مب��وازاة  بها  اأدىل 
ال�سفي الأميكي يف  اأن تكون ت�سريحات  راأ�سه،  اإ�سرائيل، والذي يقف على 
اإ�سرائيل، ديفيد فريدمان، ب�ساأن حق دولة الحتالل يف اأن ت�سم اأرا�سَي من 
ل�سان،  زّلة  عن  �سدرت   ،)2019/  6/  8 تاميز،  )نيويورك  الغربية  ال�سفة 
برئا�سة  اليمني،  حلكومة  احلقيقية  النّية  بهذا  يك�سف  رمبا  اأنه  اإىل  م�سيًا 

بنيامني نتنياهو.
قّط  مرتبط  غي  احلقيقية،  النّية  تلك  بخ�سو�ض  جلعاد،  يعنيه  وما 
مبزيد من م�ساريع ال�ستيطان الإ�سرائيلية املتغّولة يف الأرا�سي املحتلة منذ 
1967، اإمنا بت�سويٍغ فحواه اأن هذه امل�ساريع تاأتي ملمار�سة اإ�سرائيل حقا لها، 
قد يكون تاريخيًا اأو دينيًا، فكل احلكومات الإ�سرائيلية املتعاقبة �سالعة يف 
م�سروع ال�ستيطان، وهذا غي مقت�سر على احلكومات اليمينية. ومع مراعاة 
التحفظ من التق�سيم املعهود بني ميني وي�سار يف كينونة اإ�سرائيل، ل ُبّد من 
روؤية اأن حكومات "الي�سار" مل تكن اأقل غلواًء يف هذا ال�ساأن. واإذا ما اأخذنا 
اإن  يقول  ا�ستعادة حكم قيمة  بنا  للتقدير، جتدر  زمنية  نقطة  اأو�سلو  م�سار 
جميع خروق اإ�سرائيل ملا ت�سمنه اتفاق اأو�سلو من التزاماٍت تكاد تتقّزم حيال 
�سلوكها يف ق�سية ال�ستيطان، والذي متّثلت غايته الرئي�سية، ول تزال، يف 
دولة  قيام  ودون  البلد،  تق�سيم  دون  حتول  ميدانية  ووقائع  ظروف  اإيجاد 
الثمانية  الأع��وام  خالل  وفقط  اإقليمي.  توا�سل  ذات  م�ستقلة  فل�سطينية 
 80 بنحو   1967 اأرا�سي  يف  امل�ستوطنني  عدد  زاد  اأو�سلو،  عملية  من  الأوىل 

باملئة، فيما ت�سكل الزيادة الطبيعية ن�سبة �سئيلة من هذه الزيادة.
ولكن ل ميكن التغا�سي الآن عن اأن ثّمة �سراعًا على "الربنامج ال�سيا�سي" 
لهذا ال�ستيطان، بني و�سط اآخذ بالتماأ�س�ض )يعرب عنه حاليا احلزب املناوب 
اإ�سرائيل  "اأر�ض  لواء  رافعة  املتطرف،  اليمني  اأحزاب  وبني  اأبي�ض"(  "اأزرق 
النف�سال"  "خطة  اأ�سميت  ما  خلفية  على  حا�سمة  نقطة  و�سهد  الكاملة"، 
اأحادية اجلانب عن قطاع غزة التي ُنفّذت عام 2005. وقد �سبق اأن اأجمل 
اليمني  اأقطاب  واأح��د  ال�سابق،  الإ�سرائيلي  ال�سياحة  وزي��ر  ال�سراع  هذا 
الأمنية"  "النزعة  اأ�سحاب  بني  �سراع  اإن��ه  بقوله  األ��ون،  بيني  املتطرف، 
"النزعة  واأ�سحاب  اخلطة،  تلك  اإّب��ان  تزعمها  �سارون  اأرييل  اأن  راأى  التي 
العقائدية  ال�سبغة  اإ�سقاط  العمق،  يف  ذلك،  يعني  اأن  دون  من  العقائدية"، 
ت�سعيدًا  ال�سراع  هذا  ي�سهد  وقد  الأوىل.  النزعة  اأ�سحاب  عن  ال�سهيونية 
حتمل  اأم��ور  على  ينطوي  اأن  املتوقع  غي  من  اأنه  غي  مقبل،  منعطف  يف  ما، 

تناق�ساٍت تهّدد مواقف الإجماع يف الق�سايا الرئي�سية.
ول تنعدم يف تاريخ دولة الحتالل بع�ض ال�سوابق التي تفيد قراءتها 
الآن يف حت�سيل ما يحدث يف احلا�سر. منها اأنه يف اأوج املعركة ال�سارية �سد 
اإيلي  احلاخام  ن�سر   ،1982-1981 يف  �سيناء،  جزيرة  �سبه  من  الن�سحاب 
من  "لنوؤ�ّس�ض  عنوان  حتت  مقاًل  الدينية،  ال�سهيونية  منظري  اأحد  �سدان، 
باأنه �سهيوين  جديد الدولة اليهودية". واأعرب فيه عن رف�سه فهم و�سفه 
تقليدي، مو�سحًا اأن هذا الفهم يرى يف "اأر�ض اإ�سرائيل" ملجاأ اأمنيًا فقط، ول 

يرى فيها "فري�سة اأو هدفًا دينيًا".
امل�ستوطنني  �سحيفة  يف  نف�سه  التيار  من  اآخر  منّظر  كتب  �سدان  وقبل 
العلمانية  ال�سهيونية  مع  الدينية  ال�سهيونية  تعاون  اأن  "نكوداه" )نقطة( 
الوطنية  فكرة  وا�سحة  ب�سورة  العلمانية  ال�سهيونية  تبنت  طاملا  ا�ستمر 
دميقراطية،  علمانية  دولة  مُت�سي  قد  اإ�سرائيل  اأن  لح  وعندما  اليهودية. 
ذلك  اأن  الدينية  ال�سهيونية  اعتربت  �سيا�ستها،  يف  مكان  لليهودية  يوجد  ل 
ي�سكل خيانة جلذور احلياة اليهودية، حتى واإن كان مثل هذا امل�سار �سنيعة 

من يتحّدثون العربية.
الأمنية"  "النزعة  اأ�سحاب  اتهام  ويف  ال�سالف،  الطرح  يف  مبالغة  ثّمة 
اليهودية،  احلياة  جذور  بخيانة  املت�ساجلني(  م�سطلحات  اقرت�سنا  ما  )اإذا 
ال�ستيطان  نطاق  حول  ي��دور  النقا�ض  اأن  حقيقة  ت�سّبب  ل  مبالغٌة  وهي 
و�سرورته، لغاية تثبيت يهودية دولة الحتالل، ل حول جوهره ومكانته يف 
اجل�سد املتكامل للم�سروع ال�سهيوين الذي كان ال�ستيطان وقوده الرئي�سي، 

اأوًل ودائما.

»احلق« يف ال�سّم!
ــــــــــــــــــــ   أنطوان شلحت   ــــــــــــــــــــ
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�سيا�سة »الغمو�ض النووي« الإ�سرائيلي 
ابراهيم أبوليلوخطرها امل�ستقبلي 

الفيلندي  الدبلوما�سي  املوؤمتر  من�سق 
املوؤمتر  �سينعقد  حيث  خلابا،  جاكوا 
اإ�سرائيل  يف  خماوف  وت�سود  بالده.  يف 
التي  الوحيدة  لأنها  امل�ساعي  هذه  من 
حت���وز ���س��الح��ا ن���ووي���ًا. وك���ج���زء من 
امل�ساعي الدولية يف هذا الإطار يطرح 
النووي  ال�سالح  مو�سوع  دائ��م  ب�سكل 
ملطلب  مال�سق  نحو  على  الإ�سرائيلي 
الدمار  اأ�سلحة  م�ساألة  يف  "التبادلية" 
بو�سفها  »ال�سفافية«  وانتهاج  ال�سامل، 
دوائ��ر  يف  بطبيعتها  ايجابية  قيمة 
اأب��دت  كلما  اأي  ال��دول��ي��ة.  ال��ع��الق��ات 
العالقات  تكون  اأك��ر  �سفافية  ال��دول 
بع�ض  اأف�سل، حيث �سغطت  بينها  فيما 
الدول العربية وعلى راأ�سها م�سر، اإىل 
الإ�سالمية  واجلمهورية  رو�سيا  جانب 
الإيرانية، لنعقاد موؤمتر دويل يبحث 
يف ال���ق���درات ال��ن��ووي��ة لإ���س��رائ��ي��ل. 
هو  اأوب��ام��ا  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  وك��ان 
م�سري  �سغط  اأعقاب  يف  اأعطى  الذي 
موافقته يف ختام موؤمتر متابعة ميثاق 
 2010 يف  النووي  ال�سالح  انت�سار  منع 
لعقد موؤمتر من هذا النوع، رغم ا�ستياء 
الأمريكيني،  فان  ذلك،  ومع  اإ�سرائيل. 
رغم اعرتا�ض مو�سكو، هم الذين قرروا 
انعقاد  تاأجيل  اإ�سرائيل  مع  بالتن�سيق 
ال�سنة  نهاية  يف  ك��ه��ذا  دويل  م��وؤمت��ر 
اللحظة  هذه  وحتى   .2012 املا�سية 
مطالبة  الأمريكية  الإدارة  تعتزم  ل 
اأمام  النووي  برناجمها  بفتح  اإ�سرائيل 
عن  اإ�سرائيل  امتناع  اأن  كما  الرقابة. 
لها  �سمح  النووي  املجال  يف  ال�سفافية 

بان تبقى يف الظل.
اإ�سرائيل  �سيا�سة  اعتمدت  لقد 
�سيا�سة  هما  ركيزتني  على  النووية 
الغمو�ض النووي املتعمد، واإعالن األون 
تكون  لن  »اإ�سرائيل  اأن  اآنفا  امل��ذك��ور 
ال�سالح  ُت��دخ��ل  التي  اأي�����س��ًا«  الثانية 
اأنها  لو  كما  الأو�سط،  ال�سرق  الذري يف 
الذرة  دخ��ول  مينع  ال��ذي  احلار�ض  هي 
يف  ع�سوا  لي�ست  فهي  املنطقة.  اإىل 
براهني  توجد  مل  ما  ال��ن��ووي  ال��ن��ادي 
نا�سعة على قدراتها يف املجال النووي 
اأية  مُتّكن  ول��ن  ذري��ة(،  جتربة  )مثل 
دولة اأخرى من اأن تكون ع�سوا يف هذا 
الغمو�ض  �سيا�سة  خالل  ومن  النادي. 
مميزة  مكانة  نف�سها  اإ�سرائيل  تعطي 
نف�سها  وتعترب  الدولية،  ال�ساحة  يف 
ال�سرق  يف  الت�سلح  ل�سباق  معار�سة 
ال�سيا�سة  ه��ذه  غ��يت  واإذا  الأو���س��ط، 
نووي  ت�سلح  ل�سباق  بابًا  �ستفتح  فاإنها 
على  موافقتها  تعطي  وكاأمنا  اإقليمي 
باجلهود  ي�سر  مم��ا  الت�سلح،  ���س��ب��اق 
الدولية ملنع النت�سار الذري، وي�ستخف 
ال��ولي��ات  ب�سيا�سة  �سافر  نحو  على 
املتحدة لتحديد النت�سار النووي. واإذا 

�سمانة لعدم اجتياز العتبة النووية. 
وعلى الرغم من اجلدل الدائر على 
بني  ال�سيا�سة  لهذه  الرتياح"  "عدم 
الإ�سرائيلية،  الأو���س��اط  يف  م�ستويات 
زالت  وما  بقيت  الغمو�ض  �سيا�سة  فان 
تغييات.  فيها  حتدث  ومل  حالها  على 
من  الغمو�ض  �سيا�سة  معار�سو  وي��رى 
»وه��م  اأن��ه��ا  وال��ب��اح��ث��ني  املحللني  ب��ني 
وتبني  باإلغائها  ويو�سون  دبلوما�سي« 
ردع ذري مك�سوف بدل منها، لأن قيادة 
ت��درك  ال��ع��امل  يف  ال���ق���رارات  متخذي 
اأن  كما  ن��ووي��ة.  ق��درة  لإ�سرائيل  ب��اأن 
حُتدث  لن  املك�سوف  الردع  ا�سرتاتيجية 
دول  نظر  يف  اإ�سرائيل  ل�سورة  تغييا 
اإ�سرائيل  يف  ترى  التي  الأو�سط  ال�سرق 
ما  اجل���وان���ب،  جميع  م��ن  ن��ووي��ة  ق���وة 
من  متنع  لن  الغمو�ض  �سيا�سة  اأن  يعني 
الأو�سط.  ال�سرق  يف  نووي  �سالح  ظهور 
وثمة م�ساع تبذل على ال�سعيد الدويل 
الأو�سط  ال�سرق  جتريد  اإىل  للدعوة 
اأوردت  ح��ي��ث  ال���ن���ووي،  ال�����س��الح  م��ن 
بتاريخ  الإ�سرائيلية  معاريف  �سحيفة 
مندوبون  التقى  اأن��ه   2013/10/31
ا�سرائيليون كبار مع مندوبني من الدول 
العربية، للبحث يف �سروط متفق عليها 
ال�سرق  لتجريد  دويل  م��وؤمت��ر  لعقد 
الو�سط من اأ�سلحة الدمار ال�سامل. وقد 
موقع  يف  املا�سي  ال�سهر  يف  اللقاء  عقد 
�سوي�سرا.  يف  جليون  مدينة  يف  منعزل 
يف  الإ�سرائيلي  الطرف  من  �سارك  وقد 
يف  ال�سرتاتيجي  الق�سم  رئي�ض  املوؤمتر 
ي�س�سخروف،  جيمي  اخلارجة،  وزارة 
وم���ن���دوب ك��ب��ي م���ن جل��ن��ة ال��ط��اق��ة 
�سارك  العربي  ال��ط��رف  وم��ن  ال��ذري��ة. 
وليبيا  وُعمان  العربية  المارات  احتاد 
ال�سعودية  من  دبلوما�سيني  ومندوبني 
الإ�سالمية  واجل��م��ه��وري��ة  وال��ب��ح��ري��ن 
كما  اخ��رى.  عربية  ودول  الإيرانية، 
�سارك يف اللقاء مندوبون كبار عن ثالث 
الوليات  للموؤمتر:  عرابة  عينت  دول 
املتحدة ورو�سيا وبريطانيا، اإ�سافة اإىل 

وميزاتها  النووية  القدرة  متتلك  فهي 
الوقت  ويف  ف��ع��ل��ي،  ب�سكل  ال��ردع��ي��ة 
نووية  غي  قوة  اأنها  على  ُتعامل  نف�سه 
املرتتبة  ال�ستحقاقات  �سعيد  على 
على ذلك �سواء جلهة القيود والرقابة 
اإدخ���ال  ت��داع��ي��ات  جلهة  اأو  ال��دول��ي��ة 
الأو�سط.   ال�سرق  اإىل  النووي  ال�سالح 
حتولت  التي  الغمو�ض،  �سيا�سة  اأن  اإل 
مناورة  ا�سرتاتيجية  اإىل  ال��وق��ت  م��ع 
بداأت  ال��دويل،  امل�ستوى  على  ومراوغة 
اإىل  الو�سول  هدفه  العمل  يف  اأ�سلوبًا 
الع��رتاف  دون  من  النووية  ال��ق��درات 
الداخلي.  امل�ستوى  على  حتى  بذلك، 
النووية  القدرة  ن�سوء  منذ  ظهرت  وقد 
يف اإ�سرائيل مواقف خمتلفة ومتعار�سة 
الإ�سرائيلية  ال�سيا�سية  الأو���س��اط  يف 
ل�سيا�سة  الإي��ج��اب��ي��ة  امل���زاي���ا  ح���ول 
فاخليار  وم�ساوئها.  النووي  الغمو�ض 
�سنواته  يف  ك��ان  الإ�سرائيلي  ال��ن��ووي 
مع�سكرين  بني  جت��اذب  مو�سع  الأوىل 
املوؤيد  ال�سقور  مع�سكر  اإ�سرائيل،  داخل 
راأى  فقد  املعار�ض.  احلمائم  ومع�سكر 
اإ�سرائيل  م�سلحة  اأن  املعار�ض  املع�سكر 
خاليًا  الأو�سط  ال�سرق  اإبقاء  يف  تكمن 
اإىل  اإدخ��ال��ه  لأن  ال��ن��ووي،  ال�سالح  من 
من  نووي  ت�سلح  �سباق  �سُيطلق  املنطقة 
تكافوؤ  ل  الذين  الأخ��رى،  الدول  جانب 
يف  ودميغرافيًا  جغرافيًا  وبينهم  بينها 
لذلك  املتبادل.  النووي  ال��ردع  معادلة 
ل �سانعو القرار النووي يف اإ�سرائيل  ف�سّ
الذي  الظل  يف  النووي  امل�سروع  اإبقاء 
جعله  دون  من  فيه  بامل�سي  لهم  ي�سمح 
حتول  ال��وق��ت،  وم���ع  للنقد.  ع��ر���س��ة 
الغمو�ض اإىل نوع من اأنواع الت�سوية بني 
املع�سكرين: فاملوؤيدون، يف كل الأحوال، 
اإ�سرائيل  حتول  اإع��الن  من  يتمكنوا  مل 
معاهدة  اإق���رار  عقب  ن��ووي��ة  ق��وة  اإىل 
عام   )NPT( النووي  الإنت�سار  حظر 
و�سيلة  ال��غ��م��و���ض  واع���ت���ربوا   ،1968
اكتفى  فيما  النووي،  امل�سروع  للتقدم يف 
راأوها  التي  اأ�سكول  ب�سيغة  املعار�سون 

الكيان  ق���ادة  يوا�سل 
التحري�ض  ال�سهيوين 
�����س����د اجل���م���ه���وري���ة 
الإيرانية  الإ�سالمية 
العلمي  وب���رن���اجم���ه���ا 
للقوة  ا�سرتاتيجيًا  حتديًا  ي�سكل  الذي 
تف�سح  ل  التي  الإ�سرائيلية  النووية 
»�سيا�سة  اإط���ار  يف  »اإ���س��رائ��ي��ل«،  عنها 
عمل  كاأ�سلوب  تعتمدها  التي  الغمو�ض« 
النووية.  ا�سرتاتيجيتها  يف  للمناورة 
فهي ل تعرتف ول تنفي يف الوقت نف�سه 
وجود م�سروع نووي لديها، وهو الأ�سلوب 
الإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ات  مكن  ال���ذي 
املتعاقبة من تطوير »�سيا�سة الغمو�ض« 
ال�سهيوين  للكيان  �سمحت  بطريقة 
النادي  يف  ر�سمي  غي  ع�سوًا  يكون  باأن 
بالمتيازات  يتمتع  بحيث  ال��ن��ووي، 
ال�سرتاتيجية لهذه الع�سوية، من دون 
املرتتبة  الأث��م��ان  دف��ع  اإىل  ي�سطر  اأن 

على ذلك.  
لدى  الغمو�ض  �سيا�سة  ب��داأت  لقد   
�ستينيات  مطلع  يف  ال�سهيوين  الكيان 
رئي�ض  اأعلن  عندما  الع�سرين،  القرن 
بن  ديفيد  الأول  الإ�سرائيلي  ال��وزراء 
دميونا  يف  تبني  حكومته  اأن  غ��وري��ون 
»لالأغرا�ض  النووية  لالأبحاث  من�ساأة 
الأب  غ��وري��ون  ب��ن  وي��ع��د  ال�سلمية«. 
للقنبلة  الرئي�سي  وامل��ن��ّظ��ر  ال��روح��ي 
يرى  كان  حيث  الإ�سرائيلية،  النووية 
اإ�سرائيل  فيها ال�سمانة الأ�سا�سية لأمن 
ووجودها. وقد جت�سدت هذه ال�سيا�سة 
يف ما يعرف يف الأدبيات الإ�سرائيلية ب� 
»�سيغة اأ�سكول« )رئي�ض وزراء اإ�سرائيلي 
الأوىل  تكون  لن  »اإ�سرائيل  اأن  اأ�سبق( 
ال�سرق  اإىل  الذري  ال�سالح  ُتدخل  التي 
رواد  من  األ��ون  اإيغال  ويعد  الأو���س��ط«. 
اإقامة  عار�ض  ال��ذي  ال�سيا�سي  اخل��ط 
النووية،  القدرة  على  املك�سوف  ال��ردع 
الثانية  تكون  لن  »اإ�سرائيل  اأن  اأعلن  اإذ 
اإىل  نوويًا  �سالحا  ُتدخل  التي  اأي�سا« 
ت�سلحت  اإذا  وعليه  الأو���س��ط.  ال�سرق 
تتخلف  فلن  ال�سالح  بهذا  عربية  دولة 
مبعدة  على  لأنها  ذل��ك،  عن  اإ�سرائيل 
ذرية  ق��درة  اكت�ساب  عن  ج��دا  ق�سية 
ب��اأن  األ���ون  م��وق��ف  ُف�سر  وق��د  معلنة. 
القبو"  يف  "قنبلة  ب�  حتتفظ  اإ�سرائيل 
التقنية  ال��ق��درة  لإ���س��رائ��ي��ل  اأن  اأي 
خيار  لها  لي�ض  لكن  ذرية  قنبلة  لإنتاج 
يعرف  ما  على  ا�ستنادًا  فوري،  ا�ستعمال 
لن  اإ�سرائيل  اأن  بيغن" وموؤداه  "مبداأ  ب� 
اكت�ساب  املنطقة من  اأية دولة يف  مُتّكن 
قدرة تقنية ذرية قد ُت�ستغل لأغرا�ض 
من  اإ�سرائيل  متكنت  وق��د  ع�سكرية. 
مع  للتعامل  خادعة  ازدواجية  تطوير 
النووي.  املجال  يف  الدولية  التعقيدات 
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الأو�سط  ال�سرق  يف  اأخرى  دولة  وجدت 
ال��ردع  �سيا�سة  ف��ان  ن��ووي��ة،  ق��درة  ذات 
النووي املك�سوف قد ت�سعف القدرة على 
�سن العدوان وموا�سلة احلرب التقليدية 
ب�سبب اخلوف من الت�سعيد اإىل مواجهة 
»�سربة  من  دائما  خوفها  وم�سدر  نووية 
اإ�سرائيل  خ��وف  ينبع  هنا  وم��ن  اأوىل«. 
اجلمهورية  يف  احل��ا���س��ل  ال��ت��ط��ور  م��ن 
وم�سروعها  الإي���ران���ي���ة  الإ���س��الم��ي��ة 
بع�ض  اإىل  ميتد  اأن  ميكن  الذي  النووي، 
الدول العربية ويف مقدمتها م�سر. وعلى 
الأمنية  اإ�سرائيل  مع�سلة  �ستف�سي  هذا 
اأ�سطورة  وان��ه��ي��ار  الن��ك��ف��اء  و���س��ع  اإىل 
اأنها تخ�سى اأن ل ت�سمد اأمام  الردع. اأي 

»�سربة اأوىل«.
�سيا�سة  اأ�سعفت  ال��ذي  الوقت  ويف 
الباعث  الإ�سرائيلية  النووي  الغمو�ض 
ال�سرق  يف  الذرية  القدرة  اإح��راز  على 
يف  القرارات  متخذي  ودفعت  الأو�سط، 
يف  ال�سي  عن  المتناع  من  املنطقة  دول 
عززت  فقد  الع�سكري،   – ال��ذري  امل�سار 
للت�سلح  الراف�سة  وال�سيا�سات  املواقف 
واأعفت  العربية،  املنطقة  يف  ال��ن��ووي 
يف  النووي  الت�سلح  تراقب  التي  ال��دول 
العامل من امل�سوؤولية عن مواجهة اإ�سرائيل 
النووي.  لل�سالح  امتالكها  على  واإدانتها 
من  الإ�سرائيلية  القنبلة  خروج  اأن  كما 
املك�سوف،  الردع  �سيا�سة  واعتماد  القبو 
من  كبية  مالية  م�ساعدة  اإىل  �سيحتاج 
املتحدة  ال��ولي��ات  دع��م  واىل  اخل���ارج 
اإ�سرائيل  على  �سيحتم  لأنه  الأمريكية، 
يتطلب  تقليدي  تفوق  على  حتافظ  اأن 
و�سباق  التناف�ض  ظل  يف  كبية  نفقات 
املك�سوف  النووي  الردع  اأن  الت�سلح. ذلك 
من  زائ���دًا  اإ�سرائيليًا  ت�سليحًا  يقت�سي 
اأجل خلق حالة توازن مع جمموع القوى 
ومن  املنطقة.  يف  املحتملة  ال��ن��ووي��ة 
�سروط  توفر  ع��دم  ب�سبب  اأخ��رى  جهة 
عمق  ت��اأم��ني  ع��ل��ى  ت�ساعد  ج��غ��راف��ي��ة 
اإ�سافة  لإ�سرائيل.  ا�سرتاتيجي  دفاعي 
امل�سلحة  املقاومة  ظهور  ومع  ذل��ك،  اإىل 
امتالك  ف��اإن  ال�سهيوين   الحتالل  �سد 
ت�سكيل  من  يتمكن  مل  ال��ن��ووي  ال�سالح 
وقواها  ال�سعبية  للمقاومة  رادعة  قوة 
النووية  ال�سيا�سة  كانت  �سواء  امل�سلحة، 
ردع  �سيا�سة  اأو  غمو�ض  �سيا�سة  املتبعة 
ال�سراع  ج��ولت  �سهدت  وق��د  مك�سوف. 
الثالثة  العقود  يف  ال�سهيوين  العربي 
ل��ل��م��ق��اوم��ة �سد  الأخ������ية ت�����س��اع��دًا 
الع�سكرية  للرت�سانة  وحتديًا  الحتالل 
اإىل  املعركة  انتقلت  حيث  الإ�سرائيلية، 
عمق الكيان ال�سهيوين واأ�سبحت اجلبهة 
الداخلية الإ�سرائيلية �ساحة مواجهة. 
النووية  ال��ق��وة  ي��ج��ع��ل  ال����ذي  الأم����ر 
عجز  اأم��ام  ت�ساوؤل  مو�سع  الإ�سرائيلية 
الع�سكرية  برت�سانته  ال�سهيوين  الكيان 
احل�سم  اأو  ال��ردع  حتقيق  عن  ال�سخمة 
الذي  الفل�سطيني  واحل�سور  املقاومة  مع 
الأر�ض  على  جيل  اإىل  جيل  من  يرت�سخ 
م�ستقبل  ي��ه��دد  وال���ذي  الفل�سطينية، 
خطر  اأم��ام  وي�سعه  ال�سهيوين  الكيان 

وجودي. 

موؤمتر هرت�سليا: 
اأ�سئلة النت�سار والقلق من الدولة الواحدة

متعدد  للمركز  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر  اأط��ل��ق 
ع��ادة  )امل��ع��روف  هرت�سليا  يف  امل��ج��الت 
اأعماله،  القومية(،  املناعة  موؤمتر  با�سم 
ع��ن��وان  حت���ت   2019/6/30 الأح�����د 
"الإبحار يف مياه هائجة"، وان�سغل بثالث 
ق�سايا رئي�سية، تت�سل الأوىل باحتمالت وقدرة اإ�سرائيل 
تداعيات  ح��ول  و���س��وؤال  مقبلة،  ح��رب  يف  النت�سار  على 
انهيار حل الدولتني والجتاه نحو حل الدولة الواحدة، 
يهودية  دول��ة  باإقامة  ال�سهيوين  احللم  يهدد  كخطر 
التامة  امل�ساواة  اأ�سا�ض  على  واحدة  دولة  نحو  والتحّول 
وبطبيعة  والق��رتاع.  الت�سويت  يف  وحقهم  للفل�سطينيني 
احلال يتم ا�ستغالل املوؤمتر جلهة حتويل احلرب ومعاداة 
ال�سهيونية و�سيا�سات اإ�سرائيل وحرف ذلك اإىل اعتبارها 

حربًا وعداء لل�سامية.
يف  الأهمية  ذات  اجلل�سات  اأوىل  يف  ب��ارزًا  ك��ان  وق��د 
رئي�ض  بها  اأدىل  التي  الت�سريحات  جانب  اإىل  امل��وؤمت��ر، 
دول  مع  ال�سري  التعاون  ب�ساأن  كوهني  يو�سي  "املو�ساد" 
اإي��ران  وحتميل  اإ�سرائيل،  مع  عالقات  تقيم  ل  عربية 
م�سوؤولية تفجي ناقالت النفط اأخيًا يف اخلليج العربي، 
الإيرانية"،  القيادة  من  اأقّرت  الهجمات  هذه  "اأن  مدعيًا 
تركيز جمموعة من خرباء الأمن، وهم نائب رئي�ض اأركان 
جمل�ض  ورئي�ض  غ��ولن،  يئي  اجل��رنال  ال�سابق  اجلي�ض 
اجلو  �سالح  وقائد  اأيالند،  غيورا  الأ�سبق  القومي  الأم��ن 
واأدوات  �سروط  م�ساألة  اإي�سل، على  اأمي  الأ�سبق اجلرنال 
�سكل  روؤي��ة  يف  تباين  و�سط  املقبلة،  احل��رب  يف  النت�سار 

احلرب املقبلة، خ�سو�سًا يف مواجهة "حزب اهلل".
ميكن  ل  املقبلة  احلرب  باأن  راأيه  غولن  اأبدى  وفيما 
لإ�سرائيل اأن تنت�سر فيها من دون مناورات برية واجتياح 
بري للبنان، مع �سرب قوات "حزب اهلل" وقواعده والبنى 
هذا  يف  الأ�سا�سي  املحور  اأن  اأيالند  اعترب  ل��ه،  التحتية 
ال�سياق يجب اأن يبداأ من حتديد هوية العدو، مبعنى عدم 
ح�سر الهدف، يف حالة لبنان مثاًل ب�"حزب اهلل"، بل يجب 
وبالتايل  العداء،  دائرة  يف  اللبنانية  املنظومة  كل  ربط 
وال�سعب  اللبنانية  والدولة  اللبناين  اجلي�ض  ا�ستهداف 
اللبناين يف العمليات القتالية، وعدم حماولة ف�سل وعزل 
"حزب اهلل" عن باقي لبنان، م�سيًا، يف الوقت ذاته، اإىل 
يف  ورو�سيا  �سورية  اأخذ  مقبلة،  مواجهة  اأي  يف  يجب،  اأنه 
اهلل"،  "حزب  جانب  اإىل  الأوىل  وقوف  جلهة  احل�سبان، 

فيما �سيكون دور رو�سيا يف �سياق منع اإطالة زمن احلرب.
الأ�سبق  اجلو  �سالح  قائد  اعترب  الروؤيا،  هذه  مقابل 
برية  م��ن��اورات  عن  حديث  كل  اأن  اإي�سل،  اأم��ي  اجل��رنال 
لأنه  رومان�سية،  الواقع  يف  هو  ال�سحري،  احلل  باعتبارها 
جهوزية  عدم  حالة  ظل  يف  �سيما  ل  العتماد،  ميكن  ل 
القوات الربية، فقط على املناورات الربية، لأن ال�سواريخ 
اللبناين،  اجل��ن��وب  يف  فقط  حم�سورين  غ��ي  واخل��ط��ر 
ال��ربي��ة والج��ت��ي��اح �سيعني  امل��ن��اورة  وال��ذه��اب خل��ي��ار 
اجتياحًا بريًا حتى عمق مائة كيلومرت، من دون اأن يعني 
ذلك �سمانًا بالق�ساء على اخلطر ال�ساروخي، حتى لو مت 
الق�ساء على 80 يف املائة من الرت�سانة ال�ساروخية. واأقر 
املتحدثون يف اجلل�سة باأن احلرب املقبلة �ستكلف اجلبهة 
عر�سة  و�ستكون  باهظًا،  ثمنًا  الإ�سرائيلية  الداخلية 
لأخطار واأ�سرار مل ي�سبق لها مثيل. واأ�سار اأيالند، يف هذا 
ال�سياق، اإىل التحولت اجلديدة يف بناء القوة الإيرانية 
الإ�سابة،  دقيقة  اأ�سلحة  تطوير  �سيما  ل  اهلل"،  و"حزب 
ال�سرتاتيجية  للمن�ساآت  موؤكد  �سبه  ا�ستهدافًا  يعني  ما 
املن�ساآت  هذه  مثل  اأن  خ�سو�سًا  اإ�سرائيل،  لدولة  القيمة 
موزعة  غي  وه��ي  كثية،  لي�ست  اإ�سرائيل  مثل  دول��ة  يف 
جغرافيًا على م�ساحة وا�سعة ومرتامية، ما يعني تعر�سها 

خلطر كبي يف املواجهة املقبلة.
يف املحور الثاين والأهم يف جل�سات موؤمتر هرت�سليا للمناعة 
مياه  يف  "الإبحار  عنوان  حتت  العام  هذا  عقد  ال��ذي  القومية، 
النزاع  حلل  م�ستقبلية  بت�سورات  اخلا�ض  املحور  كان  هائجة"، 
الإ�سرائيلي الفل�سطيني. وذهب اجلرنال احتياط مايكل هرت�سوغ، 
الذي عمل �سابقًا يف طاقم املفاو�سات الإ�سرائيلية الفل�سطينية، 
اإىل التحذير من اأن خيار الدولة الواحدة، ي�سبح خطرًا داهمًا، 
يف   40 اأن  الفل�سطيني  للراأي  متواترة  ا�ستطالعات  تاأكيد  ظل  يف 
من  الياأ�ض  وبفعل  املحتلة،  الأرا�سي  يف  الفل�سطينيني  من  املائة 
اآفاق الت�سوية الإقليمية، ل ي�سقطون خيار الدولة الواحدة على 
اأن ي�سبح  "one man one vote"، وهو حتٍد ميكن له  اأ�سا�ض 
واقعًا يف مرحلة ما بعد الرئي�ض الفل�سطيني حممود عبا�ض، وهو 
الوليات  القدرة على مواجهته، ل يف  موقف لن يكون لإ�سرائيل 
املتحدة ول يف املجتمع الدويل، وينذر عمليًا بتحطيم حلم الدولة 
بال�سرورة  لي�ض  التطور  هذا  مثل  اأن  هرت�سوغ  واعترب  اليهودية. 
املوقف املن�سود فل�سطينيًا، لكنه قد يكون حاًل للخروج من حالة 

الياأ�ض، يف حال مل يكن هناك اأفق حلل يقوم على دولتني.
اخلطر  تناولت  التي  املوؤمتر،  جل�سات  من  الثالث  املحور  ويف 
الأع��وام  يف  �سنويًا  هرت�سليا  موؤمتر  يرافق  كمو�سوع  الإي���راين 
اإع��ادة  ميكن  هل  ملو�سوع  جل�سة  املوؤمتر  خ�س�ض  فقد  الأخ���ية، 
الأميكية  الإدارة  �سيا�سات  عرب  للقمقم"  الإي���راين  "املارد 
احلالية، وما الذي يريده فعاًل الرئي�ض الأميكي دونالد ترامب 
عن  الدفاع  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  اأعلن  وقد  ال�سياق؟  هذا  يف 
ترامب  �سيا�سة  اأن  دايفوفيت�ض  مارك  وا�سنطن  يف  الدميقراطية 
رونالد  الرئي�ض  �سيا�سة  ن�سخ  على  عمليًا  تقومان  وا�سرتاتيجيته 
احلد  ا�سرتاتيجية  و"اعتماد  ال�سوفييتي،  الحتاد  حيال  ريغان 
الأق�سى من العقوبات، �سعيًا لإ�سعاف العدو ومنع مراكمته ملزيد 
بداأت  الأميكية  ال�سيا�سة  نتائج  اأن  اليوم  نرى  ونحن  القوة،  من 

تطرح ثمارها".
عنه  عربت  كما  وا�سحًا،  الإ�سرائيلي  املوقف  كان  املقابل  يف 
عندما  �سني،  �سيما  �سابقًا  "املو�ساد"  يف  الأبحاث  ق�سم  م�سوؤولة 
نهاية  يريده ترامب يف  الذي  ما  املحوري هو  ال�سوؤال  اأن  اعتربت 
وا�ستعداد  الإي��ران��ي��ة  املعار�سة  جيدًا  يفهم  ل  ال��ذي  امل��ط��اف؟ 
يف  اإي���ران  ومكانة  وتاريخهم  كرامتهم  عن  للدفاع  الإي��ران��ي��ني 
نهاية  يف  الطرفان  ي�سل  اأن  املحتمل  من  فاإنه  وبح�سبها،  اخلليج. 
الثقة  انعدام  بفعل  قريبًا،  هذا  يحدث  ولن  ت�سوية،  اإىل  املطاف 
بالإدارة الأميكية حتت قيادة ترامب. واأعلنت اأنه ل توجد لدى 
العقوبات  �سيا�سة  ف�سل  حال  يف  بديلة  خطة  الأميكية  الإدارة 
ترامب  يتجه  اأن  باحتمال  �سني  و�سككت  احلالية.  القت�سادية 

نحو عملية ع�سكرية �سد اإيران.
الذرية  الطاقة  للجنة  ال�سابق  الرئي�ض  اأعلن  جهته،  من 
الإ�سرائيلية الربوفي�سور اأريئل لفيت اأنه خالفًا ملا هو ظاهر، فاإن 
الوليات املتحدة ل متلك عمليًا ا�سرتاتيجية وا�سحة يف م�ساألة 
املوقف من التفاق النووي مع اإيران، واأنه ل جمال اليوم للعودة 
لهذا التفاق يف ظل موقف اأميكي ل ميلك ا�سرتاتيجية، ل جلهة 
الت�سعيد ول جلهة املفاو�سات. من جهته، كرر اجلرنال احتياط 
ال�سغط  ملوا�سلة  الداعي  الإ�سرائيلي  املوقف  درور  عامي  يعقوف 
على اإيران مبزيد من العقوبات مع ال�ستعداد خليار توجيه �سربة 
ع�سكرية للمن�ساآت النووية يف اإيران من جهة، وموا�سلة ال�سربات 
واخلطوات الإ�سرائيلية ملنع متو�سع اإيران اأي�سًا يف �سورية، ومنع 
طهران من متكني "حزب اهلل" من ت�سكيل قوة ع�سكرية �ساروخية 
يف لبنان، ملنع اإ�سرائيل من �سرب اإيران. واعترب عامي درور، الذي 
اأنه ل يجوز  �سغل �سابقًا من�سب مدير عام جمل�ض الأمن القومي، 
وبالتايل  لبنان،  يف  املانعة  القوة  هذه  بت�سكيل  لإي��ران  ال�سماح 
اإىل  للو�سول  ذلك  كلف  مهما  الإ�سرائيلي  اجلهد  موا�سلة  ينبغي 
درجة اجلهوزية الالزمة ل�سرب املن�ساآت النووية يف اإيران من تل 
اأبيب، وعدم ترك ذلك لأي طرف اآخر اأو العتماد على الآخرين.
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عن�سرية  من  ال�سهيونية  نطلق 
ال�سا�سية  املرتكزات  ومن  اليهودية 
اوروب���ا.  يف  العن�سرية  للنظريات 
عن�سرية  ايديولوجية  فال�سهيونية 
لعن�سرية  جت�سيد  وهي   ، كولونيالية 
ال�سهيوين  الكيان  ويقوم   ، اليهودية 
اليهودية  عن�سرية  ا���س��ا���ض  ع��ل��ى 

وال�سهيونية.
وانت�سرت  ال�سهيونية  ظ��ه��رت 
ال��ي��ه��ودي��ة يف اوروب���ا  يف الو���س��اط 
بولندا  خ��ا���ض  وب�سكل  ال�سرقية 
اىل  ن�سوئها  ا�سباب  وتعود  ورو�سيا. 
واقت�سادية  و�سيا�سية  دينية  عوامل 
من  بع�سها  وي��ن��ب��ع  وك��ول��ون��ي��ال��ي��ة. 
يف  اليهود  واطماع  اليهودية  تعاليم 
والبع�ض  العربية  وال��روات  الر���ض 
يعي�سون  التي  املجتمعات  من  الخ��ر 
فيها والتغيات التي حدثت فيها . مل 
تنت�سر ال�سهيونية يف اوروبا الغربية 
الديني  ال����س���الح  ح���رك���ات  ب�����س��ب 

وامل�ساواة و الت�سامح والندماج.
ان  ا�سا�ض  على  ال�سهيونية  ق��وم 
واإمنا   ، ديانة  لي�ست جمرد  اليهودية 
اليهودية  والقومية   . قومية  ه��ي 
منف�سلة  غ��ي  ال�سهاينة  ن��ظ��ر  يف 
واليهودية   . اليهودية  الديانة  عن 
لل�سهيونية  ال��دي��ن��ي  ال���وج���ه  ه���ي 
العملي  التج�سيد  هي  “واإ�سرائيل” 
ل��ل�����س��ه��ون��ي��ة ول��ل��وج��ه��ني ال��دي��ن��ي 
جميع  ودول��ة   ، لليهودية  وال�سيا�سي 

اليهود يف العامل.
وت��ع��ت��رب م��ق��ول��ة »���س��ع��ب اهلل 
املختار« التي وردت يف التوراة املرتكز 
 ، ال��ي��ه��ودي��ة  للعن�سرية  الأ���س��ا���س��ي 
اليهود  حتر�سان  والتلمود  فالتوراة 
والإره��اب  العن�سرية  ممار�سة  على 
اليهود  يجعل  مما   ، اليهود  غي  جتاه 
ي�سلكون �سلوكا �ساذا ويتحلون بعادات 
بحيث  اإن�سانية  وغ��ي  ماألوفة  غ��ي 
وحدهم  وه��م   ، الب�سر  ف��وق  ي��ب��دون 
و  ال��ت��وراة  ومتتلئ  الب�سر.  �سفوة 
والتفوق  الختيار  بعبارت  التلمود 
اجلماعية  البادة  وبق�س�ض  والنقاء 

ال�سفة الغربية .وكانوا يحبون �سفك 
والأخذ  اجلماعية  واملجازر  الدماء 
القرى  وت��دم��ي  والن��ت��ق��ام  ب��ال��ث��ار 
واملدن حرقها ، وكان يهوه يقف دائما 
بجانب جماعته يحثهم على الإغارة 
على املدن الكنعانية وتدميها وقتل 
و�سيوخ  واأط��ف��ال  رج��ال  م��ن  �سكانها 
.وعندما  احليوانات  وحتى  ون�ساء 
غ���زا ي��ه��ود ال��ي��م��ن ن�����س��ارى جن��ران 
امليالدي  ال�ساد�ض  ال��ق��رن  مطلع  يف 
من  تبقى  ما  اليهود  جمع  وهزموهم 
خندقا  ح��ف��روا  ان  بعد  امل�سيحيني 
اإليها  القوا  ثم  النار  فيها  واأوق���دوا 
قيد  على  وهم  ليحرتقوا  بالن�سارى 
احلياة . ان حقد اليهود على ال�سعوب 
واحتقارهم  منهم  الن��ت��ق��ام  وح��ب 
واع��ت��ب��اره��م ح���ي���وان���ات، وحت���رمي 
اليهودي اإنقاذ غي اليهودي، ومكافاأة 
باخللود  اأجنبيا  يقتل  الذي  اليهودي 
من  جائزة  ال�سرقة  وان   ، اجلنة  يف 
لليهودي  يجوز  وان��ه  اليهودي،  غي 
خطورة  بجالء  يظهر  زورا  ي�سهد  ان 
على  والتلمودية  التوراتية  التعاليم 

الب�سرية جمعاء.
اليهود عن  ارواح  اليهودية   متيز 
جزء  بانها  الب�سرية  الرواح  �سائر 
اليهود  ارواح  وان  اللهية،  العزة  من 
عزيزة عند اهلل ، بينما الرواح غي 
ت�سبه  العربية  وخا�سة  اليهودية 
اليهودي  وان   ، احل��ي��وان��ات  ارواح 
وين�ض   ، املالئكة  من  اكر  يهوه  عند 
“ان اهلل خلق الجنبي  التلمود على 
على هيئة ان�سان فقط ، ليكون لئقا 
الدنيا  خلقت  الذين  اليهود  خلدمة 
“ان  التلمود  وي�سف   . اجلهم  م��ن 
ان�سان  �سورة  يف  حيوانات  غياليهود 
اف�سل  الكالب  بل  ،وهم حمي وكالب 
منهم ، لنه م�سرح لليهودي يف العياد 
ان يطعم الكلب ،ولي�ض م�سرحا له ان 
تكون  .وب��ال��ت��ايل  الجنبي”  يطعم 
بذور  و�سعت  ق��د  اليهودية  تعاليم 
اليهود  و�سيادة  والتفوق  ال�ستعالء 
على �سائر ال�سعوب ، مما يجعل اليهود 

نظرة  الخرى  ال�سعوب  اىل  ينظرون 
والزدراء  والكراهية  باحلقد  مليئة 
وحب النتقام متامًا كما يفعلون اليوم 
العربية  وامتي  الفل�سطيني  ب�سبي 

وال�سالمية.
لعب الكهنة واملوؤ�س�سون ال�سهاينة 
وقادة ا�سرائيل والدول الغربية دورا 
ا�سا�سيا يف بلورة ال�سخ�سية اليهودية 
التوراة  الواردة يف  وحتليها بال�سفات 
ال��ي��ه��ودي عن  ع���زل  وال��ت��ل��م��ود ويف 
حميطه ، وتلقينه الفكار العن�سرية 
، وبثوا فيه العتقاد بان يهوه اختاره 
الخ��رى  ال�سعوب  اب��ن��اء  بقية  م��ن 
ال�سعوب  ع��ل��ى  بالت�سلط  وخ�����س��ه 
اىل  تهجيه  على  .وعملوا  وثرواتها 
فل�سطني العربية ل�ستعمارها وتهويد 
القد�ض وجعلها عا�سمة جميع اليهود 
“�ساخر” ان  املوؤرخ  العامل. ويوؤكد  يف 
ا�سبانيا  من  كل  يف  الول  الغيتو  قيام 
و�سقلية يف الفرتة املبكرة من القرون 
اليهود  طلب  على  بناء  كان  الو�سطى 
انف�سهم .وظهرت يف العديد من الدول 
نتيجة  جديدة  غيتوات  الأوروب��ي��ة 
اليهود  وان��ع��زال  اليهودية  للرتبية 
وم��ق��اوم��ت��ه��م ل��الن��دم��اج .وط��رح��ت 
ال�سهيونية اقامة غيتو واحد جلميع 
يهود العامل يف فل�سطني ،وركزت على 
النغالق والنعزال والتفوق والهجرة 
اىل ما ت�سميه ار�ض الباء والجداد 
الأ�سليني  فل�سطني  �سكان  وترحيل 

واأ�سحابها ال�سرعيني .
املختار”  اهلل  مقولة”�سعب  ان 
تدفع باليهود اىل العتقاد بتفوقهم 
ومت��ي��زه��م ع��ن ال�����س��ع��وب الخ����رى . 
اىل  العن�سري  التفوق  فكرة  وتقود 
النعزال،  وحتقيق  الندماج  عرقلة 
انطالقا  بالتفوق  الع��ت��ق��اد  ودف���ع 
باملفكرين  ال��ي��ه��ودي��ة  ت��ع��ال��ي��م  م��ن 
العن�سرية  الفكار  تبني  اىل  اليهود 
موزي�ض  ت��اأث��ر  لقد   . لها  وال��رتوي��ج 
وه��رب��رت  نيت�سه  بفل�سفة  ه��ي�����ض 
الأ�سناف  اندماج  عدم  حول  �سبن�سر 
من  هرتزل  تيودور  واخذ   . املختلفة 
بينما  للقوة  متجيده  نيت�سه  فل�سفة 
اخذ منه اآحاد عام مقولة “التفوق” 
وا�ستبدال اليهودي بالآري يف نظريته 
عن�سرية  فان  وبالتايل  العن�سرية. 
اأوروبا  يف  العن�سرية  �سبقت  اليهودي 
اىل  تعود  جذورها  لن  ق��رون  بعدة 

التوراة والتلمود .
�سعب  اعتقاد  هي  العن�سرية  ان 
الأع���راق  م��ن  ع��رق  او  ال�سعوب  م��ن 
ال�سعوب  من  غ��يه  على  يتفوق  باأنه 
اجلن�ض  او  العرق  ب�سبب  الع��راق  او 
العتقاد  ويقود   . الدين  او  اللون  او 
اإىل  ع���رق  او  �سعب  ل���دى  ب��ال��ت��ف��وق 
ال�سعوب  بقية  على  والتعايل  التمييز 
نظرة  اإل��ي��ه��ا  فينظر   ، الأع����راق  او 

د. غازي حسينعن�سرية ال�سهيونية

والكذب  والعدوان  والنتقام  والثار 
وال���غ���در واخل��ي��ان��ة وال���س��ت��ع��الء و 
العزلة .واخذت العن�سرية تنت�سر يف 
�سريعة مو�سى عندما خل�ض جماعته 
فاأخذ  م�سر.  يف  والعبودية  الذل  من 
وال�سعور  العبودية  على  فعل  ك��ردة 
التفوق  قيم  فيهم  يغذي  بالدونية 
وانطلقت   . والخ���ت���ي���ار  وال��ت��م��ي��ز 
القبيلة  مفهوم  من  مو�سى  ت�سريعات 
ببع�سهم  اليهود  ربط  يف  وتنح�سر   ،
قابلة  غ��ي  قتالية  ف��ئ��ة  يف  بع�سًا 

لالندماج مع الآخرين.  
وتت�سمن التوراة يف �سفر التثنية 
ي��ه��وه ل  الل���ه  ان  )ال���س��ح��اح 20( 
�سعب  مع  ال�سعوب  تت�ساوى  بان  يقبل 
اليهود  التوراة  وحت�ض   . املختار  اهلل 
على عدم الزواج من ال�سعوب الأخرى 
يوؤكد  مما   ، املختلط  ال��زواج  فرتف�ض 
العن�سرية  و  النغالق  �سيا�سة  على 
وجاءت   . اليهودية  علها  ت�سي  التي 
)ول  فقط  لليهود  ال��ت��وراة  و���س��اي��ا 
م�سبعة  ال��ي��ه��ود(  غ��ي  ع��ل��ى  تطبق 
ال��ت��م��ي��ز و  ال��ت��ف��وق و  ب��الن��ع��زال و 
كراهية ال�سعوب واحتقارها واحل�ض 

على اإبادتها .
تعجان  وال��ت��ل��م��ود  ال���ت���وراة  ان 
وكراهية  العن�سرية  باملنطلقات 
والدعوة  اليهود  غي  الب�سر  جميع 
اليهود  �سيطرة  وف��ر���ض  لب��ادت��ه��م 
اذ   ، بالقوة  الكنعانية  ال�سعوب  على 
تعاليمهم  بح�سب  لليهود  لخال�ض 
الدينية ال با�ستئ�سال جميع ال�سعوب 
غ��ي ال��ي��ه��ودي��ة م��ن امل��ن��ط��ق��ة التي 
تزاحمهم وتناف�سهم على م�سادر املاء 
والكالأ و النفوذ ال�سيا�سي والع�سكري. 
طبيعة  والتلمود  ال��ت��وراة  وتك�سف 
“يهوه”  ،فربهم  وحقيقتهم  اليهود 
اجلماعية  املجازر  بارتكاب  يامرهم 
والن�ساء  وال��ع��ج��زة  ال�سيوخ  وق��ت��ل 
ال�سجار  وقطع  والبهائم  والطفال 
واملدن  القرى  وحرق  الزرع  وتخريب 
مبا فيها من مدنيني ، متاما كما يفعل 
و  غ��زة  قطاع  يف  ال�سهيوين  الكيان 

تعد ال�سهيونية اأيديولوجية الغالبية العظمى من يهود العامل داخل اإ�سرائيل وخارجها . خدمت 
حيث   ، ال�سهيوين  والكيان  ال�ستعمارية  والدول  العاملية  اليهودية  الحتكارات  م�سالح  وتخدم 

�ساهم رجال املال اليهود يف بريطانيا وفرن�سا واملانيا وامريكا يف بلورتها ودعمها .
تعاونت ال�سهوينة يف بادئ المر مع املانيا القي�سرية ثم ال�ستعمار الربيطاين و الفرن�سي وارمتت 
يف  املختلفة  اليهودية  املنظمات  واأ�س�ست   . الميكي  ال�ستعمار  اح�سان  يف  الثانية  العاملية  احلرب  منذ  كلية 
جميع بلدان العامل لفر�ض �سيطرتها على احلكومات وممار�سة ال�سغط والبتزاز على رجال ال�سيا�سة و املال 
والعالم يف العامل مبا فيهم �سبية اخلليج واأنظمة اتفاقات ال�ست�سالم والذعان يف كمب ديفيد واو�سلو ووادي 

عربة لتنفيذ املخططات ال�سهيونية وال�سرتاتيجيات المريكية .
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ا�ستعالء ومتييز وازدراء .
اىل  العن�سرية  العقيدة  وتقود 
والبادة  والرهاب  العنف  ا�ستعمال 
على  وهيمنتها  العدوانية  احلروب  و 
ال�سيا�سية  نظمها  وتقييم  الخرين 
وممار�ساتها  ال��ق��ان��ون��ي��ة  واط��ره��ا 
التمييز  ا���س��ا���ض  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل��ي��ة 

العن�سري 
و  ال��ك��راه��ي��ة  العن�سرية  ت��ث��ي 
وغيه  املتفوق  ال�سعب  بني  البغ�ساء 
م��ن ال�����س��ع��وب . وح��ت��ى ب��ني اأب��ن��اء 
يف  كالنازية  متاما  ال��واح��د  ال�سعب 
اأملانيا والبارتايد يف جنوب اإفريقيا 
.ور�سخت  فل�سطني  يف  وال�سهيونية 
ال�سهيونية يف اذهان اليهود انطالقا 
اهلل  �سعب  انهم  والتلمود  التوراة  من 
امل��خ��ت��ار واأن��ق��ى الأع����راق واذك��اه��ا 
فالديانة  الب�سر.  بني  بني  والنخبة 
قامت  ال��ذي  ال�سا�ض  هي  اليهودية 
ال�سهيونية.  الإيديولوجية  عليه 
من  عن�سريتها  ال�سهيونية  وت�ستمد 
اوروبا  يف  العن�سرية  ومن  اليهودية 
ال�سهاينة  املوؤ�س�سون  ت��اأث��ر  حيث 
هي�ض  م��وزي�����ض  خ��ا���ض  وب�سكل  بها 
وهرت�سل واآحاد عام .وكان اهم رواد 
الفال�سفة  من  اوروب��ا  يف  العن�سرية 
الملان ومنهم : فيت�سه ، فون ترت�سكة 
وفريد ري�ض نيت�سه ، ولذلك لي�ض من 
امل�ستغرب ان يكون اهم رواد احلركة 

ال�سهيونية من اليهود الملان 
تاأثر هرت�سل واآحاد عام والعديد 
واخذوا  نيت�سه  بفل�سفة  اليهود  من 
وعدم  والتفوق  ال��ق��وة  متجيد  منه 
وعلق  املختلفة.  ال�سناف  ان��دم��اج 
اعادة  نيت�سه  كتاب  على  عام  اآح��اد 
اليهودية  ان  وقال:”  القيم  تقييم 
نيت�سه  ولكن  النيت�سوية،  احت�سنت 
خالل  من  التفوق  راى  املانيا  لكونه 
اليهودية  ان   .… الري��ة  ال�سفات 
�سبقت النيت�سوية بعدة قرون بفكرة 
الرجل   ، املتفوق  اليهودي  ال��رج��ل 
النقي ، الذي هو غاية  يف حد ذاته و 

الذي خلق العامل من اجله ” .
باأن  اوروب��ا  يف  العن�سريون  نادى 
غريب  عن�سر  ال��ي��ه��ودي  العن�سر 
فاخلال�ض  ال�����س��ام��ي،  ا�سله  ب�سبب 
وطن  اي��ج��اد  يف  يكمن  لهم  الوحيد 
الندماج  بعدم  وطالبوا  لهم،  بديل 
معهم و�سرورة هجرتهم اىل فل�سطني 
�سبنجلر  الملاين  العن�سري  .وانطلق 
البع�ض  على  يفر�ض  ال��ق��در  ان  م��ن 
الخرين  وعلى   ، والتفوق  ال�سيادة  
اخل�������س���وع وال��ت�����س��ل��ي��م .وت��ن��ط��ل��ق 
“ا�سرائيل”  ر�سالة  من  ال�سهيونية 
لقيادة  �سعبها  واخ��ت��ي��ار  الل��ه��ي��ة 
ال�سيطرةعلى  يف  وق��درت��ه  ال��ع��امل 
كتب  التي  ال�سعوب  من  حوله  ما  كل 
.وو�سل  الت�سليم  و  اخل�سوع  عليها 

الوروبية  بالعن�سرية  هرت�سل  تاثر 
حدا قال فيه ان كل ماهو عاجز عن 
يدمر  ان  ويجب  يدمر  �سوف  البقاء 
وكل   ، احلق  على  تتقدم  القوة  وان   .
هو  المم  ب��ني  ال��ع��الق��ات  يخ�ض  م��ا 
على  ال�سهيونية  .وقامت  قوة  م�ساألة 
وال�ساطي  اخلرافات  من  جمموعة 

واملزاعم اليهودية منها :
املختار  اهلل  �سعب  خرافة  	•
ال�سعوب  م��ن  غ���يه  ع��ل��ى  وت��ف��وق��ه 
والختيار  التفوق  و  العرقي  بالنقاء 

.
ال��ي��ه��ودي��ة  ب����ان  ال���زع���م  	•

قومية ولي�ست ديانة فقط .
. ال�سامية  معاداة  ابدية  	•

على  القائم  ال�سهيوين  الزعم  ان 
 ، انقى العراق  اليهود هم  ان  ا�سا�ض 
 ، زعم باطل ل ا�سا�ض له من ال�سحة 
ولكن ال�سهاينة يتم�سكون به ل�سباب 
�سيا�سية اذ بدون هذا الزعم ت�سقط 
والنعزال  الندماج  بعدم  مطالبتهم 

وبالهجرة اىل فل�سطني .
ال�سهاينة  امل��وؤ���س�����س��ون  اظ��ه��ر 
اإعجابهم بالعن�سرية الأملانية ولكنهم 
وو�سعوا  باليهودي  الآري  ا�ستبدلوا 
املتفوق  و  النقي  اليهودي  العن�سر 
والتقوا   . الآري  العن�سر  م��ن  ب��دل 
مقاومة  يف  الأمل���ان  العن�سريني  م��ع 
على  وحملهم  وعزلهم  اليهود  اندماج 
الهجرة اإىل فل�سطني مما �سكل اأر�سية 
النازية  اأملانيا  بني  للتعاون  م�سرتكة 
زعماء  .ان  ال�سهيونية  احل��رك��ة  و 
ان  لليهودي  يريدون  ل  ال�سهيونية 
بامان  جمتمعه  يف  مندجما  يعي�ض 
وا�ستقرار وامنا يريدون له ان يعي�ض 
دائما حتت �سبح اخلوف وال�سطهاد . 
�سبح الال�سامية وعلى ح�ساب ال�سعوب 
خا�سعا  نف�سه  على  ومنعزل  الخرى 
حتميه،وبالتايل  لكي  لل�سهيونية 
لتحقيق  ا���س��ت��غ��الل��ه  ع��ل��ي��ه  ي�����س��ه��ل 
العن�سرية  وخمططاتها  براجمها 
املنطقة  يف  والتو�سعية  والرهابية 
العربية و يف العامل .ورف�ض املفكرون 

اليهود انطالقا من  اندماج  ال�سهاينة 
مفاهيم ومواقف عن�سرية .

الرتويج  ال�سهاينة  ا���س��ت��خ��دم  
ومتيزهم  اليهود  تفوق  مقولة  اىل 
الندماج  يقاوموا  لكي  وعبقريتهم 
وي��ح��ق��ق��وا الن����غ����الق ال��ع��ن�����س��ري 
الرئي�ض  ال�سهيوين  الهدف  لتحقيق 
فل�سطني  اىل  ال��ي��ه��ود  تهجي  وه���و 
للمحافظة  منها  ال��ع��رب  وت��رح��ي��ل 
وتظهر   . العن�سري  الن��غ��الق  على 
يف  وهمجيتها  ال�سهيونية  عن�سرية 
حيث  اليهود”  هرت�سل”دولة  كتاب 
كتب يقول: ” ان دولة اليهود �ستكون 
مواجهة  يف  احل�ساري  للتفوق  ح�سنا 
الهمجية ال�سيوية ” .وانتقلت عدوى 
ال�سهيونية  املنظمة  من  العن�سرية 
العاملية و�سركة كين كيمت  و العمل 
اليهود  العمال  العربي ومن ممار�سات 
ال�سهيونية  الحزاب  اىل  العن�سرية 
فل�سطني  يف  بعد  فيما  تا�س�ست  التي 
حيوت  حزبي  وخا�سة  وخارجها. 
واملاباي )حزب العمل حاليا( وبقية 
الح����زاب ال��دي��ن��ي��ة .وب��ل��ور حزب 
العرب  من  العن�سري  موقفه  املاباي 
اب����ان الن���ت���داب ال��ربي��ط��اين على 
ار���ض  يف  “احلقوق  ان  يف  فل�سطني 
لليهود  تعود  )فل�سطني(  ا�سرائيل 
العامل  يهود  ولكل   ، ي�سكنونها  الذين 
بينما   . اليها  القدوم  ينوون  الذين 
حق  الفل�سطينيون  ال��ع��رب  مي��ل��ك 
هذا  ويفقدون   ، فقط  فيها  ال�سكن 
فيها  يرتكون  التي  اللحظة  يف  احلق 
املاباي  حزب  واعترب   .  ” البلد  هذا 
فل�سطني  على  ال�سيادة  ان  )العمل( 
حمل  وي��ج��ب   . فقط  لليهود  ت��ع��ود 

العرب على ترك البلد ومغادرتها .
وق����ام ال��ن�����س��اط ال�����س��ه��ي��وين يف 
العربية  فل�سطني على تهويد الر�ض 
واق���ام���ة امل�����س��ت��ع��م��رات ال��ي��ه��ودي��ة 
منها  العرب  الفالحني  وط��رد  عليها 
النتاج  و  العمل  م��ن  وا�ستبعادهم 
العربي”  “العمل  �سعار  لتحقيق  فيها 
وتهويد  العربية  املنتجات  ومقاطعة 

ال�سوق والعتماد على القوة امل�سلحة 
لتنفيذ هذه ال�س�ض ، مما يبني بجالء 
�سيا�سة التمييز العن�سري التي بدات 
ما  يف  .وورد  تطبيقها  يف  ال�سهيونية 
قيام  عند  ال�ستقالل  بيان  ي�سمى 
 ،1948 ايار   14 يف  ال�سهيوين  الكيان 
�سدرت  ر���س��م��ي��ة  وث��ي��ق��ة  اول  وه���و 
ال�سهيونية  مذهب  ان  اإ�سرائيل  عن 
و  لالأيديولوجية  الأ�سا�ض  �سيكون 
يوؤكد  مم��ا  الإ�سرائيلية  ال�سيا�سة 
والنغالق  التمييز  و  العن�سرية  اأن 
كعقيدة  اأ���س��ب��ح��ت  ق��د  ال��ع��ن�����س��ري 
يتجزا  ل  وج��زء  ال�سهيوين  للكيان 
اأ�سبحت  وب��ال��ت��ايل  مم��ار���س��ات��ه،  م��ن 
�سيا�سة  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة  ع��ن�����س��ري��ة 
.ن�سفت  املحتلة  فل�سطني  يف  ر�سمية 
اليهود  اندماج  ال�سهيونية  عن�سرية 
وا�ستخدمت  ال�سلية  جمتمعاتهم  يف 
البتزاز  و  ال�سغط  ا�ساليب  ك��اف��ة 
ال��ع��ن��ف ���س��ده��م لج��ب��اره��م على  و 
و�سجعت   . فل�سطني  اىل  ال��ه��ج��رة 
وتعاونت  لل�سامية  املعادية  التيارات 
للحيلولة  النازية”  فيها  “مبا  معها 
دون حل امل�ساألة اليهودية �سمن اطار 
وا�ستخدمت   . ودميقراطي  ان�ساين 
دون  للحيلولة  العرب  �سد  الره��اب 
املواطن  مع  اليهودي  املهاجر  تعاي�ض 
النقاء  على  وللمحافظة  ال��ع��رب��ي 

العن�سري للمجتمع اليهودي .
النظام  نتاج  من  ال�سهيونية  ان 
القهر  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  الم����ربي����ايل 
احلروب  و  وال�سطهاد  وال�ستغالل 
للغرب  نف�سها  تقدم  و   0 العدوانية 
الغربية  احل�سارة  حاملة  انها  على 
والإ�سالمية  العربية  ال�سعوب  اىل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة 0 وق��ام��ت ع��ل��ى اأ���س��ا���ض 
لليهود  نقية  عن�سرية  دول��ة  اإن�ساء 
دون  الدين،  ا�سا�ض  على  فل�سطني  يف 
اخذ حقوق وم�سالح وحياة  الغلبية  
هي  وال��ت��ي  العتبار  بعني  العربية 
0وو�سعت  واحلقوق  الر�ض  �ساحبة 
�سرا ) بروتوكولت حكماء �سهيون ( 
اليهود  احيانا ) خطة  ت�سمى  التي  و 
كل  اتهمت  و   ) العامل  على  لل�سيطرة 
ال��ي��ه��ود و  ي��ث��ور �سدها مب��ع��اداة  م��ن 

بالعداء لل�سامية.
وفعلت يف قرار المم املتحدة رقم 
ال�سهيونية  �ساوى  ال��ذي   /  3379  /
مواجهة  يف  فعلته  م��ا  بالعن�سرية  
و   ، �سهيون  ح��ك��م��اء  ب��روت��وك��ولت 
التي  ال�سخ�سيات  و  ال��ق��وى  اتهمت 
ت��وؤي��ده مب��ع��اداة  ال��ي��ه��ود و جنحت 
ان���ه ك�سف  م��ن  ب��ال��رغ��م   ، ب��ال��غ��ائ��ه 
القناع عن الوجه احلقيقي لعن�سرية 
الدعاية  ت��رك��ز  و   0 ال�سهيونية 
ال�سهيوين  الكيان  داخل  ال�سهيونية 

على :
ال��ف��ك��ر  ت��ق��وي��ة  و  ت��ن��م��ي��ة  	•
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بلى،
ك�����ان لب������ّد من 
جهة  تك�سر  اأن  هذا؛ 
عنوانها  ث��ق��اف��ي��ة، 
والبعد  اليعربية،  والعزة  الوطنية، 
احل�ساري ملا قدمته العقول العربية 
العني  واأداتها  البعيدة،  الآم��اد  منذ 
قلت  البعيد..  البعيد  اإىل  الرائية 
ل بّد من اأن تك�سر جهة ثقافية ذات 
يكون  اأن  له  اأُري��د  ما  و�سمعة  ح�سور 
ج�سرًا للعبور اإىل ثقافة الالمبالة، 
لكل  ال��ظ��ه��ر  واإدارة  ���رج���ة،  وال���فرِ
حالت  تواقف  واأن  وع��زي��ز،  نبيل 
ال��رخ��اوة، واخل��دي��ع��ة، والإغ����واء، 
على  املُ�سني  والرمت���اء  والنطفاء، 
مع  التطبيع  جوائز  مانحي  اأعتاب 
قبول  قبولهم  اأج���ل  م��ن  الأع����داء 
الأبناء اأو اجليان بو�سفهم )اآخر(، 
لالأر�ض،  غا�سبني  بو�سفهم  ولي�ض 

�سراقًا للتاريخ! 
تهب  اأن  هذا،  من  لبّد  كان  بلى، 
�سبوبًا  واملعرفية  الوطنية  ال��روح 
اأخذ  اإىل  العرب  الكّتاب  احت��اد  يف 
دوره���ا ال��ت��ن��وي��ري واحل�����س��اري من 
افتكاك خيار الأدباء والكّتاب  اأجل 
املنّعمة،  الأي�����دي  م��ن  وامل��ب��دع��ني 
اجلاهلة  وال��روؤى  ال�سماء،  والعقول 
التي متنح جوائزها املالية لل�سراب، 
لال�ستخذاء،  لالنحناء،  للخديعة، 
بله  ال��ق��ات��ل،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  لقبول 
الذي ل مهنة له طوال التاريخ �سوى 
نون  بن  يو�سع  اأيام  من  القتل،  مهنة 
و�سحيته اأريحا واأهلها، و�سلب ال�سيد 
امل�سيح �سيد املحبة عليه ال�سالم اإىل 
الر�سيف  فوق  احللبي  مهند  اغتيال 
جهارًا نهارًا واأمام كاميات الت�سوير!  
ب��ل��ى، ك���ان لب����ّد م��ن ه����ذا، اأن 
ت�سع�سع الأفكار اأنوارًا ثقافية جتمع 
واأهل  والب�سر،  الب�سية  اأه��ل  اإليها 
ال����روؤى والإب�����داع وال���س��ت��ق��اق من 
باأهداف  امللتزم  الراقي  الأدب  اأجل 
الأمة وق�سايا ال�سعب، وتاأييد دقات 
بعيد:  اأم���د  منذ  الهاتفة  ال��ق��ل��وب 
ب���الدي ب����الدي! ول��ي�����ض م��ن ج��واب 
له  �سدى  م��ن  ولي�ض  ال��ه��ت��اف،  لهذا 
�سوى العمل وتفعيل الأدوار، و�سحب 
من  وت��ل��ّون(  ت��ع��ّدد  )وق��د  الب�ساط 
امل�ساركني يف )خديعة(  اأقدام  حتت 
لهم،  اأُري��د  الذين  الأدبية  اجلوائز 
لل�سهرة،  طلبًا  ك��راه��ًة  اأج���ربوا  بل 
ع��ل��ى خيار  ال���ظ���روف  واأج��ربت��ه��م 
لي�ض  اجل��وائ��ز  ه���ذه  يف  امل�����س��ارك��ة 
وا�سح  وهو  اإليه،  ترمي  مبا  لقناعٍة 

من  امل�ستقة  امل��ع��اين  اآخ����وا  ال��ذي��ن 
وقلعة  والغوطتني،  وبردى،  قا�سيون، 
وال�ساحل  ال���ف���رات،  ون��ه��ر  ح��ل��ب، 
جعرب،   وقلعة  واأوغ��اري��ت،  ال�سوري، 
ونهر  العرب،  وجبل  تدمر،  وحا�سرة 
وحلبية  ال�سام،  وب�سرى  ال��يم��وك، 
والقام�سلي،  ال��ع��رب،  وع��ني  وزلبية، 
وبانيا�ض،  وال�����دردارة،  وجرابل�ض، 
وف���ي���ق، وخ�����س��ف��ني، وك��ف��ر ح����ارب، 
وال��ب��ط��ي��ح��ة، واإي���ب���ال، وال��ن��واع��ي، 
امتدادات  من  تعنيه  وما  والعا�سي.. 
للمبدعني  ج��ام��ع��ة  ���س��اّم��ة  ق��وم��ي��ة 
بالد  اإىل  اخل��ل��ي��ج،  اإىل  املحيط  م��ن 
حملة  ل��ه��وؤلء  ب��ات  اليوم  املهاجر.. 
واأّنات  ال�سهداء،  دم  وحفظةرِ  القيم، 
مهابتها  لها  اأديبٌة  اجلرحى.. جائزٌة 
ال��وط��ن��ي��ة والأدب���ي���ة والإب��داع��ي��ة 
والأدب،  الأدي����ب  ب��ك��رام��ة  كفيلة 

وكفيلة باملعاين الوطنية!
والأدب���اء  املبدعني  افتكاك  اإن 
ال��ع��رب م��ن خ��ي��ار م��ال ال��ب��رتودولر 
الثقافية  بدللته  وطني  عمل  هو 
واإن  واأل��ون��ه��ا،  باأطيافها  امل��رتادف��ة 
ينابيعها  اإىل  احلّقة  الثقافة  ع��ودة 
احل���ّق���ة، وا���س��ت��ع��ادة امل��ب��دع��ني من 
ح�ساري  فعل  هو  الثقافية  غربتهم 
والأرواح  النفو�ض  تاقت  ولكم  ماجد، 
حمت�سد  �سعي  وه��و  اإل��ي��ه!  وت�سوفت 
ل  وطنية  م��راآة  ل�سياغة  بالكربياء 
املدونات  �سوى  �سطوحها  على  ترت�سم 
ال�����س��اف��ي��ة ك��ال��ي��ن��اب��ي��ع، وال��ب��ادي��ة  

كالأنوار، وال�ّسرانية كالغابات!
اأن  ب��ل��ى، ك���ان ل ب���ّد م��ن ه����ذا، 
امل�سيجة  ال��ع��رج��اء  ال����دروب  منحو 
ب��الأ���س��واك وال��ن��دم ال��ذاه��ب��ة نحو 
وقولة  وامل��وؤاخ��اة،  التطبيع،  جوائز 
امل�سرتك(  و)العي�ض  �سوى(،  )�سوى 
مع مرتكبي جمازر  كفر قا�سم، ودير 
البقر..  وبحر  وداعل،  وقانا،  يا�سني، 
بالدنا،  يف  وباعثيه  ال�سر  وح��را���ض 
واأدوني�ض،  ع�ستار،  بالد  املحبة،  بالد 
بالد  وزنوبيا،  ودوم��ن��ا،  وجلجام�ض، 

القمح والدودحان.
نبدو  اأن  هذا،  من  لبّد  كان  بلى، 
الوطنية،  م��راآت��ن��ا  يف  اأي�����س��ًا  ن��ح��ن 
على  م��رف��وع��ة  الثقافية  وذراع���ن���ا 
وهم  اأدب����اوؤن����ا  ي��ب��دو  واأن  ط��ول��ه��ا! 
وباأطوالها  علوًا،  املمدودة  بقاماتهم 

الكاملة اأي�سًا. 

الجائزة
د. حسن حميد

�سالح  غ��ي  يف  وه��و  ال�سم�ض،  و���س��وح 
الأعداء،  طواحني  يف  وي�سب  العرب، 
املالية  باملبالغ  الظفر  اأجل  من  واإمن��ا 

التي تعلن عنها!
ال�سعبة  الظروف  هذه  ويف  اليوم، 
التي تعي�سها البالد ال�سورية العزيزة، 
وق���د ت��ع��اون ع��ل��ى اأذي��ت��ه��ا الأع����داء 
الرماديون،  والأع���داء  الوا�سحون، 
الذين  والأعداء  املتخفون،  والأعداء 
واأقنعة  ال��ع��ت��م��ة،  م��الب�����ض  ارت�����دوا 
اليوم  واحل��ّي��دة،  والتهافت  اخلل�سة 
ُيعلن احتاد الكّتاب العرب عن جائزة 
من  اإل��ي��ه  ذهبت  فيما  عالية  اأدب��ي��ة 
املعاين، وكبية فيما ا�ستندت اإليه من 
بالوطنية،  ال�سوت  وجهية  موؤيدات، 
البلدان  لأن  الأ���س��ه��اد،  روؤو����ض  وعلى 
الوطنية،  دون  م��ن  ب��ل��دان��ًا  ت��غ��دو  ل 
�ساحبة  الب�سر،  مثل  ه��ي  وال��ب��ل��دان 
اإن  وكرامة،  وع��زة  و�سعور  ح�سا�سية 
املهنية،  احلفائر  اإىل  ت��ردت  فقدتها 
واأ�سدلت عليها �ستائر اخُلزي واملذلة!

لهذا، فاإن قيامة �سورية اجلميلة، 
والب�سر،  والتاريخ،  اجلغرافية  �سورية 
والغنى، وال�سيادة، واحل�سور واملعارف، 
قيامة  ه��ي  واحل�����س��ارة..  وال��ع��ل��وم، 
الثقافة  �ساأن  اإعالء  اأجل  من  للثقافة 
الوطنية التي كانت ومنذ عقود طوال 
تنادي بالوحدة، والتقدم، واحلداثة، 
وال��ت�����س��ام��ن، وال���دف���اع امل�����س��رتك عن 
الأر�ض، والعر�ض، والثقافة، والتاريخ، 
اأحد  كان  وما  العربية..  وال�سخ�سية 
ي�ستمع اإليها، واإن ا�ستمع ل ي�سفق لها، 
يف  يبت�سم  ول  كتفيها،  على  يربت  ول 

وجهها!
اليوم، اأهل هذه الثقافة الوطنية، 

او�ساط  يف  ال�سهيوين  العن�سري 
ال�سعب ال�سرائيلي 0

مم��ار���س��ة  يف  ال����س���ت���م���رار  	•
ال�سطهاد  و  العن�سرية  و  التمييز 
القومي للعرب يف الكيان ال�سهيوين 

ويف الرا�سي الفل�سطينية املحتلة.
وامل�سلمني  ال���ع���رب  و���س��ف  	•
والتخلف  والره����اب  بالوح�سية 
ال  يفهمون  ل  انهم  على  والتاكيد 
لغة القوة و العنف لتربير الرهاب 

اليهودي جتاههم 0
الف���ك���ار  وت��ن��م��ي��ة  غ���ر����ض  	•
يف  الع�سكرية  وال���روح  العن�سرية 

نفو�ض اليهود 0
للقوة  اليومي  ال�ستخدام  	•
ال�سفة  يف  الب����ادة  و  والره�����اب 

والقطاع و جنوب لبنان 0
����س���ورة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  	•
واث��ب��ات  امل��ن��ت�����س��رة  “ا�سرائيل” 
ك�سر  وحماولة  الع�سكري  تفوقها 
على  اجبارها  و  العربية  الرادات 
قبول ال�سالم ال�سرائيلي والتطبيع

وتلعب املوؤ�س�سة الع�سكرية الدور 
ال�سا�سي يف حتقيق الأيديولوجية 
عن  ال�سهيونية  والإ�سرتاتيجية  
ل�سباب  ال��ق��وة  ا�ستخدام  ط��ري��ق 
ولقامة  واقت�سادية  عقائدية 
طريق  ع��ن  العظمى(  )ا���س��رائ��ي��ل 
للهيمنة  اجلديد  الو�سط  ال�سرق 

على القت�سادات العربية .
حركة  ب�سفتها  ال�سهيونية  ان 
ع��ن�����س��ري��ة و ���س��ك��ال م���ن ا���س��ك��ال 
بدعم  جنحت  العن�سري  التمييز 
م��ن ال��ي��ه��ودي��ة ال��ع��امل��ي��ة و ال���دول 
كيان  تا�سي�ض  يف  ال���س��ت��ع��م��اري��ة 
واقامت   ، فل�سطني  يف  لها  عن�سري 
طبع  مم��ا   ، عن�سريا  جمتمعا  فيه 
بالعن�سرية0  ال�سرائيلي  ال�سعب 
يقوم  ال�سرائيلي  املجتمع  وا�سبح 
بني  العن�سري  التفريق  ا�سا�ض  على 
اليهود  بني  حتى  و  اليهود  و  العرب 
ال�سرقيني  ال��ي��ه��ود  ب��ني  انف�سهم، 

واليهود الغربيني. 
�سيا�سة  العن�سرية  وا�سبحت 
ج�سدتها  ل����س���رائ���ي���ل   ر���س��م��ي��ة 
وقوانني،  ممار�سات  يف  وجت�سدها 
العدوانية  ك��احل��روب  مم��ار���س��ات 
وامل�ستوطنات  اجلماعية  وامل��ج��ازر 
وال�سلب  النهب  واعمال  اليهودية 
وال��ق��ت��ل وال���ت���دم���ي وال��ع��ق��وب��ات 
اجل��م��اع��ي��ة، وق����وان����ني ك��ق��ان��ون 
وقانون  العودة  وقانون  اجلن�سية 
م�سادرة  وقوانني  الغائبني  ام��الك 
النكبة  وقانون  العربية  الرا�سي 
القوانني  وبقية  املواطنة  وقانون 
مواطنيها  ب��ني  متيز  التي  املدنية 

العرب واليهود 0
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من الذاكرة 
الكيان  موؤ�س�ض  غ��وري��ون،  بن  دافيد  تراأ�ض 
 1948 متوز  بداية  يف  اجتماعًا  ال�سهيوين 
عر�ض  الأول  الإ�سرائيلي  ال���وزراء  ملجل�ض 
اللد  مدن  لحتالل  الع�سكرية  اخلطة  فيه 
والرملة والقد�ض وبئرال�سبع والنقب وقرية 
يف  وق��ال  العقبة  خليج  على  حاليًا(  )اإي���الت  الر�سرا�ض  اأم 

الجتماع:
اإىل  الو�سول  علينا  ثم  بكاملها  القد�ض  احتالل  "علينا 
اإىل  اإ�سرائيل  دولة  مفتاح  اإيالت  ميناء  لإعادة  العقبة  خليج 
ل�ستيعاب  النقب  واحتالل  والهند  واأفريقيا  الأحمر  البحر 
وطرد  اإ�سرائيل،  دولة  اإىل  اجلدد  اليهود  املهاجرين  ماليني 
جي�سنا  �سيحتلها  التي  املناطق  هذه  من  العرب  ال�سكان  جميع 

فوافق اجلميع على اخلطة".
كان  حيث  �سالمة،  ح�سن  القائد  مركز  اللد  مدينة  كانت 
عندما  اأبيب  تل  من  القريبة  العربية  القرى  لنجدة  يهرع 
�سلمة،  بلدتي  ومنها  مبهاجمتها  ال�سهيونية  ال��ق��وات  تقوم 
ا�ستعادة  حاول  عندما  العني  راأ�ض  معركة  يف  ا�ست�سهد  ولكنه 
املكان من القوات الإ�سرائيلية. وا�ست�سهد اأي�سًا القائد الكبي 
فقدت  وبالتايل  الق�سطل.  معركة  يف  احل�سيني  القادر  عبد 
القّوات  وتقّدمت  العليا  ومرجعيتها  قادتها  العربية  القوات 
وبيت  طريف،  ودي��ر  املزيرعة،  قرى  واحتلت  الإ�سرائيلّية 
اأي من  ال�سرقية  املنطقة  اللد من  نبال وجنحت يف حما�سرة 

املنطقة العربية.
يف  دفاعاتهم  رّك���زوا  ق��د  املدينة  يف  امل��ج��اه��دون  وك��ان 
هجوم  اأي  وا�ستبعدوا  اللد،  من  وال�سمالية  الغربية  املنطقة 

من ال�سرق.
اجلهة  من  اللد  مدينة  الإ�سرائيلية  ال��ق��وات  هاجمت 
املجاهدين وقوات  بتاريخ 10 متوز فواجهتها قوات  ال�سرقية 
اجلي�ض الأردين املتواجد يف عمارة احلكومة و�سّدت الهجوم. 
واأ�سيب قائد الهجوم املالزم اإ�سحق رابني بجراح طفيفة بعد 

اأن اأ�سيبت �سيارته بقنبلة وجنا من املوت باأعجوبة.
ب��ع��د ف�����س��ل ال��ه��ج��وم، وب���ن���اء ع��ل��ى اأم����ر غ��ل��وب با�سا 
القوة  ان�سحبت  الأردين  اجلي�ض  اأركان  رئي�ض  )الربيطاين(، 

الأردنية املتواجدة يف اللد.
ويف �سباح اليوم التايل املوافق 11 متوز هاجمت الدبابات 
ترفع  وكانت  ال�سمالية،  اجلهة  من  اللد  مدينة  الإ�سرائيلية 
للتمويه  والعقال  احلطة  اجلنود  ويرتدي  الأردنية  الأعالم 

على �سكان املدينة.

واحد و�سبعون عامًا على جمزرة اللد الوح�سية
النجدة  اأنَّ��ه��ا  منهم  ظنًا  ل�ستقبالها  اللد  اأه���ايل  ه��رع 
العربية القادمة للدفاع عن املدينة. وعندما و�سلت الدبابات 
اإىل اجل�سر الرئي�سي اأطلقت النار على حر�ض اجل�سر وقتلتهم 
والن�ساء  الأط��ف��ال  من  املدينة  اأه��ايل  من  ع��ددًا  قتلت  كما 
فاكت�سف اأهايل اللد اأن الدبابات ماهي اإلَّ دبابات اإ�سرائيلية 
التمويه واخلداع ويرتدي  اإمعانًا يف  الأردنية  حتمل الأعالم 
امل�ساجد  اإىل  الأه��ايل  بع�ض  جلاأ  العربي.  اللبا�ض  جنودها 
بهم  فلحقت  عربيًا   )750( حوايل  دهم�ض  م�سجد  يف  وجتّمع 
واحد  فرد  با�ستثناء   " جميعًا  وقتلتهم  الإ�سرائيلية  القوات 
منهم هو �سحادة خليل علي عبد اهلل.. والذي اأفاد باأن اليهود 

كانوا يقومون بت�سوير القتلى يف اجلامع فرحني.
ا�ستب�سل املجاهدون يف الدفاع عن مدينتهم، ودارت املعارك 
الإ�سرائيليون  املعتدون  وف�سل  ومنازلها  املدينة  �سوارع  يف 
قوات  طلبت  لذلك  )القلعة(،  احلكومة  ع��م��ارة  باحتالل 
الثامن  اللواء  من  امل�ساعدة  يفتاع  لواء  من  الثالثة  الكتيبة 
القلعة بدباباته  وكتيبة مو�سي دايان. فتوّجه ديان وهاجم 
روا دبابتني له، وعجز بدوره عن احتاللها، فرتكها ودخل  ودمَّ
رهيبة  مذبحة  يف  رابني  ا�سحق  قوات  مع  لال�سرتاك  املدينة 

بحق اأهايل اللد املدنيني من اأطفال ون�ساء و�سيوخ و�سباب.
دار القتال داخل املدينة بوح�سية منقطعة النظي حيث 
املنازل  لتدمي  واملدفعية  القنابل  راجمات  اليهود  ا�ستخدم 
النيان  واأ�سعلوا  وال�سيوخ  والن�ساء  الأطفال  من  �سكانها  فوق 
ال�سرب  مياه  وقطعوا  التجارية  وحمالتها  املدينة  منازل  يف 
املدينة  �سوارع  يف  اجلرحى  ومئات  القتلى  وكان  الأهايل،  عن 

مل ي�سعفهم اأحد.
" ل�سك  اإنَّ��ه:  بالقول  اللد  جمازر  الباملاخ  كتاب  وو�سف 
والطرد،  والتمرد،  ال�سكان  وهرب  والرملة  اللد  ق�سيَّة  اأنَّ  يف 
الذين جاوؤوا يف اأعقابها، قد و�سلت فيها وح�سية احلرب اإىل 

ذروتها.
تابعة  م�سفحات  ف�سيلة  اخرتقت  متوز   12 ظهر  وعند 
الذين  اجلنود  بع�ض  لإح�سار  اللد  مدينة  الأردين  للجي�ض 
ن�ستهم امل�سفحات يف حمطة �سكة احلديد، واعتقد �سكان اللد 
اأنَّ دخول املدّرعات الأردنية بعد احتالل اجلي�ض الإ�سرائيلي 
للمدينة يعني بدء املعركة لطرد املعتدين من املدينة فاأخذوا 

باإطالق الر�سا�ض على القوات الإ�سرائيلية".
يقول العقيد احتياط مو�سيه كوملان عن جمزرة اللد اإنه 
و�سقط  اأي هدف،  النار على  باإطالق  لرجالنا  الأوامر  �سدرت 
خالل املعركة )املجزرة( �سحايا كر، وو�سل عدد ال�سحايا من 

املدنيني من �سكان املدينة اإىل 250 قتياًل.
اأهايل  اإبالغ  اللد  زعماء  من  الإ�سرائيلية  القوات  طلبت 
املدينة بال�ست�سالم دون قيد اأو �سرط. واتفق الطرفان على 
اأهايل اللد يف مدينتهم  اأن يبقى جميع  وقف القتال �سريطة 
القرى  من  وغيها  يافا  اأه��ايل  ط��رد  كما  منها  يطردون  ول 

واملدن الفل�سطينية.
توقف القتال وبداأ الأهايل يدفنون �سهداءهم وي�سعفون 
على  للح�سول  وي�سعون  ومنازلها  املدينة  �سوارع  يف  جرحاهم 

املاء والغذاء.
الأهايل  اأّن  ال�سباح  يف  الإ�سرائيليون  املعتدون  اكت�سف 
فاأخذوا  منازلهم  اأبواب  اأمام  واحدة  �سالح  قطعة  ي�سعوا  مل 
اإىل  فهرعوا  املدينة  اأهايل  على  والر�سا�ض  القنابل  باإطالق 
الإ�سرائيلية دخلت  القوات  به، ولكن  جامع دهم�ض واحتموا 
اجلامع وقتلت جميع من كان فيه وبلغ عددهم )750( مدنيًا 

معظمهم من الأطفال والن�ساء وال�سيوخ.
اللد  كني�سة  راعي  ومعهم  املدينة  اأهايل  من  وفد  توّجه 
حيث  كيلمان،  مو�سي  العقيد  قيادة  مقر  اإىل  غيفية  �سيمون 
دهم�ض  جامع  يف  وقعت  التي  الرهيبة  املذبحة  عن  اأبلغوه 
وذّكروه باتفاق وقف القتال والهدنة فاأجابهم كيلمان قائاًل:

"نعم وافقنا لكنكم خرقتم التفاق، حيث قامت دبابتان 
قال:  وهنا  اأبناوؤكم  و�ساعدها  قواتنا  مبهاجمة  اأردنيتان 
ان�سحبت  الأردنية  القوات  اإنَّ  الوفد  وبقية  غيفيه  �سيمون 
منذ الليلة املا�سية ول يوجد يف املدينة جندي اأردين واحد، 
هذه  تكون  رمبا  به،  يقاتلون  املنا�سلني  مع  �سالح  يوجد  ول 
وهنا  اجل�سر.  على  دخلت  التي  الدبابات  نف�ض  هي  الدبابات 
عليكم  ثرثرة  نريد  ل  اخر�ض  وقال  رابني  اإ�سحاق  به  �ساح 
مغادرة املدينة فورًا هذه اأوامر بن غوريون، ول نريد اأن نرى 

عربيًا هنا واإلَّ دمرنا املدينة على روؤو�سكم.
قتل اجلي�ض الإ�سرائيلي )350( اآخرين لطرد �سكان اللد 
ومار�ض  الأق��دام،  على  م�سيًا  املدينة  مغادرة  على  واإرغامهم 
اجلي�ض الإ�سرائيلي عمليات القتل وال�سلب والنهب حيث قال 
داوود العناين ال�ساهد العيان: "وحني و�سلت احلارة ال�سرقية 
من )اللد( كان جنود �سهاينة قد افرت�سوا بطانية على الأر�ض 
لديه من  ما  اأن يرمي  البلد  اأهل  من  ياأمرون من مير  واأخ��ذوا 
اأ�سياء ثمينة كال�ساعات والأ�ساور على هذه البطانية. ووجد 
�سجرة  عند  الإ�سرائيلي  اجلي�ض  من  اأخ��رى  جمموعة  اأي�سًا 
من  يحملونه  عما  التخلي  الأه���ايل  يجربون  جمزو  �سدرة 
م�ساغ واأموال. وقام اجلي�ض الإ�سرائيلي بطرد اأهايل اللد يف 
عز حرارة يوم 12 متوز و�سم�سه احلارقة م�سيًا على الأقدام 
اإىل ق�ساء رام اهلل. ونهبت القوات املعتدية منازلهم و�سرقت 
واحللق  واخلوامت  اليد  �ساعات  "حتى  وجموهراتهم  اأموالهم 

نهبوها من الرجال والن�ساء.
على  الفل�سطينيني  لإجبار  ال�سهاينة  امل�سوؤولون  خطط 
بوح�سية  ت�سرفوا  لذلك  وقراهم.  ومدنهم  منازلهم  مغادرة 
ال�ستعماري  اليهودي  املخطط  هذا  لتحقيق  النظي  منقطعة 
الإرهابية  الع�سابات  فارتكبت  اللعني.  والعن�سري والإرهابي 
العديدة  املجازر  الإ�سرائيلي  واجلي�ض  امل�سلحة  اليهودية 

لرتحيل ال�سعب الفل�سطيني.
هدف،  اأي  على  النار  باإطالق  لرجالنا  الأوام��ر  �سدرت 
و�سقط خالل املعركة �سحايا كثية، وو�سل عدد ال�سحايا من 

املدنيني من خالل �سكان املدينة )250( قتياًل".
وهكذا حتقق خمطط الرتحيل الذي اأقرته اأول حكومة 
اإ�سرائيلية يف مدينة اللد الفل�سطينية العريقة التي ولد فيها 
القائد الكبي د. جورج حب�ض ودافع عنها القائد ح�سن �سالمة 
حتى ال�ست�سهاد وذلك لإقامة دولة يهودية نقية كاأكرب غيتو 
يهودي عن�سري وا�ستعماري واإرهابي يف قلب املنطقة العربية 

على اأر�ض فل�سطني العربية.
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تصاعد  هو  السياق  هذا  يف  أدهلا  ولعل  فحسب،  اليوميات  سادن  ال  التحوالت 
تدخل  أن  املعنى  فما  أيلول،  جسد  يف  حياةً  األكثر  اجل��زء  بوصفها  املقاومة 
ألساليب  الشباب  واجرتاح  واجلرحى،  بالشهداء  املباركة  الشعبية  االنتفاضة 
امللوثة  )أوسلو(  أوراق  تراجع  وهي  الذاكرة  تتساءل  كذلك  وتنوعها،  املقاومة 
باإلذعان واخليبة، لكنها ال تقف إال يف برزخ القول الطليق، بأن مثة شعبًا انتسب 
إىل احلياة وجتذر يف خاليا األرض ليكتب جداريته املفتوحة، وليجذر يف الوعي 

من جديد حق عودته إىل كامل ترابه الفلسطيين.
مثة لوحة كان امسها جدارية حق العودة/ مطرزة فلسطني، مت فيها تطريز 
اسم 1134 قرية ومدينة فلسطينية، سواء كانت قائمة أم مهدمة على قطعة 
قماش، لكن اللوحة األكمل هي من يرمسها أجيال حق العودة وشهودها، أولئك 
يقتلعوا  أن  الغزاة  كما صغارهم فلسطني، ومل يستطع  كبارهم  ينسَ  الذين مل 

تراهبا ومائها وحجارهتا، من الذاكرة قبل األرض.
هي فلسطني حارسة الوعي وندمية يومياتنا الذاهبة إىل شرفات احلياة، 

�سفد   – عكا  العامني  بالطريقني  تربطها  فرعية  طرق 
من  رحلته  يف  خ�سرو  نا�سر  ذكرها  وقد   . – حيفا  وعكا 
 ."Damar "َدَمر  با�سم  ال�سليبيون  عرفها   .1047 عام 
الرابع ع�سر  يف كتابه  القرن  الفداء(  اأبو  وحتدث عنها 
"تقومي البلدان" قائاًل : " ومن الربوة بلغت دامون فزرت 
امل�سهد املعروف ب ذي الكفل". )كان اأهل الدامون ي�سمون 

هذا املكان مزار عبد املغيث .
مياه  على  وزراع��ت��ه��ا  �سربها  يف  ال��ق��ري��ة  اع��ت��م��دت 
لأرا�سيها.  املجاور  النعامني  نهر  ومياه  الغزيرة  الينابيع 
القرية  اأهل  زرع  دومن.   20،246 اأرا�سيها  م�ساحة  بلغت 
الدامون  ولكن  اأنواعه،  على  باحلبوب  اأرا�سيهم  معظم 
ا�ستهرت بجودة بطيخها و�سم�ّامها. كما تكر فيها اأ�سجار 
الدامون  تربة   . العنب  وكروم  وال�سبار  والزيتون  التني 
اخل�سوبة.  من  كبي  جانب  على  وحمراء  �سمراء  طينية 
م�ساحة  جمموع  من  دومن��ًا   19،073 ميلكون  العرب  كان 
وال�سهاينة  اليهود  عليه  ا�ستوىل  ما  اأما  القرية،  اأرا�سي 
دومنًا   597 م�ساحته  ما  وكان  دومنًا.   687 على  يزد  فلم 
ملكًا م�ساعًا بني �سكان القرية الذين كان كلهم من العرب.
طريف  على  مبنية  ال��دام��ون  م�ساكن  غالبية  كانت 
طريق واحدة. بلغت م�ساحة م�سطح القرية املبني 111 

قرية الدامون بالدنا فلسطين
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إليه شهيدًا أو شاهدًا ومقاومًا، تلك هي أجبديتك الكربى اليت ال يتقن الغزاة 
لغتها، فيظلون هامشًا ذليالً على منت جداريتك اليت تبدعها وجترتح قواعدها، 
مشتبكًا يف يومياتك وهناراتك، كي تظل وحدك من يوقد شرارة الشمس، ويأذن 
لفصول اخلصب أن تأتِ على عجل حكايتك الفلسطينية، ولتنهض األجبديات/ 
أجبديات احلياة لتعطي درسها األعلى، أن فلسطني هي امسنا احلركي مجيعًا، 
دفاع  املرايا خط  يف  وحدك  األجداد،  ونبوءات  الشهداء  ببشارة  املضرج  وغدنا 
ذكي، عن مستقبل أُمَّة، وتاريخ أرض مازالت تقاوم بامتدادها وعمقها، كل من شبّه 

له من شذاذ اآلفاق أنه يدخلها، ويظل هبا.
فلسطني يف سردياهتا اآلخرى، هي طقوس الوالدة املتجددة لألجيال املعجزة، 
فلها ميقات الصعود ومعراج الوصول، وهلا املكان هوية، والزمان امتدادًا، ليتشكل 
االسم ملونًا باألرجوان، ومضرجًا بنشيد البيلسان، اسم/ هوية حتى يعود إليها 
من مل يفارقها أصالً، وظل مسكونًا هبا كامسه متامًا، لكنه حني يتعدد –االسم- 

تظل فلسطني خالصتنا األخرية، ذلك ما قاله اخلان األمحر مقاومًا وباقيًا.

www.facebook.com/tareeqalquds www.facebook.com/PIFA2007www.instagram.com/tareeq_alquds
�سفحة »طريق القد�ض« على الفي�سبوك �سفحة »طريق القد�ض« اأن�ستغرام جمعية ال�سداقة الفل�سطينية � الإيرانية

بداأ  حيث   1935 منذ  يتطور  عمرانها  ب��داأ  وقد  دومن��ًا. 
عدد  كان  ال�سمنتية.  احلديثة  البيوت  يبنون  ال�سكان 
عدد  وو�سل  م��ن��زًل.   183 ح��وايل   1931 �سنة  امل��ن��ازل 
منازل القرية عام 1948 اإىل 303 منزًل. بلغ عدد �سكان 
عددهم  وو�سل  ن�سمة   725 قرابة   1887 عام  الدامون 
و70  م�سلما   1240( اأ�سخا�ض   1310 اإىل   1945 ع��ام 

م�سيحيًا(، ويف عام 1948 اأكر من 1500 ن�سمة.
يرجع اأهل الدامون يف اأ�سولهم اإىل قبيلة الزيدانية 
الزيداين  العمر  ظاهر  ومنهم  احلجاز،  من  نزحت  التي 
وايل عكا تويف عام 1775م. وكان جامع الدامون معروفًا 
�سبهًا  يرون  القرية  �سكان  وكان  الزيدانية  معامل  كاأحد 
معماريًا بني جامعهم وجامع اجلزار يف عكا. عمل معظم 
�سناعة  يف  بع�سهم  وا�ستغل  بالزراعة  ال��دام��ون  �سكان 

واحللفاء  اخلو�ض  نبات  من  )ال�سالل(  والقفف  احُل�سر 
والأ�سل الذي ينبت على �سفاف نهر النعامني.

يف   1886 عام  ابتدائية  مدر�سة  القرية  يف  اأ�س�ست 
العهد العثماين وبنيت مدر�سة ابتدائية اإ�سافية يف زمن 
الحتالل الربيطاين، ومل يزد التعليم عن ال�سف الرابع 

البتدائي.
املتعاقبة  فل�سطني  ث��ورات  يف  الدامون  اأه��ل  �سارك 
عام  ال�سهيونية  �سد  وكذلك  الربيطاين  الحتالل  على 
عام  من  متوز  منت�سف  يف  �سقطت  القرية  ولكن   ،1948
الإ�سرائيليون  ي�سميه  مما  الثانية  املرحلة  يف   1948
بعملية "ديكل". ويرى بع�ض املوؤرخني اأن �سقوط القرية 
كان يف اأواخر حزيران ) املو�سوعة الفل�سطينية(، وقال 
بع�سهم )بيني موري�ض( اأن �سقوطها كان اأواخر اأيار بعد 
والنا�سرة  عكا  مدينتي  الإ�سرائيلية  القوات  احتلت  اأن 
حينئذ،  القرية  �سكان  بع�ض  فنزح  املحيطة.  والقرى 
طرد  ومت  القرية،  ق�سف  اإث��ر  ذل��ك  بعد  بع�سهم  وف��ر 
املحتل  وقام  القرية.  على  الهجوم  عند  فيها  تبق�ّى  من 
بتدمي القرية تدميًا كاماًل. وقد ت�سرد اأهلها يف اأقطاب 
ي�سكنون  حيث  لبنان  اإىل  ن�سفهم  حوايل  ونزح  الأر���ض 
البارد  نهر  وخميمي  �سور  منطقة  يف  اليوم  حتى  هناك 
املتبقي يف فل�سطني يف  الن�سف الآخر  والبداوي، وي�سكن 
وعبلني  وطمرة  كابول  مثل  اجلليل  من  خمتلفة  مناطق 
من  ومينعون  وغيها.  و�سعب  الكروم  وجمد  و�سفاعمرو 

العودة اإىل اأر�سهم اأو ا�ستخدامها لأي غر�ض كان.
القرية،  اأر���ض  على  جديدة  م�ستعمرات   ت�ُقم  مل 
�سيما  ل  القرية،  باأرا�سي  املحيطة  امل�ستعمرات  اأن  اإل 
م�ستعمرتي ي�سعور – التي اأقيمت عام 1949 على اأرا�سي 

الربوة – وفرود، ت�ستعمل اأرا�سي الدامون للزراعة.

نافـــــــذة مل يكن مصادفة أن يكون أيلول يف الذاكرة ويف 
تواترت  وبه  ومآثر،  شجوٍن  مّحال  اجلمعي،  الوعي 
القلب  متسّ  كلها  عديدة،  ومسميات  وأمساء  صفات 
بكل  جيهر  صريح  واق��ع  إىل  بانتساهبا  وال��وج��دان، 
مصادفة  وليس  األح��زان،  وحمكيات  األمل  سرديات 
أن تسبغ عليه األلوان أيضًا، مكثفة باللون األسود، 
أيلول األسود،  أو  أيلول الفلسطيين،  حتى ال ليقال 
تتماثل  ال  اليت  حلظاهتا  تصطفي  أن  هنا  وللذاكرة 
رأينا حمكيات  قليالً....  ولو  إىل االختالف  تنزع  بل 
األمل كلها، لكن تلك احملكيات مل تستمر يف الوعي إال 
شاهد  ليكون  واستنهاضه  عودته،وقيامته  أجل  من 

قصيدة غري منتهية وكل حرف طلقة، وكل معنى 
حتى  اللغة،  أع��ايل  يف  هناك  امسه  حيفر  شهيد 

نستعيدنا.
تلك هي فلسطني اليت تأخذنا إليها صباحات 
وال��ذاك��رة،  األرواح  بطولة  ص��ب��اح��ات  امل��ق��اوم، 
ثانية  كل  ويف  دقيقة  كل  ويف  اآلن  ُتستعاد  ذاكرة 
الذين  وهم  حموها،  الغزاة  حملاوالت  فيها  تتعرض 
يستهدفوهنا كما األرض واإلنسان، وكل ما هو حيّ 
جذور  ال  هوائها،  يف  العابرون  األرض،  هذه  على 
فكيف  أب��دًا،  النسيان  ذاك��رة  وهلم  ملحها،  يف  هلم 
ترسم أيها الفلسطيين اآلن قدرك، وكيف متضي 

فلسطين جدارية 
المقاومة أبدًا

الدامون كانت قرية فل�سطينية مهجرة 
�سرق  جنوب  كم   11 م�سافة  على  تقع 
على  �سهلية  اأر����ض  ف��وق  عكا  مدينة 
وكانت  عكا.   �سهل  من  ال�سرقي  الطرف 


