
العدد )28( TAREEQ ALQUDS
TAREEQ ALQUDS

ذكرى انتفاضة األقصى 
الفعل املقاوم وصورة املرأة الفلسطيينة 

رؤية وطنية لتحقيق الوحدة
 وإنهاء االنقسام

ضم املضموم.... الصفقة والصرخة

د. محمد البحيصي

شهر أيلول...حّتى ال ننسى

اإليــرانــيــة  الفلسطينية  الــصــداقــة  مجعية  عــن  ــادرة  صـ شهرية  إلكرتونية  العدد )64(  أيلول    2019صحيفة 

رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية – اإليرانية

النواح  السريانية  يف  أيلول  كلمة  تعين  أن  مصادفة  أهي  أدري  ال 
والعويل، وهي يف الوجدان الفلسطيين حتقيقها هلذا املعنى ومصداقا 
له، وهي يف الوقت ذاته هتيؤ واستعداد يف طبيعة هذه البالد، الستقبال 
موسم اخلريف الذي يعين وصول دورة احلياة إىل منتهاها خمتزنة سر 

وجودها، وطاقة فعلها اآلتي بعد عواصف الشتاء اليت متد الطبيعة بربيعها األزهر...
 وحتى الزيتون الذي يعين يف وعينا الديين« بيت املقدس« ويعد املرادف التارخيي لفلسطني، 
اليت  النور«  » شجرة  الفلسطينيون شجرته  ونكهًة حّتى مسّى  الشهر صفاءً  هذا  زيته يف  يكتمل 
تعيش ذكرى هذا الشهر لدرجة أن يقول حممود درويش يف هذا »لو يذكر الزيتون غارسه لصار 
الزيت دمعا« وال أراني مبالغًا أو مغاليًا لو أنين أطلقت على هذا الشهر اسم » أيلول الفلسطيين« ملا 
فيه من حوادث وتواريخ رمست على وجه فلسطني لوحة احلزن واآلالم اليت حيملها الفلسطيين 
صليبًا حيث كان، وحفرت يف أعماقه آبارًا تفيض شعورًا خبذالن ذوي القربى وتواطؤهم عليه، وهنا 
فإن حديثي منصبٌ على أنظمة ارتبطت وجودًا وبقاء باملشروع االستكباري الصهيوني الذي غرس 
الكيان الصهيوني يف فلسطني، وعلى مجاعات وجدت يف استهداف الفلسطيين ورقة اعتماد لدى 

دوائر هذا املشروع...
 وهنا أحاول استعراض بعض حمطات هذا الشهر الدامي:

نص  وُضع   1923/9/29 ويف   ،1920/4/25 يف  فلسطني  على  الربيطاني  االنتداب  اعالن   -1
مُهد  وفيها  سنة،   2٨ االنتداب  هذا  واستمر  التنفيذ،  موضع  فلسطني  على  الربيطاني  االنتداب 

إلعالن دولة الكيان الصهيوني.
واألمانة  العربية،  الدول  مندوبي  لندن حبضور  انعقد مؤمتر فلسطني يف   ،1947/9/10  -2
عجائب  من  وهــذا  الفلسطيين  الوفد  وغياب  الربيطانية  واحلكومة  العربية  للجامعة  العامة 

السياسات العربية اليت حرصت دوما على تغييب الفلسطيين عن قضيته.
الثورة الفلسطينية  أيلول األسود يف مواجهات بني اجليش األردني وقوات   ،1970/9/17  -3

هذه املواجهات اليت أسفرت عن خروج قوات الثورة من األردن وسقوط أكثر من 15000 شهيد.
أمريكية  الكيان الصهيوني ومصر برعاية  اتفاقية كامب ديفيد بني  197٨/9/1٨، توقيع   -4
ومبوجبها مت إخراج مصر من دائرة املواجهة مع »إسرائيل«، بعد أن اعترب الرئيس السادات أن حرب 

1973 آخر احلروب مع إسرائيل.
1979/9/16 ، احلكومة اإلسرائيلية ترفع احلظر عن شراء اليهود لألراضي يف الضفة   -5

الشعب  تاريخ  الفصول دموية يف  أكثر  16-19٨2/9/1٨ جمزرة صربا وشاتيال واحدة من   -6
الفلسطيين، وثالثة أيام من احلصار والذبح على يد قوات الكتائب وجيش حلد واجليش اإلسرائيلي، 

أسفرت عن أكثر من 3000 شهيد وجثثا بال رؤوس، ورؤوس مهشمة بال عيون.
1993/9/13 توقيع اتفاقية أوسلو املشؤومة بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل   -7

وهي االتفاقية اليت فتحت صفحة اهنيار املشروع الوطين الفلسطيين.
2000/9/2٨، تدنيس اجملرم احملرتق شارون للمسجد األقصى، واندالع االنتفاضة الشعبية   -٨

الكربى انتفاضة األقصى.
هذه حمطات من هذا الشهر... والشك أن العيب ليس يف ذات الشهر، وإمنا يف ذات اإلنسان الذي 
جيب أن جيعل من كل تلك احملطات فرصة للوعي وشحذ اإلرادة واملقاومة، وكي ال ننسى فعلينا ان 

نظل حنفر يف الذاكرة ونستنبط منها وقود الطريق الطويل....
 

لن ننسى جمزرة
 صربا وشاتيال

صفا(                      
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واتفاقية   1907 عــام  االستعماري  كامبل  لتقرير  تطبيقًا 
سايكس- بيكو عام 1916 صدر وعد بلفور االستعماري يف الثاني 
االستعمارية  املصاحل  لتحقيق   1917 عــام  الثاني  تشرين  من 

والصهيونية يف فلسطني قلب الوطن العربي.
تعمل  أنْ  العاملية  الصهيونية  واملنظمة  بريطانيا  واتفقت 
لفرض  بريطانيا  مساعدة  على  بلفور  وعــد  لقاء  الصهيونية 
االنتداب الربيطاني على فلسطني، ألن فرنسا وروسيا القيصرية 
االستعمار  دهاقنة  فاستعان  عليها.  السيطرة  يف  تطمعان  كانتا 
اإلمرباطورية  مصاحل  لتحقيق  الصهيونية  باحلركة  الربيطاني 
اإلمــرباطــوريــة  مــصــاحل  لتحقيق  والصهيونية  الربيطانية 
فلسطني  يف  إسرائيل  بغرس  العاملية  والصهيونية  الربيطانية 
املتحدة  الواليات  إىل  املشؤوم  الوعد  صيغة  بريطانيا  أرسلت 
ــدول  ال ووافــقــت  عليه  واملــوافــقــة  لــالطــالع  وإيطاليا  وفــرنــســا 
االستعمارية الثالث على صيغة الوعد املشؤوم. وأيدت فتح أبواب 
أوروبا حلل  من  األشكناز  اليهود  فلسطني على مصراعيها هلجرة 
مسألة اليهودية فيها على حساب عروبة فلسطني وحقوق الشعب 

العربي الفلسطيين الوطنية غري القابلة للت رصرف.
وكانت فلسطني قبل أن تسمى بفلسطني تعرف 

بأرض كنعان نسبة للقبائل الكنعانية العربية 
ففلسطني  سكنها،  مــن  أول  كــانــت  الــيت 

وتعاقبت  التاريخ  بدء  منذ  عربية  أرض 
عليها أمم شتى إىل أن جاء العرب مرة 
بن اخلطاب  اخلليفة عمر  إبان  أخرى 
وحرروها من الغزاة الرومان. وأصبحت 
اجلــنــرال  احتلها  عربية  مقاطعة 
عام  أول  كانون  اللنيب يف  الربيطاني 
1917 يف هناية احلرب العاملية األوىل. 
تأسيس  والصهيونية  االستعمار  طالب 

من  انطالقا  فلسطني  يف  لليهود  دولــة 
سلسلة من األكاذيب منها:

1 -  احلق التارخيي املزعوم لليهود يف 
فلسطني. 

2 - اعتبار اليهودية قومية وربطها بالقدس 
وفلسطني الستعمارها.

3 - التخلص من االضطهاد الذي عاناه اليهود يف أوروبا وحل 
املسألة اليهودية على حساب الشعب الفلسطيين.

هي  فلسطني  أن  املسيحية  والصهيونية  الصهيونية  زعمت 
رسّخها  اليت  التعاليم  على  زعمها  يف  واستندت  امليعاد«  »أرض 
واملؤسسون  األوروبي  االستعمار  ودهاقنة  والتلمود  التوراة  كتبة 

الصهاينة.
إن الزعم الصهيوني بأن فلسطني هي »أرض امليعاد« هو زعم 
وادعاء له طابع ديين، والدين بال منازع ليس مصدرًا من مصادر 
الدويل، لذلك ال جيوز للدول االستعمارية والصهيونية  القانون 
بفلسطني  إسرائيل  بتأسيس  املطالبة  إليه يف  تستند  أن  العاملية 

طبقًا للقانون الدويل. 
لقد خرج أهم علماء اآلثار يف الكيان الصهيوني ومنهم إسرائيل 
فنكلشتاين وغولدبرغ وغريهم برأي هزّ »إسرائيل« عندما قاموا 
فلسطني  يف  األماكن  على  التوراة  يف  ــواردة  ال األمســاء  بتطبيق 
اإلطالق  على  صحة  ال  أن  وأعلنوا  الكنعاني  جمدو  موقع  ومنها 
لليهود فيها  أثر  وأنه ال  واملواقع  التوراة حول األمساء  ورد يف  ملا 
على اإلطالق مبا فيها حا ئط املبكى وحي املغاربة )ساحة املبكى 

حاليًا( وباب املغاربة.
املسجد  أن  وأكد   2016 أول  تشرين  يف  اليونسكو  قرار  وجاء 
مدينة  وكذلك  إسالمي  ملك  املزعوم  املبكى  وحائط  األقصى 
باجلنون  العدو  وقــادة  نتنياهو  أصــاب  مما  القدمية،  القدس 
واهلسترييا، وأظهر أن إسرائيل أدهى من بيت العنكبوت. وتقوم 
على سلسلة من األكاذيب لتربير االستعمار االستيطاني اليهودي. 

ويؤكد الربوفسور األملاني فاغنر مؤلف كتاب »النزاع العربي اإلسرائيلي يف 
القانون   قًا من احلقوق إذا انطلقنا من القانون الدويل الذي كان سائدًا يف 

املاضي أو يف احلاضر.
فلسطني،  اليهود يف  روابط صالة  واستمرار  والنفي  اإلهلية  الوعود  إن 
هذا كله ال ميكن له أن يشّكل حقًا من احلقوق«. إن احلق التارخيي املزعوم 

لليهود هو الزعم أو األكذوبة األساسية للصهيونية للمطالبة بفلسطني.
ويعين احلق التارخيي يف القانون الدويل » احلق الذي اكتسب نتيجة 
يف  واالستمرار  احلق  فاستعمال  واستعماله.  ممارسته  على  الزمن  تقادم 
استعماله فرتة طويلة من الزمن يكرس ذلك احلق التارخيي، أي يفرتض 
انقطاع. فهل  وبدون  الزمن  استعماله بشكل مستمر فرتة طويلة من  فيه 
تأسست  أن  إىل  مبمارستها  واستمروا  فلسطني  على  السيادة  اليهود  مارسَ 

احلركة الصهيونية عام 1٨97؟ 
فمجيء القبائل اليهودية إىل جزء من فلسطني لو انطلقنا من األكاذيب 
يكن  اإلسرائيليون مل  األثريون  ونفاها  والتلمود  التوراة  كتبة  دوّهنا  اليت 
سوى موجة من موجات اهلجرة القصرية جدًا اليت تعاقبت على فلسطني. 
كما أثبت رجال اآلثار عدم وجود أي أثر ململكة اليهود اليت مل تعمِّر إال 
فرتة حمدودة جدًا حبسب زعمهم. وثبت جبالء حتى اليوم 
أن ال أثر لوجود اليهود يف فلسطني على اإلطالق. وكانت 
إليها على حد قول  العربانيني  فلسطني قبل وصول 
سكاهنا  واعتنق  عربية،  أي  كنعانية  التوراة  كتبة 
البيزنطية  اإلمــرباطــوريــتــني  إبــان  املسيحية 
العربي،  طابعها  من  ذلك  يغيّر  ومل  والرومانية 
بعد  العربي  بطابعها  فلسطني  واحتفظت 
يف  الصحابة  رجال  حققها  اليت  االنتصارات 

القرن السابع امليالدي.
يف  سكن  مــن  أول  يكونوا  مل  اليهود  إن 
فلسطني لو سلمنا مبزاعمهم، وإمنا هم دخالء 
عليها، جاؤوا إليها من كلديا ومل يستولوا عليها 
احتلها  أن  منذ  فيها  وجودهم  وانتهى  بأسرها 
على  يهودي  فيها  يبق  ومل  وغــادروهــا  الــرومــان 
اإلطالق. يقول د. حممد طلعت الغنيمي املختص 
يف القانون الدويل عن احلق التارخيي املزعوم لليهود 

يف فلسطني ما يلي:
»إن أجداد اليهود مل يكونوا من أصل فلسطيين، بل هم 
كلدانيون، ومل يكونوا أول من سكن فلسطني بل وفدوا على البالد وفيها 
أهلها األصليون الكنعانيون العرب، وظلوا فيها قلة بالنسبة جملموع السكان«.
وكتب العديد من املؤرخني اليهود أن مملكة يهودا فقدت كياهنا السياسي 
منذ القرن األول امليالدي، عندما احتل الرومان سورية مبا فيها فلسطني 
وتفرق اليهود خارجها. وتوزعوا يف كل مكان واستوطنوا على الرغم من قلة 
عددهم يف املدن التجارية املزدهرة طلبًا للربا والربح الوفري. وزاد عددهم 
بعد اعتناق ملك اخلزر وشعبه اليهودية للوقوف أمام غزوات اإلمرباطورية 
العثمانية. وعرفوا باألشكناز الذين أسسوا »إسرائيل« تطبيقًا لوعد بلفور 
املشؤوم وقرار التقسيم. إن هذه احلقائق التارخيية تسقط احلق التارخيي 
بريطانيا  أصدرت  عندما  عددهم  بلغ  حيث  فلسطني،  يف  لليهود  املزعوم 
نسمة.  ألف   )٨50( الفلسطينيني  بلغ عدد  بينما  ألف   50 من  أقل  الوعد 
التارخيي  احلق  حول  الصهاينة  يزعمها  عالقة  أية  على  تقضي  وبالتايل 
املزعوم لليهود، ألن اليهود تنازلوا عن سيادهتم على فلسطني وتركوها يف 

غمرة البحث عن الربا والكسب وغري املشروع.
كيان  وجود  على  الشرعية  تضفي  أن  ميكن  ال  السنني  مئات  مرور  إن 
غري مشروع استند يف إقامته على املزاعم واخلرافات واألطماع واألكاذيب 
التوراتية والتلمودية ودعم الدول االستعمارية واإلمارات واملمالك العربية 
اليت أقامتها. فالعنصر اجلوهري يف احلق التارخيي هو مسته التارخيية أي 

ممارسته لفرتة طويلة وهادئة ومستمرة.
وانقطعت صلة اليهود بفلسطني منذ أن شتتهم الرومان. وبالتايل سقط 
زعمهم باحلق التارخيي هلم يف فلسطني انطالقًا من القانون الدويل القديم 

واحلديث. 

وعد بلفور وأكذوبة احلق التارخيي لليهود يف فلسطني 
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الفلسطينية  املنظمات  خـــروج  بعد 
قيادة  أصبحت  لبنان،  مــن  والفدائيني 
وسياسي،  مايل  مأزق  يف  التحرير  منظمة 
انتفاضة  انطلقت  ســنــوات،  مخس  وبعد 
وإن  املقاومة،  ثقل  وانتقل   ،19٨7 سنة 
البلدان  اخلارج، يف  من  األشكال،  اختلفت 
احملتلة،  األراضي  إىل  لفلسطني،  املُتامخة 
سنوات  عشر  من  أكثر  بعد   ،1967 سنة 
آذار/  30( األرض«  ــوم  »يـ انــطــالق  مــن 

سنة  احملتلة  األراضـــي  يف   )1976 ــارس  م
التحرير  منظمة  قيادات  وخسرت   ،194٨
الفلسطينية الدّعم املايل اخلليجي، خالل 
العدوان على العراق، يف بداية سنة 1991، 
يف  العاملني  الفلسطينيني  ــرْدُ  َط وقع  بل 
الكويت، بعد أن جعلوا منها دُوَيْلًَة قائمة، 
املتحدة،  الواليات  مع  »احلــوار«  بدأ  ولئن 
منذ 196٨ )حبسب إدوارد سعيد وحممود 
عــبــاس وعــصــام الــســرطــاوي وغــريهــم(، 
قيادة  بني  السرية  احملادثات  انطالق  فإن 
ــادة  وق الفلسطينية  التحرير  منظمة 
هامش  على  كــان  الصهيوني،  اإلحــتــالل 
مؤمتر مدريد، سنة 1991، قبل أن يتواصل 
أوسلو،  مدينة  يف  املتكافئ(  )غري  احلوار 
عاصمة النرويج، إىل أن وّقع ياسر عرفات، 
رئيس حركة فتح، ورئيس منظمة التحرير 
أيلول/سبتمرب   13 يــوم  الفلسطينية، 
1993، بإشراف أمريكي، ويف البيت األبيض 
أوسلو،  باتفاقية  عُرف  ما  )وهلذا داللته( 
الذاتي  احُلْكم  املبادئ لرتتيبات  أو إعالن 
»مشعون  احلــرب  مُجرمَيْ  مع  اإلنتقايل، 
ــر خــارجــيــة اإلحـــتـــالل(،  ــ ــز« )وزي ــريي ب
وكانت  رابــني«،  »إسحاق  حكومته  ورئيس 
اغتيال  »إعــالن  مبثابة  اإلتفاقيات  هذه 
اإلنتفاضة األوىل« اليت انطلقت يف كانون 
باستقاللية   ،19٨7 سنة  األول/ديسمرب 

عن منظمة التحرير...
التزمت قيادة منظمة التحرير بالّتخلي 

يف ذكرى اتفاقيات أوسلو 13 أيلول 1993 	

عن األراضي احملتلة سنة 194٨، أو ما يُعدل 
٨0% من مساحة فلسطني اليت كانت حتتلها 
بريطانيا، وختلت بذلك قيادة املنظمة عن 
الشعب الفلسطيين الذي يعيش يف النقب 
واملثلث واجلليل، كما التزمت بالسّهر على 
»اإلرهاب  وبإدانة  الصهيوني،  الكيان  أمن 
ــواع الــعُــنــف«، وهــو مــا يُرتجم  وكــافــة أنـ
حاليا ب«التنسيق األمين«، وغريت ميثاق 
أي  على  احلصول  دون  التحرير،  منظمة 
تــنــازل، ولــو شْكلي مــن اإلحــتــالل، الــذي 
مكان  ال  أي  ــود،  وُجُ صراح  الصراع  يعترب 
للفلسطينيني يف وطنهم، ثم كبّلت منظمة 
سُمّي  مبا  الفلسطيين  الشعب  التحرير 
بروتوكول باريس، وهي اتفاقيات ُتشَرْعِنُ 
األراضــي  لسكان  اإلقتصادية  التبعية 

احملتلة سنة 1967... 
عدد  ارتفع  قــرن،  رفبع  من  أكثر  بعد 
األراضـــي  يف  املستوطنني  املُستعمِِرين 
ألف  احملتلة سنة 1967، من أقل من مائة 
إىل أكثر من ستمائة ألف مستوطن، وهي 
مع  بالقوة،  عليها  اإلستيالء  وقع  أراضــي 
العمل  على  ُقــضِــيَ  وملــا  أصحاهبا،  هتجري 
املتحدة  الـــواليـــات  اجتــهــت  ــي،  ــدائ ــف ال
قضية  تصفية  إىل  الصهيوني  والكيان 
»أنـــروا«  منظمة  حصار  عــرب  الالجئني، 
بالكامل،  الفلسطينية  القضية  وتصفية 
من  بدعم  القرن«،  »صفقة  سُمِّيَ  ما  عرب 
باجلامعة  يتحكمون  الذين  حُّكام اخلليج، 
للتحالف  اإلحــتــالل  ويــدعــون  العربية، 
عربية  بــلــدان  وضــد  إيـــران،  ضــد  معهم 
وأعلن  وغريها(،  وليبيا  وسوريا  )اليمن 
املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة 
»أونروا«  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
عن   ،2019/09/14 يوم  كرينبول(،  )بيري 
وجود »محلة غري مسبوقة إلهناء خدمات 
احلــايل،  مساعداهتا   ــفِ  ــوَْق ولِ الــوكــالــة، 
مثانية  خالل  اإلحتالل،  حماكم  أصــدرت 

ـــــــــــــــــــــــــــــ   الطاهر المعز*  ـــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتب تونسي مقيم في فرنسا

ـــــــــــــــــــــــــــــ   د. غازي حسين  ـــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر من سنة 2019، قرارات اعتقال إداري 
فلسطينيني،  أسرى  حبق  قــرارًا   671 فاق 
غري  اعتقال  يعين  اإلداري  واإلعتقال 
حمدود املُدّة، وبدون توجيه هتمة، وأُعيد 
اعتقال 247 من األسرى احملرَّرين، وافتتحت 
السجون  من  العديد  االحتالل  سلطات 
األعداد  الستيعاب  اجلديدة  واملعتقالت 
اإلعتقاالت  وطالت  املعتقلني،  من  اهلامة 
الفلسطيين،  اجملتمع  وشرائح  فئات  كافة 
اتفاقيات  توقيع  )منذ  املعتقلني  بني  ومن 
فتاة  وألــفــيْ  طفل   17500 حنــو  أوســلــو( 
وامرأة، وطالت اإلعتقاالت أكثر من نصف 
أعضاء اجمللس التشريعي وعدد من الوزراء 
والعاملني  والصحفيني  األكادمييني  ومئات 
واملؤسسات  املدني  اجملتمع  منظمات  يف 
الصهاينة  الــربملــانــيــون  وأقـــر  الــدولــيــة، 
القمع  يُشَرْعِنُ  قانون  عشرين  من  أكثر 
املعتقلني،  حبياة  واالستهتار  والتعذيب 
اإلعتقال،  بعد  أسري،  استشهد 107  فيما 
منذ  الطيب،  واإلمهــال  التعذيب  نتيجة 
شهر  )بنهاية  ويوجد  أوســلــو،  اتفاقيات 
بينهم  أسري،   5700  )2019 آب/أغسطس 
220 طفل و3٨ امرأة يف سجون ومعتقالت 

العدو... 
تعترب اتفاقيات أوسلو سابقة تارخيية 
الواقعة  الشعوب  تــاريــخ  يف  استثنائية 
حتــت اإلحـــتـــالل، إذ اعــرتفــت قــيــادات 
بشرعية  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ومن  وأمريكا  ــا  أوروبـ مــن  جـــاؤوا  حمتلني 
تنازل من  أي  ودون  الدول، جماًنا  عشرات 
العدو الذي زاد من استرياد املُستوطنني، 
وطنه،  من  الفلسطيين  الشعب  طرد  ومن 
أحــد  عنها  عــرب  واإلتــفــاقــيــات خــدعــة 
ــني(،  راب )إســحــاق  ومُوّقعيها  مُهندسيها 
سنة  الصهيوني  الكيان  حكومة  رئيس 
مصادرة  لعمليات  وقف  »ال  بقوله:   ،1993
حملاربة  وقــف  وال  واالســتــيــطــان،  األرض 
ما  لتنفيذ  مقدسة  مواعيد  وال  اإلرهــاب، 

مت االتفاق عليه...«
ــام ويتجدد         وهــكــذا، متضي األي
الشعب  ــأثــرة  م ــزال  تـ وال  األرض،  يـــوم 
الدفاع  البطولية مستمرة يف  الفلسطيين 
عاكسة  مقدساهتا،  ومحاية  األرض  عن 
ووطنيًا،  جمتمعيًا  ووعيًا  سياسيًا  نضوجًا 
فعل  على  والواعي  التلقائي  الرد  إطار  يف 
التارخيي  الظلم  وعلى  اإلجرامي  العدو 
من  الفلسطيين  الشعب  على  وقع  الــذي 
طال  عنصري  استيطاني  احــتــالل  قبل 

أمده.
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فلسطينيّة،  فصائل  مثانية  قدمت 
وطنية  رؤية  أيلول،   19 اخلميس  يوم 
االنقسام،  وإهنـــاء  الــوحــدة  لتحقيق 
استنادًا التفاقيات املصاحلة الوطنية 
السابقة يف القاهرة وبريوت، يف خطوةٍ 
منذ  الراكد  امللف  لتحريك  جديدة 

أشهر طويلة.
الفصائل اليت قدمت الرؤية، هي: 
واجلبهة  ــي،  اإلســالم اجلــهــاد  حــركــة 
الدميقراطية،  واجلبهة  الشعبية، 
الوطنية،  واملــبــادرة  الشعبـ  وحـــزب 
واالحتــــــاد الــدميــقــراطــي »فــــدا«، 
والشعبية- لقيادة العامة، والصاعقة«.
جدواًل  الوطنية  الرؤية  وتضمّنت 
وذلك  االتفاق،  إجناز  يف  للبدء  زمنيًا 
تقاطعًا مع اجلهود املصرية، اليت قالت 
خالل  استئنافها  سيتم  إنه  الفصائل 
ملا مت  وفًقا  القادمة،  القليلة  األسابيع 
إن  الفصائل  وقالت  مصر  من  إبالغه 
املتواصلة  ذلك يأتي يف »إطار اجلهود 
من أجل إعادة احلياة ملسار املصاحلة، 

وبعد مشاورات وطنية مكثفة«. 
الثمانية  الفلسطينية  الفصائل 
الوطنية  الرؤية  هذه  ُتشّكل  أن  أملت 
نقطة  الثمانية  القوى  عن  الــصــادرة 
ارتكاز تساهم يف وضع حدًا لالنقسام.

الرؤية  من  نسٍخ  توجيه  مت  وقــد 
الوزير  خالل  من  مصر  إىل  الوطنية 
العربية  الــدول  وجامعة  كامل  عباس 
الغيط،  أبو  أمحد  العام  األمــني  عرب 
رئيس  عباس   حممود  الرئيس  وإىل 
وإىل  فتح،  حلركة  املركزية  اللجنة 
ــل هــنــيــئــة رئــيــس املــكــتــب  ــي ــاع إمس

السياسي حلركة محاس. 
الفصائل  دعــت  السياق،  هــذا  يف 
حالة  أوســع  إىل  املبادرة  قدّمت  اليت 
ومؤسساتي  وفصائلي  شعيب  التفاف 
على  هامة  كخطوة  الرؤية،  هذه  مع 
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حني يتحدث نتنياهو عن ضم املستوطنات املقامة على أراضي 
من  مزيدا  له  حيقق  لن  فذلك  ــوار،  األغ وضم  الغربية  الضفة 
أصوات املستوطنني اجلدد اي الذين استوطنوا فلسطني احملتلة 
بعد 1967 ألهنم حيصلون على أكثر من الضم اي ألهنم راس حربة 
حيصلون  ولذا  احملتلة  الغربية  الضفة  قلب  يف  عدوانيةمتقدمة 
مسمى«دعم  حتت  تشجيعية  وحوافز  وإعــفــاءات  قــروض  على 

مناطق التطوير« ناهيك عن األسلحة. وهم، إذا
صحت التقديرات، يقارب عددهم ٨00 الف شخص مبن فيهم 
املستوطنون يف القدس وضواحيها. لكن يطمع  كل مرشح بكسبهم 
ألن نسبة اصحاب حق التصويت بينهم عالية ألن نسبة األطفال 

والكهول بينهم أقل من املعدل.
املدن  أو  الصغرية  ســواء  املستوطنات  ألن  كثريا  يكسب  لن 
االستطانية ال سيما وهي مُقامة على خط حدود 194٨ املسمى 
اخلط األخضر )خط اهلدنة( هبدف حمو هذا اخلط، أي مودعيم، 
أريئيل، جيلو، اخلان األمحر )معاليه ادوميم( هي مرتبطة بالكيان 

احملتل 194٨ بكافة مستويات االرتباط. وهي باملناسبة لعبت
دورا:

يف  الفلسطينية  الصناعات  وقتل  األخصر  اخلط  •تذويب 
جملة  يف   19٨2 عام  باكرا  هذا  عن  كتبت  .وقد  الغربية  الضفة 
»العهد« اليت أغلقها االحتالل. والسبب يف املنافسة القاتلة أنه مل 
يتم التبين احلقيقي ملقاطعة منتجات العدو رغم اللغط الكثري 
ممن يسمون أنفسهم جلان مناهضة التطبيع مبا يف ذلك ما تسمى 
اللجنة الوطنية العليا ملقاطعة ومناهضة التطبيع! كما مت اغتيال 
التنمية باحلماية الشعبية اليت كرستها االنتفاضة الكربى عام 
19٨7. كما ان األغوار حتت سيطرة الكيان متاما ُتفتح وُتغلق طبقا 
الغربية هي حتت سيطرة  الضفة  كل  إن  بل  العسكرية.  ألوامره 
العدو. وما ليس حتت سيطرة العدو هو بؤر املقاومة فقط. وعليه، 
إذا كان من الواجب قول احلقيقة للجماهري كما قال لينني، فإن 
وهذا  مستوطنيها.  لكل  دولة  سيطرة  حتت  هي  فلسطني  كامل 
جيعل حديث نتياهو فزاعة ألمر هو قيد احلصول. لكن حديث 
نتنياهو هذا مل يأت من فراغ، فهو يتقاطع مع صفقة القرن اليت 
تعين جوهريا ويف النهاية إخالءالضفة الغربية من معظم اهلها 

/اصحاهبا سواء
بتخليق دويلة يف غزة وسيناء أو بشحن قسم منهم إىل مدينة 
بن سلمان »نيوم« أو هبجرة البعض بزيادة وتكثيف عوامل اإلزاحة 
كاإلغالق ومصادرة األرض والقمع...اخل وصوال أو إليصال الناس 
عدد  يقلِّص  مما  الطرد  ليس  ورمبــا  الذاتي  االنزياح  قــرار  إىل 
الفلسطينيني يف الضفة الغربية إىل احلد األدنى. وضمن حديث 
نتنياهو ومشروع ترامب يف صفقة القرن تقع مؤامرة خطرية من 
وهو  احلديث عنه  يندر  مشروع  ومسلمني يف  وعرب  فلسطينيني 
أي  اليهود  املستوطنني  مع  دولة  إىل  الفلسطينيني  لضم  الدعوة 

إىل كل الكيان يف كامل

اليت  األعماق  من  وصرخة  »نــداء  ورقــة  يف  ورد  ما  وهــذا  فلسطني. 
وضعها ما يسمى التجمع العربي واإلسالمي لدعم خيار املقاومة«. وهو 
جتمع يضم مئات األشخاص من 3٨ دولة عربية وإسالمية. واخلطري ان 
بينهم أشخاص وطنيني وقوميني ومتدينني ومن رجال املقاومة، ومع ذلك 
اخنرطوا يف هذه الورقة اخليانية اليت تزعم املقاومة وتدعو يف الوقت 
أو  اجلهل  أو  لالستسالم  نظرا  إما  وذلك   املستوطنني،  مع  لدولة  نفسه 
اخلضوع للطرف الذي ميوهلم وميول هذا التجمع املشبوه. تصبح هذه 
الصرخة قابلة للتطبيق مع تضاؤل عدد الفلسطينيني املتبقي يف الضفة 

الغربية احملتلة إىل جمموعات مبعثرة، اشبه مبا حصل عام 194٨ ولكن
من  ومبعثر  بقاء عدد ضئيل  إىل  وصوال  الذاتي  واالنزياح  اإلزاحة 
املواطنني هي اآللية لتقليص عددهم وليس الطرد املباشر. وحني يكون 
الصرخة  هذه  يؤيدون  من  جيد  املهلهلة،  الوضعية  هبذه  الفلسطينيون 
دوال وأحزابا وافرادًا غطاء لتخاذهلم. هذه الصرخة  اليت نشرها موقع 

»العاملية« ألول مرة يف إيران يف ايار 2015
، ثم ُنزعت دون ان يتم إلغاء هذا التجمع املشبوه! ومما ورد يف تلك 
التارخيية  فلسطني  ارض  على  الراهنة  امللموسة  ».فاحلقائق  الصرخة: 
تؤكد ان سكاهنا اليوم اصليني ومستوطنني يشكلون كال واحد ا من حيث 
مصلحتهم يف البقاء على قيد احلياة،اهنا حلظة االنتقال من كيف قديم 

متعفن آخذ يف االحتضار
فلسطني  دولــة  نسميه  ــوالدة،  ــ ال يف  اخــذ  نقي  جديد  كيف  اىل 
دولة  التارخيية،  فلسطني  ارض  على  الواحدة  التقدمية  الدميقراطية 
لكل من يعيش عليها«. فحوى هذه الصرخة اخلائنة جوهريا هو حديث 
هذه  فإن  وعليه،  أكثر.  ال  الغربية  الضفة  يف  فلسطينيني  »بقايا«  عن 

الورقة تتموضع متاما يف صفقة القرن وحديث نتنياهو ألهنا
تعين أن من يتبقى من الفلسطينيني لن يشكلوا جتمعا قوميا ذي بال 
مما جيعل صهرهم يف دولة املستوطنني  خدمًا وعمال نظافة...اخل أمرًا 

ال صهيونيًا. سهال ورمبا بالنسبة ملؤيدي هذا املشروع منحة وتفضُّ

رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء اإلنقسام

طريق إجناز املصاحلة وإهناء االنقسام إىل 
الوطنية ضرورية  الوحدة  باعتبار  األبد، 
من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيين، 
ملواجهة  الوطنية  االسرتاتيجية  وصــوغ 
اليت  التصفوية  واملخططات  االحتالل، 

تستهدف قضيتنا الوطنية.
ــا، قــالــت حــركــة »محـــاس« إن  ــدوره ب
حييى السنوار قائدها يف قطاع غزة، تسّلم 
الفصائل  قــادة  من  ــددًا  ع يضم  وفــد  من 
الرؤية  الفلسطينية  واإلسالمية  الوطنية 
الوطنية لتحقيق الوحدة وإهناء االنقسام 
خالل لقاء مجعهم يف مكتبه يوم اخلميس.

وعبّر السنوار عن شكره وتقديره لقادة 
الوحدة  حتقيق  على  حلرصهم  الفصائل 
كل  تدعم  »محــاس«  أن  مؤكدًا  الوطنية، 
الــوحــدة  حتقيق  ــل  أج مــن  ــبــذل  يُ جهد 
لشعبنا  مصلحة  مــن  فيها  ملــا  الوطنية 

وقضيتنا.
احلركة  بأن  الفصائل  السنوار  وأبلغ 
الرؤية  من  موقفها  وتعلن  الرد  ستسلمهم 

املقدمة خالل األيام القليلة القادمة.
يذكر أن املصاحلة الفلسطينية تعثرت 

منذ تفجري موكب رئيس الوزراء السابق رامي احلمد 
اهلل عقب وصوله إىل قطاع غزّة يف آذار/مارس 201٨، 
ومل يتم دفع امللف منذ ذلك احلني، إال ببعض اللقاءات 

واحملاوالت من اجلانب املصري.
الفلسطيين حممود عباس قد قال  الرئيس  وكان 
على  املصريني  مع  »اتفقنا  أننا  املاضي  يف متوز/يوليو 
باحلل، وحنن  يقضي  الذي   2017 اتفاق  امسه  اتفاق 
وحنن  يطبق،  مل  األســف  مع  اآلن  وإىل  عليه  وافقنا 

ملتزمون هبذا االتفاق«.
برعاية مصرية  املصاحلة  اتفاق  ووقعت احلركتان 
وشروط،  بنود  عدة  تضمّن  والــذي   ،2017 أكتوبر  يف 
بينها تسلم احلكومة مهامها يف قطاع غزّة كاملة مقابل 

حل اللجنة اإلدارية اليت شكلتها محاس يف القطاع.

ضم المضموم .... الصفقة والصرخة
عادل سمارة-رام اهلل 
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من  عشر  السابع  صباح  يف 
استيقظت   19٨2 ــام  ع أيــلــول 
عــلــى مشهد  ــريوت  ــ ب مــديــنــة 
واحدة  خلفته  وصــادم،  مذهل 
الدموية  ــم  اجلــرائ أبــشــع  مــن 
الفلسطيين،  الشعب  تاريخ  يف 
صــربا  ــزرة  ــ »جم عليها  أطــلــق 
ــيـــال« الــــيت ارتــكــبــتــهــا  ــاتـ وشـ
الصهيوني  االحتالل  عصابات 
بــقــرار مــن أريــيــل شـــارون وزيــر 
إيتان  ورافائيل  آنذاك،  احلرب 
رئيس أركان احلرب اإلسرائيلي 
بيغن.  مــنــاحــيــم  حــكــومــة  يف 
وذلك انتقامًا من الفلسطينيني 
الــذيــن صــمــدوا يف مــواجــهــة 
طيلة  الصهيونية  احلــرب  آلــة 
الذي  احلصار،  من  أشهر  ثالثة 
دولية حبماية  بضمانات  انتهى 
بعد  ــزّل  ــع ال املخيمات  ســكــان 
خروج املقاومة الفلسطينية من 
بريوت. لكن الدول الضامنة مل 
تفِ بالتزاماهتا وتركت األبرياء 
العزل يواجهون مصريهم قتالً 

وذحبًا وبقرًا للبطون.
بشاعة  األكثر  اجملــزرة  هذه 
يف تاريخ القضية الفلسطينية، 
ارتبط امسها مبخيّمني لالجئني 
يف لبنان؛ أحدمها صربا واآلخر 
تابعًا  حيًا  يعدّ  فاألول  شاتيال، 
يف  »الغبريي«  لبلدية  ــًا  إداريـ
جنوبي  لبنان  جبل  حمافظة 
عليه  يطلق  بــريوت،  العاصمة 
اسم »صربا« تيمنًا بكنية إحدى 
العائالت اليت تسكنه، ومن هنا 
جاءت التسمية. فيه شارع كبري 
مير من قلب احلي وينتهي عند 
ويرتبط  شاتيال  خميم  مدخل 
واملخيم  وثــيــقــًا.  ارتــبــاطــًا  بــه 
ــم  الــثــانــي شــاتــيــال خمــيــم دائ
لالجئني الفلسطينيني، أسسته 
لالجئني  املتحدة  األمــم  وكالة 
عام  ــروا(  )األونـ الفلسطينيني 
من  املئات  ــواء  إي هبــدف  1949؛ 
إليه  تدفقوا  الذين  الالجئني 

في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال
17/أيلول/1982

ــد الــكــروم  ــرى أمــكــا وجم مــن ق
والياجور يف مشال فلسطني.

ــوم  ــس ي ــروب مشـ ــ ــل غـ ــب ق
بــدأت   19٨2/9/16 اخلميس 
عملية اقتحام املخيمني، حيث 
قام اجليش اإلسرائيلي ترافقه 
اجملموعات االنعزالية اللبنانية 
وما مسي جيش لبنان اجلنوبي 
بفرض  اســرائــيــل(  )عــمــالء 
صربا  خميمي  على  احلــصــار 
وشــاتــيــال، وأحــكــمــت اآللــيــات 
اإلسرائيلية إغالق كل مداخل 
املخيمني فلم يسمح للصحفيني 
بالدخول  األنباء  ــاالت  وك وال 
ــت ثــالث  إلــيــهــمــا، فــيــمــا دخــل
وأطبقت  املخيمني  إىل  فــرق 
املدنيني  تقتل  وأخذت  عليهما 
مــدار  وعلى  ــوادة.  هـ بــال  قتال 
ارتكبت  بلياليها  أيــام  ثالثة 
واجلنود  االنعزالية  اجملموعات 
بشعة  مــذابــح  اإلســرائــيــلــيــون 
الــعــزّل،  املخيمني  أهـــايل  ضــد 
يعجز اللسان عن وصفها، سوى 
اجملازر  وأبشع  أفظع  إحدى  أهنا 
اليت ارُتكبت على مدار التاريخ 
اإلنـــســـانـــي، حبــســب وصــف 
يف  أطفال  عليها.  عيان  شهود 
وجــدوا  والرابعة  الثالثة  سن 
حوامل  دمــائــهــم....  يف  غرقى 
ونــســاء مت  بــطــوهنــن....  بقرت 
اغــتــصــاهبــن قــبــل قــتــلــهــن.... 
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وقتلوا،  ــوا  وشــيــوخ ذحب ــال  رج
وكل من حاول اهلرب كان القتل 
مــصــريه!. نــشــروا الــرعــب بني 
الــنــاس وتــركــوا ذكـــرى ســوداء 
مرور  ميحوه  ال  وأملــا  مأساوية، 
ــام يف نــفــوس مــن جنــا من  األيـ
أبــنــاء املــخــيــمــني. واســتــمــرت 
كان  36 ساعة،  اجملــزرة حــوايل 
خالهلا  »اإلسرائيلي«  اجليش 
حياصر املخيمني ومينع الدخول 
كما  منهما،  ــروج  اخل أو  إليهما 
القنابل  االحتالل  جنود  أطلق 
مهمة  لتسهيل  لــيــالً  املضيئة 
ــدم اجلــنــود  ــ املــيــلــيــشــيــات، وق
لوجستية  الصهاينة مساعدات 
ــي املــلــيــشــيــات  ــل ــقــات ــرى مل ــ أخـ
اليت  املذحبة  أثناء  املارونية 
استمرت حتى ظهر يوم السبت 
خالهلا  سقط  إذ   ،19٨2/9/1٨
الــشــهــداء من  مــن  عــدد كبري 
ــال وأطــفــال ونــســاء وشيوخ  رج
غالبيتهم  العزل،  املدنيني  من 
سقط  كما  الفلسطينيني،  من 
لبنانيون.  اجملــزرة  خالل  أيضا 
وقتها  الــشــهــداء  عـــدد  وقـــدر 
من  شهيد   5000 إىل   3500 بني 
كانوا  نسمة  ألف  عشرين  أصل 
وقت  وشاتيال  صــربا  يسكنون 

حدوث اجملزرة.
شكلت اجملزرة دليالً وشاهدًا 
أمــام  الصهيوني  الكيان  على 

الرياض تقاِبل »مبادرة السالم« بالتصعيد...
 صنعاء حنو ضربات »أكثر إيالماً «
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الرياض ملبادرة السالم اليت أطلقها  قِبَل  من 
اجمللس مساء اجلمعة، ملمّحًا إىل أن الرد على 
بـ»تنفيذ وعيد السيد  املبادرة سيكون  رفض 
واملــؤمل«.  القاسي  بالرد  احلوثي  امللك  عبد 
وكان حممد احلوثي حذر الرياض من مغبّة 
ذلك  على  الرد  أن  إىل  منبهًا  املبادرة،  رفض 
»سيكون مؤملًا«. وأكد، يف كلمة له يف العاصمة 
مبناسبة ذكرى »ثورة 21 سبتمرب«، أن »أنصار 
اليوم  وبإمكاننا  والقرار،  العزمية  اهلل حتمل 
نضرب  أن  العسكرية  قدراتنا  تطور  ظّل  يف 
صنعاء  »سياسة  أن  إىل  وأشـــار  مــكــان«.  أي 
واضحة ومكشوفة، وال نرسل رسائل غامضة، 
حاربنا  حاربنا  وإن  بصدق،  ساملنا  ساملنا  إن 
حيتاجون  ال  »اليمنيني  أن  مضيفًا  بصدق«، 
وتكفينا  بقوهتم،  العدوان  دول  اعرتاف  إىل 
معرفة شعبنا بقوتنا اليت تستطيع أن تردع 
لن  سبتمرب   21 »ثورة  بأن  جازمًا  العدوان«، 
العزة  حتمل  وأتت  بالذّل،  تقبل  ولن  ختضع 

واحلرية لليمنيني«.
أطلقت  أن  سبق  صنعاء  أن  إىل  يــشــار 
استعدادها  فيها  أبـــدت  مماثلة  ــادرات  ــب م
لوقف اهلجمات على السعودية مقابل وقف 
اليمنية.  األراضــي  على  اهلجمات  األخــرية 
وكان آخر تلك املبادرات يف 11 تشرين الثاني 
قابلت هذه  الرياض  أن  إال  املاضي،  العام  من 
اخلطوة بالتجاهل. ومع استمرار التعنّت من 
قِبَل األخرية، تشدّد قيادة »أنصار اهلل« على 
أن ما بعد املبادرة األخرية سيكون أشدّ قسوة 
توجه  ظّل  يف  السابقة،  املبادرات  أعقب  مما 
واضح حنو مرحلة تصعيد جديدة ال خطوط 

محراء فيها.

السبت للمناسبة نفسها، السعودية بالتجاوب 
على  مشددًا  السياسي«،  »اجمللس  مبادرة  مع 
االستفادة  العدوان  حتالف  مصلحة  »من  أن 
القصف  استمرار  حال  »يف  متوعّدًا  منها«، 
إيالمًا  أكثر  بضربات  ــعــدوان،  وال واحلــصــار 
عمق  إىل  ستصل  تأثريًا،  وأكرب  فتكًا  وأشــدّ 
االقتصادية  منشآهتم  أهم  وإىل  مناطقهم، 
محراء  خطوط  وال  واحليوية،  والنفطية 
املواطنني  احلوثي  وحضّ  السياق«.  هذا  يف 
على  املناطق  تلك  يف  واألجانب  السعوديني 
تلك  عن  واالبتعاد  واحلــذر  احليطة  »أخــذ 
للقوات  عسكرية  أهدافًا  باعتبارها  املنشآت 
اليمنية«. ودعا دول »التحالف« إىل »التوقف 
إليه  وصلت  قد  مبا  واالعتبار  عدواهنا،  عن 
من الفشل الذريع، إىل درجة بات من الواضِح 
األهداف  حتقيق  استحالة  العامل  لكل  معها 
العدوانية وغري املشروعة بكسر إرادة شعبنا 

والسيطرة عليه من جديد«.
وصفها  اليت  السياسي«،  »اجمللس  مبادرة 
غريفيث،  مارتن  اليمن،  إىل  األممي  املبعوث 
جادة  إرادة  تعكس  اليت  القوية  بـ»الرسالة 
إلهناء احلرب«، معربًا عن أمله يف أن »تسهم 
يف تعزيز فرص السالم، وأن حتدّ من العنف 
جديدة  حجة  ُتعدّ  العسكري«،  والتصعيد 
يف  إنه  حيث  الرياض،  على  صنعاء  تقيمها 
أخلت  األوىل قد  تكون  حال رفض األخرية، 
مسؤوليتها عن أي هجمات قاسية قد تطال 
املصاحل السعودية االقتصادية. وهو ما يبدو 
اجلانب  قيام  ظّل  يف  إليه،  تتجه  األمــور  أن 
اليت  املاضية  الـــ4٨  الساعات  يف  السعودي، 
أعقبت إعالن املبادرة، بشنّ أكثر من 45 غارة 
مواقع  طالت  اليمنية،  األراضي  على  جوية 
وعمران  وحجة  صعدة  حمافظات  يف  مدنية 
ومأرب وصنعاء، وفق ما أعلنه املتحدث باسم 
حييى  العميد  اليمنية،  املسلحة  الــقــوات 

سريع.
من  عدد  على  اجلوية  اهلجمات  تصاعد 
»اجمللس  عضو  اعتربه  اليمنية  احملافظات 
عمليًا  رفضًا  احلوثي  علي  السياسي« حممد 

ملّح إىل قبول  أن عادل اجلبري  على رغم 
أطلقتها  اليت  األخرية  السالم  مبادرة  بالده 
على  عمليًا  ردّ  »التحالف«  أن  إال  صنعاء، 
املـــبـــادرة بــعــشــرات الـــغـــارات اجلــويــة الــيت 
من  وعـــددًا  اليمنية  العاصمة  استهدفت 
احملافظات. تصعيدٌ من شأنه أن يدفع »أنصار 
بـ»ضربات  وعيدها  تنفيذ  إىل  سريعًا،  اهلل«، 

أكثر إيالمًا وأشدّ فتكًا وأكرب تأثريًا«
أعلن »اجمللس السياسي األعلى« يف صنعاء 
مع  السعودية،  على  اجلوية  اهلجمات  وقف 
االحتفاظ حبق الردّ يف حال عدم الردّ باملثل. 
مبادرة السالم اجلديدة، اليت جاءت بعد أكثر 
اليت  الثانية«  الــردع  »عملية  من  أسبوع  من 
التابعتني  وخريص  بقيق  منشأتي  استهدفت 
الدولة  وزيــر  عليها  ردّ  »أرامــكــو«،  لشركة 
اجلبري،  عادل  السعودي،  اخلارجية  للشؤون 
ــدى جدية  بـــالده »ســرتاقــب م إن  بــالــقــول 
اليت  السالم  مــبــادرة  تطبيق  يف  احلوثيني 
طائرات  كانت  األرض،  على  لكن  طرحوها«. 
عدد  على  الغارات  عشرات  تشنّ  »التحالف« 
سيدفع  مــا  ــو  وه اليمنية،  احملــافــطــات  مــن 
صنعاء إىل االنتقال ملا مسّته »مرحلة الوجع 
مهدي  السياسي«،  »اجمللس  الكبري«رئيس 
وقف  املتضمّنة  املبادرة  أطلق  الذي  املشاط، 
بالصواريخ  السعودية  األراضــي  استهداف 
الباليستية واجملنّحة والطائرات املسيّرة، كان 
الذكرى اخلامسة  حّذر، يف خطابه مبناسبة 
لـ»ثورة 21 سبتمرب« 2014، دول العدوان من 
إىل  إياها  منبهًا  احلرب،  يف  االستمرار  مغبّة 
أن استمرارها يف ذلك لن يكون يف مصلحتها 
بل  اليمن،  على  يكون  لن  األكــرب  »والــضــرر 
أســاســي  وبــشــكــل  األوىل  بــالــدرجــة  عليها 
ومباشر«. وجدّد املشاط إعالن »العفو العام« 
أفراد  من  بـ»املخدوعني«  وصفهم  من  كّل  عن 
داعيًا  لـ»التحالف«،  موالني  مينيني  وقيادات 
مفاوضات  يف  االخنــراط  إىل  الفرقاء  مجيع 
جادة وحقيقية، تفضي إىل مصاحلة وطنية 
وذلك  األطــراف،  من  ــاً  أيّ تستثين  ال  شاملة 
حقنًا للدم اليمين وتغليبًا للمصاحل الوطنية 
مجيع  لتوريد  صنعاء  استعداد  وكرّر  العليا. 
ــرادات اخلــاصــة مبــوانــئ احلــديــدة إىل  ــ اإلي
مقابل  احملــافــظــة،  يف  املــركــزي  البنك  ــرع  ف
ربه  عبد  املستقيل،  الرئيس  حكومة  قيام 
منصور هادي، بتغطية العجز وصرف مرتبات 
املوظفني يف احملافظات اليمنية كافة من دون 
السياسي«  استثناء. وطالبت مبادرة »اجمللس 
سريعًا  باإلفراج  و»التحالف«  املتحدة  األمم 
ونقل  ميناء جيزان،  السفن احملتجزة يف  عن 
آلية التحقق والتفتيش التابعة لألمم املتحدة 
من جيبوتي إىل ميناء احلديدة بعدما نّفذت 
التزاماهتا  من   %  90 يقارب  ما  اهلل«  »أنصار 

مبوجب اتفاق ستوكهومل.
من جانبه، نصح قائد »أنصار اهلل«، عبد 
مساء  عنه  صــادر  بيان  يف  احلــوثــي،  امللك 

قادة  فحاول  العاملي،  العام  الــرأي 
اجلرمية.  من  التملص  االحتالل 
أمرت   19٨2 الثاني  تشرين   1 ويف 
العليا  احملكمة  االحتالل  حكومة 
بتشكيل جلنة حتقيق خاصة، ويف 
16 كانون األول 19٨2 دان اجمللس 
اجملــزرة  املتحدة  لألمم  العمومي 
ــادة اجلــمــاعــيــة.  ــاإلبـ ووصــفــهــا بـ
احلكومة  أمــرت  اجملــزرة  أثر  وعلى 
الصهيونية احملكمة العليا بتشكيل 
رئيس  وقرر  جلنة حتقيق خاصة، 
أن  كاهن،  إسحاق  العليا  احملكمة 
ومسيت  بنفسه،  اللجنة  يـــرأس 
شباط   7 ويف  ــان«.  ــاهـ كـ ــة  »جلــن
19٨3 أعلنت اللجنة نتائج البحث 
اجليش  ــر  وزي أن  اللجنة  وأقـــرت 
ــارون حيــمــل مــســؤولــيــة غري  ــ شـ
جتاهل  إذ  املــذحبــة،  عن  مباشرة 
إمكانية وقوعها ومل يسع للحيلولة 
رئيس  اللجنة  انتقدت  كما  دوهنا، 
ووزيـــر  بــيــغــن،  مناحيم  ــوزراء  ــ الـ
ورئيس  شامري،  اسحق  اخلارجية 
وقادة  ايتان  رفائيل  اجليش  أركان 
املخابرات، موضحًة أهنم مل يقوموا 
مبا يكفي للحيلولة دون املذحبة أو 
رفض  وقد  بدأت.  إليقافها حينما 
أرييل شارون قرار اللجنة واستقال 

من منصب وزير الدفاع.
ــقــد هــدفــت جمــــزرة صــربا  ل
يف  الـــرعـــب  بـــث  إىل  وشـــاتـــيـــال 
لدفعهم  الفلسطينيني  نــفــوس 
وتأجيج  لبنان،  خارج  اهلجرة  إىل 
واستكمال  هناك،  الداخلية  الفنت 
االجتياح  وجهها  ــيت  ال الضربة 
للوجود   19٨2 عــام  الصهيوني 
تكن  ومل  لبنان.  يف  الفلسطيين 
هذه اجملزرة أول اجملازر الصهيونية 
من  ــاء  ــري األب حبــق  ترتكب  ــيت  ال
ولن  الفلسطيين،  الشعب  أبــنــاء 
جمازر  سبقتها  فقد  آخرها،  تكون 
دير ياسني والطنطورة وقبيه وكفر 
قاسم وجنني واحلرم اإليراهيمي، 
وجمـــازر غــزة وغــريهــا، وال يــزال 
مستمرًا  اليومية  اجملــازر  مسلسل 
مل ينته، على مرأى ومسمع العامل 

أمجع.  
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الرياض مــرتدّدة يف  تــزال  ال 
باهلجمات  رمسيًا  طهران  اهتــام 
تبعًا  »أرامـــكـــو«،  على  اليمنية 
للعجز عن حتديد موقع انطالق 
مل  وفيما  ــرة.  املــســيّ الــطــائــرات 
متسّكت  حتقيقات،  أي  تنتظر 
بتحميل  وحــلــفــاؤهــا  واشــنــطــن 
وزادت  املـــســـؤولـــيـــة،  ــران  ــهـ طـ
األمريكية  العسكرية  التعزيزات 
املدفوعة الثمن يف املنطقة حتت 
موازاة  والقلق، يف  التخبّط  وطأة 
ضد  دبلوماسي  لتحشيد  حترّك 
إيران يف األمم املتحدة، ستقابله 

األخرية مببادرة سالم جديدة.
املتحدة  الـــواليـــات  فــرضــت 
إيران  على  العقوبات  من  مزيدًا 
قبل أن تقرّر إرسال قوات لتعزيز 
تقود  السعودية، وهي  الدفاعات 
إيـــران  ــة  ــ إلدان حتشيد  محــلــة 
املتحدة.  األمــم  اجتماعات  يف 
ــالث هــي قـــوام الــرد  خــطــوات ث
اليمنية  العملية  على  األمريكي 
الرابع  يف  »أرامكو«  منشأتي  ضد 
عشر من الشهر اجلاري. ال تزال 
تــعــمــل حتـــت سقف  ــن  ــط ــن واش
وزير  أّكــد  كما  احلــرب«،  »تفادي 
الذي  بومبيو،  مايك  خارجيتها، 
ــس أن إرســــال قــوات  ــح أمـ أوضــ
هدفه  املــنــطــقــة  إىل  إضــافــيــة 

إعالنًا  مؤكدًا  والدفاع«،  »الــردع 
مشاهبًا لزميله وزير الدفاع، مارك 
إسرب، يف هذا اخلصوص. أما إذا 
فشلت اإلجراءات يف ردع طهران، 
فإن بومبيو »على ثقة أيضًا بأن 
الرئيس )دونالد( ترامب سيتخذ 

ما يلزم من إجراءات«، كما قال.
ــح أنــه  ــ إســـرب كـــان قـــد أوض
التصعيد، طلبت  »منعًا ملزيد من 
ــدةً دولــيــة  ــاع ــس ــة م ــســعــودي ال
حلماية البنية التحتية احليوية 
اإلمـــارات  طلبت  كما  للمملكة. 
الــعــربــيــة املــّتــحــدة مــســاعــدة«، 
للطلبني  استجابة  أنــه  مضيفًا 
قوّات  نشر  على  الرئيس  »وافــق 
ستكون دفاعية بطبيعتها وُترّكز 
اجلوّ  ســالح  على  أساسي  بشكل 
وفيما  الــصــاروخــي«.  والـــدفـــاع 
الــتــحــرّك  تــفــاصــيــل  تتضح  مل 
رئــيــس هيئة  األمـــريكـــي، ذكـــر 
دانفورد،  جو  اجلنرال  ــان،  األرك
لن  سريسلون  الذين  اجلنود  أن 
يقله  مل  ومــا  بـــاآلالف.  يكونوا 
إسرب وبومبيو كان قد عبّر عنه 
إثــر هجمات  ــرامــب،  ت صــراحــة 
»أرامكو«، حني قال إنه سيساعد 

الرياض لكن عليها دفع املال.
ــر الــرئــيــس  هــكــذا، مل يــغــيّ
األمريكي رأيه كما مل يتغيّر على 
أرض الــواقــع ســوى زيــادة أربــاح 

ترامب  يقوله  ما  لكن  واشنطن، 
صــراحــة كـــان قــد قـــال عكسه 
بن  حممد  السعودي،  العهد  ويلّ 
تصرحيات  على  ردّ  حني  سلمان، 
ترامب حول »احلماية« يف حديث 
تشرين  يف  »بلومربغ«  وكالة  إىل 
األول املاضي، بالقول: »يف الوقت 
مقابل  شيئًا  ندفع  لن  احلاضر، 
إىل  حتتاج  السعودية  أمننا... 
تواجه  لكي  عام  ألفي  يقارب  ما 
أن  أعتقد  رمبــا.  املخاطر  بعض 
أن  وبدا الفتًا  ذلك غري دقيق«. 
اإلمــارات،  يشمل  احلماية  طلب 
ودبي  ظيب  أبــو  إمــارتــا  باتت  إذ 
املهداف  يف  األخري  اهلجوم  منذ 
اليمين بعشرات األهداف فيهما، 
السياسيون  الــقــادة  أكـــد  كــمــا 
مل  ما  صنعاء،  يف  والعسكريون 
انسحاهبا  إعالن  ظيب  أبو  تتابع 
مــا يستدعي  وهــو  الــيــمــن،  مــن 
األكثر  البلد  يف  جدّية  حسابات 
حساسية  اخلليج.  يف  هشاشة 
الوضع إماراتيًا انكشفت أمس مع 
الذي  املسبوق  غري  االستنفار 
شهدته دبي، إذ تعّطلت الرحالت 
يف  االشتباه  بسبب  دقيقة   15
منطقة  يف  مسيّرة  طائرة  نشاط 

جماورة للمطار.
وعجز  انكشاف  أكــرب  وأمـــام 
حلفاء  يعيشه  أمــين  ــط  وختــبّ

ــدة، ال تـــزال  ــح ــت امل الـــواليـــات 
األبرز  املعزّي  إيــران  اهتام  روايــة 
ــرّره وزير  الــريــاض، وهــو ما ك يف 
الدولة للشؤون اخلارجية، عادل 
حكومة  إن  قــال  ــذي  ال اجلبري، 
انطالق  بــأن  يقني  »على  ــالده  ب
)اهلجوم( مل يكن من اليمن. جاء 
من الشمال... ستثبت التحقيقات 
ذلك«. كما أكد أن »ال أحد يريد 
طهران  استمرت  إن  لكن  احلرب، 
بإمكانية  ختاطر  فإهنا  ذلــك  يف 
عــمــل عــســكــري«، مــضــيــفــًا أن 
إىل  يدها  ما متد  »دائــمــًا  بــالده 
تقابل  طهران  لكن  اإليرانيني، 
ما  وبشأن  والدمار«.  باملوت  ذلك 
الرياض،  موقف  عليه  سيكون 
ــران  ــال اجلــبــري: »حنــمّــل إيـ قـ
وسّلمت  صنعت  ألهنــا  املسؤولية 
املسيّرة  والــطــائــرات  الــصــواريــخ 
الـــيت اســتــهــدفــت الــســعــوديــة«، 
من  هــجــوم  ــنّ  ش »لــكــن  مضيفًا: 
إن كان ذلك ما حدث،  أراضيكم، 
خمــتــلــف...  ــع  وضـ إىل  ينقلنا 

سيعترب عمالً حربيًا«.
وبينما تسعى واشنطن، ومعها 
الرياض، إىل استغالل اجتماعات 
املواقف  لتحشيد  املتحدة  األمم 
األخــرية  تستعدّ  ــران،  ــ إي ضــد 
لطرح مبادرة سالم يف اجتماعات 
الرئيس  واستنكر  ــيــويــورك.  ن
أمــام  كلمة  يف  روحــانــي،  حسن 
عرض عسكري ، إرسال املزيد من 
املنطقة،  إىل  األجنبية  القوات 
إىل  يــــؤدي  ذلـــك  أن  ــربًا  ــت ــع م
وشــدّد  األمـــن«.  »انــعــدام  تفاقم 
اخلليج  »أمـــن  أن  على  روحــانــي 
الــداخــل، مــشــريًا إىل  مــن  يأتي 
»حنن  بالقول:  اخلليجية  الدول 
أخطائهم  لتناسي  مستعدون 
هو  اليوم  الوضع  ألن  السابقة 
أي  واملنطقة،  اإلسالم  أعداء  أن 
يريدون  والصهيونية،  أمــريكــا 
بشكل  انقساماتنا  اســتــخــدام 

سيّئ« .

انتخابات الكنيست اإلسرائيلي الثانية والعشرون
وحدة الرأي اإلسرائيلي على االستيطان والعنصرية والعدوان

     إبراهيم أبو ليل 

تـــردد. األمــر  مــن دون  آخــر  اىل 
الذين  االنتهازيني  يشجع  الذي 
يعرضون أنفسهم للبيع ملن يدفع 
فتذوب  االحــزاب،  سوق  يف  أكثر 
الفوارق االيديولوجية لالحزاب 
املختلفة، اليت ختلق أيضًا شعورًا 
لدى الناخبني بأهنم، رغم الورقة 
الصناديق،  يف  سيضعوهنا  الــيت 
الفرتة  يف  ذاهتا  الوجوه  سريون 
الــقــادمــة، حيث  االنــتــخــابــيــة 
بني  ما  تــرتاوح  املعايري  أصبحت 
الشخصية  والعالقات  النجومية 
املنافسة  جيعل  ما  الزعيم،  مع 
زعيم  شخصية  عــلــى  تنحصر 
فالناخب اإلسرائيلي مل  احلزب. 
ــزاب،  األح بربامج  يكرتث  يعد 
وينصب تفكريه على زعيم احلزب 
أنه  حتى  ثقته،  سيمنحه  الذي 
القائمة  أمســاء  ببقية  يهتم  ال 
ــزاب  واألحـ املــرشــحــة.  احلزبية 
املكانة الكبرية  من جهتها تدرك 
محلتها  فرتكز  القائد،  للنجم 
االنتخابية على شخصيته وعلى 

قدراته القيادية.
احلزبية  الــســاحــة  وتــشــهــد 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، خــصــوصــًا يف 
الــعــقــديــن األخـــرييـــن، ظــهــور 
ــة« أو األحـــزاب  ــوض أحـــزاب »امل
كبري  قسم  يقوم  اليت  املومسية 
وزير  أو  نائب  انشقاق  بفعل  منها 
القول  وميكن  األم،  حزبه  عــن 
املرة  هذه  االنتخابي  البازار  إن 

الثانية  الكنيست  انتخابات  منحت 
والية  الصهيوني  الكيان  يف  والعشرون 
الكيان  يف  تطرفًا  األكثر  للقوى  جديدة 
ترقى  ال  بــصــورة  مــؤكــدة  الصهيوني، 
عن  عبارة  هي  »إسرائيل«  أن  الشك  إىل 
وسط واحد كبري، مع خالفات يف الرأي 
وخصوصًا  عليه،  تبدو  مما  كثريًا  أقل 
بـ  تتعلق  الــيت  اجلوهرية  القضايا  يف 
اإلسرائيلي  واجليش  الدولة  )يهودية 
الفلسطينية(،  القضية  مــن  واملــوقــف 
أكرب  واسعة وعميقة  آراء  وهناك وحدة 
استيطاني  جتمع  يف  يوصف  مما  بكثري 
والعنصرية  باحلقد  مفعم  صهيوني 

العمياء. 
يتصف الكيان الصهيوني   بعدوانية 
يف  موغلة  استيطانية  بنية  يف  متجذرة 
واخلوف  الفاشية،  إىل حدود  العنصرية 
املعروف  النمط  هو  الصهاينة  حياة  يف 
الـــذي يــولــد شــعــورًا يــســري مــن خالل 
وهو  الصهيوني،  الكيان  قــادة  تالعبات 
جزء من »البيئة السياسية اإلسرائيلية«، 
الكنيست،  انتخابات  ة  محــأَ يف  سيما  ال 
للمشاهد  املــتــعــطــش  ــالم  ــ اإلعـ حــيــث 
الــذي  الــراهــن  اخلطر  بشأن  الكارثية 
على  ويؤثر  قوية،  عاطفية  ردودًا  يثري 
الناخبني.  جلمهور  السياسية  التوجهات 
وتفيد التجربة التارخيية يف الصراع مع 
االنتخابات  فرتة  أن  الصهيوني،  الكيان 
والعدوان  التصعيد  لزيادة  موسم  هي 
واملــقــاومــة،  الفلسطيين  الشعب  ضــد 
الــتــخــويــف مــن اخلطر  حــيــث يــصــبــح 
رئيسيًا  مــكــونــًا  الــراهــنــة  والــتــحــديــات 
بني  والتنافس  االنتخابات  بورصة  يف 
املرشحني الصهاينة. فأجواء االنتخابات 
مجهور  لدى  احلساسية  مقدار  تضاعف 
ــاه املـــوضـــوع األمــين  املــســتــوطــنــني جتـ
أحــزاب  قبل  من  سيما  وال  بالتحديد، 
ــذي ال يــريــد أن  ــالف احلــاكــم الـ ــت االئ
أمن  يهمل  من  أو  الضعيف  يظهر مبظهر 
ظل  يف  للحروب  أن  ذلــك  املستوطنات، 
على  مباشر  تأثري  االنتخابية  احلمالت 

أجندة االنتخابات وعلى نتائجها.
للكيان  السياسية  الساحة  تسود يف   
يف  االســتــقــرار  عــدم  حــالــة  الصهيوني 
حيث  اإلسرائيلية،  احلزبية  البنية 
تنقسم  ــي،  ــف وختــت ــزاب  ــ ــ االح تــظــهــر 
حزب  من  السياسيون  ويتحرك  وتتحد، 

إذ  السابقة،  املرات  مل خيتلف عن 
سيطرت على املشهد أحزاب نشأت 
بعد اهنيار االئتالف احلكومي هناية 
تتمحور  املاضي،  األول  كانون  شهر 
الزعيم.  »النجم«  شخصية  حول 
الــســيــاســي  ــج  ــام ــربن ال يــعــد  ومل 
تؤدي  الذي  الوقت  يف  مهمًا،  أمــرًا 
ــصــرحيــات الــســيــاســيــني أثــنــاء  ت
احلملة االنتخابية دورًا أكثر وقعًا 
من الربنامج السياسي. ومل تتمكن 
املشاركة يف  الكتل احلزبية  أي من 
االنتخابات من احلصول على عدد 
متكنها  اليت  الكنيست  يف  املقاعد 
من تشكيل حكومة ائتالفية، حيث 
توزعت املقاعد على الشكل اآلتي: 
بين  بــزعــامــة  أبــيــض  أزرق  حــزب 
غانتس حصل على 33 مقعدًا  وهو 
أحزاب: حزب  ثالثة  يضم  ائتالف 
رئيس  بزعامة  إلسرائيل«  »مناعة 
أركان اجليش األسبق بين غانتس، 
رئيس  أسسه  الذي  »تيلم«  وحزب 
موشيه  ــق  األســب اجلــيــش  ــان  ــ أرك
مستقبل«  »يوجد  وحــزب  يعلون، 
إليهم  وانضم  لبيد،  يائري  بزعامة 
رئيس أركان اجليش األسبق غابي 
حزب  يأتي  ذلــك  بعد  أشــكــنــازي. 
حصل  نتنياهو  برئاسة  الليكود 
على 32 مقعدًا. ويف املرتبة الثالثة 
لألحزاب  املشرتكة  القائمة  جاءت 
عــلــى13  الـــيت حصلت  الــعــربــيــة  
مــقــعــدًا. وحــصــلــت حــركــة شــاس 
بزعامة أرييه درعي على 9 مقاعد، 
أفيغدور  بزعامة  بيتنا  وإسرائيل 

حصل  فيما  مــقــاعــد،   ٨ لــيــربمــان 
حزب التوراة اليهودية املتحدة على 
اخرى  مقاعد   7 وذهبت  مقاعد،   7
مقاعد  و6  املتجدد.  اليمني  لتكتل 
)حــزب  مــن  يتألف  الـــذي  للتكتل 
وحزب   - غباي  آيف  بزعامة  العمل 
ليفي  أوريل  أقامته  ــذي  ال غيشر 
»إسرائيل  حزب  عن  انشقاقها  بعد 
بيتنا«(، بينما حصل حزب االحتاد 

الدميقراطي على 5 مقاعد.
بني  تــدور  املنافسة  أن  ويتضح   
بين  بــزعــامــة  أبــيــض  أزرق  حــزبــي 
نتنياهو،  بزعامة  والليكود  غانتس 
وال توجد فجوة فكرية تفصل بني 
بنيامني نتنياهو وبين غانتس. ففي 
فرصتان  ظــهــرت  ــرية  األخـ ــام  األيـ
ذهــبــيــتــان إلثـــبـــات صــحــة ذلـــك: 
األردن،  غــور  ضم  اقــرتح  نتنياهو 
نتنياهو لن حيقق  إن  وغانتس قال 
مع  غانتس،  أي  هــو،  بينما  وعــده، 
األبــد،  إىل  األردن  غــور  يف  البقاء 
حكومة  ــد  ــري ي الــــذي  ــس  ــت وغــان
يف  ــة  ورق ــع  ووض ذهــب  »علمانية«، 
نتنياهو.  مثل  متامًا  الرباق  حائط 

هكذا هي العلمانية اليهودية.
 ومهما تعددت األحزاب وتنوعت 
أشكاهلا يف الكيان الصهيوني، إال أهنا 
املشروع  أهداف  على  مجيعها  تتفق 
االسرتاتيجي.  وأمنه  الصهيوني 
واليسار  اليمني  تسميات  أن  كما 
ال  احلزبية،  اخلارطة  يف  والوسط 
املصطلحات  عــن  بــالــضــرورة  ُتعرب 
وإذا  املتداولة،  العلمية  واملدلوالت 
ــارات  ــعــت بــعــض األحـــــزاب شــع رف
أكثر من  برّاقة فإن شعاراهتا ليست 
حقيقة  تعكس  ال  انتخابية،  لعبة 
كثري  يف  هلا  السياسية  التوجهات 
يتعلق  فيما  سيما  وال  القضايا،  من 
إن  إذ  الصهيوني،  العربي  بالصراع 
ُتعلي  اليت  التوفيقية«  »الصهيونية 
الشأن اليهودي الصهيوني هي اليت 
كلهم  النتيجة  ويف  اجلميع.  حتكم 
ومهما  الصهيوني،  املــشــروع  سدنة 
يسريون  فإهنم  أساليبهم  اختلفت 
أي  مهمًا  وليس  واحــد.  هدف  حنو 
حكومة إسرائيلية ستأتي بعد هذه 
تغيري  أي  يظهر  فلن  االنتخابات، 

حقيقي من أي حكومة حمتملة.
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طهران تتمّسك بفصل الملّفات: مبادرة للنووي وأخرى ألمن 
المنطقة 

مل تغلق طهران، كحال واشنطن، الباب حلدوث اخرتاق على هامش اجتماعات األمم املتحدة. لكن حساسية أمر 
كلقاء بني الرئيسني، وال مسيا على وقع التوتر يف اخلليج، ال حيظى بكثري من املتفائلني كإميانويل ماكرون. يضاف 
املوّقعة على االتفاق  الدول  املوسّع، الذي يضفرم مجيع  اللقاء  امللفات، وتفضيلها  إيران بفصل  إىل ذلك متسّك 

النووي، على اللقاءات الثنائية.

بوزير  روحــانــي،  حسن  اإليــرانــي  الرئيس  التحق 
خارجيته حممد جواد ظريف، املوجود يف نيويورك 
روحاني  ملــداوالت  التجهيز  هبدف  أيــام  أربعة  منذ 
اجلمعية  أمام  السنوي  اخلطاب  عن  فضالً  هناك، 
أجراها  عديدة  اجتماعات  املتحدة.  لألمم  العامة 
ظريف يف سياق مهمته، برز منها اجتماعه مبندوبي 
النووي  االتفاق  على  موّقعة  تــزال  ال  اليت  الــدول 
هذا  عن  األمريكي  الغياب  يتجاهل  مل  إذ   ،)1+4(
االجتماع، قائالً: »هناك مقعد فارغ للواليات املتحدة 
ــاء  ــضـ ــن األعـ ــ ــع م ــ ــ ألرب يف اجتماع الدول ا 
بذلك  ليعّلق  األمن«،  جملس  يف  الدائمني  اخلمسة 
تذكرة دخوهلا هذا االجتماع بـ»االمتثال للقانون«، 
يف تلميح إىل إمكانية التقاء األمريكيني من داخل 

جمموعة دول االتفاق، بال حاجة إىل لقاء ثنائي.
اإليراني  الوزير  حضور  شّكل  أخــرى،  جهة  من 
توصل  كي  لطهران  فرصة  املتحدة  األمم  يف  املبكر 
اليت  املقابالت  عرب  األمريكي  الشارع  إىل  صوهتا 
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أجراها مع شاشات التلفزة. هنا أيضًا، استطاع ظريف أن يلفت األنظار 
دات،  أمانبور   »« قناة  مراسلة  إىل  حديثه  يف  جتنّب  عندما  جمــددًا 
اخلوض يف مطالب بالده املعلنة للتفاوض مع الواليات املتحدة، مكتفيًا 
بالقول إن الرئيس اإليراني مستعد للقاء نظريه األمريكي »شريطة أن 
يكون دونالد ترامب مستعدًا لفعل ما هو ضروري«. جاء هذا التصريح 
من قائد الدبلوماسية اإليرانية بعد أن قدم إىل األمريكيني مبادرة من 
بالده تقوم على استبدال واشنطن سياسة العقوبات باملراقبة الدائمة 
على املنشآت النووية. لكن ذلك مل يثقب غطاء التشاؤم املُسدل على 
القرار  مركز صناعة  أن  اإليراني، خصوصًا  ــــ  األمريكي  اللقاء  فرص 
يف طهران مل يرتك هذا احلراك الدبلوماسي من دون التذكري بقرار 
املرشد علي خامنئي اجلازم، بأن »إيران لن تتفاوض مع أمريكا ال يف 
كالم  من  املقتطف  هذا  ُنشر  وقد  نيويورك«،  غري  يف  وال  نيويورك 
خامنئي عرب حسابه يف »انستغرام«، بالتزامن مع إقالع طائرة روحاني 

أمس.
يف املقابل، مل يرتك ترامب خلفه إشارات تفاؤل أو تشاؤم يف ما خيص 
اجللوس مع روحاني، إذ اكتفى يف ردّه على سؤال يف هذا الشأن بالقول: 

»سنرى ذلك«. أما املوقف الفرنسي، وإن كان قد أقرّ الرئيس 
اهلجمات  بعد  تغيّرت  اللعبة  »قواعد  بأن  ماكرون  إميانويل 
على منشأتي نفط أرامكو«، فإنه رأى يف الوقت نفسه أن »هذه 
اهلجمات تؤكد احلاجة إىل مواصلة جهود املبادرة الفرنسية«. 
وهو ما تبنّاه بيان الحق للرتويكا األوروبية صدر ليالً، رغم 
ماكرون  توقع  أن  وسبق  اهلجمات.  مسؤولية  إيــران  حتميل 
بامللف  يتصل  ما  تطورات يف  نيويورك  اجتماعات  »تشهد  أن 
الدولية لدفع  املنظمة  أروقة  ولذلك هو ينشط يف  النووي«، 
وترامب.  روحاني  من  كالً  سيلتقي  األمام، حيث  إىل  مبادرته 
بوريس  الربيطاني،  الـــوزراء  رئيس  رأى  ــرى،  أخ جهة  ومــن 
جونسون، أن »الوقت قد حان إلبرام اتفاق نووي جديد مع 

إيران«، األمر الذي حظي برتحيب سريع من ترامب.
اجلدير ذكره أن سفر روحاني إىل نيويورك سُبق مبجموعة 
إىل  اإليرانيني  والباحثني  املسؤولني  بعض  قدمها  نصائح 
رئيسهم، عرب صحيفة »رسالت« األصولية. وجاءت النصيحة 
يف  القومي«  األمن  »جلنة  باسم  املتحدث  لسان  على  األوىل 
وضع  إىل  دعــوة  متضمّنة  حسيين،  نقوي  حسني  الــربملــان، 
دول  بني  املتحدة  الــواليــات  زرعتها  الــيت  والفنت  اخلالفات 
اخلليج جانبًا، واستثمار الفرصة للحديث عن مترّد واشنطن 
عقوبات  وفرضها  النووي  االتفاق  من  انسحاهبا  بعد  الدويل 
على  حسيين  نقوي  شدّد  كما  البالد.  على  واحد  طرف  من 
واشنطن قبل عودهتا إىل االتفاق  التفاوض مع  ضرورة رفض 
أي  يف  مستقبالً  التفاوض  وجتنب  العقوبات،  مجيع  ورفــع 
رضا صدر احلسيين  الدولية  الشؤون  املختص يف  آخر.  ملف 
وجه النصحية الثانية، وطالب فيها روحاني بـ»إيصال رسالة 

السالم اليت حيملها الشعب اإليراني إىل العامل، وكشف املؤامرات 
املستمرة اليت يواجهها من إسرائيل وحليفتها أمريكا اليت متارس 
الرئيس  نظر  لفت  كما  الشعب«،  هذا  على  االقتصادي  اإلرهــاب 
إىل ضرورة مساءلة اجملتمع الدويل حول »سعي واشنطن لتحويل 

األمم املتحدة إىل كيان أمريكي حملي«.
احلد  عند  الدبلوماسي  إيــران  حــراك  يتوقف  مل  يكن،  أيــًا 
بالتصاعد  اليت أخذت  املنطقة  النووي، فتطورات  بامللف  املتعلق 
األمريكي  السعي  »أرامكو«، فضالً عن  اليمين على  اهلجوم  منذ 
إىل  دفعت طهران  اخلليج،  مياه  دويل حلماية  إنشاء حتالف  إىل 
أخذ زمام املبادرة. وبعد أن عرضت األخرية قبل أشهر على دول 
املنطقة التوقيع على معاهدة »عدم اعتداء«، ها هي تسري باجتاه 
روحاني  أطلق عليها  اخلليج  بأمن منطقة  متعلقة  مبادرة  تقديم 
اسم »هرمز للسالم«، وقال إنه »حيمل معه هذا املشروع إىل األمم 
تأسيس  »ميكن  أنه  معتربًا  املنطقة«،  يف  األمن  لتثبيت  املتحدة، 
التحالف يف اخلليج بداية بني إيران والعراق والسعودية والبحرين 
اليمن  أن يشارك  واإلمارات وقطر وعُمان والكويت، ومن احملتمل 
أيضًا«. كما أكد أن »هذا املشروع أمر جدي للغاية« لبالده، واصفًا 
إياه بـ»نقطة التحول«، ألنه »ينقل املنطقة من مفهوم شراء األمن 

إىل االعتماد على الشعوب والعمل معًا لتحقيق األمن«.
امللف  وحتييد  واإلقليمي  )النووي  امللّفات  بني  الفصل  لكن 
الصاروخي( ال يناسب ما تصرّ عليه الواليات املتحدة اليت جددت 
تطوير  تشمل  إيران  مع  شاملة  »مفاوضات  إىل  بالسعي  متسّكها 
بيان مشرتك عن  فيه  اإلرهاب«، يف وقت صدر  ودعم  الصواريخ 
مريكل،  أجنيال  األملانية،  املستشارة  ومعهما  وجونسون،  ماكرون 
يطالبون فيه إيران بـ»االمتناع عن أي استفزاز جديد يف اخلليج« 
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كان ملوقع مدينة القدس و مكانتها التارخيية 
السماوية،  الرساالت  مهبط  كوهنا  والدينية 
الشريفني،  احلرمني  ثالث  و  القبلتني  وأوىل 
السماوات  إىل  حممد)ص(  الرسول  ومعراج 
حمط  و  كربى  مكانة  على  حتوز  جعلها  العال 
واليت  االسالمية.  و  العربية  األمتني  أنظار 
غدت مع الزمن القلب من فلسطني والعاصمة 
مر  وعــلــى  الــتــحــريــر.  بــعــد  قيامها  ــول  ــأم امل
للكثري  منهالً  املقدسة  املدينة  كانت  العصور 
األدبية  ــات  ــرواي وال الشعرية  القصائد  مــن 
واألغنيات  السينمائية  واألفــالم  والقصص 
وتغنت  الــطــاهــرة  البقاع  تلك  جمــدت  الــيت 
الناس. وأفئدة  قلوب  يف  موقعها  و  مبكانتها 
وإقــامــة   ،194٨ عـــام  فلسطني  نكبة  ومــنــذ 
إىل  أدى  والــذي  أرضها  على  الغاصب  الكيان 
تشريد أعداد كبرية من أبناء الشعب العربي 
وحدوث  األربعة،  األرض  رياح  الفلسطيين يف 
الكثري من اجملازر اليت أزهقت أرواح الكثريين 
منهم. كل تلك األحداث كان هلا الوقع و األثر 
ومنهم  العربية  األمة  أبناء  نفوس  يف  الكبري 
مع  وتفاعلوا  واكبوا  الذين  األغنية  عمالقة 
تلك األحداث اليت عصفت بفلسطني وأبناءها، 
بعدد  واالنفعاالت  املشاعر  هذه  ترمجت  وقد 
اليت  الغنائية  الفنية  األعمال  قليل من  غري 
شكلت فسحة حضور هلم وعربت عن االميان 
احلقيقي واالرتباط املصريي مع أبناء الشعب 
القدس  مدينة  وظلت  الفلسطيين.  العربي 
حمور الغناء للقضية، كوهنا األيقونة املقدسة 
اليت محلت يف رمزيتها حلم التحرير والعودة.
للقدس  ــوات  ــ األص مــن  الكثري  تغنت  وقــد 
تعانقت  ملدينة  كرمز  الكثريون  هلا  وأنشد 
ملــرارة  ورمـــزًا  حينًا  السماوية  األديـــان  فيها 
ــخ هــذه  ــاري الــصــراع الــطــويــل الـــذي طــبــع ت
فلسطني. نكبة  فصول  بــدأت  منذ  املدينة 
للعديد  استعراض  ويف  بالذاكرة  عــودة  ويف 
تغنت  الــيت  الغنائية  الفنية  األعــمــال  مــن 
املـــدائـــن مجعت  ــرة  ــ زه أن  ــقــدس جنــد  ــال ب
لونت  ــرب يف أحلـــان  ــع ال املــطــربــني  حــنــاجــر 
واألمل  بــاملــراثــي  املستمعني  وأفــئــدة  آذان 
أكــنــافــهــا. ــودة إىل  ــع ــال ب واحلــنــني واحلــلــم 
يف  الــزاويــة  حجر  الرحابنة  جتربة  وتشكل 
وكانت  الفلسطينية  والقضية  القدس  أغاني 
رحباني يف مقدمة  واألخوين  اسهامات فريوز 
األعمال الفنية الريادية ذات املستوى الفين 
واألداء  والــلــحــن  الكلمة  حيث  مــن  الــرفــيــع 
الصعيد. هذا  على  ريادية  حالة  ذلك  فشكل 
ومل تكن تلك األغنيات جمرد كلمات أو فقط 
وشوارعها  بالقدس  تتغنى  شجية،  أحلـــان 
اليت  الدينية  ومعاملها  وأزقــتــهــا  وحــواريــهــا 
ــدف واألمـــل مــن كل  تزخر هبــا. لقد كــان اهل

العذبة  الرصينة  الفنية  األعــمــال  تلك 
الــذي  احلــق  وعلى  الــتــفــاؤل.  معاني  زرع 
ويف  بأكملها  فلسطني  عن  عنه،  تنازل  ال 
تلك  وشكلت  الــقــدس.  مدينة  مقدمتها 
التعبري  يف  حيتذى  أمنــوذجــًا  األغنيات 
بالصورة  يرتقي  الــذي  الصادق  الوطين 
الفنية كلمة وحلنًا وغناءاُ إىل آفاق تتبدى 
فيها قوة التعبري وصدق املشاعر والقدرة 
الذاكرة  تثري  فنية  ذاكــرة  صناعة  على 
األوىل. العرب  لقضية  والقومية  الوطنية 

رحباني يف  واألخوين  ولعل جتربة فريوز 
األعمال الفنية اليت تغنت مبدينة القدس 
األغنية  جمــال  يف  جــديــدًا  فتحًا  شكلت 
أخذت  أغنيات  كانت  فهناك  الوطنية. 
بطابعها  الوطنية  لألغنية  الشائع  الشكل 
احلماسي املليء باحليوية واستخدمت فيها 
األحلان ذات الطبيعة اليت متاثل املارشات 
املوسيقية  اآلالت  واستخدمت  العسكرية 
الطابع  أخــذت  أغــاٍن  وهناك  النحاسية. 
والبناء  واللحن  الكلمة  يف  الرومانسي 
حينا(  إىل  يومًا  )سنرجع  العام  املوسيقي 
فاحلنني هو العنصر املسيطر على احلالة 
الشعورية للعمل، والتغين بالوطن باعتباره 
احلي والناس واحلب والذكريات هو احلجر 
األساس الذي يشكل أساس االنتماء هلذا 
بالعودة  الراسخ  اليقني  إىل  إضافة  الوطن 

مهما طال الزمن وبعدت املسافات: 

حـــيـــنـــا إىل  يـــــــومـــــــًا  ســـــنـــــرجـــــع 
ــى ــ ــن ــ امل دافــــــــئــــــــات  يف  ونـــــــغـــــــرق 
ــا ميــــــر الـــــزمـــــان ــ ــم ــ ــه ــ ســــنــــرجــــع م
ــا ــن ــن ــي ــى املـــــســـــافـــــات مــــــا ب ــ ــئ ــ ــن ــ وت

وعند الولوج بشكل تفصيلي إىل األعمال 
ــن  ــوي ــة بــيــفــريوز واألخ ــاص الــفــنــيــة اخل
أن  جند  الــقــدس،  تناولت  الــيت  رحباني 
أوىل تلك األعمال الفنية أغنية »القدس 
العتيقة«، واليت كانت من ضمن جمموعة 
البال«.  يف  »القدس  عنوان  محلت  أغاني 
زيارة  أثر  الغنائي على  األلبوم  وجاء هذا 
إىل  رحباني  واألخــويــن  فــريوز  هبا  قامت 
مدينة القدس يف عام 1964. وتروي فريوز 
بأهنا عندما كانت تتجول وحيدة يف شوارع 
فلسطينية  سيدة  منها  تقدمت  القدس 
مأساهتا،  قصة  هلا  تــروي  وأخــذت  الجئة 
السيدة.  هذه  حلال  وبكت  فريوز  فتأثرت 
ويف هناية ذلك اللقاء وكرسالة حب وعرفان 
مزهرية.  أهدهتا  لفريوز  السيدة  تلك  من 
وملا التقت فريوز بعاصي الرحباني وقصت 
أغنية  عنهم  ولــدت  احلادثة  تلك  عليه 

كلماهتا: تقول  والــيت  العتيقة«  »القدس 

مــــــــــــريــــــــــــت بـــــــــــالـــــــــــشـــــــــــوارع
ــة ــقـ ــيـ ــتـ ــعـ شـــــــــــــوارع الـــــــقـــــــدس الـ
فلسطني يف  بقيت  اللي  الدكاكني  قــدام 
حكينا سوا اخلربية.. وعطيوني مزهرية
قالوا يل هيدي هدية من الناس الناطرين..

لواقع  معاينة  متثل  األغنية  هــذه  إن 
مأساهتا،  تعيش  كانت  اليت  املدينة  هذه 
فلسطني  لنكبة  اآلخر  الوجه  هي  واليت 
وأحزاهنم  الناس  مشاعر  وتصور  وأهلها 
األلفة  وتــصــور  احلــيــاة  نبض  وتستعيد 
ــة  ــن ــك والـــتـــمـــاهـــي احلـــاصـــل بـــني األم
باملكان. االرتباط  معنى  لتصنع  والبشر 

ــات األغــنــيــة يف  ــم ــل ــريوز ك ــ وتــتــابــع فـ
ــال  يف شــرايــيــنــهــا فــتــقــول: تــصــويــر حــ

بتعمر عم  أيدين  يف  وكــان  أرض  يف  كــان 
الريح وحتــت  الشمس  حتــت  بتعمر  عــم 
وصار يف بيوت وصار يف شبابيك عم بتزهر
كــتــاب يف  ــن  ــه ــدي ــإي وب والد  يف  ــار  ــ وصـ

طــويــالً  تستمر  مل  ــة  احلــال هـــذه  ولــكــن 
حاملة  الــســوداء  األيـــدي  جــاءت  أن  إىل 
وللقدس  لفلسطني  واخلــــراب  الــدمــار 
وهاجروها: منها  ــردوا  ش الذين  وألهلها 

واأليــــــــــــــــديــــــــــــــــن الــــــــــســــــــــودا
خــــــــــلــــــــــعــــــــــت األبــــــــــــــــــــــــــــواب
ــاب ــحــ وصــــــــــارت الــــبــــيــــوت بـــــال أصــ

املدينة  أصاب  وما  املأساة  هول  رغم  ولكن 
ليطلق  يأتي  فريوز  صوت  فإن  نكبات  من 
صيحة حتريضية بعدم اخلنوع واالستكانة 
وليوقظ ذلك الصوت كل الضمائر النائمة:

عـــــــــــم صــــــــــــــرخ بــــــــالــــــــشــــــــوراع
ــي  ــل ــةخ ــق ــي ــت ــع ــدس ال ــ ــقـ ــ شـــــــــوراع الـ
ــف وهـــديـــر ــ ــواص ــ الـــغـــنـــيـــة تـــطـــري ع
هبالضماير ــع  زوب طاير  ضلك  صوتي  يــا 
خربهن عاللي صاير بلكي بيوعى الضمري

 
قدمها  الـــيت  األغــنــيــات  ــر  ــه أش ــل  ــع ول
أغنية  فــريوز  بصوت  رحباني  األخــويــن 
ــن« والـــيت مــا زالـــت ترتبع  ــدائ ــرة امل »زهـ
الغنائية  الفنية  األعمال  كل  عرش  على 
مــرور  رغــم  الــقــدس  مبدينة  تغنت  الــيت 
األغنية  تلك  تــزل  ومل  سنة   50 حــوايل 
يف  عميقًا  وحتــفــر  ــدان  ــوج ال يف  تعيش 
األغنية  يف  القدس  نذكر  فال  الــذاكــرة. 
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كوهنا  والدينية  التارخيية  مكانتها  و  القدس  مدينة  ملوقع  كان 
احلرمني  ثالث  و  القبلتني  وأوىل  السماوية،  الــرســاالت  مهبط 
العال  السماوات  إىل  حمــمــد)ص(  الــرســول  ومــعــراج  الشريفني، 
و  العربية  األمتني  أنظار  مكانة كربى و حمط  جعلها حتوز على 
والعاصمة  القلب من فلسطني  الزمن  مع  واليت غدت  االسالمية. 
املدينة  كانت  العصور  مر  وعلى  التحرير.  بعد  قيامها  املأمول 
األدبية  والروايات  الشعرية  القصائد  من  للكثري  منهالً  املقدسة 
تلك  جمــدت  الــيت  واألغنيات  السينمائية  واألفــالم  والقصص 
البقاع الطاهرة وتغنت مبكانتها و موقعها يف قلوب وأفئدة الناس.

ومنذ نكبة فلسطني عام 194٨، وإقامة الكيان الغاصب على أرضها 
العربي  الشعب  أبناء  من  كبرية  أعــداد  تشريد  إىل  أدى  والــذي 
الفلسطيين يف رياح األرض األربعة، وحدوث الكثري من اجملازر اليت 
أزهقت أرواح الكثريين منهم. كل تلك األحداث كان هلا الوقع و 
األثر الكبري يف نفوس أبناء األمة العربية ومنهم عمالقة األغنية 
الذين واكبوا وتفاعلوا مع تلك األحداث اليت عصفت بفلسطني 
وأبناءها، وقد ترمجت هذه املشاعر واالنفعاالت بعدد غري قليل 
من األعمال الفنية الغنائية اليت شكلت فسحة حضور هلم وعربت 
عن االميان احلقيقي واالرتباط املصريي مع أبناء الشعب العربي 
كوهنا  للقضية،  الغناء  حمور  القدس  مدينة  وظلت  الفلسطيين. 
األيقونة املقدسة اليت محلت يف رمزيتها حلم التحرير والعودة.

وقد تغنت الكثري من األصوات للقدس وأنشد هلا الكثريون كرمز 
الصراع  ملرارة  ورمزًا  السماوية حينًا  األديان  فيها  تعانقت  ملدينة 

ثقافة

الطويل الذي طبع تاريخ هذه املدينة منذ بدأت فصول نكبة فلسطني.
ــال  األعــم مــن  لــلــعــديــد  ــراض  ــع ــت اس بــالــذاكــرة ويف  ــودة  ــ ع ويف 
املــدائــن  زهـــرة  أن  جنــد  بــالــقــدس  تغنت  ــيت  ال الغنائية  الفنية 
وأفــئــدة  آذان  لــونــت  أحلـــان  يف  الــعــرب  املــطــربــني  حناجر  مجعت 
أكنافها. إىل  بالعودة  واحللم  واحلنني  واألمل  باملراثي  املستمعني 

والقضية  القدس  أغاني  الزاوية يف  الرحابنة حجر  وتشكل جتربة 
مقدمة  يف  رحباني  واألخوين  فريوز  اسهامات  وكانت  الفلسطينية 
حيث  من  الرفيع  الفين  املستوى  ذات  الريادية  الفنية  األعمال 
الكلمة واللحن واألداء فشكل ذلك حالة ريادية على هذا الصعيد.

شجية،  أحلـــان  فقط  أو  كلمات  جمــرد  األغــنــيــات  تلك  تكن  ومل 
اليت  الدينية  ومعاملها  وأزقتها  وحواريها  وشوارعها  بالقدس  تتغنى 
الفنية  األعمال  تلك  كل  من  واألمــل  اهلــدف  كــان  لقد  هبــا.  تزخر 
تنازل  ال  الــذي  احلق  وعلى  التفاؤل.  معاني  زرع  العذبة  الرصينة 
وشكلت  القدس.  مدينة  مقدمتها  ويف  بأكملها  فلسطني  عن  عنه، 
الصادق  الــوطــين  التعبري  يف  حيتذى  أمنــوذجــًا  األغنيات  تلك 
تتبدى  آفاق  إىل  وغناءاُ  وحلنًا  كلمة  الفنية  بالصورة  يرتقي  الذي 
ذاكــرة  صناعة  على  والــقــدرة  املشاعر  وصــدق  التعبري  قــوة  فيها 
األوىل. العرب  لقضية  والقومية  الوطنية  الــذاكــرة  تثري  فنية 

الفنية  ــال  ــم ــريوز واألخـــويـــن رحــبــانــي يف األع ولــعــل جتــربــة فـ
جمــال  يف  جــديــدًا  فــتــحــًا  شكلت  ــقــدس  ال مبــديــنــة  تغنت  الـــيت 
ــذت الشكل  ــ ــات أخ ــي ــت أغــن ــان ــيــة. فــهــنــاك ك ــوطــن ــة ال ــي األغــن
باحليوية  املليء  احلماسي  بطابعها  الوطنية  لألغنية  الشائع 
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ــن«. ــدائ ــرة امل ــ ــذهــن مــبــاشــرة أغــنــيــة »زه إال ويــتــبــادر إىل ال
االحتالل  بيد  القدس  األغنية عشية سقوط  وقد ظهرت هذه 
الصهيوني يف حرب حزيران عام 1967، وجاء االبداع الرحباني 
مع  املوسيقي  العلم  متازج  عن  فريدًا  تعبريًا  املدائن«  »زهرة  يف 
املوهبة الفذة اليت أغنت هذا العمل الفين. وجاء االبداع الفين 
االنتماء  عمق  على  مؤكدًا  واألداء  والكلمات  العام  اللحن  يف 
القومي والديين الذي متثله هذه املدينة يف نفوس العرب، والذي 
عرب عن نفسه من خالل الرؤية الشعرية وكافة العناصر الفنية 
من حلن وأداء سعى باللحن الغنائي اخلالد إىل أرفع املستويات.

وروحي ميزج طقوس  وجداني  من حالة خشوع  األغنية  تنطلق 
الرتاثني  يف  للقدس  الدينية  املكانة  ختتزل  الــيت  الــعــبــادة 
عرب  املدينة  إىل  الرمزي  الرحيل  وبــني  واالســالمــي،  املسيحي 
االحتالل. حتت  املدينة  سقوط  تستجلي  اليت  احلزن  نظرات 
ألجــــــــلــــــــك يـــــــــا مــــــديــــــنــــــة الـــــــــصـــــــــالة أصـــــلـــــي
ــن ــ ــدائـ ــ ــة املــــســــاكــــن يـــــا زهـــــــــرة املـ ــ ــي ــ ــك يـــــا هب ــ ــلـ ــ ألجـ
ــي ــ ــل ــ ــة الـــــــصـــــــالة أص ــ ــنـ ــ ــديـ ــ يـــــــا قــــــــــــــــدس... يـــــــا مـ
ــا إلـــــــــيـــــــــك تـــــــــرحـــــــــل كـــــــــــل يـــــــوم ــ ــ ــنـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــيـ ــ ــ عـ
املـــــــــعـــــــــابـــــــــد أروقــــــــــــــــــــــــــــــة  يف  تـــــــــــــــــــــــــدور 
تـــــــــعـــــــــانـــــــــق الـــــــــكـــــــــنـــــــــائـــــــــس الــــــــقــــــــدميــــــــة
ومتـــــــــــســـــــــــح احلــــــــــــــــــــــزن عـــــــــــــن املــــــــســــــــاجــــــــد

املدائن(  )زهرة  يف  والوطين  الديين  املزج  يف  الفتة  براعة  مثة 
البعد  على  للتأكيد  إضافة  األمكنة.  على  القداسة  إضفاء  ويف 
الروحي هلذه املدينة، ولتعميق املفارقة بني القيم السامية اليت 
لالحتالل. اهلمجية(  )القدم  وبني  السماوية  األديان  هبا  تبشر 

ولعل املزج بني األحداث اليت كانت القدس شاهدة عليها وصورة 
الوطين  التمازج  إىل  إضافة  السماوية  لألديان  التآخي  ذلــك 
والديين ثم التضاد بني قيم السماء ومهجية االحتالل، يكشف 
تلك البنية اجلدلية والدرامية اليت جتعل من هذا العمل الغنائي 
حيملها: اليت  الدعوات  ويف  الداخلية  بنيته  يف  ملحميًا  عمالً 
إميـــــــان ــي  ــ ــلـ ــ كـ وأنـــــــــــا  آتٍ  ــع  ــ ــ ــاط ــ ــ ــس ــ ــ ال ــب  ــ ــضـ ــ ــغـ ــ الـ
األحـــــــــزان ــى  ــ ــل ــ ع ــر  ــ ــأمـ ــ سـ آتٍ  الــــســــاطــــع  ــب  ــ ــض ــ ــغ ــ ال
آتٍ الـــــرهـــــبـــــة  ــاد  ــ ــ ــي ــ ــ جب آتٍ  ــق  ــ ــ ــري ــ ــ ط كـــــــل  مـــــــن 
ــة ألصـــلـــي ــ ــبـ ــ ــل بــــــاب مـــديـــنـــتـــنـــا فــــانــــا ذاهـ ــفـ ــقـ ــن يـ ــ لـ
ــا األبــــــــــواب ــ ــه ــ ــح ــ ــت ــ ــأف ــ ســــــــــأدق عــــلــــى األبـــــــــــــواب وس

ترمز  الــيت  واحلــب  والعدل  السالم  قيم  األغنية  تنعي  وحــني 
عرب  األســر،  قبضة  يف  بسقوطها  سقطت  والــيت  القدس  إليها 
باملقاومة  األميــان  فإن  تضاريسها.  اللحن  يرسم  وجدانية  نربة 
انقالب  نفسه عــرب  يعلن عــن  مــا  احلــقــوق ســرعــان  واســـرتداد 
تفجر  رؤيــة  خــالل  ومــن  املوسيقي  والبناء  اللحن  يف  جــذري 
املستمع: نفس  يف  والــديــين  الــوطــين  الشعور  وتلهب  الغضب 
آتٍ الــــرهــــبــــة  جبــــيــــاد  آتٍ..  الــــســــاطــــع  ــب  ــ ــض ــ ــغ ــ ال
وســـــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــزم وجـــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــقـــــــــــــوة
الــــــــبــــــــيــــــــت لــــــــــــنــــــــــــا.. والــــــــــــــقــــــــــــــدس لــــنــــا
وبــــــــأيــــــــديــــــــنــــــــا ســـــنـــــعـــــيـــــد هبـــــــــــــاء الـــــــقـــــــدس
آتٍ ســـــــــــــــــالم  لـــــــــلـــــــــقـــــــــدس  بـــــــــأيـــــــــديـــــــــنـــــــــا 

يف زهرة املدائن حيضر الفن السامي وحتضر اجلغرافيا والسياسة 
والتاريخ وتتآخى املعتقدات، مثلما تتآخى أمكنة العبادة، يف ملحمة 
تروي تعانق األديان السماوية يف مدينة السالم وتبشر بالغضب 
الساطع الذي سيأتي ذات يوم. لقد جاءت أغنيات السيدة فريوز 
واألخوين رحباني عن القدس منوذجًا حيتذى يف التعبري الوطين 
الصادق، الذي يرتقي بالصورة الفنية كلمًة وحلنًا وغناءً إىل آفاق 
تتبدى فيها قوة التعبري وصدق املشاعر والقدرة على صناعة ذاكرة 
فنية تثري الذاكرة الوطنية والقومية لقضية العرب األوىل. ذلك 
والعودة. بالنصر  واألمل  التفاؤل  الذي يزرع معاني  الراقي  الفن 

تلك  القدس  مبدينة  تغنت  الــيت  اخلالدة  القصائد  من  ولعل 
أال  كلثوم  أم  وغنتها  قباني  نــزار  الشاعر  كتبها  اليت  الكلمات 
بعد  هبا  شدت  واليت  بندقية«  اآلن  عندي  »أصبح  أغنية  وهي 
حيث   1967 حزيران  نكسة  بعد  املقاوم  الفدائي  العمل  تصاعد 
األراضي  باجتاه  تنطلق  الفلسطينيني  الفدائيني  مجوع  بدأت 
احملتلة وأعادت األمل إىل نفوس الشعب العربي بعد سلسلة من 
كل  األغنية  تلك  كلمات  ومحلت  والتشرد.  والنكسات  اهلزائم 
وبأنه هو طريق حترير فلسطني.  املسلح  والكفاح  النضال  معاني 

ويستحضر نزار قباني صورة القدس عرب بعدها الديين والروحي 
يقول: حني  كلها  لفلسطني  اختزااًل  للقدس  وصفه  من  ليجعل 

ــة ــ ــ ــي ــ ــ ــدق ــ ــ ــن ــ ــ ب اآلن  عـــــــــــنـــــــــــدي  أصـــــــــــبـــــــــــح 
ــم ــ ــكـ ــ ــعـ ــ مـ خـــــــــــــذونـــــــــــــي  فـــــــلـــــــســـــــطـــــــني  إىل 
اجملـــــدلـــــيـــــة كــــــــوجــــــــه  حــــــزيــــــنــــــة  ربـــــــــــــــىً  إىل 
ــة ــ ــيّ ــ ــب ــ ــن ــ ال واحلـــــــــجـــــــــارة  ــر  ــ ــ ــض ــ ــ اخل الـــــقـــــبـــــاب  إىل 

ــاء فــلــســطــني  ــ ــ ــل أحن ــ ــب الـــقـــصـــيـــدة الــــثــــوار يف ك ــاطــ وختــ
ــدة عــلــى  ــ ــؤك ــ ــوار م ــثـ ــلـ ــدس كـــوجـــهـــة لـ ــ ــق ــ ــن ال ــ ــقــة م مــنــطــل
الــصــهــيــونــي: الــعــدو  مــع  الــســالم  ــة  ــذوبـ وأكـ الـــثـــورة  حتمية 
يـــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــوار..
اخلــــــــلــــــــيــــــــل يف  الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــدس،  يف 
األغــــــــــــــــــــــــــــوار يف  بـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــان،  يف 
األحــــــــــرار أيـــــهـــــا  ــم  ــ ــت ــ ــن ــ ك حــــيــــث  بــــيــــت حلــــــــم،  يف 
تـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــوا.. تــــــــــــقــــــــــــدمــــــــــــوا
فـــــــــقـــــــــصـــــــــة الــــــــــــــــســــــــــــــــالم مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة
والـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــدل مـــــــــــســـــــــــرحـــــــــــيـــــــــــة

واحـــــــــــــــد  طــــــــــــريــــــــــــق  فــــــــلــــــــســــــــطــــــــني  إىل 
ميـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن فــــــــــــــوهــــــــــــــة بـــــــنـــــــدقـــــــيـــــــة

وقد أجادت السيدة أم كلثوم يف أداء كلمات تلك القصيدة مما مسا 
هبذا العمل الفين إىل مستويات تعبريية أخاذة، فيها الكثري من 
اجلديدة  الشعرية  احلساسية  تعكس  اليت  العاطفية  التموجات 
شرد  الذي  املغتصب  الوطن  رسم صورة  والذي  قباني  نزار  لشعر 
أوطاهنم: إىل  الديار  تلك  أهل  ينتاب  الذي  واحلنني  أهله  عنه 
عـــــــــــــشـــــــــــــريـــــــــــــن عــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــًا وأنــــــــــــــــــــا
هـــــــويـــــــة وعــــــــــــــــــن  أرض  عــــــــــــــن  أحبــــــــــــــــــث 
أحبــــــــــــــــث عــــــــــــن بــــــــيــــــــيت الــــــــــــــــــــذي هــــــنــــــاك
عــــــــــــــن وطــــــــــــــــــين احملــــــــــــــــــــــاط بـــــــــــاألســـــــــــالك
احبــــــــــــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــــن طــــــــــــــفــــــــــــــولــــــــــــــيت..
وعــــــــــــــــــــــــــــــن رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق حـــــــــــــــارتـــــــــــــــي
عــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــتــــــــــــــــــيب.. عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــوري
ــة ــ ــريـ ــ ــزهـ ــ عــــــــن كــــــــل ركـــــــــــن دافــــــــــــــــــئ.. وكـــــــــــل مـ

كالسيكيات  مــن  واحــــدة  إىل  األغــنــيــة  ــذه  هـ ــت  حتــول ــد  وقـ
القصيدة  ــذه  ه كلمات  وأضــحــت  ــقــدس  وال لفلسطني  الــغــنــاء 
ــة مـــن عـــالمـــات الــتــعــبــري احلـــي عـــن حقيقة  ــالم ــاة ع ــن ــغ امل
ــنــدقــيــة. ب ــة  ــوهـ فـ ــن  ــ م ــر  ميــ ــســطــني  فــل إىل  ــريـــق  الـــطـ أن 

ظهرت  خالدة  قصيدة  إىل  اإلشـــارة  من  بد  ال  املقام  هــذا  ويف 
قصيدة  وهي  أال   194٨ عام  الفلسطينية  النكبة  وبعد  مبكرًا 
حممد  وغناها  حلنها  ــيت  وال طــه  حممود  للشاعر  »فلسطني« 
على  لتؤكد  القصيدة  تلك  يف  القدس  وردت  وقد  الوهاب.  عبد 
القلب  مبثابة  فهي  لفلسطني  دائــم  كعنوان  الدائمة  مكانتها 
واملسلمني العرب  نفوس  يف  األوىل  املكانة  وهلا  واجلسد،  والــروح 
ــا ــ ــن ــ ل أخـــــــــــتـــــــــــًا  الـــــــــــقـــــــــــدس  يف  إن  أخــــــــــــــي 
أعــــــــــــــــــــد هلـــــــــــــــا الـــــــــــــظـــــــــــــاملـــــــــــــون املـــــــــــــــدى
صـــــــــربنـــــــــا عــــــــلــــــــى غـــــــــــدرهـــــــــــم قــــــــادريــــــــنــــــــا
وكـــــــــــــنـــــــــــــا هلـــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــــــــدرًا مــــــــــرصــــــــــدا
طــــــلــــــعــــــنــــــا عــــــلــــــيــــــهــــــم طــــــــــلــــــــــوع املــــــــنــــــــون
فــــــــــــصــــــــــــاروا هــــــــــــبــــــــــــاءً، وصــــــــــــــــــــــــاروا ســـــــدى
املـــــشـــــرقـــــني قـــــبـــــلـــــة  إىل  بــــــنــــــا  قـــــــــم  أخــــــــــــي 
لــــــنــــــحــــــمــــــي الـــــــكـــــــنـــــــيـــــــســـــــة واملــــــــســــــــجــــــــدا

وبعد.. هذه األغنيات وغريها اليت تغنت بالقدس ال زالت تعيش 
يف نفوس املستمعني من أبناء أمتنا رغم مضي السنوات على ظهورها 
وال زالت ختتمر يف أفئدهتم وحترك الوجدان والشعور الوطين و 
القومي واالنساني ملا لفلسطني والقدس من مكانة كبرية. وال زالت 
تلك األغنيات تلهب املشاعر يف كل مرة عند مساعها من جديد. 
لقد كان لتلك األغنيات بصمة مميزة يف مسرية مبدعيها وكانت 
اسهامًا مميزًا يف جمال الفن الراقي الذي خياطب القلب والفكر 
والروح، خملدًا للقدس وذكراها وموقعها األزيل يف قلوب أبناء األمة.
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والعشرون  الثامن  يــصــادف 
ــذا الــعــام  مــن شــفــهــر أيــلــول هـ
عشرة  التاسعة  الــذكــرى   2019
هبّ  الــيت  األقــصــى  النتفاضة 
دفاعًا  فيها  الفلسطيين  الشعب 
املــبــارك،  األقــصــى  املسجد  عــن 
شارون  أرييل  لإلرهابي  متصديًا 
ــاقــتــحــام ســاحــة  ــام ب ــ الــــذي ق
ــه جمــمــوعــة من  ــع املــســجــد وم
من  ومحاية  بدعم  املستوطنني 
الصهيوني.  االحـــتـــالل  قـــوات 
ــدت االنــتــفــاضــة إىل  ــت ــد ام وقـ
واملخيمات  والقرى  املــدن  مجيع 
الغربية  الضفة  يف  الفلسطينية 
وقطاع غزة، حيث شاركت فيها كل 
فئات اجملتمع الفلسطيين، وكانت 
أن  حريصة  الفلسطينية  ــرأة  امل
معركة  يف  رئيسيٌّ  دور  هلا  يبقى 
القاسية  الظروف  رغم  املواجهة، 
أنّ  أثبتت  حيث  تعيشها،  الــيت 
األقـــوى.  هــو  للوطن  االنــتــمــاء 
فكانت سبّاقة للعطاء ومل ترتدد، 
املشهد  يف  ناصعة  صورهتا  وكانت 
الذي  املثل  وأصبحت  النضايل، 

يُحتذى به يف احلياة. 
لــــقــــد ســـــامهـــــت املــــــــرأة 
الشعب  صمود  يف  الفلسطينية 
ــى أرضــــه  ــلـ الــفــلــســطــيــين عـ
سياسة  ومواجهة  فيها،  والبقاء 
متارسها  الـــيت  »الــرتانــســفــري« 
ــدت  ــ ــالل، وأك ــ ــت ــ ــطــات االح ســل
ــن خــالل  مــوقــفــهــا الــســيــاســي م
الوطنية،  بالثوابت  التزامها 
ومسامهتها الفعلية على املستوى 
ــشــعــيب، حــيــث ســـارعـــت إىل  ال
للقيام  الشعبية  اللجان  تشكيل 
الصحية  والــتــوعــيــة  بــاإلرشــاد 
وتقديم املساعدة لألسر املنكوبة، 
ــادات  ــي ــع ال وكـــذلـــك يف إقـــامـــة 
السريع  العالج  لتوفري  امليدانية 
جلــرحــى االنــتــفــاضــة، وشــاركــت 
يف جلـــان الــدفــاع عــن األســـرى 

االعتصامات  وتنفيذ  واملعتقلني 
واملنظمات  اهلــيــئــات  ومــراســلــة 
حقيقة  وإيـــضـــاح  ــة،  ــيـ ــدولـ الـ
لــلــرأي  الفلسطينية  القضية 
السياسات  وفضح  العاملي  العام 
العدوانية الوحشية ضد الشعب 
الفلسطيين عرب وسائل اإلعالم 
واملشاركة يف املؤمترات املختلفة. 
استطاعت  ميداني  صعيد  وعلى 
الصهيوني  العدو  سياسة  إفشال 
القرى  على  احلــصــار  فــرض  يف 
حتمل  كانت  حيث  واملخيمات، 
ــن احلــلــيــب  ــات كـــبـــرية مـ ــي ــم ك
ــازل خمــرتقــة  ــن ــم ــل ــل ل وتــتــســل
القرية،  أهايل  ملساعدة  احلصار 
منزهلا  يف  اخلبز  تصنع  وكــانــت 
توفرها  لــكــي  طــويــلــة  ــات  ــاع س
كانت  وكذلك  احملتاجة،  لألسر 
توفر املالبس والغذاء للمطاردين 
اجلبال،  يف  االحــتــالل  قبل  مــن 
االستمرار  على  ساعدهم  ممــا 
يف االخــتــبــاء وعــدم الــوقــوع يف 
املعتقالت.  يف  السجانني  قبضة 
كما أن املرأة الفلسطينية خاضت 
املـــواجـــهـــة االقــتــصــاديــة ضد 
ومنع  والقمع  التجويع  سياسة 
املشايف،  إىل  الوصول  من  املرضى 

األبناء  وحرمان  املدارس  وإغالق 
أن  استطاعت  وقد  التعليم.  من 
وتبعات  العبء  هذا  كل  تتحمل 
السياسة اإلرهابية اإلسرائيلية. 
سامهت  ذلـــك،  إىل  ــة  إضــاف
االخنراط  الفلسطينية يف  املرأة 
والعمليات  العسكري  بالعمل 
حالة  خلقت  اليت  االستشهادية 
ــرعــب، يف صفوف  ال تـــوازن  مــن 
العدو الذي يدعي بأن من يقوم 
العمليات االستشهادية هم  هبذه 
أُناس يائسون من احلياة وال حل 
املــوت. غري  من  باهلروب  إال  هلم 
دحضت  االنــتــفــاضــة  ــرأة  ــ ام أن 
ــاءات بأن  ــ هــذه األفــكــار واالدعـ
بالعمليات  يقمن  اللواتي  النساء 
االستشهادية غري فاشالت وهلن 
وكان  اجملتمع.  يف  مميزة  مكانة 
االستشهادية  للعمليات  الدافع 
اليومية  اإلرهابية  املمارسات  هو 
ضد  اجملــازر  وارتكابه  لالحتالل 
األعـــزل،  الفلسطيين  الشعب 
أسراه،  وتعذيب  أبنائه  واعتقال 
العنصرية  السياسات  وتنفيذ 
الفلسطينية  البيوت  هــدم  يف 
ــدار  ــاء املــســتــوطــنــات واجلــ ــن وب
العنصري العازل. كل هذه اهلموم 

فتيات  دفعت  ومتفرقة  جمتمعة 
وههن  ــورود  ــالـ كـ فلسطينيات 
للتضحية  جــامــعــيــات  طــالــبــات 
بعمليات  ــام  ــي ــق وال بــأنــفــســهــن 
النفس  عن  دفاعًا  استشهادية 
ومن أجل احلرية والكرامة. فقد 
 9( فلسطينية  فتاة   12 نفذت 
غزة(  قطاع  من  و3  الضفة،  من 
إسرائيلية،  أهداف  ضد  عمليات 
ومقتل  استشهادهن،  عن  أسفرت 
واملستوطنني  اجلنود  من  عــدد 
اإلسرائيليني. وكانت وفاء إدريس 
الفلسطينيات  وأول  أشــهــر  مــن 
الالتي قمن هبذه العمليات، حيث 
هناية  استشهادية  عملية  نفذت 
جمموعة  يف   ،2002 ثاني  كانون 
مدينة  غرب  اإلسرائيليني،  من 
أبرز  من  ولعل  احملتلة.  القدس 
ريم  األخــريــات  االستشهاديات 
ودارين  األخرس  وآيات  الرياشي 
طقاطقة  وعندليب  أبوعيشة 
جرادات  وهنادي  دراغمة  وهبة 
الدسوقي  ــام  وإهل شلهوب  ــورا  ون
أبــو سامل  وزيــنــب  وســنــاء قديح 
ــار وغــريهــن.  ــج ــن ــة ال ــم ــاط وف

واعتقل اجليش اإلسرائيلي 

ذكرى انتفاضة األقصى 
الفعل المقاوم وصورة المرأة الفلسطينية 
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*رئيسة منرب فلسطني الثقايف يف حزب الشعب الفلسطيين مقيمة يف دمشق

باحنراف  بيسان  مدينة  من  اجلنوب  إىل  تقع  فلسطينية  قرية  عجرة  أم      
متفرعة عن  معبدة  والزراعة طريق  بيسان  من  بكل  وتربطها  الشرق.  إىل  قليل 

غور  ــي  أراض من  اجلفتلك     بيسان  طريق 
 200 بــني  مــا  اخنفاضها  ــرتاوح  ــ وي بــيــســان. 
خالية  هذه  وكانت  البحر.  سطح  عن  و225م 
اعتمد  لــذا  العامة،  واخلــدمــات  املرافق  من 
على  للحصول  بيسان  مدينة  على  السكان 
وتركزت  املطلوبة.  اخلدمات  وعلى  حاجاهتم 
أقدام  من  بالقرب  والبيوت  املضارب  معظم 

احلافة الغربية لغور بيسان حيث تكثر ينابيع املياه اليت استخدمت يف الشرب 
حنو  املمتدة  املــزارع  داخل  متناثرة  والبيوت  املضارب  بعض  وكانت  املــزارع.  وري 
وتوجد  عجرة،  أم  من  الغرب  إىل  الواقعة  نصر  عني  املــاء  عيون  وأهــم  الشرق. 
العيون أيضاً داخل التجمع الرئيس لبيوت أم عجرة. وتروى منها مزارع النخيل 
القريبة مثل خربة خارج مكة وخربة  العيون يف اخلرب  واخلضر. وهناك بعض 
السريم  تل  مثل  عجرة  أم  أراضــي  يف  األثــريــة  التالل  بعض  وتوجد  سرسق. 
مساد.  الشيخ  مقام  منه  الغرب  إىل  يقع  الــذي  مساد  الشيخ  وتل  الوحش  وتل 
تسربت  ــًا  دومنـ  1.21٨ منها  ــًا  دومنـ  6.443 عــجــرة  أم  ــي  أراضـ مساحة  تبلغ 
وبعض  واخلــضــر  احلــبــوب  ــة  زراعـ يف  تستثمر  األراضـــي  هــذه  وكــانــت  لليهود، 
األشـــجـــار املــثــمــرة كــاملــوز يف حــني اســتــثــمــرت يف الــرعــي بــعــض األراضــــي، 
ــة الــغــربــيــة لــلــغــور. وقـــد استفاد  ــدام مــرتــفــعــات احلــاف ــ وخــصــوصــًا فـــوق أق
واحليوانية.  الــزراعــيــة  منتجاهتم  لبيع  بيسان  أســـواق  مــن  عجرة  أم  سكان 
عــام1931   يف  عددهم  وازداد   ،1922 عام  نسمة   ٨6 عجرة  أم  سكان  عدد  كان 
بنحو  عددهم  قدر   1945 عام  ويف  بيتًا.   4٨ يف  يقيمون  كانوا  نسمة   242 إىل 
بيوهتم  ودمـــروا  السكان  هــؤالء   194٨ عــام  يف  اليهود  طــرد  وقــد  نسمة.    260
يف  املواشي  وتربية  واملختلطة،  الكثيفة  الزراعة  يف  عجرة  أم  أراضــي  واستغلوا 
مزروعة.  حقواًل  وأراضيها  اليوم  موقعها  بات  املياه.  برك  يف  واألمســاك  املــزارع 
املوقع. من  الشمايل  اجلزء  أحناء  يف  مبعثرة  النخيل  أشجار  بقايا  رؤية  وميكن 

ــة ــري ــق ــة عــلــى أراضــــــي ال ــي ــون ــي ــصــه املــســتــعــمــرات ال
عجرة.   أم  قرية  أراضــي  على  تقع  اخلمسينات،  يف  بنيت  مزرعة  وهي   )شفعا( 
أراضيها،  على  ال  لكن  القرية،  جــوار  يف  أسست  كانت  مستعمرات  ثــالث  ومثــة 
)عني  وكيبوتس  الشمال.  إىل  وتقع   1941 سنة  يف  أقيمت  اليت  )أفوكا(  وهي 
املــوقــع.  مــن  الغربي  اجلـــزء  يف  يقع   ،1946 سنة  يف  أســس  الـــذي  هنتسيف( 
الشرقي. جزئه  يف  يقع   ،193٨ سنة  يف  أسس  الــذي  ــني(   روب )كفار  وكيبوتس 

نافـــــــذة أم عجرة

إنما األقصى عقيدة  

بالدنا فلسطين

عقدها أجدادنا بني ثنايا أرواحنا َلمّا كنا من احلاملني
َكِبّذرَةٍ َنبََتتْ ُنبوتَ العارفني

وأينعت..
نضجت  املشتاقني حتى  أنني  من  وَتَتساقى  ُتسقى  ظّلت 

لتصري من الواصلني..
فُكلُّ مثرةٍ فيها هتيم بشغف الوَّجّدِ لتصل إىل مرامها يف 

ائبني صبّوُةِ التَّ
ويا ليتها َتكونُ مِنَ املُدِّركِني

هو بيتٌ للمقدسني وميثاًقا لآلمنني ال بل مرتعًا ومالًذا 
للساكنني

هَالكٍ  وخمــاضُ  مثوى  ِق  وباحلَّ مُــرَاءَاةً  للسالِم  عاصمٌة 
للمُؤنسِني

فمن فيها من املرابطني على ذِمَاِم وَصيّة أجدادنا عازمني 
وَظّلوا  وَهِــنــوا  وال  هانوا  فما  الغاصبني  حقد  وبرغم 

لصوّمَعَةٍ عهودهم خملصني..
فيا رَبّــاهُ..

يل روحًا حتومُ بني محائم قدسك الطاهرين..
هتفوا بني عَبَرَاتِ الشاخمني..

تبكي قنوط املاليني..
تنُوح بني زغاريد ثكاال الشهداء واملنتصرين

تطبطب دموع املبعدين
فبحق ال إله إال اهلل.. اجعل أفئدةً من الناس هتوي إليهم 

لنكون من احملررين..

  محمود موسى

يف  املشاركة  بتهمة  األقصى،  انتفاضة  خالل  النساء  عشرات 
أبرز  ومن  إسرائيليني.  جنود  طعن  حماولة  أو  املسلحة،  املقاومة 
وحكم   ،2001 عام  اعتقلت  اليت  التميمي  أحالم  األسريات  تلك 
عمليات  تنفيذ  يف  املشاركة  بتهمة  احلياة،  مدى  بالسجن  عليها 
يف القدس، كما متكن اجليش اإلسرائيلي من اعتقال آمنة منى، 
وأدانتها احملكمة العسكرية اإلسرائيلية، باختطاف وقتل إسرائيلي 
يدعي »أوفري راحوم« من تل أبيب، وحُكمت  بالسجن مدى احلياة، 
غري أن منى متكنت من اخلروج من املعتقل يف إطار صفقة تبادل 
النساء  بلغ عدد  إبعادها إىل تركيا. وقد  اجلندي »شاليط« ومت 
بلغ  فيما  امــرأة،   460 األقصى  انتفاضة  خالل  استشهدن  الالتي 

عدد األسريات حوايل 900 امرأة.
النفسية  الــضــغــوطــات  وكـــل  ــالل  ــت ــرغــم مــن االح ال وعــلــى 
واالجتماعية والسياسية، والبطالة وسوء الوضع االقتصادي وما 
يرتتب عليه من تبعات سلبية على الوضع الداخلي، فقد ناضلت 
املرأة الفلسطينية يف حقول اجتماعية وميادين كفاحية أخرى، 
بوصفها الزوجة واألخت واألم الصابرة املرابطة اليت أجنبت هلذا 
الوطن أبطااًل رمسوا بدمائهم طريق احلرية والكرامة. وهي أيضًا 
املزارعة والصناعية والطبيبة واملعلمة واملهندسة واحملامية، وهي 

الفلسطينيات  النساء  لعبت  وقد  واجلرحية.  واملعتقلة  الشهيدة 
أن جلأ االحتالل إىل  الشعيب بعد  التعليم  دورًا كبريًا يف إجناح 
سالح التجهيل للضغط على االنتفاضة، وذلك من خالل احلفاظ 
قمن  كما  الفلسطيين،  الشعب  صفوف  يف  والعمل  التعليم  على 
برتبية أطفاهلن على التحدي والنضال وعلى حب الوطن وتغذية 
روح املقاومة فيهم، وودعن فلذات أكبادهن شهداءً، بأعراس وطنية، 
كرامة  على  احملافظة  هبدف  الدموع  مع  الزغاريد  فيها  متتزج 
أعباء  الفلسطينية من  املرأة  القادمة. ورغم ما حتملته  األجيال 
نضالية يف الدفاع عن أرضها وشعبها وحتقيق أهدافه يف التحرير 
تواجه حتدي  قاهرة، حيث  تعاني ظروفًا  تزال  ال  فهي  والعودة، 
االحتالل من جهة، وحتدي الفوارق االجتماعية واالقتصادية يف 

واقع سياسي مرير من جهة أخرى. 
إنّ عظمة املرأة الفلسطينية تستحق منا وقفة إجالل وإكبار، 
فقد أدركت هذه املرأة العظيمة أمهية النضال الوطين وجناعته، 
وقدراهتا  ينسجم  مبا  النضال  أشكال  كل  ختوض  أن  واستطاعت 
وإمكاناهتا اجلسدية والنفسية، توظيفًا رياديًا فاعالً، يتميز بالعمق 
امتداد  على  األخالقي  وااللتزام  الوطين،  واالنتماء  والصدقية 
الفلسطيين. هذه هي صورة  الوطين  للنضال  التارخيية  املسرية 
املرأة الفلسطينية املنرية واملشرّفة يف انتفاضة األقصى، ومازالت 
مستمرة يف مسريهتا النضالية... خالدة بدورها وتضحياهتا خلود 
بعطائها...  شاخمة  كسنبلة  وكربيائها...  بنبلها  سامية  احلياة... 

كأهنا تطاول عِنان السماء. 


