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يف مواجهة م�سل�سل اخليانة وال�سقوط
د .محمد البحيصي

رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�سطينية  -الإيرانية

ما يفعله �أبناء زايد
من خيانة لفل�سطني ..وللعرب جميع ًا
الواقـــع الفل�سطينـــي املـــــ�أزوم وحدود
م�س�ؤولية الي�سار الفل�سطيني عن الأزمة

ر�شاد �أبو �شاور
�أبو علي ح�سن

انت�صار متوز
انقالب ال�ساعة الرملية للوجود الإ�سرائيلي

عارف الآغا

بريوت اجلريحة يف مرايا ال�ضمري

عبد اهلل ال�سناوي

�ضم الأرا�ضي الفل�سطينية حتت غطاء كورونا

�سحر الوهيبي

حممود درو�س�ش
(على هذه
الأر�ض
ما ي�ستحق
احلياة)

ذكرى
استشهاد ناجي العلي

ل��ن من��ل م��ن احل��دي��ث ع��ن امل��خ��اط��ر ال��ك��ب�يرة التي
حتتو�ش الق�ضية الفل�سطينية ليقيننا ب�أنّ هذه املخاطر
تتنا�سب طرد ًا مع ت�صاعد قدرات جبهة املقاومة ،وانك�شاف خطورة امل�شروع
ف�سر الت�صعيد املحموم
ال�صهيوين الذي ي�ستهدف املنطقة والأمة ،وهذا ما ُي ّ
لقوى العدوان يف ا�ستهداف كل مواقع القوة واالقتدار يف �أمتنا وعلى كافة
ال�صعد واجلبهات الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية ،وبث
ثقافة الهزمية ،والتفكيك املمنهج لآخر �أ�شكال اللقاء العربي امل�شرتك
عب عنه باجلامعة العربية التي مُت ّثل الإطار اله�ش للهوية العربية،
املُ رّ
وهذا ما ا�ستهدفته اخلطوة اخليانية الفا�ضحة لدولة الإمارات بفتحها
باب ًا جديد ًا لتو�سيع دائرة احل�ضور ال�صهيوين يف اجل�سم العربي.
وعلى قدر �إمياننا بعدالة ق�ضيتنا ندرك �أنّ املعركة مع جبهة الأعداء
�ستظل مفتوحة على كل خيارات املواجهة ،مما يتط ّلب من جبهة املقاومة
وحمورها جملة من الأولويات:
 .1تعزيز الر�ؤية امل�شرتكة خلطورة املرحلة ودقتها ،وطبيعة
الهجمة الراهنة من جهة الأدوات وامل�شاريع واال�ستهدافات.
 .2اعتبار كل �ساحات املواجهة مع امل�شروع الأمريكي – ال�صهيوين
�ساحة واحدة ،والتعاطي وفق هذا االعتبار ،مع ت�شخي�ص خ�صو�صية كل
�ساحة مبا ينا�سب معطياتها وموقعيتها من املواجهة.
�	.3إي�لاء ال�ش�أن الداخلي من بيئات املقاومة (الدولة الوطنية
– عموم اجلماهري) ما ي�ستحق من اهتمام ،ومعاجلة و�سد الثغرات التي
ي�ستفيد منها امل�شروع املعادي امل�ضاد ،وتعزيز الثقة بني ال�شارع واخلط
يمُ�ّت� البناء الداخلي ال��ذي هو خط الدفاع الأول يف
املقاوم ،وكل هذا نّ
م�شروع املقاومة..
�	.4إنهاء ظاهرة البعرثة التي تعي�شها قوى املقاومة الفل�سطينية
للتو�سع على قاعدة برنامج
وف�صائلها ،وبناء �إط��ار جبهوي واحد قابل
ّ
مقاوم واحد.
 .5حتديد الأول��وي��ات امل�شرتكة ملحور املقاومة وترتيبها مبا ال
يتعار�ض �أو يطغى على الأول��وي��ات اخلا�صة بكل �ساحة ،ومبا ال ُيعطي
فر�صة للعدو لال�ستفراد بهذه ال�ساحة �أو تلك.
 .6بناء حتالفات مع كل القوى العاملية التي ت�شاطرنا املوقف من
امل�شاريع الأمريكية – ال�صهيونية يف منطقترنا والعامل ،وتوثيق هذه
التحالفات مبا يخدم كل الأطراف و ُيع ّمق موقفها املناه�ض.
و�أ ّما على ال�ساحة الفل�سطينية التي تتع ّر�ض ق�ضيتها اليوم لأ�شر�س
الهجمات التي ت�ستهدف ت�صفيتها ،فاملطلوب اليوم وبعد �أن جنحت
ا�سرتاتيجية االحتالل يف تفتيت وحدة ال�شعب الفل�سطيني وفر�ض الأمر
الواقع عليه ،وفر�ض نوع من اجلغرافيا ال�سيا�سية التي م ّزقت ال�شعب
الفل�سطيني الأم��ر ال��ذي �أوج��د �صريورات خا�صة بكل جت ّمع ،وبالتايل
بات ّ
لكل جت ّمع �أولوياته اخلا�صة به ،فيجب �أن تنه�ض اال�سرتاتيجية
الفل�سطينية على ق��اع��دة وح��دة الكيانية الفل�سطينية يف الداخل
واخل���ارج ،والأه���داف الوطنية العليا التي مازالت ق��ادرة على توحيد
ال�شعب الفل�سطيني ،ولي�س غري نهج املقاومة القادر على هذه املهمة ،بعد
�أن ا�ستنفذ نهج الت�سوية �أوراقه ،وبرهنت الوقائع على ف�شله وخطورته،
�شجعت اخلونة من العرب على �إعالن خيانتهم
باعتباره �أحد الذرائع التي ّ
على امللأ..
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ن�شاطات جمعيـة ال�صداقة الفل�سطينية ــ الإيرانيـة

ج��م��ع��ي��ة ال�������ص���داق���ة ت������زور جل���ن���ة ال���رق���اب���ة
والتفتي�ش يف ح��زب البعث ال��ع��رب��ي اال���ش�تراك��ي

ج���م���ع���ي���ة ال���������ص����داق����ة ت���������زور ����س���ف���ارة ج��م��ع��ي��ة ال�������ص���داق���ة ت�������ش���ارك يف اج��ت��م��اع
اجل��م��ه��وري��ة الإ���س�لام��ي��ة الإي��ران��ي��ة بدم�شق ال����ف���������ص����ائ����ل ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة ب���دم�������ش���ق
زار وفد من جمعية ال�صداقة الفل�ســــطينية
الإيـرانية ير�أ�سه الدكتور حممد البحي�صي
رئي�س اجلمعية �سفارة اجلمهورية الإ�سـالمية
الإيـــرانية بدم�شق ،وكان با�ستقبال الوفد
�سعادة افل�سفري جواد تركابادي �سفري �إيران
بدم�شق وذلك يوم الأربعاء � 5آب  2020يف
مقر ال�سفارة بدم�شق.
هن�أ الوفد الإخوة يف ال�سفارة مبنا�سبة حلول
عيد الأ���ض��ح��ى امل��ب��ارك ،وه��ن���أ اجلمهورية
الإ�سـالمية الإيــرانية مبنا�سبة عيد الوالية،
حيث ا�ستعر�ض الدكتور البحي�صي جممل
التطورات يف عمل اجلمعية خ�لال الفرتة
املا�ضية ،وحول الو�ضع الفل�ســطيني القائم
يف ظل تف�شي جائحة كورونا التي ال تزال
تنت�شر مهددة اال�ستقرار يف �أرك��ان العامل،
و�أعرب الأخوة يف اللقاء عن �أ�سفهم لالنفجار
الكبري الذي �ضرب العا�صمة اللبنانية بريوت
وزاد من م�آ�سي لبنان وال�شعب اللبناين.
و�أع��رب �سعادة ال�سفري عن دعم اجلمهورية
الإ�سالمية للأخوة يف لبنان و�أكد على وقوف
اجلمهورية مع لبنان لتجاوز هذه الكارثة،
كما �أكد �سعادة ال�سفري على دعم الإخوة يف
ال�سفارة لعمل اجلمعية الذي ي�ستهدف خدمة
املجتمع الفل�ســـطيني يف ال�شتات ...

بدعوة من �سفارة فل�سطني والف�صائل والقوى
الوطنية الفل�سطينية بدم�شق� ،شاركت جمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية ممثلة برئي�سها
الدكتور حممد البحي�صي يف االجتماع ال��ذي
انعقد يوم اخلمي�س  ، 2020/7/2من �أجل و�ضع
خطة عمل يف ال�ساحة ال�سورية ملواجهة امل�ؤامرة
التي ت�ستهدف فل�سطني �أر�ض ًا و�شعب ًا ،عرب عناوين
ال�صفقة وخطة ال�ضم ،حيث �أجمع احل�ضور على
رف�ض جميع امل�شاريع التي تنتق�ص من حقوق �شعبنا
يف �أر�ضه كاملة ،وثمنت وحدة املوقف الفل�سطيني
بهذا اخل�صو�ص ،كما دعت جماهرينا الفل�سطينية
يف الوطن وال�شتات لأو�سع م�شاركة للتعبري عن
موقفها الراف�ض لهذه امل�شاريع اال�ستعمارية..
ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��داق��ة ت��ق��ي��م �أم�����س��ي��ة ���ش��ع��ري��ة
ل���ل�������ش���ع���راء ال�������ش���ب���اب يف خم���ي���م ج���رم���ان���ا
�ضمن فعاليات برنامج متكني ال�شباب� ،أقامت
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية -هيئة
العمل ال�شبابي والطالبي �أم�سية �شعرية حتت
عنوان (�أنامل �شابة) يوم الثالثاء  1متوز ،2020

مب�شاركة جمموعة من ال�شعراء ال�شباب والأطفال،
يف خميم جرمانا بدم�شق ،وبح�ضور ممثلي املكاتب
الطالبية وال�شبابية يف املخيم ونخبة من املهتمني
ب���الأدب وال�شعر ،والإخ���وة �أع�ضاء الهيئات يف
اجلمعية وعدد من �أهايل املخيم.
�شارك يف الأم�سية كل من الطفلة ريتاج يا�سني
بق�صيدة (ق��ال��وا �شو ا�سمك) ،والطفلة مالك
ح�سن بق�صيدة (ا�ضرب بعد ا�ضرب) ،وال�شابة
تقى يو�سف بق�صيدة (كم كنتُ �أعمى) و(بالدنا)،
وال�شابة ع ّزة خيو بالن�ص (كل الذين �أحبهم)
و(ق�سوة �أم عناد) ،وال�شابة ملي�س العدل بن�ص
(حفيف احل����زن) ،وال�����ش��اب��ة دن��ي��ا �أب���و الذهب
بن�ص (�أحببتك منذ ال�صفعة الأوىل) ،وال�شاب
جود الدم�شقي بق�صيدة بعنوان (�صالح الدين))
وق�صيدة (رغ��م كل الطوائف �أحبك) وال�شاب
ح�سام ح�سني بق�صيدة (�أوج��اع فل�سطني) ،ون�ص
(لعلها تغا ُر من الوطن) ،وال�شابة فدى يو�سف ن�ص
بعنوان (و�صية �شهيد) .وركز ال�شباب من خالل
ق�صائدهم على حب الوطن والدفاع عنه و�ضرورة
مقاومة املحتل ،ودعوا �إىل املحبة والت�سامح بني
ال�شعوب.
يف نهاية الأم�سية قدم الأخ حممود مو�سى م�س�ؤول
هيئة العمل ال�شبابي وال��ط�لاب��ي يف اجلمعية
ق�صيدة �شعرية بعنوان (�أن ٌ
��ات لأجل القد�س).
بعد ذلك قدم الأ�ستاذ عمر جمعة قراءة نقدية
للق�صائد ،م�شري ًا �إىل اجلهود التي بذلها ال�شباب
لتحقيق ه��ذه الن�صو�ص .وق��د �أب���دى �إعجابه
بالق�صائد ،ثم وجه بع�ض املالحظات املهمة لهم
متمني ًا لهم مزيد ًا من التقدم والنجاح

ق��ام وف��د م��ن جمعية ال�����ص��داق��ة الفل�ســــطينية
الإيـــرانية برئا�سة ال��دك��ت��ور حممد البحي�صي
بزيارة جلنة الرقابة والتفتي�ش احلزبية ،يف حزب
البعث العربي اال�شرتاكي ،حيث ا�ستقبلهم رئي�س
اللجنة الدكتور غ�سان خلف يف مكتبه مببنى القيادة
املركزية بدم�شق ،وذلك يوم الأحد .2020/7/5
�أعرب الدكتور البحي�صي عن امتنانه للرفيق الدكتور
غ�سان خلف على �إتاحته الفر�صة للقاء وكذلك
ح�سن اال�ستقبال والرتحيب .وقد حتدث عن �أهمية
تعزيز العالقات الفل�ســـطينية ال�سورية ،م�ؤكد ًا عمق
ومتانة العالقات الأخوية بني ال�شعب الفل�ســــطيني
وال�شعب العربي يف �سورية.
بدوره �شكر الدكتور غ�سان خلف الإخوة يف جمعية
ال�صداقة لزيارتهم و�أ�شاد بجهودهم الدائمة يف
خدمة ال�شعب الفل�ســـطيني يف املخيمات ،و�أك��د �أن
�سورية �ستبقى كما كانت عرب التاريخ مع ال�شعب
الفل�ســـطيني وحقوقه امل�شروعة ،كما ثمن مواقف
اجلمهورية الإ�ســـالمية الإيــــرانية.
وحيا ت�ضحيات ال�شهداء الذين ارت��ق��وا من �أجل
فل�ســـطني ،م���ؤك��د ًا على ���ض��رورة وح���دة املوقف
الفل�ســـطيني يف الت�صدي للم�شروع ال�صهيو�أمريكي
يف املنطقة ،ومواجهة خطة ال�ضم التي هي جزء
من �صفقة القرن امل�شبوهة مع الأنظمة الرجعية
العميلة للكيان ال�صهيوين ،و�أن خيار املقــــاومة هو

اخل��ي��ار الأم��ث��ل ال���س�ترج��اع الأرا���ض��ي العربية
املحتلة.

وت����زور ع��ائ�لات ال�����ش��ه��داء يف خم��ي��م �سبينة

تقدير ًا لت�ضحيات ال�شهداء الأب���رار ،قام وفد
من جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
برئا�سة الدكتور حممد البحي�صي وع��دد من
�أع�ضاء الهيئة القيادية ،بزيارة عوائل ال�شهداء
يف خميم �سبينة بتاريخ  7متوز. 2020
�شملت ال��زي��ارة عائلتي ال�شهيد "حممد عبده
�صالح" وال�شهيد "مازن توفيق نهار" اللذين
ا�ست�شهدا يف معارك الدفاع عن �أر�ض �سورية �ضد
املجموعات الإرهابية امل�سلحة.
عرب الوفد عن وقوفه دائم ًا اىل جانب �أهايل
ال�شهداء ،وف��اء ًا من اجلمعية ل�شهدائنا الأبرار
الذين ارتقوا دفاع ًا عن ق�ضية �شعبنا العادلة،
كما عرب �أهايل ال�شهداء عن امتنانهم للجمعية
واعتزازهم مبا تقوم به جتاه �شعبنا الفل�سطيني
داعني لهم باال�ستمرار على هذا النهج.

اجلمعية يف ندوة "القد�س يف ال�شعر العربي"

ح�ضر الدكتور حممد البحي�صي رئي�س جمعية
ال�����ص��داق��ة الفل�سطينية الإي��ران��ي��ة ال��ن��دوة
ال�شعرية التي �أقامتها م�ؤ�س�سة القد�س الدولية
_ ف��رع ���س��وري��ة ب��ع��ن��وان "القد�س يف ال�شعر
العربي" بح�ضور الدكتور خلف املفتاح مدير عام
م�ؤ�س�سة القد�س الدولية ،والدكتور م�صطفى مريو
رئي�س اللجنة ال�شعبية العربية ال�سورية لدعم

االنتفا�ضة ومواجهة امل�شروع ال�صهيوين ،واالخ
ابو عمر امل�صري �أمني �سر جلنة املتابعة يف حتالف
القوى الفل�سطينية ،وح�شد من املثقفني واملهتمني،
وذل��ك ي��وم الأرب��ع��اء  ٢٩مت��وز  2020يف املركز
الثقايف العربي يف �أبو رمانة بدم�شق .وقد �ألقى
الأديب ال�شاعر الدكتور جهاد بكفلوين جمموعة
من الق�صائد حول مدينة القد�س ،وحتدث عن
�أهمية القد�س يف ال�شعر العربي ،وعن ح�ضورها
الالفت واملميز يف الق�صائد الوطنية لل�شعراء
العرب.

اجل���م���ع���ي���ة ت�������ش���ارك يف ت�����ش��ي��ي��ع ال����ل����واء
ال�������ش���ه���ي���د حم����م����د ط����������ارق اخل���������ض����راء

�شارك وفد من جمعية ال�صداقة الفل�سطينية
الإيرانية برئا�سة الدكتور حممد البحي�صي
رئي�س اجلمعية يف ت�شييع اللواء حممد طارق
اخل�ضراء رئي�س هيئة �أرك���ان جي�ش التحرير
الفل�سطيني وع�ضو القيادة القطرية للتنظيم
الفل�سطيني حلزب البعث العربي اال�شرتاكي� ،إىل
مقربة الدحداح بدم�شق وذلك بتاريخ اجلمعة 7
�آب  ،2020بح�ضور القوى والف�صائل الفل�سطينية
واجلمعيات وقيادات جي�ش التحرير الفل�سطيني
واجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي ال�����س��وري وح�����ش��ود �شعبية
وع�سكرية ك��ب�يرة .للفقيد ال�شهيد الرحمة
واملغفرة وخال�ص العزاء ل�شعبنا الفل�سطيني
و�أهل الفقيد الكرام.
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ما يفعله �أبناء زايد
من خيانة لفل�سطني ..وللعرب جميع ًا
مل تهزم (دول��ة) الإم��ارات ،وحكامها ،يف احلرب
مع الكيان ال�صهيوين ،لأنها مل تخ�ض حربا من حروب
العرب مع الكيان ال�صهيوين منذ ن�ش�أته ،وقبل حتوله
�إىل دولة �أ�س�سته بريطانيا املنتدبة على فل�سطني،
ورعتها �أمريكا و�سلحتها وحمتها ع�سكريا و�سيا�سيا
وديبلوما�سيا وماليا بدعم �سنوي هائل .و( دولة)
الإم���ارات العربية بعيدة عن فل�سطني ،وهي لي�ست
ب�صدد حماية حدودها من �أطماع التو�سع ال�صهيوين
ممثال ب��دول��ة االح��ت�لال ال��ت��ي حتتل ك��ل فل�سطني
واجل���والن ال�سوري املحتل ،وارا����ض لبنانية ممثلة
مبزارع �شبعا� ،إ�ضافة للقرى ال�سبع.
مل ي�ضح حكام الإمارات يوما بجندي واحد �شهيدا
على ثرى فل�سطني ،مع جيو�ش ال��دول التي خا�ضت
حروبا مع الكيان ال�صهيوين ،وه��ذا يعني �أنهم مل
يخ�سروا دما يف املعارك العربية – ( الإ�سرائيلية)،
رغم �أن��ه يدفعون مليارات ال��دوالرات �سنويا ل�شراء
�أ�سلحة �أمريكية ،و�أحيانا بريطانية ،وفرن�سية ،علما
�أن جي�شهم ال�صغري املتوا�ضع جدا ،والذي ي�ضم جنودا
و�ضباطا( متطوعني) من بالد �أخ���رى..ال يحتاج (
لكل ) هذه الأ�سلحة التي ت�شرتى باملليارات والتي مل
ت�ستخدم يوما للذود عن �أر�ض عربية.
واحل��ق �أن بع�ض الأ�سلحة امل�شرتاة باملليارات
ي�ستخدمها حكام الإم���ارات� ،أبناء زاي��د ،يف تاجيج
احلرب يف ليبيا ،ويف تدمري ومتزيق اليمن �أر�ضا و�شعبا.
وهي حرب غري مفهومة ،وغري مربرة ،لأن الإمارات ال
حتتاج مل�ساحات �إ�ضافية تت�سع ل�سكان الإمارات قليلي
العدد ،ولأن دخ��ل الإم���ارات من النفط يفي�ض عن
حاجة �شعبها ،يف حال رفع �أبناء زاي��د �أيديهم عن
الرثوات الهائلة املتدفقة من النفط...
ال ت��وج��د �أي م�ب�ررات لأب��ن��اء زاي���د ومواليهم
يف الإم�����ارات �أن يطبعوا م��ع ال��ك��ي��ان ال�صهيوين،
و�أن ي�ست�ضيفوا ريا�ضيني �صهاينة ،وق��ادة �أمنيني،
ووزراء ووزي���رات ،ووف��ودا دينية .ورغ��م حتذيرات
الفل�سطينيني من �ضرر هذه اخلطوات يف الوقت الذي
ته ّود فيه القد�س ،وتق�ضم �أرا�ضي ال�ضفة الفل�سطينية،
واملناطق التي يفرت�ض �أنها من الأر�ض التي يفرت�ض
�أن تقوم عليها دولة فل�سطني التي ارت�ضت بها قيادة
فل�سطينية وقعت على اتفاقات او�سلو ،واتفقاية
باري�س ،و�شرم ال�شيخ ،وطابا...
ما الذي يدفع ب�أبناء زايد �أن يربموا� ،أو يربم لهم
اتفاق برعاية ترامب �شخ�صيا مع نتنياهو �شخ�صيا،
و�أن يعلن ب�أن هذا االتفاق يحمل ا�سم ( �إبراهيم)،
يف توظيف للدين لتربير نهب الأر���ض الفل�سطينية،
وحما�صرة الفل�سطينيني يف معازل ،وتهويد القد�س.
وحتت ا�سم �إبراهيم!
�أدان��ت القيادات الفل�سطينية جميعا طائرات (
الأدوية) التي ا�سهمت �شخ�صيا يف ف�ضحها ،ور�أت فيها
�أنها غطاء للتطبيع .وقد افت�ضح �أمرها ب�أنها تنقل
الأ�سلحة ( الإ�سرائيلية) �إىل ليبيا..واليمن.
ورغ���م الإدان����ات الفل�سطينية ،ورف�����ض �أدوي���ة
طائرات �أبناء زاي��د ،فها هي �صفقة تعقد برعاية
ت��رام��ب ،ه��ي يف جوهرها تربير مل��ا ي�سمى( �صفقة
القرن) .وهنا �أذ ّك��ر بح�ضور �سفري الإم��ارات لإعالن

رشاد أبوشاور
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الواقـــع الفل�سطينـــي املـــــ�أزوم وحدود م�س�ؤولية
الي�سار الفل�سطيني عن الأزمة الوطنية
ابو علي حسن
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

ترامب عن �صفقة الع�صر مع زميليه ( العماين) و(
البحريني) ،و�أن هذه ( الدويالت) مترق على الق�ضية
الفل�سطينية ،وال�شعب الفل�سطيني ،وماليني العرب يف
كل �أقطارهم.
انخراط �أبناء زايد يف هذا االتفاق فيه تطاول
على ال�شعب العربي الفل�سطيني ،وعلى الأمة العربية
التي �آمنت ماليينها دائما ب�أن فل�سطني هي ق�ضيتها،
و�أن ال�صراع يف جوهره �صراع عربي� -صهيوين ،و�أن
قادة �أمريكا �أعداء لفل�سطني والعرب ،منحازون دائما
للكيان ال�صهيوين.
ما الهدف من هذا ( االتفاق)؟
هل مينح الفل�سطينيني دولة م�ستقلة؟
هل ينقذ القد�س من التهويد؟
هل يوقف ( ق�ضم) �أرا�ضي ال�ضفة الفل�سطينية؟!
�أب��دا ،فنتنياهو مبا�شرة بعد الإع�لان �أك��د على
�سيا�سة (ال�ضم) ،وبهذا دح�ض كالم �أبناء زايد من
�أنه يوقف �سيا�سة( ال�ضم) ،وو�ضعهم يف ( حجمهم)
ال�صغري كتابع ال يعتد به ،ومبا ميثله.
ترامب �أراد ب��الإع�لان عن ه��ذا ( االت��ف��اق) �أن
يح�سن فر�صه يف االنتخابات الأمريكية ،وك�أن لأبناء
زاي��د �أي تاثري على ال��ر�أي العام الأمريكي! وك�أنه
�صانع �سالم يف ( ال�شرق الأو�سط)�..سالم تاريخي!!.
نتنياهو �أي�ضا يخو�ض معركة داخلية �ضارية مع
الق�ضاء ،ومع ر�أي عام يتظاهر �ضده يوميا ،وهو يخ�سر
بح�سب اال�ستطالعات لو ذهب �إىل انتخابات رابعة،
ويتناق�ص عدد مقاعد الليكود من � 41إىل  27مقعدا.
وهو يريد �أن يح�سن �شعبيته بهذا االتفاق مع �أبناء
زايد املطبعني!
املتدينون ،ق��ادة اال�ستيطان ،وحتى ن��واب من
الليكود �أدان��وا االتفاق ورف�ضوه ،ولذا �أراد نتنياهو
تخفيف ردود فعلهم ف�أعلن ب�أنه ال تراجع عن �سيا�سة
ال�ضم التي و�ضعها هو �شخ�صيا.
ماذا يريد �أبناء زايد ،وال �أقول عرب الإمارات،
من خطوتهم ه��ذه التي تنم عن ا�ستهتار ،وتنطع،
ومروق على الأمة بكاملها؟
ال �شك �أن م�سرية التطبيع التي بد�أت بال�سادات،
وتوالت ب�أو�سلو ووادي عربة ،مل تكن بعيدة يوما
عن �سعي �آل �سعود لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية،

وه��و ما يعني الق�ضاء على الطرح القومي للق�ضية
الفل�سطينية ،والتخ ّل�ص من جوهر ال�صراع الذي
يف�ضح عجز وت��واط���ؤ وخيانة الرجعية العربية
املت�آمرة على فل�سطني ،وعلى �أي �إمكانية لوحدة الأمة
العربية ونهو�ضها...
يف ظل غياب امل�شروع القومي العربي ،و�ضعفه،
وم��ا حلق به من �ضربات منذ رحيل القائد جمال
عبد النا�صر ،وحتى يومنا هذا ،وجد ال�صغار �أن لهم
�أدوارا ميكنهم �أن يك�سبوا يف جت�شمها ،فقفزوا للتطبيع
برعاية �أمريكية ،وغري بعيد عن العباءة ال�سعودية
امل�ت�رددة يف خو�ض التطبيع علنا ،ويف غياب دول
عربية فقدت وزنها ودورها وح�ضورها وباتت( ّ
ملطة)
جلريان العرب القريبني والبعيدين...
ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،هو العنوان خلطوة
�أبناء زايد ،وهم اقتحموا م�سار التطبيع ،ويف عقولهم
املحدودة الوعي واملعرفة واخل�برة �أنهم �سيكونون
�شيئا بني دول اخلليج ورمبا �أبعد ،ول�سنا نف�صل بني
تخريبهم يف ليبيا ،وحربهم على اليمن وخطوتهم
اخليانية هذه.
الرف�ض الفل�سطيني ال�شامل ،والإدان��ة التامة،
وات��ه��ام حكام الإم��ارات(ع��ي��ال زاي��د) عليه �إجماع
فل�سطيني ،وهنا �أقول :يجب �أن ن�ستغني عن العالقة
م��ع ( دول��ت��ه��م) ،ف��امل��وق��ف يجب �أن يت�سم باحلزم
واحل�سم مع ه�ؤالء الذين يقفزون من فوق ر�أ�س ال�شعب
الفل�سطيني ،ومن فوق �أقد�س ق�ضايا الأمة ،ويف ظنهم
�أنهم �سينجون من فعلتهم وعقابيلها ،و�أنهم �سيك�سبون
ر�ضى �أمريكيا و�صهيونيا �أكرث ،وبهذا يتميزون عن (
دوي�لات) اخلليج املتواطئة والتابعة واملتن�صلة من
العروبة ،واملتلهفة على �إنهاء الق�ضية الفل�سطينية
التي تف�ضح عجزها وتبعيتها.
من يت�آمر على فل�سطني و�شعبها ،وعلى تبني ماليني
العرب للق�ضية العربية الفل�سطينية �سيخ�سر ،كما
خ�سر غريه من قبل ،و( عيال زايد) و�صاحبهم اللدود
مر كثريون �أكرب
ع ّيل �سليمان لي�سوا جميعا �سوى �أوالدّ ،
منهم قبلهم ممن ت�آمروا على فل�سطني ،وكانت نهاياتهم
خمزية ،وعقابهم �شديدا� .أ ّما عرب الإمارات ف�أح�سب
�أن ما يفعله ه�ؤالء الأوالد جارح مل�شاعرهم القومية،
ولتبنيهم لفل�سطني ق�ضية عربية حملوها دائما يف
�ضمائرهم...

يف م�ق��ال ��س��اب��ق ل�ن��ا ح��ول ح ��دود امل���س��ؤول�ي��ات للقوى
الفل�سطينية والف�صائل الفل�سطينية ع��ن م� ��آالت الأزم��ة
الوطنية ،وعلى ر�أ�سها اتفاق �أو�سلو وتداعياته الكارثية التي
ال زالت ت�ضرب يف ال�صميم قلب الق�ضية الفل�سطينية ،والتي
و�سمت املرحلة التي نعي�ش "باالنهيار الفل�سطيني والعربي
حد �سواء" ،ويف ال�سياق حددنا املعايري الأ�سا�سية التي
على ٍ
ً
جت��ري عليها املحاكمة وحتديد امل�س�ؤوليات ,ارتباطا ب�أن
الأزمة الراهنة لي�ست معطى راهن بدون مقدمات و�إرها�صات
�سيا�سية وفكرية� ,أو ب��دون مرجعيات نظرية ,وممار�سات
عملية ,وع�لاق��ات وات���ص��االت دبلوما�سية �سرية وعلنية.
وحددنا �أن حركة فتح مبا متثل من مظهر رئي�سي
وقيادي ملنظمة التحرير الفل�سطينية ,وم��ن ح�ضور ونفوذ
فل�سطيني وعربي ودويل ,ب�أنها تتحمل امل�س�ؤولية الأ�سا�سية
والأوىل واملبا�شرة عن اتفاق �أو�سلو وما نتج عنه من تداعيات
وخماطر ج ّمة ال زلنا نعي�ش وقعها على كل امل�ستويات ,وهي
تتحمل امل�س�ؤولية الأ�سا�سية ب��دء ًا من اعتماد نهج الت�سوية
�إىل براجمها ال�سيا�سية مبكر ًا ,م��رور ًا بالتنازل املتد ّرج
عن نظامها الأ�سا�سي وميثاق (م.ت.ف) الوطني ,وانتها ًء
باتفاق �أو�سلو واالع�ت�راف ب��دول��ة الكيان ال�صهيوين على
 %78من �أر�ض فل�سطني التاريخية ,يف خطوة انقالبية على
مت�سك بها �شعبنا على مدار عمر
كل املعايري الوطنية التي ّ
النكبة ,مقابل �صيغ لغوية و�سيا�سية ,وتطمينات ,ووع��ود
باحل�صول على دولة فل�سطينية على �أر�ض ال�ضفة والقطاع...
م�س�ؤولية العجز...وم�س�ؤولية الفعل والتوقيع
ح�ين ت� ّب�خ��رت ك��ل ال��وع��ود ,وان�ك���ش��ف امل���س�ت��ور ,ب��د�أ
ال�ب�ع����ض ال �ف �ت �ح��اوي ي�شعر ب�ك��ارث�ي��ة االت��ف��اق الأو� �س �ل��وي
وم �ث��ال �ب��ه وخم� ��اط� ��ره� ,أخ � ��ذ ب ��احل ��دي ��ث ب � � ��أنّ ال �ي �� �س��ار
الفل�سطيني �أي�ض ًا يتح ّمل امل�س�ؤولية فيما �آل��ت �إليه الأم��ور!
وب �ق��در ك�ب�ير م��ن امل��و� �ض��وع �ي��ة ,وم�ن�ط��ق � �س�يرورة
الأح� ��داث ,ف����إن ال��ي�����س��ار الفل�سطيني يتحمل ق�سطاً من
امل�س�ؤولية التاريخية يف الو�صول �إىل هذا املربّع من الأزمة
الوطنية ,كون الي�سار الفل�سطيني على مدار ن�صف قرن كان
�شريك ًا لليمني الفل�سطيني يف هيئات (م.ت.ف) و�شريك ًا يف
قراراتها وتوجهاتها ال�سيا�سية ,و�شريك ًا يف ن�ضاالتها وكفاحها
امل�سلح يف ال��داخ��ل واخل ��ارج ,فكيف ال يتحمل امل�س�ؤولية؟
لكن املو�ضوعية �أي�ض ًا يجب �أن تتجلي يف القدرة على
التحديد الدقيق للم�س�ؤولية بني اليمني والي�سار ,فال ميكن
�أن ت�ستوي م�س�ؤولية اليمني املهيمن على ال�ق��رار الوطني
الفل�سطيني واملو ّقع على اتفاق �أو�سلو ,مع م�س�ؤولية الي�سار
ث��ان��وي امل�ظ�ه��ر يف (م.ت.ف) وال �ع��اج��ز ع��ن ردع اليمني
الفل�سطيني يف ان��دف��اع��ات��ه نحو الت�سوية منذ ال�ب��داي��ات,
فم�س�ؤولية الفعل والتوقيع على �أو�سلو وقيادة العملية الت�سووية،
والتم�سك حتى اللحظة يف ذات النهج التدمريي
واال�ستمرار
ّ
�شيء ,والعجز عن مواجهة �أو�سلو وتداعياته و�إف�شاله وو�أده
قبل ا�ستفحال مراميه �شيء �آخر .ومن الطبيعي �أن نفرق بني
قبول الهزمية وت�شريع نتائجها ,وت�أ�صيلها يف الثقافة الوطنية,
وبني العجز عن وقف الهزمية وعدم االعرتاف بها حتى ولو

كانت واقع ًا ...وهذا هو الفرق بني دور اليمني وخطه البياين
التنازيل ودور الي�سار ومراوحته يف ذات املكان �أمام التنازالت.
وهذا هو �أي�ض ًا الفرق بني موقف الزعيم عبد النا�صر الذي
رف�ض نتائج الهزمية و�أطلق عليها ا�صطالح "النك�سة" يف
�إ��ش��ارة �إىل ن�سبيتها و�أنها م�ؤقتة ,ورف��ع �شعار "ال �صلح...
ال تفاو�ض...ال اعرتاف" ،وبينّ موقف ال�سادات الذي حقق
جي�شه انت�صار ًا ح ّوله �إىل هزمية �سيا�سية لكل الأمة ,واعرتف
بالكيان ال�صهيوين ,مما �أح��دث زل��زا ًال مل ت��زل ارت��دادات��ه
ت�ضرب يف العمق ,كل ثوابت الأ ّم��ة وثقافتها ,وكانت ثالثة
الأثايف ,اتفاق �أو�سلو الذي �أحدث زلزا ًال �آخر مل تزل ارتداداته
ومت ّوجاته تنال من التاريخ واجلغرافيا وال�شعب والثقافة...
�إن ه��ذه ال�ت�ف��رق��ة امل��و��ض��وع�ي��ة ,ال مي�ك��ن �أن تعفي
الي�سار من امل�س�ؤولية �أو تربئته من بع�ض املواقف والتهافت
ال�سيا�سي وراء اليمني الفل�سطيني يف حمطات خمتلفة من
بع�ض قوى الي�سار ,حيث ال ميكن و�ضع الي�سار الفل�سطيني
يف ق��ال��ب واح� ��د ,ف � ��إذا ك ��ان م��ن امل�ن�ط�ق��ي �أن ن �ف��رق بني
م�س�ؤولية اليمني و�أف�ع��ال��ه والي�سار وع�ج��زه ,فمن املنطقي
�أن نفرق بني م�س�ؤولية ف�صيل ي�ساري و�آخ��ر ,ملا بينهم من
تباين يف الر�ؤية واملمار�سة والتنظري؛ فالي�سار مل يكن يوم�أً
ومنذ ن�ش�أته موحد ًا على ر�ؤي��ة �سيا�سية واح��دة� ,أو ممار�سة
موحدة ,فالتباينات بني ف�صائل الي�سار ترجع �إىل ال��وراء,
�إىل بدايات الت�ش ّكل والت�أ�سي�س التنظيمي والفكري والثوري.
فهناك من الي�سار من �أعطى ر�أي��ه مبكر ًا بتق�سيم
فل�سطني ,ونظر لإمكانية التعاي�ش مع الكيان ,انطالق ًا من الأمر
الواقع! وهناك من الي�سار من ّ
نظر و� ّأ�س�س لر�ؤية الت�سوية ,وال
زال يتغ ّنى بهذه الر�ؤية "النقاط الع�شر" انطالق ًا من �إميانه
باحلل املرحلي! واعتبار برنامج احل��ل املرحلي هو املعيار
التم�سك بالأهداف
الوطني الذي على �أ�سا�سه ميكن قيا�س ّ
الوطنية ال�سيا�سية ,يف حني �أن ه��ذا الربنامج املبني على
ر�ؤية مب ّكرة للت�سوية ال�سيا�سية �ش ّكل اللبنة الأ�سا�س والأوىل

يف االنقالب ال�سيا�سي واال�سرتاتيجي يف الفكر ال�سيا�سي
الفل�سطيني ,وميثل خطوة مبكرة �ساهمت يف ك�سر اجلليد
ال�سيا�سي العربي الراف�ض للت�سوية مع العدو ال�صهيوين ,على
ح�ساب ر�ؤية امليثاق الوطني الفل�سطيني وا�سرتاتيجية التحرير.
ويف كل الأحوال ف�إن ف�شل الي�سار الفل�سطيني يف انتزاع
دور �سيا�سي مقرر يف (م.ت.ف) ال يعود �إىل �أ�سباب ذاتية
حم�ضة� ,إذ ال ميكن حماكمة الي�سار يف عجزه و�ضعفه �إال
ارتباط ًا ب�أزمته البنيوية الذاتية من جهة ,و�أزم��ة الي�سار
الأممي التي تفاقمت مع انهيار املع�سكر اال�شرتاكي واالحتاد
ال�سوفييتي ع��ام  ,1991ف� ��إذا ك��ان ال�ي���س��ار الفل�سطيني
يعي�ش واقعة الفل�سطيني ,ف�إنه بحدود كبرية كان يعي�ش يف
ف�ضاء الي�سار العاملي واملع�سكر اال�شرتاكي ,وح�ين انهارت
الأح��زاب الي�سارية العاملية ومع�سكرها اال�شرتاكي ,كان من
الطبيعي �أن يفقد الي�سار الفل�سطيني حا�ضنته الدولية.
�إن عجز الي�سار الفل�سطيني ,وه��و عجز بنيوي ميتد
�إىل عجزه وف�شله يف �إدارة خالفاته �أو عالقاته مع اليمني
الفل�سطيني ,ويف �أغلب الأحيان كانت بع�ض ف�صائله ذيلية
�أو ملحقة ,تغطي على �سيا�ساته ومواقفه ملجرد احلر�ص على
الوجود داخل املنظمة ,وميتد عجزه �أي�ض ًا �إىل ف�شله املطبق
يف �إدارة خالفاته ال�سيا�سية والتنظيمية والفكرية والن�شاطية
بني ف�صائله ,حيث �أخفق يف كل حماوالته وجتاربه االئتالفية
�أو اجلبهوية التي �أرادت جمع الي�سار� ,أو توحيده حتت قيادة
واح��دة �أو برنامج �سيا�سي واح��د ,حيث تعملقت الع�صبوية
التنظيمية وحتولت �إىل مر�ض ع�ضال ال �شفاء منه ,وته ّم�شت
�أو تال�شت مفاهيم الدميقراطية والوحدة الي�سارية ,ف�ضاع
دور وح�ضور الي�سار يف ّ
جلة خالفاته وع�صبوية ف�صائله.
�سي�سيولوجيا اجلماعة يف العودة...
وخيار الوطن على ال�شتات
ال �أحد ي�ستطيع �أن ينكر �أن �أو�سلو قد �أحدثت هزّة نف�سية
عميقة يف وج��دان الكادر واملقاتل الفل�سطيني ال��ذي عا�صر
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�أع��وام الثورة الفل�سطينية ,فقد �أح��دث م�شاعر متناق�ضة
ومتباينة يف داخل جمتمع الثورة الفل�سطينية الذي ت�آلف
على حياة اجتماعية وميدانية واحدة ,على مدار �سنوات عمر
الثورة يف الأردن ولبنان وال�شتات ,فمن جهة م�شاعر احلزن
والب�ؤ�س ورف�ض الهزمية ,بعد ربع قرن من الكفاح ال�ضاري,
ومن جهة �أخرى م�شاعر االنتماء للجماعة التي �سكنت �آالف
الكوادر بالرغبة يف العودة �إىل الوطن مع اجلماعة ,ما دام
قد وقع الف�أ�س بالر�أ�س ,لقد تغ ّلبت م�شاعر احلنني �إىل الوطن
والرغبة يف العودة �إليه حتى لو حتت احل��راب اال�سرائيلية
على م�شاعر الغ�ضب والرف�ض لأو�سلو ,والتخل�ص من النكران
العربي لوجودهم يف بلدانهم  ,فكان الرحيل من ال�شتات
�إىل ال��وط��ن ,حت��ت غطاء �أك�بر عملية خ��داع ا�سرتاتيجي,
مي ّثل ذروة الرتاجيديا يف م�سار الثورة الفل�سطينية ,لكنه
مهجر ,يعود
م�سار �سي�سيولوجي جلماعة و�شعب مقاتل ّ
عا�شق ًا لر�ؤية تراب وطنه بعد غياب ق�سري على مدار عقود.
�إن عودة كادر الي�سار الفل�سطيني �إىل الوطن �ضمن
اجلماعة ,ال ميكن اعتبارها نقي�صة وطنية� ,أو يف �إطار قيا�س
امل�س�ؤولية وامل�شاركة يف او�سلو يالم عليها� ,إمن��ا النقي�صة
الفردية �أن يتحول الكادر الي�ساري �إىل مثقف ي�ساري يرطن
با�صطالحات ومفاهيم الي�سار لي�س �إال ,ويغادر مكانة املثقف
الثوري الذي يعمل على رف�ض وتغيري الواقع باملمار�سة الثورية
ولي�س باجلملة الثورية ,حيث اندمج هذا الكادر يف احلالة التي
�أفرزتها �أو�سلو اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا ,وغادر مرحلة التحرر �إىل
مرحلة بناء الذات واال�ستقرار بعد تعب ال�شتات ,فاالنتقال
من مهمة ن�ضالية وكفاحية براتب مائة �أو مائتني دوالر� ,إىل
وظيفة مدنية براتب �ألف و�آالف من الدوالرات� ,أحدث نقلة
نوعية يف منط التفكري بعد التحول يف الواقع ,ومي ًال وا�ضح ًا
نحو اال�سرتاحة واال�ستقرار .هذه العودة �إىل الوطن بالرغم
من رومن�سيتها� ,ش ّكلت ان�شقاق ًا �سيا�سي ًا يف الر�ؤية لدى بع�ض
كادر الي�سار ,حمورها �أن الن�ضال الوطني الفل�سطيني ,قد
ب��د�أ مرحلة جديدة ,عنوانها "بناء الدولة الفل�سطينية!"
والن�ضال من داخل اجلغرافيا "لفل�سطني" ولي�س من جغرافيا
ال�شتات! وبد�أت املاكينة الإعالمية املحلية والعربية والدولية
تزين خيار �أو�سلو و�أف�ضلياته ,وخيار ( غزة – �أريحا) �أو ًال,
و�أحالم التنمية و�سنغافورة ال�شرق ،وبد�أت ال�سلطة متار�س
وظيفة دف��ع ال��روات��ب ,ووظيفة حتديد ال��رت��ب الع�سكرية,
والوظائف املدنية التي �أ�سقطت يف حبالها �آالف من الكوادر
ال�ت��ي مل ت�ك��ن ي��وم ��أ حت�ل��م ب��اال��س�ت�ق��رار امل �ك��اين �أو امل��ايل.
ه��ذا التغيري واالن �ت �ق��ال يف و�ضعية ك ��ادر ال �ث��ورة
الفل�سطينية وال�ك��ادر الي�ساري منها ,قد �أح��دث �ضعف ًا يف
بنية الف�صائل الي�سارية فكر ًا ,ور�ؤي��ة ,وممار�سة ,ف�أ�ضعف
قدرتها على املواجهة مع �أو�سلو وتداعياته ,وب��د�أت مرحلة
جديدة يف �أزمة الي�سار الفل�سطيني بانف�ضا�ض �آالف الكوادر
عن اجل�سم التنظيمي للف�صائل الفل�سطينية� ,إىل حد �أن
بع�ض ال�ق�ي��ادات الي�سارية التاريخية ق��د �أ�صبحت ج��زء ًا
من ال�سلطة والعملية ال�سيا�سية التفاو�ضية ,وم�ساهمة يف
التنظري للت�سوية مع االحتالل "مثال وثيقة جنيف" وغريها.
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ّ
هام
ب ّيان
جماهريي ْ
�صادر عن �شبكة (�صامدون)
للدّفاع عن الأ�سرى الفل�سطينيني
ياجماهري �شعبنا يف عموم الوطن املُحتّل ..وكل مكان.
ال ت� ُ�ط �ل��ع ال �� �ش �م ����س ع �ل��ى وط �ن �ن��ا ف�ل���س�ط�ين �إال
و ُي�ق� ِ�دم الك ّيان اال�ستعماري ال�صهيو ّ
ين على ارتكاب
ج��رمي �ت��ه ال �ي��وم � ّي��ة يف اخ �ت �ط��اف واع �ت �ق��ال �شبابنا
و��ش��اب��ات�ن��ا و ُي �ط � ِع��م �أع �م��اره��م لل�سجون واملعتقالت
وال��زن��ازي��ن ال�صهيونية ويدمر حياتهم وم�ستقبلهم.
وال ُمير يوم واحد �إال وير�سل كيان االحتالل قواته
املدججة بال�سالح العتقال املزيد من الطلبة وال�شباب
وزج�ه��م يف
والأط �ف��ال على ام�ت��داد فل�سطني املحتلةّ ،
غياهب االعتقال الإداري دون حماكمة �أو تهمة ويعقد
ل�ه��م امل �ح��اك��م ال �� �ص��وري��ة ،ح�ي��ث و�صلت
ن�سبة "الإدانة" فيها للمعتقلني
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين وال� �ع ��رب �إىل
�أك �ث�ر م��ن  ،%99ف��امل�ح��اك��م
ال���ص�ه�ي��ون� ّي��ة ،ك�م��ا تعرف
ج� �م ��اه�ي�رن ��ا امل �ن��ا� �ض �ل��ة
ب �ت �ج��رب �ت �ه��ا ال �ك �ف��اح � ّي��ة
الطويلة واملريرة ،جم ّرد
�أداة لت�شريع االح �ت�لال
وج � � ��زء ال ي� �ت� �ج���ز�أ م��ن
م ��ؤ� �س �� �س��ات��ه امل �خ��اب��رات � ّي��ة
والقمع ّية والعن�صر ّية ،وال ميكن
�أن تكون مرجعية لنا نلتم�س منها
العدالة لأبناء وبنات �شعبنا املُنا�ضل.
ي�ح��دث ك��ل ه��ذا ي��وم�ي� ًا منذ ال �ع��ام 1948
�أمام �سمع ومر�أى العامل حتى و�صل عدد الذين دخلوا
�إىل ال�سجون ال�صهيونية وتعر�ضوا لالعتقال منذ
بدء االحتالل �إىل نحو مليون فل�سطيني وفل�سطينية.
وفيما يتوا�صل ك��ل ه��ذا ن��رى حالة غ�ير م�سبوقة من
الك�سل وال�ت�ق��اع����س الفل�سطيني وال �ع��رب��ي وال ��دويل
ال ّر�سمي بل وحتى العجز الف�صائلي وامل�ؤ�س�ساتي �أي�ض ًا.
�إن ما ت ُعانيه احلركة الوطن ّية الأ�سرية الفل�سطينية
داخل �سجون االحتالل وخا�صة يف ظل حمالت القمع التي
ال تتوقف دقيقة واحدة ،ويف ظل تزايد ا�ستخدام و�سائل
القهر والتعذيب على نطاق وا�سع يف زنازين التحقيق،
ع��ا���ش �شعبنا الفل�سطيني  ..وعا�شت احلركةومع جائحة كورونا التي جتتاج العامل وما تعانيه عوائل
�أ�سرانا وا�سرياتنا من قلق وعذاب على �أبنائهم وبناتهم ،الوطنية الأ� �س�يرة ق��ائ��دة ن�ضالنا الوطني التحرري
�إن كل هذا يجعل من ال�صمت �شك ًال من �أ�شكال التواط�ؤ وعنوان ال�صمود والنواة ال�صلبة للمقاومة الفل�سطينية.
اخلزي والعار ملن تخلى عن �أ�سرانا البوا�سلوال�ع�ج��ز ،ب��ل وامل���ش��ارك��ة يف ج��رمي��ة ك� ّي��ان االح�ت�لال.
املجد واحلرية للأ�سريات البا�سالت واملنا�ضالتياجماهري �شعبنا
�إن�ن��ا نلج�أ �إىل �شعبنا لأن��ه مل ي� ُع��د يكفي "ن�شر يف �سجون ال�صهاينة
والن�صر حليف �شعبنا املنا�ضل
�أخبار الأ�سرى" يف ال�صحف واملواقع الإعالمية كما
�شبكة �صامدون – فل�سطني املحتلة
مل ي ُعد مقبو ًال �أن تتحول �أحزابنا وم�ؤ�س�ساتنا الوطنية
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�إىل "و�سائل �إعالم" تكرر ذاتها وتقاريرها دون �أي
ت�أثري حقيقي مبا�شر على واقعنا �أو على ال��ر�أي العام
ال��دويل ،نلج�أ �إىل �شعبنا وطاقته الوطنية لأنه الأقدر

ع�ل��ى جل��م االح �ت�ل�ال ح�ين تت�سع م���ش��ارك�ت��ه ويرتفع
�صوته ه���ادر ًا م��زل��ز ًال م��ن �أج ��ل �أ� �س��راه ومنا�ضليه.
و�إن�ن��ا ن��رى كيف يوا�صل االح�ت�لال الهمجي دوره
اليومي ووظيفته العن�صرية على مدار ال�ساعة ينتهك
ّ
كرامة وحرية �شعبنا يوميا ويحا�صره يف قطاع غزة
وي�ن�ه��ب خ�يرات��ه وي��دم��ر ب�ي��وت��ه وي�ت�غ��ول ع�ل��ى حركته
الأ�سرية وي�ستهدف كل �شعبنا خارج وداخل ال�سجون.
و�أمام جائحة كورونا �أقدَم كيان العد ّو على �إطالق
�سراح نحو  500من املجرمني يف �سجونه الذين يطلق
عليهم ا�سم "ال�سجناء املدنيني" بينما �أ��ص��در بيان ًا
وت�صريح ًا علني ًا يطمئن فيه جمتمعه
امل��ري����ض العن�صري اال�ستيطاين
�أن� � � ��ه ل � ��ن ي � �ق� ��وم ب � ��إط �ل�اق
�� �س ��راح �أ�� �س�ي�ر فل�سطيني
واح� � ��د وم � ��ن �أ� �س �م��اه��م
"املعتقلون الأمنيون"
�إن �ن��ا ن��دع��و �أنف�سنا
ال � � �ي� � ��وم ،ون � ��دع � ��و ك��ل
ج� � �م � ��اه �ي��ر ���ش��ع��ب��ن��ا
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي وط�ل�ائ��ع
�شعوبنا العربية و�أح ��رار
العامل �إىل امل�شاركة الوا�سعة
يف الفعاليات اجلماهريية التي
ت���س��ان��د ح��رك�ت�ن��ا ال��وط�ن�ي��ة الأ� �س�يرة
يف �أي��ام للمقاومة ( � 9 – 7آب املقبل) ،كما
ندعوكم �إىل امل�شاركة الوا�سعة يف وقفة الغ�ضب ال�شعبية
التي تنظمها �شبكة �صامدون يف كل من رام اهلل وبيت
حلم يوم اخلمي�س  23يوليو /متوز �أمام مقرات ال�صليب
الأحمر �إ�سناد ًا للمنا�ضل الأ�سري كمال �أبو وعر واال�سرى
املر�ضى بال�سرطان وغريه من �أمرا�ض تهدد حياتهم يف
ال�سجون للمطالبة بتحريرهم فور ًا دون ق ّيد �أو �شرط.
و�أخ � �ي � ��را ،ف�� � ��إن حت���ري���ر ���ص��وت��ن��ا م� ��ن �أج� ��ل
�أ�� �س���ران���ا و�أ�� �س�ي�رات� �ن ��ا ه���و يف احل �ق �ي �ق��ة حت��ري��ر
�إرادت� � �ن�� ��ا ال �� �ش �ع �ب �ي��ة وق � ��رارن � ��ا ال ��وط� �ن ��ي �أو ًال .
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كورونا وا�ستثمارها "�إ�سرائيلي ًا" ل�ضم الأغوار
ـــــــــــــــــــــــــــــ علي بدوان ـــــــــــــــــــــــــــــ
وج��������د رئ����ي���������س احل����ك����وم����ة
"الإ�سرائيلية" احل��ال��ي��ة ،واملُكلف
بت�سيري الأم�����ور اىل ح�ين ت�شكيل
احلكومة اجلديدة ،بنيامني نتنياهو،
ف��ر���ص��ت��ه ال��ك��ب�يرة لإ���س��ت��غ�لال واق��ع
الأزم��ة ال�صحية العاملية التي ن�ش�أت
مع انت�شار (فريو�س كرونا) ،وذلك يف
ا�ستغالل فظ للأو�ضاع املرتتبة على
تلك الأزم���ة ،خا�صة م��ع الإكت�شاف
اليومي املتزايد حلاالت الإ�صابة به يف
"�إ�سرائيل" ،حيث بات نتنياهو يدعو
للإهتمام بالواقع املُ�ستجد ،والقفز
ف��وق م�س�ألة التعقيدات املو�ضوعة
�أم����ام ت�شكيل احل��ك��وم��ة ح��ت��ى بعد
اال�ستع�صاءات الأخ�يرة التي وقعت.
فنتنياهو ا�ستغل الأزم���ة ال�صحية
العاملية املرتتبة على تداعيات فريو�س
(وب�شكل
(ك���ورون���ا) ،م��ع��ت�بر ًا اي��اه��ا
ٍ
بة �سماوية ل�شخ�صه ،تف�سح
ُم�ضمر) ك ِه ٍ
املجال �أمامه للعب يف امليدان ال�سيا�سي
الداخلي يف "�إ�سرائيل" ،والتمل�ص
من امللفات التي تالحقه �أمام املدعي
ال��ع��ام .ف� ً
ضال ع��ن ا�ستغالل الو�ضع
الفل�سطيني ال�صعب ومرتتباته املالية
جراء مواجهة الوباء ،وذلك لإبتزاز
الفل�سطينيني ،ومترير كما يريد �ضم
الأغ��وار ،كما وجد فيها فر�صة كبرية
للإ�سراع بعملية �ضم الأغوار "لدولة
االحتالل" ،على �أر���ض ال��واق��ع دون
�ضجيج ،يف ظل ان�شغال العامل ب�أ�سره
يف جائحة الوباء امل�ست�شري عاملي ًا.
لقد �ش ّبه نتنياهو يف خطابه يوم
 2020/3/12الأزم��ة يف "�إ�سرائيل"
ب�سبب (ف�يرو���س ك��ورون��ا) ،ب��الأزم��ة
ع�شية ح��رب حزيران/يونيو1967
(ح�ين ق��ام��ت "�إ�سرائيل" بعدوانها
واح���ت���ل���ت ب���اق���ي �أر�������ض فل�سطني
وارا����ض عربية) وذلك
التاريخية،
ٍ
يف ���س��ي��اق دع��وت��ه حل��ك��وم��ة ط���وارئ
وطنية وتربيرها .فنتنياهو َق َّد َم هنا
خطاب ًا �شعبوي ًا بامتياز ،دغ��دغ فيه
امل�شاعر البهيمية عند جمهور اليمني
واليمني املتطرف ومن معهم ،وهو يف
ج��وه��ره ،خ��ط��ابٌ عقائديٌ ُم ٌ
تطرف،
وعدواين خط ٌري �أي�ض ًا .فالت�شبيه بني

ازمة (فريو�س كورونا) وحرب 1967
العدوانية التي �شنتها "�إ�سرائيل" �ضد
�سورية والأردن وم�صر واحتلت فيها
أرا���ض فل�سطينية ا�ضافية وعربية،
� ٍ
ت�شبيه يف غري مكانه على الإطالق ،فهو
ت�شبيه دمياغوجي ،لكنه قد يحمل
تلميحات لأعمال عدوانية �ضد اجلوار
العربي و�ضد قطاع غزةُ ،م�ستغ ًال فو�ضى
(�أزم���ة ك��ورون��ا) يف ال���دول املحيطة
ويف العامل ب�أ�سره ،ودخ��ول اجلمهور
الإ�سرائيلي يف حالة طوارئ ّ
ت�شل كل
�شيء تقري ًبا و�أ�شد من حاالت احلرب.
�إن �أزمة (فريو�س كورونا) العاملية،
وجل��ت ب����ارادة نتنياهو اىل امل��ي��دان
ال�سيا�سي ال��داخ��ل��ي يف "�إ�سرائيل"،
يف حماولة مك ّثفة منه لتقدمي هذه
امل�شكلة باعتبارها اوىل الأولويات يف
الو�ضع الداخلي "الإ�سرائيلي" ،وهو
ما يعني هروبه من التحقيقات املتعلقة
به وملفات الف�ساد التي تالحقه ،وقطع
الطريق على حماوالت انهائه �سيا�سي ًا،
وهو الهدف الذي �سعت لإجنازه القوى
املعار�ضة له يف اخلريطة ال�سيا�سية
"الإ�سرائيلية" .كما يف ولوجها نحو
اب���ت���زاز الفل�سطينيني املحا�صرين
�أ�����ص��ل� ًا ،يف ظ���ل ح��اج��ات��ه��م امل��ل��ح��ة
لعوامل وجتهيزات ال�صحة والوقاية،
و�أج��ه��زة ومعدات مواجهة (جائحة
كورونا) .ف� ً
ضال عن ال�سري قدم ًا ب�ضم
منطقة الأغ����وار بالق�ضم امل��ت��درج.
ويف ه��ذا امل�����س��ار ،تعمل وا�شنطن

وتل �أبيب ،على الإ�ستفادة من واقع
انت�شار (وب���اء ك��ورون��ا) يف الأرا���ض��ي
الفل�سطينية لعام  ،1967وهما على
و�شك االت��ف��اق ح��ول خ��رائ��ط ال�ضم
و���س��ط ان�شغال ال��ع��امل ب��احل��رب على
ك���ورون���ا ،فحكومة ن��ت��ن��ي��اه��و ،ومعها
�أح��زاب وق��وى اليمني ،وحتى قائمة
(ك���اح���ول/الف���ان) ت�ستغل (وب���اء
كورونا ،كفر�صة لت�صفية احل�سابات
والبط�ش بال�شعب العربي الفل�سطيني،
وال��ق��ي��ام برتجمة م���اورد يف "�صفقة
القرن" الأمريكية جلهة �ضم �أغ��وار
الأردن ،واج���زاء وا�سعة من ال�ضفة
الغربية ل��دول��ة الإح��ت�لال ،ولذلك
�أج���رى رئي�س ال����وزراء الفل�سطيني،
الدكتور حممد �إ�شتية ،مكاملة هاتفية
مع وزير اخلارجية الرو�سي وعد ٍد من
اقطاب ال�سيا�سة الدولية ،ومت البحث
يف هذا املو�ضوع ،وكانت هناك دعوة
لتدخل �أممي ملنع مثل هذا االحتمال،
ووقف �سيا�سات الإحتالل التي ت�ستغل
الإن�����ش��غ��ال ال��ع��امل��ي مبكافحة (وب��اء
كورونا) لتنفيذ اجندتها .وغني عن
ال��ب��ي��ان �أن "�إ�سرائيل" مت��ار���س منذ
توقيع اتفاق �أو�سلو عام � ،1993سيا�سة
تهجري وت��ط��ه�ير ع��رق��ي غ�ير مبا�شر
ل�سكان املنطقة (ج) التي ُتعترب منطقة
الأغ��وار ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا منها ،وت�شكل
نحو %60من م�ساحة ال�ضفة الغربية،
وذلك ا�ستعداد ًا ل�ضمها دون �أن يثقل
ذل���ك ك��اه��ل ال���ت���وازن ال��دمي��وغ��رايف

القائم على الأغلبية اليهودية ،كما �أن
�إجراء تران�سفري ملنطقة املثلث التي ت�ضم
رب��ع مليون فل�سطيني �سيتم نقلهم �إىل
خ��ارج ح��دود "دولة �إ�سرائيل املعدلة"،
وفق "�صفقة القرن" ،يندرج �أي�ض ًا �ضمن
احلفاظ على امليزان الدميوغرايف املذكور.
ب��ل ،وي��رى الباحث "الإ�سرائيلي"
(���ش��ا�ؤول �أرئ��ي��ل��ي)� ،أن "ت�شريع قانون
يق�ضي ب�ضم ال�ضفة الغربية �أو �أج��زاء
منها ،كما ورد يف اخل��ط��وط العري�ضة
ل�لات��ف��اق االئ���ت�ل�ايف لت�شكيل حكومة
(نتنياهو ـــــ غ��ان��ت�����س) ا���س��ت��ن��اد ًا �إىل
"�صفقة القرن" امل�سمومة� ،سي�شكل تغيري ًا
دراماتيكي ًا يف موقف احلركة ال�صهيونية
وحكومات �إ�سرائيل املتعاقبة ،املتعلق
باحل�سم بني �أهداف احلركة ال�صهيونية
ال��ث�لاث��ة املتمثلة ب���إق��ام��ة دول���ة ذات
�أغلبية يهودية على كل �أر���ض فل�سطني
التاريخية" .وي�ضيف (�شا�ؤول �أريئيلي)
يف مقال ن�شره يف �صحيفة "ه�آرت�س"� ،إن
"تغيري �سلم الأولويات ل�صالح ال�سيطرة
ع��ل��ى ك��ل �أر�����ض فل�سطني ال��ت��اري��خ��ي��ة،
�سيكون يف البداية على ح�ساب النظام
الدميقراطي للدولة ،والحقا على ح�ساب
طابعها ال��ي��ه��ودي ،وه���و ي��ر���س��م ثالثة
�سيناريوهات حمتملة مل�ستقبل �إ�سرائيل
ب��ع��د ال�����ض��م ،ت����راوح ب�ين دول���ة ثنائية
القومية ودول���ة �أب��رت��ه��اي��د� ،أو ن�شوء
موجة عنف فل�سطينية وعربية عامة
يجري حتت دخانها طرد وتهجري مئات
�آالف الفل�سطينيني من ال�ضفة الغربية
ومن داخ��ل اخلط الأخ�ضر �إىل الأردن،
مبا ي�شيه ما حدث عام  1948و."1967
وخ�لا���ص��ة ال��ق��ول� ،إن ���ض��م مناطق
الأغ�����وار ،ك��م��ا ج���اء يف وث��ي��ق��ة تفاهم
(نتنياهو ـــ غانت�س) يف ت�شكيل احلكومة
االئتالفية اجلديدة يف "دولة االحتالل"،
�سيقود العملية ال�سيا�سية املتوقفة،
بني "دولة االحتالل" والطرف الر�سمي
الفل�سطيني� ،إىل مزيد من التعقيد ،وهي
�سبات عميق منذ
العملية ال��غ��ارق��ة يف
ٍ
�سنوات طويلة .وهو ما�سيفتح الطريق �أمام
انفجارات الحقة غري م�سبوقة بني "دولة
الإحتالل" وعموم ال�شعب الفل�سطيني.
*كاتب فل�سطيني
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انت�صار متوز
انقالب ال�ساعة الرملية للوجود الإ�سرائيلي
ب�ع��د  14ع��ام��ا م��ن انت�صار
امل� �ق���وم���ة يف ح� � ��رب مت� � ��وز م� ��ا ت� ��زال
م� �ف ��اع� �ي ��ل ه� � ��ذا احل � � ��دث ال� �ت ��اري� �خ ��ي
تتوا�صل يف ال��زم��ن وي�ستمر ب�إنتاج
التداعيات على �أكرث من �صعيد ا�سرتاتيجي
وع �م�لاين ويف �أك�ث�ر م��ن اجت ��اه � �س��واء يف
ذلك على �صعيد املنت�صر �أو املهزومة او
على ال�صعيد الإقليمي وال��دويل على وجه
ال�ع�م��وم .فقد ا�ستولد ن�صر ح��زب اهلل
على اجلي�ش "الإ�سرائيلي" حقبة جديدة
يف م�سار ال�صراع �ضد الكيان ال�صهيوين ،
و�شكل حلظة فارقة يف تاريخ هذا ال�صراع.
فقد برهنت املقاومة اللبنانية عن �إمكانية
انت�صار الإن�سان على الآلة ،والإرادة القتالية
على التكنولوجيا الع�سكرية ،والتعبئة
ال�سيا�سية والروحية واملعنوية على اجلي�ش
املح�صن باملدرعات واملحمي بالطائرات
واملدعوم بالبوارج ،وب�آالت الدمار احلديثة
الأخ��رى .وقد فعل هذا االنت�صار فعله يف
�أ�س�س العقيد الع�سكرية ال�صهيونية القائمة
على �أ��س�ط��ورة "اجلي�ش ال��ذي ال يقهر"
ونظرية "احلرب اخلاطفة " و"التفوق
املطلق" و"القدرة الردعية" و"كي الوعي"
العربي املقاوم والتي ظلت لفرتات طويلة
تتم�سك بها وحتاول تعظيم قدراتها ،بهدف
تكري�س تفوقها اال�سرتاتيجي وبالتايل
امتالكها مل�ي��زان ق��وى غ�ير قابل للك�سر،
ع�سكري ًا وا�ستخباري ًا و�سيا�سي ًا  ،لكن كل
هذا بات من املا�ضي بعد حرب متوز.2006
ومل تكن ه��ذه االعقيدة يف احلقيقة
�سوى نظرية �أو �سيا�سة �إ�سرائيلية متبعة
ح�ت��ى م�ن��ذ م��ا ق�ب��ل اغ�ت���ص��اب فل�سطني،
فنظرية كي الوعي ت�شكل الأ�سا�س واجلوهر
مل�ق��ول��ة زئ �ي��ف ج��اب��وت�ن���س�ك��ي ع��ن ال���س��ور
احلديدي ال��ذي ي�ضرب العرب ر�ؤو�سهم
به مرة بعد مرة �إىل �أن يقتنعوا �أن لي�س
يف الإمكان �إزال��ة �إ�سرائيل وبالتايل ال بد
من التعاي�ش مع وجودها ب�شكل �أو ب�آخر.
وط ��وال ال�ستني �سنة املا�ضية ات�ب��ع ق��ادة
االحتالل �سيا�سة نف�سية و�إعالمية مفادها
�أن لي�س ب�إمكان العرب هزمية �إ�سرائيل
ع�سكري ًا �أو حتى �إج�ب��اره��ا حت��ت �ضغط
ال�ق��وة على تقدمي ال�ت�ن��ازالت وب��ال�ت��ايل ال
بد من الذهاب �إىل املفاو�ضات واحل��وار
كو�سيلة للت�سوية عرب التنازالت  .ورغم
ان�سياق بع�ض الأنظمة العربية وراء اوهام
ال�سالم الزائف برهنت املقاومة قدرتها
على �إحلاق هزمية مذلة بهذه اال�سطورة
 .وغ�يرت معادلة ال�صراع وحققت توازنا
ردعيا ا�سرتاتيجيا ما زال يق�ض م�ضاجع

ق ��ادة ال �ع��دو ال�ع���س�ك��ري�ين وال�سيا�سيني
وق �ط �ع��ان امل�ستوطنني ع�ل��ى ح��د � �س��واء.
فمنذ تلك ال�ه��زمي��ة امل��ذل��ة م��ا زال
اخلرباء الإ�سرائيليون يف اجلي�ش والأمن
يعكفون على درا� �س��ة �آث ��ار تلك احل��رب
وحماولة ترميم معادلة ال�صراع وترميم
�صورتها وروايتها الردعية التي تبددت
يف املواجهة مع حزب اهلل  .ويرى خرباء
ع�سكريون "�إ�سرائيليون "�" :إن ترميم
��ص��ورة �إ��س��رائ�ي��ل وق��وت�ه��ا ال��رادع��ة �أم��ام
ح��زب اهلل وحم��ور امل�ق��اوم��ة بحاجة �إىل
�أكرث من ع�شرات ال�سنني وذلك �إما عرب
جولة حربية �أخ��رى �ضد ح��زب اهلل و�إم��ا
عرب حرب �إقليمية رمبا ت�شمل حزب اهلل
و��س��وري��ا معا �أو ع�بر ح��رب �إ�سرتاتيجية
�أكرب ت�ستهدف �إيران � ,أو رمبا عرب حرب
�إ�سرائيلية �شاملة على غ��زة �أوال! .لكن
�إ�سرائيل ،التي ه � ّزت ح��رب مت��وز ثقتها
بنف�سها مل تنجح يف عدواناتها على غزة
برتميمها  ،وجت��د نف�سها حم��ا��ص��رة يف
ال�شمال واجلنوب بقوى مقاومة � ،أحداهما
على الأق ��ل (ح��زب اهلل) ال��ذي تتعاظم
قوته وقدرته وجاهزيته ملوجهة �أي عدوان
وحت�ق�ي��ق الن�صر يف �أي ح��رب ق��ادم��ة .
�إن �أزم� � ��ة ال � �ق� ��وة ال� �ت ��ي ال ت�ق�ه��ر
و�إ�سرتاتيجية الردع املت�آكلة باتت وا�ضحة
امل� �ع ��امل .ف �ف��ي ت �ق��ري��ر مل�ج�ل����س الأم� ��ن
القومي "الإ�سرائيلي" ن�شرت ه�آرت�س
يف 23ت�شرين ث��اين نوفمرب 2006مقاطع
م �ن��ه ح���ول حت ��ذي ��رات وق �ل��ق م ��ن ت ��آك��ل
التفوق ال�سيا�سي والع�سكري لإ�سرائيل

يف املنطقة  .و يبدوكما ق��ال��ت �صحيفة
يديعوت �أح��رون��وت �أن الكيان ال�صهيوين
"كمن دخ��ل يف ال�شيخوخة" .واحلقيقة
التي اك��دت عليها نتائج ح��رب مت��وز هي
ان انت�صار املقاومة قلب ال�ساعة الرملية
للوجود الإ�سرائيلي .وتكمن نقطة ال�ضعف
اجلوهرية يف ق��وة ال��ردع الإ�سرائيلية يف
ك��ون "�إ�سرائيل" دول��ة ال حتتمل الهزمية
ولو مرة واحدة  ،وهنا ن�ستح�ضر كالم بن
غوريون الذي قال " �إذا انت�صرت �إ�سرائيل
يف خ�م���س�ين ح��رب��ا ف �ل��ن ت�خ���ض��ع ال �ع��امل
العربي ولكن يكفي �أن ينت�صر العرب يف
ح��رب واح��دة من اج��ل الق�ضاء عليها ".
�إن كل حرب من حروب �إ�سرائيل هي
حرب وجود ،كما يقول الإ�سرائيليون� ،أي
�أنهم ال ي�ستطيعون خ�سارة حرب واحدة.
لذلك فان وجودهم على الأر���ض العربية
�أم ��را غ�ير م��ؤك��د  ،و�سي�أتي ال�ي��وم ال��ذي
�سيهزمون فيه وعندها �ستكون "�إ�سرائيل"
قد انتهت ..ولهذا فان ا�ستعادة قوة الردع
الإ�سرائيلية بعد هزميتها يف ح��رب متوز
جعل كبار اال�سرتاتيجيني الإ�سرائيليني
يعلنون ب�صوت واح��د �أن ج��دول �أع�م��ال
�إ�سرائيل اليوم هو �أمر واحد القوة والقوة
فقط  .لكنهم ي��درك��ون جيدا �أن�ه��م غري
قادرين على ا�سرتجاعها ما دامت جبهتهم
الداخلية حت��ت مرمى �صواريخ املقاومة
وحم��ور املقاومة ولأن من كان يعتمد على
القوة التي ال تقهر ما عاد ميلكها .و�أي�ضا لأن
حزب اهلل اليوم �أكرث قوة وقدرة وجاهزية
وفاعلية لي�س فقط يف مواجهة الكيان بل
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يف القيام بدور فعال على م�ستوى الإقليم
�إىل جانب حلفائه يف دم�شق وطهران ..و
ك�لام ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل وا��ض��ح يف
هذا ال�سياق حني قال "انتهى الزمن الذي
نخرج فيه من بيوتنا وال يخرجون فيه من
نهجر فيه وال
بيوتهم ..انتهى الزمن الذي ّ
يهجرون ..انتهى الزمن ال��ذي تدمر فيه
ّ
بيوتنا وتبقى بيوتهم بل �أق��ول لكم :جاء
الزمن الذي �سنبقى فيه وهم �إىل زوال" .
لقد هدفت حرب متوز  2006مبنتهى
ال��و� �ض��وح �إىل ك�سر ر�أ� ��س ال��رم��ح ملحور
امل�ق��اوم��ة املتمثل ب�ح��زب اهلل يف لبنان،
متهيدا لتفكيك ه��ذا امل �ح��ور ال��ذي كان
ي�شكل املجموعة ال��دول�ي��ة �شبه الوحيدة
التي بقيت تقول ال للعدوان ال�صهيو�أمريكي
وترف�ض االن�صياع لل�شروط الأمريكية التي
قدمت ل�سورية يف العام  2003ورف�ضها
الرئي�س ب�شار الأ�سد .كانت �أمريكا تريد
�أن تتخل�ص كليا من �أي جهة �أو مكون او
دولة متار�س ممانعة او حتفظا او مقاومة
ل�سيا�ستها .وجاء حتديد هذا الهدف على
ل�سان وزي��رة خارجية �أمريكا كوندالي�سا
راي�س الني قالت ان هدف هذه احلرب
"خما�ضا ل ��والدة ��ش��رق �أو� �س��ط جديد"
دون �إن يكون فيه معرت�ض او ممانع او
م�ق��اوم ل�سيطرتها او ب���ص��ورة ادق انها
حرب ملعاجلة ظاهرة املمانعة و املقاومة
فيه ،و�أك��دت امريكا بذلك ان حرب متوز
لي�ست ح��رب��ا ب�ين �إ��س��رائ�ي��ل و ح��زب اهلل
فح�سب ب��ل ه��ي ا�ستمرار حل��رب ت�شنها
على املنطقة ق��وى دولية بقيادة �أمريكا،
تعمل لفر�ض م�شروعها اال�ستعماري و
ب�سرعة حتقيقه بالقوة الع�سكرية التي
ميتلكها الكيان ال�صهيوين والقيام بدوره
الوظيفي امل��وك��ل ل��ه يف املنطقة وبالتايل
فر�ض ما ت�شاء دن ان تتوقف عند �سيادة
وطنية او قواعد قانونية او �شرعية دولية.
ولهذا كانت احل��رب التي ا�ستمرت على
مدى  33يوما .بيد انه ظهر لإ�سرائيل يف
الأي��ام الع�شرة الأوىل منها انها ال متلك
عنا�صر النجاح وا�ست�شعرت ب��ان حزب
اهلل �سيمنعها من الن�صر الذي تريد وانه
اع��د لها �سل�سلة من املفاج�آت العمالنية
والنف�سية واال�سرتاتيجية حرمتها من
الركون اىل تاريخها الع�سكري القائم عل
مقولة انها متلك " اجلي�ش الذي ال يقهر".
وبالنتيجة انت�صرت املقاومة وتبددت
اوهام راي�س وتال�شى مرة واحدة واىل االبد
م�شروع ال�شرق االو�سط اجلديد الذي حلم
به املحافظون اجلدد يف البيت االبي�ض .
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كما ان ه��ذا الن�صر ك��ان �أثقل من �أن
حتمله ال�ظ�ه��ور ال�ت��ي ت�ع��ودت االنحناء
�أم��ام االمريكي والعدو ال�صهيوين .انه
ن�صر �أعظم من عرو�ش حكام احلروب
الأهلية والفنت الطائفية والعاملني على
�ضرب وح��دة الأم��ة باملذهبية ،و �أعظم
من احلكام ال�صغار الذين خافوا منه
على عرو�شهم ،فاندفعوا يحاولون بيعه
يف �سوق النخا�سة ،نفاقا وتزلفا للعدو
الإ�سرائيلي .ان��ه ن�صر على الطائفية
وعلى من �أَ ْي َقظوا َ
وح�ش الفتنة تعوي�ضا
ل�ل�ع��دو ع��ن ه��زمي�ت��ه .ون���ص��ر ع�ل��ى من
اخ�ت�ل�ق��وا م��ن �إي� ��ران ع� ��دو ًا ب��دي�لا عن
ال�صهيونية  ،ووج��ه��وا ك ��ل حقدهم
و�أكاذيبهم وت�آمرهم �ضد حمور املقاومة.
ل�ك��ن الن�صر �أك�ب�ر م�ن�ه��م .ل�ق��د �صنع
الن�صر بداية مرحلة تاريخية جديدة
لهذه املنطقة التي ابتدع الأجنبي دولها،
زارع ��ا فيها �أ�سباب ال�ن��زاع وال�شقاق.
ً
ويبدو �أن ال�صراع مع "�إ�سرائيل"
يف ه ��ذه احل �ق �ب��ة اجل ��دي ��دة ال��راه �ن��ة
�سيدخل جولته الأخ�ي�رة .لكنّ مغامرة
كهذه دون�ه��ا ك��واب��ح ال حتجب حتميتها
(يف ظ��ل �إخ�ف��اق اخل �ي��ارات الأخ ��رى)،
يتقدمها م�ستوى ال ��ردع ال��ذي حققته
«جبهة املقاومة واملمانعة» ،والذي ق ّل�ص
احتماالت �إمكانية الن�صر عند اجلانب
الإ�سرائيلي .ن�صر بات معروف ًا �أن قادة
�إ��س��رائ�ي��ل (وه ��ي ،خ�لاف� ًا ل��دول العامل
�أج�م��ع ،ع�ب��ارة ع��ن جي�ش ميتلك دول��ة،
ال العك�س) يريدونه «وا�ضح ًا وحا�سم ًا
وال لب�س ف�ي��ه» ،على ق��اع��دة �أن الكيان
ال���ص�ه�ي��وين ال� ��ذي ال ي�ت�ح�م��ل ه��زمي��ة
واح��دة (بح�سب بن غ��وري��ون) ،ما عاد
بعد مت��وز يتحمل ول��و ن�صف هزمية.
ولكنها �ستكون هزمية كاملة و�إع�لان
زوال ال�ك�ي��ان .وع �ن��ده��ا مي�ك��ن ال�ق��ول
� :إن حكاية نكبة حدثت يف �أربعينات
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ق��د الم�ست خامتتها.
م��ن وج�ه��ة نظر "�إ�سرائيل" واق��ع
كهذا يثري قلق الإ�سرائيليني وخماوفهم،
وه ��م ي ��درك ��ون �أن امل �� �ض� ّ�ي ف�ي��ه يعني
ن�ه��اي�ت�ه��ا ،ل �ك��ون خ��امت�ت��ه لي�ست �سوى
اختالل م��وازي��ن القوى مل�صلحة حمور
املقاومة ال��ذي يريد «�إزال��ة �إ�سرائيل
عن اخلريطة» .حال جتد تعبرياتها� ،أي
مبجرد �أن حت ّقق هذا االختالل .ولذلك
يحاول العدو الإ�سرائيلي ومعه الواليات
املتحدة وحلف الناتو وال�صهاينة العرب
م��واج�ه��ة ه��ذا ال��واق��ع ع�بر م��روح��ة من
الأدوات ،الدبلوما�سية واال�ستخبارية
والأمنية والإعالمية واملالية والع�سكرية،
وع�ب�ر ن�شر ال�ف��و��ض��ى اخل�لاق��ة ودع��م
الإره ��اب التكفريي ومتويله وت�سليحه
من قبل القوى الإقليمية العميلة يف كل
م��ن تركيا وال�سعودية وقطر وم��ن لف
ل�ه��م م��ن اخل��ون��ة وال �ع �م�لاء املحليني.
*كاتب و�أديب فل�سطيني

�إعالن ال�ضم مقدمة لتفريغ ال�ضفة الغربية

ابراهيم أبو ليل

ي�شكل �إعالن نتنياهو �ضم �أج��زاء كبرية
م��ن ال�ضفة الغربية مقدمة لبداية مرحلة
جديدة من مراحل بناء امل�شروع ال�صهيوين،
ت�سعى فيها ال �ق �ي��ادة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة لفر�ض
قوانينها الداخلية على الأج���زاء ال�ت��ي تتم
م�صادرتها ،و�إحلاقها بالأرا�ضي التي احتلتها
عام  .1948وت�شكل هذه املرحلة خطوة على
ط��ري��ق �ضم ال�ضفة الغربية كاملة وحتويل
الفل�سطينيني فيها �إىل جت�م�ع��ات �سكانية
متهيد ًا لطردهم ،وحتقيق الهدف ال�صهيوين
امل�ت�م�ث��ل يف �إق ��ام ��ة "�إ�سرائيل الكربى".
لقد ج��اء �إع�ل�ان نتنياهو من�سجم ًا مع
خطة «�صفقة القرن» التي �أعلن عنها الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب بعد �أن قام بتعبيد
الطريق �أم��ام نتنياهو من خ�لال االع�تراف
«ب��ال �ق��د���س ع��ا��ص�م��ة لإ� �س��رائ �ي��ل» وت���ش��ري��ع
اال�ستيطان يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
بعد �شطب ق�ضية عودة الالجئني �إىل ديارهم.
وعلى الرغم من عدم تنفيذ نتنياهو قراره يف
املوعد ال��ذي ح��دده ل�ضم �أرا��ٍ�ض من ال�ضفة
الغربية يف ب��داي��ة مت��وز  ،2020ورمب��ا �أع��اد
ح�ساباته يف ظل الظروف ال�سيا�سية ال�سائدة
داخ �ل �ي � ًا وخ��ارج �ي � ًا� ،إال �أن ��ه مل ي�تراج��ع عن
فكرة ال�ضم وحتقيق ا�سرتاتيجية االحتالل،
وال ت��زال امل�خ��اط��ر امل�ح��دق��ة بالفل�سطينيني
وم�ستقبلهم ماثلة ج��راء ه��ذه العملية التي
تنطوي على ت��داع�ي��ات كارثية يف املنطقة.
ويعمل نتنياهو على فح�ص م���س��ارات تلقى
قبو ًال من كل الأطراف .ويف هذا ال�سياق و�ضع
ما يعرف بـ"لوبي بالد �إ�سرائيل" يف الكني�ست
م �� �ش��روع ق��ان��ون تب�سط مب��وج�ب��ه �إ��س��رائ�ي��ل
ال�سيادة على مناطق اال�ستيطان وفقا ل�صيغة
�أق��رت يف مركز ح��زب الليكود� .إ�ضافة �إىل
ذل��ك ي�سعى م�شروع القانون خللق �آلية ملنع
�أي �سيطرة فل�سطينية �أو دولية على �أرا���ض
يف املنطقة (ج) ،ومنع �أي بناء فل�سطيني
يف امل�ن�ط�ق��ة وع ��دم ال���س�م��اح للفل�سطينيني
مب �م��ار� �س��ة ال��رع��ي وال���زراع���ة وال�ت���ش�ج�ير.
�إن �ضم امل�ستوطنات الواقعة يف املنطقة
(ج) بح�سب تق�سيمات اتفاق �أو�سلو يعني �أن
الأرا�ضي التي �سيجري �ضمها �ستكون خا�ضعة
للقانون الإ�سرائيلي املطبق على الأرا��ض��ي
املحتلة عام  ،1948ما ي�سهل و ُي�س ّرع م�صادرة
الأرا�ضي الفل�سطينية للم�ستعمرات اجلديدة،
�أو ت��و��س�ي��ع امل���س�ت�ع�م��رات ال �ق��ائ �م��ة ،ويجعل
الفل�سطينيني يف الأرا�ضي امل�ضمومة جاليات
تابعة لل�سلطة الفل�سطينية ،ثم حتويلهم �إىل
جمموعات �سكانية �ضمن معازل مغلقة ميكن
طردهم والتخل�ص منهم يف �أي فر�صة قادمة،
وي�ؤكد ذلك ما �أعلنه نتنياهو حول �ضم منطقة
الأغوار يف مقابلة له �أجرتها �صحيفة "�إ�سرائيل
اليوم" نهاية �شهر �أيار املا�ضي ،ب�أن ال�ضم لن
يرتتب عليه �إبقاء الأرا�ضي ب�أيدي الف�سطينيني
يف املناطق التي �سيتم �ضمها ،و�إمنا �سيكونوا
رعايا فيها ،حيث قال" :البلدات الفل�سطينية
يف ال �غ��ور �ستبقى كجيوب فل�سطينية" .ما
يعني �أن  %32م��ن م�ساحة ال�ضفة الغربية
(م��ا ي�ع��ادل  1812كيلومرتا مربعا) �ستقع

حت��ت �سيطرة االح �ت�لال الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،فيما
�سينتج عن ال�ضم و�ضع � 400أل��ف فل�سطيني
يعي�شون يف  161جتمع فل�سطيني ،يف معازل.
وترتكز مناطق العزل يف الأغوار واملنطقة
املحاذية للبحر امليت �شرقا ،والتي ي�ترواح
عر�ضها ب�ين � 3إىل  10كيلومرتات يف عمق
ال�ضفة الغربية ،وت�شكل هذه املنطقة  %26من
م�ساحة ال�ضفة الغربية .كما �أن �ضمها �إىل
الكيان ال�صهيوين �سيقطع التوا�صل اجلغرايف
ب�ين ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة وب�ي�ن الأردن ،وي�ضع
ع�شرات التجمعات الفل�سطينية يف معازل
وحت��ت خطر ال�ط��رد والتهجري� .إ�ضافة �إىل
ذلك ترتكز املعازل �أي�ض ًا يف الأرا�ضي الواقعة
بني جدار الف�صل العن�صري واخلط الأخ�ضر
غرب ًا ،واملعازل اال�ستيطانية يف ممرات الربط
ب�ين ��ش��رق وغ��رب ال�ضفة الغربية .كما �أن
�سحب ال�سيادة الإ�سرائيلية على امل�ستعمرات
�سيعني �ضم الأرا� �ض��ي الواقعة ب�ين اجل��دار
ال�ف��ا��ص��ل وب�ي�ن اخل ��ط الأخ �� �ض��ر ،وتكري�س
اجلدار كحدود �سيا�سية ،حيث بد�أت �سلطات
االح �ت�لال ب ��إع�لان ه��ذه الأرا� �ض��ي "مناطق
ع�سكرية" و"�أرا�ضي دولة" متهيدا ل�ضمها.
وقد �أث��ار ق��رار ال�ضم ردود فعل راف�ضة
له على نطاق وا�سع وخ�صو�ص ًا على امل�ستوى
الأوروب ��ي ،حيث يعمل االحت��اد الأوروب��ي منذ
�إع�ل�ان بنيامني نتنياهو نيته ال��دف��ع قدم ًا
بخطوات �ضم يف ال�ضفة الغربية على منع
ه��ذه اخل �ط��وة ،لأن �ه��ا ت�شكل خ��رق � ًا للقانون
ال��دويل وينهي "حل الدولتني" �ضمن حدود
 1967وال��ذي ي��ؤي��ده االحت��اد الأوروب���ي .وقد
طلبت بع�ض دول االحت��اد م��ن امل���س��ؤول عن
ال�ع�لاق��ات اخل��ارج�ي��ة يف االحت ��اد الأوروب� ��ي
جوزيف بوريل ،الت�سريع يف بلورة قائمة الردود
املحتملة على �ضم �إ��س��رائ�ي�ل��ي لأج���زاء من
ال�ضفة الغربية وت�شمل كل اتفاقات االحتاد
الأوروبي مع الكيان ال�صهيوين .و�أعلن وزراء
اخل��ارج�ي��ة تخوفهم م��ن "�أن ن��اف��ذة ال��ردع
قد تنغلق ب�سرعة" .ومن بني خطوات الردع
التي جرى تداولها يف حمادثات داخلية ،منع
ان�ضمام �إ�سرائيل �إىل اتفاقات تعاون جديدة،
وزي��ادة التفريق بني �إ�سرائيل وامل�ستعمرات
وت�شديد املقاطعة للم�ستعمرات .ويف الأ�سابيع
الأخ �ي�رة ،ات�صل هاتفي ًا بنتنياهو ك��ل من
امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل ،والرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون ،ورئي�س احلكومة

الربيطانية بوري�س جون�سون لثنيه عن القيام
بهذه اخلطوة ،معربني عن معار�ضتهم ال�ضم.
�إن � �ض��م ال���ض�ف��ة ال �غ��رب �ي��ة� ،سيقو�ض
الأ�سا�س القانوين ال�سيا�سي لوجود ال�سلطة
الفل�سطينية ،وميكن �أن ي�سرع من تفكيكها �أو
انهيارها ،عندها ،ال تكون حكومة االحتالل
معنية ب ��أن تعطيهم الفر�صة لإق��ام��ة كيانية
�سيا�سية مركزية قوية مثل «دولة فل�سطينية»
تدير �ش�ؤونهم ك�شعب م��وح��د ،وه��و م��ا �أك��ده
ال���س�ف�ير الأم�ي�رك ��ي ل ��دى �إ� �س��رائ �ي��ل ديفيد
فريدمان يف التعبري ع��ن امل��وق��ف الأم�يرك��ي
بقوله�" :إن م�ستوطنات ال�ضفة هي جزء من
�إ��س��رائ�ي��ل ،وم�صطلح ح��ل ال��دول�ت�ين مل يعد
جم��دي� ًا وفقد معناه ب�شكل كبري" .و�ستجد
"�إ�سرائيل" نف�سها م�س�ؤولة عن االحتياجات
الأ�سا�سية ملا يقارب  3مليون فل�سطيني يف
ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة و�سي�صبحون جمموعات
منف�صلة حتكمها الفو�ضى ،م��ع غياب دور
ال�سلطة الفل�سطينية �أو تغيري وظيفتها ،بعد
�أن ا�ستنفذت ال�شكل الذي اتخذته منذ اتفاق
�أو��س�ل��و .ورمب��ا تتحول ال�سلطة �إىل �سلطات
متعددة تخ�ضع كلي ًا للإرادة الإ�سرائيلية عرب
رم��وز ووج��وه مقبولة �شعبي ًا وتقوم بالتن�سيق
م��ع االح��ت�ل�ال ،وه ��ذا ه��و الأخ��ط��ر ،وميكن
�أن ي� ��ؤدي �إىل �ضم ال�ضفة الغربية كاملة
�إذا مل تتم مواجهة حقيقية مل�شروع ال�ضم.
وعليه ف�إن مواجهة اجراءات ال�ضم ال تتم
مبهرجانات وخطابات ل��ر�أ���س ه��رم ال�سلطة
م�ؤداها "ال نية للت�صعيد" ،وترفع ال�شعارات
عن االنفكاك االقت�صادي ومواجهة ال�ضم،
فيما تخو�ض م�ع��ارك خا�سرة جتعلها �أك�ثر
ه�شا�شة ،مثل :معركة مقاطعة االحتالل� ،أو
رف�ض املقا�صة .ه��ذه بنية غ�ير ق ��ادرة على
خ��و���ض م �ع��ارك ،ال�ضم واال�ستيطان وه��دم
البيوت واالع�ت�ق��االت ،وغ�ير ق��ادرة على بناء
اقت�صاد مقاوم ،و�ضمان حياة فيها من الكرامة
ل�شعب حتت االحتالل كي ي�صمد ويقاتل .هذه
بنية تتقن فقط التن�سيق الأم �ن��ي والف�ساد
امل ��ايل والإداري ،وال تتقن غ�ير االن�صياع
لقرارات وامالءات وا�شرتاطات العدو .وال بد
للجماهري �أن تتعلم من التجربة التاريخية �أن
معتد ،وكل م�ستعمِ ٍر ال بد �أن يندحر ،وعلى
كل ٍ
اجلماهري �أن تلفظ كل من فرط يف حقوقها
الوطنية والتاريخية ويف م�ستقبلها م�صريها.
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�ضم الأرا�ضي الفل�سطينية حتت غطاء كورونا
ا�ستغلت �سلطات االح �ت�لال ال�صهيوين
ان�شغال ال�ع��امل ب ��أزم��ة تف�شي ف�يرو���س كورونا
على نطاق وا�سع ،وذلك من �أجل التغطية على
حم ��اوالت �ضم الأرا� �ض��ي الفل�سطينية .فقد
تلقت اجلامعة العربية ات�صا ًال �أق��ام��ه �صائب
عريقات �أم�ين �سر اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية مع رئي�س اجلامعة �أحمد
أرا�ض
�أبو الغيط على توظيف �أزمة كورونا ل�ضم � ٍ
جديدة وتو�سيع ب�ؤر ا�ستيطانية بال�ضفة الغربية،
لفر�ض واق��ع جديد على الأر���ض وخ�صو�ص ًا يف
�شرقي القد�س وحميطها ،حيث �أقامت تل �أبيب
 /132/م�ستوطنة و  /121/ب ��ؤرة ا�ستيطانية
يقيم فيها � /427/أل��ف يهودي بح�سب �أرق��ام
ق� ّدم�ت�ه��ا ح��رك��ة ال���س�لام الآن الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة.
وامل�شهود به يف هذا الوقت بالذات عمليات
هدم املنازل الفل�سطينية بكرثة بدعوى البناء
دون ترخي�ص ،عدا عن اال�ستيالء على الأرا�ضي
من قبل احلكومة الإ�سرائيلية وامل�ستوطنني ،حيث
يتم ال�سيطرة عليها وحمايتها من قبل اجلي�ش
الإ�سرائيلي ،مع بقاء عمليات البناء يف تلك
امل�ستوطنات ن�شطة للغاية .و�إذا ا�ستمر الو�ضع
على ه��ذا احل��ال فلن جن��د �أر� �ض � ًا فل�سطينية
خارج ال�ضم بعد قيام �سلطات االحتالل بعمليات
اال�ستيالء وه��دم املنازل وفتح طرقات جديدة
وبناء وح��دات ا�ستيطانية و�إن�شاء ب��ؤر جديدة
ب�شكل دائ��م ،غري �أبهني بالوجود الفل�سطيني
وح ّقه ،وال بالقرارات الدولية املتجددة التي تدين
م�صادرة الأرا�ضي و�إقامة امل�ستوطنات عليها.
ويخ�شى �أن متتد هذه الأزم��ة غري القابلة
ل�ل���س�ي�ط��رة �إىل ت�ق��وي����ض ا� �س �ت �ق��رار ال�سلطة
الفل�سطينية ،مم��ا ي��دف��ع �إىل ح��دوث فو�ضى
�شاملة ويفر�ض حتديات �أمنية خطرية �ستمتد
بالتايل �إىل جميع امل��دن الإ�سرائيلية� .أ�ضف
�إىل ذل��ك ع��دم توفر امل�ستلزمات ال�ضرورية
ملعاجلة امل�صابني بفريو�س كورونا ،لطاملا كانت
م�ست�شفيات القد�س هي مقر النظام الرئي�سي
لل�صحة الفل�سطينية ،غري �أنّ �إدارة ترامب �أوقفت
جميع امل�ساعدات والتمويل املخ�ص�ص لها ،وهنا
تك ّبدت ع�ج��ز ًا ح��اد ًا  ،حيث بقي اث�ن��ان فقط
من م�شافيها ال�ستة جمهّزين ملعاجلة كورونا.

وامل� �ع ��روف �أنّ االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال��دع��م
اخل��ارج��ي يف الوقت احل��ايل �سيكون ّ
ه�ش ًا،
حيث خ�سرت ال�سلطة الفل�سطينية �أك�ثر
م��ن  /%50/م��ن �إي ��رادات� �ه ��ا مم��ا دفعها
�إىل االق�ترا���ض ب�شكل كبري م��ن امل�صارف
الفل�سطينية ،وطلب امل�ساعدة من احلكومة
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ل�ضبط ال��و��ض��ع ودف��ع روات��ب
موظفي القطاع العام من بداية �أزمة كورونا،
وقد دعمت ال�سلطة حوايل � 50/ألف /عامل
يف �إ� �س��رائ �ي��ل �إىل ال �ع��ودة ودخ� ��ول احلجر
ال�صحي خوف ًا على �سالمتهم ،وكانت ال�شكوى
�أنّ �إ�سرائيل هي امل�صدر الرئي�سي للعدوى،
وعاد فع ًال بع�ض العمال مع بدء �شهر رم�ضان،
وكانت دع��وى رئي�س احلكومة حممد �أ�شتيه
�ضد جنود االحتالل ب�أ ّنهم ن�شروا الفريو�س
عمد ًا يف ال�ضفة الغربية بحاالت فردية ،و�أنّ
�إ�سرائيل تعرقل جهود ال�سلطة الفل�سطينية
ملحاربة ال��وب��اء ،ومت دم��ج ه��ذه االدع ��اءات
بجملة ادع ��اءات دول�ي��ة رف�ضتها �إ�سرائيل
طبع ًا ،واتهمت الفل�سطينيني بالتحري�ض
وح ّذرتهم من �أن مزيد ًا من هكذا ا�ستفزازات
�سي�ؤدي �إىل انقطاع التعاون الأمني بينهما.
ومن املعروف �أي�ض ًا ،ال�سلطة الفل�سطينية
يف ال�ضفة الغربية كانت وال زالت تعاين من
�ضعف مزمن وتعتمد على امل�ساعدات الدولية
وخم�ص�صاتها امل�ح�ت�ج��زة ل��دى احلكومة
الإ�سرائيلية .ويف ظل الظروف العادية يعمل
�أك�ثر من � 140/أل��ف /عامل فل�سطيني من

ال�ضفة ب�شكل قانوين يف "�إ�سرائيل" ،مما
يو ّفر دخل بالغ الأهمية لالقت�صاد الفل�سطيني
امل�ت�ردّي ،وباملقابل اعتماد �إ��س��رائ�ي��ل على
ال�سلطة الفل�سطينية كبري �أي�ض ًا من حيث
الفوائد االقت�صادية التي يو ّفرها العمال
الفل�سطينيون يف قطاعي البناء والزراعة.
ويف اجت� ��اه �آخ� ��ر ق ��ام � �س �ك��ان حميط
ق��ري��ة امل�غ�ير يف الأ� �ش �ه��ر ال�سابقة بن�صب
خيم لالعت�صام والبقاء يف �أرا�ضيهم على
م��دار �أ�سابيع حلماية �أر��ض�ه��م م��ن ال�ضم
واال�ستيطان ،لكن �إعالن حالة الطوارئ من
قبل الرئا�سة الفل�سطينية ا�ضطرتهم لرتكها
خ��وف� ًا م��ن زي��ادة تف�شي الفريو�س ال��ذي مل
يوقف امل�ستوطنني عن ممار�سة العنف برعاية
اجلنود الإ�سرائيليني ،حيث يهاجمون الرعاة
يف املراعي ،ويغريون على القرى الفل�سطينية،
ويعتدون على ال�سكان ويتلفون ممتلكاتهم ،من
خالل �إبعاد اجلنود للأهايل ،فيما ي�سمحون
للم�ستوطنني بالتخريب وال��دم��ار .وللأ�سف
�أ�صبح هذا من روتني االحتالل اليومي بعد
ملزيد
�أن �أه��داه��م ه��ذا الوباء ط��وق النجاة ٍ
من ق�ضم الأرا��ض��ي وممار�سة العنف وبناء
امل�ستوطنات ومتابعة ر�سم اخلرائط ،وفر�ض
�أحكام ال�سيطرة وب�شكل �أ�سا�سي على القد�س
و�سكانها ،حيث �إن ال�سبب الرئي�سي لت�أخر
�إ�صدار اخلرائط اجلديدة ل�ضم ال�ضفة كان
�سببه م�صري بع�ض ال�شوارع التي ي�سلكها
م���ش��روع ( )E1ال ��ذي ي��رب��ط ب�ين القد�س
وم�ستوطنة (معاليه �أدوميم) والذي �سي�ؤدّي

سحر عيسى الوهيبي*

�إجنازه �إىل ف�صل جنوب ال�ضفة عن �شمالها.
واجلدير بالذكر �أنّ �إ�سرائيل خالل عامني
ون�صف قامت ببناء � 15/ألف /وحدة �سكنية
و�إ�صدار قرار ببناء � 15/ألف /وحدة �أخرى،
و�إقرار بناء خمطط ل�سكة حديدية متر بجانب
الأق���ص��ى ،م��ع العلم �أنّ جميع امل�ستوطنني
الذين �أقاموا يف الب�ؤر اال�ستيطانية باتوا الآن
يتمتعون بجميع احلقوق واملكانة التي يتمتع
بها �أي م��واط��ن �إ��س��رائ�ي�ل��ي ،وه��ذا م��ا كانوا
يجتهدوا بعمله مع الأ�سف يف الفرتة ال�سابقة.
وم ��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ي �ق��وم��ون مبحا�صرة
ال�سلطة الفل�سطينية واحتجاز خم�ص�صاتها
من �أموال اجلمارك وال�ضرائب يف هذا الوقت
البالغ ال�صعوبة ،حيث من املالحظ �أ ّن��ه كان
هناك ح�سابات �سيا�سية يف �إ�سرائيل حل�ساب
وزارة الدفاع على وزارة ال�صحة ،والنتيجة هو
ت�سارع الأرق��ام وتو ّتر الأج��واء يف �إ�سرائيل مع
ا�ستقالة وزير ال�صحة ب�سبب تقاع�س احلكومة
الإ�سرائيلية ع��ن القيام مبهامها كاملة يف
الت�صدي لأزمة كورونا ،واالنتقادات الكبرية من
املت�شددين اليهود ،وتخوف الأمن الإ�سرائيلي
م��ن ان�ه�ي��ار االق �ت �� �ص��اد ،ب�سبب امل�ي��زان�ي��ات
ال�ضخمة املدفوعة لت�أهيل القطاع ال�صحي
ملتابعة مواجهة ه��ذا ال��وب��اء ،وت��أث��ر احل��االت
املت�ضررة م��ادي� ًا� ،إ�ضافة �إىل تراجع �أع��داد
العمال الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل ،وهنا طالبت
احلكومة الفل�سطينية �إ�سرائيل ب�إغالق املعابر
يف الأرا� �ض��ي الفل�سطينية ملواجهة االزدي��اد
املطرد يف اعداد الإ�صابات بفريو�س كورونا.
ف�ه��ل ب�ق��ي ل��دي�ن��ا ب�صي�ص �أم ��ل يف ظل
ت ��راك ��م الأوب � �ئ� ��ة ،مل �ن��ع � �س �ل �ط��ات االح �ت�ل�ال
م��ن ا��س�ت�غ�لال ال �ظ��روف القا�سية وت�شديد
احل�صار على ال�شعب الفل�سطيني ،وا�شتداد
امل��ؤام��رة على الق�ضية الفل�سطينية وازدي��اد
امل�ط�ب�ع�ين ال��ع��رب م��ع ال �ك �ي��ان ال���ص�ه�ي��وين
على ح�ساب امل�صلحة الوطنية والقومية.
*رئي�سة منرب فل�سطني الثقايف

كارثة نووية وقعت يف بريوت
االن��ف��ج��ار ال���ذي وق���ع يف م��رف���أ ب�ي�روت يف
ال���راب���ع م��ن �آب  ،2020ي��ع��ادل يف ق��وت��ه قنبلة
نووية بحجم �صغري .كمية نيرتات الأمونيوم
امل���وج���ودة يف ال��ع��ن�بر رق���م  ،12م��ن��ذ �أك��ث�ر من
��� 6س��ن��وات ،مهملة ،وب�لا تو�ضيب وال تخزين
ي��ق��ي��ان امل��دي��ن��ة ���ش��ر االن��ف��ج��ار ،ت��ع��ادل م��ا بني
 600ط��ن و 800ط��ن م��ن م���ادة ال��ـ (.)TNT
لكن ما جرى كان �أ�شبه بانفجار قنبلة نووية
���ص��غ�يرة� .أح����د الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة حت����دّث عن
وج����ود ب��رام��ي��ل م���ن ال��ن��ف��اي��ات ال�����س��ام��ة ،منذ
ت�سعينيات القرن املا�ضي ،قرب العنرب نف�سه!
ما ج��رى �أك�بر من �أن يو�صَ ف وم��ن �أن يُحاط
به .الأمر لي�س تقنياً وال هو خط�أ فني بطبيعة
مي�س النا�س يف حياتهم.
احلال ،و�إمنا هو �ش�أن ّ

ع�����ش��رات ال�����ش��ه��داء ،و�آالف اجل���رح���ى ،و�آالف
امل�ساكن وامل�ؤ�س�سات وامل��ح��ال وامل��ب��اين امل��دمّ��رة
واملت�ضررة ،يبعد بع�ضها ع�شرات الكيلومرتات
عن مركز االنفجار .ح�صيلة كهذه حتتاج �إىل
ح��رب ك�برى .لكن ه��ذه احل��رب تك ّثفت زمنياً
ف��ل��م ت��ط��ل ���س��وى ث����وانٍ م���ع���دودة ،ك��ان��ت كافية
جل��ع��ل م��دي��ن��ة ب��ي�روت ال�����س��اح��رة ،وم��ع��ه��ا كل
لبنان ،بالداً منكوبة .يوم � 4آب � 2020سيحفظه
اللبنانيون ك��ي��وم حل���دث ي��ف��وق ب��ف��داح��ت��ه كل
و���ص��ف .ثمة ب�لاد مل ُت�ت�رك فيها موبقة بال
�أن ُت��ر َت�� َك��ب� ،إىل ح��د تعري�ض �أهلها ل�ل�إب��ادة.
امل��ع��ل��وم��ات الأم��ن��ي��ة الأول���ي���ة ك�����ش��ف��ت �أ ّن
حريقاً ن�شب يف العنرب رقم � .12أ�سباب احلريق
مل تحُ�����س��م� .أك�ث�ر م��ن  2700ط��ن م��ن ن��ي�ترات
الأم��ون��ي��وم ( ُت�����س��ت��خ��دم يف ت�صنيع املتفجرات

والأ�����س����م����دة ال����زراع����ي����ة) امل���خ��� ّزن���ة ب�����ص��ورة
ع�����ش��وائ��ي��ة���� ،ص���ارت وق�����وداً ل��ل��ح��ري��ق و���س��ب��ب��اً
للتفجري ال��ذي �أت��ى على جزء من العا�صمة
وكامل امل��رف���أ .ه��ذه ال�شحنة من امل��واد التي
ار ُتك ِبت بها جرمية الرابع من �آب بحق بريوت
وعموم لبنان ،تقول التقارير �أنها موجودة يف
املرف�أ منذ عام  ،2013بقرار ق�ضائي لبناين.
حينذاك ،كانت �سفينة مولدوڤية �آتية من
ج��ورج��ي��ا ،ويف طريقها �إىل امل��وزن��ب��ي��ق م�� ّرت
ب��امل��ي��اه ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ح��ي��ث ت��ع�� ّر���ض��ت ل��ع��ط��ل.
بعد ذل��ك ،تقدّم عدد من الدائنني ب�شكاوى
ق�����ض��ائ��ي��ة ���ض��د م��ال��ك��ي ال�����س��ف��ي��ن��ة ،فاحتجز
الق�ضاء ال�شحنة التي �أبقيت يف العنرب رقم
 .12وب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن الأم�����ور التقنية
والقانونية ،ثمة �أ�سئلة ال ب��د م��ن طرحها،

وحتتاج �إىل �إجابات لتحديد امل�س�ؤوليات .هذه
الأ�سئلة ال تهدف �إىل الت�صويب على �أحد ،وال
�إىل اتهام �أح��د .لكن جرمية بهذا القدر من
اخلطورة ،ال يجوز �أن مت ّر من دون ح�ساب.
اال���س��ت��غ�لال ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��ج��رمي��ة التي
وق��ع��ت ب���د�أ ���س��ري��ع��اً .ال�سعودية �سعت  -عرب
و���س��ائ��ل الإع��ل�ام وال�سيا�سيني امل��م��ول�ين من
ق�� َب��ل��ه��ا يف ال���ري���ا����ض ودب�����ي وب���ي��روت � -إىل
رب����ط احل���ادث���ة ب��ح��زب اهلل ،ق��ب��ل �أن ي��خ��رج
ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي دون��ال��د ت��رام��ب ليقول
�إن الع�سكريني الأم�يرك��ي�ين «ي��ع��ت��ق��دون �أن
انفجار بريوت ناجم عن قنبلة من نوع ما».
يف املقابل� ،أعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية
�أن��ه��ا يف ان��ت��ظ��ار ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ل��ب��ن��اين.
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بريوت اجلريحة يف مرايا ال�ضمري

عبد اهلل السناوي*

مل يكن بو�سع �أح��د بات�ساع العامل العربي� ،أن
ي�سيطر على م�شاعره وهو يرى �أجمل املدن العربية
ُتروّع باالنفجار الذي ّ
هز جنباتها و�أ�سقط �ضحايا
وبنايات وثقة مواطنيها يف امل�ستقبل ،ك�أ ّنه بلد
منكوب ب�أزماته املرتاكمة وامل�ستجدة .بو�سائل
الع�صرُ ،نقلت �صور بريوت املروّعة �إىل ّ
كل بيت،
ّ
يتوجب فعله
عما
توحدت م�شاعر
ّ
ّ
وتبدت �أ�سئلة ّ
ً
عاجال لإنقاذ بلد عربي �صغري يف حجمه وجوهري
يف دوره .ال ميكن كتابة التاريخ العربي املعا�صر ،من
إطالل طويل وعميق على الدور الذي لعبته
دون � ٍ
تلك املدينة يف ال�سيا�سة والثقافة والآداب وحركة
الفكر والإبداع.

قيمة بريوت للعامل العربي� ،أ ّنها مر�آة تفاعالته
و���ص��راع��ات��ه و�أف���ك���اره و�أح�ل�ام���ه ،ب��وت��ق��ة التفاعل
خا�ص ًا
واالن�صهار ،وهو دور وظيفي �أ�ضفى عليها وزن ًا ّ
دفعت يف بع�ض الأحيان فواتريه الباهظة .الت�ضامن
الوا�سع ق�ض ّية م�س ّلم بها ،لكن امل�شاعر وحدها ال تكفي
�إذا مل ت�سندها �إج���راءات مت��دّ يد العون �إىل بريوت
اجلريحة ،حتى ت�أخذ نف�س ًا من �أمل وقدر ًا من ثقة �أنّ
عاملها العربي لن يدعها وحيدة تعاين �آالمها املربحة
على نوا�صي الطرق املهدمة .هذه هي امل�س�ألة.
«�إن مل ن��زن م�صر وزن��� ًا ح��ق�� ًا �سالت ال���دم على
ال�ضمري» .هكذا �أن�شد ال�شاعر اللبناين الراحل �سعيد
عقل ذات ي��وم رغ��م م��ا ه��و من�سوب �إل��ي��ه م��ن دع��وات
انعزالية فقد مل�س احلقائق ،واحلقائق وحدها تتحدّ ث
يف النهاية .بالقدر ذات��ه ،ف���إنّ العامل العربي ك ّله،
ولي�ست م�صر وحدها ،مدع ّو �إىل �أن يزن لبنان وزن ًا حق ًا
حتى ال ي�سيل الدم على ال�ضمري وي�صبح انهياره �أمر ًا
واقع ًا يف قلب امل�شرق العربي املنكوب ب�أزماته وحروبه
وم�شروعات تق�سيمه.
قد يزكي االنفجار املر ّوع الذي �ضرب بريوت ،كما لو
كان قنبلة نووية �صغرية ،م�ستوى ال�صراعات الداخلية
ويدخل البلد يف الت�شاحن الزائد �إىل �أو�ضاع ي�صعب
ّ
توقع نتائجها الوخيمة على وجوده نف�سه .نحن �أمام
ٌ
حلول يف الأفق،
بلد تالحقه �أزماته ،من دون �أن تتبدّ ى
ق��ادرة على �صناعة التوافقات الوطنية ال�ضرورية
يف مواجهة �أ�سئلة م�صريه .هذه مهمة اللبنانيني قبل
غريهم.
ب�����ص��ورة �أو ب����أخ���رى ،ي��ك��اد ال����دور ال��ل��ب��ن��اين يف
ال��ع��امل العربي ُي��ق��ارب ال���دور الإ���س��ب��اين يف حميطه
الأوروبي ،حيث ينظر �إليه كـ«معمل �أفكار» ُتخترب فيه
الأيديولوجيات والأفكار الكربى .كال البلدين تع ّر�ض
حلرب �أهلية �ضارية ما زالت ماثلة بدرجات خمتلفة
حتت اجللد ال�سيا�سي .قبيل احلرب العاملية الثانية بني
عا َمي  1936و ،1939ن�شبت احلرب الأهلية الإ�سبانية
و�أ�سفرت نتائجها عن هزمية اجلمهوريني اال�شرتاكيني
مل�صلحة حكم فا�ش�ستي بقيادة اجل�نرال فران�شي�سكو
فرانكو ،امتد حتى منت�صف �سبعينيات القرن املا�ضي.
وفيما كانت �إ�سبانيا تلملم جراح حربها الأهلية ،بد�أت
حرب �أهلية �أخرى يف قلب امل�شرق العربي يف ظروف
ٌ
خمتلفة و�أزمان جديدة ،دفع لبنان ثمنها باهظ ًا لنحو
�ستة ع�شر عام ًا .يف احلالتني «الإ�سبانية» و«اللبنانية»،
تبدّ ت روح مقاومة تراهن على قوة احلياة رغم وط�أة
و�آالم ما جرى.

عب
�إ�سبانيا اجلريحة �أنتجت �أدب ًا وف ّن ًا خالد ْين رّ
عنهما �شعراء عظام ،مثل لوركا ،وروائيون جميدون
مثل الأمريكي �إرن�ست همينغواي ،والفرن�سي �أندريه
مالرو وزير ثقافة �شارل ديغول ،وفنانون ت�شكيليون
م��ن حجم بيكا�سو ،ال��ذي �أط ّ
���ل على ال��ع��امل بلوحته
عبت عن فظائع ما جرى لتلك
امللهمة «غرنيكا» ،التي رّ
املدينة الإ�سبانية من تدمري بعد غارة جوية �أملانية.
بقدر �آخر ،احت�ضنت بريوت قامات �شعرية عربية من
حجم حممود دروي�ش ون��زار قباين و�أدوني�س ور�سام
ج�سدت فريوز
الكاريكاتري الأب��رز ناجي العلي ،فيما ّ
ب�صوتها الفريد ،قدرة املدينة على �إلهام معاين احلياة
والبقاء واجرتاح املعجزات.
يف احلالتني «الإ�سبانية» و«اللبنانية» ،ت� ّأ�س�ست
�أو�ضاع جديدة بعد احلرب الأهلية .جنحت �إ�سبانيا يف
جتاوز مرحلة حكم فرانكو الفا�شية ب� ّ
أقل ا�ضطرابات
ممكنة .جنح ملكها ال�شاب خوان كارلو�س ،الذي �صعد
�إىل احلكم بعد وف��اة الديكتاتور العجوز ،يف �إدارة
ال��ت��وازن��ات احل��رج��ة واالن��ت��ق��ال �إىل الدميقراطية
وامللكية الد�ستورية حيث ميلك وال يحكم .مل تكن
رحلة التح ّول الدميقراطي �سهلة وال الطريق معبد ًا.
جرت حماولة انقالب يوم � 23شباط  /فرباير ،1981
بقيادة املقدّ م �أنطونيو توخريو ،وكان دور امللك حا�سم ًا
يف �إجها�ضه� .أهم ما ين�سب �إىل امللك ال�سابق �أنه �ألغى
مرياث احلرب الأهلية ،ب�إ�سناد رئا�سة احلكومة بعد
�أول انتخابات نيابية ح ّرة �إىل رئي�س وزراء ا�شرتاكي
هو فيليب غونزالي�س .البطل القومي الإ�سباين خوان
كارلو�س ،ال��ذي اكت�سب �شعبية كبرية يف ف�ترات من
حياتهُ ،
ا�ضطر �أخري ًا �إىل مغادرة بالده ّ
ملطخ ًا بالعار.
مل ي�شفع ل��ه ت��اري��خ��ه ،بعدما حامت حوله �شكوك
ق�ضائية عن تلقّيه عمولة ُتقدّ ر مبئة مليون دوالر،
ُو�ضعت يف ح�ساب �سري يف �سوي�سرا ،على خلفية دو ٍر
لعبه يف ت�سهيل منح �شركات �إ�سبانية عملية ت�شييد
خط قطار فائق ال�سرعة بني مكة واملدينة عام .2008
يف �أعقاب تنازله عن العر�ش البنه امللك فيليبي،
عام  ،2014بد�أت التحقيقات واملالحقات الق�ضائية .ال
ح�صانة لأحد �إذا ما ثبت تو ّرطه يف ق�ضايا ف�ساد� ،أي ًا
كان �سج ّله ال�سابق يف خدمة بالده .هذا در�س جماين
نحتاج �إليه يف العامل العربي .ال عادت الأموال املنهوبة
من م�صر ،على عهد الرئي�س الأ�سبق ح�سني مبارك ،وال

مما جرى
�أحد يف لبنان بوارد �أن يعيد دوالر ًا واحد ًا ّ
تهريبه �إىل م�صارف �سوي�سرا ،وغريها ،حتى لو مات
البلد نف�سه!
يف م��ر�آة ال�ضمري ،يبدو لبنان جريح ًا ومنهوب ًا،
وبع�ض م��ن نهبوه يت�ص ّورون �أنّ احلكم ح ّ��ق مكفول
لهم .وعلى عك�س ما ج��رى يف �إ�سبانيا بعد انق�ضاء
حربها الأهلية ،من ت�أ�سي�س نظام جديد ُيف�سح املجال
لاللتحاق بالع�صر ،دخل لبنان عرب اتفاق «الطائف»،
ع��ام � ،1989إىل م���أزق��ه ال��ذي يعاين وي�لات��ه الآن.
إنتاج للنظام الطائفي،
كان اتفاق «الطائف» �إع��ادة � ٍ
بتوازنات دولية و�إقليمية جديدة تتقا�سم ال�سلطة
فيه .يف م��ر�آة ال�ضمري ،كانت االنتفا�ضة اللبنانية،
التي ب���د�أت يف  17ت�شرين الأول � /أكتوبر ،2019
جماعي على نظام املحا�ص�صة
احتجاج ًا �شعبي ًا �شبه
ٍّ
الطائفية� .أف�ضى التوظيف ال�سيا�سي ال��زائ��د �إىل
�إجها�ض �أهداف االنتفا�ضة و�إدخال لبنان ك ّله ،بالفعل
الطائفي والطائفي امل�ضاد� ،إىل �أتون �أزمات متالحقة
انهارت معها �أ�سعار �صرف اللرية اللبنانية ،وزادت �أعداد
العاطلني عن العمل ،و�أ�صبحت احلياة نف�سها ال ُتطاق.
تتبدّ ى ــــــ هنا ــــــ مفارقة موجعة �أخ��رى .يف احلالة
الإ�سبانيةُ ،طرحت ت�سا�ؤالت حتت �ضربات جائحة
«كورونا» ،التي نالت من االقت�صاد بق�سوة بالغة ،عن
جدوى االنت�ساب �إىل االحت��اد الأوروب��ي �إذا مل يهرع
لإنقاذ االقت�صادات التي تعاين .يف احلالة اللبنانية،
ُطرحت مثل هذه الت�سا�ؤالت على العامل العربي ،من
ن� ،أو
دون �أن يكون �أح��د ب��وارد �أن ي�ستمع �إىل �أي �أن�ي ٍ
ي�ستجيب لأي نداء �إنقاذ.
هناك من هو م�ستعد يف العاملني العربي والغربي،
لأن مي�ضي �إىل �أبعد حدّ يف تركيع لبنان ،لأ�سباب تتعلق
بال�صراعات الإقليمية والدولية اجلارية وح�سابات
القوة فيها .ه��ذه حقيقة ال تخفى على �أي��ة نظرة
يف م��ر�آة ال�ضمري .الإبقاء على لبنان �أولوية حمزنة
و�ضاغطة مع ًا ،يحتاج من اللبنانيني �إحداث جراحات
يف بنية نظامهم املرتهّ ل ،الذي ا�ستنزف زمانه وثقة
�شعبه فيه ،و�أثبت �إخفاقه يف كل االختبارات التي
يتعر�ض لها البلد .هناك فارق بني املراجعات اجلادة
وت�صفية احل�سابات املعتادة .هذه مهمة �شاقة ،لكنها
حتمية ،يف بريوت اجلريحة.
* كاتب و�صحايف م�صري
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واح����د وخ��م�����س��ون ع���ام��� ًا ع��ل��ى اجل���رمي���ة ال��ن��ك��راء
�إح����راق امل�سجد الأق�����ص��ى لإق��ام��ة الهيكل امل��زع��وم
ي�����ص��ادف ه����ذا ال���ع���ام م�����رور51
���س��ن��ة ع��ل��ى ج��رمي��ة �إح�����راق ال��ع��دو
ال�صهيوين للم�سجد الأق�صى على يد
اليهودي اال���س�ترايل ديني�س مايكل
وليام م��وه��ان ،بالتن�سيق مع �سلطات
االحتالل وقواتها الع�سكرية لتدمريه
و�إقامة الهيكل املزعوم على انقا�ضه.
يف � 21آب � 1969أت����ت ن�ي�ران
احل��ري��ق الوح�شي ال��ت��ي �أ�شعلها بث
احلقد والكراهية والتع�صب والتمييز
بة التوراة
ر�سخه َك َت ِ
العن�صري الذي ّ
وال��ت��ل��م��ود وامل���ؤ���س�����س��ون ال�صهاينة
وال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين ���ض��د ال��ع��روب��ة
والإ����س�ل�ام وامل�سيحية على حم��راب
���ص�لاح ال��دي��ن وح�� ّول��ت��ه �إىل رم���اد،
وك���ادت �أن ت��دم��ر امل�سجد الأق�صى
امل��ب��ارك بكامله ل���وال �أب��ن��اء �شعبنا
العربي الفل�سطيني الذين هبوا من
جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية لإطفاء
احلريق ،حيث هرع عرب القد�س من
م�سلمني وم�سيحيني لإطفاء احلريق،
ولإنقاذ امل�سجد الأق�صى من التدمري..
وو�صل ت�آمر "�إ�سرائيل" حد ًا �أغلق
فيه جي�ش االح��ت�لال �أب���واب احل��رم
ال�شريف (�أي �ساحة الأق�صى) ملنع
العرب من ال��دخ��ول ،ولكنهم �أج�بروا
اجلي�ش الإ�سرائيلي على فتح الأبواب
بعد ���ص��دام عنيف دام  45دقيقة،
ظن ًا من �سلطات االحتالل ب�أن النريان
اليهودية �ستح ّول امل�سجد الأق�صى
�إىل رماد خالل تلك الفرتة .وعندما
ب���د�أ ال��ع��رب مبحاولة �ضخ امل��ي��اه من
�آب��ار امل�سجد ،وج��دوا م�ضخات املياه
ّ
معطلة ،ف�أخذ الفل�سطينيون بن�شل
املياه ب�أوعية �صغرية ،وت�سلقوا �سطح
امل�سجد لإطفاء احلريق .وكان رجال
الدين امل�سيحي وعلى ر�أ�سهم بطريرك
ال����روم الأرث���وذك�������س ي��ح��م��ل��ون امل��اء
ويبكون وي��رددون ب�أعلى �أ�صواتهم:
"بيت مقد�س من بيوت اهلل يحرقوه".
وارتفعت النريان �أكرث من ثالثني مرت ًا
ف��وق قبة امل�سجد الأق�����ص��ى ،وامل��ي��اه
قليلة ،وجي�ش االحتالل يعرقل عملية
�إطفاء احلريق .وعندما و�صلت �سيارات
الإطفاء من نابل�س ورام اهلل والبرية
وبيت حلم واخلليل وجنني وطولكرم
منعتها ال�سلطات الإ�سرائيلية من
امل�شاركة يف عملية �إط��ف��اء احلريق
بذريعة �أن عملية الإط��ف��اء ه��ي من
اخت�صا�ص بلدية القد�س املحتلة.
جن���ح ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ب���إخ��م��اد
احلريق بعد احرتاق اجلزء الهام من
امل�سجد الأق�صى مبا فيه حمراب �صالح
الدين الذي �أح�ضره من اجلامع الأموي
بحلب ،و�أ�ضربت مدينة القد�س فور
االنتهاء من �إخماد احلريق ،واندلعت
وع��م
ف��ي��ه��ا امل��ظ��اه��رات ال�����ص��اخ��ب��ةّ ،

الإ�ضراب جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة والأرا���ض��ي الفل�سطينية
املحتلة ع���ام  .1948و���س��اد احل��زن
والغ�ضب والأمل قلوب وم�شاعر جميع
العرب وامل�سلمني لفظاعة اجلرمية
الإ�سرائيلية ووح�شيتها ،واتخذ جمل�س
الأمن القرار  271يف � 15أيلول 1969
عب فيه عن احلزن للأ�ضرار اجل�سيمة
رّ
الناجتة عن الإح��راق املفتعل يف ظل
االح��ت�لال الع�سكري للقد�س .و�أك��د
املجل�س �أن امتالك الأرا���ض��ي بالفتح
الع�سكري غري م�سموح به .وطلب من
احلكومة الإ�سرائيلية �أن تلغي فور ًا
جميع الإج�����راءات والأع���م���ال التي
اتخذتها يف �سبيل تغيري و�ضع القد�س.
وه��ن��ا ي��ت��ب��ادر �إىل ال��ذه��ن ال�����س���ؤال
الآت�����ي :ه��ل ك��ان��ت حم��اول��ة تدمري
امل�سجد الأق�صى �صدفة �أم خمططة؟
ك��ت��ب ت���ي���ودور ه��رت�����س��ل م�ؤ�س�س
احلركة ال�صهيونية العاملية وم�ؤلف
كتاب "دولة اليهود" قبل ت�أ�سي�س
ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين بخم�سني ع��ام�� ًا
يقول�" :إذا ح�صلنا يوم ًا على القد�س
وك��ن��ت ال �أزال ح��ي�� ًا وق������ادر ًا على
ال��ق��ي��ام ب����أي ���ش��يء ف�سوف �أزي���ل كل
�شيء لي�س مقد�س ًا ل��دى اليهود فيها
و�سوف �أح��رق الآث��ار التي مرت عليها
قرون ًا" .وج����اء يف دائ����رة امل��ع��ارف
اليهودية حتت كلمة ال�صهيونية�" :إن
اليهود يبغون �أن يجمعوا �أمرهم و�أن
يذهبوا �إىل القد�س ويتغ ّلبوا على
قوة الأعداء و�أن يعيدوا العبادة �إىل
الهيكل ويقيموا مملكتهم هناك".
وتطبيق ًا للمخططات ال�صهيونية
احتلت �إ�سرائيل ال�شطر الغربي من
مدينة القد�س يف احل��رب العدوانية
التي �أ�شعلتها ع��ام  1948و�أعلنتها
ع��ا���ص��م��ة ل���ه���ا .و�أع���ل���ن الأردن يف
عام 1960ال�شطر ال�شرقي من القد�س
العا�صمة الثانية للمملكة الها�شمية.
�أما ق��رارات ال�شرعية الدولية والتي
مت ِّثل احلد الأدن��ى الذي وافقت عليه

احلكومات العربية و�أع�ضاء جمل�س
الأمن ،فقد ت�ضمنت االن�سحاب ال�شامل
للمحتل اال���س��رائ��ي��ل��ي م��ن ال��ق��د���س
العربية ،و�إل��غ��اء جميع الإج���راءات
التي اتخذتها �إ�سرائيل لتغيري الو�ضع
اجلغرايف والدميغرايف للقد�س ،و�أثرت
على الو�ضع التاريخي للمدينة مبا يف
ذلك م�صادرة الأرا���ض��ي الفل�سطينية
وال��ع��ق��ارات وت��رح��ي��ل الفل�سطينيني
وا�ستيطان اليهود وتفكيك الأحياء
وامل�ستعمرات ال��ي��ه��ودي��ة ،وال�سماح
للنازحني الذين نزحوا جراء حرب 67
بالعودة �إىل القد�س .غري �أن احلكومة
الإ�سرائيلية مل تلتزم بهذه القرارات
وا�ستمرت يف �سيا�ستها مدعومة من
املوقف الأمريكي املنحاز لالحتالل.
وق��د جت��لَّ��ى االن��ح��ي��از الأم��ري��ك��ي
الأعمى للأطماع اليهودية واملعادي
حلقوق العرب وامل�سلمني يف القرار رقم
 106الذي اتخذه الكونغر�س الأمريكي
يف � 22أي���ار  1990و���ص��در كقانون يف
ال��ع��ام � 1995أي بعد �أرب��ع��ة �أ�سابيع
من توقيع اتفاق �أو�سلو  2يف البيت
الأبي�ض ،والذي ت�ضمن االلتزام بعدم
امل�سا�س بو�ضع القد�س ،ما يظهر بجالء
عدم �صدقية االلتزامات الأمريكية.
يتناق�ض هذا القانون الأمريكي
تناق�ض ًا َّ
فظ ًا مع مبادئ القانون الدويل
وحقوق العرب وامل�سلمني يف مدينة
الإ���س��راء وامل��ع��راج .وينتهك ق��رارات
جمل�س الأمن الدويل التي وافقت عليها
الواليات املتحدة وتعترب القد�س �أر�ض ًا
عربية حمتلة يجب االن�سحاب منها.
ل��ق��د ���ص��ن��ع ال�����ص��ه��اي��ن��ة �أه��م��ي��ة
ب��ال��غ��ة ل��ل��ق��د���س يف ن��ف��و���س ال��ي��ه��ود
وم�ؤيديهم من الطهوريني والإجنيليني
وامل�����س��ي��ح��ي��ة امل��ت�����ص��ه��ي��ن��ة ،ب�سبب
م��ك��ان��ت��ه��ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة
ل��ل��دي��ان��ت�ين الإ���س�لام��ي��ة وامل�سيحية
وم��وق��ع��ه��ا اال���س�ترات��ي��ج��ي و�أهميتها
التاريخية واالقت�صادية ،ولإذالل
العرب وامل�سلمني و�إخ�ضاعهم وم�سح

د .غازي حسين

احل�ضارة العربية الإ�سالمية فيها.
�إن القد�س لي�ست جمرد عا�صمة من
العوا�صم العربية العزيزة على قلوب
ال��ع��رب وامل�سلمني ،ب��ل ه��ي العا�صمة
العربية التي خا�ض العرب وامل�سلمون
من �أجلها احل��روب منذ ت�أ�سي�سها على
ي��د ال��ع��رب ،وحت��ري��ره��ا م��ن ال��روم��ان
وفتحها ع��ل��ى ي��د اخلليفة ع��م��ر بن
اخلطاب ،وا�ستعادتها من الفرجنة على
يد �صالح الدين ،واحتلتها بريطانيا
التي منحت ال�صهيونية وع��د بلفور.
واحتلها الكيان ال�صهيوين يف احلربني
العدوانيتني يف عامي  1948و.1967
وك��ان��ت ال��ق��د���س ع��رب��ي��ة الل�سان
واحل�ضارة وال��ت��اري��خ� .سادت فيها يف
ب��ادئ الأم���ر الكنعانية ث��م الآرام��ي��ة
والعربية ،كما �أن امل�سجد الأق�صى
موقع عربي – �إ���س�لام��ي منذ الأزل،
وال يوجد لليهود حق على الإط�لاق
يف حائط ال�براق الذي ي�سمونه كذب ًا
وب��ه��ت��ان�� ًا بحائط امل��ب��ك��ى ،وه��و وقف
�إ���س�لام��ي ،وك��ذل��ك ���س��اح��ة امل��غ��ارب��ة.
�إن امل�����س��ج��د الأق�����ص��ى امل��ب��ارك
ي��ت��ع��ر���ض �إىل خ��ط��ر ح��ق��ي��ق��ي ،لأن
ال��ي��ه��ودي��ة وامل�سيحية ال�صهيونية
و�إ���س��رائ��ي��ل ي��ن��ادون ب��وج��وب تدمريه
و�إقامة الهيكل املزعوم على �أنقا�ضه.
وي��زع��م��ون �أن الهيكل م��ك��ان امل�سجد
الأق�صى ،و�أن قد�س الأق��دا���س مكان
م�سجد قبة ال�صخرة .و�أقاموا احلي
ال��ي��ه��ودي منذ ع��ام  1968يف داخ��ل
البلدة ال��ق��دمي��ة .وب��ال��ت��ايل يعملون
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط��ات��ه��م لتهويد
القد�س القدمية مبا فيها من املقد�سات
ال��ع��رب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة وامل�سيحية.
وتغلق �سلطات االح��ت�لال ب�شكل
متكرر �أب���واب امل�سجد الأق�صى �أم��ام
امل�صلني ،وتعتدي ال�شرطة الإ�سرائيلية
على املعتكفني وامل�صلني الذين ت�سمح
لهم بال�صالة فيه بالر�صا�ص والقنابل.
وتعمل على دعم اجلماعات اليهودية
املتطرفة التي تقتحم �ساحة الأق�صى
يومي ًا وتعتدي على حرية العبادة
لأب��ن��اء �شعبنا العربي الفل�سطيني.
وناق�ش الكني�ست م�شروع قرار يعطي
اليهود حق ال�صالة يف �ساحة امل�سجد
الأق�صى ،والتق�سيم الزماين واملكاين
للقيام بطقو�س تلمودية ثالث مرات
ي��وم��ي�� ًا ك��م��ا ف��ع��ل��ت دول����ة االح��ت�لال
يف امل�سجد الإب��راه��ي��م��ي يف اخلليل.
�إن الهيكل املزعوم خرافة توراتية
و�أطماع و�أكاذيب �صهيونية وا�سرائيلية
تفتّق عنها عقول دهاقنة اال�ستعمار
اال���س��ت��ي��ط��اين ال��ي��ه��ودي العن�صري
والإرهابي املري�ضة ،وال وجود له على
الإطالق ال يف التاريخ وال يف علم الآثار،
وال على �أر�ض الواقع ،حيث �أكد عامل
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الآثار الإ�سرائيلي "�إ�سرائيل فلكن�شتاين" �أن
علماء الآث��ار اليهود مل يعرثوا على �شواهد
تاريخية و�أثرية تدعم الق�ص�ص الواردة يف
التوراة مبا فيها ق�صة هيكل �سليمان ،و�أنه ال
يوجد �أ�سا�س �أو �شاهد �أو �إثبات تاريخي على
وجود امللك داوود الذي زعم ال�صهاينة �أنه
اتخذ من القد�س عا�صمة له .لقد حدد جمل�س
الأمن الدويل الو�ضع القانوين ملدينة القد�س
ال�شرقية ب�أنها منطقة حمت ّلة ،و�أن �إعالن
�إ�سرائيل �ضمها غري قانوين وخمالف للقوانني
وال���ق���رارات ال��دول��ي��ة ،ووج���وب االن�سحاب
منها ،و�إزال��ة جميع الإج��راءات اجلغرافية
والدميغرافية التي اتخذتها دولة االحتالل،
واع��ت�بره��ا غ�ير �شرعية الغ��ي��ة وب��اط��ل��ة.
�إن عروبة القد�س جوهر ق�ضية فل�سطني،
ومفتاح احل��رب وال�سالم يف املنطقة ،وهي
التحدي الأ�سا�سي للعرب وامل�سلمني ،لذلك
يجب و�ضعها يف �أعلى �سلم الأولويات والإبقاء
على خيار املقاومة وت�سليح ال�ضفة الغربية
وان����دالع انتفا�ضة ث��ال��ث��ة ،ف��ال�����ص��راع على
فل�سطني والقد�س �صراع وطني وقومي وديني
وقانوين ،لذلك ال متلك جامعة الدول العربية
وال م���ؤمت��رات القمة العربية وال قيادة
منظمة التحرير الفل�سطينية التنازل عنها
�أو عن ذرة من ترابها املقد�س� ،أو التفريط يف
عروبتها .وال حل على الإطالق يف القد�س �إ ّال
با�ستعادة املدينة لهويتها العربية الإ�سالمية،
ونزع الهوية اليهودية التي عمل االحتالل
الإ�سرائيلي على فر�ضها ،وا�ستعادة ال�سيادة
العربية الكاملة غري املنقو�صة عليها .وهي
مبثابة القلب لفل�سطني وللعرب وامل�سلمني،
وعا�صمتهم الأب���دي���ة �إىل ي���وم القيامة.
�إن الواجب الوطني والقومي والديني
يفر�ض علينا جميع ًا االل��ت��زام بالتم�سك
يف عروبتها ورف�����ض امل�ساعي ال�صهيونية
والغربية لتهويدها وتهويد امل�سجد الأق�صى،
ورف�����ض ك��ل �أ�شكال التطبيع والتعاي�ش مع
اال�ستعمار اال�ستيطاين العن�صري والإرهابي،
الغريب على املنطقة والدخيل عليها واملعادي
ل�شعوبها واع��ت��م��اد خ��ي��ار امل��ق��اوم��ة لكن�س
االحتالل وحترير فل�سطني وزوال ا�سرائيل.
أم�س احلاجة �إىل حراك
نحن اليوم ب� ِّ
�شعبي عربي �إ�سالمي وعاملي م�ستمر لإنقاذ
امل�سجد الأق�����ص��ى م��ن ال��ت��دم�ير والتهويد
ق��ب��ل ف����وات الأوان .ف��امل�����س��ج��د الأق�����ص��ى
ميثل هوية فل�سطني العربية والإ�سالمية
ب��ق��رار رب���اين ،لذلك ال يجوز للجنة �إنقاذ
القد�س وجامعة ال��دول العربية التخاذل
يف ال��دف��اع عنه لقاء ك�سب ر�ضى الواليات
امل��ت��ح��دة وال��ي��ه��ودي��ة ال��ع��امل��ي��ة واملحافظة
على كرا�سيهم ومنا�صبهم وامتيازاتهم.
�إن �أعمال احلفر والهدم وبناء الأحياء
وامل�ستعمرات اليهودية داخل البلدة القدمية
من القد�س مبا فيها حي ال�شيخ جراح وباب
العامود يف مكان يعتربه مليار ون�صف املليار
ن�سمة من �أقد�س مقد�ساتهم� ،أمر خطري جد ًا
وا�ستفزاز و�إذالل بالغ احل�سا�سية قد ترتتب
عليه نتائج كارثية للمنطقة وللعامل �أجمع.
فكل قرار �أو �إجراء مي�س ال�سيادة الفل�سطينية
عليها ،ومي�س هويتها العربية والإ�سالمية ،هو
قرار باطل والغ مهما طال الزمن وغال الثمن.

الكيان ال�صهيوين يبحث عن مربرات للعدوان
وحركة اجلهاد الإ�سالمي التحدي الأكرب
ن�شرت وك��ال��ة �أن �ب��اء �سما الإخ �ب��اري��ة الفل�سطينية
امل�ستقلة تقرير ًا حول تعاظم قوة حركة اجلهاد الإ�سالمي
يف فل�سطني ،حت��ت ع�ن��وان «كيف متكنت حركة اجلهاد
الإ�سالمي من التقدم على حركة حما�س يف احلرب �ضد
�إ�سرائيل وحتولت �إىل العدو الأخطر لدولة االحتالل» ،عر�ض
التلفزيون العربي م�ساء الثالثاء  28متوز  ،2020برناجم ًا
ا�ستق�صائي ًا عن حركة اجلهاد الإ�سالمي ،ت�ضمن مقابالت
مع خرباء ورجال �أمن �سابقني ،مبا يف ذلك رئي�س وحدة
(تيفيل) ال�سابق يف املو�ساد الإ�سرائيلي ،ووزراء �سابقني
يف احلكومة الإ�سرائيلية ،معتبرِ ا �أن ال�شهيد بهاء �أبو العطا
�سيبقى يف ذاك��رة الإ�سرائيليني ،قياد ًة و�شعب ًا ،لأ ّن��ه �أ ّذل
�شخ�صي عندما �أمر ب�إطالق ال�صواريخ
و�أهان نتنياهو ب�شكل
ٍّ
على مدينة �أ�سدود و�أج�بر نتنياهو على مغادرة القاعة.
وط �ب �ق � ًا لأح ��ادي ��ث امل �� �ش��ارك�ين يف ال�برن��ام��ج ف���إن
تنظيم اجل�ه��اد الإ��س�لام��ي ك��ان وم��ا زال و�سيبقى االب��ن
امل��دل��ل لإي� ��ران ،و�أن �� �ش ��أ ح�ل�ف� ًا ع�ق��ائ��دي� ًا م��ع ح��زب اهلل،
و�أنّ اجلمهور ّية الإ��س�لام� ّي��ة ،التي تب ّنت عمليا اجلهاد
الإ�سالمي تقوم بتزويده بالأ�سلحة الدقيقة وال�صواريخ
بعيدة امل��دى ،م�شري ًا �إىل �أن قائد اجلهاد الأول د .فتحي
ال�شقاقي ا�ستلهم فكرة اجلهاد من الثورة الإ�سالم ّية يف
�إي��ران ع��ام  ،1979ونقلها لفل�سطني ،ومنذ ذل��ك احلني
عالقات وطيد ٍة ومتين ٍة مع القيادة
تقيم قيادة احلركة
ٍ
يف طهران ،وبطبيعة احلال مع حزب اهلل اللبناين ،حيث
يتدرب عنا�صر التنظيم يف كل من �إيران و�سورية ولبنان.
و�شدد املتحدثون الذين حتدثوا يف الربنامج على �أن
حركة اجلهاد الإ�سالمي باتت «االبن العاق» ،وبعد ا�ستالم
الأم�ين العام زي��اد النخالة القيادة ،بات �أك�ثر راديكالي ًة
وتطرف ًا ،وذلك بف�ضل الدعم الإيراين له يف ال�سنوات الأخرية.
وق��ال النائب �آيف ديخرت رئي�س جهاز الأم��ن العام
الأ�سبق (ال�شاباك) والنائب عن حزب الليكود اليوم� ،إ ّنه
منذ ت�س ّلم النخالة قيادة اجلهاد الإ�سالمي بات التنظيم
�أكرث عدوان ّي ًة وجر�أ ًة من املا�ضي ،فيما قال حملل ال�ش�ؤون
الفل�سطين ّية ،غ��ال بريغر� ،إنّ النخا ّلة خال ًفا للقائدين
ال�سابقني ،فتحي ال�شقاقي ورم�ضان عبد اهلل �ش ّلح ،ف�إ ّنه
ن�ش�أ يف التنظيم م��ن القاعدة وت�ق�دّم ك�ث�ير ًا حتى و�صل
للقيادة ،وق��ال قائد املنطقة الو�سطى �سا ِبق ًا يف جي�ش

االحتالل ،اجلرنال احتياط ي�سرائيل زيف� ،إن اجلهاد الإ�سالمي حتول
جي�ش كب ٍري وخط ٍري جد ًا على �إ�سرائيل.
تنظيم ع�سكريٍّ �صغ ٍري �إىل ٍ
من ٍ
ً
وقال ديخرت يف معر�ض حديثه :تر�سانة حما�س تعززت كثريا يف
ال�سنوات الأخ�يرة ،ولكن اجلهاد الإ�سالمي تل ّقى الأ�سلحة املتطورة
واملتقدمة جد ًا ،وبات ي�شكل خطر ًا تكتيكي ًا على �إ�سرائيل ،لأ ّنه خال ًفا
حلما�س ،التنظيم اجلهادي لي�س م�س�ؤو ًال عن ال�سكان ومعي�شتهم يف
عمليات ع�سكر ّي ٍة جريئ ٍة �ض ّد الأهداف
قطاع غزة ،ولذا يقوم بتنفيذ
ٍ
ً
ال�ضال» ويعترب حتدي ًا كبرياً
الإ�سرائيل ّية .وتابع قائ ًال� :إ ّنه عمليا «االبن ّ
لإ�سرائيل ،وم�ضيف ًا �أن عنا�صره ي�ؤمنون بال�شهادة� ،أيْ املوت ك�أبطال،
وي�ق��وم��ون بتنفيذ العمليات اجل��ري�ئ��ة ،وعلى نحو خا�ص العمليات
اال�ست�شهاد ّية داخل العمق الإ�سرائيلي ،فيما �أ�شار معد ومقدم الربنامج
�إىل �أن تر�سانة اجلهاد الإ�سالمي الع�سكرية تفوق من حيث دقة
ال�صواريخ وعددها و�أنواعها ،تر�سانة حما�س الع�سكرية ،على حد تعبريه.
و�شدد املتحدثون يف الربنامج على �أن��ه خالفا حلركة حما�س،
ف�إن اجلهاد الإ�سالمي يرف�ض �أي مفاو�ضات مع �إ�سرائيل ،حتى عرب
طرف ثالث ،وي�ؤمن ب�أن اجلهاد هو الطريقة الوحيدة لالنت�صار على
دولة االحتالل و�شطبها عن اخلارطة نهائيا .وقال وزير الأمن الأ�سبق،
اجلرنال مو�شيه يعالون� ،إن عملية اغتيال ال�شهيد �أبو العطا �ش ّكلت
انعطافة كبري ًة يف ال�صراع مع هذا التنظيم ،الفتا يف الوقت عينه �إىل
�أنه لأول م ّرة منذ عملية (اجلرف ال�صامد) يف �صيف العام 2014
تعود �إ�سرائيل �إىل �سيا�سة االغتياالت املركزة �ضد قادة فل�سطينيني.
وبح�سب الربنامج اال�ستق�صائي الإ�سرائيلي ،ف��إن ال�شهيد �أبو
العطا �أمر ب�إطالق ال�صواريخ باجتاه مدينة �أ�سدود (�أ�شدود) ،عندما
اجتماع انتخابي كبري ،الأمر
كان رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي ي�شارك يف
ٍ
الذي �أجرب نتنياهو على مغادرة املكان حتت حرا�سة م�شددة من قبل
وحدة حماية ال�شخ�صيات املهمة يف جهاز الأمن العام ،ووفقا للربنامج
ف�إن �أبو العطا متكن عرب �إطالق ال�صواريخ و�إجبار نتنياهو على مغادرة
القاعة ،من �إحداث انعطافة كبرية يف ال�صراع ،وهذه الواقعة �أثرت
كثريا على عملية كي الوعي اجلمعي للإ�سرائيليني ،كما �أكد معد ومقدم
الربنامج� ،أ�ساف ليربمان ،يف بداية الربنامج امل�سمى "زمن احلقيقة"،
والذي تقوم بثه هيئة البث العامة الإ�سرائيلية( ،كان � )11شبه الر�سمية.
وك �ع��ادة الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ،ح ��اول ال�برن��ام��ج �إي �ق��اع اخل�ل�اف بني
اجلهاد الإ�سالمي وحما�س ،زاعما �أن اجلهاد يتحدى حما�س يف
ق�ط��اع غ��زة ،و�أن التنظيم احل��اك��م بالقطاع ب��ات��ت قلقا ج��دًا من
تنامي ق�� ّوة اجل �ه��اد ،ال��ذي و��ض��ع ق��ائ��ده اجل��دي��د م�ع��ادل��ة ج��دي��دة:
ن�ح��ن م�ت���س��اوي��ن يف ال��ق�� ّوة وات��خ��اذ ال� �ق ��رارات يف م �ق��اوم��ة كيان
االحتالل ،الأمر الذي ال يعجب حما�س ،كما قال �ضيوف الربنامج.
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(تـقـريــر)

ً
ً
ً
فل�سطينيا بر�صا�ص االحتالل
جريحا
�شهيدا و()1070
()27
خالل الن�صف الأول من العام 2020
ر���ص��د م��رك��ز ع��ب��د اهلل احل����وراين
ل��ل��درا���س��ات وال��ت��وث��ي��ق ال��ت��اب��ع ل��دائ��رة
العمل والتخطيط يف منظمة التحرير
الفل�سطينية ،جرائم االحتالل ال�صهيوين
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل ،حيث �أف��اد
با�ست�شهاد  27مواطن ًا ،بينهم � 7أطفال
و���س��ي��دت��ان ،بر�صا�ص ق���وات االح��ت�لال
ال�����ص��ه��ي��وين ،و�أ���ص��ي��ب � 1070آخ����رون،
واع��ت��ق��ل ن��ح��و  2330م��واط��ن��ا ،خ�لال
الن�صف الأول من العام اجل��اري .2020
تقرير له� ،أنّ "�سلطات
و�أو�ضح املركز يف
ٍ
االح��ت�لال قامت بعمل و�إع����داد خطط
وط��رح ع��ط��اءات لبناء �آالف ال��وح��دات
ال�سكنية يف م�ستعمرات ال�ضفة الغربية
و القد�س املحتلة"ُ ،م�شري ًا �إىل �أنّ "قوات
االح��ت�لال هدمت خ�لال الن�صف الأول
من العام اجل��اري ( )357بيت ًا ومن�ش�أة،
منها ( )136بيت ًا و( )221من�ش�أة ،و%54
من جممل عمليات الهدم تلك تركزت يف
حمافظتي اخلليل والقد�س املحتلتني".

ال�شـــهداء

امل�����ش��روع��ة ال��ت��ي ن�����ص عليها ال��ق��ان��ون
الدويل ،حيث حتتجز �سلطات االحتالل
يف �سجونها نحو (� )4700أ���س�ي ًرا من
بينهم ( )160طف ًال و(� )41سيدة ،ونحو
( )365معتق ًال اداري�� ًا دون تهمة ،ومن
بني املعتقلني نحو (� )700أ�سري ًا يُعانون
�أمرا�ض ًا خمتلفة مهددة حياتهم باخلطر
يف ظل جائحة كورونا والإهمال الطبي
املتعمد من قبل ادارة �سجون االحتالل.
كما ق��ام جي�ش االحتالل ب�إ�صابة
وجرح نحو ( )1070مواطن ًا فل�سطيني ًا
يف جميع �أنحاء الأرا�ضي الفل�سطينية،
وذل���ك نتيجة قمع �سلطات االح��ت�لال
ل��ل��م��واط��ن�ين امل��ح��ت��ج�ين ع��ل��ى �سيا�سة
االحتالل العن�صرية وم�صادرة الأرا�ضي
وهدم املنازل و�إغ�لاق البلدات والقرى.

ارت���ق���ى (��� )27ش��ه��ي ً��دا م���ن بينهم
(� )7أطفال و�سيدتني على �أي��دي قوات
االحتالل يف الأرا�ضي الفل�سطينية خالل
الن�صف الأول من العام اجل���اري ،حيث
ارتقى (� )17شهيد ًا يف ال�ضفة الغربية
والقد�س و(� )10شهداء يف قطاع غزة،
وذل��ك م��ن خ�لال �إط�ل�اق الر�صا�ص على
ال�شبان الفل�سطينيني العزل من �ضمنها
اع��دام��ات ميدانية وا�ضحة �أم���ام �سمع
العامل وب�صره ،و�شهد �شهر �شباط املا�ضي
ارتقاء (� )10شهداء ك�أعلى ن�سبة خالل
الن�صف االول من العام اجلاري ،كما بلغ اال�ستيطان واال�ستيالء على
الأرا�ضي
ع��دد ال�شهداء التي حتتجزهم �سلطات
ق��ام��ت ���س��ل��ط��ات االح���ت�ل�ال خ�لال
االح��ت�لال يف ثالجاتها ( )63جثما ًنا
يف خم��ال��ف��ة ���ص��ارخ��ة ل��ل��ق��ان��ون ال���دويل ال��ن�����ص ف االول م���ن ال���ع���ام اجل���اري
االن�ساين.

اجلرحى واملعتقلون

اعتقلت �سلطات االح��ت�لال خ�لال
الن�صف الأول من العام اجلاري ()2330
مواط ًنا يف كل من ال�ضفة الغربية والقد�س
وعلى حدود قطاع غزة ،من بينهم ()304
طف ًال و(� )70سيدة بح�سب هيئة �ش�ؤون
الأ�سرى واملحررين ،ويُعاين الأ�سرى يف
�سجون االحتالل �أو�ضاعً ا معي�شية �صعبة
نتيجة امل��م��ار���س��ات القمعية وال��ع��ق��اب
اجلماعي وحرمانهم من �أب�سط حقوقهم

ب���إع��داد خطط وط���رح ع��ط��اءات لبناء
�آالف الوحدات ال�سكنية يف م�ستوطنات
ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلة ،حيث
�أعطى رئي�س الوزراء ال�صهيوين بنيامني
نتنياهو توجيهات ب�إعداد خطط لبناء
( )3500وح��دة ا�ستيطانية يف املنطقة
امل�سماة ( )E1والتي تعترب املمر الوحيد
ال����ذي ي��رب��ط ج��ن��وب و���ش��م��ال ال�ضفة
الغربية وذل���ك ب��ه��دف رب��ط م�ستعمرة
"معاليه �أدوميم" يف مدينة القد�س
وم��ن��ع امكانية ق��ي��ام دول���ة فل�سطينية
ق��اب��ل��ة ل��ل��ح��ي��اة م�ستقب ًال ،فيما �أع��ل��ن
نتنياهو عن و�ضع خطط لبناء ()5200
وح��دة ا�ستيطانية جديدة يف القد�س،
م��ن��ه��ا ( )2200وح����دة يف م�ستعمرة
"هارحوماه" ،املقامة على �أرا�ضي جبل
�أبو غنيم و( )3000وحدة ا�ستيطانية يف
م�ستعمرة "جفعات همتو�س" القائمة على
�أرا�ضي بلدة بيت �صفافا جنوب القد�س.
كما �أن�����ش���أت ع�صابات امل�ستوطنني
بحماية جي�ش االح��ت�لال خم�سة ب���ؤر

ا�ستيطانية جديدة على �أرا�ضي كل من
رام اهلل وبيت حل��م ونابل�س وطوبا�س.
وت��ع��م��ل ���س��ل��ط��ات االح���ت�ل�ال على
�شق ���ش��وارع التفافية ج��دي��دة خا�صة
بامل�ستوطنني و�أخ����رى بالفل�سطينيني
يف ال�ضفة الغربية والقد�س كالتفايف
ح�����وارة وال���ع���روب وال��ع��ي��زري��ة وذل���ك
لتعزيز عملية الف�صل وربط امل�ستوطنات
املعزولة خللق كتل ا�ستيطانية جديدة
ومتهيد ًا ل�ضم �أج��زاء وا�سعة من �أرا�ضي
ال�ضفة ال��غ��رب��ي��ة وال��ق��د���س والأغ����وار
يف اط����ار م���ا ي�����س��م��ى ب�����ص��ف��ق��ة ال��ق��رن.
فيما ق���رر وزي���ر جي�ش االح��ت�لال
ال�����س��اب��ق "نفتايل بينيت" اال�ستيالء
ع��ل��ى ن��ح��و ( )1100دومن م��ن �أرا���ض��ي
حم��اف��ظ��ة ب��ي��ت حل��م ت��ق��ع ع��ل��ى �أط���راف
م�ستوطنة "افرات" يف جممع "غو�ش
ً
متهيدا
عت�صيون" اال�ستيطاين ،وذل��ك
لبناء �آالف ال��وح��دات اال�ستيطانية.
كما �أ�صدرت �سلطات االحتالل قرا ًرا
يق�ضي باال�ستيالء على مناطق حماذية
للحرم الإبراهيمي مبدينة اخلليل ،وذلك
لإن�شاء طريق وم�صعد خا�ص للم�ستوطنني
ال��ذي��ن يقتحمون احل���رم االب��راه��ي��م��ي
م����ن ذوي االح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ص���ة.
ويف ذات ال�سياق� ،أ���ص��درت �سلطات
االح��ت�لال ق���رارات ا�ستيالء وا�ستمالك
ل��ن��ح��و ( )2370دومن������ ًا م���ن �أرا����ض���ي
الفل�سطينيني اخلا�صة خ�لال الن�صف
الأول م��ن ال��ع��ام اجل����اري ،فيما جرفت
�آل���ي���ات االح���ت�ل�ال �أك��ث�ر م��ن ()1100
دومن م��ن �أرا���ض��ي امل��واط��ن�ين ال��زراع��ي��ة
يف ال�ضفة الغربية والقد�س ،كما قامت
�آل��ي��ات االح��ت�لال وقطعان امل�ستوطنني
ب��اق��ت�لاع و�إح�����راق اك�ث�ر م��ن ()3900
���ش��ج��رة ،ك���م ق��ام��ت ب����إق���رار ع���دد من
ال��ت�����ش��ري��ع��ات وال���ق���وان�ي�ن ال��ت��ي ت��ع��زز
اال�ستيطان واال�ستيالء على الأرا�ضي.

هدم البيوت واملن�ش�آت

هدمت ق��وات االح��ت�لال ال�صهيوين
و�أدوات���ه خالل الن�صف الأول من العام
اجلاري ( )357بيت ًا ومن�ش�أة ،منها ()136
بيت ًا و( )221من�ش�أة ،و %54من جممل
عمليات الهدم تلك تركزت يف حمافظتي
اخلليل وال��ق��د���س املحتلة ،فيما وزع��ت
�سلطات االح��ت�لال خ�ل�ال ذات ال��ف�ترة
(� )435إخ��ط��ار ًا بالهدم ووق��ف البناء
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والرتميم وامل�����ص��ادرة والإخ��ل�اء� ،شملت
بيوت ًا �سكنية ومن�ش�آت زراعية وحيوانية
وخ��دم��ي��ة وم��ب��اين ت��اري��خ��ي��ة و�أرا����ض���ي
زراع��ي��ة ،وت��رك��زت تلك الإخ��ط��ارات يف
حمافظتي اخل��ل��ي��ل وب��ي��ت حل��م بن�سبة
 ،%39و�شهد �شهر حزيران املا�ضي هدم
( )116بيت ًا ومن�ش�أة ك�أعلى ن�سبة هدم
خ�ل�ال الن�صف الأول م��ن ه���ذا ال��ع��ام.
ويف مدينة ال��ق��د���س املحتلة نفذت
ق���وات االح��ت�لال داخ���ل �أح��ي��اء مدينة
القد�س ( )74عملية ه��دم ،منها ()30
عملية ه��دم ذات���ي ،ت��رك��زت يف �أح��ي��اء
�سلوان والعي�سوية وجبل املكرب وبيت
حنينا و�صور باهر و�شعفاط وواد اجلوز
ورا�����س ال��ع��ام��ود وال���ط���ور ،فيما وزع��ت ومبنى �آخ��ر لعائلة ع��ودة يف حي بطن
(� )53أخ��ط��ا ًرا بالهدم ووق���ف البناء .الهوى ل�صالح "جمعية عطريت كوهنيم
تهويد القد�س
اال�ستيطانية" ،وك��ذل��ك مبنى لعائلة
الن�صف
خالل
اقتحم امل�سجد الأق�صى
�سمرين يف ح��ي واد ح��ل��وة ،وت�سعى ما
االول من العام اجل��اري ( )9491ما بني ي�سمى "�سلطة الطبيعة ال�صهيونية"
م�ستوطن وطالب معاهد تلمودية ورجال �إىل ال�سيطرة على نحو ( )100دومن
���ش��رط��ة وخم���اب���رات و�أع�����ض��اء كني�ست من واد الربابة يف بلدة �سلوان ،والذي
وموظفي بلدية االحتالل ،و�أمعنت �شرطة تبلغ م�ساحته الكلية ( )350دومن�� ًا،
االح��ت�لال م��ن ا���ص��دار ق���رارات تع�سفية بحجة �إقامة حدائق عامة ،و�أ�صدرت
ب�إبعاد املواطنني ع��ن امل�سجد الأق�صى �سلطات االحتالل ،قرار ًا يق�ضي مبُ�صادرة
وال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة وق������رارات احلب�س ق��ط��ع��ة �أر������ض ت��ب��ل��غ م�����س��اح��ت��ه��ا دومن
املنزيل ،حيث �أ�صدرت �شرطة االحتالل ون�صف ،يف حي وادي الربابة يف بلدة
( )350ق��را ًرا بحق مواطنني مقد�سيني� ،سلوان ،ال�ستخدامها "مقربة لليهود".
منها ( )176ق��را ًرا بالإبعاد عن امل�سجد
و�صادقت ما ُت�سمى "جلنة التخطيط
الأق�صى لفرتة ت�تراوح من �أ�سبوع وحتى وال��ب��ن��اء التابعة حلكومة االح��ت�لال
�ستة �أ�شهر )39( ،ق���رار ًا ب��الإب��ع��اد عن الإ�سرائيلي" يف مدينة القد�س املحتلة،
البلدة القدمية ،وبلدات و�أحياء مدينة على �إحداث تغيريات تهويديه ،وخمطط
القد�س )76( ،قرار احلب�س املنزيل ( )43هيكلي يف حي امل�صرارة وباب ال�ساهرة
ق��رار ًا يق�ضي مبنع التوا�صل االجتماعي يف مدينة القد�س املحتلة .ويت�ضمن
( )10ق��رارات �أبعاد عن مدينة القد�س امل��خ��ط��ط �إح����داث ت��غ��ي�يرات تهويدية
( )4ق���رارات منع �سفر ،وق��راري��ن مبنع ا�ستيطانية يف منطقة وادي اجلوز فيما
دخ���ول ال�ضفة ال��غ��رب��ي��ة ،و�شملت تلك يعرف بخطة "وادي ال�سيليكون" ،بزعم
ال��ق��رارات �شخ�صيات مقد�سية مرموقة ال��دف��ع ال�سريع ملخطط ب��ن��اء مناطق
مثل ال�شيخ عكرمة �صربي رئي�س الهيئة ج��دي��دة للعمل وال��ت��ج��ارة وال��ف��ن��ادق
اال���س�لام��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ،وحم��اف��ظ القد�س اجلديدة يف مدينة القد�س املحتلة ،وفق
ع��دن��ان غيث وال���ذي �أعتقل ع��دة م��رات اخلطة التي �أعلنتها حكومة االحتالل
خ�لال ه��ذا ال��ع��ام ،ووزي���ر القد�س ف��ادي عام  ،2000والتي تق�ضي بتحويل مدينة
الهدمي ،ولأم�ين العام للم�ؤمتر ال�شعبي ال��ق��د���س م��ن مدينة ذات ط��اب��ع عربي
يف مدينة القد�س اللواء ب�لال النت�شة،
وناجح ب��ك�يرات ،و���ش��ادي امل��ط��ور ،ونا�صر
قو�س ،وال�شيخ عبد العظيم �سلهب ،ومددت
���ش��رط��ة االح��ت�لال ق���رار �إغ��ل�اق مكتب
تلفزيون فل�سطني مبدينة القد�س ومنع
طواقمه يف العمل ملدة (� )6أ�شهر مقبلة.
وكثفت �سلطات االحتالل ال�صهيوين
و�أذرعها اال�ستيطانية من حماوالت تهويد
بلدة �سلوان ،من خالل ال�سيطرة على عدد
من العقارات ،وقطع الأرا�ضي ،ويف �سياق
حتقيق ذل��ك ال��ه��دف �أ���ص��درت "حمكمة
االحتالل" ق�����رارات ت��ق�����ض��ي ب���إخ�لاء
مباين تعود لعائالت ال��دوي��ك ،وعائلة
نا�صر الرجبي ،ومبنى لعائلة ال�شويكي،
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ميزانية ت�صل اىل  200مليون �شيقل ،يف حني
�أرفق نتنياهو تغريدته بر�سم للبلدة القدمية
من القد�س ويرفرف فوقها علم االحتالل،
و�أق��رت ما ت�سمى "اللجنة القطرية للبنى
التحتية يف دولة االحتالل" تنفيذ م�شروعني
لل�سكة احلديد الأول يتعلق ببناء نفق �سكة
حتت الأر�ض ي�صل ما بني اجلزء الغربي من
مدينة القد�س املحتلة ومنطقة باب املغاربة
و�صو ًال �إىل تخوم امل�سجد الأق�صى ،والثاين
�سكة حديد فوق الأر�ض جتوب �أحياء القد�س
املختلفة ،ويف �سياق ت�شديد قب�ضتها الأمنية
على املدينة املحتلة قامت ق��وات االحتالل
برتكيب حاجز حديدي و�إ���ش��ارات �ضوئية
وكامريا جديدة يف �شارع باب الأ�سباط داخل
�إ���س�لام��ي �إىل مدينة يهودية خال�صة ،البلدة القدمية بالقد�س املحتلة ،ون�صبت
وبناء على ذلك وزع��ت �أوام��ر هدم لنحو كامريات يف طريق باب املجاهدين ،وكذلك
( )200من�ش�أة فل�سطينية يف منطقة تركيب كامريات يف عني اللوزة ببلدة �سلوان.
اعتداءات امل�ستوطنني
واد اجل��وز ،ويف ذات االط��ار �أق��ر رئي�س
نفذت ع�صابات امل�ستوطنني خالل الن�صف
وزراء االحتالل "بنيامني نتنياهو" خطة
مبئات املاليني من ال�شواقل لتهويد القد�س الأول م��ن ال��ع��ام احل���ايل ( )495اع��ت��داء
املحتلة .وق��ال نتنياهو يف تغريدة له بحق املواطنني الفل�سطينيني وممتلكاتهم،
على "تويرت" �إنه �أ�صدر تعليماته للجهات و�أ�سفرت تلك االع��ت��داءات االجرامية عن
املخت�صة ببلورة خطة لتعزيز مكانة �إ�صابة ( )86مواط ًنا بجروح خمتلفة ،وحرق
القد�س املحتلة لدى اليهود عرب ميزانية واقتالع وتدمري نحو (� )3900شجرة مثمرة
ت�صل اىل  200مليون �شيقل ،يف حني �أرفق وحرجية ،و�سرقة وده�س ( )265ر�أ���س من
نتنياهو تغريدته بر�سم للبلدة القدمية املا�شية ،و( )24عملية جتريف لأرا���ض��ي
من القد�س ويرفرف فوقها علم االحتالل ،امل��واط��ن�ين �شملت جت��ري��ف م��ا ال ي��ق��ل عن
و�أق����رت م��ا ت�سمى "اللجنة القطرية ( )830دومن�� ًا ،وتنوعت االعتداءات كذلك
للبنى ال��ت��ح��ت��ي��ة يف دول����ة االحتالل" لت�شمل حماولة تنفيذ ( )3عمليات خطف
تنفيذ م�شروعني لل�سكة احلديد الأول لأطفال ،و( )5عمليات ده�س ،و�إقامة ()5
يتعلق ب��ب��ن��اء ن��ف��ق �سكة حت��ت الأر����ض ب���ؤر ا�ستيطانية يف حمافظات اخلليل ،ورام
ي�صل م��ا ب�ين اجل��زء الغربي م��ن مدينة اهلل ،ونابل�س ،والأغ��وار ال�شمالية ،و�إطالق
ذات طابع عربي �إ�سالمي �إىل مدينة النار ( )17مرة جتاه مواطنني فل�سطينيني
يهودية خال�صة ،وبناء على ذلك وزعت وممتلكاتهم ،كما مت اغراق نحو  20دو ًمنا من
�أوامر هدم لنحو ( )200من�ش�أة فل�سطينية كروم العنب باملياه العادمة يف بلدة بيت �أمر
يف منطقة واد اجلوز ،ويف ذات االطار �أقر �شمال اخلليل ،ونفذت ع�صابات تدفيع الثمن
رئي�س وزراء االحتالل "بنيامني نتنياهو" هجمات جت��اه القرى الفل�سطينية �أ�سفرت
خطة مبئات املاليني من ال�شواقل لتهويد عن اعطاب �إط��ارات وحرق وتك�سري ()195
القد�س املحتلة .وقال نتنياهو يف تغريدة �سيارة ومركبة ،وتركزت معظم االعتداءات
ل��ه على "تويرت" �إن���ه �أ���ص��در تعليماته يف حمافظتي نابل�س واخلليل بن�سبة .%48
للجهات املخت�صة ببلورة خطة لتعزيز االع���ت���داءات ال�صهيونية على
مكانة القد�س املحتلة ل��دى اليهود عرب
قطاع غزة
�أ�سفرت اعتداءات قوات االحتالل على
قطاع غ��زة خ�لال الن�صف الأول م��ن العام
اجلاري عن ا�ست�شهاد ( )10مواطنني بينهم
(� )4أطفال ،و�إ�صابة ( )56مواط ًنا بجروح
خمتلفة ،و�شملت االعتداءات تنفيذ ()580
عملية �إط�لاق نار ب��ري ،و�شن ( )148غارة
جوية ،و( )52عملية ق�صف مدفعي ،و()42
عملية توغل ،و�إطالق نار باجتاه ال�صياديني
( )174م���رة� ،أ���س��ف��رت ع��ن �إ���ص��اب��ة ()11
�صيادًا ،واعتقال (� )7صيادين ،وم�صادرة
و�إحلاق ال�ضرر بـ( )6مراكب �صيد ،واعتقلت
ق���وات االح��ت�لال خ�لال الن�صف الأول من
ال��ع��ام اجل���اري ( )29م��واط��ن�� ًا ،بينهم ()4
مواطنني مت اعتقالهم على معرب بيت حانون.
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ال ت�صالح

ثقافة

غ�سان كنفاين
منوذج "ا ُمل َث ّقف الع�ضوي ،ا ُمل�شتبك"*

 09ني�سان/ابريل  ( 1936ع ّكا –فل�سطني )
 08متوز/يوليو ( 1972بريوت – لبنان)

الطاهر املعز**

(كان يتكلم �ست لغات) و�إقناعهم بعدالة الق�ضية الفل�سطينية،
و�س ّميت تلك القائمة "قائمة
وب�سبب كتاباته ومعرفته بال َع ُد ّوُ ،
"غولدا مائري" (رئي�سة وزراء الكيان ال�صهيوين �آن��ذاك)،
و ُن�سب لها تعلق على اغتيال غ�سان كنفاين" :اليوم تخ ّل�صنا من
كتيبة ِف ْكرية ،كانت ُت�شكل خطرا يفوق خطر لواء م�س ّلح"
ُي َقدّر عدد الكتب التي ن�شرها بنحو  18كتا ًبا ،وعدد غري
معروف من املقاالت ،و ُت ْر ِجمت �أعمال كنفاين �إىل  17لغة،
وانت�شرت يف  20دولة ،غري عربية ،ونالت جوائز ،منها يف حياته
( �سنة  )1966جائزة �أ�صدقاء الكتاب يف لبنان ،عن روايته
"ما تبقى لكم" ،والبقية بعد ا�ست�شهاده ،ومنها جائزة منظمة
ال�صحافة العاملية� ،سنة  ،1974وجائزة اللوت�س �سنة ،1975
َو ِو�سام ال ُقد�س �سنة ...1990
ُن ِ�سبَتْ له العديد من الأقوال ،التي كتبها يف م�ؤلفاته ،ومن
بينها:
يف �صفاء ر�ؤيا اجلماهري تكون الثورة جزءًا ال ينق�سم عن
اخلبز واملاء و�أكف الكدح ونب�ض القلب.
�إذا كنا مدافعني فا�شلني عن الق�ضية فالأجدر بنا تغيري
املدافعني ال الق�ضية.
�إن ق�ضية املوت لي�ست على الإط�لاق ق�ضية امليت�..إنها
ق�ضية الباقني ...
لقد ح��اول��وا �أن ي��ذوب��وين كقطعة �سكر يف فنجان �شاي
�ساخن ،وبذلوا -ي�شهد اهلل -جهدًا عجي ًبا من �أج��ل ذل��ك ،و
لكنني مازلت موجودًا رغم كل �شيء.
يف الوقت ال��ذي ك��ان ينا�ضل فيه بع�ض النا�س ويتفرج
بع�ض �آخر ،كان هناك ٌ
بع�ض �آخر يقوم بدور اخلائن...
�إن اجللو�س مع العدو -حتى يف ا�ستديو تلفزيوين -هو
خط�أ �أ�سا�سي يف املعركة ،وكذلك ف�إنه من اخلط�أ اعتبار هذه
امل�س�ألة م�س�ألة �شكلية.
ي�سرقون رغيفك ثم يعطونك منه ك�سرة ،ثم ي�أمرونك ا
ت�شكرهم على كرمهم ،يا لوقاحتهم.
ال ���ش��يء ،ال �شيء �أب����دًا ،كنت �أت�����س��اءل فقط� ،أفت�ش عن
فل�سطني احلقيقية ،فل�سطني ال��ت��ي ه��ي �أك�ث�ر م��ن ذاك���رة،
�أكرث من ولد ،وكنت �أقول لنف�سي :ما هي فل�سطني بالن�سبة
خلالد؟ �إنه ال يعرف املزهرية ،وال ال�صورة ،ومع ذلك فهي
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ه ج���دي���رة ب�����أن ي��ح��م��ل امل����رء ال�����س�لاح ومي����وت يف
�سبيلها ...لقد �أخط�أنا حني اعتربنا �أ ّن الوطن هو املا�ضي
ف��ق��ط� ،أم���ا خ��ال��د ف��ال��وط��ن ع��ن��ده ه��و امل�ستقبل ،وه��ك��ذا كان
االف�تراق ،ع�شرات الأل��وف مثل خالد ال ت�ستوقفهم الدموع
املفلولة لرجال يبحثون يف �أغوار هزائمهم عن حطام الدروع
وت��ف��ل ال��زه��ور ،وه��م �إمن���ا ينظرون للم�ستقبل ،ول��ذل��ك هم
ي�صححون �أخط�أنا ،و�أخطاء العامل كله.

كان عمره � 17سنة عندما ان�ضم� ،سنة � ،1953إىل حركة
القوميني العرب ،بعد لقائه بجورج حب�ش ،وعندما ت�أ�س�ست
اجلبهة ال�شعبية �أ�صبح ع�ضو املكتب ال�سيا�سي والناطق الر�سمي
با�سمها اجلبهة ،ورئي�س حترير جملة الهدف ،ويقول رفاقه �أنه
كان يعمل �أكرث من ع�شر �ساعات يوميا ،وكان كثري التدخني،
رغ��م م��ر���ض ال���ّ�س� ّك��ري و"النقر�س" ،م��ا ي�ضطره للبقاء يف
امل�ست�شفى �أيا ًما.
عمل ُمد ّر ً�سا يف الكويت ( ،)1955وحم��ر ًرا يف �صحفها،
وكتب هناك �أول ق�ص�صه الق�صرية "القمي�ص امل�سروق" (نالت
جائزة) ،ويف لبنان ك��ان ،بداية من  ،1960محُ ��ررا يف جملة
“احلرية” اللبنانية ،و"الأنوار" و"احلوادث" ورئي�س حترير
جملة “املحرر”...
ن�شر روايته "�أر�ض الربتقال احلزين" عام  ،1963وكذلك
"موت ال�سرير رقم  ،"12وهي ُم�ستوحاة من �إقاماته الق�صرية
ال�س ّكري ،ويف نف�س ال�سنة ()1963
يف امل�ست�شفى ،ب�سبب مر�ض ّ
ن�شر � ً
أي�ضا رواية "رجال حتت ال�شم�س" (حتولت �إىل �شريط
َ
ْ
ُوعون" ) ،وهي ُم�ستوحاة من عودته من
�سينمائي بعنوان "املخد ُ
الكويت �إىل دم�شق ،يف �شاحنة قدمية ،عربت ال�صحراء ،و�أَلحْ َ ق
بها "ما َت َب ّقى لكم" .
ب��د�أ الفكر ال�سيا�سي �أك�ثر تبلو ًرا يف رواي��ة "عامل لي�س
لنا" ( ،)1965وكان عمره � 29سنة ،وكانت رواية "�أم �سعد"
( )1969قمة يف الإبداع والتقدير للأم  -املر�أة الفل�سطينية،
وظهر ُع ْمق التفكري يف جوهر الق�ضية الفل�سطينية يف رواية
"عائد �إىل حيفا" �سنة  ،1970وهي م�ستوحاة من روايات
املُ َه ّجرين من حيفا �إىل يافا ،وحتولت �إىل م�سل�سل ُ�سوري.
كتب غ�سان كنفاين (بتوقيعه �أو ب��أ��س�م��اء ُم�ستعارة،
منذ  )1955العديد من الروايات الأخ��رىُ ،ن�شر بع�ضها بعد
اغتياله ،وا�ست�شهد قبل �إنهاء البع�ض الآخر (روايات "الأعمى
والأطر�ش" و"العا�شق" و"برقوق ني�سان" ) .وكتب و َر َ�سم
للأطفال ،كما َكت ََب امل�سرحيات ،والبحوث الأدب�ي��ة ،والكتب
ً
ارتباطا بالق�ضية الفل�سطينية (ث��ورة ،)1936
ال�سيا�سية،
وم ّكن القارئ العربي من اكت�شاف "�شعراء الأر�ض املحتلة"،
يف كتابه ال��ذي يحمل نف�س العنوان ،وه��و �أول من كتب عن
ور�سم العديد
ر�سا ًما ماه ًراَ ،
و�ص ّمم َ
الأدب ال�صهيوين ،وكان ّ
من املُ ْل�صقات ال�شهرية للجبهة ال�شعبية ،وكان ذات مرة يف
خميم "عني احللوة" يف لبنان ،ولفتت انتباهَ ُه ُر� ُ��س��وم على
جدران املخيم ،فطلب مقابلة الر�سام ،وكان اللقاء مع املُراهق
"ناجي العلي" ،و�أخذ منه بع�ض ال ّر ُ�سوم التي َن َ�ش َرها يف جم ّلة
"احلرية" ،وهكذا مت ّكن العامل من اكت�شاف �أحد �أكرب ر�سامي
الكاريكاتور ،واكت�شاف "حنظلة" ،ومات كالهما ُمغتا ًال ،غ�سان
كنفاين بتفجري �سيارته� ،سنة  ،1972وناجي العلي مب�سد�س يف
و�ضح النهار يف لندن ،يف نف�س هذا ال�شهر من �سنة ...1987
* َت� ُع��ود "براءة اخرتاع" ُم�صطلح "املُ َث ّقف املُ�شتبك"
حتتوي
�أع�دّت حكومة الكيان ال�صهيوين قائمة قيل �أنها
وال�صديق "عادل �سمارة" ،وا�ستخدم ال�شهيد "با�سل
للرفيق ّ
حوايل مائة من املُث ّق ُفني والأدب��اء وال�صحافيني الفل�سطينيني الأعرج" (  ) 2017 – 1984هذا املُ�صطلح يف كتاباته ،ون�سبه
(وبع�ض ال�ع��رب الآخ��ري��ن) بهدف اغتيالهم ،وك��ان غ�سان "ل�صاحبه".
** كاتب تون�سي مقيم يف فرن�سا.
كنفاين من بينهم ،ب�سبب ُق� ْد َر ِت� ِه على احلديث مع الأجانب

ت�صالح!
ال
ْ
الذهب
منحوك
ولو
ْ
�أترى حني �أفق�أ َ
عينيك
ثم �أثبت جوهرتني مكانهما..
هل ترى..؟
هي �أ�شياء ال ت�شرتى:..
ذكريات الطفولة بني �أخيك وبينك،
ح�سكما  -فج�أ ًة  -بالرجول ِة،
ُّ
هذا احلياء الذي يكبت ال�شوق ..حني تعان ُق ُه،
ال�صمتُ  -مبت�سمني  -لت�أنيب �أمكما..
وك�أنكما
ما تزاالن طفلني!
تلك الطم�أنينة الأبدية بينكما:
�أنَّ
�سيفان �سي َف َك..
ِ
�صوتان �صو َت َك
ِ
�أنك �إن متَّ :
رب
للبيت ٌّ
وللطفل � ْأب
هل ي�صري دمي -بني عينيك -ما ًء؟
�أتن�سى ردائي َّ
امللط َخ بالدماء..
تلب�س -فوق دمائي -ثيا ًبا مط َّر َز ًة بالق�صب؟
احلرب!
�إنها
ُ
القلب..
تثقل
قد
َ
لكن خلفك عار العرب
ت�صالح..
ال
ْ
وال َّ
تتوخ الهرب!
ال ت�صالح على الدم ..حتى بدم!
ال ت�صالح! ولو قيل ر�أ�س بر� ٍأ�س
�أك ُّل الر�ؤو�س �سوا ٌء؟
�أقلب الغريب كقلب �أخيك؟!
�أعيناه عينا �أخيك؟!
وهل تت�ساوى يدٌ� ..سيفها كان لك
بيد �سيفها �أ ْث َكلك؟
ٍ
�سيقولون:
جئناك كي حتقن الدم..
جئناك .كن -يا �أمري -احلكم
�سيقولون:
ها نحن �أبناء عم.
قل لهم� :إنهم مل يراعوا العمومة فيمن هلك
َ
ال�سيف يف جبهة ال�صحراء
واغر�س
�إىل �أن يجيب العدم
�إنني كنت لك
فار�سا،
ً
و� ًأخا،
و�أ ًبا،
و َم ِلك!
حرمتها ي ُد الغدر:
من كلمات �أبيها،
ارتدا ِء الثياب اجلديد ِة
من �أن يكون لها -ذات يوم� -أ ٌخ!
يتب�سم يف عر�سها..
من � ٍأب َّ
الزوج �أغ�ضبها..
وتعود �إليه �إذا ُ
و�إذا زارها ..يت�سابق �أحفادُه نحو �أح�ضانه،
لينالوا الهدايا..
ويلهوا بلحيته (وهو م�ست�سل ٌم)
وي�شدُّوا العمامة..
ال ت�صالح!
فما ذنب تلك اليمامة
لرتى َّ
الع�ش حمرت ًقا ..فج�أ ًة،
وهي جتل�س فوق الرماد؟!
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يف ذكرى ا�ست�شهاد ناجي العلي

م���ض��ى ث�ل�اث وع �� �ش��رون ع ��ام� � ًا ع �ل��ى ا��س�ت���ش�ه��اد ر� �س��ام
ال� �ك ��اري� �ك ��ات�ي�ر ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ن���اج���ي ال� �ع� �ل ��ي ،ال� ��ذي
اغ �ت��ال��ه امل��و���س��اد الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ع� ��ام  1987يف ل �ن��دن.
يف قرية ال�شجرة الواقعة بني مدينتي طربيا والنا�صرة يف
اجلليل ولد فنان الكاريكاتري الكبري ناجي �سليم ح�سني العلي
عام  1937هجر العلي ،مع �أهله وهو يف العا�شرة عام � 1948إىل
جنوب لبنان وعا�ش يف خميم عني احللوة ،ومنذ ذلك احلني مل
يعرف اال�ستقرار �أبد ًا ،حيث اعتقل �أكرث من مرة وكان ير�سم يف
�سجنه على جدران الزنزانة� ،سافر �إىل طرابل�س �شمال لبنان
ونال فيها �شهادة ميكانيكا ال�سيارات ،وتزوج من وداد �صالح
ن�صر من بلدة �صفورية الفل�سطينية و�أجنب منها �أربعة �أوالد.
�أول من اكت�شفه ال�صحفي والأديب الفل�سطيني غ�سان كنفاين
عندما �شاهد ثالثة �أعمال من ر�سوم ناجي يف زيارة له ملخيم عني
احللوة ،فن�شر له يف جملة "احلرية" العدد  88يف � 25سبتمرب
� 1961أوىل لوحاته ،وكانت عبارة عن خيمة تعلو قمتها يد تل ّوح.
يف ع � ��ام ��� 1963س��اف��ر ن ��اج ��ي �إىل ال� �ك ��وي ��ت ل�ي�ع�م��ل
حم� � ��رر ًا ور�� �س���ام� � ًا وخم� ��رج � � ًا � �ص �ح �ف �ي � ًا يف ��ص�ح�ي�ف�ت��ي
"الطليعة" و"ال�سيا�سة" ال �ك��وي �ت �ي �ت�ين ،ث��م ع ��اد �إىل
ل��ب��ن��ان ل �ي �ع �م��ل يف � �ص �ح �ي �ف��ة "ال�سفري" ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة.
بعد اجتياح بريوت عام  1982من قبل القوات الإ�سرائيلية،
ع��اد للعمل يف �صحيفة "القب�س" الكويتية ،ويف ع��ام 1983
انتقل اىل لندن لي�ستمر يف الطبعة الدولية ل�صحيفة "القب�س".
�أنتج العلي � 40أل��ف ر�سم كاريكاتوري� ،أ�سهمت يف �شهرة
الفنان ور�سومه وانت�شارها يف �أرجاء الوطن العربي ،ومتيزت
ر�سومه بالنقد ال�ل�اذع ،ويعترب من �أه��م الفنانني العرب.
اب�ت��دع ن��اج��ي العلي �شخ�صية "حنظلة" ،ال�ت��ي الزم��ت كل
ر�سوماته ،ومتثل �صبي ًا يف العا�شرة من عمره يدير ظهره
للم�شاهدين ،عقد كفيه وراء ظهره بعد نك�سة حزيران عام
 1967ولن يك�شف عن وجهه �إال بعد حترير الأرا�ضي املحتلة

من رج�س االح�ت�لال .وعندما ُ�سئل ناجي العلي عن موعد ر�ؤي��ة
وجه حنظلة �أجاب" :عندما ت�صبح الكرامة العربية غري مهددة،
وعندما ي�سرتد الإن�سان العربي �شعوره بحريته و�إن�سانيته".
ظهر ر�سم حنظلة �أول م � ّرة ع��ام  1969يف جريدة "ال�سيا�سة"
الكويتية ،و�أ�صبح حنظلة مبثابة توقيع ناجي العلي على ر�سوماته.
لقيت هذه الأيقونة و�صاحبها حب اجلماهري العربية كلها وخا�صة
الفل�سطينية� ،إذ حتول حنظلة اىل رمز للفل�سطيني املعذب والقوي
رغم كل ال�صعاب التي تواجهه.
وك��ان ل��دى ناجي �شخ�صيات �أخ��رى رئي�سية تتكرر يف ر�سومه،
ك�شخ�صية املر�أة الفل�سطينية التي �أ�سماها ناجي فاطمة وزينب يف
العديد من ر�سومه.
فاطمة ،هي �شخ�صية ال تهادن ،ر�ؤياها �شديدة الو�ضوح فيما يتعلق
بالق�ضية وبطريقة حلها ،بعك�س �شخ�صية زوجها ال��ذي ينك�سر

�أحيانا.
و"اجلندي الإ�سرائيلي" طويل الأن��ف ،وهو ،يف �أغلب احلاالت
يكون مرتبكا �أمام حجارة الأطفال ،وخبيث ًا و�شرير ًا مع القيادات
االنتهازية.
بتاريخ  22متوز عام  1987اغتيل الفنان ناجي العلي يف لندن
بر�صا�ص �شخ�ص يدعى ب�شار �سمارة ،تبني بعد اعتقاله من قبل
ال�سلطات الربيطانية �صلته بجهاز املو�ساد الإ�سرائيلي ،ومكث
يف غيبوبة حتى وفاته يف � 29آب  ،1987الأمر الذي دفع برئي�سة
وزراء بريطانيا �آنذاك مارغريت تات�شر اىل �إغالق مكتب املو�ساد
يف العا�صمة الربيطانية.
قام الفنان العربي امل�صري الراحل نور ال�شريف ب�إجناز فيلم
من بطولته ميثل حياة وموت ناجي العلي �أثار �ضجة كبرية على
نطاق وا�سع.

يف ذكرى رحيل ال�شاعر حممود دروي�ش
على هذه الأر�ض ما ي�ستحق احلياة
رحل ال�شاعر الفل�سطيني الكبري حممود دروي�ش يوم � 9آب
 2008بعد �إجرائه عملية قلب مفتوح يف مركز تك�سا�س
الطبي يف هيو�سنت يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،
ليدخل بعدها يف غيبوبة �أدت �إىل وفاته.
�صنع من نف�سه ولنف�سه مدر�س ًة خا�صة يف واحة ال�شعر
والأدب تعتمد على ر�ؤي��ة مرتابطة امل�ضمون متكاملة
الأو� �ص��اف ومت�شعبة احل�ك��اي��ات ،تتحدث ع��ن املا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل وف��ق مفاهيم �إن�سانية ،تعرب يف
طياتها عن القيم والأهداف والآمال والطموحات للوجود
الإن�ساين من جهة ،وتعرب عن القيا�س النف�سي للحالة
الإن�سانية يف رحاب الفرح واحلزن والأمل وال�سعادة والأمل
والي�أ�س ،التي جتتمع كلها يف عامل عنوانه انه�ض وا�ستمر
ال ب�أ�س ( ،...فعلى هذه الأر�ض ما ي�ستحق احلياة)!؟
قام دروي�ش بتوظيف البعد الإن�ساين والوطني مع ًا ملعنى
عدالة الق�ضية الفل�سطينية عرب ق�صائده ال�شعرية ،لتكن
مزيج ًا معتق ًا بني واح��ة امل�ف��ردات وح��دائ��ق الذكريات

و�صهيل احلا�ضر حتى يكون مبقدورها �أن متتطي �صهوة
الزمن القادم وفق ر�ؤيته الإبداعية( ،ونحب احلياة ما
ا�ستطعنا �إليها �سبي ًال).
ا�ستطاع ال�شاعر حم�م��ود دروي ����ش� ،أن ي��رب��ط البعد
الإن�ساين يف جميع ق�صائده ويجعلها يف حالة توا�صل
مع الأر�ض واحلياة ،فقد كان بارع ًا ومبدع ًا يف توظيف
اخل�صو�صية وحتويلها �إىل العمومية ،وكان كثري االنزعاج
من ربط بطاقة هويته ال�شعرية باللون ال�سيا�سي فقط،
وكان �أي�ض ًا يعلم �أنّ احلياة ما هي �إال �أيام معدودة! ،و�أنّ
العب الرند يربح حين ًا ويخ�سر حين ًا.
لقد �أعطى ال�شاعر حممود دروي�ش لل�شعر وحداثته يف
واحة اللغة العربية ،بعد ًا جديد ًا منفرد ًا يف حد ذاته ،من
خالل الأ�سلوب ال�شعري يف انتقاء الكلمات واملفردات،
وجعلها عقد ًا ثمين ًا مت�ألق ًا يف �صدارة ال�شعر العربي
احلديث.
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كي ال ننسى

ُت�� َع��د جرمية اللد �أ�شهر مذبحة قامت بها
ق���وات "الباملاخ" ال�صهيونية .وق���د متت
اجل��رمي��ة ،املعروفة بحملة داين ،لإخماد
ث��ورة عربية قامت يف متوز عام � 1948ضد
االحتالل ال�صهيوين .فقد �صدرت تعليمات
ب���إط�لاق الر�صا�ص على �أي �شخ�ص ُي�شاهَ د
يف ال�شارع ،وفتح جنود "الباملاخ" يف �أوائ��ل
مت��وز  ،1948ن�يران مدافعهم الثقيلة على
جميع امل�شاة ،و�أخمدوا بوح�شية هذه الثورة
خ�ل�ال ���س��اع��ات ق��ل��ي��ل��ة ،و�أخ�����ذوا يتنقلون
من منزل �إىل �آخ��ر ،يطلقون النار على �أي
ه���دف م��ت��ح��رك .وا�ست�شهد  250عربي ًا
نتيجة ذل��ك (وف��ق�� ًا لتقرير قائد ال��ل��واء).
ب���ت���اري���خ  ،1948/7/11ن���ف���ذت وح���دة
كوماندوز بقيادة مو�شيه ديان املجزرة بعد
م�ساء حتت وابل
�أن اقتحمت مدينة اللد
ً
من القذائف املدفعية و�إط�لاق النار الغزير
على ك��ل �شيء يتحرك يف ���ش��وارع املدينة،
وق��د احتمى امل��واط��ن��ون ال��ع��رب م��ن الهجوم
يف م�سجد دهم�ش ،وما �أن و�صل الإرهابيون
ال�صهاينة �إىل امل�سجد ،حتى قتلوا 176
مدني ًا ح��اول��وا االحتماء فيه؛ ما رف��ع عدد
�ضحايا املذبحة ال�صهيونية �إىل � 426شهيد ًا.
وذكر كينيث بيلبي ،مرا�سل جريدة "الهريالد
تريبيون" ،الذي دخل اللد يوم  12متوز� ،أن
مو�شي دايان قاد طابور ًا من �سيارات اجليب
يف املدينة كان ُيقل عدد ًا من اجلنود امل�سلحني
ب��ال��ب��ن��ادق وال��ر���ش��ا���ش��ات م��ن ط���راز "�ستني"
واملدافع الر�شا�شة التي تتوهج نريانها ،و�سار
طابور عربات اجليب يف ال�شوارع الرئي�سـية،
يطلق النريان على كل �شيء يتـحرك ،ولقد
تناثرت جثث العرب ،رجا ًال ون�ساء ،بل جثث
الأطفال يف ال�شوارع يف �أعقاب هذا الهجوم.
وعندما مت اال�ستيالء على رام اهلل �أُلقى
القب�ض ،يف اليوم التايل ،على جميع من بلغوا
�سن التجنيد من العرب ،و�أُودعوا يف معتقـالت
خا�صـة .وم��رة �أخ��رى جت�� َّول��ت العربات يف
املدينتني ،و�أخ��ذت تعلن ،من خالل مكربات
ال�صوت ،التحذيرات املعتادة .ويف يوم  13متوز
�أ�صدرت مكربات ال�صوت �أوامر نهائيةَّ ،
حددت
فيها �أ�سماء ج�سور مع َّينة طريق ًا للخروج.

TAREEQ ALQUDS

بالدنا فلسطين

جمزرة اللد

قرية الفالوجة

اللواء الركن ال�شهيد
حممد طارق اخل�ضراء
رئي�س هيئة �أركان جي�ش التحرير الفل�سطيني
ع�ضو القيادة القطرية حلزب البعث العربي الإ�شرتاكي
 /التنظيم الفل�سطيني/
ع�ضو اللجنة الوطنية العليا للم�ؤمتر الوطني الفل�سطيني
 ول������د ال�������ش���ه���ي���د ال���ب���ط���ل حم���م���د ط��������ارق اخل���������ض����راء يف م���دي���ن���ة ����ص���ف���د 1941 ه���ج���ر م����ن ف��ل�����س��ط�ين ع������ام  1948م����ع �أ�����س����رت����ه اىل ل���ب���ن���ان ث����م �إىل ����س���وري���ة ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي ال�����س��وري ع���ام  1960ب��ع��د ح�صوله ع��ل��ى ال�����ش��ه��ادة الثانوية ال������ت������ح������ق ب�����ال�����ك�����ل�����ي�����ة ال������ف������ن������ي������ة ال�����ع�����������س�����ك�����ري�����ة يف ال������ق������اه������رة ت�����خ�����رج م������ن ال���ك���ل���ي���ة احل����رب����ي����ة يف ح���م�������ص ع�������ام  1962ب����رت����ب����ة م���ل��ازم ال���ت���ح���ق ب��ج��ي�����ش ال���ت���ح���ري���ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع������ام  1966ب���رت���ب���ة م���ل���ازم �أول تنقل يف قيادة عدة مواقع ع�سكرية يف �سورية ولبنان حلمياية املقاومة الفل�سطينية عام 1980رق����������������������������ي اىل رت��������������ب��������������ة ل����������������������������واء يف ع����������������������ام 1999ح������از ع���ل���ى �إج��������ازة يف الأداب ق�����س��م ال���ت���اري���خ ع�����ام  1974م����ن ج���ام���ع���ة دم�����ش��قل��ه ال��ع��دد م��ن امل���ؤل��ف��ات وامل��ق��االت ال�سيا�سية وال���دواوي���ن ال�شعرية الوطنية والقوميةع�������ض���و احت�������اد ال���ك���ت���اب ال����ع����رب واحت��������اد ال���ك���ت���اب ال�����ص��ح��ف��ي�ين ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين-ان��������ت��������ق��������ل اىل رح��������م��������ة اهلل ت��������ع��������اىل ب��������ت��������اري��������خ 2020/8/5
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قرية فل�سطينية تقع بني
مدينتي اخلليل وغزة ،وتبعد
عنهما  30كم .تبلغ م�ساحة
ارا���ض��ي��ه��ا  38038دومن���� ًا
وحت��ي��ط ب��ه��ا �أرا����ض���ي ق��رى
عراق املن�شية وج�سري وحتا
وكرتيا وعراق �سويدان.
ك��ان��ت ت�����س��م��ى (ب��زري��ق
اخلندق) وحتولت فيما بعد
�إىل ا�سم الفالوجة من�سوب ًا �إىل �أحد �أ�سياد الطريقة ال�صوفية عرف
ب�سيدي �أحمد الفالوجي ،لأنه ا�ستحوذ على هذا اللقب لكونه قادم ًا من
بلدة الفلوجة "العراقية" حاليا ً.
قبل عام  1948كان عدد �سكان القرية يقدر بـ ( )5417ن�سمة .وقدر
عدد �سكانها مع الالجئني  33000ن�سمة .وكان �سكان الفالوجة يعملون
على الأغلب يف الزراعة البعلية احلبوب اخل�ضروات والفاكهة ،وكانت
التجارة متثل القطاع الثاين من حيث الأهمية االقت�صادية� ،إ�ضافة
�إىل تربية احليوانات والدجاج وطحن احلبوب ،والتطريز واحلياكة،
و�صناعة الفخار .وكان يف الفالوجة م�صبغة �شهرية ت�ستقطب الزبائن من
جميع �أرجاء املنطقة.
بتاريخ � 14آذار عام  1948هاجمت الع�صابات ال�صهيونية �سكان
القرية الذين ت�صدوا لها وا�شتبكوا معها ،فنتج عن ذلك ا�ست�شهاد 37
فل�سطيني ًا وقتل  7من جي�ش الع�صابات ال�صهيونية .ويف نهاية �أكتوبر
ت�شرين الأول من العام نف�سه حا�صرت القوات ال�صهيونية لواء م�صري ًا ومن
بينهم الرئي�س امل�صري الأ�سبق جمال عبد النا�صر ،وبقيت هذه البلدة رمز
املقاومة واحل�صار ،وا�ستمرت مقاومة الأهايل �إىل �أواخر �شباط من �سنة
(1949م).
بعد الهدنة ال�شاملة ،وان�سحاب اجلي�ش امل�صري يف �آخر يوم من �شباط
 1949مت ا�ستيالء ال�صهاينة على البلدة ،ثم قاموا بتطهري عرقي �شمل
من تبقى من �سكان البلدة ،حيث هاجر كل �سكانها �إىل قطاع غزة واخلليل
وخميمات ال�ضفة الغربية وخميمات �شرق الأردن وخميمات �سورية،
وباقي مواطن ال�شتات الفل�سطيني يف �أرجاء العامل.
مل يبق من القرية اليوم �سوى �أ�س�س م�سجدها وبع�ض البقايا من
حيطانه .وتغطي الأنقا�ض املرتاكمة واملبعرثة موقع امل�سجد وميكن
م�شاهدة بئر مهجورة وبركة ،كما ينمو يف املوقع �صف من �شجر الكينا
ونبات ال�صبار و�شوك امل�سيح والزيتون ،وقد �أن�شئت عدة �أبنية حكومية
�إ�سرائيلية ومطار على الأرا�ضي املجاورة املزروعة يف معظمها .وقد �أقام
الإ�سرائيليون م�ستعمرة (بلوجوت) على �أرا�ضيها.

نافـــــــذة
ا�صنعوا من التفا�صيل حياة

حممود مو�سى

ا�ستمتعوا بالتفا�صيل ال�صغرية التي ت�شكل احلياة؛ ام�شوا حتت املطر بخفة كالأطفال،
التهموا ال�شاورما بفجع ..ا�صنعوا كرات الثلج وا�ضربوا بها �شرفة اجلريان ..وا�صنعوا
رج ًال ثلجي ب�أنف جزرة وعينان زيتونتان!
ا�صرخوا و�أنتم ترق�صون مع �أ�صدقائكم! �صفقوا �صفقوا بن�شوة يف تخ ّرج �أ�صدقائكم
و�أطلقوا الزغاريد التي ت�سعد اجلميع!
احت�سوا قهوة ال�صباح مع �أ�صدقائكم يف يوم ممطر و�أنتم غارقون مبياه املطر تنتظرون
با�ص اجلامعة وتلعنون الدرا�سة وعميد الكلية املعقد وحما�ضرة ال�صباح الرتيبة ووجه
املحا�ضر القبيح ون�صف ال�ساعة الأوىل من متجيد ما�ضيه و�إجنازاته العظيمة التي مل
ي�صل �إليها �أحد �إال هو! ا�ستمتعوا بتفا�صيل وجه ذاك ال�ساحر التي ت�شبه ُقبح الفرزدق!
احفظوا ق�صائد �أحمد �شوقي الأنيقة بحب ،وغزل جميل بثينة ال ُعذري ونرث حممود
حي الوطن يف قلوب من مات فيهم �أو ماتوا فيه و ُيخلد �أ�سماء ُمدن فل�سطني
دروي�ش الذي ُي ِ
يف ذاكرة كل من �أحب نرثه!
اقر�ؤوا التاريخ واحل�ضارة با�ستمتاع و�أنتم ت�ضحكون على �أكاذيب امل�ؤرخني و"التاريخ
الكذبة الكربى" ،وتفكروا بحرية بدورة التاريخ ودورة كل ح�ضارة ،ا�ستمتعوا ب�أ�سماء
الفراعنة والأه��رام��ات وت��اري��خ االم�براط��وري��ة الرومانية العظيم ،وال تكونوا جمرد
منبهرين بعظمتهم ..اقر�ؤوا عن ف�ضائحهم وجرائمهم با�ستمتاع �أكرث ..اقر�ؤوا لفولتري
ورينيه وعلي عزت بيجوفيت�ش وم�صطفى حممود وطارق ال�سويدان..
جمدوا تاريخنا احلافل بالفتوحات ،وتتبعوا م�صادر القوة وراء عظمة دولتنا ،وا�ستمتعوا
بفخر لعدل عمر الفاروق ورفق �أبو بكر ال�صديق ،ونخوة العبا�سي املعت�صم باهلل ،وقوة
حممد الفاحت ،و�أهمهم متعنوا بحب بكثري من الغرام وال�شوق ل�صفات حممد بن عبد
اهلل العظيم وحلمه ورحمته وعدله وب�ساطته العظيمة ..اقر�ؤوا جيد ًا كيف عامل زوجاته
وجاره اليهودي و�أقباط م�صر ،كيف كان يف احلرب قبل ال�سالم ،انحنوا �شوقا لرجل
قائد ولكن رحيم جل�س على قدمية يوا�سي طفال مات ع�صفوره..
وكيف لإن�سان واحد �أ�صبح ُملهم و�أب روحي وفعلي لأكرب �أمة على الأر�ض حينها ،كيف
�أَمد جيو�شة بقوة ويقني والكثري من الدعاء؛ كيف لنبي الإن�س واجلن ميلك مت�سع ًا من
الوقت ليجل�س مع �أ�صحابه ويعلمهم �أمور الدين والدنيا ويق�ضي يف �أمور امل�سلمني ،ويحرك
بحنكته جيو�ش ًا تفتح �أقا�صي البالد و�أدناها على ر�ؤو�س الأيتام ،ويعود املر�ضى ويالعب
ال�صبية وميازح زوجاته ويرحم حتى هوام الأر�ض ..عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم..
اح�ضنوا �أحبتكم بجنون و�شغف حد ُثقل الدم ،قبلوا �أمهاتكم قبالت جمنونة وا�ستمتعوا
مع زوجاتكم �إىل �أق�صى متعة دون خجل �أو عتب �أو تكلف من م�س�ؤوليات احلياة ،تغنجن
ب�أنوثة وطفولة على �أزواجكن وا�ستمتعن بنظراتهم و�أنفا�سهم وحتى ُقبح �أ�صواتهم �أثناء
الغناء وفظاظة بع�ض �ألفاظهم ال�صبيانية!
ا�صنعوا كثري ًا من م�ساحات احلب والأمل يف كل مكان ،،اقر�ؤوا اجلمال يف كل التفا�صيل..
يف �أزقة احلي القدمي ،يف كتابات ع�شوائية على جدران �أحد املقاهي ،يف �ألوان الدرج
القدمي ،يف �أ�شكال �أولئك امل��ارة الذين بلغوا من ال ِكرب ِعتي ًا وت�سكنهم مالمح احلياة
وجمريات الزمن ،يف �أ�صوات �أطفال �صغار ،يف �أحالم طالب علم ت�سكن عيونهم املُجهدة
�أحالم عظيمة ورغبات جتربهم على اال�ستمرار ..ويف نظرات محُ بني ير�سمون احلياة
والعائلة بابت�سامات و�أغاين وفية..
عي�شوا للأبد ..بالتفا�صيل!
وقت العبادة ا�ستح�ضروا اهلل وال تكرتثوا ل�شيء �إال هو �سبحانه..
وقت الرتفيه ا�ستمتعوا لأق�صى حد..
وقت اجلد امتهنوا ما يف �أيديكم وك�أنكم �أدوات اهلل يف الدنيا..
وقت العائلة قد�سوه وا�ستمتعوا بال�ضجيج واحلماقة واجلد واجلدال..
ا�ستمتعوا باحلياة حد اجلنون دون ا�ستحياء ،طاملا مل تخد�شوا حياءكم مع اهلل،
وت�ستمتعون يف التفا�صيل? ..
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