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

ليين منييل ميين احلييديييث عيين املييخيياطيير الييكييبييرة التي 
حتتو�س الق�سية الفل�سطينية ليقيننا باأّن هذه املخاطر 
تتنا�سب طردًا مع ت�ساعد قدرات جبهة املقاومة، وانك�ساف خطورة امل�سروع 
ال�سهيوين الذي ي�ستهدف املنطقة والأمة، وهذا ما ُيف�ّسر الت�سعيد املحموم 
لقوى العدوان يف ا�ستهداف كل مواقع القوة والقتدار يف اأمتنا وعلى كافة 
وبث  والثقافية،  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الع�سكرية  واجلبهات  ال�سعد 
امل�سرتك  العربي  اللقاء  اأ�سكال  لآخر  املمنهج  والتفكيك  الهزمية،  ثقافة 
العربية،  للهوية  اله�س  الإطار  ُتّثل  التي  العربية  باجلامعة  عنه  املُعّب 
بفتحها  الإمارات  لدولة  الفا�سحة  اخليانية  اخلطوة  ا�ستهدفته  ما  وهذا 

بابًا جديدًا لتو�سيع دائرة احل�سور ال�سهيوين يف اجل�سم العربي.
وعلى قدر اإمياننا بعدالة ق�سيتنا ندرك اأّن املعركة مع جبهة الأعداء 
�ستظل مفتوحة على كل خيارات املواجهة، مما يتطّلب من جبهة املقاومة 

وحمورها جملة من الأولويات:
وطبيعة  ودقتها،  املرحلة  خلطورة  امل�سرتكة  الروؤية  تعزيز   .1

الهجمة الراهنة من جهة الأدوات وامل�ساريع وال�ستهدافات.
اعتبار كل �ساحات املواجهة مع امل�سروع الأمريكي – ال�سهيوين   .2
�ساحة واحدة، والتعاطي وفق هذا العتبار، مع ت�سخي�س خ�سو�سية كل 

�ساحة مبا ينا�سب معطياتها وموقعيتها من املواجهة.
الوطنية  )الدولة  املقاومة  بيئات  من  الداخلي  ال�ساأن  اإييياء   .3
التي  الثغرات  و�سد  ومعاجلة  اهتمام،  من  ي�ستحق  ما  اجلماهر(  – عموم 
واخلط  ال�سارع  بني  الثقة  وتعزيز  امل�ساد،  املعادي  امل�سروع  منها  ي�ستفيد 
يف  الأول  الدفاع  خط  هو  الييذي  الداخلي  البناء  مُيييّ�  هذا  وكل  املقاوم، 

م�سروع املقاومة..
الفل�سطينية  املقاومة  قوى  تعي�سها  التي  البعرثة  ظاهرة  اإنهاء   .4
برنامج  قاعدة  على  للتو�ّسع  قابل  واحد  جبهوي  اإطييار  وبناء  وف�سائلها، 

مقاوم واحد.
ل  مبا  وترتيبها  املقاومة  ملحور  امل�سرتكة  الأولييويييات  حتديد   .5
ُيعطي  ل  ومبا  �ساحة،  بكل  اخلا�سة  الأولييويييات  على  يطغى  اأو  يتعار�س 

فر�سة للعدو لا�ستفراد بهذه ال�ساحة اأو تلك.
املوقف من  التي ت�ساطرنا  العاملية  القوى  بناء حتالفات مع كل   .6
هذه  وتوثيق  والعامل،  منطقترنا  يف  ال�سهيونية   – الأمريكية  امل�ساريع 

التحالفات مبا يخدم كل الأطراف وُيعّمق موقفها املناه�س.
لأ�سر�س  اليوم  ق�سيتها  تتعّر�س  التي  الفل�سطينية  ال�ساحة  على  واأّما 
جنحت  اأن  وبعد  اليوم  فاملطلوب  ت�سفيتها،   ت�ستهدف  التي  الهجمات 
ا�سرتاتيجية الحتال يف تفتيت وحدة ال�سعب الفل�سطيني وفر�س الأمر 
ال�سعب  مّزقت  التي  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  من  نوع  وفر�س  عليه،  الواقع 
وبالتايل  جتّمع،  بكل  خا�سة  �سرورات  اأوجييد  الييذي  الأميير  الفل�سطيني 
ال�سرتاتيجية  تنه�س  اأن  فيجب  به،  اخلا�سة  اأولوياته  جتّمع  لكّل  بات 
الداخل  يف  الفل�سطينية  الكيانية  وحييدة  قيياعييدة  على  الفل�سطينية 
توحيد  على  قييادرة  مازالت  التي  العليا  الوطنية  والأهيييداف  واخليييارج، 
املهمة، بعد  القادر على هذه  املقاومة  نهج  الفل�سطيني، ولي�س غر  ال�سعب 
اأوراقه، وبرهنت الوقائع على ف�سله وخطورته،  اأن ا�ستنفذ نهج الت�سوية 
باعتباره اأحد الذرائع التي �سّجعت اخلونة من العرب على اإعان خيانتهم 

على املاأ..

)العدد 74-75( متوز - اآب - 2020 �صحيفة دورية �صادرة عن جمعية ال�صداقة الفل�صطينيةـ ـ الإيرانية )�صفا( Email:t-alquds@hotmail.com
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والخ  ال�سهيوين،  امل�سروع  ومواجهة  النتفا�سة 
ابو عمر امل�سري اأمني �سر جلنة املتابعة يف حتالف 
القوى الفل�سطينية، وح�سد من املثقفني واملهتمني، 
املركز  الأربييعيياء 2٩ تييوز 2020 يف  يييوم  وذلييك 
األقى  رمانة بدم�سق. وقد  اأبو  العربي يف  الثقايف 
الأديب ال�ساعر الدكتور جهاد بكفلوين جمموعة 
عن  وحتدث  القد�س،  مدينة  حول  الق�سائد  من 
العربي، وعن ح�سورها  ال�سعر  القد�س يف  اأهمية 
لل�سعراء  الوطنية  الق�سائد  يف  واملميز  الافت 

العرب.
الييييلييييواء  تيي�ييسييييييييع  تييي�يييسيييارك يف  اجليييميييعييييييية 
الييي�يييسيييهيييييييد حمييييمييييد طييييييييييارق اخليييي�ييييسييييراء   
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  من  وفد  �سارك 
البحي�سي  حممد  الدكتور  برئا�سة  الإيرانية 
طارق  حممد  اللواء  ت�سييع  يف  اجلمعية  رئي�س 
التحرير  جي�س  اأركيييان  هيئة  رئي�س  اخل�سراء 
للتنظيم  القطرية  القيادة  وع�سو  الفل�سطيني 
الفل�سطيني حلزب البعث العربي ال�سرتاكي، اإىل 
مقبة الدحداح بدم�سق وذلك بتاريخ اجلمعة 7 
اآب 2020، بح�سور القوى والف�سائل الفل�سطينية 
واجلمعيات وقيادات جي�س التحرير الفل�سطيني 
�سعبية  وحيي�ييسييود  اليي�ييسييوري  الييعييربييي  واجلييييي�ييس 
الرحمة  ال�سهيد  للفقيد  كييبييرة.  وع�سكرية 
الفل�سطيني  ل�سعبنا  العزاء  وخال�س  واملغفرة 

واأهل الفقيد الكرام.

جييمييعييييية الييي�يييسيييداقييية تييييييزور جلييينييية اليييرقيييابييية 
ال�ييسييرتاكييي الييعييربييي  البعث  حييزب  يف  والتفتي�س 
الفل�سييييطينية  اليي�ييسييداقيية  جمعية  ميين  وفييد  قييام 
البحي�سي  حممد  الييدكييتييور  برئا�سة  الإييييرانية 
بزيارة جلنة الرقابة والتفتي�س احلزبية، يف حزب 
رئي�س  ا�ستقبلهم  حيث  ال�سرتاكي،  العربي  البعث 
اللجنة الدكتور غ�سان خلف يف مكتبه مببنى القيادة 

املركزية بدم�سق، وذلك يوم الأحد 2020/7/5.
اأعرب الدكتور البحي�سي عن امتنانه للرفيق الدكتور 
وكذلك  للقاء  الفر�سة  اإتاحته  على  خلف  غ�سان 
ح�سن ال�ستقبال والرتحيب. وقد حتدث عن اأهمية 
تعزيز العاقات الفل�سيييطينية ال�سورية، موؤكدًا عمق 
ومتانة العاقات الأخوية بني ال�سعب الفل�سييييطيني 

وال�سعب العربي يف �سورية. 
بدوره �سكر الدكتور غ�سان خلف الإخوة يف جمعية 
يف  الدائمة  بجهودهم  واأ�ساد  لزيارتهم  ال�سداقة 
اأن  واأكييد  املخيمات،  يف  الفل�سيييطيني  ال�سعب  خدمة 
ال�سعب  مع  التاريخ  عب  كانت  كما  �ستبقى  �سورية 
مواقف  ثمن  كما  امل�سروعة،  وحقوقه  الفل�سيييطيني 

اجلمهورية الإ�سيييامية الإيييييرانية. 
اأجل  من  ارتييقييوا  الذين  ال�سهداء  ت�سحيات  وحيا 
املوقف  وحيييدة  �ييسييرورة  على  مييوؤكييدًا  فل�سيييطني، 
ال�سهيواأمركي  للم�سروع  الت�سدي  يف  الفل�سيييطيني 
جزء  هي  التي  ال�سم  خطة  ومواجهة  املنطقة،  يف 
الرجعية  الأنظمة  مع  امل�سبوهة  القرن  �سفقة  من 
هو  املقيييياومة  خيار  واأن  ال�سهيوين،  للكيان  العميلة 

ن�ساطات جمعيـة ال�سداقة الفل�سطينية ــ الإيرانيـة 

مب�ساركة جمموعة من ال�سعراء ال�سباب والأطفال، 
يف خميم جرمانا بدم�سق، وبح�سور ممثلي املكاتب 
الطابية وال�سبابية يف املخيم ونخبة من املهتمني 
يف  الهيئات  اأع�ساء  والإخيييوة  وال�سعر،  بيييالأدب 

اجلمعية وعدد من اأهايل املخيم. 
يا�سني  ريتاج  الطفلة  من  كل  الأم�سية  يف  �سارك 
ماك  والطفلة  ا�سمك(،  �سو  )قييالييوا  بق�سيدة 
وال�سابة  ا�سرب(،  بعد  )ا�سرب  بق�سيدة  ح�سن 
تقى يو�سف بق�سيدة )كم كنُت اأعمى( و)بادنا(، 
اأحبهم(  الذين  )كل  بالن�س  خيو  عّزة  وال�سابة 
بن�س  العدل  ملي�س  وال�سابة  عناد(،  اأم  و)ق�سوة 
الذهب  اأبيييو  دنيييييا  واليي�ييسييابيية  احلييييزن(،  )حفيف 
وال�ساب  الأوىل(،  ال�سفعة  منذ  )اأحببتك  بن�س 
الدين((  الدم�سقي بق�سيدة بعنوان )�ساح  جود 
وال�ساب  اأحبك(  الطوائف  كل  )رغييم  وق�سيدة 
ون�س  فل�سطني(،  )اأوجيياع  بق�سيدة  ح�سني  ح�سام 
)لعلها تغاُر من الوطن(، وال�سابة فدى يو�سف ن�س 
خال  من  ال�سباب  وركز  �سهيد(.  )و�سية  بعنوان 
ق�سائدهم على حب الوطن والدفاع عنه و�سرورة 
بني  والت�سامح  املحبة  اإىل  ودعوا  املحتل،  مقاومة 

ال�سعوب.
يف نهاية الأم�سية قدم الأخ حممود مو�سى م�سوؤول 
اجلمعية  يف  والييطييابييي  ال�سبابي  العمل  هيئة 
القد�س(.  لأجل  )اأنيياٌت  بعنوان  �سعرية  ق�سيدة 
بعد ذلك قدم الأ�ستاذ عمر جمعة قراءة نقدية 
ال�سباب  بذلها  التي  اجلهود  اإىل  م�سرًا  للق�سائد، 
اإعجابه  اأبيييدى  وقييد  الن�سو�س.  هييذه  لتحقيق 
لهم  املهمة  املاحظات  بع�س  وجه  ثم  بالق�سائد، 

متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح

جيييميييعييييييية اليييي�ييييسييييداقيييية تيييييييييزور �يييسيييفيييارة 
بدم�سق  الإيييرانييييية  الإ�ييسييامييييية  اجلييمييهييورييية 

الفل�سييييطينية  ال�سداقة  جمعية  من  وفد  زار 
البحي�سي  حممد  الدكتور  يراأ�سه  الإييرانية 
رئي�س اجلمعية �سفارة اجلمهورية الإ�سيامية 
الوفد  با�ستقبال  وكان  بدم�سق،  الإييييرانية 
اإيران  افل�سفر جواد تركابادي �سفر  �سعادة 
اآب 2020  يف  بدم�سق  وذلك يوم الأربعاء 5 

مقر ال�سفارة بدم�سق.
هناأ الوفد الإخوة يف ال�سفارة مبنا�سبة حلول 
اجلمهورية  وهيينيياأ  املييبييارك،  الأ�ييسييحييى  عيد 
الإ�سيامية الإيييرانية مبنا�سبة عيد الولية، 
جممل  البحي�سي  الدكتور  ا�ستعر�س  حيث 
الفرتة  خييال  اجلمعية  عمل  يف  التطورات 
القائم  الفل�سييطيني  الو�سع  وحول  املا�سية، 
تزال  ل  التي  كورونا  جائحة  تف�سي  ظل  يف 
العامل،  اأركييان  يف  ال�ستقرار  مهددة  تنت�سر 
واأعرب الأخوة يف اللقاء عن اأ�سفهم لانفجار 
الكبر الذي �سرب العا�سمة اللبنانية بروت 

وزاد من ماآ�سي لبنان وال�سعب اللبناين. 
اجلمهورية  دعم  عن  ال�سفر  �سعادة  واأعييرب 
الإ�سامية لاأخوة يف لبنان واأكد على وقوف 
الكارثة،   هذه  لتجاوز  لبنان  مع  اجلمهورية 
يف  الإخوة  دعم  على  ال�سفر  �سعادة  اأكد  كما 
ال�سفارة لعمل اجلمعية الذي ي�ستهدف خدمة 

املجتمع الفل�سيييطيني يف ال�ستات ...

تييي�يييسيييارك يف اجييتييميياع  الييي�يييسيييداقييية  جييمييعييييية 
الييييفيييي�ييييسييييائييييل اليييفيييلييي�يييسيييطييييييينييييييية بيييدمييي�يييسيييق

والقوى  والف�سائل  فل�سطني  �سفارة  من  بدعوة 
جمعية  �ساركت  بدم�سق،  الفل�سطينية  الوطنية 
برئي�سها  ممثلة  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
الييذي  الجتماع  يف  البحي�سي   حممد  الدكتور 
و�سع  اأجل  من   ،  2020/7/2 اخلمي�س  يوم  انعقد 
خطة عمل يف ال�ساحة ال�سورية ملواجهة املوؤامرة 
اأر�سًا و�سعبًا، عب عناوين  التي ت�ستهدف فل�سطني 
على  احل�سور  اأجمع  حيث  ال�سم،  وخطة  ال�سفقة 
رف�س جميع امل�ساريع التي تنتق�س من حقوق �سعبنا 
يف اأر�سه كاملة، وثمنت وحدة املوقف الفل�سطيني 
بهذا اخل�سو�س، كما دعت جماهرنا الفل�سطينية 
عن  للتعبر  م�ساركة  لأو�سع  وال�ستات  الوطن  يف 

موقفها الراف�س لهذه امل�ساريع ال�ستعمارية..
جييمييعييييية اليي�ييسييداقيية تييقيييييم اأميي�ييسييييية �ييسييعييرييية 
جيييرميييانيييا خميييييييم  يف  الييي�يييسيييبييياب  ليييلييي�يييسيييعيييراء 
اأقامت  ال�سباب،  تكني  برنامج  فعاليات  �سمن 
هيئة  الإيرانية-  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية 
حتت  �سعرية  اأم�سية  والطابي  ال�سبابي  العمل 
عنوان )اأنامل �سابة( يوم الثاثاء 1 توز 2020، 

العربية  الأرا�ييسييي  الأمييثييل ل�ييسييرتجيياع  اخليييييار 
املحتلة.

�سبينة خميييييم  يف  اليي�ييسييهييداء  عييائييات  وتييييزور 

وفد  قام  الأبيييرار،  ال�سهداء  لت�سحيات  تقديرًا 
الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  من 
من  وعييدد  البحي�سي  حممد  الدكتور  برئا�سة 
اأع�ساء الهيئة القيادية، بزيارة عوائل ال�سهداء 

يف خميم �سبينة بتاريخ 7 توز2020 .
عبده  "حممد  ال�سهيد  عائلتي  الييزيييارة  �سملت 
اللذين  نهار"  توفيق  "مازن  وال�سهيد  �ساح" 
ا�ست�سهدا يف معارك الدفاع عن اأر�س �سورية �سد 

املجموعات الإرهابية امل�سلحة.
اأهايل  جانب  اىل  دائمًا  وقوفه  عن  الوفد  عب 
الأبرار  ل�سهدائنا  اجلمعية  من  وفيياءًا  ال�سهداء، 
العادلة،  �سعبنا  ق�سية  عن  دفاعًا  ارتقوا  الذين 
للجمعية  امتنانهم  عن  ال�سهداء  اأهايل  عب  كما 
واعتزازهم مبا تقوم به جتاه �سعبنا الفل�سطيني 

داعني لهم بال�ستمرار على هذا النهج.
اجلمعية يف ندوة "القد�س يف ال�سعر العربي"

جمعية  رئي�س  البحي�سي  حممد  الدكتور  ح�سر 
اليينييدوة  الإيييرانييييية  الفل�سطينية  اليي�ييسييداقيية 
الدولية  القد�س  موؤ�س�سة  اأقامتها  التي  ال�سعرية 
ال�سعر  يف  "القد�س  بييعيينييوان  �ييسييورييية  فييرع   _
العربي" بح�سور الدكتور خلف املفتاح مدير عام 
موؤ�س�سة القد�س الدولية، والدكتور م�سطفى مرو 
ال�سورية لدعم  العربية  ال�سعبية  اللجنة  رئي�س 
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الإمييارات، وحكامها، يف احلرب  مل تهزم )دوليية( 
مع الكيان ال�سهيوين، لأنها مل تخ�س حربا من حروب 
العرب مع الكيان ال�سهيوين منذ ن�ساأته، وقبل حتوله 
فل�سطني،  على  املنتدبة  بريطانيا  اأ�س�سته  دولة  اإىل 
و�سيا�سيا  ع�سكريا  وحمتها  و�سلحتها  اأمركا  ورعتها 
دولة(  و)  هائل.  �سنوي  بدعم  وماليا  وديبلوما�سيا 
لي�ست  وهي  فل�سطني،  عن  بعيدة  العربية  الإميييارات 
ال�سهيوين  التو�سع  اأطماع  من  ب�سدد حماية حدودها 
فل�سطني  كييل  حتتل  الييتييي  الحييتييال  بييدوليية  ممثا 
ممثلة  لبنانية  وارا�يييس  املحتل،  ال�سوري  واجليييولن 

مبزارع �سبعا، اإ�سافة للقرى ال�سبع.
مل ي�سح حكام الإمارات يوما بجندي واحد �سهيدا 
خا�ست  التي  الييدول  جيو�س  مع  فل�سطني،  ثرى  على 
مل  اأنهم  يعني  وهييذا  ال�سهيوين،  الكيان  مع  حروبا 
الإ�سرائيلية(،   ( – العربية  املعارك  يف  دما  يخ�سروا 
ل�سراء  �سنويا  الييدولرات  مليارات  يدفعون  اأنييه  رغم 
اأمريكية، واأحيانا بريطانية، وفرن�سية، علما  اأ�سلحة 
اأن جي�سهم ال�سغر املتوا�سع جدا، والذي ي�سم جنودا 
 ( يحتاج  اأخيييرى..ل  باد  من  متطوعني(  و�سباطا) 
لكل ( هذه الأ�سلحة التي ت�سرتى باملليارات والتي مل 

ت�ستخدم يوما للذود عن اأر�س عربية.
باملليارات  امل�سرتاة  الأ�سلحة  بع�س  اأن  واحلييق 
تاجيج  يف  زايييد،  اأبناء  الإميييارات،  حكام  ي�ستخدمها 
احلرب يف ليبيا، ويف تدمر وتزيق اليمن اأر�سا و�سعبا. 
وهي حرب غر مفهومة، وغر مبرة، لأن الإمارات ل 
حتتاج مل�ساحات اإ�سافية تت�سع ل�سكان الإمارات قليلي 
عن  يفي�س  النفط  من  الإميييارات  دخييل  ولأن  العدد، 
عن  اأيديهم  زايييد  اأبناء  رفع  حال  يف  �سعبها،  حاجة 

الرثوات الهائلة املتدفقة من النفط...
ومواليهم  زاييييد  لأبيينيياء  ميييبرات  اأي  تييوجييد  ل 
ال�سهيوين،  الييكيييييان  مييع  يطبعوا  اأن  الإميييييارات  يف 
اأمنيني،  وقييادة  �سهاينة،  ريا�سيني  ي�ست�سيفوا  واأن 
حتذيرات  ورغييم  دينية.  ووفييودا  ووزييييرات،  ووزراء 
الفل�سطينيني من �سرر هذه اخلطوات يف الوقت الذي 
تهّود فيه القد�س، وتق�سم اأرا�سي ال�سفة الفل�سطينية، 
يفرت�س  التي  الأر�س  من  اأنها  يفرت�س  التي  واملناطق 
بها قيادة  ارت�ست  التي  فل�سطني  اأن تقوم عليها دولة 
واتفقاية  او�سلو،  اتفاقات  على  وقعت  فل�سطينية 

باري�س، و�سرم ال�سيخ، وطابا...
ما الذي يدفع باأبناء زايد اأن يبموا، اأو يبم لهم 
�سخ�سيا،  نتنياهو  مع  �سخ�سيا  ترامب  برعاية  اتفاق 
اإبراهيم(،   ( ا�سم  يحمل  التفاق  هذا  باأن  يعلن  واأن 
الفل�سطينية،  الأر�ييس  نهب  لتبير  للدين  توظيف  يف 
القد�س.  وتهويد  معازل،  يف  الفل�سطينيني  وحما�سرة 

وحتت ا�سم اإبراهيم!
 ( طائرات  جميعا  الفل�سطينية  القيادات  اأدانييت 
الأدوية( التي ا�سهمت �سخ�سيا يف ف�سحها، وراأت فيها 
تنقل  باأنها  اأمرها  افت�سح  وقد  للتطبيع.  غطاء  اأنها 

الأ�سلحة ) الإ�سرائيلية( اإىل ليبيا..واليمن.
اأدويييية  ورفيي�ييس  الفل�سطينية،  الإدانييييات  ورغيييم 
برعاية  تعقد  �سفقة  هي  فها  زايييد،  اأبناء  طائرات 
�سفقة  ي�سمى)  ملييا  تبير  جوهرها  يف  هييي  تييرامييب، 
لإعان  الإمييارات  �سفر  بح�سور  اأذّكيير  وهنا  القرن(. 

ما يفعله اأبناء زايد
رشاد أبوشاورمن خيانة لفل�سطني.. وللعرب جميعًا

و)  العماين(   ( زميليه  مع  الع�سر  �سفقة  عن  ترامب 
البحريني(، واأن هذه ) الدويات( ترق على الق�سية 
الفل�سطينية، وال�سعب الفل�سطيني، ومايني العرب يف 

كل اأقطارهم.
فيه تطاول  زايد يف هذا التفاق  اأبناء  انخراط 
على ال�سعب العربي الفل�سطيني، وعلى الأمة العربية 
ق�سيتها،  هي  فل�سطني  باأن  دائما  مايينها  اآمنت  التي 
واأن  �سهيوين،  عربي-  �سراع  جوهره  يف  ال�سراع  واأن 
قادة اأمركا اأعداء لفل�سطني والعرب، منحازون دائما 

للكيان ال�سهيوين.
ما الهدف من هذا ) التفاق(؟ 

هل مينح الفل�سطينيني دولة م�ستقلة؟ 
هل ينقذ القد�س من التهويد؟

هل يوقف ) ق�سم( اأرا�سي ال�سفة الفل�سطينية؟!
على  اأكييد  الإعييان  بعد  مبا�سرة  فنتنياهو  اأبييدا، 
من  زايد  اأبناء  كام  دح�س  وبهذا  )ال�سم(،  �سيا�سة 
حجمهم(   ( يف  وو�سعهم  ال�سم(،  �سيا�سة)  يوقف  اأنه 

ال�سغر كتابع ل يعتد به، ومبا ميثله.
اأن  التييفيياق(   ( هييذا  عن  بييالإعييان  اأراد  ترامب 
يح�سن فر�سه يف النتخابات الأمريكية، وكاأن لأبناء 
وكاأنه  الأمريكي!  العام  الييراأي  على  تاثر  اأي  زايييد 

�سانع �سام يف ) ال�سرق الأو�سط(..�سام تاريخي!!.
اأي�سا يخو�س معركة داخلية �سارية مع  نتنياهو 
الق�ساء، ومع راأي عام يتظاهر �سده يوميا، وهو يخ�سر 
رابعة،  انتخابات  اإىل  ذهب  لو  ال�ستطاعات  بح�سب 
ويتناق�س عدد مقاعد الليكود من 41 اإىل 27 مقعدا. 
اأبناء  مع  التفاق  بهذا  �سعبيته  يح�سن  اأن  يريد  وهو 

زايد املطبعني!
من  نييواب  وحتى  ال�ستيطان،  قييادة  املتدينون، 
نتنياهو  اأراد  ولذا  ورف�سوه،  التفاق  اأدانييوا  الليكود 
تخفيف ردود فعلهم فاأعلن باأنه ل تراجع عن �سيا�سة 

ال�سم التي و�سعها هو �سخ�سيا.
الإمارات،  عرب  اأقول  ول  زايد،  اأبناء  يريد  ماذا 
وتنطع،  ا�ستهتار،  عن  تنم  التي  هييذه  خطوتهم  من 

ومروق على الأمة بكاملها؟
بال�سادات،  التي بداأت  التطبيع  اأن م�سرة  ل �سك 
يوما  بعيدة  تكن  مل  عربة،  ووادي  باأو�سلو  وتوالت 
الفل�سطينية،  الق�سية  لت�سفية  �سعود  اآل  �سعي  عن 

للق�سية  القومي  الطرح  على  الق�ساء  يعني  ما  وهييو 
الذي  ال�سراع  جوهر  من  والتخّل�س  الفل�سطينية، 
العربية  الرجعية  وخيانة  وتييواطييوؤ  عجز  يف�سح 
املتاآمرة على فل�سطني، وعلى اأي اإمكانية لوحدة الأمة 

العربية ونهو�سها...
و�سعفه،  العربي،  القومي  امل�سروع  غياب  ظل  يف 
جمال  القائد  رحيل  منذ  �سربات  من  به  حلق  ومييا 
لهم  اأن  ال�سغار  يومنا هذا، وجد  النا�سر، وحتى  عبد 
اأدوارا ميكنهم اأن يك�سبوا يف جت�سمها، فقفزوا للتطبيع 
ال�سعودية  العباءة  بعيد عن  اأمريكية، وغر  برعاية 
دول  غياب  ويف  علنا،  التطبيع  خو�س  يف  امليييرتددة 
عربية فقدت وزنها ودورها وح�سورها وباتت) ملّطة( 

جلران العرب القريبني والبعيدين...
ت�سفية الق�سية الفل�سطينية، هو العنوان خلطوة 
اأبناء زايد، وهم اقتحموا م�سار التطبيع، ويف عقولهم 
�سيكونون  اأنهم  واخلييبة  واملعرفة  الوعي  املحدودة 
بني  نف�سل  ول�سنا  اأبعد،  ورمبا  اخلليج  دول  بني  �سيئا 
وخطوتهم  اليمن  على  وحربهم  ليبيا،  يف  تخريبهم 

اخليانية هذه.
التامة،  والإدانيية  ال�سامل،  الفل�سطيني  الرف�س 
اإجماع  عليه  زايييد(  الإمييارات)عيييييال  حكام  واتييهييام 
فل�سطيني، وهنا اأقول: يجب اأن ن�ستغني عن العاقة 
باحلزم  يت�سم  اأن  يجب  فيياملييوقييف  دولييتييهييم(،   ( مييع 
واحل�سم مع هوؤلء الذين يقفزون من فوق راأ�س ال�سعب 
الفل�سطيني، ومن فوق اأقد�س ق�سايا الأمة، ويف ظنهم 
اأنهم �سينجون من فعلتهم وعقابيلها، واأنهم �سيك�سبون 
 ( عن  يتميزون  وبهذا  اأكرث،  و�سهيونيا  اأمريكيا  ر�سى 
من  واملتن�سلة  والتابعة  املتواطئة  اخلليج  دويييات( 
الفل�سطينية  الق�سية  اإنهاء  على  واملتلهفة  العروبة، 

التي تف�سح عجزها وتبعيتها.
من يتاآمر على فل�سطني و�سعبها، وعلى تبني مايني 
كما  �سيخ�سر،  الفل�سطينية  العربية  للق�سية  العرب 
خ�سر غره من قبل، و) عيال زايد( و�ساحبهم اللدود 
عّيل �سليمان لي�سوا جميعا �سوى اأولد، مّر كثرون اأكب 
منهم قبلهم ممن تاآمروا على فل�سطني، وكانت نهاياتهم 
خمزية، وعقابهم �سديدا. اأّما عرب الإمارات فاأح�سب 
اأن ما يفعله هوؤلء الأولد جارح مل�ساعرهم القومية، 
يف  دائما  حملوها  عربية  ق�سية  لفل�سطني  ولتبنيهم 

�سمائرهم...   

الواقـــع الفل�سطينـــي املـــــاأزوم وحدود م�سوؤولية 
الي�سار الفل�سطيني عن الأزمة الوطنية

ابو علي حسن

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

يف م��ق��ال ���س��اب��ق ل��ن��ا ح���ول ح���دود امل�����س��وؤول��ي��ات للقوى 
الأزم���ة  م���اآلت  ع��ن  الفل�سطينية  والف�سائل  الفل�سطينية 
التي  الكارثية  وتداعياته  اأو�سلو  اتفاق  راأ�سها  وعلى  الوطنية، 
ل زالت ت�سرب يف ال�سميم قلب الق�سية الفل�سطينية، والتي 
والعربي  الفل�سطيني  "بالنهيار  نعي�ش  التي  املرحلة  و�سمت 
التي  الأ�سا�سية  املعايري  ال�سياق حددنا  �سواء"، ويف  على حٍد 
باأن  ارتباطًا  امل�سوؤوليات،  وحتديد  املحاكمة  عليها  جت��ري 
الأزمة الراهنة لي�ست معطى راهن بدون مقدمات واإرها�سات 
وممار�سات  نظرية،  مرجعيات  ب��دون  اأو  وفكرية،  �سيا�سية 
وعلنية. �سرية  دبلوما�سية  وات�����س��الت  وع��اق��ات  عملية، 
رئي�سي  مظهر  من  متثل  مبا  فتح  حركة  اأن  وحددنا      
ونفوذ  ح�سور  وم��ن  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  وقيادي 
الأ�سا�سية  امل�سوؤولية  تتحمل  باأنها  ودويل،  وعربي  فل�سطيني 
والأوىل واملبا�سرة عن اتفاق اأو�سلو وما نتج عنه من تداعيات 
امل�ستويات، وهي  نعي�ش وقعها على كل  وخماطر جّمة ل زلنا 
الت�سوية  نهج  اعتماد  من  ب��دءًا  الأ�سا�سية  امل�سوؤولية  تتحمل 
املتدّرج  بالتنازل  م���رورًا  مبكرًا،  ال�سيا�سية  براجمها  اإىل 
وانتهاًء  الوطني،  )م.ت.ف(  وميثاق  الأ�سا�سي  نظامها  عن 
على  ال�سهيوين  الكيان  ب��دول��ة  والع���راف  اأو�سلو  باتفاق 
على  انقابية  التاريخية، يف خطوة  فل�سطني  اأر�ش  من   %78
عمر  مدار  على  �سعبنا  بها  مت�ّسك  التي  الوطنية  املعايري  كل 
ووع��ود  وتطمينات،  و�سيا�سية،  لغوية  �سيغ  مقابل  النكبة، 
باحل�سول على دولة فل�سطينية على اأر�ش ال�سفة والقطاع...
والتوقيع الفعل  العجز...وم�سوؤولية  م�سوؤولية 

  ح��ني ت��ّب��خ��رت ك��ل ال���وع���ود، وان��ك�����س��ف امل�����س��ت��ور، ب��داأ 
الأو���س��ل��وي  الت���ف���اق  ب��ك��ارث��ي��ة  ي�سعر  ال��ف��ت��ح��اوي  ال��ب��ع�����ش 
وم���ث���ال���ب���ه وخم�����اط�����ره، اأخ������ذ ب���احل���دي���ث ب�������اأّن ال��ي�����س��ار 
الأم��ور! اإليه  اآل��ت  فيما  امل�سوؤولية  يتحّمل  اأي�سًا  الفل�سطيني 
    وب��ق��در ك��ب��ري م��ن امل��و���س��وع��ي��ة، وم��ن��ط��ق ���س��ريورة 
من  ق�صطاً  يتحمل  الفل�صطيني  الــيــ�ــصــار  فـــاإن  الأح����داث، 
امل�صوؤولية التاريخية يف الو�صول اإىل هذا املرّبع من الأزمة 
الوطنية، كون الي�سار الفل�سطيني على مدار ن�سف قرن كان 
الفل�سطيني يف هيئات )م.ت.ف( و�سريكًا يف  لليمني  �سريكًا 
قراراتها وتوجهاتها ال�سيا�سية، و�سريكًا يف ن�سالتها وكفاحها 
امل�سوؤولية؟ يتحمل  ل  فكيف  واخل���ارج،  ال��داخ��ل  يف  امل�سلح 
    لكن املو�سوعية اأي�سًا يجب اأن تتجلي يف القدرة على 
ميكن  فا  والي�سار،  اليمني  بني  للم�سوؤولية  الدقيق  التحديد 
الوطني  ال��ق��رار  على  املهيمن  اليمني  م�سوؤولية  ت�ستوي  اأن 
الي�سار  م�سوؤولية  مع  اأو�سلو،  اتفاق  على  واملوّقع  الفل�سطيني 
اليمني  ردع  ع��ن  وال��ع��اج��ز  )م.ت.ف(  يف  امل��ظ��ه��ر  ث��ان��وي 
ال��ب��داي��ات،  منذ  الت�سوية  نحو  ان��دف��اع��ات��ه  يف  الفل�سطيني 
فم�سوؤولية الفعل والتوقيع على اأو�سلو وقيادة العملية الت�سووية، 
وال�ستمرار والتم�ّسك حتى اللحظة يف ذات النهج التدمريي 
وواأده  واإف�ساله  وتداعياته  اأو�سلو  مواجهة  عن  والعجز  �سيء، 
قبل ا�ستفحال مراميه �سيء اآخر. ومن الطبيعي اأن نفرق بني 
قبول الهزمية وت�سريع نتائجها، وتاأ�سيلها يف الثقافة الوطنية، 
وبني العجز عن وقف الهزمية وعدم العراف بها حتى ولو 

ال�سيا�سي  الفكر  يف  وال�سراتيجي  ال�سيا�سي  النقاب  يف 
اجلليد  ك�سر  يف  �ساهمت  مبكرة  خطوة  وميثل  الفل�سطيني، 
ال�سيا�سي العربي الراف�ش للت�سوية مع العدو ال�سهيوين، على 
ح�ساب روؤية امليثاق الوطني الفل�سطيني وا�سراتيجية التحرير.
انتزاع  الفل�سطيني يف  الي�سار  ف�سل  فاإن  الأحوال  كل  ويف 
ذاتية  اأ�سباب  اإىل  يعود  ل  )م.ت.ف(  يف  مقرر  �سيا�سي  دور 
اإل  و�سعفه  عجزه  يف  الي�سار  حماكمة  ميكن  ل  اإذ  حم�سة، 
الي�سار  واأزم���ة  جهة،  من  الذاتية  البنيوية  باأزمته  ارتباطًا 
الأممي التي تفاقمت مع انهيار املع�سكر ال�سراكي والحتاد 
الفل�سطيني  ال��ي�����س��ار  ك���ان  ف����اإذا   ،1991 ع���ام  ال�سوفييتي 
يف  يعي�ش  كان  كبرية  بحدود  فاإنه  الفل�سطيني،  واقعة  يعي�ش 
انهارت  وح��ني  ال�سراكي،  واملع�سكر  العاملي  الي�سار  ف�ساء 
من  كان  ال�سراكي،  ومع�سكرها  العاملية  الي�سارية  الأح��زاب 
الدولية. حا�سنته  الفل�سطيني  الي�سار  يفقد  اأن  الطبيعي 
ميتد  بنيوي  عجز  وه��و  الفل�سطيني،  الي�سار  عجز  اإن 
اليمني  مع  عاقاته  اأو  خافاته  اإدارة  يف  وف�سله  عجزه  اإىل 
ذيلية  ف�سائله  بع�ش  كانت  الأحيان  اأغلب  ويف  الفل�سطيني، 
اأو ملحقة، تغطي على �سيا�ساته ومواقفه ملجرد احلر�ش على 
املطبق  ف�سله  اإىل  اأي�سًا  عجزه  وميتد  املنظمة،  داخل  الوجود 
يف اإدارة خافاته ال�سيا�سية والتنظيمية والفكرية والن�ساطية 
بني ف�سائله، حيث اأخفق يف كل حماولته وجتاربه الئتافية 
اأو توحيده حتت قيادة  اأرادت جمع الي�سار،  اأو اجلبهوية التي 
الع�سبوية  تعملقت  حيث  واح��د،  �سيا�سي  برنامج  اأو  واح��دة 
التنظيمية وحتولت اإىل مر�ش ع�سال ل �سفاء منه، وتهّم�ست 
ف�ساع   الي�سارية،  والوحدة  الدميقراطية  مفاهيم  تا�ست  اأو 
ف�سائله. وع�سبوية   خافاته  جّلة  يف  الي�سار  وح�سور  دور 

�سي�سيولوجيا اجلماعة يف العودة...
 وخيار الوطن على ال�ستات

     ل اأحد ي�ستطيع اأن ينكر اأن اأو�سلو قد اأحدثت هّزة نف�سية 
عا�سر  ال��ذي  الفل�سطيني  واملقاتل  الكادر  وج��دان  يف  عميقة 

كانت واقعًا... وهذا هو الفرق بني دور اليمني وخطه البياين 
التنازيل ودور الي�سار ومراوحته يف ذات املكان اأمام التنازلت. 
الذي  النا�سر  الزعيم عبد  بني موقف  الفرق  اأي�سًا  هو  وهذا 
يف  "النك�سة"  ا�سطاح  عليها  واأطلق  الهزمية  نتائج  رف�ش 
�سلح...  "ل  �سعار  ورف��ع  موؤقتة،  واأنها  ن�سبيتها  اإىل  اإ���س��ارة 
حقق  الذي  ال�سادات  موقف  وبنّي  اعراف"،  تفاو�ش...ل  ل 
جي�سه انت�سارًا حّوله اإىل هزمية �سيا�سية لكل الأمة، واعرف 
ارت��دادات��ه  ت��زل  مل  زل���زاًل  اأح��دث  مما  ال�سهيوين،  بالكيان 
ثالثة  وكانت  وثقافتها،  الأّم��ة  ثوابت  كل  العمق،  يف  ت�سرب 
الأثايف، اتفاق اأو�سلو الذي اأحدث زلزاًل اآخر مل تزل ارتداداته 
والثقافة... وال�سعب  واجلغرافيا  التاريخ  من  تنال  ومتّوجاته 
تعفي  اأن  مي��ك��ن  ل  امل��و���س��وع��ي��ة،  ال��ت��ف��رق��ة  ه���ذه  اإن      
والتهافت  املواقف  بع�ش  من  تربئته  اأو  امل�سوؤولية  من  الي�سار 
من  خمتلفة  حمطات  يف  الفل�سطيني  اليمني  وراء  ال�سيا�سي 
الفل�سطيني  الي�سار  و�سع  ميكن  ل  حيث  الي�سار،  قوى  بع�ش 
يف ق��ال��ب واح����د، ف����اإذا ك���ان م��ن امل��ن��ط��ق��ي اأن ن��ف��رق بني 
املنطقي  فمن  وع��ج��زه،  والي�سار  واأف��ع��ال��ه  اليمني  م�سوؤولية 
من  بينهم  ملا  واآخ��ر،  ي�ساري  ف�سيل  م�سوؤولية  بني  نفرق  اأن 
يوماأً  يكن  مل  فالي�سار  والتنظري؛  واملمار�سة  الروؤية  يف  تباين 
ممار�سة  اأو  واح��دة،  �سيا�سية  روؤي��ة  على  موحدًا  ن�ساأته  ومنذ 
ال��وراء،  اإىل  ترجع  الي�سار  ف�سائل  بني  فالتباينات  موحدة، 
والثوري. والفكري  التنظيمي  والتاأ�سي�ش  الت�سّكل  بدايات  اإىل 

بتق�سيم  مبكرًا  راأي��ه  اأعطى  من  الي�سار  من  فهناك      
فل�سطني، ونظر لإمكانية التعاي�ش مع الكيان، انطاقًا من الأمر 
الواقع! وهناك من الي�سار من نّظر واأ�ّس�ش لروؤية الت�سوية، ول 
اإميانه  "النقاط الع�سر" انطاقًا من  زال يتغّنى بهذه الروؤية 
املعيار  هو  املرحلي  احل��ل  برنامج  واعتبار  املرحلي!  باحلل 
بالأهداف  التم�ّسك  قيا�ش  ميكن  اأ�سا�سه  على  الذي  الوطني 
على  املبني  الربنامج  ه��ذا  اأن  حني  يف  ال�سيا�سية،  الوطنية 
والأوىل  الأ�سا�ش  اللبنة  �سّكل  ال�سيا�سية  للت�سوية  مبّكرة  روؤية 



العدد )28( TAREEQ ALQUDSTAREEQ ALQUDSالعدد )28(

متناق�سة  م�ساعر  اأح��دث  فقد  الفل�سطينية،  الثورة  اأع��وام 
تاآلف  الذي  الفل�صطينية  الثورة  جمتمع  داخل  يف  ومتباينة 
على حياة اجتماعية وميدانية واحدة، على مدار �سنوات عمر 
الثورة يف الأردن  ولبنان وال�ستات، فمن جهة م�ساعر احلزن 
والبوؤ�ش ورف�ش الهزمية، بعد ربع قرن من الكفاح ال�ساري، 
ومن جهة اأخرى م�ساعر النتماء للجماعة التي �سكنت  اآلف 
الوطن مع اجلماعة، ما دام  اإىل  العودة  بالرغبة يف  الكوادر 
قد وقع الفاأ�ش بالراأ�ش، لقد تغّلبت م�ساعر احلنني اإىل الوطن 
ال�سرائيلية  احل��راب  حتت  لو  حتى  اإليه  العودة  يف  والرغبة 
على م�ساعر الغ�سب والرف�ش لأو�سلو، والتخل�ش من النكران 
ال�ستات  من  الرحيل  فكان   ، بلدانهم  يف  لوجودهم  العربي 
ا�سراتيجي،  خ��داع  عملية  اأك��رب  غطاء  حت��ت  ال��وط��ن،  اإىل 
لكنه  الفل�سطينية،  الثورة  م�سار  يف  الراجيديا  ذروة  ميّثل 
يعود  مهّجر،  مقاتل  و�سعب  جلماعة  �سي�سيولوجي  م�سار 
عا�سقًا  لروؤية تراب وطنه بعد غياب ق�سري على مدار عقود.
الوطن �سمن  اإىل  الفل�سطيني  الي�سار  اإن عودة كادر      
اجلماعة، ل ميكن اعتبارها نقي�سة وطنية، اأو يف اإطار قيا�ش  
النقي�سة  اإمن��ا  عليها،  يام  او�سلو   يف  وامل�ساركة  امل�سوؤولية 
الفردية اأن يتحول الكادر الي�ساري اإىل مثقف ي�ساري يرطن 
با�سطاحات ومفاهيم الي�سار لي�ش اإل، ويغادر مكانة املثقف 
الثوري الذي يعمل على رف�ش وتغيري  الواقع باملمار�سة الثورية 
ولي�ش باجلملة الثورية، حيث اندمج هذا الكادر يف احلالة التي 
اأفرزتها اأو�سلو اجتماعيًا و�سيا�سيًا، وغادر مرحلة التحرر اإىل 
ال�ستات،  فالنتقال  الذات وال�ستقرار بعد تعب  بناء  مرحلة 
من مهمة ن�سالية وكفاحية براتب مائة اأو مائتني دولر، اإىل 
اأحدث نقلة  األف واآلف من الدولرات،  وظيفة مدنية براتب 
نوعية يف منط التفكري بعد التحول يف الواقع، وميًا وا�سحًا 
نحو ال�سراحة وال�ستقرار. هذه العودة اإىل الوطن بالرغم 
من رومن�سيتها، �سّكلت ان�سقاقًا �سيا�سيًا يف الروؤية لدى بع�ش 
قد  الفل�سطيني،  الوطني  الن�سال  اأن  حمورها  الي�سار،  كادر 
الفل�سطينية!"  الدولة  "بناء  عنوانها  جديدة،  مرحلة  ب��داأ 
والن�سال من داخل اجلغرافيا "لفل�سطني" ولي�ش من جغرافيا 
ال�ستات! وبداأت املاكينة الإعامية املحلية والعربية والدولية 
اأوًل،  – اأريحا(  اأو�سلو واأف�سلياته، وخيار ) غزة  تزين خيار 
متار�ش  ال�سلطة  وبداأت  ال�سرق،  و�سنغافورة  التنمية  واأحام 
الع�سكرية،  ال��رت��ب  حتديد  ووظيفة  ال��روات��ب،  دف��ع  وظيفة 
والوظائف املدنية التي اأ�سقطت يف حبالها اآلف من الكوادر 
ال��ت��ي مل ت��ك��ن ي��وم��اأ حت��ل��م ب��ال���س��ت��ق��رار امل��ك��اين اأو امل���ايل.
ال��ث��ورة  ك���ادر  و�سعية  يف  والن��ت��ق��ال  التغيري  ه���ذا      
يف  �سعفًا  اأح��دث  قد  منها،  الي�ساري  وال��ك��ادر  الفل�سطينية 
فاأ�سعف  وممار�سة،  وروؤي��ة،  فكرًا،  الي�سارية  الف�سائل  بنية 
مرحلة  وب��داأت  وتداعياته،  اأو�سلو  مع  املواجهة  على  قدرتها 
جديدة يف اأزمة الي�سار الفل�سطيني بانف�سا�ش اآلف الكوادر 
اأن  حد  اإىل  الفل�سطينية،  للف�سائل  التنظيمي  اجل�سم  عن 
ج��زءًا  اأ�سبحت  ق��د  التاريخية  الي�سارية  ال��ق��ي��ادات  بع�ش 
يف  وم�ساهمة  التفاو�سية،  ال�سيا�سية  والعملية  ال�سلطة  من 
التنظري للت�سوية مع الحتال "مثال وثيقة جنيف" وغريها.

ياجماهري �سعبنا يف عموم الوطن املُحّتل.. وكل مكان.
اإل  ال�����س��م�����ش ع��ل��ى وط��ن��ن��ا ف��ل�����س��ط��ني  ت��ُط��ل��ع  ل 
ارتكاب  على  ال�سهيويّن  ال�ستعماري  الكّيان  وُي��ق��ِدم 
�سبابنا  واع��ت��ق��ال  اخ��ت��ط��اف  يف  ال��ي��وم��ّي��ة  ج��رمي��ت��ه 
واملعتقات  لل�سجون  اأع��م��اره��م  وُي��ط��ِع��م  و���س��اب��ات��ن��ا 
وم�ستقبلهم. حياتهم  ويدمر  ال�سهيونية  وال��زن��ازي��ن 
اإل وير�سل كيان الحتال قواته  ول مُير يوم واحد 
وال�سباب  الطلبة  من  املزيد  بال�ساح لعتقال  املدججة 
يف  وزّج��ه��م  املحتلة،  فل�سطني  ام��ت��داد  على  والأط��ف��ال 
ويعقد  تهمة  اأو  دون حماكمة  الإداري  العتقال  غياهب 

ال�����س��وري��ة، ح��ي��ث و�سلت  امل��ح��اك��م  ل��ه��م 
للمعتقلني  فيها  "الإدانة"  ن�سبة 

اإىل  وال���ع���رب  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
ف��امل��ح��اك��م   ،%99 م���ن  اأك����ر 

تعرف  ك��م��ا  ال�����س��ه��ي��ون��ّي��ة، 
ج���م���اه���رين���ا امل��ن��ا���س��ل��ة 
ب��ت��ج��رب��ت��ه��ا ال��ك��ف��اح��ّي��ة 
جمّرد  واملريرة،  الطويلة 
الح��ت��ال  لت�سريع  اأداة 
م��ن  ي����ت����ج����زاأ  ل  وج�������زء 

م��وؤ���س�����س��ات��ه امل��خ��اب��رات��ّي��ة 
والقمعّية والعن�سرّية، ول ميكن 

اأن تكون مرجعية لنا نلتم�ش منها 
املُنا�سل. �سعبنا  وبنات  لأبناء  العدالة 

ي��وم��ي��ًا منذ ال��ع��ام 1948  ي��ح��دث ك��ل ه��ذا 
الذين دخلوا  و�سل عدد  العامل حتى  ومراأى  �سمع  اأمام 
منذ  لاعتقال  وتعر�سوا  ال�سهيونية  ال�سجون  اإىل 
وفل�سطينية.  فل�سطيني  مليون  نحو  اإىل  الحتال  بدء 
من  م�سبوقة  غ��ري  حالة  ن��رى  ه��ذا  ك��ل  يتوا�سل  وفيما 
وال���دويل  وال��ع��رب��ي  الفل�سطيني  وال��ت��ق��اع�����ش  الك�سل 
الّر�سمي بل وحتى العجز الف�سائلي واملوؤ�س�ساتي اأي�سًا.

اإن ما تُعانيه احلركة الوطنّية الأ�سرية الفل�سطينية 
داخل �سجون الحتال وخا�سة يف ظل حمات القمع التي 
ل تتوقف دقيقة واحدة، ويف ظل تزايد ا�ستخدام و�سائل 
التحقيق،  زنازين  وا�سع يف  نطاق  على  والتعذيب  القهر 
ومع جائحة كورونا التي جتتاج العامل وما تعانيه عوائل 
اأ�سرانا وا�سرياتنا من قلق وعذاب على اأبنائهم وبناتهم، 
اإن كل هذا يجعل من ال�سمت �سكًا من اأ�سكال التواطوؤ 
وال��ع��ج��ز، ب��ل وامل�����س��ارك��ة يف ج��رمي��ة ك��ّي��ان الح��ت��ال.

ياجماهري �سعبنا
"ن�سر  يكفي  ي��ُع��د  مل  لأن���ه  �سعبنا  اإىل  نلجاأ  اإن��ن��ا 
كما  الإعامية  واملواقع  ال�سحف  يف  الأ�سرى"  اأخبار 
الوطنية  وموؤ�س�ساتنا  اأحزابنا  تتحول  اأن  مقبوًل  يُعد  مل 
اأي  دون  وتقاريرها  ذاتها  تكرر  اإعام"  "و�سائل  اإىل 
العام  ال��راأي  على  اأو  واقعنا  على  مبا�سر  حقيقي  تاأثري 
الأقدر  لأنه  الوطنية  وطاقته  �سعبنا  اإىل  نلجاأ  ال��دويل، 

�سادر عن �سبكة )�سامدون(
 للّدفاع عن الأ�سرى الفل�سطينيني

ويرتفع  م�����س��ارك��ت��ه  تت�سع  ح��ني  الح���ت���ال  جل��م  ع��ل��ى 
ومنا�سليه. اأ���س��راه  اأج���ل  م��ن  م��زل��زًل  ه����ادرًا  �سوته 
دوره  الهمجي  الح��ت��ال  يوا�سل  كيف  ن��رى  واإن��ن��ا 
ينتهك  ال�ساعة  مدار  على  العن�سرية  ووظيفته  اليومّي 
غزة  قطاع  يف  ويحا�سره  يوميا  �سعبنا  وحرية  كرامة 
وي��ن��ه��ب خ��ريات��ه وي��دم��ر ب��ي��وت��ه وي��ت��غ��ول ع��ل��ى حركته 
ال�سجون. وداخل  خارج  �سعبنا  كل  وي�ستهدف  الأ�سرية 
واأمام جائحة كورونا اأقَدم كيان العدّو على اإطاق 
يطلق  الذين  �سجونه  املجرمني يف  من   500 نحو  �سراح 
بيانًا  اأ���س��در  بينما  املدنيني"  "ال�سجناء  ا�سم  عليهم 
جمتمعه  فيه  يطمئن  علنيًا  وت�سريحًا 
ال�ستيطاين  العن�سري  امل��ري�����ش 
اأن��������ه ل�����ن ي����ق����وم ب����اإط����اق 
فل�سطيني  اأ����س���ري  ����س���راح 
واح������د وم�����ن اأ���س��م��اه��م 
الأمنيون" "املعتقلون 
اأنف�سنا  ن��دع��و  اإن��ن��ا 
ال������ي������وم، ون�����دع�����و ك��ل 
ج�����م�����اه�����ري ����س���ع���ب���ن���ا 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وط���ائ���ع 
واأح���رار  العربية  �سعوبنا 
الوا�سعة  امل�ساركة  اإىل  العامل 
التي  اجلماهريية  الفعاليات  يف 
ت�����س��ان��د ح��رك��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة الأ���س��رية 
كما  املقبل(،  اآب   9 –  7  ( للمقاومة  اأي��ام  يف 
ندعوكم اإىل امل�ساركة الوا�سعة يف وقفة الغ�سب ال�سعبية 
التي تنظمها �سبكة �سامدون يف كل من رام اهلل وبيت 
حلم يوم اخلمي�ش 23 يوليو/ متوز اأمام مقرات ال�سليب 
الأحمر اإ�سنادًا للمنا�سل الأ�سري كمال اأبو وعر وال�سرى 
املر�سى بال�سرطان وغريه من اأمرا�ش تهدد حياتهم يف 
�سرط. اأو  قّيد  دون  فورًا  بتحريرهم  للمطالبة  ال�سجون 
واأخ�����������ريا، ف�������اإن حت����ري����ر ����س���وت���ن���ا م����ن اأج����ل 
اأ�����س����ران����ا واأ�����س����ريات����ن����ا ه����و يف احل��ق��ي��ق��ة حت��ري��ر 
   . اأوًل  ال���وط���ن���ي  وق�����رارن�����ا  ال�����س��ع��ب��ي��ة  اإرادت������ن������ا 

                                                                     
احلركة  وعا�ست   .. الفل�سطيني  �سعبنا  -ع��ا���ش 
التحرري  الوطني  ن�سالنا  ق��ائ��دة  الأ���س��رية  الوطنية 
وعنوان ال�سمود والنواة ال�سلبة للمقاومة الفل�سطينية.

-اخلزي والعار ملن تخلى عن اأ�سرانا البوا�سل 
-املجد واحلرية لاأ�سريات البا�سات واملنا�سات 

يف �سجون ال�سهاينة
والن�سر حليف �سعبنا املنا�سل

                  �سبكة �سامدون – فل�سطني املحتلة
2020 / 7 / 21                                

بّيان جماهريّي هاْم

وجييييييييد رئييييييييي�ييييس احلييييكييييوميييية 
واملُكلف  احلييالييييية،  "الإ�سرائيلية" 
ت�سكيل  حييني  اىل  الأميييييور  بت�سير 
نتنياهو،  بنيامني  اجلديدة،  احلكومة 
فيير�ييسييتييه الييكييبييرة لإ�ييسييتييغييال واقييع 
ن�ساأت  التي  العاملية  ال�سحية  الأزميية 
يف  وذلك  كرونا(،  )فرو�س  انت�سار  مع 
على  املرتتبة  لاأو�ساع  فظ  ا�ستغال 
الإكت�ساف  مييع  خا�سة  الأزمييية،  تلك 
اليومي املتزايد حلالت الإ�سابة به يف 
يدعو  نتنياهو  بات  حيث  "اإ�سرائيل"، 
والقفز  املُ�ستجد،  بالواقع  لاإهتمام 
املو�سوعة  التعقيدات  م�ساألة  فييوق 
بعد  حييتييى  احلييكييوميية  ت�سكيل  اأمييييام 
وقعت.  التي  الأخييرة  ال�ستع�ساءات 
ال�سحية  الأزمييية  ا�ستغل  فنتنياهو 
العاملية املرتتبة على تداعيات فرو�س 
)وب�سكٍل  اييياهييا  مييعييتييبًا  )كيييورونيييا(، 
ُم�سمر( كِهبٍة �سماوية ل�سخ�سه، تف�سح 
املجال اأمامه للعب يف امليدان ال�سيا�سي 
والتمل�س  "اإ�سرائيل"،  يف  الداخلي 
املدعي  اأمام  تاحقه  التي  امللفات  من 
الو�سع  ا�ستغال  عيين  ف�سًا  الييعييام. 
الفل�سطيني ال�سعب ومرتتباته املالية 
لإبتزاز  وذلك  الوباء،  مواجهة  جراء 
�سم  يريد  كما  وترير  الفل�سطينيني، 
الأغييوار، كما وجد فيها فر�سة كبرة 
"لدولة  الأغوار  �سم  بعملية  لاإ�سراع 
دون  الييواقييع  اأر�ييس  على  الحتال"، 
باأ�سره  العامل  ان�سغال  ظل  يف  �سجيج، 
عامليًا.  امل�ست�سري  الوباء  جائحة  يف 
يوم  خطابه  يف  نتنياهو  �سّبه  لقد 
"اإ�سرائيل"  يف  الأزميية   2020/3/12
بييالأزميية  كييورونييا(،  )فييرو�ييس  ب�سبب 
حزيران/يونيو1٩67  حييرب  ع�سية 
بعدوانها  "اإ�سرائيل"  قييامييت  )حييني 
فل�سطني  اأر�ييييييس  بييياقيييي  واحيييتيييليييت 
وذلك  عربية(  وارا�يييسٍ  التاريخية، 
يف �ييسييييياق دعييوتييه حلييكييوميية طيييوارئ 
َم هنا  وطنية وتبيرها. فنتنياهو َقدَّ
فيه  دغييدغ  بامتياز،  �سعبويًا  خطابًا 
اليمني  جمهور  عند  البهيمية  امل�ساعر 
يف  وهو  معهم،  ومن  املتطرف  واليمني 
ُمتطرٌف،  عقائدٌي  خييطيياٌب  جييوهييره، 
فالت�سبيه بني  اأي�سًا.  وعدواين خطٌر 

 كورونا وا�ستثمارها "اإ�سرائيليًا" ل�سم الأغوار

 1٩67 وحرب  كورونا(  )فرو�س  ازمة 
"اإ�سرائيل" �سد  العدوانية التي �سنتها 
فيها  واحتلت  وم�سر  والأردن  �سورية 
وعربية،  ا�سافية  فل�سطينية  اأرا�ييسٍ 
ت�سبيه يف غر مكانه على الإطاق، فهو 
يحمل  قد  لكنه  دمياغوجي،  ت�سبيه 
تلميحات لأعمال عدوانية �سد اجلوار 
العربي و�سد قطاع غزة، ُم�ستغًا فو�سى 
املحيطة  اليييدول  يف  كييورونييا(  )اأزمييية 
اجلمهور  ودخييول  باأ�سره،  العامل  ويف 
كل  ت�سّل  طوارئ  حالة  يف  الإ�سرائيلي 
�سيء تقريًبا واأ�سد من حالت احلرب. 
اإن اأزمة )فرو�س كورونا( العاملية، 
امليييييدان  اىل  نتنياهو  بييييارادة  وجلييت 
"اإ�سرائيل"،  يف  الييداخييلييي  ال�سيا�سي 
هذه  لتقدمي  منه  مكّثفة  حماولة  يف 
يف  الأولويات  اوىل  باعتبارها  امل�سكلة 
وهو  "الإ�سرائيلي"،  الداخلي  الو�سع 
ما يعني هروبه من التحقيقات املتعلقة 
به وملفات الف�ساد التي تاحقه، وقطع 
الطريق على حماولت انهائه �سيا�سيًا، 
وهو الهدف الذي �سعت لإجنازه القوى 
ال�سيا�سية  اخلريطة  يف  له  املعار�سة 
نحو  ولوجها  يف  كما  "الإ�سرائيلية". 
املحا�سرين  الفل�سطينيني  ابيييتيييزاز 
اأ�ييييسييييًا، يف ظيييل حيياجيياتييهييم املييلييحيية 
والوقاية،  ال�سحة  وجتهيزات  لعوامل 
)جائحة  مواجهة  ومعدات  واأجييهييزة 
ب�سم  قدمًا  ال�سر  عن  ف�سًا  كورونا(. 
املييتييدرج. بالق�سم  الأغييييوار  منطقة 

وا�سنطن  تعمل  امليي�ييسييار،  هييذا  ويف 

ـــــــــــــــــــــــــــــ    علي بدوان  ـــــــــــــــــــــــــــــ

واقع  من  الإ�ستفادة  على  اأبيب،  وتل 
الأرا�ييسييي  يف  كييورونييا(  )وبييياء  انت�سار 
على  وهما   ،1٩67 لعام  الفل�سطينية 
ال�سم  خييرائييط  حييول  التييفيياق  و�سك 
على  بيياحلييرب  الييعييامل  ان�سغال  و�ييسييط 
ومعها  نييتيينييييياهييو،  فحكومة  كيييورونيييا، 
قائمة  وحتى  اليمني،  وقييوى  اأحييزاب 
)وبييياء  ت�ستغل  )كييياحيييول/لفيييان( 
احل�سابات  لت�سفية  كفر�سة  كورونا، 
والبط�س بال�سعب العربي الفل�سطيني، 
"�سفقة  يف  مييياورد  برتجمة  والييقيييييام 
اأغييوار  �سم  جلهة  الأمريكية  القرن" 
ال�سفة  من  وا�سعة  واجيييزاء  الأردن، 
ولذلك  الإحييتييال،  لييدوليية  الغربية 
الفل�سطيني،  الييييوزراء  رئي�س  اأجيييرى 
هاتفية  مكاملة  اإ�ستية،  حممد  الدكتور 
من  وعدٍد  الرو�سي  اخلارجية  وزير  مع 
اقطاب ال�سيا�سة الدولية، ومت البحث 
دعوة  هناك  وكانت  املو�سوع،  هذا  يف 
الحتمال،  هذا  مثل  ملنع  اأممي  لتدخل 
ووقف �سيا�سات الإحتال التي ت�ستغل 
)وبيياء  مبكافحة  الييعيياملييي  الإنيي�ييسييغييال 
عن  وغني  اجندتها.  لتنفيذ  كورونا( 
منذ  تييار�ييس  "اإ�سرائيل"  اأن  الييبيييييان 
توقيع اتفاق اأو�سلو عام 1٩٩3، �سيا�سة 
مبا�سر  غيير  عييرقييي  وتييطييهيير  تهجر 
ل�سكان املنطقة )ج( التي ُتعتب منطقة 
وت�سكل  منها،  اأ�سا�سيًا  جييزءًا  الأغييوار 
نحو60% من م�ساحة ال�سفة الغربية، 
يثقل  اأن  دون  ل�سمها  ا�ستعدادًا  وذلك 
ذليييك كيياهييل اليييتيييوازن الييدميييوغييرايف 

اأن  كما  اليهودية،  الأغلبية  على  القائم 
اإجراء تران�سفر ملنطقة املثلث التي ت�سم 
اإىل  نقلهم  �سيتم  فل�سطيني  مليون  ربييع 
املعدلة"،  اإ�سرائيل  "دولة  حييدود  خييارج 
�سمن  اأي�سًا  يندرج  القرن"،  "�سفقة  وفق 
احلفاظ على امليزان الدميوغرايف املذكور.
"الإ�سرائيلي"  الباحث  ويييرى  بييل،   
قانون  "ت�سريع  اأن  اأرئيييييلييي(،  )�ييسيياوؤول 
اأجييزاء  اأو  الغربية  ال�سفة  ب�سم  يق�سي 
العري�سة  اخلييطييوط  يف  ورد  كما  منها، 
حكومة  لت�سكيل  الئيييتيييايف  ليياتييفيياق 
اإىل  ا�ييسييتيينييادًا  غييانييتيي�ييس(  ييييي  )نتنياهو 
"�سفقة القرن" امل�سمومة، �سي�سكل تغيرًا 
دراماتيكيًا يف موقف احلركة ال�سهيونية 
املتعلق  املتعاقبة،  اإ�سرائيل  وحكومات 
ال�سهيونية  احلركة  اأهداف  بني  باحل�سم 
ذات  دولييية  بيياإقيياميية  املتمثلة  الييثيياثيية 
فل�سطني  اأر�ييس  كل  على  يهودية  اأغلبية 
اأريئيلي(  )�ساوؤول  وي�سيف  التاريخية". 
اإن  "هاآرت�س"،  �سحيفة  يف  ن�سره  مقال  يف 
ال�سيطرة  ل�سالح  الأولويات  �سلم  "تغير 
الييتيياريييخييييية،  فل�سطني  اأر�ييييس  كييل  عييلييى 
النظام  ح�ساب  على  البداية  يف  �سيكون 
الدميقراطي للدولة، ولحقا على ح�ساب 
ثاثة  ييير�ييسييم  وهيييو  اليييييهييودي،  طابعها 
اإ�سرائيل  مل�ستقبل  حمتملة  �سيناريوهات 
تييييراوح بييني دولييية ثنائية  اليي�ييسييم،  بييعييد 
ن�سوء  اأو  اأبييرتييهييايييد،  ودولييية  القومية 
عامة  وعربية  فل�سطينية  عنف  موجة 
مئات  وتهجر  طرد  دخانها  حتت  يجري 
الغربية  ال�سفة  من  الفل�سطينيني  اآلف 
الأردن،  اإىل  الأخ�سر  اخلط  داخييل  ومن 
و1٩67".  1٩48 عام  حدث  ما  ي�سيه  مبا 

مناطق  �ييسييم  اإن  الييقييول،  وخييا�ييسيية 
تفاهم  وثيييييقيية  يف  جييياء  كييمييا  الأغيييييوار، 
ت�سكيل احلكومة  ييي غانت�س( يف  )نتنياهو 
الئتافية اجلديدة يف "دولة الحتال"، 
املتوقفة،  ال�سيا�سية  العملية  �سيقود 
الر�سمي  والطرف  الحتال"  "دولة  بني 
وهي  التعقيد،  من  مزيد  اإىل  الفل�سطيني، 
منذ  عميق  �سباٍت  يف  الييغييارقيية  العملية 
�سنوات طويلة. وهو ما�سيفتح الطريق اأمام 
انفجارات لحقة غر م�سبوقة بني "دولة 
الفل�سطيني. ال�سعب  وعموم  الإحتال" 

*كاتب فل�سطيني
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كبرية  اأج��زاء  �سم  نتنياهو  اإعان  ي�سكل 
مرحلة  لبداية  مقدمة  الغربية  ال�سفة  م��ن 
ال�سهيوين،  امل�سروع  بناء  مراحل  من  جديدة 
لفر�ش  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  فيها  ت�سعى 
تتم  ال��ت��ي  الأج����زاء  على  الداخلية  قوانينها 
م�سادرتها، واإحلاقها بالأرا�سي التي احتلتها 
على  خطوة  املرحلة  هذه  وت�سكل   .1948 عام 
وحتويل  كاملة  الغربية  ال�سفة  �سم  ط��ري��ق 
�سكانية  جت��م��ع��ات  اإىل  فيها  الفل�سطينيني 
متهيدًا لطردهم، وحتقيق الهدف ال�سهيوين 
الكربى". "اإ�سرائيل  اإق���ام���ة  يف  امل��ت��م��ث��ل 

مع  من�سجمًا  نتنياهو  اإع���ان  ج��اء  لقد 
خطة »�سفقة القرن« التي اأعلن عنها  الرئي�ش 
بتعبيد  قام  اأن  بعد  ترامب  دونالد  الأمريكي 
الع��راف  خ��ال  من  نتنياهو  اأم��ام  الطريق 
»ب��ال��ق��د���ش ع��ا���س��م��ة لإ���س��رائ��ي��ل« وت�����س��ري��ع 
املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  ال�ستيطان 
بعد �سطب ق�سية عودة الاجئني اإىل ديارهم. 
وعلى الرغم من عدم تنفيذ نتنياهو قراره يف 
ال�سفة  من  اأرا����شٍ  ل�سم  ح��دده  ال��ذي  املوعد 
اأع��اد  ورمب��ا   ،2020 مت��وز  ب��داي��ة  يف  الغربية 
ال�سائدة  ال�سيا�سية  الظروف  ح�ساباته يف ظل 
ي��راج��ع عن  اأن���ه مل  اإل  داخ��ل��ي��ًا وخ��ارج��ي��ًا، 
الحتال،  ا�سراتيجية  وحتقيق  ال�سم  فكرة 
بالفل�سطينيني  امل��ح��دق��ة  امل��خ��اط��ر  ت���زال  ول 
التي  العملية  ه��ذه  ج��راء  ماثلة  وم�ستقبلهم  
املنطقة.  يف  كارثية  ت��داع��ي��ات  على  تنطوي 
تلقى  م�����س��ارات  فح�ش  على  نتنياهو  ويعمل 
قبوًل من كل الأطراف. ويف هذا ال�سياق و�سع 
ما يعرف ب�"لوبي باد اإ�سرائيل" يف الكني�ست 
اإ���س��رائ��ي��ل  مب��وج��ب��ه  تب�سط  ق��ان��ون  م�����س��روع 
ال�سيادة على مناطق ال�ستيطان وفقا ل�سيغة 
اإىل  اإ�سافة  الليكود.  ح��زب  مركز  يف  اأق��رت 
ملنع  اآلية  خللق  القانون  م�سروع  ي�سعى  ذل��ك 
اأرا���ش  على  دولية  اأو  فل�سطينية  �سيطرة  اأي 
فل�سطيني  بناء  اأي  ومنع  )ج(،  املنطقة  يف 
للفل�سطينيني  ال�����س��م��اح  وع���دم  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
مب��م��ار���س��ة ال���رع���ي وال����زراع����ة وال��ت�����س��ج��ري.

املنطقة  يف  الواقعة  امل�ستوطنات  �سم  اإن 
اأن  يعني  اأو�سلو  اتفاق  تق�سيمات  بح�سب  )ج( 
الأرا�سي التي �سيجري �سمها �ستكون خا�سعة 
الأرا���س��ي  على  املطبق  الإ�سرائيلي  للقانون 
املحتلة عام 1948، ما ي�سهل وُي�سّرع م�سادرة 
للم�ستعمرات اجلديدة،  الفل�سطينية  الأرا�سي 
ويجعل  ال��ق��ائ��م��ة،  امل�����س��ت��ع��م��رات  ت��و���س��ي��ع  اأو 
جاليات  امل�سمومة  الأرا�سي  يف  الفل�سطينيني 
اإىل  حتويلهم  ثم  الفل�سطينية،  لل�سلطة  تابعة 
جمموعات �سكانية �سمن معازل مغلقة ميكن 
طردهم والتخل�ش منهم يف اأي فر�سة قادمة، 
ويوؤكد ذلك ما اأعلنه نتنياهو حول �سم منطقة 
الأغوار يف مقابلة له اأجرتها �سحيفة "اإ�سرائيل 
اليوم" نهاية �سهر اأيار املا�سي، باأن ال�سم لن 
يرتب عليه اإبقاء الأرا�سي باأيدي الف�سطينيني 
�سيكونوا  واإمنا  �سيتم �سمها،  التي  املناطق  يف 
الفل�سطينية  "البلدات  رعايا فيها، حيث قال: 
ما  فل�سطينية".  كجيوب  �ستبقى  ال��غ��ور  يف 
الغربية  ال�سفة  م�ساحة  م��ن   %32 اأن  يعني 
�ستقع  مربعا(  كيلومرا   1812 ي��ع��ادل  )م��ا 

اإعالن ال�سم مقدمة لتفريغ ال�سفة الغربية

فيما  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  الح��ت��ال  �سيطرة  حت��ت 
فل�سطيني  األ��ف   400 و�سع  ال�سم  عن  �سينتج 
فل�سطيني، يف معازل. يعي�سون يف 161 جتمع 
وتركز مناطق العزل يف الأغوار واملنطقة 
ي��رواح  والتي  �سرقا،  امليت  للبحر  املحاذية 
عمق  يف  كيلومرات   10 اإىل   3 ب��ني  عر�سها 
ال�سفة الغربية، وت�سكل هذه املنطقة 26% من 
اإىل  �سمها  اأن  كما  الغربية.  ال�سفة  م�ساحة 
الكيان ال�سهيوين �سيقطع التوا�سل اجلغرايف 
وي�سع  الأردن،  وب���ني  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  ب��ني 
معازل  يف  الفل�سطينية  التجمعات  ع�سرات 
اإىل  اإ�سافة  والتهجري.  ال��ط��رد  خطر  وحت��ت 
ذلك تركز املعازل اأي�سًا يف الأرا�سي الواقعة 
بني جدار الف�سل العن�سري واخلط الأخ�سر 
غربًا، واملعازل ال�ستيطانية يف ممرات الربط 
اأن  كما  الغربية.  ال�سفة  وغ���رب  ���س��رق  ب��ني 
امل�ستعمرات  على  الإ�سرائيلية  ال�سيادة  �سحب 
اجل��دار  ب��ني  الواقعة  الأرا���س��ي  �سم  �سيعني 
وتكري�ش  الأخ�����س��ر،  اخل���ط  وب���ني  ال��ف��ا���س��ل 
اجلدار كحدود �سيا�سية، حيث بداأت �سلطات 
"مناطق  ب��اإع��ان ه��ذه الأرا����س���ي  الح��ت��ال 

ابراهيم أبو ليل

القيام  لثنيه عن  بوري�ش جون�سون  الربيطانية 
بهذه اخلطوة، معربني عن معار�ستهم ال�سم.

�سيقو�ش  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����س��ف��ة  ���س��م  اإن 
ال�سلطة  لوجود  ال�سيا�سي  القانوين  الأ�سا�ش 
اأو  اأن ي�سرع من تفكيكها  الفل�سطينية، وميكن 
الحتال  حكومة  تكون  ل  عندها،  انهيارها، 
كيانية  لإق��ام��ة  الفر�سة  تعطيهم  ب��اأن  معنية 
فل�سطينية«  »دولة  مثل  قوية  مركزية  �سيا�سية 
اأك��ده  م��ا  وه��و  م��وح��د،  ك�سعب  �سوؤونهم  تدير 
اإ���س��رائ��ي��ل ديفيد  ل���دى  الأم���ريك���ي  ال�����س��ف��ري 
الأم��ريك��ي  امل��وق��ف  ع��ن  التعبري  يف  فريدمان 
من  جزء  هي  ال�سفة  م�ستوطنات  "اإن  بقوله: 
يعد  مل  ال��دول��ت��ني  ح��ل  وم�سطلح  اإ���س��رائ��ي��ل، 
و�ستجد  كبري".  ب�سكل  معناه  وفقد  جم��دي��ًا 
الحتياجات  عن  م�سوؤولة  نف�سها  "اإ�سرائيل" 
يف  فل�سطيني  مليون   3 يقارب  ملا  الأ�سا�سية 
جمموعات  و�سي�سبحون  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة 
دور  غياب  م��ع  الفو�سى،  حتكمها  منف�سلة 
بعد  وظيفتها،  تغيري  اأو  الفل�سطينية  ال�سلطة 
اأن ا�ستنفذت ال�سكل الذي اتخذته منذ اتفاق 
�سلطات  اإىل  ال�سلطة  تتحول  ورمب��ا  اأو���س��ل��و. 

ل�سمها. متهيدا  دولة"  و"اأرا�سي  ع�سكرية" 
راف�سة  فعل  ردود  ال�سم  ق��رار  اأث��ار  وقد 
امل�ستوى  على  وخ�سو�سًا  وا�سع  نطاق  على  له 
الأوروب���ي، حيث يعمل الحت��اد الأوروب���ي منذ 
قدمًا  ال��دف��ع  نيته  نتنياهو  بنيامني  اإع���ان 
منع  على  الغربية  ال�سفة  يف  �سم  بخطوات 
للقانون  خ��رق��ًا  ت�سكل  لأن��ه��ا  اخل��ط��وة،  ه��ذه 
حدود  �سمن  الدولتني"  "حل  وينهي  ال��دويل 
1967 وال��ذي ي��وؤي��ده الحت��اد الأوروب����ي. وقد 
عن  امل�����س��وؤول  م��ن  الحت���اد  دول  بع�ش  طلبت 
ال��ع��اق��ات اخل��ارج��ي��ة يف الحت���اد الأوروب����ي 
جوزيف بوريل، الت�سريع يف بلورة قائمة الردود 
من  لأج����زاء  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  �سم  على  املحتملة 
الحتاد  اتفاقات  كل  وت�سمل  الغربية  ال�سفة 
وزراء  واأعلن  ال�سهيوين.  الكيان  مع  الأوروبي 
ال��ردع  ن��اف��ذة  "اأن  م��ن  تخوفهم  اخل��ارج��ي��ة  
الردع  خطوات  بني  ومن  ب�سرعة".  تنغلق  قد 
داخلية، منع  تداولها يف حمادثات  التي جرى 
ان�سمام اإ�سرائيل اإىل اتفاقات تعاون جديدة، 
وامل�ستعمرات  اإ�سرائيل  بني  التفريق  وزي��ادة 
الأ�سابيع  ويف  للم�ستعمرات.  املقاطعة  وت�سديد 
من  ك��ل  بنتنياهو  هاتفيًا  ات�سل  الأخ����رية، 
والرئي�ش  مريكل،  اأجنيا  الأملانية  امل�ست�سارة 
احلكومة  ورئي�ش  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي 

عرب  الإ�سرائيلية  لاإرادة  كليًا  تخ�سع  متعددة 
بالتن�سيق  وتقوم  �سعبيًا  مقبولة  ووج��وه  رم��وز 
م��ع الح���ت���ال، وه���ذا ه��و الأخ���ط���ر، وميكن 
كاملة  الغربية  ال�سفة  �سم  اإىل  ي���وؤدي  اأن 
ال�سم. مل�سروع  حقيقية  مواجهة  تتم  مل  اإذا 

وعليه فاإن مواجهة اجراءات ال�سم ل تتم 
ال�سلطة  ه��رم  ل��راأ���ش  وخطابات  مبهرجانات 
ال�سعارات  وترفع  للت�سعيد"،  نية  "ل  موؤداها 
ال�سم،  ومواجهة  القت�سادي  النفكاك  عن 
اأك��ر  جتعلها  خا�سرة  م��ع��ارك  تخو�ش  فيما 
اأو  الحتال،  مقاطعة  معركة  مثل:  ه�سا�سة، 
على  ق���ادرة  غ��ري  بنية  ه��ذه  املقا�سة.  رف�ش 
وه��دم  وال�ستيطان  ال�سم  م��ع��ارك،  خ��و���ش 
بناء  على  ق��ادرة  وغ��ري  والع��ت��ق��الت،  البيوت 
اقت�ساد مقاوم، و�سمان حياة فيها من الكرامة 
ل�سعب حتت الحتال كي ي�سمد ويقاتل. هذه 
والف�ساد  الأم��ن��ي  التن�سيق  فقط  تتقن  بنية 
الن�سياع  غ��ري  تتقن  ول  والإداري،  امل���ايل 
لقرارات واماءات وا�سراطات العدو. ول بد 
للجماهري اأن تتعلم من التجربة التاريخية اأن 
كل معتٍد، وكل م�ستعِمٍر ل بد اأن يندحر، وعلى 
حقوقها  يف  فرط  من  كل  تلفظ  اأن  اجلماهري 
م�سريها. م�ستقبلها  ويف  والتاريخية  الوطنية 

اأن  من  اأثقل  ك��ان  الن�سر   ه��ذا  ان  كما 
النحناء  ت��ع��ودت  ال��ت��ي  ال��ظ��ه��ور  حتمله 
انه  ال�سهيوين.  والعدو  المريكي  اأم��ام 
من عرو�ش حكام احلروب  اأعظم  ن�سر 
على  والعاملني  الطائفية  والفنت  الأهلية 
اأعظم  ،و  باملذهبية  الأم��ة  وح��دة  �سرب 
منه  خافوا  الذين  ال�سغار  احلكام  من 
بيعه  يحاولون  فاندفعوا  عرو�سهم،  على 
للعدو  وتزلفا  نفاقا  النخا�سة،  �سوق  يف 
الطائفية  على  ن�سر  ان��ه  الإ�سرائيلي. 
تعوي�سا  الفتنة  وح�َش  اأَْيَقظوا  من  وعلى 
ل��ل��ع��دو ع��ن ه��زمي��ت��ه. ون�����س��ر ع��ل��ى من 
اخ��ت��ل��ق��وا م��ن اإي����ران ع����دوًا ب��دي��ا عن 
حقدهم   ك���ل   ووج���ه���وا   ، ال�سهيونية 
واأكاذيبهم  وتاآمرهم �سد حمور املقاومة. 
�سنع  ل��ق��د  م��ن��ه��م.  اأك���رب  الن�سر  ل��ك��ن 
جديدة   تاريخية   مرحلة   بداية  الن�سر 
لهذه املنطقة التي ابتدع الأجنبي دولها، 
وال�سقاق. ال��ن��زاع  اأ�سباب  فيها  زارًع���ا 
"اإ�سرائيل"  مع  ال�سراع  اأن  ويبدو 
يف ه����ذه احل��ق��ب��ة اجل���دي���دة ال��راه��ن��ة 
مغامرة  لكّن  الأخ���رية.  جولته  �سيدخل 
حتميتها  حتجب  ل  ك��واب��ح  دون��ه��ا  كهذه 
)يف ظ��ل اإخ��ف��اق اخل��ي��ارات الأخ���رى(، 
حققته  ال���ذي  ال���ردع  م�ستوى  يتقدمها 
املقاومة واملمانعة«، والذي قّل�ش  »جبهة 
اجلانب  عند  الن�سر  اإمكانية  احتمالت 
قادة  اأن  معروفًا  بات  ن�سر  الإ�سرائيلي. 
اإ���س��رائ��ي��ل )وه���ي، خ��اف��ًا ل���دول العامل 
دول��ة،  ع��ن جي�ش ميتلك  ع��ب��ارة  اأج��م��ع، 
وحا�سمًا  »وا�سحًا  يريدونه  العك�ش(  ل 
الكيان  اأن  ق��اع��دة  على  ف��ي��ه«،  لب�ش  ول 
ال�����س��ه��ي��وين ال����ذي ل ي��ت��ح��م��ل ه��زمي��ة 
عاد  ما  غ��وري��ون(،  بن  )بح�سب  واح��دة 
هزمية.  ن�سف  ول��و  يتحمل  مت���وز   بعد 
واإع��ان  كاملة  هزمية  �ستكون  ولكنها 
زوال ال��ك��ي��ان .وع��ن��ده��ا  مي��ك��ن ال��ق��ول 
اأربعينات  يف  حدثت  نكبة  حكاية  اإن    :
خامتتها. لم�ست  ق��د  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن 

واق��ع  "اإ�سرائيل"  نظر  وج��ه��ة  م��ن 
كهذا  يثري قلق الإ�سرائيليني وخماوفهم، 
يعني  ف��ي��ه  امل�����س��ّي  اأن  ي���درك���ون   وه���م 
�سوى  لي�ست  خ��امت��ت��ه  ل��ك��ون  ن��ه��اي��ت��ه��ا، 
حمور  مل�سلحة  القوى  م��وازي��ن  اختال 
اإ�سرائيل  »اإزال���ة  يريد  ال���ذي    املقاومة 
عن اخلريطة«. حال جتد تعبرياتها، اأي 
اأن حتّقق هذا الختال. ولذلك  مبجرد 
الوليات  ومعه  الإ�سرائيلي  العدو  يحاول 
املتحدة  وحلف الناتو وال�سهاينة العرب 
م��واج��ه��ة ه��ذا ال��واق��ع ع��رب م��روح��ة من 
وال�ستخبارية  الدبلوما�سية  الأدوات، 
والأمنية والإعامية واملالية والع�سكرية، 
ودع��م  ال��ف��و���س��ى اخل��اق��ة  ن�سر  وع���رب 
وت�سليحه  ومتويله  التكفريي  الإره���اب 
كل  يف  العميلة  الإقليمية  القوى  قبل  من 
لف  وم��ن  وقطر  وال�سعودية  تركيا  م��ن 
املحليني. وال��ع��م��اء  اخل��ون��ة  م��ن  ل��ه��م 

*كاتب و�أديب فل�سطيني 

انت�سار  م��ن  ع��ام��ا   14 ب��ع��د           
ت�����زال  امل����ق����وم����ة يف ح������رب مت������وز م�����ا 
م���ف���اع���ي���ل ه������ذا احل�������دث ال���ت���اري���خ���ي 
باإنتاج  وي�ستمر  ال��زم��ن  يف  تتوا�سل 
التداعيات على اأكر من �سعيد ا�سراتيجي 
وع��م��اين ويف اأك���ر م��ن اجت���اه ���س��واء يف 
او  املهزومة  اأو  املنت�سر  �سعيد  على  ذلك 
وجه  على  وال��دويل  الإقليمي  ال�سعيد  على 
اهلل  ح��زب  ن�سر  ا�ستولد  فقد  ال��ع��م��وم.  
"الإ�سرائيلي"  حقبة جديدة  على اجلي�ش 
يف م�سار ال�سراع �سد الكيان ال�سهيوين ، 
و�سكل  حلظة فارقة يف تاريخ هذا ال�سراع. 
فقد برهنت املقاومة اللبنانية عن اإمكانية 
انت�سار الإن�سان على الآلة، والإرادة القتالية 
والتعبئة  الع�سكرية،  التكنولوجيا  على 
واملعنوية على اجلي�ش  والروحية  ال�سيا�سية 
بالطائرات  واملحمي  باملدرعات  املح�سن 
واملدعوم بالبوارج، وباآلت الدمار احلديثة 
فعله يف  النت�سار  هذا  فعل  وقد  الأخ��رى. 
اأ�س�ش العقيد الع�سكرية ال�سهيونية القائمة 
يقهر"  ل  ال���ذي  "اجلي�ش  اأ���س��ط��ورة  على 
و"التفوق   " اخلاطفة  "احلرب  ونظرية 
املطلق" و"القدرة الردعية" و"كي الوعي" 
العربي املقاوم  والتي ظلت لفرات طويلة 
تتم�سك بها وحتاول تعظيم قدراتها، بهدف 
وبالتايل  ال�سراتيجي  تفوقها  تكري�ش 
للك�سر،  قابل  غ��ري  ق��وى  مل��ي��زان  امتاكها 
كل  لكن   ، و�سيا�سيًا  وا�ستخباريًا  ع�سكريًا 
هذا بات من املا�سي بعد حرب متوز2006.
احلقيقة  يف  االعقيدة   ه��ذه  تكن  ومل 
متبعة  اإ�سرائيلية  �سيا�سة  اأو  نظرية  �سوى 
اغ��ت�����س��اب فل�سطني،  ق��ب��ل  م��ا  م��ن��ذ  ح��ت��ى 
فنظرية كي الوعي ت�سكل الأ�سا�ش واجلوهر 
مل��ق��ول��ة زئ��ي��ف ج��اب��وت��ن�����س��ك��ي ع��ن ال�����س��ور 
روؤو�سهم  العرب  ي�سرب  ال��ذي  احلديدي 
لي�ش  اأن  يقتنعوا  اأن  اإىل  مرة  بعد  مرة  به 
بد  ل  وبالتايل  اإ�سرائيل  اإزال��ة  الإمكان  يف 
باآخر.  اأو  ب�سكل  وجودها  مع  التعاي�ش  من 
ق��ادة  ات��ب��ع  املا�سية  �سنة  ال�ستني  وط���وال 
الحتال �سيا�سة نف�سية واإعامية مفادها 
اإ�سرائيل  هزمية  العرب  باإمكان  لي�ش  اأن 
�سغط  حت��ت  اإج��ب��اره��ا  حتى  اأو  ع�سكريًا 
وب��ال��ت��ايل ل  ال��ت��ن��ازلت  ال��ق��وة على تقدمي 
واحل��وار  املفاو�سات  اإىل  الذهاب  من  بد 
ورغم   . التنازلت  عرب  للت�سوية  كو�سيلة 
ان�سياق بع�ش الأنظمة العربية وراء  اوهام 
قدرتها  املقاومة   برهنت  الزائف  ال�سام 
ال�سطورة  بهذه  مذلة  هزمية  اإحلاق  على  
توازنا  وحققت  ال�سراع  معادلة  وغ��ريت   .
م�ساجع  يق�ش  زال  ما  ا�سراتيجيا  ردعيا 

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

وال�سيا�سيني  ال��ع�����س��ك��ري��ني  ال��ع��دو  ق����ادة 
���س��واء. ح��د  ع��ل��ى  امل�ستوطنني  وق��ط��ع��ان 
زال  م��ا  امل��ذل��ة  ال��ه��زمي��ة   تلك  فمنذ 
والأمن  اجلي�ش  يف  الإ�سرائيليون  اخلرباء 
احل��رب  تلك  اآث���ار  درا���س��ة  على  يعكفون 
وترميم  ال�سراع  معادلة  ترميم   وحماولة 
تبددت   التي   الردعية  وروايتها  �سورتها 
خرباء  ويرى   . اهلل  حزب  مع  املواجهة  يف 
ترميم  "اإن   :" "اإ�سرائيليون  ع�سكريون  
���س��ورة اإ���س��رائ��ي��ل وق��وت��ه��ا ال��رادع��ة اأم��ام  
اإىل  بحاجة  امل��ق��اوم��ة  وحم���ور  اهلل  ح��زب 
اإما عرب  ال�سنني وذلك  اأكر من  ع�سرات 
واإم��ا  اهلل  ح��زب  �سد  اأخ��رى  جولة حربية 
اهلل  حزب  ت�سمل  رمبا  اإقليمية  حرب  عرب 
اإ�سراتيجية  ح��رب  ع��رب  اأو  معا  و���س��وري��ا 
اأكرب  ت�ستهدف اإيران ، اأو رمبا عرب حرب 
لكن  اأول!.  غ��زة  على  �ساملة  اإ�سرائيلية 
ثقتها  مت��وز  ح��رب  ه��ّزت  التي  اإ�سرائيل، 
بنف�سها مل تنجح  يف عدواناتها على  غزة 
يف  حم��ا���س��رة  نف�سها  وجت��د   ، برميمها 
ال�سمال واجلنوب بقوى مقاومة ، اأحداهما 
تتعاظم  ال���ذي  اهلل(  )ح���زب  الأق���ل  على 
اأي عدوان  قوته وقدرته وجاهزيته ملوجهة 
  . ق��ادم��ة  ح���رب  اأي  يف  الن�سر  وحت��ق��ي��ق 
ت��ق��ه��ر  ل  ال���ت���ي  ال����ق����وة   اأزم�������ة  اإن 
وا�سحة  باتت  املتاآكلة  الردع  واإ�سراتيجية 
امل���ع���امل  .ف���ف���ي ت��ق��ري��ر مل��ج��ل�����ش الأم����ن 
هاآرت�ش  ن�سرت  "الإ�سرائيلي"   القومي 
مقاطع  نوفمرب2006  ث��اين  23ت�سرين  يف 
م��ن��ه ح����ول حت���ذي���رات وق���ل���ق م���ن ت��اآك��ل 
لإ�سرائيل  والع�سكري  ال�سيا�سي  التفوق 

الإقليم  م�ستوى  على  فعال  بدور  القيام  يف 
..و  وطهران  دم�سق  يف  حلفائه  جانب  اإىل 
يف  وا���س��ح  اهلل  ن�سر  ح�سن  ال�سيد  ك��ام 
هذا ال�سياق حني قال "انتهى الزمن الذي 
نخرج فيه من بيوتنا ول يخرجون فيه من 
بيوتهم.. انتهى الزمن الذي نهّجر فيه ول 
فيه  تدمر  ال��ذي  الزمن  انتهى  يهّجرون.. 
جاء  لكم:  اأق��ول  بل  بيوتهم  وتبقى  بيوتنا 
الزمن الذي �سنبقى فيه وهم اإىل زوال" .
لقد هدفت حرب متوز 2006 مبنتهى 
ملحور  ال��رم��ح  راأ�����ش  ك�سر  اإىل  ال��و���س��وح 
لبنان،  يف  اهلل  ب��ح��زب  املتمثل  امل��ق��اوم��ة  
كان  ال��ذي  امل��ح��ور   ه��ذا  لتفكيك  متهيدا 
الوحيدة  �سبه  ال��دول��ي��ة  املجموعة  ي�سكل 
التي بقيت تقول ل للعدوان ال�سهيواأمريكي 
وترف�ش الن�سياع لل�سروط الأمريكية التي 
ورف�سها   2003 العام  يف  ل�سورية  قدمت 
تريد  اأمريكا  كانت  الأ�سد.  ب�سار  الرئي�ش 
او  مكون  اأو  جهة  اأي  من  كليا  تتخل�ش  اأن 
دولة متار�ش ممانعة او حتفظا او مقاومة 
الهدف على  ل�سيا�ستها. وجاء حتديد هذا 
كوندالي�سا  اأمريكا  خارجية  وزي��رة  ل�سان 
احلرب  هذه  هدف  ان  قالت  الني  راي�ش  
جديد"  اأو���س��ط  ���س��رق  ل���ولدة  "خما�سا 
او  ممانع  او  معر�ش  فيه  يكون  اإن  دون 
انها  ادق  ب�����س��ورة  او  ل�سيطرتها  م��ق��اوم 
املقاومة  و  املمانعة  ظاهرة  ملعاجلة  حرب 
ان حرب متوز  بذلك  امريكا  واأك��دت  فيه، 
و ح��زب اهلل  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ني  لي�ست ح��رب��ا 
ت�سنها  حل��رب  ا�ستمرار  ه��ي  ب��ل  فح�سب 
اأمريكا،  بقيادة  دولية  ق��وى  املنطقة  على 
و  ال�ستعماري  م�سروعها  لفر�ش  تعمل 
التي  الع�سكرية  بالقوة  حتقيقه  ب�سرعة 
بدوره  والقيام  ال�سهيوين  الكيان  ميتلكها 
وبالتايل  املنطقة  يف  ل��ه  امل��وك��ل  الوظيفي 
�سيادة  عند  تتوقف  ان  دن  ت�ساء  ما  فر�ش 
او �سرعية دولية.   او قواعد قانونية  وطنية 
على  ا�ستمرت  التي  احل��رب  كانت  ولهذا 
لإ�سرائيل يف  انه ظهر  بيد  يوما.   33 مدى 
متلك  ل  انها  منها  الأوىل  الع�سرة  الأي��ام 
حزب  ب��ان  وا�ست�سعرت  النجاح  عنا�سر 
وانه  تريد  الذي  الن�سر  �سيمنعها من  اهلل 
العمانية  املفاجاآت  من  �سل�سلة  لها  اع��د 
من  حرمتها  وال�سراتيجية  والنف�سية 
القائم عل  الع�سكري  تاريخها  الركون اىل 
مقولة انها متلك " اجلي�ش الذي ل يقهر."
وبالنتيجة  انت�سرت املقاومة  وتبددت 
اوهام راي�ش وتا�سى مرة واحدة واىل البد 
م�سروع ال�سرق الو�سط اجلديد الذي حلم 
البيت البي�ش  .  به املحافظون اجلدد يف 
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�سحيفة  ق��ال��ت  يبدوكما  و   . املنطقة  يف 
ال�سهيوين  الكيان  اأن  اأح��رون��وت  يديعوت 
.واحلقيقة  ال�سيخوخة"  يف  دخ��ل  "كمن 
هي  ح��رب مت��وز  نتائج  عليها  اك��دت  التي  
ان انت�سار املقاومة   قلب ال�ساعة الرملية 
ال�سعف  نقطة  وتكمن  الإ�سرائيلي.  للوجود 
يف  الإ�سرائيلية  ال��ردع  ق��وة  يف  اجلوهرية 
الهزمية  حتتمل  ل  دول��ة  "اإ�سرائيل"  ك��ون 
ولو مرة واحدة ، وهنا ن�ستح�سر كام بن 
غوريون الذي قال " اإذا انت�سرت اإ�سرائيل 
يف خ��م�����س��ني ح��رب��ا ف��ل��ن ت��خ�����س��ع ال��ع��امل 
يف  العرب  ينت�سر  اأن  يكفي  ولكن  العربي 
 ." عليها  الق�ساء  اج��ل  من  واح��دة  ح��رب 
اإ�سرائيل هي  اإن كل حرب من حروب 
اأي  الإ�سرائيليون،  يقول  كما  وجود،  حرب 
واحدة.   حرب  خ�سارة  ي�ستطيعون  ل  اأنهم 
العربية  الأر���ش  على  وجودهم  فان  لذلك 
ال��ذي  ال��ي��وم  و�سياأتي   ، م��وؤك��د  غ��ري  اأم���را 
�سيهزمون فيه وعندها �ستكون "اإ�سرائيل"  
قد انتهت ..ولهذا فان ا�ستعادة قوة الردع 
متوز   ح��رب  يف  هزميتها  بعد  الإ�سرائيلية 
الإ�سرائيليني  ال�سراتيجيني  كبار  جعل 
اأع��م��ال  ج���دول  اأن  واح���د  ب�سوت  يعلنون 
والقوة  القوة  واحد  اأمر  هو  اليوم  اإ�سرائيل 
غري  اأن��ه��م  جيدا  ي��درك��ون  لكنهم   . فقط  
قادرين على ا�سرجاعها ما دامت جبهتهم 
املقاومة  �سواريخ  مرمى  حت��ت  الداخلية 
على  يعتمد  كان  من  ولأن  املقاومة  وحم��ور 
القوة التي ل تقهر  ما عاد ميلكها. واأي�سا لأن 
حزب اهلل اليوم اأكر قوة وقدرة وجاهزية 
بل  الكيان  مواجهة  يف  فقط  لي�ش  وفاعلية 
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ال��دع��م  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  اأّن  وامل���ع���روف 
ه�ّسًا،  �سيكون  احل��ايل  الوقت  يف  اخل��ارج��ي 
اأك��ر  الفل�سطينية  ال�سلطة  خ�سرت  حيث 
دفعها  مم���ا  اإي���رادات���ه���ا  م���ن   /%50/ م���ن 
امل�سارف  م��ن  كبري  ب�سكل  الق��را���ش  اإىل 
احلكومة  من   امل�ساعدة  وطلب  الفل�سطينية، 
روات��ب  ودف���ع  ال��و���س��ع  ل�سبط  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
موظفي القطاع العام من بداية اأزمة كورونا، 
وقد دعمت ال�سلطة حوايل /50 األف/ عامل 
احلجر  ودخ����ول  ال��ع��ودة  اإىل  اإ���س��رائ��ي��ل  يف 
ال�سحي خوفًا على �سامتهم، وكانت ال�سكوى 
للعدوى،  الرئي�سي  امل�سدر  هي  اإ�سرائيل  اأّن 
وعاد فعًا بع�ش العمال مع بدء �سهر رم�سان، 
اأ�ستيه  حممد  احلكومة  رئي�ش  دع��وى  وكانت 
الفريو�ش  ن�سروا  باأّنهم  الحتال  جنود  �سد 
عمدًا يف ال�سفة الغربية بحالت فردية، واأّن 
الفل�سطينية  ال�سلطة  جهود  تعرقل  اإ�سرائيل 
الدع���اءات  ه��ذه  دم��ج  ومت  ال��وب��اء،  ملحاربة 
اإ�سرائيل  رف�ستها  دول��ي��ة  ادع����اءات  بجملة 
بالتحري�ش  الفل�سطينيني  واتهمت  طبعًا، 
وحّذرتهم من اأن مزيدًا من هكذا ا�ستفزازات 
بينهما. الأمني  التعاون  انقطاع  اإىل  �سيوؤدي 

ومن املعروف اأي�سًا، ال�سلطة الفل�سطينية 
تعاين من  زالت  ول  كانت  الغربية  ال�سفة  يف 
�سعف مزمن وتعتمد على امل�ساعدات الدولية 
احلكومة  ل���دى  امل��ح��ت��ج��زة  وخم�س�ساتها 
يعمل  العادية  الظروف  الإ�سرائيلية. ويف ظل 
من  فل�سطيني  عامل  األ��ف/   140/ من  اأك��ر 

اإىل ف�سل جنوب ال�سفة عن �سمالها. اإجنازه 
واجلدير بالذكر اأّن اإ�سرائيل خال عامني 
�سكنية  األف/ وحدة  ببناء /15  قامت  ون�سف 
اأخرى،  وحدة  األف/  ببناء /15  قرار  واإ�سدار 
واإقرار بناء خمطط ل�سكة حديدية متر بجانب 
امل�ستوطنني  جميع  اأّن  العلم  م��ع  الأق�����س��ى، 
الآن  باتوا  ال�ستيطانية  البوؤر  اأقاموا يف  الذين 
يتمتع  التي  واملكانة  احلقوق  بجميع  يتمتعون 
كانوا  م��ا  وه���ذا  اإ���س��رائ��ي��ل��ي،  م��واط��ن  اأي  بها 
يجتهدوا بعمله مع الأ�سف يف الفرة ال�سابقة.

مبحا�سرة  ي��ق��وم��ون  اأخ����رى  ج��ه��ة  وم���ن 
خم�س�ساتها  واحتجاز  الفل�سطينية  ال�سلطة 
من اأموال اجلمارك وال�سرائب يف هذا الوقت 
كان  اأّن��ه  املاحظ  من  حيث  ال�سعوبة،  البالغ 
حل�ساب  اإ�سرائيل  يف  �سيا�سية  ح�سابات  هناك 
وزارة الدفاع على وزارة ال�سحة، والنتيجة هو 
اإ�سرائيل مع  الأج��واء يف  وتوّتر  الأرق��ام  ت�سارع 
ا�ستقالة وزير ال�سحة ب�سبب تقاع�ش احلكومة 
يف  كاملة  مبهامها  القيام  ع��ن  الإ�سرائيلية 
الت�سدي لأزمة كورونا، والنتقادات الكبرية من 
الإ�سرائيلي  الأمن  وتخوف  اليهود،  املت�سددين 
امل��ي��زان��ي��ات  ب�سبب  الق��ت�����س��اد،  ان��ه��ي��ار  م��ن 
ال�سحي  القطاع  لتاأهيل  املدفوعة  ال�سخمة 
احل��الت  وت��اأث��ر  ال��وب��اء،  ه��ذا  مواجهة  ملتابعة 
اأع��داد  تراجع  اإىل  اإ�سافة  م��ادي��ًا،  املت�سررة 
العمال الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل، وهنا طالبت 
اإ�سرائيل باإغاق املعابر  احلكومة الفل�سطينية 
الزدي���اد  ملواجهة  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف 
كورونا. بفريو�ش  الإ�سابات  اعداد  يف  املطرد 

ظل  يف  اأم���ل  ب�سي�ش  ل��دي��ن��ا  ب��ق��ي  ف��ه��ل 
ت���راك���م الأوب����ئ����ة، مل��ن��ع ���س��ل��ط��ات الح���ت���ال 
وت�سديد  القا�سية  ال��ظ��روف  ا���س��ت��غ��ال  م��ن 
وا�ستداد  الفل�سطيني،  ال�سعب  على  احل�سار 
وازدي��اد  الفل�سطينية  الق�سية  على  امل��وؤام��رة 
امل��ط��ب��ع��ني ال���ع���رب م���ع ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين 
والقومية. الوطنية  امل�سلحة  ح�ساب  على 
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مما  "اإ�سرائيل"،  يف  قانوين  ب�سكل  ال�سفة 
يوّفر دخل بالغ الأهمية لاقت�ساد الفل�سطيني 
على  اإ���س��رائ��ي��ل  اعتماد  وباملقابل  امل����رّدي، 
حيث  من  اأي�سًا  كبري  الفل�سطينية  ال�سلطة 
العمال  يوّفرها  التي  القت�سادية  الفوائد 
والزراعة. البناء  قطاعي  يف  الفل�سطينيون 

���س��ك��ان حميط  ق����ام  اآخ����ر  اجت����اه  ويف 
بن�سب  ال�سابقة  الأ���س��ه��ر  يف  امل��غ��ري  ق��ري��ة 
على  اأرا�سيهم  يف  والبقاء  لاعت�سام  خيم 
ال�سم  م��ن  اأر���س��ه��م  حلماية  اأ�سابيع  م���دار 
من  الطوارئ  حالة  اإعان  لكن  وال�ستيطان، 
لركها  ا�سطرتهم  الفل�سطينية  الرئا�سة  قبل 
مل  ال��ذي  الفريو�ش  تف�سي  زي���ادة  م��ن  خ��وف��ًا 
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 
اإبعاد اجلنود لاأهايل، فيما ي�سمحون  خال 
ولاأ�سف  وال��دم��ار.  بالتخريب  للم�ستوطنني 
بعد  اليومي  الحتال  روتني  من  هذا  اأ�سبح 
ملزيٍد  النجاة  ط��وق  الوباء  ه��ذا  اأه��داه��م  اأن 
وبناء  العنف  وممار�سة  الأرا���س��ي  ق�سم  من 
امل�ستوطنات ومتابعة ر�سم اخلرائط، وفر�ش 
اأحكام ال�سيطرة وب�سكل اأ�سا�سي على القد�ش 
لتاأخر  الرئي�سي  ال�سبب  اإن  حيث  و�سكانها، 
ال�سفة كان  اإ�سدار اخلرائط اجلديدة ل�سم 
ي�سلكها  التي  ال�سوارع  بع�ش  م�سري  �سببه  
القد�ش  ب��ني  ي��رب��ط  ال���ذي   )E1( م�����س��روع 
�سيوؤّدي  والذي  اأدوميم(  )معاليه  وم�ستوطنة 

ال�سهيوين  الح��ت��ال  �سلطات  ا�ستغلت 
كورونا  ف��ريو���ش  تف�سي  ب��اأزم��ة  ال��ع��امل  ان�سغال 
على  التغطية  اأجل  من  وذلك  وا�سع،  نطاق  على 
فقد  الفل�سطينية.  الأرا����س���ي  �سم  حم���اولت 
�سائب  اأق��ام��ه  ات�ساًل  العربية  اجلامعة  تلقت 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �سر  اأم��ني  عريقات 
اأحمد  اجلامعة  رئي�ش  مع  الفل�سطينية  التحرير 
اأبو الغيط على توظيف اأزمة كورونا ل�سم اأرا�ٍش 
جديدة وتو�سيع بوؤر ا�ستيطانية بال�سفة الغربية، 
يف  وخ�سو�سًا  الأر���ش  على  جديد  واق��ع  لفر�ش 
�سرقي القد�ش وحميطها، حيث اأقامت تل اأبيب 
ا�ستيطانية  ب��وؤرة   /121/ و  م�ستوطنة   /132/
اأرق��ام  بح�سب  يهودي  األ��ف   /427/ فيها  يقيم 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة. الآن  ال�����س��ام  ق��ّدم��ت��ه��ا ح��رك��ة 

وامل�سهود به يف هذا الوقت بالذات عمليات 
البناء  بدعوى  بكرة  الفل�سطينية  املنازل  هدم 
دون ترخي�ش، عدا عن ال�ستياء على الأرا�سي 
من قبل احلكومة الإ�سرائيلية وامل�ستوطنني، حيث 
اجلي�ش  قبل  من  وحمايتها  عليها  ال�سيطرة  يتم 
تلك  يف  البناء  عمليات  بقاء  مع  الإ�سرائيلي، 
الو�سع  ا�ستمر  واإذا  للغاية.  ن�سطة  امل�ستوطنات 
فل�سطينية  اأر���س��ًا  جن��د  فلن  احل���ال  ه��ذا  على 
خارج ال�سم بعد قيام �سلطات الحتال بعمليات 
جديدة  طرقات  وفتح  املنازل  وه��دم  ال�ستياء 
جديدة  ب��وؤر  واإن�ساء  ا�ستيطانية  وح��دات  وبناء 
الفل�سطيني  بالوجود  اأبهني  غري  دائ��م،  ب�سكل 
وحّقه، ول بالقرارات الدولية املتجددة التي تدين 
عليها. امل�ستوطنات  واإقامة  الأرا�سي  م�سادرة 

القابلة  غري  الأزم��ة  هذه  متتد  اأن  ويخ�سى 
ال�سلطة  ا���س��ت��ق��رار  ت��ق��وي�����ش  اإىل  ل��ل�����س��ي��ط��رة 
فو�سى  ح���دوث  اإىل  ي��دف��ع  مم��ا  الفل�سطينية، 
�ستمتد  خطرية  اأمنية  حتديات  ويفر�ش  �ساملة 
اأ�سف  الإ�سرائيلية.  امل��دن  جميع  اإىل  بالتايل 
ال�سرورية  امل�ستلزمات  توفر  ع��دم  ذل��ك  اإىل 
ملعاجلة امل�سابني بفريو�ش كورونا، لطاملا كانت 
الرئي�سي  النظام  مقر  هي  القد�ش   م�ست�سفيات 
لل�سحة الفل�سطينية، غري اأّن اإدارة ترامب اأوقفت 
جميع امل�ساعدات والتمويل املخ�س�ش لها، وهنا 
فقط  اث��ن��ان  بقي  حيث   ، ح���ادًا  ع��ج��زًا  تكّبدت 
كورونا. ملعاجلة  جمّهزين  ال�ستة  م�سافيها  من 

النــفــجــار الـــذي وقـــع يف مــرفــاأ بـــروت يف 
قنبلة  قــوتــه  يف  يــعــادل   ،2020 اآب  مــن  الـــرابـــع 
نووية بحجم �صغر. كمية نيرتات الأمونيوم 
املـــوجـــودة يف الــعــنــر رقـــم 12، مــنــذ اأكــــر من 
تخزين  ول  تو�صيب  وبــا  مهملة،  �ــصــنــوات،   6
يــقــيــان املــديــنــة �ــصــر النــفــجــار، تــعــادل مــا بني 
 .)TNT( الـــ 600 طــن و800 طــن مــن مـــادة 
نووية  قنبلة  بانفجار  اأ�صبه  كان  لكن ما جرى 
�ــصــغــرة. اأحــــد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة حتــــّدث عن 
وجــــود بــرامــيــل مـــن الــنــفــايــات الــ�ــصــامــة، منذ 
نف�صه!  العنر  قرب  املا�صي،  القرن  ت�صعينيات 
اأن ُيحاط  ف ومــن  اأن يو�صَ اأكــر من  ما جــرى 
به. الأمر لي�س تقنياً ول هو خطاأ فني بطبيعة 
احلال، واإمنا هو �صاأن مي�ّس النا�س يف حياتهم. 

كارثة نووية وقعت يف بريوت 
واآلف  اجلـــرحـــى،  واآلف  الــ�ــصــهــداء،  عــ�ــصــرات 
املــدّمــرة  واملــبــاين  واملــحــال  واملوؤ�ص�صات  امل�صاكن 
واملت�صررة، يبعد بع�صها ع�صرات الكيلومرتات 
اإىل  النفجار. ح�صيلة كهذه حتتاج  عن مركز 
حــرب كــرى. لكن هــذه احلــرب تكّثفت زمنياً 
فــلــم تــطــل �ــصــوى ثــــواٍن مـــعـــدودة، كــانــت كافية 
جلــعــل مــديــنــة بــــروت الــ�ــصــاحــرة، ومــعــهــا كل 
لبنان، باداً منكوبة. يوم 4 اآب 2020 �صيحفظه 
كل  بــفــداحــتــه  يــفــوق  حلـــدث  كــيــوم  اللبنانيون 
با  فيها موبقة  ُتـــرتك  بــاد مل  ثمة  و�ــصــف. 
لــاإبــادة.  اأهلها  تعري�س  حــد  اإىل  ُتــرَتــَكــب،  اأن 
املــعــلــومــات الأمــنــيــة الأولـــيـــة كــ�ــصــفــت اأّن 
حريقاً ن�صب يف العنر رقم 12. اأ�صباب احلريق 
مل حُتــ�ــصــم. اأكـــر مــن 2700 طــن مــن نــيــرتات 
املتفجرات  ت�صنيع  يف  )ُتــ�ــصــتــخــدم  الأمــونــيــوم 

والأ�ــــصــــمــــدة الــــزراعــــيــــة( املـــخـــّزنـــة بــ�ــصــورة 
عــ�ــصــوائــيــة، �ـــصـــارت وقـــــوداً لــلــحــريــق و�ــصــبــبــاً 
العا�صمة  اأتــى على جزء من  الــذي  للتفجر 
التي  املــواد  ال�صحنة من  هــذه  املــرفــاأ.  وكامل 
ارُتكِبت بها جرمية الرابع من اآب بحق بروت 
وعموم لبنان، تقول التقارير اأنها موجودة يف 
املرفاأ منذ عام 2013، بقرار ق�صائي لبناين. 
من  اآتية  مولدوڤية  �صفينة  كانت  حينذاك، 
مــّرت  املــوزنــبــيــق  اإىل  طريقها  ويف  جــورجــيــا، 
بــاملــيــاه الــلــبــنــانــيــة، حــيــث تــعــّر�ــصــت لــعــطــل. 
ب�صكاوى  الدائنني  تقّدم عدد من  ذلــك،  بعد 
الــ�ــصــفــيــنــة، فاحتجز  قــ�ــصــائــيــة �ــصــد مــالــكــي 
رقم  العنر  يف  اأبقيت  التي  ال�صحنة  الق�صاء 
التقنية  الأمـــــور  عـــن  الــنــظــر  وبــ�ــصــرف   .12
طرحها،  مــن  بــد  ل  اأ�صئلة  ثمة  والقانونية، 

وحتتاج اإىل اإجابات لتحديد امل�صوؤوليات. هذه 
الأ�صئلة ل تهدف اإىل الت�صويب على اأحد، ول 
اأحــد. لكن جرمية بهذا القدر من  اإىل اتهام 
اأن متّر من دون ح�صاب.  اخلطورة، ل يجوز 
ال�ــصــتــغــال الــ�ــصــيــا�ــصــي لــلــجــرميــة التي 
عر   - �صعت  ال�صعودية  �ــصــريــعــاً.  بـــداأ  وقــعــت 
من  املــمــولــني  وال�صيا�صيني  الإعــــام  و�ــصــائــل 
اإىل  الـــريـــا�ـــس ودبـــــي وبــــــروت -  ــلــهــا يف  قــَب
يــخــرج  اأن  قــبــل  بــحــزب اهلل،  ربــــط احلـــادثـــة 
الــرئــيــ�ــس الأمـــركـــي دونــالــد تــرامــب ليقول 
اأن  »يــعــتــقــدون  الأمــركــيــني  الع�صكريني  اإن 
انفجار بروت ناجم عن قنبلة من نوع ما«. 
يف املقابل، اأعلنت وزارة اخلارجية الأمركية 
اأنــهــا يف انــتــظــار نــتــائــج الــتــحــقــيــق الــلــبــنــاين.

�أن  �لعربي،  �لعامل  بات�ساع  �أح��د  بو�سع  يكن  مل 
ي�سيطر على م�ساعره وهو يرى �أجمل �ملدن �لعربية 
�سحايا  و�أ�سقط  جنباتها  هّز  �لذي  باالنفجار  ُترّوع 
بلد  كاأّنه  �مل�ستقبل،  يف  مو�طنيها  وثقة  وبنايات 
بو�سائل  و�مل�ستجدة.  �ملرت�كمة  باأزماته  منكوب 
بيت،  كّل  �إىل  �ملرّوعة  بريوت  �سور  ُنقلت  �لع�سر، 
فعله  يتوّجب  عّما  �أ�سئلة  وتبّدت  م�ساعر  توّحدت 
عاجاًل الإنقاذ بلد عربي �سغري يف حجمه وجوهري 
يف دوره. ال ميكن كتابة �لتاريخ �لعربي �ملعا�سر، من 
لعبته  �لذي  �لدور  على  وعميق  طويل  �إطالٍل  دون 
وحركة  و�الآد�ب  و�لثقافة  �ل�سيا�سة  يف  �ملدينة  تلك 

�لفكر و�الإبد�ع.
تفاعاته  مراآة  اأّنها  العربي،  للعامل  بروت  قيمة 
التفاعل  بييوتييقيية  واأحييياميييه،  واأفيييكييياره  و�ييسييراعيياتييه 
ًا  خا�سّ وزنًا  عليها  اأ�سفى  وظيفي  دور  وهو  والن�سهار، 
الت�سامن  الباهظة.  فواتره  الأحيان  بع�س  يف  دفعت 
الوا�سع ق�سّية م�سّلم بها، لكن امل�ساعر وحدها ل تكفي 
بروت  اإىل  العون  يد  تييّد  اإجيييراءات  ت�سندها  مل  اإذا 
اجلريحة، حتى تاأخذ نف�سًا من اأمل وقدرًا من ثقة اأّن 
املبحة  اآلمها  تعاين  وحيدة  يدعها  لن  العربي  عاملها 

على نوا�سي الطرق املهدمة. هذه هي امل�ساألة.
على  اليييدم  �سالت  حييقييًا  وزنيييًا  م�سر  نييزن  مل  »اإن 
�سعيد  الراحل  اللبناين  ال�ساعر  اأن�سد  هكذا  ال�سمر«. 
ميين دعييوات  اإليييييه  هييو من�سوب  مييا  يييوم رغييم  عقل ذات 
انعزالية فقد مل�س احلقائق، واحلقائق وحدها تتحّدث 
كّله،  العربي  العامل  فيياإّن  ذاتييه،  بالقدر  النهاية.  يف 
ولي�ست م�سر وحدها، مدعّو اإىل اأن يزن لبنان وزنًا حقًا 
اأمرًا  انهياره  وي�سبح  ال�سمر  على  الدم  ي�سيل  ل  حتى 
واقعًا يف قلب امل�سرق العربي املنكوب باأزماته وحروبه 

وم�سروعات تق�سيمه.
قد يزكي النفجار املرّوع الذي �سرب بروت، كما لو 
كان قنبلة نووية �سغرة، م�ستوى ال�سراعات الداخلية 
ي�سعب  اأو�ساع  اإىل  الزائد  الت�ساحن  يف  البلد  ويدخل 
اأمام  نف�سه. نحن  الوخيمة على وجوده  نتائجها  توّقع 
بلد تاحقه اأزماته، من دون اأن تتبّدى حلوٌل يف الأفق، 
ال�سرورية  الوطنية  التوافقات  �سناعة  على  قييادرة 
قبل  اللبنانيني  مهمة  هذه  م�سره.  اأ�سئلة  مواجهة  يف 

غرهم.
بيي�ييسييورة اأو بييياأخيييرى، يييكيياد الييييدور الييلييبيينيياين يف 
حميطه  يف  الإ�ييسييبيياين  اليييدور  ُيييقييارب  العربي  الييعييامل 
الأوروبي، حيث ينظر اإليه كي»معمل اأفكار« ُتختب فيه 
الأيديولوجيات والأفكار الكبى. كا البلدين تعّر�س 
خمتلفة  بدرجات  ماثلة  زالت  ما  �سارية  اأهلية  حلرب 
حتت اجللد ال�سيا�سي. قبيل احلرب العاملية الثانية بني 
عاَمي 1٩36 و1٩3٩، ن�سبت احلرب الأهلية الإ�سبانية 
واأ�سفرت نتائجها عن هزمية اجلمهوريني ال�سرتاكيني 
فران�سي�سكو  اجلييرنال  بقيادة  فا�س�ستي  حكم  مل�سلحة 
املا�سي.  القرن  �سبعينيات  منت�سف  حتى  امتد  فرانكو، 
وفيما كانت اإ�سبانيا تلملم جراح حربها الأهلية، بداأت 
ظروف  يف  العربي  امل�سرق  قلب  يف  اأخرى  اأهلية  حرٌب 
خمتلفة واأزمان جديدة، دفع لبنان ثمنها باهظًا لنحو 
�ستة ع�سر عامًا. يف احلالتني »الإ�سبانية« و»اللبنانية«، 
تبّدت روح مقاومة تراهن على قوة احلياة رغم وطاأة 

واآلم ما جرى.

عبد اهلل السناوي* بريوت اجلريحة يف مرايا ال�سمري

عّب  خالدْين  وفّنًا  اأدبًا  اأنتجت  اجلريحة  اإ�سبانيا 
جميدون  وروائيون  لوركا،  مثل  عظام،  �سعراء  عنهما 
اأندريه  والفرن�سي  همينغواي،  اإرن�ست  الأمركي  مثل 
ت�سكيليون  وفنانون  ديغول،  �سارل  ثقافة  وزير  مالرو 
بلوحته  الييعييامل  على  اأطيييّل  الييذي  بيكا�سو،  حجم  ميين 
امللهمة »غرنيكا«، التي عّبت عن فظائع ما جرى لتلك 
اأملانية.  جوية  غارة  بعد  تدمر  من  الإ�سبانية  املدينة 
بقدر اآخر، احت�سنت بروت قامات �سعرية عربية من 
ور�سام  واأدوني�س  قباين  ونييزار  دروي�س  حممود  حجم 
فروز  ج�ّسدت  فيما  العلي،  ناجي  الأبييرز  الكاريكاتر 
ب�سوتها الفريد، قدرة املدينة على اإلهام معاين احلياة 

والبقاء واجرتاح املعجزات.
تاأ�ّس�ست  و»اللبنانية«،  »الإ�سبانية«  احلالتني  يف 
اأو�ساع جديدة بعد احلرب الأهلية. جنحت اإ�سبانيا يف 
جتاوز مرحلة حكم فرانكو الفا�سية باأقّل ا�سطرابات 
�سعد  الذي  كارلو�س،  خوان  ال�ساب  ملكها  جنح  ممكنة. 
اإدارة  يف  العجوز،  الديكتاتور  وفيياة  بعد  احلكم  اإىل 
الدميقراطية  اإىل  والنييتييقييال  احلييرجيية  الييتييوازنييات 
تكن  مل  يحكم.  ول  ميلك  حيث  الد�ستورية  وامللكية 
معبدًا.  الطريق  ول  �سهلة  الدميقراطي  التحّول  رحلة 
جرت حماولة انقاب يوم 23 �سباط / فباير 1٩81، 
بقيادة املقّدم اأنطونيو توخرو، وكان دور امللك حا�سمًا 
األغى  اأنه  اأهم ما ين�سب اإىل امللك ال�سابق  يف اإجها�سه. 
بعد  احلكومة  رئا�سة  باإ�سناد  الأهلية،  احلرب  مراث 
ا�سرتاكي  اإىل رئي�س وزراء  نيابية حّرة  انتخابات  اأول 
الإ�سباين خوان  القومي  البطل  فيليب غونزالي�س.  هو 
من  فييرتات  يف  كبرة  �سعبية  اكت�سب  الييذي  كارلو�س، 
حياته، ا�سُطر اأخرًا اإىل مغادرة باده ملّطخًا بالعار. 
�سكوك  حوله  حامت  بعدما  تيياريييخييه،  لييه  ي�سفع  مل 
دولر،  مليون  مبئة  ُتقّدر  عمولة  تلّقيه  عن  ق�سائية 
دوٍر  خلفية  على  �سوي�سرا،  يف  �سري  ح�ساب  يف  ُو�سعت 
ت�سييد  عملية  اإ�سبانية  �سركات  منح  ت�سهيل  يف  لعبه 
خط قطار فائق ال�سرعة بني مكة واملدينة عام 2008.
فيليبي،  امللك  لبنه  العر�س  عن  تنازله  اأعقاب  يف 
عام 2014، بداأت التحقيقات واملاحقات الق�سائية. ل 
اأيًا  ما ثبت توّرطه يف ق�سايا ف�ساد،  اإذا  ح�سانة لأحد 
كان �سجّله ال�سابق يف خدمة باده. هذا در�س جماين 
نحتاج اإليه يف العامل العربي. ل عادت الأموال املنهوبة 
من م�سر، على عهد الرئي�س الأ�سبق ح�سني مبارك، ول 

جرى  مّما  واحدًا  دولرًا  يعيد  اأن  بوارد  لبنان  يف  اأحد 
مات  لو  حتى  وغرها،  �سوي�سرا،  م�سارف  اإىل  تهريبه 

البلد نف�سه!
ومنهوبًا،  جريحًا  لبنان  يبدو  ال�سمر،  مييراآة  يف 
مكفول  حييّق  احلكم  اأّن  يت�سّورون  نهبوه  ميين  وبع�س 
انق�ساء  بعد  اإ�سبانيا  يف  جييرى  ما  عك�س  وعلى  لهم. 
ُيف�سح املجال  حربها الأهلية، من تاأ�سي�س نظام جديد 
»الطائف«،  اتفاق  عب  لبنان  دخل  بالع�سر،  لالتحاق 
الآن.  وييياتييه  يعاين  الييذي  ميياأزقييه  اإىل   ،1٩8٩ عييام 
الطائفي،  للنظام  اإنتاٍج  اإعييادة  »الطائف«  اتفاق  كان 
ال�سلطة  تتقا�سم  جديدة  واإقليمية  دولية  بتوازنات 
اللبنانية،  النتفا�سة  كانت  ال�سمر،  مييراآة  يف  فيه. 
 ،201٩ اأكتوبر   / الأول  ت�سرين   17 يف  بيييداأت  التي 
املحا�س�سة  نظام  على  جماعيٍّ  �سبه  �سعبيًا  احتجاجًا 
اإىل  الييزائييد  ال�سيا�سي  التوظيف  اأف�سى  الطائفية. 
اإجها�س اأهداف النتفا�سة واإدخال لبنان كّله، بالفعل 
متاحقة  اأزمات  اأتون  اإىل  امل�ساد،  والطائفي  الطائفي 
انهارت معها اأ�سعار �سرف اللرة اللبنانية، وزادت اأعداد 
العاطلني عن العمل، واأ�سبحت احلياة نف�سها ل ُتطاق. 
احلالة  يف  اأخييرى.  موجعة  مفارقة  يييييي  هنا  يييييي  تتبّدى 
جائحة  �سربات  حتت  ت�ساوؤلت  ُطرحت  الإ�سبانية، 
عن  بالغة،  بق�سوة  القت�ساد  من  نالت  التي  »كورونا«، 
يهرع  مل  اإذا  الأوروبييي  الحتيياد  اإىل  النت�ساب  جدوى 
اللبنانية،  احلالة  يف  تعاين.  التي  القت�سادات  لإنقاذ 
من  العربي،  العامل  على  الت�ساوؤلت  هذه  مثل  ُطرحت 
اأو  اأنيينٍي،  اأي  اإىل  ي�ستمع  اأن  بييوارد  اأحييد  يكون  اأن  دون 

ي�ستجيب لأي نداء اإنقاذ.
والغربي،  العربي  العاملني  يف  م�ستعد  هو  من  هناك 
لأن مي�سي اإىل اأبعد حّد يف تركيع لبنان، لأ�سباب تتعلق 
وح�سابات  اجلارية  والدولية  الإقليمية  بال�سراعات 
نظرة  اأييية  على  تخفى  ل  حقيقة  هييذه  فيها.  القوة 
حمزنة  اأولوية  لبنان  على  الإبقاء  ال�سمر.  مييراآة  يف 
جراحات  اإحداث  اللبنانيني  من  يحتاج  معًا،  و�ساغطة 
وثقة  زمانه  ا�ستنزف  الذي  املرتّهل،  نظامهم  بنية  يف 
التي  الختبارات  كل  يف  اإخفاقه  واأثبت  فيه،  �سعبه 
اجلادة  املراجعات  بني  فارق  هناك  البلد.  لها  يتعر�س 
لكنها  �ساقة،  مهمة  هذه  املعتادة.  احل�سابات  وت�سفية 

حتمية، يف بروت اجلريحة.
* كاتب و�سحايف م�سري
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فلكن�ستاين" اأن  "اإ�سرائيل  الإ�سرائيلي  الآثار 
�سواهد  على  يعرثوا  مل  اليهود  الآثييار  علماء 
يف  الواردة  الق�س�س  تدعم  واأثرية  تاريخية 
التوراة مبا فيها ق�سة هيكل �سليمان، واأنه ل 
يوجد اأ�سا�س اأو �ساهد اأو اإثبات تاريخي على 
اأنه  ال�سهاينة  زعم  الذي  داوود  امللك  وجود 
اتخذ من القد�س عا�سمة له. لقد حدد جمل�س 
الأمن الدويل الو�سع القانوين ملدينة القد�س 
اإعان  واأن  حمتّلة،  منطقة  باأنها  ال�سرقية 
اإ�سرائيل �سمها غر قانوين وخمالف للقوانني 
الن�سحاب  ووجيييوب  الييدولييييية،  واليييقيييرارات 
اجلغرافية  الإجييراءات  جميع  واإزاليية  منها، 
والدميغرافية التي اتخذتها دولة الحتال، 
وبيياطييليية. لغييييية  �سرعية  غيير  واعييتييبهييا 

اإن عروبة القد�س جوهر ق�سية فل�سطني، 
وهي  املنطقة،  يف  وال�سام  احلييرب  ومفتاح 
لذلك  وامل�سلمني،  للعرب  الأ�سا�سي  التحدي 
يجب و�سعها يف اأعلى �سلم الأولويات والإبقاء 
الغربية  ال�سفة  وت�سليح  املقاومة  خيار  على 
على  فيياليي�ييسييراع  ثييالييثيية،  انتفا�سة  وانييييدلع 
فل�سطني والقد�س �سراع وطني وقومي وديني 
وقانوين، لذلك ل تلك جامعة الدول العربية 
قيادة  ول  العربية  القمة  مييوؤتييرات  ول 
عنها  التنازل  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
اأو عن ذرة من ترابها املقد�س، اأو التفريط يف 
عروبتها. ول حل على الإطاق يف القد�س اإّل 
با�ستعادة املدينة لهويتها العربية الإ�سامية، 
الحتال  عمل  التي  اليهودية  الهوية  ونزع 
ال�سيادة  وا�ستعادة  فر�سها،  على  الإ�سرائيلي 
وهي  عليها.  املنقو�سة  غر  الكاملة  العربية 
وامل�سلمني،  وللعرب  لفل�سطني  القلب  مبثابة 
القيامة. ييييوم  اإىل  الأبيييديييية  وعا�سمتهم 
والديني  والقومي  الوطني  الواجب  اإن 
بالتم�سك  اللييتييزام  جميعًا  علينا  يفر�س 
ال�سهيونية  امل�ساعي  ورفيي�ييس  عروبتها  يف 
والغربية لتهويدها وتهويد امل�سجد الأق�سى، 
مع  والتعاي�س  التطبيع  اأ�سكال  كييل  ورفيي�ييس 
ال�ستعمار ال�ستيطاين العن�سري والإرهابي، 
الغريب على املنطقة والدخيل عليها واملعادي 
لكن�س  املييقيياوميية  خيييييار  واعييتييميياد  ل�سعوبها 
ا�سرائيل. وزوال  فل�سطني  الحتال وحترير 

حراك  اإىل  احلاجة  باأم�سِّ  اليوم  نحن 
لإنقاذ  م�ستمر  وعاملي  اإ�سامي  عربي  �سعبي 
والتهويد  الييتييدميير  ميين  الأقيي�ييسييى  امل�سجد 
الأقيي�ييسييى  فييامليي�ييسييجييد  الأوان.  فييييوات  قييبييل 
والإ�سامية  العربية  فل�سطني  هوية  ميثل 
اإنقاذ  للجنة  يجوز  ل  لذلك  ربييياين،  بييقييرار 
التخاذل  العربية  الييدول  وجامعة  القد�س 
الوليات  ر�سى  ك�سب  لقاء  عنه  الييدفيياع  يف 
واملحافظة  الييعيياملييييية  واليييييهييودييية  املييتييحييدة 
وامتيازاتهم. ومنا�سبهم  كرا�سيهم  على 

الأحياء  وبناء  والهدم  احلفر  اأعمال  اإن 
وامل�ستعمرات اليهودية داخل البلدة القدمية 
وباب  جراح  ال�سيخ  حي  فيها  مبا  القد�س  من 
املليار  ون�سف  مليار  يعتبه  مكان  يف  العامود 
اأمر خطر جدًا  اأقد�س مقد�ساتهم،  ن�سمة من 
وا�ستفزاز واإذلل بالغ احل�سا�سية قد ترتتب 
اأجمع.  وللعامل  للمنطقة  كارثية  نتائج  عليه 
فكل قرار اأو اإجراء مي�س ال�سيادة الفل�سطينية 
عليها، ومي�س هويتها العربية والإ�سامية، هو 
قرار باطل ولغ مهما طال الزمن وغا الثمن.

الفل�سطينية  الإخ��ب��اري��ة  �سما  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�سرت 
امل�ستقلة تقريرًا حول تعاظم قوة حركة اجلهاد الإ�سامي 
اجلهاد  حركة  متكنت  »كيف  ع��ن��وان  حت��ت  فل�سطني،  يف 
�سد  احلرب  يف  حما�ش  حركة  على  التقدم  من  الإ�سامي 
اإ�سرائيل وحتولت اإىل العدو الأخطر لدولة الحتال«، عر�ش 
التلفزيون العربي م�ساء الثاثاء 28 متوز 2020، برناجمًا 
ا�ستق�سائيًا عن حركة اجلهاد الإ�سامي، ت�سمن مقابات 
وحدة  رئي�ش  �سابقني، مبا يف ذلك  اأمن  ورجال  مع خرباء 
�سابقني  ووزراء  الإ�سرائيلي،  املو�ساد  يف  ال�سابق  )تيفيل( 
يف احلكومة الإ�سرائيلية، معترِبا اأن ال�سهيد بهاء اأبو العطا 
اأّذل  لأّن��ه  و�سعبًا،  قيادًة  الإ�سرائيليني،  ذاك��رة  يف  �سيبقى 
واأهان نتنياهو ب�سكل �سخ�سيٍّ عندما اأمر باإطاق ال�سواريخ 
القاعة. مغادرة  على  نتنياهو  واأج��رب  اأ�سدود  مدينة  على 

وط��ب��ق��ًا لأح���ادي���ث امل�����س��ارك��ني يف ال��ربن��ام��ج ف���اإن 
الب��ن  و�سيبقى  زال  وم��ا  ك��ان  الإ���س��ام��ي  اجل��ه��اد  تنظيم 
امل��دل��ل لإي�����ران، واأن�����س��اأ ح��ل��ف��ًا ع��ق��ائ��دي��ًا م��ع ح���زب اهلل، 
اجلهاد  عمليا  تبّنت  التي  الإ���س��ام��ّي��ة،  اجلمهورّية  واأّن 
وال�سواريخ  الدقيقة  بالأ�سلحة  بتزويده  تقوم  الإ�سامي 
فتحي  د.  الأول  اجلهاد  قائد  اأن  اإىل  م�سريًا  امل��دى،  بعيدة 
يف  الإ�سامّية  الثورة  من  اجلهاد  فكرة  ا�ستلهم  ال�سقاقي 
احلني  ذل��ك  ومنذ  لفل�سطني،  ونقلها   ،1979 ع��ام  اإي���ران 
القيادة  مع  ومتينٍة  وطيدٍة  عاقاٍت  احلركة  قيادة  تقيم 
اللبناين، حيث  اهلل  مع حزب  احلال  وبطبيعة  يف طهران، 
اإيران و�سورية ولبنان. التنظيم يف كل من  يتدرب عنا�سر 

اأن  على  الربنامج  الذين حتدثوا يف  املتحدثون  و�سدد 
حركة اجلهاد الإ�سامي باتت »البن العاق«، وبعد ا�ستام 
راديكاليًة  اأك��ر  بات  القيادة،  النخالة  زي��اد  العام  الأم��ني 
وتطرفًا، وذلك بف�سل الدعم الإيراين له يف ال�سنوات الأخرية. 
العام  الأم���ن  جهاز  رئي�ش  ديخر  اآيف  النائب  وق��ال 
اإّنه  اليوم،  الليكود  والنائب عن حزب  )ال�ساباك(  الأ�سبق 
التنظيم  بات  الإ�سامي  اجلهاد  قيادة  النخالة  ت�سّلم  منذ 
اأكر عدوانّيًة وجراأًة من املا�سي، فيما قال حملل ال�سوؤون 
للقائدين  خاًفا  النخاّلة  اإّن  بريغر،  غ��ال  الفل�سطينّية، 
فاإّنه  �سّلح،  اهلل  عبد  ورم�سان  ال�سقاقي  فتحي  ال�سابقني، 
و�سل  حتى  ك��ث��ريًا  وت��ق��ّدم  القاعدة  م��ن  التنظيم  يف  ن�ساأ 
جي�ش  يف  �ساِبقًا  الو�سطى  املنطقة  قائد  وق��ال  للقيادة، 

الكيان ال�سهيوين يبحث عن مربرات للعدوان 
وحركة اجلهاد الإ�سالمي التحدي الأكرب

الحتال، اجلرنال احتياط ي�سرائيل زيف، اإن اجلهاد الإ�سامي حتول 
من تنظيٍم ع�سكريٍّ �سغرٍي اإىل جي�ٍش كبرٍي وخطرٍي جدًا على اإ�سرائيل.

وقال ديخر يف معر�ش حديثه: تر�سانة حما�ش تعززت كثريًا يف 
املتطورة  الأ�سلحة  تلّقى  الإ�سامي  اجلهاد  ولكن  الأخ��رية،  ال�سنوات 
واملتقدمة جدًا، وبات ي�سكل خطرًا تكتيكيًا على اإ�سرائيل، لأّنه خاًفا 
يف  ومعي�ستهم  ال�سكان  عن  م�سوؤوًل  لي�ش  اجلهادي  التنظيم  حلما�ش، 
قطاع غزة، ولذا يقوم بتنفيذ عملياٍت ع�سكرّيٍة جريئٍة �سّد الأهداف 
ال« ويعترب حتديًا كبريًا  الإ�سرائيلّية. وتابع قائًا: اإّنه عمليًا »البن ال�سّ
لإ�سرائيل، وم�سيفًا اأن عنا�سره يوؤمنون بال�سهادة، اأْي املوت كاأبطال، 
العمليات  خا�ش  نحو  وعلى  اجل��ري��ئ��ة،  العمليات  بتنفيذ  وي��ق��وم��ون 
ال�ست�سهادّية داخل العمق الإ�سرائيلي، فيما اأ�سار معد ومقدم الربنامج 
دقة  حيث  من  تفوق  الع�سكرية  الإ�سامي  اجلهاد  تر�سانة  اأن  اإىل 
ال�سواريخ وعددها واأنواعها، تر�سانة حما�ش الع�سكرية، على حد تعبريه.

حما�ش،  حلركة  خافا  اأن��ه  على  الربنامج  يف  املتحدثون  و�سدد 
اإ�سرائيل، حتى عرب  اأي مفاو�سات مع  الإ�سامي يرف�ش  فاإن اجلهاد 
طرف ثالث، ويوؤمن باأن اجلهاد هو الطريقة الوحيدة لانت�سار على 
دولة الحتال و�سطبها عن اخلارطة نهائيا. وقال وزير الأمن الأ�سبق، 
�سّكلت  العطا  اأبو  ال�سهيد  اغتيال  عملية  اإن  يعالون،  مو�سيه  اجلرنال 
انعطافة كبريًة يف ال�سراع مع هذا التنظيم، لفتا يف الوقت عينه اإىل 
 2014 العام  �سيف  يف  ال�سامد(  )اجلرف  عملية  منذ  مّرة  لأول  اأنه 
املركزة �سد قادة فل�سطينيني. �سيا�سة الغتيالت  اإىل  اإ�سرائيل  تعود 

اأبو  ال�سهيد  ف��اإن  الإ�سرائيلي،  ال�ستق�سائي  الربنامج  وبح�سب 
العطا اأمر باإطاق ال�سواريخ باجتاه مدينة اأ�سدود )اأ�سدود(، عندما 
كان رئي�ش الوزراء الإ�سرائيلي ي�سارك يف اجتماٍع انتخابي كبري، الأمر 
الذي اأجرب نتنياهو على مغادرة املكان حتت حرا�سة م�سددة من قبل 
وحدة حماية ال�سخ�سيات املهمة يف جهاز الأمن العام، ووفقا للربنامج 
فاإن اأبو العطا متكن عرب اإطاق ال�سواريخ واإجبار نتنياهو على مغادرة 
اأثرت  الواقعة  ال�سراع، وهذه  انعطافة كبرية يف  اإحداث  القاعة، من 
كثريا على عملية كي الوعي اجلمعي لاإ�سرائيليني، كما اأكد معد ومقدم 
الربنامج، اأ�ساف ليربمان، يف بداية الربنامج امل�سمى "زمن احلقيقة"، 
والذي تقوم بثه هيئة البث العامة الإ�سرائيلية، )كان 11( �سبه الر�سمية.
وك��ع��ادة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، ح���اول ال��ربن��ام��ج اإي��ق��اع اخل���اف بني 
يف  حما�ش  يتحدى  اجلهاد  اأن  زاعما  وحما�ش،  الإ�سامي  اجلهاد 
من  ج���ًدا  قلقا  ب��ات��ت  بالقطاع  احل��اك��م  التنظيم  واأن  غ���زة،  ق��ط��اع 
تنامي ق���ّوة اجل��ه��اد، ال���ذي و���س��ع ق��ائ��ده اجل��دي��د م��ع��ادل��ة ج��دي��دة: 
ال���ق���رارات يف م��ق��اوم��ة كيان  ال���ق���ّوة وات���خ���اذ  ن��ح��ن م��ت�����س��اوي��ن يف 
الربنامج. �سيوف  قال  كما  حما�ش،  يعجب  ل  الذي  الأمر  الحتال، 

ييي�ييسييادف هييييذا اليييعيييام ميييييرور51 
�ييسيينيية عييلييى جييرمييية اإحيييييراق الييعييدو 
يد  على  الأق�سى  للم�سجد  ال�سهيوين 
مايكل  ديني�س  ال�ييسييرتايل  اليهودي 
�سلطات  مع  بالتن�سيق  مييوهييان،  وليام 
لتدمره  الع�سكرية  وقواتها  الحتال 
انقا�سه. على  املزعوم  الهيكل  واإقامة 
نيييران  اأتييييت   1٩6٩ اآب   21 يف 
بث  اأ�سعلها  الييتييي  الوح�سي  احلييريييق 
والتمييز  والتع�سب  والكراهية  احلقد 
التوراة  َكَتبِة  ر�ّسخه  الذي  العن�سري 
ال�سهاينة  واملييوؤ�ييسيي�ييسييون  والييتييلييمييود 
والييكيييييان اليي�ييسييهيييييوين �ييسييد الييعييروبيية 
حمييراب  على  وامل�سيحية  والإ�يييسيييام 
رمييياد،  اإىل  وحييّولييتييه  الييدييين  �ييسيياح 
الأق�سى  امل�سجد  تييدميير  اأن  وكيييادت 
�سعبنا  اأبيينيياء  ليييول  بكامله  املييبييارك 
من  هبوا  الذين  الفل�سطيني  العربي 
لإطفاء  الغربية  ال�سفة  اأنحاء  جميع 
من  القد�س  عرب  هرع  حيث  احلريق، 
احلريق،  لإطفاء  وم�سيحيني  م�سلمني 
ولإنقاذ امل�سجد الأق�سى من التدمر..
 وو�سل تاآمر "اإ�سرائيل" حدًا اأغلق 
احلييرم  اأبيييواب  الحييتييال  جي�س  فيه 
ملنع  الأق�سى(  �ساحة  )اأي  ال�سريف 
اأجييبوا  ولكنهم  الييدخييول،  من  العرب 
الأبواب  فتح  على  الإ�سرائيلي  اجلي�س 
دقيقة،   45 دام  عنيف  �ييسييدام  بعد 
ظنًا من �سلطات الحتال باأن النران 
الأق�سى  امل�سجد  �ستحّول  اليهودية 
وعندما  الفرتة.  تلك  خال  رماد  اإىل 
من  املييييياه  �سخ  مبحاولة  الييعييرب  بيييداأ 
املياه  م�سخات  وجييدوا  امل�سجد،  اآبييار 
بن�سل  الفل�سطينيون  فاأخذ  معّطلة، 
�سطح  وت�سلقوا  �سغرة،  باأوعية  املياه 
رجال  وكان  احلريق.  لإطفاء  امل�سجد 
الدين امل�سيحي وعلى راأ�سهم بطريرك 
الييييروم الأرثيييوذكييي�يييس يييحييمييلييون امليياء 
اأ�سواتهم:  باأعلى  ويييرددون  ويبكون 
"بيت مقد�س من بيوت اهلل يحرقوه". 
وارتفعت النران اأكرث من ثاثني مرتًا 
واملييييياه  الأقيي�ييسييى،  امل�سجد  قبة  فييوق 
قليلة، وجي�س الحتال يعرقل عملية 
اإطفاء احلريق. وعندما و�سلت �سيارات 
والبرة  اهلل  ورام  نابل�س  من  الإطفاء 
وطولكرم  وجنني  واخلليل  حلم  وبيت 
من  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  منعتها 
احلريق  اإطييفيياء  عملية  يف  امل�ساركة 
من  هييي  الإطييفيياء  عملية  اأن  بذريعة 
املحتلة. القد�س  بلدية  اخت�سا�س 
جنيييح الييفييليي�ييسييطييييينيييييون بيياإخييميياد 
من  الهام  اجلزء  احرتاق  بعد  احلريق 
امل�سجد الأق�سى مبا فيه حمراب �ساح 
الدين الذي اأح�سره من اجلامع الأموي 
فور  القد�س  مدينة  واأ�سربت  بحلب، 
واندلعت  احلريق،  اإخماد  من  النتهاء 
فيييييهييا املييظيياهييرات اليي�ييسيياخييبيية، وعييّم 

جمل�س  واأع�ساء  العربية  احلكومات 
الأمن، فقد ت�سمنت الن�سحاب ال�سامل 
الييقييد�ييس  ميين  ال�ييسييرائيييييلييي  للمحتل 
الإجيييراءات  جميع  واإلييغيياء  العربية، 
الو�سع  لتغير  اإ�سرائيل  اتخذتها  التي 
اجلغرايف والدميغرايف للقد�س، واأثرت 
يف  مبا  للمدينة  التاريخي  الو�سع  على 
الفل�سطينية  الأرا�ييسييي  م�سادرة  ذلك 
الفل�سطينيني  وتييرحيييييل  والييعييقييارات 
الأحياء  وتفكيك  اليهود  وا�ستيطان 
وال�سماح  اليييييهييودييية،  وامل�ستعمرات 
للنازحني الذين نزحوا جراء حرب 67 
بالعودة اإىل القد�س. غر اأن احلكومة 
القرارات  بهذه  تلتزم  مل  الإ�سرائيلية 
من  مدعومة  �سيا�ستها  يف  وا�ستمرت 
لاحتال. املنحاز  الأمريكي  املوقف 
وقييد جتييلَّييى النييحييييياز الأمييريييكييي 
واملعادي  اليهودية  لاأطماع  الأعمى 
حلقوق العرب وامل�سلمني يف القرار رقم 
106 الذي اتخذه الكونغر�س الأمريكي 
يف  كقانون  و�ييسييدر   1٩٩0 اأييييار   22 يف 
اأ�سابيع  اأربييعيية  بعد  اأي   1٩٩5 الييعييام 
البيت  يف   2 اأو�سلو  اتفاق  توقيع  من 
والذي ت�سمن اللتزام بعدم  الأبي�س، 
امل�سا�س بو�سع القد�س، ما يظهر بجاء 
الأمريكية. اللتزامات  �سدقية  عدم 
الأمريكي  القانون  هذا  يتناق�س 
ًا مع مبادئ القانون الدويل  تناق�سًا فظَّ
مدينة  يف  وامل�سلمني  العرب  وحقوق 
قييرارات  وينتهك  واملييعييراج.  الإ�ييسييراء 
جمل�س الأمن الدويل التي وافقت عليها 
الوليات املتحدة وتعتب القد�س اأر�سًا 
منها.  الن�سحاب  يجب  حمتلة  عربية 
لييقييد �ييسيينييع اليي�ييسييهيياييينيية اأهييمييييية 
بييالييغيية لييلييقييد�ييس يف نييفييو�ييس اليييييهييود 
والإجنيليني  الطهوريني  من  وموؤيديهم 
ب�سبب  املييتيي�ييسييهييييينيية،  وامليي�ييسيييييحييييية 
مييكييانييتييهييا اليي�ييسيييييا�ييسييييية والييدييينييييية 
وامل�سيحية  الإ�ييسييامييييية  لييلييديييانييتييني 
واأهميتها  ال�ييسييرتاتيييييجييي  ومييوقييعييهييا 
ولإذلل  والقت�سادية،  التاريخية 
وم�سح  واإخ�ساعهم  وامل�سلمني  العرب 

فيها. الإ�سامية  العربية  احل�سارة 
اإن القد�س لي�ست جمرد عا�سمة من 
قلوب  على  العزيزة  العربية  العوا�سم 
العا�سمة  هييي  بييل  وامل�سلمني،  الييعييرب 
وامل�سلمون  العرب  خا�س  التي  العربية 
على  تاأ�سي�سها  منذ  احلييروب  اأجلها  من 
يييد الييعييرب، وحتييريييرهييا ميين الييرومييان 
بن  عييميير  اخلليفة  يييد  عييلييى  وفتحها 
اخلطاب، وا�ستعادتها من الفرجنة على 
بريطانيا  واحتلتها  الدين،  �ساح  يد 
بلفور.  وعييد  ال�سهيونية  منحت  التي 
احلربني  يف  ال�سهيوين  الكيان  واحتلها 
و1٩67.   1٩48 عامي  يف  العدوانيتني 
الل�سان  عييربييييية  الييقييد�ييس  وكييانييت 
يف  فيها  �سادت  والييتيياريييخ.  واحل�سارة 
الآرامييييية  ثييم  الكنعانية  الأمييير  بييادئ 
الأق�سى  امل�سجد  اأن  كما  والعربية، 
الأزل،  منذ  اإ�ييسييامييي   – عربي  موقع 
الإطيياق  على  حق  لليهود  يوجد  ول 
كذبًا  ي�سمونه  الذي  الييباق  حائط  يف 
وقف  وهييو  املييبييكييى،  بحائط  وبييهييتييانييًا 
اإ�ييسييامييي، وكييذلييك �ييسيياحيية املييغيياربيية.
املييبييارك  الأقيي�ييسييى  امليي�ييسييجييد  اإن 
لأن  حييقيييييقييي،  خييطيير  اإىل  يييتييعيير�ييس 
ال�سهيونية  وامل�سيحية  اليييييهييودييية 
بييوجييوب تدمره  ييينييادون  واإ�ييسييرائيييييل 
اأنقا�سه.  على  املزعوم  الهيكل  واإقامة 
امل�سجد  مييكييان  الهيكل  اأن  ويييزعييمييون 
مكان  الأقييدا�ييس  قد�س  واأن  الأق�سى، 
احلي  واأقاموا  ال�سخرة.  قبة  م�سجد 
داخييل  يف   1٩68 عييام  منذ  اليييييهييودي 
يعملون  وبييالييتييايل  الييقييدمييية.  البلدة 
لتهويد  خمييطييطيياتييهييم  تيينييفيييييذ  عييلييى 
القد�س القدمية مبا فيها من املقد�سات 
وامل�سيحية. الإ�ييسييامييييية  الييعييربييييية 
ب�سكل  الحييتييال  �سلطات  وتغلق 
اأمييام  الأق�سى  امل�سجد  اأبيييواب  متكرر 
امل�سلني، وتعتدي ال�سرطة الإ�سرائيلية 
ت�سمح  الذين  وامل�سلني  املعتكفني  على 
لهم بال�ساة فيه بالر�سا�س والقنابل. 
اليهودية  اجلماعات  دعم  على  وتعمل 
التي تقتحم �ساحة الأق�سى  املتطرفة 
العبادة  حرية  على  وتعتدي  يوميًا 
الفل�سطيني.  العربي  �سعبنا  لأبيينيياء 
يعطي  قرار  م�سروع  الكني�ست  وناق�س 
امل�سجد  �ساحة  يف  ال�ساة  حق  اليهود 
واملكاين  الزماين  والتق�سيم  الأق�سى، 
مرات  ثاث  تلمودية  بطقو�س  للقيام 
يييوميييييًا كييمييا فييعييلييت دوليييية الحييتييال 
اخلليل. يف  الإبييراهيييييمييي  امل�سجد  يف 
اإن الهيكل املزعوم خرافة توراتية 
واأطماع واأكاذيب �سهيونية وا�سرائيلية 
ال�ستعمار  دهاقنة  عقول  عنها  تفّتق 
العن�سري  اليييييهييودي  ال�ييسييتيييييطيياين 
والإرهابي املري�سة، ول وجود له على 
الإطاق ل يف التاريخ ول يف علم الآثار، 
اأكد عامل  الواقع، حيث  اأر�س  ول على 

ــون عـــامـــًا عــلــى اجلـــرميـــة الــنــكــراء ــس واحــــد وخــمــ�
املــزعــوم الهيكل  ــة  ــام لإق الأقــ�ــســى  امل�سجد  اإحــــراق 

الإ�سراب جميع اأنحاء ال�سفة الغربية 
الفل�سطينية  والأرا�ييسييي  غزة  وقطاع 
احلييزن  و�ييسيياد   .1٩48 عيييام  املحتلة 
جميع  وم�ساعر  قلوب  والأمل  والغ�سب 
اجلرمية  لفظاعة  وامل�سلمني  العرب 
الإ�سرائيلية ووح�سيتها، واتخذ جمل�س 
اأيلول 1٩6٩  الأمن القرار 271 يف 15 
عّب فيه عن احلزن لاأ�سرار اجل�سيمة 
ظل  يف  املفتعل  الإحييراق  عن  الناجتة 
واأكييد  للقد�س.  الع�سكري  الحييتييال 
بالفتح  الأرا�ييسييي  امتاك  اأن  املجل�س 
من  وطلب  به.  م�سموح  غر  الع�سكري 
فورًا  تلغي  اأن  الإ�سرائيلية  احلكومة 
التي  والأعيييميييال  الإجيييييراءات  جميع 
اتخذتها يف �سبيل تغير و�سع القد�س. 
اليي�ييسييوؤال  الييذهيين  اإىل  يييتييبييادر  وهيينييا 
الآتيييييي: هييل كييانييت حميياوليية تدمر 
خمططة؟ اأم  �سدفة  الأق�سى  امل�سجد 

موؤ�س�س  هييرتيي�ييسييل  تيييييييودور  كييتييب 
وموؤلف  العاملية  ال�سهيونية  احلركة 
تاأ�سي�س  قبل  اليهود"  "دولة  كتاب 
عييامييًا  بخم�سني  اليي�ييسييهيييييوين  الييكيييييان 
القد�س  على  يومًا  ح�سلنا  "اإذا  يقول: 
على  وقييييييادرًا  حيييييًا  اأزال  ل  وكيينييت 
كل  اأزييييل  ف�سوف  �ييسيييء  بييياأي  الييقيييييام 
فيها  اليهود  لييدى  مقد�سًا  لي�س  �سيء 
عليها  مرت  التي  الآثييار  اأحييرق  و�سوف 
املييعييارف  دائييييرة  يف  وجيييياء  قرونًا". 
"اإن  ال�سهيونية:  اليهودية حتت كلمة 
واأن  اأمرهم  يجمعوا  اأن  يبغون  اليهود 
على  ويتغّلبوا  القد�س  اإىل  يذهبوا 
اإىل  العبادة  يعيدوا  واأن  الأعداء  قوة 
هناك".  مملكتهم  ويقيموا  الهيكل 
ال�سهيونية  للمخططات  وتطبيقًا 
من  الغربي  ال�سطر  اإ�سرائيل  احتلت 
العدوانية  احلييرب  يف  القد�س  مدينة 
واأعلنتها   1٩48 عييام  اأ�سعلتها  التي 
يف  الأردن  واأعيييلييين  ليييهيييا.  عييا�ييسييميية 
عام1٩60  ال�سطر ال�سرقي من القد�س 
الها�سمية.  للمملكة  الثانية  العا�سمة 
والتي  الدولية  ال�سرعية  قييرارات  اأما 
عليه  وافقت  الذي  الأدنييى  احلد  تثِّل 

د. غازي حسين
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�سملت  والإخيييياء،  وامليي�ييسييادرة  والرتميم 
وحيوانية  زراعية  ومن�ساآت  �سكنية  بيوتًا 
وخييدمييييية ومييبيياين تيياريييخييييية واأرا�يييسيييي 
زراعييييية، وتييركييزت تلك الإخييطييارات يف 
بن�سبة  حلييم  وبيييييت  اخلييليييييل  حمافظتي 
هدم  املا�سي  حزيران  �سهر  و�سهد   ،%3٩
هدم  ن�سبة  كاأعلى  ومن�ساأة  بيتًا   )116(
الييعييام. هيييذا  ميين  الأول  الن�سف  خيييال 

نفذت  املحتلة  الييقييد�ييس  مدينة  ويف 
اأحييييياء مدينة  قيييوات الحييتييال داخيييل 
 )30( منها  هييدم،  عملية   )74( القد�س 
اأحييييياء  يف  تييركييزت  ذاتيييي،  هييدم  عملية 
وبيت  املكب  وجبل  والعي�سوية  �سلوان 
اجلوز  وواد  و�سعفاط  باهر  و�سور  حنينا 
وزعييت  فيما  واليييطيييور،  الييعييامييود  ورا�ييييس 
البناء. ووقيييف  بالهدم  اأخييطيياًرا   )53(

تهويد القد�س
اقتحم امل�سجد الأق�سى خال الن�سف 
بني  ما   )٩4٩1( اجليياري  العام  من  الول 
ورجال  تلمودية  معاهد  وطاب  م�ستوطن 
كني�ست  واأعيي�ييسيياء  وخميييابيييرات  �ييسييرطيية 
وموظفي بلدية الحتال، واأمعنت �سرطة 
قيييرارات تع�سفية  ا�ييسييدار  ميين  الحييتييال 
الأق�سى  امل�سجد  عيين  املواطنني  باإبعاد 
احلب�س  وقييييييرارات  الييقييدمييية  والييبييلييدة 
الحتال  �سرطة  اأ�سدرت  حيث  املنزيل، 
مقد�سيني،  مواطنني  بحق  قييراًرا   )350(
امل�سجد  عن  بالإبعاد  قييراًرا   )176( منها 
وحتى  اأ�سبوع  من  تييرتاوح  لفرتة  الأق�سى 
عن  بييالإبييعيياد  قيييرارًا   )3٩( اأ�سهر،  �ستة 
مدينة  واأحياء  وبلدات  القدمية،  البلدة 
القد�س، )76( قرار احلب�س املنزيل )43( 
الجتماعي  التوا�سل  مبنع  يق�سي  قييرارًا 
القد�س  مدينة  عن  اأبعاد  قييرارات   )10(
مبنع  وقييرارييين  �سفر،  منع  قيييرارات   )4(
تلك  و�سملت  الييغييربييييية،  ال�سفة  دخيييول 
مرموقة  مقد�سية  �سخ�سيات  الييقييرارات 
الهيئة  رئي�س  �سبي  عكرمة  ال�سيخ  مثل 
القد�س  وحمييافييظ  الييعييليييييا،  ال�ييسييامييييية 
مييرات  عييدة  اأعتقل  واليييذي  غيث  عييدنييان 
فييادي  الييعييام، ووزيييير القد�س  خييال هييذا 
ال�سعبي  للموؤتر  العام  ولأمييني  الهدمي، 
النت�سة،  بييال  اللواء  القد�س  مدينة  يف 
ونا�سر  املييطييور،  و�ييسييادي  بييكييرات،  وناجح 
قو�س، وال�سيخ عبد العظيم �سلهب، ومددت 
�ييسييرطيية الحييتييال قيييرار اإغيييياق مكتب 
ومنع  القد�س  مبدينة  فل�سطني   تلفزيون 
اأ�سهر مقبلة. العمل ملدة )6(  طواقمه يف 

ال�سهيوين  الحتال  �سلطات  وكثفت 
واأذرعها ال�ستيطانية من حماولت تهويد 
بلدة �سلوان، من خال ال�سيطرة على عدد 
�سياق  ويف  الأرا�سي،  وقطع  العقارات،  من 
"حمكمة  اأ�ييسييدرت  الييهييدف  ذلييك  حتقيق 
بيياإخيياء  تييقيي�ييسييي  قيييييرارات  الحتال" 
وعائلة  الييدويييك،  لعائات  تعود  مباين 
ال�سويكي،  لعائلة  ومبنى  الرجبي،  نا�سر 

بطن  حي  يف  عييودة  لعائلة  اآخيير  ومبنى 
كوهنيم  عطرت  "جمعية  ل�سالح  الهوى 
لعائلة  مبنى  وكييذلييك  ال�ستيطانية"، 
ما  وت�سعى  حييلييوة،  واد  حييي  يف  �سمرين 
ال�سهيونية"  الطبيعة  "�سلطة  ي�سمى 
دومن   )100( نحو  على  ال�سيطرة  اإىل 
والذي  �سلوان،  بلدة  يف  الربابة  واد  من 
دومنييًا،   )350( الكلية  م�ساحته  تبلغ 
واأ�سدرت  عامة،  حدائق  اإقامة  بحجة 
�سلطات الحتال، قرارًا يق�سي مُب�سادرة 
قييطييعيية اأر�يييييس تييبييلييغ ميي�ييسيياحييتييهييا دومن 
بلدة  يف  الربابة  وادي  حي  يف  ون�سف، 
لليهود". "مقبة  ل�ستخدامها  �سلوان، 

و�سادقت ما ُت�سمى "جلنة التخطيط 
الحييتييال  حلكومة  التابعة  والييبيينيياء 
املحتلة،  القد�س  مدينة  الإ�سرائيلي" يف 
على اإحداث تغيرات تهويديه، وخمطط 
ال�ساهرة  وباب  امل�سرارة  حي  يف  هيكلي 
ويت�سمن  املحتلة.  القد�س  مدينة  يف 
تهويدية  تييغيييييرات  اإحييييداث  املييخييطييط 
فيما  اجلوز  وادي  منطقة  يف  ا�ستيطانية 
"وادي ال�سيليكون"، بزعم  يعرف بخطة 
مناطق  بيينيياء  ملخطط  ال�سريع  الييدفييع 
والييفيينييادق  والييتييجييارة  للعمل  جييديييدة 
اجلديدة يف مدينة القد�س املحتلة، وفق 
الحتال  حكومة  اأعلنتها  التي  اخلطة 
عام 2000، والتي تق�سي بتحويل مدينة 
عربي  طييابييع  ذات  مدينة  ميين  الييقييد�ييس 

خال�سة،  يهودية  مدينة  اإىل  اإ�ييسييامييي 
لنحو  هدم  اأواميير  وزعييت  ذلك  على  وبناء 
منطقة  يف  فل�سطينية  من�ساأة   )200(
رئي�س  اأقيير  الطييار  ذات  ويف  اجلييوز،  واد 
"بنيامني نتنياهو" خطة  وزراء الحتال 
مبئات املايني من ال�سواقل لتهويد القد�س 
له  تغريدة   يف  نتنياهو  وقييال  املحتلة. 
"تويرت" اإنه اأ�سدر تعليماته للجهات  على 
مكانة  لتعزيز  خطة  ببلورة  املخت�سة 
ميزانية  عب  اليهود  لدى  املحتلة  القد�س 
ت�سل اىل 200 مليون �سيقل، يف حني اأرفق 
القدمية  للبلدة  بر�سم  تغريدته  نتنياهو 
من القد�س ويرفرف فوقها علم الحتال، 
القطرية  "اللجنة  ت�سمى  مييا  واأقييييرت 
الحتال"  دوليييية  يف  الييتييحييتييييية  للبنى 
الأول  احلديد  لل�سكة  م�سروعني  تنفيذ 
الأر�يييس  حتييت  �سكة  نييفييق  بييبيينيياء  يتعلق 
مدينة  ميين  الغربي  اجلييزء  بييني  مييا  ي�سل 
اإىل مدينة  اإ�سامي  ذات طابع عربي 
وزعت  ذلك  على  وبناء  خال�سة،  يهودية 
اأوامر هدم لنحو )200( من�ساأة فل�سطينية 
يف منطقة واد اجلوز، ويف ذات الطار اأقر 
رئي�س وزراء الحتال "بنيامني نتنياهو" 
لتهويد  ال�سواقل  من  املايني  مبئات  خطة 
القد�س املحتلة. وقال نتنياهو يف تغريدة  
تعليماته  اأ�ييسييدر  اإنيييه  "تويرت"  على  لييه 
لتعزيز  خطة  ببلورة  املخت�سة  للجهات 
عب  اليهود  لييدى  املحتلة  القد�س  مكانة 

ميزانية ت�سل اىل 200 مليون �سيقل، يف حني 
اأرفق نتنياهو تغريدته بر�سم للبلدة القدمية 
الحتال،  علم  فوقها  ويرفرف  القد�س  من 
للبنى  القطرية  "اللجنة  ت�سمى  ما  واأقييرت 
التحتية يف دولة الحتال" تنفيذ م�سروعني 
�سكة  نفق  ببناء  يتعلق  الأول  احلديد  لل�سكة 
من  الغربي  اجلزء  بني  ما  ي�سل  الأر�س  حتت 
مدينة القد�س املحتلة ومنطقة باب املغاربة 
والثاين  الأق�سى،  امل�سجد  تخوم  اإىل  و�سوًل 
�سكة حديد فوق الأر�س جتوب اأحياء القد�س 
الأمنية  �سياق ت�سديد قب�ستها  املختلفة، ويف 
الحتال  قييوات  قامت  املحتلة  املدينة  على 
�سوئية  واإ�ييسييارات  حديدي  حاجز  برتكيب 
وكامرا جديدة يف �سارع باب الأ�سباط داخل 
ون�سبت  املحتلة،  بالقد�س  القدمية  البلدة 
وكذلك  املجاهدين،  باب  طريق  يف  كامرات 
تركيب كامرات يف عني اللوزة ببلدة �سلوان.

اعتداءات امل�ستوطنني
نفذت ع�سابات امل�ستوطنني خال الن�سف 
اعييتييداء   )4٩5( احليييايل  الييعييام  ميين  الأول 
وممتلكاتهم،  الفل�سطينيني  املواطنني  بحق 
عن  الجرامية  العييتييداءات  تلك  واأ�سفرت 
اإ�سابة )86( مواطًنا بجروح خمتلفة، وحرق 
واقتاع وتدمر نحو )3٩00( �سجرة مثمرة 
من  راأ�ييس   )265( وده�س  و�سرقة  وحرجية، 
لأرا�ييسييي  جتريف  عملية  و)24(  املا�سية، 
عن  يييقييل  ل  مييا  جتييريييف  �سملت  املييواطيينييني 
كذلك  العتداءات  وتنوعت  دومنييًا،   )830(
خطف  عمليات   )3( تنفيذ  حماولة  لت�سمل 
 )5( واإقامة  ده�س،  عمليات  و)5(  لأطفال، 
ورام  اخلليل،  حمافظات  يف  ا�ستيطانية  بييوؤر 
واإطاق  ال�سمالية،  والأغييوار  ونابل�س،  اهلل، 
فل�سطينيني  مواطنني  جتاه  مرة   )17( النار 
وممتلكاتهم، كما مت اغراق نحو 20 دومًنا من 
كروم العنب باملياه العادمة يف بلدة بيت اأمر 
�سمال اخلليل، ونفذت ع�سابات تدفيع الثمن 
اأ�سفرت  الفل�سطينية  القرى  جتيياه  هجمات 
 )1٩5( وتك�سر  وحرق  اإطييارات  اعطاب  عن 
العتداءات  معظم  وتركزت  ومركبة،  �سيارة 
.%48 بن�سبة  واخلليل  نابل�س  حمافظتي  يف 
على  ال�سهيونية  العيييتيييداءات 

قطاع غزة
على  الحتال  قوات  اعتداءات  اأ�سفرت 
العام  ميين  الأول  الن�سف  خييال  غييزة  قطاع 
بينهم  مواطنني   )10( ا�ست�سهاد  عن  اجلاري 
بجروح  مواطًنا   )56( واإ�سابة  اأطفال،   )4(
خمتلفة، و�سملت العتداءات تنفيذ )580( 
غارة   )148( و�سن  بييري،  نار  اإطيياق  عملية 
جوية، و)52( عملية ق�سف مدفعي، و)42( 
عملية توغل، واإطاق نار باجتاه ال�سياديني 
 )11( اإ�ييسييابيية  عيين  اأ�ييسييفييرت  ميييرة،   )174(
وم�سادرة  �سيادين،   )7( واعتقال  �سياًدا، 
واعتقلت  �سيد،  مراكب  بي)6(  ال�سرر  واإحلاق 
من  الأول  الن�سف  خييال  الحييتييال  قيييوات 
 )4( بينهم  مييواطيينييًا،   )2٩( اجلييياري  الييعييام 
مواطنني مت اعتقالهم على معب بيت حانون.

مييركييز عييبييد اهلل احلييييوراين  ر�ييسييد 
لييلييدرا�ييسييات والييتييوثيييييق الييتييابييع لييدائييرة 
التحرير  منظمة  يف  والتخطيط  العمل 
الفل�سطينية، جرائم الحتال ال�سهيوين 
اأفيياد  حيث  احليييايل،  الييعييام  بييداييية  منذ 
اأطفال   7 بينهم  مواطنًا،   27 با�ست�سهاد 
الحييتييال  قيييوات  بر�سا�س  و�ييسيييييدتييان، 
اآخييييرون،   1070 واأ�ييسيييييب  اليي�ييسييهيييييوين، 
خييال  مييواطيينييا،   2330 نييحييو  واعييتييقييل 
.2020 اجليياري  العام  من  الأول  الن�سف 

واأو�سح املركز يف تقريٍر له، اأّن "�سلطات 
خطط  واإعييييداد  بعمل  قامت  الحييتييال 
الييوحييدات  اآلف  لبناء  عييطيياءات  وطييرح 
الغربية  ال�سفة  م�ستعمرات  يف  ال�سكنية 
"قوات  اأّن  اإىل  ُم�سرًا  املحتلة"،  القد�س  و 
الأول  الن�سف  خييال  هدمت  الحييتييال 
ومن�ساأة،  بيتًا   )357( اجليياري  العام  من 
من�ساأة، و%54  بيتًا و)221(  منها )136( 
يف  تركزت  تلك  الهدم  عمليات  جممل  من 
املحتلتني". والقد�س  اخلليل  حمافظتي 

ال�سيييهداء
بينهم  مييين  �ييسييهيييييًدا   )27( ارتيييقيييى 
قوات  اأيييدي  على  و�سيدتني  اأطفال   )7(
الحتال يف الأرا�سي الفل�سطينية خال 
حيث  اجلييياري،  العام  من  الأول  الن�سف 
الغربية  ال�سفة  يف  �سهيدًا    )17( ارتقى 
غزة،  قطاع  يف  �سهداء  و)10(  والقد�س 
على  الر�سا�س  اإطييياق  خييال  ميين  وذلييك 
�سمنها  من  العزل  الفل�سطينيني  ال�سبان 
�سمع  اأميييام  وا�سحة  ميدانية  اعييدامييات 
املا�سي  �سباط  �سهر  العامل وب�سره، و�سهد 
خال  ن�سبة  كاأعلى  �سهداء   )10( ارتقاء 
بلغ  كما  اجلاري،  العام  من  الول  الن�سف 
�سلطات  حتتجزهم  التي  ال�سهداء  عييدد 
جثماًنا   )63( ثاجاتها  يف  الحييتييال 
يف خمييالييفيية �ييسييارخيية لييلييقييانييون اليييدويل 

الن�ساين.
اجلرحى واملعتقلون

خييال  الحييتييال  �سلطات  اعتقلت 
الن�سف الأول من العام اجلاري )2330( 
مواطًنا يف كل من ال�سفة الغربية والقد�س 
وعلى حدود قطاع غزة، من بينهم )304( 
�سوؤون  هيئة  بح�سب  �سيدة  و)70(  طفًا 
يف  الأ�سرى  وُيعاين  واملحررين،  الأ�سرى 
اأو�ساًعا معي�سية �سعبة  �سجون الحتال 
والييعييقيياب  القمعية  املييمييار�ييسييات  نتيجة 
حقوقهم  اأب�سط  من  وحرمانهم  اجلماعي 

)27(  �سهيدًا و)1070( جريحًا فل�سطينيًا بر�سا�ش الحتالل
خالل الن�سف الأول من العام 2020

)تـقـريــر(

الييقييانييون  عليها  نيي�ييس  الييتييي  امليي�ييسييروعيية 
الدويل، حيث حتتجز �سلطات الحتال 
من  اأ�ييسييًرا   )4700( نحو  �سجونها  يف 
بينهم )160( طفًا و)41( �سيدة، ونحو 
ومن  تهمة،  دون  اداريييًا  معتقًا   )365(
ُيعانون  اأ�سرًا   )700( نحو  املعتقلني  بني 
اأمرا�سًا خمتلفة مهددة حياتهم باخلطر 
الطبي  والإهمال  كورونا  جائحة  ظل  يف 
املتعمد من قبل ادارة �سجون الحتال.

باإ�سابة  الحتال  جي�س  قييام  كما 
فل�سطينيًا  مواطنًا   )1070( نحو  وجرح 
الفل�سطينية،  الأرا�سي  اأنحاء  جميع  يف 
الحييتييال  �سلطات  قمع  نتيجة  وذليييك 
�سيا�سة  عييلييى  املييحييتييجييني  لييلييمييواطيينييني 
الحتال العن�سرية وم�سادرة الأرا�سي 
والقرى. البلدات  واإغيياق  املنازل  وهدم 

على  وال�ستياء  ال�ستيطان 
الأرا�سي

قييامييت �ييسييلييطييات الحيييتيييال خييال 
اجلييياري  اليييعيييام  مييين  الول  ف  اليينيي�ييس 

لبناء  عييطيياءات  وطيييرح  خطط  بيياإعييداد 
م�ستوطنات  يف  ال�سكنية  الوحدات  اآلف 
حيث  املحتلة،  والقد�س  الغربية  ال�سفة 
بنيامني  ال�سهيوين  الوزراء  رئي�س  اأعطى 
لبناء  خطط  باإعداد  توجيهات  نتنياهو 
املنطقة  يف  ا�ستيطانية  وحييدة   )3500(
الوحيد  املمر  امل�سماة )E1( والتي تعتب 
ال�سفة  و�ييسييمييال  جيينييوب  يييربييط  الييييذي 
م�ستعمرة  ربييط  بييهييدف  وذليييك  الغربية 
القد�س  مدينة  يف  اأدوميم"  "معاليه 
فل�سطينية  دولييية  قيييييام  امكانية  وميينييع 
اأعييليين  فيما  م�ستقبًا،  لييلييحييييياة  قييابييليية 
نتنياهو عن و�سع خطط  لبناء )5200( 
القد�س،  يف  جديدة  ا�ستيطانية  وحييدة 
م�ستعمرة  يف  وحييييدة    )2200( ميينييهييا 
جبل  اأرا�سي  على  املقامة  "هارحوماه"، 
اأبو غنيم  و)3000( وحدة ا�ستيطانية يف 
م�ستعمرة "جفعات همتو�س" القائمة على 
القد�س. جنوب  �سفافا  بيت  بلدة  اأرا�سي 

امل�ستوطنني  ع�سابات  اأنيي�ييسيياأت  كما 
بييوؤر  خم�سة  الحييتييال  جي�س  بحماية 

من  كل  اأرا�سي  على  جديدة  ا�ستيطانية 
وطوبا�س. ونابل�س  حلييم   وبيت  اهلل  رام 

�ييسييلييطييات الحيييتيييال على  وتييعييمييل 
خا�سة  جييديييدة  التفافية  �ييسييوارع  �سق 
بالفل�سطينيني  واأخييييرى  بامل�ستوطنني 
كالتفايف  والقد�س  الغربية  ال�سفة  يف 
حيييييوارة واليييعيييروب والييعيييييزرييية وذليييك 
لتعزيز عملية الف�سل وربط امل�ستوطنات 
جديدة  ا�ستيطانية  كتل  خللق  املعزولة 
اأرا�سي  من  وا�سعة  اأجييزاء  ل�سم  وتهيدًا 
والأغييييوار  والييقييد�ييس  الييغييربييييية  ال�سفة 
يف اطييييار ميييا ييي�ييسييمييى بيي�ييسييفييقيية الييقييرن.

الحييتييال  جي�س  وزيييير  قيييرر  فيما 
ال�ستياء  بينيت"  "نفتايل  اليي�ييسييابييق 
اأرا�ييسييي  ميين  دومن   )1100( نييحييو  عييلييى 
حمييافييظيية بيييييت حلييم تييقييع عييلييى اأطيييراف 
"غو�س  جممع  يف  "افرات"  م�ستوطنة 
تهيًدا  وذلييك  ال�ستيطاين،  عت�سيون" 
ال�ستيطانية. الييوحييدات  اآلف  لبناء 
�سلطات الحتال قراًرا  اأ�سدرت  كما 
حماذية  مناطق  على  بال�ستياء  يق�سي 
للحرم الإبراهيمي مبدينة اخلليل، وذلك 
لإن�ساء طريق وم�سعد خا�س للم�ستوطنني 
البييراهيييييمييي  احليييرم  يقتحمون  الييذييين 
اخليييا�يييسييية. الحيييتييييييياجيييات  ذوي  ميييين 

�سلطات  اأ�ييسييدرت  ال�سياق،  ذات  ويف 
وا�ستماك  ا�ستياء  قيييرارات  الحييتييال 
اأرا�يييسيييي  مييين  دومنييييييًا   )2370( ليينييحييو 
الن�سف  خييال  اخلا�سة  الفل�سطينيني 
جرفت  فيما  اجليييياري،  الييعييام  ميين  الأول 
 )1100( ميين  اأكييييرث  الحيييتيييال  اآليييييييات 
اأرا�ييسييي املييواطيينييني الييزراعييييية  دومن ميين 
قامت  كما  والقد�س،  الغربية  ال�سفة  يف 
امل�ستوطنني  وقطعان  الحييتييال  اآليييييات 
 )3٩00( ميين  اكيييرث  واإحيييييراق  بيياقييتيياع 
�ييسييجييرة، كيييم قييامييت بييياإقيييرار عيييدد من 
الييتيي�ييسييريييعييات واليييقيييوانيييني الييتييي تييعييزز 
الأرا�سي. على  وال�ستياء  ال�ستيطان 

هدم البيوت واملن�ساآت
ال�سهيوين  الحييتييال  قييوات  هدمت 
العام  من  الأول  الن�سف  خال  واأدواتيييه 
اجلاري )357( بيتًا ومن�ساأة، منها )136( 
جممل  من  و%54  من�ساأة،  و)221(  بيتًا 
حمافظتي  يف  تركزت  تلك  الهدم  عمليات 
وزعييت  فيما  املحتلة،  والييقييد�ييس  اخلليل 
الييفييرتة  ذات  خيييال  الحييتييال  �سلطات 
البناء  ووقييف  بالهدم  اإخييطييارًا   )435(
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كان عمره 17 �سنة عندما ان�سم، �سنة 1953، اإىل حركة 
تاأ�س�ست  وعندما  حب�ش،  بجورج  لقائه  بعد  العرب،  القوميني 
اجلبهة ال�سعبية اأ�سبح ع�سو املكتب ال�سيا�سي والناطق الر�سمي 
با�سمها اجلبهة، ورئي�ش حترير جملة الهدف، ويقول رفاقه اأنه 
التدخني،  كثري  وكان  يوميا،  �ساعات  ع�سر  اأكر من  يعمل  كان 
يف  للبقاء  ي�سطره  م��ا  و"النقر�ش"،  ال�����ّس��ّك��ري  م��ر���ش  رغ��م 

امل�ست�سفى اأياًما. 
�سحفها،  يف  وحم��رًرا   ،)1955( الكويت  يف  ُمدّر�ًسا  عمل 
وكتب هناك اأول ق�س�سه الق�سرية "القمي�ش امل�سروق" )نالت 
جملة  يف  حُم��ررا   ،1960 من  بداية  ك��ان،  لبنان  ويف  جائزة(، 
حترير  و"الأنوار" و"احلوادث" ورئي�ش  “احلرية” اللبنانية، 

جملة “املحرر”...
ن�سر روايته "اأر�ش الربتقال احلزين" عام 1963، وكذلك 
"موت ال�سرير رقم 12"، وهي ُم�ستوحاة من اإقاماته الق�سرية 
يف امل�ست�سفى، ب�سبب مر�ش ال�ّسّكري، ويف نف�ش ال�سنة )1963( 
�سريط  اإىل  ال�سم�ش" )حتولت  حتت  "رجال  رواية  ا  اأي�سً ن�سر 
�سينمائي بعنوان "امَلْخُدوُعون" (، وهي ُم�ستوحاة من عودته من 
ق  الكويت اإىل دم�سق، يف �ساحنة قدمية، عربت ال�سحراء، واأَحْلَ

بها "ما َتَبّقى لكم" . 
لي�ش  "عامل  رواي��ة  يف  تبلوًرا  اأك��ر  ال�سيا�سي  الفكر  ب��داأ 
�سعد"  "اأم  رواية  وكانت  �سنة،   29 وكان عمره  لنا" )1965(، 
الفل�سطينية،  املراأة   - لاأم  والتقدير  الإبداع  )1969( قمة يف 
رواية  يف  الفل�سطينية  الق�سية  جوهر  يف  التفكري  ُعْمق  وظهر 
روايات  من  م�ستوحاة  وهي   ،1970 �سنة  حيفا"  اإىل  "عائد 

املَُهّجرين من حيفا اإىل يافا، وحتولت اإىل م�سل�سل �ُسوري. 
ُم�ستعارة،  ب��اأ���س��م��اء  اأو  )بتوقيعه  كنفاين  غ�سان  كتب 
بعد  بع�سها  ُن�سر  الأخ��رى،  الروايات  من  العديد   )1955 منذ 
اغتياله، وا�ست�سهد قبل اإنهاء البع�ش الآخر )روايات "الأعمى 
وَر�َسم  وكتب   ) ني�سان".  و"برقوق  و"العا�سق"  والأطر�ش" 
والكتب  الأدب��ي��ة،  والبحوث  امل�سرحيات،  َكَتَب  كما  لاأطفال، 
 ،)1936 )ث��ورة  الفل�سطينية  بالق�سية  ارتباًطا  ال�سيا�سية، 
املحتلة"،  الأر�ش  "�سعراء  اكت�ساف  من  العربي  القارئ  ومّكن 
عن  كتب  من  اأول  وه��و  العنوان،  نف�ش  يحمل  ال��ذي  كتابه  يف 
العديد  ور�َسم  ّمم  و�سَ ماهًرا،  ر�ّساًما  وكان  ال�سهيوين،  الأدب 
يف  مرة  ذات  وكان  ال�سعبية،  للجبهة  ال�سهرية  املُْل�سقات  من 
على  ��وم  ُر���سُ انتباَهُه  ولفتت  لبنان،  يف  احللوة"  "عني  خميم 
جدران املخيم، فطلب مقابلة الر�سام، وكان اللقاء مع املُراهق 
"ناجي العلي"، واأخذ منه بع�ش الّر�ُسوم التي َن�َسَرها يف جمّلة 
"احلرية"، وهكذا متّكن العامل من اكت�ساف اأحد اأكرب ر�سامي 
الكاريكاتور، واكت�ساف "حنظلة"، ومات كاهما ُمغتاًل، غ�سان 
كنفاين بتفجري �سيارته، �سنة 1972، وناجي العلي مب�سد�ش يف 

و�سح النهار يف لندن، يف نف�ش هذا ال�سهر من �سنة 1987...  
حتتوي  اأنها  قيل  قائمة  ال�سهيوين  الكيان  حكومة  اأع��ّدت 
الفل�سطينيني  وال�سحافيني  والأدب��اء  املُثّقُفني  من  مائة  حوايل 
غ�سان  وك��ان  اغتيالهم،  بهدف  الآخ��ري��ن(  ال��ع��رب  )وبع�ش 
الأجانب  مع  احلديث  على  ُق��ْدَرِت��ِه  ب�سبب  بينهم،  من  كنفاين 

غ�سان كنفاين   
منوذج "امُلَثّقف الع�سوي، امُل�ستبك"* 

09 ني�صان/ابريل 1936 ) عّكا – فل�صطني (
الطاهر املعز**08 متوز/يوليو 1972 )بروت – لبنان(

)كان يتكلم �ست لغات( واإقناعهم بعدالة الق�سية الفل�سطينية، 
"قائمة  القائمة  بالَعُدّو، و�ُسّميت تلك  وب�سبب كتاباته ومعرفته 
اآن��ذاك(،  ال�سهيوين  الكيان  وزراء  )رئي�سة  مائري"  "غولدا 
وُن�سب لها تعلق على اغتيال غ�سان كنفاين: "اليوم تخّل�سنا من 

كتيبة ِفْكرية، كانت ُت�سكل خطرا يفوق خطر لواء م�سّلح"   
ُيَقّدر عدد الكتب التي ن�سرها بنحو 18 كتاًبا، وعدد غري 
لغة،   17 اإىل  كنفاين  اأعمال  وُتْرِجمت  املقالت،  من  معروف 
وانت�سرت يف 20 دولة، غري عربية، ونالت جوائز، منها يف حياته 
روايته  عن  لبنان،  يف  الكتاب  اأ�سدقاء  جائزة   )1966 �سنة   (
"ما تبقى لكم"، والبقية بعد ا�ست�سهاده، ومنها جائزة منظمة 
 ،1975 �سنة  اللوت�ش  وجائزة   ،1974 �سنة  العاملية،  ال�سحافة 

َوِو�سام الُقد�ش �سنة 1990... 
ُن�ِسَبْت له العديد من الأقوال، التي كتبها يف موؤلفاته، ومن 

بينها: 
يف �صفاء روؤيا اجلماهر تكون الثورة جزًءا ل ينق�صم عن 

اخلبز واملاء واأكف الكدح ونب�س القلب.
اإذا كنا مدافعني فا�صلني عن الق�صية فالأجدر بنا تغير 

املدافعني ل الق�صية.
امليت..اإنها  الإطــاق ق�صية  لي�صت على  املوت  اإن ق�صية 

ق�صية الباقني ... 
�صاي  �صكر يف فنجان  يــذوبــوين كقطعة  اأن  لقد حــاولــوا 
اأجــل ذلــك، و  �صاخن، وبذلوا -ي�صهد اهلل- جهًدا عجيًبا من 

لكنني مازلت موجوًدا رغم كل �صيء.
ويتفرج  النا�س  بع�س  فيه  ينا�صل  كــان  الــذي  الوقت  يف 

بع�س اآخر، كان هناك بع�ٌس اآخر يقوم بدور اخلائن...
اإن اجللو�س مع العدو -حتى يف ا�صتديو تلفزيوين- هو 
خطاأ اأ�صا�صي يف املعركة، وكذلك فاإنه من اخلطاأ اعتبار هذه 

امل�صاألة م�صاألة �صكلية.
ي�صرقون رغيفك ثم يعطونك منه ك�صرة، ثم ياأمرونك ا 

ت�صكرهم على كرمهم، يا لوقاحتهم.
اأفت�س عن  اأتــ�ــصــاءل فقط،  كنت  اأبــــًدا،  �صيء  �ــصــيء، ل  ل 
ذاكـــرة،  مــن  اأكـــر  هــي  الــتــي  فل�صطني  احلقيقية،  فل�صطني 
اأكر من ولد، وكنت اأقول لنف�صي: ما هي فل�صطني بالن�صبة 
ال�صورة، ومع ذلك فهي  املزهرية، ول  اإنه ل يعرف  خلالد؟ 
بــالــنــ�ــصــبــة لـــه جـــديـــرة بــــاأن يــحــمــل املــــرء الــ�ــصــاح وميــــوت يف 
املا�صي  هو  الوطن  اأّن  اعترنا  حني  اأخطاأنا  لقد  �صبيلها... 
فــقــط، اأمـــا خــالــد فــالــوطــن عــنــده هــو امل�صتقبل، وهــكــذا كان 
الفــرتاق، ع�صرات الألــوف مثل خالد ل ت�صتوقفهم الدموع 
املفلولة لرجال يبحثون يف اأغوار هزائمهم عن حطام الدروع 
ولــذلــك هم  للم�صتقبل،  ينظرون  اإمنـــا  وهــم  الــزهــور،  وتــفــل 

ي�صححون اأخطاأنا، واأخطاء العامل كله.
 

املُ�ستبك"  "املَُثّقف  ُم�سطلح  اخراع"  "براءة  َت��ُع��ود   *
"با�سل  ال�سهيد  وا�ستخدم  �سمارة"،  "عادل  ديق  وال�سّ للرفيق 
الأعرج" ) 1984 – 2017 ( هذا املُ�سطلح يف كتاباته، ون�سبه 

"ل�ساحبه".  
** كاتب تون�سي مقيم يف فرن�سا.

ثقافة
ل ت�سالْح!

ولو منحوك الذهْب
اأترى حني اأفقاأ عينيَك

ثم اأثبت جوهرتني مكانهما..
هل ترى..؟

هي اأ�سياء ل ت�سرى..:
ذكريات الطفولة بني اأخيك وبينك،

كما - فجاأًة - بالرجولِة، ح�سُّ
هذا احلياء الذي يكبت ال�سوق.. حني تعانُقُه،

ال�سمُت - مبت�سمني - لتاأنيب اأمكما..
وكاأنكما

ما تزالن طفلني!
تلك الطماأنينة الأبدية بينكما:

اأنَّ �سيفاِن �سيَفَك..
�سوتاِن �سوَتَك

: اأنك اإن متَّ
للبيت ربٌّ

وللطفل اأْب
هل ي�سري دمي -بني عينيك- ماًء؟

َخ بالدماء.. اأتن�سى ردائي امللطَّ
َزًة بالق�سب؟ تلب�ش -فوق دمائي- ثياًبا مطرَّ

اإنها احلرُب!
قد تثقل القلَب..

لكن خلفك عار العرب
ل ت�سالْح..

ول تتوخَّ الهرب!
ل ت�سالح على الدم.. حتى بدم!

ل ت�سالح! ولو قيل راأ�ش براأ�ٍش
اأكلُّ الروؤو�ش �سواٌء؟

اأقلب الغريب كقلب اأخيك؟!
اأعيناه عينا اأخيك؟!

وهل تت�ساوى يٌد.. �سيفها كان لك
بيٍد �سيفها اأْثَكلك؟

�سيقولون:
جئناك كي حتقن الدم..

جئناك. كن -يا اأمري- احلكم
�سيقولون:

ها نحن اأبناء عم.
قل لهم: اإنهم مل يراعوا العمومة فيمن هلك

واغر�ش ال�سيَف يف جبهة ال�سحراء
اإىل اأن يجيب العدم

اإنني كنت لك
فار�ًسا،

واأًخا،
واأًبا،

وَمِلك!
حرمتها يُد الغدر:
من كلمات اأبيها،

ارتداِء الثياب اجلديدِة
من اأن يكون لها -ذات يوم- اأٌخ!

م يف عر�سها.. من اأٍب يتب�سَّ
وتعود اإليه اإذا الزوُج اأغ�سبها..

واإذا زارها.. يت�سابق اأحفاُده نحو اأح�سانه،
لينالوا الهدايا..

ويلهوا بلحيته )وهو م�ست�سلٌم(
وا العمامة.. وي�سدُّ

ل ت�سالح!
فما ذنب تلك اليمامة

لرى الع�شَّ حمرًقا.. فجاأًة،
وهي جتل�ش فوق الرماد؟!

ل ت�سالح

م�����س��ى ث����اث وع�������س���رون ع���ام���ًا  ع��ل��ى ا���س��ت�����س��ه��اد ر���س��ام 
ال���ك���اري���ك���ات���ري ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ن����اج����ي ال����ع����ل����ي، ال����ذي 
ل��ن��دن. يف   1987 ع����ام  الإ����س���رائ���ي���ل���ي  امل���و����س���اد  اغ���ت���ال���ه 
يف  والنا�سرة  طربيا  مدينتي  بني  الواقعة  ال�سجرة  قرية  يف 
اجلليل ولد فنان الكاريكاتري الكبري ناجي �سليم ح�سني العلي 
عام 1937 هجر العلي، مع اأهله وهو يف العا�سرة عام 1948 اإىل 
جنوب لبنان وعا�ش يف خميم عني احللوة، ومنذ ذلك احلني مل 
يعرف ال�ستقرار اأبدًا، حيث اعتقل اأكر من مرة وكان ير�سم يف 
�سجنه على جدران الزنزانة، �سافر اإىل طرابل�ش �سمال لبنان 
ونال فيها �سهادة ميكانيكا ال�سيارات، وتزوج من وداد �سالح 
ن�سر من بلدة �سفورية الفل�سطينية واأجنب منها اأربعة اأولد.
اأول من اكت�سفه ال�سحفي والأديب الفل�سطيني غ�سان كنفاين 
عندما �ساهد ثاثة اأعمال من ر�سوم ناجي يف زيارة له ملخيم عني 
احللوة، فن�سر له يف جملة "احلرية" العدد 88 يف 25  �سبتمرب 
1961 اأوىل لوحاته، وكانت عبارة عن خيمة تعلو قمتها يد تلّوح.
ل��ي��ع��م��ل  ال���ك���وي���ت  اإىل  ن���اج���ي  ����س���اف���ر   1963 ع�����ام  يف 
حم�������ررًا ور�����س����ام����ًا وخم����رج����ًا ���س��ح��ف��ي��ًا يف ���س��ح��ي��ف��ت��ي 
اإىل  ع���اد  ث���م  ال��ك��وي��ت��ي��ت��ني،  و"ال�سيا�سة"  "الطليعة" 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. "ال�سفري"  ���س��ح��ي��ف��ة  يف  ل��ي��ع��م��ل  ل���ب���ن���ان 

الإ�سرائيلية،  القوات  قبل  من   1982 عام  بريوت  اجتياح  بعد 
 1983 ع��ام  ويف  الكويتية،  "القب�ش"  �سحيفة  يف  للعمل  ع��اد 
انتقل اىل لندن لي�ستمر يف الطبعة الدولية ل�سحيفة "القب�ش".

�سهرة  يف  اأ�سهمت  كاريكاتوري،  ر�سم  األ��ف   40 العلي  اأنتج 
الفنان ور�سومه وانت�سارها يف اأرجاء الوطن العربي، ومتيزت 
العرب. الفنانني  اأه��م  من  ويعترب  ال���اذع،  بالنقد  ر�سومه 

كل  لزم���ت  ال��ت��ي  "حنظلة"،  �سخ�سية  العلي  ن��اج��ي  اب��ت��دع 
ظهره  يدير  عمره  من  العا�سرة  يف  �سبيًا  ومتثل  ر�سوماته، 
عام  حزيران  نك�سة  بعد  ظهره  وراء  كفيه  عقد  للم�ساهدين، 
اإل بعد حترير الأرا�سي املحتلة  1967 ولن يك�سف عن وجهه 

يف ذكرى ا�ست�سهاد ناجي العلي 

روؤي��ة  موعد  عن  العلي  ناجي  �ُسئل  وعندما  الح��ت��ال.  رج�ش  من 
العربية غري مهددة،  "عندما ت�سبح الكرامة  اأجاب:  وجه حنظلة 

وعندما ي�سرد الإن�سان العربي �سعوره بحريته واإن�سانيته".
"ال�سيا�سة"  جريدة  يف   1969 ع��ام  م��ّرة  اأول  حنظلة  ر�سم  ظهر 

الكويتية، واأ�سبح حنظلة مبثابة توقيع ناجي العلي على ر�سوماته.
لقيت هذه الأيقونة و�ساحبها حب اجلماهري العربية كلها وخا�سة 
الفل�سطينية، اإذ حتول حنظلة اىل رمز للفل�سطيني املعذب والقوي 

رغم كل ال�سعاب التي تواجهه.
ر�سومه،  يف  تتكرر  رئي�سية  اأخ��رى  �سخ�سيات  ناجي  ل��دى  وك��ان 
ك�سخ�سية املراأة الفل�سطينية التي اأ�سماها ناجي فاطمة وزينب يف 

العديد من ر�سومه.
فاطمة، هي �سخ�سية ل تهادن، روؤياها �سديدة الو�سوح فيما يتعلق 
ينك�سر  ال��ذي  زوجها  �سخ�سية  بعك�ش  حلها،  وبطريقة  بالق�سية 

اأحيانا.
احلالت  اأغلب  يف  وهو،  الأن��ف،  الإ�سرائيلي" طويل  و"اجلندي 
يكون مرتبكا اأمام حجارة الأطفال، وخبيثًا و�سريرًا مع القيادات 

النتهازية.
لندن  العلي يف  ناجي  الفنان  اغتيل  عام 1987  22 متوز  بتاريخ 
بر�سا�ش �سخ�ش يدعى ب�سار �سمارة، تبني بعد اعتقاله من قبل 
ومكث  الإ�سرائيلي،  املو�ساد  بجهاز  �سلته  الربيطانية  ال�سلطات 
يف غيبوبة حتى وفاته يف 29 اآب 1987، الأمر الذي دفع برئي�سة 
وزراء بريطانيا اآنذاك مارغريت تات�سر اىل اإغاق مكتب املو�ساد 

يف العا�سمة الربيطانية.
فيلم  باإجناز  ال�سريف  نور  الراحل  امل�سري  العربي  الفنان  قام 
من بطولته ميثل حياة وموت ناجي العلي اأثار �سجة كبرية على 

نطاق وا�سع.

رحل ال�ساعر الفل�سطيني الكبري حممود دروي�ش يوم 9 اآب 
تك�سا�ش  مركز  مفتوح يف  قلب  عملية  اإجرائه  بعد   2008
 ، الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  هيو�سنت  يف  الطبي 

ليدخل بعدها يف غيبوبة اأدت اإىل وفاته.
ال�سعر  واحة  يف  خا�سة  مدر�سًة  ولنف�سه  نف�سه  من  �سنع 
متكاملة  امل�سمون  مرابطة  روؤي���ة  على  تعتمد  والأدب 
املا�سي  ع��ن  تتحدث  احل��ك��اي��ات،  ومت�سعبة  الأو���س��اف 
يف  تعرب  اإن�سانية،  مفاهيم  وف��ق  وامل�ستقبل  واحلا�سر 
طياتها عن القيم والأهداف والآمال والطموحات للوجود 
للحالة  النف�سي  القيا�ش  عن  وتعرب  جهة،  من  الإن�ساين 
الإن�سانية يف رحاب الفرح واحلزن والأمل وال�سعادة والأمل 
والياأ�ش، التي جتتمع كلها يف عامل عنوانه انه�ش وا�ستمر 

ل باأ�ش ...، )فعلى هذه الأر�ش ما ي�ستحق احلياة(!؟
قام دروي�ش بتوظيف البعد الإن�ساين والوطني معًا ملعنى 
عدالة الق�سية الفل�سطينية عرب ق�سائده ال�سعرية، لتكن 
الذكريات  وح��دائ��ق  امل��ف��ردات  واح��ة  بني  معتقًا  مزيجًا 

يف ذكرى رحيل ال�ساعر حممود دروي�ش
على هذه الأر�ش ما ي�ستحق احلياة

و�سهيل احلا�سر حتى يكون مبقدورها اأن متتطي �سهوة 
الإبداعية، )ونحب احلياة ما  روؤيته  القادم وفق  الزمن 

ا�ستطعنا اإليها �سبيًا(.
البعد  ي��رب��ط  اأن  دروي�����ش،  حم��م��ود  ال�ساعر  ا�ستطاع 
توا�سل  حالة  يف  ويجعلها  ق�سائده  جميع  يف  الإن�ساين 
مع الأر�ش واحلياة، فقد كان بارعًا ومبدعًا يف توظيف 
اخل�سو�سية وحتويلها اإىل العمومية، وكان كثري النزعاج 
ال�سيا�سي فقط،  باللون  ال�سعرية  من ربط بطاقة هويته 
وكان اأي�سًا يعلم اأّن احلياة ما هي اإل اأيام معدودة!، واأّن 

لعب الرند يربح حينًا ويخ�سر حينًا.
يف  وحداثته  لل�سعر  دروي�ش  حممود  ال�ساعر  اأعطى  لقد 
واحة اللغة العربية، بعدًا جديدًا منفردًا يف حد ذاته، من 
واملفردات،  الكلمات  انتقاء  يف  ال�سعري  الأ�سلوب  خال 
العربي  ال�سعر  �سدارة  يف  متاألقًا  ثمينًا  عقدًا  وجعلها 

احلديث.
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ا�ستمتعوا بالتفا�سيل ال�سغرية التي ت�سكل احلياة؛ ام�سوا حتت املطر بخفة كالأطفال، 
الثلج وا�سربوا بها �سرفة اجلريان.. وا�سنعوا  ال�ساورما بفجع.. ا�سنعوا كرات  التهموا 

رجًا ثلجي باأنف جزرة وعينان زيتونتان!
اأ�سدقائكم  تخّرج  يف  بن�سوة  �سفقوا  �سفقوا  اأ�سدقائكم!  مع  ترق�سون  واأنتم  ا�سرخوا 

واأطلقوا الزغاريد التي ت�سعد اجلميع!
احت�سوا قهوة ال�سباح مع اأ�سدقائكم يف يوم ممطر واأنتم غارقون مبياه املطر تنتظرون 
با�ش اجلامعة وتلعنون الدرا�سة وعميد الكلية املعقد وحما�سرة ال�سباح الرتيبة ووجه 
املحا�سر القبيح ون�سف ال�ساعة الأوىل من متجيد ما�سيه واإجنازاته العظيمة التي مل 

ي�سل اإليها اأحد اإل هو! ا�ستمتعوا بتفا�سيل وجه ذاك ال�ساحر التي ت�سبه ُقبح الفرزدق!
حممود  ونر  الُعذري  بثينة  جميل  وغزل  بحب،  الأنيقة  �سوقي  اأحمد  ق�سائد  احفظوا 
دروي�ش الذي ُيحِي الوطن يف قلوب من مات فيهم اأو ماتوا فيه وُيخلد اأ�سماء ُمدن فل�سطني 

يف ذاكرة كل من اأحب نره!
و"التاريخ  املوؤرخني  اأكاذيب  على  ت�سحكون  واأنتم  با�ستمتاع  واحل�سارة  التاريخ  اقروؤوا 
باأ�سماء  ا�ستمتعوا  ح�سارة،  كل  ودورة  التاريخ  بدورة  بحرية  وتفكروا  الكربى"،  الكذبة 
جمرد  تكونوا  ول  العظيم،  الرومانية  الم��رباط��وري��ة  وت��اري��خ  والأه��رام��ات  الفراعنة 
منبهرين بعظمتهم.. اقروؤوا عن ف�سائحهم وجرائمهم با�ستمتاع اأكر.. اقروؤوا لفولتري 

ورينيه وعلي عزت بيجوفيت�ش وم�سطفى حممود وطارق ال�سويدان..
جمدوا تاريخنا احلافل بالفتوحات، وتتبعوا م�سادر القوة وراء عظمة دولتنا، وا�ستمتعوا 
بفخر لعدل عمر الفاروق ورفق اأبو بكر ال�سديق، ونخوة العبا�سي املعت�سم باهلل، وقوة 
حممد الفاحت، واأهمهم متعنوا بحب بكثري من الغرام وال�سوق ل�سفات حممد بن عبد 
اهلل العظيم وحلمه ورحمته وعدله وب�ساطته العظيمة.. اقروؤوا جيدًا كيف عامل زوجاته 
لرجل  �سوقا  انحنوا  ال�سام،  قبل  كان يف احلرب  واأقباط م�سر، كيف  اليهودي  وجاره 

قائد ولكن رحيم جل�ش على قدمية يوا�سي طفا مات ع�سفوره..
وكيف لإن�سان واحد اأ�سبح ُملهم واأب روحي وفعلي لأكرب اأمة على الأر�ش حينها، كيف 
اأَمد جيو�سة بقوة ويقني والكثري من الدعاء؛ كيف لنبي الإن�ش واجلن ميلك مت�سعًا من 
الوقت ليجل�ش مع اأ�سحابه ويعلمهم اأمور الدين والدنيا ويق�سي يف اأمور امل�سلمني، ويحرك 
بحنكته جيو�سًا تفتح اأقا�سي الباد واأدناها على روؤو�ش الأيتام، ويعود املر�سى وياعب 

ال�سبية وميازح زوجاته ويرحم حتى هوام الأر�ش.. عليه اأف�سل ال�ساة وال�سام..
اح�سنوا اأحبتكم بجنون و�سغف حد ُثقل الدم، قبلوا اأمهاتكم قبات جمنونة وا�ستمتعوا 
مع زوجاتكم اإىل اأق�سى متعة دون خجل اأو عتب اأو تكلف من م�سوؤوليات احلياة، تغنجن 
باأنوثة وطفولة على اأزواجكن وا�ستمتعن بنظراتهم واأنفا�سهم وحتى ُقبح اأ�سواتهم اأثناء 

الغناء وفظاظة بع�ش األفاظهم ال�سبيانية!
ا�سنعوا كثريًا من م�ساحات احلب والأمل يف كل مكان،، اقروؤوا اجلمال يف كل التفا�سيل.. 
الدرج  األوان  املقاهي، يف  اأحد  القدمي، يف كتابات ع�سوائية على جدران  اأزقة احلي  يف 
احلياة  مامح  وت�سكنهم  ِعتيًا  الِكرب  من  بلغوا  الذين  امل��ارة  اأولئك  اأ�سكال  يف  القدمي، 
وجمريات الزمن، يف اأ�سوات اأطفال �سغار، يف اأحام طاب علم ت�سكن عيونهم املُجهدة 
اأحام عظيمة ورغبات جتربهم على ال�ستمرار.. ويف نظرات حُمبني ير�سمون احلياة 

والعائلة بابت�سامات واأغاين وفية..
عي�سوا لاأبد.. بالتفا�سيل!

وقت العبادة ا�ستح�سروا اهلل ول تكرثوا ل�سيء اإل هو �سبحانه..
وقت الرفيه ا�ستمتعوا لأق�سى حد..

وقت اجلد امتهنوا ما يف اأيديكم وكاأنكم اأدوات اهلل يف الدنيا..
وقت العائلة قد�سوه وا�ستمتعوا بال�سجيج واحلماقة واجلد واجلدال..

اهلل،  مع  حياءكم  تخد�سوا  مل  طاملا  ا�ستحياء،  دون  اجلنون  حد  باحلياة  ا�ستمتعوا 
وت�ستمتعون يف التفا�سيل.. ?

نافـــــــذة

قرية فل�سطينية تقع بني 
مدينتي اخلليل وغزة، وتبعد 
م�ساحة  تبلغ  كم.   30 عنهما 
دومنييييًا   38038 ارا�ييسيييييهييا 
وحتيييييط بييهييا اأرا�يييسيييي قييرى 
وحتا  وج�سر  املن�سية  عراق 

وكرتيا وعراق �سويدان.
كييانييت تيي�ييسييمييى )بييزريييق 
بعد  فيما  وحتولت  اخلندق( 

عرف  ال�سوفية  الطريقة  اأ�سياد  اأحد  اإىل  من�سوبًا  الفالوجة  ا�سم  اإىل 
من  قادمًا  لكونه  اللقب  هذا  على  ا�ستحوذ  لأنه  الفالوجي،  اأحمد  ب�سيدي 

بلدة الفلوجة "العراقية" حالياً.
قبل عام 1٩48 كان عدد �سكان القرية يقدر بي )5417( ن�سمة. وقدر 
يعملون  الفالوجة  �سكان  وكان  ن�سمة.   33000 الاجئني  مع  �سكانها  عدد 
وكانت  والفاكهة،  اخل�سروات  احلبوب  البعلية  الزراعة  يف  الأغلب  على 
اإ�سافة  القت�سادية،  الأهمية  حيث  من  الثاين  القطاع  تثل  التجارة 
واحلياكة،  والتطريز  احلبوب،  وطحن  والدجاج  احليوانات  تربية  اإىل 
و�سناعة الفخار. وكان يف الفالوجة م�سبغة �سهرة ت�ستقطب الزبائن من 

جميع اأرجاء املنطقة.
�سكان  ال�سهيونية  الع�سابات  هاجمت   1٩48 عام  اآذار   14 بتاريخ   
 37 ا�ست�سهاد  ذلك  عن  فنتج  معها،  وا�ستبكوا  لها  ت�سدوا  الذين  القرية 
اأكتوبر  نهاية  ويف  ال�سهيونية.  الع�سابات  جي�س  من   7 وقتل  فل�سطينيًا 
ت�سرين الأول من العام نف�سه حا�سرت القوات ال�سهيونية لواء م�سريًا ومن 
بينهم الرئي�س امل�سري الأ�سبق جمال عبد النا�سر، وبقيت هذه البلدة رمز 
املقاومة واحل�سار، وا�ستمرت مقاومة الأهايل اإىل اأواخر �سباط من �سنة 

)1٩4٩م(.
بعد الهدنة ال�ساملة، وان�سحاب اجلي�س امل�سري يف اآخر يوم من �سباط 
�سمل  بتطهر عرقي  قاموا  ثم  البلدة،  ال�سهاينة على  ا�ستياء  1٩4٩ مت 
من تبقى من �سكان البلدة، حيث هاجر كل �سكانها اإىل قطاع غزة واخلليل 
�سورية،  وخميمات  الأردن  �سرق  وخميمات  الغربية  ال�سفة  وخميمات 

وباقي مواطن ال�ستات الفل�سطيني يف اأرجاء العامل.
من  البقايا  وبع�س  م�سجدها  اأ�س�س  �سوى  اليوم  القرية  من  يبق  مل 
وميكن  امل�سجد  موقع  واملبعرثة  املرتاكمة  الأنقا�س  وتغطي  حيطانه. 
الكينا  �سجر  من  �سف  املوقع  يف  ينمو  كما  وبركة،   مهجورة  بئر  م�ساهدة 
اأبنية حكومية  اأن�سئت عدة  امل�سيح والزيتون، وقد  ال�سبار و�سوك  ونبات 
اأقام  اإ�سرائيلية ومطار على الأرا�سي املجاورة املزروعة يف معظمها. وقد 

الإ�سرائيليون م�ستعمرة )بلوجوت( على اأرا�سيها.

ا�سنعوا من التفا�سيل حياةقرية الفالوجة

بالدنا فلسطين

حممود مو�صى

جمزرة اللد
كي ال ننسى

بها  قامت  مذبحة  اأ�سهر  اللد  جرمية  ُتييَعييد 
تت  وقيييد  ال�سهيونية.  "الباملاخ"  قيييوات 
لإخماد  داين،  بحملة  املعروفة  اجلييرمييية، 
�سد   1٩48 عام  توز  يف  قامت  عربية  ثييورة 
تعليمات  �سدرت  فقد  ال�سهيوين.  الحتال 
ُي�ساَهد  �سخ�س  اأي  على  الر�سا�س  بيياإطيياق 
اأوائييل  يف  "الباملاخ"  جنود  وفتح  ال�سارع،  يف 
على  الثقيلة  مدافعهم  نييران   ،1٩48 تييوز 
الثورة  واأخمدوا بوح�سية هذه  امل�ساة،  جميع 
يتنقلون  واأخيييييذوا  قييليييييليية،  �ييسيياعييات  خيييال 
اأي  على  النار  يطلقون  اآخيير،  اإىل  منزل  من 
عربيًا   250 وا�ست�سهد  مييتييحييرك.   هيييدف 
الييلييواء(. قائد  لتقرير  )وفييقييًا  ذلييك  نتيجة 
وحيييدة  نيييفيييذت   ،1٩48/7/11 بيييتيييارييييخ 
بعد  املجزرة  ديان  مو�سيه  بقيادة  كوماندوز 
وابل  حتت  م�ساًء  اللد  مدينة  اقتحمت  اأن 
الغزير  النار  واإطيياق  املدفعية  القذائف  من 
املدينة،  �ييسييوارع  يف  يتحرك  �سيء  كييل  على 
الهجوم  ميين  الييعييرب  املييواطيينييون  احتمى  وقييد 
الإرهابيون  و�سل  اأن  وما  دهم�س،  م�سجد  يف 
 176 قتلوا  حتى  امل�سجد،  اإىل  ال�سهاينة 
عدد  رفييع  ما  فيه؛  الحتماء  حيياولييوا  مدنيًا 
�سحايا املذبحة ال�سهيونية اإىل 426 �سهيدًا.
وذكر كينيث بيلبي، مرا�سل جريدة "الهرالد 
اأن  توز،   12 يوم  اللد  دخل  الذي  تريبيون"، 
اجليب  �سيارات  من  طابورًا  قاد  دايان  مو�سي 
يف املدينة كان ُيقل عددًا من اجلنود امل�سلحني 
"�ستني"  ميين طيييراز  واليير�ييسييا�ييسييات  بييالييبيينييادق 
و�سار  نرانها،  تتوهج  التي  الر�سا�سة  واملدافع 
الرئي�سيية،  ال�سوارع  يف  اجليب  عربات  طابور 
ولقد  يتيحرك،  �سيء  كل  على  النران  يطلق 
تناثرت جثث العرب، رجاًل ون�ساء، بل جثث 
الهجوم.   هذا  اأعقاب  يف  ال�سوارع  يف  الأطفال 
اأُلقى  اهلل  رام  على  ال�ستياء  مت  وعندما 
القب�س، يف اليوم التايل، على جميع من بلغوا 
�سن التجنيد من العرب، واأُودعوا يف معتقيات 
يف  العربات  لييت  جتييَوّ اأخييرى  ومييرة  خا�سية.  
مكبات  خال  من  تعلن،  واأخييذت  املدينتني، 
ال�سوت، التحذيرات املعتادة.  ويف يوم 13 توز 
دت  اأ�سدرت مكبات ال�سوت اأوامر نهائية، حَدّ
للخروج. طريقًا  نة  معَيّ ج�سور  اأ�سماء  فيها 

اللواء الركن ال�سهيد 
حممد طارق اخل�سراء

رئي�ش هيئة اأركان جي�ش التحرير الفل�سطيني 
ع�سو القيادة القطرية حلزب البعث العربي الإ�سرتاكي

 / التنظيم الفل�سطيني/ 
ع�سو اللجنة الوطنية العليا للموؤمتر الوطني الفل�سطيني 

1٩41 �يييسيييفيييد  ميييديييينييية  يف  اخليييي�ييييسييييراء  طييييييييارق  حميييميييد  اليييبيييطيييل  الييي�يييسيييهيييييييد  ولييييييد   -
�يييسيييوريييية  اإىل  ثييييم  ليييبييينيييان  اىل  اأ�ييييسييييرتييييه  مييييع   1٩48 عييييييام  فييليي�ييسييطييني  ميييين  هيييجييير   -
الثانوية اليي�ييسييهييادة  عييلييى  ح�سوله  بييعييد   1٩60 عيييام  اليي�ييسييوري  الييعييربييي  اجلييييي�ييس  يف  تييطييوع   -

الييييييقيييييياهييييييرة  يف  اليييييعييييي�يييييسيييييكيييييريييييية  الييييييفيييييينييييييييييييية  بييييياليييييكيييييلييييييييييية  الييييييتييييييحييييييق   -
مييييييازم  بييييرتييييبيييية   1٩62 عيييييييام  حيييمييي�يييس  يف  احلييييربييييييييية  اليييكيييلييييييية  ميييييين  تيييييخيييييرج   -
اأول  ميييييييازم  بيييرتيييبييية   1٩66 عييييييام  الييفييليي�ييسييطييييينييي  اليييتيييحيييريييير  بييجييييي�ييس  اليييتيييحيييق   -
- تنقل يف قيادة عدة مواقع ع�سكرية يف �سورية ولبنان حلمياية املقاومة الفل�سطينية عام 1٩80
1٩٩٩ عييييييييييييييييييييييام  يف  لييييييييييييييييييييييييييييواء  رتييييييييييييييبيييييييييييييية  اىل  -رقييييييييييييييييييييييييييييي 

دميي�ييسييق  جييياميييعييية  ميييين   1٩74 عيييييام  اليييتيييارييييخ  قيي�ييسييم  الأداب  يف  اإجييييييييازة  عيييليييى  -حيييييياز 
والقومية  الوطنية  ال�سعرية  واليييدواويييين  ال�سيا�سية  واملييقييالت  املييوؤلييفييات  ميين  الييعييدد  -لييه 
-عييي�يييسيييو احتييييييياد اليييكيييتييياب الييييعييييرب واحتيييييييياد اليييكيييتييياب اليي�ييسييحييفيييييني الييفييليي�ييسييطييييينيييييني 
2020/8/5 بييييييييتيييييييياريييييييييخ  تييييييييعيييييييياىل  اهلل  رحييييييييميييييييية  اىل  -انييييييييتييييييييقييييييييل 
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واحــد وخـمـســون عـامــًا
وما زال الحريق مستمرًا 


