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لضعف      ال  ضعفاء  املستكربون  كــان  التاريخ،  عرب 
يقفون  أّنــهــم  جلهة  ولكن  وقــدرهتــم،  إمكاناهتم  يف 
ال  ــاء  أقــوي املستضعفون  وكـــان  الــبــاطــل،  صــف  يف 
أّنــهــم  جلــهــة  ولــكــن  املـــاديـــة،  معطياهتم  يف  لــقــوة 
يف  الــتــصــرّف  املستكربون  حــاول  الــتــاريــخ  وطـــوال  احلــق،  مــع  يقفون 
حّقهم  عن  املستضعفني  لصرف  وسعهم  يف  ما  ويبذلوا  املعادلة  هــذه 
مرّة  كل  ويف  املستكربون،  إليه  يفتقر  الذي  القوّة  عنصر  سلبهم  ألجل 
صحيح. والعكس  ويعلو  يظهر  االستكبار  كــان  فيها،  ينجحون  كانوا 

وحدهتم  عن  املستضعفني  صرف  أالعيب  يف  االستكبار  تفنّن  وقد 
واالخــتــاف  صفوفهم  بــني  الفنت  وزرع  مواجهته،  على  واجتماعهم 
واجتماعهم  املستضعفني  ــدة  وح أنّ  ــه  إلدراكـ واالنــقــســام،  والــتــنــازع 
االستكبار.. هلزمية  التاريخ  عرب  األمضى  الساح  هو  حّقهم  على 

ــت ضحية  ــع وق ــًا  ــوب شــع أنّ  ــا  ــن الــتــاريــخ حيــدّث فــــإنّ  ولـــأســـف 
بذلك  ومنحت  تتوحّد،  أن  بــدل  نفسها  على  وانقسمت  االحــتــال 
ــة مــتــجــرّدة  ــاري ــه ع ــت ــتـــال ســاحــهــا األقــــوى وواجــه لــلــعــدو واالحـ
الــصــف.. وحـــدة  األداة  ــذه  هبـ وأعـــي  ــره،  ــ ودحـ هــزميــتــه  أداة  ــن  م
وهكذا تتلّخص اخلربة التارخيية للشعوب حتت االحتال يف ثاثة 

أخطاء قاتلة:
خطأ االنقسام: انقسام الشعب الناتج عن عدم التوافق على   .1

القراءة املوحّدة، والتشخيص الدقيق لطبيعة العدو تارةً، ولطبيعة 
اللحظة التارخيية تارةً أخرى، ممّا ميّثل ثغرة واسعة تتمكن قوى 

العدوان من النفاذ خاهلا.
وغالبًا ما يقوم االنقسام على ثاثة قضايا: أوهلا عدم إدراك 

اخلطر، وثانيها املراهنة الفئوية االنتهازية، وثالثها عدم القدرة على 
ترتيب سلم األولويات.

خطأ االحتاد والتحالف العشوائي اآلني: وهو احتاد   .2
االضطرار يف حلظة أو مرحلة ما بدافع االنفعال إزاء موقف خطر.. 
وإذا كان االختاف يف درجة تقييم العدو يقود إىل االنقسام املدمّر، 

فإنّ الضغط الذي يدفع إىل االحتاد كيفما كان وبأي مثن ميّثل بدوره 
خطأ جسيمًا سرعان ما تظهر آثاره القاتلة على مسرية الشعب وقواه..

اخلطأ. من  النوع  هذا  الشيطان"  مع  "التحالف  مقولة  مّثلت  وقد 
اجلزئية  الرؤية  خطيئة  يف  والوقوع  الكّلية،  الرؤية  غياب    .3
ميكن  "إسرائيلية"  ســام  قــوى  عن  احلديث  ذلــك  ومثال  التبعيضية 
الصهيوني،  اجملتمع  يف  معسكرين  وعــن  معها،  والتفاهم  الــتــحــاور 
ــني مــوقــفــي أمــريــكــا و"إســـرائـــيـــل"، وعـــن االســتــفــادة  وعـــن متــايــز ب
.. اخل. مــعــهــا  والــتــحــالــف  املــنــطــقــة  الــوظــيــفــيــة يف  األنــظــمــة  مــن 

هذه أخطاء ثاثة وقعنا وال نزال فيها، ودفعنا وال نزال مثنها 
الباهظ أرضًا ودمًا وقضيّة.

وال حول وال قوة إاّل باهلل

د. حممد البحي�صي
رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�صطينية ــ الإيرانية

هل نتعّلم من التاريخ واللحظة الرّاهنة

حال القدس بعد اثنني وأربعني عامًا 
على الضم اإلسرائيلي 

د. مازن قمصية

سحر الوهيبي

نبيل السهلي

أبو علي حسن
عــشرة أيــام من انتفاضة شــعبنا

هــزت الــعــامل 

قانون منع لم شمل العائالت الفلسطينية
 والعنصرية اإلسرائيلية

التحرر من االستعمار العقلي
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الجمعية تهنئ جبهة النضال 
بالذكرى الـ54 النطالقتها

قام وفد من اجلمعية يرتاأ�صه د. حممد البحي�صي 
بزيارة تهنئة ملكتب جبهة الن�صال ال�صعبي الفل�صطيني 
اجلبهة.  النطالقة  الـــ54  الــذكــرى  مبنا�صبة  بدم�صق 
وكان يف ا�صتقبالهم االأخ خالد عبد املجيد االأمني العام 

للجـــبـهة وعدد من كوادرها، بتاريخ 12 متوز 2021.
مباركًا اجلبهة يف  رئي�س اجلمعية  البداية هناأ  يف 
عيدها ال�صنوي، وحتدث عن عمق العالقة التي تربط 
وح�صورها  الدائم  بتعاونها  واأ�صاد  باجلبهة،  اجلمعية 
عبد  خالد  االأخ  نوه  فيما  اجلمعية،  جانب  اإىل  الثابت 
املجيد اإىل متانة ال�صداقة بني الطرفني خالل م�صرية 
منذ  حققتها  التي  ــازات  االإجنـ على  واأثــنــى  اجلمعية، 
ذلك  اإىل  اإ�صافة  اجلبهة.  عا�صرته  الــذي  تاأ�صي�صها 
ال�صاحة  على  ال�صيا�صية  التطورات  الطرفان  تناول 
و�صرورة  القد�س،  �صيف  معركة  تلت  التي  الفل�صطينية 

احلفاظ على االنت�صار الذي حققته املقاومة.
املجيد  عبد  لــالأخ  اجلمعية  وفــد  قــدم  اخلتام  ويف 
حمبة  وعربون  للجبهة  تكرميًا  االأق�صى  امل�صجد  درع 

ومباركة.
اللقاء  يف  تشارك  الصداقة  جمعية 

القيادي الفلسطيني مع مجلس
الشورى اإليراني

الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  مــن  وفــد  �ــصــارك 
ف�صائل  قيادات  بني  عقد  الــذي  باالجتماع  االإيرانية 
االإيــراين  ال�صورى  جمل�س  ووفــد  الفل�صطينية  املقاومة 
الذي يزور دم�صق برئا�صة ال�صيد حممد باقر قاليباف، 
وبح�صور �صعادة �صفري اجلمهورية االإ�صالمية االإيرانية 
وممثلي  قـــادة  ــوة  واالأخــ �صبحاين  مــهــدي  د.  بدم�صق 
مثل  وقــد  دم�صق.  يف  الفل�صطينية  املقاومة  ف�صائل 
االإعــالم  مــ�ــصــوؤول  م�صعود  حممد  املهند�س  اجلمعية 
االإلكرتوين واالأخ حممود مو�صى م�صوؤول العمل ال�صبابي، 
وذلك بتاريخ 28 /2021/7 يف فندق داماروز بدم�صق.   

نشــــــاطات مجعيــــة الصـــــداقة الفلســـــطينية ــ اإليرانيـــــة )صفــــــا(

وفد من الجمعية يزور أمني فرع جامعة 
دمشق لحزب البعث العربي االشرتاكي

زار وفد من جمعية ال�صداقة الفل�صطينية االإيرانية 
العربي  البعث  حلزب  دم�صق  جامعة  فرع  اأمني  مكتب 
اال�صرتاكي د. خالد احللبوين،  و�صم وفد اجلمعية االأخ 
حممود مو�صى م�صوؤول هيئة العمل ال�صبابي والطالبي، 

واالأخت اآالء طوي�صي  م�صوؤولة هيئة العالقات العامة.
حتدث  ثم  اجلمعية  بوفد  حلبوين  د.خــالــد  رحــب 
العربي  ال�صراع  يف  الفل�صطينية  الق�صية  مركزية  عن 
يف  اال�صرتاكي  العربي  البعث  حزب  ودور  ال�صهيوين، 

الن�صال من اأجلها، موؤكدا على عميق الت�صامن مع 
ال�صعب الفل�صطيني، كما اأبدى ا�صتعداد فرع جامعة 
دم�صق للتعاون مع اجلمعية يف اإطار االأعمال التي تخدم 

ال�صعب العربي الفل�صطيني وق�صيته النبيلة. 
اجلامعة  ــرع  ف اأمـــني  اجلمعية  وفــد  �صكر  بـــدوره 
الق�صية  يخدم  مع اجلمعية مبا  وتعاونه  اهتمامه  على 
ال�صعب  حققه  الــذي  النجاح  الوفد  ــارك  وب وال�صعب. 
ال�صوري بخو�صه االنتخابات الرئا�صية، وجتديده العهد 
مع الرئي�س الدكتور ب�صار االأ�صد وال�صري قدمًا من اأجل 
�صورية  وبناء  والتحديث  التطوير  م�صرية  ا�صتكمال 

امل�صتقبل.  
ملؤسسة  ندوة  يف  تشارك  الجمعية 

القدس الدولية
االإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعيُة  �صاركت 
ممثلة برئي�صها د. حممد البحي�صي يف ندوة �صيا�صية 
حتت  ٍ)�ــصــوريــة(،  الدولية  القد�س  موؤ�ص�صة  نظمتها 
وانعكا�صاتها  �صورية  يف  االنـتـ�صـارات  »م�صار  عنوان 
الــقــادر  عــبــد  اأ.  ــقــاهــا  األ اأقـــــرب«،  فل�صطني  لــتــكــون 
بح�صور  حــرة،  فل�صطني  حـركـة  رئي�س  نائب  حيفاوي 
�صخ�صيات �صــيـا�صــيـة وعدد من الباحثني الـ�صـوريـيـن 
يف   2021/7/1 بتاريخ  ــك  وذل والـفـلـ�صـطـيـنـيـيـن، 

املركز الثقايف العربي-اأبو رمانة.

الشهيد  الجمعية تشارك يف تشييع 
القائد أحمد جربيل

االإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  �صاركت 
املوؤلف  له  املرافق  والوفد  البحي�صي  حممد  د.  برئا�صة 
االإعالم  هيئة  م�صوؤول  م�صعود  حممد  املهند�س  االأخ  من 
العمل  هيئة  م�صوؤول  مو�صى  حممود  واالأخ  االإلــكــرتوين، 
ال�صبابي والطالبي، يف ت�صييع القائد الفل�صطيني الكبري 
 7 االأربــعــاء  م�صاء  املنية  وافته  الــذي  جــريــل«،  »اأحــمــد 
َع جثمانه يف موكب مهيب وبح�صور  متوز2021، حيث �ُصيِّ
ر�صمي �صيا�صي ودبلوما�صي و�صعبي، من م�صفى اأمية اإىل 
املوكب باجتاه خميم  انطلق  العثمان بدم�صق، ثم  جامع 
مقرة  يف  الــرى  ووري  حيث  دم�صق،  جنوب  الريموك 

ال�صهداء.
وتقدم واجب العزاء

 باستشهاد القائد جربيل

الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  من  وفد  �صارك 
م�صوؤول  م�صعود  حممد  باملهند�س  ممثاًل  االإيرانية 
طوي�صي  اآالء  واالأخـــت  ــكــرتوين  االإل االإعـــالم  هيئة 
اإعالمية  ندوة  يف  العامة،  العالقات  هيئة  م�صوؤولة 
ثقافية حتت عنوان )تقييم فاعلية االأداء االإعالمي 
املقاوم خالل معركة �صيف القد�س(، اأقامها منتدى 
قناة  مكتب  مع  والتن�صيق  بالتعاون  الثقايف  الهدف 
 4٩ ــذكــرى  ال مبنا�صبة  بدم�صق،  الــيــوم  فل�صطني 
وذلك  كنفاين«  »غ�صان  واالأديب  املبدع  ال�صــتــ�صهاد 
بتاريخ 7/ 7/ 2021. ويف اأعقاب الندوة عر�س فيلم 

ق�صري عن حياة واأدب كنفاين.
.

واالأيــتــام  ال�صهداء  عــوائــل  دعــم  هيئة  اأقــامــت   
ن�صاطًا  االإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  يف 
دم�صق،  يف  الفل�صطينية  املخيمات  الأطفال  ترفيهيًا 
الدعم  هيئة  اأع�صاء  بح�صور  كاماًل،  يومًا  ا�صتغرق 
وعدد من كوادر اجلمعية  وذلك بتاريخ 31 متوز، يف 

منتزه املري مبدينة جرمانا.
من  طــفــاًل   130 مــن  اأكـــر  الن�صاط  ا�صتهدف 
جميع املخيمات الفل�صطينية يف دم�صق، حيث ت�صمن 
اأدخلت   التي  الرتفيهية  واالألعاب  االأن�صطة  من  عدد 

الفرحة وال�صرور اإىل قلوب االأطفال.

الفلسطينية  الــصــداقــة  مجعية  أقــامــت 
ملقاطعة  العاملية  احلركة  مع  بالتعاون  اإليرانية 
حوارية  ورشــة  سورية  يف  األمريكية  املنتجات 
اهليمنة  مــواجــهــة  يف  الــشــبــاب  »دور  بــعــنــوان 
األمريكية«، حبضور خنبة من الفئات الشبابية 
 10 بــتــاريــخ  وذلـــك  ــســوريــة،  وال الفلسطينية 

متوز2021، يف مكتب اجلمعية بدمشق. 
يف البداية ألقت د. يسرى املصري حماضرة 
يف  الشبابي  الـــدور  أمهية  عــن  فيها  حتدثت 
حركة مقاطعة البضائع األمريكية، وخطر تلك 
السيطرة  األمريكيون  حيــاول  الــي  البضائع 
ضرورة  إىل  يسرى  د.  ودعت  خاهلا،  من  علينا 
إحداث  أجل  من  واإلرادة  بالعلم  الشباب  تسلح 
تغيريات جذرية، ومنها حماربة االحنراف الذي 

تسوق له أمريكا. 
رئيس  البحيصي  حممد  د.  قدم  ذلك  بعد 
املصري  يسرى  د.  فيها  شكر  مداخلة  اجلمعية 
واحلضور، وأثنى على اجلهود الشبابية، كما دعا 
إىل ضرورة املواجهة الشاملة مع أمريكا. فاملشروع 
احلقيقي،  باالستقال  يبدأ  ألمريكا  املناهض 
واقتصادية،  فكرية،  حصانة  يف  نكون  حيث 
وتارخيية، وثقافية. ثم شكر األخوات يف حركة 
املقاطعة على جهودهن لنشر تلك الثقافة، وأكد 
أن اجلمعية ستكون دائمًا منربًا للشباب املثقف، 

الواعي واحلريص على قضايا أمته.

االإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  اأقامت 
فكرية  نــدوة  بدم�صق،  الثقافة  مديرية  مع  بالتعاون 
للكاتب  اإ�صرائيل«  اأر�ــــس  »اأكـــذوبـــة  ــاب  كــت ــول  حـ
ال�صداقة  جمعية  رئي�س  البحي�صي  د.حممد  والباحث 
الفل�صطينية االإيرانية. وذلك بتاريخ 2021/7/12م يف 
اأدار  – دم�صق، حيث  اأبو رمانة  العربي  الثقايف  املركز 

هذه الندوة االأ�صتاذ عمر جمعة.
اإ�صاءة  بداأ الكاتب والباحث ب�ّصام علّيان بتقدميه 
اأر�س  »اأكذوبة  كتاب  اأن  موؤكدًا  الكتاب،  عن  �صاملة 
ادعــاءات  على  يرد  جديد  بحثي  كتاب  هو  اإ�صرائيل« 
متتبعًا  اأكاذيبهم  وتفنيد  مالحقتهم  خالل  من  اليهود 
لهم  �صلة  اليــجــاد  عليها  ا�ــصــتــنــدوا  الــتــي  الن�صو�س 

بفل�صطني. 
من جانبه قدم د. البحي�صي تو�صيفا ً لهذا االإجناز 
اإىل املراجع  الــواردة فيه م�صرياً   االأفكار  و�صرح بع�س 
البحث،  هــذا  انتاج  يف  عليها  ا�صتند  التي  التاريخية 
اأجمعوا  الذين  احل�صور  مداخالت  الندوة  اأغنت  كما 
اأكاذيب  ك�صف  يف  ي�صهم  الفكري  االإنتاج  هذا  اأن  على 
اليهود وادعاءاتهم باأن لهم جذورًا يف فل�صطني، ويقدم 
التزييف  عن  بعيدًا  عليهم  للرد  التاريخية  احلقائق 

واالأكاذيب .

الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  مــن  وفــد  قــام 
بتقدمي  البحي�صي  حممد  د.  برئا�صة  االإيــرانــيــة 
“اأحمد  القائد  ال�صهيد  رحيل  يف  الــعــزاء  واجــب 
لتحرير  ال�صعبية  للجبهة  العام  االأمــني  جريل” 
فل�صطني -القيادة العامة. وقد �صم الوفد املهند�س 
حممد م�صعود م�صوؤول هيئة االإعالم االلكرتوين يف 
العمل  هيئة  م�صوؤول  مو�صى  حممود  واالأخ  اجلمعية 

ال�صبابي والطالبي وعدد من كوادر اجلمعية .
احلــارة  تعازيه  عــن  البحي�صي  الدكتور  عــر 
ــذي يــعــد اأحــد  بــفــقــدان الــقــائــد اأحــمــد جــريــل الـ
اجلبهة  اأ�ص�س  حيث  الفل�صطينية،  الثورة  موؤ�ص�صي 
وقادها   العامة  القيادة  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية 
بدوره  ذلك  جم�صدًا  الوطني،  ن�صاله  عقود  طيلة 
�صطرت  كثرية،  ميادين  يف  وال�صيا�صي  الع�صكري 
قتالية  وماآثر  بطوالت  العامة  القيادة  خاللها  من 

عظيمة.
 

جمعية الصداقة تقيم ندوة فكرية يف ثقايف أبو رمانة

الجمعية تقيم ورشة حوارية بعنوان

 »دور الشباب يف مواجهة الهيمنة األمريكية«

الجمعية يف ندوة حول أدب غسان كنفاني 

واإلعالم املقـــاوم يف معركة سيف القدس

 الجمعية تقيم نشاطًا ترفيهيًا 
ألطفال املخيمات
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حــدود،  بــا  صــربه  أن  شعبنا  علمنا      
ــاتــه بــا حـــدود؛ صــبــور على  ونــضــالــه وهــبّ
الصهيوني  االحتال  جراء  ومآسيه  معاناته 
اخلــذالن  وجـــراء  وحــصــاره،  وقتله  وقمعه 
عمر  هــي  عــقــود  سبع  مـــدار  على  الــعــربــي 
لقيادته  السياسي  اهلبوط  وجــراء  النكبة، 
االعــراف  على  أقدمت  الي  الفلسطينية 
معه. األمي  التنسيق  وتقديسق   بالكيان 
قبواًل  أو  يأسًا،  أو  ضعفًا،  صربه  يكن  مل 
باألمر الواقع، إمنا هو انتظار للملء الكامل 
لطاقته املتجددة بعد كل جوله من الصراع، 
الراجع  مراحل  يف  ه  مبفاجآت  عوّدنا  وقد 
نصاهبا،  إىل  ــور  األم يعيد  كيف  والنكوص 
بكاملها،  أمة  أوصال  يف  الروح جمددًا  ويعيد 
هكذا كان شعبنا الفلسطيي ممسكًا بناصية 
للتاريخ  صانعًا  اليوم  هو  وهكذا  التاريخ، 
ومفجّرًا طاقاته الوطنية عرب هبّاته الشعبية 
الصورة احليّة  يف كل مدن فلسطني، ويرسم 
واحلقيقية إلميانه املطلق بقضيته الوطنية 
وحقه يف أرضه وتارخيه وتراثه، ويرسم لوحة 
املألوف  أبنائه تتجاوز  كفاحية جديدة بدم 
العامل. مستوى  على  الكفاحية  الصور  من 

وصانعة  كامنه  سياسية  مقدمات 
للهبّات الشعبية

أشكال  كل  شعبنا  على  مــورس  لقد       
يقبل  كــي  السياسي  والتدجني  الــرويــض 
الي  التسوية  ومشاريع  املتجددة  األوهــام 
احلقوق  بعض  حتقيق  إمكانية  عن  تتحدث 
مت  ذاتــه؛  الوقت  ويف  املطلبية،  أو  الوطنية 
غزة  يف  واقتصاديًا  وأمنيًا  سياسيًا  حصاره 
جيدد  ال  كي  والشتات،  والقطاع  والضفة 
يلحق  ال  وكي  الشعبية،  وانتفاضاته  هبّاته 
يزل  مل  الــي  التسوية  خبــيــارات  اهلــزميــة 
وفلسطينيني. عربًا  أصحاهبا  عليها  يراهن 

واخنــراط  التسوية  خيارات  من  وبرغم 
دهاليزها،  يف  الفلسطينية  والقيادة  العرب  
حضورًا  أكثر  كان  الصهيوني  الكيان  أن  إال 
وصلفًا يف رفضه ألية حقوق وطنية للشعب 
مل  احلقوق  من  الفتات  حتى  الفلسطيي، 
على  فأقدم  الفلسطيي؛  لإلنسان  مينحها 
من  األهــايل  وهتجري  االستيطان  من  املزيد 
أراضيهم وبيوهتم، واملزيد من ابتاع احلقوق 
العنصرية  سياساته  ســيــاق  يف  الوطنية 
اعتماد  على  فأقدم  وتشريعاته؛  وقوانينه 
قانون القومية اليهودية العنصرية الدينية 
الذي وضع شعبنا يف مناطق 48 يف مكانة ال 
ترتقي بأي حال إىل مرتبة املواطن اليهودي، 
واعتبارها  الــقــدس  مدينة  بضم  قــام  كما 

ع�صرة اأيام من انتفا�صة �صعبنا هّزت العامل

بعد  الصهيوني،  للكيان  األبدية  العاصمة 
األمريكية بشرعية ضم  اإلدارة  أعلنت  أن 
بصفقة  مســي  مــا  سياق  يف  إليه  الــقــدس 
الحقًا  عليه  يرتب  الــذي  األمــر  القرن؛ 
من  الفلسطيي  الوجود  إهناء  على  العمل 
مدينة القدس، بعد إغراقها باملستوطنني، 
ومرافقها  بيوهتا  مــصــادرة  على  والعمل 
وأراضيها، وطرد أهلها عنوة، تساوقًا وتنفيذًا 
أثر  أي  حمو  يف  االسراتيجية  لروايته 
جغرايف أو تارخيي أو إنساني، يثبت وجودًا 
القدس. يف  الفلسطيي  للشعب  تارخييًا 

على  وعملية  سياسية  مقدمات  مّثــة 
الفلسطيي؛  شعبنا  أدركــهــا  قــد  األرض 
هتدف إىل إهناء وجوده كليًا من اجلغرافيا 
اخليارات  كل  أن  أدرك  كما  الفلسطينية، 
عربيًا  عليه  فــرضــت  الـــي  الــســيــاســيــة 
تــؤتِ  مل  فلسطينيًا،  ثــم  ومــن  وإقليميًا، 
األكثر  التنازالت  كل  من  بالرغم  مثارها 
بالكيان  االعـــراف  رأســهــا  وعلى  إيــامــًا 
الصهيوني دون أن يسبق ذلك أي اعراف 
األرض..! على  فلسطيي  كيان  بأي  منه 
الشعبية  اهلبّات  قــراءة  ممكنًا  يكن  مل 
الــقــدس،  رأســهــا  وعــلــى  فلسطني  مــدن  يف 
السياسية الي  املقدمات  دون حلظ ووعي 
الوجود؛  وعيًا مضادًا حلمات حمو  شّكلت 
األقصى  واملسجد  القدس  يف  فــاألحــداث 
تكن  مل  العمود،  وباب  جــرّاح  الشيخ  وحي 
السياسات  مــن  سهاً  أحــرقــت  شـــرارة  إال 
حياته  ويف  وقراه  مدنه  يف  لشعبنا  الضارّة 
القدس  أحـــداث  فــإن  وعليه  ومستقبله، 
مراكمة  ألســبــاب  التحدي  ذروة  شّكلت 
يف  نوعية  نقلة  أحدثت  كما  سنوات،  منذ 
باجتاه  الوطنية  وخنبه  الشعيب  الوعي 
الفاشلة. التسوية  خليارات  الرضوخ  رفض 
من هنا فإن اهلبّات الشعبية الي بدأت 

املدن  نطاقها يف  واتساع  القدس  من  شرارهتا 
انتفاضة  إىل  وتطورت  شّكلت  الفلسطينية؛ 
شعبية  هــبّــات  تكن  ومل  بامتياز،  سياسية 
ومل  السياسية،  وأسباهبا  جذرها  عن  بعيدة 
تكن ردة فعل عفوية على حدث بعينه، إمنا 
هي هبّات وطنية سياسية، وردّات فعل واعية 
ومنظمة يف آن؛ ترفض االحتال وسياساته، 
الفلسطينية  السلطة  ــع  واق على  وتتمرّد 
الفلسطيي  املــواطــن  محاية  عن  العاجزة 
تنفيذ  مـــن  ــال  ــتـ ــع االحـ ــن وم ــة،  ــه مـــن ج
أخــرى. جهة  مــن  االستيطانية  سياساته 

االشتباك املسلح ضرورة تاريخية
أمام ضرورة تارخيية      وباحملصلة حنن 
تواجه الواقع اجملايف، وتواجه انسداد األفق 
السلطة  فشل  وتــواجــه  سياسي،  حــل  ألي 
سياسة  على  اعــتــادت  الــي  الفلسطينية 
احلــدث  صنع  دون  واالســتــجــداء  االنتظار 
وحتمّل تبعاته. ومل يكن ممكنًا إدارة الظهر 
الفرصة  وإضاعة  التارخيية،  الضرورة  هلذه 
سيما  االنفجاري،  احلدث  لتصعيد  املواتية 
جعل  الذي  األمر  عفويًا؛  حدثًا  ليس  وأنه 
خيار الدعم واملساندة املسلحة هلذه اهلبّات 
الفرصة  وخــيــار  ــضــرورة  ال خيار  الشعبية 
املسلحة  املقاومة  خيار  أن  بل  التارخيية، 
الصواريخ  عرب  الثوري  العنف  واستخدام 
قوة  الشعبية  اهلبّات  هذه  يعطي  والقذائف 
الضفة  يف  ليس  جديدة،  شعبية  انفجارية 
ومل  فلسطني.  مــدن  كافة  يف  وإمنــا  فحسب 
هذا  املقاومة  حركة  متتلك  أن  ممكنًا  يكن 
الكم من األسلحة والبارود، وال تستخدمه يف 
الشعب  ومحاية  الشعيب  االشتباك  حلظات 
يف  مكان  إىل  مكان  مــن  املتنّقل  القتل  مــن 
أواهنا،  آن  قد  الساح  وظيفة  أن  إذ  الضفة؛ 

أبو علي حسن
عضو المكتب السياسي

 للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
د. حممد  الــتــقــى  لــبــنــان  اإىل  ــه  ــارت زي ــار  اإطــ يف 
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  رئي�س  البحي�صي 
مـلـف  مــعــاون  حــّمــود  اهلل  عطا  بال�صيخ  االإيــرانــيــة 
فـلـ�صـطـيـن يف حــزب الـلـه، مبكتبه يف بريوت بتاريخ 
مـ�صـتـجـدات  اآخــر  معه  بحث  حيث   ،2021/7/  27
متر  التي  املرحلة  واأهمّية  الـفـلـ�صـطـيـنـيـة،  الق�صية 
امل�صاريع  مــواجـهـة  يف  الــمـقـاومـة  حمور  ودور  بها، 

التي تـ�صـتـهـدفـهـا.

البحي�صي  حممد  د.  التقى  ذاتـــه  االإطـــار  ويف 
اللبنانية  ال�صاحة  مــ�ــصــوؤول  غــازي  كفاح  اأبــو  بـــاالأخ 
العامة،  القيادة  ال�صعبية لتحرير فل�صطني -  للجبهة 
ال�صاأن  تهم  التي  الق�صايا  الطرفان يف  تباحث  حيث 
حمور  واأداء  �صعبنا  �صمود  وتــعــزيــز  الفل�صطيني 

املقاومة، وتعميق حتالفاته. 

عطايا  اإح�صان  االأ�صتاذ  البحي�صي  د.  والتقى 
حيث  لبنان،  يف  االإ�صالمي  اجلهاد  حركة  ممثل   -
الفل�صطينّية  ال�صاحة  على  امل�صتجّدات  اآخر  تدار�صا 
امل�صروع  مواجهة  يف  �صعبنا  �صمود  تعزيز  و�صبل 

ال�صهيوين وحتدّيات املرحلة. 

ب�صماحة  البحي�صي  د.  التقى  �صيدا  مدينة  ويف 
العاملي  االحتــاد  رئي�س  حمود   ماهر  ال�صيخ  العاّلمة 
يف  الـــراأي  معه  وتــبــادل  مكتبه،  يف  املقاومة  لعلماء 
م�صتجدات ال�صاحة الفل�صطينّية، ودور علماء املقاومة 
ال�صبل  وناق�صا  الغا�صب،  العدو  االأّمة �صد  يف معركة 
اال�صالمية  اجلمهورية  ودعم  الّدور،  هذا  تعّزز  التي 

االإيرانية وحمور املقاومة له. 

د. حممد  الــتــقــى  لــبــنــان  اإىل  ــه  ــارت زي ــار  اإطــ يف 
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  رئي�س   – البحي�صي 
لبنان  يف  االإيـــراين  الثقايف  امل�صت�صار  مع  االإيرانية 
حول  احلديث  جرى  حيث  يار  خامه  عبا�س  الدكتور 

م�صتجدات الو�صع الفل�صطيني.
اجلمعية  ن�صاطات  البحي�صي  د.  ا�صتعر�س 
اأر�ــس  “اأكـــذوبـــة  كتابة  مــن  ن�صخة  وقـــدم  ــا  ــ ودوره
اأهمية  على  امل�صت�صار  �صعادة  اأكد  بينما  ا�صرائيل”، 

دور اجلمعية مبديًا اال�صتعداد لتعزيزه.

ندوة بعنوان:
 »اإلعالم املقاوم وتحديات املستقبل«
ال�صداقة  جمعية  يف  العامة  العالقات  هيئة  نظمت 
 «Webinar» افرتا�صية  ندوة  االإيرانية  الفل�صطينية 
عر  امل�صتقبل«  وحتــديــات  املــقــاوم  »االإعـــالم  بعنوان 
م�صوؤولة  طوي�صي  اآالء  االأخت  اأدارتها   ،.zoom من�صة 

هيئة العالقات العامة بتاريخ 4 متوز2021. 
ت�صمنت الندوة ثالثة حماور. االأول: »لعبة االإعالم 
دمية  االإعــالمــيــة  فيه  حتــدث  املا�صية«  العقود  خــالل 
نا�صيف  مديرة مكتب قناة امليادين – دم�صق.  واملحور 
الثاين: »منعطف ال�صيخ جراح و�صيف القد�س« حتدث 
فيه االإعالمي ح�صام زيدان مرا�صل قناة العامل – دم�صق. 
�صيف  بعد  االإعـــالم  »م�صتقبل  فهو  الثالث  املحور  اأمــا 
نعامة  مي�صاء  االإعالمية  فيه  حا�صر  حيث  القد�س«، 
�صارك  وقد  دم�صق.   – ال�صباب  املرا�صلني  نادي  مديرة 

احل�صور مبداخالت اأغنت الندوة باالآراء واملعلومات.

توقيع  حفل  يف  تشارك  الجمعية 
كتاب للسفري اليمني 

االإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  �صاركت 
التي  الــنــدوة  يف  البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممثلة 
بدم�صق مبنا�صبة  مقره  العرب يف  الكتاب  احتاد  نظمها 
�صعادة  ملوؤلفه  يع�صفون”  وما  “نون  كتاب  توقيع  حفل 
ال�صفري اليمني عبداهلل علي �صري، والذي يتحدث عن 
اجلرائم التي يرتكبها العدوان ال�صعودي-االأمريكي على 

ال�صعب اليمني، وذلك بتاريخ 14 متوز 2021.

سلسلة لقاءات للدكتور محمد البحيصي
 يف الساحة اللبنانية

الجمعية تكرم املشاركني يف  دورة »إدارة وسائل التواصل االجتماعي«
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ــت جــمــعــيــة الـــ�ـــصـــداقـــة الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة  ــ ــام ــ اأق
للتدريب  ــاد  ــ مــركــز االحت مــع  بــالــتــعــاون  االإيــرانــيــة 
حممد  د.  ــور  ــحــ�ــص وب  ،)UCMT(االإعـــــــالمـــــــي
الأع�صاء  تكرمي  حفل  اجلمعية،  رئي�س  البحي�صي 
التوا�صل االجتماعي«، وذلك  يف  »اإدارة و�صائل  دورة 
مقره اجلمعية بدم�صق، حيث مت توزيع �صهادات اإمتام 

الدورة على الذين �صاركوا فيها واجتازوها بنجاح
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وليس  الفلسطيي،  املــواطــن  عن  الــدفــاع  يف 
تأتي  أن  الوطنية  أو  السياسية  احلكمة  مــن 
الــســاح،  وظــيــفــة  الخــتــبــار  املــنــاســبــة  اللحظة 
وظيفته  ليس  فــالــســاح  اســتــثــمــارهــا،  يتم  وال 
هو  كما  يصدأ  حتى  التخزين  أو  االســتــعــراض 
ساح األنظمة العربية، وإذا مل تكن هي الفرصة 
التارخيية إلثبات  جدارة الساح املقاوم، وجدارة 
تكون  فمتى  املقاومة،  يف  الفلسطيي  اإلنــســان 
للمباهاة  ليس  فالساح  التارخيية...!!  الفرصة 
إمنــا هــو قــوة لــلــردع ورســم مــعــادالت االشتباك 
مــع الــعــدو  يف كــل مرحلة مــن مــراحــل الــصــراع.
املسلح  االشتباك  قرار  يكون  أن  املنطقي  ومن 
يف  وهجوميًا  ودفاعيًا  صائبًا  قــرارًا  االحتال  مع 
احلالة  وتثوير  ومعنوية  سياسية  وظيفة  وله  آن، 
الشعبية الفلسطينية، وهذا ما ميز انتفاضة اليوم 
ملواجهة  آن  يف  والعنفي  الشعيب  الشكل  )جبمعها 
احلجارة  انتفاضة  من  سابقتها  عن  االحــتــال( 
السلمية، وانتفاضة األقصى العنفية، ومبعزل عن 
إضفاء اصطاح االنتفاضة على االنفجار الشعيب 
اليوم وتكامله مع االشتباك املسلح من عدمه، فإن 
الداخل  يف  االنفجاري  احلدث  جوهر  هو  األهم 
إذ مل  املدى؛  والبعيدة  الفورية  ونتائجه  واخلارج، 
يكن ممكنًا دون توّفر اإلرادة الشعبية الواعية يف 
مواجهة االحتال يف القدس أن تتطور األمور إىل 
استخدام ساح املقاومة ملناصرة اهلبّات الشعبية، 
احلاجة  إىل  يفضيان  متكامان  مظهران  فهما 
املوضوعية لدور اجلماهري يف التحضري السياسي 
والبيئة الشعبية لعناصر الثورة واستخدام الساح.
أداء  يف  النوعي  التطور  إظهار  من  بد  ال  كما 
مواجهة  يف  الدفاع  حالة  من  بانتقاهلا  املقاومة 
االحتال، إىل حالة اهلجوم وأخذ القرار واملبادرة، 
أصعب  من  والعسكري  السياسي  العلم  يف  وهــذا 
هيئات  تأخذها  أن  ميكن  الــي  ــقــرارات  ال وأدق 
إىل  السياسية، ألهنا حتتاج  املرجعيات  أو  األركان 
والسياسي  العسكري  القوى  مليزان  واعية  قــراءة 
حبسابات  ــقــرار  ال ــذ  أخ ميكن  حتى  والــشــعــيب، 
األمهية  ومــن  واالسراتيجية،  املباشرة  الربح 
باحلالة  مُسيّجًا  ــرب  احل ــرار  ق يكون  أن  مبكان 
احلرب. دخــول  لقرار  واحملّفزة  املؤيدة  الشعبية 
االنتفاضة واملقاومة املسلحة إجنازات تارخيية
إن هذه االنتفاضة الشعبية املسلحة قد حققت 
الكثري من اإلجنازات النوعية/ االنتصارات لصاحل 
يف  تتجّلى  انتصارات  وهي  الفلسطينية،  القضية 
إعادة بناء الوعي الوطي الفلسطيي والعربي من 
جديد، وترميم ما هتّدم من الوعي الوطي طيلة 
عقود غلبت عليها ثقافة خيارات التسوية املوهومة، 
وثقافة  السياسي  اهلبوط  وعــي  من  واالنتقال 
أوسلو إىل  وعي اخليارات الوطنية واستحقاقاهتا، 
يف  املسلحة  واملــقــاومــة  الشعبية،  ــات  اهلــبّ عــرب 
للهوية  جديد  انبعاث  ــذا  وه الكيان،  مواجهة 
ودوليًا،  عربيًا  اجملافية  الظروف  ظل  يف  الوطنية 
االقتدار. معركة  يف  واألهــم  األكــرب  النصر  وهو 
الشعبية  االنتفاضة  هذه  أن  القول  نافل  ومن 
إىل  الفلسطينية  القضية  أعــادت  قد  واملسلحة 
وأعادهتا  العاملي،  االهتمام  سلم  الصدارة يف  موقع 
إىل مكانتها املركزية، وانتشلتها من أدراج النسيان 

املتعمّد، وأعادهتا قضية مركزية عاملية ال يستطيع 
اآلخر،  االنتصار  وهنا  هلا،  الظهر  يدير  أن  العامل 
املرهلة  ذاتــك  وعلى  لقضيتك  أواًل  تنتصر  أن 
ــوطــي كــي حتــقــق االنــتــصــار  وتــعــلــو بــوعــيــك ال
الدويل لقضيتك، واملفارقة التارخيية أن األنظمة 
العربية على مدار عقود جتاهلت مركزية القضية 
الفلسطينيني  أن  غــري  ــراب،  الـ عليها  وأهــالــت 
الكيان  مع  املنازلة  من  أسبوع  غضون  يف  بثورهتم 
يبقَ  ومل  ودوليًا،  عربيًا  وهجها  للقضية  يعيدون 
الفلسطيي  الصوت  ودخله  إال  العامل  يف  بيت 
الفلسطينية،  واإلرادة  الفلسطيي  والــعــلــم 
متضامنة  الــشــعــوب  ــن  مـ ــني  ــايـ املـ ــت  ــرجـ وخـ
العامل. مدن  كل  يف  الفلسطيي  للشعب  ومناصرة 

الفلسطيي املستخلص من تضامن  الدرس  إن 
ثاثني  أن  هــو  الفلسطيي  احلــق  مــع  الشعوب 
واالستجداء  واالتفاقات  التسويات  فعل  من  عامًا 
تستطع  املنقوصة؛ مل  الدولية  الشرعية  وقرارات 
واحــدة  مــظــاهــرة  أو  واحـــدة  مدينة  حتــرك  أن 
أسبوعًا  أن  حــني  يف  الفلسطيي  احلــق  لنصرة 
شعوب  حرّكت  االحتال  مع  اجملاهبة  من  ــدًا  واح
القضية،  لنصرة  أقصاها  إىل  أقصاها  من  األرض 
وحرية  شعبنا،  يدفعه  الذي  العايل  الثمن  برغم 
الــشــعــوب وكــرامــتــهــا واســتــقــاهلــا، ال متــنــح وال 
واملقاومة. بالدم  انتزاعًا  تنتزع  إمنا  تستجدى، 
سقوط النظرية األمنية واحلرب خارج حدوده

ــذه اجلــولــة مــن الـــصـــراع مــع الــكــيــان  إن هـ
الصهيوني؛ تقتضي من حيث املسؤوليات الوطنية 
لدى احملللني والسياسيني والباحثني أن يقفوا أمام 
مبظاهر  وليس  بالعمق،  االنفجاري  احلدث  هذا 
والنوعي  مرئي  غري  هو  عما  البحث  أي  احلدث، 
االسراتيجي  املتغري  عن  البحث  أي  املتغري،  يف 
على  يؤشّر  ــذي  وال ــأزق،  م يف  الكيان  جعل  الــذي 
فأول  الكيان؛  مبستقبل  الوجودي  السؤال  كرب 
إىل  عاصمته  تتعرض  الكيان  هذا  تاريخ  يف  مرة 
غزة؛  قطاع  من  الصاروخي  القصف  من  الكم  هذا 
متغري  فهذا  وبــرًا،  وحبرًا  جوًا  احملاصر؛  الشريط 
ومن  جهة،  من  املقاومة  ــدرات  ق يف  اسراتيجي 
الكيان  أمن  قصور  جلهة  متغري  فهو  أخــرى،  جهة 
وضرب نظريته األمنية الي على مدار عقود وهو 
يتفاخر هبا، ويعمل على تطويرها ويضع خرباته 
خدمتها  يف  والتسليحية  والتقنية  البشرية 
تتهاوى يف حلظات  فإذا هبا  لكيانه،  األمن  لتوفري 
كما  اخلفي،  وساحها  املقاومة  إرادة  أمام  معدودة 

أن  جيب  حربه  أن  على  القائمة  نظريته  تسقط 
تكون خارج حدود كيانه...! وتتحول حربه إىل قلب 
املدن  يف  استيطانه  أماكن  وكل  أبيب  تل  عاصمته 
الفلسطينية، وهذا هو املتغري االسراتيجي األمي.

إن هذه اجلولة من الصراع هي جولة صراع على 
الوعي، ومن يكوي وعي اآلخر؛ فمعيار اخلسارة لدى 
الكيان اليوم تتعدّى خسائره البشرية واملادية على 
الوعي  بناء  أصــاب  الصاروخي  فالقصف  أمهيتها؛ 
الصهيوني ومنظوماته األمنية والسياسية والفكرية، 
الصهيوني،  الوعي  مستودع  هزّة عميقة يف  وأحدث 
املتغري  أمام هذا  العدو  وروايات  وختلخلت يقينيات 
جوالته  مــن  واحـــدة  جولة  يف  الــصــراع  طبيعة  يف 
القادمة؛ فاالستقرار واألمان الذي عاشه املستوطن 
يف  األهــم  العنوان  هو  عقود  مدى  على  الصهيوني 
مؤمترات  يف  ومفكريه  وسياسييه  خربائه  تفكري 
هرتسليا مل يعد متاحًا، حيث اخلوف والرعب واهللع 
من املستقبل اآلتي قد أحدث ضررًا هائاً يف الوعي 
بعوامه  الصهيوني  اجملتمع  يدفع  مما  االسرائيلي، 
والــروايــات  التصورات  بناء  يعيدوا  أن  ومفكريه، 
كأرض  فلسطني،  حول  التوراتية  وحتى  الصهيونية 
كان  وإذا  اليهودي.  للشعب  األمــان  وأرض  امليعاد 
من  هتدّم  ما  بناء  ويعيد  يرمم  أن  يستطيع  الكيان 
فإنه حتمًا  واالتساع،  الكرب  مادية غاية يف  خسائر 
غري قادر على ترميم ما هتدّم من الوعي االسرائيلي، 
اجملتمع  عكس  وعلى  ــام..  أي يف  تكسّر  أو  تشوّه  وما 
أعــاد  فقد  احلــيــة،  ــواه  وقـ وفصائله  الفلسطيي 
االعتبار لوعيه الوطي مبجرد أن أخذ قرار املعركة 
الفلسطيي  الشعب  أعلن  أن  ومبجرد  الكيان،  مع 
ما  واعتبار  النار،  إطاق  وقف  بعد  العارمة  فرحته 
جولة  كشفت  هنا  املعايري،  بكل  انتصار  هو  حصل 
من...؟ وعي  يكوي  من  وسؤال  املعادلة  هذه  الصراع 

لقد أوىل ما مسي »مركز النظم البيي – مؤمترات 
الدميغرايف  للتحدي  القصوى  األمهية  هرتسليا« 
الكيان  تــواجــه  الــي  األخــطــار  أهــم  مــن  باعتباره 
اإلسرائيلي يف املدى االسراتيجي، وعلى مدى عقود 
أفاض املركز يف البحث والتحليل والتوصيات لتجاوز 
هذا اخلطر هذا اخلطر املرتقب على مستقبل الكيان.

والي  املكشوف،  الــصــراع  من  اجلولة  هــذه  إن 
األرض  امــتــداد  على  فلسطني  شعب  فيها  حتــول 
الفلسطينية إىل مشارك حقيقي، وليس افراضي، 
عام  عليها يف  املستوىل  الفلسطينية  املدن  وحتولت 
هناك  شعبنا  جتــاوز  حيث  موقوته،  قنبلة  إىل   48
اللحظة  والتقط  واملساندة  التضامن  من  املألوف 
مع  املواجهة  يف  الفعلية  املشاركة  ليعلن  التارخيية 
واستحقاقاهتا  الفلسطينية  اهلوية  وتتحول  الكيان، 
احملتل، حيث  وجه  قنابل جديدة يف  إىل  النضالية 
كاللد  فلسطينية  مدن  على  سيطرته  يفقد  أن  كاد 
الثائرة، وحني انتفضت أم الفحم عن بكرة أبيها وهي 
تودّع ابنها البار حممد كيوان، فهي تسجل ان القادم 
أعظم، وال أسرلة وال تذويب، وال سام مع االحتال. 
إن هذه اجلولة من الصراع قد أسقطت كل توصيات 
اأَلوىل  ومــن  عقود،  على  ومؤمتراته  حبثه  مراكز 
البحث  تعيد  أن  الفلسطيي  البحث  مراكز  على 
وعاقته   48 مناطق  يف  شعبنا  انتفاضة  معنى  يف 
املغتصب. وزوال  التحرير  بعناوين  االسراتيجية 
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مدن  اأكــر  مــن  القد�س  مدينة  تعد 
و�صكانا  م�صاحًة  التاريخية  فل�صطني 
واأكرها اأهمية دينيًا واقت�صاديًا. ُتعرف 
مثل؛  العربية  اللغة  يف  اأخـــرى  باأ�صماء 
اأوىل  ال�صريف،  القد�س  املقد�س،  بيت 
م�صاحة  من   %84 اإخ�صاع  ومع  القبلتني. 
ا�صم  الحــقــًا  عليه  اأطــلــق  ــذي  ال املدينة؛ 
حينئذ  واملــقــدر  الغربية:"،  "القد�س 
لالحتالل  مــربــعــًا،  كيلومرتًا   17 بنحو 
ــر حتت  االإ�ــصــرائــيــلــي، بقي اجلـــزء االآخـ
البلدة  ذلــك  يف  مبــا  االأردنـــيـــة،  االإدارة 
ــذان  ــل ــى ال الــقــدميــة واملــ�ــصــجــد االأقــ�ــص
حوايل  اأي  11.5%؛  ن�صبته  ما  ي�صكالن 
2.3 كيلومرت مربع من امل�صاحة املتبقية، 
نفت امل�صاحة املتبقية ون�صبتها  يف حني  �صُ
بحيث  ــرام،  ــ حـ مــنــطــقــة  ــهــا  ــاأن ب  %4.5
طرف  اأي  على  يحظر  لكن  االأردن  تتبع 
يف  االإ�صرائيلي  اجلي�س  ليحتل  دخولها، 
ما   1٩67 يونيو/حزيران  من  اخلام�س 
فيها  مبا  التاريخية  فل�صطني  من  تبقى 

ال�صطر ال�صرقي من مدينة القد�س. 
�صرعنة االحتالل ال�صهيوين

حمـــاولـــة مــنــهــا لــ�ــصــرعــنــة احــتــالل 
اجلـــزء الــ�ــصــرقــي مــن مــديــنــة الــقــد�ــس، 
من  الثالثني  يف  �صمه  اإ�صرائيل  اأعلنت 
وعلى  1٩80؛  ــام   عــ مــن  ــيــو/متــوز  ــول ي
الــرغــم مــن مـــرور 42 عــامــًا  على �صم 
يتوقف  مل  القد�س،  من  ال�صرقي  اجلــزء 
حيث  جنباتها؛  يف  اال�صتيطاين  الن�صاط 
اإىل  الزمن  �صباق مع  اإ�صرائيل يف  ت�صعى 
االنق�صام  م�صتغلة  القد�س  مدينة  تهويد 
ــعــرب  ــدم ارتـــقـــاء ال ــ الــفــلــ�ــصــطــيــنــي وعـ
واملايل  ال�صيا�صي  دعمهم  يف  وامل�صلمني 
الذي  التحدي  م�صتوى  اإىل  للمقد�صيني 
تواجهه املدينة. والالفت للنظر اأن كافة 
عرب  لرتحيل  االإ�صرائيلية  االإجـــراءات 
اأحكام  ي�صمى  مــا  وفــق  و�صعت  القد�س 
االأر�س،  ف�صاحب  االإ�صرائيلي،  القانون 
فاإن  وال�صكان؛  امللكية  تطور  لن�صق  ووفقًا 
حلظة  اأي  يف  معر�س  االأر�ـــس  �صاحب 
ل�صلب حقه واإقامته، بينما يكفي لليهودي 
يعلن  اأن  املختلفة  العامل  دول  من  االآتــي 
ي�صبح  حتى  فل�صطني  اإىل  الــقــدوم  نية 
لو  حتى  يفقدها  وال  القد�س،  يف  مواطنًا 
اأو  �صنة،  �صبعني  اأو  �صنوات،  �صبع  غــاب 
العربي  عك�س  على  اأخرى،  جن�صية  حمل 
�صاحب االأر�س الذي تفر�س عليه قوانني 
ال�صتالب  جــائــرة،  تهويدية   اإ�صرائيلية 

حال القدس بعد اثنني وأربعني عامًا على 
الضم اإلسرائيلي لجزئها الشرقي 

خا�صة  الو�صائل،  بكافة  وتهويدها  اأر�صه 
عــر مــ�ــصــادرة مــزيــد مــن االأرا�ــصــي يف 
لتلف  عليها  امل�صتوطنات  وبناء  القد�س 
وتعزلها  االجتــاهــات  كــافــة  مــن  املدينة 
املدن  باقي  عن  ودميوغرافيًا  جغرافيًا 

والقرى يف ال�صفة الفل�صطينية.
كافة  اأن  اإىل  االإ�صارة  االأهمية  ومن 
والهدم  التجريف  وعمليات  احلفريات 
البتة  تتوقف  مل  التي  العرقي  والتطهري 
يف باب املغاربة وحميط امل�صجد االأق�صى 
ــارك، وكــذلــك يف حــي �ــصــلــوان وحي  ــب امل
ــداف  االأهــ تــخــدم  ــا  اإمنـ ــراح،  جــ ال�صيخ 
يف  التهويدية  االإ�صرائيلية  اال�صرتاتيجية 
مدينة القد�س، يف وقت مل تظهر فيه اإىل 
حقيقية  واإ�صالمية  عربية  �صيا�صة  العلن 
واالإجراءات  ال�صيا�صات  ملواجهة  وجامعة 
وتبعًا  القد�س.  مدينة  يف  االإ�صرائيلية 
اال�صتيطانية  االإ�صرائيلية  لل�صيا�صات 
التهويدية يف مدينة القد�س، بات مبدينة 
يرتكز  اإ�صرائيلية  م�صتوطنة   26 القد�س 
اليهود  من  م�صتوطن  األــف   )1٩0( فيها 
يف  يــزال  ال  ذلــك  مقابل  ويف  املتزمتني. 
حيث  مــقــد�ــصــي،  ــف  األـ  )260( املــديــنــة 
بعد  اأغلبيتهم  طرد  اإىل  اإ�صرائيل  ت�صعى 
ال�صيطرة على الن�صبة الكرى من اأرا�صي 
ال�صياق،  هــذا  ويف  وعقاراتها.  القد�س 
اأن  اإىل  اأ�صارت  اإ�صرائيلية  درا�صات  ثمة 
اإ�صرائيل ت�صعى من وراء اإ�صدار القوانني 
املتالحقة ب�صاأن القد�س جلعل املقد�صيني 
ن�صبتها  تتجاوز  ال  اأقلية  االأر�س  اأ�صحاب 
القد�س  مدينة  �صكان  اإجمايل  من   %12
بق�صميها ال�صرقي والغربي خالل االأعوام 

القليلة القادمة.
التطهري العرقي

العن�صرية  الــقــوانــني  اإىل  اإ�ــصــافــة 

اإ�صرائيل   ت�صتمر  وال�صترين.  الهاغاناه 
يف ت�صارع مع الزمن يف حما�صرة مدينة 
القد�س باجلدار العازل. ويف هذا ال�صياق 
البناء  عمليات  اأن  اإىل  درا�ــصــات   ت�صري 
املقد�صة  املدينة  املذكور حول  اجلدار  يف 
اإىل  �صيمتد  حــيــث  نــهــايــاتــهــا،  يف  بــاتــت 
)165(  كيلومرتًا، �صيتم من خالله عزل 
مدينة القد�س دميوغرافيًا وجغرافيًا عن 

حميطها العربي يف ال�صفة الغربية.
ال�صم  على  عامًا  واأربعني  اثنني  بعد 
الهجمة  ظــل  ويف  للقد�س،  ال�صهيوين 
على  امل�صتمرة  التهويدية  اال�صتيطانية  
تهويد  بــغــر�ــس  واملــقــد�ــصــيــني؛  الــقــد�ــس 
الزمان واملكان، ال بد من تكثيف اجلهود 
رجعة،  دون  الفل�صطيني  االنق�صام  الإنهاء 
م�صرتكة  كفاحية  �صبل  على  واالتــفــاق 
ملواجهة التحديات التي تع�صف بالق�صية 
الفل�صطينية، وبذلك ميكن تر�صيخ الوحدة 
الوطنية الفل�صطينية على امتداد فل�صطني 
التاريخية ويف املهاجر القريبة والبعيدة؛ 
وبالوحدة ميكن ا�صتمرار �صباب فل�صطني 
مبقاومتهم لالحتالل ال�صهيوين ودح�س 
التي  اخلام�صة"  "ال�صلطة  عر  رواياته 
ال�صباب  حلــراك  كو�صم  هنا،  اقرتحتها 
التوا�صل  بو�صائط  واملتمثلة  الفل�صطيني، 
والتي  ميديا"؛  "ال�صو�صيال  االجتماعي 
وناجع  �صلمي  ك�صالح  نف�صها  فر�صت 
ــفــوق عــلــى كــثــري مـــن الــفــ�ــصــائــيــات  ومــت
ال�صعب  ق�صية  ل�صالح  ال�صورة  لتنقلب 
اأزعج  الــذي  االأمــر  العادلة؛  الفل�صطيني 
الدعم  عر  تتحكم  كانت  التي  اإ�صرائيل 

الغربي بنا�صية االإعالم.
*كاتب فل�صطيني مقيم يف هولندا

املذكورة، اعتمدت اإ�صرائيل �صالح الهدم 
والن�صاطات  الــعــرقــي،  التطهري  وتــالــيــًا 
�صمن  القد�س  مدينة  يف  اال�صتيطانية 
ــس لــتــقــلــيــ�ــس وجـــود  ــ ــدرو� ــ بـــرنـــامـــج م
العازل  اجلـــدار  ويعتر  الفل�صطينيني. 
اال�صتيطانية  الن�صاطات  واأكــر  اأهم  من 
 125 نحو  اإبــعــاد   اإىل  واأدى  القد�س،  يف 
وتهدد  عنها،  مقد�صي  فل�صطيني  ــف  األ
االإقامة  ب�صحب  االإ�صرائيلية  ال�صلطات 
والتهجري  الهدم  مع  وبــالــتــوازي  منهم. 
امل�صاريع  اإ�صرائيل  توا�صل  واال�صتيطان، 
اال�صتيطانية  الــكــتــل  و�ــصــم  الــعــمــرانــيــة 
املحتلة،  بالقد�س  يهودية  اأغلبية  لفر�س 
والعمل على الزحف املنظم جتاه االأحياء 
بغر�س  الــقــد�ــس  يف  الــقــدميــة  الــعــربــيــة 
�صيا�صاتها  اإطار  ويف  اأرا�صيها.  م�صادرة 
كثفت  الـــقـــد�ـــس،  ــنــة  ــهــويــديــة مبــدي ــت ال
االأمر  لفر�س  خمططاتها  من  اإ�صرائيل 
الواقع التهويدي يف مدينة القد�س خالل 
خمطط  ومنها  نتنياهو،  حكم  فـــرتات 
اآالف  واإزالـــــة  جـــرف  بعمليات  لــلــقــيــام 
املنازل، بغية ك�صر التجمع العربي داخل 
مثل  القد�س،  مبدينة  العربية  االأحــيــاء 
حي ال�صيخ جراح والعيزرية. ونتيجة تلك 
املخططات ثمة 35 األف مقد�صي مهددون 

بالطرد اإىل خارج مدينة القد�س.
 وكــانــت اإ�ــصــرائــيــل طـــردت 15 األــف 
مقد�صي اأثناء احتاللها القد�س ال�صرقية 
�صتني  طــرد  مت  ذلــك  وقبل   ،1٩67 عــام 
ارتكاب  بعد   1٩48 عــام  مقد�صي  األــف 
املذكور يف قرى  العام  جمازر مروعة يف 
دير  قــريــة  يف  خــا�ــس  وب�صكل  الــقــد�ــس، 
جمزرة  اأهلها  بحق  ارتكبت  التي  يا�صني 
عام  من  اأبريل/ني�صان  �صهر  يف  مروعة 
ال�صهيونية  الع�صابات  يــد  ــى  1٩48عــل

نبيل ال�صهلي*
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` رغم ان اجلولٌة االخرية من املواجهة 
امل�صلحة  املــقــاومــة  بــني  الــدامــيــة  امل�صلحة 
و�صعت  قــد  ال�صهيوين  والــعــدو  وال�صعبية  
الــ�ــصــراع  ينتهي  ولـــن  مل  لكنه  اأوزارهــــــا، 
�صعبية،  وانتفا�صات  اأخــري  جــوالت  فهناك 
�صيعيد  جراحه،  لعق  يحاول   العدو  فذلك 
الكرة واملحاولة عقب تعديالٍت يف التكتيك، 
وخطواٍت يح�صبها قادرًة على تغيري النتائج. 
ــتــايل فــجــذور الــ�ــصــراع ال تـــزال دون  وبــال
تــركــت دون  اإذا  ــذور،  مــعــاجلــة. ،هـــذه اجلــ
اإىل جولة جديدة من  اإال  توؤدي  معاجلة، لن 
ال�صهيوين  امل�صروع  بقي  وطاملا  ال�صراع. 
ــه، فـــاإن االخــتــالف الــوحــيــد بني  عــلــى حــال
الع�صكري  للت�صعيد  الق�صرية  اجلـــوالت 
بفرتات  ي�صمى  ومــا  ال�صهيوين  واالرهـــاب 
الهدوء هو درجات متفاوتة من العدوان. اإنه 
م�صروع قام منذ بدايته على اقتالع ال�صكان 
العرقي،  والتطهري  فل�صطني،  يف  االأ�صليني 
على  والق�صاء  ــوارد،  واملـ االأرا�ــصــي  و�صرقة 
ا�صكال  كل  وممار�صة  الفل�صطينية،  الهوية 
الكاملة  وال�صيطرة  العن�صري،  التمييز 
وحرمانه  الفل�صطيني،  ال�صعب  حياة  على 
حقوقه  االأ�صا�صية،  الفل�صطينية  حقوق  من 
حق  مقدمتها  ويف  والــتــاريــخــيــة  الــوطــنــيــة 
الوطني.  ترابه  فوق  امل�صري  وتقرير  العودة 
حتديد  حمــاولــة  اإىل  �صبق  مــا  يدفعنا 
احللقة املركزية ال�صرتاتيجية ملقاومة �صاملة 
يخو�صها ال�صعب الفل�صطيني كله يف خمتلف 
ت�صانده قوى حمور املقاومة،  اأماكن وجوده، 
على  وترتكز  العامل،  اأنحاء  يف  واالأ�صدقاء 
اأر�صه  بتحرير  الفل�صطيني  ال�صعب  مت�صك 
وتفكيك الكيان ال�صهيوين، والتم�صك بثوابته 
الوطنية الإحلاق الهزمية بالكيان ال�صهيوين 
اال�صتيطاين االإحاليل، واعتبار كافة اأ�صكال 
الــنــ�ــصــال واأ�ــصــالــيــبــه واأدواتـــــه هــي اأ�ــصــكــال 
جمع  على  قــادرة  مظلة  ي�صكل  ما  م�صروعة. 
تعدد  عن  الناجمة  الن�صال  اأ�صكال  خمتلف 
الظروف التي توؤثر يف ال�صعب الفل�صطيني يف 
الغربية  ال�صفة  اأماكن وجوده؛ ففي  خمتلف 
ي�صبح الن�صال �صّد اال�صتيطان، والعمل على 
اإطالق انتفا�صات �صعبية يف وجه االحتالل، 
معه،  االأمــنــي  التن�صيق  �صيا�صات  وحمــاربــة 
وعزل املتعاونني مع االحتالل، �صكاًل رئي�صيًا 
من اأ�صكال املقاومة، ويف غزة يغدو احلفاظ 
والت�صدي  و�صالحها،  املقاومة  بنية  على 
وجه  يف  والوقوف  ال�صهيونية،  لالعتداءات 
ويف   . غــزة  قطاع  على  االإجــرامــي  احل�صار 
االأرا�صي املحتلة �صنة 1٩48، ي�صبح احلفاظ 
ومواجهة  الفل�صطينية،  العربية  الهوية  على 
كافة  �ــصــّد  والن�صال  االأ�ــصــرلــة،  �صيا�صات 
الق�صية  واعتبار  العن�صري،  التمييز  اأ�صكال 
مقدمة  يف  يقع  يتجزاأ،  ال  كــٌلّ  الفل�صطينية 
اأ�صكال املقاومة. اأما فل�صطينيو اخلارج، فاإن 
ن�صالهم من اأجل العودة، وتنظيم �صفوفهم، 

وانخراطهم  فل�صطني،  للمقاومة يف  ودعمهم 
يف الن�صال �صّد نظام االأبارتهايد ال�صهيوين، 
والعمل على زيادة عزلته بالتعاون مع حركات 
اخلــارج،  يف  ال�صعبية  واحلراكات  املقاطعة، 
و�ــصــروريــة،  مطلوبة  مــقــاومــة  اأ�ــصــكــال  كلها 
يف  الفل�صطيني  ال�صعب  مقاومة  مع  وتتكامل 
وطنه، فاملقاومة فعٌل جماعٌي يعّر عن اإرادة 
وقد  كلها.  وجــوده  اأماكن  يف  باأ�صره  ال�صعب 
اأثبت ال�صعب الفل�صطيني اأنه على الرغم من 
التفاوتات واخلالفات يف الروؤى واالنحيازات، 
مل يزل �صعبًا ذا هويٍة م�صقولة، واالأهم من 
ذلك  وعلى  جيدًا.  الهوية  بهذه  واٍع  اأنه  ذلك 
فــقــد �ــصــقــطــت كـــل تــلــك احلـــلـــول واخلــطــط 
لت�صفية  وال�صفيقة  ال�صخيفة  بل  ال�صاذجة، 
واتفاقات  الــقــرن  �صفقة  قبيل  مــن  ق�صيته 
ال�صالم او اال�صت�صالم  االأو�صلوية  ، التي مل توؤد 
اإال اإىل جوالٍت ال تنتهي من التفاو�س، ت�صتهلك 
نتائج  دون  من  واالأجــيــال،  واالأعــمــار  النا�س 
ولعنة  َوبــااًل  كانت  بل  احلقوق.  تعيد  حقيقية 
العادلة. وق�صيته  الفل�صطيني  ال�صعب  على 

ــو كــارثــيــة  ــل ــاق اأو�ــص ــف كــانــت جــرميــة  ات
بداية  من  وق�صيته  الفل�صطيني  ال�صعب  على 
و�صفه  حني   1٩٩3 �صبتمر  يف  عنه  االإعــالن 
من  عليه  الرئي�صي  امل�صرف  برييز  �صيمون 
األفه  مــن  "ُكتب  بــاأنــه  االإ�صرائيلي  اجلــانــب 
"اأعظم  وبــاأنــه  اإ�صرائيلية"،  بيد  يائه  اإىل 
الــدولــة".  قــيــام  مــنــذ  لل�صهيونية  ــاز  اإجنــ
�صامته  م�صاومه  هو  فل�صطني  يف  فــاجلــاري 
وا�صتمرار  ورمــوزهــا  او�صلو  �صلطة  بقاء  بني 
االحتالل واالحالل االإ�صرائيلي، وا�صتمرارية 
م�صاريعه اال�صتيطانيه واالحالليه يف ما تبقى 
ال�صفه  من  ودميــوغــرايف  جغرايف  فتات  من 
ال�صفه  والقد�س املحتلتني، وهي  الفل�صطينية 
التي مل تعد �صفه ومل تعد مرتبطه بالقد�س، 
ــدار الــفــ�ــصــل الــ�ــصــهــيــوين  ــ ــزقَّ جـ ــ حــيــث مـ
وامل�صتوطنات كامل اح�صاء واع�صاء واطراف 
ب�صريه  معازل  اىل  وحّولها  الغربيه،  ال�صفه 

االإ�صرائيلية  ال�صيطره  ان  حيث  وجغرافيه، 
ال�صفه  مناطق  على  والع�صكريه  اال�صتيطانيه 
وامتدادا  قوه  اكر  ا�صبحت  والقد�س  الغربيه 
انتفا�صة  وابـــان  او�ــصــلــو  قبل  عليه  هــي  ممــا 
احلجاره، مبعنى ما جرى منذ ن�صاأة وتاأ�صي�س 
ال�صلطه الفل�صطينية هو اأن اإ�صرائيل �صيطرت 
ووظفتها  وم�صتقاتها  الــ�ــصــلــطــه  ــذه  هـ عــلــى 
االإ�صرائيلي.  واالحــتــالل  اال�صتيطان  ل�صالح 
مبا  ال�صلطة،  تبقى  اأن  تــريــد  ا�صرائيل 
اأن  ويجب  اال�صتيطان،  م�صاريع  لتنفيذ  يكفي 
ما  بقدر  الفل�صطيني  ال�صعب  �صلطة  تكون  ال 
االأثــريــاء  مــن  حمـــددة  �صريحة  �صلطة  تــكــون 
مع  م�صاحلهم  ارتبطت  الذين  الفل�صطينيني 
تناف�صا  يخو�صون  وهــوؤالء  االحتالل،  م�صالح 
هذه  وتــريــد  فــتــح،   حركة  بقايا  مــع  حمموما 
ال�صريحة ال�صلطة وتعتقد اأنها االأحق بها ذلك 
"الوطن"  ونهبوا  ــاوؤوا  جـ "العائدين"  اأن 
الــقــرار! ــارج  خـ البلد  ــاء  ــن اأب "نحن"  فيما 
القمعية  حملتها  ال�صلطة  ت�صاعف  واليوم 
رد  مــن  �صيًئا  تتعلم  مل  اأنــهــا  ويــبــدو  العنيفة 
بــارز  ناقد  ــاة  وف اأعــقــب  ــذي  ال العنيف  الفعل 
�صرطة  متار�صه  الــذي  القمع  اإن  حجرها.  يف 
�صعبنا  مظاهرات  �صد  الفل�صطينية  ال�صلطة 
يف ا�صتنكاره للهجمة الدموية ال�صهيونية على 
الفل�صطينية يف  االحياء  �صكان  وعلى  االأق�صى 
مقت�صيات  اإىل  جوانبه  اأحد  يف  يعود  القد�س. 
كما  متاما  املــ�ــصــوؤومــة،  االتفاقيات  ن�صو�س 
»اإ�صرائيل«.   به  ُتلزم  الــذي  االأمني  التن�صيق 
الفراعنة  بلعنة  اأ�صّبه  باتت  التي  ال�صلطة 
ــداء على  يــحــاول االعــت الــتــي ت�صيب كــل مــن 
اأ�ــصــّد  ال�صلطة  لعنة  اللحظة!  حتى  تــراثــهــم 
ــفــاق هو  مــــرارة مــن لــعــنــة الــفــراعــنــة. فــاالت
الوطنية  �صعبنا  حقوق  على  �ــصــارخ  اعــتــداء 
واإمنا  وقعوه،  من  فقط  بلعنته  ُي�صب  مل  وهو 
اأو  ويتعامل  تعامل  مــن  كــل  اللعنة  �صت�صيب 
فارق  مع  والحقا،  واالآن  �صابقا  معه  �صيتعامل 
هــذا  �صُي�صقط  العظيم  �صعبنا  اأن  ــد،  واحــ

اجلانبني  اأن  يبدو  ال  ولكن  الكارثة.  االتفاق 
االأمريكي واالإ�صرائيلي �صيياأ�صان من اإمكانية 
اإعادة تعومي ال�صلطة الفل�صطينية، على رغم 
يف  االأخــرية  على  املتزايد  ال�صعبي  الغ�صب 
اإذ تن�صّب جهود كّل من  مناطق �صيطرتها، 
وا�صنطن وتل اأبيب، حاليًا، على اإمكانية رفد 
اأزمتها  من  تنقذها  مالية  مبــوارد  اهلل  رام 
جّمــانــًا،  لي�س  لكن  وجــودهــا،  تــتــهــّدد  الــتــي 
مرتبطة  �صيا�صية  تــرتــيــبــات  مــقــابــل  ــا  ــ اإمّن
بعد حممود عبا�س، يف  »الرئا�صة«  مب�صتقبل 

ظّل قلق الواليات املتحدة و"اإ�صرائيل 
اأّي  ملء  اإىل  »حما�س«  مبادرة  احتمال  من   
فراغ متوّقع يف ال�صفة املحتّلة. اإال اأن االأهّم 
الفرتة  خالل  االأمريكيني  نظر  يف  واالأخطر 
ال�صلطة،  يف  رفيعة  م�صادر  بح�صب  املقبلة، 
عبا�س  رحــيــل  بــعــد  االأخــــرية  م�صتقبل  هــو 
يبدو  وال  عــامــًا   85 العمر  مــن  يبلغ  الـــذي 
به  حتــّدث  مــا  وهــو  جــيــدًا.  ال�صّحي  و�صعه 
�صراحة،  واالإ�صرائيلي،  االأمريكي  اجلانبان 
مع ال�صلطة، خالل االأ�صبوع املا�صي، طالَبني 
ترتيب االأو�صاع الداخلية لل�صلطة مبا ال ي�صمح 
الو�صع  على  بال�صيطرة  "حما�س"  حلركة 
للمعلومات،  ووفقًا  الفل�صطيني.  ال�صيا�صي 
تعديل  �صرورة  على  �صّددوا  االأمريكيني  فاإن 
الفرتة  خالل  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  النظام 
نائب  بتعيني  ي�صمح  قانون  واإقـــرار  املقبلة، 
لعبا�س يتوىّل مهاّم الرئا�صة يف حال مغادرة 
يف  النائب  ي�صتمّر  بحيث  موته،  اأو  االأخــري 
القيادة يف ظّل تعّذر اإجراء انتخابات. ويتمّتع 
التنفيذية  ال�صلطات  بجميع  حاليًا،  عبا�س، 
بعد  الفل�صطينية  االأرا�ــصــي  يف  والت�صريعية 
وهو  عــامــني،  قبل  الت�صريعي  املجل�س  حــّل  
يتعّلق  جديد  قانون  اإ�صدار  من  �صُيمّكنه  ما 
رغبة  وفــق  له  نائب  وتعيني  الرئا�صة  مبلّف 
االأمريكيني واالإ�صرائيليني، اإاّل اأن هذا القرار 
يظّل مرهونًا، بح�صب م�صوؤولني يف ال�صلطة، 
بتح�ّصن بح�صب م�صدر رفيع يف ال�صلطة، فاإن 
اخلّطة االأمريكية - االإ�صرائيلية التي يجري 
فل�صطينيني،  م�صوؤولني  مــع  فيها  التباحث 
مــايل  دعـــم  مــ�ــصــادر  تــوفــري  حـــول  تتمحور 
االأمنية  االأجــهــزة  وتقوية  لل�صلطة،  جديدة 
التابعة لها، منعًا لتدهور االأو�صاع م�صتقباًل. 
االأمــريكــي،  اجلانب  من  املباحثات،  ويقود 
االإ�صرائيلي   - الفل�صطيني  املــلــّف  م�صوؤول 
الــذي  يف وزارة اخلــارجــيــة، هــادي عــمــرو، 
االأمــريكــيــني  املــ�ــصــوؤولــني  مــع  حــالــيــًا  يناق�س 
واالإ�صرائيليني ت�صكيل جلنة م�صرتكة لت�صهيل 
خالل  ويف  لل�صلطة.  االقت�صادي  الن�صاط 
املالية  ــر  وزي عــر  اهلل،  رام  �ــصــّددت  ــك،  ذل
ــذي الــتــقــى عــمــرو، على  �ــصــكــري بــ�ــصــارة الـ
االحتالل  بني  الثقة"  بناء  "اإعادة  �صرورة 
من  �صل�صلة  تــقــدمي  عــر  والفل�صطينيني، 
"اتفاقية  ومراجعة  لالأخرين،  الت�صهيالت 
و�صع  تدهور  الإيقاف  االقت�صادية"  باري�س 
ال�صفة. يف  االقت�صادية  واأو�ــصــاع  ال�صلطة 
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للرئيس  ــم  األه املفصلي  اخلــطــاب  لعله 
األسد إذا ما جلَّسناه ضمن حدثني أساسيني:

•  تأدية اليمني كرئيس لسورية
وتزامن ذلك مع وجود وزير خارجية   •

الصني الشعبية.
هناك الكثري مما يتخيل بعض املتابعني أن 
األسد مل يقلها لكنه بعدم قوهلا قاهلا بوضوح 
الشكاني  التحليل  مــن  دعــك  لــذا،  فــاقــع. 
أو  سيدهم  لصاحل  َكَذبٌَة  ومعظمهم  للمحللني 

من يشريهم على اخلرب او القطعة.
الرئيس  عاد  هل  العروبة  على  بالركيز 
قبل  األوىل  البعث  مفاهيم  إىل  الــســوري 
أخطاء  حتــدث  أن  وقبل  الــدولــة  يقود  أن 
ذلك  رغم  والــي  وقاتلة،  كبرية  واختاالت 
بقيت الدولة العربية  األكثر رفضا للتطبيع 
من  استهدافا  واألشــد  بالكيان  واالعـــراف 

الثورة املضادة. 
العربية  األنــظــمــة  أن  الــعــروبــة  تــعــي 
عروبية  ليست  مبعظمها  أو  مبجموعها 
الــعــدوان ضد سورية  بــدرجــات يف  وشــاركــت 
والقلة منها الي كانت مشاركتها أقل كان ذلك 

طبقًا لدرجة السماح أو الغفران األمريكي. 
ــذه األنــظــمــة يف خــانــة  ــ ــع ه ــ ــذا وض ــ ل
أهنم  يقصد  كــان  إن  أدري  وال  "املستعربني" 
صهاينة ميوهون أنفسم بالزي والنطق العربي 

كما تفعل فرق املستعربني يف األرض احملتلة.
مع  ينطبق  هــذا  أن  الشخصي  وبــرأيــي 
ُتدير  أنظمة  بأهنا  األنظمة  هلــذه  حتليلي 
الشعب  معظم  ضــد  نظام  كــل  أهلية  حربا 
احملكوم له، ومن هنا هي مستعربة فعاً. ولذا 
هذه  على  وتركيز  ذكر  هو  املستعربني  فذكر 

األنظمة.
بأن  بعضٌ  يدعي  أو  يتخيل  أو  يقول  قد 

الأ�سد: اأبلغ القول يف عدم القول

أن  يعي  األنظمة  هــذه  على  اإلتــيــان  عــدم 
العربي.  الوطن  عن  "بقرار"  تبتعد  سورية 
فليقل كٌل ما يشاء، ولكن حديث الرئيس بشار 
األسد عن فلسطني قلب كل هذا. ولعله هذه 
املرَّة قد اجتاز اخلط األمحر باجتاه اجلوهر 
ال  حتريرها  وأن  عربيٌة،  سوريٌة  فلسطنيَ  أن 

خيتلف وال ينفك عن حترير اجلوالن. 
وعليه، فإن ذكر فلسطني بوضوح هو فتح 
احلرب مع خمتلف األنظمة واألحزاب، وحتى 
باالعتبار  أخــذًا  بأمريكا  املرتبطني  األفــراد 
حتالفات  وال  صــداقــات  تقيم  ال  أمريكا  أن 
على  هؤالء  غطى  مهما  أدوات  تستخدم  بل 
وملك...اخل.  وأمري  رئيس  بشكليات  أنفسهم 
االصطفاف  سيعيدوا  هؤالء  أن  يعي  وهذا 
بأمر  أم  منهم  بقناعة  ســـواء  ســوريــة  ضــد 

وتقسيم عمل من الثورة املضادة. 
أو اإلجــهــاض  يــذكــر األســـد اجلــثــة  مل 
الضخم املسمى "العامل اإلسامي"، ولعل هذا 
للتخلص  األوان  آن  رمبا  موقف.  وأفضل  أهم 
الوهابية  صنعتها  الــي  األكــذوبــة  هــذه  من 
قصد  وســواء  العروبة.  لتحطيم  واإلخـــوان 
األسد ما سأقول أم ال، فأعتقد أن املطلوب هو 
العودة باإلسام إىل عروبته، ومن يعتنق هذا 
اإلسام العروبي كإميان فهذا حقه وأهاً به 

دون أن يتحول إىل خائن لقوميته.
لقد مت حتطيم اإلسام يف الوطن العربي 
عرب حقنه بالوهابية واإلخوان والسلفية، أي 

الدين السياسي وكان اهلدف مزدوجًا:
حبيث  اإلســـام  وتــشــويــه  حتطيم   •
املتقاتلة  الوحيد  الــديــن  دول  ــه  دول تكون 
واملطبعة  والعميلة  والتابعة  واملــتــذاحبــة 

والفقرية حتى من لديها موهوبية ثرواتية.
وهو  األســـاس  ــدف  اهلـ إىل  وصـــواُل   •

حتطيم القومية العربية خدمة للكيان.
األخرية  العشرية  يف  فقط  ليس  واألمــر 
ثم  مصر  ضد    1967 منذ  بل  ســوريــة،  ضد 

العراق ثم ليبيا ثم اليمن.
دين  تيار  حتى  وال  ديي  تيار  يوجد  ال 
تيارات  غري  قوميته،  ضد  العامل  يف  سياسي 
أن  مع  العربي!  الوطن  يف  السياسي  الدين 
هل  مفارقة؟  هــذه  أليست  عربي!  اإلســام 
الغرب  يف  الدميقراطية  املسيحية  األحــزاب 
ضد قومياهتا؟ بل هي قومية جدا. هل أنظمة 
وقوى الدين السياسي ضد قومياهتا ووطنها؟: 
هل يف أمريكا أي احملافظية اجلديدة   •

ضد امريكا 
مودي  تيار  اهلند  يف  اهلندتوفا  هل   •

هل هو ضد الوطن واألمة؟
الصهيونية هل هي ضد الكيان؟  •

هذه التيارات هي دين سياسي وهي فاشية 
أيضًا ولكنها وطنية وقومية وحتى متعصبة.

مبا  التيارات  فهذه  العربي  الوطن  يف  أما 
هي توليد غربي على شكل استشراقي جديد 
وتذبح  تقتل  فهي  اإلرهابي  االستشراق  هو 
الركي  االستعمار  تدعو  وأيضا  وتغتصب، 

الغتصاب األرض العربية!
اليوم هي  أن توجهات سورية  الواضح  من 

على النحو التايل:
وطنية لتحرير كامل الوطن دون نسيان ما 
حتتله تركيا منذ 1934 وما قبل عروبية عرب 
واملقاومة.  العربي  الشعب  عرب  أي  فلسطني، 
ملواجهة  وروسيا  والصني  إيران  عرب  وشرقية 

الثورة املضادة.
حديث  فلهذا  اجليد،  الصني  دور  عن  أما 

متصل.

د. عادل سماره / رام اهلل
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"اإ�صرائيل"  وت�صيطر  عائالتهم.  وتفتيت 
وهي   ،48 فل�صطينيي  �صجل  على  االآن  حتى 
فل�صطينية  له بطاقة هوية  �صيكون  تقرر من 
وهي اأي�صًا تقرر من يدخل اإىل ال�صفة واإىل 
يف  تتدخل  هكذا  زمنية.  فرتة  والأي  القطاع 
الذي  االأ�صخا�س،  االآالف من  حياة ع�صرات 
واأبناء  ال�صن  كبار يف  اآباء  واأي�صًا  اأزواج  هم 
و�صكان ملناطق يعي�صونها منذ �صنني وهذا ما 

ُي�صّمى مل �صمل العائالت.
منعًا  اإ�صرائيل  الذي متنعه  القرار  هذا 
باتًا وتتخّوف منه وهم ثالث فئات اأ�صا�صية:

ولـــدوا  ــن  مل هــي  االأوىل:  الــفــئــة   .1
ولكن  ــقــطــاع،  ال ويف  الــغــربــيــة  الــ�ــصــفــة  يف 
قبل  مواطنتهم  ب�صحب  قامت  "اإ�صرائيل" 
تطبيق  بــدايــة  منذ  )اأي   1٩٩4 ــار  اأيـ �صهر 
اتفاق اأو�صلو( الأّنهم كانوا يف اخلارج يف عام 
1٩67 اأو �صافروا اإىل اخلارج بعد ذلك لفرتة 
طويلة. بع�صهم لديه اآباء واأبناء يعي�صون يف 
طريق  عن  جــاء  من  وهناك  املناطق،  هــذه 

تاأ�صريات للزيارة.
يف  املواطنون  هي  الثانية:  الفئة   .2
اخلارج واملتزوجون من فل�صطينيني يعي�صون 
اإ�صرائيلية،  تــاأ�ــصــريات  بـــدون  املــنــاطــق  يف 
واأحيانًا  ال،  واأحيانا  متديدها  يتم  اأحيانًا 
ال�صيا�صة اجتاه التمديد وفرتة التمديد تتغرّي 
بدون تف�صري، واأحيانًا على الزوجني املغادرة 
انتهاء  رغــم  البقاء  اأو  معروفة  غري  لفرتة 
مدة التاأ�صرية، وبعد ذلك ي�صبحون ماكثني 
الزوجني  من  ُيطلب  واأحيانًا  قانونيني،  غري 
و�صع �صمانة عالية يف املعر احلدودي تبلغ 
�صمان  اأجـــل  مــن  ال�صواقل  اآالف  ع�صرات 

خروجهم عند انتهاء فرتة التاأ�صرية.
 .. ــر  االأكـ وهــي  الثالثة:  الفئة   .3
عام  ب�صكل  عربية  دول  من  الزوجات  وهــّن 
اأبناء  مــن  املــتــزوجــات  االأردن،  مــن  واأيــ�ــصــًا 
نف�س  من  اأ�صلهّن  زوجــات  وهناك  ال�صفة 
واالأردن،  فل�صطني  ــني  ب املــمــتــدة  الــعــائــلــة 

امل�صرعني  اإقناع  يف  االإ�صرائيلي  االأمــن  حمافل 
اإّبان انتفا�صة االأق�صى باأّن الفل�صطينيني الذين 
حملوا هوية اإ�صرائيلية بف�صل مل �صمل العائالت، 
اأي  "االنتحارية"  بالعمليات  م�صاركني  كانوا 
االأمنية  االحتياجات  تغّلبت  اال�صت�صهادية وطبعًا 

على حقوق الفرد باملواطنة يف هذا الكيان.
الكيان  داخــل  اأ�ــصــوات  وجــود  امللفت  ومــن 
برف�س  الفل�صطينيني  تهديد  بــاإيــقــاف  تــنــادي 

م�صروع مل �صمل العائالت الفل�صطينية.
اأّنـــه مل  عــام 2018  الــ�ــصــابــاك  اأعــلــن  فقد 
ي�صتحقون مل �صمل  كانوا  اأي �صخ�س مّمن  يكن 
العائالت م�صاركًا يف االإرهاب واحلديث باملقابل 
كانوا  مــن  هناك  امل�صتوطنني  جمتمع   يف  اأّنـــه 
يهاجم  الآخــر  حــني  ومــن  ــاالإرهــاب،  ب م�صاركني 
و�صلوكهم  االإ�صرائيلي  م�صتوطنون جنود اجلي�س 
بت�صئيل  كـــان  واأحـــدهـــم  الفل�صطينيني،  �ــصــد 
�صموترييت�س الذي ُاعتقل كم�صتبه به يف حماولة 

تنفيذ عملية كبرية داخل "اإ�صرائيل".
مريت�س  حــزب  رئي�صة  غلئون  زهافا  تقول 
�صكانًا  وعــربــًا  يــهــودًا   .. "جميعنا  �ــصــابــقــًا: 
حان  لقد   .. املعذبة  البلدة  هــذه  يف  ومواطنني 
العرب  املــواطــنــني  تهديد  عــن  للتوّقف  الــوقــت 
بــاالنــفــ�ــصــال عــن عــائــالتــهــم.. هــم مــواطــنــون 
القانون  هذا  مّنة.  ولي�س  حقًا  ذلك  ي�صتحّقون 
البغي�س الذي يلطخ كتاب قوانني اإ�صرائيل يجب 
اإزالته من العامل وعندها �صيكون باالإمكان القول 
الواقع  معينًا.  تغيريًا  اأحدثت  احلكومة  هذه  اأّن 
الوجه  على  �صفعة  تلقى  اخلال�س  االإ�صرائيلي 
كثرية  م�صاكل  عتبتهم  اإىل  �صيجلبب  والتوتر 
وعميقة مثل قانون املواطنة... با�صتثناء مريت�س 
بــاأّن  ملذهبهما  واملخل�صني  امل�صرتكة  والقائمة 
كثرية  اأحزاب  عليا.  قيم  الفرد  وحرية  احلقوق 
 ... هــذا  مثل  بقرار  وتتحّجج  وترف�س  تتخّبط 

�صيغري بقوة اإ�صرائيل وتاريخها وحدودها". 
مينح  لن  بح�صبه  مبداأ  على  القانون  ين�س 
لالإقامة  ت�صريحًا  اأو  مواطنة  الداخلية  وزيــر 
الأحد  اأو  املنطقة  �صكان  الأحــد  "اإ�صرائيل"  يف 
مواطني اإيران اأو لبنان اأو �صورية اأو العراق ممن 
تزوجوا من فل�صطينيي 48، وين�س القانون على 
مبنح  ع�صكرية  منطقة  اأي  لقائد  ال�صماح  عدم 
�صخ�س من ال�صفة الغربية وقطاع غّزة ت�صريح 
ُمكوث يف "اإ�صرائيل" يف اإطار مل ال�صمل. ذلك 
العن�صرية  النزعة  عن  يعر  ال�صمل  مل  منع  اأن 
للمخططات  وتنفيذًا   ،1٩48 فل�صطينيي  جتــاه 
االإ�صرائيلية التي تهدف اإىل اأ�صرلتهم وتذويبهم 
الدميغرافية  املعركة  اإطــار  يف  دورهــم،  واإلــغــاء 
ــهــدد مــ�ــصــتــقــبــل الـــوجـــود  ــت ــذي ي ــ والـــتـــحـــدي الـ

ال�صهيوين يف فل�صطني.
*رئي�صة منرب فل�صطني الثقايف.

ــذ بـــدايـــة الــ�ــصــراع مـــع املــ�ــصــروع   ومــن
ذات  ال�صهيونية  االأهــداف  كانت  ال�صهيوين 
اأ�صاطري  تنطلق من  وا�صحة  �صبغة عن�صرية 
اإىل  يحتاج  مقّد�س  �صعب  باأنهم  تــرى  زائفة 
االأفكار  هذه  كل  توظيف  ومت  مقّد�صة،  اأر�ــس 

حلل امل�صاألة اليهودية حاّلً خاطئًا.
معار�صة  مــ�ــصــاألــة  االأفـــكـــار  هـــذه  ــد  واأحــ
خ�صية  الفل�صطينية  للعائالت  ال�صمل  مل  قرار 
الـــ1٩48  اأرا�ــصــي  يف  كما  للمقاومة  التحّول 
القد�س  �صيف  �صاهدنا يف معركة  كما  حاليًا، 
القومية  الوطنية  ظهور  من  وخوفًا  االأخــرية، 
لديهم ورف�س االأ�صرلة والتهويد املمتد اإليهم 

كما لكل فل�صطني.
اإىل  �صديد  بقلق  ال�صهاينة  ينظر  وهنا   
اخلــوف  ويــ�ــصــاورهــم  الفل�صطيني  احلــ�ــصــور 
اأّن  وذلك  العرب،  ل�صالح  مييل  م�صتقبل  من 
ظل  يف  الدميوغرايف  باخلط  ُيعرف  بــات  ما 
التزايد املت�صارع الأعداد ال�صعب الفل�صطيني، 
الكيان  هذا  يهدد  ا�صرتاتيجيًا  تهديدًا  ي�صّكل 
على  وي�صعه  فل�صطني،  يف  امل�صتقبلي  ووجوده 

مفرتق طرق.
فاإما اأن تتحّول "اإ�صرائيل" كما   -
باأغلبية  دميوقراطية  دولة  اإىل  كذبًا  يّدعون 
مع  يتناق�س  الأنه  م�صتحيل  وهذا  فل�صطينية، 
فكرة الدولة القومية اليهودية التي اأحد اأهم 
�صروطها ومبادئها اأن تكون خالية من العرب.

يكون  يــهــوديــة  ــة  ــ دول ت�صبح  اأن  ــا  ــ واأّمـ
واملرغوب،  املطلوب  وهو  دينيًا  فيها  احلكم 
بامتياز،  الدولة  هــذه  عن�صرية  يوؤّكد  وهــذا 
باأّن  ال�صهاينة  اّدعـــاءات  مع  يتناق�س  وهــذا 
لديهم دولة دميوقراطية كما جاء على ل�صان 
موؤمتر  يف  باراك"  "اأيهود  حكومتها  رئي�س 
النهر  "بني  قال:  عام 2010 حني  هرت�صيليا 
ال�صيطرة  اإن  والبحر يعي�س 12 مليون ن�صمة، 
بال�صكان  والتحكم  املنطقة،  هذه  كامل  على 
اأمام  �صي�صعانا  فيها،  يعي�صون  الذين  العرب 
اأو فر�س  اليهودية  الدولة  نهاية  االختيار بني 

نظام اأبرتهايد".
اأّن  ال�صهاينة  يــرى  النظرة  هــذه  وفــق 
التخّل�س  يجب  �صكاين  فائ�س  الفل�صطينيني 
�صباق  يف  مــعــهــم  الـــدخـــول  خــ�ــصــيــة  مــنــهــم، 
ال�صمود  فــيــه  ي�صتطيعون  ال  دميـــوغـــرايف، 
ا�صرتاتيجية  على  اأكر  اعتمدوا  وهنا  كثريًا، 
اأرا�ــصــيــهــم  مــن  الفل�صطينيني  ا�صتئ�صال 
والتخّل�س منهم عن طريق م�صادرة االأرا�صي 
والتهجري الق�صري با�صتخدام القوة، ويف هذا 
الوقت الذي �صادت به عمليات التهويد وبناء 
امل�صتوطنات ان�صّب اهتمام نتنياهو وحكومته 
العن�صرية  القوانني  من  رزمــة  تر�صيم  على 
للت�صييق على فل�صطينيي الـ48 وال�صفة و�صحق 
بالدهم  مــن  وطــردهــم  االأ�صا�صية  حقوقهم 

ال�صعبية        بعد موجة املظاهرات واالحتجاجات 
تدعو  والتي  العربية،  العوا�صم  معظم  �صهدتها  التي 
مع  ت�صامنًا  ال�صهيوين  الكيان  مع  العالقات  قطع  اإىل 
انتفا�صة القد�س التي هّبت يف وجه االحتالل ال�صهيوين 
يف اأيار 2021، ت�صهد اململكة املغربية حراكًا ن�صطًا لتفعيل 
ال�صهيوين  الكيان  بــني  ُوقــعــت  التي  التطبيع  اتفاقات 
نيتها  عن  املغرب  اأعربت  حيث  العربية،  الــدول  وبع�س 
اإ�صارة  يف  اأبيب،  تل  مع  العالقات  تطوير  يف  اال�صتمرار 
الرئي�س  تاأييد  لك�صب  االأمريكية،  االإدارة  اإىل  موجهة 
االأمريكي جو بايدن ودعمه لفر�س ال�صيادة املغربية على 

ال�صحراء الغربية.
لتطبيع  جــديــدًا  زخــمــًا  املغربية  احلــكــومــة  تعطي 
اأول  واجــه  اأن  بعد  ال�صهيوين،  الكيان  مــع  الــعــالقــات 
عن  العربية  اجلماهري  عــرت  عندما  حقيقي  امتحان 
بــداأ  الــتــقــاريــر،  وبح�صب  التطبيع.  التــفــاقــات  رف�صها 
املغرب بالتح�صري لرفع م�صتوى ممثليته يف تل اأبيب اإىل 
ال�صاد�س  حممد  املغرب  ملك  بعث  اإذ  �صفارة،  م�صتوى 
رئي�س  اإىل  تهنئة  بر�صالة   2021 حــزيــران   16 بتاريخ 
ويعود  بينيت".  "نفتايل  اجلديد  االإ�صرائيلي  الــوزراء 
حيث  عقود،  اإىل  املغربية  االإ�صرائيلية  العالقات  تطبيع 
توقيع  بعد  اجلانبني  بني  ر�صمية  عالقات  اإقــامــة  متت 
بعد  توقفت  العالقات  لكن   ،1٩٩3 عام  اأو�صلو  اتفاقية 
اأن  وبعد   .2000 اأيــلــول  يف  االأق�صى  االنتفا�صة  ــدالع  ان
موافقة  ال�صابق" ترامب"  االأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
ال�صهيوين  الكيان  مــع  عالقاتها  تطبيع  على  املــغــرب 
وا�صتئناف االت�صاالت الر�صمية والعالقات الدبلوما�صية 
الرباط  اأعلنت  بني الطرفني يف 10 كانون االأول 2020، 
اجلوية  الرحالت  "بت�صهيل  وعد  "حممد"  امللك  اأن 
وال�صياح  مغربية  اأ�ــصــول  مــن  الــيــهــود  لنقل  املــبــا�ــصــرة 
مكاتب  فتح  اإعــادة  مع  املغرب،  واإىل  من  االإ�صرائيليني 

االت�صال، التي كانت قد اأغلقت يف عام 2002.
ال�صهيوين  الكيان  بداأ  االأول 2020،  كانون  ويف 22 
واملغرب، حتت رعاية الواليات املتحدة، يف تطوير االإطار 
اتفاقيات، االأوىل  التوقيع على 4  العام التفاقاتهما. ومت 
تتعلق باالإعفاء من اإجراءات التاأ�صرية حلاملي جوازات 
عن  عــبــارة  والثانية  واخلــدمــيــة،  الدبلوما�صية  ال�صفر 
مذكرة تفاهم يف جمال الطريان املدين، والثالثة مذكرة 
تفاهم حول "االبتكار وتنمية املوارد املائية"، والرابعة 
من  الطرفني  بني  االقت�صادية  العالقات  باإحياء  تق�صي 
خالل التجارة واال�صتثمار، باالإ�صافة اإىل التفاو�س على 
ويعتقد  العالقات.  هذه  توؤطر  التي  االأخــرى  االتفاقيات 
امل�صوؤولون املغاربة اأن التطبيع مع الكيان ال�صهيوين يعزز 

نفوذ بالدهم االإقليمي والعاملي، على النحو االآتي:
ال�صهيوين  الكيان  مع  املغرب  تطبيع  يعتر  اأوال: 
عــنــ�ــصــرًا اأ�ــصــا�ــصــيــا يف االتــفــاق الـــذي وقــعــتــه الــربــاط 
ووا�صنطن يف 10 كانون االأول 2020، الذي اعرتفت فيه 
املتنازع  الغربية  ال�صحراء  على  االأوىل  ب�صيادة  االأخرية 
عليها مع جبهة البولي�صاريو منذ �صنة 1٩76. ومن املوؤكد 
اأولويات  من  كان  الغربية  ال�صحراء  حول  ال�صراع  اأن 
ال�صيا�صة اخلارجية املغربية على مدى عقود. يف الوقت 
نف�صه، وقع اجلانبان مذكرتي تفاهم تعهدت مبوجبهما 

قانون منع لم شمل العائالت الفلسطينية 
والعنصرية اإلسرائيلية

املغرب ومأزق الـتطبيع مع الكيان الصهيوني من دون ضمانات

     لطاملا أن الكيان الصهيوني مل ميتلك يوما دستورًا دائمًا له، لكنه مع احلاجة والضرورات والزمن شرّع سلسلة قوانني 
أساسية متتلك صفة دستورية، ومنها قانون أساسي »إسرائيل .. دولة قومية لليهود« الذي أقرّه الكنيست اإلسرائيلي 
أنّ  يف متوز 2018، حيث أثار جداًل واسعًا يف املستوى السياسي اإلسرائيلي بني مؤيدين ومعارضني، مع وضد- مؤيدون 
القانون خطوة ضرورية لتثبيت هوية الكيان الصهيوني، ومعارضون يرون القانون جمرّد إعان أيديولوجي  ال حاجة له.

واأخريات متت معرفتهن يف جامعات االأردن 
عن  فقط  بال�صفة  االأردن  الأهل  ُي�صمح  وهنا 
طريق ت�صريح زيارة له مدة �صريان حمددة 

وال ميكن متديدها اأو جتديدها.
خرق  اإىل  ا�صطررن  الــزوجــات  هـــوؤالء 
�صروط ت�صاريح الزيارة والعي�س يف بيوتهن 
قانونيات(  غري  كـ)ماكثات  كثرية  ل�صنوات 
يع�صن يف خوف دائم من طردهن اإىل الدولة 
حمــدودة  فيها  وحركتهن  منها،  جئن  التي 

جدًا وهن منف�صالت عن ذويهم متامًا.
يف اأو�صلو مت االعرتاف باأّنه يجب تطوير 
وال�صفة،  القطاع  يف  املواطنة  الإعــادة  اآلية 
وملن �ُصحبت منه منذ عام 1٩67 ف�صاعدًا، 
الزوجية  بالعالقة  اأيــ�ــصــًا  ــرتاف  االعــ ومّت 
ال�صمل  مل  طلبات  على  للموافقة  كاأ�صا�س 
للعائالت الفل�صطينية وحق االأزواج يف العي�س 

مع عائالتهم.
ال�صمل  مل  عملية  "اإ�صرائيل"  جّمدت 
يف  االأزواج  وحـــق  الفل�صطينية  لــلــعــائــالت 
الثاين من  الن�صف  العي�س مع عائالتهم يف 
الت�صعينيات، حول نقا�صات ال نهائية عن اآلية 
وجاءت  االتفاق،  بنود  وتف�صريات  التطبيق 
انتفا�صة االأق�صى 2000 لتقطع حبل الو�صل، 
الفل�صطينية  ال�صلطة  بني  طبعًا،  قوية  بحّجة 
 2007 عــام  يف  وفقط  ال�صهيوين.  والكيان 
و2008 يف اأعقاب ن�صال جماهريي للعائالت 
)موكيد(  جمعية  قّدمتها  التي  وااللتما�صات 
كبادرة ح�صن  واحدة  ملرة  اإ�صرائيل  �صادقت 
الفل�صطينية  ال�صلطة  لرئي�س  �صيا�صية  نّية 
األف   /132/ �صمل  مل  ومت  عبا�س،  حممود 
قليلة  ا�صتثنائية  بحاالت  اتبعتها  ثم  عائلة، 
جـــدًا. وقــد ُمــّثــل قــانــون الــطــوارئ منذ عام 
الفل�صطينيني  االأزواج  تــوطــني  ملنع   2003
الذي كان يجب اأن يكون موؤقت، اأي�صًا ُجّمد 
مل �صمل العائالت يف ال�صفة الغربية وقّطاع 
كانت  وقد  دائمة.  �صيا�صة  اإىل  وحتّول  غزة، 
يف  جنحوا  فقد  اأمنية،  الــقــرار  هــذا  خلفية 
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الواليات املتحدة با�صتثمار 3 مليارات دوالر يف املغرب ومنطقة 
على  املغربية  بال�صيادة  االعـــرتاف  خــالل  ومــن  ال�صحراء. 
ال�صحراء الغربية، �صلم "ترامب" للرباط هدية كانت تتطلع 

اإليها منذ عقود.
الرباط  بني  الثالثية  العالقة  اأن  املغرب  تعتقد  ثانيًا: 
االإقليمي  املغرب  موقع  تعزز  اأن  ميكن  اأبيب  وتــل  ووا�صنطن 
ال�صيا�صي  بالتناف�س  يتعلق  فيما  �صيما  ال  اأفريقيا،  �صمال  يف 
الرباط  امل�صوؤولون يف  يعتقد  واال�صرتاتيجي مع اجلزائر، كما 
اأن اعرتاف اأمريكا بال�صيادة املغربية على ال�صحراء الغربية 
االأخــرى،  الــدول  على  ال�صغط  من  مزيدا  ي�صع  اأن  �صاأنه  من 
خا�صة تلك املوجودة يف اأوروبا، لتحذو حذوها. وميكن و�صف 
من  مقاي�صة  باأنه  ال�صهيوين  والكيان  املغرب  بني  التطبيع 
العربية،  الدول  بني  ال�صهيوين  الكيان  قبول  تو�صع  اأن  �صاأنها 
للرباط  و�صيا�صية  وجيو�صرتاتيجية  اقت�صادية  فوائد  مقابل 
فبالن�صبة  الغربية.  ال�صحراء  على  الدائمة  بال�صيطرة  تتعلق 
للكيان ال�صهيوين ي�صدر الغاز الطبيعي باالإ�صافة اإىل اخلرة 
الفنية يف جمال الطاقة ال�صم�صية، ومن خالل قطاع الزراعة 
والغابات و�صيد االأ�صماك، الذي ي�صاهم بن�صبة 15% من الناجت 
املحلي االإجمايل ويوظف نحو 45% من القوة العاملة، ميكن اأن 
يجعل املغرب �صوقًا �صخمًا للتكنولوجيا الزراعية االإ�صرائيلية. 
ذلك اأن التعاون الع�صكري بني املغرب والكيان ال�صهيوين اأخذ 
ينمو على مدى العقود القليلة املا�صية، ومن املتوقع اأن ي�صتمر 
يف الزيادة بعد التطبيع. ووفقا لبع�س التقارير، ا�صتحوذ �صالح 
اجلو املغربي على 3 طائرات بدون طيار من طراز "هريون" 
مقابل 50 مليون دوالر عام 2013، وهي طائرات يتم ت�صنيعها 
من قبل �صركة �صناعات الف�صاء االإ�صرائيلية. ومت ت�صليمها اإىل 

املغرب عر فرن�صا وا�صُتخدمت يف ال�صحراء الغربية.
يف 6 متوز و�صل نائب املدير العام للخارجية االإ�صرائيلية 
االجتماع  بهدف  الرباط  املغربية  العا�صمة  اإىل  اأو�صباز  األون 
املــغــربــي، كــجــزء ممــا و�ــصــفــتــه وزارة اخلــارجــيــة  بــنــظــريه 
اأول  وهي  الدولتني"،  بني  �صيا�صي  "حوار  باأنه  االإ�صرائيلية 
منذ  املغرب  اإىل  امل�صتوى  رفيع  اإ�صرائيلي  لدبلوما�صي  زيــارة 
يف  بينهما  الدبلوما�صية  العالقات  ا�صتئناف  الطرفني  اإعالن 
كانون االأول 2020. االتفاق الذي جرى التو�صل اإليه بو�صاطة 
االعرتاف  وا�صنطن  بقرار  اقرتن  ال�صابقة  ترامب  اإدارة  من 
القرار  وهو  الغربية،  ال�صحراء  على  املغرب  ب�صيادة  ر�صميًا 
تغيريًا يف  �صكل  اإذ  اأعــوام،  الرباط منذ  ت�صغل  بق�صية  املتعلق 
اإبقاء  ودعمت  عــقــودًا،  ا�صتمرت  اأمريكية  �صيا�صة  توجهات 

بني  املتحدة  االأمم  بقيادة  للمفاو�صات  خا�صعة  امل�صاألة 
اجلزائر،  توؤيدها  التي  البولي�صاريو  حركة  وبني  املغرب 
ثمن  وكــان   .1٩75 �صنة  منذ  باال�صتقالل  تطالب  والتي 
"عالقات  اإقامة  للرباط  وا�صنطن  قدمتها  التي  الهدية 
قطع  على  عقدين  بعد  ال�صهيوين  الكيان  مع  كاملة" 
اململكة عالقاتها الر�صمية بتل اأبيب على خلفية انتفا�صة 
م�صطلح  مــن  للتهرب  حمــاولــة  ويف   .2000 االأقــ�ــصــى 
جهات  طــرف  مــن  االتــفــاق  تــقــدمي  جــرى  "التطبيع" 
عليه  كانت  الــذي  الو�صع  اإىل  كعودة  مغربية،  ر�صمية 
العالقات قبل ذلك العام، حني كان لدى بع�صهما ممثلية 
اإ�صرائيليون  االآخر، وداأب �صياح  ر�صمية لكل منهما عند 
مليون  اأن  اإىل  هنا  وي�صار  با�صتمرار.  املغرب  زيارة  على 
واأن  مغربية،  اأ�صول  من  ال�صهيوين  الكيان  يف  يهودي 
وذكر  عام.  كل  املغرب  يــزورون  اإ�صرائيلي  األف   50 نحو 
لالأمن  االإ�صرائيلية  الوطنية  "املديرية  عن  �صادر  بيان 
املــديــريــة  اأن    2021 متـــوز   16 بــتــاريــخ  ال�صيراين" 
الدفاع  جمال  يف  املغرب  مع  تعاون  اتفاقية  اأول  وّقعت 
العملي  التعاون  على  ت�صتمل  اجلانبني،  بني  االإلكرتوين 
والبحث والتطوير وتبادل املعلومات واملعرفة. ومت توقيع 
املدير  مب�صاركة  الرباط  املغربية  العا�صمة  يف  االتفاقية 
ومدير  اأونــا،  يغئال  االإ�صرائيلية  االإنرتنت  ملديرية  العام 
يف  الوطني  الدفاع  وزارة  يف  ال�صيراين  االأمــن  مديرية 
املغرب اجلرنال م�صطفى الربيع، وبح�صور وزير الدفاع 
بــداأت  ال�صياق  هــذا  ويف  لــوديــي.  اللطيف  عبد  املغربي 
"اإلعال" و"ي�صرائري"  �صركتا الطريان االإ�صرائيليتان 
بتاريخ 26 متوز2021  اأوىل الرحالت ال�صياحية املبا�صرة 
اإىل مدينة مراك�س املغربية. وبح�صب م�صوؤولني مغاربة، 
اأن هذه الرحالت �صرتبط مبا�صرة بني تل اأبيب ومراك�س 
 38.000 جذب  اإىل  تهدف  خطوة  يف  البي�صاء  ــدار  وال
احلــايل،  العام  نهاية  مع  املغرب  اإىل  اإ�صرائيلي  �صائح 
جلب  املغربية  امللكية  اخلــطــوط  �صركة  تتوىل  حــني  يف 

12.000 �صائح اإ�صرائيلي مع نهاية �صنة 2021. 
الــكــيــان  مــع  بالتطبيع  عــالقــة  لــه  مــا  كــل  ــاأن  بــ�ــص
ال�صهيوين، كان لهبة القد�س انعكا�س كبري على االتفاق 
وكان  ال�صهيوين،  الكيان  مع  املطبعة  الــدول  باقي  كما 
ال�صيا�صات  من  ال�صباب  وخ�صو�صًا  العرب  بني  الغ�صب 
م�صبوق.  غــري  الفل�صطيني  ال�صعب  �صد  االإ�صرائيلية 
اأعقاب  يف  وا�صع  نطاق  على  املغاربة  اآالف  احتج  فقد 
وهتفوا  غــزة،  قطاع  على  املدمر  االإ�صرائيلي  الهجوم 
احلكومات  تطبيع  وا�صتنكروا  ال�صهيوين  الكيان  �صد 
العربية العالقات معه مبا يف ذلك املغرب. ووفًقا الآخر 
االعرتاف  املغاربة  من   %88 نحو  يعار�س  للراأي،  موؤ�صر 
الدبلوما�صي بالكيان ال�صهيوين، ويرى 70% اأن الق�صية 
عدة  انتقدت  لذلك  الــعــرب.  جميع  تهم  الفل�صطينية 
تل  مع  العالقات  تطبيع  قرار  مغاربة  ون�صطاء  منظمات 
التطبيع  اأن  من  الرغم  وعلى  االتــفــاق.  ورف�صوا  اأبيب 
اإال  ال�صلطة،  البقاء يف  االأنظمة اال�صتبدادية على  �صاعد 
اأنه خلق فجوة كبرية مع �صعوبها الذين ما زالوا يرف�صون 
نف�صه،  امل�صري  املغرب  يواجه  اأن  املرجح  ومن  التطبيع، 
الأن معظم اأبناء ال�صعب املغربي يعار�صون هذه اخلطوة.



د  د د د د د  د د د TAREEQ ALQUDSTAREEQ ALQUDS1313د

بالغرائز  اأ�صبه  وهــي  املتطرف،  واليمني 
عالية  مــديــات  اىل  ُتوؤ�صر  التي  البهيمية 
من النزعات الفا�صية التي باتت ُمنغر�صة 
وذلك  "االإ�صرائيلي"،  اجلمهور  و�صط 
�صد  الع�صكري  الت�صعيد  اأواًل  خــالل:  من 
القطاع مــن حــنٍي الأخـــر، والـــذي يــاأتــي يف 
الفدائية  االأجــنــحــة  بحق  لي�س  مــرة  كــل 
الفل�صطينية املقاتلة، بل وبحق املتظاهرين 
وفك  ــعــودة  ال بحق  املطالبني  ال�صلميني 
ــول الــ�ــصــيــاج االأمــنــي  ــار، عــلــى طـ احلــ�ــص
العام  حــدود  بني  القطاع  �صرقي  الفا�صل 

1٩48 وحدود العام 1٩67.
ــة  ــومــ ــ ــك لــــقــــد قــــــــال رئــــيــــ�ــــس احلــ
االإئــتــالفــيــة  ــدة  اجلــدي "االإ�صرائيلّية" 
مرا�صم  خالل  بينيت(  )نفتايل  العري�صة 
"االإ�صرائيليني"  القتلى  ذكــرى  اإحــيــاء 
الذين   ،2021/6/20 يــوم  اقــيــم  ــذي  الـ
ق�صوا خالل فرتة عدوان جي�س االحتالل 
ر�صالة  يف   ،2014 عــام  غــزة  قــطــاع  على 
موّجهة لعموم ف�صائل املقاومة : "اإّن �صر 
اإ�صرائيل نفد" ؟. يف حني قال وزير االأمن، 
ع�صكرية  عملية  تنفيذ  بــاجتــاه  ــنــدفــع  املُ
ــرنال )بيني  الــقــطــاع، اجلــ وا�ــصــعــة �ــصــد 
"ا�صتثمار  اأبيب  تل  على  "اإّن   : غانت�س( 
االإجناز الع�صكري، خالل احلرب االأخرية 
�صيا�صّية".  خطوة  الإجنــاز  القطاع،  على 
االإ�صرائيلي"  ــن  ــ "االأم وزيـــر  وهـــدد  بــل 
اجتماع  خالل  غانت�س(،  )بيني  اجلــرنال 
)اأزرق/اأبــيــ�ــس(  "كاحول/الفان"  كتلة 
ت�صمح  لــن  "اإ�صرائيل  ــاأن  ب الكني�صت  يف 
قطاع  يف  االقــتــ�ــصــادي  الــو�ــصــع  بتح�صني 
اجلنديني  جثتي  ا�صتعادة  دون  من  غــزة 
يف  املحتجزين  االإ�صرائيليني  واملواطنني 
قطاع غزة". واإنه "من دون االأبناء، غزة 
لن ُترمم اقت�صاديًا". ووفقا الإذاعة جي�س 
غانت�س(  (بيني  اجلــرنال  فــاإن  االإحــتــالل 
ب�صكٍل  اجلي�س،  قــيــادات  كبار  مــع  ناق�س 
الع�صكرية(  )العملية  قرار  اتخاذ  ُمغلق، 

امل�صتوطنني ال�صهاينة يف ظل اندفاع مواطني 
ال�صيخ  كما جرى يف حي  للدفاع عنها  املدينة 

جراح و�صاحة باب العمود ..الخ.
احلالة  تكون  اأن  املجال،  هذا  يف  ويتوقع 
م�صتوها  على  وخا�صة  الفل�صطينية،  الوطنية 
الت�صدي  ملواجهة  العدة  اأعــّدت  قد  ال�صعبي، 
ال�صتفزازات امل�صتوطنني، بن�صاطات وفعاليات 
�صُتنَظم يف اأنحاء خمتلفة من ال�صفة الغربية، 
مع الرتكيز على التقاطعات والطرق الرئي�صية 
اإىل  امل�صتوطنون  ي�صعى  حيث  اجلبال،  وقمم 
االأرا�صي  فوق  ع�صوائية  ا�صتيطانية  بوؤر  اإقامة 
يف  واقــع  كاأمر  وفر�صها  املحتلة  الفل�صطينية 
تلك املرتفعات االإ�صرتاتيجية املُطلة على املدن 

والقرى الفل�صطينية.
اجلديدة،  "االإ�صرائيلية"  احلكومة  اإن 
حكومة  عن  تختلف  ال  العري�صة،  االإئتالفية 
)نــفــتــايل  ــود  وجــ ــل  ظ يف  الــ�ــصــابــقــة  نتنياهو 
راأ�س قيادتها.  لفه" على  "لف  بينيت( ومن 
ائتالف  اأحــزاب يف  ثمانية  وجود  بالرغم من 
�صيا�صية  الــوانــًا  ت�صم  والتي  احلكومة،  هــذه 
وفكرية من اليمني )نفتايل بينت زعيم حزب 
لبيد  )يائري  الو�صط  ميني  اىل  "ميينا"(، 
م�صتقبل(،  عتيد/يوجد  يي�س  حــزب  زعيم 
العمل  )حـــزب  ال�صهيوين"  "الي�صار  اىل 
املوحدة  العربية  القائمة  وكتلة مريت�س(، اىل 
بنوابها  عبا�س  من�صور  بزعامة  )اجلنوبية( 
هذه  يف  ــقــرر  واملُ االأعــلــى  فال�صوت  ــعــة.  االأرب
الذي  بينيت(،  )نفتايل  �صوت  هو  احلكومة 
�صيا�صاته  يف   )2 رقم  )نتنياهو  مبثابة  ُيعتر 

وتطرفه ومواقفه.
القطاع  ب�صاأن  الوحيد  احلــل  اإن  اأخـــريًا، 
يحمل  اأن  بعد  تاأتي  املحتلة،  االأر�ــس  وعموم 
االإحــتــالل ع�صاه ويــرحــل، فـــزوال االإحــتــالل 
مفتاح احلل، ودون ذلك لن تكون هناك حلول. 
واملحا�صر،  الالجىء،  الفل�صطيني  فال�صعب 
من  يتحرر  اأن  لــه  اآن  واملــظــلــوم،  واملــكــلــوم، 
االإحتالل، واأن يعي�س يف بلده، ووطنه، بحرية، 
بكل  ا�صوة  وناجز،  تام  وبا�صتقالٍل  وكرامة، 

�صعوب االأر�س قاطبة.
اإننا واأمام �صمود القطاع وعموم القد�س 
عام  املحتل  الــداخــل  يف  و  الغربية،  وال�صفة 
يحق  اجلــبــار،  �صعبه  وعــمــوم  واهــلــه،   ،1٩48
لكل عربي اأن يقول لل�صعب العربي الفل�صطيني 
ــني الـــوطـــن،  ــى جــب ــل غــــار عــل ــي ــل : انـــتـــم اك
الوطنية  العملية  م�صار  يف  التاريخي  بدوركم 
الفل�صطينية، وعلى اجلميع اأن يتعلموا الدر�س 
وممار�صة  وال�صمود،  الثبات  ــس  در� منكم، 
العدو  مواجهة  يف  املمكنة  الكفاح  ا�صكال  كل 

"االإ�صرائيلي".

الــــــوزراء  رئـــا�ـــصـــة  ــَم  ــَلـ ـ ــصَ ــ�ـ َتـ اإن  مـــا 
بينيت  )نفتايل  بــداأ  حتى  االإ�صرائيلية، 
عقريته،  باإطالق  "ميينا"(  حزب  زعيم 
ــازال  ومـ كــان  الــتــي  املتطرفة  و�ــصــعــاراتــه 
ــهــا، ومــ�ــصــطــفــًا خــلــفــهــا، وهــو  مــعــتــقــدًا ب
ــوزارة  ــ ال رئــا�ــصــة  يف  اليميني  ال�صخ�س 
متتد  اأن  املتوقع  االأوىل  للفرتة  اجلــديــدة 
لعامني ومن بعده )يائري لبيد زعيم حزب 
يوجد م�صتقبل(، والذي ال يختلف ابدًا يف 
عن  واالأيديولوجية  الفكرية  وبناه  تكوينه 
وعموم  الليكود  وحــزب  نتنياهو  بنيامني 
ومواقفها  التوراتية  احلريدية  االأحـــزاب 

ال�صيا�صية والعملية على اأر�س الواقع.
يف  ن�صبيًا  ال�صغري  بينيت(  )نفتايل 
يهود  ومن  ال�صيا�صية،  جتربته  ويف  عمره، 
باالأ�صا�س،  االأمريكية  املتحدة  الــواليــات 
يف  التوراتي  احلريدي  اليمني  اىل  ينتمي 
تكوينه ال�صيا�صي واالأيديولوجي، وخالفاته 
نتنياهو  بنيامني  ومــع  االأحـــزاب  تلك  مــع 
مع  وا�صطدامه  ا�صاًل،  باملناكفات  تتعلق 
وعنجهيته،  لنتنياهو  الت�صلطية  العقلية 
والذي يواجه االآن معركة داخلية يف حزب 
الليكود بهدف احالته على التقاعد وانهاء 
اأخر بداًل  ال�صيا�صية واحالل قيادي  حياته 

منه على راأ�س حزب الليكود.
ــوزراء  ــ الـ رئــيــ�ــس  اأن  ــا،  هــن اجلـــديـــد 
بينيت(  )نــفــتــايل  اجلــديــد  االإ�ــصــرائــيــلــي 
ــس  ــ ــى راأ� ــه عــل ــع لـــتـــوه اىل مــوق ــادم  ــ ــق ــ ال
معزوفة  ُيكرر  بداأ  االإ�صرائيلية،  احلكومة 
غــزة  قــطــاع  مــع  الــعــ�ــصــكــري  "احل�صم" 
ت�صكيالتها  بجميع  املقاومة  قوى  وتهديد 
قياداتها  وحتى  املقاتلة  اجنحتها  وعموم 
االإ�صارة  الإطــالق  وا�صتعداده  ال�صيا�صية، 
بــري  بـــعـــدواٍن  بــالــبــدء  االإحـــتـــالل  جلي�س 
وجــوي جــديــد، او�ــصــع مــن عـــدوان ال�صهر 
�صنه  والــذي   )2021 )اأيار/مايو  املا�صي 
ف�صله  بعد  االأوراق  خلط  بهدف  نتنياهو 
ا�صرى  وجــود  بحجة  احلكومة،  ت�صكيل  يف 
قوى  ــدى  ل االإ�صرائيلي"  "اجلي�س  مــن 
املقاومة منذ العام 2014، وبهدف اإطالق 
�صراحهم وهو املوجودين بيد قوى املقاومة 

منذ عدوان العام 2014. 
نتنياهو  ــَدَغ  َدغـ فقد  االأمـــر،  وحقيقة 
خروجه  قبل  االأخــرية  واأفعاله  مواقفه  يف 
الذي  اليمني  جمهور  ــوزارة،  ال رئا�صة  من 
ُمتخذًا  "االإ�صرائيلي"،  اجلمهور  يكت�صح 
على  ملمو�صة  واإجـــــراءات  مــواقــف  عــدة 
االأر�س الإ�صباع نهم وغرائز جمهور اليمني 

والدولية  امل�صرية  تنجح اجلهود  بحال مل 
الف�صائل  مع  تهدئة  اتفاق  اإىل  للتو�صل 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة يف قــطــاع غــــزة. وجــــَددَّ 
الع�صكرية  العملية  هـــدف  اأن  الــتــاأكــيــد 
قوى  عموم  قــدرات  اإ�صعاف  هو  املحتملة 
املقاومة، والتو�صل اإىل اتفاق تهدئة معها، 

وبال�صروط ""االإ�صرائيلية."
ل�صان  عــلــى  املـــتـــواتـــرة  ــدات  ــهــدي ــت ال
)نفتايل  اليميني  اجلديد  ــوزراء  ال رئي�س 
احلــرب  ب�صن  حكومته،  ــان  واركـ بينيت( 
ا�صتفزازات  مــع  ترافقت  الــقــطــاع،  على 
امل�صتوطنني يف اأحياء القد�س املحتلة، حتت 
ا�صابيع  قبل  االأعالم،  ُي�صمى مب�صريات  ما 
مب�صاركة  منها،  جزءًا  نفذوا  والتي  قليلة، 
الف متظاهر من �صتني الفًا كان يتوقع اأن 
ي�صاركوا بها، وينوون تو�صيعها بوقٍت الحق، 
والتمدد بها باجتاه ال�صفة الغربية املحتلة. 
"االإ�صرائيلية"  العامة  القناة  كانت  فقد 
"هذه  اأن  اإىل  اأ�صارت  قد   )11" ")كان 
فل�صطينية  قـــرى  عــر  �صتمر  املــ�ــصــريات 
تفّجر  اإىل  يوؤدي  قد  الذي  االأمر  بال�صفة، 
جمموعات  وزعــت  وبالفعل  االأو�ـــصـــاع". 
البيان  ومنها  �صيا�صية  بياناٍت  امل�صتوطنني 
يف  م�صريات  يف  "�صنخرج   : يقول  الــذي 
)ال�صفة  وال�صامرة  يــهــودا  اأنــحــاء  جميع 
ال�صيطرة  باأنف�صنا  ــوقــف  ون املــحــتــلــة(، 

العربية غري القانونية" على االأرا�صيذ.
اإن تلك امل�صريات االإ�صتفزازية �صت�صعل 
لها  االأو�ــصــاع جُمــددًا حــال �صمحت  لهيب 
بينيت(،  )نفتايل  حكومة  باالإ�صتمرار، 
املدينة  يف  الــقــد�ــس،  منطقة  يف  وخا�صة 
وحميطها، حيث ي�صطف ابناء املدينة من 
الفل�صطينيني �صفًا واحدًا ُمرتا�صًا ملواجهة 
عن  دفــاعــًا  االإ�صتفزازية  امل�صريات  تلك 
املدينة الفل�صطينية، وعن االأق�صى وكني�صة 
القيامة، وعموم االأوابد العربية االإ�صالمية 
املدينة  تــكــون  لــن  وبــالــتــايل  وامل�صيحية. 
وجمموعات  ع�صابات  بيد  �صائغة  لقمة 

علي بدوان
نتنياهو ونفتالي بينيت :
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ال�صهيوين  االإرهابي  الكيان  قيام  وبعد 
اخلطط  ا�ــصــتــمــرت  فل�صطني،  اأر�ــــس  ــوق  فـ
لل�صيطرة على املمرات  ال�صهيونية  وامل�صاريع 
االإعــالن  ومبجرد  ال�صياق  هــذا  ويف  املائية. 
 ،1٩48 عــام  ال�صهيوين  الكيان  اإقــامــة  عــن 
البحرية  قائد  )كان�صتلون(  اجلــرنال  وقــف 
الكيان  خطة  عن  ليعلن  اآنــذاك،  االإ�صرائيلية 
على  لل�صيطرة  اال�صرتاتيجية  ال�صهيوين 
يهودية  بحرية  اإىل  وحتويله  االأحمر،  البحر 
ــار اأيــ�ــصــًا جــاءت  بــالــتــدريــج. ويف هــذا االإطــ
االإ�صرائيلي  للجي�س  اال�صرتاتيجية  اخلطة 
لعام )1٩56-1٩57( التي ن�صرت يف بومباي 
يف الهند عام 1٩57، وك�صفت عن خمططات 
الكيان ال�صهيوين لتحقيق اأطماعه التو�صعية 
يف ظل )م�صروع اأيزنهاور(. اأّما املناطق التي 
حددت اخلطة �صرورة اال�صتيالء عليها فهي: 
جزيرة  و�صبه  و�صنافري  ــريان  ت ))جــزيــرتــا 
توؤّمن  التي  ال�صوي�س  قناة  ومنطقة  �صيناء 
طريقنا اإىل البحر االأحمر، يف حالتي احلرب 
العاملية((. واحلرب  االإ�صرائيلية،   - العربية 

يقف  ال  التو�صعي  ال�صهيوين  احللم  اإن 
املخيلة  يف  يقفز  احللم  وهــذا  حـــدود،  عند 
تهويد  ــة  ــاول حم اإىل  لي�صل  االإ�ــصــرائــيــلــيــة 
واإذا  وامل�صائق.  البحار  من  الكثري  واأ�صرلة 
واالإقليمي  الــدويل  امل�صهد  يف  النظر  اأمعنا 
ال�صهيوين  الكيان  اأّن  �صنجد  فاإننا  والعربي، 
احليوية  واملواقع  املناطق  اإىل  النفاذ  يحاول 
وال�صّيما  العربي،  الوطن  يف  واال�صرتاتيجية 
خالل  من  وذلــك  وامل�صائق،  املائية  املمرات 
واإثـــارة  املنطقة،  ت�صهدها  الــتــي  الفو�صى 
ــف بغطاء  ــص ــالأ� ول وهـــنـــاك،  هــنــا  احلــــروب 
اليمن  ي�صهده  ومــا  خليجي،  عربي  ومتــويــل 
يدخل  ال�صعودي،  التحالف  عدوان  من  اليوم 
�صيجنيها  الــتــي  ــاح  ــ ــ واالأرب الــفــوائــد  �صمن 
الــعــدوان. هــذا  وراء  من  ال�صهيوين  الكيان 

الكيان  فــقــد عــر�ــس  لــذلــك  وجتــ�ــصــيــدًا 
عـــدوان  مــع  وحتــالــفــه  خــدمــاتــه  ال�صهيوين 
التحالف ال�صعودي على اليمن. ويت�صح ذلك 
)بيغن-  مركز  مدير  عنه  عّر  ما  خالل  من 
بداية  يف  )عينبار(  االإ�صرائيلي  ال�صادات( 
 ،2015 عــام  اليمن  �صد  ال�صعودي  الــعــدوان 
التحالف  عن  تغيب  لن  اإ�صرائيل  اأّن  بتاأكيده 
دواًل من  ي�صم  دام  ما  اليمن،  ال�صعودي �صد 
البحر االأحمر وهي دولة من دول البحر االأحمر 
االإ�صرائيلي فيه. االأمن اال�صرتاتيجي  ويهمها 

ال�صابق  االإ�صرائيلية  رئي�س احلكومة  اأما 
خطر  ــارة  ــ اإث حـــاول  فقد  نتنياهو،  بنيامني 
بل  املندب،  باب  )اأن�صار اهلل( على  �صيطرة 
اإنه اعتر خطر القنبلة النووية االإيرانية على 
)اإ�صرائيل( حمتمل، وخطر �صيطرة )اأن�صار 
اهلل( على باب املندب خطر موؤّكد على اأمن 
وكانت  زعمه.  ح�صب  ووجودها  )اإ�صرائيل( 
تقارير قد ك�صفت يف اأوا�صط عام 2017 وثبتها 
)ليرتي  كموقع  ال�صهيونية  املــواقــع  بع�س 
ال�صهيوين  الكيان  اأّن  الريطاين،  فايرتز( 
على  نفذت  التي  اجلوية  الغارات  يف  �صارك 

اأفريقيا  داخــل  ال�صهيوين  الكيان  دور  يف  تــرى 
ــاك، ولي�س  ــًا لــنــفــوذهــا هــن مــكــمــاًل لــهــا وداعـــمـ
مكمل  ال�صهيوين  الــعــدو  ــدور  فـ لــهــا،  مناف�صًا 
الــدولــيــة. املــيــاه  لع�صكرة  االأمــريــكــي  للمخطط 
لتكري�س �صيطرته وهيمنته  ويف حماولة منه 
ال�صهيوين  الــعــدو  افتتح  املائية،  املــمــرات  على 
االأحمر  البحر  تربط  التي  غــوريــون(  بن  )قناة 
وبديال  مناف�صة  لتكون  املتو�صط  االأبي�س  بالبحر 
ال�صهاينة. يخطط  ما  ح�صب  ال�صوي�س،  لقناة 
�صفينة  ال�صهيوين جنوح  الكيان  ا�صتغل  وقد 
يف قناة ال�صوي�س واغالق القناة بعد احتجاز �صفن 
فقد  غــوريــون.  بن  لقناة  للرتويج  وراءهــا  كثرية 
نتنياهو  االإقليمي يف حكومة  التعاون  وزير  طالب 
ــة  االأزم اأعــقــاب  يف  اأكوني�س(  ــري  )اأوفـ ال�صابقة 
فيها،  املالحة  وتوقف  ال�صوي�س  قناة  يف  االأخــرية 
مبخاطبة  وقــام  البحرين،  قناة  م�صروع  باإحياء 
الــدويل،  البنك  راأ�صها  وعلى  املانحة،  اجلهات 
و�صندوق النقد الدويل واالحتاد االأوروبي، بزعم 
قناة  يف  م�صتقباًل  ال�صفن  جنوح  تكرار  احتمالية 
ال�صوي�س، دون وجود بديل ينقذ االقت�صاد العاملي.
الكيان  اأن  يت�صح  تقدم  ما  كل  وبعد  وهكذا 
الــ�ــصــهــيــوين مــا�ــس يف تــنــفــيــذ ا�ــصــرتاتــيــجــيــتــه 
التو�صعية العدوانية يف املنطقة، حماواًل ال�صيطرة 
ظل  يف  املائية  وممراتها  احليوية  مقّدراتها  على 
غياب اأي اهتمام عربي ر�صمي، ملا ُيخطط وُير�صم 
لدى الدوائر ال�صهيونية واال�صتعمارية ال�صتهداف 
التي  املخططات  هذه  واملنطقة،  العرب  مقّدرات 
يقف اليوم يف وجهها حمور املقاومة الإف�صالها ومنع 
با�صتهداف  اأهدافه  ال�صهيوين من حتقيق  العدو 
مقدرات املنطقة احليوية واال�صرتاتيجية، وبتواطوؤ 
)عربية(. زورا  ت�صمى  والتي  ــدول  ال بع�س  من 

االأو�صط،  ال�صرق  منطقة  موقع  �صكل      
اأهمية كرى لدى الدول اال�صتعمارية والدوائر 
عــدة  يف  تــقــع   املنطقة  فــهــذه  ال�صهيونية، 
ا�صرتاتيجية  جغرافية  وت�صابكات  تقاطعات 
ــرات املــائــيــة  ــمــ ــ ــحــار وامل ــب ملــجــمــوعــة مـــن ال
وتت�صمن  العاملية،  االأهمية  ذات  وامل�صائق 
املتو�صط،  االأبــيــ�ــس  والبحر  االأحــمــر  البحر 
واملمر  والعقبة،  ال�صوي�س  خليجي  ت�صمل  كما 
البحري لقناة ال�صوي�س وم�صيق باب املندب، 
ــهــنــدي  ــى املــحــيــطــني )ال وتـــطـــل كـــذلـــك عــل
واالأطل�صي(، وكل هذه امل�صاحات املائية ت�صع 
هذه املنطقة يف موازين االقت�صادات العاملية، 
وجتارية  اقت�صادية  قيمًا  متثل  باعتبارها 
االأهمية. مــن  كبري  جــانــب  على  ولوج�صتية 

االأهـــــــداف  ــــني  ب ــن  مــ اأّن  واحلـــقـــيـــقـــة 
ــروع  ــصـ ــ�ـ ــاملـ ــة املــــنــــوطــــة بـ ــ ــاري ــ ــم ــ ــع ــ ــت ــ ــص ــ اال�
ــو الــ�ــصــيــطــرة  الــ�ــصــهــيــوين يف املــنــطــقــة، هـ
ــة بــحــيــث تــكــون هــذه  ــي ــائ ــرات امل ــمـ عــلــى املـ
اال�ــصــتــعــمــاريــة. ــدول  ــ ال قب�صة  يف  املـــمـــرات 

ــات  ــرتاحــ ــ ــع واالق ــاري ــص ــ� ــرت امل ــقــد كــ ل
اإىل  تــدعــو  الــتــي  الريطانية  اال�صتعمارية 
حلماية  فل�صطني  يف   )) اليهود  ))تــوطــني 
التا�صع  القرن  مطلع  ففي  البحرية.  املمرات 
عــ�ــصــر و�ــصــع الــكــولــنــيــل )جـــــورج جــاولــر( 
))اإن  فيه:  جــاء  م�صروعًا  ا�صرتاليا  حاكم 
اال�ــصــتــعــمــار الــيــهــودي املــنــظــم مـــن �ــصــاأنــه 
ــات الــ�ــصــروريــة لــريــطــانــيــا  ــاجـ تــلــبــيــة احلـ
وحــمــايــة مــراكــز جتــارتــهــا عــر الــبــحــار((.

ظهرت  ال�صهيونية،  احلركة  ظهور  ومع 
�صحفها  لها  �صيا�صية،  مدر�صة  بريطانيا  يف 
ال�صيا�صية  املــحــافــل  يف  وممثلوها  وكّتابها 
ال�صتعمار  تــدعــو  الــريــطــانــيــة،  والع�صكرية 
حلماية  و�صيلة  كاأف�صل  يــهــوديــًا،  فل�صطني 
مدر�صة  هي  املدر�صة  وهــذه  ال�صوي�س،  قناة 
)الغارديان(،  �صحفها  اأبرز  ومن  مان�ص�صرت، 
حاييم  احت�صنت  الــتــي  هــي  املــدر�ــصــة  وهـــذه 
زعيم  لي�صبح  اإعداده  على  وعملت  وايزمان، 
حركة ال�صهيونية بعد احلرب العاملية االأوىل.

توظيف  بدورها  حاولت  فقد  فرن�صا  اأما 
يف  فل�صطني  اإىل  وجلبهم  الــيــهــود  مــ�ــصــاألــة 
ويف  العربي.  ال�صرق  يف  التو�صعية  م�صاريعها 
النفوذ  مناطق  حــول  بريطانيا  مع  �صراعها 
يف املنطقة العربية. ففي عام ۱۷۹۸ وقبيل 
اأ�صهر،  بب�صعة  م�صر  على  الفرن�صية  احلملة 
رّوج يف فرن�صا كرا�س ُن�صب اإىل يهودي اإيطايل 
حتت عنوان: ))اإعادة تاأ�صي�س الدولة اليهودية 
وحدد  ــه((  اإخــوان اإىل  يهودي  من  ر�صالة   -
اجلديدة(  اإ�صرائيل  )مملكة  حدود  الكرا�س 
ومن  امليت،  البحر  اإىل  عكا  من  )متتد  باأنها 
االأحــمــر(. البحر  اإىل  املــيــت  البحر  جــنــوب 

ــودي )مــو�ــصــى هــيــ�ــس( قد  ــه ــي ــان ال ــ وك
ــه )رومـــا  ــوان عــن ــًا  ــاب ــت ك عـــام 1862  ــع  ــص و�
اليهود  ــودة  )عـ اإىل  هي�س  ودعـــا  والــقــد�ــس( 
اإىل  ال�صوي�س  مــن  ميتد  الـــذي  وطنهم  اإىل 
اإىل  االأردن  نــهــر  �ــصــفــاف  ومـــن  ــس،  ــد� ــق ال
الفرن�صية(. الرعاية  حتت  املتو�صط  البحر 

تقارير  اأ�ــصــارت  كما  اليمنية،  تعز  حمافظة 
ال�صهيوين  العدو  بــاأن  ا�صتخباراتية،  اأخــرى 
قد ح�صل على وعد من ال�صعودية بال�صماح له 
باإن�صاء قاعدة ع�صكرية يف م�صيق باب املندب.
لقد اتبع الكيان ال�صهيوين ثالثة حماور 
االأول  االأحمر،  البحر  على  �صيطرته  لتحقيق 
والثاين  البحرية،  قــواتــه  تدعيم  خــالل  مــن 
اإقامة عالقات �صيا�صية وع�صكرية واقت�صادية 
مع دول يف القارة االأفريقية لكي يتمكن هذا 
االأحــمــر،  البحر  على  ال�صيطرة  مــن  الكيان 
يكت�صب  اأفريقيا،  يف  ال�صهيوين  فالتغلغل 
اأهمية كبرية الإطالل بع�س هذه الدول يف تلك 
اإريرتيا  واأهمها  االأحمر،  البحر  على  القارة 
اإقامة قواعد  اأّما املحور الثالث فهو  واأثيوبيا. 
ع�صكرية �صهيونية فوق جزر يف البحر االأحمر، 
جــزيــرة.  380 على  البحر  هــذا  يحتوي  اإذ 
الــتــدخــل  اأن  ــجــدر ذكــــره هــنــا  ي وممـــا 
ال�صودان وف�صل جنوبه  �صوؤون  ال�صهيوين يف 
على  ال�صيطرة  اأهــدافــه  بــني  مــن  كــان  عنه، 
�صابط  ي�صري  ال�صدد  وبهذا  االأحمر.  البحر 
)مو�صي  املتقاعد  العميد  ال�صابق  املــو�ــصــاد 
حترير  وحركة  )اإ�صرائيل  كتابه  يف  فرجي( 
ومرحلة  ــبــدايــة  ال نقطة  ــودان  ــص ــ� ال جــنــوب 
ما  اإىل   ،2004 عـــام  الــ�ــصــادر  االنـــطـــالق( 
غوريون  بن  م�صت�صار  لوبراين(  )اأوري  قاله 
يلي: ))ال  ما  فيه  الذي جاء  العربية  لل�صوؤون 
ال�صودان،  يف  يجري  ما  كل  مالحظة  من  بد 
ا�صرتاتيجيًا  عمقًا  ي�صكل  الــذي  القطر  ذلك 
على  املرتامية  �صواحله  اإىل  باالإ�صافة  مل�صر، 
موقعًا  لل�صودان  يوّفر  ما  وهو  االأحمر،  البحر 
ال�صروري  فمن  لذلك  متميزًا،  ا�صرتاتيجيًا 
العمل على اإيجاد ركائز اإّما حول ال�صودان اأو يف 
داخله، والأجل ذلك فاإن دعم حركات التمّرد 
واالنف�صال فيه يغدو مهمة الأمن اإ�صرائيل(( .
املتحدة  الــواليــات  اأن  فيه  �صك  ال  وممــا 
ــة الــطــامــعــة بـــــروات اإفــريــقــيــا،  ــي ــك ــري االأم

محمد رفيق القوصي

االسرتاتيجية الصهيونية للسيطرة على 
املمرات املائية يف الوطن العربي
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ثقافةالـــتحرر من االســـتعمار الــعقلي
د. مازن قمصية  /  بيت لحم  

من  الــتــحــرر  يف  الرئي�صية  م�صكلتنا     
مــ�ــصــاهــمــة عملية  الــعــقــلــي هــي  اال�ــصــتــعــمــار 
اتفاقيات  مــن  الــهــدف  اأو�ــصــح  كما  اأو�ــصــلــو، 
اال�صتعمارّية  الــعــالقــات  تغيري  هــو  اأو�ــصــلــو 
املناه�صة لال�صتعمار مع احلفاظ على ظروف 
لـ  اإطـــاًرا  تكون  اأن  اأي  اال�صتعمارّية  الهيمنة 
الفل�صطينيني  بني  امل�صتقبلي  "التعاي�س" 
وتكثيف  ا�ــصــتــمــرار  ظــل  يف  واالإ�ــصــرائــيــلــيــني 
هذا  وّجه  وقد  وال�صلب.  والهيمنة  اال�صتعمار 
وال�صمود.  املقاومة  لثقافة  قا�صمة  �صربة 
منه:  مــتــوقــعــا  ــان  كـ مــا  اإىل  االتـــفـــاق  اأدى  
املح�صوبية  اإ�ــصــرائــيــل،  مــع  االأمــنــي  التن�صيق 
والف�صاد، واالنق�صام بني حما�س وفتح. هنالك 
هذه  ملحاربة  اجلــهــود  مــن  مزيد  اىل  حاجة 
ال�صعبية،  باملقاومة  العمل  ويــبــداأ  الظواهر 
وحـــركـــة املــقــاطــعــة و�ــصــحــب اال�ــصــتــثــمــارات 
الــنــا�ــصــئــة.  )BDS( الــعــقــوبــات  وفــر�ــس 

ــة الــفــلــ�ــصــطــيــنــّيــة مع  ــهـ ــواجـ ــانـــت املـ كـ
ال�صكان  فيها  ا�صطدم  حيث  ال�صهيونّية، 
يحظى  قــوي  منّظم  ا�صتعمار  مع  االأ�صليون 
العاملية  ال�صهيونّية  املنظمة  من  كبري  بدعم 
وقوى دولية اأخرى، زد على ذلك الغدر الذي 
تعر�صت له الق�صية الفل�صطينية من القيادات 
الرجعية يف العامل العربي مبا فيها فل�صطني. 
كان الفل�صطينّيون املحليُّون يف الغالب فالحني 
ال يعرفون �صوى القليل عن مكائد القوة. وواجه 
اال�صتعمار  عملية  حتدي  اأو  املواطنني  تثقيف 
�صعوبات ال ت�صدق،  �صملت جمموعة الفظائع 
املرتكبة �صد الفل�صطينيني، املذابح والتطهري 
احلركة  على  والقيود  املنازل  وهــدم  العرقي 
. الكثري  ذلــك  وغــري  االقت�صادي  واحلــرمــان 

الــفــظــائــع  الــتــعــامــل مـــع مــثــل هـــذه  اإن 
من  املجتمع  عانى  وقد  ال�صهل،  باالأمر  لي�س 
بعد  النف�صي  واالحــبــاط  الــتــاأقــلــم  اأمــرا�ــس 
ب�صكل  النك�صة،  كل هذا مرتبط  وبعد  النكبة 
واملادي(.  )العقلي  اال�صتعمار  بتاأثري  مبا�صر 
املــقــاومــة.  يف  الــكــثــريون  ا�صتمر  ذلـــك  ومـــع 
على  حــدث  كما  مذهلة،  �صجاعة  راأيــنــا  لقد 
الكرى  الــعــودة  م�صريات  يف  املــثــال،  �صبيل 
ــداأت يف 30 مــار�ــس 2018،  بـ الــتــي  االأخـــرية 
فل�صطينيي  من  االآالف  ع�صرات  حاول  عندما 
الذخرية  وواجهوا  احلدود  اإىل  الذهاب  غزة 
االآالف. وجــرحــت  املــئــات  قتلت  التي  احلية 

اإىل  الفل�صطينيني  مــن  الــعــديــد  ينظر 
ــمــود، فــفــي �صياق  اأنـــهـــا �ــص ــة عــلــى  ــاوم ــق امل
ــة والــتــطــهــري  حمـــــاوالت االإبــــــادة اجلــمــاعــّي
والــتــكــاثــر  الــبــقــاء  جمـــرد  ي�صبح  ــعــرقــي،  ال
اأ�ــصــكــال املــقــاومــة الــتــي ت�صاعد  �ــصــكــاًل مــن 
اال�ــصــتــعــمــار،  عــلــى  وردًا  وعــقــلــيــًا.  جــ�ــصــديــًا 
على  ويــرتتــب  اجلــمــاعــّيــة،  الــهــويــات  تتطور 
املهيمنة  القوة  لكن  اأقوى.  قومّية  ظهور  ذلك 

مب�صاكل خ�صو�صًا يف حاالت نق�س الدعم االجتماعي.

املــهــيــمــنــة. ــرة  ــِم ــع ــت ــص ــ� امل الـــهـــويـــة  ــز  ــزي ــع ت   -2
ذهن  يف  املــوجــودة  املت�صاربة  االأفــكــار  جتنب   -3
متكرر  ب�صكل  ين�صاأ  ال�صراع  ولكن  واإنــكــارهــا،  ــرء  امل
املهمة  والهوية  للفرد  ال�صمة  جتعل  التي  املــواقــف  يف 
ات�صال  املوا�صمة  حماولة  يف  فل�صطينيًا(  كونك  )مثل 
بلدك. يف  اأقلية  ت�صبح  اأن  مثل  االأخــرى  ال�صمات  مع 
ــد  ــواعـ ــقـ الـ ــري  ــص ــ� ــف ت اإعـــــــــادة  اأو  ــل  ــديـ ــعـ تـ  -4
ــف( . ــي ــك ــت ــع بــعــ�ــصــهــا بــعــ�ــصــًا )ال ــق مـ ــواف ــت بــحــيــث ت

وح�صب ما نعتقد، فاإن ّاجلانب االأكر اأهمية ال يكمن 
اجلوانب  يف  ولكن  االأربعة،  الت�صخي�صية  املجاالت  يف 
ا�صرتاتيجيات  هناك  العقلي.  لال�صتعمار  العالجّية 
اإنهاء ا�صتعمار العقلي"، كما  للتعامل فما هي اآليات  
1٩٩8(؟   ،1٩٩2(  Wa Thiong’o  ( ناق�صها 
 ، ال�صدد  هذا  يف  العمل  من  املزيد  اإىل  حاجة  هناك 
ا  يتجاوز ما �صيتم مناق�صته اأدناه . ولكن هذا يتطلب اأي�صً
. خمتلفة  ا�صتعمارية  بيئات  يف  املتغريات  مع  التعامل 

حمـــاوالت  كــانــت  وفل�صطني  اإفــريــقــيــا  جــنــوب  يف 
امل�صتعِمرين و�صع النا�س يف معازل مثل البانتو�صتانات 
�صلطة  وجــود  من  والتاأكد  النا�س"،  و"م�صتودعات 
اإىل  تفتقر  التي  الذاتي"  بـ"احلكم  لتقوم  خا�صعة 
ال�صيادة، تكتيكًا مهمًا. مظاهرة ومواجهة امل�صتعمرين 
�صرطة  قبل  الوطن من  اأبناء  ومواجهة  تاأثري،  له  �صيء 
االأذى  ــاوز  جتـ اإن  ــر.  اآخــ ــاأثــري  ت ــه  ل فل�صطيني  ــن  واأمــ
�صعب،  اأمـــر  الــنــظــام  هــذا  مثل  عــن  الــنــاجت  النف�صي 
واأي  املحتلني  من  كل  حتــّدي  املمكن  من  ممكن.  لكنه 
ا�صرتاتيجية  هناك  املحتلني.  ي�صاعد  اآخــر  �صخ�س 
ت�صد"  ــّرق  "فـ هــي  امل�صتعمرون  ي�صتخدمها  اأخـــرى 
بع�صهم  �صد  الفل�صطينيني  تاأليب  فل�صطني،  حالة  )يف 
الفل�صطينّية  الــوحــدة  اأ�صبحت  وبــالــتــايل،  بع�صًا(، 
يف  هنا  العقلي.  اال�صتعمار  حماربة  يف  مهمة  ق�صية 
فل�صطني ي�صبح ال�صراع اذًا فكري ولي�س فقط ج�صدي 
اأن هذا  اأو  باأننا �صعفاء  القائلة  املفاهيم  مثال حتدي  
الق�صية �صراع ديني. اأن  اأو  – يهودي،  ال�صراع عربي 

اأكــر من 170 منظمة  اأ�ــصــدرت  يف متــوز 2005، 
واأو�صحت  تاريخيّة.  وثيقة  فل�صطينية  مــدين  جمتمع 
واملواثيق  للقوانني  امل�صتمرة  "اإ�صرائيل"  انتهاكات 
املجتمع  منظمات  ودعــت  االإنــ�ــصــان،  وحــقــوق  الــدولــّيــة 
اأنحاء  جميع  يف  ال�صمري  واأ�ــصــحــاب  الــدولــّيــة  ــدين  امل
مبادرات  وتنفيذ  وا�صعة،  مقاطعة  فر�س  اإىل  العامل 
اإ�صرائيل،  �صد  العقوبات  وفر�س  اال�صتثمارات  �صحب 
اإفريقيا يف ع�صر  على جنوب  املطّبقة  تلك  غرار  على 
ملعاجلة  حاجة  هناك  فل�صطني  يف  العن�صري.  الف�صل 
اال�صتعمار  ممار�صات  ظل  يف  النف�صّية  ال�صّحة  ق�صايا 
من  العالج  اأ�صكال  من  �صكل  ي�صبح  وهــذا  احلالّية، 
اال�صتعمار،  نهاية  بعد  حتى  ولكن  العقلي.  اال�صتعمار 
ال�صحة  العديد من حتديات  االأ�صلّيون  ال�صكان  يواجه 
.)Lavallee & Poole 2010( العقلية 

متنوعة  اجتماعّية  ظــواهــر  فهم  النا�س  يــحــاول 
اأهمّية–  مبا يف ذلك ما�صيهم وحا�صرهم  واإعطائها 
وم�صتقبلهم،  يف حقبة ما بعد اال�صتعمار التي قد تكون 
موؤملة يف بع�س االأحيان. ومع ذلك، فاإّن الب�صر يتمتعون 
التكيف، وميكنهم جتاوز ال�صدمات  بقدرة عالية على 
يف فرتة ما بعد اال�صتعمار، والنهو�س مبجتمعاتهم. واإذا 
اأن ي�صتجيب القدر. اأراد احلياة .. فالبد  ال�صعب يومًا 

ال�صلطة. تعزز  بطرق  ونف�صيتهم  امل�صتعَمرين  روح  يف�صد  الذي  العنف  من  بنوع  اأي�صًا  مرتبطة 
بــهــا احلــريــة ارتــبــاًطــا مــبــا�ــصــرًا  �ــصــتــاأتــي  ــتــي  ال الــ�ــصــرعــة  تــرتــبــط  يف حــالــة فل�صطني 
الهيكلة  عــلــى  اال�ــصــتــعــمــار  يــوؤثــر  الــفــكــريــة.  الــ�ــصــيــطــرة  مــ�ــصــفــوفــة  تفكيك  �ــصــرعــة  ــدى  مبـ
الع�صائرية  املجتمعات  ــال،  املــث �صبيل  على  واإيــجــابــّيــة.  �صلبّية  بــطــرق  عـــادة  االجــتــمــاعــّيــة 
ــومــات �ــصــعــف.  ــات املـــقـــاومـــة، ولــكــن هــنــالــك مــق ــون الـــذكـــوريـــة لــبــدو الــنــقــب تــ�ــصــمــل مــك
بق�صية  يهتمون  اليهود  اأن  اأخـــروه  الــبــدو  بع�س  اأن   )2015(  Koensler الحــظ 
االجتماعّية  والبنية  املنهجيّات  على  تف�صريه  تركز  اأنف�صهم.  العرب  من  اأكــر  املنازل  هدم 
االأنروبولوجية بداًل من التفكري يف ظواهر مثل االنهزامّية واال�صتعمار العقلي، والتي تعد جزءًا 
االنهزامّية  يغر�صون  امل�صتعمرين  اأن  البديهي  ومن  املنظمة.  اال�صتعمار  برامج  من  يتجّزاأ  ال 
االأ�صلّيني  ال�صكان  اللوم على  يلقون  ثم  االأ�صليني،  ال�صكان  لدى  االجتماعي  الرتابط  ويدمرون 
لكونهم �صعفاء اجتماعّيًا وبدون قيادة جيدة. ي�صري اإدوارد �صعيد يف عمله عن اال�صت�صراق اإىل 
اأن اال�صتخدام امل�صتمر للغة الالاإن�صانية يتم تنميتها يف كل من املجتمعات امل�صتعِمرة وامل�صتعَمرة.
يطرح Oren وزمالئه )2004( فكرة اأّن ال�صراع الطويل- ما و�صفه باأنه "م�صتع�سٍ 
على احلل– " ميكن اأن يخلق روحًا وتركيبات اجتماعية بني كل من امل�صتعَمرين وامل�صتعِمرين، 
احلــاالت  بع�س  يف  اأنــه  على  نتفق  اإّننا  ال�صراع.  مــدة  اإطالة  يف  فعليًا  ت�صاهم  بدورها  التي 
على  توؤثر  التي  العنا�صر  من  العديد  وهناك  ال�صراع،  اأمــد  اإطــالــة  يف  امل�صتعمرون  ينجح 
�صبيل  )على  الــدويل  التدخل  مثل  اإجــراءات  ذلك  يف  مبا  اال�صتعمارّية،  املوؤ�ص�صات  عمر  طول 
اإفريقيا(.  جنوب  حالة  يف  والعقوبات  اال�صتثمارات  و�صحب  للمقاطعة  العاملّية  احلملة  املثال 
ي�صبح  العقلي  االحتالل/اال�صتعمار  ملواجهة  فّعالة  ا�صرتاتيجيات  يف  التفكري  فــاإّن  بالتايل 
. اإنهائه  ت�صريع  يف  اأي�صًا  ولكن  اال�صتعمار  تداعيات  من  احلــد  يف  فقط  لي�س  مهمًا  عاماًل 
اال�صتعمار  لتجاوز  امل�صتعَمرة  ال�صعوب  اأمام  الطريق  باأّن   )2008(  Belizaire يرى 
وحتمل  امل�صتعِمرين،  عاتق  على  امل�صاكل  جميع  حــول  اللوم  اإلــقــاء  عن  التوّقف  هو  العقلي 
اأواخــر  يف  الفل�صطيّنيون  املثقفون  ــده  اأّك ما  بال�صبط  وهــذا  العقلي.  الــذات  حترير  م�صوؤولية 
وجنيب  اخلالدي  الدين  �صياء  يو�صف  اأمثال  الع�صرين،  القرن  واأوائــل  ع�صر  التا�صع  القرن 
اخلطاب  وقــوة  العقلي  التحرر  هذا  قيمة  اإّن  الهادي.  عبد  وعــوين  اخلالدي  وروحــي  عــازوري 
قمع  مت  ولــذا  �ــصــررًا،  اأكــر  تكون  عليها  ال�صر�صه  احلــرب  اأن  لدرجة  قوية  الفكري  التحرري 
مت  ال�صهيوين،  ال�صغط  حتت  املثال،  �صبيل  على  ا�صتعمار.  اأي  بداية  منذ  التعبري  حريات 
مبا  مرات،  عدة   )1٩11 عام  يافا  يف  العي�صة  عي�صى  اأ�ّص�صها  )التي  فل�صطني  �صحيفة  اإغالق 
يف ذلك يف كانون الثاين 1٩14، بعد �صل�صلة من املقاالت التي حتذر من خماطر ال�صهيونية.

ــّيـــة  ــاريـــخـ ــتـ الـ ــارب  ــ ــج ــ ــت ــ ال بــــــــاأّن   )2017(  Bobowik et al ويـــــــرى 
ــ�ـــس: ــس اخلـــمـ ــ�ـ ــائـ ــصـ ــ�ـ ــة بـــعـــد اال�ـــصـــتـــعـــمـــار تـــ�ـــصـــرتك يف هــــــذه اخلـ ــ ــارّي ــ ــم ــ ــع ــ ــت ــ ــص ــ اال�
�صابقًا. امل�صتعَمرة  واالأمم  امل�صتعِمرة  االأمم  من  لكل  االجتماعيّة  الهوّيات  ت�صّكل  االأوىل: 
ــة . ــ ــي ــ ــن ــ ــع ــ ــات امل ــوعــ ــ ــم ــجــ ــ ــم ــ ــل ــ ــي ل ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــري االجـ ــ ــي ــ ــغ ــ ــت ــ ــة: تــــــعــــــّزز ال ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

ــال الــ�ــصــعــور بــالــذنــب والــعــار  ــهــا تــثــري عــلــى �صبيل املــث الــثــالــثــة: حمــّمــلــة بــالــعــواطــف الأن
الدونية. م�صاعر  اأي�صًا  ولكن  اجلماعي  والغ�صب  �صابقا  امل�صتعَمرة  ال�صعوب  بني  اجلماعي 
ــن   الـــــــــّرابـــــــــعـــــــــة: يــــــتــــــم نــــــقــــــل الـــــــهـــــــويـــــــة عــــــلــــــى �ــــصــــبــــيــــل املــــــــثــــــــال مـ
ــة. ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــة وغـــــــريهـــــــا مـــــــن الـــــــــرمـــــــــوز الـ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ خــــــــــالل الـــــــــذكـــــــــرى الـ
. املت�صارعة  اأو  املختلفة  الفئات  ــداف  واأهـ احتياجات  يخدم  ذك  اإحــيــاء   : اخلام�صة 
ووفًقا لـ Hirsh & Kang)2016( ، تنتج من هذه اخل�صائ�س التحديات النف�صية االآتية:
 1-   تقوي�س الهوية واالنتماء، وميكن اأن يت�صّبب هذا يف تدين احرتام الذات، ويت�صبب 
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ال�صهريج. داخل  الثالثة  الفل�صطينيني  بوفاة 
 » اخلــيــزران  اأبــو   « ال�صائق  بعدها  وُيــقــدم 
وظلت  للقمامة  مقلب  عند  جثثهم  رمــي  على 
ــزان«  جــمــلــة الــ�ــصــائــق »ملــــاذا مل يــقــرعــوا اخلــ
اأجــابــه..   بــدون  املرتامية  ال�صحراء  يف  تــرتدد 
يف  ال�صينما  ق�صم  بــادر   ،1٩82 عــام  ويف 
فيلم  اأول  الإنتاج  الفل�صطينية  التنظيمات  اإحدى 
اأ�صندت املهمة للمخرج  روائي فل�صطيني، حيث 
العراقي » قا�صم حول « الإخراج فيلم » عائد اإىل 
حيفا« واملاأخوذ عن رواية لغ�صان كنفاين بنف�س 
بول  علي،  احلــاج  حنا  متثيل  من  وكــان  اال�صم. 
مطر، �صليم مو�صى، واالأملانية كري�صتينا �صورن.

�صهر  من  اليوم  ذلك  اإىل  الفيلم  بنا  يعود 
�صفيه«   « تــركــت  عندما   ،1٩48 عــام  ني�صان 
املنزل،  يف  وحــيــدًا  »خــلــدون«  الر�صيع  طفلها 
و�صط  �صعيد«   « زوجــهــا  عــن  تبحث  وخــرجــت 
يتدافعون  كانوا  الذين  الب�صر  من  هائل  �صيل 
اإثر قيام الع�صابات  بذعر وهلع يبغون النجاة، 
وعندما  حيفا،  مدينة  باحتالل  ال�صهيونية 
اإىل  الرجوع  حاولت  امليناء،  �صاحة  يف  وجدته 
واجلنود  القذائف  ولكن  طفلها،  الإنقاذ  البيت 
ووقــفــوا  الــ�ــصــوارع  �ــصــدوا  الــذيــن  الريطانيني 
حائاًل دون اإمتام مهمتها، جعلها تفقد ال�صغري 
حــوايل  وبــعــد  مــ�ــصــريه.  ولتجهل  ــره  اأثـ لي�صيع 
ع�صرين عامًا وبعد حرب حزيران عام 1٩67، 
للعائالت  ال�صهيوين  االحتالل  قــوات  �صمحت 
منازلها،  بزيارة   ،1٩48 عام  يف  هّجرت  التي 
» خلدون«  اأبنها  لتجد  اإىل حيفا  العائلة  فعادت 
قــوات  ا�ــصــمــه »دوف« جمــنــدًا يف  اأ�ــصــبــح  وقـــد 
يهودية  عائلة  اإن  حيث  ال�صهيونية،  االحتياط 
ا�صتولت على البيت الذي كانت تقيم فيه عائلة 
وكــان  الر�صيع،  الطفل  وتبنت  و�صعيد  �صفية 
ذلك يف اأثناء الهجرات اليهودية اإىل ا�صُتقدمت 

بال�صينما  كنفاين  غ�صان  ال�صهيد  عالقة     
م�صتويني  تاأخذ  الفل�صطينية  ال�صينما  وخ�صو�صًا 
اأولهما عالقته ال�صخ�صية بال�صينما، ودوره  اأثنني، 
الفل�صطينية.  ال�صينما  تاأ�صي�س  جمال  يف  العملي 
وثانيهما عالقة اأدبه بال�صينما، وما نهلته ال�صينما 
ــة طويلة  ــي روائ اأفــــالم  اإىل  اأعــمــالــه وحــولــتــه  مــن 
اأن  اإىل  اإ�صافة  وثائقية.  واأفالم  ق�صرية،  وروائية 
الن�صرات  قــرارة  يف  متنظمًا  كــان  كنفاين  غ�صان 
ال�صينمائية،  االأفــالم  ونقد  وحتاليل  ال�صينمائية 
ومل يرتدد يف اإبداء واإظهار اهتماماته ال�صينمائية، 
بع�س  ومتابعة  العر�س  دور  اإىل  بالذهاب  حتى 
ــلــك االأيـــــام. ــعــر�ــس مـــن اأفـــــالم يف ت ــان ي ــ ــا ك مـ

ال�صينمائي  لل�صجل  �صرديه  اأولــيــة  وبنظرة 
نذكر:  كنفاين،  غ�صان  اأعــمــال  من  ا�صتقى  الــذي 
فيلم »املخدوعون« للمخرج امل�صري توفيق �صالح. 
عام  ال�صم�س«  يف  رجـــال   « روايـــة  عــن  واملـــاأخـــوذ 
خالد  ال�صوري  للمخرج  ال�صكني«   « فيلم   ،1٩72
حمادة. الفيلم الفل�صطيني »عائد اإىل حيفا« بتوقيع 
االإيراين »  والفيلم  » قا�صم حول«  العراقي  املخرج 
اإنتاج  اأعاد  املتبقي« للمخرج �صيف اهلل داد. الذي 
اإىل حيفا« ذاتها بطريقته اخلا�صة. » عائد  رواية 

الق�صرية،  الــروائــيــة  االأفـــالم  �صعيد  وعــلــى 
يا�صني  للمخرج  الــرقــوق«  ــرة  زهـ فيلم»  هــنــاك 
ــقــال احلــزيــن« املــاأخــوذ  الــبــكــري، وفــيــلــم »الــرت
ــن قــ�ــصــة » اأر�ـــــس الـــرتـــقـــال احلـــزيـــن« من  عـ
كعك   « وفيلم  عـــواد،  كوركي�س  الــعــراقــي  اإخـــراج 
بهجت. عــمــاد  املــخــرج  بتوقيع   » الر�صيف  على 

ال�صينمائية  ــــالم  االأف اإنــتــاجــات  اأ�ــصــهــر  مــن   
فيلم»  هــو  كــنــفــاين  غــ�ــصــان  اأدب  عــن  ــوذة  ــاأخـ املـ
املخدوعون« املاأخوذ عن رواية » رجال يف ال�صم�س« 
التي ن�صرها يف عام 1٩63، والفيلم من اإنتاج املوؤ�ص�صة 
العامة لل�صينما يف �صورية عام 1٩72، ومن اإخراج 
ال�صيناريو  له  كتبه  الــذي  �صالح،  توفيق  امل�صري 
حلواين  خــري  حممد  متثيل  مــن  والفيلم  بنف�صه. 
ثناء دب�صي. ب�صام لطفي،  ال ر�صي،  الرحمن  عبد 

ــة الجــئــني  ــم مــ�ــصــري ثـــالثـ ــل ــي ــف ويـــر�ـــصـــد ال
م�صتقبل  يف  واالأمــل  اخليبة  جمعتهم  فل�صطينيني 
اأنهم مروان، واأبو قي�س و�صعد، فقد حاول  اأف�صل، 
عن  بحثًا  الكويت  دولــة  اإىل  ال�صفر  الثالثة  هــوؤالء 
الالجئني،  خميمات  يف  العي�س  عن  يغنيهم  عمل 
نظامية  تــاأ�ــصــرية  على  احل�صول  �صعوبة  وب�صب 
اأالف  يـــقـــررون  فــعــل مــا فعله  الــكــويــت،  لــدخــول 
حيث  �صرعية،  غري  بطريقة  البالد  ودخول  قبلهم 
يقابلون �صائق �صهريج ماء )اأبو اخليزران( تعهد 
اعتاد  �صهريج  يف  اإخفائهم  طريق  عن  بتهريبهم 
ي�صل  الكويتية.  العراقية  ــدود  احلـ بــه  يعر  اأن 
اإىل  الثالثة  الفل�صطينيون   وبداخله  ال�صهريج 
الروتينية من  الر�صمية  االإجراءات  ولكن  احلدود، 
كثريًا  ماطل  والــذي  املــزاج.  متقلب  كويتي  موظف 
وب�صب  احلــدود.  لعبور  الالزمة  االأوراق  اإجنــاز  يف 
�صاهمت  كلها  اخلـــزان،  داخــل  املرتفعة  احلـــرارة 

يف ذكرى ا�شت�شهاده
 الروائي ال�شهيد غ�شان كنفاين وال�شينما

موسى مراغة

ال�صهيوين. الكيان  اإن�صاء  بعد  فل�صطني  اإىل 
من  املتبقي«  االإيـــــراين»  الفيلم   واأمـــا 
عن  مقتب�س  وهـــو  داد،  اهلل  �صيف  اإخــــراج 
رواية »عائد اإىل حيفا« واإنتاج يف عام 1٩٩5، 
عيد،  جيانا  املــ�ــصــري،  �صلمى  متثيل  ومــن 
وغريهم. م�صعود  غ�صان  كوك�س  الدين  عالء 
يعيد  اأن  يحاول  �صورية،  يف  �صور  الفيلم 
الرواية،  و�صخ�صيات  اأحداث  مب�صري  النظر 
وال  بالن�س  ال  باالأمانة  يتقيد  اأن  دون  ولكن 
القوات  احتالل  فخالل  التاريخية  باالأحداث 
ترتك   ،1٩48 عــام  حيفا  ملدينة  ال�صهيونية 
يف  الــر�ــصــيــع  طفلها  �صعيد  الــدكــتــور  ــة  زوجـ
�صريره  لتذهب اإىل عيادة زوجها لالطمئنان 
ويحاوالن  الطريق،  يف  الزوجان  يلتقي  عليه. 
البيت،  يف  الوحيد  طفلهما  اإىل  العودة  معًا 
ي�صيبهما  الــ�ــصــهــيــوين  ــس  ــا� ــص ــر� ال ــكــن  ل
ت�صتويل  منزلهما.  �صرفة  حتت  في�صت�صهدان 
وتتبنى  املنزل،  على  مهاجرة  يهودية  عائلة 
من  حت�صر  التي  جدته  لكن  الر�صيع  الطفل 
العائلة  عند  لها  عمل  اإيجاد  ت�صتطيع  غــزة، 
وبالتعاون  بعدئذ  للطفل،  كمربية  اليهودية 
مع املقاومة الفل�صطينية تكلفها بو�صع حقيبة 
اجلنود  ينقل  ع�صكري  قطار  يف  متفجرات 
و�صع  تنفيذ  من  اجلــدة  تتمكن  ال�صهاينة، 
الطفل  واإنقاذ  القطار  يف  املتفجرات  حقيبة 
القطار  ينفجر  اأن  قبل  االأخرية  اللحظات  يف 
الطفل  �ــصــراخ  ويــتــعــاىل  ــدة  اجلـ وت�صت�صهد 
القادم. الفل�صطيني  باالأمل  مب�صرًا  الر�صيع 
الــروائــيــة  االأفـــــالم  �صعيد  عــلــى  واأمــــا 
العامة  املوؤ�ص�صة  انتتجت  فقد  الق�صرية، 
 « ــوان  عــن حــمــل  فيلمًا  �ــصــوريــا  يف  لل�صينما 
اإخــــراج »خــالــد  الــ�ــصــكــني« عـــام 1٩71، مــن 
تبقى  » ما  حمادة«  عن رواية غ�صان كنفاين 

�صبيعي،  رفيق  املر�صدي،  �صهري  متثيل  ومن  لكم« 
من  جانبًا  الفيلم  ق�صة  وتعك�س  لطفي.  وب�صام 
ثــالث  خـــالل  مــن  الفل�صطيني  الــ�ــصــعــب  مــاأ�ــصــاة 
ومن  زكريا(  مرمي،  حامد،  اأ�صا�صيه)  �صخ�صيات 
عام  العراق  يف  وامل�صرح  ال�صينما  موؤ�ص�صة  اإنتاج 
1٩73، و فيلم » زهرة الرقوق«عن رواية كنفاين » 
برقوق ني�صان « يتوقع املخرج يا�صني البكري. ويرز 
كل  رغــم  املقاومة  على  الفل�صطيني  قــدرة  الفيلم 
النك�صات والنكبات التي حلت بال�صعب الفل�صطيني 
واأن املقاومة والثورة هي الطريق للتحرير والعودة.
الــعــراق،  يف  ال�صينما  موؤ�ص�صة  ــاج  ــت اإن ومــن 
روايــة )  املاأخوذ عن   » �صعد  اأم  » و�صية  فيلم  كان 
الرتقال  الق�صري»  الــروائــي  والفيلم  �صعد(  اأم 
العام  يف  يو�صف  كوركي�س  ــراج  اإخـ مــن  احلــزيــن« 
اأر�س   « كنفاين  ق�صة  عن  ماأخوذ  الفيلم   ،1٩6٩
عائلة  ماأ�صاة  حياة  ويتناول  احلــزيــن«  الرتقال 
حياة  وعا�صت  فل�صطني  مــن  هــّجــرت  فل�صطينية 
الــبــوؤ�ــس والــتــ�ــصــرد يف املــخــيــمــات، ولــكــن احلنني 
دواخلهم. يف  تعي�س  ظلت  بالعودة  واالأمل  لالأر�س 
جــدًا  متحم�صًا  كــنــفــاين  ال�صهيد  كـــان  لــقــد 
ق�صم  تاأ�صي�س  يف  فعال  ب�صكل  و�صاهم  لل�صينما، 
فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  يف  لل�صينما 
ناهيك  الالزمة،  الفنية  باملعدات  رفده  مت  والــذي 
ال�صينمائيني  مــن  كثريين  جهود  ا�صتقطاب  عــن 
كانوا  والذين  واالأ�صدقاء  والعرب  الفل�صطينيني 
الن�صالية.  الفل�صطينية  لل�صينما  متحم�صني 
الر�صا�صة،  فعل  لها  كان  عنده  الكلمة  والأن 
يف  االإ�ـــصـــاءة  فعل  لها  لــديــه  كــانــت  اجلملة  والأن 
الفكر والروح، اتخذ طريق االأدب الروائي للن�صال 
الفكر  يف  باحثًا  عاتقه،  على  �صعبه  هموم  وحمل 
جموع  بني  من  رواياته  �صخو�س  ن�صج  وال�صيا�صة. 
ال�صعب املنا�صل واملدافع عن ق�صيته، و�صلك طريقًا 
يف خماطبة الفكر االإن�صاين، فكانت له الب�صمات 
دهــاقــنــة  راأى  ــا  وملـ املـــجـــال.  ــذا  هـ الــوا�ــصــحــة يف 
ي�صكله  ــذي  ال اخلطر  ال�صهيونية  اال�صتخبارات 
مل  ال�صهيوين  العربي  ال�صراع  يف  كنفاين  غ�صان 
يتاأخروا يف البحث عن طريقة الإطفاء هذه ال�صعلة 
اإىل  الو�صول  عمالئهم  عر  وا�صتطاعوا  املتقدة. 
عربته التي كان ي�صتقلها كل يوم اإىل مركز االإ�صعاع 
الذي اأ�ص�صه واتخذ منه االنطالق يف جملة الهدف. 
ويف �صبيحة الثامن من �صهر متوز من عام 1٩72، 
ابنة  وبرفقة  �صيارته  حمــرك  يدير  كــان   وعندما 
اأخته انفجرت عبوة نا�صفة باجل�صدين الطاهرين 
ولتخ�صر  م�صوا،  الذين  ال�صهداء  بركب  ليلتحقا 
الق�صية الفل�صطينية واالأدب االإن�صاين اأحد اأعالمها 
غا�صب  عــدو  �صد  الن�صال  طريق  على  امل�صيئة 
املنا�صلني،  نفو�س  يف  الن�صال  جذوه  اأطفاء  حاول 
واالأدب  وال�صيا�صة  الفكر  يف  اجلبهات  كل  وعلى 
الزال  كنفاين  غ�صان  اأدب  ولكن  القتال.  و�صاحات 
يعي�س يف فكر وقلوب ال�صعب الفل�صطيني، وحكاياته 
ال�صنني.  تلك  كل  طــوال  االأل�صن  تتداولها  تــزال  ال 
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ُحكم يف  وكــان عندما  بـــ11مــوؤبــدًا،  اأ�صري حمكوم  الرواية  كاتب هذه       
بتفا�صيله  �صريوى  ففعل  احلكم  هــذا  �صبب  ــا  اأّم عمره.  من  الع�صرين  حــدود 
انت�صرت  واإن  املذهلة،  املاأثرة  هذه  ي�صّجل  روائــي  عمل  يف  بعيد  غري  يوم  ذات 
والعاملية،  العربية،  ال�صحافة  ويف  التوا�صل،  مواقع  على  التفا�صيل  بع�س 
وحتى يف �صحافة العدو التي انبهرت مبا فعله �صاب فل�صطيني وحده، وح�صد 
ُيقهر(!.  الذي ال  العدد من جنود ) اجلي�س  اأرواح كل هذا  القدمية  ببندقيته 
ال�صهادة  عــلــى  ح�صل  االأ�ــصــر  يف  �صبقوه  مــن  ورعــايــة  وبــدعــم  بــجــده، 
متحديا  االأوىل  روايته  يقّدم  ذا  هو  وها  نف�صه،  وثّقف  واجلامعية،  الثانوية، 
اأن  وهــي  متعددة،  غنية  ر�صالة  حّملها  التي  وال�صجون،  الــزنــازيــن  جـــدران 
فدوره  عليه،  الزنزانة  باب  واإغالق  عليه،  احلكم  بعد  حياته  تنتهي  ال  االأ�صري 
والتثّقف  وال�صر  بالثبات  املقاومة  وموا�صلته  الزنازين،  جــدران  من  اأكــر 
والتما�صك،  الفعل،  على  وح�صه  جمتمعه،  مع  والتوا�صل  والكتابة  والتعّلم 
واأكــر... الرواية  هذه  حتملها  والتكافل،  حمتاج،  كل  بيد  واالأخــذ  والتعاون، 
ماأثرة ثائر حّماد التي اأجنزها مبا ي�صبه املعجزة يجد القارئ جذورها هنا، 
كما وعدنا. يف هذه الرواية، وثائر حّماد �صيكتبها حتما بتفا�صيلها املده�صة،  
بب�صاطة،  مكتوبة  اجتماعية،  اأخالقية،  وطنية،  وبي�صان  فار�س  روايــة 
نعرف. ال  مبــا  ُتعّرفنا  الأنــهــا  وال�صمري،  والــقــلــب  العقل  اإىل  تت�صرب  ولـــذا 

القّراء يف  االنتباه، وجتذب  تلفت  بداأت  االأ�صرى،  وكتابات  ال�صجون،  اأدب 
معاناتهم  عن  االأ�صرى  الكّتاب  ي�صيفه  ملا  الكبري،  العربي  والوطن  فل�صطني، 
ج�صديا، ونف�صيا، هم اأحرار العقول واالإرادات، من غنى لالأدب العربي الروائي.

بذلت  ولــذا  بها،  والعناية  بالرواية،  االهتمام  واجــب  حّماد  ثائر  حّملني 
ولكنني  �صيئا،  فيها  اأغــرّي  ومل  جهد،  من  ا�صتطيع  ما  اأق�صى  بها  العناية  يف 
اعتنيت بالتدقيق يف اللغة، خا�صة وقد و�صلتني )ُمهّربة( بخط اليد، وباأحرف 
اإر�صالها  اأعيد  بعد  ومن  حروفها،  وتداخل  ت�صابك  وفك  قراءتها،  يف  عانيت 
مطبوعة، ويا لها من طباعة، ومن جديد ا�صتاأنفت اجلهد يف اإعدادها للن�صر.
و�صعرت  االأ�صيلة،  الفاّلحية  بلهجة  مــرارا،  ثائر  �صوت  ب�صماع  �صعدت 
ــا، ويحمل  ــوره ــخ ــص ــع مـــن تــــراب فــلــ�ــصــطــني و� ــال ــف كـــم اأنــــه ط ــهــات عـــر ال
ــة بــحــرهــا وحــقــولــهــا، واأ�ــصــالــة زيــتــونــهــا... كــريــاء قــمــم جــبــالــهــا، وفــيــه رّقـ
الأن  تعاطفا  ــادة، ال  بــالــقــراءة اجلــ وبــيــ�ــصــان( جــديــرة  فــار�ــس   ( روايـــة 
اأهــلــنــا،  مــعــانــاة  عــن  نعرفها  ال  جــوانــب  تــقــدم  ــهــا  الأن ولــكــن  اأ�ــصــري،  كاتبها 
ُنقل  الــتــي  ــن  ــازي ــزن ال ــدران  ــ ج وراء  مــن  وهـــو  لــهــا،  انــتــبــاهــنــا  يلفت  ــر  ــائ وث
يف  وواجــبــه  وجمتمعه،  �صعبه،  جتــاه  دوره  وعيه  عــن  يغيب  ال  ــرارا،  مـ اإليها 
لئيم  احتالل  منها  الكثري  يف  يت�صبب  التي  االجتماعية  االخــتــالالت  مواجهة 
واأ�ــصــالــتــه... وقيمه،  �صعبنا،  �ــصــالت  تــدمــري  على  با�صتمرار  يعمل  �صرير 
التي  القادمة  روايــتــه  ولننتظر  بها،  يليق  مبا  حماد  ثائر  روايــة  ــراأوا  اقـ
�صعبنا  راأ�س  ورفعت  العدو،  اأذهلت  التي  البطولية  )معركته(  باأ�صرار  �صتبوح 
منذ  �صعبنا  ثــّوار  وتــراث  �صعبنا،  روح  ج�ّصد  الــذي  الثائر  الفتى  هذا  ببطولة 
رعاه. الذي  الريطاين  واالحتالل  ال�صهيوين  للم�صروع  مقاومته  �صعبنا  بداأ 
ــا  ــ ــن ــ الأدب مـــتـــمـــيـــزة  ــــرية  ــب ــ ك ــة  ــ ــاف ــ ــص اإ�ــ والـــ�ـــصـــجـــون  االأ�ـــــصـــــرى  اأدب 
ــلـــيـــه... ــز الـــ�ـــصـــوء عـ ــ ــرنك ــ ــم بـــــه، ول ــهــت ــن ــي، فــل ــ ــرب ــ ــع ــ ــنــي وال ــ�ــصــطــي ــفــل ال
ــاب  ــص ــ� ــل لـــــــدار) الــفــيــنــيــق( ومـــديـــرهـــا ال ــ ــزي ــد: الــ�ــصــكــر اجلــ ــ ــع ــ وب
تــرحــاب...  بــكــل  ن�صرها  بتبني  املـــبـــادرة  عــلــى  ــول،  ــعــال ال مــالــك  الــ�ــصــديــق 

ُولد جريل يف قرية يازور املهجرة - ق�صاء 
مدينة يافا املحتّلة - عام 1٩38، وهو متزوج وله 
اأربعة اأوالد واأربع بنات. در�س املرحلة الثانوية يف 
القاهرة  يف  احلربية  الكلية  من  وتخّرج  دم�صق، 
�صالح  يف  �صابطًا  ثّم  مالزمًا  ُعــنِيّ   .1٩5٩ عام 
ت�صريحه  ال�صوري، حتى  للجي�س  التابع  الهند�صة 
العمل  يف  ــخــرط  ان  .1٩63 عـــام  اخلــدمــة  مــن 
الوطني اأثناء درا�صته اجلامعية يف م�صر، ون�صط 
يف رابطة الطلبة الفل�صطينيني، ثّم اأ�ّص�س »جبهة 
التحرير الفل�صطينية« عام 1٩5٩، متاأثرًا بـ»جبهة 
التحرير اجلزائرية«، واحّتدت جبهته مع حركة 
»فتح« عام 1٩65، قبل اأن تعاود االفرتاق عنها.

ال�صعبية  »اجلبهة  ت�صكيل  يف  جريل  �صاهم 
لتحرير فل�صطني« عام 1٩67 مع »منظمة اأبطال 
قائدًا  وُعـــنِيّ  الــثــاأر«،  �صباب  و»منظمة  الــعــودة« 
ليوؤ�ّص�س  الع�صكري، لكَنه انف�صل عنها  جلناحها 
القيادة   - فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  »اجلبهة 
اأمينها  اأ�صبح  والــتــي   ،1٩68 عــام  يف  الــعــامــة« 
ثّم  االأردن،  الفل�صطينية يف  الثورة  العام. عاي�س 
االأهلية،  احلــرب  �صهد  حيث  لبنان،  اإىل  انتقل 
االإ�صرائيلي  االجتياح  مقاومة  يف  �ــصــارك  كما 
"القيادة  عنا�صر  ومتّكن  و1٩82،   1٩78 عاَمي 
ــلــي  ــي ــنـــدي االإ�ــصــرائ ــصـــر اجلـ الـــعـــامـــة" مـــن اأ�ـ
ــفــاظ  واالحــت  ،1٩78 عـــام  عـــمـــران  ــام  ــراهــ ــ اأب
و1٩85.  1٩83 عاَمي  بني  اآخرين  جنود  بثالثة 

العمليات  العامة« عددًا من  »القيادة  نّفذت 
عملية  منها  ــعــدو،  ال ــداف  اأهــ �ــصــّد  الع�صكرية 
عام  �صمونة«  »كريات  م�صتوطنة  قرب  اخلال�صة 
1٩74، نفذها ثالثة فدائيني من فل�صطني و�صورية 
والعراق؛ وعملية قبية املعروفة بعملية الطائرات 
نّفذها  والتي   ،1٩87 عــام  ال�صهرية  ال�صراعية 

ــس و األمـــني الــعــام  ــؤس ــل، »أبـــو جـــهـــاد«، امل ــربي اســتــشــهــد الــقــائــد أمحـــد ج
»لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــني ـــــ الــقــيــادة الـــعـــامـــة«، يف الــعــاصــمــة 
ــوك. ــريم ال ــم  الــشــهــداء يف خمــيّ مــقــربة  ــرى يف  ــث ال ووري  و  ــشــق،  دم ــة،  ــســوري ال

رشاد أبو شاوررشاد أبو شاور
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وتون�صي(،  و�صوري  )فل�صطينيان  فدائيني  اأربعة 
وا�صتهدفت موقعًا ع�صكريًا يف م�صتوطنة »كريات 
وتنفيذ  اإعداد  اأ�صرف جريل على  �صمونة«، كما 
العامة«  »القيادة  بني  االأ�صرى  لتبادل  �صفقَتنْي 
النور�س"  "عملية  وهما:  ال�صهيوين،  والكيان 
 76 �ــصــراح  مبوجبها  ــق  ــل اأُط الــتــي   ،1٩7٩ عــام 
�صراح  اإطـــالق  مقابل  يف  فل�صطينيًا،  اأ�ــصــريًا 
ُتعّد  التي  اجلليل"  و"عملية  اإ�صرائيلي؛  جندي 
واأُطلق   ،1٩85 عــام  التبادل  �صفقات  اأكــر  من 
ال�صيخ  بينهم  من  فدائيًا  اأ�صريًا   1150 مبوجبها 
اأوكاموتو،  كوزو  الياباين  واملقاتل  يا�صني،  اأحمد 
ثــالثــة جــنــود مــن جي�س االحــتــالل. يف مــقــابــل 

ــرية الــ�ــصــهــيــداأحــمــد جــريــل  ــص ــطــت � ــب ارت
بتحالفه اال�صرتاتيجي مع �صورية وليبيا واإيران، 
وعار�س خط الت�صوية واملفاو�صات مع االحتالل، 
الذي تبّنته منظمة التحرير، ومّثل جبهة الرف�س 
الف�صائل  حتــالــف  اإىل  وانــ�ــصــم   ،1٩74 عـــام 
الع�صر عام 1٩٩3. �صارك يف لقاءات امل�صاحلة 
الفل�صطينية، ووّقع على وثيقة امل�صاحلة الوطنية 
.2011 عـــام  ــقــاهــرة  ال اجــتــمــاع  عــن  املنبثقة 

واختطاف  اغتيال  حمــاوالت  لعّدة  تعّر�س 
خمابرات  جهاز  قبل  من  اللبنانية  ال�صاحة  يف 
ــوا  ــل اأر�ــص الـــذيـــن  االإ�صرائيلي"،  "املـــو�ـــصـــاد 
واختطفوا   ،1٩85 عــام  بيته  اإىل  بريديًا  طــردًا 
ــوريــة كــان  طـــائـــرة مــّتــجــهــة مـــن لــيــبــيــا اإىل �ــص
متنها  عــلــى  جــريــل  ــوجــود  ب يعتقد  االحـــتـــالل 
االإ�صرائيلية  الــقــوات  اغتالت  وقــد   .1٩86 عــام 
للجبهة،  الع�صكري  اجلــنــاح  قائد  جــهــاد،  ابنه 
.2002 عــــام  بـــــريوت  يف  �ــصــيــارتــه  بــتــفــجــري 
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يو�صيهم  وهو  الرب،  با�صم  االإ�صرائيليني  مع 
التي �صيدخلونها، وكيف  وي�صف لهم االأر�س 

اأّن فيها ُمدنًا عظيمة ..الخ.
وهــي اإ�ــصــافــات وزيــــادات على الــوعــود 
االإ�صرائيلية  والنف�صية  تن�صجم  ال�صابقة، 
واملعتادة  الدنيا،  على  واحلري�صة  ال�صحيحة 
ودماء  اأموال  وا�صتحالل  وا�صتالب  نهب  على 
من  اأ�صل  ذلك  واعتبار  االآخــريــن،  واأرا�ــصــي 
الدين  �صعائر  من  و�صعرية  االعتقاد  اأ�صول 
يف  ُيالحظ  ومّما  اهلل.."،  اإىل  بها  يتقربون 
االأ�صفار  يف  االأهــم  ال�صفر  وهــو  ال�صفر  هــذا 
ال�صالم(  )عليه  مو�صى  اإىل  ُتن�صب  الــتــي 
كثريًا  تتكّرر  لفظة  هناك  اأّن  يزعمون  كما 
واإىل  املوعودة  االأر�ــس  اأّن  منها  ُي�صتفاد  فيه 
لالإ�صرائيليني  �صبق  قد  يكن  مل  التاريخ  ذلك 
ــن االآبــــــاء )اإبـــراهـــيـــم  امــتــالكــهــا مــنــذ زمــ
مو�صى  زمــن  حني  واإىل  ويعقوب(،  وا�صحق 
"التمّلك"  لفظة  وهــي  ال�صالم(،  )عليهم 
حركة  حمور  و�صتبقى  كانت  اللفظة  وهــذه   ،
االإ�صرائيليني يف التاريخ، وهي تنم عن �صعور 
يقيمون  التي  لالأر�س  ملكيتهم  �صرعية  بعدم 
واحلديثة  القدمية  ل�صريتهم  واملتتبع  عليها. 
تفكريهم  على  طــاٍغ  االأر�ــس  عن�صر  اأن  يجد 
و�صلوكهم لدرجة اأن جعلوه ال�صلع الثالث من 
االأر�ــس(،  اهلل،  )ال�صعب،  وجودهم  اأ�صالع 
له  ومــن ثم جعلت  اإلــه،  ــة بحثت عن  اأّم فهم 
وظيفة واحدة هي متكينهم اأو متليكهم الأر�س 
بعد قتل وطرد اأهلها، وجعلوا من هذا �صرطًا 
اإلٌه  اعتقادهم-  –ح�صب  فهو  اإّياه،  لعبادتهم 
خا�س ل�صعب خا�س الأر�س خا�صة، ال ُيعبد اإاّل 
هذا  ومع  اإّياها،  مُيّلكهم  حتى  ُيعبد  وال  فيها 
اآلهًة  االإله، واتخذوا  فاإّنهم انحرفوا عن هذا 
بل وجعلوا  وراءها،  اإليها وجروا  مالوا  اأخرى 
هو  وهذا  اإله،  االأر�س مبثابة  مُيّلكهم  كل من 
�صر انتقالهم من معبود اإىل اآخر، بح�صب هذا 
يف  عالقاتهم  ُيف�صر  ما  اأي�صًا  وهو  ال�صرط، 
القرنني املا�صيني مع اأمم و�صعوب االأر�س مع 

و"امل�صكن".  و"التابوت"،  "املذبح"، 
موقع  حـــول  وتلفيق  لــغــط  هــنــاك  ــزال  يـ ومـــا 
بها  اّطلع  التي  والوظيفة  وتفا�صيله،  البناء 
هذا الهيكل، واإىل متى ا�صتمرت وظيفته تلك، 
وانف�صا�س االإ�صرائيليني عنه وهجره والتحّول 
وحتى  مــدّنــ�ــس،  اإىل  مقّد�صه  وتبديل  عــنــه، 
التي ربطت  والعالقة  بنائه،  اإعادة  ثم  هدمه 
الثاين  هدمه  ثم  ذلك،  بعد  به  االإ�صرائيليني 
وال  االأول،  للهيكل  ال  اأثــر  ال  حيث  اليوم  واإىل 
واملحاوالت  برغم كل اجلهود  الثاين،  للهيكل 
يـــدل على  ــيء  ــص � اأي  ــات  ــبـ الإثـ ُبـــذلـــت  ــي  ــت ال
اأو على مكان وجوده، مهما كان هذا  وجوده، 
الباحثني  من  كثري  دفع  مّما  �صئياًل،  ال�صيء 
االإ�صرائيليني  من  االآثــار  علم  يف  واملخت�صني 
بحقيقة  لــالعــرتاف  غريهم،  ومــن  اأنف�صهم 
املتعلقة  الكتابية  الن�صو�س  يف  التناق�س 

بالهيكل.
الــروايــات  يف  الت�صكيك  هــذا  من  واأكــر 
لفرتة  الذهبي  الع�صر  وعــن  الهيكلني،  عن 
اعتبار  ال�صالم(،  )عليهما  و�صليمان  داوود 
ــي، واخلــيــال  ــ ــداع االأدبـ ــ ذلـــك نــوعــًا مــن االإبـ
يحب  كما  االأبطال،  مُيّجد  الــذي  الق�ص�صي 
تبتدعهم  كــمــا  اأو  يــ�ــصــورهــم،  اأن  ــال  اخلــي
الدوافع االأيديولوجية، من م�صوغات واأكاذيب 
القد�س  مــديــنــة  تــهــويــد  تــتــطــّلــب  وتــلــفــيــقــات 
العاملية  ال�صهيونية  خمططات  مع  لتتما�صى 

واأباطيلهم واأوهامهم.
من  ال�صهيونية  احلــركــة  بــه  تقوم  فما 
والتفا�صري  وال�صروح  بالن�صو�س  لليهود  اإقناع 

املو�صوعة يف كتابهم املقّد�س   
التوراة" من اأ�صاليب الغطر�صة التي يريدون 

من خاللها تاأمني حماية الكيان ال�صهيوين.
حجج  تفنيد  الــبــاحــث،  ا�ــصــتــطــاع  وقـــد 
واّدعاءاتهم،  مزاعمهم  على  ورّد  ال�صهاينة، 
وف�صح الت�صليل الذي تزعمه هذه الن�صو�س، 
وف�صح االأهداف التي ُو�صعت هذه الن�صو�س 

من اأجلها.
اأّن الباحث د. حممد  اأن نقول  ون�صتطيع 
دفــع  هـــذا  بحثه  مــن  ا�ــصــتــهــدف  البحي�صي 
زورًا  عليه  ُيطلق  من  حول  اليهودية  الرواية 
و"الهيكل"،  اإ�صرائيل"  بـ"اأر�س  وبهتانًا 
املقّد�س  الكتاب  ن�صو�س  خــالل  مــن  ــك  وذل
دعــواهــم  يف  االإ�صرائيليني  ُحــّجــة  باعتباره 
الن�س  مع   التعامل  منهج  معتمدًا  الباطلة، 

كما هو، دومنا تكذيب وال حذف وال تاأويل.

)أكذوبة  كتاب  لقراءة يف  *ملّخص 
أرض إسرائيل(، ُقدّمت يف ندوة فكرية 
العربي  الثقايف  املركز  يف  الكتاب  حول 

بأبي رمانة، يوم االثنني 2021/7/12.

بداية  منذ  ي�صعنا  اأن  الكاتب  ا�صتطاع 
كتابه هذا وينّبهنا اإىل اأّن  ما يطرحه االأعداء 
وحتري�صها  امل�صاعر  لتحريك  ن�صو�س  هــو 
باجتاه لزوم ما ال يلزم يف الُبعد الديني، مّما 
ال�صيطرة  واأطــمــاع  ل�صيا�صة  اأغــرا�ــس  يخدم 
الكتاب،  موؤّلف  الباحث  ح  ويو�صّ والهيمنة. 
العهد  لن�صو�س  ودقيقة  واعية  قــراءة  وبعد 
مقّد�صًا" ميكن  ًا  "ن�صّ كان  ما  باأّن  القدمي، 
التي راحت  اأن يكون �صربًا من )االأ�صاطري( 
هــّوة  واحلقيقة  الــتــاريــخ  وبــني  بينها  تن�صاأ 
اأّن  اإاّل  ج�صرها  اأو  ردمــهــا  ميكن  ال  �صحيقة 
اليهود يحر�صون على التم�ّصك بها وتوظيفها 
اأّن  كما  اليهودية.  بالقومية  ُي�صّمى  ملا  خدمة 
اليهود يتم�ّصكون بهذه الن�صو�س وم�صوغاتها 
ال�صهيوين  اال�صتيطاين  مل�صروعهم  خدمة 

على اأر�س فل�صطني العربية.
االنتباه  لفت  اإىل  هنا  الباحث  وا�صتطاع 
عنها  غــفــل  االأهــمــيــة  غــايــة  يف  مــ�ــصــاألــة  اإىل 
بـ  ُي�صّمى  ما  درا�صة  يف  واملهتمون  الباحثون 
"اأر�س اإ�صرائيل" قائاًل:  "اإّن ت�صمية اأر�س 
االأردن  نهر  تقع غرب  التي  لالأر�س  اإ�صرائيل 
مل تكن موجودة وال معروفة وال متداولة على 
الــتــي �صكنت  ــوام  ــ االأق اأيٍّ مــن  بــني  االإطـــالق 
اأنف�صهم،  اليهود  ذلك  يف  مبا  املنطقة"  تلك 
ون�صو�س العهد القدمي، اأو "التوراة اليهودية 
الت�صمية،  هــذه  من  متامًا  تخلوا  البابلية" 
وهو  االأ�صفار  اأقــدم  هو  الــذي  التكوين  و�صفر 
اإبــراهــيــم وا�صحق  ــّدث عــن حــيــاة  الـــذي حتـ
االأر�ــس،  تلك  يف  ال�صالم(  )عليهم  ويعقوب 
و  كنعان"  "اأر�س  با�صم  االأر�ــس  هذه  ذكر 
ترد فيه مطلقًا  الفل�صطينيني"، ومل  "اأر�س 
ت�صمية ملا ُي�صّمى بـ "اأر�س اإ�صرائيل"، ويتابع 
ومل  حمدثة  الت�صمية  هذه  اإّن  قائاًل:  الباحث 
يبتكرها اليهود اإاّل بعد قرون من كتابة العهد 
احلديث  الــتــاريــخ  كتب  مــن  فكثري  الــقــدمي، 
اأر�ــس  عــن  يبحثون  كــانــوا  اليهود  اأّن  تــوؤّكــد 
اأّنها كانت يف زمان  ين�صبونها لهم، ويزعمون 
م�صطلح  الــبــاحــث  ا�صتخدم  وقــد  لــهــم،  مــا 
"اأر�س الإ�صرائيل" بداًل من امل�صطلح الذي 
كدليل  اإ�صرائيل"  "اأر�س  اليهود  ي�صتخدمه 
معروفة  وغري  جمهولة  االأر�ــس  هذه  اأّن  على 

اأين!!
الكتاب  ح�صب  التثنية  �صفر  يف  وجـــاء 
اإلهك  الــرب  اأتــى بك  )�ـــس3٩،38( ))ومتى 
ــك اإبــراهــيــم  ــائ اإىل االأر�ــــس الــتــي حــلــف الآب
وا�صحق ويعقوب اأن يعطيك اإىل مدن عظيمة 
مل  خري  كل  مملوءة  وبيوت  تبنها،  مل  جيدة 
وكروم  حتفرها،  مل  حمفورة  ــار  واآب متالأها، 
الباحث،  يعّقب  وهنا  تغر�صها((.  مل  زيتون 
فيقول: "جند مو�صى )عليه ال�صالم( يتحّدث 
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االأباطرة والقيا�صرة.
املقّد�صة  الن�صو�س  بــاأّن  الكاتب  ويوؤّكد 
بني  اأّن  يف  اجلـــدل  يقبل  ال  مبــا  تــعــّزز  تلك 
اإ�صرائيل مل تتحقق لهم اأّية ملكية الأية قطعة 
فل�صطني،  غــري  يف  وال  فل�صطني،  يف  اأر�ـــس 
ما  �صوى  الن�صو�س،  هــذه  اإحــداث  زمــن  اإىل 
اأر�س  قطعتي  من  املقّد�س  الكتاب  عليه  ن�ّس 
ا�صرتاهما  ُاتخذتا كمقرتني  �صغريتني جدًا، 
"اخلليل"،  حـــرون  يف  ويعقوب  اإبــراهــيــم 
بعد  ذكــر  اأي  يــرد  ومل  "نابل�س"،  و�صكيم 
ذلك الأّية اأر�س اأخرى، بل عا�صوا كغريهم من 
الرعاة يتنقلون وراء املاء والكالأ اإىل اأن رحلوا 
اإىل م�صر، حيث اأقاموا هناك مئات ال�صنني.

واأ�صار الباحث البحي�صي يف كتابه، اإىل 
والغرائب  والفو�صى  التناق�صات  مــن  كثري 
واملنكرات التي جاءت يف الن�صو�س التوراتية، 
والتي هي ن�صو�س غري واقعية، حيث اإّن كثري 
الــعــري ظّل  املــقــّد�ــس  الكتاب  ُذكـــر يف  مّمــا 
اأ�صماء  تلفيق  مت  كثرية  اأحيان  ويف  جمهواًل، 
لتتوافق مع ما ُذكر يف تلك الن�صو�س، والتي 
حتت  الــديــن  توظيف  لعبة  يف  دخــلــت  كّلها 
ي�صرعن  كغطاء  املــقــّد�ــصــة،  الن�صو�س  بند 
ما هو  لكل  والتزييف  والطرد  واالإبــادة  الغزو 
اإن�صانًا  الفل�صطينية  االأر�ــس  هذه  على  اأ�صيل 
اليهودي  االحتاليل  الغزو  خالل  من  ومكانًا 

ال�صهيوين املتدّثر بدفتي توراة اليهود.
فيتناول  الكتاب  من  الثاين  الن�صف  اأّما 
"اإّن  الكتاب  موؤّلف  يقول  حيث  الهيكل،  لغز 
جاءت  الهيكل  عن  تتحّدث  التي  الن�صو�س 
كانت  اأن  منذ  ــاك،  واالإربـ االلتبا�س  غاية  يف 
داوود  لــدى  رغــبــة  ثــم  فــكــرة  الهيكل  ق�صة 
�صليمان  زمن  بناوؤه  وحتى  ال�صالم(،  )عليه 
)عليه ال�صالم(، واإىل اأن اطلق عليه بعد ذلك 
"الهيكل" ليكون رمزًا �صيا�صيًا حلقبة  ا�صم 
احلكم امللكي املوحد فيما ُيطلق عليه "يهودا 
ال�صالم(.  )عليه  �صليمان  زمن  وال�صامرة" 
تلك  ومــن  ديني،  كم�صّمى  عليه  ُيطلق  وكــان 
ــرب" و  ــ ُيــ�ــصــّمــى" بيت ال املــ�ــصــّمــيــات كـــان 

بسام عليّان
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اآذاننا  يف  تهم�س  كاأنها  ورقة  بهدوء  املطر  قطرات  تتناثر  مظلمة،  ليلة  يف 
الأمــل  زال  ومــا  م�صتمرة  احلياة  زالــت  ما  اأمــل،  هناك  “تفاءلوا  خافت  ب�صوت 

موجود“..
عن  لأتاأملها  فاأذهب  بلطف  نافذتي  وتطرق  تنهمر  القطرات  تلك  زالت  ما 
واأن�صى  الب�صمة  �صفتاي  على  فرت�صم  جمالها  اأراقــب  النافذة  اأمــام  واقف  قرب، 
الهموم ولو للحظات ب�صيطة واأ�صعر باحلنني اإىل كل �صيء وبالأخ�س اإىل الكتابة، 
التي  الرقيقة  اأوراقها  على  ولأنق�س  مذكرتي  فتح  اإىل  الرجوع  اإىل  احلنني  نعم 
تغمرين بالراحة والطماأنينة،  ل اأثق يف اأي �صيء �صوى هي؛ نعم هي.. مل اأتذوق 
تتغري  ل  التي  اإ�صراقتها  يل  تظهر  دائما  فهي  يوما،  منها  والغذر  اخلــذلن  طعم 

ووجهها الوحيد.
الأخري )املطر(  فهذا  املطر،  فيها  يتوقف  زاوية ل  قلبي  لها يف  اأعددت  فقد 
حنني  و�صطه  فرح  بدايته  �صادة؛  يا  املطر  اإنه  خا�س..  ب�صكل  يغرينا  يجذبنا 
واآخره كاأول بكاء يخنقنا بال�صمت والكاآبة.. فلي�س البكاء على حبيب كما يتوقع 

البع�س بل البكاء بعد خ�صوع طويل يف دعاء على اأمل اأن يتحقق..
�صمحائهم  املال يف  الغيث يف وقته وجعل  اأنزل عليهم  اإن ر�صي اهلل عن قوم 
وقته،  غري  يف  املطر  عليهم  اأنزل  قوم  على  �صخط  واإذ  خيارهم،  عليهم  وا�صتعمل 

وجعل املال يف بخالنهم وا�صتعمل عليهم �صرارهم والأعياذ باهلل..
فدعائي كان فقط لأطفال عليهم احلروب وحوامل متح�صرات على اأنف�صهم 
ما  يف  تفكرهم  لكن  وا�صتقالل،  �صالم  �صوى  حلم  لهم  لي�س  جنينهم  على  وخوفهم 

يجرى الآن يف هذه اللحظة اأي يف احلا�صر فقط، اأم امل�صتقبل ل زال غام�صا..
باأن�صجة  عليهم  مينون  قوما  حتارب  اأن  ت�صتحي  بلداننا  على  ح�صرتي  ويا 
ت�صنع  اأنها  تن�صوا  ل  ولكن  والهامربغر،  الأ�صلحة  ت�صنع  اأمريكا  نعم  املالب�س، 

اخلوف فهذا الأخري اأ�صبح ي�صكن قلوب اأطفال، ما ذنبهم!!..
مو�صي دايان، القائد الع�صكري املنت�صر عام 1967 قال يائ�صا: ل اأنا ول اأي 
اجلرنال  هو  �صيهزمهم  الذي  فل�صطني  هزمية  على  قادر  اآخر  اإ�صرائيلي  جرنال 

“الياأ�س“.. لن ومل يكن الياأ�س وال�صت�صالم يف قامو�س فل�صطني..
اأوتار  اأ�صبحت ف�صال من ف�صول ال�صنة.. حياتنا كانت تتناغم على  احلرب؛ 
اأربع ف�صول، اأما الآن ن�صتح�صر الف�صل اخلام�س بدون موعد.. هذا الف�صل ي�صبه 
اأمطار وت�صاقطات ف�صل ال�صتاء لكنها لي�صت منع�صة!!.. ي�صبه ال�صيف يف حرارته 
ونريانه امل�صتعلة دون �صابق اإنذار، ي�صبه ت�صاقطات اخلريف لكن ما يت�صاقط فقط 
اأرواح واأج�صاد!!.. ي�صبه اأزهار الربيع التي ل تعرف �صوى احلياة واإرادة احلياة 

رغما عن الكل.. حتى قطرات الندى لن تكون �صوى قوى وعزمية!!..
الإرادة  يربي  ف�صال  للتغيري..  ف�صال  �صوى  لي�س  اخلام�س،  الف�صل  هــذا 
تكون  اأن  ميكن  حرب  كل  ولي�صت  واملحبة،  القا�صية  الدرو�س  ويعلم  والرجال.. 

الف�صل اخلام�س.
احلرب هي من كانت من اأجل اإعالء راية ال�صالم وكلمة احلق يف كل مكان.. 
واأقوى احلقوق التي يجب اأن ترفع هو حق الدفاع عن الكرامة وال�صرف والأر�س، 

تلك احلرب حتتاج اإىل الثقة باهلل والقوة وال�صرب لتحقيق الن�صر.

نافـــــــذةنافـــــــذة
�صفح  على  جمزو  قرية  تقع 
بــالــطــوب  مبنية  منخف�س،  تــل 
وحماطة ب�صياج من ال�صّبار و�صجر 
مدينة  من  ال�صرق  اإىل  الزيتون، 
واإىل  كــم،   6.5 بعد  على  الرملة 
بعد  على  اللد  مدينة  من  ال�صرق 
4 كم، وت�صل اإىل مدينة اللد عرب 
اإىل  تــوؤدي  واأخــرى  طريق فرعية 
املجاورة.  ال�صهرية  خربة  قرية 
زكريا  خربة  اأرا�ــصــي  بها  حتيط 
�صالمة  اأبو  ودير  القبيبة  وخربة 
ــال وعــنــابــة  ــيـ والــ�ــصــهــرييــة ودانـ

وخروبة ومدينة اللد. 
جمزو مدينة عربية قدمية، عرفت يف العهد الروماين با�صم جمزا، ويف ظل احلكم العثماين 
كانت جمزو قرية يف ناحية الرملة "لواء غزة"، وكانت توؤدي ال�صرائب على الغالل "القمح 
وال�صعري والفاكهة"، اإ�صافة اإىل املاعز وخاليا النحل. وحتى عام النكبة كانت تنتج احلم�صيات 

واملوز والزيتون. 
يف عام 1945 بلغ عدد �صكانها 1510 ن�صمة، وكانوا يف اأكرثيتهم، يعملون يف الزراعة وتربية 
وم�صاحة  دومنًا،   50 م�صاحتها  بلغت  اأ�صا�صية.  ب�صورة  والفاكهة  احلبوب  وي�صتنبتون  املوا�صي، 
دومنًا  و5577  واملوز  للحم�صيات  خم�ص�صة  دومنًا   77 جمموعه  ما  وكان  دومنًا،   9681 اأرا�صيها 

خم�ص�صة للحبوب و1605 دومنات مروية و400 دومن مزروعة بالزيتون.
مغادرتها  على  اأُجــربوا  الذين  اأهلها  وطرد  القرية  احتالل  من  ال�صهاينة  متكن   1948 عام 
�صمن ما يعرف بخطة "داين"، وا�صتقروا يف قرية "ال�صونة ال�صمالية" يف الأردن. فيما دمر 
ال�صهاينة منازل القرية، وحاولوا م�صح موقعها الأ�صلي، اإذ اأقاموا على اأنقا�س بيوتها ومقابرها 
"حديقة مك�صيكو"، للتذكري باأن يهودًا من املك�صيك تربعوا باأموال  حديقة اأطلقوا عليها ا�صم 

لزراعة اأ�صجار فوق اأطاللها، واأقاموا بالقرب منها م�صتعمرة جمزو عام 1950. 

"يفتاح"  ۱۹4۸ تقدمت قوة من لواء  التا�صع من �صهر متوز عام      يف �صباح يوم 
اأحدهما  ق�صمني:  اإىل  وانق�صمت  داين"،  "عملية  اإطار  يف  الإ�صرائيلي،  للجي�س  التابع 
قرية  احتل  ثم  الرملة  مدينة  قــرب  قرية" عنابة"  واحتل  اجلنوب  نحو  توجه 
اأخرى  قرى  وب�صع  جمزو  قرية  احتل  يفتاح  لواء  اأن  عدة  م�صادر  وتذكر  "جمزو".  
تطويق  عملية  اأنه  الحتالل  بد  البداية  ويف  العملية،  اأثناء  اأهلها  تهجري  مت  �صواها 

لال�صتيالء على الرملة.
بعد ذلك بقليل بداأ املهاجمون بطرد اأهل القرية الذين مل يكن لديهم و�صيلة للدفاع 
ع�صرة  منهم  فا�صت�صهد  هاربون،  وهم  عليهم  النار  يطلقون  القتلة  وكان  اأنف�صهم،  عن 
اأ�صخا�س، عرف منهم ت�صعة: حامد عبد النبي الفار، ذياب عبد احلفيظ ال�صايب، ح�صن 
الرحمن  عبد  الزق،  ح�صن  عارف  القادر،  عبد  يحيى  اهلل  عبد  احلب�س،  الرحيم  عبد 
اأحمد خليل، �صبحية اأحمد الدب�صة، عاي�صة عبد الرحمن حممد، نزيرة اأحمد خليل 
"جمزو" اأنه  الدب�صة. وقد عرف عن عبد الرحيم ح�صن النجار وهو من اأبناء قرية 

كان من املجاهدين الذين قاموا بعدة هجمات على املواقع ال�صهيونية.
بعد �صهرين من املجزرة مت هدم القرية اإ�صافة اإىل ۱4 قرية اأدرجت �صمن قائمة 

و�صعها بن غوريون رئي�س احلكومة الإ�صرائيلية اآنذاك.   

مجزرة جمزو

قرية جمزو

ما بعد المطر

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

محمود موسى
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