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عند  وامل�سلم  العربي  الذهن  اإىل  يتبادر  �سيء  اأول  اإّن 
�سماعه كلمة "اأمريكا" هو الهيمنة واالحتالل ودعم الكيان 
بالدنا.. يف  والفنت  والقالقل  احل��روب  واإث���ارة  ال�سهيوين 
من  مبا�سرة  اأمريكا  فيها  ت��واج��دت  التي  البلدان  ويف 
التي مل تكن  البلدان  والعراق و�سورية وغريها، وكذلك  كاأفغان�ستان  العدوان  خالل 
االأم��ور  تدير  كانت  بل  املبا�سر،  االحتاليل  الوجود  من  احلجم  بهذا  اأمريكا  فيها 
الثورة  قبل  واإي��ران  اخلليج  ودول  وال�سعودية  اليمن  مثل  وم�سلحتها  اإرادتها  وفق 
الّلبا�س.. ب�سكل  اإاّل  االأمريكي  �سورة  كثريًا  تختلف  مل  الخ،   ... وم�سر  االإ�سالمية، 
وحيث ُوجدت اأمريكا بهذا ال�سكل اأو ذاك كانت اأول ما تقوم به الف�سل بني النظام 
واإرادتها،  الإدارتها  وخا�سٌع  الأمريكا  النخاع  حتى  مواٍل  فالنظام  وال�سعب،  احلاكم 
وال�سفري االأمريكي فيها مبثابة املندوب ال�سامي واحلاكم باأمره، بينما  ال�سعوب تنظر اإىل 
الوجود والهيمنة االأمريكية بارتياب ورف�س و�سعور بالعار يلحق بها جّراء هذا الوجود..
الثانية  العاملية  احل��رب  بعد  ما  منذ  املمتدة  االأمريكية  الهيمنة  ف��رة  وط��وال 
االأم��ري��ك��ي  ال��وج��ود  م��ن  وامل�سلمني  ال��ع��رب  ن��ح��ن  ب��الدن��ا  يلحق  مل  ال��ي��وم،  واإىل 
ال��وط��ن��ي.. الن�سيج  ومت��زي��ق  وال����روة  ال��ق��رار  واغ��ت�����س��اب  واخل����راب،  ال�سر  اإاّل 
اأوروبا واليابان وكورية  اأمريكا توجد يف  وهنا ال يخرج علينا من يقول: ها هي 
اجلنوبية يف �سورة قواعد ع�سكرية وا�ستثمارات، ومع هذا فقد نه�ست هذه الدول 
قيا�س  ولكّنه  �سحيح،  هذا  اأق��ول  املتقدمة..  ال��دول  م�ساف  يف  وباتت  اقت�ساديًا 
قلب  يف  "اإ�سرائيل"  وجود  هو  الفارق  هذا  تكري�س  يف  ي�سهم  وال��ذي  الفارق..  مع 
تظل  اأن  يجب  االأمة  ج�سم  يف  مغرو�سًا  يبقى  وحتى  م�سطنع،  دخيل  ككيان  بلداننا 
تتواّله  هذا  املناعة  وفقدان  ط��رده،  على  وقدرتها  وح�سانتها  ملناعتها  فاقدة  االأم��ة 
اأمريكا واأدواتها العميلة يف بلداننا املتمثلة يف النظم ال�سيا�سية التي ارت�ست القيام 
اآ�سيا(  )غرب  منطقتنا  يف  ال�سراع  وجوه  اأحد  اأّن  كما  لالأمريكان..  الوكيل  بدور 
الغزو  منذ  عليها  ُفر�س  بل  املنطقة،  �سعوب  تتبّناه  ال  وجه  وهو  الّديني،  الوجه  هو 
ال�سهيوين"  "الغزو  باآخر حلقاته  وانتهاًء  "ال�سليبي"  اأ�سحابه  اأطلق عليه  الذي 
وهذان عامالن يجعالن من منطقتنا وفق الروؤية االأمريكية ال�سهيونية دار حرب، 
�سعوبها.. اأجيال احلروب على  املحّلية كل  واأدواتهما  واإ�سرائيل  اأمريكا  فيه  متار�س 
ف��اأم��ري��ك��ا ت�سعى  اأم��ري��ك��ا وامل��ن��ط��ق��ة..  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وب��ه��ذا تت�سح م��ع��ادل��ة 
ونحن  "اإ���س��رائ��ي��ل"،  اأم���ن  وح��م��اي��ة  وال�����روة،  ال�����س��ي��ادة  وم�����س��ادرة  للهيمنة 
اأب���ن���اء ه���ذه ال��ب��الد اأدرك���ن���ا ب��ع��د دف���ع االأث���م���ان ال��ب��اه��ظ��ة، اأّن ال خ��ال���س، وال 
مت��ار���س  اأم��ري��ك��ا  ب��ق��اء  م��ع  ل��ن��ا  نه�سة  وال  ك���رام���ة،  وال  ا���س��ت��ق��الل،  وال  ح���رّي���ة، 
اال���س��ت��دارة.. اأو  االخ��ت��الف  اأو  ل��ل��ت��ح��ّول  ق��اب��ل��ة  غ��ري  ت��ب��دو  ال��ت��ي  ال�سيا�سة  ه���ذه 
ومعركة التحرير يف فل�سطني ال تنفّك عن هذه املعادلة، ففل�سطني حتت االحتالل 
وغري  املبا�سر  االأمريكي  االحتالل  منطقتنا حتت  بلدان  واأكر  املبا�سر،  االإ�سرائيلي 
�سن�سل  فاإّننا  واح��د،  لكيان  وجهان  واإ�سرائيل  اأمريكا  اأّن  اأدركنا  ومتى  املبا�سر، 
والعك�س �سحيح.. اأمريكا  تنفّك عن مواجهة  ال  اإ�سرائيل  باأّن مواجهة  القناعة  اإىل 
وهذه هي ال�����ق�سية واملعادلة ال�����جوهرية التي ي�سعى اأعداء االأمة ل���طم�س��ها اأو 

التمويه عليها..

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

نحن وأمريكا .. ماذا تريد وماذا نريد؟

احلركة اجلماهريية الفل�سطينية
 والنهو�ض القا�سر

 52 عــامًا على اإحـراق اجلزء ال�صـرقي مـن الأقـ�صى 
والــكفاح يـتـوا�صـل 

أمــريكا هي أمــريكا
 حــىت لــو غــري بــايـدن جــلده

علي بدوان

عارف اآلغا

معتصم حمادة

د. محمد البحيصي سقوط القدس والشعور بالهزيمة 
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لــقــاء  يف  تــــشــــارك  الـــجـــمـــعـــيـــة 
ــة ــ ــي ــ ــران ــ ــة اإلي ــ ــي ــ ــارج ــ ــخ ــ وزيــــــــر ال

�ساركت جمعية ال�سداقة الفل�سطينية االإيرانية ممثلًة 
اخلارجية  وزي��ر  لقاء  يف  البحي�سي  حممد  د.  برئي�سها 
ق��ادة  م��ع  اللهيان  عبد  اأم���ري  ح�سني  د.  االأخ  االإي��ران��ي��ة 
ال�ف���س��ائ��ل ال�ف�ل��س�ط�ي�ن�ي�ة خالل زيارته العا�سمة ال�سورية 
م�ساء االأحد 29 اآب 2021 يف فندق داما روز بدم�سق بح�سور 
�سفري اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية د. مهدي �سبحاين.
اللهيان  عبد  ب��االأخ  ال�ف���س��ائ��ل  ممثلو  االإخ��وة  رحب 
وقدموا له التهاين با�ستالمه من�سب وزير اخلارجية، وحملوه 
اجلمهورية  رئي�س  رئي�سي  اإبراهيم  لل�سيد  التحيات  اأجمل 
االإ�سالمية االإيرانية وحكومته اجلديدة، ويف كلمته اعترب د. 
حممد البحي�سي احلكومة االإيرانية اجلديدة حمطة هامة 
الذي  والتنموي  وال�وح��دوي  ال�ث��وري  ال�خ�ط�اب  لتجديد 
قامت عليه ال�ث��ورة االإ�س�الم�ي�ة يف االأ�سا�س، متمنيًا اأن يكون 
للجمهورية االإ�سالمية نقلة نوعية بهذه احلكومة، من جانبه 
ي�رف�ع�ون  من  بلقاء  �سعادته  عن  اخلارجية  وزير  االأخ  عرّب 
ي�ح�ت��ل  ال��س�ه�ي��ون��ي  ال�ك��ي��ان  اإن  وقال  ال�ق���س�ي��ة،  راي�ة 
ف�ل��س�ط�ي�ن لكنه يفتقر اإىل الكثري من املكونات االأخرى ويف 
ال��س�ع�ب ال�ح�ق�ي�ق�ي وال��س�رع�ي�ة واالأم�ن والهدوء  مقدمتها 
مر  على  القائمة  احلقيقة  اأن  اإىل  م�سريًا  والطماأنينة، 
�سبعة عقود هي وجود ال�م��ق��اوم��ة وبقاء راي�ت�ه�ا مرفوعة.
درع  ب��ت��ق��دمي  ال�����س��داق��ة  جمعية  ق��ام��ت  اخل��ت��ام  ويف 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ت��ك��رمي��ي ع���رب���ون حم��ب��ة وت��ق��دي��ر وع��رف��ان

وتـــــــشـــــــارك بــــالــــحــــضــــور يف 
ــدولــيــة   ــســة الـــقـــدس ال ــؤس نـــــدوة مل
الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  ج��م��ع��ي��ُة  م���ن  وف���د  ح�����س��ر 
االإيرانية برئا�سة د. حممد البحي�سي ندوًة بعنوان بعنوان 
موؤ�س�سة  نظمتها  االأث��ري��ة(،  املعطيات  �سوء  يف  )القد�س 
ب�سام  د.  الباحث  واأل��ق��اه��ا  )���س��وري��ة(،  ال��دول��ي��ة  القد�س 
ال�ف�ل��س�ط�ي�ن�ي�ة،  ال�ف��س�ائ�ل  جامو�س، بح�سور ممثلني عن 
ال�سفارة  من  وممثلني  ال�ف�ل��س�ط�ي�ن�ي،  ال�ت�ح�ري�ر  وج�ي��س 
بتاريخ  وذل��ك  والباحثني.  ��اب  ال��ُك��تَّ م��ن  وع��دد  العراقية، 
رمانة. اأب��و   – العربي  الثقايف  امل��رك��ز  يف   ،2021 اآب   25

ــل  ــب ــق ــت ــس ي ــي  ــصـ ــيـ ــحـ ــبـ الـ د. 
ــة  ــي ــَل حــركــة الـــعـــراق اإلســام ــث مــم
ا�ستقبل د. حممد البحي�سي رئي�ُس جمعية ال�سداقة 
االإ�سالمية- العراق  حركة  ممثَل  االإيرانية  الفل�سطينية 
بتاريخ  وذل��ك  الربيعي،  ح�سام  د.  علي  االإم���ام  كتائب 
بدم�سق. ال�����س��داق��ة  جمعية  م��ق��ر  يف   ،2021 اآب   16
ل��ع��ق��د ملتقى  ال��ت��ح�����س��ري  ال��ط��رف��ان ح���ول  ت��ب��اح��ث 
���س��ب��اب��ي ي��ج��م��ع ���س��م��ل ال�����س��ب��اب امل����ق����اوم يف ب��ل��دان 
����اك  حم����ور امل���ق���اوم���ة، وي���واج���ه امل��خ��ط��ط��ات ال��ت��ي حُتَ
���س��د االأم������ة وامل����ح����ور وت�����س��ت��ه��دف ع���ق���ول ال�����س��ب��اب

يف  ــر  ــ ــاض ــ ــح ــ ي الـــبـــحـــيـــصـــي  د. 
زوم تـــقـــنـــيـــة  ــر  ــ عـ بــــغــــزة  نــــــــدوة 
ال�سداقة  البحي�سي - رئي�س جمعية  األقى د. حممد 
»�س�ق�وط  ب��ع��ن��وان  حم��ا���س��رة  االإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية 
احلوارية  الندوة  يف  بال�ه�زي�م�ة«،  وال�سعور  القد�س... 
غ��زة،  يف  والبحوث  للدرا�سات  اأطل�س  مركز  اأقامها  التي 
وذلك يف اإطار الدورة التدريبية التي يقيمها املركز لطلبة 
بكالوريو�س الدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�ف�ل��س�ط�ي�ن�ي�ة.  
ال�ق�د�س  ت��اري��خ  ع��ن  البحي�سي  ال��دك��ت��ور  حت���دث 
ال�م��س�روع  ماهية  وع��ن  ال��ث��الث،  �س�ق�وط�ه�ا  وحم��ط��ات 
ال�ع�رب  بع�س  ت�واط�وؤ  للحديث عن  باالإ�سافة  ال�سهيوين، 
�سمحت  التي  ال�ع��ار  وات�ف�اق�ي�ات  »ال�م��س��ت�ع�رب�ي�ن«، 
ف�ل��س�ط�ي�ن،  على  ب�ال�ت�ط�اول  ال�غ�رب�ي�ة  ل�الأن�ظ�م�ة 
»االإ�س�رائ�ي�ل�ي�ة«  االأه�داف  لذكر  البحي�سي  د.  وتطرق 
اإ�سافة  1967م.  ع��ام  ح��زي��ران  ح��رب  م��ن  واالأمريكية 
مع  ال��س��راع  معادلة  يف  التحول  ع��ن  حت��دث  ذل��ك  اإىل 
ال�ع�ام،  ال�م��س�ه�د  خ�ط  على  ال�م�ق�اومة  ودخ�ول  ال�ع�دو، 
االإي�ران�ي�ة  االإ�س�الم�ي�ة  اجلمهورية  دور  ع��ن  وحت���دث 
ودروه��ا  االأم�ة  ل��دى  ال�م�ق�اوم��ة  اإرادة  ا�س�ت��ن�ه�ا�س  يف 
. ع�����س��ك��ري��ًا  الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  ف�����س��ائ��ل  دع���م  يف 

ق��ب��ل  م������ن  االأ������س�����ئ�����ل�����ة  ط�����رح�����ت  اخل������ت������ام  يف 
احل���������س����ور واأج�����������اب ع���ل���ي���ه���ا ال�����دك�����ت�����ور ك���ام���ل���ة.

يستقبل  البحيصي  محمد  .د. 
ــراف ــ ــل ط ــي ــب اإلعــــامــــي عـــلـــي ن
جمعية  رئ��ي�����س  البحي�سي  حم��م��د  د.  ا�ستقبل 
علي  االإع��الم��ي  االإي��ران��ي��ة   - الفل�سطينية  ال�سداقة 
نبيل ط���راف رئ��ي�����س وح���دة درا����س���ات ���س��وؤون ال��ع��دو 
بح�سور  ال�سوري،  العربي  التلفزيون  يف  ال�سهيوين 
اجلمعية،  مقر  اجلمعيةيف  يف  العامة  العالقات  هيئة 
حيث بحث اجلانبان التطورات التي �سهدتها فل�سطني 
معركة  يف  املقاومة  حققتها  التي  واالإجن��ازات  املحتلة 
اجلمهورية  لعبته  الذي  ال��دور  وكذلك  القد�س،  �سيف 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��وري��ة يف دع���م امل��ق��اوم��ة و���س��م��وده��ا يف 
الطرفان  بحث  كما  ال�سهيوين،  االح��ت��الل  مواجهة 
�سبل تعزيز التعاون امل�سرك وتطوير العالقات بينهما.
عاشوراء يحاضر يف مجلس  البحيصي  د. محمد 
حا�سر د. حممد البحي�سي رئي�س جمعية ال�سداقة 
بتاريخ  ع��ا���س��وراء  جمل�س  يف  االإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية 
2021/8/14،  مبكتب اآية اهلل ال�سيد حممد ح�سني ف�سل 
بدم�سق. زينب  ال�سيدة  يف  عليه(،  اهلل  )ر�سوان  اهلل 
ن��ه�����س��ة االإم�����ام  ال��ب��ح��ي�����س��ي: ع���ن  حت����دث د. 
ملوقف  ام���ت���دادًا  وك��ون��ه��ا  ال�����س��الم(،  )عليه  احل�سني 
االإم����ام احل�����س��ن )ع��ل��ي��ه ال�����س��الم( احل��اف��ظ ل��وح��دة 
القيم  مبينًا  املوقفني،  بني  مقاربة  عقد  حيث  االأم��ة، 
احل�سني  ال�سهداء  �سيد  بها  ات�سف  ال��ت��ي  وامل��ب��ادئ 
التي  الكفاحية  وامل���اأث���رة  ع��ن��ه،  اهلل  ر���س��ي  علي  ب��ن 
االأج���ي���ال. م��ن��ه  تتعلم  ت��اري��خ��ي  در�����س  اإىل  حت��ول��ت 

جــمــعــيــة الــصــداقــة تـــشـــارك يف 
فلسطني طلبة  التحاد  حوارية  نــدوة 
جمعية  يف  ال�����س��ب��اب��ي  ال��ع��م��ل  ه��ي��ئ��ة  ����س���ارك���ت 
مب�سوؤول  ممثلة  االإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة 
احل��واري��ة  ال��ن��دوة  يف  م��و���س��ى،  حم��م��ود  االأخ  الهيئة 
حتمًا  كوبا  اإىل  فل�سطني  "من  �سعار  حتت  ال�سبابية 
اأقامها االحتاد العام لطلبة فل�سطني،  �سننت�سر"التي 
التدخالت  مواجهة  يف  كوبا  جمهورية  م��ع  ت�سامنًا 
ال��ظ��امل عليها.  االأم��ري��ك��ي��ة واحل�����س��ار  االإم��ربي��ال��ي��ة 
بدم�سق. االحت��اد  مقر  يف   2021 اآب   6 بتاريخ  وذل��ك 

اإليـرانـية الفــلســــطينية  الــصداقة  جـمعيــة  نشـــاطات 
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جمعية الصداقة تشارك يف أربعينية 
جـبـريـل أحــمــد  الـقـائـد  الشهيد 
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  م��ن  وف��د  ���س��ارك 
مهرجان  يف  البحي�سي  حممد  د.  برئا�سة  االإيرانية 
ال�ق�ائ�د  ال�سهيد  اأربعينية  مبنا�سبة  اأقيم  الذي  التاأبني 
ال�سابق  ال��ع��ام  واالأم����ني  امل��وؤ���س�����س  جب�ري�ل  اأح�����م�����د 
ال�ق�ي�ادة   – ف�ل��س�ط�ي�ن  ل�ت��ح��ري�ر  ال��س�ع�ب�ي�ة  ل�ل�ج�ب�ه�ة 
االإ�سالمية  �سفري اجلمهورية  �سعادة  بح�سور  ال�ع�ام�ة، 
طالل  ود.  �سبحاين،  مهدي  االأخ  بدم�سق  االإي��ران��ي��ة 
ل�ت�ح�ري�ر  ال��س�ع�ب�ي�ة  ل�ل�ج�ب�ه�ة  العام  االأم��ني  ناجي 
اجلعفري  ب�سار  ود.  ال�ع�ام�ة،  ال�ق�يادة   – ف�ل��س�ط�ي�ن 
وق���ي���ادة ج�ي��س  ال�����س��وري،  وزي����ر اخل��ارج��ي��ة  ن��ائ��ب 
وممثلي  ق��ادة  واالإخ���وة  ال�ف�ل��س�ط�ي�ن�ي،  ال�ت��ح�ري�ر 
�سورية،  يف  ال�ف�ل��س�ط�ي�ن�ي�ة  ال�م�ق�اوم�ة  ف��س��ائ�ل 
اال�سراكي  العربي  البعث  ح��زب  ممثلو  ���س��ارك  كما 
)املهند�س  اجلمعية  وف��د  و�سم  واليمن،  اهلل  وح��زب 
االإل��ك��روين،  االإع��الم  هيئة  م�سوؤول   – م�سعود  حممد 
ال�سبابي  العمل  هيئة  م�سوؤول   – مو�سى  حممود  واالأخ 
بتاريخ  وذلك  اأع�ساء اجلمعية،  وعدد من  والطالبي( 
بدم�سق. الوطنية  االأ���س��د  مكتبة  يف   2021 اآب   18
بداأ املهرجان بقراءة الفاحتة على اأرواح ال�سهداء 
و�سماع الن�سيدين ال�سوري والفل�سطيني، ثم ُعِر�َس فيلم 
تعريفي عن ال�سرية الذاتية ل�ل�ق�ائ�د الراحل، وال�ع�م�ل�ي�ات 
ال�ف�دائ�ي�ة واال�س�ت��س�ه�ادي�ة وع�م�ل��ي�ات ت�ح�ري�ر االأ�س�رى 
التي قامت بها القيادة العامة يف عهد ال�ق�ائ�د اأبو جهاد

بعنوان: ــدوة  ن يف  تشارك  الجمعية 
»مــفــاعــيــل مــعــركــة ســيــف الــقــدس 
الفلسطينية« الــقــضــيــة  ومستقبل 
االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
اجلمعية  رئي�س   – البحي�سي  حممد  بالدكتور  ممثلة 
القد�س  �سيف  م��ع��رك��ة  "مفاعيل  ب��ع��ن��وان  ن���دوة  يف 
ُع��ق��دت  ال��ت��ي  الفل�سطينية"  ال��ق�����س��ي��ة  وم�����س��ت��ق��ب��ل 
لدعم  ال�����س��وري��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�سعبية  اللجنة  م��ق��ر  يف 
بح�سور  ال�سهيوين،  امل�سروع  ومقاومة  االنتفا�سة 
بال�سراع  واملهتمني  واملثقفني  ال�سيا�سيني  من  ع��دد 
2021 اآب   22 ب��ت��اري��خ  وذل���ك  ال�����س��ه��ي��وين،  ال��ع��رب��ي 

الجمعية تقيم أمسية شعرية 
يف مخيم سبينة  

االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  اأقامت 
ونغني  نكتب  لفل�سطني   ( عنوان  حتت  �سعرية  اأم�سية 
يف  ال��ث��ق��ايف  امل�����س��وؤول  جمعة  ع��م��ر  االأخ  بح�سور   ،)
يف  اجلمعية  مم��ث��ل  ���س��رق��ي  م����روان  واالأخ  اجلمعية 
الفل�سطيني  والروائي  زينب  وال�سيدة  �سبينة  خميمي 
ال��دك��ت��ور ح�����س��ن ح��م��ي��د وع����دد م��ن مم��ث��ل��ي ف�سائل 
والثقافية  الوطنية  وال�سخ�سيات  الفل�سطينية  املقاومة 
 7 بتاريخ  وذل��ك  املهتمني.  م��ن  وح�سد  واالإجتماعية 
وقد  �سبينة.  خميم  يف  اجلمعية  مكتب  يف    2021 اآب 
افتتح االأم�سية ال�سعرية االأخ اأحمد طعمة ع�سو مكتب 
بقراءة  بداأ  حيث  وال�سعراء،  باحل�سور  مرحبًا  �سبينة 
الأرواح  اإج���الاًل  �سمت  دقيقة  وال��وق��وف  الفاحتة 
األ��ق��ى اال���س��ت��اذ ع��م��ر جمعة  ال�����س��ه��داء يف ال��ب��داي��ة 
فيها  رحب  كلمة  ال�سداقة  جمعية  يف  الثقايف  امل�سوؤول 
الثقافية  الفعاليات  اأهمية  على  واأك���د  بامل�ساركني، 
ثقافة  ن�سر  يف  ودوره����ا  الفل�سطينية  املخيمات  يف 
الثقايف.  املجال  يف  املخيمات  م�ستوى  ورف��ع  املقاومة 
ال�سعراء  م��ن  ك��ل  األ��ق��ى  �سادقة  قلبية  م�ساعر  وم��ن 
فهد  اأح��م��د وحم��م��د  ال�����س��ي��د  وزك���ري���ا  عي�سى  ف���ادي 
عربت  �سعرية  فقرات   .. عبداهلل  م�سطفى  وال�ساعر 
خالل  ال�سعراء  وراف��ق  وامل��ق��اوم��ة..   الوطن  حب  عن 
عقلة.. يحيى  الفل�سطيني  الفنان  العود  عازف  االإلقاء 

مكتب  يف  تمريض  دورة  افتتاح 
الــســبــيــنــة  ــم  مــخــي ــة يف  ــجــمــعــي ال
يف  واالأي��ت��ام  ال�سهداء  عوائل  دع��م  هيئة  افتتحت 
جمعية ال�سداقة الفل�سطينية االإيرانية دورة للتمري�س 
واالإ�سعافات االأولية يف مكتب اجلمعية خميم ال�سبينة، 
وذلك بتاريخ 29 اآب 2021 بح�سور االأخ مروان �سرقي 
م�سوؤول مكتب اجلمعية يف خميمي �سبينة وال�سيدة زينب، 
ال�سبينة.   اإميان مو�سى ممثلة هيئة الدعم يف  واالأخت 
املخيم،  اأه���ايل  م��ن  م��ت��درب��ة   25 ال����دورة  وت�سم 
ق���دور. رائ����دة  الطبيبة  ب��اإ���س��راف  ي��وم��ًا  وم��دت��ه��ا15 
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ــارك بــالــحــضــور  ــشـ الــجــمــعــيــة تـ
ــق« ــيـ ــوثـ ــتـ »الـ ــول  ــ ــ ح نـــــــدوة  يف 

الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعيُة  م��ن  وف��د  ح�سر 
بعنوان  ن��دوًة  البحي�سي  حممد  د.  برئا�سة  االإيرانية 
االأدب����ي–   واالإب�����داع  البحثي  اجل��ه��د  ب��ني  »التوثيق 
للُكتَّاب  ال��ع��ام  االحت���اد  نظمها  اأمن���وذج���ًا«،  القد�س 
الثقافة  وزارة  م��ع  بالتعاون  الفل�سطينيني  واالأدب����اء 
االأ���س��د  مكتبة  يف  اآب،   25 ب��ت��اري��خ  وذل���ك  ال�����س��وري��ة، 
دارم  الدكتور   الندوة   يف  حا�سر  بدم�سق.   الوطنية 
جمعة  عمر  اال�ستاذ  و  �سورية  يف  الربية   وزي��ر  طباع 
وفد اجلمعية  وقد �سم   . الثقايف يف اجلمعية  امل�سوؤول 
واملهند�س  اجلمعية،  رئي�س  نائب   – جمعة  علي  االأخ 
االإلكروين،  االإع��الم  هيئة  م�سوؤول   – م�سعود  حممد 
العامة.  العالقات  هيئة  م�سوؤولة  طوي�سي  اآالء  واالأخت 
اإ�سافة اإىل ح�سور ح�سد من الكتاب واالأدباء واملثقفني

ــة تــــــشــــــارك يف  ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ ــج ــ ال
ـــــــادي صــيــفــي ــج ن ــريـ ــخـ ــل تـ ــفـ حـ
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعيُة  م��ن  وف��د  ���س��ارك 
وع�سوية  البحي�سي  حممد  د.  برئا�سة  االإي��ران��ي��ة 
االإع���الم  هيئة  م�����س��وؤول   – م�سعود  حممد  املهند�س 
هيئة  م�����س��وؤول   – مو�سى  حم��م��ود  واالأخ  االإل���ك���روين، 
النادي  تخريج  حفَل  يف  والطالبي،   ال�سبابي  العمل 

ال�سيفي الأكادميية نادي االإ�سراء الريا�سي  
ال��س�ه�يدين م�سطفى دراجي وخالد    دورة 
اأبو جيدا، برعاية االأخ �سائد عبد العال  رئي�س ح�ركة 
ال�ف��س�ائ�ل  عن  ممثلني  وح�سور  ح�رة،  ف�ل��س�ط�ي�ن 
واالأح�زاب ال�ف�ل��س�ط�ي�ن�ي�ة وال�سورية واالحتاد الريا�سي 
وذلك  والالعبني،   االأه��ايل  من  وح��س�د  الفل�سطيني، 
بتاريخ 24 اآب 2021، يف ملعب نادي املجد الريا�سي.
بالتايكواندو،  ريا�سية  ف��ق��رات  احل��ف��ل  ت�سّمن 
وت��ك��رمي��ًا الأب���ط���ال اجل��م��ه��وري��ة -يف ع���دة األ��ع��اب- 
ال�سيفية. بالدورة  امل�ساركني  والالعبني  وللمدربني، 
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ت�سليحهم،  ب��دل  الفل�سطينيني  �سالح  ن��زع  اإىل 
ومنعت و�سول املقاومني للم�ساركة يف القتال..

�سنة  يف  للقد�س  الكّلي  ال�سقوط  ج��اء  ث��م 
�ساعات   4 ملدة  الأردنية  القوات  وقاتلت   ..1967
ل غري قبل اقتحام اجلي�س الإ�سرائيلي املدينة 
امل�سجد  ب��اح��ات  ويف   ..1967 7/ي��ون��ي��و  ���س��ب��اح 
بالن�سر.. اح��ت��ف��اًل  اخل��م��ور  ���ُس��رب��ت  الأق�����س��ى 

وم�����ن�����ذ ذل�������ك ال���������س����ب����اح وح�����ت�����ى ال����ي����وم 
وال������ق������د�������س ت����ع����ي���������س الح��������ت��������الل والأ��������س�������ر 
وامل����ع����ان����اة وال�������س���م وال���ت���ه���ج���ري وال���ت���ه���وي���د..

القد�س  �سقوط  اأن حم��ّط��ات  وه��ك��ذا جن��د 
ال��ث��الث ك��ان��ت حم��اط��ة ب���دور م�����س��ب��وه للنظام 
هذا  ظ��ّل  ال�ساعة  ه��ذه  واإىل  الر�سمي،  العربي 
هذا  م��واق��ف  على  الغالبة  ال�ّسمة  ميّثل  ال���ّدور 
ال�سياق جاءت  هذا  ويف  فل�سطني،  النظام جتاه 
17/دي�سمرب1978   يف  ديفيد(  )كامب  اتفاقية 
ال�سعور  اإىل  ت�ستند  ات��ف��اق��ات  م��ن  ت��اله��ا  وم���ا 
ال�سهيوين،  امل�����س��روع  اأم���ام  وال��ه��زمي��ة  بالعجز 
الأر���س  على  وقائع  اإىل  ال�سعور  ه��ذا  وترجمة 
حت���م���ل مب�����س��م��ون��ه��ا وخ���ال����س���ت���ه���ا ال��ت�����س��ل��ي��م 
واإع��ط��اء  لفل�سطني،  باغت�سابه  امل�����س��روع  ل��ه��ذا 
واح��داً  وم�سادرتها  الفل�سطيني  للحق  الظهر 
العودة وهو ما و�سل  اإىل  القد�س،  فواحداً من 
الذي  الفل�سطيني  للبع�س  املدّمرة  مبعطياته 
وع��رّب  منه،  ج���زءاً  وب��ات  العربي  بالنظام  حل��ق 
اإق���راره بالهزمية  عن ه��ذا التماهي من خ��الل 
الذي  والتفريط  امل�ساومة  خط  يف  وانخراطه 
به  واإذا  الأي������ام،  ي���وم م��ن  ال��ع��رب يف  ع��ل��ي��ه  لم 
الأب���واب، ومي��د لهم  ه��وؤلء ويفتح لهم  ي�سابق 
لتخاذلهم  ال��غ��ط��اء  ومينحهم  ال��ع��ب��ور،  ج�سور 
ال�ساعر: مع  يقول  حالهم  ول�سان  وخيانتهم، 

وهل اأنا اإّل من غزّية اإن غوت  
���ُد اأر����سُ ت��ر���س��د غ���زّي���ُة  غ���وي���ُت واإن   

5/حزيران  يف  الإ�سرائيلي  العدوان  ميثل 
العربية  والأق���ط���ار  ب��ع��اّم��ة  الأم����ة  ع��ل��ى   1967
ة،  بخا�سّ وفل�سطني  والأردن  وم�����س��ر  ���س��وري��ة 
ال�سهيوين،  ال�ستكباري  العدواين  الفعل  ذروة 
ويف هذه احلرب العدوانية مت احتالل ما تبّقى 
من اأر�س فل�سطينية يف غزة وال�سفة والقد�س، 
اإىل اجلولن العربي ال�سوري و�سيناء..  اإ�سافًة 
مع  ال�سراع  حالة  تعّمق  اأن  يفرت�س  ك��ان  مّم��ا 
التي  ب��ال��دول  اأك��ر  وال���زج  ال�سهيوين،  الكيان 
احتلت اأر�سها يف خ�سم املعركة مع العدو، على 
ال��رغ��م م��ن حالة ال��ذه��ول وال��ي��اأ���س والإح��ب��اط 
التي اجتاحت الواقع العربي بعد هذه احلرب، 
وبعد انك�ساف ه�سا�سة النظام الر�سمي العربي، 
ميار�سه  كان  الذي  الإعالمي  الت�سليل  وحجم 
على اجل��م��اه��ري ال��ع��رب��ي��ة، والأوه�����ام ال��ت��ي كان 
يبّثها يف الوقت الذي مل يكن جاّداً يف مواجهة 
العدو، وقبل ذلك مل يكن معنّياً ب�سكل �سحيح، 
والأط���راف  ال�سهيوين  امل�����س��روع  طبيعة  لفهم 
ال��ت��ي ي�سّمها ه���ذا امل�����س��روع ومت��ّث��ل اأدوات�����ه يف 
املنطقة وخارجها يف ف�ساء ال�ستكبار العاملي..

ومي��ك��ن حت��دي��د الأه������داف الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
والأمريكية من هذه احلرب على النحو الآتي:

ت������دم������ري اأك������������رب ح�����ج�����م مم���ك���ن   .1
امل���ن���ط���ق���ة،  ال�������س���وف���ي���ي���ت���ي يف  ال���������س����الح  م�����ن 
ال�����������س�����الح. ال�����ث�����ق�����ة يف ه���������ذا  ي����ف����ق����د  مّم���������ا 

ال���و����س���ول ب��ال��ه��زمي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة   .2

الثانية �سنة 1982  وهي التي مّهدت لجتياح 1982 
منه.. الفل�سطينية  ال��ث��ورة  ق���وات  واإخ����راج  للبنان 
وه����و م�����س��ه��د ي��ت��ك��رر ب��ع��د ع�����س��ري��ن ���س��ن��ة ويف 
م����ار�����س/2002 حت���دي���داً ع��ن��دم��ا اج��ت��اح��ت ال��ق��وات 
ال��واق��ي،  ال�����ّس��ور  ال�����س��ف��ة يف عملية  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
اهلل،  رام  يف  ال�����س��ل��ط��ة  م��ق��ر  ح�����س��ار  اإىل  و�����س����وًل 
ب��ريوت مبادرة  ال��ت��ايل لإق���رار قمة  ال��ي��وم  �سبيحة 
الأم�����ري )امل���ل���ك( ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ت��ي 
����س���ارت ت���ع���رف ب��ا���س��م م����ب����ادرة ال�������س���الم ال��ع��رب��ي��ة 
)ولح�����ق�����اً اغ���ت���ي���ال ال���رئ���ي�������س ي���ا����س���ر ع����رف����ات(.
وحتى  احل���روب،  اآخ��ر  ونظرية  املعاهدة  ومنذ 
وا�سعة  �سبعة ح���روب  اإ���س��رائ��ي��ل  ���س��ّن��ت  ه���ذا  ي��وم��ن��ا 
وارت��ك��ب��ت  وال��ل��ب��ن��اين،  الفل�سطيني  ال�سعبني  ع��ل��ى 
ع�����س��رات امل���ج���ازر وم��ئ��ات ورمب����ا اآلف ال��ع��دوان��ات 
����س���د اأه��������داف ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ول���ب���ن���ان���ي���ة وع���رب���ي���ة، 
كبريتني  انتفا�ستني  الفل�سطيني  ال�سعب  وف��ّج��ر 
ا���س��ت��م��رت��ا    ،  2000،1987 ع���ام���ي  الح���ت���الل  ���س��د 
واجل��رح��ى.. ال�����س��ه��داء  اآلف  فيها  ق�سى  ل�سنوات 
وارت���ف���ع م��ن�����س��وب الع����ت����داءات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
ب���ع���د ت����اآك����ل ال�������دور امل�������س���ري، وغ����ي����اب م��ن��ظ��وم��ة 
الأم�������ن ال���ق���وم���ي ال���ع���رب���ي  ل��ت�����س��م��ل اأه������داف������اً يف 
ال��ع��رب��ي م��ن حيث اجل��غ��راف��ي��ا والأه��م��ّي��ة.. العمق 
وم����������ع ك��������ل ه����������ذا ف���������������اإّن ������س�����ي�����ئ�����اً م�����ه�����ّم�����اً 
وا����س���رتات���ي���ج���ي���اً دخ�����ل ع���ل���ى خ����ط امل�����س��ه��د ال���ع���ام 
يف م���ن���ط���ق���ت���ن���ا.. ه������ذا ال���������س����يء ه�����و امل����ق����اوم����ة..
امل���ق���اوم���ة ال���ت���ي اأ���س��ق��ط��ت ن��ظ��ري��ة اأ����س���ط���ورة 
اأّن  نظرية  واألغت  احلروب"  اآخ��ر  اأكتوبر  "حرب 
م��ع��ادلت  اإىل  ودخ��ل��ت  م�سر"،  ب���دون  ح���رب  "ل 
ال��ق��وة وح�����س��اب ال�����س��راع ه���ذه ال��ظ��اه��رة ال�سريفة 
اأع��ن��ي ظ��اه��رة امل��ق��اوم��ة، ال��ت��ي اأره���ق���ت الح��ت��الل، 
ورف���ع���ت ك��ل��ف��ت��ه مّم����ا ا����س���ّط���ره ل��الن�����س��ح��اب امل���ذل 
وغ���زة، و�سرنا  لبنان  م��ن جنوب  واح��د  م��ن جانب 
ن��ت��ح��ّدث ع��ن ت����وازن ال��رع��ب وال�����ّردع ال���ذي �سرب 
ال�سميم.. يف  الإ�سرائيلي  القومي  الأمن  منظومة 
نتحّدث  ون��ح��ن  واملو�سوعية  الإن�����س��اف  وم��ن 
عن هذا التحّول يف معادلة ال�سراع مع العدو الذي 
اجلمهورية  دور  ع��ن  نتحدث  اأن  املقاومة  اأحدثته 
ثورتها  انت�سار  ك��ان  ال��ت��ي  الإي��ران��ي��ة،  الإ���س��الم��ي��ة 
�سقوط  على  التاريخي  ال��ّرد  1979 مبثابة  العام  يف 
ال��ن��ظ��ام امل�����س��ري، وع��ل��ى روح ال��ه��زمي��ة ال��ت��ي بّثها 
ه����ذا ال�����س��ق��وط يف امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ج����اء ان��ت�����س��ار 
وي�ستنه�س  لالأمة  الروح  ليعيد  الإ�سالمية  الثورة 
احل���ق���وق. ع���ل���ى  وال���ث���ب���ات  امل���ق���اوم���ة  اإرادة  ف��ي��ه��ا 

*حما�صرة األقيت يف ندوة اأقامها مركز اأطل�س 
يف غزة بتاريخ الثنني 23 اآب/ اأغ�صط�س 2021.  

التناخ"   " ك���ت���اب  يف  ج����اء  ب��ن�����ّس  اأب�������داأ 
)���س��ف��ر  م���ن  ال����ق����دمي"  "العهد  ب����  امل�����س��ه��ور 
 )23-22 ع��������دد   23 ال�������س������ح������اح  اخل������������روج 
�����س����ّك����ان  ي������دي������ك  اإىل  اأدف�������������ع  "اإيّن 
اأم����ام����ك، ل تقطع  الأر��������س، ف��ت��ط��رده��م م���ن 
اآل��ه��ت��ه��م ع���ه���داً، ل ي�����س��ك��ن��وا يف  م��ع��ه��م اأو م���ع 
وم��ث��ل��ه��ا  تخطئ.."  ي��ج��ع��ل��وك  ل���ّئ���ال  اأر����س���ك 
ك���ث���ري يف غ����ري م���و����س���ع م����ن ه������ذا ال���ك���ت���اب..

ومب���ق���ول���ة مل����ن اأط����ل����ق ع��ل��ي��ه��م "ح��ك��م��اء 
م��ع��ام��ل��ة  ت����ك����ون  ك���ي���ف  ت����ت����ح����ّدث  �سهيون" 
اإن�����س��اين:  اأو  اأخ���الق���ي  ق��ي��د  اأي  ب���ال  ال�����س��ع��وب 
ا���س��رق��وه��م  ي�����س��ح��ك��ون،  وه�����م  "ا�سربوهم 
وه�����م له�������ون، ادخ����ل����وا ب��ي��وت��ه��م واه���دم���وه���ا، 
وم�������ّزق�������وه�������ا". ق����ل����وب����ه����م  اإىل  ت���������س����ّل����ل����وا 
اأن  اأردنا  "اإن  ويقول )ا�سرائيل زتغويل(: 
احلماقة  فمن  اأر�����س،  ب��ال  ل�سعب  ب��ل��داً  نعطي 
�سعب". ال��وط��ن  ه��ذا  ي�سبح يف  ب��اأن  ن�سمح  اأن 

ه��ذه امل��ق��ولت واأم��ث��ال��ه��ا ه��ي ال��ت��ي ر�سمت 
يعترب  ال��ذي  ال�سهيوين  الفكر  ثوابت  خطوط 
معظمهم  اأو  ���س��ّك��ان��ه��ا  م���ن  ف��ل�����س��ط��ني  اإخ������الء 
ع��ل��ى اأق����ل ت��ق��دي��ر واح������داً م���ن ه���ذه ال��ث��واب��ت.

ال��ي��ه��ودي��ة  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة  ال��ع��ن�����س��ري��ة  اإّن 
ان��ح��راف  ق�سية  ول  ع��ر���س��ي��ة،  م�����س��األ��ة  لي�ست 
اأو جم��م��وع��ة، واإّن����ا  ل��ف��رد  اأو ط��غ��ي��ان  ُخ��ل��ق��ي، 
ه����ي خ���ا����س���ّي���ة ب���ن���ي���وّي���ة لأّن��������ه: )ك�����ي ي��ت��ح��ق��ق 
امل�سروع  يختفي  اأن  بد  ل  ال�سهيوين(  امل�سروع 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م����ن خ�����الل اخ���ت���ف���اء ال���وج���ود 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م����ن ف��ل�����س��ط��ني.. ول����ه����ذا جن��د 
ال�سهاينة باأكملهم، وبكل انتماءاتهم ال�سيا�سية 
العن�سرية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ي�����س��ه��م��ون  وال��ط��ائ��ف��ي��ة 
وي��ك��ّم��ل��ون��ه��ا، يف جم��ت��م��ع ا���س��ت��ي��ط��اين اإح���اليل 
م��ب��ن��ي ع��ل��ى الإره������اب وال��ع��ن��ف والغ��ت�����س��اب..

�سايك�س  م��ع  ب���داأت  القد�س  �سقوط  ق�سة 
ب��ي��ك��و، وي�����وم اأع���ل���ن ال�����س��ري��ف ح�����س��ني ث��ورت��ه 
بعد  ال��ك��ربى(  العربية  )ال��ث��ورة  اأ�سموها  التي 
مكماهون(   – )احل�سني  بريطانيا  مع  اتفاقه 
وال�����وع�����د ب��ت��ن�����س��ي��ب��ه م���ل���ك���اً ع���ل���ى ال�����ع�����رب..

وكان من نتائج هذا التفاق )اخليانة( فتح 
الطريق اأمام اجلرنال الربيطاين الّلنبي ل�سن 
هجومه العام يف �سنة 1917 ويتقّدم نحو القد�س 
مقولته  وي���ق���ول   1917/12/11 يف  ل��ي��دخ��ل��ه��ا 
"الآن انتهت احلروب ال�سليبية." ال�سهرية: 

ث����م ك������ان ����س���ق���وط اجل�������زء ال����غ����رب����ي م��ن 
ال��ق��د���س ال���ذي اأع��ق��ب امل��واج��ه��ة ال��ت��ي خا�سها 
ال�������س���ع���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب���ع���د ������س�����دور ق�����رار 
امل��ق��اوم��ة  وا���س��ت��ط��اع��ت  ���س��ن��ة 1947،  ال��ت��ق�����س��ي��م 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ورغ�����م اإم��ك��ان��ات��ه��ا امل��ت��وا���س��ع��ة 
الأرا������س�����ي  م����ن   /%82/ ع���ل���ى  احل����ف����اظ  م����ن 
ال�سهيوين،  ال��وج��ود  وح��ا���س��رت  الفل�سطينية 
التفكري ج��دّي��اً  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ودف��ع��ت 
.1948 اآذار  يف  التق�سيم  فكرة  عن  ال��رتاج��ع  يف 

ث���م ج����اء ال������دور ال��ع��رب��ي م���ن ج���دي���د مع 
ال�سبعة مبا جمموعه  العربية  دخول اجليو�س 
/24 األف/ مقاتل مقابل /70 األف/ يف اجلانب 
ال��ي��ه��ودي.. دخ��ل��ت ه��ذه اجل��ي��و���س دون تن�سيق 
هذا  وف��وق  فا�سدة،  اأ�سلحة  ومعها  ت��دري��ب،  ول 
واأب�سع  قيادتها،  �سمن  بريطانياً  �سابطاً   /45/
من ذل��ك كّله ف��اإّن بع�س ه��ذه اجليو�س عمدت 

مل�������س���ر ل����درج����ة حت���ط���ي���م م���ع���ن���وي���ات اجل��ي�����س 
ق��ادراً  واإهانته بحيث ل يعود  واإذلل��ه،  امل�سري 
اأو ق��ي��ادة ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، حيث  على امل��واج��ه��ة 
العربية. امل��رك��زي��ة  ال��ق��وة  مبثابة  م�سر  ك��ان��ت 
م�������س���ر  يف  ال������ن������ظ������ام  اإ�������س������ق������اط   .3
امل���ت���م���ّث���ل ب���ال���رئ���ي�������س ج����م����ال ع���ب���د ال���ن���ا����س���ر 
ل���الأم���ة  ال������ذي ك�����ان اإىل ت���ل���ك احل������رب رم�������زاً 
لال�ستعمار. ومواجهتها  ونه�ستها  لوحدتها 
���س��غ��ل م�����س��ر و����س���وري���ة ب��ال��و���س��ع   .4
)حترير  الأول���وي���ة  ه��و  ي�سبح  بحيث  اجل��دي��د 
اأرا�سيهما( بينما تتفّرغ اإ�سرائيل لهدفها الأكرب 
وهو �سم ال�سفة الغربية وعلى راأ�سها القد�س.
ال���������س��������ت��������ف��������ادة م���������ن امل�����ن�����اط�����ق  .5
اح���ت���الل���ه���ا ال����ت����ي مت  ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
 ول �سيما اجلولن.
ن�����ت�����ائ�����ج ه���������ذه احل�����������رب ي���ع���ط���ي   .6
لإ�سرائيل فر�سة يف تعميق التحالف مع اإيران 
املنطقة  بذلك تطويق  لتكمل  وتركيا،  )ال�ساه( 
واخ��رتاق دول اخلليج بحكم  املركزية،  العربية 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة. ال����دول  ل��ه��ذه  النف�سية  ال��ه��زمي��ة 

اإظهار اإ�سرائيل كقوة كربى اإقليمية   .7
اأعدائها. غري قابلة للهزمية، وق��ادرة على ردع 
ال����رتوي����ج وال����دع����اي����ة ل��ل��م�����س��روع   .8
وال�سقوط  هيمنته  دائ���رة  وتو�سيع  الأم��ري��ك��ي 
�سيا�سات  ع��ل��ى جن���اح  وال��ت��اأك��ي��د  ت��ق��دم��ه  اأم�����ام 
حليفها  انت�سار  خ��الل  من  املنطقة  يف  اأمريكا 
الأوحد )اإ�سرائيل(.. والنبطاح اأكر لأمريكا.
ف���ت���ح ب������اب الع����������رتاف ب���ال���ك���ي���ان   .9
ال�سهيوين )�سّراً وجهراً( لالعتقاد باأّن اإ�سرائيل 
قادرة على حماية هوؤلء املعرتفني.. خا�سة اأن 
الن��ق�����س��ام ال��ع��رب��ي ك���ان عميقاً ب��ني م��ن ك��ان��وا 
رجعيني.. امل�سّمون  واأولئك  تقدميني  يت�سّمون 

وهناك اأهداف اقت�سادية وجيو�سيا�سية 
ثم جاء الرئي�س ال�سادات لريتكب جرمية بحق 

م�سر والأمة، ومل يكن ذلك عن ق�سر نظر، 
واإّنا عن ق�سد وبتن�سيق كامل مع الوليات 

املتحدة الراعي الأول للكيان ال�سهيوين، 
وميكن اإدراك اأهمية خروج م�سر من �ساحة 
ال�سراع مع امل�سروع ال�سهيوين اأّن املوؤرخني 
اجلدد يف الكيان قد اعتربوا هذه التفاقية 

مبثابة امليالد الثاين لإ�سرائيل، وهكذا �سار 
ما فعله ال�سادات كمفعول ال�سم البطيء الذي 

انت�سر يف اجل�سد العربي.
ل���ق���د م����ّه����دت ات���ف���اق���ي���ة )ك����ام����ب دي��ف��ي��د( 
الطريق للقبول مببادرة الأمري )امللك( فهد بن 
فا�س  اإ�سرائيل يف قمة  لل�سالم مع  العزيز  عبد 
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�شقوط القد�س ... وال�شعور بالهزمية*
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    معتصم حمادة
     عضو المكتب السياسي

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

اجل�����م�����اه�����ريي�����ة  احل��������رك��������ة   ■مت��������ر 
الفل�سطينية، يف مرحلة نهو�س مميز، عربت 

عنها يف العديد من مظاهر الن�سال اليومي.
تنت�سر  ال���س��ت��ي��ط��ان،  م��ق��اوم��ة  ف��ف��ي   •
يف اأرج�������اء ال���ق���د����س وع���م���وم اأن����ح����اء ال�����س��ف��ة 
مع  اجلماهريي  ال�ستباك  ب��وؤر  الفل�سطينية 
"بيتا"،  ح��ال  هو  كما  ال�ستيطان،  م�ساريع 
ال�سعبية،  امل��ق��اوم��ة  اأي��ق��ون��ة  اإىل  حتولت  التي 
وب��ي��ت دج���ن، وك��ف��ر ق����دوم، ون��ع��ل��ني، وبلعني، 
وحم���اف���ظ���ة ج���ن���ني، وط����وب����ا�����س، و���س��ل��ف��ي��ت، 
واخلليل وغريها من املناطق املعر�سة خلطر 
امل�������س���ادرات وخ��ط��ر ت��و���س��ي��ع ال���س��ت��ي��ط��ان، يف 
خطط اإ�سرائيلية وا�سرتاتيجية. وقد فر�ست 
الأو�ساع  على  حالها  الن�سالية  النماذج  ه��ذه 
كبلدة  ميادينها  بع�س  باتت  بحيث  الوطنية، 
حمجة  دج���ن،  وب��ي��ت  امل��ث��ال،  �سبيل  على  بيتا، 

للقوى ال�سيا�سية الفل�سطينية.
ت��ت��وا���س��ل  م���ق���اوم���ة الح����ت����الل،   •ويف 
الأعمال الفردية، يف ا�ستهداف حلواجز جي�س 
النظر عن نتائج  الحتالل ودورياته. وبغ�س 
اأنها باتت ترمز اإىل قناعة  اإل  هذه العمليات، 
ل���دى احل��ال��ة اجل��م��اه��ريي��ة، ب�����س��رورة و�سع 
اأن يدفع كلفة  بد  حد لحتالل بال كلفة ول 

جرائمه غالياً.
تر�سخت  ال���وط���ن���ي،  ال�����س��ع��ي��د   •وع��ل��ى 
ل����دى ال�����س��ف ال��ع��ري�����س م���ن اأب���ن���اء احل��رك��ة 
اإح����داث تغيري عميق  اجل��م��اه��ريي��ة، ���س��رورة 
ج��رى  احل����ايل،  ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام  طبيعة  يف 
ال��ت��ع��ب��ري ع��ن ذل���ك يف الإق���ب���ال ال��وا���س��ع على 
لالنتخابات،  املقرتعني  ق��وائ��م  يف  الت�سجيل 
والإقبال الوا�سع على الرت�سح لقوائم، قدمت 
اأن واحداً  نف�سها باعتبارها م�ستقلة. ول �سك 
م��ن الأ���س��ب��اب ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ي دف��ع��ت ق��ي��ادة 
اإح�سا�سها  هو  النتخابات،  اإلغاء  اإىل  ال�سلطة 
مب����ا ي��ع��ت��م��ل يف امل��ج��ت��م��ع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م��ن 
تطورات وتغيريات، ورغبة يف التدخل املبا�سر 
الغارق  احل��ايل،  ال�سيا�سي  للنظام  حد  لو�سع 
والذي  وال�سيا�سي؛  والإداري  املايل  الف�ساد  يف 
الوطنية،  الق�سية واحلقوق  على  قيداً  حتّول 
اأن يكون  ب����دًل م��ن  واحل���رك���ة اجل��م��اه��ريي��ة، 

رافعة رئي�سية من روافعها.
• ك��ذل��ك ع���ربت احل���رك���ة اجل��م��اه��ريي��ة 
ع���ن ع��م��ق وع��ي��ه��ا حل��ق��وق��ه��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
واأج��ه��زت��ه��ا  ال�سلطة  م��واج��ه��ة  يف  حت��رك��ه��ا  يف 
البولي�سية، وقد احتلت جرمية اإعدام ال�سهيد 
ن����زار ب��ن��ات م��وق��ع��اً م��ه��م��اً، ���س��اه��م يف تفجري 
والبط�س  ال��ق��م��ع  ���س��د  ال�سعبية  ال��ت��ح��رك��ات 
وال��ن��ظ��ام ال��ب��ول��ي�����س��ي، ودف���اع���اً ع��ن احل��ري��ات 

القتال  م��ن  �سنوات  ثماين  ل��ول  دول��ة عربية،  اجل��زائ��ر 
من  جعل  ال��ذي  ال�سعب  اجلماهريي  والن�سال  املرير 
اأدت بالقيادات الفرن�سية  ق�سية اجلزائر ق�سية عاملية، 
بقرار  ال��ب��الد،  يف  الداخلية  النق�سامات  ا�ستدراك  اإىل 

اجلالء عن اجلزائر.
والأم�������ر ن��ف�����س��ه ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى ال��ي��م��ن اجل��ن��وب��ي، 
اأن  ي���راوده���ا للحظة  ال��ت��ي مل  ال�����س��ع��وب  وغ��ريه��ا م��ن 
فاقع  ب�سكل  املفاو�سات وحدها، يف ظل موازين خمتّلة 
لدولة الحتالل، هي ال�سبيل اإىل احلرية وال�ستقالل.

اجلماهريية  للحركة  ال��رخ��وة  اخلا�سرة  اأن  غ��ري 
يف فل�سطني ]يف ال�سفة والقطاع وال�ستات[ تفتقر اإىل 
اأن تر�سم ال�سرتاتيجية  باإمكانها  القيادة املوحدة التي 
والت�سحيات  ال��ن�����س��الت  بتحويل  الكفيلة  الن�سالية 
الق�سية  م�سلحة  يف  ت�سب  تراكمية،  قوة  اإىل  اليومية 
ال��وط��ن��ي��ة، وت��ق��ود اإىل ا���س��ت��ن��زاف الح��ت��الل واإ���س��ع��اف��ه، 
وب��ح��ي��ث ي��دف��ع كلفة غ��ال��ي��ة لح��ت��الل��ه، م��ن ���س��اأن��ه��ا اأن 
حلل  ال��دع��وات  ت��ع��زز  واأن  ال��داخ��ل��ي��ة،  �سفوفه  تخلخل 
ي�ستجيب للحقوق الوطنية لل�سعب الفل�سطيني، بدعم 

من التاأييد العربي والدويل.
اأ�سباب غياب القيادة املوحدة،  اأن اأوىل  ول �سك يف 
هو النق�سام املدمر. كما اأن من الأ�سباب الكربى لغياب 
ال��ق��ي��ادة امل���وح���دة، ه��و غ��ي��اب ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة الوطنية 
الفل�سطينية  امل��ع��ار���س��ات  اأرن  ع���ن  ف�����س��اًل  امل����وح����دة. 
لت�ستتها، وف�سلها يف التوافق على اإطار ن�سايل تن�سيقي، 
تقدمي  ع��ن  ف�سلت[  نقل  ]اإن مل  الأخ���رى  ه��ي  تخلفت 
ق��واع��ده��ا ل  اأن  ه���ذا  يعني  اأن  دون  ال��وط��ن��ي،  ال��ب��دي��ل 
نريان  اإ�سعال  يف  متفاوتة  بن�سب  وهناك،  هنا  تنخرط، 
ال�سدام مع الحتالل وال�ستيطان، ول �سك اأن جتربة 
حمافظة  ويف  البلدة  يف  الفاعلة  القوى  ونهو�س  بيتا، 
القوى  فاإن  ال���48،  اأما يف  باهراً.  ت�سكل نوذجاً  نابل�س، 
ال��وط��ن��ي��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ي�����س��اري��ة وال��ت��ق��دم��ي��ة، 
اجلماهريي  للن�سال  جامعة  اأط���ر  ت�سكيل  يف  جنحت 
العليا  اللجنة  ال��ن�����س��ال  ت��ق��ود  ال��ع��رب��ي،  ال�سعيد  ع��ل��ى 
بد  ل  نف�سه،  ال�سياق  يف  العربية.  للجماهري  للمتابعة 
مليادين  التن�سيقي  الإط����ار  غ��ي��اب  اأن  اإىل  التنبيه  م��ن 
الن�سال الفل�سطيني، اأعادت الو�سع بعد معركة القد�س 
اإىل ما كان عليه. ففي القطاع ان�سغال بالهموم اليومية 
مواجهة  يف  ان�سغالت  ال�سفة  ويف  واحلياتية،  املعي�سية 
ال�ستات  ويف  م�ستتة،  ب���وؤر  يف  وال���س��ت��ي��ط��ان،  الح��ت��الل 
ان�سغالت خمتلفة باختالف الظرف املكاين وال�سيا�سي. 
اأما يف ال�48 فقد وجد الفل�سطينيون العرب اأنف�سهم يف 
مواجهة �سلطات قمعية تعقيداً، خا�سة بعد اأن اقرتفت 
الروؤى ال�سيا�سية يف تقييم نتائج معركة القد�س وكيفية 
امل�سالح  عن  وبعيداً  الوطني،  الكل  خدمة  يف  تثمريها 

الفئوية ال�سيقة

الدميقراطية، مبا فيها حرية الراأي، وكل اأ�سكال التعبري، و�سون حقوق الإن�سان الفل�سطيني. 
غفريه،  ح�����س��وداً  �سهدت  ال��ت��ي   ،2021/8/26 يف  الأرب��ع��اء  ي��وم  اهلل  رام  ت��ظ��اه��رة  اأن  يف  �سك  ول 
احلركة  ن�سالت  مناحي  تطور  يف  فارقة  عالمة  �سكلت  نف�سها،  النظام  �سرطة  باإعرتاف  حتى 
اجلماهريية التي بداأت تنا�سل على حمورين اثنني. الأول �سد الحتالل بكل اأ�سكال املقاومة، 
والثاين دفاعاً عن القانون والد�ستور، ومبا يكفل حقوق الإن�سان الفل�سطيني، ويعزز قدرته على 

ال�سمود يف وجه الحتالل.
املراقبني  اأذه��ل��ت  وال��ت��ي  اجل��م��اه��ريي،  النهو�س  يف  ذروة  �سكلت  ال��ت��ي  املحطة  اأن  غ��ري   •
والتي كانت يف ظاهرها ثورة غ�سب،  الهبة،  اأم��ام واقع جماهريي جديد، هي تلك  وو�سعتهم 
اأب��رزت حقيقة  ال�ستات،  اإىل عموم مناطق  اأرا�سي عام 48،  اإىل  القطاع،  اإىل  ال�سفة  امتدت من 
�سياغة  اأع��ادت  �سمود،  واإرادة  وباأ�س�س  قوة  من  الفل�سطينية  اجلماهريية  احلركة  تختزنه  ما 
على  وا�سعة  ل�سرائح  وا�سعة  انزياحات  ذلك  يف  مبا  الأوراق،  خلط  واأع��ادت  ال�سيا�سية،  املعادلت 
باأب�سع  الحتالل  دول��ة  و�سم  اإىل  و�سوًل  الوطنية،  واحلقوق  الق�سية  ل�سالح  ال��دويل  ال�سعيد 
الأو�ساف، دولة متييز عن�سري، وتطهري عرقي، متورطة يف ارتكاب العديد من جرائم احلرب 

واجلرائم �سد الإن�سانية بحق ال�سعب الفل�سطيني.
املقاومة  خرافة  اإ�سقاط  يف  املختلفة،  الن�سالية  باأ�ساليبها  ال�سعبية،  احلركة  جنحت  لقد 
الدجل  ميار�سون  اأنهم  اإم��ا  ال��دع��وة  ه��ذه  اأ�سحاب  اأن  ال�سياق  يف  واأك���دت  »ال�سلمية«،  ال�سعبية 
ال�سيا�سي، دفاعاً عن ا�سرتاتيجيتهم وخياراتهم الهابطة، القائمة على التقيد ب�سروط اأو�سلو، 
»اخل�سن«  الن�سال  اأ�سكال  كل  وو�سم  للحل،  وحيداً  و�سبياًل  خياراً  ال�سلمية  املفاو�سات  واعتماد 
و»العنيف«، باأنه اإرهاب. واإما اأنهم مف�سولون عن احلالة الفل�سطينية زماناً ومكاناً، وعن جتارب 

ال�سعوب التي �سبقت ال�سعب الفل�سطيني اإىل التحرر من الحتالل وال�ستعمار.
احلقوق  ا�ستجداء  اأن  ال�سعوب،  جت��ارب  كل  كما  الفل�سطيني،  ال�سعب  جتربة  اأثبتت  لقد 
اإىل املزيد من الذلل، والدو�س على الكرامة  الوطنية من جيو�س الحتالل، لن يوؤدي �سوى 

الوطنية.
الأقلية  م��ن  احلاكمة  الطغمة  »تقنع«  اأن  اإفريقيا  جنوب  يف  الوطنية  للحركة  ك��ان  فما 
اأن هذه  لول  البي�س،  ال�سوداء وحلفائها من  الغالبية  النزول عند مطالب  ب�سرورة  البي�ساء، 
الغالبية، جنحت عرب كل اأ�سكال الن�سال، ومن �سمنها، ويف �سياقها الن�سال امل�سلح، يف اأن تتحول 
اإىل قوة »تفاو�سية« يف امليدان، قبل اأن تكون قوة تفاو�سية اإىل الطاولة، قوة تفر�س �سروطها، 
بحيث مل يعد اأمام الطغمة البي�ساء اإل »القتناع« ب�سرورة اإنهاء النظام القائم، ل�سالح نظام 

دولة املواطنة، دون اأي متييز عن�سري.
والأمر نف�سه يف فيتنام، حيث كانت املفاو�سات احلقيقية بني الفيتكونغ واجلانب الأمريكي 
باأن  ال�ستعمارية  فرن�سا  تقتنع  ومل  املفاو�سات.  طاولة  اإىل  نتائجها  وتنقل  امليدان،  يف  جتري 

احلركة اجلماهريية الفل�سطينية
 والنهو�ض القا�سر
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معركة »سيف القدس« وتأثريها على الوعي
وينتقل ق�سم كبري من الر�سائل من �سخ�س اإىل اآخر اأو 
داخل جمموعات مغلقة، ولذلك فاإنه من ال�سعب متابعتها. 
�سركات  مب�سالح  متعلقة  "الدولة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���اف 
باإمكانهما  اللتان  الوحيدتان  وهما  تويرت،  اأو  في�سبوك  مثل 
اأو حجب ح�سابات.  اإزالة م�سامني تن�سر يف قنوات مك�سوفة 
منظمة  من  لنا�سطني  وات�ساآب  ح�سابات  في�سبوك  وحجبت 
اأح��داث  يف  ن�سطائها  �سلوع  م��ن  اأي���ام  بعد  اليمينية،  ليهافا 

عنيفة يف املدن املختلطة".
الجتماعية  ال�سبكات  يف  ُن�سرت  التي  امل�سامني  وكانت 
حقيقية  ���س��ورا  و�سملت  متنوعة،  غ��زة  على  ال��ع��دوان  خ��الل 
معلومات  )خمطط  اإن��ف��وغ��راف  ر�سومات  قتال،  حلبات  من 
ب��ي��اين( ح���ول م��ع��ط��ي��ات ذات ع��الق��ة ب��ال�����س��راع ع��ل��ى �سبيل 
املثال، حتليالت لأ�سخا�س موؤثرين بوا�سطة مقاطع فيديو 
ال�سراع، مثل  اأح��د طريف  املت�سفحني مع  ت�سامن  تعرب عن 
بخريطة  وج��وه��ه��م  �سبغوا  ال��ذي��ن  ت���وك  ت��ي��ك  م�ستخدمي 

فل�سطني.
اأنه جميع الأطراف ا�ستخدموا، واأحيانا  ويرى التقرير 
بدون علم م�سبق، معلومات غري دقيقة من اأجل اإثارة �سعور 
�سياقها،  اإخ��راج �سور ومقاطع فيديو من  قوي، ومن خالل 

بهدف التاأثري على الوعي العام.
وثمة �سعوبة يف قيا�س مدى تاأثري الأحداث يف ال�سبكات 
"حتٍد مركزي".  الجتماعية، وهو ما و�سفه التقرير باأنه 
واأو�سح اأنه "يف بع�س احلالت كان هناك تاأثري وا�سح على 
الأحداث ومتت ترجمة ر�سائل يف احللبة الرقمية اإىل اأحداث، 
مثل التجمعات لأحداث عنف من خالل جمموعات وات�ساآب 
ب��الرواح والأم��الك.  لها ثمنا  وك��ان  التي حتققت  وتليغرام، 
ومثال اآخر هو اإر�سال م�سغلني لعامليهم اإىل بيوتهم يف �ساعة 
�ساعة معينة يف  �ست�سنه حما�س يف  مبكرة حت�سبا من هجوم 

اأعقاب بيان كاذب".
ق�سم  يف  الر�سائل  تاأثري  قيا�س  ي�سعب  فاإنه  ذل��ك،  رغ��م 
ك��ب��ري م���ن احل������الت، م��ث��ل ك��ي��ف ت���اأث���رت ح��م��ا���س يف اأع��ق��اب 
ا�ستهداف موقعها الإلكرتوين. واأ�سار التقرير اإىل اأن قيا�س 
"معقد جدا ول ينتهي بقيا�س كمي فقط. وبني  اأم��ر كهذا 
الرقمية  اأح��داث يف احللبة  تاأثري  اأ�سباب ذلك، �سعوبة عزل 
ع��ن ج��ه��ات اأخ���رى ت��وؤث��ر على ال��وع��ي، مثل و���س��ائ��ل الإع���الم 

"الإ�سرائيليني  �سبكة  تاأثري من�سورات يف  التقليدية"، مثل 
اليائ�سني" على مئات ماليني املتابعني لأ�سخا�س موؤثرين 

يف العامل العربي.
للر�سائل  الهائل  النك�ساف  "اإثر  اأن��ه  التقرير  واعترب 
ال�سبكات  م���ن  ر���س��ائ��ل  وت��غ��ل��غ��ل  ال�����س��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة،  يف 
الجتماعية اإىل و�سائل الإعالم التقليدية واخلطاب العام، ل 
ينبغي ال�ستخفاف باأهمية الأحداث يف احللبة الرقمية على 

امل�ستوى القومي".
لقت  الفل�سطينية  "الرواية  اأن  اإىل  التقرير  ول��ف��ت 
�سدى اأو�سع من الرواية الإ�سرائيلية، ونتيجة لذلك بالإمكان 
الجتماعية  ال�سبكات  يف  فل�سطيني  ان��ت�����س��ار  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
الفل�سطينيني  فاملوؤيدين  الق���ل،  على  الكمية  الناحية  م��ن 
الداعمني لإ�سرائيل يف  يتفوقون عددا بكثري على نظرائهم 
هذا احليز. ووفقا ملجلة "Forward"، يوجد متابعون 
للفل�سطينيني،  موؤيدا  م�سمونا  تن�سر  التي  للح�سابات  اأكر 
ووف��ق��ا ل��ذل��ك ف���اإن ع���دد امل�����س��اه��دات مل��ق��اط��ع ف��ي��دي��و م��وؤي��دة 

للفل�سطينيني اأعلى".
بالإمكان  لي�س  ك��ث��رية،  ح��الت  "يف  اأن��ه  التقرير  وت��اب��ع 
اذرعها،  اأح��د  اأو  دول��ة  مثل  جهة،  هناك  كانت  اإذا  ما  معرفة 
توجه اجلمهور يف ن�سر ر�سائل. وامل�سهد احلقيقي للر�سائل يف 
ال�سبكات الجتماعية التي ين�سرها اجلمهور الوا�سع وحتتوي 
تخظى  قويا،  �سعورا  تثري  م�سامني  على  متقاربة  اأحيان  يف 
بانت�سار وا�سع. وذلك خالفا لر�سائل جهات اإعالمية ر�سمية، 

التي يتعامل اجلمهور معها بت�سكيك".
وخل�س التقرير اإىل اأن "ثمة اأهمية لتح�سني جهوزية 
اجلمهور الإ�سرائيلي من خالل تعليمه وحت�سني قدراته على 
ومراقب،  واع  ب�سكل  معلومات  ين�سر  كي  الرقمية،  ال��ق��راءة 
وكي ي�سخ�س اأخبار خمتلفة، ويبطئ وترية انت�سار ال�سائعات 
والدعايات. وينبغي درا�سة تركيز هذا املو�سوع بوا�سطة هيئة 

على امل�ستوى القومي

الجتماعية،  ال�سبكات  "تاأثري  اإ�سرائيلي  تقرير  تناول 
اأثناء احلرب"، من خالل الرتكيز على هذا  اأخ��رى  كجبهة 
التاأثري اأثناء العدوان على غزة واملواجهات يف املدن املختلطة، 
يف اأيار املا�سي. وجاء يف التقرير ال�سادر عن "معهد اأبحاث 
اأن��ه يوجد  1اآب 2021،  اأبيب،  تل  القومي" يف جامعة  الأم��ن 
الإ�سرائيلي  ال��وع��ي  على  ت��اأث��ري  اجلبهة  ه��ذه  يف  ل��الأح��داث 
الن�ساط  �ساهم  املعركة  اأي��ام  وخ��الل  والعاملي،  والفل�سطيني 
فيها، من بني اأمور اأخرى، بزيادة ال�سعور يف اجلبهة الداخلية 
احللبة  يف  وتغذيتها  الن��ت��ق��ادات  م��ن  ب��اخل��وف  الإ�سرائيلية 

الداخلية وكذلك العاملية �سد العدوان الإ�سرائيلي.
واأ�سار التقرير اإىل اأن "هذه جبهة معقدة للتحليل لأنه 
�سلوع  جانب  اإىل  وفل�سطينية  اإ�سرائيلية  جهات  فيها  �سالع 
اأجنبي، وفيما لي�س بالإمكان يف اأحيان متقاربة معرفة اجلهة 
الالعبني  م�سالح  ه��ي  وم��ا  فيها  الأح���داث  خلف  تقف  التي 

املختلفني".
اإىل  التو�سل  بعد  ال�سبكات  ه��ذه  يف  الن�ساط  وا�ستمر 
ت��ف��اه��م��ات ح���ول وق���ف اإط����الق، "وهذه اإح����دى م��ي��زات ه��ذه 
امل��ع��رك��ة يف  ج��ان��ب  "اإىل  اأن���ه  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���اف  اجلبهة". 
���س��اي��رب، وق�����س��م منها  ال�����س��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة دارت م��ع��رك��ة 

�سري".
وجتري اجلبهة الرقمية يف ال�سبكات الجتماعية يف عدة 
وفقا  ال��وق��ت  م��رور  م��ع  وتتغري  بالتزامن،  ومن�سات  ق��ن��وات 
ا�ستخدمت  ال��ت��ي  املن�سات  واأب���رز  التكنولوجية.  للتطورات 
خ���الل ال���ع���دوان ع��ل��ى غ���زة ه��ي في�سبوك، ت��وي��رت، وات�����س��اآب، 

اإن�ستغرام وتليغرام. وتعالت �سعبية من�سة تيك توك.
ف��اإن  وانت�سارها،  الجتماعية  ال�سبكات  طبيعة  وب�سبب 
الر�سائل ُتنقل فيها ب�سكل فوري ولذلك فاإنها تنت�سر ب�سرعة، 
ت�سببها.  اأ����س���رار  واإ����س���الح  عليها  ال�سيطرة  ال�سعب  وم���ن 
كونها  فريو�سية  ت�سبح  "الر�سائل  ف���اإن  التقرير،  وح�سب 
تنطلق من م�ساعر قوية، مثل اخلوف، وجتعل عدد كبري من 
الأ�سخا�س ي�ستمرون يف توزيعها. وبف�سل ال�سعبية املتزايدة 
ال�سبكات الجتماعية  لإن�ستغرام، تيك توك وتليغرام، وفرت 
يف  اخل�سارة  اأو  بالنت�سار  ال�سعور  على  اأّث���رت  لأق���وال  حيزا 
العامل  اأن��ح��اء  ل��الأف��راد يف جميع  الأط���راف، و�سمحت  جميع 

امل�ساركة يف املواجهة".

المحرر السياسي
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ال��ن��ف�����س وع�����س��ك��ري��ني واأم��ن��ي��ني وم���وؤرخ���ني، 
ال��دمي��وغ��رايف  باخلطر  ُي�سّمى  م��ا  ملعاجلة 
باعتباره  ال�سهيوين  الكيان  على  الفل�سطيني 
يواجهها  التي  اخلطرية  التحديات  اأهم  من 
وقد و�سع اخلرباء  امل�ستقبل،  الكيان يف  هذا 
هذا  ملواجهة  احل��ل��ول  م��ن  جملة  ال�سهاينة 
عمليات  ت�سهيل  م��ق��ّدم��ت��ه��ا  ويف  اخل��ط��ر، 
للمواطنني  والران�سفري  التهجري  واإج��راءات 
واالإعالن،  الدعاية  خالل  من  الفل�سطينيني، 
ال�ستنزاف املخيمات الفل�سطينية والتجمعات 
املمكنة،  والو�سائل  االأ�سكال  بكل  الفل�سطينية 
من  وال��ت��خ��ّل�����س  ل��ل��م��ن��ايف  �سكانها  لتهجري 

خطرها كمقدمة لت�سفية حق العودة.
التي  اجلماعية  الهجرات  يذكر  وكّلنا 
ال�سهيوين  االجتياح  بعد  لبنان  يف  ح�سلت 
للبنان عام 1982، واملجازر التي ُارتكبت �سد 
ما  يذكر  وكّلنا  املخيمات،  يف  الفل�سطينيني 
عام  بالكويت  الفل�سطينيني  لالجئني  ح�سل 
مليون من  ربع  على  يزيد  ما  وتهجري   ،1991
اأ�سل /550/ األف فل�سطيني كانوا يعملون يف 
عام  يف  للعراق  االأمريكي  الغزو  ثم  الكويت، 
2003، وما تاله من اقتتال طائفي مت خالله 
قتل اأعداد كبرية من الفل�سطينيني يف العراق، 

وتهجري ما تبّقى منهم.
وكلنا يتذّكر ما ح�سل يف �سورية ال�سقيقة 
االإره���اب،  �سد  وحربها   ،2011 ال��ع��ام  منذ 
ال�سهيواأمريكية  اال�ستخبارات  قامت  حيث 
يف  واملجرمني  القتلة  ال�ستح�سار  بالتخطيط 
ثقافة  تعميم  �سورية  على  لتفر�س  ال��ع��امل، 
الفتنة املذهبية والطائفية يف �سياق ما ُي�سّمى 
ال�سعب  اإرادة  لك�سر  اخلاّلقة(  )الفو�سى  ب� 
واملخططات  للم�ساريع  واإخ�ساعه  ال�سوري، 
ومتويل  وم�ساندة  بدعم  ال�سهيواأمريكية 
املت�سهينة،  العربية  االأنظمة  م��ن  وت�سليح 

اأمريكا، واأقلق العرب املت�سهينني.
جمرمي  على  م�ستغربًا  وال  غ��ري��ب��ًا  ولي�س 
ال�سعب  اأب���ن���اء  م��الح��ق��ة  ال�����س��ه��اي��ن��ة  احل����رب 
الفل�سطيني يف �سورية ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر، 
بالرويج للهجرة، واأّن احل�سول على جواز �سفر 
مكان  اأي  اإىل  وال�سفر  للذهاب  يوؤّهلك  ال�سلطة 
�سطب  وه��و  ال�سهيونية،  ه��دف  وه���ذا  ت�����س��اء، 
الفل�سطينية،  الهوية  واإلغاء  العودة  حق  وت�سفية 
فعندما ي�سافر الفل�سطيني اإىل اأي بلد اأوروبي يتم 
توقيعه على طلب ا�ست�سافة باأنه ال وطن له، وباأن 
التي  الدولية  لالأعراف  مناٍف  وهذا  له،  هوية  ال 
ت�ستقر  عندما  اإليه  يعود  بوطن  للمهاجر  تعرف 
االإن�سانية  حقوق  من  حق  وهو  بلده،  يف  االأو�ساع 

وال�سيا�سية.
ب��اإّن  ُم����ّرة،  االع����راف بحقيقة  م��ن  ب��ّد  وال 
التي  وال��ك��ف��اءات  الفل�سطيني  ال�سباب  غالبية 
تفّكر  وال��ت��ي  اأوروب�����ا،  يف  امل��ن��ايف  اإىل  ه��اج��رت 
مب��و���س��وع ال��ه��ج��رة ال��ي��وم قبل غ���ٍد، ن��اجت��ة عن 
غ�سب �سعبي وا�سع من القيادة الفل�سطينية التي 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  واأبناء  املخيمات  تركت 
التجمعات الفل�سطينية اإىل م�سريها، ما عر�سها 
ظل  ويف  وجودها.  تهدد  التي  اجلّدية  للمخاطر 
بني حركة  االحتالل  ال�سلطة حتت  على  ال�سراع 
تعّمق  غزة،  يف  حما�س  وحركة  اهلل،  رام  يف  فتح 
االنق�سام ال�سيا�سي يف بنية ال�سلطة الفل�سطينية، 
على ح�ساب ال�سعب الفل�سطيني ومنظمة التحرير 
يف  ال��ع��ادل��ة  ال��وط��ن��ي��ة  وح��ق��وق��ه  الفل�سطينية، 
فل�سطني كل فل�سطني. اإّن غياب املرجعية الوطنية 
اأو�ساع  على  مبا�سر  ب�سكل  انعك�س  الفل�سطينية 
ظروف  ظل  يف  املاأزومة،  الفل�سطينية  املخيمات 
اجتماعية واقت�سادية قا�سية. وللخروج من هذه 
توفر قيادة وطنية موثوقة، تعرب  االأزمة البد من 
امل�سوؤولية  وتتحّمل  الفل�سطيني  ال�سعب  اإرادة  عن 
الوطنية واالأخالقية يف مقاومة م�ساريع االحتالل 
الوطنية  �سعبنا  اأبناء  حقوق  وحماية  ال�سهيوين، 
بها  وامل��ت��اج��رة  الت�سفية  م��ن  ال��ع��ادل��ة  وق�سيته 
عن  واالبتعاد  والدولية،  االإقليمية  ال�ساحة  على 
وتهديد  والتنازل  والتفريط  اال�ستجداء  �سيا�سة 

حق العودة.
التحرير  ملنظمة  االعتبار  اإع��ادة  واملطلوب 
وتفعيل موؤ�س�ساتها على  بناء  واإعادة  الفل�سطينية 
اإع��ادة  بعد  مقاومة،  وتنظيمية  �سيا�سية  اأ�س�س 
االأ�سيل،   الفل�سطيني  الوطني  للميثاق  االعتبار 
قاعدة  على  الوطني  ال�سيا�سي  امل�سروع  ل�سياغة 
املقاومة للم�سروع ال�سهيوين وكيانه امل�سطنع يف 
والقوى  الف�سائل  كل  املحتلة، مب�ساركة  فل�سطني 
واملنظمات  واالحت���ادات  الوطنية  وال�سخ�سيات 
لل�سعب  حقيقيًا  متثياًل  ن�سمن  لكي  ال�سعبية، 
اأج��ل  م��ن  الوطنية،  موؤ�س�ساته  يف  الفل�سطيني 
فل�سطني  حترير  يف  �سعبنا  اأه���داف  ك��ل  حتقيق 
االأمة  �سرفاء  كل  وم�ساندة  بدعم  فل�سطني،  كل 

واأحرار العامل..
*كاتب اجتماعي وباحث �سيا�سي فل�سطيني

م�����س��ه��د ي��وم��ي م����وؤمل اأم�����ام ال�����س��ف��ارة 
الفل�سطينيني  وتهافت  بدم�سق،  الفل�سطينية 
ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى ج������واز ���س��ف��ر ال�����س��ل��ط��ة 
االأ�سئلة  م��ن  كثري  اإىل  يدعو  الفل�سطينية، 
جتعلنا  مقنعة،  اإج��اب��ة  اأّي���ة  لها  لي�س  ال��ت��ي 
ن�سعر باالطمئنان من وراء هذا التهافت غري 
�سفر جلميع  على جوازات  للح�سول  امل�سبوق 
الطاعنني  واملراأة  الرجل  العائلة، حتى  اأفراد 
يف ال�سن، يريدون احل�سول على هذا اجلواز، 
ياأتون من املخيمات يف �سورية وباأعداد كبرية 
يتجمعون  ف��رد   /500/ من  اأك��ر  اإىل  ت�سل 
منذ  بدم�سق  الفل�سطينية  ال�����س��ف��ارة  ام���ام 
ال�سفارة  تفتح  اأن  وق��ب��ل  �سباحًا،  ال��راب��ع��ة 

اأبوابها للمراجعني.
نحن نعي متامًا اأّن اأو�ساع الفل�سطينيني 
الفل�سطينيني  خميمات  االأخ�س  وعلى  عامة، 
التطابق،  حلد  مت�سابه  الواقع  واأّن  ت�سّر،  ال 
وخا�سة بعد االأزمات واالأحداث التي تعر�ست 
ال�سقيقة. وقد  لها بع�س املخيمات يف �سورية 
اأ�سبح معلومًا لدى اجلميع اأّن موجات هجرة 
بدء  منذ  �سورية  خميمات  من  الفل�سطينيني 
االآن  واإىل   2011 العام  يف  ال�سورية  االأزم���ة 
الالجئني  م��ن  االأل���وف  مئات  اإىل  زادت  ق��د 
ال��ظ��روف  اأج��ربت��ه��م  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني، 
اأن  بعد  اأوروب��ا،  باجتاه  الهجرة  اإىل  الراهنة 
اإىل  العودة  بانتظار  باملخيم  يت�سبثون  كانوا 

وطنهم فل�سطني.
نتوقف  اأن  ي�ستحق  امل���وؤمل  امل�سهد  ه��ذا 
لي�س  الفل�سطيني  له  يتعر�س  ما  الأّن  عنده، 
واحد  هو  بل  �سدفة،  اأو  عابر،  حدث  جم��ّرد 
من �سل�سلة االأحداث اخلطرية، املق�سود فيها 
اأبناء املخيمات الفل�سطينية، الذين ظّلوا اأكر 
انتظارًا  مبخيمهم  يت�سبثون  عامًا  �سبعني  من 
ملا  ونظرًا  فل�سطني.  االأم  وطنهم  اإىل  للعودة 
على  جّدي  خطر  من  املخيمات  اأبناء  ي�سّكله 
الذي  امل�سطنع  وكيانه  ال�سهيوين  امل�سروع 
عن  االإع��الن  ومنذ  فل�سطني،  اأر���س  يغت�سب 
قيامه عام 1948 وحتى اليوم يعي�س حالة من 

القلق الدائم ل�سببني مهمني:
يعي�س  ال��ك��ي��ان  ه���ذا  اأّن  االأول:   -
كل  من  به  يحيط  متجان�س  عربي  و�سط  يف 

اجلهات.
العربية  البلدان  هذه  يف  الثاين:   -
الالجئني  من  االأك��رب  الب�سرية  الكتلة  يوجد 
ال�سهيوين  الكيان  يهدد  ما  الفل�سطينيني، 

ب�سكل جّدي عاجاًل اأم اآجاًل.
ال�سهيوين  هرت�سليا  م��وؤمت��ر  يكن  ومل 
 2000 ال��ع��ام  منذ  فعالياته  انطلقت  ال���ذي 
القومي  "ميزان املناعة واالأمن  حتت عنوان 
على  رّك��ز  بعدما  منوذجًا  اإاّل  االإ�سرائيلي"، 
وخ��رباء  و�سيا�سيني  اأكادمييني  باحثني  �سم 
وعلماء  وال��ت��اري��خ،  واالقت�ساد  ال�سيا�سة  يف 

الفل�سطينية،  الق�سية  عن  ف�سلها  اأج��ل  من 
املنطقة،  بيكو جديدة على  �سايك�س-  وفر�س 
االأه��داف  لتحقيق  �سهيواأمريكية،  مبقايي�س 
اال�ستعمارية القدمية اجلديدة، ويف مقدمتها  
م�سروع  اأو  القرن"  "�سفقة  ب���  ي�سّمى  م��ا 

ال�سرق اأو�سط ال�سهيواأمرييكي الكبري.
ال�سيا�سة  ه��ذه  انعك�ست  ال�سبب  ل��ه��ذا 
ال�سهيواأمريكية على املواطنني الفل�سطينيني 
متّيزت  والتي  �سورية،  ال�سقيقة  يف  املقيمني 
بعالقاتها الر�سمية وال�سعبية مع الفل�سطينيني 
ومنحتهم  ك��الج��ئ��ني،  ول��ي�����س  ك��م��واط��ن��ني 
ال�سوريني  ح��ق��وق  ه��ي  كما  امل��واط��ن��ة  ح��ق��وق 
للحفاظ  واالنتخاب  الر�سيح  حق  با�ستثناء 
وّف��ر  االأم����ر  وه���ذا  ال��وط��ن��ي��ة،  ع��ل��ى هويتهم 
الن�سيجني  بني  واالندماج  التقارب  من  حالة 
املجتمعيني ال�سوري والفل�سطيني، اإ�سافة اإىل 
الفل�سطينية  للثورة  �سورية  ال�سقيقة  احت�سان 
االأوىل  الر�سا�سة  ان��ط��الق  منذ  املعا�سرة 
الفل�سطينية  الق�سية  واعتبار  ال��ي��وم،  حتى 
واالأ�سا�سية، ودعمت حقوق  املركزية  ق�سيتها 
ال�سعب الفل�سطيني التاريخية يف فل�سطني كل 

فل�سطني.
االنتقام  ال�سهيوين  العدو  تعّمد  لذلك 
للمقاومة  الكبري  دعمها  ب�سبب  �سورية  من 
ال�سورية  امل��واق��ف  وب�سبب  الفل�سطينية، 
و�سع  ومت  الفل�سطيني،  لل�سعب  امل�����س��ان��دة 
اأجندة  على  �سورية  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
اال�ستهداف ال�سهيونية ب�سكل مبا�سر وجّدي، 
النكبة  بذكرى  العودة  م�سريات  انطالق  منذ 
النك�سة،  ب��ذك��رى  م����رورًا   ،2011 ال��ع��ام  يف 
الكتلة  ه��ذه  لتفكيك  اجل��ّدي  التخطيط  ومت 
الب�سرية الفل�سطينية التي و�سل بع�س اأبنائها 
االحتالل  اأقلق  ما  ويافا،  وحيفا  القد�س  اإىل 
العاملي  االإره���اب  راعية  واأق��ل��ق  ال�سهيوين، 

بسام عليان*

الرتويج لهجرة جديدة للفل�سطينيني 
وتداعياتها على حق العودة.!!



د  د د د TAREEQ ALQUDSد 88

منت�سف القرن الثاين ع�سر امليالدي، ا�ستعداداً 
ل��ت��ح��ري��ر ال��ق��د���س م���ن ال�����س��ل��ي��ب��ي��ني، وق���د ق��ام 

�سالح الدين الأيوبي بتثبيته لحقاً.
400م2  ب�  كبري  بدمار  ال�سرر  ت�سبب  وق��د 
اأخرى من ال�سقف اجلنوبي ال�سرقي وت�سّررت 
هذا  وزخ��رف��ت��ه��ا.  بف�سيف�سائها  ال�سخرة  قبة 
اإىل ت�سرر عمودين من الرخام بني  بالإ�سافة 
الكهرباء  مهند�سو  اأّك���د  وق��د  وامل��ح��راب،  القبة 
بعدم  ال��ذي جرى حينها جزماً  التحقيق  اأثناء 

وجود اأي عطل كهربائي اأبداً.
وب���ن���اًء ع��ل��ى ه����ذه امل��ع��ل��وم��ة امل���ق���ّدم���ة من 
ال�سرطة  اعتقلت  الإ���س��الم��ي��ة  الأوق����اف  دائ���رة 
مايكل  )ديني�س   1969-8-22 يف  الإ�سرائيلية 
يبلغ  ا�سرتالياً  روه���ان(. وك��ان روه���ان م��زارع��اً 
ا�سرتاليا،  يف  �سيدين  مدينة  م��ن  ع��ام��اً   /28/
العمد  بارتكابه جرمية احلرق  املتهم  واعرتف 

للم�سجد الأق�سى.
وزارة  ال�سرتايل يف  ال�سامي  املفّو�س  اأبلغ 
عنه  �سخ�سية  درا�سة  بعد  روه��ان  اأّن  اخلارجية 
باأّنه هرب من املنزل بعمر ال� 15 عاماً، واأ�ساف 
"اأوراجن"  نف�سي يف  ُيعالج كمري�س  كان  باأّنه 
عند  واأ�سبح  امل�سوؤوم،  الهجوم  من  عامني  قبل 
خروجه من امل�ست�سفى مت�سّدداً دينياً، حيث كان 
ينتمي اإىل جمموعة م�سيحية اأ�سولية �سغرية 
ومغمورة ت�سمى كني�سة اهلل اأو الّرب، ل ترتبط 
كان  وق��د  ب��ه��ا،  م��ع��رتف  م�سيحية  كني�سة  ب���اأي 

حينها مقاطعاً من اأ�سرته متاماً.
�سّددت الرواية الإ�سرائيلية على اأّن روهان 

�سلطات  كانت  الوقت متاماً  ه��ذا  يقيم، يف  ك��ان 
منعاً  احل��واج��ز  وتقيم  امل��ك��ان  تقيد  الح��ت��الل 
لدخول  ومنعاً  للم�ساعدة  �سخ�س  اأي  لدخول 
وكانت  والإط��ف��اء،  الإ�سعاف  �سيارات  تاأخري  اأو 
 8 بعد  الأق�����س��ى  امل�سجد  ع��ن  امل��ي��اه  ق��د قطعت 
دق���ائ���ق م���ن ب����دء احل���ري���ق، ح��ي��ث مل ي��ع��د من 
طريقة لإطفاء احلريق اإّل مبالب�س املرابطني 
هناك حينها واإدخ��ال املياه بطريقة يدوية من 
اإىل تاأخري  اأدى  البيوت والأحياء املجاورة، مّما 
وقت الإطفاء اأكر، وقد اأكلت النار ما اأكلت من 
ن��ادر،  عجمي  و�سجاد  وف�سيف�ساء  واآث���ار  معامل 
الفل�سطينية  الإطفاء  �سيارات  و�سلت  اأن  وبعد 
القد�س،  مدينة  من  املجاورة  املناطق  من  قباًل 
كان قد اح��رتق قلب وف��وؤاد كل من ح�سر هذا 

امل�سهد املوؤ�سف.
�سخ�س  بعمل  اأن كل هذا حدث  يعقل  هل 
واح����د، وت��رت��ي��ب �سخ�س واح�����د؟؟ ك��م��ا ت��ّدع��ي 
وت����رك عائلته  ب��ل��ده  م���ن  ���س��اف��ر   ، "اإ�سرائيل 
يوؤمن  تربية عن�سرية بحتة، حيث كان  وتربى 
اأّن��ه مبعوث ال��رب لإجن��از هذا العمل، ثم يذيع 
���س��ائ��ح، وق��د حتّمل  ب��اأّن��ه  ه��ذا ال��ك��ي��ان الغا�سب 
ع����بء ف���ن���دق ري���ف���ويل ���س��ه��راً ك���ام���اًل، وح����اول 
للحرا�س  ال�سرتلينية  اجلنيهات  م��ئ��ات  دف��ع 
على  عر�سها  جينيه   115 الأق�����س��ى  امل�سجد  يف 
ودرا���س��ة  بالبقاء  ل��ه  لي�سمحوا  امل�سجد  ح��را���س 
خطته ب��دق��ة و���س��م��ت، وق���د رف�����س��وا ذك، وق��د 
ع���اد واخ��ت��ب��اأ واأك��م��ل مهمته ال��ت��ي اأر���س��ل��ت��ه لها 
يف  م��ع��اً  م�����س��رتك��ة  و"اإ�سرائيل"  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
لتدمري  �سابقاتها  كما  لها  ج��دي��دة  م�سرحية 
امل�سجد الأق�سى، وهنا قامت النداءات والإنكار 
والرف�س ملثل هذا العمل غري الأخالقي وغري 
الدولية والغربية  املنظمات  الإن�ساين ورف�سته 

وال�سعوب الإ�سالمية يف كل العامل. 
وب��ع��د ع��ام��ني م��ن امل��ح��اك��م��ة خ���رج روه���ان 
م�ساب  نف�سي  مري�س  اأّن��ه  بحجة  ال�سجن  من 
بانف�سام �سخ�سية واأُعيد اإىل ا�سرتاليا وانتهت 

م�سرحية روهان بهذا احلكم ال�سخيف!!
ول زال����ت ه����ذه ال��ه��ج��م��ات والع����ت����داءات 
وبع�س  �سارون  بقيادة  عام 2000  م�ستمرة ففي 
اأثرها  وعلى  الأق�سى  امل�سجد  دخلوا  جمرميه 
لتزال  الآن  وحتى  الأق�سى،  انتفا�سة  اندلعت 
معركتنا م�ستمرة يف مقاتلة من حاولوا اغتيال 
وتهويد اأحياء القد�س حول الأق�سى. ففي هذا 
العام 2021 �سودرت اأحياء )ال�سيخ جراح " باب 
العامود " �سلوان( وقامت هبة القد�س رّداً على 
ذلك، وما هذا اإّل دليل على اإ�سرار عدونا على 
قتلنا و�سلب اأر�سنا ومقّدراتنا، ودفننا اأحياء اإن  

ا�ستطاعوا على مراآىمن �سعوب العامل .
*رئي�سة منرب فل�سطني الثقايف.

الأمم  الدويل ومواثيق  القانون  بناًء على 
اأر���س حمتلة من  القد�س  �سرقي  ف��اإّن  املتحدة، 
ال��ك��ي��ان الإ���س��رائ��ي��ل��ي ب�سكل غ��ري ق��ان��وين،  قبل 
تنتهك  اأن  الح���ت���الل  ق����وات  م���ن ح���ق  ول��ي�����س 
�سرقي  لفل�سطيني  املدنية  واحل��رّي��ات  احلقوق 
الهمجية  العدو  القد�س، ولكن كما هي طبيعة 
وامل��ح��ّرم��ات،  للمقد�سات  اع��ت��ب��اراً  تقيم  ل  التي 
ال��رتوي��ج  ي��ق��ف يف وج��ه��ه��ا لأج����ل  ف��ع��ل  اأي  اأو 
لالأ�سطورة الزائفة والّدع��اءات الكاذبة، لإعادة 
ب��ن��اء ه��ي��ك��ل ���س��ل��ي��م��ان امل��ت��ج��دد دائ���م���اً بح�سب 

زعمهم.
الإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  ��دم  ���سُ  1969-8-21 يف 
�سدمة،  اأمّي����ا  الأق�����س��ى  امل�سجد  ح���رق  ب��اأخ��ب��ار 
والحتجاجات،  الغ�سب  من  موجة  اأ�سعل  مما 
ف��وراً  لالإ�سرائيليني  الت��ه��ام  اأ���س��اب��ع  ووّج��ه��ت 
اأجل  من  الأق�سى  امل�سجد  حرق  تعمدوا  باأّنهم 
هدمه متهيداً لإن�ساء الهيكل اليهودي الثالث، 
الوقت  ذل��ك  يف  الغ�سب  م�ساعر  تاأّججت  وق��د 
وت��ع��ال��ت ال����دع����وات اجل�����ادة ل��ل��ج��ه��اد ل��ت��ح��ري��ر 

الأق�سى والقد�س وفل�سطني من كل مكان.
هذه العتداءات لي�ست جديدة فقد �سبقتها 
وبناًء  ال��رباق،  1929 على حائط  عام  اعتداءات 
على  ا�ست�سهد  التي  ال��رباق  ث��ورة  اندلعت  عليه 
– حممد  الزير  الثالثة )عطا  الأبطال  اأثرها 
 1967-7-11 ويف  ح���ج���ازي(،  ف����وؤاد   – ج��م��ج��وم 
بتدمري  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  قامت  حتديداً 
ح���ي امل���غ���ارب���ة، وه����و وق����ف اإ����س���الم���ي م��ال���س��ق 
الأق�سى  امل�سجد  من  الغربي  اجلنوبي  للق�سم 
املبكى(، وقد  ا�سم )حائط  اأو ما يطلقون عليه 
ب��اإج��راء  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  �سلطات  قامت 
اأحادي اجلانب كعادتها بتوحيد �سرقي القد�س 
بعدها  ليبداأ  املدنية  اإدارت��ه��ا  حت��ت  غربها  م��ع 
خم��ط��ط احل��ف��ري��ات ب��ه��دوء وب�سكل م��ك��ّث��ف يف 
كما  الغربي،  وجنوبه  الأق�سى  امل�سجد  جنوب 
ا���س��ت��م��رت ع��م��ل��ي��ات م�����س��ادرة وت���دم���ري م��ن��ازل 
امل�سلمني والأوقاف الإ�سالمية بالرغم من اأّنها 
ذات قيمة تاريخية كبرية، ثم اندلع حريق دّمر 
اجلزء اجلنوبي واجلنوب ال�سرقي من امل�سجد، 
وكان هذا احلدث اأكر الأحداث وح�سية، معرّباً 
اأع��م��ى واإ����س���رار ع��ل��ى  �سنع وتلفيق  ع��ن ح��ق��د 

تاريخ لليهود غري موجود اأ�ساًل.
ت�سكيله  مت  عربي  تقني  فريق  َخُل�س  لقد 
لفح�س املنطقة املت�سررة يف تقريره الأويل اإىل 
اأحدهما يف منطقة  وجود حريقني منف�سلني، 
امل���ح���راب وال���ث���اين يف ���س��ق��ف اجل����زء اجل��ن��وب��ي 
ب�سكل  احلريق  اأت��ى  وق��د  امل�سجد.  ال�سرقي من 
ماأ�ساوي على املنرب الذي ُيعد حتفة معمارية ل 
تقّدر بثمن، وال��ذي بناه نور الدين حممود يف 

إحـــراق املســجد األقصى 
بني نار العنصرية والتهويد

امل�صجد  منطقة  وتــ�ــصــّكــل  واملــ�ــصــيــحــيــني،  للم�صلمني  كــبــرة  ديــنــيــة  بــاأهــمــيــة  الــقــد�ــس  مــديــنــة  تتمتع 
جلميع  رئي�صي  تركيز  حمــط  القد�س  �صرقي  يف  الهيكل(  )جــبــل  ا�ــصــم  اليهود  عليه  يطلق  الـــذي  الأقــ�ــصــى 
ال�صهيونية. واحلــركــة  لليهود  ا�صتهداف  مركز  وهــو  فل�صطني،  يف  لهم  مكان  اأقــد�ــس  تعد  اإّنــهــا  امل�صلمني،حيث 
الإ�صرائيلية  القوات  �صّنت  النتدابية،  فل�صطني  من   /%77/ خ�صارة  عن  اأ�صفرت  التي  الـــ48  حرب  وبعد 
ومنذ  الــ�ــصــوري،  واجلـــولن  امل�صرية  و�صيناء  ــّزة  غ وقــطــاع  الغربية  ال�صفة  واحتّلت   1967 حــزيــران  حــرب 
الفل�صطينية. الق�صية  يف  وتعقيدًا  ح�صا�صية  الق�صايا  اأكــر  من  وم�صتقبلها  القد�س  و�صع  اأ�صبح  الوقت  ذلك 

اأح���رق امل�سجد الأق�����س��ى مب��ف��رده، ويف 31- ق��د 
مائري  الإ�سرائيلي  العام  امل��ّدع��ي  ق��ّدم   1969-8
يف  املحلية  املحكمة  اإىل  اتهامياً  ملفاً  �ساجمار 
اًل عن حماولت  القد�س تت�سمن تقريراً مف�سّ
اأّن  وذك��ر حينها  الأق�سى،  امل�سجد  روه��ان حرق 
 1969 اآذار   3 ك�سائح يف  اإ���س��رائ��ي��ل  دخ��ل  روه���ان 
واأقام يف القد�س خالل الفرتة ما بني 20-7 اإىل 
فقد  الق�سية  ملف  يف  ورد  ما  وبح�سب   .  8-21
زار روهان قبة ال�سخرة وامل�سجد الأق�سى عدة 
م���ّرات وت���ودد اإىل امل��ر���س��دي��ن وح��را���س ال��وق��ف، 
 1969-8-11 ظهر  بعد  اأّن���ه  ال��رواي��ة  وت�سيف 
دخل روهان مدينة القد�س واختباأ عند �سجرة 
حتى  هناك  وبقي  جرميته  مكان  م��ن  بالقرب 
املنطقة  ب��داأ يتجول يف  ذلك  وبعد  8.30 م�ساًء، 
م�ساًء   11.30 ال�ساعة  ح��وايل  ويف  ل�ستك�سافها، 
اقرتب من البوابة اجلنوبية ال�سرقية للم�سجد 
امل�سجد  اإ�سعال حريق يف  وح��اول روه��ان حينها 
م���ن خ����الل ���س��ب م�����ادة ال��ك��ريو���س��ني يف ثقب 
امل��ف��ت��اح واإ���س��ع��ال ط��رف حبل واإدخ���ال���ه يف ذلك 
الثقب، وعندما راأى النار �سّبت يف احلبل غادر 
احلّرا�س  �سمع  وعندما  القد�س،  منطقة  ف��وراً 
م�سرعني  رك�سوا  احلريق  ولحظوا  الأ���س��وات 
لإخماده ووقف امتداده اأكر، وعرف روهان اأن 
مهّمته مل تنجح، فاأعاد الكّرة مرة اأخرى يف 21-
8-1969 وبنف�س الطريقة دخل ومعه قارورتني 
من مادة البنزين والكريو�سني وو�ساحاً �سوفياً 
النار  واأ�سعل  الأث���ري،  املحراب  على  وو�سعهما 
حيث  ري��ف��ويل  ف��ن��دق  اإىل  م�سرعاً  وه���رب  بهما 

سحر عيسى الوهيبي*
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علي بدوان

���س��خ��م��ة، وم���ه���ا ك���ت���ل م�����س��ت��ع��م��رات )م��ع��ال��ي��ه 
والتي  وغ��ريه��م��ا،  زئ��ي��ف(  )ب�سغات  و  اأدوم���ي���م( 
من  قريبة  مناطق  حتى  املدينة  م��ن  بنائها  مت 
وتغيري  الأردن(.  م��ع  ال��غ��ور  )منطقة  الأغ����وار 
وال��دمي��غ��رايف، وع��زل��ه��ا عن  طابعها اجل���غ���رايف، 
حميطها الفل�سطيني، يف انتهاك �سارخ للقانون 
ال�سلة.  ذات  امل��ت��ح��دة  الأمم  وق�����رارات  ال����دويل 

فكل ما يجري على يد الحتالل ب�ساأن  
���س��وى نهج  امل��ق��د���س��ة، لي�س  امل��دي��ن��ة   
اإىل  يهدف  تو�سعي  اإحاليل  تهويدي  ا�ستعماري 
باطنها،  يف  وم��ا  ال��ق��د���س،  مدينة  م��ع��امل  تغيري 
بال�ستيطان  واإغ���راق���ه���ا  م��واط��ن��ي��ه��ا،  وت��ه��ج��ري 
وامل�����س��ت��وط��ن��ني، وف�����س��ل��ه��ا مت��ام��اً ع��ن حميطها 
"الإ�سرائيلي"،  بالعمق  وربطها  الفل�سطيني، 
التلمودية  ل��رواي��ة الح��ت��الل  وي���رّوج  مبا يخدم 
القد�س، وفل�سطني عموماً. ب�ساأن  ال�ستعمارية، 
للم�سجد  الكامل  الإح��راق  حماولة  حادثة 
الأق�سى، وقعت يوم 21 اآب/ اأغ�سط�س 1969، اأي 
بعد فرتة زمنية لي�ست بالطويلة من الحتالل 
يف  والغربي  ال�سرقي  بجزئيها  للمدينة  الكامل 
حرب العام 1967، وذلك على يد �سخ�س يهودي 
اجلن�سية  اأ���س��رتايل  وه��و  ال�سهاينة،  غ��الة  م��ن 
يدعى )مايكل دني�س روهن(. والتهمت النريان، 
حينها، كامل حمتويات اجلناح ال�سرقي للجامع 
القْبلي املوجود يف اجلهة اجلنوبية من امل�سجد، 
مب��ا يف ذل��ك م��ن��ربه ال��ت��اري��خ��ي امل��ع��روف مبنرب 
اأن حت��رق  ال���ن���ريان  ال���دي���ن، وك���اد لتلك  ���س��الح 
ك��ل ���س��يء ك��ب��ري امل�����س��اح��ة ن�سبياً م��ن الأق�����س��ى، 
ل����ول ���س��ك��ان��ه امل���دي���ن���ة م���ن م��واط��ن��ي��ه��ا ال��ذي��ن 
وال��ت�����س��دي  امل�ستعلة  ال���ن���ريان  لإط���ف���اء  ه��رع��وا 
جل��ي�����س الح����ت����الل وجم���م���وع���ات امل�����س��ت��وط��ن��ني 
ال���ت���ي ك���ان���ت ق���د ب�����داأت ت�����س��ق ط��ري��ق��ه��ا ب��اجت��اه 
املدينة �سنوات الحتالل الأوىل. ال�ستيطان يف 

الأق�سى  امل�سجد  ف���اإن  احل���ني،  ذل��ك  وم��ن��ذ 
جلهة  "الإ�سرائيلي"  ال���س��ت��ه��داف  حت��ت  ب��ات 
من  بحقه  تقع  التي  والقتحامات  ب��ه،  امل�سا�س 
امل�ستوطنني  وجمموعات  الح��ت��الل  جنود  قبل 

ه��ذه  حم��ن��ت��ه  الأق�������س���ى،  امل�����س��ج��د  ي�ستعيد 
الأي��ام، تلك املحنة، التي بداأت باإحراق جزء من 
نتيجة  وق��ع��ت  وق���د  للم�سجد،  ال�����س��رق��ي  امل��وق��ع 
حتى  ت��ت��وق��ف  مل  ال��ت��ي  ال�سعبية،  ال��ه��ب��ات  ذل���ك 
الآن، للدفاع عن املدينة وعن الأق�سى من قبل 
الفل�سطينيني،  ال���ع���رب  م���ن  م��واط��ن��ي��ه��ا  ع��م��وم 
بالرغم من اآلة بط�س الحتالل، التي مل تتوقف 
ح��ت��ى الآن م��ن��ذ الح���ت���الل ال��ك��ام��ل ل��ل��م��دي��ن��ة، 
مواطنيها  وحتويل  بالتدريج  تهويدها  بغر�س 
اأق���ل���ي���ة داخ���ل���ه���ا. ال����ع����رب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني اىل 
وال��ك��م��ال،  بالتمام  ع��ام��اً،  وخم�سون  اث��ن��ان 
اأخمدت  اإح��راق امل�سجد الأق�سى، واإن  ت على  َمرَّ
ن�����ريان ه����ذا احل���ري���ق يف حل���ظ���ات ان���دلع���ه���ا يف 
اأو  ب�سكٍل  ال�سرقي، فاإن نريان الحتالل  جناحه 
املقد�سة وكافة  املدينة  ُم�ستعلة يف  باأخر مازالت 
املحتلة عام 1967، وحتى  الفل�سطينية  الأرا�سي 
، ح��ي��ث حت��ّول��ت  امل��ح��ت��ل ع���ام 1948  ال���داخ���ل  يف 
املدمرة  ال��ق��رى  خمتلف  يف  التاريخية  امل�ساجد 
الح��ت��الل،  ي��د  ع��ل��ى  "حانات"  اىل  واملُ��ه��ّج��رة 
امل��ق��اب��ر يف خمتلف مناطق  ا���س��ت��ه��داف  ع���دا ع��ن 
ي��غ��رّي من  ل��ن  ذل��ك  الفل�سطيني. وك��ل  ال��داخ��ل 
وه��ي  م�ساحته  ب��ك��ل  فامل�سجد  الأق�����س��ى،  واق����ع 
144 دون�����اً ف���وق الأر�������س وحت���ت الأر�������س، هو 
ول  الق�سمة  ي��ق��ب��ل  ل  للم�سلمني  خ��ال�����س  ح��ق 
اأخ���ر غ��ري اب��ن��اء  يقبل ال�����س��راك��ة م��ع اأي ط��رف��ٍا 
الأ�سليني.  والوطن  الأر���س  ا�سحاب  فل�سطني، 
وق���د ج����اءت عملية ح���رق اجل����زء ال�����س��رق��ي من 
اليمني  ق��وى  م��ن  بتحري�س  الأق�����س��ى  امل�سجد 
نتائج  و�سفت  ال��ت��ي  "اإ�سرائيل"،  يف  الفا�سي 
"حترير  ب��اع��ت��ب��اره��ا   1967 ح���زي���ران  ع�����دوان 
املوقف  اإن ه��ذا  العرب".  ال��غ��زاة  الأرا���س��ي م��ن 
طبقه  �سيا�سياً  ب��رن��اجم��اً  اأن��ت��ج  الأي��دي��ول��وج��ي 
ال��زع��ي��م ال��ل��ي��ك��ودي ال��ت��اري��خ��ي م��ن��اح��ي��م بيغني 
ب�����دءاً م���ن ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى اإح������راق الأق�����س��ى، 
وط���رح ن��ظ��ري��ة ق��ب��ول اإع��ط��اء ح��ك��م ذات���ي اإداري 
يف  لالأر�س  ولي�س  الفل�سطينيني"  ل�"ال�سكان 
مبدينة  املطلق  التم�سك  م��ع  الغربية،  ال�سفة 
ل�"دولة الحتالل"،  الكاملة كعا�سمة  القد�س 
م�ستقبلية. تفاو�سية  حالة  اأي  م��ن  واخ��راج��ه��ا 
لي�ست  الأق�سى  امل�سجد  اإح��راق  حادثة  اإذاً، 
ال�سراع  وت��اري��خ  املدينة،  ت��اري��خ  ع��اب��راً يف  ح��دث��اً 
الفل�سطيني مع الحتالل، يف بدايات الحتالل 
مقدمات،  ك��ان��ت  ب��ل  املقد�سة،  للمدينة  الكامل 
وم��وؤ���س��ر خطري مل��ا ج��اء بعد تلك احل��ادث��ة، من 
ل�"دولة  امل��دي��ن��ة  ل�����س��م  "اإ�سرائيلي"  ���س��ع��ي 
عليها،  والإط���ب���اق  ت��ه��وي��ده��ا  الحتالل "ب��ع��د 
مواطنها  لتطفي�س  منهجية  ���س��ي��ا���س��ة  وات���ب���اع 
ال���ع���رب، وج��ع��ل��ه��م اق��ل��ي��ة داخ���ل م��دي��ن��ت��ه��م. ع��دا 
ا�ستيطانية  ب��ك��ت��ل  امل��دي��ن��ة  ع��ل��ى  الإط���ب���اق  ع���ن 

املُ�سلحني، وباتت كل املدينة املقد�سة حتت �سيف 
احلرائق  وم��ازال��ت  فكانت  ع��ام.  ب�سكٍل  التهويد 
امل�سجد  يف  الآن  حتى  وم�ستمرة  اآخ���ر،  ن���وٍع  م��ن 
بحق  "الإ�سرائيلية"  النتهاكات  يف  الأق�سى، 
الإ�سالمية  العربية  التاريخية  واوابدها  املدينة 
وامل�����س��ي��ح��ي��ة، وب��ح��ق م��واط��ن��ي��ه��ا، والإغ����الق����ات 
الأق�سى  يف  ال�سالة  منع  ذلك  يف  مبا  امل�ستمرة، 
م���ن ح���ني لأخ�����ر، حت���ت ح��ج��ج م��ع��ي��ن��ة ت�سوقها 
���س��ل��ط��ات الح�����ت�����الل. وم���ن���ع ����س���الة ال�����س��ب��ان، 
ب���ل وم��ن��ع��ه��م م���ن دخ����ول م��دي��ن��ة ال��ق��د���س اأي����ام 
بغر�س  قدومهم  اأث��ن��اء  ا�سبوع  ك��ل  م��ن  اجلمعة 
ال���������س����الة م����ن م���ن���اط���ق خم��ت��ل��ف��ة يف ال�����س��ف��ة 
.1948 ع��ام  املحتل  ال��داخ��ل  م��ن  وحتى  الغربية 
للم�سجد  "الإ�سرائيلية"  الق��ت��ح��ام��ات 
الأق�����س��ى واحل��ف��ري��ات يف حم��ي��ط��ه ال��ت��ي ُت��ه��دد 
اأركانه وا�سا�ساته، وحماولت “دولة الحتالل” 
القيود  ف��ر���س  ع��رب  امل�سجد  ���س��وؤون  ال��ت��دخ��ل يف 
بالقد�س،  الإ�سالمية  الأوق���اف  دائ��رة  عمل  على 
"اإ�سرائيلية"  �سيا�سة  امل�سلني،  واإبعاد  واعتقال 
دائمة مل تتوقف جتاه القد�س والأق�سى، وكل ما 
وقع خالل الأ�سهر الأخ��رية من دفاع املواطنني 
م��ن النقطة )���س��ف��ر(، وب��اأج�����س��اده��م ال��ع��اري��ة يف 
مواجهة امل�ستوطنني وجي�س الحتالل، بالدفاع 
ع���ن ح���ي ال�����س��ي��خ ج�����راح، وح���ي ب���اب ال��ع��م��ود...
املقد�سيني  املواطنني  دور  على  دليل  خلري  ال��خ، 
يف ال����دف����اع ع���ن امل���دي���ن���ة وم���واج���ه���ة الح���ت���الل 
وامل�����س��ت��وط��ن��ني ب��ال��و���س��ائ��ل ال��ك��ف��اح��ي��ة امل��م��ك��ن��ة 
فل�سطينية  معطيات  ُت�����س��ري  وه��ن��ا،  وامل��ت��وف��رة. 
الإ�سرائيلية"  "ال�سرطة  ق��ي��ام  اإىل  حم��ل��ي��ة 
امل���ئ���ات م���ن امل�����س��ل��ني وح���را����س امل�سجد  ب���اإب���ع���اد 
الأق�سى  امل�سجد  ع��ن  الأخ���رية  ال�سنوات  خ��الل 
ل���ف���رتات ت��ت��ف��اوت م���ا ب���ني اأ���س��ب��وع وع����دة اأ���س��ه��ر 
امل�ستوطنني. اقتحامات  احتجاجهم على  ب�سبب 
القد�س  ب��ح��ق  ان��ت��ه��اك��ات الح��ت��الل  ك��ل  اإن 
)م��دي��ن��ة وم��واط��ن��ني(، وب��ح��ق الأق�����س��ى، لي�ست 
�سوى حرائق م�ستمرة حتى الآن، حتاول �سلطات 
الحتالل من خالل تطبيقها على اأر�س الواقع 

الإط��ب��اق على امل��دي��ن��ة وت��ه��وي��ده��ا. وم��ن��ذ العام 
الإ�سرائيلية"  "ال�سرطة  �سمحت  وق��د   ،2003
اأحادياً، ودون موافقة دائرة الأوقاف الإ�سالمية 
امل�سجد  باقتحام  للم�ستوطنني  القد�س  مبدينة 
الأق�������س���ى م���ن خ����الل ب����اب امل���غ���ارب���ة يف اجل����دار 
الغربي للم�سجد. ومنذ ذلك احلني يقوم اآلف 
باقتحام  �سنوياً  الإ�سرائيليني"  "امل�ستوطنني 
ما  ي��وم��ي��اً  الح��ت��الل،  �سرطة  بحرا�سة  امل�سجد 
عدا يومي اجلمعة وال�سبت من كل اأ�سبوع، و�سط 
ا�ستفزازات للم�سلني وحرا�س امل�سجد من خالل 
حماولة اأداء طقو�س تلمودية من قبل جمموعات 
امل�ستوطنني، وهي مبثابة اعتداءات �سارخة على 
الأق�����س��ى. وع��ل��ى  املقد�سيني  ال��ع��رب  امل��واط��ن��ني 
"الدعوات  ت�ساعدت  فقد  ذل��ك  ومب���وازاة 
ويف  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ف��رتات  خ���الل  الإ�سرائيلية"، 
اط�����ار م��ف��او���س��ات ال��ت�����س��وي��ة ال���ت���ي ان��ت��ه��ت اىل 
ط���ري���ٍق م�������س���دود، ل��ت��ق�����س��ي��م امل�����س��ج��د الأق�����س��ى 
اجلهنمية  ال��ف��ك��رة  ت��ل��ك  ومكانياً"  "زمانياً 
ال��ت��ي ط��رح��ه��ا ع��ت��اة ال�����س��ه��اي��ن��ة وم��ع��ه��م بع�س 
اأي����ام  الأم���ري���ك���ي���ة  الإدارة  يف  ال���ق���رار  ا���س��ح��اب 
وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة )ج�����ون ك�����ريي( وال������ذي ق��اد 
اأ���س��م��اه )خ��ارط��ة  عملية ال��ت��ف��او���س وو���س��ع م��ا 
ذل��ك. بعد  ان��ه��ارت  وال��ت��ي  للمفاو�سات(  ط��ري��ق 
وامل��ك��اين  "الزماين  امل��ق�����س��ود  وال��ت��ق�����س��ي��م 
واليهود.  امل�سلمني  ب��ني  يقوم  هنا  لالأق�سى"، 
الحتالل"  "دول�����ة  ح���اول���ت  الأم�����ر  ه����ذا  ويف 
التهويد  ع��ل��ى ط��ري��ق  حُم����ددة  خ��ط��وات  حتقيق 
امل��ف��او���س��ات  ���س��ي��اق  وذل���ك يف  للمدينة،  املُ��ت��ت��ايل 
ال����ت����ي ب����ات����ت يف ����س���ب���اٍت ع���م���ي���ق م���ن���ذ ����س���ن���وات 
ط��وي��ل��ة. وب��ال��ت��ايل مل ول���ن يكتب ال��ن��ج��اح ول��و 
"التق�سيم  ب���������  امل��ع��ن��ون��ة  ال��ف��ك��رة  ل��ه��ذه  ج��زئ��ي��اً 
ال�����زم�����اين وامل������ك������اين" ل��ل��م�����س��ج��د الأق�������س���ى. 
وي���ب���ق���ى ال����ق����ول، ب������اأن ال����ذك����رى ال��ث��ان��ي��ة 
الأق�سى  امل�سجد  من  ج��زء  لإح���راق  واخلم�سني 
لأب��ن��اء  ُت�����س��ّك��ل ح��اف��زاً  اآب/اأغ�����س��ط�����س 1969،  يف 
املدينة لرفع من�سوب املقاومة ُمتعددة الأ�سكال، 
ومواجهة حماولت تهويد املدينة، وانهاء طابعها 
َ عنه  وامل�سيحي. وهو ما َعربَّ الإ�سالمي  العربي 
الأخ���رية  ال��ف��رتات  خ��الل  الفل�سطيني  ال�سعب 
يف ال���دف���اع ع���ن امل��دي��ن��ة والأق�������س���ى، ومم��ار���س��ة 
نتائجها  اأعطت  والتي  املمكنة،  املقاومة  اأ�سكال 
القوى  جميع  اأم���ام  ح��اف��زاً  ُل  ُت�سكَّ كما  امل��ث��م��رة. 
الداخلي،  النق�سام  ملف  لإن��ه��اء  الفل�سطينية 
م��واج��ه��ة  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  الإرادة  وت���وح���ي���د 
الح��ت��الل يف ال��ق��د���س وع��م��وم الأر�����س املحتلة. 

 52 عــامًا على اإحـراق اجلزء ال�صـرقي مـن الأقـ�صى 
والــكفاح يـتـوا�صـل 
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وطنهم  م���ن  الفل�سطينيني  ط���رد  ع��م��ل��ي��ة  ت��ع��ت��رب       
اأر�سهم واإح��الل مهاجرين يهود من كافة  وال�سيطرة على 
دول العامل عو�ساً عنهم، من اهم ركائز امل�سروع ال�سهيوين؛ 
لفر�س دميوغرافيا ق�سرية وتهويد املكان والزمان يف نهاية 
عاماً   73 قبل  ن�ساأتها  منذ  اإ�سرائيل  تتوقف  ول��ن  امل��ط��اف، 
بقوة  العرقي  التطهري  يف  منهجيتها  عن  ؛   )2021-1948(
ال�سالح. ويلحظ املتابع ذلك  من خالل ما يحدث يف جنبات 
يقطنه  ال���ذي  ج���راح؛  ال�سيخ  ح��ي  يف  وبالتحديد  ال��ق��د���س، 
مهددين  م��ن��زًل   28 م��ن  اأك���ر  يف  مقد�سي   500 م��ن  اأك���ر 
واجلمعيات  امل�ستوطنني  ل�سالح  والإخ���الء  بالطرد  حالياً 
املحكمة  قرار  �سدور  بعد  وذلك  ال�سهيونية،  ال�ستيطانية 
املركزية الإ�سرائيلية الأخري، برف�س ا�ستئناف ُقّدم من قبل 
ق��رار حمكمة  احل��ي، �سد  فل�سطينية تقطن  ع��ائ��الت  ع��دة 
يف  يح�سل  ذلك  كل  منازلهم.  باإخالء  الإ�سرائيلية  ال�سلح 
ظل �سمت دويل، وعربي مريع مع ا�ستمرار النظم العربية 
قمعها للحريات وامكانية نزول ال�سعوب اىل ال�سارع للتعبري 
املقد�سيني  وخا�سة  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  ت�سامنها  عن 
العن�سرية  الإ�سرائيلية  ال�سيا�سات  مواجهة  يف  لتثبيتهم 

التهويدية .
املجازر كمقدمة للطرد

بعد  فيما  واإ���س��رائ��ي��ل  ال�سهيونية  احل��رك��ة  اع��ت��م��دت 
���س��ي��ا���س��ات حم�����ددة م���ن اأج�����ل ط����رد ال���ع���رب م���ن اأر���س��ه��م 
ب��ق��وة امل��ج��ازر، و���س��رّع��ت عملية ارت��ك��اب امل��ج��ازر يف تهجري 
قامت  حيث   ،1948 ع��ام  اأر���س��ه��م  واح��ت��الل  الفل�سطينيني 
الع�سابات ال�سهيونية ال�سترين والهاغانا والأرغون بارتكاب 
نف�سه؛  الإ�سرائيلي  الأر���س��ي��ف  يف  امل�سجلة  امل��ج��ازر  غالبية 
راأ�سهم  وعلى  "اإ�سرائيل"  يف  امل��وؤرخ��ون  اأك���ده  م��ا  وح�سب 
امل�ساريع  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  الأهمية  بني موري�س ومن  امل��وؤرخ 
لعمليات الرتحيل واقتالع الفل�سطينيني من اأر�سهم قد مت 
الإعداد لها منذ زمن بعيد ومل تكن وليدة �سدفة فر�ستها 
جم��ري��ات ال�����س��راع، وك����ان ال��ع��ن��وان الأب�����رز تنفيذ امل��ج��ازر 
من  ا�ستخدامها  ميكن  التي  الو�سائل  اأه��م  م��ن  باعتبارها 
قبل الع�سابات ال�سهيونية لإثارة الرعب بني ال�سكان العرب 
رئي�س  اأك��د  وقد  الرحيل،  على  حملهم  وبالتايل  وترويعهم 
باأن  ال��وزراء الإ�سرائيلي الأ�سبق مناحيم بيغن يف مذكراته 
املنظمات ال�سهيونية الع�سكرية قد قامت بطرد العرب وهي 
ت�سري  ال�سياق  هذا  ويف  والطرد.  القتل  عملية  نظمت  التي 
و�سل  ت�سجيلها  اأمكن  التي  املجازر  ع��دد  اأن  اإىل  الدرا�سات 

"اإ�سرائيل" ومنهجية املجازر والتطهري العرقي امل�ستمرة 

اإىل 34 جم��زرة منها 24 يف منطقة اجلليل وخم�س جمازر 
يف و�سط فل�سطني وخم�س جمازر يف منطقة اجلنوب وثمة 
�سبع ع�سرة جمزرة نفذت يف ظل وجود القوات الربيطانية 
بعد  ع�سرة  و�سبع  منها  يذكر  تدخل  ودون  1948؛  ع��ام  قبل 
اإنهاء النتداب الربيطاين ؛ ومن اأ�سهر املجازر جمزرة دير 
وال�سف�ساف  ال�سيخ  بلد  وقرية  الطنطورة  يا�سني وجمزرة 
امل��ج��ازر كانت جم��زرة  اأف��ظ��ع  امل��وا���س��ي لكن  وعيلوط وع��رب 
ال��دوامي��ة؛ وامل��ج��زرة املروعة يف قرية  ط��رية حيفا، حي مّت 
حرق عدد من اأهلها الأبرياء على البيادر )اآل حجري( على 
على  اأحياء  عيان  �سهود  وهناك  ال�سهيونية،  الع�سابات  يد 
رئي�س يف  ب�سكل  يتواجدون  وكانوا  مقابلتهم  املجزرة ومتت 
يف  الفل�سطينيني  خميمات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ريم��وك  خميم 
قرية  جم��زرة  الأخ���رى  الإ�سرائيلية  امل��ج��ازر  وم��ن  �سورية؛ 
ال�سرائيلي  الباحث  ق��ام  حيث  حيفا،  ق�ساء  يف  الطنطورة 
من  ماج�ستري  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول  كات�س"  "تيدي 
بحثه  عن  الزمن  من  عقدين  من  اأك��ر  قبل  حيفا  جامعة 
الذي و�سف فيه املجزرة املذكورة واأح�سى عدد ال�سحايا يف 
القرية املذكورة يف �سيف عام 1948 ؛ كما تعترب جمزرة دير 
الفل�سطينيني وتقع  املرتكبة بحق  املجازر  اأفظع  يا�سني من 
من  بالقرب  واد  على  تطل  التي  ال��ت��الل  اأح��د  على  القرية 
مدينة القد�س وكانت تعترب من الأماكن الرئي�سية لكونها 
جعلتها  ول��ذل��ك  وع��ك��ا،  يافا  ال�ساحل  مب��دن  القد�س  تربط 
اأح��د  ولكونها  ال�سهاينة  قبل  م��ن  ل��الع��ت��داء  عر�سة  اأك���ر 
قالع القد�س داهمت ع�سابات �سترين والأرغون والهاغاناه 
ال�ساعة    1948/4/9 ي��وم  يف  يا�سني  دي��ر  قرية  ال�سهيونية 
الع�سابات  اإره��اب��ي��ي  اإن  ���س��ه��ود ع��ي��ان  ف��ج��را وق���ال  ال��ث��ان��ي��ة 
اأ�سلحتهم  مرمى  يف  وق��ع  من  كل  بقتل  �سرعوا  ال�سهيونية 
اأخ���ذ الإره��اب��ي��ون ب��اإل��ق��اء القنابل داخ���ل منازل  وب��ع��د ذل��ك 
القرية لتدمريها على من فيها حيث كانت الأوامر ال�سادرة 
لهم تق�سي بتدمري كل بيوت القرية العربية يف الوقت ذاته 
�سار خلف رجال املتفجرات اإرهابيو الأرغون و�سترين فقتلوا 
حيث  القرية  داخ��ل  العرب  املواطنني  من  حيا  بقي  من  كل 
اأطلقت عليهم النريان لإعدامهم اأمام اجلدران وات�سح بعد 
 360 قتلوا  ال�سهاينة  الإرهابيني  اأن  الإنقاذ  طواقم  و�سول 
فل�سطينياً معظمهم من ال�سيوخ والن�ساء والأطفال ودمرت 
كان يوجد  باأنه  اأط��الل توحي  �سوى  يبق منها  القرية ومل 
هناك قرية ت�سمى دير يا�سني ترتامى على اأطراف الوادي 
الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  الإ�سرائيلية  املجازر  تتوقف  ومل 

اجلي�س  ارتكب  بعامني  الثانية  النتفا�سة  انطالقة  فبعد 
ال�سرائيلي جمزرة مروعة يف خميم جنني يف بداية ني�سان 
اأكر  فل�سطيني وهجر  �سهيد  2002  ذهب �سحيتها )500( 

من األف فل�سطيني من �سكان املخيم. 
دور الدعاية يف التطهر العرقي

ال�سهيونية  الع�سابات  من  املرتكبة  املجازر  اإىل  اإ�سافة 
النف�سية  برزت احلرب  الفل�سطيني،  ال�سعب  �سد  وا�سرائيل 
�ساعدت  مكملة  كو�سيلة  والإع����الم  وال��دع��اي��ة  ال�سهيونية 
الفل�سطينية  اإف��راغ القرى وامل��دن  اإىل حد كبري يف عمليات 
التي  ال�سهيونية  الع�سابات  العرب، حيث عمدت  اأهلها  من 
ارت��ك��ب��ت امل��ج��ازر اإىل ت��رك ب��اب ل��ل��خ��روج م��ن اإح���دى جهات 
تلك  ح���ول  ال���رواي���ات  ن�سر  للناجني  يت�سنى  ح��ت��ى  ال��ق��ري��ة 
ما  �سماع  للرحيل عند  امل��ج��اورة  القرى  اأه��ل  املجازر وحمل 
ح��دث م��ن ت��روي��ع لل�سكان ال��ع��زل يف ال��ق��رى الأخ���رى وه��ذا 
ما ح�سل فعاًل يف املدن والأق�سية الفل�سطينية يف ال�ساحل 
والقد�س واجلليل واملثلث الأمر الذي ادى اإىل تهجري )850( 
األف فل�سطيني يف عام 1948 ونحو )460( األف فل�سطيني من 
ال�سفة والقطاع يف عام 1967؛ وثمة )115( الف مقد�سي دّم 

طردهم خالل العامني املذكورين . 
اإ�سرائيلياً  منهجاً  ومازالت  كانت  التي  للمجازر  وتبعاً 
ي�سم  فل�سطيني  بحث  مركز  اإن�ساء  حتتم  ال�سرورة  باتت  ؛ 
ارتكبها  التي  امل��ج��ازر  ح��ول  املعلومات  ليوثق  متخ�س�سني 
وقد  ال�سهيونية  الع�سابات  ذلك  وقبل  الإ�سرائيلي  اجلي�س 
تكون البداية جمع اأدلة ووثائق عن الذين قاموا باملجازر او 
قادتهم ملحاكمتهم فيما بعد يف املحاكم الدولية ذات ال�سلة، 
بحيث ي�ساهم يف عملية البحث والتحليل قانونيون وعلماء 
اإىل  اإ�سافة  العربية  ال��دول  كافة  من  نف�س  وعلماء  اجتماع 
الفل�سطينية  للق�سية  منا�سرين  اأجانب  بخرباء  ال�ستعانة 
اإليه يف  وهم كر. والقيام بعد ذلك يف ن�سر ما مت التو�سل 
البحوث يف و�سائل الإع��الم العربية وخا�سة عرب ندوات يف 
الف�سائيات وترجمتها  اإىل لغات عديدة، حيث مل ين�سر اإل 
التطهري  املرتكبة وعمليات  الإ�سرائيلية  املجازر  القليل عن 
العرقي ال�سهيونية التي مازلنا ن�سهد ف�سولها وخا�سة يف 

مدينة القد�س واأحيائها املختلفة مثل؛ حي ال�سيخ جراح.
*كاتب فلسطيني مقيم يف هولندا

نبيل السهلي*
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الكيان  اذي��ال��ه  ويف  ال��غ��رب،  مت��ّك��ن 
باأن  العامل  روع  يف  الزج  من  ال�سهيوين، 
�سيء،  كل  للعامل  يحدد  ال��ذي  هو  الغرب 
والعلوم،  والثقافة  التوقيت  مقيا�س  هو 
واللهو  وال��ُع��ق��م،  واالإجن�����اب  واجل��ن�����س، 
وهو  والتغذية،  والقلع  وال��زرع  والعمران 
وحده الذي له حق قتل االأمم، حيث يزعم 
اأن م�سلحة اأمة معينة هي يف اإبادتها وعليها 
اأن تتلقى ذلك �ساكرة حامدة! الأنه وحده 
الذي  يفهمها وُيفهمها َمْن ِهَي! ولذا �سنع 
اإرهابي. لنا داع�س والقاعدة كا�ست�سراق 
�سحيح اأن ال�سراع  يف اأعاله ومنتهاه 
ولكن  االأ�سلحة.  بتنوع  امل�سلح  بالقتال  هو 
بني حرب م�سلحة واأخرى  تتمو�سع �سل�سلة 
الغرب  ذل��ك  ت�سنيع  وجميعها  ح���روب 
الراأ�سمايل طبعًا. اأُ�سري هنا اإىل حرٍب منها  
الثورة  �ُسعب، حرب حتتكرها  ذات ثالث 
امل�سادة،  حرب احتكار التحليل والتحرمي 
والتحالفات. واالإيديولوجيا  ال�سالح  يف 
امريكا  ب��ق��ي��ادة  امل�����س��ادة  ف��ال��ث��ورة 
حيازة  »ح���ق«  لنف�سها  حتتكر  وال��ك��ي��ان 
اح���ت���ك���ار اأ����س���ل���ح���ة ال����دم����ار ال�����س��ام��ل 
ال�سيا�سية  ال��ت��ح��ال��ف��ات  اح��ت��ك��ار  وح���ق 
اأو  الت�سلُّح  الأحد  يحق  وال  واالإيديولوجية، 
خلق حتالفات اإال معها هي وباالإذن منها، 
والعبد.  ال�سيد  حتالفات  ه��ي  وبالطبع 
امل�سادة  ال��ث��ورة  اأن  االأم���ر  وحقيقة 
ولها  كوكبنا،  من  اأبعد  دم��ار  �سالح  لها 
حت��ال��ف��ات��ه��ا ع��ل��ى ���س��ع��ي��د م���ع���ومل، ول��ه��ا 
امل�ساحة  ع��ل��ى  امل��م��ت��دة  اإي��دي��ول��وج��ي��ت��ه��ا 
نف�سها اأي�سًا، وفوق هذا لها �سبكة عمالء 
و�سمن  دنيا  درج��ة  بل  حلفاء  لي�سوا  هم 
والطبقات  االأنظمة  معظم  ال�سبكة  هذه 
احل��اك��م��ة/امل��ال��ك��ة يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي 
واأ�سواأ عمالء للثورة امل�سادة يف ُقْطرين:
الأن�����ه�����م  ف����ل���������س����ط����ني  يف     -
ع���م���الء ع��ل��ى ح�����س��اب ت�����راب ال��وط��ن
ي��ف��رط��ون  الأن����ه����م  ل���ب���ن���ان  ويف    -
ب��ال��وط��ن وي��زع��م��ون ب��اأن��ه��م ُم��ل��ح��ق يف 
موؤخرة  من يزعم اأنه �سعب اهلل املختار. 

ل�����ذا ُي���غ���ي���ظ���ك ذل�����ك ال��ع��ن�����س��ري 
االأب��ي�����س وه��و ي��ح��دد م��ن يت�سلح وم��ن ال 
ومن  يتحالف  وم��ن  ال  وم��ن  يتاأدلج  وم��ن 
الذين  اأول��ئ��ك  غيظك  ي��زي��د  م��ا  لكن  ال! 
ي�����رددون ورائ����ه م��ا ي��ق��ول وي��ع��م��ل��ون ما 
ياأمرهم به وخا�سة من اأ�سرنا لهم اأعاله.
 ل��ل��غ��رب »ح�����ق« ام���ت���الك ال���ن���ووي 
اأي  و«ح��م��اي��ة«  نف�سه،  »احل���ق«  وللكيان 
ال�سويد  ح��م��اي��ة  م��ث��اًل  ن���ووي  ب��ال  غ���رب 
وال��روي��ج وال���دمن���ارك ول���ذا ���س��ارك��ن يف 
مثال. جمرد  احلالة  وهذه  ليبيا،  ق�سف 
ام���ت���الك  الإي��������ران  ي���ح���ق  ل���ك���ن ال   
بهذا  والغرب  منه.  اأق��ل   وال حتى  النووي 
ي��ت�����س��رف ب��اع��ت��ب��اره وح���ده ال���ذي لديه 
ال�سالح  هذا  ي�ستخدم  فال  العقل  رجاحة 
ا�ستخدمه.  ال���ذي  وح���ده  ه��و  لكنه   ...
ال��ع��م��ام��ة  ذي  مل��ق��ات��ل��ي  ي���ح���ق  وال 
�سايك�س-بيكو  حدود  يدو�سوا  اأن  ال�سوداء 
احلقيقة  يف  وه��م  االأم����ة.  ع��ن  ليدافعوا 
وطبقات   وح��ك��ام  اأنظمة  على  ي��دو���س��ون 
ال�سعب  اأك���ري���ة  ل���ذا  ���س��اي��ك�����س-ب��ي��ك��و، 
م��ع��ه��م، وم���ع ذل���ك ي��وا���س��ل ه���ذا ال��غ��رب 
ويوا�سل  حنجرته  يفقد  حتى  ال��زع��ي��ق 
الكيان �سعور الهلع كما لو انه يكاد ُيقتلع.

ال��ع��م��ام��ة  ذي  جل���م���اع���ة  ي���ح���ق  ال 
اأم��ا  اإي����ران،  م��ع  االإي��دي��ول��وج��ي  التحالف 
اإيديولوجيا ال�سوق ورا�س املال واال�ستغالل 
القطب  من  تعميمها  فيجري  والتق�سيط 
للحرب  والتح�سيد  ت�سبع،  وال  القطب  اإىل 
وفنزويال  واإي����ران  ورو���س��ي��ا  ال�سني  على 
وك���وب���ا وك����وري����ا ال�����س��م��ال��ي��ة و����س���وري���ة. 
ه����ذا ال���غ���رب ال����ع����دواين وامل��ن��اف��ق 
ال ي����ردع����ه غ����ري ام����ت����الك ك����ل ����س���يء، 
وحت��ط��ي��م م��ع��اي��ريه ال��ت��ي ف��ر���س��ه��ا على 
ال���ع���امل. ف��ه��و ب��داي��ة ال���ع���دوان وم��ن��ت��ه��اه. 
عدوانا.  غ��زة  من  بالونًا  يعترب  ال��ذي  هو 
ي�سقطون  منا  كثريون  لالأ�سف،  ولكن 
يف �سباك هذا العدو فيتحدثون عن عدوان 
من الكيان �سد لبنان او �سورية ويتجاهلون 
اأن جمرد وجود الكيان هو عدوان مو�سوف 
ومعومل وباأن املوقف معه اأو �سده تناحري.
نكرر  واأن  ُيذكر  اأن  يجب  اآخر،  وبقول 
وال�����س��راع  ال��ت��ط��اح��ن  اأن  ومطلقا  ي��وم��ي��ا 
ع��ائ��د الإق���ح���ام ال��ك��ي��ان يف ق��ل��ب االأم����ة. 
رمبا نخت�سر القول يف اإبراز التناق�س 

بني :اإيديولوجيا املقاومة واإيديولوجيا 
ال�سرعية.

ومعظم  لبنان  يف  يت�سح  م��ا  وه���ذا 
»ال�����س��رع��ي��ة« هي  ال��ع��رب��ي حيث  ال��وط��ن 
امل�سادة،  الثورة  خلدمة  خبيثة  اأك��ذوب��ة 
�سالح  غ��ري  ���س��الح  :«ال  ع��ن  واحل���دي���ث 
ال�سالح  اأن  على  تاأكيد  ه��و  ال�سرعية« 
امل��ق�����س��ود م��وج��ه ���س��د ال�����س��ع��ب. ن���ادرًا 
الوطن. ه��ذا  يف  ُحكم  �سرعية  جت��د  م��ا 
االأ�سا�س  اأن  تعلمناه  ال��ذي  فالدر�س 
ال�سرعية  ت��ن��ب��ع  وم��ن��ه��ا  امل��ق��اوم��ة،  ه��و 
ال���وح���ي���دة ه���ي ال�����س��رع��ي��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة 
ال��ف�����س��اد وال��ب��ريق��راط��ي��ة  ���س��رع��ي��ة  ال 
والكمربادور والتبعية والتفريط بالوطن.
واأ�����س����واأ ���س��رع��ي��ة ه���ي ال��ت��ي ت��رث��ر 
ب���ه���ا ال����ث����ورة امل���������س����ادة واأدوات������ه������ا.
ال��ع��م��ام��ة  ذو  ي����ه����زاأ  ح����ني  ل������ذا، 
جميعا،  يق�سدهن  وه���و  ب��ال�����س��رع��ي��ة، 
لبنان  »ج��م��ه��وري��ة  يف  ال��ت��ي  تلك  ولي�س 
 : مارك�س  مبقولة  ي��ذك��رين  الكبيييري«، 
العمامة  ل  ح��وَّ ال��ذي  هو  علي  »اإن حممد 
راأ�����س ح��ق��ي��ق��ي«. وه��ذا  اإىل  امل��ف��ت��خ��رة 
على  ولي�س  املقاومة،  على عمامة  ينطبق 
وروؤو�س  وطربو�س  وكوفية  وعباءة  عمامة 
�سلعاء من خارجها وخاوية من داخلها. 

 عادل مسار/ رام اهلل

لي�ض، ومل، ولن َيُعد الغرب �ســيد الأر�ض
هم ... وفـي الـخطاب ل ترتددوا يف �ســدِّ
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ي��وم��ني ع��ل��ى ح��ادث��ة اإط����الق ���س��اروخ 
م���ن غ����زة ع��ل��ى ���س��ي��دي��روت، ك��ذل��ك 
�سواريخ  على  الرد  من  اجلي�س  امتناع 
الرد  وتال�سي  اأ�سابيع،  قبل  اهلل  حزب 
�سفينة  على  االإي����راين  ال��ه��ج��وم  على 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ي��ه��ا م��ل��ك��ي��ة ج��زئ��ي��ة.

جبهة لبنان
تخللها  الهدوء  من  طويلة  �سنوات 
ب��ردة  وانتهت  بفعل  ب���داأت  مناو�سات 
املا�سية  االأ���س��اب��ي��ع  لكن  االأخ���ر،  فعل 
منزلق  اأم�����ام  "اإ����س���رائ���ي���ل"  وق��ف��ت 
ق���د ي��رم��ي��ه��ا يف م��واج��ه��ة م���ع اجل��ه��ة 
ال��ت��ي رمب���ا ل���ن ت��ك��ون ه���ي امل�����س��وؤول��ة 
اجلبهة.  ت�سخني  ع��ن  مبا�سر  ب�سكل 
جتاه  انطلقت  لبنان  من  �سواريخ 
ا�ستهدفت  اأكر من مرة،  "اإ�سرائيل" 
اتهم  مفتوحة،  مناطق  معظمها  يف 
فل�سطينية  ف�سائل  خاللها  اجلي�س 
بداأت تن�سط يف لبنان، لكن اجلي�س رد 
تتبع  لبنانية  مواقع  على  وا�سع  بهجوم 
حلزب اهلل الأول مرة منذ 15 عامًا، لريد 
حزب اهلل بر�سقته االأخرية من ال�سمال، 
ال�سمت. التزمت  "اإ�سرائيل"  لكن 
اأم��ام  اأن��ه��ا  اأدرك����ت  "اإ�سرائيل" 

منحدر خطري، قد يذهب بها للمواجهة 
رد  ع��ل��ى  ردت  اإذا  اهلل،  ح����زب  م���ع 
حتى  منعها  ما  وه��و  عليها،  اهلل  ح��زب 
واالكتفاء  ال��رد،  وعدم  للروي  اللحظة 
ا�ستمر  ح��ال  اللبنانية  ال��دول��ة  بتهديد 
اط����الق ال�����س��واري��خ م���ن اأرا���س��ي��ه��ا.
املنظومة االأمنية االإ�سرائيلية تدرك 
متامًا اأن ردها يف لبنان لن يكون بالعمل 
ال�سحيح،  باملكان  ولي�س  ال�سحيح، 
فمن  ال�سحيحة،  للجهة  موجهًا  ولي�س 
وق��ف خلف اإط���الق ال�����س��واري��خ ال��ذي 
“�سيف  معركة  اأث��ن��اء  يف  م��رة  الأول  مت 
فل�سطينية. ج���ه���ات  ه���ي  ال���ق���د����س” 
وه�����ذا ف��ت��ح اأم�����ام "اإ����س���رائ���ي���ل" 
فاملقاومة  ج��دي��دة،  اأم��ن��ي��ة  اع��ت��ب��ارات 
ن�ساطها  م���ن  و���س��ع��ت  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
جغرافيا  نطاق  خارج  الإ�سرائيل  املقاوم 
�ساحات  م��ن  للعمل  وع���ادت  فل�سطني، 
كما  "اإ�سرائيل"  ح���دود  على  عربية 
وال�سبعينيات. ال�ستينيات  يف  ك���ان 
وع�سكريون  �سيا�سيون  خمت�سون 
ي������رون يف ه�����ذا ت���ط���ور خ���ط���ري ع��ل��ى 
ال  الفل�سطينية  فاملقاومة  "اإ�سرائيل"، 
تتدخل يف ال�سوؤون العربية، لكن ن�ساطها 
بتفاهمات  مرتبط  يكون  رمبا  لبنان  يف 

حرب اجلبهات... اإ�صرائيل م�صتتة بخيارات الرد
تقرير*

واج���ه���ت" اإ����س���رائ���ي���ل" خ��الل 
االأِ���س��ه��ر ال��ث��الث��ة امل��ا���س��ي��ة حت��دي��ات 
عديدة، و�سعت قادة املنظومة االأمنية 
جتاهلها،  ميكن  ال  اخ��ت��ب��ارات  اأم���ام 
واأظ���ه���رت ح��ال��ة م��ن االإرب������اك ل��دى 
���س��ن��اع ال��ق��رار يف ال��دول��ة ال��ع��ربي��ة.
متثلت التحديات باحلرب االأخرية 
بالت�سعيد  م���رورًا  غ��زة،  قطاع  على 
البحري املتجدد منذ قرابة العام بني 
حلادثة  و�سواًل  واإي��ران،  "اإ�سرائيل" 
اإطالق ال�سواريخ من لبنان على اأيدي 
بعودة  انتهاء  اهلل،  حزب  من  مقاتلني 
وع��ودة  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة  يف  ال��ت��وت��ر 
القتال  با�ستئناف  غ��زة  من  التهديد 
"اإ�سرائيل"  تن�سل  ا�ستمرت  ح��ال 
اأعقبت  التي  التهدئة  تفاهمات  م��ن 
القد�س". "�سيف  م��ع��رك��ة  ان��ت��ه��اء 

ه����ذه االأح�������داث ج�����اءت يف ظل 
ودول��ي��ة،  واإقليمية  حملية  م��ت��غ��ريات 
القيادة  على  وا�سحًا  تاأثريًا  لها  كان 
ترامب  �سقوط  من  بدءًا  االإ�سرائيلية، 
وت��ويل  احل��ك��م،  ���س��دة  م��ن  ونتنياهو 
بايدن وبينت امل�سهد ال�سيا�سي، اإ�سافة 
اجلديدة  االأمريكية  االإدارة  ل��ب��وادر 
ل��ل��ع��ودة ل��الت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع اإي���ران، 
ماأزق  اأمام  "اإ�سرائيل"  و�سع  والذي 
اإيران. كبري خ�سية رفع العقوبات عن 
املنظومة  اأ�سغلت  املتغريات  تلك 
اأي  االأم���ن���ي���ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ح���ي���ال 
من  اأي  يف  ف��ج��اأة  ين�ساأ  ق��د  ت�سعيد 
ال�سمال  يف  �سواء  املتوترة  اجلبهات 
"اإ�سرائيل"،  داخ��ل  اأو  اجل��ن��وب،  اأو 
"اإ�سرائيل"  ل���دى  اجل��ب��ه��ات  ف��ك��ل 
التهاون  ميكن  ال  اأمنيًا  خطرًا  ت�سكل 
اأن  "اإ�سرائيل"  حت���اول  ل��ذل��ك  ب��ه، 
اأك��رب  لتتال�سي  باجلبهات  ت�ستفرد 
ق����در م���ن امل��خ��اط��ر امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا.
وزارة  اأذرع  قيدت  املخاطر  ه��ذه 
اجل��ي�����س االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف ال���رد على 
خمتلف  م��ن  تلقتها  ال��ت��ي  الهجمات 
اجلبهات، وبداأت القيادة االإ�سرائيلية 
تتبنى �سيا�سة الرد يف الزمان واملكان 
وزير  به  ما �سرح  وفق  لها،  املنا�سبني 
بعد  رده  يف  غ��ان��ت�����س،  بيني  اجل��ي�����س 

كاماًل،  االإقليم  يف  املقاومة  حمور  مع 
خا�سة واأن عدد من قادتها الع�سكريني 
واإي��ران،  و�سورية  لبنان  يف  موجودين 
وي��ت��م��ت��ع��ون ب��ع��الق��ات دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
وا���س��ع��ة م��ع ق��ي��ادة حم���ور امل��ق��اوم��ة.
ل��ب��ن��ان ال����ذي ي��ع��ي�����س ح��ال��ة من 
ال���راخ���ي يف احل��ل��ب��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 
�سيئة،  اق��ت�����س��ادي��ة  اأو����س���اع  وي��ع��اين 
تعمل  "اأن  اإ�سرائيليون  حمللون  يتوقع 
نفوذها  ب�سط  على  وحلفائها  اإي���ران 
االأر����س،  على  اأذرع��ه��ا  وتقوية  ف��ي��ه، 
يف حم���اول���ة ل��ت��ك��ون ق����وة اإق��ل��ي��م��ي��ة 
اإ�سرائيل". هزمية  االأ�سا�سي  هدفها 

جبهة سورية وإيران
ال تزال احتماالت اندالع حرب على 
مع  اأي  ال�سمالية،  االإ�سرائيلية  اجلبهة 
م�ستمر،  ت�ساعد  �سورية، يف  اأو  لبنان 
االإ�سرائيلية  الهجمات  ظل  يف  خا�سة 
اأنها  يعتقد  �سورية،  يف  ملواقع  املتتالية 
زاد من  وما  الإي��ران وحزب اهلل،  تتبع 
االإي���راين  التهديُد  التوتر  ه��ذا  ح��دة 
االإ�سرائيلي،  العدوان  على  ق��ادم  ب��رٍد 
والذي بداأ با�ستهداف عدد من ال�سفن 
"اإ�سرائيل". متلكها  التي  البحرية 
االإ�سرائيلية  اجل��وي��ة  ال�����س��رب��ات 
�سورية،  يف  م��واق��ع  ا�ستهدفت  ال��ت��ي 
دالالت  حول  عديدة  ت�ساوؤالت  طرحت 
توقيتها واأهدافها، خا�سة واأنها وقعت 
"اإ�سرائيل"  ا�ستهدفت  هجمات  بعد 
و�سفنها  اأم من غزة،  لبنان  �سواء من 
عليها.  اإ�سرائيلي  رد  دون  البحرية، 
النقاب  ك�سف  العربي  والال  موقع 
اأو�سلتها  التي  الر�سائل  فحوى  ع��ن 
ا�ستهدافها  خ��الل  م��ن  "اإ�سرائيل" 
بح�سب  �سورية.  يف  ع�سكرية  ملن�ساأة 
امل����وق����ع ال�����ع�����ربي، ج�����اء ال���ه���ج���وم 
وحلفائها  الإيران  كر�سالة  ال�ساروخي 
ن�ساط  ت��زاي��د  ظ��ل  يف  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
لبنان،  يف  الفل�سطينية  التنظيمات 
امل�ستقبل  يف  ذلك  ي��وؤدي  اأن  واحتمال 
واأو�سح  اهلل.  ح��زب  مع  مواجهة  اإىل 
اخلمي�س  ظهر  ن�سره  تقرير  يف  املوقع 
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من �صحافة العدو

هي  الإي��ران  االإ�سرائيلية  الر�سالة   ،2021/8/19
اأن بحوزة "اإ�سرائيل" �سلة اأدوات وا�سعة من اأجل 
يف  لي�ست  وهي  اإيرانية،  م�سالح  �سد  ثمن  جباية 
اأي�سا.  الياب�سة  يف  واإمن��ا  فقط،  البحرية  احللبة 
اإ�سرائيلية  اأمنية  م�سادر  "والال "عن  ونقل 
�سرد  كيف  بعد  تقرر  "اإ�سرائيل "مل  اإن  قولها 
جزئية  مبلكية  �سفن  �سد  اإي��ران��ي��ة  هجمات  على 
ياأتي  ح�سر  يف  الهجوم  اأن  واأ���س��اف،  اإ�سرائيلية. 
ال�سيا�سة  حول  جدا  معمقة  م��داوالت  خلفية  على 
اإي��ران،  مع  البحرية  املواجهة  حيال  االإ�سرائيلية 
يف  �سباط  بني  خمتلفة  توجهات  خاللها  وتعالت 
ع�سكريا،  ال��رد  اإىل  دع��وا  الذين  البحرية،  �سالح 
لل�سوؤون  امل�سغر  ال��وزاري  املجل�س  يف  وزراء  وبني 
ادع��وا  ال��ذي��ن  الكابينيت،  واالأم��ن��ي��ة  ال�سيا�سية 
بعد  االأج���واء  تربيد  ينبغي  احل��ايل  الوقت  يف  اأن��ه 
اإ�سرائيلية. �سفينة  يف  اأجنبيني  مواطنني  مقتل 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  القيادة  اأن  هنا  الوا�سح 
ع�سكرية  مواجهة  الدخول يف  تخ�سى  االإ�سرائيلية، 
اجلبهة  من  ال��رد  فتتلقى  اجلبهات،  من  اأي  على 
املقابلة، وهذا ال�سيناريو بداأ واقعيًا اأكر من ذي قبل، 

الساحة الفلسطينية
لدى  ا�ستعااًل  االأك���ر  تعترب  الفل�سطينية  ال�ساحة 
ال�سفة  يف  ���س��واء  اليومية  ف��اأح��داث��ه��ا  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، 
املنطقة  ت�سعل  اأن  كفيلة  غ��زة،  قطاع  يف  اأم  الغربية 
يق�س  حقيقي  خ��ط��ر  ن��اق��و���س  اأ���س��ب��ح��ت  اإذ  ب��رم��ت��ه��ا، 
الوقت. ط��وال  االإ�سرائيلية  االأمنية  املنظومة  م�ساجع 
املقاومة  ب���داأت  املا�سية  القليلة  االأع����وام  خ��الل 
االعتداءات  على  الرد  يف  �سيا�ستها  بتغيري  الفل�سطينية 
غزة،  قطاع  يف  الفل�سطينية  فالف�سائل  االإ�سرائيلية، 
امل�ستوطنني  اعتداءات  للرد على  ا�ستخدمت �سواريخها 
�سواء يف القد�س اأم يف ال�سفة الغربية، كذلك العمليات 
ال��ف��دائ��ي��ة ال��ت��ي مت��ث��ل��ت ب��ع��م��ل��ي��ات ال��ط��ع��ن وال��ده�����س 
غزة. والأه��ل  للمقد�سيني  ن�سرة   كانت  النار  واط��الق 
جنني التي تعترب معقل املقاومة يف ال�سفة الغربية، 
اقتحمتها قوات اجلي�س االإ�سرائيلي قبل اأيام، ليت�سدى عدد 
من الفل�سطينيني لقوات اجلي�س من خالل تبادل الإطالق 
النار، انتهى احلدث بارتقاء اأربعة �سهداء فل�سطينيني.
اأط��ل��ق��ت ع���دد من  نف�سه  ال��ي��وم  ك��ع��ادت��ه��ا يف  غ���زة 
لتبداأ  اجل��ن��وب،  يف  �سديروت  مدينة  جت��اه  ال�سواريخ 
ترى  "اإ�سرائيل"  لكن  والوعيد،  التهديد  معركة  هنا 

ُدع���ي���ت ���س��ب��ي��ة ي��ه��ودي��ة م����وؤخ����رًا اإىل   •
ت��ن��اول ال��ع�����س��اء م��ع اأ���س��دق��ائ��ه��ا م��ن ب��روك��ل��ني يف 
ال�سباب  جلو�س  ول��دى  الع�ساء،  خ��الل  نيويورك. 
عن  ع��رّبوا  اليهود،  من  ون�سفهم  الطاولة،  ح��ول 
ونظرًا  وا�سحة.  ب�سورة  الإ�سرائيل  معادية  مواقف 
هي  هل  �ساألوها  معهم  ال�سبية  تعاُطف  عدم  اإىل 
الغرفة  �ساد  باالإيجاب  ردت  وعندما  �سهيونية. 
املغادرة. ال�سبية  من  بالطلب  انتهى  ثقيل  �سمت 

كبرية  ق�سة  هي  ال�سغرية  الق�سة  هذه   •
تدل  ال��ت��ي  اليومية  احل���وادث  اآالف  م��ن  وواح���دة 
واالآخذة  اأمريكا،  اإ�سرائيل يف  حيال  العدائية  على 
خ��ِط��رة.  اأ�سبحت  اأن��ه��ا  درج���ة  اإىل  االزدي����اد  يف 
يف  االأخ��ري  الربيع  يف  اأُج���رَي  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  يف 
�ساركوا  ال��ذي��ن  م��ن   %34 ق��ال  املتحدة  ال��والي��ات 
�سبيهة  بالفل�سطينيني  اإ�سرائيل  اإن" عالقة  فيه 
قالوا  و%25   املتحدة"،  الواليات  يف  بالعن�سرية 
اأن  ذل��ك  معنى  اأبرتهايد".  دول��ة  "اإ�سرائيل  اإن 
كيانًا  اإ�سرائيل  يف  يرون  االأمريكيني  ثلث  اإىل  ربع 
العديد  امل����ّرة:  احلقيقة  ه��ي  ه��ذه  ���س��رع��ي.  غ��ري 
االحتالل  يعار�س  ال  اليوم  االأمريكي  ال�سباب  من 
اليهودية. الدولة  يعار�س  لكنه  امل�ستوطنات،  وال 
فيهود  ات�ساعًا.  اأك��ر  امل�سكلة  اأن  بْيد   •
اأغلبيتهم ال�ساحقة، لي�سوا من اليهود  ال�ستات، يف 

عليها ال ميكن  الرد  �سهلة، الن  لقمة  لي�ست  اأن غزة 
تطلقها  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات  ظ��ل  يف  ع��واق��ب��ه،  تقدير 
ا�ستمرار  ح��ال  الإ���س��رائ��ي��ل  الفل�سطينية  الف�سائل 
االأخ��ري. النار  اط��الق  وق��ف  تفاهمات  من  تن�سلها 
عمل  اأي  عن  مبناأى  اأنها  متامًا  ت��درك  اإ�سرائيل 
ع�سكري يف قطاع غزة، واأن لديها اأولويات اأكر اأهمية 
على االأمن القومي االإ�سرائيلي، وهي تدرك اأن غزة التي 
اأ�سقطت حكومة نتنياهو، قادرة على تفكيك االئتالف 
اجلديد بزعامة رئي�س الوزراء اجلديد نفتايل بينيت.
الت�سعيد  ع��رب  "اإ�سرائيل"  اإن  ال��ق��ول  وميكن 
الع�سكري وال�سربات املوجة لل�ساحة ال�سورية، ت�سعى 
اإىل توجيه ر�سائل عدة يف اأكر من اجتاه، منها الإيران 
املتحالفة مع �سورية، وحلزب اهلل الذي متكن من تطوير 
�سواريخه الدقيقة، وحلما�س التي بداأت وفق الرواية 
"ت�سكيل خاليا لها يف �سورية ولبنان". االإ�سرائيلية 
ف����ال����رد ع���ل���ى ه���ج���م���ات حم������ور امل����ق����اوم����ة، 
احلاكم  ملكانة  تعزيز  ر���س��ائ��ل  توجيه  اإىل  ي��ه��دف 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي يف ن��ف��و���س ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة، ال��ت��ي 
م�سداقيتها  ت��ف��ق��د  ب����داأت  ع��دي��دة  اأع�����وام  وم��ن��ذ 
وحلفائها. اإي��ران  اأم��ام  الع�سكرية  وقوتها  بجي�سها 
2021/8/21 اإلسرائيلية  للشؤون  عكا  *موقع 

معتقداته  �سد  اإ�سرائيل  اأن  يعتقد  وبع�سهم  املتدينني. 
كثريون  ي�سعر  عينه  الوقت  ويف  حياته.  ومن��ط  وقَيمه 
ي�ستطيعون  ال  ب��اأن��ه��م  ال��ع��امل  يف  ال��ي��ه��ود  ال�سباب  م��ن 
�سيا�ستها  ب�سبب  االآن  ب��ع��د  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع  ال��ت��م��اه��ي 
ُتظهره. ال���ذي  ال��دي��ن��ي  وال��ط��اب��ع  الغربية  ال�سفة  يف 
ال�ساحة.  ه��ذه  تهمل  جهتها  م��ن  اإ���س��رائ��ي��ل   •
تكن  مل  الطويلة  نتنياهو  بنيامني  حكم  اأع���وام  خ��الل 
وزارة اخلارجية تعمل كما يجب، ومل يكن هناك دعاية 
اإ�سرائيلية خالقة وناجعة. كما اأن خ�سوع حكومات اليمني 
اإ�سرائيل  تخلي  اإىل  اأدى  احلريدية  ل��الأح��زاب  الكامل 
ال�ستات. ليهود  الظهر  واإدارة  الليربايل  ال��ع��امل  ع��ن 
رئي�س احلكومة نفتايل بينت ووزير اخلارجية   •
�سابان  زعيمان  اأنتما  ت�ستيقظا.  اأن  يجب  لبيد،  يائري 
ت��رغ��ب��ان يف خ�سارة  ال  ي��ه��ودي��ان  وم��واط��ن��ان  واع����دان 
ال�سعب اليهودي. لذا، اأدعوكما اإىل اأن َتِعيا اأن ما يجري 
التوا�سل  و�سائل  ويف  االأمريكية،  اجلامعات  يف  اليوم 
اأنحاء  �ستى  يف  اليهودية  التجمعات  ويف  االجتماعي، 
ال�سهيوين. امل�سروع  م�ستقبل  يهدد  االأر�سية،  الكرة 
ت�ساُفر  هو  احلايل  الو�سع  اإىل  اأو�سلنا  الذي   •
املتحدة  ال��والي��ات  يف  خمتلفة.  رة  مدمِّ م�سارات  ثالثة 
عن  كثريًا  اجلديد  الراديكايل  التقدمي-  التيار  ابتعد 
التقليدي.  الدميقراطي  احل��زب  بها  متيز  التي  القيم 
وهو مل يعد يعترب اليهود جزءًا من حتالف-االأقليات، بل 

اإ�سرائيل  يعترب  وال  امتيازات.  ذات  بي�ساء  جمموعة 
واحة للحريات، بل دولة عنيفة وعن�سرية وكولونيالية.

العامل  يف  ال��ي��ه��ودي��ة  �سهدت  امل��ق��اب��ل،  يف   •
تغريًا عميقًا. بالن�سبة اإىل جيل اأهلي، كانت اإ�سرائيل 
ل�سمان  �سيء  باأي  للقيام  م�ستعدين  وكانوا  مقد�سة، 
وجيل  اأبنائي  جيل  ل��دى  لكن  وازده��اره��ا.  وجودها 
التعليم  �سعف  مطلقًا.  تغريًا  تغري  الو�سع  اأحفادي 
ال��ي��ه��ودي، وان��ك��ف��اء ذك��رى امل��ح��رق��ة، وخيبة االأم��ل 
اإ�سرائيل مع اليهود غري  بالطريقة التي تتعامل فيها 
بالنفور. عميق  �سعور  اإىل  اأدت  اأمور  كلها  املتدينني، 
من ناحية اأُخرى، التيار املحافظ - اليميني   •
ال�سهيونية  القيم  ع��ن  ك��ث��ريًا  ابتعد  اإ���س��رائ��ي��ل  يف 
غري  اليهود  ماليني  حيال  التزاماته  وعن  امل�ستنرية 
اإ�سرائيل  ق��ام��ت  لقد  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  يف  املتدينني 
بنف�سها ب�سحق حتالفها اجلوهري مع اأمريكا وحتالف 
ا�ستمرار  على  االإ���س��رار  ال�ستات.  يهود  مع  االأخ���ّوة 
ال�سيطرة على الفل�سطينيني، والبناء يف امل�ستوطنات، 
واإق�����س��اء ال��ي��ه��ود االإ���س��الح��ي��ني وامل��ح��اف��ظ��ني خدم 
متطرفني  بني  املقد�س  غري  احللف  اإ�سرائيل.  اأعداء 
اليمني  من  متطرفني  وب��ني  اإ�سرائيل  يف  اليمني  من 
واأوروب��ا يخلق حاليًا حركة مق�س وي�سكل  اأمريكا  يف 
راأي���ت���ه يف حياتي. اإ���س��رائ��ي��ل  ع��ل��ى  اأخ��ط��ر ه��ج��وم 
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املتحدة  الواليات  �سعت  م�ست،   ■لعقود 
االأو�����س����ط يف  ال�����س��رق  اإىل دم����ج  االم��ري��ك��ي��ة 
ا�سراتيجياتها العليا الأ�سباب عدة  منها: املوقع 
�سيا�سة  الإحكام  العربي،  للعامل  اال�سراتيجي 
احلرب  �سنوات  طيلة  ال�سوفيتي  االحتاد  احتواء 
االأحادية  العامل يف ظل  وللهيمنة على  الباردة،  
ولي�س  واأخ��ريا  العربي،  النفط  ومنها  القطبية، 
وجودها  وا�ستمرار  اإ�سرائيل  اأمن  حماية  اآخ��را 
�ساغ  العقود   تلك  وخ��الل  ك��ربى.  اإقليمية  ق��وة 
ال��ف��ك��ر اال���س��رات��ي��ج��ي االأم��ري��ك��ي ال��ك��ث��ري من 
تخ�س  التي  �واال�سراتيجية  ال�سيا�سية  امل�ساريع 
ال�سرق االأو�سط وتعرب عن االأهمية املت�ساعدة له 
�سمن امل�سالح االأمريكية  وخدمة ا�سراتيجيتها 
اأن  ت��رى  املتحدة  ال��والي��ات  زال��ت  وال  الكونية.  
االحتادية  ورو�سيا  ال�سعبية  ال�سني  قوة  احتواء 
ي��اأت��ي عرب  م�ستقبال  االأوروب����ي  االحت���اد  وح��ت��ى 
ال�سيطرة على ال�سرق االأو�سط موقعا ا�سراتيجيا  
برولية.  وم�سالح  وتدمريية  تخريبية  و�سيا�سة 
ويرى املتابع لل�سيا�سة اخلارجية االأمريكية 
يف ال�سرق االأو�سط  اأنها ال حتيد اأبدا عن حتقيق 
ال�سهيوين.  للكيان  وحت��دي��دا  االأه����داف  ه��ذه 
بورقة  العامل  على  خرجوا  اجل��دد  فاملحافظون 
"فا�سل التطهري ل�سمان اأمن اململكة واملق�سود 
واالب���ن  االأب  ب��و���س  وج����ورج  "ا�سرائيل".  
و�سغط  بتحري�س  الع�سكرية  ال��ق��وة  ا�ستعمال 
لتدمري  �سرورية  القوة  كانت  عندما  اإ�سرائيلي، 
العراق واحتالل افغان�ستان. اأما اأوباما وترامب 
�سورية  الدائرة يف  الإيقاف احلرب  يتدخال  فلم 
ودعمها  �سنعها  يف  �ساهموا  بل  االره��اب،  �سد 
ومتويلها واأي�سا بتوفري غطاء اإ�سرائيلي وا�سح، 
ال�سيا�سيات  تتدمر. الحظ هنا اختالف  لركها 
بني من تدخل ع�سكريا وبني من مل يتدخل، اأما 
النتيجة فهي ذاتها تدمري العراق وليبيا واليمن 
بالتدخل الع�سكري املبا�سر، وتدمري �سورية بعدم 
االر���س  على  الع�سكري  ت��واج��ده  رغ��م  التدخل 
االأخ��رى.  امللفات  يف  دواليك  وهكذا  ال�سورية. 
اإن نية تق�سيم املنطقة وجتزئتها ون�سر الفو�سى 
واالرهاب  فيها  كانت وما تزال وا�سحة للعيان 
املنطقة.  يف  املتحدة  ال��والي��ات  خطوات  كل  يف 
ومل يكن التواجد الع�سكري وحده كافيًا من 
"ال�سرق  يف  االأمريكية  االأه��داف  حتقيق  اأج��ل 
�سيا�سية  عملت  ف��اإّن  عدة عنا�سر  االأو�سط"، 
توّفرها  القرن على  االأمريكية يف هذا  االإدارات 
ب�سكٍل متالزم مع الوجودين الع�سكري واالأمني، 
ال�سيا�سية  ال��رك��ي��ب��ة  تغيري    - اوال  اأه��م��ه��ا: 
مبنّيًة  لت�سبح  املنطقة  دول  بع�س  يف  القائمة 
كاذبة   "دميقراطية"  اآل��ي��ات  من  مزيج  على 
الركيز  وثانيا-   طائفية.  اأو  اإثنية  وفيدراليات 
جامع  ك��اإط��ار  اأو�سطية"  هوّية"�سرق  على 
وثالثا-  العربية.  لُهوّيتها  كبديل  املنطقة  لبلدان 
االإ�سرائيلي  العربي  ال�����س��راع  اإن��ه��اء  ���س��رورة 
العالقات  لتطبيع  االأول��وي��ة  اإع��ط��اء  خ��الل  م��ن 

أمريكا هي أمريكا حتى لو غري بايدن جلده

العداء  حالة  وقف  وعلى  اإ�سرائيل،  مع  العربية 
واع��راف  التطبيع  عرب  واإ�سرائيل  العرب  بني 
يهودية  دولة  ال�سهيوين  بالكيان  العربية  الدول 
االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  م��وؤخ��را  ب��ذل��ك  ���س��رح  كما 
بايدن. ووجدت الواليات املتحدة االأمريكية، منذ 
و"منظّمة  واالأردن  م�سر  مع  املعاهدات  توقيع 
العالقات  تطبيع  اأّن  الفل�سطينية"،  التحرير 
اإىل  كّلها  االأط��راف  �سيدفع  االإ�سرائيلية  العربية 
وال�����س��روط،  املطالب  م��ن  دن��ي��ا  ب��ح��دوٍد  القبول 
من  حّتى  ال�سراعات  اإن��ه��اء  �سي�سّهل  اأّن���ه  كما 
ت�سوياٍت  اأو  م�ستقّلة،  فل�سطينية  دولة  قيام  غري 
على  و�سي�ساعد  اجلبهات،  لكّل  �ساملة  �سيا�سية 
م�سّلحة  كانت  �سواء  املقاومة   اأعمال  اأّي  وق��ف 
املنطقة. يف  ايدلوجية  او  فكرية  او  �سيا�سيه  او 
يف  االأم��ريك��ي��ة  ال�سيا�سة  االم����ر،  واق���ع  يف 
اخت�سا�س  من  عمليا  تعد  مل  االأو���س��ط  ال�سرق 
يف  اإال  اخلارجية؛  وزارة  اأو  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
اأ�سيق حدود املناورة، بل اأ�سبحت من اخت�سا�س 
القول  �ساحب  �سار  ال��ذي  ال�سهيوين،  اللوبي 
املنطقة.  يف  اأمريكا  �سيا�سات  ر�سم  يف  الف�سل 
اأما  اأو 8 �سنوات،  االأمريكي يتغري كل 4  الرئي�س 
واالأهداف،  الروؤية  ثابت  ال�سهيوين، فهو  اللوبي 
داعمو  يتوقف  ومل  �سيا�ساته.  وج��ه��ة  يغري  وال 
اإ�سرائيل عن اإحكام قب�ستهم عامًا بعد عام، على 
الكونغر�س  يف  االأمريكية  ال�سيا�سة  مفا�سل  كل 
البيت  اإىل  و�سوال  واال�ستخبارات،  والبنتاغون 
االأبي�س، م�ستخدمني كل الو�سائل املتاحة. وعلى 
احل�سول  "اإ�سرائيل "من  متكنت  ذلك  �سوء 
تعد  عام 2016 على �سفقة م�ساعدات ع�سكرية 
حتت  دوالر  مليار   38 بقيمة  تاريخها  يف  االأك��رب 
اإدارة اأوباما. اأما ترامب، فقد وهب نف�سه خلدمة 
اإ�سرائيل، فاأعطاها اأغلى ما تتمناه، وهو اعرافه 
واع��راف��ه  الإ���س��رائ��ي��ل  اأب��دي��ة  عا�سمة  بالقد�س 
من  يتجزاأ  ال  ج���زءًا  املحتل  ال�سوري  ب��اجل��والن 
مع  التطبيع  وكذلك رعايته التفاقيات  اإ�سرائيل، 
هنا  االإ�سارة  )جتدر  العربية.  الدول  من  العديد 
االأخ��رية  االنتخابات  يف  ترامب  خ�سارة  اأن  اإىل 
خالل  الإ�سرائيل  قدمه  ما  كل  رغم  بايدن  اأم��ام 
فرة واليته، ال تعني مطلقا، وال ت�سري بحال من 
االأحوال اإىل �سعف اأو خ�سارة اللوبي ال�سهيوين. 
االنتخابات  يف  ب��اي��دن  ف��وز  ك��ان  احلقيقة،  يف 
متوقعا الأنه �سعى للح�سول على ورقة "اأيباك" 
لعدة  ترامب  من  بدال  الرابحة    ))AIPAC
التوقعات  كانت  بايدن كما  فاز  وبالفعل  اأ�سباب، 
يهوديًا.  ولي�س  �سهيوين  اأن��ه  علنا  �سرح  فقد   .
�سالم  ال  اأن   " الو�سوح  مبنتهى  ي�سا  علنً  كماً 
الدولة  كافة  ب��اع��راف  اإال  االو���س��ط  ال�سرق  يف 
ما  ورغ��م   . يهودية"  دول��ة  باإ�سرائيل  العربية 
يظهر على ال�سطح اأحيانًا من تباين بني اإ�سرائيل 
واأمريكا، فهناك وال �سك غايات كثرية م�سركة 
بني الطرفني، وبغ�ّس النظر عّمن هو احلاكم يف 
اإ�سرائيل اأو يف اأمريكا. وهذه امل�سالح واالأهداف 

"حركات دينية"، �سواء  خالل حقبة "احلرب 
تّيار  �سّد  اأم  ال�سيوعي  املع�سكر  مع  الباردة" 
حتّولت  التي  احل��رك��ات  ه��ذه  العربية،  القومية 
واإره�����اب، كما ح��دث مع  ع��ن��ٍف  اإىل ج��م��اع��ات 
"املجاهدين االأفغان" الذين كانوا نواة تنظيم 
تنظيم  الح��ق��ًا  اأف���رز  ال��ذي  وه��و  "القاعدة"، 
"داع�س". والواليات املّتحدة م�سوؤولٌة اأي�سًا عّما 
حدث ويحدث يف العراق ويف و�سورية ويف بلدان 
اأخرى باملنطقة، نتيجة ال�سيا�سات االأمريكية التي 
اّتِبعت منذ مطلع القرن احلايل، والتي ا�ستفادت 
التي  ال�سيا�سات  وه��ي  ف��ق��ط،  اإ���س��رائ��ي��ل  منها 
منذ  اأمريكية/�سهيونية  جماعات  لها  خّططت 
مع  بالتن�سيق  املا�سي  القرن  ت�سعينات  منت�سف 
بتنفيذها  البدء  جرى  والتي  اإ�سرائيلية،  قيادات 
ثّم من خالل  �سبتمرب 2001،  اأح��داث 11  عقب 
االإ�سرائيلية  احل���روب  بدعم  ث��ّم  ال��ع��راق،  غ��زو 
ع��ل��ى ل��ب��ن��ان وف��ل�����س��ط��ني، ث���ّم ب��امل��راه��ن��ة على 
وبدعٍم  امل�سّلح  العنف  اأنظمة عن طريق  اإ�سقاط 
وبامل�ساعدة  و�سيا�سية،  ارهابية  دينية  جلماعات 
امل�ساعر  وبتوظيف  داخلية،  اأزم��ات  اإ�سعال  على 
الطائفية واملذهبية يف ال�سراعات مع اخل�سوم.
من املوؤكد اأن ال�سيا�سة التدمريية لوا�سنطن 
بايدن حتى  تتغري يف عهد  لن  االأو�سط   بال�سرق 
كبريًا  اأمريكيًا   اإخفاقًا  اإن  جلدها.  غريت  واإن 
ال��ي��وم،  افغان�ستان  يف  اأو  االأو���س��ط  ال�����س��رق  يف 
م��الم��ح ظ���اه���رة ل��ل��ع��ي��ان، ق���د ول����دت ت��راج��ع��ًا 
اأخرى،  عاملية  قوى  ل�سالح  اإ�سراتيجيًا  اأمريكيًا 
ول�سالح قوى حملية، وللراجع اال�سراتيجي يف 
االإمرباطوريات  كل  تعلمت  كما  االأو�سط،  ال�سرق 
تداعيات   امل��ق��دوين،  االإ���س��ك��ن��در  منذ  العاملية 
تغريدة  يف  ق��ال  كما  االأب��ع��اد.   واإقليمية   عاملية 
االإي��راين،  القومي  لالأمن  االأعلى  املجل�س  اأم��ني 
اأي  "نهاية  اأن  ���س��م��خ��اين  ع��ل��ي  االأدم�������ريال 
الذي  امل�سري  وهو  ومهانة،  بل  طرد  هو  احتالل 
وال��ع��راق،  واأفغان�ستان  فيتنام  يف  باأمريكا  حل 
ال�سهيوين". للكيان  احل��ت��م��ي  امل�����س��ري  وه���و 

  

امل�سركة هي: اإبقاء التفّوق الع�سكري االإ�سرائيلي 
على الدول العربية جمتمعة، وال�سغط على الدول 
الكربى ملنع ت�سليح بع�س الدول العربية. وفر�س 
بغ�ّس  واإ�سرائيل  العرب  بني  والتطبيع  العالقة 
الفل�سطيني.   امللف  ق�سايا  م�سري  ع��ن  النظر 
م�سّلحة  مقاومة  اأي  وحم��ا���س��رة  ملنع  وال�سعي 
يف  ك��م��ا  فل�سطني  يف  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ل��الح��ت��الل 
عربي  ت�سامن  اأي  على  والتحّفظ  اأي�سًا.  لبنان 
وت�سجيع اخلالفات  االأدنى،  �سامل حّتى يف حّده 
احلكومية العربية التي هي الإ�سرائيل م�سدر قّوة، 
لذلك  منها..!  امل�ساندة  لطلب  وم��رّبراٌ  والأمريكا 
ال�سيا�سة  باأن  العمالة  االعتقاد  اأو  ال�سذاجة  من 
تبعًا  كبري  ب�سكل  �ستتغري  املنطقة  يف  االأمريكية 
لتغري �ساكن البيت االأبي�س، نظرًا  للزعم بوجود 
دونالد  ال�سابق  الرئي�سني  بني  جذرية  اختالفات 
منهما  كل  ونظرة  ب��اي��دن،  جو  واحل��ايل  ترامب 
املتحدة  الواليات  لدور  االأو�سط   ولل�سرق  للعامل 
االأمريكية  ال�سيا�سية  باأن  نرى  فنحن  االأمريكية. 
يف  تتغري  ولن  ثابتة،  �ستبقى  االأو�سط  ال�سرق  يف 
تغري  هناك  اأن  للبع�س  تهياأ  واذا  ب��اي��دن.  عهد 
بامل�ستوى  وحم�سورة  ال�سيا�سية  االأدوات  يف  فهو 
التكتيكي، اأما اال�سراتيجيات الكربى االأمريكية 
بتغري  تتغري  ثابتة، ومل  االأو�سط، فهي  ال�سرق  يف 
ال��روؤ���س��اء. ك��ي��ف ذل���ك؟ مل ت��ع��د وج��ه��ة النظر 
اأو  حتليالت  على  مبنية  نظر  وجهة  جمرد  هذه 
ا�ستنتاجات عامة؛ بل باتت مدعومة بالكثري من 
العادي. والرجل  ال�سيا�سي  لدى  ومعروفة  االأدلة 
ثّم  ع��ام 2003،  ال��ع��راق  ح��دث يف  ما  ولعلَّ 
ذلك،  بعد  وم��ا   2006 ع��ام  وفل�سطني  لبنان  يف 
 ،2011 العام  مبطلع  وتق�سيمه  ال�سودان  يف  ث��ّم 
وليبيا  �سورية  يف  االآن  احلا�سلة  بالتداعيات  ثّم 
واليمن، ما يكفي من اأمثلة عن خال�سات تف�ّسر 
وامل��واق��ف  االأو���س��ط  لل�سرق  االأم��ريك��ي��ة  ال��روؤي��ة 
وق�سايا  ح��ك��وم��اٍت  ع���ّدة  م��ن  حاليًا  االأم��ريك��ي��ة 
ع��رب��ي��ة. اإ���س��اف��ًة ل��ذل��ك ك��ّل��ه، ف����اإّن ال��والي��ات 
توظيف  عن  كبري  ب�سكٍل  م�سوؤولًة  كانت  املتحدة 

عارف اآلغا
طــالــبــان والـهـزيـمـة األمريكية

نهاية الهيمنة األمريكية*
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قائم عارف اآلغا هو  ما  غ��رار  على  م�ستقل  اإ�س��الم�ي 
على �سبيل املثال يف اجلمهورية االإ�س�الم�ي�ة 
االإي�ران�ي�ة، وبالتايل على ط��ال��ب��ان اأن ُتبني 
عن طبيعة هذا ال�م��س�روع االإ�س�الم�ي، عن 
وعن  االإ�س��الم�ي،  ال�ن��ظ��ام  ه��ذا  طبيعة 
طبيعة عالقاتها يف حميطها، ويف داخلها، 

ومع الَعامَل.
�سرورة  اإىل  اأُ�سري  اأن  اأَودُّ  وهنا  رابعًا: 
االأمر  ي�ستقر  اأن  -بعد  ط��ال��ب��ان  تاأخذ  اأن 
ال�ق��س�ي��ة  م��ن  وا���س�����ح�����ًا  م�وق�ف�ًا  ل��ه��ا- 
ال�ح��رك��ة  ط�ال��ب��ان  الأنَّ  ال�ف�ل��س��ط�ي�ن�ي�ة؛ 
التي متتلك روؤي�ة اإ�س��الم�ي�ة يجب اأن تكون 
وردي��ف�ًا  ال�م��ق��اوم��ة،  ل�م��ح��ور  ردي��ف�ًا 
اال�ستكباري  لل�م��س�روع  املُ���َواِج���ه  ل��ل��َخ��طِّ 
جتربة  خ��ا�س��ت  ال��ت��ي  وه��ي  االأم��ري��ك��ي، 
ال�ح��رب الطويلة مع االأمريكان اأن يكون لها 
ال��س�ه�ي��ون��ي،  ال�ك��ي�ان  من  وا�س�ح  م�وق�ف� 
ال��س�ع�ب  ل�ح�ق�وق  اإ�سافة جديدة  تكون  واأن 

ال�ف�ل��س��ط�ي�ن�ي ال�م�ظ��ل�وم.

طــالــبــان والـهـزيـمـة األمريكية

نهاية الهيمنة األمريكية*

االأح�داث  ت�سَتاأِثُرُه  يكاد  اليوم  احلديث 
وا�س�ت�ي�الء  اأف��غ��ان�����س��ت��ان،  يف  جت���ري  ال��ت��ي 
االأفغانية  االأر�����س  جممل  على  ط��ال��ب��ان 
اأن  منذ  قيا�سية،  زمنية  ف��رة  يف  -تقريبًا- 
اخلروج  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ق��ررت 
نتعر�س  اأن  يجب  اأمور  وهنا  اأفغان�ستان،  من 

لها وهي:
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  على  اأواًل: 
ذلك  اأفغان�ستان،  يف  ب�ه�زي�م�ت�ه�ا  تعرف  اأن 
يف  وه��ي  �سنة  ع�سرين  م��ن  اأك���ر  منذ  ��ه��ا  اأنَّ
�س  ُتَرِوّ اأن  ا�ستطاعت  اأنَّها  تعتقد  اأفغان�ستان 
ال�سعب  على  تفر�س  واأن  ط��ال��ب��ان،  ح��رك�ة 
االأفغاين حكومات مرتبطة بالواليات املتحدة 
رت،  َق��رَّ اإذا  ال�سعوب  اأنَّ  وَتبنيَّ  االأمريكية... 
ال�ت�ح�رر؛  واإرادة  ال�م��ق��اَوم��ة  اإرادة  وامتلكت 
العامل -واإن  ُقوى  اأعتى  قادرة على م�واج�ه��ة 
ولهذا  االأمريكية-  املتحدة  ال��والي��ات  كانت 
كان اخلروج االأمريكي. ونرى االآن االأمريكان 
ال��وج��ود  حل��ظ��ات  مثل  حلظة  ع��ن  يتحدثون 
االأمريكي يف فيتنام، ويحاولون اأن ي�ت�ج�ن�ب�وا 
مثل هذه اللحظة التي بدت الواليات املتحدة 
اأمام  وه�زي�ل�ة  و�س�ع�ي�ف�ة،  م�ن�ك��س�رة،  فيها 

وهم  اليائ�سني  لالأفغان  االأليمة  امل�ساهد 
ي��ح��اول��ون ال��ف��رار م��ن ك��اب��ول ه��ذا االأ���س��ب��وع 
من  املدعومة  اأفغان�ستان  حكومة  انهيار  بعد 
تاريخيا  منعطفا  مثلت  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
العامل.  ع��ن  املتحدة  ال��والي��ات  فيه  ابتعدت 
املتحدة  الواليات  ع�سر  انتهاء  اأن  احلقيقة 
داخلية  االنحدار  هذا  واأ�سباب  مبكرا،  جاء 
اأمريكا قوة  �ستبقى  اأكر من كونها خارجية. 
عظمى ل�سنوات عديدة قادمة، ولكن قدرتها 
على اأن تكون دولة موؤثرة يعتمد على جناحها 

يف اإ�سالح م�ساكلها الداخلية.
ملدة  ا�ستمرت  االأمريكية  الهيمنة  ذروة 
حائط  �سقوط  منذ  عاما،  ع�سرين  من  اأق��ل 
2009؛   ��  2007 يف  املالية  االأزم��ة  اإىل  برلني 
من  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  اأم��ري��ك��ا  هيمنت  وق��ت��ه��ا 
و�سيا�سية  واقت�سادية  ع�سكرية  امل��ج��االت؛ 
اإىل  االأمريكية  الغطر�سة  و�سلت  وثقافية. 
اأم��ل  على  ال��ع��راق  اجتاحت  عندما  ذروت��ه��ا 
بل  واأفغان�ستان،  العراق  فقط  لي�س  تغري،  اأن 

ال�سرق االأو�سط باأكمله.
بالغت اأمريكا يف تقديرها لكفاءة قوتها 
الع�سكرية الإحداث تغريات �سيا�سية جوهرية، 
احلر  االقت�سادي  منوذجها  اأهمية  تقدر  ومل 
انتهى  ال��ع��امل��ي.  االقت�ساد  على  ال��ت��اأث��ري  يف 
حربني  يف  االأمريكية  ال��ق��وات  بتورط  العقد 
واأزمة اقت�سادية عاملية زادت من حدة عدم 
القيادة  حتت  العوملة  اأحدثتها  التي  امل�ساواة 
االأح��ادي��ة  كانت  الفرة  تلك  يف  االأمريكية. 
القطبية قد بداأت يف الراجع، وبداأ العامل يف 
االأقطاب  اإىل حالة طبيعية من تعدد  التحول 
واأوروب��ا  والهند  ورو�سيا  ال�سني  اكت�ساب  مع 
القوى.  من  مزيد  العامل  يف  اأخ��رى  ومراكز 
اأمريكا تتمتع بالعديد من املزايا  ولكن، تظل 
االقت�سادية والثقافية التي ال متتلكها العديد 

من الدول.

اإرادة ال�م��ق��اِوِم��ي�ن �سواء يف اأفغان�ستان اأو يف 
فيتنام �سابقًا.

-وهي  ط�ال��ب��ان  ح��رك��ة  اأم��ام  ثانيًا: 
اأفغان�ستان-  وت�ح�ك�م  ت��س�ت�ول�ي  باتت  اليوم 
اأن  يجب  التي  ة  املُِهمَّ ال�ق���س�اي��ا  من  جملة 

ُتَراِعيها، وهي:
اأواًل: يجب اأن تكون مقبولة �سعبيًا داخل 
ق�وم�ي،  تعدد  فيها  فاأفغان�ستان  اأفغان�ستان، 
وفيها تعدد م�ذه�ب�ي، وعلى ح��رك��ة ط��ال��ب��ان 
اأن ت�ستفيد من التجربة ال�سابقة وت�ستطيع اأن 
ت�ستوعب كل هذه ال�ط��وائ�ف، لي�س بال�سرورة 
ا على �سعيد االأداء؛  يف ال��س�ل�ط�ة وال�ق�رار واإمنَّ
االأداء  االقت�سادي،  االأداء  احلياتي،  االأداء 
ال��س��ي�ا�س��ي، االأداء االإداري. ط��ال��ب��ان يجب 
جتاه  الوعي  من  عالية  درج��ة  على  تكون  اأن 

ا�ستيعاب التنوع املوجود داخل اأفغان�ستان.
كبري  بعدد  حُم��اَط��ة  اأفغان�ستان  ثانيًا: 
اإي���ران اإىل  من ال���دول، وه��ي دول وازن��ة من 
اإىل  اأوزبك�ستان،  اإىل  ال�سني،  اإىل  رو�سيا، 
طاجيك�ستان، اإىل باك�ستان، وهناك امتدادات 
لل�ق�وم�ي�ات التي تتواجد يف اأفغان�ستان يف هذه 

التحدي االأعظم ملكانة الواليات املتحدة 
يف  فاال�ستقطاب  ال��داخ��ل؛  من  ينبع  العاملية 
تقريبا من  واأ�سبح  االأمريكي عميق،  املجتمع 
امل�ستحيل الو�سول اإىل اإجماع على اأي �سيء. 
تقليدية  ق�سايا  ح��ول  ب��داأ  اال�ستقطاب  ه��ذا 
مثل ال�سرائب واالإجها�س، ومنذ ذلك تفاقم 
مطالبة  الثقافية.  الهوية  ح��ول  ���س��راع  اإىل 
باأنها مهم�سة من قبل  التي ت�سعر  اجلماعات 
النخبة باالعراف بها هو اأمر حددته قبل 30 
عامًا باأنه كعب اأخيل للدميقراطية احلديثة. 
تهديد  وج���ود  ي��دف��ع  اأن  الطبيعي  م��ن  ك���ان 
خارجي املواطنني للتعا�سد من اأجل الو�سول 
كوفيد��  اأزم��ة  ولكن  م�سركة؛  ا�ستجابة  اإىل 
اإىل تعميق االنق�سامات  اأدت  العك�س  19 على 
التباعد  ق��واع��د  م��ع  االأم��ري��ك��ي،  املجتمع  يف 
االجتماعي وارتداء االأقنعة واالآن التطعيمات 
اأج��ن��دات  ت��خ��دم  اإل��ي��ه��ا ك����اأداة  ال��ت��ي ينظر 
على  للحفاظ  و�سيلة  كونها  من  بدال  �سيا�سية 

ال�سحة العامة.
جميع  اإىل  ال�����س��راع��ات  ه���ذه  و���س��ل��ت 
م��ن��اح��ي احل��ي��اة، م��ن ال��ري��ا���س��ة اإىل اأن���واع 
ال�سلع اال�ستهالكية التي ي�سريها االأمريكيون 
الزرق واحلمر. حل اجلدل حول ما اإذا كانت 
اأم  العبودية  على  اأن�ساأت  املتحدة  ال��والي��ات 
الهوية  حم��ل  احل��ري��ة  اأج��ل  م��ن  الكفاح  على 
باعتبارها  اأمريكا  بها  افتخرت  التي  املدنية 
ال�سراع  هذا  االأع��راق.  متعددة  دميقراطية 
اجلدل  مثل  اأخ��رى،  جوانب  اإىل  اأي�سا  ميتد 
االأكر عدال  كونها  اإما   2020 انتخابات  حول 
يف التاريخ االأمريكي اأم االأكر تزويرا وما نتج 

عنها من رئا�سة غري �سرعية.
ط����وال احل����رب ال���ب���اردة وح��ت��ى اأوائ����ل 
القرن احلادي والع�سرين، كان هناك اإجماع 
احلفاظ  ح��ول  اأم��ري��ك��ا  يف  النخبة  م��ن  ق��وى 
العاملية.  ال�سيا�سة  يف  ق��ي��ادي  م��وق��ع  ع��ل��ى 

د. محمد البحيصي

الدول، كما اأنَّ هناك م��س�ال�ح دول... طالبان 
اال�س�ت�رات�ي�ج�ي  ال�م�وق�ع  هذا  اأنَّها يف  �سكَّ  ال 
م يف كثري من طرق  يف اأفغان�ستان، حيث تتَحكَّ
ال�ع�الق�ات مع  اأح�سن  ُتِقيَم  اأن  التجارة يجب 
عنوان  هو  اال�ستقرار  يكون  حتى  اجل���ريان؛ 
فكرة  تبقى  ال  وحتى  اأفغان�ستان،  م�ستقبل 
ب�ات�ج�اه  ال�ت��م�ّدد  اأو  اجل��ريان،  مع  ال�ع��داء 
ا�س�ت�ق�رار  ت�خ�دم  ال  �س�ل�ب�ي�ة  فكرة  اجل��ريان 
اأفغان�ستان وال ا�س�ت�ق�رار ال�ح��ك�م ل�ط��ال��ب��ان.
ثالثًا: ط��ال��ب��ان اليوم مطلوب منها اأي�سًا 
اأن تقدم نف�سها ب�سكل اإيجابي اإىل العامل؛ الأنَّ 
ُق��ِرَن��ت  اللحظات  م��ن  حلظة  يف  ط��ال��ب��ان 
ف  ب�ال��ق��اع��دة؛ اأي ُقِرَنت ب�االإره��اب كما ُيو�سَ
اأنَّها  ُتثِبت  اأن  وبالتايل على ط��ال��ب��ان  اليوم، 
ح��رك��ة  ال��ي��وم  وم��س�روع.  جت��رب��ة  �ساحبة 
م��س�روع  ��ه  اأنَّ تقول  م��س�روع  لديها  طال��ب��ان 
اإ�س��الم�ي، ون��ظ��ام اإ�س��الم�ي، هذا ال�ن��ظ��ام 
ت��داع��ي�ات  له  �سيكون  بالتاأكيد  االإ�س��الم�ي 
الَعامَل؛  ويف  املحيط،  ويف  اأفغان�ستان،  داخل 
اأن  ب�سهولة  ال��َع��امَل  يقبل  لن  ��ه  اأنَّ نعلم  ��ن��ا  الأنَّ
ن��ظ��ام  بالتحديد  اأفغان�ستان  يف  هناك  يكون 

لها يف  نهاية  ال  التي  الطاحنة  احل��روب  اأدت 
اأفغان�ستان والعراق اإىل عدم قدرة االأمريكيني 
من  االأمريكية  التدخالت  اأهمية  على حتديد 
مثل  ال�سعبة  االأماكن  فقط يف  لي�س  عدمها، 
الدويل  التدخل  حول  ولكن  االأو�سط،  ال�سرق 

ب�سكل عام.
لقد اأثر اال�ستقطاب يف املجتمع االأمريكي 
على ال�سيا�سة اخلارجية ب�سكل مبا�سر. خالل 
�سنوات حكم اأوباما، اتخذ اجلمهوريون موقفا 
ب�سبب  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  وه��اج��م��وا  مت�سددا 
�سيا�سة »اإعادة �سبط« رو�سيا و�سذاجتهم فيما 
ال�سابق  الرئي�س  قلب  بوتني.  بالرئي�س  يتعلق 
دونالد ترامب الطاولة باحت�سانه بوتني علنا، 
اأن  تقريبا  اجلمهوريني  معظم  يعتقد  واليوم 
من  اأك���رب  ت��ه��دي��دا  ي�سكلون  الدميقراطيني 
�سافر  االأمريكية.  احلياة  اأ�سلوب  على  رو�سيا 
اإىل  كارل�سون،  تاكر  املحافظ،  االأخبار  مذيع 
املجرى  ال��وزراء  برئي�س  لالحتفال  بوداب�ست 
اال�ستبدادي، فيكتور اأوربان يف م�سهد اأو�سح 
اأن ازعاج الليرباليني كان اأهم من الدفاع عن 

القيم الدميقراطية.
ه���ن���اك اإج����م����اع ب���ني ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
ت�سكل  اأنها  على  ال�سني،  حول  واجلمهوريني 
االختبار  ولكن  الدميقراطية.  للقيم  تهديدا 
اخلارجية  لل�سيا�سة  اأفغان�ستان  من  االأ�سعب 
ت��اي��وان  تعر�ست  اإذا  �سيحدث  االأم��ري��ك��ي��ة 
�ستكون  ه��ل  ال�����س��ني.  م��ن  مبا�سر  ل��ه��ج��وم 
باأبنائها  للت�سحية  م�ستعدة  املتحدة  الواليات 
اأو  تلك اجلزيرة؟  ا�ستقالل  اأجل  وبناتها من 
هل �ستخاطر الواليات املتحدة بنزاع ع�سكري 
هذه  اأوكرانيا؟  االأخ��رية  اإذا غزت  رو�سيا  مع 

اأ�سئلة ي�سعب االإجابة عليها.
التاأثري  بالفعل  اال�ستقطاب  ه��ذا  دم��ر 
االأمريكي العاملي، التاأثري الذى اأ�سماه العامل 
الناعمة«،  »ال��ق��وة  ن��اي  ج��وزي��ف  االأم��ري��ك��ي 

فرانسيس فوكوياما**  

امل��وؤ���س�����س��ات  ج��اذب��ي��ة  م���دى  يعنى  وال����ذى 
العامل.  حول  لل�سعوب  االأمريكي  واملجتمع 
ت�ساءلت اجلاذبية االأمريكية، ومن ال�سعب 
االأمريكية  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  اأن  قول 
ك��ان��ت ت��ع��م��ل ب�����س��ك��ل ج��ي��د يف ال�����س��ن��وات 
االأخرية، ومن ال�سعب دعوة اأي دولة لتقليد 
ال�سمة  املختل.  االأمريكي  القبلي  النظام 
املميزة للدميقراطية النا�سجة هي القدرة 
على اإجراء عمليات نقل �سلمية لل�سلطة بعد 
البالد  فيه  ف�سلت  اختبار  وهو  االنتخابات، 

ب�سكل هائل يف 6 يناير.
الإدارة  �سيا�سية  ه��زمي��ة  اأك���رب  ك��ان��ت 
ال�سبعة  االأ�سهر  خالل  بايدن  جو  الرئي�س 
ال��ت��ي ق�����س��اه��ا يف احل��ك��م ه��و ال��ف�����س��ل يف 
اأفغان�ستان  �سقوط  ملنع  ال�سليم  التخطيط 
ال�سريع، على الرغم من اأن قرار االن�سحاب 
ك���ان ���س��ل��ي��م��ا. اآم����ن ال��رئ��ي�����س ب���اي���دن اأن 
االن�سحاب كان البد منه حتى تركز اأمريكا 
من  ال��ق��ادم  االأك��رب  التحدي  مواجهة  على 
بايدن  ينجح  اأن  نتمنى  وال�سني.  رو�سيا 
التحول  يف  اأوباما  مثل  يف�سل  واأال  ذلك  يف 
اآ�سيا الذى ا�ستمر تركيزه على حروب  نحو 

ال�سرق االأو�سط.
ع��ل��ى االأغ���ل���ب ل��ن ت�����س��رج��ع اأم��ري��ك��ا 
هيمنتها، وال ينبغي لها اأن تطمح لذلك. ما 
ميكن اأن تطمح اإليه هو احلفاظ على نظام 
عاملي يحرم القيم الدميقراطية من خالل 
بالهوية  �سعورها  وا�ستعادة  غايتها  معرفة 

الوطنية.

 * عن مجلة )ذا إيكونوميست( 2021/8/18
** خبري يف السياسة الخارجية وزميل أول 
الدولية  للدراسات  سبوجلي  فريمان  معهد  يف 

بجامعة ستانفورد.



د  د د د TAREEQ ALQUDSد

ر�سا�سة  تطلق  اأن  مفاجاأة  لي�ست       
وابل  بعد  العلي عام 1987  ناجي  راأ�س  اإىل 
والتهمة  والتهديدات.  التحذيرات  من  كبري 
اأّنه م�ّس العديد من املحرمات، واأّنه ا�ستدّل 
والل�سو�س  االأع����داء  م��ن  كبري  ع��دد  على 
كل  م��ن  ينهمرون  ال��ذي��ن  ال��دم��اء،  وجت���ار 
�سديد مل  بو�سوح  فهو  مكان ويف كل زمان. 
يعرف  ومل  البي�ساء،  االأع���الم  رف��ع  يعرف 
لعبة االأقنعة التي كانت تخفي وجوهًا كثرية 
الدفاع  يف  يخل�س  ك��ان  للحقيقة.  جمافاة 
عن الق�سية الوطنية، ويلملم بري�سته اأحزان 
يبداأ  املثقف  حيث  املنايف،  تقا�سمته  �سعب 
ي�سعف  وال  اإليه  ينتمي  الذي  ال�سعب  بحياة 

اأمام موائد االأمراء.... 
حمل  التي  طفولته  منذ  ال��رباءة  عرف 
فيها  ُول��د  حيث  ال�سجرة  قرية  يف  اأحالمها 
االحتالل  به  ق��ذف  اأن  وبعد  طربيا،  ق��رب 
ال�سهيوين اإىل خميم عني احللوة يف لبنان 

�سعر بالرغبة يف التعبري عن نف�سه.
ب����داأ ن��اج��ي ي�����س��ارك يف امل��ظ��اه��رات 
عذاب  وذاق  للقهر  فتعّر�س  واالإ�سرابات، 
ال�����س��ج��ن. ع��ا���س ح��ي��اة امل��خ��ي��م، وع��اي�����س 
تقلباتها بدءًا بوحل ال�ستاء وغبار ال�سيف، 
�سقلت  ال��ت��ي  �سعبه  م��ع��ان��اة  اإىل  و����س���واًل 
الكويت  يف  القا�سية  الظروف  واج��ه  وعيه. 
الذي  اال�ستهالكي  املجتمع  اإغ��راءات  وقاوم 
االإح�سا�س  فقدوا  ممن  الكثريون  فيه  غرق 
اأّن���ه م��دي��ن الأب��ن��اء  ب��ال��واج��ب. ك��ان ي�سعر 
�سعبه الذين حمل مالمح طفولتهم، فولدت 
ال�سفاء،  فيها  وجد  التي  حنظلة  �سخ�سية 
ال��ت��ي  ال��ط��ف��ول��ة  وروح  االأخ�������الق،  وع��م��ق 
يف  واالن��زالق  ال�سياع  من  وحر�سته  الزمته 
م�ستنقعات احلياة اال�ستهالكية كي ال يبتعد 
نف�سه:  على  العهد  قطع  وقد  فل�سطني،  عن 
وعد  احللوة،  عني  خميم  من  حنظلة  "اأنا 

�سرف اأن اأظل خمل�سًا للق�سية وفّيًا لها".
ع��دت��ه يف حقيبة  ال��ع��ل��ي  ن��اج��ي  ح��م��ل 
اإن  ك��ال��ط��ي��ور  ف��ك��ان  ال��وط��ن،  اإىل  ال�سفر 
املنفى  الأّن  العودة،  حنني  ي�سكنها  هاجرت 
بالن�سبة له موت من نوع اآخر. قراأ احلزن يف 
عيون الفقراء املقهورين، فلجاأ للر�سم الذي 
كمدًا  مي��وت  ال  كي  الداخلي  ت��وازن��ه  يحقق 
وقهرًا، فتجده مي�سح الدمعة عن عني امراأة 
ثكلى، ويزيل الدم عن وجه جريح حما�سر، 
اأو يزرع االبت�سامة على �سفتي طفل مل يزل 
ينتظر اأباه الذي ذهب اإىل املعركة ومل يعد.

يف ذكرى استشهاد ناجي العلي... الصوت الذي لم يغب

ناجي العلي فنان ملتزم، حاول جت�سيد 
امل�ساعر  اأنبل  يعترب عنده من  الذي  احلزن 
االإن�سانية. فقد حّرك م�ساعر �سعبه و�سادر 
ق��ل��وب امل��الي��ني يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي. اإّن���ه 
للفقراء  ينحاز  اأيديولوجي،  وموقف  رم��ز 
االإن�����س��ان  اأع����داء  وي��ه��اج��م  وامل�سطهدين، 

واحلرية والوطن.
النا�س،  بها  يخاطب  لغة  عنده  الر�سم 
وتعرية  للنقد  بل  وال�سحك  للرفيه  لي�س 
املجتمع  ع��ي��وب  ع���ن  وال��ك�����س��ف  احل���ي���اة. 

والتب�سري باالأمل والثورة.
التعليق  اإىل  بحاجة  اأنه  اأحيانًا  ي�سعر   
التي  الفكرة  على  يرّكز  لكي  ال�سورة  على 
يريد اإي�سالها للنا�س، ولو على ح�ساب فنية 
ال�سورة، الأنها انعكا�س حلياة الفقراء، فهو 
ال يعترب القارئ متفرجًا واإمّنا يراه عن�سرًا 

فاعاًل يف قلب احلدث.
ال�سرب  خارج  يغّرد  الذي  كالطري  اإّن��ه 
يق�سم  فهو  الرمادية،  املواقف  يحب  ال  الأنه 
االأمور اإىل اأبي�س واأ�سود واإىل وطني ومرتد، 
ويذود عن �سدق الفن واأ�سالته، وال يرى فيه 
دائمًا  يبحث  كان  مرذولة.  ل�سيا�سة  تكتيكًا 
امل�ساومة  بتفريخ  ي�سمح  ال  جديد  نهج  عن 
وجه  يف  ري�سته  ي�سهر  وك���ان  واالرت�����زاق، 

من�سجم مع رموزه الذين يتعامل معهم، 
اأ�سخا�س ب�سطاء وعفويون، فقد  الأنهم مثله 
الأب��ن��اء  وال�سعبي  الثقايف  ب��ال��راث  ارت��ب��ط 
وط��ن��ه، وا���س��ت��خ��دم يف ر���س��وم��ات��ه االأم��ث��ال 

ال�سعبية واحلكايا واالأ�ساطري.
ال�سارع  يف  للنا�س  ماألوفة  �سخ�سياته 
فاطمة  جند  الطويلة  م�سريته  يف  واملخيم. 
احلياة،  مدى  رافقته  التي  ال�سابرة  امل��راأة 
عطاء  فيها  باحلب..  مفعمة  واعية  ام��راأة 
الثوب  ت��رت��دي  االأم،  وت�سحيات  ال��زوج��ة 
تقذفه  االح���ت���الل،  وت���ق���اوم  الفل�سطيني 
تّت�سح  واأح��ي��ان��ًا  امل��وت،  تاأبه  وال  باحلجارة 
ت�سهر  لبنان،  جنوب  م��ن  لتكون  بال�سواد 
ال��ك��رام��ة يف وج��ه ج��ن��دي �سهيوين  ���س��الح 
اأمريكا  على  اللعنة  تلقي  اأو  احل�سار،  اأثناء 
و���س��ط ب��ي��وت ال�����س��ف��ي��ح يف ع���ني احل��ل��وة، 
لتعجنها  تت�سّلم حفنة من الطحني  وجندها 
الذي  كوخها  ن��ار  على  وتخبزها  بدموعها 
ال�سهيوين،  الق�سف  ج���راء  م��ن  ي��ح��رق 
بن�سفه  وحتتفظ  ل�سغارها  الرغيف  تقّدم 
وتظل هي جائعة  ال�����س��وداء،  ل��الأي��ام  االآخ��ر 
تتم�ّسك  عبثّا  وجندها  االأطفال،  على  خوفًا 
من  انتزاعها  حتاول  بي�ساء.  قما�س  بقطعة 
يريدون  الذين  املتخاذلني  الزعماء  بع�س 
معلنني  اأب��ي�����س  ع��ل��م��ًا  منها  ي�سنعوا  اأن 
ا�ست�سالمهم، بينما هي ترى اأن ت�سنع منها 
اإّنها  ا�ست�سهاده.  تنتظر  الذي  الأخيها  كفنًا 

رمز املراأة العربية االأ�سيلة.
 اإىل جانب فاطمة جتد زوجها الفدائي 
الوطن  ربوع  متحرك يف  الطيب"  "الرجل 
عديدة  واأ�سماء  خمتلفة  �سفات  له  العربي، 
قا�سم ومارون وحممد،  واأبو  اأبو ح�سني  فهو 
واجلريح  االأ���س��ري  وه��و  والعامل  املقاتل  هو 
يكره التفرقة واالنق�سامات، يحب ال�سراحة 
وال يثق باحلكومات واالأنظمة الرجعية، كان 
عن  بعيدًا  امل��وت  من  باخلوف  دائمًا  ي�سعر 
اإّنه اأمل العودة الذي ميّثل اأحالم  فل�سطني، 

العديد من اأبناء الوطن العربي.
ارتبط  ال�ّساقة،  رحلته  ب��داأت  اأن  منذ 
يف  ول��د  ال���ذي  حنظلة،  ب���روح  العلي  ن��اج��ي 
ال�سن  هذا  يف  و�سيظل  العمر،  من  العا�سرة 

اإىل حني عودته للوطن، ثم ياأخذ بالكرب.
حنظلة طفل فقري.. حايف القدمني بال 
املرارة...  ا�سمه م�ستق من طعم   ... عنوان 
ال تنطبق عليه قوانني الطبيعة الأنه ا�ستثناء 
اأيقونة  ناجي  اختاره  املفقود...  الوطن  مثل 

الن�سيان كي ال يحتاج ذاكرة املقهور ويجعله 
عبدًا، هّمه االأول الك�سف عن الذين يقتلون 

احلياة ويف�سحهم.
 ر�سومه حّية تنب�س من وجدان ال�سعب 
مع  تتجّدد  ال�سنني.  مّر  على  اآالمه  وتختزن 
كل حدث وكاأنها حتكي اأوجاع العرب اليوم. 

لقد اأ�سبحت متّثل �سمري هذا ال�سعب.
رمزين  يف  النقد  العلي  ن��اج��ي  ج�ّسد 
فنجد  الزيتون".  وغ�سن  "البندقية  هما 
بيدها  متت�سق  جانبها  اإىل  وطفلها  فاطمة 
وهو  بكوفيه.  راأ���س��ه  يلف  وف��دائ��ي  بندقة 
للمعركة.  ا�ستعدادًا  حذاءه  لريتدي  يتاأّهب 
ويدو�س غ�سن الزيتون بحذائه الأّنه ال يوافق 
اال�ست�سالم  ير�سى  وال  ال�سالح  اإلقاء  على 
اأبدًا، كان يرف�س النزعات القطرية ويوؤمن 
بقومية الق�سية، فال يحق الأحد امل�سا�س بها، 

وال�سعب هو املمثل ال�سرعي لها.
ويريد  التنازالت،  تقدمي  يعار�س  كان 
الوطن بال م�ساومة، فاملعركة وا�سحة جدًا، 

ومهمته االإعالن عن احلقيقة.
ر�سام  بامتياز،  ابن خميم  العلي  ناجي 
خماطبة  يف  عفوي  ج��ل��ود،  ورج��ل  متق�سف 
النا�س، نه�س من قاع املخيم الذي عا�س فيه 
حياة وطنية حيكت بخيوط النكبة ال�سوداء.

ابراهيم اأبو ليل
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يف ذكرى رحيل »شطري الربتقالة الفلسطينية«
محمود درويش وسميح القاسم 

اآب من كل عام        ي�سادف يف �سهر 
الفل�سطيني  ال�سعر  اأع��الم  من  اثنني  رحيل 
الفل�سطيني  ال��روائ��ي  عليهما  اأطلق  اللذين 
الربتقالة  "�سطري  ا���س��م  حبيبي  اأم��ي��ل 
دروي�����س  حم��م��ود  ال�����س��اع��ر  الفل�سطينية" 
االأول  ت��ويف  فقد  القا�سم.  �سميح  وال�ساعر 
 19 يف  الثاين  ت��ويف  بينما   ،2008 9  اآب  يف 
باالإبداع  غنية  طويلة  رحلة  بعد   اآب2014، 
االثنان  لعب  وق��د  امل��ق��اوم.  وال�سعر  االأدب���ي 
دورًا كبريًا يف حتويل �سورة الفل�سطيني من 
ال�سهادات  اأوىل  وكانت  م��ق��اوم،  اإىل  الج��ئ 
ال�سهيد  ور�سده  �سجله  ما  االإط���ار،  ه��ذا  يف 
كتابه  يف  فيهما  ب�سر  اإذ  ك��ن��ف��اين،  غ�سان 
املبكر واملهم االأدب الفل�سطيني املقاوم حتت 
تبادل  وق��د   .)1967  –  1948( االح��ت��الل 
االثنان الر�سائل التي ت�سري اإىل عمق العالقة 
واالن�سجام بينهما، يف فكرة املقاومة ومت�سك 
مواجهة  يف  الوطنية  بهويته  الفل�سطيني 

اخلطر ال�سهيوين.
اإىل  ال�ساعرين  ب��ني  ال�����س��داق��ة  ت��ع��ود 
القا�سم  �سميح  اأ�سدر  عندما   ،1958 العام 
"مواكب  االأوىل  ال�����س��ع��ري��ة  جم��م��وع��ت��ه 
�سداقتهما  ب��دء  واق��ع��ة  وروى  ال�سم�س"، 
�سلطنة  يف  ال�����س��ادرة  "ن���زوى"  جملة  يف 
االأول  دي��واين  اإ���س��دار  "بعد  قائال:  عمان، 
ثانوية  مدر�سة  ر�سالة من طالب من  تلقيت 
اإنهم  يل  ق��ال��وا  يا�سيف،  كفر  يف  "يني" 
بها  واأع��ج��ب��وا  ال�سعرية،  جمموعتي  ق���راأوا 
بني  وك��ان  علي،  والتعرف  زيارتي  ويريدون 
طه  علي  حممد  دروي�س،  حممود  املوقعني:  
اإىل  م�ستقباًل  حتولوا  وكلهم  جربان،  و�سامل 
بر�سالة  عليهم  فرددُت  كبار،  وكتاب  �سعراء 
الرامة،  يف  بيتي  يف  ف���زاروين  بهم،  رحبت 
من  تخرجت  لذا  بعامني،  منهم  اأك��رب  كنت 
بع�سًا،  بع�سنا  اإىل  تعرفنا  قبلهم.  الثانوية 
وباتوا  اأ�سرتي  بيت  يف  اليوم  ذل��ك  وق�سوا 
عندنا، وبقينا طوال الليل نتحدث يف ال�سعر 
واالأدب، فهما �ساحبا جرح واحد هو اجلرح 
اإذ  ال�سن،  يف  متقاربان  وهما  الفل�سطيني، 
القا�سم  �سميح  بعد  دروي�����س  حم��م��ود  ول��د 

تناول  �سربتها  اأن  وبعد  القهوة،  يل  ق��ّدم 
على  وك�سره  الفنجان  ال�����س��وري  ال�ساب 
ريف  حمافظ  جانبي  اإىل  ك��ان  االأر����س. 
دم�سق فقال يل: "يا بختك، هذا ال�ساب 
القدمي،  ال�سامي  بالتقليد  الفنجان  ك�سر 
ي�سرب من  اأن  ي�ستحق  اأح��د  ال  اأن��ه  ليعني 
فنجانك بعدك". اق�سعر بدين وقلُت هذه 
اأكرب جائزة يتمناها �ساعر. كان يكفي اأن 
على  الأح�سل  "اإ�سرائيل"  بجائزة  اأقبل 

جائزة نوبل، ولكني رف�ست".
تبادل  على  يتناوبان  ال�ساعران  كان   
�سبقتها  ر���س��ائ��ل  بينها  وم��ن  ال��ر���س��ائ��ل، 
ق�سيدة لكل منهما. فيكتب �سميح القا�سم 
يقول  دروي�����س،  اإىل  م��ه��داة  "تغريبة" 
حليفا/      وج��ه  وج��ه��ان/      )ل��ب��ريوت  فيها: 
قطعنا  ومنفى/      �سجنًا  �سديقان/      ونحن 
تعتعات  يف  نحن  وه��ا  ب��الد/      وراء  ب���الدًا 
�سريع  عناق  املعاد/      وزاد  نعود/      ال��دوار/     
بباب مطار/     اأكان اللقاء اعتذارا؟ /     اأكان 

الوداع فرارا؟(.
 ويرد دروي�س حتت عنوان "اأ�سميك 
�سيء  ال  )�سنكتب،  قلبي":  حول  نرج�سة 
اأع��ان��ق  الكتابة/      غ��ري  اأح��ب��ك  اأين  يثبت 
عن  بعد  يف�سحوا  ومل  اأحبوا  الذين  فيك 
حبهم/     اأعانق فيك تفا�سيل عمر توقف يف 
اأمي، هنا وجه  قلب  ت�سيخ/     هنا  حلظة ال 
اأمك/     هنا اأول ال�سعر وال�سخرية/     هنا اأول 
وال�سجن  اإىل اهلل  املوؤدي  ال�سلم احلجري 

والكلمة(.
و�سميح  دروي�����س  حم��م��ود  غ��اب  لقد 
ل�سعبهما  عطائهما  عز  يف  وهما  القا�سم 
واالإن�����س��ان��ي��ة ج��م��ع��اء، رح���ل ال�����س��اع��ران 
�سماء  يف  حتلقان  روحهما  لكن  ج�سدًا، 
لنا  العربي كنز ال يفنى، وقد تركا  االأدب 
كما  غنيًا،  واأدبيًا  و�سيا�سيًا  �سعريًا  تراثًا 
املقاومة،  على  حتر�س  �سعرية  مادة  تركا 
غ�سبه  وتلهب  الفل�سطيني  وع��ي  ت��غ��ذي 
انتفا�سة  االحتالل،  وجه  يف  يتفجر  الذي 

وثورة م�ستمرة ال تتوقف.   

ال�سابع«   »ال��ي��وم  جملة  ويف  �سنوات،  بثالث 
بتاريخ 19     اأيار 1986 يقول حممود دروي�س: 
»ك���ان ك��ل واح���د م��ن��ا ���س��اه��دًا ع��ل��ى ميالد 
ال�سعرية  احلركة  يف  ا�سركا  لقد  االآخ���ر«. 
واأ�سبحا  املحتلة،  االأر����س  داخ��ل  اجل��دي��دة 
ال�سجون  ودخ��ال  احلركة،  هذه  رم��وز  اأجمل 
معًا وتقا�سما العي�س وامللح والكتب، وتعر�سا 
لكل األوان ال�سغط والقهر ب�سورة م�سركة، 
االأر�س املحتلة  ثم خرج حممود دروي�س من 
�سنة 1971 ليلعب دوره البارز املعروف اليوم 
بقي  بينما  الفل�سطينية،  الق�سية  جمال  يف 
اأهله  مع  يجاهد  املحتلة  االأر����س  يف  �سميح 

و�سعبه هناك.
عنوان  حملت  التي  الذاتية  �سريته  يف 
»اإنها جمرد منف�سة«، يتحدث �سميح القا�سم 
له،  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  مالحقات  عن 
التي  حيفا  اأمام  ويتوقف  ال�سعراء،  ولرفاقه 
دروي�س،  حممود  ال�ساعر  لريى  اإليها،  انتقل 
معًا،  امل��ع��ان��اة  يعرفان  اللحظة  تلك  وم��ن��ذ 
والت�سرد.  واجلوع  واالعتقال  املالحقة  جراء 
يقول  القا�سم  �سميح  م��ع  اأج���ري  ح��وار  ويف 
اأقوى  بيننا  "العالقة  بدروي�س:  عن عالقته 
ر�سائله  من  واح��دة  ففي  بكثري،  ال�سعر  من 
من  اأق���وى  "�سداقتنا  يل:  ق��ال  امل��ت��اأخ��رة 
اإن�سانية  ظاهرة  مبحمود  عالقتي  احلب" 
ومزيج  االأقل،  على  العربي  االأدب  يف  فريدة 
العائلة".  من  كفرد  االإن�سانية  احلالة  من 
وعندما تكتب �سرية اأي من ال�ساعرين فاإنك 
الفرة  يف  خ�سو�ساً  االآخ���ر،  ���س��رية  تكتب 
اأن  قبل  فل�سطني،  يف  دروي�����س  عا�سها  التي 
اإىل  ثم  ومن  القاهرة،  اإىل  نهائيًا  يغادرها 
يف  ولد  الذي  القا�سم  ف�سميح  املنايف،  �ستى 
يف  درا�سته  تابع  ثم  الرامة،  يف   1939 عام 
ليلتقي  حيفا،  اإىل  خطاه  قادته  النا�سرة، 
ن�سفه االآخر اأو "اأحد �سطري الربتقالة".

ب��اأن��ه  ل��ه  اأح���ادي���ث  ال��ق��ا���س��م يف  ك�سف 
مقابل  نوبل  عليه  عر�ست  عربي  �ساعر  اأول 
لكن  "اإ�سرائيل".  جائزة  على  احل�سول 
رده ك��ان: "اأن���ا اأخ���ذت اأع��ظ��م ج��ائ��زة من 
عندما  الغداء،  بعد  بلودان  يف  �سوري  �ساب 

... وجهه  واٍع  اإن�سان عربي  الأنه  ال�سياع،  له حتفظه من 
ماألوف ي�سارك يف كل االأحداث، يقف �سامتًا يتاأمل يف خلق 
اهلل �سابرًا و�ساهدًا على الزمان. حمل "الكال�سنكوف" 
منذ انطالقة الثورة الفل�سطينية ثم عقد يديه وراء ظهره 
يف  اال�ست�سالم  م�سرية  على  احتجاجًا   ،1967 عام  بعد 
املنطقة الأّنه ال يريد التاآمر على الق�سية. وكان يطلق يديه 
عندما يريد اأن يرجم االأعداء اأثناء االنتفا�سة مع اأطفال 
�سهيوين  جندي  على  احلجارة  يلقي  فنجده  فل�سطني، 
وبيده  الذاتي  عليها احلكم  كتب  لوحًة  الثانية  بيده  حمل 
الت�سفوية،  للم�ساريع  الراف�سني  لقمع  ه��راوة  االأخ��رى 
حملته  وقد  الفل�سطيني  العلم  لي�ستقبل  فرحًا  يندفع  اأو 
قب�سة �سّقت ال�سخر وانبثقت كالنبتة من باطن االأر�س، 
منكرًا  راأى  من  مو�سع  نف�سه  وي�سع  �سيفه  ي�سهر  وجنده 
ليغرّيه بيده الأن قلبه �ساق عن فعل اأ�سعف االإميان. وتراه 
يتلقى رجاًل �سقط وهو ي�سرخ ال لكامت ال�سوت اأو يظهر 

ابت�سامة عري�سة فرحًا مبوت ال�سادات.
ط��ف��ل ���س��غ��ري ح��ن��ظ��ل��ة... ك��ث��ري ال��ع��ط��اء وامل����روءة 
واملناق�سات،  والرثرة  االجتماعات  كل  يعرف  حنظلة... 
يقف  ف��راه  ب��االأع��داء،  يثق  وال  املفاو�سات  م��ن  ي�سخر 
جانبًا يرقب املاأ�ساة العربية واالأعالم االأمريكية وبراميل 
واملتكر�سني ورموز اال�ستبداد،  املهزومني  النفط، ويرقب 

اإّنه �ساهد الع�سر الذي ال ميوت..
�سوت  فهو  اأب���دًا،  يغادرها  ول��ن  عنوة  احلياة  دخ��ل 
لقد  الب�سطاء.  النا�س  ورمز  املظلومني  و�سمري  الفقراء 

ُوجد حنظلة ليحيا وي�سّكل ا�ستمرارية لناجي بعد موته.
من  كثري  الفنية  م�سريته  العلي يف  ناجي  رافق  لقد   
اجلائعني  من  وح�سود  واملكافحة  املنا�سلة  ال�سخ�سيات 
والتجار  احل��ك��ام  ر�سد  كما  وامل��ط��اردي��ن،  وامل��ح��روم��ني 
�سّرًا،   به  يرب�سون  كانوا  الذين  واملرتزقة  واالنتهازيني 
يجدد  وك��ان  "القن�س"  كلمة  معنى  مبّكرًا  عرف  فقد 
عنده  اخل��ري  ال��زم��ن،  يبخرها  اأن  قبل  ي��وم  كل  اأح��الم��ه 
ال�سر فكل �سيء  اأّما  هو احللم وال��رباءة وكل �سيء نقي، 
واأمريكا  "اإ�سرائيل"  مثل  التعا�سة،  ويولد  احللم  يدمر 

والرجعيات العربية.

خندق  يف  ه��و  لفل�سطني  ير�سم  م��ن  ك��ل  اأّن  اع��ت��رب 
املواجهة مع العدو ال�سهيوين، فقد اأن�سد ق�سيدة بل�سان 

حنظلة جعل عنوانها "ال ت�ساوم ار�سم وقاوم".
ناجي العلي مثّقف �سادق، مل يرفع ال�سوت اإاّل ليدافع 
ال  وري�سته  خ�سنة  عبارته  اثيلة،  وكرامة  رفيع  �سرف  عن 
والوطن  ال�سعب  م�سلحة  بتح�س�س  كان  امل�ساومة،  تعرف 
ويرف�س النجومية والوالء.. وال يقّدم املديح الأحد.. كان 
يعرف اأّنه �سيدفع روحه ثمنًا ملوقفه، فهو يقف دائمًا على 
حافة الهاوية. اأظهر ذلك يف لوحة كتب عليها مطلوب حّيًا 
اأو ميتًا، وعندما ُو�سع اأمام خيارين، التخّلي عن موقفه اأو 
املوت، رف�س التخّلي عن موقفه واختار موته يف لوحة كتب 
بفمه  رّددها  يديه...  ربطوا   ، بالدنا"  "فل�سطني  عليها 
فكّموا فمه... رّددها يف عقله... اأطلقت على راأ�سه ثالث 
ر�سا�سات فوقع على االأر�س، وتابع حنظلة كتابة العبارة 
حتى  العلي  ناجي  تالحق  واحلقد  الغدر  يد  ظلت  حيث 
كل  يف  فل�سطني  حناظلة  وت��رك  لندن،  يف  �سهيدًا  ق�سى 
الوطن العربي يتابعون  امل�سرية وال يزال جرحه مفتوحًا.
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ملاذا  اأو  املوقظ  جاء  اأين  من  يعلم  ل  مفاجئ  ب�صكل  الإن�صان  ي�صتيقظ 
جاء؟!

هل جاء لينقذه من �صتات اأفكاره اأم ليحذره من الوقوع يف خطاأ حمتم 
وظاهر بكل و�صوح اأمام اجلميع، لكن ال�صخ�س الغافل وحده من ل يراه.

الأخطاء  تلك  اإىل  ن�صل  اأم  باأيدينا  الغفلة  هذه  يف  نقع  من  نحن  هل 
باأرجلنا؟!!

كل هذه الت�صاوؤلت ل جند لها اإجابة بداخلنا نبحث كثرا عن اإجابات 
وا�صحة ولكن دون جدوى..

يا  نعم  احلــيــاة؛  هي  الرئي�صي  ال�صبب  اأن  جند  الأحــيــان  بع�س  ففي 
اإنها احلياة نحزن كثرا ب�صبب احلياة ون�صعد ونختنق وننده�س  عزيزي.. 
ونقع يف عرات وم�صائب وكربات كثرة ول جند ما نقوله �صوى اإنها احلياة..
فنجد  معان  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  رحلة  حقا  رحلة؛  اإل  هي  فما 
ول  نهايتها  نعرف  ل  اأحيانا  طرق  يف  ن�صر  فيها  موقف  لكل  ن�صتعد  اأنف�صنا 
الو�صول فقط  نعلمه يف ذلك احلني ونريده هو  ما  مدى خطورتها، لكن كل 
الذي لطاملا ظل يداعب خيالنا ويراودنا كثرا، حتى  الهدف  اإىل  الو�صول 
جاء موعد الرحتال لل�صر يف طريق حتقيق الهدف لنجد يف هذا الطريق 
العديد من املعوقات التي ن�صتطيع جتاوز بع�صها ول ن�صتطيع جتاوز البع�س 

الآخر منها، فن�صبح يف مفرتق الطريق..
ل نعلم هل نكمل ما بداأناه اأم نكتفي بهذا القدر ونرتك اأنف�صنا للخيبة 
واحل�صرة والندم لتاأكل وتدمر كل ما بداخلنا من طموح واآمال واأحالم حتى 
اأن  �صوى  �صيء  اأي  الداخل ل تقوى على  نفو�صنا ه�صة من  تدمرها وت�صبح 

تكمل ما بداأته احل�صرة واخليبة بداخلنا..
فنظل ندمر ونحطم يف اأنف�صنا ب�صكل لاإرادي، ونحن كالدابة مع�صوبة 
العينني ل جتد �صوى اأن تكمل لفاتها حول ال�صاقية لإر�صاء �صاحبها واإمتام 

عملها اليومي حتى ترتاح.
املخلوقات، فدائما  يا عزيزي نحن خلقنا بعقل ميزنا عن جميع  ولكن 
اأمامنا  مازال  اأعيننا،  عن  الغمامة  واإزالــة  للنهو�س  الفر�صة  اأمامنا  تكون 
الفر�صة للق�صاء على م�صاعر احلزن واحل�صرة وقطع جذور اخليبة والندم 
وامل�صي يف الطريق، نعم اأن من�صي يف الطريق الذي اختاره اهلل لنا وقدره من 
قبل اأن ناأتي لهذه احلياة، وكان يعلم مدى قدرتنا على التحمل فلن يحملنا 

ما ل طاقة لنا به اأبدا.
فدائما يف كل عرة و�صدة متر بك يف طريقك، تذكر اأنه عليك النهو�س 
يف  م�صوارك  من  بداأته  ما  ل�صتكمال  طاقات  من  و�صعك  يف  ما  بكل  �صريعا 

رحلتك يف احلياة..
فكل ما يكتبه اهلل لك يف كل يوم هو خر لك ولو راأيته اأنت �صر.

نافـــــــذةنافـــــــذة
ــة  ــن ــدي ــرو هــــي م ــ ــم ــ �ـــصـــفـــا ع
اجلليل  منطقة  يف  تقع  فل�صطينية 
فل�صطني،  �صمال  الغربي  الأ�صفل 
وعــلــى بــعــد 13 كـــم عـــن الــبــحــر 
بـ" روما  الأبي�س املتو�صط، وُتلقب 
ال�صغرى" ب�صبب وقوعها على �صبِع 
املدن  من  عمرو  �صفا  ُتعترب  تــالل.  
ملوقعها  نظرًا  اجلليل  يف  املركزية 
الــتــقــاء  كنقطة  ال�ــصــرتاتــيــجــي 
جعلتها  اجلليل  بجبال  ال�صهول 
اأكر من مرة مركزًا لولة املنطقة 

وخا�صة ظاهر العمر الذي �صيد فيها قلعته ال�صهرة.
يف العهد العثماين كانت �صفا عمرو مركز لواء بقيادة حاكم تركي �صمي" مدير" وقد كان 
يف اإمرته نحو 28 قرية من حولها. ح�صلت �صفا عمرو على لقب مدينة يف فرتة الدولة العثمانية، 
ويف عهد النتداب الربيطاين كانت �صفا عمرو بلدة هامة يف لواء حيفا، حيث بلغ عدد �صكانها 
2824 ن�صمه. وقعت حتت الحتالل الإ�صرائيلي يف عام 1948، وكانت �صفا عمرو من اأول البالد 
ت�صم ع�صرات  التي  العربية  البلدات  من  اأن غرها  رغم  لقب مدينة  التي ح�صلت على  العربية 

الآلف من ال�صكان حاولت نيل ذلك بدون جدوى. 

بتاريخ  4اآب 2005  حتركت حافلة ركاب تقل فل�صطينيني اإىل مدينة �صفا عمرو، 
ويف الطريق توقفت يف م�صتوطنة "كريات غات"، و�صعد اإليها امل�صتوطن اليهودي عيدن 
ت�صوبري )19 عامًا( من م�صتوطنة تبواح، القريبة من مدينة نابل�س يف �صمال ال�صفة 
من  فر  وقد  الإ�صرائيلي،  الحتالل  بجي�س  خا�صًا  ع�صكريًا  لبا�صًا  يلب�س  وكان  الغربية، 
2005 لأ�صباب دينية. ولدى و�صول احلافلة اإىل حي  اخلدمة الع�صكرية يف حزيران 
الدروز يف بلدة �صفا عمرو، فتح امل�صتوطن الإ�صرائيلي النار باجتاه ركاب احلافلة، قبل اأن 

يتمكنوا من ال�صيطرة عليه.
الآلف  هاجم  الهجوم،  نباأ  �صيوع  اأعقاب  وفى   ،1948 فل�صطيني  ا�صت�صهد  4من 
ال�صرطة  برجال  وا�صطدموا  قتله،  من  ومتكنوا  اليهودي  امل�صتوطن  البلدة  �صكان  من 

الإ�صرائيلية املدججني بال�صالح؛ ما زاد من نقمة ال�صكان جتاه اأفراد �صرطة الحتالل.

مجزرة شفا عمرو 

مدينة شفا عمرو

حياة

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

كاريكتير

محمود موسى
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