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

م��ن مقاومته ودمي��وم��ة  �أج���دى  �الح��ت��ال  م��ع  ���ش��يء  ال 
هدٌر  �إال  ماهي  معه  م�شاكنة  �أو  مهادنة  وكل  معه،  �ال�شتباك 
يلحظها  �لهزمية  لنوع  و��شتنباط  للحقوق،  و��شتنز�ف  للوقت 
�الحتال فيوغل �أكرث يف عدو�نه ال �شيَّما �إذ� كان هذ� �الحتال من �لنوع �الإجائي 
هذه  �أدرك���ت  بفطرتها  و�ل�شعوب  »�الإ�شر�ئيلي«  كاالحتال  �الإلغائي  �ال�شتيطاين 
�أو ذ�ك حمكومة  �لبلد  �ل�شيا�شية يف هذ�  �لنخب  بع�ض  �حلقيقة ومار�شتها... فقط 
�لع�شائرية هي من تعامت عنها، وتوهمت  �أو  و�أنانيتها �حلزبية  مب�شاحلها �ل�شيقة 
عرب  يتحقق  مامل  وهذ�  م�شلوب،  حق  منحها  �أمل  على  �ملحتل  مع  �لتعاي�ض  �إمكانية 
�لتاريخ، و�إن حتقق فا �شكَّ �أنه كائن ل�شالح �الحتال، وقد ر�أينا مناذج لهذ� �لنوع 
�لتي رهنت بادها  �ل�شيا�شية  �الأنظمة  �أو �ملمنوحة من خال  ة  �مل�شرتدَّ من �حلقوق 

للمحتل ثروًة وقر�رً� حتى بعد رحيله...
�لتي  �حلجارة(  )�نتفا�شة  �الأوىل  �لفل�شطينية  �النتفا�شة  ر�شالة  كانت  وهذه 
�الأ�شا�ض  »�أو�شلو« وكان هدفه  �أن وجد �حلل يف  �إىل  �لعدو ماديًا ومعنويًا،  ��شتنزفت 
»يا�شر عرفات«  �ل�شهيد  �كت�شفه  ما  وهو  وتبديد مكا�شبها،  �النتفا�شة  �إجها�ض هذه 
رحمه �هلل بعد �شبع �شنني مّما دفعه الإطاق �النتفا�شة �لثانية )�نتفا�شة �الأق�شى(، 
وهم  على  �خلا�شرة  �ملر�هنة  �شياق  يف  فل�شطينية  باأيٍد  �الأخ��رى  هي  ُوِئ��دت  و�لتي 
نوؤمن  �أننا  �إال  ر�ع  �ل�شِّ معادلة  �لِقوى يف  مو�زين  دور  ُندرك  ما  ومبقد�ر  �لت�شوية... 
تخو�ض  و�ح��ٍد  برنامج  على  دها  وتوحُّ للت�شحية،  و��شتعد�دها  �ل�شعوب  �إر�دة  ب��اأنَّ 
�لر�شمية  �لقيادة  عنه  ما غفلت  وهذ�  و�حلا�شم  �الأهم  �لعامل  هو  يظل  �ملو�جهة  به 
�لعدو  عند  لها  ي�شفع  مل  هذ�  وحتى  ح�شاباتها،  من  و�أ�شقطته  �لر�هنة  �لفل�شطينية 
و�متنع حتى �للحظة عن تقدمي �شيء لها، �شوى حفنة من �الأمو�ل و�لت�شهيات �لتي 
حتافظ على وظيفتها �الأمنية �لتي تقوم على قاعدة �لتن�شيق �الأمني، وقطع �لطريق 
وكاأنها  �لعارمة،  �ل�شعبية  �لثورة  �إىل حمطة  و�شولها  دون  و�حليلولة  �جلماهري  على 
يف  وزّجته  �لفل�شطيني  �ل�شعب  وّحدت  �لتي  �لقد�ض  �شيف  معركة  در�ض  ت�شتوعب  مل 
�ملو�جهة بكل �أ�شكالها مّما دفع باالإد�رة �الأمريكية �جلديدة وهي �لتي كانت تتجاهل 
و�ملحيط  �لعدو  مع  بالتن�شيق  ذلك  وكل  و�لهرولة  و�الت�شال  للتحرك  �ل�شلطة  قيادة 
�الإقليمي، وبهذ� تكون معركة �شيف �لقد�ض وما خلقته من و�شع ثوري يف �ل�شفة قد 
على  �الأل��ف  للمرة  لتدلِّل  ترغب،  وال  تريد  ال  حيث  من  لل�شلطة  جليلًة  خدمًة  قّدمت 

جدوى �ملقاومة وكيف �أنها وحدها من يفر�ض �حرت�م �لعامل �لظامل...
لقد �شكلت )�نتفا�شة �ل�شّفة( �لر�هنة �ملدعومة بنتائج معركة )�شيف �لقد�ض( 
�ل�شعوب  �أن  لهم  و�أثبتت  �أقد�مهم،  حتت  ينظرون  �لذين  �لو�قع  عبيد  لكل  �شدمة 

ميكنها حتدى �لو�قع وتغيريه وتوظيفه ل�شالح م�شتقبلها..
�إن ثبات �ل�شعب �لفل�شطيني و�إطاق �نتفا�شته �ل�شعبية �لعارمة �شرورة وطنية 
جي �لوهم  و�أخاقية ي�شع خطًا فا�شًا بني دعاة �لهزمية و�النك�شار و�ال�شت�شام وُمروِّ
و�مل�شتعدة  ق�شيتها  بعد�لة  �ملوؤمنة  �ملقاومة  �ل�شعوب  �إر�دة  وبني  �الإحباط،  و�لت�شليل 
لعباده  �لنا�شر  �هلل  بوعد  باليقني  �ملمتلئة  �ل�شوكة،  ذ�ت  طريق  وخو�ض  للت�شحية 
�ملجاهدين.. �إنها مرحلة جديدة يف حياة �الأمة، مرحلة �لكتلة �ملوؤمنة �ملقاومة �لتي 
�أن برهنت  نر�ها يف هذ� �لقطر وذ�ك، وقد باتت متتلك �مل�شروع و�مل�شروعية، بعد 
يتها وقدرتها، و�أنها ومعها جماهري �الأمة قادرة بتاأييد  �الأحد�ث على �شدقيتها وجدِّ
�هلل على حترير �الأمة من كل �أ�شكال �لتبعية و�لو�شاية، �لذي ال يتحقق �إال مبقاومة 

�مل�شروع �ل�شهيوين بكل جتّلياته ويف �ملقدمة منها �لغّدة
�ل�شرطانية �مل�شماة »�إ�شر�ئيل«..

هذه هي مهمة حمور �ملقاومة و�أن�شارها، ويف �لقلب من هوؤالء �شعبنا �لفل�شطيني 
�لعزيز..

ثورتا �صبتمرب واليمن  اجلمهوري

لو علمت النا�صرة بوجوكم
لفر�صت الأر�س �صنابل

�صمات الهوية الأمريكية 
ولهوتها ال�صيا�صي

بعُث النتفا�صة �صرورة وطنية واأخالقية

تـ�صرين املقاومة والتحرير

الذهب الفل�سطيني االأ�سود
كنز ال ين�سب

 ال�صفري 
عبد اهلل �صربي

علي بدوان

عارف الآغا

د. جنالء اخل�صراء قــرية الّرهـــوة
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الفل�صطينية  ــة  ــداق ــص ــ� ال جــمــعــيــة 
ناجي طالل  الدكتور  تهنئ  الإيرانية  
�لفل�شطينية  �ل�شد�قة  جمعية  من  وفد  قام      
بزيارة  �لبحي�شي  حممد  د.  برئا�شة  �الإير�نية 
للجبهة  �ل�ع�ام  �الأم�ي�ن  ناجي  ط��ال  د.  �الأخ 
�لعامة؛  �لقيادة   – ف�ل��ش�ط�ي�ن  لتحرير  �ل�شعبية 
وقد �شم  للجبهة.  �أمينًا عامًا  بانتخابه  لتهنئته 
وفد �جلمعية �ملهند�ض حممد م�شعود – م�شوؤول 
هيئة �الإعام �الإلكرتوين، و�الأخت �آالء طوي�شي 
�لعامة و�الأخ حممود  �لعاقات  – م�شوؤولة هيئة 
و�الأخت  �جلمعية،  يف  �لتقني  �مل�شوؤول  �ل�شماك 
�إ�شر�ء مقبل ع�شو هيئة �لعاقات �لعامة. وذلك 

بتاريخ 1�أيلول 2021. 
�ل��ع��اق��ات  �أه��م��ي��ة  ع��ن  �لبحي�شي  د.  حت���دث 
ناجي  للدكتور  ومتنى  و�جلبهة  �جلمعية  ب��ني 
�لوطنية  مهامه  يف  و�لتوفيق  �لنجاح  من  �ملزيد 

و�لتنظيمية.
�جلمعية  بوفد  �لعام  �الأم��ني  رّح��ب  جانبه  من 
و�أثنى  وح�شوره،  �هتمامه  ح�شن  على  و�شكره 
على �لدور �لهام �لذي تقوم به جمعية �ل�شد�قة 
على �ل�شاحة �لفل�شطينية. ويف �خلتام قّدم وفد 
عربون  تكرمييًا  درع��ًا  ناجي  للدكتور  �جلمعية 

حمبة ومباركة.  

�أق���ام���ت ه��ي��ئ��ة �ل��ع��م��ل �ل�����ش��ب��اب��ي و�ل���ط���اب���ي يف ج��م��ع��ي��ة �ل�����ش��د�ق��ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة �الإي���ر�ن���ي���ة ور����ش���ات ت��ف��اع��ل��ي��ة ب��ع��ن��و�ن »ب����د�ي����ة«، ل��ل��ط��اب 
�ل���ذي���ن جن��ح��و� يف �ل��ث��ان��وي��ة �ل��ع��ام��ة ل��ه��ذ� �ل���ع���ام وي��رغ��ب��ون يف �ل��ت�����ش��ج��ي��ل ب���اإح���دى ك��ل��ي��ات �جل��ام��ع��ة. وك���ان���ت �ل���ور����ش���ات ع��ل��ى �ل�����ش��ك��ل �الآت����ي:
�جلبهة  مكتب  يف  �أقيمت   2021 �أيلول   13 وبتاريخ  دم�شق،  بريف  دن��ون  خان  خميم  يف  �النتفا�شة  فتح  مكتب  يف  ور�شة  �أقيمت  �أي��ل��ول2021   12 بتاريخ 
زينب. �ل�شيدة  خميم  يف  �جلمعية  مكتب  يف   2021 �أيلول   16 وبتاريخ  �حل�شينية،  ويف  جرمانا  خميم  يف  �لعامة  �لقيادة   - فل�شطني  لتحرير  �ل�شعبية 
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ــرم الــ�ــصــلــطــي ــ ــ ــواء اأك ــ ــل ــ وتـــهـــنـــئء ال
يف ذكرى تاأ�صي�س جي�س التحرير الفل�صطيني

قام وفد من جمعية �ل�شد�قة �لفل�شطينية �الإير�نية 
�جلمعية  رئي�ض  �لبحي�شي  حممد  د.  برئا�شة 
�لقائد  �ل�شلطي  حممد  �أكرم  �للو�ء  لل�شيد  بزيارة 
هيئة  رئي�ض   - �لفل�شطيني  �لتحرير  جلي�ض  �لعام 
�جلي�ض.  لتاأ�شي�ض   57 �لذكرى  مبنا�شبة  �الأرك��ان، 
وفد  �شم  وق��د   .2021 �أي��ل��ول   21 بتاريخ  وذل���ك 
�الإعام  �ملهند�ض حممد م�شعود م�شوؤول  �جلمعية 
�الإلكرتوين و�شبحي مو�شى من �ملكتب �الإعامي. 

مت �حلديث خال �للقاء عن �الأو�شاع يف �ل�شاحة 
�لفل�شطينية و�لعربية ون�شال �شعبنا لتحرير �أر�شه، 
وعن �لدور �ملتميز جلي�ض �لتحرير �لفل�شطيني يف 

م�شرية كفاحنا �لوطني.
�لعروبة  �شورية  �أن  �للو�ء  �ل�شيد  �أك��د  جانبه  من 
�الأ�شد  ب�شار حافظ  �ملفدى  �لرئي�ض  �ل�شيد  بقيادة 
تقدم كل �أ�شكال �لدعم و�مل�شاندة �ملادية و�ملعنوية 
�أد�ء  من  يتمكن  كي  �لفل�شطيني،  �لتحرير  جلي�ض 
�للو�ء  �ل�شيد  �شكر  كما  و�لقومي،  �لوطني  و�جبه 
جي�ض  �أن  م��وؤك��دً�  �ل���زي���ارة،  على  �جلمعية  وف��د 
�لتحرير �لفل�شطيني �شيبقى �أبدً� موؤ�ش�شة فل�شطني 

و�لوحدة �لوطنية �لفل�شطينية.

جمــاهــد  ــو  ــ اأب ي�صتفبل  الــبــحــيــ�ــصــي  ــور  ــت ــدك ال
ــة اجلـــهـــاد الإ�ـــصـــالمـــي يف �ــصــوريــة ــرك ممــثــل ح
��شتقبل د. حممد �لبحي�شي رئي�ض جمعية �ل�شد�قة 
�لفل�شطينية �الإير�نية �الأخ �إ�شماعيل �ل�شند�وي ممثل 
�أيلول  حركة �جلهاد �الإ�شامي يف �شورية، بتاريخ 15 

2021 يف مقر �جلمعية بدم�شق.
�لتي  و�الأو���ش��اع  �لفل�شطيني  �ل�شاأن  �جلانبان  بحث 
كما  �الح��ت��ال،  حت��ت  �لفل�شطيني  �ل�شعب  يعي�شها 
�الأ�شرى  �شطرها  �لتي  �لبطولة  �شفحات  عن  حتدثا 
�لبحي�شي  د.  دعا  وقد  �حلرية«.  »نفق  عملية  �أبطال 
�إىل تنظيم فعاليات ب�شكل م�شتمر؛ لدعم كل �الأ�شرى 

�ملعتقلني يف �شجون �لعدو �ل�شهيوين.
احلــ�ــصــان  كـــمـــال  الأخ  ــل  ــب ــق ــت ــص ــ� وي
ــة  ــ ــق ــ ــاع ــ ــص ــ ــ� ــ عــــ�ــــصــــو قـــــــيـــــــادة ال
��شتقبل د. حممد �لبحي�شي رئي�ض جمعية �ل�شد�قة 
�لفل�شطينية �الإير�نية �الأخ كمال �حل�شان ع�شو قيادة 
�جلمعية  مقر  يف   2021 �أيلول   15 بتاريخ  �ل�شاعقة، 

بدم�شق.
�ل�شعب  يعي�شها  �ل��ت��ي  �الأو����ش���اع  �ل��ط��رف��ان  ب��ح��ث 
�لفل�شطيني يف �أماكن وجوده، كما حتدثا عن �شفحات 
»نفق  عملية  �أبطال  �الأ���ش��رى  �شطرها  �لتي  �لبطولة 
�حل��ري��ة«. �إ���ش��اف��ة �إىل ذل��ك حت��دث �ل��ط��رف��ان عن 
�لعاقة بني �جلمعية و�ل�شاعقة بو�شفها ف�شيًا من 
ف�شائل �ملقاومة �شمن منظمة �لتحرير �لفل�شطينية. 

ن�صاطات جمعية ال�صداقة الفل�صطينية - الإيرانية

بعنوان"بداية" دم�صق  خميمات  يف  للــطلبة  تفاعل  ور�صات  تقيم  الـجمعية 
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ــة يــــــزور عــمــيــد  ــي ــع ــم ــن اجل ــ ــد م ــ وفـ
ــة املـــدنـــيـــة بــدمــ�ــصــق ــص ــد� ــن ــه ــة ال ــي ــل ك
قام وفد من جمعية �ل�شد�قة �لفل�شطينية �الإير�نية 
بزيارة �الأ�شتاذ �لدكتور حممد هاجم �لو�دي عميد 
وذلك  دم�شق،  جامعة  يف  �ملدنية  �لهند�شة  كلية 
مدرج  يف  �شيا�شية  ندوة  �إقامة  �أجل  من  للتن�شيق 

�لبا�شل يف جامعة دم�شق. 
وقد �شم �لوفد �الأخت �آالء طوي�شي م�شوؤولة هيئة 
�مل�شوؤول  �ل�شماك  حممود  و�الأخ  �لعامة  �لعاقات 
�لعاقات  هيئة  ع�شو  عمر�ن  علي  و�الأخ  �لتقني 
�جلمعية  بوفد  �لو�دي  �لدكتور  رحب  وقد  �لعامة. 
و�أبدى ��شتعد�ده للتعاون مع �جلمعية ملا فيه خري 
للق�شية و�لوطن. وبدوره بارك �لوفد جتديد �لثقة 

للدكتور �لو�دي يف عمادة �لكلية.
ــل اخـــتـــتـــام  ــفـ اجلـــمـــعـــيـــة تـــقـــيـــم حـ
�صبينة ــم  ــي خم يف  لــلــتــمــريــ�ــس  دورة 
�لتمري�ض  دورة  تخريج  حفل  �جلمعية  �أق��ام��ت 
دعم  هيئة  نظمتها  �ل��ت��ي  �الأول��ي��ة  و�الإ���ش��ع��اف��ات 
�جلمعية  مكتب  يف  و�الأي���ت���ام  �ل�����ش��ه��د�ء  ع��و�ئ��ل 
�لبحي�شي  حممد  د.  بح�شور  �ل�شبينة،  مبخيم 
م�شوؤولة  �خلطيب  ر�شا  و�الأخت  �جلمعية  رئي�ض   –
مرو�ن  و�الأخ  و�الأيتام  �ل�شهد�ء  عو�ئل  دعم  هيئة 
 25 بتاريخ  وذل��ك  �شبينة،  مكتب  م�شوؤول  �شرقي 
�الأخ��ت  �حلفل  عر�فة  ب��دور  وقامت  �أي��ل��ول2021. 
�إميان مو�شى ممثلة هيئة �لدعم يف خميم �شبينة.
عن  �لبحي�شي  �لدكتور  حت��دث  �حلفل  بد�ية  يف 
خ�شو�شًا  باملجتمع،  �مل���ر�أة  دور  متكني  ���ش��رورة 
�جلبارة،  �ل�شابرة  �ملنا�شلة  �لفل�شطينية  �مل��ر�أة 
باب  �أن  م��وؤك��دَ�  �ل���دور،  ه��ذ�  على  �حل��ف��اظ  بغية 
توزيع  مت  وقد   �شعبنا.  �أبناء  لكل  مفتوح  �جلمعية 
تقدير  و�شهادتي   ، م�شاركة   27 على  �ل�شهاد�ت 
ل��ل��م��درب��ة ر�ئ����دة ق���دور و�الأخ����ت �إمي����ان مو�شى.

ــم  ــي ــق ــة  ت ــ ــداقـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــة الـ ــيـ ــعـ ــمـ جـ
�ــصــبــيــنــة  خمـــيـــم  يف  اأدبــــيــــة  نــــــدوة 
�الإير�نية  �لفل�شطينية  �ل�شد�قة  جمعية  �أقامت     
يف  )�ملقاومة  بعنو�ن  �أدبية  ندوة  �شبينة  مكتب   –
و�لرو�ئي  �لكاتب  �ألقاها  �لفل�شطينية(،  �لرو�ية 
�الأخ مرو�ن  بح�شور  د. ح�شن حميد،  �لفل�شطيني 
�شبينة  خميمي  يف  �جلمعية  مكتب  م�شوؤول  �شرقي 
و�ل�شيدة زينب، وممثلني عن حزب �لبعث �لعربي 
من  وع��دد  �لفل�شطينية،  و�لف�شائل  �ال�شرت�كي، 
يف   2021 �أيلول   16 بتاريخ  وذلك  �ملخيم،  وجهاء 

مكتب �جلمعية مبخيم �شبينة.
�أد�ر �لندوة �الأخ �أحمد طعمة ع�شو مكتب �جلمعية، 
ثم  �ل�شهد�ء،  �أرو�ح  على  �لفاحتة  بقر�ءة  بادئًا 
رّحب بال�شيوف وبالدكتور ح�شن حميد، �لذي بد�أ 
باحلديث عن ح�شار�ت باد �ل�شام، و�شلط �ل�شوء 
و�حل�شارية  و�لدينية  �جلغر�فية  �الأهمية  على 
ذكر  ثم  للنا�ض،   مق�شدً�  جعلها  مما  لفل�شطني، 
وفوزهم  �لفل�شطينيني  �الأدب���اء  من  ع��دد  �أع��م��ال 
�لفل�شطيني  �أن  �إىل  ه  وَن��وَّ �جل��و�ئ��ز،  من  بالعديد 
للكّتاب  �ل�����ش��ع��وب��ات. ودع��م��ًا  ك��ل  ح��ا���ش��ر رغ���م 
د.  دعا  �لفكرية؛  باحلالة  وللنهو�ض  �ل�شاعدين 
يف  �ملخيمات.  يف  ثقافية  مبادر�ت  الإط��اق  ح�شن 
جمموعة  �حلا�شرين  من  عدد  قدم  �لندوة  ختام 
م��ن �مل���د�خ���ات و�الأ���ش��ئ��ل��ة �ل��ت��ي �أغ��ن��ت �ل��ن��دوة 
و�حلديث عن ثقافة �ملقاومة، كما ناق�ض �حل�شوُر 
تنه�ض  �أن  �شاأنها  من  �لتي  �لو�شائَل  ر  �ملَُحا�شِ مع 
�لفل�شطيني  �ل�شباب  دور  وُترِبز  �لثقافية،  باحلالة 
يف ه��ذ� �مل��ج��ال، ث��م �أج���اب �ل��دك��ت��ور حميد على 
�الأ�شئلة �لتي وجهت له من قبل �ل�شيوف �حل�شور.

الأ�ــصــرى  )حتــريــر  بعنوان  ــدوة  ن وتقيم 
زينب ال�صيدة  خميم  يف  وطنية(  اأولــويــة 
�أقامت جمعية �ل�شد�قة �لفل�شطينية �الإير�نية ندوة 
وطنية"  �أولوية  �الأ�شرى  بعنو�ن" حترير  حو�رية 
يف  �ملخت�ض  �لفل�شطيني  و�لباحث  �لكاتب  قدمها 
�ل�شاأن �الإ�شر�ئيلي �الأ�شري �ملحرر حت�شني �حللبي. 
وذلك بتاريخ 2021/9/30  يف مكتب عائدون يف 

خميم �ل�شيدة زينب. 
يف  �لثقايف  �مل�شوؤول  جمعة  عمر  �ال�شتاذ  ح�شر   
مكتبي  م�����ش��وؤول  �شرقي  م���رو�ن  و�الأخ  �جلمعية 
ح�شر  كما  زينب،  و�ل�شيدة  �ل�شبينة  يف  �جلمعية 
من  وع��دد  �لفل�شطينية  �ملقاومة  ف�شائل  ممثلو 
�ل���رف���اق يف ح���زب �ل��ب��ع��ث �ل��ع��رب��ي �ال���ش��رت�ك��ي 
و�لوجهاء، و�شخ�شيات وطنية وثقافية و�جتماعية 
�لندوة  �أد�ر  وق��د   . �ملخيم  �أه���ايل  م��ن  و�شبابية 
�ل�شاعر فادي عي�شى �لذي بد�أ باأبيات �شعرية عن 
حريتهم  �نتزعو�  �لذين  �ل�شتة  و�الأقمار  �الأ�شرى 
�أرو�ح  على  �لفاحتة  ق��ر�ءة  ثم  جلبوع،  �شجن  من 

�ل�شهد�ء.
�الأ�شرى  ع��ن   �حللبي   حت�شني  �لباحث  حت��دث    
�لعقوبات  الأ�شد  يتعر�شون  �الح��ت��ال  �شجون  يف 
د�خ��ل  جتربته  على  �ل�شوء  م�شلطًا  و�لتعذيب، 
�لفل�شطيني،  �الأ�شري  حياة  وكيفية  �ل�شجون  هذه 
�نتزعو�  �لذين  �ل�شتة  �الأ�شرى  جتربة  �إىل  وتطرق 
حريتهم من خال �لنفق يف �شجن جلبوع، وحتدث 
�لفل�شطيني  �شورة  ت�شويه  �الحتال  حماولة  عن 
بثها  �لتي  �ال���ش��اع��ات  م��ن خ��ال  �ر����ش��ي 48  يف 
�لندوة  نهاية  ويف  �الأ���ش��رى.  �عتقال  �أع���ادة  عند 
�الأ�شئلة  من  عدد  �حل�شور  �الأخ��وة  من  عدد  قدم 
قام  فيما  �ل��ن��دوة،  فحوى  ح��ول  و�ال�شتف�شار�ت 
عليها  باالإجابة  �حللبي  حت�شني  و�لباحث  �لكاتب 

وتو�شيع عدد من �لق�شايا �ملتعلقة باالأ�شرى. 
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جمعية الصداقة تشارك في ندوة بعنوان: »جولة أثرية في مدينة القدس«

و تشارك في حفلي تكريم للمتفوقين في المخيمات الفلسطينية 

الجمعية ترعى مباراة بكرة القدم على أرض الحسينية

�الإير�نية  �لفل�شطينية  �ل�شد�قة  جمعية  �شاركت 
باحل�شور يف  �لبحي�شي  د. حممد  برئي�شها  ممثلًة 
ندوة حتت عنو�ن:)جولة �أثرية يف مدينة �لقد�ض(، 
نظمتها موؤ�ش�شة �لقد�ض �لدولية )�شورية( يف قاعة 
�ملحا�شر�ت مبكتبة �الأ�شد �لوطنية، �أغناها �لدكتور 
�جلمهورية�لعربية  يف  �لرتبية  وزي��ر  طباع؛  د�رم 
رئي�شة  �شعبان؛  د.بثينة  بح�شور  وذل��ك  �ل�شورية، 
�ملفتاح؛  خلف  و�لدكتور  �ملوؤ�ش�شة،  �أم��ن��اء  جمل�ض 

�ملدير �لعام للموؤ�ش�شة، و�لدكتور �شابر فلحوط 
�ل�شعب  ل��دع��م  �ل�����ش��وري��ة  �لعربية  �للجنة  رئي�ض 
�لفل�شطيني- ، و�لدكتور �شمري �لرفاعي؛ �شفري دولة 
فل�شطني، و�ل�شيد عبد �هلل �شربي؛ �شفري جمهورية 
ريف  فرع  �أمني  م�شطفى؛  ر�شو�ن  و�ل�شيد  �ليمن، 

�لفل�شطينية  �ل�����ش��د�ق��ة  جمعية  ���ش��ارك��ت 
�لبحي�شي  حممد  بالدكتور  ممثلة  �الإير�نية 
للطلبة  ت��ك��رمي  ح��ف��ل  يف  �جل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ض 
�ل�����ش��ه��ادت��ني  �ل��ن��اج��ح��ني و�مل��ت��ف��وق��ني يف 
�لدر��شي 2020- للعام  و�لثانوية  �الإعد�دية 
�ل��ذي  �لفل�شطينية،  �ملخيمات  يف   ،2021
�أقامته ف�شائل منظمة �لتحرير �لفل�شطينية 
ع�شو  �لرفاعي  �شمري  �لدكتور  رعاية  حتت 
�للجنة �ملركزية حلركة فتح �شفري فل�شطني 
 2021/9/17 ب��ت��اري��خ  وذل���ك  دم�����ش��ق.  يف 
�ل���ريم���وك. وق���د ح�����ش��ر �حلفل  يف خم��ي��م 

نظمت هيئة �لعمل �ل�شبابي و�لطابي يف جمعية 
�ل�شد�قة �لفل�شطينية �الإير�نية مبار�ة ودية بني 
فريقي "�ل�شد�قة" و"نادي �شفد"، على �أر�ض 
�حل�شينية  منطقة  يف  �لفخار"  "تل  نادي  ملعب 
.2021 �أيلول   10 بتاريخ  وذل��ك  دم�شق،  بريف 
حممود  �الأخ  رع��اي��ة  حت��ت  �مل���ب���ار�ة  �ن��ط��ل��ق��ت 
م���و����ش���ى م�������ش���وؤول ه��ي��ئ��ة �ل���ع���م���ل �ل�����ش��ب��اب��ي 
�لثقايف  �مل�����ش��وؤول  جمعة  عمر  و�الأخ  و�لطابي 

و�ل�شيد  �ال�شرت�كي،  �لعربي  �لبعث  حل��زب  دم�شق 
وممثلي  �ل��ق��وم��ي،  ع�شو�ملجل�ض  �لقان�ض؛  ن��اي��ف 
جي�ض �لتحرير �لفل�شطيني، و�لف�شائل �لفل�شطينية، 
�شباح  و�ملهتمني،  و�لباحثني  �لكتاب  م��ن  ولفيف 

�الأربعاء2021/9/29م.
ت��ن��اول  �لبحي�شي  حم��م��د  د.  ق��دم��ه��ا  م��د�خ��ل��ة  يف 
�أن  موؤكدً�  فل�شطني  جتاه  �ليهودية  �لذ�كرة  �نعد�م 
�ملكان   جت��اه  ما  �شعب  تاريخ  ح�شيلة  هي  �ل��ذ�ك��رة 
يهود  مثل  فل�شطني  جتاه  �ليهود  له  يفتقر  ما  وه��ذ� 
مدينة  قد��شة  �أكذوبة  �إىل  و�أ�شار  وغريهم،  �خلزر 
�لقد�ض عند �ليهود و�لتي �شاغها �مل�شروع �الأجنلو-

�شاك�شوين و�شوقها لليهود.

�لوطنية  و�ل��ق��وى  �لف�شائل  ع��ن  ممثلون 
و�أه��ايل  �شيا�شية  و�شخ�شيات  �شورية  يف 
جرمانا  خم��ي��م  ويف  �مل��ت��ف��وق��ني.  �لطلبة 
حفل  يف  �جلمعية  �شاركت  دم�شق  جنوب 
�ل�شباب  �حت��اد  �أق��ام��ه  للمتفوقني  تكرمي 
حتت   . "�أ�شد"  �لفل�شطيني  �لدميقر�طي 
و�لعودة  �لعلمي  �لتفوق  �أجل  "من  عنو�ن 
�الأخ  �جلمعية  م��ث��ل  وق���د  �ل���وط���ن".  �إىل 
حممد عمر ح�شني وعدد من �أع�شاء هيئة 
�جلمعية. يف  و�لطابي  �ل�شبابي  �لعمل 

وذلك بتاريخ 20021/9/3

يف �جل��م��ع��ي��ة، ب��ح�����ش��ور ح�����ش��د غ��ف��ري من 
�لقدم.  لكرة  و�ملتابعني  �ملهتمني  �ل�شباب 
�لروح  �شادتها  �لتي  �الأخ��وة  �أج��و�ء من  ويف 
 2-8 بنتيجة  �مل��ب��ار�ة  �نتهت  �لريا�شية، 
ح�شل  �ل��ذي  "�ل�شد�قة"  فريق  ل�شالح 
�جلمعيُة  مت  َكرَّ �خلتام  ويف  �لكاأ�ض.  على 
�ل��اع��ب��ني �مل�����ش��ارك��ني ح��ي��ث ق��دم��ت لهم 
م��ي��د�ل��ي��ات ري��ا���ش��ي��ة ت��ق��دي��ر� جل��ه��وده��م.
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جمعية ال�صداقة تقيم ندوة بعنوان »بني الوعد ال�صادق و�صيف القد�س«
مبنا�شبة �لذكرى �خلام�شة ع�شرة ملعركة �لوعد 
�ل�شد�قة  جمعية  �أقامت   ،2006 عام  �ل�شادق 
�لوعد  "بني  �الإير�نية ندوة بعنو�ن  �لفل�شطينية 
�لبياين  �ملنحنى  �ل��ق��د���ض..  و�شيف  �ل�����ش��ادق 
�لفكر  تكري�ض  �ل�شباب يف  ودور  �ملقاومة  لتطور 
مدرج  على   ،2021 �أيلول   20 بتاريخ  �ملقاوم"، 
بدم�شق.  �مل��دن��ي��ة  �لهند�شة  كلية  يف  �لبا�شل 
وذلك بح�شور �لدكتور حممد �لبحي�شي رئي�ض 
بورتو  ميغيل  �لكوبي  �ل�شفري  و�شعادة  �جلمعية 
يف  �الأول  �مل�شت�شار  �آذرنيا  عبا�ض  و�الأخ  بارغا، 
و�الأخ  �الإير�نية،  �الإ�شامية  �جلمهورية  �شفارة 
�شفارة  يف  �مل��ف��و���ض  �ل��وزي��ر  �حليمي  ر���ش��و�ن 
�ملجيد  عبد  خالد  و�الأخ  �ليمنية،  �جلمهورية 
�الأمني �لعام جلبهة �لن�شال �ل�شعبي، و�الأخ خالد 
�ل�شعبية  للجبهة  �مل�شاعد  �لعام  �الأم��ني  جربيل 
و�الأخ  �ل��ع��ام��ة،  �ل��ق��ي��ادة   – فل�شطني  لتحرير 
�لفل�شطينية  �لقيادة  ع�شو  مو�شى  جمعة  علي 
و�ملهند�ض  �ال�شرت�كي،  �لعربي  �لبعث  حل��زب 
ر�شو�ن م�شطفى �أمني فرع ريف دم�شق حلزب 
فلحوط  �شابر  د.  و  �ال�شرت�كي،  �لعربي  �لبعث 
�ل�شعب  لدعم  �ل�شورية  �لعربية  �للجنة  رئي�ض 
�ل�شهيوين،  �مل�شروع  ومناه�شة  �لفل�شطيني 
�لعاقات  م�����ش��وؤول  من�شور  خ��ل��دون  و�لعميد 
و�الأخت  �لفل�شطيني،  �لتحرير  جي�ض  يف  �لعامة 
�لثورة  �شبيبة  �حتاد  قيادة  ع�شو  جا�شم  رهف 
وممثلني  �لدبلوما�شيني  من  وح�شد  �ل�شورية، 
�لفل�شطينية،  و�لف�شائل  �ل�شورية  �الأحز�ب  عن 

ونخبة من �ملفكرين وح�شد جماهريي �شعبي.
طوي�شي  �آالء  �الأخ��ت  �لندوة  فعاليات  �فتتحت   
م�شوؤولة �لعاقات �لعامة �بتد�ء بقر�ءة �لفاحتة 
لاأنا�شيد  و�ال���ش��ت��م��اع  �ل�����ش��ه��د�ء  �أرو�ح  على 
�لوطنية )�ل�شوري و�الإير�ين و�لفل�شطيني(، ثم 
�لقارئ  ب�شوت  �حلكيم  �لذكر  من  �آي��ات  تليت 
�لعمل  هيئة  م�شوؤول   – مو�شى  حممود  �ل�شاب 
�ل�شبابي و�لطابي يف �جلمعية. تا ذلك عر�ض 
فيلم ق�شري حول معركتي �لوعد �ل�شادق و�شيف 
�لعامة"  "�لعاقات  هيئتي  �إنتاج  من  �لقد�ض 
و"�الإعام �الإلكرتوين" يف �جلمعية. بعد ذلك 
بد�أت �لندوة �لتي ت�شمنت خم�شة حماور �أد�رها 

�الأ�شتاذ �بر�هيم �أبو ليل.
"�أثر معركة �شيف �لقد�ض  �ملحور �الأول بعنو�ن 
يف تكري�ض ثقافة �ملقاومة" حتدث فيه د. حممد 
عن  �لعرب  �لُكّتاب  �حت��اد  رئي�ض   – �حل��ور�ين 
لوقوف  ت�شري  �لتي  و�الأح���د�ث  �ملقاومة،  تاريخ 
قوى �ملقاومة �شفًا و�حدً�، و�أ�شار �إىل ما ُي�شمى 
حروبًا  حملت  �لتي  �لعربي"  �لربيع  ب�"ثور�ت 
كما  �ملقاومة.  خيار  تتبنى  �لتي  �ل��دول  جلميع 
�لعربي  �ل�شباب  ل��دى  �لوعي  تبلور  عن  حت��دث 
�ل�شادق  �لوعد  يف  �ملقاومة  عنه  ع��ربت  �ل��ذي 

و�شيف �لقد�ض.
�ملقاومة هي  "�نت�شار�ت  بعنو�ن  �لثاين  �ملحور 

�شيف  حتى  ت�شرين  ح��رب  منذ  مرت�كم  جهد  ثمرة 
مدير   – �مل��ف��ت��اح  خلف  د.  فيه  �لقد�ض  "حت��دث 
بد�أ  حيث  )�شورية(،  �لدولية  �لقد�ض  موؤ�ش�شة  عام 
و�أثنى  �مل��ب��ادرة،  هذه  على  �ل�شد�قة  جمعية  ب�شكر 
�ملكان  فهذ�  "�جلامعة"؛  �لندوة  �ختيار مكان  على 
�لفكر  ون�شر  �ل�شباب  خماطبة  للُمَحا�شرين  يتيح 
�ملقاوم بينهم، وحتدث عن �لكيان �ل�شهيوين عندما 
قبل  �لعلمي  باجلانب  �ب��ت��د�ء  �أرك��ان��ه  بتوطيد  ب��د�أ 
�ل�شيا�شي؛ الأنه يعلم �أّن ال �شبيل للمو�جهة �إال بالعلم 
ينب�ض  قلبًا  ُيريدنا  �لغرب  ب��اأن  و�أ�شاف  و�ملعرفة، 
�ملحور على  وعقًا ال يعمل؛ لذلك يجب تركيز دول 

�جلانب �لعلمي يف خماطبة �جلمهور.
�ملحور �لثالث بعنو�ن " �نت�شار متوز و�شيف �لقد�ض 
فرعان من جذور �لثورة �الإ�شامية �الإير�نية" حتدث 
�لثقايف يف  �مل�شت�شار   – فيه د. حميد ر�شا ع�شمتي 
بذكر  كامه  بد�أ  �لذي  بدم�شق،  �الإير�نية  �ل�شفارة 
�ل�شتة  �الأ�شرى  ك�شر  من  �ليوم،  �ملحور  �نت�شار�ت 
لهيبة �شجن جلبوع �أكرث �شجون �لعدو حت�شينًا، �إىل 
�شيف  وقبلها  للبنان  �الإي��ر�ين  �لنفط  قافلة  و�شول 
�لد�ئم  �الإي��ر�ين  �ل�شعب  �لقد�ض، ثم تكلم عن دعم 
�لتي  �الإر�دة  �إىل حرب  و�أ�شار  �لفل�شطينية،  للق�شية 
تخو�شها قوى �ملقاومة �شد �إر�دة �لكيان �ل�شهيوين 
�ملجاهدين  �ملقاومني  �إر�دُة  َك�َشَرت  وكيف  و�أمريكا، 

�إر�دَة �الأعد�ء.
�ملحور �لر�بع بعنو�ن "حرب متوز ودورها يف �إف�شال 
�حلاج  فيه  �لكبري" حتدث  �الأو�شط  �ل�شرق  م�شروع 
�لفل�شطينية يف  �لعاقات  – م�شوؤول  ح�شن حب �هلل 
�شابقًا،  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ض  وع�شو  �هلل  حزب 
�أ�شاء على �لفكر �ملقاوم �لذي يهدف لتحرير  حيث 
ال  فهم  و�ل�شهاينة  �لغرب  حاربه  ولذلك  �ل��ع��امل، 
�لفكر  �شد  فجي�شو�  ي��ت��ح��رر،  �أن  للعامل  ي��ري��دون 
و�لعقيدة، و�أبعدو� �لدين و�شوهو� �شورته، ثم حتدث 
عن روؤيته باأن هجوم �الأعد�ء على �إير�ن؛ الأنها دولة 
وفعال يف  قوي  دوره��ا  يجعل  وه��ذ�  �لعلم  على  تقوم 
�لعلمي  تقدمها  حاربو�  هم  لذلك  فل�شطني،  ق�شية 

و�لتقني و�أر�دو� تقييدها.
�ل�شر�ع  بو�شلة  "فل�شطني  بعنو�ن  �خلام�ض  �ملحور 
فيه  حتدث  �الأمة"  و�أع��د�ء  �ل�شهيوين  �مل�شروع  مع 
بد�أ  حيث  �جلمعية،  رئي�ض   – �لبحي�شي  حممد  د. 
باحلديث عن تاريخ �لق�شية �لفل�شطينية منذ �شايك�ض 
بيكو و�شواًل �إىل ما يح�شل �ليوم من �نتز�ع �الأبطال 
للمعتقات  �لعدو  حت�شينات  رغم  حلريتهم  �ل�شتة 
�ل�شهيونية، و�أن هوؤالء �ل�شباب �ل�شتة هم ثمرة من 
�أنتجته،  �لذي  و�لوعي  �لقد�ض  �شيف  معركة  ثمر�ت 
"�إ�شر�ئيل"  الأن  عربية؛  وحدة  خلق  ب�شرورة  وقال 
ولي�ض  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  ك��ل  على  لل�شيطرة  ت��ه��دف 
فل�شطني فح�شب، كما حتدث عن موقف �جلمهورية 
و�مل�شاند د�ئمًا لق�شايا  �لد�عم  �الإير�نية  �الإ�شامية 

�الأمة ويف مقدمتها �لق�شية �لفل�شطينية.
يف �خلتام ��شتمع �ملحا�شرون ملد�خات من �جلمهور 

حول �الأفكار �لتي ُطِرَحت يف �لندوة.

5
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عبد اهلل علي صبري* 

ي�شّطر �ليمن �جلمهوري �ليوم ملحمة 
و�لكر�مة  �الأر����ض  ع��ن  و�ل��دف��اع  �ل�شمود 
��ر ث��ورت��ه  و�ل�����ش��ي��ادة و�ال���ش��ت��ق��ال، وت��ب�����شّ
بنهو�ض كبري يعتمد بعد عون �هلل وت�شديده 
من  ن��وع  �أي  ورف�����ض  �ليمني  �ل��ق��ر�ر  على 

�لتدخات و�الإماء�ت �خلارجية.
يف �أج����و�ء �ل��ذك��رى �ل�����ش��اب��ع��ة ل��ث��ورة 
�ل��ذك��رى  م��ن  مقربة  وع��ل��ى  �شبتمرب،   21
�لبع�ض:  يت�شاءل  �شبتمرب،  لثورة26   �ل�59 
حتتفل  �أن  �شنعاء  حل��ك��وم��ة  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
بالعيدين، رغم �أن �أحدهما قد يكون نافيًا 
�ل�شعودي  �لعدو�ن  مرتزقة  بزعم  لاآخر، 
�لتما�شيح  دم���وع  �ل��ي��وم  ي��ذرف��ون  �ل��ذي��ن 
ع��ل��ى �جل��م��ه��وري��ة، ف��ي��م��ا ك��ب��ار �خل��ون��ة 
�ل�شعودية  �لرجعية  رد�ء  يتلحفون  منهم 

�الإمار�تية؟
ويف حماولة منا لتفكيك حديث �الإفك 
حول ثورة 21 �شبتمرب �لفتية، ميكن �لقول 
يف  �إال  �جلمهورية  على  خطر  ال  �أن  �بتد�ء 
دو�  وتفرَّ �ليمن،  ث��رو�ت  نهبو�  من  �أذه��ان 
بتقرير �شوؤونه �لد�خلية و�خلارجية، و�أبقو� 
�شعبه يف د�ئرة �لفقر و�لتخلف �حل�شاري، 

لكن با�شم �جلمهورية نف�شها.
م �شعبنا �ليمني قيود �لفردية  لقد حطَّ
و�ال�شتبد�د حني و�شع حدً� للدولة �ملتوكلية 
�ل��ت��ي �ن��ح��رف��ت ب��ال��ن��ظ��ري��ة �ل��زي��دي��ة يف 
�الإمامة، و�أد�رت ظهرها ملتغري�ت �لع�شر، 
�شبتمرب وقيام �جلمهورية  ثورة 26  فكانت 
�لعام  يف  �لباد  �شمايل  �ليمنية  �لعربية 
نكر�ن  ميكن  ال  كبرية  قفزة  يف  1962م، 
على  و�نفتاحه  باليمن  �لنهو�ض  يف  دوره��ا 
�لتي  �الن��ح��ر�ف��ات  ع��ن  قيل  مهما  �ل��ع��امل، 
�ملرحلة  يف  ثم  �الأوىل،  �ملر�حل  يف  �أ�شابته 

�الأخرية من نظام علي �شالح. 
�الأه��ّم  �الن��ح��ر�ف  عن  �حلديث  وقبل 
ث��ورة 21 �شبتمرب  ���ذي ج��اءت  �لَّ و�الأخ��ط��ر 
�إن   - �لتذكري  يتعنيَّ  وعاجلته من ج��ذوره، 
�ل�ّشلطة  ت��وري��ث  مب�شار   - �ل��ذك��رى  نفعت 
طبع  ممنهج  ك�شلوك  �ل��ع��ام��ة  و�ل��وظ��ي��ف��ة 
و�ملوؤمتر  �شالح  نظام  من  �الأخرية  �ملرحلة 
لطاملا  �ل��ذي  �لنظام  ذ�ك  �لعام؛  �ل�شعبي 
بذريعة  معار�شيه  وقمع  باجلمهورية  تغنى 
�ل���دف���اع ع���ن �ل��ث��و�ب��ت �ل��وط��ن��ي��ة. وح��ني 
باالأ�شماء  �ل�شلطة  توريث  حقيقة  �نك�شفت 
و�ل��وث��ائ��ق، وب��ه��ت �ل���ذي ك��ف��ر، ق��ام نظام 
على  د�مية  ح��روب   6 و�شّن  "�شاحلان" 
�شعدة وكّل من ت�شامن مع �ل�شهيد �لقائد 
ح�شني بدر �لدين �حلوثي يف عموم �ليمن.

ر �أنَّ �أحد �أبو�ق �لتوريث  وما زلت �أتذكَّ

دعا �إىل ما �أ�شماه "ذكاء �لقطيع"، �لذي 
عليه �أن يقبل بتوريث �ل�شلطة لنجل �شالح 
قد  نكون  وب��ه��ذ�،  �الق���رت�ع.  �شندوق  عرب 
ون�شي  زعمه.  وفق  �لدميقر�طية،  ك�شبنا 
هذ� و�أمثاله �أنَّ عملية �نتخابية كهذه كانت 
الحقًا  حدث  كما  و�شكلية،  �شورية  �شتكون 
مع عبد ربه من�شور هادي يف �لعام  2012 
ومل  �جلمهورية،  خ�شرنا  قد  نكون  وبهذ�، 

نك�شب �لدميقر�طية.
م�شمار  �آخر  مبثابة  �لتوريث  كان  لقد 
يف نع�ض �لنظام �ل�شابق. وحني هبَّت �لثورة 
كان  2011م،  �لعام  يف  �ل�شبابية  �ل�شعبية 
�النتقال  ���ش��رورة  على  وطني  �إج��م��اع  ثمة 
باليمن �إىل عهد جديد ال عاقة له ب�شالح 
�لثورة"  "�أخونة  �أنَّ  �إال  وحزبه،  نظامه 
�ملبادرة  مع  �الإيجابي  بالتعاطي  �شمحت 
كبح  �الأك��رب  هدفها  ك��ان  �لتي  �خلليجية، 

جماح �لتغيري يف �ليمن.
وكان الفتًا �أن �لقوى �لتقليدية مبختلف 
�ل�شعودّية،  للو�شاطة  ��شتجابت  م�شاربها 
كانت  �لريا�ض  �أنَّ  بجاء  ك�شف  ما  وه��و 
يف  بتاأثريها  �ليمن  يف  �لطوىل  �ليد  ذ�ت 
�لوجاهات  ويف  �ل�شيا�شي،  �لقر�ر  �شناعة 
�الج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ق��ب��ل��ي��ة و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
�حلزبية و�لثقافية وغريها. وهكذ�، جتاوز 
من  يتحّرر  مل  لكّنه  �لتوريث،  ف��ّخ  �ليمن 

�لو�شاية  حتت  �ليمن  �أ�شبح  �ليوم،  ذلك 
�ل�شباب  ث��ورة  على  كان  وحني  �ل�شعودية. 
�أن ت�شع حدً� للتوريث و�لو�شاية �خلارجية، 
فاإنَّها، وقد جنحت يف �ملهمة �الأوىل وف�شلت 
يف �لثانية، �نتظرت موجة ثانية للثورة تعلي 
من �شاأن �ل�شيادة و�ال�شتقال، وت�شع حدً� 
للو�شاية �خلارجية، وهو ما ب�شرت به ثورة 

21 �شبتمرب باخت�شار.
مين  على  �ل�شعودية  �أف��اق��ت  ه��ك��ذ�، 
�ل�شبعينيات  مي��ن  ع��ن  وخم��ت��ل��ف  ج��دي��د 
�لذي عرفته وقولبته مبا يخدم م�شاحلها 
�لتعاطي  م��ن  ب���داًل  لكن  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
ب��ح��ك��م��ة وو�ق��ع��ي��ة م���ع �مل��ت��غ��ري �جل��دي��د، 
�لد�خلية،  �أدو�ت��ه��ا  �ل��ري��ا���ض  ��شتنفرت 
و�شّكلت  �أر��شيها،  �إىل  ف��ر�ره��م  و�شهلت 
على  �الأمريكي  �ل�شعودي  �لعدو�ن  حتالف 
�ليمن حتت عدة �أهد�ف وم�شّميات ز�ئفة، 
كالدفاع عن �جلمهورية و��شتعادة �ل�شرعية 

وحما�شرة �لنفوذ �الإير�ين.
وقد ثبت بعد 7 �أعو�م على �لثورة، �أنها 
كلها عناوين ت�شليلية حاولت �إخفاء حقيقة 
�ل�شعودية  �أن  �جللّية  و�حلقيقة  �لعدو�ن. 
�ليمن  على  �لع�شكري  بعدو�نها  �أر�دت 
�إعادة عجلة �لتاريخ �إىل �لور�ء. وال �شّك يف 
معها  وخ�شرت  �ملعركة،  هذه  خ�شرت  �أنها 
بات  بينما  �ملنطقة،  يف  وهيبتها  مكانتها 

�ليمن على م�شارف �لن�شر و�ال�شتقال.
ي�����ش��ّط��ر �ل��ي��م��ن �جل���م���ه���وري �ل��ي��وم 
�الأر����ض  ع��ن  و�ل���دف���اع  �ل�����ش��م��ود  ملحمة 
وتب�ّشر  و�ال�شتقال،  و�ل�شيادة  و�لكر�مة 
�هلل  ع��ون  بعد  يعتمد  كبري  بنهو�ض  ثورته 
�أي  ورف�ض  �ليمني  �لقر�ر  على  وت�شديده 
نوع من �لتدخات و�الإماء�ت �خلارجية، 
على �أنَّ هذه �لت�شحيات �لكبرية �لتي تثمر 
باأيِّ  �أن ت�شمح  �نت�شار�ت متو�لية ال ميكن 
�لور�ء، كما  �إىل  بالعودة  �الأحو�ل  حال من 
يزعم �ملرجفون، فكما �أنَّ ثورة 21 �شبتمرب 
و�لكر�مة  لل�شيادة  ز�ل��ت،  وما  �نت�شرت، 
و�لوطنية، فاإنها ملتزمة بالثو�بت �لوطنية 
����ذي ال م��ك��ان فيه  و�ل��ي��م��ن �جل��م��ه��وري �لَّ

للفردية و�ال�شتبد�د �أو �لّظلم و�ال�شتبعاد.

*ال�شفري اليمني يف دم�شق.

�شر�ك �لو�شاية �ل�شعودّية حتى حني. 
�إىل �حلديث عن  �لنتيجة  تقودنا هذه 
�ل�شنو�ت �الأوىل لثورة 26 �شبتمرب و�لنظام 
�ل�شعودية  �شّنت  فقد  �لوليد،  �جلمهوري 
ودعمت  و�جلمهورية،  �لثورة  على  عدو�نها 
ف��ل��ول �مل��رت��زق��ة و�مل��ل��ك��ي��ني، ومت��ك��ن��ت من 
كانت  جمهورية  �شخ�شيات  �إىل  �لو�شول 
ناقمة على �الإد�رة �مل�شرية للملف �ليمني.

ويف �الأخري، وبعد نك�شة 1967، وتر�جع 
�لدعم �مل�شري، و�نك�شاف �جلمهورية �لتي 
�لقوى  حا�شرت  ح��ني  فعليًا  تنهار  ك��ادت 
�مللكية �لعا�شمة �شنعاء ملدة 70 يومًا، لوال 
فر�شت  �لتي  �ل�شبابية  �ملقاومة  ��شتب�شال 
�نت�شار �جلمهورية، ثم ف�شلت يف �حلفاظ 
و��شتثماره  �لع�شكري  �لن�شر  مفاعيل  على 
�شيا�شيًا، حني برزت قياد�ت جمهورية ر�أت 
و�النفتاح  �لوطنية"  "�مل�شاحلة  يف  �حلل 
مبثابة  �مل�شاحلة  كانت  �ل�شعودية،  على 
ح�شان طرو�دة �لذي �أتى على �جلمهورية 
بحاجة  �ل�شعودية  تعد  مل  �إذ  �لد�خل،  من 
د�م  م��ا  و�مللكيني،  �مللكية  بقية  والء  �إىل 
مل  �لتي  �ملرونة  بهذه  �جل��دد  �جلمهوريون 

تتوقعها.
وه���ك���ذ�، �أ���ش��ب��ح �ل�����ش��ف��ري �ل�����ش��ع��ودي 
مع  ���ش��ن��ع��اء  يف  �الأول  �ل���ق���ر�ر  ���ش��اح��ب 
ومنذ  و�أخ��رى.  فرتة  بني  طفيفة  متغري�ت 

ثورتا سبتمبر واليمن الجمهوري
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خل�ض �لعديد من �ملر�قبني و�ملحللني، �أن �أهم �نت�شار 
�ل�شعب  وح���دة  تظهري  يف  ك��ان  �ل��ق��د���ض،  معركة  حققته 
�شد  ون�شاله  حقوقه  ووحدة  ق�شيته،  ووحدة  �لفل�شطيني، 
�لقد�ض  من  �ملعركة  ن��ري�ن  فامتدت  �ل�شهيوين،  �مل�شروع 
�أنحاء  �إىل  غ��زة،  قطاع  �إىل  �لغربية،  �ل�شفة  �أنحاء  �إىل 
�شد  فل�شطينية  غ�شب  ث��ورة  قامت  حيث  �ل���48  �أر����ش��ي 
و�شد  و�الإق�شاء،  و�لتهمي�ض  �لعن�شري  و�لتمييز  �لقهر 
تد�عياته  كله  لهذ�  وك��ان  �ل�شهيونية.  �لقو�نني  منظومة 
مكونات  م��ن  ك��ل  و�ل�����ش��ت��ات.  �للجوء  مناطق  يف  �ل��ك��ربى 
�ل�شعب و�لق�شية �لوطنية، �نخرط يف معركة �لقد�ض، وفقًا 
باهرة  �شورة  ر�شم  مما  به،  �خلا�شة  وب��اأدو�ت��ه  لظروفه، 
الأرقى �شكل من �أ�شكال �ملقاومة �ل�شعبية �لفل�شطينية »بكل 
�الحتال  جمابهة  يف  تعريفها،  على  ن�شر  كما  �أ�شكالها«، 
و�أدو�ت  و�الإط��ار�ت �ملحرتقة،  �مليادين كافة، باحلجر،  يف 
�ل�شيا�شي  و�لعمل  و�ل�شاروخ،  و�لبندقية  �لليلي،  �الإرب��اك 
وكيانه  �الحتال  ي�شتنزف  مبا  و�الإعامي،  و�لدبلوما�شي 
�ملزيد  ويك�شف  و�الأمنية،  �لع�شكرية  وموؤ�ش�شاته  �ل�شيا�شي 
�لوقت  يف  ميكن  وما  �لفا�شية،  طبيعته  حول  �حلقائق  من 
�لدميقر�طية  �ل��ق��وى  م��ن  �مل��زي��د  ��شتقطاب  م��ن  نف�شه 
وق��ر�ر�ت  و�لعد�لة  �الإن�شان  حلقوق  و�مل��وؤي��دة  و�لليرب�لية 

�ل�شرعية �لدولية، وقو�نينها و�أعر�فها.
�جلديد يف هذ� �النت�شار �لعظيم )وهو عظيم فعًا( 
هو هذ� �لتناغم بني مكونات �ل�شعب �لفل�شطيني يف مناطق 
عنه  �لتعبري  جرى  �لذي  �لتاحم  وهذ�  �ملختلفة،  تو�جده 
هذ�  عظمة  و�أب���رزت  �ل��ع��امل،  �أده�شت  ن�شالية  باأ�شاليب 
وعمق  وق�شيته،  بوطنه  �إميانه  وعمق  و�أ�شالته،  �ل�شعب، 
�الإذالل  �أ�شكال  كل  ورف�شه  �لوطنية،  كر�مته  على  حر�شه 
�ل�شيا�شي و�الجتماعي، �جلماعي و�لفردي، ومدى �عتز�زه 
ظروف  وخلق  �لظرف،  جتاوز  على  قدرته  ومدى  بنف�شه، 

بديلة.
ولعل �لنقطة �الأكرث بروزً� يف هذ�، كانت ثورة �لغ�شب 
على  �حل�شار  د�ئ���رة  �أغلقت  و�ل��ت��ي  �ل����48،  �أر����ش��ي  يف 
�لفل�شطيني،  �ل�شعب  �أ�شرية  وجعلتها  �الح��ت��ال«،  »دول��ة 
�ل�شو�ريخ  �شقوط  ب�شبب  لي�ض  �جلغر�يف،  عمقها  فقدت 
�أي�شًا  بل  فح�شب،  �الإ�شر�ئيلية  �ملدن  د�خل  �أهد�فها  على 
نقل  )نعم  �ملعركة  نقل  �ل���48  يف  �لفل�شطيني  �ل�شعب  الأن 
�ملعركة( �إىل د�خل �لكيان نف�شه، وباتت ما ي�شمى �جلبهة 
بال�شو�ريخ  لي�ض  م��ه��ددة،  �الح��ت��ال«،  ل���«دول��ة  �لد�خلية 
�ملدن  �شو�رع  معظم  �إىل  �متدت  غ�شب  بثورة  بل  فح�شب، 
�لفل�شطينية �ملختلطة، و�متد �ل�شد�م �إىل كل مكان، بحيث 
تطور  وه��ذ�  �إ�شر�ئيل،  الأم��ن  �شرورة  �لتجول  منع  �أ�شبح 
»�لدولة«  هذه  �شحت  لقد  �الحتال«.  »دول��ة  �شهدته  قلما 
�ل�شيا�شية  قياد�تها  ودفع  �أركانها،  وهز  فاجاأها  و�قع  على 
�النهماك  �إىل  فيها،  و�لتحليل  �لبحث  ومر�كز  و�الأمنية، 
يف حماولة قر�ءة ما حدث، وكيف و�شلت م�شرية �الأ�شرلة 
يف  للفل�شطينيني  �لوطنية  �ل�شخ�شية  وتذويب  و�لتهويد، 
�ل���48 �إىل �لف�شل �ل��ذري��ع، رغ��م ما ب��ذل يف ه��ذ� �الجت��اه 
من جهود، جمعت ما بني �لرتهيب و�لرتغيب، وحماوالت 
ف�شلها،  ثبت  ومذهبية  دينية  خلفيات  على  �ل�شفوف  �شق 
�لفل�شطيني و�إميانه بوحدته ثقافة  �ل�شعب  �أن ثقافة  وثبت 
له  توفرت  ما  بكل  �ل�شهيوين،  �مل�شروع  ينجح  مل  ر��شخة، 
من �إمكانات و�أدو�ت، �أن يزعزع هذ� �الإميان و�أن ي�شوه هذه 

�لثقافة.

أية عالقة تربط بيننا وبين أهلنا في أراضي الـ 48؟!

ل�شتة  و�ل�شمود  �الإر�دة  بقوة  رحلة �حلرية  ثم جاءت 
�الأمنية  �رتباك �ملنظومة  لتزيد من  �الأبطال،  �الأ�شرى  من 
و�قع خمالف  �أمام  �ل�شيا�شية  قيادتها  وت�شع  �الإ�شر�ئيلية، 
متامًا ملا كانت تعتقده من علو كعب هذه �ملنظومة و�شابتها 

ومناعتها وقدرتها على �لفعل و�لتاأثري.
وب�شكل جمازي، وب�شيء من �ل�شخرية، حتدثت بع�ض 
�جلهات يف حتليلها ملا جرى، �أن �ملنظومة �الأمنية ل�شجون 
�أمام ملعقة �شدئة. خلف  �لليلة  تلك  �نهارت يف  �الحتال 
و�لبندقية و�الإطار�ت  �مللعقة �ل�شدئة، كما خلف �حلجر، 
�مل��ق��اوم��ة  �إر�دة  ت��ق��ف  و�ل��ع��ب��وة،  و�ل�����ش��اروخ  �مل�شتقلة، 
وهذ�  بل،  فقط،  �ل�شاح  لي�شت  �إذن  �لباغة  و�ل�شمود. 

�ملهم و�الأهم، من يحمل �ل�شاح.
�لوطني  �لوعي  تخرتق  �أن  كادت  �لتي  �لثغرة  �أن  غري 
تلك  هي  نف�شه  بالعنفو�ن  �إغاقها  مت  ما  �شرعان  كانت 
�لفرية �لتي �أطلقتها »دولة �الحتال«، بادعائها �أنها �ألقت 
�لقب�ض على �ثنني من �الأ�شرى �الأبطال، بو�شاية من عائلة 

فل�شطينية من مدينة �لنا�شرة.
يدير  من  هناك  وك��اأن  عمليات،  غرفة  هناك  وك��اأن 
حملة  �الجتماعي  �لتو��شل  و�شائط  على  �نطلقت  �للعبة. 
على �أيدي فل�شطينيني وغريهم، حتمل �ل�شتائم و�لبذ�ء�ت 
من  فجاأة،  �نحرفت  �لبو�شلة  وك��اأن  �لنا�شرة،  يف  الأهلنا 
�لقدمني«،  على  »�لت�شويب  �إىل  �الحتال  على  �لت�شويب 
وكاأن  فل�شطينية.  باأنياب  �لفل�شطيني  �للحم  نه�ض  و�إىل 
�لثقة باأهلنا يف �ل�48 مل تكن بالعمق �ملطلوب، وعدنا �إىل 
�لوطنية  هويتهم  �أهلنا  عن  لننزع  �إ�شر�ئيل«،  »عرب  نغمة 

�لفل�شطينية، ونحيلهم �إىل �لهوية �الإ�شر�ئيلية.
من �لطبيعي �أن يتاأمل �لفل�شطينيون و�أ�شدقاوؤهم عند 
�شماع �خلرب �الإ�شر�ئيلي باإعادة �عتقال �ثنني من �الأبطال، 
�أن  �لطبيعي  غري  من  لكن  �لنفو�ض،  �لغ�شب  يجتاح  و�أن 
كانت  ولو  حتى   ( �لنا�شرة  يف  �أهلنا  �إىل  �لغ�شب  يتوجه 
�لفرية �الإ�شر�ئيلية �شحيحة – وهي مل تكن �إال فرية �أكدت 
�لوقائع زيف �الدعاء �الإ�شر�ئيلي وزيف �تهاماته الأهلنا يف 
�أن  يجب  ال  فالبو�شلة  �لتوقعات،  كانت  فاأيا  �لنا�شرة[. 

تغادر �جتاهها نحو �الحتال.
�إىل ك�شف  �لفل�شطينية  �لقوى  �شارعت  على كل حال، 
تنف�شم  مل  �لتي   ) �ل�شعب  وحدة  على  و�شددت  �حلقيقة، 
�ل�شفة  يف  �الأ�شو�ت  للتهوي�ض)وت�شاعدت  تعر�شت  و�إن 
و�لقطاع و�ل�شتات، ويف مناطق �ل�48 يف حلن وطني موحد، 
�إ�شاعات �لعدو وحماوالته �خلبيثة، ولقد توجت  �أقوى من 

�لنا�شرة هذ� كله بالتظاهرة �لكربى �لتي �شهدتها �شو�رع 
�ملدينة ت�شامنًا وتفاعًا مع �الأ�شرى وق�شاياهم.

وال  ين�شينا  ال  �لق�شوى،  �أهميته  وعلى  ه��ذ�،  �أن  غري 
(�ل�شفة  »�خلارج«  بني  �لعاقة  تاأطري  يعفينا من �شرورة 
)�أر����ش��ي  »�ل��د�خ��ل«  وب��ني  و�ل�شتات(  و�للجوء  و�لقطاع 
�ل�48(، لي�ض الأن فرية �إ�شر�ئيلية كادت �أن حتدث فتنة، بل 
ل�شرور�ت ن�شالية من �أجل �شون �النت�شار �لذي حتقق يف 
�لتي جتلت  �لوحدة  �أجل تعميق هذه  �لقد�ض، ومن  معركة 
�للحمة  على  حتافظ  كفاحية،  �آليات  وو�شع  �ملعركة،  يف 
�أن  مثًا  ومنها  �ليومية.  معاركه  يف  لل�شعب،  �لن�شالية 
»دولة �الحتال« مل تكف حتى �للحظة عن مطاردة  �أبناء 
�شعبنا يف �ل�48 ومقا�شاتهم على دورهم يف ثورة �لغ�شب 
يف معركة �لقد�ض، دون �أن يكون لهذ� )حتى �الآن( �شد�ه 
يف باقي مناطق تو�جد �ل�شعب �لفل�شطيني. �ألي�ض �ملعتقلون 
من �أبناء �شعبنا يف �ل�48 على خلفيات �شيا�شية، لدى »دولة 
�ل�شيا�شي  �لو�شع  ي��و�زي  �ل�شيا�شي  و�شعهم  �الح��ت��ال«، 

الأ�شر�نا يف �شجون �الحتال؟.
�ل�شفة  �ب���ن  ع��ل��ى  »�الأ����ش���ري«  ت��ع��ري��ف  يقت�شر  وه���ل 
و�لقطاع، وال ينطبق على �أبناء �ل�48 �ملعتقلني على خلفية 
�إطار  يف  �ل�شهيونية،  �ملنظومة  ومو�جهة  �لقد�ض،  معركة 
�إ�شر�ئيلية بعيدة �الأهد�ف لتقوي�ض �الإر�دة �لوطنية  خطة 

الأهلنا يف د�خل �لكيان �الإ�شر�ئيلي.
ت�شع  �أن  ���ش��رورة  هو  هنا،  �إل��ي��ه،  �خللو�ض  ميكن  ما 
»�لتو��شل  مهمة  �أعمالها  جدول  على  �لفل�شطينية،  �لقوى 
�لد�ئم« بني »�لد�خل« وبني »�خلارج«. نعتقد �أن هذه �ملهمة 
ل�شهولة  �ل�شفة  يف  �لفل�شطينية  �لقوى  عاتق  على  ملقاة 
تو��شلها مع نظريتها يف �ل�48. كما تقع على عاتق جالياتنا 
يف �أوروبا )حتديدً�( حيث ي�شهل كذلك �لتو��شل بني جناح 
�ل�48 وجناح �جلاليات، يف خطو�ت تر�كمية تبني �الأ�شا�ض 
للدعوة �إىل موؤمتر وطني لعموم فئات �ل�شعب �لفل�شطيني، 
يعقد يف مكان ما، الإطاق برنامج عمل وطني ير�شم خططًا 
و�آليات تعزز من وحدة �ل�شعب وحتركاته �لن�شالية فتتوجه 
�لقد�ض  معركة  توحدت يف  كما  و�أ�شاليبه  �لن�شال  ميادين 
�لفل�شطينية  �لقوى  عاتق  على  هذ�  يلقى  كما  و�أ�شاليبها، 
�لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  قيادة  على  �ل�شغط  و�جب 
يف  �لوطنية  م�شوؤولياتها  وتتحمل  �أو�شلو،  قيود  من  لتتحرر 
�ل�شقيم  �مل�شروع  �لوطني، بديًا ذلك  �مل�شروع  رعاية هذ� 
مو�زنات  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  له  وتر�شد  تتبناه،  �ل��ذي 
��شتقطاب  بذريعة  قيادية  �إمكانيات  له  وت�شخر  �شخية، 
�جلبهة  يف  �خ���رت�ق  و�إح���د�ث  �ليهودية«،  �ل�شام  »ق��وى 
�الإ�شر�ئيلية. يف وقت توؤكد فيه كل �لدر��شات �أن �خلارطة 
�ل�شيا�شية �الإ�شر�ئيلية تنز�ح �أكرث فاأكرث نحو �ليمني، و�أن 
�لقيادة �الإ�شر�ئيلية ال تاأتي على ذكر �ل�شلطة �لفل�شطينية 

�إال بعبار�ت �ل�شخرية و�ال�شتهز�ء و�ال�شتعاء و�لعنجهية(
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�الأ�شرى  �لت�شامنية مع  �شّكلت �حلملة 
�شجن  من  حريتهم  �نتزعو�  �لذين  �ل�شتة 
جلبوع بنفق حفروه باأدو�ت بد�ئية قبل عدة 
ن�شال  تاريخ  يف  مهمًا  حدثا  �شكلت  �أي��ام؛ 
�حلركة �الأ�شرية �شد �ل�شجان �الإ�شر�ئيلي، 
�إ�شر�بات  عرب  �لظاملة،  قر�ر�ته  ومو�جهة 
و�عت�شامات  �ملعتقات  د�خ���ل  جماعية 
�إىل  و���ش��واًل  فل�شطينية  م��دن  يف  �شعبية 
يعترب  حيث  �حل��ري��ة؛  �أن��ف��اق  فكرة  �بتكار 
�لفل�شطيني،  �ل��ك��ف��اح  طليعة  �الأ����ش���رى 
مهمة  مكانة  �الأ���ش��رى  ق�شية  تتبو�أ  ولهذ� 
ن��ظ��رً�  �لفل�شطينية،  �لق�شية  �إط����ار  يف 
�ل�شعب  من  كبريً�  ع��ددً�  طالت  �أنها  �إىل 
�ل�شفة  يف  �أ�شا�شي  �شكل  ويف  �لفل�شطيني، 
�لغربية وقطاع غزة. و�شتبقى تلك �لق�شية 
�الإ�شر�ئيلي  �الحتال  وج��ود  مع  متازمة 
�لفل�شطينيني. �أر�����ش���ي  ع��ل��ى  �جل���اث���م 

ق�ضية جوهرية: 
ب�������د�أ ت����اري����خ �حل����رك����ة �الأ�����ش����رية 
�لفل�شطينية، منذ بدء �الحتال �الإ�شر�ئيلي 
وتعترب   ،1948 عام  �لفل�شطينية  لاأر��شي 
ق�شية �الأ�شرى من �أكرب �لق�شايا �الإن�شانية 
و�ل�شيا�شية و�لقانونية يف �لع�شر �حلديث، 
خ�شو�شًا �أن مئات �الآالف من �أبناء �ل�شعب 
�لفل�شطيني دخلو� �ل�شجون على مد�ر �شنني 
و�حلركة  �الح��ت��ال  مع  �لطويلة  �ل�شر�ع 
�النتفا�شة  �شنو�ت  وك��ان��ت  �ل�شهيونية، 
�لتي  �حل��ج��ارة(  )�نتفا�شة  �لفل�شطينية 
)�نتفا�شة  و�شنو�ت   ،1987 عام  �نطلقت 
�ن��ط��ل��ق��ت ع���ام 2000،  �ل��ت��ي  �الأق�����ش��ى( 
م��ن �أ���ش��ع��ب �مل���ر�ح���ل �ل��ت��اري��خ��ي��ة، حيث 
�النتفا�شتني  �أث��ن��اء  يف  �إ�شر�ئيل  �عتقلت 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني. م���ن  �الآالف  ع�����ش��ر�ت 
�لفل�شطينيني  �الأ���ش��رى  ق�شية  ت��ب��و�أت 
يف  مهمة  مكانة  �خلاوية  �الأم��ع��اء  ومعركة 
 ،1967 منذ  �لفل�شطينية  �لق�شية  �إط���ار 
ن��ظ��رً� �إىل �أن��ه��ا ط��ال��ت ع���ددً� ك��ب��ريً� من 
�لفل�شطينيني، ويف �شكل �أ�شا�شي يف �ل�شفة 
�لغربية وقطاع غزة. و�شتبقى تلك �لق�شية 
�الإ�شر�ئيلي  �الحتال  وج��ود  مع  متازمًة 
�لفل�شطينيني  �أر������ش����ي  ع��ل��ى  �جل���اث���م 
ب���ق���وة �ل�������ش���اح و�الإره�����������اب �مل��ن��ظ��م. 
�الأ�شرى  ق�شية  �أهمية  تلم�ض  وميكن 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني م���ن خ����ال �مل��ع��ط��ي��ات 
�جلي�ض  �عتقل  حيث  �مل��اث��ل��ة،  و�حل��ق��ائ��ق 
بني  فل�شطيني  مليون  نحو  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�لغربية  �ل�شفة  يف   2021  �  1967 �الأع��و�م 

الأ�صرى الفل�صطينيون واأنفاق احلرية

فل�شطينيا  �أ�شري�   4850 وثمة   و�لقطاع. 
�الح��ت��ال،  �شجون  د�خ���ل  ح��ال��ي��ًا  يقبعون 
�لتي  و�شط معاناة كبرية جّر�ء �النتهاكات 
�إح�شاء�ت  �آخ��ر  وح�شب  لها.  يتعر�شون 
هيئة �شوؤون �الأ�شرى �لتابعة ملنظمة �لتحرير 
�لفل�شطينية؛ فاإن من بني �إجمايل �الأ�شرى 
يعاين  كما  طفا؛  و225  �شيدة،   43 يوجد 
�أكرث من 500 �أ�شري و�أ�شرية � ح�شب �لهيئة 
�لع�شر�ت  بينهم  خمتلفة،  �أم��ر����ض  م��ن   �
م��ن ذوي �الإع���اق���ة وم��ر���ش��ى �ل�����ش��رط��ان.
�الأ���ش��رى  �الح��ت��ال  �شلطات  وحتتجز 
تعّر�ض  وقد  توقيف.  ومركز  �شجنًا   22 يف 
ل��ل��ت��ع��ذي��ب  �الأ�����ش����رى  م���ن  �مل���ائ���ة  يف   95

نبيل السهلي*
من  للحد   ، �ل�شاعة  م��د�ر  على  ف�شولها 
�لكفاح  وبالتايل،  �ملقاوم.  �ل�شباب  حركة 
�ل�شعب  م���ن  �ل�����ش��ري��ح��ة  ل��ت��ل��ك  �مل�����ش��روع 
�الإ�شر�ئيلي  �الح��ت��ال  �شد  �لفل�شطيني 
ومعاملها �الحتالية، ويف مقدمتها �لن�شاط 
�ال�شتعماري يف عمق �الأر��شي �لفل�شطينية.

 
جترمي "دولة االحتالل"

ميكن �جلزم �أنه بعد �ن�شمام فل�شطني 
عدة  قبل  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل 
�لفل�شطينيني  مب���ق���دور  ب����ات  ����ش���ن���و�ت، 
مقا�شاة م�شوؤولني كثريين يف "�إ�شر�ئيل"، 
باعتبارهم جمرمي حرب، وماحقة "دولة 

 مي��ك��ن �ال����ش���ت���ف���ادة م���ن ف��ع��ال��ي��ات 
�لت�شامن �لفل�شطينية و�لعربية و�لدولية مع 
�حلركة �الأ�شرية، و�ل�شغط على �ملنظمات 
�إ�شر�ئيل  �إرغام  بغية  �ل�شلة،  �لدولية ذ�ت 
�خلا�شة  �لدولية  للقر�ر�ت  �الن�شياع  على 
�شيا�شات  وثمة  �لفل�شطينيني؛  ب��االأ���ش��رى 
�إ�شر�ئيلية �إز�ء ق�شية �الأ�شرى تعّزز �لتوجه 
�ملذكور، منها �العتقال �الإد�ري، ف�شًا عن 
�ل�شجون  �إىل  ونقلهم  �لفل�شطينيني  �عتقال 
�الإ�شر�ئيلية �لتي تقع د�خل �الأر��شي �ملحتلة 
ذ�ت��ه،  ح��د  يف  ه���ذ�،  يعترب  �إذ   ،1948 يف 
�إجر�ًء غري قانوين، وخمالفًا الأب�شط قو�عد 
تن�ض  �ل�شياق،  هذ�  ويف  �ل��دويل.  �لقانون 
بال�شكان  �خلا�شة  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية 
على  �لر�بع،  �لبند  عنو�ن  حتت  �ملحميني، 
�إد�نتهم  تتم  �لذين  �ل�شكان  ق�شاء  وجوب 
�ملحتلة. �الأر����ش��ي  يف  حمكوميتهم  ف��رتة 
ه��ن��اك ع��و�م��ل ق��د ت��ع��ّزز م��ن �شمود 
�الإ�شر�ئيلي،  �جل��اد  مو�جهة  يف  �الأ�شرى 
يف  �ملطالب،  من  رزم��ة  حتقيق  �إىل  و�شواًل 
�ملنايف  �الإد�ري  �العتقال  وق��ف  مقدمتها 
تلك  وم��ن  �ل��دول��ي��ة.  و�ل�����ش��ر�ئ��ع  للقو�نني 
�الأ�شرية،  �حلركة  وح��دة  �شرورة  �لعو�مل 
بعيدً� عن �لتع�شبية �حلزبية و�لف�شائلية، 
بني  مي��ي��ز  ال  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�����ش��ج��ان  الأن 
�أ���ش��ري و�آخ����ر يف �أث���ن���اء ف���رتة �ل��ت��ع��ذي��ب، 
�إمن���ا ي��ح��اول ق��ت��ل �ل����روح �مل��ع��ن��وي��ة الأه��م 
�لفل�شطيني،  �ل�شعب  �شر�ئح  من  �شريحة 
لاأ�شري. �لف�شائلي  �النتماء  ع��ن  بعيدً� 
ومن �لعو�مل �ملهمة �الأخرى تبني �لقوى 
و�لف�شائل و�لقوى �ملجتمعية �لفاعلة خطابًا 
باعتبارها  �الأ���ش��رى،  ق�شية  �إز�ء  م��وح��دً� 
�لفل�شطينية  �ل���ث���و�ب���ت  وم����ن  ج��وه��ري��ة 
�ل��وط��ن��ي��ة. وب��ه��ذ�، ميكن �ال���ش��ت��ف��ادة من 
و�لعربية  �لفل�شطينية  �لت�شامن  فعاليات 
و�ل�شغط  �الأ���ش��رية،  �حلركة  مع  و�لدولية 
بغية  �ل�شلة،  ذ�ت  �لدولية  �ملنظمات  على 
للقر�ر�ت  �الن�شياع  على  �إ�شر�ئيل  �إرغ��ام 
�لفل�شطينيني؛  باالأ�شرى  �خلا�شة  �لدولية 
يف وق����ت ي��ج��رتح ف��ي��ه �ال����ش���رى ����ش��ك��ال 
ن�����ش��ال��ي��ة ع���دة الن���ت���ز�ع ح��ري��ت��ه��م ومنها 
�أن��ف��اق �حل��ري��ة �ل��ت��ي �م��ت��دت م��ن معتقل 
جلبوع  معتقل  �ىل  لبنان  جنوب  يف  �أن�شار 
. �ملحتل  �لفل�شطيني  �لد�خل  يف   ، �أخ��ريً� 
*كاتب فل�صطيني مقيم يف هولندا.

و�جلي�ض  �ملحققني  من  و�الإ���ش��اءة  �لقا�شي 
�شنوفًا  �ل��ت��ع��ذي��ب  وي�شمل  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي. 
ب�شكل  و�الع��ت��د�ء،  �ل�شرب  مثل  خمتلفة، 
وح�����ش��ي وه��م��ج��ي، ع��ل��ى �الأ����ش���رى �أث��ن��اء 
�عتقالهم، وقبل نقلهم �إىل مر�كز �لتحقيق 
على  �إجبارهم  �إىل  باالإ�شافة  و�لتوقيف، 
طويلة  �شاعات  وتركهم  ماب�شهم،  خلع 
�الأي���دي  وه��م مكبلي  �ل��ق��ار���ض،  �ل���ربد  يف 
و�الأرج��������ل، وح��رم��ان��ه��م م���ن ����ش��ت��ع��م��ال 
�ملر�حي�ض، ناهيك عن منع زيار�ت ذويهم. 
�مل�شتمر  �إ�شر�ئيل  ع���دو�ن  �إط���ار  ويف 
على �ل�شعب �لفل�شطيني يف وطنه وخارجه، 
مبثابة  �لفل�شطينيني  �عتقال  عملية  كانت 
ن�شهد  زلنا  م��ا  معلنة،  �إ�شر�ئيلية  ح��رب 

�رتكابهم  ب�شبب  وم�شوؤوليها  �إ�شر�ئيل" 
�الإن�����ش��ان��ي��ة، وج��ر�ئ��م حرب  �أع��م��ااًل �شد 
�الأ�شرى  وبحق  �لفل�شطيني  �ل�شعب  بحق 
�لقانوين  �لغطاء  نزع  ثم  ومن  خ�شو�شًا، 
عن دولة �الحتال يف تعاملها مع �الأ�شرى، 
�ل���دويل. �ملجتمع  م��و�ج��ه��ة  يف  وو���ش��ع��ه��ا 
كما �أن �الن�شمام �إىل �لنظام �الأ�شا�ض 
�أم��ام  �ملجال  فتح  �لدولية  �لعدل  ملحكمة 
طلب �إ�شد�ر فتاوى قانونية، وخو�ض معارك 
�الحتال، حمورها  دولة  مع  دولية  قانونية 
�إىل  �إ�شافة  و�ملعتقلني،  �الأ���ش��رى  مو�شوع 
�أم��ام  قانونية  دع��اوى  لرفع  �ملجال  �إتاحة 
بفتح  قبلت  �لتي  للدول  �لد�خلية  �ملحاكم 
�لق�شايا.  ه��ذه  �أم���ام  �لق�شائية  واليتها 
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مهّرب،  حممول  هاتف  با�شتخد�م  �ل�شجن 
�نتظارهم.  يف  ه��روب  �شيارة  لديهم  وك��ان 
»�الإ�شر�ئيلية«  �الأمنية  �الأجهزة  تلك  ومن بني 
م��ن �ع��ت��رب: »�أن ه��ن��اك ف��ج��و�ت ع��دي��دة يف 
خط �ل�شياج �لفا�شل بني �إ�شر�ئيل و�الأر��شي 
يعرب  )ج��ل��ب��وع(،  منطقة  يف  �لفل�شطينية 
�ل��ع��دي��د م��ن �الأ���ش��خ��ا���ض ب��دون  م��ن خالها 
حفر  مت  لقد  ق��ال:  من  بني  وم��ن  ت�شاريح«. 
نفق بطول 25 مرت� ��شتغرق حفره مدة �شنة.
�الأ����ش���رى  ب��ع�����ض  �إن حت��ري��ر  وه���ك���ذ�، 
لوقٍت  ولو  �الحتال،  �شجون  من  وخروجهم 
يف  هائل  زخ��ٍم  مبثابة  ك��ان  ط��وي��ًا،  يكن  مل 
�ملُتعدد  �لفل�شطيني  �لوطني  �لكفاح  م�شار 
»�لقابلة«  مبثابة  �إن���ه  و�الأمن����اط،  �الأ���ش��ك��ال 
�لكفاحي  �ل��ت��اري��خ  �ن��ت��اج  ع��ل��ى  تعمل  �ل��ت��ي 
فل�شطينيًا  وحت��دي��ًا  �ملُ��ت��ج��دد.  �لفل�شطيني 
ي��رزح  �لتي  ومعتقاته  وبط�شه،  لاحتال 
�آالف  خم�شة  نحو  وزنازينها  جدر�نها  ب��ني 
فل�شطني  �أر���ض  �متد�د  على  فل�شطيني  �أ�شري 
�لوطنية  �حل��رك��ة  ق���ررت  وق���د  �ل��ت��اري��خ��ي��ة. 
»�الإ�شر�ئيلي«،  �الحتال  �شجون  يف  �الأ�شرية 
مو�جهة  يف  خطو�تها  مو��شلة  لرتتيب  �لبدء 
�الإجر�ء�ت �النتقامية �لتي تقوم بها م�شلحة 
�الإ���ش��ر�ب عن  ي�شمل  �الح��ت��ال، مبا  �شجون 
»مقلقة،  �ملعتقات  د�خل  فاالأو�شاع  �لطعام. 
قبل  من  �ملعتقلني  على  �الع��ت��د�ء�ت  وحجم 
ي��ط��اق،  ال  و�أ���ش��ب��ح  ك��ب��ري،  �الح��ت��ال  جي�ض 
بينها  �الأ���ش��رى،  بحق  عقابية  �إج���ر�ء�ت  من 
و�الع��ت��د�ء  بهم  و�لتنكيل  �ل�شجون  �قتحام 
�شجون. �ىل  ���ش��ج��ون  م��ن  ونقلهم  عليهم، 
ال يهم �أن متت عملية �إعادة �لقاء �لقب�ض 
�شجن  م��ن  �ل�شتة  �مل��ح��رري��ن  �الأ���ش��رى  على 
قبل  من  و�ل�شمعة،  �ل�شيت  �شيء  )جلبوع( 
�الحتال وقو�ته، و�عادة زجهم يف معتقاته 

لو عـلمت النا�صـرة بـوجودكم 
لـفر�صــت الأر�س �صــنابـل

حفر  عندما  �الأوىل،  �مل��رة  ه��ي  لي�شت، 
�مل��ع��ت��ق��ل��ون و�الأ����ش���رى ن��ف��ق��ًا خل��روج��ه��م من 
فالعملية  �الح���ت���ال.  وزن���ازي���ن  م��ع��ت��ق��ات 
�نف�شهم  لتحرير  �الأ���ش��رى  لبع�ض  �الأخ���رية 
بالرغم  ن��وع��ي��ة،  عملية  ج��ل��ب��وع،  �شجن  م��ن 
م��ن م��اح��ق��ة ج��ي�����ض �الح���ت���ال ل��اأ���ش��رى، 
و�ع���������ادة �ل����ق����اء �ل���ق���ب�������ض ع���ل���ى �أرب����ع����ة 
��شتطاعو�  �أ����ش���رى  �شتة  �أ���ش��ل  م��ن  منهم 
�الح���ت���ال(.  )رب��ق��ة  م��ن  �نف�شهم  حت��ري��ر 
لقد جاءت تلك �لعملية بتوقيٍت خُمتلف، 
عاقة  لها  ُم�شتجدة،  ومعطياٍت  وب��ظ��روٍف 
�لعربي  وب��ال��و���ش��ع  �لفل�شطيني،  ب��ال��و���ش��ع 
�أ�شابت ب�شدمتها موؤ�ش�شة جي�ض  عامة. وقد 
و�الأمنية  �ل�شيا�شية  �الأو�شاط  وكل  �الحتال، 
»�الإ�شر�ئيلية« عامة، حني جنح �الأ�شرى �ل�شتة 
�أر�شي على مدى عدة  �أخدود حتت  من حفر 
�أ�شهر، من د�خل زنز�نة يف ق�شم رقم 2 من 
د�خل �ل�شجن �إىل خارجه. فنجحو� يف حترير 
�أنف�شهم، و�خلروج من )ربقة( �العتقال، من 
�شلطات  دفع  مما  �لتح�شني،  �شديد  �ل�شجن 
�شل�شلة  مع  �لبحث  باأعمال  للقيام  �الحتال 
من �لتحقيقات يف �لو�قعة ذ�تها مع �شجانيها.
ب��ال��ف��ع��ل  ك���ان���ت  �ل��ع��م��ل��ي��ة،  ت���ل���ك  �إن 
على  هبطت  و�لتي  �ملفاجاأة،  �أو  كال�شاعقة، 
روؤو����ض ق��ادة �الح��ت��ال »�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي«، كان 
حريتهم،  �ل�شتة  �الأ�شرى  �نتز�ع  نتائجها  من 
�أر�ض وطنهم فل�شطني،  ونيلهم حريتهم على 
عاما(   46( عار�شة  عبد�هلل  حممود  وه��م: 
و�الأ���ش��ري  ج��ن��ني،  مدينة  ق�شاء  ع��ر�ب��ة  م��ن 
حممد قا�شم عار�شة )39 عاما( من عر�بة 
ق�شاء جنني، و�الأ�شري يعقوب حممود قادري 
�أيهم  و�الأ�شري  �لبا�شا،  بري  من  عامًا(   49(
نايف كممجي )35 عاما( من كفر د�ن ق�شاء 
عاما(   46( زبيدي  زكريا  و�الأ���ش��ري  نابل�ض، 
�نفيعات  يعقوب  و�الأ���ش��ري  جنني،  خميم  من 
)26 عاما( من بلدة يعبد ق�شاء جنني �أي�شًا.
»�الإ�شر�ئيلية«  �ملُعطيات  ت�شاربت  لقد 
�شجون  من  الأنف�شهم  �الأ�شرى  حترير  ب�شاأن 
�ملختلفة  �الأمنية  �الأط��ر�ف  وبدت  �الحتال، 
عملية  �أن  علمًا  لغريها.  �مل�شوؤولية  بتحميل 
خلروجهم  �الأ�شرى  بها  قام  �لتي  �لرتتيبات 
م���ن ���ش��ج��ون �الح����ت����ال، ك���ان���ت م��ع��ّق��دة، 
ك�شفت عن  وق���د  م�����ش��ٍن،  ل��ع��م��ٍل  و�ح��ت��اج��ت 
�إنه  قالت  حيث  خمتلفة،  م�شادر  تفا�شيلها 
�لتي  �ل��زن��ز�ن��ة  يف  مغ�شلة  �أ�شفل  تقع  فتحة 
�أنف�شهم  حترير  قبل  �الأ���ش��رى  فيها  ت��و�ج��د 
�إىل  �لفتحة  وت��وؤدي  �ل�شجن.  من  وخروجهم 
بطول  �ل�شجن،  حدود  خارج  �إىل  ي�شل  نفٍق، 
ع�شر�ت �الأمتار. فيما يعتقد �لبع�ض من جهاز 
�الأمن �لد�خلي »�الإ�شر�ئيلي« )�ل�شاباك( باأن 
�الأ�شهر  خال  نفق  حفر  من  متكنو�  �الأ�شرى 
خارج  �أ�شخا�ض  مع  ون�شقو�  �ملا�شية،  �لقليلة 

لكن  )�ملوؤبد�ت(،  �أحكام  هي  قا�شية  باأحكاٍم 
�نت�شرت،  �لفل�شطينية،  �الإر�دة  �أن  �ملهم 
�لطرف  و�بلغت  وكفاحها،  جهودها  ور�كمت 
�أن  تقول  و�لتي  �لف�شيحة،  بر�شائلها  �ملعادي 
�شتبقى  �ملقاوم  و�لعمل  �ملقاومة  ��شكال  كل 
عنونًا ال مُيكن �النتقا�ض منه، �أو �الإقال من 
وفق  �ملقاومة،  �أ�شكال  كل  تعددت  فقد  �شاأنه. 
�ملتاح،  ووف��ق  و�ملكانية،  �لزمانية  �ملعطيات 
و�ل�شورة،  بال�شوت  و�حل��ج��ر،  بالبندقية، 
و�الإ�شر�ب  و�العت�شام،  و�لكلمة،  و�ملل�شق، 
�ل���ع���ام، و���ش��م��ود �الأ����ش���رى وحت��دي��ه��م لقوة 
و�لزنازين  �ملعتقات  د�خل  �الحتال  وبط�ض 
ب���  ُع��ِرف��ت  ع���دة،  �نتفا�شاٍت  ��ِه��دت  ���شَ �ل��ت��ي 
�أ�شكال �لعمل  »�نتفا�شات �ل�شجون« .... وكل 
�جلماهريي �ل�شلمي، كما يجري �الآن يف �أكرث 
من مكان يف �ل�شفة �لغربية و�لقد�ض وعموم 
�أر�ض  فل�شطني من بحرها �ىل نهرها، وعلى 
مقاومة  �ملُحتل،  �ل�شوري  �لعربي  �جل���والن 
عمليات  مو�جهة  ويف  و�لبقاء،  �ل�شمود  يف 
�أ�شاليب  �إن��ه��ا  و�ب��ت��اع��ه��ا.  �الأر�����ض  ت��ه��وي��د 
وبالو�شائل  �الأ�شكال،  ُمتعددة  �لكفاح  و�أمناط 
تاأكيد  جوهرها  يف  وهي  �ملُختلفة،  و�الأدو�ت 
ب��االأر���ض  و�لتم�شك  �الح��ت��ال  رف�����ض  ع��ل��ى 
كفاحية  تكتيكات  و�النتماء...�إنها  و�لهوية، 
�لعامة... �لوطنية  �ال�شرت�تيجية  خدمة  يف 
�الأ�شكال،  ُمتعدد  �لفل�شطيني  �لن�شال 
�ل�شجون  حولو�  �لذين  �الأ���ش��رى  كفاح  ومنه 
�ل��ك��و�در  لبناء  �أك��ادمي��ي��ات  �إىل  و�ملعتقات 
�لوطني،  �لكفاح  �أ�شكال  من  �شكل  �ملُجربة، 
�ل�شعب يف  �إطار�ت  لكل  �أو�شع  م�شاركة  يوؤّمن 
مو�جهة �الحتال حتى من د�خل �ملعتقات، 
كثرية  بلد�ٍن  يف  �لعامل  �شعوب  مار�شته  وق��د 
كانت و�قعة حتت نري �ملُ�شتعمرين، وقد جلاأت 
ل نظرً� لاختال �لهائل يف  �ليه كخياٍر ُمف�شّ

للكفاح  �جتهت  حال  �لع�شكرية  �لقوى  ميز�ن 
و�أ�شاليب  �أمناط  من  دون غريه  وحده  �مل�شلح 
�لكفاح �لوطني. حدث هذ� يف جنوب �فريقيا 
�أبناء  ونا�شل  كافح  �شابقًا(، حيث  )رودي�شيا 
�الأ�شليني  �ملو�طنني  من  �ل�شود�ء  �الأغلبية 
�أب���ن���اء �ل��ب��ل��د حت���ت ق���ي���ادة ح���زب �مل��وؤمت��ر 
عامًا،   99 من  والأكرث  �شلمي  ب�شكٍل  �الإفريقي 
و�إنهيار  باالنت�شار،  كفاحهم  ت��ّوج  حني  �ىل 
و�نت�شار  �الأبارتهايد.  ونظام  �الأقلية  نظام 
�لو�حد«. لل�شخ�ض  �لو�حد  »�ل�شوت  مبد�أ 

دالالت��ه��ا  �مل���وؤ����ش���ر�ت حت��م��ل  ت��ل��ك  �إن 
�لكفاحي  �لعمل  من  �مليد�ن  هذ�  باأن  �لقوية 
�ل�شعب  بيد  و�ملتوفرة  �ملمكنة  �الأ�شكال  بكل 
تتعاظم  ث��ل��ج  ك��ك��رة  �لفل�شطيني،  �ل��ع��رب��ي 
ول��و ببطء م��ع ك��ِل �إجن���اٍز ج��زئ��ي، فهي فعل 
من  ور�ف��ع��ة  وت�شاركي،  وت�شامني  تر�كمي 
�ل�شعب  بيد  �الأمناط  �ملتعددة  �ملقاومة  رو�فع 
يف  �ل��ه��ائ��ل  �الخ���ت���ال  ظ��ل  يف  �لفل�شطيني 
مو�زين �لقوى �لع�شكرية على �الأر�ض ل�شالح 
وباملر�كمة  يدفع  �لوطني  فالكفاح  �الحتال. 
ع��ل��ى �إع�����ادة »ت��ق��ل��ي��م �أظ���اف���ر �الح���ت���ال«.

�لفل�شطينيني  �الأ�شرى  حترير  عملية  �إن 
متخمة  كانت  )ج��ل��ب��وع(،  �شجن  م��ن  �ل�شتَّة 
�لفل�شطيني،  �لكربياء  م��ن  �شاخب  مبزيج 
من  �أ�شرى  فثاثة  »�الإ�شر�ئيلي«،  و�الإح���ر�ج 
�لهروب  عملية  يف  �شاركو�  �لذين  �ل�شتة  بني 
مرتفع  خطورة  ب�«م�شتوى  باأنهم  م�شنفون 
للهرب«، وفق �لتقييم »�الإ�شر�ئيلي«. وخروجهم 
بالطريقة �إياها ُيعدُّ مفخرة عند عامة �ل�شعب 
�لطريق  متابعة  على  و�إ���ش��ر�رً�  �لفل�شطيني، 
�الحتال. �شجون  من  �الأ���ش��رى  كل  لتحرير 

وم���از�ل  �لفل�شطيني،  �لفعل  ك��ان  لقد 
على  قائمة  تفعياته  وم��از�ل��ت  �الآن،  حتى 
يد  على  بنائه  يتم  �جن���اٍز  ك��ِل  يف  �الأر�����ض، 
�ل��د�خ��ل  يف  �لفل�شطيني  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ع��ب 
مل  �لتي  �ل��ك��ربى  �مل��و�ج��ه��ة  حيث  و�ل�شتات. 
 1948 �لعام  نكبة  قبل  ما  منذ  �شبلها  تنقطع 
يقاوم  �شعب  عندها  يهزم  ولن  �الآن.   وحتى 
�الحتال منذ قرٍن ونيف، ولن تك�شر �ل�شجون 
و�ملعتقات �ر�دة �حلياة عند �ل�شعب �لعربي 
�لفل�شطيني يف كفاحه �ملفتوح على كل �الأفاق. 
�الأ���ش��رى،  �ر�دة  �نت�شرت  لقد  �أخ���ريً�، 
حتى لو مت �إعادة �لقاء �لقب�ض عليهم و�إعادة 
�لتي  �لدعايات  تنفع  ولن  باملعتقات،  زجهم 
يبثها �الحتال عن تو�طوؤ بع�ض �شكان مدينة 
�بناء  بني  �لتفرقة  لبث  جي�شه  مع  �لنا�شرة 
�لنا�شرة  مدينة  رّدت  فقد  �لو�حد،  �ل�شعب 
عام  �ملحتلة  �ملناطق  د�خ��ل  �جلليل  عا�شمة 
1948 ب�شوت �أهاليها �لعايل، قائلة : » لو علمت 
�شنابل«. �الأر�ض  لفر�شت  بوجودكم  �لنا�شرة 

علي بدوان
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     مقدمة
ب���ني منظمة  �أو���ش��ل��و  �ت���ف���اق   ج���رى 
يف  و"�إ�شر�ئيل"،  �لفل�شطينية  �لتحرير 
عن  ومتّخ�ض  1993؛  �أيلول/�شبتمرب   13
�حتفال  �شمن  وّق���ع  �ل���ذي  �الت��ف��اق  ه��ذ� 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �الأم���ريك���ي���ة و����ش��ن��ط��ن،  يف 
�ل�شاحيات  حم��دود  ذ�ت��ي  حكم  �إق��ام��ة 
وقطاع  �لغربية  �ل�شفة  يف  للفل�شطينيني 
ر�شميا  �الت���ف���اق  ه���ذ�  وُي���ع���رف  غ�����زة.  
ترتيبات  ح��ول  �مل��ب��ادئ  "�إع����ان  با�شم 
�أُطلق  بينما  �النتقايل"،  �لذ�تي  �حلكم 
مدينة  �إىل  ن�شبة  "�أو�شلو"،  ��شم  عليه 
هناك  جرت  حيث  �لرنويجية  "�أو�شلو" 
�التفاق. �أنتجت  �لتي  �ل�شّرية  �ملحادثات 
ووّقع �التفاق عن �لفل�شطينيني حممود 
�لقومية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  رئي�ض  عبا�ض 
�لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  يف  و�لدولية 
�آن��������ذ�ك، مب�����ش��ارك��ة رئ��ي�����ض �مل��ن��ظ��م��ة 
�خلارجية  ووزي��ر  عرفات،  يا�شر  �لر�حل 
�الإ�شر�ئيلي �شمعون برييز، مب�شاركة رئي�ض 
�لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي �آنذ�ك، �إ�شحق ر�بني.
نتيجة  ج��اء  ال��ذي  االت��ف��اق،  و�شّكل 
لتفاهمات ومباحثات �شرية بعد انعقاد 14 
جولة من املفاو�شات الثنائية بني الطرفني 
يف  غام�شة  مرحلة  الرنويجية،  باملدينة 
الفل�شطينية.   للق�شية  ال�شيا�شي  امل�شار 
وقعاه  �للذين  �جلانبني  بني  �التفاق  ومت 
بعد  �لتنفيذ  حيز  �التفاق  هذ�  يدخل  �أن  على 
�شهر و�حد من توقيعه، فيما يتم �عتبار جميع 
منه. يتجز�أ  ال  ج��زء�  �ملُلحقة  �ل��ربوت��وك��والت 
لتوقيع هذ�  �ل��� 28  �ل��ذك��رى       ويف 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  غالبية  يرى  �التفاق، 
�أن �التفاق مل يعد قائما، ومل يحقق �أحام 
�أو  "�ل�شام"  ب�  ي�شمى  �لفل�شطينيني مبا 
�لدولة وتغافل عن حق �لعودة و�العرت�ف 
 5/4 من  �كرث  ي�شكلون  �لذين  بالاجئني 
على  و�أ�شحى  �لفل�شطيني...!!؟  �ل�شعب 
من  باأنف�شهم  طريقهم  �شّق  �لفل�شطينيني 
جديد ملو�جهة �الأخطار وحتمل م�شريهم 
بعد 73 عامًا من �لن�شال و�جلهاد و�لعمل 
�لفد�ئي و�لت�شحية و�لت�شرد و�ل�شتات؛ بعد 
�شعى  �ل�شهيوين  �لكيان  �أن  لهم  تاأكد  �أن 
يف  �شتطرح  كانت  �لتي  �مللفات  �إنهاء  �إىل 
�أو�شلو،  �شمن  �لنهائي  �لو�شع  مفاو�شات 
و�ال�شتيطان  و�ل��اج��ئ��ني  �ل��ق��د���ض  م��ث��ل: 
�لتحرير  منظمة  ق��ي��ادة  فيما  و�حل���دود. 
ز�لت  ما  �لفل�شطيني،   باملو�شوع  �ملتنفذة 
ترى �أن هذ� �التفاق، ي�شكل مدخا لت�شوية 
�ل��دول��ة  حلم  حتقيق  �إىل  ُتف�شي  ق��د  م��ا 
تعبريهم...!!؟ ح��د  على  �لفل�شطينية- 
�أن  �تفقا على  �لطرفان قد       وكان 
ت�شكيل  "�ل�شام"، هو  هدف مفاو�شات 
وجمل�ض  ذ�تية  �نتقالية  فل�شطينية  �شلطة 
ُمنتخب )�ملجل�ض �لت�شريعي( للفل�شطينيني 
ملرحلة  غ���زة،  وق��ط��اع  �لغربية  بال�شفة 
توؤدي  تتعدى 5 �شنو�ت، بحيث  �نتقالية ال 
�إىل ت�شوية مبنّية على �أ�شا�ض قر�ري جمل�ض 
�الإ�شر�ئيلي  )�الن�شحاب   242 رقم  �الأمن 
من �الأر��شي �ملحتلة لعام 1967(، وقر�ر 
بال�شرق  عادل  �شام  مبادئ  )�إقر�ر   338
�الأو�شط(. وح�شب ما ن�شر من وثائق عن 

فر�ضاً"،  الييفييليي�ييضييطييييينييييين  عيييليييى  "فر�ض 
واأخييمييدهييا،  1987؛  انتفا�ضة  اأنييهييى  فيياأو�ييضييلييو 
ال�ضفة  عييلييى  الإ�ييضييرائيييييلييييية  الهيمنة  واأعييييياد 
الييغييربييييية، وا�ييضييتييطيياعييت حييكييوميية الحييتييال 
الع�ضكرية الإ�ضرائيلية اأن تظهر اأمام العامل 
"ال�ضام" مع  ليييي  تيي�ييضييعييى  الييتييي  هيييي  بيياأنييهييا 
الفل�ضطينين؛ رغم اأنها كانت تقتل وتعتقل 
انتفا�ضتهم  خييال  بالفل�ضطينين  وتبط�ض 
الإرهاب  املجيدة؛ وكانت متار�ض كل �ضنوف 
زاليييت.  وميييا  الفل�ضطينين  �ييضييد  والييتييعيي�ييضييف 
واأو�ضلو �ضّكل تربة خ�ضبة حلكومة الحتال 
الييعيي�ييضييكييرييية لإعيييييادة اليي�ييضيييييطييرة عييلييى ال�ضفة 
والقب�ض  الحتال  وجه  يف  الثائرة  الغربية 
على املقاومن وزجهم بال�ضجون، كما زاد من 
�ضهية الحتال يف ق�ضم اأرا�ض اأكرث للتو�ضع 
الطريق  مهد   اأو�ضلو  اأن  كما  بال�ضتيطان. 
اإىل امتداد العاقات العربية _ الإ�ضرائيلية 
حكومة  مع  للتطبيع  ثنائية  اتفاقات  وعقد 
اتفاقية  اأولييهييا  كييان  الإ�ضرائيلية،  الحييتييال 

وادي عربة مع الأردن يف العام 1994.
�لفل�شطينيني  م��ن  ك��ث��ري  وي���رى       
جرمًا  �رتكبت  قد  �لتحرير  منظمة  ب��اأن 
�تفاق  على  بتوقيعها  �لفل�شطينيني  بحق 
ح�شل  ما  يعتربون  منهم  فكثري  �أو�شلو؛ 
�الإ�شر�ئيلي  بالكيان  جماين  �ع��رت�ف  هو 
�لذي يحتل �الأر�ض �لفل�شطينية وال ي�شمح 
للفل�شطينيني بالعودة الأر��شيهم و�أماكهم 
مدنهم  يف  �الأ�شيلة  حقوقهم  و��شتعادة 
�شاهم  �أو�شلو  ف��اإن  بالعك�ض  بل  وق��ر�ه��م. 
�أكرث  و�شاهم  �لفل�شطينية  �الأر�ض  بت�شييع 
و�شياع  �لفل�شطينية  �ل��ه��وي��ة  طم�ض  يف 
فحكومة  �لفل�شطينيني؛  حلقوق  م�شتمر 
�الحتال منعت �ل�شلطة باأن ت�شمي نف�شها 
�الأر���ض  �أن  باعتبار  �لوطنية؛  بال�شلطة 
بالكيان  ي�شمى  ما  �شمن  هي  )�ل��وط��ن( 
�شوؤون  تدير  �ل�شلطة  و�أن  �الإ�شر�ئيلي، 
�الأر�ض.   على  هيمنة  �أي  لها  ولي�ض  �لنا�ض 
�لع�شكري  �الح���ت���ال  ح��ك��وم��ة  وجن��ح��ت 
�لت�شوية  �تفاقات  تكون  �أن  يف  �الإ�شر�ئيلي 
ق���ر�ري  �أ���ش��ا���ض  ع��ل��ى  �لفل�شطينيني  م��ع 
دون  ف��ق��ط؛  و338    242 �الأم����ن   جمل�ض 
�ال�شتناد �إىل باقي قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة 
مما  �لفل�شطينية؛  بالق�شية  تتعلق  �لتي 
وفر�ض  �لفل�شطينية  �لرو�ية  تغيري  يعني 

مع  ب��د�أ  ب��اأن  �ل�شر�ع  �ل�شهيونية  �لرو�ية 
حرب 1967 ولي�ض مع حرب 1948، وهذ� 
�الحتال  �الإ�شر�ئيلي  وجود  تكري�ض  معناه 
�لفل�شطينية.  �الأر������ض  م���ن   %78 ع��ل��ى 
�القت�شادية  باري�ض  �تفاقية        ويف 
بال�شيكل  �لتعامل  ف��ر���ض  مت   ،)1994(
فل�شطينية  عملة  وج��ود  رغ��م  �الإ�شر�ئيلي 
�التفاق  وه��ذ�  �لفل�شطيني(،   �جلنيه   (
�أحلق م�شائب �قت�شادية  وخ�شائر فادحة 
ورب��ط  �لفل�شطيني؛  باالقت�شاد  وك��ب��رية 
�القت�شاد �لفل�شطيني باقت�شاد �الحتال. 

  * اخلال�شة:
     اإن اتفاق اأو�سلو مل يقدم اأي �سيء 
اأ�سرارًا  اأحلق  بل  الفل�سطينية،  للق�سية 
كبرية بها منذ توقيعه،  وحال دون �إحر�ز 
�الحتال  ومنح  فيها.   �إيجابي  تقدم  �أي 
جمانًيا  �ع��رت�ًف��ا  �الإ�شر�ئيلي  �لع�شكري 
دون مقابل، ومل يحتِو �التفاق على م�شروع 
"دولة فل�شطينية"، و�إمنا �حلديث   �إقامة 
�إد�رة  �أو  ذ�تي  حكم  �تفاق  عن  فقط  كان 
�لتحرير  �ع���رت�ف  منظمة  مقابل  ذ�ت��ي��ة 
بالكيان على �أنه دولة موجودة على �الأر�ض 
"السلطة  وبتشكيل  ���ش��ي��ادة.  وذ�ت 
ودورها  املنظمة  ألغى  الفلسطينية" 
ال�شلطة  اأك��ل��ت  حيث  ومؤسساهتا؛ 
و�ل�شلطة  وموؤ�ش�شاتها.  املنظمة  دور 
جعلتها  و���ش��روط  و�أنظمة  بقو�نني  كبلت 
�لع�شكري  �الحتال  و�إر�دة  لقر�ر   رهينة 
�الإ�شر�ئيلي، وهذ� نر�ه عمليًا على �الأر�ض 
من خال ما يجري من  تن�شيق �أمني بينهما. 
و�ل�شوؤ�ل �لذي يطرح نف�شه �ليوم؛ هو 
�لفل�شطينية،  ما م�شتقبل منظمة �لتحرير 
�أن  بعد  ب��ق��وة  نف�شه  ي��ط��رح  ���ش��وؤ�ل  وه���ذ� 
حتولت قيادة �ملنظمة عن برنامج �لتحرير، 
�لذي تبناه �مليثاق �لوطني �لفل�شطيني �إىل 
�أو�سلو،  نتائج  من  فكان  �أو�شلو.  �تفاق 
�لثو�بت  يف  مركزيةذ  ق�سايا  ت��ر�ج��ع 
خطوة  للأمام  تقدمها  �لوطنية،  وع��دم 
و�لأ�سرى،  �للجئون،  ومنها  و�ح��دة، 
و�ل��ق��د���س، و�حل����دود، وغ��ره��ا.  فهذ� 
�التفاق �أ�شاء لل�شعب �لفل�شطيني ولق�شيته 
�أن جاءت �شلطة ظًاّ  ونتج عنه  �ملركزية، 
و�أ�شبحت  عليها  و�نقلبت  �لتحرير   ملنظمة 
هي �لعنو�ن، يف حني �أن �ملفرو�ض �أن تبقى 
�ملنظمة  قائمة حتى �لتحرير و�إقامة �لدولة.
و�لوطن  �الأر�ض  فل�شطني  ��شتعادة  �إن 
بالتحرير،  �إال  تكون  ال  و�لهوية  و�ل�شعب 
�مل�شلحة،  باملقاومة  �إال  يكون  ال  و�لتحرير 
�لوحيد  �لطريق  ه��ي  �مل�شلحة  و�مل��ق��اوم��ة 
و�ل�شعب  �الأر�ض و�لوطن  لتحرير فل�شطني 
و�ل��ه��وي��ة. ول��ل��خ��روج م��ن �مل����اأزق �حل��ايل 
ي��ت��ط��ل��ب �إع������ادة ق�����ر�ءة ج��دي��ة وو�ع��ي��ة 
ل��ل��م��رح��ل��ة و�ل��ت��ج��رب��ة، و����ش��ت��ق��اق ط��رق 
م�شتندة  للمقاومة  ج��دي��دة  فل�شطينية 
ع��ل��ى �ل�����ش��م��ود و�ل��ب��ق��اء ع��ل��ى �الأر�����ض.

*كاتب اجتماعي وباحث سياسي

28 عامًا على اتفاق اأو�سلو والذهاب اإىل ال�سراب !؟ 

هذ� �التفاق؛ فقد حدد بد�ية هذه �لفرتة 
�الإ�شر�ئيلي  �الن�شحاب  حلظة  منذ  تبد�أ 
م��ن �أر����ش��ي غ��زة و�أري���ح���ا، ون�����ضّ على 
"يف  �لنهائي  �لو�شع  مفاو�شات  �نطاق 
�أقرب وقت ممكن، على �أن ال يتعدى ذلك 
بني  �النتقالية  للفرتة  �لثالثة  �ل�شنة  بد�ية 
�إ�شر�ئيل وممثلي �لفل�شطينيني". حكومة 

البدايات: 
      م��ع دخ���ول �إع���ان �مل��ب��ادئ حيز 
�لتنفيذ و�الن�شحاب من غزة و�أريحا، �أقر 
�حلكومة  من  �ل�شلطة  بنقل  �لبدء  �التفاق 
�ملدنية،  و�إد�رتها  �الإ�شر�ئيلية  �لع�شكرية 
�لتعليم  جم��االت:  يف  �لفل�شطينيني،  �إىل 
�الجتماعية،  و�ل�شوؤون  و�ل�شحة  و�لثقافة 
و�ل�����ش��ر�ئ��ب �مل��ب��ا���ش��رة و�ل�����ش��ي��اح��ة، �إىل 
جانب ت�شكيل قوة �ل�شرطة؛ فت�شكيل �لقوة 
�ل�شرطية �لفل�شطينية ح�شب �التفاق، كان 
�لد�خلي  و�الأم���ن  �ل��ع��ام  �لنظام  ل�شمان 
للفل�شطينيني يف �ل�شفة وغزة، بينما تتحمل 
"م�شوؤولية  �الإ�شر�ئيلية  �الحتال  حكومة 
عنهم". و�ل���دف���اع  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  �أم���ن 
     ك��م��ا �أق���ر �الت���ف���اق يف ب��د�ي��ات��ه؛ 
�إ�شر�ئيلية  �قت�شادية  تعاون  جلنة  �إن�شاء 
بال�شفة  �القت�شاد  لتطوير  فل�شطينية، 
�ملحددة،  �لرب�مج  وتطبيق  لتطوير  وغزة، 
وذل���ك ف��ور دخ���ول �إع���ان �مل��ب��ادئ حيز 
�شرورة  �إىل  �الت��ف��اق  دع��ا  كما  �لتنفيذ،  
�جلانبني  م��ن  ك��ل  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ت�شجيع 
وحكومتي  و�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �لفل�شطيني 
م�شر )�لتي كانت قد وقعت �تفاق كامب 
)�ل��ذي  و�الأردن   )1978 �لعام  يف  ديفيد 
�تفاق و�دي عربة(. بعد  قد وقع  مل يكن 

اإمالءات القوي على ال�شعيف
 يف االتفاق: 

اأو�ضلو،  اإن  يييرى  اأي مراقب لاتفاق      
الحتال  الأول )حكومة  وّقييع بن طرفن، 
القوي،  الطرف  وهو  الإ�ضرائيلي(  الع�ضكري 
والثاين الفل�ضطينين وهو الطرف الأ�ضعف.  
�شعيف؛  واآخر  قوي  طرف  بني  اتفاق  فاأي 
فلذلك  اتفاقا،  ولي�س  اإم���الًء  مبثابة  هو 
من  الإ�ضرائيلية  الحتال  حكومة  لت  تن�ضّ
بنود هذا التفاق باأ�ضرع وقت، ومل تلتزم اإل 
والقت�ضادية.  الأمنية  م�ضاحلها  يخدم  مبا 
فل�ضطينين  مليي�ييضييوؤوليين  ت�ضريحات  وهيينيياك 
اأو�ضلو  باأن  اأقييروا  الإعييداد لأو�ضلو  �ضاركوا يف 

بسام عليان*
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سحر  عيسى الوهيبي*

      �ندلعت �شر�رة �نتفا�شة �الأق�شى 
عقب  2000م  �أي��ل��ول  �شبتمرب/   28 ي���وم 
�قتحام زعيم �ملعار�شة �الإ�شر�ئيلية �آنذ�ك 
�الأق�شى  �مل�شجد  باحات  ���ش��ارون،  �أري��ي��ل 
حتت رعاية وحماية نحو �ألفني من �جلنود 
�الإ�شر�ئيلي،  �جلي�ض  يف  �خلا�شة  و�لقو�ت 
"�إيهود  حينه  يف  �ل��وزر�ء  رئي�ض  ومبو�فقة 
بني  ك��ب��رية  م��و�ج��ه��ات  فوقعت  ب����ار�ك"، 

�مل�شلني وقو�ت �الحتال.
�أثار �قتحام �شارون وجتوله يف �شاحات 
�لفل�شطينيني،  ��شتفز�ز  �الأق�شى  �مل�شجد 
حيث قال "�حلرم �لقد�شي �شيبقى منطقة 
بني  �مل��و�ج��ه��ات  فاندلعت  �إ�شر�ئيلية"، 
و��شُت�شهد  �الإ�شر�ئيليني،  و�جلنود  �مل�شلني 
�شبعة فل�شطينيني وُجرح منهم 250 �آخرين، 
والحقًا،  ��شر�ئيلّيًا.  جندّياً   13 �أ�شيب  كما 
عنيفة  مو�جهات  �لقد�ض  مدينة  �شهدت 
و�شرعان  �لع�شر�ت،  �إ�شابة  عن  �أ�شفرت 
�ل�شفة  يف  �مل���دن  جميع  �إىل  �م��ت��دت  م��ا 
بانتفا�شة  و�شميت  غ��زة  وق��ط��اع  �لغربية 
�الأق�شى. ويعترب �لطفل �لفل�شطيني حممد 
من  يومني  فبعد  لانتفا�شة،  رم��زً�  �ل��درة 
�شريط  �أظ��ه��ر  �الأق�شى  �مل�شجد  �قتحام 
يف  فرن�شية  قناة  مر��شل  �لتقطه  فيديو 
�إعد�م  م�شاهد   2000 �أيلول  �شبتمرب/   30
�لطفل حممد 11 عاما، �لذي كان يحتمي 
�شارع  يف  ��شمنتي  بربميل  �أبيه  ج��و�ر  �إىل 
و�أثارت  غزة.  مدينة  جنوبي  �لدين  �شاح 
�لفل�شطينيني  غ�شب  تلك  �الإعد�م  م�شاهد 
�خل��روج  �إىل  دفعهم  مم��ا  م��ك��ان،  ك��ل  يف 
�جلي�ض  وم��و�ج��ه��ة  غا�شبة  مب��ظ��اه��ر�ت 
�الإ�شر�ئيلي، و�أ�شفرت �ملو�جهات عن مقتل 

و�إ�شابة �لع�شر�ت منهم. 
مقارنة  �الأق�����ش��ى  �نتفا�شة  ومت��ي��زت 
عام  �ن��دل��ع��ت  �ل��ت��ي  �حل��ج��ارة  بانتفا�شة 
وت�����ش��اع��د  �مل���و�ج���ه���ات  ب���ك���رثة  1987م 
�لف�شائل  ب��ني  �لع�شكرية  �ملعركة  وت���رية 
كما  �ال�شر�ئيلي،  و�جلي�ض  �لفل�شطينية 
نفذت �لف�شائل �لفل�شطينية هجمات د�خل 
تفجري  و��شتهدفت  �ال�شر�ئيلية،  �مل���دن 
مئات  مبقتل  ت�شببت  وح��اف��ات  مطاعم 
فل�شطينية  الأرق���ام  ووف��ق��اً  �ال�شر�ئيليني. 
و��شر�ئيلية ر�شمية، فقد �أ�شفرت �النتفا�شة 
عن ��شت�شهاد 4412 فل�شطينيًا، �إ�شافة �إىل 
 1100 ُقتل  بينما  جريحًا،  و322  �ألفاً    48
نحو  وج��رح  جندي   300 بينهم  ��شر�ئيلي 
4500 �آخ��ري��ن. وك���ان م��ن �أب���رز �أح���د�ث 
�النتفا�شة �جتياح خميم جنني ومقتل قائد 
�إ�شاقة  �ال�شر�ئيلية،  �ملظلي  �لهبوط  وحدة 
يف  جنديًا   142 و�إ���ش��اب��ة  جنديًا   58 �إىل 
�لغربية  �ل�شفة  مناطق  وتعر�شت  �ملخيم، 
الجتياحات  �النتفا�شة  خال  غزة  وقطاع 

في الذكرى 21 الندالع انتفاضة األقصى الشريف
 الشعب الفلسطيني يواصل دفاعه عن القدس ومقدساتها

و�لبيوت،  �ملنازل  �آالف  وتدمري  ع�شكرية 
�لزر�عية.  �لدومنات  �آالف  جتريف  وك��ذ� 
ومن �أبرز �أحد�ث �النتفا�شة �أي�شًا، �غتيال 
�ال�شر�ئيلية،  �حلكومة  يف  �ل�شياحة  وزي��ر 
رحبعام زئيفي على يد عنا�شر من �جلبهة 
عمل  وباملقابل  فل�شطني.  لتحرير  �ل�شعبية 
من  ممكن  عدد  �أكرب  �غتيال  على  �شارون 
�لقياد�ت �لفل�شطينية يف �ل�شف �الأول من 
�لف�شائل �لفل�شطينية، يف حماولة الإخماد 
�ملقاومة  ف�شائل  و�إ���ش��ع��اف  �النتفا�شة 
حركة  موؤ�ش�ض  مقدمتهم  ويف  و�إرب��اك��ه��ا، 
"�أحمد يا�شني" وعدد من  حما�ض �ل�شيخ 
و�أبو علي م�شطفى  كبار موؤ�ش�شي �حلركة 
"م�شطفى �لزبري" �الأمني �لعام للجبهة 
�ل�شعبية لتحرير فل�شطني. وخال �نتفا�شة 
مرو�ن  بالقائدين  �الحتال  زّج  �الأق�شى 
حلركة  �مل��رك��زي��ة  �للجنة  ع�شو  برغوثي 
للجبهة  �لعام  �الأمني  �شعاد�ت  و�أحمد  فتح 
�ل�شجون  يف  فل�شطني  لتحرير  �ل�شعبية 
وع�شر�ت من كو�در �لف�شائل �لفل�شطينية، 
عن  بامل�شوؤولية  وتنظيمه  �شعاد�ت  و�أُتِهم 
�غتيال وزير �ل�شياحة �الإ�شر�ئيلية رحبعام 

زئيفي. 
من  �الح��ت��ال  ب���د�أ  2002م  ع���ام  يف 
دخول  ملنع  �لعازل  �جل��د�ر  ببناء  �لقد�ض 
�ل�شفة  يف  �ملحافظات  من  �لفل�شطينيني 
"�خلط �الأخ�شر" ومدينة  �لغربية د�خل 
�النتفا�شة  و���ش��ه��دت  �مل��ح��ت��ل��ة.  �ل��ق��د���ض 
�لفل�شطينية،  �ملقاومة  �أدو�ت  يف  ت��ط��ورً� 
�أبرز  مقارنة بانتفا�شة �حلجارة �لتي كان 
�حلارقة.  و�لزجاجات  �حلجارة  �أدو�ت��ه��ا 
تطوير  �لفل�شطينية على  �لف�شائل  وعملت 
كتائب  وخ�شو�شًا  �لع�شكرية  �أجنحتها 
�ملقاومة  حلركة  �مل�شلح  �جلناح  �لق�شام 
ب�شكل  تو�شعت  �لتي  )حما�ض(  �ال�شامية 
كبري ُعدًة وِعتادً�، و�شر�يا �لقد�ض �جلناح 

دينامية �لت�شعيد �أقوى بكثري من �خلطط 
رة و�ملدرو�شة. ويف هذ� �ل�شياق تقول  �ملُح�شّ
�الإ�شر�ئيلية عمرية ها�ض مر��شلة �الأر��شي 
هاآرت�ض  ل�شحيفة  �ملحتلة  �لفل�شطينية 
�لثانية  "�النتفا�شة  بتاريخ 2021/9/29: 
�ملفاو�شات  ��شتغلت  ��شر�ئيل  الأن  ن�شبت 
ُقدما  �ل��دف��ع  �أج���ل  م��ن  �لفل�شطينيني  م��ع 
وقالت  �ال�شتيطاين"،  �لنهب  مل�����ش��روع   ً
"�لنفاق كان �شارخاً  من جهة كام عن 
�ل�شام، ومن جهةٍ  ثانية مو��شلة �ل�شيطرة 
رفاهية  �أج��ل  من  �لفل�شطيني  �حلّيز  على 
�شارخا  كان  �لنفاق   ... ور�حتهم  �ليهود 
ويعتقد  ي�شمعوه".  مل  و�ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ون   ً
�الإ�شر�ئيليني  �ملخت�شني  �لباحثني  بع�ض 
�أن �ل�شبان �لفل�شطينيني يف �لع�شر �حلايل 
�ل�شابق  عن  �لوطنية  للق�شية  �ندفاعًا  �أقل 
غ�شب  ع��ن  ع��ب��ارة  "كانت  ي��ق��ول:  حيث 
لها  لي�ض  لكن  �النتقام،  يف  ورغبة  �شعبي 
�شاب  جيل  �شعود  و�أن  ��شرت�تيجية،  قيمة 
ُوِلد يف �لو�قع �لناجت من �أو�شلو وجزء منه 
ُوِلد بعد �النتفا�شة �لثانية، ومن جهة �أخرى 
�لفل�شطينية  للمنظومة  �ملوؤ�ش�شني  رحيل 
من  �ملرجوة  �لثمار  قطف  ع��دم  �شبب  هو 
�الن��ت��ف��ا���ش��ة و�أه���د�ف���ه���ا". وي��وؤك��د حملل 
�ال�شر�ئيلية  هاآرت�ض  جريدة  يف  �شيا�شي 
عن  �ل�����ش��اب  �جل��ي��ل  �شمات  �خ��ت��اف  �أن 
�نفتاحا  �الأك��رث  وهو  �شبقته  �لتي  �الأجيال 
ًعلى ما يجري يف �لعامل وخا�شة يف �أعقاب 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  يف  �ملعلوماتية  �ل��ث��ورة 
�الأهمّية  ذ�ت  حتقيق  وي��ويل  �الجتماعي، 
�لت�شحية  على  ذل��ك  ل  ُيف�شَ و�أحياناً   بل 
م��ن �أج���ل �الأه�����د�ف �ل��وط��ن��ي��ة وب�����ش��ورة 
�اليديولوجيات  نحو  �جنذ�باً   �أقل  عامة، 
�أن  �إال  �لفل�شطينية.  �ملنظومة  جذبت  �لتي 
�ندفاعهم  �أثبتو�  �لفل�شطينيني  �ل�شبان 
�لوطني للمقاومة، و�أن تطور�ت �لع�شر لن 
�هتمامهم  عن  حترفهم  ولن  عليهم  توؤثر 

بوطنهم وق�شيتهم.  
ل��ق��د ���ش��ك��ل��ت �ن��ت��ف��ا���ش��ة �الأق�����ش��ى 
�الأ���ش��ل��وب �ل��ع��م��ل��ي �مل��ن��ا���ش��ب ل��ل��رد على 
�ل�شعب  �أظهر  حيث  �ل�شهيوين،  �الحتال 
الأر�شه  �نتماءه  خالها  من  �لفل�شطيني 
كما  �لوطنية،  بهويته  ومت�شكه  وتاريخه، 
على  وق��درت��ه  لديه  �ملقاومة  �إر�دة  �أظهر 
وحماية  �الحتال  مو�جهة  يف  �ال�شتمر�ر 
مقد�شاته، وك�شف ب�شربه و�شموده حقيقة 
يحاول  �ل��ذي  �مل��خ��ادع  �ل�شهيوين  �ل��ع��دو 
فر�ض خمططاته وتغيري �لو�قع �لقائم، من 
�ال�شتيطان  ومو��شلة  �لوقت  ت�شييع  خال 

و�إد�مة �الحتال. 

*رئيسة منبر فلسطين الثقافي.

�مل�����ش��ل��ح حل��رك��ة �جل���ه���اد �الإ����ش���ام���ي يف 
�لف�شائل متتلك �شو�ريخ  وباتت  فل�شطني، 
�ال�شر�ئيلية،  و�لبلد�ت  �مل��دن  بها  ت�شرب 
وكانت م�شتوطنة �شديروت جنوبي فل�شطني 
�أول �شاروخ فل�شطيني  على موعد مع تلقي 
بعد  �لق�شام  كتائب  �أطلقته  �ل�شنع  حملي 
عاٍم من �نطاقة �الأق�شى، يوم 26 �أكتوبر/ 
وعلى  ذلك  بعد  2001م.  عام  �أول  ت�شرين 
�لع�شكرية  �الأجنحة  ط��ورت  مت�شارع  نحو 
وقد  �ل�شو�ريخ.  ت�شنيع  يف  قدر�تها  من 
من  �لثامن  يف  �الأق�شى  �نتفا�شة  توقفت 
هدنة  �تفاق  بعد  2005م  �شباط  فرب�ير/ 
�لفل�شطينية يف  و�ل�شلطة  �ال�شر�ئيليني  بني 
يرون  �ملر�قبني  �أن  �إال  �ل�شيخ،  �شرم  قمة 
تو�شل  عدم  ب�شبب  تنتِه  مل  �النتفا�شة  �أن 
حل  �أي  �إىل  و�ال�شر�ئيليني  �لفل�شطينيني 
مدن  يف  �ملو�جهات  وال�شتمر�ر  �شيا�شي، 

�ل�شفة �لغربية. 
�أما من وجهة نظر �لكيان �ل�شهيوين، 
�أنها  �الأق�شى  تقييمهم النتفا�شة  كان  فقد 
�لتاريخ  يف  �ملهمة  �ملنعطفات  �أه��م  �أح��د 
�لفل�شطيني �ملعا�شر، وبالتحديد بعد مرور 
�لذي  �و�شلو،  �تفاق  توقيع  على  �شنو�ت   7
�أُعترِب يف نظر كثريين يف "�إ�شر�ئيل" ويف 
�لعامل، قر�رً� نهائيًا وتاريخيًا للفل�شطينيني 
يف �لتوجه �إىل �مل�شار �ل�شيا�شي، ثم تر�جعو� 
�إىل خنادق �لقتال، وباأن هذ� �ل�شر�ع كان 
يف  �شر�وة  �الأك��رث  �ل�شر�عات  من  و�ح��دً� 
�لفل�شطيني،   – �ال�شر�ئيلي  �لنز�ع  تاريخ 
مل  �ملو�جهات  �أن  يزعم  من  منهم  وكثري 
تتوقف بل حتولت من هجمات باإطاق �لنار 
�إىل  ب�"�نتحارية"  ي�شفونها  وهجمات 
معارك ع�شكرية، وجوالت ت�شعيد يف قطاع 
�لغربية،  �ل�شفة  يف  �أف��ر�د  وهجمات  غزة 
وهنا �أثبتت �لتطور�ت يف �نتفا�شة �الأق�شى 
�أن  �لتاريخ،  يف  �أخ��رى  كثرية  ح��االت  مثل 
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   مقدمة:
و�شابة  �أهله  ب�شمود  غزة  قطاع  ي�شكل    
ق��ادة  ي�شغل  �ل���ذي  �لكبري  �ل��ت��ح��دي  م��ق��اوم��ت��ه، 
حتولت  فقد  م�شاء.  �شباح  �ل�شهيوين  �الحتال 
على  ع�شية  مع�شلة  �إىل  �حل�شار،  رغ��م  غ��زة، 
�لتي تقف منذ  �الإ�شر�ئيلية  �أمام �حلكومة  �حلل 
�لتهديد  �ث��ن��ني:  خطرين  �أم���ام  ع��اج��زة،  زم��ن، 
ذلك  جتلى  وق��د  �الأن��ف��اق.  وتهديد  �ل�شاروخي 
بدئها،  عن  �أُعلن  �لتي   2014 �شيف  معركة  يف 
و�نتهت   ،2014/7/8 ي��وم  فجر  ر�شمي،  ب�شكل 
 .2014/8/26 ي��وم  م�شاء  �لنار  �إط��اق  بوقف 
�الأطول  �لثالثة،  �لقتال  جولة  كانت  �ملعركة  هذه 
�لتي  �لرئي�شية  �لقتال  ج��والت  ب��ني  �الآن،  حتى 
�ملقاومة  وف�شائل  �الإ�شر�ئيلي  جرت بني �جلي�ض 
خطة  بعد  غ��زة،  قطاع  يف  �مل�شلحة  �لفل�شطينية 
�الن�����ش��ح��اب م��ن ق��ط��اع غ���زة ع���ام 2005. وق��د 
عليها  �أط��ل��ق  ي��وم��ًا،   50 �ملعركة  ه��ذه  ��شتمرت 
�الإ�شر�ئيليون عملية » �جلرف �ل�شامد« و�أطلقت 
�مل��اأك��ول«،  »�لع�شف  ��شم  حما�ض  حركة  عليها 
�الإ�شامي  �جل��ه��اد  حركة  عليها  �أطلقت  فيما 
�ملقاومة  هدف  وكان  �ملر�شو�ض«.  »�لبنيان  ��شم 
على  �مل��ف��رو���ض  �حل�شار  رف��ع  �ملعركة  ه��ذه  يف 
عن  يعلنو�  فلم  �الإ�شر�ئيليون  �أم��ا  غ��زة،  قطاع 
�شت�شتمر  �جل��ول��ة  ه��ذه  �أن  �شوى  حم��دد،  ه��دف 
طويًا و�شت�شهد تو�شيعًا على مر�حل، و�أن جميع 
�الأع��م��ال، مبا يف  ج��دول  على  �خليار�ت مدرجة 
�إبعاد  �أج��ل  من  برية  �جتياح  عملية  تنفيذ  ذلك 
�ل�شهيونية  �مل�شتعمر�ت  عن  �ل�شو�ريخ  خطر 
�ل�شهاينة  �ع��ت��رب  وق��د  غ���زة.  ق��ط��اع  حميط  يف 
�ملتدحرجة« ذ�ت  »�حلرب  نوع  �لعدو�ن من  هذ� 
�لُبعد �لتكتيكي، الأنها بد�أت �لت�شعيد تدريجيًا وال 
على  ال  �ملدى،  بعيدة  ��شرت�تيجية  �أهد�فًا  حتمل 
�ل�شيا�شي،  �مل�شتوى  على  وال  �لع�شكري  �مل�شتوى 
���ش��وى �الأم���ل يف ردع �مل��ق��اوم��ة. وث��م��ة ه��دف مل 
�لقيادة  لتو�شيط  م��ربر  �إي��ج��اد  ه��و  عنه،  ُيعلن 
�مل�شرية من �أجل �لتو�شل �إىل وقف �إطاق �لنار 
للحرب. �لاحقة  �ملرحلة  يف  رئي�شي  دور  ولعب 

�ل�شهيونية  �لقيادة  و�جهت  �ل��ع��دو�ن  بعد 
�أخفقت  �أن  بعد  ج��دي��دة،  وحت��دي��ات  م��ف��اج��اآت 
�لوعي  »ك��ي  �ل��ع��دو�ن  ��شرت�تيجية  حتقيق  يف 
�ملقاومة  �ملعركة ت�شدت  �لفل�شطيني«. ففي هذه 
يعترب  �ل��ذي  �الإ�شر�ئيلي،  للجي�ض  �لفل�شطينية 
ب��رّده��ا  وف��اج��اأت��ه  �الأو���ش��ط،  �ل�شرق  �الأق���وى يف 
طيلة  عليه  وف��ر���ش��ت  �ل���ع���دو�ن،  على  �لقا�شي 
يعتد  مل  طويلة  ��شتنز�ف  ح��رب  يومًا،  خم�شني 
قامت  �لقتالية  عقيدته  �أن  ذلك  قبل،  من  عليها 
�لتي  �خل��اط��ف��ة«،  »�حل����رب  ��شرت�تيجية  ع��ل��ى 
�الأم��ر  �شيا�شية،  مكا�شب  ليجني  بعدها  يذهب 
يف  �لنظر  يعيدون  �الح��ت��ال  ق���ادة  جعل  �ل���ذي 
و�لدرو�ض  �لعرب  �أم��ام  ويقفون  »�لن�شر«  مفهوم 
ومنذ  غزة.  قطاع  على  �لعدو�ن  عن  نتجت  �لتي 

التحول من الدفاع اإىل الهجوم يف معركة 2014 
والف�صل الإ�صرائيلي يف الق�صاء على املقاومة

 1967 ع��ام  غ��زة  لقطاع  �ل�شهيوين  �الح��ت��ال 
كان قادة �الحتال يرغبون يف �أن ُتنقل �ملو�جهة 
هذ�  وعلى  ممكنة،  نقطة  �أب��ع��د  �إىل  �ل��ق��ادم��ة 
ي�شر�ئيل  �الإ�شر�ئيلي  �للو�ء  يقول  كما  �الأ�شا�ض 
زيف، ُبنيت »�لنظرية �لقتالية«، �إال �أن �لعدو�ن 
مل يحقق لهم غايتهم. و�إذ� كان مقيا�ض �لنجاح 
�الأ�شبق  �لدفاع  وزي��ر  روؤي��ة  بح�شب  �ملعركة  يف 
�ل�شمود،  على  �ملجتمع  قدرة  هو  يعلون  مو�شيه 
�أر�شه،  على  بثباته  �لفل�شطيني  �ل�شعب  ف��اإن 
�ل�شهيوين،  �مل�شروع  �أم��ام  كبرية  عقبة  �شكل 
�لذين  �مل�شتوطنني  على  عبئًا  �الحتال  وجعل 
غزة  قطاع  خ��ارج  �إىل  �الن�شحاب  على  �أُرغمو� 
عام 2005، م�شقطًا بذلك �الأكاذيب �ل�شهيونية 
لليهود«. �آم���ٌن  »م��ل��ج��اأٌ  فل�شطني  ب���اأن  �ل��ز�ئ��ف��ة 

ــرات االســتــراتــيــجــيــة  ــُي ــغ ــت ال
ــدي الــمــقــاومــة  ــحـ ــور تـ ــ ــه ــ وظ
�لكيان  وقيام  فل�شطني  �غت�شاب       منذ 
�ل�شهيوين مت بناء �جلي�ض »�الإ�شر�ئيلي« بدعم 
�ملتحدة  �لواليات  من  كبريين  وتكنولوجي  مايل 
�جليو�ض  على  متفوقًا  يكون  لكي  �الأمريكية، 
�جلي�ض  ه��ذ�  يحقق  ول��ك��ي  جمتمعة.  �لعربية 
توفري  على  �لعمل  فقد جرى  �الأد�ء،  جناعة يف 
�ل��رتك��ي��ز  ومت  وم��ع��ن��وي��ًا،  م���ادي���ًا  م�شتلزماته 
�ملوؤ�ش�شات  من  �أك��رث  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  على 
و�لثقافية،  و�الجتماعية  �القت�شادية  �الأخ��رى 
�أغلب  ويف  �ل�شهيوين،  �لكيان  يف  �أُن�شئت  �لتي 
خدمة  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ه��ذه  و�شعت  �الأح��ي��ان 
�ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية، ما جعل �لكيان �ل�شهيوين 
فيها  تربز  �لتي  �لع�شكرية«  »�لثكنة  �شكل  يتخذ 
�أولوية �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية على جميع �ملوؤ�ش�شات 
�لقيام  م�شتلزمات  لتاأمني  تخ�شع  �لتي  �الأخرى 
�لركن  ي�شكل  �لذي  للثكنة،  �لوظيفي«  ب�»�لدور 
�ال�شرت�تيجي  »�الأم���ن  ي�شمى  ما  يف  �الأ�شا�شي 
�مل�شالح  جت�شيد  لناحية  �شو�ء  �الإ�شر�ئيلي«، 

�أم  �لعدو�ن،  طريق  عن  �ملنطقة  يف  �ل�شهيونية 
طريق  ع��ن  وتثبيته  �ال�شتيطان  تو�شيع  لناحية 
�الأمنية  ل��اع��ت��ب��ار�ت  ون��ظ��رً�  فل�شطني.  تهويد 
�ل�شهيوين،  �لكيان  حتكم  �لتي  و�جلغر��شيا�شية 
�الإ�شر�ئيلي  للجي�ض  �لقتالية  �لعقيدة  بنيت  فقد 
على نحو يجبي له نتائج �شريعة باأقل م�شتوى من 
�ملباغتة  باالعتماد على عن�شر  �خل�شائر، وذلك 
عقيدته  ق��ام��ت  �إذ  �مل��ب��ادرة،  ب��زم��ام  و�لتحكم 
�لقتالية على مبادئ )�لهجوم �ملفاجئ، و�حلرب 
�خل�شم(.  �أر���ض  �إىل  �ملعركة  ونقل  �خلاطفة، 
�الإ�شر�ئيلي  �جلي�ض  خ��ا���ض   1948 ع��ام  وم��ن��ذ 
�لعربية  �جليو�ض  �شد  �لتقليدية  حروبه  جميع 
�لثاثي على  �ل��ع��دو�ن  منذ  �مل��ب��ادئ،  ه��ذه  وف��ق 
م�شر عام 1956 وحتى �جتياح لبنان عام 1982. 
ل��ق��د ح��دث��ت يف �ل��ع��ق��ود �ل��ث��اث��ة �الأخ���رية 
ت��غ��ي��ري�ت ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ط��ال��ت �ل��ب��ع��د �الأم��ن��ي 
ن�شاأت حتديات  �إذ  �الإ�شر�ئيلي د�خليًا وخارجيًا، 
�جلديد«،  ب�»�لعامل  يو�شف  و�قع  يف  ��شرت�تيجية 
يف  �أ�شا�شيًا  دورً�  لعبت  �لتي  �ملقاومة  عامل  وهو 
طبيعة  على  جديدة  �شروطًا  وفر�شت  �ل�شر�ع 
يف  و�أدخ��ل��ت��ه  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �جلي�ض  م��ع  �ملعركة 
هي  قبل  من  عليها  يعتد  مل  جديدة  ح��رب  �أت��ون 
�لامتماثلة«، وهي حرب تختلف متامًا  »�حلرب 
�ملا�شي.  يف  جرت  �لتي  �لتقليدية  �حل��روب  عن 
�ملو�جهة  هي   1982 �الأوىل  لبنان  حرب  وكانت 
تقليدية«،  »م��ع��ارك  فيها  ج��رت  �ل��ت��ي  �الأخ���رية 
�ملنخرطة  و�لقوى  �حل��رب  طبيعة  تغريت  حيث 
تاآكل  �إىل  �لامتماثلة«  »�حلرب  �أدت  وقد  فيها. 
وجهت  �أن  بعد  �الإ�شر�ئيلي«  �جلي�ض  »�أ�شطورة 
قا�شية  ���ش��رب��ات  �ل�شهيوين  للكيان  �مل��ق��اوم��ة 
يو�جه  �ملقاومة  ع��امل  ففي  �لعمق.  يف  وم��وؤذي��ة 
وال  يعرفونه،  ال  خمتلفًا  خ�شمًا  �الإ�شر�ئيليون 
يف  �لدخول  �أو  معه  �حل�شاب  ت�شفية  ي�شتطيعون 

ت�شوية معه حلل �ل�شر�ع كما يح�شل مع �لنخب 
ولهذ�،  �لر�شمية.  �الأنظمة  ر�أ�ض  على  تقف  �لتي 
�لقتالية  �لعقيدة  يف  �شادت  �لتي  �ملفاهيم  ف��اإن 
باتت  �لتقليدية،  �الإ�شر�ئيلي يف �حلروب  للجي�ض 
�شهدتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��غ��رُي�ت  ظ��ل  يف  �شاحلة  غ��ري 
حيث  �لامتماثلة،  �حل��رب  وحتديات  �ملنطقة، 
وه��ذه  �ل��د�خ��ل��ي��ة.  جبهته  �إىل  �مل��ع��رك��ة  �نتقلت 
و�لع�شكرية،  �ل�شيا�شية  �لقيادة  و�شعت  �ملعركة 
�ل�شهيوين  للكيان  و�الجتماعية  �الأمنية  و�ملناعة 
م��و���ش��ع �ل��ن��ق��ا���ض، ب�����ش��ب��ب ف���ق���د�ن �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�خلارج  �إىل  �ملعركة  نقل  على  �لقدرة  �لع�شكرية 
وبالتايل عدم  �الأر����ش��ي،  م��ن  �مل��زي��د  و�ح��ت��ال 
على  �ل�شهيوين  �ال���ش��ت��ي��ط��اين  �لتجمع  ق���درة 
�ل��ب��ق��اء يف ح��ال��ة م���ن �ال���ش��ت��ق��ر�ر و�ل���ه���دوء. 
تعد  فلم  �لقدمي،  �ملعركة  ميد�ن  تغري  لقد 
تنفذ  ع�شكرية  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  �مل��ق��اوم��ة 
عمليات �شغرية وخاطفة �شد مو�قع �لعدو، و�إمنا 
معركة  تدير  كبرية  وقوة  منظمًا  جي�شًا  �أ�شبحت 
ع�شكرية معقدة ولفرتة زمنية طويلة، �إ�شافة �إىل 
�مل�شتت  �لفردي  �لعمل  م�شتوى  من  �نتقلت  �أنها 
حتكمه  �لذي  و�ملوجه  �ملنظم  �لعمل  م�شتوى  �إىل 
زم��ام  متتلك  مركزية  ومتابعة  �شيطرة  �إد�رة 
�ملبادرة، لتنتقل بذلك من موقع �لدفاع �إىل موقع 
�جلبهة  يف  تدور  �حلرب  �أ�شبحت  فقد  �لهجوم. 
�شاحة  �أ�شبحت  �ل��ت��ي  �الإ�شر�ئيلية  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
ح�شا�شية  �الأك��رث  �ل�شاحة  وه��ي  حقيقية،  ح��رب 
وباتت  �الإ�شر�ئيلي،  �لقومي  �الأم��ن  �شعيد  على 
�شو�ريخ �ملقاومة ت�شتهدف �ملو�قع �ال�شرت�تيجية 
�ل�شهيوين،  �ل��ك��ي��ان  يف  �حل��ي��وي��ة  و�الأه������د�ف 
�الإ�شر�ئيلي،  باالقت�شاد  كبريً�  �شررً�  و�أحلقت 
غوريون  بن  مطار  �إغ��اق  مت   2014 معركة  ففي 
�لقادمة  و�لتجارية  �ل�شياحية  �لرحات  وتوقفت 
مغادرة  على  �مل�شتوطنني  و�أج��ربت  �خل��ارج،  من 
منازلهم و�لنزول �إىل �ملاجئ طيلة �أيام �حلرب. 
هذ�  يف  الفتة  �نعطافة  حققت  �ملقاومة  �أن  ذلك 
�لع�شكرية  �الأجنحة  ��شتطاعت  عندما  �ملجال، 
وكتائب  �لقد�ض  )�شر�يا  وخ�شو�شًا  للمقاومة 
يف  حملية  ع�شكرية  �شناعة  تقيم  �أن  �لق�شام( 
�ملدى،  وبعيدة  متو�شطة  �ل�شو�ريخ  الإنتاج  غزة 
�ل��ذ�ت من خرب�ء  �إط��ار �العتماد على  وذلك يف 
وبنية حتتية ب�شرية. �إ�شافة �إىل ذلك ��شتخدمت 
طيار  دون  م��ن  ط���ائ���ر�ت  م���رة  الأول  �مل��ق��اوم��ة 
جديدً�  تهديدً�  لت�شكل  غزة  قطاع  من  �أر�شلتها 
�جل��وي.  �لتهديد  يف  يتمثل  �الإ�شر�ئيلي  لاأمن 
�إىل  و�شل  بل  �الأم��ر عند هذ� �حلد،  يتوقف  ومل 
�لتهديد �لبحري �لذي مل يكن �شمن �حل�شابات 
من�شاآت  �مل��ق��اوم��ة  هاجمت  حيث  �ل�شهيونية، 
�ملتو�شط.  �الأبي�ض  �لبحر  يف  �الإ�شر�ئيلية  �لغاز 

ابراهيم أبو ليل
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اخل�سائ�ص اال�سرتاتيجية والتكتيكية 
2014 معركة  خالل  ال�ساروخي  للهجوم 
و�ل��ربي  �جل��وي  بالهجوم   2014 معركة  متيزت  لقد       
غزة  قطاع  من  �ل�شاروخي  بالهجوم  خا�ض  وب�شكل  و�لبحري، 
على �ملدن و�مل�شتعمر�ت �الإ�شر�ئيلية. وقد جتاوز هذ� �لهجوم، 
مديات  �الإط��اق،  وت��رية  حيث  ومن  و�لكم،  �حلجم  حيث  من 
�لهجوم �ل�شاروخي يف �جلوالت �ل�شابقة، و�أ�شبح عمليًا �لهجوم 
�ل�شاروخي �الأقوى �لذي تعر�ض له �لكيان �ل�شهيوين حتى ذلك 
�ثنان:  تطور�ن  �ل�شو�ريخ  م�شتوى  على  هناك  وك��ان  �ليوم، 
األول هو ظهور أول بواكير الصناعة العسكرية 
مجموعة  وإطـــاق  غــزة  قطاع  فــي  الحقيقية 
متنوعة من الصواريخ من إنتاج هذه الصناعة. 
المدى.  بعيدة  هو ظهور صواريخ  والثاني 
�شد  �مل��دى  ق�شرية  �شو�ريخ  �ملقاومة  ��شتخدمت  وق��د 
غ��زة،  غ���اف  منطقة  ي�شمى  م��ا  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �مل�����ش��ت��ع��م��ر�ت 
�ل�شبع،  وبئر  ��شدود  مثل  مدن  ملهاجمة  �ملتو�شطة  و�ل�شو�ريخ 
و�ل�شو�ريخ بعيدة �ملدى ملهاجمة منطقة غو�ض د�ن، و�ل�شو�ريخ 
�لطويلة جدً� ملهاجمة حيفا و�ملنطقة �ملحيطة بها، ومن بني كل 
�لذ�تي لل�شناعات  �لفئات، كان هناك وزن كبري لاإنتاج  هذه 
مديات  على  �لكبري  �لتطور  �أن  كما  غزة.  قطاع  يف  �لع�شكرية 
تكن  مل  كثرية  مناطق  �لتهديد  د�ئ��رة  �إىل  �أدخ��ل  �ل�شو�ريخ 
بحاجة �إىل �حلماية، مثل م�شتعمر�ت نتانيا وخليج حيفا. ووفق 
�مل�شادر �الإ�شر�ئيلية، مت خال �الأيام �خلم�شني للمعركة �إطاق 
4.564 �شاروخًا وقذيفة هاون من قطاع غزة على �مل�شتعمر�ت 
�إىل  و�شل  جمموع  عن  �ملقاومة  بيانات  وحتدثت  �الإ�شر�ئيلية. 
�حلرب.    �أي��ام  خال  �أطلقت  ه��اون  وقذيفة  �شاروخًا   6.870
لتحقيق  ُو�شعت  �ل�شاروخي  �لهجوم  ��شرت�تيجية  �إن 
هدفني �ثنني: �الأول هو ت�شتيت »منظومة �لدفاع �الإ�شر�ئيلية«. 
و�ل��ث��اين ه��و زي���ادة ت��اأث��ري عمليات �الإط���اق م��ن �أج���ل زي��ادة 
�أق�����ش��ى ح��د ممكن. �إىل  �الأ����ش���ر�ر �الق��ت�����ش��ادي��ة و�مل��ع��ن��وي��ة 

ميزتني:  �إىل  �الإ���ش��ارة  فيمكن  �لتكتيكي  �ملنظور  يف  �أم��ا 
ل�«منظومة  �خ���رت�ق  عملية  �ل��ب��د�ي��ة  منذ  ك��ان��ت  �أن���ه  �الأوىل 
�لنارية  �ل�شربات  تركيز  طريق  ع��ن  �الإ�شر�ئيلية«  �ل��دف��اع 
�حلفاظ  بهدف  ذل��ك  يكون  ورمب��ا  مكثفة.  ر�شقات  بو��شطة 
�أن  �لثانية  ممكنة.  ف��رتة  الأط���ول  �ل�����ش��و�ري��خ  خم���زون  على 
حتت  خمفية  ق��و�ع��د  م��ن  مت��ت  ق��د  �الإط���اق  عمليات  معظم 
�الأر�ض، و��شتندت عملية �حلفاظ على �شامة قو�عد �الإطاق 
�أق�����ش��ى درج���ة ممكنة.  �إىل  �الإط����اق  ف��ت��ح��ات  ع��ل��ى مت��وي��ه 
�إ�شافة �إىل �لدور �لذي لعبته �ل�شو�ريخ، كان هناك تاأثري 
�أن  لنا  �ل�شابق. وميكن  �أ�شد فتكًا مما كان يف  �لهاون  لقذ�ئف 
نعزو هذ� �الأمر، �إىل �لتح�شينات �لتكتيكية �لتي �أدخلتها �ملقاومة 
)مثال على ذلك �لتطور يف عمليات �إطاق �لر�شقات �لكبرية على 
بع�ض �مل�شتعمر�ت بداًل من توزيعها على ر�شقات �أ�شغر على عدد 
�أكرب من �مل�شتعمر�ت(، وكذلك �إىل �لتنظيم �خلاطئ لتجميع 
قو�ت �الحتال بالقرب من حدود قطاع غزة )مثل قيام جنود 
�لهاون(. بقذ�ئف  م�شتهدفة  مناطق  يف  بالتجو�ل  �إ�شر�ئيليني 

برزت  �الخ���رت�ق،  على  وقدرتها  �ملقاومة  �شو�ريخ  �أم��ام 
و�أمام  �الإ�شر�ئيلية.  �لدفاع  ملنظومات  موجهة  كثرية  �نتقاد�ت 
�شهر  يف  �ملعركة  ميد�ن  يف  �حلديدية«  »�لقبة  منظومة  ظهور 
يف  وم�شككة  ن��اق��دة،  �أ���ش��و�ت  ظهرت   ،2011 ني�شان/�بريل 
درجة  �إىل  �الأ�شو�ت  هذه  تعاظمت  وقد  �الإ�شر�ئيلية.  �ل�شاحة 
»حماية  جمعية  �شكلت  حيث   ،2014 معركة  خ��ال  ك��ب��رية 
»�لقبة  مبنظومة  للت�شكيك  �لرئي�شي  �ملركز  �لد�خلية«  �جلبهة 
�حلديدية«. وقد �أقيمت هذه �جلمعية بهدف �لدفع باجتاه حل 
�لليزر  با�شتخد�م  يتمثل  )وهو  �ملنظومة  هذه  عن  بديل  تقني 
�جل��دوى(.  عدمية  �ملعرت�شة  �ل�شو�ريخ  من  ب��داًل  �لقوة  فائق 

كثرية  الذع��ة  �نتقاد�ت  �ل�شابقة  �الأع��و�م  خال  �جلمعية  ن�شرت  وقد 
مت�شائمة  تقدير�ت  وكذلك  �حلديدية«،  »�لقبة  منظومة  �ختيار  على 
باملنظومة  �لثقة  عدم  �شاأن  من  وكان  �لعالية.  وكلفتها  قدر�تها  جلهة 
ميناء  يف  �لر�شو  عن  �الأجنبية  �لطري�ن  �شركات  يثني  �أن  �لدفاعية 
ميكن  ال  وب��اأ���ش��ر�ر  غ��وري��ون،  ب��ن  مطار  يف  �لهبوط  م��ن  �أو  ����ش��دود، 
�ملقاومة.  �شو�ريخ  ج���ّر�ء  �الإ�شر�ئيلي  باالقت�شاد  حلقت  تقديرها 
فـــــــشـــــــل مـــــــفـــــــهـــــــوم »الـــــــــــــــــــردع« 
ــم« مــــع الـــمـــقـــاومـــة ــ ــس ــ ــح ــ ــة »ال ــالـ ــحـ ــتـ واسـ

�لقتالية  عقيدته  يف  يعتمد  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�ض  كان  �أن  بعد       
باأ�شلوب  �ملو�جهات  ويخو�ض  �ملتباعدة«،  »�حل��روب  ��شرت�تيجية  على 
��شتنز�ف  حالة  يف  دخ��ل  �لعربية،  �جليو�ض  مع  �لتقليدية«  »�حل��رب 
�مل��و�ج��ه��ات مع  م��ن  ي��خ��و���ض ح��روب��ه يف ج���والت متاحقة  و�أ���ش��ب��ح 
��شتثنائية  قوى  فيها  ويو�جه  حم��دودة«،  »حروب  عليها  يطلق  �ملقاومة 
كل  ويف  و�لتنظيم،  �لتدريب  من  متطور  وم�شتوى  مكونات خا�شة  ذ�ت 
�ملقاومة،  على  و�لق�شاء  »�ل��ردع«  حتقيق  �لهدف  كان  عدو�نية  جولة 
ويف  �مل��ذه��ل��ة،  �مل��ف��اج��اآت  لهم  وت��ق��دم  تت�شاعد  �مل��ق��اوم��ة  كانت  فيما 
ويلقنهم  �شابقه،  م��ن  �أ���ش��د  بال�شو�ريخ  هجوم  هناك  ك��ان  م��رة  ك��ل 
م�شتحيًا.  �أم��رً�  بات  �ملقاومة  على  �لق�شاء  هدف  باأن  جديدً�  در�شًا 
مطلق  ب�شكل  �الع��ت��د�د  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�ض  باإمكان  يعد  فلم   
و�لتي   1953 عام  غوريون  بن  ديفيد  �أوجدها  �لتي  �الأمنية  بالنظرية 
�لتكنولوجي  �لتطور  ظل  ويف  و�حل�شم«.  و�الإن���ذ�ر  »�ل��ردع  على  بنيت 
�شكلت  �لتي  �ل�شاروخية  �لقدر�ت  �متاك  من  �ملقاومة  قوى  متكنت 
�شروطًا  وفر�شت  �الإ�شر�ئيلية،  �لد�خلية  للجبهة  ��شرت�تيجيًا  تهديدً� 
جعلته  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �جلي�ض  وب��ني  بينها  �مل��و�ج��ه��ات  على  ج��دي��دة 
�لتقليدية  �حل��رب  خ�شائ�ض  فيها  جتتمع  هجينة«  »معارك  يخو�ض 
ولبنان  فل�شطني  يف  �ملقاومة  �أن  ذلك  �لع�شابات.  حرب  وخ�شائ�ض 
على  �شيطرتها  وف��ر���ش��ت  و�لع�شكرية  �لتنظيمية  ق��در�ت��ه��ا  ط���ورت 
خ�شائ�ض  �م��ت��اك  م��ن  مكنها  �ل���ذي  �الأم���ر  �الأر�����ض،  م��ن  م�شاحة 
وخ�شائ�ض  �لتقليدية،  �حل��رب  �أ�شلوب  يتبع  �ل��ذي  �لنظامي  �جلي�ض 
�جلي�ض  يو�جه  جهة  فمن  �لع�شابات.  حرب  �أ�شلوب  تتبع  �لتي  �لقوى 
وحتت  �ل�شكان  ب��ني  ومتخفية  منت�شرة  م��ق��اوم��ة  ق��وى  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
جهة  ومن  بها،  �لهزمية  و�إحل��اق  عليها  �لق�شاء  ي�شتطيع  ال  �الأر���ض، 
�الإ�شر�ئيلية  �لد�خلية  �جلبهة  يف  �الأم��ن  فقد�ن  خطر  يو�جه  �أخ��رى 
»�خلا�شرة �لرخوة للكيان �ل�شهيوين« �لتي حتولت �إىل �شاحة معركة، 
�الإ�شر�ئيلية  �ملدن  خمتلف  �إىل  و�شلت  �لتي  �ملقاومة  �شو�ريخ  بف�شل 
��شرت�تيجيًا. عمقًا  متتلك  ال  �شغرية  جغر�فية  م�شاحة  على  �ملنت�شرة 

لدى  ناجح  دفاعي  ج��و�ب  يتوفر  مل  �جل��ه��ود،  من  �لكثري  ورغ��م 
كبرية،  بكميات  �ل�شاح  هذ�  مثل  ��شتخد�م  على  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�ض 
وميكن ملنظمة فد�ئية �شغرية ي�شاوي عدد �ملقاتلني فيها عدد �جلنود 
يف فرقة و�حدة من �جلي�ض �الإ�شر�ئيلي، ميكنها �أن جتبي من »�إ�شر�ئيل« 
ثمنًا باهظًا �أعلى من �لثمن �لذي جبته منها �أكرث �جليو�ض �لعربية قوة 
يف �أي وقت يف �ملا�شي، ما دفع بع�ض �لقادة �لع�شكريني و�ال�شرت�تيجيني 
غري  �لنظامية  �جليو�ض  ��شتخد�م  �أن  على  �لتاأكيد  �إىل  �الإ�شر�ئيليني 
حرب  �أ�شلوب  قتالها  يف  تعتمد  ق��و�ت  مع  مو�جهة  يف  للدخول  جم��ٍد 

فقد  �مل�شتحيل.  من  �شرب  هو  �ملقاومة  على  �لق�شاء  و�أن  �لع�شابات، 
جنحت �ملقاومة يف خو�ض �ل�شر�ع مع �لكيان �ل�شهيوين وفق معادلة 
جديدة عنو�نها �الأ�شا�شي »�لردع«، عندما و�شلت �شو�ريخ �ملقاومة �إىل 
عمق �لكيان �ل�شهيوين لتثري هلع �الإ�شر�ئيليني، ما يعني �شقوط �ملرتكز 
�الأ�شا�شي �الأول يف نظرية �الأمن �لقومي �الإ�شر�ئيلي وهو »�لردع«. ففي 
معركة 2014، و�جهت �لقيادة �الإ�شر�ئيلية مفاجاآت وحتديات جديدة، 
�حل�شم.  وماهية  �ل���ردع  ماهية  ح��ول  م�شرييه  �أ�شئلة  �أم���ام  ووق��ف��ت 
ولاإجابة على هذه �الأ�شئلة جلاأ قادة �جلي�ض �الإ�شر�ئيلي �إىل زج كامل 
بريًا،  �أجل �جتياح قطاع غزة  �لوحد�ت �لربية يف قو�ت �الحتال من 
ومل تتمكن من �لتقدم �أكرث من خطوة و�حدة �إىل �الأمام. وبذلك فقد 
�أخفق �الحتال يف حربه �لربية لي�شقط مفهوم »�حل�شم« �أحد �أعمدة 
نظرية �الأمن �لقومي �الإ�شر�ئيلي. وبذلك فقد �أ�شقطت �ملقاومة مفهوم 
»�الأمن �لقومي �الإ�شر�ئيلي« كما يعّرفه ديفيد بن غوريون باأنه »�لدفاع 
عن �لوجود«، لكونه يختلف عن تعريف »�الأمن �لقومي« الأي دولة يتحدد 
يف » قدرتها على �حلفاظ على م�شاحلها �لقومية و�لدفاع عنها«. ذلك 
�أن م�شاألة �الأمن �لقومي بالن�شبة للكيان �ل�شهيوين لي�شت م�شاألة وجود 
بالن�شبة لاإ�شر�ئيليني. �أو موت  قومي فح�شب، و�إمنا هي م�شاألة حياة 
�أن �جلي�ض �الإ�شر�ئيلي غري  �أثبتت �لتجربة يف مر�ت عديدة  وقد 
ويف  قطاع غزة  �ملقاومة يف  �إر�دة  �أمام  �لع�شكري«  »�حل�شم  على  قادر 
�لتي يرغبها  �النت�شار�ت  �أي�شًا على حتقيق  قادر  لبنان، وغري  جنوب 
قادة �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية �الإ�شر�ئيلية، ما يجعل قدرة �جلي�ض �الإ�شر�ئيلي 
ت�شاوؤل. فعلى مدى  �مل�شتقبل حمل  �الإر�د�ت يف  �لتفوق يف معركة  على 
و�حدة  �الإ�شر�ئيلي بحرب  يقم �جلي�ض  �الأخ��رية، مل  �لثاثني  �الأع��و�م 
بهدف حتقيق �حل�شم فيها. وكانت �لروؤية �ال�شرت�تيجية �الأ�شا�شية يف 
�شلب �ملعارك هي �أن قو�ت �الحتال موجودة يف م�شار طويل من معارك 
��شتنز�ف مع قوى �ملقاومة، كجزء من �شر�ع معقد غري قابل للحل على 
هو  �الإ�شر�ئيلية  �لعدو�نية  للجوالت  �مل�شرتك  و�لقا�شم  �ملنظور.  �ملدى 
حماولة حتقيق م�شتوى معني من »�لردع« بحيث يكون باالإمكان �لعودة �إىل 
�حلياة �لروتينية �لعادية بدرجة �أمن مقبولة. وعلى �لرغم من �أن هدف 
�الإ�شر�ئيلية  �لعدو�نية  �الأ�شا�شية من �جلوالت  �لغاية  »�لردع« قد �شكل 
على قطاع غزة، وعلى �لرغم �أي�شًا من عدم قدرة �جلي�ض �الإ�شر�ئيلي 
يف  �ال�شرت�تيجية  �لغاية  حتقيق  يف  ح�شرية  فعالة  �أد�ة  يكون  �أن  على 
�ل�شابقة  �ل�شنو�ت  م��دى  على  يتم  مل  �أن��ه  �إال  �لنوع،  ه��ذ�  من  معارك 
�مل�شتوى  على  �الأخ��رى  �لعنا�شر  بجمع  تقوم  مائمة،  نظرية  تطوير 
موحد.  ��شرت�تيجي  ت�شور  ظل  يف  �الإ�شر�ئيلية  �لناحية  من  �لقومي 
و�ال�شتعد�د  �الإر�د�ت  معركة  يف  �لزمن  لبعد  �خلا�ض  �ملفهوم  �إن 
�لقادمة لكي تو��شل  �أف�شل لاأجيال  �أجل م�شتقبل  �ملعاناة من  لتحمل 
�ل�شر�ع، هما مكونان رئي�شيان يف تطبيق ��شرت�تيجية �ال�شتنز�ف. فهما 
ي�شكان �ل�شمود يف وجه �مل�شاعب و�لتحديات، وكذلك �ملو�ظبة على 
خط مثابر وقوي، �شيقود يف نهاية �لطريق �إىل �لن�شر �ملوؤكد للمقاومة.

خ���امتة
     لقد �أظهرت معركة 2014 حقيقة �الإن�شان �لذي يقاوم �الحتال 
مت�شلحًا  و�ملو�جهة  �لقتال  �إر�دة  �شوى  ميلك  وال  حم��دودة،  باإمكانات 
باالإميان و�النتماء للوطن وق�شيته �ملقد�شة، مقابل �جلندي �الإ�شر�ئيلي 
يخرج  �لذي  �ملتطورة،  �لغربية  و�لتكنولوجيا  �الأ�شلحة  باأحدث  �ملدجج 
�إىل �ملعركة من دون �إر�دة وال �إميان �شوى د�فع �لعدو�ن و�حتال �أر�ض 
�الإ�شر�ئيلية  �حلكومة  دف��ع  �ل��ذي  �الأم��ر  الأهلها.  ينتمي  وال  له  لي�شت 
للم�شتقبل. �لدرو�ض  و��شتخا�ض  �لعدو�نية  روؤيتها  يف  �لنظر  الإع��ادة 
لقد �أثبتت �لتجربة عدم جدوى �الأ�شاليب )�الغتياالت- �لق�شف 
�شد  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�ض  �تبعها  �لتي  �مل��ن��ازل(  تدمري  �لع�شو�ئي- 
له  حتقق  مل  و�لتي  غ��زة،  قطاع  على  �لعدو�نية  �جل��والت  يف  �ملقاومة 
�الإ�شر�ئيلية  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  كانت  وغالبًا  �حل�شم،  وال  �ل��ردع  ال 
تت�شاعد  فيما  �مل��دن��ي��ني،  م��ن  لانتقام  �الأ���ش��ال��ي��ب  ه��ذه  ت�شتخدم 
�ملتو��شلة،  �الإ�شر�ئيلية  �الع��ت��د�ء�ت  �أم��ام  �شابة  وت���زد�د  �ملقاومة 
وتهديدً�  �ل�شهيوين،  �لكيان  على  عالية  تكاليف  ذ�  حتديًا  لت�شكل 
يف  �لنظر  �إع��ادة  ي�شتدعي  �الإ�شر�ئيلية  �لد�خلية  للجبهة  ��شرت�تيجيًا 
�لعدو�نية. و�قع �جلي�ض �الإ�شر�ئيلي �لذي مل يتمكن من حتقيق غايته 

*محاضرة ألقيت في ندوة أقامها مركز أطلس 
في غزة بتاريخ االثنين 13 أيلول/ سبتمبر2021.  
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مسارات التطبيع .. وحرف بوصلة الصراع 
محمد رفيق القوصيالعربي-الصهيوني

�الأم��ري��ك��ي-  �ل��ع��دو�ن  ل��ق��وى  �مل���دوي  �ل�شقوط  بعد      
�مل��وؤ�م��رة  �الأع���ر�ب يف  من  فلكهم  ي��دور يف  وم��ن  �ل�شهيوين 
�لف�شل  وبعد  وقيادة.  وجي�شًا  �شعبًا  �شورية  ��شتهدفت  �لتي 
�الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  بقيادة  �ال�شتكبار  لقوى  �لذريع 
حمور  وجناح  �الإير�نية،  �الإ�شامية  �جلمهورية  حما�شرة  يف 
�ملقاومة يف �ملنطقة من �إحلاق �لهز�ئم يف �مل�شروع �ل�شهيوين، 
�أخذت تلك �لقوى �لعدو�نية بالعمل على حرف بو�شلة �ل�شر�ع 
�لدو�ئر  فبد�أت  �ل�شهيوين.  �مل�شروع  يخدم  مبا  �ملنطقة  يف 
�ل�شهيونية، وبروباغند� �الإعام �الأمريكي و�ملت�شهني للقول 
للكيان  بالر�شوخ  �إال  للعرب  ق��وة  وال  ح��ول  ال  ب��اأن  و�الإع���ان 
�ل�شهيوين، و�أن بقاء بع�ض �الأنظمة �لتي ت�شمى زورً� )عربية( 
مرهون باحلماية �لتي يوفرها لها هذ� �لكيان، و�أخذت �أنظمة 
�لتطبيع �لعربي تغازل وتخطب ود �لكيان �الإرهابي و�الإجر�مي 
لي�ض  باأنه  �ملنطقة  ل�شعوب  �لكيان  هذ�  وتقدم  �ل�شهيوين، 
لها! �لقوي  �حلليف  بل  و�حلقوق،  لاأر�ض  و�ملحتل  �لغا�شب 

معركة  �أن  ه��ن��ا  ن��ذك��ره��ا  �أن  ي��ج��ب  �ل��ت��ي  و�حل��ق��ي��ق��ة 
���ش��ت م��ع��ادل��ة ج��دي��دة يف �ل�����ش��ر�ع  �شيف �ل��ق��د���ض، ق��د ك��رَّ
�حلمر  باخلطوط  �شمي  ما  و�أ�شقطت  �لعربي-�ل�شهيوين، 
فل�شطينية،  حمر  خ��ط��وط  كر�شت  �إن��ه��ا  ب��ل  �ل�شهيونية، 
�لبطولية،  و�ملعركة  �ملباركة  �النتفا�شة  ه��ذه  �أثبتت  حيث 
�أر�شًا  فل�شطني  حلماية  �ل�شبيل  هي  �مل�شلحة  �ملقاومة  �أن 
وتقدمي  �لتطبيع  و�تفاقيات  �لت�شوية  نهج  ولي�ض  و�شعبًا، 
هذ�  ز�دت  �ل��ت��ي  �ل�شهيوين،  للعدو  �ملجانية  �ل��ت��ن��ازالت 
عدو�نه  مو��شلة  على  �أكرث  و�شجعته  و�إجر�مًا  تطرفًا  �لعدو 
�الأر����ش��ي  تلتهم  �ل��ت��ي  �ال�شتيطانية  وم�شاريعه  وخططه 
�لفل�شطينية �ملحتلة، يف �شياق فر�ض �الأمر �لو�قع �ل�شهيوين 
�لفل�شطيني. لل�شعب  �مل�شروعة  �لوطنية  �حلقوق  وت�شفية 

وعمل  حاول  �ل�شهيوين  �لكيان  �أن  هنا  �الإ�شارة  وجتدر 
�لفل�شطيني  �جل��ان��ب  م��ع  و�مل��ف��او���ش��ات  �لت�شوية  نهج  ع��رب 
�لت�شليل  �شيا�شة  �نتهاج   ،1993 عام  �أو�شلو  �تفاقيات  منذ 
وهو  مبتغاه  �إىل  �لكيان  هذ�  ي�شل  لكي  و�ملماطلة،  و�خل��د�ع 
عرب  و�الإحباط  �لياأ�ض  لدرجة  �لفل�شطيني  �ملفاو�ض  �إي�شال 
يخف�ض  ولكي  نتيجة،  �إىل  تف�شي  ال  مار�تونية  مفاو�شات 
وحقوقه. مطالبه  �شقف  من  �ملفاو�ض  �لفل�شطيني  �جلانب 
�لر�حل  �لكبري  �مل�شري  �ل�شحايف  ن�شر  �ل�شدد  وبهذ� 
حممد ح�شنني هيكل يف عام 2000 يف جملة )وجهات نظر( 
حو�ر د�ر بينه وبني �لرئي�ض �لفرن�شي �ل�شابق فر�ن�شو� ميرت�ن 
بعد �لتوقيع على �تفاق �أو�شلو بعدة �أ�شابيع نهاية عام 1993، 
من  �أو�شلو  �تفاقيات  ومهند�ض  ميرت�ن  بني  د�ر  ملا  نقل  وهو 
�لطرفني  توقيع  بعد  ب��ريي��ز  �شمعون  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ان��ب 
�لفل�شطيني و�الإ�شر�ئيلي يف حديقة �لبيت �الأبي�ض على �تفاق 
�إعان �ملبادئ. وينقل هيكل ما قاله له ميرت�ن مبا�شرًة عن 
�لكيان  خلارجية  وزي���رً�  �آن���ذ�ك  ك��ان  �ل��ذي  برييز،  �شمعون 
لعرفات  تقدمونه  �لذي  ما  ميرت�ن:  �شاأله  عندما  �ل�شهيوين 
بعد هذه �ملخاطرة �لتي �أقدم عليها؟ ورد برييز: ))�أنهم مل 
يفكرو� بعد، فقد ف�شلو� �لتعامل مع �لقيادة الأن �أي وفد قد يتم 
تغيريه �إذ� خرج عما ر�شمته �لقيادة، و�إذ� كانت هذه �لقيادة 
هي �ملفاو�ض فمعنى ذلك �أن �لذي �أمامنا هو من ميلك �لقر�ر 
مزيدً�  ميرت�ن  طلب  وحني  علينا((.  �لباقي  يكون  وحينئٍذ 
ما  برييز  من  �شمع  هيكل،  نقل  ح�شب  و�ل�شرح  �لتو�شيح  من 
معناه: ))�أنهم يحتاجون وقتًا طويًا كي ياأخذو� �لفل�شطينيني 
�ملائدة  ق��رب  عن  بهم  ي��ع��ودون  ثم  �ملفاو�شات،  مائدة  �إىل 
ثم  لاجتهاد�ت،  مفتوحة  و��شعة  �شيغًا  عليهم  ويطرحون 
ياأخذونهم معهم �إىل متارين يف �ل�شياغة قد تكون مفيدة لهم 
يف تعليمهم دون �أن تكون بال�شرورة موؤدية �إىل �تفاق معهم، 
ثم �إنهم  –�أي �الإ�شر�ئيليون- �شوف يعر�شون عليهم و�شطاء 
يذهبون  ويرتكونهم  ومقرتحات،  باأفكار  يذهبون  وو�شاطات 

م�شر �ل�شاد�ت على �لواليات �ملتحدة يف منت�شف �ل�شبعينات 
�لبيئة  ت��غ��ري يف  م��ن  ذل���ك  �شببه  وم���ا  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ق��رن  م��ن 
وقيام  �ل�شهيوين،  �لكيان  ل�شالح  �ملنطقة  يف  �ال�شرت�تيجية 
�ل�شاد�ت بزيارة مفاجئة �إىل �لكيان �ل�شهيوين ويلقي خطابًا 
�تفاقية  �إىل  بعد  فيما  �أف�شت  �لتحوالت  �لكني�شت، هذه  �أمام 
�الإ�شر�ئيلية(،  �مل�شرية  �ل�شلح  و)معاهدة  ديفيد(  )كامب 
و�لتي  �ل�شهيوين،  بالكيان  عربي  �ع��رت�ف  �أول  �شكلت  و�لتي 
وجممل  �لفل�شطينية  �لق�شية  على  �شلبية  بتد�عيات  ت�شببت 
�أو�شلو(  )�تفاق  ذلك  تلى  ثم  �لعربي-�ل�شهيوين.  �ل�شر�ع 
�لطريق  مهدت  �لتي  �التفاقيات  هذه  عربة(.  )و�دي  و�تفاق 
�ل�شهيوين. �ل��ع��دو  م��ع  للتعامل  ولهاثهم  للمطبعني  الح��ق��ًا 

�الأنظمة  بع�ض  بني  �لعاقات  تطبيع  وترية  ت�شارعت  لقد 
لقاء�ت  ب��ني  خطو�ته  وت��ع��دد  �ل�شهيوين،  و�لكيان  �لعربية 
�إ�شر�ئيلية،  �شحف  يف  مقاالت  ون�شر  �جلانبني،  بني  وزيار�ت 
ورح��ات  للتجارة،  ومكاتب  �أج���و�ء،  وفتح  ���ش��ف��ار�ت،  وفتح 
وزر�ء  رئي�ض  قام   ،2019 عام  �الأول  ت�شرين  ففي  للطري�ن. 
زي��ارة  ب���اأول  نتنياهو،  بنيامني  �آن���ذ�ك  �ل�شهيوين  �لكيان 
مع  لنتنياهو  لقاءين  تاها  ث��م  ُع��م��ان،  �شلطنة  �إىل  علنية 
�لربهان  �لفتاح  عبد  �ل�شود�ن،  يف  �ل�شيادي  �ملجل�ض  رئي�ض 
ح��زي��ر�ن   12 ويف   ،2020 ���ش��ب��اط  �شهر  خ���ال  �أوغ���ن���د�  يف 
من  كل  لتوقيع  �لرتتيب  يجري  ك��ان  ذ�ت��ه  �لوقت  يف   ،2020
�ل�شهيوين  �لكيان  مع  تطبيعي  التفاق  و�لبحرين  �الإم���ار�ت 
يت�شمن  �الأبي�ض،  �لبيت  يف   ،2020 �أ�يلول   15 بتاريخ  ج��رى 
خمتلف  يف  و�لتعاون  �ل�شفار�ت،  وتبادل  �لعاقات،  تطبيع 
�مل��ج��االت، و�أط��ل��ق على ه��ذ� �الت��ف��اق )�ت��ف��اق �أب���ر�ه���ام(.

مع  و�ملطبعة  عربية  �مل�شماة  �ل��دول  بع�ض  خرجت  لقد 
�ل�شهيوين  �لعربي-  �ل�شر�ع  م�شار  عن  �ل�شهيوين  �لكيان 
�ل�شر�ع،  ه��ذ�  م�شار  حكمت  �لتي  �لثو�بت  ع��ن  بخروجها 
�لقمة  موؤمتر  يف  �أجمعت  قد  �لعربية  �الأقطار  كانت  �أن  فبعد 
عقب   ،1967 ع��ام  �أو�خ���ر  �خل��رط��وم  يف  عقد  �ل��ذي  �لعربي 
على   1967 ح��زي��ر�ن  م��ن  �خلام�ض  يف  �ل�شهيوين  �ل��ع��دو�ن 
�ل����اء�ت �ل��ث��اث، )ال ���ش��ل��ح- ال ت��ف��او���ض- ال �ع����رت�ف(، 
�ل��اء�ت. ه��ذه  على  �لكبري  �الن��ق��اب  ح�شل  بعد  فيما  لكن 

و�حلقيقة �إن م�شار�ت �لتطبيع بني بع�ض �الأنظمة �لعربية 
و�لكيان �ل�شهيوين، لي�شت يف �لعمق جمرد �إقامة عاقات، �أو 
�ل�شهيوين،  و�لكيان  �لعرب  �لتاريخية بني  �لعد�ء  �إنهاء حالة 
�إىل  ي��ه��دف  �الآن،  ل��ه  ي���روج  و�ل���ذي  �حلقيقي  �لتطبيع  �إن 
و�القت�شادية  و�ل�شيا�شية  �جلغر�فية  �خلارطة  ترتيب  �إع��ادة 
تن�شجم مع  �أ�ش�ض جديدة  و�لثقافية يف �ملنطقة على  و�الأمنية 
�لواليات  �حلال م�شالح  وبطبيعة  �ل�شهيوين  �لكيان  م�شالح 
�مل��ت��ح��دة، وف���ق م��ا ك���ان م��ت��د�ول وم��ط��روح ���ش��اب��ق��ًا م�شروع 
)�لنظام �ل�شرق �أو�شطي( باعتبار كيان �الحتال �ل�شهيوين 
ثرو�تها  يف  �الأوف��ر  �لن�شيب  وله  �ملنطقة،  يف  �أ�شا�شيًا  �شريكًا 
جممل  يف  �ملبدع  هو  �ل�شهيوين  �لعقل  و�عتبار  وم��و�رده��ا، 
و�لتكنولوجية. و�الأمنية  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  مكوناتها، 

وهكذ� وبعد كل ما تقدم يت�شح �أن �تفاقيات �لتطبيع مع 
�لكيان �ل�شهيوين، ت�شكل خماطر كبرية على حا�شر وم�شتقبل 
دول و�شعوب �ملنطقة وق�شاياها �مل�شريية، وهي ت�شكل طعنة 
قلب  يف  هي  �لتي  �لق�شية  هذه  �لفل�شطينية،  للق�شية  غ��ادرة 
�ل�شهيوين  للعدو  ي�شمح  ل��ن  �ل��ذي  �مل��ق��اوم��ة،  حم��ور  وعقل 
و�أدو�ته يف �ملنطقة من �لنيل منها مهما كلفه ذلك من ثمن.

ونيويورك،  و��شنطن  من  ويعودون  ونيويورك،  و��شنطن  �إىل 
�لفل�شطيني  �لطرف  يوؤقلم  �أن  كله  �جلهد  هذ�  من  يكون  ثم 
ت��وق��ع��ات��ه((. �شقف  تخفي�ض  كيفية  على  ت��دري��ج��ي��ًا  نف�شه 
وي��ت��اب��ع ه��ي��ك��ل يف �ل���ق���ول: ))ح�����ني الح����ظ �ل��رئ��ي�����ض 
ليقول:  �لطريق  �خت�شر  با�شتغر�ب  �أ�شمعه  �أن��ن��ي  م��ي��رت�ن 
نعطي  �أن  جميعًا  علينا  �أن  �شر�حة  ب��ريي��ز  يل  ))�ع���رتف 
تخفي�ض  �إىل  ت���وؤدي  حت�شري  لعملية  فر�شة  �لفل�شطينيني 
هم  م��ي��رت�ن-  –يتابع  ل��ك  �أق��ول��ه��ا  كيف  توقعاتهم،  �شقف 
�جل���د((. �ل��ك��ام  �ل��دخ��ول يف  قبل  ت��دوي��خ  عملية  ي��ري��دون 
�لتو�شل  دون  و�ل��ت��دوي��خ  و�ملماطلة  �خل���د�ع  عملية  �إن 
�لتي  �ال�شرت�تيجية  ه��ي  �ملفاو�شات،  خ��ال  م��ن  حلول  �إىل 
يقارب  م��ا  منذ  �ملتعاقبة  �الإ�شر�ئيلية  �حل��ك��وم��ات  �تبعتها 
�لعدو  و��شرت�تيجية  ف�شيا�شة  �ل��زم��ن.  م��ن  ع��ق��ود  �لثاثة 
�شمعون  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شيا�شة  ثعلب  قاله  ما  هي  �الإ�شر�ئيلي 
على  و�ع��م��ل  �جلميع  ))�أرب���ك  ت�شريحاته:  �أح��د  يف  برييز 
�لذي  و�حلقيقي  �لعادل  فال�شام  ��شرت�تيجيتك((.  حتقيق 
�لكيان  هاج�ض  هو  �ل�شرعيني،  �أ�شحابها  �إىل  �حلقوق  يعيد 
��شتحقاق  من  �ل��ه��روب  يحاول  و�ل��ذي  �مل��رع��ب،  �ل�شهيوين 
�إجن��از�ت  ب��اأي  تاأتي  ال  �لتي  �ملفاو�شات  دهاليز  �إىل  �ل�شام 
للطرف �لفل�شطيني. فاملقاومة �مل�شلحة للعدو �الإ�شر�ئيلي هي 
�لتي جتعل هذ� �لعدو يرتنح ويدوخ. وي�شار هنا �أن �ل�شحايف 
�الإ�شر�ئيلي )�شمعون �شيفر( قد كتب �أن ��شحق �شامري، رئي�ض 
للت�شوية  حماولة  كل  ف�شل  بعد  �ل�شابق،  �الإ�شر�ئيلية  �حلكومة 
كان يتنف�ض �ل�شعد�ء قائًا: ))و�أخريً� ز�ل تهديد �ل�شام((.
�ملقاومة  ر�ي��ة  على  تعلو  ر�ي��ة  ال  �أن  نقول  ذل��ك  و�أم���ام 
وهذ�  و�ملتغطر�ض،  �الإره��اب��ي  �ل�شهيوين  للعدو  و�لت�شدي 
بر�ثن  من  �ملغت�شبة  و�حلقوق  �الأر�ض  ��شرتد�د  ي�شمن  خيار 
�ملقاومة  حم��ور  وت�شدي  مو�جهة  �إن  �ل�شهيوين.  �الحتال 
مو�جهة  ه��و  �ملنطقة،  ل�شعوب  و�ل�����ش��ر  �الأذى  ي��ري��دون  مل��ن 
مع  �ل�شهيوين،   – �الأم��ري��ك��ي  �ال�شتعماري  للحلف  وت�شٍد 
�لعدو  ور�ء  يلهثون  �ل��ذي��ن  و�ملطبعني،  �لعماء  م��ن  �أدو�ت���ه 
�ال�شت�شام  لن�شر  مل�شيئته،  و�لر�شوخ  للتعامل معه  �ل�شهيوين 
و�خلنوع، و�لتخلي عن �حلقوق وت�شفية �لق�شية �لفل�شطينية.
ــي- الــ�ــصــهــيــوين: ــرب ــع ــر الــتــطــبــيــع ال ــاط خم
�أر���ض  ف��وق  �ل�شهيوين  �لعن�شري  �ل��ك��ي��ان  ق��ي��ام  بعد 
من  �ملتعاقبة  �الإ�شر�ئيلية  �حلكومات  �شعت  �ملحتلة،  فل�شطني 
هذ�  ب�شرعية  و�لفل�شطينيني  �لعربية  �ل��دول  �ع��رت�ف  �أج��ل 
ذلك  يف  م�شتندً�  و�الأم���ان،  باال�شتقر�ر  ي�شعر  لكي  �لكيان، 
�ملتحدة  �لواليات  ر�أ�شها  وعلى  �ال�شتعمارية  �ل��دول  دعم  �إىل 
�لعربي-  �ل�شر�ع  �لكبري يف جمرى  �لتحول  وكان  �الأمريكية. 
�نفتاح  هو  �ل�شهيوين  �مل�شعى  لذلك  وحتقيقًا  �ل�شهيوين، 
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يغفل �لعديد من �لد�ر�شني �لعرب يف تف�شريهم لل�شيا�شات 
جدلية  و�الإ�شامي  �لعربي  �لعامل  ويف  فل�شطني  يف  �الأمريكية 
�لدين و�ل�شيا�شة يف �أمريكا، فهم مييلون يف در��شاتهم �إىل تف�شري 
ذ�ت  و��شرت�تيجية  �شيا�شية  و�أ�شباب  بدو�فع  �ل�شيا�شات  تلك 
حد  �إىل  �شحيحة  �لتف�شري�ت  هذه  كانت  و�إن  بر�غماتي،  طابع 
ما، �إال �أنها ال تاأخذ  يف �العتبار �لقيَم و�لروؤى �ملوجهة، و�لعقائَد 
فيفقدهم  ذ�ك.  �أو  �ل�شيا�شي  �ملوقف  هذ�  �إىل  �لد�فعة  �لدينية 
�لرتكيبية  و�لنظرة  و�ل��دو�ف��ع،  �ل�شلوك  بني  �لربط  عمق  ذلك 
�ل�شاملة �لتي حتتوي خمتلف جو�نب هذ� �ملو�شوع. ويرجع هذ� 
�لق�شور �ملنهجي �إىل ت�شور تب�شيطي للعاقة بني �لدين و�لدولة 
�لتاريخية  �لتجربة  قيا�ض  �إىل  ه��وؤالء    مييل  حيث  �أمريكا،  يف 
نتاج  �الأوربية، من حيث هي  �لتاريخية  �لتجربة  �الأمريكية على 
ل�شر�ع مرير بني �لكني�شة و�لدولة. ويزيد يف هذ� �خللط �شعف 
و�لتباين  �مل�شيحية،  و�لنحل  وبامللل  �لكني�شة،  بتاريخ  �إملامهم 
بينها يف �لت�شور�ت و�خللفيات و�ل�شيا�شات. ورمبا غابت عنهم 
و�لدولة [  �لدين  بني  �ل�شر�ع  �أن  وهي  تاريخية مهمة،  حقيقة 
�لكني�شة  بهزمية  بل  �لدين،  بهزمية  ينته  مل   - �أورب��ا  يف  حتى 
خ�شائ�ض  له  �الأمريكي  �لتاريخ  �أن  على  �مل�شيحية.  و�نت�شار 
و��شحًا، فهو م�شبوغ  �الأوربي متيزً�  �لتاريخ  جتعله متميزً� عن 
�لربوت�شتنتية- وبالعقائد  �الأنغلو�شك�شونية،  �لثقافة  ب�شبغة 
�ليهودية، كما �أن للمكان و�لن�شاأة دورً� يف �لطابع �لذي �نطبعت 
�لرجوع  فاإن  ولهذ�  �الأمريكية.  و�ل�شيا�شية  �لدينية  �لثقافة  به 
�إىل �لتاريخ و�لتعمق يف �خللفية �لدينية �ملوؤطرة  للعاقات بني 
�أمريكا و�ليهود، هو �لذي ي�شيف تف�شريً� مقنعًا لتلك �لعاقات.
باليهودية،  �ل��ت��اأث��ر  ���ش��دي��دة  �لربوت�شتانتية  فالعقيدة  
بني  �مل��ق��د���ض  �لتحالف  ي�شبه  تعاي�ض  �ل��ت��اأث��ر  ه��ذ�  ع��ن  ون��ت��ج 
عاقة  وخ��ل��ق��ت  ع��ام��ة،  ب�����ش��ورة  و�ل��ي��ه��ودي��ة  �لربوت�شتانتية 
و�لربوت�شتانتية  �ليهودية  �ل�شهيونية  ب��ني  خ�شو�شية  �أك��رث 
�الأ���ش��ول��ي��ة. وت��ت��م��ي��ز �ل��ربوت�����ش��ت��ان��ت��ي��ة يف �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة 
�مل�شيحية  ح��رك��ة  حم���اور  فهم  خالهما  م��ن  ميكن  ب�شفتني 
�لربوت�شتانتية  على  �الأ�شويل  �الجتاه  هيمنة  وهما:  �ل�شهيونية 
و���ش��ي��ط��رة �ل���ي���ه���ود ع��ل��ى �الأ����ش���ول���ي���ني �ل��ربوت�����ش��ت��ان��ت��ي��ني. 
 Christian �ل�����ش��ه��ي��ون��ي��ة  �مل�����ش��ي��ح��ي��ة  �آم���ن���ت  وق���د 
عودة  ب�شرورة  �إ�شر�ئيل«  دول��ة  تاأ�شي�ض  »«قبل   Zionism
�ل�شعب �ليهودي �إىل »�أر�شه �ملوعودة »يف فل�شطني، و�إقامة كيان 
يهودي فيها ميهد للعودة �لثانية للم�شيح وتاأ�شي�شه ململكة �الألف 
�الأ�شا�ض يف  فل�شطني حجر  �إىل  �ليهود  فكرة عودة  عام. ومتثل 
�إن�شاء  »وطن قومي  فكر �مل�شيحية �ل�شهيونية، لذ� كانت فكرة 
�آمن بها �مل�شيحيون �لربوت�شتانت قبل  لليهود يف فل�شطني« �لتي 
�لطرفني.  بني  يجمع  ما  �أه��م  هي  بها  �أنف�شهم  �ليهود  �إمي��ان 
�لتي  �مل�شيحية  باأنها  �ل�شهيونية  �مل�شيحية  تعريف  وميكن 
هذه  �إىل  ينتمون  من  على  يطلق  و�أ�شبح  �ل�شهيونية«،  تدعم 
هذه  فكرة  وتتلخ�ض  مت�شهينون«.  »م�شيحيون  ��شم  �حلركة 
خال  من  �ل��رب   نبوءة  لتحقيق  �مل�شاعدة  �شرورة  يف  �حلركة 
�ليهودي  �لهيكل  بناء  �إع��ادة  وتريد  الإ�شر�ئيل.   �لدعم  تقدمي 
يف �ملوقع �لذي يقوم عليه �مل�شجد �الأق�شى �ليوم. ويف نظرهم 
كل  على  كاملة  �إ�شر�ئيلية  هيمنة  حتقيق  طريق  عن  ذلك  يتم 
وتعتقد  �مل��وع��ودة(.  )�الأر����ض  ه��ي  فل�شطني  ك��ون  »فل�شطني«، 
�لربكة  تعميم  بذلك  �لقيام  �شاأن  من  �أن  �ل�شهيونية  �مل�شيحية 
�الإلهية على �لعامل كله. وترجمت معتقد�ت هذه �حلركة بد�ية 
وطن  فكرة  �أي��د  »�ل��ذي  بلفور  وع��د  �شدور  مع   1917 �لعام  يف 
�أغلب �لربوت�شتانت �الأمريكيني  لليهود يف فل�شطني« و�فق  قومي 
ر��شخا. دينيا  و�ج��ب��ا  تنفيذها  و�ع��ت��ربو�  �لفكرة  ه��ذه  على 
يعتقد معظم �لباحثني �أن ما ي�شمى �لتور�ة �أو �لعهد �لقدمي 
ب�شقيه  �ل�شهيوين  و�الإره��اب  و�لتع�شب  �لعن�شرية  ع�شب  هو 
باأيديولوجية �حلرب  �لقدمي يذخر  �ليهودي و�مل�شيحي. فالعهد 
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و�الإبادة و�ل�شحق و�الإرهاب، و�حلرب ال تذكر يف �لعهد �لقدمي 
لاإرهاب �حلقيقي،  �لو��شح  �لنموذج  بل هي  دفاعية  كحالة 
�لغري،  �أر��شي  و�متاك  �ل�شعوب  ل�شحق  �لدعوة  خال  من 
�ليهود  تدفع  و�لتي  بها.  و�لتحكم  مقدرتها،  على  و�ل�شيطرة 
خملوقات  هم  و�الآخرين  �ملختار،  �هلل  �شعب  �أنهم  باالإميان 
خلقهم �هلل على هيئة ب�شر ليليق بهم خدمة »بني �إ�شر�ئيل«.
مز�عم  �إىل  �مل�شروطة.  غري  �الختيارية  فكرة  وحتولت  
عن�شرية عقيدية تقوم على �ال�شطفاء و�ال�شتثناء و�ال�شتعاء 
و�لعد�ء و�إدعاء �لقد��شة، وهذه �ملز�عم ال ميكن �أن ت�شدر عن 
رب عادل حكيم. وهذ� ما يوؤكد �أن �الختيارية عند �أتباع �لعهد 
�لقدمي ما هي �إال �لهامات و�آيات �شيطانية كتبها �حلاخامات 
�أمريكا  و�لفري�شيون من �ليهود. ودفع منطق �لعن�شرية هذ� 
�شيا�شية  م���اآرب  لتحقيق  �ل���دويل  �الإره���اب  مت��ار���ض  �أن  �إىل 
و�شيطرة دولية حتقيقًا ملا ي�شمى نبوء�ت تور�تية، وبث �لرعب 
�لواليات  به  تقوم  ما  ن�شف  وعندما  �ل��ع��امل.  يف  و�لفو�شى 
�ملتحدة �ليوم باالإرهاب فاإننا ال نقول ذلك جز�فًا بل ن�شتند 
على  يعرف  بحيث  لاإرهاب،  ذ�ت��ه  �الأمريكي  �لتعريف  على 
�أنه: »�ال�شتعمال �ملح�شوب للعنف �أو �لتهديد بالعنف للو�شول 
�إىل �أهد�ف ذ�ت طابع �شيا�شي �أو ديني �أو �أيديولوجي )�ألي�ض 
�لعامل  �إدخ��ال  �إن  �لعربي؟(.  �لعامل  �الآن يف  يح�شل  ما  هذ� 
يف متاهات هده �ل�شيا�شة قد جّرت �لعامل �إىل حتديات كربى 
بروز  �إىل  و�أدت  بنتائجها.  �لتنبوؤ  ميكن  ال  و�أزم��ات  وح��روب 
و�خلافات  �ل�شاخنة  و�لق�شايا  �لعالقة  �مللفات  من  �لكثري 
�مل�شتع�شية ليتم حماولة ح�شمها ح�شمًا �أحادي �جلانب خدمة 
�لعاملي.  �لتور�تي  وللم�شروع  ل�«�إ�شر�ئيل«  وخدمة  مل�شاحلها، 
كما �أججت �حلملة �الأمريكية �الإعامية و�لع�شكرية �إىل زيادة 
�لعد�ء بني �ل�شعوب و�لدول حتت مفهوم من معنا ومن �شدنا، 
و�أوجدت مناخًا منا�شبًا للفو�شى يف �لعامل. ور�حت �لواليات 
بغرور  تت�شرف  �ملت�شهني  �مل�شيحي  �ليمني  بقيادة  �ملتحدة 
�لعامل  �شعوب  وج��وع  مبعاناة  �حلائط  عر�ض  �شاربه  وتيه، 
�شد  �ل�شهيوين  لاإرهاب  و�لدعم  �لغطاء  و�أعطت  �لثالث. 
وقطاع  �لغربية  �ل�شفة  يف  وق��ر�ه  ومدنه  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
غزة. وتتمحور �الأجندة �ل�شيا�شية للتيار �ليميني �لديني، د�خل 
ر�أ�شها: على  �أ�شا�شية،  مبادئ  �أربعة  حول  �الأمريكية  �الإد�رة 
�لعمل  يكون  و�أن  �جلماعي،  �لعمل  رف�ض  �الأول:  �ملبد�أ 
�أ�شبح  و�إال  �أمريكية  �أو مببادئ  �أمريكية،  قيادة  �لدويل حتت 
حتلل  �أ�شباب  بو�شوح  لنا  يف�شر  �ملبد�أ  هذ�  ولعل  مرفو�شًا، 
�الإد�ر�ت �الأمريكية من �أغلب �التفاقات �لدولية، �لتي �ن�شمت 
�إليها �لواليات �ملتحدة �شو�ء بالتوقيع �أو بالت�شديق �أو �ملو�فقة. 
�لهيمنة  ف��ك��رة  ب���اإع���اء  ف��ي��ت��ج�����ش��د  �ل���ث���اين:  �مل���ب���د�أ 
�الأم���ري���ك���ي���ة ورف�������ض ب�����زوغ �أي�����ة ق����وة م�������ش���ادة ورف�����ض 
�ل���ق���وة. ب��ت��وزي��ع  �ل��ت��ن��وع  �أو  �ل��ق��ط��ب��ي��ة  �ل��ت��ع��ددي��ة  ف���ك���رة 
 �مل����ب����د�أ �ل���ث���ال���ث: ف��ه��و ت��ع��ظ��ي��م �����ش���ت���خ���د�م �ل��ق��وة 
�الأدو�ت  خم���ت���ل���ف  ع����ل����ى  وت����ق����دمي����ه����ا  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 

�الأخ�������رى يف ت��ن��ف��ي��ذ �ل�����ش��ي��ا���ش��ة �خل���ارج���ي���ة �الأم���ري���ك���ي���ة.
�ملبد�أ �لر�بع: فهو �أن تفر�ض �لواليات �ملتحدة هيمنتها �لفكرية 
�الأمريكية. بالقيم  �لتب�شري  خال  من  �لعامل،  على  و�لثقافية 
�الأو�شاط   تطرحها  �لتي  �الأ�شولية  �أن  يف  لل�شك  جمال  وال 
فكريًا  قبوال  جتد  ال  �ل�شهيونية،  و�ل��دو�ئ��ر  �أمريكية  �الأورو- 
�الأو���ش��اع  بخطورة  ينبئ  مم��ا  عندهم،  �إال  فعلية  ومم��ار���ش��ة 
�ل�شيا�شة  م�شرح  على  �لنهج  هذ�  ��شتمر�ر  حالة  يف  �مل�شتقبلية 
�لقوة  ذ�ت  �الأم��ري��ك��ي��ة-  �ملتحدة  �ل��والي��ات  خا�شة  �ل��دول��ي��ة، 
حقل  يف  لها  منهجًا  �لدينية،  �الأ�شولية  من  تتخذ  �لطاغية، 
�ل�شيا�شة، متطابقة يف ذلك مع �لنهج �ل�شهيوين �ملعرب عنه يف 
�إ�شر�ئيل، مما ي�شري �إىل خطورة �الأو�شاع يف منطقتنا، يف حالة 
��شتمر�ر هذ� �لتطابق بني �لطرفني، �إىل ما ال نهاية. ولو قارنا 
�لنهاية  �أنها يف  لوجدنا  �ملختلفة،  �أزمانها  �الأ�شولية  يف  �أ�شكال 
تنتهي لنتيجة و�حدة، وهو ما حدث يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
»�الجنيلية« ويحدث يف »�إ�شر�ئيل« �ل�شهيونية. فبدال من ر�شا�ض 
بنادق رعاة �لبقر، حلت قنابل �لليزر و�لقنابل �لذكية، وبداًل من 
�ال�شتيطان بالطرد للهنود �حلمر، حلت �لبلدوزر�ت و�ل�شفات 
لتو�شيع �ال�شتيطان و�الإم�شاك باالأر�ض، وبداًل من �شريف �ملدينة 
بل  �الأمريكي، حل جرن�ل ذو خم�ض جنوم، وهكذ�..  �لغرب  يف 
�أيلول/   11 بعد  �لنا�شئة  �الأو�شاع  نتائج  من  ناحظ  �أن  ميكننا 
�لواليات  كانت  رمبا  �شغرية،  �شو�بط  �أي  رفع  2011م  �شبتمرب 
وكان  »�الإ�شر�ئيلية«،  �ل�شيا�شة  على  ت�شعها  �الأمريكية،  �ملتحدة 
ت�شريع  على  م�شممة  »�إ�شر�ئيل«  �أن  بو�شوح  يرى  مر�قب،  كل 
�ال�شتياء على �الأر�ض �لعربية، وما ير�فق ذلك من طرد لاأ�شر 
م�شادرة  غري  ه��ذ�  �أج��ي��ال،  منذ  هناك  عا�شت  �لتي  �لعربية 
�الأر��شي و�ملز�رع و�حلقول، وت�شييد �جلد�ر �لعازل وما ير�فقه 
من م�شادرة لاأر��شي و�ملمتلكات، يف ظل �شمت �أمريكي مطبق.
�لعنف  ت�شويغ  يف  �ملفرطة  �لدينية  �لتجليات  هذه  �شوء  يف 
و�لثو�بت  مت�شقًا  ذل��ك  د�م  وم��ا  �الآخ��ري��ن،  جت��اه  وممار�شته 
�لدينية �لتي تقدمها �لكني�شة �لربوت�شتانتية ملريديها، فاأن جميع 
�لقو�نني �لو�شعية �لتي و�شعها بنو �لب�شر لتنظيم �لعاقة فيما 
على  ينطبق  ال  �لدولية،   �ملنظمات  �أم  �لدول  بني  �شو�ء  بينهم، 
�الأخرى  �ل�شيا�شية  �لكيانات  كل  عن  تختلف  الأنها  »�إ�شر�ئيل«  
�إلهية، ولي�ض  �إن وجودها هو جت�شيد الإر�دة  يف �لعامل من حيث 
�أيًّا  �إ�شر�ئيل  فاأن حكومات  هنا  ومن  �إن�شانية   ��شتجابة حلاجة 
كان رئي�شها، يف حل لي�ض فقط من قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة �لتي 
قبلتها و�رت�شت �لتعامل بها، بل �إنها يف حل حتى من �أي �تفاق 
عقدته حكومة �إ�شر�ئيلية �شابقة �إذ� تبني �أن هذ� �التفاق يناق�ض 
م�شالح »�شعب �هلل �ملختار«، ودالئل �مل�شاهد �ليومية �لتي تقدمها 
�حلكومة �الإ�شر�ئيلية منذ عهد بن غوريون حتى �الآن، دالئل حية 
على ما نقول، ويف �لوقت نف�شه فاأن �ل�شمت �الأمريكي �لر�شمي 
و�ل�شعبي عما يحدث من ممار�شة �أ�شولية متزمتة وعدو�نية من 
�أيام  منذ  ذ�ته  هو  �لفل�شطيني،  �ل�شعب  �الإ�شر�ئيليني جتاه  قبل 
ترومان حتى �أيام تر�مب، مما يوؤكد �لتطابق و�لتماثل �لذي يحكم 
�لربوت�شتانتية. بن�شختها  لل�شهيونية-�مل�شيحية  �لديني  �لتوجه 

�لرغبة �الأمريكية يف �ل�شيطرة على �ل�شرق �الأو�شط وثرو�ته  
و�إعادة ت�شكيله وفق �مل�شالح �الأمريكية و�الإ�شر�ئيلية كانت وما 
تز�ل �حد �أهم مكونات  �إ�شرت�تيجيتهم، لكن قدرة �أمريكا على 
�لتحكم مب�شار �الأحد�ث تبقى �أ�شرية عو�مل �شتى منها ما يت�شل 
بتاآكل نفوذها ومنها ما يت�شل بقوى �ملقاومة و�ملمانعة �لع�شية 
باملتغري�ت  يتعلق  م��ا  �أي�شا  ومنها  و�الح��ت��و�ء،  �لتدجني  على 
�مل�شتوى  على  لي�ض  ك��ربى  ق��وة  �مل��ت��ح��دة  ف��ال��والي��ات  �ل��دول��ي��ة. 
وبالدرجة  و�إمن��ا  فقط  �ل�شيا�شي  �أو  �القت�شادي  �أو  �لع�شكري 
�ل�شعوب   و�لعبث مب�شائر  و�لنفاق   �لتعايل  �الأوىل على م�شتوى 
وبات هذ� كله من �شمات �لهوية �الأمريكية والهوتها �ل�شيا�شي. 

عارف اآلغا
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وفوق كل �شيء، كانت روحها �ل�شوهاء بح�شب 
و�شف �الإ�شر�ئيليني، روح »وقاحة وعمى«. لقد 
و�جه �لكيان �ل�شهيوين �أول هزمية ع�شكرية 
�أمام �لعرب، وفى م�شهد حمرج رف�ض كل من 
�ل��وزر�ء  ورئي�شة  د�ي��ان  مو�شيه  �لدفاع  وزي��ر 
��شتعد�د  عدم  م�شئولية  حتمل  مائري  غولد� 
يقاَبل  وك��ان  للحرب.  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�ض 
غولد�  تلقت  كما  »�لقاتل«  ب�شيحات  د�ي��ان 
وذلك  �الإه��ان��ة.  عبار�ت  من  ن�شيبها  مائري 
يف م��ظ��اه��ر�ت �ح��ت��ج��اج��ي��ة ط��ال��ب��ت د�ي���ان 
�مل�شئولية.  يتحمل  و�أن  من�شبه  من  باخلروج 
�لباحث  فايت�ض  يحيعام  �لربوفي�شور  ويحذر 
�الأج��و�ء  �أن  من  حيفا  جامعة  يف  و�ملحا�شر 
�حلالية يف �لكيان �ل�شهيوين �شبيهة �إىل حد 
كبري باالأجو�ء �لتي كانت ع�شية حرب ت�شرين 
1973، �لتي حطمت �أجو�ء �لن�شوة و�لغطر�شة 
�شظايا،  �إىل  حينه  يف  �ل�����ش��ائ��دة  و�ل���غ���رور 
حل��زب  �ل��ط��وي��ل  �حل��ك��م  ن��ه��اي��ة  �إىل  و�أدت 
»مثلما  وي��ق��ول:  �آن���ذ�ك.  �الإ�شر�ئيلي  �لعمل 
�ملجتمع  ي�شري   ،1973 �لعام  يف  �لو�شع  ك��ان 
�الإ�شر�ئيلي �ليوم بعمى خلف قيادة متعجرفة 
�ل��ه��اوي��ة«.  ح��اف��ة  �إىل  ت��ق��ودن��ا  ومتغطر�شة، 
�شورة  ترت�شم  �الر�شيفات  فتحت  وكلما 
بالن�شبة  �شيما  وال  �ملا�شي  عن  تركيبًا  �أك��رث 
جلذور "�ملفهوم �ملغلوط" مما يثري عامات 
��شتخل�شت  �لتي  �ل��درو���ض  ح��ول  ��شتفهام 
على  �الإ�شر�ئيلية  �ال�شتخبار�ت  يف  وغر�شت 
لدى  �لفر�شية  ولكن  قرن.  ن�شف  نحو  مدى 
�لقيادة  يف  �ل��ق��ر�ر  �أ���ش��ح��اب  م��ن  �لكثريين 

ذكـرى حـــرب ت�صـريـن 
وانت�صار الإرادة العربية

ــي   ــن ــري ــح ــب ــب ال ــع ـــ ــص ــ� ـــ ال
ــ�ــصــطــني مـــتـــّمـــ�ـــصـــك بــفــل
ومرفو�س �صــاقط  والـتطبيع 

�أ���ش��اب��ت  م��ف��اج��اأة  وق��ع��ت   1973 ع���ام 
�الإ�شر�ئيليني ب�شدمة كبرية، مع بدء �لهجوم 
على جي�ض �الحتال بالتز�من على �جلبهتني 
�ملعركة  بانطاق  �إيذ�نًا  و�مل�شرية،  �ل�شورية 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ك��ب��ريً�  زل�����ز�اًل  �أح����دث  �ل��ت��ي 
�ل�شهيوين  �ل��ك��ي��ان  ي�شهده  مل  �لع�شكري 
يف  �ل�����ش��ر�ع  م��ع��ادل��ة  وغ���ريت  ن�شوئه،  منذ 
�شدمة  �شكلت  ك��م��ا  ع���ام،  ب�شكل  �ملنطقة 
�ال�شتخبار�ت  �أ�شرة  يف  �لثقة  زعزعت  قوية 
ت�شرين/�أكتوبر  ح��رب  �إن��ه��ا  �ال�شر�ئيلية. 
»�جلي�ض  �أ�شطورة  فيها  �شقطت  �لتي   1973
�الأو���ش��اط  عليها  و�أط��ل��ق��ت  ي��ق��ه��ر«  ال  �ل���ذي 
و�شفًا  »�ل��ت��ق�����ش��ري«،  م��ف��ه��وم  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
ع�شية  �الإ�شر�ئيلية  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  حلالة 
�أوقعت خ�شائر كبرية يف  �لتي  �ندالع �حلرب 
�أزم��ة  وخلقت  �الإ�شر�ئيلي،  �جلي�ض  �شفوف 
�الإ�شر�ئيلية. �حلكومة  يف  عميقة  �شيا�شية 
هزمية  ع��ل��ى  ردً�  �حل���رب  ج���اءت  ل��ق��د 
على  �ل�شهاينة  �شورها  �لتي   1967 حزير�ن 
»نهاية  و�أن��ه��ا   1948 حل��رب  ��شتكمال  �أن��ه��ا 
�ل��ت��اري��خ �ل��ي��ه��ودي«. وذل���ك م��ن �أج���ل خلق 
حقق  قد  �ل�شهيوين  �مل�شروع  ب��اأن  �النطباع 
ذ�ته وكر�ض وجوده جغر�فيًا ودميغر�فيًا، فمن 
وجهة نظر و��شنطن ترى �أن "�إ�شر�ئيل" هي 
�ملنطقة،  يف  �لوحيد  �ال�شرت�تيجي  �حلليف 
�لقومي  "�الأمن  تعزيز  يف  ت�شهم  �أن  ميكن 
تكري�شها  يجب  وعليه  �ملتحدة"،  للواليات 
تكري�ض  خال  من  �لعربية  للدول  ر�دعة  قوة 
ت��ف��وق��ه��ا �ل��ع�����ش��ك��ري. وق���د روج���ت �ل��دع��اي��ة 
�الإ�شر�ئيلية  �لع�شكرية  للموؤ�ش�شة  �ل�شهيونية 
�ل�شهيوين  �مل�شروع  ب��اأن  �النطباع  و�أع��ط��ت 
�لعربية،  �ل��دول  على  �لع�شكري  تفوقه  �أثبت 
و�أثبت جد�رته يف خو�ض �ملعركة وحده، و�أنه 
موؤهل لك�شب ثقة �ملركز �الإمربيايل من �أجل 
�ل�شهيوين،  �لعرب�ي  �ل�ش�ر�ع  يف  متميز  دور 
�الإجن��از  هذ�  �أن  �أبيب  تل  ق��ادة  �عتقد  حيث 
كبرية  �شيا�شية  مكا�شب  �شيجني  �لع�شكري 
ز�دت  وقد  �لعربي.  �ل�شعب  تطوي�ع  �ىل  توؤدي 
�لواليات  بني  �لعاقة  متتني  يف  �حل��رب  هذه 
كحليف  و"�إ�شر�ئيل"   �الأمريكية  �ملتحدة 
�الأو�شط،  �ل�شرق  منطقة  يف  لها  ��شرت�تيجي 
وق��دم��ت لها �ل��دع��م �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي �ل��ازم 
لتفوقها �لع�شكري من �أجل ردع �لدول �لعربية. 
ثمن  �الإ�شر�ئيليون  دفع  �حلرب  تلك  يف 
�أخطاء قيادة �شهيونية مغرورة ومغلقة �حل�ض، 

     قالت جمعية "�لوفاق" �لبحرينية 
�حلاكم  �لنظام  بني  �لتطبيع  �تفاقية  �إن 
متثل  ال  �ل�شهيوين  �مل��ن��ام��ة  و�ل��ك��ي��ان  يف 
هي  ب��ل  �شعبها،  ع��ن  تعرب  وال  �لبحرين 
و�إ�شامها  و�أ�شالتها  على  تاريخها  �عتد�ء 
وو�شفت  وم�شتقبلها.   وما�شيها  وعروبتها 
�جل��م��ع��ي��ة �الت���ف���اق �ل����ذي م���رَّ ع����اٍم على 
�ل��ق��ان��ويٍن،  وغ��ري  �ل�شرعي  بغري  توقيعه 
م�شبوق  غري  وب�شكل  �لبحرينيون   ويجمع 
ج��رمي��ة.  ي�شكل  �الت���ف���اق  ه���ذ�  �أن  ع��ل��ى 
�أنَّ  �إىل  ب��ي��اٍن  يف  �جلمعية  و�أ����ش���ارت 
ك  يتم�شَّ �لذي  �لوطني  �ل�شعبي  "�الإجماع 
عن  يعربِّ  فيها  ت��ر�ٍب  حبة  بفل�شطني  وك��ل 
�أنَّ  يف  و�لثابت  �حلقيقي  �لبحرين  موقف 
ويعربِّ  �ل�شعب  �إر�دة  ع��ن  ال  يعرب  م��ا  ك��لَّ 
وبا  �شاقٌط  هو  وق�شاياه  لقيمه  عد�ٍء  عن 
قيمٍة، و�أنَّ  ��شتمر�ر هذه �ملغامرة يجعل من 
�لنظام معزواًل ومف�شواًل عن �إر�دة �ل�شعب 
�أنَّ  و�أو�شحت  �لر��شخ".   وق��ر�ره  وخياره 
عالًيا  �شوته  يرفع  ز�ل  ال  �لبحرين  �شعب 
لُي�شمع كلَّ �لعامل �أنَّه مع  فل�شطني و�لقد�ض 
�لقمع  رغ��م  �لفل�شطيني  �ل�شعب  وح��ق��وق 
�الإره���اب  و�مل��ن��ع  و����ش��ت��خ��د�م  و�لت�شييق 
عن  وح��ج��ب��ه  �الإع����ام  وتغييب  �ل��ر���ش��م��ي 
ل��ر�أي  �حلقيقية  و�لو�قعية  �ل�شورة  نقل 
�أنَّ  �إىل  �جلمعية  ولفتت  �لبحرين.   �شعب 
�ل�شلطات  زي��ف  ك�شف  �مل�����ش��وؤوم  �الإع���ان 
ج �أنَّها حا�شنة للتعاي�ض  �لبحرينية �لتي  تروِّ
و�ل�شام يف �لوقت �لذي ال متلك فيه �أدنى 
م�شتوًى من  �لتعاي�ض و�لت�شامح مع �ل�شعب، 
عن  �ل�شلميني  باملد�فعني  �شجونها  وتكتظ 
و�حل��ق��وق.  �ملت�شاوية  �ل�شام  و�مل��و�ط��ن��ة 
�التفاق  هذ�  �أنَّ  "�لوفاق"  و�عتربت 
فتح �لباب �أمام �لتعاون �الأمني و�لع�شكري 
يهدد  و�لذي  �خلطري  و�لظامي   و�لفكري 
و�ملنطقة  �لبحرين  يف  و�الم��ن  �ال�شتقر�ر 
����ه ي��ج��ع��ل �مل��و�ط��ن��ني   و�ل���ع���امل، م��ب��ي��ن��ًة �أنَّ
ومثري.  متز�يٍد  وقلٍق  �لبحرينيني يف خطٍر 

"�أنه حتى لو جتر�أ �لعرب  �الإ�شر�ئيلية كانت 
ب�شهولة".  �شي�شدون  فانهم  �لهجوم  على 
�ملوؤ�ش�شة  ق��م��ة  يف  �مل��ف��اج��اأة  ف���ان  وب��ال��ت��ايل 
مبادرة  تكن ملجرد  �الإ�شر�ئيلية مل  �لع�شكرية 
�حلرب من جانب م�شر و�شورية، بل يف �شوء 
ت�شميمًا  �أب��دى  �لعربي  �جلانب  �أن  حقيقة 
�الإ�شر�ئيلية  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  م��ع  ين�شجم  ومل 
�حلربية.  قدرته  حول  باال�شتخفاف  �ملفعمة 
�ل�شر�ع  من  جعلت  ت�شرين  ح��رب  �أن  ذل��ك 
وبعد  و�شر�ع وجود.  �إر�د�ت  �لعدو �شر�ع  مع 
عامة  تثور  ت�شرين  ح��رب  م��ن  ق��رن  ن�شف 
من  �لعميقة  �ملعرفة  على  كبرية  ��شتفهام 
ملحيطه  كله  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��م��ه��ور  ج��ان��ب 
له  ب����ارزً�   تعبريً�  يجد  خلل  وه��ذ�  �ل��ع��رب��ي، 
و�لو�قع  �لتوقعات  بني  �ملتناق�ض  �حلجم  يف 
�ل��روح  يعرفون  �أنهم  يدعون  للذين  �لفعلي 
يتجهون  �ل��ذي��ن  ولاإ�شر�ئيليني  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�لقادرين  �ليهود  �أو  �الأو�شط  �ل�شرق  لدر��شة 
ويعتقدون  بالعربية  حديثًا  ي��ج��رو�  �أن  على 
�ل��ع��رب. ب��و�ق��ع  حقيقية  معرفة  على  �أن��ه��م 
نهاية   1973 ت�شرين  ح��رب  كانت  لقد 
ع�شٍر وخامتًة لف�شٍل يف �لتاريخ �ل�شهيوين. 
�أوه���ام  و�شقطت  �لغطر�شة  زم��ن  وىل  فقد 
و�لتو�شع،  �الحتال  يف  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�ض 
خارج  �إىل  �ملعركة  نقل  على  ق���ادرً�  يعد  ومل 
و�أ���ش��ب��ح، يف ظ��ل ت�شاعد  رق��ع��ة �الح��ت��ال، 
يو�جه  �مل��ق��اوم��ة،  و�إر�دة  �ل��ع��رب��ي  �ل��ت��ح��دي 
خ��ط��ر ف���ق���د�ن �الأم������ن و�ال����ش���ت���ق���ر�ر على 
�الإ�شر�ئيلي". �ل��ق��وم��ي  "�الأم����ن  م�شتوى 

المحرر السياسي
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ثقافة

ي�شتخدم  �جل��ف��ت  يعد  ومل   ، و�القت�شادية 
وي�شتغل كما يجب، ال كوقود وال ك�شماد فتحول 
وم�شدر  للبيئة  و�شديقة  م�شتهلكة  مادة  من 
بديل للطاقة ورخي�ض ومتجدد ومتوفر حمليا 
�لزيتون  معا�شر  لكرثة  نظر�  كبري،  وب�شكل 
وم�شدر�  كبري�  بيئيا  عبئا  �إىل  فل�شطني  يف 
�إذ  �ملعا�شر،  لنفايات  �لكريهة ومكبا  للرو�ئح 
ت�شل كمية زيت �لزيتون يف فل�شطني �إىل 100 
�أحيانا وبالتايل.  �ألف طن يف �ل�شنة �لو�حدة 
فاإن كميات �جلفت �ل�شخمة ت�شل �إىل حو�يل 
يتم  مل  �إن  معاجلة  �إىل  حتتاج  طن  �أل��ف   30

�ال�شتفادة منها 
ال  كمية  تنتج  �لزيتون  معا�شر  �أن  كما 
�ملياه  �شو�ء  �ل�شائلة  �ملخلفات  من  بها  باأ�ض 
ثمار  تنظيف  عملية  ع��ن  �لناجتة  �ل��ع��ادم��ة 
�ملخلفات  من  يعد  �ل��ذي  �لزيبار  �أو  �لزيتون 
�ل�شارة بالبيئة يف حال �إخر�جها للبيئة بدون 
وهذ�  منها.  �ال�شتفادة  حماولة  �أو  تكريرها 
كبرية وخطرية  م�شكلة  �أمام  ي�شعنا  �ملو�شوع 
�ملخلفات،  هذه  معاجلة  بطرق  �لتفكري  عند 
�إذ ت�شري نتائج �أحدث �الإح�شاء�ت �إىل �أن ما 
ن�شبته 46% من �ملعا�شر تتخل�ض من �لزيبار 
من خال �شبكة �ملجاري، �أو من خال �حلفر 
�المت�شا�شية، �أي ن�شف �ملعا�شر تقريبا �ليوم 
يف فل�شطني تقوم بالتخل�ض من هذه �ملخلفات 

�ل�شناعات �الأخرى.
قد ال نت�شور �أحيانا �أن زيت �لزيتون ينجم 
عن �نتاجه كميات كبرية من �ملخلفات �لتي ال 
نلقى لها باال، وبالتقريب ميكن �لقول �إن ع�شر 
طن و�حد من �لزيتون يتطلب مئة لرت من �ملياه 
لغ�شيل �لثمار، وما �شابه ذلك ميكن �ال�شتفادة 
من 200كغ منها هو �لزيت ويبقى يف �ملع�شرة 
�ل�شلبة  �ملخلفات  وه��ي  �جلفت،  من  400ك��غ 
�ملخلفات  وه��ي  �لزيبار  من  500ل��رت  وح��و�يل 
�أن  ميكن  �ل��ك��ب��رية  �لن�شبة  وه���ذه  �ل�شائلة، 
تتحول �إىل كارثة بيئية �إن مل تعالج. لهذ� عمل 
�لكم  هذ�  من  للتخل�ض  فل�شطني  يف  �لباحثون 
�لكبري من �لف�شات وتدويره و�ال�شتفادة منه. 
فقد �أ�شارت �لدر��شات �أن �جلفت يحتوي على 
ي�شكل  �أن  ميكن  وبالتايل  مرتفعة،  طاقة  كمية 
بديا ممتاز� للفحم عن طريق حتويل �جلفت 
�إىل فحم ع�شوي  ، وهو يعد �لبديل �الأرخ�ض 
للطاقة و�لتدفئة بعد �رتفاع �أ�شعار �ملحروقات، 
ع��ل��م��ا ب����اأن ط��اق��ت��ه �حل����ر�ري����ة ت��ب��ل��غ 3600 
كيلوكالوري لكل كيلو غر�م جاف من �جلفت، 
وهو ي�شكل دخا �إ�شافيا الأ�شحاب �ملعا�شر من 
للتدفئة  خم�ش�شة  قو�لب  يف  ت�شنيعه  خال 
يف �ملو�قد، وهي عملية تعو�ض للبيئة �أ�شجارها 
وحت���د م��ن ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ع��دي ع��ل��ى �ل��غ��اب��ات 
وتعيد  �حلر�جية  �ل��رثوة  حماية  يف  وت�شاهم 
تغنت  �لذي  �لرونق و�جلمال  للطبيعة وجبالها 

به منذ �لع�شور �لقدمية  

وم���ن �مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ي مت��ت �ق��ام��ت��ه��ا يف 
فل�شطني م�شروع يف بلدة دير ��شتيا يف �ل�شفة 
جنم  �ل�شناعي  �ملهند�ض  حقق  حيث  �لغربية، 
�نتاج  �لبد�ية  فكانت  ممتازة  نتائج  �بوحجلة 
50 طن من فحم �جلفت �أ�شبح ينتج 250 طن 
�شنويا، ويتم ت�شويق �ملنتج جلميع مدن �ل�شفة 

ويف �أ�شو�ق مدن �خلليل وبيت حلم ور�م �هلل .
و�آخ��رون  م�شلم  ع��اء  �لباحث  ن�شر  كما 
عام  مطلع  غ��زة  يف  �الإ�شامية  �جلامعة  م��ن 
باالإمكان  �أنه  �إىل  فيها  خل�شو�  در��شة   2017
معا  و�ل��زي��ب��ار  �لزيتون  جفت  م��ن  �ال�شتفادة 
قوي  خليط  و�إن��ت��اج  �ل��دي��زل  �إىل  باإ�شافتهما 
م��ب��ت��ك��ر ي��ت��ك��ون م���ن 40%دي������زل و40%ج���ف���ت 
�أن �خلليط  كله  و�الأه��م من هذ�   . و20%زيبار 
من  قريبة  ح��ر�ري��ة  خ�شائ�ض  على  يحتوي 
بديا  يكون  �أن  وبالتايل ميكن  �لنقي،  �لديزل 

ممتاز� للديزل �لنقي  

الذهب الفل�سطيني االأ�سود
�سجرة الزيتون كنز ال ين�سب

2-1

د. نجالء الخضراء

�شلبا  يوؤثر  �لذي  �الأمر  ب�شكل مبا�شر،  �لبيئية 
على �لرتبة وحتى على �ملياه �جلوفية �لقريبة 
من هذه �ملخلفات، كما و�أ�شارت �لنتائج �أي�شا 
�أن ن�شف �ملعا�شر تتخل�ض من �ملياه �لعادمة 
و�مللوثة من خال �شبكة �ملجاري �أو من خال 

�حلفر �المت�شا�شية .
ي��دوي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  يح�شر  �جل��ف��ت  ك���ان 
�أخ����ذ خم��ل��ف��ات �ل��زي��ت��ون  �إذ ي��ت��م  ���ش��اب��ق��ًا، 
وتق�شيمها �إىل كتل كروية وتعري�شها لل�شم�ض 
�أكيا�ض يف مكنت  تخزينها يف  ثم  ملدة طويلة، 
�ليوم  �أما  �الأطفال.  متناول  عن  بعيد�  جاف 
كب�ض  �آلة  برتكيب  �ملعامل  معظم  قامت  فقد 
�أ�شحاب  �أو خملفات �لزيتون، ويعمل  �جلفت 
�ملعا�شر على عزله وت�شكيله ب�شكل ��شطو�ين 

�أو على �شكل كر�ت . 
��شتخد�مات �جلفت:

و�لقطاع  �ل�شفة  يف  �لزيتون  كمية  ت�شل 
�إىل100�ألف طن �أحيانا، وهذ� يعني �أن هناك 
�أن  ميكن  �لنفايات  م��ن  بها  ب��اأ���ض  ال  ن�شبة 
تتحول لكارثة بيئية �إن مل يتم عاجها. لهذ� 
فاإن عدد� من �لباحثني و�خلرب�ء يف فل�شطني 
ين�شغلون منذ �شنو�ت بهذ� �ملو�شوع، ولديهم 
نتائج ت�شتحق �لكثري من �الهتمام، �شو�ء على 
من  �ال�شتفادة  �أم  �لزيبار  معاجلة  م�شتوى 
يف  و��شتخد�مها  م��و�د  و��شتخا�ض  �جلفت 

�جلفت: هي بقايا ثمار �لزيتون بعد هر�شه 
وع�شره ال�شتخر�ج �لزيت منه 

�ل��ع��ادم��ة  �ل�شائلة  �ل��ب��ق��اي��ا  ه��ي  �ل��زي��ب��ار: 
�لناجتة عن غ�شل �لزيتون وع�شره

�لزيتون  ع�شر  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  �مل���ادة  وه��و 
باملعا�شر وهي عبارة عن خليط مطحون مكون 
من نوى ثمار �لزيتون �لتي مت ع�شرها ممزوجا 
بزيت �لزيتون �لطازج وتعمل �ملعا�شر على فرز 
�لزيتون عن �جلفت كا على حدة ما يتيح للكثري 
جم��االت  يف  �جل��ف��ت  ��شتخد�م  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن 

خمتلفة 
خا�شة  معا�شر  يف  يع�شر  �ل��زي��ت��ون  ك��ان 
و�ليونانية  و�لفنيقية  �لكنعانية  �لعهود  منذ 
و�لثانية  �لطعام  لزيت  �الأوىل  �لع�شرة  فكانت 
�الإ���ش��اءة،  ل��زي��ت  و�ل��ث��ال��ث��ة  �ال�شتحمام  ل��زي��ت 
كوقود  ي�شتعمل  ق�شور  من  ذل��ك  بعد  يبقى  وم��ا 
ياأخذ ما تبقى من  �لفاح  . فكان  �لنار  الإ�شعال 
خملفات ع�شر �لزيتون بعد �النتهاء من ع�شر 
فرن  يف  ع�شوي  كفحم  لي�شتخدمه  �ل��زي��ت��ون 
زيت  على  يحتوي  فهو  و�لطهو  للخبز  �لطابون 
�خلبز  على  مميزة  نكهة  ي�شفي  �ل��ذي  �لزيتون 
خال  من  �لتدفئة  يف  وال�شتخد�مه  خبزه  عند 
م�شتعلة  �لنار  تبقى  حيث  �لكانون،  يف  و�شعه 
ع�شر  من  �ملتبقي  �جلفت  فيح�شر  �أك��رب،  وقتا 
�أ�شعة �ل�شم�ض  �لزيتون يف كل عام وي�شعه حتت 
لي�ض  �ل�شتاء.  ف�شل  �ق��رت�ب  عند  ال�شتخد�مه 
�لرماد  ي�شتخدم  �لفاح  كان  ولكن  وح�شب  هذ� 
بعد �حلرق ك�شماد ع�شوي، ي�شاعد على حت�شني 
جودة �ملحا�شيل �لزر�عية و�لرتبة. وبالرغم من 
�حلطب  �أو  �لكاز  مد�فئ  )�شوبيات(  �نت�شار 
و�شهولة �لتعامل معها ونظافتها �إال �أن ��شتخد�م 
قيا�شا  ح��ر�رة  و�أك��رث  ثمنا  �أرخ�ض  كان  �جلفت 
منزل  �أي  يخلو  ي��ك��اد  ف��ا  �الأخ����رى،  للو�شائل 
هناك  وك��ان  �مل��خ��زن.  �أو  �ملحفوظ  �جلفت  من 
��شخا�ض يعتا�شون على هذه �ملادة فكانو� مياأون 
باجلفت  �ملع�شرة  من  ي�شرتونها  �لتي  عرباتهم 

ليعر�شوها للبيع وينتفعون بربحها .
�أم���ا �ل��ي��وم ف���اإن ك��وم��ات �جل��ف��ت تبقى يف 
�الأر����ش��ي  يف  وتتكد�ض  ف��ائ��دة   دون  �ملعا�شر 
�لزر�عية و�لب�شاتني. فقد تنا�شى �لنا�ض فاحون 
ومز�رعون يف �ل�شنو�ت �الأخرية فو�ئدها �لطاقية 

الطاهرة،  الأر�ض  الفل�شطيني تبداأ بعد هطول املطر على       هي قدر مكتوب وموعد مر�شود، ورحلة �شنوية للفالح 
ليقطف بركاتها ويجمع ما قدمته من ثمارها اخل�شراء وخرياتها، وتنتهي بجمع اجلفت وتخزينه كق�شة �شمود ووجود واأ�شالة 

وحتد حملت كل معاين الن�شال واملقاومة والنت�شار.
كامال، ثم  انتظرها عاما  التي  البكر وثروته  الزيت �شعيدا بح�شوله على زيته  اأمام فوهة  الفل�شطيني يقف  الفالح  كان 
يتوجه لياأخذ ن�شيبه من اجلفت وخملفات ع�شر ثمار الزيتون لي�شتعني بها على برد ال�شتاء وي�شتخدمها يف طهي طعامه 
وت�شميد اأر�شه، فباتت �شجرة زيتونه م�شدرا غذائيا واقت�شاديا  وع�شويا وظال يغفو يف اأح�شانه، ويعلق عليه حبال اأرجوحة 

ذكرياته وم�شتقبل اأطفاله.    
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للنب�ض  يكتب  �أنه  �إىل  حا  ُملمِّ فانطفاأ  يدمعو�،  ومل  له  �شفقو�  �لر�ئع،  فكتب  ��شتعل      
مكلوما  عا�ض  �ملعاين.  �أ�شمى  للنب�ض  تعرف  �أر�ض  يف  �شيتفجر  كاملاء،  غار  و�ال�شتعال، 
�أنه  عقدين، ي�شتبد به �حلنق، الأنهم �شمعو� ومل يقر�أو� ما حما وما كتب. حل�شن حظه 
عا�ض بعد موته ولن ميوت، فاأ�شعاره ريا�شة وم�شاعره ندية فتية، حتيا كلما طرقت �أبو�َبها 
قلوٌب نظيفٌة. يحب �لكتابة، ومل يعد يهمه ثمن �الأقام و�لقرطا�ض، والأنه حمتاج، فقد 
ف�شل �أن يبيع ن�شيبه يف �ملري�ث، من �أجل رو�يته �الأوىل. �أما رو�يته �لثانية فقد كتبها 
فاأقربها ما د�م �ملري�ث كالتاريخ ال يعيد نف�شه، رجا �مل�شاعدة عرب �ل�شحف، ف�شحك 
�لثمينة.  �لعاملية  �شيكون من ن�شيبه هذه �جلائزة  �ل�شعيف  �أن هذ�  يدرو�  �لقر�ء، ومل 
ي�شرد �الأحد�ث، وحني ي�شاهد نف�شه خفيف �لظل بني ثنايا �لوقائع ي�شرع فيمزق �لورق 
�حلامل �أبطاال �شيتهمونه بالعجز و�خلذالن. يعوم يف �حلرب، جماديفه �أقام تعينه من 
�الإفات قبل �لفي�شان �الأخري، هو كاتب، بحره حربه، وركن جناته خيام م�شروبة و�شفن 
وحني  �الأعماق،  نحو  �ل�شديدة  بالتلميحات  يناق�ض  بالكلمات،  ير�شم  كتاباته.  يف  تر�شو 
ي�شافر فمطاياه �أور�ق كتب تُلف به، منها ما يتحفه، ومنها ما يغريه، ومنها ما يبكيه حتى 
�ل�شباح. يحيا د�خل �حلروف وفق ت�شكياٍت من و�شعه، ي�شائل �ملدى، ي�شائل �ل�شدى، 
ي�شائل �لندى و�لردى، ي�شائل نف�شه عرب كل �ملر�يا، كل �الأجوبة �أ�شعار تتقولب وتت�شكل 
�أنه متعّدد، �شّبه نف�شه  و�ألو�نها. يكتب نف�شه كل يوم، �كت�شف يوما  �لف�شول  وفق وجوه 
باأور�ق كتاٍب يبلغ عددها �ملايني، حني �أر�د �أن يتوحد �شار �أكرث تعّدد�، تعجب من �الأمر 
فكتب خري ق�شائده.  يع�شق �لبحر، حني يحمل �شفن �ملن�شدين و�ملن�شد�ت، ي�شتم �لبحر 
حني يبتلع زو�رق �ملهاجرين و�ملهاجر�ت، وعلى وجناتهم �أعناق طموحات ت�شرئب نحو ما 
ها �جلبال و�لبحار، يف بيته  دُّ بعد �ملوج. مطيته نحو �الآفاق خياالته �جلاحمة �لتي ال حَتُ
�ملعزول يعي�ض حريته با قيود، يرت�ءى له �لنا�ض ماأ�شورين باملاء و�خلبز، على �لرغم من 
�أمه. لذ� خلد ذكرها يف  �أنهما يقطنان حيث يقطنون، وبكميات تفوق حاجاتهم. يحب 
رو�ياته وق�ش�شه �لتي ف�شل كتابتها باالأخ�شر �لناظر، قال لنا: �أمي طفولتي، وطفولتي 
ربيعي، و�أجمل ما يف �لربيع خ�شرته. ال يناق�ض �أحد� �إال عرب كتاباته، فمن �أر�د ر�أيه فعليه 
بقر�ءة ما كتب، ال تعتقدوه م�شاملا �أمام تفاهاتكم، �أيها �الأغبياء �ملولعني باالدعاء.  مّزق 
كل كتاباته، وبعد عام من �الإ�شر�ب عن �لكام، عاد فكتب كل ما مّزقه، قال ب�شوت 
جهري، �شمعه من يف �لرب و�لبحر«هذ� قدري« �نتقدوه ففرح، �أح�ّض باأَن له وجود� ي�شتفز 
ن�شوق  كما  �لُفر�شان.  و�أقوى  �أ�شجِع  بعزميٍة  �لكتابة  �إىل  عاد  و�لنفو�ض،  �ل�شمائر  موتى 
�لعربات و�ل�شاحنات و�لدّر�جات، ي�شوق ق�شائده حمملًة بالدم و�لدمع و�لفرحة �لعارمة 
و�لب�شار�ت و�الإنذ�ر�ت و�ل�شرخات و�لند�ء�ت �خلفية و�لبادية، ي�شوق ق�ش�شا وحكايات 
حمملة باالأذكياء و�الأغبياء و�ملعتوهني و�ل�شغار و�لكبار. يكتب �ملختلف، الأنه يوؤمن باأنه 
ن �شعره بالفوالذ، فان�شرف �لنا�ض عنه، قال  خمتلف، كتب �ألف ن�ضٍّ با مفتاح، ح�شّ
لنا يوما: �أح�ش�شت باأن كتابة �ملختلف جد� ي�شمر بع�ض �لظلم و�الأنانية.  يحب �أن يرى 
وعلى  مرتفعة،  باأ�شو�ت  وخو�طره  تقر�أ ق�شائده  �أن  يحب  عارمة،  فرحة  �لنا�ض يف  كل 
�أرفع �لقمم ي�شمعها �لب�شر و�حلجر. يحب �أن يخلد �إىل �لنوم، �إذ� تاأكد من �أن نب�شاته 
�خلا�شة قد نامت، ينام م�شرتيحا كي يعود �إىل �أحامه �لتي يعي�شها نهار�. �أحامه لي�شت 
كاأحامنا �لتي ال تزورنا �إال ليا، �أحامه كائناٌت نور�نية، �أما �أحامنا فهي كاخلفافي�ض 

ال يحلو لها �لعي�ض �إال يف كبد �لليل.

نافـــــــذةنافـــــــذة
ت���ق���ع ق���ري���ة �ل����ره����وة ج��ن��وب 
ب���ل���دة �ل��ظ��اه��ري��ة ج���ن���وب م��دي��ن��ة 
من  �ل�����ش��رق  �إىل  �مل��ح��ت��ل��ة  �خل��ل��ي��ل 
بلدية  وبح�شب  �ل��رم��ا���ش��ني.  ق��ري��ة 
جمموعة  �لرهوة  يقطن  �لظاهرية 
لبلدة  �أ�شولها  تعود  �لتي  �الأ�شر  من 
على  يعملون  �خلليل.  يف  �لظاهرية 
�أر��شيهم  وزر�ع���ة  �مل��و����ش��ي  تربية 
فيها،  و�لرعي  �ل�شتوية  باملحا�شيل 
�لرومانية  �ملناطق  �لرهوة من  وتعد 

مو��شيهم. الإي��و�ء  �ملز�رعون  ي�شتخدمها  �لتي  �لكهوف  فيها  وتكرث  �لقدمية،  �الأثرية 
وتوزيع  �مل�شتمرة  �الحتال  ماحقة  ب�شبب  �شعبة  ظروفًا  �لقرية  �أه��ايل  يعي�ض 
ويهدد  �مل�شتوطنني.  ل�شالح  �ملنطقة  من  تهجريهم  بهدف  ملنازلهم،  هدم  �إخطار�ت 
على  لل�شيطرة  �الحتال  �شيا�شة  �شمن  للرهوة  �ملحاذية  �لدومنات  �آالف  �ال�شتيطان 
ب�شكل  �لرهوة  خربة  وتتعر�ض  �مل�شتوطنات،  لتو�شعة  وطردهم  �لفل�شطينيني  �أر��شي 
متو��شل لهدم �خليام و�مل�شاكن و�حلظائر فيها من قبل قو�ت �الحتال، بهدف �رغام 
�ملو�طنني على مغادرة �أر��شيهم و�شرقتها ل�شالح تو�شيع م�شتوطنة »تينا« �لتي �أقيمت 
على �أر��شي �ملو�طنني، �إال �أن �أبناء �لقرية يقفون �شدً� منيعًا �أمام �الأطماع �ال�شتيطانية.

     يف ليلة 11 و12 �أيلول/ �شبتمرب 1956 �نطلقت قوة �إ�شر�ئيلية من تل خلي�ض بيت 
جربين وجتمعت يف منطقة "عومر" مع مدرعات وكتيبة م�شاة بقيادة �أرئيل �شارون 
�لقّوة �لع�شكرّية مبهاجمة خمفر لل�شرطة  ورحبعام زئيفي ومائري هارت�شيون. وقامت 
تابع للحكومة �الأردنّية يف قرية �لرهوة �لتابعة لبلدة �لظاهرّية يف مدينة �خلليل �ملحتلة، 
وكان يف �ملخفر عدد من �جلنود ومن �حلر��ض �ملدنيني من �أبناء قرية �لظاهرية. وقد 
��شتب�شل �جلنود �الأردنيون و�ملتطوعون من �أهل �لظاهرية ل�شد �لهجوم، وقاتلو� ب�شجاعة 
نادرة بالرغم �أنه ال يوجد بحوزتهم �إال �أ�شلحة فردية، و�أوقعو� �إ�شابات باملهاجمني ولكن 
�أمام �الأعد�د �لكبرية للمهاجمني مت ت�شفيتهم جميعًا، حيث قام �ملهاجمون باقتحام 
��شم  �لعملية  و�أعطيت  �ل�شهد�ء،  جثث  من  بعدد  مّثلو�  ثم  فيه،  مبن  ون�شفه  �ملخفر 
�شيفرييا ) يهونتان ( ومن �ل�شهد�ء �لذين ق�شو� يف هذه �ملجزرة من �أبناء �لظاهرية:
علي  فريد  �ل�شلمة،  حممود  �أحمد  دّب��ور،  �أب��و  �هلل  عبد  رب��اع،  يون�ض  �لعزيز  عبد 
�ل�شلمة، خليل �شامل مزعل، عبد �هلل �حلليقاوي، �شليمان حممود �لقي�شية، �شالح عبد 
�لفتاح �لقي�شية، �أحمد حممود �أبو حمد�ن، �أحمد خليل �لنجار، حمد �شلمان �لقي�شية. 

قرية الرّهوة

مجزرة الرّهوة

كاتب يكتب نف�صه

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

حممود مو�شى
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