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ييييييي يييي ييي 

    يف العام 1977 دعت اجلمعية العامة للمنظمة الدولية لالحتفال يف 
29/نوفمرب من كل عام باليوم الدويل للت�صامن مع ال�صعب الفل�صطيني 
تزامنًا مع اليوم الذي اعتمدته اجلمعية لتق�صيم فل�صطني من خالل 
القرار /181/.. وبهذا تكون املنظمة التي اغتالت فل�صطني هي ذاتها 
التي تدعو للت�صامن مع ال�صعب الفل�صطيني، ف�صار القاتل هو الذي ينعي املقتول..
م�صتكملة  الأمم  عــ�ــصــبــة  مــنــظــمــة  خــلــفــت  الـــتـــي  املــتــحــدة  الأمم  مــنــظــمــة 
ــرة  الأخــ ــررت  ــ ق مــنــذ  اأهــلــهــا  وتــ�ــصــريــد  فل�صطني  �ــصــيــاع  يف  الأوىل  اخلــطــوة 
ملنح  املو�صوعية  ــظــروف  ال وتهيئة  ترتيب  ا�صتهدف  الـــذي  النــتــداب  قــانــون 
وذلــك  فل�صطني،  لغت�صاب  الأممــيــة(  )امل�صروعية  ال�صهيونية  الع�صابات 
من  الثاين  ال�صق  �ُصطب  بينما  الكيان  مبوجبه  اأُن�صئ  الــذي  التق�صيم  قــرار  عرب 
التاريخية... اأر�صهم  مــن  جــزء  على  ــة  دول الفل�صطينيني  مينح  ــذي  ال الــقــرار 
�صحوة  تكن  مل  العامة،  اجلمعية  اطلقتها  التي  الت�صامن  دعــوة  بـــاأّن  ــزم  واأجـ
الدعوة،  هذه  ملثل  املنظمة  هذه  دفع  الذنب  بعقدة  �صعورًا  ول  كّفارة،  ول  �صمر، 
ا�صتهرت به هذه املنظمة  التالعب والتدلي�س والنفاق الذي  واإّنا كان من جن�س 
الفل�صطيني  ال�صعب  بينها  ومــن  امل�صطهدة،  ال�صعوب  حقوق  مع  تتعاطى  وهــي 
التي  الدولية  املنظمات  هــذه  ــرارات  قـ مــن  الــزمــان  مــن  قــرن  منذ  يعاين  ــذي  ال
القوى  ومراكز  ال�صتكبار،  قوى  م�صالح  مع  من�صجمة  وم�صمونًا  �صكاًل  جــاءت 
للهيمنة  �صراعاتها  يف  املــراكــز  هــذه  خا�صتها  كونيتني  حربني  بعد  وتوازناتها 
واأممــــًا.. �ــصــعــوبــًا  طريقها  يف  �صحقت  ولـــو  م�صاحلها  وفـــق  ــعــامل  ال وتــر�ــصــيــم 
حني  فهي  الدولية،  املنظمة  مواقف  يف  �صارخًا  تناق�صًا  تت�صمن  الدعوة  هــذه 
الفل�صطينية،  بالق�صية  املغلوط  التعريف  به  تعني  فاإّنها  الت�صامن  عن  تتحّدث 
وعقد الندوات واملعار�س التي ت�صرح وتبنّي هذا التعريف الذي تاأ�ص�س على مغالطة 
يزال.. ول  الفل�صطيني  ال�صعب  لها  تعّر�س  م�صبوقة  وعلى مظلومية غر  تاريخية 
العرتاف  يت�صمن  اأن  الأدنى يجب  الفل�صطيني يف حّده  ال�صعب  مع  الت�صامن  اإّن 
بت�صحيح  وذلـــك  مــ�ــصــره،  تقرير  ويف  ــه  اأر�ــص يف  الفل�صطيني  ال�صعب  بحق 
الآفــاق  �ــصــّذاذ  اأر�ــصــه  اإىل  ُجلب  حني  بحّقه  ُارتكبت  التي  التاريخية  اخلطيئة 
�صرعي.. غر  اإرهابيًا  كيانًا  دويل  بقرار  عليها  ليقيموا  حدب  كل  من  ال�صهاينة 
فلماذا  الفل�صطيني  ال�صعب  مــع  حــّقــًا  مت�صامنة  العامة  اجلمعية  كانت  واإذا 
بتق�صيم  الــقــا�ــصــي  ــا اجلـــائـــر  ــرارهـ قـ مـــن  الـــثـــاين  الــ�ــصــق  لــتــطــبــيــق  تــدعــو  ل 
ــى لــلــتــكــفــر عن  ــ ــ ــجــوهــره ميــّثــل احلـــد الأدن ــني، وهــــذا ب ــتـ فــلــ�ــصــطــني اإىل دولـ
ال�صحية. مــع  ت�صامنًا  تعتربها  الــتــي  التما�صيح  بــدمــوع  ولــيــ�ــس  جــرميــتــهــا، 
حتــتــاج  ول  وا�ـــصـــحـــة  طــريــقــه  الــفــلــ�ــصــطــيــنــي  ــعــب  ــص ــ� ال مـــع  لــلــتــ�ــصــامــن  اإّن 
احلـــقـــوق  انــــتــــزاع  طـــريـــق  اإّنــــهــــا  دعــــــــوات،  اأو  قــــــــرارات  ــن  ــ م كـــثـــر  اإىل 
الـــتـــاريـــخ.. ــا درو�ـــــــس  ــن ــت ــم ــّل كـــمـــا ع تـــوهـــب ول متـــنـــح  بـــالـــقـــوة، حـــيـــث ل 
جميل اأن تدعو الأمم املتحدة للت�صامن مع ال�صعب الفل�صطيني، ولكن الأجمل هو 
اأن ت�صت�صر هذه املنظمة ال�صعب بال�صكل الذي يعرّب به عن الت�صامن معه، ل اأن 
ول  ُي�صمن  ل  مّما  واأ�صكاله  الت�صامن  طبيعة  حتديد  يف  عنه  نيابة  نف�صها  تفّو�س 
ُيغني من جوع، ول يحق حّقًا ول يدفع باطاًل، ويظل اأُلهياٍت واألعيب عّلها حتفظ 
للمنظمة الدولية بع�س ماء وجهها ويحفظ عليها �صورتها الأخالقية الذميمة...

النفاق الأممي
 والت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني

حممد البحي�سي
رئي�س جمعية ال�سداقة الفل�سطينية ــ الإيرانية

اجلوالن ال�صوري املحتل وا�صت�صهاد مدحت ال�صالح
)وم�صات من م�صرية كفاح اجلوالنيني(

اأمريكا على طريق االحتاد ال�سوفيتي

عــن الــموؤمتر الـ�صهيـوين االأول 
والــدور الربيطاين يف اإن�صـاء )اإ�صــرائيل(

علي بدوان

عارف االآغا

ما عدت اأدخـن
    الـتطبيع والـرتاث...    

تطبيع اأم تركيع؟!

ق�صة ق�صرية

د. جنالء اخل�صراءر�صاد اأبو �صاور

نبيل ال�صهلي

د. حممد البحي�صي
الفجوة بني اجلي�ش

 و(املجتمع يف اإ�صرائيل)وحدود االأمن
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اجلــمــعــيــة تــ�ــصــتــقــبــل �ــصــفــري الــيــمــن 
املـــرافـــق والــــوفــــد  �ـــصـــوريـــة   يف 
رئي�س  البحي�صي  حممد  الــدكــتــور  ا�صتقبل     
ــة  ــي ــران الإي الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جمعية 
ــادة الــ�ــصــفــر الــيــمــنــي عــبــد اهلل �ــصــربي  ــع ــص �
والــ�ــصــيــد ر�ـــصـــوان احلــيــمــي الـــوزيـــر املــفــو�ــس 
وقــد ح�صر  �ــصــوريــة،   اليمن يف  �ــصــفــارة  لــدى 
هيئة  م�صوؤول  م�صعود  حممد  املهند�س  اللقاء  
اآلء  الإلــكــرتوين يف اجلمعية والأخــت  الإعــالم 
العامة يف اجلمعية. العالقات  طوي�صي م�صوؤولة 
 2021/11/29 بــــــتــــــاريــــــخ  وذلــــــــــــك 
ــق ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــدمـ ــ بـ اجلــــــمــــــعــــــيــــــة  مـــــــقـــــــر  يف 
يف بداية اللقاء رحب الدكتور حممد البحي�صي 
ــن �ـــصـــعـــادتـــه  ــ ــي  وعــــــرب عـ ــنـ ــمـ ــيـ ــد الـ ــ ــوف ــ ــال ــ ب
بــلــقــاء الــ�ــصــفــر مـــوؤكـــدّا عــلــى عــمــق الــعــالقــة 
ــي والــيــمــنــي  ــن ــي ــط ــص ــ� ــل ــف بــــني الـــ�ـــصـــعـــبـــني ال
ون�صالهما �صد قوى الظلم والطغيان وال�صتكبار 
ال�صعب  ن�صال  عدالة  على   اأكــد  كما  العاملي، 
اليمني و�صموده اأمام العدوان ال�صعودي الظامل.
من جانبه �صكر ال�صفر اليمني الدكتور البحي�صي
. بهما  قوبل  اللذين  والــتــكــرمي  احلــفــاوة  على 
ــب  ــ ــع ــ ــص ــ ــ� ــ واأكــــــــــــــــــــّد عــــــلــــــى حتـــــــالـــــــف ال
ــــب الــفــلــ�ــصــطــيــنــي  ــع ــ ــص ــ ــ� ــ ــع ال ــ ــ ــي م ــ ــن ــ ــم ــ ــي ــ ال
ودعمه لن�صاله �صد امل�صروع ال�صهيوين، م�صرًا 
الق�صية  مـــع  الـــعـــامل  �ــصــعــوب  تــ�ــصــامــن  اإىل  
جانب  اىل  ووقــوفــهــم  ــة  ــعــادل ال الفل�صطينية 
مع  الت�صامن  ليوم  وتاأييده  الفل�صطيني  ال�صعب 
اليوم.   هذا  ي�صادف  الذي  الفل�صطيني  ال�صعب 

الأبــنــاء  لتعريف  حملة  �صمن   
ــة لــلــقــد�ــس  ــن ــى مــدي ــار عــل ــغ ــ�ــص ال
لفل�صطني  الأبــــديــــة  ــمــة  ــا�ــص ــع ال
اأقامت  لنا«،  »كلها  عنوان  حتت 
الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جمعية 
ال�صبابي  العمل  هيئة   - الإيرانية 
ــاء  ــن ــم لأب ــص ــي فــعــالــيــة ر� ــطــالب وال
جرمانا،  خميم  يف  بي�صان  رو�صة 
بـــاإ�ـــصـــراف كـــل مـــن الأخـــــت مــرح 
جمعة  ــا  ــيـ دانـ ــت  ــ ــ والأخـ ــالوي  ــبـ قـ
اأع�صاء  ح�صن،  الهدى  نور  والأخت 

ــة تـــــــــــــزور وزيــــــــر  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ اجلـ
ــل ــم ــع الـــ�ـــصـــوؤون االجــتــمــاعــيــة وال

الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  من  وفــد  قــام 
بزيارة   البحي�صي  حممد  د.  برئا�صة  الإيــرانــيــة 
اجلمهورية  يف  والعمل  الجتماعية  ال�صوؤون  لوزير 
الــديــن،  �صيف  حممد  ال�صيد  ال�صورية  العربية 
الثاين 2021، يف مكتبه  ت�صرين  بتاريخ 28  وذلك 
مو�صى  جمعة  علي  الأخ  الوفد  �صم  وقد  بدم�صق. 
مو�صى  حممود  والأخ  العامة،  العالقات  من�صق   –
والأخــت  والــطــالبــي،  ال�صبابي  العمل  م�صوؤول   –
العامة. الــعــالقــات  هيئة  م�صوؤولة  طوي�صي  اآلء 
عمل  البحي�صي  د.  ا�صتعر�س  الــبــدايــة  يف 
الدائم  �صعيها  اإىل  م�صرًا  ون�صاطاتها  اجلمعية 
خلدمة اأبناء �صعبنا ح�صب مقدرتها، حيث اأنها مل 
تنقطع على هذه اخلدمة رغم تغر الظروف، واأكد 
اأن هذا اللقاء ركن كبر ومهم يف بناء اجلمعية كما 
تعودنا على الإخوة ال�صوريني دائمًا، متمنيًا اأن يرتقي 
املبارك. اللقاء  بعد هذا  عمل اجلمعية خ�صو�صًا 
الدين  �صيف  الوزير  معايل  رحــب  جانبه  من 
دعمه  مبدينًا  اجلمعية  عمل  على  واأثنى  بالوفد 
وتعاونه الكامل، حيث اأكد اأن ق�صية فل�صطني هي 
الأوىل بالن�صبة ل�صورية واأن العمل الإن�صاين بحاجة 
اإىل تكاتف جميع الأطراف، م�صرًا اإىل اأن اجلمعيات 
كانت رافدًا قويًا للدولة ال�صورية يف العمل الإن�صاين 
احلالة  على  اأثــنــى  كما  ــرب،  احلـ �ــصــنــوات  خــالل 
الفل�صطينية  الف�صائل  مــع  للجمعية  الئتالفية 
�صواء. حد  على  الإيرانية  الإ�صالمية  واجلمهورية 

االإيرانية  الفل�صــطينية  ال�صداقة  جــمعية 
الـــعـــرب ــاب  ــ ــت ــ ــك ــ ال تــــــــزور احتــــــــاد   

الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جمعية  مــن  ــد  وفـ ــام  قـ    
بــزيــارة  البحي�صي  حمــمــد  د.  بــرئــا�ــصــة  ــة  ــي ــران الإي
علي  )الأخ  الوفد  و�صم  العرب،  الُكتَّاب  احتــاد  اإىل 
حممد  واملهند�س  اجلمعية،  يف  الــقــيــادي   – جمعة 
والأخ حممود  الإلكرتوين،  الإعالم  م�صوؤول   – م�صعود 
والأخت  والطالبي،  ال�صبابي  العمل  م�صوؤول   – مو�صى 
يف  وكان  العامة(.  العالقات  م�صوؤولة   – طوي�صي  اآلء 
ا�صتقبالهم رئي�س الحتاد د. حممد احلوراين، والأخ 
مقرَّ  وذلك يف  الحتــاد،  قيادة  الزعبي ع�صو  الأرقــم 
.2021 الثاين  ت�صرين   18 بتاريخ  دم�صق  يف  الحتــاد 
حتدث د. البحي�صي عن �صعادته بلقاء د. احلوراين 
وعن النقلة النوعية التي �صهدها الحتاد منذ ا�صتالمه، 
تخ�س  اأنها  لو  كما  بن�صاطاتهم  اجلمعية  فخر  وعن 
لأن�صطة  مقرتحات  اجلمعية  رئي�س  م  وقــدَّ اجلمعية، 
تعزز التعاون الثقايف بني الطرفني، وتخلق حالة ثقافية 
تعرب عن ارتباط  فل�صطني التاريخي بالأمة العربية.
اجلمعية  اأعــ�ــصــاَء  الحتـــاد  رئــيــ�ــُس  �صكر  بـــدوره 
الــدائــمــة  جهوزيتهم  عــن  وحتـــدث  ــهــم،  ــارت زي عــلــى 
الكثر  وتــقــدمي  اجلمعية،  مــع  للتعاون  الحتـــاد   يف 
موؤكدًا  الفل�صطيني،  ال�صعب  لأبناء  الثقايف  للم�صروع 
الــ�ــصــوري. ال�صعب  لــدى  متجذر  فل�صطني  ــّب  ُحـ اأن 
الفل�صطينيني  اأن  جمعة  علي  الأخ  اأّكد  جانبه  من 
ــد؛ لأن  ــ ــ �ــصــعــب واح ــم  �ـــصـــوريـــة هـ والـــ�ـــصـــوريـــني يف 
قومي  عــروبــي  منهج  مــن  ب  تــ�ــصــرَّ الــ�ــصــوري  ال�صعب 

يوؤمن بوحدة ال�صعب العربي ووحدة اأر�صه. 

االإيــرانــيــة  - الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جمعية  نــ�ــصــاطــات 

مبنا�صبة يوم الطفل العاملي 
اجلمعية تقيم فعالية ر�صم لالأطفال يف خميم جرمانا 

والطالبي.  ال�صبابي  العمل  هيئة 
 2٣/11/2021 ــاريــخ  ــت ب ــك  ــ وذل
املــخــيــم. يف  الـــرو�ـــصـــة  مــقــر  يف 
اإطــار  يف  الفعالية  هــذه  وتاأتي 
اأن فن الر�صم  احلملة تاأكيدًا على 
هو الو�صيلة التي ميكن من خاللها 
اأحالمهم،  عن  الأطــفــال  يعرب  اأن 
وهو الو�صيلة التي ت�صاعد على نقل 
ال�صغار  لهوؤلء  الوطنية  الر�صالة 
ومدنه  الوطن  ا�صم  يحفظوا  كي 
ذاكرتهم. يف  ومقد�صاته  ــراه  وقـ
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االإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية 
دم�صق يف  ــث  ــع ــب ال دار  ــر  ــدي م تــــزور 
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  من  وفــد  قــام 
بزيارة  البحي�صي  حممد  د.  برئا�صة  الإيــرانــيــة 
و�صم  عمران.  اللطيف  عبد  د.  البعث  دار  مديَر 
اجلمعية،  يف  القيادي   – جمعة  علي  الأخ  الوفد 
ــالم  الإعـ مــ�ــصــوؤول   – م�صعود  حمــمــد  واملــهــنــد�ــس 
الإلكرتوين، والأخ حممود مو�صى – م�صوؤول العمل 
ت�صرين   25 بتاريخ  وذلــك  والــطــالبــي.  ال�صبابي 
بدم�صق. البعث  دار  يف  مكتبه  يف   ،2021 الثاين 
ــاع  ــ ــ ــص ــ ــ الأو� اآخــــــــر  حــــــول  ــث  ــ ــديـ ــ احلـ دار 
ال�صورية  ال�صاحة  على  وامل�صتجدات  والتطورات 
�صبل  بــحــث  ــرى  وجــ ــة،  ــي ــعــرب وال والفل�صطينية 
الإعالمي  املجال  يف  امل�صرتك  والتن�صيق  التعاون 
والتخ�ص�صية ــة  ــب ــدري ــت ال الـــــــدورات  ــة  ــ ــام ــ واإق

فكرية  نــــدوة  يف  ــارك  ــص ــ� ت اجلــمــعــيــة 
ــوؤوم ــصـ ــ�ـ ــرى وعـــــد بـــلـــفـــور املـ ــ ــذك ــ ب
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  �صاركت      
البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممثلًة  الإيــرانــيــة 
لوعد  الذكرى 10٤  فكرية مبنا�صبة  ندوة  بح�صور 
ال�صعبية  اللجنة  من  كل  اأقامتها  امل�صوؤوم،  بلفور 
الفل�صطيني  ال�صعب  لــدعــم  الــ�ــصــوريــة  الــعــربــيــة 
القد�س  وموؤ�ص�صة  ال�صهيوين،  امل�صروع  ومقاومة 
املقاومة  ف�صائل  وحتــالــف  �ــصــوريــة،   – الــدولــيــة 
ــوان  ر�ــص د.  الـــنـــدوة  يف  ــدث  حتـ الفل�صطينية. 
عبد  خــالــد  والأخ  املــفــتــاح  خلف  د.  و  م�صطفى 
بتاريخ  وذلك  فلحوط.  �صابر  د.  واأدارهــا  املجيد، 
بدم�صق. البعث  دار  يف   2021 الثاين  ت�صرين   ٤
ا�صتعر�س  مــداخــلــة  اجلــمــعــيــة  رئــيــ�ــس  ــدم  قـ
�صّمي  ما  فيه  �صدر  الذي  التاريخي  ال�صياق  فيها 
هذا  تكري�س  يف  الأمم  ع�صبة  ودور  بلفور،  وعــد 
وامل�صروع  والنتداب  بريطانيا  دور  وكذلك  الوعد 
ال�صهيوين، كما اأ�صار د. البحي�صي اإىل دور الأمم 
الأدوات يف الهجمة  الّراهن لذات  املتحدة والدور 
ومفتاحه. العامل  مركز  باعتبارها  منطقتنا  على 

احتــاد مــن  وفــــدًا  ت�صتقبل  اجلــمــعــيــة 
الفل�صطينيني والكّتاب  الت�صكيليني  الفنانني   
جمعية  رئي�س  البحي�صي  حممد  د.  ا�صتقبل 
عبد  الأ�ــصــتــاذ  الإيــرانــيــة  الفل�صطينية  ال�صداقة 
املعطي اأبو زيد – رئي�س احتاد الفنانني الت�صكيليني 
 – اإدريــ�ــس  الفتاح  عبد  والأ�ــصــتــاذ  الفل�صطينيني 
وال�صحفيني  الكتاب  لحتاد  العامة  الأمانة  ع�صو 
 – جمعة  عمر  الأ�ــصــتــاذ  بح�صور  الفل�صطينيني، 
م�صوؤول الهيئة الثقافية يف اجلمعية. وذلك يف مقر 
اجلمعية يف دم�صق بتاريخ 2٣ ت�صرين الثاين 2021. 
ال�صيف  بــالــوفــد  البحي�صي  الــدكــتــور  رحــب 
اأهمية  ــوؤكـــدًا عــلــى  ــة، مـ ــارك ــب امل ــارة  الـــزيـ وهـــذه 
ا�صتمرار هكذا لقاءات. وقد بحث اجلانبان اأوجه 
والحتــاديــن،  اجلمعية  بــني  والتن�صيق  الــتــقــارب 
ــاون مــعــهــمــا. ــعـ ــتـ ــعــزيــز الـــعـــالقـــات والـ ــبــل ت و�ــص

يف  البحي�صي  لــلــدكــتــور  كــتــابــني  تــوقــيــع 
االأ�صد مبكتبة  ال�صوري  الكتاب  معر�ش 
جمعية  رئي�س  البحي�صي  حممد  د.  وقــع      
»اأكذوبة  كتابيه  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة 
اللذين  الأناجيل«  عن  و«دفاعًا  اإ�صرائيل«  اأر�س 
�صدرا عن دار �صني للثقافة والن�صر والإعالم عام 
2020. وذلك بتاريخ 2021/11/٤  يف مكتبة الأ�صد.

خطابي  مهرجان  يف  ت�صارك  اجلمعية 
ــي ــرتاك ــص ــي اال� ــرب ــع ــث ال ــع ــب حلـــزب ال
�صاركت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
ممثلة برئي�صها د. حممد البحي�صي باحل�صور يف 
الذي  املــركــزي  اجلماهري  اخلطابي  املهرجان 
العربي  البعث  الفل�صطينية حلزب  القيادة  اأقامته 
ال�صرتاكي اإحياء للذكرى ٤8 حلرب ت�صرين 197٣ 
التي  املجيدة  الت�صحيحية  للحركة   51 والذكرى 
قادها القائد املوؤ�ص�س حافظ الأ�صد )رحمه اهلل( 
غفر.  و�صعبي  ر�صمي  ح�صد  بح�صور   ،1970 عام 
النادي  الثاين 2021 يف  ت�صرين  بتاريخ 1٣  وذلك 
بدم�صق. الرموك  خميم  يف  الفل�صطيني  العربي 

�صيا�صية  نـــدوة  يف  ــارك  ــص ــ� ت اجلــمــعــيــة 
الفل�صطينية الق�صية  مــركــزيــة  حـــول 
�صاركت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
ممثلة برئي�صها د. حممد البحي�صي بح�صور ندوة 
�صيا�صية بعنوان: )يف مركزية الق�صية الفل�صطينية 
متها موؤ�ص�صة القد�س الدولية  – روؤية حتليلية(، نظَّ
)�صورية( يف يوم القد�س الثقايف ال�صهري. حا�صر 
فيها املهند�س كمال احل�صان ع�صو القيادة العامة 
ملنظمة ال�صاعقة، وذلك بتاريخ 2٤ ت�صرين الثاين 
رمانة. ــو  اأب  - العربي  الثقايف  املركز  يف    2021

ــدوة افــرتا�ــصــيــة )ويــبــيــنــار( وتــقــيــم نـ
ــعــالقــات الــعــامــة  اأقـــامـــت اجلــمــعــيــة هــيــئــة ال
ــدوة افــرتا�ــصــيــة )ويـــبـــيـــنـــار( بــعــنــوان »من  ــ نـ
بني  ال�صهيوين  الــكــيــان   - التطبيع  اإىل  بــلــفــور 
 25 بتاريخ  وذلـــك  والنكفاء«.  التو�صع  ــالم  اأحـ
.zoom من�صة  عــرب    2021 ــاين  ــث ال تــ�ــصــريــن 
حلم   ) الأول  حمـــوريـــن،  الـــنـــدوة  ت�صمنت 
واملرتجم  الروائي  فيه  حتدث  النيل)  اإىل  الفرات 
ج�صور  جملة  حترير  رئي�س   – خ�صور  ح�صام  د. 
تاأثره  ناعم  �صالح  والــثــاين)الإعــالم  الثقافية، 
فـــّتـــاك) حتـــدثـــت فــيــه الــ�ــصــحــيــفــة �ــصــو�ــصــن اأبـــو 
طوي�صي  اآلء  ــت  ــ الأخ الـــنـــدوة  واأدارت  نــقــطــة، 
اجلمعية. يف  الــعــامــة  الــعــالقــات  هيئة  مــ�ــصــوؤولــة 

ــان  ــرج ــه م يف  ــارك  ــصـ ــ�ـ تـ اجلــمــعــيــة   
عرفات يا�صر  ال�صت�صهاد   17 ــرى  ــذك ال
الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جمعية  �ــصــاركــت    
البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممّثلة  الإيــرانــيــة 
وف�صائل  فتح  حركة  اأقامته  الــذي  املهرجان  يف 
الذكرى  مبنا�صبة  الفل�صطينية  التحرير  منظمة 
اهلل،  رحـــمـــه  ــات  ــرفـ عـ ــر  ــص ــا� ي ل�ــصــتــ�ــصــهــاد   17
والأحـــزاب  والف�صائل  الــقــوى  ممثلي  مب�صاركة 
وال�صورّية،  الفل�صطينّية  وال�صخ�صّيات  والهيئات 
الفل�صطينية  املــخــيــمــات  مـــن  غــفــر  ــور  ــه وجــم
يف    2021/11/26 بــتــاريــخ  وذلـــك  �ــصــوريــة.  يف 
دم�صق. يف  الـــرمـــوك  مبخيم  الــعــربــي  الـــنـــادي 
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"اإ�صرائيل"  و�صعت   ،19٤8 عــام  قيامها  منذ 
ا�صرتاتيجية  وبــّلــورت  اأولوياتها،  قّمة  يف  الأمــن  م�صاألة 
للقيادات  وُي�صجل  حتقيقه،  و�صبل  اأمنها  ملفهوم  متكاملة 
التاريخية  رواياتها  �صياغة  اأجـــادت  اأّنــهــا  الإ�صرائيلية 
واأق�صام  جمهورها  واأقنعت  وم�صّبباته،  ال�صراع  جلذور 
بروايتها،  والأوروبــي  الأمريكي  العام  الــراأي  من  وا�صعة 
بهالة  فاأحاطته  م�صرية  م�صاألة  اأمنها  مــن  وجعلت 
جماعية  وعــقــدة  عقيدة  اإىل  وحــّولــتــه  الــقــدا�ــصــة،  مــن 
العام  ــراأي  ــ ال اجتــاهــات  تـــزال يف حتــديــد  ومــا  حتّكمت 
وبقوة  حا�صرًا  حا�صمًا  الأمن  هاج�س  وبقي  الإ�صرائيلي، 
"اإ�صرائيل". لـ  واخلارجية  الداخلية  ال�صيا�صات  يف 
دولٍة  بني  ويختلف  ويتنّوع  الأمن  كلمة  مدلول  يتعّدد 
واأخرى خالل حقبات زمنية خمتلفة، ول �صّك اأّن املفهوم مل 
يعد بالإمكان مقاربته وحتديده ا�صتنادًا خل�صائ�س الدولة 
مبعزل عن خ�صائ�س وحمّددات النظام الّدويل املعا�صر.
الربيطانية  املعارف  دائــرة  نظر  وجهة  من  والأمــن 
يعني: "حماية الأّمة من خطر القهر على يد قّوٍة اأجنبية".
يرتبط  مو�صوعيًا  ــن  "الأمــ فـــاإّن  ويــلــرز  وح�صب 
ذاتي  ومبعنى  املركزية،  القيم  �صد  التهديدات  بغياب 
فهو غياب اخلوف من اأن تكون تلك القيم حمّل هجوم" 
الأمريكي  الــدفــاع  وزيــر  مكنمارا(  )روبـــرت  وكتب 
الأمــن  "اإّن  فقال:  الأمن"  "جوهر  كتابه  يف  الأ�صبق 
اأو  القــتــ�ــصــاديــة  منها  �ــصــواء  والتنمية  الــتــطــور  يعني 
م�صمونة"  حماية  ظــل  يف  ال�صيا�صية  اأو  الجتماعية 
من  ينبع  للدولة  احلقيقي  الأمن  اإّن   " قائاًل:  وا�صتطرد 
تهّدد خمتلف قدراتها،  التي  للم�صادر  العميقة  معرفتها 
الــقــدرات  تلك  لتنمية  الفر�صة  لإعــطــاء  ومواجهتها 
اأو  احلا�صر  يف  �صواء  املجالت  كافة  يف  حقيقية  تنمية 
لتقول  الفكرية  الجتــاهــات  ذهــبــت  ذوقـــد  امل�صتقبل" 
وال�صيادة  ال�صتقالل  بق�صايا  يرتبط  القومي  الأمــن  اإّن 
وتن�صرف  الوطنية،  وقيمها  وكيانها،  الــدول  وم�صالح 
درا�صات الأمن بناًء على ذلك اإىل حتديد امل�صالح التي 
ا�صرتاتيجي  ت�صّور  فهو  باأمنها،  ل�صيقة  الدولة  تعتربها 
الأ�صا�صية  احليوية  امل�صالح  حماية  متطلبات  من  ينبع 
عنا�صر  املختلفة  جوانبه  يف  يطرح  بحيث  �صعب،  لأّي 
الإجابات  ويقّدم  احليوية،  للم�صالح  املركزية  احلماية 
النابعة من الت�صّورات امل�صتمّدة من التاريخ واجلغرافيا 
لكل املع�صالت التي تواجه احلياة لأّية اأّمة من الأمم) (
اإّن الو�صعية التي اأُن�صئت فيها "اإ�صرائيل" كعن�صر 
غريب يف اجل�صد العربي و�صعتها اأمام حتدٍّ وجودي، يقول 
)ليفي اأ�صكول( رئي�س الوزراء الأ�صبق: "اإّن حماية الدولة 
واحلفاظ عليها مادّيًا وروحّيًا ثم تدعيم م�صتقبلها وتاأمني 
ا�صتمرار وجودها م�صاألة حتتل مركز ال�صدارة يف عقول 
الإ�صرائيليينول �صّك اأّن املتاأّمل خلطوط الطيف املختلفة 
ملفاهيم الأمن اخلا�صة بـ "اإ�صرائيل" يجد اأّن ال�صيا�صة 
مبا�صرة  انعكا�صية  ب�صورة  تعرّب  اإّنـــا  العليا  الأمنية 
ثوابته  وعــن  املجتمع  يف  ال�صائد  الجتماعي  العقد  عن 
احلاكمة  النخب  وروؤيــة  الُكربى  واأهدافه  الأيديولوجية 
لالأر�س وال�صعب واحلدود وهوّية كل من العدو وال�صديق.
هو  لإ�ـــصـــرائـــيـــل  بــالــنــ�ــصــبــة  الـــقـــومـــي  الأمــــــن  اإّن 

يقول:  حيث  طــال،  ي�صرائيل  تعبر  حــد  على  وجـــود"  "ق�صية 
وجــود  مــ�ــصــاألــة  هــي  لإ�ــصــرائــيــل  بالن�صبة  الــقــومــي  ــن  الأمــ "اإّن 
بالن�صبة  اإّنـــه  ــرد،  فـ لكل  املـــادي  ــوجــود  ال �صميم  ميــ�ــّس  �صامل 
ــدول". ــ لــنــا عــنــ�ــصــرًا مــطــلــقــًا ولــيــ�ــس نــ�ــصــبــّيــًا كــمــا لــبــاقــي الـ

ولقد اعتمد بن غوريون يف طروحاته للنظرية الأمنية على 
فر�صيات اأ�صا�صية تنبع اأّولها من اخلوف الوجودي، فوجود 

اإ�صرائيل من وجهة نظره:
معّر�س للخطر من جانب الأعداء املحيطني بها.  .1

اإ�صرائيل ل ت�صتطيع العتماد يف ا�صتمرار وجودها   .2
على عن�صر خارجي.

اإ�صرائيل ل ت�صتطيع ح�صم ال�صراع مع العرب   .٣
بالو�صائل الع�صكرية، وبالتايل فهي يف حالة حرب دائمة

اإّن نظرية الأمن التي و�صعها بن غوريون ومردخاي ماكليف 
م�صري  �ــصــوؤال  على  جتيب  اأن  اأرادت  اخلم�صينيات  اأوائـــل  يف 
معادية؟ بيئة  يف  اإ�صرائيل  و�صعية  ماهي   : وهــو  اإ�ــصــرائــيــل   لـــ 

ويف معظم احلالت اأخذ بن غوريون  يف احل�صبان م�صائل 
جوهرية وهي:

�صعف اإ�صرائيل يف القوة الب�صرية )دميوغرافية   -
ال�صكان( والقنبلة الدميوغرافية الفل�صطينية.

امل�صاحة ال�صّيقة وغياب العمق ال�صرتاتيجي.  -
املوارد املادية املحدودة.  -

وهي امل�صائل التي ارتكزت عليها نظرية الأمن الإ�صرائيلية 
واأخذتها املوؤ�ص�صة الع�صكرية الأمنية على عاتقها.

ن�صاأة اجلي�ش االإ�صرائيلي:
"جي�س   : مقولة  من  اأبلغ  اجلي�س  هذا  على  دق  َي�صْ �صيء  ل 
ــك بــخــالف كــل دول الـــعـــامل، حــيــث اجلــيــو�ــس  ــ لــه دولــــة" وذل
ميكننا  فاإّننا  "اإ�صرائيل"  اأّمــا   .. الــدول  من  وتنبثق  تتاأ�ّص�س 
اأقــل  الــدولــة، ويف  وجـــود  ــوُده  وجــ �صبق  قــد  بـــاأّن اجلي�س  الــقــول 
ي�صران  كــانــا  بحيث  الــوجــوديــن  بــتــزامــن  الــقــول  ميكن  تقدير 
يف  اليهودي  ال�صتيطاين  الوجود  بدايات  منذ  متوازيني  كخّطني 
موطئ  ت�صّكل  اليهودية  "امل�صتعمرات"  باتت  حيث  فل�صطني، 
وجتهيز  وتدريب  تاأمني  يف  وا�صتخدامها  الأر�ــس،  لحتالل  قدم 
بال�صالح. ومــّدهــم  فل�صطني  اإىل  ــّدد(  اجلـ )املهاجرين  اليهود 
 وكان �صعار "املحراث وال�صيف" ميّثل توّجهات ال�صهيونية 
العاملية، ولذا فقد اطلق بن غوريون على هوؤلء امل�صتوطنني ا�صم 

"البّناوؤون املقاتلون" بحيث يكون �صكان هذه امل�صتوطنات مبثابة 
جمموعات من املقاتلني والبنائني يف نف�س الوقت، بحيث ي�صتولون 
نوها وفق  على املواقع احليوية ذات الأهمية ال�صرتاتيجية ويح�صّ
خمططات بعيدة الأمد بدعم من امل�صتعمر الربيطاين خللق قّوة 
ع�صكرية قادرة للدفاع عنها، وذلك من خالل عملني متالزمني:

�صم الأر�س وبناء امل�صتوطنات.  -
عن  بالدفاع  يكتفي  ل  م�صّلح  �صهيوين  جمتمع  خلق   -
ع�صكرية. هجمات  �صن  على  وقــادر  بل  فح�صب  امل�صتوطنات 
وهكذا فاإّن بناء امل�صتعمرات اليهودية كان انعكا�صًا للعقيدة 
وامل�صروع ال�صهيوين الذي يهدف اإىل غر�س اليهودي يف الأر�س 
العقيدة  نف�س  وهي  وجــوده،  وتثبيت  ال�صالح  بقوة  الفل�صطينية 
التي ل زالت اإ�صرائيل ت�صتخدمها اإىل اليوم، حيث زرعت ال�صفة 
مبئات امل�صتوطنات التي يقطنها قرابة املليون يهودي متامًا كما 
فعلت ببناء امل�صتوطنات يف مرتفعات اجلولن قبل اأن تعلن �صّمها 
دميوغرافيًا  بعدًا  اأوجــدت  حيث  الإ�صرائيلية،  ال�صيادة  حتت 
وا�صرتاتيجيًا اأتاح املجال  ل�صتيطان يتزايد يومًا بعد يوم ووجد 
وبحماية  الفردية  باأ�صلحتهم  املدّججني  امل�صتوطنني  من  جي�س 
هي  ال�صرتاتيجية  امل�صتوطنات  هــذه  مواقع  اأّن  كما  اجلي�س، 
الفل�صطينية  والقرى  املدن  ال�صيطرة على كل  الأوىل يف  النقطة 
والفرعية،  الرئي�صية  الطرق  على  وال�صيطرة  اأو�صالها  وتقطيع 
التخّل�س  وهو  واحــدًا  �صيئًا  يعني  ال�صرتاتيجي  بعده  يف  وهــذا 
الظروف  واتــت  الفر�صة  حانت  مــا  اإذا  الأر�ـــس  اأ�صحاب  مــن 
بتق�صيم  الأممـــي  الــقــرار  كــان  كما  متــامــًا  والــدولــيــة  الإقليمية 
اليهودية. الدولة  باإن�صاء  ق�صى  الــذي   19٤7 عام  يف  فل�صطني 
اعتمدته  واحــد  مل�صروع  وجهان  وال�صتيطان  اجلي�س  اإّن 
زمن  يف  ولـــدا  ــان  ــواأم ت فهما  ورعــاتــهــا،  ال�صهيونية  احلــركــة 
الدوافع  بــذات  ويتحركان  املوا�صفات،  ذات  ويحمالن  واحــد، 
العالقة بني اجلي�س  لنا عمق  يك�صف  الغايات، وهذا  واإىل ذات 
الإ�صرائيلي وامل�صتوطنة الكبرة التي ُت�صّمى "اإ�صرائيل"، ومن 
ن�صتطيع  "الكيان"  الُكربى  امل�صتوطنة  اإىل  م�صتوطنة  اأ�صغر 
اإيجابًا  طرفيها  بــني  املــطــّردة  العالقة  تلك  بجالء  نتبنّي  اأن 
والنت�صارات،  بــالإجنــازات  وتفاعاًل  تالحمًا  تــزداد  و�صلبًا، 
والهزمية.. والف�صل  باخل�صارة  وبـــرودة  انفكاكًا  ــزداد  ت وكما 

مركز  أقامها  تثقيفية  دورة  يف  القيت  *مــحــاضــرة 
2021/11/21 بتاريخ  غــزة  يف  اإلسرائلية  للدراسات  أطلس 

الفجوة بني اجلي�ش و )املجتمع يف اإ�صرائيل( وحدود االأمن
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*ب�ّصام علّيان

      على مدى ثالثة عقود من املفاو�صات 
املفاو�س  تعر�س  الآن(؛  اإىل  مدريد  )من 
الفل�صطيني املتنفذ يف م.ت.ف اإىل �صل�صلة 
طويلة، ومتتالية، من خيبات الأمل، جّراء 
يف  ملمو�صة  جنــاحــات  حتقيق  يف  ف�صله؛ 
بالرغم  الت�صوية"،  بــ"عملية  ي�صمى  ما 
املقابل  ويف  قدمها،  التي  التنازلت  من 
ال�صرائيلية  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  ا�صتمرت 
وحكومتها ال�صهيونية؛ يف تثبيت احلقائق 
املحتلة،  الفل�صطينية  الأرا�ـــصـــي  عــلــى 
وال�صتيطان  التهويد  م�صاريع  واإقــامــة 
ومدينة  عمومًا  الفل�صطينية  ال�صفة  يف 
ــه هــذا  ــ ــًا، كــمــا واجـ ــو�ــص الــقــد�ــس خــ�ــص
اجلانب  با�صم  يتفاو�س  "الذي  املفاو�س 
الإ�صرائيلي  اجلانب  تعنت  الفل�صطيني" 
مما  ال�صتيطان،  م�صاريع  لوقف  الراف�س 
هذا  الت�صوية.  م�صار  انــغــالق  اإىل  اأدى 
الإرهــابــي  حكومة  �صعي  اإىل  بــالإ�ــصــافــة 
مــرات  تــنــاوب  )الـــذي  نتنياهو  بنيامني 
ال�صهيونية(؛  احلكومة  رئا�صة  على  عدة 
بيهودية  ــرتاف  ــ العـ �ــصــرط  فــر�ــس  اإىل 
الفل�صطيني. اجلانب  على  "اإ�صرائيل" 
“املفاو�س  اأ�صبح  امل�صهد  واأمــام هذا       
حتقيق  اإىل  ما�صة  بحاجة  الفل�صطيني” 
اإجناز ما، حتى لو كان معنويًا، حيث �صئم 
املفاو�صات  طول  من  الفل�صطيني  ال�صعب 
اجمع  ــد  وق عبثيًا.  �صكاًل  اتــخــذت  الــتــي 
ــامل؛ ويف مــقــدمــتــهــم هـــذه الــقــيــادة  ــعـ الـ
مل  اأنها  الفل�صطيني،  القرار  يف  املتنفذة 
تثمر عن �صيء يذكر، وو�صفت يف اأكرث من 
منا�صبة ومن اأكرث من طرف، باأنها مل تكن 
للوقت،  وم�صيعة  عبثية  مفاو�صات  �صوى 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  خاللها  ا�صتطاعت 
فل�صطني  اأر�ــس  على  اجلاثمة  ال�صهيونية 
منذ ما يزيد عن الــ )7٣( عامًا؛ اأن تقلب 
الأر�س املحتلة راأ�صا على عقب، وان تغر 
امل�صتعمرات،  وبناء  الدميغرافيا  من  فيها 
ما مل يحدث خالل كل ما �صبقها من �صنني.
هنا؛  عنه  التحدث  نريد  الــذي  لكن       
البعد  هـــو  بـــل  ــصـــات"؛  ــاو�ـ ــفـ "املـ لــيــ�ــس 
"الدولة  هيكلية  لــ  والقانوين  ال�صيا�صي 
يف  اإليها،  يتطلعون  التي  الفل�صطينية" 
ظل عدم و�صوح النظام ال�صيا�صي لهيكلية 
نتيجة  الــقــائــمــة،  الفل�صطينية  ال�صلطة 
ال�صغوط الأمركية والإ�صرائيلية؛ وكذلك 
العربية املتواطئة مع ال�صتعمار الأمركي – 
ال�صهيوين، التي تنهال على هذه القيادة. 
رغم اأنه كان من الواجب الوطني على هذه 
اإجراء  كيفية  لوحدها؛  تدر�س  اأن  القيادة 
على  والتغيرات  التعديالت  من  �صل�صلة 
اأجل  من  وذلك  القائمة،  �صلطتها  هيكلية 
الرتتيب للمرحلة القادمة وتنفيذ امل�صروع 
املتغرات  �صوء  يف  الفل�صطيني،  الوطني 
الإقليمية يف عدد من الدول التي تتعاطف 
الفل�صطينية.  ق�صيتنا  مــع  تت�صامن  اأو 
اأن  املتنفذة(،  القيادة  )اأي  عليها  وكــان 
فل�صطينية  خربات  هناك  اأن  اإىل  ت�صتفيق 

والتع�صف  والتدمر  والهدم  القتل  جرائم 
بحق ال�صعب الفل�صطيني املت�صبث باأر�صه.
حــول  �صيا�صي  حتـــرك  اأي  اإن  ــا؛  ــن ــراأي وب
عنها  والإعـــالن  الفل�صطينية"  "الدولة 
وعن هويتها الوطنية؛ يجب اأن يكون على 
من  الفل�صطيني  الوطني  الـــرتاب  كــامــل 
البحر اىل النهر ومن اعلى ا�صبع اجلليل 
والأخر  الأول  واملعني  الر�صرا�س.  ام  اىل 
املواطنون  هم  الدولة  اإعــالن  مو�صوع  يف 
يف  دوره  له  فل�صطيني  فكل  الفل�صطينيون، 
وكل  الفل�صطينية،  الدولة  هيكلية  ت�صكيل 
فل�صطني  داخل  الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء 
لهم  الــ�ــصــتــات،  يف  وخــارجــهــا  التاريخية 
وثقافة  تاريخية  وح�صارة  واأ�ــصــول  ن�صب 
تاريخية  اأ�ــصــوًل  هــنــاك  اأن  كما  ــه،  ــي ارث
الأ�صليني،  ومواطنيها  فل�صطني  لعروبة 
الإ�صالم  انت�صار  ظل  يف  هــذا  تر�صخ  وقــد 
ــي تــلــت ذلـــك. ــت واحلـــقـــب الــتــاريــخــيــة ال
 وال�صعب العربي الفل�صطيني على وعي تام 
به،  املحيطة  الظروف  وبجميع  بحقوقه، 
فل�صطني  من  بريطانيا  ان�صحبت  فعندما 
مبوجب  املنوطة  باللتزامات  الوفاء  دون 
ُعقد  الأمم؛  ع�صبة  ميثاق  من   22 املــادة 
غزة  مدينة  يف  �صعبي  فل�صطيني  موؤمتر 
الأول عام 19٤8؛ بدعوة  ت�صرين  يف �صهر 
لت�صكيل  العليا  العربية  الهيئة  من  �صريعة 
الت�صريعية  ال�صلطة  يتوىل  �صيا�صي  كيان 
عن  انبثق  وقــد  فل�صطني،  يف  والتنفيذية 
الوطني  املجل�س  بـ  يعرف  ما  املوؤمتر  هذا 
الفل�صطيني وحكومة عموم فل�صطني، التي 
ممار�صة  مــن   – حينها  يف   – تتمكن  مل 
�ــصــلــطــاتــهــا الــفــعــلــيــة بــ�ــصــبــب الحـــتـــالل 
الإ�صرائيلي من جهة، ول�صبب اآخر – يحاول 
البع�س اأن ي�صمره دون جدوى – وهو عدم 
حينذاك  امل�صتقلة  العربية  الــدول  وقــوف 
مــع حــكــومــة عــمــوم فــلــ�ــصــطــني، وخــا�ــصــة 
)وبـــاأوامـــر  الأردن  �ــصــرقــي  اإمــــارة  قــيــام 
ــدة خـــارجـــيـــة( بــ�ــصــم الــ�ــصــفــة  ــاع ــص ــ� وم
امل�صاعدة  تــقــدمي  ــدم  وعـ الفل�صطينية، 
ممار�صة  من  الفل�صطيني  ال�صعب  لتمكني 
فل�صطني. ار�س  على  الد�صتورية  �صلطاته 

اأيـــة  اأو  "اتـــفـــاقـــيـــات"؛  اأيــــة  فــقــبــل      
العتبار  اإعــادة  من  بّد  ل  "مفاو�صات"، 
اإطار  يف  والهوّية،  وال�صعب  الأر�س  لوحدة 
وي�صّلط  املرحلي”،  “احلّل  وهــم  ين�صف 
مفادها  تــاريــخــّيــة،  حقيقة  على  الــ�ــصــوء 
الفل�صطينّية  الق�صّية  حــّل  ميكن  ل  ــه  اأّنـ
ال�صهيوين،  الحتالل  كيان  تفكيك  دون 
وا�ــصــقــاط الــربنــامــج الــ�ــصــيــا�ــصــي الـــذي 
تتم�صك به القيادة املتنفذة، والذي ما زال 
تبعها  وما  "اأو�صلو"،  باتفاقّيات  يتم�صك 
وارتباطات  بل  ورهــانــات،  التزامات  من 
بالحتالل، والتي باتت منحازة متاما اإىل 
ال�صهيوين  امل�صروع  تنفيذ  يف  امل�صاركة 
�صيا�صة  عــلــى  املــتــعــّنــت  اإ�ـــصـــرارهـــا  عــرب 
ــي مـــع الحـــتـــالل. مما  ــنـ الــتــنــ�ــصــيــق الأمـ
مرتبطا  بات  القيادة  هذه  وجود  اأن  يعني 
ــا بــبــقــاء الحـــتـــالل. ومـــا تزعمه  جــوهــرّي
الق�صية  حلــل  تعمل  باأنها  الــقــيــادة  هــذه 
الفل�صطينية ما زال ي�صكل حجر عرثة اأمام 
الفل�صطيني.. الوطني  الن�صايل  امل�صروع 
باأنه  الفل�صطيني؛  ال�صعب  تعريف  وعلينا    
وغزة  ال�صفة  املوجود يف  ال�صعب  ذاك  هو 
وال�صتات  اللجوء  بلدان  ويف   ٤8 واأرا�ــصــي 
يف كل بلدان العامل، فينبغي اإذن اأن يكون 
بحيث  هوؤلء،  بكل  معنّيا  الوطني  امل�صروع 
وروايتهم.  واأولوياتهم  حقوقهم  ي�صتوعب 
امل�صروع  ميثاق  اأ�صا�س  ن�صتعيد  اأن  وعلينا 
الوطني الفل�صطيني الأول، واملعتمد ر�صميا 
الفل�صطيني،  الــوطــنــي  املجل�س  قبل  مــن 
التحرير  ملنظمة  العليا  الت�صريعية  ال�صلطة 
فل�صطني  يــحــدد  والــــذي  الفل�صطينية، 
اجلغرافيا، وهوية ال�صعب الفل�صطيني، ثم 
املنظمة  لهذه  ال�صرتاتيجي  الهدف  ي�صع 
الأر�س عن طريق  الأر�س كل  وهو حترير 
واإعــادة  ال�صعبية،  والثوة  امل�صلح،  الكفاح 
مدنه  اإىل  املــهــّجــر  الفل�صطيني  ال�صعب 
تقرير  حق  ال�صعب  هــذا  واإعــطــاء  وقـــراه، 
بحيث  الوطني،  ترابه  كامل  على  امل�صر 
متييز  بدون  الوطن  هذا  يف  النا�س  يعي�س 
اجلن�س.  اأو  الــديــن  اأو  الــعــرق  على  قائم 
ويوؤكد ال�صعب الفل�صطيني اأنه“ يرف�س كل 
احللول البديلة عن حترير فل�صطني حتريرًا 
اإىل  الرامية  امل�صاريع  كل  ويرف�س  كاماًل، 
ت�صفية الق�صية الفل�صطينية اأو تدويلها”.
ووحــدة  ال�صعب  مــن وحــدة  بــّد  ل  اإذن؛     
املتوا�صل  الهدف والن�صال  الأر�س ووحدة 
الدولة  اإقامة  لتحقيق  واملتعاظم  واملرتاكم 
اأم  الــوقــت  طــال  احلقيقية،  الفل�صطينية 
ق�صر. فاحلقوق تنتزع انتزاعا ول توهب.
*كاتب اجتماعي وباحث سياسي 

)الدولة الفلسطينية( 
 بني القانون وسراب الوعود السياسية

براأيها  ويــوؤخــذ  ت�صت�صار  اأن  يجب  وطنية 
ودرا�ـــصـــاتـــهـــا ومــعــطــيــاتــهــا. وعــلــى هــذه 
"القيادة" اأن تعي اأن ال�صعب الفل�صطيني 
ــا، لــلــحــقــيــقــة اجلــوهــرّيــة  ــامـ ــدرك متـ ــ مـ
امل�صتمّرة،  النكبة  بــدء  منذ  جتّلت  التي 
امل�صتندة  ال�صهيونّية  بالعقيدة  واملتمّثلة 
الأرا�ــصــي،  من  املزيد  احتالل  مبداأ  اإىل 
اأ�صحاب  الفل�صطينيني  املواطنني  وطــرد 
ــد من  ــزي ــس الــ�ــصــرعــيــني؛ جلــلــب امل ــ الأر�ـ
امل�صتوطنني اجلدد. وعلى هوؤلء املت�صلقني 
اأن  الفل�صطينية؛  الق�صية  اأكــتــاف  على 
الق�صية  تنجز  اأن  لأجـــل  جانبًا  يتنحوا 
الرئي�صي  الهدف  نحو  تقدمًا  الفل�صطينية 
الفل�صطيني،  الـــرتاب  كامل  حترير  وهــو 
اأر�صه.  اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب  عودة  مع 
     اإذن؛ ال�صعب العربي الفل�صطيني لي�س 
تتخذها  التي  بــاملــواقــف  مبا�صرة  معنيًا 
الحتالل  قادة  اأو  الأبي�س  البيت  اإدارات 
الفل�صطينية  فــالــدولــة  الإ�ــصــرائــيــلــي. 
ــات الــ�ــصــعــب  ــوحـ ــمـ ــن طـ الـــتـــي تـــعـــرب عــ
تــراب  كــامــل  وعــلــى  بكامله  الفل�صطيني 
�صك.  اإليها  يرقى  ل  حقيقة  هي  اأر�ــصــه، 
      لذلك، اإن التلويح بالعودة اإىل معمعة 
اإجـــراءات  املــفــاو�ــصــات؛ والإ�ـــصـــرار على 
املــفــاو�ــصــات؛  ــة  اأحــجــي ــال  ــمـ لإكـ �صكلية 
والرتكيز على القبول باجلزء دون الكل هو 
تدخل يف �صناعة النظام ال�صيا�صي للدولة 
املتنفذة  القيادة  ت�صعى  التي  الفل�صطينية 
الدولة  اأركان  لتكييف  بها، متهيدًا  للقبول 
ح�صب �صعي حكومة الحتالل ال�صهيوين؛ 
لبتزاز اجلانب الفل�صطيني، وو�صعهم اأمام 
باإجها�س  القبول  اإما  ال�صعبة:  اخليارات 
على  واملــوافــقــة  الــقــيــادة،  هـــذه  تطلعات 
املفاو�صات،  طاولة  اإىل  مرغمني  العودة 
الدولة  اأركـــان  اإقــامــة  ا�صتحالة  وبالتايل 
وبالتايل  رف�صها،  واإمــا  امل�صتقل،  وكيانها 
لف�صل  الفل�صطينيني  على  الــلــوم  ــاء  ــق اإل
ا�صتغالل  يعني  مما  العقيمة،  املفاو�صات 
نتائج،  لأية  ال�صهيونية  الحتالل  حكومة 
النتقام  دورة  موا�صلة  لها  يت�صنى  حتى 
وارتكاب مزيد من ال�صتيطان واملزيد من 
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    مّر على انعقاد املوؤمتر ال�صهيوين 
 12٤ ال�صوي�صرية  بــازل  مدينة  يف  الأول 
من  ــان  ــ وك -2021(؛   1897( عـــامـــًا 
ال�صهيونية  املنظمة  قيام  نتائجه  اأهــم 
ال�صهيوين  الــربنــامــج  بتنفيذ  العاملية 
ــهــــدف  ــ "ال اأن  ــلـــى  عـ يـــنـــ�ـــس  ــذي  ــ ــ الـ
ال�صهيوين هو اإقامة وطن قومي لليهود 
العام". القانون  ي�صمنه  فل�صطني  يف 
وكـــان ذلـــك مبــثــابــة حــجــر اأ�ــصــا�ــس 
الحتالل؛  دولة  لإن�صاء  نظري  �صهيوين 
وقد تطلب ذلك انحيازًا غربيًا بريطانيًا 
يف الدرجة الأوىل لرت�صيخ الفكرة ودعمها 
احلــال،  بطبيعة  ح�صل  ما  وهــو  عمليًا، 
اأي�صا،  فرن�صي  اإىل جنب مع دعم  جنبًا 
ليتحول بعد عام 1967 اإىل دعم اأمريكي 
ال�صعد  كــافــة  عــلــى  لإ�ــصــرائــيــل  مطلق 
والدبلوما�صية. والع�صكرية  القت�صادية 

بريطانيا والجرائم الصهيونية
لالأمم  العامة  اجلمعية  قــرار  كــان 
اأربــعــة  قبل  الــ�ــصــادر   )181( املــتــحــدة 
و�صبعني عامًا، وبالتحديد يف 29 ت�صرين 
مبثابة   19٤7 عــام  من  الثاين/نوفمرب 
اإ�صرائيل  لإنــ�ــصــاء  اجلــوهــري  املوؤ�ص�س 
خالل العام التايل. وقد األقت بريطانيا 
ق�صية فل�صطني يف جعبة الأمم املتحدة، 
التي حلت  الكارثية  النتائج  للتهرب من 
كنتيجة  لحقًا،  و�صعبها  فل�صطني  على 
ــاين من  ــث مــبــا�ــصــرة لــوعــد بــلــفــور يف ال
والداعي   ،1917 نوفمرب  ثاين/  ت�صرين 
فل�صطني،  يف  لليهود  قومي  وطن  لإن�صاء 
الكربى  الفل�صطينيني  نكبة  لتح�صل 
اإ�صرائيل  اإن�صاء  وتاليًا   ،19٤8 عام  يف 
على  ــعــام  ال نف�س  مــن  مــايــو  اأيــــار/  يف 
فل�صطني. م�صاحة  مــن  الأكـــرب  الق�صم 
املاأ�صاة الإن�صانية  اأن  وميكن اجلزم 
عام  الفل�صطيني  بال�صعب  حلت  الــتــي 
فقد  مـــدمـــرة،  ــاة  مــاأ�ــص كــانــت   ،19٤8
�صيطرت  التي  الأرا�صي  من  ونزح  طرد 
عربي  األف   850 حوايل  اإ�صرائيل  عليها 
ال�صهيونية  املــجــازر  بــقــوة  فل�صطيني 
ــان فرتة  اإبـ الــعــديــد منها  ارتــكــب  الــتــي 
فل�صطني. على  الــربيــطــاين  النــتــداب 
ق�صية  ــوة  ــقـ وبـ ــد  ــع ب فــيــمــا  لـــتـــربز 
يف  الأهــم  الق�صية  اأنها  على  الالجئني 
اإطار الق�صية الفل�صطينية، حيث اأ�صدرت 
خم�صني  من  اأكــرث  املتحدة  الأمم  هيئة 
الالجئني  عــودة  بوجوب  يق�صي  قـــرارًا 
وتعوي�صهم  قراهم،  اإىل  الفل�صطينيني 
ــي حلــقــت بــهــم من  ــت ــرار ال ــ ــص عـــن الأ�ــ
ديارهم. وتدمر  الق�صري  الطرد  جراء 

الــدوام  على  اإ�صرائيل  رف�صت  وقد 
الأمم  عن  ال�صادرة  الــقــرارات  تنفيذ 
املتحدة، ويف الوقت نف�صه مل يجرب 
تنفيذ  على  اإ�صرائيل  الـــدويل  املجتمع 
فل�صطني. ب�صاأن  الدولية  القرارات  تلك 
ــرارات ذات  ــ ــق ــ ــم تــلــك ال ــن اأهــ ومـ
الفل�صطينيني  الالجئني  بحق  ال�صلة 
عن  ال�صادر   19٤ الــقــرار  الــعــودة،  يف 
اجلــمــعــيــة الــعــامــة لـــالأمم املــتــحــدة يف 
اأول/ دي�صمرب  احلادي ع�صر من كانون 
 ٣02 الـــقـــرار  ــذلـــك  وكـ  ،19٤8 ــام  عــ
دي�صمرب  الأول/  كانون   8 يف  ال�صادر 
 26 يف  ال�صادر   512 والــقــرار   ،1950
كانون الثاين/ يناير 1952، اإ�صافة اإىل 
اأخــرى قريبة يف بنودها جلهة  قــرارات 
اإىل  الــالجــئــني  ــعــودة  ل فــر�ــصــة  حتقيق 
ديارهم باأقرب وقت ممكن، وتعوي�صهم 
نتيجة  بهم  حلقت  التي  الأ�ــصــرار  عــن 
اأر�صهم. من  والقتالع  الق�صري  الطرد 
هيئة  تــ�ــصــكــلــت   19٤8 ــام  ــ ع ويف 
الــالجــئــني  ــة  ــ ــاث لإغــ املـــتـــحـــدة  الأمم 
الإغاثة  اأعــمــال  وتولت  الفل�صطينيني، 
املتخ�ص�صة  املــتــحــدة  الأمم  لــوكــالت 
اإمعان  بعد  احلكومية،  غر  واملنظمات 
وتهجر  قتل  يف  ال�صهيونية  املنظمات 
املجتمع  تدخل  الفل�صطينيني،  الالجئني 
وبــدًل  املتحدة،  الأمم  بزعامة  الــدويل 
الإ�صرائيلي،  لــالإرهــاب  حــد  و�صع  مــن 
مــع تــزايــد اأعــــداد الــالجــئــني ومتــركــز 
“دول  فل�صطني  حــدود  على  معظمهم 
ال�صلطات  ومــنــع  ف  الــعــربــيــة  ــطــوق  ال
الإ�ــصــرائــيــلــيــة بــحــزم عــودتــهــم، قامت 

الأردن. لــبــنــان،  �ــصــوريــا،  ــزة،  غـ قــطــاع 
اأكرث  وجود  اإىل  الإح�صاءات  وت�صر 
لجئ  املليون  ون�صف  ماليني  �صتة  مــن 
2021؛  احلــايل  العام  خــالل  فل�صطيني 
يــرتكــزون يف  منهم  املــائــة  ٤1 يف  وثــمــة 
غــزة  قــطــاع  يف  املــائــة  يف  و22  الأردن؛ 
يف  بائ�صة؛  خميمات  ثمانية  ي�صم  الــذي 
 16 على  الغربية  ال�صفة  ت�صتحوذ  حني 
الالجئني  جمموع  اإجمايل  من  املائة  يف 
يف  الأونـــروا؛  يف  امل�صجلني  الفل�صطينيني 
 )10،5( على  لبنان  ي�صتاأثر  ذلك  مقابل 
 ، املائة  يف   )10،5( و�صوريا   ، املائة  يف 
بالرتاجع  اأخـــذت  الالجئني  ن�صبة  لكن 
 )150( من  اأكــرث  لفرار  نظرا  �صوريًا  يف 
اجلــوار  دول  اإىل  فل�صطيني  لجــئ  ــف  األ
اجلــغــرايف واأوروبــــا عــرب رحـــالت مــوت، 
والإرهـــاب  ارتكبت  التي  املــجــازر  ب�صبب 
املدقع.  الفقر  حــالت  وات�صاع  والــبــوؤ�ــس 
ولهذا باتت ال�صرورة ملحة ملطالبة الأمم 
ب�صاأن  الدولية  القرارات  بتنفيذ  املتحدة 
مقدمتها،  ويف  الفل�صطينية،  الق�صية 
الفل�صطينيني  الالجئني  بعودة  املتعلقة 
الأ�ــصــرار  عــن  وتعوي�صهم  وطنهم  اإىل 
املادية والنف�صية التي حلقت بهم، والأهم 
لل�صعب  بريطانيا  تعتذر  اأن  ذلــك  مــن 
الفل�صطيني عن وعد بلفور امل�صوؤوم املعلن 
اإ�صرائيل على  لإن�صاء  الطريق  الذي مهد 
بعد  فل�صطني  م�صاحة  من  الأكــرب  الق�صم 
ــاب واملــجــازر . بــقــوة الإرهــ اأهلها  طــرد 

هولندا يف  مقيم  فل�صطيني  *كاتب 

على  تــطــويــر  بـــاإدخـــال  املــتــحــدة  الأمم 
تبني  حني  مهامها،  وتو�صيع  اللجنة  تلك 
�صريعا. حتــل  لــن  الالجئني  ق�صية  اأن 

ــة ــري ــوه ــج ــة ال ــي ــض ــق ال
لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  اأن�صئت 
وت�صغيل الالجئني يف ال�صرق الأدنى عام 
مايو  اأيار/  وبا�صرت عملياتها يف   19٤9
موؤقتة  وكالة  اعتربت  اأنها  ومع   ،1950
فــقــد مت جتــديــد وليــتــهــا بــانــتــظــام كل 
ثالث �صنوات، وُتعد تعبرًا عن م�صوؤولية 
لق�صية  حل  اإيــجــاد  يف  الــدويل  املجتمع 
الــالجــئــني وفــقــا لــلــقــرار 19٤ الـــذي مت 
التاأكيد عليه ع�صرات املرات يف اجلمعية 
الــعــامــة لـــالأمم املــتــحــدة منذ �ــصــدوره.

ــئ ــ ــاج ــ ــف ال ــ ــري ــ ــع ــ ت
بني  عملها  يف  »الأونـــروا«  واعتمدت 
اأر�صية  على  الفل�صطينيني  الالجئني 
الفل�صطيني،  لــالجــئ  �صاغته  تعريف 
�صيا�صيا،  ولي�س  ــي  ــرائ اإج تعريف  اأي 
يهدف اإىل توفر معيار ومقيا�س لتقدمي 
التايل؛  النحو  على  الوكالة  م�صاعدات 
كان  �صخ�س  كــل  الفل�صطيني  الــالجــئ 
م�صكنه العادي يف فل�صطني لعامني �صبقا 
اأن  نتائجه  من  كان  والذي   ،19٤8 نزاع 
خ�صر منزله وو�صائل عي�صه وجلاأ يف عام 
19٤8 اإىل واحد من البلدان التي تقدم 
هذا  وين�صحب  خدماتها،  فيها  الأونــروا 
وذرياتهم  واأحفاده  اأولده  التعريف على 
عملياتها  مناطق  يف  م�صجاًل  يكون  واأن 
الغربية،  ال�صفة  مناطق:  خم�س  وهــي 

عــن الــموؤمتر الـ�صهيـوين االأول 
نبيل السهلي*والــدور الربيطاين يف اإن�صـاء )اإ�صــرائيل(
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اأعــمــال  ــرة زيـــادة حـــادة يف       �صهدت الأ�ــصــهــر الأخــ
اليهود  امل�صتوطنون  يرتكبها  الــتــي  والعـــتـــداءات  الــعــنــف 
�صلطات  اأعــني  اأمــام  الغربية،  ال�صفة  يف  الفل�صطينيني  �صد 
الحــتــالل واحلــكــومــة الإ�ــصــرائــيــلــيــة الــتــي تــدعــي اأنــهــا تبذل 
اأن  كما  امل�صتوطنني.  اعـــتـــداءات  لــوقــف  جهدها  قــ�ــصــارى 
احلــالت  بع�س  ويف  هجماتهم،  مينع  ل  الإ�صرائيلي  اجلي�س 
مركز   - "بت�صيلم"  منظمة  اأكدت  اإذ  فيها،  اجلنود  ي�صارك 
املعلومات الإ�صرائيلي حلقوق الإن�صان يف الأرا�صي املحتلة، اأن 
�صد  اإجــراءات  لتخاذ  ُيذكر  �صيئًا  تفعل  ل  الحتالل  �صلطات 
الفل�صطينيني،  �صد  عنف  اأعمال  يرتكبون  الذين  امل�صتوطنني 
معاجلتها. منها  ُيطلب  التي  القليلة  احلالت  بتبيي�س  وتقوم 
القد�س  يف  امل�صتوى  رفيعة  �صيا�صية  مــ�ــصــادر  اأعــلــنــت 
اأجــرى  بلينكن(  ــوين  ــت )ان الأمــريــكــيــة  اخلــارجــيــة  ــر  وزيـ اأن 
مــع  ــادة  ــ حــ ــة  ــي ــف هــات ــة  ــ ــادث حمــ  2021/10/27 ــتـــاريـــخ  بـ
ــاع الإ�ــصــرائــيــلــي )بــنــي غــانــتــ�ــس( احــتــج خاللها  ــدف ــر ال وزيـ
ــرث من  ــ ــة اأكـ ــ ــام ــ ــى تــخــطــيــط واإق ــرار املـــوافـــقـــة عــل ــ ــى قـ عــل
الــغــربــيــة. الــ�ــصــفــة  يف  جـــديـــدة  �ــصــكــنــيــة  وحــــدة   /٣100/

وغانت�س  بلينكن  بني  الهاتفية  املحادثة  اأن  واأ�صافت.. 
الرئي�س  اإدارة  فيها  نقلت  التي  الأ�صد  الفعل  ردة  كانت مبثابة 
ا�صتياءها  الإ�صرائيلية  احلكومة  اإىل  بــايــدن  جــو  الأمــريــكــي 
رّد  اإىل  اأّدى  وذلك  اجلديدة،  البناء  اأعمال  ت�صجيع  قرار  من 
باأّنه قلل قدر الإمكان من عدد الوحدات  بلينكن  غانت�س على 
�صياأخذ  ــه  اأّنـ على  و�ــصــّدد  لــهــا،  خمطط  كــان  الــتــي  ال�صكنية 
امل�صتوطنات. حيال  بــايــدن  اإدارة  ح�صا�صية  العتبار  بعني 

النقا�س  جــانــب  اإىل  ــه  ــ اأّن لبلينكن  غانت�س  ــد  ــ اأّك وقـــد 
ــول �ــصــيــا�ــصــة احلــكــومــة  بــ�ــصــاأن املــ�ــصــتــوطــنــات واجلـــــدل حــ
ال�صلطة  بتقوية  الأخــــرة  �صتقوم  جتــاهــهــا،  الإ�ــصــرائــيــلــيــة 
يف  الفل�صطينيني  حلــيــاة  ملحوظ  وبتح�صني  الفل�صطينية، 
لإقامة  خطط  على  ــق  واف اأّنـــه  اإىل  واأ�ــصــار  الغربية،  ال�صفة 
الغربية. ال�صفة  يف  للفل�صطينيني  �صكنية  وحــدة   /1٣00/
املجل�س  ــاإّن  ف الهاتفية  املحادثة  هــذه  من  الرغم  وعلى 
حكومة  يف  املدنية  لــالإدارة  التابع  والبناء  للتخطيط  الأعلى 
منذ  الأوىل  للمرة   10/27 بتاريخ  اجتماعًا  عقد  الــكــيــان، 
ــادق فــيــه عــلــى خــطــط تــعــزيــز الــبــنــاء يف  اأكـــرث مــن عـــام �ــص
جمــمــوعــة كــبــرة مــن املــ�ــصــتــوطــنــات يف الــ�ــصــفــة الــغــربــيــة.
م�صادقة  بــدورهــا  الفل�صطينية  ال�صلطة  �صجبت  وقــد 
يف  �صكنية  وحـــدة   /٣100/ مــن  اأكـــرث  بــنــاء  على  اإ�ــصــرائــيــل 
ــة اجلــانــب  ــاديـ املــ�ــصــتــوطــنــات، مــعــتــربًة الـــقـــرار خــطــوة اأحـ
املن�صود. الــدولــتــني  حــل  لتحقيق  فــر�ــس  مــن  تبقى  مــا  تــهــدد 
الإدارة  ــن  م عــنــهــا  ــادر  ــص � بــيــان  يف  ال�صلطة  وطــلــبــت 
ــتــدخــل يف الــقــ�ــصــيــة وتــنــفــيــذ مـــا تــعــهــدت به  ــة ال ــي ــك الأمــري
اجلــانــب. احلـــاديـــة  والإجـــــــراءات  لال�صتيطان  رفــ�ــس  مــن 
واأّكدت حركة " ال�صالم الآن" الإ�صرائيلية يف بيان لها 
ميني  حكومة  بل  تغير،  حكومة  لي�صت  احلالية  احلكومة  اأّن 
ال�صديقة  الدولة  املتحدة، وهي  الوليات  كاملة تختار جتاهل 
العمل  امل�صتوطنني، ودعت حزبي  اأقلية من  لإ�صرائيل لإر�صاء 
الدولتني. حل  انقاذ  اأجل  من  القرار  هذا  وقف  اإىل  ومرت�س 
ــة،  ــصـ ــا�ـ ــيـ ــصـ ــ�ـ الـ ــس  ــ ــ� ــ ــي ــ ــوال ــ ك ــري يف  ــ ــجـ ــ يـ ــا  ــ ــ م هـــــــذا 
اإذًا؟؟ ــع  ــ ــ ــواق ــ ــ ال اأر�ـــــــــس  عـــلـــى  يــــجــــري  الــــــــذي  فـــمـــا 
العنف  من  ال�صنني  لع�صرات  يعود  الذي  املعروف  النمط 
الإ�صرائيلي جتاه الفل�صطينيني يف ال�صفة الغربية هو )عربدة 

الأفراد( وهو هدف واحد ومعلن وموافق عليه اأبدًا، وهو طرد الفل�صطيني 
من جمالهم العام واخلا�س، وعندها ال�صيطرة على دومن اآخر ونبع اآخر 
وبئر ماء اآخر، وبتكليف من احلكومة يحت�صب حجم الأرا�صي التي جنح 
اإليها  الطريق  �صد  واحدة يف  وم�صتوطنة  بوؤر  ت�صع  ل�صكان  عنف ممنهج 
وبتقدير  ال�صفة،  يف  قرى  خم�س  من  عينة  يف  الفل�صطينيني،  وجه  يف 
امل�صاحة  فــاإّن  اأمانة،  عام  �صكرتر  حفر"  "زئيف  امل�صتوطنني  كبر 
عليها هي  ال�صيطرة  فردية يف  ومزرعة  بوؤرة  نحو /150/  التي جنحت 
امل�صتوطنات. لكل  املبنية  امل�صاحة  وهي �صعف  دومن،  األف  نحو /200/ 
احلقيقة  تــدل  اليهود؟  لــدى  مقد�صة  فيها  الغاية  مــدى  اأي  فــاإىل 
الأعياد..  واأيــام  ال�صبت  اأيــام  يف  يرد  الفل�صطينيني  على  العتداء  بــاأن 
فالعتداءات تت�صمن اجتثاث اأ�صجار الزيتون وحرقها، واإحراق م�صاجد 
وحتطيم �صيارات ورعي قطيع يهودي يف حقول وكروم للفل�صطينيني، و�صرقة 
واعتداءات  الفل�صطينيني،  على  للتج�ص�س  حوامات  واإر�صال  املح�صول، 
على قاطفي الزيتون والرعاة بالكالب ور�صق حجارة واإطالق نار حي.
والنظام  القانون  "�صلطات  مــن  بالعجز  املتمّثل  النمط  وهــذا 
ال�صتيطانية،  البوؤر  وتكاثر  امل�صتوطنني  عنف  �صوء  يف  الإ�صرائيلي" 
اأرادت  فــلــو  بــروقــراطــي،  ــاق  اإخــف ــدور عــن  يـ ل  ــاأّن احلــديــث  ــ ب يثبت 
لو�صع  ال�صبل  لــوجــدت  الإ�صرائيلية  والقانونية  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صة 
للعجز  التف�صر  ــهــود.  ــي ال واملــ�ــصــتــوطــنــني  اجلــمــاعــات  ــاب  ــ لإرهـ حــد 
وامل�صتوطنون،  الحتالل  دولة  فيها  تت�صارك  واحــدة  غاية  وهو  ب�صيط، 
يف  الفل�صطينية  ــس  ــ ــ الأر� مـــن  ممــكــن  قـــدر  اأكــــرب  عــلــى  الــ�ــصــيــطــرة 
ومتقّطعة. مكتظة  جيوب  اإىل  الفل�صطينيني  ودحــر  الغربية،  ال�صفة 
عن  الوهمي  ــالن  الإعـ خــالل  مــن  هــذا  يفعل  ال�صهيوين  الكيان 
املقيد  الت�صنيف  وتخليد  طبيعية  وحمــمــيــات  نـــار  اإطــــالق  مــيــاديــن 
ــبــاط  والرت التنمية  الــبــنــاء،  مــن  الفل�صطينيني  ملنع  /ج/  للمنطقة 
املياه. اأنابيب  املياه وقطع  واآبار  البيوت  والكهرباء وهدم  املياه  ل�صبكات 
وعملت  غــزة،  قطاع  يف  بنجاح  ُجــرّبــت  التي  املعادلة  هي  وهــذه   
للخطر،  اإ�صرائيل  تعر�س  والآن  ولبنان،  وال�صودان  العراق  يف  جيدًا 
اأو�صلو:  يف  موؤمترها  �صيعقد  التي  املانحة  للدول  ُيقال  اأن  املتوقع  ومن 
من  كنتم  اإذا  الإ�صافية  املاليني  من  مئات  ب�صع  الفل�صطينيني  اأعطوا 
املانحة  الــدول  من  املطلوب  اجلــواب  اأّن  غر  اإ�صرائيل،  لأمن  املوؤيدين 
اإ�صرائيل  اأمــن  كان  اإذا  اأوًل،  اأنتم  "اأعطوا  هو:  لإ�صرائيل  تقدمه  اأن 
�صيكاتكم". دفرت  فاأخرجوا  لل�صلطة،  القت�صادي  بال�صتقرار  مرتبطًا 
ــاوي  ــصـ ــ�ـ يـ كـــــم  ــاأل:  ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ تـ اأن  الــــــــــدول  هـــــــذه  ــى  ــ ــل ــ ع ــب  ــجــ ــ ي
ــل؟ ــ ــي ــ ــرائ ــ ــص ــ ــلـــطـــة بـــالـــنـــ�ـــصـــبـــة لإ� ــصـ ــ�ـ ــع الـ ــ ــي مـ ــ ــ ــن ــ ــ الــــتــــعــــاون الأم
مليون   /200/  - دولر  مــلــيــون   /100/ الـــهـــدوء  يــ�ــصــاوي  ــم  ك
مقابل  يف  وتــعــر�ــس  اأكـــرث  �صخية  الــــدول  هـــذه  تــكــون  وقـــد  مــلــيــار،   ،
لفل�صطني. ــن  ــ دولريـ رمبـــا  اأو  دولرًا  لإ�ــصــرائــيــل  تعطيه  دولر  كــل 
اإّن الدول املانحة لي�صت هي التي احتلت فل�صطني ولي�صت هي امل�صوؤولة 

عن جودة حياة الفل�صطينيني اأو اأداء ال�صلطة الفل�صطينية، ول ينبغي 
اأن تخرج ك�صتناء اإ�صرائيل من النار، ول مطلوب منها م�صاعدة الكيان 
ال�صهيوين على احتالل الأرا�صي الفل�صطينية اأكرث فاأكرث، بل م�صاعدة 
الفل�صطينيني ب�صكل مبا�صر، ومع ذلك تتحول هذه امل�صاعدات اإىل اأداة 
بالحتالل،  املقرون  املــايل  العبء  من  املحتل  الكيان  تعني  م�صاعدة 
اأي دولر مت التربع به اإىل الفل�صطينيني  اأّن  وعلى هذا ميكن الّدعاء 
قام بتوفر دولر للكيان ل�صتثماره يف امل�صتوطنات، ويجب على الدول 
املانحة و�صع �صرط لإمتام م�صاهمتها بتغير جوهري ل�صيا�صة الكيان 
ال�صهيوين يف كل ما يتعّلق بحقوق الإن�صان املن�صية يف فل�صطني، وكما 
حال جماعة "الأع�صاب ال�صارة "اليهودية وهم جمموعة منف�صلة 
من �صّبان اله�صاب اأو فتيان التالل، وهو عنف يجري يف جنح الظالم 
يف مكان ما من البوؤر ال�صتيطانية الواقعة على اأطراف ال�صفة الغربية، 
وهذا العنف يجري طوال العام. قبل 20 عامًا واأكرث كان �صكان تلك 
البوؤر هم الذين ينهبون اأرا�صي فل�صطينية خا�صة، النتيجة هي ع�صرات 
ال�صنني،  هــذه  طــول  الفل�صطينيني،  من  ُتنهب  التي  الــدونــات  اآلف 
العنف   – "الدولة" ودعمها، اجلي�س  ينعمون بحماية  وامل�صتوطنون 
– النهب، واحلكومة تدعم امل�صتوطنات التي اأُقيمت من دون اأذونات 
والنيابة العامة و�صلطات اأخرى تدافع عنهم �صد املطالبات بالإخالء. 
ومّولهم؟.....  وجههم  ومن  اأر�صلهم؟  من  العنيفون،  املهاجمون 
ا�صتثنائية،  حالت  با�صتثناء  تقريبًا  مطلقة  ح�صانة  على  يح�صلون 
ــرث من  ــ اأك ــحــاكــمــون،  ُي مــعــهــم ول  ُيــحــقــق  تــوقــيــفــهــم ول  ــجــري  ي ل 
ــرتـــدي اأحـــدهـــم الـــزي  ــرة يـ ــ ــاأكـــرث مـــن م يــ�ــصــاعــدهــم اجلـــنـــود، فـ
الفل�صطيني. اجتــاه  احلــي  الــنــار  ويطلقون  الإ�صرائيلي  الع�صكري 
يقفون مع اجلي�س، واجلي�س بحال املتفرج، واأحيانًا ل يوجد عدد 
كاٍف من اجلنود لوقف عنف امل�صتوطنني، وهذا يعك�س العدد الكبر 
يف  للمياه  بئر  ُتهدم  عندما  يتواجدون  الذين  وال�صرطة  اجلنود  من 
اأو  املياه،  ب�صبكة  ربطه  اإ�صرائيل  ترف�س  وطبعًا  ناٍء،  فل�صطيني  جتّمع 
هذا  وكل  الكيان،  ع�صابات  �صد  يتظاهرون  وعائالت  �صّبان  لتوقيف 
�صلة  بتو�صيع  يقومون  وامل�صتوطنون  الحتالل.  لنظام  اأداة  يجعلهم 
النار  واإطــالق  واحلجارة  والغاز  بالهراوات  هجمات  النهب،  و�صائل 
والكالب اقتحام منازل وطرد رعاة ور�صق �صيارات مارة باحلجارة، 
وثقب الإطارات و�صرقة ح�صاد وقطع اأ�صجار، كل هذا يخدم الهدف 
عينه، وهو طرد �صريع ووح�صي للفل�صطينيني من اأرا�صيهم ومنازلهم، 
من  جمموعة  وهجوم  احل�صيني،  بعائلة  الكيان  �صرطة  فعلت  كما 
خا�صة  �صيارة  على  الوطن  م�صاحة  على  املمتدة  الحتالل  ع�صابات 
ل�صاب من عائلة احل�صيني يقوم بزيارة عائلية لأحد اأقاربه مع والدته، 
الأر�س   على  مرمي  وهو  احلديد،  من  بق�صيب  مربحًا  �صربًا  و�صربه 
مل  �صيئًا  وكــاأن  �صراحهما  يطلق  ثم  ج�صده،  اأنــحــاء  كل  يف  يركلونه 
يحدث. وهجوم اآخر على �صاب من اخلليل وهو يعمل باأر�صه وتخريب 
من  ق�صم  لبيع  الرجل  لي�صطر  ويده،  �صاقه  وك�صر  و�صربه  حم�صوله 
اأر�صه ملعاجلة ك�صوره، والقائمة تطول.. اإىل متى عنف الدولة املمنهج 
فقط. اإ�صرائيلية  وم�صميات  ظــرف  اأي  حتت  به  م�صموحًا  �صيبقى 
م�صدر  يثره  مما  اأكــرث  غ�صبًا  العامل  يف  تثر  ــداث  الأحـ هــذه 
حكومي عن العملية ال�صيا�صية، والنطباع ال�صائد هو اأّن حكومة الكيان 
ال�صهيوين �صواء هي حكومة ي�صارية اأو ميينة اأو حكومة و�صط ت�صتخف 
بو�صع حقوق الإن�صان، وورقة التوت ال�صيا�صية ل ميكنها بعد الآن �صرت 
اإخفاقات الحتالل يف �صنع الفر�س للق�صاء على الوجود الفل�صطيني 
على هذه الأر�س، وهذا ما �صتبقى تعاين منه اأبدًا ... هذا وعد الأحرار...

ــايف. ــ ــق ــ ــث ــ ــرب فـــلـــ�ـــصـــطـــني ال ــ ــن ــ ــة م ــ ــص ــ ــ� ــ ــي ــ *رئ

اإرهابيو اال�صتيطان حتت حماية احلكومة االإ�صرائيلية 

سحر عيسى الوهيبي*جرائم واعتداءات دون م�صاءلة اأو ح�صاب 
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يوجد  "كت�صرين"  م�صتوطنة  جمل�س  يف 
ماأهولة. ا�صتيطانية  وحــدة   ٣000 حــوايل 
"الإ�صرائيلية"  واأكد رئي�س احلكومة 
�صتة  وبــعــد  حــكــومــتــه  اأن  بينيت  نــفــتــايل 
يف  خا�صة  جل�صة  �صتعقد  الآن  من  اأ�صابيع 
ما  �صت�صادق خاللها على  اجلولن، حيث 
اجلولن"،  له�صبة  وطنية  "خطة  ا�صماه 
ثم  امل�صاعفة،  يف  هدفنا  "يتمثل  قائاًل 
ه�صبة  �صكان  لعدد  ــدًدا،  جمـ امل�صاعفة 
جديدتني،  بلدتني  اإن�صاء  وعلى  اجلــولن. 
واإيـــجـــاد فــر�ــس عــمــل، و�ــصــخ املــزيــد من 
التحتية".  الــبــنــى  عــلــى  ال�ــصــتــثــمــارات 
"الإ�صرائيلي"  الت�صخني  اإن  وعليه، 
العربي  القائد  وا�صت�صهاد  اجلــولن،  جتاه 
عني  موقع  يف  ال�صالح   مدحت  ال�صوري 
املحتل  الق�صم  مع  التما�س  على  )التينة( 
لي�س  الحــتــالل،  وبر�صا�س  اجلــولن  من 
ونهج  �صيا�صة  من  جــزء  بل  حلظته،  وليد 
دائـــرة  ن�صر  اىل  يــهــدف  "اإ�صرائيلي" 
العربية  الأو�صاع  ظل  يف  املنطقة  يف  النار 
الــ�ــصــعــبــة كــكــل، وتــو�ــصــيــع امــكــانــيــة زرع 
لنحو  اأعدادهم  لت�صل  ُجــدد،  م�صتوطنني 
ن�صف مليون م�صتوطن خالل فرتٍة قريبٍة، 
يف  ال�صابقة  احلــكــومــات  ف�صلت  اأن  بعد 
الو�صول لهذا العدد من امل�صتوطنني اليهود 
ــولن الــ�ــصــوري املحتل،  ــي اجلـ اأرا�ــص فــوق 
بالرغم من كل اجلهود التي بذلتها و�صالل 
التي تقدم لكل م�صتوطن يقبل  الإغراءات 
ــي اجلـــولن املحتل.  فــوق ارا�ــص الإقــامــة 
عن  امل�صتوطنني  احجام  �صبب  يعود  وقــد 
الإقــامــة فــوق اأرا�ــصــي اجلــولن خل�صيتهم 

اجلوالن ال�صوري املحتل وا�صت�صهاد مدحت ال�صالح
)وم�صات من م�صرية كفاح اجلوالنيني(

عن  املحتل  ال�صوري  اجلــولن  َيغب  مل 
اأعني �صلطات الحتالل وجي�صها. وجمموع 
ــرار.  ــق ال و�ــصــاحــبــة  ال�صيا�صية  اأطـــرهـــا 
)اأييلت  "الإ�صرائيلية"  الداخلية  فوزيرة 
داخل  املتطرفني  عتاة  من  وهي  �صاكيد( 
اأيـــاٍم  قبل  ُتعلن  بينيت،  نفتايل  حكومة 
داخلي  "اإ�صرائيلي"  توافق  عن  م�صت 
ا�صتيطان  م�صروع  طــرح  لإعـــادة  جــديــد، 
ــوري املــحــتــل  ــصـ ــ�ـ جـــديـــد يف اجلــــــولن الـ
وعــددهــا  القائمة  امل�صتوطنات  لتو�صيع 
وجلب  ال�صكان(،  )قليلة  م�صتوطنة   ٣2
ا�صقاع  من  اليهود  املهاجرين  من  املزيد 
�صلة  املعمورة لال�صتيطان يف اجلولن، مع 
اغراءات كبرة تعطى لكل م�صتوطن، مبا 
امل�صتعمرات  �صمن  منزل جماين  ذلك  يف 
�صيتم  الـــتـــي  ــمــرات  ــع ــت ــص ــ� وامل املـــقـــامـــة، 
خ�صبة،  اأر�ـــسٍ  لقطعة  ا�صافة  بــنــاءهــا. 
الوفرة. ومياهها  اجلولن  اأر�س  خ�صوبة 
وبالفعل �صرعت �صلطات الحتالل يوم 
2021/10/18، بت�صويق 99 وحدة �صكنية 
ــولن  اجلـ يف  تـــرامـــب"  "م�صتوطنة  يف 
عامني  بعد  ذلــك  وياأتي  املحتل،  ال�صوري 
التي  امل�صتوطنة  اإقــامــة  عن  الإعـــالن  من 
يقطنها حاليا 20 عائلة يهودية يف منازل 
والإ�ــصــكــان  الــبــنــاء  وزيـــر  واعــلــن  متنقلة. 
وقت  يف  اإلــكــني،  زئــيــف  "الإ�صرائيلي" 
خــالل   ،2021/10/18 يـــوم  مــن  لحـــق 
موؤمتر ملجلة "ماكور ري�صون"، عن تعزيز 
اجلــولن.  ه�صبة  يف  ال�صتيطاين  البناء 
واأن وزارة البناء والإ�صكان "الإ�صرائيلية: 
قــرار  اتــخــاذ  على  املرحلة  هــذه  يف  تعمل 
حكومي مبوجبه يتم م�صاعفة عدد �صكان 
بحلول  امل�صتوطنني  اليهود  مــن  اجلـــولن 
�صكنية  وحدة  اآلف  �صبعة  وت�صويق   ،2026
خمتلفة  مناطق  يف  اإ�صافية  ا�صتيطانية 
�صيتم  اخلــطــة،  وبح�صب  اجلــــولن.  مــن 
للم�صتوطنني،  �صكنية  وحدة   ٤000 ت�صويق 
امل�صتوطنني  عدد  م�صاعفة  بهدف  وذلــك 
"املجل�س  يف  ال�صتيطانية  والـــوحـــدات 
اإىل  لت�صل  اجلولن"،  ملرتفعات  الإقليمي 
بغر�س  ماأهولة،  ا�صتيطانية  وحدة   8٤00
ال�صتيطاين  املــ�ــصــروع  وتــعــزيــز  تــدعــيــم 
باجلولن املحتل، حيث �صيتم منح امتيازات 
لال�صتيطان  الــيــهــود  جلـــذب  ــاءات  ــفـ واإعـ
"املجل�س  ويــ�ــصــم  بـــاجلـــولن.  والــ�ــصــكــن 
الإقليمي ملرتفعات اجلولن" اليوم حوايل 
بينما  ماأهولة،  ا�صتيطانية  وحــدة   ٤200

بوجههم  املــقــاومــة  بـــوابـــات  انــفــتــاح  مــن 
مــن �ــصــوريــة ولــبــنــان وحــتــى مــن الــقــوات 
املحيط  ال�صتات  يف  املوجودة  الفل�صطينية 
بــفــلــ�ــصــطــني، والـــــــدور الـــــذي مُيـــكـــن ان 
املجال.  هــذا  يف  الفل�صطينيون  بــه  يقوم 
اإىل" دولة  ــولن  اجل �صم  عملية  اإن 
من  املتخذ  حكومتها  قبل  من  الحتالل" 
من  وبــاطــل  مرفو�س   1981 عــام  طرفها 
جهة ال�صرعية الدولية، التي ادانته ومعها 
ــت ترف�صه  ــرة الــدولــيــة، ومــازال ــص كــل الأ�
املتحدة  الأمم  لقرارات  ال�صنوية  باحلزمة 
التي يجري التاأكيد عليها كل عام بالن�صبة 
امل�صروع  مع  والعربي  الفل�صطيني  لل�صراع 
ــعــمــاري الــتــهــويــدي  ــت ال�ــصــتــيــطــاين ال�ــص
العربية  والأرا�ــصــي  فل�صطني،  ار�ــس  على 
ال�صورية املحتلة يف اجلولن، والتي تتعاطى 
مع ق�صية اجلولن باعتبارها اأر�س �صورية 
حمتلة يجب ان تعود ل�صورية العربية حتى 
ق�صر.   اأم  الزمن  طال  الأخــر،  ال�صنتمرت 
ال�صم  لعملية  اجلولنيني  مقاومة  اإن 
الق�صري ال�صهيوين متجذرة يف �صفوفهم، 
ويف اداءهم الكفاحي اليومي، واجلولنيني 
حتت الحتالل يف القرى اخلم�س )جمدل 
 + الغجر   + م�صعدة   + قنية  عني   + �صم�س 
الداخل  يف  للمقاومة  قوة  مبثابة  بقعاتا( 
و�صوًل  فل�صطني  ار�ــس  على  ككل  املحتل 
ا�صت�صهد   2021/10/16 ويــوم  للجولن. 
ال�صوري،  ابــن اجلـــولن  املــحــرر،  الأ�ــصــر 
ال�صهيد  �صابقًا  ال�صعب  جمل�س  وع�صو 
بر�صا�س  �ــصــالــح(  ــت  ــدح )م اجلــــولين 

وهو  التينة(،  )عني  موقع  عند  الحتالل 
املوقع املال�صق تقريبًا للجولن املحرر مع 
ذهبنا  ما  ليوؤكد  املحتل،  اجلولن  ارا�صي 
و�صيبقى  ومــازال  كان  اجلــولن  واأن  اليه، 
ــن تــنــال منها  ــة، ل ــوري ــص ــًا عــربــيــة � ــصـ اأر�ـ
�صنوات الحتالل. وان مقاومة اجلولنيني 
املُمكنة  ــاط  والأنــ بــالأ�ــصــكــال  م�صتمرة، 
اغتيال  عملية  تثنيها  ولن  توفرت،  وحيثما 
اىل  حتّول  الذي  ال�صالح  مدحت  ال�صهيد 
الإحتالل. مقارعة  رمٍز جولين جديد يف 
الــقــيــادي،  ــولين،  اجلــ ا�صت�صهاد  اإن 
الــ�ــصــالــح،  مــدحــت  ال�صهيد  ــداين،  ــيـ واملـ
موا�صلة  عــن  عمومًا  ال�صوريني  يثني  لــن 
الأمم.  للوطن  اجلــولن  ل�صتعادة  الكفاح 
عــلــى ذلـــك مت�صك اجلــولنــيــني  والــدلــيــل 
ــهــم لــوطــنــهــم  ــمــائ ــت بـــاأر�ـــس وطــنــهــم وان
حماولت  كل  من  بالرغم  العربية  �صوريا 
وتقوم  قامت  التي  اجلولنيني  "اأ�صرلة" 
لعام  احتالل  منذ  الإحتالل  �صلطات  بها 
�صعبنا  مع  ومازال  كان  كما احلال   .1967
ــام 19٤8. عــ املــحــتــلــة  فــلــ�ــصــطــني  داخــــل 
"الإ�صرائيلية"  الت�صخني  غارات  اإن 
واملن�صاأت  ال�صورية،  الأر�ـــس  وا�صتهداف 
والدرونات  اجلو  ب�صالح  البلد،  عموم  يف 
لأخر.  اأر�ــس. من حنٍي  ـــ  اأر�ــس  و�صواريخ 
لن تثني ال�صعب ال�صوري اأو اأن تثر الرعب 
يف �صفوفه. ولن جتعل من الأر�س ال�صورية 
ــادة لــلــتــفــاو�ــس.  ــ ــولن م ــ املــحــتــلــة يف اجلـ
للتفاو�س،  لي�س  املحتل  ال�صوري  فاجلولن 
ل�صورية،  تعود  ان  يجب  حمتلة  اأر�ــس  بل 
الدولية،  ال�صيا�صات  كل  وًتقّر  تقول  كما 
والــ�ــصــرعــيــة  ــحــدة  ــت امل الأمم  وقـــــــرارات 
ال�صالح  مــدحــت  وا�صت�صهاد  ــة.  ــي ــدول ال
ال�صهيد  لـــروح  فــالــف حتــيــة  ــل.  ــي دل خــر 
ــولين، مدحت  الــقــيــادي، واملــيــداين، اجلـ
حافز  ا�ــصــتــ�ــصــهــاده  و�صيبقى  الــ�ــصــالــح. 
الإحــتــالل  مــواجــهــة  يف  ُمــتــجــدد،  كفاحي 
وافخر  الأم.  للوطن  اجلـــولن  وا�صتعادة 
باأنني عرفته واعرفه عن قرب منذ �صنوات 
طويلة، والتقينا باأكرث من فعالية بدم�صق.
ــتــطــرق لــلــكــفــاح الــوطــنــي  ــد ال ــا، وعــن هــن
الرتابط  نتجاوز  اأن  مُيكن  ل  الفل�صطيني، 
ومن  اجلــولن  كفاح  مع  والقومي  الوطني 
اأر�صه  على  ال�صامدين  اأهــلــه  مــن  تبقى 
�صم�س،  )جمــــدل  يف  ــي  ــن ــوط ال وتـــرابـــه 
والغجر(   قنية،  وعني  وم�صعدة،  وبقعاتا، 
الذين مازالوا حتى الآن يف حرب الوجود 

علي بدوان
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اعــتــمــدت اجلــمــعــيــة الــعــامــة لـــالأمم 
املتحدة بتاريخ 2021/11/9، اأربع قرارات 
ل�صالح الق�صية الفل�صطينية وتاأكيد �صيادة 
املحتلة.  ــولن  اجلـ مرتفعات  على  �صورية 
يف  عليها  الت�صويت  مت  الأربــعــة  الــقــرارات 
العامة  للجمعية  التابعة  الــرابــعــة  اللجنة 
امل�صائل  يف  بالنظر  املخت�صة  اللجنة  وهي 
ال�صتعمار. ــاء  ــه واإن اخلــا�ــصــة  ال�صيا�صية 
ــات  ــاملــمــار�ــص ب تــعــلــق  الأول  ــرار  ــ ــق ــ ال
التي  ال�صتيطانية  والأن�صطة  الإ�صرائيلية 
وغــره  الفل�صطيني  الإنــ�ــصــان  حقوق  مت�س 
املحتلة.  الأرا�ــصــي  يف  العرب  ال�صكان  من 
ــة  وحــ�ــصــل الــقــرار عــلــى اأغــلــبــيــة 1٤٣ دول
مقابل اعرتا�س 7 دول )من بينها اإ�صرائيل 
والوليات املتحدة( وامتناع 16 دولة اأخرى 
عن الت�صويت. واأدان القرار بالن�س "قيام 
يف  امل�صتوطنات  وتو�صيع  ببناء  اإ�صرائيل 
يف  مبا  وحولها،  املحتلة  ال�صرقية  القد�س 
الرامية  )هــاء-1(  اخلطة  ت�صميه  ما  ذلك 
ال�صرعية  م�صتوطناتها غر  الربط بني  اإىل 

اأربعة  قرارات اأممية ل�صالح الفل�صطينيني

 وتاأكيد �صيادة �صورية على اجلوالن املحتل

مل  الحــتــالل  ف�صلطات  الحـــتـــالل.  مبــواجــهــة  الــيــومــي 
اأهايل اجلولن، رغم  اإرادة  ت�صتطع رغم جربوتها بك�صر 
اجلولن  مواطني  من   )%20( مان�صبته  باعتقال  قيامها 
الإحتالل.  �صجون  الكثر منهم يف  ا�صت�صهد  وقد  املحتل، 
على  ال�صوري  العربي  لل�صعب  الوطني  الكفاح  تاريخ  اإن 
اأر�س اجلولن ميتد عميقًا منذ اأيام ال�صتعمار الفرن�صي، 
و�صوًل لل�صنوات التي �صبقت حرب حزيران/يونيو 1967 
عندما كانت اجلبهة ال�صورية مع فل�صطني املحتلة ميدانًا 
َر  لال�صتباك اليومي مع العدو "الإ�صرائيلي"، حيث �َصطَّ
التي  ال�صعبية  املقاومة  وقــوات  ال�صوري  العربي  اجلي�س 
جرى ت�صكيلها من اأبناء اجلولن، اأروع �صفحات ال�صمود 
وعلى  طربيا  بحرة  �صواطئ  على  اليومية  املــعــارك  يف 
الأم.   و�صوريا  املحتلة  فل�صطني  بني  الهدنة  خط  امتداد 
اأبناء اجلولن، وت�صاعد  العام 1967 توا�صل كفاح  وبعد 
يف  الــ�ــصــم  لــقــانــون  الــ�ــصــهــيــوين  الكني�صت  ــرار  ــ اإقـ مــع 
الدويل  الأمن  جمل�س  اأ�صدر  حينها  ويف   ،1981/12/1٤
وبالإجماع القرار الرقم ٤97 تاريخ 1981/12/19، وفيه 
يقرر "اأن القرار الذي اتخذته اإ�صرائيل بفر�س وقوانينها 
وت�صريعاتها ونظمها الإدارية على اجلولن املحتل يعد باطاًل 
وكاأنه مل يكن، وعدمي الأثر قانونيًا على ال�صعيد الدويل".
الق�صري  ــاقـــي  الإحلـ الــ�ــصــم  ــون  ــان ق فـــان  ــرورة  ــ�ــص ــال وب

عزلتها"،  وزيــادة  املحتلة  ال�صرقية  القد�س  حول 
كما اأدان اأي�صا "موا�صلة هدم بيوت الفل�صطينيني 
القد�س،  �صرقي  مــن  الفل�صطينية  الأ�ــصــر  وطــرد 
وحرمان الفل�صطينيني من حقوقهم فيها، والأن�صطة 
وهي  الأردن،  غور  يف  حاليًا  اجلارية  ال�صتيطانية 
الأر�ــس  اأو�ــصــال  متزيق  من  تزيد  اأعــمــال  جميعًا 
الفل�صطينية املحتلة وتقوي�س توا�صلها اجلغرايف".
القرار الثاين تعلق بتقدمي امل�صاعدة لالجئني 
الفل�صطينيني والدور املهم الذي ت�صطلع به وكالة 
غوث وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني )اأونروا( يف 
هذا ال�صدد. وح�صل على موافقة 160 دولة مقابل 

اعرتا�س دولة واحدة )اإ�صرائيل( وامتناع 9 دول اأخرى عن 
م�صكلة  حل  "حتمية  الن�س  بح�صب  اأكد  القرار  الت�صويت. 
واإحــالل  العدل  حتقيق  اأجــل  من  الفل�صطينيني  الالجئني 
اجلهات  بجميع  القرار  واأهــاب  املنطقة".  يف  دائــم  �صالم 
الحتياجات  لتلبية  جهودها  تكثيف  توا�صل  اأن  املانحة 
املنطقة". يف  ا�صتقرار  عامل  بو�صفها  لالأونروا..  املتوقعة 
الالجئني  ممتلكات  على  بالتاأكيد  تعلق  الثالث  القرار 
الفل�صطينيني والإيرادات الآتية منها. وح�صل هذا القرار على 
165 �صوتًا واعرتا�س 6 دول وامتناع 9 دول عن الت�صويت.
القرار الرابع يتعلق باجلولن ال�صوري املحتل، �صوت عليه 
 1٤٤ على  فح�صل  �صاحقة،  باأغلبية  الأع�صاء  الدول  ممثلو 
�صوتًا واعرت�س عليه دولتان )اإ�صرائيل والوليات املتحدة( 
�صيادة  يوؤكد  القرار  الت�صويت.  اأخرى عن  دولة   22 وامتنع 
�صورية على اجلولن املحتل منذ حرب يونيو/حزيران 1967.
عن  �صنوي  ب�صكل  ت�صدر  الـــقـــرارات  هــذه  اأن  ي�صار 
ــة.  دول  19٣ اأع�صائها  ــدد  ع يبلغ  الــتــي  الــعــامــة  اجلمعية 
املاُلحظ  اأن  اإل  ملزمة  غــر  ــرارات  قـ اأنــهــا  مــن  وبــالــرغــم 
طّبعت  الــتــي  الــثــالث  العربية  الـــدول  اأن  هــو  الــعــام  هــذا 
ــان الــ�ــصــهــيــوين )وهــــي الإمــــــارات  ــي ــك ــهــا مـــع ال عــالقــات
الأربعة. القرارات  ل�صالح  �صوتت  وال�صودان(  والبحرين 

من  وال�صتنكار  بالرف�س  ووجــه  املحتل  ال�صوري  للجولن 
اأعلنوا  الــذيــن  الحــتــالل،  حتــت  الواقعني  اجلولنيني  قبل 
حينها  يف  واأ�ــصــدروا   1981/1٣/16 يف  ال�صامل  الإ�ــصــراب 
يعلنون  وفيها  اله�صبة،  ملواطني  التاريخية  الوطنية  الوثيقة 
�صكانها  ومت�صك  اله�صبة،  و�صورية  عروبة  على  "التاأكيد 
على  الوثيقة  اأكدت  �صورية حيث  الأم  الوطن  اإىل  بانتمائهم 
لأبناء  مالزمة  �صفة  لتــزال  ال�صورية  العربية  اجلن�صية  اأن 
رف�صهم  يف  كما  الأجـــداد.  اإىل  الآبـــاء  من  تنتقل  اجلــولن 
 " من  كل  اأن  اإىل  الوثيقة  اأ�صارت  حني  الإ�صرائيلية  الهوية 
يتجن�س باجلن�صية الإ�صرائيلية اأو يخرج عن م�صمون الوثيقة 
معه".  التعامل  ويحرم  مــطــرودًا،  جمحودًا  يكون  الوطنية 
من  ال�صورية  ال�صعبية  املقاومة  حركة  فان  ال�صياق  هذا  ويف 
قبل اأبناء اجلولن لالحتالل ال�صهيوين، قد اتخذت اأ�صكاًل 
الإ�صرابات  اإىل  ال�صلمية،  ال�صعبية  املقاومة  من  خمتلفة 
وذلك  امل�صلح،  العمل  اإىل  التعبوي،  والعمل  والعت�صامات 
من  وجود  ويحكم  الذي حكم  املعا�س  والواقع  للظروف  تبعًا 
تبقى من اأبناء اجلولن بعد عملية التطهر العرقي الإحاليل 
ن�صوء  نلحظ  اأن  وميكن   .1967 عام  ال�صهيوين  الإجالئي 
ال�صرية  املقاومة  حركة  ا�صم  حملت  التي  الفدائية  احلركة 
الفدائية  عملياتها  اأوىل  نفذت  التي   ،198٣ عام  ال�صورية 
العائدة  والذخائر  الأ�صلحة  م�صتودعات  تدمر  خالل  من 

قرب  اأطيف  نفي  م�صتعمرة  يف  الحــتــالل  جلي�س 
بلدة  حدود  على  الريحان  وتل  الزيت،  جباتا  بلدة 
"اإ�صرائيلي"  اإمداد  وتفجر موقع  �صم�س،  جمدل 
قرب بئر احلديد يف منطقة بقعاتا، حيث مت تدمر 
2000 �صاروخ م�صاد لالآليات، والآلف من قذائف 
مت  وعمليًا  الإ�صرائيلية.  امل�صادر  وفــق  الدبابات 
من  عامني  بعد  امل�صلحة  املقاومة  حركة  اإجها�س 
ن�صوئها بعد �صل�صلة القمع الرهيبة التي مت ت�صليطها 
من قبل جي�س الحتالل �صد اأبناء اله�صبة، ووقوع 
قادة احلركة مثل هايل ح�صني حمدان اأبوزيد، واأمل 
اأحمد عويدات اأ�صرى خلف زنازين جي�س الحتالل.
لقد �صطر اجلولنيون ومازالوا ب�صمودهم اليومي، 
التاريخ  يف  الحتالل  حتت  املقاومة  �صفحات  اأروع 
بالهوية  والتم�صك  الدائمة  بالإ�صرابات  املعا�صر، 
والنــتــمــاء، واإ�ــصــقــاط رهــانــات الحــتــالل. وعليه، 
اجلولن  يف  ال�صرية(  املقاومة  )حركة  لقيام  كان 
مع  املواجهة  م�صار  يف  حتــول  نقطة   ،198٣ عــام 
زيد،  اأبــو  وهايل  �صالح،  مدحت  بقيادة  الحتالل 
الويل،  و�صيطان  املقت،  وم�صرف  املقت،  و�صدقي 
وعا�صم الويل، وع�صام اأبو زيد، وع�صمت املقت، 
ــو جــبــل..... وغرهم.  اأب ــو جبل، وزيــاد  اأب واميــن 
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جدعون ليفيمن صحافة العدو
هآرتس – 2021/11/21

لتزال الرقابة الع�صكرّية الإ�صرائيلّية متنع ن�صر اأّي 
ميلكها  التي  التقليدّية  غُر  الأ�صلحة  تر�صانة  عن  �صيٍء 
ّر بالأمن  كيان الحتالل، وذلك بحجة اأّن الن�صر قد ي�صُ
القومّي الإ�صرائيلي. ووفًقا للُمحلِّل الأمنّي يو�صي ميلمان، 
يف �صحيفة )هاآرت�س( العربّية، فاإّن �صيا�صة ال�صبابّية يف 
املو�صوع النووّي لن تتغرِّ يف عهد رئي�س املو�صاد اجلديد، 
ن�صف  حــوايل  قبل  مبهامه  با�صر  الــذي  بارنيع،  ديــدي 

ال�صّنة.
مع ذلك، هناك خرباء ُيغّردون خارج �صرب الإجماع 
الع�صكرّي  ــوؤرخ  ــ امل بينهم  ومــن  الـ�صهيويّن،  الــقــومــّي 
وهو  كارفيلد،  فــان  مــارتــني  الربوفي�صور  الإ�ــصــرائــيــلــّي 
بالقد�س  العربّية  اجلامعة  يف  الع�صكرّي  التاريخ  اأ�صتاذ 
ــذي قـــال "نحن نــلــك عـــّدة مــئــات من  ــ ــة، وال ــحــتــّل املُ
اإطالقها يف كل  التي مُيكن  النووّية  ال�صواريخ والروؤو�س 
الجتاهات حتى �صوب روما ومعظم العوا�صم الأوروبّية 
اإ�صرائيل  "اإّن  واأ�صاف  ل�صالحنا اجلوّي"،  اأهداف  هي 
اجلماعّي  الطرد  على  تقوم  حمددة  ا�صرتاتيجية  تنتهج 
لل�صعب الفل�صطينّي"، م�صّدًدا على اأّنه يجب طرد جميع 

الفل�صطينيني.
ــابــع خـــالل املــقــابــلــة، الــتــي اأجـــراهـــا مــعــه موقع  وت
ــان هــنــاك 8-7  )لــيــكــودنــيــك( قــائــاًل قــبــل عــامــنْي كـ
مع  احلــل  بهذا  يوؤمنون  الإ�صرائيليني  مــن  فقط  باملئة 
بني  الن�صبة  ارتفعت  فقط  �صهرين  وقبل  الفل�صطينيني، 
اأو�صاط الإ�صرائيليني لت�صل اإىل ٣٣ باملئة، واليوم ح�صب 
ا�صتطالع معهد )غالوب( و�صلت الن�صبة اإىل 55 باملئة، 
ر  ًدا اأّنه “يجب اأْن ن�صتغل اأّي حادٍث من �صاأنه اأْن ُيوفِّ موؤكِّ

لنا فر�صًة ذهبّيًة لطرد الفل�صطينيني، كما ح�صل يف دير 
يا�صني عام 19٤8 حني قتل 120 عربيًا، وهرب الآخرون، 

على حّد ادعاءاته.
اإ�صرائيل  ت�صنيف  يّتم  اأن  تخ�صى  األ  �صئل:  وحني 
الفل�صطينيني؟  بطرد  قامت  ما  اإذا  جمرمة  دولة  باأنّها 
عنها،  ُيقال  ماذا  يهمها  ل  دولة  اإ�صرائيل  اإّن  قائاًل  رّد 
ويجب تذكر مقولة وزير الأمن الأ�صبق مو�صيه ديان حني 
قال: “اإ�صرائيل يجب اأْن تت�صرف دائمًا على اأنها "كلب 
الآخرين،  بنظر  خطرة  تكون  اأن  يجب  لأّنها  م�صعور"، 

اأف�صل من اأن يتم اإيذاوؤها، على حّد تعبره.
دعــاة  اأحــد  وهــو  كريفلد،  فــان  الربوفي�صور  وكــان 
�صرح  )الرتان�صفر(  للفل�صطينيني  اجلماعّي  التهجر 
"نحن نلك عّدة مئات  لإحدى ال�صحف الإ�صرائيلية: 
من ال�صواريخ والروؤو�س النووّية التي مُيكن اإطالقها يف 
كل الجتاهات حتى �صوب روما. ئاًل اإّن معظم العوا�صم 
قواتنا  اأّن  كما  اجلوي،  ل�صالحنا  اأهداف  هي  الأوروبية 

الثانية  رمبــا  بــل  الــعــامل  يف  ثالثني  الــرقــم  لي�صت  امل�صلحة 
حتت.  اإىل  معنا  العامل  اأخذ  على  القدرة  ولدينا  الثالثة،  اأو 
"باإمكاننا النتقام للهولوك�صت باإبادة ماليني الأملان  وقال: 
تنزل  اأن  قبل  �صيحدث  ذلــك  اأْن  لكم  واأذكــر  ــيــني،  والأوروب

اإ�صرائيل اإىل حتت، على حّد قوله.
اأّما فيما يتعّلق بالردع النووي فقال: اإّن اإيران لو امتلكت 
يف يوم ما اأ�صلحة نووية فاإّن التاأثر �صيكون نف�صه لأّن احلرب 
حينئذ لن تكون متعة بل ت�صر انتحارًا، وعرّب عن اعتقاده 
حول  مكاٍن  كّل  يف  نفعًا  اأجدى  هو  الذي  النووّي،  الردع  باأّن 

العامل، ميكن اأْن ينفع يف ال�صرق الأو�صط اأي�صًا.
ن�صرت  اأيالون  غيورا  ال�صحفي  مع  مطولة  مقابلة  ويف 
كريفلد،  ــان  ف ــال  ق �صتتفكك"  "اإ�صرائيل  عــنــوان  حتــت 
الهولندّي، الذي ا�صتجلبته ال�صهيونّية يف العام 1950، قال 
و�صُينهي  خا�ِصر  الفل�صطينيني  �صّد  ال�صهيويّن  ال�صراع  اإّن 

اإ�صرائيل يف نهاية الأمر.
الإ�صرائيلّي  اجلي�س  تدهور  على  موؤ�صرات  عــّدة  واأورد 
الغباء وال�صتهتار  بدءًا بقيادته وانتهاء بجنوده، مثل تف�صي 
بني القادة، والتهرب الوا�صع من اخلدمة الع�صكرية وتف�صي 
اأ�صلحة  وبيع  بها،  واملــتــاجــرة  وتهريبها  املــخــدرات  تعاطي 
اجلي�س  وتفكك  الفل�صطينية،  املقاومة  لتنظيمات  اجلي�س 
اأمريكا  اإىل  الهجرة  على  الإ�صرائيليني  ي�صجع  مبا  عمومًا 
واأوروبا واأ�صرتاليا، واعتماد عمال اأجانب مدنيني من رومانيا 
والفلبني و�صواها حلرا�صة وبناء قواعد وم�صتودعات ومن�صاآت 
اأجور  مقابل  الباطن،  من  ال�صرية،  فائقة  واأمنية  ع�صكرية 

زهيدة، بدًل من اجلنود الإ�صرائيليني، على حّد تعبره.

موؤرخ ع�سكري اإ�سرائيلي يتوّقع نهاية الكيان ال�سهيوين قريبًا
ال�سراع �سد الفل�سـطينيني خا�سر و�سُيخفي اإ�سرائيل نهائيًا

جاءت  ذلك  وبعد  خجل،  هناك  كان  البداية  يف   ”
مرحلة الكذب والنفي. وبعدها جاءت 20 �صنة من عدم 
املبالة والغرور، قتل فيها 2171 طفل وفتى. واي حادثة 
وبعد ذلك  التحقيق.  ا�صتدعت  اأو  ال�صدمة  ترث  منها مل 
جاءت املرحلة التالية وهي متجيد قتلة الطفال التي ما 

زلنا نعي�س فيها“ .
يف البداية خجلنا واأ�صبنا بال�صدمة، وحتى اأننا قمنا 
النهاية  ويف  والكذب.  بالنفي  قمنا  ذلك  بعد  بالتحقيق. 
قمنا بالتجاهل والدفع جانبا والتثاوؤب وفقدنا الهتمام. 
الآن جاءت املرحلة ال�صواأ منها جميعا وهي اأننا بداأنا يف 

متجيد ومدح قتلة الطفال. اىل هذه الدرجة تدهورنا. 
الطفل الول الذي يخطر ببايل مل يكن عمره حتى 
يوم، بل كان حديث الولدة. اأمه فايزة اأبو داهوك ولدته 
وهي  هناك  من  بطردها  قاموا  اجلنود  احلاجز.  على 
وقد  اآخرين.  كانت احلال يف حاجزين  �صاغرة. وهكذا 
ماطرة  ليلة  يف  القــدام  على  �صرا  جــره  اىل  ا�صطرت 
قد  ابنها  كــان  امل�صت�صفى  اىل  و�صلت  وعندما  وبـــاردة. 
احلكومة.  جل�صة  يف  للنقا�س  المــر  طرح  مت  وقد  مــات. 
ال�صابط متت اقالته وثارت عا�صفة �صغرة. هذا كان يف 

ني�صان 1996، يف �صنة الأمل وخيبة الأمل. 
انــدلع  عند  ذلـــك،  على  �ــصــنــوات  اربـــع  مـــرور  بعد 
النتفا�صة الثانية، قتل اجلنود الفتى حممد الدرة اأمام 
العد�صات. وا�صرائيل انتقلت اىل مرحلة النفي والكذب. 

ادعت  قتلوه،  الذين  هم  جنودنا  لي�س  ميــت.  مل  الــدرة 
ا�صرائيل. رمبا اأنه اطلق النار على نف�صه، ورمبا هو على 
قيد احلياة حتى الآن. بقايا اخلجل واحا�صي�س ال�صعور 

بالذنب كانت ما تزال تنب�س قليال بطريقة ما. 
بعد ذلك مرت 20 �صنة من عدم املبالة والغرور. 
وحتى  والــطــيــارون،  اجلــنــود  قتلهم  وفتى  طفل   2171
اأي  اأو  ال�صدمة  هنا  اثــارت  احلــالت  هــذه  من  حالة  ل 
حتقيق حقيقي وتقدمي للمحاكمة. اكرث من 2000 طفل 
يف  طفل   100 �صنة،  ع�صرين  يف  الإ�صرائيليون  اأعدمهم 
وجميعهم،  ف�صل،  كل  يف  تعليم  �صفوف  ثالثة  ال�صنة. 
يتحملون  الذين  هم  اأنهم  وجد  منهم،  واحد  اآخر  حتى 
ذنب موتهم. كل ا�صرائيلي �صيكون م�صرور بالقول باأنهم 
كانوا خمربني واأنه مل يكن لدى اجلنود ورجال ال�صرطة 
الختيار  عند  اعدامهم.  با�صتثناء  اخــرى  طريقة  اأي 

بني حياة الطفال وبني حياة اجلنود املقد�صة، نحن نف�صل 
هناك  كانت  مــرة  كل  يف  تقريبا  اأنــه  رغــم  بالطبع،  اجلنود 

احتمالية ثالثة باأن ل يقتل اأي اأحد منهم.  
التالية.  املــرحــلــة  اىل  انتقلنا  املــا�ــصــي  ال�ــصــبــوع  يف 
ابطالها  هم  الطفال.  قتلة  ومدح  بتمجيد  تقوم  فاإ�صرائيل 
هم  الطفال  اأن  �صحيح  قبل.  من  يحدث  مل  هــذا  اجلــدد. 
فل�صطينيون، اأي خمربون. ولكن مع ذلك هم اطفال. والآن 
بطولتك  �صورة  �صرتفرف  الفور  وعلى  فل�صطيني  طفل  اقتل 
يف  اأو  ال�صحف  عناوين  يف  بالطبع،  وال�صبابية  اجلريئة 
اطالق  يحولون  عندما  لكن  التلفزيون.  يف  الخبار  ن�صرات 
النار على فتى ابن 16 �صنة م�صلح ب�صكني اىل ق�صة بطولة، 
فانه يوجد هنا جتاوز خلط اخالقي احمر. بقايا هذا املجد 
�صت�صجع املزيد من عمليات القتل العبثية لالأطفال، اذا كان 
اخلفيفة  اليد  ذلك.  ت�صجيع  اىل  احلاجة  من  املزيد  هناك 
ت�صرب  ال�صابق  يف  كان  اذا  خفة.  اكرث  �صتكون  الزناد  على 
اخلوف من فتح حتقيق م�صطنع، فان و�صام ال�صجاعة الآن 

ا�صبح يف الطريق. 
معظم الطفال الذين قتلوا بنار قوات اجلي�س ال�صرائيلي 
وجنود حر�س احلدود مل يكونوا م�صلحني بال�صكاكني ول حتى 
اأي  اأنهم كانوا اطفال. مل يكن  بحجر. والهم من ذلك هو 
اأن ميوت. ولكن الآن يجدر قتلهم. هوؤلء  واحد منهم يجب 

هم ابطالك، يا ا�صرائيل، قتلة الطفال والفتيان.

تلخي�ص تاريخ قتل االطفال
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مهدي عقيل
كاتب لبناني

   منذ اندالع االنتفا�ضة الفل�ضطينية الثانية )انتفا�ضة 
لبنان  جنوب  من  االإ�رسائيلي  االن�ضحاب  بعد  االأق�ضى( 
عام 2000، ا�ضتحوذ قيا�س معدالت الهجرة اليهودية اإىل 
فل�ضطني املحتلة والهجرة املعاك�ضة، على اهتمام الباحثني 
العربية. للدولة  الدميوغرايف  التطور  بر�ضد  املهتمني 
فل�ضطني  اإىل  اليهود  ال��واف��دي��ن  ع��دد  تفوق  لطاملا 
املحتلة بفارق كبري على عدد املغادرين منها، خ�ضو�ضًا 
�ضهدت  التي  الع�رسين  القرن  من  االأخ��رية  الع�رسية  خالل 
اإ�رسائيل  اأن  ذلك  فل�ضطني،  اإىل  يهودي  نزوح  ن�ضبة  اأعلى 
ال�ضلطة  مع  اأو�ضلو"  "اتفاق  اإبرام  مناخات  ا�ضتفادت من 
وح�رس  االأردن،  مع  عربة"  وادي  و"اتفاق  الفل�ضطينية 
اللبنانية  االأرا�ضي  داخ��ل  اهلل  حزب  مع  املواجهة  تاأثري 
لبنان.  جنوب  يف  املحتل  احل��دودي  ال�رسيط  منطقة  يف 
اإ�رسائيلي  ان�ضحاب  اأول  وت�ضجيل   2000 العام  بعد 
�رسارة  وات�ضاع  �رسط،  اأو  قيد  بال  حمتلة  عربية  اأر�س  من 
املحتلة،  الفل�ضطينية  االأرا���ض��ي  يف  االأق�ضى  انتفا�ضة 
لالإ�رسائيليني،  دائمًا  كابو�ضًا  ي�ضكل  االأمني  العامل  �ضار 
ال�ضفة  يف  كما  ال�ضمالية  احل���دود  ط��ول  على  �ضيما  ال 
املهاجرين  بع�س  دفع  ما  غ��زة،  قطاع  وغ��الف  الغربية 
العامل.  يف  اأخ��رى  اأم��اك��ن  اإىل  اأو  اأت��وا  حيث  من  للعودة 
ومن العام 2001 اإىل العام 2004، ح�ضل انهيار ملفت 
العام  ففي  "اإ�رسائيل".  اإىل  املهاجرين  لالنتباه يف عدد 
2001 و�ضل اليها اأكرث بقليل من 43 الف مهاجر وانخف�س 
العام  ويف  األفًا،   33 من  اأكرث  اىل   2002 العام  يف  العدد 
2003 اإىل 23 األفًا، والعام 2004 اإىل اأقل بقليل من 21 األفًا.
 ،2005 عام  غزة  على  حما�س  حركة  �ضيطرة  ومع   
حرب  يف  اللبنانية  املقاومة  هزمية  يف  اإ�رسائيل  واإخفاق 
متوز/يوليو 2006، وال �ضيما عجزها عن و�ضع حد ملئات 
م�ضاحة  ن�ضف  اأكرث من  التي غطت  ال�ضاروخية  ال�ضليات 
للنزوح  االإ�رسائيلية  العائالت  اآالف  ا�ضطر  ما  فل�ضطني، 
درا�ضة  من  اأكرث  فاإن  االإ�رسائيلي،  العمق  اإىل  ال�ضمال  من 
ن�ضبة  ارتفاع  اإىل  اأ�ضارت  وعربية  اإ�رسائيلية  اإح�ضائية 
الهجرة املعاك�ضة على الهجرة اليهودية اإىل فل�ضطني، وظل 
واأعيدت  تقريبًا.   2009 العام  حتى  احلال  هذا  على  االأمر 
عن  اإ�رسائيلية،  درا�ضات  ك�ضفت  حيث   ،2018 عام  الكرة 
للمرة  �ضلبي"  هجرة  "ميزان  باأنه  ُو�ضف  ما  ت�ضجيل 
تركوا  الذين  اليهود  عدد  فاق  اإذ   ،2009 عام  منذ  االأوىل 
�ضبق  اأنه  علمًا  اإليها.  هاجروا  من  اأعداد  املحتلة  فل�ضطني 
عدد  اإن  قالت  اأن  االإ�رسائيلية،  "هاآرت�س"  ل�ضحيفة 
اإ�رسائيل عام 2015 فاق عدد الذين  اليهود الذين غادروا 
غادروا  اإ�رسائيلي   16700 قرابة  اأن  وذكرت  اليها.  عادوا 
منهم  ع��اد  طويلة،  لفرتة  خارجها  للعي�س   ،2015 ع��ام 
االأقل. العي�س يف اخلارج ملدة عام على  8500 فقط، بعد 
اأرق��ام  اإىل  ا�ضتند  تقريراً  نف�ضها  ال�ضحيفة  ون�رست   
احلايل  متوز/يوليو  مطلع  يف  اال�ضتيعاب(  )وزارة  ر�ضمية 
اأ�ضار اإىل ارتفاع ملحوظ يف اأرقام املهاجرين اإىل اإ�رسائيل، 
يف الن�ضف االأول من العام 2021، حيث و�ضل اإىل اإ�رسائيل 
11824 مهاجراً بني كانون الثاين/يناير وحزيران/ يونيو 
العام  اأي بزيادة 13% مقارنة بالفرتة عينها من   ،2021
التي  اإبراهام"  "اتفاقات  ذلك على وقع  املا�ضي. ح�ضل 
عقدتها اإ�رسائيل مع االإمارات والبحرين وال�ضودان واملغرب، 
وقبل ح�ضول حرب غزة االأخرية التي قلبت قواعد اال�ضتباك 
والقد�س  غزة  بني  �ضيما  ال  ال�ضاحات،  بربط  الداخل  يف 
وال�ضفة الغربية وباقي االأرا�ضي املحتلة منذ العام 1948. 
االإح�����ض��اء  دائ����رة  تكتفي  ع��ادت��ه��ا  ج���اري  وع��ل��ى 

اأرق��ام  م��ع  تتعامل  "اإ�رسائيل"  اأن  الوا�ضح  م��ن 
القومي،  اأمنها  مت�س  ق�ضية  بو�ضفها  املعاك�ضة  الهجرة 
ت�ضري  درا�ضة  اأي  اأن  ذلك  احلقيقية،  االأرق��ام  على  فتتكتم 
كبرياً  �ضلبيًا  اأث��راً  �ضترتك  املعاك�ضة  الهجرة  تفوق  اإىل 
الذين  معظم  اأن  خ�ضو�ضًا  االإ�رسائيلي  اجلمهور  على 
جن�ضياتهم  عن  ي�ضتغنوا  مل  االحتالل  دول��ة  اإىل  هاجروا 
لتح�ضني  "اإ�رسائيل"  اإىل  قدومهم  وك��ان  االأ�ضلية، 
ارتباط  لديهم  ولي�س  واالقت�ضادية،  املعي�ضية  ظروفهم 
باالأر�س اأو الهوية االإ�رسائيلية التي طاملا ا�ضتغلت عليها 
للدولة  الروحي  "االأب  من  ب��دءاً  ال�ضهيونية،  اجلمعيات 
اأفكاره يف كتاب  الذي خل�س  تيودور هرت�ضل  اليهودية" 
اليهودية"،  "الدولة  عنوان  وحمل   1896 عام  اأ�ضدره 
اليهود  تهجري  لت�ضجيع  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ع��ربه  ور���ض��م 
اليهودية. الدولة  اإقامة  فكرة  خلف  �ضعيًا  فل�ضطني  اإىل 
وب���رغ���م ال��ت��ح��ف��ظ االإ����رسائ���ي���ل���ي ع��ل��ى االأرق������ام، 
الهجرة  ب��ارت��ف��اع  ال��ق��ائ��ل  اال���ض��ت��ن��ت��اج  ت��دع��ي��م  مي��ك��ن 
امل��ع��اك�����ض��ة رب���ط���ًا ب����اأم����ور ع����دة اأب����رزه����ا االآت�����ي: 
اإىل  العودة"  "قانون  بتو�ضعة  الكني�ضت  قيام  اأواًل: 
"اإ�رسائيل" الذي ي�ضمح الأي يهودي يف العامل بالقدوم اإىل 
اإىل جانب  االإ�رسائيلية  فل�ضطني، واحل�ضول على املواطنة 
وامل�ضاعدات  والعمل  بال�ضكن  والت�ضهيالت  االمتيازات 
املالية التي متكنه من االندماج يف اجلمهور االإ�رسائيلي، 
ولي�س  حفيد،  وكل  ولد  لكل  اأي�ضًا  بالهجرة  احلق  لي�ضمل 
ا�ضتيعاب  دائرة  تو�ضيع  بغر�س  يهودية  الأم  للمولود  فقط 
املهاجرين، واإن اأخّل ذلك يف احلفاظ على العرق اليهودي. 
ثانيًا: قبول ال�ضلطات االإ�رسائيلية با�ضتقدام عدد كبري 
اليهودية،  بالديانة  يدينون  ال  لكنهم  يهودية  اأ�ضول  من 
برغم معار�ضة احلاخامات وطائفة احلريدمي لهذا االإجراء. 
مل��ن��ا���ض��ب��ات  احل���واف���ز  م���ن  رزم  ت���ق���دمي  ث���ال���ث���ًا: 
اإغ���راء  الأج���ل  ال��ك��ي��ان،  �ضبعينية  اأو  �ضتينية  مثل  ع��دة 
"اإ���رسائ��ي��ل"،  اإىل  ب��ال��ه��ج��رة  ال��ي��ه��ودي"  "ال�ضباب 
املطلوب. الفعل  تفعل  مل  وغ��ريه��ا  كلها  ه��ذه  ول��ك��ن 
ت�ضلح  التقليدية  والرتهيب  الرتغيب  اأ�ضاليب  تعد  مل   
يف  خ�ضو�ضًا  اليهودية  التجمعات  اأك��رب  ال�ضتقطاب 
"اإغ��راء"  على  الرتكيز  �ضي�ضتمر  وعليه،  الغنية،  ال��دول 
وج���ذب كتلة ك��ب��رية م��ن ي��ه��ود االأرج��ن��ت��ني واأم��ريك��ا 
واأوروب���ا  والهند  واأثيوبيا  اأفريقيا  وجنوب  الالتينية 
اإ�ضكالية  التاريخية )ثمة  ال�رسقية، لتوطينهم يف فل�ضطني 
القد�س  مثل  امل��رك��ز  يف  توطينهم  يتم  م��ن  ب��ني  دائ��م��ة 
اأب��ي��ب ومعظم ه���وؤالء م��ن االأغ��ن��ي��اء وب��ني م��ن يتم  وت��ل 
اأثيوبيا  يهود  مثل  وجنوبا  �ضماال  االأط��راف  يف  توطينهم 
الفقراء(. من  هوؤالء  ومعظم  ال�رسقية  واأوروب��ا  وال�ضودان 
ثمة اأزمة هوية يف الكيان االإ�رسائيلي، اأحد تعبرياتها 
العقد  مطلع  مع  ت�ضهدها  التي  ال�ضيا�ضية  الفو�ضى  حالة 
اأقل  يف  انتخابية  دورات  اأرب��ع  اإج��راء  اإىل  واأدت  اجلديد 
االأمر  نتنياهو.  بنيامني  "اأ�ضطورة"  و�ضقوط  �ضنتني  من 
وهذه  الكيان  تهدد  التي  االأمنية  باملخاطر  يت�ضل  االآخر 
اهلل(  )حزب  حيث  املحتلة  فل�ضطني  �ضمال  من  لي�س  املرة 
النهر  من  بل  واجلهاد(  )حما�س  جنوبها  من  وال  وح�ضب، 
معركة  يف  املقاومة  اأطلقتها  التي  ال�ضواريخ  البحر.  اإىل 
بل  ال�رساع،  يف  جديدة  مرحلة  لي�س  تد�ضن  القد�س  �ضيف 
اأن الكثري من عنا�رس االطمئنان التي  اإ�ضارة وا�ضحة اإىل 
معدومة. �ضبه  ت�ضبح  تكاد  املهاجرون  بها  ي�ضعر  كان 
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اإ�رسائيل  اإىل  الهجرة  اأرق��ام  بن�رس  االإ�رسائيلية  املركزية 
�ضيا�ضة  تقرير"معهد  ي��ق��ول  بينما  م��ن��ه��ا(،  )ول��ي�����س 
منذ  "اإنه  اليهودية،  للوكالة  التابع  اليهودي"  ال�ضعب 
اإ�رسائيل  اإىل  هاجر   ،2018 العام  وحتى   2000 العام 
من  ه��اج��ر  بينما  ال��ع��امل،  دول  م��ن  ي��ه��ودي   209400
�ضخ�س". األ��ف   192 ح��وايل  ال��ف��رتة  ذات  يف  اإ���رسائ��ي��ل 
 والالفت ح�ضب التقرير املذكور اأن حركة الهجرة من 
واإىل اإ�رسائيل توقفت خالل االأ�ضهر الت�ضعة االأخرية من العام 
2020، وذلك ب�ضبب جائحة كورونا. ويو�ضح تقرير "املعهد 
اليهودي" اأن عدد اليهود يف العامل يرتاجع ب�ضبب عوامل 
)بح�ضب  اأخرى  اأدي��ان  من  املختلط  ال��زواج  اأبرزها  عديدة 
املعتقدات اليهودية، فاإن اليهودي هو فقط من اأمه يهودية(. 
مبا  العامل  يف  اليهود  عدد  بلغ  نف�ضه  التقرير  ووف��ق 
مليون   14.8 اإىل   14.5 بني  ما  "اإ�رسائيل"  ذل��ك  يف 
 .)2019( اإ�رسائيل  يف  يهودي  مليون   6.77 بينهم  ن�ضمة 
مليون(،   5.4( الثانية  املرتبة  املتحدة  الواليات  وحتتل 
 290( بريطانيا  األفا(،   391( كندا  األفا(،   455( فرن�ضا 
اأملانيا  األفا(،   172( رو�ضيا  األفا(،   181( االأرجنتني  األفا(، 
األفا(،   93( الربازيل  األفا(،   113( اأ�ضرتاليا  األفا(،   116(
هنغاريا  األفا(،   50( اأوكرانيا  األفا(،   69( اأفريقيا  جنوب 
األفا(، بلجيكا  األفا(، هولندا )30  األفا(، املك�ضيك )40   47(
 ،)18600( �ضوي�رسا   ،)27500( اإيطاليا  األ��ف��ا(،   29(
 194 وينت�رس   .)16700( االأورغ��واي   ،)18300( ت�ضيلي 
واأفريقيا،  االأق�ضى  ال�����رسق  يف  خمتلفة،  دول  يف  األ��ف��ا 
م��دار(.   موقع  )امل�ضدر:  اليهودي  املعهد  تقرير  ح�ضب 
الفجوة بني ن�ضبة  اأن  اإىل  اإ�رسائيلية  اأبحاث  واإذا ت�ضري 
تكاثر اليهود والعرب �ضترتاجع خالل عقد من الزمن )مطلع 
العقد املقبل( يف حال ا�ضتمر تراجع معدل الوالدات العربية، 
والداتهم،  ن�ضبة  زي��ادة  عن  ف�ضال  اليهود  تدفق  وا�ضتمر 
الكيان،  عمر  من  عمرها  �ضيا�ضة  مع  ين�ضجم  ذل��ك  ف��اإن 
اإ�رسائيل  انت�ضار  فاإن  غوريون،  بن  ديفيد  تعبري  وح�ضب 
اإليها.  املكثفة"  الهجرة  طريق  عن  "�ضيتحقق  النهائي 
اال�رسائيلية  االح�����ض��اء  دائ����رة  معطيات  وح�����ض��ب 
هجرة  موجتي  �ضهدت  "اإ�رسائيل"  ف��اإن  م��دار(،  )موقع 
بني  االأوىل  اأخ����رى،  ���ض��ن��وات  م��ع  م��ق��ارن��ة  �ضخمتني، 
والثانية  مهاجر(؛  األ��ف   688( و1951   1948 العامني 
مهاجر(،  مليون  )ح��وايل  و2000   1990 العامني  بني 
و1989.   1980 �ضنوات  بني  هجرة  ا�ضعف  كانت  بينما 
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محمد رفيق القوصي

      ي�صعى الكيان ال�صهيوين لتعزيز 
ح�صوره وتغلغله يف القارة الأفريقية، عرب 
الحتـــاد  يف  مــراقــب  ع�صو  �صفة  منحه 
هذا  يف  يف�صل  اأن  وينتظر  الأفــريــقــي. 
�صهر  يف  الأفريقية  القمة  خــالل  امل�صعى 
ذلك  تــعــذر  اأن  بعد   ،2022 عــام  �صباط 
التنفيذي  للمجل�س  الأخرة  الدورة  خالل 
يف الحتاد الأفريقي ب�صبب تباين املواقف، 
ملنح  املعار�صني  اأ�صد  من  اجلــزائــر  وتعد 
ــان الــ�ــصــهــيــوين �ــصــفــة مـــراقـــب يف  ــكــي ال
ــاد الأفــريــقــي، واتــهــمــت اجلــزائــر  الحتــ
ال�صهيوين  الكيان  بقيادة م�صاعي  املغرب 
الأفــريــقــي  ــاد  ــ الحت يف  ع�صويته  لــدعــم 
الأفريقية. الــدول  من  عدد  مع  بالتن�صيق 
ومعه  ال�صهيوين  الكيان  �صعى  لقد 
املــتــحــدة الأمــريــكــيــة يف عهد  ــات  ــوليـ الـ
ــابــق دونــالــد  ــ�ــص الــرئــيــ�ــس الأمـــريـــكـــي ال
الإفريقي  ال�صوت  ا�صتمالة  اإىل  ترامب، 
دوليًا،  �صورته  لتح�صني  وذلك  ل�صاحله، 
�صاعده  وقد  �صده،  قرار  اأي  �صدور  ومنع 
مار�صتها  التي  الهائلة  ال�صغوط  ذلك  يف 
الأفــريــقــيــة،  ــدول  ــ ال عــلــى  تــرامــب  اإدارة 
بــقــبــول الحتـــاد  وقـــد متخ�س عــن ذلـــك 
كدولة  ال�صهيوين  العدو  لكيان  الأفريقي 
اعرتا�صًا  لقى  الأمــر  هذا  ولكن  مراقب، 
�صابقًا،  اأ�صلفنا  كما  اجلزائر  من  �صديدًا 
اأفــريــقــيــا،  ــة جــنــوب  كــذلــك حتفظت دولـ
التحالف  م�صاوئ  بذاكرتها  حتتفظ  لأنها 
ال�صهيوين  الــكــيــان  بــني  ال�ــصــرتاتــيــجــي 
الــعــنــ�ــصــري يف جنوب  الــفــ�ــصــل  ونــظــام 
)البرتهايد(،  الوقت  ذلــك  يف  اأفريقيا 
ــبــت يف عــ�ــصــويــة الــكــيــان  حــيــث تــاأجــل ال
�صهر  يف  الأفريقية  القمة  اإىل  ال�صهيوين 
ترامب  اإدارة  تكتف  ومل  الــقــادم.  �صباط 
على  هائلة  �صغوطًا  مــار�ــصــت  بــل  بــذلــك 
ال�صودان للتطبيع مع دولة الحتالل، مقابل 
و�صطبها  الـــدويل،  املجتمع  اإىل  عودتها 
ــدول الــراعــيــة لــالإرهــاب. ــ مــن قــائــمــة ال
بالقارة  الإ�ــصــرائــيــلــي  الهــتــمــام  اإن 
الكيان  اإقامة  بدايات  اإىل  يعود  الأفريقية 
كثر  اأ�صارت  اإذ   ،19٤8 عام  ال�صهيوين 
قدمية  اأهــداف  وجود  اإىل  الدرا�صات  من 
لإيــجــاد  اأفــريــقــيــا،  يف  ال�صهيوين  للعدو 
بيئة  اإيجاد  وكذلك  فيها،  له  قدم  موطئ 
ولتكون  العربي،  بالوطن  حتيط  معادية 
ال�صهيوين،  التوجه  ح�صب  الــقــارة  هــذه 
به  تتمتع  ملــا  نــظــرًا  الــعــدو،  لكيان  داعــمــًا 
وثــروات  ا�صرتاتيجية  مزايا  من  اأفريقيا 
لعاب  �صال  فقد  مائية،  ــوارد  ومـ باطنية 
ــن طــويــل.  الــ�ــصــهــايــنــة عــلــيــهــا مــنــذ زمــ
ال�صوؤون  مرا�صل  ميلمان(  )يو�صى  وكــان 
الع�صكرية يف �صحيفة )هاآرت�س( قد كتب 
 2010 عام  املذكورة  ال�صحيفة  يف  مقاًل 
الأفريقي  الــقــرن  دول  ))تــعــد  فيه:  جــاء 
الــزاويــة  مــن  ا�صتثنائية  بــ�ــصــورة  مهمة 
اجليوا�صرتاتيجية بالن�صبة لإ�صرائيل، فهي 
ت�صرف على م�صارات الإبحار نحو اإيالت، 

ــا،  ــي ــوب ــي ــة يف اأث ــري ــص ــ� ــرطــة ال ــص ــ� ــدى ال ــ ل
�صيال�صي(  )هــيــال  الإمـــرباطـــور  ــقــذوا  اأن
ــرات مــن حمــــاولت انــقــالبــيــة.  ــ ــالث م ثـ
الأفريقية  البحوث  جمموعة  وكانت 
الوليات  قيام  عن   1969 عام  ك�صفت  قد 
بر�صم  اأخـــــرى  غــربــيــة  ودوًل  ــحــدة  ــت امل
يف  ال�صهيوين  الكيان  ن�صاطات  ومتــويــل 
اإ�صرائيلي  اأفريقيا. فقد كان هناك تعاون 
الفرن�صية  املــ�ــصــتــعــمــرات  يف  فرن�صي   –
دعم  هناك  كان  اإذ  اأفريقيا،  يف  ال�صابقة 
لدى  لإ�صرائيل  كبر  دبلوما�صي  فرن�صي 
فرن�صا،  قبل  من  ا�صتعمرت  اأفريقية  دول 
جمهورية  الــ�ــصــنــغــال،  ــامــرون،  ــك ال مــثــل 
الغابون،  بوركينافا�صو،  الو�صطى،  اأفريقيا 
يجري  وكـــان  مدغ�صقر.  ــعــاج،  ال �صاحل 
باندفاعة  القيام  قبل  باري�س  مع  الت�صاور 
اإ�ــصــرائــيــلــيــة دبــلــومــا�ــصــيــة يف اأفــريــقــيــا.
ــبـــاحـــث الإ�ـــصـــرائـــيـــلـــي  ــف الـ ــص ــ� ــك وي
)بــنــجــامــني بــيــت حلــمــي( اأ�ــصــتــاذ علم 
النف�س يف جامعة حيفا يف كتاب له �صدر 
)الأخطبوط  عنوان:  ويحمل   1988 عــام 
بني  ال�صرية  العالقة  ق�صة  ال�صهيوين.. 
وا�صنطن وتل اأبيب( اإىل العمليات ال�صرية 
الأمريكية يف اأفريقيا، واأو�صح بيت حلمي 
يف كتابه اإىل اأن جهود )اإ�صرائيل( للتغلب 
على عزلتها يف العامل الثالث، كانت ت�صتغل 
الأمريكية  املركزية  املخابرات  قبل  من 
)ال�صي-اأي-ايه(. وبدءًا من العام 1960، 
دفعت )ال�صي-اأي-ايه( لإ�صرائيل املاليني 
ــان الــهــدف ح�صب  ــ مــن الـــــــدولرات، وك
املناه�س  الغرب  ))اإعــطــاء  حلمي:  بيت 
الفعالة  امل�صاعي  خــالل  مــن  لل�صيوعية، 
مناف�صة  نوعية  اإ�صرائيل،  قبل  من  جــدًا 
امل�صتقلة  الأقطار  يف  ال�صيا�صي  التغلغل  يف 
الباحث  ويــتــابــع  اأفــريــقــيــا((.  حــديــثــًا يف 
الإ�صرائيلي: ))اإن الن�صاطات الإ�صرائيلية 
يف اأفريقيا يف ال�صتينات، والتي كانت متول 
حققت  قــد  )الــ�ــصــي-اأي-ايــه(  قبل  مــن 
ال�صوفيتي  للتغلغل  كوزن م�صاد  التوقعات، 
الإ�صرائيلية  امل�صاعدات  ال�صيني.. وكانت 

�صيا�صات  حتــويــل  اإىل  تــرمــي  ال�صخمة، 
واقت�صاداتها  وثقافتها  الأفريقية  الــدول 
الأقــطــار  ــي  وه الع�صكرية،  وتنظيماتها 
ال�صتعمار  قب�صة  من  تخرج  كانت  التي 
العملية  وقد ت�صدت هذه  ال�صتقالل،  اإىل 
لقوة  ال�صرية  الإ�صرائيلية   – الأمريكية 
الإمـــرباطـــوريـــة الــ�ــصــوفــيــتــيــة، ولــلــجــهــود 
ال�صينيون((. يبذلها  كان  التي  الأ�صغر 
يف  الإ�ــصــرائــيــلــي  للح�صور  وتــعــزيــزًا 
بنيامني  ــام  قـ فــقــد  ــة،  ــي ــق الأفــري الـــقـــارة 
الإ�صرائيلية  احلــكــومــة  رئــيــ�ــس  نتنياهو 
متوز  �صهر  بداية  اأفريقية  بجولة  ال�صابق 
اأربعة  نتنياهو  جولة  و�صملت   ،2016 عام 
وروانــدا  وكينيا  اأوغندا  هي  اأفريقية  دول 
من  الأوىل  اجلولة  هذه  وتعترب  واأثيوبيا، 
نوعها يقوم بها رئي�س وزراء اإ�صرائيلي اإىل 
دول اأفريقيا منذ زيارة ا�صحق �صامر اإىل 
دول غرب اأفريقيا عام 1987. وقد ا�صتهل 
عنتيبي  مبطار  الأفريقية  جولته  نتنياهو 
الحــتــفــالت  �ــصــارك يف  ــدا، حيث  ــاأوغــن ب
على  عامًا  اأقيمت مبنا�صبة مرور ٤0  التي 
لتحرير  املطار  على  الإ�صرائيلية  العملية 
فدائيون  اختطفهم  اإ�صرائيليني  رهــائــن 
فل�صطينيون يف طائرة اخلطوط الفرن�صية 
�صقيق  قتل  حيث  متنها،  على  كانوا  التي 
الذي  نتنياهو(،  )يونثان  العقيد  نتنياهو، 
كان قائد تلك العملية بتاريخ ٤ متوز 1976.
وكان نتنياهو قد قال لل�صفراء الأفارقة 
اأفريقيا:  اإىل  زيــارتــه  عــن  ــالن  الإعـ عند 
اأفريقيا، واأفريقيا  ))اإ�صرائيل �صتعود اإىل 
نتنياهو  واأ�صار  اإ�صرائيل((.  اإىل  �صتعود 
اأفريقيا  فتح  الــزيــارة  مــن  ))هـــديف  اأن 
الأو�صاط  اهتمت  وقد  اإ�صرائيل((.  على 
لأفريقيا،  نتنياهو  بــزيــارة  الإ�صرائيلية 
ال�صعد  على  واملهمة  بالتاريخية  وو�صفتها 
وبهذا  والقت�صادية.  وال�صيا�صية  الأمنية 
الإ�صرائيلي  الدبلوما�صي  ــال  ق الــ�ــصــدد 
له  مقال  يف  بي�صموت(  )بــوعــاز  ال�صابق 
))اإن  الــيــوم(:  )اإ�ــصــرائــيــل  �صحيفة  يف 
العالقات  و�صول  خلفية  على  تتم  الزيارة 
الإ�صرائيلية الأفريقية ملرحلة من الزدهار 
غر امل�صبوق(( واأ�صاف: ))اإن العالقات 
لإ�صرائيل  مهمًا  دعمًا  �صتمثل  اأفريقيا  مع 
غطاًء  ومتنحها  الدولية،  املوؤ�ص�صات  يف 
مــا يحيط  ا�ــصــرتاتــيــجــيــًا يف ظــل  ــًا  ــي اأمــن
تقوية  جــانــب  اإىل  مــعــاديــة،  دول  مــن  بها 
ــر القــتــ�ــصــاديــة مــع الـــقـــارة((. ــصـ الأوا�ـ
وهكذا وبعد كل ما تقدم يت�صح مدى 
القارة  يف  الإ�صرائيلي  التخريبي  الـــدور 
ال�صهيوين  الــكــيــان  فــنــوايــا  الأفــريــقــيــة، 
ــبــحــت مــكــ�ــصــوفــة،  ــذه الـــقـــارة اأ�ــص يف هــ
ــج الــ�ــصــراعــات  ــاأجــي فــهــي تــعــمــل عــلــى ت
على  لل�صيطرة  والعمل  فيها،  ــروب  واحلـ
وفق  الأفريقية،  القارة  وثــروات  مقدرات 
ال�صهيونية. والأهــــداف  ال�صرتاتيجية 
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وال�صعودية((. واليمن  م�صر  من  وقريبة 
ــهــدف  ــحــت اأفـــريـــقـــيـــا ال ــب ــد اأ�ــص ــق ل
ال�صهيوين  الــكــيــان  ل�صيا�صة  الرئي�صي 
اخلارجية يف دول العامل. ويف عام 1950، 
مل يكن يف كل القارة الأفريقية �صوى اأربعة 
دول م�صتقلة ر�صميًا. وكانت اأفريقيا القارة 
الأكرث خ�صوعًا لال�صتعمار، اإذ وقعت حتت 
حلول  ومع  الأوروبـــي.  ال�صتعمار  �صيطرة 
الأفريقية  الـــدول  عــدد  زاد   ،1962 عــام 
ومع  ــة،  دولـ ثــالثــني  اإىل  لي�صل  امل�صتقلة 
ــدول  الـ كــانــت جــمــيــع  ــام 1977  حــلــول عـ
الأفريقية م�صتقلة. وقد اأدى حتلل اأفريقيا 
الغربي  القلق  اإثـــارة  اإىل  ال�صتعمار  من 
ا�صتعمار  اإىل  ــعــودة  ال ــاولت  حمـ وكـــرثت 
ال�صهيوين  الكيان  اأ�صبح  وبذلك  القارة، 
الغربية  ال�ــصــتــعــمــاريــة  الــفــعــل  ردة  هــو 
والنفوذ  ال�صيطرة  لب�صط  جمــددًا  للعودة 
ال�صتعماري الغربي على القارة الأفريقية.
امل�صالح  تالقت  فقد  لــذلــك،  ووفــقــًا 
ــع املــ�ــصــالــح  ــة مـ ــي ــغــرب ــة ال ــعــمــاري ــت ــص ال�
�صهد  وقد  اأفريقيا.  لخرتاق  الإ�صرائيلية 
اإ�صرائيليًا  دبلوما�صيًا  اخرتاقًا   1956 عام 
لأفريقيا متثل باإقامة عالقات مع اأثيوبيا، 
ال�صهيوين  الكيان  اأقــام   ،1957 عام  ويف 
عـــام 1960،  لــيــبــريــا، ويف  مــع  عــالقــات 
الكونغو  يف  الإ�ــصــرائــيــلــي  الــعــلــم  ارتــفــع 
تنزانيا  ويف  ــاج،  ــع ال و�ــصــاحــل  ونيجريا 
كان   ،1967 عــام  حلول  ومــع   .1961 عــام 
دبلوما�صية  عــالقــات  الإ�صرائيلي  للعدو 
ــة اأفــريــقــيــة من  ــ ــالث وثـــالثـــني دول مـــع ثـ
والأربــعــني.  الإحـــدى  الــقــارة  دول  جمموع 
كان  املا�صي،  القرن  من  ال�صتينيات  ويف 
تدريب  يف  منهمكًا  ال�صهيوين  الــكــيــان 
اجلي�س يف �صاحل العاج وجمهورية اأفريقيا 
وال�صنغال  وبينني  والــكــامــرون  الو�صطى 
وتوغو وتنزانيا واأوغندا واأثيوبيا ونيجريا 
ــا قــالــه اجلـــرال  ــومــال. ووفـــقـــًا مل ــ�ــص وال
الإ�صرائيلي )ماتيتياهو بيليد( وهو �صابط 
الإ�صرائيلية،  العامة  الأركـــان  يف  �صابق 
الإ�صرائيليني  الع�صكريني  امل�صت�صارين  فاإن 
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     يحيى ال�صعب الإيراين يف الرابع من ت�صرين الثاين 
من كل عام "اليوم الوطني ملقارعة ال�صتكبار العاملي". 
نف�صه،  الوقت  يف  هو  الــذي  العظيم،  اليوم  هذا  مثل  يف 
يعترب "يوم الطالب" تخرج �صنويًا م�صراٌت مليونيٌة يف 
خمتلِف اأنحاِء اإيران اإحياًء لذكرى ال�صتيالء على "وكر 
يف  كعادتهم  املتظاهرون  ويهتف  الأمريكي"،  التج�ص�س 
مثل هذه املنا�صبات "املوت لأمريكا واملوت لإ�صرائيل".
فقد قامت جمموعة من الطالب الإيرانيني الثوريني 
الأمريكي  التج�ص�س  وكر  على  بال�صتيالء  1979م  عام 
كما  فيها.  الأمريكيني  امل�صلحني  اعتقال  ومت  يف طهران، 
التج�ص�س  وكر  يف  عليها  عرث  التي  اخلا�صة  الوثائق  اأن 
اأكرث من 50 جملدًا،  ك�صفت  ن�صر منها  والتي  الأمريكي 
ال�صتار عن اأ�صرار التج�ص�س والتدخل ال�صافر لأمريكا يف 
انت�صر  اليوم،  ذلك  يف  العامل.  يف  خمتلفة  ودول  اإيــران 
احلياة  اراد  الـــذي  ال�صعب  ارادة  وانت�صرت  ال�صعب 
وما  العاملي  ال�صتكبار  من  نابعة  اإرادة  كل  على  احلــرة، 
لإزالـــة  وذلـــك  القرار"!  ّناع  "�صُ بـــ  انف�صهم  ي�صمون 
ما  واإحــالل  امللكي  النظام  وعمالء  براثن  من  تبقى  ما 
المام  ودعا  ذلك.  مكان  ال�صالمية،  الثورة  له  خططت 
امريكا  به  قامت  ما  كل  ف�صح  اىل  اهلل  رحمه  اخلميني 
ال�صمود  اىل  اليراين  ال�صعب  ودعوة  العاملي  وال�صتكبار 
الو�صائل،  بكل  الفتية  ال�صالمية  الــثــورة  عــن  والــدفــاع 
فاأكرث،  النا�س، اكرث  اندفاع  وب�صكل كبر يف  �صاهم  مما 
ول�صيما ال�صباب وخ�صو�صًا الطلبة ب�صكل عام، اي، طلبة 
ال�صر�صة  الهجمة  بوجه  للوقوف  واجلامعات،  املدار�س 
اإن دّل على �صيء  الثورة ال�صالمية. وهذا  التي واجهتها 
ابناء  قلوب  يف  ال�صالمية  الثورة  مكانة  على  يــدّل  اّنــا 
ال�صعب اليراين امل�صلم، ومكانة قائد الثورة الفذ وموؤ�ص�س 
اهلل. رحمه  اخلميني  المـــام  ال�صالمية،  اجلمهورية 
التج�ص�س  وكــر  على  ال�صتيالء  عملية  �صكلت  لقد 
الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  واجهتها  اأزمــة  اأكرب  الأمريكي 
حمـــاولت  وف�صلت   ،)1981  -1977( ــر  كــارت جيمي 
�صراح  لإطـــالق  الإيــرانــيــني  مــع  للتفاو�س  كــارتــر  اإدارة 
وتقدم  تخاطر  املــتــحــدة  ــات  ــولي ال جعل  مــا  الــرهــائــن، 
 1980 اإبــريــل   2٤ يف  لإنــقــاذهــم  ع�صكرية  عملية  على 
طــائــرتــني  تــدمــر  اإىل  واأدت  بــالــفــ�ــصــل  ــاءت  ــ ب ولــكــنــهــا 
ــكــيــني واإيــــــراين مـــدين واحـــد.  ــود اأمــري ومــقــتــل 8 جــن
واليوم، يطلق الإيرانيون على مقر ال�صفارة الأمريكية 
اجلا�صو�صية(،  )وكــر  الواقعة  �صهدت  التي  طهران  يف 
وحولوه اإىل متحف للزائرين، وبداخله و�صائل التدخالت 
لقب  الــذي  ــذاك  اآن املقبور  ال�صاه  قــرارات  يف  الأمريكية 
يف  الأمريكي  ال�صتكبار  م�صالح  يحر�س  لأنه  بال�صرطي 
اأبرزها الغرف ال�صغرة ذات اجلدران  املنطقة، وكانت 
هذه  وا�صتخدمت  20�ــصــم،  قطرها  ويبلغ  اخلر�صانية 
اإ�صافة  احلاكم،  الق�صر  مكاملات  على  للتج�ص�س  الغرف 
اإىل التن�صت على بع�س هواتف م�صوؤويل البالط امللكي.
جلوا�صي�س  الحــتــجــاز  مــن   ٤٤٤ الـــ  ــام  ــ الأي كــانــت 
وكاأنها  امل�صت�صعفة  لل�صعوب  بالن�صبة  الأمريكية  ال�صفارة 

املذلول كارتر. ومل  اأمريكا ورئي�صها  لل�صماتة يف  مو�صم م�صرت�صل 
الثوريني  تكن مباركة الإمام اخلميني رحمه اهلل  خلطوة الطلبة 
منح�صرة يف العتبارات املبدئية فقط، بل لأّنه راأى فيها تر�صيمًا 
لقطيعة جذرية مع اأمريكا وحتريرًا ملجال ال�صراع معها، وكاأن الثورة 
ل تكون ثورة اإل يف اإدامة هذا التناق�س مع اأمريكا على وفق هويتها 
ال�صتكبارية ونـزعتها يف الهيمنة. فلم يكن ممكنا اأن تن�صاأ عالقة 
دبلوما�صية عادية بعد الثورة بني اإيران الإ�صالم والوليات املتحدة 
الأمريكية، لأن منطق الثورة التطهري والتّطهري كان يدفع نحو 
حتمية القطيعة، بل ال�صراع بني ثورة اإ�صالمية منفتحة على اأفق 
تتعاطى  ا�صتكبارية  ت�صلطية  قوة  وبني  وامل�صت�صعفني،  املحرومني 
يف �صيا�صياتها جتاه ال�صعوب مبنطـق القوة وال�صتعمار. ولذلك ل 
ميكن النظر اإىل حادثة ال�صتيالء على وكر التج�ص�س الأمريكي، 
ا�صتكباري  منطق  بني  احلتمي  ال�صراع  لهذا  جتّل  باعتبارها  اإل 
حتّرري  منطق  وبني  امل�صت�صعفة  ال�صعوب  مع  اأمريكا  به  تعاملت 
وثوري انبثق كمعادلة جديدة يف ال�صراع الدويل مع انت�صار الثورة 
اإىل  اخلامنئي  الإمام  ي�صر  امل�صت�صعفني.  عهد  وبزوغ  الإ�صالمية 
م�صاألة يف غاية الأهمية، وهي اأن حمور النزاع يف العامل دائمًا هو 
طمع امل�صتكربين الذين يحاولون اأن ي�صيطروا على �صعوب الأر�س 
ال�صخ�صية،  ورغباتهم  م�صاحلهم  وفــق  هــوؤلء  م�صر  ويــقــرروا 
ــام اخلــامــنــئــي: »اأيــنــمــا جتــد جمـــزرة �صد  ــ ومــن هنا يــقــول الإم
امل�صلمني، جتد ح�صورًا مبا�صرًا من ال�صتكبار اأو حتريكًا وت�صجيعًا 
الت�صجيع« عن  تعبر  اأجلى  يعرب  وا�صح  معنى  ذا  �صكوتًا  اأو  منه، 
ومن اأكرب ناذج املجازر التي يرتكبها ال�صتكبار العاملي، هو 
على  �صهيوين  كيان  واإقامة  الفل�صطيني  ال�صعب  اأرا�صي  احتالل 
ال�صتكبار  اأنــواع  من  نت�صوره  اأن  ميكن  ما  اأ�صواأ  وهــذا  اأنقا�صه، 
يف  احلق  له  كامل  �صعب  بحقِّ  جمــزرٌة  لأنــه  بال�صتعمار،  املمزوج 
يقول  املجازر  من  الفا�صح  النوع  هذا  وعن  وال�صتقالل.  العي�س 
الإمام اخلامنئي:» من الناحية الإن�صانية �صعب مظلوم يف املقابل 

الكذب  هذا  وكل  الظلم،  اأنــواع  �صتى  ترتكب  عن�صرية  حكومة 
ي�صمى  وما  الدولية  واملنظمات  اأمريكا  عن  ال�صادر  والفــرتاء 
الأمنية  الناحية  ومن  الدميقراطية،  ب�صاأن  الغربيني  باملفكرين 
املنطقة،  بكل  يحدق  امنيًا  خطرًا  الفل�صطينية  الق�صية  تعترب 
لي�س فقط يحدق بالفل�صطينيني بل بكل املنطقة. فهوؤلء ميلكون 
تر�صانة نووية وما زالوا ينتجون املزيد، ومنظمة الأمم املتحدة 
الدعم  هو  الرئي�س  وال�صبب  يبالون،  ل  لكنهم  مـــرارًا  حــذرت 
الغا�صب  والكيان  ال�صهيونية  املمار�صات  ذنب  يعني  الأمريكي، 
يقع يف غالبيته على عاتق الإدارة الأمريكية. ومن اأهم اأهداف 
املنطقة  هــذه  يف  باخل�صو�س  املتحدة  ــات  ــولي وال ال�صتكبار 
امل�صماة  الغا�صبة  الدويلة  وجــود  وتكري�س  فل�صطني  اإزالـــة  هو 
اخلامنئي:  الإمام  يقول  الإ�صالمي،  العامل  قلب  يف  )اإ�صرائيل( 
اأن يقتطع مرة واحدة فل�صطني من ج�صد  ي�صتهدف  العدو  اإن   «
العامل الإ�صالمي واأن يبقي ال�صجرة امللعونة ال�صهيونية يف ديار 
اأن  اأمريكا تروم من خالل تثبيت النظام املحتل  امل�صلمني، واإن 
مت�صك بكل �صرايني احلياة يف هذه املنطقة احل�صا�صة وتخلِّ�س 
الأو�صط  ال�صرق  يف  الإ�صالمية  ال�صحوة  هاج�س  من  نف�صها 
عن  �صوا  ينفِّ اأن  بهذا  يريدون  الإ�ــصــالم  اأعــداء  واإن  واإفريقيا، 
ُمنيوا  ما  لكل  وينتقموا  الإ�ــصــالم  جتــاه  الدفينة  اأحقادهم  كل 
. امل�صلمني«  يقظة  اثر  الأخرة على  ال�صنوات  به من هزائم يف 
من  واحــدة  باأية  مقارنته  ميكن  ل  فل�صطني  اغت�صاب  اإن   
الن�صف  خــالل  الأو�ــصــط  ال�صرق  �صد  حيكت  التي  املــوؤامــرات 
الــثــاين مــن الــقــرن الــعــ�ــصــريــن، فــاحلــديــث هــنــا حــديــث عن 
م�صتمرًا  ت�صريدًا  باأ�صره  �صعب  وت�صريد  باأكمله  وطن  اغت�صاب 
ومــركــز  الإ�ــصــالمــي  الــعــامل  مــن ج�صد  وانـــتـــزاع قطعة  اأبـــديـــًا 
انتزاعًا  للم�صلمني  اأوىل  جغرايف للوطن الإ�صالمي الكبر وقبلة 
العاملي  ال�صتكبار  ملقارعة  الوطني  اليوم  فــاإن  ولذلك  نهائيًا. 
الفل�صطيني.   ال�صعب  مع  والت�صامن  فل�صطني  لن�صرة  يوم  هو 

الـيوم الـوطني ملـقارعـة اال�صـتكـبار العاملي
إبراهيم أبو ليل
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عارف اآلغا 
ــاد  ــر امــريــكــا بــلــحــظــة الحتــ ــل متـ هـ
ال�صوفيتي؟ يبدو اأن الأمر كذلك، فالوليات 
على  ق�صى  الذي  باملر�س  اأ�صيبت  املتحدة 
وفككها..  ال�صوفييتي  الحتاد  اإمرباطورية 
تنهار  متى  املــطــروح،  الــتــ�ــصــاوؤل  واأ�ــصــبــح 
غــرار  على  الأمــريــكــيــة  املتحدة  ــات  ــولي ال
الوليات  ففي  ال�صوفيتي.  الحتــاد  طريق 
اأدت  التي  امل�صكالت  تلك  ظهرت  املتحدة 
هذا  يف  ال�صوفييتي.  الحتـــاد  انهيار  اإىل 
لقاء  خــالل  بوتن  الرئي�س  اأ�ــصــار  ال�صياق 
مدراء وكالت الأنباء الدولية اأثناء منتدى 
اأن  اإىل  الـــدويل،  القت�صادي  بطر�صبورغ 
الحتاد  خطا  على  ت�صر  املتحدة  الوليات 
تــهــديــدات  "ن�صمع  وقــــال:  الــ�ــصــوفــيــتــي. 
يتم  هـــذا  كــل  الــكــونــغــر�ــس.  مــن  م�صتمرة 
اخلارجية  ال�صيا�صية  العمليات  �صياق  يف 
والداخلية للوليات املتحدة. واأولئك الذين 
من  ينطلقون  يبدو،  ما  على  ذلــك  يفعلون 
والع�صكرية  القت�صادية  القوة  اأن  حقيقة 
وال�صيا�صية للوليات املتحدة لي�صت خميفة 
تعرفون  "هل  واأ�ــصــاف:  تظهرها".  كما 
كمواطن  �صاأخربكم  امل�صكلة،  تكمن  اأيــن 
�صابق يف الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق، م�صكلة 
باأنهم  يــعــتــقــدون  اأنــهــم  الإمـــرباطـــوريـــات 
اقــرتاف  ي�صتطيعون  اأنهم  لدرجة  اأقــويــاء 
اأو كبرة من مثل: هوؤلء  اأخطاء  �صغرة  
وجزء  �صنخيفهم،  واآخــريــن  �صن�صرتيهم، 
والبع�س  اتفاق،  اإىل  معهم  �صنتو�صل  اآخر 
اأن  براأيهم  احلربية.  بال�صفن  �صنهددهم 
بقوله  واخــتــتــم  امل�صاكل".  �صيحل  هـــذا 
و�صياأتي  يــتــزايــد،  امل�صاكل  عــدد  "لكن   :
معها.  التعامل  املمكن  مــن  يعد  مل  وقــت 
مماثال  م�صارا  تتخذ  املتحدة،  الــوليــات 
اإذا  وتخطئ  ال�صوفييتي".  الحتــاد  مل�صار 
ظنت اأنها "قوية مبا يكفي" لالإفالت من 
عاقبة تهديد الدول الأخرى، اأن ذلك خطاأ 
اأدى اإىل انهيار الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق.
ــنَي  ــل الــقــلــيــلــوَن فــقــط - مـــن املــحــّل
حــدَث  مــا  الــيــوم،  يتذّكر  ــْن  َم واملتابعنَي- 
العامُل  �َصِهَد  عندما  القريب،  املا�صي  يف 
ال�ّصوفيتّيِة  بـ)الّلحظِة  ت�صميتُه  ميكُن  ما 
الرئي�ُس  كاَن  اآنذاك   .  )1990-1989 عام 
من  ــُح  ــرتّن ي يلت�صني  بــوريــ�ــس  الــ�ــّصــوفــيــاتــّي 
كاَن  ومعه  الر�صمّية،  الّلقاءاِت  يف  ال�ّصكِر 
و  �صكٍر،  دوَن  يــرتّنــُح  ال�ّصوفياتّي  ــاُد  الحّتـ
وُمثرًا  وفا�صدًا  كحولّيًا  زعيمًا  يلت�صن  كان 
منَه  �َصِخَر  اآنــذاك  كّلُه  والعامل  لل�صخريِة، 
ــالده، ومــثــل عــمــالٍق بــقــدمــني من  ــ ومـــن ب
العظيم  ال�صوفياتّي  ــاُد  الحّتـ انــهــاَر  طــني، 
انقالٌب  وقَع  حنَي  ماجنٍة،  حلظٍة  يف  فجاأًة 
العمالُق  تــرّنــَح  بتفّككه.  انتهى  ع�صكريٌّ 
اليوم،  العامل.  ذهــوِل  و�صَط  فجاأًة  و�صقَط 
وكاأّنها  الأمريكّيُة،  املّتحدُة  الولياُت  تبدو 
فثّمة  ذاتها،  ال�ّصوفيتّية(  )الّلحظَة  دخلت 
ي�صتطيع  لــن  اخـــر  ويخلفة  يــرتنــح  زعــيــٌم 

اأمريكا على طريق االحتاد ال�سوفيتي

اإيقاف عربة النهيار، وبلٌد عمالٌق يت�صّدُع 
من  الأمريكّي  ترامب  مف�صوحٍة.  بطريقٍة 
هذا املنظور كّرُر �صورَة يلت�صن ال�ّصوفياتّي، 
�صّكرًا،  ترامب  يبدَو  اأْن  من  بــدًل  ولكْن 
هذا  يعني  هذا؟  يعني  ماذا  جًا..  ُمهرِّ بدا 
يف  جديد  مــن  دخــَل  الــعــامَل  اأنَّ  بب�صاطة، 
انهياِر  مع  دخَلها  واأْن  �صبَق  �صيولة  حالِة 
الحّتاِد ال�ّصوفياتّي، بيد اأنَّ العامَل مع ذلَك 
ُيعيُد ت�صكيَل نف�صِه كماّدٍة �صلبٍة من جديد، 
ويدخُل ع�صرًا جديدًا.  ُيغادُر ع�صرًا  لأّنُه 
يلت�صن  هو  الأمريكّي  ترامب  مــواٍز؛  بكالٍم 
الّلحظة  �صنعا  مْن  معًا  وهما  ال�ّصوفياتّي، 
ــاَء لــلــقــيــاِم بــالــواجــِب  ــا. ِكــالهــمــا جـ ــه ذات
ــه. تــفــكــيــُك الــبــلــد الــقــدمي  ــن املــطــلــوِب م
املُت�صّدعة.  وجــدراِنــِه  املُــتــهــاِلــِك  ببناِئِه 
)الــ�ــصــّكــر(  �صخ�صّية  اخــتــاَر  اأحــدهــمــا 
اإّنها  )املــهــّرج(،  �صخ�صّيَة  اختاَر  والآخــر 
ــاِء الـــعـــامِل مــن جــديــد.  ــن حــفــلــُة اإعـــــادِة ب
العامل  يوؤكد  الواقع  هذا  من  انطالفا 
فيقول:  متنبئًا  تــوفــلــر   الــفــني  الأمــريــكــي 
انتبهوا، بعَد خم�صة وثالثنَي اأو اأربعنَي عامًا 
الأمريكّية  املّتحدُة  الولياُت  تختفي  �صوَف 
فيه  ُوِلــَدت  الذي  الع�صَر  لأنَّ  فقط  اأي�صًا، 
تال�صى  قد  ال�صوفياتي  ــاد  الحّت فيه  وُولــد 
املجتمُع  يتمّزُق  �صوَف  وجاَء ع�صٌر جديٌد، 
وطموِح  الزنوِج  ال�ّصوِد/  بثوراِت  الأمريكّي 
)اأيديولوجّياٍت  وتظهر   ، الغنّية،  الولياِت 
اإيديولوجّياِت  حملَّ  حتلُّ  �صوَف  جديدٍة( 
العامِل  خــرائــِط  ويف  ال�صناعّي،  الع�صِر 
نعرفها،  الــتــي  غــر  اأُخـــرى  بــاأوروبــا  تنّباأ 
اأوروبا الغربّية التي نعرفها،  �صوف تختفي 
هذه التي قاَل عنها وزيُر الّدفاِع الأمريكّي 
احتالِل  من  فقط  اأ�صبوٍع  بعَد  رام�صفيلد 
"وداعـــًا  بــغــداد:  العا�صمِة  ومــن  الــعــراِق 
ي�صّدقوا  مْل  كــثــروَن  العجوز".  ــا  ــ اأوروب
خارجّيٍة  وزيــِر  اأعظُم  املعّلم  وليد  قالُه  ما 
حفّينَي  ل�صورية املُعا�صرة، حني خاطَب ال�صّ
يف مكتبِة الأ�صد قبَل اأعوام: ان�صوا اأوروبا، 
لقد �صطبناها من اخلريطِة، هناك اأوروبا 
ولذا  ال�ّصرقّية.  ــا  اأوروبـ هي  تولُد  جــديــدٌة 
اأرا�صيها  يف  اأ�صلحتُه  ن�صَر  الناتو  يحاوُل 
�صوَف  التي  اجلديدة  اأوروبــا  اإّنها  بياأ�س، 
اجلديدة  واأمريكا  اجلديدة  رو�صيا  ُتالقي 

والعمل  الإنــتــاج  قطاعات  يهدد  مما  املــال 
البطالة.  يف  وي�صاهم  بالنهيار  الرئي�صية 
�صيئ  الــ�ــصــحــيــة  ــة  ــاي ــعــن ال و�ـــصـــع   -
جــــدًا وهـــي غـــر مــتــكــافــئــة يف الـــوليـــات 
من  املــاليــني  فهناك  املختلفة،  واملــنــاطــق 
ال�صحية.  بالعناية  يحظون  ل  الأمريكيني 
ــدين جـــدًا،  ــت - الــتــعــلــيــم الــثــانــوي م
ــي من  ــكـ ــريـ ــاب الأمـ ــب ــص ــ� ــث يـــعـــاين ال حــي
مـــع معظم  بـــاملـــقـــارنـــة  ــيــم  ــعــل ــت ال ــوء  ــصـ �ـ
ــاين، وهــذا  ــاب ــي ال اأو  ــي  ــ ــ الــ�ــصــبــاب الأوروب
ــكــي.  اأمــري مــلــيــون   2٣ جــهــل  اإىل  ــوؤدي  ــ يـ
الجتماعية،  التحتية  البنية  تدهور   -
ــق عــلــى  ــطــب ــن ــف الــــــذي ي ــ ــري ــ وتـــعـــفـــن ال
ــة الــرئــيــ�ــصــيــة،  ــي ــك ــري غــالــبــيــة املــــدن الأم
الـــطـــراز  مـــن  الـــفـــقـــرة  الأحــــيــــاء  ذات 
الثالث.  الــعــامل  بــلــدان  اأفــقــر  املــوجــود يف 
تهدد  التي  اجلن�صية  الإباحة  كرثة   -
من  العائلة  ومركزية  الأمريكية  احلــيــاة 
الأب  بعائلة  يــعــرف  مــا  ا�صتفحال  خــالل 
اإ�صعاف  اإىل  يوؤدي  الواحد. وهذا بطبيعته 
الــلــحــمــة الجــتــمــاعــيــة وتــفــكــك الأ�ـــصـــرة. 
الفتاكة  اجلن�صية  الأمرا�س  انت�صار   -
ــتــي هــي بــحــالــة تــ�ــصــاعــديــة كــل �صنة.  ال
- الدعاية الهائلة لالإف�صاد الأخالقي، 
وت�صريع القوانني حلماية ال�صاذين اأخالقيًا 
مـــن خـــالل الإعـــــالم املـــرئـــي واملــكــتــوب.
ــي حتـــارب  ــت - كـــرثة املــيــلــيــ�ــصــيــات ال
ــي تــطــالــب  ــتـ احلــكــومــة الـــفـــدرالـــيـــة، والـ
ــحــدة.  ــت ــات امل ــ ــولي ــ ــن ال ــال عـ ــفــ�ــص ــالن ب
ــتـــحـــدة يف  - تـــوريـــط الــــوليــــات املـ
ت�صتطيع  ل  حــيــث  ــة،  ــيـ ــارجـ خـ حـــــروب 
ــعــب  ــص ــ� ال ول  ــة  ــ ــي ــ ــك ــ ــري ــ الأم املــــــوازنــــــة 
الأمـــريـــكـــي حتــمــل نــفــقــاتــهــا وتــبــعــاتــهــا. 
له  يخطط  ما  ذلــك  اإىل  اأ�صفنا  واإذا 
املهوو�صني يف الإدارة الأمريكية واملدعومني 
�صد  حــروب  من  ب�صقيها.  ال�صهاينة  من 
اأنف�صنا  جنــد  والــعــامل،  ال�صالمي  الــعــامل 
اأمام دولة جتل�س على فوهة بركان ممكن 
يدفع  وهــــذا  حلــظــة،  ــــة  اأي يف  ينفجر  اأن 
الذي  املجرمني  هــوؤلء  �صد  للتوحد  العامل 
ا�صم  الب�صرية حتت  لتدمر  اأعلنوها حربًا 
بقوى  ي�صمى  مــا  حـــرب  اأو  هـــرجمـــدون، 
ذلك،  على  زيــادة  ال�صر.  قوى  �صد  اخلر 
املخدرات  وثقافة  اجلرمية  ثقافة  انت�صار 
ال�صواذ.  وثقافة  ال�صيطان  عبدة  وكــرثة 
هذه  مثل  على  حتتوي  التي  واملجتمعات 
كما ل ميكن  ت�صتمر  اأن  الثقافات ل ميكن 
الهاوية.  اإىل  وم�صرها  العامل  ت�صود  اأن 
ــكــا اأن  وبـــنـــاًء عــلــى ذلـــك ل ميــكــن لأمــري
العامل،  ل�صوؤون  م�صرفة  اأو  �صرطيًا  تكون 
وثقافيًا  واأدبــيــًا  اأخالقيًا  لها  ميكن  ل  كما 
دولة  اأو  منظمة  اأو  اأحــدًا  تتهم  اأن  ودينيًا 
ــاب الأعــظــم،  بــالإرهــاب لأنــهــا بلد الإرهــ
اأكرب  وداعمة  العاملي،  الإرهـــاب  وم�صدر 
"اإ�صرائيل". الــعــامل  يف  اإرهــابــيــة  دولـــة 

)بعَد ع�صِر �صنوات(، ولأنَّ الولياِت املّتحدَة 
الأمريكّيَة هي اليوم يف الّلحظِة ال�صوفيتّية، 
)توزيِع  ع�صَر  دخَل  العامَل  اأنَّ  يعني  فهذا 
نبوءِة  ففي  لطة.  ال�صُّ ت�صّظي  اأو  ال�ّصلطِة( 
ــحــدُة  ــاُت املــّت ــ ــولي ــ ــل نـــقـــراأ الآتـــــي: ال ــوف ت
ال�صوفياتّي  الحّتــاِد  طريِق  على  الأمريكّيُة 
�صوف تختفي وتتفكّك، لكّنها �صوَف َتعوُد يف 
املتحدة  الوليات  تنهار  و�صوف  اآخَر.  �صكٍل 
واأنَّ  ال�ّصوفياتّي،  الحّتــاِد  انهاَر  كما  تنهاُر 
ال�ّصوفياتّي  ال�صّكِر  مثل  الأمريكّي  املهّرَج 
وفــجــاأًة.  حلــظــٍة  اأّي  يف  ي�صقَط  اأْن  ميــكــُن 
ال�صابقة  الناعمة(  )الــقــوة  تــراجــع  "اإن 
الرئي�س  مــع  ــداأ  ــب ي مل  املــتــحــدة  لــلــوليــات 
بكل  ــم،  ــاه ــص � الأخـــــر  اأن  مـــع  تـــرامـــب، 
العملية من خالل  طريقة ممكنة، يف هذه 
املت�صقة".  وغــر  املنا�صبة  غــر  �صيا�صته 
الأمــريــكــي  الإرهـــــاب  اأن  يف  �ــصــك  ل 
اإن  املتحدة.  الــوليــات  نهاية  بــدايــة  �صكل 
�صد  الدموي  الأمريكي  الإرهـــاب  جــربوت 
الــتــوراتــيــة،  الإرهــابــيــة  وخلفيتهم  الــعــامل 
كما  يــكــون  لــن  الــعــامل  اأن  نــوؤكــد  اأن  يجب 
الــيــهــودي  ب�صقيها  الــ�ــصــهــيــونــيــة  تـــريـــده 
دائمًا  العامل  واأن  ال�صهيوين،  وامل�صيحي 
ال�صتبداديني  من  وكثرين  الأ�صرار.  ينبذ 
لن  فاأمريكا  الــتــاريــخ،  مــزابــل  اإىل  لفظوا 
لن  وال�صهيونية  ــد،  الأوحــ القطب  تــكــون 
وظلمها  جربوتها  وزوال  اأهــدافــهــا  حتقق 
ومن  قادم  اأمريكا  وانهيار  قادم،  واإرهابها 
م�صت�صار  كتبه  ما  نذكر  اأن  ويكفي  داخلها. 
الأمن القومي الأمريكي زبغنيو بريجن�صكي 
يف كتابه )الفو�صى( وهو اأحد اأركان اليمني 
كثرة  عوامل  هناك  اأن  يوؤكد  الأمريكي، 
متنع الوليات املتحدة الأمريكية من حتقيق 
وهي: العامل  قرار  على  الهيمنة  يف  حلمها 
قوميًا  ديــنــًا  جلبت  التي  املديونية   -
)وح�صب  دولر  تريليون   ٤ يتجاوز  تراكميًا 
الأمــريــكــيــة  فيجي  موؤ�ص�صة  ــاءات  اإحــ�ــص
دولر.  تريليون   1٣ املديونية  هذه  جتاوزت 
تفوق  ــون  ــدي ال هــذه  على  الــفــوائــد  وقيمة 
لوحده  وهــذا  الأمريكي(.  القومي  الدخل 
يكفي ليهدد اأمريكا بالنهيار يف اأي حلظة. 
- العجز التجاري الذي يرغم اأمريكا، 
وهي الدائنة الأوىل يف العامل على ا�صتقرا�س 
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    التطبيع، السالم، التآلف، الحوار 
استخدمها  وأنيقة  رقيقة  ألــفــاظ  هــي 
فكره  تــرويــج  فــي  الصهيوني  الكيان 
سهولة  بكل  ومبتغاة  لهدفه  والوصول 
ويسر، وهي الفاظ يعجب بها من سمعها 
ترتدي  لكنها  الظنون،  خير  بها  ويظن 
بداخل اللفظ خمسين قناعا وترقص على 
التطبيع  صناع  ويعمل  حبال.  خمسين 
والنفسي  الرسمي  المزاج  تحويل  على 
للشعوب العربية تجاه العدو الصهيوني، 
من كيان غاصب وعدو للعرب إلى دولة 
معها. التعايش  يجب  وصديقة  جــارة 

يــقــصــد بــالــتــطــبــيــع جــعــل مـــا هو 
إعــادة  يعني  وال  طبيعيًا  طبيعي  غير 
البعض.  يذهب  كما  طبيعتها  إلى  األمور 
فالتطبيع هو جعل العالقات طبيعية بين 
طبيعية  بينهما  العالقات  ليست  طرفين 
أم  سابقا  طبيعية  كانت  ســواء  حاليا 
الطرفين  بين  العالقات  انتقال  وهو  ال. 
المتنازعين من مرحلة العداء إلى مرحلة 
الصداقة، وبالتالي تلغى حالة التناقض 
على  الــعــالقــات  تلك  وتــقــوم  والــحــرب 
أساس المصالح المتبادلة وحسن الجوار 
والتعاون في كافة الميادين والمجاالت. 
وهو بناء عالقات رسمية وغير رسمية 
وعلمية  وثقافية  واقتصادية  سياسية 
الصهيوني،  الكيان  مع  واستخباراتية 
واالعتراف بأن للكيان الصهيوني حقًا في 
وحقًا  المستوطنات،  بناء  وفي  األرض 
وتدمير  األصليين  السكان  تهجير  في 
المدن والقرى وغصب كل من يقبع تحت 
المذلة  مراتب  بأبشع  بالرضا  االحتالل 
والهوان والتنازل عن الحقوق والكرامة .

تغيير  إحداث  هو  التطبيع  وجوهر 
على الجانب العربي واإلسالمي على أن 
يبدأ هذا التغيير بالتسليم بوجود الكيان 
االسرائيلي كوجود طبيعي في المنطقة، 
العربي  العالم  قدرات  تغيير  إلى  ويمتد 
السياسية  معتقداته  وتغيير  العسكرية 
الصحيحة  والــديــنــيــة  واالجــتــمــاعــيــة 
وحتى  والقومية،  التاريخية  واألصول 
صياغة  وإعـــادة  الجغرافية،  المواقع 
تحقيق  إلـــى  ــة  إضــاف عــالقــاتــه  شبكة 
إلى  وصـــوال  وإقليمية  أمنية  مطالب 
تغيير المواقف تجاه هذا الكيان بصورة 
انشاء  إلى  التطبيع  ويسعى   . جذرية  

 

وتجاوز  الصهيوني  العدو  مع  عالقات 
الجرائم اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين 
من  المحتل  الجوالن  في  والسوريين 
الجرائم. تلك  مسؤولية  تحميلهم  غير 

هو  الــثــقــافــي:  التطبيع  تــعــريــف 
القبول بالمفردات والمقاربة الصهيونية 
التاريخ  صياغة  واعادة  األيديولوجية 
التعليمية،  المناهج  صياغة  ــادة  واع
وشطب كل ما يشير إلى االحتالل وتغير 
التراث  األمكنة واالستيالء على  أسماء 
الفلسطيني العربي، والعبث باآلثار في 
كل من الجوالن وفلسطين وما يحيط بهما 
المشرق  تاريخي وأثري في  من محيط 
واخفاء  وتدميرها  وسرقتها  القديم، 
أدت  التي  الجرائم  على  الشواهد  كل 
العربية  والمدن واألحياء  القرى  لتهديم 
للوطن  التاريخية  الــخــارطــة  وتغير 
وجهان: الثقافي  وللتطبيع   . العربي 

يزعم  وهــنــا  الــخــفــي:  ــوجــه  ال  )1
الكيان  معارضة  الفكر  هــذا  أصــحــاب 
ال  أنــهــم  إال  وسياسته،  اإلســرائــيــلــي 
المحتلة  ــي  األراضــ ــارة  زيـ يــرفــضــون 
ويرون  العمل،  هذا  عقلنة  ويحاولون 
الفلسطينية  للقضية  ــا  ــم دع فــيــهــا 
ويرحبون بزيارة الغرباء الذين ال عالقة 
وبتلك  بجوارها  أو  بفلسطين،  لهم 
داخــل  بالتنقل  لهم  المتاحة  الحرية 
ال  فرص  وهي  الفلسطينية،  األراضــي 
داخل  أنفسهم  الفلسطينيون  بها  يتمتع 

مناطقهم  فــي  محاصرون  فهم  الــبــالد. 
يحتاجون لتصاريح وموافقات من الكيان 
حتى  أو  المقدسات  لزيارة  الصهيوني 
التنقل من مكان آلخر، إضافة إلى أن أي 
زائر لفلسطين عليه أن يتعامل مع جنود 
االحتالل اإلسرائيلي ليتنقل بحرية داخل 
نقاط  تنتشر  حيث  المحتلة،  األراضــي 
والمؤقتة. الدائمة  اإلسرائيلية  التفتيش 

نشر  على  التطبيعي  الفكر  ويعمل 
الثقافية  الفكرية  الكالمية  األضاحيك 
العقول  لتغيير  والمنظمة  المبرمجة 
العملية  ــذه  ه لكن  الــتــاريــخ،  وتــزيــف 
انهزام  حسب  وأسلوبها  حدتها  تتصاعد 
الشعوب  ــام  أمـ الصهيوني  المخطط 
الواعية، وذلك باستخدام بعض المثقفين 
والسياسيين إلرسال المعلومة المعرفية 
المزيفة على مواقع التواصل االجتماعي 
سهلة  حـــروف  والــمــعــرفــة  الكلمة  ألن 
سموم  لكنها  للفكر  والوصول  التغلغل 
خارقة لضرب عقل انسان واحداث قنبلة 
حياته  موازين  له  تقلب  قد  فيه  نووية 
العلمية  ــه  ــرارات وق ومواقفه  وحركته 
لنقل  والتاريخية،  واإلعالمية  والفنية 
العقل العربي والمسلم إلى عقل يعترف 
جاء  شتات  كقوم  الفلسطيني  بالشعب 
على أرض غير أرضه، ويقبل بالمخطط 
ودفــاعــا،  وترحيبا  حبا  اإلســرائــيــلــي 
بالعقل  ال  الشعوب  ترفضه  مــا  ــو  وه
والفكرة فقط بل كذلك بالروح والفطرة.    

يــنــادي  ــح:  ــري ــص ال الــتــطــبــيــع   )2
ــرورة  ــض ــحــون ب ــصــري ــعــون ال الــمــطــّب
وسياسية  اقتصادية  عــالقــات  انــشــاء 
العربية  الــحــكــومــات  بــيــن  وثــقــافــيــة 
أهداف  أجل  من  اإلسرائيلي،  والكيان 
وآنية.  خاصة  ومصالح  استراتيجية 
باطاًل  مصطلحًا  يستخدمون  ما  وغالبا 
وهو  أال  للحقيقة  ومناقضًا  ومزعومًا 
الحجة  لهذه  كمستند  اإليراني(  )الخطر 
بسهولة  التقرب  من  يمكنهم  كهذا  وزعٌم 
منه  والمقصود  الصهيوني،  للكيان 
إسرائيل  صــورة  الشعوب  تتناسى  أن 
والتاريخ   للتراث  وسارق  معتد  ككيان 
ــي  ــل ــي ــخــطــر اإلســرائ ال ، واســـتـــبـــدال 
تكتمل  وهكذا  المزعوم  اإليراني  بالخطر 
والتجميل. والتزيين  ــاء  اإلخــف خطة 

مظاهر التطبيع: 
الشعوب  وعي  في  الصراع  يترسخ 
ووجدانها  الجمعية  وذاكرتها  وثقافتها 
وتدمير  القناعات  هز  فيصعب  القومي، 
الوطنية  الشعبية  ــرة  ــذاك ال مــقــومــات 
واختراق الثوابت التاريخية والحضارية 
للتواصل  جسور  إقامة  دون  والدينية، 
المنطلق  هــذا  من  الثقافي،  والتطبيع 
الصهيونية  االســتــراتــيــجــيــة  ــت  ــام ق
نزع  محاولة  على  المعاصرة  وتجلياتها 
والــذاكــرة  والعقل  الــوجــدان  من  الــعــداء 
بالتخطيط  قامت  مهمة  وهــي  العربية 
وجامعات  علمية  بــحــوث  مــراكــز  لها 

د.نجالء الخضراء

ثقافة
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وجامعات ومعاهد وهيئات أكاديمية إسرائيلية.
فوق  التطبيع  لمفهوم  الــمــروجــون  قفز  لقد 
لم  االسرائيلي  الكيان  أن  وهي  تاريخية  حقيقة 
الــزمــن حتى  مــن  ــرن  ق قبل  مــوجــودًا أصــاًل  يكن 
العالقات معه إلى طبيعتها  تدعو الشعوب إلعادة 
تلك  أعطوا  انهم  بل  الحد  هذا  إلى  األمر  يقف  ولم 
بالنهاية  الطبيعية مفاعيل محددة تؤدي  العالقات 
فهي  الطبيعية  بالعالقات  لها  عالقة  ال  هيمنة  إلى 
واألفـــراد  والمجتمعات  الـــدول  حقوق  مــن  تنال 
عليهم  تفرض  أخــذت  ألنها  منها.  المستقرة  حتى 
الطبيعية،  العالقات  فــي  لها  نظير  ال  شــروطــا 
الهوية  ضــيــاع  عــلــى  الــعــالقــات  تــلــك  تعمل  إذ 
العربية  وشخصيتنا  وثقافتنا  لتراثنا  المميزة 
الثانية. بالدرجة  والفلسطينية  األولــى  بالدرجة 

على  الشعبية  الــعــربــيــة  الــثــقــافــة  تــقــوم   )1
لالستعمار  معادية  تحررية  فكرية  منطلقات 
والتمسك  بــاالســتــقــالل  ــة  ــادي ومــن والــتــبــعــيــة، 
فعمل  واألمــجــاد.  بالبطوالت  واالعــتــزاز  بالهوية 
المنطلقات  بــهــذه  التشكيك  عــلــى  المطبعون 
مقومات  وضع  إلى  أدى  ما  التحررية،  الوطنية 
موضع  العربية  وثقافتنا  العربية  الشخصية 
العربية  الثقافة  سلب  النتيجة  لتكون  التساؤل، 
متانتها، والتراث معناه وسلب الشخصية العربية 
التشكيك  هذا  لمثل  التصدي  يتم  لم  وإن  هويتها. 
ورثه  الذي  فكره  عن  العربي  االنسان  فسيتغّرب 
ألوالده. نقله  من  يتمكن  ولن  وأجــداده  آبائه  عن 

الذاكرة  مسح  على  يعمل  الثقافي  التطبيع 
التاريخية لألمة وقطع صالتها بماضيها  الوطنية 
من  المكتسب  المعرفي  المتراكم  خزان  يجسد  الذي 
موجة  ويسعر  االحقاد  يثير  انه  بزعم  تجاربها.. 
يثير  ما  كل  عن  لالبتعاد  الدعوة  خالل  من  العداء 
األحقاد ويسعر موجة العداء، أو يثير أسبابه والحل 
من وجهة نظر المطبعين هو التركيز على متغيرات 
ووضع  المستقبل  إلى  منها  واالنطالق  الحاضر 
الماضي بما يحمل من حضارات واختالف األجناس 
والمعتقدات والديانات بكل منجزاته وآثاره وتراثه 
النسيان. طــي  فــي  الملموس  وغــيــر  الملموس 

ويهدف التطبيع الثقافي إلى تفكيك المقومات 
كل  على  واإلســالمــيــة  العربية  للثقافة  الــذاتــيــة 
وخارجها،  العربية  األقطار  داخل  في  المستويات 
وداخل  المذاهب  بين  دين  كل  وداخل  األديان  بين 
المذهب نفسه بين الشعوب وداخل كل شعب، كما 
والحاضر  الماضي  بين  التواصل  لتفكيك  يهدف 
الماضي،  ناسفا  األجيال  بين  التفاعل  وتخريب 
فيه  يتمسك  الــذي  الوقت  في  للمستقبل،  ضاربا 
ويقوم  ماضيه  بأنه  ادعى  بما  الصهيوني  الكيان 
والخليل  القدس  في  له  يهودي  تــراث  باختالق 
وعموم األراضي العربية المحتلة، ليؤكد على حقه 
انشاء  على  سنة  آالف  بثالثة  كاحتفاله  ووجوده 
القدس حتى لو أدى ذلك إلى هدم األماكن اإلسالمية 
المقدسة . انه باختصار تجريد األمة من ثقافتها لكي 
الفارغة  الصهيوني  الكيان  بثقافة  شبيهة  تصبح 
والوحدة  األصالة  معاني  عن  تاما  بعدا  البعيدة 
والتجذر. فقد تجاوز الموضوع الحدود التي تصل 
إلى  ووصــل  اإلسرائيلية  العسكرية  ــة  اآلل إليها 
ووكالؤها. الصهيونية  اآللة  وطئتها  التي  الحدود 

يرى خبراء الكيان اإلسرائيلي وقياداته وباحثوه في 
العربي  والتراث  العربية  للثقافة  الذاتية  المقومات  تدمير 
في  إلحاحا  واألكثر  األهم  العنصر  والشعبي  واإلسالمي 
فرض الهيمنة الصهيونية على العرب، وجعلهم يستسلمون 
نهائيا وصوال إلى هزيمتهم الحضارية وانهيارهم القومي 
عوامل  ونشر  زرع  على  تعمل  فهي  الجماعي.  وانتحارهم 
الفرقة والتشتت والتحزب الفكري في البالد العربية وبما 
والعرقي  والطائفي  الديني  التطرف  ــادة  زي إلــى  يــؤدي 
والقضاء على فكرتي القومية العربية والتضامن اإلسالمي 
اوسطي.   الــشــرق  اإلقليمي  التعاون  بفكرة  وابدالهما 
التاريخ  تزوير  على  القدم  منذ  الصهيونية  عملت   )2
السيد  دم  مــن  اليهود  لتبرئة  المقدس  الكتاب  وتغيير 
المسيح، وهي اآلن تعمل على جريمة أخرى في حق األديان 
السماوية، من خالل تحريم تالوة آيات القرآن ومنع تدريس 
إذ  إسرائيل،  وبني  لليهود  المعادية  والنصوص  الوثائق 
كثفت الحركة الصهيونية جهودها العلمية لرصد وتسجيل 
وتحليل المفاهيم اإلسالمية المؤثرة في الصراع معها، كأحد 
وقد  والشعبية،  العربية  للذهنية  البنائية  العناصر  أبرز 
العربية تجرم  الدول  السالم مع  أقّرت بنودًا في معاهدات 
الموضوعات  مناقشة  أو  الممنوعة  اآليات  قراءة  وتعاقب 
ومراكز  الجامعات  تصبح  وبذلك  المحظورة.  والعناوين 
بأسرها  للمنطقة  علمية  مرجعية  اإلسرائيلية  األبحاث 
لتدمير  الموجه  الصهيوني  للمشروع  التأسيس  تستطيع 
في  بأكملها  العربية  للمنطقة  الحضارية  والهوية  الثقافة 
والعلمية. الدينية  الثقافية  السيطرة  لتحقيق  محاولة 

مناهج  صياغة  إعادة  الثقافي  التطبيع  يستهدف   )3
المتغيرات  مع  ينسجم  بما  الثقافية،  والمفاهيم  التفكير 
قضايا  من  الكثير  في  النظر  إعادة  أي  الدولية،  اإلقليمية 
إلعادة  كتابته،  وربما  قراءته  وإعــادة  العربي  التاريخ 
النظر في الموقف العربي الشعبي من الحركة الصهيونية 
العدوانية، بل وإعادة النظر في موقف العرب من الوحدة 
ذاته  األمــة  مهوم  في  وربما  بل  لألمة،  القومية  العربية 
والترويج لشرق أوسطية بدل الوحدة العربية السياسية 
واالقتصادية ، والتشكيك بالمنطلقات الوطنية والتحررية 
لتاريخ األمة العربية، وتصوير فترات االستعمار األجنبي 
الحزبي،  الصراع  سوى  تستهدف  ال  عقيمة  فترات  وكأنها 
وهي في الواقع الفترة التي شهدت كفاحا متصال للشعوب 
بعد  جيال  الشهداء  حينها  سقط  االستعمار،  ضد  العربية 
جيل وانتزع الشعب استقالله بدمه. أما فترة كفاح الشعب 
الفلسطيني لرد العدوان الصهيوني فصورت على أنها فترة 
قائمة على الخالفات واالنقسامات وأنها فترة من الفوضى 
مطالبون  العرب  أن  ويبدو  المسؤوله.  غير  والتصرفات 
بالشعور بعقدة الذنب ألن إسرائيل أقامت كيانها الغاصب 
الذين  والعرب  الفلسطينيين  الشهداء  آالف  أشــالء  على 
باالعتذار  أيضًا  ومطالبون  المذابح،  مئات  بحقهم  ارتكبت 

دفاعا عن سيادتهم  اندلعت  التي  التحررية  الحروب  عن 
لهويتهم  بالتنكر  مطالبون  أنهم  كما  أراضيهم،  وتحرير 
وصمود  الفلسطينية  الثورة  واقع  وانكار  وشخصيتهم 
التحرر  تاريخ  إلى  واضافتها  الجوالن  في  السوريين 
العربي، وكل ما قدم من فكر وثقافة وابداع وتقدم صناعي، 
حتى يتم التنكر لكل شيء يمكن أن يفتخر به في التاريخ 
العربي والنضال الفلسطيني وبطوالت األجداد والرموز .

المدرسية  المناهج  الثقافي  التطبيع  يستهدف   )4
مع  لتنسجم  والالحقة،  المعاصرة  األجيال  تخص  التي 
االتفاقات السياسية التي كرست االعتراف باآلخر، على 
ويضعف  فلسطين،  في  العربية  الذات  من  جزء  حساب 
تجاه  القادمة  األجيال  مناعة  الرسمي  التربية  منهج 
اكمال  تستطيع  فال  إرادتها،  ويصادر  التاريخي  عدوها 
مسيرة األجيال السابقة في حمل راية النضال والتحرير. 
وأصبحت تلك المقررات تقوم على وجود تاريخي آخر 
كتب  فكانت  الفلسطيني،  التاريخي  الوجود  جانب  إلى 
الكتب  أوائــل  من  الدينية  والكتب  والجغرافيا  التاريخ 
التي وضعت تحت التعديل لتتماشى مع االلتزامات التي 
كتابة  وإعــادة  اإلسرائيلي،  العربي  التقارب  يفرضها 
تزييف  خالل  من  العربية،  للمنطقة  الحضاري  التاريخ 
المتعلقة  التاريخية  والبديهيات  الحقائق  من  العديد 
بالطريقة االستعمارية التي أقحمت الكيان الصهيوني في 
العربية.  والهوية  التراث  هدم  أجل  من  العربي،  الوطن 
فبدأ الكيان االسرائيلي بحذف شعار المناهج عن الكتب 
الفلسطينية، ثم حذفت بعض النصوص والدروس واآليات 
القرآنية والشعر، وكل ما تعتبره مواد تحريضية. لذلك 
لم يشمل تفسير سورة قريش وخاصة آية )إيالفهم رحلة 
الشتاء والصيف( مفهوم بالد الشام على أنها فلسطينيو 
نصيب  أيضا  الشعرية  للقصائد  وكان  واألردن  سورية 
محمود:  الرحيم  عبد  الشاعر  قصيدة  مثل  الحذف  من 
سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى

العدا  يغيظ  ممات  وامــا  الصديق  تسر  حياة  فإما 
العربي  االبداع  هدم  إلى  الثقافي  التطبيع  يهدف   )5
الوطن  العربية في  الحقوق  اجناسه وهو يستهدف  بكل 
األدبــي  ــداع  االب في  يتمثل  هــذا  وكــل  وثــرواتــه،  العربي 
ومسرح  وأغاني  وموسيقى  وروايــة  شعر  من  والفني 
االبداعات  لهذه  يمكن  اتجاه  فأي  تشكيلي  وفن  وسينما 
السياسية  والمتغيرات  التطبيع  ظــل  فــي  تسلك  أن 
وتدمير  غزو  يتم  هكذا  المفاهيم.  وتغيير  واالقتصادية 
وحملة  أخالقها  وحــراس  األمــة  روح  عن  الدفاع  قلعة 
أمكن  إن  وكسبهم  والمفكرون  المثقفون  وهم  رسالتها 
اإلسرائيلي  بصورة  واقناعهم  معهم  الحوار  خالل  من 
العرب،  مــع  بالتعايش  يؤمن  ــذي  ال المظلوم  الطيب 
اإلسرائيلية  التجربة  على  لالطالع  المثقفين  ودعــوة 
لالستراحة  دعــوات  عبر  المتطور  بالمجتمع  واالنبهار 
وتبادل  اإلبداعي  التفرغ  ومنح  سياسية  منتجعات  في 
والنتيجة  الجانبين،  من  المثقفين  بين  الحقا  الزيارات 
بل   ، العربي   للعالم  ثقافيا  الغاصب  الكيان  تسويق 
وترجيح الثقافة الصهيونية  المزيفة على ثقافتنا وتراثنا 
بالثقافة  يسمى  ما  وفعالية  قوة  بسبب  ليس  وهويتنا، 
ليست  الثقافة  وهذه  الفكر  فهذا  ورجاحتها.  اإلسرائيلية 
عاشت  استعمارية،  توسعية  عنصرية  ثقافة  ســوى 
وانتحلت حضارتها  وهّجرت شعبها  احتلتها  أرض  على 
وسرقت تراثها من فن وصناعة وزي وأدب ....الخ. ألن 
الدول  بعض  مع  سالم  معاهدات  ضمن  دخل  الفكر  هذا 
العربية، فإنه تمكن من الوصول لمآربه في كل النواحي



د  د د د د TAREEQ ALQUDS
17

ما عدت اأدخـن

رواية )ماأ�صاة كاتب الق�صة الق�صرية( الإبراهيم ن�صر اهلل

رشاد أبوشاور قصة قصيرة

    م�صيت بجوار العّمة مليحة التي حملت كي�س طحني 
�صغر اأبي�س، واجتهنا اإىل دّكان الأطر�س، وعندما و�صلنا، 
لّوحت له العمة فانتبه وابت�صم، وحّرك يده مرحبا، ثم اأ�صار 
اإىل كي�س الطحني)اخلريطة(، وبرم يده كاأنه ي�صاأل: - بدنا 

باكيتني دّخان ...
تناول اخلريطة ووزنها، ثم ناول العمة مليحة علبتي دخان 

�صّيد فلرت كاللذين ن�صرتيهما منه كل اأ�صبوع عندما نتوجه 
لزيارة اأبي يف �صجن املقاطعة، ثم ناولها خم�صة قرو�س بي�صاء 

ي، فقلبتها بني اأ�صابعها، و�صاألته وهي تبت�صم: لونها ف�صّ
- ب�س؟! فّهز راأ�صه:

- �صلموا عليه، بدو�س ربنا يهديه ويبّطل �صيا�صة؟
الأطر�س اأطر�س عن جد، وهو دائمًا يلب�س د�صدا�صًا اأبي�صًا 

طوياًل يق�صر عن بلوغ كعبيه، وهو يحكي ب�صوت منخف�س 
يو�صحه بحركات يديه وراأ�صه وبدنه، ويتحّزم بحزام جلدي 
عري�س �صميك، وي�صحب قمي�صه الأبي�س املغطى بطبقة من 

الغبار دائما.
قالت العمة: -ياّل ن�صرع، خلينا نو�صل قبل ما يروح وقت 

الزيارة.
واأ�صرعنا اإىل البا�س يف موقفه قرب املخفر، فراأيناه، 

فاأ�صرعنا �صوبه، وعندما اقرتبنا كان هديره يرتفع، فرك�صنا 
حتى ل يروح ويرتكنا...

-وّقف... �صاحت العمة مليحة.
�صعدت وتبعتها، ورّدت ال�صالم على ال�صائق والرّكاب، 

وجل�صنا وحدنا على مقعد يف اآخر البا�س.
اندفع البا�س اإىل اأريحا، وال�صائق برم طاقيته على راأ�صه.

عرب البا�س اجل�صر، والتف �صاعدا، ثم حاذى مدخل 
خميم عني ال�صلطان، وهّداأ من �صرعته، وال�صائق يحني ج�صده 
وينظر ميينه عّله يجد ركابا، وعندما �صار يف اآخر خميم عني 

ال�صلطان اأ�صرع ودخل يف ال�صارع الطويل املحاط بالبيارات، 
وخفف ال�صرعة يف مدخل اأريحا، وا�صتدار حول ال�صاحة، ثم 

اأوقف البا�س وبرم ج�صده ونه�س.
غادر الركاب البا�س، واأنا تبعت العمة، ثم اأ�صرعنا باجتاه 
املقاطعة. عربنا اجل�صر الذي مّير من فوق �صيل جاف، تتدفق 

مياهه يف ال�صتاء، ويبدو وجهه مغطى بحجارة لمعة.
و�صلنا مدخل �صجن املقاطعة، فاأ�صار لنا �صرطي احلرا�صة 

اأن ندخل. وقفنا يف ظل �صجرة كبرة اعتدنا الوقوف حتتها كلما 
ح�صرنا للزيارة، وتعرفنا حتتها باأقارب ال�صجناء.

تبعناه، وعربنا  جاء �صرطي بدين فاأ�صار لنا باأن نتبعه ف 
يف ممر، ثم انعطفنا، ودخلنا يف باحة غر م�صقوفه اعتدنا 

النتظار فيها.
اأطل والدي من املمر، وابت�صم لنا. كان يرتدي قمبازه 

الأبي�س، وعلى راأ�صه حطته وعقاله، وهو بدون عباءته.
احت�صنني وهو ينحني، ومرجحني بني يديه وهو يبو�س 

راأ�صي، ويردد ا�صمي. ثم �صّلم على امراأة عمي، واأخذ ي�صاألها 
عن جدتي فاطمة، وعن عمي عبد الرحمن، وعن اأبناء عمي. 

قرف�صت ل�صقه، كما هي العادة لأتيح له اأن يد�س يده يف جيب 
اجلاكتة الوا�صعة التي اعتدت اأن الب�صها اأثناء الزيارة لأخفي يف 
جيبها علبتي �صجائر، واأقرف�س والت�صق باأبي فيد�س يده وي�صتل 

العلبتني و.. يد�صهما يف عّبه يف غفلة من ال�صرطي الذي كان ينّقل 
نظره على روؤو�س الزّوار امللت�صقني باأقاربهم.

مال اأبي على اأذين و�صاألني:
-كيف ا�صرتيتم الدخان؟

-باعت عمتي مليحة الطحني...

دّقتني العمة يف ركبتي:
-طحني م�س حمتاجينه.. يزيد عن حاجتنا يا 

ابن العم...
-رجعوا علبتي ال�صكائر.. و..ا�صرتجعوا 

الطحني. م�س معقول جتوعوا من�صان اأنا ادخن...
ناولته العمة �صّرة فيها) مطّبق(، ونه�صنا 
عندما ارتفع �صوت ال�صرطي: انتهت الزيارة يا 

جماعة، تت�صببو�س يل بالبهدلة.. اأنا زدتكم خم�س 
دقائق..ياّل.

احت�صنني اأبي من جديد، وهم�س يف اأذين: 
دير بالك على جدتك فاطمة. قل لها اأبي �صُيفرج 

عنه قريبا...
ا�صتدار اأبي وم�صى ونحن نتابعه، ثم برم 

ج�صده ولّوح لنا وهو يبت�صم.
غادرنا، وحني �صرنا خارج اأبواب ال�صجن 

�صاألتني عمتي مليحة:
-لي�س قلت باأننا بعنا الطحني...

ظللت �صاكتا، والعمة تنهدت عّدة مرات: 
يفكر فينا وهو يف ال�صجن.. يا ح�صرتي علينا وعلى 

حالنا!
و�صلنا ال�صاحة، واجتهنا اإىل البا�س الذي 
كان يرجت وي�صدر �صوتا ي�صي باأنه يو�صك على 

النطالق.
عندما جل�صنا يف املقعد ربتت العمة على 

ركبتي:
مل اأقل �صيئا، واأخذت يف تاأمل البيوت على 

طريف الطريق، والأ�صجار والأولد الذين يلعبون 
حتتها. �صالت دموعي فاأدرت وجهي حتى ل تنتبه 

العمة اأنني اأبكي، ومع اهتزاز اأغم�صت عيني 
الدامعتني وتخيلت اأنني األعب مع الأولد حتت 

الأ�صجار...

الق�صرة«  الق�صة  كاتب  »ماأ�صاة  روايــة  تنتمي 
اأدب  اإىل  اهلل،  ن�صر  اإبــراهــيــم  والـــروائـــي  لل�صاعر 
اأعماله  يف  ظــهــرت  الــتــي  تلك  ــوداء؛  ــ�ــص ال ال�صخرية 
»طفل  بـ  مــرورا  ال�صائعة«،  املدينة  »حار�س  من  بــدًءا 
و«حرب  الثلج«  رجل  »�صرفة  يف  وا�صتمراًرا  املمحاة«، 
الكلب الثانية« الفائزة بجائزة البوكر للرواية العربية.
وقد جاء يف الرواية اأنه »يحق لهذه الرواية اأن تغر 
عنوانها ليكون: »ماأ�صاة كاتبة الق�صة الق�صرة«، دون اأن 
يعني ذلك بال�صرورة، م�صا�ًصا بامل�صاواة بني اجلن�صني«.
تنطوي  الرواية  هذه  فــاإن  النا�صر  كلمة  وبح�صب 
على طبقات متعددة، حيث يجد فيها القارئ م�صاحة 
خا�صة به، مال�صقة ومتقاطعة مع امل�صاحات اخلا�صة 
ب�صروط  املحا�صر  بطلها  م�صاحة  ومــع  بــالآخــريــن، 
اإىل كتابة ميثاق ين�س على  حياة غر عادلة، في�صعى 
الإن�صان. حقوق  ولوائح  الد�صاتر  اإليه  تلتفت  مل  ما 
خا�صة  م�صرية  بطبعة  ــًرا  اأخـ �ــصــدرت  الــروايــة 
بوا�صطة مكتبة »تنمية« يف القاهرة. وهي بح�صب النا�صر 
ا، عن الإن�صان يف جوهره، ل ينجو من مل�صتها اأحد  اأي�صً
يف  بــل  حتــولتــه،  يف   2020 عــام  لعامل  ينتمي  دام  مــا 
اأو  املبا�صر،  ال�صخ�صي  ال�صعيد  على  �صواء  انقالباته، 
على �صعيد العالقة بالآخرين، يف زمن تبدو فيه العزلة 
ل  زمــن  اآخــر؛  �صيء  اأي  من  خطورة  اأكــرث  الإن�صانية 
ي�صتطيع الإن�صان فيه اأن يقرتب ول ي�صتطيع اأن يبتعد.

ــاء؟ الــوبــاء الـــذي يلعب،  ــوب ــة عــن ال اأهـــي روايـ
اجلميلة  الأ�صياء  تلك  لكل  املنبه  اجلر�س  دور  هنا، 
واقعي  عــامل  باأنف�صهم.  اأ�صحابها  اغتالها  التي 
الطغيان،  �صديد  افرتا�صي  وعامل  احل�صور،  �صديد 
منهما  اأي  ويف  واملربع،  الدائرة  فكرتا  تتجاذبهما 
ال�صخرية  الرواية مبكر  نتح�صن، عاملان تخرتقهما 
اخلا�صة  م�صاحتنا  متتّد  حيث  الرتاجيديا،  وعبثية 
عارية، مثل اأرواحنا، كما متتد م�صاحات الآخرين، 
ــارئ  ــا هــي مــغــلــقــة. لــكــّن ق اأكــــرث عـــرًيـــا، لــفــرط م
ي�صتطيع  لن  هــذا،  امل�صر  التبا�س  رغــم  الــروايــة، 
ــاء قــراءتــهــا! ــن اأث مــن نف�صه مــن البــتــ�ــصــام كــثــرا 
يتذيَّل عنوان الرواية التي جاءت يف 198 �صفحة 
من القطع املتو�صط، التايل: »يبدو اأننا دائًما بحاجة 
اأننا  العميق  لإدراكــنــا  البطل؛  فيها  ينجو  حلكاية 
ال�صامتة،  لقاءاتنا  »تكّررت  جّوها:  ومن  هالكون«، 
جمموعة  تــوقــيــع  مو�صيقية،  �ــصــعــريــة،  اأمــ�ــصــيــة  يف 
ق�ص�صية، اأو كتاب، اإذ مل اأكن اأذهب اإىل الن�صاطات 
اأعمم  اأن  اأحب  ول  فاأغلبهم،  روائيون!  يقيمها  التي 
هنا، متنمرون، يتعاملون مع كتاب الق�صة الق�صرة 
امل�صاريع  اأ�صحاب  وهــم  مــيــاومــات،  عمال  كاأنهم 
الكربى، كبار ا؟لأغنياء! اأما كثر من اأولئك الذين 
حالفهم احلظ، وجنحت روايتهم الأوىل اأو الثانية، 
اجلــدد!«. الأغنياء  همجية  بكل  يت�صرفون  فاإنهم 
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نافـــــــذةنافـــــــذة
ــرج  ــد الـــكـــروم تــعــنــي "بـ جمـ
الـــعـــنـــف" بــالــكــنــعــانــيــة. ويــعــنــي 
ــدة بــالــعــربــيــة مــرتــفــع  ــل ــب ا�ــصــم ال
�صهرة  يعك�س  وهــو  العنب،  كــروم 
فيها.  العنب  كــروم  جلــودة  البلدة 
الروماين. للعهد  تعود  اآثــار  وفيها 
تــقــع يف اجلــلــيــل الأعــلــى عند 
حــوايل  وتبعد  مــاهــوز  جبل  �صفح 
من  ــرق  ــص ــ� ال اإىل  ــومــرتا  ــل كــي  16
ــام 19٤8  ــ ع ــل  ــب ق عـــكـــا.  ــة  ــن مــدي
ــروم  ــكـ ــد الـ ــة جمــ ــاح ــص ــ� ــت م ــانـ كـ

ويــركــا  الأ�ــصــد  وديـــر  البعنة  قـــرى  اأرا�ـــصـــي  بــهــا  وحتــيــط  ــا،  دونــ  20،065
�صكان  عـــدد  بــلــغ  عـــام 19٤5  اإحــ�ــصــائــيــات  والـــــربوة. يف  و�ــصــعــب  وجــولــ�ــس 
ن�صمة.   15،292 بلغ   2018 عــام  ويف  ن�صمة   1،٤00 حـــوايل  الــكــروم  جمــد 
والتني  العنب  بكروم  هذا  يومنا  حتى  ن�صاأتها  منذ  الكروم  جمد  ا�صتهرت 
القرية.  اأرا�صي  من   %7٣ والتني  الزيتون  كروم  تغطي  كانت  حيث  والزيتون، 
وبذلك اكت�صبت قرية جمد الكروم ا�صمها من ِنتاج اأر�صها وترابها، واكت�صب تني 
جمد الكروم �صهره خا�صة، حيث كان حا�صرًا �صباقًا يف اأ�صواق البيع. �صادرت 
وغالبية   ،1970 ومنت�صف   19٤8 عام  بني  منها   %69 الإ�صرائيلية  احلكومة 
الأرا�صي �صودرت على اأ�صا�س قانون اأمالك الغائبني من الالجئني الذين فروا 
اأثناء احلرب، يف حني متت م�صادرة باقي الأرا�صي "لالأغرا�س العامة" اأو 
على اأ�صا�س عدم وجود �صند ر�صمي، واأقيمت على �صهولها م�صتعمرة )اأحيهود(. 
 ،19٤8/10/29 يف  القرية  على  امل�صلحة  ال�صهيونية  املنظمات  ا�صتولت 
.19٤9 عام  )ي�صعور(  م�صتعمرة  اأر�صها  على  واأقاموا  اأهلها،  بع�س  و�صرودا 

الإ�ــصــرائــيــلــي  اجلــيــ�ــس  مـــن  قـــوة  ــت  دخــل  19٤8/11/5 ــاريــخ  ــت ب     
ــت  ــع ــن اأ�ـــصـــلـــحـــة وجــم ــ ــد الــــــكــــــروم؛ بـــحـــجـــة الـــبـــحـــث عـ ــ ــة جمـ ــ ــري ــ ق
ــت ثـــمـــانـــيـــة مــنــهــم. ــ ــدمـ ــ ــم اأعـ ــ ــصـــكـــان يف اإحـــــــدى الـــ�ـــصـــاحـــات، ث ــ�ـ الـ
اجلي�س  من  اأخــرى  وحــدة  دخلت   ،19٤8 يف11/6/  التايل،  اليوم  يف 
يوم، ما  القرية قبل  اإىل  التي دخلت  القوة  لوجود  الإ�صرائيلي، غر مدركة 
بعد  خطاأهما  اجلانبان  اأدرك  بالفعل.  بينهما  مواجههة  ح�صول  اإىل  اأدى 
تبادل ق�صر للنران، ومت ا�صتبدال القوة املوجودة بالوحدة اجلديدة. اأمرت 
هذه الوحدة ال�صكان بت�صليم اأ�صلحتهم يف غ�صون ٣0 دقيقة على الرغم من 
اأنهم �صلموا اأ�صلحتهم قبل اأ�صبوع، اأي قبل بلوغ املوعد النهائي. اأمر ال�صابط 
املحليني  ال�صكان  من  خم�صة  وجمع  املنازل  اأحد  بهدم  القائد  الإ�صرائيلي 
وع�صب اأعينهم واأعدمهم باإطالق النار لإثبات جديته بالتنفيذ، ثم قام بجمع 
خم�صة �صكان اآخرين من اأجل لإعدامهم بالطريقة ذاتها، فيما متكن باقي 
الأ�صخا�س من الفرار وخرجوا من البالد متجهني اإىل لبنان وا�صتقروا يف 
مدينة بروت. وقام ُمقاتل �صابق من القرية، وهو عبد ب�صر، با�صتئجار قطعة 
اأر�س �صغرة خارج  بروت يف منطقة �صاتيال وجمع لجئني اآخرين من جمد 
الكروم لال�صتقرار فيها، حيث اأ�ص�س خميم �صاتيال لالجئني الفل�صطينيني، 
الذي مت تدمره من قبل القوات الإ�صرائيلية التي اجتاحت لبنان عام 1982. 

بنيان م�صاعري  بها  التي يكتمل  اأبحث عن القطعة االأخرية  واأنا  منذ �صنني طويلة؛ 
واأحا�صي�صي املتدفقة.. اأنا موقن اأنني حققت جميع االأهداف العاطفية يف هذه احلياة.. 
االأ�صدقاء واالإخوان والعائلة.. كلهم روح كامنة بداخلي، اأومن باأين منهم واأنهم جزء مني..
تفعل  ما  اأقل  طيبة  روح  اإىل  ــرية،  االأخ اللبنة  لتلك  ما�صة  حاجة  يف  كنت  لكنني 
تنطفاأ  عندما  �صمعة  طريقي  يف  ت�صعل  اأو  ال�صعادة،  اأو  احلزن  دمعة  مت�صح  اأنها  معي 
اأومن  جعلتني  ووهنات،  للحظات  اإال  بها  يجمعني  اأن  ي�صاأ  مل  القدر  لكن  االأنوار،  جميع 
والتقدير.. االحــرتام  وكل  واملحبة،  الثقة  كل  ت�صتحق  باأنها  واأوقــن  ب�صدق،  بها 
وال زالت تبعث يل ر�صائل االأ�صواق واأوراق الورد، لي�صت بتلك التي يتبادلها الع�صاق 
اأو املغرمون، ولكنها معان وهم�صات قل ما جتدها يف قلب اأنثى، اأو يف فكر رجل اأو اأديب..
يعزف  ــذي  ال واملو�صيقار  اأ�صعاري،  يرو�ش  ــذي  ال االأديـــب  يل  بالن�صبة  كانت 
جزئيات  كل  يحكم  ــذي  ال ال�صوري  واالإلــه  ــاري..  ــط واأق م�صاعري  مو�صيقى  على 
حلظة  اأتخيل  مل  �صنفرتق..  اأننا  يوما  اأفكر  مل  اأنني  لدرجة  واأفكاري..  م�صاعري 
�صتنطلق.. اأحالمنا  من  ــزن  واحل الكاآبة  وغــربــان  �صتحرتق..  حبنا  ف�صاتني  اأن 
الــتــي  ــمــعــة  الــ�ــص ــَر  ــ ت مل  لــيــتــهــا  واآالمــــــي  واآمــــــايل  اأحـــالمـــي  ــى  ــل ع اآه 
ــق... ــف ــت ــص ــ� لـــيـــت تـــلـــك االأحــــــــالم مل ت ــال..  ــيـ ــبـ ــصـ ــا نــــــورا و�ـ ــه ــت ــن ــن ظ
يرتب�ش  والــقــدر  وتــ�ــصــتــد،  تــكــرب  ــعــالقــة  وال ــعــث..  ــب وت تبعث  ــت  زالـ وال 
تاأثر  لقد  علينا،  وت�صيطر  تتملكنا  الــتــي  امل�صاعر  بتلك  يعلم  بعيد،  ــن  م
ينتحر.. اأن  حلبنا  يريد  ال  ن�صتمر،  اأن  يريد  بنف�صه  هــو  كــثــريا..  بق�صتنا 
التي  ــوع  ــدم ــال ب ــش  ــ� ــاأن وي ــه  ب يــتــلــذذ  ــريا،  ــث ك احلـــزن  يع�صق  ــدر  ــق ال لــكــن 
فجر  هــي  كانت  ــارة،  عــب االأخـــري  يف  يل  اأر�ــصــلــت  اأن  فكان  ــه،  الأجــل �صبا  تت�صبب 
ينطق.. اأن  يــريــد  هــوى  لل�صان  �صامتا  ــوق  وبـ تــ�ــصــرق،  مل  ل�صم�ش  ــروب  ــغ ال
�صاأتركك،  الأنني  جدا  �صاحمني  حزنك،  يف  �صببا  كنت  الأنني  كثريا  �صاحمني  قالت: 
بيننا  كان  �صيء  كل  فلتن�صى  تركتك،  اأنني  لدرجة  اأحببتك  اأحببتك،  الأنني  �صاحمني 
حتت  ا�صتظللت  احلياة،  هذه  يف  به  مررت  ظل  اإال  اأنا  فما  اأحالمك..  �صماء  يف  ولتنطلق 
وينتظرك.. ترجوه  الذي  االأمــل  نحو  انطلقت  ثم  قــواك،  ا�صرتجعت  حتى  �صتالته 
حارقة  قطرات  قلبي  على  تنهمر  احلزن  ودمعات  االأخــرية  العبارات  هذه  اأقــراأ 
ــوان.. واالأك االأرواح  كل  بني  امل�صرتك  الدين  والع�صق،  احلب  لهيب  اإنه  وملتهبة، 
ــدة يف اأذهـــانـــنـــا،  ــالـ ــت الـــذكـــرى الــتــي جتــمــعــنــا خـ ــي ــق ــي وب ــن غــابــت ع
ــيء.. ــص ــرب اهلل بــكــل � ــاأخ ــص ــا: � ــمـ ــا دائـ ــرددهـ ــت تـ ــان ــي ك ــت ــة ال بــقــيــت اجلــمــل
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