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ع �شعب ب�أكمله  عمر طويل مّر ب�أحز�نه و�آالمه و�آم�له.. من تفجُّ
وهو ُيقتلع من �أر�ض مل يعرف �شو�ه� ومل تعرف غريه، وُيلقى به يف 

�شقيع وهجري �ملن�يف بعد �أن ت�آمر عليه هذ� �لع�مل �لظ�مل و�ألق�ه 
�أر�شً� كي يخلو مل�شروعهم �ل�شيط�ين وجه فل�شطني �جلميل..

�أر�دو� ل�شعب فل�شطني �أن يخرج من �جلغر�في�، و�أعّدو� حفلة خروجه من �لت�ريخ، 
وظّنو� �أّنهم بذلك يهربون من لعنة فعلتهم، و�َشو�أة وجوههم.. ولكن هيه�ت.. فال 

فل�شطني �لتي غرّيو� ��شمه�، وال �لفل�شطيني �لذي ر�هنو� على �إذ�بته.. ال تلك وال ذ�ك 
حتّقق لهم، و�أي�ر �شحية �لنكبة يف 1948 ظل يالحق جاّلده يف كل نف�ٍض من �أنف��شه، 

يذّكره بجرميته ويحيل �أي�مه ولي�ليه ك�بو�شً� يجثم على �شدره ي�شدُّ عليه جم�ري �حلي�ة 
ويحيله� جحيمً�..

 يف م�شرية �ل�شر�ع مع �مل�شروع �ل�شهيوين �ل�شيط�ين تد�عى �أهل �حلق يف مو�جهة 
ب�طل �مل�شروع، وك�ن مّمن نه�ض يف وجه هذ� �لب�طل فتيٌة مّمن �كتوو� بن�ر �أطم�ع 

و�إجر�م �ل�شه�ينة مع �جتي�ح لبن�ن يف �لع�م 1982، ومن �أولئك �لذين ترّبو� على ع�شق 
فل�شطني، فك�نو� حزب �هلل..

حزب �هلل �لذي حمل �أم�نة �ملق�ومة ومري�ث �ملق�ومني يف كل ع�شور �ملنطقة، 
و�نطلق م�شتعينً� ب�هلل و�ثقً� من ن�شره.. وك�نت مو��شم �جلنوب �ملق�وم �لز�خرة بدم 

�ل�شه�دة �لّزكي، و�شربً� �شربً�، و�شهيدً� �شهيدً� تنّف�ض �شبح �لتحرير يف �أي�ر 2000، 
و�أ�شرقت �الأر�ض بنور �أهله�، و�نك�شر �شيف �لبغي �إىل غري رجعة، وحتّطمت �الأ�شطورة 

�لتي ُخدع �لكثريون به�.. وُعّدل ميل �أي�ر 1948 لكن دون �أن يعتدل.. فال ز�ل �لوطن 
�الأم "فل�شطني" ور�ء حدود �ل�شعف �مل�شطنع يرمق �لق�دمني حملة ب�ب خيرب..

 ومن �جلنوب �إىل �جلنوب.. من جنوب لبن�ن �إىل جنوب فل�شطني.. خيط دم .. 
وحبل ن�ٍر.. وبريُق نور..

وت�أتي غّزة يف حجم بع�ض �لورد �أو يف حجم قنبلة، موؤذنة ب�مليالد �ملنتظر..
ح�شدو� عليه� مركب�ت �لن�ر من �ل�شم�ء و�الأر�ض، وهي ال تز�ل يف �لرو�ية لعنة 

قدرهم، و�شوط عذ�بهم، ود�ئرة �ل�ّشوء عليهم، منذ قّيدت �شم�شون ب�شعره، و�إىل �أن 
ك�نت خّز�ن �لهوية، وبئر م�ء �لثورة، ونبع �لدم �لف�ئر دومً�، �شيف ودرع �لفقر�ء، 

وعنفو�ن �حلق، و�شوت �ل�شمري �لوطني..
ج�ءت غزة بكل جالله� وبه�ئه� وزيتونه� ونخيله�، وبحره� وع�ش�فريه� وعيون 

�أطف�له�، وزغ�ريد ن�ش�ئه�.. كّله� تن�شد لالأبط�ل �لفر�ش�ن �لذين �شعدو� �إىل عني 
�ل�شم�ض ورجعو� على �أ�شّنة �ل�شوء، و�نغم�شو� يف �الأر�ض ك�ملطر، و�أجرو� �أنه�ر �لعّزة يف 
�أنف�ق �ل�شرب و�ليقني، و�أعّدو� للقد�ض �شيفً�.. فك�نت "�شيف �لقد�ض" يف �أي�ر 2021..

وتوّحدت �ل�ش�ح�ت ور�شمت وجه "فل�شطني"
وذ�ب �لوجه �لك�لح.. وجه �ملحتل

 من �أي�ر �لنكبة، ج�ء �أي�ر �النت�ش�ر معلنً� جمد �ملق�ومني، ون��شرً� على �أهل �الأر�ض 
�شحيفة وعد �هلل، وعد �الآخرة كالم �هلل �حلق �لد�فع لكالم �لب�طل..

يف اأيار 1948 اأرادوا قتل فل�صطني
ويف اأيار 2021 كانت قيامة فل�صطني

وها هو املقتول قد قام.. ها هو يتجّول قدرًا حتمّيًا يقتلع جذور املحتل..

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

 من أيار النكبة إىل أيار االنتصار

شريين باقية معنا 
خُرســان الـدهيشةكفراشة فلسطينية

ب�ّسام علّيان

د.ب�سام اأبو عبداهلل

عبد الرحمن الأهنومي

ر�ساد ابو �ساور�سحرعي�سى الوهيبي

قـ�سة قــ�سرية

ابراهيم اأبو ليل

معت�سم حمادة خطيئة )إسرائيل( وتجاهل منطق التاريخ

القدس شامخة أمام )مسرية األعالم( اليهودية

عام على "�ســيف القد�س" .. املقاومة تت�ساعد

))قــ�ســـد(( والــ�ســـرق الأو�ســـط الـجديـد 

الــيمن ... الـــوحدة ... الــهويـة
وحــــروب الجــتثاث ال�ســعـوديــة
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الإيــرانــيــة  - الفل�سطينية  الــ�ــســداقــة  جمعية  نــ�ــســاطــات 

ــزور  ــن جــمــعــيــة الــ�ــصــداقــة يـ ــد مـ ــ وف
حــــــــزب ال�ـــــصـــــراكـــــيـــــني الــــعــــرب
ق�م وفد جمعية �ل�شد�قة �لفل�شطينية �الإير�نية 
حلزب  ب��زي���رة  �لبحي�شي  حممد  د.  برئ��شة 
�جلمعية  وف��د  �شم  وق��د  �ل��ع��رب،  �ال�شرت�كيني 
�الإعالم  هيئة  م�شوؤول  م�شعود   حممد  �ملهند�ض 
م�شوؤول  مو�شى   حممود  و�الأ�شت�ذ  �الإلكرتوين، 
�آالء  و�الآن�شة  و�لطالبي،  �ل�شب�بي  �لعمل  هيئة 
وك�ن  �لع�مة.  �لعالق�ت  هيئة  م�شوؤولة  طوي�شي  
�الأمني  ق��دور  �هلل  ج�د  �الأ�شت�ذ  ��شتقب�لهم  يف 
�لع�م  �الأمني  �هلل   �لعبد  وري��ض  للحزب  �لع�م 
فرع  �أم��ني   – ع��ري�ن  و�أمي��ن  �ل�ش�بق،  �مل�ش�عد 
دم�شق، وحممد �ل�شي�د  ن�ئب �أمني فرع دم�شق، 
و�أع�ش�ء �للجنة �ملركزية )حممد �ل�شبلي  ورزوق 
�أبو  )هيثم  �ل�شي��شي  �ملكتب  و�أع�ش�ء  �لغ�وي(، 
وذلك  من�شور(.  و�شريين  ق��دور  وع��دي  ط��وق 
بت�ريخ 11 �أي�ر 2022، يف مقر �حلزب بدم�شق. 
بوفد  قدور  �هلل  ج�د  �ال�شت�ذ  رحب  �لبد�ية  يف 
منذ  �حل���زب  ت���ري��خ  ع��ن  ملحة  وق���دم  �جلمعية 
م د. �لبحي�شي  ت�أ�شي�شه وروؤيته و�آلية عمله، ثم قدَّ
ون�ش�ط�ته�.  �جلمعية  عمل  عن  تعريفية  ملحة 
�آخ��ر  �إىل  �جلمعية  رئي�ض  ت��ط��رق  حديثه  ويف 
�لتطور�ت على �ل�ش�حتني �لعربية و�لفل�شطينية، 
�الأ���ش��د  �ل��ر�ح��ل ح���ف��ظ  للرئي�ض  �أق����و�اًل  وذك���ر 
و�شورية،  فل�شطني  بني  �لعميق  �لرت�بط  ُتظِهر 
بيكو  �ش�يك�ض  يف  �لتق�شيم  ت�ريخ  عن  وحت��دث 
و�أ���ش��ع��ف��ت  فل�شطني،  الح��ت��الل  م��ه��دت  �ل��ت��ي 
كم�  �أر����ش��ي��ه.  وح��دة  و�شربت  �لعربي  �لوطن 
�لفل�شطينيني  وع��ي  �إىل  �لبحي�شي  د.  حت��دث 
ل�شورية  �لد�ئم  ودعمهم  و�خل���رج،  �لد�خل  يف 
د على  و�أكَّ �ملق�ومة،  �الأ�ش��شي يف  كونه� �جلد�ر 
ي�شكل ح�لة  �لذي  �ملق�ومة  �لكبري مبحور  �الأمل 
خوف  �إىل  م�شريً�  �إ�شر�ئيل  على  كبرية  خطر 
�الإ�شر�ئيليني من عقدة �لثم�نني وزو�ل �إ�شر�ئيل
من ج�نبه حتدث �الأمني �لع�م للحزب �ال�شت�ذ 
فل�شطني  لق�شية  �حل����زب  روؤي�����ة  ع���ن  ق����دور 
ع��ل��ى عالق�تهم  ����د  و�أكَّ و�مل��ح��وري��ة،  �مل��رك��زي��ة 
�الإير�نية،  �الإ�شالمية  �جلمهورية  مع  �لطيبة 
يف  بينهم  �لوعي  ون�شر  �ل�شب�ب  لتثقيف  ودع��� 
م�شريً�  تو�جههم،  �لتي  �لكبرية  �لتحدي�ت  ظل 
�ل�شنني.  مئ�ت  منذ  م�شتهدفة  منطقتن�  �أن  �إىل 
�الأوك��ر�ن��ي��ة  �الأزم���ة  �ت��خ���ذ  �إمك�نية  �إىل  ه  ون���وَّ
ظهر  �ل���ذي  �ل��غ��رب��ي،  �ل��زي��ف  لك�شف  ك��ب��و�ب��ة 
فل�شطني  وتن��شو�  الأوك��ر�ن��ي���  �ن��ح���زو�  عندم� 
�لتي تع�ين من �الحتالل منذ ع�شر�ت �ل�شنني.
م د. �لبحي�شي لالأمني �لع�م  ويف خت�م �لزي�رة قدَّ
�جلمعية. �إ���ش��د�ر�ت  من  ع��ددً�  ق��دور  �ال�شت�ذ 

ــة تـــــــــــــــزور  �ــــصــــفــــارة ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ اجلـ
ــق ــصـ ــ�ـ ــدمـ بـ ــا  ــ ــ ــوب ــ ــ ك ــة  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ  
ت�أكيدً� على عمق �لعالق�ت �لفل�شطينية �لكوبية 
�لفل�شطينية  �ل�����ش��د�ق��ة  جمعية  وف���د  �ل��ت��ق��ى 
�الإير�نية برئ��شة د. حممد �لبحي�شي – رئي�ض 
�شفري  ب���رغ���  ب��ورت��و  ميغيل  ب�ل�شيد  �جلمعية 
�ش�ن�شيز  بيفيد�  �إميليو  و�ل�شيد  كوب�،  جمهورية 
�لق�ئم ب�أعم�ل �ل�شف�رة. وقد �شم وفد �جلمعية 
كاًل من: �ملهند�ض حممد م�شعود – م�شوؤول هيئة 
مو�شى  حممود  و�الأ�شت�ذ  �الإل��ك��رتوين،  �الإع��الم 
و�لطالبي،  �ل�شب�بي  �لعمل  هيئة  م�����ش��وؤول   –
�لعالق�ت  هيئة  م�شوؤولة  �آالء طوي�شي    و�الآن�شة 
�ل��ع���م��ة. ���ش��ب���ح �الأرب���ع����ء 18 �أي�����ر �جل����ري.
عن  �لبحي�شي  حممد  د.  حت��دث  �ل��ب��د�ي��ة  يف 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  تربط  �لتي  �لعالقة  عمق 
ب��ج��م��ه��وري��ة ك���وب���� يف م��و�ج��������ه��ة �مل��خ��ط��ط 
�ل�����ش��ه��ي��وين، ل��ط���مل��� ف��ت��ح��ت ك��وب��� �أب��و�ب��ه��� 
�لعلمية  فيه�  مب�  �ملج�الت  كل  يف  للفل�شطينيني 
ترحم  كم�  �ملج�نية،  �لدر��شية  �ملنح  وتقدمي 
ميثل  �ل��ذي  ك��شت�رو  فيدي�ل  �ل�ق��ئ�د  روح  على 
رمزً� ثوريً� خ�شو�شً� لدى �ل�شعب �لفل�ش�طيني. 
�لكوبية  �ل�ش�ي���ش�ة  �أن  على  �لبحي�شي  د.  و�أكد 
مك�نة  حتتل  �لتي  �لثورية  �ل���روح  حتمل  ظلت 
كبرية لدى كل �أحر�ر �لع�مل ومتثل �أيقونة ومث�اًل 
�الأمريكية.  �الإمربي�لية  يو�جه  من  لكل  يحتذى 
�ل�شفري يف كل  و�أ�ش�د ب�حل�شور �لد�ئم ل�شع�دة 
�جلمعية،  تقيمه�  �لتي  و�لفع�لي�ت  �لن�ش�ط�ت 
وعرب عن �عتز�ز �جلمعية ب�حل�شور �ىل �شف�رة 
كوب� �لتي ف�ق��أت ع�ي�ن �أمريك�، متمنيً� له� �ملزيد 
و�ل��رف���ه.  و�الن�ت��ش��ر  �ل���دويل  �حل�����ش��ور  م��ن 
على  ب�رغ�  بورتو  ميغيل  �ل�شيد  �أكد  ج�نبه  من 
�جلمعية  فع�لي�ت  ح�شور  على  حر�شهم  �أن 
ي�أتي من كونه� متثل مكونني مهمني لكوب� وهم� 
ن�ش��ط  �أي  �أن  �إىل  م�شريً�  و�إي����ر�ن،  فل�شطني 
ب�لن�شبة  �أول��وي��ة  ميثل  �لبلدين  هذين  يخ�ض 
بكل  �لفل�ش�طينيني  مع  �لعالقة  ثمن  كم�  لهم، 
�الإج���ر�ء�ت  �إىل  و�أ���ش���ر  �ل�شعب،  ه��ذ�  مكون�ت 
�الج��ت��م���ع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  مل��ن�����ش���ت  �لتع�شفية 
�لتي  �لفل�شطيني  �ملحتوى  يخ�ض  م�  كل  �ش�د 
�إىل  �إ�ش�فة  �لكوبية،  �ل�شفح�ت  له�  تتعر�ض 
�لدبلوم��شية  �ل�شخ�شي�ت  �ش�د  �لتع�شف 
�أواًل،  كوبيني  لكونهم  وتركي�  �أوروب���  يف  �لكوبية 
ث�نيً�. فل�شطني  �أجل  من  �أو  �شورية  يف  ويعملون 
ويف �خل���ت����م ق����دم وف����د �جل��م��ع��ي��ة �ل��ت��ع������زي 
ل����الإخ����وة يف �ل�����ش��ف���رة ب��رح��ي��ل �ل�����ش��ي������ش��ي 
دي  �أالرك����ون  ري��ك���ردو  �لكوبي  و�لدبلوم��شي 
�لكت�ب  على  �جلمعية  رئي�ض  ووق���ع  كي�ش�د�، 
�ملن��شبة. ل��ه��ذه  �ل�����ش��ف���رة  خ�ش�شته  �ل���ذي 

 

ا�ـــصـــتـــقـــبـــال  ــل  ــ ــف ــ ح يف  اجلـــمـــعـــيـــة 
اليمنية  ــدة  ــوحـ الـ ذكــــرى  مبــنــا�ــصــبــة 
رئي�ض   - �لبحي�شي  حممد  �لدكتور  �ش�رك     
جمعية �ل�شد�قة �لفل�شطينية �الإير�نية يف حفل 
�ل�شيد  بدم�شق  �ليمني  �ل�شفري  �أق�مه  ��شتقب�ل 
عبد �هلل �شربي مبن��شبة عيد �لوحدة �ليمنية، 
عب��ض–   حممود  علي  �لعم�د  �ل�ش�دة:  بح�شور 
�ل�شورية،  �لعربية  �جلمهورية  يف  �لدف�ع  وزي��ر 
�لقي�دة  ع�شو  �هلل–   دخ��ل  م��ه��دي  و�ل��دك��ت��ور 
�ال���ش��رت�ك��ي،  �لعربي  �لبعث  حل��زب  �مل��رك��زي��ة 
للحزب،  دم�شق  وري���ف  دم�شق  ف���روع  و�أم��ن���ء 
و�ل�ش�دة �ل�شفر�ء، وق�دة �لف�ش�ئل �لفل�شطينية، 
�أي���ر   25 بت�ريخ  وذل��ك  �جتم�عية.  وفع�لي�ت 
بدم�شق. �ليمني  �ل�شفري  �إق�مة  مقر  يف   2022
للم�صت�صار  تــكــرمي  حفل  يف  اجلمعية 
بدم�صق الإيــرانــيــة  ال�صفارة  يف  الأول 
�لفل�شطينية  �ل�شد�قة  جمعية  وف��د  ح�شر     
�الإير�نية يرت�أ�شه �لدكتور حممد �لبحي�شي رئي�ض 
و�لقوى  �لف�ش�ئل  �أق�مته  �لذي  �جلمعية �حلفل 
جو�د  �أبو  لالأخ  تكرميً�  دم�شق؛  يف  �لفل�شطينية 
�مل�شت�ش�ر �الأول يف �شف�رة �جلمهورية �الإ�شالمية 
يف  مهمته  �نته�ء  مبن��شبة  بدم�شق  �الإي��ر�ن��ي��ة 
د.  �الإي���ر�ين  �ل�شفري  �شع�دة  بح�شور  �شورية، 
م���ه���دي ���ش��ب��ح���ين وق������دة ومم��ث��ل��ي ف�����ش���ئ��ل 
بت�ريخ  وذل��ك  بدم�شق،  �لفل�شطينية  �ملق�ومة 
�أي�ر 2022 يف �ملجل�ض �لوطني �لفل�شطيني.  14
�أ�ش�دت   �ألقيت يف �حلفل جمموعة من �لكلم�ت 
���ش��ن��و�ت يف  �أب���و ج���و�د وبعمله خ��الل 4  ب����الأخ 
كخري  عليه  و�أثنت  بدم�شق،  �جلمهورية  �شف�رة 
�لتي  �ملب�ركة  وثورته�  للجمهورية  و�شفري  ممثل 
مقدمة  يف  وق�شيته�  و�شعبه�  فل�شطني  ت�شع 
�هتم�م�ته�، كم� متنى �الإخوة كل �لتوفيق لالأخ 
�أبو جو�د يف مه�مه �جلديدة معربني عن �شكرهم 
له و لالأخوة �لق�ئمني على �ل�شف�رة يف م� قدموه 
�لفل�شطيني..  �ل�شعب  لن�ش�الت  دعمً�  ويقدموه 
ويف خت�م �حلفل قدم �الإخوة يف �لقوى و�لف�ش�ئل 
�أبو جو�د. �لفل�شطينية دروع �شكر وتقدير لالأخ 
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حـــــواريـــــة  نـــــــــدوة  يف  ــة  ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ اجل
الـــثـــقـــايف الـــــ�ـــــصـــــراط  ــع  ــ ــم ــ جم يف 
رئي�ض   - �ل��ب��ح��ي�����ش��ي  حم��م��د  د.  ح������ش��ر      
يف  �الإي��ر�ن��ي��ة  �لفل�شطينية  �ل�شد�قة  جمعية 
�ل�شر�ط  جممع  �أق�مه�  �لتي  �حلو�رية  �لندوة 
و�ل��رتب��وي��ة  �ل�شب�بية  �لهيئة  ق�شم   - �ل��ث��ق���يف 
لقر�ر  �ل�شلبية  "�الأث����ر  عنو�ن  حتت  )�آف����ق( 
بح�شور  �ل�شهيوين"،  �ل��ع��دو  م��ع  �لتطبيع 
�ملجمع  م��دي��ر  �هلل  ن�شر  �ب��ر�ه��ي��م  �الأ���ش��ت���ذ 
بت�ريخ  وذل��ك  �جل�معيني.  �لطلبة  م��ن  وع��دد 

2022/5/8 يف مقر �ملجمع �لثق�يف. 
�لتي تع�ين من �الحتالل منذ ع�شر�ت �ل�شنني.
م د. �لبحي�شي لالأمني �لع�م  ويف خت�م �لزي�رة قدَّ
�جلمعية. �إ���ش��د�ر�ت  من  ع��ددً�  ق��دور  �ال�شت�ذ 

 

الــبــحــيــ�ــصــي  د.  اجلـــمـــعـــيـــة  ــ�ـــس  ــيـ رئـ
بـــحـــثـــيـــة ــة  ــ ــ ــصـ ــ ــ ور�ـ يف  يـــــ�ـــــصـــــارك 
جمعية  رئي�ض  �لبحي�شي   حممد  د.  ���ش���رك 
ور�شة  يف  �الإي��ر�ن��ي��ة  �لفل�شطينية  �ل�����ش��د�ق��ة 
بحثية بعنو�ن )قر�ءة يف �لتقدير �ال�شرت�تيجي 
�أق�مه�  �ل��ت��ي   ،)2022 �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ل���  �ل�شنوي 
م��رك��ز �ل��ل��غ���ت و�ل��رتج��م��ة يف ح��رك��ة �جل��ه���د 
�أي�ر   15 بت�ريخ  وذلك  فل�شطني،  يف  �الإ�شالمي 
بدم�شق. �لعرب  �لكّت�ب  �حت�د  مقر  يف   ،2022
�أهمية  عن  �لبحي�شي  د.  حت��دث  مد�خلته  يف 
�لور�شة �لبحثية، و�شرورة �إيج�د منهجية علمية 
لقر�ءة م� ي�شدره �لعدو �الإ�شر�ئيلي من �بح�ث، 
بعيد� عن �ل�شع�ر�ت �لنظرية، ودون �لتهويل من 
و�قع �لكي�ن �ل�شهيوين �أو �لتقليل من قدر�ته. وقد 
ثمن �جلهد �لذي ق�م به �لق�ئمون على �ملركز.

ــوان  ــ ــن ــ ــع ــ ب نــــــــــدوة  يف  ــة  ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ اجل
حتمية( حقيقة  ــل  ــي ــرائ ــص اإ� )زوال 
فل�شطني..  نكبة  على  ع�مً�   74 م��رور  مبن��شبة 
�الإير�نية  �لفل�شطينية  �ل�شد�قة  جمعية  �أق�مت 
�الإير�نية  �لثق�فية  �مل�شت�ش�رية  م��ع  ب�لتع�ون 
حقيقة  �إ�شر�ئيل  )زو�ل  بعنو�ن  حو�رية  ن��دوة 
ح��ت��م��ي��ة(، ح������ش��ر ف��ي��ه��� �ل���دك���ت���ور حممد 
ت�مر  و�ل��دك��ت��ور  �جلمعية،  رئي�ض  �لبحي�شي  
مق�رنة  يف  �ملخت�ض  �الأك�دميي  م�شطفى   مري 
�الأدي������ن، و�أد�ره������ �أ. ع��م��ر ج��م��ع��ة  �مل�����ش��وؤول 
ب���ت����ري���خ 24  �ل���ث���ق����يف يف �جل��م��ع��ي��ة، وذل�����ك 
بدم�شق. �مل�شت�ش�رية  م��ق��ر  يف   ،2022 �أي�����ر 
حت����دث د. �ل��ب��ح��ي�����ش��ي ع���ن م���ه��ي��ة �ل��ك��ي���ن 
�ل�شهيوين و�أنه �لوحيد على وجه �الأر�ض �لذي 
�ليوم،  و�إىل  ظ��ه��وره  منذ  زو�ل���ه  مقولة  ت��رتدد 
�ل�شهيوين  للكي�ن  �شرعية  وج��ود  عدم  موؤكدً� 
كونه كي�نً� ب�طاًل. و�أو�شح �أنه عندم� نقول: زو�ل 
زو�ل  نعني  ولكنن�  �ليهود  زو�ل  نعني  ال  �لكي�ن 
�الأمة. قلب  يف  زرع��وه  �لذي  �ل�شهيوين  �لكي�ن 
ر رئي�ض �جلمعية �حل��شرين  ب�الإ�ش�فة لذلك ب�شَّ
ب�أنه ح�شب �ملعطي�ت وم� ن�ش�هده �ليوم جند �أن 
�لكي�ن �ل�شهيوين يع�ين من ح�لة �شعف �شديد 
وهو �إىل زو�ل عن قريب ب�إذن �هلل، م�شتندً� يف 
و�ل�شو�هد  �لكرمي  �لقر�آن  مرجعية  �إىل  حديثه 
�الأ���ش���ط��ري  يف  �ملتمثلة  و�ل��و�ق��ع��ي��ة  �لت�ريخية 
�أزم�ت�ه  �إىل  �إ�ش�فة  �ل�ك�ي��ن،  عليه�  ت�أ�ش�ض  �لتي 
�لذي  �لفل�شطيني  �ل�شعب  ومق�ومة  �لوجودية، 
مل يتوقف عط�وؤه طو�ل �شنو�ت �لنكبة و�أي�مه�. 
�الأ�شئلة  من  ع��ددً�  ق��ّدم  فقد  م�شطفى  د.  �أم��� 
�ملقد�شة  �لكتب  على  ب�العتم�د  عليه�  و�أج���ب 
ب�شفته ب�حثً� يف �ملق�رنة بني �الأدي���ن، وحتدث 
�ملحور  حمورين؛  �إىل  �ليوم  �لع�مل  �نق�ش�م  عن 
�الأول هو حمور �ال�شتكب�ر �لع�ملي بقي�دة �لوالي�ت 
و�ملحور  �ل�شر،  حم��ور  وه��و  �الأمريكية  �ملتحدة 
�لث�ين هو حمور �ملق�ومة �لذي ميتد من طهر�ن 
فل�شطني  �إىل  ثم  ولبن�ن،  و�شورية  �لعر�ق  �إىل 
�الأبية و�شواًل �إىل �ليمن، وهو حمور �حلق و�خلري؛ 
لذلك �شيكون �لن�شر �إن �ش�ء �هلل ملحور �ملق�ومة.
�مل����ح����������ش����ر�ن  ������ش����ت����م����ع  �خل������ت�������م  ويف 
مل�������������������د�خ�������������������الت �حل�����������������������ش�����������ور.

رئــــــــيــــــــ�ــــــــس اجلـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة يف 
ــرة مبــــخــــيــــم جــــرمــــانــــا ــ ــ ــص ــ ــ ــا� ــ ــ حم
مبن��شبة مرور 74 ع�مً� على �لنكبة �لفل�شطينية.. 
جمعية  رئ��ي�����ض  �لبحي�شي   حم��م��د  د.  �أل��ق��ى 
يف  حم��شرة  �الإير�نية  �لفل�شطينية  �ل�شد�قة 
ندوة حو�رية �أق�مته� �جلمعية ب�لتع�ون مع حزب 
�لف�ش�ئل  ممثلي  بح�شور  �لفل�شطيني،  �ل�شعب 
�لفل�شطينية  وعدد كبري من �أبن�ء �ملخيم، وذلك 
�ل�شعب  �أي�ر 2022، يف مكتب حزب   21 بت�ريخ 
�لندوة  �أد�ر  وق��د  دم�شق.  يف  جرم�ن�  مبخيم 
�الأ�شت�ذ عمر جمعة �مل�شوؤول �لثق�يف يف �جلمعية. 
حديثه  ب��د�ي��ة  يف  �لبحي�شي  د.  ����ش��ت��ع��ر���ض 
)�مل���دن  ت�شمنت  �ل��ن��ك��ب��ة  ح���ول  �إح�����ش���ئ��ي���ت 
و�لقرى �لتي ��شتوىل عليه� �ل�شه�ينة ودمروه�، 
�ل�شهد�ء  و�أع����د�د  �رت��ك��ب��وه���،  �ل��ت��ي  و�مل��ج���زر 
هند�شة  عن  �شرح  ثم  و�ملهجرين(،  و�الأ���ش��رى 
�ل�شخ�شية �ليهودية روؤية �الأن� �ليهودية ومب�دئه� 
ونت�ئج هذه �ملب�دئ �لتي يتمثل �أبرزه� ب�لتو�شع 
�ال�شتعم�ري و�النغالق �لعن�شري على كل م� هو 
يهودي، م�شريً� �إىل �أن �حلركة �ل�شهيونية لي�ض 
ز�وية  من  �إال  تب�شريية  �شمة  ذ�ت  مب�دئ  لديه� 
مل�شروعه�. ود�ع��م��ً�  له�  ت�بعً�  �الآخ��ر  يكون  �أن 

ــي مـــــــع جـــيـــل  ــ ــق ــ ــت ــ ــل ــ اجلــــمــــعــــيــــة ت
ــا ــ ــان ــ ــرم ــ ج ــم  ــ ــيـ ــ خمـ يف  الــــنــــكــــبــــة 
�ل�شعب  لنكبة  �ل����74  �ل��ذك��رى  م��رور  مبن��شبة 
و�ل��ذ�ك��رة  �لهوية  على  وحف�ظً�  �لفل�شطيني، 
�لتقت  �ملقبلة،  لالأجي�ل  ونقله�  �لفل�شطينية 
جمعية  يف  و�الأيت�م  �ل�شهد�ء  عو�ئل  دعم  هيئة 
م�شنني  ب���4  �الإي��ر�ن��ي��ة  �لفل�شطينية  �ل�شد�قة 
ر�ش�  �ل�شيدة  �للق�ء  �شم  وقد  �لنكبة.  جيل  من 
�خلطيب – م�شوؤولة هيئة �لدعم و�الأ�شت�ذ عمر 
جمعة  �مل�شوؤول �لثق�يف وعدد من �أع�ش�ء هيئتي 
�لدعم و�لعمل �ل�شب�بي و�لطالبي. وذلك بت�ريخ 
2022/5/22 يف بيت �لرت�ث �لفل�شطيني مبنزل 
�الأخ �أبو �لر�ئد يف خميم جرم�ن� بريف دم�شق.
حتدث �الإخوة و�الأخو�ت �لذين ع��شرو� �لنكبة 
و�الأح��د�ث  ع��شوه�  �لتي  �لتهجري  مع�ن�ة  عن 
على  و�أكدو�  �الأليمة،  �لذكرى  هذه  ر�فقت  �لتي 
�شرورة زرع فكر �ل�شمود لدى �الأجي�ل �ملقبلة، 
�لكب�ر يورثون و�ل�شغ�ر م�شتمرون  �أن  معتربين 
 ، فل�شطني  حترير  حتى  �مل��ق���وم��ة  طريق  على 
�لعودة  ب�أن  ثقتهم  على  م�شددين  فل�شطني،  كل 
و�ق��ع الب��د منه. تال ذل��ك تكرمي ه��وؤالء �الإخ��وة 
�ل�ش�مدين �ل�ش�برين، مع �لت�أكيد على مت�بعة 
�الأر�ض. و��شتع�دة  �لتحرير  درب  على  �لن�ش�ل 
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اجلمعية تزور عوائل ال�سهداء يف خميم خان دنون

�صيا�صية ــدوة  نـ يف  تــ�ــصــارك  اجلمعية 
 "من 15 اأيار اإىل �صيف القد�س وماذا بعد"   
  �ش�ركت جمعية �ل�شد�قة يف �لندوة �ل�شي��شية 
وم���ذ�  �لقد�ض  �شيف  �إىل  �أي���ر   15 من  بعنو�ن 
�لعربية  �ل�شعبية  �للجنة  نظمته�  �لتي  بعد، 
ومق�ومة  �لفل�شطيني  �ل�شعب  لدعم  �ل�شورية 
�مل�شروع �ل�شهيوين ب�لتع�ون مع موؤ�ش�شة �لقد�ض 
�لفل�شطينية،  �لقوى  وحت�لف  �شورية  �لدولية 
و�لتي ح��شر فيه� �لرفيق �لدكتور حممد قي�ض 
�الأمني �لع�م للقي�دة �لفل�شطينية حلزب �لبعث 
�لعربي �ال�شرت�كي �أمني ع�م منظمة �ل�ش�عقة، 
�لف�ش�ئل  ومم��ث��ل��ي  ق����دة  م��ن  ع���دد  ب��ح�����ش��ور 
وثق�فية  ط��الب��ي��ة  وف��ع���ل��ي���ت  �لفل�شطينية، 
و�جتم�عية �شورية وفل�شطينية. وذلك بت�ريخ 17 
�أي�ر 2022  يف �ملركز �لثق�يف �لعربي �أبو رم�نة.
جمعية  رئ��ي�����ض   - �لبحي�شي  حم��م��د  د.  ق���دم 
�ليهود  ع��الق��ة  �أك���ذوب���ة  فيه�  ت��ن���ول  م��د�خ��ل��ة 
ب���ل��ق��د���ض، وع���ق���دة �ل�����ش��رع��ي��ة ل���دى �ل��ك��ي���ن 
�ل�شهيوين  �مل�����ش��روع  وط��ب��ي��ع��ة  �ل�����ش��ه��ي��وين، 
�أي�شً�  و�اله�����د�ف. وحت���دث  م��ت��ع��ّدد �حل��و�م��ل 
�ملتحدة،  �الأمم  تبنته  �لذي  �لتق�شيم  قر�ر  عن 
بفل�شطني  حلت  �لتي  �لنكبة  ف�حتة  ك�ن  و�ل��ذي 
�لقر�ر.  لهذ�  �ل�شهيونية  �لع�ش�ب�ت  و��شتغالل 

�جلمهورية  �شف�رة  يف  �الأول  �مل�شت�ش�ر  بح�شور 
�الإ�شالمية �الإير�نية يف �شورية �ل�شيد �أبو يحيى .. 
ق�م وفد جمعية �ل�شد�قة �لفل�شطينية �الإير�نية 
�جلمعية  رئي�ض  �لبحي�شي  حممد  د.  برئ��شة 
عو�ئَل ثالثة �شهد�ء يف خميم خ�ن دنون بريف 
�خلطيب  ر���ش���  �ل�شيدة  �ل��وف��د  و���ش��م  دم�شق، 
من  وع��دد  �ل�شهد�ء  عو�ئل  دعم  هيئة  م�شوؤولة 
.2022 �أي���ر   19 بت�ريخ  وذل��ك  �لهيئة.  �أع�ش�ء 
�شح�دة  �أحمد  �ل�شهيد  ع�ئلة  �ل��زي���رة  �شملت 
وع�ئلة  �أوالد،   6 ولديه  �شنة 2016  �رتقى  �لذي 
�شنة 2017  ��شت�شهد  �لذي  �أحمد متيم  �ل�شهيد 
علي  �شهيل  �ل�شهيد  وع�ئلة  و�ح��د،  طفل  ولديه 
�بنة  ول��دي��ه   2014 �شنة  رب��ه  ن���د�ء  ��ى  ل��بَّ �ل���ذي 
��د �لوفد خ��الل �ل��زي���ر�ت على  و�ح��دة. وق��د �أكَّ
�لط�هرة  و�أرو�ح��ه��م  �ل�شهد�ء  لدم�ء  تقديره 
د  و�شدَّ و�الأوط�����ن،  �هلل  �شبيل  يف  بذلوه�  �لتي 
�ل�شهد�ء  ��ر  ب���أُ���شَ �جلمعية  �ل��ت��ز�م  على  �ل��وف��د 
�لوفد  وق�م  �مل�شتط�ع.  قدر  لهم  �لعون  وتقدمي 
زكور(؛  )�أب��و  عمري  يحيى  لل�شيخ  بزي�رة  �أي�شً� 
ق�م  كم�  �ل�شحية،  ح�لته  على  لالطمئن�ن 
�ل�شد�قة  جمعية  مل�شتو�شف  تفقدية  بجولة 
�ملخيم. يف  )���ش��ف���(  �الإي��ر�ن��ي��ة  �لفل�شطينية 

"النكبة  بــعــنــوان  نـــدوة  يف  ــارك  وتــ�ــص
ــوين" ــي ــه ــص ــ� ال ــروع  ــ ــص ــ ــ� ــ امل يف  حــلــقــة 
�لفل�شطينية  �ل�����ش��د�ق��ة  جمعية  ���ش���رك��ت     
�لبحي�شي  حممد  د.  برئي�شه�  ممثلة  �الإير�نية 
ب�لندوة �لتي �أق�مته� موؤ�ش�شة �لقد�ض �لدولية - 
�ل�شعب  �ل�شورية لدعم  �ل�شعبية  و�للجنة  �شورية 
�ل�شهيوين،  �مل�����ش��روع  وم��ق���وم��ة  �لفل�شطيني 
�ل�شهيوين،  �مل�شروع  يف  حلقة  �لنكبة  بعنو�ن 
�شفري   - �لرف�عي  �شمري  د.  فيه�  حتدث  و�لتي 
 - �ملفت�ح  خلف  د.  و�أد�ره����  بدم�شق  فل�شطني 
�أي�ر   25 بت�ريخ  وذل��ك  �لقد�ض.  موؤ�ش�شة  مدير 
رم�نة. �أب��و   - �لعربي  �لثق�يف  �ملركز  يف   2022
�لبحي�شي عن  د. حممد  له حتدث  يف مد�خلة 
فكرة  �ش�حب  �ل��غ��رب  ب��ني  �لع�شوية  �لعالقة 
�أحد  ب�عتب�رهم  و�ليهود  �ل�شهيوين  �مل�شروع 
حلقة  �إال  فل�شطني  وم���  �مل�����ش��روع،  ه��ذ�  �أدو�ت 
متثل  و�ل��ذي  �الأو���ش��ع  �مل�شروع  ه��ذ�  حلق�ت  من 
هذ�  �أن  �إىل  و�أ�ش�ر  �ملركزية.  حمطته  فل�شطني 
�لكي�ن م� د�م ال ميثل عبئً� �أو كلفة على �لغرب 
من  البد  وهن�  عليه،  حم�فظً�  �لغرب  ف�شيظل 
ك�نت  �ل��ت��ي  �لعق�ئدية  �لعالقة  على  �لت�أكيد 
�أح���د رك���ئ��ز ه��ذ� �مل�����ش��روع وال ت���ز�ل، وحتت�ج 
�لبعد.  ه��ذ�  جت�هل  �خل��ط���أ  وم��ن  تفكيك  �إىل 

ثـــقـــافـــيـــة  نــــــــــدوة  يف  ــة  ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ اجل
الـــروايـــتـــني  يف  ــة  ــبـ ــكـ ــنـ ر)الـ بعنوان  
الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة والـــ�ـــصـــهـــيـــونـــيـــة(
�لثق�يف  �مل�شوؤول  جمعة  عمر  �الأ�شت�ذ  ح��شر 
�إىل  �الإير�نية  �لفل�شطينية  �ل�شد�قة  جمعية  يف 
ج�نب �الأديب �لفل�شطيني ح�شن حميد يف �لندوة 
�لثق�يف  �ملنتدى  �أق�مه�  �لتي  �حلو�رية  �لثق�فية 
�لذكرى  مبن��شبة  �لفل�شطيني  �لدميقر�طي 
عنو�ن  حت��ت  �لفل�شطيني  �ل�شعب  لنكبة   74
و�ل�شهيونية  �لفل�شطينية  �لرو�يتني  يف  �لنكبة 
بح�شور �لرفيق ح�شن عبد �حلميد ع�شو �ملكتب 
�ل�شي��شي للجبهة �لدميقر�طية لتحرير فل�شطني 
�لفل�شطينية  �لثورة  ف�ش�ئل  ممثلي  من  وع��دد 
و�ملوؤ�ش�ش�ت  �لفل�شطينية  �لثق�فية  و�ملنتدي�ت 
و�لفع�لي�ت ومب�ش�ركة �شب�بية و��شعة من �ملهتمني 
ب�ل�ش�أن �لثق�يف، وذلك بت�ريخ 2022/5/20 يف 
�ل��ريم��وك.  مبخيم  ن��ز�ل  خ�لد  �ل�شهيد  ق�عة 
�لرو�ية  م�هية  عن  جمعة  عمر  �الأ�شت�ذ  حتدث 
�لتي  و�مل��خ���ط��ر  ك��ّت���ب��ه���،  و�أب����رز  �ل�شهيونية 
ب�الأك�ذيب  �ملتخمة  �لرو�ية  هذه  عليه�  تنطوي 
�لعن�شرية  و�ملخيلة  �ل��ت���ري��خ  وق���ئ��ع  وتزييف 
وقتل  فل�شطني  �غت�ش�ب  ج��رمي��ة  ت��ربر  �ل��ت��ي 
وم��دن��ه،  وب��ل��د�ت��ه  ق����ر�ه  م���ن  وط�����رده  �شعبه� 
م��ت��وق��ف��ً� ع��ن��د ب��ع�����ض من�����ذج ت��ل��ك �ل���رو�ي���ة.

�أق�مت هيئة �لعالق�ت �لع�مة يف جمعية �شف� ندوًة 
"Webinar" بعنو�ن )من �لنكبة  �فرت��شية 
 .. �إىل م� بعد �شيف �لقد�ض.. زمن �لهز�ئم وىلَّ
و�لقد�ض ب�تت �ملحور(، مبن��شبة ذكرى �نت�ش�ر 
وذلك  �الأليمة،  �لنكبة  وذك��رى  �لقد�ض،  �شيف 
. "Zoom"بت�ريخ 19 �أي�ر 2022، عرب من�شة
يف  حت���دث  حم������ور،  ث��الث��ة  �ل���ن���دوة  ت�شمنت 
غ��ف��ر�ن  �مل��خ��رج��ة  ���ش��وري��ة  م��ن  �الأول  �مل��ح��ور 
دي���رو�ن، وحت��دث يف �مل��ح��ور �ل��ث���ين م��ن جنني 
�الأ���ش��ري  �مل��ح��ت��ل��ة  �لفل�شطينية  �الأر�����ش���ي  يف 
�أم���� �مل��ح��ور �لث�لث  �مل��ح��رر خ���ل��د ج�����ر�د�ت، 
ف��ت��ح��دث ف��ي��ه م���ن دم�����ش��ق �الأ����ش���ت����ذ ب������ش��ل 
�أب���و �ل��ه��ي��ج���ء  رئ��ي�����ض �الحت�����د �ل��ع���م لطلبة 
�لندوة  �أد�رت  فيم�  �شورية(،  )ف��رع  فل�شطني 
طوي�شي. �آالء  �لع�مة  �لعالق�ت  هيئة  م�شوؤولة 

ــن  ــدوة افـــرا�ـــصـــيـــة بـــعـــنـــوان )مـ ــ ــ نـ
الــقــد�ــس( �صيف  بــعــد  ــا  م اإىل  النكبة 
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معت�سم حمادة
ع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني

خطيئة )اإ�سرائيل( وجتاهل منطق التاريخ

ذروته�؛  �الأوىل  �النتف��شة  بلغت  يوم   ■
�أرك�����ن جي�ض �الح��ت��الل  رئ��ي�����ض  ح����ول 
�للجوء  ر�ب��ني(  ��شحق  �جلي�ض  )ق�ئد 
ذلك  يف  مب�  �لعنف،  �أ�شك�ل  �أق�شى  �إىل 
وحتطيمه�  �ل�����ش��ب���ن،  ع��ظ���م  تك�شري 
ب�أعق�ب �لبن�دق و�حلج�رة، وظّن ر�بني 
�شورته  �ل��ذي  �لوح�شي  �لعمل  ه��ذ�  �أن 
�شوف  �لع�ملية  �لف�ش�ئي�ت  وتن�قلته 
ح�شد  لكنه  �النتف��شة،  زخم  من  يحّد 
�الع���رت�ف  ع��ل��ى  �أرغ��م��ه  ذل���ك،  عك�ض 
ل��الن��ت��ف������ش��ة،  ع�����ش��ك��ري��ً�  ح���ل  ال  �أن 
�شي��شيً�. ي��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  �حل���ل  و�أن 
�أع����دت  �لن�شيحة؛  ه���ذه  ع��ل��ى  وب��ن���ًء 
يف  �لنظر  �أب��ي��ب  وت��ل  و��شنطن  م��ن  ك��ل 
ف.  ت.  م.  مق�طعة  �مل�شرتك  قر�رهم� 
�لعالقة،  لهذه  معني  مفهوم  �شي�ق  ويف 
بد�أت يف تون�ض مب�حث�ت بني وفد �للجنة 
�ل��والي���ت  و�شفري  للمنظمة  �لتنفيذية 
�لغرب  عليه�  �أطلق  تون�ض،  يف  �ملتحدة 
ف.«  ت.  م.  ت�أهيل  �إع����دة  »حم���دث���ت 
هي  �لغربي  ب�ملفهوم  �لت�أهيل  و�إع����دة 
�لعمل على ت�شجيع م. ت. ف. ب�ل�شغط 
بع�ض  �شي�غة  �إع����دة  على  و�الإغ�����ر�ء، 
مو�قفه� �لتي ترى فيه� �لوالي�ت �ملتحدة 
ب�تت  قد  �ملنظمة  �أن  �إ�شر�ئيل،  وكذلك 
موؤهلة لتكون جزءً� من �ملع�دلة �الأمريكية  
�الإ�شر�ئيلية لالأطر�ف �لف�علة يف �ل�شرق 
�شي��شية  ت�شوية  يف  وللدخول  �الأو���ش��ط، 
�الإ�شر�ئيلي،  �ل��ع��رب��ي   �ل�����ش��ر�ع  تنهي 
�لفل�شطينية. للق�شية  م�  »ح��اًل«  وت�شع 
وك����ن���ت �إ����ش���ر�ئ���ي���ل، ق���د ت��و���ش��ل��ت مع 
ديفيد  ك�مب  مف�و�ش�ت  يف  �لق�هرة، 
�الإد�ري  للحكم  م�����ش��روع  �إىل  �الأوىل 
�ل����ذي رف�����ش��ه �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون. وك����ن 
قد  ري��غ���ن؛  رون���ل��د  �الأم��ريك��ي  �لرئي�ض 
من  �ملنظمة  ق��ي���دة  خ��روج  عقب  ط��رح 
م�����ش��روع��ً�   ،1982 غ���زو  ب��ع��د  ب����ريوت 
�إل��ي��ه  ت��و���ش��ل  �أدن����ى بكثري مم���  ل��ل��ح��ل، 
�ل�ش�د�ت يف ك�مب ديفيد ب�ش�أن �لق�شية 
�لفل�شطينية، وطبعً� ك�ن م�شري وم�شروع 
�ملنظمة. رف�شته  �أن  بعد  �لف�شل  ريغ�ن 
و��شنطن  ب�أن  �إ�شر�ئيل  طم�أنة  ظل  ويف 
لن تغدر بحليفته� ل�ش�لح �لفل�شطينيني 
عرب  �ملتحدة  �لوالي�ت  و��شلت  و�لعرب، 
بع�شه�  �الأق��ن��ي��ة،  م��ن  خمتلفة  �أ���ش��ك���ل 
مب�حث�ته�  معلن،  غري  وبع�شه�  معلن 

�أن��ف�����ش��ه��م«. �لفل�شطينيني  م��ن  �أك����ر 
�الإ�شر�ئيلية  �الأم��ن��ي��ة  �الأج���ه���زة  ق����دة 
�إ�شر�ئيل  �أبدو� قلقً� من �أن يوؤدي خروج 
�فتق�دهم  �إىل  �لفل�شطينية  �مل��دن  من 
�لكّم  لهم  توفر  ك�نت  �لتي  »لعيونهم« 
�ل�شروري من �ملعلوم�ت حول م� يجري 
يف �شفوف �لفل�شطينيني، فك�ن �حلل يف 
تنظيم �لتن�شيق �الأمني )�لتع�ون �الأمني( 
�الإ�شر�ئيلي،   – �لفل�شطيني  �مل�شرتك 
فيه�  »ي��ت��ب���دل«  منتظمة  �آل��ي��ة  �شمن 
�لهدوء«  »ل�شم�ن  �ملعلوم�ت  �لطرف�ن 
غ��زة. وق��ط���ع  �لفل�شطينية  �ل�شفة  يف 
ف��ه��ل حت��ق��ق ح��ل��م ر�ب�����ني ب������أن ال حل 
ع�����ش��ك��ري��ً� ل��ل��ق�����ش��ي��ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
�شي��شيً�؟ ي��ك��ون  �أن  ُب���دَّ  ال  �حل���ل  و�أن 
ع��ط��ل  م�����ن  �أول  ك�������ن  ر�ب�������ني  ل���ع���ل 
مع  �ل�شي��شي«  »�حل��ل  تطبيق  خ��ط��و�ت 
يف  رف�����ض  ح��ني  �لفل�شطيني،  �جل���ن��ب 
تطبيق  يف  �ل�����ش��روع   1993/12/13
عن  يتحدث  �لذي  للن�ض  وفقً�  �التف�ق، 
خطو�ت توفر �لظروف لنقل �مل�شوؤولي�ت 
قوله  ر�ب��ني  ق�ل  وبعده�  للفل�شطينيني، 
�ملوقف  ه��ذ�  على  �لتعليق  يف  �ل�شهري 
مو�عيد  وال  ن�شو�ض  »ال  مو�قفه  وتربير 
مقد�شة«، م�شرتطً� �أن تخ�شع كل خطو�ت 
و�إلغ�ء كل م�  �الأمني،  للفح�ض  �لتطبيق 
ومنذ  �أي  �إ�شر�ئيل،  �أم��ن  مع  يتع�ر�ض 
�أكد ر�بني تكري�ض �ليد �الأمنية  �لبد�ية، 
�لعلي�. ه��ي  ب���ع��ت��ب���ره���  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�شديد  متعرً�  �شوطً�  �أو�شلو  م�ش�ر  قطع 
�لتعقيد، تخللته مطب�ت �شي��شية ودموية 
�إىل �أن و�شل �إىل حمطة ك�مب ديفيد2 يف 
متوز )يوليو( 2000، مت�أخرً� عن موعد 
مف�و�ش�ت �حلل �لد�ئم �أكر من خم�ض 

�شنو�ت، م�طلت خالله� �إ�شر�ئيل وعطلت 
�الت��ف���ق. ن�شو�ض  م��ن  �لعديد  تطبيق 
حم��ط��ة ك���م��ب دي��ف��ي��د2 ك���ن��ت حمطة 
�أك���دت  �إذ  �أو���ش��ل��و،  م�شري  يف  ف��شلة 
�مل�شروعة  �لتو�فق بني �حلقوق  ��شتح�لة 
عليه�  ن�شت  كم�  �لفل�شطيني،  لل�شعب 
قر�ر�ت �ل�شرعية �لدولية، وبني �الأطم�ع 
�أر����ش��ي  ويف  �ل��ق��د���ض،  يف  �ل�شهيونية 
�ل�شفة �لفل�شطينية، ويف �ل�شي�ق رف�شه� 
�إىل  �لفل�شطينيني  �ل��الج��ئ��ني  ع����ودة 
تن�ض  جزئية  بت�شوية  وقبوله�  دي�رهم، 
يف  �لالجئني  من  �آالف  ب�شعة  نقل  على 
�لب�قني  وتوطني  غ��زة،  قط�ع  �إىل  لبن�ن 
وحرم�نهم  �ملختلفة،  �الأر�ض  مط�رح  يف 
و�ملمتلك�ت  �لدي�ر  �إىل  �لعودة  حق  من 
.1948 �ل��ع���م  منذ  منه�  ه��ج��رو�  �ل��ت��ي 
�شكلت  2000؛  ع���م  �لث�نية  �النتف��شة 
حمطة مميزة يف ت�ريخ م�ش�ر �أو�شلو، �إذ 
خ�رجية  لوزيرة  ع�شرية  مف�و�ش�ت  بعد 
و����ش��ن��ط��ن، يف �الأي�����م �الأخ����رية ل��والي��ة 
كلينتون، مع �لرئي�ض عرف�ت يف �ل�شف�رة 
�الإد�رة  ب���ت��ت  ب���ري�����ض،  يف  �الأم��ريك��ي��ة 
على  �الإ�شر�ئيلية  و�حلكومة  �الأمريكية 
�شن�عة �أن �لرئي�ض عرف�ت قد و�شل �إىل 
�أو�شلو.  نه�ية �خلط، ومل يعد �شريكً� يف 
�لو�قي«  »�ل�شور  عملية  ك�نت  وب�لت�يل 
���ش���رون،  حكومة  ي��د  على   2002 للع�م 
�البن  بو�ض  �لرئي�ض  ت�شريح�ت  وبعده� 
قي�دة عرف�ت  تغيري  �إىل  �لد�عية  �لفجة 
دعوة  وهي  جديدة،  بقي�دة  »�لف��شدة« 
عرف�ت،  �لرئي�ض  من  للتخل�ض  �ش�فرة 
�لف�شل  �لدعوة  هذه  ترجم�ت  �أحد  ك�ن 
بني موؤ�ش�شة �لرئ��شة، وموؤ�ش�شة �حلكومة 
رئي�ض  وت�شليم  �لفل�شطينية،  �ل�شلطة  يف 
�حلكومة �جلديدة حممود عب��ض، خطة 
�ملرحلة  رجل  ب�عتب�ره  �لطريق،  خ�رطة 
�جلديدة، وبذلك ظّلت �لعملية �ل�شي��شية 
وغرقت  معطلة،  �أو���ش��ل��و  م�ش�ر  ظ��ل  يف 
فتح  حركة  ومعه�  �لفل�شطينية،  �ل�شلطة 
�شفوفه�،  ترتيب  �إع����دة  يف  دو�م���ة  يف 
�أن  �ل��روؤي��ة، �إىل  يف ظ��ل غ��ي���ب و���ش��وح 
�أو�ش�ع  ظل  ويف  غ�م�شة،  بطريقة  رحل 
عرف�ت. ي��شر  �ل�شهيد  �لرئي�ض  معقدة، 
مق�ليد  م�زن  �أبو  �لرئي�ض  توىل  �أن  منذ 
ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  يف  �ل�شلطة 
�لفل�شطينية،  �ل�شلطة  ورئ��شة  �لتحرير، 

وتقدمي  و�ل�شغط عليه�،  مع م. ت. ف. 
�شروطه� لنقل �ملنظمة من مربع �لره�ن 
ع��ل��ى �الن��ت��ف������ش��ة وع��ل��ى �ل��ق��ت���ل �شد 
تف�و�شية  عملية  مع  مرت�فق  �الحتالل، 
وق��ف  م��رب��ع  �إىل  وم���ت���و�زن���ة،  م��ق��ب��ول��ة 
مع  »�لعنف«  �أ�شك�ل  وك��ل  �النتف��شة، 
خ�رج  ب�ملف�و�ش�ت  و�لقبول  �إ�شر�ئيل، 
تكفل  �لتي  �لدولية  �ل�شرعية  ق���ر�ر�ت 
�لفل�شطيني. لل�شعب  �مل�شروعة  �حلقوق 
ت��ط��ور�ت  �ل�����ش��ي���ق؛ ويف ظ��ل  ه���ذ�  ويف 
دول���ي���ة و�إق��ل��ي��م��ي��ة وع���رب���ي���ة ع������ش��ف��ة 
»م��وؤمت��ر  �ن��ع��ق��دت  �لتعقيد،  و���ش��دي��دة 
�إىل  �أعم�له الحقً�  �نتقلت  �لذي  مدريد« 
�أم�م  �لطريق  �ن�شدت  حيث  و��شنطن، 
و�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �لفل�شطيني  �ل��وف��دي��ن 
للهرولة  �لفل�شطينية  �لقي�دة  دف��ع  م��� 
ت��ن���زالت  فيه  ق��دم��ت  ب��دي��ل  م�ش�ر  �إىل 
ب�عتب�ره  �أو�شلو«  »�تف�ق  والدة  �إىل  �أدت 
�إ�شر�ئيل. مع  لل�شر�ع  �ل�شي��شي  �حلل 
و�الأم��ن��ي��ة  �ل�شي��شية  �ل��ن��خ��ب  رح��ب��ت 
و�عتربته  �أو�شلو،  ب�تف�ق  �الإ�شر�ئيلية 
والدة �إ�شر�ئيل �لث�نية، بل �إن بع�ض كب�ر 
قي�دة  �تهمو�  �إ�شر�ئيل  يف  �لق�نونيني 
�أو  تق�ع�شت  هي  �إن  ب�خلي�نة  �أبيب  تل 
متت  ك��م���  �الت���ف����ق  ق��ب��ول  ع��ن  تخلفت 
رف�شه،  بخطورة  و�أن��ذرت��ه���  �شي�غته، 
�لتي  �لت�ريخية  �لفر�شة  تفويت  وع��دم 
�العرت�ف  �أي  �إ�شر�ئيل،  تنتظره�  ك�نت 
م�  وج���وده����،  ب�����ش��رع��ي��ة  �لفل�شطيني 
ي��ع��ن��ي �ل����رت�ج����ع ع���ن "�ل�������ش���ردي���ة" 
ويف  �لوطني،  مب�شمونه�  �لفل�شطينية 
�ل��دول  �أم���م  �لب�ب  فتح  نف�شه،  �لوقت 
�إ�شر�ئيل،  مع  عالق�ت  لتقيم  �لعربية 
فل�شطينيني  �ل��ع��رب  ي��ك��ون  »ل���ن  ح��ي��ث 
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ورئ������ش��ة دول����ة ف��ل�����ش��ط��ني، وق���ئ��دً� 
بني  �ل�شي��شية  و�لعملية  فتح،  حلركة 
و�الإ�شر�ئيلي  �لفل�شطيني  �جل�نبني 
للبع�ض  �أوحت  و�إن ك�نت قد  معطلة، 
�أكر من مرة، �أنه� ��شتع�دت ع�فيته�، 
م��ن���ور�ت،  �إىل  �ملف�و�ش�ت  حتولت 
�ل��ع���م��ة،  ل��ل��ع��الق���ت  حم��ط���ت  و�إىل 
هي  ملف�ت  تبحث  حمط�ت  و�أحي�نً� 
من �خت�ش��ض �الإد�رة �ملدنية ووز�رة 
و�شهد  �ل�شلطة،  يف  �ملدنية  �ل�شوؤون 
�إىل  دموية هدفت  قط�ع غزة حروبً� 
ق��شية. ب�شرب�ت  �مل��ق���وم��ة  تركيع 
نه�شت   ،2015 ع�����م  ح���ل���ول  م���ع 
�حل����ل���ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة، خ������ش��ة ف��ئ���ت 
�جل�معيون  منهم،  و�لطلبة  �ل�شب�ب، 
حمورين:  على  للتحرك  و�لث�نويون، 
�لدعوة �إىل �إنه�ء �النق�ش�م من جهة، 
موج�ت  من  جديدة  موجة  و�إط���الق 
فيم�  �الح��ت��الل،  ق��و�ت  مع  �ل�شد�م 
�شّمي �نتف��شة �ل�شك�كني �لتي �أربكت 
�ل�شلطة  �أربكت  كم�  �الحتالل،  قو�ت 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة �ل���ت���ي مل ت�����رتدد يف 

اإلسرائيلي  ــوزراء  ــ ال رئيس  ــد  أك
إسرائيل  أن  باراك،  إيهود  األسبق، 
رحمة  ال  صعب  محيط  فــي  تقع 
العواقب  من  محذرا  للضعفاء،  فيه 
تهديد. بأي  لالستخفاف  الوخيمة 

ــي مــقــال نشر  ــاراك ف ــ ــح ب ــ وأوض
ــوت"  ــرون أح "يــديــعــوت  بصحيفة 
 ،2022/5/4 بتاريخ  االسرائيلية 
قيام  على  عاما   74 مرور  بعد  أنه 
"الواجب  مــن  أصبح  "إســرائــيــل"، 
أن  ــى  إل منوها  النفس"،  حساب 
ناقصة  ــدرة  قـ ــدت  أبـ ــل  ــي ــرائ "إس
السياسي". السيادي  الوجود  في 

ونبه إلى أن "العقد الثامن إلسرائيل 
بشر بحالتين؛ بداية تفكك السيادة 
داود "التي  "بيت  مملكة  ووجــود 
و"إسرائيل"،  "يهودا"  إلى  انقسمت 
الثامن،  العقد  إلى  وصلنا  وككيان 
في  العصف،  يتملكنا  كمن  ونحن 
التلمود  لتحذيرات  فــظ  تجاهل 
"نصعد  مــرة  غير  النهاية"،  ــرد  "ن
ــرى  األخ تلو  ــمــرة  وال الــســور"  فــي 
المجانية". الكراهية  بـــ  نصاب 

نقمة  في  الوحيدين  "لسنا  وقــال: 
العقد الثامن؛ في العقد الثامن منذ 
الواليات  في  نشبت  الدستور  إقرار 
العقد  في  األهلية،  الحرب  المتحدة 
الفاشية  إيطاليا  توحيد  من  الثامن 

�الأمريكي،  »�لر�عي«  �أم�م  �لتب�هي، 
�أنه�  �الإ�شر�ئيلي،  »�ل�شريك«  و�أم���م 
هذه  الإخ��م���د  متقدمة  ج��ه��ودً�  تبذل 
�جل�مع�ت  تطويق  عرب  �النتف��شة، 
على  تفتي�ض  نظ�م  وفر�ض  و�ملع�هد، 
�الأدو�ت  م��ن  �ل��ط��الب، وجت��ري��ده��م 
�مل�شتبه به�، ف�شاًل عن �إحب�ط مئ�ت 
قول مدير جه�ز  �لعملي�ت  على حد 
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  يف  �ملخ�بر�ت 
ل��و���ش���ئ��ل �الإع������الم �الأم���ريك���ي���ة -.
يف  ف�شواًل   2015 �نتف��شة  ��شتمرت 
موج�ت متالحقة، ويف كل مرة ت�أخذ 
�ل�شي��شي،  و�لظرف  يتن��شب  �شكاًل 
ك�نت ذروته� �نتف��شة �لع�م �مل��شي 
)م���ي��و(؛  �أي����ر  )�إب��ري��ل(  ني�ش�ن  يف 
�شيف  و»معركة  �لقد�ض«  »�نتف��شة 
�لقد�ض« بكل تد�عي�ته� �لكربى �لتي 
و�ل����د�ين. للق��شي  م��ع��روف��ة  ب���ت��ت 
�ل���ع����م 2022،  ه����ذ�  م��ط��ل��ع  وم��ن��ذ 
عن  تتوقف  مل  �ل�شعبية  و�النتف��شة 
�شد�مية  �أع��م���اًل  ح�شوره�  ترجمة 
م���ع ق�����و�ت �الح���ت���الل وع�����ش���ب���ت 
يف  �ل�شهد�ء  و�أرق�����م  �مل�شتوطنني، 

�ملتنوعة  �لعملي�ت  و�أرق�����م  ت�ش�عد، 
 )... �لن�ر  �إطالق  �لده�ض،  )ب�ل�شكني، 
مت�ش�عدة هي �الأخرى، م� يوؤكد ب�شكل 
�لفل�شطيني  �ل��ع���م  �ل����ر�أي  �أن  و����ش��ح 
ب�أن  مقتنً�  يعد  مل  �لن��شطة،  ب�شر�ئحه 
عملية �شي��شية م� مر�شحة لال�شتئن�ف 
قريبً�، من �ش�أنه� �أن ت�شع حدً� للم�أ�ش�ة 
وف��ك  �الح���ت���الل  حت���ت  �لفل�شطينية 
ب�لذه�ب  �إال  �شبيل  ال  و�أن  �حل�ش�ر، 
يكون  ال  حتى  �ل�شر�ع،  �أ�شك�ل  كل  �إىل 
الأ�شح�به. مكلفً�  بل  كلفة،  بال  �حتالاًل 
يف ك��ل م��رة تلج�أ ق��و�ت �الح��ت��الل �إىل 
كل  ويف  �لعملي�ت،  على  كرد  �لت�شعيد 
مرة تتجدد �لعملي�ت ردً� على �لت�شعيد 
جهنمية  �شر�ع  دورة  يف  �الإ�شر�ئيلي، 
�الح��ت��الل،  �شلط�ت  ن��ري�ن��ه���  �أ�شعلت 
وهي  ج��دً�،  و��شحة  مع�مله�  بع�ض  ب�ت 
على  لي�ض  �لفل�شطيني  �ل�شعب  �أن  تقول 
يفرغ  حتى  طوياًل  لالنتظ�ر  ��شتعد�د 
�لد�خلية  همومه  م��ن  و�إد�رت����ه  ب���ي��دن 
و���ش��ر�ع���ت��ه �ل���دول���ي���ة، ل��ي��ل��ت��ف��ت �إىل 
�لوفد  وع��د  كم�  �لفل�شطينية  �لق�شية 

�الأمريكي �الأخري �إىل ر�م �هلل، و�أن �ل�شعب 
يقتنع  الأن  ��شتعد�د  على  لي�ض  �لفل�شطيني 
نفت�يل بينيت ب�أن ثمة �شعب فل�شطيني حتت 
�الحتالل، و�أن ال حل لهذه �مل�ش�ألة �إال ب�إنه�ء 
لي�ض  �لفل�شطيني  �ل�شعب  و�أن  �الح��ت��الل. 
تقتنع  كي  طوياًل  ينتظر  الأن  ��شتعد�د  على 
�لفل�شطينية،  لل�شلطة  �ل�شي��شية  �لقي�دة 
�إىل  �ل�شي��شية  ره�ن�ته�  يف  و�شلت  ب�أنه� 
لاللتز�م  �الأو�ن  �آن  و�أن���ه  �ل�شوط،  نه�ية 
�ملج�ل�ض  و�أقرته  �لوطني  �ملجل�ض  �أق��ر  مب� 
و�ل�شي��شة،  �ملق�ومة  بني  ب�جلمع  �ملركزية، 
�الأه��د�ف  لتحقيق  �لطريق  هي  ف�ملق�ومة 
�لفل�شطيني. �لوطني  �مل�شروع  ترتجم  �لتي 
ب����أن ال حل  �ع���رتف  ق��د  ر�ب���ني  ك����ن  و�إذ� 
يكون  ال  �حل��ل  و�أن  لالنتف��شة،  ع�شكريً� 
يكمل  مل  �أن  خطيئته  ف����إن  �شي��شيً�،  �إال 
�الح��ت��الل  وح��ك��وم��ة  جي�شه  ب��دع��وة  ق��ول��ه 
�ملحتلة  �لفل�شطينية  �الأر����ض  ع��ن  للجالء 
 ،67 )يونيو(  ح��زي��ر�ن  من  �خل�م�ض  منذ 
حكوم�ت  ز�ل���ت  م���  �ل��ت��ي  �خلطيئة  وه���ي 
كل  تعرت�شه�  ب���أن��ه���  ت��ت��ب���ه��ى  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
. وع��د�ل��ت��ه  �ل��ت���ري��خ  منطق  متج�هلة  ي��وم 

"اإ�سرائيل" وعقدة  "العقد الثامن".. هل ت�سري نحو النهاية؟

فاشية  إلى  تحولت   1860 في 
توحيد  بعد  مشابه  عمر  وفــي 
ألمانيا أصبحت نازية، وفي العقد 
تفكك  الشيوعية  للثورة  الثامن 
وهناك  السوفياتي،  ــحــاد  االت
لذلك". تفسيرا  يقترحون  من 

ولكن  الوحيدين،  "لسنا  وتابع: 
نحن  هــل  نــخــتــار؛  أن  بأيدينا 
في  الــخــراب  لسابقتي  نسمح 
يوجد  أم  تقودانا؟  أن  الماضي 
والثقة  والــوعــي  ــوة  ــق ال فينا 
في  مصيرنا  نأخذ  ألن  بالنفس 
أيدينا؟ لقد كانت هذه هي غاية 
بأن  البداية،  منذ  الصهيونية 
نقود إسرائيل إلى قمم جديدة".

سيكون  "بماذا  بــاراك:  وتساءل 
انشغالنا اليومي؟ في ظل سلسلة 
المواجهات،  الجائحة،  العمليات، 
أزمات السير، الفوارق، االنشقاق 
والتراجع،  الداخلية  والخالفات 
ثمة من يصابون بنزعات الحنين 
ــذي  إلـــى الــمــاضــي الــمــثــالــي ال
مشكوك فيه أن يكون وجد فعال".

مرت  التي  التطورات  إلى  وأشار 
احتاللها  منذ  "إســرائــيــل"  بها 
وكيف   ،1948 عــام  فلسطين 
ساهمت الهجرة في مضاعفة عدد 
المستوطنين واحتالل المزيد من 

والسيطرة  الفلسطينية  ــي  األراض
أن  معتبرا  الــســالح،  بقوة  عليها 
قــدرة  مــن  إســرائــيــل  حققته  ــا  "م
أمان وجودي". نووية، خلقت شبكة 

مع  التسوية  "اتفاق  أن  إلى  ولفت 
تحول  نقطة  بمثابة  كــان  مصر، 
إلى  إضــافــة  إلســرائــيــل،  سياسي 
وحرب  العراقي  المفاعل  تدمير 
وصلت  الــتــي  الــجــلــيــل"  ــة  ــالم "س
الجئ  مليون  ووصــل  بيروت،  إلــى 
ــســالم مع  ــاق ال ــف ــا وات مــن روســي
من  ــداث  األح من  وغيرها  األردن، 
لبنان،  من  الجيش  انسحاب  مثل: 
"السور  وعملية  الثانية  واالنتفاضة 

غزة،  عن  االرتباط  وفك  الواقي"، 
وحرب لبنان الثانية وتدمير المفاعل 
عام  غــزة  على  والحرب  الــســوري، 
لعملية  إسرائيل  واستعداد   ،2008
وانتشار  ــي،  ــران اإلي الــنــووي  ضــد 
"القبة الحديدية" وحرب غزة الثانية 
والثالثة.. وفي "يوم االستقالل" هذا 
التطبيع  اتفاقات  أيضا  خلفنا  من 
 ."..2021 عام  غزة  على  والعدوان 
وأكد رئيس وزراء االحتالل األسبق، 
بالفعل  هو  ــط  األوس "الــشــرق  أن 
محيط صعب ال رحمة فيه للضعفاء، 
تهديد.  بأي  االستخفاف  ومحظور 
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بعد 55 عامًا من الحتالل
القد�س �ساخمة وحيدة اأمام "م�سرية الأعالم" اليهودية

األعـالم" واحــدة من        "مسـيرة 
المستوطنون  بها  يقوم  التي  الطقوس  أهم 
االحتفال  عن  تعبيراً  اليهود  والمتطرفون 
بما يسمونه "يوم توحيد القدس"، وإحالل 
السيادة اإلسرائيلية واليهودية على المدينة 
االحتفال  ويُحدد  فيها.  الدينية  واألماكن 
بهذه المناسبة سنوياً حسب التقويم العبري 
السنة  الثامن من  الشهر  اليوم 28 من  في 
من  الخامس  يــوم  ــق  واف ــذي  ال العبرية، 
حزيران عام 1967، وهو اليوم الذي احتل 
مدينة  من  الشرقي  الشطر  الصهاينة  فيه 
 ،2022 أيار   29 يوم  وصــادف  القدس. 
الكيان  برفع أعالم  المستوطنون  قام  حيث 
وشــوارع  أزقــة  في  وتجولوا  الصهيوني 
مدينة القدس استفزازاً للفلسطينيين، ومن ثم 
اقتحموا باحات المسجد األقصى بمشاركة 
الشخصيات  وبعض  الكنيست  أعضاء 
الهامة في الكيان الصهيوني، فيما تصدى 
على  األعالم  لمسيرة  وحدهم  المقدسيون 
تناثرت  فصائلية  وتهديدات  بيانات  وقع 
عربي،  رسمي  نظام  وتواطؤ  الهواء،  في 
كبير. أمــريــكــي  تــحــت ضــغــط  صــمــت 
األعالم  بمسيرة  المستوطنون  يقوم 
وأنهم  ونفوذهم،  اليهود  قوة  على  تأكيداً 
يزالون  ال  اآلن  وحتى   1967 عام  منذ 
القدس  مدينة  من  الشرقي  الجزء  يحتلون 
وتنطلق  كاملة.  عليها سيطرة  ويسيطرون 
غربي  المشاركين  تجمع  من  المسيرة 
القدس عبر الشارع رقم )1( وتمر على حد 
القديمة  القدس  أبواب  من  بابين  من  سواء 
تصل  ثم  الجديد،  وباب  الخليل  باب  هما 
المستوطنون  ويستخدم  العامود.  باب  إلى 
المسيرة  هذه  في  اإلسرائيلية  األعالم  رفع 
اإلسرائيلية  السيادة  فرض  على  للداللة 
على القدس، وقد نظمت المسيرة ألول مرة 
المتطرف  المستوطن  يد  1968على  عام 
الحاخام يهودا حزاني من المدرسة الدينية 
مركز  هــراب-  )ميركاز  باسم  المعروفة 
توفي عام 1992 وكان  الحاخام(، والذي 
لها على  والرئيس  األول  والمنظم  المبادر 
تقليد  إلى  وتحولت  طويلة،  سنوات  مدار 
جماعة  مؤسسي  أحــد  كــان  كما  سنوي، 
من  وعــدد  اإلرهابية،  إيمونيم"  "غــوش 
ويمّول  الغربية.  الضفة  في  المستعمرات 
الدينية  كالبيا"  ــام  "ع جمعية  المسيرة 
ووزارة  الــقــدس  وبلدية  االستيطانية 
وشركة  اإلسرائيلية  والتعليم  التربية 
اليهودي. الحي  تأهيل  وإعــادة  تطوير 
 تعود فكرة رفع األعالم إلى المتطرف 
جابوتنسكي  زئيف  فالديمير  الصهيوني 
العبرية"  "الكتائب  إنشاء  إلى  بادر  الذي 

من الدرجة األولى تتبناه المؤسسة اإلسرائيلية 
لها. تابعة  استيطانية  وشركات  الحاكمة 

ويشارك في المسيرة أتباع التيار القومي 
الديني، ممن يشكلون النواة األساسية لحركة 
االستيطان في الضفة الغربية المحتلة ومحيط 
المسيرة سنوياً  المحتلة، لذلك تتضمن  القدس 
عن  فضال  و"الهيكل"  للقدس  مبجلة  هتافات 
لإلسالم  المسيئة  البذيئة  والكلمات  الهتافات 
وتجبر  وسلم.  عليه  هللا  صلى  محمد  وللنبي 
إغالق  على  الفلسطينيين  االحتالل  قــوات 
محالهم التجارية بالتزامن مع مرور المسيرة 
المشاركون  يعتدي  حيث  القديمة،  البلدة  من 
ومحال  بيوت  على  استفزازي  بشكل  فيها 
"الموت  شعارات  ويطلقون  الفلسطينيين 
األعـــالم  حاملين  ــرقــصــون  وي لــلــعــرب" 
النزعة  تصاعد  ظــل  ــي  وف اإلسرائيلية. 
المستوطنين  ــدى  ل المتطرفة  العنصرية 
ورعاية الحكومة اإلسرائيلية لهم، يزداد عدد 
المشاركين في المسيرة من عام إلى عام. وقد 
بنتسي  المتطرفة  "الهافا"  منظمة  دعا زعيم 
يوم  هو  األقصى  اقتحام  العتبار  غوبشتاين 
وأُرفقت  المشرفة،  الصخرة  قبة  بهدم  البدء 
قبة  تنهش  جرافة  يضم  بتصميم  هذه  دعوته 
يوم واحد من إطالق  الذهبية. وبعد  المصلى 
الداخلي  األمــن  وزيــر  صــادق  الدعوة  هــذه 
اإلسرائيلي عومير بارليف بعد اجتماع عقده 
مع المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي على 
العامود  باب  من  األعــالم"  "مسيرة  مرور 
والحي اإلسالمي في البلدة القديمة وصوال إلى 
االحتالل  شرطة  حشدت  وقد  البراق.  حائط 
اإلسرائيلي نحو 3 آالف عنصر لتأمين مسار 
لحرس  تابعة  كتائب   3 واستدعت  المسيرة 
إلى  إضافة  االحتياط،  صفوف  من  الحدود 
أنحاء  جميع  في  الشرطة  أفــراد  آالف  نشر 
البالد مخافة حدوث أي تدهور أمني، وأعلن 
قصوى.  تأهب  حالة  في  الشرطة  عن وضع 

العالمية األولى، من أجل إظهار  في الحرب 
أن اليهود ال يسعون فقط إلى الذهاب إلى ما 
أيضا  كانوا  وإنما  الميعاد"،  "أرض  يسمونه 
على استعداد للمشاركة في أي عملية عسكرية 
التي  الكتائب،  وتشكلت  بريطانيا.  جانب  إلى 
بلغ عددها أربع كتائب، وفق تشكيل الوحدات 
البريطانية، إلى جانب اختيار رموز الوحدات 
كانوا  والتي  للكتائب،  وتصميم أعالم خاصة 
أحد  ُعقد  وقــد  بها.  ويفتخرون  يحملونها 
في  العبرية  للكتائب  التأسيسية  االجتماعات 
في  الخراب"  "كنيس  اسم  عليه  أطلق  كنيس 
البلدة القديمة بمدينة القدس، بمشاركة اللورد 
لندن روتشيلد. وبعد الحرب العالمية األولى، 
الظروف  بسبب  العبرية  الكتائب  تفككت 
القدامى  الــمــشــاركــون  وقـــرر  السياسية، 
الثمين  رمزهم  على  الحفاظ  الكتائب  في 
والمرموق وهي "األعالم" من أجل األجيال 
الالحقة. وقد تم اختيار "كنيس الخراب" من 
في  تعمل  كانت  التي  المؤسسات  جميع  بين 
الكتائب  أعالم  لحفظ  الوقت  ذلك  في  البالد 
إلى  "أواًل  اسم  عليها  أطلق  والتي  العبرية، 
يهودا". وتتمثل خطة االحتفال بإيداع األعالم 
مفتوحاً  يكون  مثير  حفل  في  الكنيس  في 
السابقون  الجنود  فيه  يشارك  الناس،  لعامة 
المعلنة  غير  األهداف  بين  ومن  وعائالتهم. 
باختالق  يرتبط  ما  الــخــراب،  كنيس  لبناء 
تاريخ عبري موهوم في القدس دعماً للمزاعم 
ما  وهذا  المدينة،  في  اإلسرائيلية  السياسية 
يؤكده عالم اآلثار اإلسرائيلي مائير بن دافيد 
الذي ينفي كونه موقعاً أثريا بخالف المزاعم 
إلى محاولة إخفاء  الرسمية، إضافة  اليهودية 
معالم الحرم القدسي ببناء مقبب مرتفع يحاكي 
العمراني  المعلم  باعتباره  الخارجي  شكله 
مختلف  من  القدس  في  واألبــرز  ــح  األوض
األقصى  مؤسسة  ترى  جهتها،  من  جهاتها. 
أن ما يسمى كنيس الخراب مشروع تهويدي 

المسيرة  هذه  في  المشاركين  عدد  ويقدر 
بما ال يقل عن 70 ألف مشترك "بحسب 
من  معظمهم  اإلسرائيلية"  المصادر 
المتدينين من القدس ومستعمرات الضفة 
الغربية المحتلة وباقي المدن اإلسرائيلية. 
ألول  تسجيله  يتم  جــداً  كبير  رقم  وهو 
مرة، وهذا يدل على أن عدد المشاركين 
تجسد  المسيرات  وهذه  قبل،  عما  يتزايد 
الصهيوني  الكيان  بها  يقوم  التي  الحرب 
باستمرار في مشهد استعراضي، لفرض 
عليها  والسيطرة  القدس  على  السيادة 
إلسرائيل".  موحدة  "عاصمة  وجعلها 
االحتالل  وجــود  من  الرغم  وعلى 
هذا  فإن  والعسكرية،  األمنية  وسيطرته 
السيادة  تحت  القدس"  "وحــدة  يجّسد  ال 
اإلسرائيلية كما يدعون، بل بدت مالمحها 
أي  من  أكثر  ظاهرة  والثقافية  التاريخية 
بها  الفلسطيني متمسك  إن  إذ  آخر،  وقت 
ويرفض تهويدها وال يعطي لالحتالل حقاً 
وال يترتب عليه أي التزام. وكذلك انتصار 
المستوطنين في "مسيرة األعالم" لم يكن 
حاسماً، إذ صمدت القدس رغم حصارها 
وظلت شامخة في وجه مسيرتهم، رافعة 
انتظار  دون  عالياً،  الفلسطيني  العلم 
للوعود التي تالشت وتبددت في سمائها، 
في  يترددوا  لم  الذين  الفلسطينيين  تاركة 
الرد على "مسيرة األعالم"، وفي الدفاع 
وتنظيم  والممتلكات  والنفس  القدس  عن 
التدقيق  ــم  ورغ المضادة،  المسيرات 
الشرطة  التي نصبتها  الحواجز  على كل 
اإلسرائيلية، أصّر المقدسيون على التجمع 
والجلوس على المدرج للتصدي للمسيرة.

ابراهيم أبو ليل
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بسام عليان*
     بعد م�شّي ع�م على معركة »�شيف �لقد�ض«، م� ز�لت 
�لت�أثري  ب�لغة  �أي�ر 2021 حمطة  �ندلعت يف  �لتي  �ملعركة  هذه 
ق�م  م�شلَّح  مق�وم  عمل  �أبرز  فهي  �لفل�شطينية،  �ل�ش�حة  على 
و�مل�شجد  �ملحتلة،  �لقد�ض  مدينة  عن  دف�عً�  �لفل�شطينيون  به 
تز�ل  م�  �ملحتلة  �لقد�ض  �أن  و�أك��دت   ،2021 ع�م  يف  �الأق�شى 
�أطلقت  فقد  �مل�شلحة.  �لفل�شطينية  �ملق�ومة  �هتم�م  �شلب  يف 
�لقد�ض« مع �الحتالل  �ملق�ومة يف قط�ع غزة معركته� »�شيف 
�أذرعه على �مل�شجد �الأق�شى،  �الإ�شر�ئيلي ردً� على �عتد�ء�ت 
وحم�والتهم تهجري �لعو�ئل �لفل�شطينية من حي �ل�شيخ جر�ح.
�شعبن�  �أب���ن����ء  ف��ي��ه���  �أث���ب���ت  �مل��ع��رك��ة؛  ه���ذه  ويف        
لتحرير  �ل��ط��ري��ق  ه��ي  �مل�شلحة  �مل��ق���وم��ة  �أن  �لفل�شطيني 
�رتكب  �لذي  �ل�شهيوين،  �الحتالل  من  �لفل�شطينية  �الأر���ض 
ز�ل  وم���  �لفل�شطيني،  �شعبن�  بحق  �جل��ر�ئ��م  �أب�شع  ويرتكب 
فيم�  جر�ئمه،  يف  �ال�شتمر�ر  يو��شل  �ل�شهيوين  �لكي�ن  هذ� 
للتج�وز�ت  �لو�ش�ئل  بكل  �لفل�شطيني  �شعبن�  �أبن�ء  يت�شدى 
�الإ�شر�ئيلية. وقد ك�ن هذ� �لع�م �لذي �نتهى ك�بو�شً� لل�شه�ينة 
�لفد�ئية  �لعملي�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  فل�شطني  �أب��ن���ء  نفذ  فقد 
�رتكبه�.          �لتي  �جل��ر�ئ��م  على  ردً�  �ل�شهيوين  �لكي�ن  �شد 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  �أب��ن���ء  به�  ق���م  �لتي  �لعملي�ت      
�لرتكيز،  ويفقد قدرته على  يتخبط  �ل�شهيوين  �لكي�ن  جعلت 
و��شحة،  �ل�شهيوين  �لكي�ن  �شلط�ت  لدى  �الرب���ك  ظهر  وقد 
�المنية  �الأجهزة  ق�دة  به�  �أدىل  �لتي  �لت�شريح�ت  خالل  من 
ل�ش�ن م�شوؤولني �شه�ينة، حيث ق�ل رئي�ض وزر�ء  وكذلك على 
يف  كي�نه  م�شتقبل  �إّن  بينيت،  نفت�يل  �ل�شهيوين،  �لكي�ن 
�ل�شهيوين  �لكي�ن  وزر�ء  رئي�ض  ت�شريح�ت  وج���ءت  خطر. 
�لكي�ن  د�خ��ل  و�لف�شل  ب�لعجز  �شهيوين  �ع���رت�ف  �الخ���رية 
�ل�شهيوين، ف�حلكومة �ل�شهيونية مل تعد ت�شتطيع �أن حت�فظ 
فيه�. �أن حتل �خلالف�ت  ت�شتطيع  تعد  �لتو�زن ومل  على ح�لة 
�لقد�ض؛ مع�دالت جديدة       وقد ر�شخت معركة �شيف 
قي�دة  �أيقنت  �إذ  �الإ�شر�ئيلي،  �الح��ت��الل  هيبة  فيه�  ك�شرت 
ب�أنه� مل تعد ق�درة على خو�ض مغ�مرة  �الإ�شر�ئيلي  �الحتالل 
جديدة بف�تورته� �لع�لية، و�أدركت �أنه مل يعد ب�إمك�نه� حتقيق 
على  �لقدرة  حتى  �أو  �لفل�شطينية،  �ملق�ومة  �أم���م  ن�شر  �أي 
�أهد�فه�.  من  �أي  حتقيق  �أو  �الإ�شر�ئيلي  �لردع  هيبة  ��شتع�دة 
"�شيف  �إن معركة  �لقول  �أخ��رى ميكن  ن�حية        ومن 
�ل�شر�ع  �أع����د  ج��دي��د،  فل�شطيني  لوعي  �أ�ش�شت  �لقد�ض" 
�إىل  �مل�شلحة  �مل��ق���وم��ة  خ���الل  م��ن  �ل�شهيوين  �ل��ك��ي���ن  م��ع 
نط�ق  تو�شيع  �ملعركة  هذه  �ملهمة يف  �لتحوالت  فمن  �لو�جهة؛ 
�لدف�ع عن جممل  لت�شمل  �لفل�شطينية  �لوطنية  �ال�شرت�تيجية 
�الأ�شرى  فف�ج�أ  و�لقد�ض.  غ��زة  قط�ع  فقط  ولي�ض  �لق�ش�ي� 
و�الأمنية  �لع�شكرية  وتر�ش�نته  و�أمنه  �الحتالل  �لفل�شطينيون 
�ن  دون  الأي����م  و�خل���روج  حريتهم  ب�نتز�ع  و�ال�شتخب�ر�تية 
�الحتاليل  �لكي�ن  �أجهزة  �أربك  �لذي  �الأمر  �أحد؛  يعرت�شهم 
بكل ت�شعب�ته� وت�شنيف�ته�، كم� الحظن� يف �لعملي�ت �لفد�ئية 
بتوجيه  �لبد�ية  نقطة  يف  خ��شة  مف�رقة  �شّكلت  �أنه�  �الأخرية 
�ملخيم�ت  و�شكلت  �الإ�شر�ئيلي.  �لكي�ن  و�شط  �إىل  �ل�شرب�ت 
�لفل�شطينية مركزً� رئي�شً� للمق�ومة يف فل�شطني، و�أثبت خميم 
جنني �أنه ر�أ�ض حربة �ملق�ومة يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة، ورمٌز 
ثوريٌّ له�، وحتّول �إىل م�شدر �إله�م وفخر لل�شعب �لفل�شطيني. 
وكل ذلك ي�شري �إىل �أن �ملق�ومة �لفل�شطينية تعمل ب�شرب وثب�ت 
�أالأر�ض  �أن �ملق�ومة �مل�شلحة على  وجهد لتطوير قدر�ته�. كم� 

�لتع�مل  يح�شن  مل  �ل��ذي  �الأمني  للم�شتوى  �شربة  �شّكلت  �لفل�شطينية 
حي�له�.  خ�طئة  تقدير�ته  وك�نت  �ملختلفة،  �لفل�شطينية  �جلبه�ت  مع 
فل�شطيني  م�ش�ركة  تقدير  عدم  يف  ��شتخب�ر�تي�  ف�شل  �الأمني  ف�مل�شتوى 
�ملحتلة(،  �للد  مبدينة  ح��دث  م�  وخ��شة   ( ب�ملو�جهة   1948 �لد�خل 
جبهة،  من  �أك��ر  يف  حرب  خو�ض  ميكن  ال  ب�أنه  �لتقدير  يف  وعملي�تي� 
ويف عدم جن�حه مبو�جهة �لتحدي يف �جلبه�ت �لثالث، وعلى �ل�شعيد 
�لعملي�تي �إن �ل�شربة �الأمنية �خلطرية و�لكبرية متثلت يف عدم �لقدرة 
�آخر. �إىل  مك�ن  من  ق��و�ت  ونقل  ك�فية  ق��و�ت  �إيج�د  على  �الإ�شر�ئيلية 
   وقد �أثبتت معركة "�شيف �لقد�ض" �أنه� معركة بطولية ��شتثن�ئية 
�ن�شحبت نت�ئجه� �لفريدة و�لنوعية على طبيعة �ل�شر�ع �لفل�شطيني - 
مفتوحة  ز�لت  وم�  بعد،  تنته  مل  معركة  ب�ملن��شبة،  وهي،  �الإ�شر�ئيلي، 
جد�. وقريبة  ث�نية  قد�ض  �شيف  مبعركة  توقع�ت  وهن�ك  �أو�شع.  وب�شكل 
�لوجودية  �الأزم��ة  د�ئ��رة  و�شعت  �لقد�ض"؛  "�شيف  فمعركة       
ب�شكل  �لد�خلية"  "�جلبهة  ي�شمونه  م�  �أو  �الإ�شر�ئيلي  �ملجتمع  يف 
�ل��ه��ج��رة �ملع�ك�شة  ن��ت���ئ��ج ه���ذ� ع��رب  �ت�����ش��ح��ت  غ��ري م�����ش��ب��وق. وق���د 
تبنّي  �إذ  م��ب������ش��ر،  ب�شكل  �لقد�ض"  "�شيف  م��ع��رك��ة  خلفته�  �ل��ت��ي 
�أ�شبحو�  �الإ�شر�ئيليني  ثلثي  ع��ن  ي��زي��د  م���  نحو  �أن  �ال�شتطالع�ت 
�لفل�شطينيني.  م��ع  �ل�����ش��ر�ع  ����ش��ت��د�د  نتيجة  م�شتقبلهم  على  قلقني 
   وتوؤكد �لكثري من �ملوؤ�شر�ت �أن حكومة �الحتالل �الإ�شر�ئيلي بزع�مة 
تر�شخت�: مع�دلتني  نتيجة  عميقني  وم���أزق  �أزمة  تعي�ض  �أ�شبحت  بينيت 
�أهد�فه�،  حتقيق  يف  �لفل�شطينية  �ملق�ومة  جن���ح  �الأوىل،       •
غري  "�إ�شر�ئيل"  وجعل  وتكبيله�  �الإ�شر�ئيلية  �الأه���د�ف  و�إف�����ش���ل 
�ن��ت�����ش���رً�. فيه�  حُت��ق��ق  �أن  ح���رب مي��ك��ن  الأي  �ل��ذه���ب  ع��ل��ى  ق�����درة 
 • �ل��ث���ن��ي��ة، �أ���ش��ب��ح��ت ح��ك��وم��ة �الح���ت���الل �أ����ش���رية �جل��م���ع���ت 
رغب�ته�  حتقيق  ب��ه��دف  ت�شغط  �ل��ت��ي  �ملتطرفة  �لدينية  �ل��ي��ه��ودي��ة 
و�ملك�ين  �لزم�ين  �لتق�شيم  وتر�شيخ  �الأق�شى،  �مل�شجد  يف  وخمطط�ته� 
حلظة. �أي  يف  لالنهي�ر  ق�بلة  ه�شة  �إ�شر�ئيلية  حكومة  ظ��ل  يف  فيه، 
     وهذ� �مل�أزق �لث�ين جعل حكومة بينيت �ل�شعيفة تعي�ض �أزمة �شيطرة 
�الإ�شر�ئيلي  �ل�شي��شي  �لقر�ر  على  �ملتطرفة  �الإ�شر�ئيلية  �جلم�ع�ت 
يف  "�لد�ع�شية"  تن�مي  يعك�ض  م�  عليه،  و�ال�شتحو�ذ  فيه  و�لتحكم 
من  م��زي��د  �إىل  �الأم���ور  �شيدفع  م���  وه��و  �الإ�شر�ئيلي"،  �جلمهور   "
. �لكي�ن  ه��ذ�  يعي�شه�  �لتي  و�النق�ش�م  �لتن�حر  ح�لة  ظل  يف  �لتفكك 
 وب�تت "�إ�شر�ئيل" بعد ع�م من معركة "�شيف �لقد�ض" تدرك 
�ملنطقة؛  يف  �لقد�ض"  "حلف  مع  للحل  ق�بل  غري  م�أزقً�  تعي�ض  �أنه� 
م�  عليه�  �رتكز  ملف�هيم  �شرب�ت  �إح��د�ث  �ملعركة  هذه  ��شتط�عت  فقد 
متثلت  م�شت،  �شنو�ت  طيلة  �الإ�شر�ئيلي"  �لقومي  "�الأمن  ب��  ي�شمى 
ب�شرب مفهوم �لردع، ومفهوم �حل�شم، ومفهوم �الإنذ�ر �ملبكر، ومفهوم 
حم�ية "�جلبهة �لد�خلية" �الإ�شر�ئيلية، و�لتي ب�ءت جميعه� ب�لف�شل.
    كم� �أن �ل�شي�ق �ال�شرت�تيجي ملعركة "�شيف �لقد�ض" �أبرز حقيقة 
�ل�شر�ع �لق�ئم يف �ملنطقة على �أ�ش��ض �أن �ملق�ومة �لفل�شطينية �أ�شبحت 

جزءً� ال يتجز�أ من "حلف �لقد�ض" وركنً� �أ�ش��شيً� يف حمور �ملق�ومة، 
و�أن �ل�شر�ع �الأ�ش��شي ق�ئم بني حمورين: �الأول، �إ�شر�ئيلي تدعمه دول 
�لتطبيع، ويعمل الأجل �لت�شليم للقوة �الإ�شر�ئيلية يف �ملنطقة، و�لث�ين 
ركنه �إير�ن وي�شّم دول حمور �ملق�ومة، وقط�ع غزة �أ�شبح جزءً� منه. 
    و��شتط�عت �ملق�ومة �لفل�شطينية يف معركة "�شيف �لقد�ض" 
�أن حتقق �إجن�ز�ت مهمة، ف�أثبتت قوته� و�شعبيته� و�لقدرة على �ملب�درة 
�إىل �شرب �الحتالل، و�ختي�ر توقيت �ملعركة، وتن�مي خربته� �لتقنية 
و�الأق�شى،  �لقد�ض  عن  كمد�فع  دوره�  �شت  وكرَّ �لع�شكرية،  وقدرته� 
لُتخرج �إىل د�ئرة �لفعل م� �ألتزمت به يف خط�به� ل�شنو�ت عرب ت�أكيده� 
�أن �لقد�ض و�الأق�شى خط �أحمر. كذلك، �أعطت �ملعركة دفعة �إيج�بية 
�لفل�شطينية على  دت مركزية �لق�شية  و�أكَّ لقوى �ملق�ومة يف �ملنطقة، 
و�إهم�له�  جت�هله�  ي��وؤدي  �أن  ميكن  ال  للمنطقة،  مق�ربة  �أي  م�شتوى 
�لفل�شطينية  �ملق�ومة  ��شتط�عت  وقد  تال�شيه�.  �أو  تلق�ئيً�  حلَّه�  �إىل 
تكتيكي،  �أو  ��شرت�تيجي  ردع  ملع�دلة  وجود  ال  �أن  لالحتالل  تثبت  �أن 
�جلولة  وب���د�أت  قت�لية،  مو�جهة  يف  للدخول  ب�ال�شتعد�د  وع�جلته 
�ملحيطة. و�مل�شتوطن�ت  �لقد�ض،  يف  �لعدو  �شيطرة  من�طق  بق�شف 
وم�شمونه�،  عنو�نه�  يف  �لقد�ض"،  "�شيف  فمعركة        
وم�شمون  فل�شطني،  وح��دة  ع��ن��و�ن  ه��ي  �لقد�ض،  ح��ول  �ملتمحوَرْين 
ف�ل�شعب  و�لق�شية.  و�الأر���ض  �ل�شعب  وحدة  يف  يتج�ّشد  �لوحدة  هذه 
�أر���ض  ففي  وج����وده،  �أم���ك��ن  ك��ل  يف  و�شيفه�  �ل��ق��د���ض  خلف  ��د  ت��وحَّ
من  �لرغم  على  غ��زة،  قط�ع  مو�طني  بني  فرق  ال  �ملحتلة،  فل�شطني 
�لغربية، على  �ل�شفة  �لعقوب�ت، وبني مو�طني  و�آالم  مع�ن�ة �حل�ش�ر 
�لتن�شيق  �أج��ه��زة  وبط�ض  و�ال�شتيط�ن  �الح��ت��الل  مع�ن�ة  من  �لرغم 
 ،1948 �شنة  �ملحتلة  �لفل�شطينية  �الأر����ض  مو�طني  وب��ني  �الأم��ن��ي، 
�الأ���ش��رل��ة،  وحم����والت  �لعن�شري  �لتمييز  مع�ن�ة  م��ن  �ل��رغ��م  على 
و�حد  �إ�شر�ئيلي"  "جمتمع  يف  �لتع�ي�ض  و�أك��ذوب��ة  �ملو�طنة،  ووه��م 
مع�مله�  ر�شمت  �لتي  �ل��و�ح��دة،  �لفل�شطينية  �الأر���ض  ووح��دة  )!!؟(، 
�لق�شية  ووحدة  جنوبه�،  �إىل  فل�شطني  �شم�يل  من  �ملق�ومة  �شو�ريخ 
�لقد�ض. حم��وره���  و��شتقالل  وع���ودة  حترير  كق�شية  �لفل�شطينية 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  ب�أن  �لقد�ض"؛  "�شيف  و�أك��دت معركة       
�ل�شهيوين،  ل��ل��وج��ود  �ل��رف�����ض  ���ش��ور  �أرق���ى  م���دّي��ً�  يج�ّشد  �مل��ق���وم 
ف�ل�شخ�شية �لفل�شطينية �ملق�ومة م� تز�ل تفر�ض نف�شه� على �لع�مل من 
خالل �لرف�ض و�لتمّرد و�لّت�شدي ملح�والت ت�شفية �ل�شعب �لفل�شطيني 
و�لق�شية �لفل�شطينية. وف�شحت �ملعركة �ملطبعني وف�شحت �ملتع�ونني 
وف�شحت �شرك�ء �ل�شهيونية و�شرك�ء �الحتالل �لذين ي�شتثمرون ح�الت 
�لعربي....؛ �لوطن  �شعوب  على  تخّيم  �لتي  و�ل�شي�ع  و�لتمّزق  �لي�أ�ض 
ج�هزية  ح���ل��ة  يف  د�ئ��م��ً�  تبقى  �أن  �مل��ق���وم��ة  ع��ل��ى  وي��ظ��ل       
�الح��ت��الل  جت����وز  م���  و�إذ�  وم��ق��د���ش���ت��ه،  �شعبن�  ع��ن  ل��ل��دف���ع  ت���م��ة 
ت�شمح  ال  �أن  �مل��ق���وم��ة  ف��ع��ل��ى  �حل���م���ر�ء،  �خل��ط��وط  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�ل�شفة  يف  ج��دي��دة  ق��و�ع��د  وف��ر���ض  �ال���ش��ت��ب���ك  ق��و�ع��د  بتغيري  ل��ه 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني. �أي ح��م���ق��ة ���ش��د  ث��م��ن  و�ل���ق���د����ض، و���ش��ي��دف��ع 
�أن معركة  �مل��ي��ز�ن �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي  ن���ح��ي��ة       �خل��ال���ش��ة م��ن 
عالقة  يف  مهم  حت��ول  ع��ن  �لك�شف  ��شتط�عت  �لقد�ض"  "�شيف 
"�إ�شر�ئيل" كدولة �حتالل من جهة، و"حلف �لقد�ض"  �لقوة بني 
�ندالعه�  توقيت  �ملعركة يف  وم� ميز هذه  �أخ��رى.  و�ملق�ومة من جهة 
فر�شته�  �لتي  و�ال�شتب�ك  �ل���ردع  وق��و�ع��د  �ال�شرت�تيجي  و�شي�قه� 
نظ�م  نحو  "�إ�شر�ئيل"  جنوح  تك�شف،  ز�ل��ت  وم���  ك�شفت،  �أن��ه��� 
و�لعن�شرية. و�الإح����الل  �الإن��ك���ر  �شي��شة  على  ق���ئ��م  دي��ن��ي  ت��ط��رف 

 
ــث اجـــتـــمـــاعـــي. ــ ــ ــاح ــ ــ ــي  وب ــ ــص ــ ــا� ــ ــي ــ ــص ــ ــب � ــ ــ ــات ــ ــ •ك

عام على "�سيف القد�س" ... املقاومة تت�ساعد
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يف ذكرى النكبة ... قوة احلق يف مواجهة حق القوة

أربعة وسبعون عاماً مّرت في أيار/مايو 
منظمة،  جريمة  أكبر  على   2022 الجاري 
الفلسطيني،  العربي  الشعب  بحق  ارتكبت 
وتطهير  وترانسفير  إبادة  حملة  أوسع  عبر 
عرقي، وتدمير لقراه وبلداته ومدنه، ونهب 
والكياني،  المادي  وجوده  وضرب  حقوقه، 
واحتالله  فلسطين،  وطــنــه  أرض  على 
وتهجير أكثر من نصف شعبه، واقامة الكيان 
الكارثة  تبعات  ــزال  الت حيث  العنصري، 
تالحق الشعب العربي الفلسطيني منذ )74( 
عاماً، واحفاد الالجئين منه في جميع مناطق 
المجاورة  الدول  في  وخصوصاً  تواجدهم، 
فقد  وسورية(.  ولبنان  )األردن  لفلسطين 
ومــازال  الفلسطيني  العربي  الشعب  كان 
الكولونيالي  الصهيوني،  المشروع  ضحية 
ــي، الـــذي يــواصــل  ــالع ــت الــتــوســعــي اإلق
العالم  وأمام  اآلن،  حتى  المعروفة  سياساته 
الداخل  في  الفلسطيني  الشعب  بقمع  بأسره 
األرض  وعــمــوم   ،1948 ــام  ع المحتل 
واخر  به،  والتنكيل   1967 عام  المحتلة 
مدينة  في  ويجري  ماجري  المشاهد  تلك 
واستشهاد  الغربية،  الضفة  وعموم  القدس 
عاقلة.  أبو  شيرين  التلفزيونية  المراسلة 
ودولــتــه  الصهيوني  الــمــشــروع  إن 
الُمسماة إسرائيل، َتكُمُن أزماته التي ال تهدأ 
باعتباره كيان طافر غير طبيعي، فهو كيان 
كولونيالي استيطاني إجالئي يُمثل بشكٍل أو 
كيان  وهو  التقليدي.  االستعمار  بقايا  بأخر 
وعلى  والظلم،  االغتصاب  على  أيضاً  قائم 
من  اليهودية  اإلثنية  المجموعات  هجرة 
بلدانها األصلية البالغ عددها نحو تسعين بلداً 
إلحاللهم  المعمورة،  أصقاع  على  متناثرين 
قدم  منذ  أرضه  يسكن  أصيل  شعٍب  مكان 
عنصرياً.  كياناً  كونه  عن  فضاًل  التاريخ، 
من  جديد،  بعاٍم  تحتفل  االحتالل،  دولة  إن 
قيامها على أنقاض الكيان الوطني والقومي 
غالبية  وتشريد  الفلسطيني،  العربي  للشعب 
 ،1948 عــام  أراضــي  من  فلسطين  أبناء 
والقطاع ودول  الغربية  الضفة  أراضي  الى 
وقد  سورية(.   + األردن   + )لبنان  الجوار 
تحت  الواقعة  بينيت  نفتالي  حكومة  أعّدت 
ُمكثفاً  برنامجاً  عقدها،  انفراط  احتماالت 
المناسبة األليمة على الشعب  بتلك  لالحتفال 
العربي الفلسطيني، وكان منها، قيام "سالح 
الجو اإلسرائيلي" يوم األحد 2022/4/23، 
ما  يوم  في  الجوي  استعراضه  إطار  وفي 
يُطلق عليه ُمسمى "يوم االستقالل"، بإعداد 
طائرات ُمشاركة في االستعراض في أجواء 
الضفة الغربية المحتلة، وتحديداً فوق الحرم 
ومستعمرة  الخليل  مدينة  في  اإلبراهيمي 
"غوش  مستعمرات  وكتلة  أربع"  "كريات 
عتصيون" في منطقة بيت لحم. وهذه المرة 
األربع  الطائرات  فيها  تحلق  التي  األولــى 
األراضي  في  االستعراض  في  المشاركة 

إثر  المحتلة  فلسطين  إلى  جــاؤوا  ُمستعمر" 
انهيار اإلتحاد السوفييتي(. فقد وصلوا االحتالل 
بواقع  واعتراف  أيديولوجي،  تفكك  حالة  في 
صهرها  في  الصهيونية  فشلت  التي  التعددية 
بيئة  إلى  في بوتقة واحدة، ومن ثم فقد وصلوا 
متميزة  جديدة  كقومية  بهم  لالعتراف  ممهدة 
"إسرائيل". يهود  من  البقية  عن  وثقافياً  لغوياً 
"من  وتعريف  جدلية  زالــت  ما  وعليه، 
الكيان  في  اليوم  حتى  قائمة  اليهودي"   هو 
تُحسم  ولن  بعد  تُحسم  لم  حيث  الصهيوني، 
أبرزها  فاقعة،  عدة  نتوءات  عن  فضاًل  قريباً، 
الفلسطينيين  العرب  المواطنين  مكانة   : أواًل 
وهم   1948 ــام  ع المحتلة  األرض  داخـــل 
أصحاب الوطن األصليين. وثانياً : جدلية الدين 
الشخصية.  األحوال  وقوانين  وقضايا  والدولة 
حيث  وغيرها،  للدولة  دستور  انعدام   : وثالثاً 
حتى  الصهيونية"  "اإلسرائيلية  الدولة  تُحاول 
بما  فيها،  الدستور  انعدام  عن  التعويض  اآلن 
قانوناً  عشر  أحد  وهي  أساسية  قوانين  يسمى 
تُعتبر أكثر أهمية وسطوة من القوانين العادية، 
دولة  تعريف  على  األساس  قانون  ينص  حيث 
"دولة  بأنها  الصهيوني"  "اإلسرائيلي  الكيان 
قبل  يهودية   : )الحــظ  وديمقراطية"  يهودية 
نقاش  بعد  التعريف  ذلك  وجاء  ديمقراطية(، 
من  أكثر  قبل  الصهيوني  الكنيست  في  جرى 
األحــزاب  حتى  واختلفت  مضى،  قــرن  ربــع 
الصهيونية بين عبارة "دولة يهودية" أو "دولة 
الشعب اليهودي" وكان القرار خالل التصويت 
على  السابع/أ  البند   1985 عام  القانون  على 
والقومي  الديني  الطابع  ذي  يهودية"  "دولــة 
معاً حسب تفسير أصحاب االقتراح، فيما يذكر 
"بأن  عقود  قبل  غوريون  بن  ديفيد  قاله  بما 
كانوا". أينما  اليهود  دولة  هي  إسرائيل  دولة 

ميعار  بلدة  في  النكبة  ذكــرى  احياء  يتم 
نحو)540(  من  واحدة  بلدة  فهي  عكا،  قضاء 
عام  وتدميرها  مواطنيها  تهجير  تم  وبلدة  قرية 
النكبة من قبل العصابات الصهيونية )الهاجاناه 
والتي   ،)... البالماخ + األرغون + شتيرن   +
أن  بعد  اإلسرائيلي"،  "الجيش  الحقاً  شّكلت 
عن  وأزالتها  القرى  تلك  ــرت  دم قد  كانت 
بالمدن  ومّست  مواطنيها،  وهّجرت  األرض 
العربي  الوجود  وحولت  وهودتها،  العربية، 
حيفا   : كمدن  كانتونات،  الى  فيها  الفلسطيني 

مجلس  رئيس  واعتبر   .1967 عام  المحتلة 
أنه  ليمان،  إلياهو  أربع"،  "كريات  مستعمرة 
والجيش  الجو  لسالح  عسكرية  تحية  "نقدم 
مغارة  سماء  من  العام  وهذا  كله  اإلسرائيلي 
المكفيال بعبور االستعراض االحتفالي في سماء 
كريات أربع، وهذه طوبة أخرى في بناء البالد 
"كريات  مستوطنة  أن  ويُذكر  واالستيطان". 
جيش  يسيطر  فيما  شالفاشيين،  تضم  أربــع" 
االحتالل على قسم كبير من الحرم اإلبراهيمي، 
كان منهم من ارتكب مذبحة الحرم اإلبراهيمي 
بـــاروخ  ــمــهــووس  ال الــمــجــرم   1994 عـــام 
غوالدشتاين اثناء تأدية ابناء الخليل لصالة الفجر. 
النكبة  مأساة  يحيي  الفلسطيني  الشعب  إن 
الداخل  من  تمتد  بفعاليات  والشتات،  والتهجير 
الى الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة، الى 
الشتات الفلسطيني، ومن بين تلك الفعاليات ذات 
المعنى والمغزى العميق تلك الفعالية السنوية في 
الداخل الفلسطيني وأمام االحتالل وجيشه، وذلك 
بإحياء ذكرى النكبة، في احدى القرى المهّجرة 
والمدّمرة، بحيث يتم اختيارها من قبل الجهات 
الفلسطينية المعنية بالداخل المحتل عام 1948. 
واآلن وفي هذا األيام سيكون إحياء الذكرى في 
بلدة )ميعار( قضاء عكا، التي تم طرد سكانها 
في  بعضهم  وتشتيت  لبنان وسورية  الى  بالقوة 
الداخل، وقتل عدٍد كبير منهم على يد عصابات 
.1948 عام  الصهيونية  اليهودية  )الهاجاناة( 
إن الكفاح الفلسطيني المتواصل منذ ما قبل 
عام 1948 وحتى اآلن، أعطى الكثير من ثماره 
بوجود وتعميق أوجه الـــ تفتت في بنية إسرائيل 
العبرية  للدولة  المجتمعية  المنظومة  تآكل  وفي 
الصهيونية بحسب المرحوم الدكتور عبد الوهاب 
المسيري، وبالذات بعدما فشل ُمصطلح الصهر 
الذي حدده )ديفيد بن غوريون( مؤسس الكيان 
الصهيوني لصهر المجتمع بأكمله في منظومة 
الُمتعددة  الهويات  عن  بعيداً  مّوحدة  واحــدة 
العالم.  بلدان  ُمختلف  من  اليهود  بها  جاء  التي 
فـ "إسرائيل" تعاني من أزمة هوية شاملة 
مجموعات  من  كخليط  تكوينها  بطبيعة  تتصل 
الذين جاء كٌل منهم  الُمستعِمرين،  الُمستوطنين 
كانت  وإذا  متمايزة.  وحضارية  ثقافية  بخلفية 
فلسطينيي  استثنت  قد  الصهيونية  األيديولوجية 
الدمج  عملية  من   1948 عام  المحتل  الداخل 
فإن  الصهيونية،  والسياسية  الثقافية  األطر  في 
الصهيونية قد فشلت أيضاً في صهر الجماعات 
قيام  على  عقود  عــدة  مــرور  رغــم  اليهودية 
الكيان الصهيوني على أرض فلسطين العربية. 
مجموعتين  عن  يجري  هنا  المحدد  والحديث 
والشرقيون  ــروس  ال اليهود  هما:  عرقيتين 
)السفارديم(، مع اختالف أسباب عدم انصهار 
نصف  )حوالي  يمثلون  وهــم  مجموعة.  كل 
)بنية( فكرية  بــ  الصهيوني(  الكيان  اليهود في 
وحتى عرقية، ُمختلفة تماماً عن اليهود الغربيين 
)األشكناز(.  الشمالية(  وأمريكا  أوروبا  )يهود 
"مستوطن  مليون  )قرابة  الروس  اليهود  وأما 

علي بدوان

وعكا ويافا واللد والرملة والخضيرة ...الخ.
النكبة  ذكــرى  احــيــاء  ــإن  ف وعليه، 
فلسطينياً، من قبل أبناء الداخل الفلسطيني، 
في القرى الُمدمرة، وعلى أرضها وترابها، 
كل عام، بقرية، أو بلدة، يُعتبر إعادة قرع 
القرار  لتطبيق  بأسره  العالم  أمام  للجرس 
األممي الساري المفعول حتى اآلن كما هو 
ُمفترض، وهو القرار )194( الخاص بحق 
أرض  الى  بالعودة  الفلسطينيين  الالجئين 
 .1949 عام  والصادر  التاريخي،  وطنهم 
الفلسطينية  المناسبة  هذه  في  جاء  لقد 
االليمة، وفي بيان لجمعية الدفاع عن حقوق 
موقع  نصه  )نشر  الفلسطينيين  الالجئين 
في  اإلعــالم  وسائل  وبعض   ،48 عــرب 
بلدة )ميعار(  الى  فلسطين(، أن :"المسيرة 
تأتي في ظل الظروف القاسية التي َيُمُر بها 
الداخل والضفة  الفلسطيني في  أبناء شعبنا 
عنصرية  هجمة  من  غزة  وقطاع  الغربية 
والمسيحية،  اإلسالمية  مقدساتنا  على 
وخصوصاً االعتداء على المسجد األقصى 
االعتقاالت  وهجمة  الجسدية  واالعتداءات 
اإلدارية والسجن الفعلي لشبابنا وشاباتنا". 
وأضافت أنه "بدعم من لجنة المتابعة العليا 
وهيئات شعبية جمعيات  العربية  للجماهير 
الشعبية،  والقاعدة  سياسية  وأحزاب  أهلية 
إلى  العام  هذا  العودة  مسيرة  إقامة  تقرر 
التي  المهجرة  الفلسطينية  )ميعار(  قرية 
 ،1948 العام  في  قسراً  منها  أهلها  هجر 
أيار/مايو   5 الموافق  الخميس  يوم  وذلك 
الساعة الواحدة ظهراً. وشددت على "رفع 
المنازل  أسطح  على  والعلم  القرية  اسم 
والداني  للقاصي  لنؤكد  وذلك  والشرفات، 
الشرعي  الــعــودة  حق  عن  بديل  ال  بــأن 
واإلنساني والقانوني غير القابل للتصرف، 
عالميا  الشرعية  الهيئات  ضمنته  الــذي 
خصوًصا قرار )194( الصادر عن األمم 
المتحدة، ولنثبت للعالم بأن شعب الجبارين 
العودة".  حق  عن  والتنازل  النسيان  يأبى 
تعني   ... النكبة  ذكرى  إحياء  أخيراً، 
القوة حــق  مواجهة  فــي  الــحــق  ــوة  ق أن 

بسام عليان*
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لنكن و��شحني منذ �لبد�ية، �أن هن�ك م�شروعً� �نف�ش�ليً� 
تقوده  �الأخ���رية،  �ل��ف��رتة  يف  حثيث  ب�شكل  عليه  �لعمل  يجري 
�إثنيً�  ع��ن��و�ن��ً�  م�شتخدمني  �أب��ي��ب  ت��ل  خلفه�  وم��ن  و��شنطن 
ووطنية،  وهوي�تية  و�شي��شية  ثق�فية  بحقوق  مدع�ة  ومظلومية 
ت�شتند �إىل �حتك�ر متثيل �الإخوة �لكرد، �لذين هم جزء عزيز 
�لوحدة  يهدد  م�  �ل��دول��ة،  د�خ��ل  دويلة  خلق  بهدف  ووط��ن��ي، 
وم�شلحً� على �حلدود  وين�شئ ج�شمً� عمياًل  �ل�شورية،  �لرت�بية 
�شرق  �شم�ل  لربط  الحقً�  ويهدف  �لرتكية،  �لعر�قية  �ل�شورية 
�لغرب  مع  تركي�،  �شرق  وجنوب  �ل��ع��ر�ق،  �شم�ل  مع  �شورية، 
�ملنطقة. يف  مركزية  دول  وح��دة  تهديد  وب�لت�يل  �الإي����ر�ين، 
�لث�نية  �إ�شر�ئيل  خلق  �مل�شروع  لهذ�  �الأ�ش��شي  �لهدف  �إن 
يف �لقرن �حل�دي و�لع�شرين لت�شغل دول �ملنطقة يف �شر�ع�ت 
�أجل  ومن  �لط�ئفي،  �لديني  �ملد  �نح�ش�ر  بعد  و�إثنية  هوي�تية 
نت�ج حربني  ك�نت  �لتي  �الأوىل  �إ�شر�ئيل  و��شتمر�ر  بق�ء  تربير 
بيكو،  �ش�يك�ض  خ��الل  من  �لتق�شيم  بفر�ض  �الأوىل  ع�مليتني، 
و�لث�نية ب�إعالن �لكي�ن �ل�شهيوين، �أم� �الآن ف�ملطلوب خلق هذ� 
�جل�شم �جلديد على خلفية �حلرب �لع�ملية �لث�لثة، �لتي �أخذت 
عرب  �الجتم�عية،  ب�لهند�شة  �شمي  م�  منه�  خمتلفة،  �أ�شك�اًل 
موجة �لثور�ت �ملزعومة منذ ع�م 2010، ثم تدمري �ملجتمع�ت، 
�لقومية  �لهوية  لتدمري  وتغيري �خلر�ئط، وخلق هوي�ت فرعية 
وحقوق  و�لدميقر�طية  �حل��ري���ت  مثل  ب��ر�ق��ة  عن�وين  حت��ت 
�الأقلي�ت و�شر�ع �لهوي�ت: عربي ف�ر�شي، عربي كردي، عربي 
تركي، و�جلوهر يف كل هذ� ��شتمر�ر ��شتعب�د �ل�شعوب، ونهب 
روح. ب��ال  ج�شد  �أي  �شريريً�،  م��وت��ً�  تعي�ض  وجعله�  ث��رو�ت��ه���، 
يف  �ل�شهيوين  �لف��شي  �لنظ�م  ي�شتمر  كي  �أكر  ب�شر�حة 
�لعي�ض، البد من تدمري عو�مل �لقوة يف حميطه، وخلق ك�نتون�ت 
ط�ئفية مذهبية و�إثنية، وهن� ال يخفي �أ�شح�ب م�شروع »�ل�شرق 
�الأو�شط �لكبري« ثم »�جلديد« هذه �لني�ت، ومثل هذ� �مل�شروع مل 
يكن لينجح لوال تو�فر �ملرتكز�ت �ملحلية، �أي �حلو�مل �ملحلية، 
�إىل حد  �مل�شروع �خلطري جنح  ب�أن هذ�  �أكر  ولنكن و��شحني 
بعد  و�إثنية  مذهبية  دينية  قوى  �إىل  مثاًل  �لعر�ق  تفتيت  يف  م� 
�حتالله من قبل �لوالي�ت �ملتحدة وكت�بة د�شتوره، و�إنت�ج ح�لة 
�لطرف  من  ويق�بله  وقت،  �أي  يف  لال�شتع�ش�ء  ق�بلة  �شي��شية 
�الآخر لبن�ن بنموذجه �لط�ئفي �لقدمي �لذي ك�ن نت�ج �ش�يك�ض 
»�لعرقنة«،  �أو  »�للبننة«-  م�شطلحي  �إىل  �لو�شول  حتى  بيكو، 
و�حلرب  �لعدو�ن  الإيق�ف  ك�إط�ر  �شورية  على  ُعر�ش�  �للذين 
عليه�، وك�ن هذ� �لعر�ض من قبل �الأخ�شر �الإبر�هيمي عندم� 
�آن��ذ�ك  حت��دث  �إذ  �ملتحدة،  ل��الأمم  �لع�م  لالأمني  ممثاًل  ك���ن 
�لط�ئف  �تف�ق  �ش�كلة  على  للحل،  كمخرج  �شوري  ط�ئف  عن 
على  يقوم  �ل�شي��شية  لل�شلطة  من��وذج  تركيب  �أي  �للبن�ين، 
نظ�م حم��ش�شة يد�ر من قبل قوى خ�رجية تتحكم به، فيفقد 
�ملو�طن �النتم�ء �لوطني، ويتحول �إىل �نتم�ء�ت �أ�شيق و�أ�شغر 
وحتويل  �لقومية،  و�لهوية  �لعربية  للهوية  �النتم�ء  قتل  بهدف 
بلد�نن� �إىل م�شروع�ت حروب متنقلة، جتري كل عقد �أو عقدين.
وجي�شه�  �شعبه�  و�شج�عة  بثب�ت  �شورية  ��شتط�عت  هن� 
�لتي  �لفخ�خ  ه��ذه  ت��ف���دي  �الأ���ش��د،  ب�ش�ر  �لرئي�ض  وق���ئ��ده��� 
�مل�شروع  �شقط  وعندم�  �ل��زم��ن،  من  عقد  ط��و�ل  له�  ن�شبت 
بتنظيمهم  �مل�شلمني  �الإخو�ن  جم�عة  بقي�دة  �ملذهبي  �لط�ئفي 

�لذي  �الإثني  �مل�شروع  �إنت�ج  �إىل  �لعدو�ن  قوى  �نتقلت  �لع�ملي، 
�أربع  يفتت  الأنه  للمنطقة  �الأ�ش��شي  �مل�شروع  هو  ك�ن  بتقديري 
وينقله�  وتركي�،  و�إي���ر�ن  و�ل��ع��ر�ق  �شورية  ه��ي:  مركزية  دول 
�مل�شروع  ت��خ��دم  وتفتيتية،  وه��وي���ت��ي��ة  �إث��ن��ي��ة  ���ش��ر�ع���ت  �إىل 
�لغربي. �الأمريكي  �لعوملة  مل�شروع  متقدمة  ك��ذر�ع  �ل�شهيوين 
ه����ن����� دع���������وين �أ�����ش����ج����ل �مل�����الح�����ظ������ت �ل���ت����ل���ي���ة:
ذ�تية  �إد�رة  ي�شمى  م�  م�شروع  �عتب�ر  �أب��دً�  ميكن  ال   -1
خللق  الحقً�  يهدف  �أمريكي  م�شروع  هو  بل  »ق�شديً�«،  �بتك�رً� 
دويلة عميلة لالحتالل �الأمريكي وم�شروع�ته، مهم� تدثر هوؤالء 
بلب��ض �لوطنية، فق�دة هذه �الإد�رة �ملزعومة يزورون و��شنطن 
و��شتوكهومل و�أو�شلو وب�ري�ض ولندن، لكنهم يرون دم�شق بعيدة 
عنهم، ويدعون بت�شريح�ت علنية �أن هن�ك خالف�ت مع دم�شق، 
وال �أفهم هن� كيف ميكن لو��شنطن �أن تكون �أقرب �إليهم من دم�شق!
ب���خ��ت�����ش���ر م��ه��م��� ت��ف��ل�����ش��ف��و� ع��ل��ي��ن���، ن���ق���ول ل��ه��م: 
�أور�ق������ك������م م��ف�����ش��وح��ة وم���ك�������ش���وف���ة و�أن�����ت�����م ال مت��ث��ل��ون 
�ل�����ش��وري��ني �ل��ك��رد �إمن����� مت��ث��ل��ون م�����ش��روع��ً� ل��ل��ع��م��الء فقط!
�لعميلة  �ل��ق��وة  ه���ذه  ب��ه  ت��ق��وم  �ل���ذي  �الإح�����ش���ء  �إن   -2
ع��ن��و�ن  حت��ت  �ل��ع��رب��ي  �لعن�شر  م��ن  �ملنطقة  ت��ف��ري��غ  ه��دف��ه 
وت��ه��م��ة ج����ه���زة، وه����ي �الن���ت���م����ء ل�����»د�ع���������ض«، وط���رده���م 
فل�شطني،  يف  م��ور���ش��ت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ه��ي��ون��ي��ة  �ل��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
وه�����و م�������ش���روع خ���ط���ري ����ش���ي���و�ج���ه م����ن ق���ب���ل �ل�������ش���وري���ني.
رفع  هو  �مل�شروع،  لهذ�  و��شنطن  رع�ية  على  يدلل  م�   -3
لدعمه�  �ملن�طق  ب�»قي�شر« عن هذه  �مل�شم�ة  �لظ�ملة  �لعقوب�ت 
���ش��وؤ�اًل:  نطرح  وهن�  �ل�شوريني،  بقية  ح�ش�ب  على  وتقويته� 
كيف ميكن لو��شنطن �أن تكون حري�شة �إن�ش�نيً� على جزء من 
�ل�شوريني ولي�ض كلهم، خ��شة يف �لبعد �الإن�ش�ين �لذي تكذب فيه 
و��شنطن و�لغرب عمومً� علين�، و�لهدف من �لدعم �القت�ش�دي 
وعلى  الأن��ه  �أوىل،  كمرحلة  �ل��ع��ر�ق«  »�شم�ل  من��وذج  �إن�ش�ء  هو 
�لرغم مم� ح�شل عليه زعيم �حلزب �لدميقر�طي �لكرد�شت�ين 
م�شعود �لب�رز�ين يف �لد�شتور �لعر�قي لكنه مع ذلك عمل على 
�لعر�ق! ج��و�ر  دول  بتح�لف  �شقط  �ل��ذي  �النف�ش�ل  م�شروع 
بعيد  حد  �إىل  ت�شبه  »ق�شد«  ميلي�شي�ت  مم�ر�ش�ت  �إن   -4
�لق�شري،  �لتهجري  ومنه�:  �ل�شهيونية،  �لع�ش�ب�ت  مم�ر�ش�ت 
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و�لكهرب�ء،  �مل��ي���ه  قطع  �لتجويع،  �لق�شر،  �الأط��ف���ل  خطف 
فهل  �ل�شعبي  �لتمثيل  يدعون  ه��وؤالء  ك�ن  و�إذ�  �مل��و�رد.  �شرقة 
هذه �شلوكي�ت من يدعي متثيل �لن��ض، �أ�شف لذلك �أنن� نعول 
على �لعن�شر �لعربي �لذي يجب �أن نعرتف �أنه عن�شر غ�لب يف 
ميلي�شي� »ق�شد« من خالل �مل�ل، و�ملغري�ت �الأخرى و�لتهديد�ت 
وجتويع �لن��ض، من دون �أن يدرك هوؤالء �أنهم �شريمون �إىل مز�بل 
�الأق��وى،  هو  للوطن  و�النتم�ء  مهمتهم،  تنتهي  حينم�  �لت�ريخ 
كل  يف  �شقط  فقد  �مليلي�شي�وي  �لنمط  �أم���  ��شتد�مة،  و�الأك��ر 
�ملن�طق �ل�شورية، ولن تنفع هوؤالء و��شنطن يف حلظة �حلقيقة.
يف  ي��ج��ري  �ل���ذي  �حل����و�ر  ك��ل  �إن  �الأخ����رية  �لنقطة   -5
ل�شورية  �لعروبية  �لهوية  �إلغ�ء  هدفه  �لد�شتور«  من�ق�شة  »جلنة 
�لهوية  �أن  قبل فرتة عن  »ق�شد«  م�شوؤويل  �أحد  و�شعبه�، وكالم 
لل�شرق  �مل�شروع  تنفيذ  من  ج��زء  هو  ج�معة  تعد  مل  �ل�شورية 
�أ�ش��ض �ملذ�هب و�لطو�ئف  �الأو�شط �جلديد، �أي �لتق�شيم على 
ح�ش�ري  ثق�يف  وع�ء  هي  �لعروبة  �أن  �أو�شح  وهن�  و�الإثني�ت، 
�لعربية  �للغة  �لبع�ض  �أحب  لكل �ملكون�ت، ولي�شت عرقً�، �شو�ء 
ج��دً�،  مهم  ث��ق���يف  وج���م��ع  ع�ملية،  لغة  فهي  يحبوه�،  مل  �أم 
يتعلمه�،  �أن  به�  يتكلم  من  حق  من  فهي  �الأخ��رى  �للغ�ت  �أم��� 
للجميع. �جل�معة  �للغة  ه��ي  �لعربية  تبقى  �أن  يجب  ول��ك��ن 
منوذج  وه��و  وتكرب،  جترب  مهم�  �شي�شقط  من��وذج  »ق�شد« 
فال  �لدميقر�طية«،  �شورية  »ق��و�ت  ت�شميته  خالل  من  خم�دع 
م�شروع  �إنت�ج  من  منوذج  هي  بل  دميقر�طية،  وال  �شورية،  هي 
»�ل�شرق �الأو�شط �جلديد«، ولن مير يف هذه �لبالد، وهو حتٍد، 
�لالوطني،  �مل�شروع  ه��ذ�  جوهر  لفهم  فر�شة  �أي�شً�  ولكنه 
هذه  يدعم  �لذي  �ل�شهيوين  للم�شروع  و�لتوءم  و�النف�ش�يل، 
�لكبري  و�لتعويل  �مل��شي،  �لقرن  خم�شيني�ت  منذ  �لطروح�ت 
و�شيوؤدي  خطري،  الأن��ه  �ل�شوري  �ل�شعب  على  يقع  �إ�شق�طه  يف 
و�ل�شعب،  و�الأر���ض  �لدولة  وح��دة  يهدد  غريب  ج�شم  زرع  �إىل 
وم�شمونً�،  �شكاًل  قذر  م�شروع  فهو  تدعمه  و��شنطن  �أن  وط�مل� 
�إ�شق�طه. على  وحلف�ئه  �ل�شوري  �ل�شعب  بقدرة  كبرية  وثقتن� 
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الــيـمن.. الــوحـدة..    الـــهـوية
الـــ�سعودية* الجــتثاث  وحـروب 

توقيع  ذك���رى  �ليمنيني  على  مي��ر       
و�ليمن  �مل��ب���رك��ة  �ليمنية  �ل��وح��دة  �ت��ف���ق 
و�جهته�  �لتي  و�ملخ�طر  �لتحدي�ت  تو�جه 
هذه  تذكرن�  وال  �ل��ق��دم،  منذ  وتعرت�شه� 
و�حل��روب  �مل��وؤ�م��ر�ت  ب�شل�شلة  �إال  �ملن��شبة 
وخ�شومه  �ل��ي��م��ن  �أع�����د�ء  يحيكه�  �ل��ت��ي 
�ملم�لك  �إىل  �ل��ربي��ط���ين  �ال���ش��ت��ع��م���ر  م��ن 
و�ل��ك��ي���ن���ت �ل��وظ��ي��ف��ي��ة �ال���ش��ت��ع��م���ري��ة يف 
لليمن  �ل�����ش��ع��ودي��ة  وب����ل���ع���د�وة  �خل��ل��ي��ج، 
�مل�لكة. �ل�شاللية  �الأ���ش��رة  ل��دى  �ملتجذرة 
ت��ع��ر���ش��ت  2015م،  م����ر����ض   26 يف 
ت�ريخه�  يف  ج���وي  ع����دو�ن  الأك����رب  �ل��ي��م��ن 
حت���ل��ف��ت ف��ي��ه ع�����ش��رون دول����ة وع�����ش��ر�ت 
جن�شي�ت  من  �مل�أجورين  و�أل���وف  �جليو�ض 
وم�  �ليمن،  م��ن  م��رت��زق  ومليون  متعددة 
ع�م�   87 ق��ب��ل  �ل��ي��وم،  �إىل  م�شتمر�  ز�ل 
مرة  الأول  �ليمنيون  ك���ن  نف�شه  م�ر�ض  ويف 
�جلو  �شالح  من  �أ�شر�بً�  بذهول  ي�ش�هدون 
 26 ففي  �ل�شم�ء،  تق�شفهم من  �لربيط�ين 
م�ر�ض 1928، ك�نت قعطبة ودمت و�ل�ش�لع 
�حل��شرة  �ملدينة  �شنع�ء  وحتى  و�لبي�ش�ء 
و�لع��شمة �لكبرية، �أهد�ف� للغ�ر�ت �جلوية 
يتلب�ض  �ل��ذي  �لربيط�ين  �ل��ع��دو�ن  لطري�ن 
�ملنطقة  يف  وك��الئ��ه  و�أ���ش��م���ء  لبو�ض  �ل��ي��وم 
و�الإم�����ر�ت. �ل�شعودية  و�أم���ر�ء  ملوك  م��ن 

ك�ن �لعدو �لربيط�ين �ملحتل يتخذ من 
�ليمنيني،  على  حلربه  حربية  ثكنة  ع��دن 
فك�نت من عدن �ملحتلة تقلع ط�ئر�ت تقذف 
و�ملدنيني،  �ملن�زل  على  و�لقذ�ئف  �لقن�بل 
وترمي مبن�شور�ت �لتحري�ض على �لكر�هية 
�جلنوب  حتر�ض  �ليمنيني،  ب��ني  و�لبغ�ض 
على  �لو�شط  وحتر�ض  �ل�شم�ل،  قت�ل  على 
�الأ�شيل  �ليمني  وك�ن  وهكذ�،  �ل�شرق  قت�ل 
�ل��ي��م��ن��ي يبحث ع��ن و���ش��ي��ل��ة الإع��ط���ب  ه��و 
�لط�ئرة، ومذي�ع يخ�طب عربه �أخ�ه للعودة 
�ل��ي��وم. يتكرر  و�حل����ل  �ل��ي��م��ن،  �شف  �إىل 

�حل�ل �ليوم ال يختلف، �إذ ال تز�ل �ليمن 
و�الأع��د�ء  و�ملخ�طر  �لتحدي�ت  نف�ض  تو�جه 
و�حل��روب،  و�مل��وؤ�م��ر�ت  و�لغز�ة  و�خل�شوم 
�لتح�لفية  �حل��رب  �أ���ش��ر���ض،  ب�شورة  و�إن 
و�ل��ط���ئ��ر�ت و�ل��ق��ذ�ئ��ف و�ل�����ش��و�ري��خ، لغة 
�لتحري�ض و�لكر�هية عرب �لف�ش�ئي�ت ومن 
وخط�بية  �إعالمية  و�إمرب�طوري�ت  من�ش�ت 
�ملن�شور�ت  نف�شه�،  �لتق�شيمية  �للغة  ه�ئلة، 
ن��ف�����ش��ه���، وع�����دن ت�����رزح حت���ت �الح���ت���الل 
�ملنحط و�ملتلب�ض لبو�ض �لعمالء �ملحت�شدين 

و�لي�ش�ر، فيم� عرف ب�أحد�ث �ملن�طق �لو�شطى.
وب�ملو�ز�ة نف�شه� ك�نت �ل�شعودية �لوه�بية 
و�لعد�و�ت  �القتت�ل  على  �لتحري�ض  لغة  ت�شعل 
بني �ليمنيني، وتوزع جو��شي�شه� بني �ملحرتبني، 
و�ملذهبية  �ملن�طقية  �ل��ن��ع��ر�ت  وت�شتنه�ض 
خالل  من  و�لوطنية  �لدينية  �لهوية  وجت��رف 
لدع�ة  �أن�ش�أته�  �لتي  و�ملع�هد  �لوه�بي  �مل��د 
�لتكفري �لوه�بيني، ورغم ذلك توحد �لوجد�ن 
�لر�شمي و�ل�شعبي و�لتئم �ليمن جنوبه و�شم�له 
�ملوؤ�مر�ت مل تتوقف وظلت  �لع�م 90، لكن  يف 
وحت��رك  �ليمنية  ب���ل��ه��وي��ة  تعبث  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
�ملنجز. ذل��ك  لتقوي�ض  وعمالءه�  مرتزقته� 
عن  �ل�شعودية  ع��رّبت  �الأوىل  �لوهلة  منذ 
رف�شه� للوحدة �ليمنية، و�أوعزت لعمالئه� يف 
�ل�شلطة �إىل �شرب فكرة �لوحدة من �الأ�ش��ض، 
للوحدة  رف�شهم  �إع��الن  �إىل  �الإخ��و�ن  ودفعت 
ع�شية �إعالنه� �لت�ريخي ب�عتب�ره� مع �شيوعيني 
كف�ر و�أعلنو� رف�شهم لد�شتور �لوحدة، ودفعت 
و�ل�شيخ  ك�لزند�ين  �الإخ���و�ن  �ملرتزقة  بق�دة 
عف��ض،  علي  حينه�  �لنظ�م  وبرئي�ض  �الأحمر 
�إىل ت�شكيل حت�لف دموي لت�شفية ق�دة �حلزب 
�لوحدة  دول��ة  يف  �نخرطو�  �لذين  �ال�شرت�كي 
بكل م�شوؤولية، و�إىل مالحقة �لعلم�ء يف �شعدة 
وزرع �جلو��شي�ض و�ملخربين يف مر�كزهم، حتى 
�لق��شية. �نفجرت حرب �شيف 1994 وك�نت 
ومثلم� دفعت علي عف��ض �إىل �شن �حلرب 
�الإخ���و�ن  ق����دة  م��ع  ب�لتح�لف  �جل��ن��وب  على 
يف  �الآخ���ر  �ل��ط��رف  دفعت  1994م،  �شيف  يف 
�النف�ش�ل،  �إع���الن  �إىل  �ال���ش��رت�ك��ي  �حل��زب 
و�أم���ت��ت  و�لكر�هية  �لبغ�ش�ء  روح  ف�أ�شعلت 
�لروح �لوحدوية، لتجد �ليمن نف�شه� غ�رقة يف 
�خلبيثة. �ل�شعودية  و�ملوؤ�مر�ت  �حلروب  بحر 
�ملوؤ�ش�ض  عبد�لعزيز   و�شية  يف  ج�ء  لقد 
ب�ل�شاللة  �ملتع�قبني  الأوالده  �لث�لثة  لل�شعودية  

�ليمن. على  �ملعتدين  �شفوف  يف  و�ملتجندين 
وجت���وز  �ملر�حل  عبور  �ليمن  ��شتط�عت 
�لدولة  متكنت  �شم�له  يف  �مل�شريية،  �ملحط�ت 
من  يحيى  �الإم�����م  ب��ق��ي���دة  حينه�  �ل��وط��ن��ي��ة 
��شتع�دة ته�مة و�ل�ش�حل �لغربي �لتي خ�شعت 
بريط�ني�،  جندته  �ل��ذي  �الإدري�����ش��ي  ل�شطوة 
�لوطنية  �الإر�دة  وفر�ض  و��شتط�عت حتريره� 
عليه�، ويف �جلنوب حتررت عدن من �الحتالل 
نوفمرب  من  �لثالثني  يف  �لبغي�ض  �لربيط�ين 
�الحتالل  �ل��ث��و�ر  �أرغ���م  حينم�  �ملجيد   1967
و�أ�شقطو�  عدن  من  �الندح�ر  على  �لربيط�ين 
�ال�شتعم�رية  و�مل�شيخ�ت  �ل�شلطن�ت  م�شروع 
و�ح��دة  وطنية  �شلطة  حت��ت  �ل���رت�ب  ووح���دو� 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة«. �ل��ي��م��ن  »ج��م��ه��وري��ة  ��شمه� 
منذ ذلك �حلني، ومنذ فجر �ال�شتقالل يف 
�شم�ال  �لوطنية  و�حلركة  1967م،  نوفمرب   30
وك�ن  �لوحدة  حتقيق  �أجل  من  تن��شل  وجنوب� 
�أعد�ء �ليمن من قوى و�أدو�ت �ال�شتعم�ر وب�شكل 
�أخ�ض »مملكة �آل �شعود �مل�رقة«، يحبطون تلك 
�لت�شطري  فبقي  طريقه�  ويعرت�شون  �مل�ش�عي 
وبقي �القتت�ل وبقيت �ليمن ب�شي�دة منقو�شة.
�إبر�هيم  �ل�شهيد  �لرئي�ض  �ملقدم  ح���ول 
�حل��م��دي �ل��ذه���ب �إىل ع���دن و�إع����الن دول��ة 
حينه�،  �ش�ملني  �لرئي�ض  مع  �ليمنية  �ل��وح��دة 
و�غتي�له يف  ت�شفيته  �شعود  �آل  فقررت مملكة 
ب�ملو�ز�ة  وعمالئه�،  خم�بر�ته�  ب�أيدي  �شنع�ء 
�ش�ملني يف عدن،  �لرئي�ض  تخل�شت من  نف�شه� 
و�شم�ال  جنوب�  �مل�شتعلة  �حل���روب  ف�نفجرت 
�لن�ر  وت�شرم  ومتوله�  تغذيه�  �ل�شعودية  ك�نت 
يف دي�ر �ليمنيني وتوؤجج �القتت�ل �لد�خلي بني 
�أ�شعلته�  ذ�ت��ه  �لوقت  ويف  و�جلنوب،  �ل�شم�ل 
�ل�شم�ل من خالل دفع �ملرتزقة من حركة  يف 
�الإخو�ن �مل�شلمني الإن�ش�ء مع�شكر�ت م� �أ�شمته� 
ب�جلبهة �الإ�شالمية ل�شن حرب على �لوطنيني 
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على حكم جند و�حلج�ز و�لدرعية ومكة، 
و�حذرو�  »�ح��درو� مين� موحد�«،  ن�شه  م� 
مي��ن��� ق��وي��� وم�����ش��ت��ق��ال، وه���و م��� وج��دن���ه 
م���ث��ال يف ت���ري��خ �ل��ع��الق��ة �ل��دم��وي��ة �لتي 
�نتهجته� �ل�شعودية مع �ليمن منذ وجوده� 
�لط�رئ يف �شحر�ء �شبه �جلزيرة �لعربية 
�لبغي�ض. �ل��ربي��ط���ين  ب�ملحتل  م�شنودة 
و�لتق�شيم  �لتمزيق  ب��دء  على  وع��ود� 
الإع���دة  و�مل�شيخ�ت  �ل�شلطن�ت  وم�ش�ريع 
�ل��ي��م��ن وحت��وي��ل��ه لي�ض  ر���ش��م وت�����ش��ك��ي��ل 
�ل�شلطن�ت  ع�شر�ت  �إىل  ب��ل  مين�ت  �إىل 
و�مل�شيخ�ت، وتفتيته �إىل ع�شر�ت �خلر�ئط 
و�ل��ه��وي���ت �ل�����ش��غ��رية ���ش��م��ن ويف �إط����ر 
�مل�����ش��روع �ل��ي��ه��ودي �ال���ش��ت��ع��م���ري �الأك���رب 
�أدو�ت  و�ليوم جند  بيكو،  �ش�يك�ض  م�شروع 
ودويالت  »�ل�شعودية  �لربيط�ين  �الحتالل 
�خلليج« و�أحالفه�، مت�شي لتكري�ض �لو�قع 
عدن  يف  و���ش���ق  ق��دم  على  وت�شري  نف�شه 
قو�عد  الإن�����ش���ء  �شقطرى  ويف  �مل��ه��رة  ويف 
و�قع  وفر�ض  ع�شكرية  وثكن�ت  وم��ط���رح 
حتى  وال  مينً�  معه  �ليمن  تعد  ال  م�شرذم 
مين�ت بل ملي�شي�ت بال وجه وال م�شمي�ت.
ملكية،  �ليمن  �شعود  �آل  ح���رب  لقد 
عليه�  وت����آم���رو�  ج��م��ه��وري��ة،  وخ������ش��م��وه 
و�نف�ش�لية،  وم��وح��دة  و�شم�لية  جنوبية 
ومنذ وجودهم على عرو�ض هذه �ململكة مل 
يكونو� �إال خ�شوم� و�أعد�ء لليمن، يريدونه� 
�ليمنيني  وي��ري��دون  خلفية،  فن�ء  حديقة 
وهذه  وع��م��الء،  و�أح��ذي��ة  وعبيد�  مرتزقة 
�ليمن  �أن  �ملوؤكد  لكن  �أ�شل �حلك�ية..  هي 
�أب��ق��ى و�أق���وى م��ن مم�لك ط���رئ��ة وج��دت 
ن�شوبه. م��ع  و�شتنتهي  �لنفط  طفرة  م��ع 
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�شي��شية  ر�شمية  �أ���ش��و�ت  الفتة  بكث�فة  �رتفعت   
�الإ�شر�ئيلي  �جلي�ض  ب�غتي�ل  منددة  �لغرب؛  دول  غ�لبية  يف 
�ل�شهيدة  وجر�ئمه؛  �الحتالل  ع�شف  على  لل�ش�هدة  �ملمنهج 
خميم  �أب��و�ب  على  �أبوع�قلة  �شريين  �لفل�شطينية  �الإعالمية 
وكثري�  �لغربي  �لع�م  �مل��ز�ج  �نزي�ح  ذل��ك  �إىل  �شف  جنني؛ 
من �ملوؤ�ش�ش�ت �إىل ج�نب �حلق �لفل�شطيني؛ ب�شبب �نك�ش�ف 
�الأخريين؛  �لعقدين  خالل  �الإ�شر�ئيلية  و�لف��شية  �لعن�شرية 
�أمريكية  وج�مع�ت  و�أك���دمي��ي���ت  هيئ�ت  مق�طعة  متت  وق��د 
مق�طعة  ع��ن  ف�����ش��اًل  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي؛  للج�مع�ت  و�أوروب���ي���ة 
�ل��رم��وز  �أح���د  بكونه�  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �مل�شتوطن�ت  ب�ش�ئع 
�لتي  �ل�شهيوين  �الح��ت��الل  لدولة  �ال�شتعم�رية  �الحتاللية 
.)2022-1948( ع�مً�  و�شبعني  �أربعة  قبل  �لغرب  �أن�ش�أه� 

�سناعة غربية
على  �لفل�شطينية  �لق�شية  تطور  �ملت�بع الجت�ه�ت  يلحظ 
�أن �إ�شد�ر وعد بلفور قبل مئة وخم�شة وع�شرين ع�مً� )1897 
-2022(، قد �أ�ش�ض الإن�ش�ء �إ�شر�ئيل ع�م 1948؛ على 78 يف 
�ل�شعب  م�أ�ش�ة  وب��روز  �لت�ريخية  فل�شطني  م�ش�حة  من  �مل�ئة 
طرد  مّت  حيث  �ملختلفة،  بف�شوله�  �مل�شتمرة  �لفل�شطيني 
�لربيط�ين  �لت�شريح  هو  بلفور  ووع��د  �أر���ش��ه؛  من  غ�لبيته 
�لر�شمي �ل�ش�در يف �لث�ين من �شهر ت�شرين �لث�ين / نوفمرب 
�حلركة  روؤية  مع  تع�طفه�  بريط�ني�  فيه  و�أعلنت   1917 ع�م 
على  فل�شطني،  يف  لليهود  قومي  وطن  �إق�مة  يف  �ل�شهيونية 
�آن��ذ�ك،  �لربيط�ين  �خل�رجية  وزي��ر  به�  بعث  ر�ش�لة  �شكل 
وقد  روت�شيلد.  �للورد  �ليهودي،  �ملليونري  �إىل  بلفور،  �للورد 
قن�ة  ق��رب  ملوقعه�  فل�شطني  حتكم  �أن  بريط�ني�  �أر�دت 
�ل�شوي�ض �لتي ت�شل �لبحر �الأبي�ض �ملتو�شط ب�لبحر �الأحمر.
�مل�شوؤوم  �لوعد  �إ�شد�ر  من  �شهر  بعد  بريط�ني�  �حتلت 
على  ملمو�ض  و�ق��ع  �إىل  بتحويله  مب��شرة  وب���د�أت  فل�شطني، 
بريط�ني�  مهدت  وق��د  �ليهودية،  �لهجرة  بت�شجيع  �الأر����ض، 
�أبرمته� مع فرن�ش� ع�م 1916  لهذ� �الحتالل ب�تف�قية �شرّية 
قطعته�  لعهود  خالف�  بينهم�،  �لعربية  �الأر����ش��ي  لتق�شيم 
لل�شريف ح�شني مبنح �لعرب �ال�شتقالل، متتد من تركي� وحتى 
بحر �لعرب، وت�شمل بالد �ل�ش�م و�لعر�ق و�جلزيرة �لعربية، 
ب��شتثن�ء جنوب �ليمن، �إذ� ث�ر �لعرب على �لدولة �لعثم�نية. 
مل�  تنفيذً�  تركي�،  �لثورة على  �ل�شريف ح�شني  �أعلن  وب�لفعل، 
�تفق عليه مع بريط�ني�، يف �لوقت �لذي ك�نت فيه بريط�ني� 
وفرن�ش� تتب�حث�ن على تق�شيم �ملنطقة، وهي مب�حث�ت �أ�شفرت 
عن �إبر�م �تف�قية »�ش�يك�ض  بيكو« �لتي �شنفت فل�شطني منطقة 
دولية، قبلت فرن�ش� فيم� بعد بو�شعه� حتت �لنفوذ �لربيط�ين.
�ل��دول��ة  لت�أ�شي�ض  �لربيط�نية  �خل��ط��و�ت  �ت��خ��ذت  وق��د 
وتزويده  �ليهودي،  �لفيلق  ب�إن�ش�ء  عملية  �أبع�دً�  �ل�شهيونية 
ب���الأ���ش��ل��ح��ة و�مل���ع���د�ت وت���دري���ب ع��ن������ش��ره ع��ل��ى �ل��ق��ت���ل، 
و���ش��رع��ت مب�����ش���درة �الأر������ض وت�����ش��ري��ع �ل��ق��و�ن��ني وب��ن���ء 
�ملع�ر�شني. �لفل�شطينيني  و�عتق�ل  �ل�شهيونية،  �ملوؤ�ش�ش�ت 
وثور�ت  و�نتف��ش�ت  م�شلحة  عملي�ت  فل�شطني  و�شهدت 
���ش��د �الح���ت���الل �ل��ربي��ط���ين و�ل���ي���ه���ود، وك����ن���ت �ن��ط��الق��ة 
»�لفد�ئية«  جمعية  ع��رب   1919 ع���م  �ملنظم  �مل�شلح  �لعمل 
و�أجه�شته�. �جل��م��ع��ي��ة،  ل��ه��ذه  ت�����ش��دت  بريط�ني�  �أن  �إال 
وبعد �إعالن بن غوريون عن �إن�ش�ء �إ�شر�ئيل يف �خل�م�ض 
به�  �لغربية  �ل���دول  �ع��رتف��ت   ،1948 م�يو  �أي����ر/  م��ن  ع�شر 
كدولة ع�شو يف �الأمم �ملتحدة دون �الكرت�ث الآالم وجر�ح�ت 
فل�شطني. �لت�ريخي  وطنه  يف  وحقه  �لفل�شطيني  �ل�شعب 

حني ت�سبح اإ�ســرائيل عبئًا على �سانعيها يف الغرب

دولة اأبارتايد
ق�مت �إ�شر�ئيل منذ �إن�ش�ئه� ع�م 1948 بتغيري بو�شلته� 
من  �أكر  نعتته�  كم�  �أب�رته�يد  كدولة  ��شتمر�ره�  بغر�ض 
ب�أنه� �شنيعة غربية  منظمة حقوقية دولية، وميكن �جلزم 
بد�يًة  �لتح�لف  �إىل  �جتهت  �إ�شر�ئيل   �أن  ويذكر  ب�متي�ز؛ 
�لع�شرين    �لقرن  من  �خلم�شيني�ت  منت�شف  يف  فرن�ش�  مع 
كم�  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �جل��ي�����ض  لت�شليح  �أ���ش������ش��ي  كم�شدر 
�أمل�ني� �لغربية  �إ�شر�ئيل  بن�ء عالقة وطيدة مع  ��شتط�عت 
�ملج�الت  �ملتميز يف  �الأمل�ين  �لدعم  و��شتف�دت من  �ش�بقً�، 
من  �ل�شبعيني�ت  منت�شف  حتى   و�القت�ش�دية  �لع�شكرية 
�لقرن �ملن�شرم، وقد �شبق تلك �لعالق�ت  �عتم�د �حلركة 
�لربيط�ين  �لدعم  على  ووليدته��إ�شر�ئيل   �ل�شهيونية 
و�لع�شكرية.  و�ل�شي��شية  �ل��دب��ل��وم������ش��ي��ة  �مل���ج����الت  يف 
�إ�شر�ئيل   ��شتط�عت   1948 ع���م  يف  �إن�ش�ئه�  وبعد 
بريط�ني�  من  كل  مع  بد�ية  ك���ن  ق��وي،  حليف  ��شتح�ش�ر 
وفرن�ش�، وت�ليً� ��شتح�ش�ر �حلليف �الأمريكي �لقوي، حيث 
متيزت �لعالقة بني �لوالي�ت �ملتحدة و�إ�شر�ئيل ب�أنه� عالقة 
خ��شة ب�ملق�رنة مع عالق�ت �لوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية مع 
�الأمريكية  �مل�ش�عد�ت  وظهرت  �لع�مل،  يف  �الأخ��رى  �ل��دول 
�ملب��شرة وغري �ملب��شرة الإ�شر�ئيل على �أنه� �ل�شمة �الأ�ش��شية 
�ل�شبب  ويكمن  �الإ�شر�ئيلية؛  �الأمريكية  �لعالق�ت  �إط�ر  يف 
�إ�شر�ئيل   به  تقوم  �ل��ذي  �ل��دور  يف  �لعالق�ت  تلك  ر�شم  يف 
و�ال�شرت�تيجية  �ل�شي��شية  �الأمريكية  �مل�ش�لح  �إط���ر  يف 
�للوبي  ن�ش�ط  عن  ف�شاًل  جهة،  من  �الأو���ش��ط   �ل�شرق  يف 
�ليهودي يف �لوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية ودوره يف �ملح�فظة 
�مل�شتوي�ت  ك���ف��ة  يف  الإ���ش��ر�ئ��ي��ل  �الأم��ري��ك��ي  �ل��ت���أي��ي��د  على 
�أخ��رى. جهة  م��ن  و�لدبلوم��شية  و�ل�شي��شية  �لع�شكرية 
حت��واًل   1967 ع���م  يف  /يونيو  ح��زي��ر�ن  ح��رب  وتعترب 
فيه��إ�شر�ئيل   ك�نت   �لتي  �ملرحلة  بني  ف��شاًل  وحدً�  نوعيً� 
�ل�شرق  يف  �الأمريكية  �مل�ش�لح  �إط���ر  يف  ه�مً�   دورً�  تلعب 
�الأو�شط، و�ملرحلة �لتي �أ�شبحت فيه� �إ�شر�ئيل  تلعب �لدور 
�جلوهري يف �إط�ر �مل�ش�لح �الأمريكية يف �ل�شرق �الأو�شط؛ 
�ملتحدة  �لوالي�ت  عالق�ت  على  ب�شم�ته  ترك  �لذي  �الأمر 
�الإ�ش�رة  �الأهمية  �إ�شر�ئيل. ومن  �لع�دية مع  �ملتميزة وغري 
�لدول  على  وعدو�نه�  حروبه�  مولت   قد  �إ�شر�ئيل  �أن  �إىل 
�ل�شنوية  �الأمريكية  �مل�ش�عد�ت  على  ب�العتم�د  �لعربية 
�ملتحدة  �لوالي�ت  �أي  ب�لت�يل  وهي  و�لط�رئة،  �للوج�شتية 
وقتله�  وع��دو�ن��ه���  �إره���ب��ه���  يف  الإ���ش��ر�ئ��ي��ل  �شريكً�  تعترب 
لالأطف�ل و�ل�شيوخ و�لن�ش�ء �لعرب  وخ��شة بعد ع�م 1967.

 
اأروقة املنظمة الدولية

�أهم  �أح��د  الإ�شر�ئيل  �الأمريكية  �مل�ش�عد�ت  �شكلت  وقد 
فتج�وبت  �الإ�شر�ئيلية،  �الأمريكية  �لعالق�ت  موؤ�شر�ت   و�أبرز 
�الإد�ر�ت �الأمريكية �ملتع�قبة منذ ع�م 1967  مع �ال�شرت�تيجية 
يف  �إ�شر�ئيلوتر�شيخه  مع  �لتح�لف  تطوير  على  تقوم  �لتي 
و�لثق�فية،  و�الق��ت�����ش���دي��ة،  �ل�شي��شية،  �مل��ي���دي��ن  خمتلف 
الإ�شر�ئيل   �الأمريكي  ب�لدعم  ذلك  جتلى  وقد  و�لدبلوم��شية، 
�لفيتو  �لنق�ض  حق  و��شتخد�م  �لدولية  �ملنظمة  �أروق���ة  يف 
�إ�شر�ئيل  مم�ر�ش�ت  يدين  ق��ر�ر  الإ���ش��د�ر  حم�ولة  �أي��ة  �شد 
وذهبت  �لفل�شطيني،  �ل�شعب  على  �مل�شتمرة  و�عتد�ء�ته� 
�أي  �إ�شد�ر  �إف�ش�ل  �أبعد من ذلك يف  �الأمريكية �ىل  �الإد�ر�ت 
�ملنطقة. يف  الإ�شر�ئيل  �لتع�شفية  �الأعم�ل  يدين  دويل  ق��ر�ر 
�شي��شيً�  �إ�شر�ئيل  لدعم  �الأمريكي  �لتوجه  تو�شح  وقد 
من  �مل��شية  �ل�شبعة  �لعقود  خ��الل  ودبلوم��شيً�  وع�شكريً� 
�لعدو�ن �الإ�شر�ئيلي على �ل�شعب  �لفل�شطيني و�ل�شعوب �لعربية 
يف  الإ�شر�ئيل  �الأمريكي  �لدعم  مالمح  �أه��م  وم��ن  �الأخ���رى، 
�مل�شتوى �ل�شي��شي و�لدبلوم��شي دعمه� �لدبلوم��شي و�ل�شي��شي 
الإ�شر�ئيل �شي��شة �ل�شغط �مل�شتمر على �ملنظمة �لدولية �لتي 
�أجربت على �إلغ�ء  �لقر�ر �لدويل  �لذي يو�زي بني �لعن�شرية 
برزت  الإ�شر�ئيل  �الأمريكية  �مل�ش�عد�ت  �أن  بيد  و�إ�شر�ئيل، 
بكونه� �ل�شمة �الأهم يف �إط�ر �لدعم �الأمريكي الإ�شر�ئيل،  كم� 
حدت من تف�قم �أزم�ت �قت�ش�دية �أخرى ، ن�هيك عن �أثره� 
وجتهيزه�  �الإ�شر�ئيلية،  �لع�شكرية  �الآل��ة  حتديث  يف  �له�م 
ب�شنوف �لتكنولوجي� �الأمريكية �ملتطورة، من ط�ئر�ت وغريه� 
�لعربية. �ل��دول  على  �الإ�شر�ئيلي  �لعدو�ن  متويل  وب�لت�يل   ،
وب������الأرق������م و���ش��ل��ت ق��ي��م��ة �مل�������ش����ع���د�ت �الأم��ري��ك��ي��ة 
ملي�ر   )143( �إىل   2022 �حل����يل  �ل��ع���م  حتى  الإ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�مل�����ش���ع��د�ت  ن�����ش��ب��ة   ه���ي  �مل���ئ���ة  يف   )60( م��ن��ه���  دوالر، 
�ق��ت�����ش���دي��ة. م�����ش���ع��د�ت  �مل���ئ��ة  يف  و)40(  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة، 
ك�نت  الإ�شر�ئيل  �الأمريكية  �مل�ش�عد�ت  �ن  و�مل��الح��ظ 
ت�شل  �أن  �ملقدر  ومن  1967؛   ع�م  قبل  مبجمله�  �قت�ش�دية 
�ملب��شرة   �لرت�كمية  �حلكومية   �الأمريكية  �مل�ش�عد�ت  قيمة 
و�إذ�  2030؛  ع�م  بحلول  دوالر   ملي�ر   )167( �إىل  الإ�شر�ئيل 
�الأمريكية  �لوالي�ت  من  �ملب��شرة  غري  �مل�ش�عد�ت  �حت�شبن� 
�ملتحدة  �ل��والي���ت  يف  �ليهودية  �جل�لية  م�ش�عد�ت  وكذلك 
�الأم��ري��ك��ي��ة الإ���ش��ر�ئ��ي��ل �ل�����ش��ن��وي��ة، ف����ن  قيمة �مل�����ش���ع��د�ت 
�إىل  �شت�شل  �ملب��شرة  وغري  �ملب��شرة  �الإجم�لية  �الأمريكية 
�ملذكور. �لع�م  بحلول  �أمريكي  دوالر  ملي�ر�ت   )210( نحو  
ويبقى �ل�شوؤ�ل؛ هل �شتقوم دول �لغرب �لد�عمة الإ�شر�ئيل 
�لفل�شطيني،  �حل��ق  ج�نب  �إىل  و�نحي�زه�  موقفه�  بتغيري 
ج�نب  �ىل  �لغربي  �ل�شعبي  للمز�ج  �مللمو�ض  �النحي�ز  بعد 
مظلومية �ل�شعب و�آالمه؟ و�لذي جت�شد خالل �غتي�ل �جلي�ض 
ع�قلة،  �أب���و  �شريين  �لفل�شطينية  لالإعالمية  �الإ�شر�ئيلي 
جن�زة  م�شيعي  على  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  هجوم  وك��ذل��ك 
�ل��ذي  فل�شطني  علم  تغييب  وحم�ولته�  �شريين،  �ل�شهيدة 
�لفل�شطيني  لل�شعب  �الأول  �ل��رم��ز  ميثل  حيث  خف�قً�؛  بقي 
فل�شطني. �ل��ت���ري��خ��ي  ووط��ن��ه  �ل��وط��ن��ي��ة  ووح���دت���ه  وه��وي��ت��ه 
مع ��شتمر�ر �لكف�ح �لفل�شطيني ب�أ�شك�ل عديدة و�نك�ش�ف 
�شورة "�إ�شر�ئيل"  �لعن�شرية و�لف��شية �أم�م �لع�مل، �شت�شبح 
�لدولة �مل�رقة مع مرور �لوقت عبئً� على �ش�نعيه� يف �لغرب.

*كاتب فل�صطيني مقيم يف هولندا
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�الأخ��رية  �الآون��ة  �الإ�شر�ئيلية يف  �ل�ش�حة         �شهدت 
يف  ج��زر  ���ش��ر�ء  مبقرتح  يتعلق  منخف�ض  ب�شوت  نق��شً� 
عر�ض �لبحر �الأبي�ض �ملتو�شط، ليتم مغ�درة �الإ�شر�ئيليني 
�إليه� يف ح�لة �ندالع حرب �أو ك�رثة. وك�شف وزير �حلرب 
�أبي�ض(  �أزرق   / الف�ن  )ك�حول  حزب  وزعيم  �الإ�شر�ئيلي 
 40 وج��ود  �إىل  �مل������ش��ي،  �آذ�ر  �شهر  خ��الل  غ�نت�ض  بيني 
�ل��ي��ون���ن، و�أن )�إ���ش��ر�ئ��ي��ل( ق��د تكون  ج��زي��رة ف���رغ��ة يف 
و�شفت  فيم�  هن�ك.  حتتية  بنية  و�إن�ش�ء  ب�شر�ئه�،  مهتمة 
�ملقرتح  �مل�شروع  ه��ذ�  �الإ�شر�ئيلية  )ه���آرت�����ض(  �شحيفة 
"�شري�يل". م�شروع  ب�أنه  �أبي�ض(  )�أزرق  حزب  قبل  من 
�لكي�ن  يعي�شه  �ل��ذي  و�لهلع  �خل��وف  بعد  ذل��ك  ي�أتي 
و�مل�شلحة  �ل�شعبية  �ملق�ومة  ح�لة  تن�مي  بفعل  �ل�شهيوين 
لل�شعب �لعربي �لفل�شطيني د�خل �الأر��شي �لعربية �ملحتلة، 
�أ�ش�بت  مرت�فقً� مع �لكثري من �النتك��ش�ت و�لهز�ئم �لتي 
�ملق�ومة،  حم��ور  مع  �ملو�جه�ت  خ��الل  �الإ�شر�ئيلي  �لعدو 
ف�ل�شقوط �أم�م هذ� �ملحور �أ�شبح مالزمً� للكي�ن �ل�شهيوين. 
وب�ت و��شحً� لدى �لكثري من �الأو�ش�ط �ل�شي��شية و�الأمنية 
�جلبه�ت  مع  و�ش�ملة  كربى  مو�جهة  �أية  �أن  �الإ�شر�ئيلية، 
تفكك  �إىل  ���ش��ت��وؤدي حتمً�  �مل��ق���وم��ة،  م��ع حم��ور  �مل��ت��ع��ددة 
نه�ية  �إىل  و�شواًل  �الإ�شر�ئيلية،  �لد�خلية  �جلبهة  وت�شرذم 
)�إ���ش��ر�ئ��ي��ل(. �مل�شمى  �ال�شتيط�ين  �جل��ي��ب  ه��ذ�  وزو�ل 
من  يع�ين  �لغ��شب  �ل�شهيوين  �لكي�ن  �إن  و�حلقيقة 
م�ش�كل وجودية تنبئ ب�شريه نحو �لتفكك و�النهي�ر، و�شواًل 
فيم�  ي�شهده�  ك�ن  �لتي  ف�الحتف�الت  �لكي�ن،  هذ�  ل��زو�ل 
ن�شوة  خط�به�  على  ويطغى  �ال�شتقالل(  )ذك���رى  �شمي 
يغلفه�  خط�ب�ت  �الأخ���رية  �ل�شنو�ت  يف  ب��دت  �النت�ش�ر، 
من  و�ملخ�وف  �ل�شهيوين،  �لكي�ن  م�شتقبل  على  �خل��وف 
من  �لعظمى  �لغ�لبية  ب���أن  �لتقدير�ت  ت�شري  كم�  زو�ل���ه. 
�لثكنة  د�خ��ل  ب���الأم���ن  ي�شعرون  ال  �الإ�شر�ئيلي  �جلمهور 
ن�شرت  لذلك  وجت�شيدً�  )�إ�شر�ئيل(.  �مل�شم�ة  �لع�شكرية 
�أن %4  �إىل  فيه  �أ�ش�رت  تقريرً�  �لفرن�شية  �ل�شح�فة  وك�لة 
وت�ش�ءلت  ب�الأم�ن،  ي�شعرون  �إ�شر�ئيل(  )�شك�ن  من  فقط 
�لوك�لة: "كيف لدولة متلك �شالحً� نوويً� وجي�شً� وجمتمعً� 
ب����الأم����ن؟". ي�شعرون  ال  �شك�نه�  م��ن  و%96  مع�شكرً� 
�ملحتلة،  فل�شطني  م��ن  �ل��ه��روب  ظ���ه��رة  �أن  و�ل��و�ق��ع 
�ليهود  يعي�شه�  �لتي  �الأم�ن  وعدم  �ل�شيئة  �الأو�ش�ع  ب�شبب 
�لتي  �الإح�ش�ئي�ت  ت�شري  �إذ  بجديد،  لي�ض  �ل�شه�ينة 
تقدمه� وز�رة �لهجرة يف �لكي�ن �ل�شهيوين، �إىل �أنه غ�در 
مه�جر  مليون  من  �أكر  �إن�ش�ئه�  منذ  نه�ئيً�  )�إ�شر�ئيل( 
�رتف�ع،  ح�لة  يف  ظ�هرة  و�إن��ه���  مع�ك�شة،  هجرة  يهودي 
وتتملك  ت�شرتي  ب��د�أت  �لرية  �ليهودية  �الأ�شر  بع�ض  و�أن 
و�أوروب���  �الأمريكية  �ملتحدة  �لوالي�ت  يف  وعق�ر�ت  م�ش�كن 
ب�الأم�ن  �شعوره�  لعدم  �خل���رج  يف  �أبن�ئه�  �أو�ش�ع  وترتب 
�الإع��الم  ب��د�أ  وق��د  �ل�شهيوين.  �لكي�ن  د�خ��ل  مل�شتقبلهم 
�الإ�شر�ئيلية  �الأبح�ث  مر�كز  يف  و�ملخت�شون  �الإ�شر�ئيلي 
ومن  �لظ�هرة  ه��ذه  تن�مي  من  �خلطر  ن�قو�ض  يقرعون 
بع�ض  �شبهته�  وقد  )�إ�شر�ئيل(.  م�شتقبل  على  خطورته� 

�لث�ين(.  )�خلروج  عليه�  و�أطلقت  �الإ�شر�ئيلية،  �ل�شحف 
وعلم�ء  و�لب�حثني  �لكت�ب  بع�ض  ب��د�أ  ذل��ك،  �إىل  �إ�ش�فًة 
لن  )�إ���ش��ر�ئ��ي��ل(  �أن  ع��ن  يتحدثون  �ل�شه�ينة،  �ل��ت���ري��خ 
ت�شتمر �أكر من ع�شرين ع�مً�. ومن هن� ف�إن فكرة و�قرت�ح 
م�  له�  �إليه�،  �الإ�شر�ئيليني  ملغ�درة  �ليون�ن  يف  جزر  �شر�ء 
�ملق�بل،  يف  �الإ�شر�ئيلية،  �الأو���ش���ط  بع�ض  د�خ��ل  يربره� 
�ل�شهيونية حول حقوقهم  �ملز�عم  يك�شف كذب  ف�إن ذلك 
تعود  وهن�  �ملحتلة.  فل�شطني  �أر���ض  يف  �ملزيفة  �لت�ريخية 
�قرتحت  عندم�  م�شت،  طويلة  عقود  �إىل  �ل��ذ�ك��رة  بن� 
لتكون  و�الأرجنتني،  وقرب�ض  �أوغند�  �ل�شهيونية  �حلركة 
)�إ�شر�ئيل(.  �مل�شطنعة  دولتهم  الإق���م��ة  مك�نً�  �إح��د�ه��� 
فل�شطني.  يف  �ل�شهيونية  �مل��ز�ع��م  تلك  يدح�ض  ف��ذل��ك 
مهده�  يف  ز�ل��ت  م�  �ليون�ن  يف  ج��زر  �شر�ء  فكرة  �إن 
�لع�م،  �لف�ش�ء  �إىل  �نطلقت  لكنه�  )�إ�شر�ئيل(،  د�خ��ل 
�لقر�ر  �شنع  مركز  د�خل  ق�ئمة  من�ق�شته�  �إمك�نية  وب�تت 
�أن هن�ك  �لق�نونيون  �مل�شت�ش�رون  �أو�شح  فيم�  �ل�شهيوين، 
ق�ش�ي� حتت�ج لتو�شيح، مثل مو�شوع �ل�شي�دة على �جلزر، 
�ل�شندوق  و�أه���د�ف  مع�يري  تلبي  �لفكرة  ك�نت  �إذ�  وم��� 
�لقومي �ليهودي، وم� �إذ� ك�نت هن�ك ح�جة لت�شريع �أ�ش��شي 
ق�نوين. ب�شكل  ذل��ك  من  �لتحقق  و�أهمية  �لكني�شت،  يف 
وك�نت �شحيفة )مع�ريف( �الإ�شر�ئيلية قد ك�شفت يف 
�أر�ض  )�شندوق  موؤ�ش�شة  �أن  �مل��شي،  �آذ�ر  �شهر  منت�شف 
�إ�شر�ئيل( �ل�شهيونية ترغب ب�شر�ء جزر يف �ليون�ن حتى 
ك�رثة.  �أو  حرب  بح�لة  لالإ�شر�ئيليني  ومهربً�  مالذً�  تكون 
�إن  �ل�شحيفة،  وحم��رري  معلقي  �أح��د  ك��شبيت  بن  وق���ل 
)هيمنوت�(  �شركة  �إد�رة  جمل�ض  ع�شو  �شط�يرن  �آف���ري 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل( ق��د �ق���رتح يف  �أر����ش��ي  ل��� )���ش��ن��دوق  �لت�بعة 
�متالك  �أج��ل  م��ن  يون�نية  ج��زر  �قتن�ء  �الإد�رة  �جتم�ع 
من  و�إن��ق���ذه��م  �إ�شر�ئيليني(  )م��و�ط��ن��ني  الإخ���الء  خ��ي���ر 
�جلحيم يف ح�الت ك�رثة كربى �أو حرب، ويف ح�لة طو�رئ 
��شتثن�ئية. و�أو�شحت �ل�شحيفة �أن �حلديث يدور عن فكرة 
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مبادرة اإ�سرائيلية ل�سراء جزر يف اليونان لتكون 
)مالذًا لليهود( وقت احلرب املدمرة

تق�رير خمتلفة عن  ن�شر  �أعق�ب  بلورته� يف  ومب�درة متت 
)�إ�شر�ئيل(. �أرج���ء  يف  مدمرة  �شو�ريخ  �شقوط  �حتم�ل 
لبن�ن  ح��رب  يف  "ر�أين�  �شط�يرن  ع��ن  نقاًل  وت�بعت 
�إىل  بلغت  قد  �هلل  حزب  �شو�ريخ  �أن   ،2006 ع�م  �لث�نية 
جنوب حيف�، مدينة نت�ني� )بلدة �أم خ�لد �ملدمرة(، و�ليوم 
من �ش�أنه� �أن ت�شل �إىل �جلنوب �أكر ف�أكر"، مو�شحً� �أن 
�لفكرة �لتي يقرتحه� �أخذت ب�حل�شب�ن �ل�شوؤ�ل �لذي يتطلب 
من �شن�ع �لقر�ر �الإ�شر�ئيلي طرحه على �أنف�شهم: "م�ذ� 
نفعل بح�ل حتقق �شين�ريو �لتهديد �خلطري على عدد كبري 
�إ�شر�ئيل دولة عظمى  �أن  من �ل�شك�ن؟". ويزعم �شط�يرن 
هً� �إىل �أنه  �إقليمية متتلك قدر�ت لالهتم�م مبو�طنيه�، منوِّ
طرح خالل �جتم�ع �ملجل�ض �الإد�ري �لفكرة ب�أن تقوم �لدولة 
�أو موؤ�ش�شة �شهيونية �أخرى ب�لبحث عن م�ش�ح�ت خ�لية من 
و�إق�مة بنى حتتية عند �ل�شيق  �أجل �قتن�ئه�،  �ل�شك�ن من 
ونقل �إ�شر�ئيليني لالإق�مة فيه�. كم� ق�ل �إنه طرح �إمك�نية 
كونه�  �ليون�ن  يف  ف�رغة  ج��زر  �شر�ء  فكرة  يف  للتد�ر�ض 
من  خ�لية  جزيرة   40 لوجود  هً�  منوِّ الإ�شر�ئيل،  جم���ورة 
��شتئج�ره�  �الأقل  على  �أو  فعليً�  ب�شر�ئه�  مو�شيً�  �ل�شك�ن، 
�الإ�شر�ئيليني  حلم�ية  �الأزم����ة  ح����الت  يف  ال�شتخد�مه� 
خ�لية  جزيرة  �أن  ويرجح  �ملن��شب.  �لوقت  يف  و�إنق�ذهم 
وي�شيف  ع�لية.  �أثم�نً�  تكلف  ال  دولة  �ل�شك�ن مب�ش�حة  من 
"لي�ض ب�ل�شرورة �أن نقتني جزرً� فقط، ف�لفكرة هي �قتن�ء 
�إ�ش�فية". حديدية  قبة  لتكون  خ�لية  �أر�����ض  م�ش�ح�ت 
در��شة  ميكن  �أن��ه  �مل��ق��رتح،  �ش�حب  �شط�يرن  وي��رى 
فيم�  )�ل�شديقة(  �ليون�نية  �حلكومة  مع  �لت�ش�ور  �إمك�نية 
يتعلق بنقل �ل�شي�دة �الإ�شر�ئيلية �إىل هذه �جلزر، بحيث يتم 
كل �شيء ب�شكل ق�نوين وفقً� للمع�يري �ملعمول به�، ومبو�فقة 
ك�ملة من �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة، بهدف �إن�ش�ء بنية حتتية 
ال�شتيع�ب )�شك�ن �إ�شر�ئيل( عند �حل�جة. ي�ش�ر �أن �شط�يرن 
ميثل حزب )�أزرق – �أبي�ض( يف جمل�ض �إد�رة )�ل�شندوق 
)�لليكود(. ح��زب  يف  �ش�بق  وع�شو  �ل��ي��ه��ودي(  �لقومي 
�لربيط�ين،  �آي(  �إي�شت  )ميدل  موقع  �أ�ش�ر  ذلك  �إىل 
�أ���ش��ول  تنمية  ���ش��ن��دوق  ح���دد   ،2012 ع����م  يف  �أن���ه  �إىل 
وجزيرة  م�أهولة  غ��ري  ج��زي��رة   40 �ليون�نية  �جلمهورية 
لتقليل  ع�مً�   50 �إىل  ت�شل  مل��دة  ت�أجريه�  ميكن  �شغرية 
�لو�شع  ت�شتغل  )�إ���ش��ر�ئ��ي��ل(  �أن  وي��ب��دو  �ل��ب��الد.  دي���ون 
ب�شر�ء  خطته�  لتمرير  �ليون�ن  يف  �ل�شعب  �القت�ش�دي 
ه���ذه �جل����زر، ك��م��� �أو���ش��ح �مل��وق��ع �ل��ربي��ط���ين �أن���ه "مت 
�إر���ش���ل  على  �ل��ع���مل  وح��ول  �إ�شر�ئيل  يف  �ليهود  ت�شجيع 
�ل�شن�ديق  يف  غ�لبً�  جتمع  و�ل��ت��ي  للم�شروع،  �لتربع�ت 
�ليهودي". �لقومي  لل�شندوق  �لت�بعة  �ل�شهرية  �لزرق�ء 
�لرعب  ه�ج�ض  �أن  يت�شح  تقدم  م�  كل  وبعد  وهكذ� 
�الأخ����رية  �الآون�����ة  يف  �ل�����ش��ه��ي��وين  �ل��ك��ي���ن  يعي�شه  �ل����ذي 
�ل���ذي ج��ع��ل بع�ض �الأو����ش����ط  �ل��ت��ز�ي��د، �الأم����ر  �أخ���ذ يف 
خمب�أً  ليكون  �لع�مل  ه��ذ�  يف  م�  مبك�ن  تفكر  �ل�شهيونية 
و�ال�شتقر�ر  ب���الأم��ن  ينعمو�  لن  فهم  �ل�شه�ينة،  لليهود 
�ملحتلة. فل�شطني  �أر�����ض  ي��دن�����ش��ون  ه��م  ط���مل���  و�ل���ر�ح���ة 
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نهاية " الباك�س اأمرييكانا* " و�سعود رو�سيا وال�سني

   ب��ع��د دخ����ول �ل���ق���و�ت �ل��رو���ش��ي��ة 
�لنظ�م  �أّن  و��شحً�  ب���ت  �أوكر�ني�  �إىل 
�الأوروب��ي يف  �الأمن  و�أّن  يحت�شر  �لع�ملي 
�ملعركة  ح�شم  يعد  ومل  حقيقي،  م���أزق 
�شالح  بنزع  فقط  متعّلقً�  �أوك��ر�ن��ي���  يف 
تكون  لن  �أّنه�  �إىل  و�الطمئن�ن  �أوكر�ني� 
ولكن  نووية،  دولة  تكون  ولن  ن�تو،  دولة 
ب�ت �الأمر متعّلقً� مب�آالت �لنظ�م �لدويل 
ميكن  �أي����ن  �إىل  �أح����د  ي����دري  ال  �ل����ذي 
ك�نت  و�إذ�  �شين�ريوه�ته،  مت�شي  �أن  
�أم  �الأوك��ر�ن��ي��ة  �حل���دود  عند  �شتتوقف 
�لروؤو�ض  �شخونة  من  بعينه�  �ش�عة  عند 
ع�مليً�،  �شر�عً�  ت�شّكل  �أن  ميكن  �لتي 
ولكن يف كل �الأحو�ل تبدو �لنت�ئج �الأولية 
تر�جع  �أبع�ده�  �أهم  �أحد  ويف  و��شحة، 
يف �لنفوذ �الأمريكي عرب حلظة تت�ش�وى 
مع �الحت�د �ل�شوفييتي، حني �شقط جد�ر 
برلني، ونه�ية ��شت�شالم و��شنطن لزمن 
عينه  �ملوقف  ويف  �لليرب�لية،  �لغطر�شة 
�لرئي�ض  ج���ن��ب  م��ن  جت���ري حم�����والت 
�أّم���  �ل�شالفية،  �لقومية  الإح��ي���ء  بوتني 
�ل�شني فقد يكون �لتوقيت �لذي حتّدث 
عنه رئي�ض وزر�ءه� �الأ�شبق "دينغ �شي�و 
�إليه  �ملن�شوبة  و�ملقولة  ح���ن  ق��د  بنغ" 
هن�  �لوقت".  و�نتظر  ق��وت��ك  "�خ���ِف 
لالأ�شف قد تكون �لفو�شى و�النفج�ر هم� 
�مل�آل �حلتمي للحروب وكيف �أّنه� مولدة 
�آخ��ر،  ع�ملي  لنظ�م  مولدة  �أي  للت�ريخ 
�ل�ش�عة. حتى  ل��ه  مالمح  وال  مع�مل  ال 
�ليوم  �لع�مل  م�شهد  �أّن  يف  �شك  ال 
�إّن  �إذ  وك���ب���ريً�،  م��ه��ّم��ً�  حت���واًل  ي��و�ج��ه 
�لوحيد  �لالعب  تعد  مل  �الم��رب�ط��وري��ة 
�ملتحّكم  هي  وال  �لدولية،  �ل�ش�حة  على 

على  اأجنحتها  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  تب�صط  فيه  الــذي  الــدائــم(،  الأمريكي  )ال�صالم  بزمن  عــرف  ما  هو   :)Pax Americana(امريكانا *الباك�س 
الرومانية. الإمــراطــوريــة  زمــن  يف  رومــانــا«،  »الباك�س  بزمن  عــام  األفي  قبل  عــرف  ما  غــرار  على  بال�صبط  الأبـــد،  اإىل  الدولية  القوى  كل  وتقود  برمته،  العامل 
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�الأوحد ب�لع�مل، بينم� بد�أت �لقوى �لكربى 
�ملن�ف�شة تدرك ذلك، وحتل مك�ن �لوالي�ت 
�مل��ت��ح��دة ح��ي��ث��م��� ت��ق��ه��ق��رت وت��ر�ج��ع��ت، 
�نهي�ر  توّقع  يعني  ال  فهذ�  �حل�ل  وبطبيعة 
�لدولية  هيمنته�  تر�جع  و�إمّن���  و��شنطن، 
وظ���ه���ور �أق���ط����ب �أخ�����رى ع��ل��ى �ل�����ش���ح��ة 
�لدولية،  فجوهر �الأزمة �الأوكر�نية و�حل�ل 
رو�شي�  بني  جيو�شي��شي  �شر�ع  هو  كذلك، 
من  �لغربيني  وحلف�ءه�  و�أمريك�  جهة  من 
�ل�شر�ع  ه��ذ�  ينزلق  وق��د  �أخ����رى،  جهة 
ب�أكمله. �لكون  تط�ل  �أو���ش��ع  مو�جهة  �إىل 
تبدو �أزمة �أوكر�ني� ك�أنه� نقطة ف��شلة 
�أن  بعد  �شّيم�  ال  �ملع��شر،  �لع�مل  ت�ريخ  يف 
�لرو�شي،  �لغزو  حت��شي  يف  �جلميع  ف�شل 
�أك��ر  ث��م وق���ف  �أول �الأم����ر،  دب��ل��وم������ش��ي��ً� 
�لعقوب�ت  ع�ش�  من  �إاّل  �حل��ل  عن  عجزً� 
�أّن  �لو��شح  من  ك���ن  وه��ذ�  �القت�ش�دية، 
�أو  ب�شكل  له�  نف�شه  ق��ّدم  بوتني  �لرئي�ض 
�لتع�طي  يف  �أمريك�  �أخ��ط���أت  لقد  ب���آخ��ر، 
قدميً�  ث���أرً�  هن�ك  �أّن  وف�ته�  رو�شي�،  مع 
زمن  بعد  ول��و  يحني  �شوف  بوتني  ذه��ن  يف 
تلعب  �أن  ترف�ض  فرو�شي�  ل��ه،  �لق�ش��ض 
�ل��ب���ردة،  �حل��رب  نه�ية  بعد  �مل��ه��زوم  دور 
على  �ل�شيطرة  رو���ش��ي���  ��شتط�عت  و�إذ� 
مت�شي  �أن  ج��دً�  �ل��و�رد  من  ف�إّنه  �أوكر�ني� 
يف ط��ري��ق �م��رب�ط��وري��ت��ه��� م���ن ج��دي��د.
�القت�ش�دية  �حل��رب  �شعيد  على  �أّم��� 
ع���ل���ى رو����ش���ي���� ف����ال ي��ن��ج��و �ل����غ����رب م��ن 
�لك�رثية  تكلفته�  فرغم  بن�ره�،  �الكتو�ء 
و�ل�شي��شية  �الإن�����ش���ن��ي��ة  �مل�شتوي�ت  على 
�شوت  على  يعلو  �شوت  ال  و�القت�ش�دية، 
رو�شي�  ب��ني  �لع�شكري  ب�شّقيه�  �حل���رب 
و�أوك��ر�ن��ي��� م��ن ج��ه��ة، و�الق��ت�����ش���دي بني 
�لغرب ورو�شي� عرب �لعقوب�ت �لتي تفر�شه� 

من  مو�شكو  على  �لغربية  �ل��دول  خمتلف 
جهة �أخ����رى، وي���رى م��ر�ق��ب��ون وخ��رب�ء 
هذه  يف  خ��شر  �جلميع  �أّن  �قت�ش�ديون 
ل�شي��ش�ت  �لعودة  ومن  �لتج�رية  �حلرب 
و�ملح�ور  �مل�ش�دة  و�لعقوب�ت  �لعقوب�ت 
�خل�ش�رة،  تلك  تف�وتت  و�إن  �ملتن�بذة، 
هذه  لتد�عي�ت  �القت�ش�دية  �لكلفة  الأّن 
�شيحت�ج  ورمب����  فلكية  �شتكون  �الأزم����ة 
�ل���ع����مل ل�����ش��ن��و�ت ح��ت��ى ي��ت��م��ّك��ن من 
جر�حه. مللمة  ومن  �آث�ره�  من  �لتع�يف  
�أّن �لغرب ي�شعى لتدمري  وال �شّك يف 
ق���درة  مو�شكو  لكن  �قت�ش�ديً�،  رو�شي� 
هذه  وجت����وز  �لتحّمل  على  �شك  ب���دون 
وط�ق�ت  ق��در�ت  متلك  وه��ي  �لعقوب�ت، 
�ق��ت�����ش���دي��ة م��ه��ول��ة ب��ط��ب��ي��ع��ة �حل�����ل.
و��شنطن بدوره� يف �أزمة، على و�قع 
و�لط�قة  �لنفط  م�شتق�ت  �أ�شع�ر  �رتف�ع 
كونه�  �أوك��ر�ن��ي���،  ح��رب  ت���أث��ري�ت  بفعل 
�لنفطي  ب�الحتي�ط  �ال�شتع�نة  �أعلنت 
على  �شعبية  نقمة  ُيحدث  مب�  �الأمريكي 
حكومة ب�يدن �لذي يع�ين �أ�شاًل من تر�جع 
�إغالق �ملج�الت �جلوية  �أّن  �شعبيته. كم� 
�شيرتّتب  �لرو�شية  �لطري�ن  حركة  �أم���م 
و�الأوروب��ي��ني. �لرو�ض  على  خ�ش�ئر  عليه 
�الق��ت�����ش���دي��ة  �حل�����رب  ه����ذه  �إّن 
و�ل�����ت�����ج������ري�����ة ي����ك����ت����وي �ل����ط����رف�����ن 
�ل�����رو������ش�����ي و�الأوروب����������������ي ب����ن�����ره�����.
�الأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ق��ّوة  ع�شر  �أّن  ي��ب��دو 
ن�شهد  فهل  ب���الن��ح�����ش���ر،  ب���د�أ  �لعظمى 
نعرفه؟  �ل���ذي  �ل��ع���مل��ي  �ل��ن��ظ���م  ن��ه���ي��ة 
�إّن����ه وق���ت حم���رّي ع��ن��دم��� ي��ت��ع��ّل��ق �الأم���ر 
�الإد�رة  ح  تو�شّ حيث  �لع�ملية،  ب�ل�شوؤون 
ب���ي��دن م��ن ن�حية  ب��ق��ي���دة  �الأم��ري��ك��ي��ة 
مل������ذ� ح�����ن �ل���وق���ت ل��الن�����ش��ح���ب من 

�أف��غ���ن�����ش��ت���ن، ول��ك��ن م��ن ن���ح��ي��ة �أخ���رى  
جي�شهم  يكون  �أن  �الأمريكيون  منه  يريد 
�أق���ل �ل��ت��ز�م��ً� ب���خل���رج، و�ل��ن���ت��و ي�شعر 
�إىل  تتطّلع  �الأخ��رى  و�الأنظمة  ب�ل�شيق، 
�لتو�ّشع مثل رو�شي� و�ل�شني تزد�د جر�أة 
لالآخر. حليف  ك�أّنه  منه�  كل  ويت�شّرف 
يف  ي��دق��ق  م��ن  �إّن  �ل��ق��ول:  خال�شة   
�حلرب  تو�جه  �لتي  �الأمريكية  �ل�شي��شة 
حربً�  تريده�  �أّنه�  يالحظ  �أوكر�ني�،  يف 
فيه�،  رو�شي�  ُت��ه��زم  حتى  �الأم���د  طويلة 
�أن يدفعه  �لنظر عّم� ميكن  وذلك بغ�ض 
جدً�،  ب�هظة  تكلفة  من  �أوكر�ني�  �شعب 
ورئي�شه  فيه�،  �أو  منه�  ل��ه  م�شلحة  ال 
�أخ���ذت ت�شّعد  �ل��ت��ي  �أم��ري��ك���  يف خ��دم��ة 
�أو خط  ك�أّنه� ال تريد هدنة،  �شد رو�شي� 
رجعة، و�إاّل م� معنى �أن يعترب ب�يدن بوتني 
ب�حلرب  �لذه�ب  غري  حرب"  "جمرم 
�شد رو�شي� �إىل �آخر مدى؟ �أي �أّن �أمريك� 
�شتو��شل �لعقوب�ت و�ملح��شرة �ل�شي��شية 
حتى بعد �أن ت�شع �حلرب �أوز�ره�، ويبدو 
رغبته�. �شد  �إاّل  تتوّقف  لن  �حل��رب  �أّن 
متعدد  ع���مل  مرحلة  �أّن  يعني  وه��ذ� 
ه��ذه  م��ع  ب���الن��ت��ق���ل،  �أخ����ذت  �لقطبية 
�لقطبية  مرحلة  �إىل  �الأمريكية  �ل�شي��شة 
�ل��ت��ع��ّددي��ة، وق���د ت��ك��ون �أ���ش��د ن��ك��رً� من 
حيث  �ل��ب���ردة،  �حل��رب  مع�شكري  ح�لة 
�لدويل"  "�لوف�ق  م��ن  ن��وع  بينه�  �ش�د 
بال  �أق��ط���ب.  كتلتي  �إىل  �النق�ش�م  �أي 
و�إىل  ج��ه��ة،  م��ن  �ل����دويل  ل��ل��وف���ق  �شعي 
ت�شّكل  قد  ُك��ربى،  �إقليمية  �أقط�ب  تعّدد 
مو�شوعيً� ح�لة �أو )ح�الت( ث�لثة من جهة 
�ل�ش�حة  على  يجري  م�  كل  ومع  �أخ��رى. 
�إىل  �لع�مل  �ل�شوؤ�ل:  يبقى  �ليوم  �لدولية 
�الأوكر�نية؟؟. �لرو�شية  �حلرب  بعد  �أين 
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      )ل��ي�����ض ���ش��ه��اًل ع��ل��ّي �أن �أغ����رّي �ل��و�ق��ع، 
�إي�ش�ل  على  ق����درة  كنت  �الأق���ل  على  لكّني 
�لعب�رة  بهذه  �ل��ع���مل(،   �إىل  �ل�شوت  ه��ذ� 
�لطويلة  جتربته�  ع�قلة  �أبو  �شريين  حل�شت 
ع�مً�.   25 مل��دة  �نقط�ع  دون  و��شلته�  �لتي 
�ل�شح�فية  ع�قلة،  �أب��و  ن�شري  �شريين  هي 
ب�أ�شلوبه�،  �لوطنية  �الأح���د�ث  �شبغت  �لتي 
ع�شقه�  فيه  جمعت  �ل��ذي  ب�شوته�  قّدمته� 
لفل�شطني ونعومة �أنوثته�، وبلغته�، ومالحمه� 
لتخربن�  �لفنية  وجر�أته�  و�شخ�شيته�  �لقوية 
ب��ك��ل م��� ي��ج��ري وي��ح��دث ب��وط��ن��ه��� �مل��ح��ت��ل.
مل يكن مف�جئً� �أن حتظى فر��شتن� �ملقد�شية 
وهي  لرحيله�  ُذرف��ت  �لتي  �لدموع  هذه  بكل 
�لتي �شمعت �شر�خ زمالئه� ورفق�ء دربه� �أن 
لكّنه� لن ت�شحو. فر��شتن�  ي� �شريين،  �أ�شِح 
�ملقد�شية ذ�ت �ل�51 ع�مً�، هي �بنة كل �لبيوت 
�لفل�شطينية �لتي دخلته� عرب �ل�ش��ش�ت وهي 
يف منت�شف �لع�شرين�ت من عمره�، هي �بنة 
�ل�ش�رع �لتي مل تكرب يف عيون جيل �النتف��شة، 
وهي �بنة �ملخيم�ت �لتي بكته� كثريً�، حمله� 
�ملق�ومون على �الأكت�ف بح�شور �الآالف الأنهم 
�ل�ش��شة  على  ظهريهم  ك�نت  �أّن��ه���  ع��رف��و� 
على  �أبط�ٌل  و�ملق�ومة،  �لقت�ل  يف  و�شريكتهم 
حتمل  �لع�مل،  �ش��ش�ت  على  وفر��شة  �الأر�ض 
و�حل��ري��ة،  ب�����الأمل  �مل��ع��ط��رة  فل�شطني  ري���ح 
له�،  و�شكينة  �شكنً�  �ملخيم  �خت�رت  فر��شتن� 
تفرد  القتح�مه،  �ل��غ��رب���ء  ي���أت��ي  ح��ني  حتى 
جن�حيه� يف �ملخيم وحتّلق لتطري من �ملخيم 
و�لدولية. �لعربية  �ل�ش��ش�ت  �إىل  و�شو�رعه 
ب�لقد�ض  وترّبت  ُولدت  حنينة،  بيت  �بنة  هي 
من �أ�شرة تنحدر من بيت حلم جنوب �ل�شفة 
�لغربية �ملحتلة، �ش�فرت مبر�حل حي�ته� من 
 1991 ع���م  حتى  �ل��وردي��ة  �لر�هب�ت  ث�نوية 
در��شة  فتحّولت من  ل�شغفه�  ��شتج�بت  حيث 
و�الإعالم  �ل�شح�فة  �إىل  �ملعم�رية  �لهند�شة 
يف ج�مع�ت �الأردن، وط�فت ن��شطة ز�هية يف 
وك�لة �لغوث، ثم �شوت فل�شطني �إىل ف�ش�ئية 
��شتقر  ثم  ك���رل��و،  مونتي  �إذ�ع���ة  ثم  عم�ن، 
لقن�ة  �أوىل  كمر��شلة   1997 ع���م  جن�حيه� 
�للقب  ه��ذ�  ن�لت  �أن  بعد  �لعربية  �جل��زي��رة 
�أ�شعب  تخت�ر  ك�نت  حيث  �ملميز،  بجهده� 
فتع�شكر  �لتلفزيونية،  مو�ده�  الإنت�ج  �لطرق 
�شي�شهد  �أنه  حد�شه�  يتوّقع  �لذي  �مليد�ن  يف 
حدثً� مهّمً�، جتل�ض فر��شتن� بني �لن��ض وتقول 
قريبة  لتكون  �ل�شح�فة  �خ��ت���رت  �أّن��ه���  لهم 
عتب�ت  على  ل�ش�ع�ت  وتر�بط  لتعود  منهم، 
�لقد�ض دون تلكوؤ �أو �شجر، ومت�شي يف م�شرية 
مو�جهة  يف  �الإن�ش�ن  مع  �جلد�ر  من  ب�لقرب 
�ملط�طي  و�لر�ش��ض  للدموع  �مل�شّيل  �لغ�ز 
�جلثث،  عن  تبحث  �ملد�فع.  وقذ�ئف  و�حلي 
بني  �أبن�ئهم  عن  ب�لبحث  �الأّمه�ت  وت�ش�عد 
�لدب�ب�ت  و�أم����م ط��و�ق��م  و�ل��دم���ر،  �ل��رك���م 

شريين باقية معنا ... كفراشة فلسطينية
بتهمة  م�ش�يقته�  ج��ن��وده���  ي��ت��ع��ّم��د  �ل��ت��ي 
يف  لتحّلق  وتعود  �أمنية،  من�طق  يف  �لت�شوير 
تر�شد  �ملق�بلة  �جلهة  يف  �لر�ش��ض  �جت���ه 
�أبط�ل  الأح�ديث  ت�شتمع  �أوله�،  من  �حلك�ية 
نفو�شهم،  مكنون�ت  يف  تغو�ض  ت��ق��ري��ره���، 
به  لتكتب  و�الأح��الم  �الأمني�ت  لتمت�ض رحيق 
تقريره� وُت�شمع �شم�ئر �لع�مل �حلر ند�ءه�.
�إىل  به�  �لغزيرة حّلقت  �ملهنية  �لتجربة  تلك 
لي�ض يف �جلزيرة  �الإعالمي،  �مل�شهد  �شد�رة 
�لفل�شطينية  �ل�شح�فة  ع�مل  يف  �إمّن���  فقط، 
�إىل  �مل��خ��ي��م���ت  ف��م��ن  ك���ّل���ه،  �ل���ع����مل  �إىل 
�العتق�الت �إىل �الجتي�ح �الإ�شر�ئيلي لل�شفة، 
فر��شة  �نتقلت  عم�ر،  �أب��و  �لرئي�ض  وح�ش�ر 
�لعربية بني  �لعو��شم  �إىل عدد من  فل�شطني 
لنقل  �ملتحدة  �الأمم  �إىل  و�ل�����ش��ود�ن  م�شر 
ون�شيت  �خت�رته�  �ش�خبة  حي�ة  �ل�����ش��ورة، 
كم�  ع��شت  �الأّخ����ذ.  هدوئه�  رغ��م  �أنوثته� 
وهبت  خ�ل�شة،  فل�شطينية  تعي�ض  �أن  حتب 
و�أر�دت  وحلمه�،  لق�شيته�  وج�شده�  روحه� 
وعذ�ب�تهم  �أهله�  حي�ة  عبور  ج�شر  تكون  �أن 
و�شفت  فقد  ذل��ك.  يف  وجنحت  �لع�مل  �إىل 
و�ملجتمع  �لفل�شطيني  �الإ�شر�ئيلي   �ل�شر�ع 
و�ملخيم�ت  �الح��ت��الل  وم�شهد  �لفل�شطيني 
و�لعربي،  �لع�ملي  �ل��ع���م  �ل���ر�أي  مقدمة  يف 
بر�ش��ض  ي�شقط  �ل��ذي   81 �الإع��الم��ي  وه��ي 
من   58 و�ل�شهيد   ،1967 ع���م  منذ  �ل��ع��دو 
�الأمة مثل غ�ش�ن  بق�ش�ي�  �مللتزمني  �ل�شهد�ء 
لندن  يف  �لعلي  ون���ج��ي  ب���ريوت  يف  كنف�ين 
�الإعالميني  ع�شر�ت  قرب�ض،  يف  مقبل  وحّن� 
كل  �ل�شه�ينة،  �أي���دي  على  �شقطو�  �ل��ع��رب 
�لتي  وهي  نف�شه�،  �لر�ش��شة  قتلتهم  ه��وؤالء 
وم�شتودع  �ل�شهيونية  م��رك��ز  م��ن  �نطلقت 
�ال���ش��ت��ع��م���ر ع��ي��ن��ه �ل�����ذي ي��رف�����ض ���ش��م���ع 
قتلت 16  لذلك  رو�ي��ت��ه،  �أخ���رى غ��ري  رو�ي���ة 
�لقد�ض،  �شيف  معركة  ومر��شاًل يف  �شح�فيً� 
رز�ن  �ملمر�شة  مثل  قبله�  طبية  وط��و�ق��م 
�الأبي�ض. بزّيه�  وهي  ربيعً�  �ل�21  ذ�ت  جن�ر 
ت�شعى  ح���دث  �أو  م��ن������ش��ب��ة  م���ن  �أك����ر  ويف 
لكن  �حل��ق���ئ��ق،  لطم�ض  �الح��ت��الل  �شلط�ت 
�شهيتهم  من  حتد  لن  كغريه�  �جلرمية  هذه 
�لهوية  بقلب  يدخل  قتل  ه��و  و�ل���دم،  للقتل 
�إرع���ب  يف  خمطط�ته�  ليخدم  �ل�شهيونية 
و�إذاللهم، ف�مل�شتوطن  �لفل�شطينيني وردعهم 
�لفل�شطيني  جتريد  الأّن  يقتالن  و�جل��ن��دي 
�لهوية  لتحقيق  م�شبق  �شرط  هو  وجوده،  من 
على  جنودهم  ك�ن  فقد  ووجوده�،  �ليهودية 
على  �لتعتيم  ي�شتطيعو�  ل��ن  ب���أّن��ه��م  در�ي���ة 
�شيوؤّدي  �ل�شحفيني  ��شتهد�ف  و�إّن  �أفع�لهم، 
م��ن ذلك  �ل��رغ��م  وع��ل��ى  ع���مل��ي،  �إىل غ�شب 
�لع�مل  وم�شمع  م���ر�أى  على  فر��شتن�  قتلو� 
ف�شريين  ذل���ك،  م��ن  �أق���وى  ف�لغ�ية  �أج��م��ع، 
جنني  ك�نت  لقد  جر�ئمهم.  يف�شح  �شوت 

�الح��ت��الل،  جي�ض  ق��و�ت  ته�به  دب���ب��ري  ع�ض 
والأّن  �ملق�ومة،  م�شرية  يف  ب���رزة  عالمة  وهو 
فر��شتن� ك�نت ت�شتنه�ض ذكرى �حتالل جنني 
وجمزرة جنني يف ني�ش�ن 2002، حيث ق�تلن� 
�أو  حديثً�  ولي�ض  مدمنً�  ق�تاًل  وب��ع��دً�،  قباًل 
ط�رئً�، له �شرك�ء وع�ش�ب�ت دولية ترّبئه من 
كل ذنب، وهو �لذي ي�شّوب وي�شيب، و�شك 
ج�هزة  و�لتربير�ت  جعبته  يف  د�ئمً�  �لرب�ءة 
وذنبه  د�ئمً�  �ملع�قب  �لفل�شطيني  ذلك  �شد 
مئة  منذ  �ملوجود  ذ�ك  ويح�رب  موجود،  �أنه 
و�إ�شر�ئيلية،  دولية  �شر�ع  �ش�حة  وبالده  ع�م 
ب���أن���ق��ت��ه  �مل��ت��خ��ف��ي  �ل���د�ع���م  �ل��غ��رب  وذ�ك 
على  ج�هز  و�أ�شبعه  د�ئمً�  �ملت�أهب  �للفظية، 
�لزن�د كرمى البنه �ملدّلل �إ�شر�ئيل. �شكرً� ي� 
�أّنن� بح�جة  �شريين، الأن �رتق�ء روحك �أثبت 
�أّنن� �شعب �جلّب�رين  حلدث نقول من خالله 
�حلرية  يف  وحّقهم  بقوميتهم،  �ملتم�شكني 
ك�نت جن�زتك  يتزحزح.  لن  �مل�شري  وتقرير 
تر�جع  ال  ث��و�ب��ت  على  فل�شطني  ك��ل  �جتم�ع 
�لقد�ض  �شيف  معركة  �أثبتت  مثلم�  فيه�، 
قوميتن�، �أثبتت جن�زتك �شورة فل�شطني بكل 
�أخ��رى،  ب�شورة  ل��ِك  حي�ة  وك�نت  جتّلي�ته� 
�أّن��ن��� ن��ح��ب �حل��ي���ة ول��ك��ن بكر�مة  و�أّك�����دت 
�أو  بق�ئد  يرتبط  مل  �ل��ذي  �حلر  �لفل�شطيني 
ميّيز  وال  و�ح���دً�  ك��اّلً  ير�ن�  فعدّون�  ف�شيل، 
يو�شلن�  وه��ذ�  موقفً�،  �أو  جن�شية  �أو  دي���ن��ة 
لهدفن� ومرجت�ن� �أن نكون ج�شدً� متم��شكً� يف 
مو�جهة هذ� �لعدو وعمالئه، وهّمن� �أن تبقى 
�لد�خل  يف  جميعً�  قلوبن�  يف  مّتقدة  �ل�شعلة 
نرتقي  �لذين  �شهد�ءن�  نبِك  �أن  و�ل�شت�ت، 
�أنِت  و�أردِت  �ر�دو�  �ملجد كم�  �إىل علي�ء  بهم 
�ملح�ربني يف  مع  �لتي حت�رب  �ملهنة  �ش�حبة 
فل�شطني  كح�شور  ح��شرة  �لقت�ل،  �ش�ح�ت 
عر�ض  و�أروع  تر�ب  ب�أقد�ض  �حت�شنتِك  �لتي 
ف�حلي�ة  �لوعي،  �ولوي�ت  �إىل  فل�شطني  رفع 
كر�ش��شة  ولي�شت  ومب�درة،  ونز�هة  كر�مة 
لتجعله�  �شريين  ر�أ����ض  يف  �ملتفّجرة  ع��دّون��� 
معن�  ق�ل  من  وهي  �ملغدورة،  فل�شطني  ت��و�أم 
زو�ل،  �إىل  و�إ�شر�ئيل  ب�قية  فل�شطني  �ألي�شت 
على  �حل�ئزة  جن�زته�  ي�شبه  حد�شه�  فك�ن 
قو�ت  حت��دّي���ت  رغ��م  ت�ريخيً�  �الأط���ول  لقب 
له�،  م�شّيعً�   50 �لعدد  يتج�وز  ب�أال  �الحتالل 
فج�ءهم �لّرد مدّويً� ب�جتم�ع ع�شر�ت �الآالف 

�لذين �جتمعو� ليودعو� �بنتهم ويهتفو� له� 
يف �لكني�شة و�جل�مع و�ل�ش�رع، بكته� بلد�ت 
فل�شطني )جنني  ن�بل�ض- ر�م �لله�لقد�ض( 
وحدهم  �لفل�شطينيني  بيد  �الأم��ر  ك�ن  ولو 
�لتي  وغ���ّزة  و�خلليل  حل��م  بيت  لوّدعته� 
�هلل  ليحمي  دع����ًء  لل�شم�ء  ي��د�ه���  رفعت 
�ملعتدى  بنع�شه�  فر��شتن�  ولط�فت  غ��ّزة 
هذه  ولي�شت  وحيف�  �لن��شرة  عرب  عليه، 
كل  �لفل�شطيني،  �ل�شعور  هو  هذ�  مب�لغة، 
فل�شطني  لبنت  و�ل����والء  �الح��ت�����ش���ن  ه��ذ� 
�لتي �شّلى له� �لك�هن بني جموع �مل�شلمني، 
مع  �ل��غ���ئ��ب  ���ش��الة  �مل�شلمون  له�  و���ش��ّل��ى 
ك�هنه�، وهي �مل�شيحية �لتي مل ن�ش�أل يومً� 
�ليوم  به  خربتن�  م�  �ش�ألن�  بل  دينه�،  م� 
قّدمت  ومل���  له�  و�ح��رت�م��ً�  �ش��شته�.  على 
�ملق�ومني  من  �الأك��ف  على  ُحملت  ومّثلت، 
�لذين  و�مل�شيحيني،  �مل�شلمني  و�الأح����ر�ر 
ح�ول �الحتالل تقطيع �أو�ش�لهم فظّل هذ� 
�لقد�ض  �إىل  و�شوله  حتى  متم��شكً�  �لرتل 
�ل�شريف، ليعيد زخرفة فل�شطني �لت�ريخية 
�لب�شري  �لرتل  ذلك  يف  �جلميلة  ب�ألو�نن� 
مرة  الأول  قد�شيً�  فتحً�  �خلليل  ب�ب  ويفتح 
منذ 55 ع�مً� م�شت، مّم� �أّدى �إىل �نفج�ر 
غ�شب �جلنود �ملحتلني، وغ�شبهم مل يكن 
�أج�ش�د  الأّن  بل  �شطوتهم،  عن  النفالتهم 
ب�أجنحة  ك�أبط�ل  حوله�  ك���ن��و�  �مل�شيعني 
�لب�ئ�ض،  عنفو�نهم  وق��ه��رو�  �ملنت�شرين 
تذّلل  مهيبة  جن�زة  ال�شتح�ش�ر  �أّدى  مّم� 
متن�هي،  �لال  و�مل�شتوطنني  �جلنود  عنف 
�الأر���ض  على  لبق�ئهم  �ل��وح��د  حّلهم  وه��و 
�لقوية  وهي  �النك�ش�ر،  �أب��ت  فل�شطني  الأن 
�ل��ق���دم��ة  ���ش��ن��و�ت��ه���  ت��رق��ب  �شتظل  �ل��ت��ي 
و�مل�شتقبل. �حل��شر  م��ن  ورع���ب  ب��خ��وف 
جنمة  �شعبن�  به�  ن�شّ �لتي  فر��شتن�  �أّم��� 
ح�ئمة  روح��ه���  ف�شتبقى  �ل�����ش��وء،  د�ئ��م��ة 
�الحتالل  ُي�شت�أ�شل  �أن  �إىل  �لربك�ن  ف��وق 
�ل�شهيونية  ح��م��م  وت��ن��ف��د  ج�����ذوره،  م��ن 
و�ال����ش���ت���ع���م����ر ل��ت��ظ��ه��ر �����ش����ورة �ل���ع���ّزة 
�أن��ِت. �أردِت  كم�  �أجمع،  للع�مل  و�لكر�مة 
. �شريين  ي���  نن�ش�ِك  ل��ن   .. م��ّن���  ف��وع��دً� 
الثقايف  فل�صطني  مــنــر  *رئي�صة 

سحر عيسى الوهيبي*
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)}شريين أبو عاقلة{(
الشاعر/ محمود حامد

شعر

كاريكتير

�ساهدٌة اأخرى ؛ يف
جحيِم اخلوف ! ! ؟ 

ي�سيق اخلناُق اكرَث ؛ على زبانية ال�ّسيطان ؛ وغرباِن يهوذا ؛
بان�سماِم �ساهدٍة  اأخرى ؛ حُلّرا�ِس الّتاب ؛ 

وانبياِء ال�ّساهدات ... وهم يزحفون ،،، يف عا�سفاِت الفجِر ، 
مثل اأبابيِل املوِت ، باّتاِه اأغراِب الليِل العابرين ؛ لت�سبح تلَك

ال�ّساهدُة ، مع مثيالتها ؛ قهقهَة املنايا ، لع�ّساقها الّرائعني ،
وهم يغدوَن ، يف زحفهُم الّنبوي. الهادر ، جحيَم اخلوِف

لأ�سباِط يهوذا ؛ وغ�ّسَة الّناِب على الّناِب ؛ يف اآخِر خرائِب
العابرين ! ! ؟

�ساهدة اخرى بني الأجرا�ِس والقباِب تعلو �ساهَقًة ، لت�سبح
اأيقونًة جورية الوهِج ؛ يف معراج �سعودها ، واإ�سرائها ...
الأزيّل ... نحو م�ستقّرها اخلالد ، عند الّركِن ال�ّسابِع ، من

كر�ِسّي العر�س ! ! ؟
يف تزاحِم ال�ّساهدات ؛ ما ي�سبُه قياَمَة املوتى ؛ حيِث

اأر ؟ يف �سهيلها الّدامي ؛ متامَا ؛ كنفخِة ال�ّسور ؛ نفرُة الثَّ
يف قيامِة اخلليقِة بني �سراِط الفردو�ِس ؛ وُغلِّ اجلحيم ؟

كّل ما فوق ثرى فل�سطنَي ؛ يئنُّ من ا�سى متلملِه املوجع ؛
اإيذانًا ... بوعِد انفجارِه الآتي ... من عتب القباِب ؛ على

فر�ساِن ورِق �سكوك الهوان ؛ وهم يلهثوَن ؛ حتت حوافِر
ال�ّسيطاِن الأ�سخريوطي ؛ وعتب ي�سوع الثائر الفل�سطينّي
الأّول على �سليبِه الفل�سطينّي ؛ على فحيِح ُلهاِث ؛ قبائل
اخلرائِط امل�سبوهة ؛ وهي ت�ستجدي ؛ لقمة الزّقوِم ؛ من

عبيِد الهيكِل املزعوم ! ! ؟
يف كينونِة احرار العامِل ؛ �سحوُة املجِد ؛ �سّد �سهاينِة

اخلراب ؛ وتعا�سة الّر�سا�سِة الآثمة ؛ ومن حولنا ؛ �سذاذ
اآفاِق الّتيِه ؛ يلهثون وراء فطري �سهيوَن الدموّي ،،،؛

لتنالهم بركة ال�سيطاِن ؛ قبل انح�سار زبدهم ؛ خلف طغاِة

فلك الكوِن ؛ لأح�ساِن اجلحيم ! ! ؟ 
كيف يخون اخلائُن ؛ وع�سبة الأر�ِس ؛ ل تخون ؟

كيف تغم�س عيون الهواِن ؛ على ا�سّرِة هوانها ؛ 
و�سجر الأر�س �ساٍح ؛ بوقفة عّزِه ؛ ل ينام ؟

كيف ينهار اجلبابرة/الّطغاُة ؛ على نعِل يهوذا ؛ لينالوا �سرف
تعميدهم ؛ بدِم ع�سافرِي فل�سطني ؟ والع�سافري ؛ غدوا ؛

اأبابيل ثراهم ؛ يف �ساحاِت عزهم وجمدهم وا�ست�سهادهم ؟
ُمّروا على �سهولنا وجبالنا وه�سابنا ، وثرانا ، وانهارنا ...؛

وا�سجارنا ؛ مروا على زيتوننا وبرتقالنا وزعتنا ويا�سمني
دمانا ؛ وكنعان عروبتنا ؛ كّل ما بنا ينطُق اّننا نحن تاريخ

وجمد وعز. هذا التاب ! ؟ وما غري هذا فخراب ... عابر
وزائل ،،،، وراحل بوعد اإجنيلنا ، وقراآننا ؛  و�سدى �سماواتنا

الع�سر ؛ وهو ي�سرخ يف �سوره املدّوي ؛
ي�سوع الفل�سطينّي قام ؛ فا�سدحي يا ماآذن

واهتفي يا اأجرا�َس الكنائ�س املحمدية/الي�سوعية
لثائرك العظيم ! ! ؟

... زد يل ب�ساهِق �ساهداِت املجِد :
 �ساهدًة ؛ علت نحو اخللوِد �سهيدة

غ�س يف جراحي ؛ مات�ساُء ؛
فكّل جرٍح ،،، نازٍف ؛

غدنا الذي ياأتي ؛ وبّحة �سهلٍة ؛ وق�سيدة
///

كم الف �سرييٍن ؛ تطّل بثارنا ؛
كم الف موٍت حولنا ؛

هاِت الغا�سبنَي ،،، عنيدة ؟ كم �سهقة ... يف فوَّ
زد يف نزيِف الربتقاِل ؛

لكي تهلَّ من الّدِم / اجلوريِّ ؛
�سم�س ،،، ل تغيب
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قصة قصيرة

رشاد أبو شاور
ُخرسان الدهيشة!

الذين خرجوا من قراهم قبل  الربيع. حتى  اأنه  عرفنا 
اأن يعرفوا الربيع �سمعوا بالكلمة تتدد يف املخيم بني 

اجلريان واجلارات، والأ�ساتذة يف املدر�سة.
الفاترة  والن�سائم  الربيع،  اأنه  قالت  الدافئة  ال�سم�س 
الدهي�سة  خميم  خيام  �سكان  حفاوة  اأيــدت  املنع�سة 

بابتهاجهم بعد اأيام وليايل �ستاء �سديد الق�سوة.
اأهايل  اأرتال  ظهور  يف  تتجّلى  بداأت  الربيع  مفاجاأة 
الذين ينبثقون من وراء املنعطف ويتقدمون  بيت حلم 
بعربات  يدفعن  الن�ساء  وبع�س  وافرادا،  اأً�سرا  بهدوء 
يتبادلون  واجلميع  اأطفاًل،  داخلها  يف  ت�سم  �سغرية 
و�سحكات،  ابت�سامات  تفي�س  وجوههم  وعلى  الكالم 
اأ�سياء  يحملونها  اأكيا�س  من  يخرجون  وبع�سهم 

يد�سونها يف اأفواههم.
اأحمد ابن جرياننا يف اخليمة الكبرية غمزين باأ�سابعه:

-اليوم الأحد...
�ساألته:

-يعني �سو؟!
الربيع..  يف  للف�سحة  يخرجون  حلم  بيت  اأهل  -يعني 
�سليمان.. برك  اإىل  ويتم�سون  �ساطر،  يا  بداأ  والربيع 

واأرطا�س حيث توجد كنائ�س كثرية.
خيام  بعيونهم  يتاأملون  وهــم  متابعتهم  يف  اأخذنا 
طويلة  م�سافة  حتى  املنعطف  من  تبداأ  التي  الدهي�سة 

مبحاذاة الإ�سفلت، وكاأنهم يرونها لأول مّرة.
يتوقفون  للمدار�س  يندفعون  وهم  والبنات  الأولد 
ويتاأملون بده�سة الأولد الذين يرتدون مالب�س جميلة 

جديدة واأحذية ويتنطنطون بجوار ذويهم.
قال اأحمد ابن جرياننا:

-اأنظر ..ماذا �سافعل!
يتقافز، ويخرج �سوتا  وبداأ  فيها طفل  اأمام عربة  نط 
حول  ويدور  اأ�سابعه،  عليهما  ميرر  اللتني  �سفتيه  من 

نف�سه..والولد يكركر �ساحكا.
املراأة التي تدفع العربة مّدت يدها بالكي�س الذي حتمله 

فتلقفه وهو يرببر بكالم غري مفهوم، وكاأنه اأخر�س!
�سمعت املراأة وهي تكّلم رجال بدا كاأنه زوجها:

-ما اأحالاااه. خ�سارة..يبدو كاأنه اأخر�س.
رفع اأحمد �سوته: با..با ..اآ..اآء..ها

واأخذ يحييهم جميعا براحتيه. وعندما ابتعدت املراأة 
وابنها وزوجها تقّدم من اأً�سرة اأُخرى واأخذ يف التقافز 
اأنه  تبدي  اأ�سواتا  يخرج  وهو  نف�سه  حول  ــدوران  وال
ورقية  علبة  يف  �سيئا  املراأة  له  مّدت  اأخر�س..عندئذ 

ففكها واأخذ يف التهام بع�س ما فيها.
اأمممم..هااااه..اأغغغغغغ...

يا حرام: اخرررر�س..خ�سارة عليه...
عن  وحدنا  حلم،  بيت  من  القادمني  تدفق  وتالحق 

الطريق وهبطنا اإىل خيم املدر�سة:
الورقية  والعلبة  الكي�س  اأخرجه من  ب�سيء  يده يل  مّد 

امللونة:
-ب�سكوت! عمرك ذقت الب�سكوت؟

-لأ..ول �سفته.
عرفت  وهناك  عكا،  اإىل  معه  ياأخذين  اأبي  كان  -اأنا 

الب�سكوت، والفالفل 
احللوة  ..والق�سامة  والكعكبان  والكعك..  واحلم�س.. 

و.. �سفت البحر. عمرك �سفت البحر؟
بحالوتها،  فاأمتعتني  تذوقتها  اأقرا�س  يدي  يف  و�سع 

ومتنيت لو يعطيني املزيد ففعل وكاأنه اأدرك رغبتي.

-كل..�ساأجعلك تاأكل املزيد كل يوم اأحد!
نظرت اإليه م�ستف�سرا:

الكثري  و�ساأجمع  املدر�سة،  عن  �ساأتغّيب  القادم  -الأحد 
وامللب�س  والكعك،  و..الب�سكوت،  حلم،  بيت  خبز  من 

وال�سوكالطة..و�ساأطعمك لأنك ابن جرياننا.. ويتيم.
يف  وهو  البالد  من  خرج  الرابع.  ال�سف  يف  اأحمد 
ال�سف الثالث. انا دخلت يف ال�سف الأول، وهي �سار 

يف اأعلى �سف يف املدر�سة مع الكبار مثله.
التي  القما�سية  �سنطته  يحمل  مل  التايل  الأحــد  بوم 
خاطتها له اأمه، بل تركها يف اخليمة، و�سمعته يقول 
لأمه: عندنا اليوم ريا�سة، ما عندنا درو�س، فعرفت اأنه 
الأولد  ُي�سحك  اأخر�سا  نف�سه  من  و�سيجعل  �سيغيب، 

ويب�سط اأهلهم.
اأ�سار يل اأن اأنتظر معه جمئ اأهايل بيت حلم، فوجدتني 

اأقف قريبا منه واأنا اأح�سن كتابي ودفتي وقلمي.
-ل تذهب اإىل املدر�سة...

ثم:
-لأ..اإذهب اأح�سن اأبوك يزعل ويبهدلني لأنني ال�سبب 

يف غيابك.
وال�سماء  بنورها،  الف�ساء  مالأت  ال�سباحية  ال�سم�س 
زرقاء فيها غيوم �سغرية بي�ساء، والع�سافري حتّوم فوق 

اخليام، مترق م�سرعة و�سق�سقتها مترق يف الف�ساء.
تركته وم�سيت على ر�سيف الإ�سفلت و..عندما �سرت 
عن  اخليام  اأطراف  يحجب  مرفوع  حائط  من  قريبا 

ال�سارع لبدت ملراقبته.
ما اأن و�سلت اأول اأً�سرة تدفع بعربة فيها �سغري حتى 
والدوران واحلجل على  راأ�سه،  وتلعيب  التقافز  بداأ يف 
قدم واحدة..فمدت له املراأة يدها ب�سئ، ود�س الرجل 
رايته  يده.  يف  د�ّسه  �سيئا  منه  واخرج  جيبه  يف  يده 
منحه  الرجل  اأن  فعرفت  فيها،  ما  ويقّلب  يده  يفتح 
تدفع  اأً�سرة  اإىل  وراح  بفرح  تقافز  نقدية.  قطعة 
جر�س  �سمعت  فعله.  ما  كرر  جديد  بعربة..ومن 
وراء  وتقدمت  مكاين،  يف  لبثت  ولكنني  املدر�سة 

اأ�سمع واأرى ما يفعله، وما يح�سل  اجلدار حتى 
عليه واأنا اأتلمظ متمنيا اأن يطعمني من الأ�سياء 

احللوة التي ل اأعرفها ومل اأذقها من قبل.
فجاأة اندفع ولد بعمر احمد من بني اخليام وقفز 
عن ال�سن�سلة، ورفع �سوته مبا ل ميكن تف�سريه 
�سيئا  واخرج  نف�سه،  حول  الــدوران  يف  واأخذ 
بعربة  تدفع  امراأة  راأ�سه..فمدت  على  و�سعه 

يدها ب�سئ التقطه الولد بفرح.
اندفع اأحمد �سوبه و�سّده من قمي�سه، وانتحى 
ل  حتى  ظهري  ــاأدرت  فـ ال�سن�سلة  وراء  بــه 

يكت�سفان وجودي:
-ا�سمع . انت �ستف�سحنا. م�س معقول كل اأولد 

الدهي�سة ي�سريوا خر�سان...
- يعني؟

-يعني اأنا واأنت نتقا�سم.. اأنا اأحد واأنت اأحد.. اأو 
واحد يخر�س ونتقا�سم اآخر النهار كل �سئ بيننا!

-ما�سي..اأنا موافق.
ــا... ــ اآاآاآ..بـ قربهما:  ــط  اأن واأنـــا  فاجاأتهما 

اإغغغغغغغ...
لأتناول  يدي  وفتحت  �سدري،  على  ودققت 

ح�ستي مما معهما...
-وهذا من اأين خرج لنا؟

رد اأحمد مبت�سما:
-لقد ذاق حالوة الب�سكوت.. فال بد اأن تكون له 

ح�سة..واإّل �سيف�سحنا.
الب�سكوت  من  ح�ستي  يناولني  وهو  وغمزين 

واخلبز...
د�س�ست قطعة ب�سكوت يف فمي واأنا اأجري اإىل 

املدر�سة، ولول اخلوف من اأبي لبقيت 
معهما.. و�ساركتهما يف اخلر�س يف يوم اأحد..

يوم اأحّلي فمي فيه بكثري من الب�سكوت!
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نافـــــــذةنافـــــــذة

�لزيتون يف  ع��ني  قرية  تقع        
�أح���د �الأودي����ة �مل��ن��ح��درة م��ن جب�ل 
فل�شطني  ���ش��م���ل  �الأع���ل���ى  �جل��ل��ي��ل 
ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق �ل���ع����م �مل�����وؤدي �إىل 
م��دي��ن��ة ���ش��ف��د، وت��ع��ت��رب �ل��ق��ري��ة من 
عنه�  تبعد  ح��ي��ث  ���ش��ف��د،  ���ش��و�ح��ي 
الأهمية  حجمه�  وز�د  و�ح���دً�.  مياًل 
موقعه�، وجلودة �أر��شيه� �لزر�عية. 
وت�����ش��ت��غ��ل م��ع��ظ��م ه����ذه �الأر�����ش���ي 

�إ���ش���ف��ة �إىل ن��ب���ت  يف زر�ع�����ة �الأ����ش���ج����ر �مل��ث��م��رة ك���ل��زي��ت��ون و�ل��ع��ن��ب 
ك�فية. بكمي�ت  تهطل  �ل��ت��ي  �الأم��ط���ر  على  �ل��زر�ع��ة  وتعتمد  �ل�����ش��ب���ر. 
تبلغ م�ش�حة �الأر��شي �لت�بعة للقرية نحو 1.100 دومن، منه� 46 دومنً� 
للطرق و�الأودية. ويف ع�م 1944 ك�ن 280  دومنً� خم�ش�شة للحبوب و477 
دومنً� مروية، �أو م�شتخدمة للب�ش�تني. ويف ع�م 1945 بلغ عدد �شك�نه� 820.
يف 1 �أي�ر 1948 ق�مت ع�ش�ب�ت �له�غ�ن� �الإره�بية �ل�شهيونية ب�حتالل 
�لقرية، ومت مب��شرة ن�شف بيوت �لقرية وم�شحه� عن وجه �الأر�ض. ف�أ�شحت 
�أنق��ٍض  �إذ مل يبَق من �لقرية �ليوم �شوى  �أثر� بعد عني،  عني �لزيتون �الآن 
�شهيونية.  م�شتعمرة  منه�  قريبً�  وبنيت  م�ء،  وعني  وبئر  للمن�زل،  حجرية 

      يف 1 �أي�ر 1948، ه�جمت �لكتيبة �لث�لثة للبلم�ح �جلن�ح �لع�شكري ملنظمة 
�له�غ�ن� �ل�شهيونية بقي�دة مو�شيه كيلم�ن قرية عني �لزيتون. وك�ن �لهدف 
�شفد.  مدينة  �لقرية متهيدً� الحتالل  على  �لك�ملة  �ل�شيطرة  �لهجوم  من 
�شمن عملية لو�ء "يفت�ح"؛ تقدمت قو�ت �لبلم�ح يف �جت�ه �لطريق نحو 
عني �لزيتون من جهة �ل�شم�ل، حيث ق�م جنود �لبلم�ح بتدمري �لقرية و�أحرقو� 
�ملن�زل فيه�.  وبعد ��شتب�ك�ت مع �شك�ن �لقرية ونف�ذ �لذخرية؛ �حتلت قو�ت 
�لبلم�ح �لقرية ومت جتميع �أه�ليه� يف �أخدود قريب منه�، ومت قتل 70 منهم، 
ومعظمهم من �لن�ش�ء و�الأطف�ل،  وك�ن جميعهم مكبلي �الأيدي.  وبعد قتلهم 
�أمر ق�ئد �لكتيبة بفك قيودهم؛ خوف� من معرفة �ل�شليب �الأحمر. وح�شب 
لو�ء غوالين.  �إىل  ُنقلو�  �شجينً� عربيً�  �أن 30  يفت�ح  لو�ء  تق�رير مقر  �أحد 
�أو�مر ق�ئد  �أو يومني، ق�م جندي�ن من قو�ت �لبلم�ح، بن�ًء على  وبعد يوم 
بني  و�د  �ل�شجن�ء يف  ع�شر�ت  بقتل  كيلم�ن،  مو�شيه  �أو�شيه  �لث�لثة  �لكتيبة 
�لقرية و�شفد، ورمب� ك�ن �شب�ن قرية عني �لزيتون من بني هوؤالء �ل�شجن�ء. 
�رتكبت  �لتي  �مل��ج��زرة  ب�بيه  �إي���الن  �الإ�شر�ئيلي  �مل���وؤرخ  �عترب  وق��د 
فل�شطني. يف  �شهرة  �أك��ر  جم���زر  ث��الث  �إح���دى  ب�أنه�  �ل��زي��ت��ون  ع��ني  يف 

الولدة هي بوابة تعربونها نحوي، منذ �رصختكم الأوىل التي هي مبثابة 
ختم يحمله كل من هو مرحب به عندي يف حني يحرم منه اآخرون يعودون 

اأدراجهم.. فت�صبحون ملكي حتى يحني موعد مغادرتكم.
يف البداية اأنتم جتهلونني ول تعرفون �صيئاً عني بل ل تعلمون حتى اأين 

اأنتم وكيف و�صلتم اإىل هنا، ثم يوما بعد يوم وعاما بعد عام تتبني مالحمي 
اأمامكم وفكرة تلو الأخرى تتعرفون اإيل.

رغم اأن لكل واحد اأمه اإل اأين اأمكم جميعاً لذا اأ�صع اأمامكم جل الطرق 
واأدع لكم حق الختيار، واأنا التي ت�صع يف طريقكم كل تلك العوائق التي 
ت�صادفونها اأعلم ما من اأم ت�صعب اأمرا على اأولدها، اأعلم اأين اأم قا�صية 
ل ترحم واأحيانا كاأي اأم اأفقد ال�صيطرة على اأولدي، لكني اأريد منكم اأن 

تتعلموا من اأخطاءكم واأن تتحملوا م�صوؤولية اختياراتكم..
نعم هي يف نظركم عوائق لكنها يف نظري عواقب تتلقونها جراء 

ر�صوبكم يف امتحانات ح�رصتها لكم ع�صى اأن تتعلموا وجتتهدوا يف امتحان 
اآخر، اأما اأولئك الذين يتمادون فاإين لهم باملر�صاد ولهم ق�صا�صهم.

كل منكم يظن اأن له حياته اخلا�صة، اإنها خلدعة مني.. اأنا وحدي هنا ل 
يوجد غريي.. حياة واحدة تعي�صونها جميعا كل على طريقته.. اأُخول لكم 
حق الت�رصف لكنكم جمرد دمى األعبها وقد اأك�رصها لأ�صلحها واأجعلها 

اأكرث �صالبة من ذي قبل..
يا اأولدي مهما تظاهرمت بالقوة فاأنتم �صعفاء لأبعد حد، ومهما ظننتم 

اأنف�صكم اأذكياء وعلى دراية مبا يجري اأنتم اأغبياء، ومهما اعتقدمت اأن 
باإمكانكم الفوز بل ومهما فزمت �صتخ�رصون ل حمال..

اأنا اأٌم؛ اأولدها كرث وِلأعرف ال�صالح من الفا�صد اأح�رص لكم امتحانات 
فمنكم من ي�صتعد ويدر�س جيدا ومنكم من ل يبايل ومنكم من ي�صتغبيني 

ويعتمد اأ�صاليب الغ�س واإن يكن فكل ينال ن�صيبه، اإن اأخطاأمت وبختكم واإن 
اأح�صنتم جازيتكم..

واأنتم اأثناء امتحاناتكم اأ�صع اأمامكم مفاتن عدة لت�صتيت انتباهكم 
لكي اأرى مدى ثباتكم ومتانة جوهركم، فاأنا اأود اأن اأراكم مت�صبثني مببادئكم 

واأفكاركم واأحالمكم، حاملني دائما لالأمل رغم كل ما مترون به، اأ�صعكم 
يف حرية و�صيق اختبارا لكم لتجدوا مفتاح الفرج لعلكم تقدرون ما بني 

اأيديكم..
اأنا على دراية اأنكم تلعنونني األف مرة وتتمنون لو مل تكونوا يوما هنا، 
ل باأ�س فاأنا اأي�صا األعنكم عندما ل حت�صنون الت�رصف األعنكم حمبة لكم 
لأين ل اأريد لأولدي اأن ي�صبحوا �صيئني بعدما كانوا اأنقى من النقاء، ل اأريد 

لبيا�صكم اأن يت�صخ وحتى اإن ات�صخ اأريد منكم اإعادة تلوينه بنور ال�صفاء..
اأغويتكم حتى �رصت همكم الوحيد، كل واحد منكم يفكر كيف 

�صيعي�صني بل وكيف �صري�صيني لأقدم له ملذاتي ومتعتي، لكن طعم 
احلالوة هذا يا اأولدي طيب واأي�صا م�صكر كنبيذ اأحمر وكرائحة ال�صندل 
املحروق يذهب عقولكم، وما اإن ت�صرتدون وعيكم جتدون اأنف�صكم و�صط 

فو�صى عارمة لن ت�صتطيعوا مللمتها، فال�صاطر هنا يدرك اأن كل ذلك جمرد 
اإغراء اأما املتهزر فهو ين�صاق مع اأهوائه وهذا يكون المتحان الأ�صعب الذي 

اأغلبكم غافل عنه..
التهيتم يا اأولدي مبا زينته يف نظركم وبرغباتكم التي لطاملا انت�رصت 

عنكم.. التهيتم ببع�صكم البع�س، اإنكم اإخوة اأعداء كل منكم ي�صطاد 
الآخر وين�صب له كمائن ليوقع به حتى اأنكم مل تالحظوا اأن اأمكم اأ�صبحت 

عجوزا وكل يوم تزداد يف وجهها جعدة اإين لفانية يا اأولدي واأو�صيكم اأحبوا 
بع�صكم واأحبوا اأنف�صكم واأفرغو قلوبكم من كل ما هو �صواد، ودعوا النور 

يدخل اإليها ل اأريد م�صاهدة اأطفايل يتقاتلون من اأجلي فاأنا اأم ح�صنها كبري 
يكفيكم كلكم وحمبتي لكم هي �صواء ومن يظن اأين اأكرهه اأو ل�صت يف 

�صفه فاإين �صارمة معه لأ�صلحه حمبة له..
كونوا يداً واحدةً و�صنداً لبع�س، ما نفع �صعادة اأحدكم اإن كان اأخوه 
تعي�صاً، ارك�صوا خلف اأحالمكم لكن لي�س على ح�صاب اآخرين والتفتوا 

لمتحانكم الأكرب والأخري قبل اأن ت�صحب منكم الورقة ويحني موعد 
مغادرتكم ويحتبلكم املوت بحبائله.

قرية عين الزيتون
   ماذا لو تحدثت الحياة

مجزرة قرية عين الزيتون

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

محمود موسى
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