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يف تموز .. هذا هو حزب اهلل

الذكرى الخمسون 
القصيدةالستشهاد غسان كنفاني

وإشكالية النص

جعفر خ�ضور

حممد القو�ضي

عارف الآغا

حممود حامد
مو�ضى مراغة

د.عادل �ضمارة

معت�ضم حمادة
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الرهان على املشاريع النافقة 
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ميالد متوز.....مولد املعادلت

خطط ا�صرائيلية للقر�صنة 
 على  حقل )كاري�س(

ل اأحادية قطبية بعد اليوم

امل���ق���اوم���ة  ل���ف���ك���رة  امل���خ���ل�������ص  احل�������زب  اهلل..  ح������زب 
وال���ث���اب���ت ع��ل��ي��ه��ا، وال���������س����ادق ف���ي���ه���ا.. م��ن��ه��ا ا���س��ت��م��د 
ت��ق��ول: ك��ل ح��رك��ة ال  ال��ت��ي  ن��ظ��ري��ت��ه  ب��ن��ى  �سرعيته وع��ل��ي��ه��ا 
م�����س��روع��ي��ة.. ب���ا  ف��ه��ي  امل��ق��اوم��ة  م���ن  ���س��رع��ي��ت��ه��ا  ت�ستمد 
ومقيا�ص املقاومة ومعيارها عنده هي "فل�سطني" .. ففل�سطني 
هي املعادل املو�سوعي للمقاومة وهي املعادل املو�سوعي للحق يف هذا الع�سر..

لي�ست  فال�سلطة   .. لل�سلطة  �ساعيًا  االأي����ام  م��ن  ي��وم  يف  يكن  مل  اهلل  ح��زب 
ه���دف���ًا ل���ه وال ه���ي ف��ك��رة حم���وري���ة ل���ه ك��م��ا ه���ي ���س��ائ��ر االأح��������زاب، وه���ذا 
��ر جن��اح��ه ح���ني ك���ان خ����ارج ال�����س��ل��ط��ة، وجن���اح���ه وه���و داخ��ل��ه��ا.. م���ا ي��ف�����سّ
 فال�سلطة مل تكن يف يوم بنظر احلزب اأحد اأدوات النجاح، بقدر ما كانت اأداة ت�سهم 
يف حفظ املقاومة، وحني تكون كذلك يكون احلزب متواجدًا فيها، والعك�ص �سحيح..
االأح��زاب  من  كالكثري  اإقليمي  ع�سوي  امتداد  له  يكون  اأن  ودون  اهلل..  حزب 
اأعظم  ح�����س��ورًا  ي�سّجل  اأن  ا�ستطاع  فقد  االأخ����رى،  االإ���س��ام��ي��ة  واحل��رك��ات 
للكثري من  امل��ل��ه��م  ب���دور  ي��ق��وم  اأن  وا���س��ت��ط��اع  االأّم�����ة،  ج��م��اه��ري  وج����دان  يف 
روؤي��ت��ه  �سعة  على  ��ر  م��وؤ���سّ وه���ذا  م��ع��ه،  ع�سوي  ارت��ب��اط  اأي  دون  ال�����س��اح��ات، 
والقوميات.. والطوائف  للحدود  العابرة  اأف��ك��اره  وعمومية  نظريته  و�سامة 
املذهب  اأ�سا�ص  على  التحالفات  ق��اع��دة  ك�سر  وخ��ارج��ه  لبنان  يف  اهلل  ح��زب 
اأو���س��ع  عليه  يبنى  اأن  ميكن  امل��ق��اوم��ة  م�سروع  اأّن  على  وب��ره��ن  القومية،  اأو 
ونه�ستها.. االأم����ة  ا���س��ت��ق��ال  ه���دف  اإجن����از  ع��ل��ى  ق����ادر  االأم����ة  حت��ال��ف يف 
حزب اهلل كان بنظر را�سمو ال�سيا�سة الدوليني مبثابة املعادل املو�سوعي ل�"ال�سرق 
االأو�سط اجلديد" الذي ب�ّسرت به "كوندليزا راي�ص" اإّبان حرب متوز 2006، 
مّما يعني اأّن اأ�سحاب هذا امل�سروع كانوا يرون وال يزالون يف حزب اهلل حائط 
د االأ�سعب يف طريق م�ساريعهم للمنطقة، ومن هنا افتعلت حرب متوز على  ال�سّ
احلزب التي ُتعد امتدادًا للحروب التي �سّنتها الواليات املتحدة وحلفاوؤها على 
اأفغان�ستان والعراق ابتداًء من العام 2001، ورّدًا على انت�سار 2000 يف لبنان، 
وما ترّتب عليه من انتفا�سة االأق�سى يف فل�سطني، وف�سل م�سروع الفتنة املتمّثل 
لبنان.. من  ال�سورية  القوات  وخروج   ،2005 احلريري  رفيق  الرئي�ص  باغتيال 
ح���زب  وج�������ود  م�����ع  ج�����دي�����د"  اأو������س�����ط  �����س����رق  "ال  اأن  ي���ع���ن���ي  وه�������ذا 
وق��������درت��������ه.. احل�����������زب  ب�����������دور  ������س�����ري�����ح  اع�������������راف  وه�����������ذا  اهلل، 
ال�������س���وري االإي������راين(  ال�����ذي اأجن�����ز )ب��ع��م��ق��ه  ح����زب اهلل .. ه���و احل�����زب 
م�����س��روع ال��ت��ح��ري��ر )ب��ال��ت��ح��ال��ف م���ع ال���ق���وى ال�����س��ري��ف��ة يف ل��ب��ن��ان( ودون 
ات��ف��اق م��ع ال���ع���دو، ودون ���س��روط اأُم��ل��ي��ت ع��ل��ي��ه، وه���و االأم����ر ال���ذي عجزت 
اأرا���س��ي��ه��ا.. م��ن  االن�����س��ح��اب  �سبيل  يف  ل��ل��ع��دو  ر���س��خ��ت  ودول  اأن��ظ��م��ة  ع��ن��ه 

ح��زب اهلل.. ه��و احل���زب ال���ذي مل ي��غ��رق يف ج��دل��ي��ات وح����وارات االأول��وي��ات 
والدميوقراطية  االجتماعية،  وال��ع��دال��ة  واحل��ري��ة،  وال��وح��دة،  )ك��االإج��م��اع، 
وال�����س��ورى، وت����وازن ال��ق��وى، واالإع�����داد، وال��رب��ي��ة( ب��ل ك��ان��ت اأول��وي��ات��ه منذ 
االأول��وي��ة  ه��ذه  خ��ال  وم��ن  ال��ع��دو،  ومواجهة  املقاومة  هي  االآن  وحتى  البداية 
امل��ط��ل��ق��ة مي��ك��ن ب��ح��ث ���س��ائ��ر ال��ع��ن��اوي��ن وت��رت��ي��ب��ه��ا ع��ل��ى ���س��ل��م االأول����وي����ات..

ك�������س���ر  ا�������س������ت������ط������اع  ال��������������ذي  احل��������������زب  ه���������و   .. اهلل  ح�����������زب 
ال�����ق�����دم�����ني ال����ل����ت����ني ت�����ق�����وم ع���ل���ي���ه���م���ا "اإ�������س������رائ������ي������ل" وه����م����ا:
لكم". فهي  اأقدامكم  تط�ؤها  اأر���ض  "كل  ب��الأر���ض..  1-الحتفاظ 
ال�صهي�ين(. الق�مي  الأمن  نظرية  عليها  ترتكز  )التي  الّردع  2-قّ�ة 

ح��ل��م  وواأد  االأوىل  ال������ق������دم  ك���������س����ر  مت   2000 ال������ع������ام  ف����ف����ي 
"اإ����س���رائ���ي���ل ال����ك����رى" ل��ي�����س��ري ك���اب���و����س���ًا "اإ����س���رائ���ي���ل االأ������س�����وار"
"اإ����س���رائ���ي���ل  ودف����ن����ت  ال���ث���ان���ي���ة  ال����ق����دم  ُك�������س���رت   2006 ال����ع����ام  ويف 
ال���ع���ظ���م���ى" ل��ي��ح��ل حم���ّل���ه���ا "اإ����س���رائ���ي���ل ال���ف���اق���دة ل��ي��ق��ني ال���ب���ق���اء".

وم��������ن غ������ري امل�����ق�����اوم�����ة ب���ف�������س���ائ���ه���ا امل����ّت���������س����ع ا�����س����ت����ط����اع اإجن��������از 
ال������ق������د�������ص". "ن�������ح�������و  امل�������������س������رية  ت�������������زال  وال   .. ه����������ذا  ك��������ل 
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الإي��ران��ي��ة  - الفل�ضطينية  ال�����ض��داق��ة  جمعية  ن�����ض��اط��ات 

لقاء  يف  الــ�ــصــداقــة  جمعية  رئــيــ�ــس 
ــادة الــفــ�ــصــائــل الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة  ــ ــ ق
ــر اخلـــارجـــيـــة الإيـــــــراين ــ ــ ــع وزي ــ م

     التقى وفد �سم قادة الف�سائل الفل�سطينية 
الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  جمعية  ورئ��ي�����ص 
ح�سني  االإي���راين  اخلارجية  بوزير  االإيرانية 
اأمري عبد اللهيان والوفد املرافق له من جمل�ص 
ال�سورى االيراين، بح�سور �سفري اجلمهورية 
�سبحاين  م��ه��دي  د.  االإي��ران��ي��ة  االإ���س��ام��ي��ة 
ونائب رئي�ص جمل�ص ال�سورى االإيراين ال�سيد 
كرميي قدو�سي، وذلك بتاريخ 2 متوز 2022 
دم�سق. بالعا�سمة  روز  ال��دام��ا  ف��ن��دق  يف 

عر ال�سيد عبد اللهيان عن �سعادته بهذا اللقاء 
وخا�سة يف دم�سق ملا حتمله من ر�سائل ترابط 
و�سورية  االإيرانية  االإ�سامية  اجلمهورية  بني 
اأن  م��وؤك��دًا  الفل�سطينية،  املقاومة  وف�سائل 
الكيان ال�سهيوين يعي�ص اأ�سواأ ظروفه االأمنية 
اأمام  والع�سكرية  وال�سيا�سية  واالقت�سادية 
مقاومة ال�سعب الفل�سطيني وف�سائله املقاتلة.

ــل  ــف ح يف  الــــ�ــــصــــداقــــة  ــة  ــيـ ــعـ ــمـ جـ
فـــنـــزويـــا ــارة  ــ ــف ــ ــص ــ � يف  ــال  ــبـ ــقـ ــتـ ــصـ ا�ـ

جمعية  رئي�ص   - البحي�سي  حممد  د.  هّناأ      
يف  االإخ���وة  االإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية  ال�سداقة 
والقائم  البوليفارية  فنزويا  جمهورية  �سفارة 
العيد  مبنا�سبة  عزوز  خواكني  ال�سيد  باالأعمال 
الذي  اال�ستقبال  حفل  خ��ال  وذل��ك  الوطني، 
الوزراء  من  عدد  وح�سره  ال�سفارة،  اإليه  دعت 
وع���دد م��ن اأع�����س��اء ال��ق��ي��ادة امل��رك��زي��ة حلزب 
البعث العربي اال�سراكي، ونائب رئي�ص جمل�ص 
املقاومة  ف�سائل  وممثلو  �سورية،  يف  ال�سعب 
يف  الدبلوما�سية  البعثات  وممثلو  الفل�سطينية، 
دم�سق، ونقيب الفنانني ال�سوريني ونخب �سيا�سية 
.2022 متوز   6 بتاريخ  وذل��ك  عديدة،  وثقافية 

واأك�����د د. ال��ب��ح��ي�����س��ي ع��ل��ى م��ت��ان��ة ال��ع��اق��ة 
ال���ت���ي جت���م���ع ب����ني ال�����س��ع��ب��ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
وال��ف��ن��زوي��ل��ي، وال����وق����وف م���ع���ًا يف م��واج��ه��ة 
االأمريكية. وال��ع��دوان��ي��ة  ال�سهيوين  امل�����س��روع 

ــزور  ــن جــمــعــيــة الــ�ــصــداقــة يـ ــد مـ ــ وف
الفل�صطيني ال�صعبي  الن�صال  جبهة 

الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  م��ن  وف��د  ق��ام 
وي�سم  البحي�سي  حممد  د.  يراأ�سه  االإيرانية 
هيئة  م�سوؤولة   – طوي�سي  اآالء  االأخ��ت  من  ك��ًا 
 – ال�سماك  حممود  واالأخ  ال��ع��ام��ة،  ال��ع��اق��ات 
بزيارة  بدم�سق،  اجلبهة  ملكتب  التقني  امل�سوؤول 
الفل�سطيني،  ال�سعبي  الن�سال  جلبهة  تهنئة 
مبنا�سبة الذكرى ال 55 النطاقة اجلبهة. وكان 
االأم��ني  املجيد  عبد  خالد  االأخ  ا�ستقبالهم  يف 
ع�سو  ال��ق��ادر  عبد  هيثم  واالأخ  للجبهة  ال��ع��ام 
املكتب ال�سيا�سي واالأخ اأكرم عبيد ع�سو اللجنة 
املركزية للجبهة، وذلك بتاريخ 20 متوز 2022.

التي  العاقة  عمق  ع��ن  البحي�سي  د.  حت��دث 
ت��رب��ط اجل��م��ع��ي��ة ب��اجل��ب��ه��ة، م��ه��ن��ئ��ًا االإخ����وة 
واأك���د  امل���ق���اوم،  الف�سيل  ه���ذا  والدة  ب��ذك��رى 
التعاون  من  العاقة  هذه  تعميق  �سرورة  على 
ال�سيا�سية  ال��ع��اق��ات  تطغى  واأال  وال���راب���ط 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل م���ن اأج�����ل ���س��ع��ب��ن��ا وق�����س��ي��ت��ن��ا.

عن  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  االأخ  حت����دث  ج��ان��ب��ه  م���ن 
من��وذج  ت��ق��دمي  اإىل  الف�سائل  �سعي  ���س��رورة 
الثورة  تاريخ  وا�ستعر�ص  الفل�سطينية،  للوحدة 
من  ب��ه��ا  م���رت  ال��ت��ي  وامل���راح���ل  الفل�سطينية 
ال�سقريي  اأحمد  زم��ن  للثورة  الذهبية  الفرة 
بحاجة  اأن��ن��ا  اإىل  م�سريًا  اأو���س��ل��و،  اإىل  و���س��واًل 
بناء  الإع��ادة  مو�سوعي  وعامل  ذاتي  عامل  اإىل 
منظمة التحرير الفل�سطينية مبيثاقها الوطني.

وت���ن���اول ال���ط���رف���ان ال���ت���ط���ورات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ال�سعب  واأو���س��اع  الفل�سطينية  ال�ساحة  على 
واجتماعيًا،  �سيا�سيًا  ال�ستات  يف  الفل�سطيني 
وهمومه التي رافقته اأينما ذهب منذ زمن بعيد.

اجلـــمـــعـــيـــة تـــقـــيـــم نـــــــادي �ــصــيــفــي 
زينب الــ�ــصــيــدة  خمــيــم  يف  لــاأطــفــال 
الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  ج��م��ع��ي��ة  اأق���ام���ت 
زينب،  وال�سيدة  �سبينة  خميمي  يف  االإيرانية 
الفل�سطينية  ال�سبابية  املنظمات  مع  بالتعاون 
�سيفي(  )ن���ادي  زي��ن��ب،  ال�سيدة  خميم  يف 
�سم  فل�سطني(  اأطفال  )ن��ادي  عنوان  حتت 
كادر  باإ�سراف  املخيم  اأبناء  من  طفل   1٤0
.2022 متوز   28 بتاريخ  وذل��ك  متخ�س�ص، 

ي�صتقبل  فــلــ�ــصــطــن  ــال  ــ ــف ــ اأط نـــــادي 
لاأ�صدقاء الــثــقــايف  املــركــز  مــن  ــدا  وفـ
ينظمه  ال��ذي  فل�سطني  اأط��ف��ال  ن��ادي  ا�ستقبل 
االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  مكتب 
خميم  يف  ال�سبابية  املنظمات  م��ع  بالتعاون 
الثقايف  املركز  من  وف��دًا  )ع(،  زينب  ال�سيدة 
ل��اأ���س��دق��اء ي��راأ���س��ه م�����س��وؤول امل��رك��ز احل��اج 
.2022 مت����وز   30 ب��ت��اري��خ  وذل�����ك  ر����س���ول، 
اط��ل��ع ال��وف��د ع��ل��ى اأن�����س��ط��ة ال���ن���ادي، واأث��ن��ى 
ع��ل��ى اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة الإجن���اح���ه، م���وؤك���دًا 
ه��و  االأج�����ي�����ال  ب���ه���ذه  االه���ت���م���ام  اأن  ع���ل���ى 
ال���ق���اع���دة االأ����س���ا����ص ل��ت��ح��ري��ر ف��ل�����س��ط��ني.
ب��ع�����ص  ال����وف����د  ق�����دم  ال�����زي�����ارة  ن���ه���اي���ة  ويف 
ال����ه����داي����ا ال����رم����زي����ة ل����اأط����ف����ال، وذل����ك 
مكتب  ع�����س��و  ط��ع��م��ه  اأح���م���د  االأخ  ب��ح�����س��ور 
اجل��م��ع��ي��ة، وع����دد م���ن االإخ������وة امل�����س��رف��ني.

يف  �صبابي  لــقــاء  يف  ت�صارك  اجلمعية 
فل�صطن لتحرير  ال�صعبية  اجلــبــهــة 

باالأخ حممود  ال�سداقة ممثلة  �ساركت جمعية 
مو�سى – م�سوؤول هيئة العمل ال�سبابي والطابي 
يف اجلمعية بح�سور اللقاء ال�سبابي الذي دعت 
واملكتب  الفل�سطينية  ال�سبيبة  منظمة  اإل��ي��ه 
فل�سطني يف  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  الطابي 
�سورية، مبنا�سبة انتهاء اأعمال املوؤمتر الوطني 
الثامن للجبهة. وقد ح�سر اللقاء الرفيق عمر 
مراد – ع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبهة، واأع�ساء 
ال�سبابية.  املنظمات  وممثلي  املركزية،  اللجنة 
وذلك بتاريخ 3 متوز يف مكتب اجلبهة يف دم�سق.

ــة  ــفـ وقـ يف  تــــ�ــــصــــارك  اجلـــمـــعـــيـــة 
ــة احــــتــــجــــاجــــيــــة ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــا�ـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ �ـ
بالدكتور  ممثلة  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
حم��م��د ال��ب��ح��ي�����س��ي - رئ��ي�����ص اجل��م��ع��ي��ة يف 
نظمتها  التي  القانونية  ال�سيا�سية  الفعالية 
ج��ام��ع��ة دم�����س��ق وال��راب��ط��ة ال�����س��وري��ة ل��اأمم 
ال���ذك���رى امل��ئ��وي��ة الإق�����رار �سك  امل��ت��ح��دة يف 
متوز  يف  فل�سطني  على  الريطاين  االن��ت��داب 
فل�سطني  على  االن��ت��داب  �سك  بعنوان   ،1922
بتاريخ  وذلك  اإق��راره،  مئوية  ُيحاَكم يف  .. من 
اجل��ام��ع��ة. م�����درج  ع��ل��ى   ،2022 مت����وز   2٤
ت�سمنت الفعالية عدة كلمات، حيث األقى كلمة 
رئي�ص   - اجل��ّب��ان  اأ�سامة  حممد  د.  اجلامعة 
جورج  د.  الرابطة  األقى  فيما  دم�سق،  جامعة 
جبور، ثم كلمة امل�ست�سار االأ�ستاذ ر�سيد موعد، 
عبد  خالد  ل��اأخ  فل�سطني  كلمة  كانت  بينما 
املجيد - اأمني عام جبهة الن�سال. الفل�سطيني.

ــارك يف حــفــل اإحــيــاء  ــص ــ� اجلــمــعــيــة ت
جربيل اأحمد  القائد  ا�صت�صهاد  ذكــرى 

�ساركت جمعية ال�سداقة الفل�سطينية االإيرانية 
رئي�ص   – البحي�سي  حممد  بالدكتور  ممثلة 
م�سوؤول   – م�سعود  حممد  واملهند�ص  اجلمعية 
هيئة االإعام االإلكروين يف اجلمعية، يف احلفل 
لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  اأقامته  الذي  املركزي 
– القيادة العامة، مبنا�سبة مرور عام  فل�سطني 
 – اأحمد جريل  املجاهد  القائد  ا�ست�سهاد  على 
اأمني عام وموؤ�س�ص اجلبهة، جتديدًا لعهد الوفاء 
احلفل  ح�سر  وقد  التحرير.  وم�سرية  لل�سهداء 
 18 بتاريخ  وذلك  مهيب،  و�سعبي  ر�سمي  ح�سد 
بدم�سق. الوطنية  االأ�سد  مكتبة  يف   2022 متوز 

جـــــمـــــعـــــيـــــة الـــــــ�ـــــــصـــــــداقـــــــة يف 
ــة" ــانـ ــرة بـــثـــقـــايف "اأبـــــــو رمـ ــصـ ــا�ـ حمـ

�ساركت جمعية ال�سداقة ممثلة بالدكتور حممد 
املحا�سرة  يف  اجلمعية  رئي�ص   - البحي�سي 
بعنوان:  الدولية  القد�ص  موؤ�س�سة  اأقامتها  التي 
)املقد�سات امل�سيحية يف القد�ص يف ظل �سيا�سة 
اأنطونيو�ص  ال��راه��ب  االأب  واألقاها  التهويد(؛ 
بح�سور  الفل�سطيني،  اجلليلي  العكاوي  حنانيا؛ 
وع��دد  الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  ف�سائل  ممثلي 
متوز   2٧ بتاريخ  وذلك  واملتابعني،  املثقفني  من 
رمانة. اأب��و   - العربي  الثقايف  املركز  يف   2022

تاريخيًا  عر�سًا  حنانيا  انطونيو�ص  االأب  ق��دم 
القد�ص،  مدينة  يف  امل�سيحية  املقد�سات  ع��ن 
و�سلب  و�سرقة  اع��ت��داءات  من  له  تتعر�ص  وم��ا 
من قبل كيان االحتال، يف حماولة منه طم�ص 
اأن  مبينًا  وحت��وي��ره،  التاريخ  ل�سرقة  احلقائق 
ومنذ  فل�سطني.  يف  ت��ت��ك��رر  ذات��ه��ا  الق�س�ص 
بداية امل�سيحية ونحن يف �سراع مع هذا العدو. 
حت��دث  م��داخ��ل��ة  البحي�سي  ال��دك��ت��ور  وق����دم 
خ��ال��ه��اع��ن ال��ظ��اه��رة ال��ي��ه��ودي��ة، وم���ع���اداة 
وهو  ال�سام  عليه  للم�سيح  وال��روم��ان  اليهود 
واإ�سرائيل  اأمريكا  تتخذه  ال��ذي  نف�سه  املوقف 
م��و���س��وع  البحي�سي  د.  ت��ن��اول  ك��م��ا  ال���ي���وم، 
ال��ه��ي��ك��ل وح��ق��ي��ق��ت��ه وم���وق���ف ال���ي���ه���ود م��ن��ه. 

اجلــمــعــيــة تـــ�ـــصـــارك بـــنـــدوة فــكــريــة 
اهلل حــــــزب  ــس  ــ�ـ ــيـ ــصـ ــاأ�ـ تـ ذكــــــــرى  يف 
بالدكتور  ممثلة  ال�����س��داق��ة  جمعية  ���س��ارك��ت 
بالندوة  اجلمعية  رئي�ص   – البحي�سي  حممد 
الفكرية التي اأقامها املنتدى الفكري وال�سيا�سي 
يف ���س��ف��ارة اجل��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ب��دم�����س��ق 
ب��ع��ن��وان )ح���زب اهلل وان��ت�����س��ارات امل��ق��اوم��ة.. 
املفتاح  خلف  د.  األقاها  والتي  ربيعًا(،  اأربعون 
)�سورية(،  الدولية  القد�ص  موؤ�س�سة  مدير    –
م��ن��زل  ب���ت���اري���خ 2٧ مت��������وز2022  يف  وذل�����ك 
�سري.  علي  عبداهلل  اليمني  ال�سفري  �سعادة 
جمعية  رئي�ص   – البحي�سي  حممد  د.  حت��دث 
احلزب  واإخا�ص  واأمانة  �سدق  عن  ال�سداقة 
خال  من  التي  الفكرة  وه��ي  املقاومة،  لفكرة 
وا�ستطاع  �سرعيته،  احلزب  ا�ستمد  ممار�ستها 
اأن يقّدم منوذجًا متميزًا من خال جتربته من 
احلزب  قّدم  كما  داخلها،  ومن  ال�سلطة  خارج 
منوذجًا للتحالفات املبدئية على قاعدة املقاومة 
وال  يخل  اأن  دون  الفل�سطينية  الق�سية  وتبني 
مّرة بهذه املعادلة بعنوان امل�سلحة وغريها كما 
وا�ستطاع احلزب يف حرب متوز  البع�ص.  يفعل 
االأو�سط اجلديد  ال�سرق  اإ�سقاط م�سروع   2006
مترير  ملنع  امل��و���س��وع��ي  امل��ع��ادل  مبثابة  وك���ان 
ذكره  ما  اأن  د.البحي�سي  واأك��د  امل�سروع.  هذا 
مثلت  التي  �سورية  على  ينطبق  اهلل  حزب  عن 
على  وينطبق  ال�سلب،  وجدارها  املقاومة  عمق 
املقاومة. حمور  راعية  االإ�سامية  اجلمهورية 

ــم ور�ـــــصـــــة عــمــل  ــيـ ــقـ اجلـــمـــعـــيـــة تـ
ــب ــ ــن ــ زي الـــــ�ـــــصـــــيـــــدة  خمـــــيـــــم  يف 
اأقامت جمعية ال�سداقة الفل�سطينية االإيرانية 
عمل  ور���س��ة  زي��ن��ب-  وال�سيدة  �سبينة  مكتب 
بعنوان )ال�سباب وتفعيل املبادرات املجتمعية(، 
مب�ساركة ممثلي املنظمات ال�سبابية و�سخ�سيات 
وط��ن��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة يف خم��ي��م ال�����س��ي��دة زي��ن��ب.
مكتب اجلبهة  5 مت��وز2022 يف  بتاريخ  وذل��ك 
ال�سعبية - القيادة العامة يف خميم ال�سيدة زينب. 
اجلمعية  مكتب  ع�سو  طعمة  اأحمد  االأخ  رحب 
دور  حول  احلديث  دار  ثم  امل�ساركني،  باالإخوة 
ال�سباب واملنظمات ال�سبابية يف تفعيل املبادرات 
املجتمعية، كما مت مناق�سة اأوراق عمل وخطط 
م�ستقبلية ت�ستهدف �سريحتي ال�سباب واليافعني 
الثقايف  ال��وع��ي  م�ستوى  ت��ع��زي��ز  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
اجتماعات  عقد  على  االت��ف��اق  ومت  والوطني. 
اخلطط  متابعة  بهدف  م�ستمرة  عمل  وور���ص 
والعمل امل�سرك يف �سبيل خدمة اأبناء املخيم.
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ال��رهان على امل����ض��اريع ال���ن��اف��ق��ة 
لن ينقذ الق�ضية الوطنية

  ■توؤكد الوقائع الدامغة اأن القيادة 
ال�سيا�سية ل�سلطة احلكم االإداري الذاتي، 
مل تغادر م�سار اأو�سلو بعد، واأنه ما زال هو 
العبارة  ولعل  االآن.  حتى  الوحيد  خيارها 
للمجل�ص  اخلتامي  البيان  يف  وردت  التي 
امل��رك��زي يف دورت���ه االأخ����رية، ح��ني ربط 
مبا  ق���رارات���ه  التنفيذية  اللجنة  تنفيذ 
ذل��ك،  اأك��د  الوطنية«.  »امل�سلحة  �سمي 
تناور  اأن  ال�سيا�سية  للقيادة  �سمح  حني 
بدعوى  القرارات  تنفيذ  وتعطل  ومتاطل 
وك��اأن  الوطنية،  امل�سلحة  على  احلر�ص 
تنفيذ القرارات من �ساأنه اأن يلحق ال�سرر 
هذه  ت�سكل  اأن  من  ب��داًل  امل�سلحة،  بهذه 
القرارات خ�سبة االإنقاذ للق�سية الوطنية، 
وهي تغرق يف م�سار اأو�سلو بكل ما يف ذلك 
الفل�سطيني  بال�سعب  حلقت  ك��وارث  من 
تاأكدت  وقد  املذكور،  االتفاق  تنفيذ  منذ 
تقديرنا يف ثاث حمطات معرة: �سحة 

التنفيذية  اللجنة  اأقرت  االأوىل: حني 
اأ�سابيع،  لثاثة  ال��ق��رارات  تنفيذ  تاأجيل 
ت��ق��وم خ��ال��ه��ا ب��ع��ر���ص م��واق��ف��ه��ا على 
لك�سب  وال���ن���اف���ذة،  ال�����س��دي��ق��ة  ال�����دول 
للجانب  يوفر  ومب��ا  ل��ل��ق��رارات،  تاأييدها 
ات��ه��ام��ات  اأي���ة  م��ن  ال��ت��روؤ  الفل�سطيني 
التنفيذية  اللجنة  وافقت  وقد  بال�سلبية، 
ك��ان  )!( مب���ا  ذل����ك  ع��ل��ى  ب���االإج���م���اع 
يتحفظ  اأن  االأع�����س��اء  ببع�ص  ي��ف��ر���ص 
ع��ل��ي��ه، ف��امل��م��اط��ل��ة ول��ي�����ص ك�����س��ب ت��اأي��ي��د 
التاأجيل. من  الهدف  هو  الدويل  املجتمع 

اللجنة  تغييب  ج��رى  ح��ني  الثانية: 
بالتعهد  االل���ت���زام  ي��ت��م  ومل  التنفيذية 
ف��رة  خ����ال  االج���ت���م���اع  اإىل  ب��دع��وت��ه��ا 
نتائج  على  ل��اط��اع  الثاثة،  االأ�سابيع 
بالقرار  وال��ب��ت  ال����دول،  م��ع  امل�����س��اورات 
الازم لل�سروع يف التنفيذ. وعندما دعيت 
التنفيذية بعد طول غيبوبة، وع�سية جميء 
الرئي�ص االأمريكي جو بايدن اإىل املنطقة، 
ذريعة  جعبته  م��ن  احل���اوي  اأخ���رج  ح��ني 
جديدة لتعطيل القرارات، كانت هذه املرة 
التنفيذ عرقلة جلولة  يف�سر  اأن  خوفًا من 
اأن  بايدن والت�سوي�ص عليها. وعندما تبني 
يدعو  من  بني  التنفيذية؛  يف  راأي��ني  ثمة 
لل�سروع يف التطبيق )الدميقراطية وحزب 
اأع�سائها(،  من  اآخ���ران  واث��ن��ان  ال�سعب 

ل�سلطة  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادة  ره��ان��ات 
؟!... م���اه���ي  ال����ذات����ي  االإداري  احل���ك���م 

• ه���ل ه���و ره�����ان ع��ل��ى ت���ب���دل م���ا يف 
ملفاو�سات  �سيا�سيًا«  اأفقًا  »يفتح  اإ�سرائيل 
منا�سبة. كل  ويف  حمطة  كل  عند  تت�سولها 

اإع��������ادة   •ه�����ل ه�����و ره��������ان ع����ل����ى 
لي�ستعيد  االأم���ريك���ي  ال���راع���ي  ا�ستح�سار 
وال�����س��غ��ط  امل��ف��او���س��ات،  رع���اي���ة  يف  دوره 
اإ���س��رائ��ي��ل الإح�����س��اره��ا اإىل امل��ائ��دة. ع��ل��ى 
م����ب����ادرة  ع���ل���ى  ره��������ان  ه�����و  اأم   •
التي   )2002 )ب����ريوت  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��ام 
ا���س��ت��ع��اده��ا ال��رئ��ي�����ص ع��ب��ا���ص يف خ��ط��اب��ه، 
ب��ن  حم���م���د  خ����ط����اب  يف  وردت  وك����م����ا 
؟!  والتنمية  ل��اأم��ن  ج��دة  قمة  يف  �سلمان 

الإ���ض��رائ��ي��ل��ي اخل���ي���ار  اأوًل- 
عبا�ص  الرئي�ص  كلمة  خ��ال  من  يتبني 
الرئي�ص  مع  امل�سرك  ال�سحفي  املوؤمتر  يف 
االأمريكي جو بايدن، اأنه مل يغ�سل يديه حتى 
االآن من الرهان على اإمكانية تلبية اإ�سرائيل 
حديثه  ولعل  املفاو�سات.  ال�ستئناف  دعوته 
عن »الفر�سة االأخرية« كما وردت يف الكلمة، 
حكومة  على  ره��ان��ًا  اأوىل  جهة  م��ن  تعك�ص 
ت�سريف االأعمال )احلكومة املوؤقتة( فهو من 
جهة يراهن على يائري البيد، رئي�ص احلكومة 
لكنه  الدولتني«،  »حل  عن  مرة  حتدث  الذي 
ا�ستبعد اإمكانية البحث يف هذا احلل يف حلول 
الظرف القائم، اأي يف ظل حكومة اإ�سرائيلية 
اأط��راف��ه��ا.  ب��ني  وتناق�سات  حتالفات  ذات 
عبا�ص  الرئي�ص  ي��ب��دي  اأخ����رى،  جهة  وم��ن 
تخوفه من االنتخابات االإ�سرائيلية القادمة، 
تتحدث االحتماالت عن فر�سة كبرية  والتي 
موقعه  ال���س��ت��ع��ادة  نتنياهو  بنيامني  اأم����ام 

جلاأ الرئي�ص عبا�ص اإىل لعبة الت�سويت، وهو 
االأغلبية  هو  التنفيذية  يف  فريقه  اأن  ي��درك 
يف  حت�سل  خطرية  �سابقة  وهذه  امل�سمونة، 
التنفيذية، باأن الت�سويت معناه يف اجلوهر، 
واأن  اأو�سلو،  التنفيذية موافقة على م�سار  اإن 
قرارات املجل�ص املركزي لن جتد طريقها اإىل 
التنفيذ اإال بعد اأن تتوفر لهذ اخلط االأغلبية، 
عبا�ص  الرئي�ص  ف��ري��ق  الأن  م�ستبعد  وه���ذا 
االأغلبية،  هو  �سيبقى  اآخ��ر(  اإ�سعار  )وحتى 
يتيح له، عند كل منعطف،  وبالتايل هذا ما 
»حر�سه  لتاأكيد  الت�سويت  اإىل  يلجاأ  اأن 
الداخلية«. العاقات  يف  الدميقراطية  على 

اإىل  عبا�ص  الرئي�ص  ذهب  حني  الثالثة: 
لقاء بايدن ليطالبه با�ستئناف املفاو�سات وفق 
اأو�سلو، الذي ما زال هو خيار القيادة  م�سار 
الذاتي. االإداري  احلكم  ل�سلطة  ال�سيا�سية 

وما جرى من نقا�ص وحوار بني الرجلني 
بقي حتت �سقف »احلل االقت�سادي«، وهو ما 
لريوج  بايدن  جاء  اإذ  املعلنة،  النتائج  اأكدته 
وليقدم  الدولتني«،  »حل  الفا�سدة  لب�ساعته 
)كجائزة تر�سية هزيلة( ب�سعة مايني من 
القد�ص،  يف  مل�ست�سفى  بع�سها  ال����دوالرات، 
ل�سلطة  وبع�سها  ال��غ��وث،  لوكالة  وبع�سها 
يت�سرب  اأال  �سرط  ال��ذات��ي،  االإداري  احلكم 
)واملق�سود  "االإره�����اب"  ي��دع��م  م��ا  منها 
هنا روات���ب ع��وائ��ل ال�����س��ه��داء واالأ����س���رى(، 
مثلها  االأم��ريك��ي��ة،  االإدارة  زال��ت  م��ا  ال��ذي��ن 
مثل اإ�سرائيل، ت�سع هوؤالء يف خانة االإرهاب 
الفل�سطيني،  ال�سعب  لن�ساالت  ت�سويه  يف 
وو���س��م ه���ذا ال��ن�����س��ال ب���االإره���اب )وه��ن��ا 
يف  اجل��وه��ري  دوره  االأم��ن��ي  التن�سيق  يحتل 
واإ���س��رائ��ي��ل(. املتحدة  ال��والي��ات  ح�سابات 
يف ظل هذا امل�سهد نطرح ال�سوؤال التايل:

ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�ضطني
م���عت�ضم ح�������������مادة

القادم. الكني�ست  يف  للحكومة  رئي�سًا 
الرئي�ص عبا�ص، يف هذا ال�سياق، قفز 
االإ�سرائيلية  احلكومة  مع  التجربة  عن 
احلالية وما اأحلقته �سيا�ستها من اأ�سرار 
وت�سعيدها  الفل�سطينية،  بامل�سالح 
الإج�������راءات ال��ق��م��ع وت��ع��م��ي��ق خ��ط��وات 
ال��ت��ه��وي��د ل��ل��ق��د���ص وم�����س��اح��ات وا���س��ع��ة 
»ال��ت��واف��ق«  ول��ع��ل  ال�سفة،  اأرا���س��ي  م��ن 
م��ع وزي����ر احل����رب االإ���س��رائ��ي��ل��ي بيني 
غانت�ص هو ما �سجع عبا�ص على الرهان 
على احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة، م��ت��ج��اوزًا بل 
حول  غانت�ص  ت�سريحات  وم��ت��ج��اه��ًا، 
اإ�سرائيل  بني  للعاقة  ال�سيا�سي  ال�سقف 
تتجاوز  مل  والتي  الفل�سطينية،  وال�سلطة 
ح����دود »احل����ل االق���ت�������س���ادي« وح���دود 
ومت��ت��ني ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة، يف اإط���ار 
م��ن ال��ب��ح��ث يف ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة عن 
ا�ستيه،  حكومة  ف�سل  على  تغطي  بدائل، 
م�ساريع  بناء  يف  االأم��ام  اإىل  التقدم  يف 
ازداد  ال��ذي  الف�ساد،  ومكافحة  التنمية 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  وللتغطية  ا�ست�سراء، 
املجل�ص  ق���رارات  تعطيل  �سيا�سة  على 
املركزي وحما�سرة اللجنة التنفيذية يف 
لدورها  اال�سراتيجي،  التهمي�ص  دائ��رة 
وق�سيته. لل�سعب  عليا  كقيادة  املفر�ص 

ال��ره��ان على  اأب���واب  وه��ك��ذا، تبدو 
دور حكومة اإ�سرائيل، مغلقة حتى اإ�سعار 
ما�سية  اإ�سرائيلية  �سيا�سة  ظل  يف  اآخر، 
قدمًا على طريق التهويد، واإغراق ال�سفة 
اال�ستيطانية،  الوقائع  يف  الفل�سطينية 
وب��ن��اء ع��اق��ات م��ع ال�����س��ف��ة، يف اإط���ار 
ومع  اأعلى،  ك�سقف  االقت�سادي«  »احلل 
مقابل  »التهدئة  �سقف  حتت  غزة  قطاع 
ال���غ���ذاء«، وت��ب��دو م��وؤ���س��رات��ه ي��وم��ًا بعد 

املدينة  م�سروع  عن  احلديث  اآخرها  و�سوحًا،  اأك��ر  يوم 
ع�سرة  حوايل  ال�ستيعاب  القطاع،  حدود  على  ال�سناعية 
»اال�ستقرار«  اإ�سرائيل  لهم  توفر  فل�سطيني،  عامل  اآالف 
حلما�ص  اللفظي  الت�سعيد  م��واج��ه��ة  يف  االق��ت�����س��ادي، 
واجلهاد، والذي ظهر ارتباكه يف م�سرية االأعام، وم�سرية 
املحتلة. القد�ص  يف  عاقلة،  اأب��و  �سريين  ال�سهيدة  ت�سييع 

ث�����ان�����ي�����ًا- اخل������ي������ار الأم������رك������ي
القيادة  و�سفت  ال��ق��رن«،  »�سفقة  ع��ن  االإع���ان  م��ع 
ال�سيا�سية الفل�سطينية اأن الراعي االأمريكي بات غري عادل 
وغري نزيه، واأنها مل تعد توؤيد الرعاية االأمريكية املنفردة 
للعملية ال�سيا�سية، ودعت بداًل من ذلك اإىل رعاية »دولية« 
باإ�سراف الرباعية الدولية ودول اأخرى عربية وغريها ...
حلت اإدارة بايدن يف البيت االأبي�ص، وقد �سبقتها وعود 
اإىل ال�سلطة بالراجع عن اإجراءات اإدارة ترامب، كاإعادة 
ال�سرقية"،  "القد�ص  يف  االأمريكية  القن�سلية  افتتاح 
واإعادة مفو�سية م. ت. ف. يف وا�سنطن، وا�ستئناف العمل 
البناء  ال�سلطة  اأعادت  عليه،  وبناًء  الدولتني«،  »حل  الأجل 
االإدارة  اأخ��رى  م��رة  لتطالب  وع��ادت  ال��وع��ود،  ه��ذه  على 
االأمريكية اجلديدة؛ بااللتزام مبا وعدت به، مبا يف ذلك 
اإحياء عملية ال�سام، باعتبارها طريق ال�سلطة اإىل اخلروج 
من اأزمتها ال�سيا�سية، وحفظ ما تبقى من ماء وجهها اأمام 
�سعبها. غري اأن وعود بايدن مل تنفذ، وبقيت جمرد وعود 
به  وع��دت  ال��ذي  الدولتني«  »حل  اأن  واعرفت  بل  لفظية، 
االإدارة  اأن  تقديرات  و�سادت  املنظور،  املدى  يف  يكون  لن 
االأمريكية احلالية لن تكون جاهزة لالتفات اإىل الق�سية 
اإىل  تاأجلت  واأنها  لبايدن،  االأوىل  الوالية  يف  الفل�سطينية، 
ثانية. بوالية  �سيفوز  اأن��ه  �سمانات  دون  الثانية،  واليته 
منذ  الباد،  اإدارة  يف  �سعوبات  بايدن  واجهت  لقد 
اأن�سار  اقتحام  فمن  الد�ستورية،  اليمني  اأدائ���ه  حلظة 
اجلمهوريني )اأتباع ترامب( الكونغر�ص احتجاجًا على ما 
ي�سمى »تزوير االنتخابات« وما تاها من حماكمات، و�سواًل 
اإىل االن�سغال باإعادة بناء البنية التحتية للباد مبليارات 
االجتماعية  لل�سمانات  االعتبار  اإع��ادة  اإىل  ال���دوالرات، 
للفئات  ال�سحي  كال�سمان  ت��رام��ب  اإدارة  األغتها  التي 
املهني  االن�سحاب  اإىل  البطالة،  م�سكلة  حل  اإىل  الدنيا، 
وتعزيز  �سورية،  على  عقوبات  فر�ص  اإىل  اأفغان�ستان،  من 
اإجراءات عزل النظام اإقليميًا، اإىل العودة اإىل املفاو�سات 
النووية مع طهران، وااللتفاف نحو اآ�سيا يف �سيا�سة تعتر 
بتوفري  والتهديد  املتحدة،  للواليات  الرئي�ص  العدو  ال�سني 
جتنيد  اإىل  اآخ����رًا،  ولي�ص  واأخ����ريًا  ل��ت��اي��وان.  »احل��م��اي��ة« 
على  العزلة  لفر�ص  االأوروب��ي  واالحت��اد  االأطل�سي  احللف 
حتولت  وقد  اأوكرانيا،  يف  االنفجار  اإىل  اأدى  ما  رو�سيا، 
اأنها عنوان حلرب عاملية  التقارير  توؤكد  اأزمة عاملية،  اإىل 
اإعادة  ونحو  الغربي،  العامل  �سد  رو�سيا  تخو�سها  ثالثة، 
الدولية،  العاقات  بناء  واإع��ادة  الدولية،  املعادالت  بناء 
جديدة،  عاقات  ل�سالح  الواحد  القطب  نظام  واإ�سقاط 
عن  املتحدة  الواليات  يبعد  ما  االأقطاب،  تعدد  على  تقوم 
كر�سي االنفراد بزعامة العامل، وفر�ص اإرادتها عليه، دون 
الن�سفية  الكونغر�ص  انتخابات  حتمله  �سوف  ما  جتاهل 
تعك�سه  �سوف  وم��ا   ،2022 )نوفمر(  الثاين  ت�سرين  يف 
االأمريكية،  الت�سريعية  املوؤ�س�سة  داخل  حزبي  م�سهد  من 
�سي�سكل عن�سرًا رئي�سيًا يف ر�سم مامح االإدارة االأمريكية، 
لبايدن،  االأوىل  الوالية  من  الثاين  الن�سف  يف  ونفوذها 

ثانية. ل��والي��ة  االأب��ي�����ص  البيت  يف  وج���وده  وم�ستقبل 
على  املنطقة  يف  بايدن  اإدارة  ا�سراتيجية  تقوم 
عن  يلهيه  ال  ومبا  ا�ستقراره،  وتاأمني  النظام  �سبط 
متابعة امللفات الكرى، وهذا ما يف�سر دعواته املفتوحة 
الإ�سرائيل بعدم قرع طبول احلرب مع اإيران، وتاأكيده 
على �سرورة الو�سول اإىل اتفاق جديد، يحد من الدور 
تطوير  متابعة  على  واإ���س��راره  املنطقة،  يف  االإي��راين 
مع  العربي  التطبيع  حلقة  وتو�سيع  اأبراهام«،  »اتفاق 
اإ�سرائيل، وال�سغط على الدول العربية ملا ي�سميه دمج 
اإ�سرائيل يف املنطقة، وعندما جنحت »معركة القد�ص« 
يف  اال�سطراب  باإحداث  بالتهديد  املا�سي  العام  يف 
املنطقة، دفاعًا عن احلقوق الفل�سطينية، �سارع وزير 
خارجية بايدن، اأنطوين بلينكن، اإىل تطويق االأو�ساع 
على  اإ�سرائيل  مع  واتفق  عرب،  �سركاء  مع  بالتعاون 
التعاون الإخماد نريان هبة القد�ص، ب�سل�سلة اإجراءات 
حتت �سقف »احلل االقت�سادي«، دون امل�سا�ص بجوهر 
ال�سيا�سة العدوانية الإ�سرائيل، مبا فيها تهويد القد�ص، 
�سيا�سة  وجل��م  الوطنية،  املقد�سات  على  واالع��ت��داء 
اال�ستعمار اال�ستيطاين اأخطر ما يف رهانات ال�سلطة 
عن  تتعامى  اأنها  االأمريكي،  ال��دور  على  الفل�سطينية 
مل  اإذ  االإقليمية،  وانعكا�ساتها  الدولية  ال��ت��ط��ورات 
يف  النافذ  القرار  �ساحبة  هي  املتحدة  الواليات  تعد 
اأطراف دولية فاعلة  بروز  �سيما يف ظل  املنطقة، وال 
فر�ستها  التي  الدولية  العاقات  جت��اوز  اإىل  تنزع 
ال�سوفييتي. االحت��اد  انهيار  بعد  املتحدة  ال��والي��ات 

معنية  نف�سها  ت��ع��ت��ر  دول��ي��ة  اأط�����راف  ه��ن��اك 
اإقليمية تعتر  بالق�سية الفل�سطينية، وهناك اأطراف 
الفل�سطينية،  بالق�سية  معنية  نف�سها  االأخ���رى  هي 
احل��ل��ول.  لكل  املعطل  االإ�سرائيلي  التعنت  وه��ن��اك 
وهناك اأواًل وقبل كل �سيء، اإرادة ال�سعب الفل�سطيني، 
و�سيناريوهات،  وخ��ط��ط  م�ساريع  تنجح  مل  ال���ذي 
خ����ال م��ئ��ة ���س��ن��ة يف ف���ر����ص ح���ل ع��ل��ي��ه، ي��ت��ج��اوز 
للت�سرف. القابلة  غري  امل�سروعة  الوطنية  حقوقه 
ثالثًا- مبادرة ال�سام العربية )اأو اخليار العربي(
ول���دت امل���ب���ادرة ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��د خم��ا���ص ع�سري 
وتبادل  م�ساورات  العربية يف  العوا�سم  بع�ص  �سهدته 
الريا�ص،  اإىل  القاهرة  اإىل  عمان  من  امتدت  اآراء، 
ال�سحفي  ال��ن��ور  نحو  اإط��اق��ه��ا  على  اأ���س��رف  حيث 
اختار  وق��د  ف��ري��دم��ان،  ت��وم��ا���ص  ال�سهري  االأم��ريك��ي 

بن  اهلل  عبد  االأم��ري  هو  ا�سمه،  ويهبها  يتبناها  اأب��ًا  لها 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  العهد  ويل  العزيز،  عبد 
للبنان  اإط��ار �سفقة عربية، كان  ب��ريوت، ويف  اآن��ذاك. يف 
اآذار  �سهر  يف  امل��ب��ادرة  ول���دت  ب��ه��ا،  مهم  دور  واالأردن 
لاجئني،  ال��ع��ودة  ح��ق  تقاي�ص  وه��ي   ،2002 )م��ار���ص( 
اال�ستعداد  عن  باالإعان  الفل�سطينية"  "الدولة  مقابل 
مقابل  "التطبيع  العربية،  االإ�سرائيلية  العاقات  لتطبيع 
باقي  من  االإ�سرائيلي  واالن�سحاب  الفل�سطينية"،  الدولة 
لبنان(،  جنوب  )اجل����والن،  املحتلة  العربية  االأرا���س��ي 
ال��ع��ودة. ب��دي��ًا حل��ق  اأخ���رى لق�سية ال��اج��ئ��ني  وح��ل��ول 
كل هذا مت حتت ناظري الوفد الفل�سطيني اإىل القمة، 
والذي اعتر املبادرة اإجنازًا مهمًا، وباتت منذ ذلك الوقت 
الر�سمي،  الفل�سطيني  اأوراق اجلانب  اأخرى من بني  ورقة 
الذي اأخذ يربط بني مفاو�سات احلل الدائم مل�سار اأو�سلو، 
 ،19٤ ال��ق��رار  وتطبيق  الاجئني  ق�سية  ذك��رت  وحيثما 
اأحلق به املبادرة العربية باعتبارها الرجمة الفل�سطينية 
الر�سمية للقرار، اأي التوطني مقابل التعوي�ص. وقد لقيت 
واأوروب��ا،  املتحدة،  الواليات  من  وا�سعًا  ترحيبًا  املبادرة 
املبادرة  )الإفراغ  دعت  اإ�سرائيل  اأن  غري  املتحدة،  واالأمم 
اإ�سرائيلية،   – عربية  مباحثات  عقد  م�سمونها،  م��ن 
العملي  التطبيع  يعني  ما  املبادرة،  تطبيق  اآلية  يف  للبحث 
اأواًل، ثم االتفاق على حدود احلل املمكن )مبا هو اأقل من 
)يونيو(،  حزيران   ٤ حدود  على  م�ستقلة  فل�سطينية  دولة 
باعتبارها  امل��ف��او���س��ات،  م��ائ��دة  م��ن  القد�ص  وا�ستبعاد 
بداًل  جديدة  قد�ص  وبناء  »امل��وح��دة«،  اإ�سرائيل  عا�سمة 
املبادرة  تخط  ومل  املدينة.  من  ال�سرقي  اجلانب  منها يف 
العربي،  للتف�سري  االأمام، وفقًا  اإىل  العربية خطوة واحدة 
لكنها اأخذت تتخلخل حتت وطاأة انفتاح بع�ص دول اخلليج 
عاقات  ظ��ل  ويف  معلن(،  غ��ري  )تطبيع  اإ�سرائيل  على 
غام�سة بني اإ�سرائيل من جهة، وتون�ص واملغرب من جهة 
اأخرى، بدعوى حفاظ هذين البلدين على عاقاتهما مع 
يهود  احتفظ  حيث  اإ�سرائيل،  اإىل  املهاجرة  جالياتهما 
املغرب وتون�ص بجن�سيتهم االأ�سلية اإىل جانب االإ�سرائيلية.
)باملقابل  امل��ب��ادرة  �سالح  لغري  ال��ك��رى  االإنعطافة 
اأبراهام« يف اإطار  اإ�سرائيل( ح�سلت مع »اإطفاق  ل�سالح 
وكل  اإ�سرائيل  بني  التطبيع  جرى  حيث  القرن«،  »�سفقة 
من دولة االإمارات العربية والبحرين وال�سودان واملغرب، 
اأواًل،  التطبيع  امل��ب��ادرة  من  االإ�سرائيلي  الهدف  فتحقق 
وكيفية  الفل�سطينية  الق�سية  عنا�سر  الحقًا  نبحث  ثم 
الفل�سطينية،  للق�سية  جن��اء  طعنة  ذل��ك  �سكل  حلها. 
احلركة  ق��درة  جلمت  م��دم��رة،  انق�سامية  حالة  ظ��ل  يف 
االنعطاف. هذه  ملثل  الت�سدي  عن  الفل�سطينية  الوطنية 

والتنمية،  ل��اأم��ن  ج��دة  قمة  م��ع  الثانية  االنعطافة 
االإ�سرائيلي  للطريان  ال�سعودية  العربية  �سمحت  ح��ني 
تريده  م��ا  حتقق  وه��ك��ذا  ال��ب��اد.  اأج���واء  يف  التحليق  يف 
... معطلة  البنود  باقي  وبقيت  امل��ب��ادرة،  من  اإ�سرائيل 

االإداري  ل�سلطة احلكم  ال�سيا�سية  القيادة  اإن مت�ّسك 
للق�سية  دف��ع  ق��وة  واعتبارها  ب���ريوت،  مب��ب��ادرة  ال��ذات��ي 
ال��وق��ت  يف  ل��ت��ك��ون  مت��ار���س��ه��ا  لعبة  ب���ات  الفل�سطينية، 
ق���رارات  تعطيل  يف  ال�سلطة  ل�سيا�سة  غ��ط��اًء  املنا�سب 
وامل��رك��زي(،  الوطني  )املجل�ص  الفل�سطينية  ال�سرعية 
اتفاق  وه��و  وا�ستحقاقاته،  اأو���س��ل��و  ات��ف��اق  اإىل  وال��ع��ودة 
■ واح���دًا  يومًا  لل�سلطة،  ال�سيا�سية  القيادة  ت��غ��ادره  مل 
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القد�س : الو�ضع الراهن، واملهام العاجلة العربية والإ�ضالمية اجتماعات امل�ضاحلة الفل�ضطينية يف اجلزائر
حماولت لراأب ال�ضدع لواقع موؤمل ..!!

العربية  القدس  قضية  تتجاوز 
الغربي  بشقيها  المحتلة  الفلسطينية 
والــشــرقــي   1948 ــام  عـ الــمــحــتــل 
المفاوضات   ،1967 عــام  المحتل 
عملية  أعمال  جدول  على  المطروحة 
في  »المتوقفة«  و  المأزومة   التسوية 
المسؤولية  وتتعدى  األوسط،  الشرق 
مسؤولية  لتصبح  فيها  الفلسطينية 
بإمتياز. ومسيحية  وإسالمية  عربية 

مجمل  إلى  تضاف  القدس  فقضية 
جوهر  تشكل  التي  الساخنة  العناوين 
الفلسطيني،  للشعب  الوطنية  القضية 
وحقهم  الالجئين  قضية  حال  هي  كما 
الشرعية  قــرارات  وفــق  العودة  في 
في  الشأن  ذوي  ويعتبرها  الدولية. 
»إحدى  الدولية  الديبلوماسية  الساحة 
والقضية  المعاصر  العالم  إشكاليات 
فهي  المستديم«.  الدولي  التدخل  ذات 
تشكل العنوان األكثر عاطفة في العالم، 
واألرسخ رمزية، واألعمق تجذراً في 
واإلنساني  والقومي  الديني  الوجدان 
لجمهور المؤمنين من أبناء الرساالت 
السماوية الذين عاشوا أو ارتحلو اليها 
كنف  وفي  تاريخها  فجر  منذ  كحجاج 
الى  اإلسالمية وصواًل  العربية  الدولة 
عام النكبة بكل ارتياح ومودة واخوة.

 إنها القضية الرمزية األكثر عدالة 
االستقالل  يذق طعم  لم  مقهور  لشعب 
منذ ما قبل محنته الكبرى عام 1948، 
عادلة  قضية  المعنى  بــهــذا  ــي  وه
وتاريخ  فريدة،  لمدينة  وصــارخــة، 
صهوة  يمتشق  ــازال  م لشعب  فريد 
الفعل وإرادة الحياة، بالرغم من كل ما 
أحاط ويحيط به من عوامل االنكسار 
القوة. طواغيت  يد  على  واالستبداد 
عمليات التهويد وال�ضتيطان الإحاليل

الصهيوني  االستيطان  رحلة  إن 
التهويدي التوسعي داخل المدينة وعلى 
حدودها تلخص بشاعة اإلجحاف الذي 
تمارسه الدولة العبرية الصهيونية بحق 
الشعب الفلسطيني وحاضره ومستقبله، 
الفلسطينية  األرض  تكن  لــم  حيث 
وشعبها  المقدسة  المدينة  ومن ضمنها 
وإخاء  ترحيب  موقع  سوى  الطيب، 
الديانات  كل  من  البشر  أبناء  لجميع 
السحيق  الماضي  منذ  ــرســاالت  وال
وحتى لحظات انفالت إخطبوط الغزو 
الصهيوني  الكولونيالي  االستيطاني 

األعلى بجرافاتها. وهو المبنى المعماري 
الذي انتهى العمل به عام 1929، والذي 
يقع على بعد عشرات األمتار من السور 
وعلى  القدس،  في  القديمة  للبلدة  الغربي 
في  وبالتحديد  الخليل،  باب  من  مقربة 
هللا  مأمن  لمقبرة  المقابل  ماميال،  حي 
المشار  والبناء  التاريخية.  اإلسالمية 
المعماري  الفن  روائع  إحدى  يعتبر  إليه 
والمعلم الحضاري اإلسالمي في القدس، 
ونقوشها  الخارجية  واجهاتها  وظلت 
القدس،  وعروبة  إسالمية  على  شاهدة 
األندلس،   إلــى  امتدت  حضارة  وعلى 
غرناطة  بقصور  شبهها  أحدهم  إن  بل 
من  الرغم  على  األندلسية،  اإلسالمية 
احتاللها ومصادرتها عام 1948 أي قبل 
تسع وخمسين سنة. وعمليات الهدم بدأت 
الجنوبية  الخلفية  الجهة  من  أجزاء  بهدم 
اإلسالمية  المجلس  لبناية  والغربية 
الــخــراب  يــد  أعملت  بعدما  ــى،  األعــل
الداخلية. وغرفها  بنائها  في  والــهــدم 
عمليات  تترافق  ــه،  ذات الوقت  في 
تزوير  عمليات  مع  االسرائيلية  الهدم 
يهودية  جهات  بها  تقوم  وخطيرة  كبيرة 
في  عربية  عــقــارات  لشراء  متطرفة 

ودوالب الضم الزاحف، فهناك ما ال يقل 
المدينة  في  مسيحية  كنائس  عشرة  عن 
روسية،  إثيوبية،  قبطية،   ( المقدسة 
أرمنية، يونانية ….( وكذا بالنسبة ألتباع 
الديانة الموسوية وألفواج المسلمين الذين 
وأكناف  القدس  القدس وحول  في  أقاموا 
بيت المقدس. إال أن القدوم االستعماري 
الصهيوني  المؤتمر  انعقاد  بعد  التهويدي 
 1897 عام  بازل/سويسرا  في  األول 
إلقامة  دعوته  هيرتزل  تيودور  وإطالق 
بها  رحبت  خطوة  في  اليهودية  الدولة 
التي  الجديدة  اإلمبريالية  وساندتها 
صعدت في أوربا مع نهاية القرن التاسع 
ــ قد قلب  عشرـــ وكل من موقع حساباتهـ 
المعطيات، وفتح طريق المآسي والدروب 
الشائكة أمام مدينة وشعب معطاء عاش 
البشرية. النفس  واإلخاء وصفاء  المحبة 

واآلن، إن مخططات الهدم والتهجير 
مدينة  في  الصهيونية  »اإلسرائيلية« 
القدس ومحيطها، تتم بخطوات متسارعة 
خالصة  يهودية  لمدينة  تحويلها  أجل  من 
»اإلسرائيلية«  المشاريع  سياق  فــي 
الديمغرافي  االنقالب  إلحداث  الهادفة  
لصالح أغلبية يهودية على حساب الوجود 
العربي اإلسالمي والمسيحي، بل وإفراغ 
القدس الشرقية المحتلة تماماً من العرب 
حتى عام 2020، وبناء ما تسميه مصادر 
اليهودي. الديمغرافي  بالجدار  االحتالل 

التهويدية،  لسياساتها  وإستمراراً 
توجيه  على  االحــتــالل  سلطات  ــت  دأب
ألصحاب  )اإلنـــذارات/اإلخـــطـــارات( 
مختلف  في  العربية  والمنازل  األراضي 
أحيائها  ــل  داخ وحتى  القدس  مناطق 
القديمة،  وذلك في سياقات تنفيذ المشاريع 
جميع  من  المدينة  لتطويق  التهويدية 
جهاتها بعد توسيع حدودها اإلدارية التي 
باتت تعادل ربع مساحة الضفة الغربية، 
والعقارات  األمــالك  تسجيل  في  كما 
في  المستوطنون  عليها  استولى  التي 
البلدة القديمة في القدس، من أجل تثبيت 
استيطانية. يهودية  لجهات  ملكيتها 
الديمغرافي والجدار  الكبرى  القدس 

الصهيونية،  التنظيم  مخططات  إن 
إلى  تشير  والموضوعة منذ عام 1977 
العرب،  للمواطنين  والطرد  الهدم  خطة 
بهدف »تأهيل« مناطق مختلفة من القدس 
داوود«،  الملك  »مدينة  إقامة  كمشروع 
وهدم أجزاء من بناية المجلس اإلسالمي 

علي بدوان بسام عليان*

القدس القديمة، وتعتمد عمليات الغش 
تسجيل  على  والتزوير  واالحتيال 
أراض في القدس بأسماء عرب ممن 
القدس،  في  أصال  أرض  لهم  ليس 
تأتي  حيث  القدس،  سكان  غير  ومن 
وتعرض  المتطرفة  الجهات  هــذه 
أن  تثبت  »طــابــو«  أوراق  أمامهم 
القدس  في  بأسمائهم  مسجلة  أراض 
كبيرة  مبالغ  عليهم  وتعرض  القديمة 
تم  ومؤخراً  لشرائها،  ــوال  األم من 
كشف محاولة من المحاوالت المشار 
استيطانية  جماعات  قامت  حين  إليها 
الطابو،  أوراق  بتزوير  صهيونية 
القدس  ــي  ف أرض  قطعة  ــشــراء  ل
متر   2600 مساحتها  تبلغ  القديمة 
بأسماء  مزور  بشكل  مسجلة  مربع 
مبالغ  بها، مقابل  لهم  أفراد ال عالقة 
اليهودية  فالجماعات  هائلة.  نقدية 
بعرض  تقوم  المتطرفة  العنصرية 
أن  إلثبات  للمواطن  الطابو  أوراق 
القدس  في  باسمه  مسجلة  أمالك  له 
وتعرض عليه أموال طائلة لشرائها.

      يف ت�سريح للرئي�ص اجلزائري عبد املجيد تّبون؛ قال: 
انعقاد  قبل  الفل�سطينية  الف�سائل  اجتماع  حتت�سن  "دولته  اإن 
"باده  اأن  موؤكدًا  املقبل"..  الثاين  ت�سرين  يف  العربية  القمة 
العربية، م�سريًا  الدول  بني  و�ساطة  وباأي  ال�ّسمل  بلّم  االأوىل  هي 
ممثًا  الفل�سطينية  التحرير  مبنظمة  تعرف  اجلزائر  اأن  اإىل 
كامل  "لديها  اجلزائر  اأن  تبون؛  واأ�ساف  ووحيدًا.".   �سرعيًا 
الفل�سطينية،  الف�سائل  بني  امل�ساحلة  لتحقيق  امل�سداقية" 
كونها "الدولة الوحيدة التي لي�ست لديها ح�سابات �سيقة يف هذا 
ال�ساأن، فهي تقف اإىل جانب منظمة التحرير الفل�سطينية كممثل 
"بدون وحدة  اأنه  �سرعي ووحيد لل�سعب الفل�سطيني"، م�سددا 
وبدون توحيد ال�سفوف، لن يتحقق ا�ستقال دولة فل�سطني".. 
واأ�سار الرئي�ص تبون اإىل الثقة التي تتمتع بها اجلزائر لدى جميع 
االأطراف الفل�سطينية مبا فيها حركة حما�ص، م�سيفا اأن العمل 
جار لتنظيم موؤمتر اأو لقاء ملنظمة التحرير الفل�سطينية باجلزائر 
وهذا قبل انعقاد القمة العربية بهدف اإعادة املياه اإىل جماريها.

    وياأتي التحرك اجلزائري، حلل اخلافات الفل�سطينية 
الداخلية مببادرة اأخوية من الرئي�ص اجلزائري عبد املجيد تبون، 
الفل�سطينيني،  االأ�سقاء  بني  ومكثفة  متوا�سلة  ات�ساالت  �سمن 
للو�سول اإىل م�ساحلة دائمة، وتفاهم دائم ي�سمن اعادة اللحمة 
الفل�سطينية بني حركتي فتح وحما�ص، اأو بني ما ميكن اعتبارهما 
ياأتي  حيث  املق�ّسمة؛  املحتلة  فل�سطني  يف  احلاكمتني  ال�سلطتني 
احلر�ص اجلزائري على امل�ساحلة والنابع من االرتباط ال�سعبي 
فل�سطيني. هو  ما  بكل  فيه،  املبالغ  ورمب��ا  الكبري،  اجل��زائ��ري 

الفل�سطينية  امل�ساحلة  باأن  املراقبني؛  بع�ص  يعتر  رمبا     
مدى  عن  النظر  بغ�ص  وحدها،  اجلزائر  حتلها  اأن  من  اأعقد 
�سدق النيات جتاه الق�سية، خ�سو�سًا يف ظل ارتباط اخلافات 
اأيديولوجية وح�سابات �سيا�سية وحتالفات غري متنا�سقة.  باأبعاد 
ال�ستني  الذكرى  باده  اإحياء  ا�ستغل  اجلزائري  الرئي�ص  اأن  اإال 
الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  اإىل  ال��دع��وة  ليوّجه  ال�ستقالها 
حما�ص،  حل��رك��ة  ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  ورئ��ي�����ص  ع��ب��ا���ص  حم��م��ود 
مع  لقاءات  اأعقبتها  والتي  االحتفاالت،  حل�سور  هنية  اإ�سماعيل 
ا�ستقالها. عيد  اجلزائر  �ساركوا  الذين  الكثريين  ال�سيوف 

    وخال هذه اللقاءات، جنح تّبون يف جمع عّبا�ص وهنّية 
اخلافات،  الإنهاء  فاحتة  �ستكون  اأنها  ظ��ّن  واح��دة،  �سورة  يف 
قبل  عنه  اأعلن  الذي  امل�ساحلة"  قطار  "انطاق  عن  ومعّرة 
اأن االأمر جاء معاك�سًا لذلك كليًا، فكان امل�سهد هو  �سهور. غري 
"�سورة لانق�سام الفل�سطيني"، بدل اأن يكون بابًا للم�ساحلة. 
اجل�سد  لغة  وق��راءة  الرجلني،  جلمع  امل�سّور  امل�سهد  يف  املتمّعن 
اأن يرى  "امل�سافحة التاريخية"، ميكن بب�ساطة  اأثناء هذه  يف 
عملية االإكراه على هذا الفعل من عّبا�ص وهنّية على حد �سواء. 
واإذا كان هنية ابت�سم قليًا للكامريا، اإال اأن اأبو مازن حر�ص على 
التجهم، يف اإ�سارة اإىل عدم الر�سى عما يحُدث. االأمر الذي رمبا 
تنبه له تّبون، ما دفعه اإىل ح�سن الرجلني ملنعهما من التمّل�ص 
امل�سّور.  امل�سهد  يف  وا�سحًا  كان  اأي�سًا  اأم��ر  وهو  ال�سورة،  من 
"االإجناز اجلزائري"، حتى  �ساعات على       ومل مت�ص 
وال�سورة،  اللقاء  من  ليتّراأوا  احلركتني  من  م�سوؤولون  خ��رج 
لقاء  اأث��ن��اء  يف  ح�سلت  تكون  اأن  وحتى  اأهميتها،  م��ن  ويقللوا 
"حما�ص"،  من  م�سوؤولني  فبح�سب  تّبون.  مع  الطرفني  جمع 
مع  اجل��زائ��ري  الرئي�ص  اج��ت��م��اع  نهاية  بعد  ال�����س��ورة  ج���اءت 
ووفد  تّبون  بني  اآخر  اجتماع  �سيليه  وال��ذي  الفل�سطيني،  نظريه 
"فل�سطني االأخرى"، اأي هنّية وال�سخ�سيات املرافقة له. حتى 
على  باللقاء  يحتف  مل  للطرفني  التابع  الفل�سطيني  االإع��ام  اأن 
الطريقة اجلزائرية التي و�سفته ب�"التاريخي". فوكالة االأنباء 

الر�سمية الفل�سطينية )وفا( اكتفت بذكر اللقاء، واأدرجت 
الوفد  وكاأنه ع�سو يف  فيه،  �ساركوا  ذيل من  هنّية يف  ا�سم 
و�سائل  اإىل  بالن�سبة  نف�سه  االأم��ر  الر�سمي.  الفل�سطيني 
االإعام املح�سوبة على "حما�ص"، والتي اكتفت بن�سر خر 
الذي جمع عّبا�ص وهنّية. االأخوي"  "اللقاء  مقت�سب عن 

تّبون  من  �سغٍط  عن  املعلومات  عن  النظر  وبغ�ص      
على الرئي�ص عّبا�ص مل�سافحة هنّية، وهو الذي كان راف�سًا 
والفل�سطينيني  عمومًا،  للم�ساهدين  خ��رج  ما  ف��اإن  ذل��ك، 
خ�سو�سًا، مل يكن م�سهدًا يف �سالح ق�سية اإنهاء امل�ساحلة، 
من  التروؤ  عملية  اأن  وخ�سو�سًا  تعقيدًا،  زاده��ا  رمب��ا  بل 
اللقاء، والتاأكيد على اأنه ال يعني �سيئًا، توؤّكد اأن الفجوة بني 
الطرفني ال تزال كبرية، وال ميكن ل�سورٍة عابرٍة اأن تردمها.
    ووفق م�سادر قريبة، فاإنه مل يكن �سمن الرتيبات 
يف  للم�ساركة  للجزائر،  عبا�ص  الرئي�ص  بزيارة  اخلا�سة 
عقد  العربي،  البلد  لهذا   60 ال�  الوطني  العيد  احتفاالت 
جزائرية  ترتيبات  اأن  غري  حما�ص،  حركة  زعيم  مع  لقاء 
ح�سلت، خال وجود الرجلني هناك، جعلت اللقاء متاحًا.

وح�����س��ب ت��ل��ك امل�����س��ادر، ب����داأت ق�����س��ة ال��ل��ق��اء بعد 
التي  الع�سكرية  ال��ع��رو���ص  هنية  وك��ذل��ك  عبا�ص  ح�سور 
العرب  ال��زع��م��اء  م��ن  ع��دد  بح�سور  اجل��زائ��ر،  اأق��ام��ت��ه��ا 
ترتيب  هناك  ك��ان  حيث  اأج��ان��ب،  وم�سوؤولني  واالأف��ارق��ة 
وهنا  ت��ب��ون،  بنظريه  عبا�ص  يجمع  امل�ساء  يف  لقاء  لعقد 
اللقاء،  هنية  يح�سر  اأن  اجل��زائ��ر  م��ن  م�����س��وؤول��ون  طلب 
امل�ساحلة. اإثارة ملف  يريد  الرئي�ص اجلزائري  اأن  خا�سة 

تبون  بني  ثنائي  لقاء  ُيعقد  ب��اأن  االأم��ر  ترتيب  وج��رى 
م�سوؤولون  فيه  ي�سارك  اجتماع  يتبعه  اأن  على  وعبا�ص، 
م���ن ال��ط��رف��ني اجل����زائ����ري وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، مب�����س��ارك��ة 
ت��ن��اول  فل�سطيني  رئ��ا���س��ي  ب��ي��ان  يف  ورد  وق����د  ه��ن��ي��ة، 
الفل�سطيني. ال��وف��د  �سمن  ك���ان  اأن���ه  ال��ل��ق��اء،  تفا�سيل 
واجل��زائ��ري  الفل�سطيني  الرئي�سان  بحث  اأن  وبعد 
الداخلي،  الفل�سطيني  بالو�سع  تتعلق  امللفات  من  جملة 
وك��ذل��ك اع��ت��داءات االح��ت��ال، وم��ن ث��م احل��ال��ة العربية، 
وملف ال�سراع مع اإ�سرائيل، يف ظل التطورات التي حت�سل 
االأمريكي  الرئي�ص  لو�سول  جترى  التي  والرتيبات  حاليا، 
الفل�سطيني  اجلانبني  م��ع  ولقائه  للمنطقة،  ب��اي��دن  ج��و 
العرب. الزعماء  لقاء مع عدد من  واالإ�سرائيلي، ثم عقده 

ال��ل��ق��اء،  تو�سيع  امل��ل��ف��ات، ج���رى  ب��ح��ث ه���ذه  وع��ق��ب 
الرئي�ص  راف���ق  ال���ذي  الفل�سطيني  وال��وف��د  هنية  وح�سر 
زي��اد  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  وه��م  ال��زي��ارة،  يف  عبا�ص 
اأب����و ع���م���رو، وم���دي���ر ج��ه��از امل���خ���اب���رات ال��ع��ام��ة ال��ل��واء 

والعاقات  الدينية  لل�سوؤون  الرئي�ص  وم�ست�سار  ف��رج،  ماجد 
االإ���س��ام��ي��ة حم��م��ود ال��ه��ب��ا���ص، وامل�����س��ت�����س��ار ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
عيطة. اأب���و  ف��اي��ز  الفل�سطيني  وال�����س��ف��ري  اخل���ال���دي،  جم���دل 
وخال اللقاء املو�سع الذي ظهر فيه تبون وهو يتو�سط عبا�ص 
وهنية، ومي�سك باأيديهم، يف عدة �سور، اأكد الرئي�ص اجلزائري 
حالة  واإنهاء  الفل�سطينية،  امل�ساحلة  ملف  اإجناز  �سرورة  على 
ال��ع��امل،  يف  احلا�سلة  ال��ت��ط��ورات  ظ��ل  يف  القائمة،  االنق�سام 
باعتبارها متثل ال�سامن االأ�سا�سي للم�سروع الوطني الفل�سطيني.

واأك����د ال��رئ��ي�����ص اجل���زائ���ري ع��ل��ى ����س���رورة اإمت����ام ملف 
التي  اللقاءات  وتناول  االأر���ص،  على  حقيقة  لت�سبح  امل�ساحلة، 
قدمت  التي  وال��روؤى  املا�سي،  يناير  �سهر  يف  باده  ا�ست�سافتها 
الازمة  اجلهود  توا�سل  ب��اده  اأن  اإىل  الفتا  االنق�سام،  الإنهاء 
يعيق  ما  اأن يجري جت��اوز كل  اأمله يف  وع��ّر عن  امللف.  الإمت��ام 
بامل�ساحلة،  املكلف  الفريق اجلزائري  اأن  اإىل  الفتا  امل�ساحلة، 
يوا�سل العمل على و�سع روؤية تاقي قبوال فل�سطينيا من اجلميع، 
االنق�سام. اإنهاء  عن  لاإعان  اجلامع  املوؤمتر  عقد  اأج��ل  من 
يف  ال�سلطة  م��ن  املقربة  الفل�سطينية  امل�سادر  وتفيد      
وح��دة  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل  ي��ط��رح  ي���زال  ال  ع��ب��ا���ص  اأن  اهلل؛  رام 
وط��ن��ي��ة ك��م��دخ��ل اأ���س��ا���س��ي الإن���ه���اء االن��ق�����س��ام، وال��ت��ح�����س��ري 
م��راع��اة  ت�سكيلها  خ��ال  ي��ج��ري  اأن  على  ال��ق��ادم��ة،  للمرحلة 
حما�ص. ح��رك��ة  رف�سته  اأن  �سبق  اأم���ر  وه��و  ال����دويل،  ال��ق��ب��ول 
اجل��اري  العام  مطلع  ا�ست�سافت،  قد  اجلزائر  وكانت      
جتمع  اأن  دون  م��ت��ت��ال،  ب�سكل  الفل�سطينية،  ال��وف��ود   ،2022
الو�سع  جت��اوز  �سبل  معها  وناق�ست  واح��دة،  طاولة  على  بينهما 
االن��ق�����س��ام، يف  الإن��ه��اء  ال��ازم��ة  ال��ق��ائ��م، واخل��ط��ط  ال�سيا�سي 
خا�سة  الف�سائل  نظر  ووجهة  �سابقا،  املوقعة  االتفاقيات  �سوء 
للحل  خطتها  بتقدمي  وع��دت  وق��د  احل��ل،  حيال  وحما�ص  فتح 
مو�سع  لقاء  وعقد  مقرحات،  من  اإليه  ا�ستمعت  ما  �سوء  يف 
وقد  اللحظة،  حتى  يتم  مل  االأم��ر  اأن  غري  الف�سائل؛  كل  يجمع 
فجوة  بوجود  اجلزائريني  امل�سوؤولني  اإيقان  اإىل  ال�سبب  اأرج��ع 
الرئي�سيني. التنظيمني  بني  الف�سائل، خا�سة  مواقف  كبرية يف 

     وق��ب��ل ان��ع��ق��اد ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة يف اجل��زائ��ر يف �سهر 
ت�����س��ري��ن امل��ق��ب��ل؛ ي���رى اأخ��وت��ن��ا اجل��زائ��ري��ني اأن اج��ت��م��اع��ات 
امل��واق��ف  لتوحيد  و���س��روري��ة  مهمة  الفل�سطينية  الف�سائل 
م�سددين  الفل�سطيني،  ال�����س��ع��ب  م��ق��اوم��ة  ل��دع��م  واجل���ه���ود 
الق�سية  ح��ول  امل�����س��رك  ال��ع��رب��ي  العمل  تعزيز  ���س��رورة  على 
حالة  ظ��ل  يف  الفل�سطيني،  ال�����س��ع��ب  وت��وح��ي��د  الفل�سطينية 
املنطقة. يف  الت�سوية  عملية  تعتلي  التي  امل�سبوقة  غري  اجلمود 
*كـــاتـــب اجــتــمــاعــي وبـــاحـــث �ــصـــــــــــــــــيــا�ــصــي.
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كثرياً:  كتبتها  عبارة  لتكرار  َعجٍل  على  اأجدين 
البداية  ه��ذه  لأن  وطنيًا"،  ت��ب��داأ  اأن  "الأ���ص��ل 
امل�صاحات  يف  حتى  التيه  اأو  الت�هان  دون  حت�ل 
اأن م��صى  ُيزعم  التي  ال�صيقة، �صحراء �صيناء مثاًل، 
التاريخ وج�دهم.  اأثبت  اإن  هذا  فيها،  تاه�ا  وربعه 
ميكن للمرء اأن يخطىء �صمن هذه الإيدي�ل�جيا 
عقليًا،  و�صهل  وارد  وهذا  يتغري  اأن  وميكن  تلك،  اأو 
جمرد  لي�ض  وال�طن   . ُيغريَّ ول  يتغري  ل  ال�طن  لكن 
مثاًل  اأو  التطبيع  وعرب  فل�صطيني�  يراه  كما  مكان 
لليه�/�صهي�ين  تقليده  يف  �صعيد  اإدوارد  الراحل 
فكريًا  ُيب�رصون  ل  الذين  �صُيغ�صب  وه��ذا  اأدورن���، 
�ص�ى اأ�صباراً. فاملكان قابل للق�صمة مع الغري بينما 
التخليط  ول  الجتزاء  ول  الق�صمة  يقبل  ل  ال�طن 
مع  واح��دة  دولة  ُدع��اة  يلهج  كما  العدو،  اأو  بال�صد 
م�صت�طن�ن. وجميعهم  فل�صطني  يف  امل�صت�طنني 
كان  اإذا  التاريخ ح�ص�ره وخا�صة  يفر�ض  هنا 
طازجًا. فاآباء ال�صيتطان ال�صهي�ين كان�ا قد تعلم�ا 
من املركز الإمربيايل، منذ 300 �صنة، باأن ا�صتهداف 
من:  ب  املركَّ م�رصوعهم  قاعدة  ه�  العربي  ال�طن 
يت�ا�صج  حيث  وا�صتيطان،  ا�صتغالل/ا�صتعمار 
معًا. ننهيهما  حتى  بل  معًا.  نهايتهما  حتى  هذان 
غ�ري�ن  ب��ن  ث��م  وم��ن  جاب�تن�صكي  ك��ان  ل��ذا 
وا���ص��ح��ني ب����اأن ب��ق��اء ال��ك��ي��ان م��رت��ب��ط ب��اإن��ه��اء 
و�ص�ًل  ال��ع��راق  لإن��ه��اء  التمدد  ث��م  وم��ن  �ص�رية، 
ك�صحية  �ص�رية،  كانت  اإمن��ا  عربي.  �صرب  كل  اإىل 
ال�����ص��م��ان. ه���دف  ت���زال  ول  ذاك،   اأم��ك��ن��ه��م  اإن 
ا�صا�صًا  وطنيًا  يكن  مل  اإن  ه��ذا  امل��رء  يفهم  ل 
راأوا يف وحدة  الإيدي�ل�جيا مثاًل  البدء. فعبيد  ويف 
جرى  اإذ  رجعي،  �ص�فيني  م�رصوع  و�ص�رية  م�رص 
يف  "اأمة  العرب  اأن  ال�ص�فييت  بتنظريات  اأخذهم 
التك�ين" مما ل ي�صمح بال�حدة طاملا غابت  ط�ر 
ال�ص�ق امل�حدة! وكاأن العرب يف الع�رصين الأم�ي 
هذا  لعل  م���ح��دة.  �ص�قًا  لها  تكن  مل  والعبا�صي 
الأورب��ة  ع�رص  يف  الق�مية  ق��راءة  بني  الفارق  ه� 
القدمية. الأمم  اأي  ال��ت��اري��خ،  يف  ق��راءت��ه��ا  وب��ني 
الذين وطنهم ح�صابهم  وكذلك عبيد را�ض املال 
كم�رصوع  حينها  من  العروبة  اأخرج�ا  لذا،  البنكي. 
امل�رصية  ال�حدة  اغتيال  كان  وبالتايل  �ص�فيني. 
العروبي  النه��ض  م�جة  تبديد  بداية  ه�  ال�ص�رية 
ومل  الع�رصين،  ال��ق��رن  و�صتينات  خم�صينات  يف 
بقاء  �صمان  ه�  بالتحديد  هذا  لأن  التبديد  يت�قف 
لالإمربيالية،  وخدمته  وت��صعه  ال�صهي�ين  الكيان 
ُيربح كثرياً مبقدار  ا�صرتاتيجي لها  ا�صتثمار  مبا ه� 
العربيتني.  وال���ح��دة  التط�ر  احتجاز  يف  دوره 
�ص�رية  �صد  الغربي  الأمريكي  التاآمر  ك��ان   ل��ذا، 
بالغرب. الزعيم  ح�صني  وارت��ب��اط  ان��ق��الب  منذ 
تفكيك  م�رصوع  كان  اإذن  الأر�صية  هذه  على 
من  اأكرث  العربي  الربيع/اخلريفي  مركز  ه�  �ص�رية 
اأغتيل  قد  كان  العراق  واأن  �صيما  ل  اآخ��ر،  قطر  اأي 
ال�طنية  بني  احلتمي  التناق�ض  ظهر  هنا  ب��اك��راً. 
وثقافات. اإيدي�ل�جيات  وبني  عمليًا  العروبة  اأي 
وقف العروبي�ن ف�راً مع �ص�رية لأن الهدف �صد 
كان  ول�  الدميقراطية.  اأجل  من  يكن  مل  اأي  الدولة، 

لأجل ذلك، فهناك ل اأقل من مئة دولة يف الك�كب هي خلف 
واإنتاجيًا.  وتعليميًا  وخدماتيًا  وتنم�يًا  دميقراطيًا  �ص�رية 
اأي نظام عربي! اأمام �ص�رية  بل يف ال�طن العربي، مل يكن 
يف ه����ذا ال����ع����دوان ���ص��د ���ص���ري��ة وال�����ذي اأ���ص��م��ي��ه 
الدين  ق���ى  لإره��اب  جتنيده  يف  الإره��اب��ي  "ال�صت�رصاق 
بالإجنليزية"  ال��ق��ادم  كتابي  م�صم�ن  ال�صيا�صي/هذا 
�ص�رية. �صد  ال��ع��رب  املثقفني  م��ن  فيالق  جتنيد  ج��رى 
اأو  املتخارجني  من  تن�يعة  هناك  ه���ؤلء  را���ض  على 
الذين جل�دهم  الثقايف، فئة من املثقفني  ال�صاد�ض  الطاب�ر 
حملية وذهنيتهم غربية، حتلم باعرتاف الغرب ب�صخ��صهم 
حُمرجًا  ال�طني  اللتزام  راأوا  هنا  من  و�صعبهم.  ب�طنهم  ل 
نظرية  ب  م��اأخ���ذون  لأنهم  الغربيني  �صادتهم  ل��دى  لهم 
احلداثة  بعد  م��ا  مثقف�  ه����ؤلء  �صمن  وم��ن  الع����رتاف". 
اأي  الكربى  ال�رصديات  رف�ض  ه�  خا�صة  دوره��م  والذين 
ه�ؤلء  �صمن  ومن  وال�صي�عية...الخ.  وال�صرتاكية  الق�مية 
ما  وميني  �صطحي  ي�صار  بني  يتاأرجح�ن  الذين  اللرباليني 
يكتب�ن  حني  تفهمهم  ل  لذا  اإن�صان.  اإىل  القرد  حت�ل  قبل 
ميكن  وه��ل  عجيب،  �ص�رية!  على  ف��الن  مع  اختلف  مثاًل: 
�ص�رية  يف  النظام  اأن  اأو  الدمار؟  قيد  وطن  على  الختالف 
تك�صف  اأمل  الدميقراطي؟  النظام  اين  بل  عجيب،  ا�صتبدادي! 
يف  تتعبدون  الذي  الغرب  اأن  الرو�صية  الدفاع  حرب  جتربة 
الدنيا  ومالأ  النقدية  الق�ل  و�صائل  خمتلف  قمع  قد  حمرابه 
بتدمريه  "الدميقراطية"  اإىل  بلد  نقل  ميكن  وهل  اأكاذيبًا؟ 
�صيا�صي. دين  واإره��اب  غربي   اإره��اب  م��ن:   ب  مركَّ ب�صكل 

مركبة  مزدوجة  حرب  من  �صن�ات  ع�رص  من  اأك��رث  بعد 
"الدمقراطية  مبفرادات  اللهج  على  الت�صطيحي  الفكر  ي�رص 
اآلف  مب��اآت  البلد  م��الأ  م�رصوع  �صمن  وال�صتبداد...الخ" 
ال�صحية والتعليمية والثقافية  الدولة  الإرهابيني، دمر بنى 
والإنتاجية ونقل الإ�صالم العربي اإىل اإ�صالم "جهاد النكاح" 
اأت�ا  الذين  املثليني  من  اإرهابيني  حتى  �ص�رية  يف  واأدخل 
ما  الآداب  جملة  لالأ�صف  له�ؤلء  جت  روَّ خا�صة.  فرن�صا  من 
ا�صتبداداً  األي�ض  ال�صتبداد؟  فاأيهما  طبعًا.  اإدري�ض  �صهيل  بعد 
الأقفية! وُع��راة  حمبي  برايات  وال�صرتاكية  الطبقة  تبديل 
لفت اأن كل هذا الدمار مل ُيكتفى به حيث وا�صل ه�ؤلء 
مثقفي  بني  التحالف  ات�صح  وهنا  �ص�رية!  لتجزئة  الهج�م 
التخارج /التغربن، والدين ال�صيا�صي، وال�صي�عية الالعروبية 
مل  وه��ذا  العربية.  والرجعيات  وال�صهي�نية  والإمربيالية 
اندلق  كذلك  ولفت  العامل.  يف  حالة  اأية  يف  رمبا  يح�صل 

طبقًا  املفرت�ض،  كان  املع�مل،  احللف  هذا  ل�صالح  فئتني 
اإل هنا! وهما: تك�نا وطنيتني،  اأن  الفكري  العامل  لتاريخ 
البيانات  ج�ا  دبَّ الف�ر  على  الذين  "ي�صار"  مثقف�ا 
ال��راي��ات  ال��ع��ني تلكم  ���ص��د ���ص���ري��ة وه���م ي���رون ب���اأم 
وامل�صحك  تاريخية!  املاقبل  وال�����ص��ع��ارات  ال�����ص���داء  
بج�ائز  وُي��ك��اَف��اأ  امل�بقة  ه��ذه  يفعل  ك��ان  بع�صهم  اأن 
العروبي. الكربيت  ع�د  ينتظر  نفط  يف  الغارقة  اخلليج 
وتنظيمات ي�صار: الذين جرى ابتناء ثقافتهم الي�صارية 
فكان�ا  وطنية  اأر�صية  ل  بحتة  اإيدي�ل�جية  اأر�صية  على 
ه�ؤلء  بني  اأن  املبكي  وامل�صحك  عروبيني.  ل  وا�صتمروا 
ولكن،  عربية.  اأمم��ًا  بل  عربية،  باأمة  الق�ل  يرف�ض  من 
لنفر�ض اأن هناك اأمة م�رصية واأمة مغربية واأمة �ص�رية، 
فهل ب�صعة ماآت اآلف يف قطر او البحرين اأو م�ارنة لبنان 
اأمة؟ حتى باملعنى العددي! ال�صني اأمة، والك�يت اأمة! هذا 
دون اأن ندخل يف طرح فكري واقعي مل�صاألة الأمم وكيف 
تتك�ن وما هي مك�ناتها تاريخيًا وب�رصيًا واأهدافًا...الخ.

يفتح هذا على امل�صاألة التالية التي حتتاج درا�صة يف 
ه�ؤلء  نف�صية  وهي  النف�ض  وعلم  والإيدي�ل�جيا  الثقافة 
الثقافية  ال�طني وال�صحالة  : اخللل يف امل�قف  من حيث 
جهة  ومن  جهة،  من  هذا  بالأجنبي.  والنبهار  الفكرية 
اأي:  ثانية درا�صة كيف يرتاجع�ن عن ورطتهم املق�ص�دة 
حني اأدرك�ا اأن �ص�رية لن ت�صقط  واأن العروبة جُترح ولكن 
عنه. الدفاع  ميكن  ل  املع�مل  العدوان  واقع  واأن  مت�ت  ل 
م��ن��اِوراً،  باهتًا،  ك�صرياً،  ه���ؤلء  ان�صحاب  ك��ان  هنا، 
اأو  اع��ت��ذاره  ُيعلن  مل  منهم  اأي���ًا  لكن  مم���روراً.  انتهازيًا 
اأما  امل�صتبك.  الث�ري  واملثقف  النقي  بجراأة  لذاته  نقده 
م�قف  تبني  اإىل  فانتقل  منهم،  لكثري  الكرت�ين  امل�صهد 
يف  اأم�ض  يرق�ض  كان  ال��ذي  ه�  لي�ض  وكاأنه  �ص�رية  مع 
هم  ه���ؤلء  على  مثال  اأط��رف  امل�صادة.  ال��ث���رة  ح�صن 
وا�صتثمروا  و�صارك�ا  وبارك�ا  روا  نظَّ الذين  فل�صطيني�ن 
وحني  اأو�صل�،  يف  منا�صب(  )من  ومتن�صب�ا  وا�صتفادو 
وكاأنهم  نقدها  اإىل  الراف�صني  اأ�رصف  �صبق�ا  ورطتها  بدت 
لي�ص�ا هم! هنا يلزمنا مب�صع النقد الذي ل ي�صاوم ه�ؤلء، 
مُت�صح  ل  ال�طن  خيانة  لأن  مل��اذا؟  لكن  لهم.  يغفر  ول 
اأو  الطريقة  بهذه  ُيحل  قد  ريا�صيات  مترين  لي�صت  فهي 
ارباعها. ثالثة  اأو  عالمة  ن�صف  على  يح�صل  وق��د  تلك 
يكمن�ن،  يتغريوا،  لن  ه�ؤلء  باأن  التجربة  علمتنا  لقد 
فرق،  ل  ق�رُصت،  اأم  طالت  ذنبَه،  كٌل  ويهزون  ويتل�ن�ن 
ِرّدة. وذلك لي�ض  ة  ولكنهم ينقلب�ن ف�ر تغري امل�ازين باأيَّ
لأن اخليانة جمرد وجهة نظر بل انتماء واإيدي�ل�جيا وقرار.
ل زلت اأذكر بغ�صب عبارة الرئي�ض جمال عبد النا�رص 
عن اأحد املل�ك الذي �صارك يف التخطيط ودعم النف�صال 
يا  ال�طن  اأُخدع بعميل".  "لأول مرة  ، حيث قال   1961
ريِّ�ض ل ي�صمح بالنخداع. لذا، فتعرية ه�ؤلء واجب، م�تى اأو 
اأحياء، ل فرق وذلك على الأقل ل�صبب ه� الفارق بني املدى 
رة  العمري للمنتج الب�صاعي واملنًتج الثقايف: فال�صلع املعمِّ
تعي�ض بالكاد ع�رص �صن�ات، لكن الفكره والتي دومًا ُيبنى 
عليها م�قفًا تعي�ض مئات ال�صنني بعد من اأنتجها. األ�صنا نقراأ 
ابن ر�صد واإبن خلدون واإبن عربي حتى الي�م، بينما اأ�صبح 
ال�صيف تراثًا لل�ص�ر. واأل�صنا نعاين من تراث ابن تيمية حتى 
الي�م؟ . فهل م�ت هذا اأو ذاك يح�ل دون نقد ما فعل؟ كال.

ملاذا املوقف من �ضورية ... مف�ضلي ياأبى الن�ضيان والغفران
جففر خضور

ي���رى م���وؤرخ���و احل�����س��ارة امل��ع��ا���س��رة 
جغرافيا  كتابه  يف  بروتون  روالن  ومنهم 
�سبعة  املعا�سر  عاملنا  يف  اأن  احل�سارات 
مدارات ح�سارية كرى تتو�سط احل�سارة 
ال��ع��رب��ي��ة االإ���س��ام��ي��ة امل��م��ت��دة م��ن نهر 
ولقد  االأط��ل�����س��ي...  املحيط  اإىل  ال��غ��اجن 
عدال  الدنيا  �سمع  احل�سارة  ه��ذه  م��اأت 
وكانت  ال��ت��اري��خ  ناحية  وملكت  وت��ق��دم��ا 
واالأخ��رية وهذا  االأوىل  الطوىل  اليد  يدها 
معاوية  االأم���وي  اخلليفة  ق��ول  معنى  ه��و 
ب���ن اأب����ي ���س��ف��ي��ان: )ن��ح��ن ال���زم���ان من 
ات�سع(  و�سعناه  ...وم���ن  ارت��ف��ع  رفعناه 
ثقايف  ت��راث  على  العربية  اأمتنا  تقبع 
عميق يجعل منها اأمة غري �سهلة االن�سياع 
هذه  اأن  مبعنى  الدخيلة  الثقافة  لبدائل 
عنا�سر  على  تنطوي  املراكمة  الثقافة 
مقاومة و�سوابط ت�ستطيع حت�س�ص الطارئ 
و�سفت  لهذا  عليها،  وال��دخ��ي��ل  وال��ب��دي��ل 
حمن  باأق�سى  ابتليت  اإذ  مواجهة  باأنها 
العوا�سف  اأع��ت��ى  عليها  وه��ب��ت  ال��ت��اري��خ 
ومل  املحو  حماوالت  من  ل�سل�سة  وتعر�ست 
تزدها تلك املحن اإال قوة و�سابة واإرادة.
اأك��ر م��ن موقع  ال��ع��رب يف  لقد جن��ح 
تاريخية يف جتربة  اأكر من مرحلة  وعر 
ومقاومة حماوالت تدمري املقومات الذاتية 
كانت  مرة  كل  يف  ولكن  لهويتهم  الثقافية 
الثقافة العربية تعطي تلك الثقافة الغريبة 
�سبغة عربية فتقوم با�ستخا�ص الثقافات 
التي عملت  بوتقتها اخلا�سة  و�سهرها يف 
ع��ل��ى و���س��ع ال��ط��اب��ع ال��ع��رب��ي اخل��ا���ص. 
اإىل  بادنا  يف  حتولت  الهيلينية  فالثقافة 
الرومانية  واحل�سارة  هنل�ستية  ح�سارة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  بيزنطية  حل�سارة  حت��ول��ت 
واملغول  والفرجنة  التتار  الغزاة  حماوالت 
وم�������س���روع ال��ت��ري��ك ال����ذي ك����ان ه��دف��ه 
العربية  واللغة  العربية  الثقافة  �سرب 
العربية  الثقافة  وبقيت  جميعا  اأفلوا  وقد 
وعامليتها. وتراثها  بعنا�سرها  حمتفظة 
اإن قوة الثقافة العربية هي يف وحدتها 
كنهر  يتدفق  ال��ذي  تنوعها  ويف  املتنوعة، 
بلًدا  تخ�ص  ال  فهي  واح���د،  م�سب  نحو 
جماعة  وال  مب��ف��رده،  �سعًبا  وال  بعينه، 
ع��رق��ي��ة م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت درج����ة اأ���س��ال��ت��ه��ا. 
واإمن����ا ت��خ�����ص ج��م��اع روح ه���ذه االأم����ة، 
احلياة  ج��وه��ر  ع��ن  الباحثني  ن��ت��اج  فهي 
وال��غ��وا���س��ني يف م��ي��اه ال��ب��ح��ار، وان��ط��اق 

ال�سحراء  يف  االأن�ساب  املتعددة  القبائل 
احلرث  ذوي  الفاحني  وثمار  العربية، 
والرعاة  االأنهار،  �سفاف  على  والغر�ص 
االأ�سداء على اجلبال، وهي تخ�ص اأبناء 
القرى  و�سكان  ال��واح��ات،  وب��دو  امل���دن، 
العرقيات  تلك  ا  اأي�سً وتخ�ص  املعزولة، 
التي تعي�ص يف وطننا  واالإثنيات املتعددة 
اأوا���س��ر  معها  جتمعنا  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي، 
. الدين  وو�سائج  والتاريخ،  اجلغرافيا 
التطبيع هو  فاإن كان عنوان م�سروع 
وتدمري  االأم��ة  لوحدة  الثقايف  التفكيك 
امل�ساد  العنوان  فاإن  متا�سكها  مقومات 
الثقافة  اأي  ال��وح��دة  ث��ق��اف��ة  ه��و  يبقى 
احلري�سة على تنمية عنا�سر الوحدة يف 
املجتمع وتعزيز اأوا�سر التما�سك بني اأبناء 
االأمة، اإال اأن احلديث عن ثقافة الوحدة 
يجب اأال ي�سوق ال�سعوب على ثقافة القهر 
با�سم  ال�سهر  وثقافة  االن�سجام  با�سم 
الواحد،  اللون  هيمنة  وثقافة  التما�سك 
فداخل الثقافة العربية هناك تنوع كبري 
باالآخر  القبول  قيم  تكري�ص  على  اعتمد 
داخ��ل املجتمع ال��واح��د واح���رام االآخ��ر 
الوحدة.  هذه  اإطار  يف  للتكامل  وال�سعي 
ي�سهد التاريخ ظهور االأديان ال�سماوية 
اإىل  العربية وانت�سارها منها  يف املنطقة 
الرابطة  هو  ذلك  و�سبب  املناطق،  باقي 
ال�����س��دي��دة ب��ني احل�����س��ارات وال��دي��ن. 
للدين  حتتاج  املتح�سرة  فاحل�سارات 
والتناق�سات  اخل��اف��ات  ح��ل  اأج��ل  م��ن 
يظهر  اأن  الدين  على  كان  لذا  الهدامة 
اأبرز  من  فكان  بالذات  املنطقة  هذه  يف 
اأنها  االإ�سامية  العربية  الثقافة  معامل 
ح�����س��ي��ل��ة ت��ف��اع��ل ح�����س��ارات و���س��ع��وب 
واأدي���ان  ظلها،  يف  واجتمعت  �سبقتها 
امل�ساهمني  اأبرز  من  اأر�سها  يف  موجودة 
غري  وع���رب  ع���رب  غ��ري  م�سلمني  فيها 
تطورا  متثل  جعلها  نحو  على  م�سلمني 
االإن�سانية  احل�����س��ارة  يف  مميزا  نوعيا 
باأ�سرها، وال �سك اأن هذه ال�سمة املميزة 
كبريا  دورا  تعطها  مل  العربية  للح�سارة 
كان  وامن��ا  فقط،  املا�سي  م�ستوى  على 
لها دورا مهما على م�ستوى امل�ستقبل، يف 
الرويج  على  ال�سهيونية  عملت  املقابل 
امل�سيحية  ال��ي��ه��ودي��ة  احل�����س��ارة  لفكرة 
تعتمدان  واح��دة  ح�سارة  اأنهما  باعتبار 
يتحول  الفكرة  وبهذه  واح��د  كتاب  على 
كرى  ق��وة  اإىل  قليلة  اأع��داد  من  اليهود 

لوائهم،  حتت  امل�سيحني  ان�سواء  بعد 
وتعد هذه الدعوة من اأخطر االأ�سلحة 
ال�ستخدامها  ال�سهيونية  ت�سعى  التي 
مل��واج��ه��ة احل���ق ال��ع��رب��ي وت��ك��ري�����ص 
دع���وة  وه���ي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  هيمنتها 
منها  اأك��ر  ب��دع��وة  مواجهتها  ميكن 
التاقي  على  ال��رك��ي��ز  وه��ي  حجما 
تلك  وبف�سل  االإ���س��ام��ي  امل�سيحي 
امل�سرقية  امل�سيحية  ت�ستطيع  الدعوة 
كج�سر  احل�����س��اري  دوره���ا  تلعب  اأن 
ف��ع��روب��ة  واالإ����س���ام  امل�سيحية  ب��ني 
�سلة  تعطيهم  امل�سرقيني  امل�سيحيني 
وم�سيحيتهم  ب���االإ����س���ام،  خ��ا���س��ة 
مت��ن��ح��ه��م ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��خ��اط��ب 
ال���ف���اع���ل م����ع ال����غ����رب امل�����س��ي��ح��ي، 
ال��ث��ق��ايف  امل�������س���روع  ب���ل���ورة ه����ذا  ان 
جدول  بنود  اب��رز  اأح��د  ميثل  العربي 
 . ال��ث��ق��ايف  التطبيع  م��ق��اوم��ة  اأع��م��ال 
مبا  العربي  ال�سعبي  ال��راث  اأن 
يحتويه من معارف وفنون ومعتقدات 
لل�سعوب  ذاك��رة  جم��رد  لي�ص  واآداب 
الوقت  يف  وفاعل  حي  ح�سور  ولكنه 
اأهميته باأنه ي�ستطيع  الراهن،  تكمن 
اخلا�سة  هويتها  لل�سعوب  يعطي  اأن 
ال��ت��ي مت��ي��زه��ا ع���ن ب��اق��ي ال�����س��ع��وب 
يف  ال�سعب  ه��ذا  ت�سع  بدورها  والتي 
التاريخ  �ساحبة  ال�سعوب  م�ساف 
اأن  هنا  واالأجمل  به،  وحتتفي  العريق 
م�ساهمات  ل��ه  العريق  التاريخ  ه��ذا 
ويتجلى  االأخ��رى  ال�سعوب  تطوير  يف 
تراكم  يف  الكبرية  م�ساهمته  يف  هذا 

املعرفة. وهو اإرث عظيم لي�ص ل�سعب 
لاإن�سانية  ب��ل  ف��ق��ط  ال�����س��ع��وب  م��ن 
واالأخ���ري  االأول  امل��ح��ور  وه��و  جمعاء 
ما  وه��و  ال�سعوب  م��ن  �سعب  لثقافة 
العقل  تكوين  رئي�سي يف  ب�سكل  ي�سهم 
اجل��م��ع��ي. ف��ن��ح��ن اأح�����وج م���ا ي��ك��ون 
م�سركة  ورم����وز  م��وح��د  ت���راث  اإىل 
حت���اف���ظ ع��ل��ى ت��راب��ط��ن��ا ووح��دت��ن��ا 
اأي  من  اأك��ر  متما�سك  واح��د  ك�سعب 
ال�سعب  يواجهه  ملا  نظرًا  م�سى  وقت 
. والتهجري  التهويد  من  الفل�سطيني 

ذاك��رة  حفظ  على  ال��راث  يعمل 
ال�سعوب وهو �ساح �سد فكرة التطبيع 
االأج��ي��ال  تتناقلها  ن�سالية  ور���س��ال��ة 
قهرها. مي��ك��ن  ال  م��ق��اوم��ة  وو���س��ي��ل��ة 

عجلة  اأب���دًا  ال���راث  يعيق  _ال 
احل�سارة الأنه اأ�سا�سها وهو ما يروجه 
عن  ببحثهم  لهم  كتريرا  املطبعون 
للراث  ميكن  واحل��داث��ة،  املعا�سرة 
مبا�سر  ب�سكل  ي�سهم  اأن  ال�سعبي 
ث��روة  ف��ه��و  االق��ت�����س��ادي��ة  بالتنمية 
اق��ت�����س��ادي��ة مي��ك��ن ا���س��ت��غ��ال��ه��ا يف 
�سواء  معا�سرة  وفعاليات  جم���االت 
اأو  اللبا�ص  اأو  املعمارية  الهند�سة  يف 
واالإب���داع���ات  االأدوات  اأو  ال�سياحة 
اأن��ه  اإىل  اأ���س��اف��ة  االأخ�����رى  ال��ف��ن��ي��ة 
من  لكثري  االأ�سا�سي  العن�سر  ي�سكل 
امل��ه��رج��ان��ات ال�����س��ي��اح��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة.

ميالد متوز ... مولد املعادلت
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سحر عيسى الوهيبي*

بني  اأو�صل�  اتفاق  ت�قيع  من  الرغم  على       
 ،1993 عام  يف  والإ�رصائيلي  الفل�صطيني  اجلانبني 
كبري،  بنهٍم  ال�صتيطانية  الن�صاطات  ت�ا�صلت  فقد 
�ص�ارع  وفتح  ال�صتيطان  يف  الت��ّصع  زاد  حيث 
على  اليد  ب��صع  ع�صكرية  اأوام��ر  واإ�صدار  التفافية 
"دولة الحتالل" يف  الفل�صطينية، وكاأّن  الأرا�صي 
�صباق مع الزمن لتغيري ال�اقع ور�صم حدود جديدة، 
اأ�صا�صي لن�صاطاتها  وت�صتخدم هذه التفاقات غطاء 
ال�صتيطانية، حتى و�صلت لبناء /158/ م�صت�طنة 
القد�ض  �رصقي  فيها  مبا  الغربية  ال�صفة  اأرا�صي  يف 
التي ي�صكنها /750/ األف م�صت�طن يه�دي، هذا اإىل 
جانب ح�ايل /20/ األف م�صت�طن ي�صكن�ن يف اأكرث 
حا�صنة  اإىل  حتّ�لت  ا�صتيطانية  ب�ؤرة   /200/ من 
�صبيبة  مثل  ا�صتيطانية،  ملنظمات  يه�دية  اإرهابية 
ما  متّرد"،  و"منظمة  الثمن"  و"تدفيع  التالل" 
يقارب من  ا�صتعمارية حتتل ما  بنية  بناء  اإىل  اأّدى 
/60%/ من م�صاحة ال�صفة الغربية، كمجال حي�ي 
الع�صكرية.  والق�اعد  وامل�صت�طنني  لال�صتيطان 
عزل  ه�  املحتلة  الأرا�صي  يف  الآن  يجري  ما 
بال�صكان  املاأه�لة  الفل�صطينية  الأرا�صي  وتفتيت 
مع  بينها،  فيما  اإ�رصائيلية  م�صت�طنات  وو�صع 
ببع�صهم  وربطهم  امل�صت�طنني  جتمعات  حت�صني 
مقابل  التفافية،  ط��رق  �صبكة  ب�ا�صطة  بع�صًا 
جمتمعات مقّطعة الأو�صال مّما يخّلف واقعًا �صبيهًا 
�صهدته  الذي  اأبارتهايد(  واجلراند  )بانت��صت�نات، 
فرق  مع  العن�رصي  التمييز  عهد  يف  اإفريقيا  جن�ب 
للتاريخ  اأُحيل  اإفريقيا  جن�ب  احتالل  ب��اأّن  كبري، 
الفل�صطيني  املحتل  بينما  الإن�صانية،  بحق  كجرمية 
من  ُتدعم  التي  اجلرائم  من  ف�ص�ًل  ي�صهد  ي��زال  ل 
الع�ص�ر،  مر  على  �صيا�صاتها  تت�صابه  عظمى  دول 
ويف  وامل�صت�طن�ن  الحتالل  �صلطات  حاولت  فقد 
نحاله  وح��رك��ة  ال��ت��الل  �صباب  منظمة  مقّدمتهم 
وغريها ا�صتغالل زيارة الرئي�ض الأمريكي ج� بايدن 
على  اعتداءاتها  ت��صيع  على  واأقدمت  اإ�رصائيل  اإىل 
املزيد من  باإقامة  واأكرث  اأكرث  الفل�صطينية  الأرا�صي 
امل�صت�طنات ودعمها وتثبيتها، فبعد ت�رصيح بايدن 
املنطقة،  يف  اإ�رصائيل  وج�د  ويدعم  �صهي�ين  باأّنه 
اأ�صبح كل ما يحدث مباحًا و�رصوريًا وم�رّصحًا به.
اإّن قيام هذه املنظمات الإرهابية مدع�مة من 
احلك�مة الإ�رصائيلية حتى ول� باخلفاء تارة وبالعلن 
تارة، فهي اأذرع اإ�رصائيل املعاونة لها بهدف ح�رص 
يف  اليه�د  حال  كان  كما  كانت�ن،  يف  الفل�صطيني 
اأول  قامت  �صارون  وبدعم من  والعامل،  اأوروبا  دول 
ذراع ر�صمية للكيان ال�صهي�ين وهي منظمة فتيان 
و�رصعنة  خلق  على  عملت  التي  التالل  �صباب  اأو 
امل�صت�طنات التي بداأوها بب�ؤر ا�صتيطانية ثم ُفر�ض 
لت�صبح  بها،  والع���رتاف  خدمتها  احلك�مة  على 
التي  العنف  اأع��م��ال  لإق��ام��ة  للم�صت�طنني  قاعدة 
اأرقام حركة  الفل�صطينيني، فمن خالل  متار�ض على 
العنف  اأعمال  اأّن /63%/ من  )ال�صالم الآن( يت�صح 
وج�دها  اأّن  ورغم  ال�صتيطانية،  الب�ؤر  ح�ل  جتري 
يتناق�ض مع القان�ن الدويل كما حّدده جمل�ض الأمن 

ب�صاأن  الدولية  العدل  حمكمة  قرار  ن�ض  وحيث   ،/2334/
جدار الف�صل العن�رصي يف �صنة 2004 على اأن امل�صت�طنات 
اإ�رصائيل  الدويل، ورغم ذلك اعرتفت  انتهاكًا للقان�ن  ت�صّكل 
قان�نية  لي�صت  الب�ؤر  لكن  امل�صت�طنات،  ه��ذه  بقان�نية 
وجتعلها  بعد  فيما  القان�ن  �صتحّ�ل  لكّنها  احلك�مة  بح�صب 
 2012 عام  منذ  دي��ن(  )ي�ض  منظمة  وّثقت  وقد  قان�نية. 
و/560/  فل�صطينيني  على  ج�صديًا  اعتداًء    /685/ هناك 
ا�صرتاتيجي،  هدف  لها  الأعمال  وهذه  الأمالك،  على  اعتداًء 
خالل  اأرا�صيهم  اإىل  ال��ص�ل  من  الفل�صطينيني  مُينع  حيث 
معظم اأوقات العام بحجة اأّن اجلي�ض غري قادر على حمايتهم 
الفل�صطيني�ن  متّكن  مّرة  من  واأك��رث  امل�صت�طنني،  اأذى  من 
اأّن  اأو  اأُحرقت  اأنها  واكت�صف�ا  اأرا�صيهم  اإىل  ال��ص�ل  من 
اإىل  الفل�صطينيني  دفع  ذلك  من  والهدف  اُقتلعت،  اأ�صجارهم 
اأّنهم �صيتعر�ص�ن للخطر ولن  الياأ�ض وال�صت�صالم واإفهامهم 
يك�ن لديهم حما�صيل، ثم بالنهاية �صيتخّل�ن عن اأرا�صيهم 
بعد فرتة، وتبقى لأولئك ال�صّبان حُمتلي التالل بكرافاناتهم 
اإرهابية  منظمة  تتقّدم  اأخرى  جهة  ومن  امل�ؤقتة.  وخيمهم 
م�صجلة،  منظمة  لي�صت  وهي  )نحاله(  نف�صها  ت�صمي  اأخرى 
ويتم جمع التربعات فيها من خالل هيئات تاأ�ص�صت لتك�ن 
للبالد(. الفداء  قدم�ا   ( تدعى  منظمة  مثل  لها  مطلقة  اأذرع 
وجُتمع ماليني ال�صيكالت، لإن�صاء هذه الب�ؤر ال�صتيطانية 
اإ�رصائيل  اأج��ل  من  "اأمريكي�ن  مثل  عاملية  منظمات  من 
"اأ�صدقاء  و  اأ�صرتاليا"  يف  نحاله  و"اأ�صدقاء  اآمنة" 
فيها"،  نحاله  واأ�صدقاء  و"اإ�رصائيل  كندا"  يف  نحاله 
وتعمل هذه املنظمات اأي�صًا على �رصاء اأرا�ٍض فل�صطينية، من 
اإىل جتميع  الفداء للبالد" مّما ي�ؤدي  "قّدم�ا  خالل منظمة 
الفل�صطينيني يف كانت�نات غري خمّدمة وغري ح�صارية، يف 
بحجة  منها  الفل�صطينيني  وطرد  املنطقة  لته�يد  حماولة 
ففي  املحتلة.  القد�ض  يف  خا�صة  عن�رصية  ظاملة  ق�انني 
تقرير ن�رصته �صحيفة "هاآرت�ض" اأّن �صلطات الحتالل بداأت 
ت�صجيل الأرا�صي ال�اقعة �صمن م�رصوع "احلديقة الق�مية" 
واأ�ص�ار البلدة القدمية وجن�ب الأق�صى، بحجة حت�صني ج�دة 
حياة الفل�صطينيني يف القد�ض، فيما يجري ت�صجيل الأمالك 
اليه�د. واأو�صحت دائرة  اإ�رصائيليني  ب�صكل ح�رصي باأ�صماء 
ت�ص�ية  م�رصوع  ب��اأّن  اجلغرافية  املعل�مات  ونظم  اخلرائط 
اأحياء  كل  ي�صتهدف  حاليًا  القد�ض  يف  اجل��اري  الأرا���ص��ي 
جمم�عة  تقع  حيث  ج��ّراح،  ال�صيخ  مقّدمتها  ويف  املدينة 
وقد  احلي،  قلب  يف  الإ�رصائيلية  ال�صتيطانية  ال�حدات  من 
وتخطط  يه�د،  ماّلك  با�صم  الأرا�صي  غالبية  فيها  �صّجلت 
�صلطات الحتالل لبناء حي ا�صتيطاين جديد ي�صّمى )غفعات 

اأرا����ضٍ  ح�صاب  على  القد�ض  جن�ب  يف  ه�صاكيد( 
عمليات  وتطال   ،1968 عام  فل�صطني  من  �ص�درت 
الت�صجيل ل�صالح الدولة من الأرا�صي الفل�صطينية يف 
طبقًا  مباعة  ل�ثرية  كني�صة  وت�صجيل  الطالبية  حي 
.1970 عام  منها  جزٌء  �در  �صُ فيما  ال�ثائق،  لتلك 
عمليًا، الت�ص�ية اجلارية لي�صت اإّل وجهًا من وج�ه 
الفل�صطينيني،  اأرا���ص��ي  على  الإ�رصائيلية  ال�صيطرة 
بعد  وخ�ص��صًا  القان�ن،  با�صم  �رصقتها  وا�صتكمال 
اخلرائط  �صت�صل  حيث  القد�ض،  ته�يد  خمطط  ات�صاع 
�صمن  الأق�صى  وامل�صجد  القدمية  البلدة  �ص�ر  حتى 
والقت�صادية  الجتماعية  الفروقات  )تقلي�ض  خطة 
طريقًا  هذا  ي�صبح  ثم  القد�ض(،  �رصق  يف  والتط�ير 
عملية  يف  الإ�رصائيلية  امل�صاريع  اأخطر  اإىل  لل��ص�ل 
اأّنه  خ�ص��صًا  �صخ�صية،  ملكية  اإىل  امللكيات  نقل 
ي�صتهدف مناطق نقلت اإىل ما ي�صمى "اأمالك الدولة"، 
ثم  م�صت�طنات  الحتالل  �صلطات  عليها  بنت  حيث 
باأ�صمائهم  امل�صت�طنني  ملكية  اإىل  الدولة  ملكية  نقل 
اأوقاف  اأي�صًا  الت�ص�ية  اأعمال  ال�صخ�صية، ومن �صمن 
اإ�صالمية �ص�درت، وبالتايل ُنقلت اإىل "اأمالك دولة" 
وهي اأمالك وقفية تبقى حلني الت�رّصف بها فيما بعد، 
 /2500/ م�صاحتها  البالغة  اليه�دية  املقربة  مثل 
دومن يّدعي ال�صندوق اليه�دي �رصاءها اإّبان النكبة من 
دون اأن ي�صجلها يف مكتب ت�صجيل الأرا�صي، واجلدير 
الفل�صطينيني يقيم�ن هناك ومن �صمنهم  اأن  بالذكر 
�صلطات  و�صتق�م  حينا،  وبيت  ج��ّراح  ال�صيخ  اأه��ايل 
الحتالل بتهجريهم بعد اإثبات ملكية ال�صندوق لتلك 
والأمالك  الأرا�صي  �رصقة  تتم  هكذا  حتمًا،  الأرا�صي 
الح��ت��الل. �صلطات  م��ن  وحم��م��ي  ق��ان���ين  ب�صكل 
امل��دن  جلميع  هيكلية  خمططات  ط��رح  يهدف 
الأرا�صي من  اإىل تفريغ  الغربية  ال�صفة  والبلدات يف 
وال�صغط  حرياتهم  خنق  عرب  الفل�صطينيني  �صكانها 
حق�قهم  كل  من  وحرمانهم  ال��صائل  ب�صّتى  عليهم 
فل�صطني،  اإىل  اأوكرانيا  يه�د  هجرة  فبعد  الأ�صا�صية، 
ه���ؤلء  خلدمة  امل�صت�طنات  وبناء  والتح�صريات، 
مبكان  لهم  الختيارات  وفتح  اجل��دد،  املهاجرين 
والت�صهيالت  ال�صالحيات  جميع  واإعطائهم  الإقامة 
ل�صالح  الدمي�غرايف  التغيري  مبداأ  خلدمة  لإبقائهم 
واأمريكا  اإ���رصائ��ي��ل  ه��ي  وه��ا  ال�صهي�ين،  الكيان 
خارجية  اأزم���ات  م��ن  ح��دوث��ه  ميكن  م��ا  ك��ل  تر�صخ 
بعد.. فماذا  الكيان..  ه��ذا  ج��ذور  لرت�صيخ  وداخلية 

*رئي�ضة منرب فل�ضطني الثقايف.

ال�ضتيطان �ضيا�ضة م�ضتمرة لر�ضم واقع جديد

محمد رفيق القوصي
الكيان  ي�اجُه  ًا  رئي�صيَّ حتدِّيًا  اقة  الطَّ ل  ت�صكِّ     
ُبل  وال�صُّ رق  الطُّ ب�صتَّى  وت�صعى ملجابهتِه  هي�ين،  ال�صَّ
مكنة. وبعد اكت�صاف حق�ل غاز يف اأعماق البحر  امْلُ
جاهدًة  تعمل  )اإِ�رصائيل(  اأخذت  ط  املت��صِّ الأبي�ض 
للقر�صنِة على تلَك احلق�ل، غرُي عابئٍة بحق�ق الدُّول 
ًة  خا�صَّ املحتلة،  فل�صطني  مع  املت�صاِطئة  الأخ��رى 
الغاز  ُي�صيطر على  اإِنَّ من  تق�ل  الَّتي  املعادلة  اأماَم 
اللُّعبِة  ق�اعدَ   ُ �صُيغريُّ الأَو�صِط  ِق  ال�رصَّ يف  بيعي  الطَّ
مبا  و)اإِ�رصائيل(  تِه.  برمَّ الإِقليم  يف  ال�صرتاتيجيَّة 
اإِلَّ  مُيكنها  ل  املنطقة  ث��روات  يف  اأطماع  من  متثِّل 
ق�اعد  تغيري  حماولًة  لُت�صيطر،  وت�صط�  تتعدَّى  اأَن 
امل���ّرد  ط  تخطِّ م��ا  ح�صب  ه��ي  ولت�صبح  اللُّعبة، 
املنطقة. وخل��ارج  املنطقة  ل��دول  للغاز  الرَئي�صي 
اأنَّ  الع��ت��ب��ار  بعني  اأي�����ص��ًا  اأخ��ذن��ا  واإِذا  ه��ذا 
)عربيَّة(،  زوراً  ى  ُت�صمَّ احلك�مات  بع�ض  هنالك 
ل مُت��ان��ع ب���اأن ي�����رصف ال��ع��دو الإِ���رصائ��ي��ل��ي على 
وعرو�صهم. ثرواتهم  �َص�ن  مقابل  اقة،  الطَّ م�صادر 

2000م  العام  يف  ن�رصتها  درا���ص��ٍة  وبح�صب 
مكلَّفة  كانت  الَّتي  الأمريكيَّة(  احلك�ميَّة  )ال�كالة 
ط، فاإِنَّ  بدرا�صات جي�ل�جيَّة يف البحر الأبي�ض املت��صِّ
ل حقاًل الغاز )تامار(  ح��ض الغاز والنِّفط والَّذي ُي�صكِّ
و )ليفاتان( املكت�َصفان جزءاً منُه، فيتَّ�صع هذا احل��ض 
ب من الغاز  األف مليار مرت مكعَّ مبا يقدَّر ب� )120( 
ط،  املت��صِّ الأبي�ض  البحر  اأعماق  بيعي تقع حتت  الطَّ
اكت�صافات  ب�اكري  �ِص�ى  لي�صت  احلق�ل  هذه  واأنَّ 
والغاز. النِّفط  بحق�ل  تعجُّ  املنطقة  فهذه  اأخ��رى، 

اإِ�رصائيليَّة قد ك�صفت  ة  وكانت م�صادر اقت�صاديَّ
التَّحتيَّة  البنى  وزارة  ب���اأنَّ  2014م  ع��ام  مطلع 
يف  بيعي  الطَّ الغاز  بتخزين  �صمحت  الإِ�رصائيليَّة 
العربي  الق��ت�����ص��ادي  امل���ق��ع  اأ���ص��ار  فقد  ال��ب��ح��ر، 
وزارة  ب��اأنَّ  2014/1/13م،  بتاريخ  )غل�ب�ض( 
املالكة  كات  لل�رصَّ ماح  ال�صَّ ق��رَّرت  التَّحتيَّة  الُبنى 
بيعي باإِجراء جتربة  حلق�ل )متار( لإِنتاج الغاز الطَّ
لفح�ض اإِمكانيَّة تخزين الغاز امل�صتخرج من خمازن 
وال�اقعة  تيثي�ض(  )يام  التابعة مل�رصوع   )B ماري(
يف عر�ض البحر. ي�صار اإىل اأن م�رصوع )يام تيثي�ض( 
ه� عبارة عن م�رصوع اإ�رصائيلي �صابق للتَّنقيب عن 
ط وكانت تتبع  الغاز يف عر�ض البحر الأبي�ض املت��صِّ
ة التَّنقيب. له خمازن حلفظ الغاز امل�صتخرج من من�صَّ

احلك�مة  رئ��ي�����ض  ن��ت��ي��اه���  ب��ن��ي��ام��ني  وك����اَن 
اأمر  الغاز  اأن م��ص�ع  ال�صابق قد اعترب  الإ�رصائيليَّة 
بيعة.  ه هدية من الطَّ حي�ي بالنِّ�صبة )ل�رصائيل(، واأنَّ
هرت�صليا  م�ؤمتر  اأم��ام  له  كلمة  يف  نتياه�  وق��ال 
)من   :2015 ع��ام  ح��زي��ران  �صهر  خ��الل  ال�صن�ي 
تدرُّ  البالد  اأنَّ  التَّ�راة  يف  جاء  ه  اأنَّ عليه  املتعارف 
نتيناه� مازحًا، حيُث  قالها  وغازاً...-  وع�صاًل  لبنًا 
التَّ�ارة-، لقد ت�صلَّمنا  بع كلمة غاز يف  مل تاأت بالطَّ
بيعة، ويجب ا�صتخراج الغاز من  هدية ُكربى من الطَّ
ط ونقله اإىل قطاع القت�صاد، علمًا باأنَّ  البحر املت��صِّ
�صيا�صيًا  عظيم  مغزى  على  ينط�ي  الغاز  ا�صتخراج 
حيث  من  ال�صديدة  اأهميته  وله  واقت�صاديًا،  واأمنيًا 

م�صتقبل دولة اإ�رصائيل(، كما قال نتياه� خالل اجتماع جلنة 
ل 2015م،  القت�صاد التَّابعة للكني�صت بداية �صهر كان�ن الأوَّ
بيعي هي م�صاألة اأمنيَّة(،  )اإنَّ م�صاألة ت�زيع عائدات الغاز الطَّ
واأ�صاَف: )اإنَّ احل�صابات الأمنيَّة حتّتم علينا اأن ن�ا�صل التَّنقيب 
ات(. املن�صَّ من  املزيد  واإقامة  الغاز  حق�ل  من  املزيد  عن 
ابق  اقة الإ�رصائيلي ال�صَّ ياق ذاتِه اأعلَن وزير الطَّ ويف ال�صِّ
ذكر  ما  بتاريخ 2019/12/16م، ح�صب  �صتاينت�ض  ي�فال 
بيعي �صتح�ل )اإ�رصائيل  م�قع عرب 48، باأنَّ Bث�رة الغاز الطَّ
ق الأو�صط والعامل(. اقة يف ال�رصَّ ة عظمى يف جمال الطَّ اإىل ق�َّ
وها هي )اإ�رصائيل( الآن تطمح لال�صتيالء على املزيد من 
احلق�ل الَّتي اكت�صفت لحقًا مثل حقل )كاري�ض( نقطة النِّزاع 
مع لبنان. ولبنان مل يعرتف ي�مًا بالكيان الإ�رصائيلي، ومل 
�صيم  ة مع فل�صطني املحتلَّة، ومل يكن الرتَّ ير�صم حدوده البحريَّ
وة النِّفطيَّة حتت مياه البحر الأبي�ض  ًا حتَّى اكت�صاف الرثَّ مهمَّ
احلرب  بعد  ��ًا  ودول��يَّ ًا  حملِّيَّ ًا  ملحِّ الأم��ر  وب��ات  ط،  املت��صِّ
رغبة  عن  ف�صاًل  الغاز،  اأزمة  وان��دلع  الأوكرانية  و�صية  الرُّ
اد الأوروبي يف تقلي�ض  ال�ليات املتَّحدة الأمريكيَّة والحتِّ
يح�صل  اأن  ميكن  ل  ��ذي  والَّ و�صي،  الرُّ الغاز  على  اعتمادهم 
الأنظار على منطقة  بدائل، وقد وقعت  تاأمني  اإلَّ من خالل 
ة  النِّفطيَّ ثروتها  تعترب  الَّتي  ط  املت��صِّ الأبي�ض  البحر  �رصق 
ة هائلة. وقد قدَّر خرباء الغاز بح�ايل )230 ترلي�ن  والغازيَّ
وح���ايل  ط،  املت��صِّ الأبي�ض  البحر  ���رصق  يف  ب(  مكعَّ ق��دم 
ط. ب( يف و�صط وغرب البحر املت��صِّ )300 ترلي�ن قدم مكعَّ

العام  يف  ب��داأت  فقد  اللُّبنانيَّة  بالدَّولة  يتعلَّق  وفيما 
عام  ويف  ��ة،  ول��يَّ ال��دُّ ة  النِّفطيَّ كات  ال�رصَّ مبخاطبة   2013
�رصكات،  ثالث  على  للعرو�ض  ا�صتدراج  ل  اأوَّ ب��داأ  2018م 
العائم  الكنز  اأنَّ  الكت�صافات  بيَّنت  2020م  ع��ام  ويف 
اإىِل  الأدن���ى  احل��دِّ  يف  ت�صل  لبنان  على  ب��اأرب��اح  يع�د  قد 
البحر. قعر  يف  وال��ب��رتول  ال��غ��از  م��ن  دولر  مليار   200

والكيان  لبنان  املبا�رصة بني  املفاو�صات غري  انطلقت 
و�صيطها  وا�صنطن  واأر�صلت  2010م،  العام  منذ  هي�ين  ال�صَّ
فريدريك ه�ف حتَّى العام 2012م، ف�جد امل�قفني اللُّبناين 
ال�صتيالء  تريد  )اإ�رصائيل(  ك�ن  خمتلفان،  والإ�رصائيلي 
اأو  اكت�صاف ما ميلكُه  لها، ولبنان عاجز على  لي�ض  على ما 
املتَّحدة  ال�ليات  تفر�صه  الَّذي  اخلطر  ب�صبب  عنه  التَّنقيب 
من  لأي  لبنان  اكت�صاف  على  الغربيَّة  وال��دُّول  الأمريكيَّة 
هذه  وكلُّ  الإ�رصائيلي.  اجلانب  مع  التَّفاُو�ض  دون  ثرواته 
لي�صري  واإِخ�صاعه  لبنان  تركيع  اإِىل  تهدف  غ�طات  ال�صُّ
العربيَّة. ال��دُّول  بع�ض  �صارت  كما  الإِ�رصائيلي،  الرَّكب  يف 

العام  حتَّى  املفاو�صات  دت  وجتمَّ نني  ال�صِّ وم��رَّت 
ه�  اآخ��ر  و�صيطًا  املتَّحدة  ال�ليات  واأَر�صلت  2020م، 
ُه  لكنَّ الأمريكيَّة،  اجلن�صيَّة  يحمل  ه�ك�صتاين،  )اآم��ض 
وخدم  املحتلَّة،  فل�صطني  يف  ُوِل��دَ  اإِ�رصائيلي،  ال�اقع  يف 
ح�صَب  التَّ�صعينات،  يف  الإ�رصائيلي  الحتالل  جي�ض  يف 
املفاو�صات. لُيدير  ��ة(  الأم��ري��ك��يَّ حف  ال�صُّ ذك��رت  م��ا 
ة الَّتي تع�صف بالعديد من دول  وليَّ وو�صط الأزمة الدُّ
ة اإِىل الغاز،  لحَّ اء احلرب يف اأوكرانيا واحلاجة امْلُ العامل جرَّ
ه�ر لعبًا فاعاًل  ل ذلك فر�صًة ذهبيَّة )لإِ�رصائيل( للظُّ �صكَّ
وبتاريخ  اإِ�رصائيل  و�صارعت  وليَّة،  الدُّ الأزمات  اإِطار  يف 
الإِ�رصائيلي  الحتياج  وتزامنًا مع ذكرى  2022/6/5م 
الربيطانيَّة-  فينة  ال�صَّ اإِبحار  يف  1982م،  عام  للبنان 
وتخزينِه  الغاز  ل�صتخراج  )اأنرجني(  العائمة  الي�نانيَّة 
من  النتهاء  بعد  )ك��اري�����ض(،  حقل  اآب��ار  من  وتفريغه 
الكثري  لدى  اعترب  الَّذي  الأمر  والتَّنقيب،  الك�صف  مرحلة 
وع��دواين. ا�صتفزازي  عمل  ه  باأنَّ اللُّبنانيَّة  الأو�صاط  من 

يد ح�صن ن�رص  ال�صَّ اهلل،  العام حلزب  الأمني  اأطلَّ  وقد 
��د  واأكَّ 2002/6/9م،  بتاريخ  متلفز  خطاب  ويف  اهلل 
باحلدود  يتعلَّق  فيما  جديدة  مرحلة  اأم��ام  )لبنان  اأنَّ 
ة اإِىل  ل هذه الق�صيَّ ة(، ُم�صرياً اإىِل )�رصورة اأن تتح�َّ البحريَّ
)املقاومة  اأنَّ  يد  ال�صَّ �صماحة  د  واأكَّ ُكربى(.  وطنيَّة  ق�صيَّة 
منع  على  ًا  واأمنيَّ ًا  وع�صكريَّ ًا  ماديَّ القدرة،  قطعًا  متلك 
كاري�ض(،  حقل  من  والغاز  النِّفط  ا�صتخراج  من  العدو 
 3 اأطلق  ه  اأنَّ 2022/7/2م  بتاريخ  اهلل  حزب  اأعلن  كما 
تنازع  امْلُ املنطقة  اه  باجتِّ م�صلَّحة  غري  ة  م�صريَّ طائرات 
اأنَّ ر�صالته و�صلت. وقال  داً  عليها عند حقل كاري�ض م�ؤكِّ
ة  متحدِّث با�صم اجلي�ض الإِ�رصائيلي، اإِنَّ املياه القت�صاديَّ
)اإ���رصائ��ي��ل( ح�صب زع��م��ه، وذل��ك بعدما  ه��ي ج��زء م��ن 
كاري�ض. حقل  نح�  ة  م�صريَّ طائرات   3 اهلل  حزب  اأطلق 
ا رئي�ض احلك�مة الإِ�رصائيلّية النتقاليَّة يائري لبيد  اأمَّ
فقد قال: اإنَّ م�صريات حزب اهلل حاولت امل�صا�ض مبن�صاآت 
واأ�صاف  الإ�رصائيليَّة.  ة  القت�صاديَّ املياه  يف  اإ�رصائيليَّة 
لبيد اأنَّ حزب اهلل ي�ا�صل بطرق BاإرهابيَّةB امل�صا�ض بقدرة 
ل اإِىل اتِّفاق لرت�صيم احلدود وفق تعبريه. لبنان على التَّ��صُّ

وهكذا وبعد كل ما تقدَّم يتَّ�صح اأنَّ العدو الإ�رصائيلي 
حق�ق  على  والقر�صنة  ال�ّصط�  بل  ال�صُّ ب�صتَّى  يحاول 
ولكن  وا�صح،  اأمريكي  وبدعم  والغاز  النِّفط  من  لبنان 
�صهي�نيَّة  حماولت  لأيِّ  باملر�صاد  اللُّبنانيَّة  املقاومة 
ة. والغازيَّ النِّفطيَّة  ب��رثوات��ه  لبنان  بحق�ق  للم�صا�ض 

اقة ي الطَّ الكيان ال�ضهيوين اأمام حتدِّ
خطط اإِ�ضرائيليَّة للقر�ضنِة على حقل )كاري�س(
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وهذا  "�سهيوين"،  باأنه  الوقح  اع��راف��ه  عن  بعيدًا 
وتن�سله  كلهم،  االأمريكيني  ال��روؤ���س��اء  على  غريبًا  لي�ص 
عر  املنطقة  يف  �سامل  �سام  اإق��ام��ة  بتاأييد  وع���وده  م��ن 
االأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  زي���ارة  اأن  ي��ب��دو  "الدولتني"،  ح��ل 
هذا  ا�ستحالة  ك�سفت  املنطقة  اإىل  االأخ���رية  ب��اي��دن  ج��و 
حتالفاتهم  اإدارة  يف  االأبي�ص  البيت  قادة  وف�سل  ال�سام، 
يف  وال�سيما  العمياء،  و�سيا�ساتهم  الدولية،  وعاقاتهم 
دعمهم جلرائم العدو ال�سهيوين �سد ال�سعب الفل�سطيني، 
وليبيا،  والعراق  �سورية  يف  االإرهابية  اجلماعات  وت�سليح 
واأوكرانيا،  رو�سيا  بني  احلرب  فتيل  اإ�سعال  يف  وامل�ساهمة 
وال�سني  رو�سيا  من  كّل  ال�ستعداء  اأوروب��ا  جّر  وحماوالتها 
االأمريكية،  للهيمنة  الراف�سة  البلدان  من  و�سواها  واإيران 
لكن العنوان االأبرز الذي ميكن ا�ستخا�سه يف زعمنا، بعد 
هذه الزيارة، هو تاأكيد ف�سل حمات التطبيع التي اأعقبت 
جثة  باتت  اأنها  نعتقد  والتي  "اأبراهام"،  اتفاقيات  توقيع 
متف�ّسخة عاد بها بايدن لواأدها يف حديقة البيت االأبي�ص.

التطبيع  اأ�سكال  اأب��رز  هي  ما  وب��داي��ة:  هنا  وال�����س��وؤال 
امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا، وم����ن ه���ي ال�����دول امل��ط��ب��ع��ة، وم����ا ال���ذي 
ال�سارع  فعل  رّد  ه��و  وم��ا  التطبيع،  ه��ذا  وراء  م��ن  جنته 
ال�سهيوين؟. ال��ك��ي��ان  م��ع  ع��اق��ات  اإق��ام��ة  على  ال��ع��رب��ي 

يف خ���روج ع��ن االإج���م���اع ال��وط��ن��ي وال��ق��وم��ي، فتحت 
وال�سودان  والبحرين  االإم����ارات  وتاليًا  واالأردن،  م�سر 
حلم  م��ع  "اإ�سرائيل"،  م��ع  ال��ع��اق��ات  اأب����واب  وامل��غ��رب 
"اإ�سرائيل"  ب��وج��ود  وي��ق��ّر  يعرف  جديد  حلف  باإن�ساء 
ال�سعب  وال��ت��ن��ك��ر حل��ق��وق  وامل��م��اط��ل��ة  ك��ق��وة ع�����س��ك��ري��ة، 
على  وامل��ق��ب��ل��ة  امل��ط��ب��ع��ة  ال����دول  ه��ي  ف��م��ن  الفل�سطيني، 
عليها؟.   املتفق  امل�سالح  وم��ا  اأو���س��ط��ي  ���س��رق  "ناتو" 
نهاية  "اإ�سرائيل"  مع  العربي  التطبيع  م�سوار  ب��داأ 
عام  حتى  ف��ات��رًا  ظ��ّل  لكنه  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  �سبعينيات 
اأن التحقت دول عربية اأخرى مب�سرية التطبيع  2020 بعد 
املوعود،  التحالف  اإىل  و�سواًل  لاأمة،  التاريخي  العدو  مع 
والذي جاء -وفق مراقبني- خال حقبة الرئي�ص االأمريكي 
ال�سابق دونالد ترامب، اإما حتت �سغط االأمريكي اأو بغر�ص 
امل��وه��وم��ة. املكا�سب  م��ن  جمموعة  وحت�سيل  املقاي�سة 
رئي�ص عربي  اأول  ال�سادات كان  اأنور  امل�سري  الرئي�ص 
 ،19٧٧ الثاين  ت�سرين  يف  وذلك  علنًا،  "اإ�سرائيل"  يزور 
االإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�ص  مع  وّق��ع   19٧9 اآذار   26 ويف 
يف  ديفيد  كامب  منتجع  يف  �سام  معاهدة  بيغن  مناحيم 
مع  تطبع  دول��ة  اأول  م�سر  لت�سبح  وا�سنطن،  العا�سمة 
اإنهاء احلرب  مّت  املعاهدة  اإذ ومبوجب هذه  "اإ�سرائيل"، 
واإ���س��رائ��ي��ل، مت�سمنة  ب��ني م�سر  ودي��ة  ع��اق��ات  واإق��ام��ة 
�سفنها  بعبور  وال�سماح  �سيناء،  من  "اإ�سرائيل"  ان�سحاب 
يف  �سعبي  برف�ص  قوبل  ال��ذي  االأم��ر  ال�سوي�ص،  قناة  من 
ال�����س��ارع امل�����س��ري ان��ت��ه��ى ب��اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي�����ص ال�����س��ادات.
ويف عام 199٤ وقع رئي�ص الوزراء االإ�سرائيلي ا�سحاق 
رابني ورئي�ص الوزراء االأردين عبد ال�سام املجايل معاهدة 
وادي عربة التي �سمنت االأمن الإ�سرائيل على احلدود التي 
االأردن فقط احلق  ُمنحت  فيما  كم،  نحو  360  اإىل  ت�سل 
الذي  االأم��ر  القد�ص،  يف  الدينية  ال�سوؤون  على  باالإ�سراف 

اليوم. حتى  م�ستمرًا  زال  ما  �سعبي  برف�ص  اأي�سًا  قوبل 
التوا�سل  يتوقف  فلم  اخلليجي  ال�سعيد  على  اأم���ا 
االإماراتي االإ�سرائيلي طوال عقد على االأقل قبل توقيع اتفاقية 
حيث   ،2020 اأيلول   15 يف  االأبي�ص  البيت  يف  "اأبراهام" 
اأخذ التطبيع هنا منحى خمتلفًا، خافًا ملا جرى مع االأردن 
وم�سر، فلم يتوقف عند امل�ستويات الر�سمية اأو االقت�سادية 
اإقامة  يف  احلمراء  اخلطوط  جتاوز  بل  ال�سيقة،  واالأمنية 
العاقات امل�سركة مع كيان االحتال، وو�سل حّد ا�سترياد 
منتجات م�سدرها م�ستوطنات مقامة على االأرا�سي املحتلة 
عام 196٧ التي يعترها القانون الدويل غري �سرعية، كما 
توقيع  ومّت  امل�ستوطنات،  يف  يهودية  كن�سًا  اإماراتيون  زار 
قبواًل  القت  التجارية  والتبادالت  االتفاقيات  من  العديد 
ور�سًى و�سمتًا مطبقًا، اإذ مل تخرج اأ�سوات اإماراتية ترف�ص 
املزعوم  التطبيع  هذا  وراء  ان�ساق  االإعام  حتى  التطبيع، 
له. للرويج  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  بع�ص  و�سّخر 

ويف 15 اأيلول 2021 جرى اأي�سًا يف البيت االأبي�ص �سمن 
بني  والتعاون  ال�سام  اإع��ان  توقيع  "اأبراهام"  اتفاقية 
البحرين واإ�سرائيل، وال�سروع باإقامة عاقات دبلوما�سية، 
اإجنازًا  البحرين حمد بن عي�سى  الذي اعتره ملك  االأمر 
رف�سها  ال��ت��ي  التطبيع  اتفاقية  تناولت  حيث  ت��اري��خ��ي��ًا، 
وال�سياحة  اال�ستثمار  ج��وان��ب  تعزيز  البحريني  ال�سارع 
وغريها. املبا�سرة..  والرحات  والتكنولوجيا  واالت�ساالت 

اخلارجية  وزارة  اأعلنت   2021 االأول  ت�سرين   23 ويف 
تطبيع  على  واف��ق��ت  االنتقالية  احلكومة  اأن  ال�سودانية 
قائمة  من  ال�سودان  رف��ع  مقابل  اإ�سرائيل  مع  العاقات 
عام  منذ  عليها  اأدرج  اأن  بعد  ل��اإره��اب  الراعية  ال��دول 
1993 ال�ست�سافته اآنذاك زعيم تنظيم القاعدة اأ�سامة بن 
الدن، وقد قوبلت تلك املوافقة برف�ص �سعبي وتنديد وا�سع.

اأي�سًا  وافق  الذي  ال�ساد�ص  العربي  البلد  املغرب  وكان 
ال�سابق  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  اإع���ان  عقب  التطبيع،  على 
اململكة  موافقة  "توير"  عر  تغريدة  يف  ترامب  دونالد 
االع��راف  مقابل  "اإ�سرائيل"  مع  العاقات  تطبيع  على 
مع  عليه  املتنازع  ال�سحراء  اإقليم  على  الرباط  ب�سيادة 
اأب��رز  ومعهم  امل��غ��ارب��ة  رف�����ص  وق��د  البولي�ساريو،  جبهة 
االأحزاب والكتل االإ�سامية يف الباد، وعلى راأ�سها حركة 
حلزب  ال��دع��وي  ال���ذراع  متثل  ال��ت��ي  واالإ���س��اح  التوحيد 
االحتال. كيان  مع  املذلة  االتفاقية  تلك  والتنمية  العدالة 

العربي  الناتو  فكرة  ب��داأت  االأخ��رية  ال�سنوات  وخ��ال 

اأثناء  مرة  الأول  ال�سعودية  طرحتها  عندما  االأف��ق  يف  تلوح 
وا�سنطن،  وتبنتها   201٧ ع��ام  للريا�ص  ت��رام��ب  زي���ارة 
وت�سكيل  اإن�ساء  اإىل  "اإ�سرائيل"  مع  ال�سام  من  لننتقل 
�سمال  حل��ل��ف  م�سابه  اأو���س��ط��ي  ���س��رق  ع�سكري  حت��ال��ف 
اإىل  العربية  ال��دول  من  ع��ددًا  ي�سّم  "الناتو"،  االأطل�سي 
هدفه  االأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  وال��والي��ات  اإ���س��رائ��ي��ل  ج��ان��ب 
وم��ظ��اه��ره!. اأ�سكاله  بجميع  االإره����اب  حم��ارب��ة  امل��زع��وم 

اأن  ال�سيا�سيني  والباحثني  املحللني  من  الكثري  وي��رى 
"اإ�سرائيل" يف البداية جزءًا  فكرة الناتو العربي مل تكن 
منها، لكنها اأ�سبحت فيما بعد مكونًا اأ�سا�سيًا فيها بعد ما 
لقادة  اجتماع  عن  واأمريكية  عرية  اإعام  و�سائل  ك�سفت 
يف  ُعقد  احللف  هذا  يف  م�ساركتها  املتوقع  ال��دول  جيو�ص 
العربية  ال��دول  لبع�ص  حماولة  يف  امل�سرية،  ال�سيخ  �سرم 
اإىل  الو�سول  يف  ورغبتها  الع�سكرية  قدراتها  جمال  تو�سيع 
التكنولوجيا واأ�سلحة الدفاع اجلوي االإ�سرائيلي. فيما اأ�سار 
حمللون اإىل اأن الناتو ال�سرق اأو�سطي كان من اأهم اأهدافه 
اال�سراتيجية الت�سدي للطموحات االإيرانية وحما�سرتها، 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  اال�ستقرار  بتحقيق  واالّدع���اء 
ال��دول  وت��دري��ب جيو�ص  دف��اع ج��وي  اإق��ام��ة منظومة  ع��ر 
ال��ع��رب��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف احل��ل��ف ع��ل ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة. بيد 
كّل  مقاطعة  بعد  ذري���ع  وف�سل  بتعر  ُم��ن��ي  كله  ذل��ك  اأن 
التي  لقطر  وم�سر  والبحرين  واالإم���ارات  ال�سعودية  من 
الدوحة  وات��ه��ام  اأمريكية،  جوية  قاعدة  اأك��ر  ت�ست�سيف 
ذلك  اإىل  ي�ساف  املنطقة.  يف  االإره���اب  بدعم  وحكامها 
العربي،  الناتو  ت�سكيل  دعمه  االأردن يف  ملك  تراجع  اليوم 
وتاأكيد م�سر واالإمارات ب�سكل وا�سح رف�سهما اأي حتالف 
اإعان قطر احت�سان  اأي طرف، ف�سًا عن  ع�سكري �سد 
حمادثات اإيرانية اأمريكية غري مبا�سرة ب�ساأن امللف النووي 
كليًا. التحالف  هذا  خارج  يجعلها  ما  و�سيطًا،  باعتبارها 

البلدان  بع�ص  اإقامة  وراء  اللهاث  هذا  كّل  وبعد  اإذًا، 
العربية عاقات ودّية مع كيان االحتال، ال بد اأن يح�سر 
ال�سوؤال: ما الذي جنته هذه البلدان من اتفاقيات التطبيع 
عزلة  ازدادت  اأنها  ف��ورًا  االإجابة  لتاأتي  "اإ�سرائيل"،  مع 
املزيد  �سعوبها  على  وج���ّرت  امل���ذّل،  االن��ب��ط��اح  ه��ذا  بعد 
واالجتماعية،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�سكات  م��ن 
ك�سفت  االأخ��رية  بايدن  وزي��ارة  االأم��ة يف ظهرها،  وطعنت 
احلتمية. ونهاياته  تهاويه  واق��راب  التطبيع  هذا  م��اآالت 

اإىل الوراء در.. بايدن يغادر املنطقة وبني يديه جثة "التطبيع"!
ابراهيم أبو ليل

فالدميري  الرو�صي  الرئي�ض  زي��ارة  �صكلت      
اإىل  اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي  والرئي�ض  ب�تني 
طهران فر�صة لقادة الدول الثالث لإثبات ال�رصاكة 
بينهم يف م�اجهة الغرب ومناق�صة التحديات التي 
والإقليمية  املحلية  ال�صاحات  على  ي�اجه�نها 
لت�طيد  اإمكانية  اللقاء  يف  اإيران  وراأت  والدولية. 
على  كرد  الكرملني،  مع  ال�صرتاتيجية  عالقاتها 
وا�صنطن،  بقيادة  اإقليمي  دفاع  نظام  اإن�صاء  فكرة 
اأنها فر�صة لتظهر للعامل وللراأي  كما راأت رو�صيا 
هناك  واأن  منعزلة  لي�صت  اأنها  الداخلي  العام 
الدولية لإقامة نظام عاملي  ال�صاحة  ا�صتعداداً يف 
املتحدة  ال���لي��ات  ت��ق���ده  ل  الأق��ط��اب  متعدد 
م��صك�  بني  التقارب  خط�ات  وتتجلى  الأمريكية. 
معًا.  اآن  يف  امل�صت�يات  من  ع��دد  على  وطهران 
اإىل  بالن�صبة  ال�صرتاتيجي،  امل�صت�ى  على 
اأيام  بعد  طهران  قمة  عْقد  يعترب  ب�تني  الرئي�ض 
معدودة فقط من زيارة بايدن اإىل ال�رصق الأو�صط 
والقمة يف ال�صع�دية، فر�صة لإظهار اأنه على الرغم 
من جه�د الغرب لنبذ رو�صيا وحت�يل ب�تني، على 
امل�صت�ى ال�صخ�صي، اإىل �صخ�ض منب�ذ، فاإنه ينجح 
بينها  اأ�صا�صية،  دول  مع  بتعاون  قدمًا  الدفع  يف 
القمة  �صكلت  وقد  النات�.  حلف  يف  الع�ص�  تركيا 
اأي�صًا ركيزة اأُخرى يف امل�اجهة بني الدول الكربى 
حتالفات  ومنظ�مة  عاملي  نظام  بل�رة  اأجل  من 
اإيران  مع  م�حدة  جبهة  اإظهار  خالل  من  جديدة، 
الأعلى  املر�صد  كالم  يف  ذلك  وب��رز  الغرب.  �صد 
يكن  مل  Bاإن��ه  قال:  عندما  اخلامنئي،  علي  ال�صيد 
واإل  اأوكرانيا،  احلرب يف  مفر من خ��ض  لرو�صيا 
 .B�النات جهة  من  هج�مًا  �صت�اجه  كانت  فاإنها 
وين�صجم هذا الكالم مع الدعم الذي منحته طهران 
لرو�صيا منذ بدء احلرب، بتحميل الغرب امل�ص�ؤولية. 
وّقعتها  التي  القمح  �صفقة  اأن  املحتمل  وم��ن 
مبا�رصة  تتمة  كانت  مت�ز/ي�لي�(   22( تركيا 
عليها يف طهران. التفاق  التي جرى  للتفاهمات 
عْقد  قبل  حتى   - الع�صكري  امل�صت�ى  على 
وعلى  الأمريكية،  الإدارة  يف  اأطراف  اّدعت  القمة، 
�ص�ليفان،  جيك  الق�مي  الأم��ن  م�صت�صار  راأ�صها 
من  مئات  بب�صع  رو�صيا  بتزويد  مهتمة  اإيران  اأن 
هج�مية،  ق��درة  ذات  م�صرّيات  بينها  امل�صرّيات، 
حزيران/ي�ني�  خالل  زارت  رو�صية  وف���داً  واأن 
ويف  امل�����ص��رّيات..  لفح�ض  اإي���ران  ومت�ز/ي�لي� 
على  دلئ��ل  ت�جد  ل  الآن  حتى  الأح����ال،  جميع 
بتنفيذها. البدء  اأو على  ال�صفقة،  ت�قيع مثل هذه 
رو�صيا  جُتري   - القت�صادي  امل�صت�ى  على 
م�رصوع  لتفعيل  متقدمة  ات�صالت  والهند  واإيران 
تق�صري  منه  الغر�ض  وبرية،  بحرية  م�ا�صالت 
عرب  الهند،  اإىل  رو�صيا  من  الب�صائع  انتقال  م�صار 
اإيران )وفقًا للتقديرات، يجري احلديث عن تق�صري 

النقل(.  تكلفة  من   %30 ونح�  الطريق،  من   %40 قرابة 
�صمن هذا الإطار، جرت يف حزيران املن�رصم جتربة اأوىل 
لنقل �صحنة من �صانت بطر�صب�رغ اإىل الهند، عرب م�انىء 
التجاري  امل�صار  هذا  اخلطط،  وبح�صب  اإيرانية.  وطرقات 
�صنة  مطلع  يف  كاملة  ب�ص�رة  �صغاًل  ي�صبح  اأن  يجب 
2023. بالإ�صافة اإىل ذلك، وّقعت �رصكة الطاقة الرو�صية 
تفاُهم  وثيقة  الإيرانية  ال�طنية  النفط  و�رصكة  غازبروم 
يف جمال الطاقة بقيمة 40 مليار دولر، من اأجل تط�ير 
الغاز. �صحيح  لت�صدير  اأنابيب  والغاز وبناء  النفط  حق�ل 
�صمن  تاأتي  لكنها  تفاُهم،  مذكرة  فقط  ه�  املق�ص�د  اأن 
اإىل  اإ�صافة  الدولتني.  بني  التعاون  لت��صيع  عام  ه  ت�جُّ
ذلك، قررت الدولتان النتقال اإىل ا�صتخدام الروبل والريال 
يف ال�صفقات فيما بينهما والتخلي عن ا�صتخدام الدولر، 
ارتفع  وعمليًا،  الغربية.  العق�بات  لق�صم  اأُخرى  ك��صيلة 
خالل   %10 بنح�  الدولتني  بني  التجاري  التبادل  حجم 
التبادل  حجم  �صّجل  )بينما   2022 �صنة  من  الأول  الربع 
التجاري بينهما اأقل من 4 مليارات دولر يف �صنة 2021 .

الرئي�ض  زيارة  يف  طهران  راأت  الثنائي  ال�صعيد  على 
ب�تني فر�صة لت��صيع التعاون مع رو�صيا �صمن ا�صرتاتيجية 
Bالت�جه �رصقًاB التي تبنتها القيادة الإيرانية يف ال�صن�ات 
الأخرية يف ظل احل�صار والعق�بات املفرو�صة على طهران، 
ويف الأ�صهر الأخرية اأجرى البلدان �صل�صلة من امل�صاورات 
ب�صاأن اإمكانية التعاون يف التعامل مع العق�بات الغربية. 
عالقاتها  تعزيز  يف  وا�صحة  م�صلحة  لطهران  اإن 
اإن�صاء  اأف��ك��ار  على  ك��رد  الكرملني،  م��ع  ال�صرتاتيجية 
وا�صنطن،  بقيادة  الأو�صط  ال�رصق  يف  اإقليمي  دفاع  نظام 
�صيما  ل  طهران،  ل��دى  كبرياً  قلقًا  الحتمال  ه��ذا  ويثري 
واحلذر  الن�وية  املحادثات  يف  اجلم�د  ا�صتمرار  ظل  يف 
جهتها  من  والغرب.  اإي��ران  بني  الت�صعيد  من  مزيد  من 
بقيادة  الدفاعي  النظام  من  الن�ع  هذا  اأن  رو�صيا  ترى 
هذا  ويف  الإقليمية،  مل�صاحلها  تهديداً  ي�صكل  وا�صنطن 
اأن  حني  يف  احل��ي��اد،  على  تقف  اأن��ق��رة  ت��زال  ل  ال�صياق 
من  واإ�رصائيل  وال�صع�دية  الإم��ارات  مع  التطبيع  عملية 
ومن  وا�صنطن،  تق�ده  ال��ذي  املح�ر  من  تقربها  ناحية 
الالعبني  ه���ؤلء  مع  العميقة  اخل��الف��ات  اأخ��رى  ناحية 
واإي��ران. رو�صيا  من  تقربها  اأي�صًا  اآخرين  لعبني  وم��ع 

ي�صكل  ط��ه��ران  يف  اللقاء  رو���ص��ي��ا،  اإىل  بالن�صبة 
العامل  اإىل  ر�صالة  ير�صل  كي  ب�تني  للرئي�ض  فر�صة 
لي�صت وحيدة  اأن رو�صيا  الداخلي، مفادها  العام  والراأي 
دول  مع  جيدة  عالقات  ولديها  الدولية  ال�صاحة  يف 
على  هذا  النات�.  الع�ص� يف حلف  تركيا  بينها  خمتلفة، 
بني  العالقات  يف  ال��ربودة  وم��ن  العق�بات  من  الرغم 
الغربي.  العامل  يف  وخ�ص��صًا  عديدة،  ودول  م��صك� 
رو�صيا  نظر  وجهة  يقّ�ي  الجتماع  ذل��ك،  اإىل  اإ�صافة 
متعدد  عاملًا  ل  تف�صّ العامل  يف  الدول  من  العديد  اأن  يف 
املتحدة. ال�ليات  بقيادة  القطب  اأح��ادي  ل  الأقطاب، 
الأ�صب�عي  اللقاء  اإطار  تركيا، ففي  اإىل  بالن�صبة  اأما 
وتركيا،  اإي���ران  بني  للتعاون  ال�صرتاتيجي  للمجل�ض 
وّق��ع��ت اأن��ق��رة وط��ه��ران ات��ف��اق��ات م��ن اأج���ل ت�ظيف 
والإع��الم  الدبل�ما�صية  جمالت  يف  والتعاون  م�صرتك 
اأجل  من  بالعمل  التعهدات  اإىل  بالإ�صافة  والتجارة، 
اإىل  ورفعه  الثلث  اإىل  التجاري  التبادل  حجم  زي��ادة 
ت��صيع  على  اأردوغ��ان  تركيز  وي�صري  دولر.  مليار   30
العقبات  اإىل  الأمنية  ال�صناعات  جم��ال  يف  التعاون 
الدولتني.  بني  املدنية  التجارة  تط�ير  تعرت�ض  التي 
يف خال�صة الأمر، عك�صت قمة طهران التقاًء جزئيًا 
كّل  واأم��ام  وتركيا،  ورو�صيا  اإي��ران  بني  امل�صالح  يف 
ما  اإىل  بحذر  املتحدة  ال�ليات  تْنظر  التطّ�رات،  هذه 
ولقائه  اإىل طهران،  الرو�صي  الرئي�ض  زيارة  عنه  اأ�صفرت 
بدء  منذ  ح��اول��ت،  ق��د  وه��ي  حت��دي��داً.  الإي���راين  املر�صد 
باأن  الإيحاء  اأوكرانيا،  يف  الرو�صية  الع�صكرية  العملية 
م��صك� هي َمن تعرقل ال��ص�ل اإىل اتفاق ن�وي ب�صبب 
ذلك  وتاأثري  رو�صيا  عن  العق�بات  رفع  حيال  �رصوطها 
دق  حاول  الغربي  الإع��الم  اأن  كما  الطاقة.  �ص�ق  على 
النفط  زيادة ت�صدير  ب�صبب  اإ�صفني بني م��صك� وطهران 
اخلرباء  لكن  لإي��ران.  الأهم  ال�ص�ق  ال�صني،  اإىل  الرو�صي 
الرو�ض ي�ؤكدون اأن ال��صع يف �ص�ق النفط لن ي�ؤدي اإىل 
نائب  وقال  والإيرانيني.  الرو�ض  بني  خطرية  تناق�صات 
والديبل�ما�صية«  الطاقة  ل�صيا�صة  الدويل  »املعهد  مدير 
اإقبال  الدولية،  للعالقات  احلك�مي  م��صك�  معهد  يف 
مكانتها  �صتجد  واإي��ران  رو�صيا  من  »ك��اّلً  اإن  غ�لييف، 
. تتعافى  ب���داأت  ال��ت��ي  الهائلة  ال�صينية  ال�ص�ق  يف 

قمة طهران .... خطوة نحو بلورة نظام عاملي متعدد القطاب
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ل اأحادية قطبية بعد اليوم

ال�سوفييتي،  االحت���اد  تفكك  بعد      
ترّبعت الواليات املتحدة االأمريكية على قمة 
ت  هرم العامل، كقّوة عظمى وحيدة، وانق�سّ
ب�����س��را���س��ة ع��ل��ى ك���ل م���واق���ع االع���را����ص 
واملقاومة االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية 
واإركاعها،  ت�سفيتها  اأج��ل  من  لهيمنتها، 
ال�سيا�سية  ال�سريالية  يف  ال��ع��ام  واأدخ��ل��ت 
وال��ع�����س��ك��ري��ة، وال�������س���راع���ات ال��دي��ن��ي��ة 
واحل�سارية، والفو�سى املدّمرة، واحلروب 
اال���س��ت��ع��م��اري��ة مب����ررات وه��م��ي��ة وك��اذب��ة 
والتحري�ص  العنف  ثقافة  ون�سرت  وملفقة، 
"الثورات  ب�  �ُسّمي  وما  االأزم��ات،  و�سناعة 
ال�سيطرة  يف  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  امللونة" 
على  مرتكزة  الكوكب،  ه��ذا  على  الكاملة 
توؤّكد  كي  والناعمة،  ال�سلبة  قوتها  عوامل 
اأقوالها  يف  جادة  اأّنها  وغربًا  �سرقًا  للعامل 
تكري�ص  اإىل  الرامية  و�سيا�ساتها  واأفعالها 
العامل  على  املطلقة  وهيمنتها  �سيطرتها 
ال�سيا�سات  تلك  وباتت  واح��د.  منظور  من 
يف  ال���دول  معظم  يف  االأزم���ات  متّيز  �سمة 
واأمريكا  واإفريقيا  واآ�سيا  ال�سرقية  اأوروب��ا 
تخلو  ال  وتكاد  االأو�سط،  وال�سرق  الاتينية 
القوة  عنا�سر  ت�ستنزف  اأزم���ة  م��ن  دول���ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة،  ن�سجها  ومت��زي��ق  ل��دي��ه��ا، 
وال�سيا�سية  وال��ف��ك��ري��ة  الثقافية  وب��ن��اه��ا 
وق��ي��م��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة وت��راث��ه��ا احل�����س��اري.

اإب��ادة  مّت��ت  اال�ستكبارية  ال��روح  بهذه 
اأمريكا،  يف  االأ�سليني  ال�سكان  من  مايني 
ومت ا�ستعباد مايني الب�سر من ذوي الب�سرة 
ال�سوداء يف اإفريقيا، وبهذه الروح امل�سكونة 
الرئي�ص  األ��ق��ى  االإج��رام��ي  التفّوق  بعقدة 
النوويتني على  القنبلتني  االأمريكي ترومان 
فيتنام،  بغزو  كنيدي  جون  وق��ام  اليابان، 
اجلمهورية  على  احل�سار  كارتر  وفر�ص 
االإ���س��ام��ي��ة االإي���ران���ي���ة، وق�����س��ف ري��غ��ن 
العراق  االب��ن  بو�ص  واحتّل  ليبيا،  واأوب��ام��ا 
واأف��غ��ان�����س��ت��ان، وم��ار���ص ت��رام��ب االإره���اب 
والبلطجة �سد �سورية، و�سرق نفطها، و�سنع 
من�ساآتها  وق�سف  االإره��اب��ي��ة،  املنظمات 
واأخريًا  عليها،  احل�سار  وفر�ص  احليوية، 
ورمبا لي�ص اآخرًا، �سّدد بايدن احل�سار على 
ودعم  اأرا�سيها  من  ج��زءًا  واحتّل  �سورية 
االإرهابية  والعمليات  االإرهابية،  املنظمات 
احل��ني  ب��ني  ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال�سهيونية 
دم�سق  ملطار  ال�سهيوين  الق�سف  واالآخ��ر 
فحّدث  العقوبات  اأّم��ا  املدنية.  ومن�ساآتها 

ت��ك��ف عن  ال  ال��ت��اري��خ  ف����اإّن عجلة  وب��ال��ت��ايل 
نهاية  ب��داي��ة  ال��ي��وم  ن�سهد  ون��ح��ن  ال����دوران، 
قوى  و���س��ع��ود  االأم��ري��ك��ي��ة  القطبية  اأح��ادي��ة 
يقول  وال�����س��ني.  رو�سيا  مثل  اأخ���رى  عظمى 
توين بلري رئي�ص وزراء بريطانيا االأ�سبق: "اإّن 
العامل  االأمريكية على  الغربية  الهيمنة  ع�سر 
عامل  اإىل  نتجه  ون��ح��ن  نهايته،  م��ن  ي��ق��رب 
كام  االأقطاب".  متعّدد  اأو  القطبية  ثنائي 
انتهاء  بلري هو تو�سيف وا�سح ملرحلة ما بعد 
دخلتها  ال��ت��ي  االأوك��ران��ي��ة  الرو�سية  احل���رب 
امل��ت��ح��دة ودول االحت���اد االأوروب����ي  ال��والي��ات 
مبا�سر،  ب�سكل غري  عليها  املح�سوبة  والبلدان 
ال�سيا�سية  واال���س��ط��ف��اف��ات  ال��واق��ع  يف  وه��ي 
ثالثة،  عاملية  ح��رب  االقت�سادية  واملتغريات 
وم��ي��زان  التحالفات  خريطة  ر���س��م  �ستعيد 
القوى، ولعّل التحذيرات من تظاهرات يجري 
واأخرى  االأوروبية،  العوا�سم  لها يف  التح�سري 
كفيلة  اإعامية  تغطيات  اأي  من  بعيدًا  جتري 
فعًا  ودخلنا  احل��رب  ربحت  رو�سيا  بالقول: 
م���ّرة يف  والأول  االأق���ط���اب،  م��ت��ع��ّدد  ع���امل  يف 
م�ستوى  على  ال�سرق  �سيكون  املعا�سر  التاريخ 
التاريخ  يف  م��رة  والأول  ال��غ��رب،  م��ع  ال��ن��دّي��ة 
امل�ساواة  ق��دم  على  ال�سرق  �سيكون  املعا�سر 
ف��اع��ًا وح��ا���س��م��ًا  وب����ات دوره  ال���غ���رب،  م��ع 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  االأ�سعدة  جميع  على 
على  فقط  لي�ست  والثقافية،  واالقت�سادية 
النطاق املحلي بل على النطاق العاملي اأي�سًا.

للنفوذ  عنا�سر  ه��ن��اك  اأّن  يف  ال���س��ّك   
القدرة  لها  حتقق  التي  االأمريكية  والهيمنة 
العنا�سر: واأهم هذه  على ممار�سة هيمنتها، 
1.ه���������ي���������م���������ن���������ة ال��������������������������دوالر.
2.الهيمنة على النظام امل�سريف العاملي.

3.ال��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى م��وؤ���س�����س��ات ال��ع��م��ل 

دول  على  االأمريكية  فالعقوبات  ح��رج،  وال 
ونهجها  و�سيا�ساتها  الأمريكا  املناوئة  العامل 
يف  يقف  من  كل  �سد  متوا�سلة  اال�ستعماري 
من  ولكل  ول�سيا�ساتها،  لها  املعادي  اخلندق 
االأمريكي،  الطاعة  بيت  يف  الدخول  يرف�ص 
والإي��ران  كا�سرو،  بزعامة  لكوبا  ح��دث  كما 
ال�سمالية،  ولكوريا  االإ�سامية،  ال��ث��ورة  بعد 
وللعديد  وال�سني،  ورو�سيا  و�سورية  وفنزويّا، 
العقوبات  وه���ذه  االأخ����رى،  ال��ع��امل  دول  م��ن 
تطال  بل  فقط،  احلكومات  ت�ستهدف  ال  التي 
اأذرع اال�ستعمار  اأهم  ال�سعوب هي راهنًا اأحد 
ال�سريرة  ال����روح  ت�سكنه  ال���ذي  االأم��ري��ك��ي 
اأجل  من  اأّنها  اأمريكا  تزعم  التي  واملجرمة 
والدميوقراطية،  االإن�سان،  حقوق  عن  الدفاع 
وحم����ارب����ة االإره���������اب، وح���م���اي���ة امل��دن��ي��ني 
واالأقّليات، وهي التي متار�ص يف الواقع عك�ص 
مبتغاها، وما هي اإاّل زيف وت�سليل، وال تنطلي 
ت�سليلها. حم���اوالت  على  وال  ال�سعوب  على 

 ف��ال��ع��ق��وب��ات واحل�����س��ار االق��ت�����س��ادي 
الثاثني  االأعوام  طوال  ال�سيا�سي  واالقت�ساد 
االأخ�������رية، وخ��ا���س��ة ب��ع��د ان��ه��ي��ار االحت����اد 
ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي، ط��ال��ت ك��ل ال����دول ال��ت��ي ن��اأت 
فبعد  االأم��ري��ك��ي��ة،  ال�سيا�سات  ع��ن  بنف�سها 
واإي��ران  ال�سمالية  وك��وري��ا   ،1961 ع��ام  كوبا 
وبوليفيا  وال�سودان  وليبيا  وفنزويّا  والعراق 
بلغ  بحيث  وال�����س��ني،  رو�سيا  اأخ����ريًا   لتطال 
عدد قرارات املقاطعة واحل�سار االقت�سادي 
باملقاطعة  قرار   /9٤0/ من  اأكر  عام  خال 
العامل.  دول  من  للكثري  االقت�سادي  والعزل 
كما  اأو  ح��ال،  اأي  ي��دوم  اأن  امل��ح��ال  م��ن  لكن 
اأي  احل�����س��ارة  اإّن  ال��ت��اري��خ  فا�سفة  ي��ق��ول 
ال�سباب  ثم  الوالدة  اأّمة متر مبرحلة  ح�سارة 
االأف��ول،  اإىل  ثم  ومن  ال�سيخوخة  اإىل  و�سواًل 

عارف الآغا / كاتب وباحث

االق�����ت�����������س�����ادي وامل����������ايل ال����ع����امل����ي.

واالأيديولوجي. الفكري  النفوذ   .٤

5.ال��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى م��ف��ه��وم ال��ع��ومل��ة.
اأكر  فلديها  الع�سكرية:  6.الهيمنة 
جي�ص يف العامل و /500/ قاعدة ع�سكرية 
دوالر. مليار   /٧50/ تتجاوز  وميزانية 
اأّم�������ا و����س���ائ���ل ت��ف��ك��ي��ك��ه��ا ف��م��ن��ه��ا:
ال��دوالر. هيمنة  وتقلي�ص  1(تفكيك 

دولية  اقت�سادية  ك��ي��ان��ات  2(ب��ن��اء 
ال��ع��ام 2009. م��ن��ذ  م���وازي���ة  واإق��ل��ي��م��ي��ة 

3(ب���ن���اء ك��ي��ان��ني م��ال��ي��ني م��وازي��ني 
الدويل. والبنك  ال��دويل  النقد  و�سندوق 

ل��ن��ظ��ام  ب���دي���ل���ة  ن���ظ���م  ب����ن����اء   )٤
"ال�������س���وي���ف���ت" واإج����������راءات اأخ�����رى.
على اأّية حال بداأت معركة تفكيك هذه 
ميزان  ينعدل  حتى  تتوّقف  ولن  الهيمنة 
العامل وين�ساأ عامل جديد اأكر عدالة واأكر 
التاريخية  العملية  لهذه  وميكن  ت���وازن، 
�سنوات. ب�سع  م��ن  اأك��ر  ت�ستغرق  ال  اأن 
م�ستمر  ال�����س��راع  االأح�����وال  ك��ل  يف 
القتال حتى الن�سر،  وبوتني م�سّمم على 
جديد  ع��امل��ي  ن��ظ��ام  ب��داي��ة  يعلن  ب��وت��ني 
موؤمتر  من  اأمريكية  يف  الهيمنة  ونهاية 
وال��ن��ات��و يح�سد  ب����ورغ،  ب��ط��ر���ص  ���س��ان��ت 
يتقّدم،  وب��وت��ني  اأوروب����ا  ���س��رق  ق��ّوات��ه يف 
وال����والي����ات امل��ت��ح��دة ت��ع��د ب��ع��ق��وب��ات مل 
يتقّدم،  وبوتني  قبل  من  رو�سيا  ت�سهدها 
ال��رو���ص  يعد  االأوك����راين  االأرك����ان  رئي�ص 
وبوتني  اجل��ح��ي��م+  يف  بكم  اأه���ًا  ق��ائ��ًا 
يتقّدم  وبوتني   + يتقّدم  وبوتني   + يتقّدم 
اليوم. بعد  قطبية  اأح��ادي��ة  وال  وينت�سر 

ي���رى م���وؤرخ���و احل�����س��ارة امل��ع��ا���س��رة 
جغرافيا  كتابه  يف  بروتون  روالن  ومنهم 
�سبعة  املعا�سر  عاملنا  يف  اأن  احل�سارات 
مدارات ح�سارية كرى تتو�سط احل�سارة 
ال��ع��رب��ي��ة االإ���س��ام��ي��ة امل��م��ت��دة م��ن نهر 
ولقد  االأط��ل�����س��ي...  املحيط  اإىل  ال��غ��اجن 
عدال  الدنيا  �سمع  احل�سارة  ه��ذه  م��اأت 
وكانت  ال��ت��اري��خ  ناحية  وملكت  وت��ق��دم��ا 
واالأخ��رية وهذا  االأوىل  الطوىل  اليد  يدها 
معاوية  االأم���وي  اخلليفة  ق��ول  معنى  ه��و 
ب���ن اأب����ي ���س��ف��ي��ان: )ن��ح��ن ال���زم���ان من 
ات�سع(  و�سعناه  ...وم���ن  ارت��ف��ع  رفعناه 
ثقايف  ت��راث  على  العربية  اأمتنا  تقبع 
عميق يجعل منها اأمة غري �سهلة االن�سياع 
هذه  اأن  مبعنى  الدخيلة  الثقافة  لبدائل 
عنا�سر  على  تنطوي  املراكمة  الثقافة 
مقاومة و�سوابط ت�ستطيع حت�س�ص الطارئ 
و�سفت  لهذا  عليها،  وال��دخ��ي��ل  وال��ب��دي��ل 
حمن  باأق�سى  ابتليت  اإذ  مواجهة  باأنها 
العوا�سف  اأع��ت��ى  عليها  وه��ب��ت  ال��ت��اري��خ 
ومل  املحو  حماوالت  من  ل�سل�سة  وتعر�ست 
تزدها تلك املحن اإال قوة و�سابة واإرادة.
اأك��ر م��ن موقع  ال��ع��رب يف  لقد جن��ح 
تاريخية يف جتربة  اأكر من مرحلة  وعر 
ومقاومة حماوالت تدمري املقومات الذاتية 
كانت  مرة  كل  يف  ولكن  لهويتهم  الثقافية 
الثقافة العربية تعطي تلك الثقافة الغريبة 
�سبغة عربية فتقوم با�ستخا�ص الثقافات 
التي عملت  بوتقتها اخلا�سة  و�سهرها يف 
ع��ل��ى و���س��ع ال��ط��اب��ع ال��ع��رب��ي اخل��ا���ص. 
اإىل  بادنا  يف  حتولت  الهيلينية  فالثقافة 
الرومانية  واحل�سارة  هنل�ستية  ح�سارة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  بيزنطية  حل�سارة  حت��ول��ت 
واملغول  والفرجنة  التتار  الغزاة  حماوالت 
وم�������س���روع ال��ت��ري��ك ال����ذي ك����ان ه��دف��ه 
العربية  واللغة  العربية  الثقافة  �سرب 
العربية  الثقافة  وبقيت  جميعا  اأفلوا  وقد 
وعامليتها. وتراثها  بعنا�سرها  حمتفظة 
اإن قوة الثقافة العربية هي يف وحدتها 
كنهر  يتدفق  ال��ذي  تنوعها  ويف  املتنوعة، 
بلًدا  تخ�ص  ال  فهي  واح���د،  م�سب  نحو 
جماعة  وال  مب��ف��رده،  �سعًبا  وال  بعينه، 
ع��رق��ي��ة م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت درج����ة اأ���س��ال��ت��ه��ا. 
واإمن����ا ت��خ�����ص ج��م��اع روح ه���ذه االأم����ة، 
احلياة  ج��وه��ر  ع��ن  الباحثني  ن��ت��اج  فهي 

وانطاق  البحار،  مياه  يف  والغوا�سني 
ال�سحراء  يف  االأن�ساب  املتعددة  القبائل 
احلرث  ذوي  الفاحني  وثمار  العربية، 
والرعاة  االأنهار،  �سفاف  على  والغر�ص 
االأ�سداء على اجلبال، وهي تخ�ص اأبناء 
القرى  و�سكان  ال��واح��ات،  وب��دو  امل���دن، 
العرقيات  تلك  ا  اأي�سً وتخ�ص  املعزولة، 
التي تعي�ص يف وطننا  واالإثنيات املتعددة 
اأوا���س��ر  معها  جتمعنا  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي، 
. الدين  وو�سائج  والتاريخ،  اجلغرافيا 
التطبيع هو  فاإن كان عنوان م�سروع 
وتدمري  االأم��ة  لوحدة  الثقايف  التفكيك 
امل�ساد  العنوان  فاإن  متا�سكها  مقومات 
الثقافة  اأي  ال��وح��دة  ث��ق��اف��ة  ه��و  يبقى 
احلري�سة على تنمية عنا�سر الوحدة يف 
املجتمع وتعزيز اأوا�سر التما�سك بني اأبناء 
االأمة، اإال اأن احلديث عن ثقافة الوحدة 
يجب اأال ي�سوق ال�سعوب على ثقافة القهر 
با�سم  ال�سهر  وثقافة  االن�سجام  با�سم 
الواحد،  اللون  هيمنة  وثقافة  التما�سك 
فداخل الثقافة العربية هناك تنوع كبري 
باالآخر  القبول  قيم  تكري�ص  على  اعتمد 
داخ��ل املجتمع ال��واح��د واح���رام االآخ��ر 
الوحدة.  هذه  اإطار  يف  للتكامل  وال�سعي 
ي�سهد التاريخ ظهور االأديان ال�سماوية 
اإىل  العربية وانت�سارها منها  يف املنطقة 
الرابطة  هو  ذلك  و�سبب  املناطق،  باقي 
ال�����س��دي��دة ب��ني احل�����س��ارات وال��دي��ن. 
للدين  حتتاج  املتح�سرة  فاحل�سارات 
والتناق�سات  اخل��اف��ات  ح��ل  اأج��ل  م��ن 
يظهر  اأن  الدين  على  كان  لذا  الهدامة 
اأبرز  من  فكان  بالذات  املنطقة  هذه  يف 
اأنها  االإ�سامية  العربية  الثقافة  معامل 
ح�����س��ي��ل��ة ت��ف��اع��ل ح�����س��ارات و���س��ع��وب 
واأدي���ان  ظلها،  يف  واجتمعت  �سبقتها 
امل�ساهمني  اأبرز  من  اأر�سها  يف  موجودة 
غري  وع���رب  ع���رب  غ��ري  م�سلمني  فيها 
تطورا  متثل  جعلها  نحو  على  م�سلمني 
االإن�سانية  احل�����س��ارة  يف  مميزا  نوعيا 
باأ�سرها، وال �سك اأن هذه ال�سمة املميزة 
كبريا  دورا  تعطها  مل  العربية  للح�سارة 
كان  وامن��ا  فقط،  املا�سي  م�ستوى  على 
لها دورا مهما على م�ستوى امل�ستقبل، يف 
الرويج  على  ال�سهيونية  عملت  املقابل 
امل�سيحية  ال��ي��ه��ودي��ة  احل�����س��ارة  لفكرة 
تعتمدان  واح��دة  ح�سارة  اأنهما  باعتبار 

على كتاب واحد وبهذه الفكرة يتحول 
اليهود من اأعداد قليلة اإىل قوة كرى 
لوائهم،  حتت  امل�سيحني  ان�سواء  بعد 
وتعد هذه الدعوة من اأخطر االأ�سلحة 
ال�ستخدامها  ال�سهيونية  ت�سعى  التي 
مل��واج��ه��ة احل���ق ال��ع��رب��ي وت��ك��ري�����ص 
دع���وة  وه���ي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  هيمنتها 
منها  اأك��ر  ب��دع��وة  مواجهتها  ميكن 
التاقي  على  ال��رك��ي��ز  وه��ي  حجما 
تلك  وبف�سل  االإ���س��ام��ي  امل�سيحي 
امل�سرقية  امل�سيحية  ت�ستطيع  الدعوة 
كج�سر  احل�����س��اري  دوره���ا  تلعب  اأن 
ف��ع��روب��ة  واالإ����س���ام  امل�سيحية  ب��ني 
�سلة  تعطيهم  امل�سرقيني  امل�سيحيني 
وم�سيحيتهم  ب���االإ����س���ام،  خ��ا���س��ة 
مت��ن��ح��ه��م ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��خ��اط��ب 
ال���ف���اع���ل م����ع ال����غ����رب امل�����س��ي��ح��ي، 
ال��ث��ق��ايف  امل�������س���روع  ب���ل���ورة ه����ذا  ان 
جدول  بنود  اب��رز  اأح��د  ميثل  العربي 
 . ال��ث��ق��ايف  التطبيع  م��ق��اوم��ة  اأع��م��ال 
مبا  العربي  ال�سعبي  ال��راث  اأن 
يحتويه من معارف وفنون ومعتقدات 
لل�سعوب  ذاك��رة  جم��رد  لي�ص  واآداب 
الوقت  يف  وفاعل  حي  ح�سور  ولكنه 
اأهميته باأنه ي�ستطيع  الراهن،  تكمن 
اخلا�سة  هويتها  لل�سعوب  يعطي  اأن 
ال��ت��ي مت��ي��زه��ا ع���ن ب��اق��ي ال�����س��ع��وب 
يف  ال�سعب  ه��ذا  ت�سع  بدورها  والتي 
التاريخ  �ساحبة  ال�سعوب  م�ساف 
اأن  هنا  واالأجمل  به،  وحتتفي  العريق 
م�ساهمات  ل��ه  العريق  التاريخ  ه��ذا 

ويتجلى  االأخ��رى  ال�سعوب  تطوير  يف 
تراكم  يف  الكبرية  م�ساهمته  يف  هذا 
املعرفة. وهو اإرث عظيم لي�ص ل�سعب 
لاإن�سانية  ب��ل  ف��ق��ط  ال�����س��ع��وب  م��ن 
واالأخ���ري  االأول  امل��ح��ور  وه��و  جمعاء 
ما  وه��و  ال�سعوب  م��ن  �سعب  لثقافة 
العقل  تكوين  رئي�سي يف  ب�سكل  ي�سهم 
اجل��م��ع��ي. ف��ن��ح��ن اأح�����وج م���ا ي��ك��ون 
م�سركة  ورم����وز  م��وح��د  ت���راث  اإىل 
حت���اف���ظ ع��ل��ى ت��راب��ط��ن��ا ووح��دت��ن��ا 
اأي  من  اأك��ر  متما�سك  واح��د  ك�سعب 
ال�سعب  يواجهه  ملا  نظرًا  م�سى  وقت 
. والتهجري  التهويد  من  الفل�سطيني 

ذاك��رة  حفظ  على  ال��راث  يعمل 
ال�سعوب وهو �ساح �سد فكرة التطبيع 
االأج��ي��ال  تتناقلها  ن�سالية  ور���س��ال��ة 
قهرها. مي��ك��ن  ال  م��ق��اوم��ة  وو���س��ي��ل��ة 

عجلة  اأب���دًا  ال���راث  يعيق  _ال 
احل�سارة الأنه اأ�سا�سها وهو ما يروجه 
عن  ببحثهم  لهم  كتريرا  املطبعون 
للراث  ميكن  واحل��داث��ة،  املعا�سرة 
مبا�سر  ب�سكل  ي�سهم  اأن  ال�سعبي 
ث��روة  ف��ه��و  االق��ت�����س��ادي��ة  بالتنمية 
اق��ت�����س��ادي��ة مي��ك��ن ا���س��ت��غ��ال��ه��ا يف 
�سواء  معا�سرة  وفعاليات  جم���االت 
اأو  اللبا�ص  اأو  املعمارية  الهند�سة  يف 
واالإب���داع���ات  االأدوات  اأو  ال�سياحة 
اأن��ه  اإىل  اأ���س��اف��ة  االأخ�����رى  ال��ف��ن��ي��ة 
من  لكثري  االأ�سا�سي  العن�سر  ي�سكل 
امل��ه��رج��ان��ات ال�����س��ي��اح��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة.

الرتاث ح�ضن منيع يقاوم التطبيع
د. نجالء الخضراء
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الشاعر/ محمود حامد

)الق�ضيدة واإ�ضكالية الن�س(

امل�سهد  ي��ظ��ل  اأن  مي��ك��ن  ه���ل       
اإىل  متجها  ال��راه��ن��ة  بحالة  ال�سعري 
اأكر  م�سارات غام�سة ومفعتلة، جتعله 
اإيغااًل يف اأزمة احل�سور والغياب، اأزمة 
اأن ي�ستعيد قدرته اخلاقة  التمكن من 
خلًا  تعاين  ثقافية  �ساحة  اأر�سية  على 
فح�سب،  ال�سعر  م�ستوى  ع��ل��ى  لي�ص 
ولكن على امل�ستوى الثقايف ب�سكل عام، 
!!؟  خا�ص  ب�سكل  ال�سعر  م�ستوى  وعلى 
ل��ق��د ب����ات م���ن امل����وؤك����د، و���س��م��ن 
فاعلية  غ��ي��اب  ب���اأن  امل��ع��ا���ص  ال��راه��ن 
ال��ق�����س��ي��دة، وان��ح�����س��ار م��ده��ا ال��ع��ارم 
القرن  من  ال�ستينيات  يف  ن�سط  ال��ذي 
الكرى  ب�سمته  ترك  ن�ساطا  املا�سي، 
الغياب  هذا  املعا�سر،  ال�سعر  ملف  يف 
على  اأت��ت  ع��دة  عوامل  تراكم  من  ن�ساأ 
امل�سهد  واقع  واأ�سابت  الق�سيدة،  ثنية 
اإىل هذا  فاأحالته  ال�سميم  ال�سعري يف 
جملته.  يف  يبدو  وال��ذي  اخلرب  الواقع 
اأكر  الزمان  يف  �سيمتد  ماأ�ساويًا  واقعا 
الفعل  ب��ه��ذا  يلحق  اخل����راب  ب��ق��ي  ل��و 
تنخر  االإحباطات  وا�ستمرت  اجلميل، 
االأهم  العامل  اإن  نهاية،  ال  ما  اإىل  فيه 
الذي اأدى اإىل خراب ال�سعر هذه املوجة 
ال�سعر  اإىل  متت  ال  التي  الكتابات  من 
بعيد،  اأو  قريب  م��ن  كانت  �سلة  ب��اأي��ة 
كان  الذي  الفذ  املثقف  اخليال  وانهيار 
يعي متام االأ�سول والقواعد التي اأ�س�ص 
االأعلى  مملكته  ال�سعري  البنيان  عليها 
التي  املفاتيح  وغياب  الدهر؛  كتاب  يف 
تف�سي اإىل ينابيع الق�سيدة احلقيقية، 
مكانها،  ال�����س��دئ��ة  امل��ف��ات��ي��ح  ب��ح��ل��ول 
بطريقة  اال�ستهاكية  الكتابة  وانت�سار 
الكتابة  هي  باتت  حتى  ومزعجة  حادة 
الثقايف  ال���واق���ع  يف  واالأ���س��م��ل  االأع����م 
لو  اأزم��ة حقيقية  اأم��ام  ال��راه��ن. نحن 
وا�ستفحالها  انت�سارها  يف  ا�ستمرت 
فاإنها �سترك ب�سمتها االآثمة والغا�سمة 
و�سنح�سب  ال��زم��ان،  يف  طويلة  لفرة 
تو�سم  ال��ت��اري��خ  حقب  م��ن  حقبة  على 
حيث  و����س���وادًا،  قتامة  االأع��ت��ى  ب��اأن��ه��ا 
فكرة  االأج���ي���ال  م��ن  ل��اآت��ي  تخلف  مل 
تقراأ،  معرفية  وبنية  اأ�سيا،  حقيقية 
واحلني،  احلني  بني  ماحمها  وت�ستعاد 
فهو  مطلقا،  ال�سعر  يف  االإ�سكالية  لي�ص 

�سوتيه  نكهة  تتغري  مل  ال��ذي  ال�سهيل 
اجلميل  �سداه  وبقي  اأب��دا،  الزمان  يف 
ي����ردد يف االأج���ي���ال دائ����م احل��ي��وي��ة، 
تقع  االإ�سكالية  اإن  ندية،  عذبا،  ح��ارة، 
يف دائ���رة ال��ن�����ص، وال���ذي اأن��ت��ج ذاك 
منر  التي  الن�سو�ص  فغالبية  الن�ص. 
الذي  امل�سّوه  بال�سدى  اأ�سبه  هي  عليها 
من  رك��ام��ات  الرميم  م��ن  ا�ستنه�سته 
اأ�سوات ال�سطح التي مل تغ�ص يف تربة 
اأ�س�ست لها جذورا يف عامل  ال�سعر، وال 
ال��ق�����س��ي��دة، ف��ج��اء خم��ا���ص م��ا تكتب 
ه�سا عقيمة قاحلة؛ وال ميلك �سيئا من 
رحيق الغناء الذي مي�ص الروح في�سعلها 
�سفوحه  فوق  الع�سب  ي�سعل  الندى  كما 
ينه�ص  وال  احل��ي��اة،  بخ�سرة  العامرة 
اليمام يف ذاكرة تتوق لل�سدو كثريا، وال 
يبعث يف ال�سدور ن�سوة الرثرات التي 
تبثها قهقهة الينابيع الطيور الفجر كي 
نقراأه  الذي  العديد  اإن  للحياة،  تنه�ص 
ال�سيف  كغيم  عابرة  كتابات  من  االآن 
العابر ي�سكل وجعًا للذاكرة التي تتاأذى 
من �سخب الكام. اإن الكثري مما يكتب 
هو تكرار لن�سو�ص ظلت الكتابات تدور 
واأتت  متاما،  ا�ستهلكتها  حتى  فلكها  يف 
الرحيق  م��ن  فيها  ق��ام  م��ا  بقية  على 
والريق، ون�سارة احلياة، اإن قلة نادرة 
اإع��ادة  حت��اول  ال�سفوة  ال�سعراء  م��ن 
احلقيقية  ينابيعه  اإىل  ال�سعر  م�سار 
�سار  الذي  امل�سار  وت�سحيح  االأ�سيلة، 
االإحباطات  فيه  تعبث  ج��دًا  هام�سيًا 
الغا�سمة،  واالن��ه��ي��ارات  وال��ف��و���س��ى، 
ولكننا، ونحن ال نلقي باال لكل ما يكتب، 
لعربدات  اأكر  املجال  ونف�سح  وين�سر، 
الكام تلك التي بداأت تت�سع عربداتها 
اأم��ك��ن��ة رح��ب��ة يف الفكر  ح��ت��ى اح��ت��ل��ت 
على  احل��ال  ا�ستمر  ف��اإذا  وال�سحافة؛ 
هذا املنوال فاإننا نغامر ب�سرف الكلمة، 
يف  تقذفنا  هام�سة  اإىل  اأك��ر  وننحاز 
واملقبول.  املعقول  حدود  خارج  النهاية 
اأن  وفعا  حقيقية،  االأوان  اآن  لقد 
التي من�سي  الدروب  تلك  نتب�سر جيدا 
تلك  تقودنا  اأي��ن  اإىل  ن��دري  وال  فيها؛ 
وراءها الهثون  ونحن  العمياء،  اخلطى 
اأه���داف  غ��اي��ات، وال  ب��ا اجت����اه، وال 
ن��روم  ح��ي��ث  اإىل  ب��ن��ا  مت�سي  حم���ددة 

ون�ستهي. لي�ص الوقت للندب، وال�سجب، 
اأزمات  الفتعال  الكتابة  ولي�ص  والبكاء، 
جديدة ت�ساف لركام من اأزمات طاحنة 
بالغمو�ص  عموما  الثقايف  امل�سهد  تلف 
النف�ص،  ي�ستثري  ما  ولكن  والفو�سى، 
على  ويبعث  اأك��ر،  القلب  جرح  ويعمق 
االأ�سى اأن امل�سهد الثقايف العربي والذي 
ون�سيجه  ونكهته  بخ�سو�سيته  احتفظ 
املتميز عر حقب التاريخ كافة، يتعر�ص 
ذاته  وان�سار  واالنح�سار  للتهمي�ص  االآن 
م��دار حقب  على  الزم��ت��ه،  التي  ال��ف��ذة 
الذين  باأيدي  يذبح  ال�سعر  اإن  احلياة، 
وا�ست�سهال  الكلمة،  ذبح  اإال  يتقنون  ال 
اخلو�ص يف اأنني الرهات اجلوفاء. كان 
ال�سعر �سابقا اأجمل من يقودنا للحياة، 
واأ���س��ه��ى م��ن مي��ل��وؤن��ا غ��ب��ط��ة، ويبعث 
دميومة احليوية فينا حتى الثمالة، كنا 
نحن نفت�ص عن ليايل ال�سعر واالأم�سيات 
الدافئة، كانت الق�سيدة تبعث اأمة من 
ومتاأ  �سمتها،  من  وخ��ن��ادق  رق��اده��ا، 
الغناء  ون�سوة  والرايات  بالنجوم  االأفق 
العظيم، كان ديوان واحد من ال�سعر يعيد 

�سياغة اأمة ووطن وجمد من جديد ... 
االأم�ص  من  اأن جنعل  نريد  ال  نحن 
التاريخ الذي نتكئ عليه طوال الزمان، 
الب�سمة  ه��ي  ذك��ري��ات��ه  ت��ك��ون  اأن  وال 
االأقوى واالأبقى يف ذاكرة االأجيال، نحن 
اأي�سا حقبة، ونحن تاريخ، ونحن ب�سمة 
يف  ن��اف��ذة  ي��اأت��ي  مل��ن  نركها  اأن  ب��د  ال 
ال�سميم باقية اأبدا بحيويتها ودميومتها 
نحن  املتوهجة..  و�سريتها  اخل��اق��ة، 
تنه�ص  و���س��ع��راء  لن�سو�ص،  ب��ح��اج��ة 
من  كان  ما  نكهة  الفذة  خاياهم  من 
بحاجة  نحن  وال�سعر،  الق�سيدة  جمد 
امل�سهد  وم��راج��ع��ة  ال�����ذات،  مل��راج��ع��ة 
جديدة  حقبة  يف  لندخل  ل��ه  ال��ث��ق��ايف 
البزوغ  ذاك  ثناياها  يف  حتمل  اأخ��رى 
احلية  للحقائق  يعيد  ال���ذي  اخل���اب 
�سطوعها اجلميل، ويجعلها يف العاليات 
نفق  من  لنخرج  ون�ستهي  ن��روم،  التي 
الغياب، واالنك�سار املوجع احلزين؛ اإىل 
اآفاق ال�سياء والعطاء اجلميل الوهاج.

موسى مراغة

     �صادف يف الثامن من مت�ز 2022 الذكرى 
واملنا�صل  والروائي  الأديب  ل�صت�صهاد  اخلم�ص�ن 
عمالء  اأق���دم  حيث  ك��ن��ف��اين،  غ�صان  ال�صيا�صي 
ال�صهي�ين على زرع عب�ة نا�صفة �صديدة  امل��صاد 
النفجار ب�صيارته اخلا�صة، التي كان ي�صتقلها من 
اإىل  اللبنانية  العا�صمة  �ص�احي  اإحدى  يف  منزله 
يراأ�ض حتريرها. التي كان  الهدف  عمله يف جملة 
يف  حتفها  جنم  ملي�ض  اأخته  ابنة  لقيت  وقد 
�صي�ع  وبعد  برفقته.  كانت  حيث  النفجار  ه��ذا 
خرب اغتيال غ�صان كنفاين، �رّصحت رئي�صة وزراء 
يف  مائري"  "غ�لدا  وقتها  ال�صهي�نية  احلك�مة 
تعليقها على تلك اجلرمية بق�لها "الي�م تخل�صنا 
على  وا�صحة  دللة  يف  م�صلح"،  فكري  ل�اء  من 
الدور الذي كان ي�صغله غ�صان كنفاين يف ال�رصاع 
كان  ال��ذي  التاأثري  وحجم  ال�صهي�ين  العدو  مع 
اإىل  ال�صهي�ين  امل��صاد  بجهاز  حدا  مما  به.  يق�م 
تلك  زرع  من  متكن  اأن  اإىل  اأث��ره  وتتبع  مالحقته 
غ�صان  وبا�صت�صهاد  اخلا�صة.  عربته  يف  العب�ة 
فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  خ�رصت  كنفاين 
املكتب  وع�ص�  ال�صتثنائي  ال�صيا�صي  القائد 
ال�صيا�صي. وكذلك خ�رصت الثقافة الفل�صطينية عميد 
والروائي  الأديب  وه�  املقاوم،  الفل�صطيني  الأدب 
ال�صيا�صي. واملنظر  وال�صحفي  والكاتب  والقا�ض 
الأدب��ي  ونتاجه  كنفاين  كلمات  كانت  لقد 
ال�صهي�ين  الكيان  قلب  ت�صيب  قنابل  والروائي 
حيث  ال�صعد،  جميع  على  خمططاته  وتعرقل 
منطلقاتها،  وحطم  ال�صهي�نية  ال��رواي��ة  ح��ارب 
لدى  الفل�صطينية  والرواية  ال�طنية  اله�ية  ون�رص 
والث�ريني وجماهري  العالميني  من  وا�صع  قطاع 
�صعبنا العربي الفل�صطيني – جاذبًا لن�صال ال�صعب 
واملقاتلني،  املنا�رصين  من  العديد  الفل�صطيني 
املت�صلح  الفدائي  الفل�صطيني  �ص�رة  للعامل  لري�صم 
بالبندقية وخيار املقاومة، لي�صكل ال�صهيد الهامًا 
الفقراء. عن  ومدافعًا  للمقاتلني  ومربيًا  لالأجيال 

غ�صان كنفاين ه� املقاتل والأديب والعالمي 
باقتدار،  اأدواره  مار�ض  ال��ذي  ال�صيا�صي  والقائد 
لفل�صطني  انتمائه  عمق  عن  دوم��ًا  خاللها  عرب 
ال�صعب را�صمًا لهم  وق�صيتها، منغر�صًا بني جم�ع 
الكلمات  قلمه  ف�هة  من  لتنطلق  ال�طن،  ح��دود 
الكفاح  خ��ط  بها  ر�صم  التي  الث�رية  وامل��ع��اين 
وامل��ق��اوم��ني. للمقاومة  وال�صيا�صي  ال���ط��ن��ي 

غ�صان كنفاين الذي عا�ض 36 �صنة فقط، ولكن 
الأدب  يرثي  اأن  ا�صتطاع  الق�صري  العمر  هذا  يف 
ما  ومقالت  نقدية  ودرا�صات  ورواي��ة  ق�صة  من 
عمره. �صعف  عا�ص�ا  ممن  الكثريون  ي�صنعه  مل 

ث�ري  ومفكر  وم�رصحي  وروائ��ي  قا�ض  اأم��ام  فنحن 
كانت فل�صطني ب��صلته اأينما وىل وجهه، وه� الذي قا�صى 
ويالت الهجرة والرحيل، وطاف متنقاًل بني لبنان و�ص�رية 
ورئي�ض  كاتبًا  وال�صحافة،  التدري�ض  يف  عاماًل  والك�يت 
لي�صتقر  وب��ريوت،  الك�يت  �صحف  يف  عمل  حيث  حترير، 
اأخرياً كرئي�ض حترير ملجلة الهدف حتى تاريخ ا�صت�صهاده.

يف  الأدب���ي���ة  ان��ت��اج��ات��ه  تتلم�ض  اأن  ون�صتطيع 
و   12" رق��م  �رصير  "م���ت  الق�ص�صيتان  املجم�عتان 
واأم  لكم  تبقى  ما  ورواياته  احلزين"  الربتقال  "اأر�ض 
اإىل  اإ�صافة  ال�صم�ض".  يف  ورجال  حيفا  اإىل  وعائد  �صعد 
اأربعة كتب مهمة هي "الأدب الفل�صطيني حتت الحتالل" 
وكتابه   1936" "ث�رة  و  ومع�صالتها"  "املقاومة  و 
لل�صهيد  �صدر  ما  اأهم  من  ولعل  ال�صهي�ين"  الأدب  "يف 
ال�صعر والق�صة  غ�صان كنفاين ه� تناوله بالنقد والتحليل 
خم�صة  بنقد  الدرا�صات  اإحدى  يف  قام  حيث  الفل�صطينية، 
الفل�صطينية،  الق�صية  م��ص�عاتها  ق�ص�صية  ن�ص��ض 
هي  كنفاين  غ�صان  الناقد  طرحها  التي  والإ�صكالية 
خالية  ناجحة  وطنية  ق�صة  امللتزم  الأدي��ب  يكتب  كيف 
والع�يل؟ والبكاء  املبا�رص  واخل��ط��اب  ال�صعارات  م��ن 

مق�مات  اأن  كنفاين  راأى  فقد  ال�صعر،  ناحية  من  واأما 
يف  منغر�ض  مقاوم  منا�صل  �صعر  ه�  الفل�صطيني  ال�صعر 
مغت�صب  ع��دو  ط��رف��ان:  �صماته  ح��دد  خم�ص��ض  واق��ع 
اأر���ص��ه  ليحرر  وج��ه��ه  يف  البندقية  رف��ع  ث��ائ��ر  و�صعب 
معرباً  ال�صعر  فكان  ال�صليب،  ووطنه  كرامته  وي�صتعيد 
ال�صعري  املنت  هذا  وكان  والطم�حات،  الآم��ال  هذه  عن 
احلديثة  العربية  ال�صعرية  امل��دون��ة  اإىل  ي�صاف  ال��ذي 
خ�ص��صية. ب�صمة  يحمل  متفرد  جديد  بل�ن  ليغنيها 

ولعل من الأهمية مبكان اأن ن�صري هنا اإىل م�صاألة هامة 
ه� اأن التطبيع الثقايف مل يكن مطروحًا على جدول اأعمال 
كامب  "اتفاقية  على  الت�قيع  بعد  �ص�ى  العرب  املثقفني 
ديفيد" ما بني م�رص والعدو ال�صهي�ين يف اأيل�ل 1978، 
الفل�صطينيني  املثقفني  اأوائل  غ�صان كنفاين كان من  فاإن 
والعرب النقديني الذين اأ�صاروا وحلل�ا هذه امل�صاألة وذلك 

وق�صايا  اأب� حميدة  ق�صية  "ح�ل  بعن�ان  له  مقال  يف 
التعامل العالمي والثقايف مع العدو" ن�رص يف اآب 1972.

للكاتب  امل��ه��م��ة  ال��ن��ق��دي��ة  ال��درا���ص��ات  ب��ني  وم���ن 
اأ�صباب  وحتليل   1939  –  1936 لث�رة  درا�صته  ال�صهيد 
اإىل  الدرا�صة  تلك  معر�ض  يف  اأ���ص��ار  حيث  هزميتها،  
تتمثل  الث�رة  تلك  لهزمية  الرئي�صية  الأ�صباب  اأح��د  اأن 
دينية". و�صبه  اقطاعية  "ال�صبه  قياداتها  طبيعة  يف 
والق�ص�صي  الروائي  الأدب��ي  انتاجه  جممل  يف  اأما 
من  يجعل  مل  اأن��ه  له  حت�صب  ميزة  فهناك  وامل�رصحي 
على  وتبكي  املحتل،  بط�ض  ت�ص�ر  بكائيات  اأعماله 
و�ص�طًا  نقد،  اأداة  منها  جعل  اإمن��ا  املفق�دة،  الأر���ض 
ي�رصب به املتقاع�صني واملتخاذلني عن ن�رصة الق�صية، 
لقد  احلزين".  الربتقال  "اأر�ض  ق�ص�ض  اإحدى  يف  كما 
ت�صع  ل�حات  رواياته  يف  كنفاين  غ�صان  ال�صهيد  قدم 
اأن  عن  وتناأى  املنك�ب،  لل�صعب  �ص�راً  فريد  اطار  يف 
الغافلني. ي�قظ  �ص�تًا  واإمن��ا  بكائية،  ق�صيدته  تك�ن 

احل���ار  كنفاين  ي�صتخدم  حيفا"  اإىل  "عائد  ويف 
بطريقة جيدة للغاية، معرباً عما يجي�ض يف �صدره، ولعل 
اأبرز تلك احل�ارات ه� احل�ار مع اأ�رصة الطفل الذي ترك يف 
حيفا، حيث تربى يف ظل تلك العائلة التي احتلت بيته، 
ليكرب ذلك الطفل وقد غدا ك�صهي�ين ينكر اأب�يه احلقيقيني.

من  غ���ريه  دون  ك��ن��ف��اين  ب��ه��ا  مت��ي��ز  اأخ����رى  �صمة 
وهي  الفل�صطيني  الأدب  اأيق�نة  منه  جعلت  الروائيني 
املادية،  احلياة  فقط  لي�ض  املخيمات،  حياة  ت�ص�يره 
وقهر،  ظلم  م��ن  باملخيمات  العالق�ن  يعانيه  وم��ا 
وال�طن. اله�ية  فقد  املخيم،  �صاكن  نف�صية  اأي�صًا  واإمنا 

كنفاين،  غ�صان  ل�صت�صهاد  اخلم�صني  الذكرى  ويف 
الأدب  من  بحر  كبرية،  فل�صطينية  وطنية  قامة  ن�صتذكر 
والثقافة، جبل �صامخ يف املقاومة وامل�قف، اإع�صار يف 
البندقية  الكلمة  غ�صان  امل�صاومني.  ال�صيا�صة يجرف كل 
والر�صا�صة...... املقاوم ب�رصا�صة من اأجل الي�م امل�ع�د، 
نع�د. واإليها  واإلينا  فل�صطني،  كل  فل�صطني،  حترير  ي�م 

الذكرى اخلم�ضون ل�ضت�ضهاد غ�ضان كنفاين
 ملاذا مل تقرعوا جدار اخلزان ؟ ال�ضوؤال الذي ل زال معلقًا
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تصاميم هيئة اإلعالم اإللكرتوني 
يف جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية

ي�صتيقظ الإن�صان ب�صكل مفاجئ ل يعلم من اأين جاء املوقظ اأو ملاذا جاء؟!
هل جاء لينقذه من �صتات اأفكاره اأم ليحذره من الوقوع يف خطاأ حمتم 
يراه. ل  من  وحده  الغافل  ال�صخ�س  لكن  اجلميع،  اأمام  و�صوح  بكل  وظاهر 
هل نحن من نقع يف هذه الغفلة باأيدينا اأم ن�صل اإىل تلك الأخطاء باأرجلنا؟!!
ــد لـــهـــا اإجـــــابـــــة بـــداخـــلـــنـــا  ــ ــل هــــــذه الــــتــــ�ــــصــــاوؤلت ل جنـ ــ كـ
ــدوى.. ــ ــ جـ دون  ــن  ــ ــك ــ ول وا�ـــصـــحـــة  اإجـــــابـــــات  عــــن  كــــثــــرًا  نـــبـــحـــث 
يا  نعم  احلــيــاة؛  هي  الرئي�صي  ال�صبب  اأن  جند  الأحــيــان  بع�س  ففي 
اإنها احلياة نحزن كثرًا ب�صبب احلياة ون�صعد ونختنق وننده�س  عزيزي.. 
ونقع يف عرثات وم�صائب وكربات كثرة ول جند ما نقوله �صوى اإنها احلياة..

فنجد  معان  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  رحلة  حقا  رحلة؛  اإل  هي  فما 
ول  نهايتها  نعرف  ل  اأحيانا  طرق  يف  ن�صر  فيها  موقف  لكل  ن�صتعد  اأنف�صنا 
الو�صول  هــو  ونــريــده  احلــن  ذلــك  يف  نعلمه  مــا  كــل  لكن  خطورتها،  مــدى 
ويــراودنــا  خيالنا  يــداعــب  ظــل  لطاملا  ــذي  ال الــهــدف  اإىل  الو�صول  فقط 
الــهــدف  حتقيق  طــريــق  يف  لل�صر  الرحتــــال  مــوعــد  جـــاء  حــتــى  كــثــرًا، 
بع�صها  جتــاوز  ن�صتطيع  التي  املعوقات  من  العديد  الطريق  هذا  يف  لنجد 
الطريق.. مفرتق  يف  فن�صبح  منها،  الآخــر  البع�س  جتــاوز  ن�صتطيع  ول 
اأنف�صنا  ــرتك  ون الــقــدر  بهذا  نكتفي  اأم  بــداأنــاه  مــا  نكمل  هــل  نعلم  ل 
طموح  مــن  بداخلنا  مــا  كــل  وتــدمــر  لــتــاأكــل  ــدم  ــن وال واحلــ�ــصــرة  للخيبة 
تقوى  ل  الداخل  من  ه�صة  نفو�صنا  وت�صبح  تدمرها  حتى  واأحــام  واآمــال 
بداخلنا.. واخليبة  احل�صرة  بــداأتــه  مــا  تكمل  اأن  �صوى  �صيء  اأي  على 
ونــحــن  لاإرادي،  بــ�ــصــكــل  ــا  ــن ــص ــ� ــف اأن يف  ونــحــطــم  ــر  ــدمـ نـ فــنــظــل 
اأن تــكــمــل لــفــاتــهــا حــول  ــوى  ــص ــة مــعــ�ــصــوبــة الــعــيــنــن ل جتــد � ــداب ــال ك
تــرتــاح. الــيــومــي حــتــى  واإمتـــــام عملها  �ــصــاحــبــهــا  ــاء  ــصـ الــ�ــصــاقــيــة لإر�ـ
املخلوقات،  جميع  عــن  ميزنا  بعقل  خلقنا  نحن  عــزيــزي  يــا  ولــكــن 
اأعيننا،  عــن  الغمامة  واإزالـــة  للنهو�س  الفر�صة  اأمامنا  تكون  فدائما 
وقطع  واحلــ�ــصــرة  احلــزن  م�صاعر  على  للق�صاء  الفر�صة  اأمــامــنــا  مـــازال 
الطريق  يف  من�صي  اأن  نعم  الطريق،  يف  وامل�صي  والــنــدم  اخليبة  ــذور  ج
وكــان  ــاة،  ــي احل لــهــذه  نــاأتــي  اأن  قبل  مــن  وقـــدره  لنا  اهلل  ــاره  ــت اخ الـــذي 
اأبــدًا. به  لنا  طاقة  ل  ما  يحملنا  فلن  التحمل  على  قدرتنا  مــدى  يعلم 
ــقـــك، تــذكــر  ــريـ ــك يف طـ ــ ــر ب ــ ــدة مت ــ ــص ــ ــرثة و� ــ ــل عـ ــ فـــدائـــمـــًا يف ك
ــن طـــاقـــات  ــ ــا يف و�ـــصـــعـــك م ــ ــا بـــكـــل م ــع ــري ــص ــك الـــنـــهـــو�ـــس � ــي ــل ــه ع ــ ــ اأن
ــوارك يف رحــلــتــك يف احلـــيـــاة.. ــصـ ــ�ـ مـ مـــن  ــه  ــ ــداأت ــ ب مـــا  ــال  ــم ــك ــت ــص ل�
�صرًا.  اأنــت  راأيته  ولــو  لك  خر  هو  يــوم  كل  يف  لك  اهلل  يكتبه  ما  فكل 

نافـــــــذةنافـــــــذة ج�صر ت�صغر لـ)ج�صر( 
ج�صرين  بن  اأقيمت  وقــد 
بها  الذي مير  الــوادي  على 
وعرفت  ــرة(  اجلـ )وادي 
اجل�صرين(  )حمطة  با�صم 
تقع  ج�صر.  اإىل  وحـــرف 
من   ال�صرقي  ال�صمال  اإىل 
عنها  وتبعد  غــزة  مدينة 
عن  100م  وترتفع  كم   35

اأرا�صي  بها  حتيط  دومنــا،   12361 اأرا�صيها  م�صاحة  تبلغ  البحر.  �صطح 
قرى �صميل واجللدية وال�صوافر وحتا والفالوجة وزيتا واخلليل. وقدر 
عدد �صكانها يف عام 1948 بـ )1369( ن�صمة. ويوجد فيها جامع، ومدر�صة 

اأُن�صئت عام 1937، وت�صم القرية اآثار مباين وفخاريات.
اأهلها  وت�صريد  القرية  بهدم  امل�صلحة  ال�صهيونية  املنظمات  قامت 
اأمام  اأر�صها  بالعدوان الع�صكري املبا�صر بعد ان�صحاب اجلي�س امل�صري عن 
والتطهر  القتل  التي نفذت جرمية  امل�صماة جفعاتي  ال�صهيونية  الكتيبة 

العرقي باأهايل القرية، وكان ذلك يف 17 متوز 1948. 
املهدمة م�صتعمرتان هما منوحا عام  اأرا�صي قرية ج�صر  اأقيمت على 

1953، وفردوت عام 1968.
الأردن  ويف  غزة  يف  اليوم  اجل�صر  قرية  اأهــايل  من  كبر  عدد  يقطن 

وخ�صو�صًا يف عمان واأربد والرمثا ومادبا. 

يف يوم اخلمي�س 24 متوز 2014 حدثت املجزرة الإ�صرائيلية الب�صعة 
وم�صرحها كان مركز اإيواء النازحن يف بيت حانون التابعة لوكالة الغوث 

وت�صغيل الاجئن ” الونروا” .
يف 18 متوز اجتاحت قوات الحتال ال�صهيوين اأحياء وحارات �صمال 
ال�صكان  منازل  وا�صتهداف  الهمجي  الق�صف  ونتيجة  حانون،  بيت  و�صرق 
املدنين هرب النا�س من منازلهم، ومنهم اأُ�صر كاملة ل متلك اأي �صيء هربوا 
كان  مركز  واأول  الونــروا،  مراكز  اىل  وجلئوا  به  يحتموا  ملكان  املوت  من 
والثاين  امل�صت�صفى  من  القريب  الن�صائي  الن�صاط  مركز  البلد  يف  املعروف 

كان املدر�صة الغربية.
يف  فيها  النازحن  الأُ�صر  حال  وا�صتقر  الغربية  املدر�صة  اأبواب  فتحت 
اليوم التايل 19 متوز، وو�صل اىل املدر�صة معظم موظفي الونروا بهدف 
قوات  منعت  بينما  املدر�صة،  داخل  اأو�صاعهم  وترتيب  النا�س  م�صاعدة 
الحتال ال�صهيوين و�صول امل�صاعدات اىل املدر�صة من خارج بيت حانون .

الغربية ( بعدد من  املدر�صة  ق�صفت قوات الحتال مركز اليواء ) 
القذائف، بينما كان ما تبقى من ال�صر داخل املدر�صة ي�صتعدون ملغادرتها. 
ويذكر اأن الق�صف الع�صوائي على املدر�صة اأ�صفر عن ا�صت�صهاد 16 مواطنا 

واإ�صابة 200 اخرين .

قرية جسير

مجزرة  قرية جسير 

حياة

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

محمود موسى
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