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والأزمنة  بالأ�صخا�ص  تتعّلق  حــوادث  وال�صعوب  الأمم  تاريخ  يف 
وهــوؤلء  وال�صعوب  الأمم  هــذه  حياة  يف  كبريًا  اأثـــرًا  تركت  والأمكنة 
اإليه  ُين�صب  تاريخًا  احلـــوادث  تلك  معها  باتت  لــدرجــة  الأ�صخا�ص 
وعــام  الفيل،  عــام  مــثــًا:  فيقال  فيه،  وقعت  الــذي  الــعــام  اأو  الــيــوم 
وهكذا  ... الفتح  وعام  الثلجة،  وعام  الرمادة،  وعام  النك�صة،  وعام  النكبة،  وعام  احلــزن، 

الأكرب  ال�صاهد  مبثابة  ال�صفة  انتفا�صة  �صهداء  اأّمهات  كانت   2022 املن�صرم  العام  يف 
واإميان،  عنفوان  على  �صاهدًا  فيه  كّن  الذي  الوقت  ذات  يف  الفل�صطيني،  �صعبنا  ماأ�صاة  على 
ــة  الأّم لــذاكــرة  العظيمة  مبواقفهن  اأعــدن  وقــد  ال�صعب،  هــذا  وت�صحية  و�صجاعة،  و�صرب، 
ق�ص�ص  من  الباطن  العقل  يف  مدفونًا  كــان  ما  وبعثن  تاريخها،  يف  خالدات  ن�صاٍء  مواقف 
من  هذا  مّثله  مبا  الر�صالة،  تاريخ  يف  امل�صلمة  ــراأة  امل به  نه�صت  الــذي  ــّدور  ال على  و�صواهد 
الأ�صفياء.. ر�صمه  الذي  اخلط  على  وثباتها  الطويل،  �صفرها  بزاد  الأّمة  روح  ميّد  ظّل  وقود 

لقد اكت�صف الفل�صطيني ومعه كل موؤّيدي حّقه يف هذا العام اأّن خمزون طاقته امل�صتقر يف اأر�ص 
كيانه كفيل باأن يبقى �صعلة املواجهة م�صتمرة ويف ت�صاعد م�صتمر وب�صرعة قيا�صية، حيث ل ي�صتطيع 
العدو اأن يوقف زحف و�صولة الإرادة امل�صتمدة من م�صروعية الفعل املقاوم و�صرورته الوجودية.

الفل�صطيني  الــرجــل  �صريكة  كــانــت  الــزمــان  مــن  ــرن  ق وعــرب  الفل�صطينية  ــراأة  ــ امل اإّن 
ــكــبــاري املــتــمــّثــل يف املــ�ــصــروع الــ�ــصــهــيــوين  ــت ــدوان ال�ــص ــ ــع ــ ــام الــهــجــمــة وال ــ يف وقـــوفـــه اأمـ
وتر�صم  الــعــامل،  �ــصــعــوب  مـــقـــّدرات  عــلــى  وتهيمن  تتحّكم  كـــربى  قـــوى  وراءه  تــقــف  ــذي  الـ
بــاأ�ــصــبــاب  ــــذي يــخــدم م�صاحلها ومتــــّده  ال ــروع  ــص ــذا املــ� �ــصــيــا�ــصــات املــنــطــقــة، وتــتــبــّنــى هـ
.1929 �صنة  ــرباق  الـ ثـــورة  يف  ارتــقــن  �صهيدات  ت�صع  اأّن  ويــذكــر  ــه،  عــدوان يف  ال�ــصــتــمــرار 

واحلقيقة  للحق  حــار�ــصــة  وابــنــة  واأخــتــًا  وزوجـــة  ــًا  ــ اأّم الفل�صطينية  ــراأة  ــ امل ظــّلــت  لقد 
ــتــي تـــتـــوارث حــكــايــات الـــعـــّزة والــفــخــار  ــال ال ــاأجــي ــوار الــقــ�ــصــيــة، وحــا�ــصــنــة ل ــ يف كــل اأطـ
ــّرًا كـــرميـــًا.. ــ ــوه حــيــاتــهــم لــيــبــقــى حـ ــبـ ــع الـــوطـــن ووهـ ــل ــال الـــذيـــن �ــصــكــنــوا اأ�ــص ــرجـ عـــن الـ
تنك�صر  مل  التي  اجلبهة  متّثل  بحق  وكانت  ــوّلدة،  ال الفل�صطينية  الأم  عطاء  ينقطع  ومل 
وو�صعها  بحملها  ا�صتطاعت  واإّنا  فح�صب،  والأبطال  ال�صهداء  ت�صنع  مل  والتي  ترتاجع،  ومل 
بات  �صنعه  اأتقنت  الــذي  ال�صاح  اأّن  لدرجة  والتفّوق،  والبقاء  الوجود  معركة  تخو�ص  اأن 
الدميوغرافية... القنبلة  ال�صاح  بهذا  واأعني  الكيان  على  وجــودي  خطٍر  اأكــرب  ميّثل  اليوم 

ال�صهداء(  ــات  ــه )اأّم �صّيما  ول  الفل�صطينية  الأم  عــطــاءات  جتــّلــت   2022 الــعــام  ويف 
اجلبال  كاأّنهن  ال�صهداء  اأبناءهّن  يحملن  اجلــنــازات  يتقّدمن  وهــّن  العامل  راآهــن  اللواتي 
والعزمية،  والإرادة  والإميــان  والثبات  لل�صرب  نــوذج  اأرقــى  ويقّدمن  ال�صوامخ،  الرا�صيات 
اأم  اإىل  احللبي  مهّند  اأّم  ومــن  وال�صجاعة،  ــدام  ــ والإق الــفــداء  روح  اجليل  هــذا  يف  ويبعثن 
واأم  حمار�صة،  �صياء  واأم  حميد  اأبــو  نا�صر  واأم  التميمي  عــدي  واأم  النابل�صي  اإبــراهــيــم 
ال�صهداء  اأمــهــات  من  وغــريهــّن   .... التن  ــو  اأب اهلل  عبد  الطبيب  واأم  جـــّرار،  ن�صر  اأحمد 
والراف�صات  للف�صائل  العابرة  اأ�صميها  كما  ال�صهداء  اأّمــهــات  كتيبة  يف  انخرطن  اللواتي 
امليدانية. الفل�صطيني  ال�صعب  لــوحــدة  نــوذجــًا  ويــقــّدمــن  حــزبــيــة،  رايـــة  اأيـــة  متّثلهن  اأن 

�صوارع  جتــوب  املحمود،  العطاء  عن  تنقطع  مل  التي  ال�صهداء  اأّمــهــات  قافلة  هي  وهــا 
لأحــام  احلا�صنة  الفل�صطينية،  ــراأة  ــ امل حقيقة  جمــ�ــّصــدة  فل�صطن،  وقـــرى  مــدن  ــة  ــ واأزق
على  الــكــثــريون  راهـــن  الـــذي  اجل�صد  يف  روحــهــا  مــن  والنافخة  بــاحلــريــة،  فل�صطن  �صعب 
ال�شهداء  اأّم��ه��ات  عليكّن  �شالم  ــر...  احلــرائ اأكــف  على  جديد  مــن  ينه�ص  هــو  وهــا  مــوتــه، 
اإىل  الأرق��ى  والنموذج  العلّي  �شدقها  ول�شان  ال�شارية،  وروحها  الأم��ة  �شمري  واأن��ّن 
ج��ان��ب اأخ��وات��ك��ّن الأ���ش��ريات ال��اّلت��ي ي��رق��ن اإ���ش��راق��ة ي��وم ال��ت��ح��ّرر وال��ت��ح��ري��ر...
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نبيل ال�سهلي

�سحر عي�سى الوهيبي

اأبو علي ح�سن

 ابراهيم اأبو ليل

تنامي ظاهرة املقاومة يف الضفة الغربية

الشهيد قاسم سليماني
 ودوره يف ترسيخ النهج املقاوم

الإهمال الطبي �سيا�سة الحتالل 
لت�سفية الأ�سرى املر�سى

احلكومة الإ�سرائيلية اجلديدة 
وال�ستيطان يف القد�س
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وداع  يف  ت�����������ش�����ارك  اجل����م����ع����ي����ة 
ت��ك��رمي��ي ل��ل�����ش��ف��ري ال���ك���وب���ي ب��دم�����ش��ق
الفل�صطينية  ــة  ــداق ــ�ــص ال جــمــعــيــة  �ــصــاركــت 
البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممّثلة  الإيرانية 
كوبا  جمهورية  �صفري  لتوديع  تكرميي  لقاء  يف 
مبنا�صبة  بارغا  بورتو  ميغيل  ال�صيد  ال�صرتاكية 
الف�صائل  اأقامته  دم�صق،  يف  عمله  فرتة  انتهاء 
بتاريخ 26 كانون  الفل�صطينّية  والهيئات  والقوى 
بدم�صق. الوطني  املجل�ص  مقر  يف   2022 الأول 
التاريخية  الــعــاقــة  عمق  على  احلــ�ــصــور  اأكـــد 
والكوبية،  الفل�صطينية  والثورتن  ال�صعبن  بن 
الـــوقـــوف مع  املــتــمــّيــز يف  الــ�ــصــفــري  دور  وعــلــى 
وحر�صه  املنا�صبات،  جميع  يف  �صعبنا  ق�صايا 
على احل�صور الدائم، حيث كان ممثًا ملواقف 
الفل�صطيني. للحق  واملــوؤّيــدة  ال�صادقة  كوبا 

ن�ساطات جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية 

وف����د م���ن ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��داق��ة ي���زور 
فل�شطني لتحرير  ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة 
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  مــن  وفــد  قــام 
البحي�صي  حممد  بالدكتور  ممثًا  الإيــرانــيــة 
اجلمعية  يف  الهيئات  وم�صوؤويل  اجلمعية  رئي�ص 
فل�صطن،  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  بــزيــارة 
وذلك للمباركة يف ذكرى انطاقة اجلبهة. وقد 
ا�صتقبلهم الأخ عمر مراد ع�صو املكتب ال�صيا�صي 
للجبهة  م�صوؤول اجلبهة يف اخلارج، والأخ ن�صال 
للجبهة.  ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو  الــعــال  عبد 
2022م. الأول/  ــون  ــانـ 13/كـ بــتــاريــخ  وذلـــك 
للجبهة  البحي�صي  الدكتور  بــارك  البداية  يف 
هذه  اأهمية  على  واأّكــد  التاأ�صي�ص/55/،  ذكرى 
املنا�صبة ودور وقيمة اجلبهة ال�صعبية يف م�صرية 
وحتدث  الفل�صطيني،  التحّرري  الن�صايل  العمل 
واخــتــاف  الفل�صطيني  املجتمع  ظـــروف  عــن 
وذكر  ال�صهيوين،  الكيان  مواجهة  حول  الآراء 
واملقاومة  ال�صفة،  يف  الإيجابية  النهو�ص  حالة 
الأ�صا�صي  الــدور  اإىل  واأ�ــصــار  اأ�صكالها،  بجميع 
اليوم،  حتى  انطاقتها  منذ  ال�صعبية  للجبهة 
اجلبهة  يف  مهمة  ــوز  ورمـ ــام  اأعـ هنالك  واأن 
واأدبــيــة.. وع�صكرية  �صيا�صية  �صخ�صيات  من 
اأن  يجب  ــه  اأّنـ مـــراد  عمر  الأخ  اأ�ــصــاف  ــدوره  بـ
على  تــاأثــري  ذات  وا�صحة  ــة  روؤيـ هنالك  تــكــون 
الكيان ال�صهيوين وتكبيده خ�صائر فادحة، واأّن 
وهو  ال�صرتاتيجي  الهدف  يف  تكمن  املقاومة 
عن  اأي�صًا  وحتــّدث  للفل�صطينين،  فل�صطن  اأّن 
يف  ال�صباب  واأّن  املقاومة  يف  املهم  ال�صباب  دور 
الداخل الفل�صطيني هم من يحددون كيف تكون 
حول  الأفكار  ووحدة  م�صرتكة  بقرارات  املعركة 
التحرير.. وهــي  املهمة  النتيجة  اإىل  الو�صول 
بال�صتفادة  البحي�صي  الدكتور  اللقاء  واختتم 
من الإمكانيات املوجودة لدى اأطراف املقاومة، 
العمل  على  واحلـــّث  النظر  وجــهــات  وتــوحــيــد 
على  مبا�صرة  مواجهة  يف  نكون  واأن  الفدائي، 
لتجربة  العــتــبــار  ــادة  اإعــ مــع  ال�صعد،  جميع 
املحتلة،  ــي  الأرا�ــص يف  الأوىل  الفدائي  العمل 
ــّرت  ــص اأ� ــتــي  ال التجيي�ص  نــظــريــة  ــن  ع بــعــيــدًا 
ــراع مــع الــعــدو الــ�ــصــهــيــوين.. ــ�ــص مبــعــادلــة ال

وف������د ج���م���ع���ي���ة ال���������ش����داق����ة ي�����زور 
ج���ب���ه���ة ال���ت���ح���ري���ر ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  مــن  وفــد  قــام 
البحي�صي  حمــمــد  د.  بــرئــا�ــصــة  ــة  ــيـ ــرانـ الإيـ
جبهة  بزيارة   اجلمعية  يف  الهيئات  وم�صوؤويل 
افتتاح  يف  لهم  للمباركة  الفل�صطينية  التحرير 
ا�صتقبلهم  حيث  بدم�صق،  اجلــديــد  مكتبهم 
حممد  الأخ  للجبهة  املركزية  اللجنة  اأع�صاء 
اأبو  والأخ  الكردي  اأحمد  والأخ  اإ�صماعيل  علي 
علي  الأخ  ال�صبيبة  وم�صوؤول  البكراوي،  خالد 
اإ�صماعيل. وذلك بتاريخ 20 كانون الأول 2022. 
اأهمية  على  الــزيــارة  خــال  البحي�صي  د.  اأكــد 
عن  وحتــدث  الفل�صطينية،  ال�صاحة  يف  اجلبهة 
الأحداث  اآخر  اإىل  و�صوًل  الفل�صطينية،  الثورة 
باأنهم  فيها،  املهم  ال�صباب  ودور  فل�صطن  يف 
الكيان  جعل  الــذي  التحرير  وجيل  الثوري  املد 
ال�صهيوين يراجع �صفحاته ب�صكل يومي خوفًا مما 
�صيحققه هذا اجليل من انت�صارات. ويف ختام 
رئي�ص اجلمعية على �صرورة جتاوز  اأكد  حديثه 
الفل�صطينية والجتاه  ال�صاحة  كل اخلافات يف 
نحو العمل املثمر بعيدًا عن التجيي�ص، داعيًا لأن 
الق�صية  القادمة على  يكون الرتكيز يف املرحلة 
اإ�صرائيل(. وزوال  فل�صطن  )ثبات  الوجودية 
على  اجلمعية  وفــد  الــكــردي  الأخ  �صكر  بـــدوره 
الفل�صطيني  ال�صعب  بثقافة  واأ�ــصــاد  زيارتهم، 
واأهمية العمل الن�صايل، موؤكدًا اأن اجلبهة بيت 
على  والغيورين  ال�صرفاء  لكل  جامع  فل�صطيني 
ال�صلبيات  اأن  واأو�ــصــح  الفل�صطينية،  الق�صية 
والإيجابيات لبد من وجودها يف البيت الواحد 
الثبات على املوقف من الق�صية. لكن املهم هو 
ومن جانبه اأكد الأخ اإ�صماعيل على اأهمية التعاون 
الوطنية  الــقــوى  وكــل  واجلمعية  اجلبهة  بــن 
الفل�صطينية، ودعا لو�صع خمطط وروؤية وا�صحة 
الأرا�ــصــي  لتحرير  انــطــاقــة  وتــكــون  جتمعهم 
الفل�صطيني  ال�صعب  بثورة  م�صتب�صرًا  املحتلة، 
والأعمال البطولية التي يقوم بها ال�صبان، فهم 
الن�صر. حتى  جيل  بعد  جيًا  الق�صية  يحملون 

.

وف�������د م������ن ج���م���ع���ي���ة ال���������ش����داق����ة 
ي�����زور ال�����ش��ف��ارة ال��ك��وب��ي��ة ب��دم�����ش��ق
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  مــن  وفــد  قــام 
الإيرانية برئا�صة د. حممد البحي�صي وم�صوؤويل 
الكوبية  ال�صفارة  بزيارة  اجلمعية.  يف  الهيئات 
ميغيل  الكوبي  ال�صفري  �صعادة  لتكرمي  بدم�صق 
بورتو مبنا�صبة انق�صاء فرتة خدمته الدبلوما�صية 
يف �صورية ، وذلك بتاريخ 12 كانون الأول2022. 
فل�صطن  يف  الأو�صاع  عن  البحي�صي  د.  حتدث 
تــغــيــريات عاملية،  واملــنــطــقــة ومـــا يــحــدث مــن 
وحتدث عن اإىل العاقة التاريخية بن ال�صعبن 
الفل�صطيني والكوبي، واأ�صار اإىل رموز و�صخ�صيات 
كا�صرتو. فيديل  اأمــثــال  كوبا  تــاريــخ  يف  مهمة 
من  التحية  بورتو  ال�صفري  �صعادة  بعث  وبــدوره 
واأّكد  املقاوم.  و�صعبها  فل�صطن  اإىل  كوبا  �صعب 
بقاع  بقعة من  كل  فل�صطن يف  ا�صم  وجود  على 
ق�صية  اأي  عــن  احلــديــث  ميكن  فــا  الأر�ــــص، 
مو�صحًا  فل�صطن،  ذكر  دون  ثــورة  اأو  �صيا�صية 
�صديقًا  �صيبقى  كوبيا  دبلوما�صيا  بو�صفه  اأنــه 
والتحرير. الن�صر  حتى  للفل�صطينين  داعمًا 
لل�صفري  اجلمعية  وفــد  قــّدم  اللقاء  ختام  ويف 
بورتو الكوفية الفل�صطينية ودرع املحبة؛ تقديرًا 
الفل�صطيني. ال�صعب  دعم  يف  الكبرية  جلهوده 
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اجل��م��ع��ي��ة ت�����زور ك��ن��ي�����ش��ة ال�����ش��ري��ان 
الكاثوليك يف ذكرى ميالد ال�شيد امل�شيح
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  مــن  وفــد  قــام 
البحي�صي  حممد  بالدكتور  ممثًا  الإيــرانــيــة 
اجلمعية  يف  الهيئات  وم�صوؤويل  اجلمعية  رئي�ص 
بزيارة اإىل كني�صة ال�صريان الكاثوليك، مباركن 
ومهنئن بعيد مياد ال�صيد امل�صيح عليه ال�صام. 
وكان يف ا�صتقبالهم املطران مارح يوحنا جهاد 
بطاح رئي�ص اأ�صاقفة دم�صق لل�صريان الكاثوليك، 
وذلك بتاريخ 25/ كانون الثاين 2022 يف دم�صق.
اجلمعية  يف  والأخــوة  البحي�صي  الدكتور  حمل 
بالعموم  امل�صلمن  من  واملعايدة  املحبة  ر�صالة 
مياد  يف  باخل�صو�ص  الفل�صطيني  وال�صعب 
عــن مياد  ، وحتــدث  والــ�ــصــام  املحبة  ر�ــصــول 
من  حمله  ومــا  الــ�ــصــام  عليه  امل�صيح  ال�صيد 
اأجمع.  الــعــامل  على  عمت  وخــري  حمبة  ر�صالة 
من  ومــا حتمله  بــادنــا  عــن  ــار يف حديثه  واأ�ــص
اجلمال الإلهي العظيم وعن اجلمال الإن�صاين، 
ونيٍف  لألــٍف  بع�صًا  بع�صنا  مع  نعي�ص  كنا  واأننا 
مــن الــزمــن ومــازلــنــا لغاية الــيــوم نــحــارب كل 
واختتم  بيننا.  فيما  الفتنة  ويــزرع  يفرقنا  من 
عليه  امل�صيح  حياة  بروؤية  قمنا  اذا  باأننا  حديثه 
ال�صاة  ر�صول اهلل حممد عليه  ال�صام وحياة 
لأبعد  وت�صابهًا  تطابقًا  و حديثه، جند  وال�صام 
واحــد. الدين  اأ�صل  لأن  تفريق  دونــا  احلــدود 
وبدوره حتدث املطران جهاد بطاح عما يحمله 
عامة  الــنــا�ــص  لقلوب  و�ــصــرور  ــرح  ف مــن  العيد 
حديثه  يف  املطران  وقــال  الأطفال،  وخ�صو�صًا 
احلق  عن  ونــدافــع  وال�صام  اخلــري  مع  "نحن 
العامل  اأن  على  واأكــد  بيننا"،  لل�صر  وجــود  ول 
امل�صرتك والرابط القوي بن الإ�صام وامل�صيحية 
هو الغفران، وكلل ختام حديثه باملحبة الكبرية 
للم�صلمن وقال "اإن هذه الزيارة وترابط عاقتنا 
هي اخلطوة ال�صحيحة يف اأن ننت�صر على ال�صر 
ويعم اخلري ونحن معا خلدمة �صورية وفل�صطن"

�صاركت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
ممثلة بالأخ حممود مو�صى م�صوؤول هيئة العمل 
م�صطفى  جــمــال  والأخ  والــطــابــي  ال�صبابي 
اإحياء  حفل  يف  العامة.  العاقات  هيئة  م�صوؤول 
اليوم العاملي للت�صامن مع ال�صعب الفل�صطيني، 
فل�صطن  اإىل  العودة  �صباب  ملتقى  اأقامه  الذي 
الفل�صطيني  لــلــ�ــصــبــاب  ــة  )حتــي عـــنـــوان  حتـــت 
املقاوم(، وذلك بتاريخ1 كانون الأول 2022 يف 
قاعة جمعية خريجي املعاهد التجارية بدم�صق.

الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  �صاركت 
نــدوة  يف  البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممثلة 
 - فل�صطن  يف  الإ�صامي  اجلهاد  حركة  نظمتها 
للت�صامن  العاملي  اليوم  ال�صورية، مبنا�صبة  ال�صاحة 
دبلوما�صين  بح�صور  الفل�صطيني،  ال�صعب  مــع 
ــن  ــي ــران واإي ــن  ــوري ــص و� فل�صطينين  و�ــصــيــا�ــصــيــن 
قيمة  اإعــاء  �صرورة  على  فيها  اأجمعوا  ومينين، 
اأ�صا�ص  على  الفل�صطيني  ال�صعب  مــع  الت�صامن 
ا�صرتداد كامل حقوقه، ولي�ص على اأ�صا�ص ما ُي�صمى 
الأول  بتاريخ 3 كانون  الدولية". وذلك  "ال�صرعية 
2022، يف قاعة خريجي املعاهد التجارية بدم�صق.

وت�سارك يف ن�ساط ملتقى �سباب العودة لحياء  يوم الت�سامن 

اجلمعية ت�سارك يف ندوة اأقامتها حركة اجلهاد الإ�سالمي
مبنا�سبة يوم الت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني

حتت عنوان ) فل�صطن ق�صيتنا ( اأقامت جمعية 
مع  بالتعاون  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة 
الحتاد العام للفنانن الت�صكيلين الفل�صطينين 
اأبو  الدكتور  بح�صور  الت�صكيلي  للفن  معر�صًا 
يف  الإيــراين  الثقايف  امللف  م�صوؤول  اإثباتي  اأمري 
املرافق،  والــوفــد  ر�صول  احلــاج  ونائبة  �صورية 
مكتب اجلمعية يف  م�صوؤول  �صرقي  مروان  والأخ 
الفل�صطينية  املقاومة  ف�صائل  وممثلي  املخيم، 
و�صخ�صيات  الت�صكيلين  الفنانن  من  ونخبة 
ثقافية ووطنية وح�صد من املهتمن من خميمات 
�صبينة وال�صيدة زينب وخان دنون. وذلك بتاريخ 
2022/12/25 يف مكتب اجلمعية مبخيم �صبينة. 
ع�صو  طــعــمــه  اأحــمــد  الأخ  ــب  رحـ ــة  ــداي ــب ال يف 
اأبــو  الدكتور  ودعــا  باحل�صور  اجلمعية  مكتب 
التجوال  واأثناء  املعر�ص.  لفتتاح  اإثباتي  اأمــري 
ــوة الــفــنــانــون �ــصــرحــًا  ــ ــدم الأخـ يف املــعــر�ــص قـ
ــول اأعــمــالــهــم الــتــي عـــربت عن  تــو�ــصــيــحــيــًا حـ
ومواجهته  الفل�صطيني  �صعبنا  و�صمود  املقاومة 
واللوحات  املعر�ص  نال  وقد  ال�صهيوين.  للعدو 
جميعًا. واحل�صور  ال�صيوف  اإعــجــاب  املــعــربة 

معر�س للفن الت�سكيلي يف مكتب اجلمعية مبخيم �سبينة
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ــور الــســابــقــة،  ــه ــش ــدى ال ــ ــى م عــل
كفاحًا ضد  تشتعل  الفلسطينية  والضفة 
شهدت  حيث  ومستوطنيه،  االحــتــال 
قد  المواجهة،  في  بّينًا  تحواًل  الضفة 
وتيرة  في  وأشد  أعظم  بتحوالت  يشي 
مستقبل  لتضع  واتساعها،  المقاومة 
الفلسطينية  والقضية  الغربية  الضفة 
أمام عنوانًا وبحثًا آخر يتجاوز منظور 
األيام  تثبت  الذي  أوسلو،  عبر  التسوية 
حيث  بالمطلق،  فشل  قد  أنه  المتاحقة 
وتــطــورت  الــمــواجــهــة  أشــكــال  تنوعت 
إلى  تحولت  فالحجارة  ملموس،  بشكل 
إلى  تحول  والطعن  بالسكاكين،  الطعن 
عمليان دهس، والدهس والجرأة تحولت 
أصبح  والساح  بالساح،  مواجهة  إلى 
المقاومين،  أيــدي  في  وممكنًا  حاضرًا 
تتحدث  االسرائيلي  الجيش  ومصادر 
ألف قطعة  أكثر من ثاثمائة  عن وجود 
وذات  الفلسطينيين،  أيــدي  في  ســاح 
مائة  من  أكثر  هناك  أن  تقول  المصادر 
ــف رصــاصــة قــد ســرقــت مــن مخازن  أل
االسرائيليين  القتلى  وعدد  الجيش...!! 
األخيرة،  الشهور  في  معدله  عن  يزيد 
مصداقيته  فــقــد  االســرائــيــلــي  ــن  ــ واألم
ومنطقه، ولم يعد هناك مكان آمن داخل 
الوقت  ذات  وفــي  الصهيوني،  الكيان 
الفلسطينيين،  الشهداء  عدد  ازداد  فقد 
البيوت،  واقتحام  المواجهات  وتعددت 
غير  جرأة  الفلسطيني  الشباب  وسجل 
في  متكافئة  الغير  المواجهة  في  عادية 
اإلرادة  في  تفوق  هناك  ولكن  الساح، 
لهذه  حاضنة  قــوة  وهــنــاك  ــدام،  ــ واإلق
الفلسطينية  األم  من  ــدام  واإلقـ اإلرادة 
الموافقة  أبنها  وتمنح  تــبــارك  الــتــي 
في  وتزغرد  لاحتال،  مواجهته  على 
استشهاده، وظاهرة الجنازات والتشييع 
األلفية للشهداء، شّكلت وال تزال حوافز 
وحماس متجدد في مواجهة االحتال...

الصراع  وطبيعة  لصور  المشهد  هذا 
نوعي  ارتقاء  حالة  يشّكل  اليوم  القائم 
المشهد  هذا  يتحول  وقد  المواجهة،  في 
الصراعي إلى دخول الشعب الفلسطيني 
بخصائصها  جــديــدة  انتفاضة  مرحلة 
الجديدة والمتشكلة من الواقع الراهن...

تنامـي ظاهـرة املقاومـة فـي ال�سفـة الغربية املحتلة

جدليـة الوعـي – املقاومـة
السؤال... يتبّدى  ذلك  ضوء  وفي 

المواجهة...  التحول في  كيف نفهم هذا 
والعوامل  والدوافع  األسباب  هي  وما 
التي أّدت إلى هذا التحول في المواجهة 
الجديد...حتى  هو  االحتال...وما  مع 
األرقــى...؟؟ الشكل  هذا  المقاومة  تأخذ 

إن أي محاولة لتحليل وتفسير هذا 
التحول والتنامي في المواجهة بعيدًا عن 
مجازفة  هي  الفلسطيني،  الوعي  حالة 
سطحية ال ترى في المشهد إال الصورة 
في  التعّمق  دون  والمبهرة  المباشرة 
التحول...فالمقاومة  مضمون ومحتوى 
وإنما  فـــراغ،  مــن  ترتقي  وال  تنمو  ال 
الفلسطيني  الوعي  لحالة  انعكاس  هي 
الفلسطيني  فالمجتمع  أيضًا،  المتنامي 
عن  معزواًل  هو  أو  ساكنة  حالة  ليس 
السياسية  حوله،  من  األمور  مجريات 
أكدت  حيث  واالقتصادية،  والعنفية 
األحداث وتؤّكد أن المجتمع الفلسطيني 
أكثر حيوية وأكثر استجابة للتطورات 
من  والعدوانية  السياسية  والتحوالت 
كونه  فصائلها،  أو  السلطة  استجابة 
وأكثر  االحــتــال،  بنار  اكــتــواًء  األكثر 
عرضة لانتهاكات الا إنسانية اليومية 
األكثر  وهــم  االحــتــال،  ممارسات  من 
السياسي  للفشل  وتلمسًا  استشعارًا 

أكثر  إلــى  مساره  امتد  الــذي  التسووي 
من ربع قرن من المراهنات الخاسرة...

هي  المقاومة   – الوعي  جدلية  إن 
التفسير المنطقي والعلمي والموضوعي 
المقاوم،  الوطني  للفعل  االرتقاء  لحالة 
با  وعــي  وال  وعـــي،  بــا  مقاومة  فــا 
فالوعي  الــشــامــل،  بمفهومها  مقاومة 
الوطني بكل تجلياته، ليس إال انعكاسًا 
لجدلية الواقع بكل تناقضاته االجتماعية 
واالقتصادية،  والثقافية  والسياسية 
القائم  ــال  ــت االح ــع  ذلـــك واقـ فــي  بــمــا 
بكل  واإلنــســان  األرض  على  والجاثم 
واالستيطانية... العدوانية  مظاهره 

الــســؤال مــشــروعــًا  وقـــد يــبــدو أن 
اآلن  ــمــاذا  »ل شاكلة  على  يــكــون  حين 
« ذلــــك...؟  قبل  ولــيــس  التنامي  هــذا 

حين  منطقية  تكون  اإلجابة  أن  بيد 
يكون التفسير بأّن الفعل الوطني الثوري 
فجأة... يصنع  طــفــرة...وال  يحدث  ال 

لقانون  يخضع  تراكمي  مسار  هو  وإنما 
النوعي  التحول  إلى  يصل  كي  التراكم 
هذا  يقف  وال  المواجهة،  في  واألرقـــى 
التحول إلى نهائيات المواجهة، بل يفتح 
لتحوالت  القريب  المستقبل  في  المجال 
وشمولية  وعنفًا  اتساعًا  وأكثر  أرقــى 
بديناميات  ارتباطًا  المستويات  كل  على 
ــال... ــتـ الـــصـــراع الــمــفــتــوح مــع االحـ

للمقاومـة حافـز  الت�سويـة  ف�سـل 
الفلسطيني  الـــوعـــي  كـــان  وإذا 
ــاء ظــاهــرة  ــق ــًا الرت ــوي ــًا ق ــع يــشــّكــل داف
الفلسطيني  الــوعــي  الــمــقــاومــة...فــإن 
السياسي،  ــواقــع  ال عــن  مــجــردًا  ليس 
إلى  وصلت  قد   التسوية  بأن  فاالعتقاد 
التسوية  رواد  وأن  فشلها،  نهايات 
سياساتهم  نهائيات  ــى  إل وصــلــوا  قــد 
خياراتهم  وأن  الفاشلة،  ومراهناتهم 
الفلسطيني... المجتمع  أمام  تعفنت  قد 

بحث  علمية  في  ساهم  قد  ذلك  كل 
خــيــارات  هــي  ليست  لــخــيــارات  شــاقــة 
تشكيل  ــارات  ــ ــي ــ خ ــت  ــان ــك ف ــو  ــلـ أوسـ
األســــود... ــن  وعــري  – جنين  كــتــائــب 
ــدن والــمــخــيــمــات... ــم ــي ال وغــيــرهــا ف

قد�سيـة الـدم وال�سهـادة 
عمـل مقـاوم

في  وقدسيته  الفلسطيني  الــدم  إن 
في  أّدى دوره  قد  الفلسطيني،  المجتمع 
فالدم ليس  الفلسطيني،  الوعي  صناعة 
ومتاهات  روافـــد  فــي  يسيل  ــدًا  زائـ ــًا  دم
ــًا  الــتــســويــة الــســيــاســيــة، إنــمــا هــو دم
واألحاسيس  المشاعر  يعّمق  مقدسًا 
االنتماء  روح  ويخاطب  والــعــواطــف، 
اآلالف  تلك  ولعل  والقضية،  للوطن 
الشهداء،  جــنــازات  فــي  المشيعين  مــن 
ــاد في  ــة تــقــديــس االســتــشــه ــ هـــي دالل

أبو علي حسن*
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يتوقف  لــم  ــذي  ال ــدم  ال وتقديس  الــوطــن،  سبيل 
ــن والـــحـــق... ــوط ــده األســـاســـي بــاتــجــاه ال ــ راف

مقاومـة ال�سفـة ومقاومـة غـزة
االحتال،  ضد  المقاومة  أن  القول  نافل  من 
هي مواجهة معه بأشكال مختلفة، ولكن المقاومة 
تختلف من مكان إلى مكان، ومن شكل إلى شكل ولكل 
منها خصائصها وصورها وأدواتها المختلفة، األمر 
الذي يفتح المجال لسؤال »ما هو المشترك والغير 
 « غزة...؟  ومقاومة  الضفة،  مقاومة  بين  مشترك 
المحسوبة  السياسة  تصنعها  غزة  في  فالمقاومة 
المتواجدة،  الفلسطينية  الفصائل  وحسابات 
وحصرًا حسابات وقرارات حركة حماس، ارتباطًا 
من  العسكرية  القدرات  بناء  في  المتقدم  بموقعها 
جهة، ومن جهة أخرى بحكم أن حماس تملك سلطة 
سياسية وأمنية في غزة، مما يجعل المقاومة تأخذ 
شكل الحرب النظامية وتبادل القذائف والصواريخ 
أكثر  المقاومة  من  الشكل  هذا  يجعل  مما  وخافه، 
في  سقط  فقد  المثال  سبيل  فعلى  وقتًا،  تهديدًا 
المقاومة  لذلك  )2180شهيد(  من  أكثر   2014 معركة 
مما  مختلفة،  وحسابات  عديدة  العتبارات  تخضع 
شعبية،  منها  أكثر  فصائلية  المقاومة  أن  يعني 
وبالمحصلة غزة تخضع لقواعد لعبة السياسة...

الغربية  الضفة  فــي  المقاومة  أن  حين  فــي 
جهة،  فمن  مختلفة،  العــتــبــارات  تخضع  الــيــوم 
ومدينة  مكان  كل  في  ومباشر  جاثم  االحتال  فإن 
االحتكاك  يجعل  وحــارة...مــمــا  وشــارع  وقرية 
وفي  وصعيد،  سبب  من  أكثر  على  قائم  اليومي 
أو  المواطنين،  عن  الدفاع  عن  السلطة  دور  غياب 
مواجهة قطعان المستوطنين والجيش حين اقتحام 
إلى مواجهة بين  المواجهة  المدن والقرى، تتحول 
لحسابات  تخضع  وال  االحــتــال،  وبين  الشعب 
السلطة ا، الفصائل، بل هي تجاوز لسبات السلطة 
والفصائل، حيث اختمرت فكرة المواجهة والخروج 
السلطة  سياسة  على  والــتــحــرر  الــمــألــوف  عــن 
تجّذرت  السياق،  هذا  في  االحتال،  مع  وعاقتها 
فكرة المقاومة في المجتمع الفلسطيني في الضفة 
شعبيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وأصبح خيار المقاومة 
المجتمع  الشعبية والمسلحة، خيارًا على مستوى 
كله، وليس خيارًا له اعتبارات الفصائل والسلطة...

اليوم ومنذ  التي تشتعل  المقاومة  فإن  وعليه 
وانعكاس  تعبير  هي  الضفة،  في  عــام  من  أكثر 
أن  لجهة  الــتــنــامــي  ــي  ف آخـــذ  مجتمعي  لــوعــي 
المسدود،  الطريق  إلى  وصا  وأوسلو  التسوية 
هو  المقاومة  وخيار  الفراغ،  يقبل  ال  الواقع  وأن 
الخيار األكثر استجابة لتطلعات الشعب بأكمله...

ال  ومقاومة،  مقاومة  بين  المقاربة  هــذه  إن 
الــوعــي... من  حالتين  أو  ثقافتين  إلــى  يخلص 

والخصوصية  ــواقــع  ال مــن  حالتين  ــى  إل وإنــمــا 
المقاومة،  من  آخــر  شكًا  منها  كل  تفرض  التي 
ــل الــمــقــاوم. ــع ــف ــو ال والــمــشــتــرك بــيــنــهــمــا هـ

معاين وماآلت
ســيــرورة  هــو  المقاومة  فعل  فــي  ــاء  ــق االرت ــذا  ه إن 
السيرورة  هذه  ولكن  الفلسطيني،  الشعب  لدى  متجددة 
التقدم،  وفيها  التراجع  فيها  لولبية  حلقات  وفق  تسير 
وهذا  والتقدم،  الصعود  هو  العام  والخط  المنحنى  ولكن 
المتعاقبة... األجيال  الفلسطيني وحال  المجتمع  هو حال 

ــاء وتــجــلــيــاتــه، يحتاج  ــقـ االرتـ ــذا  هـ ــإن  فـ وعــلــيــه 
للمجتمع  الــداخــلــي  الــمــحــتــوى   / ــوضــع  ال ــراءة  ــ ق إلـــى 
ــذاكــرة  ال  – والثقافية  الوطنية  »البينة  الفلسطيني 
 – األرض  قــدســيــة   – الــشــهــداء   – الــهــويــة   – الــوطــنــيــة 
المحتوى  هــو  ــذا  ه ــخ...«  ــاة...إل ــان ــع ــم ال  – المقدسات 
السيسيولوجي واالجتماعي الذي يشكل مصدر المقاومة...

هذه القراءة تقودنا إلى االستخاص أن فعل المقاومة 
يخضع  ما  بقدر  الفصائل،  أو  السلطة  لقرارات  يخضع  ال 
للتفاعل الداخلي للمجتمع الفلسطيني في كل أماكن وجوده، 
وعليه فإن قدرة الكيان على مراقبة أو هزيمة سيسولوجيا 
وهذا  واالستحالة،  الصعوبة  غاية  في  أمــر  المقاومة، 
موتها،  أو  الفصائل  دور  انكفاء  يعني  ال  االستخاص 
بقدر ما يشّكل دافعًا لها في تنظيم فعل المقاومة وهندسة 
الصراع باتجاه االرتقاء وتحويل العفوي إلى فعل منظم...

والفعل  لــلــشــهــادة  المتحمس  الــشــبــاب  مشهد  إن 
يعّبر  االحتال،  مواجهة  في  واإلقــدام  والجرأة  المقاوم، 
سيكولوجية  ملكية  هي  ورؤيــة،  كفعل  المقاومة  أن  عن 
المقاوم  الجيل  ــذا  ه وأن  ــال،  األجــي يتوارثها  واعــيــة، 
المواجهة  وأشكال  آليات  سيكتشف  الــذي  وحــده  اليوم، 
يعيشها،  ــتــي  ال الــمــرحــلــة  وخــصــائــص  طبيعة  وفـــق 
األجيال  على  ينطبق  الــوراثــة  قانون  أن  الثابت  ولكن 
وانتقال  آخر،  جيل  يورث  جيل  والمقاومة،  الفلسطينية 
عنه... والــذود  األسمى  بالهدف  اإلمساك  نحو  تدّرجي 

المجتمع  بسيسيولوجية  ــوعــي  ال هـــذا  ضـــوء  فــي 

ظاهرة  فإن  المقاومة،  الداخلية  وعوالمه  الفلسطيني 
بوتائر  وارتقاءها  اندفاعاتها  في  ستستمر  المقاومة 
توقف  أن  اهلل  رام  سلطة  تستطيع  أن  دون  لولبية، 
أجهزة  من  امتلكت  مهما  اندفاعاتها  توقف  أو  مسارها، 
في  األخير  فالتداعي  االحــتــال،  مع  نّسقت  او  أمنية، 
قد  ووطنية،  حماسًا  المتأجج  الشباب  مقاومة  فعل 
هذا  وقــف  عــن  األمنية  وأجهزتها  السلطة  عجز  أثبت 
دورًا  تسّوق  أن  وإعامها  السلطة  حاولت  وقد  التداعي، 
غيرها  أو  نابلس  في  االحــتــال  مقاومة  في  ألجهزتها 
إبان االقتحامات، لتلميع دورها وإبراز وطنيتها، بينما 
معيقًا  دورًا  تلعب  ــت  زال ال  األجــهــزة  هــذه  أن  الحقيقة 
انتفاضة  إلى  الفعل  المقاومة، ومعيقًا الرتقاء هذا  لفعل 
االحتال... مع  قائمًا  األمني  التنسيق  زال  وال  شاملة، 

إن أحد أهم الدالالت لظاهرة المقاومة، واشتدادها، 
وستعجز  عجزت  قد  االسرائيلي  األمــن  نظرية  أن  هي 
داخل  المدن  فا  المقاومة،  منع  في  دورهــا  أداء  عن 
الشباب  قبل  مــن  االســتــهــداف  عــن  مــنــأى  فــي  الــكــيــان 
المستوطنات  وال  بقضيته،  باإليمان  المفعم  الفلسطيني 
أو  الجنود  وال  نفسها،  عن  الدفاع  عن  قــادرة  وسياجها 
الذي  األمــر  أنفسهم،  حماية  يستطيعون  المستوطنين 
وتتفاقم  تتسع  اسرائيلية«  األمنية  »األزمــة  بأن  يشي 
جزء  كـ  ــراد،  األفـ ومستوى  مؤسساتي  مستوى  على 
يوم  كل  تتوضح  التي  للكيان  الوجودية  األزمــة  من 
المقاومة،  وبديناميات  اسرائيلية،  داخلية  بديناميات 
للفاشية  أتاحت  التي  األخيرة  االنتخابات  نتائج  ولعل 
القديمة الجديدة أن تحقق نجاحات على مستوى اإلمساك 
بدفة المواجهة مع الشعب الفلسطيني، هي أحد تجليات 
عنوان  إال  ليس  الفاشية  فصعود  الوجودية،  ــة  األزم
والمقاومة  أزمــاتــه،  وصــعــود  الكيان  لتفكك  مــركــزي 
والتأّزم... التفكك  هذا  يعزز  واستمرارها  الفلسطينية 

*كاتب وباحث فلسطيني 
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للبطولة  وتــقــديــر  اإعـــجـــاب  هـــنـــاك 
يقدمها  التي  والت�صحيات  الفل�صطينية، 
املواجهة  ميادين  يف  الفل�صطيني  ال�صعب 
ي�صنها  التي  للحرب  والتحّدي  والت�صّدي 
احلركة  خلفه  ومــن  ال�صهيوين،  الكيان 
ال�صهيونية مبا متلكه من قدرات وطاقات 
�صيا�صية، وديبلوما�صية، ومالية، وتخريبية، 
و�صخ�صيات  وقادة  وحكام  لدول  و�صرائية 

بارزة على كافة ال�صعد.
منذ بداأت الغزوة ال�صهيونية بالرتافق 
لفل�صطن،  الـــربيـــطـــاين  الحـــتـــال  ــع  مـ
ع�صبة  من  بقرار  الربيطاين  والنــتــداب 
دولها  اأهـــم  بريطانيا  كــانــت  الــتــي  الأمم 
الأوىل،  العاملية  احلــرب  بعد  لها  املُ�صّكلة 
مهيمنة  ع�صكرية  كاإمرباطورّية  قّوة  واأكرب 
اآ�صيا  كثرية يف  دول  وعلى  قــارات  عــّدة  يف 
موا�صلة  على  قدرة  منحها  مما  وافريقيا، 
ــاد ويف  ــبـ نــهــب ثـــــروات تــلــك الـــــدول والـ
اأرادت  التي  الــتــاج،  دّرة  الهند  مقدمتها 
مــدخــًا  وتــبــقــى  تــكــون  اأن  فل�صطن  مــن 
احلركة  يف  ووجــدت  اإليها،  للطريق  اآمنا 
ال�صهيونية حليفا لها وتابعا عندما منحتها 
على  كيانا  لها  ي�صمن  الذي  بلفور(  )وعد 
الفر�صة  لليهود  واأتاحت  فل�صطن،  اأر�ــص 
للت�صلل العلني وال�صّري اإىل اأر�ص فل�صطن، 
تاأ�صي�ص  مــن  ال�صهاينة  ــغــزاة  ال ومكنت 
مبثابة  كــانــت  الــتــي  موؤ�ص�صاتهم  وتثبيت 
الذي  ال�صهيوين  الكيان  دولــة  موؤ�ص�صات 
ال�صتعماري  الغرب  بدعم  وا�صتقوى  قوي 
اإىل  اليهودية  )الهجرة(  على  وت�صجيعه 
وا�صتعمارية  عن�صرية  لأ�صباب  فل�صطن 

ودينية.
خرجت باد العرب يف امل�صرق العربي 
عن  معزولة  جاهلة  فقرية  متخلفة  منهكة 
العثماين  احلكم  من  400�صنة  بعد  العامل 
وحرمها  اأفقرها  الــذي  املتخّلف  امل�صتّبد 
من  بــالألــوف  وزج  والــتــطــّور،  التعليم  مــن 
ول  فيها  لهم  نــاقــة  ل  حـــروب  يف  رجــالــهــا 
يعرفون  ل  ــة  ــ اأوربـ يف  �ــصــعــوب  ــع  م جــمــل، 
اأحقاد ول  وبينها  بينهم  ولي�ص  �صيئا،  عنها 
خو�صهم  ت�صتدعي  �صراعات  ول  نزاعات 
فقط،  وهي  �صعيد،  اأي  على  ول  للحروب، 
العرب  �صباب  خــرية  اأكلت  احلــروب،  تلك 
اأوربــة  �صهول  على  غرباء  فماتوا  بنريانها 
اأ�صرهم  بعيدا عن  وجبالها، وحول مدنها، 
ت�صتدعي  كانت  التي  واأر�ــصــهــم  وبــادهــم 
وا�صتثمارها  وزراعتها  حلراثتها  جهودهم 
هلك  الــتــي  ــر  الأ�ــص تلك  حــيــاة  حت�صن  يف 
ب�صبب  ومر�صا  جوعا  اأفرادها  من  الكثري 
والأوبئة،  الأمرا�ص  وتف�صي  والعري  الفقر 
من اأجل اأجماد �صاطن بني عثمان الذين 

زّجوا �صعوب العرب وامل�صلمن يف حروب ل 
�صيئا  يقدموا  مل  الذين  هم  منها،  جــدوى 
ب�صعوبها،  وحتكموا  حكموها  باد  لتطوير 
وبددوا خرياتها بحكام حملين ع�صروها 

بال�صرائب الباهظة بق�صوة وبا رحمة.
لقد جاءت غزوة ال�صهيونية لفل�صطن 
�صرح  ولــقــد  ال�صليبية،  للحمات  تتمة 
الفرن�صي  اللمبي واجلرنال غورو  اجلرنال 
�صاح  قرب  وعند  القد�ص..  احتا  عندما 
الدين الأيوبي يف امل�صجد الأموي بدم�صق، 
عدنا  قد  نحن  ها  الكام:  بنف�ص  تقريبا 
احلــروب  انتهت  والآن  الــديــن،  �صاح  يــا 

ال�صليبّية!!
من هنا ل بد اأن تعي الأمة مبايينها 
ممثلة بطائعها، ويف كافة اأقطارها م�صرقا 
اأر�ــص  على  الدائر  ال�صراع  بــاأن  ومغربا، 
الأمــة  م�صري  خامتته  يف  يقرر  فل�صطن 
اأدركــه  ما  وهــذا  باأ�صره،  والعامل  بل  كلها، 
الع�صرين،  القرن  مطلع  يف  عربي  مفّكر 
هو جنيب عازوري، وكتبه يف كتابه )يقظة 
عــام1904يف  �صدر  والذي  العربّية(  الأمة 
من  هاربا  وكان  الفرن�صية،  باللغة  باري�ص 
لهما  هامتان  ظاهرتان  العثماين:  الع�صف 
نف�ص الطبيعة ، بيد اأنهما متعار�صتان، مل 
جتذبا انتباه اأحد حتى الآن، تتو�صحان يف 
هذه الآونة يف تركيا الأ�صيوية، اأعني: يقظة 
اليهود اخلفي لإعادة  العربية وجهد  الأمة 
على  القدمية  مملكة)اإ�صرائيل(  تكوين 

ــدود لــلــمــ�ــصــروع الــ�ــصــهــيــوين، وبــعــد  ــ احلـ
الفل�صطينين  1948و�ــصــعــت  عــام  النكبة 
وحرمتهم  املــراقــبــة،  حتــت  املخيمات  يف 
ا�صتوىل  ما  لتحرير  املقاومة  موا�صلة  من 
اقرتفت  وقــد  ال�صهيوين،  الحتال  عليه 
ن�صاأتها،  قبل  لها  حـــددت  الــتــي  اخلــيــانــة 
هذا  لأن  ــة،  الأمـ عــدو  مــع  ُتطّبع  وبع�صها 
البائ�صة  بقاء دولهم  يهمهم  هو دور حّكام 
الهزيلة املتاآمرة على وحدة الأمة ونهو�صها 
يخو�ص  التي  مقد�صاتها  اأقــد�ــص  وحترير 

الفل�صطينيون معركتها ببع�ص قوتهم...
ــزء من  ــجـ ــل الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــون بـ ــاتـ قـ
يف  يرونهم  وهم  اأخوتهم  ويتح�ّصر  قوتهم، 
املعركة، بينما هم تكبح قوتهم، ويقيدون، 
حترير  يف  وامل�صاركة  الفعل  من  ويحرمون 
ال�صهيوين،  الــكــيــان  وهــزميــة  فل�صطن، 
على  العربية  لــاأمــة  النــتــ�ــصــار  وحتقيق 
راأى  الذي  امل�صروع ال�صهيوين يف ال�صراع 
جنيب عازوري يف خامتته النت�صار لأحد 
الطرفن وللعامل، وهو حدد بذلك اأنه ل بّد 
للعرب  تقدميا  انت�صارا ح�صاريا  يكون  اأن 

على امل�صروع ال�صهيوين.
احلكام يف باد العرب، من ورثوا حكم 
الدويات الهزيلة على ح�صاب وحدة الأمة، 
والــغــاز،ل  النفط  زمــن  يف  تكّر�ص  ما  وهــو 
بل  وحدهم،  الفل�صطينين  )يحتجزون( 
تتمزق  التي  العربية  ال�صعوب  يحتجزون 
اأملا وهي ترى بطولت عرب فل�صطن وهم 
عن  دفــاعــا  امل�صريية  املــعــرك  يخو�صون 
ويرهقون  منهم،  بجزء  بل  وحدهم،  الأمة 
اأكرث  باأن  دفاعه  وزير  الذي اعرتف  العدو 
مــن ن�صف الأجــهــزة الأمــنــيــة مــوجــود يف 
احلدود  اأن  لو  ت�صوروا  الغربية!..  ال�صّفة 
الــعــرب،  ال�صباب  مــايــن  ــام  اأمـ مفتوحة 
واأن املعركة تخا�ص جديا ب�صدق وب�صرف 
لفل�صطن  لــلــقــد�ــص..  لـــاأمـــة،  وبــانــتــمــاء 
املعركة  �صيّتم اخت�صار زمن  العرب، كيف 

وحتقيق النت�صار املوّزر على عدو الأمة؟!
فل�صطن  عــرب  �صيوا�صل  ذلــك  ومــع 
حتى  ــة،  ــ الأم عــدو  ــعــدو،  ال مــع  �صراعهم 
لتحطم  وتندفع  وتنتف�ص،  الأمــة  ت�صتيقظ 
احلدود وجتتازها، وتاأخذ م�صريها بيدها، 
قدرتها  يعيق  مــا  كــل  طريقها  يف  وتكن�ص 
التاريخي  النت�صار  لتحقيق  الفعل..  على 
املوؤّزر: هزمية  امل�صروع ال�صهيوين وحترير 
فل�صطن وتوحيد اإمكانات وطاقات ماين 

العرب م�صرقا ومغربا...    

احلركتن  هاتن  م�صري  اإن  وا�صع.  نطاق 
تنت�صر  حتى  با�صتمرار  تتعاركا  اأن  هــو 
اإحداهما على الأخرى، وبالنتيجة النهائية 
الذين  ال�صعبن  هاذين  بن  ال�صراع  لهذا 
م�صري  يتعّلق  ح�صارين  مبداأين  ميثان 

العامل باأجمعه. 
انح�صر  قــد  ال�صراع  اأن  نــرى  ولكننا 
وحــدهــم  فل�صطن  عـــرب  بــو�ــصــع  وحتــــدد 
واحلركة  ال�صهيوين  الكيان  مواجهة  يف 
وريثة  اأمريكا  وانحياز  برعاية  ال�صهيونية 
اأن  بعد  دورهــا  انح�صر  واإن  التي  بريطانيا 
توا�صل  فاإنها  اإمرباطوريتها  �صم�ص  غابت 
وعرب  الفل�صطينية  الق�صية  على  التاآمر 

فل�صطن وحق العرب يف فل�صطن.
اأن  ــرى  ن فاإننا  للعجب،  ــا  وي واأيــ�ــصــا، 
عرب فل�صطن ل يقاتلون بكامل قوتهم يف 
فقد  ال�صهيوين،  امل�صروع  مع  معاركهم  كل 
فل�صطن  ق�صية  وعلى  عليهم،  التاآمر  بــداأ 
التي  العربية  الق�صية  اأنها  يفرت�ص  التي 
�صراعها  نتيجة  على  الأمــة  م�صري  يتقرر 
وحكام  دول  فثمة  ال�صهيوين،  امل�صروع  مع 
ُن�صبوا على اأجزاء من الوطن العربي نفذوا 
فل�صطن،  على  التاآمر  العلن  ويف  ال�صر  يف 
ــا مـــن طــمــوحــاتــهــم يف احلــكــم،  ــاق ــط ان
ا�صتقال  با  )دويــات(  لتثبيت  و�صعيهم 
مب�صالح  والتفريط  وبالتغا�صي  قيمة،  ول 

الأمة وم�صريها وحا�صرها وم�صتقبلها...
حرا�صة  على  عملت  ــات  ــدوي ال تلك 

الفلسطينيون يقاتلون بجزء من قدرتهم
رشاد أبوشاورفمتى تستيقظ األمة؟!
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واعامي،  واقت�صادي  �صيا�صي  ومعنوي، 
مع  التعاي�ص  على  الفعلية  قدرتهم  وتعزيز 
ن�صالية  حياة  كنمط  البا�صلة  مقاومتهم 
�صت�صتمر اىل ان تتحرر الر�ص الفل�صطينية 
من  الفل�صطيني  ال�صعب  ويتمكن  املحتلة، 
اأر�ــصــه. على  الكاملة  �صيادته  ممار�صة 
ان  ثقة  بكل  نقول  ان  ون�ستطيع       
الكثري من العوامل املو�سوعية والذاتية 
ل��ه��ذه ال��ه��ب��ة ت���وؤك���د ع��ل��ى ا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا 
وجت���������اوزه���������ا ل������ع������وائ������ق الج������ه������ا�������ض، 
وب�������س���ه���ادة ال����ع����دو ال�����س��ه��ي��وين امل���دج���ج 
املتطورة  المريكية  ال�سلحة  برت�سانة 
واحل��ق��د ال����س���ود، واه���م ه���ذه ال��ع��وام��ل:
اجلماهري  لدى  الهائل  الح�صا�ص   -1
والجنــازات  بالنف�ص  بالثقة  الفل�صطينية 
ــتـــي حتــقــقــت، ممـــا يــ�ــصــكــل املــحــرك  الـ
ــهــذه اجلــمــاهــري، ويــدفــعــهــا  الــرئــيــ�ــصــي ل
ــطــورات  ــت ال وان  خــا�ــصــة  ــمــرار،  ــت ــص ــا� ل
الفل�صطيني  ال�صعيدين  على  ال�صيا�صية 
ال�صهيونية  الــهــجــمــة  ظــل  يف  ــعــربــي  وال
العربية  �صورية  على  الـــدويل  والإرهــــاب 
ال�صعور  هذا  وتعمق  امل�صرية  �صامة  توؤكد 
هممها. وت�صحذ  اجلماهري  لدى  الكفاحي 
ــعــامل،  ال دول  غــالــبــيــة  اعــــرتاف   -2
ــي،  ــل ــي ــرائ ــص ــك املــعــ�ــصــكــر ال� ــ ــا يف ذل مبـ
للموقف،  الفل�صطينية  الق�صية  بت�صدر 
وتـــعـــاظـــم الـــتـــاأكـــيـــد الـــعـــاملـــي لــلــنــ�ــصــال 
م�صاعر  وتفجر  الفل�صطينية،  واملــقــاومــة 
العامل،  يف  الفل�صطيني  ل�صعبنا  الحــرتام 
الذي  الوقت  يف  معاناته،  مع  والتعاطف 
ــة  ــي ــدول ــه مــظــاهــر الدانــــــة ال ــي تــتــ�ــصــع ف
الوليات  وحليفتها  ال�صرائيلية  لل�صيا�صة 

هبة ال�سباب الفل�سطيني .. وحتديات املرحلة الراهنة...!!
اأكــرث من ثاثة عقود على ما       مّر 
 – الفل�صطينية  "املفاو�صات"  بـ  ي�صمى 
لق�صايا  حلل  التو�صل  دون  ال�صرائيلية؛ 
الفل�صطينية،  الق�صية  يف  النهائي  احلــل 
واملتمثلة بالقد�ص وق�صية الاجئن والدولة 
الأمــور  وو�صلت  وامل�صتوطنات.  واحلـــدود 
الطرفان  ودخــل  م�صدود  طريق  اإىل  كلها 
يف مرحلة من ال�صبابية ال�صيا�صية ؛ اأو كما 
يقولون يف ال�صيا�صة اإىل طريق م�صدود !!.
      من هنا بداأ ال�صعب الفل�صطيني؛ 
ما  بكل  ــا  ذرعـ ي�صيق  ال�صباب  وخــا�ــصــة 
مع  الت�صوية  عملية  اجـــراءات  حــول  ُي�صاع 
امل�صداقية  وفــقــد  ال�ــصــرائــيــلــي؛  ــعــدو  ال
حتركاتها  تثمر  مل  التي  قيادته  وبن  بينه 
بل ك�صفت  الــواقــع؛  اأر�ــص  اإجنــاز على  اأي 
الفل�صطيني  بــالــقــرار  املتنفذة  الــقــيــادة 
ــا لــاأمــانــة بل  ــه اإدارت عــن عجزها و�ــصــوء 
الــذي  الحــتــال  خمططات  مــع  ت�صاوقها 
اأكرث بعمليات  بال�صتيطان؛ ويزداد  يتو�صع 
القتل امليداين لأب�صط الأ�صباب، والعتقال 
الأر�ــص  و�صلب  البيوت،  وهــدم  التع�صفي 
واملياه واحل�صار وغري ذلك من اإجراءات 
ــة بحق  ــي ــاب ــة والره الحــتــال الجــرامــي
اإىل  و�صلت  وممتلكاتهم،  الفل�صطينين 
املح�صول.  وتخريب  الزيتون  اأ�صجار  قطع 
وجه  يف  الفل�صطيني  ال�صباب  جموع  فهبت 
القيادة  ت�صتطع  مل  ما  لتحرك  الحــتــال 
العامل  انتباه  الأقل لفت  حتريكه؛ ولو على 
�صرقت  اأن  بعد  الفل�صطينية  الق�صية  اإىل 
الأ�ــصــواء  وهناك  هنا  املنت�صرة  ــروب  احل
عن فل�صطن واأهلها ال�صامدين املقاومن 
عــامــًا.  )75( مــن  اأكـــرث  منذ  لــاحــتــال 
       ول �صك يف اأن الق�صية املركزية 
الفل�صطيني،  ال�صعبي  التفكري  ت�صغل  التي 
تتمثل  اهــتــمــامــه،  عــلــى جـــل  وتــ�ــصــتــحــوذ 
العملية،  ال�صبل  اأفــ�ــصــل  عــن  البحث  يف 
الن�صال  ا�صتمرار  لدعم  فاعلية  واأكرثها 
التي  فل�صطن،  اأر�ـــص  على  الفل�صطيني 
املــقــاوم  الفل�صطيني  ال�صعب  يخو�صها 
تلن،  وبعزمية ل  الكلل  يعرف  بت�صميم ل 
ميدان  يف  والعطاء  للبذل  كبري  وا�صتعداد 
ــال  ــل دحـــر الحــت ال�ــصــتــ�ــصــهــاد مـــن اأجــ
التاريخية. فل�صطن  اأر�ص  ال�صهيوين عن 
نطالب  اأن  حقنا  مــن  كــان  واإذا        
ــطــال هـــذه الــهــبــة الــوطــنــيــة مــن هـــوؤلء  اأب
بوجه  انفجارهم  يف  ال�صتمرار  ال�صباب؛ 
الحتال، وت�صعيد هذا النفجار واإحلاق 
الهزمية باملحتل ال�صهيوين، فاإن من اأوىل 
كل  توفري  على  العمل  جتاههم،  واجباتنا 
مادي  دعم  من  ال�صتمرار  هذا  متطلبات 

مبكيالن. تكيل  التي  المريكية  املتحدة 
املقاومة  وا�صكال  مظاهر  تعمق   -3
ال�صباب  هبة  ابدعتها  التي  الفل�صطينية 
وقرى  خميمات  يف  احلالية  الفل�صطيني 
جديد  جمتمع  وتــبــلــور  الــغــربــيــة؛  ال�صفة 
جمتمع  ــو  وهـ ال  املــحــتــلــة،  ــي  ــصـ الرا�ـ يف 
تعزيز  من  فيها  مبا  وال�صابات،  ال�صباب 
ــي بن  ــنـ ــوطـ ــتــاحــم الجـــتـــمـــاعـــي والـ ــل ل
روح  وتــعــاظــم  املجتمع،  ــراد  ــ واف الــفــئــات 
واحل�ص  ال�صعبي  والن�صباط  الت�صحية، 
الوعي  م�صتوى  وارتفاع  بامل�صوؤولية،  العايل 
بل  البا�صلة.  املــقــاومــة  ووعـــي  ال�صيا�صي 
الفل�صطينية  اجلماهري  ان  القول  وميكن 
املن�صرمة  ال�صتة  الأ�ــصــهــر  خــال  عــربت 
يف  هــائــلــة  تــربــويــة  ن�صالية  مــدر�ــصــة  عــن 
الفل�صطينية  الأرا�ــصــي  وقـــرى  خميمات 
فل�صطن  اأرا�ــصــي  اإىل  امــتــدت  املحتلة، 
الــتــ�ــصــدي  يف  1948؛  مــنــذ  املــغــتــ�ــصــبــة 
لتع�صف �صلطات الحتال ال�صهيوين، ويف 
ال�صمود امام حرب الحتال القت�صادية 
ــة، وا�ـــصـــتـــطـــاع الــ�ــصــبــاب  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والجـ
من  هائًا  ر�صيدًا  يكد�ص  اأن  الفل�صطيني 
الحتال  مقارعة  يف  الن�صالية  التجربة 
بانتفا�صة  ال�ــصــتــمــرار  طــريــق  يف  تــدفــع 
وت�صعيدها. واأهاليهم  لل�صباب  قــادمــة 
كــافــة  ــدى  ــ ل ــص  ــا� ــص ــ� ــود الح ــص ــ� ي  -4
الرا�ــصــي  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  فئات 
الت�صحيات  الفل�صطينية املحتلة، ان حجم 
واملعتقلن(؛  واجلــرحــى  ال�صهداء  )عــدد 
ال�صباب  ــدلع هــبــة  ــ ان مــنــذ  قــدمــت  الــتــي 
حال  بــاأي  ت�صمح  ل  املــقــاوم،  الفل�صطيني 
توقف  اي  ان  بالتوقف، ذلك  الحــوال  من 

تلك  وكـــل  املــكــا�ــصــب  هـــذه  ــل  ك �صيعر�ص 
الربط  فــان  لذلك،  لل�صياع.  الت�صحيات 
لدى اجلماهري ال�صعبية بن ما مت حتقيقه 
وبن الت�صميم على ال�صتمرار يف درب هذه 
الهبة لتكون انتفا�صة وثورة يف وجه املحتل، 
الكراهية  م�صاعر  تعمقًا  وتزداد  قوي،  هو 
اجله. بدنو  الح�صا�ص  وينمو  لاحتال، 
الفل�صطينية  اجلماهري  اح�صا�ص   -5
هبة  اثـــر  بتعاظم  املحتلة  الرا�ـــصـــي  يف 
�صباب فل�صطن املقاوم؛ على تطور املواقف 
ودوليًا  عربيًا  الفل�صطينية،  الق�صية  جتاه 
وا�صرائيليًا، ومن ثم ادراك تلك اجلماهري 
بح�صها الثوري الرفيع. ان ا�صتمرار حتقيق 
الجنازات وتطويرها على م�صتوى الق�صية 
الفل�صطينية، مرتبط ب�صكل وثيق با�صتمرار 
وت�صعيد وترية هذه الهبة الوطنية ال�صعبية.
      وح�����س��ب امل���راق���ب���ن ل����أو����س���اع 
امل���ت���ف���ج���رة يف داخ�������ل خم���ي���م���ات وق����رى 
الرا�����س����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، ف��ان 
النتفا�سة تنمو وتتفجر عند كافة فئات 
الوطني  العمل  م��واق��ع  كافة  ويف  �سعبنا 
�سمولية  تعود  حيث  الغربية،  ال�سفة  يف 
امل�ستوى  على  الفل�سطينية  ال�سباب  هبة 
اجلغرايف والجتماعي ل�أ�سباب التالية:
1- لقد و�صلت مرحلة التحرر الوطني 
لدى ال�صعب الفل�صطيني اىل م�صتوى جديد 
�صاحات  اىل  دفع  والتجذر،  النهو�ص  من 
املقاومة بقوى فل�صطينية �صابة من ال�صباب 
ول  الت�صحية  ــروح  ب يتمتعون  والفتيات، 
يهابون املوت، وميدون باأج�صادهم ج�صورًا 
الوطني  الن�صال  كاأ�صا�ص من  ومتينة  قوية 
طريق  عــن  وذلـــك  الـــعـــام،  الفل�صطيني 
الحــتــال  ل�صلطات  املــبــا�ــصــر  الــتــ�ــصــدي 
الــ�ــصــهــيــوين كــمــهــمــة كــــربى وا�ــصــا�ــصــيــة 
الوطني. ال�صتقال  حتقيق  طريق  على 
الفل�صطينية،  اجلماهري  ادركــت   -2
اولوية  العريقة  الن�صالية  جتربتها  بحكم 
امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة  قيام  مطلب 
ــات ومــ�ــصــاريــع  ــروحـ فــعــلــيــًا؛ عــلــى ايـــة طـ
ت�صحياتها  عرب  واح�صت  اخــرى،  ت�صووية 
فيه،  مبالغة  ول  واقعي  املطلب  هــذا  بــاأن 
ال�صعب  دام  مـــا  ممــكــن،  حتــقــيــقــه  وان 
لغطر�صة  بج�صده  يت�صدى  الفل�صطيني 
ــال ومــن يــ�ــصــانــده. وبــالــتــايل فقد  الحــت
كل  ان  الفل�صطيني  ال�صعب  ابــنــاء  ادرك 
ــريــق املــقــاومــة  مــكــ�ــصــب يــتــحــقــق عــلــى ط
ال�صاحات،  كافة  يف  للجميع  مك�صب  هــو 
الفل�صطيني. احلـــق  �ــصــاعــة  يــقــرب  ــه  وانـ
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والثقافة  الــثــوريــة  الأخــــاق  مــدر�ــصــة  يف 
مفجر  كر�صها  التي  واجلهادية  الإ�صامية 
اهلل  اآية  الإمــام  �صماحة  الإ�صامية  الثورة 
القائد  وتــطــور  نــا  اهلل،  رحمه  اخلميني 
تدريباته  وتلقى  �صليماين  قا�صم  ال�صهيد 
الع�صكرية واحتل املراتب املتقدمة يف قوات 
احلر�ص الثوري الذي التحق به بعد انت�صار 
ع�صرة  بــن  مــن  ــدًا  واحــ لي�صبح  الــثــورة، 
الإيرانية  الفرق  يف  مهمن  اإيرانين  قــادة 
الع�صكرية املنت�صرة على احلدود الإيرانية. 
ومبادئ  الإ�صامية  بالقيم  ملتزمًا  فكان 
الن�صال  معاناة  وحَتّمل  الإ�صامية،  الثورة 
بواجباته  وفيًا  وبقي  املبادئ،  لتحقيق هذه 
الإ�صامية.  والأمــة  الإيــراين  ال�صعب  جتاه 
تعزيز  نحو  ــمــًا  دائ تتجه  تطلعاته  كــانــت 
الإ�صامية،  ــة  الأمـ مكونات  بــن  الــوحــدة 
اهتمامها  وتركيز  معها  الت�صامن  وخلق 
الإ�ــصــامــي  لــلــعــامل  الأوىل  الق�صية  عــلــى 
الأول  هدفه  الفل�صطينية.  الق�صية  وهــي 
من  "اإ�صرائيل"  ال�صرطانية  الغدة  اإزالــة 
حمــررة،  فل�صطن  تعود  واأن  ــة،  الأم ج�صد 
رج�ص  مــن  مطهرة  الــقــد�ــص  ت�صبح  واأن 

ال�صهيونية البغي�صة. 
املدير  العقل  �صليماين  قا�صم  ال�صهيد  كان 
فيما  الأو�ــصــط،  ال�صرق  يف  الإيــراين  للدور 
يت�صم  والــ�ــصــام.  احلـــرب  بــ�ــصــوؤون  يتعلق 
املــقــاومــة،  مــيــاديــن  جميع  يف  بال�صجاعة 
باقتدار  للعدو  مت�صديًا  املــيــدان  ويــدخــل 
الده�صة.  تثري  ــازات  اجنـ ليحقق  وتــدبــري 
وفار�صًا  فاحتًا  قائدًا  الكبري  ال�صهيد  كان 
الإ�ــصــامــيــة،  ــة  الأمــ فــر�ــصــان  مــن  عظيمًا 
وكانت له اإ�صهامات كبرية يف دعم ون�صرة 
لا�صتقال  معركتها  يف  ــة  ــ الأم ق�صايا 
للعدو  والــتــ�ــصــدي  ال�ــصــتــكــبــار  ومــواجــهــة 
احلالة  اإنعا�ص  يف  �صاهم  حيث  الأمريكي، 
املــقــاومــة،  وحــالــة  والإ�ــصــامــيــة،  القومية 
منظومة  عنا�صر  بــن  الــربــط  ــاد  اأجـ وقــد 
الإ�صامي  بعديها  يف  ال�صرتاتيجي  الأمــن 
الهزمية  اإحلــاق  اإمكانية  موؤكدًا  والقومي، 
ــكــي وحــلــفــائــه يف  ــكــربى بــالــعــدو الأمــري ال

املنطقة.
ــران  اإي يف  الإ�صامية  الــثــورة  انت�صار  مــع 
وتغريت  الإيــرانــيــة  ال�صرتاتيجية  تغريت 
ت�صري  كــانــت  الــتــي  ال�صيا�صة  وجــهــة  معها 
انتقلت  اإذ  الـــثـــورة،  قــبــل  طــهــران  عليها 
الــوليــات  مــع  التحالف  مــوقــع  مــن  ــران  ــ اإي
اإىل  ال�صهيوين،  للكيان  والداعم  املتحدة 
احلليف  واأ�ــصــبــحــت  لهما  الـــعـــداء  مــوقــع 
وق�صيته  الفل�صطيني  لل�صعب  ــرب  ــ الأكـ
للمقاومة  قــاعــدة  اإىل  وحتــولــت  الــعــادلــة، 
فل�صطن،  يف  ال�صهيوين  الحــتــال  �صد 
العاملي  ال�صتكبار  مقارعة  �صعار  ورفعت 

تطبيقًا  الوجود،  من  "اإ�صرائيل"  واإزالــة 
لإعان �صماحة الإمام اآية اهلل اخلميني اأن 
»الكيان ال�صهيوين غدة �صرطانية يف ج�صم 
الأمــة يجب اأن تــزول«، وهذا الإعــان يعد 
الإ�صامية  اجلمهورية  عقيدة  من  جــزءًا 
الإيرانية زرعها الإمام اخلميني يف نفو�ص 
ال�صهيد  �صار  النهج  هذا  على  الإيرانين. 
ال�صعب  �صليماين منت�صرًا ملظلومية  قا�صم 
ال�صهيوين  الكيان  اأن  ومدركًا  الفل�صطيني 
يف  ال�صتكبار  قــوى  زرعــتــه  غــريــب  ج�صم 
على  الهيمنة  هــو  والــهــدف  الأمـــة،  ج�صد 
من  �صعويها،  وم�صتقبل  املنطقة  مقدرات 
التقدم  مــن  ومنعها  اإرادتــهــا  �صلب  اأجـــل 

والزدهار وتقرير م�صريها بنف�صها.
ال�صراع  لأبعاد  اإدراكــه  اآفــاق  ات�صعت  وقد 

وداعميه  وحلفائه  ال�صهيوين  الكيان  مع 
الــوليــات  مقدمتهم  ويف  ــيــًا  ودول اإقليميًا 
ــه من  ــ املــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، فـــوجـــد اأنـ
ال�صروري ت�صكيل حتالف وا�صع ت�صارك فيه 
كل القوى امل�صتهدفة واملت�صررة من �صيا�صة 
العدوان ال�صهيوين والهيمنة الأمريكية يف 
اأنه من دون توحيد جهود  املنطقة، موؤكدًا 
تفلح  لن  املواجهة  جبهة  يف  املقاومة  قوى 
من  بــد  ول  فل�صطن،  حترير  يف  اجلــهــود 
هذه  مكونات  بــن  العاقة  روابـــط  متتن 
حلفائه  مع  قا�صم  ال�صهيد  فقام  اجلبهة، 
مبحور  اليوم  يعرف  ما  باإن�صاء  املقاومن 
الطائفية  اللغة  بذلك  متجاوزًا  املقاومة، 
امل�صروع  مواجهة  يف  واملذهبية  والعرقية 
العربية  املنطقة  يف  اأمــريكــي  ال�صهيو- 
فل�صطن  حترير  ق�صية  لأن  والإ�صامية، 
املنطقة  يف  الق�صايا  كــل  مــن  اأكــرب  عنده 
وهي امل�صلحة العليا جلميع مكونات الأمة. 
وال�صيا�صي  الع�صكري  ــه  اأدائـ يف  ــه  اأن كما 
الأحــداث  ملجريات  ال�صرتاتيجي  وفهمه 
حالة  �صكل  واإدارتــهــا،  والعامل  املنطقة  يف 
�صد  املقاومة  حمــور  لعمل  ناظمة  مميزة 

وكانت  اإيرانية،  و�صواريخ  فل�صطينية  باأيٍد 
�صرايا  ت�صتخدمها وحدات  ال�صواريخ  هذه 
اجلهاد  حلركة  الع�صكري  اجلناح  القد�ص 
كتائب  وكــذلــك  فل�صطن،  يف  الإ�ــصــامــي 
الع�صكري حلركة حما�ص.  الق�صام اجلناح 
�صليماين  اأر�صلها  التي  وال�صواريخ  فالعتاد 
اأمــام قوة  الــردع  اأحدثت حتــوًل يف ميزان 
يف  الفل�صطينية  املقاومة  ل�صالح  الحتال 
املعارك التي خا�صتها عام 2014 وت�صدت 
الإ�صرائيلي  اجلي�ص  به  قام  الذي  للعدوان 
يح�صب  املحتل  وجعلت  غــزة،  قطاع  على 
على  عــدوانــه  ي�صن  اأن  قبل  ح�صاب  األــف 
مع  مبا�صرة  معركة  ويخو�ص  غــزة  قطاع 
الأثــر  لعب  وقــد  الفل�صطينية.  املــقــاومــة 
كبريًا  دورًا  �صليماين  ال�صهيد  تركه  الــذي 
حتى  املقاومة،  قدرات  تعزيز  يف  وملمو�صًا 
التي  املــعــارك  يف  وجتلى  ا�صت�صهاده،  بعد 
�صيف  معركة  يف  كما  املقاومة،  خا�صتها 
القد�ص عام 2021 ومعركة وحدة ال�صاحات 

عام 2022.  
ال�صهيد  لعبه  الذي  الــدور  بف�صل  ذلك  كل 
ال�صلبة،  الإرادة  �صاحب  �صليماين  قا�صم 
القوي  واإميــانــه  العميقة  عقيدته  وبف�صل 
اأن كــل �ــصــيء ممكن ول  بـــاهلل، كــان يــرى 
يقول:  ــان  وكـ للُمعجزات  ــدودًا  حــ يــعــرف 
"ما من م�صتحيل ويجب اأن نعمل"، ومن 
مبتكرًا يف  املدير  يكون  اأن  "يجب  اأقواله: 
اأن  ي�صتطيع  الإبــداعــي  واملــديــر  الأزمـــات، 
يدير الأمور حتى يف قلب الأزمات"، وهو 
�صاحب فكرة تدريب مقاتلن من غّزة على 
�صناعة ال�صواريخ البعيدة املدى وهذا من 
يف  املقاومة  تقوم  اأن  الكبرية  الإجنـــازات 
ذاتيًا  اأ�صلحتها،  بت�صنيع  املحا�صرة  غزة 
فلم  املــيــداين  ال�صعيد  على  اأمــا  وحمليًا. 
يرتك ال�صهيد قا�صم �صليماين الفل�صطينين 
القتال  يخو�ص  وكان  املعركة،  يف  وحدهم 
يعرفونه  وكــثــريون  املقاتلن.  جــانــب  اإىل 
اأو التقوه يف غّزة لأنه  �صخ�صيًا، و�صاهدوه 

كان يحر�ص دائمًا اأن يكون بينهم.
هكذا كان ال�صهيد احلاج قا�صم �صليماين. 
الإن�صانية  ال�صروط  كل  فيه  تكاملت  رجل 
ــة، اإذ حــمــل ر�ــصــالــة الإ�ــصــام  ــي ــاق والأخ
املحمدي ال�صحيح الذي يت�صم بال�صتقامة 
ت�صوبها  ل  الــتــي  املـــبـــادئ  عــلــى  ــبــات  ــث وال
ح�صاب  على  ال�صيقة  الــفــرديــة  امل�صالح 
قيم  ــاء  اإر�ــص اإىل  و�صعى  الأمـــة،  م�صلحة 
الإ�صام الأ�صيلة من اأجل بناء ج�صم �صليم 
ويحركها  بقوة،  اأطرافه  ترتابط  للمقاومة 

قلب واحد، بو�صلته القد�ص ومقد�صاتها.

اأدوار  تكامل  خال  من  الأعـــداء،  مع�صكر 
ــم، كــل من  ــهـ اأطــــراف هـــذا املــحــور واأدائـ
الكيان  مــع  الــدائــرة  املــعــركــة  مــوقــعــه، يف 
وبح�صب  املــثــال  �صبيل  فعلى  ال�صهيوين، 
الكا�صيكّية  الأ�صلحة  كــّل  املقاومة،  قــادة 
يف  الفل�صطينية  املقاومة  ا�صتخدمتها  التي 
الإ�صرائيلية  العدوانية  للجولت  الت�صدي 
الإ�صامية  اجلمهورية  طريق  عن  و�صلت 
وحزب اهلل و�صورية وكل املحور كان �صريكًا 
يف اإي�صالها اإىل قطاع غزة املحا�صر. وكان 
ي�صرف  �صليماين  قا�صم  احلـــاج  ال�صهيد 
واريخ وت�صليمها  ويدير �صخ�صيًا مترير ال�صّ
يرتك  ومل  الفل�صطينية،  املقاومة  لوحدات 
و�صيلة لإجناح خطته ب�صكل اآمن وعلى اأكمل 

وجه مهما تطلب الأمر من جهد وعناء. 

�صليماين  قا�صم  احلاج  ال�صهيد  ر  �صخَّ لقد 
والتكنولوجية  الع�صكرية  اإيــران  اإمكانيات 
ومواجهة  ال�صهيوين  الحــتــال  ملــقــاومــة 
الأول  الــدور  له  وكان  الإ�صرائيلي،  اجلي�ص 
الفل�صطينية  للمقاومة  الــدعــم  تقدمي  يف 
وتــعــزيــز قــدراتــهــا يف قــطــاع غـــزة، حيث 
الفل�صطينين،  املقاومن  اأيــدي  بن  و�صع 
بعد  يــومــًا  مــداهــا  يـــزداد  �صواريخ  اأنظمة 
يوم، وقنابل واألغام متطّورة وقدرات بحرية 
التي  العقبات  كل  جتاوز  وقد  جوية،  وحتى 
كانت تعرت�صه يف نقل م�صتلزمات املقاومة 
اإىل  ــربات  اخلــ بنقل  الــقــطــاع  ــل  داخـ اإىل 
وتدريبهم  تاأهيلهم  على  والعمل  املقاومن، 
حمليًا،  وت�صنيعها  ال�صواريخ  انتاج  على 
من اأجل �صمان ال�صتمرارية والقدرة على 
توفري كميات كبرية من ال�صواريخ مبديات 
بعيدة، ت�صتطيع اأن ت�صل اإىل عمق اجلبهة 
الداخلية الإ�صرائيلية. ففي املواجهات التي 
خا�صتها املقاومة �صد قوات الحتال كانت 
�صواريخ الفجر التي اأر�صلها ال�صهيد قا�صم 
لأول  اأبيب  تل  تق�صف  غزة  اإىل  �صليماين 
مرة يف تاريخ ال�صراع مع العدو ال�صهيوين 

الشهيد قاسم سليماني ودوره يف ترسيخ النهج املقاوم
ابراهيم أبو ليل

8



د  د د د د TAREEQ ALQUDS

ولد ال�شهيد قا�شم �شليماين يف 11اآذار1957 يف قرية قناة 
ملك من توابع مقاطعة رابر مبحافظة كرمان يف اإيران، 
وهو رجل مكافح منذ بداية حياته، حيث عمل يف �شبابه 
مبهنة البناء لي�شاعد اأباه على �شداد ديونه، وبعد جناح 
الثورة الإ�شالمية يف اإيران عام 1979 ان�شم اإىل احلر�س 

كان  تدريبه  اأن  وذك��ر  الثوري، 
ب�شرعة،  تقدم  لكنه  �شئيال، 
م���ن ح��ي��ات��ه  م��ب��ك��ر  وق����ت  ويف 
كان  ح��را���ش��ة،  ك��رج��ل  املهنية 
متمركزا يف �شمال غرب اإيران.
عني   ،1980 ع���ام  اأوائ�����ل  يف   
امل�شمى   41 فيلق  قائد  �شليماين 
كرمان،  حمافظة  يف  اهلل  بثاأر 
واح��ًدا من بني  لي�شبح  ُرقي  ثم 
مهمني  اإي��ران��ي��ني  ق��ادة  ع�شرة 
الع�شكرية  الإيرانية  الفرق  يف 
وك��ان  احل���دود،  على  املنت�شرة 
متمركزا يف اجلبهة اجلنوبية. 
وارتقى من خالل الرتب ب�شبب 
الع�شكرية. العمليات  يف  دوره 
من  الت�شعينيات  ع��ق��د  خ���الل 
ال���ق���رن امل��ا���ش��ي، ك���ان ق��ائ��دًا 
يف  الإ�شالمي  ال��ث��وري  للحر�س 
منطقة  وه��ي  كرمان،  مقاطعة 

قريبة  ن�شبيًا من اأفغان�شتان، و�شاعدته جتربته الع�شكرية 
تهريب  �شد  ناجح  كمقاتل  جيدة  �شمعة  اكت�شاب  على 
اأفغان�شتان اإىل تركيا  املخدرات، التي يتم ت�شديرها من 
القد�س  لقوة  اأوروب��ا، ويف 1998 مت تعيينه قائدًا  واإىل 
وحدة  وه��ي  وحيدي  لأحمد  خلفا  الثوري  احلر�س  يف 
اأ�شا�شًا  قوات خا�شة للحر�س الثوري الإيراين وم�شوؤولة 

ال�ســهيدالـفـريـق قـا�ســـم �ســلـيـمـانـــي
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الإقليمية. ال�شرية خارج احلدود  والعمليات  الع�شكرية  العمليات  عن 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال���رت���ب���ة  رق���ي���ت   2011 ال����ث����اين  ك����ان����ون   24 يف 
ق��ائ��د  ب���وا����ش���ط���ة  ل������واء  اإىل  ع��ق��ي��د  م����ن  ���ش��ل��ي��م��اين  ل��ق��ا���ش��م 
ال�����ث�����ورة الإي�����ران�����ي�����ة ����ش���م���اح���ة الإم����������ام ع���ل���ي خ���ام���ن���ئ���ي.
التي  �شورية  يف  الإره��اب  �شد  احل��رب  يف  �شليماين  �شارك   2012 عام 
ت�شكل نقطة اأ�شا�شية يف حمور املمانعة يف 
مواجهة نفوذ القوى الغربية يف املنطقة، 
ق��وات  ق��ي��ادة  يف  �شليماين  �شاعد  كما 
ال�شعبي  واحل�شد  العراقية  "احلكومة 
امل�شرتكة" يف املقاومة �شد تنظيم داع�س.
من  ال��ع��دي��د  يف  ن�����ش��ط��ًا  �شليماين  ك���ان 
ال�شرق  اأن���ح���اء  بقية  يف  ال�����ش��راع��ات 
ال���ع���راق  الأو������ش�����ط، وخ�����ش��و���ش��ًا يف 
"اأقوى  لقب  �شليماين  اكت�شب  وال�شام. 
الأو���ش��ط. ال�شرق  يف  اأمني"  م�����ش��وؤول 
�شليماين  ك��ان  و2015   2014 عامي  يف 
الإيرانيني،  بني  كبرية  ب�شعبية  يحظى 
نكران  "بطل  م��وؤي��دوه  اع��ت��ره  حيث 
اإي������ران". ال�����ذات يف ق���ت���ال اأع������داء 
يف 3 كانون الثاين 2020  ا�شت�شهد قا�شم 
�شليماين يف غارة جوية اأمريكية بطائرة 
بدون طيار بالقرب من مطار بغداد، التي 
اأمر بها الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
تهديدًا  ي�شكل  �شليماين  اأن  اأ�شا�س  على 
و�شيكًا على الوليات املتحدة الأمريكية. وقد ا�شت�شهد معه نائب رئي�س 
»هيئة احل�شد ال�شعبي« العراقي اأبو مهدي املهند�س الذي كان برفقته.
اأُقيمت جنازة ال�شهيد قا�شم �شليماين يف بع�س مدن العراق وعددًا من 
مدن اإيران و�شط ح�شور ح�شود غفرية من النا�س. ويف 7 كانون الثاين 
�شواريخ  الإيراين  الثوري  اأطلق احلر�س  دفنه،  من  �شاعات  بعد   2020
اغتياله. على  ردًا  العراق  يف  الأمريكية  الأ�شد"  "عني  قاعدة  على 
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الإهمال الطبي �سيا�سة الحتالل
سحر عيسى الوهيبي* لت�سفية الأ�سرى املر�سى

الأمـــــــــــــوات.. ــن  ــحــ ــ ن اأم  الإحـــــ�ـــــصـــــا�ـــــص..  مـــــــات 
ال�صجن خّيم.. نحن ل  يا ظام  هل �صمعناهم ين�صدون 
يت�صامى... جمد  فجر  اإّل  الليل  بعد  لي�ص  الظاما..  نخ�صى 
هل �صهدنا عهودهم معًا، هل اأق�صمنا اليمن معهم، هل 
�صجنهم! عتمة  من  نهارنا  �صم�ص  اأّن  تنا�صينا  خّنا عهدهم.. 
ــار اأمـــــــام �ــصــجــن  ــّبـ ــصـ ــ�ـ ــل اأ�ـــصـــبـــحـــت اأ�ـــصـــجـــار الـ هــ
اأ�ــصــرانــا  خـــروج  تنتظر  عــامــًا  لــــ27  �صمخت  الــتــي  جــلــبــوع 
مــّنــا؟ اإخـــا�ـــصـــًا  ــرث  ــ اأك ثـــمـــارهـــا..  مـــن  لتطعمهم  الــ�ــصــتــة 
هل ن�صينا اإ�صراء اجلعابي�ص وحرقها واآلمها.. هل نغفل 
على  ترحمنا  هل  الربغوثي؟   مروان  ي�صّمى  �صامخ  بطٍل  عن 
نا�صر اأبو حميد وقبله الكثري الكثري من الأرقام يف زنازينهم 
بدمائهم؟ تتحّلى  التي  الطواوي�ص  كل  من  اأغلى  هم  والذين 
هـــل كــــان وعـــدنـــا كـــوعـــد عــهــد الــتــمــيــمــي الــطــفــلــة، 
بــدل  �صننجب  ــنــا  ــاأّن ب الإ�ــصــرائــيــلــي  ــدي  وعـــدت اجلــن الــتــي 
حرية.. �صجن  كل  بعد  واأن  الزيتون،  بــدل  ونــزرع  ال�صهداء 
انــــــتــــــزاع  بــــــــاأر�ــــــــص  بــــــاأّنــــــهــــــم  يـــــعـــــرفـــــوا  اأمل 
ــن الأبـــــــــــّيـــــــــــة.. ــ ــط ــ ــص ــ ــ� ــ ــل ــ احلـــــــــــريـــــــــــة.. اأر�ــــــــــــــــص ف
ــوا يــا تــرى؟ ــوة.. هــل مــا زالـ هــل ن�صيتم اأن الــعــرب اأخــ
اأ�ــصــرانــا.. اأبــطــال الــزنــازيــن، الــذيــن يــعــاركــون احلياة 
اأقــوى  هي  التي  والكرامة  الإرادة  ميلكون  ــوم،  ي كل  واملــوت 
وغريها،  البحرية  والــبــارجــات  والــطــيــارات  الــدبــابــات  مــن 
يهمهم.. ل  يتحررون  ميوتون   .. اخلاوية  بالأمعاء  يحاربون 
القيد. �صيك�صرون  واأّنــهــم  �صينجلي  الليل  اأن  متاأّكدون 
وجمــاهــدون..  منا�صلون  ــا  ــن لأّن هــل  يعاتبنا..  دمــهــم 
باأّن  ثقتهم  لكن  ومقيدون،  م�صجونون  نوت  اأن  علينا  لــزاٌم 
عذاباتهم. وت�صرّب  اأملــهــم  ُت�صكت  زمنهم،  الــقــادم  الــزمــن 
اإ�صرابات  اأوًل..  لقتلهم  باأ�صلحة  ال�صّجان  ي�صارعون 
الذي  الإداري،  التع�ّصفي  لاعتقال  رف�صًا  وجماعية  فردية 
التي  الفرتة  مع  مبزاجيته  يتعامل  املخابرات  �صابط  يجعل 
يحميه. قانون  غياب  ظل  يف  ال�صجن  يف  الأ�صري  �صيق�صيها 
لتحقيق  ــراب  ــ ــصـ ــ الإ�ـ خــــال  مـــن  الأ�ــــصــــرى  يــ�ــصــعــى 
ــزل املــ�ــصــتــمــر لــ�ــصــنــوات  ــعـ اأبــ�ــصــط حــقــوقــهــم، كـــاإنـــهـــاء الـ
ــراهــن اإدارة  ــعــاج املــنــا�ــصــب، وهــنــا ت واحلــ�ــصــول عــلــى ال
بع�ص  ل�صتخدامها  اإ�ــصــافــة  الــوقــت  عــامــل  على  ال�صجون 
الطعام. عــن  امل�صربن  اإرادة  لك�صر  النف�صية  التكتيكات 
ــا تــعــمــل على  ــه ــرون بــعــ�ــص املـــوؤيـــديـــن لـــاإ�ـــصـــرابـــات ي
الفرتة  بــن  ال�صجون  يف  الأ�ــصــرى  لق�صية  الــذاكــرة  اإنعا�ص 
والأخـــــــرى، وتــعــيــدهــا لــلــواجــهــة الإعـــامـــيـــة واحلــقــوقــيــة 
�صلبي  انعكا�ص  ذات  ــهــا  اأّن يعتقدون  واآخــــرون  وال�صعبية، 
الــداخــلــي  لو�صعهم  ــًا  ــاكـ اإربـ لأّنــهــا حتـــدث  ــصـــرى،  الأ�ـ عــلــى 
فكرة  ُتقا�ص  اأن  يجب  وبالتايل  ال�صعبية  احلالة  وت�صتنزف 
الإيجابية. واجلدوى  الن�صال  لأولويات  وفقًا  بدقة  الإ�صراب 
العتقال  عمليات  اأن  الأ�ــصــري  ــادي  ن مــوؤّخــرًا  نبه  وهنا 
وكانت  املا�صية،  ال�صنوات  مع  مقارنة  الأخطر  هي  الإداري، 
ا�صتمرار  مع  هذا  الإداري،  العتقال  اأوامــر  يف  ن�صبة  اأعلى 
اجلرحى  اأعــداد  وت�صاعد  امليداين  الإعــدام  عمليات  تنفيذ 
عليهم  الــنــار  ــاق  اإطـ مــن  اعتقالهم  مت  �ــصــواٌء  واملعتقلن، 
اإ�صابتهم،  من  فرتات  بعد  اعتقالهم  جرى  من  اأو  مبا�صرة، 
الألف  اأ�ــصــدر  الإ�صرائيلي  الحــتــال  اأّن  الــنــادي  واأ�ــصــاف 
اأن  ولفتًا  املحتلة،  القد�ص  يف  وخا�صة  العتقال  اأوامــر  من 
اأعداد  ارتفاع  اإىل  اأّدى  ال�صجون  اأعداد اجلرحى يف  ت�صاعد 
�صحية  متابعة  اإىل  حتتاج  التي  ال�صعبة  املر�صية  احلــالت 
حثيثة، وما زال بع�صهم يواجه خماطر حقيقية على حياتهم.
الأ�ـــصـــرى  حـــرمـــان  درجــــة  اإىل  نـــنـــّوه  اأن  يــجــب  ــا  وهــن
درجــات  اأدنــى  اإىل  الإ�صرائيلية  ال�صجون  يف  الفل�صطينين 
الدولية  الطبية  للمواثيق  وا�صح  انتهاك  يف   الطبية  العناية 

ال�صجن احتاج اإىل عملية بوا�صري وقد اأجريت له العملية وهو 
مقّيد اليدين والقدمن اإىل ال�صرير، وبعدما انتهت اأجرب على 
الوقوف على قدميه لانتقال اإىل ال�صجن الذي يقيم به بنف�ص 
والتعذيب،  الأمل  عن  اأخــرى  حكاية  الطريق  ولهذا  اللحظة، 
ــصـــرى املــر�ــصــى اخلـــارجـــن لــتــوهــم من  حــيــث يــتــم نــقــل الأ�ـ
املوت،  عربة  ُي�صّمى  ما  اأو  البو�صطة  اجلراحية عرب  العمليات 
اإّل احلديد،  يبقى  اأجــزاءه ومل  كل  اأُزيلت  با�ص حديدي  وهي 
وقد ُق�ّصم اإىل عدة زنازين، وخال نقل الأ�صرى يتفنن �صائق 
والوقوع  املفاجئة  الفرامل  تغيري �صرعته و�صرب  البو�صطة يف 
احلديد..  على  اجلال�صن  املر�صى  اأمل  من  ليزيد  احلفر  يف 
و�صا�صته. قــلــب جــرنالتــه  ــفــرح  وت ــه  ــ اأذن تــطــرب  فــاآهــاتــهــم 
اأي مري�ص  يعالج  اأّنه منذ عام 1967 مل  الأ�صرى  ويذكر 
متاأثرين مبر�صهم  اأو  باأمرا�ص مزمنة  ماتوا  اأ�صري وجميعهم 
وجراحهم داخل ال�صجن اأو خارجه، وبعد كل ذلك اأوجدوا حّاً 
اإ�صافيًا واقرتاحًا له الأف�صلية، حيث اجتمع بن عفري وبنيامن 
الرد  وجاءهم  الأ�صرى(  )اإعــدام  قانون  اإقــرار  حول  نتنياهو 
فورًا من جلنة الأ�صرى داخل ال�صجون: اإّن الأ�صرى لن يخ�صوا 
اأرادوها  واإن  واملعتقات،  ال�صجون  املواجهة داخل  يف ميادين 
حربًا مفتوحة، فنحن لها وبركان احلرية �صينفجر يف وجه هذا 
الحتال الذي طغى وتكرّب. ونادت اللجنة ب�صوت الأ�صرى يف 
الزنازين اأن يا �صعبنا العظيم نحن واإّياكم على موعد مع فجر 
احلرية الآتي ل حمالة باإذن اهلل. و�صادقت الهيئة العامة يف 
الكني�صت الإ�صرائيلي على جمموعة م�صاريع القوانن التي ي�صعى 
الئتاف احلكومي لتحريرها، قبل تن�صيب بنيامن نتنياهو، 
التي ي�صرتك بها الليكود مع احلريدين وال�صهيونية الدينية. 
وليتم كل ذلك.. اأُعطيت �صاحيات اإ�صافية لـ بن غفري لزيادة 
له. التابعة  والقوات  ال�صرطة  جهاز  على  و�صيطرته  اإحكامه 
اإىل متى �صيبقى الإهمال الطبي �صاح الحتال اخلفي، 
اأجمع  العامل  مــراأى  على  واملر�صى  الأ�صرى  لت�صفية  ي�صّوب 
العن�صري �صيطّهره  املخادع  العامل  مبوؤ�ص�صاته وقوانينه. هذا 
هوؤلء الأبطال ب�صربهم وعنفوانهم، و�صتكون ق�صة كل فار�ٍص 
موقعها  اإىل  املــيــزان  كفة  يعيد  حقيقي،  دولــيــًا  قانونًا  منهم 
املنا�صب، و�صتبّث كل اأم اأ�صري منهم اأو زوجة الأمان يف �صماء 
فل�صطن التي تقدم الأمن لكل الإن�صانية، ومل تَر الأمان يومًا.
طال احللم.. ولكن ل بّد اأن نحلم، فحلمنا هو حلمكم...

الثقايف فل�سطني  مببنببر  *رئببيبب�ببسببة 

ال�صجون  داخــل  القا�صية  ال�صروط  وتفاقم  الإن�صان  وحقوق 
الأوبئة  انت�صار  اإىل  تـــوؤّدي  التي  املتجددة  املر�صى  ومعاناة 
للعي�ص  ومنا�صبة  �صحّية  بيئة  توّفر  عــدم  ب�صبب  والأمــرا�ــص 
مع  تتفق  ول  وقــذرة،  مكتظة  قدمية  ال�صجون  اإّن  اإذ  الآدمــي، 
وتنت�صر  العمراين  وبنائها  م�صاحتها  جلهة  الدولية  املعايري 
فيها احل�صرات والقوار�ص، فيما تتهّرب اإدارات ال�صجون على 
لاأ�صرى.  الأ�صا�صية  الحتياجات  اإزاء  اللتزام  من  تتابعها 
وكالعادة تدين الأمم املتحدة والهيئات الدولية الأخرى اإ�صاءة 
الفل�صطينين، باعتبارها  لل�صجناء  اإ�صرائيل املمنهجة  معاملة 
انتهاكًا �صارخًا للقانون الدويل، اإّل اأّن هذا الو�صع مل يرتجم 
اإىل اأّية خطوة دولية وا�صعة النطاق للتحرك، وباملقابل تزداد 
الفل�صطينين  لاأ�صرى  الأ�صا�صية  للحقوق  اإ�صرائيل  انتهاكات 
اأ�صف  الغذاء،  وتقليل ح�ص�ص  والعتداء  القمع  ذلك  مبا يف 
من  اأكــرث  لنحو  املمنهج  الطبي  الإهــمــال  جرمية  ذلــك  اإىل 
وحرمانهم  الحتال  �صجون  يف  فل�صطيني  مري�ص   /600/
اأكرث من /200/  املن�صب، ومن بن هوؤلء  الطبي  العاج  من 
ــرى  اأ�ـــصـــريًا يــعــانــون مــن اأمـــرا�ـــص مــزمــنــة والــعــ�ــصــرات الأخـ
مب�صكن  اإّل  عاجها  يتم  ل  خبيثة  واأورام  �صرطانات  يعانون 
اأ�صهر  لعدة  العاج  تقدمي  يف  املماطلة  هــذه  )الــكــارامــول(، 
والإهمال الطبي املتعّمد واملعاملة الا اإن�صانية ل تقت�صر على 
من يقبعون داخل ال�صجون فقط، بل تطال الأ�صرى املحررين 
الذين �صقط الكثري منهم �صهداًء بعد حتررهم، )73( اأ�صريًا 
الإهمال  نتيجة  اأج�صادهم  يف  املر�ص  ا�صت�صرى  اأن  بعد  ماتوا 
العــتــقــال. ــنــاء  اأث لهما  تعر�صوا  الــذيــن  والــتــعــذيــب  الطبي 
وحت�صر م�صلحة ال�صجون الإ�صرائيلية ب�صكل دوري ملفًا 
الدولية،  للموؤ�ص�صات احلقوقية  اأ�صري تقدمه  طبيًا خا�صًا بكل 
ُتظهر فيه باأنها تلتزم بتقدمي الرعاية الطبية الازمة لاأ�صرى 
املر�صى على اأمت وجه، ويف هذا الإطار نتيقن  اأكرث باأّن هذه 
الزيارات تتم ب�صكل دوري، ُيقّر على �صدقيتها الأ�صري املري�ص 
تلقيه  حقيقة  تو�صيح  على  القدرة  ميتلك  اأن  دون  من  ذاتــه، 
الرعاية ال�صحية من عدمها لأحد. عدا عن معاملة الأ�صرى 
وي�صّمى  ال�صجن  داخــل  يقع  الــذي  الدولة  م�صفى  يف  ال�صيئة 
�صجن الرملة، يحوي امل�صفى على ثمان غرف ويخدم املر�صى 
اأ�صحاب  ب�صكل دائم وهم من  فيها  اأ�صريًا قابعن  فيه /15/ 
الأمرا�ص املزمنة اأ�صًا، ول يقدمون اإّل امل�صكنات فقط، عدا 
امل�صكنات  من  وحرمانهم  امل�صتمرة  والعقوبات  الأغرا�ص  عن 
الذي  الرملة  مب�صلخ  امل�صفى  هذا  ت�صمية  مّتت  حتى  اأحيانًا.. 
ال�صجانن  مــن  ــواأ  ــص اأ� اإ�صرائيلي  طبي  طــاقــم  على  يحتوي 
والتي  للم�صفى  ال�صجن  من  النقل  رحلة  ناهيك عن  اأنف�صهم، 
مر�صى  اأحــد  اأّن  ح�صنن  اأبــو  يذكر  حيث  العذاب،  رحلة  هي 
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ت�صكيل  اتــفــاقــيــات  مــ�ــصــامــن  تــوؤكــد 
وال�صركاء  الليكود  ــزب  ح بــن  الئــتــاف 
وما  املت�صدد  اليمن  اأحــزاب  من  اخلم�صة 
باأن  الدينية«،  »ال�صهيونية  بتحالف  ُيعرف 
الإ�صرائيلية  احلكومة  اهتمام  جل  يكون 
اخلارجية  ال�صيا�صات  على  من�صّبًا  املقبلة 
العربية  الدول  مع  الدبلوما�صية  والعاقات 
�صيبقي  كما  واأمــريــكــا،  واأوروبــــا  املطبعة 
عملية  اأي  �ــصــن  اأو  ــرب  احلــ ــرار  ــ ق ــة  ــ ورق
ع�صكرية بيده، ويف نف�ص الوقت �صيطلق يد 
امل�صتوطنن والوزارات املختلفة لرفع وترية 
القد�ص  مدينة  يف  ال�صتيطاين  الن�صاط 

لفر�ص واقع تهويدي اإحايل يف جنباتها.
ففي ت�صابق مع الزمن �صت�صعى حكومة 
تهويدي  واقع  فر�ص  اىل  اجلديدة  نتنياهو 
وذلــك  الــقــد�ــص،  مدينة  يف  ــص  ــ الأر� على 
ال�صامت  الرتان�صفري  �صيا�صة  خــال  من 
من  مزيد  وجــذب  املقد�صين  العرب  �صد 

املهاجرين اليهود اليها.
فتح قنوات للهجرة

ــة و�ــصــعــت  ــي ــل ــم ــع ــن الـــنـــاحـــيـــة ال ــ ومـ
جعل  ت�صتهدف  اإ�ــصــرائــيــلــيــة  خمــطــطــات 
ال�صرقي  اجلزء  يف  �صاحقة  اأكرثية  اليهود 
بحيث   1967 عـــام  املحتلة  الــقــد�ــص  مــن 
�صتعتمد الزيادة املقرتحة لليهود يف املدينة 
على ا�صتيعاب اليهود القادمن من اخلارج، 
عرب حماولت فتح قنوات للهجرة اليهودية 
الكثيفة من دول اأ�صيا واإفريقيا والأرجنتن 
هذا  ــة،  ــي الأوروب الــدول  من  تراجعها  بعد 
مالية  مــغــريــات  عــن  ــان  الإعــ عــن  ف�صا 
للمراأة  ــولدات  ــ ال عــدد  لــرفــع  اإ�صرائيلية 
اليهودية امل�صتوطنة يف القد�ص، وذلك بغية 

ارتفاع معدلت الزيادة الطبيعية لليهود.
ويف الوقت نف�صه �صتواكب هذه الزيادة 
املخططات  وفق  القد�ص  مدينة  يف  لليهود 
مربجمة  اإجائية  �صيا�صات  الإ�صرائيلية 
املقد�صين، لرتحيلهم ب�صمت  العرب  اإزاء 
يف  اإقــامــتــهــم  �صرعية  اإبــطــال  عــرب  عنها 
مدينتهم، الأمر الذي �صيوؤدي اإىل الإخال 
امل�صتوطنن  ل�صالح  الدميغرايف  بالتوازن 
وقد  املنظور.  املــدى  يف  املدينة  يف  اليهود 
اأجل  اإجراءات عديدة من  ا�صرائيل  اتبعت 
مدينة  خــارج  اإىل  املقد�صين  العرب  دفــع 
التي  ــراءات  ــ الإج تلك  بــن  ومــن  القد�ص، 
عا�ص  اإذا  هويته:  يفقد  املقد�صي  جتعل 
ملدة  القد�ص  خــارج  املقد�صي  الفل�صطيني 
على  ح�صل  اإذا  اأو  متتالية،  �صنوات  �صبع 
جن�صية اأخرى، وكذلك اإذا �صجل اإقامته يف 

بلد اآخر.

احلكومة االإ�سرائيلية اجلديدة واال�ستيطان يف القد�س

درا�ــصــات  فـــاإن  ــالت  احلـ لتلك  وتبعا 
القد�ص  يف  ــعــرب  ال عـــدد  تــقــدر  خمتلفة 
العائدة  الهوية  بطاقة  لفقدان  املعر�صن 
يعني  وهــذا  عربي،  األــف  �صتن  بنحو  لهم 
بقاءهم  اأو  القد�ص  مدينة  من  ترحيلهم 
كــافــة  اأن  لــلــنــظــر  والـــافـــت  خـــارجـــهـــا. 
الإجراءات الإ�صرائيلية لرتحيل فل�صطينيي 
ــق اأحـــكـــام الــقــانــون  الــقــد�ــص و�ــصــعــت وفـ
واملخططة  والدقيق  اجلائر  الإ�صرائيلي 
لن�صق  ووفــقــا  الأر�ــــص،  ف�صاحب  �صلفا، 
تطور امللكية وال�صكان معر�ص يف اأي حلظة 
لليهودي  يكفي  بينما  واإقامته،  حقه  ل�صلب 
الآتي من دول العامل املختلفة اأن يعلن نية 
مواطنا  ي�صبح  حتى  فل�صطن  اإىل  القدوم 
يف القد�ص، ول يفقدها حتى لو غاب �صبع 
جن�صية  حمل  اأو  �صنة،  �صبعن  اأو  �صنوات، 
اأخرى، على عك�ص العربي �صاحب الأر�ص 
اإ�صرائيلية  قــوانــن  عليه  تــفــر�ــص  ــذي  الـ
بكافة  وتهويدها  اأر�صه  ل�صتاب  جائرة، 
من  مزيد  م�صادرة  عرب  خا�صة  الو�صائل، 
امل�صتوطنات  وبناء  القد�ص  يف  الأرا�ــصــي 
الجتاهات  كافة  من  املدينة  لتلف  عليها 
وتعزلها عن باقي املدن والقرى يف ال�صفة 

الفل�صطينية.
كافة  اأن  اإىل  الإ�ــصــارة  الأهــمــيــة  مــن 
مل  الــتــي  التجريف  وعمليات  احلــفــريــات 
بـــاب املــغــاربــة وحميط  الــبــتــة يف  تــتــوقــف 
امل�صجد الأق�صى املبارك، وكذلك يف اأحياء 

ال�صلطات  وتهدد  عنها،  مقد�صي  فل�صطيني 
الإ�صرائيلية ب�صحب الإقامة منهم. وبالتوازي 
توا�صل  وال�صتيطان،  والتهجري  الهدم  مع 
الكتل  و�صم  العمرانية  امل�صاريع  اإ�صرائيل 
يف  يــهــوديــة  اأغــلــبــيــة  لــفــر�ــص  ال�صتيطانية 
القد�ص املحتلة، والعمل على الزحف املنظم 
القد�ص  يف  القدمية  العربية  الأحــيــاء  جتــاه 
للمتابع  اأرا�صيها. والافت  بغر�ص م�صادرة 
العربي،  اإ�صرائيل ت�صتغل حتولت امل�صهد  اأن 
الهدم  وتــرية  بت�صعيد  خمططاتها  لتمرير 
الأر�ــص  من  مزيد  وم�صادرة  وال�صتيطان 
مدينة  الــتــجــاريــة يف  واملــحــال  ــارات  ــق ــع وال
يف  التهويدية  �صيا�صاتها  اإطــار  ويف  القد�ص. 
الإ�صرائيلية  املوؤ�ص�صة  كثفت  القد�ص،  مدينة 
ــفــر�ــص الأمـــــر الــواقــع  مـــن خمــطــطــاتــهــا ل
فرتات  خــال  القد�ص  مدينة  يف  التهويدي 
حكم نتنياهو، ومنها خمطط للقيام بعمليات 
جرف واإزالة اآلف املنازل، بغية ك�صر التجمع 
حي  مثل  العربية،  ــاء  الأحــي داخـــل  العربي 

ال�صيخ جراح، والعيزرية.
مهددون بالطرد

ونتيجة تلك املخططات ثمة )35( األف 
مدينة  خارج  اإىل  بالطرد  مهددون  مقد�صي 
الإ�صرائيلي  القانون  اإ�صدار  وبعد  القد�ص. 
قطاع  بتهويد  والقا�صي  �صنوات،  عــدة  قبل 
خا�صة  القد�ص،  مدينة  يف  العربي  التعليم 
فاإن  والإعــداديــة،  البتدائية  املرحلتن  يف 
ثاثن  يــاحــق  يـــزال  ل  الرتان�صفري  �صبح 
على  للح�صول  القد�ص  من  فل�صطيني  األــف 
ال�صفة  وقــرى  مــدن  بقية  يف  التعليم  فر�ص 
طــردت  اإ�ــصــرائــيــل  وكــانــت  الفل�صطينية. 
القد�ص  احتالها  اأثناء  مقد�صي  األف   )15(
طرد  مت  ذلــك  وقبل   ،1967 عــام  ال�صرقية 
ارتكاب  بعد   1948 عام  مقد�صي  األف  �صتن 
جمـــازر مــروعــة يف الــعــام املــذكــور يف قرى 
يا�صن  دير  قرية  يف  خا�ص  وب�صكل  القد�ص، 
يف  مروعة  جمزرة  اأهلها  بحق  ارتكبت  التي 
�صهر ني�صان /اأبريل/ من عام 1948على يد 
الع�صابات ال�صهيونية الهاغاناة وال�صترين. 
يف  الزمن  مع  ت�صارع  يف  اإ�صرائيل  و�صت�صتمر 
العازل  بــاجلــدار  القد�ص  مدينة  حما�صرة 
بعد  جنباتها  يف  واملــكــان  ــزمــان  ال وتــهــويــد 
والتي  حلكومته  نتنياهو  الإرهــابــي  ت�صكيل 
والفا�صية  العن�صرية  لتف�صي  انعكا�صا  تعترب 

داخل التجمع ال�صتيطاين ال�صهيوين.

*كاتب فل�شطيني مقيم يف هولندا

الأهـــداف  تخدم  اإنــا  املختلفة،  القد�ص 
يف  التهويدية  الإ�صرائيلية  ال�صرتاتيجية 
اإىل  فيه  تظهر  وقت مل  القد�ص، يف  مدينة 
حقيقية  واإ�صامية  عربية  �صيا�صة  العلن 
والإجـــراءات  ال�صيا�صات  ملواجهة  وجامعة 
وتبعا  الــقــد�ــص.  مــديــنــة  الإ�ــصــرائــيــلــيــة يف 
ال�صتيطانية  الإ�ــصــرائــيــلــيــة  لل�صيا�صات 
هذه  يف  بات  القد�ص،  مدينة  يف  التهويدية 
يرتكز  اإ�صرائيلية  م�صتوطنة   26 املدينة 
اليهود  مــن  م�صتوطن  األــف   )200( فيها 
ــزال يف  املــتــزمــتــن. ويف مــقــابــل ذلـــك ل يـ
ت�صعى  األف مقد�صي، حيث  املدينة )260( 
ا�صرائيل اإىل طرد غالبيتهم بعد ال�صيطرة 
القد�ص  اأرا�ــصــي  من  الكربى  الن�صبة  على 
وعقاراتها. ويف هذا ال�صياق، ثمة درا�صات 
ت�صعى  اإ�صرائيل  اأن  اإىل  اأ�صارت  اإ�صرائيلية 
ب�صاأن  املتاحقة  القوانن  ا�صدار  وراء  من 
الأر�ص  اأ�صحاب  املقد�صين  جلعل  القد�ص 
املئة من  ن�صبتها )12( يف  تتجاوز  اأقلية ل 
بق�صميها  القد�ص  مدينة  �صكان  اإجــمــايل 
القليلة  ال�صنوات  خال  والغربي  ال�صرقي 
العن�صرية  القوانن  اإىل  اإ�صافة  املقبلة، 
الهدم  �صاح  اإ�صرائيل  اعتمدت  املذكورة، 
والن�صاطات ال�صتيطانية يف مدينة القد�ص 
وجــود  لتقلي�ص  مــدرو�ــص  بــرنــامــج  �صمن 
من  العازل  اجلــدار  ويعترب  الفل�صطينين، 
يف  ال�صتيطانية  الن�صاطات  واأكـــرب  اأهــم 
األــف   125 نحو  �صلخ  اإىل  واأدى  الــقــد�ــص، 
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اإ�صرائيل".   مواطني  جميع  ل�صالح  �صتعمل 
اأعلن  اأ�صابيع  ا�صتمرت  مفاو�صات  فبعد 
راأ�ص  للوزراء  رئي�ص  اأطول  نتنياهو،  بنيامن 
لت�صكيل  ــفــاق  ات اإىل  تــو�ــصــل  اأن  حــكــومــات، 
حكومة جديدة مع اليمن املتطرف وذلك قبل 
لت�صكيل  له  املمنوحة  املهلة  انتهاء  من  دقائق 
الدينية  ــزاب  الأحـ عماده  حكومي،  ائتاف 
متطرفن. ووزراء  املــتــطــرفــة.  واليمينية 
هي  ائتافية،  حكومة  نتنياهو،  حكومة 
العقائدي  الــيــمــن  بــن  اأ�ــصــيــل  تــاقــح  نــتــاج 
)الليكود( والقوى التوراتية احلريدية )�صا�ص 
"ال�صهيونية  تيار  واأحزاب  توراه(  ويهوديت 
الآن  مت�صاعدة  الفا�صية  فرياح  الدينية". 
م�صبوق  غــري  ب�صكٍل  ال�صهيوين  الكيان  يف 
نتنياهو  حكومة  ت�صكيل  مــع  الإطـــاق،  على 
ال�صاد�صة، لت�صبح دولة الحتال مبثابة دولة 
احلــادي  الــقــرن  يف  الأوىل  "الأبارتهايد" 
الأبــارتــهــايــد  نــظــام  انــهــيــار  بعد  والع�صرين 
.1990 عام  افريقيا  جنوب  يف  والعن�صرية 
ت�صكيلة احلكومة اجلديدة يف  اإعان  اإن 
فيه  ي�صهد  وقــٍت  يف  جاء  ال�صهيوين،  الكيان 
رئي�ص  �ُص  مَتِ احتجاجاٍت  ال�صهيوين  ال�صارع 
املع�صكر  اأطراف  وتقودها  احلكومة اجلديدة 
مع�صكر  وهــو  املــعــار�ــص،  ال�صف  يف  الأخـــر 
تعبرياتها  مــن  وكـــان  حـــال،  كــل  على  مييني 
مدينة  �صهدتها  �صخمة  مظاهرة  امللمو�صة 
ت�صاوؤم  لــلــراأي  ا�صتطاع  اأظهر  فيما  حيفا، 
عام بن ال�صهاينة وعموم اليهود يف فل�صطن 
املــحــتــلــة مـــن احلــكــومــة اجلـــديـــدة، الــذيــن 
ال�صهيوين  الكيان  دولــة  و�صع  اأن  يعتقدون 

حكومة نتنياهو يف قيعان الفا�سية
كــانــون   29 اخلــمــيــ�ــص  ــوم  ــ ي ــبــاح  �ــص مت 
نتنياهو  حكومة  منح   ،2022 الأول/دي�صمرب 
الئتافية اجلديدة، الثقة من قبل الكني�صت 
ــان الــ�ــصــهــيــوين كــمــا هـــو مــتــوقــع،  ــي ــك يف ال
اثنن،  اأمــريــن  للثقة،  احلكومة  منح  و�صبق 
"قانون  ُيــ�ــصــمــى  مـــا  تــعــديــل  اولــهــمــا، 
)اريــيــه  ــام  ــ اأم ــجــال  امل لإتـــاحـــة  الأ�صا�ص" 
ــره  ــوزي ــت ــزب �ـــصـــا�ـــص،  ل درعـــــي( زعـــيـــم حــ
والف�صاد. ال�صريبي  بالتهرب  املُتهم  وهــو 
وثـــانـــيـــهـــمـــا، �ـــصـــرح قـــدمـــه نــتــنــيــاهــو 
احلزبن  مــن  كــٍل  مــع  الئتافية  لاتفاقات 
هــتــوراه(.  يهوديت   + )�صا�ص   : الــتــوراتــيــن 
حزب   : الدينية"  "ال�صهيونية  واأحــــزاب 
يهوديت"  "عوت�صما  وحــزب  �صموترتي�ص، 
ــزب "نــــوعــــام".  ــ ــ ــري، وح ــ ــن غـ ــ ــار ب ــمـ ــتـ ايـ
ونيل  احلــكــومــة،  على  املــ�ــصــادقــة  اإذًا، 
نتنياهو  ا�صتطاع  اأن  بعد  الكني�صت، متت  ثقة 
�صوتًا   61 من  اأكــرث  على  احل�صول  وائتافه 
اع�صاء  اأ�ـــصـــوات  مــن  �ــصــوتــًا(   63 )عــمــلــيــًا 
ــبــالــغ عـــددهـــم 120 عــ�ــصــوًا. ال الــكــنــيــ�ــصــت 
كامل  عن  نتنياهو،  بنيامن  اأعلن  وقــد 
ت�صكيلته الوزارية الئتافية واأ�صماء �صخو�صها 
والوزارات التي ا�صندت لكٍل واحد، وهي �صاد�ص 
�صاحة  يف  جنمه  �صعود  منذ  ُي�صكلها  حكومة 
 ،1996 عام  ال�صهيوين  الكيان  يف  ال�صيا�صة 
 : الكني�صت  اأ�صا�صية يف  قوى  ثاثة  واعمدتها 
ــود  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ حـــــــــــزب   : اأولــــــــــهــــــــــا 
الــــكــــنــــيــــ�ــــصــــت(. يف  ــد  ــ ــعـ ــ ــقـ ــ مـ  32(
 وثـــانـــيـــهـــا الأحــــــــــــزاب الـــتـــوراتـــيـــة 
ــتـــوراه/  ــهـــدوت هـ احلـــريـــديـــة )�ــصــا�ــص + يـ
ــوراه واأغــــــــودات  ــ ــت ــ ــل ه ــكـ ــف ديـ ــالـ ــو حتـ ــ وهـ
الكني�صت.  يف  مقعدًا   18 ولها  ي�صراييل(. 
الدينية  ال�صهيونية  ــزاب  اأحــ وثالثها 
الدينية + حزب عوت�صما  ال�صهيونية  )حزب 
يهوديت/القوة اليهودية + حزب نوعام( ولها 
تعار�ص  وجميعها  الكني�صت.  يف  مقعدًا   14
"ب�صط  بـــ  وتــنــادي   فل�صطينية،  دولــة  قيام 
الغربية. ال�صفة  على  ال�صهيونية"  ال�صيادة 
اخلمي�ص  �صباح  نتنياهو  ن�صره  بيان  ويف 
22 كانون الأول/دي�صمرب 2022، قال فيه "اإّنه 
الر�صالة  هرت�صوغ  حاييم  الرئي�ص  اإىل  اأر�صل 
الكبري  اجلماهريي  الدعم  بف�صل   : التالية 
الأخـــرية،  النتخابات  خــال  تلّقيناه  الــذي 
حكومة  ت�صكيل  مــن  متّكنت  بــاأّنــنــي  اأبلغكم 

اجلــديــدة.  احلكومة  ظــل  يف  �ــصــوءًا  �صيزداد 
"اإذاعة  ن�صرته  للراأي  ا�صتطاع  واأظهر 
اخلام�ص  يــوم  )كــان(  الر�صمية"  الحتال 
ــانـــون الأول/ديـــ�ـــصـــمـــرب  ــعــ�ــصــريــن مـــن كـ وال
ب�صكٍل  احلكومة  ت�صكيلة  عن  الإعـــان  وقبل 
اأن  اأظــهــر  �صخ�صًا،    551 و�صمل  ر�ــصــمــي،  
ــص  اأر�ـ ــهــودي عــلــى  ــي 42% مــن اجلــمــهــور ال
ولية  نهاية  يف  اأنه  يعتقدون  املحتلة  فل�صطن 
�صنوات،  ــع  اأرب تبلغ  التي  اجلديدة  احلكومة 
ــواأ مــا هو  ــصـ �ــصــيــكــون الــو�ــصــع يف الــكــيــان اأ�ـ
�صملهم  ممن   %29 اأجــاب  بينما  الآن.  عليه 
�صوف  الكيان  يف  الو�صع  بـــاأن  ال�ــصــتــطــاع، 
انتهاء ولية احلكومة اجلديدة. بعد  يتح�صن 
يف  اليهودي  ال�صارع  يف  الت�صاوؤمي  املناخ 
فل�صطن املحتلة مع ت�صكيل احلكومة اجلديدة، 
بن  املعطيات  فح�ص  عند  حتى  قائمًا  يبقى 
املعطيات  اأظهرت  التي  نتنياهو،  كتلة  ناخبي 
حالة  اأن  يــعــتــقــدون  فــقــط  مــنــهــم   %68 اأن 
"اإ�صرائيل" �صوف تتح�صن بعد تويل احلكومة 
القادمة، فيما باقي الن�صبة ت�صم املت�صائمن.
بت�صكيلتها  ــة  ــي ــاف ــت الئ ــوزارة  ــ ــ الـ اإن 
اجلديدة، ت�صم عتاة وزبدة املتطرفن يف كيان 
يهوديت"  "عوت�صما  دولة الحتال، فحزب 
ت�صميته  مت  الــذي  غفري،  بن  اإيتمار  برئا�صة 
وزيرًا الأمن القومي، اأكرث من حقق الإجنازات 
يف املفاو�صات الئتافية، وكان الرابح الأكرب 
مع  احلــال  كذلك  الئتافية.  املفاو�صات  يف 
اأُ�صندت  الــذي  �صيموريت�ص،  بت�صلئيل  حــزب 
التهويد  عمليات  بتو�صيع  يتعلق  ما  كل  اليه 
الفل�صطينين.  وطــرد  اجلــائــر  وال�صتيطان 

وبالتايل �صيتوىل رئي�ص حزب" عوت�صما 
يـــهـــوديـــت"، الــفــا�ــصــي اإيــتــمــار بـــن غــفــري، 
ُي�صمى   ملا  وزيــرًا  بو�صفه  ال�صرطة  م�صوؤولية 
حلزب  �صيكون  بينما  القومي"،  "لأمن  بـــ 
�صموتريت�ص  بزعامة  الدينية"  "ال�صهيونية 
�صلطة وا�صعة يف ال�صماح بتو�صيع امل�صتوطنات 
املتعلقة  وامل�صائل  املحتلة  الغربية  ال�صفة  يف 
مع  والتهجري.  والــهــدم  والبناء  بالتخطيط 
وزارة  درعـــي،  ــه  ــ واأري �صموتريت�ص  تقا�صم 
مــنــهــمــا من�صب  كـــل  يــتــوىل  ــة حــيــث  ــي ــال امل
يــتــوىل درعــي  اأن  الــوزيــر ملــدة عــامــن، على 
احلكومة  يف  الداخلية  ــر  وزي من�صب  بداية 
دعم  على  درعــي  تعين  و�صيعتمد  اجلديدة، 
بتويل  لــه  ي�صمح  قانونيًا  تعديًا  الكني�صت 
ال�صريبي. بالحتيال  اإدانــتــه  رغــم  املن�صب 
ــار التــفــاق الئــتــايف املُـــربم  ــ لــذلــك اأث
الــذي  الدينية"  "ال�صهيونية  ــزب  ح بــن 
بت�صلئيل  املتطرف،  الكني�صت  ع�صو  يراأ�صه 
من  حالة  "الليكود"  وحــزب  �صموتريت�ص، 
الوطن  اأ�صحاب  العرب  املواطنن  لدى  القلق 
الأ�صلين يف الداخل املحتل عام 1948، اإزاء 
ين�ص  حيث  اإيــاهــا.  الـــوزارة  ت�صكيلة  عواقب 
لليهود  امتيازات  منح  على  الئتايف  التفاق 
لل�صيطرة على اأرا�صي املواطنن الفل�صطينين 
التهويد  ا�صتمرار  بهدف  واجلليل،  النقب  يف 
واأن رئي�ص حزب  وتو�صيع ال�صتيطان. خا�صة 
اأن  بقوله  يجاهر  الدينية"  "ال�صهيونية 
هي  وتو�صيعها"  اليهودية  "امل�صتوطنات 
تعزيزها  التي يجب   !... الوطنية"  "القيمة 
امــتــيــازات  مــنــح  �صيتم  حــيــث  وتــر�ــصــيــخــهــا، 
كثرية  اقــتــ�ــصــاديــة  واإعـــفـــاءات  وت�صهيات 
لليهود، خ�صو�صًا ملن اأنهوا خدمتهم باجلي�ص 
"جلان  قــانــون  وتو�صيع  "الإ�صرائيلي"، 
وامل�صتوطنات  اليهودية  البلدات  يف  القبول" 
فيها. ال�صكن  مــن  ــعــرب  ال ملــنــع  الــ�ــصــغــرية 
حكومة  اأمـــام  الآن  نحن  وباملح�صلة، 
اأعمدتها  نتنياهو  بقيادة  جــديــدة  ائتافية 
بن�صلئيل   + غــري  بــن  ايــتــمــار   + )نــتــنــيــاهــو 
�صموتريت�ص + حزبي �صا�ص ويهدوت هتوراه(، 
اليمن  عتاة  قيادتها  �صدر  يف  يقبع  حكومة 
الفا�صية،  الــنــزعــات  وا�ــصــحــاب  املــتــطــرف، 
اليمن الذي ل يعرتف ول يقبل حتى بـــ "حل 
الدولتن" الذي بات يف موقع اجماٍع اأممي.
اإنها حكومة التهويد، وزحف امل�صتعمرات، 

علي بدوان
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وال�صعي ل�صم كامل ال�صفة الغربية اىل املناطق املحتلة عام 1948، 
اإنها احلكومة الأكرث فا�صية، التي �صتعمل على ن�صف ما تبقى من 
عملية ت�صوية ماأزومة َتُغ�صُّ يف �صباتها العميق منذ �صنواٍت طويلة.
و�صخو�صه  بــاأحــزابــه،  اجلــديــد،  احلكومي  الئــتــاف  اإن 
وتركيبته، م�صممًا على اعتبار العام 2023 هو عام امل�صتوطنن.  
قائمة  يف  الــثــاين  ال�صخ�ص  وهــي  �ــصــرتوك،  اأوريـــت  تولت  فقد 
املن�صب  وهو  ال�صتيطان،  وزيــر  من�صب  الدينية،  ال�صهيونية 
بل  الغربية.  لل�صفة  الفعلي  احلاكم  �صرتوك  من  �صيجعل  الذي 
موؤ�ص�صات  من  العديد  قد مينح  املن�صب  لهذا  �صرتوك  تويل  اإن 
يف  وا�صعة  �صاحيات  ال�صتيطاين  اليمن  وجمعيات  ومنظمات 
�صياغة م�صري ال�صفة الغربية وامل�صروع ال�صتيطاين. خ�صو�صًا 
واأن نتنياهو قد وافق يف تفاهماته مع بت�صلئيل �صموريت�ص وايتمار 
يف  الغربية  ال�صفة  يف  ا�صتيطانية  بــوؤر  �صرعنة  على  غفري  بن 
القانونية،  اليمن  اجلديدة  احلكومة  اأداء  من  �صهرين  غ�صون 

الجديدة:  اإلسرائيلية  للحكومة  التوجيهية  المبادئ  من 
التشديد على "حق الشعب اليهودي الحصري وغير القابل 
للتصرف في جميع أنحاء أرض إسرائيل" والتعهد بتعزيز 
الغربية والضفة  والــجــوالن  والنقب  الجليل  في  االستيطان 

وضـــع رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة الــمــقــبــل بنيامين 
نتنياهو اللمسات األخيرة على ائتالفه الُمكّون من أحزاب 
يمينية ومتدينة مساء األربعاء 2022/12/28، إذ تم تحديد 
الخطوط ]المبادئ[ التوجيهية للحكومة التي تشّدد على "حق 
الشعب اليهودي الحصري وغير القابل للتصرف في جميع 
أنحاء أرض إسرائيل"، وتشمل تعهدات بتعزيز االستيطان في 
"الجليل والنقب والجوالن ويهودا والسامرة "الضفة الغربية".  
وقبل مراسم أداء الحكومة اإلسرائيلية الجديدة اليمين 
)الخميس(،  الــيــوم  مــســاء  الــمــقــررة  الكنيست  فــي  القانونية 
وّقع حزب الليكود، بزعامة نتنياهو، اتفاقيات ائتالفية مع 
ويهدوت  شاس  دينيًا[  ]المتشددون  الحريديم  اليهود  حزبْي 
"الصهيونية  المتطرف  اليمين  أحــزاب  مع  وكذلك  هــتــوراه، 
الــديــنــيــة" و"عــوتــســمــا يــهــوديــت" ]"قـــوة يــهــوديــة"[ و"نــوعــام".

من  تشريع  على  االئتالفية  االتفاقيات  بعض  وينص 
شأنه أن يسمح لمقّدمي الخدمات برفض تقديم خدمات على 
أساس معتقداتهم الدينية، وهي مبادرة تشريعية يرى منتقدوها 
أنها تضفي الشرعية على التمييز، وال سيما ضد "مجتمع 
الميم" وقطاعات مستهدفة ُأخرى. ووعد نتنياهو هذا األسبوع 
بمنع التمييز، ولكن البند ظل في االتفاقيات، كما تعهد عدم 
المساس بحقوق "مجتمع الميم"، وحماية ديمقراطية إسرائيل.

وفي االتفاق االئتالفي المنفصل مع حزب "الصهيونية 
الــديــنــيــة"، الــتــزم حــزب الليكود، مــن حيث الــمــبــدأ، بفرض 
السيادة اإلسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة، مع مراعاة 
وتقييم  بـ"التوقيت  يتعلق  فيما  الحكومة  رئــيــس  اعــتــبــارات 
المصالح الوطنية والدولية لدولة إسرائيل". وفي هذا االتفاق 

ج"  يف" مناطق  ال�صلطة  لنقل  خطة  تنفيذ  على  وافــق  كما 
من  الحــتــال  جي�ص  عليها  ي�صيطر  التي  الغربية  ال�صفة  من 
"الوزارات الإ�صرائيلية" ذات ال�صلة. "الإدارة املدنية" اإىل 
لــتــعــزيــز  تــ�ــصــعــى  اجلــــديــــدة،  احلـــكـــومـــة  تـــوجـــهـــات  اإن 
نـــظـــام الــفــ�ــصــل الــعــنــ�ــصــري "اأبـــارتـــهـــايـــد" يف املــنــاطــق 
العن�صري  والتمييز  ال�صطهاد  تعزيز  جانب  اإىل  املحتلة، 
 ،1948 ــل  ــداخ ال يف  الفل�صطينين  املــواطــنــن  �ــصــد  املمنهج 
ال�صرطة  تعامل  وتعزيز  اأعـــداء،  لعتبارهم  معهم  والتعامل 
وجـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام )الـــ�ـــصـــابـــاك( مــعــهــم بــ�ــصــكــل قمعي.
بل اأعترب رئي�ص كتلة حزب "يهدوت هتوراة" ووزير البناء 
حل  من  "جزءًا  اأن  غودكنوبف،  يت�صحاق  اجلديد،  والإ�صكان 
م�صكلة ال�صكن يف اإ�صرائيل موجود يف ال�صفة الغربية املحتلة". 
م�صيفًا قوله : �صن�صاعد اأ�صقاءنا امل�صتوطنن يف يهودا وال�صامرة، 
ح�صبما علمت من خال زياراتي اإليهم ع�صية النتخابات. وجزء 

تعهد نتنياهو أيضًا بشرعنة البؤر االستيطانية التي تعتبرها 
الحكومة اإلسرائيلية حاليًا غير قانونية، كما جرى التعهد 
الوضع  قضايا  على  بالحفاظ  االئــتــالفــيــة  االتــفــاقــيــات  فــي 
الراهن التي تتعلق بالدين والدولة، بما في ذلك ما يتعلق 
باألماكن المقدسة، وأشير فيها إلى أنه لن ُيسَمح بالصالة 
اليهودية في جبل الهيكل "الحرم القدسي الشريف". وورد 
فــيــهــا أن الــحــكــومــة "ســتــتــخــذ خـــطـــوات لــضــمــان الــحــوكــمــة 
واستعادة التوازن المناسب بين السلطة التشريعية والسلطة 
ستقوم  ذلـــك،  سبيل  وفـــي  الــقــضــائــي"،  والــجــهــاز  التنفيذية 
تسمح  أن  مــن شأنها  الــتــي  التغّلب"  "فــقــرة  بــســّن  الحكومة 
للكنيست بإعادة تشريع قوانين ألغتها المحكمة اإلسرائيلية 
الــعــلــيــا، بــاعــتــبــارهــا تــتــعــارض مــع قــوانــيــن أســـاس إســرائــيــل 
لالئتالف  العريضة  الخطوط  تشمل  وال  الدستورية.  شبه 
إذ  ديمقراطية،  كــدولــة  إسرائيل  على  الحفاظ  تجاه  الــتــزامــًا 
ــِرد فيها أن الــحــكــومــة "ســتــحــافــظ عــلــى الــطــابــع الــيــهــودي  يـ
وتقاليد  ممارسات  إسرائيل، وستحترم  تــراث  للدولة، وعلى 
أفراد جميع األديان في البالد، وفقًا لقيم وثيقة االستقالل".

لتعديل  تشريع  إعـــداد  على  االتفاقيات  بعض  وينص 
الهجرة من  الــذي يحكم سياسة  العودة" اإلسرائيلي  "قانون 
أجل جعل الحصول على حقوق هجرة تلقائية لألشخاص 
غير اليهود، وفقًا للشريعة اليهودية )الهاالخاه(، أمرًا أكثر 
صعوبة، كما ينص على تعديالت لرفض شرعية التحول 
أرثوذكسية  تــيــارات غير  إجـــراءات  بحسب  اليهودية،  إلــى 
تتم في إسرائيل ألغراض المواَطنة. وكال هذين التغييرين 
يــهــددان بــمــّس عــالقــات إســرائــيــل مــع الــيــهــود فــي الشتات 
أرثوذكسية  غير  تــيــارات  إلــى  منهم  الماليين  تنتمي  الذين 
زيــادة  على  االئتالفية  االتــفــاقــات  وتنص  اليهودية.  داخــل 
ــتــوراة بـــدوام كامل،  تمويل الــرجــال الــحــريــديــم فــي دراســـة ال
وتمويل مجموعة من المطالب اأُلخرى التي قدمتها أحزاب 

من حل �صائقة ال�صكن موجودة يف هذه املناطق". واأنه "جئنا 
لنخدم مواطني اإ�صرائيل ودفع قيم امل�صاواة وا�صتيطان الباد".
كات�ص،  حاييم  اجلــديــد،  ال�صياحة  وزيـــر  اعــتــرب  ــدوره،  ــ ب
الــ�ــصــابــق، يوئيل  الــ�ــصــيــاحــة  ــر  ــ يف مــرا�ــصــم مــ�ــصــابــهــة مــع وزي
بجمال  تتمتع  اأن  اإ�صرائيلية  عائلة  اأي  "على  اأن  ــوزوف،  رزفـ
يف  و�صن�صتثمر  اخلا�صة.  القت�صادية  لقدرتها  وفقا  الــبــاد 
وال�صامرة".  يهودا  يف  املحلية  تو�صكانا  مثل  جديدة،  مناطق 
قواه  وجميع  الفل�صطيني،  ال�صعب  على  ي�صع  ذلك،  كل  اإن 
ج�صيمة،  مــهــام  والــ�ــصــتــات،  الــوطــن  يف  املنا�صلة  وت�صكياته 
قيعان  ظل  يف  الأرجــح  على  �صعبة  �صتكون  قادمة،  مرحلة  اأمام 
اليهودي  التجمع  لقوى  موئًا  باتت  التي  والفا�صية  التطرف 
اليمينية  القوى  خريطة  ل�صالح  بغالبيته  املنحاز  ال�صهيوين 
واليمينية املتطرفة، وتا�صي حتى ما ُي�صمى بـــ "احزاب الي�صار 
الكني�صت. خــارج  اأ�صبح  الــذي  مريت�ص  كحزب  ال�صهيوين" 

الحريديم، باإلضافة إلى زيادة المبادرات والميزانيات الرامية 
إلى تعزيز الهوية اليهودية. وتعهدت الحكومة الجديدة في 
المبادئ التوجيهية لالئتالف بأن تواصل إسرائيل، في ظل 
الحكومة الجديدة، حربها ضد برنامج إيران النووي، وسعيها 
لتعزيز مكانة القدس، ولتعزيز السالم مع جميع جيرانها، مع 
الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها التاريخية والوطنية، 
وتعزيز العدالة االجتماعية وخفض تكلفة المعيشة ومكافحة 
األولوية  وإعطاء  اليهودية،  الهجرة  لتعزيز  والسعي  الفقر، 
للتعليم، ومــحــاربــة مــوجــة الــجــريــمــة فــي الــقــطــاع الــعــربــي.

هـــــذا، وتــشــمــل الــتــعــيــيــنــات الــرئــيــســيــة فـــي االئـــتـــالف 
ــن حــزب  الــحــكــومــي الــمــقــبــل تــعــيــيــن عــضــو الــكــنــيــســت عـ
ــواء ســـابـــق فـــي الــجــيــش  ــ ــو لـ ــــوآف غـــاالنـــت، وهــ الــلــيــكــود يـ
وزارة  في  جانبه  إلــى  وسيكون  للدفاع.  وزيـــرًا  اإلسرائيلي، 
المتطرف  اليمين  حــزب  من  سموتريتش،  بتسلئيل  الــدفــاع 
"الصهيونية الدينية"، الذي يدعم فرض السيادة اإلسرائيلية 
في جميع أنحاء الضفة الغربية من دون حقوق متساوية 
واســعــة  األخــيــر صــالحــيــات  هـــذا  وســُيــمــنــح  للفلسطينيين، 
النطاق فيما يتعلق بالشؤون المدنية للمستوطنات اليهودية 
والفلسطينيين في المناطق )األراضــي المحتلة(. وسيتولى 
الشبيه  بن غفير،  إيتمار  يهوديت"  "عوتسما  رئيس حزب 
من ناحية أيديولوجية بحزب "الصهيونية الدينية"، منصب 
وزير األمن القومي مع سلطة غير مسبوقة على الشرطة.

تــجــدر اإلشـــارة إلــى أنــه تــم فــي األيـــام األخــيــرة تسريع 
الــقــوانــيــن الــتــي تــمــّكــن ســمــوتــريــتــش وبـــن غــفــيــر مــن تــوّلــي 
القانون  الكنيست، وكذلك  الموّسعين في  المنصبين  هذين 
ــذي يــمــّكــن زعــيــم حـــزب شـــاس أريــيــه درعـــي مــن الــعــودة  الـ
ــــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه يمضي  إلـــى شــغــل مــنــصــب وزيـ
عقوبة سجن مع وقف التنفيذ، تم فرضها في وقت سابق 
الــعــام عليه بسبب ارتــكــابــه مــخــالــفــات ضريبية.  مــن هـــذا 
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ثم  كييمت(،  )كرين  با�صم  املعروف   ،1907
عام  التاأ�صي�صي(  الفل�صطيني  )ال�صندوق 
هاي�صود(،  )كــرين  با�صم  املــعــروف   ،1920
وكلها تهدف اإىل متويل امل�صاريع ال�صتيطانية.
امل�صروع  موؤ�ص�صات  ــاإن  فـ الــواقــع،  ويف 
اإجنــاز  ت�صتطع  مل  ال�صهيوين  ال�صتيطاين 
املهمات التي من اأجلها اأقيمت، فهي مل ت�صتطع 
فل�صطن،  يف  ال�صتيطانية  مــاآربــهــا  حتقيق 
واإنا فاإن الآلة الع�صكرية ال�صهيونية هي من 
فل�صطن،  يف  ن�صاأ  الذي  والو�صع  بذلك،  قام 
عــام  ال�صهيوين  الــكــيــان  قــيــام  عــنــد  ــواء  �ــص
نتاج  يكن  مل  التالية،  املراحل  يف  اأو   ،1948
هو  بل  ال�صتيطانية فح�صب،  املوؤ�ص�صات  عمل 
الإ�صرائيلية. الع�صكرية  الآلــة  عمل  ح�صيلة 
لال�شتيطان: الأ�شا�شية  الأب��ع��اد 
ــي  ــ ــص ــ الأرا� ال�ــصــتــيــطــان يف  يــرتــبــط 
وهي: اأ�صا�صية  اأبــعــاد  بعدة  املحتلة  العربية 
ترتكز  اأم���ن���ي���ة:  ع�����س��ك��ري��ة  اأب����ع����اد   -1
على  ال�صتيطان  لعمليات  الع�صكرية  الأبعاد 
املحتلة،  العربية  الأرا�صي  يف  الهامة  املواقع 
مقاتلة،  ا�صتيطانية  حــواجــز  ت�صكل  حــيــث 
ال�صهيوين.  الكيان  عــن  اأول  دفــاعــي  وخــط 
يف  ال�صهيوين  ال�صتيطان  ا�صتهدف  فقد 
غزاة  اإ�صكان  لي�ص  مبكر  وقت  منذ  فل�صطن 
يهود فح�صب، بل وكذلك اإ�صكانهم يف اأماكن 
من  تبن  وقد  الأوىل،  بالدرجة  ا�صرتاتيجية 
العربي-ال�صهيوين  ال�صراع  جمــرى  خــال 
امل�صتوطنات  لهذه  الكربى  الأهمية  بعد  فيما 
وقد  الإ�صرائيلية.  احلربية  ال�صرتاتيجية  يف 
الإ�صرائيلي  العدو  قادة  اأحد  اآلــون  ايغال  بن 
العتبارات  ))اأن  قال:  عندما  ذلك  بو�صوح 
خمطط  اأ�صا�ص  يف  كانت  التي  ال�صرتاتيجية 
درجــة  اإىل  قــررت  ال�صهيوين،  ال�صتيطان 
الــبــاد،  مناطق  مــن  العديد  م�صري  كــبــرية 
ومنها مناطق يقطنها العرب اإىل حد كبري((.
الأبعاد  هذه  متثل  اقت�سادية:  اأبعاد   -2
للن�صاط  اأ�صا�صية  عنا�صر  اأ�صا�صي،  ب�صكل 
املياه  وخ�صو�صًا  ال�صتيطاين،  القت�صادي 
والأرا�صي اخل�صبة بالدرجة الأوىل، اإىل جانب 
كونها �صوقًا لت�صريف املنتجات الإ�صرائيلية.
تــتــمــحــور  دمي�����غ�����راف�����ي�����ة:  اأب������ع������اد   -3
ال�صتيطان  لعمليات  الدميغرافية  الأبــعــاد 
ــوجــود  ــول �ــصــبــل مــواجــهــة ال الــ�ــصــهــيــوين حـ

ا�سرتاتيجية ال�ستيطان ال�سهيوين
يف مطلع الت�صعينات من القرن املا�صي، 
ة الأمريكّي ال�ّصابق جيم�ص  قام وزير اخلارجيَّ
حمــاوًل  املحتلة،  فل�صطن  اإىل  بــزيــارة  بيكر 
ذر الرماد يف العيون، وذلك مطالبًا اجلانب 
امل�صتوطنات  لبناء  موؤقت  بوقف  الإ�صرائيلي 
ــل الأرا�ـــصـــي الــعــربــيــة املــحــتــلــة. وعند  داخــ
يف  كان  والــذي  �صامري،  اإ�صحق  مع  اجتماعه 
ذلك الوقت رئي�صًا حلكومة العدو الإ�صرائيلي 
اأجل  من  لا�صتيطان،  املوؤقت  الوقف  لبحث 
دخل  املنطقة،  يف  الت�صوية  عجلة  يف  ال�صري 
يف  امل�صت�صارين  اأحد  الجتماع  وقطع  عليهما 
مكتب �صامري، لكي ي�صادق هذا الأخري على 
لا�صتيطان،  جــديــدة  وم�صاريع  خمططات 
من  القلم  اأخــذ  اأن  اإل  �صامري  من  كــان  فما 
ويوقع  بيكر  الأمريكي  اخلارجية  وزيــر  جيب 
بيكر. بقلم  املخططات  تلك  على  وي�صادق 
مدى  على  يدل  هذا  �صامري  ت�صرف  اإن 
احلكومات  قبل  من  وال�صتهتار  ال�صتخفاف 
ــون  ــيــة املــتــعــاقــبــة مـــن بـــن غــوري الإ�ــصــرائــيــل
القانونية  بــالأعــراف  نتنياهو  بنيامن  حتى 
والدبلوما�صية حتى مع اأقرب حلفائها، ويظهر 
بال�صتعمار  ال�صهيوين  امل�صروع  ارتباط  مدى 
ال�صتيطاين، والذي ي�صكل نواة هذا امل�صروع. 
 2019/7/11 بتاريخ  قال  قد  نتنياهو  وكــان 
وح�صب ما جاء يف �صحيفة جريوزاليم بو�صت، 
اأن )اإ�صرائيل( ل تعتزم اإخاء اأي م�صتوطنة 
واأكد  �صام.  خطة  اأي  يف  الغربية  ال�صفة  يف 
م�صتوطنة  اأي  باإزالة  اأ�صمح  ))لــن  نتنياهو: 
اأو اأي م�صتوطن. نحن لن نتعامل مع كل هذا 
الــهــراء(( واأ�ــصــاف: ))انــظــروا مــاذا فعلت 
القد�ص،  فعلت يف  ماذا  انظروا  اجلــولن،  يف 
قائًا:  نتنياهو  وتابع  لحقًا((.  قادم  املزيد 
ال�صتيطانية  الكتل  بن  اأفرق  ل  اأي�صًا  ))اأنــا 
بـــوؤرة  كــل  ــة،  ــزول ــع امل ال�صتيطانية  ــبـــوؤر  والـ
يل((. بالن�صبة  اإ�صرائيلية  هي  ا�صتيطانية 
حد  يف  ال�صتيطان  اأن  من  الرغم  وعلى 
ال�صهيونية،  احلركة  اخــرتاع  من  لي�ص  ذاتــه 
اليهودي  الفكر  اأو  باليهود  خــا�ــص  هــو  ول 
ــيـــة  ــا هـــو ظـــاهـــرة اأوروبـ ــ الــ�ــصــهــيــوين، واإنـ
تفرد  ال�صهيوين  ال�صتيطان  فـــاإن  اأيــ�ــصــًا، 
الفكرية  مرتكزاته  يف  �صواء  خمتلفة  ب�صمات 
القمعية  العملية  ممار�صاته  يف  اأو  املغلقة، 
وكانت  الفل�صطيني.  العربي  ال�صعب  اجتــاه 
ال�صهيوين  لا�صتيطان  الر�صمية  الــبــدايــة 
بع�ص  هــجــرة  مــع   ،1881 عــام  فل�صطن  يف 
فل�صطن،  اإىل  رو�ــصــيــا  مــن  الــيــهــود  ال�صبان 
كما  ا�صتيطانية،  مــ�ــصــاريــع  عـــدة  واأنــ�ــصــئــت 
منظمة   1883 عام  روت�صيلد  البارون  اأ�ص�ص 
الئتمان  ثم )�صندوق  الغر�ص،  لهذا  )بيكا( 
فل�صطن،  اأجنلو  بنك  اأن�صاأه  الذي  اليهودي( 
ــودي( عــام  ــه ــي ــم )الــ�ــصــنــدوق الــقــومــي ال ث

ــره،  ــ ــاث ــ ــك ــ ــــي ونـــــــوه وت ــرب ــ ــع ــ ــاين ال ــكـ ــصـ ــ�ـ الـ
الــتــحــدي  يــ�ــصــكــل  الـــوجـــود  ــذا  هــ اأن  حــيــث 
التهويد. وم�صاريع  لا�صتيطان  الأ�صا�صي 
ــاد  ــع 4- اأب����ع����اد ���س��ي��ا���س��ي��ة: تــرتــبــط الأب
ال�صيا�صة  بجوهر  لا�صتيطان  ال�صيا�صية 
الزاحف  ال�صم  على  القائمة  الإ�صرائيلية 
ــع والغــتــ�ــصــاب، فــهــي ا�ــصــتــكــمــال  ــو�ــص ــت وال
الحتال  �صلطات  حولت  فلقد  لا�صتيطان. 
اإىل  املحتلة  العربية  الأرا�ــصــي  الإ�صرائيلي 
جزر  اإىل  مدنها  وحولت  ومــعــازل،  كنتونات 
توا�صلها  دون  حتــول  مب�صتوطنات  حمــاطــة 
ــرايف والـــ�ـــصـــكـــاين، مبـــا يـــحـــول دون  ــ ــغ اجلــ
م�صتقلة. فل�صطينية  دولة  اإقامة  من  التمكن 
امل�صتوطنات  ت�صكل  نف�سية:  اأب��ع��اد   -5
بالن�صبة للمهاجرين اليهود )الغيتو اجلديد( 
ح�صب  والــرعــايــة،  احلماية  لهم  يوفر  الــذي 
ا�صتمرار  ي�صمن  كما  ال�صهيونية.  الـــروؤى 
لكيانهم. ــم  ــه وولئ غــريهــم  مــع  متا�صكهم 
يلتهم  ال�����ش��ه��ي��وين  ال���ش��ت��ي��ط��ان 
امل����زي����د م����ن الأرا������ش�����ي امل��ح��ت��ل��ة:
الإ�صرائيلية  الإ�صرتاتيجية  ارتكزت  لقد 
وتهويد  مــ�ــصــادرة  ركــائــز حمــوريــة هــي  على 
املحتلة،  العربية  الأرا�صي  من  واملزيد  املزيد 
وا�ــصــتــقــدام وتــوطــن اأكـــرب عــدد مــن اليهود 
اأكرب  يف  العامل  من  �صتى  بقاع  من  القادمن 
ال�صتيطانية  والــبــوؤر  امل�صتعمرات  مــن  عــدد 
املــنــتــ�ــصــرة �ــصــرطــانــيــًا يف اأنـــحـــاء الأرا�ـــصـــي 
الــعــربــيــة املــحــتــلــة، وتــهــجــري اأكـــرب عـــدد من 
العدوان  كيان  قيام  فمنذ  الــعــرب،  ال�صكان 
ال�صهيوين على اأر�ص فل�صطن املحتلة وحتى 
الأحـــزاب  وخطط  بــرامــج  فــاإن  هــذا،  يومنا 
ــة  ــدول ))ال عــن  تتحدث  كلها  الإ�ــصــرائــيــلــيــة 
اليهودية النقية باأقل عدد ممكن من العرب، 
ــص((. ــ ــ وبـــاأكـــرث مــ�ــصــاحــة ممــكــنــة مــن الأر�
ولعله من املفيد الإ�صارة هنا اإىل ما كتبته 
ع�صو الربملان الدناركي والنا�صطة ال�صيا�صية 
على  ن�صرته  لــهــا  مــقــال  يف  �صتامبة  زيــنــيــا 
�صفحتها على )الفي�ص بوك( يف �صهر ت�صرين 
لاأرا�صي  زيــارتــهــا  عــن   2021 عــام  الــثــاين 
لغات،  لعدة  ترجمته  ومتت  املحتلة،  العربية 
ومتنت �صتامبة اأن يتم ن�صر املقال ب�صكل وا�صع.
يف  �صتامبة  الدناركية  النا�صطة  تقول 
)لقد  املحتلة:  لفل�صطن  زيارتها  بعد  مقالها 

للقانون  ومتعمدة  منهجية  انتهاكات  �صاهدت 
الدويل خال اأ�صبوع زيارتي، واأعتزم الكام 
اأعــرف  اأين  رغــم  النــتــهــاكــات،  هــذه  وف�صح 
ما  يف  تراقبني  الإ�صرائيلية  احلــكــومــة  اأن 
ن�صمع  ما  )كــثــريًا  وت�صيف:  واأن�صر(.  اأكتب 
تعبري  ت�صتخدم  الإ�صرائيلية  احلكومة  ــاأن  ب
ولكن  �صيا�صتها،  لتربير  اأمنية"  "اعتبارات 
ات�صح �صيء واحد الآن بالن�صبة يل: اإ�صرائيل 
تبذل جهودًا منتظمة لدفع الفل�صطينين اإىل 
ــروج مــن مناطق وا�ــصــعــة مــن الأرا�ــصــي  اخلـ
ا�صتعمار  طـــور  يف  اإ�ــصــرائــيــل  اإن  املــحــتــلــة. 
املناطق التي كان يق�صد بها اأن ت�صبح الدولة 
رقيقة  طبقة  هي  الأمــن  وكلمة  الفل�صطينية، 
تلك  لتغطية  اإ�صرائيل  ت�صتعملها  الورني�ص  من 
 600 حاليًا  )يوجد  قائلة:  وتتابع  ال�صيا�صة(. 
األف م�صتوطن اإ�صرائيلي يعي�صون يف الأرا�صي 
ب�صرعة.  يزداد  املحتلة وعددهم  الفل�صطينية 
غري  امل�صتوطنات  فاإن  الدويل  للقانون  ووفقًا 
تنقل  اأن  الحتال  ل�صلطة  يجوز  ول  قانونية، 
اجلانب  ولكن  املحتلة،  الأرا�صي  اإىل  �صكانها 
الأكرث اأهمية لي�ص فقط نو عدد امل�صتوطنن، 
بل امل�صادرة املنتظمة لاأرا�صي الفل�صطينية، 
وا�صتنزاف  الفل�صطينية،  املمتلكات  وهــدم 
املوارد الطبيعية، واإعادة تهجري الفل�صطينين 
الدويل،  للقانون  انتهاكات  كلها  هذه  ق�صرًا. 
واأو�صحت  للفل�صطينين(.  فعلي  وا�صتعمار 
م�صتوطنات  راأيــت  )لقد  مقالها:  يف  �صتامبة 
ال�صفة  يف  واأكــــرب  اأكــــرب  مــ�ــصــاحــات  تــغــطــي 
جــدران  مع  ال�صرقية،  القد�ص  ويف  الغربية 
اأمنية واأبراج مراقبة ومناطق اأمنية �صخمة. 
ف�صت�صبح  التو�صعي  النهج  هــذا  ا�صتمر  اإذا 
ال�صوي�صري،  اجلـــن  قطعة  مــثــل  فل�صطن 
الثقوب  هو  للفل�صطينين  تبقى  ما  كل  حيث 
الفل�صطينيون  ي�صجن  وعليه  اجلن،  هذا  يف 
كــيــف ميكن  ــلــدهــم.  ب ــوهــات( يف  ــت )غــي يف 
تربير ذلك باأي حال من الأحوال باعتبارات 
ــة؟(. وتــخــتــم الــربملــانــيــة الــدنــاركــيــة  ــي ــن اأم
مقالها بالقول: )احلكومة الإ�صرائيلية ت�صعى 
املو�صوع  بــالأمــن،  تتعلق  ل  اأهـــداف  لتحقيق 
و�صرقة  وم�صادرة  بانتزاع  يتعلق  ب�صاطة  بكل 
اإنه  الفل�صطينين.  اأرا�صي  من  تبقى  ما  كل 
للفل�صطينين  ومتعمدة  ممنهجة  طرد  عملية 
ف�صح  علينا  يــجــب  وبــلــدهــم.  اأر�ــصــهــم  مــن 
ــقــده(. ــت ــن ن اأن  واجـــبـــنـــا  ومــــن  هـــــذا،  كـــل 
اأن  يت�صح  تــقــدم  مــا  كــل  وبــعــد  وهــكــذا 
ــل الأرا�ـــصـــي  ال�ــصــتــيــطــان الــ�ــصــهــيــوين داخــ
يف  الــزاويــة  حجر  ي�صكل  املحتلة،  العربية 
ال�صتيطان  اأ�صبح  كما  ال�صهيوين،  امل�صروع 
الإ�صرائيلية  احلكومات  توجه  التي  البو�صلة 
وم�صمياتها. اأحزابها  اختاف  على  املتعاقبة 
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اأوكرانيا  الرو�صية يف  تزال احلرب  ل 
وبا  لنهايتها،  وا�صح  اأفق  بدون  م�صتمرة 
ا�صتنتاج  خالها  ان  ميكن  توقعات  �صقف 
ما �صتوؤول اإليه نتائجها يف نهاية املطاف، 
غري اأّنها على ما يبدو لن توؤّدي بال�صرورة 
ــرب  احل ت�صتمر  وفــيــمــا  عــاملــيــة،  حلـــرب 
اأ�صهر  ع�صرة  منذ  الأوكــرانــيــة  الرو�صية  
يف  اإليه  �صتوؤول  ما  حول  التوّقعات  تــزداد 
ات�صاع  من  خمــاوف  و�صط  املطاف  نهاية 
الرئي�ص  �صّرح  ال�صياق  هذا  ويف  رقعتها، 
اآذار  بــايــدن يف مــار�ــص/  الأمــريــكــي جــو 
يف  رو�صيا  �صد  حربًا  نخو�ص  لن  املا�صي: 
اأفــرزت  ــوال  الأحـ اأوكــرانــيــا، لكن ويف كل 
تداعيات  الأوكــرانــيــة  الرو�صية-  احلــرب 
فيها  املنخرطة  الأطراف  كثرية، جتاوزت 
اأقاليم  اإىل  اأ�صداوؤها  وامتدت  مبا�صرة، 
ــط واحـــدًا  ــص ــرى، ويــبــدو الــ�ــصــرق الأو� اأخــ
احلرب،  بهذه   تاأّثرًا  الأكــرث  املناطق  من 
لعل  الأ�صباب  من  جملة  اإىل  ذلك  ويعزى 
اأبرزها ه�صا�صة الو�صع الأمني وال�صيا�صي 
املنطقة،  دول  مــن  للعديد  والقت�صادي 
تربط  التي  املعقدة  الــروابــط  عن  ف�صًا 
خارجه،  مــن  كــرث  بفاعلن  الإقــلــيــم  هــذا 
مبتغريات  للتاأثر  عر�صة  اأكــرث  يجعله  مبا 
فرو�صيا  ــيــة،  والــدول الإقليمية  البيئتن 
عــاملــي جديد  نــظــام  لإقــامــة  ت�صعى  الــتــي 
الوليات  هيمنة  نتحّدى  الأقطاب،  متعّدد 
اأّنها  حيث  وحلفائها،  الأمريكية  املتحدة 
منا�صبًا  ميدانًا  الأو�صط  ال�صرق  يف  ترى 
املختلفة،  الــقــوة  مــقــومــات  ل�ــصــتــعــرا�ــص 
باأّن  مو�صكو  قناعة  التوّجه  هذا  عّزز  وقد 
املنطقة  من  ال�صوفييتي  الحتاد  ان�صحاب 
كان  غوربات�صوف،  ميخائيل  رئا�صة  اإّبــان 
على  عاوة  ُعظمى،  كقّوة  بانهياره  اإيذانًا 
ذلك ل ميكن اإغفال م�صعى رو�صيا لإقامة 
الأو�صط  ال�صرق  دول  مع  جيدة  عاقات 
وك�صر عزلتها الإقليمية ومواجهة العقوبات 
املتحدة  الــوليــات  فر�صتها  التي  الدولية 
وحلف الناتو عليها، اإ�صافة اإىل ذلك فاإّن 
جناح رو�صيا يف اإقامة عاقات مع معظم 
عاقات  �صيعّزز  الفاعلة  الإقليمية  القوى 
مو�صكو بهذه الدول، و�صتكون عامًا حمددّا 
املنطقة. يف  وال�صام  ال�صراع  مل�صارات 
اأ�صابيع  اأوكرانيا  تدوم احلرب يف  قد 
يلوح  تــلــوح رو�ــصــيــا وكــمــا  كــمــا  اأ�ــصــهــر  اأو 
املتحدة  الــوليــات  راأ�ــصــه  وعلى  )الناتو( 
ــكــيــة، وهـــي حـــرب بــاتــت مــدّمــرة  الأمــري
للطرفن،  بالن�صبة  ودامية  لاأوكرانين 
والــعــاملــي،  الــرو�ــصــي  لاقت�صاد  ومكلفة 
الثقة  وانخفا�ص  والرتّدد  للخوف  ونا�صرة 

لكي يفر�ص حمور املقاومة اإيقاعه يف ظل 
وقد  التبّلور،  يف  اأخــذ  عاملي  اأو�صط  �صرق 
وهو  �صورية،  معركة  ال�صرق  هــذا  جتــاوز 
ي�صاعد  مبا  اأوكرانيا  معركة  يخو�ص  الآن 
يعّزز  الأقــطــاب  متعّدد  عــامل  ظهور  على 
ورو�صيا  ال�صن  مع  ال�صرتاتيجية  عاقته 
ــاة، ولــكــن مــا يــزال  يف كــل مــيــاديــن احلــي
للحرب  الكامل  الأثـــر  قيا�ص  املبّكر  مــن 
وحتى  الو�صط  ال�صرق  يف  الأزمـــات  على 
الوا�صح  من  وبــات  واإفريقيا،  اآ�صيا  على 
الأبــعــاد،  متعّددة  �صتكون  التداعيات  اأّن 
املجال  على  ــارهــا  اآث تقت�صر  الآن  حتى 
الع�صكري، لكنها ملحوظة اأي�صًا يف امليدان 
املنطقة  لقت�صاد  بالن�صبة  اأّما  ال�صيا�صي، 
وعــقــودهــا الجــتــمــاعــيــة املــتــوتــرة اأ�ــصــًا 
ال�صعوبة. غاية  يف  التداعيات  تكون  فقد 
املتغريات،  من  الكثري  هناك  �صيا�صيًا 
الدول  وداخــل  املنطقة  اأنحاء  �صائر  ففي 
تبتعد  داخـــلـــيـــة،  مــ�ــصــاكــل  يف  الـــغـــارقـــة 
عن  عمومًا  ال�صيا�صية  الفاعلة  الأطــراف 
اأوكرانيا  اأو  رو�صيا  مع  العلني  ال�صطفاف 
التحوط  الآن  حتى  زالـــت  ومــا  ــغــرب،  وال
الإيرانية  احلكومتان  وحدهما  لرهاناتها، 
وال�صورية، اإ�صافة اإىل حزب اهلل يف لبنان 
واحلوثين يف اليمن، عرّبوا عن ت�صامنهم 
يف  فينخرطون  خ�صومهم  اأّما  رو�صيا،  مع 
حماولة التوازن على حبل م�صدود بالتوّدد 
ويحاولون  معًا  الغربية  والدول  رو�صيا  اإىل 
الإمـــارات  فعلت  كما  الو�صاطة  دور  لعب 
القبول باخليارات  لكن  املثال،  �صبيل  على 
ت�صويت  يف  ظهر  كما  الغربية،  ال�صيا�صية 
الــذي  املــتــحــدة  لـــاأمم  الــعــامــة  اجلمعية 
من  كثري  يف  ناجم  الرو�صي،  الغزو  اأدان 
غربية،  دبلوما�صية  �صغوط  عن  الأحيان 
العربية  والإمـــارات  حــالت م�صر  كما يف 
الطوعية  املوافقة  نتيجة  ولي�ص  املتحدة  

متغافلن  ال�صيا�صات،  تلك  على  احلقيقية 
ال�صهيوين  العدو  جرائم  عن  و�صامتن 
النهيار  اأو  الفل�صطيني،  ال�صعب  �صد 
املتزايد  التهديد  اأو  اللبناين  القت�صادي 
واحل�صار القت�صادي �صد حمور املقاومة 
ومن  اليمن،  يف  الإن�صانية  بالكارثة  اأو 
املرجح اأن يت�صاءل الهتمام بهذه الأزمات 
من قبل اجلهات الدولية الفاعلة املن�صغلة 
يف اأحداث متوترة يف خمتلف دول اأوروبا.
الرو�صي  الهجوم  كان  القول  ختام  يف 
الــوليــات  لنفوذ  اخــتــبــارًا  اأوكــرانــيــا  على 
املــتــحــدة ورو�ــصــيــا يف الــ�ــصــرق الأو�ــصــط، 
تزال  ل  املنطقة  بــاأّن  اأي�صًا  تذكريًا  وكــان 
من  الرغم  على  الأمريكي،  الفلك  �صمن 
وقــوى  دول  يف  الأمــريــكــيــة  النــتــكــا�ــصــات 
جــبــهــة املـــقـــاومـــة، ويف هـــذا الــ�ــصــيــاق ل 
موّحد  عربي  موقف  عــن  احلــديــث  ميكن 
العربية  ــدول  ــ ال حــيــاد  لــكــن  حــيــادي،  اأو 
التوتر  مــع  التعامل  يف  العنوان  هــو  يبدو 
الـــذي مل  امل�صتجد  الــرو�ــصــي  ــكــي   الأمــري
اأ�صبح  بل  الأو�صط،  بال�صرق  مرتبطًا  يعد 
اأن  العربية  الأمـــة  تــريــد  ل  دولــيــة  اأزمـــة 
كل  فاإّن  فيها، وهكذا  مبا�صرًا  تكون طرفًا 
حكومة تعنى مب�صاحلها لتفادي ال�صغوط 
ــقــائــم. ــك الـــنـــزاع ال ــ اخلـــارجـــيـــة يف ذل
ل  اأوكرانيا  على  الرو�صية  احلرب  اإّن 
يلغي انطباعًا عربيًا ر�صميًا من اأّن الوليات 
املتحدة ترتاجع يف املنطقة، فهي ان�صحبت 
مع  نووي  لتفاق  وت�صتعد  اأفغان�صتان،  من 
اإيران، وعلى الرغم من هذا احلياد العربي 
حا�صم  نحو  على  الأو�صط  ال�صرق  يزال  ل 
جوانب  كل  يف  الأمريكية  الأحادية  �صمن 
مالية،  واأنظمة  جتاري  تبادل  من  العوملة، 
الإقليمي  احلياد  لكن  اأ�صلحة،  و�صفقات 
التدّخل  عــدم  يف  الرغبة  على  يقت�صر  ل 
يف الأزمة الأوكرانية، بل اإّنه ي�صتمل اأي�صًا 
اأي طــرف يف  روؤيــة  عــدم  الرغبة يف  على 
النزاع الأمريكي  الرو�صي غاليًا اأو مغلوبًا.
ــرب  احلـ اأن  ــول  ــقـ الـ ميــكــن  خـــتـــامـــًا 
الأمريكي  والنفخ  الأوكــرانــيــة،  الرو�صية  
مزيدًا  اأ�ــصــاف  ت�صعيدها  يف  ــي  ــ والأوروب
يف  بالفعل  ــاأّزم  املــت للم�صهد  التعقيد  مــن 
املدى  اأّن  غري  الأو�صط،  ال�صرق  �صراعات 
الكامل لهذا التاأثري �صينك�صف م�صتقبًا يف 
الع�صكرية  املواجهة  اإليه  �صتنتهي  ما  �صوء 
اإذا  ومـــا  وكــيــيــف،  مو�صكو  بــن  ــة  اجلــاري
يف  جوهرية  تغيريات  اإىل  �صتف�صي  كانت 
القائم. والإقليمي  الدويل  النظام  طبيعة 

األزمة يف أوكرانيا وتداعياتها على الشرق األوسط

هــذه  وتــتــعــّمــق  الــعــامل،  حـــول  بامل�صتقبل 
الروا�صب اأكرث يف ال�صرق الأو�صط الكبري، 
�صواء،  حد  على  واإفريقيا  اآ�صيا  يف  وحتى 
قلقهم  من  الرغم  على  الأوروبــيــون  بينما 
لت�صل  احلــرب  تو�صع  اإمكانية  من  الكبري 
الأطل�صي  حلف  اأّن  متامًا  يعرفون  دولهم 
�صيدافع عن كل �صرب من الأر�ص الأطل�صية، 
كما اأعلن بايدن منذ بداية احلرب، اأّما يف 
فاخلوف  الإ�صامي  ورمبا  العربي  العامل 
الرو�صية  احلرب  نهاية  اأّن  �صحيح  اأكــرب، 
لكن  نهايتها  مامح  تكتمل  مل  الأوكرانية 
بكيفية  متعّلقة  ــة  ــي اأول مــوؤ�ــصــرات  تظهر 
مع  والإقليمية  العربية  احلكومات  تعامل 
التي  التحالفات  �ــصــوء  يف  ــة،  ــ الأزم هــذه 
بنتها رو�صيا يف العقد الأخري، وديناميكية 
الــعــاقــات الأمــريــكــيــة الــرو�ــصــيــة، واأبــعــد 
اأو  النزاع  لهذا  املعقدة  الطبيعة  ذلك  من 
ال�صراع امل�صّلح الذي ي�صتمل على عنا�صر 
القت�صادية  املــواجــهــات  مــن  مــرتابــطــة 
مرتبطة  اأخرى  وعنا�صر  واجليو�صيا�صية، 
وامــدادات  الغاز  واأنابيب  الطاقة  باأ�صعار 
هو  فاأين  ال�صرتاتيجية،  واملمرات  القمح 
التداعيات  هذه  كل  من  الأو�صط  ال�صرق 
والتحولت، اإّن الكتلة الأكرب من التحالف 
اإبراهيم  معاهدة  اأعــ�ــصــاء  اأي  الــعــربــي، 
الدقيق  التوازن  �صيا�صة  تنتهج  اأن  حتاول 
�صد  وقــفــت  الكتلة  هــذه  م�صاحلها،  يف 
لكن  مبدئي،  ب�صكل  الــرو�ــصــي  الجــتــيــاح 
اإىل  وت�صعى  العقوبات  تطبق  مل  مبعظمها 
ــجــاد حل  الإ�ــصــهــام يف اإنــهــاء احلـــرب واإي
تقف  بينما  اأوكــرانــيــا،  يف  لل�صراع  عــادل 
من  انطاقًا  رو�صيا  جانب  اإىل  املقاومة 
اإيران و�صورية وحزب اهلل يف لبنان و�صوًل 
اأّن امل�صهد  اإىل احلوثين يف اليمن، ويبدو 
وحتى  والإ�ــصــامــي  والعربي  الفل�صطيني 
الدويل مواتيًا ب�صورة اأف�صل من ذي قبل 

عارف اآلغا / كاتب وباحث
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وهوية  انتماء  هما  وهويتنا  انتماوؤنا 
واخل�صو�صية  املوا�صفات  يف  مــتــفــّردان 
التي  والنكهة  واملعنى  القيمة  يف  متفّردان 
حتت�صن ذاك النتماء، وتلك الهوّية.. نكهة 
ة برتاٍب فائق العذوبة... لها عاقة خا�صّ
املعجون  الطيني  �صريره  من  ننه�ص   
وجنــول  ن�صول  ــدم..  والـ والــعــرق  بالدمع 
ومــغــّربــن،  م�صّرقن  احلــيــاة  مــفــارق  يف 
فاعًا  احل�صور  يكون  حيث  وحا�صرين 
الغياب  حيث  وغائبن  قيمة،  وذا  وحيويًا 
متعة الوجد لروٍح ت�صبو ملطلقها، ووجدان 
يذهب يف معارج الكلمة ملنتهاها الق�صي، 
و�صرير  حلم،  و�صادة  على  يــذوب  وخافق 
ق�صب  واأنــــِن  ــغــنــاء،  وال بال�صعر  حــافــل 
الــنــايــات املــوجــعــة تلك الــتــي تــنــد�ــصُّ بن 
ترانيم  يف  وتنبت  والـــعـــرزال،  العرائ�ص 
املــ�ــصــاءات الــقــادمــة مــع الــريــح واأجــرا�ــص 
ــال الــبــعــيــدة،  ــت ــن ال الــقــطــيــع الـــقـــادم م
ال�صا�صعة  احلقول  عرب  الع�صب  وه�صي�ص 
وا�صرتاحات  النهار،  تعب  بن  املرتامية 
فــاإذا  والــذكــريــات..  البوح  مع  امل�صاحات 
حول  الــذاكــرة  متعة  كّله  هــذا  اأ�صبح  مــا 
املواقد يف ليايل برودة الأج�صاد، وارتعا�ص 
الأزيل  الــ�ــصــفــر  حمــطــات  يف  اخلـــطـــوات 
تلك  الطيني  ل�صريرنا  ُعــدنــا  الــطــويــل، 

ا�صتنبتناه  العذوبة  اأي�صًا فائق  العذوبة لرتاب  بّد منها.. ولكنها عودة فائقة  التي ل  العودة 
وطنًا، و�صعرًا، واأغاين �صجية البوح والرتداد، تظّل قائمة يف الأحفاد والأجيال، ببهاء فيو�صا، 
و�صفاء نقائها، وزلل نداها الذي ميتزج بالرتاب والأج�صاد، والذكريات لي�صبح هذا كّله، 
فيما بعد، عاقة فائقة اخل�صو�صية قائمًة لاأزل بن وطن واأمة وتارب ي�صكلون اأعظم قيمة 
م�صّماة يف الدهر، هي قيمة املعنى لنتماء وهوية ت�صّكا بقيم ومعايري وموا�صفات ل ثنائي 
من  قاطبة  الأر�ــص  اأمم  بن  من  فنحن  لذا  والت�صكيل!!!  التعبري  يف  مماثلة  احلياة  يف  لها 
نلك مفاتيح اأ�صرار �صخ�صياتنا وعواطفنا، واأي�صًا  قيمة ما يحمله تراب هذي الأر�ص التي 
ترّبت على الآه والوجع، ثم فا�ص غناوؤها عذبًا �صجيًا دائم الرتداد عرب حقول اهلل الوا�صعة.
ل نت�صور كوكبًا اآخر يحمل موا�صفات ومزايا ومكونات كوكبنا.. ل يف منظومة جمرتنا 
ول يف منظومات املجّرات كافة.. كوكٌب متخٌم بالفو�صى واملتناق�صات واملت�صادات املمتعة: 
حزن وفرح، بكاء وغناء، ليل ونهار، وجد و�صغينة، �صكينة وطماأنينة و�صراعات، ومع هذا 
بابات، ودفء الأ�صر والأ�صّرة منظومات  فاإّن ال�صعر ُولد من نقي�ص هذا كّله، واجلمال وال�صّ
يغ�ّص  كما  كوكب  تخوم  على  تاأ�ص�ص  والإبــداع  واملتناق�صات،  املت�صادات  حيوية  من  ت�صّكلت 
ي�صتوعب  اأن  الإن�صاين  الفكر  وا�صتطاع  اخلارقة..  باجلماليات  ي�صّج  اأي�صًا  فاإّنه  باملوجعات 

حوله  ما  ُي�صّخر  واأن  وجمالها،  بقبحها  كافة  الأ�صياء 
احليوي  التدفق  ي�صوغ  واأن  والعام،  اخلا�ص  ل�صالح 
الرغم  على  والدائم،  واملعقول  الإن�صاين  املنطق  وفق 
من كثافة امل�صتحيات والاحمتمل فوق هذا الكوكب 
بن  والوحدانية  التفّرد  ت�صّور  على  القائم  الأر�صي 
ملا  الكائنات  ــول  ول ــاك!!  ــ والأف الكواكب  منظومات 
ولول  تعاقبات،  كانت  ملا  الف�صول  ولول  حياة،  كانت 
الليل والنهار ملا عرفنا روعة ال�صوء، ووح�صة العتمة، 
ولول الب�صمة ملا عرفنا معنى الغبطة، ولول الدمعة ملا 
عرفنا معنى الكاآبة، ولول احلدائق واحلقول ملا ت�صربل 
الغناء  مبو�صحات  الينابيع  والأنهار  والطيور  الفرا�ص 
والغناء  الت�صبيح  اأبدع  الذي  املبدع  مبّنة  اأتقنتها  التي 
املبدع  مّنة  العربي هو  الل�صان  ولعّل  ل�صان...  كل  على 
واللغة على  الوجدان  اأبدع.. حيث عمل  فيما  الأعظم 
ل  و�صحر  وبهاء  برونق  العربي  املنطوق  هذا  تاأ�صي�ص 
مثيل ول �صبيه لها على امتداد الكون كافة.. مت�صاعدة 
بروعة الرتتيل والرتنيمة حتى ياأخذنا القراآن ب�صحره 
اخلالد، والرتانيم الإجنيلية مبو�صحاتها املوجعة!! هذه 
الأر�ص.. اأر�صنا اأر�ص الأنبياء واحل�صارات وال�صرائع 
ــواح  ــ والأل ــخ،  ــاري ــت وال والــغــنــاء  وال�صعر  والــنــوامــيــ�ــص 
ال�صعود  قيمة  الكوكب  لها  جعلت  الــتــي  واملــزامــري 
والرتقاء من الوجود للخلود بقيمة الفعل الإن�صاين... 
روعة  ميّثان  وارتقاء  قيمًة  الفعل  بهذا  الأحق  ونحن 
اخلــّاق. والفعل  الكلمة  بطاقة  والنــتــمــاء  الهوية 

النتماء والهوّية... وتراٌب فائق العذوبة

اأني�س ال�سايغ.. حار�س الذاكرة الفل�سطينية

الشاعر/ محمود حامد

ثقافة

اأني�ص  الفل�صطيني  والــبــاحــث  الــكــاتــب  كتب 
فيها  �صعى  عامًا   50 ملخ�صًا  نف�صه،  عن  ال�صايغ 
وكان  يومًا  ال�صاح  يحمل  ومل  فل�صطن  لتحرير 
حترير  وهــديف  �صنة   "50 وقـــال:  �صاحه.  قلمه 
الكيان  لإلغاء  ثانيًا،  العرب  واأر�ــص  اأوًل  فل�صطن 
الإن�صان  وحترير  املقتلع  ال�صعب  وعــودة  املغت�صب 
ال�صنعة  اأمــار�ــص  ذاتــه  الوقت  ويف  معًا،  والأر�ـــص 
ركــنــًا  الــتــحــريــر  عــلــى  املــعــرفــة  لت�صبح  الثقافية 
اأ�صا�صيًا يف بنيان فل�صطن املحتلة، فالثقافة حترر 
ح�صاري". غنى  مًعا  فهدفهما  يثقف،  والتحرير 

الفل�صطينية  الذاكرة  ال�صايغ بحار�ص  وُو�صف 
ومركز  الفل�صطينية  املو�صوعة  يف  اأعماله  لأهمية 
من  طــربيــا  يف  ُولـــد  فقد  الفل�صطيني.  ــحــاث  الأب
عائلته  ن�صب  واعــتــرب  لبنانية،  واأم  �ــصــوري  اأب 
بيكو".  "�صايك�ص  اتــفــاق  بوجه  �صفعة  املمتدة 
من  النتقال  ظــروف  مذكراته  يف  ال�صايغ  وروى 

يوم  �صباح  يو�صف  و�صل  "قد  قــائــًا:  والـــده  مــع  طربيا 
لأخذي   1948 عام  من  �صباط  فرباير/  �صهر  من  الرابع 
قلبية  لنوبة  تعّر�صت  قد  الــوالــدة  وكانت  املدر�صة،  من 
�صاعات. ويف هذا اجلو  امل�صت�صفى قبل  اإىل  بنقلها  ق�صت 
الوالدة  التقيت  قد  كنت  واإذا  طربيا.  غــادرت  احلزين 
بعد ع�صرة اأ�صابيع يف بريوت التي اأ�صبحت ماأوى العائلة، 
فاإين مل األتق بطربيا حتى اليوم، اإّل عرب نظرات خاطفة 
الأردن". �ــصــرق  يف  قي�ص  اأم  ــال  ت ــوق  ف مــن  بعيد  مــن 
يف اأوا�صط اخلم�صينيات، اقرتب ال�صايغ من التوجه 
اأن  بعد  العربي،  القومي  باأفكار احلزب  متاأثرًا  النا�صري 
الجتماعي،  ال�صوري  القومي  احلزب  لأفكار  متبنيًا  كان 
م�صر"  يف  العربية  "الفكرة  كتابيه  يف  ذلك  عن  وعــرّب 
ون�صاأ  العرب.  عند  القومي  املفهوم  وتطور   ،1958 عــام 
قريبًا  يكون  اأن  وقــرر  اجتماعيًا  قوميًا  كاأخوته  ال�صايغ 
ال�صوير  �صهور  بلدة  يف  ي�صّيف  كان  حيث  القومين،  من 
بــداأت  اأن  اإىل  �ــصــعــادة،  اأنــطــون  راأ�ـــص  م�صقط  اللبنانية 

فاأ�صبح  النا�صر،  عبد  جمال  بها  انت�صر  التي  ال�صوي�ص  حرب 
داخله". يف  قابعًا  بقي  �صعادة  اأنــطــون  لكن  عربيًا.  قوميًا 
واإن  يّف  يبقى  احلــزب  "اإن  مذكراته:  يف  ال�صايغ  وقــال 
ونظاميته  وتقدميته  علمانيته  يّف  تبقى  احلزب.  يف  اأنا  اأبق  مل 
الأمــة  ملفهوم  حتديداتي  تعد  مل  فل�صطن.  اأجــل  من  ون�صاله 
حــدود  كــانــت  واإن  ــي.  احلــزب املــفــهــوم  مــع  تتطابق  والــقــومــيــة 
احلــزب . مبادئ  يف  هي  كما  قناعاتي  يف  تتطابق  ل  الوطن 

الــغــزو الــثـقـايف  
واجتياح املقد�سات واحل�سارة الإن�سانية
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الــغــزو الــثـقـايف  
واجتياح املقد�سات واحل�سارة الإن�سانية

�إع�صار  فجاء  كييبيير�ً  بيتًا  بنى  رجييًا  �أن  قيل 
بيتًا  وبنى  �ملحاولة  �لرجل  �أعيياد  ثم  فاأخذه  كبر 
بنى  �لثالثة  وللمرة  و�أخذه،  �أكرب  �إع�صار  وجاء  �أكرب 
و�أخييذه.  �أ�صخم  �إع�صار  فجاء  �أ�صخم  بحجارة  بيتًا 
فقالو�  حوله  من  و�صاور  يفعل  فيما  �لرجل  �حتار 
يكون  �أن  ينبغي  �لإع�صار  �أمييام  بيت  يثبت  كي  له: 
�أحد�ً ل يعرف م�صبقًا قوة  له قوة تو�زي قوته، ولأن 
بيتًا  �أن يبني  ي�صتطيع  ل  �أحد�ً  فاإن  �ملقبل،  �لإع�صار 
�أن  غر  �صديد�ً.  غمًا  �لرجل  فاأ�صاب  نف�صها،  بالقوة 
�صيخًا كبر�ً مر من هناك و�صمع �حلكاية قفال للرجل 
ثابتًا  يكون  �أن  يجب  �لإع�صار  �أمام  بيت  ي�صمد  كي 
�لإع�صار  �لرجل كيف؟ قال �حلكيم:  ف�صاأله  كالأر�ض 
عليها،  قامت  �لتي  �لأر�ض  �إل  �لكائنات  كل  يكت�صح 
تلتحم  �أن  عليها  �لإع�صار  �لكائنات  تو�جه  وكييي 
�لرجل  قال  فيها.  عميقًا  جذورها  متد  و�أن  بالأر�ض 
وقال  �حلكيم  فابت�صم  �أ�صا�ض؟  لها  يكون  �أن  �أتعني 
قويًا،  �لبناء  �أ�صبح  قويًا  �لأ�صا�ض  كان  �إذ�  ذلك،  هو 
عمق �لأ�صا�ض يا �صيدي ُي�صمد بناوؤك �أمام �لأعا�صر. 
ت�صتهدف  �أفكار  فهو  كالإع�صار  �لثقايف  �لغزو 
�ملجتمعات  بناء  عاتقها  على  حتمل  �لتي  �لأجيال 
و�لرقي بها، وجهود تقوم بها جمموعة من �جلماعات 
�أو �أمة من �لأمم، بهدف �ل�صيطرة بالتاأثر على �لفكر 
�لتقليدي  �أ�صد خطورة من �لغزو  و�لثقافة وهذ� �لغزو 
دولة  ل�صيطرة  فر�ض  باأنه  نعرفه  �أن  ميكن  ما  وهو 
�صعبها. مب�صر  و�لتحكم  �صعيفة  دوليية  على  قوية 
�لذي  �لفكري  �أو  �لثقايف  �لغزو  م�صطلح  يعد 
من  و�ملتحدثني  �لباحثني  �أل�صنة  على  �ليوم  يرتدد 
�لر�بع  �لقرن  قبل  به  ي�صمع  �مل�صطلحات �حلديثة. مل 
جديد،  مفهوم  �أنه  يعني  ل  هذ�  ولكن  �لهجري،  ع�رش 
مفهوم  �أن  يجد  و�ل�صعوب  �لأمم  لأحو�ل  فامل�صتقرئ 
�ليوم.  وحتى  �لقدم  منذ  موجود�ً  كان  �لفكري  �لغزو 
فهو على �لرغم من حد�ثة مبناه �إل �أنه قدمي �ملدلول 
حيث  من  و�جلماعات  �لأمم  فيه  وتتفاوت  و�ملعنى، 
جماعة  كل  �إن  قلنا  �إن  نبالغ  ول  �لنوع.  ل  �لدرجة 
عرفت  قد  دولة  �أو  �أمة  �أم  قبلية  كانت  �صو�ء  ب�رشية 
ك�صب  �صبيل  يف  و��صتخدمته  �لغزو  من  �لنوع  هييذ� 
معارك حياتها �لجتماعية و�لقت�صادية و�لع�صكرية.
يعد �لغزو �لفكري �صاح قدمي يرجع به �إىل عهد 
�آدم وحو�ء وكان �إبلي�ض �أول من ��صتخدم هذ� �ل�صاح 
جتاه �آدم وزوجته حو�ء، فو�صو�ض لهما وتقنع بقناع 
�إىل  وت�صلل  و�ملحبة  �ل�صد�قة  رد�ء  و�رتييدى  �لن�صح 
لياأكا  و�خلييلييود  �ملتاع  �صهو�ت  بيياب  من  قلبيهما 
)فو�صو�ض  تعاىل:  قال  خالدين.  فيكونا  �ل�صجرة  من 
من  عنهما  ورى  مييا  لهما  ليبدي  �ل�صيطان  لهما 
�ل�صجرة  هذه  عن  ربكما  نهاكما  ما  وقال  �صو�آتهما 
�أو تكونا من �خلالدين(.  وكانت  �أن تكونا ملكني  �إل 
تعاىل:  قال  �لفكري.  غييزوه  يف  �نت�رش  �أنييه  �لنتيجة 
)فيياأزلييهييمييا �ليي�ييصيييييطييان عيينييهييا فيياأخييرجييهييمييا 
لبع�ض  بع�صكم  �هييبييطييو�  وقييليينييا  فيييييه  كييانييا  ممييا 
حني(    �إىل  ومييتيياع  م�صتقر  �لأر�ييييض  يف  لكم  عييدو 
�لتي  �ل�صجرة  ثمر  )و�أمييا  �لتكوين:  �صفر  ويقول 
مت�صاه  ول  منه  تاأكا  ل  �هلل  فقال  �جلنة  و�صط  يف 
�هلل  بل  متوتا.  لن  للمر�أة  �حلية  فقالت  متوتا.  لئا 
وتكونان  �أعينكما  تنفتح  منه  تاأكان  يوم  �أنه  عامل 

كيياهلل عييارفييني �خليير و�ليي�ييرش. فييير�أت �مليييير�أة بييياأن �ل�صجرة 
للنظر  �صهية  �ل�صجرة  و�أن  للعيون  بهجة  و�أنها  لاأكل  جيدة 
فاأكل(.  �أي�صا معها  و�أعطت رجلها  و�أكلت  فاأخذت من ثمرها 
معتقد�ته  عن  بعيد�  ودفعه  �لب�رشي  �لعقل  غزو  بد�أ  هنا 
ومعارفه وبد�أ كذلك �لن�صان يتعلم تلك �لطرق يف �لعبث بالعقول
�حل�صارة  �حتلت  �لقدم عندما  منذ  �ل�صكل  هذ�  وقد عرف 
تابعة  م�صتعمر�ت  فيها  و�أقامت  �ل�صغرى  �آ�صيا  �ليونانية 
�ل�صتعمارية  �لقوى  بع�ض  قامت  �لو�صطى  �لع�صور  لها، ويف 
قويتان  دولييتييان  ظهرت  بعد  وفيما  وهولند�.  كالربتغال 
�لإمرب�طورية  �لعامل،  يف  �صا�صعة  م�صتعمر�ت  لهما  وكانت 
عنها  تغيب  ل  �لتي  بييالإمييرب�طييورييية  و�صميت  �لربيطانية 
�ل�صم�ض، و�مرب�طورية فرن�صا. و�أخر�ً ظهرت �أمريكا و�لحتاد 
�ل�صوفيتي. كل تلك �لإمرب�طوريات قامت بالغزو �لثقايف �إىل 
�لتي  �ل�صعوب  على  ثقافتها  ففر�صت  �لع�صكري  �لغزو  جانب 
ينحو  �أنه  يف  �لفكري  �لغزو  خطورة  وتكمن  �أر�صها.  �حتلت 
به  ت�صعر  فا  �لبد�ية،  يف  �خلفية  �ملاآرب  و�صلوك  �ل�رشية  �إىل 
فتقع  وجهه  يف  و�لوقوف  ل�صده  ت�صتعد  ول  �ملغزوة  �لأميية 
�لأمة  يف  �لفكري  �ملر�ض  �نت�صار  �لنتيجة  وتكون  له،  فري�صة 
و�لت�صكيك  �أفر�دها،  نفو�ض  يف  �ملعتقد�ت  وزعزعة  �ملغزوة 
�لعدو  ير�صله  ما  وكل  �لغربية،  بالأفكار  و�لتم�صك  ب�صحتها 
و�لعجاب به و�لعمل على تطبيقه وحتويله ملمار�صات يومية.  
لقد �صاهمت �لقوة �لع�صكرية �مل�صتعمرة يف فر�ض ثقافة 
�لدول �مل�صتعمرة، ثم عندما ز�ل �ل�صتعمار كاحتال ع�صكري 
للكثر من �لباد ظل �لغزو �لثقايف قائمًا، �إل يف �ملجتمعات 
�لعربية بقيت �لقيم و�لعقائد حتكم �صو�بط �ملجتمع �لأ�رشية. 
فكانت تلك �لأمة كلما تعر�صت ل�صكل من �أ�صكال �لغزو �لثقايف 
حتتمي وتد�فع مبا ي�صمى �لتح�صني من �لد�خل، �إل �أن �لغز�ة 
�لثقايف  �لغزو  لتحقيق  ومتنوعة  خمتلفة  �أ�صاليب  ��صتحدثو� 
جديدة  �أدو�ت  با�صتخد�م  وذلك  �لد�خلي،  �حل�صن  ولخييرت�ق 
نف�صها. �لأ�رشة  و�لتخلخل �صمن  �حل�صن  �إ�صعاف  على  تعمل 
تغير  طريق  عيين  لأخيييرى  �أميية  �إخ�صاع  حميياوليية  وهييو 
�لأميية  �أفييكييار  لعتناق  و��صتدر�جها  �ملييغييزوة  �لأميية  �أفييكييار 
�أو  به،  تاأمرها  ملا  ومنقادة  لها  تبعًا  ت�صر  حتى  �لغازية، 
�لع�صكري  �أو  �لتقليدي  �لغزو  بني  �لفرق  ولعل  �إليه.  توجهها 
و�ملييعيينييوي،  �ملح�صو�ض  بييني  �لييفييرق  هييو  �لييثييقييايف  و�لييغييزو 
وغر  و�لفكرة  و�ل�صورة  �لكلمة  من  يتخذ  �لفكري  فالغزو 
�صحيته  به  يخدع  �صاحًا  �ملح�صو�صة،  �ملعنويات  من  ذلك 
يف  �لنييطيياق  وقبل  د�خلها.  �أهييد�فييه  حتقيق  عليه  في�صهل 
�أول: �لثقافة  تعريف  علينا  �لثقايف  �لييغييزو  عيين  �حلييديييث 
)ال��ث��ق��اف��ة ل��غ��ة م���ن َث���َق���َف وَث���ْق���َف���ًا وَث���ق���اف���ًة اأي 
����ش���ار ح���اذق���ًا خ��ف��ي��ف��ًا ف��ط��ن��ًا وه����ي ا���ش��ط��الح��ًا تعني 
جم���م���وع���ة امل����ع����ارف وال���ق���ي���م احل���اك���م���ة ل��ل�����ش��ل��وك(. 
�ل�صلوك  جت�صد  من  هي  لأنها  بالغة  �أهمية  وللثقافة 
كانت  �صو�ء  جماعة  لأي  �ملعنوية  �لعتبارية  و�ل�صخ�صية 
�أكرب،  تاريخي  �أمة ر�صيد  لثقافة  وكلما كان  �أم جمتمع،  �أمة 
�لتطور  على  وقدرتها  و�صمودها  �لأميية  �أ�صالة  على  دل 
�لإيجابي  �لتفاعل  على  �أبنائها  وقييدرة  جهة،  من  و�لتقدم 
�أخييرى. جهة  من  بها  �ملحيطة  �لثقافات  �صائر  ومييع  معها 
�لأمم  بع�ض  و�نفعال  �لأمم  بني  لاحتكاك  كان  هنا  من 
�لثقافات  �نتقال  يف  كبٌر  دوٌر  �لأخرى  �لأمم  ومعارف  بقيم 
وتاآكل  ��صمحال  �إىل  �إما  �أدى  مما  ببع�ض،  بع�صها  وتاأثر 
بع�ض �لثقافات كالثقافة �ليونانية �لتي مل تدم �أكرث من خم�ض 
�نتقال  �إىل  �أو  �لرومانية،  �لثقافة  �بتلعتها  ثم  ومن  عام  مئة 
و�نت�صار �لبع�ض �لآخر كانتقال �لثقافة �لإ�صامية يف �لع�صور 

�لو�صطى �إىل �لدول �لأوروبية يف حالتي �ل�صلم و�حلرب؛ ففي 
�لتي  �لأندل�ض  عرب  �لإ�صامية  �لثقافة  �نت�رشت  �ل�صلم  حالة 
�أ�ص�ض فيها �مل�صلمون ح�صارة عريقة، �صملت جميع مظاهر 
كما  �صلوك،  ومظاهر  و�صناعات  وفنون  علوم  من  �حلياة 
�لعلم و�لعلماء لأنها متثل حلقة �لو�صل  كانت ملتقى طلبة 
وكان  �لأوروبيييي،  و�لغرب  �لإ�صامي  �لعربي  �ل�رشق  بني 
يومئذ  �لإ�صامية  باحل�صارة  �لأوروبييي  �لغرب  علماء  تاأثر 
�لعربية  من  �لرتجمة  على  �لكبر  �إقبالهم  على  يدل  جليًا 
�إىل �لاتينية، و�أما يف حالة �حلرب فاإن �حلروب �ل�صليبية 
�ملنت�رشين  �أن  �إل  �مل�صلمني ع�صكريًا،  بانت�صار  �نتهت  و�إن 
ح�صلو�  �لتي  �لعلمية  �لذخائر  خال  من  علميًا  �نت�رشو� 
عليها يف فرتة حربهم مع �مل�صلمني، ول ز�ل للتغر �لثقايف 
تفاقم  بل  �لعاملية،  �ل�صاحة  على  �لبارز  �أثييره  �لأمم  بني 
حجمه كثر�ً عما كان عليه �صابقًا، عندما كان يحتاج لوقت 
طويل حتى تتاأثر به �ل�صعوب. �أما �ليوم فهو و��صع �لنت�صار 
�صغرة.  قرية  �لييعييامل  جعلت  �لتي  �حلديثة  و�صائل  عييرب 
يعتمد �لغزو �لثقايف على تزيني كل ما هو �صار ومدمر 
�أهييو�ء  مع  يتما�صى  مبا  وجييذ�ب،  جميل  �إطييار  يف  وو�صعه 
�لفرد ويوؤدي لنبهاره لي�صهل عليه ��صتخد�مها و�لعمل بها، 
وموروثاتها  ثقافتها  عن  وتبعدها  �لأمم  تدمر  وبالتايل 
�حل�صارية وقيمها وعاد�تها، مما ي�صهل عملية �ل�صيطرة عليها 
من جانب �أعد�ئها بكل �صهولة وي�رش، وبالتايل �إعادة ت�صكيلها 
�أعد�ئها و�حد�ث �لتدمر �لعايل فيها. مبا يتناغم وم�صالح 
�إن من يدرك خطر �لغزو �لفكري هم جهابذة �لأمة وعظماء 
مفكريها، وبيدهم وحدهم مفتاح مقاومته عندما يقاومونه 
يقنعوها  كي  �أمتهم  �إىل  يتوجهون  ثم  �أول،  �أنف�صهم  يف 
وقلما  عليها،  �ل�صتعماري  �لأجنبي  �لفكر  �صيطرة  بفد�حة 
�إذ ل ي�صتطيعون  �أخطارها  �إدر�ك خفايا  ت�صتطيع �جلماهر 
�قتاع  ي�صتهدف  فهو  عقولهم  ي�صتهدف  ت�صور وجود خطر 
عقائدهم  �إف�صاد  طريق  عن  �لعقائدية،  �لأمم  من  �لعقيدة  
وت�صور�تها ونظمها و�صلوكها و�أخاقها وتقاليدها، وجعلها 
�أي  �أمة م�صلوبة �لإر�دة تابعة لغرها، لي�صهل �نقيادها �إىل 
مبتغى ��صتعماري، ولكي ل تقوم لها قائمة بعد �إبعادها عن 
�لقيادي. ودورها  و�أ�صالتها  دينها  وت�صكيكها يف  عقيدتها 
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نافـــــــذةنافـــــــذة

على  ــراف  ــص الإ� واأم  النظر  اأم  مبعنى  ال�صوف  اأم  قرية 
املناطق التي حولها. تقع يف اجلنوب ال�صرقي من ق�صاء حيفا 
من  ويحدها  حيفا،  مدينة  من  كيلومرتًا   )30( بعد  على  وهي 
ومن  ال�صنديانة،  قرية  الغرب  ومــن  �صبارين،  قرية  ال�صمال 
اجلــنــوب قــريــة قــنــري، ومـــن اجلــنــوب الــ�ــصــرقــي قــريــة عـــارة، 
ت�صلها  برية  طــرق  عــدة  وللقرية  خبيزة.  قرية  ال�صرق  ومــن 
عن  حيفا  اإىل  الوا�صلة  الرئي�صية  والطرق  املــجــاورة  بالقرى 
حيفا،  اإىل  ال�صاحل  طريق  والثانية  عــامــر،  بــن  مــرج  طريق 
. جنن  اإىل  الوا�صلة  قنري  ال�صوف  اأم  طريق  اإىل  بالإ�صافة 
بلغت م�صاحة اأرا�صيها 7426 دونًا اأت�صمت بالرتكيز على 
الفل�صطينية  القرى  من  وكغريها  املروية.  ثم  البعلية  الزراعة 
كانت اأم ال�صوف خ�صبة مبزروعاتها التي اأحتلت املرتبة الأوىل 
املوا�صي،  تربية  ثم  املــيــاه،  وفــرة  خ�صو�صًا  اقت�صادياتها  يف 
القرية. اقت�صاد  مــن  ثانيًا  ركــنــًا  احليوانية  الـــرثوة  وتعترب 
قامت املنظمات ال�صهيونية امل�صلحة بهدم القرية يف 12 اأيار 
1948، وت�صريد اأهلها البالغ عددهم اآنذاك حوايل )557( ن�صمة. 
نيلي. غفعات  م�صتعمرة  اأرا�صيها  على  اأقيمت   1953 عام  ويف 

ــع قابيل  ــر، هــنــاك حــن رفـ ــاب ــغ ال الــزمــن  ــزوغ فــجــر الإنــ�ــصــانــيــة، يف ذاك  ــ ب مــنــذ 
بعدها  ليحمل  ــرة،  ــاب ع ــزوة  ــ ون ــل ح�صد  اأجـ مــن  هــابــيــل  اأخــيــه  ــص  ــ راأ� بــهــا  دك  �ــصــخــرة 
والأ�ــصــقــاء. ــوة  الإخـ بــن  وحـــواء  اآدم  بني  بــن  املميت  ال�صراخ  لي�صتمر  الب�صرية،   وزر 
وليعلمهم الأ�صتاذ غراب كيف ُتقرب الدماء حن تتلطخ بها الأيدي الأخوية، و�صاءت الأقدار 
و�صواد ثيابه اأن ت�صتمر و�صمة العار على الغراب امل�صكن الذي ما كان اإل معلما حتى �صار 
نذير �صوء وما زاده نعيقه ال�صاخب اإل �صوؤما، اأهكذا يرد املتعلم جميل معلمه! اأم هو ظلم بني 
الإن�صان حتى �صمل احليوان؟ على ر�صلك يا �صاحبي اأولي�ص الغراب هو املعلم فلعله هو من 
 �صبق باجلرمية وقتل اأخاه، ومبا اأنه يعرف كيف ي�صرت جرميته فلعله �صبق واأن فعلها مرارا!!
تــراب  واأ�ــصــلــنــا  مـــذرة،  نطفة  مــن  خلقنا  نــكــون،  ــن  وم قــدرنــا  نــعــرف  لعلنا  معي  تــاأمــل 
واأطــيــب  دودة،  تن�صجه  ملب�صنا  ــى  ــ واأرق م�صنون،  حــمــاإ  مــن  �صل�صال  الأقــــدام  تــطــاأه 
ــخ لــك. ــصـ  مــاأكــلــنــا ت�صنعه نــحــلــة، فــفــيــمــا تــ�ــصــيــح واأ�ــصــتــكــن وتــتــكــرب وتــتــبــخــرت واأر�ـ
تاأمل يف الوجود يف اخللق يف نف�صك، الوجود كله م�صتقيم بطريقة معجزة حتت نوامي�ص 
النجوم  خالقها،  ِمــن  لها  ُيـــوؤذن  اأن  اإىل  ال�صروق  عن  يوما  تتخلف  مل  ال�صم�ص  كونية، 
البحار، من  الأقمار  الكواكب  اإىل م�صار غريها،  تتعدى  واملجرات ت�صري يف م�صاراتها ول 
املجرة اإىل الذرة واأ�صغر من ذلك واأكرب، نوامي�ص ثابتة ل تتبدل ول تتغري، اأتدري ملاذا؟ 
واحتادنا،  بلحمتنا  واحد  �صيء  اأننا  لتعلمنا  املبداأ،  على  وال�صتمرار  ال�صتقامة  لتعلمنا 
قدر  نتقدم  لن  اأننا  لتعلمنا  متحدة،  وغايتنا  م�صرتك  وهدفنا  واحــد  اأ�صلنا  اأن  لتعلمنا 
باإذن اهلل. ُتبنى عليها فروع يكون منها اخلري والنفع  اأ�صول متينة،  اإن مل تكن لنا   اأنلة 
وتدفق دمك،  قلبك  لدقات  اأن�صت  نهر احلياة،  وا�صرتِخ على �صفة  واأثقالك  ِحملك  �صع 
يناديك،  العذب  النهر  للكون، جدول  ال�صيمفونية اخلالدة  لت�صمع  ووجدانك  ب�صمعك  األق 
خرير املياه يداعب اأناملك، ن�صيم ال�صباح يرمي بفتات �صعرك يف الهواء الطلق، وهذه 
كربياءك،  يدغدغ  ال�صاهق  اجلبل  وذاك  الزاهية،  باألوانها  ت�صتفزك  حولك  من  الأزهــار 
حمتاج. لكل  وحب  ب�صخاء  تهديها  طازجة  فاكهة  يدها  ويف  لك  تبت�صم  ال�صجرة   وتلك 
غ�ص عميقا داخل كيانك لرتى الأ�صرار الباهرة، لرتى بحرا على �صكل لوحة باألوان مبعرثة 
حتمل معان يكتنفها التطفل والغمو�ص، بحر فيه الأقحوان والريحان، فيه اللوؤلوؤ واملرجان، 
فيه ال�صند�ص وال�صتربق، فيه احلب واخليانة، فيه ال�صداقة والعذر، فيه الغل واحل�صد، 
فيه اجلمر والدخان، فيه الدماء والأ�صاء، بحر هائج باأمواج متاطمة كليل مظلم قامت 
والأخرى. الفينة  بن  الب�صرية  بنور  احلقيقة  على  قباتها  تطبع  �صم�صية  اأ�صعة   تتخللها 
تبا لك يا بني الرتاب ما اأتع�صك، اأما اآن الأوان اأن تنف�ص عن ري�صك غبار ال�صراع، مفهوم 
ال�صام  بجناحي  تطري  اأن  الأوان  اآن  اأما  الأوان،  اآن  اأما  الغاب،  منطق  وال�صعيف  القوي 
احل�صارة  اأن  �صتعرف  متى  ائتاف،  الختاف  اأن  �صتعلم  متى  الوا�صعة،  اهلل  اأر�ــص  يف 
على  حتى  �صيء  كل  على  احتلتم  والحتيال،  الغذر  �صتعتزل  متى  البنيان،  ل  الإن�صان  يف 
الطبيعة، حتى اإنكم اأغ�صبتموها فقلتم غ�صب الطبيعة، فعا اإنكم مع�صر الب�صر اأ�صاتذة 
وال�صرير. لاأعم�ص  والإثــمــد  لاأ�صلع  امل�صط  بيع  لت�صتطعون  اإنكم  حتى  الحتيال،   يف 
فاأنا واأنَت واأنِت لنا رب واحد واأر�ص م�صرتكة وم�صري موحد ونوامي�ص كونية ثابتة، فا يعقل 

اأن نعبد ربا واحدا يف زمن واحد باأديان خمتلفة، فلن�صموا باأخاقنا ولرنتقي باأفكارنا.

"اإت�صل"  بتاريخ 1948/12/30 دخلت وحدة من ع�صابة 
حيفا،  ق�صاء  يف  ال�صوف  اأم  قرية  اإىل  ال�صهيونية  الإرهابية 
قوات  و�صول  قبل  غــادروهــا  قد  الــعــّزل  �صكانها  معظم  وكــان 
ما  اأ�صماعهم  اإىل  تناهى  ما  بعد  اإليها،  ال�صهيونية  الع�صابة 
ح�صل يف القرى املجاورة من جمازر على يد تلك القوات. ول 
�صوى  ال�صوف  اأم  جمزرة  عن  عربية  م�صادر  من  وثائق  يوجد 
اإيت�صل،  ع�صابة  اأر�صيف  يف  املــوجــودة  الإ�صرائيلية  الوثائق 
قافلة  يف  تفتي�صًا  اأجــرت  "اإت�صل"  فرق  من  وحــدة  بــاأن  وتقول 
قرى  لجئي  مع  جـــاوؤوا  العرب  ال�صبان  من  عــددًا  تقل  كانت 
وجدوا  بتفتي�صهم  اجلنود  قام  وعندما  الفل�صطيني،  ال�صاحل 
ع�صوائي. ب�صكل  اختريوا  �صبان  �صبعة  فاأعدموا  �صاحًا  معهم 

نواميس الكون قرية أم الشوف حيفا

مجزرة قرية أم الشوف

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

حممود مو�صى
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