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تجربة جديدة تقدم عليها بوابة 
الهدف، عبر تقديم مجلة رقمية 
نشره  تم  ما  ألبرز  توثق  شهرية 

في البوابة خالل شهر.
هذا العدد التجريبي الذي نأمل أن يقترب 
ولو قليال من مستوى الطموح، نضعه بين 
النقد ومسؤوليةالرقابة  أيديكم على ذمة 

وكما وعدناكم كل الحقيقة للجماهير.
في هذا العدد نتناول عددا من موضوعات 
والعالم  العربي  ووطننا  والعدو  فلسطين 
العدد  هذا  غالف  كرسنا  حولنا،  من 
باسل  الشهيد  الفدائي  ذكرى  لتكريم 
حياته  في  البطولية،  وملحمته  األعرج  
باسل   أن  القول  ع  غني  واستشهاده، 
اليحتاج ألي تكريم، وإننا إذ نتذكره في 
آالف  عبره  نتذكر  إلنما  ارتقائه  ذكرى 
مالحم  حيواتهم  كانت  الذين  الشهداء 
يرتكز   الذي  العدو  مع  بطولي  اشتباك 
صراعنا معه على الوجود والتاريخ، ونقتله 

على الفكرة وشبر التراب.
عن  شاملة  مقالة  العدد  هذا  في  ننشر  و 
ملفا قصيرا عن  و  اليماني،  ماهر  الشهيد 
البطل  لألسير  الزيت«  سر  »حكاية  رواية 
واألسيرات  األسرى  أن  حيث  دقة،  وليد 
االشتباك في  اليوم أرقى معاني  يمثلون 
خضم مالحمة أسطورية ليس سلها نظير 

من الصمود والكفاح واالنتاج أيضا.
تحية  الثالث  الغالف  خصصنا  وكذلك 
العدوان  البوليفارية وهي تواجه  لفنزويال 
األمريكي وتحية لصمود شعبها وقيادتها 
التي أبت إال أن ترفض الخنوع وسط بحر 

من المهانة واالستكانة لألمريكي.
الغالف الرابع للرجل األول، للفدائي األبدي 
المناضل  لرفيقنا  لنقول  اهلل،  عبد  جورج 
إننا معك، أنت منا ونحن منك، وسنشهد 
البطولي  كفاحك  شهدنا  كما  حريتك 

وصمودك الباسل. 

عناوين بوابة الهدف
الشفاء-  مستشفى  بجوار  غزة-   

نهاية شارع الثورة
الهاتف

082836472
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»مجلة الهدف الرقمية«
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ال ندري ما الذي كان يدور في 
كنفاني  غسان  الشهيد  خلد 
عام  الهدف  مجلة  أسس  عندما 
منه  متأكدون  نحن  ما  لكن   ،1969
مختلًفا  شيًئا  تكون  أن  لها  أراد  أنه 
مع  وبالتزامن  الهزيمة،  ركام  وسط 
وأن  الفلسطينية.  المقاومة  صعود 
تنذر  أن  يعني  مختلًفا  شيًئا  تكون 
بها،  آمنت  التي  للقضية  نفسك 
وانتميت إليها، وأصبحت ممثاًل لها، 
غالًيا  ثمًنا  تدفع  أن  ذلك  تطلب  ولو 
أو  دم  الثمن  يكون  فقد  لقائها.. 

عرق أو سجن أو طعن من الخلف.

الجماهير  “تيه”  وسط  نستمر..  أن 
وأحزاب  متهافتة  أنظمة  بين 
أن  يعني  ووظيفة،  دوًرا  متراجعة 
شعار:  تنصب  أن  باستحقاقات  تفي 
للجماهير  الحقيقة  كل  الحقيقة 
للهدف،  األولى  الصفحة  رأس  على 
فتحرص أن تقدم مضموًنا ومحتوًى 
وعي  بحجم  أي  الشعار.  هذا  بحجم 
حق ودور الجماهير التي ال انحياز إال 
لها؛ حقها في وعي واقع حالها كما 
أمامها،  التغيير  مسالك  ووضع  هو، 
الحرية  مشعل  حمل  في  ودورها 
جنة  زراعة  طريق  على  واالنعتاق، 
غسان.  عنها  يرتد  لم  التي  األرض 
فأي جنة تلك إن لم يقطنها من قاد 
مشعلها وزرع أرضها اخضراًرا؟! فهنا 

الجماهير ولها الحقيقة والهدف.

“ردة”  وسط  في  نستمر..  أن 
الفلسطينيين  بعض  ومنهم  العرب 
الرسميين وأتباعهم، يعني أن تبقى 
تسير  بوصلة  وأي  الهدف،  فلسطين 
تسير  تأكيد  بكل  فهي  ذلك  عكس 

أكبر  خطأ  وأي  الخطأ،  الطريق  في 
الداخلية  “المعارك”  تصبح  أن  من 
الرئيسي؟!  التناقض  على  أولوية 
بين  يمسي  الذي  ذلك  تناقض  وأي 
أكثر من ذوي  “مالًذا”  ليلة وضحاها 
القربى؟! وأي معارك وتناقض ذلك 
مع  صديقة  نيرانها  يجعل  الذي 
واليمن  وليبيا  العراق  “إسرائيل” في 
وسوريا وال نجازف لو قلنا فلسطين، 
فأن  إيران؟!  وجه  في  ُتشهر  واآلن 
الهرولة  وتصبح  األولويات  تتغير 
للتطبيع هي سمة المرحلة، فال يعني 
سوى أن من فقد البوصلة، فقد معها 

الهدف.. فهنا المعركة.

تستوحش  وقت  في  نستمر..  أن 
على  األمريكية  اإلمبريالية  فيه 
التي  الدول  وشعوب  أمتنا  شعوب 
ترفض سطوتها وهيمنتها، وإهدار 
وثرواتها،  خيراتها  ونهب  سيادتها، 
الشعوب  لحزب  “تؤسس”  أن  يعني 
والعدالة  واالنعتاق  للتحرر  التواقة 
قوى  وهيمنة  أسوار  من  والمساواة، 
واالستكبار..  واالستعمار  العدوان 
هنا تتوحد ساحات المواجهة، فيغدو 
ال فرق بين فنزويال وفلسطين. فهنا 

الشعوب الثائرة.

الفكري  الظالم  وسط  نستمر..  أن 
الذي يخيم على العقول والمجتمعات 
التغيير  قبس  نحمل  أن  يعني  مًعا، 
تغيير  وأي  التقدم،  طريق  على 
إعادة  عمادهما  يكن  لم  إن  وتقدم، 
التفكير  ووظيفته:  للعقل  االعتبار 
ألن  ترقى  مهمة  وهذه  التكفير،  ال 
تكون هدًفا للهدف.. فهنا عهًدا أن 

نستمر.     
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فلسطين  لتحرير   الشعبية  الجبهة  توجهت 
المشتبك  المثقف  المناضل  روح  إلى  بالتحية 
باسل األعرج، في الذكرى الثانية الستشهاده، 
ثقافة  تعميم  إلى  المناسبة  هذه  في  داعيًة 
الكارثي  أوسلو  لنهج  للتصدي  االشتباك 

والتنسيق األمني ولثقافة الهزيمة والتطبيع.
أن  6 مارس،  األربعاء  اليوم  لها  الجبهة، في تصريٍح  واعتبرت 
الوفاء لروح المثقف المشتبك األعرج وكل الشهداء الذين ساروا 

في نفس الطريق يستدعي استمرار التمسك بالثوابت، ورفض 
حقوقنا  تجزئة  أو  الثوابت،  هذه  على  المساومة  أشكال  كل 

الوطنية عبر حلول ومشاريع مهزومة ومشبوهة.
األعرج  الشهيد  تجربة  استحضار  على ضرورة  الجبهة  وشددت 
نموذًجا  وباعتباره  والثقافية،  والتضحوية  الثورية  بمعانيها 
االنتماء  قيم  ترسيخ  أجل  من  الفلسطيني،  الثوري  للشباب 
محاوالت  ضد  الجمعية  الذاكرة  شحن  وإعادة  وتفعيل  للوطن 
التشويه المتعمدة والمتواصلة التي تستهدف الهوية الوطنية، 
الثقافة  بين  الربط  عبر  الوطنية  للثقافة  االعتبار  وإلعادة 

في ذكرى استشهاد باسل األعرج
الشعبية تدعو إلى تعميم ثقافة االشتباك ملواجهة 

نهج أوسلو وثقافة الهزيمة والتطبيع
والقضايا الوطنية كما أكد عليها الشهيد، بأن المثقف يجب 
وثوابت  قضايا  إلى  منتمياً  مشتبكاً  مثقفاً  يكون  أن  عليه 
مكرساً  التفريط،  ونهج  الهزيمة  أشكال  لكل  رافضاً  شعبنا، 
كل جهوده في تكريس سياسة الرفض لكل أفكار الهزيمة 

والسالم المدنس.
المشتبك  المثقف  استشهاد  ذكرى  أن  الجبهة  وأكدت 
األعرج، الرافض من حيث المبدأ لنهج أوسلو، ُتشّكل مناسبة 
السياسي،  االعتقال  األمني وسياسة  التنسيق  لمحاكمة نهج 

هذه السياسة التي اكتوى بنارها الشهيد حياً وميتاً، وأضحت 
بمثابة قرابين تقدمها السلطة لالحتالل.

قيمه  بأن  الراحل  المناضل  معاِهدًة  بيانها  الجبهة  وختمت 
طوال  والزمته  فيه  تجسدت  التي  والتضحوية  الثورية 
وتغذينا  بوصلتنا،  توجه  أمامنا،  ماثلة  ستبقى  حياته 
في  لالستمرار  إرادتنا  وتشحن  المبدئية،  الوطنية  بالثقافة 
والحرية  العودة  في  شعبنا  أهداف  تحقيق  حتى  المقاومة 
واالستقالل وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الوطني 

وعاصمتها القدس.
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 ليست المسألة أن تعلن موقًفا مع الوحدة
 وضد االنقسام، أو العكس، إنما هي في
نتوحد؟ ماذا  على  نريد؟  وحدة   أي 
 وكيف يمكن تحقيق الوحدة؟ بعد هذه
 المتغيرات التي جرت عميًقا في الواقع،
التغاضي يمكن  ال  تحوالت   وأحدثت 
وعواطف، بوجدانيات  واالكتفاء   عنها، 
للوحدة الداعين  وحرص  نية   وصفاء 

وإنهاء االنقسام.
حائط، على  معلقة  رزنامة  ليس   أوسلو 
 ولم تسقط أوراقه لخمس وعشرون عاًما،
 دون أثر يذكر، في االجتماع واالقتصاد
السياسة. لقد فعل فعله  والثقافة، كما 
أننا نعترف  أن  وعلينا  شيء،  كل   في 
 أمام حقائق جديدة. حقائق جذرية، ال
القوى  تكتفي في تبدل مواقف بعض 
 أو القيادات، كائنا من كانوا. نحن أمام
الكلمة تعنيه  ما  بكل  جديدة   مرحلة 
أن تعني  جديدة،  مرحلة  معنى.   من 
معانيها، فقدت  السابقة  المسميات   كل 
الواقع في  وتشكلت  مضامينها،   فقدت 
 معطيات جديدة لم تتبلور بعد أسماؤها
الفهم على  تستعصي  قد   وعناوينها. 
لكنها أحيانا،  القبول  تلقى  ال  أو   حيًنا، 
 الفاعلة حقيقة في تقرير وجهات السير،
الغوص ما يجري بدون   وال يمكن فهم 

فيها وإدراك ملموس لمكوناتها.
الذي مثل  الفلسطيني،  اليمين  أين هو 
تاريخيا  الوطنية  البرجوازية  شرائح 
وتحقيق  دولتها  لبناء  ناضلت  التي 
النضال  في  شريكا  وبالتالي  االستقالل، 

الوطني، كأحد قوى الثورة على الصعيد 
التي  المتغيرات  هي  ما  الفلسطيني؟ 
من  أصبح  وأين  أوساطه؟  في  حدثت 

أهدافه وتطلعاته؟
ذات  عليه  تدل  ذاته،  اليسار  مازال  هل 
ببرامجها  ارتباطا  السياسية  القوى 
أن  أم  الورقية؟  وشعاراتها  ومواقفها 
فعلًيا،  السياسية  ممارسته  مضمون 
مازال  هل  آخر؟  موقع  في  تظهره 
مصالح  من  اليمين  يمثله  ما  يسار  على 

وتطلعات؟
ماذا جرى للبرنامج المرحلي؟ هل مازال 
وماذا  اآلخر؟  هو  تمرحل  أم  مرحلًيا؟ 
يعني ذلك بالنسبة للنظام السياسي الذي 
حمله وتوحد حوله كقاسم مشترك؟ هل 
النظام  بناء  إلعادة  أساًسا  يشكل  مازال 

السياسي الفلسطيني؟
الوحدة  في  نفكر  أن  دائما،  لنا  يجوز 
لرص  نتطلع  وأن  االنقسام،  وإنهاء 
الشعب  إرادة  وتوحيد  الصفوف، 
الفلسطيني في النضال، لكن هل يمكن 
من  السياق  هذا  خارج  ذلك  تحقيق 

التفكير واإلجابة عن هذه األسئلة؟
على  والقدرة  الشفاء  في  الرغبة  بين 
التغلب على المرض فرق شاسع، ال يدرك 
المرض  بإمكانه تشخيص  إال من  كنهه 
ومعرفة أسبابه وسبل العالج منه والتي 
تحتاج لزوًما إلى أكثر بكثير من نصائح 
وعظات وتمنيات، وقلًبا أبيًضا خالًصا هلل.

فهل مازالت منظمة التحرير الفلسطينية، 
في الميثاق والتشكيل واألهداف، تعني 

ما كانت تعنيه سابًقا؟ هل مازالت هذا 
األم  والمؤسسة  الجامع،  المعنوي  الكيان 
وتطلعات  ومطامح  مصالح  تجمع  التي 

معظم الشعب الفلسطيني؟
الفلسطينية  التحرير  منظمة  تكن  لم 
الصهيوني  المشروع  فهم  سياق  خارج 
خارج  تكن  ولم  ومراميه،  وأهدافه 
المشروع.  هذا  لمواجهة  القومي  النضال 
لقد تشكلت وتبلورت ارتباًطا بمتغيرات 
القومي  الصعيد  على  ومعطياته  الواقع 
ارتباًطا  مضمونها  وتبدل  العربي، 
أوج  في  لتعبر  الواقع،  هذا  بتبدالت 
مصالح  تجمع  تاريخية  كتلة  عن  دورها 
وشرائح  تجمعات  مختلف  وتطلعات 
والخارج  الداخل  في  الفلسطيني  الشعب 
بل  بينهما،  وما  اليسار  إلى  اليمين  من 
وحملت مشاعر وآمال وتطلعات الشعوب 
القومي  الصعود  أوج  وفي  العربية، 
مهمة  حملت  المستعمر،  ضد  للنضال 
والقومي  الفلسطيني  الوطني  التحرير 
ذلك من خالل  عبرت عن  فقد  العربي. 
ميثاقها ومؤسساتها وبرامجها التي لم 
والمسته  إال  صغيرة«  أو  »كبيرة  تترك 
أقام  مشتت،  لشعب  معنوي  ككيان 
افتراضًيا  إعداده  يجري  سياسًيا  نظاًما 
من  الفعلي  الحضور  مهمة  لتحقيق 
الوعاء  أن  صحيح  التحرير.  خالل 
التحرير،  لمشروع  والحاضن  الطبيعي 
التي منحته شرعية  القومية  البيئة  هو 
وأمّنت  منها،  كجزء  المعنوي  الحضور 
وحيد  كممثل  الدولية،  الشرعية  له 
التحرري.  ونضاله  الفلسطيني  للشعب 
تحققت  التي  الشرعية  هذه  كل  ولكن 
عربًيا  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
األساس  لوال  لتكون  كانت  ما  ودولًيا، 

النظام السياسي الفلسطيني:
املعاني واملضامين خارج اسماؤها
نضال عبد العال

ال شك أبًدا يف نوايا الداعين للحوار والوحدة وإنهاء االنقسام، فطاملا 
كانت هذه الدعوات، تنم عن حرص وغيرة، بل عن حزن وألم شديدين، 
ىلع الحال الذي وصلت إليه الساحة الفلسطينية والقضية الوطنية. 
الجحيم  .. طريق  قيل  وكما  املقتل،  النوايا هو  خانة  إلى  السياسة  إرجاع  لكن 

معبدة بالنوايا الحسنة.
يجب أن ال يغيب عن بالنا أن السياسة علم، مرتبط باملجتمع واالقتصاد واملصالح 
املتناقضة واملتعارضة للشرائح االجتماعية وتشكيالتها السياسية. وهي بذلك 
لها قواعدها التي يجب أن تحترم وتراعى يف التفكير واملمارسة، وعدا ذلك، 

نكون أمام طقوس تستجدي عالج املريض، برد عين الحاسد!

شؤون فلسطينية
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الذي قامت عليه من مشروعية المطالب 
لكل  التي عبرت عنها ممثلة  والمطامح 
وشرائحه  الفلسطيني  الشعب  تجمعات 

االجتماعية، بل وفئاته العمرية أيًضا.
في محاولة لفهم دور ووظيفة »منظمة 
ومشروعية  الفلسطينية«،  التحرير 
الفلسطيني،  للشعب  الوطني  تمثيلها 
من  قوته  يستمد  التمثيل  هذا  فإن 
للشعب  الوطنية  الهوية  مع  تماثلها 
الفلسطيني أينما كان وحيثما وجد، أي 
الوطني  الحضور  ألحقية  تكريسها  في 
العالمية،  الخريطة  على  الفلسطيني 
وتساوي المنظمة ككيان معنوي، الوطن 
لفلسطين في  االنتماء  االفتراضي، 
والثقافة،  والجغرافيا  والتاريخ  النسب 
خارج  وهذا  للمنظمة.  االنتماء  يساوي 

حسابات المواقف السياسية المباشرة.
بد  ال  ذلك،  لكل  المنظمة  تمثيل  لبحث 
من التوقف أمام ثالثة مفاصل رئيسية:

 املنظمة/ مشروع تحرري شامل
إلى  المنظمة  تسمو  البعد  هذا  في 
تحرر  لمشروع  بحملها  المقدس،  مصاف 
الشعب  حقوق  يكثف  شامل  وطني 
وتطلعات  آمال  التاريخية.  الفلسطيني 
االجتماعية  وشرائحه  تجمعاته  مختلف 
صهر  وظيفة  أي  الشعبية.  وقطاعاته 
الفلسطيني،  الشعب  وطاقات  مكونات 
بفعل  والتالشي  الذوبان  من  ومنعها 
كل  ومواجهة  والتشتت،  التشرد 
المؤثرات التي يتعرض لها الفلسطيني 
يرتبط  أماكن تواجده. وال  في مختلف 
للقوى  الجارية  السياسية  بالمواقف  ذلك 
المنظمة،  إطار  في  المنضوية  السياسية 

اليومية، بل من خالل ميثاقها  السياسة 
والسياسات  ووظائفها  ومؤسساتها 
العليا التي تحكم عمل هذه المؤسسات 
الوطنية  الشخصية  لبلورة  تسعى  التي 
الفلسطينية كفاعل على الصعيد العالمي 
في مختلف المجاالت، العلمية والثقافية 
والمسرح  واألدب،  والفن  والتربوية، 
والسينما، كما االقتصاد والسياسة..الخ.

فيما  الدور  هذا  المنظمة  لعبت  لقد 
وتهمش،  تهشم  لألسف  لكنه  مضى، 
بفعل طغيان أجندة أوسلو، الذي سعى 
وعن عمد، لتضخيم السلطة على حساب 
المنظمة. وضعت المنظمة تحت مقصلة 
هذه  إلجهاض  التفصيلية  االتفاقات 
الوظيفة، فنال ذلك من صدقية دورها 
وتمثيلها. لم يدرك فريق أوسلو أهمية 
إعطاء هامش يفصل بين دور المنظمة 
السياسي كمرجعية سياسية عليا مقررة 
في الشأن السياسي، ووظيفتها الوطنية 
الوطنية  للهوية  الموازية  التمثيلية 

الفلسطينية، مشروع تحرري شامل.

املنظمة:جبهةوطنيةعريضة:
الكارثي فيما تقدم، هو اجهاض المشروع 
إلى  المنظمة  وتحول  الشامل،  التحرري 
ووجود  بعينه،  لفريق  سياسي  مشروع 
أي فصيل فيها مرهون بموقف سياسي 
تفصيلي إزاء أي قضية، أي إنها باتت 
حصًرا.  السياسي  أوسلو  مشروع  تحمل 
المنظمة  ضم  إمكانية  استعصت  لقد 
الفاعلة  األساسية  السياسية  القوى  لكل 
على مساحة النضال الوطني الفلسطيني. 
شكل  الذي  المرحلي  البرنامج  حتى 
قاسًما مشترًكا فيما مضى، سقط بفعل 

أوسلو  خلفها  التي  التدمير  ميكانزمات 
»تمرحل  فإن  الفلسطيني.  الجسد  في 
المرحلي« حوله إلى نهائي وبعيد المنال 

في أجندة فريق أوسلو.
أن  القرن  صفقة  لمواجهة  أريد  إذا 
يجمع  جديًدا  مشترًكا  قاسًما  تشكل 
مختلف القوى الفلسطينية، يفترض أن 
ننطلق  الذي  الموقع  وحدة  في  نناقش 
ووحدة  الصفقة،  هذه  لمواجهة  منه 
الذي نسعى لتحقيقه من خالل  الهدف 

إسقاطها.
ثمة من يواجه صفقة القرن على قاعدة 
أوسلو ودفاًعا عنه، وبالتالي فإن أوسلو 
وليس  له  النهائي  البرنامج  يشكل 
األحوال  أحسن  وفي  فقط.  المرحلي 
البرنامج  هو  أوسلو  آخرون  يعتبر 
المرحلي. إن القاسم المشترك الحقيقي 
يمكن  ال  أساس  من  ينطلق  الجديد 
أن  في  أوسلو  فشل  وهو  فيه،  المواربة 
المرحلي،  للبرنامج  يوصل  مساًرا  يكون 
استفهام  عالمة  يضع  إنه  عن  عوًضا 

كبرى حول البرنامج المرحلي ذاته.
مؤثرات  البيئة العربية في إنتاج 

وإعادة إنتاج النظام السياسي 
الفلسطيني

ال يمكن إنكار دور البيئة القومية في   
المنظمة ووظيفتها في كل  بلورة دور 
فيها  مرت  التي  المراحل  من  مرحلة 
بين  التداخل  فحجم  تأسيسها،  منذ 
والفلسطينية( ال  )العربية  المنظومتين 
دور  في  مؤثراته  عن  التغاضي  يمكن 
المنظمة وتوجهاتها. في النهاية إن هذا 
منظومة  على  يتكئ  االفتراضي  الكيان 
منها  قوته  يستمد  الواقع  في  قائمة 

شؤون فلسطينية
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ألداء دوره ووظيفته. لقد أسس النظام 
بصيغتها  المنظمة  العربي  الرسمي 
الناصرية  إعادة  ثم   ،1964 التقليدية 
 ،1969 الناصرية  بصيغتها  تشكيلها 
وكان للنكسة آثارها في بلورة صيغتها 
بتمثيلها  واالعتراف  الجديدة،  الوطنية 
الكلي والحصري عن الشعب الفلسطيني 
عام 1974. ثم كان لتداعيات العدوان 
على العراق وما تمخض عنها ورافقه من 
متغيرات دولية، أثره الواضح في إعادة 
األوسلوية.  بصيغتها  المنظمة  إنتاج 
بالربيع  سمي  ما  لفوضى  وكحصيلة 
العربية  بالمنظومة  أطاح  الذي  العربي، 
بصيغتها القديمة، وجعل منها مجموعة 
أدوات  الجهوية،  المذهبية  األحالف  من 
القوى  مواجهة  في  الدولية  لألجندات 
اإلقليمية، وعلى حساب القضية المركزية 
وارسو  مؤتمر  يأتي  العربية،  لألمة 
كمحطة مفصلية في سياق بلورة مالمح 
المنطقة  في  وأطرافه  القادم  الصراع 

والعالم.
وعدم  الضبابية  مرحلة  هذه  في 
التحرير  منظمة  تقف  النتائج،  نضوج 
جدي،  طرق  مفترق  عند  الفلسطينية 
وألن  حالين،  بين  انتظارية،  حالة  في 
ممنوعة،  الحالين  بين  ما  الوسط  الحالة 
وتكراًرا،  مراًرا  الفلسطيني  الحوار  فشل 
مرات  االنقسام  إنهاء  مساعي  وفشلت 
تتوفر  ال  طالما  تفشل  وسوف  ومرات، 
بيئة عربية مؤاتية إلفراز صيغة وسطية. 
المنظومة  من  جزًءا  تكون  أن  فإما 
ارتباًطا  بالتزاماتها  ومعنًيا  العربية 
اإلقليمي  العداء  وحالة  القرن،  بصفقة 
على  وتنام  المقاومة،  ل إيران ومحور 
مع  ويتماشى  ترامب،  سيقدمه  ما  وعد 
روابط  بحدود  »إسرائيل«،  تقبله  ما 
قرى، أو تكون قادرة على إعادة إنتاج 
ليس  شامل،  تحرري  كمشروع  نفسها 
في  بل  وحدها  »إسرائيل«  مواجهة  في 

مواجهة البيئة العربية أيًضا.

اليمين الفلسطيني خارج تمثيله 
التاريخي

عند مفترق الطرق هذا، يقف اليوم ما 
رأس  على  الفلسطيني  باليمين  يسمى 
عندما  فتح.  وحركة  والسلطة  المنظمة 
الفلسطيني  الوطني  المشروع  تبلور 

خمسينيات  أواخر  النكبة  مواجهة  في 
مثلت  الماضي،  القرن  ستينيات  وبداية 
مشروع  »فتح«،  الوطني  التحرير  حركة 
التي  الفلسطينية،  الوطنية  البرجوازية 
الصهيوني  الكيان  مشروع  أساسها  دمر 
بناء  من  وحرمها  فلسطين،  أرض  على 
وقد  استقاللها،  وتحقيق  دولتها 
مختلف  مصلحة  المشروع  هذا  كثف 
وهكذا  الفلسطيني،  الشعب  شرائح 
النظام  رأس  على  موقعها  تبوأت 
التحرير  منظمة  الفلسطيني،  السياسي 
أمينة  فتح،  حركة  ظلت  الفلسطينية. 
البرجوازية  لمشروع  األساسي  لتمثيلها 
في  تتأخر  ولم  الفلسطينية،  الوطنية 
الرسمي  النظام  شريكها  مع  تكون  أن 
مؤتمر  في  التسوية  دخول  في  العربي 
العربية  البيئة  توفرت  عندما  مدريد، 
أفرزت  حين  الصراع،  إلنهاء  المناسبة 
حرب الخليج الثانية عودة النظام العربي 

إلى الخيار المصري في التسوية.
إن دينميات الفعل العميقة التي أحدثها 
أوسلو في الواقع االجتماعي واالقتصادي 
الفلسطيني، أجهض مشروع البرجوازية 
طوال  فتح  حركة  مثلته  التي  الوطنية 
االستقالل  أنهى مشروع  تاريخها، فقد 
هذه  من  واسعة  أجزاء  وحول  الوطني، 
تابع  مستفيد  سمسار  إلى  البرجوازية 
الكثير  عن  الحديث  باإلمكان  لالحتالل. 
حصرية،  لفئات  االقتصادية  المنافع  من 
الشركات  مع  وشراكات  وكاالت  عبر 
يمكن  ال  المنافع  أن  إال  اإلسرائيلية، 
فهي  المباشر،  االقتصاد  في  حصرها 
السرطانية،  الغدد  مثل  تستشري 
البنية االجتماعية،  وتنتشر على مساحة 
في  والرشاوي،  والمكاسب  المناصب  في 
األجهزة  في  والفن،  واإلعالم  الثقافة 
أجهزة  في  المدنية،  واإلدارات  األمنية 

التعليم والقضاء وغيرها.. الخ.
السياسي،  تمثيلها  االقتصادية  للتبعية 
وهو حكًما على حساب شرائح أخرى من 
ليست  وهي  الوطنية،  البرجوازية  هذه 
محصورة في فصيل حركة فتح، إان كانت 
تمثلها سياسًيا، لكن الشرائح االجتماعية 
االقتصادية المستفيدة من منافع أوسلو 
أو  وحده،  فصيل  يضمها  أن  من  أوسع 
لذلك  بعينه.  فصيل  يمثلها  أن  حتى 
الفلسطيني  اليمين  مازال  هل  نقول، 

حركة  تأسيس  مع  تاريخًيا  المتشكل 
بالمضمون  هو  التحرير،  ومنظمة  فتح 
والمعنى والمسمى ذاته أو يعيش حالًيا 
صراع بلورة المشروع السياسي، مع فشل 
أوسلو في إنتاج دولة واستقالل وطني، 
سعت له البرجوازية الوطنية الفلسطينية 

تاريخيا؟
اليسار الفلسطيني خارج دوره 

التاريخي
والسؤال الذي يلي هو، أين يقف اليسار 
مأزق  من  موقعه  هو  وما  الفلسطيني؟ 
اليمين؟ في تحقيق االستقالل والدولة. 
والمكاسب  المنافع  أن  نتحدث عن  حين 
فصيل  يمثلها  أو  يضمها  أن  من  أوسع 
فهو  اليسار،  نستثني  ال  فإننا  بعينه، 
تاريخًيا  مثل  ما  مع  صراع  في  أيضا 
ويمثل حالًيا، فهو حكًما جزًءا من هذه 
السياسية  االقتصادية  االجتماعية  البنية 
غدد  فيها  استشرت  التي  اإلدارية، 
ليس  هنا،  واليسار  السرطانية،  أوسلو 
في مسميات الفصائل ودورها السياسي 
التي  االجتماعية  الشرائح  فقط، بل في 
تقاسمت بنى األجهزة األمنية والمدنية 
والسياسية، طبًعا بقدر حجمه السياسي، 
المكاسب  في  الحصة  لتحديد  كمعيار 
هامش  إلى  تحول  إنه  أي  والمنافع. 
والمكاسب  المنافع  تراتبية  في  لليمين 
مضمونه  من  أفرغ  لقد  وأحجامها. 
السياسي المفترض أن يكون حكًما على 
نقيض اليمين. إنها شراكة وإن اختلفت 
يتحدد  لذلك  وتبًعا  والحجوم،  النسب 

هامش االختالف السياسي.
لذات  انضباطه  اليسار  على  أخذ  لقد 
في  اليمين  وضعها  التي  القواعد 
الثورة  ظاهرة  في  والممارسة  التفكير 
يتمكن  ولم  المعاصرة،  الفلسطينية 
لتشكيل  الفكرية  القطيعة  ممارسة  من 
عن  متمايًزا  تجعله  ممارسة  منهجية 
اليمين، والحقيقة إنه مازال يمارس فعل 
يضعها  لعبة  لقواعد  ذاته،  االنضباط 

اليمين ويستلهمها اليسار.
المشروع  مأزق  من  يتجزأ  ال  جزء  إنه 
اليسار  من  تحول  حين  الوطني، 
في  الهامش،  اليسار  إلى  النقيض 
التمثيل االجتماعي للشرائح االجتماعية 
السياسي  التمثيل  وفي  ومصالحها، 

لثوابت المشروع الوطني.

شؤون فلسطينية
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بالترجمة  الوطني،  المشروع  أزمة  إن 
تحقيق  في  الفشل  هي  الملموسة، 
وذلك  وطنًيا  عليه  المجمع  البرنامج 
نتيجة لمشروع أوسلو، ويتعمق المأزق 
نشر  البعض  يريد  حين  فأكثر  أكثر 
األوهام بأن أوسلو هو المشروع الوطني 

ذاته.
المأزق،  من  للخروج  الحقيقية  البداية 
لم  أوسلو  بأن  اإلقرار  من  تمر  أن  بد  ال 
المشروع  لتحقيق  صالًحا  مساًرا  يمكن 
البرنامج المرحلي،  الوطني، بل هو دمر 
كبرى،  استفهام  عالمة  أمامه  ووضع 
في  منهجي  ضعف  عن  كشف  حين 
األهداف  تحقيق  في  المرحلية  فهم 
هبوط  إلى  تحول  حيث  االستراتيجية، 
إلى  وصوال  المقبول  سقف  في  متدرج 
اليسار عبًثا  روابط القرى. ومهما حاول 
فإن  التفسيرات،  بعض  من  يتنصل  أن 
حالته  أحسن  في  المرحلي  البرنامج 
حالًيا،  المنال  بعيد  مطلًبا  تشكل  والتي 
أن  بمعنى  الدولتين.  حل  صيغة  هو 
البرنامج المرحلي بصيغته المجمع عليها 
وطنًيا قد انتهت وإلى غير رجعة، ولم 
يعد ممكًنا إعادته للحياة، ليشكل قاسًما 
الشرائح  لغالبية  إجماًعا  يمثل  مشترًكا 
في  الفلسطيني  للشعب  االجتماعية 
سياسًيا  وبرنامًجا  تجمعاته،  مختلف 
الفلسطيني  السياسي  النظام  بناء  يعيد 
دوره  خالله  من  ويجدد  أساسه،  على 

ووظيفته.
إن فشل أوسلو هو فشل برنامج اليمين 
المناسب  الوقت  وهو  الهامشي،  واليسار 
ببرنامجه،  النقيض  اليسار  ليتقدم 
فلسطين  دولة  فكرة  على  القائم 
الوطني  التراب  الديمقراطية على كامل 
مواطنيها  يعيش  والتي  الفلسطيني، 
بمساواة كاملة بدون تمييز في الحقوق 
لبرنامج  لتحويله  ويسعى  والواجبات. 
إجماع وطني، وفق منهجية جديدة، ال 
الهدف،  في  المرحلي  البرنامج  تختزل 
على  الفلسطيني  الشعب  من  ولجزء 
حساب بقية االجزاء، بل مرحلية في بناء 
قدرات الشعب الفلسطيني وقواه الحية، 
عناصر  المتالك  السعي  في  مرحلية 
القوة، وتعظيمها مرحلة بعد أخرى، في 
استراتيجيات عمل نضالية تراكمية، على 

طريق تحقيق الهدف االستراتيجي.

الشهر،  هذا  مطلع  لها  والمحررين في تقريٍر  األسرى  نقلت هيئة شؤون 
له من  تعرضوا  ما  يروون من خاللها  وقاصرين  قاسية ألسرى  إفادات 
تعنيف جسدي وأذى نفسي خالل عمليات اعتقالهم والتحقيق معهم، 

وأثناء تواجدهم داخل الزنازين.
ووفًقا لشهاداتهم، فقد تعرض المعتقل الشاب حازم سروجي )25 عاًما( من 
مداهمة  عقب  االحتالل  جيش  يد  على  همجي  بشكل  للضرب  طولكرم  مدينة 
كلب  وضع  االحتالل   جنود  تعمد  العسكري  بالجيب  تواجده  وخالل  منزله، 
ضربه  أيًضا  واصلوا  بل  بذلك،  يكتفوا  ولم  وارعابه،  إلخافته  بجانبه  بوليسي 
على كافة أنحاء جسده ببساطيرهم العسكرية، ونقل بعدها إلى مركز توقيف 
»الجلمة« للتحقيق معه، وهناك تعرض للمعاملة المهينة واالذالل، حيث حرموه 
من النوم وشتموه بأقذر المسبات كما هدوده باالعتقال االداري، وبقي 38 يوًما 

في الجلمة ومن ثم تم نقله إلى »الجلبوع«.
واشتكى األسير الشاب ليث حمادي )20 عاًما( من مدينة نابلس والقابع حالًيا في 
تواجده في مركز توقيف  التحقيق معه خالل  »الجلبوع«، من ظروف  معتقل 
»بتاح تكفا«، فخالل استجوابه تعمد المحققون شتمه واهانته، كما اعتدى عليه 
قوات »النحشون« أثناء نقله بالبوسطة بضربه على وجهه مسببين له نزيًفا حاًدا 

في األنف ال يزال يشتكي منه حتى اآلن.
وأفاد األسير الطفل كرم مرار )15 عاًما( من مخيم شعفاط شرق مدينة القدس ، 
والقابع حاليا في »مجدو«،  بأنه تعرض لمعاملة سيئة من قبل قوات »النحشون« 
العمقية، واعتدوا عليه أكثر من مرة بالضرب والصفعات أثناء نقله إلى المحاكم 
وخالل انتظاره في غرف المعبر، مسببين له العديد من الرضوض والكدمات في 

جسمه ما زال يعاني منها حتى اآلن.
كما نكلت قوات االحتالل بالفتى رامي مرعي )16 عاًما( ، بعد اقتحام منزله فجًرا 
في محافظة جنين، وأثناء نقله بالجيب العسكري إلى معبر »الجلمة« انهال عليه 
أثناء  به  التنكيل  واستمر  ورقبته،  على وجهه  بالضرب بشكل وحشي  الجنود 
احتجازه لساعات طويلة وهو معصوب العينين ومكبل اليدين داخل »كونتينر« 
في ذات المكان، حيث كلما حاول الطفل تحريك العصبة عن عينيه للتخفيف من 
ألمها، كان الجنود يسارعون بضربه على رأسه كعقاب له، وبقي لبعض الوقت 

في »الجلمة« ومن ثم ُنقل بعدها إلى قسم األسرى األشبال في »مجدو«.

العدو ينكل باألطفال  األسرى 

شؤون فلسطينية
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عن  وسكت  عرفك  َمن  إّن  أقول  بل 
خان  فقد  بك،  الجديدة  األجيال  تعريف 
المثاَل،  تفقد  تكاد  التي  األجياَل  هذه 
»الحداثة«  مدارُس  أوهمْتها  أن  بعد 
و»الواقعّية« و»العقالنّية« أّن المثال ـ في 
ذاته ـ أمٌر خطأ، صنٌم ينبغي أن نحّطَمه 
وندوَس عليه. نعم، علينا، نحن رفاَقَك، 
وأمثال  أمثالك،  الكبار  القادة  ورفاَق 
أن  ماهر،  وأبي  والحكيم  ووديع  غّسان 
شيء،  المثاَل  إّن  صوت:  بأعلى  نقول 
والصنَم شيٌء آخر. المثال قنديٌل يعيُننا 
بعَض  ويجّنُبنا  الطريق،  تلّمس  على 
عثراتنا  من  فيزيد  الصنم  أّما  العثرات؛ 

ويقف حائاًل دون تقّدمنا.
ماهر الحبيب، نحن في صدد إعداد ملفٍّ 
يوٌم  وسيأتي  اآلداب.  مجلّة  في  عنك 
في  ومقاتاًل،  مناضاًل  عنَك  فيه  أكتب 
حركة القوميين العرب والجبهة الشعبّية 
وصيدا  صور  في  فلسطين،  لتحرير 
في  األخرى،  المواقع  وعشراِت  وبيروت 
وجه العدّو اإلسرائيلّي واليمين اللبنانّي. 
وأنت  عنَك  فيه  أكتُب  يوٌم  سيأتي 
األوروبّية  السجون  في  جاّلديَك  تصارع 
والعربّية. سيأتي يوٌم ُأكمُل فيه، وإّياَك، 
الساعاِت الطواَل من نقاشنا الجميل، الذي 
لبيروت  الصهيونّي  االجتياح  قبل  بدأ 
سنة 1982. لكن، اليوم تحديداً، اسمْح 
أن  عنك،  والشباَب  الصبايا  أخبَر  أن  لي 
أخبَر سارية وناي وعمر وتالة وياسمين 
اليماني  ماهر  عن  وريم...،  ولين  ونور 
الخدوِم،  الحنوِن،  الَعطوِف،  اإلنسان، 
المَطْمِئِن،  ِع،  المشجِّ العذِب،  الرقيِق، 

شاءت  وما  الشهِم،  الكريِم،  الهادِئ، 
اللغُة العربّيُة أن ُتسبَغ عليَك من صفاٍت 
وأن  جّيداً،  يسمعوها  أن  آمُل  ُحسنى، 
يكون  كيف  ليعرفوا  جّيداً،  يعوها 

المناضُل الحقيقّي.
النضاَل  فِهَم  اليماني  ماهر  سأختصر: 
الناس.  خدمُة  لهما:  ثالَث  ال  بكلمتين، 
الفلسطينيَّ  الشعَب  ليسوا  عنده  والناُس 
أو  المناضلين  وال  فقط،  اللبنانيَّ  أو 
الفقراَء أو المسّنين أو األطفال وحدهم. 
أّياً  الناس،  جميُع  هم  ماهر  عند  الناس 
جنسّيُتهم  أو  جنُسهم  أو  عمُرهم  كان 
أو  العلميُّ  أو  التعليميُّ  مستواهم  أو 
يبدو،  قد  كالمي  وألّن  االجتماعّي. 
لبعض الشّكاكين، من ذلك النوع الرثائّي 

الرّث، فال بدَّ من ضرِب بعض الشواهد.
كان ماهر، مثاًل، يأتي إلى بيتي، وهو 
ما. يقول: »هذا  العادة شيئاً  يحمل في 
أعرُف  )أّمي(،  عايدة  للسّت  المكدوس 
أّنها تحبُّه؛ جئُت به من الهرمل«. وفي 
يوٍم تاٍل يقول: »وهذه، هذه تنكة زْيت 
ُشْغل  مضمون،  صاٍف  نظيف  زْيت  لك؛ 
منه  كمّيًة  أعطاني  الكورة،  منطقة 
صحن  مع  وناي  لسارية  ه  ُحطَّ صاحبي؛ 
»وهذا  ثالث:  يوٍم  وفي  صباحاً«.  اللبنة 
العسل، بَشْهِده، لَك أنت يا سّيد إدريس 
)كان يحّب أن يغّنَجني على هذا النحو(؛ 
وابَق  منه  كبيرًة  ملعقًة  يوم  كلَّ  »كْل 
طّمّني على وضعك« )مع غمزٍة من عينه 
اليمنى(. ثم يتوّقف هنْيهًة ليسأل: »ما 
علينا مسِتْر إدريس، جّمعت لي األغراَض 

للمخّيم؟«. لحظة، أقول.

المالصقِة  جِة  المزجَّ الشرفة  إلى  أذهُب 
ُزرٍق  بأكياٍس  وآتيه  نومي،  لغرفة 
َيجمع  الدوام،  على  كان،  ماهر  كبيرة. 
المخّيم  أهِل  لفقراء  المفيدَة  األشياَء 
ويوّزُعها  البراجنة،...(،  برج  )شاتيال، 
والجنِس  والحاجِة  العمِر  بحسب  عليهم 
والطوِل والعرض. ينهض ماهر، ويحمل 
األكياَس الثقيلَة بيدْيه، فتظهُر ذراعاه 
الزرقاء.  بالعروق  المليئتان  السمراوان 
»بّدك إشي، ِمْسِتر إدريس؟ عندي أكْم 
ِمن شغلة: شغلة بصيدا، وشغلة بالدبّية، 
يعطيني  بّدو  أشوفه  الزم  واحد  وفيه 
قلياًل،  يبقى  أن  منه  أرجو  إشي...«، 
يحرق  أدّخن.  بّدي  »خلص  فيجيب: 
وينسحب،  ِمستر«.  باْي  هالبيت.  دين 
شفتْيه  بين  تحترق  تكاد  والسيجارُة 

الملتهبتْين مع أّنه لم يشعلْها بعد.
ماهر  يأتيني  التالي،  األسبوع  في 
جبهته  في  الرضى  ألمح  جديد.  من 
أن  أصحابي  من  سأطلُب  المتغّضنة. 
بعد  أسألُه،  له.  أقوُل  بالمزيد،  يأتوني 
الفلسطينّي.  الوضع  ذلك، كعادتي، عن 
الضّفة«،  من  أحسن  وضعنا  »بغّزة  يرّد: 
مْش  بتقديري،  بس،  صعب  »الوضع  أو 
يعنيه.  ما  يفّصَل  أن  قبل  مستحيل«، 

ماهر اليماني أو النضال الشامل
د. سماح إدريس

معرفة  أّن  أظّن  كنُت  عنك.  الكتابة  من  أكثَر  األّيام  هذه  أستصعُبه  شيء  ال 
الشخص معرفًة وثيقًة ستجعل الكتابَة عنه أيسَر من شربِة ماء. وها إّنني أكتشف 
ـ بعد أّيام من رحيلك ـ أّن التصاقي بك قد جعل النظَر إليك شاّقًا. وها إّنني ال 
ِل بسمِتَك وهي تغشي  أعرف ِمن أين أبدأ، وال أعرف أين سأنتهي، وال يسُعني سوى تأمُّ
ما  لكّن  الكالح.  اليوم  ذلك  مساء  من  األربعين  والدقيقة  السادسة  منذ  الدامعتْين،  عينيَّ 
أشعُر به شيٌء واحد: أّن علّي أن أكتب، ولوغصبًا عّني، ال ألجلَك، وال ألجلي، وال ألجل 

حبيبتَك زينب، وال ألجل َمن عرفَك وأحّبَك، بل ألجِل َمن ال يعرُفك.

شؤون فلسطينية
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وبالتأكيد،  دوماً  يكون،  الثاني  سؤالي 
خافياً  ليس  الشعبّية.  الجبهة  وضع  عن 
خالل  بات،  ماهر  أّن  العارفين  على 
لحال  االنتقاد  شديَد  الماضية،  السنوات 
الضعف التي ضربْت بعض المواقع داخل 
في  عمَره  ماهر  أفنى  الذي  التنظيم 
خدمته. يتحّدث دقائَق، بال انقطاع في 
العادة، قبل أن يقول متأّففاً: »عيفنا من 
من...«،  مسّكر  راسي  مستر.  السياسة، 
يتابع  ما  وغالباً  أقول.  طّيب،  طّيب، 
فالن.  أو  فالنة  عند  اآلن  سيذهب  أّنه 
عادًة  المسألة  يقول.  إشي«،  »وال  خير؟ 
مخانقة  »هي  ما:  خالٍف  بفّض  تتعلّق 
أعمل  والزم  تطلّقه،  وبّدها  زوجها،  مع 

إشي. أصحابي، وعندهم والد«.
سيصاب بعُضكم بالذهول. ماهر مقاتل، 
عن  عسكرّي  مسؤوٌل  طائرات،  خاطُف 
قطاٍع كامٍل في جنوب لبنان، عضُو لجنة 
الشعبّية،  الجبهة  في  عاّمة  مركزّية 
َيفّض  أن  يحاول  واطرْح،  واضرْب 
يحاول  طبعاً،  زوجْين؟  بين  خالفاٍت... 
بين  أو  زوجْين،  بين  ذلك  يفعل  أن 
وقد  متخاصمْين.  أيِّ  بين  أو  جارْين، 
يفعل ذلك في اليوم نفسه الذي يلتقي 
فيه َمن يريد التدّرَب على السالح لقتال 
العدّو! ماهر اليماني يرى ذلك كلَّه، على 
فعلّياً  َد وأكّرر، نضاالً  ما ينبغي أن أشدِّ
ذلك  يفعل  وماهر  الناس.  َيخدم  ألّنه 
بكّل عفوّيٍة، وبال أدنى تبرير، خالفاً لِما 
ال  عنده  النضال  اآلن.  نفعلَه  أن  نحاول 
َب شباناً وشاّباٍت  يعني أن تقاتَل أو تدرِّ
على القتال فحسب، وإّنما يعني أيضاً أن 
ترفع الظلَم الذي حاق ببعض الناس من 
تجاوزات الزعران )أهُل صور في الجنوب 
َيْذكرون فضلَه في نهاية السبعينّيات(، 
حّق  في  أخطأ  بأّنه  الزوَج  ُتْقنَع  وأن 
إعطاء  إلى  الزوجَة  تدعو  وأن  زوجته، 
الزوج »فرصًة أخرى«، وأن تأتي بالدواء 
وأن  بيروت،  من  أرخُص  ألّنه  الشام  من 
َيملكون  َمن  بين  نبياًل  وسيطاً  تكون 

وَمن ال َيملكون...
ماهر  جّسده  الذي  الحقيقّي،  المناضل 
الناس  مشاكِل  عن  يترّفع  ال  اليماني، 
أو  العسكرّي  العمل  لصالح  اليومّية 
»القضّية«. أكثر من ذلك: ماهر المقاتل 
الجانب  على  اإلنسانيَّ  الجانَب  م  يقدِّ قد 
بينهما.  التناقِض  حال  في  العسكرّي 

حادثتْين،  أورَد  أن  هنا  لي  واسمحوا 
آخر. مكاٍن  في  إحداهما  ذكرُت   لعلّي 
قبل  استدرجُته  وقد  األولى،  الحادثة 
جديد،  من  روايتها  إلى  أسبوعين 
وع.  ر.  خ.  الرفيقْين  حضرة  في  وذلك 
عائلة  من  وأفراٍد  زينب،  وزوجِته  ك، 
كلّفْته  فقد  اليماني.  ماهر  أبي  أخيه، 
السبعينّيات  نهايَة  الشعبّية،  الجبهُة 
على  القبض  بإلقاء  الماضي،  القرن  من 
يعرفه  ماهر  وكان  المطلوبين،  أحد 
مقاتلي  بعض  مع  فانطلق  جّيداً، 
لبنان(.  )شمال  طرابلس  إلى  الجبهة 
وبعد رصٍد طويٍل لتحّركاته، دام أّياماً، 
صعد  الفجر.  قبْيل  منزلَه  يدخل  رآه 
سمع  الجرس.  وقرع  الشّقة  إلى  ماهر 
أيًضا  وتبّين  الداخل،  من  آتياً  صراخاً 
بندقّية.  أو  مسّدٍس  »خرطشة«  صوَت 
»صباح  الباَب.  المطلوب  زوجُة  فتحْت 
إّن  لـ)...(  قولي   .)...( سّت  الخير 
مشاكل  بال  يطلع  خلّيه  ينتظره.  ماهر 
حين  للطلب  الرجُل  استجاب  وشوشرة«. 
عرف أّن الطارق هو ماهر، وأّن المواجهة 
ستكون خاسرًة بالتأكيد، فاقتاده ماهر 
الجبهة  قيادة  إلى  وسلّمه  بيروت،  إلى 
بيته،  إلى  عائداً  قفل  ثم  الشعبّية، 
التالي  اليوم  في  ونام.  استحّم  حيث 
سعيداً  الجبهة  مكتب  إلى  ماهر  ذهب 
ففوجئ  عليه،  الثناَء  متوّقعاً  بإنجازه، 
عبارات  بأشّد  ُعه  يقرِّ ماهر  أبي  بأخيه 
اللوم والتوبيخ. »هل قبضُت على الرجل 
الخطأ؟«، سأله ماهر. »كاّل«، صاح أخوه 
في وجهه، »هو الشخص الصّح. لكْن، ألم 
يكن في مقدورَك أن تنتظر حتى طلوع 
الصباح بدالً من أن تبّث الهلَع فجراً في 
نسيَت،  هل  وزوجِته؟  أوالِده  نفوس 
المكتُب  كان  كيف  أطفاالً،  كنتم  حين 
اللبنانّية( يزوُرنا في  الثاني )المخابراُت 
منتصف الليل، وسط صراِخكم وعويلكم، 

ليقبَض علّي؟« )1(.
ويتابع ماهر أّنه، بعد هذه الحادثة التي 
أّياماً  السالح  حمَل  ُيِطْق  لم  هّزاً،  هّزته 
طواالً. لقد تعلّم درساً، ونقلَه إلينا، وها 
إلى  وخصوصاً  إليكم،  بدوري  أنقله  أنا 
هدفاً  التحريُر  كان  إذا  الشاّبة:  األجيال 
نبياًل )وهو كذلك بالتأكيد(، فإّن وسيلَة 
أيضاً  نبيلًة  تكون  أن  يجب  التحرير 
إدريس«،  ِمْستر  يا  أخالق  »السالح   ،)2(

هو،  الثورّي  المناضل  لي.  يقول  كان 
فال  وإاّل  أخالقّي،  مناضٌل  بالضرورة، 
ماهر،  كان  ذلك،  وفي  لثورته.  معنى 
على ما أكاُد أجزم، يقتدي بأخيه، القائد 
أخالُقه  طغت  الذي  اليماني،  ماهر  أبي 

على جوانب شخصّيته الفّذِة األخرى.
الحادثة الثانية، حين ُكلّف ماهر بتفجير 
طائرة »العال« اإلسرائيلّية، الجاثمة على 
عام  نهايَة  )اليونان(،  أثينا  أرض مطار 
الشهيد  من  بتخطيٍط  وذلك   ،1968
الدكتور وديع حّداد. قال لي ماهر، غير 
مّرة، إّنه حين طّوق الطائرة مع رفيقه، 
سمع  تحتها،  القنابل  رمي  في  وشرعا 
بكاء أطفال. »بنات صغيرات، يا مستر، 
تعليماِت  ماهر  نّفذ  هنا  يصرخن«.  كّن 
الشهيد وديع بالحرف: »ال ُتلِْحقوا األذى 
ألم تشعْر  »لكْن،  سألُته:   ،)3( بالرّكاب« 
الفلسطينّيات  للبنات  الثأر  في  بالرغبة 
إلى  أزال،  وما  المقتوالت؟«  الصغيرات 
حين  الجاّدَة  نظرَته  أْذكر  اللحظة،  هذه 
وتابع  مستر«،  يا  الثأُر  يحّرُكنا  »ال  رّد: 
ننّفذ  كّنا  إننا  »ثّم  يستدرك:  كأّنه 

توجيهاِت أبي هاني«.
بسبب الجانب اإلنسانّي األخالقّي الطاغي 
أحبَّه  فقد  اليماني،  ماهر  شخصّية  في 
من  أكثر  قرب.  عن  عرفه  َمن  جميُع 
تكوَن في حضرته  أن  ذلك: صار صعباً 
، أنت نفُسك، أكثَر  وال تشعَر بأّنك بتَّ
شاع  ماهر،  حلَّ  حيثما  وحناناً!  عطاًء 
وانتشر  الطمأنينُة،  وسادت  الحبوُر، 
الدفُء، وعلت الضحكاُت ــ وهذا أمٌر ندر 

أن يتمّتع به »قادُتنا.»
اإلنسانّية  ماهر  روح  على  أدلَّ  وليس 
الواضح  األثر  ذلك  من  الدافئة  األخالقّية 
وفي  ورفيقاته،  رفاقه  في  خلّفه  الذي 
زوجته،  شمس،  زينب  الرائعة  الرفيقة 
تشعر  كنَت  هل  ترى،  خاّص.  بشكٍل 
بنا، يا رفيق، قبل أّيام من رحيلَك عّنا؟ 
بسيطاً  شيئاً  إليك  نردُّ  حبيبي،  يا  كّنا، 
واحداً  بنا،  واعتنائك  علينا،  َحَدبَك  من 
واحداً. أحياناً، كّنا نحيُط بك، من جوانب 
السرير كلِّها، خصوصاً حين يعلو منسوُب 
د  الكالسيوم وتشتدُّ أوجاُعك: زينب تمسِّ
شعَرَك وتقّبلَُك وتقول »يقبرني جمالك 
وهضامتك«، وفداء تدلّك ظهَرَك، وغادة 
تغّطي قدمْيك الحافيتين )كنَت تتمّرد 
َدَك على كلِّ ما  على الجوارب والحرام تمرُّ
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والعسكرّية(،  السياسّية  حركَتك  يعوق 
وعلي  ساقيك،  بّطتْي  يفرك  وفادي 
كلّنا،  وكّنا،   ... برفق،  كتفْيك  يغمز 
في  الذروَة  بلغ  رجٍل  إزاء  أّننا  نشعر 
من  أرضه  تحريَر  َقَرَن  ألّنه  اإلنسانّية 
كّل  في  وحبِّهم  الناس  بخدمة  االحتالل 

مكان.
إليك  عّرفُتهم  َمن  كلُّ  الحبيب،  ماهر 
الماضية.  األّيام  في  يشكرونني  كانوا 
عاشوا  ألّنهم  بالفخر  يشعرون  كلُّهم 
المليِء  حقلَِك  في  شهوراً  أو  أعواماً 
والكرامِة  والعّز  والثورِة  الحّب  بورود 
وكلّهم  واإلنسانّية.  واإلباِء  والشموِخ 
ومناضاًل،  إنساناً  يْذكرونَك  حين  اليوم، 
ثم  َيْدمعون،  وإنساناً،  مناضاًل  أو 
دموَعهم  يمسحون  وهم  يضحكون، 
كي ال تراها. أّما أنا، فقد أحسسُت ذات 
أخذت  الذي  جبيَنَك  أقبُِّل  وأنا  لحظة، 
بأّنك قد تنهض  إليه،  البرودُة تتسّرب 
ذلك  فتعود  المشدود،  كالسهِم  فجأًة، 
من  يهرب  كان  الذي  المشاِغَب  الفتى 
مع  يقاتَل  كي  طرابلس  في  مدرسته 
فلسطين. تحرير  أجل  من  حّداد   وديع 

أبي  العظيمْين  بيت  إلى  بَك  أتْوا  حين 
بَعلم فلسطين  ماهر وأّم ماهر، ملفوفاً 
وَعلم الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين، 
قرب  ووضعْت  أمامك،  زينب  ركعْت 
أناشيد  أحَد  يبّث  خلوّياً،  هاتفاً  أذنك 
األثناء  هذه  في  الشعبّية)4(،  الجبهة 
جموَع  الشرفة،  ناحية  من   ، أشقُّ كنُت 
قربَك  فأركُع  حولك،  من  المتجمهرين 
معها،  النشيَد  وُأنشُد  زينب،  وقرَب 
إلى  الجميَع  داعياً  أقوى،  بصوٍت  لكْن 
الكّف عن البكاء؛ فنحن جزٌء من مسيرٍة 
فلسطينّيٍة عربّيٍة أممّية، ال َيسقُط أحُدنا 
إاّل وقد ضِمن أن ينهَض مكاَنه مناضلون 

ثورّيون إنسانّيون آخرون:
إْن تسْل عّني فهذا موطني: فلسطينيٌّ 

 عربيٌّ ُأَممي!
جبهُة الشعِب وحزُب الجبهِة علّمْتني 

 كيف تحيا أّمتي!
لَّ لتبقى ِعّزتي رايًة فوَق  َترفُض الذُّ

ُهب!  جبيِن الشُّ
إْن تسْل عّني فهذا موطني فلسطينيٌّ 

 عربيٌّ أممي!
يا حكيَم الثورِة اخترَت لنا قَدراً بين 

 حياٍة أو َفنا

يا حكيماً يا حكيماً ِعْش لنا أنت طيُف 
ُهِب  األرِض فوَق الشُّ

إْن تسْل عّني فهذا موطني: فلسطينيٌّ 
عربيٌّ أممي!

المراجع

ُسجن  اليماني،  ماهر  أّم   1-بحسب 
اليماني،  أحمد  )والمقصود  ماهر  أبو 
مّرًة. ماهر(  الراحل  القائد  رفيقنا   أخو 
صنف  من  ماهر  يكن  لم  لألمانة،   -2
قد  ما  على  المفرطين،  الطهرانيين 
كان  ولكّنه  أعاله.  الحادثة  من  ُيفهم 
إلحاق  عدَم  اإلمكان،  قدَر  يراعي، 
أدائه  أثناء  واألبرياء  بالمدنيين  األذى 
عن  اآلداب  في  مثاًل  يقول  العسكرّي. 
الجنوب  في  عسكرّياً  قائداً  تجربته 
الجبهة  قواعد  عالقُة  »كانت  اللبنانّي: 
الشعبّية بالمواطنين في الجنوب اللبنانّي 
طّيبًة؛ فقد تعّمدنا أاّل نكون قريبين من 
البساتين وكروِم الزيتون التي يعتاشون 

منها، ما خلق إحساساً بينهم أّننا َننشد 
سالمَتهم في أّي مواجهٍة مع العدو.

صنف  من  ماهر  يكن  لم  لألمانة   -2
ما  على  المفرطين،  الطهرانيين 
كان  ولكنه  أعاله،  الحادثة  من  يفهم 
األذى  إلحاق  اإلمكان، عدم  قدر  يراعي، 
العسكري،  أدائه  أثناء  واألبرياء  بالمدنيين 
العسكرية:  تجربته  عن  اآلداب  يف  مثال  يقول 

الشعبية  الجبهة  قواعد  عالقُة  كانت 
طّيبًة؛  اللبنانّي  الجنوب  في  بالمواطنين 
فقد تعّمدنا أاّل نكون قريبين من البساتين 
ما  منها،  يعتاشون  التي  الزيتون  وكروِم 
سالمَتهم  َننشد  أّننا  بينهم  إحساساً  خلق 

في أّي مواجهٍة مع العدو.:
-https://bit.ly/2ThK5AM
3- https://bit.ly/2SZ91xT
4-https://www.
youtube.com/
watch?v=SDBUVgQWODE

* والمقصود بـ»الحكيم« د. .جورج حبش، 
طبعاً. 
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شؤون فلسطينية

بنيامين  اإلسرائيلية  الحكومة  رئيس  تصريحات  تعكس 
الرطق ية  األموال  بإدخال  السماح  حول  األخيرة،  نتنياهو 
إلى قطاع غزة، حقيقة المصالح اإلستراتيجية اإلسرائيلية 
الساحة  في  والتشظي  االنقسام  حالة  باستمرار  المرتبطة 

االحتالل  دولة  وحرص  الفلسطينية 
ووضع  والتأزم  التشرذم  إدامة  على 
تتصدى  وطنية  حلول  أمام  العراقيل 
غزة  إلى فصل قطاع  الرامية  للمحاوالت 
التصريحات  هذه  الغربية،  الضفة  عن 
من شأنها التذكير بالطبيعة العنصرية 
تحاول  الذي  الوقت  في  الكيان،  لدولة 
عليه  تطلق  ما  تسويق  االحتالل  دولة 
تحسينات للظروف الصعبة في القطاع، 
هذا  يأتي  إنسانية،  بدوافع  أنها 
اإلسرائيلية  الدوافع  لتأكيد  التصريح 
إال  االنقسام،  لتكريس  مساعيها  وراء 
أنه في ذات الوقت يكشف مدى الحاجة 

جوهر  تحويل  إلى  الهادفة  اإلسرائيلية  السياسة  لهذه  للتصدي 
القضية الفلسطينية ذات األبعاد السياسية إلى مجرد حالة إنسانية، 
وتوظيفها لصالح الحملة االنتخابية اإلسرائيلية على ضوء تراجع 
أسهم حزب الليكود ونتنياهو في استطالعات الرأي في المنافسة 
مع قائمة أزرق أبيض، هذه القائمة التي ال تقل يمينية وفاشية 

عن تكتالت اليمين بقيادة الليكود.
امتالك  خالل  من  الفلسطيني  الرد  تستوجب  التصريحات  هذه 
سياسة عملية تؤدي إلى إنهاء االنقسام وتحصين الحالة الوطنية 
الفلسطينية واستنهاض الحركة الشعبية لمقاومة االحتالل دون 
ربطها بما ُيسمى بتحسينات إنسانية إسرائيلية لقطاع غزة!، في 
والتخلي عن  ناحية،  الوطنية من  سياق مقايضتها على حقوقنا 
التزامات االحتالل وفًقا للقانون الدولي، باعتبار أن دولة االحتالل 
ملزمة بتوفير كافة شروط الحياة االنسانية للشعب المحتل، ومن 
هناك  فإن  وبالتالي  واالجتماعية،  االقتصادية  الحقوق  بينها 
التزامات على دولة االحتالل أن تنفذها، وليس مجرد تحسينات 
ألهم  تجاهل  ودون  البعض،  يعتقد  كما  تنازالت،  أو  هبات  أو 
هذه االلتزامات التي تتعلق بضرورة توفير حماية من إجراءات 

االحتالل، وفًقا لقرار الجمعية العامة بهذا الشأن. 

 نتنياهو:
 دوافع سياسية ال تحسينات

إنسانية
هاني حبيب

جرت  التي  المؤسفة  األحداث  بعد 
يوم الخميس الرابع عشر من آذار/ 
مارس، والتي قامت خاللها أجهزة 
التي  الجماهير  بقمع  غزة  قطاع  األمن في 
خرجت للتظاهر ضد الغالء وتردي المستوى 
المعيشي، واعتقال أجهزة حماس لعشرات 
الشبان والنشطاء واالعتداء على الصحفيين، 
لتحرير فلسطين  الشعبية  الجبهة  أصدرت 
لتغليب  حماس  لحركة  عاجال  وطنيا  نداء 
لغة العقل واالنحياز لنبض الشارع والتوقف 
فوراً،  المتظاهرين  وقمع  مالحقة  عن 
خلفية  على  المعتقلين  كافة  عن  واإلفراج 
تورط  من  كل  ومحاسبة  والتعبير،  الرأي 
السلميين،  المتظاهرين  على  باالعتداء 
الطرقات  من  األمنية  األجهزة  وسحب 
والساحات العامة، ودعت الجبهة إلجراء حوار 
تطويق  وطرق  آليات  لبحث  عاجل  وطني 
إلى  األمور  وتدهور  انزالق  لمنع  األزمة 
مستويات خطيرة ال يمكن السيطرة عليها، 
والتعبير  الرأي  حرية  احترام  مبدأ  وعلى 
كافة  ومناقشة  التظاهر،  في  والحق 
األشكال واألساليب التي تخفف من معاناة 
اإلجراءات  في  النظر  وإعادة  المواطنين، 
المعاناة  هذه  من  تفاقم  التي  والسياسات 
والجباية  الضرائب  سياسة  مقدمتها  وفي 
المواطنين.  أرهقت  التي  األسعار  وغالء 
وشددت الجبهة أنها وهي تؤكد على حق 
الجماهير في التظاهر السلمي فإنها تدعو 
لحماية الممتلكات العامة ووقف أية أعمال 
الحراك  هذا  بسلمية  اإلضرار  شأنها  من 
أن  مؤكدة  المجتمعي،  السلم  أو  الشعبي 
بحقوقه  واالعتراف  المواطن  تعزيز صمود 
ومطالبه يجب أن تكون أولوية لنا جميعاً، 
الوطني  للمشروع  أمان  تشّكل صمام  ألنها 
أن  الجبهة  للمقاومة .واعتبرت  وحماية 
إنجاز المصالحة وتطبيق قراراتها الوطنية 
لتجنيب  واألنجع  اآلمن  المخرج  هي 
والمعاناة  الويالت  من  مزيداً  مجتمعنا 
مواجهة  على  القادرة  وهي  والتجاذبات، 
بالساحة  تعصف  التي  والتحديات  المخاطر 
لتحرير  الشعبية  الفلسطينية .الجبهة 

فلسطين

الشعبية: 
نداء وطني عاجل

http://hadfnews.ps/post/44700/%D9%82%D8%B7%D8%B1
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تتناول المواقع اإلعالمّية بشكٍل 
مكرمٍة  عن  تصريحات  مستمّر 
من  مالّية  ومنحٍة  ُهنا  رئاسّية 
جهٍة ما ُهناك، وكلها لمواطنين وعوائل 
أو  وشهداء  أسرى  ألهالي  أو  فقراء 
جرحى ومرضى، وغيرهم ممن يعيشون 
أوصلهم  ومأساوية،  سيئة  أوضاٍع  في 
ونهبهم  بتقصيرهم  المسؤولون  إليها 
لحقوق المواطنين، عدا عن ُمحاصصتهم 
واستيالئهم  الخارجّية  المالية  للمنح 

عليها.
في  الفلسطيني«  »القانون  نظم  وقد 
وكفلها،  المواطنين  حقوق  عّدة  مواٍد 
من  ومتنّوعة،  ومختلفة  كثيرٌة  وهي 
عمٍل  على  الحصول  وحق  السكن  حق 
التعليم،  وحق  العيش الكريم،  يؤّمن 
جراء  ُسلبت  أغلبها  أخرى،  وحقوٍق 
السلطة،  مؤسسات  في  الممنهج  الفساد 
السياسّية  األوضاع  سوء  جانب  إلى 
االحتالل وحصاره  واالقتصادّية، عدا عن 
الذي زاَد من سوء هذه األوضاع، وساعد 
السلطة  ومسؤولي  قادة  استغالل  في 

للمواطنين.
ال أساس لها

أّن  جمعة  الحقوقية صبحية  تؤكد 
أساس  ال  الرئاسية«  »المكرمة  مصطلح 
مبينًة  قوانين،  أّية  في  لها  مصدر  وال 
أّن »النظام في نيطسلف رئاسي يحّكمه 
يتعلّق  ما  كل  نّظم  الذي  القانون، 
بالمواطنين من حقوٍق وواجبات. واألصل 

منّظم  الدولة  خزينة  من  يخرج  ما  أن 
أشخاص  برغبات  وليس  القانون،  بهذا 

وقراراتهم«.
تيسير  السياسي  والكاتب  الباحث  أّما 
»ارتبط  األمر  إّن هذا  فيقول  محيسن، 
يرون أنهم ليسوا من  بأشخاص  تاريخًيا 
فئة البشر العاديين، ملوك أو مقدسين، 
آلهة، فهؤالء عندما يقدمون خدمة  أو 
من  وكأنها منحة  يتعاملون  للبشر 
السماء وهبة من أشخاص كبار، مثل أن 
يتم توزيع منحة في يوم ميالد الملك، 
أو عفو عن أشخاص في مناسبة دينية 

أو ملكية«.
ال  المصطلح  هذا  أّن  تؤكّد  جمعة  لكّن 
فيها  يغيب  التي  الدول  في  إاّل  يوجد 
القانون، وتقول »ال نسمع بهذا المصطلح 
مواطنيها  تحترم  التي  الدول  في 
فالمفترض  وتعطيهم كامل حقوقهم، 
وال  المواطن  بها  يتمتع  الحقوق  أن 
يطلبها، وعندما يتعلم وُيعالج ويحصل 

الدولة  تصرف  ال  وغيره،  السكن  على 
عليه، إنما تعطيه حقه«.

هو  بها،  خاص  مال  لها  ليس  الدولة 
من  تجبيه  الذي  المواطنين  مال 
تمّول  المال  هذا  خالل  ومن  الضرائب، 
والمستشفيات  والطرقات  المشاريع 
المواطنون بحقوقهم  ليتمتع  وغيرها، 
الحقوقّية  قول  حسب  خاللها،  من 

الفلسطينّية.
األساسي  القانون  من   22 المادة  وتنص 
القانون  ينظم   -1« على  الفلسطيني 
والصحي  االجتماعي  التأمين  خدمات 
رعاية   -2 والشيخوخة.  العجز  ومعاشات 
الجرحى  ورعاية  واألسرى  الشهداء  أسر 
ينظم  واجب  والمعاقين  والمتضررين 
السلطة  وتكفل  أحكامه،  القانون 
والتأمين  التعليم  خدمات  لهم  الوطنية 
الصحي واالجتماعي.« بينما تنص المادة 
حق  المالئم  »المسكن  أّن  على  منه   23
الوطنية  السلطة  وتسعى  مواطن،  لكل 

املكرمات الرئاسية..
 يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة!

تقرير- خاص بوابة الهدف- غزة 

منه كسرة،  ثم يعطونك  رغيفك  “يسرقون 
كرمهم”..  على  تشكرهم  أن  يأمرونك  ثم 
ليست الكلمات التي كتبها األديب الشهيد 
غّسان كنفاني، شعاًرا عفى عليه الزمن؛ إنما 
وضٍع  عن  اليوم، ُتعّبر  راسخة حتى  باقية 
اجتماعي وسياسي يعيشه المجتمع العربي، 

والفلسطيني بشكٍل خاّص.

رير
تق

http://hadfnews.ps/post/44693/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://hadfnews.ps/post/44693/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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له«،  مأوى  ال  لمن  المسكن  لتأمين 
حق  كفلت  التي   24 للمادة  باإلضافة 
حق  كفلت  التي   25 والمادة  التعليم، 
العمل »الذي تسعى السلطة الوطنية إلى 

توفيره«.
أهداٌف سياسّية وأيديولوجية

تحقيق  تحاول  السلطة  أّن  شّك  وال 
خالل  من  بها  خاّصة  سياسّية  أهداٍف 
في الترويج  تتلخص  األسلوب،  هذا 
األزمات  أوقات  في  هذا  ويبرز  لها، 
هذه  خالل  من  فتعمل  االنتخابات،  أو 
بين  مكانتها  تعزيز  على  الوسائل 
بقدرتها  إيهامهم  عبر  المواطنين، 
على »إعطائهم« و«التكّرم« عليهم، بما 
لديها. وهو ما اتفق معه محيسن، الذي 
خالل  من  تسعى  »السلطات  أن  أوضح 
المكرمات إلى إعادة إنتاج ذاتها، ففي 
عملها  فيه  تمارس  أن  يفترض  الذي 
الناس  بطريقة قانونية من خالل خدمة 
تقدم  خدمات  إلى  الضرائب  وتحويل 
لهم، ُتجبرهم على اللجوء إليها للحصول 

على المنح والهبات والمكرمات«.
فيرى  المنح،  هذه  أهداف  وتتعّدُد 
للهيمنة  هناك محاوالت  أّن  محيسن 
الوصول  محاولة  وهي  األيديولوجية، 
الناس قبل عقولهم، ويتم ذلك  لقلوب 
من خالل المؤسسات الخيرية واإلنسانية 
ويدلل محيسن  ما«،  لجهٍة  تتبع  التي 
على ذلك بالدور الذي لعبته المؤسسات 
قبيل  »حماس«  لحركة  التابعة  الخيرية 

انتخابات عام 2006.
في  عالمية  معايير  وجود  على  ويشّدد 
الخارجّية  والمساعدات  المنح  آلية توزيع 
تستغل  ال   حتى  المحلية،  المكرمات  أو 
ُيفتَرض  انتخابًيا،  أو  جنسًيا  أو  سياسًيا 

على أّية سلطة أو جهة االلتزام بها.
يتم  التي  األموال  أن  المفارقة  لكّن 
الشعب  أموال  هي  كمنح،  توزيعها 
بطريقة  توزيعها  إعادة  يفترض  التي 
مؤسساتية من خالل الضرائب والخدمات، 
هذه  تستخدم  ذلك  عوًضا عن  إنما 
وغير  عادلة  غير  األموال بطريقة 
منصفة، تهدف في الغالب إلى السيطرة 

على الشعب.
علم  في  المختص  عليه  يؤكد  ما  وهذا 
االجتماع، د. وسام رفيدي، الذي يقول إّن 
يلَزم  ال  واإلحسان،  والصدقة  »المكرمة 

األشخاص على تقديمها لآلخرين، وهي 
مسألة أخالقية«، مبيًنا أّن هناك »حقوق 
تحويل  يجوز  وال  والفقراء،  لألشخاص 
ومكرمات  صدقات  إلى  الحقوق  هذه 
وإعادة إنتاجها بشكٍل وأسلوب آخرين«.
كما يرى محيسن أّن »هذه األمور تندرج 
الفساد، تماًما مثل التوظيف،  في إطار 
الذي هو حق للناس، يفترض أن يكون 
شفافة  إجراءات  للجميع ضمن  مضموًنا 
شراء  في  استغالله  لكّن يتم  وعلنية، 
الذمم والمحسوبيات وتوزيعها بشكل ما 
على بعض الناس المخصصين، كمكرمات 

وهبات«.
أّن  على  ورفيدي  ويتفق محيسن 
السلطة  قدوم  منذ  بدأ  األسلوب  هذا 
الفلسطينية، والذي حاول الرئيس الراحل 
أدى  ما  له،  عرفات   التأسيس  ياسر 
السلطة  مؤسسات  في  وتناميه  لتدرجه 
الالحقة،  السنوات  مدار  على  ووزاراتها 
محمود  خلُفه الرئيس  هذا  في  واتبعه 

عباس.
إنه  وقّدم محيسن مثااًل على هذا قائاًل 
األعوام بعد سنوات قليلة من  »في أحد 
تأسيس السلطة، في زمن ياسر عرفات، 
تبرع الوليد بن طالل للشعب الفلسطيني 
عنها،  السلطة  أعلنت  مالية،  بمنحة 
وطلبت من الناس التسجيل لدى مكتب 
منه«. مضيًفا:  عليها  للحصول  عمار  أبو 
لرفض  الناس  تعبئة  حينه،  في  »حاولنا 
حق  المنحة  أّن  لهم  لنؤكد  األمر،  هذا 
كفلسطينيين،  باسمهم  وجاءت  لهم 
وهي ليست مكرمة من السلطة نفسها«.
يؤسس  األسلوب  هذا  أّن  يرى  رفيدي 
لـ«نظام زبائني«، وبّين أّن »قيادة السلطة 
فقدت شرعية البندقية التي كانت تحظى 
كانت  جاءت  وعندما  أوسلو،  قبل  بها 
مشكوٌك  شرعيتها وباتت  إلى  تفتقد 
بها بين المواطنين، لذا سعت إلى تعزيز 
شرعيتها من خالل بناء قاعدة اجتماعية 
الطريقة األولى  أساسيتْين؛  بطريقتين 
بمصير  ومعاشاتهم  الناس  رهُن رواتب 
السلطة، فهناك 180 ألف موظف، علًما 
الحديث- ال  اإلدارة  علم  بأنها- حسب 

تحتاج أكثر من 40 ألف موظف«.
كانت  رفيدي،  الثانية، وفق  والطريقة 
والمنح  بالمكرمات  الناس  ربط  من خالل 
الرئيس  يقدمها  التي  والصدقات 

التأسيس  يتم  وهنا  السلطة،  وتقدمها 
لنظام زبائني فاقد الشرعية، في محاولة 

إلعطائه شرعية.
المحاربة بالرفض والوعي

المواطنين،  من آالف  مناشداٌت  وتعلو 
ُيطالب  أحدهم  واآلخر،  الحين  بين 
بالسماح  يطالُب  وآخر  بمسكٍن،  الرئيس 
المناشدات  تزايد  وعن  ابنه.  بعالج 
صبحية  الحقوقية  تقول  والمطالبات، 
المواطن  أن  على  »يدل  هذا  إّن  جمعة 
كبير،  بشكل  حقوقه،  ألدنى  يفتقر 
ويبحث عن أي أسلوب كي يحصل على 
له، موجودة  مساعدات وأشياء هي حق 

لدى الدولة«.
جميع  إعطاء  يتم  أن  إلى  ودعت 
والتعليم  الصحة  في  حقوقهم  الناس 
يلجؤوا  ال  حتى  الحقوق،  من  وغيرها 
ُتظهر  التي  األساليب  مثل هذه  إلى 
الذي  الُمعِطي والكريم  بدور  السلطات 
كما  الخاّص  ماله  من  للمواطن  ُيقّدم 

ترّوج لألمر.
الحل  أّن  الكاتب تيسير محيسن يعتِقُد 
يجب  »والذين  أنفسهم  الناس  من  يبدأ 
أن يرفضوا هذه المنح وهذا األسلوب في 
المكرمات وتقديم الحقوق، وذلك حتى 
السلطات  أمام  الرفض  من  تتشّكل حالة 

والجهات الحاكمة«.
المواطنين  يتم توعية  أن  إلى  ودعا 
برفض هذه األساليب من المنح وتقديم 
لهم  حق  هو  ما  قبول  وعدم  األموال، 
والذي ُيعاد توزيعه بشكل آخر، مشدًدا 
رضا  لعدم  تنتبه  لن  »السلطة  أّن  على 

الناس عن هذا األسلوب، دون الرفض«.
ورغم ذلك، ال زالت المناشدات متواصلة 
على  الصعب  فمن  الحقوق،  غياب  جراء 
جائٍع فقد حقه في الغذاء أو فقير ال يقدُر 
على عالج ابنه، أن يقتنع بأهمّية الوعي 
الذي ستسمع  الحين  فإلى  والرفض، 
محاوالت  لتستبدل  السلطة صوته  فيه 
الذي  حّقه  تمنحه  بأن  عليه  تكّرمها 
ابنه غادر  يكون  قد  القانون،  له  شّرعه 
ُشردت في  ستكون عائلته  أو  الحياة 
الشوارع بعد أن نهشها الجوع والبرد. لذا 
يؤكد الواقع اآلن أن هذا المواطن ُيدرك 
بأن من منع ويمنع عنه حّقه المادي لن 
يستمع إلى حّقه في إبداء رأيه ورفضه 

حتًما!
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ترميم  إعادة  مشروع  سيتأخر  هل 
املية  مخيم  في  تهدم  ما  وبناء 
ومية؟
انتصار الدنان/خاص بالهدف/بيروت

في  منزاًل  وعشرون  مائة 
لالجئين  ومية  المية  مخّيم 
بحاجٍة  بلبنان  الفلسطينيين 
غيرها  وثمانيٌة  جزئي،  ترميٍم  إلى 
تعرضت  بعدما  كلّي،  إلعماٍر  بحاجة 
له من تدمير وحرق جّراء االشتباكات 
في  المخيم  شهدها  التي  المسلحة 
»أنصار  حركتْي  بين  األخيرة،  اآلونة 

اهلل« و »فتح«.

وعوٌد زائفة
ينتظرون  المتضررة  البيوت  أصحاب 
ُتجريه  الذي  األضرار«  »مسح  نتائج 
الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة 
البدء  ليتم  )أونروا(،  الفلسطينيين 

إعادة  أو  الترميم  بعملية  بعدها 
الذي  الوقت  في  هذا  يأتي  اإلعمار. 
المعيشية  األزمات  فيه  تعصف 
كافة،  المخيم  بأهالي  واالقتصادية 
في ظّل شّح فرص العمل، التي في 
غالبها »أعمال بناء« تتأثر سلًبا بحالة 

الطقس في فصل الشتاء.
األهالي الذين لم ُتعد منازلُهم صالحًة 
للسكن، لجأ بعضهم الستئجار بيت، 
دفع  بمقدورهم  يُعد  لم  هؤالء 
الذي لجأ إلى  األجرة، والبعض اآلخر 
ضاقت  رفقتهم،  للعيش  األقارب 

عليهم البيوت.
اللجنة الشعبية في المخيم قالت في 
مع  تواصلت  إنها  مؤخًرا  لها،  بياٍن 

والمؤسسات  من  وعدد  الغوث  وكالة 
المنازل،  إعمار  إعادة  بعملية  للبدء 
مسًحا  أجرت  الجهات  هذه  وأّن  سّيما 

لألضرار.
لم  الجهات  من  أًيا  إّن  اللجنة  وقالت 
تقم حتى اللحظة بأي خطوة إيجابية 
أن  إدراكها  رغم  المخيم،  إلعمار 
بيوتهم  تضرر  جراء  األهالي  معاناة 
تتفاقم خالل فصل الشتاء الحالي، مع 
عملية  بحلول  مطالبة  والمطر.  البرد 

وسريعة لهذه األزمة.
عضو قيادة منطقة صيدا في الجبهة 
وعضو  فلسطين ،  لتحرير  الشعبية 
اللجنة الشعبية في مخيم المية ومية، 
عبد الكريم األحمد قال إّن »مخيم المية 
ومية الذي يقطنه نحو 5 آالف الجئ 
تتجاوز  ال  مساحة  ضمن  فلسطيني، 
موجات  مؤخًرا  مربًعا، شهد  كيلومتًرا 
متتالية من االشتباكات، بين حركتي 
فتح وأنصار اهلل، راح ضحيتها شهداء 
المنازل،  من  عدد  وتضرر  وجرحى، 
إحراقها  جرى  إذ  بالغ  بشكل  بعضها 
بشكل  اآلخر  والبعض  تدميرها  أو 
تضرر  شاكلة  على  وطفيف  متوسط 
وعلى  ومياه،  كهرباء  من  الخدمات 
نزحت  إثره 
من  العديد 
إلى  األسر 
أماكن أخرى«.

أّنه  وأوضح 
إجراء  بعد 
بسيط  مسح 
المياه  ألضرار 
 ، ء با لكهر ا و
الصليب  ساهم 
األحمر بإصالح 
المياه،  شبكة 
المجلس  وقّدم 
يجي  و لنر ا
جئين  لاّل
مياه  خزانات 
 ، لي ها لأل
عليه  و
بعض  عادت 
ت  ئال لعا ا
لكّن  لمنازلها. 
الغوث  وكالة 
ت  تعّهد
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تتمادى إسرائيل في ارتكابها 
لك أشكال وأنواع العدوان على 

الفلسطينيين أينما 
كانوا وليس فقط 
على قطاع غزة 

الذي يشهد تصعيًدا 
محدوًدا ومحسوبًا، 

لكن توسيع هذا 
التصعيد مرتبط بتوفر 

الذرائع.

من الواضح أن نتنياهو 
الذي يتعرض ألزمة 

تتصل بمستقبله 
السياسي، في ضوء 
تفوق تحالف »أزرق 
أبيض«، والمالحقة 
القضائية له، تقول 

أن نتنياهو يبدو 
مستعًدا للقيام بأي 

عمل عدواني متطرف 
في محاولة لتحسين 
وضعه في االنتخابات 

القريبة القادمة.

ومن الواضح أن 
تصعيد العدوان على 
قطاع غزة، هو ذلك 
الشكل من العدوانات 
الصاخبة اليت تشكل 
أضواء حمراء لدى 

المستوطنين، ولذلك 
فإن نتنياهو يتعمد 

التملص من التفاهمات 
اليت سبق أن توصل 

إليها الوفد األمني 
المصري قبل أسابيع.

الجهد األخير الذي 

يقوم به الوفد األمني المصري 
بين إسرائيل وفصائل المقاومة، هو 

محاولة جادة لمنع 
انفجار الوضع، ألسباب 

عديدة ولكن أهمها في 
هذه الفترة، عدم التأثير 
على المشهد السياسي، 
الذي يتشكل في إسرائيل 

بعد االنتخابات اليت 
من المرجح أن تطيح 
بنتنياهو، هذا يعني 

أن على الفلسطينيين 
االنضباط في ممارسة 

نشاطات مسيرات العودة، 
بحيث ال تتوفر إلسرائيل 

الذرائع اليت تنتظرها 
من أجل التصعيد الكبير 

والواسع.

الفصائل هي األخرى 
في وضع حرج حيث 
تحل الذكرى السنوية 

األولى لمسيرات العودة، 
دون أن يتوفر لها 

جواب حول انجازات 
المسيرات، بشأن الهدف 

األساسي وهو كسر 
الحصار، مع ذلك يعيب 

على الفلسطينيين أن 
يستعجلوا تحقيق هدف 
كسر الحصار من الجانب 

اإلسرائيلي، فحسابات 
الصراع واالشتباك ما 
تزال وستظل مفتوحة 
على الزمن، ومفتوحة 

على لك أشكال النضال، 
رغم حجم المعاناة.

ف
هد

 ال
يف

املمر الصعب
طالل عولك

بتأهيل البنية التحتية للمياه، وهو ما 
لم يحدث حتى اللحظة.

أّي  تعويض  يتم  لم  أّنه  إلى  ولفت 
كما  المتضررة،  المنازل  أصحاب  من 
شملت الخسائر مركباٍت، لم يتم كذلك 
»الوضع  أّن  وأضاف  ُمالكها.  تعويض 
لهم  يسمح  ال  لألهالي  االقتصادي 
بتصليح أّي من األضرار«، وعليه تعم 

المخيم حالة من االستياء والسخط.

من املسؤول؟!
التي  علي،  أّم  الفلسطينية،  الالجئة 
خسرت منزلها المكون من طابقين في 
مخّيم المية ومية، قالت وهي تكفكف 
االشتباكات  بدأت  »عندما  دموعها 
المنزل حرَصا  الخروج من  ُأجبرنا على 
على حيواتنا، وغادرناه بسرعٍة دون أن 

نأخذ معنا أّي ثياٍب«.
»بدأت  المكلومة  الالجئة  وروت 
حتى  بيتنا  فوق  تتساقط  القذائف 
ما  كل  وخسرنا  وحرقه،  تدميره  تم 
يتوسط  كان  الذي  المبنى  نملكه«، 
الجماعتين المتقاتلين نال ما ناله من 
ما  بكّل  ُأحِرق  األول  فطابقه  الدمار، 
فيه، والثاني تصّدعت جدرانه وسقفه، 

وصار غير صالٍح للسكن.
وأوالدها  علّي  أّم  مكثت  النزوح  بعد 
ألحد  منزٍل  في  جميعهم  وأحفادها 
األزمة،  أمد  طال  بعدما  لكن  األقارب، 
منزٍل،  استئجار  إلى  العائلة  اضطّرت 
باتت اليوم غير قادرٍة على دفع ُأجرته، 
فرص  إيجاد  عن  أبنائها  عجز  ظّل  في 

عمل.
»من  الفلسطينية  السّيدة  وتساءلت 
ما  كّل  في  األهالي  ذنب  وما  المسؤول، 
هّمهم؟!«.  يشكون  ولمن  بهم،  يلحق 
توفير  من  اليوم  نتمّكن  »بالكاد  وقالت 
مصيرنا  سيكون  ماذا  يومنا،  قوت 
وطالبت  القادمة؟!«.  األيام  في 
بتحّمل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
للقيام  األونروا  دعت  كما  مسؤولياتها، 
بالتزاماتها تجاه الالجئين الفلسطينيين

المية  مخيم  في  االشتباكات  انتهت 
ومية باتفاٍق بين األطراف المتقاتلة، 
يكون  بعدها  وما  أزمة  كل  في  وكما 
سيعوض  فمن  الفداء.  كبش  األهالي 
في  تكبدوها  خسارتهم التي  عليهم 

معركة ال ناقة لهم فيها وال جمل.



الهدف الرقمي - فلسطين  العدد )0( التجريبي: آذار/مارس 182019 

بوابة الهدف

الجزائر: إلى أين 
شؤون عربية 

التطورات  وتيرة  كانت  هذا  قبل 
تسارعت  قد  الجزائر  في  السياسية 
السلطة  تجاهل  خلفية  على  بداية 
الرافضة  الشعبي  الحراك  لمطالب 
العزيز  عبد  الرئيس  لترشيح 
إلى  والداعية  مجدًدا،  بوتفليقة 
الرئيس  تقدم  بل  السلطة.  رحيل 
ترشحه  بأوراق  بوتفليقة  عبدالعزيز 
الرئاسة،  انتخابات  لخوض  رسمًيا 
رغم  انتخابه  إلعادة  سعيه  مؤكًدا 
ذلك،  على  الحاشدة  االحتجاجات 
انتخابه،  حال  في  أنه   وتعهد 
مبكرة  رئاسية  انتخابات  بتنظيم 
لن يكون مرشًحا فيها، بينما فوجئ 
الوسط السياسي بقرار علي بن فليس 
بوتفليقة  الرئيس  منافسي  أبرز 
 2004 عامي  الرئاسية  االنتخابات  في 

هل تتنفس الجزائر الصعداء، بعد ما يبدو أنه اتجاه الرئاسة إألى تحكيم العقل 
والمثول إلرادة الجماهير، أم أنها ذاهبة إلى التصعيد أكثر بعد نزول الماليين 
إلى الشوارع يوم الجمعة الخامس عشر من آذار في ما أطلق عليه »جمعة رفض 

العهدة الرابعة«.

و2014، عدم الترشح النتخابات الثامن 
في  المقبل  إبريل  نيسان/  من  عشر 

الجزائر.
تصدر  لم  االحتجاجات  كل  ومع 
الرئاسة الجزائرية أي تعليق أو بيان 
حول الوضع الصحي لبوتفليقة، وفيما 
الجزائر،  في  المصادر  بعض  أشارت 
إلدارة  سرية  في  الرجل  عودة  إلى 
مصادر  أكدت  المتسارعة،  التطورات 
تواجد  استمرار  جنيف  في  إعالمية 
السويسرية  األراضي  على  بوتفليقة 
لغرض العالج حتى تبينت الوقائع بأن 
الذي  بيانه  ليصدر  فعال  عاد  الرحجل 
الخامسة  العهدة  إسقاط  فيه  أعلن 
ولكن ليفتح أيضا باب تصعيد جديد 
الرئاسية  االنتخابات  تأجيل  بإعالنه 
جديدة  مناورة  الجمهور  اعتبره  ما 

بو  للرئيس  الرابعة  العهدة  لتمديد 
تفليقة.

تحاول  التي  الجزائرية  المعارضة 
تقديم  دون  صفوفها  رص  جاهدة 
دعت  عليه،  متوافق  جدي  مرشح 
حتى  حراكه  مواصلة  إلى  الشعب 
وحذرت  مطالبه،  إلى  االستجابة 
السلطة السياسية من االلتفاف عليها 

وعدم االستجابة لها.
وشددت في بيان على ضرورة حصول 
الدستورية،  حقوقه  على  الشعب 
والتظاهر  التعبير  في  الحق  خاصة 

ورفض سياسات األمر الواقع.
ما أسمته »مؤسسة  المعارضة  ودعت 
الدولة العصبية« -الجيش- إلى حماية 
حقوقهم  عن  الدفاع  في  المواطنين 
لمطالبهم  المسؤولة  واالستجابة 
من  الماليين  خرج  التي  المشروعة 

أجلها في جميع مدن الجزائر.
من جانب آخر، غّير الرئيس الجزائري 
حملته  مدير  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
الغني  عبد  عّين  حيث  االنتخابية، 
عبد  بداًل من  جديًدا،  مديًرا  زعالن 
لالنتخابات  استعداًدا  سالل،  المالك 

المقّررة في إبريل/نيسان المقبل.
من جهته خرج الجيش االجزائري، يوم 
الثالثاء السادس من آذار، عن صمته، 
للمرة األولى منذ بدء االحتجاجات ضد 
العزيز بوتفليقة  الرئيس عبد  ترشح 

للمّرة الخامسة على التوالي.
الجزائري  الجيش  أركان  رئيس  وقال 
إن »قواته ستضمن األمن ولن يسمح 
بعودة البالد إلى حقبة سفك الدماء، 
في  يفرض  لن  الجزائري  والشعب 

نعمة األمن«ز
وزير  لنائب  تلفزيوني  تصريٍح  وفي 
الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش 
الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، 
المستتب  األمن  أن  »ندرك  قال: 

سيزداد ترسيخا.“
وأضاف صالح »سيبقى الجيش ماسكا 

رير
تق
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أن  إلى  الغالي«، الفتا  األمن  إرساء مكسب  مقاليد  بزمام 
الشعب الذي أفشل اإلرهاب مطالب اليوم بمعرفة كيفية 

التعامل مع ظروف وطنه.
وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد تقدم 
مؤكًدا  الرئاسة،  انتخابات  لخوض  رسمًيا  ترشحه  بأوراق 
الرافضة  الحاشدة  االحتجاجات  رغم  انتخابه  إلعادة  سعيه 

لذلك.
قرار  في  تفليقة  بو  العزيز  عبد  الرئيس  إعالن  بمجرد 
مفاجئ قراره عدم الترشح لوالية خامسة اندفع الجزائريون 
بمئات اآلالف  إلى الشوارع احتفااًل باإلعالن، رغم التحذيرات 
الكبيرة من المعارضة برفض تميدد العهدة الرابعة وإنه 

اليوجد أي مبرر لتأجيل االنتخابات.
الرئيس بو تفليقة أعلن في رسالته إلى الشعب الجزائري 
إجراء  عزمه  مارس  آذار/  من  عشر  الحادي  اإلثنين  يوم 
تعديالت على التشكيلة الحكومية في أقرب وقت ممكن، 
وهو ما فعله بتعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسا 

للحكومة، بعد استقالة أحمد أويحيى.
وقرر أن تتكفل الندوة الوطنية الجامعة المستقلة بإعداد 
دستور جديد للبالد سيتم طرحه على االستفتاء الشعبي، 
وطني، بإشراف  حواٍر  عقب  االنتخابات  تنظيم  وسيتم 

حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
لمطالبهم  »استجابة  القرارات  هذه  المحتفلون  واعتبر 
الُمستجّدات  هذه  سّجلت  فيما  التغيير«،  في  ورغبتهم 
تغييًرا تاريخًيا في النظام السياسي بالجزائر، التي حكمها 
أو  قوسين  قاب  وكان  أربع متتالية،  لوالياٍت  بوتفليقة 

أدنى من الحكم لوالية خامسة..

قرارات بوتفليقة:
جاء في قرارات الرئيس أنه المحل للعهدة الخامسة، وهو 
مطلب الجماهير المركزي، وزعم الرئيس أنه لم ينو الترشح 
أصال  مقررة  كانت  التي  االنتخابات  تأجيل  وقرر  أصال، 
في الثامن عشر من نيسان أبريل، والغرض كما قال هو 
االستجابة للطلب الـُملِح الذي وجهتموه إلي، حرًصا منكم 
وحتمية  وجوب  يخص  فيما  فهم  سوء  كل  تفادي  على 
التعاقب بين األجيال الذي اِلْتزمت به. وقرر اااالرئيس كما 
ذكرنا أعاله إجراء تعديالت جمة على تشكيلة الحكومة، 
ستكون  المستقلة  الجامعة  الوطنية  أن  الندوة  مؤكدا 
وإعداد  لتدارس  الالزمة  السلطات  بكل  تتمتع  هيئة 
واعتماد كل أنواع االصالحات التي ستشكل أساس النظام 
الدولة  تحويل  مسار  إطالق  عنه  الذي سيتمخض  الجديد 
أن  على  األخيرة،  مهمته  تفليقة  بو  اعتبره  ما  الوطنية 
نهاية  قبل  ُعهَدتها  من  الفراغ  على  الّندوة  تحرص هذه 
عام 2019، وسُيعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة 
االنتخاب  وسينظم  الشعبي.  االستفتاء  على  الوطنية 
الـمستقلة، تحت  الجامعة  الوطنية  الندوة  الرئاسي، عقب 
اإلشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، ستحدد 
نص  بمقتضى  سيرها  وطريقة  وتشكيلتها  عهدتها 

تشريعي خاص.

أمس  الموسيقي،  لقطاع  التونسية  النقابة  أعلنت 
الشريف،  محسن  للفنان  شطبها  عن  اإلثنين، 
بسبب عالقاته بكيان االحتالل الصهيوني وزياراته 

المتكررة إليه.
الثقافي بقرارها  القطاع  النقابة بياًنا أحاطت فيه  وأصدرت 
المنخرطين  المطربين  قائمة  من  نهائًيا  الشريف  بشطب 
معه  االتفاق  أو  الفنان  مع  »التعاقد  من  رت  حذَّ كما  لديها، 

لتشغيله من المالحقة القضائية«.
وأرجعت النقابة هذا القرار إلى »ممارسات مشينة أقدم عليها 
المطرب محسن الشريف وتعمده ربط عالقات مهنية وودية 
مع الكيان الصهيوني من خالل تردده المتكرر على إسرائيل 

والعمل فيها«.
التزام  الحائط  عرض  »ضرب  الشريف  أن  النقابة  ذكرت  كما 
الفلسطينية  بالقضية  الالمشروط  والعربي  التونسي  الشعب 

العادلة والوقوف مع شعبها المكافح«.
وظهر المطرب في فيديو نشر على مواقع التواصل االجتماعي 
الوزراء اإلسرائيلي«  قبل سنوات، وهو يهتف بحياة »رئيس 
حضره  الكيان  داخل  خاص  فني  حفل  في  نتنياهو  بنيامين 

»إسرائيليون« من أصول تونسية.
السياسي  للتطبيع  مناهضة  منظمات  تونس  في  وتنشط 
والثقافي مع »إسرائيل« اكتسبت نفوًذا أكبر بعد ثورة 2011.

ونجحت هذه المنظمات وأحزاب يسارية وقومية عبر دعاوى 
قضائية عاجلة، في منع عروض ثقافية صهيونية أو دخول 

وفود رياضية من الكيان إلى تونس.

حّذرت من التعامل معه

نقابة تونسية تفصل 
مطرًبا بسبب التطبيع مع 

العدو الصهيوني
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جاءت هذه الدعوات خالل الملتقى الذي 
من  وتنظيم  بدعوة  أمس  مساء  عقد 
الغاز،  اتفاقية  إلسقاط  الوطنية  الحملة 
بالتنسيق مع االحزاب القومية واليسارية 
مقر  في  للتطبيع،  المناهضة  والقوى 

ان. حزب الحركة القومية بعمَّ
على  الملتقى  في  المشاركون  وتوافق 
الحاسم«  »العام  هو  الحالي  العام  أن 
داعين  االتفاقية،  هذه  إسقاط  أمام 
االتفاقية،  إلسقاط  شعبًيا  التحرك  إلى 
بالنهج  ذاته،  الوقت  في  ومنددين، 
مجلس  »تراخي«  أسموه  وما  الحكومي 
النواب بمواجهة االتفاقية، وسط دعوات 
إلى محاكمة ومحاسبة كل من كان وراء 
فيها  والمضي  االتفاقية  على  التوقيع 

قدما.
باسم  المتحدثة  قالت  األثناء،  في 
أبو  عبلة  واليسارية  القومية  األحزاب 
إن  االئتالف،  عن  كلمة  في  علبة، 
األهمية  في  تكمن  االتفاقية  »خطورة 
هناك  إن  قائلة  لها،  االستراتيجية 
تحتية  بنية  لتأسيس  واضحة  مساعي 
من  الجديد،  األوسط  الشرق  لمشروع 
خالل مؤتمر وارسو وصفقة القرن، وعبر 
الحيوية  بالمشاريع  المتعلقة  االتفاقيات 

واالتفاقيات االقتصادية«.

جبهة  حزب  عن  ممثلون  حضر  وفيما 
مقرر  قال  الملتقى،  اإلسالمي  العمل 
كتلة  عن  النائب  النيابية  الطاقة  لجنة 
ثمة  إن  هنطش،  أبو  موسى  اإلصالح 
لعدم  النواب  على  تمارس  »ضغوطات 
إخراج واإلفصاح عن اتفاقية الغاز، داعًيا 
إلى »محاكمة كل من تولى التوقيع على 

االتفاقية وشرعنتها«.
وقال أبو هنطش إنه »ال يوجد نائب في 
االتفاقية«،  على  يوافق  اليوم  البرلمان 
ُمبيًنا في الوقت ذاته أن هناك »مماطلة 
النواب  من  االتفاقية  عن  االفراج  في 

بسبب عمل اللجان المتعثر«.
كل  إلى  »اللجوء  إلى  هنطش  أبو  ودعا 
إلجهاض  والشعبية  القانونية  الطرق 
التأييد  كسب  ذلك  في  بما  االتفاقية، 
يمر  التي  المناطق  في  العام  الرأي  من 

بها مشروع الغاز«.
أما رئيس اللجنة العليا لمجابهة التطبيع 
الدكتور أحمد العرموطي، فقد بين أن 
»اتفاقية الغاز ما هي إال ملحق التفاقية 
البالء،  أساس  هي  التي  عربة  وادي 
ناقل البحرين »،  بمشروع  الحال  وكذلك 
فيما أعلن أن للجنة »سيكون لها مواقف 
فيما  نائب  كل  اتجاه  علنية  حاسمة 

يتعلق باالتفاقية«.

العمالية  النقابات  اتحاد  عن  وممثاًل 
إن  الجمعاني  سليمان  قال  المستقلة، 
»مجلس النواب يتحمل مسؤولية قانونية 
ودستورية اليوم في إسقاط االتفاقية«.

إلسقاط  الوطنية  الحملة  منسق  أما 
البستاني،  الدكتور هشام  الغاز  اتفاقية 
التي  »الكارثة  بـ  االتفاقية  فوصف 
ستبدأ في 2020 إن لم يتم التصدي لها 

شعبيا«.
عوائد  من   %57« إن  البستاني  وقال 
اإلسرائيلي  لالحتالل  سيكون  االتفاقية 
»الجهة  أن  ُمعتبًرا  وللمستوطنات«، 
على  اليوم  القادرة  الوحيدة  الدستورية 
النواب«،  مجلس  هي  االتفاقية  إسقاط 
الحكومة  »مالحقة  أسمها  ما  ُمستهجًنا 
عن  التراجع  من  بدالً  الفساد،  لمعارضي 
االتفاقية التي تكلف المملكة 10 مليارات 

دوالر«.
النيابية  اإلصالح  كتلة  ستتقدم  وفيما 
اليوم األحد،  النواب  بمذكرة إلى مجلس 
لطلب جلسة مناقشة عامة التفاقية الغاز 
العام لجبهة  مع »إسرائيل«، قال األمين 
في  العضايلة،  مراد  اإلسالمي  العمل 
»يؤيد كل  الحزب  إن  بالملتقى،  مداخلة 
االتفاقية«، داعًيا  خطوة تسعى إلسقاط 
تأييد  وكسب  الشارع  إلى  »العودة  إلى 

الرأي العام«.
اللواء المتقاعد سالم العيفة،  كما طالب 
التطبيع،  لمجابهة  العليا  اللجنة  من 
بضرورة »إسقاط االتفاقية مع إسرائيل«.

بينما دعا الناشط ياسر المعادات، ممثاًل 
عن الحراك الشبابي األردني، إلى رفض 
الفزاع  عمر  دعا  فيما  شعبيا،  االتفاقية 
إلى  االشتراكي  العربي  البعث  من حزب 
ضمن  الدستورية  المحكمة  إلى  اللجوء 
مسار قد يعد ضئياًل لمقاضاة الحكومة.

لحزب  السياسي  المكتب  عضو  ودعا 
الوحدة الشعبية عماد المالحي، إلى نقل 
الحالة  من  االتفاقية  ضد  الحملة  عنوان 
ورفع  الجماهيرية  الحالة  إلى  النخبوية 

قضية أمام المحكمة الدستورية.

األردن: ملتقى موّسع يحّذر من خطورة اتفاقية الغاز 
مع الكيان ويدعو إلسقاطها

العدو  من  الغاز  استيراد  صفقة  لُمواجهة  سع  الموَّ الرابع  الوطني  الملتقى  دعا 
إلى  واللجوء  االتفاقية،  إلسقاط  االتجاهات  بجميع  التحرك  إلى  الصهيوني، 
النواب  مجلس  على  الضغط  ومواصلة  القانوني،  بالمسار  الدستورية  المحكمة 

لرفضها، معتبرين أن االتفاقية هي »األخطر في تاريخ المملكة مع العدو«.

شؤون عربية 
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في  الطاقة  وزراء   أعلن 
الكيان  بجانب  ست دول، 
شرق  غاز  منتدى  إنشاء  الصهيوني، 
لوزارة  ووفًقا   ،) EMGF ( المتوسط  
من  الهدف  فإّن  المصرية  البترول 
دولية تحترم  تأسيس منظمة  المنتدى 
الطبيعية  مواردها  في  األعضاء  حقوق 
الدولي،  القانون  ومبادئ  يتفق  بما 
واليونان  قبرص  االتفاقية  وشملت 
و مصر والسلطة  واألردن  وايطاليا 

الفلسطينية والكيان الصهيوني.     
جاء اإلعالن بعد اجتماع جرى االثنين في 
طارق  وجهها  دعوة  على  بناء  القاهرة 
وخلص  المصري،  البترول  وزير  المال 
دولهم  في  كبار  المسؤولين  لتوجيه 
هيكل  حول  الرسمية  المحادثات  لبدء 
على  تفاصيله  االتفاق  بهدف  المنتدى 
لمناقشتها  بتوصيات  للوزراء  والعودة 
إبريل/  له  المقرر  المقبل  االجتماع  فى 
نيسان 2019  إلبداء توصياتهم، واتفق 
لمنتدى  رئيسية  أهداف  على  الوزراء، 
على  العمل  منها،  المتوسط  شرق  غاز 

مصالح  يخدم  إقليمية  غاز  سوق  إنشاء 
األعضاء.

استبعاد سوريا ولبنان
مقُرا  القاهرة  حدد  الذي  المنتدى 
عربي  بلد  من  بمبادرة  وجاء  له،  ثابتا 
من  ولبنان  سوريا  استبعد  مركزي، 
الحصة  رغم  لعضويته،  الموجهة  الدعوة 
الواضحة والمعروفة للبنان من غاز شرق 
كبلد  سوريا  وجود  ورغم  المتوسط، 
للدول  النفطية  لالحتياطات  مشاطئ 

األعضاء.
ورغم أن نص البيان الخاص باالعالن عن 
في  دولة  أي  حق  على  يؤكد  المنتدى، 
االنضمام الحقا لعضوية المنتدى، إال أن 
حضور الكيان الصهيوني كطرف مؤسس 
كفيل باحجام سوريا ولبنان عن االنضمام 
ال  البلدين  فكال  المنتدى،  لهذا  الحًقا 
ويلتزم  الصهيوني،  بالكيان  يعترف 
بمقاطعته ويجرم التعامل معه، ويذكر 
هنا أيًضا أن كال البلدين لم يتلق دعوة 

للمشاورات التي انتجت هذا االتفاق.
استدخال للكيان الصهيوني

هناك تحفظات كثيرة على هذا التوجه 
كشريك  الصهيوني  الكيان  باستحضار 
في استثمارات وسوق الموارد الطبيعية 
فمن  عدة،  العتبارات  المنطقة،  لهذه 
جهة تشكل هذه الدعوة والعضوية قبول 
في  حق  كصاحب  الكيان  مع  بالتعامل 
الفلسطيني،  للشعب  الطبيعية  الموارد 
على  مترتبة  بحقوق  إقراٌر  ذلك  وكان 
األرض  احتالل  في  المتمثلة  جرائمه 
أن  كما  أهلها،  وتهجير  الفلسطينية 
حقيقية  لفرصة  إضاعة  يشكل  األمر 
لعزل الكيان عن أسواق الغاز في اإلقليم 

وربما أسواق الغاز العالمية.
الكيان  أن  الجانب  هذا  في  األسوأ 
استثمرت  التي  القدرات  من  سيستفيد 
اسالة  مجال  في  وراكمتها  مصر  فيها 
الغاز وتصديره، وهي استثمارات جاءت 
فرصة  وتعتبر  مصر  على  عالية  بكلفة 
واعدة لالقتصاد المصري، كما أن هناك 
مخاوف حقيقية أن يؤدي هذا التشكيل 
الذي يستبعد سوريا ولبنان إلهدار جزء 
العربيين  البلدين  هذين  حقوق  من 
زالت  فال  الصهيوني،  الكيان  لمصلحة 
الدولة اللبنانية تخوض كفاًحا دبلوماسًيا 
وقانونًيا للحفاظ على حقوقها في الغاز 
للحدود  المتاخمة  الطبيعي في حقولها 
والتي  لفلسطين المحتلة،  البحرية 
يسعى االحتالل للتغول عليها، خصوًصا 
أن الكيان يعتبر من الدول المؤسسة لهذا 
المنتدى وتشترط موافقته النضمام أي 

دولة جديدة.
خاتمة

تقدر احتياطيات الغاز الكبيرة في 
تريليون   122 بنحو   ، االقليم  هذا 
الطبيعي،  الغاز  من  مكعب  قدم 
نحو  على  سيبدأ  لبنان  أن  ويذكر 
المنتدى تنقيبه  منفصل عن هذا 
 ،2019 العام  نهاية  النفط  عن 
اكتشاف  عن  االعالن  جرى  فيما 
احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي 
األمر  لمصر،  البحري  الحيز  ضمن 
الذي يؤهل الدول العربية للتحكم 
واسواقها  الغاز  موارد  في  فعليا 
في شرق المتوسط، فيما يبدو أن 
الطريقة  بهذه  المنتدى  تشكيل 

يشكل ضربة لهذه االمكانية. 

غاز العرب للصهاينة:
منتدى غاز شرق املتوسط
خاص بوابة الهدف

شؤون عربية 
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فقط،  اليمين  على  اليحدث  األمر  وهذا 
بل أيضا على الجانب اآلخر من الخريطة 
اليتردد  البيد،  يائير  فحتى  السياسية، 
بالقول إنه مستعد للذهاب في حكومة 
مع الليكود بعد التنخلص من نتيناهو، 
وهذا الواقع الذي يسم الخريطة السياسية 
ثابتة  واحدة  بعقيدة  الصهيونية 
يجعل  للفلسطينيين،  العداء  جوهرها 
الحديث عن رحيل بنيامين نتنياهو أمرا 
فائضا عن الحاجة التي يتطلبها تحليل 

سياسي متين وصادق.
متفاجئا  المرء  يكون  أن  اليمكن  لذلك 
جديد  من  كاهانا  عصابة  دخول  من 
يد  على  إحيائها  وإعادة  الكنيست  إلى 
بنيامين نتنياهو، كون صعود حزب يدعو 
الديني  والحكم  اليهودي،  التفوق  إلى 
والحرب الشاملة ضد الفلسطينيين ليس 

أمرا خارقا في السياسة الصهيونية، فما 
الذي كان يقوله نفتالي بينت، وليبرمان، 
ونتنياهو  اليهودي  واالتحاد  وشاس 
بالطبع وفريقه الليكودي طيلة السنوات 
الماضية؟ هل كانوا يتغنون بالسالم مع 

الفلسطينيين؟
تجاه  نتنياهو  انفتاح  فإن  ذلك،  ورغم 
غريبا،  ليس  يهوديت«  »أوتسما  حزب 
في سياق شخصيته السياسة التي تميل 
المتطرفين  المفكرين  ذباب  جذب  إلى 
نوعية  يعكس  وهذا  لدعمه  الخارج  من 
أن  نتنياهو  يحب  الذين  األشخاص 
أال  علينا  ولكن  منه،  بالقرب  يكونوا 
نتنياهو،  مشكلة  ليست  أنها  ننسى 
الذي  الصهيوني،  السياسي  النظام  بال 
ينجرف إلى التطرف، ومن الصعب على 
أي باحث جاد أن يجد فرقا جوهريا بين 

الليكود وقائمة بني غانتز، وحتى عمالي 
مزعوم كآفي غاباي، لم يتردد في دلق 
التي تنسجم مع اإلجماع  اليمينية  آرائه 

القومي.
أن  القول  سوى  يمكن  ال  بالتأكيد 
الذي يستحضره نتنياهو  مائير كاهانا، 
التعبير،  صح  إن  معياريا  فاشيا  كان 
السياسي  النقاش  يتجنب  ذلك  ورغم 
الجذور  إلى  اإلشارة  متعمدا  الصهيوني 
الجديد،  وحزبها  للكاهانية  الفاشية 
مناهضة  تزعم  الصهيونية  أن  باعتبار 
نقاش  أي  يمنع  والفاشية، وهذا  النازية 
والحزبي  السياسي  الوسط  في  جديد 

الصهيوني حول هذه الظاهرة.
في   1990 عام  كاهانا  اغتيال  ورغم 
في  »كاخ«  حركته  وحظر  نيويورك، 
 ،1994 عام  إرهابية  كمنظمة  الكيان 
إلى  المتحدة،  الواليات  في  وكذلك 
شخصيات  عبر  استمرت،  الكاهانية  أن 
الصهيوني  السياق  في  بقوة  حضرت 
على مدى العقود الماضية، مثل األعضاء 
اليهودية«  »السلطة  في  األساسيين 
جفير،  بن  إيتامار  مارزل،  باروخ 
غوبشتاين  وبينزي  آري،  بن  ميخائيل 
وهؤالء جميعهم تالميذ كاهانا ونشطاء 

سابقون في »كاخ«.
اليوجد فرق كبير بين البيان االنتخابي 
»كاخ«  حركة  مع  اليهودية«  »السلطة  لـ 
هذا  صار  أيضا  فاليوم  وبرنامجها، 
االنتخابي  التنافس  من  جزءا  البرنامج 
حيث  الصهيوني،  الكيان  في  الشرعي 
القوانين  بتطبيق  الحزب  يطالب 
التعليم  نظام  وتغيير  اليهودية، 
الغربية  الضفة  وضم  الشاملة،  والحرب 
وإنهاء  الفلسطينيين،  وطرد  وغزة، 
شتات اليهود في العالم لتحقيق النقاء 
ومنع  اليهودية  الدولة  في  العرقي 

اندماج اليهود في الشعوب األخرى.
أمنيا يطالب الحزب بتغيير االستراتيجية 
سياسة  من  الجيش  لينتقل  األمنية 
وهكذا  واإلزالة«  »التدمير  إلى  االحتواء 

فقط برأيه يتم استعادة »الردع«.
القانون  اإلبادة،  الطرد،  الشاملة،  الحرب 
محاربة  اإللزامي،  األرثوذكسي  الديني 
تلك   - العرقي  التفوق   ، االجهاض، 

الكاهانيةليست مفاجئة
 وليست تفاحة فاسدة في الكيان
 أحمد مصطفى جابر

الفاشي، اليهودية«  »السلطة  حزب  مع  التحالف  بخصوص  االنتقادات  على   ردا 
المنزل »ال يهمني إنه عندما يحترق  اليهودي«  بيرتس زعيم »البيت  رافي   رد 
في نموذجية  اإلجابة  هذه  وتبدو  الحريق«،  إطفاء  على  يساعدني  من   محاكمة 
أيضا الجوهر  في  ولكنها  عموما،  بالنفعية  المتسمة  الصهيونية  السياسية  الحالة   سياق 
القيم حول  التوحد  من  األحزاب  هذه  تمنع  جذرية  خالفات  وجود  عدم  حقيقة   تعكس 

 الفاشية العامة التي تطبع الكيان الصهيوني.

شؤون العدو



الهدف الرقمي - فلسطين  العدد )0( التجريبي: آذار/مارس 232019 

استخراج  نتنياهو،  بنيامين  اليمانع  منصبه،  على  المحافظة  سبيل  في 
الموتى، واستحضار الروح الملعونة لإلرهابي المتطرف مائير كاهانا، لتدعم 

صمود اليمين في الحكم.
الهند  إلى  هامتين  زيارتين  وألغى  بل  األخير،  الشهر  معظم  أمضى  نتنياهو 
ما يسمى  أنصار  مع  الصغيرة  الدينية  األحزاب  بتحالف  الدفع  وموسكو، في سبيل 
»السلطة اليهودية« أخالف الحاخام المقتول كاهانا وحركة كاخ اإلرهابية المحظورة.

اليهودية  السلطة  حزب  مع  اليهودي،  البيت  حزب  سيندمج  االتفاق  وبموجب 
من  خطوة  وهي  المتطرف،  اليهودية  السلطة  حزب  مع  اليميني  البيت  المتطرف 
الكنيست بعد  الحصول على مقاعد في  الطرفين في  المتوقع أن تعزز فرص كال 
االنتخابات اإلسرائيلية في 9 نيسان/أبريل وما يعني أن الحاخامات المتطرفين من 

أنصار كاهانا سيصلون مجددا إلى الكنيست.
وفي مقابل االندماج، تعهد نتنياهو بتعيين المشرعين اليهود في وزارة التعليم 

واإلسكان، حسبما ذكرت وسائل اإلعالم الصهيونية يوم األربعاء.
يقاتل نتنياهو ليحصل على 61 مقعدا تكفيه لتشكيل الحكومة الجديدة، واليمانع 
في التحالف مع مايكل بن آري، وهو ارهابي متطرف آخر كان مقربا من زعيم كاخ، 

التي هي حركة إرهابية في التصنيف األمريكي أيضا.
»السلطة  ال  أنه  أظهرت  التي  العام  الرأي  استطالعات  من  نتنياهو  اندفاع  يأتي 
اليهودية« وال »البيت اليهودي« سيتمكنان من تجاوز العتبة االنتخابية، التي تبلغ 

3.2 في المائة الالزمة لدخول الكنيست.
لكن تحالف هذين الحزبين يعني أن بامكانهما الحصول على أربعة مقاعد، وهو أمر 

يقدم خدمة لنتناياهو ويساعده في الحكم مرة أخرى.

قبل  الكاهانية،  الدعاية  بطاقات  كانت 
القيم  ذاتها،  اليوم  وهي  عاما،  ثالثين 
التي ينادي بها حزب طلب منه نتنياهو 
التوحد مع غيره للذهاب إلى الكنيست، 
في  محظورة  مازالت  »كاخ«  فعال  فهل 
أصال  أن حظرها  أم  الصهيوني،  الكيان 
بالوضع  ترتبط  دعائية  ألسباب  كان 

االدولي والدعاية »اإلسرائيلية«.
يبدأ  أن  األخرى،  التضليل  صور  من 
نتنياهو  مثل  أشخاص  مع  النقاش 
»القيم  يشوهون  باعتبارهم  وكاهانا 
النسق،  عن  وخارجين  اإلسرائيلية« 
وكأنهم اليمثلون »اإلجماع القومي » في 

دولة اليهود المزعومة.
»الطرد«  بمصطلح  كهانا  أتى  أين  من 
أحد  غوريون،  بن  ديفيد  من  أليس 
كان  متى  ومنذ  الدولة،  مؤسسي  أبرز 
الكيان،  الحاخام ممكنا في  بدون  الزواج 
يخترعوا  لم  اليهودية«  »السلطة  جماعة 
غوريون،  بن  ديفيد  له  أسس  بل  األمر 
هي  والليكود  اليهودية«  »السلطة  وهل 
 ،1967 عام  والضفة  احتل القدس  من 
الكرب،  الذي قاد تلك  العمل هو  أن  أم 
حزب  يقودها  التي  الكنيست  أليست 
القدي،  ضم  أعلنت  التي  عي  العمل 
في  اليدمغرافي«  »التهديد  أليس 
وجميع  والعمل  الليكود  أدبيات  صلب 
عبر  الصهيونية  والحكومات  األحزاب 
كاهانا  اختراع  من  أبدا  وليست  تاريخه، 
العنصري  الفصل  جدار  وعصابته. أليس 
هو جزء من االجماع القومي الصهيوني، 
العرقي،  والفصل  المستوطنات،  وكذلك 

والقدس؟
إلى  اليهودية«  »السلطة  وصول  إن 
يعتبر  قد  تعبير  سوى  ليس  الكنيست 
كاآليباك،  منظمة  بمعايير  حتى  فجا، 
من  جزء  أو  تتويج  الحقيقة  في  ولكنه 
للدولة  اليميني  للطابع  طبيعي  سياق 
طبعا  تعزز  طابع  وهو  الصهيونية، 
حتى  ليزيل  األخيرة  عاما  العشرين  في 
عن  معبرا  اسالبقة،  التجميلية  العناصر 

جوهرية هذه الدولة وحقيقتها.
»السلطة  وال  نتنياهو،  ال  لذلك، 
اليهودية« هما الثمار السيئة التي تفسد 
صندوق  كلها  فـ«إسرائيل«  الصندوق، 
فاسد، اليمكن إصالحه، والحل بتفكيكه 

وإزالته من العرض العام نهائيا.

استحضار املوتى: نتنياهو 
يستنجد بكاهانا
بوابة الهدف - متابعة خاصة
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الحمالت  تتواصل  السياق  هذا  في 
جانبه  من  كل  المضادة،  والحمالت 
أن  يمكن  التي  األصوات  الستقطاب 
تحسب عليه في اليمين واليسار، إن صح 
وجود يسار أصال في الكيان الصهيوني، 
في  اليسار  معنى  غامضا  يبقى  حيث 
أي  جنراالت،  ثالثة  يتسيدها  قائمة 
فيما  أشكينازي،  يعلون،  غانتز،  قائمة 
حرث حزب العمل األرض لضم أكبر عدد 
ممكن من الضباط، من جهة، ومن جهة 
لتوحيد  الوقت  نتنياهو  يسابق  اليمين 
تداركا   ، اليمينية  الدينية  القوائم 
أو  الفائضة  األصوات  خسارة  الحتمال 
من هذه  عدد  خروج  يعني  ما  تشتتها 

الفصائل نهائيا من الكنيست.
في هذه المعركة تستخدم كل األسلحة 
تضليل  ومحاوالت  واألكاذيب  القذرة 
مناهضوا  يهرع  جهة،  فمن  الوعي، 
ينوي  الليكود  بأن  للتأكيد  نتنياهو 
أجل  من  غزة،  قطاع  على  حرب  شن 
الدعم  ولحشد  األصوات  خسارة  تالفي 

الجماهيري، ويبدو أن مثل هذه القصص 
االنتخابية تهدف إلى الوصول إلى فئة 
يكون  أن  ويمكن  الناخبين،  من  محددة 
الجانب  أو  اليمين  األقاويل  هذه  مصدر 
المصوتين  استهداف  خصوصا  اآلخر 
العرب، بعد أن صرح غانتز أن باإمكان 
العربية  القوائم  بناء كتلة مدعومة من 
تسقط نتنياهو، وهذا أيضا أحد األسلحة 
التي يستخمها اليمين، في الحديث عن 
من  بدعم  يحكم  أن  يريد  غانتز  أن 

الفلسطينيين.
نتنياهو  جهود  تنصب  هذا  وعلى 
اجتماع  في  اليوم  وتحذيراته  األخيرة، 
أمانة الليكود، حيث حذر علنا من مخاطر 
وإمكانيات  وغانتز  البيد  بين  االتفاق 
األصوات،  حصد  في  الجديد  التحالف 
ضياع  وإمكانية  اليمين«  »تفكك  مقابل 

أصواته بسبب تشرذم فصائله.
هناك  أن  نعلم  نحن   « نتنياهو  وقال 
عن  كلمات  مجرد  أقول  ال  وأنا  خطر، 
األخطار، ليس لدي كلمات أكثر ». ويبدو 

أن كلمة نتنياهو اإلعالمية بعد أقل من 
االتحجاه  هذا  في  ستنصب  ساعتين 
وتوسيع  اليمين  لوحدة  الدعوة  تحديدا، 
)أزرق-  التحالف  لمجدابهو  التكتل، 
أكد  أن  بعد  خصوصا  المناوئ،  أبيض( 
أيام  حتى  كان  الذي  كحلوون  موشيه 
قليلة في جيب نتنياهو، إنه اليتوقع أن 
إنه  الليكود، بل قال كحلون  يتوحد مع 
اليستبعد الجلوس مع غانتز في حكومة 
غانز  قدم  إذا   « استطرد  ولكن  واحدة، 
حكومة يسارية أو حكومة تعرض دولة 
فلن  وتقسم القدس،  للخطر  إسرائيل 

أكون هناك.
على خلفية االتحاد الجديد،، إذا، يواصل 
لتوحيد  األخيرة  اللحظة  نتنياهو جهود 
من  سلسلة  وعقد  اليمينية  الكتلة 
المحادثات واالجتماعات السياسية، حيث 
كان هو من وقف وراء التوحيد بين البيت 
المتطرف  اليميني  والحزب  اليهودي 
كاخ  حركة  وريث  اليهودية«  السلطة   «
إيلي  الحاخام  منح  مقابل  اإلرهابي، 
مؤمنا  مركزا  اليهودي  البيت  من  دهان 
و  الليكود  قائمة  الترتيب 28، في  في 
احتجاجات  وأثار  مسبوق  غير  أمر  هو 
قانونية، ما دفع لجنة االنتخابات للقول 
لمناقشة  خاصا  اجتماعا  ستعقد  إنها 
واليت  األخرى  لألطراف  نتنياهو  وعود 
أيضا  قانونية.  غير  إنها  محامون  قال 
وعد نتنياهو التحالف اليميني الذي قد 
اليحصل أصال على أكثر من أربع مقاعد 
بمنصبين وزاريين ما أثار غضبا إضافيا 

في الليكود.
في هذه األثناء يواصل »اليسار« تعثره، 
التوحد في  الوسط في  نجاح يسار  بعد 
وميرتس  العمل  زال  وما  واحدة،  قائمة 
يراوحان خلف الغرور الشخصي، لقادتهما 
خصوصا آفي غاباي، الذي انهارت جميع 
أسبوعين  قبل  وعد  والذي  طموحاته 
وهو  نتنياهو  مقعد  في  سيجلس  إنه 
حلم صار مستحيال اآلن، ويواصل غاباي 
حملته ليبلغ زعيمة ميرتس إنه يرفض 
تمار  أعلنت  أن  بعد  معا،  القوائم  دمج 
زاندنبرغ إنه يوجد فرصة تاريخية لبناء 
ليكود  حكومة  ضد  كبير  يساري  حزب 
نتنياهو  لجهود  منها  إِارة  في  كاهانا، 
لتقوية عضابة »السلطة اليهودية« بينما 
اقترح غاباي توقيع اتفاق فائض أصوات 

وليس أكثر.

الحمالت االنتخابيةالصهيونية:
أكاذيب وتهديدات وتوحد 
وتفكيك
بوابة الهدف - متابعة خاصة

رغم أن تشكيل قائمة )أزرق-أبيض( الجديد، من تحالف بني غانتز ويائير البيد، 
إضافة إلى موشي يعلون وغابي أشكنازي، قد استفز ناخبي اليمين الصهيوني 
ليشير استطالع صباح اليوم بعد إعالن الالتفاق عن إمكانية وصول اليمين إلى 
63 ممقعدا، غير أن بنيامين نتنياهو يواصل حملته المسعورة لجذب أصوات اليمين، بما 
اليمين  التطرف واإلرهاب من أمثال ورثة عصابة كاخ، محذرا من سقوط  في ذلك غالة 
ووصول اليسار كما يزعم إلى السلطة وعواقب ذلك الوخيمة على »دولة إسرائيل«.

شؤون العدو
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نتنياهو،  بنيامين  أن  يبدو 
السلطة  إلى  سعيه  في 
الحدود  حتى  تجاوز  بها،  والتمسك 
اليمين  معسكر  في  المسموحة 
الستحضار  سعيه  في  الصهيوني، 
السلطة  )حزب  كاهانا  عصابة 
وهو  الكنيست،  إلى  اليهودية( 
صفوف  في  مقبول  غير  اعتبر  أمر 
األمريكية  الليبرالية  الصهيونية 
اللوبي  أيباك،  انضمام  بعد  خصوصا، 
الصهيوني األكثر تأييدا للكيان، إلى 
األمريكية  اليهودية  اللجنة  موقف 

في إدانة مسعى نتنياهو.
اللوبي األكثر أهمية »إلسرائيل« في 
الواليات المتحدة أدان بشدة االتفاق 
أدى  الذي  الذي  اليميني  السياسي 
إلى توحيد »السلطة اليهودية« البيت 
وقالت  الوطني.  واالتحاد  اليهودي 
»يجب  األمريكية:  اليهودية  اللجنة 
أن لجنة االنتخابات تقرر ما اذا كانت 
اليمين  حزب  تمرر  بصفقة  ستسمح 

المتطرف«

هذه اإلدانة جاءت على ضوء حقيقة 
اليهودية«  »القوة  أعضاء  أن  أن 
المقتول  الحاخام  أتباع  يعتبرون 
تصنف  الذي  كهانا،  مئير  المتطرف 
في  إرهابية  كمنظمة  منظمته 
»إن   « أيباك  المتحدة، وقال  الواليات 
ال  اليهودي  األمريكي  الكونغرس 
والمرشحين  لألحزاب  عادة  يستجيب 
مع  ولكن  االنتخابات،  فترة  خالل 
خوض  اليهودي  السلطة  حزب  إعالن 
االنتخابات، شعرنا أننا يجب أن نعبر 

عما هو موجود على قلوبنا«.
السلطة  »«آراء«  آيباك  وأضاف 
اليهودية »تستحق اإلدانة وال تعكس 
عليها  تأسست  التي  األساسية  القيم 
دولة إسرائيل ويمكن أن ينال الحزب 
لدخول  االصوات  من  يكفي  ما  كسب 
»من   « مضيفا  القادمة،  الكنيست 
األحزاب  رفضت  التاريخية،  الناحية 
األحزاب  نظر  وجهات  الرئيسية 
حتى  المتطرفة،  واليسرى  اليمينية 
لو مكنتها العملية الديمقراطية في 

إسرائيل من دخول الكنيست.

أيضا عارضت المنظمات اليهودية في 
اليهودية«  »السلطة  تحالف  بريطانيا 
اليهودي  البيت  مع  االنتخابات  في 
واالتحاد الوطني. وقال بول تشارني، 
على  إنه  اليهودي،  االتحاد  رئيس 
تحركات  لحدوث  توقعه  من  الرغم 
االنتخابات،  قبل  عادية  غير  سياسية 
السياسية  الصفقات  هذه  »مثل  فإن 
نتنياهو  يعلم  أن  يجب  و  تدوم،  ال 
غير  األشخاص  مع  التعاون  أن 
 .« تحطمه  إلى  سيؤدي  المناسبين 
وأضاف تشرني أن« المنظمة العالمية 
أن  تعتقد   )WZO( الصهيونية 
قادرا  سيكون  اإلسرائيلي  الجمهور 
نتيجة  أي  و  الصحيح  اختيار  على 
انتخابات جديدة  إلى  أخرى ستؤدي 

.«
المنظمة  رئيس  ويسفيلد،  هانا  وقال 
الحل  دعم  على  »نعمل  البريطانية 
السياسي مع الفلسطينيين« وإن »االتحاد 
بين اليمين يمثل القيم التي ال تتطابق 
الذين يؤمنون بالديمقراطية  مع أولئك 

والعدالة والقيم اليهودية«.
شركاء  »كل  إن  وايسفيلد  وقال 
الحكومة  ذلك  في  بما  إسرائيل، 
الطوائف  ومختلف  البريطانية 
القوة  يعارضوا«  أن  يجب  اليهودية، 
والعنصرية  »المتطرفة  اليهودية 
عن  تربط  التي  لإلرهاب  والمساندة 
إيديولوجيتها  بين  الخطأ  طريق 

الخطيرة والتقاليد اليهودية.

آيباك ضد نتنياهو: تحالفه مع اليمين 
املتطرف سيدمره
بوابة الهدف - إعالم العدو/ترجمة خاصة
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الهدف الرقمي - فلسطين  العدد )0( التجريبي: آذار/مارس 262019 

براغر  أمير  كتبه  الذي  التحليل  هذا 
والمنشور مؤخرا على موقع مركز أبحاث 
األمن القومي الصهيوني في جامعة تل 
على  اإلجراءات،  آثار هذه  يناقش  أبيب 
السياسية  وحريته  الصهيوني.،  الكيان 

في العمل، وحتى اقتصاده.
في 24 كانون ثاني/ يناير 2019، وافق 
األيرلندي،  البرلمان  في  النواب  مجلس 
بتصويت من 78 ضد 45، على تشريع 
من  والخدمات  السلع  تجارة  يحظر 
المستوطنات،  ووفقاً للتشريع المقترح، 
والخدمات  السلع  وتصدير  استيراد  فإن 
المستوطنات  من  الطبيعية  والموارد 
يؤدي  أن  ويمكن  قانوني،  غير  يعتبر 
مثل هذا النشاط، باإلضافة إلى محاوالت 
مساعدتها،  أو  األنشطة  هذه  متابعة 
أو  الغرامات  من  عقوبة  فرض  إلى 
يعتبر  القرار  وهذا  السجن،   حتى 
بين  المعقودة  لالتفاقيات  أيضا  تجاوزا 
تشمل  ال  حيث  والكيان  األوربي  االتحاد 
التي  األراضي  إسرائيل  مع  االتفاقيات 
يتم  التي  والنواتج   1967 عام  احتلت 
هذا  على  المستوطنات  من  تصديرها 
النحو، وقد تم التأكيد على االقتراح في 
نوفمبر الماضي من قبل مجلس الشيوخ 
األيرلندي، ولكي يصبح القانون يجب أن 
يخضع للمراجعة اإلضافية والتصويت في 

مجلس النواب.
 ،2018 ثاني/نوفمبر  تشرين   28 في 
وافق مجلس النواب في البرلمان الشيلي، 
99 ضد 7، على قرار يدعو الحكومة إلى 
مراجعة االتفاقات السابقة مع »إسرائيل« 
االتفاقيات  في   1967 حدود  وتحديد 
ذلك،  إلى  المستقبلية،  وباإلضافة 
إلى  التشيلية  الحكومة  القرار  يدعو 
وضع مبادئ توجيهية لمواطنيها الذين 
دعم  يتجنبوا  حتى  المنطقة  يزورون 
انتهاك  مع  يتعاونوا  أو  المستوطنات 
كبير للقانون اإلنساني الدولي.، وأخيراً، 
يطلب القرار مراجعة العمليات المصممة 
لمنع استيراد منتجات المستوطنات إلى 

شيلي.
البلدين  هذين  أن  المعروف  ومن 
ضد  العالمي  للنشاط  منبرا  يعتبران 
حركة  ذلك  في  بما  الصهيوني،  الكيان 
أول/  تشرين  وفي  حيث  المقاطعة، 
أكتوبر الماضي، دعا 50 نائباً إيرلندًيا، 
من بينهم وزير حكومي أقل مرتبة، إلى 
فرض حظر على األسلحة على »إسرائيل«، 
و في نيسان/ أبريل 2018  أعرب اتحاد 
الطالب في أيرلندا ومجلس مدينة دبلن 
عن دعمهم لـBDS ، واعتمد هذا األخير 
حملة ضد شركة  HP وفي تموز/ يوليو 
2017، التقى الرئيس األيرلندي مايكل 

قادة  أحد  البرغوثي،  عمر  مع  هيغينز 
دعمه  عن  وأعرب  المقاطعة،  حركة 
مع  التضامن  حملة  وتعتبر  لنشاطه، 
فلسطين في ايرلندا )ISPC( واحدة من 
الكيان  عن  الشرعية  نزع  منظمات  أبرز 

في الساحة الدولية.
وتعتبر تشيلي موطنا ألكبر مجتمع من 
منطقة  خارج  الفلسطينيين  المغتربين 
لوس  مقاطعة  و أعلنت  األوسط،  الشرق 
أبريل  في  البالد،  جنوب  في  ريوس، 
2018 أن »إسرائيل« مسؤولة عن جرائم 
الفصل  نظام  على  والحفاظ  الحرب 
العنصري، ودعت الحكومة التشيلية إلى 
تقييم  وإعادة  »إسرائيل«  أعمال  إدانة 
»اإلسرائيلي«  الجيش  مع  القائم  التعاون 
في حزيران/ يونيو الماضي، عبر مجلس 
المقاطعة،  عاصمة  فالديفيا،  مدينة 
وأعلن  »إسرائيل«  لمقاطعة  دعمه  عن 
فصل  بمنطقة  تعترف  »ال  المدينة  أن 
عنصري«، وبين عامي 2016 و 2018، 
من  عدد  في  طالبية  منظمات  دعت 
الخدمات  قطاع  دعم  إلى  الجامعات 
الداعمة لألعمال، وفي يونيو 2017، بعد 
ضغطBDS ، ألغيت محاضرات من قبل 

أستاذ »إسرائيلي«.
على الرغم من أن كال المقترحين يعالج 
األراضي  في  فقط  »اإلسرائيلي«  النشاط 
يقبل  ال  وبهذا   ،1967 عام  المحتلة 
األعمال  قطاع  لدعوة  الرسمي  الموقف 
»إلسرائيل«،  الكاملة  للمقاطعة  الداعي 
بل  بالمقترحات  رحبت  الحركة  أن  إال 
البارزة  إنجازاتها  قائمة  في  وأدرجتها 

في عام 2018.
المستوطنات،  مقاطعة  مبادرات  إن   
والتي غالبا ما تنبع من انتقاد سياسات 
»إسرائيل« في الضفة الغربية، تعبر عن 
وهي  الفلسطيني،  النضال  مع  تضامنها 
حول  الجماهير  من  العديد  بين  مقبولة 
العالم، وتدعم نشاط حركة BDS التي 
تهدف إلى نزع الشرعية عن«إسرائيل« و 
سياسات  ينتقدون  الذين  أولئك  تجنيد 
تميز  ال  جهتها  من  وأيضا  »إسرائيل« 
في  ال،  أو  قصد  عن  سواء  »إسرائيل«  
ينتقدون  من  بين  األحيان  من  كثير 
في  حقها  ينكرون  ومن  سياساتها 
الوجود ويتصرفون من أجل نزع الشرعية 

عنها.

خيارات الكيان ضد مقاطعة 
املستوطنات: نموذج إليرلندا 
وتشيلي 
بوابة الهدف- ترجمة خاصة 

في األشهر األخيرة، اتخذت البرلمانات في أيرلندا وشيلي إجراءات غير مسبوقة 
تضع قيوًدا شديدة على التجارة االقتصادية مع المستوطنات  الصهيونية  في 
الضفة الغربية.، وعلى الرغم من أن هذه القرارات ليست ملزمة في هذه المرحلة 
المتزايد  المستوطنات  شرعية  عدم  يعكس  قبولها  أن  إال  محدود،  المباشر  تأثيرها  وأن 
لدى العديد من الجهات الدولية واستعداد هذه الجهات التخاذ إجراءات ملموسة ضدها، 
المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  قيام  إمكانية  جانب  إلى  القرارات،  و هذه 
تؤدي  قد  المستوطنات،  في  نشطة  ودولية  »إسرائيلية«  لشركات  سوداء  قائمة  بنشر 
إلى خطوات إضافية يمكن أن تؤثر سلًبا على الموقف العام والسياسي العالمي للكيان 
الصهيوني وحريته السياسية في العمل الدولي وحتى أيضا التأثير على اقتصاده.
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المباشر  التأثير  فإن  النقطة،  هذه  عند 
االقتراح  كبيرا،  ليس  المقترحين  لكال 
بينما يتطلب  ملزم،  غير  الشيلي 
تفصيله  رغم  األيرلندي،  االقتراح 
يصبح  لكي  إضافية  ومالءمته، خطوات 
عقبات  الواقع  في  يواجه  وقد  تشريًعا، 
أو  كلًيا  تحيده  قد  وسياسية  إجرائية 
حكومة  و وكانت  التزامه،  جوانب  تلغي 
األقلية في أيرلندا قد أعربت سابقاً عن 
عدم موافقتها على االقتراح، وقال وزير 
التجارة  مسألة  إن  اإليرلندي  الخارجية 
األوروبي  االتحاد  إطار  في  تندرج 
من  حيالها  تتصرف  لن  أيرلندا  وأن 
االقتراح  أصبح  لو  و حتى  واحد،  جانب 
المحتمل  المباشر  تأثيره  فإن  قانوًنا، 
للغاية  اإلسرائيلي محدود  التصدير  على 
من  للتصدير  اإلجمالية  القيمة  أن  حيث 
تذكر  تكاد  ال  أيرلندا  إلى  »إسرائيل« 
أكثر  أصل  من  دوالر  مليون   105.6(
وبعد   ،)2018 في  دوالر  مليار   62 من 
ذلك، يركز المقترح فقط على المنتجات 
يركز  طبعا  ولكن  المستوطنات.  من 
الكيان الصهيوني على األهمية السياسية 
والمخاطر السياسية والمعنوية األخالقية 

التي تنجم عن هذه النشاطات.
المتوسط    المدى  على  ذلك،  ومع 

كال  تأثير  يصبح  أن  يمكن  والطويل، 
هذه  حيث  تسلّط  كبيراً  االقتراحين 
ية  شرع عدم  على  الضوء  المقترحات 
تعامل الدول مع أنشطة »إسرائيل« في 

متنامي  ال واستعدادها  الغربية  الضفة 
تى  وح ضدها،  جوهري  إجراء  التخاذ 
لتي  ا للمنظمات  معنوي  دعم  تقديم 

ترفع الشرعية عن »دولة إسرائيل«.
يأتي تأكيد هذه  المقترحات على خلفية 
التقارير التي تفيد بأن القائمة السوداء 
على  المستوطنات  العاملة في  للشركات 
حقوق  مجلس  قبل  من  تنشر  أن  وشك 
قد  ما  دة  المتح لألمم  التابع  اإلنسان 
إلسرائيل«  « المناهضة  المنظمات  يحفز 
والناشطين على الترويج لحمالت مماثلة 
البلدان والمنتديات األخرى، بعضها  في 
»إلسرائيل«  أهمية  أكثر  تكون  قد 
ويمكن أن تؤدي أيًضا إلى اتخاذ قرارات 
أكثر شدة .باالضافة إلى ذلك، و هناك 
الرسمي  القرار  أن  من  متزايد  قلق 
االستيطانية  المنتجات  مقاطعة  بشأن 
إضافية  مقاطعة  على  يشجع  أن  يمكن 
الشركات  على  رسمية  غير  أو  رسمية 
بالمستوطنات،  المرتبطة  »اإلسرائيلية« 
نشاط  خالل  من  المثال،  سبيل  على 
تقدم  التي  »اإلسرائيلية«  البنوك 
لألغراض  العقارية  والرهون  القروض 

السكنية والتجارية في المستوطنات.
أن  يمكن  القرارات  هذه  مثل  قبول  إن 
)بعضها  أخرى  مقترحات  أيضاً  تدعم 
تغيير  المثال،  سبيل  على  أثيرت(،  قد 
سياسات االتحاد األوروبي وبعض الدول 
األعضاء فيه فيما يتعلق بالمستوطنات، 
وتحويل  إضافية،  سوداء  وقوائم 

االستثمارات األجنبية بعيداً عن الشركات 
»اإلسرائيلية«، و تجنب األنشطة التجارية 
في »إسرائيل«، وحتى العقوبات والقيود 
»اإلسرائيلية«  الكيانات  على  المفروضة 
والكيانات األخرى العاملة في »إسرائيل«.

من أجل تجنب التأثير السلبي المحتمل 
والتشيليية  األيرلندية  للمقترحات 
إذا  المماثلة،  االقتراحات  من  وغيرها 
القومي  األمن  مركز  يقترح  ما ظهرت، 

الصهيوني اتخاذ عدة خطوات.
يؤدي  أن  الممكن  من  أنه  يرى  حيث 
مع  السياسية  المناقشات  تجديد 
الفلسطينيين أو على األقل التعبير عن 
الحد  إلى  بذلك  بالقيام  كبير  اهتمام 
من دعم الدعوات إلى مقاطعة منتجات 
ضد  المختلفة  واألنشطة  المستوطنات 
صانعي  يمّكن  أن  ويمكن  »إسرائيل«، 
معارضة  من  الدولية  والمنظمات  القرار 
أن  يتوقع  التدابير،  .كما  هذه  مثل 
يؤثر رد »إسرائيل« على »صفقة القرن« 

للرئيس ترامب في المواقف العالمية.
وسواء كان ذلك كجزء من عملية سياسية 
واسعة أو مستقلة عنها، يرى التقرير إن 
المشتركة  االقتصادية  األنشطة  تشجيع 
قد  والفلسطينيين  اإلسرائيليين«  بين 
يمّكن مختلف األطراف الفاعلة العالمية 
من الوصول إلى سبل إضافية للمشاركة 
والتأثير والتعاون .يمكن أن تكون هذه 
بمثابة بديل جذاب للمقاطعات وطريقة 
لتعويض أثر المقاطعة، كجزء من جهد 
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الدبلوماسية العامة لمنعها كلًيا.
باإلضافة إلى ذلك، يرى المركز أنه يجب 
أن تتم أنشطة أكثر تركيًزا فيما يتعلق 
بالفواتير المقترحة .في أيرلندا، ينبغي 
أن تضمن المناقشات أن تكون الحكومة 
ملتزمة  وأنها  بالفعل  االقتراح  ضد 
القانونية  اإلجراءات  إلزالة  إجراء  باتخاذ 
تخفيف  أو  كبير،  بشكل  إعاقتها  أو 
صياغتها، أو تجنب تنفيذها، ويرى إن 
األوروبي  االتحاد  سياسة  على  االعتماد 
»إسرائيل«  مع  بالتجارة  يتعلق  فيما 
الجوانب  تحييد  في  يساعد  أن  يمكن 
ذلك،  موازاة  في  للمقترح،  الملزمة 
يجب دراسة صالحية االقتراح في ضوء 
المختلفة  العالمية  التجارية  االتفاقيات 
التي تشكل أيرلندا و«إسرائيل« طرفين 
فيها )على سبيل المثال في إطار منظمة 
لقواعد  وفًقا  وكذلك  العالمية(  التجارة 
 26 المثال،  سبيل  )على  الثالث  الطرف 
والية أمريكية تعارض مقاطعات معينة 
المستوطنات( و في حين أنه  لمنتجات 
االقتراح  يصبح  أن  ملزم، يمكن  غير 
قرارات  التخاذ  انطالق  نقطة  الشيلي 
حث  المهم  من  وبالتالي  شدة،  أكثر 
متابعة  عدم  على  التشيلية  الحكومة 
مناقشة  ؛ في  لالقتراح  وفًقا  اإلجراءات 
موازية ينبغي أن تتم مع عناصر داخل 
البرلمان، وقد ال يؤدي ذلك إلى تحييد 
التأثير الفلسطيني، لكنه قد يقلل على 

األقل من تأثيره الكاسح.
أبحاث  مركز  يرى  ذلك،   على  عالوة 
للجهود  يمكن  أنه  الصهيوني  القومي 
والساحات  األهداف  تحديد  في  المركزة 
نزع  لمنظمات  المستقبلية  لألنشطة 
تقلل  أو  تمنع  أن  والنشطاء  الشرعية 
في  المستقبلية  المقترحات  تأثير  من 
دعم  على  حصولهم  قبل  مبكر،  وقت 
السياق، ينبغي  النطاق،  في هذا  واسع 
األوروبي  االتحاد  مؤسسات  استهداف 
محتمل  تغيير  أي  لمنع  محاولة  في 
على  المحتملة  والموافقة  في سياساتها 
الفاتورة  مع  تتوافق  التي  القرارات 
اإليرلندية المقترحة و أن يحدث هذا من 
األوروبية،  المفوضية  مع  النقاش  خالل 
وتجنيد الدول الداعمة »إلسرائيل« التخاذ 
سياسات  في  التأثير  بشأن  إجراءات 

االتحاد األوروبي في هذا الصدد.

االحتالل  حكومة  أقررئيس 
بنيامين   الليكود  حزب  زعيم 
في  له  كلمة  في  نتنياهو 
افتتاح الحملة االنتخابية لحزبه الحاكم، 
»لن  المقبلة  البرلمانية  االنتخابات  أن 
وصفها بأنها  فيما  سهلة«،  تكون 
»االنتصار  أن  »حرب«، معترفا ألول مرة 

ليس بمتناول اليد«.
قد  االنتخابات  لجنة  رئيس  وكان 
مباشرة  نتنياهو  خطاب  بث  منع 
وذلك   التلفزيونية،  القنوات  على 
خشية استخدام »الدعاية« االنتخابية في 
»اإلسرائيلي«  القانون  إذ يمنع  خطابه، 
إال  لألحزاب  االنتخابية  الدعاية  بث 
أوقات  وفي  معينة  معايير  بموجب 

معينة.
انتخابات  موعد  من  يوما   36 وقبل 
الكنيست، التي ستجرى في التاسع من 
قليلة  أيام  وبعد  المقبل،  نيسان/إبريل 
للحكومة  القضائي  المستشار  إعالن  من 
تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بتلقي 
مرهونا  العامة  األمانة  وخيانة  الرشوة 
حملة  نتنياهو  افتتح  استماع،  بجلسات 
تم  بخطاب  الليكود   – االنتخابية  حزبه 
بثه مباشرة على مواقع اإلنترنت فقط.

وصول  من  له  كلمة  في  نتنياهو  وحّذر 
في  الحكم،  الى  بالـ«يسار«  يسميه  ما 
إشارة الى تحالف »أزرق - أبيض« الذي 
األحزاب  من  بـ«دعم  غانز،  بيني  يرأسه 
العربية« كما قال نتنياهو الذي أضاف » 

بيبي أو طيبي«، وبيبي هو االسم األول 
عضو  الى  فيشير  طيبي  أما  لنتنياهو، 

الكنيست العربي د. أحمد طيبي.
لمهاجمة  جل خطابه  نتنياهو  وخصص 
حذر  أيضا  خطابه  وفي  غانتز.  تحالف 
سياسي  »يسار  عودة  من  نتنياهو 
»قوتنا  نتنياهو  وقال  واقتصادي«. 
حقيقية، وتنبع من دعم الشعب، وتضم 
تجربة  ذوي  مرشحين  الحزب  قائمة 

وخبرة«.
وذكر نتنياهو تقريرا أمريكيا أشار الى 
أن »إسرائيل« تم تصنيفها كثامن أقوى 
وسياسيا  اقتصاديا  العالم  حول  دولة 
سياسته  »بفضل«  ذلك  أن  زاعما  وأمنيا 

االقتصادية والسياسية واألمنية.
عودة  أن  من  حذر  السياق  هذا  وفي 
»اليسار« الى الحكم، سيقود الى »طريق 
هذا  وفي  وتنازالت«.  وضعف  خنوع 
التي قام بها  الزيارات  الى  السياق أشار 
سلطنة  إلى  زيارته  بينها  ومن  مؤخرا، 
مؤتمر  في  عربا  قادًة  ولقاؤه  عمان، 

وراسو قبل أسابيع.
أنه  خطابه عن  في  نتنياهو  وكشف 
تقيم  ال  أنها  رغم  سّرا،  أفغانستان  زار 
غير  إسرائيل،  مع  دبلوماسية  عالقات 
التصريح  هذا  وعدل  ذلك  بعد  عاد  انه 
قصد  بانه  »تويتر«  في  »تغريدة«  عبر 
انه  افغانستان، مضيفا  وليس  اذريبجان 
يزور  ان  القادمة  حكمه  فترة  في  يأمل 

افغانستان.

نتنياهو يقر أن عودته 
للحكم غير مضمونة:  زرت 

أفغانستان سرًا

شؤون العدو
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إعالم  وسائل  غياب  ظل  في 
إجراء  على  وقادرة  مقتدرة 
تفعل  كما  رأي،  استطالعات 
التلفزة  وشبكات  والمواقع  الجرائد 
اإلسرائيلية كل اثنين وخميس، واحتكار 
الرأي  استطالعات  نتائج  األحزاب 
لنفسها  العربية  األحزاب  تجريها  التي 
وألغراضها الداخلية الخاصة والتي تتمثل 
بينها،  الجارية  التفاوض  بعملية  أساسا 
يبقى المواطن العربي ضحية للمعلومات 
له  توفرها  التي  والمغلوطة  المجزوءة 

مراكز االستطالعات اإلسرائيلية.
مهنية  على  بالتطاول  نتهم  ال  ولكي 
وذات  معروفة  استطالعات  مراكز 
تطري  من  قبل  من  خاصة  مصداقية، 
ما  نؤكد  االستطالعات،  تلك  عليهم 
الذين  المجال  هذا  في  الخبراء  يقوله 
على  الحصول  سبيل  في  أنه  يعتقدون 
يتمتع  أن  يفترض  واقعية،  نتائج 
أدنى  بحد  المستطلع  االجتماعي  الحقل 
للمعايير  واالستجابة  التجانس  من 
على  ينسحب  ال  أمر  وهو  المشتركة 
بخصائص  يتميز  الذي  العربي  المجتمع 
تجعل  متمايزة  سياسية  وثقافة  قومية 

منه حقل استطالع مستقل.
التجارية  الشركات  تدركه  الواقع  هذا 
اإلسرائيلية التي تجري استطالعات رأي 
تعزيز  بغية  العربي  للمجتمع  مستقلة 
تسويق منتجاتها في سوقه، كما سبق 
التي  الصهيونية،  األحزاب  أدركته  أن 
االستطالعات  تلك  مثل  تجري  كانت 
بين  التصويت  ونسب  بأشكال  الخاصة 
العرب، سعيا منها وراء األصوات العربية.

الخلل  يجتمع  عندما  تكتمل  الصورة 
توجيه  مع  عنه  تحدثنا  الذي  المهني 
بتفوق  ويترجم  يبدو،  كما  سياسي، 
على  المفترضة  طيبي  أحمد  قائمة 
ثالثة  تضم  التي  المشتركة  القائمة 

التيارات  وتؤطر  مركزية  أحزاب 
تسميتها،  البعض  يحب  كما  المركزية، 
حيث  والشيوعي،  والقومي  اإلسالمي 
 7 االستطالعات  تلك  غالبية  تعطي 
و6  المفترضة  الطيبي  لقائمة  أعضاء 
معها  تتساوى  أو  للمشتركة  أعضاء 
األحوال  كل  في  تبقى  بينما  أحيانا، 

تتقدم عليها في ترتيب القوائم.
يدرك  النتائج  بتلك  أوحى  من  طبعا، 
أن االستطالعات ال تعكس الواقع فقط، 
خاصة  عاما،  رأيا  وتخلق  تؤثر  هي  بل 
نتائج  األولى،  للوهلة  تتطابق،  عندما 
نتائج  مع  تسيمح  مينا  استطالعات 
و«ريشت«  فوكس  كيميل  استطالعات 
»هآرتس«  مع  و«يديعوت«  »كيشت«  مع 
للعرب،  زعيما  طيبي  تتويج  لعبة  في 
المطلوب  التناسب  له  تحقق  أن  بعد 
بين شعبيته الشخصية وشعبية قائمته 
قادر  بقدرة  أضحت  التي  االفتراضية، 

القائمة العربية األكبر.
لقد وضعت استطالعات الرأي اإلسرائيلية 
لمركبات  ندا  المفترضة  طيبي  قائمة 
وحولت  مجتمعة،  المشتركة  القائمة 
اإلجماع«  على  »خروج  حالة  من  مناورته 
و«شق لوحدة الصف« إلى »خطوة ذكية«، 
في  السابقين  شركائه  بعض  حتى  بات 
عليها  يحسدونه  المشتركة  القائمة 
ويسعون ولو متأخرا لتقليدها، وهو ما 

تمثل بإعالن الجبهة واإلسالمية، مؤخرا، 
االنتخابات  لخوض  استعدادهما  عن 

بشكل مستقل.
أن  اآلن،  للجميع،  واضحا  بات  لقد 
الموحد  العامل  هي  الحسم  نسبة  إرادة 
التي  فهي  الوقت،  ذات  في  والمفرق 
كانت  عندما  العربية  األحزاب  فرقت 
منخفضة وهي التي وحدتها بارتفاعها، 
على  الرأي  استطالعات  تطري  لم  ولو 
صاغرا  لعاد  المفترضة  طيبي  قائمة 
إلى حضن المشتركة، كذلك فإن نتائج 
تقف  التي  هي  الخاصة  االستطالعات 
واإلسالمية  الجبهة  تصريحات  وراء 
استعدادهما  عن  باإلعالن  الجنوبية 

لخوض االنتخابات بشكل مستقل.
يضرب  التي  تلك  شعب«  »إرادة  أي 
يتأكد  ما  أول  الحائط  عرض  بها 
نسبة  يتجاوز  أنه  ما  قائد  أو  لحزب 
وضحاها  ليلة  بين  فيتحول  الحسم، 
مقلد  إلى  الوطنية  ضامن للوحدة  من 
ساع للتحالف  وربما  عليها«  للـ«منشق 
معه، ثم كيف تتسق مشاركة اإلسالمية 
الجنوبية في الوفد المشترك الذي التقى 
محمد  مشاركة  تتفق  وكيف  إردوغان، 
المتابعة، في  للجنة  بركة، ولو كرئيس 
الذي  التوجه  مع  طيبي،  حركة  مؤتمر 
على  والخروج  اإلجماع  بشق  يتهمه 

»إرادة شعب.“

عن مصداقية االستطالعات:
كيف يتغلب الـ1 على الـ13
سليمان أبو إرشيد

شؤون العدو
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اآلونة  في  طفت  ذلك،  مع 
دولة  في  السطح  على  األخيرة 
حول  عميقة  خالفات  االحتالل 
للحرب  واستعداده  الجيش  جاهزّية 
هذه  أّن  من  الرغم  على  القاِدمة، 
المؤسسة كانت حتى قبل فترٍة قصيرٍة 
الُمقّدسة«،  »البقرة  بمثابة  ُتعتبر 
واالنتقادات،  األخطاء  عن  المعصومة 
أركان  بدأ  إنذار،  سابق  وبدون  فجأًة 
اهلل  منظمة حزب  بأّن  باإلقرار  أبيب  تل 
اللبنانّية أصبحت ثاني أقوى جيش في 
وهذا  إسرائيل،  بعد  األوسط،  الشرق 
يؤّكد  الصهيونّي  الرسمّي  االعتراف 
مرّغ  اهلل  حزب  ح:  الموضَّ ح  وُيوضِّ المؤّكد 
لبنان  حرب  في  بالُتراب  إسرائيل  أنف 
بشكٍل  لها  وأّكد   ،2006 عام  الثانّية 
غيُر قابٍل للتأويل أّن الحرب بين جيٍش 

عصابات،  حرب  تنظيم  وبين  نظاميٍّ 
ولكْن  الثاني،  صالح  في  دائًما  يكون 
العسكرّية في  الُمحلّلين للشؤون  بحسب 
التي  الرئيسّية  الُمعضلة  فإّن  أبيب،  تل 
تكمن  اإلسرائيلّي  الجيش  منها  ُيعاني 
القتالّية  بالروح  الّحاد  االنخفاض  في 
في  االنخراط  وتفضيلهم  الشباب،  لدى 
الوحدات غير القتالّية، وهنا المكان وهذا 
العسكرّي  الُمحلّل  بأّن  للتذكير  الزمان 
أحرونوت(،  )يديعوت  صحيفة  في 
يوسي يهوشواع، كتب مؤخًرا: »مع كّل 
االحترام لتفّوق سالح الجّو والُمخابرات، 
فإّن ذلك ال يكفي، إْذ أّنه بدون العنصر 
البشرّي، الذي يتمّتع بالروح القتالّية، ال 
ُيمِكن بأّي حاٍل من األحوال االنتصار في 

الحرب القاِدمة«.
بعين  األخذ  يجب  ذلك،  على  ُعالوة 

الُمفّوض  أعّده  الذي  التقرير  االعتبار 
احتياط  الجنرال  الجنود،  لمظالِم  السابِق 
على  فيه  أّكد  والذي  بريك،  يتسحاق 
أّن الجيش اإلسرائيلّي ليس ُمستّعًدا وال 
أّن  على  وشّدّد  القاِدمة،  للحرب  جاهًزا 
سالح البرّية أْو الُمشاة ُيعاني من مشاِكل 
عديدٍة ال تسمح له بخوض الحرب، منها 
العتاد،  تجديد  وعدم  التدّرب  عدم 
وحاولت المؤسسة األمنّية »دفن« التقرير، 
إاّل أّن بريك أّصر على عرضه أمام أعضاء 
لجنة الخارجّية واألمن التابِعة للكنيست، 
تتدحرج،  الثلج  كرة  بدأت  هناك  ومن 
التقرير  حول  ا  ُمستعرًّ النقاش  زال  وما 
وما جاء فيه، علًما أّن الجنرال لم يتراجع 
ليس  الجيش  بأّن  أقواله  عن  أنملة  قيد 
التقرير  ووفق  الُمقِبلة.  للحرب  جاِهًزا 
هو  العبرّية  للدولة  الرئيسّي  العدّو  فإّن 
إيرانّيًة  ترسانًة  يمتلك  الذي  اهلل،  حزب 
أكبر من ترسانة العديد من الدول، ومن 
بينها العديد من الدول األعضاء في حلف 
وزير  أّكد  )الناتو(، كما  األطلسّي  شمال 
األمن السابِق أفيغدور ليبرمان. وبحسب 
فقد  أبيب،  تل  في  األمنّية  المصادر 
انخرط الحزب بعمٍق في الحرب السورّية 
على مدى السنوات السبع الماضية، األمر 
جًدا،  عالّية  قتالّيًة  خبرًة  أكسبه  الذي 
مع  جنب  إلى  جنًبا  حارب  وأّنه  خصوًصا 
القّوات الروسّية. وشّدّد التقرير على أّن 
القلق األكبر بالنسبة للدولة العبرّية هو 
عدم قدرة القوات البرّية اإلسرائيلّية على 
تحقيق نصٍر سريٍع ضّد حزب اهلل، 
الُمدرعة  الكتائب  انجرار  وبالتالي 
إلى حرب استنزاٍف دموّيٍة، وخلُص 
إلى القول إّن الخالف الحاصل بين 
غير  من  اإلسرائيليين  الجنراالت 
وأّن  قريًبا،  ينتهي  أْن  ح  الُمرجَّ
وفرع  الجوّية  القوات  على  اإلنفاق 
االحتالل،  جيش  في  االستخبارات 
القوات  على  أولويًة  سيحّتل  دائًما 
لصحيفة  أّكدت  كما  البرّية، 
مصادر  أحرونوت(  )يديعوت 
في  األمنّية  المؤسسة  في  رفيعة 

تل أبيب.
ُمضاًفا إلى ذلك، يجب التذكير بأّن 
أفيغدور  الُمستقيل،  األمن  وزير 
ليبرمان، الذي أطاحت به الُمقاومة 
بشكٍل  قال  قد  كان  الفلسطينّية، 

الجيش اإلسرائيلّي الذي )ال( يقَهر!!
زهير أندراوس

 بُمناسبٍة أْو بغيرها، تتباهى إسرائيل بأّنها تملك الجيش األكثر قّوًة في الشرق األوسط،
 إْن لم يُكن في العالم قاطبًة، والُمثير أّن هذه الدولة الماِرقة بامتياز والُمعربِدة مع عالمة
الجرائم رغم  المعمورة،  في  أخالقّيًة  األكثر  هو  جيشها  بأّن  الزعم  عن  تتوّرع  ال   الجودة 
 والمذابح والمجاِزر التي يرتكبها يومًيا بحّق الشعب العربّي الفلسطينّي، ولألسف تمّكنت
 من تمرير هذه الرواية الكاِذبة في الغرب، تماًما مثلما أقنعته بأّن فلسطين هي أرٌض بال
شعٍب، لشعٍب بال أرٍض، قبيل النكبة وخاللها.

شؤون العدو
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ينتِصر  لم  اإلسرائيلّي  الجيش  إّن  علنيٍّ 
عدوان  منذ  واحدٍة  معركٍة  في  حتى 
حزيران )يونيو( من العام 1967، ُمضيًفا 
الشخصيات  جميع  أّن  عينه  الوقت  في 
الكيان،  من  الدعم  تلّقت  التي  العربّية 
الجمّيل  بشير  والخاِئن  العميل  مثل 
بالسلطة  البقاء  في  تنجح  لم  وآخرين، 
وهذا  إسرائيل،  مع  التعاون  ُمواصلة  أْو 
»جريًئا«  ُيعتبر  ذاته  بحّد  االعتراف 
اإلجماع  خاِرج سرب  تغريًدا  ألّنه  للغاية، 
الناِطق  أّن  علًما  الصهيونّي،  القومّي 
ال  ما  ويعلم  الحرب  وزير  منصب  شغل 
العبرّية  الدولة  في  الكثيرون  يعلمه 
وخاِرجها، وربّما كانت تصريحاته بمثابة 
تل  في  القرار  ُصنع  لدوائر  إنذاٍر  جرس 
أبيب، لكي يستيِقظوا قبل فوات األوان. 
ووفًقا لصحيفة )ليبراسيون( الفرنسّية، 
الذي  السياسي«،  »الحيوان  ليبرمان،  أراد 
الليلّية في شبابه،  للمالهي  حارًسا  عمل 
القسوة  ُيّجسد  َكَمْن  إليه  ُينَظر  أْن 

والشّدة والغلظة.
السورّي  العربّي  الجيش  عاد  واآلن، 
الُمقاومة  محور  إلى  بقّوٍة  وانضّم 
إسرائيل  أّن  إلى  فباإلضافة  والُممانعة، 
ُتّقر بأّن سالح الُمدّرعات السورّي ما زال 
العًبا مركزًيا في الشرق األوسط، كشف 
اإلخبارّي-العبرّي،   )WALLA( موقع 
والذي  ُمخابراتًيا،  تقريًرا  أّن  النقاب عن 
التقاطها  تّم  صوٍر،  على  اعتماًدا  ُنِشر 
َيعِرض  االصطناعّي،  القمر  خالل  من 
منظومات  أربع،  من  ثالث  األولى  للمّرة 
الصواريخ، من طراز إس300، التي قامت 
شهر  في  لسورّية  بتزويدها  روسيا 
تشرين أّول )أكتوبر( من العام الماضي، 
مرفوعًة  باتت  المنظومات  أّن  إلى  الفًتا 
غيُر  بشكٍل  يؤّكد  الذي  األمر  وجاهزًة 
عملياتّية،  باتت  بأّنها  للتأويل  قابٍل 
إيران،  الُمقاومة:  محور  فإّن  ُهنا  ومن 
سورّية، حزب اهلل والُمقاومة الفلسطينّية 
في قطاع غّزة، تمّكن من تغيير قواِعد 
غيُر  من  أّنه  عن  ناهيك  االشتباك، هذا 
الُمستبعد بتاًتا أْن تِجد إسرائيل نفسها 
تخوض حرًبا في آٍن واحٍد على الجبهتين 
الشمالّية والجنوبّية، وهو الكابوس الذي 
والعسكريين  السياسيين  مضاجع  يُقّض 

والُمستوطنين في كيان االحتالل.

الجامعية   األستاذة  قالت 
شلهوب  نادرة  الفلسطينية 
محاضرة  في  أمس  كيفوركيان 
في جامعة كولومبيا أن سلطات االحتالل 
لشركات  تصاريح  تصدر  الصهيوني 
على  فحوصات  إلجراء  الكبرى  األدوية 

السجناء الفلسطينيين والعرب.
العبرية  الجامعة  في  المحاضرة 
العسكرية  الشركات  إن  كشفت 
على  األسلحة  باختبار  تقوم  الصهيونية 
هذه  وتجري  الفلسطينيين  األطفال 
الفلسطينية  األحياء  في  االختبارات 

في القدس المحتلة.
كولومبيا  جامعة  في  حديثها  وفي 
شلهوب  قالت  نيويورك،  مدينة  في 
الجنسية  تحمل  التي  كيفوركيان   –
»اإلسرائيلية« إنها جمعت البيانات أثناء 

تنفيذ مشروع بحث للجامعة العبرية.
هي  الفلسطينية  »الفضاءات  »وقالت 
منتجات  ابتكار  »إن  مضيفة  مختبرات« 
ترعاها  التي  األمنية  الشركات  وخدمات 
الدولة يغذيها حظر التجول على المدى 
قبل  من  الفلسطيني  والقمع  الطويل 

الجيش اإلسرائيلي«.
يبحثون  »إنهم  البروفيسورة  أضافت  و 
القنابل  التي ستستخدمها،  القنابل  عن 
الغازية أو القنابل المنبعثة. سواء لوضع 

القماش،  أكياس  أو  بالستيكية  أكياس 
لضربنا ببنادقهم أو تمهيدا لطردنا«.

السلطات  رفضت  الماضي،  األسبوع  في 
األسير  الشهيد  جثة  تسليم  الصهيونية 
داخل  استشهد  الذي  بارود،  فارس 
السجون بعد إصابته بعدد من األمراض، 
الممكن  من  كان  أنه  عائلته  وتخشى 
االختبارات،  هذه  لمثل  خضع  يكون  أن 
وتخشى السلطات الصهيونية أن يكشف 

تحقيق جنائي هذه الوقائع.
صحيفة  ذكرت  متصل  سياق  وفي 
يوليو   / تموز  في  أحرونوت  يديعوت 
إيتسيك،  لداليا  تصريحات  أن   ،1997
وزارة  بأن  أقرت  برلمانية،  لجنة  رئيسة 
تصاريح  أعطت  الكيان  في  الصحة 
جديدة  عقاقير  الختبار  األدوية  شركات 
للسجناء، مشيرة إلى أنه قد تم بالفعل 

تنفيذ 5000 اختبار.
حذر روبريشت فاندربيككين، السكرتير 
الثقافي في نقابة ACOD البلجيكية، 
في أغسطس / آب 2018 من أن سكان 
قطاع غزة »يعانون من الجوع إلى الموت، 
وقتلهم  األطفال  واختطاف  والتسمم، 

لالستيالء على أعضائهم«.
تقارير  فيه  أكدت  االذي  الوقت  في 
الشهداء  جثامين  أن  عديدة  فلسطينية 
المحتجزة كانت تعود إلى ذويهم وقد 

استؤصلت منها أعضاء عديدة.

تختبر  صهيونية  أدوية  شركات 
عقاقيرها على األسرى
بوابة الهدف - ترجمة خاصة

شؤون العدو
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نتنياهو  بنيامين  عن  معروف 
فهو   ، العسكرية  خبرته  ضآلة 
لمدة  الجيش  في  العلم  خدمة  أّدى 
بين  من  إنه  ثم  »إسرائيلي«،  كأي  عامين 
»إسرائيل«  وزراء  رؤساء  من  القالئل 
كما  عسكرية،  خلفية  من  يأتوا  لم  الذين 
معظم رؤساء الوزارات في دويلة الكيان. 
لذا، وفي ظل تشديد الخناق عليه في قضايا 
أفيشاي  العام  المدعي  وتوجيه  الفساد، 
فيها  يبلغه  إليه  خطية  رسالة  ماندلبليت، 
أنه استكمل ما يريده من الشهادات ليصدر 
قراره الذي سيحدد ما إذا كان نتنياهو مداناً 
للقضاء . تحويلها  المتوقع  الفساد  تهم   في 
هذه  استباق  نتنياهو  جانبه،حاول  من 
أجل  من  نفسه  حماية  بمحاولة  الرسالة 
بوضع  المقبلة  االنتخابات  في  الدخول 
بالسيطرة  »الليكود«  لحزبه  يسمح  مريح 
على اكبر عدد ممكن من مقاعد الكنيست، 
وتثبيته في منصبه. محاولة نتنياهو وحزبه 
ترّكزت في جانبين، األول: استخدام صور 
االنتخابية  الدعاية  في  االحتالل  جنود 
للناخب  رسالة  إلرسال  منه  محاولة  في 
من  هما  والجيش  بأنه  تفيد  »اإلسرائيلي« 
يحمي  من  هو  وأنه  »إسرائيل«،  يحميان 
حياته  على  ويحافظ  »اإلسرائيلي«  الفرد 
 اليومية ويمنح الشارع األمن واالستقرار .
»سياسة  نتنياهو  كسر  الثاني،  الجانب 
»تل  بأن  مراراً  تباهى  عندما  الغموض« 
إيرانية في سوريا،  أهدافاً  أبيب« هاجمت 

وأخرى ل«حزب هللا«، ومنشآت سورية. 
حزب  زعيم  جانتس  بيني  اتهمه  وقد 
سياسة  كسر  بأنه  »إسرائيل««  »مناعة 
الغموض في كل ما يتعلق باألنشطة األمنية 
للجيش. وشدد جانتس خالل مؤتمر رؤساء 
على  »تيلم«  وحزب  لحزبه،  األركان 
عن  الوزراء  رئيس  يتوقف  أن  ضرورة 
ورأى  »اإلسرائيلي«  الجيش  أنشطة  نشر 
تعرض  أن  يمكن  األعمال  هذه  »مثل  أن 
للخطر.  »اإلسرائيلي«  الجيش   جنود 
محاولة  وفي  هذه،  نتنياهو  خطوة  وإزاء 
وضْع  المركزية  االنتخابات  لجنة  من 
أصدر   ، الحياد  على  العسكرية  المؤسسة 
المركزية  االنتخابات  لجنة  رئيس 
ميلتسر  حنان  القاضي  »اإلسرائيلية« 
نشر  الليكود  حزب  على  يحظر  قراراً 
الدعاية  ضمن  االحتالل  لجنود  صور 
لرئيسه  أو  للحزب،  سواء  االنتخابية، 
االنتقادات  تصاعدت  حين  في  نتنياهو. 
الوزراء. لرئيس  الجيش  قادة   في صفوف 
الجيش ظهرت  الحراك لضباط  خلف هذا 
مكانة  على  بالمنافسة  نتنياهو  تتهم  أقوال 
من  ليس  وهذا  العسكري«،  »القائد 
أن  ومعروف  مطلقاً.  له  يجوز  وال  حقه، 
للحزب  الثانية  القوة  تمنح  االستطالعات 
قرار  أسبقين.  أركان  رئيسا  يرأسه  الذي 
رئيس لجنة االنتخابات المركزية جاء في 
نشر  بطلب  الليكود  حزب  توجه  أعقاب 

شريط فيديو دعائي يظهر فيه نتنياهو برفقة 
الجيش. معسكرات  أحد  في  احتالل   جنود 
جانباً،  القضية  هذه  نتنياهو  يترك  ولم 
بقوة  فيه  يتباهى  فيديو  شريط  نشر  بل 
يظهر  إنه  عليه:  وعلّق  االحتالل،  جيش 
قرر  من  هناك  »ألن  وحده  الشريط  في 
أفهم  ال  وأنا  جنود،  صور  نشر  حظر 
بلهجة  هذا  وقال  الحظر«،  هذا  طبيعة 
استخفافية. محللون سياسيون وعسكريون 
على  تعليقاتهم  في  أجمعوا  »إسرائيليون« 
أن نتنياهو أقدم على مجاهرة كهذه لغايات 
في  العسكري  المحلل  وقال  انتخابية. 
»إن  هارئيل  عاموس  »هآرتس«  صحيفة 
األخيرة  األسابيع  في  جهوداً  يبذل  الجيش 
من أجل إعادة ستار الضبابية على السياسة 
سوريا«،  في  »اإلسرائيلية«  الهجومية 
جيش  في  كباراً  ضباطاً  إن  وأضاف، 
االحتالل رفضوا اإلجابة عن أسئلة حول 
الرغم  على  سوريا،  على  األخير  الهجوم 
فإن  يظهر  وكما  نتنياهو.  تصريحات  من 
انتقاد مبطن من  في ما أورده هارئيل هو 
نتنياهو.  لتصرفات  االحتالل  جيش  قيادة 
و«حزب  إيران  أن  هارئيل،  واستطرد 
الهجمات على  مصدر  تماماً  يعرفان  هللا« 
مواقعهما في سوريا، ورغم ذلك فإن الجيش 
 »اإلسرائيلي« يفضل البقاء على الضبابية.
نتنياهو  حراك  خلفية  في  فإن  ذكر  وكما 
التي  »إسرائيل««  »مناعة  قائمة  هو  هذا 
تعطيها استطالعات الرأي القوة الثانية بعد 
الليكود، أي ما بين 21 و24 مقعداً مقابل 
وقد  الليكود.  لحزب  مقعداً   30 إلى   27
رئيس  »إسرائيل««  »مناعة  أسس حزب 
األركان األسبق بيني جانتس. وبعد اإلعالن 
ضم  االنتخابية  قائمته  وتشكيل  حزبه  عن 
المنصب  في  سلفه  أقامه  آخر  حزباً  إليه 
يعلون  موشيه  األسبق  الحرب  ووزير 
 ليحتل المكان الثاني بعد جانتس مباشرة .
الجنرالين  قائمة  تركيبة  انعكست  لقد 
حزب  في  الداخلية  االنتخابات  نتائج  على 
الليكود، إذ حل في المكان السادس المنتسب 
يوآف  احتياط  الجنرال  للحزب  حديثاً 
رئاسة  لتولي  مرشحاً  كان  الذي  جاالنت 
األركان قبل سنوات قليلة. جملة القول، إن 
يتحدثون عن  الذين  القادة »اإلسرائيليين« 
استعماله  يأنفون من  »طهارة« جيشهم ال 
ويفعله  فعله،  ما  وهذا  انتخابية..  كدعاية 

نتنياهو من أجل الفوز .

صراع »الجنرال« نتنياهو للفوز

د.فايز رشيد

شؤون العدو
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الهدف«  وبحسب مراسل »بوابة 
البالد  شهدت  كاراكاس،  في 
مارس   8 الخميس  عصر  منذ 
2019، كارثة حقيقّية بعد قطع شبكات 
الكهرباء واالنترنت في غالبية المناطق، 
محطة  استهدف  سيبراني  وشّن هجوم 
أكبر  وهي  الكهرمائية،  »الغوري« 
فنزويال.  في  الكهرباء  توليد  محطات 
بالتخريب  جرى  ما  السلطات  ووصفت 

المتعمد في إطار الحرب ضد فنزويال.
»المجموعات  أّن  مراسلنا  وأوضح 
الواليات  من  المقربة  التخريبية، 
المتحدة األمريكية، قامت بشّن هجمات 
الكهربائية  المولّدات  على  الكترونية 
بالعاصمة،  وخاصة  البالد،  في  المركزية 
)هاكرز  انترنت  قراصنة  طريق  عن 
كهرومغناطيسية،  وُشحنات  وسايبر( 

وكان حجم التخريب هائاًل«.
جميع  تعّطلت  الهجمات،  وبفعل 
والكمبيوتر،  االلكترونية  األنظمة 
المخّزنة،  المعلومات  كل  محو  وتّم 
المحركات  تستِطع  لم  وبالتالي 
الكهربائية  واألساسية  المركزية 
إلى  الكهرباء  قطع  وأّدى  العمل«. 
تسبب  ما  المياه  إمدادات  توقف 
السكان،  من  لكثيٍر  حقيقية  بكارثة 
إلى  اللجوء  إلى  اضطروا  الذين 
سيًرا  المجاورة،  الطبيعية  الينابيع 

على األقدام.
الفنزويلية في  الحكومة  ورغم نجاح 
حّل المشكلة وإعادة التيار الكهربائي 
خالل  من  السبت،  البالد،  لمعظم 
وقٍت  وفي  فنزويليين  وعلماء  خبراء 

شّنها  جديدة  هجمات  أّن  إاّل  قياسّي، 
المخّربون في وقٍت الحق، أعادت األمور 
إمدادات  وتوقف  الصفر،  نقطة  إلى 

الطاقة في أرجاء فنزويال.
عبر  مادورو،  الرئيس  تصرحيات  وفي 
»توفير  إلى  المواطنين  دعا  )تويتر( 
من  األدنى  الحّد  واستخدام  الكهرباء 
»الصالة  الشعب  من  طلب  كما  اإلضاءة« 
يعّم  ولكي  الكهرباء  استعادة  أجل  من 

السالم البالد«.
من جهته، طلب المدعي العام الفنزويلي 
فتح  العليا  المحكمة  من  صعب  طارق 
الُمنقلب  البرلمان  رئيس  مع  تحقيٍق 
انقطاع  خلفية  على  غوايدو،  خوان 

الكهرباء في البالد.
وأكد المدعي العام، في تصريحاٍت أدلى 
النيابة  أن  مارس،   12 الثالثاء  يوم  بها، 

جديد  تحقيق  فتح  إلى  بادرت  العامة 
مع غوايدو بسبب »ضلوعه المحتمل في 
العمل التخريبي الذي استهدف شبكات 

الطاقة الوطنية«.
المعارضة  »زعيم  أّن  صعب  وأوضح 
تحريًضا  تشكل  رسائل  سلسلة  أطلق 
على العنف«. وقال »يبدو أّن غوايدو أحد 
الكهربائي،  التيار  لتخريب  المخططين 
في  أهلية  حرب  إلى  عملًيا  يدعو  وهو 

خضم هذا االنقطاع في التيار«.
من جانبها، حّملت المعارضة الفنزويلية، 
مسؤولية  السلطات  غوايدو،  بزعامة 
انقطاع الكهرباء متهمًة إّياها بالتقاعس 

والفساد.
وفي خطاٍب جديد للُمعارض الذي نّصب 
واشنطن،  من  بتحريٍض  رئيًسا،  نفسه 
واالعتراف به من قبل أكثر من 50 دولة 
أخرى، قال غوايدو »قريًبا جًدا سنذهب 
إلى مكتبي هناك في ميرافلوريس )في 

إشارة للقصر الرئاسي(«.
وعّول في تصريحاته على »دعم الجيش 
له قريًبا«، »متعهًدا بأخذ موقع الرئيس 
بالتزامن  مادورو،  نيكوالس  الفنزويلي 
التيار  وانقطاع  التظاهرات  استمرار  مع 

الكهربائي.

 فنزويال بدون كهرباء..
ومادورو ُيكافح الَخراب بمعّية الشعب والجيش

األزرق«  »الخزان  برنامج  ستطلق  حكومته  أن  مادورو،  نيكوالس  فنزويال،  رئيس  أعلن 
لتلبية حاجات كل عائلة في البالد للمياه، في تحٍد للعقوبات األمريكية وعمليات التخريب 

المتعمدة لقطاع الكهرباء.
وقال مادورو في حديٍث ُبثَّ عبر موقع التواصل االجتماعي )تويتر(: »قررُت البدء بخطة 
أسرة،...  لكل  المياه  من  دائم  احتياطي  إنشاء  إلى  تهدف  األزرق،  الخزان  عليها  يطلق 

وسيبدأ تنفيذها على الفور«.
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وبحسب ما أورده مراسل »بوابة الهدف« 
غضب  على  عّولت  التي  المعارضة  فإّن 
والمياه،  الطاقة  أزمة  أعقاب  الشارع في 
تفاجأت بما أبداه الشعب الفنزويلي من 
لكّل  ورفضهم  وتصّديه  قوي،  تماسك 
على  والتآمرية  التخريبية  المحاوالت 

وطنه واستقالله وثروته.
تفعيل  في  ينجحوا  »لم  مراسلنا  وقال 
النائمة من أجل إشاعة  الخاليا  وتنشيط 
قلوب  في  والرعب  والخوف  الفوضى 
الفنزويليين، خاصة لياًل في ظّل انقطاع 
المناطق  غالبية  كانت  وبينما  الكهرباء 
تغّص في الظالم، باستثناء فئات قليلة 
وتمت  محدودة،  تخريب  أعمال  نّفذت 
الجيش  قبل  ومن  شعبًيا  مكافحتها 

واألجهزة األمنية«.
اليومْين  »في  بأّنها  مراسلنا  وأفاد 
البالد  تشهد  لم  لألزمة،  والرابع  الثالث 
سّيما  الفوضى،  إلشاعة  محاوالت  أية 
بفعل  والشوارع،  الشعبية  األحياء  داخل 
المقاومة الشعبية التي تتصدى بنفسها 
ألية أعمال تخريب، وهو ما لفت االنتباه 
وأغاظ القوى اإلمبريالية المعادية، خاصًة 
مع حالة التماسك التي ظهرت جليًة بين 

القوات المسلحة والشعب الفنزويلي«.
أّن تشهد  الهدف«  »بوابة  ورّجح مراسل 
الهجمات  من  جديدة  موجة  فنزويال 
البنوك  نظام  تستهدف  االلكترونية، 
فنزويال  بين  البنكية  االتصاالت  وتقطع 

ومحيطها الخارجي.
والمشكالت  السياسية  األزمة  أّن  ُيذكر 
بعد  تفاقمت  فنزويال  في  المعيشية 
الفنزويلي  البرلمان  رئيس  نّصب  أن 
رئيًسا  نفسه  غوايدو،  خوان  المعارض، 
غربية،  ودول  أمريكا  من  بدعٍم  للبالد 

بدون انتخابات أو أّي مسوغ شرعي.
من جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس 
الشرعي للبالد، واصًفا غوايدو والمعارضة 

بأّنها »دًمى في يد الواليات المتحدة«.
لزيادة ضغوطها على  وتسعى واشنطن 
استعدادها  األولى  إعالن  بعد  فنزويال، 
على  جًدا«  »قاسية  عقوبات  لفرض 
تقدم  التي  األجنبية  المالية  المؤسسات 
الواليات  الدعم لنظام مادورو. علًما بأّن 
أفراد  على  عقوبات  تفرض  المتحدة 
وشركات مرتبطة بالحكومة الفنزويلية، 
سيما بشركة النفط الوطنية الفنزويلية.

إلى   2019 في  العالمي  االقتصاد  نمو  يتباطأ  أن  الدولي  البنك  توقع 
2.9% قياًسا بـ3% في 2018، ُمرجًعا ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري 

بين الواليات المتحدة والصين، وضعف حركة التجارة العالمية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا في تقرير بعنوان 
»آفاق االقتصاد العالمي«، الذي يصدره البنك مرتين كل عام: »في بداية 2018 
كان االقتصاد العالمي يعمل بكامل طاقته لكنه فقد القوة الدافعة خالل العام بل 

أن الطريق قد يصبح أكثر وعورة في العام الجديد«.
ووفًقا للتقرير، فإن آفاق االقتصاد العالمي لعام 2019 قاتمة، حيث أن »التجارة 
التجارية  التوترات  زالت  وما  العالمي،  الصعيد  على  تراجًعا  يشهدان  واالستثمار 

مرتفعة«.
من  العام  هذا   %2.5 إلى  األمريكي  االقتصاد  يتباطأ  أن  الدولي  البنك  ورجح 
 %6.2 إلى  الصيني  االقتصاد  نمو  ينخفض  أن  توقع  فيما   ،2018 في   %2.9

مقارنة بـ6.5% في 2018.
كما توقع أن تسجل اقتصادات األسواق الناشئة نموا نسبته 4.2% في 2019، 

مقابل 2% لالقتصادات المتقدمة.
خالل  النفط  سعر  متوسط  يبلغ  أن  التقرير  في  البنك  توقع  النفط  أسعار  وعن 
2019 و2020 نحو 67 دوالًرا للبرميل، وهو أقل من توقعات سابقة صدرت في 
69 دوالًرا  2019 سيكون عند مستوى  النفط في  برميل  إن  قال فيها  يونيو، 

للبرميل.
الجديد في وقت تخوض فيه واشنطن وبكين حرًبا تجارية تلقي  التقرير  وجاء 
بظاللها على البورصات العالمية منذ شهور، حيث تبادلت الدولتان فرض الرسوم 
الجمركية، غير أن هناك عالمات على التقدم ظهرت الثالثاء مع استعداد البلدين 

لدخول يوم ثالث من المفاوضات في بكين.

العاملي  االقتصاد  يتجه  أين  إلى 
في 2019؟

بوابة الهدف _ وكاالت
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عن السيف الذي هو أصدق أنباء

ما من شك أن السيوف أصدق أنباء من الكتب، على ما قال شاعر 
العربية أبو تمام، ولكن ال شك أيضا أن السيف سيكون أكثر استقامة 

وأمانة وصوابية إن استرشد بما خطته الكتب من فكر ومعرفة، وشتان 
بين العارف والجاهل، أو الذي يضرب بسيفه على السليقة.

وإذا كانت السياسة تنبع من فوهة البندقية،ونحن هنا نقصد المعنى الجوهري 
الذي بنيت عليه العبارة، وليس التشويه الذي حدث عليها،  فإن )ال( التعريف 

في كلمة )البندقية( لم تأت عبثا، فليست كل بندقية شريفة وليست كل 
بندقية على صواب.

وهذا ينطبق أيضا على فكرة »المثقف«، ودوره وقدرته باألساس على االنتقال 
من وضعية برجه العاجي، كمراقب ومنظر حيادي، إلى االنخراط الكلي في 

الحالة الكفاحية، جسدا وعقال، فكرا وممارسة، ليكون مثقفا مشتبلكا حقا، وإال 
»المنه والمن ثقافته« على ما قاله الشهيد الباسل. الذي كان سيفا صدق نبؤه.

هذه المسافة التي يجب قطعها بين التنظير والممارسة، إلى االشتباك، 
قطعها الكثيرون، ونأى الكثيرون أيضا بأنفسهم عنها، وحالهم حال سرحان 

في »سرحان والبارودة« قبل أن يشتبك إذ قال »مادام رأسي سالما مالي وما 
لآلخرين«.

يدرك المثقف حين يدرك جوهر دوره االشتباكي، أن رأسه ليس بمنأى عن 
مصير رؤوس اآلخرين، وإن المسافة التي قطعها التعنيه وحده بل تعني كل 

»شعبه« الذي تسحقه آلة الظلم واالحتالل واالستبداد.

ومن هنا كانت جدلية الفكر والسالح التي استنها عبر التاريخ ثوريون وحركات 
ثورية كثيرة، ولكنها في لحظة تاريخية فارقة قد تتجسد في شخص واحد، 
جمع المجدين معا، مجد الكتاب والبندقية، فكان باسل األعرج، كما كان فوزي 

قطب وكما كان عبد القادر الحسيني، وليس انتهاء بطبيبين هجرا الطب 
واألكاديميا الرفيعة لينشغال بهموم فقراء الناس ومسحوقيهم، فكانا جورج 

حبش ووديع حداد..وهل يمكننا فعال ذكر أسماء الآلالف من هؤالء.
وال يقتصر تتويج تزاوج الفكر مع السالح على صيرورة االستشهاد فحسب، ألن 

فكرة االشتباك تنبع من قرار المواجهة المستمرة مع العدو الغاصب مواجهة 
تتطلب منا االستشهاد أو التمترس في خنادق القتال أو الصمود في زنازين 

االمحتل.
وهنا في هذه األخيرة، يتحدد معنى آخر لالشتباك المستمر، الذي يجسده 

األسرى في أروع صوره وأجلها، وفي إلقائنا الضوء في هذا العدد  وفي ذكرى 
استشهاد الفدائي باسل األعرج على حالة األسير وليد دقة في روايته »حكاية 

سر الزيت« فإننا نريد تظهير هذه االمواجهة وهذا االشتباك المستمر الذي 
تتقاطع دروبه وتكتمل مساراته في استشهاد أو صمود أو تمترس، وكله بما 

يغيظ العدو ويؤذيه ويفت من عضده. 
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التسمية  تناول  الجدل حولها من  ويبدأ 
يشتقها  من  فمنهم  المفهوم،  وتاريخ 
من العلم )ِعلمانية، بكسر العين(، ومنهم 
من يشتقها من العالم )الَعلمانية، بفتح 
العين(، ومثل هذا الخالف يغدو شكلياً 
وال قيمة كبيرة له، إذا عرفنا أن العلمانية 
ليست شعاراً مجرداً، أو مفهوماً يختصر 
متحولة،  حالة  بل هي  محددة،  بكلمات 
تنطوي على تواريخ عديدة، وتطبيقات 
تمايزاته  منها  لكل  شتى،  وتعيينات 

وتحديداته المختلفة عن اآلخر.
ووفق ذلك يمكن االنطالق من تعريف 
تجارب  من  مستخلص  للعلمانية  عام 
تجاربها  أفرزت  التي  الغربية  الشعوب 
السياسية واالجتماعية تفاوتات في فهم 
إلى  انتهت  لكنها  العلمانية؛  وتطبيق 
إدارة  أسس  تحدد  عامة  قواعد  صياغة 
الحياة  بين  يميز  بما  وقواعدها  الدولة 
العامة.  الحياة  وبين  لألفراد  الخاصة 
بين  العالقة  تنظيم  العلمانية  و«تعني 
الدين ومؤسسات الدولة، حيث ال تتدخل 
القرار  اتخاذ  آلية  في  الدينية  المؤسسة 
ذلك،  وبموجب  مباشر.  السياسي بشكل 
فردية  مسألة  الديني  االعتقاد  يصبح 

خاصة«)1(.
تعني  فهي  العلمانية،  تعريف  وفي 
عن  الدينية  والمعتقدات  الدين  »فصل 
إجبار  وعدم  العامة،  والحياة  السياسة 
أو  معتقد  وتبني  اعتناق  على  الكل 
دين أو تقليد معين ألسباب ذاتية غير 
يفصل  لن  الدين  أن  موضوعية«  أي 

الدولة  عن  بل  والمجتمع،  الحياة  عن 
تمارس  ال  فالدولة  فقط،  ومؤسساتها 
أي سلطة دينية، والمؤسسات الدينية ال 

تمارس أي سلطة سياسية.
المستخدمة  األجنبية  األلفاظ  وتحيلنا 
تعييناتها  بعض  على  لها 
فعبارة  secularismتعني: غير ديني، 
في  الزمني  العالم  أو  مدني،  أو  دنيوي 
صارت  ثم  الروحي،  العالم  عن  تميزه 
الدولة،  عن  الدين  فصل  في  تستخدم 
وخصوصاً،  البلدان،  في  معتمدة  وهي 
األنجولوساكسونية، أما البلدان المتأثرة 
غالباً  فيستخدم  الفرنسية  بالتجربة 
 )laique H. laicite( مصطلح الالئكية
ابن  أو  للشعب،  ينتمي  الذي  بمعنى 
الشعب غير المتعلم، أو عامة الناس في 
)المتعلمين(،  الدين  رجال  عن  تميزهم 
أو فئة اإلكليروس، وهم في المسيحية، 
مجموعة رجال الدين ممن يمثلون مراتب 

في السلك الكنسي.
وفي جذر الكلمة اليوناني )iaos(، تشير 
المرتكزة  الشعب  وحدة  إلى  العلمانية 
والمساواة  المعتقد،  بحرية  التمتع  إلى 
المواطنين أياً كانت قناعاتهم  بين كل 
الروحية، أو جنسهم أو أصلهم، والتطلع 
للجميع  المشترك  والخير  العام،  للصالح 

كمبرر وحيد للدولة )2(.
الحيز  مجمل  تحرير  هي  العلمانية  إن 
أحد  باسم  الممارس  النفوذ  من  العام 
األديان أو المذاهب، وهكذا يصان الحيز 
العام من أي تقطيع أو عزل بين شتى 

المذاهب  أتباع  أو  االجتماعية،  الفئات 
الدينية المتعددة.

الناس  توحيد  بمبدأ  تهتم  فالعلمانية 
المواطنة،  قاعدة  على  الدولة  ضمن 
وهي تفترض تمييزاً بين حياة اإلنسان 
البعد  مثل:  هو  يعيشها  كما  الخاصة، 
الروحي، القناعات، المذاهب، وبين بعده 
العلمانية  تؤكد  حيث  كمواطن،  العام 
متساوين  أحرار  أناس  وحدة  على 
ذي  للشعب  األصلية  الوحدة  مستهدفة 
الصارمة  المساواة  إلى  المرتكزة  السيادة 
ما  كل  تجاه  أعضائه،  بين  الحقوق  في 
تشير  وهي  المساواة.  هذه  يعارض 
أفق  في  العام  الصالح  مرجعية  إلى 
ببساطة  هو  فالعلماني  ديمقراطي. 
اإلنسان  ألخيه  يقر  الذي  الحر  المواطن 
أو  الديني  المعتقد  بحرية  )المواطن( 
على  ذلك  يؤثر  أن  دون  من  الفلسفي، 
تجاه  وواجباته  وحقوقه  مواطنيته، 

وطنه.
بالعامل  ليس  الدين  فإن  هذا  وفق 
تكوين  في  عنه  غنى  ال  الذي  الضروري 
أهمية  له  كانت  أنه  وصحيح  األمة، 
تناقصت  ولكنها  القديمة،  العصور  في 
الحديث.  العصر  في  كبيرة  بدرجة 
إلى  جنباً  يعيشان  والمسيحي  فالمسلم 
جنب، ويكونان معاً أمة واحدة... وقس 
بها  توجد  التي  األمم  سائر  ذلك  على 
أكثر من ديانة وأكثر من عقيدة )3(.

ندرك  أن  علينا  للعلمانية،  فهمنا  وفي 
ال  ومدلوالتها،  المصطلحات  معاني  أن 
يتخذ محتوى ثابتاً أو أزلياً، بل يتبدل 
ويتحول، إلى أن آلت جميع المصطلحات 
والسياسة  العقل  أمور  بين  التمييز  إلى 
الدينية:  األمور  مقابل  في  والمجتمع، 
أن  وإلى  وسلطات،  ومؤسسات  رموزاً 
حرية  من  الدينية،  الحرية  توضحت 
من  كواحدة  ممارسة،  وحرية  معتقد 

مفهوم العلمانية:
 التعريف واألنساق والحالة الفلسطينية

)حلقة من سلسلة تنشر على بوابة الهدف)

د. وسام الفقعاوي

 يكاد يكون مفهوم العلمانية من أكثر المفاهيم المثيرة للجدل والحوار واالجتهاد،
 ليس بين المعارضين والمؤيدين لها فحسب، بل حتى داخل الصف الواحد، سواء
 المؤيد لها، أو المعارض، فال التأييد لها ينطلق من ذات المرتكزات واألسس،
 وال معارضتها تتخذ شكاًل ومحتوى واحدًا، بل ثمة أطياف مختلفة ومتبادلة لمعارضيها،
مثلما حال مؤيديها أيضًا.

الهدف الثقافي
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حرية  كحق  والعامة  الشخصية  الحريات 
الرأي والتعبير.

أجرت  التي  فرنسا  من  بدءاً  وهذا يصح 
من  ومؤسساتها  الدولة  بين  تاماً  فصاًل 
جهة، وبين المؤسسات الدينية من جهة 
األمريكية  المتحدة  الواليات  إلى  ثانية، 
التي تعرف حالة تدين كبيرة، وحضوراً 
مباشراً  دوراً  يلعب  الذي  للدين،  بارزاً 
السياسية  الحياة  في  مباشر،  وغير 
بالفصل  المساس  دون  والمجتمعية، 
والمؤسسات  الدولة  مؤسسات  بين  التام 

الدينية.
وهناك من يعّرف العلمانية بأنها مفهوم 
سياسي يتعلق بحسم مسألة دور الدين 
وذلك  والدولة،  المجتمع  في  السياسي 
الفرد  بين  شخصياً  شأناً  الدين  يجعل 
وخالقه من جانب، ويجعل السياسة شأناً 
الحاكم  وعالقة  السلطة  بقضية  مختصاً 

بالمواطن من جانب آخر.
فالعلمانية  المعرفي  الصعيد  على  أما 
المسبقات،  من  العقل  تحرير  تعني 
من  الفكر  تحرير  أو  والمطلقات، 
اإلنسان  وتحرير  والخرافات  األوهام 
إلى  جذورها  تمتد  التي  العبودية  من 
الخاصة  الملكية  وظهور  العمل  تقسيم 
الثروة  وتركز  الطبقي  واالستغالل 
ليست  العلمانية  الطبقات...  وظهور 
الدينية،  الوثنية  ضد  لكنها  الدين  ضد 
في  وتدخلهم  الدين  رجال  سلطة  وضد 
تاريخية  عملية  العلمانية  اإلنسان.  حياة 
أو صيرورة تقدم في التاريخ والمعرفة، 
الذي يصنعون تاريخهم  البشر  صيرورة 

سلطة  تقيم  بذلك  وهي  بأنفسهم، 
العقل والمنطق، وتعلن نسبية الحقيقة 

وتاريخيتها وتغيرها)4(.
الحياة  في  وأسلوب  منهج  فالعلمانية 
موضوعا  أو  مذهبا  وليست  والتفكير، 
لأليديولوجيا. هو منهج االرتباط بالعالم 
فهمه  ومحاولة  به  واللحاق  والواقع 
والتقويم  باإلصالح  وتعّهده  وتفسيره، 
وفي  السبيل.  سداد  عن  انحرف  ما  إذا 
األصولية  تكون  العلمانية  هذه  مقابل 
أو  أيضا  مذهباً  ليست  بدورها  التي 
أيضا  هي  وإّنما  لألدلجة،  موضوعاً 
والتفكير.  الحياة  في  وأسلوب  منهج 
فهي تتصّور نقطة بعينها هي البداية 
عنه  ويتفّرع  عليه  يقاس  الذي  واألصل 
وقد  والسلوك.  التفكير  أنواع  جميع 
نصاً  أو  قيمياً  نسقاً  األصل  هذا  يكون 
دينياً أو لوناً بعينه من ألوان التفكير... 

إلخ )5(.
بين  مشترك  فضاء  على  الحرص  إن 
يتعارض  ال  اختالفاتهم،  يتجاوز  الناس 
االختالفات،  هذه  بوجود  اإلقرار  مع 
على  العام  النظام  يؤكد  أن  شريطة 
الذي  المشترك  بالقانون  المس  عدم 
الوئام  وإحالل  الحر،  بالتعايش  يسمح 
العيش  المختلفين في إطار  الناس  بين 
فصل  مبدأ  فإن  هنا  ومن  المشترك. 
مؤسسات الدولة عن أي مؤسسة دينية، 
للعلمانية  المؤسسة  القانونية  اآللية  هو 
ليس  وحدها،  تضمن  التي  المؤسساتية 
أيضاً  ولكن  فحسب،  المعتقد  حرية 
المعتقدات،  بين  الصارمة  المساواة 

السلطة  توزيع  هي  فالعلمانية  وعليه، 
السيد،  الشعب  مجموع  على  العامة 
المعتقد  لحرية  الصارم  االحترام  ضمن 

والمساواة.
بهذا تكون العلمانية هي نظام سياسي 
السياسي  المجال  بين  يفصل  واجتماعي 
والمجال الديني، ويعتبر المجال السياسي 
للتنافس  يخضع  ومشتركاً  عاماً  مجاالً 
أمام  والمسئولية  والمراقبة  والمحاسبة 
الديني  المجال  بينما  والشعب،  القانون 
لإليمان  يخضع  فردي  خاص  مجال 
مع  ينسجم  وهذا  بالخالق.  والعالقة 
بأنها:  للعلمانية  روبير  معجم  تعريف 
بين  الفصل  يقتضي  سياسي  »مفهوم 
السياسي،  والمجتمع  المدني  المجتمع 
دينية  سلطة  أية  تمارس  ال  الدولة 
والكنائس ال تمارس أية سلطة سياسية«. 
فالعلمانية ال تعني، كما يروج أعداؤها 
وخصومها، محاربة الدين أو إقصاؤه من 
للشعوب،  والثقافية  االجتماعية  الحياة 
السياسية وإدارة  الممارسة  وإنما إخضاع 
المدني   - الوضعي  للقانون  العام  الشأن 
واالتفاق  التعاقد  موضوع  هو  الذي 
شرعيتها  تستمد  سلطة  أية  عن  بعيداً 
وتضعها  المقدس،  من  قدسيتها  أو 
خارج كل محاسبة أو معاقبة. في هذه 
البرامج  بين  المنافسة  تكون  الوضعية، 
للقانون  السلطة  وتكون  االنتخابية 
والسيادة للشعب يمارسها عبر صناديق 
إخضاع  هي  العلمانية  إذن  االقتراع. 
وسلطة  الشعب  لسيادة  العام  الشأن 

القانون)6(.
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هي  المطاف،  نهاية  في  العلمانية، 
التجربة  نضج  عن  التعبير  أشكال  أحد 
إنساني  ومكسب  واإلنسانية،  السياسية 
وحضاري عام، لم يتحقق إال بعد تجارب 
فيها  شهد  جسيمة،  وتضحيات  مريرة 
وتاريخاً  وطائفية،  أهلية  حروباً  العالم 
والمذاهب.  األديان  باسم  االضطهاد  من 
أما الدولة القائمة على مبادئ العلمانية 
بصرف  المواطنين  كل  دولة  فهي 
النظر عن الجنس أو الدين أو المعتقد، 
والنظام السياسي الذي يعتمد العلمانية 
ينشئ مساحة بديهية، تسمح لكل فرد 
وتحدد  والتعبير،  الرأي  بحرية  بالتمتع 
هذه المساحة من قبل السلطة السياسية، 

التي تضع القوانين وتطبقها.
العلمانية.. أنساق متعددة

بل  واحداً،  نسقاً  ليست  العلمانية  إن 
كل  في  تنشأ  اجتماعية  حركة  هي 
موطن، متأثرة بإطارها المحلي، وتأتي 
أنساق  فهناك  لمعطياته،  كانعكاس 
منها  لكل  العلمانية،  من  متعددة 

خصائصها المحلية.
ففي فرنسا نشأت حساسية وطنية لدى 
إزاء مؤسسة دينية  الصاعدة  البرجوازية 
قوية ومصممة على استتباع الدولة لها، 
عاتية  سلطة  لنفسها  منحت  أن  بعد 
الناهضة، ونالت  الدولة  أقوى من سلطة 
العشر(،  ضريبة  )عبر  اقتصادياً  نفوذاً 
على  سيطرتها  عبر  وثقافياً  وفكرياً 
المرافق.  التعليم وغيرها من  مؤسسات 
وأخذ العداء بين الطرفين موقفاً صريحاً 
مع  الدين  رجال  وقف  أن  بعد  مباشراً 
قوى الثورة المضادة عام 1793، وعليه، 
أخذت العلمانية في فرنسا، طابعاً مضاداً 
الخصوصية،  شديد  وشكاًل  للكنيسة، 
الكاثوليكية  الكنيسة  إخضاع  بهدف 
الثورة  دخلت  حيث  الدولة،  لسلطة 
الفرنسية في حرب ضد أمالكها، وقوضت 
سلطة رجال الدين )اإلكليروس(، وألغت 
الزمنية  السلطة  وعممت  العشر،  ضريبة 

على التربية والتعليم.
فالدولة  األنجوساكسوني،  النمط  أما 
الكنيسة،  مع  صراع  في  تدخل  لم  فيه 
رمزياً  يظل  بريطانيا  في  الملك  إن  بل 
في  الدولة  حرصت  كما  للكنيسة،  رأساً 
الدين  حماية  على  المتحدة،  الواليات 
أن  دون  مساحته،  على  عدوان  أي  من 

يلغي ذلك علمانيتها. وبرغم أن الدولة 
األمريكية ال تمول أي نشاط ديني من 
ميزانيتها الفيدرالية، وال تشترط حلف 
فإن  المحاكم،  في  محدد  ديني  يمين 
أكثر  من  يعتبر  األميركي  المجتمع 
المجتمعات تديناً، ما يؤكد أن العلمانية 

ليست موقفاً مضاداً للدين.
تحت  السياسي  المجتمع  »أثبت  وقد 
العظمى  بريطانيا  في  مختلفة  أشكال 
يأخذ  أنه  وفرنسا  المتحدة  والواليات 
السيادة  ومن  نفسه  من  شرعيته 
الشعبية، ال من اهلل أو من عمق التقاليد 
أو من عرق من األعراق«)7(، وهذا حصل 
أيضاً في دول ومناطق أخرى من العالم 
في  الدين  »يتحول  المتقدم. بحيث 
أخالق  إلى  حديثا  المعلّمنة  المجتمعات 
المجتمع  مراقبو  أشار  وقد  اجتماعية. 
األمريكي، من توكفيل إلى روبرت بيال 

إلى أهميته في تلك البالد«)8(.
تعكس  العلمانية  فإن  العموم،  وعلى 
رؤية  منها  أكثر  تاريخية  صيرورة 
في  كان  منشأها  أن  صحيح  للعالم، 
المنشأ،  هذا  تجاوزت  ولكنها  أوروبا، 
والعمق  األهمية  تحقيق  إلى  وأفضت 
كما  وصارت،  المعمورة،  أرجاء  جل  في 
التي ال  من شؤون حياتنا  الحداثة، شأناً 
مفر منها في سياق تنظيم عالقة الدين 

بالمجال )الحيز( العام.
العربية  المجتمعات  وحال  العلمانية 

اإلسالمية:
العربية  المجتمعات  تستطع  لم 
من  يكفي  بما  االستفادة  اإلسالمية 
تجارب الشعوب الغربية، بل تعتبر تلك 
البيئة  التجارب غير قابلة لتبيئتها في 
في  األصل  اإلسالمية، ويعود  العربية 
هذا التنافر الحضاري للعوامل التاريخية 
القديم  االستعمار  الصليبية،  )الحروب 
الفتوحات  حروب  وقبلها  والجديد...( 
حيث  الداخلي،  واالقتتال  والغزوات 
تراثاً  التاريخية  المراحل  هذه  أنتجت 
المجتمعات،  هذه  ذهنية  شكل  فقهياً 
ميوالتها  وفي  فيها  متحكماً  وظل 
الذهنية  هذه  غذى  وقد  وتطلعاتها. 
السياسي  العنف  الميوالت  تلك  وقّوى 
على  الحاكمة  األنظمة  مارسته  الذي 
القاسية  التجارب  هذه  14 قرناً.  امتداد 
التي عاشتها الشعوب، إنما كانت بسبب 

االستبداد.  شرعنة  في  الدين  استغالل 
تجربة  يقدم  الفقهي  التراث  وباعتبار 
تجربة  أنها  على  الحكم  في  الخلفاء 
العدل  أشاعت  وأنها  ورائدة  مشرقة 
األعداء،  وأذلت  »المسلمين«  وأعّزت 
اإلسالمية  العربية  الشعوب  استدمجت 
هي  الخالفة«  »دولة  أن  وعيها  ال  في 
إلى تحقيقه على  أسمى نموذج تطمح 
المفارقة؛  تكمن  وهنا  الواقع.  أرض 
فإذا كانت الشعوب الغربية حققت وعياً 
أنتج  الدين  باسم  الحكم  بأن  تاريخياً 
بالدولة  االستبداد، لهذا نجدها تتشبث 
التي  الوضعية  والقوانين  الديمقراطية 
لمصلحة  تبعاً  والتعديل  للتغيير  تخضع 
العربية  الشعوب  فإن  المجتمعات، 
مفهوم  إنتاج  تستطيع  ال  اإلسالمية 
والصورة  الفقهي  تراثها  خارج  للدولة 
النموذجية لدولة الخالفة. ومهما تحقق 
وانفتاح  واقتصادي  علمي  تقدم  من 
العربية  الشعوب  غالبية  ظلت  سياسي 
بركب  اللحاق  عن  متخلفة  اإلسالمية 
على  جرت  التي  الهائلة  التطورات 
أسيرة  بقيت  بحيث  الكوني،  الصعيد 
عرف  مما  المستمدة  النمطية  للقوالب 
وتصاعد  نمو  مع  خاصة  الخالفة،  بدولة 
اإلسالم  وحركات  قوى  ودور  وجود 
وانحسار  تراجع  مع  مترافقاً  السياسي، 
والقومية  الوطنية  القوى  ودور  وجود 

واليسارية والتقدمية عموماً.
من  الرغم  فعلى  ذاته،  السياق  وفي 
أن  إال  والعشرين،  الحادي  القرن  دخولنا 
زمان  في  مازالت  العربية  مجتمعاتنا 
النهضة،  الخامس عشر قبل عصر  القرن 
أو في زمان ما قبل الرأسمالية، وبالتالي 
والعلمانية  الديمقراطية  مفاهيم  غربة 
وذلك  المجتمعات،  هذه  عن  والمواطنة 
الرأسمالية  العالقات  رثاثة  إلى  يعود 
التجاري  في بالدنا وتبعيتها وطابعها 
والخدمي  الكومبرادوري   – الوسيط 
معظم  أن  على  عالوة  المنتج،  غير 
هي  بالدنا  في  »البورجوازية«  شرائح 
وامتداد  اإلقطاعية  شبه  الطبقة  وليدة 
تبعيتها  بحكم  وهي  لمصالحها، 
وطابعها التجاري، حرصت على تكريس 
مظاهر التخلف االجتماعي عبر تكيفها 
مع األنظمة االوتوقراطية والثيوقراطية 
كثيرة،  ذلك  على  والشواهد  الحاكمة، 
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يستوعب  لم  العربي  فالمجتمع 
أو  العقالنية  للثقافة  األساسية  السمات 
العلمية  بمنطلقاتها  التنوير،  ثقافة 
وإبداعها  التغييرية،  النقدية  وروحها 
من  مناخ  في  المتواصل  واستكشافها 
غياب هذه  والديمقراطية، ففي  الحرية 
المادي  الوجود  إدراك  يصعب  السمات، 
التاريخي  والدور  االجتماعي  والوجود 
الطبقي،  التبلور  أو  للتطور  الموضوعي 
الوعي  إضعاف  إلى  أدى  الذي  األمر 
العمال  جماهير  لدى  الطبقي  بالظلم 
هيمنة  واستمرار  الفقراء  والفالحين 
أوضاع التخلف االجتماعي في أوساطهم، 
الطبقي  بوجودهم  إدراكهم  وتعطيل 
يلبي  جمعياً  ذاتياً  إدراكاً  المتميز، 
واالجتماعي  السياسي  التطور  احتياجات 
أو  القطري  المستوى  على  واالقتصادي 
ونعتبر  العام،  العربي  المستوى  على 
اإلشكالية  لهذه  الرئيس  السبب  أن 
العالقات  طبيعة  في  يكمن  الكبرى، 
التاريخية  واالجتماعية  االقتصادية 
وامتداد  نتاج  باعتبارها  المعاصرة، 
رواسب  من  اقتصادية/اجتماعية  ألنماط 
إقطاعية، وشبه  قبلية وعشائرية وشبه 
وتشابكت  عضوياً  تداخلت  رأسمالية، 
هذه  وأنتجت  طبيعية،  غير  بصورة 
الحالة االجتماعية/االقتصادية المعاصرة، 
والتابعة. والمتخلفة،   المشوهة، 

ففي هذا الزمن الذي يعيش فيه العالم، 
العلم  وثورة  والعولمة  الحداثة  زمن 
مجتمعنا  يشهد  واالتصال،  والمعلومات 
العربي –على الرغم من تفجر االنتفاضات 
الشعبية- عودة إلى الماضي عبر تجديد 
مجتمع  فهو  فيه،  التخلف  عوامل 
انتقالي،  مرحلي،  طبقياً،  متبلور  غير 
تتجاذبه  عفوية،  بصورة  قدري  تراثي، 
السلفية،  السياسي  اإلسالم  حركات 
االجتماعية،  عالقاته  في  شخصاني 
ما  مرحلة  الحاضر  الوقت  حتى  يعيش 
والتكنولوجية،  الصناعية  المرحلة  قبل 
الحداثة.  قبل  ما  مرحلة   وبالتالي 

االجتماعي،  الداخلي  الصعيد  على  أما 
الثرية  الطبقات  بين  فإن ”الفجوات 
اتساعا  تزداد  والمحرومة،  والميسورة 
الطبقية  البنية  هذه  ظل  وفي  وعمقا، 
الهرمية التي تحتكر فيها القلة السلطة 
وثروات البالد، تعاني الجماهير الفقيرة 
بالتبعية  شبيهه  داخلية  تبعية  حالة 
عليه  فتمارس  لها،  ومتممة  الخارجية 

وضده مختلف أنواع االستغالل والهيمنة 
والقهر واإلذالل اليومي«)9(.

من هذا المنطلق، فإن الشعوب العربية 
لتحقيق  العلمانية  إلى  ملحة  بحاجة 

هدفين رئيسيين:
أولهما: تحرير المجال السياسي من أية 
سلطة توظف المقدس الديني لتكريس 
مع  بالموازاة  واالستبداد،  االستغالل 

تحرير اإلنسان والعقل واإلبداع.
والذهنية  الوجدان  ثانيهما: تحرير 
يفتح  بما  الطوباوي،  الفكر  العربية من 
ومفاهيمها  الحداثة  تشكل  ألن  المجال 
العربي، لتحفر  الواقع  واضحاً في  مساراً 
اإلنسان/ أولوية  الواقع  هذا  في  عميقاً 

سياق  في  ومركزيته،  ودوره  الفرد 
اجتماعي يتشكل من مجموع المواطنين 
األحرار، في المعتقد والتفكير واالنتماء.
أهم  أحد  المواطنة  مبدأ  ويشكل 
السياسية  األسس  ترسخ  التي  المفاهيم 
للعلمانية، كما أن العلمانية هي مفتاح 
المواطنة الكاملة بين البشر. إذن ليست 
إلى  تختصر  بسيطة،  وصفة  العلمانية 
المؤسسات  ترتيب معين يتعلق بفصل 
هو  كما  الدولة،  مؤسسات  عن  الدينية 
شائع، ويلحظ البعض أن االهتمام األول 
في النظام العلماني يتجه إلى ما يضمن 
أحرار،  مواطنين  بين  التامة  المساواة 
متحدرين من أديان وإثنيات أو مذاهب 
مختلفة، عبر ترتيب العالقة بين الدين 
بينهما  الفصل  أساس  على  والدولة 
حيث  مستقلين،  حقلين  أو  كنصابين 
يكون هناك مقر عام للسيادة والعمومية 
يعمل  الدين  ترك  مع  الدولة،  الوطنية: 

بحرية في حقول المجتمع المدني.
في  رأي  »العلمانية  إن  آخر،  بمعنى 
األمر  الدين«،  في  رأياً  وليست  الدولة 
الدولة  خضوع  رفض  على  ينطوي  الذي 

لتأثير حصري، أو منفرد لفريق – أكثر 
حزباً  سواء  المواطنين  من   – أقلوي  أو 

واحداً، أو مؤسسة دينية واحدة.
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مكانة  العربية  الوحدة  هدف   تبوأ 
خاصة  العربي،  الوجدان  في  هامة 
الذي  العربي  المشرق  بلدان  في 
شهد أكبر قطرين رئيسين مؤثرين 
والعراق؛  سوريا  وهما  فيه،  سياسًيا 
انقالبات عسكرية وطنية، أفضت في 
نهاية المطاف إلى تولى حزب البعث 
العربي االشتراكي سلطة الحكم، وهو 
األحزاب  بخالف  وحدوي  قومي  حزب 
الوطنية القطرية التي كان لها دوًرا 
نضالًيا بهدف الحصول على االستقالل 
الوطني من االستعمار، وكان السعي 
الوحدة  لتحقيق  الفترة  تلك  في 
كجزء  مع مصر الناصرية  العربية 
العربي  الوطن  في  الفرز  سياسة  من 
الجمهورية  الوطنية  األنظمة  بين 
التي  الملكية  الرجعية  واألنظمة 

الكاملة  التبعية  بعالقات  ترتبط 
هدف  ولكن  الرأسمالي.  الغرب  مع 
وكان  يتحقق  لم  العربية  الوحدة 
الفشل،  الوحدوية  التجارب  مصير 
وذلك بسبب الخالفات السياسية بين 
قيادة عبد الناصر في مصر وقيادات 
في  االشتراكي  العربي  البعث  حزب 
كل من سوريا والعراق. على مستوى 
الوطنية  األنظمة  مارست  الحرية 
السياسي  االستبداد  أسلوب  العربية 
الحريات  بتقييد  فقامت  الحكم،  في 
لتداول  كخياٍر  الديمقراطية  ومعاداة 
السلطة، مما جعلها تتصف باألنظمة 
لم  حين  في  البوليسية،  القمعية 
يتحقق هدف االشتراكية، وأخفقت 
االقتصادية  الوطنية  التنمية  عملية 
بالمجتمع  الوصول  عن  واالجتماعية 

الغايات  إلى  البلدان  تلك  في 
من  الرغم  على  وذلك  المنشودة، 
بعض اإلنجازات الوطنية التي وضعت 
البالد في طريق التطور، الذي سمي 
حينذاك بطريق التطور الال رأسمالي، 
اإلصالح  وقانون  التأميم،  كقانون 
األراضي،  ملكية  من  للحد  الزراعى 
القانونية  اإلجراءات  من  ذلك  وغير 
هيمنة  من  قلصت  التي  االقتصادية 
األسواق  على  العام  القطاع  نفوذ 
لكن  طبقي  تحول  وهو  المحلية. 
من  تجربته  اجهاض  تم  ما  سرعان 
أصبحت  التي  المضادة  الثورة  قوى 
بعد المتغيرات السياسية التي نجمت 
التحالف  عن هزيمة 1967، جزءا من 

الطبقي الحاكم في تلك األنظمة.
العربي  الصراع  موضوع  في  أما 
الصهيوني فكانت هزيمة يونيو/حزيران 
1967، وما تبعها من تحول في الموقف 
العربي  السياسي 
وجود  شرعية  تجاه 
هو  الصهيوني،  الكيان 
أثر  الذي  األبرز  العنوان 
المشروع  فاعلية  على 
الذي  أن  أي  القومي. 
نريد قوله بعد استدعاء 
السياسية  الوقائع  هذه 
القومية  الذاكرة  من 
االلتفاف  ظاهرة  أن  هو  والمجتمعية 
مع  والتعاطف  اإلسالمي  المشروع  حول 
أحزاب وحركات اإلسالم السياسي، ليست 
مرتبطة بالتدين بقدر ما هي مرتبطة 
وهي  العربية،  الجماهير  بمزاجية 
أنها  التاريخية  الوقائع  أثبتت  جماهير 
تلتف دائما وتتعاطف حول أي مشروع 
التحرر  في  أهدافها  يحقق  سياسي 
األعداء،  ومقاومة  والكرامة  والوحدة 
الغرب  ودول  الصهيوني،  الكيان  خاصة 
الواليات  المقدمة منها  »الصليبية« وفي 

المتحدة األمريكية.
مشروع اإلسالم السياسي الذي بدا بشكل 
واضح دوره الجهادي بعد هزيمة يونيو/

حزيران 1967، كان على حالة من العداء 
مع النظام العربي الرسمي، خاصة أطرافه 
قائمة.  زالت  ما  حالة  وهي  الرئيسية، 

بين المشروع القومي وقوى 
اإلسالم السياسي: واقعية 
السياسات وتغير المواقف

محّمد جبر الريفي

التّفت قطاعات كبيرة من الجماهير العربية على أحزاب وحركات اإلسالم السياسي 
بسبب إخفاق المشروع القومي التي كانت تدعو إليه األحزاب والحركات القومية 
الدولة  نطاق  في  العربية  الوطنية  األحزاب  عجز  بسبب  أيًضا  وكذلك  العربية، 
اإلسالم  جاء  بلدانها. هكذا  في  التنمية  على صعيد  هامة  إنجازات  تحقيق  من  القطر ية 
لتحقيق ما عجز عن تحقيقه  المالذ األخير  العربية هو  الجماهير  ليصبح في نظر  السياسي 
البرجوازية  تقودها  التي  العربية  الوطنية  الحكم  أنظمة  عجزت  حيث  القومي،  المشروع 
الصغيرة في تحقيق األهداف الثالثة التي طرحتها في فترة أوائل الستينيات من القرن 
والحرية  الوحدة  السياسي وهي  مفردات خطابها  األساسية في  المادة  الماضي، وشكلت 
واالشتراكية.
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القوى  نخب  بعض  تبنت  حين  ففي 
المحسوبة  العربية  والثقافية  السياسية 
تيار  والوطني  القومي  المشروع  على 
واقعي  حل  لوضع  السياسية،  الواقعية 
خاصة  العربية،  القومية  القضايا  لكل 
للقضية  السياسية  التسوية  موضوع  في 
عند أصحاب  االلتزام  بقى  الفلسطينية، 
العربية  بالحقوق  اإلسالمي  المشروع 
واإلسالمية دون أي تنازل تاريخي، وقد 
الموقف  هذا  العربية  الجماهير  ارتضت 
السياسي، خاصة أن البيئة السياسية التي 
تتصف بتعنت وصلف إسرائيلي وانحياز 
أمريكي وغربي ساعدت على ذلك. ولكن 
كان يجب من الضرورة السياسية حتى ال 
يصاب المشروع اإلسالمي بالتراجع )مصر 
للمشروع  حصل  كما   ،)... و  وتونس 
القومي، كان يجب أن تتوفر له قيادات 
تتعاطى مع قضايا العصر، عصر الحداثة، 
ومواكبة متطلبات المجتمع المدني، في 
إلى  الوصول  في  الديمقراطية  اعتماد 
التطرف  نحو  االتجاه  وعدم  السلطة، 
السياسية  القوى  وتكفير  واإلقصاء 
والعلمانية.  الليبرالية  خاصة  األخرى، 
أما التعاطي مع تيار الواقعية السياسية 
بعض  تبنيه  إلى  تتجه  أخذت  الذي 
القيادات  اإلسالمية من  السياسية  القوى 
المعتدلة التي تنأى بنفسها عن موضوع 
التطرف واإلرهاب، وبذريعة التكيف مع 
السياسات  ومنطق  العصر،  متطلبات 
إلى  للوصول  وسعيا  المعاصرة،  الدولية 
الحكم،  وممارسة  السياسية،  السلطة 
نحو  والميل  التكيف  هذا  شأن  فمن 
التيار  يفرغ  أن  السياسية  الواقعية  تيار 
ويقلل  الجهادي،  جوهره  من  اإلسالمي 
حوله،  الجماهيري  االلتفاف  حجم  من 
المعارضة  في  السياسي  دوره  ويلغي 
من  وأخطر  الوطنية،  الدولة  إطار  في 
ذلك يدفعه للتخلي عن بعض المواقف 
السياسية التي كان يعتبرها من الثوابت 

الوطنية.
قوى  تكون  ألن  بحاجة  بأننا  نقول 
اإلسالم السياسي جزءا من حركة التحرر 
العربية، ولكن مشحونة بطاقة تنويرية 
بعيدة عن الفكر الظالمي، وبعيدة أيضا 
عن التعاطي مع تيار الواقعية السياسية 
األهداف  تحقيق  في  عقمه  ثبت  الذي 

الوطنية والقومية.

خليل  الفلسطيني  الشاعر  توفي 
 13 الثالثاء  يوم  مساء  توما، 
عمر  عن   ،2019 شباط/فبراير 
لحم   مدينة بيت  في  )72عاًما(  يناهر 
بعد  المحتلة،  الغربية  الضفة  جنوب 
أدت  معقدة  جراحية  لعملية  خضوعه 

لتوقف قلبه.
عام  لحم  ببيت  جاال  بيت  في  توما  ولد 
االبتدائية  دراسته  فيها  وأتّم   ،1945
البكالوريوس  على  حصل  ثّم  والثانوَية، 
بيت  جامعة  من  اإلنجليزي  األدب  في 

لحم.
مدة  الفنادق  عمال  لنقابة  رئيًسا  عمل 
الصحافي  للعمل  اّتجه  ثم  سنتين، 
)الطبعة  المقدسّية  الفجر  جريدة  في 

اإلنجليزية( وكتب الّشعر.
الكتاب  اتحاد  مؤسسي  ويعتبر أحد 
في  المحتلة  األرض  في  الفلسطينيين 
أوائل الثمانينيات، له عّدة دواوين منها: 
»أغنيات الليالي األخيرة، نجمة فوق بيت 

لحم، تعالوا جميًعا.“
اعتقل إداريا لدى االحتالل »اإلسرائيلي« 
، كما تعرض   1976 و   1974 ما بين 
أثناء  عديدة  ومضايقات  العتقاالت 

نشاطه النقابي.
توما  خليل  الّثقافة الشاعر  وزارة  وَنعت 
الذي توفي بعَد َمسيرة إبداعّية مميزة. 

ببالغ  ننعى  بيانِها:  في  الوزارة  وقالت 
ابن  الفلسطيني  الشاعر  واألسى  الُحزن 
جواِر  إلى  انتقل  الذي  لحم  بيت  مدينة 

رّبه مساء الثالثاء، بعد عملّية جراحّية.
يعّد  توما  رحيل  أّن  الوزارة  وأّكدت 
الفلسطينّية،  للثقافة  حقيقّية  خسارة 
فهو الشاعر المثّقف الذي التحم بقضايا 
الّثقافي  فعله  في  وأسهم  وطنه، 

والّنضالّي.
وأضافت: إّننا نتقّدم بالّتعزية والمواساة 
ورفاقه  زمالِئه  ومن  الفقيد،  عاِئلة  من 
فلروِحه  والمثقفين،  والّشعراء  الُكتاب 

الّرحمة، وألهله الّصبر والّسلوان.
و نعى حزب الشعب الفلسطيني الشاعر 
ما  “بكل  وقال:  توما،  خليل  الكبير 
واألسى  والفقدان  الحزن  كلمات  تحمله 
الشعب  حزب  ينعي  المعاني،  من 
الفلسطيني ممثاَل بأمينه العام وأعضاء 
المركزية  واللجنة  السياسي  المكتب 
وعموم رفيقات ورفاق الحزب وأنصاره، 
الباسل،  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  إلى 
العالم،  في  والتقدم  التحرر  قوى  وإلى 
المثقف الثوري والشاعر اإلنسان، والقائد 
المناضل الشيوعي الكبير، أبن فلسطين 
البار، األسير المحرر الرفيق الراحل خليل 
السياسي  المكتب  عضو  توما  كارلوس 

ورئيس هيئة الرقابة الحزبية – سابقاَ“

رحيل الشاعر خليل توما 

الهدف الثقافي
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عنها  ُيقال  أن  ُيستحق  الّتي  الّرواية 
تتمحور  أّنها  من  الّرغم  على  رواية 
بالحّرّية  مرتبط  واحد  موضوع  حول 
رومي  أّم  إلى  فيها  ويرمز  والبقاء، 
من  تبلغ  الّتي  الّزيتون(  شجرة   (
أحّقّية  يؤّكد  ما  العمر 1500 سنة، 
أّن  ما يؤّكد  بأرضهم،  الفلسطينيين 
هذه األرض هي ألهلها الّذين زرعوا 
بها منذ آالف الّسنين، لكّنها متعّددة 

األماكن والّشخصّيات.
اعتمدت الرواية لنفسها بنية خاصة، 
فقد اختارت لنفسها األسلوب السهل 
باللهجة  جاءت  أنها  كما  الممتنع، 
بعض  في  العامية  الفلسطينية 

أن  اعتمد  الكاتب  إن  حيث  األماكن، 
على  للتأكيد  األلفاظ  هذه  ُتستخدم 
عربية  هي  الفلسطينية  األرض  أن 
كما  والمستقبل،  والجذور  الهوية 
بالمقدمة،  وبدًءا  بدايتها،  منذ  أنها 
ظهرت غاية الكاتب من روايته هذه، 
من  ر  أتحرَّ حتى  أكتب  قال:«  فقد 

السجن على أمل أن ُأحّررُه مني«.
هي الكتابة من أجل الحرية، حيث تظهر 
المسجون  هو  السجن  أن  الجملة  هذه 
من  دقة،  وليد  األسير  كاتبنا  وليس 
الحرية  أن  إلى  يشير  جملته هذه  خالل 
التحرير  فكرة  من  منطلًقا  السجن،  من 
من  التي  بالقضية  باإليمان  إال  يكون  ال 

أجلها يضحي.
إلى جود حتى  اإلهداء،  إلى  ننتقل  ثم 
يعيش طفولته، وإلى كل األطفال الذين 
أصبحوا رجااًل ونساًء بالغين قبل أوانهم، 
وإلى كّل البالغين الّذين حرمهم الّسجن 

طعم الّطفولة.
جود  الكاتب  البن  يكن  لم  اإلهداء  هذا 
الذين  األطفال  لكل  هو  بل  وحده، 
وصاروا  طفولتهم،  االحتالل  حرمهم 
رجاال قبل أوانهم، يناضلون، ويقاومون 

االحتالل وغطرسته، من أجل الحرية.
أما جود الذي منذ اثني عشر عاًما، وبعد 
االحتالل  له  يسمح  لم  النور  أبصر  أن 
ولو لمرة واحدة أن يرى والده، والسبب 
أمني  هو  نعم  أمني،  هو  يدعون  كما 
بامتياز، هو الخوف من أن تهرب نطفة 
من  الخوف  هو  آخر،  جود  ليولد  أخرى 
المؤمنون  الفلسطينيون  يتكاثر  أن 
التحدي  من  الخوف  وهو  بقضيتهم، 
الفلسطينيون  به  يقوم  الذي  الكبير 
الذين يكسرون كل ما يخطط له العدو، 

يؤكدون له أن في السجن حياة.
جود يسابق األمل، حين قال:« بدي أزور 
بابا... بدي أزور بابا... بدي أزور بابا«.

ليرى  طريقة  عن  يبحث  يبكي،  ثم 
فيها والده، إنه الشوق الذي يدفعه إلى 
شيء  كل  ليخبره  ومحادثته،  رؤيته، 
عن رفاقه، ومدرسته، وعالماته. إلى أن 
السؤال  السمور«، ويطرح   « األرنب  يصل 
يبكيك؟  الذي  وما  بك؟  ما  المعهود: 
مسح جود دموعه، وقال له: »هذي مش 

دموع، هاظ عرق ألني كنت أركض«.
إلى  السؤال،  عليه  ألح  السمور  لكن 
السمور  أخبره  أن  بعد  له  اعترف  أن 
أمه،  رؤية  من  أيضا  يمنعه  الجدار  بأن 
حكاية  تبدأ  وهنا  وشقيقته،  وشقيقه، 
الجدار الذي يفصل به العدو تلك األرض. 
السمور  فال  واحد،  وجود  السمور  وحال 

يستطيع النط ليرى أهله، وكذا جود.
جود  لكن  للسما،  وواصل  بخوف،  الجدار 
اجتيازه  ويحاول  الجدار،  ذلك  يرهبه  ال 
أبو ريشة،  إلى أن يصل  الطرق،  بشتى 
ويعرض جناحيه للمساعدة، إلى أن أتى 
البس ) خنفور( الذي يعرف كل الثغرات 

الموجودة في الجدار.

للكاتب األسير وليد دقة
قراءة في قّصة ُكتبت من أجل 
الحّرّية والبقاء: حكاية سّر الّزيت

انتصار الدنّان

لماذا نكتب؟ هذا هو الّسؤال الّذي يجب أن نجيب عنه، قبل أن نبدأ بالكتابة. 
عن  الّترويح  يريد  أّنه  لمجّرد  يكتب  البعض  أن  يعتقدون  األشخاص  من  العديد 
تلك  الحقيقّية هي  الكتابة  لكّن  حياته.  بها  مّرت  الّتي  مذّكراته  ليخّط  أو  نفسه، 

الّتي تكون من أجل تصوير واقع عاشه الكاتب أو غيره، وهذا ما أبدع به كاتب الرواية.

الهدف الثقافي
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يريد  جود،  عنه  يبحث  الذي  الحق  هو 
أن يخترق الجدار ليصل إلى والده، وهو 
والحرية.  العودة  في  الفلسطيني  الحق 
من  فيتضح  الحكايا،  حوله  تثار  الجدار 
عديدة  ثغرات  فيه  واٍه،  أنه  كالمهم 
استطاع،  إن  اختراقها  المرء  يستطيع 
على  وأبقي  جميعها  أغلقت  أنه  علما 
الصغيرة، كما أن ما أثاره الكاتب قضية 
أجهزة اإلنذار الذي يخوف فيها الجيش 
الذي بزعمهم ال يقهر الناس، هو أيضا 

غير موجود؟
من يحرس ذلك الجدار التنسيق األمني، 
صار  الذي  )الكلب(  ناب  بأبي  متمثال 

يعمل لدى العدو.
لكن األهم في األمر، والذي أراد الكاتب 
أن يشير إليه هو الهم المشترك، البحث 
يطاردهم  من  ألن  العيش،  لقمة  عن 
واحد، والجدار واحد. لقمة العيش ذريعة 
لدى البعض، لتمرير ما يقومون به من 

تنازالت، وخيانات، يؤدونها لالحتالل.
شجرة   ( رومي  أم  على  يتكلم  ثم 
في  ورفاقه  جود  أخفت  التي  الزيتون( 
قعرها، عندما جاءت آلية حرس الحدود 
واقتلعتها من أرضها، لتضعها في أرض 
إن  يقول:  أن  الكاتب  يريد  هنا  أخرى. 
هذه الشجرة المعمرة منذ مئات السنين 
الفلسطينيين  أحقية  على  واضح  دليل 
منها  اقتالعهم  من  وبالرغم  بأرضهم، 
مهما  بها  متشبثين  مازالوا  إنهم  غير 

طال الزمن.
كل  أن  إلى  أشار  هنا  الكاتب  أن  غير 
أرض فلسطين بنظرهم  في  فلسطيني 
إليهم  بالنسبة  واألخطر  أمني،  خطر 
يستطيعون  ال  الذي  المواليد  تزايد 
أسيًرا،  الشخص  كان  ولو  حتى  توقيفه 
يجد الطريقة التي يستطيع من خاللها 

تزايد أعداد الفلسطينيين.
بضرورة  جود  ليخبر  براط،  الحمار  جاء 
زيارة أم رومي )الزيتونة( التي تجذرت 
باألرض منذ 1500 سنة، أم رومي التي 
تمثل التراث الفلسطيني الذي يريد أن 
العدو الصهيوني، وينسبه إليه،  يسرقه 
في  المتجذرة  الوحيدة  ليست  وهي 
األرض، بل المئات من النصبات التي لم 

تحنها الشدائد.

سر أم رومي في زيتها الذي يشفي من 
مرض العصر، لكن ما هو السر؟

مالكها  تمنح  والمعرفة  معرفة،  السر 
قوة، والقوة خيارات، وأنت بهذا المعنى 
حر، هكذا قالت أم رومي لجود، إذ إنه 
ليواجه  المعرفة  يمتلك  أن  عليه  يجب 
سجاني والده والسجناء كافة، واالختيار 
االختيار،  المرء  واستطاعة  حرية،  هو 
إلى  يأتوا  أن  اختاروا  المستوطنين  ألن 
بهذا  »الحرية  فاختاروا  فلسطين،  أرض 

المعنى«.
حسن  في  الزيت  استخدام  وسر 
استخدامه، وتعدد الفصائل الفلسطينية 
فازداد  الزيت،  استخدام  بعضهم  أساء 
على  يحض  هنا  وهو  حريتنا،  سلبنا 
الثورة والتغيير حتى ال تستمر الفصائل 
العدو،  التي تأكل شعبها بداًل من أكل 

فازدادت غطرسة العدو بهذا المعنى.

أما مرض العصر، فهو فقدان الحرية.
من  العديد  ومثلها  ُكتفت  رومي  أم 
ففقدوا  جود،  أبو  وكذلك  األشجار، 
جميعا حريتهم، وحثت جود على البحث 
أم  جذع  يترك  أن  وقبل  الحرية،  عن 
رومي كمش حبات لم يرها ووضعها في 

جيبه.
جسده  زيتون  حبات  بثالث  جود  مسح 
وأجساد رفاقه الذين لم يتركوه، ودخل 
يره.  لم  الذي  السجان  عن  رغًما  السجن 
لكن في مقاربة أخرى بين سجن العدو 
فيه  يعيش  الذي  وسجن غزة الكبير 
أكبر،  سجن  الفلسطينيين  من  اآلالف 
قراهم  يغادروا  لم  ولدوا  أن  منذ  فهم 
الذي  المعبر  إلى  إشارة  في  ومدنهم، 

يفتح بقرار ويغلق بقرار آخر.
بغزة،  المولود  الفلسطيني  أمام  أفق  ال 
والبحر  يعيش  أن  إما  أمامه  خيار  فال 
أن  وإما  السفر،  لكنه ال يستطيع  أمامه 

يموت ولم ير البحر البتة.
والحرية،  التحرير  هي  إًذا  جود  مهمة 
األطفال  من  كبيرة  مجموعات  انتشرت 
وعكا،  حيفا،  شواطئ  على  والحيوانات 
فرحين،  ويلهون  يلعبون  وطبريا، 
واألمنية  السياسية  الجهات  أقلق  ما 
اإلسرائيلية، فيما يبدو وكأنها إشارة إلى 
مسيرات العودة، بدليل أنه بعدما عادوا 

وذهب السمور إلى أهله، اتفق جود مع 
السمور على أن يلتقيه في المفرق ذاته 
أيام الجمعة األولى من بداية كل شهر، 
إن  له  وقال  الباكر،  الصباح  ساعات  في 
ما  ليشاركهم  ودعاه  تنته،  لم  مهمته 

تبقى من المهمة.
نحو  العمل  في  وسرها  الحرية،  هي 
المستقبل  وتحرير  المستقبل،  تحرير 
هذا هو الذي سيحرر أقدم أسير عربي.

دقة،  وليد  األسير  فهو  الراوي،  أما 
إلى  يدعو  الجلبوع،  سجن  في  المسجون 
األمل في  إيقاد شعلة  الحرية من خالل 
في  عليه  المعول  المستقبل  تحرير 

تحرير اإلنسان.
كانت  شخصياتها  الرواية:  شخصّيات 
من الحيوانات على اختالفها، وفي ذلك 
من  أوفى  تكون  قد  أنها  على  دليل 
اإلنسان، على الرغم من أن أبا ناب كان 
من بينها، وأبو ناب قام بدورات تدريبة 
األمريكان، ومن  لدى  االحتالل، ثم  لدى 
غير  األمني،  التنسيق  في  عمل  بعدها 
أنه وبالرغم من ذلك فلسطين لها الوفاء 

الدائم، ولم يخذل أصدقاءه.
المكان: أما األمكنة فقد كانت متعددة، 
له،  حدود  ال  الذي  الكاتب  فضاء  هي 
فهي غزة، والجدار، والزيتونة، والسجن، 
فلسطين  أن  على  دليل  في  الشواطئ. 

بكلها ألهلها.
ابتدأ  الذي  المفتوح  الزمان  هو  الزمان: 

منذ االحتالل وحتى اللحظة.
األسير كتب نصه هذا في صيف 2017. 
هذا  نصه  لكن  كتبه،  ما  يخترع  لم  هو 
أتى بعد التنازالت التي يقوم بها البعض 
المسجونون،  يقدمها  التي  الحرية  أمام 
لقاء أن يتوحدوا على كلمة سواء، الكلمة 
الفصل هي فلسطين وتحريرها، مدركا 
من  جديدة  مرحلة  هناك  ستكون  أنه 
أولئك  مع  تبدأ  التي  الحرية  الحرية، 
وملحقاته،  أوسلو  أدركوا  الذين  الفتية 
المحرومون حتى من نور الشمس، وهي 
هي  األرض،  على  نفسها  تعكس  اليوم 
أمل  عليها  المعقود  العودة  مسيرات 

التحرير.
إنهم الفتية المثقفون، إنهم 

 المشتبكون دائًما.

الهدف الثقافي

http://hadfnews.ps/post/51940/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%82%D8%A9


الهدف الرقمي - فلسطين  العدد )0( التجريبي: آذار/مارس 442019 

ثمة تيار نقدي كبير، يرفض تحليل 
بالكاتب  ارتباطا  األدبية  النصوص 
استنادا للنظرية األساسية في األدب، 
الرواية موضوع متخيل، منفصل  بأن 
وزمانه  وشخصياته  وقائعه  في 
وشخصيته  الكاتب  حياة  وقائع  عن 
وزمنه، وإن حدثت بعض التقاطعات 
أحيانا، إذ أن الكاتب يأخذ مادته من 
الحياة، فال عجب إذا أخذ بعضها من 

حياته بالذات.

بين  يفصل  ال  تيار  أيضا  نما  بينما 
ونعرف  إبداعه،  وموضوع  المبدع 
عايشوا  الذين  الكتاب  من  الكثير 
لكي  أعمالهم،  شخصيات  تجارب 
مشاعر  حقيقة  فهم  إلى  يتوصلوا 
على  صبها  قبل  الشخصيات  هذه 
إلى  أيضا يحيل  الورق، رغم أن هذا 
أن التأثير عكسي باعتبار أن الكاتب 

نفسه هو مبدع الشخصية.
هذه األسئلة النظرية، موجودة بقوة 

»حكاية  دقة  وليد  األسير  رواية  في 
سر الزيت« ما يجعل هذه الرواية تبدو 
الشخصي،  التدوين  من  نوع  وكأنها 
يعيشها  التي  القاسية  للتجربة 
نقطة  وهذه  األسرى،  وعائالت  أبناء 
فالكاتب،  الرواية،  في  األولى  اإلبداع 
من  السجن  مأساة  عن  يتحدث  ال 
يختار  بل  السجين،  وجهة نظره هو 
أن يتحدث عنها لناحية تأثيرها على 
عبر  والعائلة،  األهل  اآلخرين،  حياة 

عن »حكاية سر الزيت« وسر الحرية وإدراك معناها

أحمد مصطفى جابر

)الرواية حكاية سر الزيت/وليد دقة/ سجن جلبوع/ عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي 2018(
لدى واإلبداعية  األخالقية،  القوة  نواحي  من  الكثير  وتبرز  تماما  لإلعجاب  مثيرة  الدقة،  وليد  رواية  أن  ببساطة،  القول   يمكن 
 الكاتب، ولكن لم أكن أستطيع الكتابة عنها قبل إخضاعها لالختبار الجدي، وهو قراءتها ألطفال بين العاشرة والثانية عشرة،
 ورصد ردة فعلهم عليها، وهذا ما فعلته، وأظن أن هذا النص، يعطي اإلجابة عن ردة فعل أولئك األطفال، الذين فرحوا مع جود،

وسخروا من أبوريشة، وحزنوا مع أم رومي، ولكنهم تقافزوا فرحا أيضا بعودة أبي ناب إلى الطريق المستقيم.
القارئ إلى الفهم، واالندماج في القراءة التقل أهمية عن هذا الفعل، خصوصا عندما يسعى  الكتابة فعل مقاومة، فإن   إذا كانت 

وقائع ما يقرأ والقيم التي يقدمها الكاتب.

الهدف الثقافي
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حقائق هذه  يفصل  ال  كلي،  منظور 
المعاناة ووقائعها عن معاناة الشعب 

كله.
لكن رغم كل ذلك فإن الرواية تدور 
حول حياة األسر، وتقدم إدراكا عميقا 
جدران  داخل  ليس  األسر  أن  لحقيقة 
االحتالل  بنى  فكما  فقط،  السجن 
الخروج،  من  السجناء  لمنع  جدارا 
لمنع  الجدران  العديد من  كذلك بنى 
لقطع  بل  زيارتهم،  من  اآلخرين 
خارج  الناس  بين  العالقة  أواصر 
السجان  بنى  الذين  الصغير،  السجن 
المشهد  ليبدو  أكبر  سورا  حولهم 
المتداخلة  السجون  من  وكأنه سلسلة 

المنضبطة إلرادة المحتل ومصالحه.
استخدم الكاتب لغة متراكبة، سهلة 
الفصيحة  السارد  لغة  مابين  وسلسة، 
والعامية التي تحدثت بها الشخصيات، 
متانة  يعكس  األسلوب  هذا  فكان 
خصوصا  الكاتب  عند  برأيي  لغوية 
أن العامية تتيح إنتاج كم هائل من 
المشاعر المخصوصة التي يعبر عنها 

أبناء البلد بلهجتهم الخاصة.
الحيوانات  الكاتب  استخدم  أيضا، 
روايته،  في  رئيسية  كشخصيات 
وهو أسلوب قديم لدى جميع شعوب 
هي  بينها  األبرز  كان  وإن  األرض، 
قصص كليلة ودمنة التي ترجمها إلى 
العربية عبد اهلل بن المقفع، ونجد هنا 
كليلة  لحكايات  أريد  فكما  تقاطعا. 
ودمنة أن تكون دروسا تعليمية في 
القيم واألخالق، كذا تأتي رواية وليد 
تكلف  بدون  فذا،  درسا  لتكون  دقة 
لجمهور الفتيان والفتيات، من أبناء 
يحتاجها  رسالة  لتوصيل  شعبه، 
في  واألمل  الحرية  رسالة  الجميع، 
وهذه  الجماعي.  والعمل  المستقبل 
القيم  فيض  من  غيض  هي  القيم 
يناسب  بما  الرواية،  تقدمها  التي 
قيم  وهي  إليه،  تتجه  الذي  السن 
أصيلة في المجتمع الفلسطيني، من 
والتكاتف  واإليثار  والشجاعة  الكرم 
وكلها  والتضحية  الوطن  وحب 
لألجيال  عليها  التركيز  جديا  نحتاج 
المستقبل،  عماد  والتي هي  الناشئة 
إنه  الرواية  تحدد  الذي  المستقبل 
يمكن تحريره وإنقاذه بتحرير هذه 

األجيال.
القصة ببساطة، تدور حول جود الصبي 
الفلسطيني المحروم من زيارة والده 
األسير، وفي رحلة شجاعة، ومعرفية 
التحرر،  معنى  جود  يدرك  وأخالقية 
السجن، وهو  ومعنى تحطيم جدران 
وإن كان تمكن أخيرا من رؤية أبيه 
من وراء شباك الزنزانة، لم يسمح لنا 
الوردي،  حلمنا  في  بالتمادي  الكاتب 
والمقدسات  واألساطير  فالسحر 
والزيت ال تعطي اإلجابات الكاملة وال 
تقدم حلوال سحرية، فإذا كان جود قد 
رأى والده فإن األسير يعجز تماما عن 
رؤية االبن المتخفي بالزيت المقدس، 
إن  بوضوح  الكاتب  لنا  يقول  وهنا 
قضية التحرر قضية شاقة وصعبة وال 
العزيمة  عقد  من  إال  دروبها،  يجتاز 
جدار  وهدم  السجان  هزيمة  على 

السجن.
رسائله  الكاتب  يقدم  جود  مع 
البيئة  حيوانات  من  مجموعة  عبر 
أبو  العصفور  فهناك  الفلسطينية، 
والقط  السمور،  واألرنب  ريشة، 
والكلب  براط،  والحمار  خنفور، 
الشخصية  أيضا  وهناك  ناب.  أبو 
األسطورية التي أحكم الكاتب نسجها 
وكتابتها، الزيتونة أم رومي، وبدون 
عمر  أن  المعروف  من  أسطرة،  أي 
هو  عام   1500 بلغ  الذي  الزيتونة 
فلسطين،  في  تماما  طبيعي  شيء 
وهذا النوع من األشجار عايش غزوات 
وتذهب،  تأتي  امبراطوريات  ورأى 
دائما  بقي  الفلسطيني  الفالح  ولكن 
الزيتونة  وهذه  األرض،  هذه  على 
وما  أبدا،  الباقية  لفلسطين  رمز  هي 
محاولة المحتل نقلها إلى مكان آخر 
األرض  كل  ألن  فاشلة  محاولة  إال 
فلسطين وكل وجوده عليها إلى زوال 
وستشهد أم رومي زواله كما شهدت 
هزيمة واندثار من سبقه من الغزاة.

دقة  وليد  المبدع  ينسج  هنا  من 
عارفا  المبهرة،  المغامرة  تفاصيل 
عند  والزيتون  الزيت  بقداسة 
ارتبطت  قداسة  الفلسطينيين، 
من  فكان  كله،  تاريخهم  بوجودهم 
الزيتونة وزيتها  الطبيعي أن تكون 
تنطوي  وأن  الحكاية  سر  الدائم هي 

على سر الحكاية أيضا.
في  والشجر  الحيوانات  استخدام 
إبداعي  أسلوب  مجرد  ليس  الرواية 
تشويقي بغرض الوصول إلى القارئ 
لوعي  انعكاس  أيضا  بل هو  الهدف، 
التدميرية  الحرب  بطبيعة  الكاتب 
الُمستعِمر  كيان  يشنها  التي 
اإلنسان  ضد  فقط  ليس  الصهيوني، 
البيئة  ضد  أيضا  بل  الفلسطيني، 
الطبيعي  التمازج  الفلسطينية، وضد 
فلسطين،  ميز  طالما  الذي  الهائل 
قبل أن يأتي الُمستعِمر ويغير معالم 
بجدرانه  ويقسمها  ويسممها  األرض 
اإلنسان  يكن  فلم  ومستوطناته، 

وحده هو الضحية.

ما معنى الحرية؟
دون الخوض في تفاصيل وأحداث 
ونشجع  نقرأها  أن  يجب  رواية 
أبنائنا على قراءتها، هذا هو السؤال 
الرواية،  تطرحه  الذي  الرئيسي 
تحرير  وغايتها  الحرية  معنى 
اإلنسان ليس في ماضيه وحاضره، 
وهذا  باألساس،  مستقبله  في  بل 
المصلحة  بتغليب  إلى  يأتي  لن 
الخاصة  المصلحة  على  العامة 
يجب  التي  الضرورية  والتضحية 
األرض  حرية  أجل  من  تقديمها 
بطل  أدركه  ما  وهذا  وإنسانها، 
روايتنا، جود، وهذا ما يريد كاتبنا 
ليست  فالمسألة  يقوله،  أن  األسير 
السجن  جدران  واختراق  هدم  في 
الصغير بل في هدم جدران السجن 
الكبير وإزالة كل ما يمت لالحتالل 
أم  حكمة  كانت  هنا  ومن  بصلة، 
يخفي  الجرجير،  زيت  إن  رومي، 
آخر  فشأن  العالج  أما  يعالج،  وال 
بل  والقداسة،  بالسحر  يأتي  ال 
عليه  يقدم  الذي  الشاق  بالعمل 
واالستعداد  العزيمة  أوتي  من 
دقة  وليد  كتب  لذلك  للتضحية، 
»أكتب  روايته:  افتتاحية  في 
على  السجن..  من  ر  أتحرَّ حتى 
ويختمها،  مني«.  ُأحّررُه  أن  أمل 
أسير عربي  أقدم  بضرورة تحرير 
وهو المستقبل.. »المستقبل يابا، 

المستقبل«.
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نّظم فرع دمشق التحاد الكتاب 
العرب ولجنة األسرى والمحررين 
لمناقشة  حوارًيا  لقاًءا  الشتات،  في 
وإطالق رواية »حكاية سر الزيت« للكاتب 
واألسير الفلسطيني في سجون االحتالل 
وليد دقة، في مقّر فرع االتحاد بالعاصمة 

السورية دمشق.
أمس  انعقد  الذي  اللقاء،  خالل  وتحّدث 
مسؤول  من  كٌل  فبراير،   20 األربعاء 
عبد  مروان  لبنان  في  الشعبية  الجبهة 
العال، والروائيين السوريين محمد باقي 
محمد ووليد المزعل، واألسير المحرر علي 
محمد. وأدار اللقاء مسؤول فرع دمشق 
الحوراني،  محمد  العرب،  الكتاب  التحاد 
بحضور عدد من األسرى المحررين الذين 
المعتقالت  داخل  دّقة  األسير  عايشوا 
األدبية  القامات  من  وعدد  الصهيونية، 
وُنّقاد،  وروائيين  كّتاب  من  الكبيرة 
وحضر اللقاء كذلك األمين العام التحاد  
الصالح،  نضال  الدكتور  العرب  الكتاب 
والمحررين  األسرى  لجنة  من  وممثلين 

في الشتات وكوادر من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين .

خالل  كلمته  في  العال،  عبد  وقال 
األسرى  يكتبه  ما  إّن  الرواية،  إطالق 
ظروف  من  مستمدٌة  خاصة،  قدسّية  له 
التحدي،  السجن، إذ ُيعد األمر نوًعا من 
األقالم،  ومصادرة  األوراق  فقدان  حيث 
وأدب  األسرى..،  مقتنيات  وحرق 
ماركة  و  نضالية  رسالة  يعتبر  األسرى 
فلسطينية مسجلة، طالما األدب هو علم 
جمال التحّرر، بل وفن المقاومة بوسائل 

أخرى«.
لسنا  نحن  دقة  وليد  حالة  »في  وأضاف 
أمام كاتب عادي أو فردي، بل هو كائن 
تاريخي وقامة ثقافية، تتحد فيه البنية 
ينتمي  والفنية،  والسياسية  الفكرية 
ال  متكامل  جماعي  تحرري  مشروع  إلى 
يمكن تجزئة مكوناته إلى جزر متباعدة 
الذي  المنطقي.  سياقها  عن  فصلها  أو 
خارج  من  ثالث:  بنقاط  تسجيله  يمكن 

الرواية، من داخلها، وما بعدها«.

من خارج الرواية
محاولة لقراءة البعد الفكري في ثنائية 
الاليقين  بين  الجمع  في  متناقضة 
بصورة  الحديث  السجن  وإن  والقهر. 
عامة ليس سيطرة وحجًزا للجسد فقط، 
وإنما سيطرة على زمن األسير، والوسيلة 
حيث  السائلة«  »الحداثة  هي:  الجديدة 
سابقة  فكرية  أطروحة  في  وليد  قدم 
بعد  ما  لالحتالل  األعمق  الفهم  أن 
المباشر  االحتالل  من  تحول  أوسلو، 
الصلبة«،  »الحداثة  مرحلة  يمثل  الذي 
المرحلة  يمثل  اليوم  االحتالل  حين  في 
دراسته  في  شبهها  قد  وكان  السائلة 
 . الشمولٌيّ باالحتالل  الوعي«  »صهر 
في  النظريات  أحدث  على  الضوء  وسلط 
الجماعات  نفس  وعلم  البشرية  الهندسة 
بالوعي  التالعب  بهدف  المستخدمة، 
الوطنية  ومكوناته  قيمه  وبتفكيك 
النظم  هذه  من  بشدة  حذر  و  الجامعة 
العلمية ومنطقها العقلي التي وضعتها 
بعيد  إلى حد  والتي شبهها  »إسرائيل« 

مروان عبد العال عن »حكاية سر الزيت«: أيدلوجية معجونة بطين األلم واألمل 

إطالق »حكاية سر الزيت« 
في دمشق
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سايد«.  »بولي-  السياسية  اإلبادة  بحالة 
مراقبة  في  السيطرة  نظام  ومشبًها 
السجين والمواطن الفلسطيني والسيطرة 
على حياته بالكامل تماًما كـ«األخ األكبر« 

في رواية جورج أورويل )1984(.
في  فوكو  ميشال  إلى  استند  كما 
الخفي  الحداثوي  والبعد  »التشامل« 
الصدمة«  »عقيدة  إلى  إضافة  للتعذيب، 
الذاكرة،  تبيض  حول  كالين  لنعوم 
والمعازل  السجون  بين  التشابه  وكشف 
في األراضي المحتلة، بما يفيد في حل 
اإلشكالية المفاهيمية في توصيف الحال 

الفلسطينية.
الصغير  السجن  بين  الشبه  ينتهي  ال 
هذا  عند  فلسطينًيا  الكبير  والسجن 
لتحويل  إجراءات  في  وعززها  الحّد. 
العصافير  من  األقسام  ممثلي  بعض 
بالقراءة  تشابه  ووصفها  »كابو«.  إلى 
العاجزة  التقليدية  والمعالجات  الخاطئة 
كما  الفلسطينية  بالقضية  النهوض  عن 

هو النهوض بقضية األسرى.
في الرواية

كلمة  حكاية  وكلمة  الزيت،  سر  حكاية 
أصيلة في العنوان، وهذا يجعل الكتاب 
وكأنها  شعبية،  لميثولوجيا  مقدماً 
خضم  في  خاصة.  شعبية  حكاية  تروي 
محاوالت السيطرة على الموروث الشعبي 
الفلسطيني. معجونة من خيال طفولي، 
تحمل  ال  مباشرة،  واضحة  سهلة  بلغة 
كثيًرا من التأويالت، لكنه يغذي خياله 
خاص  عالم  ابتداع  خالل  من  الخصب 
الحيوانات،  مع  المباشر  بالحوار  بالطفل، 
األرنب، الكلب، الحمار والقطة والشجرة، 
وقد كان لهم استراتيجية واحدة، يؤدي 
إلى  جود  وصول  في  اسهاماً  منهم  كل 
استخدم  فقد  كذلك  السجن،  في  أبيه 
الشعبية،  والحكاية  األسطورة،  الكاتب 
يكمن  رومي(  أم   ( عجوز  شجرة  حول 
السر في زيتها، وهذا يعيد إلى الذهنية 
الشعبية  الحكايات  كل  الفلسطينية 
المتوارثة حول األشجار والمغر والكهوف 
مفهوم  الحرية  أن  مغزاها  ذلك.  وغير 
فردياً،  استقالال  تكون  أن  قبل  جماعي 
الشخصية  حريتهم  يستبدلوا  أن  فأبوا 
التي  الحقيقية  الوحدة  بحرية وطنهم. 
تنتصر  جماعية  وطنية  لشراكة  تؤسس 

في  الحرية  تنتصر  المقاومة.  إلرادة 
الدواء  الِعلم  الِعلم،  في  الكامنة  النهاية 
الذي يقضي على الوباء الذي هو فقدان 
العقل والجهل، وفقدان األخالق. الجهل 
تحويل  على  قادر  وهو  السجون،  أخطر 
دعوة  زنزانة.  الى  ومستقبلك  عقلك 
التحرر  من  فالبد  التخلف،  من  للتحرر 

من الجهل أوالً.
بعد الرواية

إبداعية،  ثورية  أيديولوجية  أمام  نحن 
فلسفة خاصة من طراز جديد و معجونة 
الزنازين  وعتمة  واألمل،  األلم  بطين 
ومواجهة  والقهر،  الجدران  ورطوبة 
البطولة  قيم  وتدمير  العقل  احتالل 
عند  المقاومة  ورمزية  والفداء  والمجد 
يتخلَّ  ولم  الفكرة  »أدرك  من  كل 
سنوات  منذ  دقة  وليد  انطلق  عنها«. 
بمسرحية »الزمن المتوازي«، الزمن الذي 
تجسد كعمل إبداعي على خشبة مسرح 
الفكرية  ودراسته  حيفا.  في  الميدان 
يطلق  واآلن  الوعي«  »صهر  الجادة 
مشروعه الحكائي كفعل ثقافي مقاوم، 
من  الكثير  الرواية  هذه  واجه  لما  وإاّل 
الغربية؛  باقة  الصهيونية في  المطاردة 
الذين  األشخاص  تالحق  الشرطة  كانت 
الطالق  القاعات  حجز  على  يوافقون 
رفاقه  اضطر  حتى  ويتراجعون  الرواية، 
لتوقيعه في بيت والدة وليد، سر الزيت 
هي واحدة من ثالثة وسيتبعها حكاية 
ويتم  الطيف،  سر  وحكاية  السيف  سر 

حالياً ترجمة الكتاب إلى العبرية.
القالع  آخر  هي  التي  الثقافية  الجبهة 

كما أسماها الحكيم جورج حبش ، والتي 
السجون  حول  من  إبداعات  في  تبلورت 
إلى أكاديميات بل قالع ثقافية، ومنهم 
)صدى  كتابه  في  سعدات  أحمد  القائد 
أصدر  الذي  حنيش  أبو  وكميل  القيد( 
ومراسالت  »الكبسولة«  رواية  مؤخراً 
األسرى  عميد  مثل  أخرى،  ودراسات 
الخندقي  باسم  واألسير  يونس،  كريم 
بدر  »خسوف  رواية  مؤخراً  أصدر  الذي 
لألسير  الالوي«  »حسن  ورواية  الدين«، 
ومؤخراً  رمضان،  إسماعيل  المحرر 
مخطوطات فارس الحلم للمناضل المحرر 
السجَن  كتَب  من  وكذلك  النجار،  محمد 
بعد تحريره مثال الشهيد سمير قنطار. 
األعزاء في لجنة األسرى  كما أفصح لي 
عمل   150 من  إبداعي  كنٍز  وجود  عن 
أو  النشر  وينتظر  حوزتهم  في  موجود 

إعادة النشر.
في  ورد  بما  كلمته  العال  عبد  وأنهى 
وليد  األسير  رواية  من  األولى  الصفحة 
من  أتحرر  حتى  »أكتب  بالقول  دقة 

السجن«.
وتخلّل اللقاء نقاٌش بين الحضور، الذين 
ومضمونها.  الرواية  حول  آراءهم  أبدوا 
الرواية  نسخة  بتوزيع  اللقاء  واخُتتم 
مجاًنا على الحضور، ليصل أدب السجون 
لكل بيٍت وليعرف العالم أن هناك أحراًرا 
السجان  يقارعون  زالوا  ما  القضبان  خلف 
واألمعاء  والريشة  بالقلم  الصهيوني 
بالحرية  حلمهم  يتحقق  حتى  الخاوية، 
الحتمية ومنها إلى تحرير فلسطين وكل 

بقعة يحتلّها الكيان الغاصب.
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»آيس كريم« العودة، مشروٌع نحتّي من 
إنتاج الفنانة الفلسطينية دعاء قشطة، 
الذين  األطفال  الشهداء  ذكرى  ُيحيي 
على  »اإلسرائيلي«  العدوان  خالل  قضوا 
وتحديًدا   ،2014 العام  قطاع غزة صيف 
خالل مجزرة رفح مطلع أغسطس، حين 
حفظ  ليتّم  مأساويًة،  موُتهم  يكِف  لم 
جثامينهم في ثالجات »اآليس كريم«!.

منحوتة  مجّسمات  عن  عبارة  المشروع 
صورة  تّتخذ  »مثلّجات«،  شكل  على 
واستخدمت  باألكفان،  ُموّشحيَن  أطفاٍل 

الفنّية،  الِقَطع  لتشكيل  خاماٍت  الفنانة 
قسوُة  الزاهية  ألوانها  ُتخِف  لم  التي 
الساكنة  الموت  مالمح  سّيما  تفاصيلها، 
على  بوضٍح  ُمالحظتها  ُيمكنَك  التي 

قَسمات »الطفل المثلَّج«.
جاءت الفكرة لدعاء، 28 عاًما، مع حلول 
ذكرى هذه المأساة، بتاريخ 3 أغسطس 
2014، فعملت على هذا المشهد، وعالجته 
الضوء  وُتسلّط  لُتجّسده  فّنية،  بصورة 
سّيما  وُمبتكرة،  جديدة  بطريقٍة  عليه 
الشهداء،  لهؤالء  الطبيعي  المكان  وأّن 
وخاصة األطفال، هو بين ذويهم ووسط 

باردٍة  ثالجٍة  في  وليس  عائالتهم، 
دعاء  لتصّور  المثلّجات،  لحفظ  ُمخصصٍة 
بعملها هذا مشهًدا سيريالًيا صادًما في 

التعبير عن الواقع.
الصهيوني  الحربي  الطيران  وقصف 
النجار« ومحيطه  »أبو يوسف  مستشفى 
الوحيد  المستشفى  مرة، وهو  أكثر من 
نسمة-،  ألف   250– رفح  مدينة  في 
الجرحى  إخالء  جرى  القصف  ولشّدة 
أماكن  إلى  الطبية،  والطواقم  والمرضى 
»المستشفى الكويتي  منها  أخرى، 
والذي  المساحة،  صغير  التخصصي«، 
جرحى  الُنَزالء:  من  سعته  كّل  استوفى 
ومرضى، وطفحت غرُفه بالدِم وازدحمت 

ثالجاته بجثامين الشهداء.
المستشفى  ثالجات  عجز  ظل  وفي 
الكبير  العدد  استيعاب  عن  الكويتي 
مجزرة  خالل  الشهداء،  من  والمتزايد 
اللجوء  من  مفٌر  هناك  يُكن  رفح، لم 
لحين  »ثالجة«  أّي  في  الجثامين  لحفظ 
دفنها، كي ال تتعّفن في أجواء الصيف 
الطبية  الطواقم  فاستعانت  الحارق؛ 
بثالجتْي »آيس كريم« من متجٍر مجاور، 
ومع ارتفاع عدد الشهداء، تزّوَد المشفى 

حّولتهم  غزة..  في  أطفاٌل 
الحرب إلى »آيس كريم!“
غزة_ خاص بوابة الهدف

لوحٌة، فهو  حائِط  على  معلًقا  رأيَته  إذا  الحديث؛  الفّن  فهُم  الصعب  من   ليس 
 وإذا تمّكنت من التجّول حوله فهو تمثاٌل، أّما إن أعاد الفنُّ ذكرى مؤلمة بدليٍل
ال قد  أمٌر  فهذا  المتناقضة،  المشاعر  من  إعصاًرا  فيَك  ُيثير  يديك،  بين   ملموٍس 

يحدث إاّل في غّزة.
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بثالجتين إضافيتين من »مصنع العودة 
لآليس كريم«.

بكّل  ببالَك  تمّر  المؤلمة،  الذكرى  هذه 
من  بقطعٍة  ُتمِسَك  أن  ما  تفاصيلها، 
ُتوقعه  ما  وبقدر  األطفال«،  »المثلّجات 
التسمية على مسمعَك من قسوٍة،  هذه 
فّكرَت  إن  أيًضا  باالختناِق  تشعر  قد 
تلك  في  األهالي،  ببال  يدور  كان  بما 
في  أوالدهم  أن  علموا  حين  األيام، 
تأذُن  حيٍن  إلى  كريم«  اآليس  »ثالجات 
وهذا  جثامينهم.  بدفِن  الحرُب  فيه 
العمل  صاحبة  إليه  أشارت  ما  بالتحديد 
التي تنظر إلى أبعاٍد غر مرئيٍة للمشهد، 
معناه،  إلى  حسّيته  تجاوز  يتضّمن  بما 
شابت  رّبما  التي  االعتياد  حالة  كاسًرا 
يتم  كان  التي  األخيرة،  األربع  السنوات 
فيها إحياء ذكرى الحدث األلميم، بحلول 

تاريخ وقوعه فحسب.
»الصدمة«، تقول دعاء إّنها كفيلة بخلق 
ُيولّدها  المشاعر،  من  متناقضة  حالة 
على  أّكدت  الذي  الفّني،  العمل  هذا 
ُمشاهِده،  استفزاز  إلى  يهدف  ال  أّنه 
الشهداء،  أهالي  بمأساة  االستهانة  أو 
رغم  الذكرى  إحياء  إعادة  الهدف  إّنما 
عنصر  إضافة  مع  ألٍم،  من  يرافقها  ما 
حتى  ُتحل  لم  بأزمٍة،  للتذكير  الصدمة 
تزال  ال  رفح  مدينة  أن  وهي  اليوم، 

بحاجة إلى مستشفى.
وتضيف أن حالَة الصدمة ربما هي الحاجة 
لتحريك  الهدف،  تخدم  التي  الحالية 
بعد  إاّل  يتم  ال  وهذا  الواقع،  وتغيير 
اإلقرار بوجود المشكلة، من خالل تسليط 
الضوء عليها عبر صوٍت ال يمكن إغفاله. 
مشيرًة في ذات الوقت إلى خضوع الفن 
فما  واإلحساس،  الذوق  إلى  بعمومه 
سيقبله  بالتأكيد  شخٍص  ذوق  يرفضه 

آخر.
سيرفض  من  »هناك  بأّنه  دعاء  وأقّرت 
بأكفانهم،  فكرة نحت جثامين شهداء 
لكّنه بالفعل مشهٌد قاٍس وال جدوى من 
هذه  على  الحفاظ  آثرُت  لذلك  تجميله، 
القسوة، ومعها كّل المشاعر التي تجتاح 
للتذكير  العَمل،  مشاهدة  مع  الشخص 

بأن الواقع لم يتغّير بعد«.
المشهد  هذا  أن  دعاء  وتعتقد 
إلى  مفهومة  فنية  إرسال  باستطاعته 
غزة  قطاع  في  حدث  ما  تشرح  العالم، 
في  عليها  »اإلسرائيلي«  العدوان  خالل 
العام 2014، وُتذّكر بأن هذه المأساة لم 

تنتِه، وهي مستمرة حتى اآلن.
الذي  األول،  لمعرضها  دعاء  وتستعّد 
أسمته »آيس كريم العودة«، ويبدو أّنها 
على  مكتوبة  كانت  التي  الكلمات  ذات 
كريم،  اآليس  لثالجة  الصورة الشهيرة 

األطفال  جثامين  بها  ُوضعت  التي 
الشهداء. ويبدأ المعرض يوم غٍد االثنين 
مساًء، في  الرابعة  الساعة  فبراير،   18
حتى  شبابيك، ويستمّر  ُمحتَرف  مقّر 
عليه  بتمويٍل حصلت  المقبل،  مارس   8
فكرة  عن  إنتاجية  بمنحٍة  الفوز  بعد 
المعرض، ُمقَدمًة من مركز عبد المحسن 
البصرية  الفنون  مشروع  ضمن  القطان، 

»بناء واستدامة«.
بالعام  الفني  نشاطها  دعاء  وبدأت 
التعليم  عبر  موهبتها  وطّورت   ،2015
الذاتي وورش العمل ذات العالقة، سّيما 
البكالوريوس  درجة  على  حاصلة  وأّنها 
في تعليم الرياضيات، وُترّكز في عملها 
واإلنسانية،  المجتمعية  القضايا  على 
فنية،  من  أكثر  بحثية  مشاريع  ضمن 
إطار  خارج  مفاهيمي  فن  إلى  تؤدي 

اللوحة، كما قالت لبوابة الهدف.
كريم  »آيس  معرض  أّن  بالذكر  جدير 
السبعة،  األطفال  ذكرى  ُيخلّد  العودة«، 
 ،2014 عدوان  خالل  استشهدوا  الذي 
وهم: ماريا أبو جزر )عاٌم واحد(، فراس 
الغول  مصطفى  أعوام(،   3( جزر  أبو 
)شهر(، ملك الغول )6 أعوام(، لما عبد 
الوهاب  عبد  محمد  أعوام(،   10( الوهاب 
)رضيع(، خالد رأفت زعرب )8 أعوام(.
*الصور إلبراهيم أبو مصطفى- رويترز
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أصدر مركز دراسات الوحدة العربية، 
في الذكرى 11 لرحيل المناضل والقائد 

الفلسطيني العربي واألمين العام المؤسس 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور 
جورج حبش، كتابه »صفحات من مسيرتي 

النضالية«.
ويغطي الكتاب مذكرات حكيم الثورة 

الفلسطينية وأبرز محطات تجربته النضالية 
على مدى نحو نصف قرن.

وحرر الكتاب وقدم له الدكتور سيف دعنا، 
ووضعت مقدمته وخاتمته وفصله األخير 

السيدة هيلدا حبش.
ُتختصر  أن  الصعب  من  »أنه  المركز  ويقول 
 – العربي  والصراع  الفلسطينية  القضية  سيرة 
أن  لكن  الحجم  هذا  في  بكتاب  »اإلسرائيلي« 
قادة  كبار  من  واحٍد  مذكرات  الكتاب  يكون 
العربية  التحرر  وحركة  الفلسطينية  الثورة 

فلهذا معنى آخر«.
ويحمل الكتاب بين »دفتيه مذكرات حكيم 

الثورة الفلسطينية وأحد كبار قادتها جورج 
حبش، والذي جاهد في القضية الفلسطينية 
والصراع العربي – الصهيوني وحركة التحرر 

العربية على مدى أكثر من نصف قرن، 
وكان من أوائل المبادرين إلى تأسيس حركة 
القوميين العرب وإطالق الثورة الفلسطينية 

والكفاح المسلح عقب نكبة عام 1948، فعاش 

هذه الثورة وصنع جزءاً من تاريخها 
يوماً بيوم، متنقاًل في مسيرته النضالية 

هذه بين العمل متخفياً حيناً، والعمل 
من خلف قضبان السجون العربية أحياناً، 
والعمل العلني، لكن المحكوم بإجراءات 
أمنية غير عادية، في معظم األحيان«.
وال يقّدم الحكيم في هذه المذكرات، 
التي تمثل النص األخير له في سلسلة 

كتاباته، السياسية والفكرية، سرداً 
وصفياً لمسيرته النضالية ولألحداث 

التي عايشها خاللها، بل يقدم قراءة 
لألحداث والوقائع من زاوية محددة 
وفق رؤية فكرية وسياسية ووفق 

منطلقات مبدئية حكمت سلوكه 
ومواقفه، التي أسست لمدرسة في 

العمل الثوري ما زالت األجيال العربية 
الحالية والمقبلة بحاجة إلى االستنارة 

بها، ولو بحس نقدي، للتعلّم من 
أخطاء الماضي، وللتحصن في وجه 
ثقافة الهزيمة والتبعية والتطبيع 
التي تطغى على المشهد السياسي 

العربي، ولمواجهة التحديات والمخاطر 
والتراجعات المحدقة بالوطن العربي 

اليوم، في الوقت الذي ال يزال المشروع 
الصهيوني جاثماً على أرض فلسطين.

 

مذكرات جورج حبش
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