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ومقاومته  شعبنا  خاض  للنكبة؛  والسبعين  الثالثة  الذكرى  مع  بالتزامن 
الباسلة؛ ملحمة بطولية لصد العدوان عن مدينة القدس وحي الشيخ جراح الذي 
بصموده  جسدها  مستمرة؛  فصولها  تزال  ال  عرقي  تطهير  لعملية  يتعرض 
وثباته وإرادته، وبدماء أبنائه من شهداء وجرحى، وحجارة البيوت التي انهالت فوق 
الكبيرة  والمعاناة  والعدوان،  الغدر  يد  التي طالتها  واإلمكانيات  والمقدرات  ساكنيها، 
التي تكبدها، لنكون أمام إنجاز وانتصار كبير بأبعاده التاريخية، في جولة من جوالت 
الصراع المفتوح بين الشعب الفلسطيني والعدو الصهيوني، والتي سيكون لها تداعيات 
ونتائج؛ استراتيجية وسياسية وثقافية على مستقبل صراع الوجود الذي نخوضه منذ 

ما يزيد عن ثالثة أرباع قرن. 
ميدان  في  وهويته  الفلسطيني  الشعب  وحدة  على  التأكيد  أعادت  الملحمة  هذه  إن 
المواجهة واالشتباك، بالتالحم مع أبناء شعبنا في مواقع اللجوء والشتات، والتي اجترح 
خاللها وسائل نضاله في ميادين المعركة، بإسناد كل أبناء أمتنا العربية وأحرار العالم، 
في مشهد أعاد إلى األذهان كما الواقع؛ مركزية وأولوية القضية الفلسطينية، بمختلف 
مساحة  على  الدائرة  واالشتباك  المواجهة  فحالة  واألممية؛  والقومية  الوطنية  أبعادها 
فلسطين وخارجها، وتلك المقاومة الشجاعة والباسلة في قطاع غزة في معركة "سيف 

القدس"؛ كرست العديد من الدروس والعبر والحقائق؛ أبرزها:
التاريخية هي ملك للشعب العربي الفلسطيني الذي أكد على  أواًل: أن كل فلسطين 
روايته التاريخية وضميره الجمعي وكيانيته وهويته الوطنية ووحدة مصيره ونضاله 
األخيرة  طبعتها  كان  والتي  والتصفوية،  المرحلية  الحلول  كل  يتجاوز  بما  وأهدافه، 

صفقة القرن األمريكية. 
ثانًيا: أن المقاومة ركيزة أساسية في تعزيز وحدة شعبنا في أماكن تواجده كافة، بما 
يؤكد سقوط الرهان على مشروع التسوية ومفاوضاتها ونتائجها الكارثية؛ فرغم كل 
محاوالت كي وصهر وتزييف وتجريف وعي األجيال الفلسطينية، ما بعد كارثة اتفاقية 
أوسلو، إال أن ذات األجيال هي من ترفع لواء المقاومة وتكرس وحدة فلسطين؛ شعًبا 
ميدانية  وطنية  قيادة  من خالل  معها،  للتناغم  بحاجة  تزال  ال  ومصيًرا، وهي  وأرًضا 

موحدة؛ تدير حالة المواجهة واالشتباك، بحيث نصل بها إلى انتفاضة شاملة.
ثالًثا: أن شعبنا الفلسطيني؛ بحاجة لرؤية وطنية واستراتيجية شاملة وبنى تنظيمية 
ودوًرا  برنامًجا  الفلسطينية؛  التحرير  لمنظمة  االعتبار  إعادة  في  تتجلى  متماسكة؛ 
ووظيفًة، وقيادة حقيقية تكرس الشراكة والوحدة الوطنية واالجتماعية؛ المرتكزة على 
حقوقه التاريخية كافة، وتقود نضاله الوطني التحرري على طريق إنجاز حريته وعودة 

الجئيه واستقالله وتقرير مصيره.
خلفه  الصهيوني ومن يقف  العدو  مع  المنطقة هو  الرئيسي في  التناقض  أن  رابًعا: 
من قوى استعمارية وإمبريالية ومن يدور في فلكه من أنظمة وقوى رجعية عربية 
هذا  التناقض  حرف  محاوالت  كل  تنجح  لم  بحيث  ومتصهينة،  ومستسلمة  مهزومة 
التي  والقوى  والدول  إيران  وباألخص  المنطقة  دول  مع  وجعله  الطبيعي،  مساره  عن 
الشعب  ويدعم  ويساند  يقف  من  فعلًيا  هي  والتي  المقاومة،  محور  في  معها  تقف 
ومقاومته  صموده  ويعزز  عزز  بما  والمالية،  المادية  المقدرات  بمختلف  الفلسطيني؛ 

الباسلة والشجاعة.  
خامًسا: أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية لدى شعوب أمتنا العربية، وأنها 
المشروع الصهيوني وأهدافه االستعمارية  الصراع مع  قضية عربية بامتياز، في إطار 
االحاللية؛ لم تنجح ال التسويات وال التطبيع وال تدجين الوعي وال اإلشغال في الهموم 
الصراع؛  هذا  وجوهر  تمويه طبيعة  أو  إخفاء  في  والفتن  الحروب  إشعال  وال  الخاصة 

ببعده القومي العربي.
واإلنسانية  العدل  ودعاة  العالم  أحرار  الفلسطينية هي قضية كل  القضية  أن  سادًسا: 
والصهيونية  االستعمار  ضد  المعركة  وحدة  على  يؤكد  ما  وسالم،  بأمن  واإلمبريالية.والتعايش 
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في  معظمه  في  العدد  هذا  حرر 
قلنا  إذا  نبالغ  وال  المعركة،  ظل 
المقاومة  صواريخ  أصوات  أن 
العدو  ومستوطنات  مدن  تدك  وهي 
االحتالل  طائرات  وغارات  جهة  من 
غزة  على  غاراتها  تشن  الصهيوني وهي 
من جهة أخرى، كانت الموسيقى الخلفية 
والتحرير  الكتابة  لعمليات  المصاحبة 
الموسيقى كان  وراء  ما  أيًضا  والتدقيق. 
وعكا  اللد  من  يأتي  حماسي  نشيد  ثمة 
وحيفا والناصرة وغيرها من مدننا؛ نشيد 
اختلط بصالة مقاومة وصمود شعبي في 
القدس، لذلك يأتي هذا العدد على األقل 
في نظر صناعه؛ بطعم االنتصار، وأيًضا 
واستحضاره  تمثله  يجب  ُمر  درس  طعم 
دائًما؛ مفاده أنها معركة قاسية وطويلة، 

ولكننا ال نستسلم.
هذا العدد ُخصص بجله، لمعاني استئناف 
لكل  الفلسطينية  الكلية  المقاومة 
كل  وعلى  تواجدوا،  أينما  الفلسطينيين 
والسبعين  الثالثة  الذكرى  في  فلسطين، 
إنها  اليوم  شعبنا  يثبت  التي  للنكبة 
ويمكن  أبدية،  وليست  قدره،  ليست 
أي  التاريخ..  تغيير  يمكن  تجاوزها؛ 

يمكننا االنتصار.
العربي  الكل  انخرط  وكما  كالعادة،   
الفلسطيني؛  الشعب  معركة  في  تقريًبا 
وهتاف  ومظاهرات  ومعنوًيا  مادًيا  دعًما 
وأسالكها  الحدود  تجاوز  قومي  ثوري 
وخوذ الجند؛ يشارك في هذا العدد ُكّتاب 
فلسطينيون من الوطن والشتات، وُكّتاب 
عرب؛ من المغرب وتونس والجزائر ومصر 
مسعى  في  واألردن،  والعراق  والبحرين 
واالنتصار،  المعركة  صورة  لتقديم  منا 
الفلسطيني  للشعب  المتجدد  في ظل النكبة.والنهوض 
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الخبير الفلسطيني في شؤون االستيطان، ومدير دائرة الخرائط في بيت الشرق

 خليل التفكجي »للهدف«
مدينة القدس تتعّرض لخطين متوازيين من االستيالء 

والطرد والتطهير: لألرض والسّكان، 
والصراع فيها هو ديمغرافي بامتياز

حاوره: مهند أبو شمالة

الخرائط   مدير  منصب  شغل  وطبوغرافي،  جغرافي  خبير  هو  تفكجي،  خليل 
الشرق، في  بيت  العربية-  الدراسات  الجغرافية في جمعية  المعلومات  ونظم 
القدس المحتلة، وقد اعتقل عدة مرات ودوهم مكتبه وصودرت أبحاثه من قبل االحتالل.
ويعد من أبرز الخبراء في الوضع الجغرافي والديمغرافي للقدس، و قضية االستيطان 

وقد أمضى حياته في مالحقة تفاصيلها توثيقيا وخرائطيا.

* بعد مرور 73 عاًما على النكبة الفلسطينية، هل ال يزال مصطلح النكبة كاٍف للداللة على 
ما جرى بحق األرض واإلنسان؟ وأين أصبحنا اليوم من الحقوق الفلسطينية؟

الفلسطينية بدأت تتراجع نتيجة لعدم  القضية  النكبة إلى اآلن نلحظ أّن  ** من 
وجود قيادة سياسية واضحة تماماً فيما تريد، وخاصًة اتفاقية أوسلو وما حدث بها 
فلسطينيي  فصل  أجل  من  كبيرة  محاولة  وذلك  هذا  إلى  يضاف  عديدة،  وقضايا 
الـ48 عن الفلسطينيين المتواجدين داخل الضفة الغربية، هذا الموضوع جعل بعد 
أن كّنا نتحدث عن 22% من مساحة فلسطين التاريخية، أصبحنا نتحدث عن %4 
من مساحة فلسطين التاريخية، وهذا يدل على أّن االحتالل اإلسرائيلي لديه برنامج 
واضح؛ لألسرلة والتهويد وعملية االقتالع. االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 1948 حتى 
اليوم يقود معركة من أجل إلغاء الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية، وقد نجح 
في بعد األحيان وأخفق في أخرى؛ نجح فيما إن كنا نتكلم عن فلسطين التاريخية، 
أصبحنا نتكلم عن الضفة الغربية وقطاع غزة، نتكلم عن 18% من مساحة الضفة، 
وعن أقل من هذا بكثير، هذا يعتبر باإلضافة لألجندة الموجودة في داخل العالم 
العربي  الربيع  في  حدث  وما  فلسطين  تجاه  البوصلة  كانت  أن  بعد  أنه  العربي، 
وفترات سابقة، بدأت تتراجع القضية الفلسطينية للخلف، وهذا يدل على اإلخفاقات 

التي ارتكبتها القيادة الفلسطينية في 
نجاح القضية الفلسطينية ككل.

استمرار  في  الصهيوني  العدو  يعتمد   *
والوجود  الشعب  ضد  العرقي  تطهيره 
الفلسطيني على قوانين أقرها؛ مثل قانون 
الغائبين  أمالك  وقانون  والنظام  اإلدارة 
وفي  الدولة..  يهودية  قانون  إلى  وصوال 
هي  اإلسرائيلية  المحاكم  ذاته،  الوقت 
مرجعية لهذه القوانين في حال التقاضي: 
إثبات  إطار  في  ذلك  مواجهة  يمكن  كيف 
للفلسطينيين،  والجماعية  الفردية  الحقوق 

وبما ال يصبح العدو هو الخصم والحكم؟
اإلسرائيلي؛  لالحتالل  بالنسبة  أوالً   **
عندما وضع القوانين من أجل فلسطين 
وضعها  فلسطين،  تهويد  عملية  أو 
قانون  مثل  الخاص؛  برنامجه  أجل  من 
وبالتالي   ،1950 عام  الغائبين  أمالك 
وبيوت  أراضي  من  جداً  كبيرة  نسبة 
أهاليها  وانتقل  ُتركت  الفلسطينيين 
تم  فلسطين،  داخل  أخرى  مناطق  إلى 
غائب"،  "حاضر  أو  غائبين  اعتبارهم 
وبالتالي هي جزء من سياسة إسرائيلية. 
القانون الذي تم أخذه بما يخدم هدفه 
يحق  بمعنى  اآلخر،  الهدف  دون 
من  يأتي  عندما  اإلسرائيلي"  "للمواطن 
الخارج إلى الداخل الحصول على الجنسية 
وأي  الحقوق،  جميع  ومع  مباشر  بشكل 
فلسطيني أو أي عربي يأتي يحتاج إلى 
أو  اإلقامة  ُيعطى  حّتى  طويلة  سنين 
بالدرجة  األولى؛  بالدرجة  هذا  الجنسية، 
في  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  الثانية 
القوانين  على  اعتمد  القوانين؛  قضية 
البريطانية والعثمانية بما يخدم مصلحته 
وليس للمصلحة األخرى، وبالتالي عندما 
والتشريعات  القوانين  عن  نتحدث 
والقضاة فهي لخدمة إسرائيل وأهدافها 
عندما  وبالتالي  االحاللية،  االستعمارية 
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طرفين  بين  ما  خالف  هنالك  يكون 
فلسطيني وإسرائيلي تحكم فيه محاكم 
كان  الخصم  ألّن  خسرناها،  إسرائيلية؛ 
إسرائيلياً والقانون هو من سنه ويتحكم 
ما  القانون  كان  إذا  لكن  لمصلحته،  به 
بين إسرائيلي وإسرائيلي يؤخذ القانون 
بشكله العادل )ما بين نفس الطرفين(، 
وبالتالي المحاكم اإلسرائيلية في بعض 
األحيان، قد ُيفرض عليك الذهاب إليها 
في  الحال  هو  كما  معينة،  أوضاع  في 
الداخل أو في الضفة الغربية، على األقل 
إلى  ما  لفترٍة  المواضيع  بعض  تأجيل 
كما  سياسية  انفراجة  هناك  يكون  أن 
حدث في قضية الخان األحمر على سبيل 
المثال، عندما تّم تأجيل الموضوع فترة 
طويلة، وذهبنا إلى المحاكم اإلسرائيلية، 
لكن تّم تأجيله، إضافًة إلى ذلك قضية 
الـ48؛  في  األراضي  كمصادرة  أخرى 
 1976 عام  تتذكرون  إذا  األرض  فيوم 
من  فلسطينية  محاوالت  هناك  كان 
أجل عدم تهويد الجليل والنقب وقامت 
حّتى  الوقت  بعض  بالتأجيل  المحاكم 
يحدث انفراجة سياسية أو ضغط دولي، 
ممكن أن ننجح في بعض األحيان وفي 
النهاية  لكن في  ننجح،  أحياٍن أخرى ال 
تستخدم  أنك  أساسي؛  موضوع  هناك 
المنطقة  اإلسرائيلي وهذه هي  القانون 
تنفيذ  عرقلة  أجل  من  لك،  المفتوحة 

األوامر بشكل سريع.
النكبة  ومشهد  واقع  تكرس  ضوء  في   *
وتمدد  والعربي  الفلسطيني  واقعنا  في 
المشروع الصهيوني من خالل التطبيع مع 
العديد من النظم العربية، ومحاوالت تمويه 
وتاريخي:  جذري  صراع  كونه  من  الصراع 
آفاق  هناك  يزال  ال  انه  تعتقد  فهل 
للتسوية السياسية مع العدو الصهيوني؟ أم 
نحن بحاجة فعاًل ألن نعيد االعتبار لتعريف 
الصهيوني  المشروع  بطبيعة  ربًطا  الصراع 

االستعماري االستيطاني اإلحاللي؟
دائماً  يتباكى  اإلسرائيلي؛  االحتالل   **
على السالم وال يعمل به، وهذا ما ذكره 
دائماً  هو  وبالتالي  يوماً،  غوريون  بن 
واليهودية  التاريخية  أمثاله  في  يقول 

احترمه، ولكن ال تثق به.
المشروع الصهيوني يقوم على السيطرة 
ذلك،  يخدم  ما  يوظف  وهو  والتفوق 
السيطرة  بكيف  مشغول  هو  وعليه 
يستخدم  وبالتالي  المنطقة،  هذه  على 
هذه  في  الشّماعات  من  مجموعة 
إيران  شّماعة  ُتستخدم  اليوم  المنطقة؛ 
ودول  اإلمارات  ستغزو  أّنها  باعتبارها 

الوحيد  الشيء  وبالتالي  األخرى،  الخليج 
اإلسرائيلي  االحتالل  إليه  يهدف  الذي 
ويلتحم  بالسلطة  المتمّسك  العربي  أو 
الذي  اإلسرائيلي ومشروعه  االحتالل  مع 
ويعتبرهم  تاريخياً  بالعرب  يعترف  ال 
بأن  أعتبر  األحوال  كل  وفي  أغراب، 
الشّماعة  واستخدم  وظف  االحتالل 
وفعاًل  الخليج،  إلى  للوصول  اإليرانية 
ينفذ هذا  أن  لكن هل تستطيع  وصل، 

التطبيع إلى الشعوب؟
كان  لليوم؛   1977 منذ  مصر  أن  نرى 
هناك تطبيع مع الدولة، لكّنها لم تصل 
نفس  واألردن  يرفض،  الشعب  للشعب؛ 
عمليات  هي  التطبيع  عمليات  النتيجة؛ 
أمام  مستمر،  بشكٍل  وتراجع  انكسار 
فإسرائيل  اإلسرائيلية؛  واألهداف  القوة 
دخلت في تطبيع مع البحرين واإلمارات 
اعتقاد  في  لنفترض  وغيرها  والمغرب 
من  االستفادة  على  قادرة  أنها  منها 
هذه "العملية"، لكن كل ذلك التطبيع؛ 
البوصلة  الدول داخلًيا، ألّن  سيضر بهذه 
األساس،  هي  ستبقى  الفلسطينية 
الصهيوني  للكيان  الوجود  وسيبقى 
استمرار  عن  عبارة  هو  المنطقة  في 
لتقسيمها ما بين الشرق والغرب وأيضاً 
االقتصادية  الطاقات  استنزاف  أجل  من 
للوطن العربي ومقدراته وثرواته؛ فكما 
التي  الكبيرة  األسلحة  صفقات  تعلمون 
االلتفاف  وعدم  االحتالل،  مع  تجري 
إلقامة البنى التحتية في الوطن العربي 
للتأخر  رهن  سيبقيه  كله  يؤّدي  وهذا 
أهداف  ضمن  األمر  وهذا  والتخلف، 
العدو. دائماً هناك عدّو، والعدّو يحتاج 
السيطرة  في  مشروع  يستمر  أن  إلى 
على وطننا العربي، لذلك فهو يستنزف 
أموال الشعب العربي وطاقاته ومقدراته 

بشكل كبير جداً، ويسعى بالتالي إلدامة 
في  نجح  وإن  وهذا  وهيمنته،  احتالله 
الشعوب  تقبل  لن  لكنه  إليه،  الوصول 
في  الوضع  هذا  يستمر  أن  العربية 
المستقبل، فهي شعوب حية، رغم هول 

ما اُرتكب ضدها وال زال ُيرتكب.
ضوء  وفي  السابق،  السؤال  إلى  استناًدا   *
الفلسطينية  األرض  على  االستيطان  تمدد 
اتفاقية  توقيع  منذ  مسبوقة  غير  بصورة 
تمسك  واستمرار  اآلن،  وحتى  أوسلو 
ال  فهل  الدولتين:  حل  بخيار  يسمى  بما 
واقعية  أسس  له  الحل  أو  الخيار  هذا  يزال 
المشهد  لنا  تكثف  أن  لك  وكيف  تسنده؟ 

االستيطاني في الضفة؟
الضفة  في  االستيطان  يقوم   **
واضحة  استراتيجية  الغربية عن طريق 
تماماً، تّم من خاللها دمج مجموعة من 
أو  تّم سالم  إذا  أّنه  بحيث  المخططات، 
وحدة  ذات  دولة  يكون هناك  ال  تسوية 
الغربية،  الضفة  داخل  في  جغرافية، 
الدولة  دولتان؛  هناك  اليوم  نجد  حيث 
التي  المستعمرات  دولة  هي  األولى 
الدولة  جغرافي؛  تواصل  بينها  يوجد 
الثانية هي "دولة" تجّمعات فلسطينية 
تتواصل فيما بينها عن طريق األنفاق 
عندما  اإلسرائيلي  واالحتالل  والجسور، 
بدأ في سياسة بناء المستوطنات سواء 
بناء  الغربية،  بالضفة  أو  القدس  في 
فعدد  الذكر؛  آنفة  االستراتيجي  على 
القدس  ومنها  الضفة  في  المستوطنات 
وعدد  إسرائيلية  مستوطنة   160 أصبح 
مستوطن،  ألف   700 إلى  يصل  السكان 
بشكل  بدأت  اإلسرائيلية  السياسة  هذه 
اتفاقية  وبعد   1977 عام  منذ  أكبر 
عندما  قبلها  ما  وأيضاً  ديفيد،  كامب 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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أقيم مشروٌع آخر عام 1970 مكان الغور 
كانت  لألردن.  يعود  والباقي  والقدس 
أّن  تماماً  واضحة  اإلسرائيلية  السياسة 
جزء  وهي  عليها  متنازع  األراضي  هذه 
هذا  كل  العبرية.  الدولة  أراضي  من 
وهو  تماماً  واضح  برنامج  ضمن  الوضع 
موجودة  غير  الفلسطينية  الدولة  أّن 
عندما  ثانية  بدرجة  أولى؛  بدرجة  هذا 
اتفاقية  فبعد  االستيطان؛  عن  نتكلم 
ازدادت عملية االستيطان، حيث  أوسلو؛ 
ازداد أعداد المستوطنين من 105 آالف 
مستوطن  ألف   470 إلى   1992 عام  من 
ألف   220 من  وأكثر  وحدها  الضفة  في 
بالقدس، وبالتالي البرنامج موجود حتى 
في فترة ما يسمى بالسالم. كما تعلمون 
كان هناك مصادرة أراضي وفتح شوارع 
وجسور بحجج مختلفة، وبالتالي تشّكل 
روابط  بينها  فلسطينية  تجّمعات  لدينا 
والجسور،  األنفاق  طريق  عن  فقط 
والقدس خارج المفاوضات، وما يتّم في 
القدس اآلن؛ من بناء مستوطنات وإقامة 
ما يسمى بالقدس الكبرى؛ يندرج تحت 
مساحة  من   %10 أّن  وهو  واضح،  إطار 
تحت  يعيشون  الكبرى  والقدس  الضفة 
األنفاق والجسور على الرغم من اتفاقية 
أوسلو. إذن اتفاقية أوسلو أو ما يسمى 
باتفاقية السالم؛ كانت حجر الزاوية في 
عملية فتح الشهية في قضية االستيطان 
وتنفيذ كل البرامج اإلسرائيلية الواضحة 

التي وضعت في فتراٍت سابقة.
الواقع ما جاء  إنه في  * سبق لك أن قلت 
المشاريع  من  مجموعة  ترامب هو جمع  به 

بعض  لها  وأضاف  األصلية،  الصهيونية 
هذه  لنا  توضح  أن  لك  هل  الرتوش: 
واقع  أمر  إلى  تحولت  وكيف  المشاريع؟ 
السياسي  بين  ما  تجمع  خطة  في  متبلور 

واالقتصادي؟ 
المعرفة  لترامب  لخطة  بالنسبة   **
بصفقة القرن؛ جاءت على كل المشاريع 
مشروع  من  اإلسرائيلية  االستيطانية 
1970 ومشروع 1979 ومشروع شارون عام 
قضية  في  بعد،  فيما  وليبرمان   1989
تّم  وبالتالي  واألراضي،  السكان  تبادل 
تبقى  التي  المخططات  هذه  تجميع 
على  اإلسرائيلية،  السيطرة  تحت  الوضع 
األمريكي؛  الجانب  فإن  األساس  هذا 
عندما وضع خطته )صفقة القرن(؛ كان 
لديه رؤية واضحة، تقول: بأّنه ال يوجد 
دولة فلسطينية، حيث شاهدنا أن هناك 
والضفة  غّزة  في  موجودتين  كتلتين 
األنفاق  طريق  عن  بينهما  والتواصل 
والجسور، ومنطقة زراعية وجبلية وعرة 
ال تصلح للزراعة ومنطقة صناعية بعيدة 
ذلك  تقديم  ويريدون  غزة،  قطاع  عن 
كما  وتنموية  اقتصادية  بإغراءات  لنا 
مدينة  إلى  وصلنا  إذا  واآلن  يدعون، 
القدس نالحظ أّنها ُأخرجت بشكل كامل 
مستقبلية،  فلسطينية  وضعية  أي  من 
السيطرة  تحت  تبقى  األغوار  وأيضاً 
إال  ما  القرن  صفقة  إذن  اإلسرائيلية؛ 
وتطبيق  بإخراج  إسرائيلية  رؤية  هي 

أمريكي.
* هناك من يعتبر أن خطة أو صفقة القرن 
التي  الضم  خطة  ذلك  في  بما  ُقبرت  قد 

بين  ما  جمدتها،  أنها  )إسرائيل(  زعمت 
الرغبات والوقائع: أين أضحت خطة الضم؟ 
** خّطة الضم لم تلِغ وما زال االحتالل 
اإلسرائيلي يعمل بها؛ أوالً األغوار يوجد 
أراضي  داخل  وفي  عرقي  تطهير  بها 
ومناطق فلسطين عام 1948؛ يتم هدم 
وبالتالي  بداخلها،  البدو  وترحيل  القرى 

60% سيطر عليها االحتالل.  
القدس  ما يعرف بمشروع  لدينا  القدس 
أمراً  يفرض  المشروع  وهذا   ،2050 عام 
واقعاً على األرض، يغير من الوضع القائم 
فيها بشكل كبير، ولنقل بشكٍل واضح 
صفقة  ينّفذ  اإلسرائيلي  االحتالل  أّن 
إعالمي،  ضجيج  دون  بحذافيرها  القرن 
وعلى هذا األساس هو يوّسع مستوطنات 
بها  يجري  وما  واألغوار  الكبرى  القدس 
عن  الحديث  فرغم  ذاته،  السياق  ضمن 
أن صفقة القرن تّم تجميدها، إال أن ما 
يجري على أرض الواقع يقول: أنها تتم 

خطوة بخطوة.
المخططات  في  عام  بشكل  للقدس   *
خاصة،  أولوية  اإلسرائيلية  والهيكليات 
فمنذ استكمال احتالل المدينة عام 1967م، 
ولم تتوقف المشاريع والحفريات والتهويد 
وفرض الوقائع في ضوء ذلك: كيف ترى 

مستقبل مدينة القدس الديموغرافي؟
اإلسرائيلي  لالحتالل  بالنسبة   **
وشّكلوا   1973 عام  واضح  برنامج  وضع 
أّن  على  ينّص  يهودية؛  بأغلبية  لجنة 
وهي  موحدة  إسرائيلية  عاصمة  القدس 
السيطرة  أيضاً  اليهودي،  للشعب  قلب 
البرنامج  اآلن  والسكان؛  الجغرافيا  على 
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بهذا  سائر  لليوم   1967 منذ  اإلسرائيلي 
االتجاه، و100% من مساحة القدس التي 
 ،%13 إاّل  لنا  يتبَق  لم  توسعتها  تم 
والسكان  األرض،  عن  الحديث  في  وهنا 
 345 إلى  ألف   70 من  ارتفعوا  فقد 
االحتالل  اآلن  ولذلك  فلسطيني،  ألف 
 2040 عام  أّنه  دراسات  لديه  اإلسرائيلي 
أضاء  مما   %55 العرب  نسبة  سيكون 
الجدار  فأوجد  أمامه؛  األحمر  الضوء 
فلسطيني  ألف   150 من  أكثر  إلخراج 
مشكلة  ظهرت  وهنا  الجدار،  خلف 
من  بالتخلص  وهرتسوغ  رامون  حاييم 
ألف   150 وإضافة  فلسطيني  ألف   200
مستوطن؛ بمعنى إقامة القدس الكبرى 
والسيطرة على 88% منه. لذلك يحاول 
بؤر  إلقامة  اإلسرائيلي  االحتالل  ويعمل 
استيطانية فيها وعملية اقتالع وإحالل 
تتعّرض  القدس  مدينة  ممنهجة. 
لخطين متوازيين من االستيالء والطرد 
والصراع  والسّكان،  لألرض  والتطهير: 
ديمغرافي  صراع  هو  القدس  داخل  في 

بامتياز.
* كمدير لمركز الخرائط وخبير في جغرافية 
األهمية  هي  ما  واالستيطان:  القدس 
التخطيطية والجغرافية للشيخ جراح كقضية 
االستيالء  قضية  من  أبعد  استراتيجية 
مكانة  هي  وما  البيوت؟  على  االستيطاني 
االستيالء على الشيخ جراح تحديًدا والتوغل 

في سلوان في المشروع الصهيوني؟
السؤال  على  اإلجابة  في  لقد ذكرت   **
القدس  في  لنا  تبقى  ما  أّن  السابق، 
يقوم   1990 عام  مشروع  هنالك   ،%13
استيطانية  وبؤرة  بوابة   26 إقامة  على 
ومن  الفلسطينية،  األحياء  داخل  في 
حقيقًة  جّراح؛  الشيخ  حي  األحياء  هذه 
من  جزء  هي  جّراح  الشيخ  قضية  في 
ربط  على  تقوم  إسرائيلية  استراتيجية 
التي  اإلسرائيلية  باألراضي  يسمى  ما 
كانت ما بين الـ48 والـ67 تحت السيطرة 
للجامعة  المشارف  جبل  في  األردنية 
غربي  في  هداسا  ومستشفى  العبرية 
أوصال  تقطيع  لذلك  باإلضافة  القدس، 
ضمن  وتحويلها  الفلسطينية  األحياء 
 _ التطويق  اسم  عليه  يطلق  مخطط 
االختراق _ التشتيت؛ التطويق بمعنى 
واالختراق  بالمستعمرات،  التطويق 
تحويل  ثم  االستيطانية،  البؤر  بإقامة 
في  فسيفساء  إلى  الفلسطينية  األحياء 
داخل األحياء اليهودية. إذن حي الشيخ 
جّراح هو ضمن هذا البرنامج وقبله كان 
الجنوب  في  صفافا  بيت  قرية  هناك 
التي تعرضت لذات ما يجري في الشيخ 

عليها،  األمنية  السيطرة  لسهولة  جراح، 
تقيم  أن  أردت  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 
شرقي  يكون  أن  على  فلسطينية  دولة 
القدس ضمنها؛ فهذا من المستحيالت، 
تواصل  ذات  تجّمعات  وجود  لعدم 
استيطانية  بؤر  هنالك  بل  جغرافي، 
بؤرة  أيضاً  سلوان  قضية  في  حدث  كما 
البرنامج  هذا  ضمن  هناك،  وبؤرة  هنا 
السكان  طرد  عملية  تجري  والمخطط 
في  اإلسرائيليين.  وإحالل  فلسطينيين 
هي  المناطق  هذه  أيضاً  نفسه  الوقت 
المقّدس"  ب"الحوض  يسمى  مما  جزء 
في  بضّمها  "إسرائيل"  ترغب  التي 
المنطقة  هذه  ألّن  النهائية،  المرحلة 
رواية  ولها  وقضاياها  تاريخها  لها 
حسب  اليهودية،  الدينية  الصورة  في 

زعمهم. 
من  هو  جّراح  الشيخ  حي  وبالمناسبة.. 
القدس،  الفلسطينية، في  األحياء  أرقى 
عام  قبل  العربية  القناصل  فيه  ويوجد 
القنصلية  هناك  كانت  حيث   ،1967
وأيضاً  والعراقية،  والمصرية  السعودية 
الفلسطينية  التحرير  منّظمة  مكتب 
الذي ُأنشأ في الـ1964، وأيضاً في هذه 
المشافي؛  من  العديد  يقع  المنطقة 
والبعثات  للعيون،  الفرنسي  مستشفى 
األوروبية كذلك، كالفرنسية والسويدية 
باإلضافة إلى اليونانية وغيرها.. أهمية 
ُتستخدم  أسباب  مجموعة  في  هو  هذا 
إلقامة البؤر االستيطانية، تخدم البرامج 
التهويد  في  اإلسرائيلية  والخطط 
مدينة  على  التامة  السيطرة  وبالتالي 

القدس.
والعملية  البحثية  وخبرتك  تجربتك  من   *
والمشاريع  المخططات  مواجهة  إطار  في 
يمكن  كيف  والتهويدية،  االستيطانية 
مع  والشعبية  الرسمية  األدوار  تتكامل  أن 
ذلك  في  بما  والقانونية  البحثية  الجهود 
من  الكثير  لدى  المتوفرة  الملكية  أوراق 

العائالت الفلسطينية؟
الشعبي  والشعبي؛  الرسمي  قضية   **
أكثر تقّدماً من الشعبي؛ الرسمي يتكلّم 
دون أن يفعل؛ مدينة القدس ميزانيتها 
25 مليون شيكل، يعني 1.2 من الميزانية 
العامة، وبالتالي هي ليست في أولويات 
تكلّمت  إذا  اآلن  الفلسطينية.  السلطة 
في الوثائق فهي موجودة، كل الوثائق 
القضية  موجودة؛  والعثمانية  الرسمية 
لدينا  ليس  أنه  القضية  أمالكاً؛  ليست 
برنامج يخّص مدينة القدس. ما يحدث 
بمثابة إطفاء حرائق هنا وهناك، وفي 
نفعل،  مما  أكثر  نقول  نفسه؛  الوقت 
وجود  دون  فعل  رّدات  عن  عبارة  وهي 
برنامج فعلي وحقيقي. ال يوجد برنامج 
للسكن وال صحي وال اجتماعي وال حّتى 
ُتأسرل  القدس  المدينة؛  ُتجاه  تعليمي 
الدوالرات  مليارات  ومدرج  وُتهود، 
من  ماليين  بضع  مقابل  لتهويدها، 

الجانب الفلسطيني والعربي. 
* هل من كلمة أخيرة توجهها للمؤسسات 
الفلسطيني  ولشعبنا  الفلسطينية  الوطنية 
يتعلق  فيما  كافة  تواجده  أماكن  في 
والمشاريع  المخططات  بمواجهة 

االستيطانية اإلحاللية؟  
ملك  ليست  القدس  واضحة؛  الرسالة   **
للعرب  ملك  هي  فقط،  للمقدسيين 
وبالتالي  والفلسطينيين،  والمسلمين 
ألّنه  المدينة،  هذه  إلى  ننتبه  أن  يجب 
المدينة؛ سيسقط كل  إذا سقطت هذه 
العالم العربي. االحتالل اإلسرائيلي لديه 
القدس  لوضع  واضح  ومخطط  برنامج 
والتاريخية  الدينية  سيطرته  تحت 
لدينا  يكن  لم  إذا  وباعتقادي  واألثرية، 
واحدًة  يداً  نكون  وأن  وهدف  برنامج 
ودعم القدس وأهلها؛ سياسًيا واقتصادًيا 
وفي  ونضالًيا،  وثقافًيا  واجتماعًيا 
بهدف  األقل  على  تجاهها،  شيء  كّل 
في  تحريرها  وليس  صمودها،  هذه المرحلة.تحقيق 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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سيف القدس يدق على األبواب
مروان عبد العال- روائي وقيادي فلسطيني/ لبنان 

ليرتدي  العامود(،  )باب  على  تدق 
اهلل  سر  هي  مدينة  في  أبيضاً،  قميصاً 
له  فيها  مرابط  كل  قداسة  هي  فينا، 
ملك  ولكنها  مقدساتها،  مجاورة  شرف 
عابرة  مساحة  في  ممتدة  واحدة  أمة 
بين اإلسراء والمعراج؛ هنا باب العامود؛ 
بمنتصف الحائط الشمالي للسور، ويعود 

القدس تدق على أبوابها الـ7 المفتوحة، كنوافذ إلى العالم؛ كونها تتوزع على 
األبواب، ألن  الكنعاني؛ تدق على  العهد  بني في  الذي  القديم  المدينة  سور 
المقاومة؛ أجدى اشكال البقاء؛ تدق األبواب، كصرخة الـ)ال( في وجه الظلم والطغيان، 
النجاة؛ مقاومتها وعي جمعي  بمعتقداتها سالح  الحق؛ تمسك  بإنها على  ألنها تؤمن 
وذاكرة جماعية إنسانية؛ مستمرة؛ أفقية وعامودية؛ يتضاعف كل شيء خالد فيها، أن 
تمارس شهوة البقاء وتحدي الوجود وجمالية المقاومة التي تليق بروح فلسطين. عندما 
تدق على أبوابها المفتوحة على العمق التاريخي للصراع، لكنها األبواب الموصدة في 
وجه المعتدي على هويتها وشخصيتها وروحها وناسها وطمس ذاكرتها، وهي اختبار 

الثورات والنضال واألفكار، وكل هوية دونها ناقصة. 

وعند  القانوني،  سليمان  لعهد  تاريخه 
عمق  في  نفقاً  يحفر  األقصى؛  مدخل 
يتسلق  الجلجلة؛  طريق  نحو  التاريخ 
جبل المكبر وقبة الصخرة؛ القدس فيها؛ 
تقاطع طرق بين االرض والسماء. بين 
حين  والذاكرة؛  التاريخ  في  المسافات 
ينهض المعراج مرة ثانية، ويعاد صلب 

بالدم  المجبول  والواقع  المسيح  السيد 
الذي صار  االول جسده  نبعه  من  المشع 
وجه  في  يشهر  فدائي  لكل  أبدياً  خبزاً 
وما  وسالحه،  وحلمه  قلبه  الطاغوت 
الُحسين إال إحدى محطاتها الحسنى على 

وعد اللقاء معها حقاً وحباً وعدالً.
تدق على  )باب الساهرة(، ألّنها المدينة  
اليقظة التي ال ينام فيها الزمان، وكأن 
يغلق  لن  للتو:  بدأ  قد  فيها  التاريخ 
ممراً  وال  المدينة  باب  وال  المحراب  باب 
باب  القدس  ألنها  للعابرين،  جغرافياً 
بواقع  متمازجان  والذاكرة  التاريخ 
ليست  القصوى، هي  درجته  إلى  حّسي 
والمكان،  الزمان  في  محدودة،  مساحة 
كله  الزمان  وفي  كله  المكان  حول  بل 
طريق  على  الممتدة  المسافة  وعلى 
المثوى  صان  الذي  الى  وصوالً  الخليل 
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وامتلك أمانة المساحة التي ال يملك أحد 
أبداً  الطازج  الزمان  في  تحقيقها  قدرة 
والمكان المقدس دوماً؛ العام جداً، ولكن 

الخاص جداً في آن معاً.
المدخل  عند  الخليل(  )باب  على  تدق 
آثار  لتزيل  القديمة،  للبلدة  الغربي 
أرصفتها،  مرت  التي  الهمجية  القدم 
األبواب  خلف  تسير  خائبة؛  وانكفأت 
الجلجلة  طريق  في  اآلالم  صليب  إلى  
التاريخ  فيها  يرقد  الميالد؛  وقبل  بعد 
إلى  ميالدها  من  بحقيقتها  وينبض 
نهوضها األزلي بعد أن تم تدميرها عبر 
التاريخ  على يد الغزاة أكثر من 18 مرة، 
جراح”؛  الشيخ  “حي  أبواب  إلى  وتصل 
فصل من فصول التطهير العرقي الواسع 
للفلسطينيين في هذا الحي، وفي حارات 
القدس القديمة بشكل عام، والهدف هو 
لتطبيق  العربية،  األحياء  وجود  إنهاء 
المقدس،  بالحوض  يسمى  فيما  خطة 
السيليكون  وادي  وخطة  شاليم،  وخطة 
في واد الجوز التي من المخطط تحويل 
قومية”،  “حديقة  المنطقة فيها إلى 
بهذا  سمي  جراح  الشيخ  وبالمناسبة 
االسم نسبة لطبيب  صالح الدين، واسمه 
الدين  شرف  بن  الدين  حسام  الشيخ 
ومن  عام،   900 قبل  “الجّراح”  عيسى 
فلسطينية  قرية  إلى  المكان  تحول  ثم 
أرض  خطته  القدس؛  ألسوار  مالصقة 
إلى  الفلسطيني  الوجود  وتقليص  اكثر 
من  يتمكن  حتى  مستوياته،  أدنى 
اليهودية  “مركز  إلى  القدس  تحويل 
اليهودية أو  الدولة  العالم”؛ عاصمة  في 

عاصمة االتحاد اإلبراهيمي.
الحائط  المغاربة( على   تدق على )باب 
األبواب  أصغر  ويعتبر  للسور،  الجنوبي 
المغاربة  حي  من  اسمه  واتخذ  السبعة، 
 1187 العام  منذ  هناك،  رابطوا  الذين 
آٍت؛  طريق  كل  وعلى  ميالدي. 
الغامر؛  اهلل  وكوجه  آٍت  الرهبة  بجياد 
السامة  األلسنة  أصحاب  رؤوس  تدق 
من  الخروج  دعاة  من  المتسخة  واللغة 
أمتهم.  ومن  ذاتهم  ومن  التاريخ 
الختراق  الروحية  الدبلوماسية  اتباع 
وراء  يسيرون  جسدها،  قبل  األمة  روح 
مرحلة  بوالدة  يعدهم؛  الذي  سيدهم 
على  للسيطرة  الجديد  االستعمار  من 
يهجسون  والعبيد  المنطقة،  مستقبل 
بل  المستقبل،  إلى  للذهاب  بدعواتهم 
الخروج من التاريخ وبكلمة أدق الخروج 
من الذات وبتسريب العقارات والسمسرة 
بالصمت  الهيكل  برواية  والتسليم 
سيدهم  لهذيان  والترويج  الرسمي 

المستعمر والدنس والقبيح والعدواني. 
الحائط  عند  األسباط(  )باب  على  تدق 
القديس  باب  أيضاً  وسمي  الشرقي، 
السامية  األبعاد  وعنوان  »إسطيفان«، 
تواجه من  لألمة،  التأسيسية  والمكونات 
عبرنتها  أو  طمسها  او  محوها  يحاول 
تاريخاً؛  توارثوا  الذين  أولئك  وهم 
لما  مزيفة  بذاكرة  العدم  من  خلقوه 
النيل  الممتدة من  الميعاد  يسمى أرض 
إلى الفرات حسب الرواية التوراتية، وكما 
قال رد المفكر إدوارد سعيد: »فلسطين 
صراع على وجود يمكن تذكره. ال رواية 
مخترعة بال ذاكرة«. وسأفتحها األبواب؛ 
العالم  ومسمع  مرأى  على  تعرضت  يوم 
الدينية  للرموز  مبرمج  اغتيال؛  لعملية 
الشرعية وبناء  لتزييف  التاريخ  وطمس 

ذاكرة زائفة طالت مركزية القدس. 
لالحتالل؛  المطلقة  العنصرية  مورست 
ليس  فوكو«  »ميشيل  وصف  حسب 
باحتالل األرض فقط، بل طمس التاريخ 
دينية  شرعية  واختراع  والذاكرة  أيضاً 
المكان  هوية  لسرقة  معادلة  في  زائفة 
هذا  والعدالة،  والحق  الحقيقة  واغتيال 
األميركي/الصهيوني  التقاطع  سلوك 
ذات الطبيعة االحاللية ومحركها اإلبادة 
السلوك  ذات  يمارس  نجده  الثقافية؛ 
لن  ذاكرة،  بال  أمة  مع  يتعاطى  كأنما 
وحرية،  استالب  بين  إرادتها  تقف 
التقدم  بين  السقوط،  أو  النهضة  بين 
أو  التاريخ  ابتسار  بين  والتخلف، 

استمراريته.
الذي  داوود(  النبي  )باب  على  ستدق 
ويقال  القانوني،  سليمان  بعهد  أنشئ 
إنه كان يعد ليكون شبيهاً بباب العامود 
لن  عليه،  بما هو  اإلنشاء ظهر  ولسرعة 
والمكانة  فالهوية  مدينتنا؛  باب  يقفل 
باالنتقال  بل  الوقت،  إضاعة  تحميها  ال 
إلى استراتيجية؛ تقطع بشكل منهجي 
العقيمة،  التفاوضية  السياسة  مع 

الوحدة  لبناء  استراتيجية  وبشروط 
الفاعلة  الوطنية  والمؤسسة  الوطنية 
هياكلها  لتجديد  والحديثة  والكفؤة 
استراتيجية  وفق  وأدائها ووظيفتها 

مقاومة وطنية شاملة.
الجانب  في  الحديد(  )باب  على  تدق 
الشمالي للسور، والذي فتح عام 1898م، 
األلماني )غليوم  اإلمبراطور  زيارة  خالل 
القّوة،  وجه  ولتهزم  للقدس،  الثاني( 
المشروط   ولكن  التاريخي،  بالرد 
بالتمسك بالحق الذي ال يتجزأ أو يؤجل؛ 
الذاكرة ال يمكن أن تتجزأ والهوية، ثم 
عربية  القدس  أن  التاريخية،  الحقيقة 
فرنسية،  باريس  هي  كما  فلسطينية، 
أو  ابتسارها  يمكن  ال  الهوية  ألن 
وقديمة  وغربية  شرقية  إلى  اختصارها 
وإسالمية  ومسيحية  ويهودية  وجديدة 
عاصمة  هي  الشريف،  وغير  والشريف 
فيها  تتكثف  التي  التاريخية  الحقيقة 
معاً؛  واإلنسان  والمكان  الزمان  طهارة 
وغايته  الصراع  منطق  يكمن  فيها 
في  تتجلى  التي  وطبيعته  األسمى 
أبعاد شتى موحدة وعلى نحو عالي من 
الواحدة؛ متداخلة  الماهية  االنسجام في 

بألوان قوس قزح.
بقبضة فلسطينية واحدة وسيف القدس 
سنفتحها  األبواب  على  ندق  المشرع؛ 
نحيي  القدس؛  بهاء  ولتعيد  األبواب 
التاريخ  كل  يسكنها  التي  القدس  كل 
وعلى مدى الصراع، ألنها تستحق يومها 
غزة   من  مقاوم؛   فعل  كل  العظيم،  
التاريخ  ويخرج  األمل  وترد  الروح  تزرع 
دفعة واحدة، وفي لحظة واحدة، وكأنه 
الكرمل  قمة  عند  األولى،  بواكيره  في 
ابن  مرج  سهول  إلى  الجرمق  وأعالي 
هكذا  القدس،  في  يكمن  والسر  عامر 
والوقفات  والهبات  االنتفاضات  أبدعت 
الصراع  ويتجدد  والبطولية،  الكفاحية 

كلما ُمّس هذا المقدس والتاريخي. 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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يوسف يعود إلى الشيخ جراح
 لينقذ الضمير اإلنساني من نكبته

د. مراد الحاج-أستاذ تحليل الخطاب ودراسات ما بعد االستعمار في الجامعة التونسية/ تونس

وأنا أكتب هذا المقال وجدته األصعب في كل ما كتبت؛ كيف أكتب عن 
ذاك الشرخ في ضمير اإلنسانية وهو ينزف اليوم دًما فلسطينًيا؟ كيف 
لتقتلع  الشيخ جراح  أبناء حي  تتكالب على  المتطرفين  النكبة وفلول  أكتب عن 
عن  أكتب  كيف  أرضه؟  من  شعب  باقتالع  اإلنساني  الضمير  وتعدم  الجذور  آخر 
النكبة والدم الفلسطيني يسيل وهذه اإلذاعات تبث بيانات من اإلخوة قبل الغرباء 
تتحدث عن إدانة العنف المتبادل وتساوي الجالد بالضحية؟ من المنكوب فعاًل أهو 
عن  ويتغاضى  الدماء  يبارك سفك  أضحى  الذي  اإلنساني  الضمير  أم  الفلسطيني 
اقتالع البشر من جذورهم؟ كيف يقبل الضمير اإلنساني التطهير العرقي؟ كيف 
االجرائم ضد اإلنسانية تلقى تبريًرا من دعاة الكونية؟ ال بل كيف يبررها  أضحت 
اشتاكهم  الذين  يوسف  إخوة  يتقبلها  كيف  سالم؟  دعاة  أنفسهم  يعتبرون  من 
درويش إلى أبيه؟ كيف يواصلون تسميم العنب وطرد أخيهم من الحقل وتركه 
في البئر فريسة للموت؟ كيف يطبع اإلخوة مع قاتل أخيهم وها هم يعبرون عن 

قلقهم من العنف المتبادل بين أخيهم والذئب؟

إخوة  عن  تحدث  قد  درويش  كان  وإذا 
فمع  الُجب؛  في  رموه  الذي  يوسف 
قابيل  عن  نتحدث  أن  يمكن  التطبيع 
دم  يسفك  أن  في  حرًجا  يجد  لم  الذي 
طبعوا  حين  المطبعون،  تحدث  أخيه؛ 
خدمة  سيقدم  تطبيعهم؛  أن  عن 
ولكن  السالم،  ولعملية  للفلسطينين 
األحداث األخيرة جاءت لتكشف زيف هذا 
االدعاء؛ فالبيانات الصادرة؛ أسقطت آخر 
تبيح سفك  بيانات  التوت، فهي  أوراق 
المطبعين؛  وتجعل  الفلسطيني  الدم 
رواية  حبكة  في  بارزة  حروًفا  يكتبون 
النكبة والتهجير القسري للفلسطينيين؛ 
فمع التطبيع لم نعد نسمع حتى بيانات 
المحتشمة  اإلدانة  أو  القلق  التعبير عن 

سماعها  تعودنا  التي  العرقي  للتطهير 
لسنوات، فقد أصبح اإلخوة يعبرون عن 
االعتداء  يرفضون  إخوتهم  ألن  قلقهم 
عليهم ويسوون بينهم وبين جالديهم. 
هذه  في  وما  التطبيع  في  ما  أخطر 
البيانات، أنها تجعل كل مقاوم مطعوًنا 
يوصم  اإلخوة  بمواقف  في ظهره، ألنه 
بالتطرف واإلرهاب؛فالمطبعون يقدمون 
صورة أخرى غير ممكنة إال في صالونات 
التسويق، وهي صورة التعايش الممكن 
صورة  وهي  والصهاينة،  العرب  بين 
تسويقية قاتلة، هي قاتلة؛ ألنها تزييف 
للكثيرين  مبرًرا  تمنح  وهي  للواقع 
بل  بالتطرف،  يقاوم  من  كل  لنعت 
االدعاء،  مبررات  للصهاينة؛  تمنح  هي 

بأنهم مقبولون من محيطهم وأنهم ال 
يرتكبون جرائم وأنهم مرفوضون فقط 
من المتطرفين في حين يتقبلهم بقية 

العرب.
على  صًكا  الصهاينة؛  يمنح  التطبيع  إن 
ومواصلة  الفلسطينين  لتذبيح  بياض 
فالعالقات  النكبة؛  زمن  في  بدأوه  ما 
العرب  من  المطبعين  مع  الثنائية 
إلى  رسالة  يمثل  الوفود؛  وتبادل 
أغلبه  في  المنحاز  العالمي  العام  الرأي 
يتهم  ألنه  انحيازه،  ليزيد  الجالد  إلى 
الزاوية  في  ويضعهم  المقاومين  كل 

ويقدمهم باعتبارهم متطرفين. 
إن التطبيع بهذه الصورة؛ مشاركة في 
النكبة، ألنه مصادقة على تهجير  مسار 
فالمطبعون  به؛  وقبول  الفلسطينيين 
يقدمون إثباًتا على ما تقوله إسرائيل: 
وينفي  معها  التعايش  يمكن  أنه 
والتطهير  المجازر  ارتكاب  تهمة  عنها 
العرقي؛ وهو في الوقت نفسه؛ تخٍل عن 

مساندة حق إنساني.
نكبة في الضمير اإلنساني

لقد كانت النكبة بما تم فيها من جرائم 
اإلنساني،  للضمير  نكبة  اإلنسانية؛  ضد 
أن  ينبغي  كان  الضمير  هذا  أن  غير 
في  الفلسطيني  النضال  وكان  يصحو، 
زخمه؛ يلعب دوًرا كبيًرا في دفع الضمائر 
اإلنسانية المؤمنة بكونية حقوق اإلنسان 
الرفض  عن  تعبر  وأن  االعتراض  إلى 
للجرائم التي ترتكب ضد اإلنسانية في 
الدعم  بعض  وكان  الفلسطيني،  حق 
على  منددة  ببيانات  الباهت  العربي 
تسند  نسبية؛  مساندة  يمثل  ضعفه؛ 
بأنه من  الفلسطيني، وتذكر  الحق  هذا 
الجرائم.  على هذه  الصمت  إنسانية  الال 
أن  دوًما  الصهاينة  ديدن  كان  ولذلك 
بين  صراع  أنه  على  الصراع  يصوروا 
ومحبين  الفلسطينيون  هم  متطرفين 
للسالم من جيشها ومستوطنيها، وكان 
تمارس  بأنها  تدان  ال  بأن  األكبر  همها 
هذا  ينام  حتى  اإلنسانية،  ضد  جرائم 
ترتكبه.  عما  ويغفل  اإلنساني  الضمير 
شيء  ال  هذه؛  اإلنساني  الضمير  ونكبة 
يجعلها طبيعية ومقبولة مثل التطبيع، 
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إسرائيلية  غاية  التطبيع  كان  لذلك 
ما  لكل  غطاء  لها  يوفر  ألنه  وهدًفا، 
في  اإلنساني  الضمير  يزعج  أن  يمكن 

ممارساتها. 
تطبيع  على  الصهيوني  الكيان  عمل 
وال  فيهم،  حًبا  ال  العرب  مع  عالقته 
جمة،  اقتصادية  فوائد  سيحقق  ألنه 
الغاية  كانت  األولويات  من  ليس  فهذا 
إسناد  عن  اإلخوة  يتنازل  أن  األولى 
ذلك  ألن  مطالبهم،  في  الفلسطينين 
عن  ينفي  بأن  الغاصب  للكيان  يسمح 
الفلسطيني  الحق  نفسه تهمة اغتصاب 
وتهجير شعب من أرضه ويريح الضمير 
من  هم  فها  يصحو؛  قد  الذي  اإلنساني 
ادعوا طوياًل أنهم أصحاب حق؛ اقتنعوا 
وقبولهم  خطأ  على  بأنهم  النهاية  في 
التعايش ينفي عن الصهيونية أن تكون 
يصبح  هكذا  العرب.  حق  في  مجرمة 
بها  تمسح  كلينيكس  أوراق  المطبعون 
من  الزور  شهود  هم  أو  الجريمة  آثار 
وهم  المجرم،  يبرؤون  الضحية؛  أهل 
الكوني؛  اإلنساني  الضمير  بذلك يهبون 
قضية  عبء  من  لالستقالة  فسحة 
يؤمن  ضمير  لكل  وخزة  تمثل  مؤلمة؛ 
باإلنسانية. إنها بكل بساطة نكبة في 
ضمير اإلنسانية؛ حين يتواصل التهجير 
واالستيطان والتطهير العرقي بمباركة 
المهيمنة  القوى  من  وتبرير  وقبول 
اإلخوة  إن  اإلخوة.  من  وتواطؤ  عالمًيا 
يوسف  يطردون  ال  درويش  يا صديقي 
في  يشاركون  إنهم  أبيه؛  بيت  من 
يفتحون  إنهم  أرضه؛  من  يوسف  طرد 
للغريب باب القلعة ويقولون للعالم: إننا 
نستضيف أبناء عمومتنا على كأس من 

دم يوسف؛ فال تبتئسوا.
التشويه والتأثيم بوابة لرفع الحرج

أصابت  التي  األخرى  النكبة  إن 
التطبيع  الفلسطيني من إخوته؛ بسبب 
هي موجة التأثيم والتشويه التي تطال 
الفلسطيني من كل األنظمة التي تنوي 
بعد  تتواصل  موجة  وهي  التطبيع، 
قرر  منذ  بدأت  تجربة  وهي  التطبيع، 
من  كل  وانتهجها  يطبع  أن  السادات 
المطبعين  فكل  طريقه؛  على  ساروا 
تكيل  واحدة  جوقة  لديهم  ترتفع 
باع  وأنه  خائن  بأنه  للفسلطيني  التهم 
أرضه، وهي ُتهم تصل إلى حد؛ تقديم 
اليهودي  صورة  تشبه  نمطية؛  صورة 
التفتيش.  محاكم  زمن  أوروبا؛  في 
أنه  على  الفلسطيني  هؤالء  ُيقّدم  إذ 
اآلثام والشرور،  شخص تجتمع فيه كل 

التفصي  أولها  غايات  الصورة  ولهذه 
عند  بالحرج  أو شعور  أي مسؤولية  من 
التطبيع مع من يهجر هذا الفلسطيني 
األخطر،  وهو  ثانيها  أما  دمه.  ويسفك 
بين  االرتباط  فك  إلى  السعي  فهو 
العربية؛  الشعوب  وبقية  الفلسطيني 
اإلنساني  التعاطف  وكسر  تأثيمه  عبر 
الذي  هذا  أن  هذا  عن  ويترتب  معه، 
باع أرضه، وهو شخص تجتمع فيه كل 
اآلثام والشرور؛ ال يستحق التعاطف وال 
التضحية من أجله وهو يستحق كل ما 
التأثيم هذه  يحل به. وإذا كانت حملة 
موجهة نحو الداخل من أجل تصفية أي 
تعاطف إنساني مع مأساة الفلسطيني، 
المطبيعن  عن  الحرج  يرفع  ما  وهو 
الحملة  لهذه  فإن  تجاه شعوبهم،  أيًضا 
في  الفلسطيني  الصعيد  على  نتائجها 
الداخل، فهو يطلق يد العدو الصهيوني 
ويجعلها ال تخشى أي تعاطف إنساني؛ 
على  يعمل  من  أول  اإلخوة  هم  فها 
ولهذا  الضحية،  الفلسطيني  تشويه 
الكوني،  المستوى  على  نتائج  الموقف 
الضمير  تنويم  في  يساعدها  فهو 

اإلنساني على المستوى الدولي.
في  األخيرة  األيام  أحداث  جاءت  وقد 
الذي  التشويه  زيف  لتثبت  فلسطين؛ 
التعاطف إلى  الفلسطيني ويعيد  يطال 
زخمه، فقد أثبت النضال الفلسطيني أن 
زائفة،  والخيانة؛ تهم  األرض  بيع  ُتهم 
ألنه  كثيًرا،  المطبعين  يحرج  ما  وهو 
بها  يبررون  التي  إدعاءاتهم  يسقط 
الفلسطينيون  مالحم  إن  تطبيعهم. 
مدن  وكل  وغزة  جراح  الشيخ  في 
فلسطين؛ قلبت لعبة التأثيم من تأثيم 
المطبعين،  تأثيم  إلى  الفلسطيني 
وكشفت نكبة في ضمائر هؤالء، وبينت 
الخيانة ليست خيانة األخوة فحسب،  أن 

وأنهم لم يبيعوا يوسف يوم ألقوه في 
الُجب، وإنما باعوا أنفسهم وضمائرهم، 
ألبيهم  ليقولوا  يوسف  إخوة  عاد  وإن 
يصدقهم،  فلم  الذئب؛  التهمه  لقد 
على  قادرين  يعودوا  لم  المطبعين  فإن 

القول: إن الفلسطيني باع أرضه.
حد  بالبعض؛  المغالطة  بلغت  لقد 
تقديم فلسطيني 48 على أنهم نموذج 
يحملون  إنهم  القول  عبر  للخيانة؛ 
انتفاضة  ولكن  اإلسرائيلية،  الجنسية 
وحيفا  يافا  وفي  اللد  في  الفلسطينيون 
وأم الفحم و.... كشفت أنهم ما بدلوا 
تبديال، وأن هؤالء المغالطين يتالعبون 
الصهاينة  ويخدمون  الناس  بعقول 
المطبعين  أن  وتبين  بتطبيعهم، 
والتغطية  الجريمة  في  شركاء  كانوا 
عليها وأنهم يسهمون في آخر فصول 
الفلسطيني  الشعب  لكن صمود  النكبة، 
وتعاطف الشعوب العربية معه وصحوة 
للتطهير  الرافضة  اإلنسانية  الضمائر 
العرقي والجرائم ضد اإلنسانية؛ كشفت 
فلسطين؛  دوًما  ستبقى  البوصلة  أن 
فاإلنسانية تقاس بمدى مساندة القضايا 
العادلة والوقوف ضد الجرائم العنصرية. 
عرق،  وال  دين  قضية  ليست  فالقضية 
هي قضية اإلنسان: إما أن تكون إنساًنا 

أو ال تكون.
ختاًما، ال يمكن إال أن أحيي المتشبثين 
اإلجرام  آلة  الواقفين في وجه  بأرضهم 
الضمائر  وكل  العاتية  والترهيب 
التي تساندهم؛ فنضال  الحية  اإلنسانية 
النكبة  يجعل  ومسانديهم  هؤالء 
طالما  يكتمل  لن  لكنه  آثما،  مشروًعا 
يصنعون  األرض  على  صامدون  هناك 
اإلنساني  للضمير  تعيد  التي  المالحم 
الذي  الختام  يكتبون  من  فهم  يكون أم البدايات.رشده؛ 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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النكبة: عندما تتحول إلى بعث جديد
تنهض فلسطين

د. وسام الفقعاوي- أكاديمي- رئيس تحرير »الهدف«/ فلسطين

إال  زريق،  قسطنطين  العربي  المفكر  خطه  الذي  النكبة  مصطلح  يكن  لم 
ويبدو  الفلسطيني،  بالشعب  حلت  التي  الكبيرة  والنازلة  المصيبة  على  للداللة 
أن المصطلح في حينه ولفترة ليست بعيدة -وبعكس ما قصده المفكر زريق في كتابه 
معنى النكبة- بات معاداًل للندب على أطاللها أو تجسيًدا لفكرة االغتصاب الجسدي لفتاة 
بِكر؛ يجب التخلص منها؛ انطالًقا من المفهوم الخاص »بالشرف« في الثقافة العربية، 
مساهم  هي  التي  العربية  األنظمة  قبل  من  توظيفة  هي  األكبر  المحاولة  كانت  لكن 
رئيس فيها، للتحايل على األسباب الرئيسية خلف وقوعها، وعليه الهروب من المسؤولية 
التي جهاتها معلومة، وتحميلها للمنكوب، وقد يكون األمر أبعد من ذلك؛ من خالل 

محاولة تمرير الجريمة الصهيونية، باعتبارها حدث طبيعي؛ ألم بشعب يستحقها! 

النكبة: محاولة تعريف
كانت  والمعايير؛  القراءات  بمختلف 
خلقته  وما   ،1948 عام  »النكبة« 
كسًرا  تاريخية؛  وقائع  من  وجسدته 
المادي والسياسي  حاًدا للوجود وللمسار؛ 
مع  الصراع  بدايات  منذ  الفلسطيني، 
في  يوازيها  ال  البريطاني،  الُمستعِمر 
 1916 سنتي  حدث  ما  إال  التاريخية، 
وتصريح   - بيكو  )سايكس   1917  –
أال  مركزية،  فكرة  من  انطالًقا  بلفور(؛ 
وأن  لألحداث،  التراكمية  الطبيعة  وهي 
حصيلة  إال  ليست  التاريخية  الحصيلة 
تراكمية، وأن نتائج مرحلة ما؛ ُتقرر في 
أحشاء المرحلة التي سبقتها، وعليه لم 
تقف حدود النكبة، عند حدود فلسطين 
حدودها  تخطت؛  بل  »االنتدابية«، 
وما  العربي،  العام  إلى  الجغرافية 
الحصيلة  اختالف  عدم  امتدادها؛  يؤكد 

الصهيوني   - العربي  للصراع  اإلجمالية 
بعد  اإلجمالية  حصيلته  عن   1948 قبل 
الُمحافظ  العربي  النظام  1948، رغم أن 
قبل  ما  مرحلة  مهام  تولى  الذي  هو 
الثوري  النظام  تولى  حين  في   ،1948
 ،1948 بعد  ما  مرحلة  مهام  والقومي؛ 
صريًحا  ال  تجنًيا  ليست  المسألة  وهذه 
جمال  العربي  الزعيم  على  ضمنًيا  وال 
بينه  تعسفية  مساواة  أو  الناصر  عبد 
هو  المهم  لكن  فاروق،  الملك  وبين 
وجود سبب مشترك؛ يتجاوز النظامين؛ 
شّكَل األساس الواحد للنتيجة أو الحصيلة 
اإلجمالية الواحدة في الحالين؛ ما قبل وما 
الحضاري  التخلف  وهو  أال  النكبة،  بعد 
واألزمة الشاملة التي تضرب في أطناب 

النظام السياسي المصري. 
األمر  يكن  لم  الفلسطيني؛  الخاص  في 
أفضل حااًل؛ فمن وعد بلفور إلى اتفاق 

 1948 بينهما، قبل سنة  ما  أوسلو على 
الممتد،  الفسيح  المدى  وعلى  وبعدها، 
من الحاج أمين الحسيني الذي ُتوج زمنه 
الذي  عرفات  ياسر  إلى   ،1948 بنكبة 
ختم مسيرته باتفاق أوسلو؛ زمن كامل 
وحافل بكل شيء؛ من مرحلة فلسطين 
في  القومية  والمسؤولية  القضية 
نصرتها؛ أواًل قبل 1948، وفي تحريرها 
إلى  كالسيكية،  حرب  عبر   1948 بعد 
بأن:  القائل  المنطق  فيها  ساد  مرحلة 
أنفسهم،  مسؤولية  أبناؤها  يتولى 
ومارسوها،  الشعبية  بالحرب  وقالوا 

وكانت النتيجة دائًما واحدة!
في  الدخول  سبق؛  مما  الهدف  ليس 
جرى  قد  كان  إذا  ما  حول  نظري  بحث 
انطالًقا من  1948؛  ما حدث سنة  تناول 
أن ميزان القوى هو القانون الذي يقرر 
نتائج الصراع أم ال؟ ما أسعى إليه، وهو 
الواقع  من  انطالًقا  أيدينا؛  متناول  في 
المحقق؛ أن القانون المذكور، حتى ولو 
جرى تناوله نظرًيا، بدرجة أو أخرى في 
األدب السياسي العربي حينذاك، لكنه لم 
الذي  العملي  لألداء  واعًيا  أساًسا  يشكل 
لناحية:  وخصوًصا   ،1948 نكبة  أعقب 
الحضاري  التفاوت  بمبدأ  االقرار  )أ( 
بداهة،  القوة  )قانون(  وميزان  والعلمي 
وأنه أساس الهزيمة، وكذلك إدراك نوع 
ردمه  وكيفية  وأسبابه  التفاوت  وحجم 

وتجاوزه.
الحدث املقدسي: يفرض الحدث 

الفلسطيني
انطالًقا من قانون التراكم، ليس صدفة 
أن يتزامن الحدث المقدسي مع الذكرى 
عندما  خاصة  للنكبة،  والسبعين  الثالثة 
القدس؛  أن  الصهيوني  العدو  اعتقد 
ابتالعها؛  يستطيع  سائغة  لقمة  باتت 
والتهويد  التطهير  بأن  منه  ظًنا 
منذ  واالستالب،  والقمع  واالحالل 
1948-1967؛  عامي  احتاللها  استكمال 
سيكسر مقاومتها وقدرتها على الصمود 
التهميش  وأن  والمواجهة،  والتحدي 
وأهلها  المدينة  وتعانيه  عانته  الذي 
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والفصائلي؛  الرسمي  الفلسطيني؛  من 
التسابق  وأن  عزيمتها،  أوهن  قد  كان 
قد  عدوها  مع  التطبيع  على  العربي 
المعركة  وأقفل  قضيتها،  أنهى 
حولها؛ سيًرا على هدى ما قررته خطة/
صفقة ترامب، دون أن يرى كل هؤالء 
المعركة  أن  تجاهلوا  أدق  بمعنى  أو 
بحسب  القدس،  في  وتدور  دارت  التي 
معركة  ليست  لوباني؛  هنادي  الباحثة 
بل  وهويتين،  وتاريخين  شعبين  بين 
في  بعًدا  األكثر  والقضية  المعركة  أن 
التجسيد  فهي  الصراعية؛  مدلوالتها 
المستمرة،  الفلسطينية  للنكبة  العملي 
وساحة االشتباك المركزية بين جغرافيا 
إلى  تهدف  صهيونية،  استعمارية 
تحقيق مشروعها االحاللي على القدس/

عن  التوراتية  وسرديته  فلسطين 
جهة،  من  الموعودة«  واألرض  »المدينة 
مشروع  على  قائمة  ندية  وجغرافية 
إلى  يسعى  تحرري؛  عربي  فلسطيني 
التاريخية  والحقوق  الحقيقة  استعادة 
في القدس لمواطن األصالة الفلسطينية 
العربية من جهة أخرى. قد يكون راهن 
والمخاطر  التحديات  كثيرون على حجم 
الشعب  وفعالية  وحدة  تهددت  التي 
ضميره  له  تعرض  وما  الفلسطيني، 
الجمعي كما ذاكرته الوطنية؛ من تكسير 
وتهشيم وتهميش تحت ضغط تحفيز 
للشخصية  المتعددة  األبعاد  تناقض 
الواحدة وعناصر تماسك الضمير الجمعي 
والذاكرة الوطنية ووضعها جميًعا تحت 
تعمل  كانت  والتي  االنفصام،  خطر 
دينامياتها، جنًبا إلى جنب مع عمليات؛ 
االستئصال واإللغاء واالقتالع واالستالب 
وتفتيت  الهوية  وإلغاء  الوجود  وتبديد 
على  التاريخية،  للرواية  وضرب  وإلحاق 
بتلك  الوطنية؛  الكارثة  إحالل  طريق 
زمني  مدى  على  القاسية  الممارسات 
والتي  الحقيقي،  النكبة  عمر  تجاوز 
والنفسية،  المادية  ترجماتها  لها  كانت 
على  الموزع  الفلسطيني  الشعب  على 
سبع تجمعات رئيسية أو يزيد؛ تنفصل 
عن بعضها البعض بعوائق؛ صحيح أنها 
موضوعية  ولكنها  وقسرية،  ُمختلقة 
ترداد  لعالجها  يكفي  ال  وكان  أيًضا، 
وكأن  والشعب«،  األرض  »وحدة  شعار: 
شيًئا لم يحدث بعد ثالثة أرباع قرن من 
نكبة 1948، والشتات البعيد أو القريب؛ 
بما  الجغرافي،  أو  الزمني  بالمعنى  إن 
علينا  كان  مادي،  حيز  من  عليه  هو 

مؤثرات  من  يحتويه  ما  إدراك  مهمة 
لغير  مفتوحة  وساحة  مضادة  ومؤثرات 
أدواته  منهم  واحد  كل  يملك  العب 
إمكاناته  من ضمن  الفعل  على  وقدرته 
ووعيه لهدفه وممارسته، خاصة في ظل 
الفلسطينية؛  الرسمية  األولويات  تبدل 
إلى  العدو  وجود  وإنهاء  التحرير  من 
وسيادته،  بوجوده  واالعتراف  التسوية 
بما في ذلك على الجزء األكبر من القدس 
التي أسموها: غربية! لهذا كله؛ لم يكن 
فلسطينًيا  حدًثا  إال  المقدسي  الحدث 
بامتياز؛ فعندما نادت القدس؛ لبت غزة، 
وعندما  اللد،  نهضت  غزة؛  لبت  وعندما 
وعندما  اهلل،  رام  قامت  اللد؛  نهضت 
بكامل  فلسطين  اهلل؛ حضرت  رام  قامت 
حضرت  وعندما  وتاريخها،  جغرافيتها 
عمقنا  ميادين؛  امتألت  فلسطين، 
القومي واألممي.. إنه الحدث المقدسي 
وحمله  فلسطيني،  إلى  تحول  الذي 
الذي  الفلسطيني  الجيل  أكتافه؛  على 
تعرض على مدى ثالثين سنة متواصلة 
وتزييف  وصهر  كي  عمليات  ألكبر 
وتجريف للوعي، لُيسقط بذلك معادالت 
اشتباك  وقواعد  ُرسّمت  وحدود  ُبنيت 
والتسويات  األوهام  من  ومسار  ُحددت 
على  الوقت  طوال  عملت  والمفاوضات؛ 
اختزال فلسطين ما قبل 1948، ووضعها 
في دولة على أقل من فلسطين ما بعد 
أصغر  وما  الفكرة  أكبر  »فما  1967؛ 

الدولة!«.   
الحدث الفلسطيني: إعادة 

موضعة للتاريخ الصحيح
كثيرون  انشغل  أوسلو؛  مرحلة  خالل 
السياسي  السقف  هو  ما  مثل:  بأسئلة 
آخر  لسؤال  نتاًجا  كان  والذي  للمرحلة؟ 
توهم  حيث  المرحلة؟  ماهية  حول 
كثيرون؛ أننا بتنا في مرحلة بناء الدولة، 
وحثوا الُخطى على وضع مؤسساتها على 
وهم أرض؛ أفقدتنا الوطن الذي ال يمكن 
ليست  وهذه  دوله،  دونها  يكون  أن 
تنطلق  بل  إرادوية،  أو  رغائبية  مسألة 
وتقريرها  وتقديرها  تقييمها  في 
إلى  كبيًرا،  كان  مهما  السياسي  للحدث 
كما  العليا  للسياسة  الفكرية  المرجعية 
وهنا  العكس،  وليس  الجارية  السياسة 
األيديولوجية  مكانة  تأتي  بالضبط؛ 
السياسة  مرجعية  بوصفها  الصهيونية 
العليا، ومكانة هذه المرجعية في تقرير 
كان  والتي  والجارية،  الفرعية  السياسات 
العرب  تحرير  نحو   الذهاب  من ضمنها 

تحرير  جرى  أن  بعد  فلسطين  من 
فلسطين من منظمتها، باالعتراف بحق 
»إسرائيل« في الوجود، وهنا كان جوهر 
التسوية  عملية  خالل  من  االستهداف 
جزء  والتطبيع،باعتبارها  والمفاوضات 
 – الصهيونية  االستراتيجية  من 
األمريكية؛ من كامب ديفيد وما بينهما 
بعد  فهل  »إبراهام«؛  التفاقات  وصواًل 
الحدث  وما جسده  ما جرى ويجري،  كل 
واألممي،  القومي  ببعده  الفلسطيني؛ 
السقف  هو  ما  سؤال:  لطرح  مجال  من 

السياسي للمرحلة؟ 
يجب  الذي  السؤال  أن  جازًما،  أعتقد 
المهمة  ننجز  كيف  هو:  ُيطرح  أن 
في  موضعتها  ُأعيد  التي  التاريخية 
موقعها الصحيح؟ وهو أن هذا »الصراع« 
العدو،  الرئيسي مع  التناقض  أو باألدق 
وتجميله  تمويهه  محاوالت  كل  ورغم 
وتغييبه  الطبيعي  مساره  عن  وحرفه 
أحياًنا، كان في كل مرة؛ يعيد اإلفصاح 
عن نفسه بأنه صراع/تناقض وجودي - 
تناحري، ال يمكن أن ُيمَوه أو ُيجَمّل أو 
جرى  وإن  ُيغّيب،  أو  مساره  عن  ُيحَرف 
ذلك؛ فالتاريخ كفيل بالتصحيح، ولكن 
في  الفاعلين  عن  ماذا  أيًضا:  السؤال 

التاريخ؟  
أو  المستعجلة  القراءة  عن  بعيًدا 
هذه  في  الفلسطيني  للحدث  العاطفية 
أننا  أجد  المحددة؛  التاريخية  اللحظة 
وهي  ملحة،  مهمة  أمام  كفلسطينيين 
كيف نحمي أنفسنا من عدم الرجوع إلى 
ذات خطأ األسئلة التي وقعنا به، والذي 
صواب  رؤية  امتالك  خارج  يكون  لن 
الصراع/التناقض  وآفاق  لطبيعة وجوهر 

القائم؟ 
مهمة  أمام  نحن  المعنى؛  بهذا 
تأخير  أدنى  ودون  تحتاج  تأسيسية؛ 
فكرية  فعالية  أقصى  إطالق  إلى 
وتقديم  حدث  ما  الستيعاب  ممكنة 
صحته  تقاس  ال  له،  موضوعي  تفسير 
وبالغتها،  تقال  التي  الكلمات  بكمية 
بناء  تشكيل  على  قدرتها  بمدى  بل 
فكري متماسك يؤسس لرؤية واضحة أو 
فاعلة  تنظيمية  وبنى  للتحرير  مشروًعا 
في  حيث  ناجزة،  عمل  وبرامج  وخطط 
الهزائم  مصير  يتقرر  تقدم  ما  إطار 
حالها  على  تبقى  قد  التي  واالنتصارات 
لعنصر  تبًعا  نقيضها؛  إلى  تتبدل  أو 
الهزائم،  تطول  لماذا  لنا  يفسر  إضافي 
ولماذا تتحقق االنتصارات، وهذا العنصر 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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سؤال شرعية الوجود
د. جورج الفار- أستاذ الفلسفة في الجامعة األردنية/ األردن

اإلضافي هو العامل الذاتي الذي له طاقة 
تقريرية؛ سلًبا وإيجاًبا، وفي صلب هذا 
العامل الذاتي مفهوم اإلرادة الذي ثبت 
بالملموس في الحدث الفلسطيني القائم 
أن  يجب  الذي  الُمرتكز  أنه  سبقه،  وما 
العدو  كان  والذي  كثيًرا،  عليه  نعّول 
وقيمة  احتاللها،  على  باستمرار  يعمل 
تحديد التأكيد على مسألة اإلرادة كونها 
مسألة واعية، وأن احتاللها ال يكون إال 
من بوابة احتالل العقل والسيطرة عليه 
بـ فكرة »حتمية الهزيمة«، وهذه الفكرة 
واالشتباك  المواجهة  حالة  أسقطتها 
فلسطين  مساحة  على  دارت  التي 
مهمة  أمام  نحن  وعليه؛  التاريخية، 
إضافية، وهي كيف لنا أن نحافظ على 
إرادتنا الواعية متقدة على طريق كتابة 

التاريخ العربي الفلسطيني الصحيح؟ 
لقد درج القول أن المنتصرين وحدهم 
من يكتبون التاريخ، وهذا صحيح من 
ننسى  أن  يجب  ال  ولكن  المبدأ،  حيث 
من  صناعته  إمكانية  للمهزومين  أن 
جديد، ونحن لسنا بمهزومين حقيقة؛ 
حول  يدور  الذي  فالصراع/التناقض 
ضمن  يحسم  أن  إال  يمكن  ال  الوجود، 
قانون القوة، ورغم ميزان القوة المختل 
تاريخًيا، إال أن شعبنا؛ استطاع أن يبني 
قوة دفاعية وهجومية مقدرة وتظهر 
فّعالية عالية، لكننا ال زلنا بحاجة لربط 
أية  عن  وبمعزل  القوة،  هذه  عناصر 
بممارسة  معاكسة؛  لفظية  ادعاءات 
وجود  حفظ  هدفها  دفاعية  سياسة 
الذات، أي البقاء وسط حرب معلنة من 
وهذه  نفسه،  الوجود  على  العدو  قبل 
ترقى ألن تكون مهمة تاريخية، بكل 

ما تعنيه الكلمة.
ال  األرض  هذه  محددة؛  بكلمات 
تتسع إال لشعب وهوية واحدة، وهم 
ُمورس  الذين  األصالنيين  أصحابها 
العرقي  والتطهير  االقتالع  بحقهم 
واالحالل والتمييز العنصري على مدى 
الحقيقي؛  النكبة  زمني يتجاوز عمر 
نضع  قد  والتي  والسبعين،  الثالثة 
أسس تجاوزها بالبدء؛ من وضع حالة 
المواجهة واالشتباك القائمة، وفاتورة 
في  شعبنا  دفعها  التي  التضحيات 
كاستحقاق  القدس«،  سيف  »معركة 
في  واستقالله،  حريته  مذبح  على 
إطار حسابات سياسية استراتيجية، ال 
على أولوية التحرير.تنفصل عن مشروعها الوطني القائم 

ألنه  الفلسطينية،  القضية  في  األسئلة  أهم  الشرعية؛  سؤال  كان  ربما 
يحدد حق وجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية، وكان 
الكيان الصهيوني يعرف جيداً أهمية الحصول على الشرعية؛ لذا استمات 
للحصول على هذا الحق من المجتمع الدولي، وبالذات من الدول الداعمة له، ومن 
التحرير  بمنظمة  أنفسهم ممثلين  الفلسطينيين  المجاورة، ومن  العربية  الدول 
الفلسطينية التي لم يكن يعترف بوجودها وال بوجود فلسطينيين سابًقا على 

األرض الفلسطينية.
كانت إسرائيل تعرف جيداً أن األوهام التوراتية التي بنت عليها أسطورة وجودها 
وهجرة اليهود إليها هي إسطورة وهمية وال تعطيها هذه األسطورة الحق في 
احتالل واإلستيالء على أرض فلسطين التاريخية وطرد سكانها األصليين منها، 
مقابل الوجود العياني والفعلي والحضاري للشعب العربي الفلسطني على أرضه 
مشروع  من  جزءاً  أنها  تعرف  كانت  أنها  كما  قرناً.   14 ل  عمره  يرتقي  والذي 
دول  مع  العربي  الشرق  وحدة  الحيلولة، دون  استعماري غربي وظيفي مهمته 
شمال إفريقيا العربية ومهمته األخرى الوجود على كتف قناة السويس المصرية؛ 
الممر المائي البالغ األهمية من جهة الشرق، ولكي تكون رأس حربة لالستعمار 
الغربي بالقري من منابع النفط في الخليج العربي؛ لذا بقيت قلقلة على ذاتها 
ووجودها فهي ليست من نسيج المنطقة وال من ثقافتها، بل ذهبت بجرائمها 
العنصرية حداً؛ رفضت وجودها كل الشعوب المجاورة لها. اعتمدت إسرائيل على 
قوتها وتفوقها العسكري على جميع الدول العربية لتثبت وجودها، ولكنها لم 
تنّل شرعيتها إال من بعض األنظمة المتعاونة مع الغرب، دون أن تنال شرعيتها 

واالعتراف بها من قبل الشعوب العربية ذاتها .
الحق  بها، ألنه صاحب  ذاته  الفلسطيني  الشعب  اعتراف  كانت؛  الكبرى  العقدة 
في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قبل  من  بها  االعتراف  وتم  األرض،  وصاحب 
أوسلو، ولكن بقي جزء كبير من الشعب الفلسطيني والفصائل المقاومة؛ يرفض 
االعتراف باتفاقيات أوسلو وتبعاتها، في وقت لم تكن إسرائيل جادة بتطبيق 
الفلسطينيين أصحاب  أوسلو ولم تكن جادة في الوصول إلى سالم حقيقي مع 

األرض األصليين.
مع  أمام سؤال حرج وهو: ال تريدون سالماً  اآلن نفسه  الصهيوني  الكيان  وضع 
ثنائية  واحدة  دولة  أساس  على  سالم  وال  دولتين،  أساس  على  الفلسطينيين 
وجودكم  شرعية  ستكتسبون  وكيف  تحديداً...؟  تريدون  فماذا  القومية؛ 
رفض  أو  االعتراف  في  الحق  أصحاب  الفلسطينيين؛  قبل  من  بكم  واالعتراف 

وجودكم أو في مقاومة هذا الوجود إلى النهاية...؟
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غزة هيأت عناق الجنوب للشمال
أنور الخطيب - شاعر وكاتب فلسطيني/ لبنان

من  أنقذتني  البطلة  غّزة 
عن  الكتابة  من  األول  أمرين؛ 
بكائية،  رثائية  بلغة  النكبة 
افتعال  لفكرة  الرضوخ  من  والثاني 
مناسباتنا  في  معارك  الصهيوني  العدو 
على  ليؤكد  فيها  ينتصر  الوطنية؛ 
فليراجع  ذلك  يلحظ  لم  ومن  هزيمتنا، 
تواريخ المذابح والمجازر، وليتوقف عند 
من  عشر  والخامس  حزيران  من  الخامس 
أيار وغيرها من مناسبات؛ سيكتشف أن 
العدو منتبه للزمن، ويسعى إلى ترسيخ 
أنه  دائًما  ليشعرنا  الهزيمة في نفوسنا 

المتفّوق.
غّزة؛ بعزيمتها وتضحياتها وصمودها؛ 
أسى  بعض  النكبة  شرايين  من  سحبت 
من  بكثير  واستبدلتها  بكاء،  وبعض 
مفاهيم  أدخلت  بل  والعزيمة،  األمل 
إمكانية  ومنحتها  للمواجهة  أخرى 
المتوحشة  البهيمية  اآللة  على  االنتصار 
وصفهم  يمكن  إرهابيون  يديرها  التي 
فلوال  العالمي؛  اإلجرام  عصارة  بأنهم 
تغطية دول طاعنة في تاريخ االستعمار 
والعنصرية  االستعمار  يجسد  لكيان 
سنوات  البقاء  استطاع  لما  واإلرهاب، 
قليلة في فلسطين، ورغم ذلك؛ زّودتنا 
يكون  المعنى؛  وبهذا  النصر،  بأمل  غّزة 
الخامس عشر من أيار ذكرى بدء التحّول 
إلى  الحزين  المصطلح  في  المراوحة  من 
التشّكل  في  آخذ  مصطلح  نحو  تجاوزه 

بخطوط حمراء. 

العسكري  بسلوكه  الصهيوني؛  العدو 
البيوت  تدمير  في  المتجّسد  اإلرهابي 
والمدارس  والشوارع  والعمارات 
والتجارية  اإلعالمية  والمؤسسات 
ترك  إلى  يسعى  والصحية؛  والتعليمية 
المعنوي،  االنتصار  به  يزيل  مادي  أثر 
معتقًدا أن رؤية الدمار والخراب والظالم 
بأرواح  تلتصق  كآبة  دوائر  سيخلق 
خاطئ  واعتقاده  وتحاصرها،  الناس 
لديها  غّزة  أن  أهمها  كثيرة  ألسباب 
تجارب كثيرة في الموت والفقر والجوع 
والتشّرد؛ تحّولها في لحظة الخطر إلى 
حياة وثراء وتشّبع وبيوت ووطن، وقال 
اب بلغة ساخرة فيها الكثير من  أحد الكتَّ
الغزيين عنيدون ويعرفون  التحدي: إن 
دون  من  الفلفل  مع  يتعاملون  كيف 

دموع. 
غزة لّبت نداء األقصى؛ فصّب العدو جام 
القلب، فلّبى  الجنوب؛ قطاع  غضبه على 
الشمال نداء الجنوب، والتقت جهتا الروح 
الحتضان فلسطين. هل أرسل بحر غزة 
فتعانق  وحيفا،  ويافا  عكا  لبحر  رسائل 
الموج وفاض وامتد في شوارع اللد وعكا 
ويافا وحيفا وسط صدمة تاريخية للعدو 
الذي استأنس لهدوء الفلسطيني، وغاب 
أن  اإلرهابي  االستعماري  فكره  عن 
ولو  لنفسه  يثأر  كالجمل؛  الفلسطيني 

بعد أربعين عاما؟
رأيت  حين  الشخصي؛  الصعيد  وعلى 
النار تندلع أمام مدخل )َشَعْب(، قريتي 

أحاديث  تذكرت  عكا؛  لقضاء  التابعة 
»الَشَعبيين«  بطوالت  عن  كلها  أبي 
َشَعْب  نساء  أن  1948، وكيف  العام  في 
السالح  لشراء  وذهبهن  حلَيهن  بِعن 
فوزي  القائد  قال  ويومها  والذخيرة، 
أن  شعب  لنساء  )يحق  القاوقجي: 
يرتدين أحذية من ذهب(، وكتب غسان 
)العروس( عن  القصيرة  كنفاني قصته 
النيران  رأيت  حين  )َشَعْب(.  قريتي 
تنتفض؛  قريتي  ورأيت  مداخلها،  على 
أرسلت سالًما لروح كنفاني وقبلة لروح 
أبي، وقلت في نفسي: شكًرا يا عروس 
هو  الشمال،  لعروس  إيقاظك  الجنوب 
ليخلق  بالدم،  التخاطر  يمارس  الوطن 

معجزة الرؤية وأسطورة األمل. 
ال  وقد  كبيًرا،  غزة  نصر  يكون  ال  قد 
بكامل  استيقظت  قد  )َشَعْب(  تكون 
من  الفحم  أم  تتمكن  ال  وقد  عزمها، 
وقد  شوارعها،  من  العدو  جنود  طرد 
يفشل أهالي الشيخ جّراح في المحافظة 
يشبه  حدث  ما  لكن  بيوتهم،  على 
لينهمر  شاعر،  عيني  في  الفكرة  لمعة 
بداية  هي  األجيال.  تتناقله  نقّيا  شعًرا 
البدايات، حيث ينبت األمل قوًيا من قبة 
الكرمل  القدس وصخور  األقصى وأبواب 
فكر  إنه  اهلل،  ورام  ويافا  عكا  وحدائق 
والحديقة  لحديقة،  يؤسس  الذي  الورد 
جغرافيا  على  ضوء  بساتين  تمتد  التي 

الوطن. 
في  أرغب  وال  هنا،  أنتهي  أن  أريد 
الجهلة  تفاسير  بمناقشة  األمل  إفساد 
هؤالء  والراكعين،  والعمالء  والشامتين 
الرديء  بطبعهم  األمور  يرون  الذين 
ونفوسهم المشوشة الذين يتجرؤون على 
القول: إن ما يحدث في غزة يصب في 
النووي  باالتفاق  المتعلقة  المفاوضات 
غزة  أن تضحي  فقط  لنتخّيل  اإليراني، 
االتفاق  عيون  أجل  من  شبابها  بخيرة 
)شو  يقول  شعبي  مثل  ولدينا  النووي، 

َدَخل ُطز بـ مرحبا..(.
سأتوقف هنا، ألترحم على الشهداء من 
لهذا  غزة  وأشكر  ومدنيين،  عسكريين 
واللد،  الفحم  وأم  َشَعْب  وأشكر  األمل، 
ويافا،  وحيفا  وعكا  غزة  بحر  وأشكر 
أيار  من  عشر  الخامس  يكون  أن  نهاية النكبة، وأول الدبكة.  وأرجو 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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عشرة أيام من انتفاضة شعبنا هّزت العالم
أبو علي حسن- عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ سوريا

على      صبور  حدود؛  بال  وهّباته  ونضاله  حدود،  بال  صبره  أن  شعبنا  علمنا 
وجراء  وحصاره،  وقتله  وقمعه  الصهيوني  االحتالل  جراء  ومآسيه  معاناته 
الخذالن العربي على مدار سبع عقود هي عمر النكبة، وجراء الهبوط السياسي لقيادته 

الفلسطينية التي أقدمت على االعتراف بالكيان وتقديس التنسيق األمني معه.

لم يكن صبره ضعفاً، أو يأساً، أو قبوالً 
للملء  انتظار  هو  إنما  الواقع،  باألمر 
كل  بعد  المتجددة  لطاقته  الكامل 
الصراع، وقد عّودنا بمفاجآته  جوله من 
كيف  والنكوص  التراجع  مراحل  في 
الروح  يعيد األمور إلى نصابها، ويعيد 
هكذا  بكاملها،  أمة  أوصال  في  مجدداً 
بناصية  كان شعبنا الفلسطيني ممسكاً 
التاريخ، وهكذا هو اليوم صانعاً للتاريخ 
هّباته  عبر  الوطنية  طاقاته  ومفّجراً 
الشعبية في كل مدن فلسطين، ويرسم 
الصورة الحّية والحقيقية إليمانه المطلق 
أرضه  في  وحقه  الوطنية  بقضيته 
لوحة كفاحية  وتاريخه وتراثه، ويرسم 
جديدة بدم أبنائه تتجاوز المألوف من 

الصور الكفاحية على مستوى العالم.

مقدمات سياسية كامنه وصانعة للهّبات 
الشعبية

أشكال  كل  شعبنا  على  مورس  لقد 
الترويض والتدجين السياسي كي يقبل 
التسوية  ومشاريع  المتجددة  األوهام 
تحقيق  إمكانية  عن  تتحدث  التي 
المطلبية،  أو  الوطنية  الحقوق  بعض 
حصاره  تم  الفلسطينية؛  الوقت  وفي 
غزة  في  واقتصادياً  وأمنياً  سياسياً 
والضفة والقطاع والشتات، كي ال يجدد 
ال  وكي  الشعبية،  وانتفاضاته  هّباته 
التي  التسوية  بخيارات  الهزيمة  يلحق 
عرباً  أصحابها  عليها  يراهن  يزل  لم 

وفلسطينيين.
وانخراط  التسوية  خيارات  من  وبرغم 
في  الفلسطينية  والقيادة  العرب  

الصهيوني  الكيان  أن  إال  دهاليزها، 
رفضه  في  وصلفاً  حضوراً  أكثر  كان 
ألية حقوق وطنية للشعب الفلسطيني، 
يمنحها  لم  الحقوق  من  الفتات  حتى 
لإلنسان الفلسطيني؛ فأقدم على المزيد 
من  األهالي  وتهجير  االستيطان  من 
ابتالع  والمزيد من  أراضيهم وبيوتهم، 
سياساته  سياق  في  الوطنية  الحقوق 
فأقدم  وتشريعاته؛  وقوانينه  العنصرية 
اليهودية  القومية  قانون  اعتماد  على 
العنصرية الدينية الذي وضع شعبنا في 
مناطق 48 في مكانة ال ترتقي بأي حال 
قام  كما  اليهودي،  المواطن  مرتبة  إلى 
العاصمة  واعتبارها  القدس  بضم مدينة 
اإلدارة  أعلنت  أن  بعد  للكيان،  األبدية 
إلى  القدس  ضم  بشرعية  األمريكية 
الكيان في سياق ما سمي بصفقة القرن؛ 
األمر الذي يترتب عليه الحقاً العمل على 
مدينة  من  الفلسطيني  الوجود  إنهاء 
بالمستوطنين،  إغراقها  بعد  القدس، 
ومرافقها  بيوتها  مصادرة  على  والعمل 

ف..
لـــ

م
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تساوقاً  عنوة  أهلها  وطرد  وأراضيها 
لروايته االستراتيجية في محو  وتنفيذاً 
إنساني  أو  تاريخي  أو  أثر جغرافي  أي 
يثبت وجوداً تاريخياً للشعب الفلسطيني 

في القدس.
على  وعملية  سياسية  مقدمات  ثّمة 
الفلسطيني؛  شعبنا  أدركها  قد  األرض 
من  كلياً  وجوده  إنهاء  إلى  تهدف 
أن  أدرك  كما  الفلسطينية،  الجغرافيا 
كل الخيارات السياسية التي فرضت عليه 
لم  وإقليمياً، ومن ثم فلسطينياً،  عربياً 
التنازالت  كل  من  بالرغم  ثمارها  تؤِت 
االعتراف  رأسها  وعلى  إيالماً  األكثر 
بالكيان الصهيوني دون أن يسبق ذلك 
فلسطيني  كيان  بأي  منه  اعتراف  أي 

على األرض..!
لم يكن ممكناً قراءة الهّبات الشعبية في 
مدن فلسطين وعلى رأسها القدس، دون 
التي  السياسية  المقدمات  ووعي  لحظ 
شّكلت وعياً مضاداً لحمالت محو الوجود؛ 
األقصى  والمسجد  القدس  في  فاألحداث 
وحي الشيخ جّراح وباب العمود، لم تكن 
السياسات  من  سهاًل  أحرقت  شرارة  إال 
وفي  وقراه  مدنه  في  لشعبنا  الضاّرة 
أحداث  فإن  وعليه  ومستقبله،  حياته 
ألسباب  التحدي  ذروة  شّكلت  القدس 
أحدثت  كما  سنوات،  منذ  متراكمة 
ونخبه  الشعبي  الوعي  في  نوعية  نقلة 
لخيارات  الرضوخ  رفض  باتجاه  الوطنية 

التسوية الفاشلة.
من هنا فإن الهّبات الشعبية التي بدأت 
شرارتها من القدس واتساع نطاقها في 
وتطورت  شّكلت  الفلسطينية؛  المدن 
ولم  بامتياز،  سياسية  انتفاضة  إلى 
جذرها  عن  بعيدة  شعبية  هّبات  تكن 
ردة  تكن  ولم  السياسية،  وأسبابها 
إنما  بعينه،  حدث  على  عفوية  فعل 

هي هّبات وطنية سياسية، ورّدات فعل 
واعية ومنظمة في آن؛ ترفض االحتالل 
السلطة  واقع  على  وتتمّرد  وسياساته، 
الفلسطينية العاجزة عن حماية المواطن 
الفلسطيني من جهة، ومنع االحتالل من 
تنفيذ سياسياته االستيطانية من جهة 

أخرى.
االشتباك املسلح ضرورة تاريخية

تاريخية  ضرورة  أمام  نحن  وبالمحصلة 
انسداد  وتواجه  المجافي،  الواقع  تواجه 
فشل  وتواجه  سياسي،  حل  ألي  األفق 
على  اعتادت  التي  الفلسطينية  السلطة 
صنع  دون  واالستجداء  االنتظار  سياسة 
الحدث وتحّمل تبعاته. ولم يكن ممكناً 
التاريخية،  الضرورة  لهذه  الظهر  إدارة 
وإضاعة الفرصة المواتية لتصعيد الحدث 
االنفجاري، سيما وأنه ليس حدثاً عفوياً؛ 
والمساندة  الدعم  خيار  جعل  الذي  األمر 
خيار  الشعبية  الهّبات  لهذه  المسلحة 
الضرورة وخيار الفرصة التاريخية، بل أن 
خيار المقاومة المسلحة واستخدام العنف 
والقذائف يعطي  الصواريخ  الثوري عبر 
انفجارية  قوة  الشعبية  الهّبات  هذه 
الضفة فحسب  ليس في  شعبية جديدة 
وإنما في كافة مدن فلسطين. ولم يكن 
هذا  المقاومة  حركة  تمتلك  أن  ممكناً 
الكم من األسلحة والبارود، وال تستخدمه 
وحماية  الشعبي  االشتباك  لحظات  في 
مكان  من  المتنّقل  القتل  من  الشعب 
وظيفة  أن  إذ  الضفة؛  في  مكان  إلى 
عن  الدفاع  في  أوانها،  آن  قد  السالح 
المواطن الفلسطيني، وليس من الحكمة 
اللحظة  تأتي  أن  الوطنية  أو  السياسية 
وال  السالح،  وظيفة  الختبار  المناسبة 
يتم استثمارها، فالسالح ليس وظيفته 
يصدأ  حتى  التخزين  أو  االستعراض 
وإذا  العربية،  األنظمة  سالح  هو  كما 

إلثبات   التاريخية  الفرصة  هي  تكن  لم 
اإلنسان  وجدارة  المقاوم،  السالح  جدارة 
المقاومة، فمتى تكون  الفلسطيني في 
ليس  فالسالح  التاريخية...!!  الفرصة 
ورسم  للردع  قوة  هو  إنما  للمباهاة 
كل  في  العدو   مع  االشتباك  معادالت 

مرحلة من مراحل الصراع.
االشتباك  قرار  أن يكون  المنطقي  ومن 
المسلح مع االحتالل قراراً صائباً ودفاعياً 
سياسية  وظيفة  وله  آن،  في  وهجومياً 
الشعبية  الحالة  وتثوير  ومعنوية 
انتفاضة  ميز  ما  وهذا  الفلسطينية، 
اليوم )بجمعها الشكل الشعبي والعنفي 
في آن لمواجهة االحتالل( عن سابقتها 
من انتفاضة الحجارة السلمية، وانتفاضة 
إضفاء  عن  وبمعزل  العنفية،  األقصى 
االنفجار  على  االنتفاضة  اصطالح 
االشتباك  مع  وتكامله  اليوم  الشعبي 
المسلح من عدمه، فإن األهم هو جوهر 
والخارج،  الداخل  في  االنفجاري  الحدث 
ونتائجه الفورية والبعيدة المدى؛ إذ لم 
الشعبية  اإلرادة  توّفر  دون  ممكناً  يكن 
الواعية في مواجهة االحتالل في القدس 
سالح  استخدام  إلى  األمور  تتطور  أن 
المقاومة لمناصرة الهّبات الشعبية، فهما 
الحاجة  مظهران متكامالن يفضيان إلى 
الموضوعية لدور الجماهير في التحضير 
السياسي والبيئة الشعبية لعناصر الثورة 

واستخدام السالح.
النوعي  التطور  إظهار  من  بد  ال  كما 
حالة  من  بانتقالها  المقاومة  أداء  في 
حالة  إلى  االحتالل،  مواجهة  في  الدفاع 
الهجوم وأخذ القرار والمبادرة، وهذا في 
أصعب  من  والعسكري  السياسي  العلم 
تأخذها  أن  يمكن  التي  القرارات  وأدق 
هيئات األركان أو المرجعيات السياسية، 
لميزان  واعية  قراءة  إلى  تحتاج  ألنها 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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والشعبي،  والسياسي  العسكري  القوى 
الربح  بحسابات  القرار  أخذ  يمكن  حتى 
األهمية  ومن  واالستراتيجية،  المباشرة 
مسيجاً  الحرب  قرار  يكون  أن  بمكان 
بالحالة الشعبية المؤيدة والمحّفزة لقرار 

دخول الحرب.
املسلحة  واملقاومة  االنتفاضة 

إنجازات تاريخية
إن هذه االنتفاضة الشعبية المسلحة قد 
النوعية/  اإلنجازات  من  الكثير  حققت 
الفلسطينية،  القضية  لصالح  االنتصارات 
بناء  إعادة  في  تتجلّى  انتصارات  وهي 
والعربي  الفلسطيني  الوطني  الوعي 
الوعي  من جديد، وترميم ما تّهدم من 
الوطني طيلة عقود غلبت عليها ثقافة 
واالنتقال  الموهومة،  التسوية  خيارات 
وثقافة  السياسي  الهبوط  وعي  من 
الوطنية  الخيارات  وعي  إلى   أوسلو 
الشعبية،  الهّبات  عبر  واستحقاقاتها، 
والمقاومة المسلحة في مواجهة الكيان، 
وهذا انبعاث جديد للهوية الوطنية في 
ودولياً،  عربياً  المجافية  الظروف  ظل 
معركة  في  واألهم  األكبر  النصر  وهو 

االقتدار.
االنتفاضة  هذه  أن  القول  نافل  ومن 
القضية  أعادت  قد  والمسلحة  الشعبية 
الفلسطينية إلى موقع الصدارة في سلم 
االهتمام العالمي، وأعادتها إلى مكانتها 
المركزية، وانتشلتها من أدراج النسيان 

مركزية  قضية  وأعادتها  المتعّمد، 
عالمية ال يستطيع العالم أن يدير الظهر 
لها، وهنا االنتصار اآلخر، أن تنتصر أوالً 
وتعلو  المترهلة  ذاتك  وعلى  لقضيتك 
االنتصار  تحقق  كي  الوطني  بوعيك 
التاريخية  والمفارقة  لقضيتك،  الدولي 
عقود  مدار  على  العربية  األنظمة  أن 
تجاهلت مركزية القضية وأهالت عليها 
التراب، غير أن الفلسطينيين بثورتهم 
في غضون أسبوع من المنازلة مع الكيان 
ودولياً،  عربياً  وهجها  للقضية  يعيدون 
ودخله  إال  العالم  في  بيت  يبَق  ولم 
الفلسطيني  والعلم  الفلسطيني  الصوت 
الماليين  وخرجت  الفلسطينية،  واإلرادة 
الشعوب متضامنة ومناصرة للشعب  من 

الفلسطيني في كل مدن العالم.
من  المستخلص  الفلسطيني  الدرس  إن 
الفلسطيني  الحق  مع  الشعوب  تضامن 
التسويات  من فعل  عاماً  أن ثالثين  هو 
واالتفاقات واالستجداء وقرارات الشرعية 
الدولية المنقوصة؛ لم تستطع أن تحرك 
لنصرة  أو مظاهرة واحدة  مدينة واحدة 
أسبوعاً  أن  حين  في  الفلسطيني  الحق 
االحتالل حّركت  المجابهة مع  من  واحداً 
أقصاها  إلى  أقصاها  من  األرض  شعوب 
لنصرة القضية، برغم الثمن العالي الذي 
يدفعه شعبنا، وحرية الشعوب وكرامتها 
واستقاللها، ال تمنح وال تستجدى، إنما 

تنتزع انتزاعاً بالدم والمقاومة.

سقوط النظرية األمنية والحرب 
خارج حدوده

الكيان  مع  الصراع  من  الجولة  هذه  إن 
حيث  من  تقتضي  الصهيوني؛ 
المحللين  لدى  الوطنية  المسؤوليات 
أمام  يقفوا  أن  والباحثين  والسياسيين 
وليس  بالعمق،  االنفجاري  الحدث  هذا 
هو  عما  البحث  أي  الحدث،  بمظاهر 
أي  المتغير،  في  والنوعي  مرئي  غير 
الذي  االستراتيجي  المتغير  عن  البحث 
يؤّشر  والذي  مأزق،  في  الكيان  جعل 
بمستقبل  الوجودي  السؤال  كبر  على 
هذا  تاريخ  في  مرة  فألول  الكيان؛ 
الكم  هذا  إلى  عاصمته  تتعرض  الكيان 
غزة؛  قطاع  من  الصاروخي  القصف  من 
الشريط المحاصر؛ جواً وبحراً وبراً، فهذا 
متغير استراتيجي في قدرات المقاومة 
من جهة، ومن جهة أخرى، فهو متغير 
لجهة قصور أمن الكيان وضرب نظريته 
األمنية التي على مدار عقود وهو يتفاخر 
بها، ويعمل على تطويرها ويضع خبراته 
في  والتسليحية  والتقنية  البشرية 
خدمتها لتوفير األمن لكيانه، فإذا بها 
تتهاوى في لحظات معدودة أمام إرادة 
تسقط  كما  الخفي،  وسالحها  المقاومة 
نظريته القائمة على أن حربه يجب أن 
وتتحول  كيانه...!  حدود  خارج  تكون 
وكل  أبيب  تل  عاصمته  قلب  إلى  حربه 
أماكن استيطانه في المدن الفلسطينية، 
وهذا هو المتغير االستراتيجي األمني.

جولة  هي  الصراع  من  الجولة  هذه  إن 
وعي  يكوي  ومن  الوعي،  على  صراع 
اآلخر؛ فمعيار الخسارة لدى الكيان اليوم 
على  والمادية  البشرية  خسائره  تتعّدى 
أصاب  الصاروخي  فالقصف  أهميتها؛ 
ومنظوماته  الصهيوني  الوعي  بناء 
وأحدث  والفكرية،  والسياسية  األمنية 
الوعي  مستودع  في  عميقة  هّزة 
الصهيوني، وتخلخلت يقينيات وروايات 
طبيعة  في  المتغير  هذا  أمام  العدو 
جوالته  من  واحدة  جولة  في  الصراع 
الذي عاشه  القادمة؛ فاالستقرار واألمان 
الصهيوني على مدى عقود  المستوطن 
خبراءه  تفكير  في  األهم  العنوان  هو 
مؤتمرات  في  ومفكريه  وسياسييه 
الخوف  حيث  متاحاً،  يعد  لم  هرتسليا 
المستقبل اآلتي قد  والهلع من  والرعب 
أحدث ضرراً هائاًل في الوعي االسرائيلي، 
بعوامه  الصهيوني  المجتمع  يدفع  مما 
التصورات  بناء  يعيدوا  أن  ومفكريه، 
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التوراتية  وحتى  الصهيونية  والروايات 
وأرض  الميعاد  كأرض  فلسطين،  حول 
كان  وإذا  اليهودي.  للشعب  األمان 
بناء  ويعيد  يرمم  أن  يستطيع  الكيان 
في  غاية  مادية  خسائر  من  تهّدم  ما 
الكبر واالتساع، فإنه حتماً غير قادر على 
ترميم ما تهّدم من ا لوعي االسرائيلي، 
وعلى  أيام...  في  تكّسر  أو  تشّوه  وما 
وفصائله  الفلسطيني  المجتمع  عكس 
لوعيه  االعتبار  أعاد  فقد  الحية،  وقواه 
المعركة  قرار  أخذ  أن  بمجرد  الوطني 
الشعب  أعلن  أن  وبمجرد  الكيان،  مع 
وقف  بعد  العارمة  فرحته  الفلسطيني 
إطالق النار، واعتبار ما حصل هو انتصار 
الصراع  المعايير، هنا كشفت جولة  بكل 
وعي  يكوي  من  وسؤال  المعادلة  هذه 

من...؟
لقد أولى ما سمي »مركز النظم البيني 
_ مؤتمرات هرتسليا« األهمية القصوى 
أهم  من  باعتباره  الديمغرافي  للتحدي 
اإلسرائيلي  الكيان  تواجه  التي  األخطار 
مدى  وعلى  االستراتيجي،  المدى  في 
عقود أفاض المركز في البحث والتحليل 
هذا  الخطر  هذا  لتجاوز  والتوصيات 

الخطر المرتقب على مستقبل الكيان.
المكشوف،  الصراع  من  الجولة  هذه  إن 
والتي تحول فيها شعب فلسطين على 
مشارك  إلى  الفلسطينية  األرض  امتداد 
وتحولت  افتراضي،  وليس  حقيقي، 
المدن الفلسطينية المستولى عليها في 
عام 48 إلى قنبلة موقوته، حيث تجاوز 
التضامن  من  المألوف  هناك  شعبنا 
التاريخية  اللحظة  والتقط  والمساندة 
المواجهة  في  الفعلية  المشاركة  ليعلن 
مع الكيان، وتتحول الهوية الفلسطينية 
قنابل  إلى  النضالية  واستحقاقاتها 
أن  كاد  حيث  المحتل،  وجه  في  جديدة 
فلسطينية  مدن  على  سيطرته  يفقد 
كاللد الثائرة، وحين انتفضت أم الفحم 
البار  ابنها  توّدع  وهي  أبيها  بكرة  عن 
القادم  ان  تسجل  فهي  كيوان،  محمد 
أعظم، وال أسرلة وال تذويب، وال سالم 
مع االحتالل. إن هذه الجولة من الصراع 
بحثه  مراكز  توصيات  كل  أسقطت  قد 
على  واألولى  عقود،  على  ومؤتمراته 
تعيد  أن  الفلسطيني  البحث  مراكز 
في  شعبنا  انتفاضة  معنى  في  البحث 
االستراتيجية  وعالقته   48 بعناوين التحرير وزوال المغتصب.مناطق 

هاني حبيب- كاتب صحفي / فلسطين

بين غسان كنفاني ونجيب سرور 

الذي  البرامج  أحد  من  األخيرة  األجزاء  إلى  استمعت  أيام؛  قبل 
من  قليل  عدد  يشارك  وكان  الفضائية،  القنوات  إحدى  تبّثه 
المتحاورين حول غسان كنفاني، وما لفت انتباهي إشارات تقّدم 
زال على قيد  ما  أّن كنفاني  لو  الذي تساءل فيما  المناقشين  بها أحد 
روايته  كنفاني  سيستكمل  هل  اليوم،  يجري  ما  على  وشاهداً  الحياة، 
األولى رجال في الشمس؟ وهي رواية قصيرة كما كل رواياته، بحيث 
ربما يعدل مقولته األساسية: »لماذا لم تدّقوا جدران الخّزان«، لكي تعّدل 
بحيث تشير الرواية أّنهم دّقوا جدران الخّزان؛ مراٍت ومرات، لكّن أحداً لم 

يسمعهم وربما سمعهم البعض إاّل أّنهم لم 
يكترثوا أو لم يستجيبوا لصرخاتهم.

شخصية أبو الخيزران هي الشخصية المحورية 
في هذه الرواية؛ قائد الشاحنة؛ مهّرب مقاتل 
سابق؛ فاقداً لفحولته، ومنهمكاً في االستماع 
أمكن  بما  إلهائه،  من  تمّكن  موّظف  إلى 
المأساوية  من  القدر  بهذا  تكون  أن  للنهاية 
وضوًحا،  أكثر  تكون  قد  المقاربة  الدموية. 
على  الفلسطينية  الساحة  في  تشهده  ما  مع 
األعوام  شهدتها  التي  المتغيرات  ضوء 
فإن  الشمس،  في  رجال  سياق  وفي  األخيرة، 
ابتداًء  القوية،  رمزيتها  إلى  تصل  المقاربة 
التي  القيادة  بطبيعة  مروًرا  التطبيع،  من 

تتولى نظامنا السياسي، وصوالً إلى المتغيرات 
الحرب  عن  تنتج  وأن  بد  ال  التي  العاصفة 
األخيرة على العاصمة الفلسطينية، والتحوالت 
التي من شأنها أن تستند إلى هزيمة نتنياهو 
بعد حربه المجنونة على قطاع غزة في سياق 

الحرب على هوية العاصمة الفلسطينية.  

إحدى أهم مفردات الغناء الشعبي المصري، هي البحر بيضحك ليه، إاّل 
أّن نجيب سرور؛ قام بمراجعة المثل الشعبي الفلكلوري مراجعة نقدية، 
لهذا عندما أجاب عن سؤال األغنية بأن البحر ما بيضحكش؛ البحر غضبان 
ما بيضحكش أصل الحكاية ما تضحكش؛ البحر جرحه ما بيدبلش، جرحنا 

وعلى عمره دبل، والتي أنشدها الشيخ إمام.

نجيب سرور؛ قام بالمراجعة، بينما لم يتمكن كنفاني من القيام بذلك، 
ولعل في استكمال فكرة أن المشكلة ليس فقط أنهم لم يدقوا جدران 
الخزان، بل حتى لو قاموا بذلك ودقوا هذا الخزان فعاًل، فهل هناك من 

يستمع أو يستجيب؟!

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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دخان في حي الرمالم
حسام أبو النصر-كاتب ومؤرخ، عضو االمانة العامة التحاد الكتاب واألدباء الفلسطينيين/ فلسطين 

  لم تكن الحرب األولى على غزة، ولن تكون االخيرة، لكن في كل مرة نتساءل 
عن وجه االختالف في كل حرب، إال أن النتيجة واحدة طبًعا؛ مزيًدا من الدمار 
والشهداء األبرياء؛ رائحة البارود والدخان في كل مكان، ورغم أننا عشنا ثالث 
الحروب  وتجب  تجمع  حرب  أنها  على  ُيجمع  القطاع؛  في  شعبنا  أن  إال  سابقة  حروب 
السابقة، حيث كانت أشرس وأكثر دماًرا، وكانت بالنسبة لي أيًضا هي الحرب االصعب، 
االحتالل  عدوان  تحت  هنا  وأنا  الصواريخ،  تحت  هناك  القاطنين  أوالدي  عن  لبعدي 
في الضفة، في قصة من قصص معاناة الشعب الفلسطيني التي يعيشها منذ النكبة، 
وكالنا اآلن يعيش على أمل اللقاء بعد هذه الحرب اللعينة التي قتلت كل شيء جميل 
من ذكرياتنا وذكريات أبنائنا في قطاع غزة الذين لم ينعموا منذ نشأتهم إال بصوت 

العدوان والحرب، في محاولة يائسة لقتل مستقبلهم وروح األمل في داخلهم.  

كانت المدينة هادئة صافية قبل عدوان 
األحياء  غاظتهم  الطائرات؛  غربان 
من  تنهض  التي  الزاهرة  وغزة  الجميلة 
ركامها دوما، وشريانها وحيها الرئيسي 
المدينة  مناطق  أجمل  أحد  )الرمال(؛ 
عشر،  الثامن  القرن  في  تأسس  الذي 
 3 يبعد  والذي  العصري،  الحي  باعتباره 
كيلو عن مدينة غزة القديمة التي يمتد 
الكنعاني وتضم  التاريخ  جذورها لعمق 

المعابد  أهم كنائسها ومساجدها وآثار 
كان  )الذي  العمري  الجامع  من  القديمة 
فمسجًدا(،  فكنيسًة؛  كنعانًيا؛  معبًدا 
والمساجد  بروفيريوس،  كنيسة  وتضم 
والمكتبات المملوكية وقصر الباشا )قصر 
بيوت  المعالم من  نابيلون( وغيرها من 
حي  فجاء  وأزقة؛  وأسباط  وحمامات 
الرمال امتداًدا لهذه المدينة، وأغلب من 
أسسوا الحي هم من سكان غزة القديمة، 

من العائالت المالكة ذو األصول العريقة، 
والعائالت  األموال  رؤوس  وأصحاب 
البرجوازية آنذاك، وشكل منتصف القرن 
الحي  وتطور  امتداد  أوج  عشر  التاسع 
ضم  غزة؛  لمدينة  العصرية  والصورة 
ومقر  والبنوك  التجارية  المراكز  أهم 
مقر  وحتى  الرياضية،  والنوادي  البريد 
بناءه  يعود  الذي  التشريعي  المجلس 
زار  وقد  العثماني،  العهد  أواخر  إلى 
الحي أهم القيادات السياسية التاريخية، 
االنتداب  عهد  في  المنشآت  أهم  وضم 
ازدهاًرا  الرمال  فيما شهدت  البريطاني، 
للحاكم  ومقًرا  المصري  الوجود  أثناء 
على  ذلك  وانعكس  المصري،  العسكري 
أهم  ضم  فيما  والبناء،  العمران  مظاهر 
المؤرخ  منزل  منها  التاريخية؛  المباني 
القديمة،  المحكمة  العارف، ومقر  عارف 
وأهم دور السينما والمسارح التي كانت 
ال تقل أهمية عن مدن فلسطين األخرى 
في الثقافة والتحضر، ومن على شواطئ 
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لغادة  رسائله  كنفاني  كتب  الرمال؛ 
وهوانم  سيدات  كانت  فيما  السمان، 
الرمال يقدن نهضة تعليمية واجتماعية 
والجمعيات؛  والمعاهد  المدارس  في 
ينظم  الناصر  عبد  جمال  الرئيس  جعلت 
لهذا  تقديره  عن  فيها  عبر  لهن  زيارة 
ذكرت  فيما  عصره،  السابق  التطور 
غزة  تزور  كانت  أنها  السادات  جيهان 
كان  حيث  مقتنياتها،  لشراء  خصيًصا 
مع  القديمة  التجارة  ملتقى  الرمال  حي 
التجارة الحديثة ما بعد الحداثة لتجعل 
وأصبح  بل  العصرين،  بين  مزيج  غزة 
وجهة لرؤوس األموال والحركة التجارية، 
فقط  وليس  وسياسًيا،  حضارًيا  ومركًزا 
)عمر  األهم  الشارع  يشقه  اقتصادًيا؛ 
المختار( والذي يربط بين غزة القديمة 
عبارة  باألساس  كان  والذي  البحر،  حتى 
الغابات  وبعض  ألحراش  امتداد  عن 
الرملية التي نسبة لها سميت  والكثبان 
تشي  الثوري  القائد  زارها  كما  الرمال. 
الجميلة عام  جيفارا وتجول في أزقتها 
1956، فيما ضمت؛ مقرات األمم المتحدة 
الرئيسية بعد أن تأسست المخيمات على 
)مخيم  البحر  على  المطلة  الحي  أطراف 
الشاطئ( بعد عام 1948م، وكانت تضم 
مساحات واسعة وشوارع عريضة؛ سمحت 
العمراني،  والتخطيط  التنقل  بسهولة 
عودة  بعد  ونمًوا  تطوًرا  ازداد  ذلك  كل 
المقرات  وتمركز  الفلسطينية  السلطة 
والمؤسسات الرئيسية الرسمية، واتخاذها 
مقًرا للرئيس ياسر عرفات؛ طوال سنوات 
الحي  كان  لذلك  هاًما،  سياسًيا  ومركًزا 
هدًفا للعدوان في كل مرة مثله مثل كل 
الحرب،  هذه  في  لكن  القطاع،  مناطق 

كان واضًحا استهداف كل مظاهر الجمال 
غزة  مدينة  ورمزية  والتقدم  والتطور 
المتمثلة في هذا الحي؛ بضرب كل البنى 
التحتية والشوارع والعمارات والمؤسسات 
العالية التي  والمحال والموالت، واألبراج 
تضم أهم مؤسسات الصحافة والوكاالت 
العالمية، والمكاتب التجارية، وكل منها 
بذاتها،  قائمة  قرية  بمثابة  يعتبر 
والهدف هو إحداث هجرة جديدة داخل 
لتنضم  االقتصاد  شريان  وضرب  القطاع 
والمدمرة،  المهجرة  المناطق  لمجموع 
لدرجة لم يعد هناك معالم للشوارع وال 
الرئيسي  المستشفى  إلى  تؤدي  طريق 
حيث  الشفاء(،  )مستشفى  المدينة  في 
سيارات  لوصول  السبل  كل  تقطعت 
كل  ضرب  بعد  هناك،  إلى  اإلسعاف 
الممرات باتجاه المشفى، وحتى الطريق 
استهدف  بل  الرئيسية،  الرمال  لعيادة 
أطباء  تضم  بأكملها  عائالت  العدوان 
العمر،  ومهندسين وأطفال في مقتبل 
مؤسسي  من  أجدادهم  الشباب،  وربيع 
وخلدت  بها،  وجودهم  ارتبط  المدينة؛ 
التذكاري  الرمز  مع  فيها،  أسمائهم 
يتسع  يعد  لم  الذي  المجهول  للجندي 
مسحت  التي  الحي  وعائالت  للشهداء، 

من السجل المدني. 
في  الجمال  يقتل  أن  حاول  االحتالل 
والحاضر  الماضي  يستهدف  وأن  غزة، 
العصافير  هاجرت  حتى  والمستقبل، 
الدخان  لون  واختلط  الهادئة،  أحيائها 
أثواب  احترقت  الصافية؛  بسمائها 
فيها  الوطن  بألوان  المطرزة  السيدات 
األثرية،  الخياطة  ماكينات  وتحطمت 
محل  من  القديمة  الصور  وتناثرت 

)كوداك(،  القديم  الفتوغرافي  التصوير 
في  العصرية  غزة  صورة  يضم  والذي 
بيوت  أعمدة  وتشققت  الحي،  قلب 
عامرة  حقبة  على  تشهد  التي  الرمال 
من  الكتب  صفحات  وتطايرت  غنية، 
مكتباتها، لم تسلم زاوية، حتى معهد 
الموسيقى  ومعهد  لأليتام،  األمل 
والسالم،  الحب  ترانيم  ينشد  كان  الذي 
واالجتماعية  التربوية  والمؤسسات 
القديمة  والمقاهي  جامعاتها،  ومحيط 
وشبابها  المنطقة  كبار  يرتادها  التي 
حتى  اليومية،  حياتهم  في  يتسامرون 
المتنفس  الرمال  شاطئ  كافتيريات 
الوحيد لمرتاديها. ورغم أن كل القطاع 
دائمة  عرضة  كان  لجنوبه  شماله  من 
المتواصل  بقصفه  االحتالل  الستهداف 
طوال الحروب السابقة، لكن ما ميز هذه 
قلب  في  حي  أهم  تدمير  هو  الحرب 
المدينة،  نبض  لوقف  محاولة  في  غزة، 
وتحويلها  الجميلة،  الرمال  باستهداف 
وكل  فيها،  من  ابتعلت  متحركة  لرمال 
مظاهر الحياة التي كانت تعج بها، قد 
من  كثير  كحال  جراحها  الرمال  تلملم 
العدوان  صور  ستبقى  لكن  المناطق، 
الحي تكتب حكاية  ذاكرة  محفورة في 
من حكايات صمود هذا الشعب، وسيخرج 
منها من يكتب روايات وقصص منسية 
أشجارها  تحت  المنهارة،  جدرانها  من 
دائرة في  والتي كل  العريضة،  الباسقة 
جذعها يذكرك بجذور حي الرمال؛ فقد 
قال لي أحدهم: لن تعرف شوارع الحي 
ضرير  كنت  لو  حتى  فقلت  اآلن؛  بعد 

سأعرفها بقلبي.  

في هذه الصورة تظهر المنطقة الغربية الشمالية من مدينة غزة وهي حي النصر والرمال الشمالي وجزء من الشيخ رضوان

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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تقرير عن المعركة: البحث عن صورة النصر
أحمد مصطفى جابر- كاتب وصحفي- مسؤول شؤون العدو في “الهدف”

بعد توقيع  قام  بن غوريون،  إن  التي تقول  القصة  أعرف مدى مصداقية  ال 
ما يسمى »وثيقة االستقالل« برفع القلم الذي وقع به، هو وبعض زمالئه، 
كتعبير رمزي عن إنجاز المهمة؛ بغض النظر عن صحة الواقعة في متحف تل أبيب، إال 
أن سياقها يبقى صحيًحا، وذلك القلم الذي سكب حبره على تلك الورقة، لم يكن سوى 
بندقية الهاغاناة وبلطة البالماخ التي قتلت الفلسطينيين وسحقت مجتمعهم، ودمرت 

حيواتهم؛ قتاًل وتشريًدا أو اعتقااًل في إطار الدولة الوليدة.

صادق  قد  غوريون  بن  ديفيد  كان 
مرحلة؛  نهاية  على  يومها  وزمالءه 
فلسطين  على  الثقيل  الستار  مسدلين 
من  فمنهم  وتاريخهم،  والفلسطينيين 
إما  ولكن  حًيا،  بقي  من  ومنهم  قتل 
اللجوء،  مخيمات  في  ومنفًيا  مطروًدا 
موًتا  األيام  تسحقهم  أن  أمل  على 
ونسياًنا على ما ذهبت إليه، غولدا مائير 
تلك  على  الموقعين  من  كانت  التي 
الفلسطينيين من  ومن  يومها.  الوثيقة 
بقي تحت اإلدارة المصرية أو الحكم ثم 
الضم األردني، ليصبحوا فيما بعد »سكان 
داخل  أرضهم  في  بقوا  أو  المناطق« 
بيروقراطًيا  خطأ  ألن  الوليدة  الدولة 
تسبب في عدم طردهم، وبالتالي صار 
اسمهم »عرب إسرائيل« الذين يجب على 
سياق  في  كخطأ  تتداركهم  أن  الدولة 
تأسيسها، عبر طريقين: عام؛ بوضعهم 
تحت الحكم العسكري الجائر الذي شمل 
بترك  وخاص؛  والديمغرافيا،  الجغرافيا 

االلتحاق  أراد  باب موارب لألسرلة ولمن 
منزل«  كـ«زنجي  الصهيوني  بالمشروع 
شريكا  يكون  أن  يمكنه  ال  األكثر،  على 
يخدم  أن  يمكنه  ولكن  المشروع،  في 
كجندي  أو  الكنيست  في  سواء  فيه، 
يقمع أهله على بوابات المسجد األقصى 

ال فرق. 
وعبر 73 عاًما مرت الكثير من المياه في 
والصهيوني  الفلسطيني  المصير  نهر 
سواء، كمصيرين متشابكين؛ متنافيين، 
الصهيوني  للمشروع  صعود  كل  وكان 
وكلما  الفلسطيني،  للمشروع  هبوط  هو 
سطعت الشمس على »إسرائيل« كان هذا 
يعني إنها تغرب عن فلسطين. لم تخُل 
الغرب  عواصم  في  سواء  السنوات  هذه 
الصهيونية،  للدولة  والحاضن  الداعم 
للغرب  متقدًما  مخفًرا  باعتبارها 
المتوحش،  الشرق  وجه  في  المتمدن 
مع  المتساوقة  العربية  العواصم  في  أو 
لإلمبريالية  كخدم  الصهيوني  المشروع 

وحفاًظا على عروشهم، من مراهنة على 
صمت الفلسطينيين وأمل باستسالمهم 
ليعيدوا  موتهم  بصبر  انتظروا  وقد 
العنصر  هذا  دون  من  الخريطة  رسم 
من  ولوقت  المزعج.  الفلسطيني 
بئر  في  الفلسطيني  يغرق  األوقات؛ 
ويكاد  والهزيمة،  والخذالن  اليأس 
عن  يكف  فقط؛  واحدة  لحظة  للحظة؛ 
كفرد،  التنحي،  في  يفكر  أو  المقاومة 
الشعب  قبضة  تتلقفه  ما  سرعان  ولكن 
العمالقة، وإرادته التي ال تلين، وكأنما 
الغامض،  العمالق  الكائن  هذا  الشعب، 
غير المحدد يستعيد دائًما أبناءه كأفراد 
وجماعات إلى طريقه المستقيم؛ يحدث 
نهوض  من  تاريخية؛  لحظة  في  هذا 
يكاد  مؤلم؛  احتراق  بعد  الفينيق 
يتكرر كل يوم. هذه المرة كانت شرارة 
بعض  من  أتت  قد  الفينيق،  اشتعال 
المنازل في حي يكاد يكون غير معروف 
قديم  حي  السور؛  خارج  الناس؛  لعامة 
منذ تحرير القدس على يد الناصر صالح 
الناس إنه لولي  الدين فيه مقام اعتقد 
اكتشفوا  ثم  الصالحين،  اهلل  أولياء  من 
الدين  حسام  يدعى  مجاهد  لطبيب  إنه 
الجراحي؛ فلم يخطئوا التبرك به، وهل 
ثمة أولياء صالحين خير وأكثر بركة من 

المجاهدين؟
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جراح؛  الشيخ  حي  في  البيوت  تلك 
وشيًخا  ولًيا  صار  الذي  الطبيب  المجاهد 
إشعال  على  القدرة  لها  كان  مبارًكا، 
الشرارة التي امتدت لتحيي شعًبا كاماًل؛ 
المخيمات  طين  في  يموت  أن  له  أريد 
أو  غزة  بحر  في  يغرق  أو  يتأسرل  أو 
الضفة؛  في  للُمحتل  حارس  إلى  يتحول 
قبضة  متحدًيا  الشارع  إلى  خرج  شعب 
الداعمة  الغرب  الفاشي وعواصم  المحتل 
بحجارته  خرج  وقضيضها؛  بقضها  له 
وأعالمه ومولوتوفه وبنادقه وصواريخه 
المبحوح، ألنه كما يقال  وأيًضا بهتافه 
إن العاقل هو من يختار معركته، ولكن 
معركة،  من  يهرب  ال  الذي  هو  الشجاع 
عاقاًل  الجولة؛  هذه  في  شعبنا  وكان 
في  باسلة  مقاومة  له  وقيضت  وشجاًعا، 
وقيض  وصادقة،  وشجاعة  عاقلة  غزة؛ 
صامدة  شعبية؛  حاضنة  المقاومة  لهذه 
مضحية؛ مركزها شعبنا في غزة وامتدت 
وإلى  جغرافيا  فلسطين  شوارع  كل  إلى 
هذا؛  ولوال  ديمغرافيا،  فلسطيني  كل 
غزة، النتهت  الباسلة في  المقاومة  لوال 
األقصى  والمسجد  جراح  الشيخ  قضية 
في عتمة ليل وألسدل ستار من العتمة 
وسكانه  الحي  على  والصمت  والتضليل 
وعلى اقتحام المسجد تحت ثقل »العقب 
ما  بأفضل  المسلح  للمحتل  الحديدية« 
عتاد  من  »المتمدن«  الغرب  إليه  توصل 
قاتل، كيف ال وهذا الجندي الصهيوني 
ودرة  الغرب  لهذا  الشرعي  الممثل  هو 

تاج مشروعه االستعماري؟ 
إلعالن  »إسرائيل«  تسعى  سنوات  منذ 
الفلسطينيين،  على  النهائي  نصرها 
مساع  بل  خاصة،  لجنة  هناك  أن  حتى 
الكونغرس األمريكي،  لتنسيق ذلك مع 
وقد بدأ هذا المسار يتقوى تحديًدا بعد 
أن أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
موحدة  عاصمة  بالقدس  إدارته  اعتراف 
للكيان الصهيوني، ثم مع صفقة القرن، 
العدو  صار  المشين؛  التطبيع  وموجة 
يظن أنه قد تم له فعاًل ما أراد، ولم يبَق 
إال دفن الفلسطينيين، ليتم األمر وربما 
بالصعود  فعاًل  فكر  قد  نتنياهو  يكون 
األقصى  للمسجد  الرصاصية  القبة  فوق 
ببناء  اإلشارة  ليعطي  بعلمه،  والتلويح 
يتخذ معنى  ال  الذي  الصهيونية  هيكل 
دينًيا بقدر ما هو سياسي، حيث ينتصر 
المتغول  المخفر  الغربية؛  الحربة  رأس 
في الشرق العربي؛ رمح الحداثة الغربية 
نهاية  يكون  لن  وذلك  المستعمرة، 

أمل  نهاية  بل  فحسب،  الفلسطينيين 
والنهوض  المقاومة  إمكان  في  البشرية 
مجدًدا، ومن حسن حظ البشرية أن هذا 
حظ  حسن  ومن  يقاتل،  أن  قرر  الشعب 
أال  قررت  مقاومة  لديه  أن  الشعب  هذا 
تستطيع  ال  الواقع  في  ألنها  تخذله، 
شعبنا  يستمد  ما  بقدر  ألنه  خذالنه، 
طاقته وصموده وإرادة قتاله وفخره من 
واستقامتها،  وصمودها  المقاومة  هذه 
ويظلل  شرعيته  أيًضا  يمنحها  فإنه 

عليها بدفء احتضانها واإليمان بها. 
على ماذا انتصرنا في هذه 

املعركة؟
الشيء،  بعض  غريًبا  السؤال  هذا  يبدو 
أو ربما  البعض تشكيكًيا  وربما يفهمه 
هو نوع من األسئلة اللزجة التي ال يمكن 
اإلمساك بجواب عليها، ولكن الحقيقة أو 
إذ  النص، غير ذلك؛  يراه كاتب هذا  ما 
أن السؤال سهل وإجابته واضحة يمكن 
بنود  إلى  تحويلها  ويمكن  تبسيطها 
تفصيلية، وسأقوم باألمرين مًعا. ويجب 
لفت النظر أنني أكتب هنا انطالًقا من 
يقين النصر والثقة بالمقاومة وما قالته 
اإلطالق  وما حققته، ولست معنًيا على 
الرد  أو  المرجفين  أقاويل  في  بالخوض 
على مزاعم من ال يثق بالمقاومة، دون 

هناك  ولكن  يعاديها،  من  أقول  أن 
نقطتين يجب قولهما في هذا السياق: 
فمن  الضحايا؛  بعدد  تتعلق  األولى 
دفعت  المقهورة  الشعوب  أن  الثابت 
ثمًنا باهًظا في حروبها من أجل الحرية؛ 
فلنتذكر فيتنام والجزائر والهند وجنوب 
قيمة  من  أبًدا  يقلل  ال  وهذا  إفريقيا، 
الحلفاء  دول  أن  ولنتذكر  انتصارها.  
من   %83 خسروا  السوفييتي  واالتحاد 
ضحايا الحرب الثانية، بينما خسرت دول 
قيمة  من  يقلل  ال  وهذا   %13 المحور 

استسالم الرايخ ستاغ في النهاية.
التدمير  بحجم  تتعلق  الثانية  النقطة 
والقدرة على الصمود، في حالة غزة التي 
العسكري  الطبغرافي  مستواها  يعتبر 
مثاًل،  لبنان  جنوب  مع  بالمقارنة  صفًرا، 
إمدادها،  وضعف  حصارها  إلى  إضافة 
هي  الصمود  على  القدرة  فإن  وبالتالي 

عنصر أساسي من عناصر النصر.
خامس  أمام  ننهزم  لم  التبسيط؛  في 
األوسط،  الشرق  في  أعتىقوة عسكرية 
مع  الجيش  قوة  نسبية  عن  أتحدث  وال 
القوة  عن  أتحدث  بل  السكان،  عدد 
التسليحية الحقيقية للكيان الصهيوني، 
المرتبة  يحتل  حيث  العالمية،  ومكانته 
الشرق  جيوش  بين  القوة  في  الخامسة 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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ألف   643 بـ  عالميا،  والعشرين  األوسط، 
االحتياط،  في  ألًفا   465 بينهم  جندي 
 241 منها  حربية  طائرة   595 ويملك 
القتال  نظم  أحدث  تشمل  مقاتلة؛ 
 48 منها  مروحية   128 و  العالم،  في 
مدرعة،  و7500  دبابة  و1650  هجومية، 
مدفع  ز300  الحركة  ذاتي  مدفع  و650 
يضاف  صواريخ.  راجمة  و100  ميداني 
 4 بينها  من  بحرية  قطعة   65 إليها 
كورفيتات )فرقاطات( وخمس غواصات 
حراسة  وزوارق  دورية  سفينة   48 و 
األسلحة  عن  الحديث  دون  محددة؛  غير 
الصواريخ  منظومات  مثل  الدفاعية 
وأهمها في هذه  االعتراضية  المختلفة 

المعركة القبة الحديدية. 
مع  مسلح  صراع  في  دخلت  التي  القوة 
مقاطعة ضيقة مكتظة السكان؛ فقيرة 
تملك  ال  طويلة،  سنوات  منذ  ومحاصرة 
من السالح إال صواريخ محلية الصنع، تم 
تجهيزها في ورش بدائية وهذا ال يقلل 
أنتجت  التي  الصواريخ  قيمتها ألن  من 
سحقت  التي  هي  المشاغل،  هذه  في 
صورة  هل  أبيب.  تل  ودكت  عسقالن 
النصر التبسيطية هذه مقبولة، لنتحدث 

بالتفاصيل أكثر؟ 

هزيمة العقيدة األمنية الصهيونية
لم تتغير عقيدة األمن الصهيونية منذ 
خطها بن غوريون، رغم أنه دار الكثير 
الصهيوني  الكيان  في  الحديث  من 
إعادة  ضرورة  حول  األخير  العقد  في 
شيًئا  أن  إال  وتطويرها  صياغتها 
ما  يصدر؛  لم  القبيل  هذا  من  رسمًيا 
تغير.  ولم  فسرت  أمنية  أوراق  عدا 
خمس  على  األمنية  العقيدة  وترتكز 
تعزيز  هي  تغييرها،  يتم  لم  عناصر، 
قوة الردع أواًل، ونقل المعركة في أقرب 
وإنهائها  العدو  أرض  إلى  ممكن  وقت 
الخصم  إجبار  ولكن عن طريق  بسرعة، 
تدمير  وثالًثا  ثانًيا،  اإلنهاء  طلب  على 
ورابًعا  وقدراته،  العسكرية  العدو  قوات 
من  التأكد  حال  في  استباقي  هجوم 
خطر وشيك، وخامًسا سالح نووي كخيار 
تقوم  التي  العناصر  هي  هذه  أخير، 
عليها عقيدة األمن القومي الصهيوني، 
غوريون،  بن  صاغها  ذكرنا  كما  والتي 
وما زال معمواًل بها؛ فلنتفحصها – ما 
به-  معنيين  فلسنا  النووي؛  البند  عدا 
أو كما  القدس  في سياق معركة سيف 
ولهذا  الجدران«،  »حارس  العدو  سماها 
محاولة  في  سواء  عميقة  داللة  االسم 
معركة  يخوض  أنه  العالم  إيهام  العدو 

الضمني؛  اعترافه  ناحية  من  أو  دفاعية 
بعجزه عن شن هجوم على غزة. 

أن  نجد  األمن؛  نظرية  إلى  بالعودة 
ذريًعا  فشاًل  فشل  الصهيوني؛  الجيش 
عنصر  تحقيق  2014 في  من حرب  بدًءا 
رغم  الفلسطينية  المقاومة  ضد  الردع 
وتجفيف  غزة  وحصار  العدوان  هول 
سيف  معركة  جاءت  المقاومة؛  موارد 
حقيقة  على  الضوء  لتسلط  القدس 
النقطة  تحقيق  في  وفشله  العدو  عجز 
فلم  األمنية،  عقيدته  في  المركزية 
غزة  إصرار  استمرار  مجرد  األمر  يكن 
ومقاومتها على الوقوف في وجه العدة، 
بل أيًضا تعزيز قدرتها الهجومية وعدم 
أو  القدرة  هذه  كبح  على  العدو  قدرة 
النقطة  إلى  قودنا  وهذا  الهجوم،  منع 
في  نجح  وإن  العدو  أن  حيث  التالية، 
مقاتالته  من  بالنيران  غزة  تغطية 
أن  أيًضا  القول  يمكن  ولكن  الحربية، 
المقاومة  مع  تعادل  حالة  في  كان  هذا 
الناري  وقوسها  بصواريخها  التي غطت 
معظم أراضي فلسطين التاريخية شمااًل 
وجنوًبا، وبالتالي ال يمكن يقيًنا االدعاء 
أرض  على  المعركة  نقل  العدو  بأن 
بمقدار  النيران؛  كثافة  نسبية  مع  غزة، 
إلى  المعركة  بنقل  المقاومة  نجحت  ما 
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مدن العدو ومستعمراته، وكذلك تمكن 
شعبنا من نقل المعركة إلى قلب الجبهة 
العدو  وجد  حيث  الصهيونية،  الداخلية 
الشعبي  االنتفاض  جبهة  أمام  نفسه 

أيًضا، خصوًصا في الداخل المحتل.
المتكررة  إعالناته  الثالثة، رغم  النقطة 
التي بدأ بالتراجع عنها تدريجًيا؛ فشل 
العسكرية  القدرة  تدمير  في  العدو 
للمقاومة وهو ما أثبته 11 يوًما من القتال 
اللتين  األخيرتين،  الساعتين  وبالذات 
غطت فيهما طائراته سماء غزة بانتظار 
األوامر  وكانت  النار،  إطالق  وقف  بدء 
للطيارين بقصف غزة بقسوة إذا قصفت 
تل أبيب، وكان رد المقاومة أنها جاهزة 
العدو أي  لقصف تل أبيب عند ارتكاب 
عام  فعل  وكما  كعادته،  غادرة  مغامرة 
2014، وفي نفس الوقت واصلت المقاومة؛ 
األمر  وهو  غزة،  حول  المستعمرات  دك 
استيطانًيا  وارتباًكا  ذًعرا  أثار  الذي 
وسياسًيا، بأن تل أبيب خضعت لمعادلة 
القصف المتبادل بغض النظر عن مصير 
من  ال  العدو  يتمكن  فلم  المستوطنات؛ 
تدمير القدرة العسكرية للمقاومة، سواء 
وال  المشاة،  كتائب  أو  الصاروخية  القوة 
طلب  على  المقاومة  إجبار  من  تمكنت 
من  العدو  حذرت  التي  وهي  الهدنة، 
استعدادها لمواصلة القصف بدون تردد، 
تل  على  تضغط  الغرب  عواصم  وبدأت 
أبيب لوقف النار ألن اإلهانة التي لحقت 
بالكيان هي إهانة لحقت بكل المعسكر 

الغربي االستعماري. 
العدو  فشل  يرتبط  الرابعة،  النقطة 
حربه  تحقيق  في  بفشله  الردع،  في 
العالم  رأس  صدع  إنه  رغم  االستباقية، 
وخطرها،  غزة  صواريخ  عن  بالحديث 
قدرتها  عموًما  تخِف  لم  غزة  أن  ورغم 
دائمة  المقاومة  وكانت  الصاروخية، 
التحذير للعدو من التمادي في عدوانه؛ 
وفي  الهجوم  توقع  في  العدو  ففشل 
صده بعد أن فشل في ردعه واستباقه، 
نظريا  االستراتيجي؛  الفشل  عن  هذا 
والذي تجسد عملًيا، وبالطبع فشل العدو 
هو انتصار للمقاومة ألن كل نقطة فشل 
احتسابها  يمكن  ال  المعركة  أثناء  له 
انتصار  نقطة  هي  بل  ذاتي،  كفشل 
التفاصيل  في  أما  للمقاومة.  وتفوق 
الداخلية  الجبهة  تعرضت  فقد  أكثر، 
من  األولى  هي  نارية  لقوة  الصهيونية 
الصهيوني؛  الكيان  تأسيس  منذ  نوعها 
بطبوغرافيا  الحجم؛  صغير  كيان  من 

عسكرية مهزومة سلًفا بالمعيار النظري؛ 
شريط  مجرد  وديان؛  وال  فيها  جبال  ال 
بدون  ومحاصر  ضيق  مسطح  ساحلي 
الذي  الوصف  هذا  استراتيجي،  عمق 
ما  إلى  ينقلنا  غزة،  قطاع  على  ينطبق 
اعترف به العدو، في ثالث نقاط تحمل 

أهمية استثنائية:
األولى: فشل الحرب على الوعي للمقاومة 
وشعب غزة، وهذا الحرب التي اعتمدها 
العدو كاستراتيجية عسكرية على مدى 
إضعاف  إلى  هدفت  األخيرة،  عام  الـ15 
عن  وعزلها  شرعيتها  ونزع  المقاومة 
فشله  ثبت  أمر  وهو  الحاضنة،  بيئتها 

بشكل كلي.
الكلي؛  شبه  االستخباري  العجز  الثانية: 
عن  المحتل  ورحيل  االرتباط  فك  فعند 
غزة عام 2005؛ ترك فيها بنية معتبرة 
وعلى  الشاباك،  وشبكات  العمالء  من 
تدريجًيا  المقاومة  تمكنت  السنين  مر 
الشبكات،  هذه  من  الكثير  تفكيك  من 
ضباط  تباهى  وطالما  خالياها،  وتدمير 
الشاباك بقدراتهم التشغيلية ومعرفته 
أن  إال  غزة  أبت  فقد  غزة؛  بمجتمع 
ليعترف  مدوية،  صفعة  لهم  توجه 
العدو في هذه المعركة بالنقص الفادح 
وجود  أماكن  عن  سواء  للمعلومات 
اإلطالق  وقواعد  الصاروخية  القاذفات 
بل  نقلها،  وطرق  الصواريخ  مخازن  أو 
شبكة  اختراق  في  فشاًل  العدو  أثبت 
دون  تدميرها  كذًبا  ادعى  التي  األنفاق 
العكس؛  على  بل  واحد،  دليل  تقديم 
حول  العالمية  الصحافة  بتضليل  قام 
هجومه البري المزيف وهو ما أثار ليس 
أيًضا فضيحة  فضيحة عالمية فقط، بل 
وجداًل في الجيش حول قدرة سالح البر 
فعلًيا على خوض معركة برية وهو أمر 
حسمه أمين المظالم السابق لدى جيش 
االحتالل اللواء إسحاق بريك في تقارير 
السالح  قدرة  عدم  فيها  أكد  متعددة؛ 
البري على خوض أي حرب وأنه يحتاج 

لتأهيل جذري أواًل.
النقطة الثالثة: فشل استهداف قيادات 
المعروفتين  الحالتين  عدا  ما  المقاومة، 
هذا  من  قتال  أثناء  عادي  أمر  وهذا 
قيادة  بقتل  العدو  تباهى  بينما  النوع، 
خصوًصا،  القسام  وقيادة  المقاومة 
أمام  باالستعراض  نتنياهو  وتفاخر 
أسماء  وبدون  مجهولة،  صور  مجموعة 
ليقول هؤالء هم من قتلناهم، ليصيح 
تكلف  حرًبا  يخوض  أن  سخرية  مثار 
حوالي مليار دوالر من خزينته المفلسة، 

المقاومة،  قصف  آثار  عن  الحديث  دون 
أن  دون  قتلهم،  من  بقتل  ليتباهى 
راجمة صواريخ  ولو  يتمكن من تعطيل 
نفسه؛  العدو  اعتراف  وحسب  واحدة. 
2900 صاروخ  بـ  المقاومة  فقد أمطرته 
سقطت  منها   450 أن  زعم  مختلف؛ 
أعطال  بسبب  القطاع،  أراضي  داخل 
اعترضت  الحديدية  قبته  وأن  وقصور، 
من   %45 أن  يعني  ما  صاروًخا،   1150
إلى  ووصلت  مسارها  واصل  الصواريخ 

أهدافها.
النقطة الرابعة: يمكن أن تكون تجميع 
لما سبق؛ فلعلها من سخرية التاريخ أن 
كانت  المعركة  هذه  في  العدو  أهداف 
تدمير   :2014 عام  أهدافه  نفسها  هي 
وتدمير  للمقاومة  العسكرية  القوة 
حينها  بل  الهدوء،  واستعادة  األنفاق 
قال وزير الخارجية الصهيونية أفيغدور 
بعد  إال  لن تتوقف  الحملة  أن  لبيرمان: 
أي  هناك  هل  الكامل،  حماس  استسالم 
المعركة األخيرة؟  داع للتذكير بأهداف 
أو  وغانتس،  نتنياهو،  قاله  الذي  وما 
عن  سديروت،  في  تافه  مستوطن 
وإجبارها  وسحقها  المقاومة  اجتثاث 

على االستسالم؟ 
املنجز السياسي

عن  للحديث  مبكًرا  الوقت  زال  ما  ربما 
حققته  الذي  السياسي  النصر  صورة 
المقاومة، ولكن هناك بالتأكيد منجزات 
الفلسطيني وال  الشعب  يد  أصبحت في 
يتم  أن  أمل  على  عنها،  القفز  يمكن 
بتضحيات  يليق  بشكل  استثمارها 
تسرع،  أو  هدر  دون  ومقاومته،  شعبنا 
المنجزات،  هذه  أهم  أحد  أن  شك  وال 
حول  الفلسطيني  الشعب  التفاف  هو 
أن  وإدراك  نهائي،  بشكل  المقاومة 
لتحقيق  الطريق  هو  المسلح  الكفاح 
بدون  شعًبا  وإن  العدو،  على  ناجز  نصر 
مخالب لن يستطيع الدفاع عن نفسه ولن 

يستطيع تحرير وطن. 
أيًضا نأتي إلى ما اعترف به العدو نفسه 
ويشكل عنده؛ صداًعا أمنًيا كبيًرا، وهو 
المادي  بالمعنى  األخضر؛  الخط  محو 
بشكل  المعنوي  بالمعنى  ولكن  نسبًيا، 
تكامل  في  تمثل  المحو  هذا  مطلق، 
الفلسطيني على جانبي  الشعب  وتالحم 
الخط في معركة واحدة؛ نقلت المعركة 
ونقلت  اللد  قلب  إلى  االستيطان  على 
قلب  إلى  والمحو  األسرلة  ضد  المعركة 
حدث  وما  الغربية.  الضفة  وقرى  مدن 
أيًضا هو إيذان بنهاية عصر أوسلو الذي 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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الفلسطينيين وبنا بينهم؛ جدراًنا  قسم 
العدو  جدران  تشبه  وسياسية؛  معنوية 

المادية.
ابتدأت  التي  المعركة  من  الجولة  هذه 
شرارتها كما قلنا في حي الشيخ جراح؛ 
لم توحد فقط كافة الشعب الفلسطيني 
وحدته  أيًضا  بل  موحدة،  أهداف  على 
شرعية  ُمنحت  التي  المقاومة  خلف 
أبناء  من  عميق  إدراك  عبر  إضافية؛ 
أن  والجليل  والساحل  المثلث  في  شعبنا 
هذه المقاومة هي مقاومتهم كما هي 

ألبناء غزة.
شكلت هذه المعركة أيًضا مع محو الخط 
األخضر؛ هدم أسطورة النكبة التي تبين 
وتمكنوا  الفلسطينيين  قدر  ليست  أنها 
انتهت  حيث  القتال،  استئناف  من 
إلى  العدو  أعاد  ما  وهو   ،48 الـ  معارك 
الصفر في الكثير من خططه، لدرجة أن 
الحكم  بإعادة  ينصحون  جنراالته  بعض 
العسكري إلى المناطق الفلسطينية في 
للدعوة  بأحدهم  األمر  بل وصل  الداخل، 
إلى حجزهم كما فعلت الواليات المتحدة 

باليابانيين في الحرب العالمية الثانية.
إذن بعد 73 عاًما؛ لم تتمكن دولة الكيان 
أن  تستطيع  وال  نفسها  تثبيت  من 
عن  ناهيك  اكتمل؛  تأسيسها  أن  تزعم 
زعمها نيتها إعالن النصر النهائي على 

الفلسطينيين.
حولها،  والتفاف شعبنا  المقاومة،  بقوة 
التطبيع،  لمسار  شديدة  صفعة  وجهت 
على المستوى الرسمي؛ فأصبحت أنظمة 
رغم  وجوهها،  تداري  معزولة  التطبيع 
المقاومة  على  التشويش  محاوالتها 
وإنجازها، ومنها من حاول الصعود على 
متن اإلنجاز، ولكن هيهات، وال شك أن 
لمكانتها  الفلسطينية  القضية  استعادة 
العربية، وخصوًصا الشعبية، ومركزيتها 
كقضية أولى وأم للعرب؛ سيفرمل هذا 
المسار الخياني، ويجعل من كانوا يقفون 
في الطابور للتطبيع مع العدو يراجعون 
حساباتهم. جاءت فرملة مسار التطبيع؛ 
نتيجة  نهائًيا؛  منه  للتخلص  تمهيًدا 
التي  القرن  صفقة  لنهاية  طبيعية 
تنتظر من يدفنها ويشيعها رسمًيا، وما 
كان هذا ليحدث لوال صمود المقدسيين 
وتكاتف الشعب معهم ودخول المقاومة 

في اللحظة الحاسمة على معركتهم. 
هل بدأت نهاية رأس الحربة 

االستعمارية؟
الصهيوني  العدو  سعى  المعركة  أثناء 
في  الدوليين  أنصاره  جهود  لحشد 

الضحية  بصورة  التباكي  عبر  الغرب، 
حقيقة  انكشاف  مع  ولكن  البداية،  في 
إلى  لجأ  وممارساته،  الصهيوني  الكيان 
النغمة الحقيقية؛ محذًرا ومذكراً بدوره 
المخفر  باعتباره  وطننا،  في  ووظيفته 
وجه  في  للغرب،  المتقدم  االستعماري 
وتوحيده؛  تقدمه  لمنع  العربي  الشرق 
فصرخ نتنياهو محذًرا أنه »إذا اعتقدت 
هزيمة  فهذه  انتصرت  إنها  حماس 
العصابة  زعيم  قاله  ما  بأسره«.  للغرب 
صحيح  نتنياهو؛  بنيامين  الصهيونية 
لطالما  إذ  جديًدا؛  ليس  ولكنه  طبًعا، 
اعتبر الكيان نفسه، منذ هرتزل، ولطالما 
االستعمار  ماكنة  من  جزًءا  أيًضا  ُأعتبر 
الكيان  وضع  وكان  للعالم،  الغربية 
كثكنة متقدمة للغرب االستعماري في 
هذه المنطقة بالذات، من أعنف ما قام 
به هذا الغرب وممثليه المتعددين على 
نتنياهو  نطق  فقد  وبالتالي  اإلطالق، 
عن عقيدة قديمة؛ دفعت زعماء غربيين 
ليس  للتعبير،  أبيب  تل  إلى  للركض 
فقط عن تضامنهم مع الكيان، بل لمده 
انهياره  نتيجة  المعنوية؛  القوة  ببعض 
تحت قصف صواريخ المقاومة وليخبروه 

أنه لن يكون وحده في المعركة.
الكيان كمشروع  تماًما هذا  انكشف  لقد 
نافع؛ مخفر  استثمار غربي غير  فاشل؛ 
لالنهدام؛  آيل  الغربية  للحداثة  متقدم 
نفسها،  عن  الدفاع  تستطيع  ال  قلعة 
)ثمًنا  رخيص  بصاروخ  رميت  وكلما 
الكونغرس  إلى  ركضت  قدًرا(؛  وليس 
هذا  عاجاًل..  عسكرًيا  دعًما  لتطلب 
البعبع الذي أرهب الشرق األوسط لعقود 
وعقود؛ أذلته غزة حرفًيا، بدم أبنائها 
على  الدؤوب  وصبرها  العاري  ولحمهم 
والطعن  والخيانة  والخذالن  األلم  تحمل 
في الظهر، لذلك كانت نتيجة المعركة 
لهم  الغربي؛  وظهيره  للكيان  صفعة 
في  حققناه  الذي  اإلنجاز  بعد  جميًعا، 
أغرقوها  التي  الثكنة  هذه  مواجهة 
بالمال والسالح وحتى المتطوعين وكان 
وببساطة فلسطينيين؛  المنتصرون هم 
ومناهضة  الكيان  هذا  مناهضة  قرروا 
دحره  على  مصرين  المتوحش؛  غربه 
يقف  من  ودحر  إمبريالي  صيد  ككلب 

وراءه.
ما هي صور النصر؟

خالصة  النصر  صورة  تكون  عادة 
تكون  أحياًنا  أنها  وحتى  الصور  آلالف 
متناقضة.. يختارها محرر في صحيفة 
بنت  سلبية؛  أو  إيجابية  وتكون  ما، 
بالنابالم  صغيرة تركض عارية محروقة 

آي  السي  من  عنصر  أو  فيتنام  في 
سايغون  من  عمياًل  فيتنامًيا  يركل  ايه 
يحاول اللحاق بمروحية هروب أو جندي 
ضفة  على  محررة  تلة  على  علًما  يرفع 
مهزوم  جنرال  أو  بناء   بقايا  أو  القنال 
الصورة  هي  كما  بالشاش  رأسه  يلف 
كثيًرا  فكرت  مثاًل..  لشارون  األيقونية 
في  أنه  ووجدت  انتصار شعبنا،  بصورة 
بصاروخ  جريح  أو  متهالك  بيت  كل 
الصورة؛  هذه  نجد  غزة؛  في  وقذيفة 
الغارة؛  من  سمكته  بإنقاذ  فخور  طفل 
األنقاض وهو  شاب يسحبونه من تحت 
أن  تقول  سيدة  النصر؛  إشارة  يرفع 
ربما  لفلسطين.  فداء  الشهيد؛  ابنها 
الشعب  دخول  هي  نصرنا  صورة  أن 
إلى األقصى؛ آمًنا مطمئًنا منتصًرا فجر 
صورة  تكون  وربما  المعركة،  انتهاء 
نصرنا ما قاله شاب عربي كانت قد تمت 
أسرلته وانتهى األمر ليعمل جندًيا في 
ويقول:  فجأة  ليصحو  االحتالل،  جيش 
اكتشفت إنني جندي في جيش العدو! 
المتصاعد في  الغضب  في  النصر  صورة 
الهتاف القوي في حيفا ويافا وعكا واللد 
أم  وصنعاء..  والكويت  وعمان  وبرلين 
نجد صورة النصر في تناقض مشهدين 
احتفاالت  متناقضين:  النار؛  وقف  بعد 
مكثف  لقصف  خضعت  التي  غزة  في 
انتصرت  إنها  وتقول  يوًما،  عشر  ألحد 
ومثلها احتفاالت عمت مكان وجود كل 
في  بارد  صمت  وبالمقابل  فلسطيني، 
وتبادل  وارتباك  الصهيوني،  الجانب 
هنا  خجول  واعتراف  بالفشل  اتهامات 

وهناك بالهزيمة.
صورة  مجرد  ذلك  تجاوز  لقد  وأخيًرا؛ 
في  الجماهير  احتفاالت  لتصبح  نصر 
أخر يقصف  شوارع غزة وكأنها صاروخ 
الصاروخ  إنه  حدادها؛  يوم  في  الكريات 
نهاية  في  نقطة  يضع  الذي  األخير 

السطر.

 أخيًرا: المعركة لم تنتِه، وهي ال تنتهي 
إال بدحر الصهيونية نهائًيا وتفكيك هذا 
المشروع اإلمبريالي العنصري في وطننا، 
ولكن االنتصار النهائي تراكمي؛ نحتفل 
الغد،  لمعركة  ونستعد  اليوم  بانتصار 
سيجدها  النصر  صورة  عن  يبحث  ومن 
إذا أراد ويعمى عنها إذا أراد، ولكنه ال 
في  الماء  تدفق  من  يغير  أن  يستطيع 
الفلسطيني؛ قرر  التاريخ، والشعب  نهر 
التاريخ باعتباره البطل  النهائي للقصة.أن يعيد كتابة 
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من المقاومة ذكرى 73 عاما ً
د. كريمة الحفناوي - عضو السكرتارية المركزية للحزب االشتراكي المصري/مصر

من  عشر  الخامس  في  مرت 
مايو هذا العام الذكرى الثالثة 
إنشاء  ذكرى  النكبة؛  على  والسبعين 
الكيان الصهيوني على أكثر من %78 
وحينما  العربية،  فلسطين  أرض  من 
كانت  المقال  هذا  كتابة  في  بدأت 
االنتفاضة الفلسطينية في حي الشيخ 
المسجد  وفى  القدس  بمدينة  جراح 
مواجهة  في  اندلعت  قد  األقصى، 
محاوالت المستوطنين؛ االستيالء على 
االعتداء  ومواجهة  المقدسيين  منازل 
وجيش  الصهاينة  قبل  من  الوحشي؛ 
بالمسجد  المصلين  على  االحتالل 
األقصى في الجمعة األخيرة من رمضان 
العالمي(،  القدس  )يوم  والمعروفة ب 
لتشمل  االنتفاضة  اتسعت  ما  وسرعان 
في  فلسطين  وأراضي  قرى  كل 
الضفة وغزة، وفى أراضي فلسطينيي 
البطل  األعزل  الشعب  وواجه   ،1948
النساء  على  أطلق  الذى  الغادر  العدو 
الرصاص  والشباب؛  والشيوخ  واألطفال 
الحى والمطاطي وقنابل الصوت والغاز، 
من  العشرات  ارتقاء  عن  أسفر  مما 
الشهداء؛ ثلثهم من النساء واألطفال، 
اعتقال  بجانب  هذا  المئات،  وإصابة 
العشرات من الكبار والشباب واألطفال، 
الباسلة؛  المسلحة  المقاومة  وردت 
»اإلسرائيلية«  المدن  من  عدد  برشق 
خسائًرا  العدو  كبدت  التي  بالصواريخ 
المنشآت  وبعض  والعتاد  األرواح  في 
الكبرى  االنتفاضة  تلك  والمطارات. 
العظيم  المناضل  بمقولة  ذّكرتني 
في  المسيري  الوهاب  عبد  الدكتور 
 -  2008 عام  للنكبة  الستين  الذكرى 
 60 تقولوا  »ال   - بشهرين  رحيله  قبل 
عاًما على النكبة، بل قولوا 60 عاًما من 
المقاومة؛ فالشعب الفلسطيني؛ صامد 
االستعماري  الصهيوني  والكيان  وباٍق 

االستيطاني إلى زوال«.
مع  والسبعين،  الثالثة  الذكرى  جاءت 
استمرار وتصاعد المقاومة الفلسطينية 
المسلحة والشعبية، وسط ارتفاع أصوات 
الشعب  مع  المتضامنة  الحرة  الشعوب 
العنصري  الكيان  ضد  الفلسطيني؛ 
المحكمة  موافقة  ومع  الصهيوني، 
في  التحقيق  على  الدولية  الجنائية 

جرائم حرب ارتكبها الكيان الصهيوني 
تحل  كما  المحتلة.  فلسطين  في 
ذكرى النكبة مع صدور تقرير منظمة 
هيومن رايتس ووتش )مؤسسة حقوق 
إنسان عالمية مقرها الواليات المتحدة 
فقراته:  في  تضمن  الذي  األمريكية( 
نظام  فلسطين هو  في  يجري  ما  »إن 
والحكومة  األركان  مكتمل  أبارتهايد 
اإلسرائيلية أظهرت نيتها في الحفاظ 
على  اليهود  اإلسرائيليين  على هيمنة 
الفلسطينيين في جميع أنحاء األراضي 
هذه  واقترنت  عليها،  تسيطر  التي 
للفلسطينيين  المنهجي  بالقمع  النية 
وذلك  ضدهم،  الالإنسانية  واألفعال 

يرقى إلى جريمة الفصل العنصرى«. 
كما اتهم التقرير؛ السياسة اإلسرائيلية 
مساحة  أكبر  االستحواذ  إلى  بالسعي 
من األرض بأقل عدد من الفلسطينيين 
العنصري واالضطهاد  الفصل  - جرائم 
كلهم  الفلسطينيين  ضد  تمارس 
وفي  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في 
 1948 عام  منذ  الفلسطينية،  األراضي 
من  ُطردوا  الذين  الفلسطينيين  وضد 
من  وُمنعوا  منها  وُهجروا  ديارهم 
لليهود  يتاح  حين  في  إليها،  العودة 

ذلك
في  العام  المدعي  التقرير  وطالب 
بالتحقيق  الدولية؛  الجنائية  المحكمة 
الجرائم.  هذه  في  المتورطين  بشأن 
»إدراج  ب  الفلسطينية  السلطة  ودعا 
فيها  بما  اإلنسانية،  ضد  الجرائم 
العنصري  والفصل  االضطهاد  جريمتا 
الوطني.. ووقف  الجنائي  القانون  في 
مع  األمني  التنسيق  أشكال  جميع 

يساهم  والذي  اإلسرائيلي،  الجيش 
العنصري  الفصل  جرائم  تسهيل  في 
الفلسطينية  األراضي  في  واالضطهاد 
المحتلة«. وأضاف التقرير في نهايته 
»إن الحل النهائي للقضية الفلسطينية 
يتمثل في تفكيك الصهيونية وإعادة 
الفلسطيني كاملة على  الشعب  حقوق 

أرضه. 
من  تقرير  صدر  نفسها؛  الفترة  وفى 
مؤسسة  وهي   - كارنيجى  مؤسسة 
بحثية أمريكية قريبة من مراكز صنع 
القرار في أمريكا - يتناول فشل المسار 
السياسي في حل القضية الفلسطينية، 
ما  أن  على  تنص  فقرات  ويتضمن 
الفصل  نظام  فلسطين هو  في  يجرى 
التي  التقارير  هذه  كل  العنصري. 
استمرار  مع  الفلسطيني،  الحق  تدعم 
أشكالها،  بكافة  الفلسطينية  المقاومة 
العربية  الشعوب  ومساندة  ودعم 
العدو  مع  للتطبيع  الرافضة  الحرة 
ورفض  أشكاله،  بكافة  الصهيوني 
واالنتهاكات  للممارسات  العالم  شعوب 
ونمو  نجاح  بجانب  اإلسرائيلية؛ 
الصهيوني  للكيان  المقاطعة  حركات 
ولمنتجات المستوطنات غير الشرعية، 
جانب  من  األكاديمية؛  والمقاطعة  بل 

عدد من الدول األوروبية.
وجوهره  الصهيوني  العدو  إن 
اإلبادي؛  االستيطاني  االستعماري 
حساب  على  وإنشائه  تاريخه  ارتبط 
الفلسطيني  الشعب  ووجود  دماء 
على  تبقى  من  وقمع  وسلب  وقهر 
أرضه واعتقال شبابه ونسائه وأطفاله 
سجون  في  وتعذيبهم  ووضعهم 

االحتالل. 
إننا ننادى بصوت عاٍل ونتوجه إلى كل 
األحرار في العالم، ونقول لهم: قاطعوا 
واقتصادًيا  سياًسيا  العنصري؛  الكيان 
ودافعوا  ورياضًيا،  وفنًيا  وثقافًيا 
وتاريخها  وهويتها  فلسطين  عن 
والمسيحية،  اإلسالمية  ومقدساتها؛ 
الفلسطيني  الشعب  حق  وادعموا 
التراب  كامل  على  دولته  إقامة  في 
وحق  القدس  وعاصمتها  الفلسطيني 
الالجئين في العودة إلى ديارهم المجد 
األبية.والخلود للشهداء والنصر للشعوب الحرة 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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النكبة والطور الجديد الستئناف معركة تحرير فلسطين

الرحم  في  تكونها  وأن  النكبة،  والدة  مجرد   ،1948-1947 تاريخ  »كان 
يرجع إلى المؤتمر الصهيوني األول المنعقد في بازل، في سويسرا: في 

سنة 1897- األب البيولوجي للنكبة«
المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي   

حسن الصعيب - عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي/ المغرب

النكبة وسياقها التاريخي
لم تكن نكبة 1948 التي حلت بالشعب 
خمسة  هزيمة  بعد  الفلسطيني، 
االستيطان  دولة  وقيام  عربية،  جيوش 
اإلسرائيلي، سوى تظافر ثالثة تواريخ: 
عقد المؤتمر الصهيوني األول سنة 1897 
الذي مهد إلقامة »وطن قومي لليهود" 
في  الصهيونية  المنظمات  واستنبات 
لنشر  والعربية  الغربية  البلدان  مختلف 
لهذا  والسياسية  األيديولوجية  الدعاية 
 2 في  المشؤوم  بلفور  وعد  المشروع؛ 
نوفمبر الذي كرس مشروع "إنشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين"؛ ثم إحالة 
األمم  على  فلسطين  قضية  بريطانيا 
حيث   ،1947 نوفمبر   29 يوم  المتحدة 
دولتين،  إلى  فلسطين  بتقسيم  أوصت 

مدينة  وبتدويل  ويهودية  عربية 
في  ياسين  دير  مجزرة  وكانت  القدس، 
نيسان 1948 من أولى الحملة التطهيرية 
بهدف  أخرى  مجازر  استتبعتها  التي 

استئصال الوجود الفلسطيني.
هذا التحول الكبير الذي أدى إلى اغتصاب 
أرض فلسطين وتشريد شعبها،  هو ذو 
أصوله  تمتد  وسياسي؛  طبقي  محتوى 
برجوازية يهودية في نهاية  إلى نشأة 
القرن التاسع عشر، تعتبر إحدى شرائح 
البرجوازيات األوروبية التي اندمجت منذ 
بدء تشكل اإلمبريالية كمرحلة متقدمة 
خاص  بموقع  وانفردت  للرأسمالية، 
خلق  أجل  من  االمبريالي  المشروع  في 
منطقة  في  أمامية  استعمارية  قاعدة 
الزوابع: الشرق األوسط. وتكمن مصلحة 

تحسين  في  اليهودية  البرجوازية  هذه 
ضمن  والسياسي  االقتصادي  وضعها 
الشبكة العالمية لإلمبريالية، وخلق كيان 
وسيطرة  جذب  مركز  يكون  مصطنع 
هذه  على  األوسط.  الشرق  منطقة  في 
األرضية المشتركة بين مصالح البرجوازية 
الممثلة  العالمية  واإلمبريالية  اليهودية 
آنذاك في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تم 
القومية  "الدولة  إقامة  مشروع  تسويق 
اليهودية في فلسطين"؛ من خالل نسج 
خليط من األفكار والمعتقدات، من أجل 
في  العالم،  في  اليهود  جماهير  إقناع 
"المسألة  حل  إلى  يدعو  سياسي  سياق 
اليهودية" أو ما سمي "بالوعي الشقي" 
وتنظيم هجرة علنية وسرية لليهود من 
الشعب  محل  إلحاللهم  العالم  بقاع  كل 

الفلسطيني.
الشعب  فصل  تم  التاريخ  هذا  منذ 
الفلسطيني عن أرضه، وطرد أهالي 531 
 ،1948 عام  ديارهم  من  وقرية  مدينة 
 %77،4 على  الصهيوني  الكيان  وسيطر 
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لها  بينما خصص  من مساحة فلسطين، 
من   56.4  ،1947 لسنة  التقسيم  مشروع 
نكبة  أدت  وقد  فقط،  المساحة  هذه 
تسعمائة  عن  يزيد  ما  إجالء  إلى   1948
فلسطين  داخل  شردوا  فلسطيني؛  ألف 
على  توزعوا  حيث  العربية،  والبالد 
مخيمات الالجئين في ثالثة بالد عربية 
قطاع  وفي  واألردن  وسوريا  لبنان  هي 
المصرية  اإلدارة  تحت  وضع  الذي  غزة 

والضفة الغربية التي ألحقت باألردن.
معركة املقدسيين اليوم

الطويلة؛  والتشرد  النزوح  مرحلة  ورغم 
جميع  الفلسطيني  الشعب  قاوم  فقد 
االنسالخ  تستهدف  التي  المؤامرات 
وقاد  القومية،  الفلسطينية  هويته  عن 
عمليات  شكل  على  بطولية،  معارك 
خاللها  قدم  شعبية  وانتفاضات  فدائية 
والمعتقلين،  الشهداء  من  كوكبة 
اليوم  لكنه  الهوية،  لتثبيت  وثقافية 
يواصل الشعب الفلسطيني داخل أراضي 
الالجئين  ومخيمات  الشتات  وفي   ،1948
وفي غزة معركة؛ نصرة لمدينة القدس، 
نضال  عن  المقدسيون  أبان  حيث 
واالستيطان  االجتثاث  ضد  مستميت، 
من  والحرمان  ديارهم،  من  والتشريد 
ممتلكاتهم وأموالهم؛ إذ يسعى الكيان 
الكبير  الفارق  إحداث  إلى  الصهيوني 
والسكان  الصهاينة  المستوطنين  بين 
 ،2018 إحصاء  فحسب  الفلسطينيين؛ 
الصهاينة  المستوطنين  عدد  بلغ  فقد 
نسبة  ما  أي  نسمة،  و900  ألف   569
األصليين  السكان  عدد  بلغ  بينما   %62
نسمة؛  و500  ألف   349 الفلسطينيين 
إذ يشكلون ما نسبته 38%. وفي الوقت 
على  الصهيوني  الكيان  فرض  نفسه؛ 
سكنية  بنايات  في  السكن  المقدسيين 
من  أكثر  فيها  يعيش  حيث  عشوائية، 

50% من حملة "الهوية الزرقاء". 
الكيان  دولة  بأن  القول،  إلى  نخلص 
منذ  سعت  كما  تسعى  الصهيوني؛ 
االستيطان  سياسة  فرض  إلى  سنة   73
معادلة  إلقامة  الديار،  من  والتشريد 
عدد  بموجبها  يصبح  ديمغرافية، 
المستوطنين الصهاينة؛ أكبر بكثير من 

عدد الفلسطينيين.
مهام حركة التحرر العربية 

واملغاربية
باعتبارها  فلسطين،  تحرير  معركة  إن 
التاريخ  في  االستعمار  قضايا  أقدم  من 
بل  الهّينة،  بالمعركة  ليست  المعاصر؛ 
بتشابك  ترتبط  مركبة؛  معركة  هي 

والعالمي،  والقومي  الوطني  بين  جدلي 
كما وصفها الحكيم الراحل جورج حبش، 
األساسي  المحدد  هو  الداخل  أن  ولو 
عدم  أن  إال  الثالثية،  الجدلية  هذه  في 
ثم  القومي  المكون  االعتبار  بعين  أخذ 
المعركة  يضعف  قد  العالمي،  المكون 
الرئيسي  التناقض  حل  أي  الداخل،  في 
الفلسطيني بكافة  التحرير  بين مشروع 
وبين  والشعبية  الوطنية  طبقاته 
قاعدة  باعتباره  الصهيوني،  المشروع 
الشرق  منطقة  في  لإلمبريالية  أمامية 
اندلعت  فقد  هذا؛  سياق  في  األوسط. 
منطقتنا،  في  الثورية  السيرورات 
وكادت تشكل في حالة تحقيق أهدافها 
في التحرر الوطني والبناء الديمقراطي 
في أفق البناء االشتراكي؛ دعامة قوية 
في  الفلسطيني  الشعب  نضال  إلسناد 
إقامة دولته الوطنية الديمقراطية على 

كامل ترابه، وعاصمتها القدس.
على  الرجعي  االنقالب  ساعد  لقد 
على  فقط  ليس  الثورية؛  السيرورات 
النضال،  في  األولى  المراحل  إلى  العودة 
ومحاولة استجماع األنفاس وإعادة قراءة 
اإلخفاق  هذا  ضوء  على  العام  الوضع 
سياسية  أجندة  كرس  بل  المؤقت، 
من  المنطقة  بها  تعهد  لم  جديدة، 
هي  الرئيسية  عناوينها  وكانت  قبل، 
يرتبط  وما  القرن"  "صفقة  فرض 
العربي  الصعيد  على  تداعيات  من  بها 
من  جعلت  بموجبها؛  والتي  والدولي، 
القدس عاصمة إسرائيل األبدية، ودعمت 
القدس،  في  الجديد  االستيطان  مشروع 
وأملت على بعض البلدان العربية إقامة 
عالقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية 
ضمنها  ومن  الصهيوني،  الكيان  مع 
الجديد  الوضع  هذا  خلق  وقد  المغرب، 
ارتباًكا واضًحا في المزاج الشعبي لغياب 
جاهزية حركات التحرر أمام هذا الوضع 
بعض  إلى  أيًضا   امتد  والذي  الجديد، 

القوى المدنية والسياسية.
قواه  تمكنت  قد  تونس  كانت  وإذا 
من  الديمقراطية  واليسارية  القومية 
في  تضمينه  وتم  التطبيع  تجريم 
البلدان  باقي  فإن  الجديد،  الدستور 
الحياة  في  تواجه  والعربية  المغاربية 
مع  للتطبيع  السلبية  اآلثار  اليومية 
علني  بشكل  إما  الصهيوني،  الكيان 
القوية  الوشائج  وبسبب  سري،  أو 
بالشعب  المغربي  الشعب  تربط  التي 
فلسطين  قضية  يعتبر  إذ  الفلسطيني؛ 
الحية  قواه  تمكنت  فقد  قضية وطنية، 
"الجبهة  تأسيس  من  والديمقراطية 

الفلسطيني  الشعب  لدعم  المغربية 
برنامج  على  واشتغلت  التطبيع"  وضد 
نضال  دعم  إلى  يهدف  طموح  سياسي 
الشعب الفلسطيني وفضح تطبيع النظام 
الصهيوني، وكذلك  الكيان  المغربي مع 
الُمطبعين،  الصحافيين  أو  المثقفين 
ومقاطعة البضائع اإلسرائيلية، وتنظيم 
ربوع  كل  في  االحتجاجية   الوقفات 
وشرح  لتوضيح  الندوات  وعقد  المغرب، 

وفضح المخطط الصهيوني في بالدنا.
خطة  تفرض  الحالية؛  التعقيدات  إن 
العربي  العالم  مستوى  على  موحدة 
الراهنة  للتحوالت  تستجيب  والمغاربي؛ 
باستعادة ثقة الجماهير وإبداع وتجديد 
وخوض  شعوبنا  مع  التواصل  أدوات 
الصراعات الطبقية المحلية على أرضيات 
ملموسة تكون الحافز للتحرر االجتماعي 

في أفق البناء االشتراكي.
رزمة  بترجمة  أن كل ذلك ال يفي  غير 
مقدمتها  وفي  الكبيرة،  المهام  من 
مناهضة اإلمبريالية الفرنسية المسيطرة 
التي  التنمية  ووكالة  شركاتها  عبر 
الفرنسية  االستعمار  وزارة  عوضت 
مناهضة  الحزم  وبنفس  السابقة، 
معها  عقد  التي  األمريكية  اإلمبريالية 
التطبيع  النظام صفقة سياسية، مقابل 

مع الكيان الصهيوني.
الجارية  السياسية  المبادرات  أن  وال شك 
بين عدد من األحزاب التقدمية واليسارية 
مثل  والعربية،  المغاربية  منطقتنا  في 
مبادرة "المنبر العمالي العربي أو وحدة 
التشجيع،  تستحق  اليسارية"  األحزاب 
لوحدة  األولى  البذرة  تشكل  قد  ألنها 
تنهض  ومغاربية؛  عربية  تحرر  حركة 
بين  يربط  سياسي  برنامج  أساس  على 
الديمقراطي،  والبناء  الوطني  التحرر 

ومناهضة اإلمبريالية والصهيونية.
صلب  في  تدخل  الثقافية  المعركة  إن 
القوى،  هذه  عاتق  على  الملقاة  المهام 
ذلك أن النضال ضد الميوالت الرجعية التي 
ترسم الصراع مع الكيان الصهيوني، بأنه 
واليهود،  المسلمين  بين  تاريخي  صراع 
صهيوني  مشروع  بين  صراع  وليس 
"كيان  إلقامة  اليهودي  الدين  يوظف 
تحرير  مشروع  وبين  لليهود"  قومي 
الصهيونية  السيطرة  إلنهاء  فلسطين 
"الشرق  منطقة  في  واإلمبريالية 
األوسط"، وذلك عن طريق إقامة الدولة 
فوق  العلمانية  الديمقراطية  الوطنية 
مشروع  بأنه  الفلسطيني،  التراب  كامل 
يعانق اإلنسانية في شموليتها ضد كل 
واالستالب  والنهب  االغتصاب  واألبارتيد والتشريد.أشكال 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار



 32

س
هر

لف
ى ا

 إل
دة

عو
ال

في ذكرى مرور 73 عامًا: 
نحو مراجعة جذرية لمرحلة النكبة

عليان عليان- كاتب وباحث سياسي/ األردن

تشاء مقاومة الشعب الفلسطيني، أن تجعل من ذكرى النكبة الثالثة والسبعين 
 ،1948 عام  منذ  الفلسطيني  الكفاح  تاريخ  في  مسبوقة  وغير  نوعية  محطة 
دون التقليل من أهمية محطات المقاومة السابقة سواًء على صعيد الكفاح المسلح أو 
االنتفاضات الشعبية، بل يمكننا القول أن  المحطة الجديدة هي نتيجة السياق التراكمي 
لمجمل النضال الفلسطيني في مواجهة االحتالل وفي رفضه لمشاريع التسوية الصفوية 
التحرير منذ عام 1993، وبتنا نشهد في هذه  المتنفذة لمنظمة  القيادة  التي أبرمتها  
المحطة تالحمًا للجبهات الفلسطينية الثالث: جبهة القدس والضفة وجبهة قطاع غزة 
العدو  لم يكن في حسبان  الذي  األبرز  المتغير  التي تشكل  الفلسطيني  الداخل  وجبهة 
الصهيوني، يضاف إلى ذلك جبهة الشتات الفلسطيني والعمق الشعبي العربي النوعي. 
وهذا التالحم الكفاحي؛ أكد وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بحيث 
بات من المؤكد بأن المواجهة السافرة مع العدو الصهيوني، في إطار انتفاضة القدس 
ومعركة سيف القدس؛ ستسفر عن نتائج حاسمة لصالح القضية الفلسطينية، في معركة 

صراع الوجود مع العدو الصهيوني.

الواليات املتحدة تدخل على خط تفعيل دعمها للحركة الصهيونية 
المتحدة  األمم  إطار  في  النكبة  مالبسات  رجعي  بأثر  سنعالج  المقالة؛  هذه  في 
إذ  والعبر؛  الدروس  الستخالص  الماضي،  القرن  أربعينيات  نهاية  في  ومشاريعها 
أنه ما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، حتى سارعت الحركة الصهيونية إلى 
تفعيل اتفاق بلتيمور الموقع مع اإلدارة األمريكية عام 1942 التي نقلت من خالله 
تحالفها الرئيسي من بريطانيا إلى الواليات المتحدة، وقد ترتب على تفعيل هذا 

االتفاق ما يلي:
1- التدخل األمريكي السافر لصالح الحركة الصهيونية؛ إذ باشر الرئيس األمريكي 
بإرساله  الصهيونية؛  للحركة  المطلق  دعمه  عن  السافر  باإلعالن  ترومان«  »هاري 
رسالًة إلى »المستر إتلي« رئيس وزراء بريطانيا؛ بوصف بريطانيا القوة المنتدبة 
الهجرة  أبواب  فتح  فيها  يؤيد   ،1945 )آب(  أغسطس  في  وذلك  فلسطين،  على 
إلى  ألف يهودي  بإدخال مائة  ألمانيا وغيرها وطالب  إلى فلسطين من  اليهودية 

فلسطيني.
2- تشكيل اللجنة األنجلو أميركية عام 1946 التي خرجت بتوصيات تسهل عملية 
تفعيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وعلى أن تكون الدفعة األولى بواقع )100( 
ألف يهودي، مع ضمان انتقال مساحات واسعة من األراضي لليهود، وبقاء فلسطين 
تحت االنتداب البريطاني، إلى أن يتسنى عقد اتفاق بين العرب واليهود، وأنه قبل 
)بريطانيا(  المنتدبة  الدولة  المتحدة، على  األمم  أن توضع فلسطين تحت وصاية 
الهجرة  »صك االنتداب« فيما يتعلق بتسهيل  أن تستمر في تنفيذ ما ورد في 

اليهودية إلى فلسطين، وتمهيد الظروف المالئمة لذلك.
قرار التقسيم لعام 1947

وبريطانيا«  المتحدة  االستعماريتين»الواليات  الدولتين  بين  التنسيق  إطار  في 
قرار  مشروع   1947 )نوفمبر(  ثاني  تشرين   29 في  المتحدة،  األمم  هيئة  أقرت 

يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وذلك على النحو التالي:
1- ينتهي االنتداب البريطاني على فلسطين في وقت ال يتأخر عن اليوم األول من 

شهر آب )أغسطس( 1948.
2- تؤسس في فلسطين دولتان مستقلتان وهما: أ- دولة عربية بمساحة 42 في 
والناصرة(  )عكا  الغربي  الجليل  وتشمل:  التاريخية،  فلسطين  مساحة  من  المائة 
ومنطقة نابلس وجنين وطولكرم، وقطاع القدس )باستثناء مدينة القدس( وقطاع 
للبحر  المحاذي  الجزء  )باستثناء  الخليل  وقطاع  لحم،  بيت  )باستثناء  لحم  بيت 

اللد  قطاع  ومعظم  يافا  ومدينة  الميت( 
جنوب  في  الساحلي  والسهل  والرملة، 
يونس(  وخان  والمجدل  )غزة  فلسطين 
السبع  بئر  منطقة  من  الشمالي  والجزء 

)العوجة – الحفير(.
ب- دولة يهودية بمساحة 56 في المائة 
من مساحة فلسطين التاريخية، وتشمل 
الجليل الشرقي )صفد وطبريا( وبيسان، 
وكافة  قراها  وكافة  حيفا  ومدينة 
عدا  )ما  يافا  بمدينة  المحيطة  المناطق 
الواقعة  والمستعمرات  أبيب  وتل  يافا(، 
المساحة  ومجمل  الساحلي،  السهل  في 
من  الميت  للبحر  والمحاذية  الممتدة 
قطاع بئر السبع حتى العقبة )باستثناء 

منطقة العوجا والحفير(.
3- توضع القدس بمساحة )2( في المائة 
الوصاية  تحت  فلسطين،  مساحة  من 
الدولية على أن تشمل المنطقة الممتدة 
جنوباً  لحم  بيت  إلى  شماالً  شعفاط  من 
كارم  عين  إلى  شرقاً  ديس  أبو  ومن 
غرباً. وقد أقر مشروع التقسيم بأغلبية 
التي  الدول  من  وكانت  األصوات،  ثلثي 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  القرار  أيدت 

السوفياتي.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا المشروع؛ سبق 
لألمم  العامة  الجمعية  على  طرح  وأن 
المتحدة في 25 تشرين ثاني )نوفمبر( 
1947، ولم ينل أغلبية الثلثين المطلوبة، 
بكل  المتحدة  الواليات  تحركت  وحينها 
العصا  سياسة  عبر  الدبلوماسي؛  ثقلها 
والجزرة  للضغط على الدول التي رفضت 
ومن  موقفها،  لتغيير  القرار  مشروع 
الضغوط  عليها  مورست  التي  الدول 
والحبشة  وليبيريا  وهاييتي  تايالند 
وغيرها من  تايوان(   ( الوطنية  والصين 
األمريكي عن  الرئيس  الدول، وقد خرج 
المألوف في العالقات الدولية في ممارسة 
الضغط على مندوبي الدول التي لم تؤيد 
مشروع  على  التصويت  عن  امتنعت  أو 
األمين  أبدى  وكذلك  التقسيم،  قرار 
»تريجفي  آنذاك  المتحدة  لألمم  العام 
لقد  المشروع.  لصالح  مطلقاً  تحيزاً  لي« 
والشرقية  الغربية  الدول  القرار  أيدت 
أمريكا  من  دولة   11 و  الكومنولث  ودول 
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الالتينية أما الدول اآلسيوية واألفريقية 
فلم يكن لها المقاعد العديدة التي لها 

اآلن لكي تبطل المشروع.
مقاومة فلسطينية لقرار التقسيم 
قرار  الفلسطيني  الشعب  رفض  لقد 
مساحة  اليهود  منح  الذي  التقسيم 
فلسطين  مساحة  من  المائة  في   56
صفتها  القدس  عن  ونزع  التاريخية، 
المشروع باطل  العربية اإلسالمية، فهذا 
بالمعنى القانوني والحقوقي ألن اليهود 
لم يكونوا يمتلكون من فلسطين حتى 
في   )7( سوى   1948 مايو(   ( أيار   15
حصلوا  الفلسطينية،  األراضي  من  المائة 
مشروعة،  وغير  باطلة  بطرق  عليها 
البريطاني  االنتداب  دور  خالل  من 
األراضي  من  واسعة  مساحات  نقل  في 
اليهودية،  للعصابات  الفلسطينية 
تنفيذاً  مختلفة؛  وقوانين  دعاوى  تحت 
خالل  ومن  االنتداب«  »صك  لمضمون 
ولبنانية  سورية  اقطاعية  عائالت  نقل 
مرج  في  لليهود  فلسطينية  ملكيات 
وغيرها،  الحولة وصفد  عامر وسهل  بن 
وسرسق؛  )بيهم  العائالت  هذه  وأبرز 
تيان والقباني؛ الصباغ والتويني؛ شمعة 
علماً  والمرديني(؛  واألحدب  والقوتلي 
لفلسطينيين؛  تعود  الملكيات  هذه  أن 
للسلطة  الضريبة  دفع  عن  عجزوا 
البريطاني  ولالنتداب  سابقاً  العثمانية 
االقطاعية،  العائالت  فدفعتها  الحقاً، 
وصوالت  خالل  من  تملكتها  ثم  ومن 

الضرائب. 
قرار  الفلسطيني  الشعب  قاوم  لقد 
ملحمية  مقاومة  وخاض  التقسيم، 
حقيقي  دعم  بدون  الوطن  عن  للدفاع 
مد  رفضت  التي  العربية  الدول  من 
رفضته  حين  في  بالسالح،  المقاومة 
على  العربية شكاًل، وخاضت حرباً  الدول 
انتهت  هدنتين؛  تخللتها  مرحلتين 
هما:  لسببين  العربية  الجيوش  بهزيمة 
تواطؤ العديد من هذه األنظمة؛ بحكم 
تبعيتها لبريطانيا، والسبب اآلخر يكمن 
أيضاً في عدم التكافؤ في السالح وعدد 
الجنود، ومع ضرورة اإلشارة هنا أن هذه 
الجيوش قاتلت عند حدود قرار التقسيم، 
ومن ثم فإن المعارك انتهت؛ بسيطرة 
العصابات الصهيونية على 78 في المائة 
النسبة  متجاوزة  فلسطين،  مساحة  من 

المحددة لها في القرار.
 قرار األمم املتحدة رقم 194 

وفي الحادي عشر من كانون أول 1948 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  صادقت 

على القرار رقم 194 الذي ينص بوضوح 
الفلسطينيين  لالجئين  العودة  على حق 
إلى ديارهم وتعويضهم عما لحق بهم 
وممتلكاتهم من ضرر، وتعويض من ال 
وعن  ممتلكاتهم  عن  بالعودة  يرغبون 
كل ما أصابهم من ضرر. ما يجب اإلشارة 
اشترطت  المتحدة  األمم  أن  هنا  إليه 
عضويتها  في  )إسرائيل(  دولة  لقبول 
أجل  ومن  وتنفيذه،  القرار  هذا  قبول 
المتحدة  األمم  أنشأت  الغرض  هذا 
رأس  على  كان  ومصالحة  توفيق  لجنة 
مؤتمر  وعقد  الالجئين،  عودة  مهماتها 
في لوزان لهذا الغرض في آذار 1949، 
الصهيوني  العدو  حكومة  عارضت  حيث 
فلسطيني،  الجئ  ألف   )900( عودة 
العائالت  شمل  بجمع  اقتراحاً  وقدمت 
وبما ال يتعدى بضعة آالف، ولم تقبل 
الذي رأى  العودة  لقضية  المتدرج  الحل 

إمكانية عودة )100( ألف كبداية،
هذا ومن زاوية تكتيكية، وحتى تضمن 
دولة العدو الصهيوني االعتراف الدولي 
لم  لكنها   ،194 القرار  على  وافقت  بها 
المتحدة،  الواليات  من  بدعم  به  تلتزم 
ومن ثم تحولت تدريجياً قضية فلسطين 
التاريخية  حقوقه  له  شعب  قضية  من 
والقومية، إلى قضية الجئين أثر صدور 
كانون   8 في  المتحدة  األمم  من  قرار 
األول 1949 بإنشاء وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين؛ إذ أنه وبالتعاون 
العام  واألمين  الصهيوني  الكيان  بين 
تم حذف قضية  آنذاك؛  المتحدة  لألمم 
العامة  الجمعية  دورات  من  فلسطين 
يحمل  ببند  واستبدالها  المتحدة  لألمم 
العام  للمفوض  السنوي  »التقرير  عنوان 
لوكالة غوث وتشغيل الالجئين« واستمر 

األمر كذلك حتى عام 1974.
دروس النكبة

أميركي  األنجلو  للدور  العرض  بعد هذا 
تمرير  وفي  النكبة،  خلق  في  المركزي 
حق  تجاوز  وفي  التقسيم،  مشروع 
استخالص  من  بد  ال  كان  العودة، 
الدروس األساسية التي في ضوئها تتم 
وأبرز هذه  المقاومة،  استراتيجية  رسم 

الدروس ما يلي:
كانتا  وأميركا  بريطانيا  أن  أوالً: 
تغادرا  لم  عدوتين  دولتين  تزاال  وال 
وبالتالي  االستعماري،  موقعهما 
الحقوق  إلحقاق  عليهما  الرهان  فإن 
الفلسطيني،  للشعب  المشروعة 
وتدمير  التكتيك  في  عبث  هو 
الوطني  الكفاح  الستراتيجية 

تستند  أن  يجب  التي  الفلسطيني 
للوحة  واضح  تحديد  إلى  بديهياً 
معسكر  ولوحة  األصدقاء  معسكر 
التعويل  الخطأ  من  وأنه  األعداء. 
قرارات  أو  مواثيق  أية  على 
مرجعيتها  أو  مصدرها  سياسية 
الدول  من  وغيرها  المتحدة  الواليات 
تبنت  األطراف  اإلمبريالية، ألن هذه 
على  اليهودية  الدولة  قيام  موضوع 
زالت  وال  وعملت  فلسطين  أرض 
المجال  وإفساح  تفوقها  على  تعمل 
أمامها للتوسع والسيطرة على البالد 

العربية.  
الرجعية  المحلية  القوى  أن  ثانًيا: 
االستعمار؛  لقوى  والتابعة  المرتبطة 
تنفيذ  في  رئيسياً  دوراً  لعبت 
القوى  وهذه  النكبة،  وخلق  الوعد 
الرئيسي  االحتياطي  تشكل  تزال  ال 
تفعيل  في  والصهيونية  لالستعمار 
نستحضر  أن  وعلينا  النكبة،  مفاعيل 
وشك  على  كانت  التي   1936 ثورة 
تحقيق أهدافها لوال التدخل العربي 
على  راهن  الذي  حينه  في  الرسمي 
الهجرة  لوقف  بريطانيا  صديقته 

واالستيطان.
ثالثاً: أن األمم المتحدة ومن خالل الدور 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  لعبه  الذي 
أساسياً  دوراً  لعبت  المرحلة  تلك  في 
في صنع النكبة، خاصًة وأنها لم تتابع 
العدو  تجاوزها  التي  قراراتها  تنفيذ 
على  التقسيم  قرار  تنفيذ  رفض  عندما 
سوءته واستولى على 80 في المائة من 
فلسطين التاريخية وعندما رفض تنفيذ 

قرار 194.
 وأخيراً؛ أشير إلى نقطة  أعتقد جازماً 
المشروع   من  أنه  وهي:  بأهميتها 
حق  ولمؤتمرات  الفلسطينية  للفصائل 
أوسلو  اتفاقات  ترفض  التي  العودة 
على  التركيز  وأخواتها؛  التصفوية 
مع  الصراع  إدارة  سياق  في   194 القرار 
سياق  وفي  وحلفائه،  الصهيوني  العدو 
والنضال  للقضية،  جدد  أصدقاء  كسب 
الوطني الفلسطيني أو في سياق تحييد 
خانة  في  حشرها  وعدم  الدول،  بعض 
أن  لها  المشروع  غير  من  لكن  األعداء، 
هذا  وفق  الفلسطيني  الشعب  تعبئ 
والتعبئة؛  التثقيف  حساب  على  القرار 
الوطني  التراب  كامل  تحرير  بضرورة 
القرار  هذا  وأن  خاصًة  الفلسطيني، 
مكن  الذي  التقسيم  قرار  إلى  مستند 
في فلسطين.العصابات الصهيونية من إقامة دولة لها 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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النكبة ونفي النكبة
حسن شاهين - كاتب سياسي فلسطيني/ مصر

ر مئات اآلالف من  ثالثة وسبعون عامًا على النكبة؛ الحدث الذي بمقتضاه ُهجِّ
وأعلنت  فلسطين،  خارج  معظمهم  وُدفع  ومدنهم،  قراهم  من  الفلسطينيين 

قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية باعتراف القوى الكبرى في العالم. 

الذي  الحل  كان  إسرائيل  دولة  إنشاء 
توافقت عليه الصهيونية مع اإلمبريالية 
في  اليهودية  المسألة  لحل  الغربية 
أوروبا، هذا الحل ما كان له أن يرى النور 
لو لم يكن صفقة رابحة لكال الطرفين؛ 
القومي  الوطن  حلم  للصهيونية  فحقق 
متقدمة  قاعدة  إنشاء  وللغرب  لليهود، 
تيارات  تطور  وتعرقل  مصالحه  تحمي 
مجاالً  لتشكل  العربية  والحداثة  التحرر 
لهذا  إسرائيل  أداء  إن  متقدماً.  عربياً 
الدور هو شرط وجودها، وهي لن تتمكن 
من أن تلعبه لو كانت دولة طبيعية في 
تكامل  في  تشارك  أن  يمكن  المنطقة، 
دولها، بل يجب أن تكون طرفاً معطاًل 

لهذا التكامل.
بصهيونيتها،  مشترط  الدور  إسرائيل 
أي أن تبقى عنصراً غريباً في المنطقة، 
دولة  تكون  أن  بالضرورة  يعني  وهذا 
عنصرية تجاه الفلسطينيين المتمسكين 
العربي. ال يمكن  بأرضهم وبانتمائهم 
أن تقبل بمنحهم حقوقاً وطنية كاملة 
بتمتع  تسمح  وال  وغزة،  الضفة  في 
فلسطينيي 48 بكامل حقوقهم المدنية 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.
لم  لماذا  نفهم  أن  يمكن  سبق  ما  من 
النكبة عند تأسيس دولة  يتوقف حدث 
حدثها،  من  أكبر  فالنكبة  إسرائيل؛ 
ومكانه؛  لزمانه  متجاوزة  عملية  هي 
الفلسطيني،  نفي  على  باستمرار  تعمل 
السياسي والثقافي والوجودي؛  بالمعنى 
وأدوات  بأساليب  وجد،  أينما  تطارده 
إسرائيل  عبر  وناعمة؛  خشنة  مختلفة؛ 
فعل  إن  وسطاء.  خالل  من  أو  نفسها 
النكبة؛  لحدث  استكمال  هو  النكبة 
ففكرة إسرائيل المزعومة كوطن قومي 
ليهود العالم على أرض فلسطين؛ تبقى 
المادي  الفلسطيني  بالوجود  مهددة 
والمعنوي، سواء على أرض فلسطين أو 

خارجها.
للفلسطينيين  قسري  بتهجير  بدأ  فما 
دولة صهيونية  وإعالن سيادة   ،48 عام 
على أرضهم؛ تواصل في الداخل المحتل 
بسياسة تهويد مستمرة، ومحاولة محو 

ُأخرجوا،  الذين  األصليين  السكان  أثر 
اقتصادياً  منهم  بقي  من  ومحاصرة 
هويتهم  مكونات  ومحاربة  وسياسياً، 

الوطنية فيما عرف بسياسة »األسرلة« 
الفلسطينيين  النكبة  فعل  الحق  كما 
مستويات  فواجهوا  مالجئهم؛  في 
القمع والتضييق، حتى أن  مختلفة من 
الفلسطينية  الهوية  عن  اإلفصاح  مجرد 
وُأبقي  لبعضهم،  بالنسبة  مشكلة  كان 
كثير منهم في مخيمات بائسة يسعون 
الحياة  متطلبات  أدنى  لتأمين  بصعوبة 
فعل  كان  السنوات  مرور  ومع  الكريمة. 
جديدة،  أشكاالً  ويتخذ  يتطور  النكبة 
الفلسطيني  الوعي  اختراق  من  وتمكن 
موضوعي  واقع  إلى  مستنداً  نفسه؛ 
إسرائيل  وتفرضه  فرضته  قهري 
الرسمي  والنظام  الدوليين،  وداعميها 
العربي المتواطئ والتابع، هذا االختراق 
ولحق  لنفسه  النافي  الفلسطيني  أنتج 
واعي؛  وغير  جزئي  بشكل  ولو  شعبه، 
الذي  الواقع  مع  المتماهي  الفلسطيني 
على  »النكبة-الفعل«  وتنتجه  أنتجته 
الباقي  الجزء  على  بدولة  فقِبل  األرض؛ 
من أرضه وأقر بأن ما اُغتصب عام 1948 
إسرائيل؛  اسمها  شرعية  دولة  أصبح 
الرواية الفلسطينية بمقتل، وهو  ضارباً 
مقاومة  ضد  وقف  الذي  الفلسطيني 
شعبه لفعل النكبة أو عمل على إحباطها 

وتواطأ مع المتآمرين عليها.
األخير  اإلسرائيلي  العدوان  خضم  في 
رئيس  قال   ،2021 أيار/مايو  غزة؛  على 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن 
اعتقاد حماس بأنها انتصرت في الحرب 
هذا  بأسره،  وللغرب  إلسرائيل  هزيمة 
القول وإن صدر عن شخص ليس الصدق 
كثير  نظر  في  حتى  شيمه  أبرز  من 
بالذات  هنا  أنه  إال  اإلسرائيليين،  من 
هزيمة  إسرائيل  فهزيمة  محقاً؛  كان 
إلى  يعيدنا  وهذا  الغربية،  لإلمبريالية 
المتقدمة«  الغربية  »القاعدة  توصيف 
عملت  والذي  والموضوعي،  المحق 
تغييبه  على  باستمرار  الدولية  السياسة 
عن وعي الناس، وتماهت معها السياسة 

الرسمية العربية والفلسطينية في ذلك 
وبالتالي   .1967 هزيمة  بعد  بالتدريج 
الصهيونية  إسرائيل  أن  لخرافة  رّوجت 
في  طبيعية  دولة  تصبح  أن  يمكن 
المنطقة؛ تندمج بعالقات بناءة مع باقي 
الدول العربية، وهذا الترويج هو امتداد 
لنكبة الشعب الفلسطيني، إنه جزء من 
الكيان  لتمكين  المستمر،  النكبة-الفعل 

الصهيوني من أداء دوره الوظيفي. 
النكبة  أنتجت  المقابلة؛  الجهة  على 
له  ومعاكساً  مضاداً  فلسطينياً  فعاًل 
فإن  لمفاعيله،  ومقاوماً  االتجاه،  في 
نفي  هي  وفعاًل  حدثاً  النكبة  كانت 
نفي  كانت  لها  فمقاومته  للفلسطيني؛ 
للنكبة نفسها. وقد عبرت تلك المقاومة 
تشبث  أبرزها  عدة؛  بصور  نفسها  عن 
بهويتهم  وجدوا  أينما  الفلسطينيين 
وتراثهم، ووقوفهم في الداخل المحتل 
والمصادرة  االستيالء  محاوالت  وجه  في 
كانت  كذلك  و«األسرلة«  والتهويد 
الفلسطينية  الثورة  فصائل  بانطالق 
المسلح  الكفاح  وممارسة  المعاصرة، 

المنظم.
عن  عبارة  تاريخه  طوال  الصراع  كان 
وجود  لنفي  ومؤسسية  منظمة  أفعال 
والمعنوي،  المادي  الفلسطيني  الشعب 
واحتالل   ،1948 نكبة  أهمها  كان 
ثم  األردن  في  المقاومة  وضرب   1967
مدريد- ومسار   ،1982 بيروت  اجتياح 

وتقويض  غزة  وحصار  ونتائجه،  أوسلو 
في  واالستيطان  فيها،  الحياة  مقومات 
والعنصرية  القدس،  وتهويد  الضفة، 
وكانت  وغيرها.   48 فلسطينيي  ضد 
ردود  الدوام  على  تقابلها  األفعال  تلك 
الشعب  قبل  من  ومنظمة  عفوية  فعل 
والبقاء،  النفي،  لمقاومة  الفلسطيني، 
والذي هو في حد ذاته نفي للنافي، أي 

للصهيونية ودولتها.
إن ما تحقق أخيراً في غزة؛ من صمود 
وألسطورة  الكيان  لهيبة  وضرب  مذهل 
جيشه، وانتفاضة أهل القدس في وجه 
التمييز  ضد   48 وفلسطينيي  التهويد، 
الغربية  الضفة  وأهل  »األسرلة«  و 
وتضامن  واالستيطان،  االحتالل  ضد 
المنتفضين  الفلسطينيين  هؤالء  كل 
التاريخية  فلسطين  داخل  والمقاومين 
مع قضايا بعضهم وربطها بقضاياهم، 
فلسطين  قضية  مكانة  استعادة  كذلك 
راهن  التي  العربية  الشعوب  لدى 
المنهزمون على أنها ضربت لألبد، وحالة 
المسبوقة  الدولي غير  الشعبي  التضامن 
فعل  هو  ذلك  كل  القضية؛  تاريخ  مقاوم للنكبة وفعلها، ونفي لنفيها.في 

ف..
لـــ

م



 35

20
21

و   
ماي

ر/ 
 ـيا

: )
15

00
( 2

6 
دد

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

س
هر

لف
ى ا

 إل
دة

عو
ال

فراقكم عيد
خر

سا
 ال

دب
األ

ي 
 ف

ب
كات

 -
س

مو
 نا

بو
د أ

حم
 م

د.

في  التطورات  وآخر  األحداث  وتدارس  لبحث  طارئ،  الجتماع  القوم  وجهاء  من  ثلة  عيد  دعا 
السادة   الدعوة شاكرين  وإقليمياً ودولياً وقد لبى  القدس وارتداداتها على كافة الصعد محلياً 
األعمال  جدول  عليهم  عرض  بالحضور،  عيد  رحب  أن  وبعد  وشوال،  ورمضان  وشعبان  شباط 
المقترح، والذي يتناول المواجهات في الشيخ جراح والقدس وغزة وبقية القرى والبلدات في الوطن 
المحتل والشتات، وتأييد األشقاء العرب وشرفاء العالم ووقوفهم مع فرسان األمة في مواجهة الغزاة 
الدروس  واستخالص  التشريعية  االنتخابات  بتأجيل  القاضي  الرئاسي  المرسوم  إلى  إضافة  العابرون، 

والعبر، فوافق الجميع على المقترح وأثنوا على عيد ومبادرته التي تستحق الثناء والتقدير
تأجيل  أن  أذكركم  أن  أحب  بعد  أما  سهاًل  ووطأتم  أهاًل  حللتم  لقد  جميعاً  بكم  وسهاًل  أهاًل  عيد: 
اإلعجاب  بدل  والتنديد  واالستنكار  والعويل  الصراخ  ُسمع  فلماذا  الجميع؛  بموافقة  تم  قد  االنتخابات 
إجراء  عدم  على  ينص  الذي  الشرف  ميثاق  على  ووقعتم  جميعاً  وافقتم  أنكم  وأذكركم  والتقدير؟ 
االنتخابات بدون القدس؛ فعالم أجدكم منكدين منكلين أطمئنكم فها هي القدس تدلي بأصواتها 

في صناديق مفتوحة صبح عشاء! 
شباط: لنترك االنتخابات جانباً ونتباحث فيما يجري على األرض الفلسطينية واإلضراب الذي دعت له 
لجنة المتابعة العربية العليا في فلسطين العميقة وصواريخ المقاومة التي تقصفها غزة األبية وأهم 

الدروس المستخلصة.
شعبان: إن األحداث قد وحدت الشعب في فلسطين التاريخية وكل مواقع اللجوء والشتات، وسبقت أولي 

األمر فهل يحذوا حذوها بأسرع ما يمكن قبل فوات األوان وخسارة الرهان؟ 
رمضان: المواجهات تجاوزت كل الرهانات وتحللت من أوسلو وكل االتفاقات، وتنتظر على أحر من الجمر 

حث الخطى واإلسراع في إعادة بناء الذات أوالً والممثل الشرعي والوحيد ومؤسساته ثانياً.
عيد: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت ابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهلل وتناول كأس 
الماء الموضوع أمامه وعبه مرة واحدة ومسح فمه وأضاف لقد خلطتم األمور، وأصبحت كالسلطة 
الروسية فيها كل األلوان واألشكل وتلبي كل األذواق )يا جماعة الخير( أشهر الفضائيات العربية 

تساوي بين الجالد والضحية والغازي وصاحب األرض..
شباط: لم أفهم عليك وماذا تقصد في كالمك يا عيد؟

عيد: أنت يا شباط ما عليك رباط )اهلل ال يجعلك تفهم(؛ ألم تشاهد وتتابع عربية ابن سلمان 
وجزيرة بن ثاني ونيوز عيال زايد وبعض الفضائيات البغيضة والكريهة التي تواليها وتشايعها؟
شباط: ما تقوله كالم كبير وخطير، هل تستطيع التصدي لك هؤالء وما يملكون من ثروات؟

عيد: تكلموا يا ناس وردوا أنتم على شباط وترهاته واسمحوا لي أن أصرخ بأعلى صوتي وأقول ما قبل 
األحداث ليس كما هو بعدها وتحوالت كبيرة وعميقة حصلت، فهل أنتم بمستواها..؟ 

شعبان: ما تقوله صحيح والمرحلة بحاجة إلى التأني والتفكير بجدية وعمق وال داعي للعصبية والغضب 
وال يحق ألحد أن يسّير األمور على هواه ومزاجه.

رمضان: النصر قاب قوسين أو أدنى! 
شوال: أرجوكم وأتوسل لكم جميعاً أن تتوخوا الحقيقة، هل يعقل أن تبنوا تحليالتكم وخطاباتكم 
ورواياتكم استناداً لما يبثه العدو من سموم ويخدع عميان البصيرة وكما يقول المثل )كل واحٍد يقرب 

النار على قرصه(؟
شباط: إذا أنت محبط يا شوال لن تستطيع أن تحبطنا معك كما أن عيد غاضب ويريد منا أن نقتفي 

أثره ونسير في ظله.
عيد: أنا ال أغضب من أبناء جلدي ما يغضبني هو حثالة العرب من المطبعين فال لوم عليهم وال أسف. 

شعبان: هل تقصد عيال زايد وبن ثاني وبن مكتوم؟ 
عيد: اتقوا اهلل هؤالء عيال ال لوم لهم وال عتب عليهم فهم ليسوا من جلدتنا وخارجين عن ملتنا. 

شعبان: )ال تزعل يا عيد واجلس حتى نستفيد(. 
وقف عيد وقال ال يوجد عاقل يزعل من العيال وال ترفيس البغال وألني عيد ففراقكم سعيد!

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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فلسطينيو ال 48 وعين العاصَفة
محمد أبو أسعد كناعنة- عضو األمانة العامة لحركة أبناء البلد- عرابة البطوف/ الجليل

)المعركة في باب العامود بداية شهر رمضان؛ لم تُكن على َبسَطة هنا وحاجز 
هناك، بل كانت معركة على السيادة، وفي هذه المعركة انتصرنا كفلسطينيين 
بامتياز؛ انتصار جزئي، ولكّنُه ذو مغزى كبير، وكانت خطوة إزاَلة الحواجز الحديدية التي 
إاّل  َيوًما  التي لم تنطفئ  الجديدة  المواجهة  وضعتها الشرطة الصهيونية بداية لرؤية 

بعيوِن بعض العاجزين(.

الوعي في مواجهة َكي الوعي
المعركة،  ما يجري اآلن، بعَد أن َهَدأت 
الُمحتل  الداخل  أو كما يبدو عليها، في 
للُمدن  1948 من حمالت ومداهمات  عام 
حملة  وتنفيذ  الفلسطينية  والقرى 
اعتقاالت واسعة تشمل المئات من الصبايا 
عنوان:  تحَت  الفلسطينيين،  والشباب 
»استعادة الردع«، بحسِب بيان ما ُيسّمى 
الصهيونية  والُشرطة«  العامة  »النيابة 
باألَصح؛  أو  حملة،  وهي  أيار(،   23(
اآلالف  فيها  يشترك  شعواء؛  حرب 
الصهيونية  األمن  أجهزة  عناصر  من 
الُمختلفة وبإشراف مباشر من قبل جهاز 
تهدف  »الشاباك«،  العاّمة  المخابرات 
الصهيونية  األجهزة  عنُه  ُتفصح  فيما 
الصبايا والشباب  المئات من  اعتقال  إلى 
محاولة  برأيي  وهي  الفلسطينيين، 
الفلسطيني«،  »العقل  اعتقال  إلعادة 
والعمل على تدجينِه؛ فاعتقال أكثر من 
من  أقل  خالل  شخص  وخمسمائة  ألف 
أسبوعين لم ُيساعد على وقف، أو الَحّد 
من انتفاض الداخل الفلسطيني والتحامه 

في معركة القدس من الشيخ جّراح وباب 
زاَدت  بل  ال  األقصى،  والمسجد  العامود 
حملة االعتقاالت هذه من عزيمة الشباب 
ورفعت  العدوان  مواجهة  في  والصبايا 
َشعبهم،  مع  والتحامهم  التحامهنَّ  من 
ومن المهم اإلشارة هنا بأنَّ الداخل هذه 
في  األساس  الُمحّرك  وبقوة  كاَن  المّرة 
الحراك الشعبي الفلسطيني الكبير الذي 
َعمَّ ُكلَّ فلسطين من بحرها لنهرها ومن 
استشهاد  بعد  خاصة  لجنوبها،  شمالها 
اللد  مدينة  في  حسونه  موسى  الشاب 
الشرطة  برصاص مستوطن وتحت نظر 
في  ة  الهامَّ المشاهد  ومن  الصهيونية، 
هذه المعركة أنَّ األهل عادة ما يحاولوا 
الُمطلقة  غالبيتهم  وفي  األبناء،  منَع 
ولدوا  ممن  أو  العشرين  سن  دون  ما 
واألقصى،  القدس  انتفاضة  ُمحيط  في 
في  الُمشاركة  من  بقليل،  بعد  أو  قبَل 
قمع  وجود  ظل  في  خاّصة  المظاهرات 
ُمسبًقا،  معروف  إجرامي  ُشرطي  وعنف 
لكنَّ األهل في معظم الحاالت كانوا مع 
اندفاعهم وغضبهم ونمو  أبناءهم، مع 

بأنَُّه  للَشك  مجااًل  يدَع  ال  بما  انتماءهم 
الُمرّبع  إلى  بدايتها  من  القَصة  أعاَد 

األّول، إلى فلسطين، كّل فلسطين.
َكي »َكي الَوعي« 

الذي برَز في وحدة  التاريخي  االشتباك 
الهتاف والنشيد بيَن الشباب الفلسطيني 
من الشتات حتى يافا وحيفا وعكا واللد 
تناُغًما  والضفة  بالُقدس  مروًرا  والرملة 
والمرئّية  المسموعة  غزة  أناشيد  مع 
أقرب  المعركة  من  جعَل  والمحسوَسة؛ 
وهنا  األخيرة،  قبل  ما  إلى  تكون  ما 
هذه  ومعاني  دروس  من  األهم  الدرس 
بيَن  التالحم  أثبَت  فقد  االنتفاضة، 
أنَّ  الفلسطيني،  الشعب  تواجد  ساحات 
ق؛  الُحلم لُه ُمّتَسع من األمل، أمل الَتَحقُّ
أمًرا  البعض  عنَد  كاَن  التحرير  فُحلم 
طوباوًيا، وعند آخريَن ُمستحياًل، فكانت 
بالنشيد  الملتهبة  فلسطين  مساحة 
ساحة  واحدة؛  ساحة  عن  عبارة  الثوري 
بالنشيد  والحجر  الهتاف  فيها  اشتبَك 
لُِيعلي المعنى في معنى إغالق مطار »بن 
غوريون الدولي« وإغالق سماء فلسطين 
ُمسَتعِمر  مليون  من  أكثر  ومبيت 
المدنية  الحياة  وتعطيل  المالجئ  في 
وعرض  طوِل  على  وأكَثر  ألسبوعين 
التاريخي  االشتباك  هذا  جاَء  البالد؛ 
س لمرحلة جديدة، مرحلة يجب أن  لِيؤسِّ
ال يكون فيها مكان لِمن ُيريد التعامل مع 
فلسطينيي الداخل عبَر ما ُيسمى بلجنة 
ويا  اإلسرائيلي«،  المجتمع  مع  »التواصل 
منظمة  لجان  من  هي  القدر،  لُسخرية 
التحرير الفلسطينية التي من الُمفترض 
كل  في  الفلسطينيين  شؤون  ترعى  أن 
بعضهم  ُتحيل  أن  ال  تواجدهم  أماكن 
والبعض  داخلي«،  إسرائيلي  »شأن  إلى 
يرزحون  وآخرون  »األونروا«،  شأن  إلى 
تحَت وطأة »التنسيق األمني« واالرتباط 

المدني وتجار التصاريح.
كل  سقوط  هو  هنا  اآلخر  والدرس 
الفلسطينيين  وعي  على كي  المراهنات 
في الداخل، وخاّصة الجيل الهدف بالنسبة 
للمؤّسسة الصهيونية، جيل الشباب، فهذا 
وأرسَل  الصهاينة  فاجأ  يكون  قد  الجيل 
إلى  ومشاريعهم  وأبحاثهم  أوهامهم 
مشاريع  أصحاب  وأسقَط  التاريخ  مزابل 
أو  غباءهم،  وحل  في  سورس«  »جورج 
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قادرون  بأنَّهم  السياسي،  سقوطهم 
األنجزة واألسرلة والتمويل  عبَر مشاريع 
الصهيوأمريكي أن ُيدّجنوا شباَب وصبايا 
واللد  ويافا  حيفا  شباب  نعم  فلسطين، 
ومدن  والنقب  والمثلث  والجليل  والرملة 
الساحل الفلسطيني هم شباب فلسطين، 
ليَس فقط في النوستالجيا التاريخية أو 
يبحث  جيل  هم  الحماسة،  أناشيد  في 
للتحرير  يسعى  الفلسطينية؛  صفد  عن 
لتجسيد  يسعى  لِشعٍب  طبيعي  كفعٍل 
بِه  يعترف  الذي  المصير  تقرير  حق 
البعض من أبناء شعبنا »كحق طبيعي 
لليهود على أرض فلسطين«، هذا الجيل 
»َكي  ومشاريع  ِسياسة  بَِكِي  قاَم  قد 
الوعي« الصهيونية وداسها بأقدامِه في 
المسجد األقصى وعلى جراِح حي  باحات 
الشيخ جراح الُممتّدة من اللد الى بيسان 

ومن الناقورة حتى أم الرشراش.
وفي السياق هذا، ال ُبد من اإلشارة إلى 
الداخل  لثورة  الرافعة  كانت  َغزة  أنَّ 
وفي  واألقصى،  جراح  الشيخ  بعِد  من 
اتساع  ومع  القطاع  على  العدوان  خضّم 
الداخل  وقرى  مدن  في  االحتجاجات 
بدوي  المؤّسسة  شعرت  الفلسطيني؛ 
سقوط كل استراتيجياتها الخاّصة بهذا 
الجزء من الفلسطينيين، وخاصة ما حصَل 
الُمعتدين  للمستوطنين  مواجهات  من 
بعض  جعل  مما  الساحلية،  الُمدن  في 
القتال  لوقف  يدعو  الصهاينة  القادة 
انتفاضة  لقمع  للتفرغ  غزة  جبهة  على 
الداخل، وها هي خطواتهم  فلسطينيي 
حملة  في  فقط  ليَس  بدأت  قد  هذه 
سيلحقها  فهذه  المسعورة،  االعتقاالت 
بث  في  تتمّثل  وأخطر  أكبر  خطوات 
الرعب في نفوس الناس والضرب سيكون 
بأحكام  والردع  االعتقال  خالل:  من 
إدارية  وأوامر  إدارية  واعتقاالت  قاسية 
والتحرك  الحركة  بتحديد  مخابراتية 
وتخويف  وترويع  الناشطين،  لبعض 
كالتربية  »الدولة«  قطاع  في  للعاملين 
كانت  فقد  الصحي،  والجهاز  والتعليم 
القطاعين  العاملين في هاذين  مشاركة 
مشاركة  الكبير؛  العام  اإلضراب  في 
مهمة  رسائل  وحملت  ومؤّثرة  كبيرة 
عن  الفلسطيني  للمجتمع  ومزدوجة 
مدى قدرته على التأثير في سير الحياة 
الصهيونية  وللمؤسسة  الكيان،  داخل 
حيَن  الفلسطيني  وتأثير  خطورة  على 
ما  وهذا  سسة،  المؤَّ قيود  من  يتحّرر 
كالبناء  عديدة،  قطاعات  مع  حصَل 
هنا  والمواصالت.  واألسواق  والمتاجر 
بالعمل  الصهيونية  المؤّسسة  ستقوم 

وستعمل  أساليبُه،  بمختلف  القمع  على 
من  ستطال  انتقامية  بعقلية  المؤسسة 
برمتِه  الفلسطيني  المجتمع  شك  دون 
الى  المجتمع  بتقسيم  حاولوا  لو  حتى 
يتوقف  ولن  ومعتدلين،  »متطرفين« 
سيكون  بل  االعتقال،  عند  األمر 
الصوت  شرعية  لِسحب  محاولة  هناك 
وهو  اعتباراتهم،  بحسِب  »المتطرف«، 
صوت الصبايا والشباب في الناصرة ويافا 
باإلمكان  يعد  ولم  الفحم  وأم  وحيفا 
لشرعية  يحتاج  ال  الصوت  هذا  اسكاته، 
باَت  الصهيونية، فهو قد  المؤسسة  من 
أعلى من أصوات هدير أبواب زنازينهم 

وطائراتهم. 
ما  غرار  وعلى  العمل  سيتم  بالُمقابل 
واألقصى  القدس  انتفاضة  بعد  حصَل 
عام 2000، على تجنيد أكبر عدد ممكن 
الصهيونية؛  األمنية  األجهزة  سلك  في 
عبَر تكثيف االغراءات ومحاولة تفكيك 
ما بنتُه االنتفاضة من حالة وحدوية ومن 
روح العّزة والكرامة، والتي دفعت ببعض 
من  لالنسحاب  الفلسطينيين  الُمجّندين 
وطلب  الصهيونية  األمنية  األجهزة 
غير  خطوة  في  شعبهم  من  المغفرة 
مسبوقة، وأيًضا سيسعى أصحاب القرار 
بعض  تقوية  إلى  الصهيونية  المؤسسة 
فلسطينيي  بين  السياسية  األصوات 
محاولة  في  أكبر  دوًرا  ليلعبوا  الداخل 
طبيعة  في  الوراء  إلى  العجلة  إعادة 
المألوف  تخطى  الذي  السياسي  النضال 
الرسمي  السياسي  الخطاب  وتجاوَز 
حدود  على  أساًسا  المبني  الداخل  في 

َه على حساِب الوطن. »المواطنة« الُمَشوَّ
اإلضراب الكبير وإعادة توحيد فلسطين

الداخل  في  العام  اإلضراب  إعالن  كاَن 
الُمحتل من قلب مدينة يافا المحتلة ومن 
للفلسطينيين  العليا  المتابعة  قبل لجنة 
في الداخل؛ بمثابة شرارة التصعيد في 
تاريخي  اإلضراب  فهذا  الوعي،  معركة 
وتدحرجِه  بأهّميتِه  التاريخ  وسيسجلُه 
بموقف  الفلسطيني  الكل  توحيد  صوَب 
فكرة  رافضي  عن  فرغًما  وموّحد؛  واحد 
الفلسطينيون  تلّقَف  الُمشترك؛  المصير 
اإلعالن،  لهذا  تواجدهم  أماكن  كل  في 
ثّم  ومن  الشبابية  الحراكات  وخاصة 
واألهلية  الشعبية  والقوى  الفصائل 
والقدس  المحتلة  الغربية  الضفة  في 
والشتات وحتى الحركة الوطنية األسيرة 
الُمحتل،  السوري  العربي  والجوالن 
من  األول  الكبير  االضراب  هذا  لُِيصبح 
نوعِه، بشموليتِه وعمومّيتِه وحّدتِه منُذ 
فالحاصل  1936؛  عام  الكبير  االضراب 
السياسية  الوحدة  لفكرة  َتدحُرج  هنا 
الفلسطينية، وهذا ما يجب عدم التراجع 
عنُه، بل يجب البناء عليِه لتطوير أدوات 

النضال الشعبي الفلسطيني.
اليوم  المتوّجبة  األدوات  ومن أهم هذه 
تحمل  موحدة؛  فلسطينية  قيادة  هي 
رؤية سياسية واضحة ترفض العودة الى 
تقسيمات  إلى  أو  االستعمار  تقسيمات 
الفريق الذي ال يعتبر التحرير مشروعُه 
»تقرير  في  اليهود  بحق  ويعترف 
ويؤمن  فلسطين«،  أرض  على  المصير 

بالتنسيق األمني المقدس.

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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اشتباك تاريخي يتطلب قيادة تاريخية بمستواه
وسام الرفيدي- أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة بيت لحم/ فلسطين

مع   2021 العام  من  أيار  في  التاريخي  االشتباك  عن  الكثير  وسيكتب  ُكتب 
الكيان الصهيوني؛ البعض يحّذر واآلخر يطالب، فيما رابع يدعو وخامس يناقش 
النتائج والدروس، وسادس يقدم السناريوهات. وفيما يختلف الجميع في هذه 
محور  ودور  المقاومة  من  الموقف  الجوهر:  حد  الخالف  يصل  وأحيانًا  تلك،  أو  الجزئية 
الجميع يتفق أن متغير جوهري حصل وأننا دخلنا كشعب وكقضية  أن  إال  المقاومة، 
وكواقع صراع في لحظة تاريخية، ولكن أين يمكن أن يوصلنا ذلك المتغير؛ فهذا ما 

ينحكم بمجموعة متغيرات؟

الذي  المتغير  ذلك  حقيقة  ولتوضيح 
اعتقده جوهرياً؛ يتوجب تسجيل التالي 
كمساهمة في النقاش حول أبرز النتائج 
من  ال  أهمها  على  التركيز  زاوية  من 
علماً  إليه،  سنذهب  فيما  حصرها  زاوية 
أن تلك النتائج هي ذاتها حقيقة ذلك 

المتغير:
بل  فقط،  الوعي  يطل  لم  التغير  أوالً: 
الواقع؛ الكثيرون تطرقوا للوعي الوطني 
تجسد  والذي  التاريخية،  بفلسطين 
التاريخية،  لفلسطين  االشتباك  بشمول 
وبالتالي انتعش حضور الهوية الوطنية 
في  فقط  ليس  للفلسطينيين،  الموّحدة 
الشتات  وفي  بل  التاريخية،  فلسطين 
تاريخية  لحظة  كانت  فعاًل  إذ  أيضاً؛ 
شعبها،  وشتات  فلسطين،  تشتبك  أن 
الكيان  مع  فقط،  وعياً  وليس  واقعياً، 

الصهيوني. ماذا يعني هذا؟ 
جغرافيا  حصر  محاوالت  كل  أن  يعني 
الضفة  أي  أوسلو،  بجغرافيا  فلسطين 
انتهت  الشتات؛  وتهميش  والقطاع 
أوسلو  فريق  ليسحب  رجعة،  لغير 
عندما  إذن.  البائسة  بضاعته/جغرافيته 
يهتف متظاهرو منطقة 48 )فلسطين 
ليس  فذلك  للمية(؛  المية  من  عربية 
كما  الشعبوية  وال  االنفعالية  باب  من 
المقاومة  )مثقفي  من  للبعض  يحلو 

السلمية( أن يعتبر، بل تأكيداً على أن 
شعار  عبر  الوعي  أسرلة  محاوالت  كل 
الدمج في  أو  الشعبين(  بين  )التعايش 
أو  )الكنيست(،  الصهيونية  المؤسسة 
كلها  الذاتي،  الحكم  سلطة  إعالم  عبر 
انهزمت تماماً، ليس فقط على مستوى 
في  الواقع:  مستوى  على  بل  الوعي، 
االشتباك والتظاهر واالعتصام ومختلف 

الفعاليات.
بأكمله  نهج  انهزم  فقد  لذلك  ثانياً: 
وتأكدت صوابية نهج قديم/جديد؛ نهج 
لذلك  تماماً،  إنهزم  األوسلوي  التفاوض 
ألسنتهم،  فريقه  يبلع  أن  غريباً  ليس 
يعودون  أنهم  مع  منه،  يتبرأون  بل 
مثاًل.  الرباعية  طريق  أخرى؛  بطريقة 
الكيان  المستسلم أمام )جبروت(  النهج 
وقوته انهزم ألن الكيان )الجبار( انهزم 
وصحفييه  كتبته  وباعتراف  عسكرياً 
بتصرفهم  واألهم  قادته،  من  والعديد 
وفق منطق الهزيمة: حملة من التنكيل 
بالشباب في منطقة 48 والقدس ال تعني 
بما  الهزيمة،  على  االنتقامي  الرد  سوى 

يعنيه من إقرار بها. 
ذلك  قبل  انهزم  الكيان  أن  صحيح 
المقاومتين  بضربات  لبنان  جنوب  في 
كان  العديد  ولكن  واإلسالمية،  الوطنية 
فلسطين  على  الدرس  بسحب  يرغب  ال 

المحتلة وفق منطق )فلسطين بالنسبة 
كل  واآلن  لبنان(،  كجنوب  ليست  لهم 
العسكرية لم تمنع صواريخ  الكيان  قوة 
أما  أبيب،  تل  تدك  أن  من  المقاومة 
الجديد فهي باتت توقع إصابات وتلحق 
أن  السلطة  أبواق  لدى  يعد  فلم  الدمار 
تقول عنها عبثية أو ألعاب نارية! ماذا 

يعني هذا للمرة الثانية؟ 
تماماً  وتفكيكه  الكيان  هزيمة  يمكن 
الشيء،  بعض  وأطول  أوسع  بمعركة 
فأن يقول عنه السيد نصر اهلل: إنه أوهن 
في  تأكد  ما  فهذا  العنكبوت،  بيت  من 

الحرب األخيرة.
أما الضرب على وتر مستوى الدمار الذي 
التضحيات  وحجم  بغزة  العدو  ألحقه 
المقاومة  كمدخل مريب للطعن بجدوى 
منطقياً  فارغة  حجج  فتلك  المسلحة؛ 
وتاريخياً. أما منطقياً فمن الطبيعي أن 
سيعني  وعسكرياً،  تقنياً  العدو؛  تفّوق 
أكثر  بنا  الخسائر  إيقاع  على  قدرته 
هذا،  في  جديد  ال  المقاومة.  قدرة  من 
الوطني  التحرر  تاريخ  يسجل  وتاريخياً 
والجزائر  فيتنام  في  الُمستعِمرين  من 
مثاًل أن ضحايا الشعب أكثر بكثير من 
ضحايا الُمستعِمر )بالكسر(، ولكن األهم 
أن هذا ال يمنع االنتصار من التحقق؛ فمن 
الغباء، إن لم يكن من الخبث المقصود، 
أن يجري عقد مقارنات بين الضحايا من 
أكثر..  دفع  من  ميزان  وفق  الجهتين 
وأما  ونعم،  فنعم  أن شعبنا يقدم؛  أما 
في  غصة  فهو  يرتقي  شهيد  كل  أن 
ولكن  ونعم،  فنعم  معاً؛  والقلب  الحلق 
لتحررها  المناضلة  الشعوب  كانت  متى 
صدق  التحرر؟  ذلك  أثمان  تدفع  ال 
الغبي  المنطق  هذا  أصحاب  أسمى  َمْن 
)النضال  أصحاب  عمداً؛  المتغابي  أو 
يجيدون  ال  الذين  هم  أولئك  الكيوت(، 
إال الباللين يطلقونها على منارة رام اهلل 

في ذكرى نكبة شعبنا.
انهزم  األوسلوي  النهج  وألن  ثالثاً: 
وتأسيساً قيادته أيضاً؛ فمن المنطقي ال 
لنهج  أخرى  مرة  والعودة  النهج  تغيير 
ذاتها،  القيادة  وتغيير  بل  المقاومة، 
التقليدية  الشعارات  في  النظر  وإعادة 
التي ومن قبل االشتباك األخير؛ فقدت 

معناها.
الذاتي  الحكم  سلطة  قيادة  أن  يقيني 
المستاؤون  أكثر  كانوا  المنظمة  وقيادة 
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من االشتباك التاريخي بعموم فلسطين، 
وخاصة من المقاومة في غزة، وقد عبر 
هذا البعض عن استيائه بطريقة ملتوية 
وعبر مجموعة صياغات: الصواريخ ُتفقد 
الحشد  ازداد  والنتيجة  زخمه،  الحشد 
الدعم  الصواريخ تفقدنا  عن ذلك؛  رغماً 
دولياً  دعماً  لم نشهد  والنتيجة  الدولي، 
تجلى  كما  السنوات  عشرات  منذ  شعبياً 
ُتفلت  الصواريخ  االشتباك؛  أيام  في 
بؤس  ناقشنا  وقد  للتدمير  االحتالل  يد 
تلك  كل  ولكن  أعاله،  المنطق  هذا 
المبررات والحجج الواهية لم تصمد أمام 
الصواريخ،  إطالق  أثناء  نقيضها  تُأكد 
هذا  فأصحاب  ذلك؛  من  أكثر  بل 
للمقاومة  معادون  تاريخياً  هم  المنطق 
الحكم  سلطة  من  أكانوا  سواء  المسلحة 
طلّقت  فصائل  من  أو  الذاتي  اإلداري 
والتحقت  أوسلو  منذ  بالثالث  المقاومة 
تحمل  لم  أصاًل  قوى  أو  وبفريقه،  به 
عليه  تحرض  وكانت  بل  يوماً،  السالح 
سقوط  نقول  لذلك  المقاومين.  وعلى 
قيادته،  سقوط  يعني  األوسلوي  النهج 
مناسبة  التاريخية  فاللحظة  وبالتالي؛ 
تماماً، وتتطلب العمل على تشكيل أداة 
والحراكات  المقاومة  قوى  من  قيادية 
تواجد  أماكن  مختلف  في  الشبابية 
شعبنا، في كل فلسطين التاريخية وفي 
الشتات، لعزل القيادة الحالية وإعادة بناء 
برنامج  ووفق  جديدة  بقيادة  المنظمة 
الفلسطيني  القومي  والميثاق  المقاومة 

وباستيعاب كل طاقات المقاومة.  
الشعارات  في  النظر  )إعادة  قلنا 
الصيغ  تلك  ونعني  التقليدية(، 
التحرير(  منظمة  بناء  )إعادة  المكرورة 
وإعادة  المقاومة  نهج  طرح  دون 
الوطنية(  و)الوحدة  للميثاق  االعتبار 
مع فريق أوسلو؛ دون االلتفات لوطنية 
المتوحدين أصاًل. ونعتقد أن ما سقناه 
يتفق والرغبة الجماهيرية التي فقدت، 
ومن قبل االشتباك األخير، أي ثقة في 
غير  وقواها  المنظمة  ومؤسسات  أطر 
والتفافها  ثقتها  ومحضت  المقاومة، 

لقوى المقاومة أصاًل.
المقدسيين  حناجر  هتفت  وعندما 
لم  اهلل(  مشان  غزة  يا  يله/  يله  غزة  )يا 
في  وال  شعبوية،  صيحة  تلك  تكن 
استجابة المقاومة لها استجابة لشعبوية 
القول  للبعض  يحلو  كما  الجماهير، 
للطعن بها، بل انخراطاً في حركة الشعب 
أما  وثقته،  لموقفه  واحتراماً  وتقديراً 
)الشعبوية(؛  مسمى  تحت  بها  الطعن 
رفض  في  خجولة  رغبة  سوى  فليس 
لسنا  أننا  كما  أصاًل،  المسلحة  المقاومة 
بين  الجمع  على ضرورة  للتأكيد  بحاجة 

ذلك  كل  المقاومة.  أشكال  مختلف 
اثنين:  معطيين  في  يترجم  أن  يجب 
قيادة جديدة وإعادة بناء المنظمة وفق 

معطيات االشتباك المستجدة.
الوطنية  القضية  عادت  لقد  رابعاً: 
ُمستعَمرة  فلسطين  األول:  لمربعها 
أخرى  ومرة  لتحريرها،  يناضل  وشعبنا 
فريق  فلسطين  ال  التاريخية  فلسطين 
أوسلو، هذا هو المربع األول الذي سعى 
السلطة  سلوك  وعبر  التفاوضي  النهج 
لتتحول  الرسمي  الخطاب  في  لقبره 
من  وطني  تحرر  قضية  من  القضية 
الُمستعِمر إلى معركة )بناء الدولة( إلى 
التحول  إن  الُمستعِمرين.  دولة  جانب 
من التحرير إلى الدولة كان كارثة الفكر 
باعتباره  الفلسطيني  الرسمي  السياسي 
غدا فكراً دوالنياً ال تحررياً كما تقتضيه 
متطلبات الصراع؛ الشعب المنتفض في 
أعاد  الشتات؛  وفي  التاريخية  فلسطين 

القضية الوطنية للمربع األول ال لغيره.
منطقة  في  شعبنا  جماهير  أما  خامساً: 
48 والشتات فقصة أخرى تماماً طرحها 
صهر  عملية  كل  بقوة.  االشتباك 
لم  األسرلة  عبر   48 منطقة  في  الوعي 
ببساطة  تعني  األسرلة  كانت  تنجح؛ 
متناقضين  يبدوان  هدفين  تحقيق 
فمن  ضمناً:  منسجمان  ولكن  شكاًل، 
الصهيونية  المؤسسة  في  الدمج  ناحية 
في  واالنخراط  الكنيست  انتخابات  عبر 
األحزاب الصهيونية او المختلطة، وذلك 
منطقة  في  شعبنا  بين  الفصل  بهدف 
وتأكيد  الفلسطيني  الشعب  وعموم   48
)عرب  شعبنا  من  القسم  هذا  اعتبار 
يؤكد  بما  عربية(،  )أقلية  أو  إسرائيل( 
الوطنية  الهوية  وتذويب  بل  المس، 
الفلسطينية، ومن ناحية ثانية الفصل ذا 
الطابع العنصري في الواقع وعبر العديد 
اليومية.  والممارسات  القوانين  من 
للفلسطينيين  )فالسماح(  آخر  بمعنى 
الكنيست  انتخابات  في  بالمشاركة 
لم  الصهيونية  األحزاب  في  والعضوية 
من  المكون  إال شطب هذا  يكن يهدف 
شعبنا عن عموم شعبنا، مع التمكن من 
إدعاء )ديموقراطية( دولتهم العنصرية 
مع  وانسجاماً  بالواقع  فيما  النخاع،  حتى 
مرفوض  جزء  فهو  الكيان  عنصرية 
أن   سوى  عليه  يعّول  وال  أصاًل  وجوده 
يكون عبداً قانعاً بفتات الُمستعِمر وهو 
الكنيست  في  للعرب  الرمزي  التمثيل 
ليتبجح هذا الكيان بديموقراطيته التي 
كشفها االشتباك األخير. ومع ذلك ليس 
جماهير شعبنا هناك ضمن حسابات أحد 
حتى اللحظة: ال هي في حسابات فريق 
أوسلو وهذا )مفهوم(؛ فأوسلو تنازل عن 

كل منطقة ال 48 واعترف بشرعية دولة 
المحتل، وبالتالي بالمشروع الصهيوني، 
وبالتالي شطب جماهير شعبنا هناك من 
حساباته. وال هي، لألسف، في حسابات 
طرح المقاومة وخطابها األخير في ظل 
التأكيد على  االشتباك؛ فكما كان يجب 
وتدنيس  االقتحامات  األقصى من  حرمة 
جراح  بالشيخ  المس  وعدم  له  الصهاينة 
هذا  يشمل  أن  ينبغي  كان  وعائالته 
وعلى   48 منطقة  في  شعبنا  الخطاب 
األقل ليتناسب الخطاب مع واقع الحركة 

ومع االشتباك التاريخي لشعبنا هناك.
المشاركة  األسرلة )عبر  إن هزيمة نهج 
في الكنيست( والتعايش بين الشعبين؛ 
السياسية  القوى  منطق  هزيمة  يعني 
الشعارين،  هذين  خلف  الفلسطينية 
وبالتالي بروز حراكات وقوى تأخذ على 
عاتقها تصويب مسار العمل الوطني في 
التاريخي  المتغير  يعكس  بما  الداخل 
أبناء  قوى  إن  االشتباك.  فرضه  الذي 
المجموعات  من  والعشرات  وكفاح  البلد 
لتكون  غيرها  قبل  مدعوة  الشبابية 
رافعة هذا التوجه الجديد للعمل الوطني 
في الخارج وبالتوافق بطبيعة الحال مع 

قوى شعبنا أينما تواجدت. 
العدو وحلفاؤه  لن يرضى  وليس ختاماً؛ 
حتى  وال  واألوروبيين،  األمريكيين 
النتائج  تلك  بقاء  من  أوسلو،  فريق 
التي سبق طرحها تتفاعل وتترسخ في 
لشعبنا  السياسيتين  والممارسة  الوعي 
لاللتفاف  المقاومة، بل سيلجأون  وقوى 
عليها وخصي االنتصار المتحقق للعودة 
التنازالت  ببعض  وإن  التفاوض،  لنهج 
كل  يقدمون  هم  هذا  وفي  الطفيفة، 
ورطة  من  بإنقاذهم  للصهاينة  الخدمة 
هزيمتهم ودخول الصراع معهم لمرحلة 
مصلحتهم،  في  اإلطالق  على  ليست 
التطور  على  الطريق  ويقطعون  كما 
حسن  له  ألمح  الذي  للصراع  الطبيعي 
األخير تحت شعار/  اهلل في خطابه  نصر 
تعني  القدس  في  االنتهاكات  مقولة: 
حرب إقليمية؛ فليس من مصلحة معسكر 
األعداء، بعد النتائج العسكرية لالشتباك 
أن يتوسع هذا االشتباك ليشمل: إيران 
وربما  اليمن  في  اهلل  وأنصار  اهلل  وحزب 
ولقطع  العراق.  قوى  وبعض  سوريا 
تلك؛  االلتفاف  محاوالت  على  الطريق 
المقاومة  قوى  تسترخي  ال  أن  ينبغي 
من  تتخذ  بل  التاريخي،  انتصارها  على 
الطريق  قطع  شأنه  من  ما  الخطوات 
التي  المحاوالت وبناء األدوات  على تلك 
أكثر  القوزى  ميزان  تغيير  تستطيع 
بل  والعدو،  شعبنا  بين  ليس  وداخل الساحة الفلسطينية أيضاً.فأكثر، 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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فلسطين بين التطبيع والمقاومة
د. ماهر الطاهر- عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ سوريا

قضية فلسطين؛ خاصة بعد معركة سيف القدس بكل معانيها؛ تؤسس لمرحلة 
فلسطين،  أرض  على  االستعماري  الصهيوني  مع  الصراع  تاريخ  في  جديدة 

وعليه فإن هناك مجموعة من النقاط التي طرحتها هذه المعركة:

أواًل: إن معركة سيف القدس واالنتفاضة 
الشاملة في عموم أرض فلسطين؛ شكلت 
تحواًل استراتيجًيا في مواجهة االحتالل 
االعتبار لمعنى فلسطين،  عندما أعادت 
لتشويه  متواصلة  محاوالت  جرت  حيث 
هذا المعنى وتجزئة القضية الفلسطينية 
عن  الحديث  في  الفلسطيني  والمجتمع 
الضفة؛  غزة؛  عام67؛  محتلة  أراضي 
القدس ومناطق ال48 ومخيمات اللجوء. 
وكأننا مجموعات سكانية متناثرة. وكان 
هذا في قلب المخطط الصهيوني، خاصة 
التي  المذلة  أوسلو  اتفاقات  توقيع  بعد 
أراد من خاللها قادة اإلرهاب الصهيوني 
الوطني  التحرر  مشروع  وتمزيق  ضرب 

الجامع للشعب الفلسطيني.
انتفاضة القدس ومعركة سيف القدس؛ 
الشعب  ووحدة  األرض  وحدة  أكدت 
واحد  لشعب  والمصير  الهوية  ووحدة 
موحد هدفه الواضح وغير القابل للجدل 
فلسطين؛  كل  فلسطين  تحرير  هو 
الرواية  ألن  نهرها،  إلى  بحرها  من 
بل   ،1967 عام  تبدأ  لم  الفلسطينية 

 ،1948 ونكبة  بلفور  وعد  منذ  بدأت 
كل  في  الفلسطيني  الشعب  وتشريد 

أصقاع األرض.
المحتلة  األراضي  في  أهلنا  انخراط  إن 
وعكا  ويافا  وحيفا  اللد  في   ،1948 عام 
وإم الفحم؛ أعطى رسالة واضحة للجميع 
بأنه ال تعايش مع المشروع الصهيوني، 
الصراع هو صراع وجود بكل معنى  وأن 

الكلمة.
الصهيوني  الكيان  هزيمة  إن  ثانيا: 
كرسها  حقيقة  وهذه  واقعية،  إمكانية 
حزب  بقيادة  اللبنانية  المقاومة  انتصار 
جنوب  تحرير  تم  عندما  المقاوم  اهلل 
لبنان عام2000، وتعمقت هذه الحقيقة 
عام 2006، وازدادت عمًقا في المواجهات 
الصهيوني  العدو  شنها  التي  والحروب 
على قطاع غزة منذ عام 2008، والصمود 
وتجذرت  فلسطين،  لشعب  األسطوري 
هذه الحقيقة بشكل ساطع في معركة 
صواريخ  انهالت  حيث  القدس،  سيف 
المدن  لتدك  متواصل  وبشكل  المقاومة 
منها  القلب  وفي  المحتلة،  الفلسطينية 

هائل  اختالل  ظل  في  القدس،  مدينة 
يسمى  ما  ومواجهة  القوى  موازين  في 
بالجيش الذي ال يقهر والذي لم يتجرأ 
الدخول مرة أخرى إلى  ولن يتجرأ على 

قطاع غزة الباسل.
يتمكن  الصراع  تاريخ  في  مرة  ألول 
في  التحكم  من  الفلسطيني  الشعب 
أرض فلسطينية صغيرة الحجم؛ يمتلك 
بما  تقارن  ال  تسليحية  إمكانيات  فيها 
دمار  أسلحة  من  العدو؛  كيان  يملكه 
تمكن  شعبنا  ولكن  وإرهاب،  وقتل 
قلوب  في  والهلع  الرعب  يزرع  أن  من 
تلين  ال  بإرادة  الكيان؛  هذا  مستوطني 
ومعانيه  نتائجه  سنتلمس  تحول  وهذا 

في المرحلة القادمة.
ثالثا: لقد وجهت معركة سيف القدس؛ 
بين  بالتطبيع  سمي  لما  قاسية  ضربة 
والخانعة  التابعة  العربية  الدول  بعض 
الكيان  مع  تحالف  اتفاقات  وقعت  التي 
هذا  بأن  واهمة  واعتقدت  الصهيوني 
لعروشها،  الحماية  سيوفر  الكيان 
لتكتشف اليوم أن من راهنت عليه عاجز 
المقاومة  عن حماية نفسه أمام ضربات 
سيواصل  مكافح  شعب  إصرار  وأمام 

جهاده وكفاحه مهما كان الثمن.
إن خروج الجماهير العربية في العواصم 
بأن  أكد  والعالمية؛  واإلسالمية  العربية 
القضية  حول  تلتف  المنطقة  شعوب 
جانب  إلى  تقف  وأنها  الفلسطينية 
المرير،  كفاحه  في  الفلسطيني  الشعب 
الوعي  وكي  تزييف  محاوالت  كل  وأن 
طريق  إلى  وصلت  الحقائق  وتشويه 

مسدود وأن مصيرها الفشل الذريع.
إن المعركة التي نخوضها اليوم قبل أن 
هي  وسياسية  عسكرية  معركة  تكون 
ثقافتين؛  وبين  نهجين  بين  معركة 
ونهج  والرضوخ  االستسالم  نهج 
معركة  وكانت  والشموخ،  المقاومة 
والعربي  الفلسطيني  ببعدها  القدس 
استفتاء  بمثابة  والعالمي؛  واإلسالمي 
والمواجهة  المقاومة  خيار  لتكريس 

والصمود.
المؤقت  النار  إطالق  توقف  إن  رابعا: 
بين قطاع غزة وكيان االحتالل ال يعني 
اليومية  والمواجهة  االنتفاضة  توقف 
المواجهة  هذه  وتصعيد  االحتالل  مع 
شامل  وعصيان  شاملة  النتفاضة  وصوال 
األرض  امتداد  على  متواصل  واشتباك 
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أرضنا  عن  االحتالل  إلزالة  الفلسطينية 
بنا  يحيط  ما  جوهر  هو  وهذا  وبالدنا، 
قوى  واستنفار  ومشاريع  مخططات  من 
هدفه  المعارك،  لوقف  ودولية  إقليمية 
المقاومة  فكرة  استهداف  الحقيقي 
ما  تماًما  يدركون  ألنهم  والمواجهة، 
فلسطينية  انتفاضة  استمرار  معنى 
المقاومة  محور  صمود  ظل  في  شاملة 
مدى  على  كبرى  إنجازات  وتحقيق 
الكبير  سوريا  صمود  الماضية؛  السنوات 
استهدفت  كبرى  مؤامرة  وإفشالها 
وجود هذا البلد العربي المقاوم وصمود 
ردع  لقوة  وتشكيلها  اللبنانية  المقاومة 
اليمني  الشعب  وصمود  استراتيجية 
ومقاومته  العراقي  والشعب  ومقاومته 
اإليراينة  اإلسالمية  الجمهورية  وصمود 
وصبرها االستراتيجي وقوة ردعها، هذا 
المقاومة وفي  لمحور  الحقيقي  الصمود 
قلبه صمود شعب فلسطين؛ بدأنا نلمس 
في  التطورات  من  الكثير  عبر  نتائجه 

المشهد السياسي؛ إقليمًيا ودولًيا.
واليقظة  الشديد  الحذر  علينا  خامسا: 
المستقبل  في  سنواجهه  لما  الكاملة 
ومتواصلة  جادة  تحركات  من  القريب 
ورجعية  وإقليمية  دولية  أطراف  من 
نتائج  إجهاض  لمحاولة  عربية 
إلى  والعودة  تحقق  الذي  االنتصار 
عن  والحديث  والتضليل  الخداع  سياسة 
الرباعية  اللجنة  عبر  للمفاوضات  العودة 
يسمى  ما  عن  الحديث  وإعادة  وغيرها، 
أميركية  إدارة  الدولتين، في ظل  بحل 
جديدة برئاسة بايدن سوف تعمل إليجاد 
األساس  هدفه  كله  وهذا  سياسي،  حل 
في  ليستمر  الصهيوني  الكيان  حماية 
الحقائق  وفرض  التهويد  االستيطان 

على األرض.
لنا  بالنسبة  األساسي  الطريق  إن 
كشعب فلسطيني؛ أن نواصل الكفاح 
وأن نعمل باتجاه بناء وحدة وطنية 
تقوم  وجادة؛  حقيقية  فلسطينية 
أوسلو  اتفاقية  إلغاء  أساس  على 
وسحب االعتراف بكيان العدو وإنهاء 
التنسيق األمني وإعادة بناء منظمة 
كافة  ومشاركة  الفلسطينية  التحرير 
إطارها  ضمن  الفلسطينية  القوى 
جديد؛  سياسي  برنامج  أساس  على 
كخيار  المقاومة  لخيار  يستند 
االحتالل،  مواجهة  في  استراتيجي 
في  األمور  تستقيم  لن  ذلك  وبدون 
استمرار  ألن  الفلسطينية،  الساحة 
الرهان البائس على مفاوضات وحلول 
سوى  نتيجته  يكون  لن  سياسية 
ما  وهذا  االنقسام  وتعميق  يحلم به العدو الصهيوني.استمرار 

في هذه المرحلة من الحرب
خاص »الهدف«

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار

الصهيوني  العدو  مع  المواجهة  من  المرحلة  هذه  في  تحّقق  ما 
هو استثنائي بالفعل، لعل أبرز ما فيه استعادة المسار الوطني 
الواحد  فلسطين  شعب  وهدفه؛  وبوصلته  لهويته  الفلسطيني 
متجاوًزا  امتداده؛  كامل  على  الصهيوني  المشروع  ضد  كفاحه  يخوض 
على  والقضاء  أوصاله  تقطيع  حاولت  التي  االستعمارّية  التقسيمات  كل 
وجوده سياسًيا كما مادًيا، هذا اإلنجاز األساسي هو نقطة استهداف العدو 

الصهيوني في هجمته المضادة.

ُيحاول العدو إعادة الزخم لجرائم منظومات القمع واالحتواء التي يشغلها 
ضد الفلسطينيين؛ الحصار والمجازر في غزة؛ منظومة التهويد والتنكيل 
والقمع في القدس ، سياسات التقطيع والقضم والتدمير الممنهج للبنى 
التي  األمني  التنسيق  والوطنية؛ تساندها في ذلك منظومة  االجتماعية 
وفي  التحرري،  وفعلها  الوطنية  وبناه  شعبنا  على  أساسًيا  عبًئا  تشّكل 
الداخل المحتل يأتي التصعيد في مستوى القمع ومساحته كمحوٍر أساسي 

لسياسة العدو حالًيا.

يعمل الغزو الصهيوني لفلسطين منذ يومه األول على خلق المستحيل؛ بقع 
آمنة للغزاة الصهاينة، بال فلسطينيين، أو على األقل ضمان الخضوع التام 
ألي فلسطيني يتواجد ضمن هذه البقع، على هذا األساس يصنف مجرد 
الوجود  لكن  جزئي،  أو  كامل  تهديد  ربما  كتهديد،  الفلسطيني  الوجود 
هو  ويفرضها  للمواجهة  يسعى  والذي  المتمرد  أو  المقاتل  الفلسطيني 
أبشع الكوابيس الصهيونية، والنقيض التام لكل تطلعات الغزاة، في هذه 
المرحلة من المواجهة استطاع الفلسطيني في الداخل المحتل أن يستعيد 
وكذلك  بالمواجهة،  العمالني  جانبها  في  الصهاينة،  تهديد  على  قدرته 
ذاته  ينظم  كفلسطيني؛  هويته  يشهر  أنه  أبسطها  أخرى؛  جوانب  في 
كأي  المستوطن،  ويواجه  الحجر  ويلقي  النار  يطلق  واألهم  كفلسطيني، 
أحزاب وجماعات  وزعامات  االحتالل،  آخر؛ سقط خطاب وكالء  فلسطيني 
من  جزء  الفلسطيني  كون  كبح  بإمكانه  وسيط  فال  »العربية«  الكنيست 
شعبه، ال يمكن قطع اتصاله به، ويبدو أن فصله عن الفعل الوطني لمجموع 

الفلسطينيين مستحيل.

في غزة والقدس المحتلة وبقية مناطق الضفة؛ استطاع شعبنا استعادة 
وتطوير قدرته على تهديد العدو، وحرمان الغزاة من أي حيز آمن؛ نقطة 
الفيصل اآلن الحفاظ على هذه القدرة، ومقومات استدامتها، هذا يتطلب 
وجود تنظيم أكبر للحالة النضالية من خالل قيادة وطنية موّحدة لشبكة 
امتدادها؛  وبكامل  بكل جبهاتها  الفلسطيني  والنضال  والكفاح  المقاومة 
تقود تصعيد النضال، وتعمل على حرمان العدو من تقويض روافع الفعل 
الوطني الفلسطيني، هذه المهمة ليس جزء من "الصراع التمثيلي" الذي 
اإليفاء بها اآلن وتذليل كل عقبة تقف في وجهها.بات محط تنّدر شعبنا، بل هي ضرورة كفاحية ونضالية ووطنية؛ يجب 
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المخيمات الفلسطينية: جرح النكبة النازف منذ )73( عاماً
محمد أبو شريفة-كاتب سياسي فلسطيني/سوريا

انتصبت فيه أول خيمة كشاهدة على  »المخيم« والذي  عاًما على  مرت )73( 
نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948، وحينها تجسد العنوان األبرز لمعاناة 
التهجير القسري والنفي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني الصامد فوق أرضه وفي 
الشتات، وتحول المخيم عبر عقود النكبة السبعة المتتالية إلى رمز وطني وشاهد على 
جريمة الصهيونية النكراء وترسخ منذ ذلك الوقت في مخيالنا الجمعي كلمة »مخيم« فلم 
»المخيم« ولكنهم عاشوا فيه وتعايشوا  العام 1948  الفلسطيني قبل  يعرف الشعب 
الجرائم  أفظع  الصهيونية؛  العصابات  أعملت  بعدما  حماًل  أكتافهم  على  وحملوه  معه 
بحق الفلسطينيين العزل وأجبرتهم على التهجير من أراضيهم وبيوتهم؛ بقوة السالح 
وتواطؤ القرارات الدولية المنحازة إلى كيان االحتالل؛ حينها اضطر عشرات اآلالف من 
الالجئين الفلسطينيين للعيش في المخيمات التي انتشرت داخل وخارج فلسطين المحتلة. 
وكانت النوايا معقودة على أن الحياة في المخيم ما هي إال مرحلة مؤقتة لحين العودة 
إلى الديار، فهي ليست لالستقرار، وما زالت األجيال المتعاقبة تحتفظ بمفاتيح البيوت 
وكواشين األراضي )طابو(، وبعًضا من التراث المادي والمعنوي الذي يذكرهم بالعودة 

ويبقي جذوة الحنين متقدة إلى الوطن.

تحول  اليوم؛  وإلى  الوقت  ذلك  ومن 
النكبة  على  شاهًدا  كونه  من  المخيم 
والتهجير القسري إلى رمز للعودة لكامل 
التراب الفلسطيني، وتحول من مفهوم 
الذل والعار إلى مفهوم الكرامة الوطنية 
والعطاء  الفلسطيني  اإلنسان  وعزة 
هويته  على  وحرصه  والنضالي  الثوري 

ورفضه للتوطين وتشبثه بالعودة.
عام  خالل  اإلسرائيلي  االحتالل  دمر 
النكبة 531 قرية، بعد أن فرض سيطرته 
فلسطينية،  ومدينة  قرية   774 على 
وإخضاعهم إلى قوانينه العنصرية، وقد 
رافق عملية التطهير اقتراف العصابات 
بحق  مجزرة؛   70 من  أكثر  الصهيونية 
ما  استشهاد  إلى  أدت  الفلسطينيين؛ 
وأشارت  فلسطيني.  ألف   15 عن  يزيد 
الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  سجالت 

عدد  أن  إلى  )األونروا(  الفلسطينيين 
كانون  تاريخ  حتى  المسجلين  الالجئين 
مليون   6.3 حوالي  2020؛  )يناير(  ثاني 
منهم   %28.4 يعيش  فلسطيني؛  الجئ 
في 58 مخيًما رسمًيا تابًعا لوكالة الغوث 
في  مخيمات   10 بواقع  تتوزع  الدولية 
األردن، 9 مخيمات في سوريا، و12 مخيًما 
في لبنان،و 19 مخيًما في الضفة الغربية، 
و8 مخيمات في قطاع غزة. وتمثل هذه 
الالجئين  لعدد  األدنى  الحد  التقديرات 
الجئين  وجود  باعتبار  الفلسطينيين، 
العدد  هذا  يشمل  ال  إذ  مسجلين؛  غير 
الفلسطينيين  من  تشريدهم  تم  من 
بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 
وال  األونروا«  تعريف  »حسب  1967؛ 
رحلوا  الذين  الفلسطينيين  أيًضا  يشمل 
خلفية  على   1967 عام  ترحيلهم  تم  أو 

الحرب والذين لم يكونوا الجئين أصاًل.
 800 من  أكثر  تشريد  من  الرغم  وعلى 
ونزوح   1948 العام  في  فلسطيني  ألف 
أكثر من 200 ألف فلسطيني؛ غالبيتهم 
 ،1967 حزيران  حرب  بعد  األردن،  إلى 
فقد بلغ عدد الفلسطينيين اإلجمالي في 
العالم في نهاية العام 2020 حوالي 13.7 
مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد 
منذ  مرات،   9 من  أكثر  الفلسطينيين 
نصفهم  من  أكثر  1948؛  نكبة  أحداث 
فلسطين  في  نسمة  مليون(   6.8(
المناطق  في  مليون   1.6( التاريخية 

المحتلة عام 1948(،
ويقيم نحو 35% من مجموع الالجئين في 
األردن، والتي تضم العدد األكبر، وأصبح 
القانون؛  غالبيتهم مواطنين ويعاملهم 
شرق  أصل  من  األردنيين  معاملة  مثل 
األمور مع بعض  الكثير من  أردني في 
إدارة  ألولويات  الخاضعة  االستثناءات 
الحساسيات  بعض  حدوث  ورغم  الدولة، 
الفلسطينيين  والالجئين  األردنيين  بين 
واالندماج  التعايش  استطاعوا  أنهم  إال 

مًعا.
عبء  من  الالجئون  يعاني  لبنان  وفي 
بسبب  والسياسية؛  االقتصادية  الحياة 
والنزاعات،  الطائفية  لبنان  تركيبة 
وخروج  الفلسطينيين  وبين  بينها  فيما 
لبنان  من  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الماضي، مما أدى  القرن  في ثمانينيات 
وتقييد  عليهم  المخيمات  إغالق  إلى 
تحركاتهم، ومنعهم من مزاولة 73 مهنة، 
المخيمات  داخل  أعدادهم  وتضاعفت 
السلطات بتوسيع حدود  دون أن تسمح 
المخيم؛ فاضطر الالجئون لتكثيف البناء 
مرور  مع  عنها  لينتج  المخيمات  داخل 
السكاني  االكتظاظ  من  معاناة  الوقت 
التحتية  البنى  وسوء  المساحات  وضيق 
وتفاقم األزمات االجتماعية واالقتصادية 
والصحية، حيث ثمة من يترصد لتشويه 
صورة المخيمات النضالية ووسمها بالبؤر 
القانون   وجه  من  الفارين  ومالذ  األمنية 
تصاعدت  التي  المخدرات  وانتشار 
بتوتر  ينذر  مما  مؤخًرا،  وتيرتها 
األوضاع داخلها ومحاولة استخدامها في 
والذهاب  وإقليمية  داخلية  استقطابات 

بها نحو االنفجار.

ف..
لـــ
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بكافة  الالجئين  يتمتع  سوريا  في  أما   
بها  يتمتع  التي  المدنية  الحقوق 
المواطن السوري؛ عدا الحقوق السياسية 
كالترشيح واالنتخابات، وقد عانى مخيم 
اليرموك وهو أحد أكبر مخيمات الشتات 
الداخلي  الصراع  نتيجة  من  الفلسطيني 
سكنية  مساحات  وتدمرت  سوريا  في 
مخيمات  تعرضت  كما  منه  واسعة 
النكبة،  ذات  إلى  سوريا  في  أخرى 
في  حصل  كما  أقل  بمستويات  ولكن 
وحندرات،  والرمل  والسبينة  درعا  مخيم 
نصف  من  أكثر  تعرض  لذلك  ونتيجة 
مليون الجئي إلى عمليات تهجير ومنع 
عودة إلى المخيمات، مما تسبب بهجرة 
نحو مئتي ألف فلسطيني للهجرة خارج 
للجوء  ألًفا   250 نحو  واضطر  سوريا 
سوريا  داخل  ومناطق  ومدن  بلدات  إلى 

نفسها.
وتشارك المواطنون والالجئون في الضفة 
االحتالل  تحت  الحياة  معاناة  وغزة؛ 
وعندما   ،1967 العام  منذ  االسرائيلي 
1994؛  الفلسطينية عام  السلطة  أنشئت 
باالنتعاش  والمواطنون  الالجئين  شعر 
ما  سرعان  ولكن  والسياسي،  االقتصادي 
تالشى؛ بسبب تفشي الفساد لدى بعض 
القمع  بسبب  وأيًضا؛  السلطة  مفاصل 
السياسي لكل من يعارض اتفاقية أوسلو؛ 
أال أن أهم العوامل التي أدت إلى معاناة 
المخيمات في الضفة وغزة هو إجراءات 
خطط  وتطبيق  اإلسرائيلي  االحتالل 
بالتضييق  ممنهجة  إسرائيلية  عنصرية 
على المخيمات وتقييد حريتها وسلبها 
تقوم  فكانت  الكريمة؛  الحياة  أسباب 
بتطويق المدن وإقفال المخيمات وهدم 
واغتيال  الناشطين  ومالحقة  المنازل 
المشاريع  وتكثيف  الوطنية،  القيادات 
تسبب  وقد  التوسعية.  االستيطانية 
الحروب  وشن  الجائر  اإلسرائيلي  الحصار 
العدوانية المتتالية على قطاع غزة منذ 
2021؛  الحالي  العام  وحتى   2008 العام 
واقتصادية  واجتماعية  إنسانية  بمعاناة 
في  واسع  دمار  إلى  أدت  خطيرة؛ 
وخسائر  التحتية  والبنية  الممتلكات 

فادحة باألرواح.
شاهًدا  الفلسطينية  الثورة  تاريخ  كان 
على تبادل األدوار النضالية بين مخيمات 
الثورة  صنعت  ومثلما  والداخل،  الخارج 
في  وكفاحها  صمودها  الفلسطينية؛ 
مخيمات  دور  كان  الخارج  مخيمات 
مميًزا  الغربية؛  والضفة  غزة  الداخل في 
والفداء  بالنضال  االستمرار  حيث  من 
بانطالق  توجت  والتي  والتضحيات، 

أول  كانون  في  الشعبية  االنتفاضة 
)ديسمبر( 1987، وفي انتفاضة األقصى 
زخم  وفي   ،2000 )سبتمبر(  ايلول  في 
العودة  حلم  كان  والمواجهات؛  النضال 
الشعب  تدفع  حتمية؛  كحقيقة  حاضًرا 
إلى توحيد الجهود بين أبناء الوطن في 

الداخل والشتات.
كبيًرا  هاجًسا  المخيمات؛  شكلت  لقد 
الصراع  سنوات  طوال  االحتالل  لكيان 
الخطط  أعدت  لذلك  المستمرة، 
والمشاريع لتصفيتها وتذويب الالجئين 
في أماكن تواجدهم وإنهاء دور وكالة 
اإلسرائيلي،  المخطط  حسب  الغوث؛ 
عندما  بأنه  تعتقد  االحتالل  عقلية  ألن 
دور  وإلغاء  المخيمات  أوضاع  تتحسن 
»اإلنروا« سيصبح الالجئين الفلسطينيين 
عليهم  ويفرض  بالعودة  مطالبين  غير 
دائمة،  مواطنة  فيها؛  المقيمين  الدولة 
إلى  الفلسطينيين  الالجئين  عودة  ألن 
في  ليس  جذورهم  ومنبت  ديارهم 
الذي  اإلسرائيلي  االحتالل  كيان  مصلحة 
والتي  يهودية،  دولة  إلقامة  يسعى 
تسعى حكوماته المتعاقبة بالتأثير على 
لذلك   ،194 القرار  بإلغاء  المتحدة  األمم 
واللوبي  األميركية  اإلدارات  على  تراهن 
الصهيوني المتنفذ بالكونغرس؛ لبلورة 
المتحدة  األمم  إلى  يقدم  قرار؛  مشروع 
الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  إللغاء 
بالتزامن  وتفكيكها  الفلسطينيين 
سياسية  دعائية  إعالمية  حملة  شن  مع 
المالية  المصادر  لتجفيف  تحريضية 
الدولي  المجتمع  واقناع  للوكالة  المانحة 

بأن  واالكتفاء  الالجئ،  تعريف  بإعادة 
الالجئ هو الذي غادر فلسطين في العام 
»توريث  عملية  وقف  وضرورة   ،1948
ألبوين  ولدوا  للذين  الجئ«  مسمى 
وال  الجئين  يعدون  ال  حيث  الجئين، 
تشملهم العملية التفاوضية وال ينطبق 
عليهم القرار 194، إضافة إلى حملة شن 
االحتالل  دولة  فيها  تتهم  تحريضية؛ 
أن  بزعم  اإلرهاب؛  بدعم  »األونروا« 
مخازن  إلى  تحولت  غزة؛  في  مدارس 
الفلسطينية  المخيمات  وأن  لألسلحة 

تحولت إلى بؤر لتصدير العنف.
ومن  »المخيم«  يعتبر  الواقع؛  في 
سياسية  ورقة  الالجئين«  »قضية  خالله 
قبل  من  استعمالها  يتم  قد  خطيرة 
على  الضغط  أجل  من  خارجية؛  جهات 
الفلسطيني  أو  العربي  الطرفين  أحد 
مشاريع  وفرض  لتمرير  مًعا  كالهما  أو 
على  وتكون  سلًفا،  لها  معد  مشبوهة 
المستفيد  بينما  الطرفين  أحد  حساب 
منها هو إسرائيل، ومن هنا نشأت أزمة 
الطرفين إال أن   ثقة وهواجس عند كال 
الفلسطيني  والشعب  العربي   الشعب 
»هبة  مجريات  خالل  من  أثبتوا 
ألهمية  يقظة  أكثر  أنهم  القدس« 
وفلسطين،  العربية  البلدان  بين  العالقة 
المخاوف  أن  يقين  لديهم  وأصبح 
بل  بينهم،  مكان  لها  ليس  الحقيقية 
ومخططاتها  االحتالل  دولة  تجاه  هي 
المخيمات  فقط  ليس  تستهدف  التي 
القضية  بل  الفلسطينيين،  الفلسطينية برمتها وعموم المنطقة.والالجئين 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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          انتفاضة ثالثة: فلسطين تبدأ من األول..!
محمد صوان-كاتب سياسي فلسطيني/سوريا

القدس اليوم هي العنوان، أما المتن فهو فلسطين من البحر غربًا إلى النهر 
إلى  الرشراش جنوبًا؛ فلسطين تعود  أم  إلى  الناقورة شمااًل  شرقًا، ومن رأس 
األول كي تبدأ من جديد.. األول هو برنامج المقاومة، واالنتفاضة المستمرة حتى دحر 
االحتالل وانتزاع حق العودة وتقرير المصير على كامل التراب الوطني. إنه االشتباك 
في  وحده  يبقى  أو  مستمرة  نكبته  تبقى  أن  يرَض  لم  الفلسطيني  فالشعب  المفتوح؛ 
المعركة. القدس وغزة اليوم تقدمان أفق خروج فلسطين ومعها المنطقة العربية من 

تتحول  األقصى  وباحات  القدس  بوابات 
حول  أن  بعد  تحرير«  »ميدان  إلى 
التوراتي  الديني  اليميني  الخطاب 
للحركة  إلى تحٍد كبير  األقصى  المسجد 
تعد  لم  فالمسألة  واإلسالمية؛  الوطنية 
مشكلة احتالل فحسب، بل مركز وهمي 
من  وبات  اليهودية،  التوراتية  للعبادة 
سؤال  على  واإلجابة  االنعتاق  الضروري 
واألقصى  القدس  في  القضية  هل  ملح: 
هي قضية سيادة أم عبادة؟! في الحالة 
الفلسطينية الصراع يسير في االتجاهين، 
ومن يريد تأجيل الصراع على العبادة من 
أو  السيادة،  على  الصراع  أولوية  أجل 
بالعكس، فإنه سيخسر االثنتين معاً في 

نهاية المطاف!
داخل  موّحد  اليوم؛  الفلسطيني  الشعب 
التنظيم  عبر  التاريخية  فلسطين 
أشكال  كل  في  والمشاركة  والتجنيد 
أخرى  ضربة  ذلك  ويعتبر  المواجهة، 
في  سيما  ال  الصهيونية،  للمخططات 

والتمييز  والضم  التهويد  سياسة  ظل 
في  وتائرها  تعاظمت  التي  العنصري 
أعقاب جرعة األمل التي أنعشت حماس 
واستعداد شباب فلسطين لالنخراط في 
ُغِدر  التي  العربي«  الربيع  »انتفاضات 
بها؛ تلك الحالة التي عّبرت عن نفسها 
لم يهدأ منذ  الذي  الشبابي  الحراك  في 

عام 2015 حتى اليوم.
أهداف قابلة للتحقيق  

لم يعد »حل الدولتين« قاباًل للتحقيق، 
الفلسطينية  السلطة  رفض  بسبب  ليس 
له، وإنما بسبب رفض الكيان الصهيوني 
التأسيسية،  باستراتيجيته  المتمسك 
أرض  هي  إسرائيل  »أرض  أن  بمعنى 

فلسطين التاريخية غير منقوصة »
رغم  الثالثة؛  االنتفاضة  استطاعت  لقد 
والقدس  الضفة  في  موجاتها  تباعد 
المقاومة  إلى  إضافة   »2021  _  2015«
»القاعدة  بناء  في  تجلت  كما  المسلحة، 

غزة،  قطاع  في  المحّصنة  العسكرية« 
ما  وهي  االحتالل،  مخططات  تحبط  أن 
دون  للحيلولة  حيويتها  ذروة  في  زالت 
براً  القطاع  اجتياح  أو  القدس  تهويد 
االحتالل  دحر  إن  جديد.  من  واحتالله 
الضفة،  في  االستيطان  وتفكيك 
وأحيائها،  القدس  في  التهويد  ومنع 
في  العنصري  التمييز  سياسة  ومكافحة 
عاجلة  مهمات  هي  المحتلة   48 أراضي 
باعتبارها  الراهنة،  التحّديات  على  للرد 
الظروف  في  للتحقيق  قابلة  مهمات 
والمعطيات، وموازين القوى الراهنة، أما 
على  التسوية  فشل  في  فكامن  الدليل 
أساس »حل الدولتين« وهنا من المفيد 
االحتالل،  انسحاب  أن  بالحسبان  األخذ 
سياسة  ووقف  االستيطان،  تفكيك  و 
أهداف  العنصري؛  والتمييز  التهويد 
المتحدة  للواليات  يمكن  ال  مشروعة 
وأوروبا رفضها؛ فاالحتالل واالستيطان 
اليوم  ينتهي؛  أن  ينبغي  والتهويد 
ومستقباًل، ألن المعادلة وموازين القوى 
في  العدو  فشل  منذ  وذلك  تغيرت، 
أربعة حروب شنها على قطاع غزة في 
أقل من »13« عاماً، واتضح أنه غير قادر 
والمقاومة ألهل  الحياة  إرادة  على كسر 
القطاع، كما لم يعد قادراً على االحتفاظ 
مخطط  في  والمضي  والضفة،  بالقدس 
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التهويد و األسرلة.
مأزق  في  الصهيوني  الكيان  دخل  لقد 
خطير، وأصبحت أحزابه ونخبه وقياداته 
األشد  هي  اليمينية  والقومية  الدينية 
من  ومجتمعه  وتخبطاً،  وتطرفاً  تخلفاً 
في  وغارق  ومرعوب  مضطرب  الداخل 
ساءت  وعالقاته  االستهالكية،  العقلية 
في  محرجين  أصبحوا  الذين  بحلفائه 
العام  الرأي  اتجاهات  أن  كما  نجدته، 
وتميل  بأخالقه  تشكك  شرعت  العالمي 

ضّده!
إن قراءة متفحصة ودقيقة لوضع العدو، 
تسمح  واإلقليمي؛  العالمي  للوضع  كما 
الصهيوني  المشروع  هزيمة  أن  بالقول 
ممكن إذا تطورت االنتفاضة في القدس 
المحتلة   48 وأراضي  والقطاع  والضفة 
إلى مستوى االنتفاضة الشعبية الشاملة 
الجماهيري  النضال  بين  تمزج  التي 
والمسلح، والتي تتوحد في إطارها كافة 
المقاومة وجميع طبقات وفئات  فصائل 
والثقافية،  االجتماعية  ونخبه  الشعب 
ال  الذي  المدني  العصيان  إلى  وصوالً 
والقرى  والمخيمات  المدن  شوارع  يغادر 
وانسحابه  االحتالل،  رضوخ  بعد  إال 
سراح  وإطالق  مستوطناته  وتفكيك 
الحصار عن غزة بال  جميع األسرى وفك 

قيد أو شرط.
كل أشكال النضال متاحة 

في  الرئيسي  النضال  شكل  يتكثف 
هذه المرحلة بتصعيد الهّبات المتتالية 
إلى  وصوالً  التاريخية«  »فلسطين  في 
مرحلة  تنهي  شاملة؛  شعبية  انتفاضة 
المعاصر،  التاريخ  في  احتالل  أطول 
يكن  مهما  معه  روابط  أي  وتقطع 
دون  بدحره  يعّجل  الذي  األمر  نوعها؛ 

مفاوضات تبدأ وال تنتهي. 
أشكال  من  متقدم  شكل  االنتفاضة 
النضال تقوم به الجماهير العريضة وكافة 
واالجتماعية  السياسية  والنخب  القوى 
دحر  هدف  على  المتفقة  والثقافية 
ومنع  االستيطان،  وتفكيك  االحتالل 
كل  فاعلياتها  وتتضمن  التهويد، 
ورافض  لالحتالل،  معاٍد  وحراك  نشاط 
عبر  لممارساته؛  ومناهض  لوجوده 
والمسيرات  واالعتصامات  التظاهرات 
أسرهم  ورعاية  الشهداء،  وتشييع 
الجرحى.  وزيارة  باألسرى  واالهتمام 
جنود  مع  الشباب  اشتباك  تشمل  كما 
التماس،  ونقاط  الحواجز  على  االحتالل 
القرى  لحماية  الحراسة  لجان  وتنظيم 

واألحياء والمخيمات من همجية قطعان 
وإعاقة  الطرق  وقطع  المستوطنين، 
الحركة عليها؛ فضاًل عن مقاطعة بضائع 
االحتالل ومنتوجاته، واالمتناع عن دفع 
المتعاونين  وفضح  والرسوم،  الضرائب 
على  وإجبارهم   ، وعزلهم  العدو  مع 
التوبة. هذا كله يستلزم تمكين  إعالن 
الشباب _ المشتبكين مع جنود االحتالل 
وإدارة  المرحلة،  قيادة  من   - باسمين 
عالوة  وتفاصيلها؛  االنتفاضة  فعاليات 
الحياتية  للشؤون  متابعتهم  على 
وتكافل  مقاوم  اقتصاد  ضمن  اليومية 
تأييد  عزيمتهم  من  يشد  اجتماعي؛ 
مخيما  في  الفلسطيني  المجتمع  ودعم 
الشعوب  وتضامن  والشتات  اللجوء  ت 

العربية وقواها الحية.
الحاجة  دعت  إذا  السالح  إلى  اللجوء  إن 
يجب أن يكون بعيداً عن أماكن فاعليات 
ليس  األحوال  بجميع  وهو  االنتفاضة، 
وحامي  لها  مساعدا  وإنما  عنها،  بدياًل 
لمعاقبة  ووسيلة  المتتالية،  لموجاتها 
ارتكب  كلما  مراكزه  عمق  في  العدو 
مجزرة بحق المدنيين، ويفترض بالعمل 
الجنود  يستهدف  أن  بمجمله  المسلح 
ردع  يجب  الذين  المستوطنين  وقطعان 
اعتداءاتهم على المقدسات والمواطنين 
ال  النتهاكاتهم.  والتصدي  والمنازل 
الفدائية  الخاليا  بأن  للتذكير  داعي 
تظهر  وال  سرية،  تكون  أن  ينبغي 
بعيدة  تكون  وأن  العلن،  إلى  بسالحها 
اليومية ووجوب  االنتفاضة  فاعليات  عن 
غزة  قطاع  في  المقاومة  سالح  صيانة 

وتطويره.
عناصر النجاح 

العمل  نجاح  عناصر  تلخيص  يمكن 
الوطني المشترك عبر انتفاضة مستمرة 
أشكال  وتعزيز  والقدس  الضفة  في 
جماهيري  ونضال  غزة،  في  المقاومة 
يومي في أراضي 48 المحتلة، وتنظيم 
والشتات؛  اللجوء  مخيمات  طاقات 
والقدس  للضفة  رئيسياً  رافداً  بوصفها 
المحتلة، وبناء أوسع   48 وغزة وأراضي 
جبهة عربية وعالمية شعبية ضد نظام 
العرقي  والتطهير  العنصري  التمييز 
أساسية  عوامل  وجميعها  الصهيوني، 
لالنتفاضة،  الشعبي  البعد  على  لإلبقاء 
تحت  عليها  االلتفاف  محاوالت  وإحباط 
فصائلية  سريعة  مكاسب  جني  شعار 
المفاوضات  إلى  للعودة  تمهد  فئوية؛ 
المحافظة  ضرورة  مع  السابقة،  العبثية 

فرضتها  التي  الميدانية  الوحدة  على 
»عملية سيف القدس« وإنجاز المصالحة 
المواجهات  وقع  على  االنقسام  وإنهاء 
والتركيز  االحتالل،  قوات  مع  اليومية 
العدو  مع  الرئيسي  التناقض  إبراز  على 
جبهته  وتفكيك  وإنهاكه  الصهيوني 
العمل  استراتيجية  وتعزيز  الداخلية، 
مكونات  جميع  بين  المشترك  الوطني 
والقدس  الضفة  الفلسطيني؛  الشعب 
وغزة وأراضي 48 المحتلة ضمن برنامج 
عمل موحد، وتفعيل دور مخيمات اللجوء 
الشعبي،  العربي  والدعم  والشتات، 
الصهيوني  للكيان  الدولية  والمقاطعة 
إلى  وصوالً  األممي،  المستوى  على 
نموذج عزلة نظام الفصل العنصري في 

جنوب إفريقيا قبل االستقالل. 
ستؤدي  المهمات  تلك  مجموع  إن 
كمرحة  االحتالل  دحر  إلى  قطعاً 
التمييز  نظام  تفكيك  وبالتالي  أولى، 
إقامة  إلى  الصهيوني، وصوالً  العنصري 
الواحدة  العلمانية  الديمقراطية  الدولة 
نظام  إن  التاريخية.  فلسطين  في 
بدأ  العنصري  والفصل  والتهويد  الضم 
كذبة  يقهر  ال  الذي  وجيشه  باالنحدار، 
النظام  ضعف  من  مستمدة  كبرى 
يدير  كيان  »إسرائيل«  العربي  الرسمي 

أربع منظومات سياسية: 
فلسطين  العنصري في  للتمييز  األولى: 

التاريخية.
الثانية: هي الديمقراطية لليهود فقط.

الثالثة: للتهويد والضم الكولونيالي في 
الضفة والقدس.

الرابعة: لتحويل غزة إلى سجن كبير. 
باختصار: إن مشكلتنا الراهنة ال تتمثل 
في قوة العدو، وإنما في ضعف وتفكك 
العربي الرسمي، وترّهل السلطة  النظام 
تملك  على  القدرة  وعدم  والفصائل 
إرادة االشتباك مع المحتل، لقد أثبتت 
االنتفاضة واستبسال غزة جدواهما خالل 
األسابيع القليلة الماضية؛ فأبواب الصراع 
مع العدو مفتوحة، رغم محاوالت إدخاله 
طرفاً في معادالت المنطقة واإلقليم، من 
المحاوالت؛  هذه  وإحباط  مراقبة  المهم 
مع  اشتباك  كل  اعتبار  من  منطلقين 
االستكانة  بينما  شعبنا،  يقوي  العدو 
وأن  للهالك،  طريق  هي  المواجهة  عن 
تتحقق  اليومية  المصيرية  اإلنجازات 
القوى  موازين  تعديل  على  العمل  والمراكمة عليها، ال االستسالم لها.عبر 
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استحقاق المقاومة ما بعد استراحة مدافعها وصواريخها الشعبية 
حاتم استانبولي- كاتب سياسي فلسطيني

البيت األبيض والخارجية األلمانية والبريطانية والفرنسية والنمساوية وغيرهم 
واحد،  جانب  من  نار  إطالق  وقف  إلعالن  نتنياهو  دفع  محورًيا؛  دوًرا  لعبوا 
وأوكلوا مهمة التوصل لشروطه للمخابرات المصرية التي ُدِعَمت ب500 مليون دوالر 
المهم: هل  السؤال  المقاوم.  الفلسطيني  الصف  لشق  محاولة  الستخدامها كجزرة في 

ضغط البيت األبيض وحلفائه كان حرًصا على الدم الفلسطيني؟ بالطبع الجواب ال !

البيت األبيض في هذه الجولة من الصراع 
االحاللي  االحتالل  دولة  مع  المفتوح 
اليهودي الصهيوني؛ أدرك أنها تختلف 
عن سابقاتها، خاصة عندما دخلت قوى 
المواجهة،  خط  على  جديدة  اجتماعية 
عنوانها؛  كان  الجولة  هذه  أن  واألهم 
دفاع المقاومة بكل فصائلها عن القدس 
الشيخ  أهالي  عن  والدفاع  والمقدسيين 
جراح الذين يتعرضون لمحاولة التهجير 
والتأكيد على ضرورة احترام المقدسات 
جهة،  من  هذا  والمسيحية،  اإلسالمية 
من  مجموعة  فإن  أخرى،  جهة  من  أما 
العوامل المتداخلة؛ دفعت البيت األبيض 
لإلسراع في الضغط لوقف العدوان؛ األول 
الحاسم  فالعامل  أمريكي؛  داخلي  كان 
التي  الصرخات  كانت  بايدن  النتصار 
أطلقت في كل المدن األمريكية؛ تحت 
شعار حياة السود مهمة، هذا الشعار الذي 
لالشتراك  مهمة  اجتماعية  بقوى  دفع 
االنتخابية لدعم بايدن في  العملية  في 
العنصري  المتطرف  اليمين  مواجهة 
الذي يمثله ترامب، هذا اليمين المدعوم 
رجعية  األكثر  الصهيونية؛  القوى  من 

وعدوانية في الواليات المتحدة.
االحاللية  اليهودية  الدولة  عدوان 
الفلسطيني؛  الشعب  على  الصهيونية 
الحزب  داخل  مهمة  تداعيات  له  كانت 

القوى  وعلى  األمريكي  الديمقراطي 
نريد  شعار:  تحت  بايدن؛  دعمت  التي 
هذان  مهمة،  السود  وحياة  نتنفس  أن 
في  للعدالة  معيار  هما  اللذان  الشعاران 
تيار  يرفعهما  الذي  المتحدة  الواليات 
على  الديمقراطي؛  الحزب  في  مهم 
رأسه بيرني ساندرز الذي رفع صوته مع 
المؤسسات  داخل  من  النواب  من  العديد 
التشريعية لوقف العدوان، في سابقة لم 
تحصل من قبل. هذا الحراك يجب النظر 
له على أنه جاء من على قاعدة التغيير 
مدفوًعا  لألمريكان؛  العام  الوعي  في 
بتقاطع مفهوم العدالة بين شعار حياة 
مهمة،  الفلسطيني  وحياة  مهمة  السود 
هذا الشعار الذي يجب العمل على ربطه 
األمريكية  الديمقراطية  القوى  بنضاالت 
أن  قاعدة  على  من  وطرحه  واألوروبية 
من  يتجزأ  أن  يمكن  ال  العدالة  مفهوم 

حيث مكانيته أو زمانه.
للعامل  الخارجية، فكان  العوامل  أما عن 
أشار  الذي  األلماني  وخاصة  األوروبي، 
على  العدوان  استمرار  أن  نتنياهو  إلى 
سياسية  نتائج؛  له  الفلسطيني  الشعب 
على  فلسطينية  دولة  إقامة  ستفرض 
الحديث  هذا  الدولية،  القرارات  قاعدة 
ال  األوروبي  الموقف  جوهر  أن  يؤكد 
تتمتع  مستقلة؛  فلسطينية  دولة  يريد 

تابعة  دولة  يريد  بل  الكاملة،  بالسيادة 
)جوهر  اإلسرائيلية  للسيادة  بالكامل 
الدولة  تمارس  القرن(؛  صفقة  مفهوم 
العنصرية من خالله عدوانها على الشعب 
التدريجي  القضم  وممارسة  الفلسطيني 
لألراضي والحقوق الوطنية الفلسطينية.

)البوابة  العربي  الرسمي  العامل 
الخلفية( 

أن  الجولة  هذه  في  يرى  العامل  هذا 
دخول سالح المقاومة كعامل قوة؛ يؤكد 
للفلسطينيين،  النفس  عن  الدفاع  حق 
ويشكل إحراًجا وكشًفا لعقيدة جيوشها 
العسكرية  عقيدتها  تغيرت  التي 
وتحولت لتصبح جزًءا من منظومة الردع 
األمريكية؛ تحت عنوان محاربة اإلرهاب، 
الفصائل  يشمل  الذي  العنوان  هذا 
أوروبًيا  إرهابية  المصنفة  الفلسطينية 
وهذا  العربية،  الدول  وبعض  وأمريكًيا 
العربية  الرسمية  االجراءات  كل  يفسر 
الفلسطينيين  المناضلين  مالحقة  في 
وداعميهم في الدول العربية التي أعلن 
بعضها رسمًيا اعتبار الفصائل المقاومة 
يجب  إرهابية،  منظمات  الفلسطينية؛ 
)تصريح  عربية  بأيدي  عليها  القضاء 
جاء  ما  مع  متناغًما  اإلماراتي(؛  الخلفان 
تحت عنوان غزة في صفقة القرن؛ حول 
تسليم السالح الفلسطيني المقاوم؛ سلًما 

أو حرًبا.
العنوان الفلسطيني

هذه الجولة التي انتصرت فيها المقاومة 
الفلسطينية للشعب الفلسطيني في كل 
الجمعي  الفعل  وردة  تواجده  أماكن 
الواعي  الفعل  َحَضَنت  التي  الفلسطيني 
السلطة  وضع  ذلك  كل  للمقاومة، 
الضعف  من  حالة  في  الفلسطينية 
الشرعية  تحتها  من  وسحب  السياسي 
الشعبية  الشرعية  هذه  الشعبية، 
المقاومة  مرجعيتها  أن  أكدت  التي 
الخطر  إن  وفصائلها.  الفلسطينية 
األمريكية؛  اإلدارة  محاولة  هو  القادم 
المقاومة  مواجهة  في  السلطة  توظيف 
إحياء  إعادة  عنوان  تحت  وإنجازاتها؛ 
التفاوض العبثي والضغط إلعادة االعمار 
من خالل السلطة ال عطاءها؛ دوًرا سياسًيا 
العباءة اإلسرائيلية واألمريكية  في ظل 
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هذا؛  اإلطار  في  العربية.  والرجعية 
التي  الشعبية  المشروعية  إعطاء  يجب 
مهًما  دوًرا  وفصائلها؛  المقاومة  حضنت 
مقابل المشروعية األمريكية الصهيونية 

الرجعية.
الوطنيين؛  فتح  رجاالت  من  الطلب  إن 
إعادة إحياء دورهم الوطني في مواجهة 
الفئة المهيمنة في السلطة الفلسطينية؛ 
تمثل  التي  االجتماعية  للقوى  العابرة 
مع  مصالحه  المرتبطة  الكمبرادور 
الصهيوني.  اليهودي  االحاللي  االحتالل 
أما في الجانب المقاوم، فإن هذه الجولة؛ 
أكدت ترابط بين فصائل محور المقاومة 
بينها  ما  في  الحواجز  كل  وأسقطت 
السوري  الرئيس  استقبال  كان  واألهم 
المقاوم للفصائل الفلسطينية المقاومة. 
السوري  الرئيس  حيا  اللقاء  هذا  ففي 
الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده، 
وأكد لهم مرة أخرى أن سوريا حاضنة 
مفتوحة لفصائل المقاومة؛ بغض النظر 
عن أسمائها في إشارة أن دمشق كانت 
وما زالت حاضنة للمقاومة الوطنية التي 
فلسطين.  اتجاه  المقاومة  بوصلتها 
بشار  المقاوم  السوري  الرئيس  استقبال 
تحدي  هو  المقاومة  لفصائل  األسد 
في  وأتباعها  األمريكية  لإلدارة  واضح 
لم  سوريا  أن  إلى  إشارة  في  المنطقة، 
تسقط خياراتها المقاومة وأنها ما زالت 
المقاومة  لتيارات  الجامعة  العقدة  هي 
ودور  وخلفياتها  مرجعياتها  باختالف 
دمشق؛ يضفي السمة الوطنية التحررية 
والمشروع  المقاومة  بين  ما  للصراع 
مفرطة  بوقاحة  يطرح  الذي  األمريكي 
المنطقة  نظم  على  أن  فيها  لبس  ال 
)التابعة( أن تعترف بيهودية  العربية 
عن  والدفاع  الوجود  في  وحقها  الدولة 
في  المنطقة  نظم  يضع  هذا  النفس، 
الرافضة  شعوبها  تطلعات  مع  تناقض 
اليهودي  االحاللي  االستيطاني  للوجود 

العنصري في فلسطين.
في  برز  الذي  المقاوم  الموقف  أهمية 
هذه الجولة التي أعادت القضية لجذروها 
البحر  إلى  النهر  من  هي  فلسطين  أن 
للمسألة  حل  ايجاد  في  هي  والمشكلة 
اليهودية التي يجب أن تتحملها الدول 
الدولة  وإنشاء  دعم  في  ساهمت  التي 
وعلى  الصهيونية  اليهودية  االحاللية 
لندن  في  الصهيوني  الثالثي  رأسها 
مهمة  هي  هذه  وواشنطن،  وبرلين 
ما  إذا  الفلسطينية  للسلطة  سياسية 

أرادت أن تعيد تموضعها الوطني.
ما بعد هذه الجولة ليس ما قبلها

المقاومة الفلسطينية عليها أن تستثمر 
في  الميدانية  الشعبية  الوحدة  في 
الشتات الفلسطيني والمدن الفلسطينية 
1948، لتعيد تنظيم الداخل الفلسطيني 
مجتمع  مؤسسات  خالل  من  والشتات؛ 
المدعومة  للمؤسسات  بديلة  مدني 
األمريكية  الخارجية  وزارات  من 
والفرنسية  والهولندية  واأللمانية 
تشويه  على  عملت  التي  والبريطانية 
خالل  من  والعربي؛  الفلسطيني  الوعي 
غيرت  التي  الوجوه  بعض  استخدام 
الوعي  لتقويض  ووظيفتها  دورها  من 
وثقافًيا،  سياسًيا  والعربي؛  الفلسطيني 
يجب  البديلة  الوطنية  المؤسسات  هذه 
أن تخرج عن النمطية التقليدية القائمة 
التطرق  يجب  ما  وأهم  الوطني  للعمل 
السياسية  الشعارات  إليه في هذا اإلطار 
بمضامين  صياغتها  إعادة  يجب  التي 
حدثته  ما  مع  تتوافق  تحررية  وطنية 
هذه الجولة من متغيرات والبناء عليها. 
)خيبر  شعار  طرح  يستمر  أن  يقبل  ال 
خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود(، 
القضية  هذا شعار ال يتوافق مع جوهر 
وهذا  التحررية،  الوطنية  الفلسطينية 
الشعار؛ يدفع بقوى فلسطينية وعربية 
وال  الحياد  على  الوقوف  إلى  وعالمية 
ترغب في االنخراط في معارك بشعارات 
دينية؛ تعزز وتبرر شعار يهودية الدولة 
ينسحب  هذا  وعدوانيتها.  وعنصريتها 
احتالل(  العدو  )غاز  شعار  على  أيًضا 
الذي ترفعه الحملة الوطنية في األردن، 
غاز  الغاز هو  هذا شعار مضلل ألن هذا 
سرقة  من  كجزء  مسروق  فلسطيني 

األرض الفلسطينية. 
بل  للحصر،  ليس  الشعاران  هذان  طرح 
صياغة  إعادة  على  التشجيع  إطار  في 

اللحظة  مع  يتوافق  بما  الشعارات، 
التحرري  الجوهر  وتأكيد  الوطنية، 
وإغالق  التحررية  الوطنية  للعدالة 
في  الصهيوني  لالستثمار  األبواب 
عدوانيتهم؛  لتبرير  الخاطئة  الشعارات 
القيادات  واجب  من  فإن  األقل،  على 
الفيس بوكية أن تخرج من إطار موقف 
موقف  إلى  الشخصي  السياسي  الترويج 
الشعارات  تمس  جوهرية؛  قضايا  يطرح 
إعادة  عملية  في  وتأثيرها  وصوابيتها 
هذه  يملك  وبعضهم  الوعي  بناء 
االمكانيات وعليهم أن يخرجوا من إطار 

الشعبوية.
في العنوان اإلعالمي

إن المقابالت اإلعالمية لبعض القيادات، 
عدم  حيث  من  مدققة  تكون  أن  يجب 
لمحور  االستراتيجية  التوجهات  إعالن 
دول  من  يقدم  الذي  والدعم  المقاومة 
ال  عليه من خطط  وما يترتب  المقاومة 
المعادية. على سبيل  الدول  تعلن عنها 
بطرح  القيادات  بعض  قامت  المثال؛ 
التوجهات االستراتيجية لمحور المقاومة 
بعد انتصار 2006 للمقاومة، حيث صرحت 
هذه القيادات بأن التوجهات المستقبلية 
لمحور المقاومة هو فتح خط داعم يصل 
ما بين طهران وبغداد ودمشق وبيروت 
تأثيرات  له  كان  التصريح  هذا  وغزة، 
العدو  استراتيجيات  تحديد  على  كبيرة 
لتدمير  الخطط  وضع  في  التسريع  في 
بين  ما  التواصل  قطع  وضرورة  سورية 
مروًرا  وغزة  وبيروت  المقاومة  طهران 
ببغداد ودمشق. إن انشاء قاعدة التنف 
لألكراد  االنفصالية  التوجهات  ودعم 
الغذائية  السلة  الفرات؛  شرق  واقتطاع 
األمريكي  العدواني  الرد  كان  السورية 
التواصل من جهة، واضعاف  لقطع هذا 
سلتها  من  تجريدها  عبر  سورية 
فأنتم  أخرى؛  جهة  من  االقتصادية، 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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قادة ولستم إعالميين؛ وظيفتكم هي 
للعدو  مجانية  معلومات  تقديم  عدم 
أقدر  امكانيات  يملك  الذي  المتربص 
لتغيير الواقع، بحيث يجب التوقف عن 

اعطاء معلومات مجانية للعدو.
أي معركة  بأن  اللسان  زلة  فإن  وأخيًرا؛ 
أعطى  ميدانها؛  هو  الجليل  سيكون 
مؤشًرا لألجهزة االستخبارية الصهيونية 
أن تبحث وتكتشف األنفاق في الجنوب 
اللبناني. كل هذا يجب أن يعطينا دروًسا 
في إدارة المعركة الميدانية والعسكرية 
ميزان  ظل  في  واإلعالمية،  والسياسية 
قوى مائل لصالح العدو الثالثي األمريكي 
القادر على  العربي؛  الرجعي  الصهيوني 
توظيف المال واالمكانيات لدعم الخطط 
المقاومة  حاضنات  وتقويض  المعادية 
والزواريب  الحارات  وإدخالها في معارك 

التي تأخذ طابًعا مذهبًيا وطائفًيا.
عملها  سرية  هو  المقاومة  قوة  سر  إن 
للعدو،  مجانية  معلومات  تقديم  وعدم 
هذا ينطبق على وسائل إعالم المقاومة؛ 
)طلب-ت(   المثال  سبيل  فعلى 
المقاومة  القنوات  إحدى  )مذيع-ة( 
احداثيات  إعطاء  غزة  في  مراسلها  من 
الذي  مراسلها  استدعى  مما  القصف، 
طلب  بتجاهل  له؛  يقدر  وعًيا  يمتلك 

)المذيع-ة(. 
إن إعادة صياغة الشعار الجماهيري الذي 
القضية  وتحررية  وطنية  مع  يتوافق 
معلومات  إعطاء  ووقف  الفلسطينية 
المنابر اإلعالمية  مجانية للعدو من على 
التي  الداخلية  الرجعية  القوى  ومحاصرة 
سمة  لتعطي  البوصلة،  تحرف  أن  تريد 
لتحويل  محاولة  في  لالنتصار  فئوية 

مسار المواجهة،
الغرفة  على  تمر  لم  المحاوالت  هذه 
المشتركة للمقاومة الذي ظهر ممثلوها 
في  صدورهم  على  فلسطين  بعلم 
فالغرفة  انتصارهم؛  بيان  قراءة  سياق 
تشكل  المقاومة؛  لفصائل  المشتركة 
الجميع  على  الوطني  الوعي  من  حالة 
إنها  على  وإبرازها  وتعزيزها  دعمها 
سياسًيا  الجامعة؛  الميدانية  المرجعية 
وعسكرًيا للكل الفلسطيني وعلى السلطة 
الفلسطينية أن تعترف بهذه المرجعية 
بدعم  مواجهتها؛  من  اكتسبتها  التي 
الجامعة  من حاضنتها الوطنية الشعبية 
التي  الحاضنة  هذه  للحدود،  والعابرة 
األمريكية  الشرعية  أعلنت تعارضها مع 

الصهيونية الرجعية.

»فتح«  تنظيم  على  هذا،  السياق  وفي 
السلطة  أن  مفهوم  من  الخروج 
إنجاز  هي  ومؤسساتها  الفلسطينية 
ُيسًتثَمر  الذي  اإلنجاز  هذا  فتحاوي، 
العابر  العميل  الكمبرادور  قبل  من  فيه 
باالتفاقات  مصالحه  المرتبطة  للحدود؛ 
 - أوسلو   - ديفيد  )كامب  من  الموقعة 
وادي عربة(، هذه المصالح التي أصبحت 
التحرري  الوطني  النضال  على  عبًئا 

الفلسطيني والعربي.
من الضروري والواجب أن يتوافق محور 
الستثمار  ميدانية  خطط  على  المقاومة 
هذه الوحدة الميدانية وااللتفاف الشعبي 
المستقبلية  فالمهمة  المقاومة،  حول 
الميداني  العمل  بناء  إعادة  عنوانها؛ 
السياسي  الوعي  وصياغة  المقاوم 
للجولة  وتوظيفه  والمالي  واالقتصادي 
تكون  لن  التي  الجولة  هذه  القادمة، 
الرسمية  المعادية  القوى  ألن  سهلة 
للدفع؛  تطرًفا  أكثر  ستكون  العربية؛ 
من أجل تصفية المقاومة وستقدم كل 
االمكانيات المادية والسياسية واإلعالمية، 
وذلك لسبب بسيط أدركته؛ أن المقاومة 
هيبة  كسرت  غزة  في  الفلسطينية 
المقاومة  هذه  يقهر،  ال  الذي  الجيش 
في  جمعّية  صحوة  على  عملت  التي 
والعالمي،  والعربي  الفلسطيني  الوعي 
هذه الصحوة التي سيكون لها دور حاسم 
في الجولة القادمة التي ستتسم بجولة 
المقاومة، وهذه  مجابهة جمعّية لمحور 
الجولة يجب أن ُتَحِضر لها جميع القوى؛ 
المقاومة  ودعم  واالقتصاد  السياسة  في 
وعسكرًيا،  مادًيا  والعربية  الفلسطينية 
صياغة  فيها؛  يعاد  أن  تتطلب  كما 
دوًرا  له؛  ليصبح  الُمقاوم  اإلعالم  لدور 
ومضامينها  للشعارات  تصحيحًيا  نقدًيا 
التحرري  الوطني  الوعي  بناء  وإعادة 
يتوجه  أن  عليه  اإلعالم  وهذا  المقاوم، 
القضية  عدالة  إلبراز  العالمي  للرأي 
الفلسطينية والعربية وعنوانها التحرري 
المعركة  أن  إبراز  أهمية  إن  الوطني. 
الدينية  اإلسالمية  حماس  بين  ليست 
هي  المعركة  وأن  اليهودية،  وإسرائيل 
يعاني  الذي  الفلسطيني  الشعب  بين 
هذا   ،1948 عام  منذ  النكبة  جريمة  من 
والفصائل  حماس  تكن  لم  الذي  الزمان 
هزيمة  حتى  موجودة  الفلسطينية 
الثورة  النطالق  أسست  التي   1967
الفلسطينية، هذه السنوات ما بين 1948 
و1967؛ لم يعمل فيها المجتمع الدولي 
اليهودية  االحاللية  الدولة  إجبار  على 

الصهيونية على إعطاء الحقوق الوطنية 
للشعب الفلسطيني وأهمها حق العودة 
الذي كفله قرار194. إن العنوان السياسي 
التحرري  الوطني  الفلسطيني  النضالي 
الباب  إلغالق  ُيَعَمم  أن  يجب  الذي  هو 
الذي توظفه  للصراع  الديني  لالستخدام 
إسرائيل االحاللية وتربطه في الممارسات 
من  أداة  هي  التي  لداعش  اإلرهابية 
بعض  حضنت  التي  اإلسرائيلية  األدوات 
التغطية  إعطائهم  عبر  علًنا؛  فصائلها 
ناهيك  والصحية؛  والمعنوية  العسكرية 
استخدمت  التي  الرجعية  النظم  عن 
لتدمير  المليارات  مئات  لها  ودفعت 
ومحاولة  وتمزيقها  العربية  المجتمعات 
إسقاط الدولة الوطنية في سورية، هذا 
ووزير  وزراء  رئيس  به  اعترف  الذي 
خارجية قطر حمد بن جاسم بن جابر آل 
ثاني )في أكثر من لقاء اعالمي مع ال

العدوان  حربة  رأس  كان  الذي   ))BBC
على سورية.

التحضير للجولة القادمة عليها أن تكون 
الذي  المقاومة  لمحور  جمعية  جولة 
للمعركة  التحضير  بأن  يدرك  أن  يجب 
للخروج  عليه  مفروض  قدر  هو  الكبرى 
المقاومة  بقوى  االستفراد  سلسلة  من 
القادمة  للجولة  فالتحضير  انفراد؛  على 
القوى  كل  قبل  من  يكون  أن  يجب 
إعادة  خالل  من  المقاومة؛  والهيئات 
مع  تتوافق  وميدانية؛  سياسية  صياغة 
القادمة، هذه  الحاسمة  الجولة  متطلبات 
العدوان؛  قوى  ستحاول  التي  الجولة 
فصائل  بين  للتفريق  السموم  بث 
الجولة  وهذه  المقاوم،  الوطني  العمل 
الوطنية  الروح  فيها  تتعمق  أن  يجب 
التي  الجمعية  والعربية  الفلسطينية 
عدالة  لتحقيق  تحرري  جوهرها وطني 
وعدالة  فلسطينًيا  الفلسطيني  المخيم 
من  العربية؛  الجماهير  حقوق  واحترام 
قبل نظمها التي يجب أن تكون انعكاس 
الحرية  في  الشعبية  قواها  لمصالح 
والعدالة والمشاركة التي ستفرض إنهاء 
تبعيتها. إن ما يجمع الجماهير العربية 
واجتماعي  وثقافي  تاريخي  إرث  من 
وعليه  يفرقها،  مما  أكثر  واقتصادي؛ 
فإن مهمة القوى الوطنية التقدمية هو 
إعادة صياغة ما يجمع مصالح الجماهير 
دورها  تموضع  إعادة  أجل  العربية؛ من 
والسياسية  االجتماعية  العدالة  لتحقيق 
للمفاهيم  التحرري  الدور  وإبراز 
مواجهة  في  والمسيحية،  اإلسالمية 
لداعش  اإلرهابية  الرجعية  وأخواتها.األدوات 
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ما بضيع شعب وراه مقاومة
هنادي لوباني- كاتبة وباحثة فلسطينية/ كندا

تأتي الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يسطر 
وبطوالت  المقاومة،  غزة  وثبات  وصواريخ  األبية،  القدس  بهبات  ملحمته 
إعادة  في  للشتات  الفعال  والدور  المنتفضة،  الضفة  ومواجهات  الفلسطيني،  الداخل 
القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد السياسي العربي واإلسالمي والعالمي وزخمهم 
الحديدية  الحواجز  العامود ضد  باب  تفجرت هبة  نيسان 2021؛  منتصف  اإلعالمي. في 
االجتماعي  حيزهم  استعادة  من  الفلسطينيون  خاللها  من  تمكن  والتي  ساحته،  في 
ضد  األقصى  المسجد  هبة  تفجرت  حتى  العامود  باب  هبة  هدأت  أن  وما  والنضالي، 
اقتحامه من المستوطنين والجنود واالعتداء على المصلين بالضرب. تزامنت هذه الهبات 
اإلسرائيلية  العليا  المحكمة  قرار  جراح في وجه  الشيخ  األسطوري ألهالي  الصمود  مع 
لتنفيذ طرد أربع عائالت فلسطينية من الحي ونقل ملكية بيوتهم لصالح شركة »نحالت 
شمعون« االستيطانية، وهي جمعية استيطانية تعمل لصالح 40 عائلة يهودية مهاجرة 
بشكل  الداخل  فلسطينيو  تفاعل  الجاعوني«.  »كرم  أرض  ملكية  وتدعي  جورجيا  من 
المظاهرات، بعد استشهاد موسى حسونة في مدينة  لتتحول  القدس  واسع مع هبات 
اللد على يد مستوطن يهودي، إلى انتفاضة شاملة في جل مدن الداخل، وال سيما في 
ما يسمى »المدن المختلطة«، في عكا ويافا وحيفا واللد؛ تصدرت فصائل المقاومة في 
غزة الدفاع عن القدس بإطالقها عملية »سيف القدس« التي أظهرت تطور نوعي في 
قدرات فصائل المقاومة ووضعت الكيان الصهيوني من »تل أبيب« إلى »رامون« في 
مرمى أكثر من 3000 صاروخ، أي قرابة 500 صاروخ في اليوم الواحد، وما أن بدأ جيش 
االحتالل عدوانه العسكري على قطاع غزة حتى خرجت مظاهرات محدودة في الضفة 
الغربية؛ سرعان ما تصاعدت وتيرتها وانتشرت بكثافة لتشمل مختلف أرجاء مدن الضفة 
ومخيماتها، في الخليل ورام اهلل والبيرة وبيت لحم وسلفيت وقلقيلية وجنين وطولكرم 

وأريحا ونابلس. 

كلل  أيار؛   18 من  استثنائي  يوم  وفي 
إضراب الكرامة توحيد الصف الجماهيري 
الفلسطيني، وذلك باستجابة مدن الداخل 
في  العودة  ومخيمات  والقدس  والضفة 
لينان وسوريا واألردن إلضراب شامل؛ شل 

كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية، 
والعامة،  الخاصة  المؤسسات  فيها  بما 
المظاهرات  في  الواسعة  المشاركة  كما 
في  الوطنية  والفعاليات  الجماهيرية 
مع  واالشتباك  فلسطين  مدن  أغلب 

الضفة  في  التماس  مناطق  في  الجنود 
ثالثة  إثرها  على  ارتقى  والقدس؛ 
شهداء على مدخل البيرة الشمالي وحاجز 
»بيت ايل«. خرجت مسيرات حاشدة في 
وعمت  وسوريا،  واألردن  لبنان  مخيمات 
العربية  المدن  التضامن  مظاهرات 
الفلسطيني،  للشعب  نصرة  والعالمية 
اإلسرائيلي  الجيش  واصل  حين  وفي 
عدوانه لليوم التاسع على التوالي بأكثر 
والعمارات  المنازل  على  غارة   50 من 
شرق  مناطق  في  للمواطنين  السكنية 
من  بعدد  غزة  مدينة  وساحل  وشمال 
فصائل  جددت  الصاروخية؛  القذائف 
و«أسدود«  عسقالن  قصف  المقاومة 
والصواريخ مواقع  الهاون  ودكت قذائف 
هعتسرا«  و«نتيف  و«علوميم«  »إيرز« 
و«سديروت«،  عام«  و«نير  و«أشكول« 
باإلضافة إلى موقع »نحال عوز« و«فجة« 

العسكري.
خاص؛  مذاق  العام  هذا  النكبة  لذكرى 
زمان  حيز  من  الحنين  يتنقل  اليوم 
حيز  إلى  المفتقد  الفردوسي  فلسطين 
وتنفلت  وضمنه،  الحاضر  في  االشتباك 
نكباتنا  تعداد  من  والذكريات  الحكايات 
كل  إلى  قدماً  بنا  لتمضي  ومآسينا 
عودتنا  على  تأكيداً  فلسطين  ساحات 
وحقنا في كل ترابها. ما يميز الذكرى 
الثالثة والسبعين للنكبة الفلسطينية هو 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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تجدد رؤية الماضي على ضوء انتصارات 
مستقبل  وامكانات  الملموس،  الحاضر 
مشرق على بعد يوم من اآلن. في ذكرى 
النكبة هذا العام، لم نهرب إلى الماضي 
من سوداوية الحاضر، بل عدنا إلى مربع 
الصراع األول لنكتب فصاًل جديداً مشرفاً 
عنوانه وحدة الشعب الفلسطيني في كل 
أماكن وجوده وتواجده، وبكل مكوناته، 
ومن خالل توحيد آماله الثورية وخياره 
واالنتفاضة  المسلحة  بالمقاومة  النضالي 
العام،  هذا  النكبة  ذكرى  في  الشعبية. 
تحت  واحد،  كشعب  الساحات  في  نحن 
قضيتنا  فداء  الواحد،  فلسطين  علم 
العام،  هذا  النكبة  ذكرى  في  الواحدة. 
بـ  الصهيوني  والمشروع  الحلم  بددنا 
جاهداً  سعى  والذي  شعب«،  بال  »أرض 
الحقيقة  يزهق  ألن  ممنهج  وبشكل 
الحق  يمزق  وأن  واحد،  شعب  أننا  في 
خالل  من  واألرض  الشعب  لحمة  في 
زال  ما  التي  العرقي  التطهير  عمليات 
يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشتات 
ورفض  أرضه  خارج  بنفيه  الفلسطيني 
حقه المشروع بالعودة، وتقطيع أوصال 
في  داخلها  شعبنا  وتشتيت  فلسطين 
بعضها  عن  معزولة  جغرافية  حبوس 
الضفة  في  أوسلو  )حبوس  البعض 
الداخل  في  المواطنة  وحبس  الغربية، 
وحبوس  غزة،  وحبس  الفلسطيني، 
جماعات  وضمن  الكبرى«(،  »القدس 
سياسية  إرادة  وبال  ومتناحرة،  متفرقة 
نكبة  وجه  في  موحدة  نضالية  وسبل 
احاللي  استيطاني  الستعمار  مستمرة 
الفلسطيني  الشعب  إلغاء  وديدنه  دينه 
من الوجود؛ فالنكبة تحدث كل يوم في 
هي  الشتات،  مخيمات  وفي  فلسطين 
وإنما  تذكره،  يجري  ماٍض  حدثاً  ليست 
تاريخ يضج بكوارثه المتنقلة وكان يهدد 
والضياع؛  التمزيق  تخوم  إلى  باجتياحنا 
من التهجير الكبير في 1948 إلى المجازر 
وسرقة الممتلكات وهدم المدن والقرى؛ 
وروابط  واالحتالل  العسكري  الحكم 
والحصار؛  واالجتياحات  والحروب  القرى 
الفصل  وجدار  والمستعمرات  االستيطان 
األراضي  مصادرة  المراقبة؛  وكاميرات 
وسرقة الماء واقتالع األشجار؛ المالحقات 
البيوت  وهدم  والتصفيات  واالعتقاالت 
الطمس  الشهداء؛  جثمانين  واحتجاز 
والمحو وتهويد وأسرلة القدس والداخل 
الفلسطيني؛ تهميش الشتات والتهجير 
وخطط  وتدميرهم،  المخيمات  من 
والقدس  والضفة  غزة  في  الترانسفير 
إلى  وصوالً  الفلسطيني،  والداخل 

المفاوضات واالتفاقيات، وتشظي الحالة 
وسيادة  السياسي،  واالنقسام  الوطنية 
وإفساد  القيم  وقلب  الهزيمة  ثقافة 
مشروع  عن  القيادة  وتخلي  الذاكرة، 
وبناء  أوسلو  لصالح  الوطني  التحرر 
السلطة ومؤسساتها القائمة على منظومة 
التنسيق األمني؛ ظن الكيان الصهيوني 
أنه أسقط الرواية الفلسطينية من ذاكرة 
جذوة  وأطفأ  الشعوب،  ووجدان  التاريخ 
العالم  قلب  في  وجوده  وحصن  الصراع، 
وضمن  بالتطبيع،  واإلسالمي  العربي 
إنتاج  خالل  من  االستراتيجي  تفوقه 
خطاب  بتوصيف  الجديد،  »الفلسطيني 
المحاصر في  الفلسطيني  كيث دايتون؛ 
غزة وكنتونات الضفة وغيتوهات القدس 
الشتات؛  في  البؤس  ومخيمات  والداخل 
حد  المحايد  والوعي؛  اإلرادة  المسلوب 
حياته  شؤون  في  المنهمك  المبالغة؛ 
عيشه؛  ولقمة  الخاصة  ومصالحه  الذاتية 
المستند إلى هويات فرعية أو مرجعيات 
مختلفة ومتضارب في خياراته ومطالبه 
التعايش  أو  التطبيع  بين  ومقاصده 
العامل  أو  الموظف  الدولتين؛  حل  أو 
واالستقرار  األمنية  للمنظومة  المطواع 
في ظل االستعمار، أو رجل األمن البارع 
الناس  وقمع  المظاهرات  تفريق  في 

والحريات.
رواية  صفحات  يخط  المستعِمر  وإن 
الرسمية  بسرديته  ويسودها  التاريخ 
ومزاعم  سيطرته  ووهم  قوته  وفائض 
الشعب  حقوق  هاضماً  انتصاراته؛ 
فعلياً  والتاريخ،  األرض  ومصادراً 
مجرد  ليست  الشعوب  فإن  ومجازياً، 
وسيلة لتحقيق غائية تاريخية تسلبهم 
بل  وحريتهم،  وفعاليتهم  إرادتهم 
التاريخ،  في  التاريخ  مكر  على  قادرون 
ورفض هيمنة المستعِمر، والوقوف في 
فقد  ما  واسترداد  عليه،  والرد  وجهه، 

وطمس من خالل ممارسات المقاومة. 
دائماً  هناك  إذن؛  التاريخ  رواية  في 
صفحات بيضاء تخطها الشعوب بسرود 
أزمنة وحقب جديدة، في تأريخ وتزمين 
لشبكة منظورات متقاطعة بين انتظار 
وتجربة  الماضي  وتلقي  المستقبل 
الموضوعية  للشروط  وتجاوز  الحاضر، 
والذاتية، وتسخير لإلمكانيات، وتوظيف 
والذاكرة  والوعي  باإلرادة  الممكنات 
وفعل المقاومة من أجل كتابة وصناعة 
من  الثاني  وفي  بنفسهم.  تاريخهم 
مركبة  سائق  من  الرصاص  دوى  أيار؛ 
الجنود  ُمصيباً  زعترة  حاجز  على 
بـ  صيحته  فاختلطت  اإلسرائيليين؛ 

وآالف  الرهبان  صيحات  مع  أكبر«  »اهلل 
أزقة  في  الفلسطينيين  المسيحيين 
عليهم  اعتدى  أن  بعد  القديمة  البلدة 
واالعتقال  والضرب  باإلهانات  الجنود 
ونصب الحواجز وإغالق المداخل لمنعهم 
بكنيسة  النور  سبت  في  المشاركة  من 

القيامة. 
يصادف 2 أيار في الذاكرة الفلسطينية؛ 
قيام جيش الكيان بأول عـرض عسكري 
في القدس المحتلة في عام 1986. في 
3 أيار؛ ارتفعت الهتافات في حي الشيخ 
جراح في مظاهرة حاشدة دعماً للعائالت 
فتدفق  بالطرد؛  المهددة  الفلسطينية 
الشباب والشابات غير مكترثين بالرائحة 
الكريهة من المياه العادمة التي يرشها 
بترديد  وال  الحي،  طرقات  على  الجيش 
المعادية  لشعاراتهم  المستوطنين 
العربدة  بأعمال  وقيامهم  للعرب 
اليوم  نفس  ومستذكرين  واالستفزاز، 
الحكومة  عقدت  حين   ،2001 العام  من 
اجتماعاً  المصغرة  األمنية  اإلسرائيلية 
على  المقامة  »عوفرا«  مستوطنة  في 
والبيرة  اهلل  رام  من  المصادرة  األراضي 
كسياسة  باالستيطان  تمسكها  لتعلن 
أرئيل  صرح  فيما  ثابتة،  إسرائيلية 
األردن  »وادي  إن  االجتماع  بعد  شارون 
إلى  اإلسرائيلية  السيطرة  تحت  سيبقى 
األبد«. وفي حين تعرضت عائالت الشيخ 
المستوطنين،  كالب  لمهاجمة  جراح 
قمامة  وإلقاء  الفاسد،  الحليب  وسكب 
عاش  بيوتهم؛  مداخل  على  المراحيض 
البلدة القديمة ليلة مرعبة؛ بسبب  أهل 
المرابطين  مع  اندلعت  التي  المواجهات 
والمصلين على إثر اقتحام الجنود لساحة 
فيها  وتحول  األقصى،  المسجد  وداخل 
المسجد على مدار ثالث ساعات إلى ساحة 
حرب هدف من خاللها الكيان إلى تفريغ 
للمستوطنين  المجال  وإفساح  األقصى، 
يوم  يسمى  ما  بمناسبة  القتحامه 
»توحيد القدس« الذي يحييه الكيان في 
بمسيرة  القدس  شرقي  احتالل  ذكرى 
»رقصة األعالم« واليا كان من المفترض 
مستوطن،  ألف   30 فيها  يشارك  أن 
العلنية  الصالة  حق  لفرض  مخطط  في 
امتدت  لقد  فيه.  لليهود  الجماعية 
المواجهات في األقصى إلى باب العامود 
العاشر  حتى  واستمرت  جراح،  والشيخ 
الصواريخ  دوي  اختلط  حين  أيار  من 
في  المقاومة  فصائل  أطلقتها  التي 
غزة مع صوت رشقات الرصاص في اللد؛ 
النار على  المستوطنين  على إطالق  رداً 
الكيان  أن شن جيش  وما  المتظاهرين. 

ف..
لـــ
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عملية قصف عنيفة على قطاع غزة حتى 
وشفا  الناصرة،  في  التظاهرات  انطلقت 
ماهل،  وعين  الفحم،  وأم  ويافا،  عمرو، 
الكروم،  ومجد  الغربية،  وباقة  وطمرة، 
والبعنة،  السالم،  وشقيب  وعرابة، 
وكفركنا،  والرملة،  واللد،  والزرازير، 
وجلجولية، وكفرمندا، وجديدة - المكر، 
الغربية  الضفة  شهدت  فيما  وكفرقرع، 
في  عنيفة  ومواجهات  حاشدة  مسيرات 
للقدس والشيخ جراح  عدة محاور نصرة 
التي  والمجازر  العدوان  على  واحتجاجاً 
غزة،  قطاع  في  الكيان  جيش  يرتكبها 
وتنديداً باستفزازات المستوطنين وقمع 
الجليل  وهلل  الداخل.  لمدن  الشرطة 
الغراد  األعلى مستقباًل رشقات صواريخ 
التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من 
تهديد  في  تبني،  دون  لبنان؛  جنوب 
مخيمات  أن  ووعد  للكيان،  ووعيد 
العودة على العهد باقيين. وقاد الشباب 
الفلسطيني في فلسطين ومدن الشتات، 
من استراليا إلى كندا وما بينهما؛ حرب 
اإلعالم  وسائل  على  طاحنة  إلكترونية 
االجتماعية  التواصل  وشبكات  البديلة 
ساحة  إلى  االفتراضي  الفضاء  حولت 
حرب مع الهاسبرا التابعة لوزارة الشؤون 
والذباب  الصهيونية  االستراتيجية 
التطبيع:  ألنظمة  التابع  االلكتروني 
لخداع  ذكية  وحيل  مناورات  خاضوا 
في  الممنهج  االضطهاد  »خوارزميات 
توصيف  بحسب  الرقمية«،  التكنولوجيا 
صفية نوبل، وسياسات تنقية المحتوى، 
التطبيق  وتقليل  المحتويات،  وحذف 
بين  الرسائل  إرسال  إعادة  إمكانية  من 
الحسابات  وإيقاف  المستخدمين، وحظر 
من  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
خالل تشفير النصوص وتمويه الكلمات؛ 
المناهضة  والمواقع  المنصات  وقصفوا 
إلغاء  أو  بالتعليقات  للفلسطينيين 
المتابعة أو خفض تقييم المستهلكين 
)انخفض تصنيف  الفيسبوك من 4 إلى 
الهاشتاغ  وسوم  وفّعلوا  نجمة(؛   2.6
والرسائل  الفيديو  ومقاطع  والصور 
أعمال  وفضح  لتوثيق  المعلوماتية 
إثرها  على  تهاوت  اإلجرامية؛  الجيش 
الدعائي؛  اإلسرائيلي  الخطاب  خطوط 
اإلنترنت  عالم  منصات  من  وانتصروا، 
كرة  ومالعب  والفن  الموضة  عالم  إلى 
متضامن  عام  رأي  صناعة  في  القدم، 
وقضية  الفلسطينية؛ شعباً  السردية  مع 

ومقاومة.

غزة؛  في  الفلسطينية  المقاومة  خرجت 
الجرح  ورغم  الرأس،  ومرفوعة  منتصرة 
النازف، ورائحة الموت المنبعثة من كل 
بقعة وكل مكان، وشالالت الدم، وإبادة 
عائالت بأكملها، وسقوط أكثر من 200 
شهيد، وتدمير البنية التحتية وما خلفه 
طال  هائل  وخراب  دمار  من  العدوان 
البشر والشجر والحجر؛ انتصرت المقاومة 
في غزة وسطرت ملحمة بطولية؛ نادرة 
الفلسطيني  الشعب  وتاريخ  سجل  في 
في  مهمة  تحول  ونقطة  النضالي، 
الرعب ومعادلة  قوامها  االشتباك  قواعد 
ورسمت  العالي،  والسقف  األقصى  الحد 
جديدة  استراتيجية  والدم  بالحديد 
انتصرت  المنطقة.  في  الصراع  إلدارة 
قوة  أنها  وبرهنت  غزة،  في  المقاومة 
الكيان، وقادرة  مقتدرة في وجه جيش 
المنطقة  تطورات  على  التأثير  على 
وقصفت  المقاومة  انتصرت  بكاملها. 
اإلسرائيلي«  »عيدها  يوم  في  القدس 
المالجئ،  الكنيست  أعضاء  وأدخلت 
أبيب«،  »تل  على  صلياتها  وأطلقت 
و«غوش  غوريون«،  »بن  مطار  وشلت 
ـ  »إيالت«  نفط  أنبوب  منشأة خط  دان« 
المنظومة  فشل  عرت  وبهذا  عسقالن، 
األمنية واالستخباراتية اإلسرائيلية التي 
أخفقت في التنبؤ بتقدير قوة المقاومة 
الفعلية في ظل تحذيرات من إطالة أمد 
ل«،  »التوحُّ مرحلة  دخلت  ألنها  العملية، 
»إسرائيل«  على  ينقلب  قد  الذي  األمر 
العسكري  المحلل  رأى  ما  بحسب  سلباً، 
في صحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل. 
كمدافع  غزة  في  المقاومة  انتصرت 
بطولي عن القدس وأهلها، وبهذا عرت 
الذل  وأنظمة  األمني  التنسيق  سلطة 
يليق بها  العربية؛ فالقدس ال  والخيانة 
وال  عليه،  متفق  وحل  مسمى  غير  أجل 
وال  للبيع،  وليست  انتخابية،  ورقة  هي 
سبية طاوالت قمار المفاوضات وخيانات 
فلسطين  قلب  هي  القدس  التطبيع: 
الفلسطينية،  القضية  وجوهرة  النابض، 
المشروع  وكينونة  االشتباك،  وبؤرة 
الثورية،  ورافعته  التحرري  الوطني 
ومنتهى  الفلسطينية  النكبة  ومبتدأ 
في  المقاومة  انتصرت  نعم،  العودة. 
األسطوري  أهلنا  صمود  بفضل  غزة 
في  الملحمي  الشعبي  واإلسناد  فيها، 
الفلسطيني  والداخل  والضفة  القدس 
في  واحد  كشعب  ووقوفنا  والشتات، 
المقاومة،  خيار  عنوانه  شعبي  استفتاء 

والتفافنا  فيها،  االستراتيجي  والتحامنا 
في كل ساحتنا وبكل مكوناتنا حولها. 
وانتصر  غزة  في  المقاومة  انتصرت 
صوبنا  الفلسطيني؛  الشعب  وبها  معها 
التنسيق  سلطة  حاولت  التي  البوصلة 
األمني حرفها، وأسقطنا كل مخططات 
في  الماثلة  الصهيونية  االستراتيجية 
والتدجين  والطمس  والتغيب  المحو 
هويتنا  وابتعثنا  واألسرلة،  والتهويد 
مدركة  حيوية  هوية  بوصفها  مجدداً 
الصهيوني  المشروع  لطبيعة  ومتيقظة 
بناء  على  وقادرة  اإلحاللي،  االستعماري 
بالحيلة«،  و»النضال  موحدة  استراتيجية 
تحويل  في  سكوت،  جيمس  بتوصيف 
والمعازل  والتقسيم  التقطيع  جغرافيا 
إلى جغرافية التنوع في أشكال وأدوات 
في  الرباط  في  المواجهة،  وتكتيكات 
والحرب  والهبات،  والكنائس،  المساجد 
واإلضرابات،  واالعتصامات،  اإللكترونية، 
المسلحة،  غير  الشعبية  والمواجهات 
المنظمة  والمقاومة  واالنتفاضات، 

المسلحة. 
ُأعلن وقف إطالق النار من طرف واحد بال 
قيد أو شرط، إال أن الصراع قائم والتحدي 
أمامنا هو: هل نحن على قدر المسؤولية 
االشتباك  ساحات  كل  في  قدماً  للمضي 
المقاومة، وتقديم  لتجسيد وحدتنا في 
مثال مشروع وطني ثوري تحرري رفيع 
فاعلة  وهيكلية  بمؤسسات  المستوى، 
في  شعبنا  أفراد  كافة  تشمل  وفعالة 
القدس والضفة وغزة والداخل والشتات، 
المجتمع  خصوصيات  باالعتبار  وتأخذ 
الفلسطيني وكافة تفاصيله تحت سقف 
والعدالة  القانون  وسيادة  الديمقراطية 
نحن  هل  اإلنسان؟  وكرامة  والمساومة 
على قدر المسؤولية لبناء رؤية واضحة، 
تستثمر  ثقافية  معرفية  وأجندة 
وطاقاته  الفلسطيني  الشعب  كفاءات 
النضالية، وتعمق العالقات المبدئية مع 
العربية  أمتنا  وشعوب  المقاومة  محور 
الصهيونية  لمواجهة  العالم  وأحرار 
قدر  على  نحن  هل  فلسطين؟  كل  في 
المسؤولية إلسقاط منظومة وثلة الخنوع 
بالقوة  والهوس  والرجعية  واالنهزامية 
النصر والكفاح  والفساد، وتعميم ثقافة 
والنقد  والفداء،  والتضحية  والبطولة 
الجذري والبناء، وتقديم رؤية نهضوية 
آخر،  تاريخ  نحو  مخرج  تمثل  حقيقية 
ألرض  درويش،  محمود  بكلمات  تاريخ، 
تسمى  صارت  فلسطين..  تسمى  كانت 

فلسطين؟

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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تحوالت الموقف اإلقليمي من القضية الفلسطينية
 في الذكرى 73 للنكبة

د. محمد السعيد إدريس- مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية/ مصر

جراح؛  الشيخ  لحى  بالنسبة  حدث  فما 
»التطهير  لمخطط  استكمال  كان مجرد 
والذى   ،1948 بنكبة  بدأ  الذى  العرقي« 
الحين،  ذلك  منذ  تنفيذه  يتوقف  لم 
وهو بهذا المعنى، ال يمثل حركة شاذة 
ما  بقدر  االستيطان؛  عمليات  مسار  في 
يعد تجسيداً لما يحدث في القدس منذ 
1967، وبالذات ما تعمدوا  احتاللها عام 
القيام به تزامناً مع محاوالت تفريغ حي 

الشيخ جراح من مواطنيه.
أيار  مايو/  من  العاشر  االثنين  يوم  كان 
رمضان  من  والعشرين  الثامن  الموافق 
»اإلسرائيلى«،  التصعيد  ذروة  المبارك؛ 
االحتالل  قوات  اقتحمت  عندما 
»اإلسرائيلية« المسجد األقصى واشتبكت 
مع المصلين والمعتكفين إلخراجهم من 
الستقبال  استعداداً  األقصى؛  ساحات 
لغالة  األعالم«  »مسيرة  بـ  يسمونه  ما 
يعتبرونه  بما  احتفاالً  المتطرفين؛ 
القدس  ضم  عيد  أي  القدس«،  »يوم 
هكذا   .1967 نكسة  عقب  واستردادها 
بعيدهم  لالحتفال  يستعدون  كانوا 
في  دولتهم  إلقامة  والسبعين  الثالث 
اإلدارة  بأن  ثقة  على  وكانوا  فلسطين، 
بايدن  جو  للرئيس  الجديدة  األمريكية 
لن تتردد في دعم خيار »صفقة القرن« 
إذا أظهرت »إسرائيل« صموداً في الدفاع 
عنها، وإذا ما استطاعت »إسرائيل« عزل 
البيئة العربية عن القضية الفلسطينية، 
القضية  هذه  مكانة  وتهميش 

والرسمي  الشعبي  المستويين  على 
محاصرة  على  العمل  مع  العربيين، 
مصدر  باعتبارها  وإقليمياً،  عربياً  إيران 
األولوية  كل  وجعل  للجميع،  التهديد 
النووية  مكوناته  بكل  اإليراني  للملف 
القضية  أولوية  حساب  على  والسياسية 
تآكل  على  المراهنة  مع  الفلسطينية، 
القدرة الفلسطينية على إظهار التحدي 
لمخطط الضم والتهويد للقدس واألقصى 
ظل  في  الغربية  الضفة  ومستعمرات 
بين  السياسي  الصراع  أولويات  سيطرة 
السلطة الفلسطينية والفصائل المنافسة 
ومؤشرات حدوث انقسامات في صفوف 
»حركة فتح«، على نحو ما كشفت أزمة 
الفلسطينية  التشريعية  االنتخابات 
يجهزون  كانوا  هكذا  األخيرة. 
الحتفاالت العيد الثالث والسبعين لقيام 
والضم،  التهويد  في  التوسع  كيانهم: 
للرئيس  القرن«  »صفقة  مشروع  وفرض 
األمريكي السابق دونالد ترامب، وكانت 
األقصى  والمسجد  جراح  الشيخ  أحداث 
فقد  االحتفال.  لهذا  كاشفة  عناوين 
أقدم قادة الكيان على محاولة وضع اليد 
على  والسيطرة  األقصى  المسجد  على 
القدس  خارطة  لوضع  جراح  الشيخ  حي 
موضع  القرن«  »صفقة  مخرجات  ضمن 
التنفيذ وإعالن االنتصار النهائي. هكذا 
القدس  كانوا يريدون، لكن صمود أهل 
سلطة  ألعتى  ومواجهتهم  وبسالتهم 
بميليشيات  مدعومة  غاشمة  احتالل 

كل  حرك  المتطرف؛  الفاشي  اليمين 
الجبهات  كافة  في  الراكدة  المياه 
وعربياً،  وإقليمياً  دولياً  والمستويات؛ 
أنحاء  كافة  في  فلسطينياً  األهم  لكن 
المحتلة  فلسطين  وفى  الغربية  الضفة 
عام 1948 وفى قطاع غزة عندما قررت 
فصائل المقاومة أن تخوض بقوة السالح 
واألقصى،  القدس  عن  الدفاع  معركة 
وهكذا انقلبت كل المعادالت بعد كل ما 
الفلسطينية  المقاومة  فصائل  به  قامت 
تحويل  في  ونجاحها  غزة  قطاع  في 
وتحميله  العدو،  عمق  إلى  المعركة 

خسائر هائلة مادية ومعنوية. 
اإلعالمي على  التعتيم  الرغم من  فعلى 
تعرض  التي  والمادية  البشرية  الخسائر 
لها الكيان على مدار أيام المواجهة إال أن 
بعض النتائج باتت معلومة ومؤكدة بعد 
الدامية، وهو التعتيم الذى  تلك الحرب 
دفع رون بن يشاى إلى التشاؤم وقوله: 
»يبدو أننا سنعرف النتائج الحقيقية إن 
المرافق  أهم  المقاومة  صواريخ  طالت 
وموانئ،  مطارات  من  »اإلسرائيلية« 
خاصة مطار بن جوريون  بالقرب من تل 
عبره  يدخل  الذى  أسدود  وميناء  أبيب 
»اإلسرائيلية«  الواردات  من  بالمائة   60
لقصف  المدينة  وتعرض  الخارج،  من 
أهم  من  باعتبارها  مركز  صاروخي 
إلى  القصف  ووصول  الصناعية،  المراكز 
أبيب  تل  ضاحية  دان«  »غوش  منطقة 
والتي  العالية،  السكانية  الكثافة  وذات 
والتجارية،  المالية  المراكز  أهم  تعتبر 
محطة  توقف  المواجهة  محصلة  وكانت 
الغاز في البحر المتوسط بعد أن تعرضت 
للقصف، وهذا معناه خسائر يومية تقدر 
من  أكثر  وتوقف  دوالر،  ماليين   10 بـ 
50 شركة طيران، ووقوع خسائر كبيرة 
القصف  ووصول  الكيماويات،  لمصنع 
شماالً  »اإلسرائيلية«  المناطق  كافة  إلى 
تقارن  ال  المادية  الخسائر  وجنوباً. هذه 
بيوم  ستعجل  التي  المعنوية  بالخسائر 
والطبقة  »اإلسرائيليين«  بين  الحساب 
اليمين  تيار  وخاصة  الحاكمة،  السياسية 
تكتل  رأسه  وعلى  والفاشي  المتشدد 
بالدولة  دفعوا  الذين  وحلفائه  الليكود 
انتحارية«،  »خيارات  نحو  »اإلسرائيلية« 

القدس«  بما يسميه »يوم  العام  يحتفل هذا  أن  الصهيوني  العدو  قرر  عندما 
الذى يصادف يوم العاشر من هذا الشهر كل عام، كان يعتقد أن الدنيا قد دانت 
له وأن مشروع »الدولة اليهودية« كما يكرسه »قانون القومية« الذى أصدره الكنيست 
»اإلسرائيلى«، والذى هو، بالمناسبة، األساس في مشروع »إسرائيل الكبرى«، قد أصبح 
االحتالل  كيان  لتأسيس  والسبعين  الثالث  بالعيد  االحتفاالت  وأن  اليد،  متناول  في 
ستأتي بمذاق مختلف تمامًا؛ فالعام الذى انقضى جاء حافاًل بتحوالت دولية وإقليمية 
وعربية وفلسطينية غير مسبوقة؛ تعمل كلها في صالح الدفع سريعًا بمشروع »الدولة 
على  اإلصرار  جاء  لذلك  الموحدة،  القدس  وعاصمتها  البحر  إلى  النهر  من  اليهودية« 
تفريغ حي الشيخ جراح من أصحابه الفلسطينيين وجاء اإلصرار على فرض خيار تهويد 
اإلسرائيلية«؛  »العاصمة  قلب  في  تقع  دينية  منشأة  مجرد  باعتباره  األقصى  المسجد 
يحق للسلطات »اإلسرائيلية« هدمه بقرارات سيادية وقتما شاءت خاصة أنه يقع، وفق 
أكاذيبهم مكان »جبل الهيكل«، حيث يجب أن يقام الهيكل المزعوم، الذى يجب أن 
كل  أنقاض  على  فرضها  أجل  من  يعملون  التي  اليهودية  الدولة  لتلك  شعارًا  يكون 

حقوق الشعب الفلسطيني وكل مشروعات التسوية.
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مخطط  في  التمادي  على  بإصرارهم 
واألقصى  للقدس  والتهويد  الضم 
الدائرة  الحرب  فهذه  الغربية،  والضفة 
مع المقاومة في قطاع غزة كانت مفعمة 
بل  األسلحة،  في  فقط  ليس  بالمفاجآت 
وأيضاً بالمعاني؛ فإذا كان »اإلسرائيليون« 
الفلسطيني  األهداف  ببنك  فوجئوا  قد 
وأحجامها  الصواريخ  وأنواع  ونوعيته 
ومداياتها، فإنهم صدموا بأنهم اضطروا 
وتعريض  أرضهم،  على  الحرب  لخوض 
مسبوقة.  غير  لمخاطر  الداخلية  الجبهة 
كانت  السابقة  »إسرائيل«  حروب  فكل 
هي  هذه  »اإلسرائيلية«،  األراضي  خارج 
الحرب  فيها  تحدث  التي  األولى  المرة 
أضفنا  إذا  »اإلسرائيلية«.  األرض  على 
الحرب؛ من  إليه هذه  ما أدت  إلى ذلك 
داخل  المقيمين  الفلسطينيين  تحريك 
لالنخراط   1948 عام  المحتلة  فلسطين 
في حراك شعبي واسع دفاعاً عن القدس، 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينيون  ودفع 
لتجاوز كل قيود أوسلو بما فيه التنسيق 
األمني، واالندفاع في هبات قد تؤول إلى 
تفجير انتفاضة شعبية جديدة؛ تعم كل 
فلسطين من الضفة والقدس إلى الداخل 
الثمن  فإن  غزة،  قطاع  إلى  اإلسرائيلي 
نفسها مضطرة  »إسرائيل«  الذى ستجد 
لدفعه سيكون هائاًل، وأن هذه األثمان 
المفاهيم  تلك  حتماً  تتجاوز  سوف 
بنيامين  حاول  التي  والكاذبة  المغلوطة 
نتنياهو وتيار اليمين الحاكم تكريسها 
آمنة«؛  أمنية  »معادلة  لمعالم  كمعالم 
تقوم على قاعدة »األمن دون حاجة إلى 
وسوف  للفلسطينيين«،  تنازالت  تقديم 
تمتد إلى كل من البيئة الدولية، وكذلك 
البيئة  ضمنها  ومن  اإلقليمية  البيئة 
المحدودة  األيام  أظهرت  فقد  العربية. 
للمواجهة  األسبوعين  تتجاوز  لم  التي 
مؤشرات  االحتالل  وكيان  المقاومة  بين 
الدولي،  الموقف  في  مهمة  لتحوالت 
وفى الموقف اإلقليمي والموقف العربي 
تفجر  قبل  عليه  كان  لما  كثيراً  مغاير 
تؤسس  أن  يمكن  التي  المواجهة  هذه 
فلسطينية  انتفاضة  إلى  أشرنا  كما 
ثالثة؛ قادرة على إسقاط أوسلو ومسار 
الزائف واستعادة خيار »الوطن  التسوية 

الفلسطيني« كهدف ال تراجع عنه.
من  كل  ساهمت  أو  أدت  ما  نحو  وعلى 
والعربية  واإلقليمية  الدولية  البيئة 
التمادي  على  االحتالل  كيان  إغراء  إلى 
فرض  نحو  واالندفاع  عدوانيته  في 
أرض  كل  على  اليهودية«  »الدولة  خيار 
لليهود  كوطن  التاريخية  فلسطين 

الجديدة  التحوالت  فإن  غيرهم،  دون 
كل  إسقاط  صالح  في  حتماً  ستكون 
معادالت التسوية الزائفة والعودة مجدداً 
الدولية  الشرعية  مقررات  فرض  إلى 
الفلسطينية  الدولة  فقط  ليس  وإقامة 
حلول  وفرض  بل  القدس،  وعاصمتها 
في  الفلسطيني  الشعب  وحدة  تحقق 
مناطقه األربعة: داخل األراضي المحتلة 
في  الفلسطيني  الشعب  مع   1948 عام 
غزة  وقطاع  والقدس  الغربية  الضفة 
كافة  في  الالجئ  الفلسطيني  والشعب 
من  هؤالء  وتمكين  المعمورة،  أنحاء 
كاملي  كمواطنين  وطنهم  إلى  العودة 

السيادة.
العربية  اإلقليمية-  البيئة  تكن  لم 
من  النوع  هذا  لمثل  مواتية  بالذات؛ 
الحرب  تفجر  قبل  واألهداف  المطالب 
األخيرة؛  واألقصى  القدس  أجل  من 
فعلى المستوى اإلقليمي كانت القوتين 
للكيان  المتنافستين  اإلقليميتين 
صراع  في  وتركيا  إيران  الصهيوني: 
على النفوذ في كل من العراق وسوريا، 
مناطق  عن  ناهيك  لبنان؛  في  وأيضاً 
كانت  كما  أفريقيا.  شرق  مثل  أخرى 
معظم  مع  مواجهة  في  القوتان  هاتان 
خالف  في  تركيا  دخلت  العربية؛  الدول 
واإلمارات،  والسعودية  مصر  مع  شديد 
اإلخوان  لجماعة  قطر  مع  باحتضانها 
التباعد  من  فاقم  الذى  األمر  المسلمين؛ 
الدول  من  قليل  غير  وعدد  إيران  بين 
العربية، خاصة في الخليج عندما انحازت 
الدول  مع  خالفها  في  قطر  إلى  تركيا 
والبحرين  واإلمارات  السعودية  العربية: 
قاعدة  لنفسها  أقامت  وعندما  ومصر، 
مواجهة  في  قطر  في  كبيرة  عسكرية 

دول الخليج وإيران.
أما إيران؛ فكانت قد تحولت إلى »عدو« 
وإلى »مصدر أعلى للتهديد«؛ من منظور 
أن  اختارت  التي  الخليجية  الدول  بعض 
وتسعى  الصهيوني  الكيان  مع  تتحالف 

للتأسيس إلى »حلف أمني« في مواجهة 
الخطر اإليراني ودفعت ثمناً لذلك موجة 
الكيان  مع  التطبيع  من  مسبوقة  غير 
اإليراني  الخطر  حّل  وهكذا  الصهيوني. 
الذى  األمر  »اإلسرائيلي«؛  الخطر  محل 
ضد  االحتالل  كيان  عدوانية  من  فاقم 

الشعب الفلسطيني.
انشغل  فقد  العربي،  المستوى  على  أما 
في  العربية  الدول  من  كبيراً  جزءاً 
انتكاسة  بعد  الساخنة  الداخلية  أزماته 
الربيع العربي، وابتعدت هذه الدول عن 
هموم القضية الفلسطينية ومتطلباتها، 
كما  عربية،  دوالً  اختارت  حين  في 
الصهيوني؛  الكيان  مع  التحالف  أشرنا، 
اإليراني،  الخطر  مواجهة  مزاعم  تحت 
والعربية  اإلقليمية  البيئة  كانت  وهكذا 
محفزة لكيان االحتالل كي يتمادى في 

عدوانيته.
»عموم  تشهده  ما  كل  ظل  وفى  اآلن، 
شديدة  تحوالت  من  فلسطين«  أرض 
تحوالت  نتوقع  أن  يمكننا  األهمية؛ 
للنهوض  داعمة  وإقليمية  عربية 
كانت  التي  تركيا  الجديد؛  الفلسطيني 
كيان  من  مؤخراً  تقترب  أخذت  قد 
االحتالل؛ أخذت تراجع نفسها، أما إيران 
فهي سعيدة بجدية خياراتها في دعم 
»خيار  ودعم  الفلسطيني  الشعب  صمود 
المترددة  العربية  والدول  المقاومة«، 
الشعب  لمطالب  انحيازها  إعالن  في 
نفسها  ستجد  وحقوقه؛  الفلسطيني 
عاجزة أمام شعوبها عن مواجهة خيارات 
التحول. فالحركة الشعبية العربية آخذة 
الدخول إلى »مرحلة صحوة« جديدة  في 
واستعادة البوصلة التائهة والعودة إلى 
خيار »فلسطين أوالً« في حين أن مسار 
االحتالل  كيان  مع  الخليجي  التطبيع 
سيواجه حتماً انتكاسات حقيقية، وسالم 
معرض  إبراهيمياً«  »سالماً  اعتبروه؛  ما 
للتداعي أمام هذا النهوض الفلسطيني 
لحركة  قوي  محرك  إلى  تحول  التفاعالت الجديدة؛ إقليمياً وعربياً.الذى 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة
 وتحوالت الحركة الوطنية الفلسطينية

د.عابد الزريعي - مدير مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية واالنتماء/ تونس

يعود الفضل للعالمة ابن خلدون في طرح فكرة أن التاريخ كتاب للعبر، ومن 
الرئيسيين،  الشعوب بوصفهم فاعليه  التي يقدمها ويمن بها على  أكثر عبره 
تلك التي تأتي على هيئة توافقات بين مناسبات سابقة وقديمة، ومسطورة في ثناياه، 
يجعل  الذي  األمر  تاريًخا؛  تصبح  كي  طريقها  وفي  والتو،  اللحظة  في  جارية  وأحداث 
منها عبرة مجسمة وحية؛ تقوم بدور المحرض للشعوب وتمنحها الفرصة لالستمرار في 
أكثر  بين  من  أن  بثقة  القول  ويمكن  وأحالمها.  وآمالها  ينسجم  بما  التاريخي  الفعل 
هذه التوافقات وضوًحا وجالًء؛ حلول الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، كحدث ماضي، 
في رحاب الهبة التاريخية التي يعيشها الشعب الفلسطيني كحدث جارى. هذا التوافق 
بالتحوالت  يتعلق  واحًدا  عنواًنا  بينها  من  سنتناول  عديدة؛  زوايا  من  التوقف  يستحق 
الجارية على الحركة الوطنية الفلسطينية؛ بفعل حدث الماضي الذي يتكرر حضوره كل 
عام، وحدث اللحظة الجاري والمتجسد في الفعل الشعبي القائم؛ ضمن العناوين اآلتية:

أواًل: النكبة في لحظتها األولى 
1948

بالشعب  حلت  التي  النكبة  شكلت 
في   1948 عام  والعربي  الفلسطيني 
الوطنية  للحقيقة  تشظًيا  األول؛  بعدها 
فعلى  مستوياتها.  بكافة  الفلسطينية 
الوطن  انقسم  الجغرافي؛  المستوى 
إلى  مضمومة  ضفة  إلى  الفلسطيني 

األردن، وقطاع ُمدار من قبل مصر، وأرض 
وعلى  إسرائيل«  »دولة  صارت  محتلة 
الشعب  تناثر  الديمغرافي؛  المستوى 
الجغرافية؛  المزق  الفلسطيني على ذات 
الطوق  دول  في  شتات  إليها  مضاًفا 
الكرة  ليشمل  ذلك  بعد  امتد  العربي؛ 
االقتصادي؛  المستوى  وعلى  األرضية. 
لم يعد هناك ما يمكن تسميته بالمعنى 

كانت  وإن  فلسطينًيا،  اقتصاًدا  العلمي 
اقتصادية  مشاريع  أو  فعاليات  هناك 
المستوى  وعلى  فلسطينيون.  يديرها 
الجغرافي  التقسيم  ظل  وفي  الثقافي، 
والتناثر الديمغرافي؛ لم يبَق من خيط 
الساكن  الشعبي  التراث  خيط  إال  ناظم، 
في عمق الوجدان والذي يعبر عن نفسه 
أو  الجغرافيا  تلك  في  التجمع  هذا  في 
غير  افتراضية  لوحدة  مؤسًسا  ذاك؛ 
الملموس،  الواقعي  بالمعنى  مجسدة 
ومثقفون لم يسلموا من واقع الجغرافيا 
والديمغرافيا القائمة، راحوا يحفرون في 
الصخر من أجل إعادة لملمة تلك الحقيقة 
تجميعها  إعادة  طريق  على  وجدانًيا 
لم  السياسي؛  المستوى  وعلى  عملًيا. 
أية صيغة سياسية جامعة وممثلة  تعد 
الحاصل،  الشتات  تجميع  على  وقادرة 
وشكلت في بعدها الثاني إيذاًنا بدخول 
من  معقدة  مرحلة  في  العربي  الوطن 
المتفاقمة  والتبعية  المتنامية  التجزئة 
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للتطور  وإعاقة  اإلمبريالية،  للقوى 
الخروج  محاوالت  رغم  وذلك  والتنمية، 
الرائدة التي كانت وانتهت نتيجة ضغط 
القوى اإلمبريالية وأدواتها الرجعية في 
المنطقة وقاعدتها المتقدة »إسرائيل« 

العنوان الرئيس لتجسد حدث النكبة.
ثانًيا: تحولت الحركة الوطنية 
الفلسطينية ما بين اللحظتين

الفلسطينية  الوطنية  الحركة  كانت 
بعد  ما  أي  النكبة  ظالل  في  المتشكلة 
األكثر  العملي  الفعل  هي   ،1948 عام 
النكبة،  مفاعيل  إلغاء  أجل  من  حضوًرا؛ 
والمتصدي إلنجاز الشق األول من شعار 
حركة التحرر العربية وهو تحرير االرض 
هذا  من  عاًما   73 مد  وعلى  المغتصبة، 
الفعل باستثناء سنوات الركود والتبلور؛ 
يمكن رصد مجموعة من التحوالت التي 

مرت بها وتتلخص فيما يلي:
عاشت  والوطني:  القومي  بين   -1
الحركة الوطنية الفلسطينية في بداياتها 
تجاذبين فكريين بين القومي والوطني؛ 
المسألة  من  اإلعالء  باتجاه  األول  ذهب 
تمييع  حد  إلى  المواجهة  في  القومية 
الوطني، وذهب الثاني باالتجاه الوطني 
نهاية  وفي  القومي،  تمييع  حد  إلى 
االتجاهين  بين  العالقة  المطاف حسمت 
نتيجة  يكن  لم  وذلك  الثاني،  لصالح 
لجدل فكري حاصل وحاسم، وإنما نتيجة 
للسبق في إعالن الكفاح المسلح من قبل 
االتجاه الوطني، على الرغم من أن الخط 
األول قد مارسه قبل ذلك التاريخ، ولكنه 
أضمر اإلعالن عنه؛ ارتباًطا بذلك لم يكن 
الثاني  الخط  حول  الجماهيري  االلتفاف 
لرؤية  نتيجة  األول؛  عن  واالنفضاض 
توًقا  كان  ما  بقدر  فكري؛  موقف  أو 
لشكل محدد من الممارسة العملية. ومع 
القومي؛  الخط  الرئيس من  الجزء  تحول 
من  الوطني  الميل  تعمق  اليسار؛  نحو 
حالة  أرضية  على  سائًدا  وبات  ناحية 
العامة، حتى عبر  الفكرية  الضبابية  من 
»يا  الرئيس في شعار  عن نفسه بخطه 
وحدنا« الذي قاد بدوره إلى شعار »القرار 
الفلسطيني المستقل« الذي انتهى إلى 
التسوية المستقلة، ومأزق اتفاق أوسلو 

بكل النتائج المترتبة عليه.
2ــ بين االستراتيجي واملرحلي: 
الحركة  به  مرت  الذي  الثاني  التحول 
االنتقال  كان  الفلسطينية،  الوطنية 
الذي  االستراتيجي  الهدف  من  الفجائي 

في  والمتمثل   ،1967 عام  بعد  رفعته 
تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، 
 ،1973 عام  بعد  المرحلي  الهدف  إلى 
الدولة على أي جزء  بناء  والمتمثل في 
كان  الشعار  هذا  أن  علًما  تحريره؛  يتم 
فتح،  حركة  أوساط  في  بهدوء  يتسلل 
المتزعمة لالتجاه الوطني، ويحفر عميًقا 
النور  الى  إخراجه  كان  وإن  داخلها،  في 
قد ُترك لفصيل يساري كان ينتمي إلى 
التيار القومي. خطورة هذا االنتقال أنه 
الموضوعية عن  الناحية  كان معزواًل من 
يتحقق  أن  يمكن  التي  القوى  موازين 
بناء  محصلته؛  تكون  وأن  خاللها،  من 
من  النضال  لمواصلة  للتحرير  قاعدة 
أجل الهدف االستراتيجي، هذا االنعزال 
جعل من العملية التفاوضية هي السبيل 
الوحيد إلمكانية تحقيقه؛ فكان الركض 
وراء مؤتمر جنيف والمؤتمر الدولي على 
فرضية توفر تلك االمكانية، وبالنتيجة 
المراهنة على القوى ذاتها التي أوجدت 
ترتب  الذي  األمر  الصهيوني؛  الكيان 
الساحة  في  عميقة  انشقاقات  عليه 
للطرف  تخبط  ومسار  الفلسطيني، 
ذات  إلى  األمر  انتهى  أن  إلى  المهيمن 

النقطة اتفاق أوسلو.
املسلح  النضال  بين  3ــ 
تميزت  خطان  ثمة  والشعبي: 
الفلسطينية  الوطنية  الحركة  بهما 
كان  أواًل:  المعاصر؛  مسارها  خالل 
الكفاح المسلح الذي وسم انطالقتها 
بأشكال  واستمر   1967 عام  بعد 
ومستويات متعددة، وثانيها: النضال 
جرى  الذي  الشعبي  الجماهيري 
الصعود  بين  مختلفة  بمستويات 
محطات  شكل  ولكنه  والهبوط، 
حاسمة، وتحديًدا انتفاضة يوم األرض 
30 مارس 1976، واالنتفاضة الشعبية 
عام  األقصى  وانتفاضة   ،1987 عام 
االنتفاضات  هذه  بين  ومن   ،2000
الشعبية؛ شكلت الثانية محطة إلثارة 
الجدل حول الشكل النضالي، وظهرت 
الشعبية،  بالمقاومة  تنادي  اصوات 
الخسائر  المسلح؛  للكفاح  كبديل 
المترتبة عليه؛ نتيجة لعدم التكافؤ 
ليتحول  منطقها،  القوى حسب  بين 
أو  علنية  إدانة  إلى  ذلك  بعد  األمر 
النضال  من  وسخرية  بل  ضمنية، 
يستطع  لم  التوجه  هذا  المسلح، 
ولكنه  المسلح،  الكفاح  منع  أو  إلغاء 
أضاف ارباًكا آخر إلى العقل النضالي 

الفلسطيني.

والخارج:  الداخل  بين  5ــ 
والخارج؛  الداخل  مسألة  شكلت 
الوطنية  الحركة  تحوالت  أهم  أحد 
حضورها  تجسد  التي  الفلسطينية 
حدود  خارج  من  عسكرية  بعمليات 
فلسطين؛ سمة رئيسة جعلت الداخل 
لتأتي  نضالًيا،  ملحًقا  الفلسطيني 
االنتفاضة الشعبية وتضع الداخل في 
مقدمة الفعل والممارسة النضالية، مع 
الذي سعى  بالقيادة  الخارج  استفراد 
مبكًرا إلى توظيف االنتفاضة بشكل 
أعاد  سياسي؛  مشروع  في  مبكر 
ليبقى  الداخل،  الى  القيادي  الخارج 
الخارج  همش  بينما  بالقرار،  ممسًكا 
الفلسطيني بشكل يكاد يكون كلًيا. 
يضاف إلى ذلك؛ تهميش جزء رئيس 
ارتباًطا  1948؛  فلسطينيي  وهو 
اتفاق أوسلو  المترتبة على  بالصيغة 

والمحددة بالسلطة الفلسطينية.
ثالًثا: النكبة في لحظتها الثالثة 

والسبعين 2021
التاريخية  التوافق  لحظة  تمثلت 
الذكرى  بحلول  فقط  ليس  النادرة 
في  للنكبة  والسبعين  الثالثة 
تشهدها  التي  الكبرى  الهبة  رحاب 
الهبة  دروس  أن  في  بل  فلسطين، 
تجيب  اللحظة؛  حتى  المستخلصة 
إشكاليات  كل  على  ضافي  بشكل 
الحركة  شهدتها  التي  التحوالت 
الوطنية الفلسطينية منذ عام 1948، 
استعادة  بعملية  تقوم  إنها  بل 
تشتت  لحظة  قبل  لما  تاريخية 
الفلسطينية  الوطنية  الحقيقية 
أنفسنا  لنجد  النكبة  فعل  عن  الناتج 
مرة واحدة أمام ديمغرافيا وجغرافيا 
حزام  بها  يحيط  واحدة؛  فلسطينية 
قومي جماهيري فاعل؛ يتناسق فيها 
الفعل الشعبي والعسكري، وبالنتيجة 
مرة  حضوره  االستراتيجي  يستعيد 

أخرى وبشكل حاسم.
خاتمة

لقد أسست لحظة التوافق التاريخية 
معاني  من  عليه  تنضوي  ما  بكل 
مناسبة  محطة  سياسية؛  ودالالت 
كل  ووفرت  التجربة،  لمراجعة 
اإلمكانات الندفاعة ثورية فلسطينية 
لمن  الضامن  الطريق  على  جديدة، 
في  النكبة  يحاصر  أن  عليه  يسير 

حدود الذاكرة ويلغيها من الواقع. 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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انتداب بريطانيا: نكبة فلسطين
كاظم الموسوي- كاتب وباحث سياسي/ العراق

مر ما يقارب قرن من الزمن على ما نتناوله اآلن، حيث أصبحت الوقائع واضحة 
تضليل  مخططات  من  عليه  وُعمل  جرى  ما  كل  رغم  وبصيرة،  بصر  لديه  لمن 
وتشويه وتحريف وانكار، أي تحول ما حدث إلى حقائق وأدلة كافية للمحاكمة؛ قانونًيا 

وأخالقًيا وسياسًيا وإنسانًيا؛ دعًما لعدالة القضية وحقوق الشعب التاريخية.

طبيعي؛ لعب دور العالقة بين بريطانيا 
وممارساتهما  الصهيونية،  والحركة 
العملية على األرض؛ عامل إثبات لألدلة 
المعترف  وثائقها  وتأكيد  التاريخية 
بها، من كل األطراف، بما فيها بريطانيا 
جريمة  منذ  الصهيونية؛  والحركة 
وتقسيم   1916 عام  بيكو،  سايكس 
الهيمنة  ومشاريع  العربي  المشرق 
اإلمبريالية عليه، وتواصل هذا الدور بما 
صدر  الذي  بلفور«  »وعد  إعالًنا  سمي 
نوفمبر  ثاني/  تشرين  من  الثاني  في 
1917. ومن خالل مجريات عامين آنذاك؛ 
توضح دور بريطانيا في تنفيذ المشروع 
اإلجراءات  من  سلسلة  عبر  الصهيوني، 
فلسطين؛  نكبة  مقدمات  وضعت  التي 
مشروع  وضعت  أنها  أي  ووطًنا،  شعًبا 
»وعد بلفور« موضع التطبيق، والتزمت 
عن  عبرت  والتي  المعدودة،  بمفرداته 
نهج وسياسة استعمارية وخطط تدمير 
تجسد  منها.  أبعد  ومشاريع  المنطقة 
بريطانيا  قامت  خطوات  عدة  في  ذلك 
المراحل  في  اختصارها  ويمكن  بها، 
والعمليات المتتابعة، أو المتوازية فعلًيا، 
بدأتها بتشكيل إدارة تنفيذية؛ ترأسها 
اليهودي  البريطاني  السامي  المندوب 
الذي  صموئيل«  »هربرت  الصهيوني 
»بدأ ممارسة سلطاته عبر إصدار سلسلة 
المشروع  لتنفيذ  الداعمة  القرارات  من 
الصهيوني، وكان في طليعتها االعتراف 
بالمؤسسات الصهيونية، وعلنّية نشاطها 
في فلسطين، واالعتراف باللغة العبرّية 
كلغة رسمّية في فلسطين. وعلى صعيد 
بتأسيس  أمًرا  صموئيل  أصدر  األرض؛ 
اليهودي  وعّين  لألراضي،  جديدة  دائرة 
رئيًسا  بنتويش،  نورمان  الصهيوني 
قانون  إصدار  في  دوره  ومعروف  لها« 
وتوسيع   ،1920 لعام  األراضي  انتقال 
ودعم  األرض،  على  اليهودية  السيطرة 
إلى  اليهودية  الجاليات  تهجير  خطط 
التطهير  خطط  بموازاة  فلسطين؛ 
بضغوط  الفلسطيني؛  للشعب  العرقي 

ومجازر  البريطانية  العسكرية  القوات 
العصابات الصهيونية.

النكبة  في  العملي  بريطانيا  دور 
الفلسطينية؛ تم على ما أكدته السياسات 
الكامل  ارتباطها  في  اإلمبراطورية 
مع  المتخادمة  الصهيونية  بالمخططات 

المشاريع االستعمارية، في:
والعمل  بلفور«  »وعد  إصدار   -1  
والمشاركة والموافقة على صياغات صك 

االنتداب.
ونقلها  اليهودية  الهجرة  تخطيط   -2

إلى أرض فلسطين.
اإلرهابية  المنظمات  تدريب   -3
وتشكيلها  وتسليحها  الصهيونية 

عسكريا ودعم إرهابها في فلسطين.
4- قمع المقاومة العربية، واالنتفاضات 
العرقي  التطهير  وممارسة  والثورات، 

بمختلف األساليب للشعب الفلسطيني.
فلسطين  من  المفاجئ  االنسحاب   -5
الصهاينة  لعصابات  األرض  وتسليم 
بغطاء  المتحدة؛  األمم  خطة  وتنفيذ 
القوانين،  وانتهاك  األرض  تقسيم 

وحرمان العرب من أية حقوق لهم.
قبل  من  مورست  التي  الخطايا  هذه 
صحيفة  دفعت  البريطاني؛  االنتداب 
الغارديان البريطانية في مراجعتها خالل 
صدورها،  على  قرنين  بمرور  احتفالها 
ارتكبتها  التي  األخطاء  عنوان  وتحت 
خالل مسيرتها؛ موقفها من وعد بلفور 
وانحيازها الصهيوني وانتهاًء بأن الكيان 
تريده،  ما  وال  توقعته  ما  ليس  الحالي 
وهذه خطوة شجاعة لصحيفة بريطانية 
من حدث تاريخي؛ تحمل تداعيات أخرى 
اإلجرامي  والدور  السياسة  محاكمة  عن 

للسياسات والحكومات البريطانية.
في  البريطاني  للدور  األكبر  والعمل 
فلسطين  استعمار  في  هو  فلسطين 
بلفور  وعد  وتضمين  االنتداب  ثم  ومن 
عصبة  أعلنت  الذي  االنتداب  صك  في 
على  البريطاني  االنتداب  مشروع  األمم 
 ،1921 يوليو  تموز/   6 بتاريخ  فلسطين 

يوليو  تموز/   24 في  عليه  وصودق 
 29 في  التنفيذ  موضع  ووضع   ،1922
أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، وحرص 
بناء  كتب  أنه  على  النص  في  محرروه 
على وعد وزير خارجية بريطانيا جيمس 
قومي  »وطن  بإنشاء  1917؛  عام  بلفور 
لليهود« في فلسطين، واستمراًرا لخطة 
بريطانيا وهدفها من وعد بلفور، وقامت 
السكان  لحقوق  اإلشارة  مع  بتنفيذه، 
غير اليهود، وكرست بنود ومواد الصك 
ودورها  البريطانية  الحكومة  سياسات 
في النكبة الفلسطينية، وواقعًيا فضحت 
من  ومواقفها  اإلمبراطورية  مخططات 

المنطقة وشعوبها.
رئيس  وايزمان؛  حاييم  كتاب  في 
والخطأ«  »التجربة  الصهيونية  المنظمة 
إلى  »عدت  والخطط:  بالدور  اعتراف 
وكان   ،1921 سنة  خريف  في  لندن 
إلى  دعيت  أنني  رجوعي  من  الغرض 
لندن ألشرف على كتابة مشروع وثيقة 
االنتداب البريطاني في فلسطين، وكان 
على  المسودة  هذه  تعرض  أن  يجب 
وكان  قراًرا،  بها  لتصدر  األمم  عصبة 
الخارجية  وزارة  تولى  قد  كيرزون  لورد 
هو  وكان  بلفور،  لورد  بعد  البريطانية، 
الوثيقة،  مشروع  وضع  عن  المسؤول 
الوثيقة عبارة  وكتبنا نحن في مشروع 
أردنا بها أن نقيد بريطانيا بوعد بلفور، 
وبأن تكون خطتها في فلسطين قائمة 
لليهود،  القومي  الوطن  أساس  على 
نحن  كتبناها  التي  العبارة  نص  وكان 
التاريخية  اليهود  بحقوق  »واالعتراف 
أنه  كيرزون  وقال  فلسطين«..  في 
يهيج  ال  حتى  العبارة  تخفيف  يقترح 
العرب عند قراءتها، وأنه يرى أن تكون 
اليهود  بصالت  »واالعتراف  يلي:  كما 
فلسطين«!  في  التاريخية  وعالقتهم 
وخالل أكثر من عقدين ونصف عقد من 
عصبة  عهد  من  وفقرات  االنتداب  زمن 
األمم وبنود اتفاقيات دولية ومواد صك 
البريطانية  الحكومة  عملت  االنتداب؛ 
صناعة  على  وقدراتها  جهودها  بكل 

نكبة فلسطين.
طريق  كخارطة  االنتداب،  صك  ُعرف 
لدولة االنتداب؛ ابتداء من ديباجته التي 
بريطانيا؛  المنتدبة؛  الدولة  بأن  اكدت 
العمل  في  بلفور،  وعد  بتنفيذ  ملتزمة 
في  لليهود«  قومي  »وطن  إنشاء  على 
صلة  اعتبر  بما  واعتراف  فلسطين، 
تاريخية تربط اليهود بأرض فلسطين، 
وباألسباب التي تبعث على إعادة إنشاء 
وطن قومي فيها. وكل مواده الثمانية 

ف..
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م
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كل  المنتدبة  للدولة  أعطت  والعشرين؛ 
لفلسطين،  واالستعمار  االحتالل  شروط 
الدولة  به  قامت  وما  له  خطط  وما 
المنتدبة عملًيا. ففي المادة األولى: قدم 
واإلدارة،  التشريع  في  التامة  السلطة 
باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص 
تكون  الثانية:  المادة  وفي  الصك.  هذا 
الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البالد 
واقتصادية  وإدارية  سياسية  أحوال  في 
اليهودي،  القومي  الوطن  إنشاء  تضمن 
هذا  ديباجة  في  بيانه  جاء  لما  وفًقا 
الذاتي،  الحكم  مؤسسات  وترقية  الصك 
وتكون مسؤولة أيًضا عن صيانة الحقوق 
المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين؛ 
بقطع النظر عن الجنس والدين. أما في 
ما  مغزاها  كشف  فقد  الرابعة:  المادة 
يهودية  بوكالة  واعترافه  تنفيذه  تم 
مالئمة كهيئة عمومية إلسداء المشورة 
إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في 
وغير  واالجتماعية،  االقتصادية  الشؤون 
ذلك من األمور التي قد تؤثر في إنشاء 
الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان 
اليهود في فلسطين، ولتساعد وتشترك 
ذلك  يكون  أن  على  البالد،  ترقية  في 
هذا  وفي  اإلدارة.  لمراقبة  دوما  خاضعا 
كوكالة  الصهيونية  بالوكالة  االعتراف؛ 
المنتدبة؛ قاعدة  الدولة  مالئمة؛ أسست 
الكيان الصهيوني.. وترى، حسب النص، 
أن تأليفها ودستورها يجعالنها صالحة 
والئقة لهذا الغرض الذي يوفر ما يلزم 
من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب 
على معونة  للحصول  البريطانية  الجاللة 
جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في 
إنشاء الوطن اليهودي. وكل ما جاء في 
الرئيسي  الهدف  كشف  األخرى  المواد 
من صك االنتداب؛ فمثاًل جاء في المادة 
-مع  فلسطين  إدارة  على  السادسة: 
ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع 
فئات األهالي األخرى- أن تسهل هجرة 
تشجع  وأن  مالئمة،  أحوال  في  اليهود 
المشار  اليهودية  الوكالة  مع  بالتعاون 
اليهود  حشد  الرابعة؛  المادة  في  إليها 
الموات  واألراضي  األميرية  األراضي  في 

غير المطلوبة للمقاصد العمومية.
االستعمارية  السلطات  خبث  ولمعرفة 
وضعت المادة الرابعة والعشرون: تقدم 
الدولة المنتدبة إلى عصبة األمم؛ تقريًرا 
يتناول  المجلس؛  تقنع  بصورة  سنوًيا 
السنة  تلك  أثناء  اتخذت  التي  التدابير 
نسخ  وترَسل  االنتداب،  نصوص  لتنفيذ 
من جميع األنظمة والقوانين التي تسن 
التقرير.  السنة مع  أو تصدر أثناء تلك 

وكذلك المادة الخامسة والعشرون: يحق 
عصبة  مجلس  بموافقة  المنتدبة  للدولة 
األمم أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه 
للتطبيق  قابل  غير  النصوص  هذه  من 
على المنطقة الواقعة ما بين نهر األردن 
سيعين  كما  لفلسطين،  الشرقي  والحد 
المحلية  لألحوال  بالنسبة  بعد  فيما 
تتخذ  وأن  المنطقة،  تلك  في  السائدة 
تلك  إلدارة  التدابير  من  مالئًما  تراه  ما 
بشرط  المحلية  ألحوالها  وفًقا  المنطقة، 
أحكام  مع  يتفق  ال  بعمل  يؤتي  أال 

المواد 15، 16، 18.
في  والعشرون:  الثامنة  المادة  وتختم 
للدولة  الممنوح  االنتداب  انتهاء  حالة 
يتخذ  الصك؛  هذا  بموجب  المنتدبة؛ 
ضرورًيا  يراه  ما  األمم  عصبة  مجلس 
الحقوق  استمرار  لصون  التدابير  من 
على  و14   13 المادتين  بموجب  المؤمنة؛ 
الدوام لضمان العصبة، ويستعمل نفوذه 
احترام  الجمعية  بضمان  يكفل  ألن 
المالية  لاللتزامات  فلسطين  حكومة 
بصورة  فلسطين  إدارة  تحملتها  التي 
مشروعة في عهد االنتداب احتراًما تاًما، 
في  الموظفين  حقوق  ذلك  جملة  وفي 

رواتب التقاعد أو المكافآت.
مواد  المنتدبة  الدولة  نفذت  عملًيا؛ 
العرب  السكان  قمع  في  وزادتها  الصك 
التطهير  بممارسة  عليهم  والضغط 
الوسائل  بكل  المنظم،  العرقي 
في  ذلك  برز  اإلجرامية؛  واألعمال 
عسكرًيا  الصهيونية  المنظمات  تسمين 
في  وتدريبها  لوجستًيا  وتجهيزها 
يد  وعلى  البريطاني  الجيش  معسكرات 
“هاغاناه”  مثل:  البريطانية،  القوات 
و”اشتيرن” و”آرغون”، ورغم أنها كانت 
اعتمدوا  البريطانيين  غير قانونية، فإن 
عليها عند القيام بعمليات نصب الكمائن 
كما  الفلسطينية.  والمقاومة  الثوار  ضد 
»قدمت الهاغاناه اآلالف من الرجال الذين 
انضموا إلى قوة الشرطة الموازية “بدوام 

أثناء  البريطانيون  التي جمعها  جزئي” 
الفلسطينية.  الثورة  سحق  محاولتهم 
“فرق  إلى  الهاغاناة  قادة  جلب  وتم 
وينجيت؛  أوردي  بقيادة  خاصة”  ليلية 
بعنفه  المعروف  البريطاني  الضابط 
»شخًصا  كونه  ورغم  خاص«  بشكل 
رؤسائه  من  بدعم  تمتع  األطوار  غريب 
تشكيل  في  وساعد  حرجة-  فترة  في 
قاموا  الذين  الرجال  وفكر  تكتيكات 
ممتلكاتهم  من  الفلسطينيين  بتجريد 

قسًرا وطردهم من ديارهم«
تعداد  كان  بلفور؛  وعد  صدر  حين 
 %5 عن  يزيد  ال  فلسطين  في  اليهود 
و"أصدرت  السكان،  عدد  مجموع  من 
إلى  أوامرها  البريطانية  الحكومة 
الحاكمة  البريطانية  العسكرية  اإلدارة 
اللجنة  أوامر  تطيع  أن  فلسطين،  في 
فلسطين  إلى  وصلت  التي  اليهودية 
وايزمن،  حاييم  برئاسة  الوقت  ذلك  في 
المهاجرين  قوافل  تحويل  على  وعملت 
وأوروبا  روسيا  من  القادمين  اليهود 
الحماية  ووفرت  فلسطين،  إلى  الشرقية 
باستمرار  لهم"،  الالزمتين  والمساعدة 

من خالل اإلدارة البريطانية المنتدبة.
من  البريطاني  االنسحاب  كان  وأخيراً؛ 
فلسطين، قبل شهر من موعده المقرر؛ 
أنهت  حيث  للعرب،  بالنسبة  مفاجًئا 
مايو  أيار/   14 في  انتدابها  بريطانيا 
1948، وانسحبت ولم تعِط للفلسطينيين 
أية فرصة حتى آخر لحظة، ألن يمتلكوا 
أية مقومات للدفاع عن أنفسهم، بينما 
كانت قد انسحبت من المناطق اليهودية 
قبل ستة شهور؛ تاركة للصهاينة الكثير 
الجيش  ومعسكرات  والعتاد  السالح  من 
وبالتالي  تجهيزاتها،  بكل  البريطاني 
الكاملة؛  المسؤولية  تتحّمل  بريطانيا 
سياسًيا وتاريخًيا وأخالقًيا وقانونًيا، عن 
المحرقة الحقيقية والنكبة الشاملة التي 
وما  الفلسطيني  العربي  بالشعب  زال يعيشها حتى اليوم.حلت 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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العالقة العضوية 
بين القضية الفلسطينية وحركة التحرر العربية

رضي الموسوي-كاتب صحفي/ البحرين

عندما حدثت النكبة في منتصف أيار )مايو( 1948، كانت أغلب الدول العربية 
خاضعة تحت نير االستعمار البريطاني أو الفرنسي أو االيطالي، وكانت الشعوب 
العربية تتوق لالنعتاق من الحالة الكولونيالية إلى التحرر وتشييد الدولة الحديثة، 
وكان الكفاح المسلح في الجزائر والمغرب وسوريا وغيرها من البلدان العربية هو السمة 
البارزة. وحين حلت نكبة فلسطين كان شعبها متوثًبا لمواجهة المؤامرة اإلمبريالية التي 
)وعد  والتعهدات  بيكو(  )سايكس  التقسيم  من  عقود  بعد  البريطاني  االنتداب  قادها 
بلفور( وتنظيم مؤامرة الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ فخاض نضااًل مريًرا ضد الحركة 
الصهيونية وداعميها لم تنتِه حتى الوقت الراهن الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني؛ 
حرب إبادة جماعية، بدأت راهًنا من محاوالت اقتالع أهالي حي الشيخ جراح المقدسي 
الفلسطينية، لتتلقى غزة الضربات العسكرية  من منازلهم وامتدت إلى كافة المناطق 

التدميرية الكبرى.

كان العدوان الصهيوني األخير الذي بدأ 
قبيل الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة؛ 
الكيان  سياسة  في  استمرار  حالة  يشكل 
يعبر  نهج  وهو  الجماعية،  اإلبادة  في 
عن حقيقته كقاعدة إمبريالية متقدمة 
الذي  األمر  العربي؛  الوطن  خاصرة  في 
فرض مبكًرا، معادالت التالحم الطبيعي 
قلب  في  المتموضعة  فلسطين،  بين 
التي  العربية  التحرر  األمة، وبين حركة 
قضية  الفلسطينية  القضية  تعتبر 
المنطقة،  في  الصراع  وعنوان  مركزية 
وقد تأسست حركة القوميين العرب من 
الحركات  جانب  إلى  المعاناة  هذه  رحم 

القومية والوطنية األخرى.   

معزولة  العربية  التحرر  حركة  تكن  لم 
أغلب  في  الفلسطينية  الحالة  عن 
النكبة،  قبل  ما  منذ  الجزئية  تفاصيلها 
حزيران  من  الرابع  في  بالنكسة  مروًرا 
)اكتوبر(  تشرين  وحرب  )يونيو(1967، 
لجنوب  األول  الصهيوني  والغزو   ،1973
في  الثاني  الغزو  ثم   ،1978 في  لبنان 
كانت  فقد  )يونيو(1982؛  حزيران 
لهذه  والموحد  الجامع  هي  فلسطين 
وخلفيات  منابع  من  القادمة  الحركة 
الذي  والخالف  متعددة،  وايدلوجيات 
كان  فلسطين  حول  داخلها  يحصل  كان 
نفسها،  الفسطينية  الفصائل  منبعه 
وكانت شعارات تقرير المصير، ومفهود 

الدولة الوطنية المستقلة، وتحرير كامل 
التراب الوطني الفلسطيني، ووراء العدو 
حولها  حصل  شعارات  مكان...  كل  في 
التحرر،  داخل حركة  واسع  جدل وخالف 
انطالًقا من الخالف الفلسطيني الداخلي، 
لم  الفلسطيني  االنقسام  مسألة  أن  إال 
األشكال  بأي شكل من  بها  مرحًبا  تكن 
إنما كانت  العربية،  التحرر  داخل حركة 
مرفوضة ومستهجنة، كما هو الحال مع 
التي  العريقة  الفلسطينية  التنظيمات 
االنقسام  حالة  في  الغرق  من  حذرت 
التي ال تخدم إال العدو الصهيوني الذي 
يجد فيها فرصة كبرى لتحقيق اختراق 
إلحداث  منه  الولوج  يمكن  استراتيجي؛ 
التي  والتشرذم  الفرقة  من  المزيد 
التي  التحرير  عملية  وتعطل  تخدمه 
لدى  األولويات  كل  فوق  أولوية  تشكل 
وفصائلها  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 

المناضلة.
شكلت  أنها  إال  النكبة،  مآسي  رغم 
خصوًصا  العربي؛  القومي  للوعي  رافعة 
بيروت  في  األمريكية  الجامعة  في 
األفكار  حاضنة  بدور  قامت  كانت  التي 
الدكتور  منتسبيها  من  وكان  القومية، 
حداد  وديع  والدكتور  حبش  جورج 
الكويت،  من  الخطيب  أحمد  والدكتور 
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بالفكر  المؤمنين  العرب  من  وغيرهم 
حركة  ويؤسسوا  لينبروا  القومي، 
الوهج  مستفيدين  العرب  القوميين 
يوليو   23 ثورة  ومن  المتنامي  القومي 
القومي  الفكر  وسطوع  مصر  في   1952
حلقات  انتشار  عن  فضاًل  الناصري؛ 
التي  والتوعية  والحوار  والفكر  النقاش 
الدكتور  عليها  ويشرف  يقودها  كان 
قسطنطين زريق؛ صاحب كتاب »معنى 
من  وغيرها  مجدًدا«  و«النكبة  النكبة« 
الوعي  مؤلفات قيمية أسهمت في رفع 

العربي لدى جيل ذلك الزمن.  
لقد تجلت العالقة العضوية بين القضية 
الفلسطينية وبين حركة التحرر العربية 
الشعبية  الجبهة  تأسيس  بيان  في 
الفلسطيني  )الفرع  فلسطين  لتحرير 
في  الصادر  العرب(،  القوميين  لحركة 
وقد   ،1967 األول(  )كانون  ديسمبر   11
ربط بين الحالتين الفلسطينية والعربية 
هذه  معركتنا  »إن  على  أكد  عندما 
طويلة وقاسية، والمقاومة المسلحة اليوم 
امتداد  على  الصامد  القتال  طليعة  هي 
عربي  إنسان  كل  إن  العربية.  الجبهة 
وتأييده  دعمه  بتقديم  اليوم  مطالب 
وحركته  المسلح  القتال  لمسيرة  الكامل 
فقتال  المستويات؛  كافة  على  الضارية 
األراضي  فوق  الفلسطينية  الجماهير 
المحتلة هو جزء فاعل من مسيرة الثورة 
العربية ضد اإلمبريالية وقواها العميلة. 
الصهيونية  لتحالف  مواجهتنا  في  إننا 
عضوي  ارتباط  إلى  بحاجة  واالستعمار 
وكفاح  الفلسطيني  شعبنا  كفاح  بين 
مواجهتها  في  العربي  الشعب  جماهير 
ولذا  المخططات،  ونفس  الخطر  نفس 
يحدد  المسلح؛  الفلسطيني  العمل  فإن 
جانب  إلى  يقف  من  مع  عربًيا  موقفه 
كفاح  أن  كما  يعاديه،  من  ضد  نضاله 
كفاح  مع  مرتبط  الفلسطيني؛  الشعب 
فإن  العالم،  في  والتقدم  الثورة  قوى 
يتطلب  نواجهه  الذي  التحالف  صيغة 
القوى  كافة  فيه  تنظم  مقاباًل  تحالفا 
من  جزء  كل  في  لالمبريالية  المعادية 

العالم«
بيان  من  أعاله  الفقرة  لخصت  هكذا 
المفترض  الدور  )الشعبية(  تأسيس 
تلعبه  أن  العربية  التحرر  حركة  على 
لترابط  محوري  دور  وهو  فلسطينًيا، 
فصله  يمكن  ال  وثيق  بشكل  الساحات 
في  الُقطرية  إلى  التحول  بقرارات 
مفهوم  وإدخال  النضالية،  العملية 

للشعب  والوحيد  الشرعي  »الممثل 
الفلسطيني« بطريقة أراد منها النظام 
القضية  عن  التخلي  العربي  الرسمي 
على  أعبائها  كامل  وإلقاء  الفلسطينية 
الفلسطيني، وهي خطوة جاءت  الجانب 
ممهدة  وغربية؛  أمريكية  بضغوطات 
الكيان  بين  الثنائية  لالتفاقات  الطريق 
اتضحت  حيث  العربية،  الدول  وبين 
اتفاق كامب ديفيد  المشهد في  مالمح 
عام 1978 بين الكيان الصهيوني وأكبر 
دولة عربية؛ خرجت على أثره من عملية 
الصراع العربي الصهيوني، لتكر السبحة 
كنتيجة   1991 عام  مدريد  مؤتمر  في 
طبيعية الجتياح الجيش العراقي لدولة 
الكويت، وما تال ذلك من اتفاقات ثنائية 
بدأت باتفاق أوسلو في 1993، وبعدها 
بين  عربة،  وادي  اتفاق  توقيع  بعام 
بعد  ثم  واألردن،  الصهيوني  الكيان 
صفقة  ُطرحت  العقد  ونصف  عقدين 
يراد منها ضرب أي  القرن بقوة، وكان 
األبارتهايد  ونظام  لالحتالل  مقاومة 
الصهيوني وتصفية القضية الفلسطينية 
وتطبيق قانون الدولة القومية؛ بتهجير 
أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين، سواء 
ال67،  أراضي  من  أو  ال48  أراضي  من 
شعبوًيا  شخًصا  وجود؛  باستثمار  وذلك 
يمينًيا متطرًفا هو دونالد ترامب؛ رئيًسا 
للواليات المتحدة األمريكية، الذي أقدم 
أسالفه  عليها  يجرأ  لم  خطوات  على 
األمريكية؛  السفارة  نقل  عن  كاإلعالن 
عن  واإلعالن  للقدس  أبيب  تل  من 
القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني، 
أراضي  السورية  الجوالن  واعتبار 
بفرض  ذلك  عاجل  ثم  للكيان.  تابعة 
اتفاقات  بإعالن  اإلبراهيمية  االتفاقات 
من  وكل  الكيان  بين  تطبيعية  سالم 
والمغرب،  والسودان  والبحرين  اإلمارات 
وإعالن ترامب أن بقية األنظمة العربية 
اتفاقات  على  التوقيع  إلى  الطريق  في 
التطبيع المذلة، لتأتي هبة القدس بدًءا 
ألحياء  وامتدادها  جراح  الشيخ  حي  من 
ال48  وأراضي  الغربية  والضفة  القدس 
تاريخية؛  محطة  لتسجل  غزة،  وقطاع 
يتوجب الوقوف عند حيثياتها ونتائجها 
المتدفق  بالدم  ُتكتب  تزال  ال  التي 
الخريطة  موحدة  فلسطين؛  أرجاء  في 
من  الوطني  التراب  وكامل  التاريخية 

النهر إلى البحر.
لقد ُأصيبت حركة التحرر الوطني العربية 
الماضية،  األربعة  العقود  في  بالوهن 

وذلك تأثرا بالتطورات السلبية الحاصلة 
على المستوى الفلسطيني الداخلي الذي 
دبت في أوصاله حالة االنقسام الداخلي، 
العربية  المكانة  تراجع  في  تسبب  ما 
والدولية بالقضية الفلسطينية، وتعززت 
بين  التعسفي  الجغرافي  الفصل  فكرة 
فقد  تالها.  وما  النكسة  وبين  النكبة 
تأسست الُقطرية على أرضية أن النكبة 
وقد  به،  االعتراف  يتوجب  كياًنا  ولّدت 
حصل من جانب بعض األنظمة العربية، 
بعض  يتردد  ولم  السادات،  مصر  مثل؛ 
العام  العرب، والدم ال يزال متدفًقا في 
2021، عن تهنئة الكيان بتأسيس دولته 

التي هي نكبة فلسطين.
االعتبار،  أعادت   2021 القدس  هبة  إن 
بل  فحسب،  الفلسطينية  للقضية  ليس 
الجماهير  والى  التحرر  حركة  إلى  أيًضا 
ضغوطات  عليها  مورست  التي  العربية 
والسياسية  األمنية  النواحي  في  كبرى 
فلسطين  فكرة  عن  للتخلي  والمعيشية 
القضية والتحول إلى االتفاقات الوهمية 

المسماة ب«اإلبراهيمية« زوًرا وبهتاًنا.
الفلسطيني  العمل  انطالقة  كانت  وإذا 
المسلح المنظم، قد شكلت والدة جديدة 
القرن  ستينيات  منتصف  للفلسطينيين 
انطالقتها  بدايات  أن  رغم  الماضي، 
تؤمن  كانت  فقد  النكبة،  قبل  كانت 
العربي  النضال  ووحدة  القضية  بقومية 
ضد  العربية  األمة  تخوضه  الذي 
تم  الذي  السرطاني  والجسم  االستعمار 
زرعه في فلسطين. لقد كان يراد نسيان 
بالنكسة،  التاريخ  يبدأ  أن  على  النكبة 
كان  فقد  خاسرة،  كانت  الرهانات  لكن 
نظام  من  أقوى  الفلسطيني  الشعب 
احاللي  استعمار  آخر  ومن  األبارتهايد 
الوهج  وبعودة  األرضية.  الكرة  على 
إلى  الروح  عادت  الفلسطينية؛  للقضية 
التي  العربية  والجماهير  التحرر  حركة 
لنفض  مالًذا  القدس؛  هبة  في  وجدت 
حالة  وتأسيس  الماضية  المرحلة  غبار 
عملية  في  الشباب  بدور  تؤمن  جديدة 
التغيير وتلفظ ما تم تأسيسه على وهم 
وباطل في أرجاء الوطن العربي لتبقى 
الصراع  وعنوان  البوصلة  هي  فلسطين 
الترابط  مبدأ  وليتأكد  المنطقة،  في 
الفلسطينية  والقضية  التحر  حركة  بين 
يمكن  ال  عضوية؛  عالقة  باعتبارها 
بائسة،  ُقطرية  بمشاريع  تفكيكها، 
الكيان وداعميه في المنطقة والعالم.رغم كل المحاوالت المستميتة من قبل 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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من النكبة إلى التطبيع:
قراءة في مسار حافل بمقاومة الشعب الفلسطيني 

للمشروع الصهيوني
 د. علي بوطوالة- الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي والناطق الرسمي للجبهة العربية التقدمية/ المغرب 

السنة بهبة  التي تميزت هذه  لنكبة 1948  الثالثة والسبعين  الذكرى  بمناسبة 
القدس التي تحولت إلى انتفاضة جديدة للشعب الفلسطيني للدفاع عن القدس 
فصائل  فيها  تمكنت  عسكرية؛  مواجهة  إلى  وانتقلت  األقصى،  والمسجد 
ذلك من  يعني  بما  الغاصب،  الصهيوني  الكيان  قلب  الفلسطينية من ضرب  المقاومة 
غروره  وكسر  المحتل  الكيان  لعربدة  التصدي  على  المقاومة  قدرة  في  نوعي  تطور 

وإحباط معنويات مستوطنيه. 
تبرز هنا الحاجة لقراءة فاحصة لمسار تجاوز سبعة عقود من صمود الشعب الفلسطيني 
والمعاناة  الجسيمة  التضحيات  رغم  البغيض،  الصهيوني  لالحتالل  المستمرة  ومقاومته 

التي ال حدود لها.

املشروع الصهيوني كمنتوج للمد 
الرأسمالي االستعماري 

كل المعطيات التاريخية تؤكد أن نشأة 
بصعود  ارتبطت  الصهيونية؛  الحركة 
إلى  وتحولها  االحتكارية  الرأسمالية 
إليجاد  سعيها  إطار  في  إمبريالية، 
صاحب  بما  الدورية،  ألزماتها  حلول 
االستعمارية  القوميات  بروز  من  ذلك 
من  األربعينيات  بداية  ففي  األوروبية. 

مراسالت  كشفت  عشر؛  التاسع  القرن 
القنصل  مع  منتيفور  موسى  اليهودي 
شخصيات  سعي  دمشق  في  البريطاني 
دولة  تأسيس  مشروع  لبلورة  يهودية 
المدعو  وكان  فلسطين،  في  لليهود 
 Benjamin( دزرائيلي  بنيامين  
مخطط  وضع  من  أول   )Disraeli
إلحياء ما أسماه:  »األمة اليهودية« سنة 
1852. بعد ذلك بعقد من الزمن؛ نادى 

موزيس هيس سنة 1862 بتأسيس دولة 
لليهود في فلسطين. منذ ذلك التاريخ 
في  األوروبيين  اليهود  تنظيم  بدأ 
لفلسطين.  بالهجرة  وإقناعهم  جماعات 
والجدير بالذكر أن الرأسمالية االنجليزية 
البورجوازية  دفعت  قد  االستعمارية 
استراتيجية؛  الختيار  دفًعا  اليهودية 
ظاهرها تأسيس دولة لها في فلسطين، 
وباطنها توظيف اليهود في مشروعها 
وتفكيك  )بريطانيا(  االستعماري 
بتفجير  العثمانية  اإلمبراطورية 
خاصة  والمذهبية،  العرقية  تناقضاتها 
بعد اكتشاف البترول في العراق وشبه 

الجزيرة العربية.
عامل جديد ظهر في أوروبا في النصف 
تجلى  عشر؛  التاسع  القرن  من  الثاني 
اليهود  سيدفع  الالسامية؛  نزعة  في 
التفكير  إلى  الهجرة  على  المتحفظين 
جدًيا في مغادرة أوروبا الشرقية خاصة، 
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الهجرة  فضل  معظمهم  أن  ورغم 
التي  الكبيرة  للفرص  الشمالية  ألمريكا 
منهم  ماليين  أربعة  )حوالي  تتيحها 
األمريكية(،  المتحدة  الواليات  قصدوا 
لالستقرار  توجهوا  آالف  بضعة  فإن 
عقدت  السياق هذا؛  في  فلسطين.  في 
عالمي  مؤتمر  أول  الصهيونية  الحركة 
بزعامة  بال  مدينة  في   1897 سنة  لها 
قدمت  سنوات  بست  ذلك  قبل  هرتزل؛ 
أربعمائة شخصية يهودية على رأسهم 
للرئيس  عريضة  روكفلير  المليونير 
الجالية  بمساعدة  لمطالبته  األمريكي 
اليهودية على إقامة وطن قومي لليهود 
له  ستتاح  المشروع  هذا  فلسطين،  في 
العشرين،  القرن  بداية  في  فرصة  أهم 
مع تصاعد المنافسة بين اإلمبراطوريات 
االستعمارية على الطاقة والمواد األولية 
لذلك  المائية،  والممرات  واألسواق 
أصبحت لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا أهمية خاصة، مما رفع من حدة 
وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا  بين  التوتر 
هو  كما  سيؤدي  التوتر  هذا  وروسيا. 
وما  األولى  العالمية  الحرب  إلى  معروف 
انهيار  أبرزها  نتائج  من  عنها  تمخض 
ثالث إمبراطوريات )النمساوية والروسية 
اشتراكية  أول ثورة  والعثمانية( وقيام 
اقتصادية  أزمة  في  أوروبا  ودخول 
خانقة، وصعود الفاشية في إيطاليا ثم 

النازية في ألمانيا.
األولى  العالمية  الحرب  انتهاء  بمجرد   
واستثماًرا لتصريح بلفور؛ اجتمع ممثلو 
 1919 فبراير  في  اليهودية  المنظمات 
وقدموا  السالم،  مؤتمر  هامش  على 
بريطانيا  بمنح  المؤتمر  لذلك  طلًبا 
بإيحاء  فلسطين  على  انتداًبا  العظمى 
ما  وهو  البريطانية،  الحكومة  من 
اجتماع  في  سنوات  ثالث  بعد  تحقق 
نص  حيث   ،1922 سنة  األمم«   »عصبة 
»وضع  على  حرفًيا  األخيرة  هذه  قرار 
البلد )فلسطين( في الظروف السياسية 
ستسمح  التي  واالقتصادية  واإلدارية 
وتطوير  لليهود،  قومي  وطن  بإقامة 
وتسهيل  الذاتي،  حكمهم  مؤسسات 
الهجرة اليهودية إليها »المرجع: تاريخ 

الصهيونية«ويكيبديا(.
قد  بيكو،  سايس  اتفاق  كان  ذلك  قبل 
بين  العربي  المشرق  منطقة  قسم 
منظمة  تأسست  كما  وبريطانيا،  فرنسا 
 1920 سنة  المسلحة  اليهودية  الهاغانا 
بدعوى حماية المهاجرين اليهود. هكذا 

شرعت بريطانيا في إنشاء أسس وقواعد 
وإداراتها  بسلطتها،  الصهيونية  الدولة 
وجيشها  وبرلمانها،  وأحزابها،  المحلية، 
تسارعت  عقود  ثالثة  طيلة  وشرطتها؛ 
إلى  األوروبيين  اليهود  هجرة  فيها 
فلسطين، حيث قفز عددهم من38000 
إلى   1940 سنة  إلى64000   1918 سنة 
سنة  مستوطن   650000 إلى  وصل  أن 
1947؛ سنة تقسيم فلسطين من طرف 

األمم المتحدة. 
الفلسطيني  الشعب  يقف  لم  طبًعا 
بإضرابات  قام  بل  األيدي،  مكتوف 
متواصلة  واحتجاجات  ومظاهرات 
سنوات 1920 و1921 و1929 وكان أبرزها 
الوعود  لكن   ،1938_1936 وأهمها ثورة 
واسكاته؛  لطمأنته  له  قدمت  التي 
تقسيم  بعد  وخداعها  زيفها  انكشف 
بالده وتقديم أكثر من نصفها لليهود 
والجغرافيا  التاريخ  على  ضًدا  الصهاينة 

والقوانين الدولية.
المعطيات  بهذه  التذكير  تعمدنا  لقد 
كيان  الصهيوني  الكيان  أن  لنبين 
ودعمته  أسسته  استيطاني  عسكري 
الغربية،  االستعمارية  اإلمبراطوريات 
للقيام  زالت  وال  الحماية  له  ووفرت 
مقدمتها  في  محددة  وظيفية  بأدوار 
العربي،  النهضوي  المشروع  تعطيل 
بأية صيغة،  العربية  الوحدة  ومنع قيام 
من  لجعلها  العربية  المنطقة  وتقسيم 
دويالت  عن  عبارة  الخليج  إلى  المحيط 
له  وتابعة  ومتخلفة  ضعيفة  وإمارات 
وألسياده في الغرب، واستنزاف ثرواتها 
واستباحة أسواقها، ولتحقيق كل ذلك 
المقاومة  قوى  كل  على  القضاء  يجب 
والخضوع  االستسالم  وفرض  بالمنطقة 

على شعوبها.
سياق  في  الفلسطينية  الثورة 

عربي معاكس
رد  أول  الناصرية  يوليو   23 ثورة  كانت 
فعل على الهزيمة المذلة للجيش المصري 
وباقي الجيوش العربية في حرب 1948، 
بعد إعالن إقامة الدولة الصهيونية على 
حركة  تأسيس  تبعها  فلسطين،  أرض 
جورج  الحكيم  بقيادة  العرب  القوميين 
الباردة  الحرب  أجواء  حبش، هكذا وفي 
الرأسمالي واالشتراكي  بين المعسكرين 
في  الوطني  التحرر  حركات  وتحقيق 
المتوالية  االنتصارات  وإفريقيا  آسيا 
التحرر  حركة  نشأت  االستعمار؛  على 
تأثيرها،  وتصاعد  العربية،  الوطني 

للزعيم  السياسي  االنتصار  بعد  خاصة 
الثالثي  العدوان  على  الناصر  عبد  جمال 
العراق،  في  الثورة  ونجاح   ،1956 سنة 
وقيام الجمهورية العربية المتحدة بين 
المنجزات  تلك  وتّوجت  وسوريا،  مصر 
الجزائرية  للثورة  التاريخي  باالنتصار 
على االستعمار الفرنسي، مما فتح آمال 
عريضة للقضاء على الصهيونية وتحرير 
تأسيس  تم  اإلطار؛  هذا  في  فلسطين، 
منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964، 

وانطلقت حركة فتح فاتح يناير 1965.
شرع  العربي؛  التحرري  المد  هذا  لوقف 
الرجعي  الصهيوني  اإلمبريالي  المحور 
الناصرية  بالثورة  لإليقاع  التحضير  في 
استعداًدا  متكافئة؛  غير  مواجهة  في 
التي   1967 نكسة  فكانت  وتسليًحا؛ 
تكِف  لم  كارثية؛  نتائج  عنها  ترتبت 
أكثر من خمسة عقود حتى اآلن لمحور 

آثارها.
بعد فشل الرهان على األنظمة العربية؛ 
تجسد أمل الشعب الفلسطيني السترجاع 
التاريخية والمشروعة في كفاح  حقوقه 
فصائل الثورة الفلسطينية التي برهنت 
الخارجية  وبالعمليات  الكرامة  بمعركة 
على  فلسطين  لتحرير  الشعبية  للجبهة 
ورغم  والمواجهة،  الصمود  على  قدرتها 
التي تلقتها بإخراجها  القاصمة  الضربة 
سنة  األسود  أيلول  بعد  األردن  من 
1970، فقد تمّكنت من انتزاع االعتراف 
كممثل  الفلسطينية  التحرير  بمنظمة 
الفلسطيني؛  للشعب  ووحيد  شرعي 

عربًيا ودولًيا سنة 1974.
الثورة  لتجذر  المعاكسة  العوامل  من 
باإلضافة  وتطورها،  الفلسطينية 
العربية  لألنظمة  المتعددة  للضغوط 
ومحاوالت احتوائها؛ اندالع الحرب األهلية 
اللبنانية واضطرار فصائلها للتموقع في 
تلك الحرب مع الحركة الوطنية اللبنانية، 
مع  للتواطؤ  الطرفين  أعداء  دفع  مما 
فرصة  استغل  الذي  الصهيوني  الكيان 
ديفيد  كامب  اتفاقية  بعد  تحييد مصر 
والتصدي،  الصمود  جبهة  وتفكك 
على  القضاء  ومحاولة  لبنان  الجتياح 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  فصائل 
الضربة  تجلت  لبيروت؛  حصاره  خالل 
جديد  من  الفلسطينية  للثورة  القاسية 
اندالع  لكن  لبنان،  من  إخراجها  في 
انتفاضة الشعب الفلسطيني بعد خمس 
للقضية  االعتبار  أعاد  ذلك؛  من  سنوات 
للشعوب  مركزية  كقضية  الفلسطينية 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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بعمقها  وطني  تحرر  وكقضية  العربية 
اإلنساني، ورسخ شرعية تمثيلية منظمة 

التحرير الفلسطينية. 
السلبية  التداعيات  ستكون  أخرى؛  مرة 
مؤثرة  عليها  والدولية  العربية  لألوضاع 
إلخراجه  العراق  على  فالحرب  وضاغطة؛ 
وانهيار   ،1991 يناير  في  الكويت  من 
المنظمة  أفقد  السوفياتي؛  االتحاد 
قيادتها  ودفع  الثابتين،  حلفاءها 
من  الخروج  عن  البحث  إلى  المتنفذة 
أمامه.  نفسها  وجدت  الذي  المنغلق 
لضغوط  خضعت  هذا؛  السياق  في 
اإلمبريالية،  والمراكز  العربية  الرجعية 
وانساقت في مفاوضات سرية مع الكيان 
في  أوسلو،  باتفاق  توجت  الصهيوني؛ 
األوسط  الشرق  بمشروع  سمي  ما  إطار 
األمريكية،  المظلة  تحت  الجديد؛ 
وانطلقت الموجة األولى لتطبيع األنظمة 
الصهيوني؛  الكيان  مع  الرجعية  العربية 
تكون  أن  يمكن  ال  بأنها  متعللة 
الفلسطينيين  من  أكثر  فلسطينية 

أنفسهم. 
أوهام  كشفت  أن  التطورات  تلبث  لم 
فيها  بما  العربية،  الريعية  البورجوازية 
السلطة  اصطدمت  بعدما؛  الفلسطينية 
ياسر  الشهيد  بقيادة  الفلسطينية 
والعنصرية  العدوانية  بالطبيعة  عرفات 
تجسدت  التي  الصهيوني  للمجتمع 
الصهيوني  اليمين  تغول  في  بالملوس 
الحرب  مجرم  بزعامة  للسلطة  ووصوله 
العقود  جميع  من  تملص  الذي  شارون 
وااللتزامات الموقعة. وانطلقت انتفاضة 
التي   2000 عام  الفلسطيني في  الشعب 
التطبيع  اتفاقات  إلغاء وتجميد  فرضت 
بعد  الصهيوني  العدو  مع  وقعت  التي 
قوًيا  مبرًرا  أصبح؛  الذي  أوسلو  اتفاق 
لألنظمة العربية لتتخلي عن التزاماتها 
القومية التي وقعت عليها في مؤتمرات 

القمة العربية.
التطبيع كتموقع مصلحي 

واستراتيجي للرجعية العربية
منذ  الفلسطينية  الثورة  شكلت 
جناحها  بروز  بعد  وخاصة  انطالقتها، 
العربية  للرجعية  كابوًسا  اليساري 
والبورجوازية الريعية، لما حملته من آمال 
والديموقراطية  والوحدة  للتحرر  ووعود 
صاعًقا  واعتبرت  العربية،  للشعوب 
والمتخلفة  المتأزمة  األوضاع  لتفجير 
استثناء،  بدون  العربية  البلدان  في 
التدخل  العربية  األنظمة  حاولت  لذلك 

احتوائها،  على  والعمل  توجهها  في 
االستسالمية  الحلول  لمستنقع  وجرها 
والمصلحة  السياسية  الواقعية  باسم 
مزعج  محرك  من  للتخلص  القطرية، 
ونضاالتها،  وغضبها  الجماهير  لمشاعر 
خاصة بالنسبة لألنظمة الخليجية صنيعة 
مثلها  االستعمارية  اإلمبراطورية  نفس 
الصهيونية. هكذا وبدوافع  الدولة  مثل 
الطبقية،  وخلفياتها  األمنية،  هواجسها 
باألحرى  أو  االستراتيجية  واختياراتها 
في  اإلمبريالية  لالستراتيجية  خدمتها 
سرية  عالقات  لنسج  سعت  المنطقة؛ 
مع  الماضي  القرن  من  الستينيات  منذ 
الصهيوني؛ إرضاء لساداتها في  الكيان 
واشنطن ولندن وباريس، بل إن بعضها 
األمريكية  المخابرات  مع  يتعاون  كان 
والموساد وساعد الكيان الصهيوني على 
العربية،  القمة  مؤتمرات  على  التجسس 
اغتيال  له معلومات ساعدته على  وقدم 
الفلسطينية،  للثورة  البارزين  القادة 
ولكن االنتقال من العالقات السرية إلى 
اصطفاًفا  مّثل  التطبيع  اتفاقات  عقد 
رسمًيا لهذه األنظمة مع العدو التاريخي 
إن  العربية.  واألمة  الفلسطيني  للشعب 
الخياني هو  التطبيع  ما في هذا  أخطر 
يدعيه  بما  الصهيوني،  للكيان  التسليم 
فلسطين  أرض  في  تاريخي  حق  من 
وفك  االستعماري  وجوده  وبشرعنة 

العزلة عنه. 
األنظمة  تتنازل  ما  بقدر  أنه  المفارقة 
األمريكية،  للضغوط  وتستسلم  العربية 
بقدر ما يزداد العدو الصهيوني غطرسة 
اتجاه  وعدوانية  وعنصرية  وتوحًشا 
الشعوب  وباقي  الفلسطيني  الشعب 
العربية، ضارًبا عرض الحائط باالتفاقات 
ال  دام  ما  طبيعي  وهذا  وقعها،  التي 
نفسها  الدولية  للقرارات  وزن  أي  يقيم 
له  توفرها  التي  الدائمة  الحماية  بسبب 

اإلمبريالية األمريكية وحلفاؤها. 
إن أقصى ما يروج له المطّبعون هو حل 
األلغام  إلزالة  يتطرق  ال  الذي  الدولتين 
العسكري  الطابع  مثل  الصهيونية 
اإلسرائيلي،  للمجتمع  والعنصري 
والقطاع،  الضفة  في  والمستوطنات 
إلى  العودة  في  الالجئين  ماليين  وحق 
وطنهم، وقضية القدس التي تمثل بؤرة 
التلمودي  اليمين  مع  والمواجهة  الصدام 
مشروع  وصول  ورغم  هكذا  العنصري، 
المسدود،  األفق  إلى  العربي«  »السالم 
بسبب سياسة اليمين الصهيوني الحامل 

متطرفة؛  عنصرية  دينية  أليديلوجية 
الرجعية بصفقة  العربية  األنظمة  قبلت 
الفاشي والعنصري،  القرن إلدارة ترامب 
الشعب  مكونات  بإجماع  رفضها  رغم 
الرسمية  السلطة  فيها  بما  الفلسطيني 
التي وجدت هذه األنظمة في تنازالتها 
ومبرًرا  حجًة  األخيرين؛  العقدين  خالل 
لتطبيع عالقاتها مع الكيان الصهيوني. 

خالصــــــــات
على  عقود  ثالثة  من  يقرب  ما  بعد 
التطبيع  باب  فتح  الذي  أوسلو  اتفاق 
تأكد  الرجعية؛  العربية  األنظمة  أمام 
بمعطيات الواقع العنيد أنه لم يعد من 
المناورة  لعبة  في  االستمرار  المقبول 
إطار  في  المرحلية  للتكتيكات  العبثية 
اإلدارة  وضعتها  التي  االستراتيجية 
األمريكية تحت مسميات مختلفة، ولكن 
الكيان  بمضمون واحد وثابت هو حماية 
الصهيوني وتأمين مستقبله على حساب 
الفلسطيني،  للشعب  التاريخية  الحقوق 
في  الجارية  التحوالت  وأن  خاصة 
تمنح  واإلقليمي؛  الدولي  الوضعين 
فرصة تاريخية إلحياء وتطوير المشروع 
أهدافه  مقدمة  وفي  التقدمي،  القومي 
الدؤوب  بالعمل  بدًءا  فلسطين  تحرير 
االشتباك،  وقواعد  القوى  ميزان  لتغيير 
الماضي  دروس  من  طبعا  باالستفادة 

وإخفاقاته. 
الحالية  المعركة  تشكل  ال  بالتأكيد، 
الفلسطيني  الشعب  يخوضها  التي 
وتحولت  القدس،  بهبة  انطلقت  والتي 
وأراضي  الضفة  في  شعبية  النتفاضة 
وجهت  كبيرة  عسكرية  ومواجهة   ،48
مسبوقة  غير  ضربات  المقاومة  فيها 
المعارك  آخر  الصهيوني؛  الكيان  لقلب 
نقلة  تمثل  ولكنها  االحتالل،  لدحر 
المشروع  مع  الصراع  في  كبيرة  نوعية 
جديد  من  تبين  والذي  الصهيوني، 
إلى  يحتاج  الصهيوني  الكيان  ردع  أن 
مساندة عربية واسعة، ودور فاعل للقوى 
وضغط  المقاومة،  محور  في  الحليفة 
كل  متواصل.  دولي  وشعبي  حقوقي 
هذا يستلزم أواًل وقبل كل شيء وحدة 
على  الفلسطيني  الوطني  للصف  راسخة 
الصراع  قانون  المقاومة، ألنه يمثل  خط 
ومكان،  زمان  كل  في  االستعمار  مع 
وجبهة عربية تقدم كل ما تستطيع من 
ديبلوماسي وإعالمي.دعم مادي ومعنوي؛ سياسي وعسكري؛ 
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التحوالت العربية إزاء القضية الفلسطينية
د. حسن نافعة - أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة/ مصر

التمييز بين   الفلسطينية، يجب  عند الحديث عن عالقة العالم العربي بالقضية 
الشعبي؛ يبدو واضًحا لكل ذي  المستوى  الرسمي. فعلى  الشعبي  المستويين 
بعيون  الفلسطينية  القضية  ترى  تزال  وما  كانت  العربية  الشعوب  أن  عينين 
»قومية«؛ تدرك مدى تأثيرها على أمن األمة العربية كلها، ومن ثم تفرض على الجميع 
النظم  أيًضا  الواضح  فمن  الرسمي؛  المستوى  على  أما  عنها.  الدفاع  مسؤولية  تحمل 
العربية الحاكمة تعاملت مع هذه القضية، كل من منظور رؤيته لمصالحه »الوطنية«، 
أو باألحرى لمصالح النخب الحاكمة فيه. وسوف تقتصر المعالجة في هذه الورقة على 
الموقف الرسمي العربي من القضية الفلسطينية وما طرأ عليه من تحوالت عبر المراحل 

الزمنية المختلفة. 

أواًل/ مرحلة النشأة والتأسيس
معظمه  في  واقع  العربي  العالم  كان 
حين  األوربي،  االستعمار  نير  تحت 
عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  تأسست 
دولة  إقامة  تستهدف  حركة صهيونية 
قد  ما  وهو  فلسطين،  في  يهودية 
ما  بخطورة  العربي  الوعي  تأخر  يفسر 
كان يجري على األرض الفلسطينية في 
ذلك الوقت؛ لذا يمكن القول: أن الوعي 
العربي بالقضية الفلسطينية، سواء على 
الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي؛ 
إال  ملموس  بشكل  التبلور  في  يبدأ  لم 
في مرحلة متأخرة نسبيا، وتحديًدا بعد 
عام  الكبرى  الفلسطينية  الثورة  اندالع 
يفتقر  كان  العربي؛  العالم  وألن   ،1936

في ذلك الوقت إلى إطار مؤسسي يضم 
في  المستقلة  شبه  العربية  الحكومات 
اهتمام  أن:  القول  يمكن  الوقت؛  ذلك 
الفلسطينية  بالقضية  الرسمي  العرب 
لم يبدأ عملًيا إال مع قيام جامعة الدول 
يدل  1945؛  عام  تأسست  التي  العربية 
على هذا االهتمام سلسلة من المؤشرات، 

يمكن إجمالها على النحو التالي:
ملحًقا خاًصا  الجامعة  1- تضمين ميثاق 
بفلسطين؛ تعبر فيه الدول األعضاء عن 
الشعب  تمكين  على  بالعمل  التزامها 
في  حقه  على  الحصول  من  الفلسطيني 
أسوة  استقالله؛  ونيل  مصيره  تقرير 
تحت  الواقعة  العربية  الشعوب  بباقي 

االستعمار.

تعقد  عربية  قمة  أول  تخصيص   -2
)قمة   1946 عام  الجامعة  تاريخ  في 
أنشاص(، لمتابعة ما يجري على األرض 
الدول  التزمت  وفيها  الفلسطينية، 
العربية بتقديم كل دعم ممكن للشعب 
المشروع  ضد  نضاله  في  الفسطيني 

الصهيوني.
في  األعضاء  العربية  الدول  إجماع   -3
مشروع  رفض  على  المتحدة  األمم 
في  مناقشته  أثناء  فلسطين  تقسيم 

الجمعية العامة عام 1947.
4- اتخاذ الجامعة العربية؛ قراًرا بدخول 
فور إقدام بن جوريون على إعالن قيام 

دولة إسرائيل في 14 مايو 1948.
وفي تقديري أن العالم العربي تنازعته 
شكل  حول  رؤيتان  المرحلة  هذه  في 
العالقة التي ينبغي أن تربطه بالقضية 

الفلسطينية:
التورط رسمًيا في  -رؤية: تفضل عدم 
الرسمي  الدعم  بقصر  وتطالب  الحرب، 
على الجانب السياسي والمادي، مع فتح 
الباب في الوقت نفسه أمام المجاهدين 
والعمل  للقتال،  التطوع  في  الراغبين 
الوطنية  الحركة  صفوف  توحيد  على 

الفلسطينية. 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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الجيوش  مشاركة  إلى  تدعو  -وأخرى: 
الوسيلة  باعتباره  القتال،  في  العربية 
دولة  قيام  دون  للحيلولة  الوحيدة 
ينطوي  وما  فلسطين،  في  يهودية 
عليه قيام هذه الدول من خطًرا؛ يهدد 
الشعب  وليس  العربية،  الشعوب  كل 
التي  الرؤية  وهي  وحده،  الفلسطيني 

رجحت كفتها في النهاية.
سير  من  تبين  فقد  حال،  أي  وعلى 
المعارك في حرب 48 أن الجيوش العربية 
لها  يكن  ولم  للقتال،  جاهزة  تكن  لم 
قيادة ميدانية موحدة أو خطط مشتركة 
الحرب  في  المشاركة  قرار  وأن  فّعالة، 
تتعلق  متباينة؛  ودوافع  ألسباب  تم 
بمصالح النخب الحاكمة، وليس بالضرورة 
لذا  العربية؛  أو  الفلسطينية  بالمصالح 
أسفرت الحرب عن هزيمة نكراء للجيوش 
تثبيت  من  إسرائيل  ومكنت  العربية، 
للدولة  المخصص  الجزء  على  أقدامها 
ومن  التقسيم،  مشروع  في  اليهودية 
االستيالء على نصف األراضي المخصصة 
ذلك  من  األخطر  الفلسطينية؛  للدولة 
أن هذه الحرب تمخضت ليس فقط عن 
إنهاء الوجود المستقل للحركة الوطنية 
تفتيت  عن  أيًضا  وإنما  الفلسطينية، 
نفسها.  الفلسطينية  األراضي  وحدة 
فقد تم إخضاع الضفة الغربية وإدماجها 
مع إمارة شرق األردن لتصبح جزًءا من 
تم  كما  الهاشمية«  األردنية  »المملكة 
إخضاع قطاع غزة لإلدارة المصرية، وبهذا 
توارت »القضة الفلسطينية« عن الساحة 
الدولية، وأصبحت جزًءا من صراع »عربي 
مكونات  وتعددت  أوسع،  إسرائيلي«   -
تناثرت،  أن  بعد  الفلسطيني  الشعب 
اإلسرائيلية،  للهيمنة  جانب  خضع  حيث 
وجانب  األردنية،  للهيمنة  آخر  وجانب 
ثالث للهيمنة المصرية، بينما عاش بقية 

الشعب كالجئين في الشتات. 
العربية  الدول  بين  العالقة  أن  صحيح 
صراعية  جوهرها  في  ظلت  وإسرائيل؛ 
طوال هذه المرحلة، خاصة بعد أن اتخذ 
1950؛  عام  العربية،  الجامعة  مجلس 
الدول األعضاء أن  قراًرا يحظر فيه على 
تتفاوض مع إسرائيل أو تطبع عالقتها 
معها بشكل منفرد، غير أن هذا الصراع 
حكمته في الوقت نفسه حسابات تتعلق 
بمصالح األنظمة الحاكمة، وليس بمصالح 

القضية الفلسطينية.
ثانًيا/ مرحلة القيادة الناصرية للتيار 

القومي
في  العربية  الجيوش  لمشاركة  كان 
على  المدى  بعيدة  تأثيرات   48 حرب 

العربي،  العالم  في  السياسية  األوضاع 
ربما كان أهمها تشكيل »حركة الضباط 
االستيالء  في  نجحت  التي  األحرار« 
1952، ورغم  السلطة في مصر عام  على 
كان  إسرائيل  مع  الصراع  تهدئة  أن 
المصرية  الثورة  أولويات  مقدمة  في 
على  البداية  في  اهتمامها  ركزت  التي 
إال  والتنمية،  الوطني  االستقالل  قضايا 
القوات  جالء  من  إسرائيل  مخاوف  أن 
في  العسكرية  قاعدتها  عن  البريطانية 
منطقة قناة السويس؛ قبل التوصل إلى 
تسوية بشروطها؛ دفعها إلشعال التوتر 
على  واإلغارة  الحدود،  على  العسكري 
المواقع العسكرية المصرية المرابطة في 
غزة في فبراير 1955، كما دفعها الحًقا 
للمشاركة في العدوان الثالثي على مصر 
العدوان،  هذا  فشل  ورغم   .1956 عام 
انتصار  الناصر من تحقيق  وتمكن عبد 
سياسي كبير؛ ساعده على تزعم حركة 
القومية العربية طوال فترة الخمسينات 
والستينات، إال أن هذه المرحلة؛ اتسمت 
واضحة  استراتيجية  بغياب  ذلك  رغم 
ساد  فقد  إسرائيل.  مع  الصراع  إلدارة 
خاللها اعتقاد مفاده أن تحقيق الوحدة 
العربية، خاصة بين دول الطوق المحيط 
لصالح  الصراع  بحسم  كفيل  بإسرائيل، 
األمة العربية. صحيح أن هذا الطرح بدا 
في ذلك أمًرا منطقًيا وقاباًل للتحقيق، 
مصر  بين  الوحدة  قيام  بعد  خاصة 
وسوريا، عام 1958، غير أن انهيار هذه 
الوحدة عام 1961؛ أثار الشكوك في مثل 
هذه األطروحات، بل ومهد الطريق فيما 
بعد الندالع حرب باردة عربية عربية قبل 
والتي   ،67 عام  الساخنة  الحرب  تقع  أن 
القضية  كان لها آثار سلبية هائلة على 
إسرائيل  تمكنت  فقد  الفلسطينية. 
ليس فقط من إحكام سيطرتها على كل 
أيًضا  وإنما  التاريخية،  فلسطين  أراضي 
من احتالل أجزاء واسعة من أراضي دول 
المصرية  سيناء  خاصة  أخرى،  عربية 
وبالتدريج  المصرية،  الجولون  وهضبة 
سقط شعار »تحرير فلسطين من البحر 
»إزالة  شعار  محله  ليحل  النهر«  إلى 
الدول  عالقة  بدأت  هنا  العدوان«  آثار 
العربية بالقضية الفلسطينية تأخذ منًحا 
الهدف  بين  التناقض  بدأ  حيث  جديًدا، 
فلسطين«  »تحرير  في  ممثال  القومي، 
»إزالة  في  ممثلة  القطرية،  واألهداف 
آثار العدوان« يتحول إلى قنبلة موقوتة 

وقابلة لالنفجار في أي وقت.
المرحلة؛  هذه  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
شهدت في الوقت نفسه تطورات مهمة 

ففي  الفلسطينية.  القضية  صعيد  على 
العربي  القمة  مؤتمر  اتخذ   1964 عام 
بإنشاء  قراًرا  القاهرة  في  المنعقد 
وفي  الفلسطينية«  التحرير  »منظمة 
عن  اإلعالن  تم   1965 عام  يناير  أول 
التي تبنت نهج  »حركة فتح«  تأسيس 
طريًقا  الشعبية  والحرب  المسلح  الكفاح 
إنشاء  عكس  وبينما  التحرير!  لهذا 
طبيعة  الفلسطينية؛  التحرير  منظمة 
الرامية  الرسمية  العربية  االستراتيجية 
الفلسطينية  القضية  ربط مستقبل  إلى 
بالنظام الرسمي العربي وتوجهاته، فإن 
استراتيجية  عكس  فتح  حركة  إنشاء 
فلسطينية مختلفة؛ تستهدف تحقيق 
وتمكين  الفلسطيني  القرار  استقالل 
له  تصبح  أن  من  الفلسطيني  الشعب 
تقرير  في  النهائية  أو  العليا  الكلمة 
مصيره. بعد أقل من ثالث سنوات على 
هذا التطور، وقعت هزيمة يونيو 1967 
الرسمية  العربية  األنظمة  عّرت  التي 
ترفع  التي  التيارات  أسهم  من  ورفعت 
وجود  أن  غير  المسلح؛  الكفاح  شعار 
شعار  بدوره  رفع  والذي  الناصر،  عبد 
»ما أخذ بالقوة ال يسترد بغيرر القوة« 
بين  المحتملة  الفجوة  بسد  كفياًل  كان 
والفلسطينية،  العربية  االستراتيجيتين 
الهزيمة  بعد  يتحرك  راح  وأنه  خاصة 

على خطين متوازين:
المقاومة  تبني  على  بالعمل  األول: 
تمكين  خالل  من  عربًيا،  الفلسطينية 
من  فتح،  حركة  زعيم  عرفات؛  ياسر 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وهو 

ما تم بالفعل.
والثاني: بالعمل على إعادة ترتيب البيت 
المصري من الداخل وتمكين الجيش من 
أن يصبح في وضع يسمح له باالنتصار 
في معركة »إزالة آثار العدوان« غير أن 
هذه االستراتيجية الجديدة ما لبثت أن 
على  سواء  عديدة،  بعقبات  اصطدمت 
الفلسطينية،  المصرية  العالقات  صعيد 
لمبادرة  الناصر  عبد  قبول  بعد  خاصة 
منظمة  ورفض   1969 عام  روجرز 
التحرير الفلسطينية لها، أو على صعيد 
خاصة  الفلسطينية،  العربية  العالقات 
النظام  بين  مواجهة مسلحة  اندالع  بعد 
الفلسطينية )أحداث  والمقاومة  األردني 
إنقاذ  وكان   ،)1970 عام  األسود  أيلول 
بل  المسلحة،  الفلسطينية  المقاومة 
جهد  آخر  هو  شخصًيا،  عرفات  وياسر 
إلى  ينتقل  أن  الناصر قبل  به عبد  قام 
الناصر  عبد  وبرحيل  األعلى.  الرفيق 
مرحلة  في  الفلسطينية  القضية  دخلت 
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حدة  بزيادة  اتسمت  تماًما؛  جديدة 
»الُقطرية«  المصالح  بين  التناقضات 
آثار  »إزالة  متطلبات  تجسدها  التي 
التي  »القومية«  والمصالح   »67 عدوان 
بتمكين  الخاصة؛  المتطلبات  تجسدها 
مصيره  تقرير  من  الفلسطيني  الشعب 

وبناء دولته المستقلة.
تسويات  عن  البحث  مرحلة  ثالًثا/ 

سياسية منفردة
التناقض،  هذا  جسدت  عوامل  ثالث 
والذي بدأ يظهر جلًيا عقب تراجع حركة 
عبد  جمال  ورحيل  العربي  القومي  المد 

الناصر:
السادات  أنور  تولي  األول:  العامل 
نحو  وتوجهه  مصر  في  السلطة  مقاليد 
لدخول  اضطراره  رغم  سلمية؛  تسوية 
صحيح   .1973 عام  إسرائيل  ضد  الحرب 
بامتياز،  عربية  وكانت  الحرب،  أن هذه 
حققت  فقط؛  مصرية  حرًبا  وليست 
العسكري،  الصعيد  على  مهًما  إنجاًزا 
اإلنجاز  لتوظيف  سعى  السادات  أن  إال 
سياسية  تسوية  إلى  للتوصل  العسكري 
غير  العربية  الدول  أن  بدعوى  منفردة، 
موحدة  استراتيجية  تبني  على  قادرة 
تجاه الصراع، وهو النهج الذي قاده إلى 
عام  القدس  بزيارة  منفرد  قرار  اتخاذ 
1977، ثم إلى التوقيع معاهدة على صلح 

منفرد مع إسرائيل في مارس 1979.
العامل الثاني: دخول النظام العراقي 
طويلة  حرب  في  حسين  صدام  بقيادة 
ثورتها  اندالع  عقب  إيران؛  مع  األمد 
»جبهة  انهيار  إلى  أدى  ما  اإلسالمية، 
التي كان صدام قد  الصمود والتصدي« 
خروج  بعد  قيادتها  لتأسيسهاو  سعى 
إقدامه على  الصراع، ثم  مصر من ساحة 
الطريق  فتح  ما  العراق،  واحتالل  غزو 
نهج  لتبني  كافة  العربية  الدول  أمام 
نهج  عن  وتخليها  السلمية  التسوية 
انعقاد  جسده  ما  وهو  المسلح،  الكفاح 
المؤتمر  وهو   ،1991 عام  مدريد  مؤتمر 
إلى  جنًبا  إسرائيل؛  فيه  شاركت  الذي 
وألول  العربية،  الدول  جميع  مع  جنب 

مرة في تاريخ الصراع.
العامل الثالث: تبني منظمة التحرير 
الفلسطينية نفسها، بقيادة ياسر عرفات؛ 
نهج التسويات السياسية المنفردة الذي 
1993على  عام  بإقدامها  السادات،  اتبعه 
التوقيع على اتفاقية أوسلو؛ األمر الذي 
اتفاقية  إبرام  على  بدوره  األردن  شجع 

وادي عربة عام 1994.
الصراع  ساحة  من  مصر  خروج  كان 
النهيار  بداية  إسرائيل  مع  العسكري 

النظام العربي، وهو االنهيار الذي تأكد 
على  العراق  هي  عربية  دولة  بإقدام 
الكويت  هي  أخرى  عربية  دولة  غزو 
على  عرفات  إقدام  أما  بالقوة.  وضمها 
مجرد  يكن  فلم  أوسلو،  اتفاقية  إبرام 
حلقة في مسلسل االنهيارات التي بدأت 
تصيب النظام العربي، ولكنه كان بداية 
الفلسطينية  التحرير  حركة  النهيار 
وانشطارها من داخلها، حيث راح فريق 
دون  السياسية،  التسوية  شعار  يرفع 
تسوية  إلى  التوصل  مقومات  يملك  أن 
يرفع  واآلخر  وعادلة،  متوازنة  حقيقية 
شعار المقاومة المسلحة، دون أن يمتلك 
يسمح  عربًيا  أو  فلسطينًيا  عمًقا  بدوره 
المحتلة،  الفلسطينية  األرض  بتحرير 
إلى  الفلسطيني  االنقسام  وصل  وقد 
حماس  قررت  حين  األهلية،  الحرب  حد 
غزة،  قطاع  على  المنفردة  السيطرة 
بعد فشل محاوالت إدماجها في النظام 
في  فوزها  إثر  الفلسطيني  السياسي 
عام  جرت  التي  البرلمانية  االنتخابات 
ساعد  االنقسام  هذا  أن  شك  وال   .2006
في  الراغبة  العربية  األنظمة  منح  على 
القضية  تجاه  مسؤولياتها  من  التملص 
مع  التطبيع  نحو  للهرولة  الفلسطينية، 
أصبحت هي  إيران  أن  بحجة  إسرائيل؛ 
القومي  لألمن  الرئيسي  التهديد  مصدر 
إلى  ترامب  وصول  ساعد  وقد  العربي، 
السلطة في الواليات المتحدة األمريكية 
القرن«  »صفقة  طرح  على  فقط  ليس 
القضية  تصفية  استهدفت  التي 
تشجيع  على  أيًضا  وإنما  الفلسطينية، 
مقدمتها  وفي  الخليج،  دول  بعض 
اإلمارات والبحرين، على اإلسراع بتطبيع 
العالقات مع إسرائيل. وال شك أن موجة 
إسرائيل،  مع  األخيرة  العربي  التطبيع 
هذه  رفض  رغم  تمت  وأنها  خاصة 
التي  للسالم  العربية  للمبادرة  األخيرة 
اعتمدتها قمة بيروت عام 2002؛ شكلت 
لقد  الفلسطينية.  للقضية  بالغة  طعنة 
المنبثقة  الفلسطينية  السلطة  أهدرت 
أكثر مما  وقًتا طال  أوسلو  اتفاقية  عن 
قرن،   ربع  من  ألكثر  امتد  ألنه  ينبغي، 
السياسية  التسوية  أن  أن تكتشف  قبل 
سراب،  مجرد  باتت  عنها  تبحث  التي 
لتفيير  فقط  ليس  األوان  آن  وأنه 
مع  الصراع  إدارة  في  المستخدم  النهج 
بناء حركة  أيًضا إلعادة  وإنما  إسرائيل، 
حول  الفلسطيني؛  الوطني  التحرر 
مشتركة  ورؤية  موحد  وطني  برنامج 

نهج  اعتماد  على  تقوم  للتحرير؛ 
ووسائلها؛  أشكالها  بمختلف  المقاومة 

السلمية منها والعسكرية.

خاتمة: 
الراهنة،  الفلسطينية  االنتفاضة  تتيح 
الحركة  تاريخ  األهم واألشمل في  وهي 
ثمينة  فرصة  الفلسطينية؛  الوطنية 
الفلسطينية  القضية  مسار  لتصحيح 
بهذه  العربي  عالقة  صياغة  وإعادة 
صحيحة  أسس  على  القومية  القضية 
الحركة  بين  عالقة صحية  فأي  وفعالة؛ 
العالم  وبين  الفلسطينية،  الوطنية 
العربي، سواء على المستوى الرسمي أو 
تبنى  أن  يجب  الشعبي؛  المستوى  على 
على أساس وجود عنوان فلسطيني واحد؛ 
الشعب  باسم  التحدث  شرعية  يملك 
تطلعاته  عن  ويعبر  كله  الفلسطيني 
أطالب  أنني  هذا  معنى  ليس  وأمانيه؛ 
من  فلسطينية  وطنية  حركة  بتشكيل 
لون سياسي أو أيديولوجي واحد، وإنما 
إطار  الحركة  لهذه  يكون  أن  ينبغي 
ألوان  كل  عن  ويعبر  يعكس  مؤسسي 
الفلسطيني.  والفكري  السياسي  الطيف 
الراهنة،  الفلسطينية  االنتفاضة  وألن 
على  وقادرة  مشتعلة  تزال  ما  والتي 
إبهار العالم؛ استطاعت أن توحد الشعب 
الضفة  في  مكوناته:  بكل  الفلسطيني 
وفي   48 عام  المحتلة  واألرض  وغزة 
فصائله  بكل  وأيًضا  والشتات،  المنافي 
تملي  أن  تستحق  فهي  طيفه،  وألوان 
إلى  االرتقاء  واجب  الفصائل؛  كل  على 
الفور  على  بالشروع  الحدث،  مستوى 
فلسطينية  تحرير  منظمة  بناء  في 
النضال  قيادة  على  قادرة  جديدة؛ 
الشعب  طموحات  عن  والتعبير  الوطني 
الصعبة  المرحلة  هذه  في  الفلسطيني 

والحساسة. 
يملك  فلسطيني؛  عنوان  وجود  إن 
الشعب  باسم  بالتحدث  تفويًضا 
الفلسطيني هو وحده القادر على تحريك 
الشارع العربي وتحويله إلى قوة ضاغطة 
ليس  إلجبارها،  العربية  الحكومات  على 
فقط على ترجيح كفة المصالح القومية 
الضيقة؛  القطرية  المصالح  على  العليا 
حين يتعلق األمر بالقضية الفلسطينية، 
أشكال  لكل  الدعم  لتقديم  أيًضا  وإنما 
المقاومة التي تختارها الحركة الوطنية 
أو بالوسائل السياسية.الفلسطينية، سواء كانت مقاومة مسلحة  

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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العرب وفلسطين في الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة
محسن النابيت- الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي بتونس/ تونس 

لم يكن أحد من العرب يدرك بعمق ما يتهدد فلسطين من مؤامرات استعمارية، 
وكان التعاطي العربي مع القضية الفلسطينية ساذًجا وضعيًفا إلى حد بعيد، 
إلى جانب كونه ال يقوم على تقدير علمي وموضوعي لفكرة إنشاء دولة يهودية غريبة 
على الجسر البري الفاصل بين المشرق العربي ومصر ومن ورائها المغرب العربي، وال 
القادة  الحقيقي منها. وقد ظن بعض  اليهودية وتداعياتها والهدف  لخطورة الهجرة 
الصهيونية هي مشروع بلشفي؛ دون إدراك  الحركة  العرب في وقت من األوقات أن 

حقيقي لكون هذه الحركة إحدى أدوات السيطرة االمبريالية الغربية. 

فعندما صدر وعد بلفور في خريف 1917؛ 
أثار األمر مخاوف العرب بشدة، وقررت 
بريطانيا الخائفة من أن يؤثر تواطؤها 
مع الحركة الصهيونية على تحالفها مع 
األيام  تلك  في  العثمانيين  ضد  العرب 
أن  األولى  العالمية  الحرب  من  الحاسمة 
المكتب  رئيس  هوجارث  ديفيد  توفد 
المخابرات  من  قسم  )وهو  العربي 
الشريف  إلى  القاهرة(  في  البريطانية 

حسين في الحجاز لطمأنته.
األسبوع  في  جدة  إلى  هوجارث  وصل 
الشريف  وقابل   ،1918 سنة  من  األول 
الحكومة  من  رسالة  اليه  ناقاًل  حسين 
»االستيطان  أن:  مفادها  البريطانية 
يكون  لن  فلسطين  في  اليهودي 
ذلك  يتفق  ما  بقدر  اال  به  مسموًحا 
الناحيتين  من  العرب  السكان  حرية  مع 
أمر  وهو  واالجتماعية«،  االقتصادية 
غير صحيح على اإلطالق حيث ال يضمن 
المدنية  الحقوق  سوى  بلفور  وعد  نص 

الشريف  صّدق  وقد  للعرب.  والدينية 
االستعماري  والكذب  التالعب  حسين 
وهدئت خواطره، وكان جوابه لهوغارث 
أنه: »ما دامت الغاية من وعد بلفور هي 
االضطهاد،  من  ملجأ  لليهود  يهيئ  أن 
على  ليساعد  نفوذه  كل  سيبذل  فإنه 
لمندوبيه  وأرسل  الغاية«.  تلك  تحقيق 
تلقى  أنه  يخبرهم  ومصر  سوريا  في 
اليهود  توطين  بأن  بريطانية  تأكيدات 
استقالل  لن يتعارض مع  في فلسطين 

العرب)1(. 
»السذاجة«  على  األخرى  األمثلة  ومن 
الفلسطينية؛  القضية  فهم  في  العربية 
األول  فيصل  عقدها  التي  المفاوضات 
ابن الشريف الحسين مع وايزمان؛ ممثاًل 
توقفه  أثناء  الصهيونية  الحركة  عن 
باريس  إلى  يتوجه  أن  قبل  لندن  في 
للمشاركة في مؤتمر الصلح بعد انتهاء 
الحرب. وكان من نتيجة مباحثاته التي 
الخارجية  وزارة  من  كبير  بضغط  جاءت 

 - فيصل  التفاقية  التوصل  البريطانية 
منها  الثالث  البند  نص  الذي  وايزمان 
أنه: »عند إنشاء دستور إدارة فلسطين 
شأنها  من  التي  اإلجراءات  جميع  تتخذ 
وعد  لتنفيذ  الضمانات  أوقى  تقديم 
اليوم  في  المؤرخ  البريطانية  الحكومة 
 .»1917 سنة  نوفمبر  شهر  من  الثاني 
إلى  وأقرب  أفطن  الشعوب  كانت  وقد 
ففي  حكامها،  من  األمور  حقيقة  فهم 
العام  المؤتمر السوري  1919 انعقد  سنة 
لبنان  الى  إضافة  الحالية  سوريا  )يشمل 
وفود  بمشاركة  وفلسطين(،  واألردن 
مسلمين  تضم  األقاليم  مختلف  من 
 1919 جويلية  في  وأصدر  ومسيحيين 
للجنة  رفعها  على  االتفاق  تم  مقررات 
التحقيق الدولية المعروفة بلجنة كنغ-

منها:  السابعة  النقطة  وجاء في  كراين 
»إننا نرفض مطالب الصهيونيين بجعل 
السورية،  البالد  في  الجنوبي  القسم 
لإلسرائيليين  قومًيا  وطًنا  فلسطين  أي 
من  قسم  أي  الى  هجرتهم  ونرفض 
حق  أدنى  فيها  لهم  ليس  ألنه  بالدنا، 
وألنهم خطر شديد جًدا على شعبنا من 
والكيان  والقومية  االقتصاديات  حيث 
السياسي. أما سكان البالد األصليون من 
إخواننا الموسويين فلهم ما لنا وعليهم 

ما علينا«.
وحده  الفلسطيني  للشعب  كان  أنه  كما 

ف..
لـــ

م



 67

20
21

و   
ماي

ر/ 
 ـيا

: )
15

00
( 2

6 
دد

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

س
هر

لف
ى ا

 إل
دة

عو
ال

رأس  على  قضيته  وضع  في  الفضل 
األجندة الدولية وذلك بعد ثورته الكبرى 
سنة 1936، التي رغم التضحيات الكبيرة 
الفلسطيني،  الشعب  أبناء  قدمها  التي 
على  ضغطت  العربية؛  الحكومات  فإن 
إيقاف  أجل  من  الفلسطينية  القيادات 
الوزراء  والتفاوض، ولعب رئيس  الثورة 
اهلل  عبد  واألمير  السعيد  نوري  العراقي 
الحجاز  في  سعود  واألمير  األردن  في 
أن  بعد  وذلك  االتجاه،  هذا  في  أدواًرا 
إيقاف  عن  البريطاني  االستعمار  عجز 
لندن  واضطرار  وقمعها  الثورة  لهيب 
فأعلنت  والمراوغة،  الحيلة  الى  للجوء 
عرفت  ملكية  تحقيق  لجنة  تشكيل 
نهاية  في  أوصت  والتي  »بيل«،  بلجنة 
العرب  بين  فلسطين  بتقسيم  عملها 
تبقى  منطقة  جانب  إلى  واليهود 
المباشرة،  البريطانية  السيطرة  تحت 
مقترحات  رفضوا  الفلسطينيين  لكن 
حتى  انتفاضتهم  واستأنفوا  التقسيم 
التخلي )مؤقتا( عن  إلى  لندن  اضطرت 
لندن  انعقد مؤتمر  ثم  التقسيم،   قرار 
وفود  فيه  شاركت  والذي   1939 سنة 
فلسطينية إلى جانب وفود من 5 أقطار 
عربية، وهي مصر والعراق وشرق األردن 
تحت  كلها  وكانت  واليمن،  والسعودية 
البريطاني؛ فلم تساهم بفاعلية  النفوذ 
في أي جهود إلنهاء االنتداب البريطاني 

وضمان إيقاف الهجرة اليهودية. 
وفي سنة 1944، ومع بدء انتقال مركز 
القوة اإلمبريالي من لندن إلى واشنطن، 
قراًرا  األمريكي  الكونغرس  أصدر 
بتشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين 
وأن يكون للصهاينة الحق في استعمار 
البالد وانشاء دولة يهودية فيها. وبدأت 
حقيقي  فهم  دون  العربية  الحكومات 
تحاول  االستعمارية؛  القوى  لمآرب 
ممارسة بعض الضغوط الدبلوماسية على 
المشاعر  لهيب  ضغط  تحت  واشنطن 
تلك  أمثلة  الغاضبة، وكان من  الشعبية 
االحتجاجات الحكومية العربية الضعيفة 
وقتها ما كلف به الملك عبد العزيز بن 
السليمان؛  اهلل  عبد  ماليته  وزير  سعود 
إبالغه للوزير األمريكي المكلف في جدة 
أقلقتنا  سمعناها  التي  »األخبار  بأن: 
الجميع.  على  سيء  أثر  لها  وسيكون 
موضوعات  في  البت  أن  نعتقد  ونحن 
مطلوبة  غير  اآلن  بفلسطين  تتصل 
البلبلة«.  وتحدث  المشاعر  تثير  وسوف 

أما مصر والعراق فقد أبلغا وكيل وزارة 
ستتنيوس  إدوارد  األمريكية  الخارجية 
عن طريق سفرائهما عن قلقهما الشديد 
تأجيل  وضرورة  الكونغرس،  قرار  من 
للهجرة  فلسطين  أبواب  فتح  موضوع 
الحرب.  انتهاء  للمناقشة بعد  اليهودية 
وفي دمشق سلم وزير الخارجية السوري 
رسالة احتجاج من مجلس النواب السوري 
وفيها:  األمريكي  باألعمال  القائم  إلى 
ضربة  توجه  الكونغرس  قرارات  »أن 
الدول  وأن  العربية  الحقوق  الى  مميتة 
مواردها  وضعت  التي  جميعها  العربية 
في خدمة الحلفاء لتحقيق النصر تشعر 

بالخيانة من أثر هذه القرارات«)2(.
من  عدد  بدأ  الفترة؛  تلك  نفس  وفي 
مصر  في  مشاورات  العربية  الدول 
مبهم  بتشجيع  العربية  الجامعة  إلنشاء 
أنشاص  قمة  وعقدت  بريطانيا)3(،  من 
بمشاركة   1946 سنة  مصر  في  الطارئة 
اهلل  عبد  والملك  مصر  عن  فاروق  الملك 
اتصاالت  له  كانت  )والذي  األردن  عن 
منذ  اليهودية  الوكالة  مع  واسعة  سرية 
عبد  بن  سعود  واألمير  طويلة(  فترة 
واألمير  السعودية  عن  ممثاًل  العزيز؛ 
العراق  عن  ممثاًل  الهاشمي؛  اإلله  عبد 
عن  الدين  حميد  اإلسالم  سيف  واألمير 
عن  الخوري  بشارة  والرئيس  اليمن 
عن  القوتلي  شكري  والرئيس  لبنان 
قرارات  القمة  سوريا. وصدر عن مؤتمر 
قلب  فلسطين  قضية  اعتبار  أهمها 
أمام  الوقوف  وضرورة  القومية  القضايا 
يداهم  ال  خطر  باعتبارها  الصهيونية 
البالد  جميع  وإنما  وحسب،  فلسطين 
وقف  إلى  والدعوة  واإلسالمية  العربية 
فلسطين  عن  والدفاع  اليهودية  الهجرة 
الدعم  لكن  عليها.  االعتداء  حالة  في 
العربي لفلسطين بعد قيام كيان العدو 
فوات  بعد  جاء  1948؛  سنة  الصهيوني 
األوان كما تبين أنه وهمي وتم خوض 
إشراف  وتحت  فاسدة  بأسلحة  الحرب 
البريطانية  العسكرية  القيادات  بعض 
على غرار جون غلوب الذي اشتهر بغلوب 
باشا قائد الفيلق العربي األردني؛ األمر 
وتمّكن  نكراء  هزيمة  إلى  أدى  الذي 
من  األكبر  الجزء  احتالل  من  »إسرائيل« 

فلسطين.  
وبعد سقوط العرشين المصري والعراقي 
و1958،   1952 سنة  لثورات  كنتيجة 
العربية  القومية  الحركة  وظهور 

الناصر،  عبد  جمال  الرئيس  بزعامة 
المخابرات  لوكالة  تقرير  اعتبرها  والتي 
تهديد  أخطر  األمريكية؛  المركزية 
في  األمريكية  االستراتيجية  للمصالح 
ذلك الوقت)4(، تم التوجه إلنشاء كيان 
تم  ما  وهو  فلسطين  يمثل  سياسي 
العربية  القمة  لمؤتمر  قرار  في  تبنيه 
الفلسطينية  المنظمة  لكن   .1964 سنة 
نفوذ  تحت  بعيد  حد  إلى  الوليدة ظلت 
لصراعاتها  ورهينة  العربية  الحكومات 
إلى أن أعاد الشعب الفلسطيني البريق 
المسلحة  ثورته  باندالع  لقضيته  واألمل 

في ذلك الوقت. 
أهم  في  الناصرية  الحقبة  وتشكل 
العربي  الصراع  مرحلة  أنها  جوانبها 
الصهيوني؛ باعتباره صراًعا تناحرًيا بين 
األمة العربية وكيان العدو؛ باعتبار الفهم 
العربية  التحرر  حركة  لقائد  العميق 
الزعيم جمال عبد الناصر لطبيعة الكيان 
الكبير  الصراع  في  ودوره  الصهيوني 
والعالمية  العربية  التحرر  حركة  بين 

واإلمبريالية العالمية وأدواتها.
مصر  ودخول   1973 أكتوبر  حرب  بعد 
التي  الناصرية  على  االنقالب  مرحلة 
 ،1978 ديفيد  كامب  بمعاهدة  توجت 
وما لحقها بعد ذلك من اجتياح بيروت 
لبنان  الفلسطينية من  المقاومة  وإخراج 
ثم  األولى  الخليج  وحرب  تونس  إلى 
العرب  ودخول  الثانية  الخليج  حرب 
حتى  استمرت  التي  التطبيع  مرحلة 
من  العرب  ومرور  الربيع  ومرحلة   ،2011
مرحلة التطبيع إلى المرحلة اإلسرائيلية 
هذه المرحلة التي وضعت سوريا نقطة 
نهايتها وأعلنت المقاومة بعملية سيف 
من  وتدشن  وفاتها  شهادة  القدس 
العدو  التناحري مع  الصهيوني حتى التحرير الشامل.جديد مرحلة الصراع 

مراجع..
يقظة  أنطونيوس.  جورج   -1

العرب.
هيكل،  حسنين  محمد   -2
المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل.

ألبرت حوراني. تاريخ الشعوب   -3
العربية.

تقدير موقف لوكالة المخابرات   -4
 1958 أوت  بتاريخ  األمريكية  المركزية 
بوصفها  العربية  »القومية  عنوان  تحت 
من العوامل المؤثرة في وضعية الشرق 

األوسط«

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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االحتالل ومحاوالت تجديد النكبة
الدكتور كمال الزغول- باحث ومحلل سياسي/ األردن

لقد كان 15 أيار 1948 يومًا مأساويًا؛ رحل فيه ٌمستعِمر )االنتداب البريطاني( 
الشعب  فيه  بدأ  يوٌم  لكنه  الصهيوني،  العدو  وهو  محتل،  مكانه  وحلَّ 
جدولة  عمِل  الصهيوني من  الكيان  يتمكن  ولم  ُصموده،  الفلسطيني صياغة 
يصطدم  البقاء؛  على  القدرة  فيها  يحاول  مرحلٍة  كل  في  ألنه  الصمود،  لهذا  زمنية 

بديمغرافية األرض، وجغرافيتها اللتان يتعانقان كل لحظة في وجه المحتل.

وسلطات  المشؤوم  اليوم  ذلك  منذ 
االحتالل تحاول تهجير الشعب، وتغيير 
وتحاول  المساجد،  وهدم  المكان،  اسم 
لهم  وتصنع  والمعابد،  الهياكل  بناء 
جغرافيا  لصناعة  منها  يتقربون  من 

وديمغرافيا مستحيلة التواجد. 
1948 إلى أحياء  نزح الالجئون منذ عام 
حي  ومن ضمنها  فلسطين،  في  كثيرة 
أن  يعرفوا  لم  لكنهم  جراح،  الشيخ 
يضبطه  ال  مستمراً  سيكون  نزوحهم 
»الفيتو«  ُدول  ترفضه  وال  دولي  قرار 
مصير  يعنيها  ال  الدول  تلك  وكأن 
االحتالل  سلطات  حاولت  لقد  الشعوب. 
في العدوان الثالثي على مصر؛ استفزاز 
من  الصراع  لنقل  العربية  المجتمعات 
لكنها  الخارج،  إلى  الفلسطيني  الداخل 
وبقيت  مرادها،  تحقيق  في  فشلت 
حرب،  حالة  في  المنطقة  وضع  تحاول 
من  سالح  قوة  بأقصى  نفسها  زت  وجهَّ
خلف الكواليس، حتى انقضت على كامل 

األرض الفلسطينية في عام 1967؛
الحرب آنفة الذكر، قادت لحرب أكتوبر 
رت فيها قناة السويس، وعندما  التي ُحرِّ

قوة  هناك  أن  االحتالل  سلطات  شعرت 
إلى  ذهبت  عليها؛  تؤثر  أن  يمكن 
وأظهرت  المنفردة،  السالم  محاوالت 
السالم،  يريد  وديعاً  حماًل  أنها  للعالم 
»سالم« في  اتفاقات  وبعد عقدها عدة 
المنطقة؛ كشرت عن أنيابها وعادت إلى 

محاوالت تجديد نكبة عام 1948.
كان  النكبة؛  تجديد  محاوالت  أحد 
شارون  قبل  من  غزة  مع  االرتباط  فك 
بين  انقسامية  ـجواء  خلق  أمل  على 
لتقسيم  وأيضاً  الفلسطينية،  الفصائل 
وسرقة  الوحدة،  وتدمير  الكفاح 
وتحقيق  المستوطنات  وبناء  األراضي، 
فك  فاستراتيجية  األرض؛  على  اإلحالل 
عثرة  كحجر  العدو  أرادها  االرتباطات 
كيف  للعالم؛  ليقول  المفاوضات،  أمام 
حماس  ويقصد  طرفين،  مع  نتفاوض 
الدولي  المجتمع  وأقنعت  والسلطة، 
بهذه الفكرة. واستمر العدو اإلسرائيلي 
 11 هجوم  كان  حيث  النكبات،  بتجديد 
سبتمبر 2001؛ نقطة خالص سياسي له؛ 
اإلرهاب  الحرب على  فقام بتبني فكرة 
وشارك  فأيد  احتالالتها؛  أماكن  خارج 

إلى  وانتقل  أفغانستان  على  بالهجوم 
العراق وساعد في تدميره؛ بحجة الحرب 
على اإلرهاب، وبعدها انتقل إلى سوريا، 
لعملياته  مسرحاً  سوريا؛  أصبحت  حيث 
خطر  ينهي  أن  أراد  وبهذا  الجوية، 

المحيط العربي على وجوده.
والهجوم  وسوريا  العراق  تدمير  بعد 
اخترعت  اإلرهاب؛  بحجة  لبنان  على 
المنطقة  في  جديًدا  شيًئا  »إسرائيل« 
النووي  الملف  وهو  أال  النكبة؛  لتجديد 
تستقطب  جعلها؛  الذي  اإليراني 
وجعلها  أكثر،  األمريكية  المساعدات 
الشرق  سياسة  على  تدخل  أيضاً؛ 
من  وبالرغم  األبواب،  أوسع  من  األوسط 
معاهدة  على  ُتوقع  لم  »إسرائيل«  أنَّ 
تمتلك  أنها  إال  النووية  األسلحة  نزع 
وبنفس  نووي،  رأس  مائة  من  أكثر 
اآلخرين  امتالك  من  تتخوف  الوقت؛ 
النكبات  تتجدد  فدائماً  السالح؛  لهذا 
على يد »إسرائيل« بالهروب من الواقع 
االحتاللي في المناطق الفلسطينية إلى 
درست؛  عندما  خاصة  أخرى،  مناطق 
عن  بالبحث  وبدأت  المنطقة،  ظروف 
تحالف إقليمي أمني ليشكل ضغط في 
الدولي،  المجتمع  على  الدولية  العالقات 
القضية  مع  التعامل  منحنى  لتغيير 
ومما  واحد،  آن  في  وإيران  الفلسطينية 
»إسرائيل«  قدرة  عدم  فيه؛  شك  ال 
ظل  في  لوحدها،  إيران  محاربة  على 
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الظرف  ألن  فلسطينية،  مقاومة  وجود 
األمريكي خالل جائحة كورونا ال يسمح 
بدخول حرب شاملة على إيران مع محاولة 
فإن  وعليه،  الفلسطيني.  الداخل  ضبط 
»إسرائيل« تريد من تحالفاتها تحقيق 
الدول  عدة أهداف، من بينها استخدام 
في المنطقة كخنادق دفاعية، والتهرب 
مع  السلمية،  العملية  استحقاقات  من 
لكبح  المتحدة  الواليات  على  الضغط 
وذلك  النووية،  للقنبلة  إيران  امتالك 
من  عنها  ينشأ  وما  التحالفات  بتبني 
نشأ  إذا  هنا؛  ومن  استفزازية.  عواقب 
»إسرائيل«  مع  إقليمي  تحالف  أي 
يصبح التصعيد اجبارياً ضد إيران، وعلى 
تريده  ما  وهذا  تبعاته،  تحمل  أمريكا؛ 
خلخلة  إلى  تصل  بحيث  »إسرائيل« 
الشرق األوسط للظهور بموقف الضحية 
ولتضمن  وخارجها،  فلسطين  في 
فإذا  إيران.  ضد  األمريكية  التدخالت 
مسرح  تشكيل  في  »إسرائيل«  فشلت 
رهينة  ستبقى  إيران،  على  ضاغط 
إال  ينقذها  فال  فلسطين؛  في  احتاللها 

تجديد النكبات على شعوب المنطقة.
السياسي  بالقفز  النكبة  تجديد  سياسة 
الخادع إلى الحروب، ثم إلى المفاوضات، 
ومن ثم إلى الحرب على اإلرهاب، وصوالً 
النووي،  الرعب من ملف إيران  إلى نشر 
االحتالل  إْثِم  من  الهروب  سياسة  هي 
لكنها  والجوالن،  الفلسطينية  لألرض 
وبكل ما فعلت؛ لم تمنع الفلسطيني من 

تقوية ذاته واعتماده على نفسه.
الصمود  أزمان  لكن  ثابت،  النكبة  تاريخ 
التهجير  اتسق  البداية  ففي  تختلف؛ 
مع  الفلسطيني  الشمال  من  يومئٍذ 
غير  القدس،  أحياء  من  اليوم  التهجير 
فاليوم  اختلفت؛  والظروف  الوسائل  أن 
بأبعاد  إدراك  لديه  شاب  جيل  يتأهب 
من  ويمتلك  وكينونتها،  القضية 
أرضه  يستعيد  ألن  تؤهله  ما  المعرفة 
تعد  فلم  الحديثة؛  الوسائل  بمختلف 
سر  العسكرية  الصناعات  في  المعلومة 
تتحكم  العيش  لقمة  تعد  ولم  ُيخفى، 
الكرامة  أصبحت  بل  الفرد،  كرامة  في 

هي كل شيء مقابل عدو ال يمتلكها.
االحتالل  يفتعلها  حرب  كل  في 
نكبة  تخلق  أن  تحاول  اإلسرائيلي؛ 
الصفر  نقطة  اإلحالل من  لتعيد  جديدة 
حسب  لكنني  عاماً،   73 قبل  بدأت  التي 
هذا  أن  السنين  قادم  في  أرى  ما 
تغلو  التي  بأفعاله  سيتالشى  الكيان 
الشعب  وبصمود  اإلنسانية،  وتربك 
معه.  األحرار  كل  وتكاتف  الفلسطيني 

وبما أنها ذكرى نكبة، علينا أن نؤسس 
أنشأها؛  الذي  العدو  لهذا  لذكرى رحيل 

مستقباَل.
كانت نتائج الحروب تميل لصالح المحتل، 
لكنها بدأت تتوازن يوماً بعد يوم، وهذا 
هو مؤشر واضح على تقدم استراتيجية 
بدأ  ألنه  الفلسطيني،  الشعب  مقاومة 
بنفسه،  يقرر  وبدأ  الذات،  على  يعتمد 
ولم يعد يعتمد على قرارات المؤتمرات 
فاعتمد  الكواليس؛  خلف  تجري  التي 
واالنفراد  القرار،  اتخاذ  في  المفاجأة 
في توجيه طاقاته بقدرة فائقة، وهذا 
وكلما  للصمود.  الحقيقي  المعنى  هو 
سرنا بالزمن إلى بداية النكبة؛ نرى من 
الفلسطيني  الشعب  صمود  أن  الواضح 
باإلضافة إلى سياسة إسرائيل االحتاللية 
ستؤدي إلى انهيارها، وذلك بسبب قلة 
الجغرافي  العمق  وصغر  جنودها،  عدد 
المتواجدة فيه، وتمردها على أصدقائها 
صناعاتها  لتطور  نتيجة  أوروبا؛  في 
على  التجارية  وسيطرتها  العسكرية، 

مفاصل القارات.
المدى  على  الخارجية  األسباب  إن 
مع  جنب  إلى  جنباً  ستكون  البعيد؛ 
انهيار  في  عوناً  الفلسطينية؛  المقاومة 
والعملة  »األداة«  غربية؛  »إسرائيل« 
تلك  تصبح  وعندما  الصعبة،  السياسية 
سياسة  بنوك  في  لها  حاجة  ال  العملة 
تلقائية  سهلة  بطريقة  ستزول  الغرب؛ 
والمادية،  المعنوية  قيمتها  وستهبط 
عدا  أخرى  أقطاب  بصعود  منوط  هذا 
وقد  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
العالم على  اقترب ذلك، وزيادة تنافس 
المقاومة  صمود  واستمرارية  الثروات، 

الفلسطينية.
على  التوقيع  »إسرائيل«  رفض  إن 
قد  النووية،  األسلحة  نزع  معاهدة 
وعسكري،  سياسي  بصدام  يوقعها 
من  وغيرها  أوروبا  مع  حضاري  وليس 
علوها  إلى  ننظر  وعندما  العالم،  دول 
قوى  مقارنة  جدول  عمل  علينا  يجب 
أوروبا،  في  القوية  الدول  وبين  بينها 
مثل: فرنسا وبريطانيا اللتان تتنافسان 
تكمن؛  هنا  والخطورة  إفريقيا،  على 
بدخول إسرائيل على الخط في إفريقيا 
ُينتج  قد  الذي  موانئها  على  للسيطرة 
وطمعها  وجشعها  منها  أوروبياً  حذراً 
االقتصادي، وهذا قد يؤدي إلى ظهور 
كل  تنسف  قد  جديدة،  عظمى  قوة 
نصل  ولكي  »إسرائيل«  بقاء  توقعات 
إلى صمود شامل؛ يجب أن نحّيد فكرة 
الرضوخ إلى األمر الواقع؛ فهناك مدرسة 

مهزومة لدى مجتمعاتنا؛ تنادي بقبول 
األمر الواقع والبناء عليه، وهذه المدرسة 
والجوع،  الفقر  من  الخائفون  أسسها 
الكرامة  الراحة على حساب  ويستخدمون 
لما  الفيتناميون  استسلم  فلو  والحق؛ 
استسلم  ولو  اآلن،  دولة  لهم  كانت 
لما حصلوا  الثوريون في جنوب إفريقيا 
على الحرية، ولو استسلم األفغان للروس 
لما كان لهم دولة اآلن. إن رفع كلفة أي 
ننظر  ال  بالنا  فما  يرحل،  يجعله  احتالل 
الصامدة  الشعوب  هذه  أمر  واقع  إلى 
وننظر فقط إلى حزم اقتصادية يعطيها 
فالعبودية  آخر؛  بنك مصرفي ويأخذها 
ليست بامتالك البشر، بل بامتالك أفكار 

االستسالم، حتى ولو عن بعد.
من هذا المنطلق؛ االستراتيجية الناجحة 
المحافظة  هي  »إسرائيل«  لمقاومة 
أي  عن  التنازل  وعدم  الهدف  على 
التنازل  ألن  فلسطين،  أرض  من  شبر 
نحو  »إسرائيلية«  انطالق  منصة  هو 
المزيد من األراضي، وإعطاء زمن  قضم 
االشتباك  مع  المقاومة  لتجهيز  فعلي 
الحاجة  عند  بانتفاضات  األرض  على 
الوقت  وبنفس  الضروريات،  من  هو 
بالتوازي مع  المقاومة  التقيد بجهوزية 
دبلوماسية القيادة للتأثير في المجتمع 
الدولي من أجل رفع قضايا قانونية ضد 
مع  الدولية  المحاكم  في  »إسرائيل« 
التصدي ألي  المقاومة  بقدرة  االحتفاظ 
ذلك،  إلى  أضف  »إسرائيلية«  تحركات 
لوجستي  تزويد  مصادر  عن  البحث  أن 
الدول  مع  طيبة  عالقات  على  والحفاظ 
من  واألهم  جداً،  ضروري  أمر  الداعمة 
والقوة  بالجهد  االقتصاد  هو  ذلك 
واستخدامها في الوقت المناسب؛ بسبب 
العدو  بين  القوى  موازين  في  الفرق 

والمقاومة.
اتساقاً  هناك  أن  نجد  النهاية؛  وفي 
بين نكبة عام 1948 ومحاولة تجديدها 
األراضي  وفي جميع  القدس،  أحياء  في 
التصدي  نوعية  لكن  الفلسطينية، 
بوعي  وذلك  تمنعها،  والمقاومة 
الراهن  للظرف  المقاومة  وإدراك 
»إسرائيل«  علو  زاد  فكلما  اإلسرائيلي؛ 
االستسالم،  وانتفى  المقاومة،  زادت 
نرى  وبدأنا  والعبر،  الدروس  وُأخذت 
النزوح مقاومًة، واللجوء عودًة، والصموَد 
ويستقر  األرض  تعود  حتى  انتصاراً، 
الشعب الفلسطيني على أرضه الطهور، 
ما  يوماً  الكيان  رحيل  سيصبح  ذكرى بال عودة.وحتماً 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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القدس: قضية »القضية«
د. عبد الحسين شعبان- باحث ومفكر عربي/ العراق

والميثولوجيا،  والصراع  الرواية  إليها؛  وينتهي  القدس  من  يبدأ  شيء  كل 
ارتباطها  خصوصًا  فريدة،  ومشكلتها  فريد  تاريخ  ولها  فريدة  مدينة  لكونها 
تاريخها  اليهودية والمسيحية واإلسالم. وخالل  بثالث ديانات سماوية هي: 
مّرة،   17 التدمير  وإلى  مّرة،   20 الحصار  إلى  المدينة  تعّرضت  قرنًا؛   40 يقارب  الذي 
على 25  زادت  مختلفة  ونِحٌل، ومجموعات  وِملٌل  وأعراق  أقوام  على حكمها  وتناوب 
»دزينة«، وتنازعت عليها قوى وجهات ومصالح دولية مختلفة؛ ولكنها كانت تنهض 

مثل طائر الفينيق كالعنقاء لتجّدد نفسها، وتنبعث من جديد. 

وعلى الرغم من الصراع واالحتراب والغزو 
أنها  إاّل  المدينة،  عانته  الذي  الخارجي 
عاشت نوعاً من التسامح، وخصوصاً بعد 
الخليفة  ودخول  لها  اإلسالمي  الفتح 
إليها،  الخطاب  بن  عمر  الفاروق  الثاني 
في  صفرونيوس،  البطريرك  بصحبة 
العام 15 للهجرة، وصادف أن كان الخليفة 
موعد  وحان  القيامة،  كنيسة  في  عمر 
فيها  للصالة  البطريرك  فدعاه  الصالة؛ 
إاّل أنه اعتذر بحكمة وُبعد نظر تحسباً 
لمن سيأتي من بعده ويقول أنها أرض 
فيها،  صلّى  خليفتهم  ألن  المسلمين 
وقام وصلّى بالقرب منها، حيث تّم بناء 
جامع باسمه الحقاً، وعمل الخليفة عمر بن 
عبد العزيز المعروف بـ »الخليفة العادل« 
على توسعة جامع عمر الكبير، وما يزال 
إلى اليوم دلياًل على التسامح والتعايش 
الذي عرفته المدينة في تاريخها، حتى 
بعد حروب الفرنجة، وقد تحّررت القدس 
على يد القائد صالح الدين األيوبي في 

معركة حطين في العام 1187. وقد عانت 
من  والمتسامحة  المتعايشة  المدينة 
موجة عنصرية منذ ثالثة أرباع قرن من 
الزمان؛ تعّرضت فيها الستالب واحتالل 
للحركة  هدفاً  وظلت  وظلم،  واستيطان 
الصهيونية تسعى للهيمنة عليها. فمنذ 
 1948 أيار/مايو   15 في  »إسرائيل«  قيام 
قال بن غوريون، رئيس أول حكومة: »ال 
إسرائيل من دون القدس، وال قدس من 
ترجم   1967 العام  وفي  الهيكل«،  دون 
الجنرال موشي دايان، كالم بن غوريون 
ليحتل القسم الشرقي من القدس بعد أن 
استولت »إسرائيل« على قسمها الغربي، 
ليبدأ مسلسل الضم واإللحاق واالستيالء 
واإلجالء، الذي تّوج بقرار »الكنيست« في 
العام 1980، تنفيذاً للرواية »اإلسرائيلية« 
»حائط  المبكى  حائط  »إن  تقول:  التي 
المتبقي  الوحيد  األثر  هو  البراق« 
ادعاءات  وهي  سليمان،  هيكل  من 
حين  اليونسكو«  »منظمة  أسقطتها 

العربي  التاريخ  اعتباره جزًءا من  قّررت 
في   211 رقم  بقرارها  العربية  والسيادة 
أن  على  مؤكدًة  2021؛  إبريل/نيسان   15
جميع اإلجراءات الرامية إلى تغيير طابع 
القانوني  ووضعها  المقدسة  المدينة 

باطلة والغية.
وكان مجلس األمن الدولي قد أصدر قراراً 
1980؛  يونيو/حزيران   30 في   476 برقم 
يعلن فيه بطالن اإلجراءات »اإلسرائيلية« 
كما  القدس،  مدينة  طابع  لتغيير 
أغسطس/آب   29 في   478 القرار  أصدر 
بالقانون  االعتراف  عدم  تضّمن  1980؛ 
الدول  ودعا  القدس،  بشأن  »اإلسرائيلي« 
من  الدبلوماسية  بعثاتها  سحب  إلى 
فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  المدينة. 
إلى  اكتراث  دون  من  مضت  »إسرائيل« 
»عاصمًة  إلعالنها  المستلزمات  تهيئة 
موّحدًة« لها، ألنها تحظى بدعم الواليات 
األميركي  الكونغرس  وكان  المتحدة. 
يقضي   1995 العام  في  قراراً  أصدر  قد 
عاصمة  الموّحدة  بالقدس  باالعتراف 
نقل  على  والعمل  »إسرائيل«  لدولة 
القرار  وهو  إليها،  األمريكية  السفارة 
بيل  الرؤساء  مؤجاًل في عهد  الذي ظل 
أوباما،  وباراك  )االبن(  وبوش  كلينتون 
أقدم على  ترامب  الرئيس دونالد  ولكن 
كبيرة،  وحماسة  شديد  باندفاع  تنفيذه 
في إطار ما ُعِرف بـ »صفقة القرن« التي 
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إليها.  لالنضمام  العرب  داعياً  لها،  رّوج 
وقد باشر عملياً بنقل السفارة األمريكية 
ديسمبر/  6 في  المحتلة  القدس  إلى 

أو  مراعاة  دون  من   2017 األول  كانون 
اعتبار لمشاعر مئات الماليين من البشر، 
مسلمين كانوا أم مسيحيين، أم غيرهم.

السيد  ومات  وعاش  ولد  القدس  ففي 
وكنيسة  المقدس  القبر  وفيها  المسيح، 
وجبل  الجتسمانية  وحديقة  المهد 
أنها  كما  كنيسة.   38 وفيها  الزيتون 
أولى  فهي  للمسلمين،  مقدس  مكان 
الِقبلتين وثالث الحرمين وتأتي مكانتها 
مسجد  وفيها  والمدينة،  مكة  بعد 
محمد  الرسول  أسرى  ومنها  الصخرة، 
وفيها  المعراج،  رحلة  في  السماء  إلى 
34 مسجداً وجامعاً )27 منها في المدينة 

القديمة والبقية خارج أسوارها(.
ال يمكن الحديث عن فلسطين من دون 
الحديث عن قلبها؛ القدس الشريف كما 
وهو  درويش  محمود  الشاعر  أسماها 
في  فلسطين  استقالل  إعالن  يكتب 
الوطني  المجلس  مؤتمر  في  الجزائر 
يمكن  وال   ،1988 العام  الفلسطيني 
فلسطين،  دون  من  القدس  عن  الحديث 
فهما في ترابط عضوي ال يمكن فصمه.

وعلى  النكبة،  على  عاماً   73 وبعد  اليوم 
تشريد  من  حصل  ما  كل  من  الرغم 
وتقطيع  الفلسطيني،  العربي  للشعب 
فإن  عنصري،  جدار  وبناء  أوصاله 
الخريطة  إلى  مجدداً  تعود  فلسطين 
موّحدة واقعية وليست متخّيلة، بمعناها 
بمعناها  وليس  والمنظور  الراهني 
المعاشة  وبصفتها  المعروف،  التاريخي 
الكتب،  في  المقروءة  بصفتها  وليس 
إلى  منها  الحضور  إلى  أقرب  وهي 
الغياب. وقد أّكدت أحداث »حي الجّراح« 
أنحاء  مختلف  من  الشعبي  وااللتفاف 
للشعب  الفائقة  الحيوية  على  فلسطين 
مطالبه  بلورة  على  وقدرته  الفلسطيني 
إللفات  جديدة  كفاحية  أساليب  وابتداع 
والمشروعة  العادلة  قضيته  إلى  النظر 
عموماً  فلسطين  قضية  ألن  عالمياً، 
قضية  هي  خصوصاً  القدس  وقضية 
الحرية والتحّرر وحق تقرير المصير في 

كل مكان من العالم.
خطوط  وبقية  األخضر«  »الخط  يعد  لم 
واإللحاق  الضم  التقسيم وجميع خطوط 
محاوالت  تنفع  ولم  قائمة،  والترسيم 
التطبيع  دعوات  وال  واألسرلة،  التهويد 
الداخل  ظهر  حين  سّيما  ال  ممكنة، 
البالد  سكان   48 الـ  وعرب  الفلسطيني 
الخارج  يستوعبون  وهم  األصليين 

الفلسطيني في تكامل وتواصل وترابط، 
للوطن  ومكّماًل  متفاعاًل  الشتات  وظهر 
بتضاريسه البهية والملّونة في هارموني 
فلسطين  إلى  يؤشر  وجديد  مّتسق 
المستقبلية، فلسطين الحقيقية كقضية 
حق وعدل وإنسانية، وهو األمر الذي تم 
التفاعل معه من جميع أنحاء فلسطين، 
يافا وحيفا واللّد والخليل والنقب وأريحا 
وغزة التي انضمت لنصرة القدس، وهو 
ما أثار ردود فعل دولية؛ خصوصاً حين 
حرب  إطار  في  عدواناً  »إسرائيل«  شّنت 
استنكاراً  أثار  وتدمير  وقصف  شاملة 
دولياً كبيراً على المستوى الشعبي، وهو 
الذي يذّكر بعدواناتها السابقة؛ الرصاص 
 ،2012 السحاب  وعامود   ،2008 المصبوب 

والجرف الصامد 2014.
ثالث أحداث مهمة لفتت انتباهي خالل 

أحداث »حي الجّراح«:
حقوقية  منظمة   191 إرسال  أولها: 
لدى  العامة  المدعية  إلى  رسالة  دولية؛ 
تطالبها  الدولية  الجنائية  المحكمة 
بشمول تحقيقاتها األراضي الفلسطينية 
المحتلة، وال سّيما تلك الواقعة في »حي 
عن  ممثلين  توّجه  خلفية  على  الجّراح«، 
تواصل  برسالة  فلسطيني  الجىء   500

اجتماعي في 22 إبريل/نيسان 2021.
وفناناً  مثقفاً   185 توقيع  وثانيها: 
جنراالت  فيهم  بمن  »إسرائيلياً«  وكاتباً 
سابقين في الجيش؛ مذّكرة موّجهة إلى 
المحكمة الجنائية الدولية؛ يطالبون فيها 
الحرب  جرائم  في  للتحقيق  بالتدخل 
إشارة صريحة  ذلك  وفي  »اإلسرائيلية«، 
»اإلسرائيلي«  القضاء  حيادية  عدم  إلى 
التطّور  هذا  ومثل  نزاهته،  وعدم 
الجنيني يؤّكد أن شرعية نظام األبرتايد 
Apartheid، بدأت تهتز، حتى داخل 
»إسرائيل« ومن ِقَبِل »إسرائيليين« وهو 
تطويره  على  العمل  من  بّد  ال  األمر 

وتفعيله وتوسيعه.
الذي أصدرته منظمة  التقرير  وثالثها: 
منظمة  وهي  ووتش،  رايتس  هيومن 
حقوقية أمريكية، بخصوص االنتهاكات 
اإلنسان،  لحقوق  الصارخة  »اإلسرائيلية« 
الجّراح«.  »حي  أحداث  عشية  وذلك 
ال  حقوقياً،  ذلك  تفعيل  والمطلوب 
والهيئات  المنظمات  جانب  من  سّيما 
يوضع  أن  ينبغي  ما  وهو  الحقوقية، 
العربية  الحقوقية  المنظمات  في أجندة 
الكبيرة مثل:  الدولية  المنظمات  بدعوة 
)أمنتسي(،  الدولية  العفو  منظمة 
وهيومن رايتس ووتش )منظمة مراقبة 

الدولية  والفيدرالية  اإلنسان(،  حقوق 
ومنظمة   ،FIDH اإلنسان  لحقوق 
الخاصة بحرية   »19  Article«  19 المادة 
التعبير. وكانت الرابطة العربية للقانون 
في  اجتماع  عقد  إلى  دعت  أن  الدولي 
الدولية  المنظمة  مقر  وفي  جنيف، 
لتحّمل  لمخاطبتها  المتحدة(  )األمم 
 100 الـ  الذكرى  في  وذلك  مسؤوليتها، 
فلسطين  على  البريطاني  لالنتداب 
)1922(، الذي ُأقر في مؤتمر سان ريمو 
الممكنة لالعتذار  السبل  )1920(، لبحث 
الفلسطيني  العربي  الشعب  أصاب  عّما 
جهة  ومن  جهة،  من  وأضرار  غبن  من 
تقرير  من  بتمكينه  تعويضه  أخرى 
مصيره وعلى أرض وطنه، بإقامة دولته 
الشريف،  القدس  وعاصمتها  المستقلة 
فضاًل عن معاقبة المعتدي وذلك بإعالء 
العدالة  وقيم  الدولي  التضامن  قيم 

الدولية.
الداخل  في  التطّورات  هذه  ولعّل 
المثقفين  عاتق  على  تضع  الفلسطيني 
مسؤوليات جديدة في إطار الدبلوماسية 
وهذه  الدولي،  المستوى  على  الشعبية 
تحتاج إلى استراتيجيات جديدة وجهد 
الدولي  التضامن  الستنهاض  مشترك 
جهة،  من  الفلسطيني  الصمود  لدعم 
ومن جهة أخرى تعزيز الوحدة الوطنية 
التحرير  منظمة  إطار  في  الفلسطينية 
بعد  واضحة  وبتوجهات  الفلسطينية، 
فشل جميع مشاريع التسوية والسياسات 
التي اعتمدت على أساسها طيلة العقود 

المنصرمة. 
كقضية  الفلسطينية  القضية  كانت  إذا 
حركة  من  وجزء  وتاريخية  معقدة 
التحّرر الوطني ولها خصوصيتها؛ فثمة 
خصوصيات فيها أيضاً؛ منها: حق العودة 
القرار  بموجب  وتاريخي،  قانوني  كحق 
وحق  المتحدة،  األمم  عن  الصادر   191
التعويض،  في  والحق  الدولة«   »إقامة 
»القضية«  قضية  تبقى  القدس  فإن 
فلسطين  عن  الحديث  يمكن  ال  التي 
القضية  لكونها  األمر  من دونها، وليس 
األكثر عاطفية ورمزية، بل ألنها األرسخ 
واإلنساني،  العربي  الوجدان  في  تجذراً 
قضية  هي  بل  وحدها،  لفلسطين  ليس 
دمشق والقاهرة وبغداد وبيروت وعّمان 
والرياض  ونواكشوط  وتونس  والرباط 
كقضية  وغيرها،  والخرطوم  حق وعدل وحرية.والكويت 

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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ثغرة في جدار األمن القومي...!
أكرم عطا الله -كاتب صحفي فلسطيني/ بريطانيا

هذه المرة كانت مختلفة؛ كانت اإلرادة الفلسطينية التي تحركت موحدة تطرق 
منذ  أقيمت  التي  الدولة  تعرضت  فقد  إسرائيل؛  رأس  على  القوية  بقبضتها 
ثالثة وسبعين عامًا وأقنعت مواطنيها أنها تمكنت من بناء مجتمع وتحقيق 
أمن متعدد المستويات؛ تعرضت لضربات عدة ليس فقط الصواريخ التي طالت أكثر من 
نصفها وهزت ثقة المواطن بدولته بل ضربة اجتماعية لم تكن أقل وطأة عندما تحرك 
الفلسطينيون في المدن المختلطة؛ حين استجابوا لنداء الوطن وهم الذين يعيشون في 
خاصرة الدولة ونقطة ضعفها وتعرضت لضربة سياسية وأيديولوجية في القدس، بعد 
اللحظة؛  أن  أميركي واعتقدت  لحظة تهريج  لها في  أنها أصبحت عاصمة  اعتقدت  أن 

باتت مواتية لسيطرة اليمين الديني على تلك المدينة.

إسرائيل  أن  القول:  المبالغة  من  ليس 
نقلت  جرى؛  لما  مصدومة  وقفت 
البداية  في  الحدود  وحرس  الشرطة 
إلى القدس وما أن اشتعلت غزة نقلت 
الداخل  مدن  لتنتفض  الجيش  إليها 
الضفة  من  الحدود؛  حرس  لتستدعي 
وفي  للضفة  الجيش  وتنقل  والقدس 
على  موجود  الجيش  هذا  الوقت  نفس 
االحتماليات،  لكل  يفترض  غزة؛  حدود 
التي  كالنار  الفلسطينيون  بدأ  وهكذا 
الدولة،  أصابع  تحرق  بسرعة؛  تنتقل 
القلب  فيما كانت غزة والداخل يحرقان 
في مشهد لم تكن تحسب له إسرائيل 

حساباً في أسوأ كوابيسها.
ثقة  أكثر  غزة  كانت  المرة  هذه 

وبضرباتها  وأدائها  وبخطابها  بنفسها 
الذي  الدمار  كل  رغم  تتوقف؛  لم  التي 
محاولة  في  فيها  الحرب  آلة  أحدثته 
الصواريخ،  وتيرة  لتخفيف  حتى  منها 
تضرب  غزة؛  وبقيت  تتمكن  لم  لكنها 
السبع  أمامها  بدت  إذ  المدن؛  كل  في 
وتل أبيب وأسدود وعسقالن مكشوفة، 
دون أن تتمكن دولة االحتالل من توفير 
امتداد  على  بها  تبجحت  التي  الحماية 
وقوة  حديدية  قبة  من  ماضية؛  سنوات 
ردع وبنك أهداف وكل هذا الكالم الذي 
به  وإذ  جيشها،  قادة  ألسنة  على  تكرر 
لم يكن أكثر من أحاديث؛ سقطت أمام 
الحماية  الواقع؛ فالقبة لم تشكل شبكة 
بالقدر الذي تم الترويج لها وقوة الردع 

التي  الفلسطينية  الفصائل  تخيف  لم 
أهدافها  وبنك  تحديها  على  أصرت 
كان أعجز من أن يوقف الضربات سوى 
السكنية  البنايات  تدمير  من  تمكن  أنه 

والبنية المدنية للسكان.
القدر  ذلك  وهو  أهمية  يقل  ال  ما  لكن 
الُمحتلة  الدولة  فاجأ  الذي  التحدي  من 
في  النكبة  جيل  أحفاد  أبداه  الذي 
الداخل؛ أحفاد الذين وضعتهم إسرائيل 
الذل  هذا  بكل  ومعازل؛  أقفاص  في 
الذي  الذل  عندما احتلت فلسطين؛ بكل 
الذي  العسكري  حكمها  وأقامت  حملته 
كان يتطلب إذناً من المخابرات في كل 
شيء وما كان يحمله من إهانات يومية؛ 
األحفاد  لكن  الكبار،  يتجرعها  كان 
عقود؛  سبعة  بعد  رؤوسهم  يرفعون 
من  تمكنت  أنها  الدولة  ظنت  أن  بعد 
كسر شوكتهم وتشويه هويتهم؛ بعد 
االجتماعي  محيطهم  عن  عزلتهم  أن 
الرحلة  تلك  بعد  بهم  وإذ  والوطني، 
الشعب  هوية  صياغة  يعيدون  الطويلة؛ 
وأصل  الوطن  سنديانة  ألنهم؛  كله، 

الحكاية ويستمرون على ترابها.
لكن  غزة،  تفصل  أن  إسرائيل  حاولت 
غزة؛ تعود مشاكسة كعادتها؛ متمردة 
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ال تعرف إال أن تخنق قاتلها وال تموت؛ 
بالقدس؛  وإذ  القدس،  تهويد  حاولت 
حاولت  وجسداً؛  روحاً  لفلسطين؛  تهتف 
أن تستولي على الضفة وأن تسرقها في 
بأعين  تتحرك  بالضفة  وإذ  النهار،  وضح 
صممت  الزناد؛  على  وأصابع  مفتوحة 
ضد  األسرلة  مشروع  ونفذت  وهندست 
تكتشف  بها  وإذ  فيها،  الفلسطينيين 
والثائرة  المتمردة  فلسطينيتهم  صدمة 
تعود  األمور  كأن  وهكذا  السماء.  حد 
حاولته  ما  كل  وأن  األولى،  بداياتها  إلى 
االمكانيات  تلك  بكل  عقود،  امتداد  على 
بجبروت  أعينها  أمام  ُيصطدم  الهائلة؛ 
كل  من  نجا  الذي  وبالفلسطيني  اإلرادة 
الفاشلة؛ يعود من جديد  محاوالت اإلبادة 

يفقأ عين محتله وبوجع خاصرته.
الفلسطينيين  بين  مستمرة  الحرب 
وإسرائيل والعدوان االسرائيلي لم يتوقف 
القتال  توقف  عاماً؛  وسبعين  ثالثة  منذ 
لم  الحرب  لكن  الحرب،  أشكال  أحد  وهو 
اإلسرائيلي  يشنها  التي  وهي  تتوقف 
لكن  الجغرافيا،  من  الفلسطيني؛  لمحو 
إسرائيل  بين  األخيرة  القتال  جولة 
قدراً  المقاومة في غزة؛ كشفت  وفصائل 
وكيان  أمن  منظومة  في  التراجع  من 
من  تمكنت  أنها  توهمت  التي  الدولة 
تحقيق  من  وتمكنت  الفلسطيني  إخماد 
الذي عجزت  القتال  األمن؛ فما أن توقف 
خالله وبكل آلة الدمار عن اسكات السالح 
بين  اتهامات  بدأت  حتى  الفلسطيني 
قادة الحرب ومن المسئول عن الفشل وعن 

تآكل األمن وصورة الدولة.
ومعلوماتها  االستخبارات  يتهم  الجيش 
والطيران  الجيش  تتهم  واالستخبارات 
دفاعه  ووزير  الوزراء  رئيس  يتهم  وكله 
األركان،  رئيس  على  يغمزون  وهؤالء 
االعتراف  يريدون  التي ال  الحقيقة  ولكن 
بها هي أن التاريخ ال يخترع الحكمة، بل 
وأخطائهم،  البشر  تجربة  من  يكتشفها 
احتالل  أي  أن  كلمته:  التاريخ  قال  وقد 
هو  االنتصار  وأن  النصر  من  يتمكن  لم 
وتجيد  اإلرادة  تملك  التي  للشعوب 
تمكن  وقد  واستغاللها،  استخدامها 
الشعب هذه المرة من الوقوف على قدميه 
هي  تلك  يتراجع؛  أال  وقرر  واحدة  مرة 
وكل  المحتل  يفهمها  لم  التي  الحقيقة 
هزائمهم  بدأت  الذين  سبقوه؛  الذين 
أن  إلى  تتوسع  أخذت  صغيرة؛  بنقاط 
المسلحة؛  اإلمبراطوريات  كبرى  انهارت 
أصيب  واآلن  صغيرة،  بثغرة  ذلك  بدأ 
األمن القومي؛ بثغرة تحت ضربات إرادة 

الشعب...!

بداية السقوط إلى الهاوية

طالل عولك - كاتب ومحلل سياسي / فلسطين

الحياة  ولكن  بالمظاهر،  أحياًنا  الناس  ينخدع 
الطبائع؛  على  يغطي  أن  للتزييف  تتيح  ال 
طبيعتها  تغطي  أن  عبًثا  إسرائيل  تحاول 
تنجح  ال  لكنها  واإلرهابية،  العنصرية  االستعمارية 

رغم استخدامها لكل المساحيق.
الشهر،  هذا  من  العاشر  يوم  اندلعت  التي  الجولة 
سرعان ما أن فجّرت وأمام العالم أجمع؛ “المجتمع” 
اليمينية  الجماعات  بادرت  حين  اإلسرائيلي؛ 
الشرطة  واإلرهابية واالستيطانية بدعٍم مباشر من 
اإلسرائيلية  األمنية  واألجهزة  الحدود  وحرس 
العرب  من  العبرية  الدولة  مواطني  على  لالعتداء 

الفلسطينيين.
بمشاهد  العالم  تذّكر  مشاهًدا  إسرائيل  ترسم 
التمييز العنصري في جنوب أفريقيا قبل أن يتغّير 
نقلتها  التي  المشاهد  البالد؛  أهل  لصالح  النظام 
بسبب  واالشمئزاز،  القرف  تثير  التلفزة؛  شاشات 
الحقد والكراهية التي أظهرتها الجماعات اليهودية 
الفلسطينيين؛  العرب  الرسمية، ضد  وغير  الرسمية 
أهل األرض الذين حاولوا إظهار تضامن سلمي مع 

شعبهم في غزة والقدس والضفة.
بعد ثالثة وسبعين عاًما على النكبة تؤشر األحداث 
إلى  حولها  وما  اإلسرائيلي  الداخل  في  الجارية 
بالتأكيد ستؤدي  داخلها،  القلعة من  انهيار  بداية 
غزة،  على  اإلسرائيلي  العدوان  وقف  إلى  التدخالت 
كما  الجولة  هذه  بعد  ما  يكون  أن  يمكن  ال  ولكن 
وبالتالي  والكراهية،  الحقد  سيتعمق  إذ  قبلها؛ 
االشتباك في المجتمع اإلسرائيلي كمؤشٍر على بداية 
تفككه، وانهياره؛ ثمة فرق بين شعب يتمتع بجيٍن 
واحد فلسطيني، وبين مجتمع يتسم بتعدد الجينات 
الذي  األمر  التي ال يمكن توحيدها في جيٍن واحد؛ 
لدعوة  المهمين  اإلسرائيليين  الكتاب  بعض  جعل 
والعودة  سفرهم،  جوازات  الستخدام  اإلسرائيليين 
المتاح  الوحيد  الخيار  ذلك  باعتبار  أتوا؛  حيث  من 
الصهيونية  اعتمدتها  ومزّورة؛  كاذبة  روايات  بعد 

كما يقول آري شبيط في هآرتس.  

يف ذكرى النكبة: فلسطين تتكامل وتخطو نحو االنتصار
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)كذبة اليسار واليمين( اإلسرائيلي

د. موفق محادين- كاتب وباحث سياسي/ األردن

العدو  مع  العبثية،  والمفاوضات  التسويات  حول  األوهام  تغذية  أجل  من 
كمجتمع  العدو  هذا  وتصوير  المقاومة،  وثقافة  خطاب  وطي  الصهيوني 
األوراق  وخلط  للتناقضات  الخطرة  لإلزاحة  السياسي  الغطاء  وتأمين  طبيعي 
والتحالفات )تعاون عربي إسرائيلي ضد إيران( جرى ويجري الحديث عن انقسام الكيان 
الصهيوني بين يمين متزمت ويسار تتفاوت مواقفه، في إطار ميله العام إلى التعايش 

والمفاوضات؛ فماذا عن ذلك؟

بقايا  المزعوم؛  باليسار  يقصدون   -1
المابام  وبقايا  العمل  حزب  أو  الماباي 
ورواسبه مثل حركة ميرتس، ويضيفون 
ترى  ال  التي  العربية  التكتالت  عليه 
مانًعا من االنخراط في انتخابات برلمان 
)كنيست( رغم أنها تعرف أنه صهيوني 
عنصري من رأسه حتى أخمص قدميه، 
بالقائمة  يعرف  ما  التكتالت  هذه  ومن 
للسالم  الديموقراطية  والجبهة  العربية 
من  يديره  الذي  والتجمع  والمساواة 
عزمي  السابق  الكنيست  عضو  الخارج؛ 

بشارة.
المزعوم  )اإلسرائيلي(  اليسار  لكن 
غرفة  في  عقود  منذ  يعيش  المذكور؛ 
)التقدم  مقابل  الحثيثة،  العناية 
الُمضطرد( لمنافسيه من الذين يوصفون 
باليمين الديني أو القومي، حيث ال إمة 

إسرائيلية؛ نظرًيا وعملًيا.
بأن  عليه؛ نذكر  أحد  يتأسفّن  وحتى ال 
الكيان  أسس  الذي  هو  المزعوم،  اليسار 
التي  الجرائم  كل  ونفذ  الصهيوني 
بما  والعرب،  الفلسطينيين  ارتكبت ضد 
في ذلك اعتداءات 1956 و 1967؛ فضاًل 
االستيطان  أشكال  أبشع  ممارسة  عن 
فلسطين  ضد  التوسعي  العنصري 
الكيان  هذا  ولد  لقد  والفلسطينيين. 
بيساره ويمينه منذ اليوم األول، كامتداد 
أو استطالة عدوانية لإلمبريالية العالمية؛ 
الدراسات  آالف  كما  الوقائع  أكدتها 
من  بد  وال  والعربية.  الفلسطينية 
أقامت  التي  رموزه  بأن  أيًضا؛  التذكير 
وال تزال عالقات علنية وسرية مع أوساط 
نافذة في منظمة التحرير الفلسطينية، 
مثل يوسي سريد ويوسي بيلين، وكذلك 
البيضاء(،  بالزنابق  الذي يحلم  )الجندي 
ال تقل تطرًفا وتشدًدا عن اليمين، فيما 
القدس  من  النهائي  الحل  قضايا  يخص 

إلى حق العودة.
الليكود  باليمين؛  يقصدون   -2

أو  به  المرتبطة  المختلفة  والتشكيالت 
التي خرجت منه، وكذلك جماعات مثل 
وشاس  والحريديم  الشرقيين  اليهود 
وإسرائيل  أمونيم  وغوش  والمفدال 
اإلجرامية  الجماعات  من  وغيرهم،  بيتنا 
حتى  تقبل  ال  التي  والقوى  العنصرية، 
النفاق والمناورات السياسية، ولم تتردد 
اسحق  وهو  النفاق،  مثل هذا  قتل  في 
رابين عام 1995 بعد أن أبدى استعداًدا 
شكلًيا للتفاوض على الخط الشمالي من 

الجوالن.
ومن المعروف أن هذا اليمين، منذ حرب 
صعود  حالة  في  اليوم،  وحتى  تشرين 
السريري  الموت  متزايد مقابل ما يشبه 
باليسار، وقد ترافق صعوده  لما يسمى 
مع صعود اإلسالم األمريكي، وفق نصائح 
لويس-بريجنسكي التي تخص المنطقة 
كانتونات  إلى  تحويلها  أجل  من  كلها؛ 
الشروط  وتوفير  متناحرة،  طائفية 
الصعود  لذلك  والموضوعية  الداخلية 
الخدمة  من  اإلعفاء  مثل:  بسياسات؛ 
على  والسيطرة  الدينية،  المعاهد  لطلبة 
للخدمة  الوزارية  بالحقائب  يعرف  ما 
واإلسكان  الهجرة  مثل:  االجتماعية؛ 
والعمل والشؤون االجتماعية، مما يؤكد 
أقالم  أن ذلك عمل مبرمج يخدم  أيًضا 
سياق  في  األطلسية،  االستخبارات 
صراعات  بيئة  إلى  كله  الشرق  تحويل 

طائفية.
عن  للحديث  معنى  ال  بالمحصلة،   -3
كثكنة  )إسرائيل(  داخل  ويمين  يسار 
يومها  منذ  وجدت  عسكرية  اجتماعية 
خدمة  في  وظيفية  كجماعة  األول 
ثم  البريطانية  السائدة؛  اإلمبريالية 
األمريكية، وذلك بالتقاطع مع ما يعرف 
البرجوازية  وأزمة  اليهودية،  بالمسألة 
كانت  سواء  أوروبا،  في  اليهودية 
للبرجوازيات  منافسة  كبيرة  برجوازية 
القومية الصاعدة في أوروبا في القرنين 

برجوازية  أو  عشر  والتاسع  عشر  الثامن 
صغيرة من بقايا الطبقة الوسطى.

االجتماعية  الثكنة  أن  أيًضا  معروف 
نفسها  قدمت  )إسرائيل(؛  العسكرية 
من  مستمدة  وقحة؛  عنصرية  بصورة 
االستشراقي  الكولونيالي  الخطاب 
أراضي  احتلوا  )متحضرون  الرأسمالي 
لتمدينهم  المتوحشين  من  الغير 
والديموقراطية(،  الحضارة  وتعليمهم 
بينما كانوا في الواقع أكثر وحشية من 
البشر  ماليين  يبيدون  وهم  الوحوش 
كل  في  األصليين  األرض  أصحاب  من 
وكانت  فلسطين.  ذلك  في  بما  مكان، 
عرف  عما  صورة  ديموقراطيتهم 
بالديموقراطية االرستقراطية العنصرية 
في أثينا القديمة، كما في الديموقراطية 
الجماعة  داخل  )ديموقراطية  الجرمانية 
ولذلك  الخارج(،  مع  وفاشية  العرقية 
يعرف  لما  المتصاعدة  السيطرة  فإن 
الكذبة  سقوط  مع  ترافقت  باليمين؛ 
التعايش،  ومساحات  الديموقراطية 
كل  وانكشاف  ضدها  المقاومة  واتساع 
األقنعة والتصديرات المزيفة المختلفة.

4- واألخطر من كل ذلك تغذية األوهام 
والعرب  الفلسطينيين  وبلبلة  المتواصلة 
عن  تارة  له؛  معنى  ال  وكالم  بمشاريع 
بعد  الداخل  من  القلعة  سقوط  انتظار 
جنوب  تشبه  كحالة  تصويرها  تم  أن 
مبرمجة  إزاحات  عن  وتارة  إفريقيا، 
أنفسهم  والفلسطينيين  العرب  لشق 
بين حل الدولة أو الدولتين، فيما الحالة 
أبًدا وال  لبس فيها  حالة ال  الصهيونية؛ 
تشبه حالة جنوب إفريقيا إال في بعدها 
العنصري، وبالمثل بقية األوهام )وضع 
العربة أمام الحصان أو الحديث عن جلد 

الدب قبل صيده(.
حالة  معه؛  والصراع  الصهيوني  الكيان 
ينطبق  وال  إفريقيا  جنوب  حالة  غير 
عليها أيًضا؛ منطق الصراع المدني الذي 
تناحري  تناقض  فهو  الهند،  شهدته 
أي  مثل  بالقوة  إال  يحسم  ال  أساسي 
بالتالي  وهو  النمط،  هذا  من  تناقض 
حتى  وال  الفلسطينيين،  مع  نزاًعا  ليس 
وال  إسرائيلًيا،   – فلسطينًيا  تناقًضا 
بل  وحسب،  عسكري  اشتباك  ساحة 
األمة وفي كل  حالة صراع على مستوى 
قانون  جدلية  وفق  والحقول  الساحات 
مع  األساسية  تجلياته  في  التناقضات، 
الرئيسية  تجلياته  في  كما  اإلمبريالية، 
والرجعية والطائفية والهويات القاتلة.مع الصهيونية، وتبدياتهما في التبعية 

ف..
لـــ

م



 75

20
21

و   
ماي

ر/ 
 ـيا

: )
15

00
( 2

6 
دد

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

س
هر

لف
ى ا

 إل
دة

عو
ال

في  مواجهة ثقافة الهزيمة
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لم يكن لثقافة الهزيمة أن تجد لها مرتًعا بين جنبات بعض 
أفرزته  لما  موضوعية  كنتيجة  إال  والعرب،  الفلسطينيين 
تجربة االستسالم للعدو باسم السالم من كامب ديفيد إلى اتفاقية 
فئة من  وبروز  اإلبراهيمية،  لالتفاقيات  عربة وصواًل  ووادي  أوسلو 
ومحامو  ووكالء  المنظرين،  واإلعالميين  والمثقفين  السياسيين 
صكوك  موقعي  عار  غسل  بمهمة  يقومون  كانوا  الذين  األنظمة 
المعاني؛  من  بمعنى  أصبحوا  بل  فحسب،  هذا  ليس  استسالمهم، 
وكالء لالحتالل بتعميم ثقافة الهزيمة في مقابل ثقافة المقاومة 
باإلرهاب  المقاومة  وصف  إلى  األمر  بهم  وصل  حيث  وجدواها، 

وتحقير الشهداء والمقاومين. 

إن »ثقافة الهزيمة«، على العموم واإلطالق المبدئي؛ تجّسد ثقافة 
»حتمية  وبالتالي تعميم فكرة  والتيئييس  والّتدني  االنحطاط  في 
الهزيمة«، وإنها تشخص في وجوه تمّد أقدامها وأذرعها في جملٍة 
العربي  الزمن  حدود  في  قياسها  يجري  حين  التي  »الخطايا«  من 
للوجود  تعرض  التي  الكبرى  القضايا  حدود  وفي  الراهن،  والكوني 

العربي وللمستقبل العربي، فإنها تتمثل في »خطايا« ال تغتفر.

على الرغم من كل محاوالتهم التي لم تنقطع منذ عشرات السنين، 
إال أن ثقافة المقاومة أثبتت إنها أكثر تجذًرا وحضوًرا في عقول 
زالت  وما  العربية،  أمتنا  وعموم  فلسطين  وشعب  وصبايا  شباب 
واإللغاء  والحروب  العدوان  أشكال  كل  مواجهة  في  الميادين  في 
المقاومة ستبقى هي  الحقوق.. فثقافة  والتجرؤ على  والتهميش 
في  وفاعليتها  شعوبنا  وجود  حيوية  لتأكيد  الموضوعي  المعادل 
أرض  في  التاريخية  بحقوقها  تمسكها  واستمرار  والمكان  الزمان 
وطنها وما فوقها وما في باطنها، وهذا ما يجب أن تلتقطه قوى 
التحرر والتغيير والتقدم في مختلف بلدان وطننا العربي، وتشكيل 
قوة ثقافية - سياسية مناهضة ومناضلة ومقاومة، يقع على عاتقها 
إلحاق الهزيمة الساحقة بثقافة الهزيمة ومؤسساتها ورموزها، وبما 
يفتح ويرسي قواعد األمل في مستقبٍل حر وأخالقي وعادل ومستقل 

ومالك إلرادته ومصيره؛ مستقبل مضاد وجميل وواعد؛ آخر.
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د. عاطف سالمة - كاتب وباحث/ فلسطين

بحق  مجزرة   70 من  أكثر  الصهيونية  العصابات  ارتكبت   1948 العام  في 
الفلسطينيين، ما شكل أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرين، حيث 
السالح  بقوة  ومدنهم  قراهم  من  قسًرا  فلسطيني  ألف   900 من  أكثر  غادر 
والتهديد من قبل العصابات الصهيونية إلى داخل فلسطين، للضفة الغربية وقطاع غزة، 
وكذلك للدول العربية المجاورة، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يقيمون 
في فلسطين التاريخية عام 1948، وتم إحالل اليهود مكانهم؛ وبهذا تكون العصابات 
منها   531 تدمير  وتم  فلسطينية،  ومدينة  قرية   774 على  سيطرت  قد  الصهيونية، 
بالكامل وطمس معالمها الحضارية والتاريخية، وسيطرت العصابات الصهيونية كذلك؛ 

على %87 من مساحة فلسطين التاريخية. 

في الذكرى 73 للنكبة
صراع الكاريكاتير المفتوح منذ النكبة وحتى الشيخ جراح

جراء  الفلسطيني؛  الكاريكاتير  نشط 
الشعب  وتشريد  المتالحقة  التغيرات 
العربي الفلسطيني عام 1948 واحتدام 
في  الصهيوني  العربي  الصراع  دورة 
األمور  كل  جعلت  متعاقبة؛  حروب 
مرتهنة  العربي  للشعب  الحياتية 
الصراع  متطلبات  في  ومندمجة 
الحياة  تفاصيل  كل  في  والمواجهة، 

اليومية، وعلى كل الجبهات.
وفن  التشكيــليــة،  الفنون  تعد 

مقدمة  في  تحديــــًدا،  الكاريكاتير 
والمشاركة  الفاعــلة  الثقافيــة  األسلحــة 
 1948 النكبة  منذ  الميدان؛  هذا  في 
الشعب  كسر  الصهاينة  محاولة  وحتى 
جراح  الشيخ  حي  من  بدًءا  الفلسطيني 
في القدس 2021، منتقلة من حيز شكلي 
بصري عبثي؛ غايته التسلية واإلضحاك، 
المساهمة  هدفه  جاد  موقف  اتخاذ  إلى 
في معركة التصدي للمشروع الصهيوني 

في كل فلسطين. 

دور الكاريكاتير في الصراع 
في  هاًما  دوًرا  الكاريكاتير  لعب 
الصراع  خاصة  المختلفة،  الصراع  أشكال 
قدرة  من  له  لما  )اإلسرائيلي-العربي( 
على  االجتماعية  الفئات  مخاطبة  على 
حتى  الثقافية؛  مستوياتها  اختالف 
األمية منها، وذلك لقدرته على ترجمة 
أحاسيس ومشاعر هذه الفئات على شكل 
مميًزا  دوًرا  لعبت  مبسطة؛  رسومات 
الصهيوني  االحتالل  جرائم  رصد  في 
من  الماضية،  العقود  مدار  على  تحديًدا 
حروب وقتل وتشريد وتدمير وتجريف 
الجدار  وبناء  للقدس  وتهويد  لألراضي 
العنصري الفاصل وصواًل إلى العمل على 
في  جراح  الشيخ  حي  في  أهلنا  تهجير 

القدس. 
الوطن  )في  الكاريكاتير  كان  أن  وبعد 
بشكل  وفلسطين  عام،  بشكل  العربي 
عن  عبارة  كان  حيث  هامشًيا،  خاص( 
بهدف  والسخرية  للتسلية  وسيلة 
قضايا  معالجة  إلى  انتقل  اإلضحاك؛ 
الصحافة  وأيقنت  ومجتمعية،  سياسية 
الكاريكاتير،  أهمية  الفلسطينية 
خاصة  مساحة  إفساح  على  وحرصت 
منطلق  من  السياسي،  الكاريكاتير  بفن 
أنه أداة أساسية وهامة من جهة، ومن 
جهة أخرى كونه عنصر ترفيهي، فقد 
استحداث  على  الكاريكاتير  فنانو  دأب 
خالل  من  اليومي  الواقع  من  رسومهم 
التي  االجتماعي  التواصل  وسائل 
الرسوم  انتشار  إلى  بدورها  ساعدت 
لها  فكان  واسع؛  بشكل  الكاريكاتورية 
الدائمة  المعاناة  نقل  في  الرائد  دورها 
معبرين  االحتالل؛  وجرائم  أفعال  جراء 
السياسية  وأفكارهم  رأيهم  عن 
واالجتماعية وغيرها، عبر خطوط تمثل 
نقًدا ما لظاهرة الفعل الصهيوني. ورغم 
الفلسطيني  الكاريكاتير  مبدعي  أن 
الواقع  عكسوا  أنهم  إال  نسبًيا،  قالئل 
الفنان  بالذكر  وأخص  مجرياته  بكل 
جالل  والفنان  العلي،  ناجي  الشهيد 
أبو  وخليل  البخاري،  وبهاء  الرفاعي، 
وخالد  محمد،  وماهر  وبغدادي،  عرفة، 
وإسماعيل  ضرغام  وشحدة  يوسف  أبو 
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البزم..  واسماعيل  جحا  وأمية  عاشور، 
العربي  الصراع  استمرار  ومع  وغيرهم. 
الكاريكاتير  فناني  تابع  اإلسرائيلي، 
بلحظة؛  لحظة  وتطوراتها  األحداث 
ويقتنصون  الفرص  ويتحينون  يراقبون 
المشاهد منها؛ يتمحصون وجوه العدو، 
يبحثون  االنفعالية؛  الحركات  ويراقبون 
عن نقاط ضعف هنا أو هناك ومواقف 
المعبرة  لوحاتهم  خالل  من  يعكسونها 
المزاج  مراعاة  مع  الناقدة،  والساخرة 

الشعبي دوًما.
على  زالوا  وال  كانوا  الكاريكاتير  فنانو 
دائمين؛  مراقبين  يقظين  الدوام 
فقد  ويحرضون،  ويسخرون  يتفقدون 
وتصرفات  وحركات  أفعال  عكسوا 
الصهيوني وقرأوا أفكاره، بحيث  العدو 
إبداء  في  للمماطلة  فرصة  يعطوا  لم 
العدو  هذا  من  الخوف  حتى  أو  الحيرة 
لهذا؛  األمن،  وهاجس  بمبدأ  المحكوم 
لعب الكاريكاتير ذلك الدور الذي ُخطط 
للكاريكاتير  رسم  والذي  مسبًقا،  له 
الرسم  ينشر  بحيث  يلعبه،  أن  السياسي 
على  الحصول  بهدف  الكاريكاتيري؛ 
بالمهمة  تتمثل  والتي  محددة  نتيجة 
عن  عدا  والتعليمية،  التحريضية 
الترفيهية،  والمهمة  اإلعالمية،  المهمة 
والتوضيحية، وكذا مهمة التسلية.. الخ.

الكاريكاتير  فناني  مهمة  لكن 
مقارعة  زالت  وال  كانت  الفلسطينيين 
االحتالل؛ عن طريق كشف الوجه القبيح 

له.
في  السياسي  الكاريكاتير  دور 

فضح جرائم االحتالل الصهيوني
تسمية  يحبذون  الباحثين  بعض  إن 
للكاريكاتير؛  السياسية  المهمة 
أو  التحريضية  أو  الدعائية  بالمهمة 
ما  إلى  أو  العقائدية  أو  األيديولوجية 
توحدها  التي  المصطلحات  من  هنالك 
يحمل  الكاريكاتير  إن  السياسة.  جميًعا 
أال  األسلحة،  أنواع  أخطر  من  سالًحا 
للقوة  نتيجة  السخرية؛  سالح  وهو 
عليها  تحتوي  التي  الكبيرة  التدميرية 
أن  الطبيعي  من  فإنه  ولذلك  السخرية، 
جدية  األكثر  النوع  وهي  السياسة  تلجأ 
هذا  إلى  اإلنساني،  النشاط  أنواع  في 
السياسة  وأن  خاصة  ال؛  الفعَّ السالح 
تتميز بأنها نشاط يعتمد على التنافس 
الحال إلى  التناحري، مما يقود بطبيعة 
البحث عن السالح التدميري المتوفر في 
األمثل  السالح  يعتبر  الذي  الكاريكاتير 
في هذا الصراع، فهو وإن كان ال يؤدي 

على  قادر  أنه  إال  الدماء،  إراقة  إلى 
هدم هيبة جيش ما يسمى بــ )الدفاع( 
العدو  قادة  تحويل  على  قادر  وكونه 
أضحوكة  إلى  الكثيرين  يرهبون  الذين 

للجميع.
فالكاريكاتير قادر على الفضح والتشويه 
واإلثارة المضادة التي تؤدي إلى تحطيم 
العدو الصهيوني معنوًيا وكشف عيوبه 
من  يخفض  مما  هزلي،  ساخر  بشكل 
أسهمه لدى الرأي العام المحلي والعربي 

واإلقليمي والعالمي.
أثناء  بعينه  شخص  على  التركيز  إن 
الصراعات السياسية، يقضي عليه )كرجل 
سياسة( وهو أشبه بالقتل، ومن هنا فإن 
هذا  على  يحتوى  السياسي  الكاريكاتير 
الطابع التدميري، ويتميز من بين أنواع 
السخرية، بأنه األكثر قدرة على الوصول 
الوصول  على  قادر  فهو  الجمهور؛  إلى 
مثلما  فيه  والتأثير  األمي  الشخص  إلى 
هو قادر على الوصول إلى العلماء، وهو 
القراءة، وليس بحاجة  فن سهل وسريع 
محتوياته؛  لتفسير  إضافية  جهود  إلى 
من  االقتطاع  إلى  بحاجة  ليس  فالقارئ 
إذ  على مضمونه؛  لالطالع  الكثير  وقته 
أنه يكتفي بنظرة سريعة لالطالع عليه 
سواء كان في عمله أو في بيته أو في 
التكنولوجيا  توفر  وبعد  النقل،  وسائط 
مشاهدة  باإلمكان  أصبح  الحديثة؛ 
الصورة الكاريكاتيرية في أي مكان وأي 

وقت.
 أما في أوقات الحروب بشكل عام، وحرب 
اشتداد  نجد  خاصة؛   2021 القدس  سيف 
الكاريكاتير  وخطوط  تعبيرات  حدة 
تلبية لمهمته السياسية، والتي تجسدت 
في فضح جرائم االحتالل، من ذبح وقتل 
وتدمير وتشريد، بحيث لم يعتمد فناني 
رسم  على  الفلسطينيين  الكاريكاتير 
فنان واحد للوصول إلى النتيجة المرجوة 
من  مجموعة  على  بل  االحتالل،  لفضح 
ريشة  قدرة  فاقت  بحيث  الفنانين، 
فناني الكاريكاتير قدرات رجال االحتالل 

الصهاينة؛ السياسيين والعسكريين.
الفلسطيني؛  الكاريكاتير  مثل  فقد 
إلى  الصخرة  فلقت  التي  الماء  نقطة 
نصفين، وذلك ألن نقطة واحدة تتحطم 
هذه  لحقت  إذا  أما  الصخرة،  على  رذاًذا 
النقطة  ولحقت  أخرى  نقطة  النقطة 
رابعة  والثالثة  ثالثة  نقطة  الثانية 
وهكذا، فإن التتابع والتكثيف يوًما بعد 

يوم سيؤدي إلى خلق حفرة على سطح 
يؤدي  الزمن فسوف  وإن طال  الصخرة، 
الزمن  وإن طال  الصخرة،  إلي ثقب في 
أكثر فسوف يفلقها إلي نصفين، وبهذا 
الصخرة،  من  أقوى  الماء  يكون  الشكل 
الكاريكاتير  عن  قوله  يمكن  ما  وهذا 
القادة  قدرته  فاقت  الذي  الفلسطيني 
العسكريين وجنراالت العدو الصهيوني، 
الكاريكاتير  فناني  يضعون  جعلهم  مما 
االستهداف؛  دائرة  في  الفلسطينيين 
سجن،  من  ومنهم  ُأبعد،  من  فمنهم 
أودى  مما  الغدر  يد  طالته  من  ومنهم 
بحياته، وما الفنان الشهير الراحل ناجي 
العلى إال أنموذًجا على وصول القتلة إلى 

لندن وتصفيته عام 1987.
حدة  العالمي  الصراع  أشكـال  أكثر  إن 
األيديولوجي،  الصراع  هو  وشراسة 
هذا  في  المتصلة  األدوات  أهم  وإحدى 
الجماهيري  اإلعالم  وسائل  هي  الصراع 
الكاريكاتير  ومنظم؛  محرض  كونها 
السياسي من أهم الفنون التي تستطيع 
لقدرته  نظًرا  المهمة،  بهذه  النهوض 
وصوله  وسرعة  المباشر،  التحريض  على 
إلى القراء بعيًدا عن التعقيدات المرافقة 
القراءة  على  العتماده  األخرى،  للفنون 
عملية  بعدها  لتبدأ  المباشرة،  السريعة 
الرسومات  مضمون  في  العقلي  التفكير 

السياسية.
الوطن  في  الكاريكاتير  كان  أن  بعد 
عن  عبارة  كان  حيث  هامشًيا،  العربي 
الفنان  جاء  والسخرية؛  للتسلية  وسيلة 
هذا  ليغير  العلي  ناجي  الشهيد  العربي 
وسيلة  فأصبح  كلي؛  بشكل  المفهوم 
إياه  محواًل  التغيير؛  أجل  من  للتفكير 
إلى فن سياسي يرتبط بقضايا سياسية 
ملحة؛ مشكاًل جزًءا أساسًيا من مكونات 
الدوريات، كذلك لم يعد حكًرا على فئة 

المثقفين فقط.
العلي  ناجي  الفنان  يميز  ما  أهم  إن 
على  الجهنمية  والقدرة  اإلنتاج  غزارة 
وجرائم  السياسية،  األحداث  متابعة 
االحتالل الصهيوني، والتقاط المفارقات 
كاريكاتيرية  رسومات  إلى  وترجمتها 
بأسلوب بسيط وواضح بعيًدا عن التعقيد؛ 
الشكل،  من  أكثر  الفكرة  على  مركًزا 
مستخدمين  الكاريكاتير  فنانو  واستمر 
التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي 
ومناهضته  الكاريكاتير  صراع  ليبقى 
النكبة   منذ  مفتوًحا  الصهيوني؛  للعدو 
1948 حتى معركة »سيف القدس 2021« 
جراح  الشيخ  حي  أحداث  فجرتها  في القدس.التي 
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َفها،  »... وليَس غريبًا، بْل ليس ُمْسَتْبَعدًا، والحاُل هي َهذِه الَّتي أْدرَكَها، ووصَّ
علماٌء مرُموُقوَن بينهُم َيهوٌد َلم ُيَصْهَيُنوا، وَلْم ُتْنَتزُع إنسانيَُّتهم لـ«ُيَحوَسُلوا«، 
وُمْكَتِمِل  األركاِن،  َكامِل  إرشاديٍّ  دليل  العبريَّة« على  »التَّوراة  نعثَر  في  أْن 
المجرِم  وتحصيِن  الجرائِِم،  من  وغيرَها  رَقِة  السَّ جِريمِة  القتراف  والجوانِب،  المجاالت 
واالْحِتَجاِز،  القبض،  إللقاِء  للَتَعرٍُّض  احتماٍل  أدنى  َضدَّ  بِإطالٍق،  ُمجرٍم  وُكلِّ  ارِق،  السَّ
عادلٍِة،  قانونِيٍَّة  إْنسانيٍَّة  لُمحاَكَمة  والُخُضوِع  اإلتِّهام،  وتوجيه  والُمَساَءَلة،  والتَّحقيِق، 

ي ما ُتْوِجُب نزاَهُة هيئِة الَمْحَكَمِة إِْيَقاَعُه من ِعَقاِب َعاِدٍل َعلْيِه.« وَتَلقِّ
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األدب الفلسطيني بين تحفيز المقاومة األدب الفلسطيني بين تحفيز المقاومة 
وتحديات التطبيع ومغريات الحداثة وتحديات التطبيع ومغريات الحداثة 

))77((
ْكَبة ِرَقِة، وَتْسِبُيُب النَّ ُة: َتْسوْيُغ السَّ هيونيَّ ُة الصُّ رديَّ ْكَبةالسَّ ِرَقِة، وَتْسِبُيُب النَّ ُة: َتْسوْيُغ السَّ هيونيَّ ُة الصُّ رديَّ السَّ

عبد الرحمن بسيسو - شاعر وكاتب فلسطيني/ سلوفاكيا

ارَيَخ َأْن َيْمُلَكُه؟! ْن َيْكُتِب التَّ َهْل مِلَ
االْسِتْعَماِريَُّة  ُة  ْهُيونِيَّ الصُّ الَْحرَكُة  َشاَءِت 
لِنْفِسَها، أو ِشْيَء لََها مْن ِقَبِل َصانِِعْيَها، 
َحِدْيَثٍة  َسَرَقٍة  َتْسِوْيِغ  إلى  َتلَْجَأ  َأْن 
َسِرَقِة  ِتْسوْيِغ  َأْي  َقِدْيَمة؛  بَِسِرَقٍة 
اِهِن،  الرَّ َمِن  الزَّ ِفي  ِفلَْسِطْيَن«  »َأْرِض 
ِفلَْسِطيَن  َشْعِب  َحَضاَرِة  ُمْنجزاِت  بَِسِرَقِة 
بَِها  ُشِرَع  الَّتي  َهاِتِه  َتاِرْيِخِه،  وَصناِئِع 
وُصنَّاِعهِم،  وراِة«  التَّ اب  »ُكتَّ ِقَبِل  من 
َعلى  َيرُبو  ما  َقْبَل  وُمسَتْكِتِبْيِهْم، 
َأْرِضه:  َسِرَقِة  روِع ِفي  الشُّ ِمَن  َعاٍم  َألْفيِّ 
وَذلَِك  الُمعاِصر؛  من  الزَّ في  »ِفلَْسِطْيَن« 
َعلَى ِطرْيَقِة اآلِخِذْيَن بِالَْمُقْولَِة المبُذولَِة، 
بالنِّسَبة  الَمْعَنى،  أو  القْيَمة،  ذات  وغيِر 
»ِفلَْسِطْيَن«  المسروَقِة  األمِّ  ألرِض 
الفلسطينيَّ  إْنَسانَِها  َولَدى  َنْفِسَها، 
ا« في  الّذي عاَش ولم َيزَل َيْحَيا »إْنَسانيَّ
إنسانيِّ  عَقٍل  َصاحِب  ُكلِّ  وِعْنَد  ِرَحابِها، 
الَمُقولَة  ٍر،  وهي  َمعرفيِّ رِصيٍن وُمتَبصِّ
َيْكُتُب  »َمْن  َأنَّ  َتْزُعُم  الَِّتى  الَمْكرورُة 
ارْيَخ َيْملُُكُه« ُمَتَناِسَيًة حقيقَة أْن أحداً  التَّ

َيْملَِكُه، َعْن َحقٍّ وعلى مدى األزمنة،  لَْن 
ِدْيَنُه،  الُمَجسِّ َن  الحقيقيَّ َصانِعْيِه  غير 
حياٍة،  وَقاِئَع  ِق،  الخالَّ اإلنساني  بفعلِهِم 
في  ُوجوٍد  وصيرورَة  حضارٍة،  ومنجزاِت 
رحاِب أرِضهِم الَّتي َصيَّروَها مجاالً َحيويَّاً 
لَْحَظِة  ُمْذ  باسمهم،  والَّتي  لِوُجوِدهم، 

ميالدها، أسَمْوَها!
الحضاريَّة  ِرَقِة  السَّ لِّهذه  كاَن  وَقْد 
يَّة  المادِّ الجريمِة  لَِهِذه  أو  ارِيخيَّة،  التَّ
أْصاًل،  سِة،  والُمَؤسَّ األركاِن،  كاِملَِة 
ًة  َتْخِييلِيَّ ِكَتاَبًة  اريِخ«  التَّ »كتاَبة  َعلَى 
لَِزِعْيَمِة  ُتِتْيُح  َأْن  وَموُهوَمًة،  ُمْصَطَنَعًة 
ُهِن،  الذِّ ُمْغلََقِة  ُعْنُصِريٍَّة  ٍة  ُصْهُيونِيَّ
ِغيرِة الَْهِرَمِة،  َعتْيَقِتِه، ِمْثَل الُمْجِرَمِة الصَّ
في  وِسيَّة،  الرُّ »كييف«  في  المولودة 
)َماِئير«  مابوفتش  »ُغْولَدا   :1998 العام 
بِه  الَّذي  اْسَمُه  الِفلَْسِطْينيَّ  َتْسلَِب  َأْن 
ساِمياً  َوَطِنِه«ِفلَْسِطْيَن«  َأرَض  َأْسَمى 
ُصروَح  وُمْعلِياً  ِة  اإلنسانيَّ بحضاَرِته 
َمْنُه ُهِويََّتُه  مجدَها وَمْجِدِه، وَأْن َتْسِرَق 
لَِنْفِسَها  ِعْيَها  وَتدَّ َة،  اِريْخيَّ التَّ َقاِفيَّة  الثَّ

»الَْيَهوِد«  ُثلَِل  ِمْن  َواِحدًة  بَِوْصِفَها 
الحرَكُة  َنت  َتَمكَّ الَّذيَن  َجَحاِفلِهم  وِمْن 
ْأِسَمالِيَّة االْسِتْعماِريَّة، من  ُة الرَّ ْهُيونِيَّ الصَّ
َجْعلِِهْم  ومن  وَحوَسلَِتِهْم،  َصْهَيَنِتم، 
محَض أدواٍت َتَتِخُذ هيَئَة كائناٍت بشريٍَّة 
مائِر،  والضَّ والقلوِب،  الُعُقوِل،  منزوَعة 
لُها لالنخراِط في ِعَصاباِت  على َنحٍو ُيؤهِّ
اْسِتْعَماريٍّ َجاءت  إرهاٍب ُعْنُصريٍّ َفاشيٍّ 
»ِفلَْسِطْيَن«  إلى  الحركُة  هذه  بَِها 
لَِسِرَقِتَها ِمَن َخالِقْيَها األزلييَن األبدييَن؛ 
َتارْيِخَها:  وُصنَّاع  َحَضارِتَها،  ُبَناِة 
وَأْسرَها،  ولتْقِييدها،  »الِْفلَْسِطْيِنيِّيَن« 
تسِمَيتها، وهَي  وإعادة  َخْطِوَها،  وَكْبِح 
رَقِة االستعماريَّة واألسِر الوْحِشيِّ  َقْيَد السَّ
عليها  غريٍب  باسم   ، الُعْنُصريِّ ْقييِد  والتَّ
أْن  لها  َيُكن  لَم  الذي  إسرائيل«  ُهَو: 
وُجوداً  أو  أثيرَها،  في  داً  تردُّ لُُه  تْذُكَر 
ِفي رَحاِب أرِضَها، أو في أزمنة تاريخها 
من  َشرْيَحٍة  َأيِّ  في  أو  وحضارتها، 
َشراِئِح ذاكرِتَها اليِقَظِة َأَبداً، والمنقوَشِة 
َجَسِدَها  َعلى  اَءٍة  وضَّ َكلَِماٍت  ُمْكَتزاُتَها 
َمنجزاِت  والنَّاِطِق  بثقاَفِتَها،  الموُسوِم 

حضارِتَها، وَصَناِئَع تاريِخَها! 
ما  أو  العبريَّة«  وراِة  »التَّ ِكَتاُب  َيْزُعُم 
ًى  ى بـ«الَعْهِد الَقِدْيم« َكَكَتاٍب ُمَغطَّ ُيَسمَّ
وُمَضلٍِّل،  زائٍف  َتْخييلِيٍّ  تاريٍخ  بَِثوِب 
َبِعْيٍد،  َيْوٍم  َذاَت  »َوَعَد«  َقْد  »إِلََهاً«  َأنَّ 
ِقَبلِِه  ِمْن  ًة  إلهيَّ ِهَبًة  »ِفلَْسِطيَن«  بَِمْنِح 
َيْزُعُم  سْيَن«  ُمَؤسِّ و«آَباَء  إلى«أْجَداٍد« 
َهؤالء اأَلْغراُب عْن »ِفلَْسِطْيِن« بْل وعِن 
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أقنعة طقوسية فلسطينية عثر عليها في قرية الرام ويحتفظ بها االحتالل فيما يسمى متحف إسرائيلأقنعة طقوسية فلسطينية عثر عليها في قرية الرام ويحتفظ بها االحتالل فيما يسمى متحف إسرائيل

الحضاريِّ  اإلْنسانيِّ  رِق  والشَّ ِة«  »اإلنسانيَّ
اريخيِّ بِأسرِه، من اليهوِد الُمَصْهَينيَن  التَّ
َيْملُِكوَن«اْنِتَساَباً  أنَُّهْم  الُمَحوَسلِْيَن، 
من  وذلَك  إِلَْيِهْم،  اً«  اً/َقْوِميَّ اً/ِعْرِقيَّ ِدْيِنيَّ
ُد  ُيؤكِّ واحٍد  دليٍل  على  َيْعُثروا  أْن  دوِن 
قد  كانوا  من  لَِة  ُمخيِّ خارَج  وجودهم 
لَُهْم  َموُهوماً  ريَّاً  َتَصوُّ ُوُجوداً  لوا  َتخيَّ
لوا  وعدَّ روه  وَزوَّ غيرِهم،  تاريَخ  فسرقوا 
فيه، وَغيَّروه، وأسَقُطوُه، بُِخْبٍث، عليهم 
وعلى أنفِسهْم، ليْجَعلوه »دليَل ُوجوٍد« 

على »وُجوِدِهم« 
َهِذه  العبريَّة«  وارة  »التَّ ِكَتاُب  ُغ  وُيَسوِّ
ُس  َيتأسَّ ُعْنُصريَّاً  تسوْيَغاً  اإللهيَّة  الِْهَبِة 
َئ  الُمَتَجرِّ اإللَِه،  اُه أنَّ َهذا  ُمَؤدَّ َزْعٍم  َعلى 
ال  شْيٍء  وْهِب  على  َبإلٍَه  تليُق  ال  ٍة  بِِخفَّ
سرَقِتِه،  إلِْتَماِم  ُزوَن  يَتَحفَّ لَِمْن  َيْملُُكِه 
َزُهم َتمييزاً  َقِد »اْخَتاَرُهم َشْعَباً لَُه« َفَميَّ
ُعْنُصِريَّاً عْن ِسواُهم مَن النَّاِس، وأوالهم 
ُمْسِبَغاً  ودْعَمه،  ومساَندَته،  رعاَيَته، 
والخيراِت  ماِت  والسِّ فاِت  الصِّ ِمَن  عليهم 
دون  وْحَدُهم  َيْجَعلَهم،  ما  والنَِّعِم 
األقلِّ  على  أو  آلَِهًة  البشِر،  من  ِسواُهم 
اً  إلهيَّ َشْعَباً  لَِكونِهم  ِديَن،  ُمَسيَّ بشراً 
ُيْبِصروَنه  َمرئيٍّ  إلٍَه  ِقَبل  ِمْن  ُمْختاراً 
وحروبِهم  غزواِتهم  َيقوُد  وْحَدُهم 
أحداً  َيرى  ال  فيما هو  بالنَّاِس  وَفْتِكِهم 
َنحٍو  َعلَى  وذلَك  ِسواُهم!!!  النَّاِس  من 
، َبل  ْسويِغ العقليِّ المنطقيِّ يْخلُو مَن التَّ
ِل  خيُّ للتَّ القابل  هوتيِّ  الالَّ ْسِويِغ  التَّ ومَن 
وبَِجالٍء   ، الُخلُوِّ بِهذا  لُيْفِصُح   ، اإلنسانيِّ
سيدرُكها  ساِطَعٍة  حقيقٍة  عْن  ساِطٍع، 
اً  يَّ ُر، َنصِّ ُكلِّ إنساٍن ُيْعمُل الْعَقَل، َفَيَتَبصَّ
ده  اَ، في ُكلِّ تاريٍخ مكتوٍب، لُِيَجرِّ وَمْعِرفيَّ

ْزِويِر  عاِء والتَّ ْخييل واالدِّ زوير والتَّ من التَّ
، إلى تحليله،  ْيف، ولَِيذَهَب، من َثمَّ والزِّ
وَفهِم مقاِصده، وإحساِن َنْقدِه، وتأويله، 
ما  العقُل، وُكلَّ  ما ينفيه  ُكلَّ  عْنُه  نافياً 

ميِر اإلنسانيِّ ُقُبولَُه. يتأبَّي على الضَّ
ُل،  َسَتَتَشكَّ التي  الحقيَقُة  َهذه  وَما   
وئيداً وئيداً، في َعْقِل ُكلِّ قارٍئ حصيٍف 
وراة العبريَّة« وال سيِّما حيَن  لكتاب »التَّ
المتعلَِّقة  الفقرات  في  بإمعاٍن  َر  يتبصَّ
و«شعب   » اإللهيِّ »الوعد   : بُأسطورتيِّ
إنَّ  َتُقوُل  الَّتي  هاِته  إالَّ  الُمختاِر«  اهللَّ 
الَمْأُفونِيَن  وُمْسَتْكِتبْيِهم  وراِة  التَّ اَب  ُكتَّ
اِل« عاكسيَن  الضَّ »اإللَه  بَِهذا  َتَمْرُؤوا  َقد 
َشِة  الُمَتوحَّ الغرائزيَّة  أنفِسهم  خباَيا 
حاِسداً،  غيوراً،  إلهاً  وجاعليَنه  عليِه، 
إالَّ  َيَحيا  ال  َشاً  ُمَتوحِّ اً  وإرهابيَّ حاِقداً، 
األدِخَنة  وتصعيِد  ِرَقة،  والسَّ باالستالب 
اإلنسانيِّ  ِم  الدَّ َشِمْيِم  ِق  وَتنشُّ وداء،  السَّ
في  ُيْبِصروَن  ال  بِهم  وَكأنِّي  المحروق، 
َحقاِئَق  إال  َهَذا  اِل«  الضَّ »إِلَِهِهِم  مرآِة 
الَّتي  وداَء  السَّ َشِة  الُمَتوحِّ أْنُفِسِهُم 
في  نْشَهُدها  َكما  زمننا،  في  َصارْت 
تجلياِت ُسلوِك »َجْيِش الغزو االستعماريِّ 
ُوُحوِش  و«ِقْطعاِن   » ْهُيونيِّ الصُّ
بِه،  الُملَحَقة  هاِيَنِة«  الصَّ الُمْسَتوِطِنيَن 
ش  وحُّ التَّ في  األوَغُل  ُهَو  َقاِئَماً«  »واِقَعاً 
ُمعاداة  وفي  واِد،  السَّ وُحلَْكِة   ، اإلرهابيِّ
ومبادَئ  وِقَيماً،  ِفْكرًة،  ِة:  اإلْنَسانِيَّ
ُكلِّ  ِمْن  ُسلُوٍك،  وَتمْظُهراِت  ًة،  تأسيسيَّ
على  البشريَّة  عرَفْته  واِد  السَّ َحالِِك  واِقٍع 
َحَسَبْت،  الذي  ِشَها  توحُّ تاريخ  مدى 
يِد  على  ِتَها  إنسانيَّ ُمبتدأ  أدركْت  ِحْيَن 
القديم،  رق  الشَّ حضاراِت  ِمْن  حضاراٍت 

أغلَقت  قْد  وأنَّها  تجاوزْته،  َقْد  َأنَّها 
تى َمَناِفِذ استمرارِه لَِتُحوَل ُدْوَن َعْودِة  شَّ
الُعْنِصرييَن إلى  الَجِشِعْيَن  البَشِر  ُوُحوِش 

ِشيِّ الُعْنُصريِّ الَقديم! وحُّ دْيَدنِِهِم التَّ
ما َحِقْيَقُة ِفلَْسِطْيَن وَمْن ُهْم خالُِقوَها؟

َخالِقْي  يَن  الِْفلَْسِطْيِنيِّ َنْحُن  َنْحُن،  ا  َأمَّ
َأْسَموَها  باسمهم  الذين  »ِفلَْسِطْيَن« 
أحٍد  أيِّ  ودون  وْحَدُهْم،  ُهْم  لَِكْونِهم 
َأْصَحاُبَها  الَبَشِر،  َبني  من  آَخرْيِهم  من 
َحَضاَرِتَها؛  ُبَناُة  اأَلِصْيلُوَن؛  اأَلْصلِّيوَن 
اُع َتاِرْيِخَها، ُمْذ َبْدِء الَبدِء وإِلى َأَبٍد  وُصنَّ
َمْفُتوٍح َعلَى ال نَِهاَياِت اأَلَبِد، وَمَثلَُنا في 
ُعوِب الَبانَيِة الَحَضاراِت  َذلَِك َمثُل ُكلِّ الشُّ
َعلى  َعِة  الُموزَّ أوطانِها  في  ِة  اإلْنَسانيَّ
َتارْيَخَها  انِعِة  والصَّ األرِض،  أحياِز  ى  ّشتَّ
اإلْنَساِن،  تاريخ  بجدائِل  الَمْضفوَر 
ِزِة َسْيَر َأْنُهِر َحَيواِتها، وصيرورِة  والُْمَحفِّ
َحَضاراِت َأوَطانَِها، في َمَساراٍت مفتوَحٍة، 
ألشواِق  َتْسَتجيُب  َحَيِويٍَّة،  ومجاالٍت 
ائِم،  الحياِة، وَجَماِل األوطاِن، ولإلْصَغاِء الدَّ
ى نَِداءاِت الُوُجوِد  ٍة َجوَهِريٍَّة، لَِشتَّ بِإْنَسانيَّ
َتَماَم  لُنْدِرُك  َفإنََّنا   ، الَحقِّ اإلْنَسانيِّ 
وَن، ُبناُة  وَن إْنَسانيُّ اإلدراِك َأنََّنا ِفلََسِطينيُّ
َحَضارٍة، وُصنَّاع َتاريٍخ، َتماماً مثل غيرَنا 
ُندرُك،  َكَما  لِة،  الُمَتخيَّ غير  عوِب  الشُّ مَن 
التي  األرِض  وفي  فينا  ٍل  ُمَتأصِّ بُِعْمٍق 
وطَن  وال  أرَض  ال  أْن  أسميناَها،  باسمنا 
لَنا، وأْن ال مجاَل وجوديَّاً َحَيويَّاً لوجوِدَنا، 
نستطْيُع  ال  وأنَّنَّا  »ِفلَْسِطيَنَنا«  غير 
وال   ، ُنحبُّ وال  ُنريُد،  ال  بل  َنْزُعَم،  أْن 
»إِلََها  أنَّ  لَِنْزُعَم،  َل  َنَتخيَّ َأْن  في  نرغُب 
»َشْعَباً  بنفِسِه  اختارنا  قِد  َمْخُصوَصاً« 
َبني  من  ِسَواَنا  ُدْوَن  لَِنْفِسِه،  َمْخُصوَصاً« 
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ِمَن  أْسواِئَنا  جمْيِع  بيِن  ِمْن  أو  الَبَشِر، 
يَن الجديريَن بالُوجوِد من النَّاِس!  اإلْنَسانِيِّ
َنْحُن  اإلدراِك،  َتماَم  ُنْدرُك  إنََّنا  َكَما 
َأنَّ  »ِفلَْسِطْيَن«  َخالِقْي  يَن  الِْفلَْسِطْيِنيِّ
َيِعْدَنا  لَْم  وْهٍم«  ِمْن  َمْصنوَعاً  »إلََهاً 
بَِتملُِّك َأرٍض، ولم َيطلُب إلينا غزَو أرٍض 
غيرنا  ِملُْك  سمَيِة،  والتَّ األصِل  في  هي، 
مَن »آخرْيَنا« ِمَن النَّاِس، وُهو َنْفُسُه لَم 
َيْصَنْعَها  ولَم ُيسِهم بَِقْدٍر، مهما َضُئَل، 
في بناء حضارتها و ُصْنِع تاريِخها، لَِيْملَِك 
ى َحقَّ تقاُسُمِها َمع  َحقَّ َتَملُُّكَها، أو َحتَّ
كما  لَُه،  َتُكْن  لَْم  إِْذ  األصلييَن،  مالكيها 
لَْم َتُكْن لَنا نحُن الُموُعوِدْيَن الُمْفَتَرِضْيَن 
ُتراٍب  بَِذرة  ِصلٍَة  أدنى  بَِها،  ِقَبلَه  مْن 
َأْقُداُمَنا  َتَطْأُه  لَْم  الذي  ُتراِب أرِضَها  ِمْن 
ًة ِمْنُه  َيْوَماً، وال ُهَو، ذاَت َيوٍم، َقد رأى ذرَّ
يَن  وراِتيِّ ُتِرْيُه ُعُيوُن َصانِعيِه التَّ َقْبَل أْن 
الَمأُفونيَن إيَّاُه، وترِسُم بِأصابِِعه الجِشَعة 

خريَطَته: »مَن الُفراِت إلى النِّْيل« 
َتماَم  لُِنْدرُك  ذاَك،  وَمْع  هذا  َمْع  وإنََّنا، 
اإللَِه  لِهذا  ُنِرْد  لَم  َأنََّنا  أْيضاً،  اإلدراِك، 
ولم  اآللَِهة،  من  لِسواُه  ى  حتَّ أو  اِل،  الضَّ
َنْصرْخ في وْجِهِه، أو في وْجِه غيرِه مَن 
ا ُمبتهليَن راجيَن  آلهتنا، َطالبَيَن مْنُه، إمَّ
مَس«  أو ُمَؤنِّبيَن آِمريَن، أْن »ُيوِقَف الشَّ
عن إضاَءِة َسَماواِت مدائِن  ِتلَك »اأَلْرِض 
العالَيَة  أسواَرَها  ُيسِقَط  وَأْن  الَموُعودة« 
البَشريَّة  ُوُحوِشَنا  جَحافَل  أقداِم  تْحَت 
وسرَقتها،  َغزوَها،  ُنْكِمَل  ي  حتَّ الغازيَّة 
واحتالل  »األغياِر«  مَن  بأهلها  والفْتِك 
ُأروِضهم واقتالعهم منها، وتشريدهم 
ٍة، وسلِْب  في أحياِز أزمَنِة مناٍف ال مكانيَّ
اإلنسانيِّ  َجْهدهم  ِثماِر  من  َيْملًُكوَن  ما 
َمَعُه،  لنتقاَسَمُه  ِق،  الَخالَّ الحضاريِّ 
يُفوُق،  وَما  َيزيُد،  بِما  َأْنُفَسَنا  ُمْؤِثرْيَن 

وَما يعلُو ِقْيمًة وَجدوى، على ما َسَنُجوُد 
بِِه، إْن ُجْدَنا، عليه! 

ووفق  الحاِل  بطبيَعة  لنا،  وسَيكوُن 
المعرفيِّ  النَّقديِّ  المنهِج  مقتضيات 
في  النشر  سابِقُة  األقساُم  بلورْتُه  الذي 
َجهدَنا  ُجلَّ  ه  ُنوجِّ أْن  »الهدف«  مجلَّة 
األدب  َتعاُمل  اِت  كيفيَّ لَِتعرُّف  النَّْقديِّ 
انَيِة الُكْبرى  ، في مرَحلَِته الثَّ الفلسطينيِّ
وبحسب توالي أحقابِها، وتغاُيِر أحيازَها، 
َمع هذا  التي تحُكُمها،  روط  الشُّ وتباُيِن 
هيونيِّة  الصُّ رديَّة  السَّ جوانِب  من  الجانِب 
سرَقة  »تسويِغ  ْعلى  ست  تأسَّ الَّتي 
الجمراِت  ُكلِّ  إيقاِد  وعلى  فلسطيَن« 
إيقاُدَها  تسبََّب  ي  التَّ الخبَثِة  ِة  وراِتيَّ التَّ
في »إشَعاِل َسعاِئِر نكبتَها« في جميِع 
عقابيِل  َتْسِعيِر  ُمتاَبَعِة  وفي  أرجائها، 
وداء،  السَّ ارَية،  الضَّ الجسيَمة،  ألِْهَبِتَها 
والَفْتَك  ُهِويَِّتَها،  استالَب  لُِتتابَِع 
َسواء  شعبها  أبناء  وبحيواِت  َبَحَياِتها، 
االستمرار  مَن  ُنوا  َتمكَّ الَّيَن  من  أكاُنوا 
ِث بَها: أرضاً، وُبيوَتاً، ووطناً،  َشبُّ في التَّ
الَّذين  أو  وحيداً،  حيويَّاً  وجوِديَّاً  ومجاالً 
االستعماريِّ  اإلرهاب  عصاباُت  نت  َتَمكَّ
منها،  اقتالِعهم  من  هيوني  الصُّ
وطردهم بعيداً عن  »مساِقِط ْروِسهم« 
فيها، وتشريدِهم في مناٍف َبِعْيدٍة عْنَها 
هجيريٍّ  َبَشريٍّ  عالٍَم  أصقاُع  ُعَها  َتتَوزَّ

وَصقِيعيٍّ في آٍن معاً.
الِفَلْسِطْيِنيِّ  الَحْقِل  َزَمَكاُن 

و«التَّوراُة الَكْنَعانيَّة« 
النَّْقِديَّة  ريُّة  َبصُّ التَّ ُمَقارَباِتَنا  ِز  َتَتركُّ وإِْذ 
الِْفلَْسِطْينيِّ  اأَلَدِب  َعلى  ُهَنا،  ُة،  الَمْعِرفيَّ
انَِيِة  الثَّ الَْمْرَحلَِة  َعلى  َأْي  الُْمَعاِصِر؛ 
المرَحلَُة  وهي  اأَلدِب،  لَِهَذا  الُْكْبرى 
َدْتَها  َجسَّ ٍة  اْنِتَقالِيَّ بَفْترٍة  المسبوَقة 

ْبِع  َنْت، ُمْذ َما َقْبَل الرَّ ٌة َتَعيِّ لَْحَظٌة َتاِرْيِخيَّ
اِسِع َعَشر، بِإِْرَهاَصاِت  األَخْيِر ِمَن الَْقرِن التَّ
ِفي  ِة  ْهُيونِيَّ الصُّ االْسِتْعَماِريَِّة  الَمَطاِمِع 
باإلَِشارِة  َسَنْكَتفِي  َفإِنََّنا  ِفلَْسطيَن، 
صراِع  لِِمْحوِر  يٍّ  َنصِّ اْنبَثاٍق  ِل  َأوَّ إلى 
الحقيقّية،  الِْفلَْسِطْيِنيَّة  رِديَّتين:  السَّ
الْْمرَحلَِة  في  اِئَفِة،  الزَّ ِة  ْهُيونِيِّ والصُّ
الفلسِطْينيِّ  لألدب  الُْكْبرى  اأُلولى 
َزَمَكاِن  َأَدِب  بـ«َمْرَحلََة  َأْسَمْيَناَها  الَّتي 
َجمْيُع  الَموُسوَمُة  الَمْرَحلَُة  وِهي  الَْحْقِل« 
الُْملِْتِحِم  الِْفلَْسِطْيِنيِّ  واُصل  بِالتَّ َأْحَقابَِها 
ِة  اِرْيِخيَّ التَّ الَْحَضاِريَِّة  اأْلْزِمَنِة  َمَدى  َعلَى 
ِتلَْك  أْو  ِفلَْسِطيُن،  اْبَتَكَرْتَها  الَّتي 
اِت  آلِيَّ ِوْفَق  َفَتَفاَعلَِت،  َعَرَفْتَها،  الَّتي 
اِسِخ،  الرَّ الِْفلَْسِطْيِنيِّ  َقاِفيِّ  الثَّ نَِظاِمَها 
َأْن ِيْمِهلََنا  ِعَها، آِملِْيَن  ِدِها وَتَنوُّ َمْع َتَعدُّ
َمُن لإِْلْسَهاِم، َقْدَر ُوْسِعَنا،  ِفي اإلْطالل  الزَّ
ِة  النَّْقِديِّ والمعرفيِّ َعلَى النُُّصوِص اأَلَدبِيَّ
الَمرَحلَِة  َهِذِه  إلى  الَْعاِئِدِة  ِة  الفلسطينيَّ
 « اً  َزَمنيَّ الُْكْبَرى، وِفي َتْحِقْيِبَها َتْحِقْيَباً 
اً، َيَتَجاوُب َمِع  ا ، َحَضاِريَّاً وِجُيوِسياِسيَّ َأدبِيَّ
النُُّصوِص  َهِذِه  إلْبَداِع  ِة  ْقِرْيِبيَّ التَّ اأَلْزِمَنِة 
َتأِثيراِت  وَيْسَتْقِصي  أسيسيَّة،  التَّ
اْنِشَغااَلِتَها  ُجُذوَر  ُب  وَيَتّعقَّ َتَداُولَِها، 
وُيَتابُِع  الُْوُجوِديَِّة،   « ِة  الَْحَياِتيَّ ْؤَيويَِّة  الرَّ
َيَتَجلَّي  ُغُصوٍن  في  ُجذوِعَها  َعاِت  َتَفرُّ
اْستلَْهمْتَها  ُنصوٌص  في  ُوجْوُدَها 
ُف  ت َمَعَها فانبنت عليها، وَيَتَعرَّ وتناصَّ
ِع  بَِتَنوُّ َعَة  الُْمَتَنوِّ َة  الَْجَمالِيَّ َخَصاِئَصَها 
أْنماِطَها،  ِد  وَتَعدُّ ِة،  األَدبِيَّ َأْجَناِسَها 

وتكاُثر َأْشَكالَِها. 
الَْمرْحلَِة  َهِذه  ُمْكَتَنزاِت  َيُخصُّ  وِفْيَما 
ِة،  أسيسيَّ األَدبِيَّة الُْكْبرى ِمَن النُُّصوِص التَّ
بْيَن  ِمْنَها  َر  ُيُتَوفَّ َما  َأْن  أَلَْحَسَب  َفإنِّي 
إلى  بِترَجَماِتَها  َمْصُحوَباً  اآلَن،  أيدْيَنا 
ُة،  الَعَربِيَّ اللَُّغُة  وِضْمُنَها  َعِدْيدٍة  لَُغاِت 
راساِت  ِة علَْيَها، وبِالدِّ ْعليَقاِت العلميَّ وبالتَّ
مْنُظوراٍت  ِمْن  َتَناَولَْتَها  الَّتي  َعِة  الُمَتَنوِّ
التي  لِة  الُمَؤصَّ وبالخالَصاِت  َعِدْيدٍة، 
َيْفَتُح  إِنَِّما  َعْنَها،  اساُت  الدِّ أسفرْت هذه 
الَمرَحلَِة  َهِذِه  ف  ُتعرُّ ِفي  لِلَْبْدِء  ُسُباًل 
َعِمْيَقاً،  اً  َمْعِرِفيَّ َفاً  َتَعرُّ الُكبرى،  ِة  األدبِيَّ
ُنُصوِصَها  ِفي  ِر  َبصُّ التَّ إْمَعاِن  َعْبَر  وَذلَِك 
ِة، وفي َغْيِرَها من  اأُلْسُطوِريَِّة، والْملَْحِميَّ
والنُّصوِص  عبيَّة،  الشَّ المَأُثورات  أنواِع 
ْبِع،  المعرفيَّة الفلسفيَّة، وِضْمَن َذلَِك، بالطَّ
ِة  الفلسطينيَّ باآللَِهِة  َيتَعلَُّق  َنصٍّ  ُكلُّ 
الحضاريَّة  وبالحياة  ِة،  الَكْنَعانيِّ
اأَللَْواُح   - النُُّصوُص  وِهي  ِة،  الفلسطينيَّ
الَمْرُموُق،  الَْعالُِم  َأْسَماُه  َما  ُل  ُتَشكِّ الَِّتي 
ِدْيل  أ.  »ه.  اِميَّة:  السَّ بِاللََّغاِت  الَخِبْيُر 
اأُلوَغاِرْيتيَّة  ِمَن  َتْرَجَمَها  الَِّذي  ِميديكو« 
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الِْمْسَماِريِّ  بالَْخطِّ  الَْمْكُتوَبِة  الَكْنَعانِيَّة 
 La ِة  الكْنَعانِيَّ وراِة  بـ«التَّ الفرْنِسيَّة،  إلى 
Bible Cananeénne"، ُمْوِحَياً، عبَر 
الَكْنَعانِيُّ  »الكتاُب  أنَُّه  سمية،  التِّ هذه 
على  الُعُثوِر  في  ُشِرُع  الذي  ُس«  الُمَقدَّ
اآللِهِة  َمَعابِِد  في  المكنوزِة  ألواِحِه 
ِة الَّتي ُأِقْيَمْت، قبَل  ِة الكنعانيَّ الفلسطينيَّ
أو  مِن  الزَّ اٍت من  َألِْفيَّ أرَبِع  يرُبو على  ما 
ما يزيُد عليها، في مديَنة »أوغاريت » 
راس شمرا« على غراِر تلك الَّتي ُأقْيمْت 
والقرى،  والبلداِت،  الُمدِن،  عشرات  في 

ِة. ِة الَكْنَعانِيَّ الِفلَْسِطْيِنيَّ
في  الَمْشُمولُة  والنُُّصوُص  األلواُح  وما   
وراِة الكنَّعانيَّة« بحسب َتْسمَية  كتاِب«التَّ
الَعالم اآلثاري اإلَناسيِّ  المرموق »ه. أ. 
اآلثاريَّة  واأللواِح  للنُّصوص  ميديكو« 
وُمَحلِّاًل  دارساً  وقاربها  ترجمها  التي 
مْن  لِيٌّ  أوَّ َقْطٌر  إالَّ  ومستْخلَِصاً،  وشاِرحاً 
المنقوُشِة  ِة«  الفلسطينيَّ »الحقيَقِة  َقْطِر 
وهاٍَّج  ماٍء  من  َكلَِماٍت  الَخْضراء  َأْسُطَرَها 
وُنوٍر نديٍّ على َجَسِد »ِفلَْسِطين: األرِض، 
 ، الحيويِّ الوجوِديِّ  والمجاِل   ، واألمِّ
ناُتَها عِن  لَْم َتُكفَّ ُمكوِّ والوطِن« والَّتي 
الموراِن في الوجداِن الِفلَْسِطينيِّ الفرِديِّ 
االْنِسراِب،  ُمتاَبَعة  وعْن   ، والَجْمعيِّ
ى، في خيوِط أنسَجِة  بَِطراِئَق وِصْيِغ َشتَّ
الُْمَتداوِل،  الِْفلَْسِطْيِنيِّ  ْعِبيِّ  الشَّ راْث  التَّ
ْعِب  بحَيويٍَّة داِفَقٍة، ِفي َأوساِط أجياِل الشَّ
الْفلسطْينيِّ ِفي ُكلِّ ِفلَْسِطيَن، وِفي ُكلِّ 

ى اللَّْحَظِة. َتاِت، َحتَّ َأْحَياِز الشَّ
ُة«  الِفلَْسِطْيِنيَّ »الحقيقُة  هي  وهذه 
ُة  الوطنيَّ ُة،  اريخيَّ التَّ الحضاريَّة، 
األثاريَُّة  األِدلَُّة  ُد  ُتَؤكِّ الَّتي  ُة،  واإلنسانيَّ
راُت  تبصُّ َفْت  َتَعرَّ الَّتي  َيُة  والنَّصِّ يَُّة  المادِّ
الَعالِم »ه. أ. ِدْيل ِميديكو« األَعمَّ األغلَب 
ُمْسَتْنِبَطًة  َفَحلَّلْتها  َناِتها،  ُمَكوِّ من 
والكاِمَنِة،  الواِضَحِة  دالالِتها  مدلوالِت 
وَناِطَقًة،  ُخالَصاِتَها،  جوَهَر  وُملَتِقَطًة 
أثير  على  المبثوَثة  رسالَتَها  باسمَها، 
الوجود؛ َأنَّها َقد َمارَسْت ِثَقلََها، بَِكَثاَفٍة 
َما  اِب  ُكتَّ َعلَى  النَِّظْيِر،  ُمْنَقِطَعِة  زٍة  ُمركَّ
وراة  َي َبْعَد ِحْيٍن من ِكَتابِته  بـ«التَّ َقْد ُسمِّ
طويٍل،  َزَمٍن  وبعَد   ، َثمَّ وِمْن  الِْعْبريِّة« 
الكتاُب  هذا  ليكوَن  الَْقِدْيم«  بـ«الَْعْهِد 
وَجِديٌد«  »َقدْيٌم،  َعْهَديِن:  أَحَد  اِئُف  الزَّ
َمع  بالَْقداَسِة،  ٍة،  بِِخفَّ ُوِسَم،  ِكَتاَباً  ُجِعال 
أنَّ ُمكوَناِت »القديم« منهما ال تنطوي 
على َشْيٍء َقْد َيِشي بِوجوِد َقداَسٍة فِيه، 
وإنَّما، وبِجالٍء ساِطٍع، على َتَعاٍل ُعْنُصريٍّ 
مزعوٍم«  إلهييٍّ  »وْعٍد  وعلى  َموُهوٍم، 
الَْجراِئِم،  أنواِع  ى  َشتَّ اقتراَف  ُيَسِوغ 
ِمَن  لـ«أألغياِر«  النَّكباِت  ى  تَّ شَّ وتسبيِب 

هذيِن  ِمْن  أيَّاً  أنَّ  َتماَماً،  وجليٌّ  النَّاِس. 
المزعوم«  اإللهّي  الوعد  أي  األخيرْيِن، 
النََّكبات«  وتسبيب  الجرائِم  و«تسويغ 
أْن  أو  بَِشْيٍء،  ُيْوَسَم  أْن  ال يملُك جدارَة 
اإلنسانيُّ  العقُل  ُيْوِجُب  بَنعٍت،  ُيْنَعَت 
ِة  العدوانيَّ ِسوى  بِِه،  َنْعِتِه،  أو  َوْسُمُه، 
الَمِقْيَتِة،  والُعْنُصِريَِّة  َشة،  الُمَتوحِّ

َناَسِة!  ْخِص، والدَّ والرُّ
قبيل  من  عباراٍت  أنَّ  أحسُب  ولسُت 
»َمارَسْت  قد  أو  ثَقلها«  »ُتَمارُس 
َفها، وأعاَد  ثقلها« التي التقَطها، ووظَّ
متهم  تأكيَدَها، علماٌء عديدوَن في مقدِّ
اآلنثربولوجيِّ  اآلثاريِّ  اللُّغويات  عالم 
وذلَك  جوردن،  ه.  سيروس.  األمريكيِّ 
َفها »هـ. أ. دْيل ميديكو، في  َبعَد أْن وظَّ
وراِة العبريَّة«  اِب«التَّ توصيِفِه اعتماد ُكتَّ
الكنعانيَّة وعلى  الحضارة  ُمْكتنزاِت  على 
رِق  الشَّ حضارات  من  غيرها  بِه  َيزَخُر  ما 
اِئِف،  القديم، في تدوين َهَذا الكَتاِب الزَّ
إالَّ  أحسُبها  لسُت  األصيِل،  غير  أي 
ٍة،  وَعَملِيَّ ٍة،  ِعلِْميَّ لعباراٍت  اً  ِعلِْميَّ رديفاً 
واالستالب  رَقة  السَّ داللَة  َتقوُل  عديدٍة، 
االبتكاِر  وَزْعِم  زوير  والتَّ حريف  والتَّ
اَب  ُكتَّ أنَّ  َذلَك  الملكَيِة؛  ُحُقوِق  َعاِء  وادِّ
إلى  َعَمُدوا  قْد  العبريَّة«  وراة  »التَّ هذه 
الحَضاِريَّة  الُمكتنزاِت  َهذه  على  ْطو  السَّ
ُعُموماً،  ِة  ْرِقيَّ والشَّ أساَساً،  ِة  الِفلَْسطينيَّ
عائها  لُِيْمِعُنوا في تزويرَها، وَسلِْبَها، وادِّ
الحال:  بطبيَعة  وِضْمُنَها،  ألنفسهم، 
وقصُص  والمالحُم،  واألساطيُر،  اآللَِهُة، 
الُبطولَِة، وِسيُر ُعُظماِء النَّاس، والقصِص 
والواقعيَّة،  والخرافيَّة  األسطوريَّة 
واألقواِل والِحَكِم، واالبتهاالت والمزامير، 
والنُّصوص  قوس،  والطُّ لواِت  والصَّ

شريعيَّة، والنُّصوص المتعلَِّقة بأنظمة  التَّ
)المديَنة(،  ولَة  الدَّ الحكم، وإدارة شؤوِن 
الثروات،  وتوزيِع  سات،  المؤسَّ وبناء 
المجتمعاِت  حياَة  َيُنُظم  ا  ِممَّ ذلَك  وغير 
رة، ويستجيُب لحاجات  ِة الُمَتَحضِّ اإلنسانيَّ
بعضهم  مع  عالقاِتهم  ُم  وُيَنظِّ النَّاس، 
بيَن  الُمتباَدلََة  ساِئَل  الرَّ ويبثُّ  بِعضاً، 
أصواِت  على  َمْحمولًَة  ماِء  والسَّ األرِض 
ِة،  الحياتيَّ َبأشواقهم  ومسكوَنًة  النَّاس 

وتطلعاِتهم الوجوديَّة. 
وليَس غريباً، بْل ليس ُمْسَتْبَعداً، والحاُل 
َفها، علماٌء  هي َهذِه الَّتي أْدرَكَها، ووصَّ
ُيَصْهَيُنوا،  لَم  َيهوٌد  بينهُم  مرُموُقوَن 
»ُيَحوَسلُوا«  لـ  إنسانيَُّتهم  ُتْنَتزُع  ولَْم 
على  العبريَّة«  وراة  »التَّ في  نعثَر   أْن 
وُمْكَتِمِل  األركاِن،  َكامِل  إرشاديٍّ  دليل 
جِريمِة  القتراف  والجوانِب،  المجاالت 
وتحصيِن  الجراِئِم،  من  وغيرَها  رَقِة  السَّ
ارِق، وُكلِّ ُمجرٍم بِإطالٍق، َضدَّ  المجرِم السَّ
القبض،  إللقاِء  ٍض  للَتَعرُّ احتماٍل  أدنى 
والُمَساَءلَة،  حقيِق،  والتَّ واالْحِتَجاِز، 
لُمحاَكَمة  والُخُضوِع  اإلتِّهام،  وتوجيه 
ي ما ُتْوِجُب  ٍة عادلٍِة، وَتلَقِّ ٍة قانونِيَّ إْنسانيَّ
نزاَهُة هيئِة الَمْحَكَمِة إِْيَقاَعُه من ِعَقاِب 

َعاِدٍل َعلْيِه. 
ُحُقوق  وقانون   ، اإلْنَسانيِّ للقانوِن  ولعلَّ 
َهِذه  َعَمِل  َسَيْحُكَماِن  اللَّذيِن  اإلنساِن 
الهيَئِة، وَسُيرِشداِن ُمداوالِتها في تقدير 
وتقريِر  الُمرَتكِب  الُجْرِم  َجَساَمِة  مدى 
ودرَجِته،  اْيَقاُعُه  الْواجِب  العقاِب  َنوِع 
ليِل، اْخِتَصاراً  أْن يقترَحا َتْسِمَية َهذا الدَّ
ب  واعتماداً،   َووْسَماً  اً  قاُنونيَّ وتْأصياًل 
وغيرَها  رَقِة  السَّ جرائِم  َتْسويِغ  »دليِل 
ارِقين  من الجرائِم الجسيَمِة وتحصَين السَّ

وغيرهم ِمَن المجرمين«!!!

 آثار مدينة فلسطينية اكتشفت في وادي عارة
 »تعود إلى 5000 عام وسماها اآلثاريون »نيويورك الشرق
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جواد العقاد- شاعر وكاتب/ فلسطين

بدأ الشعر الوطني والثوري في فلسطين منذ وقت مبكر، قبل تبلور 
مفهوم الشعر الملتزم الذي صاحب ظهور االتجاه الواقعي في األدب؛ 
حمل  على  الفلسطينيين  الشعراء  أرغم  القاسي  الفلسطيني  فالواقع 
هموم شعبهم والتعبير عن قضاياهم الوطنية والقومية الكبرى، ومن هنا بدأت 
أداة  كان  فالشعر  مراحلها؛  بكل  الفلسطينية  بالقضية  الشعراء  أسماء  ترتبط 
ثورية ُتلهب مشاعر الجماهير، لهذا نجد أغلب القصائد التي َعبَّرت عن القضية 
الفلسطيني  النضال  مراحل  تتبعنا  ولو  الخطابية.  بالنبرة  تتسم  الفلسطينية؛ 
في شعر ما قبل النكبة نجد أنه رصد وسجل أحداًثا كثيرة، وما زالت تحفظه 
األجيال حتى اليوم، سنبقى نردد وُنغني قصائد إبراهيم طوقان، عبد الكريم 
الكرمي، عبد الرحيم محمود، نوح إبراهيم. أما مرحلة ما بعد النكبة فتطور 
الشعر الفلسطيني فنًيا مع ظهور االتجاه الواقعي، على يد مجموعة من الشعراء 
القاسم، محمود درويش، توفيق زياد.  الُملهمين، أمثال راشد حسين، سميح 
ورغم بقاء النبرة الخطابية الحماسية في شعر هذه الحقبة إال أنها أصبحت أقل 
حدة، فالشعراء بدأوا بتوظيف تقنيات تعبيرية جديدة مثل الرمز واألسطورة، 
إضافة إلى االستفادة من التقنيات السردية، ومثال ذلك قصيد »حوارية مع رجل 
يكرهني« لسميح القاسم. وقد اهتم الشعراء العرب بالقضية الفلسطينية التي 
أثارت فيهم الروح القومية، فهذا »علي محمود طه« الشاعر الرومانسي الكبير 
يترك أحالمه الوردية وهمومه الذاتية ويكتب »أخي جاوز الظالمون المدى« على 
إثر نكبة فلسطين التي كانت نكبة لكل العرب. وكذلك نزار قباني المعروف 
بشعره الرقيق بعد نكسة حزيران كتب قصيدته » هوامش على دفتر النكسة« 
بندقة«.  اآلن  عندي  »أصبح  أيًضا  المشهورة  وقصيدته  العروش،  هزت  التي 
المأساة هي صمود أسطوري ينتهي بفاجعة، على األقل هكذا أحب تعريفها. 
َظنَّ كثيرون أن الفلسطيني استسلم وانتهى أمله، وماتت قضيته في الضمير 
وفتن  خالفية  قضايا  من  والرجعية  االستعمار  قوى  أنتجته  ما  بعد  العربي 
بوصلة  يعرف  زال  ما  العربي  أن  إال  كله،  العربي  الوطن  عمَّ  وخراب  طائفية 
الحق والحقيقة جيًدا. نعم هي فلسطين؛ فالشعوب العربية كلها تعود لتهتف 
»عاشت فلسطين«، وتساند الشعب الفلسطيني في الهبة الجماهيرية، وترفض 

استباحة دمه في كل أماكن تواجده. 
ينزل الشعراء العرب عن صهوة خياالتهم تاركين ِجياد المعشوقات، وال تبرح 
أن  بعد  جمعي،  سلوك  إلى  الشعر  فيتحول  الفلسطيني؛  الحلم  جمر  قلوبهم 
توهمنا بأنه هتاف ال ُيجدي، لم يقل العربي »إلى فلسطين خذوني معكم يا 
أيها الرجال أريد أن أعيش أو أموت كالرجال«، بل يذهب إليها ويموت كالرجال، 

ابُِحوَن الُمــَدى«. ولسان حاله يقول: أخي إن ِفي الُقْدِس ُأْخَتاً لََنـا َأَعدَّ لََها الذَّ
الفلسطيني، ومعه الضمير العربي الحي؛ لم يعد يقول الشعر فحسب، بل أصبح 
ُيمارسه؛ فالشعر ليس حبًرا على ورق وال هتاًفا، بل هو جزٌء من وعي الشعوب 

العصي على الكي، وحارس حلمها.
عن  وتهجيره  الفلسطيني  الشعب  نكبة  على  عاًما  وسبعين  ثالثة  بعد  اليوم 
ومعه جذوُر  الفلسطيني  القدس؛ فيصمد  المأساة من جديد في  تعود  أرضه؛ 
لن  بالتأكيد،  ولكنه،  السالم  رمزية  من  تجرد  الذي  الزيتون  وشجر  الحقيقة، 
البالد ذاكرة: مرَّ في  الصمود. لكل شجرة زيتون في هذه  يتجرد من رمزية 
فيكتب  على جذعها  الحبَّ  ُيخلدون  وُعشاق  الخيانة،  أتعبتهم  مقاتلون  ظلها 
العاشق: أحبُِّك بعدد ما تحفظ هذه الشجرة من حكايات، فترد: أحبَُّك بعدد ما 
أقسمت هذه الشجرة أن تصمد، وأوفت يا حبيبي. وتحضن في ذاكرتها، أي 
الشجرة، أغنيات رددها الفالحون طوياًل في مواسم القطاف. هذه البالد شاعرة 

كجداتنا.  ماهرة  وروائية  بفطرتها، 
أن  البالد  من  يريدون  كله  هذا  وبعد 
ومقاتلين  وفالحيها،  عشاقها  تنسى 
بينها وبينهم عهد دم وصمود! أيها 
الشعراء.. َأِرْخوا أوجاعنا، اكتبوا المجد 
والصمود والشقاء، تمترسوا على جبهة 
أمامكم  من  العدو  رفاقي،  يا  الكلمة، 
والخيانة في الجهات كلها، أما الوطن 
أشعاركم  ستغدو  القلوب،  في  فهو 
األجيال، نحن  تتوارثها  ملحمة طويلة 
أمام  عاٍر  صدٌر  األسطورة:  نصنع  هنا 
دبابة، وردة أمام مدفع، أغنية وحيدة 

في سماء الحرية بين حشد طائرات. 
يكتب  أن  قباني  نزار  أخبروا  رفاق  يا 
هوامش على دفتر الصمود، فال نكسة 
المسرح  سقط  نكبة؛  وال  اليوم،  بعد 
وأخبروا  فلسطين،  وتجلَّت  بالممثلين 
الماغوط بأنَّ العرب، جبال اللذة والطين، 
راشد  ويا  العار.  محارق  في  تناثروا 
وستنتصر؛  هبت  الشعوب  إن  حسين 
معين  مكان  أخذوا  جميعهم  فالرفاق 
طمئنوا  الحلم؛  يبرحوا  ولن  بسيسو، 
غسان كنفاني أن العربي يعرف تماًما 
وقام.  شيًئا،  العالم  هذا  في  له  أن 
وأخيًرا أخبروا أنور الخطيب أن الوطن 
شوقه  بكل  فليعانقه  له؛  يشتاق 

المزمن.
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بمجرد أن صمتت المدافع وأصوات الصواريخ، لم ينتظر الهجوم المضاد؛ 
االنتقام من شعبنا  بسرعة، على جبهات عديدة؛ جبهة  العدو حملته  فشن 
عاًما   73 منذ  المتوقفة  معركتهم  واستأنفوا  تجرؤوا  ألنهم  الداخل،  في 
لصنم  ومحطمين  رافضين  فلسطينيتهم  معلنين  بشعبهم؛  ملتحمين 
وكذلك  الصهيوني،  للكيان  وجودًيا  قلًقا  تشكل  مسألة  وهي  األسرلة، 
األقصى؛  والمسجد  القدس  القدس عن قضية  معركة سيف  محاولة فصل 
متناسًيا اسم المعركة وسببها الرئيسي، وإنجازها الذي حدد قواعد جديدة 
حلفاءه  العدو  فيها  استخدم  أخرى  وجبهة  عنها،  القفز  يمكن  ال  للصراع 
والمستسلمين له من فلسطينيين وعرب، سواء عبر حملة االعتقاالت التي 
نفذتها أجهزة أمن السلطة؛ تأكيًدا على استمرارية التنسيق األمني وفرض 
هيمنتها على الشارع الفلسطيني، وهو أمر يصب في خدمة العدو وسعيه 
لتشتيت الفلسطينيين وتحطيم وحدتهم التي صفعته فجأة وقد حسب أنه 

انتصر عليهم نهائًيا وجعلهم أشتاًتا متفرقة. 
 جبهة أخرى؛ مكونها األساسي على األغلب ضحايا كي الوعي الذي مارسه 
العدو، والذين ال يرون إال صور دمار غزة، ودماء شهدائها وتعمى أعينهم 
والتضحية؛  الضحية  بين  شتان  والفرق  والبطولة،  التضحية  صورة  عن 
المقاومة  لوم  إلى  تحيل  لها  معنى  ال  مطولة  بكائيات  تستدعي  فاألولى 
والتنصل منها، ثم الهجوم عليها وإنكارها وتبني في النهاية وجهة نظر 
العدو، والثانية تحيل إلى رفض الضحية لما يريد العدو أن يفرضه عليها؛ 
الثمن  الذل وتأبى االمتهان مهما غال  فتستقيم مقاومة منافحة؛ ترفض 
ومهما تطلب ذلك من تضحيات؛ دفعتها غزة مرفوعة الرأس شامخة بدون 
تنازل وال ذل؛ معيدة إلقاء دروس المقاومة والصمود على مسامع العالم 
المقاومة  أجمع، وال عجب أن تكون غزة اآلن وبال منازع هي رأس حربة 

العالمية ضد الغزو واإلرهاب الصهيوني واإلمبريالي االستعماري.
طبًعا؛ هناك من ال يصدق إننا انتقلنا إلى الهجوم، حتى لو لم يكن ذلك 
واآلن؛  يحدث  ولكنه  ماو،  الرفيق  عنه  تحدث  الذي  االستراتيجي  الهجوم 
أننا  اآلن  عدونا  يعلم  األقل؛  على  رد،  بدون  الضربات  تلقي  عن  نتوقف 
أولئك  طبًعا  والمقصود  أيًضا،  الرد  على  قادرين  ولكن  سنرد،  فقط  ليس 
الذين اختاروا الوقوف في النسخة األخرى من التاريخ؛ نسخة، يرى سكانها 
يتوقف  أن  يريدونه هو  ما  للعدو، وكل  تماًما  واستسلموا  انهزموا  أنهم 
بالتبعية  أو أنهم ألسباب مختلفة منها ما هو بريء ومنها ما هو ملوث 
أفيخاي  من  تحليالتهم  ويستقون  العدو،  نظر  وجهة  يتبنون  والعمالة؛ 
وبينما  إقناع جمهوره،  الذي فشل حتى في  الصهيوني  درعي واإلعالم 
يعترف هذا اإلعالم بالفشل وإن بمواربة؛ تجد هؤالء يصدحون بأنه انتصر 

ويكادون يرجونه التراجع عن مقوالته واعترافاته.
في جميع الحاالت؛ الكثير من المياه تدفقت في مجرى نهر التاريخ هذا 
التي كتبت على صفحاته،  الحادة  المنعطفات  الكثير من  الشهر، والكثير 
ونحن نعلم على كل حال إنها معركة وليست حرًبا، ولم نكن ننتظر منها 
النصر النهائي، فقط أردنا أن تكون مؤشًرا على أن نصرنا النهائي ممكن، 
فال  وتمثلها،  الهزيمة  اعتاد  من  عند  إال  شك،  أدنى  بال  كان  ما  وهذا 

يستطيع العيش خارج حدود جليدها. 
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