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في  وانخراطها  الفلسطينية  التحرير  منظمة  في  المتنفذة  القيادة  انفراد  يكن  لم 
نهج التسوية، من بوابة مدريد – أوسلو، وبما يتجاوز جماعية القرار في المؤسسات 
والمانح  األساسي  القضية  صاحب  الفلسطيني؛  الشعب  استشارة  ودون  الفلسطينية، 
للشرعيات، سوى تغييب للشعب أوًل الذي أريد له وفقا لتداعيات وتطبيقات اتفاقيات أوسلو؛ 
الفلسطينيين  إخراج  الغربية، فيما تم  الضفة  أن يقتصر على سكان قطاع غزة وأجزاء من 
الذين بقوا في مدنهم وقراهم في مناطق 1948 من فلسطينيتهم، باعتبارهم »مواطنون 
إسرائيليون«، في حين ابتلع الفقر والعوز والضطهاد وقوارب الهجرة الالجئين في مخيمات 
لبنان وسوريا، بعدما غابت مؤسستهم األولى وابتعلت في بطن سلطة الحكم اإلداري الذاتي، 
أما الالجئين الفلسطينيين في األردن غدوا مواطني المملكة، هي هكذا المعادلة التي أراد 
الفعلي لشعب؛ تجمع بينه  الوجود  اتفاق أوسلو والقائمين عليه من األعداء فرضها؛ إنهاء 
كل المقومات والسمات التي تؤكد حقه القومي في أرض وطنه، مقابل التعامل مع سكان 
منهم  للتخلص  مناسبة  طريقة  توفر  لحين  ذاتي،  لحكم  يخضعون  المكان؛  على  »طارئين« 

تماًما، أي اغتيال وجودهم.
ما ينطبق على الشعب؛ ينطبق على قضيته التي انتقلت؛ بقدرة قادر وفي لحظة غادرة من 
النهار وبمباركة دولية، إلى  الزمن؛ من قضية تحرر لوطن جرى احتالله/اغتصابه في وضح 
مشروع للمساومة على أرضه، ومنح الُمحتل/الُمغتِصب؛ حق الوجود على أرض وطنه، وتعزز 
هذا العتراف بالتمدد الستيطاني والتهويد والتطهير العرقي الجاري على قدم وساق في 
الضفة الغربية ومنها القدس، واستمرار العدوان والحرب والحصار على قطاع غزة. لقد أجهض 
إنشاء  السلطة على صورتها الحالية، الوطن كفكرة وككيان ووجود مادي ومعنوي لحساب ما 
أسموها الدولة التي كانوا يتوهمون كلما قالوا: نحن على مرمى منها، حيث كنا في كل لحظة 
نواجه اغتيال الوطن لحساب وهم الدولة؛ من خالل ضرب البديهيات والمسلمات واليقينيات 

الجامعة والموحدة للشعب الفلسطيني فوق أرضه أو تمسًكا بحقه بها.
بناء على ما تقدم؛ فإن اغتيال نزار بنات هو نهج لدى سلطة؛ أراد لها التفاق الذي أنشأها 
أن تكون وكيل سياسي، على طريق إهدار حقوق الشعب الفلسطيني األساسية، ووكيل أمني؛ 
المناضلين  اعتقال  بدأت من  للعدو،  والذي هو خدمة  األمني،  التنسيق  أسموه  ما  من خالل 
وتعذيبهم في سجونها وانتزاع اعترافات منهم، وتسليمها للعدو، كما تسليم أصحابها، من 
مجموعة صوريف إلى الرفيق أحمد سعدات ورفاقه، وما بينهما وما بعدهما، إلى المساهمة 
الكبيرة في تسهيل المهمة األمنية المعلوماتية واللوجستية لجيش العدو؛ من مجموعة عملية 
عين بوبين إلى البطل منتصر الشلبي، وما قبلهما وما بينهما، حيث يصبح القمع والمالحقة 
هو فعل جوهري للسلطة ووجودها؛ إذا لم تقنن وتقونن أدوات قهرها؛ فمن منا ل يذكر 
المناضلين والمواطنين األبرياء الذي قتلوا في سجونها، ومن منا ل يذكر صور القمع والعنف 
والمثقفين  والصحفيين  الرأي  وأصحاب  المتظاهرين،  ضد  ويمارس  مورس  الذي  والعتقال 
واألكاديميين والمثال األسطع كان الدكتور الراحل: عبد الستار القاسم، ومن منا له أن ينسى 
صفقة اللقاحات الفاسدة التي أسماء أصحابها معلنة ومعروفة، ونزار كان قد أشهرها بجرأة 

افتقدها الكثيرين ودفع حياته ثمًنا لكلمة الحقيقة التي لن تطويها »عتالت« اغتيالهم.
إن اغتيال نزار بنات بهذه الطريقة التي تمت، ومواصلة قمع وترهيب المواطنين المحتجين، 
الذي  التي تخشى من صاحب رأي، وتخشى شعبها  السلطة؛ فالسلطة  ليس دليل قوة هذه 
الكاملة  المسؤولية  بتحمل  وحكومة؛  رئاسة  السلطة؛  مطالًبا  سلمًيا؛  احتجاًجا  للميادين  ينزل 
عن عملية الغتيال، ومقابلته بكل هذه الوحشية والقمع والترهيب؛ دليل على ضعف هذه 
القمع  عملية  رغم  علم،  على  نار  من  أشهر  باتت  التي  الحقيقة  وقع  على  وترنحها  السلطة 

المستمرة في شوارع رام اهلل وبيت لحم والخليل.
أخيًرا؛ من يدين ويشجب ويستنكر ويطالب بالمحاسبة والمحاكمة للفاعلين في قضية نزار 
وحريات شعبنا  فحقوق  مختلفة؛  ووسائل  بطرق  الفعل  هذا  بمثل  يأتي  ل  أن  عليه  بنات، 
الوطنية والديمقراطية ل تتجزأ، كما أن المبادئ والبديهيات والمسلمات ل تتجزأ.. وستبقى 

قضية نزار بنات؛ جرس إنذار لكل ذي لب.
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المشرف العام
كايد الغول

رئيس التحرير
د. وسام الفقعاوي 

مدير التحرير
سامي يوسف

تحرير وتنفيذ
 أحمد مصطفى جابر 

يسمح بالنقل وإعادة النشر 
بشرط اإلشارة إلى المصدر.

عناوين بوابة الهدف
 غزة- بجوار مستشفى الشفاء- 

نهاية شارع الثورة
الهاتف

082836472
البريد اإللكتروني

info@hadfnews.ps

تصدر عن دائرة اإلعالم المركزي
في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

في هذا العدد 

امللف/ 
معركة سيف القدس:امليادين والنتائج 

االفتتاحية: نزار بنات: السلطة واالغتيال....................................  3

مقابلة مع المفكر العربي علي محمد  فخرو.................................  6

موسى جردات: نزار بنات لن يكون صوتا مهدورا......................... 9

نضال عبد العال: النصر المؤجل من معركة سيف القدس................ 10

محمد صوان: مأسسة مشروع الخالص الوطني............................  14

عابد الزريعي: منجزات معركة سيف القدس............................ ...16

عليان عليان: حذار من المصادرة على منجزات معركة سيف القدس.......18

هاني حبيب: جوني ديب.. »اليف« و«الهدف« - خارج النص............21

حاتم استانبولي: جوهر الصراع وطني وليس ديني......................22
خاص )الهدف( : حول دور السفارات الفلسطينية...........................24

خاص )الهدف(: قتل نزار: عصبة االغتيال تتوعد فلسطين.................25

ماجد دبسي: التضامن الشعبي مع فلسطين في أوربا...................  26

صالح زقوت: التضامن مع فلسطين في أوربا الشرقية.................  28

عبد الحميد صيام: انتفاض أنصار فلسطين في أمريكا الشمالية .......29

حمدان الضميري: التضامن مع فلسطين-ماذا بعد الزخم؟...................32
خاص )الهدف(: خيبة ثقيلة...................................................33
رضي الموسوي: لماذا تنكفئ دول الحخليج عن فلسطين؟...............34
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الهدف - فلسطين  العدد 27)1501(  تموز/يوليو 2021
 المقاالت المنشورة ال تتطابق مع وجهة

 نظر الهدف بالضرورة

خاص )الهدف(. ممالك الوهم............................................36
خاص )الهدف(:عجز سياسي وميدان ثائر..............................36
محمد أبو ناموس: التعايرني وال أعايرك/ جدار االصوت.................37

شؤون العدو..
أحمد مصطفى جابر: بنيامين نتنياهو: شذرات سيرة...................38
أكرم عطا اهلل: تحوالت في المجتمع اإلسرائيلي.......................44

طالل عوكل: في الهدف/ المرحلة المقبلة أكثر سخونة.............45

نواف الزرو: السجل األسود للمجزرة.....................................46
خاص )الهدف(: مسيرة المهزومين.....................................47

عربي ودولي..
عرفات الحاج: لماذا تطول الحرب على اليمن؟.........................48
موفق محادين: شبح الحرب الباردة.....................................50

الهدف الثقافي..
االفتتاحية: سمير أمين: التخلف والتنمية والتوسع االستعماري.. 51

عبد الرحمن بسيسو: إلى سعدي يوسف.................................52

وليد عبد الرحيم: دور السينما في فلسطين قبل النكبتين...........57

األغلفة:
»نضال أبومايلة«

ة اري س ة ي وي ه ة ب ي راط ق م ة   دي ي رب ة ع ي ن ي ط س ل ف

ترصد  »الهدف«  تزال  ما 
معركة  ونتائج؛  تداعيات 
المستوى  على  القدس،  سيف 
والشعبي  الرسمي  الفلسطيني 
والفصائلي، وعلى المستوى اإلسرائيلي 
واألممي،  العربي  وكذلك  الداخلي، 
جابت  التي  الشعبي  التضامن  وحركة 
واألمريكية؛  األوروبية  الميادين 
باآللف تضامًنا مع الشعب الفلسطيني 
وقضيته، في مشهد غاب منذ سنوات 
سيف  معركة  أعادت  حيث  بعيدة، 
القدس؛ فلسطين إلى ميادين الشعوب 

الحرة.
معركة سيف القدس التي كانت إحدى 
العدو  مع  المستمرة  الصراع  جولت 
مثلت  تحالفاته؛  بكامل  الصهيوني 
قوى  لكل  كبير  تحدي  المقابل  في 
ومحور المقاومة على صعيد المنطقة، 
حيث أن الصراع مع هذا العدو الذي ما 
الشيخ  حي  ضد  عدوانه  يخوض  يزال 
جراح وتل الهوى وسلوان والبساتين.. 
بالضربة  ينتهي  لن  فلسطين،  وكل 
المتتالية،  بالضربات  بل  القاضية، 
الصهيوني  المشروع  والتي تجعل من 
ودولته مشروًعا خاسًرا.. وهنا التحدي 

الكبير.
استكتبت  تقدم؛  ما  ضوء  في 
الكتاب  من  مجموعة  »الهدف« 
والفلسطينيين،  العرب  والمثقفين 
»معركة  تحت ملف رئيسي؛ بعنوان: 
والنتائج«  الميادين  القدس:  سيف 
ودولية  عربية  شؤون  إلى  باإلضافة 

وثقافية.
تفاجأنا  للعدد؛  التجهيز  مع  بالتزامن 
الفلسطينية  السلطة  أجهزة  بقيام 
والحقوقي  السياسي  المناضل  باغتيال 
محاولة  في  كفاح«  »أبو  بنات  نزار 
ما  وهذا  الحر،  الصوت  إلخماد  منها 
»الهدف«  وستبقى  أبًدا..  يحصل  لن 
الحقيقة  »فكل  وصوته؛  لنزار  وفيه 

للجماهير«
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المفكر العربي د. علي محمد فخرو »للهدف«:

خاص )الهدف(

الدكتور علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن محمود الفخرو طبيب وأديب و سياسي و مفكر بحريني وعميد 
العروبيين في الخليج، ، تولى سابقًا منصب وزير التربية والتعليم في البحرين، هو عضو في مجلس أمناء المنظمة العربية 

لمكافحة الفساد وعضو مؤسس في المؤتمر القومي العربي. تولى منصب وزارة التربية والتعليم حتى عام 1995.
ولد في العشرينيات ألب قطري وهو الوجيه محمد بن عبد الرحمن الملقب بـ«نص الدنيا« وأم بحرينية كالهما ينتميان ألسرة آل فخرو 
أخواله في  ليعيش مع  الرحمن آل فخرو  العود« يوسف بن عبد  توفيت والدته وهو في سن األثني عشر عاما وهي بنت »يوسف 
البحرين، حصل على بعثة حكومية من البحرين للدارسة في الجامعة األمريكية في بيروت ليصبح أول طبيب في تاريخ البحرين، ليعود 

ويعين في لجنة الدستور آنذاك.
ترك الساحة السياسية منذ عام 2004 للتفرغ للكتابة.

معركة األحد عشر يومًا جعلت النضال الفلسطيني له تاريخ ما 
قبل وما بعد تلك امللحمة التي ستتراكم نتائجها املبهرة عبر 
املستقبل؛ كانت ردًا ىلع املشككين يف فائدة املقاومة كمبدأ

وجود حركة عربية واحدة؛ تقوم بمهام توعية شابات وشباب األمة 
نهضوية،  عروبية  قومية  األيديولوجية؛  الوجودية  باألهمية  العربية 

هي الجواب الفاعل على معاداة القومية العربية
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األيديولوجيا  وتتعرض  تعرضت   *
وتشويه  هجوم  إلى  العربية  القومية 
بنيامين  اعتبر  حيث  وممنهج،  مقصود 
أن  األخيرة  السنوات  في  نتنياهو 
وهذا  العربية،  القومية  مع  معركته 
تالقى مع بعض أصوات من المثقفين 
العربية،  الرسمية  والنظم  واإلعالميين 
األيديولوجيا  حماية  يمكن  كيف 
هذا  من  العربية  األمة  كما  القومية 

الهجوم والتشوية واستهدافاته؟
** ل يخاف الستعمار، وعلى األخص 
من  أكثر  الصهيوني؛  األمريكي- 
الجماهيري  خم  الزَّ عودة  من  خوفه 
العربية  القومية  لشعارات  الواعي 
القرن  وستينيات  خمسينيات  في 
وحمالت  وتتركز حمالتهم  الماضي، 
العرب  بعض  من  بهما  المفتونين 
الجمعية  العربية  الذاكرة  محو  على 
الفترة، وعلى أن شعاراتها ما  لتلك 
عادت تتناسب وأوضاع العرب والعالم 
شأن  إعالء  وعلى  الجديدة،  العولمي 
شكل  في  القطرية  الوطنية  شعار 

»مصر أو الكويت أو المغرب أولً«. 
حركة  وجود  في  هو  الفاعل  الجواب 
توعية  بمهام  تقوم  واحدة؛  عربية 
شابات وشباب األمة العربية باألهمية
قومية  األيديولوجية؛  الوجودية 
وتنظيماً  فكراً  نهضوية،  عروبية 
الحركة  تكوين  تفاصيل  ونضالً؛ 

ومنهجية عملها؛
يمكن التفاق عليه، ويمكن أن تمر 
بمراحل ممكن من الضروري أن تكون 

أهدافها واضحة إلى أبعد الحدود؛
النهضوي  المشروع  تبني  مثل  من 
الوحدة  الست:  بنقاطه  العربي 
الستقالل  الديمقراطية؛  العربية؛ 
التنمية  والوطني؛  القومي 
الجتماعية؛  العدالة  المستدامة؛ 

والتجدد الحضاري.
* طالما كنت تنشد في كتاباتك إلى أن 
تكون األمة العربية »أمة المستقبل«.. 
تحول  التي  الجدية  المعيقات  هي  فما 
تمسك  أن  يمكن  وكيف  ذلك؟  دون 

األمة بتالبيب هذا المستقبل؟
هي  األساسية  المعيقات   **
العربي  للوطن  المتعاظمة  التجزئة 
هي  تتجزأ  دويالت  شكل  في 
الدائم  واإلفشال  الوقت،  مع  األخرى 
كل  في  الوحدوية  المشاريع  لكل 

القتصادية  األخص  وعلى  الحقول 
والثقافية،  والعسكرية  واألمنية 
في  الصهيوني  الكيان  وإدماج 
خالل  من  اإلقليمي  العربي  النظام 
وهيمنة  األخص،  على  التطبيع 
الفاسدة  الدكتاتورية  األنظمة 
العربية،  الحياة  على  الشرعية  غير 
من  العربية؛  المجتمعات  وإنهاك 
وتنظيم  وتأسيس  تشجيع  خالل 
»الجهادية«  الحركات  وتمويل 
زوراً  المدعية؛  المجنونة  اإلرهابية 
الحنيف،  لإلسالم  بانتمائها  وبهتاناً 
وإقناع الشباب العرب بتبني الثقافة 
للدولة  المعادية  الرأسمالية  العولمية 
المهتمة  وغير  الفردانية،  والشديدة 
جداً.  طويلة  القائمة  العام،  بالشأن 
ولن تستطيع األمة الخروج من ذلك 
الوطني،  المستوى  على  بنضال  إل 
ضد  القومي،  المستوى  على  ونضال 
األخص  وعلى  المعيقات  تلك  كل 
غير  الفئوي  الحكم  أنواع  كل  ضد 

الديموقراطي وغير الشرعي.
المجاالت  في  التخلف  قضية  تعتبر   *
القضايا  قضية  والمعرفية  العلمية 
تجربتك  العربي، في ضوء  واقعنا  في 
مملكة  في  والتعليم  للتربية  كوزير 
كاهل  على  طويلة،  لسنوات  البحرين 
من تقع مسؤولية استمرار هذا الواقع؟ 
األزمة  هذه  لمعالجة  السبل  هي  وما 

المستعصية؟
على  تقع  الكاملة  المسؤولية   **
نظاماً  تريد  التي  الحكم  أنظمة 
الثقافة،  نفس  إنتاج  يعيد  تربوياً؛ 
الحفظ  ملكة  تنمية  على  ويركز 
والتقليد والتمسك بتراث وسلوكيات 
عفا عليها الزمن، ول ينتمي ملكات 
واإلبداع  الناقدة  التحليلية  العقالنية 
وبمعنى  التفكير،  في  والستقالل 
النظام  يكون  ألن  التام  الرفض  آخر 
خالل  من  األخص  وعلى  التربوي، 
ومثقفين  ممتهنين  مدرسين 
وملتزمين؛ نظاماً يساهم في إحداث 
تغييرات مجتمعية نحو عدالة أكبر 
حضارياً  وتجديداً  أعمق  وتطويراً 

أشمل.
أرادت  العربية  الحكومات  أن  لو 
لقضت منذ زمن طويل على ظاهرة 
تجييش  خالل  من  األبجدية؛  األمية 
وطلبة  الدولة  وموظفي  العساكر 

المجتمع  ومؤسسات  الجامعات 
واحد  متناغم  جهد  في  المدني 
للقضاء على ظاهرة األمية في بضع 
سنوات فقط. ومع التوجه الحكومي 
التعليم  لتخصيص  الجديد  العربي 
والستغالل  الربح  لمضاربات  وتركه 
ظلمة  أكثر  ستكون  الصورة  فإن 
كل  مع  إذ  المستقبل؛  في  وبشاعة 
تلم  ل  أجيال  ستتخرج  سبق  ما 
تاريخها  تعرف  ول  العربية  بلغتها 
وبالتالي  بثقافتها،  ترتبط  ول 
فلسفة  هكذا  لها.  هوية  ل  أجيال 
أن  تربوية ل تستطيع  إستراتيجية 
العلوم  بيت  في  واحدة  رجاًل  تدخل 
ل  ذلك  كل  حل  الحديث؛  والمعرفة 
يتم إل على أيادي حكومية شرعية 
حالة  في  واإلزاحة  للمحاسبة  تخضع 
المصالح  همها  حكومات  فشلها؛ 
بالمصلحة  أخالقياً  وملتزمة  العامة 
العامة، وليس حكومات مصالح وفساد 
ونهب وعيش في فضاءات الطائفية 

والقبلية. 
وفي  اإلمبريالية  القوى  تزال  ال   *
األمريكية،  المتحدة  الواليات  مقدمتها 
توظف سطوتها وقدراتها وعالقاتها 
اإلقليمية  الصراعات  في  السياسية 
على  واالستحواذ  الوكالة  وحروب 
دول  في  وخاصة  الشعوب  مقدرات 
العربي  العالم  وفي  الثالث،  العالم 
عربي؟  قدر  هو  هل  أشد..  نحو  على 
عن  للعربي  الفاعل  الغياب  استمرار  أم 

التاريخ وصناعته؟
المتخلفة  الضعيفة  المجتمعات   **
لالستعمار  كبيرة  قابلية  لديها 
التجزئة  والستغالل؛  والستباحة 
وأنظمة  الحضاري  والتخلف 

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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والفساد  والفئوية  الستبداد 
الخارج  دعم  على  الكلي  والعتماد 
خلقت تلك المجتمعات وتتعاون مع 
الستعمار والصهيونية إلبقائها في 
حالة الضعف والتجزئة تلك. مواجهة 
ذلك يحتاج إلى فكر عقالني حداثي 
ذاتي يهيئ لقيام حركات جماهيرية 
تكفي  ل  تراكمية مستمرة،  نضالية 
الهبات التي تثور ثم تخمد، هذا ما 
العويل  األمة،  شباب  يعيه  أن  يجب 
في  والثرثرة  العامة  الساحات  في 
تجيِّش،  الجتماعي  التواصل  وسائل 
تنظيمات  إلى  تحتاج  ولكنها 
نهار،  ليل  تعمل  ومدنية  سياسية 
وبتضحيات  طويلة،  سنين  عبر 
ذلك،  يقول  اإلنسانية  تاريخ  جسام؛ 

والحالم والتمنيات ل تكفي.
الساحة  في  الديمقراطية  سجال  في   *
عرف  ما  ثورات  بعد  وخاصة  العربية، 
أن  عن  الحديث  كثر  العربي،  بالربيع 
مع  تتآلف  ال  العربي  اإلنسان  طباع 
من  هناك  حين  في  الديمقراطية، 
تناولها من بوابة الخصوصية العربية.. 
في  رأيكم  هو  ما  السجال  هذا  وسط 

هذا األمر؟
أخرى  يائسة  محاولة  هذه   **
والصهيونية  الستعمار  قبل  من 
إللصاق  العربية  الرجعية  والقوى 
العقلي  والنغالق  والعجز  التفاهة 
قضية  العربي.  باإلنسان  والنفسي 
الوجدان  في  حسمت  الديموقراطية 
بأن  القول  أيام  انتهت  العربي؛ 
أهم  ذاك  أو  السياسي  الشعار  هذا 
أن  بعد  الديموقراطية، خصوصاً  من 
من  العربية  المجتمعات  كل  عانت 
األمن  وألعيب  العساكر  دكتاتورية 
الملهم  القائد  الستخباري وأكاذيب 

وحيد زمانه وأب العائلة.
الديموقراطية  أجل  من  النضال 
السياسية والقتصادية العادلة، يجب 
إلى  جنباً  الصدارة،  في  يكون  أن 
جنب بقية الشعارات؛ فصعود العرب 
استثناء؛  بدون  عربي  مسؤولية كل 
تاريخ العرب المناهض للظلم مشرِّف 
الشهداء  العرب  ماليين  وموت 
الظلم؛  مقاومة  سبيل  في  التاريخي 

يشهد على ذلك.
لنكبة   73 الذكرى  مع  بالتزامن   *
فلسطين  شعب  كل  خاض  فلسطين 

ومعه أحرار األمة العربية والعالم أجمع 
الشيخ  القدس وحي  الدفاع عن  معركة 
المعركة مستمرة  تزال هذه  جراح، وال 
في  للمقاومة  وكان  العناوين،  بذات 
يوًما   11 مدار  على  كلمتها  غزة  قطاع 
عليها  أطلقت  التي  المعركة  من 
تقرأ  كيف  القدس«..  »سيف  اسن 
وأبعاده  فلسطينًيا  طرأ  الذي  التغير 
الداخل  على  وكذلك  واألممية  العربية 

اإلسرائيلي؟
** لقد كان لي مقال كردِّ فعل تجاه 
عشر  األحد  معركة  المناسبة؛  تلك 
له  الفلسطيني  النضال  جعلت  يوماً 
تاريخ ما قبل وما بعد تلك الملحمة 
التي ستتراكم نتائجها المبهرة عبر 
المستقبل؛ كانت رداً على المشككين 
وعلى  كمبدأ،  المقاومة  فائدة  في 
ة من المطبعين العاجزين  جماعات الردَّ
ضمائرهم  تتحرك  لم  الذين  العرب 
وقيمهم لبكاء أطفال ونساء وشيوخ 
وأحدثت  المبهرة،  فلسطين  وشباب 
حقوق  تجاه  العالم  في  نوعية  نقلة 
جرائم  وتجاه  الفلسطيني  العربي 
وعنصرية ونازية الكيان الصهيوني؛ 
الزخم  ذلك  يتوقف  ل  أنه  المهم 
إلى  نفسه  يطور  وإنما  يتراجع،  ول 
أشكال متعددة وفي ساحات جديدة. 
المتغيرات  من  العديد  ضوء  في   *
القدس«  »سيف  معركة  طرحتها  التي 
العربية  الرسمية  التدخالت  تعددت 
تقرأ هذه  والدولية.. كيف  واإلقليمية 
في  تصب  فعاًل  هي  وهل  التدخالت؟ 
لصالح  إيجابية  سياسية  نتائج  أية  كبح 

القضية الفلسطينية؟
** التدخالت الرسمية العربية كانت 
كالعادة؛  ومخاتلة  ومترددة  عاجزة 
ومراجعة  السفراء  إرجاع  غياب 
التطبيع والعودة إلى أصل المشكلة 
لإلجرام  ناقدة  إعالمية  وشن حمالت 
على  وعاراً  خزياً  كانت  الصهيوني؛ 
وغالبية  العربية  الجامعة  رؤوس 
المجرم  الكيان  ينجح  أن  أعضائها، 
في أخذ رئاسة اللجنة القانونية في 
هيئة األمم المتحدة، بسبب حصوله 
هو  عربية  دول  أربع  أصوات  على 
أصدق مثال على الرد العربي البليد 
تجاه ملحمة »سيف القدس« البطولية 
لكن، كما يقال، إن لم تستِح؛ ففعل 

ما تشاء.

* هل رصدتم أي تغير إيجابي أو سلبي 
المجتمع  في  التطبيع  اتجاهات  في 

الخليجي بعد معركة سيف القدس؟ 
الشعوب  مشاعر  ارتفعت  نعم؛   **
وعلى  والتطبيع  الكيان  العربية ضد 
ونتائجها؛  »أوسلو«  مسيرة  تاريخ 
الوطن  تحرير  عن  هو  اآلن  الكالم 
استحالة  وعن  الكامل  الفلسطيني 
الصهيونية  الحركة  مع  التعايش 
باليهود  والترحيب  بها  والمؤمنين 
غير الصهاينة في أن يعيشوا بسالم 
يريد  من  العربية.  فلسطين  في 
يكتب  ما  يقرأ  أن  عليه  يعرف  أن 
الجتماعي  التواصل  شبكة  في 
المشاعر ستنقلب في  العربية، هذه 
أفعال  إلى  اهلل  شاء  إن  المستقبل 
المقاومة  وخيانة  التطبيع  وجه  في 
المتناغمة  الحقيرة  الخنجر  وطعنات 

مع طعنات الكيان اإلجرامية.
مقاومة  عملية  أن  تقرون  هل   *
كان  وإذا  نخبوية؟  زالت  ما  التطبيع 
انخراط  يمكن  كيف  كذلك،  األمر 
في  أكبر  بشكل  الخليجي  المجتمع 

عملية مقاومة التطبيع؟ 
** مقاومة التطبيع ليست نخبوية، 
النخبوية  هي  بالتطبيع  المناداة 
أسواق  في  المعروضة  الستزلمية 
النخاسة، سواء صهيونية أو عربية، 
الزبونية  مراتب  أعلى  تمثل  وهي 
النتهازية التي تمثل ظاهرة البغاء 
بممارسته  العهد  طال  كلما  الذي 

ازداد فحشه وتنوعت رذائله. 
شعبي  سيل  هو  التطبيع  رفض 
وإنساني،  وقومي  عفوي  جارف 
والمسيحية  اإلسالم  وقيم  التاريخ 

وكره الخيانة يقفون خلفه. 
كيف  الرسمي،  التطبيع  ظل  في   *
حسب  حالًيا  البحريني  المجتمع  ينظر 
الفلسطينية  للقضية  مراقبتكم، 

والمقاومة؟
من  غيره  مثل  البحرين،  شعب   **
كتفاً  يقف  العربية؛  األمة  شعوب 
الفلسطينيين،  إخوانه  مع  بكتف، 
الصهيوني  الوجود  مبدأ  ويرفض 
الطاهرة،  فلسطين  أرض  على 
الصهيوني  العربي  الصراع  ويعتبر 
المدني  ومجتمعه  وجودياً،  صراعاً 
األصوات  بأعلى  وأكثر  ذلك  والحماس.قال 
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نزار بنات لن يكون صوتاً مهدورًا
موسى جرادات- كاتب فلسطيني/ تركيا

الشهيد  اغتيال  حادثة  أثارت 
األسئلة  من  جملة  بنات؛  نزار 
التوقف  الواجب  من  التي  الكبرى 
العميق  المأزق  مدى  لمعرفة  عندها 
الفلسطيني  المجتمع  يعيشه  الذي 
خاص.  بشكل  السياسية  وقواه  عامه 
فالحادث فتح الباب أمام نقاش فعلي 
من المفترض أنه ُحسم قبل ربع قرن 
بخواء  بالعمق  يتعلق  والذي  تقريًبا، 
الحياة السياسية الفلسطينية وفقدانها 
اجتاز  التحرري  المسار  فال  معنى،  أي 
جديدة  قوى  نهضت  ول  جديد  مدى 
تحمل عبء المسيرة، وبتنا في دوامة 
القضايا  تأجيل  تم  لهذا  تنتهي،  ل 
األصلية  كينونتا  تمس  التي  الفعلية 
لصالح قضايا ثانوية ل تقدم ول تؤخر 
الثانوي  وحتى  الصورة،  وضوح  في 
حلقة  في  أيًضا  يدور  والهامشي؛ 
وتحت  القوى  وهنا تحضر كل  مفرغة 
التي  المتاهة  تلك  في  المسميات  كل 

طالت أكثر من الالزم. 
الشهيد  في  الفلسطينيون  وجد  لهذا 
نزار ومن هم مثله؛ مساحتهم الخاصة 
وبلغة  وضوح  بكل  يعبر  الذي  فهو 
هذا  المثقفين،  قبل  العامة  يفهمها 
لنفسه؛  الشهيد  ارتضاه  وإن  الدور 
نظًرا لنعدام القوى القادرة على حمل 
لغته، فهذا ل يعفينا جميًعا من تحمل 
مسؤولية وتقصير والعجز. والمسؤولية 
كشفتنا  وقد  مجاًزا،  وليست  حقيقة 
في  أخرى  مرة  نزار  ووضعنا  مجدًدا، 
التي  القضايا  فكل  صعب؛  امتحان 
قضايا  تكن  لم  همها  وحمل  طرحها 
بالمعنى  سياسية  حتى  ول  شخصية 
الضيق، وإن كانت في معظمها قضايا 
تتعلق بالهم المعيشي والحال والسلوك 
السياسي للسلطة والقوى المشكلة لها، 
المجال  تخترق  النهاية  في  أنها  إل 
العام لتصل إلى القضايا الوجودية التي 

تهم السلطة كما الشعب.

الحد  تمتلك  السلطة  كانت  لو  وربما 
انتبهت  لكان  العقالنية  من  األدنى 
نزار  أطروحة  مع  وتعاملت  وتأملت 
بالكثير من الجدية، وتجاوزت الطريقة 
على  لكنها  بها،  نزار  يعبر  كان  التي 
ما يبدو ونتيجة للظروف التي تشكلت 
بها )وجميعنا نعرف تلك الظروف(، ل 
واألرعن في  األعمى  العنف  تملك غير 
مواجهة فرد واحد ل يملك غير صوته 
افتقدت  لهذا  مواجهتها،  في  ولغته 
الموازين  لكل  البداية  منذ  المواجهة 
في  يمكن  فال  والمعقولية،  العقلية 
سلطة  تواجه  أن  األحوال  من  حال  أي 
التي  البدائية  باألدوات  واحًدا  فرًدا 
غيرها  تملك  ل  أنها  بوضوح  كشفت 
ومشروعيتها  لغتها  تثبيت  في 

وديمومتها وبقاءها.
عنف ل يمكن له ان يحصل المراد منه؛ 
من  قرن  ومنذ  الفلسطيني  فالشعب 
الزمان اختبر العنف واأللم من المحتلين 
والمعنوية  المادية  شخصيته  وصقلت 
ل  وعيها  أراد  كما  نفسها  ووجدت 
اختبار  فإن  لهذا  المحتل،  أراد  كما 
لن  الباب  هذا  من  الفلسطيني  الشعب 
أصحاب  أراد  التي  النتيجة  إلى  يقود 
ايصالها.  نزار  ضد  الجرمي  الفعل 
ستتحول  الغتيال؛  حادثة  فإن  وعليه 
سواء  ومفصلية،  تاريخية  محطة  إلى 
قدمت السلطة قرابين من قبلها لتعيد 
التوازن لمؤسساتها وادعاءاتها ولغتها 
في  وسارت  رأسها  ركبت  أو  المعلنة، 

نفس مسار العنف.
نعم.. هناك توظيف سياسي من قبل 
التوظيف  لكن  السلطة،  تنافس  قوى 
تلك  ألن  ضعيًفا،  سيبقى  السياسي 
القوى هي األخرى ل تملك الحد األدنى 
القضايا  لتبني  والوعي  الفهم  من 
الوطن  شهيد  أجلها  من  ضحى  التي 
وأفنى حياته من أجلها؛ فسلوك تلك 
والمختبر  والمجرب  المعروف  القوى 
هي  أنها  بوضوح  يكشف  والملموس؛ 
األخرى بحاجة إلى التجدد والشعب هو 
كاشف  األيام  وقادم  والحكم  لكل الصدوع التي امتألت دروبنا بها.الفيصل 

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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النصر المؤجل: 
نحو تغيير قواعد الصراع وتجديد إدارته وأدواته

نضال عبد العال- عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين / لبنان 

الحرب  إن  كالوتزفتز:  فون  كارل  الفذ؛  لالستراتيجي  األشهر  المقولة  تحيل 
السياسية  األهداف  بأن  االستنتاج  إلى  أخرى،  بوسائل  السياسة  ممارسة  هي 
الرامية إلى اخضاع العدو ومنعه من تحقيق أهدافه أو حتى القضاء عليه وفق المعادلة 
الصفرية، خاصة في حالة صراعنا الوجودي مع الكيان الصهيوني؛ فاألهداف موجودة 
عنيف في  العسكرية كتدخل  الحرب  أما  مختلفة،  بأشكال  وإن  قائم  الصراع  وثابتة ألن 
حركة الصراع وفي وسائل تحقيق األهداف االستراتيجية المتوخاة منها، فهي تصعيد 

في وسائل تحقيق هذه األهداف. 

ل  العسكرية،  المعركة  توقف  إن 
وإن  العسكرية،  الحرب  وقف  يعني 
"خفض  ملتبسة:  بعبارة  توصف  كانت 
التي  السمجة  العبارة  التصعيد"؛ 
تهدف الى إضاعة الفارق بين المعتدي 
والمعتدى عليه، ربما كانت تخفيضاً من 
ناحية الكلفة المادية، وباألخص الخسائر 
في أرواح البشر وتدمير وسائل حياتهم 
هذا  أن  غير  ورفاههم؛  ومعيشتهم 
التخفيض للكلفة المادية ليس بالضرورة 
أن يكون تخفيضاً للكلفة السياسية، في 
تتطابق  ل  الحقل  حسابات  جاءت  حال 
الحرب  أن  ذلك  البيدر،  حسابات  مع 
بمعناه  مستمر  العدوان  ألن  مستمرة 

أمام  األمر  نهاية  في  ألننا  الشامل، 
مشروع  هو  والذي  الصهيوني،  المشروع 
تهديداً  ويمثل  استيطاني  استعماري 
من  كجزء  الفلسطيني  للشعب  وجودياً 

المشروع القومي العربي. 
الكيان  مع  الُمرّكب  صراعنا  ظروف  في 
وشامل  تاريخي  كصراع  الصهيوني، 
ألنه  تاريخياً  مصراعيه؛  على  ومفتوح 
على مساحة الماضي والحاضر في الواقع 
والخيال في العقول والقلوب، وشاماًل ألنه 
يستثني  ل  التجاهات  كل  في  يذهب 
أخرى،  دون  طائفة  ول  آخر  دون  قطراً 
عميقاً  ويغوص  معينة،  وأيديولوجيا 
وفروعاً،  فصولً  ويفرخ  أبعاداً  ويتمدد 

التي  بالمقدمات  مرتبط  ألنه  ومفتوحاً 
وصل  التي  بالنهايات  وليس  أنتجته 
إليها، لذلك يستدرج الكثير من النقاش 
في كل تفصيل، ويبدأ الصراع حكماً من 
والتعابير  المفاهيم  الوعي من منظومة 
صراع  أنه  يؤكد  ما  وهو  والمصطلحات 
النتصار كفكرة في  لذلك إن  وجودي. 
على  القادرة  باإلرادة  مرتبطة  الوعي 
تفرخ  الصراع  وموضوعية  تحقيقه، 
أحد  يستطيع  فال  استمراره  أسباب 
إنهاءه دون تحقيق نصر نهائي. لذلك 
كصراع  ديمومته  على  يحافظ  سيبقى 
إرادات، تتجسد بالنسبة لنا في المقاومة 

كوعي ومنهج وممارسة. 
خطوة جدية نحو اختراق 

املستحيل
للفلسطيني؛  بالنسبة  المؤجل  النصر  إن 
جدياً  تغييراً  يستدعي  نصراً  يعني 
وإلدارة  جهة،  من  الصراع  لقواعد 
تجاوز  أي  أخرى،  جهة  من  الصراع 
النصر  هذا  وتأكيد  السابقة،  المرحلة 
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السياسي  المشهد  تغيير  من خالل  يتم 
والعاجز  والمتشظي  والمتشائم  البائس 
سلطة  على  والمتنافس  والُمستجدي 
سياسية مسلوبة اإلرادة، هذا المشهد هو 
نتيجة طبيعية لفكفكة وبعثرة عوامل 
القوة ورمزيات الهوية وكان آخرها قضم 
قطعة  وحساسيتها  برمزيتها  القدس 
بابتالعها  يسمح  أن  وكاد  قطعة،  وراء 
تفكيك  خالل  من  نهائياً،  وهضمها 
تشكل  وازنة  سكنية  تجمعات  وتهجير 
القديمة  المدينة  تحمي  سكانية  أحزمة 
العامود إلى  والمقدسات، من ساحة باب 
الهوا..  وبطن  سلوان  إلى  جراح  الشيخ 

الخ.
صراعاً  يخوض  فهو  للعدو  بالنسبة  أما 
جاهداً  يعمل  فسيظل  أيضاً؛  وجودياً 
فيتحول  أمل؛  بارقة  كل  إلجهاض 
إلى  إعادته  عند  مهزوم  إلى  المنتصر 
الصراع  وإدارة  ذاتها  الصراع  قواعد 
المعتادة السابقة، بما يسمح له استمرار 
تمرير سياسته الستيطانية والتهويدية 
فلسطين  مساحة  على  التهجيرية 
التموضع  أن  يعني  وهذا  التاريخية، 
السياسية  بإدارته  الفلسطيني  السياسي 
وقيود  السلطوية  وأدواته  الرسمية 
رهينة  ستبقيه  المهينة؛  التفاقات 
المهيمنة  والدولية  اإلقليمية  المؤثرات 
المشاريع  كامل  لتنفيذ  جداً  والمناسبة 

التبعية والتطبيعية.
ما يعنيه هذا الستنتاج هو أن ما تحقق 
تسمح  مقدمات  من  المقاومة  بفضل 
وتعمل  السابقة،  الصراع  قواعد  بتجاوز 
جديد؛  اجتماعي  عقد  تأسيس  على 
الفلسطيني،  الوطني  المشروع  يرمم 
للوطنية  جديداً  مفهوماً  ويبني 
الكيان  ضد  تحررية  كقوة  الفلسطينية 
بل  بوجوده،  أو  معه  وليس  الصهيوني 
الذي  ألن  عام،  بشكل  األعداء  ومعسكر 
الكيان  القدس أن  أثبتته معركة سيف 
مشروع  في  حربة  ورأس  أصيل  جزء 
القوة  استعماري رجعي معادي؛ عناصر 
لديه الكامنة والظاهرة والمتشابكة على 
ألي  الكبح  عوامل  هي  اإلقليم  مستوى 
وما  وقومي.  وطني  نهوض  محاولت 
هي  الستنتاج  هذا  صحة  إلى  يؤشر 
"الفزعة" إن صح القول، التي استنهضت 
المحور  البعيدة والقريبة في  الحكومات 
كل  وبذل  حصل  ما  لستدراك  اآلخر، 

الجهود للعودة للوضع السابق. 
هي  للصراع  الحقيقية   اإلدارة  إن 
والتقاطع  التحالف  تحقيق  على  القدرة 
الصعيد  على  المنفرد  بين  والتكامل 

األمة  صعيد  على  والخاص  الوطني 
الصعيد  على  والعام  واإلسالمية  العربية 
األممي واإلنساني، أي كيفية الستفادة 
الخسائر  وتقليل  المتاحة  الفرص  من 
والمكانيات  الجهد  تشتيت  وتجنب 
ما  هذا  التحديات،  مع  التعامل  وكيفية 
يسمح بتطور العامل الذاتي، الذي جعل 
لفرض  ثورية  لحظة  المعركة  هذه  من 
معطيات جديدة، هو ما يجب أن نسلط 
الضوء عليه باعتباره موضوع للمراجعة، 
وهو ما يمكن البناء عليه في المستقبل 
مما  الذاتية،  القوة  مراكمة  لمواصلة 
التصدي  في  أكبر  قدرات  ببناء  يسمح 
التي ستتفاقم حكماً؛ بسبب  للتحديات 
شعور معسكر العدو بكل أبعاده )الكيان 
والتباع  اإلمبريالي  والراعي  الصهيوني 
المخاطر  بازدياد  عربية(  أنظمة  من 

بتطور قوة المقاومة واتساع محورها. 
اختبار االنتصار تكشفه قدرات 

املقاومة في املعركة القادمة
تحقيق  لمتابعة  الرجوع  يكون  ما  دائماً 
األهداف الموضوعة مسبقاً قبل تصعيد 
احتواء  من  للحرب،  واللجوء  الوسائل 
إلجهاض  إما  الخصم،  لدى  النصر  فكرة 
يتم  فال  هزيمته،  لتأكيد  أو  انتصاره 
التشكيك  من  موجة  بإثارة  الكتفاء 
للعدوان  التصدي  بجدوى  بل  بالنتائج، 
في  الخسائر  تهويل  عملية  في  أصاًل، 
وآثارها  والعسكرية  الحيوية  المواقع 
أعداد  وحساب  المقاومة  بنية  على 
الشهداء والجرحى، بحيث تكون النتيجة 
الوضعية  بأن  جداً،  والسهلة  البسيطة 
األفضل لتقليل الخسائر هي الستسالم 

الكامل والعيش كالعبيد. 
ما  حول  النقاش  ذات  أن  يذكر  ل  ومن 
الذي تحقق؟ هل هو انتصار؟ وما هي 
اندحر  يوم  اشتعل  قد  كان  طبيعته؟ 
في  لبنان  جنوب  من  الصهيوني  العدو 
آذار  في  النقاش  ذات  وهو   ،٢٠٠٠ أيار 
من  الصهيوني  العدو  اندحر  يوم   ٢٠٠٥
 ،٢٠٠٦ تموز  عدوان  بعد  وأيضاً  غزة، 
وهناك من ل يريد أن يعترف حتى اآلن 
كوني  لعدوان  تعرضت  قد  سوريا  بأن 

وانتصرت.
العدو  اندحار  أن  القاطع على  الدليل  إن 
 ٢٠٠٠ عام  لبنان  جنوب  من  الصهيوني 
تلك  الشك؛  يقبل  ل  حاسم  انتصار  هو 
ذاك  فرضها  التي  الجديدة  المعطيات 
اإلنجاز التاريخي، والتي سمحت بتجاوز 
تحولت  بحيث  السابقة،  الصراع  قواعد 
إقليمي  لعب  إلى  لبنان  في  المقاومة 

ومن  الفلسطيني،  للشعب  قوي  وسند 
في  اهلل  نصر  حسن  السيد  خطاب  يذكر 
مهرجان جماهيري في تشرين عام ٢٠٠٠ 
الموجه للشعب الفلسطيني في انتفاضة 
بأن  القصة،  بقية  تماماً  األقصى، يفهم 
حقيقياً  سنداً  كانت  لبنان  في  المقاومة 
يومها  قال  كما  الفلسطيني،  للشعب 
السيد نصر اهلل. كان نصراً مؤجاًل بأبعاده 
الستراتيجية بعيدة المدى على مستوى 
بالحد  معنوية  بيئة  وفر  مما  المنطقة، 
األقصى،  انتفاضة  فعل  لتطور  األدنى 
من  العدو  اندحار  إلى  لحقاً  أدى  وقد 

غزة وفكفكة ١٧ مستوطنة. 
الندحار  أن  على  القاطع  الدليل  أما 
انتصار  هو  غزة  قطاع  من  الصهيوني 
غزة  تحول  هو  الشك،  يقبل  ل  حاسم 
إلى أرض محررة، وقد وفر ذلك هامش 
إلعداد بنية مقاومة فعالة؛ قابلة للتطور 
خارج قبضة العدو. رغم الرفض القاطع 
والمبدئي لفكرة القتتال الداخلي والتي 
مشروع  هي  والتي  النقسام،  إلى  أدت 
القوة  لعناصر  وتبديد  للطاقات  هدر 
وبيئتها،  المقاومة  لفعل  واستنزاف 
ولكن بالمقابل، لقد كان خروج غزة من 
فائدة  أوسلو  لمنظومة  األمنية  القبضة 
بمهمة  القيام  من  مكنتها  عظيمة 
وطنية أبعد من النقسام، ويظل السؤال 
ماذا لو انتهى النقسام بتواطؤ إيجابي؟ 
األمنية  القيود  تسقط  أن  للضفة  يتيح 
ذلك  يكون  أن  أي  غزة؟  مع  وتتكامل 
للصراع  جديدة  استراتيجية  رؤية  ضمن 
بمنظومة جديدة إلدارة الصراع، كتعبير 
عن وحدة تخترق اللغة والقواعد السائدة 
بمضمونه  للصراع؛  جديدة  إدارة  نحو 

التحرري والمقاوم.
أما الدليل القاطع على انتصار المقاومة 
هو   ،٢٠٠٦ تموز  حرب  في  لبنان  في 
في  سوريا  مساندة  على  قدرتها 
العالمي الذي تعرضت  التصدي للعدوان 
ذات  مهمة  وهي  عليه،  وانتصرت  له 
عمق  لحماية  كبيرة  استراتيجية  أبعاد 
ومن  ركائزها.  أهم  وإحدى  المقاومة 
في  المقاومة  دور  ينكر  أن  يستطيع 
لبنان في مساندة المقاومة الفلسطينية 
ما  منذ  والمستويات  األصعدة  كل  على 
قبل ٢٠٠٦ وحتى اليوم، وتوفير مقومات 
الحروب  في  غزة  على  للعدوان  التصدي 
 ٢٠١٢ عام  وفي   ٢٠٠9 عام  المتكررة، 
لنتصار  الفضل  ويعود   ،٢٠١٤ عام  وفي 
إلى  تحولت  وقد  لبنان  في  المقاومة 
حسابه  يحسب  أساسي،  إقليمي  لعب 
والمحلية  واإلقليمية  الدولية  القوى  من 
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على حد سواء. والختبار الجدي لنتصار 
سيف  معركة  في  الفلسطيني  الشعب 
في  المقاومة  قدرات  تكشفه  القدس 
لهذا  األولى  والمحطة  القادمة،  المعركة 
السياسية  المعركة  خوض  هي  الختبار 
وإرادة  وبهمة  الجدارة  بنفس  الحالية 
القادم،  النصر  ركائز  لتثبيت  المنتصر 
فصيل  لكل  حقيقي  امتحان  وهو 
في  هي  فالعبرة  وعربي؛  فلسطيني 
مراجعة الدروس والستفادة من التجارب 

ومراكمة القدرات.
مختلف،  تقييم  فله  سوريا  انتصار  أما 
فهو انتصار وولدة محور كامل تبلورت 
مالمحه في مواجهة العدوان لتدمير دور 
سوريا  انتصرت  فيه؛  الرئيسي  سوريا 
محور  وتشكل  المقاومة  محور  بفضل 
ولو هذا  المقاومة بفضل صمود سوريا، 
من  جرى  الذي  هذا  كل  كان  لما  النصر 

تراكم قوة ومنجزات. 
إذا أردت أن تدرك قيمة وأهمية ما هو 
انتصر  لو  ماذا  غيابه،  في  فكر  موجود؛ 
السعودي  القطري  التركي  العدوان 
النصرة  بأدوات داعش وجبهة  اإلماراتي 
ومن لف لفيفها من مجموعات وفصائل 
وتمددت  سوريا  في  متطرفة  تكفيرية 
كما كان مخططاً إلى لبنان ودخل حزب 
التهديد  آتون  الحاضنة في  وبيئته  اهلل 
سنكون  هل  القوى؟  هذه  مع  والصدام 
وقدراته  مالمحه  تبلورت  محور  أمام 

وامتداداته ويحقق اليوم انتصاراته؟
ومن الضروري ربما التأكيد أن المراجعة 
بل  السياسية،  الخيارات  فقط  تشمل  ل 
أن تراجع المقاومة ذاتها ايضاً، وتتعلم 
وهناك  غيرها،  وتجربة  تجربتها  من 
محطات عديدة ل بد من التوقف عندها 
مثل، تحرر غزة من قيود أوسلو األمنية، 
محور  مع  وانتصارها  سوريا  صمود  أو 
يجب  كبير  سؤال  وهناك  المقاومة. 
التوقف عنده فقط لستخالص الدروس 
المعادي  الحلف  انتصر  لو  ماذا  والعبر، 
أصبحت  حماس  لكانت  سوريا؟  في 
ل  منظومة  من  جزء  اآلخر،  الموقع  في 
تشابكاتها  من  تتفلت  أن  تستطيع 
والتزاماتها اإلقليمية والدولية؛ منظومة 
فقط  حضورها  بإدامة  لها  تسمح  قد 
تقدير،  أحسن  في  سياسية  كمعارضة 
بناء  على  قادرة  مقاومة  تكون  أن  أما 
قدرات استراتيجية لتشكيل قاعدة ردع، 
لفرض  القدرات  هذه  لتطوير  وتسعى 
الصراع،  إدارة  قواعد  لتغيير  معطيات 
فهذا يحتاج إلى محور مبني على فهم 
الصراع  وطبيعة  العدو  لطبيعة  مشترك 

معه، وعودة حماس إلى تمتين تشابكها 
مع محور المقاومة هو تأكيد على صحة 

هذه الفرضية.      
هل انتصر الفلسطيني؟ 

قواعد  أن  عن  الحديث  يجري  ما  غالباً 
المتصارعة  األطراف  بين  الشتباك 
تفرضها موازين قوى، هي في حقيقة 
أي  استراتيجي،  سياسي  تموضع  األمر 
من  عدد  بين  تربط  تحالفية  عالقات 
األطراف ذات الرؤى والمصالح المشتركة، 
الرؤى  هذه  أساس  على  وتتشكل 
الصراع  إدارة  قواعد  منظومة  والمصالح 
ومصالح  تحالفات  تربطها  قوى  مع 
الشعب  أن  نعتقد  وألننا  أخرى،  ورؤى 
الفلسطيني قد حقق انجازاً في المعركة 
هو  ما  المطروح،  السؤال  فإن  األخيرة، 
هذا اإلنجاز؟ وهل باإلمكان البناء عليه؟ 
فرصة  النتصارية؛  الخطابات  تمنح  
اللعب على مضامينه الواسعة والمتعددة 
النصر  بين  الفوارق  فتضيع  الجوانب؛ 
في  والنصر  "العنترية"  الذهنية  في 
ذهنية "اإلنجاز"، أي ثقافة  القدرة على 
تحقيق النصر، لذلك نقول إن ما تحقق 
هو إنجاز فرض معطيات جديدة؛ تسمح 
بحيث  عليها،  البناء  مشروط  بشكل 
يمكن تغيير قواعد إدارة الصراع السالفة 
الذكر، من وضعية الفلسطيني الضعيف 
إلى  اآلخرين،  ومصالح  لرؤى  والمرتهن 
القضية  يشكل  الذي  القوي  الفلسطيني 
تتحدد  أساسها  على  والتي  المركزية 
ليصبح  الصراع،  إدارة  قواعد  معايير 
الفلسطيني في موقع التهديد الوجودي 

للكيان الصهيوني.
المطروح  السؤال  عن  لإلجابة  بالعودة 
ما هو  السؤال،  من  األول  بالشطر  ونبدأ 

اإلنجاز الذي تحقق؟
الطرف  أوسلو  اتفاق  وضع  لقد 
استراتيجي،  تموضع  في  الفلسطيني 
اإلقليمية  والرؤى  المصالح  تشابك  أي 
الفلسطيني  على  وفرض  والدولية، 
الكيان  الصراع مع  إدارة  اللتزام بقواعد 
الصهيوني من موقع الضعيف المرتهن، 
هي  ليست  الفلسطينية  القضية  أن  أي 
الصراع،  إدارة  لمعايير  المحدد  المركز 
القوى  هذه  مصالح  لهوامش  التابع  بل 
للعدو  ذلك  وأتاح  واإلقليمية،  الدولية 
فصل  حيث  كبيرة،  اختراقات  تحقيق 
والشعب  الفلسطينية  الجغرافيا  وفكك 
ملهاة  منهم  لكل  وجعل  الفلسطيني 
على  فسيقت  خاصة،  قضية  شكل  على 
أنها قضايا ذات طابع اغاثي في موضوع 

غزة  في  تنموي  إنساني  الالجئين، 
قضية  هي  األقصى  بحدها  أو  والضفة، 
المحتلة  المناطق  في  ومساواة  عدالة 
تمكن  الصهيوني  الكيان  إن   .48 عام 
الفلسطينية،  القوة  عناصر  تدمير  من 
أن  بعد  الفلسطيني  الشعب  فكك  فقد 
تحالفاته  منظومة  وتدمرت  تفككت 
والدولية، وأنتج ذلك  اإلقليمية  العربية 
لم  جداً، بحيث  فلسطينياً ضعيفاً  وضعاً 
الفلسطيني مصدر تهديد وجودي  يعد 

للكيان الصهيوني. 
أن  غزة  أهمية  األول؛  المعطى  إذن، 
التي  الفلسطينية"،  "هانوي  تكون 
تكون  أن  حبش  جورج  بها  يحلم  كان 
المنظومة  ولكن  عربية،  هانوي  للثورة 
بإقامتها.  تسمح  لم  العربية  التسووية 
يتيمة، فهي  لم تكن  أنها  إغفال  دون 
وفق  شاملة  عمل  استراتيجية  ضمن 
خصوصياتها الجيوبولوتيكية. هنا يجب 
جهات  من  غزة  حصار  أن  إلى  اإلشارة 
النظام  في  ووضعها  لتدجينها  عدة، 
السلطوي األمني، وما النتخابات المؤجلة 
السلطة  قفص  إلى  إلعادتها  محاولة  إل 
لتجديد مكانتها ووظيفتها وشرعيتها 
وفق معايير ما يسمى المجتمع الدولي.

الجامع  الهدف  إن  الثاني،  المعطى 
وخاصة  الجميع،  من  التضحية  يستحق 
إذا كان هدفاً وطنياً خارج حدود السلطة 
لأليديولوجيا،  وعابراً  الفصيل  ومصلحة 
الوطنية  الروح  استيقاظ  يفسر  هذا 
لوحدة  المعنوية  والستعادة  الجامعة 
قضيته،  ووحدة  الفلسطيني  الشعب 
أنه ل يمكن أن تشكل  إلى  ونشير هنا 
أي قوة مهما بلغت إمكاناتها وقدراتها، 
إن  الصهيوني،  للكيان  وجودي  تهديد 
بدون  محور،  أو  دولة  أو  فصيل  كانت 
بقواه  الفلسطيني  الشعب  يكون  أن 

وطاقاته هو مركز هذه القوة. 
شرائح  تفاعل  المعطى  هذا  خلق  لقد 
وفئات وتجمعات الشعب الفلسطيني في 
الداخل والخارج وفي كل أماكن تواجده، 
واستنهاض طاقاته وزجها في المعركة 
مؤشر  وهي  وخالق،  مبدع  بشكل 
الفلسطينية  للوطنية  تجسيد  لستعادة 

كهوية ومشروع مواجهة شاملة.
الفصائل  دور  الثالث،  المعطى 
خاصة،  والمقاومة  العامة  الفلسطينية 
بعد  الحدث،  صناعة  في  بالمساهمة 
أو  متفرجاً  أو  خارجه  تعتبر  كانت  أن 
طرف مقصى من مؤسسة القرار الرسمي 
وهيكليته، وخاضعة للتفرد الفئوي في 
القرار؛ بسبب من تشوهات اتفاق أوسلو 
على مستوى البنى التنظيمية، وتهمش 
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معارضة  إلى  تحولت  بحيث  حضورها 
سياسية سلبية تسجل موقفها للتاريخ، 
ببناء جبهة  يستكمل  انتصار  أي  لذلك 
غرفة  من  أوسع  موحدة  مقاومة وطنية 
توحيد  سبل  تتناول  مشتركة؛  عمليات 
استثمار عناصر الشتباك التاريخي الذي 

أسس له هذا النصر.
عمل  استراتيجية  إن   الرابع،  المعطى 
للمقاومة في فلسطين تبقى قاصرة إن 
استراتيجية  من  من كل؛  تكن جزءاً  لم 
يشكلها   المنطقة،  في  للمقاومة  شاملة 
"محور  بمعنى  المقاومة   محور  اليوم 
دعم  من  تعنيه  ما  بكل  فلسطين"، 
وشكل  الفلسطينية  المقاومة  فصائل 
قدراتها،  ولتراكم  لدورها  رافعة 
منظومة  من  جزءاً  صارت  وبالتالي 
ربما  األولى  وللمرة  بديلة،  صراع  إدارة 
الفلسطينية يتشكل  القضية  تاريخ  في 
دولً  األطراف؛  من  عدد  يضم  محور 
مشترك  فهم  في  يتشاركون  وفصائاًل، 
كصراع  الصهيوني  الكيان  مع  للصراع 
التعايش معه،  وبالتالي رفض  وجودي، 
ويجمعون في السعي إلزالته من الوجود، 
جديدة  قواعد  بتشكل  سمح  ما  وهذا 
لدى كل  القدرات  وتراكم  الصراع  إلدارة 
تحفظ  أي  بدون  المحور  في  األطراف 
العقبات  إزالة  ويتم  بل  حسابات،  أو 
يتم  بحيث  الخبرات  تبادل  وتسهيل 
البناء على كل انجاز في أي موقع لصالح 
من  األمر  هذا  ويزيد  مجتمعاً،  المحور 
والقدرات  طرف،  لكل  الخاصة  القدرات 
مضاعف  بشكل  المحور  لمجموع  العامة 

مرات عدة.
بشكل  برز  لقد  الخامس،  المعطى 
كل  على  الشعبي  التضامن  حجم  واضح 
المستويات العربية واإلقليمية والدولية، 
الصهيوني  الكيان  لعزل  يؤسس  بما 
إجالئي  استعماري  كنظام  عالمياً 
وما  التاريخ،  لحركة  معاكس  وعنصري 
لم يكن  التضامن  األنظار أن هذا  يلفت 
صاحب  مع  بل  الضعيف،  مع  تضامن 
بحقها  تتمسك  كضحية  القوي  الحق 
العتداء  على  يرد  الذي  المقاومة،  في 
الحجم  هذا  أن  يؤشر  ما  وهذا  ويوجع، 
دور  بفعل  كان  والتضامن  التفاعل  من 
شامل؛  فلسطيني  لنهوض  إيجابي 
أسهم في إيصال الرسالة وحث الجمهور 

على التفاعل والتضامن.
تحققت،  التي  المعطيات  عرض  وبعد 
نأتي على اإلجابة عن الشطر الثاني من 
السؤال، هل يمكن البناء على ما تحقق؟ 
صالحة  المعطيات  هذه  يجعل  ما  إن 
والمراكمة  التقاطها  هو  عليها،  للبناء 
بفضل  تحققت  وقائع  باعتبارها  عليها 
التضحيات وجهود مختلف قوى وشرائح 
فإن  وبالتالي  الفلسطيني،  الشعب 

مراكمة  في  الستمرار  هو  المطلوب 
هذه  لترسيخ  الجهود  وبذل  القدرات 
وهذا  مفاعيلها،  وتعميق  الختراقات 
فعالً  حقيقياً  انجازاً  منها  يجعل  ما 

ومقدمات لتحقيق النتصار. 
بدفع  معنيون  نحن  المعنى؛  بهذا 
المعطيات التي عرضناها إلى األمام لكي 
تتدحرج وتكبر كرة الثلج، وخصوصاً أن 
واإلقليمية،  والعربية  الدولية  الجهود 
كلها مستنفرة لحتواء هذه المعطيات 
يمكن  مقدمات  تكون  أن  من  ومنعها 
يشكله  ما  من  وانطالقاً  عليها،  البناء 
تشتته  باجتماع  الفلسطيني  العامل 
واستعادته للوطنية الفلسطينية كهوية 
ومشروع تحرري، تشكل تهديداً وجودياً 
ظل  في  وخصوصاً  الصهيوني،  للكيان 
تتوفر  الذي  المقاومة  محور  تبلور 
لذلك  آنفاً.  المذكورة  المواصفات  فيه 
العامل  في  هي  األساسية  المعضلة  إن 
جل  عليه  تتركز  الذي  الفلسطيني، 
الضغوط والجهود، ألنه المعطى األساس 
القادمة،  المرحلة  مالمح  منه  تبزغ  الذي 
والخطورة تكمن في أن الجهود الدولية 
واإلقليمية والعربية تدفع باتجاه إعادة 
هذا  ألن  جديدة،  بنسخة  أوسلو  إنتاج 
تمزيق  في  الفضل  له  كان  التفاق 
بمكونات  والعبث  الفلسطينية  الوطنية 
طاقاته  وبعثرة  الفلسطيني  الشعب 
السحرية  الوصفة  فهو  قواه،  وتدمير 

إلعادة نشر األوهام.
إعادة اعمار غزة ما هو الثمن 

السياسي؟ 
البيت  اعمار  قبل  تتم  اعمار  إعادة  أي 
الطعم  رمي  الفلسطيني، هي  السياسي 
لتأجيج  الفلسطينية  السلطة  نحو 
بالمعطى  وللتفريط  والغايات  المصالح 
حقيقة  غزة  برهنت  والذي  األول 
مرهون  كرافعة  دورها  وأن  "هانوي" 
من  وغير مشروط  الميزة،  بتعزيز هذه 
الجهات الداعمة لمنع استثمار الدمار في 

اجهاض النتصار.
الحوارات الفلسطينية برعاية 

مصرية: 
ما هو السقف السياسي للوحدة وطنية؟

أوسلو  التزامات  سقف  تحت  وحدة  كل 
المرتبط  الثاني،  بالمعطى  تفريط  هي 
الشاملة  الفلسطينية  الوطنية  ببروز 
يأتي  جرى  ما  أن  ندرك  كهوية؛ 
لشرائح  والحماس  التفاعل  سياق  في 
أماكن  مختلف  في  فلسطينية  شبابية 
وهي  الفلسطيني،  الشعب  وتجمعات 
وتركيم  لتعزيز  بحاجة  ارهاصات  مجرد 
العنيدة  الوقائع  هذه  خلخلة  يتم  حتى 
فلسطيني،  واقع  ترسخت في كل  التي 

فقط  يتم  ل  الوقائع  هذه  تجاوز  وأن 
عبر مواجهة العدو، بل أيضاً عبر تجاوز 
مع  تكيفت  التي  التقليدية  التشكيالت 
الواقع القائم، وبالتالي من واجب القوى 
صاحبة المصلحة في تجاوز قواعد إدارة 
هذه  لنضاج  الدفع  السابقة  الصراع 
المقدمات حتى تصلح للبناء عليها إعادة 
صياغة المشروع الوطني، بما يلحظ عدم 
تفاعلت  التي  للماليين  الظهر  إدارة 
المناطق  في  فلسطينيتها  عن  وعبرت 
المحتلة عام 48 والشتات، وعدم الرضوخ 
المحكومة  السابقة  الصراع  إدارة  لقواعد 

ببيئة اإلقليمية والدولية. 
جدي  حوار  ألي  الصحيحة  البداية  إن 
المعطى  هذا  في  تحقق  ما  ويراعي 
وتطوير  بناء  إعادة  من  النطالق  هو 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  وتفعيل 
فلسطيني  وطني  برنامج  أساس  على 
فيأتي  السلطة  موضوع  أما  شامل، 
وضع  لنضوج  كانعكاس  تالياً  موضوعها 
الوطني  السياسي  وبرنامجها  المنظمة 

الشامل.
تغيير قواعد وإدارة وأدوات 

الصراع
سقطت،  قد  كاملة  مرحلة  أن  قول  ثمة 
ومعاندة  رفض  هناك  زال  ما  أنه  غير 
لإلقرار بذلك خوفاً من أن تطوي المرحلة 
والسياسات  الهابطة  بالسقوف  الجديدة 
والمصالح  المذلة  والتفاقات  الرخوة 
الشخصية والفئوية والسلطوية من وراء 
والمقيد  التابع  دورها  جراء  جنته؛  ما 
بشروط أوسلو، ورفضها المطلق للقبول 
وهنا  بل   استجدت،  التي  بالمعطيات 
من يعتبر أن ما  جرى قد أعطى رسالة 
عنه  البديل  أن  والداني  للقاصي  قوية 
ليس  جدياً  خطراً  يشكل  فلسطينياً؛ 
على  بل  وحده،  الصهيوني  الكيان  على 
منظومة كاملة عربية وإقليمية ودولية؛ 
تأبيد  إلى  السعي  من  جدي  فالخوف 
عن  المقاومة  وفصل  النقسام  وقوننة 
وحدتها  قوتها  عناصر  حيث  محورها، 
واألممية،  والعربية  الوطنية  الشعبية 
العصا  لستخدام  محاولت  وسنرى 
لإلعمار  الحاجة  في  وخصوصاً  والجزرة، 
وتخفيف األعباء المعيشية والغاثية في 

غزة.
نستعجل  ل  حتى  المؤجل،  النصر 
ومن  وطويلة  شاقة  فالرحلة  القطاف، 
ينتظر تحقيق المصالحة والوحدة سوف 
السؤال مطروحاً  زال  ينتظر طوياًل، فما 
نستثمر  وكيف  الوحدة،  وطنية  عن 
داخل  الناهضة،  الفلسطينية  الوطنية 
وليس  الفلسطيني  الوطني  المشروع 

خارجه أو على حسابه. 

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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ديمومة االنتفاضة..
ومأسسة مشروع الخالص الوطني 

محمد صوان- كاتب سياسي فلسطيني/ سوريا

خالل  تداعى  الذي  الوطني  المشروع  أصبح  أين  اليوم:  الفلسطيني  السؤال 
وأصبحت  فاعلة،  تعد  لم  وفصائل  قوى  أيدي  على  الماضية  الثالثة  العقود 

أسيرة خطابها القديم؟ 

وقع  على  القدس  انتفاضة  تأتي 
والبقاء  بالصمود  المقدسيين  إصرار 
انضمام  ثم  وأحيائها  مقدساتها  في 
غزة والضفة وأراضي عام 48 المحتلة 
أفق  عن  البحث  سياق  في  والشتات، 
لم  بحث  وهو  جديد،  وسياسي  نضالي 
في  جذوره  نجد  إذ  األمس؛  في  يبدأ 
تحركات جماهيرية ونضالية بدأت مع 
اللكترونية  البوابات  تفكيك  معركة 
ومعركة   ،٢٠1٥ باألقصى  المحيطة 
والمكاني  الزماني  التقسيم  إسقاط 
رفع  معركة  و   ،٢٠١٧ األقصى  للمسجد 
القدس  بوابات  من  العسكرية  الحواجز 
المنازل  لمصادرة  التصدي  و   ،٢٠٢٠
وإبعاد أصحابها الفلسطينيين من حي 
ضواحي  وبقية  وسلوان  جراح  الشيخ 

القدس ٢٠٢١. 
ورؤيا  أفقاً  وغزة  القدس  لنا  قدمت 
الشعبية  النتفاضة  بين  دمجت 
يحتاج  أفق  وهو  المسلحة،  والمقاومة 
ومشروع  سياسي  برنامج  إلى  للتحول 
في  به  اللتزام  يتم  شامل،  نضالي 
الضفة وغزة والقدس تمهيداً لتحويله 
إلى إطار جامع عبر انضمام أهلنا في 
 48 عام  المحتلة  فلسطين  أراضي 
فالمطلوب  والشتات؛  اللجوء  ومناطق 
اليوم هو بناء إطار جبهوي متماسك 
ينطلق من ميادين النضال الجماهيري، 
النفس  طويلة  لمعركة  ويؤسس 
األرض  في  والبقاء  التشبث  عنوانها 
سياقها  في  ويندرج  عنها،  والدفاع 

شعارْين سياسيين: 
ول  قيد  بال  الصهيوني  النسحاب    -
المحتلة،  األراضي  جميع  من  شرط 
وكسر  المستعمرات،  جميع  وتفكيك 

حصار غزة وإعادة إعمارها. 
العنصري  التمييز  سياسة  إلغاء   -  

والضم الكولونيالي..!
فإلغاء  بعضهما؛  يكمالن  الشعاران 

لداخل  شعار  هو  العنصري  التمييز 
حق  فهو  الحتالل  دحر  أما  الداخل، 
الفلسطيني  الشعب  لتمكين  تأسيسي 
من حقه بالعودة وتقرير مصيره فوق 

ترابه الوطني.
الصهيوني:  المشروع  ●خصوصية 
الفكر  في  إسرائيل"  "قوة  قياس  إن 
أحياناً  يتم  الفلسطيني  السياسي 
كثيراً  اتجاهين:  بين  يتراوح  بشكل 
ل  "قوة  بأنها  يصفها  من  نسمع  ما 
تقهر" وبالتالي التساؤل: كيف يمكن 
قوي  جيش  صاحبة  وهي  مواجهتها 
وقوة نووية؟! بينما في التجاه الثاني 
نجد من يصفها بأنها "أْوهن من بيت 

العنكبوت"..!
إن إحدى ميزات المشاريع الستيطانية، 
– خصوصاً في  أنها تجمع في داخلها 
مرحلة ما قبل هزيمتها- تناقضاً مثيراً 
إل  واحد،  آن  في  والضعف  القوة  بين 
مختلفة،  والضعف  القوة  مصادر  أن 
فإن  لذلك  القوة،  فائض  يخص  بما 
غرار  على   – الستيطاني  الستعمار 
"مشروع  على  يعتمد   – الصهيونية 
متفاوتة  درجات  إلى  يقوده  عنف"؛ 
اإلبادة  اإلنسانية، من  الجرائم ضد  من 
إلى  العرقي،  التطهير  إلى  الجسدية 
لليهود   – اإلثنية  "الديمقراطية  نظام 
يستعمل  الحالت  جميع  وفي   – فقط 
المتعددة،  بأشكاله  المفرط  العنف 
والعنف  البنيوي  العنف  ذلك  في  بما 
األيديولوجي للتخلص - بشكل أو بآخر 
عبر  األصليين  األرض  أصحاب  من   -
إقصائهم الجمعي، أو إلغائهم سياسياً 
وثقافياً، ويستمد المشروع الكولونيالي 
العنصري قوته من دمجه بين مركباته 
القومية"،  الدين،  "الستيطان،  الثالث 
لكنه يعمل بالتدريج على تراكم القوة 
العسكرية بما في ذلك القوة النووية. 
من جانب آخر؛ فإن المشروع الصهيوني 
الستيطاني الذي يعتمد فائض القوة 

يعاني  الخشنة"  "القوة  بمفهوم 
فالمشروع  األخالقي؛  المسّوغ  نقصان 
الستيطاني ل يمكنه إل أن يستعمل 
والطرد  واإلقصاء   " الزائد  "العنف 
إليه..  وما  العنصري،  والفصل  والضم، 
كما أن النظام الستعماري ل يستطيع 
ليبرالي  "نظام  أنه  نظرياً  ولو  الدعاء 
عن  الحديث  فإن  لذلك  علماني"،  أو 
"يسار" في المجتمع الستيطاني ليس 

صحيحاً أو مالئماً. 
يتغير  ل  واضح  الصهيوني  المشروع 
بتغير الئتالفات الحاكمة، وهو يقوم 
فلسطين  على  الكاملة  السيطرة  على 
إزاء  مسؤولية  أي  تحمل  دون  كلها 
جهة،  من  األصليين  األرض  أصحاب 
الحفاظ  يشير  ل  أخرى  جهة  ومن 
في  والستمرار  الراهن،  الوضع  على 
بدأب   – األرض  على  وقائع  فرض 
الرؤية  إلى  الفتقار  أن   – واضطراد 
استراتيجية  هي  وإنما  الستراتيجية، 
هي  إرادوية،  على  تقوم  محكمة 
"اإلسرائيلية  التجربة  نتاج  نفسها 
الصهيونية؛  نظر  وجهة  من  الناجحة" 
إلى  اإلسرائيلي  المجتمع  فجنوح 
مديدة  عملية  هي  الفاشية  الوحشية 
وحده  المجتمع  تشمل  ل  مستمرة، 
اليهودية   – الصهيونية  الحركة  بل 
المنطق  عن  ناجمة  وهي  أيضاً، 
الداخلي للصهيونية، وتدفع بالمجتمع 
الستعالء  من  مزيد  إلى  اإلسرائيلي 
العرقي والتعصب والنغالق.. من هنا 
فإن تصور إمكان قيام "معسكر سالم 
إسرائيلي " راشد في األمد المتوسط، 

ليس إل تعلقاً بحبال الوهم.
●أي مشروع وطني نريد؟ ما دام األمر 
إعادة  إلى  حاجة  هناك  فإن  كذلك، 
األجل  نحو  الفلسطيني  الجهد  توجيه 
المباشر، واألبعد وربما التاريخي، دون 
الجارية  التحولت  استيعاب  تجاهل 
واإلقليمي  الفلسطيني  المضمار  في 
تصاعد  ضوء  في  خاصة  والدولي، 
الدولي  والتأييد  التضامن  حركات 

للقضية الفلسطينية. 
أصبح  الدولتين"؛  "حل  أن  صّح  وإذا 
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ذلك  يعني  فهل  بالفشل،  محكوماً 
التخلي عن هذا الخيار؟! 

بالضرورة؛  ليس  يجيب:  البعض  ربما 
فمطلب إنهاء الحتالل– حل الدولتين 
يزال يحظى بدعم واسع دولياً؛  – ل 

فنزع الشرعية عن الحتالل،
الجنايات  محكمة  إلى  قادته  وجلب 
الدولية ممكن ومتيسر على مستويات 
مطلب  ألي  مما  كثيراً  وأعلى  أوسع 
آخر. قد ُيشتم منه "نزع الشرعية" عن 
بينما  وهكذا..  اإلسرائيلية"،  "الجماعة 
الفلسطينية  بالستراتيجية  يجدر 
احتالل عن  إنهاء  إلى مطلب  الرتكاز 
وكسر  الفلسطينية،  األراضي  جميع 
رفع  منظور  من  ذلك  غزة،  حصار 
وفرض  اإلسرائيلية  الغطرسة  تكاليف 

عزلة دولية عليها.
لكنه  مركب،  الموقف  هذا  أن  صحيح 
يبدد  نقاش  في  الدخول  عن  يغني 
أبناء  بين  الخالفات  ويستثير  الجهود 
المفاضلة  الواحد، بشأن  الوطني  الصف 
الدولة  حل  أو  الدولتين"  "حل  بين 
تحقيق  دام  ما  الواحدة  الديمقراطية 
عسيراً  نضالً  يتطلب  منهما  أي 
السلطة  أن  صح  وإذا  األمد..  طويل 
دوراً  تؤدي  العتيدة  الفلسطينية 
فهل  السيطرة،  منظومة  في  محورياً 
هذه  إلسقاط  النضال  ذلك  يستتبع 
يعتقد  أخرى  مرة  حلّها؟!  أو  السلطة 
ل  وربما  بالضرورة،  ليس  بأنه  البعض 
الحتالل  تولي  السلطة  حل  عن  ينجم 
الشؤون  عن  المباشرة  المسؤولية 
هناك  فيصبح  للشعب،  المعيشية 
والحتالل  الناس  بين  يومي  اشتباك 
دون حجاب عازل، وربما يترك الحتالل 
الفلسطينية  والمخيمات  والقرى  المدن 
في الضفة لتسودها الفوضى والفلتان، 
ويعمد إلى فبركة "روابط قرى جديدة" 
تكون  محلية"  عشائرية  "إمارات  أو 
بواسطتها  ويسيطر  بيده،  ألعوبة 
إرادته  ويقمع  الشعب،  مقدرات  على 

ونضاله. 
المصلحة  من  ليس  المقابل،  وفي 
غاربه  على  الحبل  ترك  الفلسطينية 
هناك  ولذلك  معروف،  غير  أجل  إلى 
خاّلقة  وأفكار  لقتراحات  ضرورة 
وتطوير  السلطة  أداء  لتحسين 
في  "حكومة  فعاًل  لتصبح  دورها 
عن  بالتدريج  تمتنع  وبالتالي  األسر"، 
في  بالحتالل  التصال  أو  التعامل 
على  ترّكز  وبالتالي  المسائل،  جميع 
ضمان األمن واألمان الجماعي والفردي 

احتياجاتهم  وتوفير  للمواطنين، 
الذي  الوقت  في  األساسية،  المعيشية 
يعاد العتبار لـ "م. ت. ف" ويعاد بناء 
لمشاركة  المجال  وفسح  مؤسساتها 
عضوية  في  والجهاد  حماس  حركتي 
مجلسيها الوطني والمركزي، ولجنتها 
التنفيذية، بعد إجراء النتخابات في 
التمثيل  مبدأ  وفق  والشتات  الوطن 
مرّكبة،  دعوة  هذه  أيضاً  النسبي. 
لكنها ذات مزايا، فهي من جهة تقلّص 
احتمالت أن ننتهي إلى حل »روابط 
العشائرية«  »اإلمارات  أو  القرى« 
»إسرائيل« فعاًل في  له  الذي تخطط 
انحيازاً  أو  تصلباً  السلطة  أبدت  حال 
جهة  من  وهو  شعبها،  مصلحة  إلى 
نزاعات  نشوب  احتمالت  يقلل  ثانية 
فلسطينية داخلية ربما تصبح عنيفة، 
على  صراع  أي  مثل  ذلك  في  مثلها 
المواطنين  أنه يطمئن  السلطة.. كما 
بأنهم لن يواجهوا الفلتان والفوضى، 
»إسرائيل«  لمحاصرة  المجال  ويفسح 
والمحاكم  المحافل  في  ومالحقتها 
الدولية، هذا كله يشير إلى أن مشروع 
الخالص الوطني محكوم بنضال طويل 
السمات  هي  فما  واألمد..  النفس 
األمر  يتعلق  كهذا؟!  لنضال  المالئمة 
جميع  أن  إدراك  مع  بالنجاعة،  بداية 
بحيث  مشروعة،  المقاومة  أشكال 
المحتل  قوة  ركائز  إضعاف  يتاح 
الستمرار  عنجهية  وكسر  العسكرية 
المدنيين،  استهداف  وتفادي  لديه.. 
كي ل يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، 
على رأسها التماسك الجتماعي داخل  
الخارجي  الدعم  واستنفار  »إسرائيل« 

لها. 
ألهمية  جدياً  النظر  ضرورة  هنا  من 
المقاومة وعلى  ممارسة كافة أشكال 
الشاملة،  الشعبية  النتفاضة  رأسها 
ودعوة الشعب بكل فئاته الجتماعية 
حولها..  لاللتفاف  السياسية  وقواه 
الميدانية  والوحدة  اللحمة  وصيانة 
»الشتات،  مكوناته  جميع  بين 
الضفة، غزة، القدس، أراضي عام 48 
المحتلة« ويكون من أسمى أهدافها 
الحفاظ على الكيانية الجمعية للشعب 
ف«  ت.  »م.  بـ  ممثلة  الفلسطيني 
قيمها  وعلى   - بنائها  إعادة  بعد   -
الناجزة،  والقومية  الوطنية  التحررية 
كما يؤمل بأن تجعل هذه النتفاضة 
عصياً  الحتالل  تحت  الواقع  الشعب 
وعندئذ  والتهميش،  السيطرة  على 
سيطرته  ويخسر  المحتل  يفشل 

قاهرة  العنفية  قوته  ظلّت  لو  حتى 
ووحشية.

مسألة  تحتل  المنظور؛  هذا  من 
الوحدة واللحمة بين مختلف مكونات 
بأن  شك  فال  قصوى،  أهمية  الشعب 
٧3 عاماً من النكبة والتشظي أدت إلى 
تكّون تجمعات لكل منها اهتماماتها 
وإن  المباشرة،  وقضاياها  وهمومها 
التحرر  أهداف  على  تجمع  كانت 
والعودة وتقرير المصير فوق التراب 
الوطني.. وكذلك ل بد لالستراتيجية 
الوطنية من أن تعّين في كل مرحلة 
للنضال،  المركزي  الهدف  تاريخية 
وهو بال شك في المرحلة الراهنة صد 
ودحر الحتالل وتفكيك المستعمرات، 
وحماية المقدسات، وتجريم ممارسات 
التمييز العنصري، وكسر حصار غزة، 
كان  وإذا  إعمارها..  بإعادة  والشروع 
مكونات  أحد  يحتل  بأن  يعني  ذلك 
النضال وأن  الصدارة في هذا  الشعب 
فإنه  دعمه،  إلى  الجهود  تتوجه 
إحساس  إلى  يؤدي  أل  يفترض 
المكونات األخرى بأنها مهمشة، هذا 
من جهة، ومن جهة اخرى أل تغيب 
أن  عليها  المكونات  أن هذه  حقيقة 
ثقل  مركز  دعم  مسؤولية  تتحمل 
من  مرحلة  كل  في  الوطني  العمل 
أن  يبدو  السياق  هذا  وفي  المراحل، 
أراضي  في  أهلنا  بصمود  اإلعجاب 
والدراية  وبالحكمة  المحتلة،   48
 - قياداتهم  تبديها  التي  السياسية 
الجنوبية  الحركة اإلسالمية  باستثناء 
أدى  قد   - عباس  منصور  بقيادة 
محل  الرغبات  إحالل  إلى  بالبعض 
الوقائع؛ فباتوا يرسمون لهم دوراً ل 
يستطيعونه، ول يأخذوا في العتبار 
عليهم  يحتم  الذي  الخاص  وضعهم 
أن يضعوا لنضالهم أهدافاً تستجيب 
ممارسات  -كمكافحة  لمصالحهم 
العنف  وظاهرة  العنصري  التمييز 
المجتمعي، وسياسة مصادرة األراضي 
والبلدات  القرى  وتهميش  والمنازل، 
أن  يجوز  ل  وبالمثل  الفلسطينية- 
 ، دور  دون  الشتات  في  أهلنا  ُيترك 
مسائل  يواجهون  الذي  الوقت  في 
النضال من أجل حلها  ومشاكل يجب 
التعليم  حق  المدنية،  الحقوق  مثل: 
وتحسين  والتملك،  والتنقل  والعمل 
على  والمحافظة  المعيشية،  الظروف 
الشاهد  بوصفها  المخيمات  رمزية 
بحق  والتمسك  النكبة،  على  العودة.الحي 

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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 منجزات معركة سيف القدس
على ضوء محددات قياس نتائج الحرب غير المتماثلة

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

القوى لصالح  الوطني معاركها، في ظل ميل موازين  التحرر  تخوض حركات 
المستعمر، وينصب نضالها على تغيير هذه الموازين لصالحها، ودفع المستعمر 
إلى االستنتاج بأن الخسائر التي تلحق به؛ أكثر بكثير من األرباح التي يجنيها من العملية 
االستعمارية. لذلك فإن تقييم نتائج المعارك التي تخوضها حركات التحرر على طريق 
الوصول إلى هذه النتيجة، ال يمكن أن يستند الى المقياس الكمي المجرد القائم على 
على  دائًما  العدو  يعمل  الذي  المقياس  والسالح. وهو  البشر  المادية في  الخسائر  حجم 
عن  الوطني  التحرر  حركة  لثني  خاص،  بشكل  المدنيين  ضد  إبادة  حرب  بشن  تعظيمه، 
المضي في طريقها؛ إنما يتلخص المعيار الرئيس في تقييم هذه المعركة أو تلك، فيما 
أفرزته وغيرته من معادالت قائمة، بكل ما يترتب عليها من تأثيرات الحقة. ومن أجل 
تحديد تلك المعادالت، فإن األمر يحتاج إلى قاعدة ضبط، يتم على أساسها تحديد معالم 

التغيير سواء كان باالتجاه السلبي أو اإليجابي. 

أن  في  القاعدة  محددات  أول  يتلخص 
عليه  يترتب  القوى؛  في  التماثل  عدم 
تأخذ  التي  األهداف،  في  تماثل  عدم 
المستعمر،  لدى  ردعًيا  عسكرًيا  طابًعا 
بينما تتبدى كأهداف سياسية بالدرجة 
ضوء  وعلى  التحرر،  حركة  لدى  األولى 
بعد  النتائج  فحص  يتم  المحدد؛  هذا 
عدم  كان  وإذا  المعركة.  غبار  انقشاع 
غير  الحرب  في  األضعف  القوة  هزيمة 

المتماثلة، يشكل أحد عالمات انتصارها، 
النتصار  عالمة  أن  إلى  يشير  ذلك  فإن 
الناجزة؛ تتمثل في تمكن حركة التحرر 
من تحقيق هدفين مركبين هما: تعزيز 
الجماهيرية.  قاعدتها  وتوسيع  وحدتها 
صفوف  في  التناقض  خلق  وبالمقابل 
ناحية،  من  حلفاءه  وبين  وبينه  العدو، 
وتعزيز شرعيتها ومشروعيتها الداخلية 
في  التشكيك  وبالمقابل  والخارجية. 

ناحية  من  العدو  ومشروعية  شرعية 
ثانية، وعلى ضوء هذا المحدد يمكن أن 
الفلسطينية  المقاومة  حققته  ما  نرصد 
سيف  لمعركة  خوضها  من  المسلحة 
الفلسطيني  المستوى  على  القدس 
تحديًدا، والذي يتبدى في خمسة نتائج 

اساسية تتمثل فيما يلي:
أواًل/ تجسيد الوحدة النضالية 

للشعب الفلسطيني:  
اتسمت الوحدة التي تجسدت بين أبناء 
المستويين  على  الفلسطيني  الشعب 
مسار  في  والديمغرافي،  الجغرافي 
معركة سيف القدس؛ بطابعها النضالي 
العملية  شملت  فقد  العملي.  التشاركي 
فلسطين  مساحة  النضالية جغرافيا؛ كل 
التاريخية، وديمغرافيا كل أبناء الشعب 
التاريخي  الوطن  في  الفلسطيني، 
عبر  الوحدة  تجسدت  وقد  والشتات. 
على  األول  نهض  رمزيين؛  ترسيمين 
النضالية  والمسؤولية  المساندة  قاعدة 
وتبدى  الفلسطيني،  والكل  الجزء  بين 
فلسطين  جماهير  زحف  في  ذلك 
القدس،  عن  للدفاع   1948 عام  المحتلة 
وتبلور على أساس أن المقاومة المسلحة 
في غزة قررت الرد الواعي على اعتداءات 
الغربية،  والضفة  القدس  في  الحتالل 
لقيادة  المقدسيين  لنداء  والستجابة 
المقاومة في غزة؛ األمر الذي يعني أن 
مهمة المقاومة في غزة ودوافع استخدام 
سالحها لم تعد مقصورة على قطاع غزة، 
كما حصل في المواجهات السابقة، وهي 
المعادلة التي بذل الحتالل؛ جهًدا دؤوًبا 
الذي  العام  اإلضراب  جاء  وقد  إلدامتها. 
جميعها،  الفلسطينية  األراضي  شمل 
األول  الرمزي  للترسيم  التتويج  بمثابة 
للوحدة النضالية الميدانية، بعد أن كان 
وحدات  إلى  فلسطين  يقّسم  الحتالل 
أما  حدة.  على  منها  بكل  ويستفرد 
به  تكفل  فقد  الثاني  الرمزي  الترسيم 
الحتالل الصهيوني الذي أثبت بطريقة 
تعامله مع الهبة الشعبية في فلسطين 
مع  يتعامل  أنه   ،1948 عام  المحتلة 
واحدة،  وقضية  واحد  فلسطيني  شعب 
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أدوات  بذات  للهبة  بمواجهته  وذلك 
الغربية،  الضفة  في  المستخدمة  القمع 
العربية  البلدات  وإغالق  الحواجز  بإقامة 
الحدود«،  »حرس  بقوات  واستباحتها 
وبالعتقالت، وإفساح المجال للمليشيات 
القمع  لتمارس  المسلحة  اليهودية 
عما  منسوخة  بصورة  الشرطة،  بحماية 
يقوم به المستوطنون في الضفة تحت 

حماية الجيش.  
والخبرات  االشكال  تعزيز  ثانًيا/ 

النضالية: 
المسلح  للكفاح  العتبار  المعركة  أعادت 
وحالة  يتناسب  رئيس  نضالي  كشكل 
تعرضت  التي  الستيطاني  الستعمار 
النتفاض  مع  والمتناغم  فلسطين،  لها 
الجماهيري  العمل  أشكال  وكل  الشعبي 
الموضوعي  الواقع  حسب  النضالي؛ 
وقدراتها  الساحات،  من  ساحة  لكل 
الذاتية. كما كشفت معركة  وامكاناتها 
سيف القدس عن تحسن وتطور الخبرة 
المقاومة  لقدرات  والتكتيكية  التقنية 
السابقة  بالمواجهات  مقارنة  العسكرية، 
عدد  وقد  و٢٠١٤،  و٢٠١٢،   ،٢٠٠8 سنة 
للدراسات  اإلسرائيلي  القومي  المعهد 
مالمح  أبيب  تل  لجامعة  التابع  األمنية 
المستوى  تحسن  في  التطور،  هذا 
األهداف  إصابة  دقة  ومستوى  التقني 
والتأثير للصواريخ الفلسطينية. وكذلك 
وفي  والسيطرة  القيادة  مستوى  في 
ذلك  تبدى  وقد  التنسيق،  مستوى 
التطور في تعرض إسرائيل لخسائر لم 
ضد  السابقة  الحروب  في  عليها  تتعود 
عن  أيًضا  المعركة  كشفت  كما  غزة. 
اإلدارة  المقاومة من  به  ما تتمتع  مدى 
الستخبارية،  وقدراتها  للصراع،  الجيدة 
ويخطط  العدو  فيه  يفكر  لما  وقراءتها 
الحصار  ظروف  على  وتغلبها  له، 
ومصرًيا،  إسرائيلًيا  عليها؛  المفروض 
بما يعنيه ذلك أنها تستفيد من أوقات 
العمل  في  والشتباك  المواجهة  عدم 
القوى  موازين  تغيير  أجل  من  الدائم 

لصالحها.
ثالًثا/ تعزيز شرعية قوى 

املقاومة وطنًيا: 
في  المقاومة  سالح  دخول  شكل  لقد 
خط  على  ودعم،  حماية  كإجراء  غزة 
التأثير على الحتالل في القدس؛ تحوًل 
ووحدوًيا  نضالًيا  ومساًرا  استراتيجًيا، 
الفلسطينية  الساحة  ووضع  جديًدا، 
ببناء  يسمح  بنيوي  تغيير  أبواب  على 
جبهة وطنية متحدة، وقد تعززت هذه 

الشرعية على مستوى الموقف والممارسة 
لغياب  موازي  بشكل  النضالي؛  والفعل 
تكرست  التي  الفلسطينية،  السلطة 
العام  الفلسطيني  الوعي  في  صورتها 
أّي  لقمع  الحتالل،  لدى  طّيعة  كأداة 
الوعي  تعزز  كما  ضّده.  فعلية  مقاومة 
بضرورة  ــ  الغربية  الضفة  في  خاصة  ــ 
قدًرا  ليست؛  وأنها  تجاوزها،  وامكانية 
مع  الشتباك  دون  للحيلولة  محتوًما 
المقاومة  شرعية  تعزيز  إن  الحتالل. 
الفلسطيني؛  التواجد  أماكن  كافة  في 
التي  الحتواء  سياسة  فشل  إلى  يشير 
من  سواء  األخير،  العقد  خالل  مورست 
قيادات  من  أو  نفسها  الحتالل  قوات 
التسويات  مربع  نحو  غادرت  فلسطينية 
متطلبات  تحمل  عن  عجزها  عن  المعبر 
المحتلة  فلسطين  في  سواء  المقاومة. 
حيث  الغربية،  الضفة  في  أو   1948 عام 
ما زالت أوهام التسوية تعيش في عقل 
وكون  الفلسطينية،  السلطة  قيادات 
القوى  بمواقع  جوهره  في  يرتبط  ذلك 
الوطنية  للحركة  التراتبي  السلم  على 
والضعف  القوة  حيث  من  الفلسطينية، 
والتقدم والتراجع، فقد كرست المقاومة 
كأداة  شرعيتها  المسلحة  الفلسطينية 
بعد  وذلك  الفلسطيني،  للشعب  خالص 
الضمنية  واإلدانة  التشكيك  من  فترة 
وأطراف  قوى  فيها  انخرطت  التي 
على  الباب  يفتح  الذي  األمر  عديدة؛ 
أخرى؛  وتراجع  جديدة  قوى  تقدم 
الوضع  على  بصماته  سيترك  الذي  األمر 
الصراع  مسار  على  الداخلي  الفلسطيني 

مع الحتالل.
رابًعا/ تعزيز شرعية قوى 

املقاومة قومًيا:
القدس  سيف  معركة  خالل  تجسدت 
الوحدة النضالية التشاركية بين الجماهير 
العربية، على قاعدة أعادة تصويب بوصلة 
والحضاري  واألخالقي  السياسي  الوعي 
فلسطين،  نحو  المنطقة  شعوب  لدى 
وبذلك رفعت المقاومة التضامن العربي 
األنقاض.  تحت  من  »إسرائيل«  ضد 

المستوى؛ تمت عملية تالحم  وفي هذا 
بين الشتات الفلسطيني وجماهير األمة 
ولبنان حيث  األردن  العربية، خاصة في 
الحدود،  نحو  زحف  الى  اللتحام  تطور 
وحوكم  اجتيازها  من  بعضهم  وتمكن 
فلسطين  في  الحتالل  محاكم  في 
المحتلة عام 48، بينما استشهد آخرون 
الجتياز.  يحاولون  وهم  األسالك  على 
ورموز.  معاني  من  ذلك  يعنيه  ما  بكل 
التطبيع  أنظمة  حصار  إلى  قادت  كما 
العربي ووضعها في موقع دفاعي بعد 
المنصرم،  العام  خالل  القوية  اندفاعتها 
وشحنت إرادة القوى المقاومة للتطبيع 
الميدان بعزيمة واصرار  التي عادت إلى 
في  والمطبعين  التطبيع  إسقاط  على 

هذه البلدان. 
خامًسا/ تعرية وكشف االحتالل 

دولًيا:
الشعبية  بأبعادها  الهبة  قادت  لقد 
والعسكرية المسلحة إلى فضح الحتالل 
العنصرية؛  اإلرهابية  حقيقته  وكشف 
إنجازات  جملة  عليه  ترتب  الذي  األمر 
تلخصت أوًل في استعادة التفاف القوى 
إلى  إضافة  المناهضة،  الشعبية  الدولية 
مشاهير  من  عدد  أبداه  الذي  التضامن 
المعنية  الغربية  والمنظمات  العالم 
فلسطين،  مع  النسان  وحقوق  باإلعالم 
وكذلك في أوساط الحزب الديموقراطي 
العام  الرأي  الحاكم في واشنطن، ولدى 
األمريكي بشكل عام. وثانًيا في تعرية 
وثالًثا  للكيان.  الداعمة  الدولية  القوى 
الفلسطينية  للقضية  العتبار  إعادة  في 
في  القرار  صناع  طاولة  على  ووضعها 

دول اإلقليم والعالم. 
خاتمة:

الوجه  تشكل  الخمسة؛  المنجزات  هذه 
القدس  سيف  معركة  لمنجزات  األول 
المتعلقة بالجانب الفلسطيني، أما الوجه 
المعركة  أحدثته  بما  فيتعلق  اآلخر؛ 
من جروح عميقة في جبهة العدو وهو 

موضوع يحتاج إلى معالجة منفصلة. 

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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حذار من المصادرة على نتائج معركة سيف القدس
عليان عليان - باحث وكاتب سياسي/ األردن

منذ توقيع اتفاق وقف إطالق النار المؤقت بين فصائل المقاومة الفلسطينية 
حرب  إثر   ،2021 )أيار(  مايو   21 ليل  الصهيوني  الكيان  وبين  غزة  قطاع  في 
على  غزة   غالف  مستوطنات  كافة  وعلى  الكيان  عمق  على  المقاومة  شنتها  ضروس 
مدى إحدى عشر يومًا، انتصارًا النتفاضة القدس ولألقصى وألهل الشيخ جراح، سكت 
النظام العربي الرسمي بمعظم مفاصله، ومن ضمنه السلطة الفلسطينية، التي اختفت 
من المشهد وصمتت صمت القبور وهرعت اإلدارة األمريكية، ومن لف لفها من دول 
وللسلطة  الصهيوني  الكيان  من  لكل  مزدوجة  إنقاذ  عملية  إلنجاز  األوروبي،  االتحاد 

الفلسطينية.

ف..
لـــ

م

باتت  التي  الفلسطينية  فالسلطة 
مجردة من أي غطاء شعبي - باستثناء 
في  أصبحت  مصلحياً-  المستفيدين 
غزة  قطاع  ترى  وهي  له،  يرثى  وضع 
الوقت  ذات  في  وترى  بؤسها،  يكشف 
أبناء شعبنا في الضفة الغربية، يشبون 
ويتحدون  األمني  وقمعها  طوقها  عن 
شملت  عارمة،  انتفاضة  في  الحتالل 
الغربية،  الضفة  أرجاء  وكافة  القدس 
والشابات  الشبان  خاللها  اشتبك 
المستوطنين  قطعان  مع  الفلسطينيات 
التماس  نقاط  في  الحتالل  قوات  ومع 
ما  وقدموا  العسكرية،  الحواجز  وقرب 

يزيد عن ٢9 شهيداً وعشرات الجرحى.
األمرين  ذاق  الذي  الصهيوني  والكيان 
اإلدارة  استجدى  المقاومة  صواريخ  من 
وقف  أجل  من  تتحرك  ألن  األمريكية 
إطالق النار، التي حثت كل من ) مصر 
إطالق  بوقف  المقاومة  إلقناع  وقطر( 
الداخلية  الجبهة  شارفت  أن  بعد  النار، 
للكيان الصهيوني على النهيار وبعد أن 
وعسكرية،  أمنية  بهزيمة  الكيان  مني 
عسكريون  مسؤولون  بها  اعترف 
للهزيمة  إضافًة  صهاينة،  وسياسيون 
اإلعالمية على المستوى الكوني، ما دفع 

مليار  تخصص  أن  إلى   العدو  حكومة 
التي  اإلعالمية  الثغرات  إلغالق  دولر 

كشفت فاشية وإجرام هذا الكيان.
الساعة  عقارب  إلعادة  دبلوماسي  حراك 

للوراء
العربي  الدبلوماسي  الحراك  يراقب  ومن 
المنطقة يكتشف  الرسمي والغربي في 
أن القوى المتضررة من انتصار المقاومة، 
والوليات  األوروبي  التحاد  دول  شمل 
وجهها  عن  كشفت  التي  المتحدة 
بانحيازها  مجدداً،  القذر  اإلمبريالي 
المطلق للعدو الصهيوني ودول التطبيع 
التطبيع  معسكر  دول  وخاصة  العربية 
اإلبراهيمي الخياني، التي هالها انتصار 
المقاومة، وهي ترى سيدها نتنياهو - 
الذي علقت عليه اآلمال لحماية عروشها 
وبات  المرة  الهزيمة  يلعق  الكرتونية- 

غير قادر على حماية كيانه.
انتصار  من  المتضررة  القوى  بذلت  لقد 
النار،  إطالق  وقف  قرار  بعد  المقاومة 
نتائج  على  للمصادرة  مضنية  جهوداً 
محاولة  في  التاريخي،  المقاومة  انتصار 
قبل  للوراء  الساعة  عقارب  إلعادة  منها 
معركة سيف القدس، وقد تمثلت هذه 

الجهود حتى اللحظة فيما يلي:

قبل  من  مرة  وألول  الفوري  ١-التصال 
برئيس  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس 
لشد  الفلسطينية محمود عباس  السلطة 
الفلسطيني  الشعب  ومطالبته  أزره، 
ودول العالم بالعتراف به رئيساً شرعياً 

للشعب الفلسطيني.
األمريكي  الخارجية  وزير  جولة   -٢
توني بلينكن في المنطقة التي شملت 
الذي  والقاهرة وعمان،  اهلل  ورام  القدس 
السلطة،  لرئيس  دعمه  اآلخر  هو  أكد 
واشترط إلعادة إعمار قطاع غزة شرطين 
رئيسيين هما: أن تتولى السلطة مشروع 
الدول  أموال  تحول  وأن  اإلعمار  إعادة 
العتبار  إعادة  تتم  وأن  إليها،  المانحة 

للمسار السياسي )مسار أوسلو(.
3- في أعقاب القمة الثالثية بين مصر 
والتزام  مايو،   18 في  واألردن  وفرنسا 
اإلنساني  العمل  بتنسيق  الدول  قادة 
الخارجية  وزارات  عقدت  الثالث،  للدول 
اجتماًعا  واألردنية  والفرنسية  المصرية 
تنسيقًيا عبر الفيديو كونفرنس بتاريخ 
)3( حزيران )يونيو( الجاري أكدت فيه 
انسانية  استجابة  وجود  ضرورة  على 
وعلى  غزة،  قطاع  في  لألوضاع  فورية 
لبيت  وصولً  المقدسة،  األماكن  حماية 
القصيد بشأن التأكيد على حل الدولتين 
الذي يلبي تطلعات كل من اإلسرائيليين 

والفلسطينيين بشكل دائم؟!
٤-زيارة المبعوث األوربي لعملية السالم 
سفين كوبمانز ولقائه مع رئيس وزراء 
اشتية،  محمد  د.  الفلسطينية  السلطة 
حيث  الماضي،  )مايو(  أيار   3٠ بتاريخ 
شمل اللقاء البحث في إعادة إعمار غزة 
وإطالق  السالم  عملية  تنشيط  وسبل 
السياسية.  العملية  مسار سياسي إلحياء 
-أهمية  على  اللقاء  خالل  اشتية  وشدد 
بلورة  خالل  من  السياسي،  الفراغ  ملء 
العملية  إحياء  إلعادة  مبادرة  أوروبا 
الرباعية  أطراف  ومشاركة  السياسية، 
عادل  حل  إيجاد  بهدف  فيها،  الدولية 
وتجسيد  الفلسطينية،  للقضية  وشامل 
حدود  على  الفلسطينية  الدولة  إقامة 
القدس، وتشكيل  وعاصمتها   1967 عام 
الفلسطينية  السلطة  من  تقني  فريق 

يعمل على ملف إعادة اإلعمار.
السلطة  وزراء  رئيس  استقبال   -٥
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الفلسطينية د. محمد اشتية نائب رئيس 
األوسط  الشرق  لمنطقة  الدولي  البنك 
بتاريخ  الحاج،  فريد  إفريقيا  وشمال 
١3-٦-٢ ووضع اشتية وفد البنك الدولي 
بصورة ما أسماه بالتحرك اإليجابي في 
واإلجماع  األميركي،  الجانب  مع  العالقة 
الدولي على وجود فراغ سياسي وضرورة 
دعم  أهمية  مؤكدا  ملئه،  على  العمل 
الشرعية  إلى  مستند  سياسي  مسار 

الدولية.
القاسم املشترك للحراك 

الدبلوماسي
القاسم  أن  هنا  إليه  اإلشارة  يجب  ما 
األوروبية  األمريكية  للقاءات  المشترك 

والعربية الرسمية تمثل فيما يلي:
١-عدم التعرض لمسؤولية الحتالل عن 
حيث  غزة  قطاع  في  الوحشية  الجرام 
اعتبر كل من التحاد األوروبي واإلدارة 
)إسرائيل(  به  قامت  ما  أن  األمريكية 

يندرج في إطار الدفاع عن النفس.
غزة  قطاع  إعمار  إعادة  ملف  ربط   -٢
السياسي  أوسلو  لمسار  العتبار  بإعادة 

وخطة الرباعية الدولية.
3- إدانة ضمنية للمقاومة الفلسطينية.

انتصار  مخرجات  الحديث عن  تجنب   -٤
هذا  على  البناء  يجب  وما  المقاومة 
نهج  مغادرة  باتجاه  سياسياً  النتصار 

أوسلو بشكل نهائي.
الفلسطينية  للسلطة  لعتبار  إعادة   -٥

واشتراط أن تتولى ملف إعمار غزة.
تستهدف  المشتركة  القواسم  وهذه 
للقضية  والتاريخية  الوطنية  الثوابت 
مشروع  وتستهدف  )أولً(  الفلسطينية 
واضحاً  تآمراً  وتشكل  )ثانياً(  المقاومة 
وعلى  القدس  انتفاضة  على  وصريحاً 
مخرجات معركة سيف القدس التاريخية.

جازم،  بشكل  إليه  اإلشارة  يجب  ما 
الذي  والدولتين-  الدولة  حل  لعبة  أن 
الفلسطيني  الشعب  يتناقض مع حقوق 
الواقع،  أرض  على  سقط  التاريخية- 
بنفسه  أسقطه  الصهيوني  الكيان  وأن 
أن  )وثانياً(  )أولً(  بعيد هذا  زمن  منذ 
الديمقراطية  األميركتين  اإلدارتين 
حل  موضوع  مع  تعاملتا  والجمهورية 
 ،1993 أوسلو  اتفاقيات  منذ  الدولتين 
الغطاء  ووفرتا  األزمة  إدارة  سياق  في 
وخلق  والتهويد،  لالستيطان  السياسي 
وفي  األرض،  على  الواقع  األمر  حقائق 
ياسر  الراحل  الرئيس  قاله  ما  الذاكرة 
مع  أتفاوض  أن  علي  "أسهل  عرفات 
اإلسرائيليين من أن أتفاوض مع مبعوثي 

روس  "دينيس  كلينتون  الرئيس  إدارة 
التفاوض  قضايا  بشأن  أندك"  ومارتن 
إلى  هنا  اإلشارة  ضرورة  مع  الرئيسية، 
أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب هو 
أسلوب  عن  تخلى  الذي  الوحيد  الرئيس 
للطروحات  الكامل  بتبنيه  األزمة  إدارة 
الصهيونية )وثالثاً( أن التحاد األوروبي 
لم  الدولتين،  حل  اآلخر  هو  تبنى  الذي 
إلجبار  وملموساً  حقيقياً  جهداً  يبذل 
الدولتين  بحل  القبول  على  )إسرائيل( 
بشكل  تابعاً  وظل  الستيطان،  ووقف 
أنه  ناهيك  األمريكية،  لإلدارة  ذيلي 
رفض بالمطلق التعاطي مع مسألة حق 

العودة لالجئين الفلسطينيين.
استهدافات الحراك الدبلوماسي

 الحراك الدبلوماسي واألوروبي المدعوم 
من العديد من العواصم العربية، والذي 
يربط إعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب 
للمسار  العتبار  بإعادة  القدس،  سيف 
غزة،  قطاع  وإخضاع  األوسلوي  السياسي 
لهذا المسار يهدف في المحصلة إلى ما 

يلي:
١-أن تعترف إدارة قطاع غزة الحمساوية 
)إسرائيل(  وبحق  أوسلو  باتفاقيات 

بالوجود.
٢- أن يتم تجريد قطاع غزة من السالح 
وحل الكتائب المسلحة » كتائب القسام، 
سرايا القدس، كتائب أبو علي مصطفى، 

كتائب المقاومة الوطنية وغيرها«
على  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل   -3

أرضية برنامج أوسلو ومشتقاته.
األمني  التنسيق  تطبيق  يجري  أن   -٤
في قطاع غزة على النحو القائم في رام 
اما سبق  الحتالل، وهذ  اهلل مع سلطات 
مسؤولو  وتكراراً  مراراً  به  صرح  وأن 
األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية 

وعلى رأسهم اللواء حازم عطا اهلل. 
المحصلة  في  تعني  الشتراطات  وهذه 
المصادرة على نتائج النتصار التاريخي 
المقاومة  حققته  الذي  المسبوق  وغير 
في قطاع غزة من خالل  معركة »سيف 
أن  مقولة  على  والمصادرة  القدس«  
تختلف  القدس«  »سيف  بعد  ما  مرحلة 
ما  مرحلة  عن  الستراتيجي  السياق  في 
والتي  صعيد،  غير  على  القدس  قبل 
فصائل  أمام  واسعة  آفاقاً  فتحت 
المقاومة  لمراكمة الخطى باتجاه هدف 
الرأي  الصورة في  انقالب  التحرير، بعد 
العالمي بما فيه شعوب التحاد األوروبي 
الشعب  لصالح  المتحدة  والوليات 
المشروعة، وبعد   الفلسطيني ومقاومته 
الذي  الكيان  هذا  أن  بالملموس  بات  أن 
صنوف  بمختلف  مجهزاً  جيشاً  يمتلك 
قابل  األمريكية،  المتطور  األسلحة 
النوعي  الفارق  رغم  والهزيمة  لالندحار 

في ميزان القوى لصالحه.
مزدوجة  ضربة  غزة  انتصار  شكل  لقد 
إذ  أوسلو،  ولسلطة  الصهيوني  للكيان 
أنه وبعد قرار وقف إطالق النار، شهدنا 
تساوقاً وتنافساً بين سلطة أوسلو وبين 
سلطة الحتالل في شن حملة أوسع حملة 
اعتقالت في صوف رموز النتفاضة، ول 
السلطة  أمن  أجهزة  أن  نقول  إذ  نبالغ 
هذا  في  الحتالل  سلطات  على  تفوقت 
في  المعتقلين  عدد  أن  إذ  المجال، 
أسبوع  من  أقل  خالل  السلطة  سجون 
بتهمة  تجاوز )٥٠٠( مواطناً فلسطينياً 
لهم  تشفع  ولم  القانون«  عن  »الخروج 
في  النسان  حقوق  هيئات  مناشدات 

الداخل، ول تدخالت الفصائل.
حوارات القاهرة املؤجلة

تحرك  النار،  إطالق  وقف  قرار  بعد 

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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إدارة  خالل  من  المصري  الجانب 
المخابرات المصرية باتجاه كل من رئاسة 
المقاومة  وفصائل  اهلل  رام  في  السلطة 
في قطاع غزة، وباتجاه العدو الصهيوني 
لتثبيت وقف إطالق النار، وبذل جهوداً 
لدى المقاومة ولدى السلطة الفلسطينية 
لعقد حوار جديد في القاهرة برعاية كل 
من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
للبحث  عباس  محمود  السلطة  ورئيس 
إعمار  وإعادة  المصالحة،  قضايا  في 
السياسي.  المسار  وقضية  غزة،  قطاع 
طرحت  المصرية  للجهود  واستجابة 
قضايا  حيال  موقفها  الشعبية  الجبهة 
الحوار األساسية وموقفها منها، وكذلك 
بقية الفصائل، في حين التقى ممثلون 
عن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي مع 
ممثلين عن حركة فتح في القاهرة، ولم 
محددة  نتائج  عن  اللقاءات  هذه  تثمر 
على  والخالف  األولويات  تباين  جراء 
بالجانب  حدا  ما  الحوار،  قضايا  مختلف 
الشامل  الحوار  لقاء  تأجيل  إلى  المصري 

ألمناء الفصائل.
وحسب العديد من املصادر فإن 
الخالف تمثل في النقاط التالية:

جدول  حصر  أرادت  فتح  حركة  ١-أن 
توافق  حكومة  بتشكيل  الحوار  أعمال 
الرباعية  وبشروط  دولياً  مقبولة  وطني 
إعادة  لعملية  البوابة  لتكون  الدولية، 
إعمار قطاع غزة، وهو ما رفضته فصائل 

غرفة العمليات المشتركة.
العمليات  غرفة  فصائل  ٢-رفض 
توافق  حكومة  تشكيل  المشتركة، 
وطني مقبولة دولياً مستندة إلى شروط  
الرباعية الدولية، أي إلى مسار )أوسلو( 
العمار  إعادة  لربط  المطلق  ورفضها 
بالعودة إلى المسار السياسي األوسلوي، 
معركة  بعد  ما  مرحلة  أن  وتأكيدها 
على  قبلها  كما  ليس  القدس،  سيف 

صعيد البرنامج والتوجهات السياسية.
 « السنوار  يحي  قال  الصدد  وبهذا 
غزة:   قطاع  في  حماس  حركة  رئيس 
األخيرة  العسكرية  المواجهة  نتائج  أن 
على  بظاللها  ألقت  )إسرائيل(،  مع 
ما كان  الفلسطيني، وأن  الداخلي  الشأن 
الماضي  أيار  مايو/   ١٠ قبل  مطروحاً 
اآلن،  صالحاً  يعد  لم  المعركة(،  )بدء 
واجتماعات،  حكومات  عن  الحديث  وأن 
الوقت  وحرق  المرحلة  استهالك  هدفها 

ليس مجدياً، ولن يكون مقبولً لدينا«
القوى  مشاركة  فتح  حركة  رفض   -3
في  حماس  حركة  من  المقربة  األربعة 

غزة بجلسات الحوار، وهي لجان المقاومة 
»ألوية  العسكري  وجناحها  الشعبية 
الناصر صالح الدين« التي تتمتع نسبياً 
المجاهدين  وحركة  ميداني،  بحضور 
المقاومة  وحركة  األحرار،  وحركة 

الشعبية.
العمليات  غرفة  في  الفصائل  إصرار   -٤
جدول  يتضمن  أن  على  المشتركة، 
رئيسي  كبند  التحرير  منظمة  األعمال 
في  »فتح«  رفضته  ما  وهو  وأساسي، 
ظل محاولت عديدة من بعض األطراف 
ما  واحتواء  إلجهاض  والمحلية،  الدولية 
سيف  معركة  في  إنجازات  من  تحقق 
الشعبية  فالجبهة  التاريخية.  القدس 
أكدت على أن ملف إعادة بناء وتطوير 
يشكل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
النظام  بناء  إلعادة  األساسي  المدخل 
قاعدة  على  الفلسطيني،  السياسي 
عن  بعيداً  الوطنية،  والشراكة  التعددية 
واتفاقات  والقصاء  والهيمنة  التفرد 

أوسلو البائسة.
ضرورة  على  حماس  أكدت  حين  في 
لمدة  بالتوافق  وطني  مجلس  تشكيل 
الفلسطينية وفقاً  الفصائل  عامين يضم 
عنه  يتفرع  األرض،  على  لحجومها 
أخرى،  قيادية  وهيئات  مركزي  مجلس 
جامع  وطني  برنامج  عنه  يصدر  وأن 
استراتيجية  على  رئيسي  بشكل  يؤكد 

المقاومة ومغادرة اتفاقيات أوسلو.
قد  كانت  الشعبية  الجبهة  أن  يذكر 
ومواقفها حيال مختلف  رأيها  أوضحت 
النحو  على  المصري،  للجانب  القضايا 

التالي:
أ-تشكيل لجنة وطنية إلعمار غزة بعيداً 
عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول 

المانحة أو من الحتالل.
الوطنية  القيادة  ب-اإلعالن عن تشكيل 

الموحدة إلدارة المقاومة الشعبية.
 )٥-٧( من  مصغرة  لجنة  تشكيل  ج- 
قوى لوضع خارطة طريق شاملة تتناول 
ذلك  وبعد  والقضايا،  الملفات  جميع 

تعرض على اجتماع األمناء العامين.
الحوار  باستئناف  تطالب  فصائل  خمس 

بجدول أعمال مفتوح 
الحوار  لقاء  تأجيل  إثر  وأنه  كما 
الوطني، في ضوء العوامل سالفة الذكر 
لحقاً،  فلسطينية  فصائل  عقدت خمس 
 ،١٦-٦-٢٠٢١ في  دمشق  في  اجتماًعا 
الشعبية  التحرير  حرب  طالئع  وهي:  
)الصاعقة( ، الجبهة الشعبية _ القيادة 
الجهاد  حركة  الشعبية،  الجبهة  العامة، 
بحثت  الديمقراطية،  الجبهة  السالمي، 

الفلسطينية،  العامة  األوضاع  في  خالله 
وفي الضرورات الوطنية الواجب التوافق 
عليها والتعاون بشأنها من أجل مواصلة 
استنهاض مسيرة النضال الوطني وصون 
انتصارات شعبنا ومقاومته الباهرة، في 
ومعركة  الشاملة،  الفلسطينية  الهبة 
ختام  في  وأصدرت  القدس«  »سيف 

اجتماعها بياناً أكدت فيه على ما يلي:
الحوار عالمة مقلقة وتثير  ١-أن تأجيل 
المخاوف لما سيعكسه هذا التأجيل على 
التباعد  بظل  خاصة  الوطنية،  العالقات 
بين موقفي حركة فتح و حركة حماس، 
وعدم توافقهما حتى على جدول أعمال 

ينظم الحوار الوطني.
٢- في ظل التعاون المتجدد بين إدارة 
بايدن والحكومة الجديدة لدولة الحتالل، 
الدعوة  تجديد  ضرورة  على  البيان  أكد 
الوطني  الحوار  لستئناف  وسريعاً، 
المستويات  أعلى  وعلى  الفلسطيني 
كافة  يتناول  مفتوح،  أعمال  وبجدول 
البحث  بساط  على  المطروحة  القضايا 
تفتح  ملزمة،  توافقات  إلى  والوصول 
األفق لمرحلة نضال جديدة، تستند إلى 
النتصارات الباهرة لشعبنا في معركته 

األخيرة، وتبنى عليها.
3- التأكيد على أن يتضمن جدول أعمال 
وإعادة  م.ت.ف،  أوضاع  بحث  الحوار 
وبموجب  ائتالفية  أسس  على  بنائها 
الوطني،  التحرر  حركات  وقيم  مبادئ 
في  الفلسطيني  الكل  تستقطب  بحيث 
إطار برنامج عمل وطني متوافق عليه، 
ما يعزز موقعها ومكانتها ممثاًل شرعياً 
النضال  مسيرة  ويعزز  لشعبنا،  ووحيداً 
ومقاومة الحتالل والستيطان، وتقريب 
الوطنية  بالحقوق  والفوز  النصر  ساعة 

المشروعة غير القابلة للتصرف.
المفاوضات  لستئناف  الدعوة  أن   -٤
تحت  –اإلسرائيلية«  »الفلسطينية 
خاسر،  رهان  الدولية  الرباعية  رعاية 
تعكس  وتمنيات  أوهام  على  مبني 
استحقاقات  من  التهرب  سياسة 
الفلسطينية،  لقضيتنا  الوطني  الحل 
والذي يضمن لشعبنا حقوقه الوطنية 
المصير  وتقرير  بالعودة،  كاملة، 
المستقلة كاملة  الفلسطينية  والدولة 
وكما  القدس،  وعاصمتها  السيادة 
الدولية،  الشرعية  قرارات  تكفلها 
الالجئين  قضية  حل  ذلك  في  بما 
 194 القرار  بموجب  الفلسطينيين 
العودة  في  حقهم  لهم  يكفل  الذي 
هجروا  التي  والممتلكات  الديار  منها منذ العام 1948.إلى 
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هاني حبيب- كاتب صحفي / فلسطين

جوني ديب..  »اليف« و«الهدف«!

في صالت  إطالقه  تم  الذي  الفيلم  ديب،  جوني  بطولة  من  ماتا«  »مينا  فيلم  وأخيًرا شاهدت 
لن أتعرض  النقاشات خاصة حول بطولته،  الماضي، ودارت حوله كثير من  السينما في شباط 
أهم مصوريها  أحد  دور  ديب  مثل جون  التي  »ليف«  مجلة  أن  انتباهي  لفت  ما  ولكن  للفيلم،  هنا 
والمتخصص بالحروب كانت ُتشير إلى أّنها ُمطالبة بأداء تصوير متمّيز بهدف المنافسة مع التلفزيون 
الذي بدأ يشق طريقه في منافسة حاّدة مع الصحافة الورقية في بداية السبعينات من القرن الماضي، 
لحظتها قارنت بين مجلة »ليف« ومجلة »الهدف« واستعرضت بما احتفظت به من بقايا ذاكرة، كيف 
مشاهدي  على  تحتال  »ليف«  مجلة  كانت  بينما  تستمر،  كي  األحداث،  على  »الهدف«  مجلة  احتالت 
والهجرات  الحروب  رغم  مستمرة  تبقى  »الهدف« كي  كانت  المصّورة،  أوراقها  ليتصفحوا  التلفزيون 

والتحولت التقنّية، في هذه المقاربة فإن مجلة »ليف« تتمّيز من حيث الحجم 
لمجلة  كنفاني  غسان  اختاره  الذي  الحجم  من  جًدا  قريبة  وهي  »التابلويت« 
الهدف في سنوات صدورها األولى الحجم النصفي المعروف »التابلويت« وبينما 
كانت »ليف« تهتم بهذا الحجم كونها مجلة تعتمد باألساس على الصورة، فإّن 
اختيار غّسان كنفاني هذا الحجم يعود، كما أعتقد، إلى أّنه يتناسب مع حجم 
لذلك  التشكيلي،  بها غسان كنفاني  أبدع  التي  المرسومة  واللوحات  البوستر، 
ورسومات  لوحات  من  الغالب  في  كانت  الوقت  ذلك  في  »الهدف«  أغلفة  فإّن 

وبوسترات من انتاجه وابداعه.
»نيوز ويك«  المتداولة  الدولّية  المجالت  إلى حجم  بعد  فيما  »الهدف«  تحّولت 
األماكن  في  القراءة  متابعة  للقارئ  يسّهل  صغير،  بحجٍم  تحديًدا،  و«تايم« 
العامة ووسائل المواصالت بخالف حجم »التابلويت« كما أن يوفر مجالً أفضل 
لحجم  السهولة  بهذه  يتوّفر  ل  أمر  وهو  ونقلها  وحملها  وتداولها  لحفظها 

»التابلويت«.

أثناء حرب إسرائيل على لبنان عام 198٢ تحّولت »الهدف« من مجلة أسبوعية 
من ٥٢ صفحة إلى مجلة يومّية من ١٦ صفحة رغم مشكالت الطباعة وعدم توّفر 
الكهرباء ثم هاجرت المجلّة مع الفدائيين من مركزها في بيروت إلى دمشق، 
لكنها عانت من عدم قدرة المطابع هناك على إصدار عدد أسبوعي، األمر الذي 
إلى  المطبوعة  المجلة  لبنان ومراٍت عديدة لم تصل  الطباعة في  إلى  اضطرها 

مركزها في بيروت أثناء الشتاء بسبب الثلوج وانقطاع سبل المواصالت في ضهر البيدر، مما اضطرها 
للطباعة في نيقوسيا مع أن مركز تحريرها ظّل في دمشق إلى أن أعيد إصدارها بعد اتفاق أوسلو 

في الضفة الغربية مع تقطع.
الهدف اإلخبارّية« واستفادت من  المجلة إلى موقع تحت اسم »بوابة  الثورة اإللكترونية تحّولت  ومع 

هذه الثورة لكي تتحّول إضافة إلى الموقع إلى مجلة شهرّية إلكترونّية. 
لعل ما يجمع كل هذه التحولت أّن »الهدف« منذ أطلقها غسان كنفاني حتى اآلن اعتمدت على هيئة 
تحرير أكثر من نصف محرريها وكتابها هم من الكتاب التقدميين العرب وهو مجال فخر واعتزاز من 
مجلة رهنت نفسها للحقيقة، كل الحقيقة، ول شيء غير الحقيقة، مهما اختلفت التحولت والهجرات 

والحروب والتطورات.
وبالعودة إلى جوني ديب فقد نال الفيلم جائزة »كاميرا ميج« لكنه تسلّمها وهو وراء القضبان بعد 
الحكم عليه إثر اقدامه على ضرب زوجته، والفيلم من وجهة نظري عادي رغم المضمون الهام الذي 
تواصل  تزال  ما  »الهدف«  أّن  إّل  وتوّقفت،  استسلمت  »ليف«  مجلة  أن  حين  وفي  ُيعالجه،  أن  حاول 

رسالتها. 

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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 جوهر الصراع وطني وليس ديني
حاتم استانبولي- كاتب سياسي فلسطيني

القضية الوطنية الفلسطينية عمرها 73 عاًما، من ضمنها 20 عاًما من محاوالت 
والتشريد  واإللغاء  اإللحاق  سياسات  عبر  الفلسطينية  الوطنية  الهوية  إلغاء 
واإلفقار؛ 20 عاًما انتظر الشعب الفلسطيني من المجتمع الدولي أن يمارس مسؤولياته 
القانونية، لتطبيق القرارات الدولية التي اتخذتها األمم المتحدة بمجلسيها أهمها قرار 
العودة 194؛ خالل ال20 عاًما، لم يكن هنالك أي تنظيم فلسطيني قد ُأسس بعد، من 
أجل تحرير فلسطين، بل كانت الحركات السياسية، ٌمَوِكلة هذا العنوان لألنظمة العربية.

وما  المدوية،  حزيران  هزيمة  هيأت 
للمنظومة  وانكشاف  تفكك  من  رافقها 
الموضوعية  الظروف  العربية،  الرسمية 
وفتحت  الفلسطينية،  الثورة  لنطالقة 
الفلسطينية  التنظيمات  لتأسيس  الباب 
بكافة تالوينها، منها من استمر ومنها 
بالتنظيمات  اللتحاق  عبر  تالشى  من 
أن  على  اتفقت  جميعها  ولكن  األكبر، 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  تكون 
الذي  اإلطار  هذا  الشرعي،  إطارها  هي 
بشكل  العربية  األنظمة  معه  تعاملت 
خصًما  اعتبره  من  منها  متفاوت، 
مضض  على  معه  تعاطى  من  ومنها 
شديد،  بحذر  معه  تعاطى  من  ومنها 
تتصاعد  متحركة  كانت  المواقف  هذه 
القوى  لموازين  تبًعا  وتتغير  وتتراجع 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  داخل 
كانت  العربية،  األنظمة  أكثرية  لكن 
في  ودمجها  ترويضها  على  تعمل 
مستخدمة  السياسية،  منظومتها 
سياسة الدعم المادي، الذي حرصت على 
توظيفه من أجل التالعب في المكونات 
وقواها  وتنظيماتها  للمنظمة  الداخلية 

وشخصياتها.
التحرير  منظمة  مسيرة  حققت  وقد 
الفلسطينية بكافة قواها؛ إنجاًزا رئيسًيا 
الهوية  إحياء  إعادة  في  يتمثل  هاًما 
هذه  الفلسطينية،  الوطنية  الجمعية 
لعدالة  العتبار  أعادت  التي  الهوية 
القضية الوطنية الفلسطينية، وحصرتها 
في إطار الظاهرة الوطنية الفلسطينية، 
تحقيق  مفهوم  اتسم  الوقت  ذات  في 
من  مجموعة  الفلسطينية  العدالة 
الفلسطينية  القوى  بين  الشكاليات 
تمحورت حول جوهر مفهومها )العدالة( 

وأدوات ووسائل تحقيقها. 
 1987 عام  ديسمبر  من  الثامن  وشكل 
تحوًل نوعًيا في أدوات وأساليب النضال 
نقلت  عندما  الفلسطيني  الوطني 

الفعل  مركز  الفلسطينية  النتفاضة 
الداخل  الى  الخارج  من  الفلسطيني؛ 
شكل  التي  النتفاضة  الفلسطيني؛ 
الميدانية،  المواجهة  أداة  فيها  الحجر 
فاصاًل  حًدا  والعلم  الحجر  وأصبح 
الوطني  النضال  في  مرحلتين  بين 
مكانها  حيث  النتفاضة،  الفلسطيني؛ 
قيادتها  وأداء  وطابعها  وزمانها 
الميدانية التي وحدت شعاراتها الوطنية 
الوطنية  سمتها  مع  انسجاًما  العامة 
والعلم  الحجر  ثنائية  شكلت  التحررية؛ 
الفلسطيني؛ السمة العامة في المواجهة 
الفلسطينية لعدوانية إسرائيل الحاللية؛ 
النتفاضة الوطنية الفلسطينية، وضعت 
في  وحلفائها  العدوانية،  إسرائيل 
تضامنت  التي  العالم  شعوب  مواجهة 
الفلسطيني  الشعب  مع  األشكال  بكافة 
وقضيته الوطنية التحررية؛ النتقاضة، 
شكل  في  جديًدا  وطنًيا  ايقاًعا  فرضت 
وأسلوب المواجهة، لم تستطع إسرائيل 
مقنعة  مبررات  ايجاد  من  الحاللية، 

لتسويق عدوانها واحتاللها اإلحاللي. 
الوطنية  والقوى  الشتراكية،  النظم 
المجتمع  ومؤسسات  والديمقراطية 
عن  عبروا  العالم،  دول  في  المدني 
تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني 
ايقاًعا  فرضت  النتفاضة  وانتفاضه. 
يحمل كافة التالوين الفكرية والسياسية 
الحجر  برمزية  ووحدتها  والثقافية 

والعلم. 
الصحفية  الكاميرات  عدسات  استطاعت 
الحرة من نقل الصورة الوحشية لممارسات 
إسرائيل الحاللية العدوانية؛ من تكسير 
تعتدي  الكالب  وترك  واألرجل  لأليدي 
وتنهش أجساد الفلسطينيين، مما أدى 
إلى كشف عدوانية إسرائيل أمام العالم 
الديمقراطية؛  إسرائيل  صورة  وسقطت 
يشكل  أن  الفلسطيني  الحجر  استطاع 
بين  العام  الوعي  في  توازن  عامل 

القضية  وعدالة  الحتالل  عدوانية 
الوطنية الفلسطينية.

المواجهة  أداة  الفلسطيني  الحجر  ووحد 
الوطنية الفلسطينية الشاملة، بكل قواها 
علم  راية  تحت  والسياسية،  الجتماعية 
فلسطين؛ من أجل الحرية وحق الشعب 
العودة وتقرير مصيره  الفلسطيني في 

على ترابه الوطني.
األولى  النتفاضة  نتائج  أهم  من  وكان 
الوطنية  الثقافية  الجبهة  وحدت  أنها 
ووسائلها  أدواتها  بكل  الفلسطينية، 
الوطني  التحرري  الجوهر  عكست  التي 
للقضية الفلسطينية؛ النتفاضة األولى؛ 
الوطنية  للقوى  ودعًما  دفًعا  أعطت 
قدمت  التي  الفلسطينية  الديمقراطية 
والديمقراطية  الوطنية  للقوى  نموذًجا 
حريتها  تحقيق  أجل  من  العربية 
التي  الصورة  هذه  وديمقراطيتها، 
من  بد  ل  وكان  النتفاضة  عن  نتجت 
ذاتها  مع  صراع  في  وإدخالها  تمزيقها 
حيث  والعالمية،  العربية  حواضنها  ومع 
كانت الحالة الوطنية الفلسطينية العامة 
تحمل في داخلها كل التجاهات الفكرية 

من يمينها إلى يسارها.
حماس  أعلنت   ،1987 عام  ديسمبر  في 
عن تأسيسها، هذا التأسيس الذي اتخذ 
لحركة  السياسي  المكتب  في  قراره 
)تصريح  األردن  في  المسلمين  الخوان 
المكتب  رئيس  غرايبة  رحيل  الدكتور 
األردن  في  الخوان  لحركة  السياسي 
أطلقه في برنامج المشهد على قناة ال 
عام  تموز  مع جوزيل خوري في   BBC
ميثاقها  حماس  حركة  نشرت  ٢٠19(؛ 
األول عام 1988 الذي حدد أنها جزء من 
حددت  حيث  المسلمين،  اإلخوان  حركة 
دولة  إقامة  في  وأهدافها  رؤيتها 
حماس  ظهور  فلسطين؛  في  إسالمية 
ترك  الفلسطيني  السياسي  المشهد  في 
الفلسطيني،  الوعي  في  كبيًرا  أثًرا 
حيث بدأ انتقال من الوعي الوطني في 
أَسَس  هذا  الديني،  الوعي  إلى  الصراع 
والديني،  الوطني  بين  التعارض  إلبراز 
قبل  من  استخدم  الذي  التعارض  وهذا 
بعض األنظمة، ما قبل تأسيس حماس، 
الوطنية  األسس  تقويض  محاولت  في 
للقضية الفلسطينية، واعتبار أن منظمة 

ف..
لـــ
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مشكوك  ومعاركها  وفصائلها  التحرير 
في جدواها ومنافعها الدينية.

على  طرأت  التي  التحولت  وأدت 
المنظومة  وتفكك  تراجع  من  العالم، 
البنية  على  وانعكاسها  الشتراكية، 
الفلسطينية  للتنظيمات  الفكرية 
وعدم  اإلرباك  من  حالة  إلى  والعربية؛ 
التيار  أعطت  الحالة؛  هذه  اليقين، 
المدعوم من  الديني األخواني والسلفي؛ 
للتمدد  إمكانية  العربية،  األنظمة  قبل 
انسحاب  تركه  الذي  الفراغ  وتعبئة 
ألسباب  وقواه،  اليساري  الفكر  وتراجع 

عدة ذاتية وموضوعية.
نشأتها  قرار  بعاملين؛  حماس  تأثرت 
ومكان فعلها، هذان العامالن تحكما في 
الذي  والميداني  السياسي  حماس  سلوك 
نتيجة  العاملين؛  بين  التعارض  عكس 
التي كان ينظر كال منهما  الثقة  لعدم 

إلى اآلخر.
العامل األول؛ كان ينظر إلى أن تأسيس 
حماس يرفع الشرعية الدينية عن السلطة 
هي  التي  شرعيته  ويعزز  الفلسطينية 

عامل مهم لستمرار تشريع دوره.
العامل الثاني؛ كان ينظر على أن تأسيس 
حماس هو اضعاف لدوره وشرعية تمثيله 
للشعب الفلسطيني، هذا التعارض ُضِبَط 
مع  الموقعة  التفاقيات  بإطار  لحًقا 

إسرائيل الحاللية.
في  اإلسرائيلي؛  العامل  واستثمر 
إظهاره  حيث  من  للصراع  الديني  البعد 
الرئيسي  المظهر  يشكل  واعتباره؛ 

للتناقض بين اليهودية واإلسالم. 
العدالة  بإسقاطها جوهر  اوسلو  اتفاقية 
الفلسطينية التي تتمثل بعدالة المخيم 
على  والقوى  الفصائل  انطلقت  التي 
السياسي  العتراف  تحقيقها،  أساس 
َشَرَع  وحقها  الحاللية  بإسرائيل 
قامت  التي  اليهودية  الدينية  الرواية 
إسرائيل  تأسيس  فكرة  أساسها  على 

الحاللية.
التي  عربة  وادي  اتفاقية  أمعنت  طما 
أبناء  بين  سالم  أنها  على  لها  ُسِوَق 
لصالح  الوطني  تغييب  في  إبراهيم 

الديني.
بدخول  ظهر  الذي  المركب  التناقض 
العامل السياسي الديني، وتراجع الوطني 
الوطنية  القضية  أدخل  التحرري؛ 
للصراع،  جديد  إطار  في  الفلسطينية 
اإللهية  العدالة  مشروعية  حول  يتمحور 
والمشروعية  اليهودية  المشروعية  بين 
للصراع  الديني  الشكل  هذا  اإلسالمية، 
اليهودية  الحركة  فيه  استثمرت 

على  يقوم  أنه  إلظهار  الصهيونية، 
ومرجعياته  دوله  له  اإلسالم  أن  أساس 
وفاتيكانها  دولها  لها  والمسيحية 
فلها  اليهودية  أما  ومرجعياتها، 
ودولتها  مكانها  لها  يكون  بأن  الحق 
استندت  الذي  هذا  ومرجعيتها، 
حركتها  في  الحاللية  إسرائيل  إليه 
السياسية والدينية، في تشريع  وجودها 
الرواية  في  مستثمرة  وممارساتها؛ 
في  يسندها  وما  اليهودية،  الدينية 

الروايتين اإلسالمية والمسيحية.
وقد استثمر الرئيس الراحل ياسر عرفات؛ 
في خلفيته اإلخوانية وعالقاته بمرجعية 
حماس لضبط ايقاع سلوكها؛ حماس مع 
الحاللية؛  إسرائيل  مع  الصراع  اشتداد 
أصبحت تبتعد عن مرجعيتها، مما أدى 
األردنية  األراضي  مغادرتها  طلب  إلى 
وأصبحت حركتها تعتمد على متطلبات 

استمرار دورها السياسي والديني.
بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات أصبحت 
حماس في حل من التزامها الضمني مع 
السلطة التي بادرتها الشعور البارد، في 
وحماس  فتح  بين  الصدع  لرأب  محاولة 
القتراع  لصناديق  الحتكام  خالل  من 
من  تمكنها  نتائج  حماس  أعطت  التي 
هذه  الفلسطينية،  الحكومة  تشكيل 
للضغط  نتيجة  ألغيت  التي  النتائج 
للفصل  وأسس  األمريكي   - اإلسرائيلي 
بدء  حيث  الضفة،  عن  لغزة  السياسي 
الذي  الداخلي  الصراع  من  جديًدا؛  فصاًل 
أخذ شكل الطالق الحاد وظهر مركزين 

للقرار الفلسطيني.  
 - الفلسطيني  الصراع  أن  األسوأ 
العربي  المحيط  إلى  خرج  الفلسطيني؛ 
السلطة  رئيس  وساهم  والدولي 
من  الصراع  تصعيد  في  الفلسطينية 
على منبر األمم المتحدة الذي التقطته 
إسرائيل للترويج أن الحالة الفلسطينية 
ل يمكن التعامل معها، حيث السلطة ل 
اإلرهابية  وحماس  الجمعي  القرار  تملك 
ل يمكن التعامل معها، إل إذا تخلت عن 
بإسرائيل  واعترفت  وسالحها  إرهابها 

اليهودية.
بين  المقاربة  في  إسرائيل  استثمرت 
حماس والتيارات الدينية التي استخدمت 
في  إلرهابها  للترويج  الجهاد  مفهوم 
حيث  والغربية،  العربية  المجتمعات 
تعاطفها  يظهر  إعالمًيا  خطاًبا  قدمت 
الغربية  الدول  بعض  له  تعرضت  ما  مع 
اإلرهاب  لذات  تتعرض  أنها  وتشيع 

اإلسالمي في إشارة إلى حماس.
استطاع  الصراع؛  من  األخيرة  الجولة 

أماكن  كافة  في  الفلسطيني  الشعب 
جوهره  إلى  الصراع  إعادة  من  تواجده؛ 
تحقيق  أحقية  بين  صراع  أنه  على 
عدوانية  وبين  الفلسطينية  العدالة 
عدوانه  يمارس  الذي  الحاللي  الحتالل 

على الشعب الفلسطيني منذ ٧3 عاًما.
اإلعالمية  الماكنة  تحاول  أخرى؛  مرة 
دراساتها  ومراكز  وحلفائها  إلسرائيل 
لهجمات  تتعرض  إنها  على  للترويج 
الصراع  أن  وتظهر  اإلرهابية  حماس 
إسرائيل  أحقية  بين  ديني  جوهره 
اإلرهابية،  اإلسالمية  وحماس  اليهودية 
وحلفائها؛  واشنطن  ذلك  في  يدعمها 
العدوانية  إلسرائيل  أن  تأكيدهم  عبر 
النفس،  عن  الدفاع  في  الحق  الحاللية 
في  الفلسطيني  الشعب  حق  ويتناسوا 
إسرائيل  عدوانية  من  نفسه  عن  دفاعه 

الصهيونية الحاللية على مدار ٧3 عاًما.
على  التأكيد  أعاد  الفلسطيني؛  الشعب 
الذي  اإلطار  هو  التحرري  الوطني  أن 
يعكس سمة المرحلة التحررية الوطنية، 
إنه  على  الصراع  إظهار  في  والستمرار 
صراع بين حماس وإسرائيل هو لمصلحة 
تريد  التي  إسرائيل  عدوانية  استمرار 
بمساعدة حلفائها اإلقليميين والدوليين 
يمينية  األكثر  التجاهات  ترويض  في 
دور  اعطائها  أجل  من  حماس؛  في 
على  التوقيع  بشرط  تمثيلي  سياسي 

المساومة الدينية.
عاًما   ٧3 مدار  على  إسرائيل  حققت 
والعتراف   1948 عام  الدولي  العتراف 
على  موافقتها  بعد   1967 عام  العربي 
السياسي من خالل  والعتراف   ٢٤٢ قرار 
ديفيد  كامب  من  المبرمة؛  التفاقيات 
بوادي  مروًرا  إبراهام،  اتفاقيات  متى 
الشرعية باسم  التي أعطت  عربة أوسلو 
والحق؛ إسرائيل تسعى  األرض  أصحاب 
قوة  من  الدينية؛  المشروعية  ألخذ 
حماس  فإن  الصدد،  هذا  وفي  دينية. 
وقيادتها عليها أن ل تقع في األفخاخ 
يدغدغها  ل  أن  وعليها  لها  المنصوبة 
ودفعها  واقعها  من  أكبر  بدور  الشعور 
على  الديني  تعمق  مواقف  لتخاذ 
الجامعة  الفلسطينية  الوطنية  المصلحة 
التي خرجت الجماهير  الفلسطينية في 
تؤكد  أن  أجل  من  تواجدها  أماكن  كل 
عدالة  تحقيق  هي  القضية  جوهر  أن 
عنوان  هو  الذي  الفلسطيني  المخيم 

القضية الوطنية منذ ٧3 عاًما. 
لحماس فرصة تاريخية لستثمار النجاز 
لمصلحة العباءة الوطنية الجامعة.الفلسطيني لتخرج من عباءتها الدينية 

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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دور السفارات الفلسطينية في ايصال الرواية الفلسطينية

عن الدور والوظيفة
خاص )الهدف(

في البدء ال بد من اإلشارة إلى أن الكتابة عن دور السفارات؛ معقد وشائك، 
باعتباره يمثل الوجه الخارجي الرسمي لقضيتنا، وهو جزء من الحالة الفلسطينية 
الرسمية التي أصابها الضعف والعجز والترهل؛ بفعل التفرد والتسلط واالنقسام، وفى 
هذه المقالة سأتناول هذا الموضوع بسمته العامة؛ بعيًدا عن التخصيص ارتباًطا لعنوان 

المقالة.

السؤال: من »نحن«؟ هل نحن 
حركه تحرر وطني أم دولة 

مستقلة؟
رغم  وطني،  تحرر  حركه  نحن  الجواب: 
الجزائر  إعالن  بعد  جاءت  التي  األوهام 
الدولة،  نحو  نسير  أننا  أوسلو  واتفاقية 
وافرازاتها  أوسلو  اتفاقيه  أن  ثبت  وقد 
وما يسمى بعمليه السالم وحل الدولتين 
هو  المطلوب  وأن  نهايته  إلى  وصل 

الستسالم، وليس السالم.
وطني  تحرر  حركه  أننا  دام  وما 
فالرواية  الحتالل؛  تحت  يرزح  ووطننا؛ 
الفلسطينية هي النضال من أجل الحرية 
وتفكيك  الحتالل  ودحر  والستقالل 
المشروع الصهيوني الستيطاني وإقامة 
الوطني  ترابنا  على  الفلسطينية  الدولة 
الالجئين إلى  القدس وعوده  وعاصمتها 
واستخدام  منها  شردوا  التي  ديارهم 
دولًيا  المقرة  النضال  أشكال  كافة 
لتحقيق هذا الهدف، وهذه الرواية بكل 
تفاصيلها ووسائلها وأساليبها، يجب أن 

تنعكس على الدور والوظيفة.
أداء  في  الشخص  واجب  هي  الوظيفة 
مختلفة  ووظائف  له  دور  وكل  دوره 
مرتبطة به، وفى حال السفارات الوظيفة 
وتفرعاتها  وقيادتها  بالسلطة  مرتبطة 
وبالتالي  معين،  بوضع  مرتبط  .الدور 
على  يجب  وما  والسلوك  القيم  يشمل 
السلوك  هو  والدور  به،  القيام  الفرد 
المنسوبة  المنقولة  للتوقعات  التشغيلي 

إلى ذلك الموقف، وفى أداء األدوار يتم 
وجودته  والدور  الجودة.  على  التركيز 
الفلسطينية؛  الرواية  ايصال  في  يقيم 
وتجميعها  القوى  حشد  خالل  من 
من  والستفادة  الطاقات  واستنهاض 
أكثر  أن  خصوًصا  والكفاءات،  الخبرات 
يعيش  الفلسطيني؛  الشعب  نصف  من 
والعمل  والتنسيق  بالتعاون  الخارج  في 
على  وأصدقاءنا  حلفاءنا  مع  المشترك 
منذ  فمثاًل  والدولي؛  العربي  الصعيدين 
اتفاقيه  توقيع  وحتى  الثورة  بدايات 
وتكامل  تنسيق  هناك  كان  أوسلو؛ 
عن  بعيًدا  العامة؛  بالمحصلة  العمل  في 
الدبلوماسية  بين  ما  الشكاليات  بعض 
السياسية  الدائرة  خالل  من  الرسمية؛ 
ل: م. ت. ف، وما يسمى بالدبلوماسية 
والنقابات  التحادات  الشعبية؛ من خالل 
والجاليات والشخصيات في ايصال الرواية 
من  العديد  هناك  وكان  الفلسطينية، 

النجاحات التي يعتد بها .
أما بعد أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية؛ 
م.ت.ف  واضعاف  الخارج  تهميش  تم 
وانتقلت مهام السفارات والممثليات إلى 
أوهام  ظل  في  السلطة،  خارجية  وزارة 
أننا نسير نحو الدولة، وبدأ التراجع في 
عام،  بشكل  الفلسطينية  الرواية  ايصال 
رغم أن هناك محاولت فرديه في بعض 
السفارات؛ تستحق التقدير وأصبح عمل 
على  أغلبه  في  والممثليات  السفارات 

الشكل التالي:
نفسها،  الدولة  مع  العالقة  -أصبحت   ١

عبر وزارة الخارجية كهدف، أما األوساط 
هدًفا،  تعد  لم  والمجتمعية؛  السياسية 
األوساط  هذه  مع  قطيعة  حدثت  وهنا 
وقواها  الشعوب  مع  التواصل  وضعف 
لكسب  الدول  هذه  في  اإلعالم  ووسائل 
عمل  وأصبح  العادلة،  لقضيتنا  تأييدها 

السفارات دبلوماسي روتيني.
عارضت  تضامنية  أوساط  هناك   -٢
وهناك  البداية،  من  أوسلو  اتفاقيه 
أن  ممكن  تجربة،  بداية  فيها  رأى  من 
مرور  بعد  ولكن  تؤدى،  ما  إلى  ننتظر 
سنوات وتحديًدا عام ٢٠٠٥، لم تعد ترى 
للحل  طريًقا  أوسلو؛  أن  األوساط  هذه 
الفلسطيني،  الشعب  حقوق  واسترداد 
وهنا بدأت تنمو حركه المقاطعة وهذه 
لها  السلطة كمعطل  لها  الحركة نظرت 
الصهيوني،  الكيان  بدوله  عالقاتها  في 
وهنا زادت القطيعة بين ممثلو السلطة 
حركة  مكونات  مع  السفارات  في 

المقاطعة.
كانت  السفارات  في  التعيينات   -3
وفق  وتتم  واحد  سيأسى  لون  من 
المهنية  من  أكثر  والولء؛  المحسوبيات 
القرار  أصحاب  من  ومقربين  والخبرة، 
الخارجية  وزارة  أو  الرئيس  سواء 
ومسئولي األجهزة األمنية، وكانت هذه 
كارثيه،  تعيينات  وراء  المحسوبيات؛ 
بدون مؤهالت دبلوماسية لديهم، وقيام 
لهم  مقربين  موظفين  بتعيين  هؤلء 
الخالفات  إلى  باإلضافة  السفارات،  في 
التقارير في  السفارة وكتابه  بين كادر 
بعضهم البعض ووصلت فضائحهم إلى 

العامة.
التي  الضخمة  المالية  -الموازنات   3
تصرف على السفارات والعاملين بها من 
ونثريات..   وسيارات  وايجارات  رواتب 
الخ، والتي تستهدف اإلفساد وتحويلهم 
وأصحاب  ومنتفعين  بيروقراطيين  إلى 

مصالح خاصة.
بين  والنقسام  التفرقة  بذور  بذر   -٤
والتعامل  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
باستعالء معهم ومع الجاليات ومنظمات 
المدني؛ من أصول فلسطينية  المجتمع 
ونفور  صدامات  وحدثت  النشطاء،  ومع 
من  الستفادة؛  لعدم  أدت  وقطيعة؛ 
امكانياتهم وطاقاتهم، وتم تدخل سافر 
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عناصر  عبر  والجمعيات  الجاليات  بعمل 
التابعين  السفارات، وتحديًدا  قريبه من 
النقسام  في  زاد  مما  األمنية،  لألجهزة 
بين  تنسيقي  عمل  إلى  الوصول  وعدم 
ذلك  وكان  والتحادات،  المؤسسات 
أن  لقناعتهم؛  ممنهجة  أمنيه  سياسه 
دورهم،  من  تضعف  والتنسيق  الوحدة 
وأن مهمتهم األساسية هي مدح ودعم 

الرئيس.
السفارات  في  مسئولين  استخدام   -٥
بعض  على  للضغط  مواقعهم 
لبعض  والمحتاجين  الفلسطينيين 
قبل  من  لهم  تعطى  التي  الوثائق 
بحق  التقارير  وكتابه  السفارة 
ومن  اهلل،  رام  إلى  وإرسالها  النشطاء 
إلى  يتعرض  هؤلء  من  للداخل  يذهب 
إشكاليات، باإلضافة إلى تغير األولويات 
تستهدف  التي  األمنية  العقيدة  في 
في  والفساد  أوسلو  ومعارضي  نشطاء 

ظل التنسيق األمني المقدس.
٦ -حدثت قطيعه شبه كامله مع الجاليات 
العربية واإلسالمية في كثير من البلدان 
أن هذه  واألمريكيتين، حيث  األوروبية 
أعضاء  أوساطها  من  خرج  الجاليات؛ 
بلديات  ورؤساء  محليه  ومجالس  برلمان 
المجتمع  نشطاء  عن  ناهيك  ووزراء؛ 
عدم  إلى  أدت  القطيعة  هذه  المدني، 
الستفادة من هذه الكادرات ومؤهالتها 
وقدراتها، وأكبر مثال في معركة القدس 
ومعركه  العامود  وباب  جراح  والشيخ 
في  شعبنا  وحدت  التي  القدس  سيف 
العدوان  تواجده، وفى ظل  أماكن  كافه 
في  شعبنا  على  الهمجي  الصهيوني 
نقل  في  األساسي  الدور  أن  غزة؛  قطاع 
الرواية الفلسطينية وفضح العدوان  هو 
العرب  والمتضامنين  والنشطاء  الجاليات 
اإلعالم  وسائل  واستخدام  والدوليين 
وتنظيم  الجتماعي  التواصل  ووسائل 
والوقفات  والفعاليات  المظاهرات 

الحتجاجية .
من  جزء  هو  والذي  الواقع،  هذا  أمام 
المطلوب:  المأزوم؛  الفلسطيني  الواقع 
باعتبارها  ف  ت.  م.  ل  العتبار  إعادة 
من  لشعبنا؛  والوحيد  الشرعي  الممثل 
خالل إحيائها وإعادة بنائها على أسس 
الكل  ومشاركه  وديمقراطية  كفاحية 
شبابيه  بدماء  وضخها  الفلسطيني 

جديده.
ترتيب  إعادة؛  الملحة هو  المهام  ومن   
الروح  مع  يتالءم  بما  السفارات،  وضع 
وبما  شعبنا،  وحضارة  وتاريخ  الكفاحية 
وأمال  وطموحات  بتضحيات  يليق 
وجه  هي  السفارات  هذه  ألن  شعبنا؛ 
شعبنا في الخارج: وهل نحن بحاجه إلى 

هذا الكم من السفارات والممثليات؟

قتل نزار: عصبة االغتيال تتوّعد فلسطين
خاص  )الهدف(

من  ذرة  فوقها؛  من  السياسي  المستوى  أو  السلطة  حكومة  تظهر  لم 
قادة  وتابع  بنات،  نزار  الشهيد  لغتيال  أفضى  الذي  المسار  على  ندم 
أبناء  ضد  وترويع  تهديدات  هجمة  شن  أمس  السلطة  في  ومسؤولين 
من  أيًضا  نالت  نزار؛  بها  قتل  التي  والغاز  البنادق  وأعقاب  الهراوات  شعبنا. 
المتظاهرين؛ تضامًنا مع دمه وحقنا في الوجود، حيث قمعت األجهزة األمنية 
المحتلة، وواصلت حمالتها  الضفة  التي خرجت في مدن  المسيرات والتجمعات 
عبر أدوات إعالمية وأمنية لتبرير قتل نزار، وإعالن الصفحة الجديدة في عهد 

هذه األجهزة، وهي ل تقل سوًءا أو سواًدا عّما سبقها.

أجهزة التنسيق األمني ومن خلفها غطائها السياسي؛ قررت وضع الموت كسيٍف 
بنية  إطالًقا  تبدو  ول  فمه،  أحدهم  فتح  إن  الفلسطينيين؛  رقاب  على  مسلّط 
التراجع والعتذار، أو حتى الستعداد للمحاسبة على الجرائم السابقة. دعونا ل 
نخدع أنفسنا وأبناء شعبنا، فقد قامت السلطة بمثل هذه الجريمة وأسوأ في 
مرات كثيرة طيلة السنوات الماضية، ولم يخضع أحد للمحاسبة، لذلك يبدو توقع 

نتائج مختلفة هذه المرة من ذات الجهة مجافي للمنطق.

إذا كان سؤال أمس هو: كيفية معاقبة قتلة الشهيد نزار؟ فإّن سؤال الساعة هو: 
كيفية حماية شعبنا من هذه الهجمة التي استهلتها األجهزة األمنية باغتيال 
وطريقة  التجاهات،  كل  في  وتنثر  الكثيرين  تطال  فالتهديدات  بنات؟  نزار 
بما  القمع،  حالة  الجريمة مدخل لستعادة وتعميق  أن  تؤّكد  الرسمي  التعامل 
من  مزيد  نحو  التوجه  إّن هذا   .٢٠٢١ أيار   ١١ منذ  ما حققه شعبنا  يتجاوز كل 
القمع والتطاول على حريات أبناء شعبنا، لهو تأكيد جديد على ضرورة إخضاع 
هذه التشكيالت األمنية التي باتت عبًئا على شعبنا، ومحاسبة كل من ساهم في 
ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا أو منحها الغطاء السياسي؛ فال أحد يمتلك 

صالحية تكميم أفواه الفلسطينيين وقتلهم وحكمهم بالحديد والنار.

والجماهيري  الوطني  بالموقف  منوط  األمنية؛  السلطة عن هجمتها  تراجع  إن 
الذي يجب أن تنخرط فيه القوى الوطنية الفلسطينية؛ فالحتجاج الجماهيري 
أدنى  من  القتلة  لمحاسبة  الطريق  هو  الهجمة،  مواجهة  في  الصلب  والموقف 
مستوى ألعاله، وإغالق صفحة القمع األمني، ومحاكمة القائمين عليه، واستعادة 
حق شعبنا في السيطرة على مؤسساته الوطنية، فما أنتجه لنا التفّرد والتنسيق 
األمني هو القتل والقمع والتبجح بذلك، وما الصمت على ذلك إل جريمة بحق 

الذات  الذات وبحق الشعب الفلسطيني وتاريخه الكفاحي المجيد.

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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التضامن الشعبي في أوروبا أثناء الحرب األخيرة على غزة: 
خصائصه المميزة وآفاقه المستقبلية، 
وهل يعد انتصارا للرواية الفلسطينية؟

ماجد دبسي- ناشط سياسي فلسطيني/ أسبانيا

ال شك أن معركة سيف القدس األخيرة التي اندلعت بين المقاومة الفلسطينية 
للمرة األلف وحشية هذا  الغاصب، والتي كشفت  المجرم  الصهيوني  والكيان 
النظام العنصري االستيطاني؛ أحدثت حالة نوعية من التضامن األممي الشعبي وعلى 
صبرا  مجزرة  عقب  حدث  مع  باستثناء  مثيل  لها  يسبق  لم  أوروبا،  في  الخصوص  وجه 
وشاتيال في سبتمبر 1982، واثناء االنتفاضة 1991-1987 ؛ غير أن ما يميز هذه الحالة 
عن سابقاتها، هي أواًل اتساعها وشموليتها لمساحات غير مسبوقة كما حدث في الواليات 
المتحدة األمريكية وبريطانيا وشمال أوروبا. وثانًيا أنها خلقت حالة من اإلدراك لطبيعة 
المشؤومة.  أوسلو  اتفاقية  بعد مصيبة  الماضية، خاصة  العقود  عبر  الذي شوه  الصراع 
له  يتعرضون  لما  الفلسطينيين  على  بالعطف  فقط  ليس  التضامن،  هذا  امتاز  وثالًثا 
الشعب  ببطوالت هذا  االعجاب  من  نشوة  أضافت  بل  مبرمجة،  إبادة  مجازر وعملية  من 
العدو  فاجأت  معجزات  الحصار؛  ورغم  الموارد  شحاحة  من  يجعل  بأن  الخالقة  وقدرته 
الغربية ووسائل  اإلعالم  لدى وسائل  مألوفة  غير  ورابًعا شكلت صحوة  الصديق.  قبل 
التواصل االجتماعي؛ توسسس لعملية توثيق نوعية لطبيعة الصراع والترويع الهمجي 
للمواجهات  صائبة  استراتيجية  رسم  المقاومة؛  أحسنت  ما  إذا  عليه  يبنى  الصهيوني، 

القادمة على طريق التحرير والعودة. 

بطبيعة الحال الوقوف أمام عنوان واسع 
في معانيه كالتضامن يحتاج إلى عملية 
بهذا  مقالة  تستطيع  ل  واسعة  شرح 
عند  الوقوف  أن  غير  تناولها؛  الحجم 
أوروبا،  في  الشعبي  التضامن  محطات 
المثال،  سبيل  على  أسبانيا  في  وخاصة 
مقارنة  دراسة  في  إلية  الستناد  يمكن 

ألن  مثل؛  أسبانيا  قلت  مستقبلية. 
التضامن على مستوى أوروبا كان دائًما 
وشمالها،  أوروبا  جنوب  بين  يتفاوت 
وتاريخية  وثقافية  جغرافية  لعوامل 
القول  يمكن  الناحية  هذه  من  أيًضا، 
بالعديد  مر  أسبانيا  في  التضامن  أن 
الستينيات  نهاية  مرحلة  المراحل؛  من 

التضامن  كان  السبعينات،  نهاية  وحتى 
سياق  في  أيديولوجًيا،  بعًدا  يتخذ 
لحركات  والدعم  اإلمبريالية  مع  الصراع 
فيتنام  حرب  مقدمتها  وفي  التحرر 
بعد  وفيما  الفلسطينية،  والقضية 
الالتينية  أمريكا  في  التحرر  حركات 
زيمبابوي؛  إفريقيا؛  جنوب  وإفريقيا؛ 
المرحلة  هذه  تزامنت  الخ.  انغول.. 
األسباني  الشعبين  نضال  مع  أيًضا 
فرانكو  الديكتاتورية؛  ضد  والبرتغالي 
في أسبانيا وسالزار في البرتغال، وكان 
الشعبين يران في المقاومة الفلسطينية 
مرحلة  جاءت  بعد  فيما  لهما.  سنًدا 
تراجع  حالة  شكلت  والتي  الثمانينيات، 
جعلت من التضامن نوع من ردود الفعل 
التي حدثت بعد  المروعة  المشاهد  على 
األهلية  الحرب  ديفيد؛  كامب  اتفاقية 
في لبنان؛ غزو لبنان 198٢؛ مذابح صبر 
اإليرانية..  العراقية  والحرب  وشاتيال، 

الخ.
بعد  ما  فكانت  الثالثة  المرحلة  أما 
والتي  الذكر،  السابقة   1987 النتفاضة 
اتخذ على أثرها التضامن أشكال ميدانية 
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والمعنوي  المادي  الدعم  منها  مختلفة، 
التي  الحتجاج  أشكال  في  والمساهمة 
مرحلة  تلتها  المرحلة؛  هذه  رافقت 
الدوائر  حاولت  والتي  أوسلو،  بعد  ما 
من  العديد  خالل  من  الرسمية  الغربية 
المنظمات غير الحكومية الدخول للنسيج 
لصالح  لتذويبه  المقاوم  الفلسطيني 
استراتيجية تنفيذ خطة ما بعد أوسلو، 
غير  المنظمات  كل  أن  يعني  ل  هذا 
»بالمؤامرة« بل  الحكومية كانت ضالعة 
رأسها  كانت هناك منظمات يقف على 
أصدقاء حقيقيون لقضايا التحرر ومنها 
فلسطين ولعبوا دًورا في هذا التضامن؛ 
خوانا  زميلتنا  مع  حصل  ما  دليل  أجلى 
روية من لجان العمل الصحي، والمؤسسات 
األخرى كالمير ولجان العمل الزراعي... 
الهام  الدور  إلى  اإلشارة  أخيًرا  يبقى 
الفلسطينية  جالياتنا  به  تضطلع  الذي 
من  الشاب  الجيل  وخاصة  الشتات،  في 
في  الثاني  الجيل  من  وشابات  شباب 
العنصر  أن  غير  العام؛  الرأي  تعبئة 
الميداني  الواقع  هو  واألساسي  المحرض 
أعادت  والتي  المناضلة،  وقواه  لشعبنا 
عن  ونفضت  المقاومة  لمعنى  العتبار 
عبر  التسويات  أوهام  غبار  كاهلها 
المفاوضات وما يسمى بالمجتمع الدولي؛ 
ثبت بالملموس وجود عالقة جدلية بين 

منسوب التضامن ونوعيته على مستوى 
والحالة  منه  الغربي  خاصة  العام،  الرأي 

الثورية التي تمثلها المقاومة. 
قبل معركة سيف القدس، كانت عمليات 
المقاطعة  حركة  على  تغتزل  التضامن 
صديقة،  قوى  مع  التحالفات  وبعض 
 ٢٠٠٠ األقصى  انتفاضة  بعد  ما  خاصة 
ومذبحة جنين، والتي كانت سبب انطالق 
حركة المقاطعة، وبعده الحروب الثالث 
على غزه؛ غير أن الخط البياني للتضامن 
على مستوى الرأي العام ووسائل اإلعالم 
األوروبية  للمجموعة  الرسمي  والخطاب 
كان يسير بخطى حثيثه نحو النحدار، 
مقابل ذلك نشطت األوساط الصهيونية 
مضادة؛  حمالت  شن  في  ومناصريها 
السامية ومكافحة  مشهرة سيف معاداة 
إلى  التضامن،  بؤر  وتجريم  اإلرهاب، 
الدول  العديد من  به  الذي أقحمت  الحد 
معاداة  تجريم  قوانين  لسن  الغربية 
السامية،  لمعاداة  كرديف  الصهيونية 
وفرنسا  وهولندا  كالمانيا  بلدان  في 
دول  أجبرت  الذي  الحد  إلى  وغيرها، 
كأسبانيا وبلجيكا بتغيير مواد أساسية 
صالحيتها  حول  الجنائية  قوانينها  في 
نجحنا  أن  بعد  الحرب،  جرائم  بمقاضاة 
في عام ٢٠٠8  من استصدار دعوة ضد 
الكيان الصهيوني؛ بعد مذبحة الشاطئ 

يتعلق؛  فيما  األمر  كذلك  غزه،  في 
صبرا  جرائم  على  شارون  بمحاكمة 
وشاتيال  التي رفعت بداية في أسبانيا 

وفيما بعد في بلجيكا. 
لم  القدس  سيف  عملية  وبعد  أخيًرا، 
هو  ذلك  لكن  سبقها،  كما  األمور  تعد 
المعطيات  القادمة. كل  التطورات  رهن 
التحديات،  حجم  زيادة  إلى  تشير 
حقيقية  تغيير  رياح  تهب  أيًضا  ولكن 
القوى  موازين  في  النقالب  صور  على 
الجيواستراتيجية في العالم نحو تشكل 
موازين  وانتقال  األقطاب،  متعدد  عالم 
عوامل  الشرق؛  إلى  الغرب  من  القوى 
شعبنا  قوى  أحسنت  ما  إذا  مساعدة 
الستفادة منها ومغادرة مستنقع أوهام 
في  والعمل  الدولتين،  وحل  المفاوضات 
جبهة  تشكيل  على  ممكن  وقت  أسرع 
وطنية؛ توحد شعبنا وترسم استراتيجية 
السريعة  والمتغيرات  تتالقى  مقاومة؛ 
كل  وعلى  الدولية  الخريطة  على 
وأن  مقرًرا  دوًرا  لتلعب؛  المستويات، 
تقدم رؤية حل استراتجية لشعبنا، ليس 
الصهيوني، هذا من  للكيان  فيها مكان 
كل  في  لشعبنا  حافًزا  يشكل  أن  شأنه 
الشعوب  من  ولحلفائه  تواجدة  أماكن 

العربية وشعوب العالم. 

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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التضامن مع فلسطين في أوروبا الشرقية: أسباب التراجع

االتحاد  وسقوط  االنهيار  قبل  الشرقية  اوروبا  في  التضامن  حرمة  كانت 
الحاكمة  الشيوعية  باألحزاب  مرتبطة  االشتراكية؛  والمنظومة  السوفييتي 
التي كانت تتحكم في كافة مناحي الحياة في ظل الحرب الباردة والعداء 
مع الرأسمالية واإلمبريالية، وبالتالي دعمت كافة حركات التحرر في العالم، بما فيها 

حركه التحرر الفلسطينية؛ بمختلف اتجاهاتها.

د. صالح زقوت- رئيس البيت العربي في أوكرانيا

 ولكن بعد النهيار اختلفت المعادلة 
أدنى  إلى  التضامن  ووصل  جذرًيا 
في  الفلسطيني  الشعب  مع  درجاته 
الشرقية، ويعود ذلك ألسباب  أوروبا 
وأهم  ذاتية  وأخرى  موضوعية، 

األسباب الموضوعية هي:
غير  الشمولية  األنظمة  طبيعة   -١
تحكم  كانت  التي  الديموقراطية 
زال  ما  والتي  الشرقية،  أوروبا  دول 
السلطة  عرش  على  يتربع  بعضها 
لم  األنظمة  هذه  وألن  اآلن،  حتى 
سياسة  فإن  ديموقراطية،  تكن 
على  السائدة  هي  كانت  األفواه  كم 
فإن  ولذلك  السنوات،  عشرات  امتداد 
الشعوب تبرمجت نفسًيا على الخوف 
ولهذا  األمن،  وأجهزة  األنظمة  من 
إل  والتظاهرات  للشوارع  تخرج  لم 
الخوف  وهذا  األنظمة  بتعليمات 
والحالة النفسية لدى هذه الشعوب ما 

زالت مستمرة حتى اآلن. 
أوروبا  في  الحكم  أنظمة  إن   -٢
الحياة  بتطوير  تسمح  لم  الشرقية؛ 
من  المجتمعات؛  وتنظيم  السياسية 
المدني  المجتمع  منظمات  خالل 
والنقابات والتحادات المهنية، وكانت 
أجهزة  من  جزء  المؤسسات  هذه 
ولذلك  بتعليماتها،  وتتحرك  الدولة 
وبعد مرور أكثر من ثالث عقود على 
والتحاد  الشتراكي  المعسكر  انهيار 
على  زال  ما  الوضع  فإن  السوفييتي، 
حدثت  التي  والتغيرات  تقريًبا  حاله 
بدوافع  أو  شكلية  اإلطار  هذا  في 
التمويل  على  معتمده  فردية؛  مالية 
على  منصب  عملها  وجل  الخارجي، 
التضامن  على  وليس  الداخلي،  الوضع 

الدولي.
3- إن دول أوروبا الشرقية في نهاية 
الثمانينات وبداية التسعينيات؛ ثارت 
على األنظمة الشيوعية والشتراكية؛ 
والحركة  الغربية  الدول  بمساعدة 

الصهيونية، لذلك فإن هذه األنظمة 
الدعم  تتلقى  اللحظة  هذه  حتى 
الغرب،  من  والسياسي  القتصادي 
ولذلك تحرص على أن ل تزعج الغرب 
يتعلق  فيما  وخاصة  شكل،  بأي 
وتعتقد هذه  وعدوانيتها  بإسرائيل 
الدول ان مدخلها بالعالقة مع الغرب؛ 
يمر عبر البوابة اإلسرائيلية، ومن هذا 
المنطلق فإن كل أجهزتها اإلعالمية؛ 
وديموقراطيتها  بإسرائيل  تتغزل 
والعلمي  القتصادي  وازدهارها 
نفس  وفي  نهار.  ليل  والطبي؛ 
الوقت تشيطن المقاومة الفلسطينية 
فإن  وللعلم  إرهاب،  نضالها  وتعتبر 
معظم وسائل اإلعالم والمال في هذه 
الدول؛ مسيطر عليها من قبل اللوبي 
المجال  يفسح  ل  الذي  الصهيوني 
الفلسطينية  النظر  وجهة  لطرح 
والحق الفلسطيني إل ما ندر باإلضافة 

إلى التنسيق األمني.
لدعم دول  الرئيسية  األسباب  ٤- من 
وجود  هو  إلسرائيل  الشرقية  أوروبا 
أصول  من  لليهود  الكبيرة  األعداد 
وأن  الدول  هذه  في  تعيش  خزريه؛ 
في  الصهاينة  المستوطنين  أغلبية 
خزريه  أصول  من  هم  فلسطين 
الكيان  في  السلطة  على  ويهيمنون 
الشرقية،  أوروبا  ودول  الصهيوني 
يعتبرون  وأغلبهم؛  روسيا  فيها  بما 
أحمر  خط  إسرائيل  وسالمة  أمن  أن 

بالنسبة لهم. 
٥- وصول الحزاب اليمينية والقومية 
إلى  باإلضافة  للسلطة،  الشعبوية 
األعمال  رجال  من  الممولة؛  األحزاب 
وحضر األحزاب الشيوعية والشتراكية 
هذه  من  العديد  في  والتقدمية 

الدول.
فأهم  الذاتي؛  الصعيد  على  أما 

األسباب هي:

دول  في  العربية  الجاليات  دور   -١
أوروبا الشرقية، من المهم التأكيد بأن 
أعداد أبناء الجالية العربية في هذه 
بأوروبا  قياًسا  الدول محدودة وقليلة 
في  والسبب  والمريكيتين،  الغربية 
ذلك يعود إلى هذه الدول في فترة 
الطالب  تستقبل  كانت  الشتراكية؛ 
انتهاء  وبمجرد  للدراسة  العرب 
بالبقاء،  لهم  تسمح  ل  دراستهم 
أغلبها  الحالية  الجاليات  فإن  لذلك 
من الطالب الذين درسوا فيها وعادوا 
إليها بعد انهيار المعسكر الشتراكي 
الزواج  أي  عائلية،  ألسباب  أو  للعمل 
عددهم  فإن  لذلك  الدول،  هذه  من 
قليل وغير مؤثر، خاصة وأن أغلبهم؛ 
صعبه  اقتصادية  أوضاع  من  يعاني 
ويركضون وراء لقمة العيش، إضافة 
الحديثة  العربية  الجاليات  أن  إلى 
السياسية  بالحياة  التكوين ل تشارك 
السياسية في  والنخراط في األحزاب 
بأن  القول  يمكن  لذلك  الدول،  هذه 
عددهم القليل ووضعهم القتصادي 
ذاتهم؛  على  وانكماشهم  الضعيف 
يوضح الحركة الضعيفة في التضامن 
مع الشعب الفلسطيني أثناء العدوان 
وكل  غزة  على  األخير  الصهيوني 

فلسطين التاريخية.
التحاد  وسقوط  انهيار  رافق   -٢
الشتراكية  والمنظومة  السوفييتى 
القدامى  أصدقاءنا  عن  التخلي 
معهم،  وتراجعها  العالقة  وضعف 
ولم ننجح في بناء عالقات جديدة، 
اتفاقيه  توقيع  مع  ذلك  وترافق 
الخارج  دور  وتهميش  أوسلو 
وإهمال  السفارات  عمل  وضعف 
اتحاد  يوجد  ل  حيث  الطالب،  دور 
كان  كما  الفلسطينيين،  للطلبة 
لالنقسام  باإلضافة  السابق،  في 
الفلسطيني الذى يعانى منه الخارج 
بشكل عام، وغياب الجاليات الفاعلة، 
والتي تؤطر أبناء الجالية في أغلب 
إنشاء  إلى  باإلضافة  البلدان،  هذه 
من  العديد  في  اإلسالمية  المراكز 
والتي تحوز على دعم  الدول،  هذه 
للجاليات الفلسطينية والعربية.مالي؛ من جهات مختلفة ل تتوفر 
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الجماهير الفلسطينية وأنصار الحق والعدالة في الواليات المتحدة 
ينتفضون لدعم الشعب الفلسطيني 
د. عبد الحميد صيام – أستاذ جامعي في والية نيوجرسي بالواليات المتحدة
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اإلسرائيلي  العدوان  بدء  منذ 
القدس  على  أيار/مايو   ١٠ يوم 
الجاليات  بدأت  غزة؛  ثم  جراح،  والشيخ 
لتنظيم  فوًرا  تتحرك  الفلسطينية 
مؤيدة  متنوعة  وأنشطة  مظاهرات 
وإلدانة  جهة،  من  الفلسطيني  للشعب 
من  الصهيوني  الهمجي  العدوان 
من  العديد  انطلقت  وقد  أخرى.  جهة 
مايو؛  أيار/   ١١ الثالثاء  يوم  المظاهرات 
ثاني أيام العدوان على قطاع غزة   كان 
من بينها مظاهرة حاشدة في نيويورك، 
البعثة  أمام  اآللف  تجمع  حيث 
على  المتحدة  األمم  لدى  اإلسرائيلية 
الجادة الثانية بين شارعي ٤٢ و ٤3. وقد 
وقع احتكاك بين المتظاهرين ومجموعة 
صغيرة من أنصار الكيان الصهيوني في 
حرس  وقرب  الشارع،  من  اآلخر  الجانب 
الفلسطينيين  بعض  دفع  ما  البعثة 
المتحمسين أن يلقنوا بعض الصهاينة؛ 
اعتقلت  حيث  ضرًبا،  ويشبعوهم  درًسا 
على  فلسطينيين  ثالثة  الشرطة؛  قوات 
وفي  الشتباك.  فض  محاولتهم  إثر 
نفس الوقت انطلقت مظاهرة في مدينة 
الكثافة  ذات  بنيوجرسي؛  باترسون 
في  شارك  حيث  العربية،  السكانية 
على  كان  متظاهر  ألف  نحو  المظاهرة 
رأس المتظاهرين؛ رئيس بلدية المدينة 
أندريه صايغ المتحدر من أصول لبنانية 
مركز  المظاهرة  نظم  وقد  وسورية. 

الجالية الفلسطينية في مدينة كليفتون 
بنيوجرسي الذي تحول منذ بدء األحداث 
إلى خلية عمل لتنظيم المظاهرات وجمع 
المتطوعين؛  عمل  وتنظيم  التبرعات 
عاصفة  إلطالق  والشابات  الشباب  من 
الشيخ  انقذوا  وسم:  تحت  الكترونية 
غزة.  أنقذوا  لفلسطين؛  الحرية  جراح؛ 
المظاهرات  تنظيم  في  المركز  وساهم 
مثل  نيوجرسي  في  أخرى  مدن  في 
ساهم  كما  وتينيك،  ودوفر  كليفتون 
الكبرى  المركزية  المظاهرة  في تنظيم 
 ٢8 يوم  العاصمة  واشنطن  مدينة  في 

أيار/مايو وسنأتي على ذكرها. 
نظم  أيار/مايو   ٢٧ الخميس  يوم  وفي 
اتحاد األطباء الفلسطينيين بالتعاون مع 
  PCRF صندوق رعاية أطفال فلسطيني
حملة  الفلسطينية؛  الجالية  مركز  في 
تبرعات ألطفال غزة؛ جمعت نحو ١٠٠٠٠٠ 
وساهم  ساعتين،  من  أقل  خالل  دولر 
موجهة  ورسائل  تواقيع  بجمع  المركز 
المنطقة؛  في  المنتخبين  للسياسيين 
العدوان،  لوقف  بالتحرك  تطالبهم 
الفلسطينية  الجالية  من  وفد  وتوجه 
كوري  الشيوخ  مجلس  بعضو  والتقى 
واضح  موقف  ألخذ  عليه  للضغط  بوكر 
من دعم الحق الفلسطيني، ولقد تعرض 
من  متواصلة  تهديد  لحمالت  المركز 
أنصار الصهاينة، وتم تسجيل المكالمات 
التي وعدت بتفجير المركز.  وتم إخطار 

وأعضاء  الولية  وحاكم  األمنية  األجهزة 
مجلس الشيوخ والنواب من الولية والذين 
أرسلوا رسائل تضامن قوية دعما للمركز 
ودعًما لحق الجالية الفلسطينية بالتعبير 
في  يجري  ما  مع  بحرية  تضامنها  عن 
في  مكان  ل  أن  مؤكدين  فلسطين؛ 
على  وكتبوا  للكراهية  نيوجرسي  ولية 
مثل  من  شعارات  تويتر  في  مواقعهم 
في  الفلسطينيين  لكراهية  مكان  »ل 
الشخص  اعتقال  تم  حيث  نيوجرسي« 
الذي أرسل التهديدات ليتبين أنه طالب 

عمره ٢٠ سنة من ولية أركنساس.
المتحدة  الوليات  لم تحَظ مظاهرة في 
المظاهرة  تلك  مثل  إعالمية  بتغطية 
بمدينة  بروكلين  حّي  في  الكبرى 
أيار/مايو؛   1٥ السبت  يوم  نيويورك 
بسبب مشاركة نجمة األزياء األشهر في 
الوليات المتحدة، بيال حديد الفلسطينية 
الناصرة  مدينة  من  والمتحدرة  األصل 
الجماهير  تدفقت  فقد  الفلسطينية. 
الفلسطينية  القضية  وأنصار  العربية 
جماعات  فيهم  بمن  الخلفيات  كل  من 
اإلسرائيلي  لالحتالل  معارضة  يهودية 
المعروف  ببروكلين؛  »بيريج«  حي  إلى 
زاد  وقد  فيه.  العربي  الوجود  بكثافة 
متظاهر،  ألف   1٥ عن  الحضور  عدد 
في  التجمعات  ممثلي  من  عدد  وألقى 
بينها  من  تضامن  كلمات  نيويورك 
ربط  والذي  السود«  »تحالف  ل  كلمة 
بين نضال الفلسطينيين ونضال السود. 
وظهرت بيال في المظاهرة بغطاء على 
الفلسطينية  الكوفية  المكون من  الرأس 
باللونين  المشهور  الفلسطيني  والشال 
بعلم  تلوح  وكانت  واألسود  األبيض 
لمحاولت  تأبه  ولم  كبير،  فلسطيني 
السامية  بمعاداة  واتهامها  تشويهها 
المؤيد  موقفها  على  ثابتة  وظلت 
نشرت  وقد  الفلسطيني.  شعبها  لحرية 
كان  الذي  إنستاغرام،  على حسابها في 
يتابعة ٤٠ مليون إنسان وقفز إلى ٤3.3 
خالل أسبوع المظاهرات؛ عدًدا من صور 
الصور:  تحت  تعليًقا  وكتبت  المظاهرة 
»الطريقة التي يشعر بها قلبي وحولي 
الفلسطينيين  من  الكبير  العدد  هذا 

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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والمحترمين  واألذكياء  الجميلين 
واحد  مكان  في  واللطيفين  والمحبين 
ساللة  نحن  بالراحة؛  أشعر  يجعلني 

نادرة... الحرية لفلسطين«
شيكاغو

في  العدالة  أجل  من  »التحالف  يشرف 
في  النشاطات  معظم  على  فلسطين« 
يوجد  حيث  الكبرى،  شيكاغو  منطقة 
الفلسطينية  التجمعات  أكبر  من  واحد 
منذ  والتحالف  المتحدة.   الوليات  في 
٢٠٠٠؛ ظل  عام  انتفاضة  بعيد  تأسيسه 
تحت  تجمع  التي  المظلة  دور  يعمل 
الوطنية  المؤسسات  من  العديد  فيئها 
والجالوية وبعض النشطاء البارزين، ومن 
بين المجموعات التي تلعب؛ دوًرا قيادًيا 
أجل  من  »طالب  اتحاد  الجامعات؛  في 
العدالة« حيث قام فرع شيكاغو بمبادرة 
للتضامن  فورية  مسيرة  ونظم  أولية 
البلد،  وسط  في  واألقصى  القدس  مع 
وصول  وقبل  أيار/مايو  شهر  بداية  في 
ضد  ذروته  إلى  الصهيوني  العدوان 
»تحالف  نظم  ثم  المحاصر.  غزة  قطاع 
فرع  فلسطين«-  في  العدالة  أجل  من 
مظاهرة  أيار/مايو   ١٢ يوم  شيكاغو 
حاشدة؛ قدر عدد الحضور فيها أكثر من 
عشرة آلف؛ معظمهم من أبناء الجالية 
الشباب والقوى المتضامنة مع فلسطين 
أفريقية  أصول  من  األمريكيين  من 

ولتينية.
التحالف يوم األحد ١٦ أيار/ كذلك نظم 

جراح  الشيخ  لدعم  كبرى  مسيرة  مايو 
والقدس وقطاع غزة؛ تحدث فيها عضو 
ومنظمة  غارسيا،  تشاي  النواب؛  مجلس 
»حياة السود مهمة« وعدد من التحالفات 
والقمع.  للعنصرية  المناهضة  األخرى 
أيار/  18 يوم  فعاليات  عدة  أقيمت  كما 

عموم  في  الشامل  اإلضراب  يوم  مايو؛ 
ومظاهرات  مسيرات  شملت  فلسطين؛ 
بالفلسطينيين  مكتظة  منطقة  في 
»فلسطين  تدعى  التجارية؛  ومحالتهم 
شموع  بمسيرة  انتهت  ثم  الصغيرة« 
في  تاريخية  كنيسة  أمام  المساء  في 
مظاهرة  الجالية  نظمت  كما  شيكاغو. 
أمام شركة »بوينغ« وأخرى أمام شركة 
على  احتجاجا  المدينة  في  »فيسبوك« 
الصهيوني  للكيان  المنحازة  مواقفهما 

والمعادية للفلسطينيين والعرب.
لوس أنجيلوس وضواحيها

لوس  منطقة  في  المظاهرات  انطلقت 
يوم  العدوان  أيام  ثاني  في  أنجيلوس 
الفور  على  تجمع  حيث  أيار/مايو،   ١١
للقنصلية  توجهوا  متظاهر   1٥٠٠ نحو 
»ويلشاير«،  جادة  في  اإلسرائيلية 
أصل  من  األمريكيين  حضور  كان  وقد 
ومن  قوًيا،  الالتينية  وأمريكا  أفريقي 
لممثل  ألقيت؛ كلمة  التي  الكلمات  بين 
»حياة السود مهمة«، وهذا مؤشر مهم 
إلى  الفلسطينيين  رسالة  نفاذ  على 
األمريكيين من أصول أفريقية وترابط 
النضال ضد العنصرية سواء في الوليات 

المتحدة أو في فلسطين المحتلة.
لوس  في  الكبرى  المظاهرة  أما 
أيار/  1٥ السبت  يوم  فكانت  أنجيلوس؛ 

من  أكثر  فيها  شارك  والتي  مايو، 
الجنسيات  كل  من  متظاهر   ٢٥٠٠٠
الصحافة  تقديرات  حسب  واأللوان، 
األمريكية. وقد بدأ التجمع أمام المبنى 
الفيدرالي في جادة »ويلشاير«، وتعاقب 
المتحدثون في إدانة العدوان اإلسرائيلي 
على غزة والقدس وفلسطين ، ثم توجه 
الجمهور إلى مبنى القنصلية اإلسرائيلية 
في  مهيب  منظر  في  ميلين  بعد  على 
ولقد  المدينة.  جادات  وأوسع  أهم  أحد 
كانت الغالبية الساحقة من المتظاهرين 
بحسن  اتسم  والذي  الشباب،  جيل  من 
بعيًدا  الشعارات؛  وصوابية  التنظيم 
على  والتركيز  العنصرية  مظاهر  عن 
بحق  إسرائيل  ترتكبها  التي  الجرائم 
نشطاء  نظم  كما  الفلسطيني.  الشعب 
ثالثة؛  مظاهرة  الفلسطينية  الجالية 
الثالثاء  يوم  اإلسرائيلية  القنصلية  حول 
ساعات.  ثالث  استمرت  أيار/مايو؛   18
بدعم  الفلسطينية  الجالية  قامت  كما 
القضية  وأنصار  العربية  الجاليات  من 
يوم  تظاهرة  بتنظيم  الفلسطينية؛ 
الثالثاء 18 أيار/مايو في منطقة أناهايم؛ 
جنوب لوس أنجيلوس في منطقة تدعى 
المظاهرة  حظيت  حيث   ،Little Arabia
مرور  بعد  كبرى  إعالمية  بتغطية 
أسبوع على العدوان اإلسرائيلي وانتشار 
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أخبار الصمود  الفلسطيني األسطوري.
منطقة سان فرنسيسكو

فرنسيسكو؛  سان  مدينة  وسط  في 
والعربية  الفلسطينية  الجالية  نظمت 
مهرجاًنا  الفلسطينية؛  القضية  وأنصار 
أيار/مايو،   1٥ السبت  يوم  مظاهرة  ثم 
الثالثة  النكبة  ذكرى  مع  تزامن  والذي 
فيها  المشاركين  عدد  زاد  والسبعين؛ 
كان  ما  وأكثر  متظاهر،   1٥٠٠٠ عن 
مثيًرا ومؤثًرا؛ رسمة جدارية عن معاناة 
الشعب الفلسطيني وتضامًنا معه؛ شارك 
من  وناشًطا  طفاًل   ٢٥٠ رسمها  في 
والالتينية  الفلسطينية  الجاليات  أبناء 
وقد  أفريقي.  أصل  من  واألمريكيين 
أنها  خاصة  كبير،  أثر  للجدارية  كان 
»حق  هو  مركزي  موضوع  على  تركز 
ديارهم  إلى  للفلسطينيين  العودة« 
التي هجروا منها، وشارك في المظاهرة 
شبكة الجاليات الفلسطينية في الوليات 
الفروع في  التي تضم عشرات  المتحدة 
ممثل  وألقى  األمريكية  الوليات  كل 
قوية  كلمة  حرزاهلل،  مناضل  الشبكة؛ 
التعبير  ضرورة  حول  الحضور  في 
الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  عن 
كما  سنة.   ٧3 منذ  المستمرة  ومأساته 
أيار/مايو   18 يوم  نداء  الحضور  أطلق 
لمنع تفريغ حمولت السفن القادمة من 
فرنسيسكو.  سان  ميناء  في  إسرائيل 
ونظم نشطاء الجالية يوم ٢٢ أيار/ مايو 
فالي؛  سيليكون  منطقة  في  مظاهرة 
احتجاجا  »فيسبوك«،  شركة  مقر  أمام 
الصهيونية  للرواية  انحيازها  على 
من  اآللف  حسابات  بإغالق  وقيامها 

المؤيدين للحق الفلسطيني.
فيالدلفيا- بنسلفانيا

وفي فيالدلفيا؛ العاصمة األولى للوليات 
المتحدة؛ تدفق آلف المتظاهرين يوم 

المؤدية  الدرجات  فملؤوا  أيار/مايو    1٥
للفنون،  فيالدلفيا  متحف  مدخل  إلى 
من  شهير  مشهد  في  ظهر  والذي 
مؤيدة  مجموعة  وقالت  »روكي«،  فيلم 
نفسها  على  تطلق  الفلسطيني  للشعب 
والسمر«،  للسود  فيالدلفيا  »تحالف 
ريتنهاوس  من  ساروا  المتظاهرين  إن 
سكوير بارك إلى المتحف الشهير، حيث 
إلى  لالستماع  روكي«  »درجات  توجد 
الجالية  أبناء  من  المتكلمين  من  عدد 
أبناء  من  وأنصارهم؛  الفلسطينية 
في  األشعار  بعض  ألقيت  كما  المدينة، 
في  المتكلمات  بين  ومن  المهرجان، 
سوزان  المعروفة:  الروائية  المظاهرة 
في  »الصباح  رواية  صاحبة  الهوى؛  أبو 
جنين"، وممثل عن »حياة السود مهمة«.

واشنطن العاصمة
من  بدعم  الفلسطينية  الجالية  نظمت 
الجاليات العربية واإلسالمية واألمريكيين 
من  عدًدا  ولتينية؛  أفريقية  أصول  من 
كان  العاصمة،  واشنطن  في  المظاهرات 
شارك  مايو  أيار/   ١١ الثالثاء  يوم  أولها 
البدء  تم  لكن  1٥٠٠ شخص،  نحو  فيها 

فيها  يشارك  كبرى  لمظاهرة  للتحضير 
وقد  أيار/مايو.   ٢8 يوم  األلوف  عشرات 
الفلسطينيين  من  واسعة  لجنة  أقيمت 
عدد  أكبر  حشد  بهدف  وأنصارهم؛ 
البيت  إلى  ليتوجهوا  المتظاهرين  من 
األبيض،  وانطلقت الحافالت من العديد 
الساحل  مناطق  كل  من  المدن  من 
وباترسون  نيويورك  مثل  الشرقي 
بنيوجرسي وفيالدلفيا ووليات ماريالند 
ولسوء  والجنوبية،  الشمالية  وكارولينا 
الحظ جاء ذلك اليوم؛ ماطًرا وبارًدا جًدا؛ 
واحدة،  لحظة  المطر  نزول  يتوقف  فلم 
 ٢٥ نحو  المظاهرة  في  شارك  هذا  ومع 
ممن  بعضهم  اضطر  متظاهر؛  ألف 
المهرجان  يغادر  أن  أطفاله  اصطحب 
نصب  موقع  في  بدأ  والذي  مبكًرا، 
الرئيس األمريكي أبراهام لنكون.  وبعد 
المسيرة  اتجهت  الخطابي  المهرجان 
حيث  األبيض،  البيت  نحو  الحاشدة 
انتهت هناك وأقيمت حلقات من الدبكة 
الفلسطينية. وقد لوحظ في المظاهرة؛ 
الوجود الكثيف لآلسيويين من باكستان 
ممثلين  إن  إذ  وبنغالديش؛  والهند 
عنهم شاركوا في التخطيط للمظاهرة، 
كبيرة  أعداد  المظاهرة  في  سار  كما 
التي تعاني من  األمريكية  األقليات  من 

التهميش والتمييز.
وللعلم؛ فهناك مظاهرات كثيرة عقدت 
في معظم المدن األمريكية، لم نستطع 
وألنها  جهة  من  لكثرتها  تغطيتها 
تحمل نفس المضامين والشعارات نذكر 
أريزونا،  في  فينوكس  مظاهرات  منها 
وديربورن  نيوجرسي،  في  وبرينستون 
أوهايو،  في  وكليفالند  ميشيغان،  في 
وهيوستون ودلس في تكساس وميامي 
بولية  وممفيس  فلوريدا  في  تينيسي وغيرها الكثير.وتامبا 

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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التضامن األوروبي مع فلسطين
الزخم وماذا بعد؟

عرفت ساحات دول أوربية خالل المواجهات األخيرة بين الشعب الفلسطيني 
وكيان االحتالل؛ زخًما تضامنًيا واسًعا؛ شهدته العواصم والمدن األوربية 
التي لم تعرفه بهذا الحجم وبهذا الحضور واألعداد الكبيرة من المشاركين 
وقضيتها  فلسطين  أعاد  الواسع  التضامني  الزخم  هذا  طويلة،  عجاف  سنوات  منذ 
العالمية  األحداث  عناوين  كل  بين  تداواًل  األكثر  العنوان  وجعلها  للواجهة  العادلة 
األخرى؛ عادت فلسطين بقوة بفضل وحدة شعبها الميدانية من جهة وأداء فصائلها 
المقاومة، بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية.. كيف نفهم هذا التضامن الواسع 

وتنوع أشكاله؟؟

حمدان الضميري - ناشط فلسطيني/ بلجيكا ف..
لـــ

م

ل بد من الوقوف أمام العوامل الموضوعية 
الجميلة  اللوحة  هذه  وراء  كانت  والتي 
النسانية؛  قيم  توحدت  حيت  الرائعة، 
فلسطين  خلف  للتضامن  عدالة  من 
أما  الفلسطيني،  العلم  رموزها  وأجمل 

العوامل فألخصها بالتالي: 
العامل األول: مرتبط بمركزية فلسطين 
ومظلوميتها  الوطنية  وقضيتها 
تفلح  ولم  الحي،  اإلنساني  بالضمير 
صفقة القرن وكل الضغوط التي سبقت 
من  رافقتها  التي  أو  عنها  اإلعالن 
العالمية؛  الخارطة  من  فلسطين  شطب 
األخيرة رمت هذه  والمواجهات  األحداث 
لمزبلة  مكوناتها  بمختلف  الصفقة 
التاريخ؛ فعادت فلسطين قضية وطنية؛ 
ثابتة  وطنية  حقوق  له  شعب  قضية 
ترامب  حلم  كما  للتصفية،  قابلة  وغير 
والكثير  مطبعين  من  الصغار  وعمالءه 
مركزية  والخاضعين؛  التابعين  من 
األمان  توفر  وعدم  الفلسطينية  القضية 
والستقرار بكامل المنطقة ورقة؛ مهمة 
قواه  وعلى  الفلسطيني  الشعب  بيد 
دولًيا  استخدامها؛  تجيد  أن  الوطنية 

وعربًيا. 
العامل الثاني: مرتبط بوجود جيش من 
النشطاء والمتضامنين في ساحات الدول 

األوربية، هؤلء وحتى نعطيهم حقهم؛ 
آمنوا بعدالة القضية الفلسطينية وجعلوا 
من الدفاع عنها جزء أساسي في نشاطهم 
أحد  من  مكافأة  يطلبوا  ولم  وأدائهم، 
إلى  وأدائهم  بدورهم  مستمرون  وهم 
أن يسترد شعبنا كامل حقوقه الوطنية، 
قام  األولى؛  النتفاضة  مرحلة  فخالل 
فلسطين  بزيارة  األوربيين  من  اآللف 
الشعب  على  قرب  عن  للتعرف  المحتلة 
زال  وما  الفلسطيني  الوطني  والنضال 
الزيارات  هذه  بمثل  يقومون  المئات 
التضامنية ليومنا هذا، وكان لهؤلء دور 
والرواية  الرسالة  وايصال  بالتعريف  هام 
الغربية؛  أوربا  لشعوب  الفلسطينية 
ناهيك عن وجودهم في الصفوف األولى 

في الحراك التضامني مع فلسطين. 
تضامن  حركة  وجود  الثالث:  العامل 
أوربية مؤطرة وممأسسة وتعود جذورها 
للنصف األول من سنوات السبعينيات من 
المتنوعة؛  الحركة  هذه  الماضي،  القرن 
سياسًيا وفكرًيا عرفت انتشاًرا واسًعا مع 
دخول حركة المقاطعة وعدم الستثمار 
إطار  في  دورها  للعب  والعقوبات 
حركة  فلسطين؛  مع  التضامني  المسار 
التضامن األوربي مع الشعب الفلسطيني 
التجربة خبرة  استطاعت أن تراكم عبر 

بأدوات  التأثير والحشد وكان لهذا دور 
ودورها  األخير،  التضامني  الزخم  في 
الموقف  تطوير  عن  الحديث  عند  يزداد 

السياسي والمؤسساتي األوربي. 
فلسطينية  جاليات  وجود  الرابع:  العامل 
أوربا،  بدول  مهمة  وإسالمية  وعربية 
تعدادها  يتجاوز  والتي  الجاليات  هذه 
مليون مواطن؛ جزء هام ولد وتربى   18
الدول  هذه  بثقافات  وتشرب  ودرس 
األوربية، وعلى أبناء هذه الجاليات تقع 
مسؤولية حمل راية فلسطين في المراحل 
الساحات  في  رأيناهم  حيث  القادمة؛ 
لوسائل  المبدع  استخدامهم  وعبر 
التواصل مع البيئة األوربية الحاضنة، في 
أوساطهم تتواجد طاقات هائلة؛ تشكل 
رافًدا مهًما للعمل التضامني في المرحلة 
مؤسسات  في  كوادر  منهم  القادمة، 
ومنتخبين في برلمانات ومجالس بلدية 
وهم  أوربا  ومدن  دول  من  العديد  في 
يشكلون؛ سالًحا فتاًكا في خدمة قضية 

الشعب الفلسطيني.
المشاهد  طبيعة  الخامس:  العامل 
واستحالة  األوربي  العام  للرأي  المنقولة 
إخفاء حجم التوحش عند اآللة العسكرية 
من  الشهداء  الضحايا  صور  الصهيونية؛ 
كل  األطفال.  صور  وخاصة  المدنيين، 
دور  لها  كان  المروعة  المشاهد  هذه 
وإعرابه  األوربي  الشارع  بتحريك  هام 
إلسرائيل  مختلفة  بوسائل  شجبه  عن 
تستطيع  و  اآلن،  بدون  به  تقوم  لما 
عن  الدولية  المؤسساتية  المنظومة 
الممارسات؛  هذه  عن  ولجمها  وقفها 
شعفار حان الوقت لتخاذ خطوات جدية 
وملموسة بدأ يدخل إلى قواميس بعض 
األحزاب والكثير من السياسيين في دول 
أوربا الغربية، وهنا ل بد من الستفادة 

من هذا الواقع المستجد.
وسائل  توفر  الهام  السادس:  العامل 
بأيدي  المختلفة  الجتماعي  التواصل 
بشكل  استخدامها  كذلك  الناس،  عامة 
ووصول  األلوف  مئات  قبل  من  رائع 
نحن  زر؛  بكبسة  للماليين  الرسائل 
أدوات  تفلح  ولن  البديل  اإلعالم   أمام 
الضغط والبتزاز الصهيونية وإمكانيات 
حلفاءهم بمنع  وصول الحقيقة للماليين 
الستعماري  الكيان  هذا  بشاعة  عن 

الغاصب. 
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العامل السابع: تآكل الخطاب الصهيوني 
أن  مقولة:  على  والقائم  التقليدي 
وأي  الجالد،  وليست  ضحية  إسرائيل 
انتقاد أو تنديد بها وبممارساتها المدانة 
والمتعارضة مع قواعد القوانين الدولية؛ 
الالسامية،  الممارسات  خانة  في  يصب 
هذا الخطاب لم يعد فتاًكا وغير فعال.. 
آخر؛  بخطاب  مستقباًل  يبدعون  فهل 
أوربية  أجيال  في  يؤثر   أن  يستطيع 
لم تعش مجريات الحرب العالمية الثانية 
أوربا؛  دول  من  العديد  في  رافقها  وما 
اليهودي،  للوجود  وإبادة  مجازر  من 
خاصة في أوساط الجاليات اليهودية في 

بعض دول أوربا الشرقية؟! 
هذه العوامل لعبت جميعها ولو بتفاوت 
مع  الواسع  التضامني  الزخم  بتفسير 
أوربا  دول  في  الفلسطيني  الشعب 
الزخم  هذا  على  نبني  فكيف  الغربية، 
هنا  معنا  ال  الفعَّ التضامن  دائرة  لنوسع 

في ساحة الدول األوربية؟
يهمهم  لمن  األفكار  بعض  أقدم  هنا 

األمر: 
استراتيجية  بناء  جًدا؛  مهم  وهذا  أول: 
فيها  يتكامل  فلسطينية  وطنية 
األداء  مع  والدبلوماسي  السياسي  األداء 
ليقم  والتضامني  والنشطاء  المؤسساتي 

كل وبشكل مدروس بدوره.
المؤسسات  على  التركيز  ثانًيا: 
برلمانات  من  أوربا؛  في  الديمقراطية 
لتخاذ  لدفعها  وأقاليم  بلدية  ومجالس 
ورفض  عدم  نوع  من  علية  مواقف 
التعاطي مع أي مؤسسة أوربية أو غير 
المستوطنات، وهذا  أوربية تتعامل مع 
نرى خطوات  بدأنا  ممكن ومقبول وقد 

هنا أو هناك في هذا اإلطار. 
ثالًثا: عدم التدخل السافر والتوقف عن 
في  الفلسطينية  الجاليات  مع  التعاطي 
يمتلك  من  خاصة؛  مزارع  وكأنها  أوربا 
أن  غيره  قبل  سيكتشف  عقلية  هكذا 
يقف  ومن  وهو  في  أوربا  فلسطينيي 
من  اآللف  مئات  آخر؛  واد  في  خلفه 
أوربا؛  في  يعيشون  الفلسطينيين 
بمؤسساتها،  ويعملون  لغاتها  يعرفون 
ول يمكن لكائن كان مصادرة مواقفهم 
وآرائهم ألنهم غير موظفين عند أحد.

رابًعا: إعادة  العتبار للعالقة مع الجاليات 
لنا  األقرب  الحاضنة  ألنها  العربية؛ 
القدرات  من  وفيها  الوطنية،  ولقضيتنا 
والكوادر والطاقات ما يقدم الكثير لهذه 

القضية. 
خامًسا: مد الجسور والتكامل مع مكونات 
حركة التضامن األوربية ومشاركة أوسع 

من نشطاء فلسطينيين داخلها. 

خيبة ثقيلة
خاص  )الهدف(

اإلصرار  الرسمي،  الفلسطيني  بالقرار  المتفّردة  الجهات  تواصل 
انعقاد قيادة وطنّية فلسطينّية فاعلة، حتى  على منع تشّكل أو 
لو كانت هي على رأسها، فلقد تواصل تعطيلها حتى اآلن لنعقاد 
التوافق وطنًيا عدة مرات على  التي تم  التحرير«  »لجنة تفعيل منظمة 
الترتيبات  إنجاز  لحين  للفلسطينيين  المؤّقت  القيادي  اإلطار  كونها 
إرادة  تمثل  جامعة  وطنّية  قيادة  يفرز  وطني  مجلس  بانتخاب  الخاصة 

الشعب الفلسطيني.
أّن هناك شريحة قررت مواصلة  ببساطة وطوال سنوات عدة،  ما يحدث 
شأنهم  إدارة  ومواصلة  الفلسطينيين  عموم  إرادة  تغييب  على  الرهان 
الوطني والمعيشي والتصّرف في قضاياهم كافة كما يحلو لها، على هذا 
النحو تأّسست بؤر الستئثار والنتفاع، وتقّوضت مفاهيم المؤسسّية، بل 

وتم نسف مفاهيم أساسّية في العمل الوطني. 
الستبداد  نظم  حالت  أحد  عن  نتحدث  ل  الظن  نخطئ  ل  وحتى  هنا 
الجاثمة على صدر شعوبنا في معظم دول العالم، ولكن باألساس عن حالة 
تستند بدرجة كبيرة لقبول غربي وعربي ودولي، ورعاية من منظومات 
الهيمنة في المشهد الدولي واإلقليمي، فما يتطلب حجبه هنا بالفعل هو 
إرادة الشعب الفلسطيني، الرافضة لالستمرار في مستنقع أوسلو وسياقات 

التنسيق األمني مع الحتالل.
الحتالل،  مع  المستمرة  المواجهة  خضم  وفي  بالذات  المرحلة  هذه  في 
لمحاولت  الشجاع  والتصدي  المعركة،  لشعبنا في هذه  الواسع  والنخراط 
العدو لاللتفاف على منجزات شعبنا فيها، يشّكل هذا التعطيل المستمر 
العدو،  منها  يستفيد  أساسية  لثغرة  وفتح  الجماهير،  هذه  عن  تخلي 
وأسوأ من ذلك اصرار على الرهانات الخائبة بشقيها األول وهو المتمثل 
بالتفرد السياسي والثاني وهو خيار المفاوضات وما رافقه وأنتجه طيلة 

السنوات الماضية.
شعبنا لن يعجز عن ابراز إرادته السياسّية والتعبير عنها، واستعادة حيوية 
مؤّسساته الوطنية، والدفاع عن حقه في تمثيل وطني ديمقراطي لئق، 
لكن صناعة هذه العراقيل تعني استنزاف زمن من عمر هذا الشعب وجزء 
من خزان تضحياته وأدوات فعله الوطني في مهمات كان الجدى إنجازها 

بإرادة وطنية جامعة، ل العمل على تعطيلها.
مسار  عطل  ومن  عليها،  راهن  من  ينتظره  بما  بايدن  إدارة  تأتي  لن 
خسارة  إل  التعطيل  هذا  من  جميًعا  ننال  ولن  الوطنية،  المؤّسسات  بناء 
ولكن  الخيبات،  من  مزيد  إّل  التعطيل  هذا  صناع  ينال  ولن  واستنزاف، 
المؤسف كما كل مرة أن شعبنا مجتمًعا يدفع ثمن هذه الخيبات، هذه 
منذ  مفرغة  حلقات  في  الفلسطينّية  السياسة  فيها  تدور  التي  العبثية 
تجاهل  يتم  الذي  والحوار  والنقسام  والتفرد  التعطيل  بحلقات  سنوات، 
المناشدات،  تكسرها  لن  الوطني،  الجماع  مقررات  على  والقفز  نتائجه 

ولكن اإلرادة الشعبية الواضحة، وهو شيء ل يفتقده شعبنا.

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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لماذا تنكفئ دول الخليج عن التزاماتها تجاه فلسطين؟
رضي الموسوي - كاتب صحفي/ البحرين

بينما كان الفلسطينيون في غزة يلملمون جراحاتهم ويتفقدون آثار العدوان 
القدس  شوارع  يجوبون  المستوطنين  قطعان  كان  وفيما  عليهم،  الصهيوني 
ويتجمعون عند باب العمود في ما يسمى بـ«مسيرة األعالم«؛ مطلقين السباب والشتائم 
ضد العرب ومنهم الخليجيين ويسيئون للنبي محمد، في هذا الوقت انتشرت على وسائل 
يقدمون  وهم  خليجيين  لمسؤولين  والصورة  بالصوت  تسجيالت  االجتماعي  التواصل 
شكرهم لرئيس الوزراء الصهيوني السابق مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته 
جابي اشكنازي، في خطوة شكلت استفزاًزا كبيًرا لمشاعر المواطنين الخليجيين المؤمنين 
بعدالة قضيتهم القومية وبوقوفهم المبدئي والصادق في الجانب الصحيح من التاريخ؛ 
بدعم الحق الفلسطيني في التحرر من االحتالل الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية 

الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس.

ف..
لـــ

م

في  يقع  لم  الخليجي  المواطن  إن   
أوهام  عليه  تنطِل  ولم  التطبيع،  فخ 
سقطت  التي  القرن  وصفقة  التسوية 
ُسِفكت  التي  الفلسطينية  الدماء  بفضل 
والموقف الشجاع لفصائل العمل الوطني 
لهذه  والمناهض  الرافض  الفلسطيني؛ 
الصفقة التي كان يراد منها تمرير أكبر 
بعد  الفلسطيني  الشعب  ضد  جريمة 
أمريكي-صهيوني  بتخطيط  النكبة 
استهجنها  خليجية؛  عربية  وبآليات 
والخليجي  عمومه  في  العربي  الشارع 
موقف  كان  وإذا  الخصوص.  وجه  على 
فما  الوضوح،  بهذا  الخليجي  المواطن 
الذي حصل للموقف الرسمي إزاء القضية 
الفلسطينية؟ ولماذا كان الصوت الرسمي 
الخاسر  نتنياهو  ومدح  توديع  في  عالًيا 
في النتخابات األخيرة، بينما كان نفس 
األحيان  أغلب  وغائًبا في  الصوت؛ خافًتا 

في  وآخرها  ارتكبها  التي  جرائمه  إزاء 
غزة وباب العمود والشيخ جراح واللد وأم 
الفلسطينية  المدن  من  وغيرها  الفحم 

وقراها، حيث سفك الدم مرة أخرى؟
لم تكن انعطافة بعض الدول الخليجية 
الملتزم  الكتف  من  البندقية  بنقل 
حده  في  ولو  الفلسطينية،  بالقضية 
وليدة  لها  المضاد  الكتف  إلى  األدنى، 
الساعة، بل هي انعطافة نوعية سبقتها 
منذ  بدأت  التحول  عملية  في  تراكمات 

عقود طويلة. 
الدول  فتحت  1948؛  العام  نكبة  بعد 
الخليجية بلدانها لالجئين الفلسطينيين؛ 
في  خبراتهم  ثمرة  هؤلء  فقدم 
أعمالهم لبلدان لم تكن الدولة الحديثة 
قد تشكلت فيها بعد، حيث كان النتداب 
والستعمار ما يزال مطبقاً عليها، ويكاد 
يذكر  ل  والتطور  التنمية  مستوى 

النفط  اكتشاف  من  قليلة  سنوات  بعد 
إنتاجه  على  الغربية  الشركات  وسيطرة 
الفلسطينيون  كان  وعائداته.  وتسويقه 
صعبة،  خليجية  أراضي  في  يحرثون 
وتجاربهم  وقتهم  جل  قدموا  لكنهم 
بأحرف  لهم  الخليجيون  يسجلها  التي 
 1967 حزيران  نكسة  وبعد  نور.  من 
الالجئين  من  األكبر  الموجة  كانت 
الفلسطينيين الذين أجبروا على الرحيل 
من فلسطين إثر هزيمة النظمة العربية 
عربية  وأراض  فلسطين  كل  واحتالل 
مع  األنظمة  هذه  بعض  وتواطؤ  أخرى 
الحتالل، مما خلق أوضاًعا جديدة للواقع 
النفطية  الطفرة  ومع  المأزوم.  العربي 
األولى التي أعقبت حرب أكتوبر 1973، 
استقلت  قد  الخليجية  الدول  كل  كانت 
من  البريطانية  القوات  وانسحبت 
البحرين وقطر واإلمارات وسلطنة ُعمان، 
جنًبا  تتشكل  الحديثة  الدولة  وبدأت 
النفط ما  إلى جنب مع تضاعف عائدات 
إلى  مزري  واقع  من  الخليج  بلدان  نقل 
التي  الحديثة  التحتية  البنى  تشييد 
كانت تحتاج للمزيد من األيدي العاملة؛ 
من خارج هذه البلدان التي كانت تعاني 
من قلة عدد السكان أمام برامج التنمية 
العمالقة والعائدات الفلكية التي هطلت 
من عائدات النفط؛ فكان الخيار الخاطئ 
األول لهذه الدول تمثل في التجاه نحو 
العتماد  حساب  على  آسيا  شرق  جنوب 
مصر  من  العربية  العاملة  األيدي  على 
وسوريا وفلسطين واألردن ولبنان ودول 
المغرب العربي، ما قاد إلى بدء التغيرات 
العربي  الخليج  إمارات  في  الديمغرافية 
التي دخلت في الطفرة النفطية الثانية 
 ،1979 عام  اإليرانية  الثورة  انتصار  بعد 
ما زاد من العتماد على العمالة اآلسيوية 
والباكستان  الهند  القادمة، خصوًصا من 
كانت  بينما  والفلبين،  وبنغالدش 
أقليات  تشكل  العربية  العاملة  األيدي 
العاملة  األيدي  ومنها  البلدان  تلك  في 
الفلسطينية. ومع استمرار تدفق العمالة 
العربي  الخليج  مواطنوا  شعر  اآلسيوية؛ 
بفقدان  خصوًصا  الديمغرافي،  بالخطر 
األغلبية في  الست  الدول  من  أربع دول 
أكثرية  الوافدون  يشكل  حيث  بلدانها، 
والكويت  وقطر  اإلمارات  من  كل  في 
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في  كبيرة  نسب  ويشكلون  والبحرين، 
التغير  هذا  وعمان،  السعودية  من  كل 
الخطير في التركيبة السكانية الخليجية 
لصالح الوافدين؛ أسهم بشكل كبير في 
انصراف أولويات الحكومات الخليجية إلى 
أماكن أخرى غير الهتمامات والولويات 
العربية، خصوًصا مع زيادة تدخالت الدول 
المصدرة للعمالة من جهة، والضغوطات 
التي تمارسها الدول الكبرى وعلى رأسها 
جهة  من  األمريكية  المتحدة  الوليات 
أخرى. ومع بدء الختراقات في الموقف 
العربي الذي كان فاقًعا في صيف العام 
للكويت  العراقية  القوات  باجتياح   199٠
الفرصة  واشنطن  اقتناص  من  تاله  وما 
ومن   1991 عام  مدريد  مؤتمر  وفرض 
بالدول  الصهيوني  الكيان  استفراد  ثم 
العربية؛ عبر فرض المفاوضات الثنائية 
 1993 في  أوسلو  اتفاق  أنتجت  التي 
واتفاقية وادي عربة بعدها بعام؛ تمكن 
األمريكية  اإلدارات  وراءه  ومن  الكيان 
الموقف  على  السيطرة  من  المتعاقبة 

واستالم زمام المبادرة.
طوال تلك العقود؛ أعلنت الدول الخليجية 
بتقديم  بتعهداتها  التزامها  عن 
الفلسطيني،  للجانب  مالية  مساعدات 
 1973 أكتوبر  حرب  في  أوجه  وكان 
نسب  الخليجية؛  الدول  فرضت  عندما 
لصالح  القطاعات  بعض  مداخيل  من 
كالبحرين  الكيان  ضد  الحربي  المجهود 
للمجهود  بريدًيا  طابًعا  خصصت  التي 
الحربي على كل رسالة تخرج من البالد 
الفلسطينية،  للقضية  ريعه  ويخصص 
توقفت  كما  توقفت  الخطوة  هذه  لكن 
الكثير من الخطوات على صعيد البحرين 
إلغاء  ومنها  األخرى  الخليجية  والدول 
الذي  إسرائيل  مقاطعة  مكتب  وإغالق 
قررته الجامعة العربية في العام 1963. 
ل  مفصلي  سالح  المقاطعة  مسألة  إن 
والمالي  القتصادي  الجانب  في  ينحصر 
السياسي  الجانب  إلى  يمتد  بل  فحسب، 
تقرير  ففي  األحداث؛  مسار  في  المؤثر 
الكونغرس  مركز  عن   ٢٠٠9 العام  صدر 
التركيز  وجرى  لألبحاث  األمريكي 
للكيان  العربية  المقاطعة  على  فيه 
الصهيوني والدور المريكي في كسرها 
واقامة  العلني  التطبيع  عبر  وانهائها 
بجانب  والتجارية  القتصادية  العالقات 

العالقات الدبلوماسية. 
بـ  التحركات األمريكية ما سمي  أنتجت 
تقدمت  التي  العربية«  السالم  »مبادرة 
العربية  القمة  وأقرتها  السعودية  بها 
المبادرة  هذه  أن  بيد   ،٢٠٠٢ ببيروت 

السالم«  مقابل  »األرض  شعار  صاحبة 
الصهيونية  الهمجية  األقدام  داستها 
مباشرة  بها  وذهبت  وتجاوزتها 
وأطلقت  العربي  الصف  اختراق  إلى 
وقعت  التي  اإلبراهيمية«  »التفاقات 
وبين  من جهة،  الصهيوني  الكيان  بين 
برعاية  والبحرين  اإلمارات  من  كل 
ونظًرا  أخرى.  جهة  من  أمريكية، 
أهمية  من  المالي  الجانب  يشكله  لما 
وتعزيز  الجراح  تضميد  في  كبيرة 
سعى  فقد  الفلسطيني،  الشعب  صمود 
جاريد  السابق  القومي  األمن  مستشار 
الشعب  على  قاٍس  حصار  لفرض  كوشنر 
الخليجية  الدول  الفلسطيني؛ فطلب من 
الدعومات  أشكال  كافة  ايقاف  والعربية 
المالية، وقد تجاوبت بعض دول الخليج 
مع هذا الطلب الذي يعتبر األكثر حضوًرا 

في العالقة الفلسطينية الخليجية. 
حسب العديد من المصادر؛ تلقت السلطة 
دولر  مليار   18 من  أكثر  الفلسطينية 
كالتزام  عاًما،   ٢٧ قبل  تأسيسها  منذ 
تجاه  والدولي  العربي  المجتمع  من 
الدعم  هذا  أغلب  أن  إل  الفلسطينيين، 
توقف، بما فيه ما تم إقراره في القمة 
بالكويت عام ٢٠١٠  التي عقدت  العربية 
التي قررت تقديم دعم مالي قدره ١٠٠ 
الضغوط  لمواجهة  شهرًيا  دولر  مليون 
التي تتعرض لها القضية الفلسطينية. 
لقد سعت اإلدارة األمريكية إلى لّي عنق 
الفلسطينيين حتى يوقعوا على صفقة 
القرن التصفوية، وحين رفضوا تضاعفت 
الدول  من  خصوًصا  عليهم،  الضغوط 
العربية التي كانت تدفع لهم مما عقد 

الموقف أكثر. 
تتصدر  السعودية  أن  القول:  نافلة  من 
للسلطة  المانحة  العربية  الدول  قائمة 
عام  في  تأسيسها  منذ  الفلسطينية، 
تليها  دولر؛  مليار   3.٢ بقيمة   1993

دولر؛  مليون   937 بمبلغ  اإلمارات 
والكويت  دولر،  مليون   8٠٠ فالجزائر 
مليون   ٢٢٥ وقطر  دولر،  مليون   48٥
دولر، والعراق 1٠8 ماليين دولر، بينما 
السعودية  بأن  أخرى  معلومات  تفيد 
خالل  دولر  مليارات   ٦ من  أكثر  قدمت 
الفترة من ٢٠٠٠ الى ٢٠18؛ توزعت بين 
مساعدات إنسانية ومجتمعية وتنموية، 
وفق تصريح المستشار بالديوان الملكي 
مركز  على  المشرف  حينها؛  السعودي 
اإلنسانية  لإلغاثة واألعمال  الملك سلمان 

عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة.
الالفت في األمر، أن السنوات األربع التي 
للوليات  رئيًسا  ترامب  دونالد  أمضاها 
التي  السنوات  هي  األمريكية  المتحدة 
أكثر  الخليجية  الدول  فيها  ابتعدت 
-باستثناء  الفلسطينية  القضية  عن 
بالدعم  يتعلق  فيما  سواء  الكويت-، 
برز  الذي  السياسي  الجانب  أو  المالي 
دولتين  بين  الموقعة  التفاقيات  في 
دعم  وسط  الكيان  وبين  خليجيتين 
من  للمزيد  أمريكي  وضغط  وتشجيع 
تجلت  وقد  الفلسطينيين،  عن  البتعاد 
بعض التصريحات األخيرة لتبدو وكأنها 
تشمت في الدم الفلسطيني الذي سفكه 
ووزير  نتنياهو  بنيامين  الحرب  مجرم 
الذي  والجيش  وحكومتهما  خارجيته 
سقطت هيبته ببضعة صواريخ انطلقت 
من قطاع غزة وتطلب ايقافها اطالقها 

تحريك العواصم الكبرى في العالم. 
الخليج  حكومات  عالقات  في  التوتر  إن 
العربي مع الجانب الفلسطيني جعل أمر 
غير  خليجًيا؛  شعبًيا  مطلًبا  ترميمها؛ 
إمعان  ظل  في  خصوًصا  للتأجيل،  قابل 
في  الستمرار  الصهيوني  الكيان  وغلو 
ودعم  تتوقف،  ل  التي  مجازره  ارتكاب 
النزلق  لهذا  المطلق  األمريكية  نحو الفاشية بسرعة جنونية.  اإلدارة 

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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عجز سياسيممالك األوهام
وميدان ثائر خاص )الهدف(

خاص )الهدف(
الفلسطينية  الرسمية  السياسية  المنظومة  تتأثر  ال 
المتغيرات  هذه  كانت  إذا  خصوًصا  كثيًرا؛  بالمتغيرات 
المانحة وغيرها، فال  الدولية  باألطراف  بشعبها، وليس  تتعلق 
طيلة  الخيبات  بإنتاج  تكفل  الذي  الفلك  ذات  في  تدور  زالت 

السنوات الماضية.

ف..
لـــ

م

الجسم  أنتجه  ما  آخر  هي  الثالثة«  اللقاحات  »فضيحة 
شراء  في  تورط  حيث  الفلسطينية،  للسلطة  الحكومي 
العدو  من  النتهاء  على  صالحياتها  شارفت  لقاحات 
الصالحية،  منتهية  كونها  لحًقا  ليتضح  الصهيوني، 
والالفت في هذا أن أي من الفلسطينيين لم يعرف باألمر 
لكانت  بالنشر حوله، وإل  العدو وإعالمه  إل حينما تكفل 
أما  اآلن،  الفلسطينيين  أجساد  في  تسري  اللقاحات  هذه 
فضح  على  الحتالل  اصرار  كان  الجانب  هذا  في  األهم 
صفقة هي في مصلحته ومن تصميمه، وبصيغة تحقيرية 
واضحة، وكأنه يريد رد اعتباره أمام الفلسطينيين بالقول 
أن  بعد  ذلك  بنفاياتي«  لكم  وألقي  أدنى  »أنتم  لهم 
كسرت الهبة األخيرة أنف المحتل أمام عموم الفلسطينين 

والعرب وأحرار العالم، وفضحت هشاشته وزيفه.

السلطة  طاولة  تحت  للكنس  الملف  هذا  يسير  بالطبع 
الفلسطينية كغيره، فال محاسبة ستحدث أو حتى مراجعة 
رأس  في  التفرد  أن  لنذكر  داعي  ول  للمسؤولين،  جدية 
في  يتفرد  النفوذ  من  لجزر  غطاء  بات  السياسي  الهرم 
شعبنا  سيعاني  قوى  لمراكز  وبؤر  ناهي،  آمر  منها  كل 
حقيقية  وطنية  بناء مؤسسات  منها في سبيل  للخالص 

قادرة على اعانته في معركته ألجل التحرر الوطني.
من  الفلسطينية  الرسمية  المنظومة  تنتِه  لم  سياسيا 
كل  أن  ويبدو  المفاوضات،  خيار  على  البائسة  رهاناتها 
ضمن  يقع  ل  فلسطين  لشعب  العارمة  الهبة  أحدثته  ما 
عن  اخبار  تتنامى  حيث  الفلسطيني،  السياسي  حسابات 
ما كان محط  استكشافية، وهو  لمفاوضات  مسعى جديد 

لستنكار وطني في هذه المحطة وسابقاتها.
إن الرهان اليوم على تعديل أو اصالح لهذا المسار يعادل 
الجنون والوهم والهلوسة، فال أفق لبناء سياسي منفصل 
عن الجماهير وحراكها، ل يستلهم الهبة الشعبية والفعل 
الوطني المتصاعد، ول يسعى لخدمة جماهير هذا الشعب، 
في  أو  الصهيوني،  العدو  قتال  في  إلرادتها  يمتثل  أو 
في  وتعمل  الحترام  تستحق  لمؤسسات  الوطني  البناء 
خدمة شعبها ل في امتصاص دمه وخدمة عدوه وإعاقة 
مسيرته النضالية من خالل الفساد وسوء اإلدارة والتفرد، 
فعلى ما يبدو وفرت ظروف التكلس السياسي والفتقاد 
لبناء  ممتازة  فرصة  البعض  لدى  الوطنية  للبوصلة 
ممالكهم الخاصة في فضاء ووطن يسيطر عليه الحتالل 
أشكال  من  يفرضه  ما  مواجهة  في  يومًيا  ويعاني شعبه 

التنكيل.

من  ومقاومته،  فلسطين،  شعب  هبة  حققته  ما  رغم 
الجارية وخالل أيام معركة حد  المواجهة  إنجازات في 
السيف، ل تزال السياسة الفلسطينية دون ذلك بكثير؛ 
وتعجز  القديمة،  نقاشاتها  وتتداول  متأخرة  مواقع  في  تتعثر 

عن المبادرة.
أثبتت جماهير شعبنا تجاوزها للتقسيم الستعماري المفروض 
والموقف  الشعار  وحدة  مستوى  على  هذا  يقتصر  ولم  عليها، 
والنخراط في المواجهة، بل ل زالت تعبر عنه بمئات المبادرات 
الصغيرة التي تتجاوز هذه التقسيمات وتعمل على صعيد وطني 
أشكالها،  بكافة  الحتاللية  الحواجز  وتعرية  اختراق  على  يعمل 
سواء تلك المادية التي تحاصر مدننا وقرانا أو القوانين والقرارات 

العسكرية والمحددات التي وضعها المستعمر.
ل زالت هذه التقسيمات الستعمارية هي المحدد والقيد األساسي 
فجوة  يخلق  نحو  على  الرسمية،  الفلسطينية  بالسياسة  المحيط 
حقيقية بينها وبين ما يحدث في الشارع الفلسطيني على امتداد 
فلسطين المحتلة، وما تظهره الجماهير العربية من اندفاعة كبيرة 
نحو فلسطين وقضيتها كبوصلة وشعار ناظم يجمع نضالت هذه 
األمة، ويفاقم من هذا الخلل فلسطينًيا وجود حالة من الركود في 
التفكير السياسي على مستوى الوحدات األصغر للنظام السياسي 
القائم، فلم تتجاوز السلطة مشروعها وتعهداتها تجاه الحتالل، 
ولم تستطع الفصائل حتى اآلن بلورة مشروع انقاذ وطني؛ يصنع 
بنى وهيكل قيادي موحد لهذه النضالت على امتداد فلسطين، 
أو حتى يفلح في صياغة شعار سياسي يتالقى مع الميدان وما 

يصدح به صوته.
المطروحة  الوحيدة  الخطة  زالت  ل  القتصادي  المضمار  في 
فلسطينًيا لستثمار هذا النفس الوطني في الفكاك من التبعية 
لالحتالل، هي مبادرة أسبوع القتصاد الوطني التي بدأت محلية 
بعد أن أطلقها نشطاء وحراكات فلسطينية؛ سرعان ما بدأت في 
التمدد والنتشار في عموم فلسطين المحتلة؛ تعبيًرا عن تعطش 
الشارع لهذه الرؤى والبرامج التي تستثمر في النتصار والنهوض 

الوطني الكبير.
والمؤسسات  األجهزة  غابت  المباشر؛  بمعناها  السياسة  في  وكما 
والبنى  الفصائل  زالت معظم  المبادرة، كما ل  الرسمية عن هذه 

الكبرى في موضع الترقب أو عدم اإلدراك لحقيقة ما يحدث.

هناك  أن  هو  الحالي،  للواقع  تشخيص  أقرب  يبدو  أخرى  مرة 
قيادية،  وهيكلية  برنامج  إلى  يحتاج  ثوري،  جماهيري  مد 
البنى  تعجز  ما  وهو  واضحة،  أهداف  ذات  وطنية  واستراتيجية 
الرسمية  بأجهزتها  السلطة  كانت  وإذا  تقديمه،  عن  السياسية 
العمل  فصائل  تقبع  أن  المعقول  من  فليس  المعتاد؛  بعجزها 
المقاومة،  صعيد  على  كبرى  إنجازات  حققت  التي  الوطني 
كوادرها  من  مئات  وقدمت  الشارع،  في  الجماهيرية  والوحدة 
في مختلف ساحات المواجهة، ليس من المعقول أن تستمر في 
النتظار؛ فاآلن هو وقت المبادرة الوطنية، لنظم النضال وتالقي 
والتغيرات  الداعم،  العربي  النفس  هذا  مع  والتصال  شرايينه، 
المهمة على مستوى الرأي العام والتي تستحق الستثمار فيها 
في  الفلسطينيين  آمال  يحمل  جذري؛  وطني  برنامج  خالل  من 

الحرية والعودة والستقالل والتخلص من المشروع الصهيوني.
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بدعوة من سيد القوم الملهم بقول الحق اجتمع أهل اهلل في منزل عبد اهلل ابن عبد الدائم؛ 
صاحب الكلمة المؤثرة واألمضى من حد سيف القدس الذي أعد لها وخاضها وأدمى العدو فيها 
ما شاء وفي كل  رسائله، حيث  توجيه  الصالحية في  وصاحب  وأرعبه؛ فأصبح مخولً  وأخافه 
التجاهات. وقد لبى الدعوة كبار سادة القوم ُعِرف منهم عبد القادر وعبد الباقي، وعبد الوكيل، وعبد 

البصير، عبد الصبور، وعبد الودود. 
تلبية  بالحضور وشكرهم على  أن رحب  بعد  الجلسة،  والبحر  البر  الدائم سيد  اهلل بن عبد  افتتح عبد 
دعوته، وانتصب واقفاً ومسح ذقنه بيده اليمنى وتحسس شعر رأسه المحلوق وتهدج صوته وارتفع 
وانخفض وأخيراً ضبط إيقاعه وطلب من الحضور قراءة الفاتحة على روح الشهيد نزار، ثم أضاف أنا 
المدافعين عن الحق  القادر ومعي كل  الدائم؛ بلحمي وشحمي وبوقوف أخي وسند ظهري عبد  عبد 
والمناصرين للمظلومين والمغلوب على أمرهم تحديت العدو ووجهت له الضربات التي قسمت ظهره 
وبعدها تجولت في الشوارع والحارات مفعماً بالحماس والشجاعة والصمود ووجهت تهديدي للعدو أن 
يستهدفني إن كانت لديه القوة والجرأة. واليوم نجتمع لنناقش إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء النقسام 
لنكون بمستوى الحدث لذلك أطلب منكم أن تبايعوني على السمع والطاعة وأعدكم أنني سأكون عند 
حسن ظنكم وأحمل رسالتكم وأؤدي أمانتكم بكل صدق وأمانة، لقد آن األوان أن نوحد الجهود ونكون 
اليوم ما دمتم قد وليتموني  على قلب رجل واحد ننجز وحدتنا الوطنية التي لن تنفصم عراها بعد 

أمركم وسرتم خلفي 
عبد القادر: بمبايعتنا لك نكون قد ولينا أمرنا للشجاع األمين وُأشهد الجميع اليوم البعيد، قبل القريب 
أن نصرنا ما كان ليتحقق لول بيعتنا لك، كما أنني لم أتخاذل أو أتخلف عن تأدية واجبي في أي 
مواجهة تخوضونها مع العدو. ل أنشد فيها مغنى غير إرضاء اهلل وإقامة العدل وحكم الشرع بين عباد 

اهلل المؤمنين، كما أنني أدين العتداء على نزار وأحتسبه عند اهلل شهيداً وأدعو اهلل أن ينتقم 
من الظالمين 

عبد الوكيل: بعد السمع والطاعة علينا دائماً وأبداً أن نعقل أولً ونتوكل ثانياً في مواجهة العدو 
وما على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهذا يتطلب أن نكون جميعاً شركاء في الحقوق وتأدية 

المهام ونحن بإذن اهلل موحدون دون أدنى شك. 
مهمة  ونفذ  أمر  ممن  بالقصاص  وأطالب  نزار  الشهيد  على  أترحم  البداية  في  البصير:  عبد 
الغتيال التي تمثل جريمة بشعة ونكراء سيروا على بركة اهلل. اهلل معكم ويرعاكم ويحفظكم 

ونحن من خلفكم فمنا السمع والطاعة ومنكم قيادة المسيرة المظفرة. 
عبد الودود: الرحمة للشهيد نزار والعار للقتلة والعزاء ألسرته وأهله، عمٌل جبان وبشع وينذر 
بالخطورة ألنه ينال من سمعة شعبنا وثورتنا أمام الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق اإلنسان. 

من  ويأخذ  العدو  العمل يصب في مصلحة  بأن هذا  وأضيف  قال  بما  الودود  عبد  أوافق  الباقي:  عبد 
رصيدنا الذي حققناه أخيراً في تصدينا للعدو ويجعل العالم ينظر لنا بعين الريبة والتوجس أدعوكم 
ونفسي برّص الصفوف وتوحيد الجهود موحدين كالبنيان المرصوص.. ل ينال من وحدتنا كائٌن ما كان، 

وأعاهدكم على الوفاء بما أتعهد به هنا أمامكم أن أصون العهد بصدق واقتدار 
عبد الصبور: لقد تحملت عبد الدائم مكرهاً أخاك ل بطل وكان علّي حمٌل أثقل من الجبال وفوق حد 
الحتمال.. أنت يا عبد الدائم تعتبر نفسك ملك الجن والجان والبر والبحر والحاكم بأمره تراوغ أحياناً 
وتخادع أحياناً أخرى؛ تستخدم الدين ببراعٍة ومهارة وتضلل به الفقراء والمساكين، فكل ما تفكر به 

وتخطط له مكشوٌف ومفضوح: 
عبد الدائم: أنا وما أمثل، نحن المستقل والغد القادم أليامه الجميلة وما النصر إل صبر ساعة وتدخل 

جموع الناس أفواجاً تبايعنا على السمع والطاعة. 
عبد الصبور: هذا حلم إبليس في الجنة. 

عبد الودود: من يرفض ويدين مقتل نزار ل يمكن أن يقبل ارتكاب جرائم مثلها.. فالشعب يجب أن 
يمارس حريته بجدارة.

عبد البصير: لنرفع الجتماع إلى وقت يحدد فيما بعد.

معركة سيف القدس: امليادين والنتائج
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بنيامين نتنياهو: شذرات من سيرة ال يمكن كتابتها
أحمد مصطفى جابر- كاتب فلسطيني- مسؤول قسم شؤون العدو في “الهدف”

مع مغادرة بنيامين نتنياهو لكرسي الحكم في الكيان الصهيوني، محطًما الرقم 
متجاوًزا  الحاكم،  االئتالف  وزعيم  الوزراء،  رئيس  منصب  في  للبقاء  القياسي 
ديفيد بن غوريون الذي كان صاحب أطول فترة، ينفتح الباب واسًعا أمام دراسة نتنياهو، 
ووضعه تحت مجهر البحث، كرجل ومرحلة، وهي حاجة ملحة بالنسبة للفلسطينيين، ألن 
هذا الرجل قاد الكيان العدو في مرحلة تحوالت مهمة، وال شك أنه سيترك تأثيًرا مطواًل 

على السياسة الصهيونية التي تبقى دائًما استمراًرا بطرق مختلفة للثوابت الصهيونية.

ول  لنتنياهو  سيرة  ليس  المقال  هذا 
متفرقة  شذرات  بل  ألعماله،  سجاًل 
نظام  رأس  كان  الذي  الرجل،  هذا  حول 
مدى  على  لشعبنا  األساسي  العدو 
األقل،  على  األخيرة  عاًما  عشر  اإلثني 
هذا  قبل  بدأ  شخصي  كتاريخ  إنه  مع 
شديدة  لعائلة  منتمًيا  طويل،  بزمن 
الحركة  سياق  في  والعدوانية،  التطرف 
الصهيونية التنقيحية بقيادة فالديمير 

جابوتنسكي.
أنهى بنيامين نتنياهو 1٥ عاًما )١٢ منها 
على التوالي( كرئيس للوزراء وحل محله 
الكثيرة  السير  ورغم  بينيت،  نفتالي 
التي كتبت له يبدو ان سيرته النهائية 
لم تكتب بعد، وربما لن يحدث، وتبدو 
في  للبحث  مميزة  كفرصة  دراسته 
العقل البشري والنظام السياسي وفلسفة 
الحكم، وعملية صنع القرار، وأسلوبه في 
للتأثير  والسرية،  العلنية  الرسائل  نقل 
على وعي الناخبين. ويبقى أحد األسئلة 
في  كان  ّإذا  عما  نتنياهو  حول  المهمة 

حقيقة األمر مجرد رجل تكتيك سياسي 
من  النوع  ذلك  أنه  أم  ناجح؟  ودعاية 
السياسيين الذي يتالشى بريقه على مر 

السنين عندما يصبح ظاًل لنفسه؟
هذا  على  اإلجابة  تعتمد  بالتأكيد 
لها  عوامل،  عدة  على  وغيره  السؤال 
عام  بشكل  الصهيوني  بالكيان  عالقة 
والستمرار  السلطة  إلى  الوصول  وآليات 
شخصية  على  باألساس  وكذلك  فيها، 
األمر،  حقيقة  في  يكون  ومن  نتنياهو 
راية  تحمل  تنقيحية  لعائلة  كوريث 
عائلته  يعطي  أن  ويريد  جابوتنسكي 
إهمال  بعد  تستحقها  التي  مكانتها 
الجابوتنسكية ورميها جانبا، أو كزعيم 
مجد  على  المحافظة  يريد  يميني 
براغماتي،  كصهيوني  أم  الليكود، 
أحياًنا  يبدو  ولكن  لالستيطان،  ونصير 
أحياًنا  ويبدو  كله،  هذا  من  مزيج  أنه 
ثنائية  أمام  محلليه  يضع  وكأنه  أخرى 
والدولة  الدولة  هو  نتنياهو  مزدوجة: 
مرة   من  أكثر  قال  كما  نتنياهو  هي 

ولكن  عشر  الرابع  لويس  مقولة  مردًدا 
بتعبير بونابرتي، وصفت بأنها دعائية 
على األغلب، أو أن نتنياهو في مواجهة 
إسرائيل«  »ملك  هو  فبنيامين  الدولة، 
ول يمكن لـ«إسرائيل« أن تتواجد بدون 

هذا »الملك«
إحدى  كاتب  كسبيت،  بن  يختصر  ربما 
السير لنتنياهو بنتنياهو: سيرة ذاتية، 
المسألة برمتها عندما يدعي أن نتنياهو 
»إسرائيلي«  سياسي  حلم  تحقيق  هو 
وليس من غير المعقول القول إنه لو كان 
المتحدة  الوليات  في  ولد  قد  نتنياهو 
لكان بإمكانه أن يذهب إلى أبعد نقطة 
لكنه  األمريكية،  السياسة  في  ممكنة 
يدعي أن نتنياهو أصبح »نسخة حديثة 
أنا،  هي  الدولة  عشر:  الرابع  لويس  من 
تضيع  بدونه  خيره.  هو  الدولة  خير 

إسرائيل«.
سيرة مختصرة:  

في  تعليمه  نتنياهو  بنيامين  تلقى 
الساحل  لغة  وتحدث  المتحدة،  الوليات 
العيوب،  من  الخالية  اإلنجليزية  الشرقي 
من  لذعة  صوتية  بلقطات  محذًرا 
»اإلرهاب  يشكلها  التي  التهديدات 
يكن  ولم  نووية«  وإيران  اإلسالمي 
السياسة  اقتحم  الذي  نتنياهو  بنيامين 
على  التسعينيات  في  »اإلسرائيلية« 
جثة اسحق شامير مثل أي سياسي آخر 
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شهده الكيان الصهيوني.
ُولد بنيامين نتنياهو في تل أبيب في 
٢١ من تشرين األول أكتوبر 1949. وكان 
األركان  هيئة  في سرية  وضابًطا  جندًيا 
الخاصة )197٢-1967(. وكان قد أمضى 
الوليات  في  الثانوية  دراسته  سنوات 
المتحدة وشارك في حرب أكتوبر وخرج 

منها برتبة رائد.
ماساتشوسيتس  تخّرجه من معهد  بعد 
في  البكلوريوس  بدرجة  للتكنولوجيا 
الماجستر  ودرجة  المعمارية  الهندسة 
في إدارة األعمال، عمل مستشاًرا وشغل 
في  الصناعة  قطاع  في  مدير  منصب 
الصهيوني.  والكيان  المتحدة  الوليات 
لمعهد  مديًرا  نتنياهو  كان   1976 ومنذ 
عائلته  أنشأتها  مؤسسة  وهو  يوناتان 
على اسم شقيقه يوناثان نتنياهو الذي 

قتل في عملية عنتيبي.
الدبلوماسية  البعثة  لرئيس  نائًبا  عمل 
 )198٢-1984( المتحدة  الوليات  في 
األول  الوفد  في  عضًوا  كان   ،1984 وفي 
األمريكية  اإلسترتايجية  للمحادثات 
نتنياهو منصب  وأشغل  »اإلسرائيلية«  
المتحدة  األمم  لدى  الكيان  مندوب 
)88-1984(. وكان نائًبا لوزير الخارجية 
ديوان  في  وزير  ونائب   )1988-1991(
وكان   .)1991-199٢( الوزراء  رئيس 
مدريد  لمؤتمر  الوفد  في  عضًوا  أيضا 
للسالم في 1991 ولمحادثات السالم في 

واشنطن التي أعقبت هذا المؤتمر.
 1988 عام  الكيان  إلى  عودته  بعيد 
السياسية  الحلبة  بنيامين نتنياهو  دخل 
وأصبح عضو كنيست عن الليكود، وعين 
وفي  الخارجية.  وزير  نائب  منصب  في 
كان   ،)199٢-1996( ال١3  الكنيست 
الخارجية  لجنتي  في  عضًوا  نتنياهو 
والقضاء  والقانون  والدستور  واألمن 

البرلمانيتين.
كان  بيبي،  باسم  المعروف  نتنياهو، 
في  لمنصبه  ترشح  عندما  جديًدا  وافًدا 
من  قادم  ولكنه   ،1988 عام  الكنيست 
سية  في  سابق  كمقاتل  مثير  ماض 
من  شهادات  ويحمل  األركان،  هيئة 
للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد 
أن  قبل  بوسطن  في  مستشاًرا  وعمل 
»إسرائيلي«  كدبلوماسي  تجنيده  يتم 
 ،1984 وإرساله إلى واشنطن. وفي عام 
انتقل إلى نيويورك كسفير لدى األمم 
المتحدة، حيث أصبح ضيًفا منتظًما في 
مثل  الشعبية  شديدة  تلفزيونية  برامج 

."Larry King Live" و "Nightline"
نتنياهو من هزيمة شامير في  استفاد 

الصعود  من  وتمكن   ،199٢ انتخابات 
وفاز  المعارضة،  في  الليكود  قيادة  إلى 
في  مرة  ألول  الحكومة  رئيس  بمنصب 
انتخابات  أول  في   ،1996 أيار/مايو 
الوزراء جرت في الكيان  مباشرة لرئاسة 
يوليو  تموز  حتى  المنصب  هذا  وشغل 
1999. وبعد هزيمته في النتخابات في 
1999 استقال نتنياهو من رئاسة حزب 

الليكود ومن الكنيست ال1٥.
الحلبة  إلى  نتنياهو  بنيامين  عاد 
السياسية عام ٢٠٠٢، حيث شغل منصب 
وزير الخارجية اعتباًرا من تشرين الثاني/ 
نوفمبر ٢٠٠٢ وحّتى شباط فبراير ٢٠٠3، 
من  واستقال  للمالية،  وزيًرا  ُعّين  حيث 
 .٢٠٠٥ آب/اغسطس  في  هذا  منصبه 
كان  ال-١٧  الكنيست  دورة  وخالل 
شهر  وفي  المعارضة.  رئيس  نتنياهو 
النتخابات  عقب   ٢٠٠9 فبراير  شباط/ 
بمهمة  نتنياهو  كلف  ال-18  للكنيست 
تشكيل الحكومة التي بدأت عملها في 
ليبقى   ٢٠٠9 مارس  آذار/  شهر  من   3١

في المنصب حتى ٢٠٢١.
الصعود إلى القمة: صدمة 1992

في ٢٢ حزيران/ يونيو 199٢، بعد 1٥ عاًما 
»إسرائيل«  على  المباشرة  السيطرة  من 
تمكن  والمستوطنين،  الليكود  قبل  من 
رابين  يتسحاق  بقيادة  العمل  حزب 
النتخابات  في  الفوز  من  ما  بطريقة 
الرغم  وعلى  عشرة(  الثالثة  )للكنيست 
هذه  عن  الكثير  كتب  قد  أنه  من 
حقيقة  من  جًدا  القليل  أن  إل  اللحظة، 
أنها لم تكن لحظة رائعة ومثيرة لرجل 
بنيامين  يدعى  صهيوني  أشكنازي 

نتنياهو.

شامير،  يتسحاق  بقيادة  الليكود،  حزب 
كان حاضًرا بالكامل بعد الضربة القاضية 
هذا  وكان  رابين  بها  أصابهم  التي 
متوقًعا، والكثيرين في الكيان والوليات 
المتحدة يعتقدون أن جورج دبليو بوش 
األعوام  فخالل  بشامير،  أطاح  من  هو 
في  العجوز  الزعيم  نجح   ،1991-199٢
الجمهوري،  إثارة أعصاب بوش والحزب 
واعتبر  شولتز.  جورج  الخارجية  ووزير 
تنظيم  عليهما  الصعب  من  أن  الثنان 
تحالف أمريكي عربي ضد العراق يضم 
نجح  أيًضا  شامير،  بوجود  ومصر  سوريا 
مهاجر  مليون  نصف  تنفير  في  شامير 
روسي يهود وغير يهود كما نجح شامير 
إبعاد  في  أخيًرا  المستوطنين  وحكومة 
نتنياهو  أما  المزراحيين،  من  العديد 
الشاب فيوصف بأنه كان طموًحا وحيوًيا 
اإلنجليزية  تحدث  وثرًيا.  وعاطفًيا 
الصهاينة  إعجاب  أثار  بمستوى 
الصهاينة  ذلك  في  بما  المحليين، 
نتنياهو  وصل  وهكذا  المزراحيين. 
بعد  واألول  لليكود،  الرابع  المؤتمر  إلى 
كأنه  وعومل  النتخابات  في  الهزيمة 
إبعاد  من  وتمكن  حديث  أبيض  مسيح 
بدأ  عنه.  المخضرمين  الليكوديين 
نتنياهو - الذي كان يبلغ من العمر ٤3 
عاًما - في قيادة الليكود في المعارضة. 
لقتحام  الصفر«  »نقطة  هذه  كانت 
الصهيونية..  السياسة  أعماق  الحزب 

على مدى ٢8 عاًما.
وبهذه النجومية تفوق على السياسيين 
القمة،  إلى  طريقه  في  المخضرمين 
حرب  اإلشادة خالل  من  المزيد  نال  وقد 
مقابلته  تمت  حيث   ،1991 عام  الخليج 
إن  الهواء مباشرة على شبكة سي  على 
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إن مرتدًيا قناع غاز، بينما كانت صفارات 
يمِض  ولم  تعوي.  الصاروخية  اإلنذار 
منصب  على  استولى  حتى  طويل  وقت 
استولى  ثم  وخسره،  الوزراء،  رئيس 
الزمن،  من  عقد  بعد  أخرى  مرة  عليه 
مثل  وألهم  أطول حكم  ليصبح صاحب 
هذا اإلعجاب لدرجة أن مؤيديه شبهوه 
أخرجته  ديفيد.  التوراتي  بالملك 
رشاقته السياسية من العديد من النقاط 
الصعبة لدرجة أن حتى منتقديه وصفوه 

بالساحر.
عادي،  غير  اقتصادًيا  تحوًل  وترأس 
الصدام  في  وغامر  الرفاه  دولة  ودفن 
أمريكيين ديمقراطيين، ثم  رؤساء  مع 
ترامب  إدارة  مع  التعايش  من  استفاد 
ممكن،  مدى  ألكبر  فترته  مستثمًرا 
في  بما  التاريخية،  المكاسب  لتعزيز 
ذلك افتتاح سفارة أمريكية في القدس 

المحتلة.
رجل البدلة والسيجار:  

عام ٢٠٠٥، كان بنيامين نتنياهو وزيًرا 
ذلك  في  شارون،  حكومة  في  للمالية 
المضي  قرر  قد  شارون،  كان  الوقت 
غزة  في  الرتباط،  فك  خطة  في  قدًما 
وبعض النقاط في الضفة الغربية، وكان 
للخطة،  معارًضا  يعالون  األركان  رئيس 
المتالعبة  لشخصيته  فريد  وكانعكاس 
الحفلين،  كال  في  الرقص  نتنياهو  قرر 
انضم إلى يعالون لتمييز نفسه سياسًيا، 
وكال المديح لرئيس األركان، حرص على 
توجيه نقده إلى رئيس الوزراء شارون، 
أيًضا  القوية  مكانته  على  حافظ  ولكنه 
كشريك في حكومة فك الرتباط وصوت 
أيًضا فرصة  لنفسه  الخطة وترك  لصالح 
رسالة  نقل  وهكذا  بأنه ضدها،  لالدعاء 

لصوته  سمح  عندما  للجمهور  مزدوجة 
لممر  متسلل  ميكروفون  عبر  بالتسرب 
فيها  مدح  قصيرة  جماًل  ونقل  الوزراء، 

رئيس األركان المتمرد يعلون.
سابق  قائد  وهو  شفران،  كفيه  ينقل 
التي  العسكرية  التصالت  لمدرسة 
باسم  المتحدث  منصب  في  أنشأها 
»أسرار  ومؤلف  اإلسرائيلي،  الجيش 
المتعددة  السير  إحدى  وهي  نتنياهو« 
متناقضة  صورة  نتنياهو،  لبنيامين 
النيوليبرالية،  أخرى، كان نتنياهو رجل 
وفي وزارة المالية كان تاتشرًيا بامتياز، 
درج  من  يتسلل  كان  المرات  إحدى  في 
اجتماع  إلى  للوزراء  وخصص  جانبي 
الحكومة، وبينما اكتشف وجود الصحافة 
سارع لقطع رأس السيجار الفاخر ووضعه 
سترته  اشتعال  إلى  أدى  ما  جيبه،  في 
حرفًيا وكاد يحترق في سبيل التغطية 
بينما  الفاخر،  للسيجار  استهالكه  على 
يقطع مخصصات األطفال كوزير للمالية.
شبيهة  نتنياهو  حياة  سيرة  تبدو   
يعيد  فهو  المحترقة،  البدلة  بتلك 
دائًما في  وينجح  وأبًدا،  دائًما  حياكتها 
قليلة  وأحياًنا  الحارق،  السيجار  إخفاء 
نجح  وقد  المأل،  إلى  الشعلة  تتسرب 
لحق  الذي  الضرر  الكثير من  دائًما رغم 
في  نجح  عليها،  حرص  التي  بصورته 
لنقل األشكناز  الجمهور،  كسب تعاطف 
كممثل فريد لهم، رجل أعمال أمريكي 
محتمل، وخداع المزراحيين لفترة طويلة 
جًدا من الزمن حتى بعض العرب علقوا 
يائير«  »أبو  بحب  فيها  تغنوا  لفتات 
وكان دائًما ينجح في قيادة اليمين بعد 
ثالث انتخابات كان لدى الليكود الفرصة 
للبقاء في الحكم بدون نتنياهو، ولكن 
رئيًسا  سواء  البقاء،  في  نجح  هذا 

ل  حيث  للمعارضة،  زعيًما  أو  للحكومة 
فكاك منه.

مدرسة  هو  نتنياهو  أن  شفران  يرى   
الجماهير،  في  والتأثير  الكاريزما، 
وأحياًنا  اإلعالم  وسائل  على  والسيطرة 
بساطتها،  في  مفاجئة  أساليبه  تكون 
في  مفاجئة  تكون  األحيان  بعض  وفي 
الماضي  لنفسه في  لقد شهد  تطورها، 
وإنه  الكالم«  »قوة  يمتلك  أنه  على 
زعيم يتولى دفة الكالم، وقد نقل عنه 
رجال  وعن  نفسه  عن  قوله  مرة  ذات 

الدولة عامة: »لسانهم سالحهم«
نتنياهو  أن  كتابه،  في  شفران  ينقل   
ول  لخطبه،  المسودات  عشرات  يكتب 
الصفحات  على  يشير  بل  بهذا،  يكتفي 
يكتب  فهو  يده،  سيرفع  أين  بالضبط 
سيقولها،  التي  الكلمات  فقط  ليس 
مخططة  تكون  أيًضا  جسده  حركة  بل 
سلًفا، ومرسومة بدقة مذكًرا إيانا بهتلر 
ويحذف  الغريبة،  الخطابية  وبروفاته 
بالرقص  نتنياهو  يغامر  مثاًل،  ويصحح، 
في  فيستخدم  الدولة،  أمن  حدود  على 
وثائق  صحفية،  مقابلة  أو  ما  خطاب 
إعادة  على  قادر  وهو  منشورة،  غير 
مختلف،  سياق  في  الكلمات  تعريف 
وخلق الدعاية التي تالئمه بغض النظر 
كلمة  فيحول  المعنى  مصداقية  عن 
ل  سياق  في  »خونة«  إلى  »يساريين« 
يمكن مجادلته على الفور، وعندما تهدأ 

العاصفة يكون قد مرر ما يريده.
يمكن  وهذا  عنه  المعروف  من  أيًضا 
مالحظته كثيًرا في خطبه، بأنه عندما 
يريد التأكيد على شيء ما، أو يشعر أن 
فإنه  الصحيحة،  بالنغمة  ُتقل  لم  الجملة 
»ليبرمان  المثال  سبيل  على  يكررها، 
من  جزء  وليبرمان  اليسار،  من  جزء 
هناك  أن  »كشفت  وكذلك   « اليسار.. 
خطة عمل منظمة هنا« كيف تغرس في 
أذهان الجمهور أن »اليساريين خونة«؟ 
تجنب  المستحيل  من  النهاية،  »في  و 
رؤية هذا« »غانز مع الطيبي« »الطيبي 
سيجلب اإلرهاب« يعود إلى« اليساريين 
»اليساريون  يهوًدا«  يكونوا  أن  نسوا 

يكرهون الشعب«.
»نتنياهو: سيرة  كتابه  جانبه، في  من 
الدائم  الناقد  الصحفي  يركز  ذاتية« 
بشكل  بن كسبيت،  نتنياهو   لبنيامين 
وسارة،  بنيامين  الثنائي  على  كبير 
نتنياهو  سارة  على  الضوء  يسلط  حيث 
الكتاب  التي تظهر في كل صفحة من 
كاملة،  فصولً  لها  يخصص  بل  تقريًبا، 
بأنه  التركيز  هذا  كسبيت  بن  ويبرر 
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الزوجة  الوزراء...  رئيس  منزل  »في 
في  النقض  حق  لها  تقرر.  التي  هي 
»إن  الوحيدة« و  السلطة  كل قرار. هي 
والقتصاد  األمن  شيء  كل  في  يًدا  لها 
والسياسة الخارجية« ويعيد بن كسبيت 
المرتبط  السري  لالتفاق  التحكم  هذا 
خيانة  يوثق  الذي  الساخن  بالشريط 
بالصمت  رضيت  والتي  لسارة،  نتنياهو 
على  النقض  وحق  الحكم  امتياز  مقابل 
كل ما يحدث في منزل بلفور، ويعتقد 
أيًضا أن نتنياهو يستخدم سارة بدوره 
عن  وزراء  كرئيس  مسؤوليته  لتقليص 

أفعاله.
ما هو شعار نتنياهو؟

الصعود  للصعود  واقعي  تفسير  ثمة 
 ،1988 عام  منذ  لنتنياهو  السياسي 
يؤدي  كسبيت  بن  رأي  في  حيث 
الذي قصده  التاريخي«  »الدور  نتنياهو 
األسرة  وإحضار  الظلم  »تصحيح  والده: 
مكانها  إلى  المرفوضة  التنقيحية 
اليهودي«.  الشعب  قيادة  المقصود: 
نتنياهو  بنزيون  تاريخ  يحضر  هنا 
الواقع  وفي  تأسيسية،  كشخصية  األب 
التاريخ  األكثر أهمية في  العقود  خالل 
األربعينيات  في  الحديث،  اليهودي 
أين  الماضي،  القرن  من  والخمسينيات 
في  يذبح  لم  نتنياهو؟  بنسيون  كان 
ولم  فلسطين،  في  ليس  وهو  أوروبا، 
كان  بل  »الدولة«،  تأسيس  في  يشارك 
في نيويورك وضواحي فيالدلفيا. »لقد 
العبرية،  الجامعة  من  ببساطة  نفيه  تم 
ألنه يتبع طريق جابوتنسكي الذي قال 
أنه ل يتعين انتظار البريطانيين أو أي 
»يجب  األرض  على  للحصول  أخرى  قوة 
أن نحصل عليه بأنفسنا«، وبالفعل، عاد 
نتنياهو األكبر وعائلته إلى »إسرائيل« 
في عام 1976 فقط، بعد سقوط ابنهم 
نفذها  التي  عنتيبي  عملية  في  يوني 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  من  فدائيون 

فلسطين.
نقرأ  أنا«  "الدولة  بعنوان  فصل  وفي   
من  تنبع  نتنياهو...  »أيديولوجية  أن 
شخصية  في  المتأصل  التشاؤم  نفس 
التاريخ  تصور  نتنياهو...  عشيرة 
هذا  الكوارث..  من  سلسلة  أنه  على 
فهم  التوراتي...  الفهم  يولد  التصور 
الغيتو  في  دائًما  سيعيشون  اليهود  أن 
أسياد  يكونون  عندما  حتى   - المحاصر 
دولة مستقلة وآمنة، سيكون لدينا دائًما 
المحرقة التالية لالستعداد لها » تظهر 
أنحاء  جميع  في  التأكيدات  هذه  مثل 

الكتاب ويبدو أنها منمقة حًقا - كارثة، 
حصار، محرقة. وبالتالي يصبح طبيعًيا 
لبيد  ليئير  نتنياهو  قاله  ما  ومفهوًما 
»أنت ل تفهم« متسائاًل إلى أين يتجه 
رئيس الوزراء؟ » وظيفتي هي الحفاظ 
مهمتي  هي  هذه  إسرائيل،  أمن  على 
التاريخية«  الضرورة  هي  هذه  األولى، 
ورغم أن هذه األقوال احيلت إلى سياق 
في  تعكس  إنها  إل  النتخابية،  الحملة 
في  المتأصلة  التفكير  طريقة  الواقع 
نتنياهو.  عشر«  الرابع  »لويس  عقل 
وهو تبًعا لبن كسبيت »عندما يتمسك 
بأنه  مقتنع  فإنه  قوته،  بكل  بالسلطة 
أن  يرى  الذي  أجلنا«  من  ذلك  يفعل 
»المهارات اإلدارية« لنتنياهو كانت ول 
تزال ضعيفة، وهو في غياب أيدلوجية 
للحصول  دائًما  سعى  واضحة  متماسكة 
سياسة  تطبيق  وليس  قوة صافية  على 
واضحة. ولكنه أيًضا مراوغ ماكر، وأكثر 
من  نتنياهو  »توبيخ«  تم  مرة،  من 
لتسليمه  يمينيين  أيديولوجيين  قبل 
أراض كجزء من اتفاقية )ورثها اليسار 
لليمين(، لكنه فعل ذلك أيًضا بطريقة 
مًعا،  آن  في  وأضعفته  عرفات  عززت 
الذي  شارون،  أرييل  الوزير  كان  مثاًل، 
نتنياهو حول هذه  دخل في خالف مع 
اقترح  فقد  بالفعل:  براغماتًيا  المسألة، 
الثانية،  »النبضة«  في  أنه  شارون 
بموجب  »إسرائيل«  بها  التزمت  الذي 
األراضي  توفير  سيتم  أوسلو،  اتفاقيات 
للفلسطينيين  السماح  شأنها  من  التي 
بين  اإلقليمية  الستمرارية  بالحفاظ 
وهذه  الكبرى،  الغربية  الضفة  مدن 
مدني.  مجتمع  بناء  تمنع  الجغرافيا 

نحو  تسليم  عن  شارون  تحدث  ظاهرًيا 
 -  ٪١3 على  أخيًرا  نتنياهو  ووافق   ٪9
نتنياهو  أن  هو  الرئيسي  الشيء  لكن 
رفض اقتراح شارون. رغم أن 13٪ بدت 
أكثر »يسارية« و »مساومة« فإنه نقل 
دون  الفلسطينية  السلطة  إلى  أراض 
وأقل  أمنية،  أهمية  ودون  استمرارية، 
بشارون  الخاصة  الـ٪9  من  بكثير  قيمة 
في  تتمثل  نتنياهو  سياسة  )وكانت 
إضعاف قدرة المجتمع الفلسطيني على 
ضد  عرفات  حكم  وتقوية  من  التعافي 
اليمين  وجمهور  الفلسطيني،  الداخل 
التي  »العقوبات«  أن  حقيقة  يذكر  ل 
تخفي  عرفات  على  نتنياهو  فرضها 
أكثر  أعطى  نتنياهو  أخرى:  حقيقة 

وطلب أقل(.
في موضوع البحث عن السالم يزعم بن 
لتقديم  مستعد  نتنياهو  أن  كسبيت 
وجد  إذا  السالم  مقابل  مؤلمة  تنازلت 
شريًكا، ولكن تسمح له شكوكه المزمنة 
بالمقابل  شريك،  بوجود  بالعتقاد  أبًدا 
هذا  مثل  أن  السيرة  هذه  نقاد  يرى 
يصمد  ل  الديالكتيكي  النفسي  التقلب 
غير  نتنياهو  الحقائق:  اختبار  أمام 
مستعد لتقديم »تنازلت مؤلمة«، ليس 
المحتمل، ولكن  الشريك  ألنه يشك في 
ألنه غير مهتم بالتنازلت، هذه ليست 
سياسته، إنه »يستثمر في حماس، كما 
تستثمر حماس فيه« وهو يستثمر في 
حصار  كدولة  »إسرائيل«  على  الحفاظ 

معبأة.
بإيجاز:  مرة  ذات  شامير  يتسحاق  قال   
وفي  التخريب«،  »مالك  هو  نتنياهو 
الحقيقة من الغريب أن يتجاهل صحفي 
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مدقق كبن كسبيت هذه المقولة الفريدة 
والمعبرة فعاًل، فهو يتحدث كثيًرا عن 
القضية  تجاه  وسلوكه  نتنياهو  موقف 
النووية اإليرانية ويكتب أن ديمونا هو 
»مطرقة نتنياهو الخاصة« فإنه ل يذكر 

على اإلطالق »مالك التخريب«.
السياسة االقتصادية )التاتشرية(

هناك انسجام كامل بين سياسة نتنياهو 
الخارجية واألمنية التي تسعى إلى جعل 
عكس  على  حصار  حالة  في  »إسرائيل« 
كل الستعراض الدبلوماسي والتطبيعي 
الذي قام به، وسياسته القتصادية طوال 
وزيًرا  كان  منذ  ربما  بل  حكمه،  فترة 
المعلنة  مشاريعه  من  كرجل  للمالية، 
عام  ومنذ  الرفاهية.  دولة  على  القضاء 
٢٠٠3 حدد مهمته األساسية في القضاء 
باعتباره  المتنامي،  العام  القطاع  على 
قد  الحقيقة  وفي  التاتشرية،  أتباع  من 
ملموسة  نتائج  إلى  السياسة  هذه  أدت 
عهد  ففي  كسبيت،  بن  تجاهلها 
الدولة  »إسرائيل«  أصبحت  نتنياهو 
التي لديها أعلى معدلت فقر بين دول 
والتنمية،  القتصادي  التعاون  منظمة 
وعززت  أوجدت  المتسقة  سياسته  وأن 
على  بناؤها  تم  رأسمالية  مجموعات 
الرخيص  والئتمان  الخصخصة  حساب 
»الذي أصدرته« الحكومة، وهو ما أدى 
مالية  أول وزير  نتنياهو مع  إلى خالف 
له، دان ميريدور، وتعيين رجله يعقوب 
شريًكا  ليكون  ل  المنصب،  في  نئمان 
وأيًضا  تاتشر.  خطة  تحقيق  في  كاماًل 
فرنكل،  يعقوب  مع  الغريبة  عالقته 
الذي  حينه  في  المركزي  البنك  محافظ 
عمل معه لتقليص الرقابة على العمالت 
الدولية،  المال  رأس  وتحركات  األجنبية 
كبار  ينتقد  أن  الصدفة  قبيل  ليس من 

سياسات  والقتصاديين  الصناعيين 
نتنياهو وفرينكل في حينه.

وسائل اإلعالم
 ،1999 عام  النتخابات  خسارته  بعد 
اآلخرين،  على  باللوم  نتنياهو  ألقى 
تاريًخا  مفتتًحا  اإلعالم،  وسائل  وخاصة 
جديًدا في عالقته العدائية معها، وفي 
لها،  بدائل  عن  البحث  الوقت  نفس 
وقام  وتويتر،  بوك  الفيس  ظهور  قبل 
أديلسون  شيلدون  األمريكي  الملياردير 
بإغراء المتبرعين األثرياء إلنشاء شركة 
إعالمية شبيهة بشركة فوكس نيوز في 
الوليات المتحدة، وفي عام ٢٠٠٧ عندما 
شيلدون  األمريكي  الملياردير  أطلق 
Israel Hayom، وهي صحيفة  أديلسون 
يومية مجانية وصفت بأنها الركن المن 

لنتنياهو.
التي  اإلعالم  وسائل  على  أخيًرا  حصل 
مسموًما،  طريًقا  كان  ولكنه  يريدها، 
عام  تبأت  تايمز  النيويرك  أن  لدرجة 
قد  بالسلطة  نتنياهو  هوس  بأن   ٢٠18
)والال  قصة  ولعل  بسقوطه،  يتسبب 
بيزك( غير بعيدة عن هذا، فهذا موقع 
ينافس  اإلنترنت  على  شهير  إخباري 
إسرائيل هايوم في تملقها. وقيل أيًضا 
أن نتنياهو كان يشتري سًرا على األقل 
بالشيكل  المزيفة  المعاملة  من  بعًضا 
امتيازات  ومنح  اإلسرائيلية،  الخزانة  من 
رسمية مربحة لمسؤولي وسائل اإلعالم.

ملك إسرائيل
نتنياهو  ظل  الليكود،  لقاعدة  بالنسبة 
كانوا  كما  إسرائيل«،  ملك  »بيبي، 
وقالت  طويلة،  فترة  منذ  يغنونه 
»يجده  سالزبيرغر:  أوز  فانيا  المؤرخة 
المعجبون به ل يقاوم عاطفياً، باعتباره 

لكونهم  كحامل  أو  األبدية،  الضحية 
»الزعيم  بأنه  ووصفته  أبدية«،ـ  ضحية 

الوحيد المولود لدينا منذ رابين«
ُينظر  لطالما كان  بحلفائه،  في عالقاته 
غادر،  شريك  أنه  على  نتنياهو  إلى 
فيه  جاءت  الذي  الوقت  بحلول  مثاًل، 
النتخابات عام ٢٠٠9، كان نتنياهو قد 
صاغ ميثاًقا جديًدا مع القادة األرثوذكس 
رضخ  دعمهم،  مقابل  في  المتشددين. 
من  واإلعفاء  الرفاه  بشأن  لمطالبهم 
إلى  لهم  وسمح  العسكرية،  الخدمة 
بشأن  الدولة  سياسة  بإمالء  كبير  حد 
السبت،  وإغالق  الدينية،  التحويالت 
الغذائية.  والقوانين  والطالق،  والزواج، 
نتنياهو ظهره  أدار  فقط  واحدة  ومرة 
لألرثوذكس المتطرفين. في عام ٢٠١3، 
دخل في ائتالف مع ليفني وحزب يائير 
عندما  ولكن  عتيد،  الوسطي يش  لبيد 
الذي  التشريع  ولبيد  ليفني  دعمت 
نتنياهو  دعا  هيوم«  »إسرائيل  يهدد 
أحضان  إلى  وعاد  جديدة  انتخابات  إلى 
األرثوذكس أو أعادهم إلى حضنه، حيث 
ستكون حكومته المقبلة األكثر يمينية 

ودينية في تاريخ »إسرائيل«.
األكثر تميًزا هو ما حدث في عام ٢٠١٧، 
ترتيب  في  نتنياهو  توسط  عندما 
األرثوذكس  غير  لليهود  للسماح  دقيق 
الرجال  مع  المبكى،  حائط  عند  بالصالة 
والنساء جنًبا إلى جنب. كانت تلك هي 
أعطت مصداقية  التي  الموحدة  الخطوة 
اليهودي  للشعب  زعيم  بأنه  لمزاعمه 
وسائل  شجبته  عندما  لكن  بأكمله، 
انهار  المتشددة،  األرثوذكسية  اإلعالم 
القادة  بوسع  يكن  لم  ونكث.  نتنياهو 
شيًئا  يفعلوا  أن  األمريكيين  اليهود 
سوى الغضب، وهو كان شديد العدوانية 
كونه  في  يشكك  من  وكل  الجميع  مع 
»الملك« العصي على الحساب، لقد صور 
مجموعة  باعتباره  الصهيوني  اليسار 
بأنهم  الصحفيين  ووصف  الخونة،  من 
أيضا،  خونة  أي  بالجملة،  يساريين 
الشرطة،  تحداه:  من  بكل  واصطدم 
وحتى  والقضاة،  العامين،  والمدعين 

المنافسين على اليمين.
قد  نتنياهو  أن  إلى  المنتقدون  وأشار 
انخدع بأساليب الستيالء على السلطة من 
طرح  صادقهم،  الذين  المستبدين  قبل 
مشاريع قوانين من شأنها أن تسمح له 
والسماح  القضائية  المالحقة  بتجنب 
إذا  العليا،  المحكمة  بتجاوز  للبرلمان 
تدخلت ضده. عندما تم توجيه التهام 
أنه  على  نفسه  صور  النهاية،  في  إليه 
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»صيد  انقالب«، وحملة  »محاولة  ضحية 
ساحرات« من القرون الوسطى.

وفي الواقع إن من اطاحوا به أخيًرا هم 
مخلصين  عملوا  طالما  سابقين  شركاء 
اإلطاحة  عملية  كانت  وبالتالي  لصالحه، 
أيدلوجًيا،  انقالًبا  منها  أكثر  ثأًرا  به 
من  العديد  اتحد  حيث  بالعقاب،  أشبه 
حلفاء  فيهم  بمن  السابقين،  رعاياه 
أنشل  قال  إلقالته،  سابقون،  يمينيون 
»لم  أيًضا  سيره  إحدى  مؤلف  بفيفر، 

يعد لديه أي شخص يكذب عليه«.
عدو الفلسطينيين ومنافق السالم

ل يمكن اعتبار بنيامين نتنياهو صانع 
سالم أبدا، إذا افترضنا أنه من الممكن 
مقاربة أي زعيم صهيوني بهذا اللقب، 
ليس حتى بمستوى شارون، ناهيك عن 
العداء  على  قدرته  دائًما  أثبت  رابين، 
طموحاتهم  وتقويض  للفلسطينيين 
ولعب  الرسمية،  بقيادتهم  والتالعب 
من  اإلسرائيليين«  »مخاوف  على  دائًما 
من  خوًفا  مثاًل،  الفلسطيني،  »العنف« 
الهزيمة في عام ٢٠1٥، حشد الناخبين من 
خالل التحذير الكاذب من أن المواطنين 
القتراع  صناديق  إلى  يتدفقون  العرب 
يجري  كان  هو  بينما  كبيرة«،  »بأعداد 
العربية  القوائم  مع  سرية  اتصالت 

لضمان حكومته.  
»إسرائيل«  أن  إلثبات  نتنياهو  سعى 
ذات  تنازلت  أي  تقديم  إلى  تحتاج  ل 
التخلي  ويمكنها  للفلسطينيين  مغزى 
تقدم  إحراز  من مظاهر  أي مظهر  عن 
موجودة  غير  دبلوماسية«  »عملية  في 
يسمى  ما  وإن  تزدهر،  تزال  ول  معهم 
كانت  التي  الفلسطينية،  بالمشكلة 
الرئيسية  القضية  هذه  مثل  يوم  ذات 
إقصاؤها  تم  قد  الدولي،  للمجتمع 
الدبلوماسية  األعمال  جدول  أسفل  في 
العالمية. طبًعا كان لغزة رأي آخر خالل 
١١ في نهاية عهده، رغم ذلك  بعد ١٢ 
نتنياهو، ل يوجد ضغط  عاًما من حكم 
حقيقي على الكيان إلنهاء حصار غزة أو 

الحتالل العسكري للضفة الغربية.
نصر بال طعم!

الواقع  في  مشهودة،  انتصاراته  كانت 
خصوًصا  وللكيان،  لنفسه  الكثير  حقق 
داعم  أقوى  ترامب،  عندما وصل دونالد 
لليمين اإلسرائيلي على اإلطالق لحتالل 
كان  أيًضا  هذا  ولكن  األبيض،  البيت 
نتنياهو في  بالغ  طريًقا مسموًما، فقد 
دون  الجمهوريين،  وصداقة  ود  كسب 
جديًدا  مقيًما  أن  باله  على  يخطر  أن 

ذلك،  رغم  األبيض.  البيت  إلى  سيأتي 
وبتشجيع من اإلنجيليين، أعطى ترامب 
نتنياهو كل ما يمكن أن يطلبه تقريًبا، 
»إلسرائيل«  عاصمة  بالقدس  والعتراف 
أبيب،  تل  األمريكية من  السفارة  ونقل 
على  »اإلسرائيلية«  السيادة  وتأييد 
اقتراح  وإصدار  الجولن،  مرتفعات 
للسخرية  مثير  متوازن  غير  سالم 
وبدون  »إلسرائيل«  سخًيا  والغضب، 
لقد  الفلسطيني.  التأييد  لكسب  فرصة 
اإليراني  النووي  التفاق  من  انسحب 
كما أراد نتنياهو، وتوسط في صفقات 
كسبيت  بن  يقول  كما  ولكن  التطبيع، 
بقائه  بمعارك  المنشغل  نتنياهو  فإن 
الشخصي لم يستطع فعاًل تذوق أي من 

هذه النتصارات.
هل رحل فعاًل؟

رئيس  إجبار  أعقبت  التي  األيام  كانت 
منصبه  ترك  على  األطول خدمًة  الوزراء 
المعسكر  يكون  قد  مألوفة،  غير 
اليمينية  األحزاب  من  نتنياهو  السياسي 
المتطرفة والمتدينة في المعارضة اآلن، 
حول  يلتف  ائتالفه،  يزالون  ل  لكنهم 
اليسارية  الحكومة  »هذه  بإسقاط  وعده 
في  بذلك  والقيام  والخطيرة«  الشريرة 
وقت أقرب بكثير من توقع أي شخص.

في  البارز  الكاتب  بفيفر  أنشيل  يرى 
»هآرتس« ومؤلف كتاب »بيبي: الحياة 
نتنياهو«  بنيامين  وأوقات  المضطربة 
اإلطاحة  مؤيدي  لبعض  بالنسبة  أنه 
الحكومة  أن هذه  فكرة  فإن  بنتنياهو، 
الحفاظ  خالل  من  مستقرة  ستبقى 
احتالل  المتمثل في  على إرث نتنياهو 
لماليين  المساواة  وعدم  ينتهي  ل 

الفلسطينيين ستكون فكرة ل تطاق. 
المجتمع  من  أخرى  لشريحة  بالنسبة 
تفكيك  فإن  التغيير،  هذا  عن  دافعت 

تقدم  هو  األخرى  نتنياهو  موروثات 
كافي بالنسبة لكليهما، الحل الوحيد هو 
وتعزيز  النقسامات  معالجة  في  البدء 
الكيان  في  »الديمقراطية«  المؤسسات 
»الصهيونية«  استعادة  في  والرغبة 
المطلوب  كان  إن  يعرف  أحد  ل  ولكن 
استعادته هو صهيونية بن غوريون أم 
هذا  يكن  لم  الحالت  في  جابوتنسكي، 
التغيير في الكيان الصهيوني ذا فائدة.

رغم كل شيء تبقى قدرة نتنياهو على 
ول  واضحة  التغيير  ومقاومة  الصمود 
يمكن إنكارها، وقيام الحكومة الجديدة 
بأداء اليمين في ١3 حزيران/ يونيو على 
دليل  هو   ٥9-٦٠ الثقة  تصويت  خلفية 
بقيادة  إسرائيل  انقسام  مدى  على 
الطويل في  يكن خطابه  ولم  نتنياهو. 
جلسة التنصيب سوى تعبيًرا عن احتقاره 
لخصومه المطيحين به، رغم أنه لم يقل 

أي شيء مفيد على اإلطالق.
على  اللعب  في  ماهًرا  نتنياهو  يبدو 
واستغل   فعل،  وطالما  النقسامات 
والعرب،  اليهود  بين  النقسامات 
األشكناز  والعلمانيين،  المتدينين 
للفوز  طويلة  لفترة  والمزراحيين، 
على  مبنية  تحالفات  وبناء  بالنتخابات 
الجماهيري،  والغضب  العام  الستياء 
للوصول  ممكن  شيء  كل  فعل  وقد 
وصم  مجدًدا،  وسيفعل  أهدافه،  إلى 
جميع منافسيه السياسيين، حتى أولئك 
المخيفة  بالوصمة  يمينه،  على  الذين 
يحاول  الهزيمة،  بعد  اآلن،  »اليسارية« 
تصوير  الباقون  وحلفاؤه  نتنياهو 
الجديدة، برئاسة رئيس وزراء  الحكومة 
أنها  على  ومستوطن،  ديني  قومي 
مجموعة من النخب األشكناز العلمانيين 
وهو أمر مثير للسخرية.الكارهين لليهودية، »حكومة يسارية«! 
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تحوالت في المجتمع اإلسرائيلي..!
أكرم عطا الله - كاتب صحفي فلسطيني/ بريطانيا

مستوطن  يصل  مرة  ألول 
إسرائيل،  حكومة  ليرأس  متدين 
صورته  نشر  التنصيب  يوم  صباح  في 
المجاور  الكنيس  الصالة في  وهو يؤدي 
لمنزله، هي سابقة، لكنها لم تكن مفاجئة 
المجتمع  في  الثابت  االنزياح  يتابع  لمن 
االسرائيلي نحو اليمين؛ كان ال بد أن يصل 
القبعة  يرتدي  من  موقع  أهم  لرئاسة 

الدينية وتلك كانت فقط مسألة وقت.

المجتمع  يشهدها  عميقة  تحولت 
رجل  أقامها  دولة  من  اإلسرائيلي 
إلى  غوريون  بن  دافيد  وهو  علماني 
الدرجة التي أحدثت خشية لدى األحزاب 
الماضي  القرن  أربعينيات  في  الدينية 
بن  جعل  الذي  الحد  إلى  إقامتها  من 
بأن  مكتوبة  ضمانات  يقدم  غوريون؛ 
الشعائر  ستخدم  العلمانية  الدولة  هذه 
اليهودية إلى دولة؛ يقودها رجل دين 
في  وغارق  الديني  بفهمه  متطرف 
مرجعيته  وتعتبر  بل  التوراة،  أساطير 
والجتماعية  األولى  بالدرجة  السياسية 
الصهيونية  وريث  فهو  كبير  حد  إلى 
نهاية  منذ  بدأت  قصة  وتلك  الدينية، 
باتت  واآلن  الماضي  القرن  أربعينيات 

أكثر وضوحاً.
كيف تم النقالب بسقوط حزب العمل 
الماضي،  القرن  سبعينيات  نهاية 
العلمانية  الصهيونية  يمثل  كان  والذي 
الشكنازية لليهود القادمين من أوروبا 
والذين أشرفوا على صياغة القيم التي 
قامت عليها الدولة؛ بعيًدا عن الدين ثم 
الثمانينيات  في  واليسار  اليمين  تعادل 
المشتركة،  الحكومات  ثمرتها  لتكون 
إلى أن بدأت السيطرة لليمين مع مطلع 
القرن ومع كل حكومة وانتخابات يتعزز 
اليمين داخل الدولة والكنيست الذي بات 
وكان  كنيست،  عضو   ٧٢ حوالي  يمثل 
يمكن لهذا اليمين المسيطر أن يشكل 
الخالف  لول  شديدة  بأريحية  حكوماته 
مع  الجديد  التشغيل  ألقطاب  الشخصي 
القيم مشتركة،  بنيامين نتنياهو؛ ألن 
بين  منافسة  هو  يجري  ما  وأكثر  بل 
اليمين واليمين أيهما أشد تطرًفا تلك 

هي اللوحة. 
كانت  سابقة،  إسرائيلية  دراسات  في 
ترصد ثقافة النجاب في الدولة تنبأت 

نهاية القرن الماضي بتراجع الدولة التي 
شكل  كبيرتان  كتلتان  فيها  ستشكل 
النجابية  بثقافتهما  ارتباًطا  الدولة 
العربية  والكتلة  الدينية  الكتلة  وهما 
وهما الكتلتان اللتان أزاحتا جانًبا؛ شكل 
الدولة القديم لتحل محله قدر أكبر من 
النزياح  ذلك  رافقت  الختالف  نزعات 
إسرائيل  في  الدينية  فالكتلة  والتطور؛ 
العرب،  وتكره  العلمانيين  اليهود  تكره 
وتلك التي تتحكم بمفاصل الدولة منذ 
سنوات ومنذ سقوط آخر قالع العلمانية 
هاتان  القضاء؛  وهو  إسرائيل  في 
في  الجديد  مالحظة  يمكن  الكتلتان، 
وخصوًصا  المستحدث  السرائيلي  الوعي 
كان بارًزا خالل الشهر الماضي وانتفاضة 
الشعب الفلسطيني والعدوان على قطاع 
المدن  واستهداف  التصدي  وحجم  غزة 

اإلسرائيلية.
رفعها  التي  الشعارات  كانت  ربما 
سارت  التي  المسيرة  في  المستوطنون 
في القدس، والتي كان قد تم تفريقها 
أطلق  فقد  للحرب،  األول  اليوم  في 
الموت  نوع  من  شعارات  المستوطنون 
كلها  وتماتم  وأدعية  وشتائم  للعرب 
كانت تعكس ليس فقط حجم العنصرية 
اإلسرائيلي  المجتمع  داخل  تتعزز  التي 
العرب بشكل عام، والفلسطينيون  تجاه 
بشكل خاص، وما يعكسه ذلك من نهاية 
رؤية  على  القائم  السياسي  الحل  لحلم 
ينزلق  مساًرا  تعكس  ولكنها  الدولتين، 
غادرها  قروسطية  نحو  اليهود  فيه 
محل  أصبحت  بل  زمن،  منذ  العالم 
كراهية بالتأكيد حجم ونوعية شعارات 
المتدينين؛ تعكس أيضاً الشعور بالرغبة 
األولى  المسيرة  تفريق  بعد  بالنتقام 
وحجم الغضب من الصواريخ التي وصلت 

المدن.
المسألة األبرز في سياق الحرب وما قبلها 
القدس  في  الهبة  بداية  سياق  في  أي 
تجسدت  التي  الحالة  هو  جراح  والشيخ 
في  فقط  ليس  الداخل،  فلسطيني  لدى 
إطار اعادة تشكيل الوحدة وحدة الهوية 
منذ  التشتت،  سنوات  بعد  الفلسطينية 
السياسة؛  مسار  الفلسطينيون  دخل  أن 
الداخل،  في  الفلسطيني  مستثنيين 
بأهمية  الوطني  الشعور  إطار  في  بل 

هناك  الفلسطينيون  يلعبه  الذي  الدور 
باعتبارهم  أنفسهم  هم  وشعورهم 
المدافع األول عن الهوية الوطنية، وهذا 
والشيخ  القدس  تعرضت  حين  حدث  ما 
بكل  الفلسطينيون  اندفع  لألزمة؛  جراح 
ما يملكونه من طاقة وقوة نحو القدس 
والمدن  القرى  كافة  بهم  والتحقت 
والبلدات، وقد تعززت تلك بعد الخرب ما 
يعني زيادة األزمة والشرخ مع المجتمع 
اليهودي ويزداد هذا أكثر بعد أن يتجه 
والتدين،  الدين  نحو  اليهودي  المجتمع 
فإننا نتحدث ليس عن صدام عابر بقدر 
أن األمر له تداعيات شديدة األهمية على 
فيه  تقف  التي  إسرائيل  في  المجتمع 
المخزون من  أمام هذا  األكبر؛  الكتلتان 
الكراهية: األولى؛ تطالب بالموت للعرب، 
التي  الدولة  هذه  أن  تعتبر  والثانية؛ 
وتهجير  ممتلكاتها  سرقة  على  أقيمت 
حصونها  آخر  في  تالحق  شعبها 
شطبها  بهدف  والثقافية،  الهوياتية 
عن  والدفاع  لالستفسار  مضطرة  وهي 

نفسها، وهذا ما حصل.
هذه  أو  الشرخ  هذا  سيذهب  أين  إلى 
للعلمانية  بالنسبة  الدولة  في  الشروخ 

اليهودية؟
 فقد بدت أنها استسلمت ورفعت رايتها 
الدينية  األغلبية  تسيد  أمام  البيضاء 
مغادرة  إل  أمامها  سيل  ول  القومية 
المتدينين،  المستوطنين  مجتمع 
فاألمر  للفلسطينيين؛  بالنسبة  ولكن 
الذي  التصدع  مع  وخاصة  مختلف، 
ظهر في التمثيل السياسي؛ إذ ذهبت 
التشكيل  نحو  المشتركة  القائمة 
بما  للحكومة،  الستيطاني  الجديد 
للصدام  الرافض  التعايش  تيار  يمثله 
هذا  ترفض  التي  المشتركة  والقائمة 
انتظار  الضرورة  من  وليس  التعايش، 
أن  لنعرف  الحكومة  وسلوك  الوقت 
بين  الفجوة  بزيادة  سينتهي  األمر 
سيكون  وهذا  والدولة،  الفلسطينيين 
سنوات  امتداد  على  للصراع  حية  مادة 

قادمة...!
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المرحلة المقبلة أكثر سخونة

طالل عولك - كاتب ومحلل سياسي / فلسطين

من المبكر الحديث عن نهاية مرحلة نتنياهو، من حيث تأثيره على األزمة التي 
بأنه  الكنيست  السياسي في إسرائيل، فلقد توّعد من على منصة  النظام  تضرب 
سُيطيح بما ُيسمى بحكومة التغيير في أقرب فرصة؛ نتنياهو حصل على مهلة لثالثة 
أن  المرجح  من  العام،  واإلدعاء  الدفاع  بشأنها  اتفق  أن  بعد  المحكمة،  ِقبل  من  أسابيع 
التي تلتقي على هدف واحد  الحكومة  السابقة جهوده إلسقاط  الحكومة  يكّثف رئيس 
يحمل اسمها وهو تغيير نتنياهو، هذه ليست حكومة وحدة وطنية في ضوء غياب تكتل 
كبير يصل إلى تسعة وخمسين مقعًدا، من بينها الحزب األكبر في إسرائيل، وهو الليكود 
الذي يحوز على ثالثين مقعًدا، في غياب نتنياهو شخصيات كثيرة ترى أن أمامها فرصة 
للصعود إلى مركز رئيس الحكومة، من بينيت إلى ساعر إلى ليبرمان وليبيد وربما أيًضا 
غانتس، والمفارقة التي سمحت بتشكيل مثل هذه الحكومة هي أن السبيل الوحيد إلزاحة 
نتنياهو، كاد أن يحصل بينيت الذي يمثل واحدة من أصغر الكتل النتخابية، على الموقع 

حتى قبل لبيد صاحب الكتلة األكبر بعد كتلة الليكود.
بالنسبة للفلسطينيين ل يوجد فرق جوهري بين اليميني المتطرف نتنياهو واليميني 
يجد  ل  متزمت،  فكالهما، صهيوني،  بينيت،  نفتالي  تطرًفا  األشد  الستيطاني  الديني 
للفلسطينيين أي حقوق سياسّية، وكالهما يكرهان العرب، ويفتخر بينيت بأنه قتل عرًبا، 
الدولي بما في ذلك  المجتمع  هذا يعني أن األفق نحو بدء مسار سياسي يسعى وراءه 
إدارة بايدن، مسدود تماًما، سواء بسبب السياسات العامة التي يقودها اليمين المتطرف 

أًيا كان اسمه، أو بسبب األزمة العميقة التي تضرب بالنظام السياسي. 
الحل  للمراهنين على  اتفاق أوسلو، كم يمكن  بعد سبعة وعشرين عاًما على بدء سريان 
السياسي أن ينتظروا حتى تصبح إسرائيل جاهزة لإلقرار بحقوق سياسية للفلسطينيين؛ 
أكثر من ذلك، فإن طبيعة السياسة الرسمية اإلسرائيلية، ل يمكن أن تتخلى عن عنصريتها 

ومخططاتها الستيطانّية، والتوسعية، ول يمكن أن تتخلى عن طبيعتها العدوانية؟
هذه المرحلة هي مرحلة صراع حاد عنوانه الرئيسي وليس الوحيد وميدانه مدينة القدس 
التي ستظل المحّرك األساسي الدائم للتوتير والصراع، ل هدوء في القدس يعني ل هدوء 
في غزة، ول هدوء في الضفة، أو األراضي المحتلة عام 1948، ولذلك لن يكون مستبعًدا، 

أن تتقارب فترات العدوان الحربي على قطاع غّزة. 
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السجل األسود للمجزرة الصهيونية ضد أطفال فلسطين: 
عار قائمة العار األممية

نواف الزرو- كاتب مختص في الشأن اإلسرائيلي/ األردن

عار كبير وتاريخي أن يصر األمين العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيرش على 
األمم  عن  الصادرة  العار«  »قائمة  في  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة  إدراج  عدم 
وذلك  النزاع،  مناطق  في  األطفال  حقوق  تنتهك  التي  والدول  للمنظمات  المتحدة 
الفلسطينيين؛ من قتل  الجرائم بحق األطفال  رغم إنها تتحمل مسؤولية عدد كبير من 
وسحل وسجن وخطف وحرمان من كثير من الحقوق األساسية، وغياب التحقيق النزيه 
والشفاف بها، ولعل آخر جرائم االحتالل اإلسرائيلي المتمثلة بقتل 66 طفاًل في غزة 
أثناء العدوان األخير والمشهد اليومي لقتل األطفال وسحلهم على المعابر في الضفة 

الغربية كاٍف وحده لضم الكيان للقائمة السوداء«.

مثقل  فلسطيني  مشهد  أمام  أننا  غير 
فلسطين،  أطفال  ضد  الحتالل  بجرائم 
الصهيونية  المجزرة  أن  القول  ويمكن 
ضد أطفال فلسطين مفتوحة بال سقف 
أممية،  أو  أخالقية  أو ضوابط  أو حدود 
ل  الحتالل  ومستعمري  جيش  إن  بل 
والمواثيق  القرارات  لكافة  يكترثون 
أطفال  بحقوق  المتعلقة  األممية 

فلسطين.
 إلى ذلك؛ نستحضر أهم وأبرز وأخطر 
المنهجية  بالحرب  المتعلقة  العناوين 
الصهيونية  المستعمرة  تشنها  التي 
فلسطين،  أطفال  ضد  )إسرائيل( 
ترويع  إلى  وهي حرب مفتوحة تهدف 
األطفال  ومعنويات  شوكة  وتحطيم 
مبالغة  ول  يكبروا،  أن  قبل  واألجيال 
ضد  الصهيونية  الجريمة  أن  بالقول: 
مؤدلجة  منهجية  فلسطين  أطفال 
وترصد؛  تخطيط  سبق  عن  مبيتة 
الموت  وكمائن  المذابح  بثقافة  معززة 
وجرائم القنص؛ فهناك مجزرة األطفال 
كتائب  اقترفتها  التي  الفلسطينيين 
النتفاضة  خالل  الخاصة  الحتالل 
عام  اندلعت  التي  الفلسطينية  الشعبية 
ضدهم  األخرى  المجزرة  وهناك   ،1987
وهناك  القصى/٢٠٠٠،  انتفاضة  خالل 
أكثر  منذ  يرزحون  الذين  غزة  أطفال 
والقتل  الحصار  تحت  يوم  سنة   14 من  
التعليمات  وهناك  البشع،  الصهيوني 
الداعية  الصريحة  اإلسرائيلية  العسكرية 
وهم  الفلسطينيين  األطفال  قتل  إلى: 
الـ  سن  إلى  يصلوا  أن  قبل  حتى  صغار 
أو  ثالثة  أبناء  وهم  حتى  أو  سنة،   ١١
بطون  في  وهم  حتى  أو  أشهر،  أربعة 
األطفال  أصبح  والتي   أمهاتهم، 
هدفاً   – إليها  استناداً   – الفلسطينيون 
وباتت  اإلسرائيلية،  القتل  آللة  دائماً 

على  تركيزاً  أكثر  اإلسرائيلية  السياسة 
قتل األطفال الفلسطينيين. 

   وتطبيقاً على الرض، كانت »محرقة 
الحروب  خالل  غزة  في  األطفال« 
الملف  هذا  فتحت  قد  العدوانية، 
المشهد  سادت  المحرقة  فهذه  بقوة؛ 
دولة  أن  األحداث  وتثبت  الفلسطيني، 
ومحارقها  مجازرها  تتوقف  ل  الحتالل 
قامت  أن  فمنذ  أبداً؛  أو سقف  عند حد 
تلك الدولة وهي تقترف مجازرها على 
ويمكن  عمرها،  وأيام  بل  سنوات،  مدار 
القول: أنه ربما لم يمر يوم على الشعب 
الفلسطيني إل واقترفت فيه تلك الدولة 
أخذت  المجازر  تلك  أن  غير  مجزرة، 
ما  إلى  فشيًئا  شيًئا  فترتقي  ترتقي؛ 
من  إجرامية  وأشد  وأخطر  أبعد  هو 
الجرائم، ما يجعلنا نطلق عليها بال تردد 
»موسوعة المجازر والمحارق« الصهيونية 
وضد  بعامة  الفلسطيني  الشعب  ضد 
فإذا  خاص،  نحو  على  فلسطين  أطفال 
كان لدينا موسوعة المحارق ضد الشعب 
نحو  على  فلدينا  إذن؛  الفلسطيني 
حصري أيًضا موسوعة »المجازر والمحارق 
الصهيونية ضد اطفال فلسطين«، ولهم 
األدبيات   من  هائل  تراث  ذلك   في 
تسوغها  التي  والسياسية  األيديولوجية 

لهم.
الصراعي  الفلسطيني  المشهد  وفي 
الثقيلة  وتداعياته  الحتالل  مع  الراهن 
على األرض المحتلة وعلى أهلها؛ نتابع 
ومستعمري  لقوات  المركز  الستهداف 
ففي  الفلسطينيين.  لألطفال  الحتالل؛ 
الصادرة  الفلسطينية  التقارير  أحدث 
سلطات  أن  جاء  ٢٠٢١؛  أبريل   ٠٤ األحد 
الحتالل الصهيوني؛ تواصل اعتقال نحو 
عاماً،   18 عن  أعمارهم  تقل  طفاًل،   ١٤٠
العتقال  رهن  فتيان  أسيران  بينهم 

اهلل،  رام  من  نخلة  أمل  وهما:  اإلداري 
وأكد  لحم.  بيت  من  العروج  وفيصل 
تقرير  في  الفلسطيني  األسير  نادي 
األسرى األطفال؛ يقبعون  صدر عنه أن 
في ثالثة سجون مركزية وهي: )عوفر، 
مجدو، والدامون(. ويأتي إصدار تقرير 
النادي بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، 
حيث اعتقلت سلطات الحتالل منذ مطلع 
آذار/  شهر  نهاية  وحتى  الجاري،  العام 
اغلبيتهم  طفاًل،   ٢3٠ نحو   ،٢٠٢١ مارس 
اعتقال  عمليات  وُتشكل  القدس.  من 
القضايا  القدس؛ من أخطر  األطفال في 
عمليات  جّراء  المقدسيين؛  تواجه  التي 
والمتكررة  الممنهجة  الستهداف 
اإلفراج  يتم  ما  غالباً  والتي  لألطفال، 
إلى  بتحويلهم  أو  بكفالت،  إما  عنهم 
الحتالل على  المنزلي«. وحاول  »الحبس 
بتحويل  الماضية؛  القليلة  السنوات  مدار 
إلى  القدس  في  األطفال  عائالت  منازل 
تحديات  القضية  هذه  وتركت  »سجن«، 
كبيرة على صعيد العالقة بين األطفال 
وعائالتهم، وعلى مستوى المجتمع في 

القدس.
مدار  وعلى  الحتالل  سلطات  وصّعدت 
بداية  مع  وتحديداً  الماضية،  السنوات 
جرائمها  من   ،٢٠1٥ عام  الشعبية  الهبة 
العتقال،  عمليات  ومنها  األطفال  بحّق 
 ٢٠1٥ عام  العتقال  حالت  عدد  ووصل 
حالة   ٢٠٠٠ إلى  األطفال  صفوف  بين 
أعلى  وهي  القدس،  في  ُجلها  اعتقال؛ 
األطفال  طالت  اعتقال  لعمليات  نسبة 

منذ عام ٢٠1٥ حتى اليوم.
نشر  سابق  تقرير  في  جاء  وكذلك 
السبت ٢٠٢٠/٤/٤؛ أن قوات المستعمرة-
عشر  سبعة  حوالي  اعتقلت  الحتالل؛ 
 ،٢٠٠٠ العام  منذ  فلسطيني  طفل  ألف 
رهن  منهم  طفل   ٢٠٠٠ نحو  يزال  وما 
العتقال،  وكذلك على مدار الساعة نتابع 
لألطفال،  الحتجاجية  للمسيرات  القمع 
والعتقالت  المتعمد،  القتل  ونتابع 
السياسية  األدبيات  وكذلك  الجماعية، 
إلى  تدعو  التي  الصهيونية  والتوراتية 
الفلسطينيين؛  األطفال  وحرق  قتل 
جدعون  المعروف  اإلسرائيلي  فالكاتب 
»سافرت  هآرتس:  في  كتب  ليفي 
إلى  الحجاج  مع  الماضي  األسبوع  في 
الحافلة  وفي  الفصح،  عيد  في  الخليل 
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واحد  قال  هناك  إلى  نقلتهم  التي 
نرسل  أن  »يجب  عال:  بصوت  منهم 
يستعملها  احتقار  )كلمة  العرابيش 
العرب  على  للدللة  اإلسرائيليون  اليهود 
الصخر  جرش  آلت  إلى  المترجم(   –
أطفال  وهم  مباشرة  المستشفيات  من 
صغار«، وانفجرت الحافلة كلها بالضحك، 
موجهين  ُكره  في  هناك  وهمسوا 
وكنا  والصحفي،  المصور  إلينا؛  الحديث 
العلمانيين الوحيدين: »متعاونون، يوجد 
متعاونون في الحافلة«، ولم يحتج أحد 
إسرائيليون  نشطاء  نشر  كما  بالطبع، 
ألطفال  صورة  ‘فيسبوك’  موقع  عبر 
يونس«  أحفاد  »حي  خيام  إحدى  في 
الذي أزاله جيش الحتالل من قرب بلدة 
داعين  المحتلة؛  القدس  شرق  العيزرية 
األساليب  بأبشع  وحرقهم  قتلهم  إلى 

الوحشية«. 
الصهيونية  »للمحارق  األسود  السجل  إن 
تقترفها  التي  فلسطين«  أطفال  ضد 
واتساًعا،  سواًدا  يزداد  المستعمرة؛ 
األطفال  استهداف  عمليات  شكلت  فقد 
القيادة  اتبعتها  ثابتة  سياسة  وقتلهم 
اإلسرائيلية  والعسكرية  السياسية 
واعتمدت على أعلى المستويات، بهدف 
وزرع  الفلسطينيين  األطفال  من  النيل 
الفلسطينية  الرعب والخوف في األجيال 
في  المستقبل  في  األمل  وقتل  الناشئة 
األقصى  انتفاضة  اندلع  ومع  نفوسهم، 
عام  سبتمبر  من  والعشرين  الثامن  في 
في  الفلسطينيين  األطفال  وقع   ٢٠٠٠
اإلسرائيلية،  والموت  الستهداف  دائرة 
الميدانية  اإلعدام  عمليات  فكانت 
فتم  العالم؛  ونظر  بصر  أمام  لألطفال 
الدرة  محمد  الشهيد  الطفل  إعدام 
عدسات  أمام  والده  حضن  في  وهو 
فارس  الطفل  باغتيال  مروًرا  التلفزة، 
إيمان  الطفلة  جسد  وتمزيق  عودة 
انتهاء  وليس  المدفعية،  بقذائف  حجو 
الذين  والرضع  واألجنة  األطفال  بمئات 
استشهدوا في هذه النتفاضة، لتتحول 
حياة الطفل الفلسطيني إلى موت يومي، 
وإلى يوميات مليئة بشتى أشكال األلم 
ولتغدو  المستمرة،  والمعاناة  والعذاب 
موت  »قصة  الفلسطيني  الطفل  قصة 
سقف  بال  مفتوحة  ومعاناة  يومي 
الحقائق  هذه  كل  ورغم  حدود«.  وبال 
يصر  الفلسطيني؛  المشهد  في  وغيرها 
عدم  على  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
العار  قائمة  الحتالل ضمن  كيان  إدراج 

األممية...!
هذا  من  وأخطر  أكبر  عار  هناك  فهل 
لألمم  العام  األمين  يسجله  الذي  العار 
اجرامي  انحياز  هناك  وهل  المتحدة؟! 
سافر أخطر من هذا النحياز الي يسجله 

غوتيرش؟!

مسيرة المهزومين
خاص  )الهدف(

لتحقيق  القدس  في  مستوطنيه  مسيرة  خالل  من  العدو  يسعى 
ترميٍم معنوي بعد ما حققته الهبة الوطنية على امتداد فلسطين، 
دفاعها عن جماهير شعبنا،  إطار  من مهمات في  المقاومة  أنجزته  وما 

وسعيها الدائم لمراكمة النقاط باتجاه هزيمة نهائية للعدو الصهيوني.
تستحق مسيرة المستوطنين في القدس مسمى مسيرة المهزومين عن 
القدس، وتصدوا  الفلسطيني في  الشباب  أرعبهم  الذين  جدارة، فهؤلء 
لهم ولقنوهم الدروس المرة تلو األخرى، وفرقتهم المقاومة الفلسطينية 
العام،  طيلة  لها  حشدوا  التي  مسيرتهم  موعد  في  الصواريخ  بصليات 
فيما  المالجئ،  في  فحبستهم  جيشهم،  هيبة  أعينهم  أمام  وكسرت 
اصطاد مقاتلي هذه المقاومة آليات ومدرعات جيش العدو على تخوم غزة، 
ليصنعوا في ذاكرة العالم معنى جديًدا لمواجهة القوات المدرعة وبؤسها 

وجبنها أمام عامل اإلرادة للشعوب المقاتلة المسلحة بموارد بسيطة.
في اللد والرملة وحيفا والقدس عاصمة البالد وضفة البالد وجبالها، ل زالت 
الفعاليات الوطنية مستمرة، وقادرة على تحقيق المزيد من المكتسبات 
خصوًصا  الصهيوني،  العدو  مع  المستمرة  معركته  في  الشعب  لهذا 
الحواجز  تحطيم  بضرورة  وطني  وعي  من  الفعاليات  هذه  تعكسه  بما 
تستطيع  موّحدة  وطنيٍة  لحركٍة  مسار  وشق  الستعمارية،  والتقسيمات 

الحاق الهزيمة بالحتالل.
إّن هزيمة العدو لن يحققها بطل خيالي بضربة قاضية، بل ستكون واقع 
تفرضه جماهير هذا الشعب في كل نقطة ولحظة مواجهة على امتداد 
فلسطين، وستتراكم في سبيل تحقيقها تضحيات كبيرة كان وما زال 
الفلسطيني يقدمها منذ اليوم األول لالشتباك مع المنظومة الصهيونية.

معركة الحرية والستقالل، هي معركة كل فلسطيني، ولن ينوب فيها 
اشتباك  نقطة  ولكن كل  بأكمله،  نقطة عن شعب  أو  أو منطقة  بضعة 
هي فلسطين كل فلسطين، بما لالشتباك والتضحية والصمود من رمزية 
وقيمة في رفد مسيرة الكفاح الوطني، ودور في تحقيق النتصار على 

العدو الصهيوني.
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لماذا تطول الحرب على اليمن؟
عرفات الحاج- مسؤول القسم العربي والدولي في الهدف/ أسبانيا

فيه  يعدد  إحصاء  الماضي؛  مارس  لصنعاء  التابع  اليمني  الحربي  اإلعالم  نشر 
خسائر التحالف السعودي في حربه على اليمن منذ سنوات، والتي يقول اإلحصاء 
البشرية، وكذلك االقتصادية؛  إنها وصلت الى 240 ألف جندي؛ الحجم الهائل للخسائر 
تعيد لألذهان التساؤالت التي طرحت منذ إعالن السعودية وحلفائها للحرب، حول قدرة 
الرهانات على  الخسائر في حرب حقيقية، والتي تعززت مع تبخر  السعودية على تحمل 

حسم سريع للحرب لمصلحتها.

سعودي  انتصار  أي  تحقيق  امكانية 
في اليمن؛ ثبت استحالتها منذ سنوات، 
السعودية  سيطرة  نطاق  وانحسر  بل 
وحلفائها لحيز ضيق جًدا، وبات المسار 
أرض  على  األحداث  لمجريات  الحاكم 
لصنعاء  المستمر  التقدم  هو  اليمن 
كامل  على  السيطرة  استرداد  باتجاه 
الشمال اليمني، فلم يتبق خارج سيطرة 
-معظم  مأرب  مدينة  إل  صنعاء  قوات 
المحافظة سقطت بالفعل- من أصل ١3 
اليمن، فيما يخضع  محافظة في شمال 
والصراعات  اإلماراتية  للهيمنة  الجنوب 

بين الميلشيات المختلفة. 
عودة لنمط الحرب السعودية:

حينما بدأت الحرب على اليمن قاربتها 
حرب  باعتبارها  المتابعين  أغلبية 
حقيقية ستخوضها السعودية بقواتها 
وحلفائها على أرض اليمن وفي سمائها، 
وتم النظر لها كأول حرب سعودية منذ 
كان  ربما  سيناريو  وهو  طويلة،  عقود 
حاضر لدى ولي العهد السعودي، حينما 
اآلن  يحدث  ما  لكن  الحرب،  قرار  اتخذ 

ينتمي إلى النموذج السعودي التقليدي 
في الحرب، ففي واقع الحال لم تنقطع 
العقود  الحرب طيلة  السعودية عن شن 
في  رسمية،  غير  بصفة  ولكن  الماضية، 
وليبيا،  والعراق  وسوريا  أفغانستان 
اليمن  أن  المصادفة  باب  من  وليس 
شكلت المحطة األبرز في ستينات القرن 
السعودية،  الحرب  لنموذج  المنصرم 
بالتمويل  السعودية  ساهمت  حيث 
والحشد والتسليح ألطراف عدة في وجه 
خصوم  وجه  في  وغالبا  حيًنا،  خصومها 

الوليات المتحدة األمريكية.
لمن يستهين بهذه »الخبرة السعودية« 
فقد تمكنت هذه المملكة ألكثر من ٥ 
عقود من حشد وتجنيد ماليين المقاتلين 
-ليس هناك خطأ في الرقم- في حروب 
المال  توفير  خالل  من  سواء  مختلفة، 
التعبئة  أدوات  أو  المرتزقة،  لستئجار 
مادة  ووفرت  والمذهبية،  الطائفية 
دعائية وإعالمية وعبأت الرأي العام في 
لمواجهة  في  واإلسالمي  العربي  العالم 
كل من رأت فيه مصدر للتهديد أو رأت 

الوليات المتحدة ضرورة ردعه.

رغم افتضاح عجز السعودية سريًعا عن 
ممارسة القتال المباشر ضد اليمنيين، أو 
حتى إدارة حرب ناجحة تفضي لنتصار 
اليمن،  في  خصومها  وهزيمة  أدواتها 
يبدو القرار السعودي واضح منذ عامين 
على األقل؛ إدامة الحرب في اليمن ومنع 
اليمنين  امساك  أو  البالد  هذه  استقرار 
بأي فرصة لترميم الدمار وتنمية البالد، 
وفي سبيل ذلك تلقت السعودية ضربات 
تعرضت  تأسيسها؛  منذ  مسبوقة  غير 
المتتالية،  للضربات  أرامكو  مرافق 
المسيرة  الطائرات  غارات  وباتت 
والصواريخ البالستية؛ حدث اعتيادي في 
ظرف الحرب، ولكن حكام السعودية لم 
يتراجعوا عن تشبثهم بهدف أساسي: 
هذه  من  النهوض  من  اليمنيين  منع 
العتبارات  الجزم حول  الحرب. ل يمكن 
التي صنعت هذا الهدف، وإذا ما كانت 
مصالح  هناك  أن  أم  خالصة،  أمريكية 
ولكن  السعودي،  الحاكم  أبصرها  خاصة 
من  السعودية  خروج  أن  اليوم  المؤكد 
هذه الحرب؛ باتت مطلب امريكي أكثر 
من كونه سعودي، ولكن التساؤل الدائم: 

هل هذا يعني انهاء الحرب؟
معنى نهاية الحرب: 

واللجان  اهلل«  »أنصار  قوات  تقاتل 
تخوم  عند  اليمني  والجيش  الشعبية 
بعد  لقتحامها  وتسعى  مأرب  مدينة 
سيطرتها على معظم أنحاء المحافظة؛ 
المدينة  سقوط  األخيرة.  الشهور  خالل 
وهو أمر يبدو شبه محتوم؛ يعني خروج 
من  هادي  المنصور  ربه  عبد  حكومة 
المعادلة بشكل شبه نهائي، واألهم من 
في  العدوان  مشروع  نهاية  يعني  ذلك 
اليمن، وإمساك صنعاء بمجموعة  شمال 
البالد،  في  النفطية  الحقول  أهم  من 
واإلشراف على جبهة جديدة مع الحدود 

السعودية.
الوسطاء  مجموع  يجتهد  ذلك  ضد 
العاملين على خط األزمة اليمنية، بهدف 
واضح؛ وقف الحرب قبل سقوط المدينة 
ومعها أشياء كثيرة حاول مشروع الحرب 

صناعتها في اليمن.
آخر ما توصلت له الوساطة هو عرض برفع 
الحصار عن مطار صنعاء وجميع الموانئ 
التي تسيطر عليها قوات صنعاء، مقابل 
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شروع األخيرة في التفاوض على المبادرة 
لهذه  الموقف  أوصل  ما  الحرب،  إلنهاء 
اليمنيين برفض أي  النقطة هو تشبث 
بحث للمبادرات الدولية في ظل استمرار 
العدوان والحصار، وهو موقف لم ينطلق 
بإدراك  ارتباط  بل  الكبرياء،  بدواعي 

لطبيعة المخاطر.
تنطلق المقاربة اليمنية للموقف الحالي 
من إدراك لنوعية المساومات المطروحة 
الوساطات  حملته  وما  المفاوضات  خالل 
مبعوثين  مع  التفاوض  وأبرزها 
عمانية  بوساطة  مسقط  في  أمريكيين 
يعني  المنصرم، فما هو مطروح  مارس 
بإخراج السعودية من المعركة وحمايتها 
من قدرة اليمنيين على توجيه الضربات 
أخرى،  بأدوات  الحرب  استمرار  مع  لها، 
سيادتهم  على  اليمنيين  ومساومة 
مقابل  في  ألجله،  قاتلوا  ما  كل  ومعنى 

حياتهم والحصار المفروض عليهم.
صحيح أن إدارة بايدن، قد رفعت حركة 
كحركة  تصنفها  لئحة  من  اهلل  أنصار 
تنوي  ل  بالتأكيد  ولكنها  إرهابية، 
تعيد  وحلفائها  الحركة  بترك  التسليم 
بناء اليمن؛ سياسًيا واقتصادًيا واجتماعًيا 
وعسكرًيا كما ترغب، ومن هذا المنطق 
للحفاظ  الوساطات  معظم  تستميت 
مائدة  على  مقعد  ومعها  مأرب  على 
المنصور  ربه  عبد  لحكومة  التفاوض 
للسعودية  أخرى  مقاعد  وكذلك  هادي، 

واألطراف اليمنية المحسوبة عليها.
في  اليمنيين  تواجه  أخرى  معضلة 
المرحلة المقبلة، وهو المشروع النفصالي 
والذي  الجنوب،  في  إماراتيا  المدعوم 
ضوء  وفي  بآخر،  أو  بشكل  يعني  قد 
المشروع المشترك بين العدو الصهيوني 
وجود  يعني  قد  سقطرة  في  واإلمارات 
صحيح  اليمن؛  جنوب  في  للعدو  قاعدة 
على  تمريره  باليسير  ليس  أمر  هذا  أن 
المرتبطين  أولئك  حتى  اليمنيين 
المخاطر  ولكن  والسعودية،  باإلمارات 
لفصله  والمساعي  بالجنوب  المتعلقة 

بشكل نهائي لم تنته بعد.
قيام  يعني  صنعاء؛  انتصار  اكتمال 
نظام سيادي عربي ذو تجربة عسكرية 
في  المقاومة  بقوى  وثيق  وارتباط 
البحر  عنق  على  يقبض  المنطقة؛ 
السعودية؛  تخوم  على  قف  و  األحمر، 
مسلح بخبرة واستعدادية قتالية عالية، 
فهل  النتصار،  من  بإرث  كبير  واعتزاز 
تحتمل المنظومة الدولية المهيمنة مثل 
وتستمر  استمرت  تحديًدا  لهذا  الحرب على اليمن.هذا؟ 

شبح الحرب الباردة من جديد
د. موفق محادين- كاتب ومحلل سياسي/ األردن

أًيا كانت حدود التبريد والمجاملة في لقاء جنيف الذي جمع الرئيس الروسي؛ 
بوتين، مع الرئيس  األمريكي؛ بايدن، فإن أجواء المؤتمرين اللذين سبقا هذا 
هي  وكندا(  وأمريكا  )األوروبية  السبع  الدول  ومؤتمر  الناتو،  مؤتمر  وهما  اللقاء، 
األجواء التي تعكس الواقع الحقيقي للسياسة األمريكية المقبلة، إزاء روسيا والصين 
مغزى  وكشفت  للمؤتمرين  الختامية  البيانات  في  ظهرت  التي  السياسة  وهي  مًعا، 
االهتمام األمريكي بترميم الناتو والتأكيد على االتحاد األوروبي، وعبرت عن خلفيات 
عدائية نابعة من حسابات اقتصادية وسياسية تتعلق بصعود الصين وروسيا، وتقدمهما 

في المشهد الدولي.

شّكلت  الراهن؛  عصرنا  في  أنه  نعرف 
حقبة ما بعد الثورة الصناعية واقتصادات 
الرابعة  المعلوماتية  والثورة  المعرفة، 
تسريع  في  الحاسم  العامل  والخامسة، 
اإلمبراطوريات  لنشوء  األخرى،  الوتائر 
المتروبولت  باألخّص  وأزماتها، 
الوليات  مثل  الكبرى  واإلمبرياليات 
الحال  في  ذلك  إلى  ُيضاف  المتحدة، 
في  والدولرة  الدولر  دور  األميركي، 

النظام النقدي العالمي.
فيما  وتحديداً  المال”  “رأس  كتابه  في 
المال،  لرأس  العضوي  التركيب  يخّص 
لحظ ماركس أّن من سمات الرأسمالية، 
تعّمق  التي  المتواصلة  التقنية  الثورة 

التناقضات الرأسمالية في الوقت ذاته.
إلى  وصولً  تكنولوجّي،  تقدٍم  كّل  مع 
تقذف  والرقمي،  المعرفي  القتصاد 
سوق  خارج  بالماليين  الرأسمالية 
البيضاء  أو  الزرقاء  الياقات  العمل، سواء 
أّن  إلى  إضافًة  المهن،  أصحاب  أو 
الرخيصة  العمالة  تفّضل  المتروبولت 

المهاجرة على العمالة البيضاء.
الرأسمالية  تعترف  أن  من  بدلً  وهنا، 

تواصل  ما  غالًبا  المستعصية،  بأزمتها 
قادرٌة  الرأسمالية  أّن  وتزعم  اإلنكار 
هايك  )كتابات  نفسها  تصحيح  على 
تحميل  إلى  تلجأ  كما  وميلتون(، 
عبر  ذلك،  مسؤولية  المهاجرة  العمالة 
إنتاج خطاٍب نازيٍّ وتأجيجه بين الحين 
ترامب  إلى  األلماني  هتلر  من  والحين، 

األميركي.
والمالثوسية  العنصرية  تّتسع  هكذا، 
إلى  جنًبا  الجتماعية  والداروينية 
المتفاقمة  الدورية  األزمة  مع  جنب 
لحفر  بالتدريج  وتؤسس  للرأسمالية، 
قبرها التاريخي، بحسب ماركس، ويبدأ 
على  التاريخي  ألفولها  العكسي  العّد 
روزا  منها  حّذرت  كونّية  فوضى  عتبة 

لوكسمبورغ.
العامل  يبرز  األميركية،  الحالة  وفي 
اإلضافي، دولرة النظام النقدي العالمي، 
ويدفعها باضطراد إلى تسميم العالقات 
الباردة  الحرب  إنتاج  وإعادة  الدولية 
عسكرية،  عدوانّيٍة  حروٍب  واختالق 
يجعل  مما  المواقع،  هذه  على  للحفاظ 
من النازية الجديدة ظاهرة معولمة في 

ي..
ول

ود
ي 
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)همجيات  العالمي  الرأسمالي  الشمال 
عليا( بحسب تعبير الفيلسوف األلماني، 
شبنغلر، والتي تجد صداها في همجّياٍت 

دنيا تكفيرية جنوب العالم.
الحّد،  هذا  عند  األمر  يتوّقف  ل 
نظرية  بحسب  اإلمبريالية  فالشيخوخة 
المركز والمحيط وتبادل األماكن بينهما، 
التبعّية  فّك  مدرسة  قراءة  بحسب 
يقابلها  أمين(،  وسمير  )والرشتاين 
تولد من  لقوى جديدة  تدريجيٌّ  صعوٌد 
قلب هذه التداعيات، مثل الصين. وثمة 
بعد آخر يزداد أهمية في صعود القوى 
الدولية، هو الجيوبولتيك كما تعبر عنه 
الصين  راحت  هكذا  األوراسية،  روسيا 
حقيقًيا  )تهديًدا(  تشكل  مًعا،  وروسيا 

لإلمبريالية في أزمنتها الراهنة.
أواًل، روسيا األوراسية: 

هو  أوراسيا  بـ  األمريكي  الهتمام  إن 
اهتمام بساحة الصراع الرئيسية الجديدة 
في العالم ويستدعي ويعني إدارة هذا 
الشرق  بينها  مختلفة  زوايا  من  الصراع 
أما  الالتينية،  أمريكا  وبينها  األوسط 
هذا  في  تعني  وماذا  أوراسيا؟  لماذا 

الصراع؟ فذلك وفًقا للمعطيات التالية:
العالم في مرات  ١. كما تشكلت خرائط 
سابقة  في أوراسيا  فهي تعاود تشكلها 
اليوم من هناك وتؤكد ما قاله مؤسسو 
ماكندر  البريطاني  )أوراسيا(  نظرية 
واألمريكي سبيكمان، من أن من يسيطر 
على أوراسيا أو قلب العالم )هارت لند( 

يسيطر على العالم. 
٢. تشكل أوراسيا قلب الخرائط الكبرى 
والغاز  النفط  وموانيء  بخطوط  الخاصة 
واألسواق الكبرى وطريق الحرير الجديد 

)روسيا والصين والهند(. 
أمريكا  يجعل  أوراسيا  على  الصراع   .3
الروسية  الحيوية  المجالت  إلى  أقرب 
والصينية، وهي القوى الدولية الصاعدة.
بريجنسكي في كتابه )خطة  ٤. حسب 
النسحاب  فيه  يتوقع  الذي  لعب( 
أوكرانيا  فإن  أوراسيا،  إلى  األمريكي 
الحسابات  في  كبيرة  أهمية   تحتل 
التركيبة  منها  أسباب  لعدة  األمريكية 
السكانية  لغرب أوكرانيا وتقاليد العداء 
الثورة  في  الشتراك  سواء  لموسكو، 
الحرب  خالل  أو  أكتوبر  لثورة  المضادة 
بريجنسكي  يولي  كما  الثانية.  العالمية 
عزل  في  أوكرانيا  لدور  خاصة  أهمية 
األوروبي  والتحاد  أوروبا  عن  روسيا 

وتوفير قواعد متقدمة لألطلسي.
التي  الهامة  اإلقليمية  القوى  من   .٥
هي  الصراع  هذا  في  استخدامها  يمكن 
األطلسية  تركيا  ليس  ولكن  تركيا، 
العلمانية، بل تركيا األطلسية اإلسالمية، 
الطائفية  الحتقانات  لتوظيف  وذلك 

ضد روسيا والصين.
في  نفوذها  من  تركيا  أهمية  وتأتي 
لحدود  المحاذية   اإلسالمية  المناطق 
قومًيا،  يكون  قد  نفوذ  وهو  أوراسيا، 
حيث تعيش  جماعات واسعة من أصول 
ما  وهو  مذهبًيا،  يكون  وقد  تركية، 
يعني أن ثمن أية تفاهمات مع تركيا، 
يتطلب انسحاب الخيرة من لعبة الرقص 
على الحبلين والعودة مجدًدا إلى الحضن 
انعطافة  خالل  من  سواء  األمريكي، 
الجاهزة  بدائله  خالل  من  أو  اردوغانية 

مثل بابان وأوغلو.

ثانًيا، الصين:
القرن  ستينيات  منذ  الصين  تشكل 
للسياسات  العقد  عقدة  الماضي 
اإلمبريالية األمريكية، بالنظر إلى دورها 
كله  العالم  في  المتصاعد  القتصادي 
كيسنجر  كان  وإذا  آسيا،  عن  ناهيك 
القديمة  الستيعاب  سياسة  بلور  قد 
إلى  بايدن تذهب  إدارة  فإن  المعروفة، 
خيارات أخرى، في ضوء األزمة البنيوية 
ضغط  تحت  كما  األمريكي،  لالقتصاد 
وسيطرتها  للصين  الكبير  الصعود 
آسيا  في  حيوية  ومجالت  أسواق  على 
وقت  حتى  كانت  وغيرها  وإفريقيا 

قريب تحت السيطرة اإلمبريالية.
يضاف إلى ذلك، المشاريع العمالقة التي 
الحرير  من طريق  الصين،  عليها  تعمل 
وتطوير  الموانئ  حرب  إلى  واللؤلؤة 
حدود  يتخطى  دولي  بحري  أسطول 
الجنوبي. وقد أرفقت هذه  الصين  بحر 
دولية  نظائر  عن  بالبحث  السياسة، 
اليابان  مثل  للصين  منافسة  وإقليمية 
خاصرات  عن  أو  الجنوبية  وكوريا 
تايوان، كما بحمالت  للعمل ضدها مثل 

أيديولوجية مباشرة وغير مباشرة: 
األولى: عبر عنها هنتغتون وكتابه عن 
الكوفوشية  خص  الذي  الحضارات  صراع 
إلى  حقده  من  وافر  بنصيب  الصينية 

جانب بقية الثقافات الشرقية.
 الثانية بصورة غير مباشرة عبر خطابين 
الجماعات  خطاب  األول؛  الدين:  باسم 
في  انخرطت  التي  التكفيرية  األصولية 
معركة المخابرات األمريكية، عبر الدعوة 
إلى مقاطعة الصين بذريعة ما يقال عن 
البوذية في التبت .أقلية اإليغور، والثاني خطاب الصوليات 
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سمير أمين: التخّلف والتنمية 
والتوسع الرأسمالي
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في كتاباته بّين المفكر العربي سمير أمين: أن »التنمية« و«التخلف« 
ليسا سوى وجهين لعملة واحدة، وهي التوسع العالمي للرأسمالية، وأن 
»التخلف« ليس تأخًرا في التنمية يمكن تداركه، بل هو نتيجة للتوسع 

الرأسمالي الموجود واقعياً.

وبعد  زمنه  وفي  زمنه  قبل  الرأسمالية  مفكر  هو  ماركس  أن  »أمين«  واعتبر 
زمنه؛ ماركس هو المحلل الجدي الوحيد للرأسمالية، وبالنتيجة نحن بحاجة إليه 
لفهم عالم اليوم، وليس فقط عالمه. واعتقد »أمين« أنه ما من عمل ُكتب في 
اليوم أكثر من عمل ماركس. مثاًل، في«  التاسع عشر ول يزال صحيًحا  القرن 
البيان الشيوعي« الذي صدر عام 1848، ولم يكن حينها من وجود للرأسمالية إل 
العالم )عملياً في بريطانيا؛ بلجيكا؛ شمال شرق  في منطقة صغيرة جًدا في 

فرنسا وبعضاً من ويستفاليا البروسية(. 

لقد فهم ماركس أن النظام الرأسمالي يمثل مرحلة قصيرة في التاريخ الكوني؛ 
الذي  السرطان  نمو مرض  بحالة  الشبيهة  األسي  النمو  مبدأ  على  ألنه مؤسس 
يؤدي بالضرورة إلى الموت، وبالتالي فإن الرأسمالية ل يمكنها الستمرار إلى 
قرن  في  الرأسمالية جمعت  ألن  حاسمة،  القصيرة  المرحلة  أن هذه  غير  األبد؛ 
أو قرنين من الزمن كل الشروط الالزمة لتجاوزها. الشيوعية هي مرحلة أعلى 
»رأسمالية  أو  الرأسمالية«  دون  من  »رأسمالية  وليست  البشرية،  الحضارة  في 
النظر  وجهة  من  ظلًما  وأقل  فعالية  أكثر  إنتاج  نمط  أو  إنساني«  وجه  ذات 
الجتماعية... الخ. وكما قال ماركس في »البيان«: أن التاريخ ليس سوى تاريخ 
الفئات  تدمير  إلى  أو  للمجتمع  ثوري  تحويل  إلى  إما  تقود  صراعات طبقية؛ 
المتصارعة... وهو ما أعدت صياغته أنا بشكل يتوافق مع فكر ماركس حين 

قلت »الثورة أو النحالل« والقول لسمير أمين.

لذلك رأى المفكر »أمين« أنه ل يمكن اعتبار الرأسمالية واإلمبريالية ظاهرتين 
بالرغم من  الثانية،  األولى ل يمكنها أن تكون موجودة دون  منفصلتين، ألن 
التاريخ، وتغّير العالقة بين المركز واألطراف.  النموذج اإلمبريالي خالل  تغّير 
الرأسمالي  النظام  يكن  لم  الحالة،  هذه  رفضت  قد  األطراف  شعوب  أن  وبما 

مستقّراً قط، وقد شهد التاريخ على هذا التوتر على الصعيد السياسي. 

يمكن للتغييرات بحسب سمير أمين في قانون القيمة أن تفّسر هذا التحول 
للرأسمالية عبر التاريخ، من التغير البسيط شكلياً )الُمدَخالت المنخفضة التكلفة 
في األطراف استعملت إلنشاء منتجات ذات قيمة عالية في المركز( إلى تغييرات 

كبيرة أسّميها قانون القيمة المعولمة.

يؤكد »أمين« على ثورية الطبقة العاملة وضرورة تنظيمها في مواجهة التغول 
الرأسمالي، متعدد األشكال، واعتبر أنه ل يمكن تحصيل الشرعية إل بناًء على 
مشروع تنمية أصيلة حقيقية، حيث إّنه ل يمكن فصل الديمقراطية عن التطور 

والتقدم الجتماعي. 
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َطٌة  ُمَتَوسِّ ِشْعِريََّتْيِن:  ُمَتَتالَِيَتْيِن  ِمْن   )1( ُمَتَسلِّق«  »َنْبٌت  َقِصْيَدُة:  ُن  َتَتَكوَّ
َعَلى  الثَّانَِيُة  َتْقَتِصُر  ِفْيَما  َعَشَر َسْطرًا،  َأْرَبَعَة  اأُلْوَلى  الُمَتَتالَِيُة  َفَتُضمُّ  وَقِصْيَرٌة، 
َخْمَسِة َأْسُطٍر َفَحْسُب. وَيدلُّ َهَذا اْلَحْجُم الَمْضُغوُط إِلى َأْقَصى َحدٍّ ُمْمِكٍن، إَِضاَفًة 
َعالَمًا  إِْدَخاَلَنا  ى  َتَتوخَّ اَل  اْلَقِصْيَدة  َأنَّ  َعَلى  ُأْخرى،  ِسَياَقات  ِفي  َعَلْيِه  َيُدَل  َأْن  ُيْمِكُن  لَِما 
ى َتْرِكْيَز اْنِتَباِهَنا َعَلى َلْحَظٍة َوِحْيَدٍة َتمَّ اْقِتَناُصَها ِمْن َثَناَيا  ُرْؤَياِويًَّا َواِسَعًا، بَِقْدِر َما َتَتَوخَّ
الَِّذي  بِْيِعيِّ  اْلَكائِِن الطَّ بَِذلَِك  اِعَر  الشَّ َجَمَعِت  َبالَِغِة االتَِّساِع واْلُعْمِق،  َداِخلِيٍَّة،  ُرْؤَيا  َتْجِرَبِة 

َنِعْيُش وإِيَّاُه ِفي َعاَلٍم َواِحٍد، َوَنَكاُد اَل َنْكَتِرُث بُِوُجْوِدِه إاِلَّ َقلِْياًل. 
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ائي، الحاِضِر أبدًا،  اِعر الرَّ إلى الشَّ
َسْعِدي ُيوُسف

االْنِصَهاُر اْلمْزِجيُّ اْلُكليُّاالْنِصَهاُر اْلمْزِجيُّ اْلُكليُّ
َباِت ِفي  ُة َتْكِوْين اْلِقَناِع النَّ َباِت ِفي َأْو آِليَّ ُة َتْكِوْين اْلِقَناِع النَّ َأْو آِليَّ

ٌق" ٌق"َقِصْيدِة "َنْبٌت ُمَتَسلِّ َقِصْيدِة "َنْبٌت ُمَتَسلِّ

عبد الرحمن بسيسو - شاعر وكاتب فلسطيني/ سلوفاكيا

َيْكَتـِرُث  ُيْوُسف  َسْعِدي  اِعَر  الشَّ َوأِلَنَّ 
َفَيْسَعى،  َموُجوٍد،  ُكلِّ  لُِوُجوِد  َكِثْيراً 
َعْنُه،  الَْقِصْيدُة  ُتْفِصُح  ِشْعِريٍّ  ٍر  بَِتَبصُّ
ُكلِّ  َظاِهِر  َخلَْف  َيْكُمُن  ا  َعمَّ لِلَْكْشِف 
ُصَوٍر  ُبُذوِر  ِمْن  وَمْألُوٍف  َعاِديٍّ  َمْوُجوٍد 
ٍة  إِْبَداِعيَّ ِصَيٍغ  ِفي  لإِلِْيَناِع  َقابِلٍَة  ِشْعِريٍَّة 
َؤى، َوَذلَِك َعْبَر إَِضاَءِة  ُمْفَعَمٍة بَِعِمْيِق الرُّ
زاً،  َهَذا الَْعاِديِّ الَْمْألُوِف َوَجْعلِِه َفِرْيَداً ُمَميَّ
ْهَشِة  اً، وَذا ُقْدرٍة َعلَى إَِثاَرِة الدَّ واْسِتْثَناِئيَّ
َيْخَتاُر،  َفإِنَُّه  ؛  الُمْنَطوَيِة َعلَى َثراٍء دلليٍّ
ُوُجوَد  ُيَجلَِّي  َأْن  الَْقِصْيدِة،  َهِذِه  ِفي 
الُْوُجوِد؛  ِفي  ُمْسِرٍف   » َطِبْيِعيٍّ »َكاِئٍن 
إِلى  بِِه،  َنُمرُّ  إِْذ  اْنِتَباَهَنا،  ُيلِْفُت  ُهَو  َفاَل 
ُوُجْودِه، َوَل َنْحُن َنَراُه لَِنلَْتِفَت، ولَْو َقلْْياًل، 

إِلْيه. 
»الَْكاِئِن  َهَذا  ُوُجْوَد  اِعُر  الشَّ ُيِضيُء 
ِه،  َعلَيِّ ِتِه  بُِكلِّيَّ َيْنَفِتُح  إِْذ   » ِبْيِعيِّ الطَّ
بِاْعِتَبارِه »َأَناُه الُْمَغاِيَر« الَِّذي َيَتَفاَعُل َمَعُه 
انِي ِفي  ِئْيُس الثَّ َكـ«َذاٍت« ِهَي الُْقْطُب الرَّ
َتْجِرَبَة  الَْخاِئِض  ْعِريِّ  الشِّ ِقَناِعِه  َتْكِوْين 
َصْوُتُه  الْمْسُكوِن  وَناِطِقَها  الَْقِصْيَدِة، 
ِفي  َمَعُه  اْنَخرَط  الَِّذي  اِعِر  الشَّ بَِصوِت  

ٍة« َأْنَسَنْتُه، َفَأْنَتَجْت،  َتْجِرَبِة »ُرْؤَيا َداِخلِيَّ
َحَمَل  ِشْعِريَّاً  ِقَناَعاً  ُقْطَبْيَها،  َتَفاُعِل  َعْبَر 
َتْجِرَبَة  وَخاَض  ُمَتَسلٌِّق«،  »َنْبٌت  اْسَمُه: 
النَّْبُت  ُهو:  َفَصاَر  َبْيَنُهما،  ُمْشَتَرَكًة 
اِعُر النَّْبُت اإلْنَساُن.  اِعُر، والشَّ اإلْنَساُن الشَّ

ِبْيَعِة ُة اإلِْنَساِن والطَّ َمُن، وَجدلِيَّ الزَّ
َتْقَتِنُص الَْقِصْيَدُة لَْحَظًة َدالًَّة ِمْن لََحَظاِت 
َعلَى  وَتْنَفِتُح  ِبْيَعِة،  والطَّ اإلِْنَساِن  ِة  َجَدلِيَّ
ِةَمِع  ٍر ِشْعِريٍّ ِفي َتواُشٍج َهِذه الَْجَدلِيَّ َتَبصُّ
ُقْطَبْيَها  اْنِخراِط  وِفي   ، الْوُجوِديِّ َمِن  الزَّ
وَعدِم،  َوُوُجوٍد  َوَموٍت؛  َحَياٍة  َدْوَراِت  ِفي 
الَْعاِئَدُة  َناُت  والُْمَكوِّ الَْعَناِصُر  َفَتَتَفاَعُل 
اِعِر  الشَّ َأَنا  الُمَتَفاِعلَِتْيِن:  اَتْيِن  الذَّ لِِكلَْتا 
ِفي  ِبْيَعة(  )الطَّ النَّْبِت  وَأَنا  )اإلِْنَساِن( 
الَتْجِرَبِة؛   - الَْقِصْيَدِة  َصْيُرْوَرِة  َمْجرى 
وَفاِتَحًة  الِْقَناَع؛  َنًة  وُمَكوِّ ْجِرَبِة؛  التَّ َبانَِيًة 
َعِن  َتْنُجُم  َجِدْيَدٍة  لَُغٍة  اْنِبَثاِق  ُأُفَق 
ولَُغِة  اإلِْنَساِن،  لَُغِة  لَُغَتْيِن:  اْنِصَهاِر 
هي  التي  الِْقَناِع  لَُغِة  َأْي  ِبْيَعِة؛  الطَّ
َخاِئُض  ُهَو  الَِّذي  الِث«  الثَّ ْخِص  »الشَّ لَُغِة 
ْجِرَبِة الَْماِئرِة ِفي الَْقِصْيدِة، وُمْنِشيُء  التَّ
المسكوُن  وَناِطُقُه  َيُقولَُها،  الَِّذي  النَّصَّ 

َصوُتُه ِبَصوتين ُمَتفاِعَلْين:
َبْعَد َعاٍم َأِو اثنيِن،

َياْج   َأْبلُغ َأىلْعَ السِّ
ِإنََّها اأْلَْرُض

 َتْدَفُعِني ِمْن ُعُرْوِقي ألَْبُلَغ َأىلْعَ 
ْمُس َياْج َوِهَي الشَّ السِّ

َتْخَتاُر َطاِوَلًة ُثمَّ ُتْجِلَسِني
َطاِفَحًا  َكْأَسَها  ِلي  َم  ُتَقدِّ َكْي   
ِباْلِهَياْج. َواْلَهَواُء الَِّذي َيتَخلَُّلِني 

َصاَر َيْعَبُق ِبي
 َوَأَنا َأْقَطُع اْلُخَطَواِت اأْلَِخْيَرَة َنْحَو 

َياْج... َأَعاِلي السِّ
 ُربََّما َبْعَد َعاٍم، َأِو اْثَنْيِن...

ُه َتْحَت ِإْبِطْي  َلِكنَّ َطْيرًا َبَنى ُعشَّ
ُيَساِئُلِنْي:

اْلُخُطَواِت  َمَع  َسَتْمِضْي  َهْل 
اأْلَِخْيَرِة َكْي َتَتَمزََّق،

الزَُّجاْج؟  ِبَكِسْيِر  َداِمَيًا،  ُمْخَترَقًا،   
.)٢(

الَْجْوَهِريََّة  الَْخَصاِئَص  الَْقِصْيَدُة  ُتِضيُء 
َمْع  اإلِْنَساِن  َحَياِة  َدْوَرَة  ُد  ُتَوحِّ الَّتـِي 
بِالُْمَفاَرَقِة  ُمْوِحَيًة  ِبْيَعِة،  الطَّ َحَياِة  َدْوَرِة 
اِخَرِة الَْواِسَمِة َحَرَكَة ُصُعوِد  الُْوُجْوِديَِّة السَّ
َفَمْع  الَْحَياِة؛  ِفي  َباِت،  النَّ َأِو  اإلِْنَساِن، 
َصاِعَداً  ِمْنُهَما  َأيٌّ  َيْخُطوَها  ُخْطَوٍة  ُكلِّ 
واإلِْثَماِر  بالنُّْضِج  الُمْفَعَمِة  الَْحَياِة  َجاِه  بِاتِّ
ُأْخرى،  ُخْطَوًة  َعَبَر  َقْد  َيُكْوُن  ِج،  وهُّ والتَّ
َجاِه الَْمْوِت؛ َهَذا الَْكاِمُن ِفي  ُتَواِكُبَها، بِاتِّ
ُخُطَواِت ُصُعوِد الَْحَياِة َنْفِسَها َنْحَو َأْقَصَى 
ْعِي إِلى ُبلُْوِغِه.  ُعلُوٍّ ِهَي َمْطُبوَعٌة َعلَى السَّ
َد َمْوُجْوٍد، َأو  وَهَكَذا ل َيُعوُد الَْمْوُت ُمَجرَّ
َحاٍل، َيْسُقُط َعلَى الَْحِقْيَقِة اإلِْنَسانِيَّة، َأِو 
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َباُت،  ِة، ِمْن َخاِرِجَها، َفاإلِْنَساُن، َوالنَّ َباِتيَّ النَّ
وَعلَى  الَْحَياِة،  ُدْوُرِب  ِفي  الَْخْطَو  اِن  َيُغذَّ
ُوُجوْدِهَما،  بَِفاِعلِيَّة  َفْيَمآلِن  َساَللِِمَها، 
إِْيَقاُفُه ِفي  لَْيَس بَِمْقُدِرِهَما  الَّذي  َمَن  الزَّ
اأَلَبُد؛  ِهَي  َتُكْوُن  ِمْنُه  َمْنُشوَدٍة  لَْحظٍة 
الَْحَياِة  ُبُذْوِر  إِلِْيَناِع  َقاِن  َيَتَشوَّ إِنَُّهَما 
ُيْدِرَكاِن،  َأنَُّهَما  َغْيَر  ِثَماِرَها،  وإِْنَضاِج 
الِْقَناِع  َذاِت  ِفي  الَْماَهِويِّ  ْدِهَما  َتَوحُّ َعْبَر 
الُمْدِرَكِة، َأنَّ ِفي اْكِتَماِل ُنْضِجِهَما اْكَتَمالً 
َرْحِمِهَما،  فِي  الَْكاِمِن  الَْمْوت  لَِجِنْيِن 
َفالَْحِقْيَقُة  ِمْياَلِدِه؛   لِلَْحَظِة  وَتْهِيَئًة 
الَْحِقْيَقُة  ِهَي  َكَما  ُة،  اإلِْنَسانِيَّ ِة  الَْحَياِتيَّ
َأْي  لِلَْمْوِت«،  »ُوُجوٌد  ُة،  َباِتيَّ النَّ ُة  الَْحَياِتيَّ
ُوُجْوِدِهَما  َطِرْيِق  نَِهاَيُة  ُهَو  الَْمْوَت  َأنَّ 
ُكلِّ  َمْع  ِمْنُه  َتْقَتِرَباِن  َفُهَما   ، الَْحَياِتيِّ
َياِج«!  ُخْطَوٍة َتْخُطوانَِها َصْوَب »َأْعلَي السِّ
الَْحِقْيَقَتْيِن،  َحِقْيَقُة  ِهي  إَِذْن،  ِتلَْك، 
إنََّها: »ُوُجوٌد لِلَْمْوِت، َأْي َأنَّ الَْمْوَت نَِهاَيَة 
ُكلَّ  َتُموُت  ِهي  لَِذا  ُوُجْوِدَها،  َطِرْيِق 
ِجُه ِفي َسْيِرَها  لَْحَظٍة؛ أِلَنََّها ُكلَّ لَْحَظٍة َتتَّ

َصْوَب نَِهاَيِة َطِرْيِقَها ِفي الُْوُجْوِد«)3(.
ِبْيَعَة  والطَّ اإلْنَساَن  ُد  ُيوحِّ الَِّذي  الِْقَناَع  إِنَّ 
ِفي َكْيُنوَنِتِه وَذاِتِه الُْملَْتِحَمَتْيِن، والَِّذي 
َناِت  الُْمَكوِّ الُْمْنَصِهرِة  ُهِويَِّتِه  ُف ِفي  ُيَكثِّ
ِة  بُِقوَّ َيْصَعُد  إِنََّما  الَْحَياِة والَْمْوِت،  َة  َجَدلِيَّ
الَْخلِْق  َعَناِصِر  ِمْن  َتْنَبِعُث  َذاِتيٍّ  َدْفٍع 
الَْكاِمَنِة ِفْيِه، وِمْن ِتلَْك الَِّتي َيْجَتاُفَها ِمْن 
َناُتُه بَِعَناِصِر  َمَجالِِه الَْحَيِويِّ الُْمْفَعَمِة ُمَكوِّ
»َنْحَو  ْيِح،  والرِّ ْمِس،  والشَّ اأْلَْرِض،  الَْخلِْق: 
ُه،  َولَِكَنّ وَيُمْوْت.  َق  لَِيَتَمزَّ َياِج«  السِّ َأَعالِي 
َعالَِم  ُذْرَوِة  إِلى  الُْوُصْوَل  َشاَرَف  َوَقْد 
َأْي  ِسْيِزْيَف،  َكَما  َصْخَرَتُه،  َحاِماًل  الَْحَياِة 
َمِن،  َحاِماًل ِعْبَء إِْنَضاِج الَْحَياِة، وإِْثَراِء الزَّ
ِق،  الَْخالَّ َخْطِوِه  بَِجْهِد  الُْوُجوِد،  وإِْغَناِء 
َتٌكوُن  َوَل  َخاِسراً،  َتْجِرَبِتِه  ِمْن  َيْخُرُج  َل 
ًة،  الَْحَياِة َحَركًة َعَبِثيَّ َحَرَكُة ُصُعْوِدِه ِفي 
ٍة، َكَما ِهَي َحاُل »ِسْيِزْيَف«  َأْو ُعُقوَبًة إلَِهيَّ
َللَِة اأُلْسُطْوِريَِّة الَْقِدْيَمِة؛  وَصَخَرِتِه ِفي الدَّ
َمرِة الَِّتي َأْنَضَجْتَها  وَما َذلَِك إلَّ لَِكْوِن الثَّ
َأَعالِي  »َنْحَو  الَْحَياِة  ِفي  ُصُعْوِدِه  َتْجِرَبُة 
الَْمْوُت  َيْرُبُض  ِعْنَدَها  الَِّتي  َياِج«  السِّ
ُأْخرى  َحَياٍة  بِْذَرَة  َتْكَتِنُز  إِنََّما  ُمْنَتِظَراً، 
َخالَِدًة  الَْحَياِة  َدْوَراُت  َمَعَها  َتَتَواَصُل 
ِدًة َبَجْهِد الَْخْطِو، وباَِل  ِدَها، َوُمَتَجدِّ بَِتَجدُّ

اً، إِْن ُوِجَد.  اً وَبْرَزِخيَّ اْنِقَطاٍع، إِلَّ اْنِتَقالِيَّ
ِفي  الَْماِئرِة  الَْجَدِل  لَِحرَكِة  َيُكْن  لَْم 
ُرْوَرِة،  لِلضَّ َكَوْعٍي  الُْحِريَِّة،  َبْيَن  الَقِصْيدِة 
َطِبْيَعُتَها،  َكاَنْت  اً  َأَيّ ُرْوَرِة،  الضَّ وَبْيَن 
الِْقَناِع  َعاَلَقَة  الَْحاِكَمُة  الَْحَركُة  َوِهَي 
اِملَِة، إلَّ  ِة الشَّ ِبْيَعة الَْكْونِيَّ بِالَْحَياِة، وبِالطَّ
ُخاَلَصاِتَها  الَْكانَِزِة  ِثَماِرَها  َعْن  ُتْسِفَر  َأْن 
ُه  ُعشَّ َبَني  »َطْيراً  الِْقَناُع:  َأْبَصَرَها  الَِّتي 

ْوَرِة  َتْحَت إِْبِطْي«،  َفالِْقَناُع، ِفي َهِذِه الصُّ
َباُت  والنَّ اإلِْنَساُن  ُهَو  ِفَتِة،  الالَّ ْعِريَِّة  الشَّ
َناِت،  ُملَْتِحَمْيِن ِفي ُهِويٍَّة ُمْنَصِهرِة الُْمَكوِّ
ُتَظلِّلُُه  زاً  َحيِّ َصاَر  »إِْبٍط«  َذا  ُكلَِّياً  وَجَسداً 
َرْمَز  ِمْن  َكاَن  َفَما  اأَلْوراِق،  واِرَفُة  ُغُصوٌن 

ُه« ِفي ِرَحابِه! الُْحِريَِّة إِلَّ َأْن َيْبِنَى »ُعشَّ
َيِة  الُْحرِّ بِْيَن  الَْجَدِل  َحَرَكُة  أْثَمَرْت  لََقْد 
ِمَن  َمِزْيٍد  َتَخلُِّق  َة  إِْمَكانيَّ ُرْوَرِة  والضَّ
َأْن  َيِة  الُحرِّ لَِطاِئِر  ْيْمِكِن  الَِّتي  اأَلْجِنَحِة 
َأْعلَى  آَفاٍق  َصْوَب  َذاِهَباً  بَِها  ُيَحلِّق 
ِن َأِجنَِّة  َوَأْبَعَد، وَذلَِك لَْحَظَة اْكِتَماِل َتَكوُّ
اً َبَناُه َهَذا  ِغيرِة الَقاِطَنِة ُعشَّ الَعَصاِفير الصَّ
ُهَو  الَّذي  الِْقناِع  إِبِط  َتْحَت  الُْحرُّ  اِئُر  الطَّ
بِط،  َطاِئُر ُحرٌّ ِمْثلُُه، إِْن لَْم َيُكْن ُهَو، بِالضَّ
اللَّْحَظُة، ِفي َضوِء َشَبَكِة  إيَّاُه؛ وَما َهِذه 
ِق الِْقَناِع،  َدَلَلِت الَْقِصيدِة، إلَّ لَْحَظَة َتَمزُّ
وَمْوِتِه، الَِّتي ِهَي لَْحَظُة ِمْيالِد الَعَصاِفْيِر 
ْحلِيِق،  الُْمَجنََّحِة، ولَْحَظُة ُشروِعَها ِفي التَّ
إِْبِط  َتْحَت  الَقابِِع  َها  ُعشِّ ِمْن  ُمْنَطلَِقًة 
، َصوَب رَحاَبِة الَْحَياِة  وِّ الِْقناِع الَّذي َماَت للتَّ
الُْوُجوِد  َمَداراِت  َأْبَعِد  َوَنْحَو  دِة،  الُْمَتَجدِّ

، وَأْعاَلَها.  الَْحَيِويِّ
اآلَن،  ُيْدرُك  لََعلَُّه  َأْو  َيْأُمُل،  الِْقَناَع  َوأِلَنَّ 
َأْن لَْيَس لَِمْوِتِه، وَقْد َبلََغ َخْطوُه الَحَياِتيُّ 
َأْن  َياِج«،  السِّ »َأَعالي  ُق  الَْخالَّ الُْوُجوِديُّ 
َجِدْيٍد  اْنِبَعاٍث  ِسَوى  َشيٍء  َعلَى  َيْنَطِوَي 
ُحُضوَر  وُيَقلُِّص  يَِّة،  الُْحرِّ َمَجاَل  ُع  ُيَوسِّ
لَِتْجِرَبِتِه  َكاَن  وَقْد  َفإنَُّه،  رورة؛  الضَّ
اإلِْنَساَن  َتِهَب  َأْن  الُْوُجوِديَِّة  ِة  الَْحَياِتيَّ
َكْيُنوَنٍة  إِيَّاُهَما ِفي  الَِّذي ُهَو  ِبْيَعَة،  والطَّ
بَِأْجِنَحِة  ْحلِْيِق  التَّ َة  إِْمكانِيَّ ُملَْتِحَمٍة، 
»َأْعَشاِش  ِفي  اآْلَن  ُن  َتَتَكوَّ َجِدْيَدٍة 
لَُيَواِصُل  إبِِطِه؛  تْحَت  الْماِئرِة  الَْعَصاِفيِر« 
ٍل ِفي َجوَهِر  ُعوَد، بَِدافٍع ِفْطِريِّ ُمَتَأصِّ الصُّ
َصوَب  َلِهٍب،  ُوُجْوِديٍّ  وبَِتْوٍق  ُهِويَِّتِه، 
الَْحْتِميِّ  َمْوِتِه  ِفي  َأنَّ  ُمْوِقَناً  ْرَوة،  الذُّ
َعلَى  َتْنهُض  َجِدْيَدٍة  َحَياٍة  ِمْيالَد  الَْقاِدِم 
َصوَب  وَتَتَجاَوُزَها  َتْجرَبِتِه،  ُخالَصاِت 

َتَجاِرَب َأْغَنى وَأْسَمى، َفالَْعَناِصُر والُْقوى 
ِتَها  بُِقوَّ َتْرَفُعُه،  َأْو  َخْطَوُه،  َتْدَفُع  الَِّتي 
لُِيْدِرَك،  َياِج«،  السِّ »َأَعالِي  لُِبلُوِغ  الَْخالَِقِة، 
ِفي  ُوُجوِدِه  واْكِتَماَل  َمْوَتُه  َبلََغَها  إْن 
الَْحَياِة  َخالَِقُة  َنْفُسها  ِهَي  الَْحَياِة،  ِرَحاِب 
الَْجِدْيدِة، وَفاِتَحُة الُْوُجوَد َعلَى آَفاٍق َأْبَعَد 

وَأْعلَى:
َكْيَف ُأْمِسُك َنْفِسي، ِإَذْن

َوالرِّْيُح  ْمُس  َوالشَّ اأْلَْرُض  ِإنََّها 
َأىلْعَ  َنْحو  َهَكَذا،  َتْرَفُعِني، 

َياْج.)4( السِّ
َعلَى َما اْستْنَبَطْتُه  وَهَكَذا َنِجُد، َتْأِسْيَساً 
ِقراَءُتَنا الَْقِصْيدَة ِمْن ُمْعَطَياٍت، َأنَّ َتْجِرَبَة 
ِة،  اِخلِيَّ ْؤَيا الدَّ ، َأِو الرُّ َيالِْكِتْيِكيِّ َماِهي الدِّ التَّ
ُز َعلَى الِْتَقاِط لَْحَظٍة  َما ِحْيَن َتَتركَّ ول ِسيَّ
النََّباِت  َحَياِة  لََحَظاِت  ِمْن  وَمْألُْوَفٍة  َعاِديٍَّة 
اِعَر  الشَّ أِلنَّ  اإلِْنَساِن،  بَِحَياِة  الُْمْنَدِغَمِة 
ْعِريَِّة  الشِّ وِر  بِالصُّ راًة  َموَّ لَْحَظًة  َرَأَها  َقْد 
الُْوُجْوِديَِّة  للَِة  بِالدَّ والُْمَفَعَمِة  الَْفِرْيَدِة 
لَُغٍة  بَِتولِْيِد  ُل  َتَتَكفَّ َفإِنََّها  والَمْغَزى؛ 
َجْوَهِر  اْقِتَناِص  ِمَن  اِعَر  الشَّ ُن  ُتَمكِّ َثالَِثٍة 
ِفي  ِشْعِريَّاً،  َتْجِسْيِدَها،  وِمْن  ْجِرَبِة،  التَّ
َراِء  والثَّ والَْكَثاَفة،  الَْحَيِويَِّة،  َبالِِغ  َنصٍّ 
ْجِرَبِة،  التَّ اْنِبَناُء  َيَتَجاَوُب  َحْيُث   ، لليِّ الدَّ
الِْقَناِع،  ُحُضوِر  َمْع  َثالَِثٍة،  َكَتْجِرَبٍة 
ُهِويَِّتِه،  اْنِبَثاِق  وَمِع  َثالٍِث،  َكَشْخٍص 
َكُهِويٍَّة َثالَِثٍة، َمْع َتْجلَِيِة ُوُجوِدِه، وإْظَهاِر 
ْجِرَبِة،  ِته، َعلَى َمَدى الَْقِصْيدِة - التَّ َفاِعلِيَّ
َكَرْمٍز وراِمٍز ِفي آٍن َمَعاً،  وَحْيُث َتْنَصِهُر 
الَِّتي  الَْقِصْيَدِة  لَُغِة  ِفي  َجاُوَباُت  التَّ َهِذِه 
َة  َة الَْجَمالِيَّ َتْعِكُس، ِضْمَن َما َتْعِكُسه، اآللِيَّ
 ، َة الَِّتي َنَهَض إِْعمالَُها بِِبَناِء النَّصِّ الِبَناِئيَّ

وَتْكِوْيِن الِْقَناْع. 
ْبُت: َكْيُنوَنٌة  ْنَساُن والنَّ اإْلِ

ُمْلَتِحَمةٌ 
لَتوِصْيِف  ُماَلِئَماً  َأَراُه  ُمْصَطلٍح  ِمْن  َما 
الِقراَءَة  َأنَّ  َأَحُسُب  الَِّتي  ِة،  اآللِيَّ َهِذِه 
َغيَر  َتَها،  َماِهيَّ َعْن  أْفَصَحْت  َقْد  ابَِقَة  السَّ
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َكَما  النَّاِجِم،   ،» الُْكلِّيِّ الَْمْزِجيِّ  »الْنِصَهاِر 
اإلِْنَساِن  َناِت  ُمَكوِّ َتَفاُعِل  َعْن  لَحْظَنا، 
َباِت وَخَصاِئِصِهَما الُْمْشَتَرَكِة، َكَذاَتْيِن  والنَّ
ِدَيالِْكِتْيِك  َداِخَل  وُمْنَفِعلََتْيِن،  َفاِعلََتْيِن 
ِدَيالِْكِتْيِك  َعْبَر   ، َيَصبُّ الَِّذي  َماِهي  التَّ
َتْجِرَبِة  ِفي  َعْنُه  َيْنُتُج  َما  ُكلَّ   ، َناصِّ التَّ
َقِصْيَدِتِه،  ِفي  بَِصوِتِه،  الَْمْرِويَِّة،  الِْقَناِع 
لَِة  الُْمَتَشكِّ الَْعِمْيَقِة  ُهِويَِّته  َأْصاَلِب  َوِفي 
لِتِه  َتَحوَّ وِفي  َتْجِرَبِته،  َصْيُرْورِة  َعْبَر 

الُْمَتَجلَِّيِة ِفي َأْقَوالِِه وَنَبراِت َصوِته. 
َتْجِرَبَة  الِْقَناِع  َتْجِرَبِة  ِفي  َنْقرُأ  وَهَكَذا 
آٍن  ِفي  الُْمتَسلِِّق  َوالنَّْبِت  اإلِْنَساِن 
إِلى  الِْقَناِع،  َصْوِت  ِفي  وُنْصِغي،  معاً، 
ِفي  ُف  َوَنَتَعرَّ بَِصْوَتْيِن،  َمْسُكوٍن  َصْوٍت 
َناِت ُهِويَِّتِه الَقَواِسَم الُمْشَتَرَكِة الَِّتي  ُمَكوِّ
ُدُهَما ِفي َكْيُنْوَنٍة ُملَْتِحَمٍة؛ َفَها َنْحُن  ُتوحِّ
ِة َمْسُكوَنًة  ِبْيَعِة الَْحيَّ ُنْصِغي إِلى لَُغِة الطَّ
َسلُِّق  التَّ َحَرَكِة  َرنِْيِن  ِفي  اإلِْنَساِن  بِلَُغِة 
اِعَدِة ِمْن َباِطِن اأَلْرِض، َحْيُث الُْجُذوِر  الصَّ
َياِج، َحْيُث النَِّهاَياِت  اأْلُْولِى، إِلى َأَعالِي السِّ

الَْمْفُتوَحِة َعلَى َبْدٍء َجِدْيٍد. 
األْصواِت،  َنْبِر  إِلى  ُنْصِغي  َنْحُن  وَها 
الَْجاِعلَِة َهِذه اللَُّغِة َكاَلَماً، ِفي َنْبِر اأْلَْصَواِت 
الُْمْنَبِعَثِة ِمْن تخلُِّل الَْهواِء َأْوَراَق النََّبات، 
ُه  ير َوُهَو َيْبِني ُعشَّ وِفي َهْمِس َحرَكِة الطَّ
الُْمَظلِّلَِة  اأَلْوَراِق  ِتلَْك  َثَناَيا  ِفي  ِغْيَر  الصَّ
الُْغُصوَن، والَْحاِجَبَة َأْعَشاَش الَْعَصاِفيِر َعِن 
اِمي  وِت الَْخِفيِّ الدَّ الُْعُيوِن، َوِفي َذلَِك الصَّ
َتْسَمَع  َأْن  ُقَبْيَل  ِوْجَداَنَنا  ُيالِمُس  الَِّذي 
ِق ُعُروِق النَّْبِت الُمَتَسلِِّق  آَذاَنَنا َصْوَت َتَمزُّ
َجاْج«؛ َوكَأنََّما  لَْحَظَة ُمالَمَسِتَها »َكِسْيِر الزُّ
ُهَو َصوٌت َيِشي، ِفي الَوْقِت َعْيِنِه، بُِصْوَرِة 
ِم ِمْن ُعُرْوق إِْنَساٍن اْسَتَهَدَفُه  اْنِهَماِر الدَّ

َجاِج« وِمْن َشراِييِنِه الَْمْجُرْوَحِة.  »َكِسْيُر الزُّ
َها َنْحُن ُنْصِغي، إَِذْن، إِلى لَُغِة اإلِْنَساِن ِفي 
بِاْنِفَصالَِها  َنْشُعَر  َأْن  ُدْوَن  الِْقَناِع،  َصْوِت 
اِكِن ِوْجَداَنُه؛  ِبْيِعيِّ السَّ َعْن لَُغِة الَْكاِئِن الطَّ
َيُحسُّ   ، َزَمانِيٌّ َكاِئٌن  َكاإلْنَساِن،  َباُت،  فالنَّ
َمْعَناُه،  ُيْدِرُك  ِمْثلَُه،  ولََعلَُّه،  َماِن،  الزَّ َوْقَع 
َبْل إِنَُّه، ِوَفَق َما َتُقوُل الَْقِصْيدُة، لَُيْدِرَكُه 
»َبْعَد  َحِذَرة:  ٍة  بِِدقَّ َيْحُسُبُه  َتَماَماً؛َفُهَو 

َياْج«.  َعاٍم َأِو اْثَنيِن َأْبلُغ َأْعلَى السِّ
َباِت، َكَما لإِلِْنَساِن، ُعُروٌق، وِفي ُعُروِقِه  وللنَّ
َيْجِري َدٌم، َوُهَو ِفي َبْهَجِة ُصُعْوِدِه َصْوَب 
َبْهَجِة  ِفي  َأْو  اَجِة،  الَْوهَّ الُْمِنْيَرِة  ْمِس  الشَّ
َنْحَوَها،إِنََّما  بُِصُعْوِدِه  ْمِس  الشَّ اْحِتَفاِء 
َطاِولٍة  إِلى  وإيَّاَها  َيْجلُِس  َنْفَسُه  ُر  َيَتَصوَّ
َمَعَها:  َكْأَسَها  لَِيْحَتِسَي  ِهَي،  َتْخَتاُرَها 
اِئِم،  الدَّ ِد  َجدُّ والتَّ يَِّة،  والُْحرِّ النُّوِر،  َكْأَس 
ِة الُْوُجوِد ... إِلخ، ُثمَّ إِنَُّه  وَتَجلِّي إِْنَسانِيَّ
وبُِخُطواِتِه  َيْخُطْو،  ُثمَّ  وَيْخُطو،  لََيْخُطو، 
بِِه،  والَْمْسُكوَنِة  اإلِْنَساِن،  َخْطَو  الُْمَواِكَبِة 
الَْحَياِة  َكاِئَناِت  بِحَيِويَِّة  َمن  الزَّ َيْمأُل  إِنََّما 
اِفَقِة، َفُيْثري الُْوُجوَد، وُيَجلِّي َحِقْيَقَة  الدَّ

لُْحَمِتِه الُْكلَِّيِة الَْجاِمَعِة!
اِئِر  الطَّ ُسَؤاَل  َيْتـُرَك  الِْقَناُع  ُهَو  وَها 
َوبِإْرَهاِف  َمَعُه،  اإلِْصَغاَء  إِلَّ  َجواٍب  باَِل 
ْمِس،  ، إِلى َنَداَءاِت اأَلرِض، والشَّ َحِميِمْيِميٍّ
الَِّتي  لِمْشْيَئاِتَها  الْسِتَجاَبِة  وإلَّ  ْيِح،  والرِّ
َشاَء  الَِّذي   ، الَْحقِّ الُْوُجوِد  َمشْيَئَة  ُتَجلِّي 
ِهِب  الالَّ ْعِي  السَّ َعِن  َيُكفَّ  َألَّ  لإِلِْنَساِن 
َنُه  لْمِتاَلِك الَْمِزْيِد ِمَن اأَلْجِنَحِة الَِّتي ُتَمكِّ
َمِع  ْحلِْيِق  التَّ ُمَتاَبَعِة  وِمْن  َيـراِن،  الطَّ ِمَن 
اِئَيِة، وَمْع آَخِرْيِه ِمَن اأْلَْشَياِء،  الَْكلَِماِت الرَّ
الَْمْوُجْوَداِت،  ى  واأْلَْحَياِء، والَْكاِئَناِت، َوَشتَّ
َيِنيِّ  َل  ُحرٍّ  إِْنَسانيٍّ  ُوُجوٍد  َمَداراِت  ِفي 

َأْبواَبَها،  اَقِة،  الَْخفَّ بِاأَلْجِنَحِة  َيْفَتُح، 
ُمْنِبَئاً، ِطيلََة  ُعَها  ُوُجْوَدَها، وُيَوسِّ َفُيَجلِّي 
، الَْفْرِديِّ  الْوْقِت، بَِجْدَوى الِْفْعِل اإْلِْنَسانِيِّ
َمَداَراِت  ِة  َنهاِئيَّ َوباَِل  ِق،  الَْخالَّ  ، والَْجْمِعيِّ

الُْوُجوْد.
ِمَن  َخَذ  اتَّ َقِد  اِعُر  الشَّ اإلِْنَساُن  َكاَن  َولَِئْن 
َل  اً  اْسِتلَْهاِميَّ َمْنَبَعاً  وَكاِئَناِتَها  ِبْيَعِة  الطَّ
َيْنُضُب لْسِتْدَعاِء، َأِو اْبِتَكاِر، الْسِتَعاِراِت 
ُرَها  ُيَصيِّ الَِّتي  وِر  والصُّ َواأَلْخِيلَِة  ُمُوِز  والرُّ
ْعِبيِر َعْن َذاِتِه، وِمْن  ُنُه ِمَن التَّ َكلَِماٍت ُتَمكِّ
َتْصوِيِر َأْحَوالِِه، وَقوِل َتَجاِربِِه، وَبثِّ ُرَؤاُه 
وَنْجَواُه؛ َفإِنَّ الِْقَناَع؛ َأْي النَّْبَت الُْمَتَسلَِّق 
ِفي  ُد  ُيوحِّ اً  َحيَّ َكاِئَناً  َوبِوْصَفه  ُهَنا، 
والَْكاِئِن  اإلِْنَساِن  َحَيِويََّة  الُْملَْتَحَمِة  َذاِتِه 
ُك، ِفي اللَّْحَظِة َعْيِنَها،  ، َفَيَتَحرَّ ِبْيِعيِّ الطَّ
َواإلِْنَسانيِّ  ِبْيِعيِّ  الطَّ الَْعالََمْيِن:  ِكال  ِفي 
الْمْفُتوَح،  الَْحَيِويَّ  الِن َمَجالَُه  اللََّذْيِن ُيَشكِّ
َيُقوُل  َوَل  الُْملَْتِحَمِة،  َذاِتِه  َعْن  ُر  ُيَعبِّ َل 
َتْجِرَبَتيِّ  بِاْنِصَهاِر  الُْمْنَصِهرَة  َتْجِرَبَتُه 
باْسِتْدَعاِء  َواِحَدٍة،  َتْجِرَبٍة  ِفي  ُقْطَبْيِه 
َوُصَوٍر  َوَأْخِيلٍَة،  َوُرُمْوٍز  اْسِتَعاَراٍت، 
َبْل  َجَسـِدِه،  َخاِرِج  ِمْن  وَكلَِماٍت،  ِشْعِريٍَّة، 
َعْن  ْعِبْيِر  التَّ يَة  ُحرِّ لَِجَسِدِه  لََيْترُك  إِنُِّه 
ِة؛ وَما َذلَِك  َنْفِسِه ِمْن َخالِل َحَرَكِتِه الُْحرَّ
اْنِصَهاِر  َناِتُج  ُهَو  َأْيَضاً،  َجَسَدُه،  أِلَنَّ  إِلَّ 
ِفي  والنَّْبِت،  اإلِْنَساِن،  ُقْطَبْيِه:  َجَسَديِّ 
، َفاَل  َجَسٍد َثالٍِث ُهَو َجَسُدُه َكِقَناٍع ِشْعِريٍّ
إَِزاَء  ْبِط،  بِالضَّ َهِذِه  ِهَي  والَْحالُة  َنُكوُن، 
آَخَر  َشـْيٍء  َعْن  ْعِبـْير  للتَّ َشْيٍء  اْسِتَعاَرِة 

َعلَى َسِبْيل الَْمَجاِز! 
ْيَن  َكُمَتلَقِّ َلَنُكوُن،  َفإنََّنا  َذلَِك،  وإِلى 
َعلَى  َذاٍت  إِْسـَقاِط  إَِزاَء  اء،   وُقرَّ
إَِزاَء  َبْل  َذاٍت.  َعلَى  َمْوُضـوٍع  َأْو  َمْوُضوٍع، 
َذاَتْيِن  َتُضُفُر  ُملَْتِحَمـٍة  َواِحَدٍة  َكْيُنـْوَنٍة 
وُمْنَفِعلََتِيِن،  َفاِعلََتْيِن  ُمَتَفاِعلََتْيِن، 
ُحُضوَر  ُيَجلِّي  َمْزجيٍّ  اْنِصَهاٍر  إَِهاٍب  ِفي 
بُِحُضْوِرَها،  »النَّْبُت«،  َل  َثالَِثٍة  َكْيُنوَنٍة 
َأْو   ،»Alegory »َألِْيُغوِريٍّ  َمِثْيٍل  َد  ُمَجرَّ
ٍة لإِلِْنَساِن ُمْسَتِعْيراً ُصوَرَتُه  ُصْوَرٍة ِكَناِئيَّ
ُد  وُمِعْيراً إِيَّاُه َصْوَتُه، َبْل َيُكوُن ِقَناَعاً ُيوحِّ
ِفي  بالنَّْبِت،  واإلْنَساَن  بِاإلْنَساِن،  النَّْبُت 
إَطاِر َما َقْد ُيوَصُف، إِْن اْسَتَعْرَنا ُمْصَطلَحاً 
َعٍة  اً،  بِاْسِتَعارٍة ُكلِّيٍة ُمَوشَّ اً َتْقِرْيِبيَّ َبالِغيَّ
الَْحَيويَّ  ُحُضورُهَما  ُق  ُتَحقِّ وُملَْتِحَمٍة 
َفاُعِل  بالتَّ ارٍة  َموَّ ُملَْتِحَمٍة،  َكْيُنوَنٍة  ِفي 
الُْمَتَجلِّي، ِفي  الِْقَناِع  َبْيَن ُقْطَبيِّ  ِق  الَْخالَّ
َمْقُطوَناً  اً  ُكلِّيَّ َرْمزاَ  بِاْعِتبارِه  الَْقِصيدِة، 

اِمِز الَِّذي ُهَو إِيَّاه. بالرَّ
ِص  َوإِلى َذلَِك، وَتْأِسْيَساً َعلَى َنَتاِئِج َتَفحُّ
َماهي  التَّ ِدَيالِْكِتْيَكيِّ  اْشِتَغاِل  اِت  َكْيِفيَّ
َتْجِرَبِة  َصْيُرْورِة  َمْجرى  ِفي  َناصِّ  والتَّ
َأْن  بَِمْقُدْوِرَنا  َسَيُكوُن  اِخلِيَّة،  الدَّ ْؤَيا  الرَّ
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ُمْسَتوَييِّ  َمَوَراِن،  َة  وَفاِعلِيَّ ُحُضوَر،  َنلَْحَظ 
الَباِطَنِة  والُْمَحاَيَثِة  اِهَرِة  الظَّ الُْمَفاَرَقِة 
بِْنَيِتِه،  ِفي  الُْملَْتِحِم:  الِْقَناِع  َجَسِد  ِفي 
َنُكوُن،  َفاَل  وَصْوِتِه؛  ولَُغِتِه،  وُهِويَِّته، 
ُحلُوٍل«،  ِة  »آلِيَّ إَِزاَء  َهِذِه،  ِهَي  والَحاُل 
َوَل  َتَفاُعٍل،   »ُبؤرِة  َقلِْب  ِفي  َنُكوُن  َبْل 
»َتَواُكٍب«،  َأْو  َتراُكٍب«،  »َحالِة  إِزاَء  َنُكوُن 
ى َحالََة  َأْو »َتَجاُوٍر«، َأْو »َتَصاُحٍب«، َأْو َحتَّ
»َتَمْرٍئ ُمَتَناِظٍر«، َبْل ِفي َبوَتَقِة »اْنِصَهاٍر 
« ُتلِْغي، بَِمِشْيَئة إِْنَساٍن »َيْحَيا  َمْزِجيٍّ ُكلِّيٍّ
اأْلَْسِيَجِة  ُوُجْوَد  اأَْلْرِض«،  َعلَى  ِشْعِريَّا 
َوُحُش  التَّ َأْمَعَن  الَِّتى  والُْحُدوِد  والَْحواِجِز 
اإلِْنَساِن  ُحُقوَق  الُْمْنَتِهُك  الَْبَشريُّ 
ِبْيَعِة، والُْمَسلَُّح بِالَْجَشِع الْسِتْحَواِذيِّ  والطَّ
وبِالُْعلُوِم   ، الُْعْنِصريِّ وبِالُْغُروِر   ، َملُِّكيِّ التَّ
وداِء، ِفي  َقاَنِة السَّ ْيَرة الَْفاِتَكِة، وبالتِّ رِّ الشِّ
ِبْيَعِة،  والطَّ اإلِْنَساِن  َعالََميِّ  َبْيَن  إَقاَمِتَها 
َس  وَعلَى َنْحٍو ُيلِْغي ُوُجوَدُهَما َمَعاً، لُِيَؤسِّ

َعلَى َأْنَقاِضِهَما اْسِتْمراِريََّة ُوُجوِده! 
َجَدلِيِّ ِشْعِريٍّ   اْشِتَغاٍل  إِنََّها، إَِذْن، آلَِياُت 
ِبْيَعِة،  الِْقَناِع: اإلْنَساِن والطَّ َتْفَتُح ُقْطَبيِّ 
لَِتْبَنَي  ٍق،  وَخالَّ َحِمْيميَّ  َتَفاُعٍل  َعلَى 
اِمُل  الشَّ الُْكلِّيُّ  الَْعالُُم  ُهَو  َثالَِثاً  َعالََماً 
َحَياٍة  َتَجاِرَب  الِْقَناُع  ِفْيِه  َيُخْوُض  الَِّذي 
َتْجِرَبٍة،  ُكلِّ  اْنِتهاِء  َمْع  لَِيْنَفِتَح،  وَمْوٍت، 
َأْجِنَحُة  بَِها  ُتْنبُئ  َجِدْيدٍة  َتْجِرَبٍة  َعلَى 
بِإَِراَدِة  ِل،  َشكُّ التَّ ِفي  اآلِخَذُة  الَْعَصاِفْيـِر 
، ِفي »ُعشِّ َعَصاِفـْيَر«  إَِراَدِة الُْوُجْوِد الُْكلِّيِّ
ٍة« َتْحَت إِْبِط »إِْنَساِن  َبَناُه »َطاِئُر َحَياٍة ُحرَّ

ُوُجوْد«.
ُن َقِصْيدٌة واِمَضٌة، وِقَناٌع َيَتَكوَّ

َم ِمْن ُمْعَطَياِت  الِْقَراَءِة  ِفي َضوِء َما َتقدَّ
لََنا  َسَيُكوُن   ، النَّْقِديِّ ِحلِْيِل  والتَّ ِة،  يَّ النَّصِّ

ِديَد  الشَّ ْرِكـْيَز  التَّ َأنَّ  بَِجالٍء،  ُنالِحَظ،  َأنَّ 
َتْجِرَبٍة  لََحَظاِت  ِمْن  لَْحَظٍة  اْقِتَناِص  َعلَى 
ُمْفَرَدٍة  َحالٍَة  الِْتَقاِط  َأْو  َوَمْألُْوَفٍة،  َعاِديٍَّة 
َذاَت  ُد  ُتوحِّ الَِّتي  الُْوُجوِد  َحاَلِت  ِمْن 
»َكاِئٍن  بَِذاِت  إِْنَساَناً،  َصاَر   » َبَشريٍّ »َكاِئٍن 
« َتَأْنَسَن، َقْد َأْفَضى إِلى الِْتَصاِق  َطِبْيِعيٍّ
ِر بَِناِء النَّصِّ وَتْكِوْيِن الِْقَناِع بِالِْمْحَوِر  ُمَؤشِّ
َفاُعِل َبْيَن ُقْطَبيِّ  ِسُه َحَرَكة التَّ الَِّذي ُتَؤسِّ
الِْقَناِع، ُمَباَشَرًة وباَِل َوِسْيٍط، إِْذ ُكِبَح َهَذا 
ُر َعِن الَْوْثِب َصوَب ُأُصوِل َمْصَدِريَّة  الَْمَؤشِّ
الُْقْطَبِيِن،  َهَذْيِن  َمْصَدَريِّ  َتَتَجاَوُز 
الَْحَيِويِّ  َتَفاُعلِِهَما  َعلَى  رِكـْيِز  لِلتَّ وَذلَِك 
اَقاِت  الطَّ إِْنِتاِج  إِلى  الُْمْفِضي  اآلنِيِّ 
ِة؛  ْمِزيَِّة، والَمْوُضْوِعيَّ ِة، والرَّ َراِميَّ الِث:الدِّ الثَّ
ِتَها  ُكلِّيَّ ِفي  ْعريِة  الشِّ اَقاِت  الطَّ َأْي 
َهِذِه  ِفي  ِفْيِهَما  الَكاِمَنِة  ِة  َفاُعلِيَّ التَّ
َتَفاُعلِِهَما  َموراِن  َعْن  والنَّاِجَمِة  اللَّْحَظِة، 
اِعِر  لَِة الشَّ اً، ِفي ُمَخيَّ ِق: َتَماِهَياً وَتَناصَّ الَْخالَّ
الَِّذي  لِِقَناِعِه  ُقْطَبْيِن  اَخَتاَرُهَما  الَِّذي 
َهِذِه  ِفي  الَْمْرِويََّة  ْجِرَبَة  التَّ َيُخوُض  َشَرَع 
َكلَِماُتَها  والَْمْحُمولَِة  الَْواِمَضِة  الَْقِصْيدِة 
َعلَى َأِثْيـِر َصوِتِه، لَِتُمْوَج َمُدلَْوَلُتَها ِفي 
َعلَى  الَْمُفَتوِح  ْؤَياِويِّ  الرُّ َلليِّ  الدَّ َفَضاِئَها 
اِء،  الُْقرَّ َأْحواِل  ِد  بَِتَعدُّ ُد  َتَتَعدُّ َتْأِوْيالٍت 
َوَمَعاِرِفِهْم،  وِخـْبراِتِهْم،  وَتَجاِربِِهْم، 

َوَأْزِمَنِة الِقَراَءاِت، وَمْنُظوراِت الِْقراَءِة.
َفاُعِل  وبَِطِبْيَعِة الَْحاِل، َسَيُكوُن لَِمَوراِن التَّ
اِعِر،  الشَّ ِوْجداِن  ِفي  الِْقَناِع  ُقْطِبيِّ  َبْيَن 
ُمْمِكَناِت  َس  ُيؤسِّ َأْن   ، النَّصِّ َنسْيِج  وفي 
بَِناِء شبكِة ُرُموٍز ُمْفَعَمٍة بَِمَعاٍن وَدللٍت 
ْجِرَبِة  التَّ َناِت  ُمَكوِّ َتَفاُعِل  َعْن  َتْنُجُم 
ِفي  الِْقَناُع  َيُخوُضَها  الَِّتي  الُْملَْتِحَمِة 
، وُمْبَتِكُر  الَْقصْيدِة الَِّتي ُهَو َرْمُزَها الُْكلِّيُّ

للَِيِة،  ُرُموِزَها، وَناِسُج ُخُيوَط َشَبَكاِتَها الدَّ
وَبانِي ُبَناَها، وَصاِئُغَها، وَناِطُقَها الَْحاِمُل 
َصوَتَها َعلَى َصْوِتِه النَّابِِض َبَنِبراِتَها، ِفي 

ُكلِّ َحاٍل وآٍن.
َتْجِرَبِة  لُِنُهوِض  َأنَّ  ِفي   ، َشكٍّ ِمْن  َوَما 
َشاِعِريٍّ  َسْعيٍّ  َعلَى  ِة«  اِخلِيَّ الدَّ ْؤَيا  »الرُّ
اِت  وَجَمالِيَّ »اإلْنَساِن«  َخَصاِئِص  ِلْكِتَشاِف 
ِبْيِعّي: ِفي  لَُغِتِه الَْكاِمَنِة ِفي »الَكاِئِن الطَّ
ى  وَشتَّ والَْكاِئَناِت،  واأَلْشياِء،  األِحَياِء، 
ِمْنُها  َباِتيَّة  النَّ َما  ِسيَّ َوَل  الموُجوداِت، 
»الَكاِئِن  َخَصاِئَص  اْكِتَشاِف  َوَعلَى  ُهَنا، 
ِفي  الكاِمَنِة  لغته  اِت  وَجَمالِيَّ  » ِبْيِعيِّ الطَّ
َن النَّصَّ  ِوْجداِن اإلْنَساِن، إِنََّما ُهَو الَِّذي َمكَّ
َحَيِويَّاً  اً  إِْبَداِعيَّ َتْجِسْيداً  َيُكْوَن  َأْن  ِمْن 
الِْقَناَع ِمْن  َن  الِْقَناِع، بَِقْدِر َما َمكَّ لَِتْجِرَبِة 
َأْن َيُقوَل َتْجرَبَتُه الَِّتي َتُقولَُها َصْيُرَروُة 
ِة  الَحَساِسيَّ َتْوِظْيُف  َتمَّ  إِْذ  ؛  النَّصُّ
 ، ِريِّ َصوُّ والتَّ يِّ  الِْحسِّ والِْفْكِر  ِة،  اإلِْنَسانِيَّ
ِة  وَحرِكيَّ  ، لِيِّ َأمُّ التَّ ْعريِّ  الشِّ ْفِكْيـِر  والتَّ
الِتِه  ِة َحَياِتِه وَمْوِتِه، وَتَشكُّ َباِت، وَجَدلِيَّ النَّ
َجِمْيعاً  َصْهُرَها  وَتمَّ  الُمَتَنْوَعِة،  يِة  الِْحسَّ
ِفي َبوَتِقِة لَُغٍة واِحَدٍة َتْسَتوِعُب، بَِسَبِب 
لَِتَها،  ُمَخيِّ واْنِفَتاِح  الَْعالَِيِة  َشاِعِريَِّتَها 
َما  ُمْقَتِنَصًة  ُدَها  َفُتَجسِّ ْجِرَبِة،  التَّ َكواِمَن 
ُهَو َخفيٌّ وَغاِمٌض، أْو َمْحُجوٌب، ِمِن َداِخِل 
ُحُضْوَرُه  لُِتَجلَِّي  ومْألُوٌف،  َعاِديٌّ  ُهَو  َما 
الَْخَياِل،  آْجِنَحِة  إِْطاَلِق  َعْبـَر  اإلِْدَهاِشيَّ 
ِل  َأمُّ التَّ بِإِْعَماِل  ْؤى  الرُّ َيَنابِْيِع  وَتْفِجْيـِر 
َملُْموٌس،  ٌي  ِحسِّ ُهَو  َما  ُكلِّ  ِفي  ْعِريِّ  الشِّ

وَعاِديٌّ َمْألُْوٌف.
ِهَي،  الَْقِصْيَدة  َها  َتُبثُّ الَّتـِي  ْؤَيا  الرُّ َوأِلَنَّ 
َوأِلَنَّ  الِْقَناِع؛  ُرْؤَيا  والُْمْنَتَهى،  الَْبْدِء  ِفي 
َعْنُه، َوَل  َخاِرَجاً  ُل َمْوُضْوَعاً  الِْقَناَع َل َيَتَأمَّ
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ُل َشْيَئاً َغْيـَر َذاِتِه، َأْو َشْيَئاً َمْسُكوَناً  َيَتَأمَّ
َفِة إلِْدَراِك  بَِأْسِئلٍَة َغْيـَر َأْسِئلِة َذاِتِه الُْمَتلَهِّ
ِر  الُمتَبصِّ اِعِريِّ  الشَّ لِلَْعِقِل  ُمْقِنَعٍة  َأْجِوَبٍة 
َعْنَها، َوأِلَنَّ الِْقَناَع َل َيْنِطُق، َوَل َيُخْوُض، 
 ، لََنُحسُّ َفإِنََّنا  َتْجِرَبَتُه؛  إِلَّ  َقِصْيَدِتِه  ِفي 
 - الَْقِصْيدِة  لََحَظاِت  ِمْن  لَْحَظٍة  ُكلِّ  ِفي 
الِن  َيَتَأمَّ والنَّْبَت  اإلْنَساَن  َأنَّ  ْجِرَبِة،  التَّ
ُمَتَفاِعلََتْيِن،  َكَذاَتْيِن  َبْعَضاً،  َبْعَضُهَما 
وُمْنَخِرَطَتْيِن  وُمْنَفِعلََتْيِن،  َفاِعلََتْيِن 
الِْقناُع،  ُدُه  َسُيَجسِّ الِْتَحاٍم  َصْيُرْوَرِة  ِفي 
وبِإَشاَراِت  بِلَُغِتِه،  ُر،  ُيَعبِّ ِمْنُهَما   ً ُكالَّ وَأنَّ 
ِة  الَْخاصَّ ُرْؤَيِتِه  َعْن  وإْيَماَءاِتِه،  َجَسدِه، 
لِـ«َأَناُه الُمَغاَيِر - آِلَخِرِه«،  بِْيَنَما الِْقَناُع، إِْذ 
َعْنُهَما  ـر  ُيَعبِّ ُهَو  َفإِّنَما  َذاِتِه،  َعْن  ـُر  ُيعبِّ
َوَقْد َصارا َذاَتاً واِحِدًة، َوإِْذ َيُقْوُل َتْجِرَبِتِه 
َوإِْذ  الُْملَْتِحَمِة،  َتْجِرَبَتُهَما  َيُقْوُل  َفإِنَُّه 
َها  َيُبثُّ ُرْؤَيَتُه لَِنْفِسِه، ولِلَْعالَِم، َفإِنَُّه لََيُبثُّ
ِفي  الْمَتَواِشَجتيِن  بِرْؤَيَتْيِهَما  َمْسُكونًة 

َأْصاَلبَِها.
َنْحٍو  َعلَى  َسْنْدِرُكُه  َما  ُهَو  ُكلُُّه  وَهَذا 
ْجِرَبِة  التَّ اْكِتَماِل  لَْحَظَة  وُمْكَتِمٍل،  َتاٍم، 
ِف  َتوقُّ َمْع  الِْقَناِع  ُن  َتَكوُّ َيْكَتِمُل  الَِّتي 
الَْقِصْيَدِة  اْكِتَماِل  َمِع  َأْي  َصْيُرْوَرِتَها؛ 
الُْكلَِّيِة  َدَلَلِتَها  َشَبَكُة  َستْنَفِتُح  الَِّتي 
الُمَتَواِشـَجِة  ُهِويَِّتِه  َناِت  ُمَكوِّ َتْجلَِيِة  َعلَى 
ولِلَْعالَِم،  الُْملَْتِحَمِة،  لَِذاِتِه  ُرْؤَيِتِه  َمْع 
َيْسَتِحْيُل  والَِّتي  والُْوُجوِد،  ولِلَْحَياِة 
واَب،  الصَّ ُيَجانُِب  َل  َنْحٍو  َعلَى  ُفَها،  َتَعرُّ
ِقراَءاٍت  ُخالَصاِت  َضْفِر  َعِن  بَِمْعزٍل 
والَْمْنُظْوَراِت،  الَْمَداِخِل،  َدِة  ُمَتَعدِّ ٍة  َتْأِوْيلِيَّ
ِتلَْك  لَِعالَقاِت  واأَلْبَعاِد،  والُْمْسَتَوَياِت، 
ُخُيوَطَها  َتْفرُد  الَّتـِي  ِة  للِيَّ الدَّ َبَكِة  الشَّ
الَْقِصْيَدِة،  َفضاِء  ِفي  النَِّسْيِج  الُْمَتَشابَِكِة 
َأْن  ْيَن وُنَقاٍد،  اَء وُمَتلَقِّ َكُقرَّ إِيَّاَنا،  َداِعَيًة 
َوإِْمَعاٍن،  بَِأَناٍة  َة  َللِيَّ الدَّ َحَرَكَتَها  َنْقرَأ 
الُْمَتَعالَِقِة،  َدَوالَِها  َمْدلُْوَلِت  َنلَْتِقَط  َوَأْن 
الُْوُجْوِديِّ  َمْغَزاَها  إِْدَراِك  ِمْن  َن  لَِنَتَمكَّ

اإْلْنَسانيِّ الَْعِمْيِق.
»الْنِصَهاِر  ِة  َآلِيَّ اْشِتَغاُل  لَْوَل  َأَنُّه  َوالَْحقُّ 
الِتَحاِم  إِلى  َأْفَضْت  الَِّتي   » الُْكلِّيِّ الَْمْزجيِّ 
ِفي  الُْمتَسلِِّق«  النَّْبِت  بـ«َأَنا  اِعر«  الشَّ »َأَنا 
َصْيُرْوَرة  َعْبـَر  ن  الُِمَتَكوِّ الِْقناِع  بِْنَيِة 
بِلَُغِتِه  َيُخوُضَها وَيْرِوْيَها،  الَِّتي  ْجِرَبِة  التَّ
للنَّْبِت  َأْمَكِن  لَما  الَْقِصْيَدِة،  ِفي  وَصْوِته، 
الَْمِثْيِل  َداِئرَة  َيَتَجاُوَز  َأْن  الُْمَتَسلِِّق 
لَْيَس  إِْذ  الِْقَناِع؛  َداِئَرَة  لَِيْدُخَل  الِْكَناِئيِّ 
َكْيُنوَنًة  َق:  يَتَحقَّ َأْن  ْعريِّ  الشِّ لِلِْقَناِع  
َأْن  بُِمَجرِد  وَراِمَزاً،  ُكلَِّياً،  وَرْمزاً  َحَيِويًَّة، 
لَِصْوِت  ُمَغاِيٌر  َصوٌت  الَْقِصْيَدَة  َيْنِطَق 
َكاِئٍن  إِلى  َمْنُسوٌب  َصوٌت  َأْو  اِعِر،  الشَّ
ُبدَّ  َل  إِْذ  َغْيـر َصوِته،  َيْنِطُق  َطِبْيِعيٍّ ل 
َمْأُهولًَة  َتَظلَّ  َأْن  الِْقَناِع  َصْوِت  أِلَِعماِق 

بَِناِتِج َتَفاُعِل َصْوِتيِّ ِكال الُقْطَبْيِن اللَِّذْيِن 
ول  ْكِويِن،  التَّ ُمْحَكِم  َكِقَناٍع  النِِه  ُيَشكِّ
َمْسُكوَناً  َيَظلَّ  َأْن  الَْمسُموِع  لَِصْوِتِه  ُبدَّ 
لَْت  َتَحوَّ َوَقْد  نبراُتُهَما  َتَتَماَزُج  بَِصْوَتيِن 
الَِّتي  َتَفاُعلُِهَما  َبْوَتَقِة  َداِخَل  واْنَصَهَرْت 
ُيْفِضي  َأْن  ُبدَّ  وَل  َذاُتَها،  بِْنَيُتُه  ِهَي 
إِْدراِك  إِلى  َهِذِه  وِت  الصَّ بِْنَيِة  َتْحلِْيُل 
َأَناُه  و«َأَنا  اِعر،  الشَّ »َأَنا  َصْوَتيِّ  ُكُموِن 
َفال  الَبِعْيدِة،  َأْعَماِقَها  ِفي  الُمَغاِيِر«، 
َب  لُِيَغيِّ ْطِح  السَّ إلى  ِمْنُهَما  أيٌّ  َيْصَعُد 
َوَيْشَرَخ  َنْبَرُه،  َق  لُِيَمزِّ َأْو  الَْقناِع،  َصْوَت 

لُْحَمَتْه!
الَْقِصْيَدِة،  َناِطِق  ِمْيالِد  لَْحَظَة  وأَلنَّ 
، ِهَي َذاُتَها لَْحَظُة ِمْياَلِدِه،  َكِقَناٍع ِشْعِريٍّ
َفإِنَّ  وراِمٍز،؛  وَكَرْمٍز  ُمْبَتَدَعٍة،  َكَكْيُنوَنٍة 
َة الْنِصَهار الَْمْزِجيِّ الُْكلِّيِّ الَِّتي َكَفلَْت  آلِيَّ
ٍن  َق َكِقَناٍع ُمَكوَّ للنَّْبِت الُمَتَسلِِّق َأْن يَتَحقَّ
ِفي  َقُه،  َتَحقُّ َكَفلَْت  الَِّتي  ِهَي  بِإْحكاٍم، 
بِراِمٍز  َمْقُطوٍن  َكَرْمٍز  َعْيِنَها،  اللَّْحَظِة 
ُموِز الَِّتي  ُك ِفي نَِطاِق َشَبَكٍة ِمَن الرُّ َيَتَحرَّ
وُهِويَِّتِه،  َتْجِرَبِتِه،  َناِت  ُمَكوِّ ِمْن  َتْنُبُع 
َتْصُعُب،  بَِحْيُث  َتْشِكْيلِِهما،  وُتِسِهُم ِفي 
وَتْكِوْيِن  النَّصِّ  بَِناِء  إِْحكاِم  َحاِل  ِفي 
الِْقناع، ُمالَحَظُة ُوُجوِد َتَطابٍِق َبْيَن الِْقناِع 
الُْمَغاِيِر«  »اأَلَنا  وَبْيَن  َبْيَنُه  َأْو  اِعِر،  والشَّ

َياً بِاْسِمِه. ى وإْن َكاَن ُمَسمَّ َحتَّ
، وَصْوُت َكاِئٍن ُوُجوِديٍّ ُمْطلَْق َرْمٌز ُكلِّيٌّ

ِمْن  وأيٍّ  الِْقناِع  َبْيَن  َطاُبِق  التَّ لِِغَياِب 
َمْحَض  اْعِتَباِرِه  ُدوَن  َيُحوَل  َأْن  ُقْطَبيِه، 
لَِمْدلُول  َأْو  دٍة،  ُمَحدَّ لِِفْكرٍة  ُأْمُثولِيٍّ  ُمَواٍز 
ٍن،  َيْقَبَعاِن َخاِرَجُه ِفْيَما ُهَو، َكَداٍل  ُمَتَعيَّ
ُمِحْياًل  علَْيِهَما  ُر  ُيَؤشِّ  ، َباَلِغيٍّ ِكَناِئيٍّ 
ُدَها،  ُيَجسِّ الَّتي  والِْفكرَة  َنْفَسُه  إِلَْيُهَما 
إِْحَساِن  َعن  الْنَّاِجَمَة  َمْدلُْوَلِتِه  أِلَنَّ  وَذلَِك 
 ، ِقَراَءِتِه وإجادِة َتأويله، َكَما َمْغزاُه الُكلِّيِّ
وَيَتَجلََّياِن،  َكْيُنوَنِتِه،  ِفْي  َيْكُمَناِن  إِنََّما 
َتْجرَبِتِه  َصْيُرْورُة  ُه  َتُبثُّ َما  َعْبر  إَِشاِريَّاً، 
ِشْعِريٍَّة  َوُصوٍر  َكلَِماٍت  َعلَى  الَْمْحُمولَِة 
َقاِت  وَتَدفُّ والَعالَماٍت  للٍت  بِالدَّ ُمْفَعَمٍة 

ُموِز وَتًأِوْيالِتها.  َمَعانِي الرُّ
ِمْن  َيِصلَُنا  الَِّذي  وَت  الصَّ َفإِنَّ  َذلَِك،  وإِلى 
الَْقِصْيَدِة:  َهِذِه  النَّاِطِق  الِْقَناِع  َأْعَماِق 
َن  َبيَّ َقْد  َكَما  ُهَو،  إِنََّما  ُمَتَسلٌِّق«،  »َنْبٌت 
َجْوَهِريٍّ  َكاِئٍن  َصْوُت    ، يُّ النَّصِّ ْحلِْيُل  التَّ
الُْملَْتِحَمِة،  َذاِتِه  ِد ِفي  ُيَوحِّ َكاِئٍن  ُمْطلٍَق، 
َعْبـَر  لَِة  الُْمَتَشكِّ الَْجِدْيدِة  ُهِويَِّتِه  وِفي 
َكاِئَنْيِن  َخَصاِئَص  َتْجِرَبِتِه،  َصْيرورِة 
)اإلِْنَساُن  الَْبَشريُّ  الَْكائُن  ُهَما  ْيِن  َحيَّ
الُْمَؤْنَسُن  ِبْيِعيُّ  الطَّ والَْكاِئُن  اِعُر(؛  الشَّ

)النَّْبُت الُْمَتَسلُِّق(. 
َأْن  لََنا  َيْسِبْق  لَْم  َجِدْيٌد  َكاِئٌن  إَِذْن،  إِنَُّه، 
َقْبُل؛  ِمْن  ُوُجْوُدُه،  َصاَدَفَنا  َأْو  ْفَناُه،  َتَعرَّ

ُرْؤَيا  َرْحِم »َتْجِرَبِة  َتَخلََّق  ِفي  إِنَُّه َكاِئٌن 
ِدَيالِْكِتْيِكيٍّ  بِـ«َتَماٍه  َزٍة  ُمَحفَّ ٍة«  َداِخلِيَّ
الَِّذي  ْؤَياِويَّ  الرُّ اِعَر  الشَّ اْحَتَضَن  ٍق«،  َخالَّ
وُجْوٍه  إِلى  ُل  َتَتَحوَّ الُْوُجوِه  »ُكلُّ  َقاَل: 
ُثِني« )٥(، َمْع َهِذِه  َجَرُة ُتَحدِّ َسٍة، والشَّ ُمَقدَّ
َجرِة وَقِد اتََّخذْت، ِفي َهِذِه الَْقِصْيدِة،  الشَّ
َوْجَهاً  لَِيُصْوَغ  ُمَتَسلٍِّق«؛  »َنْبٍت  َهْيَئَة 
ُهِويَِّتُه،  َتْمَتصُّ  إِْبَداِعيٍّ  لَِكاِئٍن  َجِمْياًل 
اإلِْنَساِن  َعالََميِّ  الَْحَياِة ِفي  َجْوَهَر   ، وَتُبثُّ
ُة َوَقِد  ِبْيَعُة الَْحيَّ ِبْيَعِة؛ َفَيُكوُن ُهَو الطَّ والطَّ
ْت َجْوَهَر اإلِْنَساِن، وُخالَصَة ُخالَصاِت  اْمَتصَّ
َأْسِئلَِتِه الُْوُجوِديَِّة الُمَتَفاِعلَِة َمْع َأْسِئلَِتَها، 
لََها، وَيُكوُن  وجعلتُهَما ُمْحَتوًى َجْوَهِريَّاً 
ِبْيَعِة  الطَّ َجْوَهَر  اْمَتصَّ  َوَقِد  اإلِْنَساُن  ُهَو 
الَْوِحْيَد،  الَْحَيِويَّ  َمَجالَُه  َكونَِها  وَحِقْيَقَة 
لَِيُكْوَن،  لَُه؛  اً  َجْوَهِريَّ ُمْحَتوًى  وَجَعلَُهما 
ُهَو   ، الُْكلِّيِّ الَْمْزِجيِّ  الْنِصَهاِر  َهَذا  َمْع 
إِْنَساٍن  آِخر  إِلى  آَدَم  ِمْن  الُْممَتدُّ  الَْخطُّ 
إِْنَساَن  َيِصُل  الَِّذي  الِجْسُر  َوُهَو  َسُيولَُد، 
 ، ، الالََّطِبْيِعيِّ َقانِيِّ َهَذا الَْعْصِر الِْعلِْميِّ التِّ
ِل لَْحَظٍة ِمْن لََحَظاِت ُوُجْوِدِه ِفي َمَجاِل  بَِأوَّ
َأْي  ِبْيَعُة؛  الطَّ ُهَو  الَِّذي  الَْحَيويِّ  ُوُجْوِدِه 
لَْحَظِة  َبْيَنُهَما؛  الُْملَْتِحَمِة  الِْوْحَدِة  بِلَْحَظِة 
الْكاِئِن  ِفي  َتَجلَّْت  الَّتـِي  الُْكلَِّيِة  ْوِح  الرُّ
َباَتاِت والَْجَماَداِت،  الَْبَشريِّ والَْحَيواَناِت والنَّ
َوالَْكاِئَناِت  واِهِر  والظَّ اأَلْشَياِء  ى  َشتَّ وفي 
الْوُجوِد  ُوُجوَد  ُتَجلّي  الَِّتي  والَْموُجْوَداِت 
اْحِتَجاُبُه  ُيِضْيُئَها  َسٍة«  ُمَقدَّ »ُوُجوٍه  ِفي 
َأْنوارِه،  ابَِعِة ِمْن ُسُطوِع  النَّ َأْنواِرَها  َخلَْف 
ُيْصِغي  الَِّذي  اِعِر  الشَّ ُث  ُتَحدِّ ِهَي  ِفْيَما 
ُهَو  ِفْيَما  ُثَها،  َفُيَحدِّ َصْمِتَها،  َصوِت  إِلى 

ُثَها، َنْفَسُه، والنَّاَس! ُث، إِْذ ُيَحدِّ ُيَحدِّ
هوامش وإشارات: 

سعدي  ديوان  يوسف:  سعدي    )١(
اني، دار العودة، بيروت،  الثَّ يوسف، المجلد 

بعة األولى، 1988، ص 3٧٤. الطَّ
ابق:  السَّ الَْمْصَدر  يوسف،  سعدي   )٢(

ص 3٧٤.
دار  والموت،  ْعر  الشِّ رفقة:  فؤاد    )3(
بعة األولى، 1973،  النَّهار للنشر، بيروت، الطَّ

ص ٢3، ٢٤.
ابق،  السَّ الَْمْصَدر  يوسف:  سعدي   )٤(

ص 37٥.
سعدي  ديوان  يوسف:  سعدي    )٥(
الديوان:  مقدمة  األول،  المجلد  يوسف، 
بقلم:  رأى،  الَِّذي  اِعر  الشَّ يوسف،  سعدي 

طراد الكبيسي، ص ٢8.
ٌن  ُمالَحَظة: النَّصُّ النَّقديُّ المنشوِر ُهَنا ُمَضمَّ
 :)١( عري  الشِّ القناع  »ُأصوُل  كتاب:  في 
بيعي« الَّذي سَيْصُدُر قريباً عن دار  األْصل الطَّ

»ُخُطوط وظالل«.
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دور السينما في فلسطين قبل النكبتين
حول السينما الفلسطينية - سلسلة مقاالت سينمائية )2(

وليد عبد الرحيم- مخرج وشاعر فلسطيني / سوريا

كانت فلسطين سباقة في إنشاء دور العرض السينمائية منذ العام 
دور  إلى  والمقاهي  المسارح  بعض  بالتدريج  تحولت  وقد   ،1908
عرض سينمائي، حيث أن العاصمة الفلسطينية- القدس كانت قد أنشأت خالل 
االحتالل العثماني باكورة هذه الظاهرة، فكانت أول دار للعرض في المنطقة 
العربية برمتها، بل وقبل تركيا واليونان وإسبانيا، وبعد سنوات قليلة فقط 
من بدئها في الواليات المتحدة وفرنسا. وقد عرض فيها أول أعمال األخوين 
التي  القدس  دار »أوراكل« في  السينمائي. كانت تلك  الفلم  لوميير مؤسسا 

ظهرت في العام 1908.

بفعل  العالم  على  فلسطين  انفتاح 
موقعها، باإلضافة إلى السياحة الدؤوبة 
الفواكه،  وتجارة  الدينية،  سيما  ل 
العالم  مناطق  مختلف  مع  والتواصل 
هذا  مع  فلسطين  تواصل  من  جعل 
العالم نشطاً سريعاً، ولهذا فقد وصلت 
الحديثة  التقنيات  من  العديد  إليها 
والكهرباء  والمذياع  كالهاتف  مبكراً، 
للفلسطينيين  أتاح  ما  والسيارات وهو 
التعرف على كل تلك المبتكرات مبكراً، 
كما ساعد على ذلك الوضع القتصادي 

الناهض فيها قياساً بالمحيط.
البداية  في  السينما  دور  رواد  كان 
غالباً  الشام  وبالد  الفلسطينيين  من 
كان  فقد  العرب،  أقاليم  بعض  ومن 
الحكم  بمسائل  مشغولين  الترك 
وكان  والصراعات،  والحروب  والسلطة 
المستوطنون اليهود المهاجرون حديثاً 
وقتها قليلي العدد يعيشون منعزلين 
المتطور،  المدني  المجتمع  عن 
سذج  أو  متدينون  غالبيتهم  وفي 

جلبتهم الصهيونية عبر دعاية دينية 
 « السينما  يعتبرون  وهم  وإغراءات، 
ضرباً من عمل الشيطان« واستمر ذلك 
عندهم حتى ما بعد احتالل فلسطين 
انتصار  الكيان عقب  1948 وإقامة  عام 

العصابات اإلرهابية.
وأماكن  تواريخ  استعراض  يكون  قد 
ناحية  من  مفيداً  هذه  العرض  دور 
السوية  عن  وكتعبير  أولً،  التأريخ 
الحضارية والثقافية لفلسطين وشعبها 
يدل  كما  الدولة،  وانهيار  النكبة  قبل 
المجتمع  اهتمامات  طبيعة  على 
يافا  في  كان  حيث  والثقافة  بالفنون 
وحدها على سبيل المثال ١٧ دار عرض 

سينمائي عشية النكبة.
من أهم دور العرض في 

فلسطين: 
-دار عرض أوراكل 1908:

لألفالم ظهرت  دار عرض  أول  كانت   
العربي،  الوطن  وكذلك  فلسطين  في 
العاصمة-  في  تحديداً  ظهرت  وقد 

وكان  »أوراكل«،  دار  وسميت  القدس، 
ذلك في العام 19٠8. » أوراكل« عبارة 
مقهى«  سابقة«  بسيطة  صالة  عن 
بعض  تحويل  تم  احترافية،  وغير 
للمشاهدة،  الجلوس  وأماكن  مكوناتها 
وبدأت بعرض ما يتاح لها من األفالم 
بأدوات  فلسطين،  خارج  من  القادمة 

عرض بسيطة.
إدهاش  حالة  السينما  كانت  آنذاك، 
النتباه  يلفت  وما  واسعة،  جماهيري 
الفن  مع  فلسطين  تجاوب  سرعة  هو 
بين  يفصل  ل  حيث  الجديد،  السابع 
أول عرض في العالم عن العرض األول 
في فلسطين سوى سنوات قليلة، وقد 
األخوان  السينمائي  الفيلم  مخترعا  زار 
البلدان  أوائل  من  فلسطين  لوميير 
بكاميرات  وصورا  فرنسا،  بلدهما  بعد 
بدائية  وفوتوغرافية  سينمائية 
وحياة  وتراثها  فلسطين  من  مشاهد 
فيها  مدن  عدة  في  وجال  شعبها، 
لحم  وبيت  وعكا  وحيفا  يافا  سيما  ل 
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األخوان  حرص  كما  والقدس.  ونابلس 
السينما  ومؤسسا  رائدا  »األعمى«  لما 
العشرينات من  العربية خالل منتصف 
أفالمهما  عرض  على  العشرين  القرن 
كذلك،  وبقيا  فلسطين  وطنها-  في 
لكنهما لم يصورا أي فيلم فيه، حيث 

أنهما بقيا في مصر حتى وفاتهما.
مع نهاية العشرينات وبداية الثالثينات 
ملحوظ،  بشكل  السينما  ُدور  نشطت 
غليان  مرحلة  في  فلسطين  وكانت 
لدائرة  واتساع  وتفشٍّ  وأمني  سياسي 
لقدرات  العالم  دعم  واشتداد  الصراع، 
العصابات اإلرهابية الصهيونية، واألمر 
العرض  صالت  غالبية  أن  هنا  الالفت 
السينمائي في فلسطين قضت نحبها 
اإلرهابية  العصابات  يد  بعد على  فيما 
والهجوم  التفجير  بعبوات  الصهيونية 
فيها  بمن  المباشر،  المسلح  اإلرهابي 
امتلكها  التي  الصالت  تلك  حتى 
فيها،  شاركوا  أو  بريطانيون  محتلون 
وفي ذلك تعبير استخالصي مهم، إذ 
يمكن القول أن الصهيونية استهدفت 
بشكل  فلسطين  في  الثقافية  السوية 
وهادف،  ومنظم  ومدروس  ممنهج 
بشكل  كان  الستهداف  ذلك  وأول 
منظم لدور السينما والكتب واآلثار...

سينما ركس:
هي أول دور السينما الحقيقية وكانت 
القدس، حقيقية بمعنى    العاصمة  في 
للسينما  مخصصة  عرض  كصالة   -
حصرياً مع بعض النشاطات المسرحية- 
المستثمر  قرر  عندما  أنشئت  وقد 
تملكه  مبنى  استئجار  البنا«  »يوسف 
وقام  األرثوذكسية،  البطريركية 
سينمائي  عرض  دار  إلى  بتحويله 

سماها »سينما ركس«
حقيقية  قفزة  تلك  كانت  بالتالي، 

األفالم  شراء  خطوط  فتح  مجال  في 
من  وبخاصة  العالم  أنحاء  مختلف  من 
بهدف  أميركا  من  بعد  وفيما  أوروبا 
انتشر  وبالتزامن  والتسويق،  العرض 
عموم  في  األفالم  موزعو  بالضرورة 
فلسطين تدريجياً، سواء أكانت أفالماً 
األخوين  أفالم  فيها  بما   - مصرية 
الفلسطينيين لما- أو أجنبية... وقد 
المؤرخون-  يتفق  كما   – ذلك  تزامن 
باألشرطة  الخاص  القانون  صدور  مع 
قبل  من   19٢7 عام  السينمائية 
ضبط  ما  وهو  البريطاني،  الحتالل 
قانونياً وُعرفياً شروط العرض والرقابة 
واستيراد األشرطة السينمائية والدعاية 

للعروض...
عمليات  لعدة  ريكس  سينما  تعرضت 
اإلرهابية  العملية  منظمة،  إرهابية 
1939 حيث  إيار   ٢9 كانت في  األولى 
من  متفجرة  عبوات  داخلها  وضعت 
قبل عصابات ايتسل وأراغون اإلرهابية 
»طرزان  فلم  أثناء عرض  الصهيونية، 
خمسة  ضحيتها  راح  شيتا«  والقرد 
مشاهدين قتلى وثمانية عشر جريحاً، 
اإلرهابية  العتداءات  تكررت  وقد 
حتى  بعد،  فيما  تجاهها  والترهيبية 
مع  متزامن   –  1947  /١١  /٢ يوم  جاء 
ذكرى صدور وعد بلفور- حيث قامت 
بإحراق  اإلرهابية  »األراغون«  منظمة 
انهالت  ثم  بعبوة،  السينما  وتفجير 
على الجمهور الناجين الفارين من نساء 
ورجال إلى خارج الصالة بالرشاشات ذات 

الصناعة اإلنكليزية. 
سينما ابولو- يافا:

يافا  في  أّسست  سينما  دار  أوُل 
بداية  خالل  العجمي  حي  في  كانت 
وكانت  أبولو،  سينما  هي  العشرينات، 
لها شهرتها في المدينة لكنها صارت 

خالل سنوات أقل شهرة من دور سينما 
هذه  »مكان  الحمرا  كسينما  أخرى 

السينما اليوم يوجد معمل رخام«
سينما نبيل- يافا:

وتقع  المستقيم،  علي  الشيخ  أّسسها 
جمال  شارع  في  المستقيم  عمارة  في 
األفالم  أشهر  فيها  ُعرضت  باشا، 
الكثير  والمسرحيات، كما عقدت فيها 

من المهرجانات والمؤتمرات الوطنية.
توازي  فهي  شهرة  أقل  كانت  ولئن 
العمراني  مستواها  في  الحمرا  سينما 
أقل  إدارتها  أن  إل  والتنظيمي، 
المتواصل  األفالم  بجلب  اهتماما 

والحمالت اإلعالنية.
سينما الحمرا- يافا:

دار   ١٧ أقيمت  يافا  مدينة  عموم  في 
الحمرا  سينما  أشهرها  كان  سينما، 
شارع  في   1937 عام  افتتحت  التي 
باشا على يد مجموعة من رجال  جمال 
عبده،  زكي  محمد  منهم  اإلعالم، 
رضوان الحاّلق، محمد سعيد العدلوني 
ومحّمد موسى الُحسيني. كانت سينما 
في  السينما  دور  أفخم  من  الحمرا 
أشهر  بعرض  وقامت  كلها  فلسطين 
أفالم السينما العربّية والعالمّية إضافًة 
للعروض المسرحّية الكبيرة، استضافت 
أيًضا المهرجانات والجتماعات الوطنّية 
التي أطلقت الشرارة لمقاومة الحتالل 

البريطانّي.
كبيرة  الحمرا  سينما  مساحة  كانت 
وتراوحت  مقعد   ١١٠٠ على  تحتوي 
لعروض  الدخول  بطاقات  أسعار 
 ٥ بين  ما  فيها  السينمائّية  األفالم 
للمواطنين  قروش  و٧  للطاّلب  قروش 
الدخول  بطاقات  أسعار  أّما  العاديين، 
نصف  فكانت  المسرحّيات  لعروض 
أرباع  وثالث  للطاّلب  فلسطيني  جنيه 
أحد  من  ُيستدل  كما  للعموم  الجنيه 
صحيفة  في  المنشورة  اإلعالنات 

»الدفاع« وصحف أخرى.
سينما آرمون- حيفا:

افتتحت سينما آرمون في شهر شباط 
 ١٢٠٠ على  تحتوي  وكانت   193٥ عام 
كبير  ومسرح  خاصة  غرف  مع  مقعد 
الموسيقية،  كالحفالت  الحية  للعروض 
وكانت تقع في حي الهادار على مقربة 

من حي وادي النسناس. 
بقيت » أرمون« قائمة ثم هدمت قبل 
نحو ربع قرن وُشيد مكانها برج كبير 

احتوى عدة محالت ومكاتب تجارية.
سينما عين دور- حيفا:
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المدينة  مركز  في   1931 عام  افتتحت 
في شارع يافا، حيث كان يملكها يهود 
في  ارتبطت  ولكّنها  فلسطينيون، 
الغنائّية  بالحفلة  الفلسطينية  الذاكرة 
في  كلثوم  أم  أحيتها  التي  الشهيرة 

قاعة السينما في حيفا عام 1931. 
استقبل أم كلثوم رئيس بلدية حيفا 
المدينة،  ووجهاء  شكري  بك  حسن 
ووفد إلى الحفلة أعداد كبيرة من حيفا 
الرغم  على  الفلسطينية  المدن  وبقية 
واألزمة  للتذاكر  الباهظة  األسعار  من 
كانت  التي  والوطنية  القتصادية 
القتصادية  األزمة  نتيجة  البالد  تعّم 
العالمية التي بدأت عام 19٢9 وتأثرت 
وصفت  ذلك  وحول  بها.  فلسطين 
النفعال  حالة  »الكرمل«  صحيفة 
بحيفا  ألمت  التي  الشديد  والتأثر 
أن  لها، فذكرت  أم كلثوم  زيارة  عند 
الطحين  من  حملة  باع  المواطنين  أحد 
من حضور  يتمكن  كي  لبيته  اقتناها 

الحفلة.
مصر  إلى  حيفا  من  كلثوم  أم  عادت 
اليوم  حتى  شائعاً  مازال  جديد  بلقب 

»كوكب الشرق«.
سينما النزهة- القدس:

تأّسست عام 1948 في القدس على يد 
»علي فريتخ«، وكانت عبارة عن قاعة 

واحدة تتسع لـ ٢٠٠ شخص. 
فقّدمت  النكبة،  وبعد  خالل  استمرت 
المصرية   األفالم  منها  متنوعة  أفالماً 
واألفالم األجنبية والصينية »الكاراتيه« 
أفالماً  وقدمت   ، الهندية  والفالم 
منها  وفلسطينية،  وعربية  عالمية 
وفيلم  ميونيخ«  في  ساعة   ٢١" فيلم 

»الرسالة« و«عمر المختار«.
ثم   1989 عام  في  السينما  أغلقت 
مدرسة  باسم  مدرسة  إلى  تحّولت 
»أبو عبيدة« عقب عقود من التهديد 
إجراءات  وقسوة  الصهيونية  والدعاية 
اإلسالمية  الجماعات  وبث  الحتالل 
التحريم  الدعايات واإلشاعات ومقولت 

ضدها!! 
في  النجاح  وبفعل  ذلك،  وعقب 
الجتماعية  المفاهيم  بعض  تغيير 
والدينية المتعلقة بالسينما التي يرى 
تم  لألخالق  مفسدة  بأّنها  اإلسالميون 

إغالقها.
 سينما الحمرا- القدس

 19٥٢ عام  الحمرا  سينما  تأّسست 
واخوانه،  الحسيني  أحمد  بواسطة 
بمساحة ١١٠٠ متر مربع تقريًبا، وفيها 

طورت  وقد  مقعد،   ١٠٠٠
عرضها  أجهزة  الحمرا  سينما 
السباقين.  من  بذلك  وكانت 
تتراوح  التذاكر  أسعار  كانت 
بين ٥ إلى ١٠ قروش، واختلف 

السعر بحسب المقاعد.
كمركز  الحمرا  اشتهرت 
على  عرضت  فقد  ثقافي، 
وحفالت  عروضا  مسرحها 
مختلفة  وثقافات  بلدان  من 
الروسية،  الباليه  مثل عروض 
إيطاليا  من  فنية  وفرق 

وأوروبا ومحلية وعربية.
جمهوراً  السينما  استهوت 
العاصمة  أهالي  من  كبيراً 
األعياد  فترة  خاصة  القدس  
يتم  حيث  الرسمية،  والعطل 
مرة  من  أكثر  الفيلم  عرض 

يومياً ولعدة أيام.
بعد  فيما  المبنى  تحّول 
يضم  مبنى  إلى  سينما  من 
للمؤتمرات  كبيرة  قاعات 
قصر  مسمى  تحت  واألفراح 
استثمارات  ضمن  الحمرا 
للتنمية  فلسطين  شركة 

والستثمار.
سينما القدس- القدس:

سينما  جمهور  يقتصر  لم 
القدس  أهل  على  القدس 
من  زوارها  كان  بل  فقط، 
الفلسطينية  المدن  مختلف 
أيام  خصوًصا  األردن،  ومن 
وكان  واألعياد.  العطالت 
المجتمع  صفوة  يرتادها 
والعائالت  المثقفين  من 
كان  ما  ولعّل  المختلفة، 
أّنها كانت تستدعى  يميزها 
عروض  لفتتاح  الممثلين 

األفالم.
الستينات  بداية  في  تأّسست 
الزهراء  شارع  منتصف  في 
الساهرة.  باب  من  بالقرب 
عرض  بتقنيات  تعمل  كانت 
العالمية  المواصفات  ضمن 
ماكنات  كانت  إذ  آنذاك، 
اإلضاءة  في  تعتمد  العرض 
أغلقت  وقد  الفحم  على 
تستعمل  وهي  أبوابها 
أما  اإلضاءة،  من  النوع  هذا 
موزع  فكان  الصوت  نظام 
واللوج  الرئيسة  القاعة  على 
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كانت  وجدرانها  العلوي(  )المدرج 
والتردد  الصدى  تمنح  ألواح  تكسوها 
المشاهد يستمتع بصوت نقي،  لجعل 
كما كانت آلت العرض مزودة بعدسات 

خاصة من نوع سكوب.
إلى  فترة  من  التذاكر  سعر  اختلف 
 ٥٠ إلى  وصلت  بالبداية  ففي  أخرى 
فلس   ٥8 و  األمامية  للمقاعد  فلس 
للوج  فلس   ١٢٠ و  الخلفية  للمقاعد 
عام  نكبة  بعد  العلوي(.  )المدرج 
1967 واحتالل العاصمة تأثرت السينما 
القدس  سينما  أغلقت  أن  إلى  عموماً  
أبوابها في عام 1988 خالل النتفاضة 

وبتأثير انتقادات اإلسالم السياسي.
سينما األهلي- عكا:

أسوار  خارج  اللبابيدي  أحمد  أّسسها 
قاعة  في  »األهلي«  وبدأت  المدينة 
من  الرغم  وعلى  الحجم،  متوسطة 
واليوم  عليها كبيراً،  اإلقبال  ذلك كان 
توقفت سينما األهلي عن العمل وهي 
وكانت  خاوية.  مهجورة  عمارة  مجرد 
غنائية  حفالت  عدة  فيها  أقيمت  قد 
الكحالوي  ومحمد  األطرش  لفريد 

وغيرهما... 
اإلقبال  إّن  والمؤرخون  الباحثون  يقول 
السنة،  أيام  طيلة  كبيًرا  كان  عليها 
األعياد  مواسم  في  الزحام  ويشتّد 
كل  من  وخميس  سبت  كل  ومساء 
أسبوع. وفي العام 1939 استأجر موزع 
سينما  مبنى  صيقلي  ميشيل  األفالم 
اللبابيدي،  أحمد  مالكها  من  األهلي 
في  السينمائية  العروض  يقدم  وكان 
تلك الدار، بالشراكة مع محمود ماميش، 
الموزعين  من  عدد  هناك  كان  حيث 
السينمائية من  األفالم  بجلب  يقومون 
دور  على  ويوزعونها  فلسطين،  خارج 

العرض. 

يذكر ميشيل صيقلي أّن هناك مجموعة 
الذين كانوا يعملون  من موزعي األفالم 
النيل«  أفالم   « شركة  مثل   عكا،  في 
وإبراهيم   البنا  يوسف  ألصحابها  
تلحمي، كما كان ميشيل صيقلي يذهب 
يافا  وإلى  إثنين،  يوم  كل  القدس  إلى 
كل يوم خميس، للحصول على أفالم من 
ذهب  كما  األمريكية،  التوزيع  شركات 
إلى مصر في عام 194٢، من أجل عقد 
مصرية،  أفالم  على  للحصول  صفقات 
الصحراء«  في  »قبلة  فيلم  أن  ويذكر 
وهو أول فيلم عربي من إخراج إبراهيم 
لما وبطولة شقيقه بدر لما، كان باكورة 
ذاك  منذ  وصار  اشتراها،  التي  األفالم 
فيلم  كل  من  نسختين،  يشتري  الوقت 
مصري يريد عرضه، نسخة أولى من أجل 
عرضها في فلسطين، والثانية من أجل 
عرضها في األردن ،وهذا بحسب باحثين 

عدة.
تعرضت السينما للحرق المتعمد لمرات 
وأغلقت  داخلية  حوادث  نتيجة  عدة، 
اآلن  لغاية  قائًما  زال  ما  مبناها  لكن 

وهو مهجور.
سينما البرج- عكا:

في  بّياعة  بشير  العكاوي  أسسها   
الثالثينات داخل سور البلدة القديمة 
وكانت  الشرقية.  البوابة  من  بالقرب 
عبارة عن قاعتين، صيفية وشتوية. 
الصحف  من  يستدل  ما  وبحسب 
الفلسطينية وقتها فقد كان اإلقبال 
بعد  أّنه  إلى  ُيشار  كبيراً،  عليها 
بسينما  السم  استبدل   1948 عام 
من  المبنى  صودر  وقد  »البستان« 
قبل سلطات الحتالل عام 1988 وهو 

مغلق اليوم. 
سينما رويال- عكا: 

تأّسست سينما رويال في العشرينيات 
في مدينة عكا داخل السور من الجهة 
الغربية من خان العمدان، تحت بإدارة 
عرض  وبتقنيات  الجمل،  توفيق 
وعلى  قديم،  مبنى  في  بسيطة. 
كراسي مصنوعة من القش كان يجتمع 
األفالم  لمتابعة  رويال  سينما  جمهور 
غير الناطقة ، قبل أن تبدأ فيما بعد 
فيها  وُتقام  الناطقة،  األفالم  بعرض 
عربيات  لمطربات  الغنائية  الحفالت 
خالل  مبناها  تحول  أحمد؛  كفتحية 
إلى  العشرين  القرن  من  األربعينات 
أغلق  ثم  الوطني  الفرن  يسمى  فرن 

بدوره.
خاتمة:

السابق  السرد  في  ُيالحظ  ما  أهم 
وعصاباتها  الصهيونية  اهتمام  هو 
صالت  بضرب  إنشائها  منذ  اإلرهابية 
السينما الفلسطينية والمراكز الثقافية 
ومؤسسات  فلسطين  وآثار  والكتب 
معالم  إخفاء  بهدف  وذلك  الدولة...، 

فلسطين الحضارية.
أن  أيضاً  ذكره  الجدير  من  يكون  ربما 
 1937 العام  في  أصدر  تلحمي  إبراهيم 
بالعربية  السينمائية«  »األشرطة  مجلة 
عدة  فلسطين  في  وكان  واإلنجليزية، 
مثل  بالسينما  مهتمة  ومجالت  صحف 
مجلة »الحقيقة المصورة« في عكا التي 
عام  غندور  مصطفى  محمد  يصدرها 
والسينما«  »الرياضة  وصحيفة   ،1937
 194٥ العام  في  القدس  العاصمة  في 

لصاحبها جبرائيل شكري ديب.
دار  من  فلسطين  في  مدينة  تخُل  لم 
وسماتها  وعددها  منها،  عدة  أو  سينما 
اليوم  لكنها  كلها  تحديدها  يصعب 
عدة  ومشاكل  ركود  من  عموماً  تعاني 
يرعاها  التي  الحديثة  تلك  باستثناء 
العديد  وهناك  ومستوطنوه،  الحتالل 
فلسطين  في  كانت  السينما  صالت  من 
أو ما زالت، ففي طولكرم سينما الفريد 
وسينما يافا، وفي نابلس عدة دور، وفي 
والسامر  الجالء  سينما  غزة  وفي  الخليل 
عدة  القدس  وفي  عامر  وسينما  والنصر 
صالت منها ما تم إنشاؤه في السنوات 
القليلة الماضية بعد الحتالل عام 1967  
من  والعديد  اهلل،  رام  في  دنيا  وسينما 
المجال  يتسع  ل  التي  السينما  صالت 
مدى  على  يدل  ذلك  لكن  لذكرها،  هنا 
اهتمام الفلسطينيين قبل وبعد النكبة 

بالثقافة والفنون.
مالحظة: المعلومات والتواريخ مستقاة من 

عدة مصادر تأريخية وبحثية.
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نزار  للشهيد  العلني  القتل  خبر  داهمنا  عندما 
وصلتنا  التي  الحقيقية  الرسالة  فإن  بنات، 
نستحق  وال  الدم،  مهدوروا  وكوننا  انتهاكنا  عن  هي 
الرسالة  تلك  تحمل  الحقيقة  في  ولكن  حصانة،  أي 
تأكيد  حاولوا  عندما  وضاللهم،  مرسليها  وخطل  تيه 
رسالتهم بالقمع الوحشي للمحتجين المدنيين العزل إلى 
من أصواتهم الهادرة؛ تطالب بالعدالة والقصاص لدم 
سيكون  وإال  جميًعا،  دمنا  هو  الذي  المغدور  الشهيد 
فاتحة لقتلنا وتصفيتنا دون رادع. فنحن شعب نستحق 
كغيرنا من شعوب األرض أن نعيش بكرامة، والكرامة 
تتعدى الحقوق األساسية من مأكل ومشرب وملبس، بل 

يتجسد معناها في الحقوق السياسية والمدنية الكاملة وفي الجوهر طبًعا الحرية، سواء التخلص من االحتالل أو 
من المضطِهدين المحليين، وأن نغادر الفخ الذي وقعنا فيه بين مطرقة المحتل وسندان السلطة الفلسطينية 

وأذرعها األمنية.
محًقا، كال  فانون  فرانس  تساءل  الُمستعِمر؟ كما  محلي مكان شرطي  إحالل شرطي  الحرية؟ هل هي  ماهي 
في  وإنما  المضطِهد،  هوية  في  ليست  إذن  فالمسألة  جديدة؛  أرواح  لخلق  معقدة  عملية  هي  بل  بالطبع، 
التي يجب أن يحوزها أي  السياسية  باعتبارها طعنة لألخالق والقانون والشرعية  وضعية االضطهاد ذاتها، 
مواطن، دون قهر أو إرهاب. ومما ال شك فيه؛ إن االنتهاك المتواصل لحقوق المواطنين في أراضي السلطة 
الفلسطينية، بما تتضمنه من اعتقال تعسفي وتعذيب وتنسيق أمني يفضي للتسليم إلى يد المحتل؛ انتهاء 
بالقتل كممارسة قصوى للعنف المنفلت من أي رادع، كما حدث مع الشهيد نزار بنات، إنما هو نوع من اإلرهاب 
السياسي واألخالقي؛ سعي للسيطرة على الحيز العام بالقهر والقوة المسلحة؛ فعندما يغيب القانون لمصلحة 
األجهزة األمنية المتصارعة فيما بينها، والمتحالفة بمجملها ضد مواطنيها؛ يصبح األمر أقرب ما يكون لتحليل 
فانون؛ بلد ُمستعَمر بأدوات محلية تنوب عن المحتل في مهامه القذرة وتوفر له مساحة ووقًتا إضافًيا لتعميق 
احتالله وهيمنته. وبالتالي إن أسئلة جدية تطرح حول شكل ومضمون الكيان الذي يتم بنائه في فلسطين؛ 
أسئلة طرحت قبل استشهاد نزار بنات على يد مجموعة من األمن الفلسطيني؛ تصرفت كعصابة قمصان سوداء 
في ليلة حالكة الظالم، لم تملك الجرأة حتى عن اإلفصاح عن نفسها قانونًيا، ما يدل على عمق الجريمة التي 
ليست  وهذه  القانون،  دولة  بناء  أجل  من  المباشر  النضال  في  تكمن  األساسية  والنقطة  ومداها،  ارتكبوها 
مسؤولية لجان ومنظمات حقوق اإلنسان فقط )رغم طليعية دورها(، إال أنها مسؤولية األحزاب 
المعركة  باسمهم، وهذه  النطق  تدعي  الذين  الناس  عن حقوق  الدفاع  في  أساًسا  السياسية 
على  الديمقراطية  فلسطين  وبناء  التحرير  معركة  من  يتجزأ  ال  وجزء  استكمال  هي  بالتأكيد 
أساس أن االضطهاد مرفوض دون االهتمام بهوية الُمضَطِهد؛ المحقق المحتل أو الشرطي 

المحلي؛ فالحرية ال تتجزأ.


