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ــدء
يف الب

�ُص دوره ب�صبط  يقال باأن �ل�صلطة- �أية �صلطة- قد قامت على عقد �جتماعي ثابت، يتلخَّ
�لتناق�صات �لطبقية بني فئات �ملجتمع �لو�حد، وبالتايل قوننة �لعالقة بني تلك �لفئات 

جمتمعة بحيث ت�صّكل �ل�صلطة نقطة �لربط و�ل�صيطرة.
لكننا �أمام حكم حما�ص �مللتب�ص بعمق، �أمام �إ�صكالية ل ميكن �لإجابة عنها، كونها ترب�ص 
يف �لو�صط بني �ّدعائني متناق�صني: �ملقاومة و�ل�صلطة. �أي �أنها تفر�ص �إر�دتها على �ل�صعب 
يف غّزة با�صم قد�صيَّة �ملقاومة- كاأن �ل�صعب �لفل�صطيني بكل فئاته لي�ص مقاوًما، �أو حديث 
�لعهد باملقاومة- فيما �ل�صريبة �لتي تفر�صها على ذلك �ل�صعب تتّم با�صم �صلطة �غت�صبت 
د رهائن خليار�تها �لر�ق�صة يف د�ئرة �ل�صكالية �ملذكورة  �إر�دة �ملوطنني، جاعلة منهم جمرَّ

�أعاله.
�ملو�طن  ي�صتطيع  ل  بحيث  و�لغر�بة،  �ملتاهة  مقّومات  كلَّ  يحمل  فريد  منوذج  �أمام  كاأننا 
حما�صبتها نتيجة �حرت�فها �لهروب �إىل �لأمام. فهي �أثقلت نف�صها و�ملو�طن باإحالة و�صع 
�ل�صعب �لفل�صطيني يف غزة على �آخرين م�صوؤولني عنه- �أي �ل�صلطة �ل�صرعية يف �ل�صفة- 

م�صيفة ع�صاها �لغليظة لقمع وتك�صري عظام �ل�صارخني "بدنا نعي�ص". 
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عمر �أبو ليلى عنو�ن مرحلٍة جديدة

د.��صتية: �صنعمل على جت�صيد �لدولة �مل�صتقلة، ذ�ت �ل�صيادة، وعا�صمتها �لقد�ص على 
حدود �لعام 1967، ولي�صتمر ن�صالنا من �أجل �لثو�بت �ملتوَّجة بحقِّ �لعودة

�أحمد حل�ص: "فتح" مل تدُع حلر�ك "بدنا نعي�ص" لكنَّها تدعم �ملطالب �ل�صعبية

لطة تخو�ص �أ�صر�ص معارك �لبتز�ز �ملايل! دفاًعا عن �أهايل �ل�صهد�ء و�لأ�صرى.. �ل�صُّ

�لهجرة و�لهروب: ق�ص�ٌص يرويها �لناجون من جحيم قطاع غّزة �إىل جحيم �أوروبا

موؤ�ّص�صة �لأ�صبال و�لفتّوة: توعية وطنّية وثقافّية وتربّية بدنّية

�ل�صلطة �ملرتعبة يف غزة   �أوهام موقتة 

ق�صة هّبة "يوم �لأر�ص" يف فل�صطني

#بدنا-نعي�ش
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ما قام به �ل�شهيد عمر �أبو ليلى من عمل بطويل 
حلالة  ترجمة  �أو  �إنفعاليًا،  عماًل  يكن  مل  مميَّز 
�لياأ�س و�الحباط �ل�شائدة يف �لو�شط �لفل�شطيني، 
و�ملتو��شلة، و�منا كانت  �لقائمة  �ملعاناة  يف ظل 
ي�شهده  ما  على  �شارٍم  فعٍل  ردَّ  �جلريئُة  عمليُته 
ميار�شها  وجمازر  جر�ئم،  من  يوميًا  عينه  باأم 
على  �ل�شارم  �لفعل  وردُّ  �ل�شهيوين.  �الحتالل 
�لعن�شرية �ال�شر�ئيلية مل يكن عفويًا، و�منا كان 
�نعكا�شًا و��شحًا ملا تر�كم يف �أعماقه من �أحقاٍد 
على هذ� �ملحتل �ملغت�شب لالأر�س، ومن م�شاعر 
�إىل ترجمٍة دقيقة وو�عية،  �لتي حتتاج  �لغ�شب 

ملا يجول يف �ل�شدور ويف �لعقول.
�إنَّ �النتهاكات �ل�شهيونية �ليومية يف كل �أنحاء 
و�لع�شرين  �الربع  مد�ر  وعلى  �ملحتلة،  �الر��شي 
حتت  �حلياة  مناحي  كافة  �شملت  �شاعة، 
يتوقف  مل  و�المر  و�ل�شامل.  �لكامل  �الحتالل 
و�عتد�ء�ت  �حلو�جز،  على  �مل�شايقات  عند 
و�حر�قها  و�لبيوت،  �الر��شي،  على  �مل�شتوطنني 
دو�ب�شة،  �أ�شرة  مع  ح�شل  كما  فيها  مبن 
وخطف  و�لكنائ�س،  �مل�شاجد  على  و�العتد�ء 
يف  ح�شل  كما  قتلهم،  ثم  و�حر�قهم  �ل�شبان 
و�لذي  �لقد�س،  من  خ�شري  �أبو  حممد  جرمية 
�أُعدم يف قرية دير يا�شني. ولكن علينا �أن نتذكر 
�أي�شًا عمليات �لقتل �مليد�نية يف �ل�شو�رع لل�شبان 
وعدم  �ملوت،  حتى  ينزفون  وتركهم  و�لفتيات، 
�أن  قبل  بنقلهم  �الإ�شعاف  ل�شيار�ت  �ل�شماح 

يفارقو� �حلياة.
�إ�شافة �إىل ماذكر، فاإنه وب�شكل يومي يتم تدني�س 
�ملقد�شات وخا�شة يف �مل�شجد �الأق�شى، كما يتم 
�لعمل �جلاد من �أجل �لتقا�شم �لزماين و�ملكاين، 
�إجر�ء�ت  ��شتكمال  بانتظار  �أوىل،  كمرحلة 
�أجل  من  �الأق�شى،  حتت  و�النفاق  �حلفريات، 
مكانه،  �لهيكل  وبناء  �الأق�شى،  �مل�شجد  تدمري 

باإقفال  د�ئمة  حماوالت  من  يجري  ما  وخا�شة 
�مل�شلمني،  �مل�شلني  بوجه  �لرحمة  باب  م�شلى 
�لذين ي�شرون على فتحه، وي�شطدمون بجنود 
�لعدو�ن  �أ�شكال  كلَّ  �أنَّ  و�لو��شح  �الحتالل. 
�ليومي �ل�شهيوين �منا تتم بدعم مطلق، وغطاء 
�الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  قبل  من  كامل 
�المريكي  �ل�شهيوين  �لرئي�س  من  وحتديدً� 
للحقوق  رة  �ملدِمّ �لقرن  �شفقة  �شاحب  تر�مب، 
�لوطنية �لفل�شطينية، و�لهادفة �إىل متكني �لكيان 
يف  �ل�شهيونية  �الحالم  تنفيذ  من  �ل�شهيوين 
�ل�شيا�شي،  �لنفوذ  تو�شيع  ذلك  �ملنطقة، مبا يف 
�لوطن  على  و�لهيمنة  و�القت�شادي،  و�الأمني، 

�لعربي، �أي من �لفر�ت �إىل �لنيل.
ق  وبتعمُّ نقر�أ  �أن  نريد  ذكرنا،  مما  �إنطالقًا 
�الإميانية  و�لقناعات  و�لثوري،  �لوطني  �ل�شلوَك 
�شبابية  وبحر�رٍة  تتفاعُل  �لتي  �لر��شخة، 
ملتهبة، تعرُف �أين ت�شبُّ جاَم غ�شبها �ملرت�كم 
�ليومية  �جلر�ئم  م�شل�شل  عرب  و�ملُختزن، 
و�لثوري،  �المياين  �ملنطق  وهذ�  �ل�شهيونية. 
�ل�شباب،  من  جمموعة  عند  جنده  و�لوطني 
�لذين ��شُت�شهدو� �أو �عتقلو�، الأنهم جتر�أو� على 
�الأمنية  و�جر�ء�ته  �ل�شهيوين،  �لكيان  هيبة 
غو� بالرت�ب هيبة هذ� �جلي�س  و�لع�شكرية، ومرَّ
مقاتلي  �أمام  مذهواًل  م�شدوها  يقف  كان  �لذي 
ت�شتبك  كانت  �لتي  جماهرينا  و�أمام  �شعبنا، 

وت�شطدم باجلي�س �ل�شهيوين �ملحتل.
لقد جاءت عملية �ل�شهيد عمر �أبو ليلى متز�منًة 
يحدث  ما  �شو�ء  وجائرة  هائلة  حتديات  مع 
من  �أو  �خلارج،  من  غزة  قطاع  يف  ل�شعبنا 
�أنَّ  �أنها ر�شالة و��شحة مفادها  �لد�خل، و�أعني 
الإد�رة  ي�شت�شلم  وال  يركع  ال  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
�ملحتل، و�لر�شالة �لثانية �أن هذ� �ل�شعب �ملعطاء 
ميكن  ال  �لعريق  �لن�شايل  �لتاريخ  و�شاحب 

فل�شطينية  جهة  �أي  ل�شالح  �أوتطويعُه  تدجينه، 
ينب�س يف  �لذي  �لدم  الأنَّ  دولية،  �أو  �قليمية،  �أو 
فل�شطيني  دم  هو  �شر�يينه  من  وينزف  عروقه، 
�شجالت  بحرب  ومعتَّق  �الميان،  بطيب  خ  ُم�شمَّ
�ل�شهد�ء، وهذ� �لدم لي�س للبيع و�لتجارة، و�منا 
هو ل�شناعة �الجماد، وحماية �ملقد�شات، وتوثيق 

و�شايا �ل�شهد�ء.
عملية  من  ليلى  �أبو  عمر  �ل�شهيد  به  قام  ما  �إنَّ 
�لعدو  �أركان  م�شاجَع  ت  و�أق�شَّ �أقلقت  بطولية 
عادو�  الأنهم  �ل�شابقة،  وقياد�ته  �ال�شر�ئيلي، 
ونب�شو�  �مل�شلح،  �لكفاح  بد�ية  �إىل  بالذ�كرة 
جذور  وعلى  �ال�شم،  هذ�  على  للتعرف  �لتاريخ 
�ل�شاب  �ل�شهيد  �أن  لهم  وتبنيَّ  �لوطنية،  �أ�شالته 
و�لوطنية  �لفتحوية  �شاللُته  تعوُد  ليلى  �أبو  عمر 
جنني،  �بن  ليلى  �أبو  عمر  �ل�شهيد  �لبطل  �إىل 
نقله  ومت  �ُعتقل،  ثم  تاريخية  عملية  ذ  نفَّ �لذي 
كان  �أنه  ورغم  �ملعتقل،  �إىل  ع�شكرية  ب�شيارة 
مكّباًل بالقيود، لكنه حاول �الجهاَز على �ل�شائق 
�لذي يقود �ل�شيارة �لع�شكرية، لكنَّ �ل�شائق كان 
�إطالق  �إىل  ف�شارع  يديه،  بني  و�شالحه  ها  متنِبّ
�لفتحاوي  ليلى  �أبو  عمر  و��شت�شهد  عليه  �لنار 
جديد  من  فتحاوي  كمقاتل  ُولد  لكنه  �الأ�شيل، 
ب�شخ�س هذ� �ملقاتل �ل�شاب �بن �لتا�شعة ع�شرة 

�شنة.
ملوؤها  عمليًة  ذ  نفَّ يز  �ملتِمّ �لثائر  عمر  �ل�شهيد 
مفرتق  على  بد�أت  �لعملية  و�لتحدي،  �جلر�أة 
م�شتوطنة �أرئيل �لو��شعة يف م�شاحتها، و�ملمتدة 
قمَة  �لعملية  وكانت  �لغربية،  �ل�شفة  �أر��شي  يف 
�لتحدي لعنفو�ن جي�س �لعدو�ن �ل�شهيوين. ما 
ك �مل�شاعر  قام به �ل�شهيد �أيقظ �ل�شمائر، وحرَّ
على  عامًا  �شبعني  طو�ل  �ل�شاكتة  �الن�شانية 
�لكيان  حماية  يف  و�ال�شتمر�ر  �لدويل،  �ل�شمت 

�ل�شهيوين �ملحتل الأر�شنا.

عمر اأبو ليلى
 عنوان مرحلٍة جديدة
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خفايا  يف  جيدً�  ندقق  �أن  �أردنا  �إذ� 
وكيف  �لبطويل،  �لعمل  وم�شمون هذ� 
�مل�شكونة  �الحتالل  قيادة  فت  ت�شرَّ
نر�قب  �أن  علينا  �لرعب،  من  بحالة 
�جلي�س  قيادة  و�شعتها  �لتي  �خلطة 
�لرعب  وب�شبب  فهم  �ل�شهيوين، 
�شد�م  �أي  جتنُّب  حاولو�  و�خلوف 
بقلب  �مل�شكون  �لفد�ئي  مع  مبا�شر 
ووحد�ت  �جلي�س،  فح�شدو�  �أ�شد. 
�الحتياط، الإغر�ق �ملكان �لذي يختبئ 
فيه بالقذ�ئف، و�لقنابل، و�لر�شا�س، 
وهدم �لغرفة فوق ر�أ�شه حتى ال ير�هم، 

وحتى ال ي�شاهدوه. 
و�ملوقف �لثاين �لذي ي�شتحق �الحرت�م، 
تنفيذ  بد�ية  هو  و�لتقدير  و�العجاب، 
حتى  ذلك  على  م�شمم  فهو  �لعملية، 
ينال �شرف �ل�شهادة، ولذلك هو حمل 
لكن  و  �ل�شالح،  ميلك  ال  الأنه  �ل�شكني 
كيف لو كان يحمل �ل�شالح ؟ ماذ� كان 
�لع�شكري  �ملوقع  �قتحم  �شيفعل ؟ لقد 
قام  �لربق  وب�شرعة  للحاجز،  �ملجاور 
بطعن �جلندي بال�شكني، و�مت�شق منه 
�ل�شالح، وبعد �لتاأكد من مقتله، �شارع 
�أرئيل، و�إطالق  �إىل �قتحام م�شتوطنة 
�مل�شتوطنني  عربات  على  �لر�شا�س 

وهو ي�شعر بن�شوة �لن�شر.
هي  �جلوهرية  �لثالثة  و�ملالحظة 
مو��شلة  على  ليلى  �أبو  عمر  �إ�شر�ر 
تنفيذ خطته �ملر�شومة رغم �ل�شعوبات 
من  و�نتقل  تو�جهه،  �لتي  و�لتعقيد�ت 
�شلفيت �ملخنوقة باالجر�ء�ت �المنية، 
ر�م  ق�شاء  عبوين  قرية  �إىل  لي�شل 
يحتاج  مبا  �لتزوُّد  ي�شتطيع  حتى  �هلل، 

يف هذه �ملهمة �ملقد�شة.
�إىل  مكان  من  به  يتعقَّ كان  �الحتالل 
بكثافة  �ملنت�شرة  �لكامري�ت  عرب  �آخر 
�شو�ء يف �ملدن، �أو �لقرى، �أو �لتالل، �أو 
�الأودية، �إ�شافة �إىل بع�س �جلو��شي�س، 
بخدمة  �أنف�شهم  ي�شعون  و�لذين 

�الحتالل.
�أبو  عمر  �لبطل  ت�شعف  مل  �لظروف 

�شهوته  من  تبقى  ما  لتحقيق  ليلى 
�لوطنية يف �القت�شا�س من �ملجرمني 

�ل�شهاينة .
�إليها  َل  �لتو�شُّ نريد  �لتي  �خلال�شة 
وهي �أنَّ ما نفذه عمر �أبو ليلى، وغريه 
�الأخرية  �ملرحلة  هذه  يف  �البطال  من 
مثل �شالح �لربغوثي، و�أ�شرف نعالوه، 
و�أحمد منا�شره، ور�ئد ها�شم حمد�ن، 
وزياد عناد نوري، وقبلهم �أحمد ن�شر 

جر�ر، و�أحمد �إ�شماعيل جر�ر..
مرحلًة  �ليوم  ي�شنعون  هوؤالء  �أمثال 
متطورًة ونا�شجة يف مقاومة �الحتالل، 
مرحلة  �إىل  لالنتقال  �لظروف  وتهيئة 
ووطنيًا  ثوريًا  ردً�  ت�شكل  جديدة 
�ل�شهيونية  �العتد�ء�ت  على  فاعاًل 

�ملتو��شلة.
هذه  يف  م�شنوع  فعٍل  ردُّ  فعل  فلكل 
 ،1965 �لعام  يف  �نطلقت  �لتي  �لثورة 
ودون  بعناد،  طريقها  ت�شقُّ  وماز�لت 
يف  يتمرت�س  �لذي  هو  و�شعبنا  تردد، 
�لثورة  هذه  حلماية  �الأمامي  �خلندق 

ومنع ت�شفيتها .
�جلدير ذكره �ليوم �أن �أبو�ب �مل�شتقبل 
�لوطني،  كفاحنا  �أماَم  مفتوحة 
�ملقاومة  خا�شة  �الأ�شعدة  كل  وعلى 
�الإحتالل،  يوجع  ومبا  �أ�شكالها،  بكل 
و�أن  ح�شاباته،  �إعادة  عليه  ويفر�س 
ر باأن �لقوة �لع�شكرية، و�لبط�س،  يتذكَّ
�حلقوق  ُتلغي  ال  وح�شيته  كانت  مهما 
�مل�شروعة. ونحن نر�هن على جمموعة 

ق�شايا جوهرية و�قعية:
�أواًل: نر�هن على هذ� �جليل �ل�شاعد 
�ملمتلئ بالقوة، و�الميان، و�ل�شجاعة، 
كانت  مهما  للت�شحية  و�مل�شتعد 

�لظروف قا�شية .
من  ومل�شناه  �شاهدناه  ما  �إنَّ  ثانيًا: 
�لعدو  باأن  �جلريئة  �لعمليات  خالل 
عندما  ويرجتف  جباٌن،  �ال�شر�ئيلي 
ولي�س  �لفل�شطيني،  �لفد�ئي  يرى 
م�شتعٌد  هو  و�منا  للمو�جهة،  م�شتعدً� 
للغدر، و��شتهد�ف �ملدنيني و�الأطفال.

ثالثًا: نحن نر�هن على �ت�شاع وكثافة 
�جلر�ئم  الأن  �ل�شعبية،  �ملقاومة 
خا�شة  �شعبنا  �أبناء  ��شتهدفت  �لتي 
حتري�شيًا  عاماًل  �شكلت  �ملدنيني 
بد�أت  �مل�شتقبلية  و�خليار�ت  موؤثرً�، 
مقاومة  ت�شعيد  خيار  حول  تتمركز 

�الحتالل .
ر�بعًا: مل يعد خافيًا باأنَّ �تفاق �أو�شلو 
وقيادتنا  �الحتالل،  جتاهله  �لذي 
�عتربته �أي�شًا منتهيًا منذ 1999، و�أنه 
�أن  �لطرفني  من  طرف  �أي  حق  من 
�أو�شلو،  باتفاق  �لعالقة  فك  يعلن عن 
عن  مر�ت  عدة  ت  عربَّ و�ل�شلطة 
فك  �إجر�ء�ت  التخاذ  م�شتعدة  �أنها 
�لتعاقد، و�إلغاء كل ما مت �التفاق عليه 
�العرت�ف  ذلك  يف  مبا  �جلانبني  بني 

�ملتبادل.
خام�شًا: ال �شك �أنَّ فك �لعالقة باتفاق 
فل�شطيني  موقف  �إىل  يحتاج  �أو�شلو 
يف  �لو�شوِح  �شرورَة  وخا�شة  د،  موحَّ
�التفاقات  من  حما�س  حركة  موقف 
و�أنَّ  �مل�شاحلة،  حول  عليها  ع  �ملوقَّ
��شر�ر حركة حما�س على موقفها يف 
قطاع  ف�شل  �إىل  �شيوؤدي  غزة  قطاع 
وتكري�س  �لغربية،  �ل�شفة  عن  غزة 
�الأقل  على  وت�شييع  �لقرن،  �شفقة 
ثالثة وخم�شني عامًا من عمر �لن�شال 

�لفل�شطيني .
ب�شر�حة: �لكرة يف ملعب قيادة حركة 
يعتمد  �لع�شر  �شفقة  الأنَّ  حما�س، 
تنفيذها فل�شطينيًا على ف�شل �لقطاع 
عن �ل�شفة، و�قامة كيان فل�شطيني يف 
�لقطاع بعيدً� عن �ل�شفة، وتعرتف به 
وبع�س  و��شر�ئيل،  �ملتحدة  �لواليات 
ل�شيا�شة  �ملوؤيدة  �القليمية  �لدول 

تر�مب.
�لوطني،  و�لقارب  خطري،  �لو�شع 
و�مكانيُة �لنجاة تتوقف على  �أن يكون 
�ل�شفُّ �لفل�شطيني وطنيًا موحدً�، يف 
�لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  �إطار 

و�إالَّ فاخلطر د�هم.
بقلم:  

رفعت �شناعة
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د.ا�ستية:
 �سنعمل على جت�سيد الدولة امل�ستقلة، ذات ال�سيادة، 

وعا�سمتها القد�س على حدود العام 1967،
جة بحقِّ العودة  ولي�ستمر ن�سالنا من اأجل الثوابت املتوَّ

د رئي�ص �حلكومة  �صدَّ
�لفل�صطينية د.حممد 
��صتية على �أنَّ حكومته 
�صتعمل على ��صتعادة 
�لدميقر�طية وتو�صيع 
�حلريات �لعامة، و�حرت�م 
�لإن�صان وتعزيز �لقت�صاد 
و�إيجاد فر�ص عمل 
لل�صباب ومكافحة �لفقر، 
م�صرًي� �إىل �أنَّها عنا�صر 
"ر�فعة لإجناز �ل�صتقالل 
ودحر �لحتالل"، 
ًد� �أنَّ حتقيق ذلك  وموؤكِّ
ي�صتلزم �إنهاء �لنق�صام، 
وعودة غّزة �إىل �ل�صرعية 
�لفل�صطينية، ورفع �ملعاناة 
عن �أهلها.
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فخامة  تكليف  على  ه  ردِّ �إطار  يف  ذلك  وجاء 
له  عّبا�س  حممود  فل�شطني  دولة  رئي�س 
يف  �جلديدة  �لفل�شطينية  �حلكومة  بت�شكيل 

.2019/3/10
وما يلي ن�س �لرّد:

�لرحيم �لرحمن  �هلل  "ب�شم 
�شيادة �الأخ �لرئي�س حممود عّبا�س "�أبو مازن" 

حفظه �هلل،
رئي�س �للجنة �لتنفيذية لـ"م.ت.ف"

رئي�س دولة فل�شطني
رئي�س حركة "فتح"

لوزر�ء  رئي�ًشا  يل  تكليفكم  قبول  فني  ُي�شرِّ
بالت�شاور  ننجزها  �أن  ناأمل  �لتي  حكومتكم، 
وقوى،  ف�شائل،  من  عالقة،  له  َمن  كلِّ  مع 
وفعاليات وطنية، ومدنية، وجمتمعية، ومن ُثمَّ 

عر�شها عليكم لالإقر�ر و�مل�شادقة.
ِبا�شم حركة  �أقبل هذ� �لتكليف،  �أن  فني  وُي�شرِّ
و�شاحبة  �لوطني،  م�شروعنا  حامية  "فتح"، 
عن  و�ملد�فعة  �ل�شيا�شية،  و�لو�قعية  �ملبادرة 
�لوطنية  �لوحدة  ور�ئدة  �مل�شتقل،  �لقر�ر 
�ملمثِّل  "م.ت.ف"،  �إطار  يف  �لفل�شطينية، 

�ل�شرعي و�لوحيد لل�شعب �لفل�شطيني.
به  منرُّ  �لذي  للظرف  متاًما  مدرك  �إنَّني 
�لهجمة  و�أعي  ا،  ومالًيّ و�قت�شاديًّا،  ا،  �شيا�شًيّ
�شيادة  يا  ولكن  ثباتكم،  وعلى  �شمودكم  على 
مع  �لثورة  �نطالقة  منذ  عربمت  لقد  �لرئي�س، 
و�أبو  جهاد،  و�أبو  عّمار،  �أبو  �لرئي�س  �إخو�نك 
�إياد، و�أبو �ل�شعيد، و�أبو �للطف، وكمال عدو�ن، 
ا  وعبد�لفتاح حمود وغريهم، ما هو �أ�شعب ممَّ
بقيادتك  هنا  من  و�شنعرب  �ليوم،  فيه  نحن 

�حلكيمة.
لقد �أجنزمُت يا �شيادة �لرئي�س �لكثري يف مو�جهة 
ومعركة  �لتمثيل،  ومعركة  �لوجود،  معركة 
�لتي  باملنظمة،  �العرت�ف  و�أجنزمُت  �الحتو�ء. 
دها �أبو عّمار بكوفّيته، و�العرت�ف بالدولة  عمَّ
دَتها �أنَت برفع َعلم فل�شطني بني �أعالم  �لتي عمَّ

�لعامل على مدخل �الأمم �ملتحدة.
وبتوجيٍه منكم، و�إخو�ين يف "فتح"، و�لف�شائل 
�شنعمل  �ملنظمة-  يف  �ُشركائنا  �لوطنية- 
�ل�شيادة،  ذ�ت  �مل�شتقلة،  �لدولة  جت�شيد  على 

�لتي كانت عليها  �لقد�س باحلدود  وعا�شمتها 
عام 1967، ولي�شتمر ن�شالنا من �أجل �لثو�بت 

�ملتوَّجة بحقِّ �لعودة.
تخو�س  �لقد�س،  يف  �أهلنا  ومعك  �أنَت  و�ليوم، 
و�حلفاظ  �لتهويد،  من  �ملدينة  حماية  معركة 
عليها فل�شطينية عربية، ومفتوحة لعبادة �هلل.

حماية  معركة  وتخو�س 
�لرو�ية عن �الأق�شى و�لقد�س، 
�مل�شلمني  �أهلها  �شمود  بتعزيز 
�أر�س  على  و�مل�شيحيني 

مدينتهم �ملقّد�شة.
و�ل�شعب،  �الأر�س  وحدة  �إنَّ 
�ل�شيا�شي،  و�لنظام  و�ملوؤ�ش�شة 
و�لقانون  �لو�حدة،  و�ل�شرعية 
عن  �ملعاناة  ورفع  �لو�حد، 
�شعبنا من �أجل دحر �الحتالل، 
كتاب  عنا�شر  �أهم  هي 
منكم  ت�شلَّمُتُه  �لذي  �لتكليف، 
ذلك،  طريق  وعلى  �ليوم، 

ل�شعبنا،  �لدميقر�طي  �الإ�شعاع  ��شتعادة  فاإنَّ 
�الإن�شان،  و�حرت�م  �لعامة،  �حلريات  وتو�شيع 
فيه،  و��شتثمار�تنا  �لوطني  �قت�شادنا  وتعزيز 
�لفقر،  ومكافحة  لل�شباب،  عمل  فر�س  وخلق 
ودحر  �ال�شتقالل  الإجناز  ر�فعة  عنا�شر  هي 
�النق�شام،  �إنهاء  �لرئي�س  ومتطلَُّبُه  �الحتالل 
�ل�شرعية  �إطار  �إىل  غّزة  قطاع  وعودة 

�لفل�شطينية، ورفع �ملعاناة عن 
�أهلنا هناك.

يا  حولكم  �شعبنا  �لتفاَف  �إنَّ 
لونه  متثِّ وما  �لرئي�س،  �شيادة 
و�شعبية،  ن�شالية،  �شرعية  من 
ملوقفكم  تعزيز  هو  وقانونية، 
�لقرن،  ل�شفقة  �لر�ف�س 
وحماية للحق �لثابت و�لتاريخي 

ل�شعبنا �لفل�شطيني.
�لتكليف  هذ�  يف  �أقر�أ  �إنَّني 
�لثقة  تعزيز  على  حر�شكم 
نعمل  و�أن  �أهلنا،  وبني  بيننا 

�ملعروف  �إ�شد�ء  باب  من  لي�س  على خدمتهم، 
جتاههم،  علينا  �لو�جب  باب  من  ولكن  لهم، 

و�أفهم من هذ� �لتكليف �أنَّه عليَّ وعلى �حلكومة 
�لظلم  نرفع  و�أن  �لنا�س،  نخدم  �أن  �لقادمة، 

عنهم و�أن ن�شون كر�متهم.
يحيا  وحده  باخلبز  لي�س  ه  �أنَّ منَك،  و�أفهم 
�الإن�شان، بل باحُلّرّية، و�لكر�مة، وعّزة �لنف�س، 
ل �الآخر، و�لنقد �لبّناء، و�لروح �الإيجابية  وحتمُّ
�لنا�س  �لتعاطي مع م�شاكل  يف 
قطاع  يف  ًة  وخا�شّ وهمومهم، 

غّزة و�لقد�س و�ل�شتات.
�إنَّني ِبَرّدي على كتاب �لتكليف، 
�ل�شادر يل منكم، الأكون رئي�ًشا 
و�أُعاهُد  �هلل،  �أعاهُد  للوزر�ء، 
�إخو�ين  و�أُعاهُد  �شيادتكم، 
و�شعبنا  "فتح"،  حركة  يف 
�ل�شامد،  �ل�شابر  �لبطل 
و�أُعاهُد �آالف �الأ�شرى يف عتمة 
�لذي  �ل�شهد�ء  ودم  �ل�شجون، 
و�أوجاع  فل�شطني  َحنون  �أنبت 
�أبناء  و�أُعاهُد  �جلرحى، 
�ملخّيمات يف �لوطن و�ملنايف، و�أبناء �شعبنا يف 
لرفعة  و�إخال�س  جهد  بكلِّ  �أعمل  �أن  �ل�شتات، 
فل�شطني بقيادتكم، فل�شطني �لوطن، فل�شطني 
�هلل  باإذن  لت�شبح  �لق�شية،  فل�شطني  �ل�شعب، 
ودميقر�طية،  �شيادة،  ذ�ت  عامرة،  ُحّرة 

ومفتوحة الأبنائها و�أوالدهم و�أحفادهم.
�حُلرّية،  �أغاين  فيها  ى  ُتغنَّ �لتي  فل�شطني 
�ل�شادقة،  �لوطنية  و�لوحدة 

وُن�شرة �ملظلومني.
علينا،  تِعن  وال  �أعّنا  �للهم 

و�ن�شرنا وال تن�شر علينا.
لنا،  �لهدى  ر  وي�شِّ و�هِدنا، 

و�جعلنا لَك من �ل�شاكرين.
على  �لرئي�س  �شيادة  �أ�شكرك 
يف  �إخو�ين  و�أ�شكر  �لثقة، 
"فتح"، وِثْق �أنَّني كنُت و�شاأبقى 

عند ُح�شن ِثقتكم،
يف  معك  ونحُن  �هلل،  قك  وفَّ
على  و�شنبقى  �شعبنا،  خدمة 
�حُلّرّية  �إىل  ن�شل  حتى  عهدتنا  كما  �لعهد 

و�ال�شتقالل".

د.ا�ستية:
اأعاهُد اهلل، 

والرئي�س، واإخواين 
يف "فتح"، و�سعبنا 

البطل، واأ�سرانا 
و�سهداَءنا واأبناء 

خمّيماتنا يف 
ال�ستات اأن اأعمل 
بكلِّ جهد واإخال�س 

لرفعة فل�سطني

د.ا�ستية:
 مبوجب تكليفي 
فاإنَّ عليَّ وعلى 

احلكومة القادمة، 
اأن نخدم النا�س، 
واأن نرفع الظلم 

عنهم واأن ن�سون 
كرامتهم



8

يف  الأو�شاع  م  ُتقيِّ كيف 
غّزة اليوم؟

غّزة  يف  �الأو�شاع  لالأ�شف.. 
باالإ�شافة  �إذ  �شوًء�.  تزد�د 
�الإ�شر�ئيلي  �لعدو�ن  �إىل 
�خلانق  و�حل�شار  �مل�شتمر 
�إجر�ء�ت  فاإّن  �لقطاع،  على 
للُحرّيات  وقمعها  "حما�س" 
�لنا�س  معاناة  من  ي�شاعف 
رفع  �إىل  ��شطرو�  �لذين 
�شوتهم يف ق�شايا مطلبية، وال 
�أحد ميكنه �أن يتجاهل �ملعاناة 
�لقطاع  �إليها  و�شل  �لتي 

تبّني  من  بداًل  ولكن  و�أهله. 
ذهبت  �ل�شعب  مطالب  ودعم 
�لقمع  الأ�شلوب  "حما�س" 
�حُلرّيات  و�نتهاك  فيه  �ملباَلغ 
�لعاّمة و�خلا�شة و�لتعدي على 
وهذ�  �الآمنة!  �لبيوت  حرمات 
�أمر خطري ال ي�شهم باأي �شكٍل 
من �الأ�شكال مبعاجلة �لق�شايا 

و�إمّنا ُيفاقمها.
اإنَّ  ك على َمن ُيقول  ما ردُّ
التي  هي  "فتح"  حركة 
"بدنا  حراك  وراء  تقف 

نعي�ص" ولي�ص ال�شعب؟

هذ� �حلر�ك دعا �إليه ن�شطاء 
�شباب، ومل يكن حلركة "فتح" 
�أو قيادته،  �أيُّ دور يف توجيهه 
م�سَّ  الأنَّه  �ل�شعب  معه  وتفاعل 
"فتح"  و�أبناء  حياته،  ق�شايا 
مع  تفاعلو�  �ل�شعب  �شائر  كما 
جزًء�  باعتبارهم  �حلر�ك 
ويدعمون  �ملجتمع  هذ�  من 
ولي�س  �ل�شعبية  �ملطالب  هذه 
�شعي  ولكن  تنظيمية،  لدو�فع 
"حما�س" لن�شب هذ� �حلر�ك 
"فتح" هو حماولة  �إىل حركة 
مك�شوفة الإك�شابه �شفة �ملناكفة 

اأحمد حل�س: 
ال�سعبية املطالب  تدعم  ها  نعي�س" لكنَّ "بدنا  حلراك  تدُع  "فتح" مل 

�َشِهَدت ال�شاحة الفل�شطينية على 
مدى �شهر اآذار املن�شرم العديَد 
من التطورات املهّمة والتحديات 
اخلارجية والداخلية على حد 
�شواء. فقد وا�شلت الإدارة 
الأمريكية اإجراءاتها الرعناء، 
اإذ رفعت حدة �شغوطاتها املمار�شة 
على ال�شلطة الوطنية لدفعها 
للقبول ب�شفقة القرن، ومل تتواَن 
عن اإعالن �شيادة )اإ�شرائيل( 
على اأرا�شي اجلولن ال�شورية، 
ُمعنًة يف انحيازها اإىل جانب 
ا،  كيان الحتالل. اأما داخليًّ
ففيما كان الفل�شطينيون يرتّقبون 
بتطلُّع واأمل ما �شتحمله احلكومة 
اجلديدة برئا�شة د.حممد ا�شتية 
من قرارات واإجراءات، اأخذت 
الأو�شاع تتاأّزم يف غزة، حيُث 
جابت ال�شوارَع مظاهراٌت طالبت 
حكومة الأمر الواقع يف القطاع 
بتخفيف ال�شغوطات القت�شادية 
التي متار�شها على النا�ص، وهو 
ت عليه "حما�ص" بقمع  ما ردَّ
املتظاهرين واعتقالهم والعتداء 
عليهم. ويف اإطار بحث هذه 
الق�شايا وغريها، اأجرت جمّلة 
ع�شو  مع  التايل  "القد�ص" احلوار 
اللجنة املركزية حلركة "فتح" 
اأحمد حل�ص.

حو�ر: و�صام خليفة
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�ل�شيا�شية، غري �أنَّ �حلر�ك �أثبت 
منذ �لبد�ية �أنَّه بعيد عن �لق�شايا 
�ل�شيا�شية �خلالفية بني �لف�شائل 

�لفل�شطينية.
ترامب  قرار  تقراأ  كيف 
ال�شوري  اجلولن  باأنَّ 
الحتالل  دولة  من  جزٌء 

الإ�شرائيلي؟
�أر�س عربية  ه�شبة �جلوالن هي 
نتيجة  �الإ�شر�ئيلي  �لعدو  �حتلَّها 
ُيغريِّ  ولن   ،1967 �لعام  عدو�ن 
باإقر�ره  �حلقيقة  هذه  تر�مب 
بل  لـ)�إ�شر�ئيل(،  �جلوالن  �شمَّ 
جاء  و�لذي  �لقر�ر،  بهذ�  �إنَّه 
�ملحتلة  بالقد�س  �عرت�فه  بعد 
مرة  د  يوؤكِّ لـ)�إ�شر�ئيل(  عا�شمًة 
لكيان  �لكامل  �نحيازه  �أخرى 
�أمريكا  �أهلية  وعدم  �الحتالل، 
�ل�شر�ع  يف  و�شيط  دور  للعب 
يدلُّ  كما  �الإ�شر�ئيلي.  �لعربي 
باحلقوق  ��شتهتاره  على  قر�ره 
عدم  وحتى  �لعربية،  و�مل�شالح 
مر�عاته الأ�شدقائه �لعرب �لذين 
�كتفو� بال�شجب من دون ترجمته 
�إىل خطو�ت عملّية مت�س �مل�شالح 

�الأمريكية.
اأزمة  ر  �شُتوؤثِّ هل  براأيك 
امل�شار  على  املالية  ال�شلطة 

ال�شيا�شي لها؟
�الإ�شر�ئيلية  �الإجر�ء�ت 
ر ب�شكل كبري  و�الأمريكية �ملالية ُتوؤثِّ
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  قدرة  على 
على �لوفاء بالتز�ماتها، وهذ� �إذ� 
�إعادة �لنظر  ��شتمرَّ ي�شتدعي  ما 
ًة  خا�شّ �التفاقيات  من  كثري  يف 
و)�إ�شر�ئيل(  �أمريكا  ل  تن�شُّ بعد 
�التفاقيات  َوْفَق  �لتز�ماتهما  من 

لاللتز�م  معنى  فال  عة،  �ملوقَّ
و�حد  طرف  من  �لفل�شطيني 

ويجب در��شة كلِّ �لبد�ئل.
اأمام  التحديات  اأهّم  هي  ما 

احلكومة اجلديدة؟
حتديد  هو  �الأهم  �لتحدي 
�لوطن،  �شطَري  يف  �ملوؤ�ّش�شات 
باإنهاء  �إاّل  ق  يتحقَّ لن  وهذ� 
من  �حلكومة  ومتكني  �النق�شام، 
مثل  غّزة  يف  مهامها  ممار�شة 
فهو  �الآخر،  �لتحدي  ا  �أمَّ �ل�شفة. 
ف  تنفيذ خطو�ت �قت�شادية تخفِّ
�س  تتعرَّ �لذي  �ملايل  �خلنق  من 
�الحتالل  ِقَبل  من  �ل�شلطة  لُه 
�شبكة  توفري  و�شرورة  و�أمريكا، 

�أمان عربية ودولية.
بالن�شبة  توّقعاتك  هي  ما 
الإ�شرائيلية  لالنتخابات 
املوؤ�ّشرات  بح�شب  القادمة 

احلالية؟
�النتخابات  كانت  �ل�شابق  يف 
�ليمني  بني  جتري  �الإ�شر�ئيلية 
ولكن  �لو�شط،  ي�شار  �أو  و�لي�شار 
�الآن �لتناف�س بني �ليمني و�لي�شار 
يكاد ينتهي �إذ ال توجد فو�رق بني 
عندما  غانت�س  وبيني  نتنياهو 
يتعّلق �الأمر باملو�شوع �لفل�شطيني، 
ُترّجح  �ملوؤ�شر�ت  فاإنَّ  ذلك  ومع 
نتنياهو،  بقيادة  �لليكود  كّفة 
�ملجتمع  من  قبواًل  يعني  وهذ� 
�لعدو�نية  ب�شيا�شاته  �الإ�شر�ئيلي 
هذه  يف  باال�شتمر�ر  له  ا  وتفوي�شً

�ل�شيا�شة.
هل هناك ات�شالت جديدة 
الفل�شطينية  القيادة  مع 

بخ�شو�ص �شفقة القرن؟
�الآن �شيغة مكتوبة  ال توجد حتى 

ولكن  �لقرن،  ل�شفقة  معروفة 
ُكلُّها  �أمريكية  ممار�شات  هناك 
مالمح  �الأر�س  على  تر�شم 
باعرت�ف  بدًء�  �ل�شفقة  هذه 
عا�شمًة  بالقد�س  �لباطل  تر�مب 
�الأمريكي  و�ملوقف  لـ)�إ�شر�ئيل(، 
و�إجر�ء�تها  �لالجئني  ق�شية  من 
مروًر�  "�الأونرو�"،  بخ�شو�س 
�ال�شتيطان  من  باملوقف 
�الأر��شي  يف  �الإ�شر�ئيلي 
هذه  وكل  �ملحتلة،  �لفل�شطينية 
تنفيذ  هي  وغريها  �ملمار�شات 
مل  �لتي  تر�مب  ل�شفقة  عملي 
�لفل�شطينية،  �لقيادة  على  ُتطَرح 
د  جمرَّ ترف�س  �لقيادة  �أنَّ  علًما 
تعني  الأنَّها  تفا�شيلها  يف  �لبحث 
وطم�س  �إنهاء  وهو  و�حًد�  �شيئًا 

�حلقوق �لفل�شطينية.
التطبيع  مبوجة  راأيك  ما 
ُمعَلنًة  باتت  التي  العربي 

ًرا؟ موؤخَّ
ظلِّ  يف  �حلايل  �لعربي  �لو�قع 
بهمومه  عربي  ُقطر  كل  �ن�شغال 
�خلا�شة  وخماوفه  وحتّدياته 
يحتل  �الإ�شر�ئيلي  �خلطر  جعل 
مكانًة متاأّخرًة يف قائمة �أولوياته، 
بل  يغيب،  �الأحيان  بع�س  ويف 
و�الأخطر من ذلك �أن يرى �لبع�س 
مو�جهة  يف  ك�شريك  )�إ�شر�ئيل( 
مل  ما  هنا  ومن  وهمية!  �أخطار 
�مل�شالح  جتاه  �لنظرة  ُت�شوَّب 
�ملبنية  �لعربية  لالأمة  �حلقيقية 
وجغر�فية  تاريخية  رو�بط  على 
خماطر  مو�جهة  يف  وثقافية 
�أر�س  يف  �ال�شتعمارية  �الأطماع 
خطر  فاإنَّ  وثرو�تهم،  �لعرب 

��شتمر�ر �لتطبيع �شيبقى قائًما.

اأحمد حل�س:
اإجراءات "حما�س" 
وقمعها للُحرّيات 

ي�ساعف من معاناة 
النا�س الذين 

ا�سطروا اإىل رفع 
�سوتهم يف ق�سايا 
مطلبية، ول اأحد 

ميكنه اأن يتجاهل 
املعاناة التي و�سل 
اإليها القطاع واأهله

اأحمد حل�س: 
حكومة د.ا�ستية 
اأمامها حتدٍّ مهم 

يف غزّة

اأحمد حل�س:
يجب اإعادة النظر يف 
كثري من التفاقيات 
ل  ًة بعد تن�سُّ خا�سّ

اأمريكا و)اإ�سرائيل( 
من التزاماتهما َوْفَق 
عة،  التفاقيات املوقَّ

فال معنى لاللتزام 
الفل�سطيني من 
طرف واحد ويجب 
درا�سة كلِّ البدائل.

اأحمد حل�س:
 اجلولن اأر�س عربية 
�سورية وقرار ترامب 

ل ُيغريِّ من هذا 
الواقع �سيًئا
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لدفاعها عن اأهايل ال�سهداء والأ�سرى..
لطة تتعر�س لأعنف الأزمات املالية  ال�سُّ

 رف�ُص ال�شلطة الفل�شطينية 
ل�شفقة القرن، واعتزاُلها 
التعامل مع الإدارة 
الأمريكية بعد اإجراءاتها 
املجحفة بحقِّ الق�شية 
واحلقوق الفل�شطينية، دفَع 
الوليات املتحدة الأمريكية 
لقطع م�شاعداتها املالية عن 
ال�شلطة، والتي كانت تذهب 
اإىل قطاع اخلدمات والبنية 
ر  ا اأدى اإىل تاأثُّ التحتية، مَّ
موازنة ال�شلطة الفل�شطينية 
ب�شّدة. وتفاقمت حّدة 
الأزمة املالية مع رف�ِص 
ال�شلطة الفل�شطينية ا�شتالم 
اأموال املقا�شة منقو�شة 
بحكم قرار الحتالل 
الإ�شرائيلي اقتطاع قيمة 
�شات اأهايل الأ�شرى  خم�شَّ
وال�شهداء واجلرحى منها، 
الأمر الذي كانت له تبعات 
اقت�شادية و�شيا�شية و�شعبية 
متعّددة.

يجب البحث عن بدائل مالية
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  رف�س  بعد 
قيمة  ا  منقو�شً �ملقا�شة  مبلغ  ��شتالم 
�شات �أُ�َشر �الأ�شرى و�ل�شهد�ء،  خم�شّ
ر على �ل�شلطة دفع رو�تب �ملوّظفني  تعذَّ
�حلكوميني، ما �أوَجَد حالًة من �الإرباك 
و�ل�شلل يف �الأ�شو�ق �لفل�شطينية، وهو 
ى بدوره لن�شوء حالة من �حلذر  ما �أدَّ
بح�شب  �ل�شوق،  يف  �ملايل  �لتعامل  يف 
د.هيثم  �القت�شادي  �ملحلِّل  حديث 

در�غمة ملجّلة "�لقد�س".
�الأزمة  هذه  حل  �أنَّ  د.در�غمة  ويرى 
عن  بالبحث  �ل�شلطة  بدء  يف  يكمن 
بد�ئل مالية عرب عّدة و�شائل، ويو�شح: 
"على �مل�شتوى �لدويل، يجب عقد قّمة 
عربية قريًبا ميكن لل�شلطة ��شتغاللها 
على  �لعربية  �لدول  حلثِّ  �شيا�شيًّا 
تعزيز �شمود �ملو�طن �لفل�شطيني يف 
�شده  حتاك  �لتي  �ملوؤ�مر�ت  كلِّ  ظلِّ 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  من  بدًء� 
�لتي قطعت �مل�شاعد�ت، مروًر� بالدول 
�أمريكا  ركب  يف  ت�شري  �لتي  �الأوروبية 
باإيقاف �مل�شاعد�ت. كما على �ل�شلطة 
)�إ�شر�ئيل(  على  لل�شغط  �ل�شعي 
فهي  كاملًة،  �ملقا�شة  �أمو�ل  تعيد  كي 
يجوز  وال  خال�شة،  فل�شطينية  �أمو�ل 
�أخرى،  دولة  �أمو�ل  دولة  تقر�شن  �أن 
�ملوؤ�ش�شات  �إىل  �للجوء  وبالتايل علينا 
وكل  �لدولية  �لعدل  وحمكمة  �لعاملية 
هذه  يف  ِخدمتنا  ت�شتطيع  موؤ�ّش�شة 

�لق�شية".
ا على �جلبهة �لد�خلية،  وي�شيف: "�أمَّ
�شيا�شة  خالل  من  �لعمل  فيجب 
فية على �أعلى م�شتوى،  �إجر�ء�ت تق�شُّ
�ل�شرورية،  غري  �مل�شروفات  كتقنني 
ومن �ملمكن �للجوء القرت��س �الأمو�ل 
عند  و�شد�دها  معينة  جهة  من 

�أمو�ل �ملقا�شة كاملة.  �حل�شول على 
�لتبادل  تخفيف  باإمكاننا  �أنَّ  كما 
�أمو�ل  خلف�س  �الحتالل  مع  �لتجاري 
مردود  على  ر  نوؤثِّ وبذلك  �ملقا�شة، 
�ملقا�شة،  يف  ح�شته  من  �الحتالل 
حميطنا  مع  جتارة  �إىل  ولنتجه 
�تفاق  تعديل  يتطلَّب  وهذ�  �لعربي، 
نحظى  حتى  �القت�شادي  باري�س 

�القت�شاد  لتفعيل  �أخرى  ببد�ئل 
�لفل�شطيني".

د د.در�غمة �شرورة وجود جلنة  ويوؤكِّ
ًها  موجِّ �الأزمة  مع  للتعاطي  طو�رئ 
�لفل�شطيني  �لوزر�ء  رئي�س  �إىل  ند�ًء 

�للجنة  هذه  بت�شكيل  ��شتية  د.حممد 
للحكومة  رديًفا  عملها  يكون  بحيث 

وعلى مد�ر �لعام ملعاجلة �الأزمة.
�لتي  �لثامنة  �ملرة  هي  "هذه  ويتابع: 
�أمو�ل  )�إ�شر�ئيل(  فيها  حتتجز 
قد  نكون  �أن  �ملفرت�س  ومن  �ملقا�شة، 
و�أعددنا  �ل�شابقة،  �ملر�ت  من  تعّلمنا 
�لظروف،  هذه  ملثل  م�شبقة  خطًطا 
ُم�شلًَّطا  �شيًفا  �ملقا�شة  تكون  ال  كي 
مرة  كلِّ  يف  ُي�شتخَدم  رقابنا  على 
لل�شغط علينا من ِقَبل )�إ�شر�ئيل( 

و�أمريكا".
�حلكومة  �أد�ء  "بر�أيي  ويتابع: 
حاليًّا،  �ملادي  بالو�شع  يتاأّثر  لن 
عن  ث  يتحدَّ د.��شتية  �شمعت  وقد 
�إجر�ء�ت لرت�شيد �لنفقات وتعزيز 
�مل�شاعد�ت من جهات بديلة، و�أنَّه 
جتاوز  على  قادرة  حكومة  ل  �شُي�شكِّ

هذه �الأزمة".
وحول ما �أُ�شيَع عن كون �الأزمة �ملالية 
ُمفتَعلة من ِقَبل �ل�شلطة، يقول: "هذ� 
غري �شحيح على �الإطالق، فـ63% من 
تاأتي  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  �إير�د�ت 

اأن�ص عنبتاوي: قطع 
اأمريكا للدعم حركة 

مبتذلة هدفها اإجبار ال�شلطة 
الفل�شطينية على الت�شحية 

باأحد املبادئ التي قامت 
عليها، وهو ما لن تقبله 

قيادتنا اأو �شعبنا
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من �ملقا�شة، و70% من رو�تب �ملوظفني تاأتي 
من �ملقا�شة، وهذ� عجز و��شح مَلن ينظر �إىل 

�الأرقام".

ب�شبب  عقوبات  علينا  فر�شت  اأمريكا 
�شفقة لن ُتوَلد

�ملجيد  د.عبد  �ل�شيا�شي  �ملحلِّل  ي�شتبعد  ال 
�ملايل  �حل�شار  �إ�شكالية  تنتهي  �أن  �شويلم 
وت�شكيل  �الإ�شر�ئيلية  �النتخابات  نهاية  بعد 
�حلكومة �الإ�شر�ئيلية �جلديدة، �إذ يرى �أنَّ هذ� 

�الإجر�ء �الإ�شر�ئيلي مرتبط باالنتخابات.
ت �الأزمة ميكننا �للجوء  وُي�شيف: "�إذ� ��شتمرَّ
�أو �القرت��س حتى  �لعربية  �الأمان  �شبكة  �إىل 
نهائية  حلول  توجد  ال  ولكن  �الأزمة،  �نتهاء 
�حلل  وبر�أيي  �لفل�شطينية.  �ملو�زنة  الإ�شكالية 
وعلى  �أ�شهر،  ثالثة  خالل  ذ  �شُينفَّ �ملوؤقت 
و�إعادة  مو�زنتها،  �أولويات  حتديد  �ل�شلطة 
�حلديث عن خطة �قت�شادية جديدة، و�أعتقُد 
جديدة  تنموية  ل�شيا�شة  خطة  �شرنى  نا  �أنَّ
�لقادمة،  �لفل�شطينية  �حلكومة  ت�شكيل  بعد 
�لتي  �ملالية  �الأزمة  �أنَّ  �إدر�ك  علينا  ولكن 
�لوطني  �الآن �شببها موقفها  �ل�شلطة  بها  مترُّ 
�الأ�شرى  �أهايل  بحقوق  ك  �لتم�شُّ وهو  �لثابت 
�ملوقف  هذ�  ثمَن  �شندفع  ونحن  و�ل�شهد�ء، 
ومع  و�أمريكا،  �الحتالل  �إجر�ء�ت  خالل  من 
ذلك �شتو��شل �ل�شلطة دفع م�شتحقات �أهايل 

�ل�شهد�ء و�الأ�شرى و�جلرحى".
ا عن مدى تاأثُّر �لو�شع �ل�شيا�شي �لفل�شطيني  �أمَّ
�أعتقُد  "ال  د.�شويلم:  فيقول  �ملالية،  باالأزمة 

�ل�شيا�شي  �لربنامج  �أنَّ 
تعتزم  �لتي  �لتنمية  وُخطط 
�شتتاأّثر،  تنفيذها  �حلكومة 
على  توؤّثر  �ملالية  فاالأزمة 
منت  على  ال  �لهو�م�س 
وبر�أيي  �ل�شيا�شية،  �لعملية 
لي�س ل�شفقة �لقرن �أي حظ 
حماوالت  وكلُّ  ُتنّفذ،  �أن  يف 
فر�شها  عن  �حلديث 
الأنَّ  بائ�شة،  حماوالت  هي 

يرف�شانها،  و�شعبنا  قيادتنا 
ولن  �ل�شفقة،  بهذه  يقبلو�  لن  �لعرب  وحتى 
يتجاوزوها بال�شهولة �لتي يتم �حلديث عنها. 
بال�شفقة  معنية  غري  )�إ�شر�ئيل(  �أنَّ  كما 

�أن  قبل  تريد  ما  �أخذت  فقد 
ُيقال  وما  �ل�شفقة،  ت�شل 
�شيتطّور  �قت�شادها  �أنَّ  عن 
د  جمرَّ �لعرب  مع  بتطبيعها 
وبالتايل  للو�قع،  ت�شخيم 
�شفقة �لقرن ف�شلت قبل �أن 

تنطلق".

ت�شجيع  ال�شلطة  على 
اإىل  امل�شتثمرين  جذب 

فل�شطني 
و�مل�شالح،  �ل�شركات  �أ�شحاب  من  كغريه 
ير�قب �أن�س عنبتاوي، �أحد �أ�شحاب �ل�شركات 
من  �القت�شادي  �لو�شع  �لبرية،  مدينة  يف 
�أنَّ  �إىل  لـ"�لقد�س"  حديثه  يف  ويلفت  كثب، 
مبا�شرة  �لعاملة  �ملوؤ�ّش�شات  من  �لعديد 
ِخدماتها  توّقفت  �الأمريكية  �ملوؤ�ش�شات  عرب 
عنه  جنم  ما  �ملحلي،  للمجتمع  ودعمها 

تد�عيات عديدة.
�ملوؤ�ش�شات  هذه  خدمات  "توّقُف  ويقول: 
بانقطاع  �ملو�طنني  تاأثُّر  �إىل  �أّدى  ودعمها 
و�ل�شحة،  �ملياه  قطاع  يف  �ملتمثِّل  �لدعم 
وغريها،  �ملعلومات  تكنولوجيا  وقطاع 
�ملانحة  �جلهات  �لتّجار  خ�شارة  �إىل  �إ�شافًة 
تعود  م�شاريع  خاللهم  من  ذ  ُتَنَفّ كانت  �لتي 
ن�شبة  زيادة  �إىل  �أدى  كما  مبد�خيل.  عليهم 
كان  �ملو�طنني  من  كبرًي�  عدًد�  الأّن  �لبطالة 
يعمل من خالل بر�مج �مل�شاعد�ت �الأمريكية 
�ملوؤ�ّش�شات  من  وغريها   ،)USAID(

�أغلقت  �لتي  �الأمريكية 
�أبو�بها ب�شبب توّقف �لدعم، 
يف  ت�شّببت  �لعو�مل  وهذه 
حيث  �ل�شيولة  يف  نق�س 
�أ�شبحت  ا  �أي�شً �لبنوك  �أنَّ 
مع  معامالتها  يف  د  تت�شدَّ

�ملو�طنني و�لتّجار".
�لفل�شطيني  "�ل�شعب  ويتابع: 
�لفرتة  هذه  يف  يت�شامن 
و�ل�شغوطات  �لقيادة  مع 
�أن  ويحاول  �إليها،  تتعّر�س  �لتي 
�أنَّ  �أرى  ل قلياًل، ولكن كتاجر  يتعا�شد ويتحمَّ
 ،� �لقدرة �ل�شر�ئية لدى �ملو�طنني تاأّثرت جدًّ
قيمة  عرب  ملحوظ  ب�شكل  بذلك  �شعرنا  وقد 
 ،2018 عام  فمنُذ  �لعائد�ت. 
�مل�شاعد�ت  قطع  فرتة 
�لعام  وحتى  �الأمريكية، 
2019 حني �حتجز �الحتالل 
�ل�شوق  �ل�شر�ئب،  عائد�ت 
ويف  نائم،  �لفل�شطيني 
يف  �شيحدث  ملا  ترقُّب  حالة 
قر�ًشا  ميلك  وَمن  �مل�شتقبل، 
�حلايل،  �لوقت  يف  �شيخّبئه 
�شتنتهي  متى  يعلم  �أحد  فال 

�الأزمة وكيف �شتنتهي".
للدعم  �ملتحدة  �لواليات  "قطُع  ويردف: 
�ل�شلطة  �إجبار  منها  �لهدف  مبتذلة  حركة 
�ملبادئ  باأحد  �لت�شحية  على  �لفل�شطينية 
�لتي قامت عليها، وهذه �حلركة لن يقبل بها 
�لفل�شطينية  �لقيادة  �أو  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
باأي �شكل من �الأ�شكال، الأّنها و�شيلة �بتز�زية 
�ل�شغط  وزيادة  �الإ�شر�ئيلي  �جلانب  الإر�شاء 

على �ل�شلطة �لفل�شطينية".
على  "بر�أيي  قائاًل:  حديثه  عنبتاوي  ويختم 
ا يف �ملرحلة  �ل�شلطة �إيجاد مانح بديل خ�شو�شً
�الأوىل حلني متّكنها من حل �مل�شكالت �ملالية، 
يف  �لفل�شطينيني  �مل�شتثمرين  ت�شجيع  وعليها 
ما  وهذ�  �لد�خل،  �إىل  �الأمو�ل  ل�شخ  �خلارج 
تفعله )�إ�شر�ئيل(، ويجب �أن نتعلَّم منهم هذ� 
�لقطاع  تهيئة  لل�شلطة  ينبغي  كذلك،  �الأمر. 
�خلا�س، وتخفيف خم�ش�شات �لقطاع �لعام 
�أو �إيجاد �آلية لتعوي�س �لنق�س �حلا�شل لديها 

لتغطيته".

د.هيثم دراغمة: 
يجب عقد قّمة عربية 

قريًبا ميكن لل�شلطة 
ا حلثِّ  ا�شتغاللها �شيا�شيًّ

الدول العربية على 
تعزيز �شمود املواطن 
الفل�شطيني يف ظلِّ كلِّ 
املوؤامرات التي حتاك 

�شده

د.عبد املجيد 
�شويلم: الأزمة 

املالية التي مترُّ بها 
ال�شلطة �شببها موقفها 

الوطني الثابت 
ك بحقوق اأهايل  بالتم�شُّ

الأ�شرى وال�شهداء
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ومل يجد �ل�شباب �لفل�شطيني يف قطاع 
�الأزمة  هذه  من  �أمامهم  خمَرًجا  غّزة 
و�أقعدتهم  �أحالمهم  �أجه�شت  �لتي 
وثورة  عطائهم  ريعان  يف  عاجزين 
�أوروبا  �إىل  �لهجرة  �شوى  طاقتهم، 
�الأيدي  ت�شتقبل  قد  �لتي  �لدول  وبع�س 

�لعاملة وحَمَلة �ل�شهاد�ت.
و�أ�شبحت كلمات هجرة، طريق مفتوح، 
ار، مهّربني،  بحر، طري�ن، تر�نزيت، جُتّ
�ل�شباب  بني  وبحًثا  تد�واًل  �الأكرث  هي 

و�لعائالت يف قطاع غّزة.

اأمام  الوحيد  اخليار  الهجرة 
انعدام الأمل وانغالق الأفق

مع  حديٍث  يف  خ"  "ح.  �ل�شاب  يقول 
بي  �شاقت  �أن  "بعد  "�لقد�س":  جمّلة 
بدًء� من  به  حللُت  مكان  كل  ُبل يف  �ل�شُّ
قطاع غّزة �لذي مل يُعد �شاحًلا حللمي 
ولذتها،  للحياة  و�شغفي  وطموحاتي 
عقلي  هد�ين  وتركيا،  مب�شر  مروًر� 
�أر�س  �إىل  �للجوء  فكرة  �إىل  �لبائ�س 

�الأحالم �أوروبا".
وي�شيف: "على مد�ر �ل�شنو�ت �ل�شابقة 
يف  تعّلمته  ما  كلِّ  زيف  �أكت�شف  كنُت 
�ملدر�شة و�ملجتمع و�لعمل، حتى ر�شخت 
ُبنَيت  يف عقلي حقيقتان ال ثالث لهما، 
�حلقيقة  للم�شتقبل.  روؤيتي  عليهما 
�الأوىل تتعّلق بكروية �الأر�س، �أّما �لثانية 
منبع  هي  �أوروبا  باأّن  باعتقادي  فتتعّلق 
و�حُلّريات  و�الإن�شانية  �لدميقر�طية 
�لغائبة يف �شرقنا �الأو�شط. ومع و�شويل 
�لثانية  �حلقيقة  ز�لت  �أوروبا  �إىل 
�حلقيقي  �لوجه  عن  �ل�شتار  و�نك�شف 
�الأوىل،  �للحظة  منذ  �الأحالم  الأر�س 

�ليونانية  �ل�شو�حل  خفر  �نت�شلنا  حني 
يف  مظلمة،  ليلٍة  يف  �لبحر  غياهب  من 
بينهم  تالم�س  الأّي  مطَلق  رف�س  ظلِّ 

وبيننا".
"ح. خ"، �لذي يعمل يف جمال  وي�شف 
�ل�شحافة و�الأدب، لـ"�لقد�س" معاناته 
�ليونانية،  �شامو�س  �إىل  �لو�شول  فور 
ل�شُت  باأنَّني  حينها  "�شعرُت  بقوله: 
حللنا  َمن  نظر  يف  قذرة  ح�شرة  �شوى 
عليهم �شيوًفا، لتمتد �ملاأ�شاة بعد ذلك 
و�شط  يف  �لكائن  �الإيو�ء،  مع�شكر  �إىل 
�ليونانية  �شامو�س  جزيرة  جبال  �أحد 
ون�شاًء  �أطفااًل  وقفنا  حيُث  �ملعزولة، 
�ملُبّللة  يوم كامل مبالب�شنا  ورجااًل ملدة 
ماطر  جوٍّ  ويف  �ملاحلة،  �لبحر  مبياه 
�ملوّظفون  جاء  حّتى  �لربودة،  �شديد 
��شتمّرت  �لتي  باالإجر�ء�ت  وبد�أو� 

ا، قبل �أن ُي�شلِّمونا خيمًة  ن�شف يوم �أي�شً
الأطفالنا  جنلبها  كّنا  �لتي  تلك  ُت�شبه 
نحتمي  �أن  �إلينا  ويطلبو�  بها،  ليلعبو� 
دت  بد�خلها من ل�شعات �لربد �لتي جمَّ
�أطر�فنا. ال �أعلُم كيف قبلُت �أنا ورفاقي 
�الأربعة بذلك، لكنَّ وقع �ل�شدمة عقَد 
�أل�شنتنا وعقولنا. وبعد �إطالق �شر�حنا 
د�خل  �الأ�شخا�س  بع�س  �إىل  �هتدينا 
�ملع�شكر، من �أولئك �لذين يقتاتون على 
و��شرتينا منهم خيمة  �لقوم،  م�شائب 
�شغرية متينة مببلغ 250 يورو، فقد كان 
هّمنا �أن ننام لي�س �أكرث، ومل يعد �ملال 

ذ� قيمة".
وُيكمل: "مل نتمّكن من �خلروج يف �ليوم 
�لتايل الأنَّ جميع مالب�شنا كانت مبللة، 
ب�شبب  �حلقائب  يف  �لتي  تلك  وحتى 
�رتفاع ن�شبة �لرطوبة، فا�شطررنا �إىل 

فتكت �شنوات احل�شار 
الإ�شرائيلي املفرو�ص 
على قطاع غّزة منذ 
�شيطرة حركة "حما�ص" 
عليه باأحالم وطموحات 
ال�شباب، فباتوا يعانون 
تاآكل الآمال وتخاذل 
الأحالم. فما اإن 
ُينهي ال�شاب درا�شته 
اجلامعية، حتى ي�شطدم 
بواقع البطالة التي 
ت ن�شبتها %70  تعدَّ
وفق اآخر الإح�شائيات 
ا ُيجربه  الر�شمّية، مَّ
على العمل يف جمالٍت 
خمتلفة متاًما عن جمال 
درا�شته، اأو على اجللو�ص 
بجوار اآلف اخلّريجني 
البائ�شني العاطلني من 
العمل.
تقرير: حممد �لذهبي

الهجرة والهروب:
 ق�س�سٌ يرويها الناجون من جحيم قطاع غزّة اإىل جحيم اأوروبا
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�أخرى  رحلة  لنبد�أ  �ملالب�س،  لتجفيف  �لنار  �إ�شعال 
هدفها �لدخول �إىل �حلمام، ولكّن �حلّمامات د�خل 

ا بعثت يف  �ملع�شكر مل تكن ت�شلح الأيِّ ��شتعمال، و�إمنَّ
ذ�كرتي هيئة �لزنازين و�ملعتقالت يف بالد �ل�شرق، 
�لعربية على �جلزيرة،  �أحد �ملطاعم  �إىل  هنا  فتوجَّ
يف  �إاّل  �حلمام  دخول  من  ممنوعون  باأنَّنا  لنتفاجاأ 
�لو�حدة  لقاء  تكّبدنا  طعام  وجبات  تناولنا  حال 
مكان  عن  �لبحث  بد�أنا  وبعدها  يورو!  مائة  منها 

لال�شتحمام فملح �لبحر كاد يفتك باأج�شادنا، لذلك 
�ل�شرورية،  �ملر�فق  يت�شّمن  منزٍل  ��شتئجار  قّررنا 
قدماء  ِقَبل  من  �البتز�ز  من  جديدة  مرحلة  لتبد�أ 
��شتئجار منزل  بلغت كلفة  �إذ  �لعرب يف �جلزيرة، 
على  و�فقنا  وال�شطر�رنا  يورو!  �ألَفي  �أ�شهر  لثالثة 
�أو  �خليار  هذ�  �شوى  �أمامنا  يكن  فلم  �ال�شتئجار، 

�لقبول بحياة �حليو�نات �لربّية د�خل �ملُع�شكر".
�أن  يجب  ما  �أول  �أنَّ  �كت�شافه  �إىل  خ"  ح.  ويلفت" 
يتعلَّمه �لالجئ هو �لكذب، كاأن يكذب ب�شاأن حالته 
وجن�شيته  عمره  وبخ�شو�س  و�لنف�شية،  �ل�شحية 
ونيل  �لعقبات  تذليل  يف  طمًعا  �جلن�شّية،  وهويته 

بع�س �المتياز�ت غري �ملتاحة للجميع.
�ل�شباب  مئات  باأنَّ  بالتذكري  حديثه  ويختم 
�لفل�شطينيني وعائالت باأكملها من قطاع غّزة، مثل 
ما  �لتهريب،  �أثناء  �لبحر  "بكر"، غرقت يف  عائلة 
وحتى  و�إيطاليا،  و�ليونان  وليبيا  �الإ�شكندرية  بني 

�الآن ال يعرف �أحٌد م�شريها.

الهجرة باأي ثمن هرًبا من املعاناة
هاجر  م�شر،  يف  ُمقيم  فل�شطيني  �شاب  م"  "ع. 
له  ت�شمن  عمل  وفر�شة  �آمنة،  حياٍة  عن  بحًثا 
�لتي  �لعو�ئق  �أبرز  وحول  �ملعي�شي.  �ال�شتقر�ر 
مبلًغا  تتطلَّب  "�لهجرة  يقول:  رحلته  يف  و�جهها 
�لذي  �ملخاطرة  كمِّ  جانب  �إىل  �ملال،  من  كبرًي� 

تتخّلله عملية �لتهريب من بلٍد �إىل �آخر".
جمهورية  يف  ُمقيم  "�أنا  لـ"�لقد�س":  وُي�شيف 
الأنَّها  �شنو�ت،  خم�س  من  �أكرث  منذ  �لعربية  م�شر 
وفيها  غّزة،  قطاع  من  يل  بالن�شبة  ��شتقر�ًر�  �أكرث 

مقومات حياة �أف�شل نوًعا ما من غّزة".
�س  تعرُّ "دفعني  فيقول:  للهجرة،  دو�فعه  عن  ا  �أمَّ
2014م،  عدو�ن  خالل  للق�شف  غّزة  يف  منزيل 
ر�تب  و�نقطاع  2008م  عدو�ن  يف  �شابًقا  و�إ�شابتي 
�لنف�شية  �الأو�شاع  �إىل  باالإ�شافة  عني،  �جلريح 
خطوة  على  لالإقد�م  غّزة،  يف  �ل�شائدة  �لكئيبة 
�لهجرة، و�أ�شعى حالًيا ال�شتكمال رحلتي نحو �أوروبا، 
�الآدمية  �ملتطّلبات  تلبي  �أف�شل  حياة  �أجد  �أن  �آماًل 

الأي �إن�شان من حّقه �أن يعي�س يف بيئة �آمنة".
حمفوفًة  وكونها  �لرحلة،  �شعوبة  "رغم  ويردف: 
باَت  �أوروبا  �إىل  �لو�شول  فاإنَّ  �جل�شيمة،  باملخاطر 
حكم  نري  من  للخال�س  �ملرتَقب  و�لوعد  �حللم 
ع�شر�ت  من  �لوحيد  و�ملفر  غّزة،  يف  "حما�س" 
ولو  �ل�شباب،  فئة  على  �ملفرو�شة  و�الأزمات  �ملاآ�شي 
عنى ذلك �أن يحملو� �أرو�حهم على �أكفهم يف عر�س 

�لبحر، ويف ظلمات �لليل، ويف �ملطار�ت، وُهم على 
ثقٍة باأنَّ حلظًة و�حدًة كفيلٌة باأن تلقيهم يف زنازين 
�أجل  من  بالتهريب  يدخلونها  �لتي  �لدول  �إحدى 

�لو�شول �إىل حافلة �حلياة".
بينما يروي �ل�شاب "غ. ك"، يف حديثه لـ"�لقد�س"، 
�أي  بال  �شنو�ت،  ثالث  منذ  غّزة  قطاع  غادر  �أنَّه 
عمل �أو مال، وح�شل على وظيفة جّيدة �إىل حٍد ما، 
�ملاج�شتري  يلتحق بربنامج  �أن  ��شتطاع من خاللها 
�أنهى  يف �إحدى �جلامعات �مل�شرية، وهو �ليوم قد 
در��شته وينوي �لرحيل �إىل �ململكة �لبلجيكية ليبد�أ 

حياته هناك من نقطة �ل�شفر.
لي�شت من �شمن  �إىل قطاع غّزة  "�لعودة  ويو�شح: 
هناك..  �لويالت  ذقنا  فقد  �أبًد�،  �لقريبة  خطتي 
جمال  وال  �لدر��شة،  ال�شتكمال  فر�س  وال  عمل  ال 
�س، فقد كنت �أتلّقى م�شرويف من و�لدي  حتى للتنفُّ
كطفٍل �شغري وُكلِّي خجل من ذلك، و�الآن �أحلُم باأن 
�أعتمد على نف�شي و�أُعني �أهلي على ظروف حياتهم 

�لقا�شية يف غّزة".
ما  ترت�وح  باهظة  مبالغ  �أنَّ  بالذكر  �جلدير  ومن 
�ل�شفر  جلو�ز  �أمريكي  دوالر   2000 �إىل   1000 بني 
�لو�حد، ُتدَفع على معرب رفح �لربي "�ملنَفذ �لوحيد 
من  تن�شيقات  على  �حل�شول  بغية  غّزة"،  لقطاع 
�أجل �إدر�ج �أ�شماء �ملو�طنني �شمن ك�شوفات �ل�شفر 

لدى د�خلية "حما�س" بغّزة.
رفح  منَفذ  على  �لتن�شيقات  �أمو�ل  من  وي�شتفيد 
ذون من "حما�س"، وُهم غري معروفني،  �لربي ُمتنفِّ
ا  �أي�شً �لتن�شيق عرب و�شطاء يكون لهم  حيُث يجري 

ن�شيب من �لكعكة.
وتبلغ تكلفة �لرحلة من قطاع غّزة، مروًر� برتكيا، 
وو�شواًل �إىل �ليونان، و�لتي تعترب �أكرث طرق �لهجرة 
لل�شخ�س  6000دوالر  نحو  خطًر�،  �أقّلها  ال  �شهولة 
ار �لب�شر و�ملهّربون، يف ظلِّ و�شع  �لو�حد يقب�شها جُتّ
�قت�شادي خانق يعانيه �شكان �لقطاع بعد �أكرث من 
12 �شنة من �شيطرة "حما�س" على مر�فق �حلياة 

فيه، ما �أّدى �إىل هجرة مئات �لعائالت باأكملها.
تدهوًر�  �الأخرية  �الآونة  يف  غّزة  قطاع  و�َشِهَد 
و�حلالة  �لدخل  م�شتويات  يف  كبرًي�  و�نحد�ًر� 
�ملعي�شية �لعامة، رغم تدفق ماليني �لدوالر�ت �إىل 
خزينة حكومة "حما�س" من �أجل �إعانة �لنا�س على 
من  �لفتات  فتات  �أنَّ  �إاّل  �خلانقة،  حياتهم  ظروف 
فيما  �ملو�طنون،  عليه  يح�شل  ما  هو  �ملبالغ،  هذه 
تذهب �لبقيَّة لزيادة �أغنياء "حما�س" غنى، وعاّمة 

�ل�شعب فقًر� و�أ�شى.

ُبل  ح. خ: بعد اأن �شاقت بي ال�شُّ
يف كل مكان حللُت به، هداين عقلي 
البائ�ص اإىل فكرة اللجوء اإىل اأر�ص 

الأحالم اأوروبا

باَت  اأوروبا  اإىل  الو�شول  م":  "ع. 
احللم والوعد املرتَقب للخال�ص 

من نري حكم "حما�ص" يف غّزة، ومن 
ع�شرات املاآ�شي والأزمات املفرو�شة على 

فئة ال�شباب

غّزة  قطاع  اإىل  "العودة  ك":  "غ. 
لي�شت من �شمن خطتي القريبة 

اأبًدا، فقد ذقنا الويالت هناك
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يف  �لفل�شطينية  �الأجندة  تزدحم 
عام  كلِّ  من  مار�س  �آذ�ر-  �شهر 
�لوطنية  �ملنا�شبات  من  بالعديد 
�ملر�أة  يوم  من  بد�يًة  و�الإن�شانية، 
�الأم،  ويوم  �ملعلِّم،  ويوم  �لعاملي، 
ويوم �لطفل، مروًر� بعملية �لطري�ن 
دالل  �ل�شهيدة  وعملية  �ل�شر�عي 
قيام  فيها  �أعلنت  �لتي  �ملغربي 
ومعركة  �لفل�شطينية،  �لدولة 
�العتبار  �أعادت  �لتي  �لكر�مة 
هزميتها  بعد  �لعربية  لل�شعوب 
عام  �ل�شهيوين  �الحتالل  يد  على 
يف  �الأر�س  بيوم  و�نتهاًء   ،1967

�لثالثني منه.
�لتحرير  وكما كل عام تويل حركة 
�لوطني �لفل�شطيني "فتح" �هتماًما 
فيما  حتديًد�  �ل�شهر،  لهذ�  ا  خا�شًّ
للمر�أة  �لعاملي  �ليوم  باإحياء  يتعلَّق 
فهذ�  خا�شًة،  وللفل�شطينية  عامًة 
�ل�شهر هو �شهر �لتعبري عن �لتقدير 
لدور �ملر�أة �لتي �شاهمت يف نه�شة 
من  رت  وحترَّ وعائلتها،  �شعبها 
�الجتماعي،  �ال�شتغالل  بر�ثن 
و�الأم  باملر�أة  �الحتفال  �شهر  وهو 
�لفل�شطينية �لتي �شاهمت و�شاندت 
�لثورة  يف  و�شاركت  ودعمت 
وحتى  �نطالقتها  منذ  �لفل�شطينية 

يومنا هذ�.
اليوم العاملي للمراأة

�ليوم  هو  للمر�أة  �لعاملي  �ليوم 
كلِّ  من  �آذ�ر  �شهر  من  �لثامن 

للمر�أة  عيًد�  �ليوم  هذ�  يعدُّ  عام. 
جمتمعها  يف  الإجناز�تها  وتتويًجا 
طو�ل  �نتزعتها  �لتي  وحقوقها 
�ليوم  ويعترب هذ�  �ملا�شية.  �لعقود 
�شوت  الإ�شماع  �لفر�شة  مبنزلة 
�ل�شيا�شية  بحقوقها  �ملطالبة  �ملر�أة 

و�الجتماعية و�الإن�شانية.
لالحتفال  �الأوىل  �لبد�يات  تعود 
�لعام  �إىل  للمر�أة  �لعاملي  باليوم 

خرجت  عندما   ،1857
يف  �لن�شاء  من  �لعديد 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 
مظاهر�ت  يف  �ل�شارع  �إىل 
ظروف  على  لالحتجاج 
وكان  �لقا�شية.  عملهن 
�ل�شرطة  ��شتخدمت  �أن 
لتفريق  �لعنف  �الأمريكية 
�لرغم  وعلى  �ملتظاهر�ت، 
من جناح �ل�شرطة يف ذلك 
�ملظاهر�ت  قمع  يف  �لوقت 
يف  جنحن  �لن�شاء  فاإنَّ 
جذب �الأنظار �إىل مطالبهن 
وبد�أت نظرة �ملجتمع �إليهن 
�لثانية  �لذكرى  ويف   . تتغريَّ
�شت  �أ�شَّ �ملظاهر�ت  لقمع 
ن�شائي  �حتاد  �أّول  �لن�شاء 
�لدفاع  �الأول  هدفه  ُعّمايل 
عن حقوق �لن�شاء يف �أماكن 

عملهن.
عادت   1908 �لعام  ويف 
بني  �الحتجاجات  حركة 

�لن�شاء للتعبري عن رف�شهن للظلم 
�إىل  وحاجتهن  �مل�شاو�ة  وعدم 
�مل�شاركة �الإيجابية يف جمتمعاتهن. 
�أكرث  �الحتجاجات  يف  و�شاركت 
�شو�رع  ُجنَب  �مر�أة   15،000 من 
نيويورك للمطالبة بخف�س �شاعات 
وحقهن  �أجورهن  وحت�شني  �لعمل، 

بامل�شاركة يف �حلياة �ل�شيا�شية.
ومنذ ذلك �لتاريخ متَّ تكري�س �ليوم 

�لعاملي للمر�أة �الأمريكية، وتبع ذلك 
يف �لعام 1910 تكري�س �ليوم �لعاملي 
�ل�شبحة يف  لتكر  �الأوروبية،  للمر�أة 
�لعام  ويف  �لعامل.  دول  من  �لعديد 
�ليوم  �ملتحدة  �الأمم  ت  �أقرَّ  1977
�آذ�ر  من  �لثامن  يف  للمر�أة  �لعاملي 
بعد ت�شويت �أغلبية �لدول �مل�شاركة 

على �لقر�ر.
املراأة الفل�شطينية

اليوم العاملي للمراأة عامًة.. 
ًة والفل�سطينية خا�سّ
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مل تكن �ملر�أة �لفل�شطينية يف مناأى 
فمنذ  و�لت�شحية،  �لن�شال  عن 
�ملر�أة  ت  �أدَّ �ملا�شي  �لقرن  بد�يات 
ر  وتطوَّ تاريخيًّا  دوًر�  �لفل�شطينية 
حقوقها  عن  �لدفاع  يف  دورها 
�النطالقة  وكانت  �شعبها،  وحقوق 
 1929 �لعام  يف  �لرب�ق  ثورة  مع 
�أّول  فل�شطني  ن�شاء  عقدت  �إذ 
وعربي  فل�شطيني  ن�شائي  موؤمتر 
�إىل  فيه  �مل�شاركات  عدد  و�شل 
300 �شيدة فل�شطينية من خمتلف 
�ملوؤمتر  وبحث  فل�شطني.  �أنحاء 
�لهجرة  ُهما:  �أ�شا�شّيَتني  ق�شّيَتني 
�ليهودية �إىل �الأر��شي �لفل�شطينية 
ومتليك �الأر��شي لليهود. ومل يقف 
عند  �لفل�شطينية  �ملر�أة  حر�ك 
مت ن�شاء �ملوؤمتر  �إذ نظَّ هذ� �حلد 
�ل�شرطة  �إ�شاءة  على  �حتجاجات 
لن  و�شكَّ �لعرب،  �ل�شجناء  معاملة 
وفًد� ز�ر �ملندوب �ل�شامي، وقدمن 
باإبطال  للمطالبة  عري�شًة  له 
�لهجرة  ومنع  بلفور  وعد  مفاعيل 

�ليهودية.
وخالل ثورة �لعام 1936 برز �لدور 
ومل  �لفل�شطينية  للمر�أة  �الأكرب 
يقت�شر عملها على �إغاثة �ملنكوبني 
�رتكبتها  �لتي  �لبط�س  �أعمال  من 
�أو  �لربيطاين  �النتد�ب  قو�ت 
وتوقيع  �الحتجاجات  تنظيم 
�لعماد  كانت  لكنها  �لعر�ئ�س، 
�لذي قامت على �أ�شا�شه ثورة �لعام 
�أحد�ث  و�شاهمت يف �شنع   ،1936
خالل  من  و��شتمر�رها  �لثورة 
لتمويل  ونقودها  بحليها  تربعها 

�لثورة و�إغاثة �ملنكوبني.
�لنكبة،  عام   ،1948 �لعام  ويف 
من  ق�شًر�  �ملهّجرين  ُجّل  كان 
�أخذن  وقد  �لن�شاء،  من  فل�شطني 
يف  عو�ئلهن  �إعانة  عاتقهن  على 
�لفل�شطيني  �لرجل  غياب  ظل 

وتربية �أوالدهن على ُحبِّ فل�شطني 
ذلك  ومنذ  �الأر�س.  و��شرتجاع 
�لفل�شطينية  �ملر�أة  �شاركت  �ليوم 
فكانت  �مل�شلَّح،  �لكفاح  يف 
�ملعارك  يف  �لرجل  جانب  �إىل 
ز�الت �لتي خا�شها �لفد�ئيون  و�لنِّ
�لفل�شطينية.  �الأر�س  ال�شرتجاع 
�أعلن  َمن  �أول  فاإّن  وللمفارقة، 

قيام �لدولة �لفل�شطينية من د�خل 
�لفل�شطينية  �ملر�أة  كانت  فل�شطني 
�ملغربي،  دالل  بال�شهيدة  ممَثّلًة 
�ل�شاعر  عنها  قال  �لتي  وهي 
�أقامت  دالل  "�إنَّ  قباين:  نز�ر 

ورفعت  �لفل�شطينية  �جلمهورية 
كم  �ملهم  لي�س  �لفل�شطيني،  �لَعلم 
�أنَّ  �ملهم  �جلمهورية،  هذه  عمر 
عمق  يف  �رتفع  �لفل�شطيني  �لَعلم 
طوله  طريق  على  �ملحتلة  �الأر�س 
95 كيلومرًت� يف �خلط �لرئي�س يف 

فل�شطني".
الع�شر  يف  الفل�شطينية  املراأة 

احلديث
�إىل  �لفل�شطينية  �ملر�أة  �شت  تعرَّ
بد�ية  منذ  �لنكبات  من  �شل�شلة 
�لقرن �حلايل ومل ت�شَلم من حاالت 
و�الإ�شابة،  و�العتقال،  �لقتل، 
يد  على  و�لت�شريد  �ملنازل،  وهدم 
للدماء.  �س  متعطِّ همجي  حمتل 
بحق  �النتهاكات  هذه  زت  وتعزَّ
�نتفا�شة  �إبان  �لفل�شطينية  �ملر�أة 
�ملت�شّررين  �أكرث  وكانت  �الأق�شى، 
حتى  �ل�شهيونية  �لهجمة  من 
�مر�أة  �إيجاد  �ل�شعب  من  بات 
�أو  �أًخا  �أو  �بًنا  تفقد  مل  فل�شطينية 

زوًجا.
�حلد،  هذ�  عند  �الأمر  يقف  ومل 
�لفل�شطينية  �ملر�أة  �شت  تعرَّ بل 
حتى  �العتقال  حمالت  الأق�شى 
�ل�شهيونية  �ملعتقالت  ت  غ�شّ
�شن  تعرَّ حيُث  فل�شطني  بن�شاء 
�لتعذيب.  �شنوف  الأب�شع  فيها 
�لفل�شطينية كانت على  �ملر�أة  لكّن 
�ل�شّجان  وو�جهت  �حلمل،  قدر 
عن  باالإ�شر�بات  �ل�شهيوين 

�لطعام ومل تر�شخ الإمالء�ته.
حتى  �لفل�شطينية  �ملر�أة  تز�ل  وال 
و�لد�عم  �الأول  �ل�شند  هذ�  يومنا 
�أبرز  ولعلَّ  �لفل�شطينية،  للق�شية 
�لكبار  موت  هو  ذلك  على  �الأمثلة 
بق�شيتهم،  �ل�شغار  ك  ومت�شُّ
فاأمهات فل�شطني ير�شعن �أوالدهن 
�الأول  �ليوم  منذ  فل�شطني  ُحبَّ 

لوالدتهم.

�شت املراأة  تعرَّ
الفل�شطينية اإىل 

�شل�شلة من النكبات منذ 
بداية القرن احلايل ومل 
ت�شَلم من حالت القتل، 
والعتقال، والإ�شابة، 

وهدم املنازل، والت�شريد 
على يد حمتل همجي 

�ص للدماء متعطِّ

اأرقام واإح�ساءات

ت�شري الإح�شاءات 
اإىل اأنَّ القوات 

ال�شهيونية اعتقلت 
منذ العام 1967 

ما يقارب 15،000 
امراأة فل�شطينية من 
اأعمار و�شرائح وفئات 

طبقية خمتلفة. 
وبلغ عدد َمن اعتقلن 
منذ بداية انتفا�شة 

الأق�شى اأكرث من 800 
امراأة فل�شطينية 

غالبيتهن من ال�شفة 
الغربية. ول يزال 

الحتالل ال�شهيوين 
يحتفظ بجثامني 

�شهيدات فل�شطينيات 
يف ما ُيعرف بـ"مقابر 

الأرقام اجلماعية" اأو 
يف "ثاّلجات املوتى"، 

ويرف�ص الإفراج 
عنهن، اأو ت�شليم 

جثامينهن لعائالتهن 
لدفنها يف مقابر تليق 

بت�شحياتهن.

اأول َمن اأعلن قيام 
الدولة الفل�شطينية 

من داخل فل�شطني كانت 
املراأة الفل�شطينية مّثلًة 

بال�شهيدة دلل املغربي

�شاركت املراأة 
الفل�شطينية يف الكفاح 

امل�شلَّح، فكانت اإىل 
جانب الرجل يف املعارك 
زالت التي خا�شها  والنِّ
الفدائيون ل�شرتجاع 

الأر�ص الفل�شطينية

بقلم: د.رامي عي�شه
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يومنا  حتى  ُد  يرتدَّ د�ها  �شَ يز�ُل  ال  خالدة،  كلماٌت 
دالل  قالتها  �الإ�شر�ئيلي،  �لعدوِّ  كيان  ت  هَزّ هذ�، 
�أن  قبل  و�شّيتها،  يف  ربيًعا،  �لع�شرين  �بنُة  �ملغربي، 

ترتقي هي ورفاقها �شهد�ء.
اإىل  الفكرة  من  عدوان:  كمال  عملية 

التنفيذ
�لتاريُخ  1978نق�َس  عاَم  �آذ�ر  من  ع�شر  �حلادي  يف 
ال  �لتي  �لبطولية،  �لعمليات  �أهمِّ  من  و�حدٍة  ِوالدَة 
�إنَّها  و�ملقاومِة،  �لكفاِح  عناويِن  كاأحِد  ُتذَكُر  تز�ُل 

عدو�ن". كمال  "عمليُة 
�لفتحاوي،  �لقائد  هذ�  ِبا�شم  �لعمليُة  ُعِرَفت  وقد 
ثاأًر� لدمائه �لطاهرة، حيُث �غتيَل عام 1973 على 
وزير  برئا�شة  بريوت،  �إىل  ت�شلَّلت  جمموعٍة  �أيدي 

دفاع �الحتالل �آنذ�ك، �إيهود بار�ك.
و�أبو  نا�شر  كمال  ورفيَقيه  عدو�ن  ��شت�شهاد  وبعَد 
جهاد  �أبو  �ل�شهيد  �لقائد  �أعطى  �لنّجار،  يو�شف 
جمموعًة  ف�شّكَل   ، ُمَدوٍّ لردٍّ  �الأخ�شر  �ل�شوء  �لوزير 
ووقَع  ة،  خا�شّ عمليٍة  �أجِل  من  �الأْكَفاء  �ملقاتلني  من 
و�حدة  و�مر�أة  �لرجال  من  جمموعٍة  على  �الختياُر 

هي "دالل �ملغربي"، �لتي تر�أَّ�َشت �ملجموعة.
وغريها  و�لنارية،  �لبحرية  �لتدريب  مرحلة  بد�أت   
من �لتدريباِت �ل�شاملِة للمجموعة، على مدى فرتة 

طويلة.
ويف عام 1978، �ّت�َشَحت �لثورة �لفل�شطينية باالأ�شود 

�إ�شر�ئيلية عديدة تز�مًنا مع  �شها ل�شربات  بعد تعرُّ
�أبناء  بحقِّ  �رُتِكَبت  عّدة،  ملذ�بح  �ملخيَّمات  �س  تعرُّ
مل�شت�شار  �آنذ�ك  �ل�شهري  �لت�شريح  وكان  �شعبنا، 
بريجين�شكي"،  "زبيجينيو  �الأمريكّي  �لقومّي  �الأمن 

و�لذي قال فيه: "ود�ًعا منظمة �لتحرير".
ع�شكرية  عملية  لتنفيذ  فر  �ل�شِّ �شاعة  ت  دقَّ عندها 
�ملزعومة،  عا�شمتها  قلب  يف  )�إ�شر�ئيل(  ل�شرب 
"جمموعة  ذتها  نفَّ �لتي  فكانت عمليُة كمال عدو�ن، 

دير يا�شني".
تفا�شيل العملية

�أ�شرف �لقائد �ل�شهيد �أبو جهاد �لوزير على �لعملية 

�لبطولية، و�لتي �نتقلت من �شاطئ �جلنوب �للبنايّن 
و�شواًل �إىل يافا، وكانت مهّمتها �ل�شيطرة على حافلة 
مبنى  ملهاجمة  �أبيب  تل  �إىل  ه  �لتوجُّ ُثمَّ  ع�شكرية، 

�لكني�شت.
قادت �لعملية �ل�شهيدة دالل �ملغربي رئي�شًة للمجموعة 
�لعدو  ورفاقها  هي  وفاجاأت  فد�ئيني،  ع�شرة  برفقة 
عاته، فنجحت يف �الإنز�ل،  �الإ�شر�ئيلّي خُمّيبًة كلَّ توقُّ

و�أقامت نقطة تفتي�ٍس على �ل�شارع �لرئي�س، وبالتايل 
هي  و�شيطرت  مهّمتها،  يف  �لنجاح  من  متّكنت 
وجمموعتها على �أحد �لبا�شات، وتوّجهو� به �إىل تل 

�أبيب.
 �أخرجت دالل َعَلم فل�شطني من حقيبتها ورَفعتُه على 
مقّدمة �حلافلة، وعندما �عرت�شتهم قّو�ت �إ�شر�ئيلية 
وو�جهتُهم،  بر�ك  �إيهود  �حلرب  جمرم  بقيادة 
ت �ملجموعة �لفد�ئية �إىل تفجري �حلافلة مَبن  ُطرَّ ��شْ
فيها، فاأوقعو� نحو 30 قتياًل و�أكرث من 80 جريًحا، 
�الحتالل،  قو�ت  �أعلنتها  �لتي  �ملعطيات  بح�شب 

�أنَّ  �آنذ�ك، غري  و��شُت�شهدت دالل وعدٌد من رفاقها 
مقابر  حُمتَجًز� يف  �ليوم  يز�ل حتى  ال  جثمان دالل 

�الأرقام.
�لَعلَم  ورفَعت  �لفل�شطينية  �أقامت �جلمهورية  "دالل 
�جلمهورية،  هذه  عمُر  كم  �ملهمُّ  لي�س  �لفل�شطينّي، 
�الأر�س  عمق  يف  �رتفع  �لفل�شطينيَّ  �لَعلَم  �أنَّ  �ملهمُّ 
�خلط  يف  كيلومرًت�   95 طوله  طريق  على  �ملحتلة 
نز�ر  �ل�شاعر  كتَبُه  ما  هذ�  فل�شطني"،  يف  �لرئي�س 
قباين عن دالل �لتي د�فعت عن حقوق �شعب منكوب 
و�أنَّ �حلقَّ ال ميوُت طاملا  �ل�شهادة ُحرية،  �أنَّ  موؤّكدًة 

ور�َءُه ُمطاِلب.
دلل يف �شطور

خمّيمات  يف  ُوِلَدت  ولكّنها  حيفا،  مدينة  �بنُة  هي 
كانت  �إذ   ،1959 عام  بريوت  �للبنانية  �لعا�شمة 

عائلُتها قد جلاأت �إىل لبنان بعد �لنكبة.
عدد  يف  للم�شاركة  و�لثورّي  �لوطنّي  ها  ِح�شُّ دفعها 
ت �لتدريب على خو�س  من �لثور�ت �لع�شكرية، وتلقَّ
�لهالل  جمعية  �شفوف  يف  تطوَّعت  كما  �حلروب، 

�الأحمر �لفل�شطيني.
عالقٌة  متينة،  عالقٌة  بو�لدها  دالل  تربط  كانت 
َعتها على �الإف�شاح لُه عن �أنَّها تخدم يف �لوحدة  �شجَّ
�خلا�شة �مل�شرف عليها �ل�شهيد خليل �لوزير �آنذ�ك، 
هذه  َلُه  كتبت  ��شت�شهادها  وقبل  يعرت�س،  فلم 

�لكلمات.
وهبَتني  و�إليك،  عنك  �لكتابة  �أ�شعب  ما  "�أبي 
لذلك،  كفًئا  فكنُت  و�الإخال�س،  و�لت�شحية  �لعطاء 

لن �أكتب لك �أكرث.
وبالن�شبة الأُّمي مل �أكتب عنها �شيًئا، الأنَّني �إذ� كتبُت 

م. فمعنوياتي �شتتحطَّ
وكان  �شباًحا،  �خلمي�س  يوم  �لبيت  �إىل  ح�شرُت 
�أودعك  مل  زفت،  حظي  كان  ولكن  الأر�َك  نزويل 
ومل �أََرَك يا �أبي، ولكن تاأّكد مهما غبت، تاأّكد باأّنني 

موجودة معك و�أعي�س معكم.
ال تذرف دمًعا كثرًي� فقد �شرُت بنًتا للبالد".

تقرير: فاطمة املجذوب

دلل املغربي.. الأ�سطورة التي ل متوت
العدو  �سد  الرئي�س  التناق�س  وت�سعيد  الثانوية،  التناق�سات  بتجميد  تبداأ  البنادق  َحمَلة  الإخوة  ها  اأيُّ جميًعا  لكم  تي  "و�سيَّ

ال�سهيوين، وتوجيه البنادق كل البنادق نحو العدو ال�سهيوين، واأن ا�ستقاللية القرار الفل�سطيني حتميه بنادق الثورة امل�ستمرة".
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ولكن ثّمة َمن يعترب �أنَّ طريَق �لقد�س ميرُّ عرب 
فّوهِة �لبندقية فقط، متنا�شني بذلك �ملقاومة 
�ل�شعبية �ل�شلمية و�شهد�ءها و�الإجناز�ت �لتي 
تلك  �أو  �ل�شفة  �أو  �لقد�س  يف  �شو�ء  حّققتها، 
غّزة،  يف  �لعودة  م�شري�ُت  بها  تّت�شُف  �لتي 
فئة  لدى  �إمياٍن  �شعِف  �إىل  �أّدى  �لذي  �الأمُر 

من �شعبنا بنجاعة هذ� �حلر�ك.
تلك �لفئُة مل تِع بعد �أنَّ �أحد �أهد�ف م�شري�ت 
ولفُت  �لدويل،  �لعام  �لر�أي  ح�شد  هو  �لعودة 
�إن�شاٍن ُحرٍّ �إىل معاناة �لفل�شطينيني  نظِر كّل 
جّر�ء  ا،  خ�شو�شً غّزة  قطاِع  ويف  عموًما، 
�ل�شيب  بحقِّ  وجر�ئمه  �الحتالل  عنجهيِة 
و�ل�شباب و�الأطفال، و��شت�شهاد �مل�شعفة رز�ن 

�لنّجار خري دليل على ذلك.
�إىل  حتتاج  ال  �لق�شيَة  باأنَّ  ا  �أي�شً تِع  ومل 
مقاومِة  �إىل  بل  فقط،  ُملتِهبٍة  ر�شا�شة 
�الإن�شان �لفل�شطيني �حلكيم �لذي يعلُم جّيًد� 
و�ملكاِن  �لوقِت  يف  طريقِته  على  يقاوُم  كيف 

�ملنا�شَبني.
�مل�شري�ت،  وتلك  �ل�شعبية  �ملقاومة  ثمار  ومن 
حقوق  جمل�ُس  َلها  �شكَّ �لتي  �للجنة  حتقيُق 
�النتهاكات  يف  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الإن�شان 
�الإ�شر�ئيلية منذ بد�ية م�شري�ت �لعودة وحتى 

نهاية �ل�شنة �ملا�شية. 
�لعدو  �أنَّ  لها  �آخِر حتقيٍق  �للجنُة يف  و�أوردت 
�الإن�شانية يف  �شَدّ  �رتكب جر�ئَم  �الإ�شر�ئيلي 
قّنا�شُتُه  فاأطلق  �لعودة،  م�شري�ت  على  ه  ردِّ

�لناَر عمًد� على �ملدنيني، ومن بيِنهم �أطفال 
�إ�شابات  و�أحدثو�  ومعّوقون،  و�شحافيون 
�لبرت  بني  تر�وحت  �أج�شادهم،  يف  م�شتدميًة 
لو� خطًر� عليها.  و�لندوب، رغَم �أّنهم مل ُي�شكِّ
معلومات  لديها  �للجنَة  �أنَّ  �لتقريُر  و�أ�شاف 
عن  �مل�شوؤولون  �أنَّهم  ُيعتَقد  من  ب�شاأن  �ِشّرية 
ع�شكريون،  وقادٌة  قّنا�شٌة  وبينهم  �لقتل، 
لالأمم  �ل�ّشامية  �ملفّو�شة  �إىل  ُمها  و�شُتقدِّ
كي  با�شليه،  مي�شيل  �الإن�شان  حلقوِق  �ملتحدة 

حُتيلها �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية.

)�إ�شر�ئيل(  فيه  ت�شعى  �لذي  �لوقت  ويف 
جاهدًة لتنفيذ �لتهدئة، وكذلك �ل�شغط على 
�لقرن،  �شفقة  قبول  باجتاه  �لوطنية  �لقيادة 
�لرو�ية  �أو��شر  لي�ُشدَّ  �لتقريُر  هذ�  ياأتي 
حبكة  وينفي  ويدعمها،  �ملُحّقة  �لفل�شطينية 
�الّدعاء�ت �الإ�شر�ئيلية �لكاذبة، ما من �شاأنه 
�أّنه  ًة  خا�شّ �جلانَبني،  بني  �لفجوة  تو�شيع 

�شادٌر عن جلنة �شرعية.
بت �لرئا�شة �لفل�شطينية بهذ�  من جهتها، رحَّ

�ملطلوَب  باأنَّ  لها  بياٍن  يف  و�أعلَنت  �لتقرير، 
ك  �الآن من �ملحكمة �جلنائية �لدولية، �لتحرُّ
�لفوري لفتح حتقيٍق يف هذه �جلر�ئم �ملرتَكبة، 
وقد �آن �الأو�ن ملحا�شبة )�إ�شر�ئيل( على هذه 

�جلر�ئم، و�أاّل تبقى دولًة فوق �لقانون.
ُيذَكُر �أنَّ �جلي�س �الإ�شر�ئيلي يو�جُه م�شري�ت 
�لعودة يف قطاع غّزة منذ �نطالقتها بالعنف 
�أعد�د  وت�شاوؤل  تها  �ِشلميَّ رغم  �ملفرط 
�ملحتّجني، فاأعد�ُد �جلرحى يف تز�يٍد م�شتمر 
ى لن�شوء  ال �شيما مع ��شتمر�ر �مل�شري�ت، ما �أدَّ
�حل�شار  �إىل  ُت�شاف  ومعاناة  جديدة  �أزمة 

�لذي ُيعدُّ �أكرَب كارثٍة �إن�شانية يف �لقطاع.
من  و�حدٌة  هي  �لكربى  �لعودة  م�شري�ُت 
ف�شول �لن�شال �لفل�شطيني، ووجٌه من مالحم 
�شُيخلُِّدها  بل  حب  �ل�شُّ كما  مترَّ  لن  �ملقاومة، 
�ملطالبة  �ملنا�شلة  �ل�شعوب  تاريُخ  �لتاريخ، 
فوق  �جلاثم  لالحتالل  و�ملناه�شة  باحُلّرّية 

�أر�شنا، ولي�س تاريخ �لهز�ئم و�خلنوع.
�مل�شرية  ترتقب  �شاخ�شًة،  �لعنُي  وتبقى 
�آذ�ر،  من  �لثالثني  يف  �ملرتَقبة  �ملليونية 
�لذكرى �ل�شنوية �الأوىل مل�شري�ت �لعودة، فهل 
�شتمتنع )�إ�شر�ئيل( عن �إطالِق �لنار، وتلتزُم 
�شتبقى  �أم  �ملتحدة،  �الأمم  مبا ورد يف تقرير 

�؟ فرعوًنا طاغًيا ُم�شتبًدّ
د �أنَّ �أقد�َم  دت �خليار�ت يبقى �ملوؤكَّ مهما تعدَّ

�لغز�ويني لن ُتر�شَدهم �إاّل للحدود.
تقرير: نادرة �شرحان

خًة �سورَة ال�سعب الفل�سطيني  لمية، مر�سِّ منُذ نحو عاٍم تقريًبا، وحتديًدا يف يوم الأر�س، انطلقت اأُوىل م�سريات العودة ال�سِّ
ك باأر�سه. امُلدافع عن ق�سيته واملتم�سِّ

م�سرياُت العودة الكربى 
هي واحدٌة من ف�سول الن�سال 
الفل�سطيني، ووجٌه من مالحم 

حب بل  املقاومة، لن مترَّ كما ال�سُّ
ُدها التاريخ �سُيخلِّ

م�سريات العودة الكربى.. 
ف�سٌل من ف�سول الن�سال الفل�سطيني
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على  نعمُل  �شالح:  عماد 
يف  الوطنية  الفكرة  غر�ص 

نفو�ص الأجيال
و�الأ�شبال  �لفتّوة  مع�شكر  ي�شمُّ 
�لربج  خمّيم  يف  و�لزهر�ت 
�ل�شمايل عدًد� كبرًي� من �الأ�شبال 
على  يتوّزعون  �لذين  و�لزهر�ت 
حديث  بح�شب  جمموعات، 
حممد  عماد  �ملع�شكر  م�شوؤول 

�شالح.
"ت�شمُّ  يقول:  ذلك  وحول 
ما  �الأ�شبال  �لفتّوة  جمموعة 
فوق 11 عاًما، وهناك جمموعة 
ة بالفتيات،  �لزهر�ت وهي خا�شّ
فت�شمُّ  �الأ�شبال  جمموعة  ا  �أمَّ
�ملنت�شبني ما بني 4 �شنو�ت و11 
�شنة، كما توجد يف �ملع�شكر فرقة 
�لزهر�ت  من  تتاأّلف  مو�شيقية 
�للو�تي يعزفن نحو 24 معزوفة، 
خمتلف  على  تدريبهن  ويجري 

�الآالت �ملو�شيقية".
ويتابع �شالح: "ما ترعرعنا عليه 
ونحاول �أن ن�شتمر فيه هو غر�س 
�النتماء  وبذور  �لوطنية  �لفكرة 
يكربو�  لكي  �الأجيال،  نفو�س  يف 
وتكرب هذه �الأفكار معهم، ويبقى 
�لوطن و�لق�شية حا�شرين د�ئًما 

يف �أذهانهم".
�ملنت�شبون  "يكت�شب  وي�شيف: 
�إىل �ملع�شكر �لكثري من �ملعارف 
باحلياة  �ملتعلِّقة  و�ملهار�ت 
ونحر�س  للجندي،  �لع�شكرية 
باحرت�ف،  ُيتقنوها  �أن  على 
�لبدنية  �لتدريبات  �إىل  �إ�شافًة 
و�مل�شاة،  �جلري،  متارين  ومنها 

وتاأدية  �لهو�ئية  و�ل�شقطات 
عرو�س قتالية ُثنائية كالطعنات 
وبذلك  بالع�شي،  و�ال�شتباك 
و�لزهر�ت  �الأ�شبال  لدى  تنمو 
�لقّوة و�للياقة �لبدنية و�ل�شالبة 
للدفاع عن �أنف�شهم يف �أّي موقف، 
�حلال  بطبيعة  ئهم  ُيهيِّ ما  وهو 
�لعدو.  �أنف�شهم �شد  للدفاع عن 
نن�شى  ال  فاإنَّنا  ذ�ته،  �لوقت  ويف 
هم  ا باأنَّهم �أطفال، ومن حقِّ �أي�شً
كلَّ  م  ُننظِّ لذلك  و�ملرح،  �للعب 
وتعليمّية  ترفيهية  رحالت  فرتة 
ز  �إىل �ملناطق �الأثرية لنبني وُنعزِّ
�الأ�شبال  لدى  �لِعلمية  �لثقافة 
�إىل  باالإ�شافة  و�لزهر�ت، 
د�خل  و�لت�شلية  �للعب  حلقات 
عن  و�لرتويح  للرتفيه  �ملع�شكر 

نفو�شهم بني �حلني و�الآخر".
البّزة  �شالح:  حممد 
دفعتني  الع�شكرية 

لاللتحاق باملوؤ�ّش�شة
�لبّزة  �مل�شوؤولية،  �الن�شباط، 
�جلندي  وحياة  �لع�شكرية، 
دوًر�  ت  �أدَّ عو�مل  جميعها 

�نخر�ط  يف  �أ�شا�شيًّا 
ناجي  حممد  �ل�شبل 
موؤ�ش�شة  يف  �شالح 

�الأ�شبال و�لفتّوة.
فمحمد �لبالغ من �لعمر 
خميَّم  من  عاًما،   13
كان  �ل�شمايل،  �لربج 
و�الأطفال  �لفتية  يرى 
�لبّز�ت  يرتدون  �أتر�به 
�إىل  متّجهني  �لع�شكرية 
ريا�شية  بروح  �ملع�شكر 

وعزم وقوة، وي�شتمع �إليهم وُهم 
ا تعّلموه من حركات  يحّدثونه عمَّ
رحالتهم  وعن  وقتالية،  دفاعية 
�لذي  و�شعورهم  ون�شاطاتهم، 
ويف  �لوطن،  جتاه  يتنامى  �أخذ 
يف  "قلُت  يقول:  �ل�شياق  هذ� 
ا  �أي�شً �أنا  �أكون  ال  ملاذ�  نف�شي 
ما  هذ�  وبالفعل  منهم؟  فرًد� 
باملوؤ�ش�شة  �لتحقُت  فقد  حدث. 
تقريًبا،  �شنو�ت  �أربع  عمر  عن 
يف  ي�شاعدين  �شديق  يل  وكان 
على  وُيدّربني  �الأن�شطة،  جميع 
ك�شفية،  �شرخات  من  يعرفه  ما 
على  وعزف  دفاعية،  وحركات 

�الآالت �ملو�شيقية".

�سة الأ�سبال والفتّوة: موؤ�سّ
 توعية وطنّية وثقافّية وتربّية بدنّية

ُتَعدُّ موؤ�ّش�شة الأ�شبال 
والفتّوة من اأهمِّ روافد الثورة 
الفل�شطينية لدورها الفّعال 
يف رعاية اأجياٍل من الفتيان 
والفتيات، وغر�ص القَيم 
الإن�شانية وُحبَّ الوطن والق�شية 
ُل املوؤ�ش�شة  يف نفو�شهم. وُت�شكِّ
اإحدى اأهّم القواعد حلركة 
جت مئات القادة  "فتح"، فقد خرَّ
العظماء يف �شّتى جمالت العمل 
الثوري الفل�شطيني، ومنهم 
�شهداء عبَّدوا بدمائهم طريق 
التحرير، ور�ّشخوا ح�شور 
الق�شية الفل�شطينية، كالقائد 
ال�شهيد �شالح خلف "اأبو اإياد".

�شة الأ�شبال والفتّوة  وموؤ�شَّ
لي�شت حديثة العهد اأو الن�شاأة، 
بل هي فكرة بداأت من خالل 
احلركة الك�شفية الفل�شطينية 
التي اأُن�ِشَئت يف العام 1912، 
ُثمَّ اأخذ ح�شورها يّت�شع يف 
الداخل الفل�شطيني، امتداًدا 
اإىل ال�شتات، ول �شيما يف 
ال�شاحة اللبنانية، التي تنت�شر 
يف خمّيماتها مع�شكرات الأ�شبال 
والزهرات، ومن بينها مع�شكر 
خميَّم الربج ال�شمايل يف منطقة 
�شور جنوبي لبنان.
تقرير: ليليان �شلوم

فاطمة م�سطفى: 
بعد النخراط يف 

�سة الأ�سبال  موؤ�سّ
اأ�سبحُت اأكرث �سعوًرا 

بح�سِّ امل�سوؤولية، وبداأُت 
اأ�سعرُ مبعنى وقيمة 

م�سافة يف حياتي
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الأ�شبال  موؤ�ّش�شة  م�شطفى:  فاطمة 
والفتّوة اأ�شافت قيمًة حلياتي

قرية  �بنة  فاطمة حممد م�شطفى  �لزهرة  تقول 
�لزوق يف ق�شاء �شفد، �لبالغة من �لعمر 12 عاًما، 
موؤ�ش�شة  �إىل  باالن�شمام  جتربتها  عن  حديثها  يف 
�الأ�شبال  مبوؤ�ّش�شة  "�لتحقُت  و�لفتوة:  �الأ�شبال 
قبل ذلك  وكانت حياتي  �لعام 2015،  و�لفتّوة يف 
تقت�شر على �لذهاب �إىل �ملدر�شة و�لعودة منها، 
رفاقي  مع  قلياًل  �ألعب  كنُت  �لفر�غ  �أوقات  ويف 
يف  �شيًئا  �أفتقُد  باأنَّني  �أ�شعر  كنُت  لذ�  �حلي،  يف 
حياتي، ولكن بعد �النخر�ط يف �ملوؤ�ش�شة �أ�شبحُت 
�أكرث �شعوًر� بح�سِّ �مل�شوؤولية، وبد�أُت �أ�شعُر مبعنى 

وقيمة م�شافة يف حياتي".
وت�شيف فاطمة: "مل �أو�جه �أّية م�شكلة يف �ملع�شكر 
�أتعلَّم  زلت  وما  �لكثري،  تعلَّمت  ا  و�إمنَّ فتاة،  لكوين 
�أ�شتطيع  �الآن  فاأنا  �شيء،  يوقفني  ولن  ا،  �أي�شً
�س يل �أحٌد ما من دون  �لدفاع عن نف�شي �إن تعرَّ
ا �أ�شبحت �أنتبه �أكرث ملا �أقوله  �أي م�شاعدة، و�أي�شً
�أو �أفعله من ت�شّرفات طائ�شة، وبالتايل �أ�شبحت 

�أكرث ن�شًجا ووعًيا و�ن�شباًطا".
�الآالت  على  �لعزف  تعَلّمُت  �أنَّني  "كما  وتتابع: 
�ملو�شيقية  �لفرقة  م�شوؤولة  و�أ�شبحُت  �ملو�شيقية، 
مثل  �ملعزوفات  من  �لعديد  و�أتقنُت  للزهر�ت، 
�لن�شيَدين �لوطنيَّني �لفل�شطيني و�للبناين، ون�شيد 

"فتح"، و�لكرنفال، و�الأ�شبال، وطلع �لبدر  حركة 
علينا، وغريها".

الق�شية  ُحّب  على  ترّبينا  ح�شني:  مروان 
يف املع�شكر

�إ�شماعيل  مرو�ن  �ل�شبل  حلديث  �إ�شغائك  عند 
ح�شني ذي �الثني ع�شر ربيًعا ت�شعر بروح �جلندي 
باالنت�شاب  �لكبري  وب�شغفه  �لوطني  وباالنتماء 
"�أجمل  يقول:  حيُث  �الأ�شبال،  موؤ�ش�شة  �شرح  �إىل 
�لتي  �ملع�شكر�ت  يف  �أق�شيها  �لتي  هي  �الأوقات 
عند  �لفر�شة  يل  تتاح  �إذ  �لربية،  يف  تقام 
�إحدى  عن  م�شوؤواًل  �أكون  باأنَّ  ملجموعات  توزيعنا 

يخّولني  ا  ممَّ بـ"�لطليعة"،  ُي�شّمى  ما  �أو  �لفرق 
ا  �شًنّ مني  �أكرب  ُهم  لـَمن  م�شاوًيا  قائًد�  �أكون  �أن 
و�الإح�شا�س  بالثقة  ي�شعرين  ما  وهذ�  �أحياًنا، 

بامل�شوؤولية و�اللتز�م".
وحول جتربته يف �ملوؤ�ش�شة يقول ح�شني: "�النت�شاب 
ملوؤ�ش�شة �الأ�شبال و�لفتّوة هو �أ�شلوب حياة يقوم على 
�لرتبية �لوطنية و�لبدنية و�لتثقيف �ملعريف، ومن 
�أتعلَّمها  مل  ومهار�ٍت  ِقَيًما  �كت�شبت  ذلك  خالل 
على  و�العتماد  �مل�شوؤولية،  كح�ّس  �ملدر�شة  يف 
�لنف�س، و�الن�شباط، و�لعمل �جلماعي، و�الإ�شغاء 
�جلّيد لالآخر، و�لقيام بالو�جب نحو �هلل و�لوطن 
يف  �ملوؤ�ش�شة  تغر�شها  بذور  كّلها  وهي  و�لنا�س، 
ا  �أ�شخا�شً ي�شبحو�  لكي  �إليها  �ملنت�شبني  نفو�س 
فّعالني يف  و�أع�شاء  �مل�شوؤولية،  قدٍر عاٍل من  على 

�ملجتمع، وليكونو� ذخًر� للوطن".

عماد �سالح: ما ترعرعنا 
عليه ونحاول اأن ن�ستمر فيه 

هو غر�س الفكرة الوطنية وبذور 
النتماء يف نفو�س الأجيال

مروان ح�سني: النت�ساب 
ملوؤ�س�سة الأ�سبال والفتّوة هو 

اأ�سلوب حياة يقوم على الرتبية 
الوطنية والبدنية والتثقيف 

املعريف
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الوطن  الفل�شطينية عماد  املراأة 
والركن الأ�شا�شي للعائلة

 – "فتح"  حركة  قيادة  ع�شو  ترى 
�ملر�أة  مكتب  �شر  �أمينة  لبنان  �إقليم 
يوم  برمزّية  ربيـع  زهرة  �حلركي 
ال  للن�شال  "منا�شبًة  �لعاملي  �ملر�أة 
�لفل�شطينية  وت�شف  لالحتفال"، 
وعماد  للعائلة  �الأ�شا�شي  بـ"�لركـن 
لته �ملر�أة من  هًة مبا حتمَّ �لوطن"، منوِّ
يف  ًة  وخا�شّ للنكبة،  م�شاعفٍة  َتِبعاٍت 

خميَّمات لبنان.
�لفل�شطينيات  مت  "قدَّ وت�شيف: 
�لعودة، و�حلفاظ على  ك بحـقِّ  �لتم�شُّ
و�مل�شاركة  �لوطنية،  و�لُهوّية  �لذ�كرة 
على  و�ال�شتقالل  �حُلرّية  معركة  يف 
ما دونها من ق�شايا حقوقية ومطلبية 
ن�شوية. ومن ُهنا �نخرطن يف �لثورة، 
�للزوم،  وقت  و�أخفينه  �ل�شالح  ونقلن 
�شن لالأ�شر، و�شقطن  كما قاتلن وتعرَّ

جريحات و�شهيد�ت بالع�شر�ت".
�الأ�شرى  ربيع  ّيي  حُتَ �ل�شياق،  وبهذ� 
و�الأ�شري�ت وعو�ئل �ل�شهد�ء و�ملنا�شلة 
كوري  ريت�شيل  �ل�شهيدة  �الأُممية 
�الحتالل  مو�جهة  يف  ق�شت  �لتي 
�الإ�شر�ئيلي، و�ملر�أة �ملقد�شّية �ملر�بطة 
�شات،  و�ملقدَّ �لقد�س  عن  دفاًعا 
يف  �لفاعل  �الأخو�ت  دور  عالًيا  وُتثّمن 
�ملر�أة،  و�حتاد  �حلركي  �ملر�أة  مكتب 
�ملنا�شبات  يف  بزخم  وم�شاركتهن 
يف  و�لوطنية  �ملطلبية  و�لفعاليات 

خميَّمات لبنان.
�لفل�شطينيات  "�نحازت  وُت�شيف: 
ونددن  �لوطنية،  �لوحدة  جانب  �إىل 
�لفل�شطيني،  �النق�شام  بحاالت 
�لتطاول  �أ�شكال  وجه  يف  وتظاهرن 
�قت�شى  وحيُث  كاّفًة،  �ملخّيمات  على 

�للجوء  خمّيمات  يف  �شاهمن  �لو�جب 
�جلرحى  و�إ�شعاف  �الإغاثة  باأعمال 
وعملن  �مل�شت�شفيات،  يف  وعيادتهم 
�لتنمية  بهدف  �الأهلية  �ملوؤ�ش�شات  يف 
رت فر�شة عمل  �ملجتمعية، وحيث توفَّ
وحمايتها  عائلتهن  قوت  لتوفري  �شعًيا 

من �لعوز".
�أنَّ  ربيع  ُتوؤكـِّد  �أخرى،  ناحية  من 
يف  فر�شًة  �أقل  كّن  �لفل�شطينيات 
�لتي  و�حلقوق  �ملكانة  على  �حل�شول 
ترقى لعظيم دورهن ب�شبب �ملوروثات 
يف  �لذكورية  �ل�ّشمة  وغلبة  و�لتقاليد 
�ملن�شويات  �أنَّ  �إىل  الفتًة  �ملجتمع، 
عن  مبناأى  يكنَّ  مل  �لف�شائل  �أُُطر  يف 
مو�قف  "�إنَّ  وُمعلِّقًة:  ا،  �أي�شً ذلك 
ترتق  ال  �لفل�شطينيات  بدور  �الإ�شادة 
بنيلهن  تقرتن  مل  �إذ�  لت�شحياتهن 
و�لر�تب  �لرتبة  يف  ��شتحقاقاتهن 

�أ�شوًة باأقر�نهن من �لرجال".
"�ملر�أة بفعل كفاحها   وتختم بالقول: 
وعلى  �لن�شائية،  �لكوتا  نظام  فر�شت 
�ملر�تب  من  �أمكن  ما  �أت  تبوَّ �شوئه 
و�ل�شلطة  "م.ت.ف"  يف  �لقيادية 
وزير�ت،  بع�شهن  فباتت  �لوطنية، 
وحُماِفظات  تنفيذية،  جلنة  و�أع�شاء 
لكّن  و�لبلديات،  �ملدن  �شوؤون  ُيدرن 
و�شول  دون  حتول  ز�لت  ما  �ملعوقات 
ب�شناعة  �لفاعلة  �مل�شاركة  �إىل  �ملر�أة 
�جلهود  رغم  �ل�شيا�شي،  �لقر�ر 
دولة  رئي�س  فخامة  من  �ملبذولة 
و�لذي  عّبا�س،  حممود  �الأخ  فل�شطني 
ته على م�شادقة  �أغتنُم �لفر�شة لتحيَّ
"�شيد�و"  �تفاقية  على  فل�شطني 
�ملناه�شة للعنف �شدَّ �ملر�أة، ولرف�شه 
�الإمالء�ت  جلميع  قطعي  ب�شكل 

�الأمريكية �الإ�شر�ئيلية بحقِّ �شعبنا".

لبنان  خمّيمات  يف  املراأة  معاناة 
له الرجل تفوق ما يتحمَّ

وم�شرفة  �ملركزية  �للجنة  ع�شو  ه  ُتنوِّ
�ل�شعب  "حزب  يف  �لن�شوي  �لقطاع 
�لفل�شطيني" يف لبنان دنيا خ�شر �إىل 
لها �ملر�أة �ليوم،  �أنَّ �ملعاناة �لتي تتحمَّ
تفوق  لبنان،  خمّيمات  يف  وحتديًد� 
�مل�شوؤوليات  د  لتعدُّ �لرجل،  له  يتحمَّ ما 
"حتمُل  وتو�شح:  كاهلها،  على  �مللقاة 
�لوطنية،  �لق�شية  َهمَّ  �لفل�شطينية 
م�شتوى  على  جمتمعية  وم�شوؤولية 
كثرية  حاالت  ويف  و�ملجتمع،  �الأ�شرة 
و�ملعي�شية  �الجتماعية  �أعباوؤها  تزد�د 

يف حال فقد�ن ُمعيل �الأ�شرة".
عرب  للمر�أة  �لن�شايل  �لدور  عن  ا  �أمَّ
"�لتحقت  فتقول:  �لثورة  حمّطات 
�لفل�شطينيات  من  و��شعة  قطاعات 
خمتلف  يف  وعملن  �لثورة،  ب�شفوف 
و�حدة  كنُت  و�أنا  و�ملقّر�ت،  �ملو�قع 
جي�س  �شفوف  �إىل  بانت�شابي  منهن 
�ل�شعب.  وحزب  �لفل�شطيني  �لتحرير 
�الإد�رة  يف  �ملنا�شالت  عِمَلت  فقد 
�لع�شكرية  و�ملهّمات  و�لال�شلكي 
�لت�شحيات،  وقّدمن  و�لقتالية، 
�لتمثيل  يف  حقوقهنَّ  ينلن  مل  هنَّ  ولكنَّ
�ل�شيا�شية،  و�مل�شاركة  �ملر�كز  وَتَبوُّوؤ 
با�شتثناء عدٍد قليٍل منهن، رغم وجود 

ة بتمثيل �ملر�أة". كوتا خا�شّ
�لرجل  لدى  "�لعرف  وتردف: 
�ل�شيا�شية  �الأُُطر  يف  و�لعاملني 
و�حلزبية ي�شمح للمر�أة بالو�شول �إىل 
ذ�ت  جماالت  يف  �ملتقّدمة  �ملر�تب 
فقط،  �ملر�أة  وحاجات  مبهّمات  لة  �شِ
جد�رتهن  �أثبنت  �لفل�شطينيات  �أنَّ  مع 
يعلم  و�جلميع  كاّفًة،  �مليادين  يف 
�ملخيَّمات  �إعمار  �لن�شاء  �أعادت  كيف 

يف الثامن من اآذار 
العاملي"  املراأة  "يوم 
تزدحم الأجواء 
بالإ�شادة بت�شحيات 
املراأة عموًما، 
والفل�شطينيات 
ب�شكل خا�ص، 
وعلى اأكرث من 
م�شتوى و�شعيد 
ر�شمي وف�شائلي 
ها ل  و�شعبي، لكنَّ
ترقى اإىل م�شتوى 
عطاء وت�شحيات 
الفل�شطينيات يف 
الكفاح الوطني 
والإمناء املجتمعي، 
وحقوقهن 
ة.  امل�شتحقَّ
ومبنا�شبة "يوم 
املراأة العاملي"، تفتح 
جمّلة "القد�ص" 
�شفحاتها لتنقل 
مواقف وتطلُّعات 
الفل�شطينيات يف 
خميَّمات اللجوء يف 
لبنان.
حتقيق:وليد دربا�ص

يف يومهن العاملي..
الفل�سطينيات ُيطالنب باإن�سافهّن مكانًة وحقوًقا مبا يرقى لعطاءاتهّن يف م�سرية احُلرّّية وال�ستقالل والإمناء املجتمعي
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�الإ�شر�ئيلي  �لعدو�ن  رها  دمَّ �لتي 
و�لربج  �حللوة  كعني  لبنان،  على 

�ل�شمايل".
�أنَّها  �ملر�أة  نف�س  يف  "يحـزُّ  وتتابع: 
تغلب عليه  تعمل يف جمتمع ال يرحم 
�لعائلة  ففي  لها.  �لدونية  �لنظرة 
بتلبية  �لدو�م  على  �لفتاة  ُتكلَّف 
عن  �لنظر  بغ�س  �لذكر  طلبات 
�أنَّ  و�الأدهى  بها،  قر�بته  لة  و�شِ �شنه 
مة،  �لتنظيمات �لتي تعدُّ نف�شها متقدِّ
�ملفهوم  �س  ُتكرِّ �أحياًنا،  وطليعية  بل 
و�إن  �ملنا�شالت،  مع  بتعاملها  نف�شه 

برتجمات وخمرجات �أخرى".
�مل�شيف  �لبلد  ملعاملة  عر�شها  ويف 
"�لفل�شطينيات  خ�شر:  تقول  للمر�أة 
بال�شغط  لالإ�شابة  ُعر�شًة  �أكرث 
�أو�شاع  جّر�ء  و�لع�شبي  �لنف�شي، 
ترجمة  وعدم  �ل�شعبة،  �ملخّيمات 
�التفاقية  على  م�شادقته  لبنان 
�إىل  �الإن�شان  حلقوق  �لدولية 
�لكفِّ  �إىل  ُيف�شي  ملمو�س،  و�قع 
�لالجئني  وحرمان  �لت�شييق  عن 
حقوقهم  ممار�شة  من  �لفل�شطينيني 

و�أقّلها �الإن�شانية".
ا  الفل�شطينيات اأّدين دوًرا ن�شاليًّ

ا ا رياديًّ واجتماعيًّ
ُقـرطـام  فاطمة  �ملنا�شلة  ترعرعت 
منا�شلة  فل�شطينية  عائلة  كنف  يف 
لبنان،  �شمايل  خميَّمات  �إىل  جلاأت 
مل  و�لبوؤ�س.  د  �لت�شرُّ حالة  وعا�شت 
تكن قد جتاوزت �ل�شابعة من عمرها 
حني بد�أت ت�شمع عن �لعمل �لفد�ئي، 
وعطًفا على ذلك تقول: "عندما كنُت 
�أ�شاأُل عن غياب و�لدي كانت ُتخربين 
�أُّمي �أنَّه يعمُل يف مكان بعيد، وعندما 
يعود �إىل �لبيت كان ُيح�شر معه باقًة 
من �لزنبق �الأبي�س �جلميل، وُيخربنا 
بطريقة �أو باأخرى �أّنه يعمل يف م�شتـل 
نا عرفنا فيما بعد �أّنه كان  ورد، ولكنَّ

منخرًطا بالعمل �لفد�ئي".
�لثورة  �نطالقة  "مع  ُقرطام:  وتكمل 
�لفد�ئي،  بالعمل  �أ�شقائي  �لتحق 

بتنا  فح�شب،  و�لدي  ننتظر  �أن  وبدل 
�ل�شرب  بفارغ  �جلميع  عودة  ننتظر 
ال  �أنَّ  �أيقنت  كربُت  وعندما  و�لقلق. 
لذ�  بالعودة،  �إاّل  معاناتنا  الإنهاء  حل 
حيُث  �ملع�شكر�ت،  يف  للتدرُّب  ذهبت 
فت على فل�شطني �أكرث من خالل  تعرَّ

حما�شر�ت �لتوعية".
كونها  بالثورة  �عتز�زها  وُت�شّجل 
فئات  جميع  �أمام  �أبو�بها  عت  �شرَّ
�لن�شاء  بانخر�ط  وقبلت  �ملجتمع، 
�لن�شال،  ميادين  يف  وم�شاركتهن 
ل  بتحمُّ لُقرطام  �شمَح  �لذي  �الأمر 
"�جلبهة  �شفوف  يف  �مل�شوؤوليات 
لتغدو  فل�شطني"،  لتحرير  �ل�شعبية 
جلان  وم�شوؤولة  مركزية  جلنة  ع�شو 
للجبهة  �لفل�شطينية  �ل�شعبية  �ملر�أة 
يف لبنان، وع�شو هيئة �إد�رية وجمل�س 
للمر�أة  �لعام  �الحتاد  فرع  يف  �إد�ري 

�لفل�شطينية يف لبنان.
وت�شتذكر مرحلة �ن�شمامها لالحتاد 
 ،1979 عام  �لبد�وي  خميَّم  يف 
فتقول: "ُكّنا نعمل كخلية �لنحل لياًل 
نكتِف  ومل  ب�شيء،  نبخل  ومل  نهاًر�، 
ا نحيك  بجمع �لتربعات، بل كّنا �أي�شً
و�حللوى  �لطعام  ر  وُنح�شِّ �الألب�شة، 

حلر��س �لثورة ومنا�شليها".
�لفل�شطينية  للمر�أة  "كان  وُت�شيف:   
�لثورة،  �شفوف  وبارٌز يف  رياديُّ  دوٌر 
جمتمع  بناء  �شبيل  يف  تعمل  وكانت 
ا و�شيا�شيًّا و�شحيًّا، وت�شعى  و�ٍع تربويًّ

الإعـد�د جيل مقاوم".
�لعام  �لوطني  �ملد  برت�جع  وترى 
عاماًل  �القت�شادية  �الأو�شاع  وتردي 
�نعك�س �شلبيًّا على دور �ملر�أة وعطائها 
�ملجتمعية،  �ل�شر�ئح  �شائر  من  �أكرث 
وت�شتدرك: "لكن رغم كّل ذلك ما ز�ل 
�الحتاد �لعام للمر�أة هو �الأكرث ُقدرًة 
على تاأهيل ومتكني �لن�شاء من �لعمل 
موؤ�ّش�شاته  عرب  و�ملجتمعي  �ل�شيا�شي 
وي�شبح  �ملخّيمات،  يف  وم�شاريعه 
�لن�شاء بحال  �الحتاد مرجعيًة لكافة 
و�مل�شاريع  �الإمكانيات  لديه  رت  توفَّ

ذ�تها،  �إيجاد  من  �ملر�أة  ن  مُتكِّ �لتي 
ُقدر�تها  وتطوير  �أحالمها،  وحتقيق 

خلدمة جمتمعها وق�شيتها".
كاهل  ُتثِقل  املخيَّمات  اأو�شاع 

املراأة بامل�شوؤوليات
يف  بالثورة  �الأحمد  حميدة  �لتحقت 
�شفوف "جبهة �لتحرير �لفل�شطينية" 
بدون  كمتطّوعة  وعملت   ،1976 عام 
ت  �أمتَّ  ،1981 �لعام  ويف  ر�تب. 
�لريا�شية  �ملدينة  يف  ع�شكرية  دورًة 
كادر،  دورة  �أنهت  كما  ببريوت، 
�أن  �إىل  �ملهمات  ت�شلُّم  يف  جت  وتدرَّ
�لن�شوي  �الإطار  م�شوؤولة  �ليوم  باتت 
وع�شو  لبنان،  يف  �لتحرير  جلبهة 
قيادة منطقة يف �الحتاد �لعام للمر�أة 

�لفل�شطينية.
بني  عملها  بحكم  �الأحمد  لت  تنقَّ
خميَّمات �شور و�شيد� ب�شكل خا�س، 
و�إ�شعاف  �الإغاثة  �أعمال  و�شاركت يف 
�جلرحى وعيادتهم خالل �الأحد�ث، 
للمقاتلني،  �لطعام  �إي�شال  ويف 
لعو�ئل  �ملالية  �ملرّتبات  و�إي�شال 
�إ�شهامات  ولها  و�جلرحى،  �ل�شهد�ء 
وحياكة  �خلياطة  م�شَغل  �أعمال  يف 
�شته  �أ�شَّ �لذي  �لرت�ثية  �ملنتوجات 
�حللوة  بعني  �لطرية  حي  يف  �جلبهة 

�شابًقا.
 �ملنا�شلة �الأحمد، ويف عر�شها ملعاناة 
�ملر�أة، وحتديًد� يف عني �حللوة، تقول: 
�ملخيَّم عموًما،  �ملر�أة يف  معاناة  "�إنَّ 
ا، ُتثِقل  وجّر�ء �أعمال �لعنف خ�شو�شً
كاهلها باأعباء كبرية ال �شيما يف حال 
�لعمل  ب�شبب  �الأ�شـرة،  ربِّ  غياب 
يرك�شن  �الأمهات  فتجد  وخالفه، 
يف  ويفزعن  للبيوت،  �أبنائهن  الإعادة 
�شهم  حال �بتعادهم من �حتمال تعرُّ

لالإ�شابة بر�شا�س طائ�س".
�الحتاد  دور  بتثمني  حديثها  وُتنهي 
ووقوفه  �لفل�شطينية  للمر�أة  �لعام 
�إىل جانب �لفل�شطينيات، وعمله على 
�ل�شيا�شية  ُقدر�تهن  وتعزيز  متكني 

و�ملجتمعية.

زهرة ربيـع: 
الفل�شطينيات 

ك بحـقِّ  من التم�شُّ قدَّ
العودة، واحلفاظ 

على الذاكرة والُهوّية 
الوطنية، وامل�شاركة 
يف معركة احُلرّية 
وال�شتقالل على 

الق�شايا احلقوقية 
�َشوّية واملطلبية النَّ

حميدة الأحمد: 
معاناة املراأة يف املخيَّم 
عموًما، وجّراء اأعمال 
ا، ُتثِقل  العنف خ�شو�شً
كاهلها باأعباء كبرية 
ًة يف حال غياب  خا�شّ

ربِّ الأ�شـرة

دنيا خ�شر: 
الفل�شطينيات اأكرث 

ُعر�شًة لالإ�شابة 
بال�شغط النف�شي 

والع�شبي جّراء �شعوبة 
اأو�شاع املخّيمات 

وحرماننا كالجئني من 
حقوقنا الإن�شانية

فاطمة 
ت  ُقـرطـام: اأدَّ

املراأة الفل�شطينية 
ا وبارًزا يف  دوًرا رياديًّ

�شفوف الثورة، وعِمَلت 
يف �شبيل بناء جمتمٍع 
ا  ا و�شيا�شيًّ واٍع تربويًّ

ا واإعـداد جيل  و�شحيًّ
مقاوم



22

ماركة  من  �شجائر  علبة  �شعر  يبلغ 
ا  م�شريًّ جنيًها   19 م�شر  "رويال" يف 
�ل�شر�ئب  بعد  لكن  �شو�قل(،   4 )نحو 
يتذبذب  "حما�س"  تفر�شها  �لتي 

�شعرها بني 26 و30 �شيقاًل.
حممد �الأقرع �لذي يقطن قرب �شاطئ 
تعليمه  �أنهى  �لبلح،  دير  يف  �لبحر 
بكالوريو�س  على  وح�شل  �جلامعي 
يقول:  ه  ولكنَّ �شنو�ت،   6 قبل  حما�شبة 
لن  �جلامعية  �شهادتي  �أنَّ  �أعلم  "مل 
وظيفة،  على  �حل�شول  يف  ت�شاعدين 
�أمو�ل،  من  دفعته  ما  �أدفع  �أن  خ�شارة 
باالأجرة على  �شائًقا  �أعمل  �لنهاية  ويف 

�شيارة لي�شت يل".
حممد  �ملو�طن  معاناة  تقت�شر  ومل 
�الأقرع على �شح فر�س �لعمل و�ل�شر�ئب 
�لباهظة، بل �متّدت لرتخي�س �ل�شيارة، 
وحتى �خلبز، حيُث يقول: "كنا ن�شرتي 
3 كيلو بـ7 �شو�قل، وبقر�ر من "حما�س" 

�أ�شبحت �لكمية 2،8 كلغم".
�إنَّ  لطفلني،  �أب  وهو  �الأقرع،  ويقول 
ُتعرف  �شريبة  فر�شت  "حما�س" 
تخ�شع  ال  �لتي  �لتكافل"  بـ"�شريبة 
لقانون، ولي�س لها مالمح و��شحة على 
يف  �الأمو�ل  جمع  "�للهم  �ل�شلع  معظم 

كل مرفق".
�أنَّ ر�شوم ترخي�س �شيارته  �إىل  وُي�شري 
�شيقل   1700 تبلغ   )2012 )�شكود� 
الأنَّه  �ل�شريبة  ذلك  يف  مبا  �شنويًّا 
ه  لكنَّ �لركاب،  حتميل  لها  م�شموح 
عندما ذهب لتجديد �لرتخي�س تفاجاأ 

ب عليه دفع 2700. �أّنه يتوجَّ
من  �ل�شريبة،  �شاملة  "�لـ1700 
�أعلم؟!  ال  جديدة  باألف  جاوؤو�  �أين 
كانون  من  رجعي  باأثر  �أنَّها  و�الأدهى 

م�شيًفا:  �الأقرع،  يقول   ،"2018 �لثاين 
�لظلم  هذ�  �شد  ثورة  تقوم  �أن  "يجب 

و�لغالء".
لقمع  القّوة  ت�شتخدم  "حما�ص" 

الثائرين على غالء الأ�شعار
�مل�شارح  �إحدى  كانت  �لبلح  دير 
نعي�س"  "بدنا  �شعار  حملت  ملظاهر�ت 
م�شتقل  �شبابي  حر�ك  مها  ينظِّ �لتي 
�لغالء  على  �حتجاًجا  غّزة  قطاع  يف 

و�ل�شر�ئب و�لبطالة.
ميلي�شيات  من  �لع�شر�ت  �أنَّ  غري 
�الحتجاج  مكان  �إىل  "حما�س" و�شلو� 
جني  مدجَّ و"�شرطية"  مدنية  مبالب�س 
�خل�شبية  و�لهر�و�ت  بال�شالح 

و�لكهربائية.
يف  �لنار  �أطلقو�  "حما�س"  م�شّلحو 
�لهو�ء وهاجمو� �ملتظاهرين بالهر�و�ت 
ى �إىل �إ�شابة عدد منهم بجروح،  ما �أدَّ
�لتي  �مل�شت�شفيات  مُتنع  ز�لت  ما  فيما 
�أّية  ن�شر  من  "حما�س"  عليها  ت�شيطر 

�إح�شائيات عن عدد �مل�شابني.
حلماية  �لن�شوة  بع�س  لت  تدخَّ وعندما 
�مل�شّلحون  يتو�َن  مل  ا  �أي�شً �أبنائهّن 
طاردو�  كما  بالهر�و�ت.  �شربهن  عن 
و�عتقلو�  �ملدينة  �شو�رع  يف  �ملحتّجني 
عدًد� منهم، وو�شل �الأمر �إىل �ختطاف 
بع�شهم من م�شت�شفى �شهد�ء �الأق�شى، 
و�بنا  �لبحي�شي  �شيف  منهم  ُعرف 

عمومته يو�شف وحممود.
�ملتفّرعة  �ل�شو�رع  يف  �ل�شبان  و�نت�شر 
من �شارع �ملع�شكر هرًبا من �لهر�و�ت، 
عنا�شر  لري�شق  �شاتًر�  �ّتخذ  وبع�شهم 

"حما�س" باحلجارة.
ال�شّبان  دفع  الأفق  انعدام 

للتظاهر

 26( �شليم  ر�مز  �لتقينا  �الأزقة  بني 
يف  ُي�شارك  �إنَّه  قال  حيُث  عاًما(، 
والأّن  �شاع،  م�شتقبله  الأّن  �حلر�ك 
�لو�شع  تدهور  يف  ت�شبَّبت  "حما�س" 

�القت�شادي.
من  �الأمو�ل  جمع  مهّمتهم  "حلبونا.. 
يقول  عمل"،  فر�س  وال  فقط  جيوبنا 
ر�مز وهو يلهث، ويتابع: "حتى �ملر�شى 
وقبل  �شحي  تاأمني  فلدي  ي�شلمو�،  مل 
�أجربوين على  �لعمليات  لغرفة  دخويل 
�أ�شاًل  ملاذ�  �أدري  وال  �شيقل.   100 دفع 
عليَّ �أن �أدفع ولديَّ تاأمني �شحي �شاري 

�ملفعول؟!".
غّزة  قطاع  على  "حما�س"  وت�شيطر 
بكل مر�فقه مبا يف ذلك �مل�شت�شفيات، 
�لعمليات  على  غر�مات  وتفر�س 
ذ�ت  "عملية  بند  حتت  �جلر�حية 
لنوع  وفًقا  �لغر�مات  وتختلف  مهارة"، 

�لعملية.
در��شة  عن  توّقف  �لذي  �شليم،  وُي�شري 
�ملالية،  �الأزمة  ب�شبب  �الإد�رية  �لعلوم 

ف ال�شائق، حممد  توقَّ
الأقرع، )32 عاًما(، 
بجانب بائع �شجائر 
متجّول على قارعة 
الطريق يف مدينة دير 
البلح، جنوبي غّزة، 
وطلب منه �شيجارة 
من ماركة "رويال" 
بة من جمهورية  املُهرَّ
م�شر العربية. تناول 
البائع 1،5 �شيقل 
من ال�شائق، التقط 
�شيجارة بني الإبهام 
وال�شبابة، وجعل ظهر 
يده لأعلى كي يداريها 
من قطرات املطر 
اخلفيفة.

ملاذا 
انتف�س النا�س بوجه "حما�س" يف غزّة؟



23

فقط،  جباية"  "حكومة  ُت�شّكل  "حما�س"  �أنَّ  �إىل 
�شوى  �لتعليمي  وال  �ل�شحي  �لقطاع  ترعى  فال 

�ملد�ر�س �لتي تتبع حلركتها فقط.
على  يعتمدون  �أو  ن�شفني  مدر�شًة  "يق�ّشمون 
�فتتحو�  �أنَّهم  وُيعلنون  �مل�شائي  �لدر��شي  �ليوم 

م. مدر�شة"، يقول ر�مز بتهكُّ
�لفل�شطينية  �لوطنية  �ل�شلطة  ل  تتحمَّ حني  ويف 
وتاأمني  �أدوية  من  �مل�شت�شفيات  �إد�رة  تكاليف 
�شحي ورو�تب موّظفني عد� َمن عيَّنتهم "حما�س" 
ت�شيطر "حما�س" على هذه �مل�شت�شفيات، وت�شتويل 
على �مل�شاعد�ت و�الأجهزة �لطبية �لتي ت�شل غّزة، 
وتكون �الأولوية يف توزيعها للم�شت�شفيات و�لعياد�ت 
تديرها  جلمعيات  تتَبع  �أو  "حما�س"  متلكها  �لتي 

هي!
"حما�س" م�شت�شفى  تنِب  مل  عاًما   12 مرور  وبعد 
�إاّل ويكون تابًعا لها ب�شكل  ا  �أو مركًز� �شحيًّ و�حًد� 

�أو باآخر.

اأزمات متفاقمة تع�شف بغّزة
من بني �أ�شجار �لنخيل �لتي ت�شتهر بها مدينة دير 
�لبلح هرع خليل زقوت باجتاه �جلنوب نحو جتّمع 
عائلته، وعربَّ عن خوفه قائاًل: "ف�س عندهم رحمة 

بال�س يطخونا".
�أّنه  �أو�شح  عاًما،   34 �لعمر  من  يبلغ  �لذي  زقوت 
وعدم  �لديون  تر�كم  ب�شبب  جنارة  حمل  �أغلق 
ل�شر�ء  �أمو�ل  وال  �ملخزن  �أجرة  يغطي  عمل  وجود 

وقود ملوّلد�ت �لكهرباء "�لتي ُت�شرق".
�شنو�ت  منذ  كهرباء  �أزمة  من  غّزة  قطاع  ويعاين 

عت قطر وتركيا  �أن تربَّ ب�شبب �شح �لوقود. و�شبق 
�لدوالر�ت  ماليني  بع�شر�ت  �الأوروبي  و�الحتاد 
لكنَّ  بالكهرباء،  غّزة  يف  �لتوليد  حمطة  لتزويد 
)ن�شف  ثابتة  بقيت  و�أ�شعارها  حُتل  مل  �مل�شاألة 
�لوقود عرب تربعات  �أكان  �شو�ء  كيلو(  لكل  �شيقل 

�أم مدفوع �لثمن.
 6 حل،  يوجد  ال  الأنَّه  �ملظاهرة  يف  "�شاركُت 
�أطفال"،  الأربعة  �أب  و�أنا  عمل  بدون  �شنو�ت 
يف  حتى  �لعمل  "فر�س  وُي�شيف:  زقوت.  يقول 
الأبناء  غّزة  يف  �ملعلنة(  )غري  حما�س  "حكومة" 

ميوت". �ل�شعب  ا  �أمَّ "حما�س" فقط، 
وكان �لقيادي يف "حما�س"، خليل �حلية، قد قال 
"مال حما�س حلما�س"، يف  �إنَّ  يف حزير�ن 2017 

�إ�شارة �إىل عدم م�شوؤولية حركته عن �ل�شعب.
ويقول مدير �الإعالم و�لعالقات �لعامة يف �لغرفة 
�لتجارية بغّزة ماهر �لطباع، �إنَّ �لو�شع �القت�شادي 
مير باأ�شو�أ حاالته الفًتا �إىل �أّن عدد �لعاطلني من 

�ألف من جمَمل  بـ300  يقّدر  غّزة  �لعمل يف قطاع 
عدد �ل�شكان �لذي بلغ نحو مليويَن مو�طن.

نحو  تبلغ  غّزة  يف  �لبطالة  ن�شبة  �أنَّ  �إىل  ويلفت 
و�ل�شباب فت�شل  �أّما يف �شفوف �خلّريجني   ،%53
�إىل 69%، كذلك تبلغ ن�شبة �النعد�م �لغذ�ئي %69 

وفًقا ملركز �الإح�شاء �لفل�شطيني.
"حما�س"  قر�ر�ت  بع�س  �أنَّ  �إىل  �لطباع  ويلفت 
�ملحافظات  يف  عليه  �ملتعارف  عن  تختلف  �ملالية 
�ملركبة  فرتخي�س  �لغربية(؛  )�ل�شفة  �ل�شمالية 
�ملاّلكي )ديزل( يف �ملحافظات �ل�شمالية يبد�أ من 

ا يف غّزة فيبلغ 2100 �شيقل. 660 �شيقاًل، �أمَّ
ر  "َمن يفر�س �ل�شر�ئب و�لر�شوم باإمكانه �أن يقرِّ
هو  فاملو�طن  �ملو�طنني..  عن  ف  ويخفِّ تخفي�شها 

�لذي يدفع �لثمن"، يقول �لطباع.
خمتلف  على  �أخرى  غر�مات  "حما�س"  وتفر�س 
�آخرها  كان  �لطلب  عليها  يزد�د  �لتي  �ل�شلع 
رت تغرمي كّل  �ملالب�س �مل�شتعملة "�لبالة"، حيث قرَّ
تاجر 200 �شيقل عن كّل طن. فيما تختلف �ملبالغ 
وتدخل  �لتّجار  ي�شتوردها  �لتي  �ل�شلع  على  �ملالية 
�لقطاع عرب معرب كرم �أبو �شامل. وال توجد �شيا�شة 
وفًقا  غر�مات  ُتفَر�س  فاأحياًنا  معلنة،  �أو  و��شحة 
لعدد �ل�شاحنات �أو �لوزن �أو �لعدد تبًعا لكل �شلعة.

عرب  احلقيقة  لطم�ص  تعمد  "حما�ص" 
ا�شتهداف ال�شحافيني

قمعتها  جباليا  خمّيم  يف  مظاهر�ت  خرجت  كما 
م�شلَّحون  وهاجم  بالقوة.  "حما�س"  ميلي�شيات 
�ل�شبابي، و�عتدو�  عون وغري مقنَّعني �حلر�ك  مقنَّ

على �ملحتّجني بالهر�و�ت، و�عتقلو� عدًد� منهم.
�لت�شوير  من  "حما�س" �ل�شحافيني  �أفر�د  ومنع 
باالعتقال وم�شادرة معد�تهم يف حال  وهددوهم 

مل يغادرو� �ملكان.
معركة  ي�شبه  ما  �إىل  ل  تتحوَّ �ملظاهر�ت  وكادت 
ت "حما�س" باملئات من  بني جمهورين بعد �أن زجَّ
�أفر�د "�أُ�شر �مل�شاجد" -)�أع�شاء حلقات �لتجنيد 
�أّدى  "حما�س" ما  تديرها  �لتي  م�شجد(-  كلِّ  يف 

�إىل ��شتباك باالأيدي مع �ملحتّجني.
وموؤ�ش�شات  �لفل�شطينية  �لف�شائل  دت خمتلف  وندَّ
للمتظاهرين  "حما�س"  بقمع  �ملدين  �ملجتمع 
ودعو�  �الأ�شا�شية،  بحقوقهم  �ملطالبني  �ل�شلميني 
و�لكفِّ  منهم  �ملختَطفني  عن  لالإفر�ج  "حما�س" 

عن مالحقتهم و�العتد�ء عليهم.

رامز �شليم: "حما�ص" ُت�شّكل 
ترعى  فال  جباية" فقط،  "حكومة 
القطاع ال�شحي ول التعليمي �شوى 
املدار�ص التي تتبع حلركتها فقط

ماهر الطباع: َمن يفر�ص 
ر  ال�شرائب والر�شوم باإمكانه اأن يقرِّ
ف عن املواطنني..  تخفي�شها ويخفِّ

فاملواطن هو الذي يدفع الثمن
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لي�س م�شتغربًا �لبتة ما �شاهدناه يف غزة 
يف �الأ�شابيع �ملا�شية. ولي�س غريبًا ذلك 
 400 نحو   2007 �شنة  يف  قتل  َمن  على 
�أرجل  وقّطع  فتح،  حركة  من  منا�شل 
400 �آخرين باإطالق �لنار على ُركبهم. 
باملو��شري  و�الأرجل  �الأيدي  تك�شري  �إن 
�حلديدية، كما جرى لعاطف �أبو �شيف، 
�ل�شادمة  بامل�شاهد  جميعًا  يذكرنا 
يف  �ال�شر�ئيلي  �جلي�س  مار�شها  �لتي 
�النتفا�شة �الأوىل حني كان يطحن عظام 
�أما  �ملتظاهرين.  �لفل�شطينيني  �ل�شبان 
�مل�شاهد �حلديثة يف غزة  ما غاب عن 
�أركان �جلي�س  رئي�س  �إ�شحق ر�بني  فهو 
�ال�شر�ئيلي �الأ�شبق، وقد ظهر بداًل منه 
�لذي  �الأ�شطل  يون�س  طر�ز  من  مفتون 
�إن  تقول  فتوى  �إ�شد�ر  عن  يتورع  مل 
حر�م  �ملقاومة  �شد  و�خلروج  �لتظاهر 
فهو  �ملقاومة  ب�شالح  ُيقتل  وَمن  �شرعًا، 
كافر وال دّية له، وَمن يقُتله ال حرج عليه 

وال ح�شاب. 
�ُشئل �أو�شكار و�يلد: ما �لفرق بني �لل�س 
له  �لل�س  فقال:  �لفا�شد  �لدين  ورجل 
فله  �لفا�شد  �لدين  رجل  �أما  ما�ٍس، 
كثريون  غزة  يف  و�لفا�شدون  م�شتقبل. 
�لوقائع  لنا  تك�شفه  ما  بح�شب  جدً� 
وناهبي  �الأنفاق،  كاأمر�ء  و�حلو�دث، 
على  ��شتولو�  و�لذين  �لعامة،  �الأمو�ل 
�الأر��شي خ�شو�شًا  �الأر��شي �لتي كانت 
عليها.  تقوم  �ال�شر�ئيلية  �مل�شتعمر�ت 
من  يخجلون  ال  باتو�  و�أمثالهم  وهوؤالء 
ثر�ئهم �ل�شريع، بل يرددون بال خجل: 
فالت�شلط  فحّدث".  ربك  بنعمة  "و�أما 

�إىل  يوؤديان  بال�شيا�شة  �لدين  ومزج 
�شلوك  و�إىل  �لفا�شية،  منوذج قبيح من 
مطابق لها، مع �لعلم �أن �لدين ال يردع 
�لعامة عن �لقيام باأعمال غري �أخالقية. 
وحده �لقانون هو من يردعها، ثم تتوىل 
�ل�شلطة �ل�شرعية تنفيذ �أحكامه. �أما ما 
قانون  فال  غزة،  يف  جرى  وما  يجري، 
غه، وال �شلطة متنعه، الأن "�لقانون"  ي�شوِّ
يف تلك �حلال هو قانون �ملت�شلط نف�شه 
�لتغلب"  "فقه  مبوجب  يت�شرف  �لذي 
مبوجب  �ل�شامية؛  �الأخالق  مبوجب  ال 
قو�نني �لتوح�س ال مبوجب ما ��شتقرت 
عامة  قو�عد  من  �الن�شانية  عليه 

لل�شيا�شة ورعاية �شوؤون �لنا�س. 
حكم  هي  بالتعريف،  �لدميقر�طية، 
�ل�شعب لل�شعب بو��شطة ممثلي �ل�شعب، 
و�لقو�نني  �لد�شتور  �إىل  ��شتنادً� 
�مل�شلمون  �الإخو�ن  �أما  �لد�شتورية. 
�لفل�شطينيون )حما�س( فهم يرف�شون 
ويتطلعون  �أ�شا�شها،  من  �لدميقر�طية 
حكم  من  بداًل  �هلل  حكم  �إقامة  �إىل 
من  بداًل  �ل�شريعة  وبو��شطة  �ل�شعب، 
�أن  �لطبيعي  من  كان  لذلك  �لد�شتور. 
حتتكم فتح د�ئمًا �إىل �شندوق �القرت�ع. 
�نتخابات  يف  حقًا  �إليه  �حتكمت  وهي 
لكن  بالتاأكيد،  ذلك  وقبل   2006
�إىل  �حتكمت  لذلك،  خالفًا  حما�س، 
�شندوق �لذخرية يف 2007/6/14، وما 
برحت، حتى هذه �للحظة، حتتكم �إليه. 
كحركة  حما�س،  �شارت  �ملعنى  وبهذ� 
�شوؤون  الإد�رة  �شاحلة  غري  �شيا�شية، 
�لنا�س، بعدما مل تتمكن من تقدمي �أي 

منوذج ر�ٍق وع�شري لل�شلطة، بل قدمت 
طر�زً� منفرً� من �لت�شلط. 

�شلطة مرتعبة 
ذلك �لعنف غري �مل�شبوق يف قطاع غزة، 
�أيدي  توّجه  �لتي  �لذئبية  �لروح  وتلك 
�مل�شلحني، �إمنا تربهن بجالء �أن حما�س 
�حتجاجات  حيال  مرتعبة  �شلطة  باتت 
و�الأحياء.  �ل�شو�رع  مالأت  �لتي  �لنا�س 
ع�شر  �الثني  طو�ل  تقدم  مل  فحما�س 
ل�شكان  مفيد  �شيء  �أي  �ملا�شية  عامًا 
قطاع غزة: ال م�شت�شفى وال مدر�شة وال 
�أنهم  مع  مالجئ،  حتى  وال  م�شتو�شف 
�لتهريب.  �أنفاق  ماهرون جدً� يف حفر 
�أي  تاأ�شي�س  كله  غزة  قطاع  ي�شهد  ومل 
قبل  موجودً�  كان  وما  �إمنائي،  م�شروع 
هذ�  وفوق  ومتهالكًا.  رثًا  �شار  ذلك 
كله بادرت حما�س �إىل زيادة �ل�شر�ئب 
ملعي�شة  �الأ�شا�شية  �ملو�د  على  و�لر�شوم 
هوؤالء  عرّب  بالتحديد  وهنا  �لنا�س. 
�لنا�س عن �حتجاجهم حتت �شعار "بدنا 
�أرعب �شلطة حما�س  و�أكرث ما  نعي�س". 
حر�كًا  كان  �ل�شعبي  �حلر�ك  �أن  هو 
عابرً� للمنظمات �لفل�شطينية وم�شتقاًل 
عنها يف �لوقت نف�شه. وخ�شيت حما�س 
من �أن يتطور �حلر�ك �ل�شعبي �مل�شتقل 
و�أجهزتها  �شلطتها  �إطاحة  �إىل �حتمال 
مل  هائجة  حملة  �إىل  فعمدت  �الأمنية، 
�لفل�شطينية  �ل�شيا�شية  �حلياة  تعرفها 
�إال مرة و�حدة فقط يف 2007/6/14، 
كاأن �لقائمني على هذه �حلملة مثل عني 

�ل�شمكة لي�س لها جفن لريف خجاًل. 

ال�سلطة املرتعبة يف غزة 

             اأوهـام موقتـة 

�صقر �أبو فخر
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لنتذكر �أن بد�يات هذه �ملطاردة بد�أت قبيل 
نهاية �لعام 2018، حني كانت �ال�شتعد�د�ت 
�لثورة  �نطالقة  بذكرى  لالحتفال  جارية 
عامة،  وطنية  منا�شبة  وهي  �لفل�شطينية، 
�آنذ�ك،  فح�شب.  فتحاوية  منا�شبة  ولي�شت 
جرى �عتقال ع�شر�ت �ملنا�شلني من حركة 
بعد  فاأكرث  �أكرث  �ملطارد�ت  لتت�شاعد  فتح، 
ذلك. وجرى، يف ذلك �ل�شياق، �العتد�ء على 
مقر تلفزيون فل�شطني وحتطيم موجود�ته، 
و�ختطاف ع�شو �ملجل�س �لثوري حلركة فتح 
�إياد ن�شر. ثم �لتهبت حملة �ملطاردة لتطاول 
و�ل�شرب  �العتقال  بهم  وُتنزل  �جلميع، 
و�لرتويع ودهم �ملنازل، وت�شيب يف �شمومها 
و�لن�شاء،  و�لُكّتاب  و�لنا�شطني  �ل�شحافيني 
�ملربح،  لل�شرب  تعر�شو�  �الأطفال   حتى 
�ال�شتباحة  ذروة  يف  �ملعتقلني  عدد  وو�شل 
�لهمجية �إىل نحو 3500 �شخ�س. ومع ذلك 
حما�س  حركة  من  عدو�ن  عاطف  يتورع  مل 
غزة  يف  �الأ�شعار  تعجبه  ال  َمن  �لقول:  عن 

فلريحل. 
باأمان  و�ال�شتهتار  �الأجوف  �لتعايل  هذ�  �إن 
�ل�شيني  �ملثل  يف�شرهما  و�أمنهم  �لنا�س 
ظل  �شغار  الأ�شخا�س  ي�شبح  "حني  �لتايل: 
تغيب".  �ل�شم�س  �أن  �إىل  �إ�شارة  فتلك  كبري 
وال ريب �أن �لرعب من �الإق�شاء كان �لعقاب 
�لذين  �الأوبا�س  باأولئك  حلق  �لذي  �لوحيد 

رّوعو� حتى �لطفولة يف غزة. 

اللعب بالأوراق اخلائبة 
ما  �ملتمادي،  �لقمعي  ب�شلوكها  حما�س،  �إن 
�شلطة  �شارت  بل  مقاومة،  حركة  عادت 
�شعبية  فئات  �أن  من  �لرغم  على  متحكمة 
لكن  �لتاأييد.  متنحها  �الت�شاع  متفاوتة 
�لقلة  وال  �حلق  �أمار�ت  من  لي�شت  "�لكرثة 
من عالمات �لباطل" على ما يقوله �لقا�شي 
حما�س  لدى  �ملقاومة  وفكرة  �جلبار.  عبد 
�إىل  ت�شتعملها،  ��شتخد�مية  ورقة  �شارت 
يف  لديها،  �ال�شر�ئيليني  �الأ�شرى  جانب 
�لو�شول �إىل �تفاق تهدئة مع ��شر�ئيل يتيح 
لها دميومة ت�شلطها على قطاع غزة و�شكانه. 

وللعلم فاإن �أ�شريين ��شر�ئيليني ماتا و�شار� 
هما  �حلياة  قيد  يف  �إثنان  وبقي  جثتني، 
وه�شام  �إثيوبي،  �أ�شل  من  منغ�شتو  �أبر�هام 
فاإن  وبالتايل  فل�شطيني.  بدوي  وهو  �ل�شيد 
�إ�شر�ئيل غري م�شتعجلة كثريً� على ��شتعادة 
جثتني وو�حد من �لفال�شا و�آخر من �لبدو. 
وتبقى م�شري�ت �لعودة �لتي حولتها حما�س 
بعدما  ��شتعر��شي  �أ�شبوعي  مهرجان  �إىل 
دفع �أهايل غزة نحو 265 �شهيدً� حتى �الآن 
 1500 قر�بة  بينهم  جريح  �ألف   26 ونحو 
�إعاقة د�ئمة. وبينما كانت  �إىل  �أدت  �إ�شابة 
رفع  �لع�شكرية مقابل  �لتهدئة  تريد  حما�س 
باتت  �ال�شر�ئيلي عن قطاع غزة،  �حل�شار 
كانت  ما  وهو  �لهدوء،  مقابل  �لهدوء  تقبل 
�إ�شر�ئيل تعر�شه. لذلك مل يجد قادة حركة 
�إطالق  عن  �العتذ�ر  يف  حرجًا  حما�س 
�شاروخني نحو غو�س د�ن �شقطا يف �لفالة 
�نطلقا  �إنهما  بقولها  تاأثري،  �أو  �أثر  �أي  بال 
مرة  نف�شها  �لذريعة  وكررت  ب�شكل خاطئ. 
تت�شبب  �أن  وكادت   2019/3/25 يف  ثانية 
وهذ�  غزة،  �شد  ��شر�ئيلية  حربية  بعملية 
قبلت   �إ�شر�ئيل  �أن  مع  �لنا�س،  بحياة  لعب 
�العتذ�ر يف �ملرة �الأوىل، الأن من �شاأن ذلك 
�لو�شع  ت�شعيد  تريد  ال  فهي  يالئمها،  �أن 
�النتخابات.  قبيل  غزة  قطاع  حدود  على 
�إ�شر�ئيل.  لكن ذلك ال ينفع يف كل مرة مع 
يا  تتحالف،  حما�س  �أن  ذلك   من  و�الأنكى 
مع  �ملتعاون  دحالن  حممد  مع  للغر�بة، 
�لعدوتني  �ملتحدة  �لعربية  و�الإمار�ت  م�شر 
لي�س  وهذ�  �مل�شلمني.  لالإخو�ن  �للدودتني 
تكتيكًا بل ��شتخد�ٌم قبيح للذر�ئعية. ومهما 
�الأمو�ل  ي�شاأل حما�س عن  �الأمر، فمن  يكن 
�الأمو�ل  وعن  �ملو�طنني،  من  جتبيها  �لتي 
�لتي تتلقاها من �خلارج، يف حني �أنها ت�شاأل 

�لنا�س عما يفكرون وعما ال يفكرون؟ 

اأوهام الت�شلط 
و�خلالفات  �ل�شيا�شية  �النق�شامات 
�ل�شيا�شية  �حلياة  ر�فقت  طبيعية  م�شاألة 
�لفل�شطينية منذ تاأ�شي�س منظمة �لتحرير 

لكن  ذلك.  قبل  وحتى  �لفل�شطينية، 
منظمة �لتحرير كانت متثل �لبيت �لو�حد 
يتم  د�خله  ويف  �جلميع،  يجمع  �لذي 
�أن  غري  و�الختالفات.  �خلالفات  تنظيم 
حما�س جاءت متاأخرة جدً� على �نطالقة 
�لن�شال �لوطني، ومن خارج ذلك �لبيت 
ود�أبت  حال،  �أي  يف  به  تعرتف  ال  �لذي 
خارجه.  من  �شر�عاتها  خو�س  على 
يت�شدع،  نف�شه  �لبيت  جعل  ما  وهذ� 
حتى بات مهددً� بال�شقوط. و�ملعروف �أن 
تقاع�شو�  فل�شطني  يف  �مل�شلمني  �الأخو�ن 
طو�ل  و��شتنكفو�  �لوطني،  �لن�شال  عن 
عن  �لنكبة  �أعقبت  �لتي  �لثالثة  �لعقود 
تهياأ  وحني  �مل�شلح.  �لكفاح  يف  �مل�شاركة 
�النقالب  بعد  خ�شو�شًا  �مليد�ن،  لهم 
يف  �لفل�شطينية  �ل�شرعية  �شد  �لدموي 
�شيا�شيًا  �شلوكًا  مار�شو�   ،2007/6/14
معاديًا متامًا للمري�ث �لوطني �جلماعي، 
�لفل�شطينية  �ل�شيا�شية  للثقافة  ومدمرً� 
�ل�شنني،  عرب  �ملرت�كمة  �لدميقر�طية 
وجتر�أو� على ��شتعمال �ألفاظ قبيحة مثل 
هذه  ولعل  غزة.  �مل�شيحية" يف  "�جلالية 
�لعابرة،  �لل�شان  لي�شت من زالت  �لعبارة 
قادة  لدى  �لتفكري  طر�ئق  تعك�س  بل 
حما�س �لذين �أوقعو� �لع�شف يف �ملو�طنني 
�لكتاب  جمعية  تفجري  مثل  �مل�شيحيني 
�لوردية  ر�هبات  دير  ونهب  �ملقد�س 
�مل�شيحيني  جعل  �لذي  �الأمر  و�إحر�قه، 
خم�شة  نحو  كانو�  �أن  فبعد  يهاجرون؛ 
نحو  �ليوم  �شارو�   2000 �شنة  يف  �آالف 

�ألفني فقط. 
 *    *    *

�ملرت�شمة يف  �للوحة  بعد قر�ءة  يبدو يل، 
حما�س  حلركة  �الأكرب  �الإجناز  �أن  غزة، 
خالل �لثالثني �شنة �ملا�شية هو �الن�شطار 
و�لقطاع،  �ل�شفة  بني  ما  �جلغر�يف 
�حلركة  و�إ�شعاف  �ل�شيا�شي،  و�النق�شام 
غزة  قطاع  وجعل  �لفل�شطينية،  �لوطنية 
�ل�شلطة  يف  �أوهامهم  رحمة  حتت  �إمارة 

و�لت�شلط. لكن ذلك موقت و�إىل حني. 
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تنق�شم �ل�شاحة �لفل�شطينية على �ت�شاع تنظيماتها 
بني عدة مع�شكر�ت ال مع�شكرين كما يظن �لبع�س، 
�لتنظيمات  فيه  كانت  �لذي  �لزمن  ذهب  فلقد 
�ل�شارع،  نب�س  عن  �ملعرّب  هي  فقط  �ل�شيا�شية 
تلك  و�جلماهريية  �ل�شعبية  �لقوى  فيه  لت�شاركها 
�لتي مل ت�شتِطع �لتنظيمات �ل�شيا�شية �أن ت�شتوعبها 

لق�شور ذ�تي يف هذه �لتنظيمات جميعا.
�لفل�شطيني  �ل�شيا�شي  �ل�شارع  يف  �النق�شام  هذ� 
كان من �ملمكن �لنظر له ب�شكل �إيجابي عندما يتم 
�جلامع  �لهدف  �إطار  يف  رحبة  كتعددية  ��شتثماره 

و�الإطار �جلامع و�لقائد �جلامع.
يف  �شقوقا  باعتباره  �شلًبا  ��شتغالله  �ملمكن  ومن   

جد�ر �لق�شية �لفل�شطينية و�لهدف �ملوحد.
�شرعّية مكتملة  لتمثل  �لفل�شطينية  �ل�شاحة  تعد  مل 
�الأركان معرتف بها من �جلميع، وال وحدة وطنية 
ناجزة، وال متتلك �ليوم خطة �أو برنامج عمل وطني 

متفق عليه من �جلميع.
�لثو�بت، وهو  �أنه  "فتح" و�ملنظمة  ما تقوله حركة 
�الأعو�م  ع�شر�ت  بعد  "حما�س"  عليه  �شارت  ما 
تبنيها  خالل  من  خا�شة  �لد�خلي  �شر�عها  من 
ومزقتها  عادت   2017 عام  بوثيقتها  �لثو�بت  هذه 
�شد  �الأر�س  على  �لوح�شية  "حما�س" باملمار�شات 
�أقل  بعد  �أي   2019 عام  مو�شكو  وبلقاء  �ملو�طنني، 

من �شنتني.

مقاومة غري موؤطرة
�ملتو��شلة  �ل�شلمية  �ل�شعبية  �ملقاومة  ُدعاة  �إن 
غالب  ومعها   2005 �لعام  منذ  "فتح"  حركة  �أي 
�لف�شائل حتى �ن�شمام "حما�س" و"�جلهاد" عام 
2018 هذه �ملقاومة �ل�شلمية مل توؤّطر مطلقا حتى 

�ليوم! 
�ل�شلمية  �ملقاومة  حتويل  �لتاأطريمبنطق  يتم  مل 
مت�شع  حقيقي  يومي  ن�شايل  لفعل  �جلماهريية 
باالنتفا�شة  كان  للجميع-كما  حياة  منهج  ي�شّكل 

موظفني  فيها  �ملنا�شلون  �أكان  كمثال-  �الأوىل 
�أم ن�شاء �م  �أكانو� �شيوخا  �أعمال حرة،  �أو�أ�شحاب 

طالبا... �لخ.
-وما  �ل�شفة  يف  �ل�شلمية  �ل�شعبية  �ملقاومة  هذه 
د�أب  هو  الحقة  بها  قناعات  بعد  غزة  يف  حلقها 
فعاليات  �ال  تتعد  �الأيديولوجية-مل  �لتنظيمات 
��شتخد�مها  يتم  �الأحيان  من  كثري  ويف  مو�شمية، 
�أمو�ل  لتاأمني  �أو  �شلطوية،  م�شلحية  الأ�شباب 
�لد�عمني �أو تلبية حلاجة تخفيف �ل�شغط عن هذ� 

�لنظام �أو ذ�ك.

التن�شيق الأمني "اخلياين"
معركة  �لف�شائل  بها  وتخو�س  �ملفاهيم،  تت�شارب 
فقط  ولي�س  �لفل�شطيني،  �لعربي  �ملو�طن  عقل  يف 
مفهوم �لن�شال و�لكفاح و�ل�شالم..�لخ، و�إمنا �أي�شا 
�ملفهوم �مل�شيطن حم�شاويا، �أي �لتن�شيق �المني ما 
تد�عبه كثري� فت�شري للعمالة و�خليانة فيه بو�شوح 
�لتن�شيق  هذ�  حتى  �المني"،  "�لتعاون  تقول  حني 
�الأمني �لذي ت�شرخ "حما�س" باإد�نته ليال نهار� يف 
�ل�شفة، وال تفهم معناه من �ل400 �شفحة ما متثل 
�الأمني  �لتن�شيق  هذ�  حتى  �أقول  �أو�شلو"،  "�تفاق 
كما  متاما  غزة  يف  ملمار�شته  "حما�س"  ��شطرت 
يعد  فلم  �ل�شفة،  �ل�شرعية يف  �ل�شلطة  مُياَر�س من 
�العالمي  �لرت��شق  يف  �مل�شتخدمة  �مل�شميات  من 
�أي معنى، �إال �ملناكفة، فاإن كان �لتن�شيق يف �ل�شفة 
خياين فما بال ذ�ك يف غزة تن�شيق �أو تعاون �أمني 

طاهر ومقد�س!

ُمدخالت التطرف، والدبيب
"حما�س"  تيار  يف  �ملتطرف  �لعقل  يف  �ملُدخالت 
بيد  بالع�شا  ي�شرب  �لذي  �النقالبي-�لقطبي 
فيك�شر �ل�شلوع و�الأيدي و�لروؤو�س و�الأرجل، ويقذف 
من فمه بقنابل �التهام �ل�شاخب و�لفاح�س و�لبذيء 
و�ملتكرر بِحّدة باخليانة �أو �لكفر وما دونهما تدّلل 

على �أن �ملفاهيم �حل�شارية �الخوية �ملدنية تاهت، 
�لوطنية  �لرو�ية  �أن  وتدلل  عمد�،  �أو�أ�شقطت 
�حلزبية  �مل�شالح  تعملق  مقابل  ذ�بت يف  �جلامعة 
و�لنفوذ  و�حلكم  �ل�شلطة  دهاليز  بني  �ل�شيقة 

و�حلر�م و�حلالل، و�لالوطني و�ملناكفات.
�لفل�شطيني- �لوطني  �لتحرير  حلركة  يكن  مل 
�أُذنها  ت�شع  كانت  �ال حني  �ل�شارع  تقود  "فتح" �أن 
قبل  �أقد�مهم،  لدبيب  فت�شتمع  �لنا�س  �أرجل  حتت 
�لدبيب  �أفو�ههم فُتحول  يقولونه من  ملا  ت�شتمع  �أن 
تكون  �أن  دون  �ل�شارع  لتقود  وماكانت  ال�شتجابة، 

نب�س �ل�شارع �حلقيقي.
�ل�شلطة  �أطر  يف  وعفنة  مت�شلقة  نباتات  وجود  �إن 
يحاول  يوميا  نر�ه  مما  هي  �لفل�شطينية  �لوطنية 
�لرحبة  �لفكرة  "فتح"  حركة  بهاء  على  �لتغطية 
و�مل�شتقبل  و�مل�شرية  �ملنا�شلني  و�لكو�در  �ملت�شعة، 

�ملنفتح.
 كما نرى مثيلها من �لنباتات �ملتعفنة �لتي تقفل فم 
�حلكماء يف "حما�س" وجتعل من �شورتها مرتبطة 
�لديني  بالتباغ�س  ومرتبطة  �مل�شلحة،  باملناكفات 
وكاأننا كفار مكة مقابل �مة �هلل حا�شا هلل، وبالع�شا 
فال  �حلكم،  بكر�شي  �ل�شخيف  و�لتم�شك  �لغليظة 

دين وال مقاومة وال يحزنون!

فر�شان العقل
يقبلون  ال  و�لعقالين  �لوطني  �لوعي  فر�شان  �إن 
"حما�س"،   من  وال  "فتح"  حركة  من  جز�ء  ركلة 
ت�شتطيع  وال  تنظيم،  �أي  من  وال  "�ل�شعبية"  وال 
حركة "فتح" �أن تقود منظمة �لتحرير �لفل�شطينية 
منفردة مهما �جتهدت يف ذلك، و�جلبهة �ل�شعبية 
يف  �شو�ء  �ملنظمة  خارج  �لدميقر�طية  و�جلبهة 
�جلاليات  عرب  �خلارجية  تعبري�تها  يف  �أو  �أطرها 

يف �أوربا.
 نحن يف �حلركة �لوطنية قاطبة )وحما�س و�جلهاد 
للدبيب  ن�شتمع  مل  �إن  �لوطنية(  باحلركة  �شمنها 

 واملنــاكفة امل�سـلحة؟  وعُينا الوطني
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نفلح  فلن  �خللفي  �لطابور  وخ�شخ�شة  و�حلفيف، 
�أبد�.

ونحن يف حركة "فتح" �أم �لوطنية كما تو�شف �إن مل 
ن�شتطع توحيد �مل�شار �لفتحوي بالربنامج �ل�شيا�شي 
�لذي مل ُين�شر حتى �الآن! وبالنظام �لد�خلي �لذي 

مل ُيقّر حتى �الآن! 
ونحن �إن مل ن�شتطع ترتيب بيتنا �الأكرب يف منظمة 
مع  �أننا  �لقول  ميكننا  فال  �لفل�شطينية  �لتحرير 
�لوحدة �لوطنية، �أو �أننا ُدعاة �لوطنية و�ال�شتقاللية 
ولكن  �ل�شحيح  �لنظري  كالمنا  هذ�  و�لوحدة، 

�الأر�س تبكي من �حلقيقة وت�شيح.

نحن الإ�شالم فقط!
متثيلنا  �فرت�شنا  عندما  "حما�س"  يف  نحن   
�لد�خلية  �لتعبئة  يف  خا�شة  للدين!  �حل�شري 
لالأ�شف،  �مل�شتمرة  �الق�شائية  �حل�شرية  �لقطبية 
فكر  بحر  يف  �شقطنا  �ملنظمة  ور�ثة  �أِملنا  وعندما 
�ملع�شكرين �ال�شتعد�ئي لالآخر �شيا�شيا ودينيا وهو 
ثم  عليه  و�حلقد  �الآخر  �تهام  يربر  �لذي  �لفكر 

قتله.
خالد  فم  من  جاء  كما  ف�شيلة  باحلق  �العرت�ف   
من  �حيانا  جاء  وكما   2017 عام  وثيقة  يف  م�شعل 
فم حكماء "حما�س"، ما ي�شتوجب تنظيف �لثقافة 

�لد�خلية من "�شحار" �لظالمية.
�أملنا ف "حما�س" �أن نكون ممثلي �ملقاومة ح�شريا 
لُنفاجاأ كما قال يل �شديق من �لتنظيم، نفاجاأ �أننا 
نفعل  ال  ما  فنقول  فتح،  �أعقابكم كحركة  ن�شري يف 

ونفعل ماال نقول.
 و�شو�ء �تفقت معه فيما قال �أو �ختلفت فاإن جممل 
"فتح"  �أي حركة  ر�أ�شها حركتنا  وعلى  �لتنظيمات 
�لناجز  �لفعل  قّل  حيث  �لكثري  �لقول  من  فيها 

د�خليا.
ولكن  كثري،  وقوٌل  كثري  "حما�س" فعٌل   ويف حركة 
و�لزمان  �ملكان  يف  لي�شا  و�لفعلني  �لقولني  كال 

�ل�شحيحني.

املفاهيم الأ�شا�شية
ل�شبب  �جلمعي  �لوطني  �لوعي  �شقط  هل  نت�شاءل 
�النقالب؟  وعقلية  �ل�شيا�شية  �لتنظيمات  خالف 
�م  نحن  ومدر�شة  �ل�شيقة  �حلزبية  �شيف  وجتريد 

هم؟ 
�لتعبوية  �الأ�شا�شية  �ملفاهيم  على  نختلف  بتنا  هل 
متثل  فيها  �لتنازع  حني  �لتي  �لوطنية  �لعقدية 
ما  مثل:  من  �لرتبوي  و�لبناء  �لعقل  على  خماطر 
وما  �لفل�شطينية؟  �لق�شية  هي  وما  فل�شطني،  هي 
�مليثاق  و�أين  �لفل�شطينية؟  �لتحرير  منظمة  موقع 
هي  وما  �لوطنية؟  �لوحدة  معنى  وما  �لوطني؟ 
�لفل�شطينية  �لدولة  هي  وما  �ل�شعبية؟  �ملقاومة 
�مل�شتقلة؟ وما هو �لتطبيع �أو ماهية �الت�شاالت مع 

�ال�شر�ئيليني؟ 
�إن �لوعي �لوطني �لعام مل يعد يقبل منطق �لتذويب 
على  �الختالف  ومنطق  �لوطنية �جلامعة،  للرو�ية 
و�شلنا  �أن  بعد  عليه،خا�شة  �الختالف  يجب  ال  ما 
�ل�شيا�شي  للفكر  ��شتثناء  بال  جميعا  و�قول  جميعا 

�لو�قعي.
�ملز�ودون  وليذهب  ��شتثناء  بال  جميعا،  نحن   
وم�شارنا  و�مكانياتنا  قدر�تنا  نفهم  �جلحيم،  �ىل 
وو�شيلة مقاومتنا من �أجل فل�شطني، ولكننا ُنناكف 
�شد  و�لتربير�ت  �لو�شيلة  ون�شتخدم  لفظي،  بعنف 

بع�شنا �لبع�س! 

منهج املناكفة
 نتن�شل وندين بكل قوة �إطالق ر�شا�شة �أو �شاروخ 
�مل�شلحة  �ملقاومة  ونبارك  �الحتالل،  من غزة �شد 
منهج  �أم  مقاومة  منهج  �أهذ�  �لغربية؟  �ل�شفة  يف 

مناكفة م�شلحة؟
�إنه بال جد�ل منهج مناكفة، ولي�س خط مقاومة �أو 
منهج مقاومة متفقًا عليه، حيث حتّول فعل �ملقاومة 

فعال �حتفاليا فقط هنا �أو هناك.
يتم  بقدر ما  ِفعال موّجها �شد �الحتالل  يعد  فلم   
�الإق�شاء  �شياق فكر  �إعالميا وحزبيا يف  ��شتغالله 
و�ال�شتعد�ء، و�النغالق �ل�شلطوي، و�فرت��س قا�شر 
�أن هذ� �لف�شيل �أو ذ�ك �لف�شيل هو �أبو�ملقاومة �أو 

�أبو �ال�شالم �أو �أبو �أو �أم �لوطنية!؟
�لعي�س  ي�شتطيع  َمن  �لتنظيمات  من  يوجد  هل   
مع  ميثل  مل  �إن  تنظيم  �أي  �أن  و�أقول:  ال،  منفرد�؟ 
�إخو�نه فل�شطني كلها، وباعتباره مقدمة رمح �المة 
�لعربية و�ال�شالمية يف قلب �الحتالل، و�إن مل ميثل 
�ل�شعب؟  باأن ي�شع خده مد��شا لهذ�  �ل�شعب  نب�س 
�ل�شلطة،  �لفوز المتالكه ع�شا  �أو يظن  فال يتوهم 
وخاب ظنه �إن �عتقد �أن يف �لهر�وة مفتاح �حلل؟ 

حتى لو حفظ �لقر�آن �لكرمي ع�شر�ت �ملر�ت.
 �إن �لتحارب و�لتباغ�س و�لتنافر �مل�شلحي و�لقيمي 
�ل�شيا�شية  �لف�شائل  بني  �حلا�شل  و�ملنهجي 
و�مل�شبوب �شّبا يف �لوعي �ل�شعبي �شلبا هو حقيقة 
�ملدعوم  �الأ�شود،  �النقالب  جر�ء  �لر�هن  �لو�شع 
�شياق  يف  �مل�شوؤوم  دو�مه  حال  وياتي  خارجيا، 
للجزء  �نت�شار�  �ل�شفة  عن  �لقطاع  ف�شل  تنفيذ 
�لفل�شطينية،  �لدولة  تدمري  �ىل  ويوؤدي  �لكل،  على 
و�الحتالل  و�لعن�شرية  �لتطرف  الأيقونة  وفد�ًء 

و�ال�شتعمار"تر�مب"، و�شديقه "نتنياهو".
لن�شرة  �لفي�شل حني هّب مبحبة  هو  �ل�شعب  كان 
من  �لفاحت  فجر  يف  �لفل�شطينية  �ملقاومة  �نطالقة 
�لعام 1965، وحني عانق بوفاء بطل �ملالحم جميعا 

يا�شر عرفات.
على  �أقدم  حينما  �لفي�شل  هو  ذ�ته  �ل�شعب  وكان   
قيادته،  �لعارمة عام 1987 بدعم  �نتفا�شته  �شنع 
يد� بيد وكتفا �ىل كتف، وما تالها من �نتفا�شات 

ومقاومة �شعبية يجب �أن متنهج.
 وهو ذ�ت �ل�شعب �لبطل �لذي يفهم معنى �لعي�س 
�لكرمي و�حلياة �لن�شالية، وهو �لذي ي�شنع �لقادة 

ولي�س �لعك�س، وهو �لذي ي�شنع �لن�شرباإذن �هلل.

بقلم: بكر ابو بكر
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حما�س
 خلل بنيوي يف اجل�سد الفل�سطيني

فكر  ثورة  على  تقوم  ر  �لتحرُّ فكرة 
قهر  �أو  �حتالل  و�قع  �شد  و�إر�دة 
بالثاأر  �شروطها  وتكتمل  و��شتبد�د. 
ة  �لهويَّ بُبعدي  �ل�شعب  وحّرية  لكر�مة 

�لوطنية و�ل�شخ�شية.
وقود  ثورة  هناك  تكون  �أن  ميكن  ال 
ة له، و�إال ما  دربها �ل�شعب ال تكون وفيَّ
باحرت�م  د  يتج�شَّ �لوفاء  هذ�  قيمُتها؟ 
ال  كربى  قيمة  وجعلها  ت�شحياته 
تك�شد كاأن حُترَتم �حلقوق و�أن ُي�شغى 
خ �إح�شا�س �ملو�طن  للحاجات لكي يرت�شَّ
ما  لوطنه.  و�نتمائه  �نت�شابه  مبجد 
ما  فيه؟  �ملوطن  ُيحرتم  مل  �إن  �لوطن 
�الإن�شان �إن مل تو�شع قيمته �ملعنوّية يف 
مكانة �ل�شعاع �لذي ي�شيء قلب و�شماء 
�لوطن؟ عن �أيِّ حترير ي�شبح �لكالم 
للتحرير  منوذًجا  حما�س  تكون  حينما 

ر؟ و�لتحرُّ
من �ملعيب والأي �شبب كان دخول قادة 
�شباق  يف  با�شمها  و�لناطقني  حما�س 
تعّر�س  �للذين  و�الذالل  �لقمع  تربير 
من  �لفل�شطيني.  �ل�شعب  �أبناء  لهما 
�لعار �لذي ُيعدُّ من �لكبائر �أن ُت�شحَق 
م جماجمهم  عظام �ل�شارخني �أن ته�شَّ
ويو�شعو�  بالع�شيِّ  ُيجلدو�  و�أن 
باالغت�شاب  دو�  وُيهدَّ بالزنازين، 
�أّنى  �أعر��شهم...  على  و�العتد�ء 
�أن  و�لكر�مة  �لعزة  روح  ميلك  ل�شعب 
يقتنع �أو ي�شمت على ما قام به ممن 
عز  �ل�شهيد  "جماهدو  �نهم  عون  يدَّ

وهتك  �عتد�ء  من  �لق�شام"  �لدين 
غزة  قطاع  يف  و�الأعر��س  للكر�مات 

�ملحتل؟   
"حما�س"  �أدبيات  �س  تتلخَّ حني 
�مل�شهد  يكون  �لتحرير،  ثم  بالتمكني 
�إما  ملزمني  نكون  �إننا  �إذ  �كتمل.  قد 
برف�س ذلك �ل�شعار و�النتفا�س عليه، 
�خل�شوع  �أي  هو،  كما  بقبوله  و�إما 
دها جماعة �الإخو�ن  لالر�دة �لتي حتدِّ
�مل�شلمني كما هي... �أي �أن �لتمكني هو 
�لوعي"  "َكيِّ  لنظرية  عملي  �قتبا�س 
خالل  يعلون  مو�شي  ��شتعملها  �لتي 
 .2001 �لعام  �لثانية  �النتفا�شة  قمع 
تهدف  �الإخو�ين  لل�شرع  بناء  وهي 
و�إ�شكاته  غزة  يف  �ل�شعب  �إخ�شاع  �إىل 
متاما متا�شًيا مع متطلبات حكم �أبدي 
كل  كان...  الأي  عنه  للتنازل  جمال  ال 
�لنظريات �لتي تلتفُّ على هذه �ملقولة 
و�إ�شقاطات  �ملعاين  ترطيب  وحتاول 
و�لدينية  �الأخالقية  و�لرموز  �لتوريات 

خمادعة ومظللة وغري عادلة �أبد�.
�أخذت حما�س �شرعيَّة و�حدة ومبنا�شبة 
بتكر�رها  ت�شمح  �أن  ميكن  ال  و�حدة 

حتت �أي عنو�ن كان.
نقطة  من  �النطالق  من  بد  ال  وهنا 
�الأدبيات  ح�شب  ومعناها  �ل�شرعية 
نتائج  �إىل  ت�شتند  �لتي  �الإخو�نية 
نة  حم�شَّ  2006 �لعام  �نتخابات 
يف  �لوطنية  �ل�شرعية  على  بانقالبها 
وبناء  �أوال،  دينّية  فهي   .2007 �لعام 

�الأمر  و�أويل  ومفتيها  م�شايخها  ل�شرع 
�نخر�طها يف  وما  �لكرث.  �أمر�ئها  من 
�أ�شا�ًشا  �لقائمة  �لد�شتورية-  �لعملية 
مع  �لتما�شي  �شوى  �أو�شلو  �تفاق  على 
مبعنى  خري".  �خلري  "زيادة  نظرية 
�ل�شرعية  على  حما�س  �نقالب  �أن 
وقت...  م�شاألة  �شوى  يكن  مل  �لوطنية 
ما  �ل�شوؤ�ل:  من  بد  ال  وهنا  �أكرث.  ال 
وهزمية  تدمري  يف  م�شلحتها  هي 
على  �ملتمردة  �لفل�شطينية  �ل�شخ�شّية 
مُينع  ملاذ�  و�لظلم؟  �لقمع  �أ�شكال  كلِّ 
�شعُبنا يف غزة من �إعالء �شرخته "بدنا 
نعي�س"؟  فقط من �أجل �الإثبات ملرّوجي 
�ل�شفقات باأن حما�س �أهٌل للحكم و�أن 
با�شتطاعتكم �العتماد عليها وتن�شيبها 
�مل�شتوى  �أن  �أي  �ل�شفقات...  لهذه 
�شهده  �لذي  �مل�شبوق  غري  �لقمع  من 
�لقطاع على �أيدي "جماهدي حما�س- 
�إثبات  �شك  �إال  هو  ما  ومقاوميها" 
لقدرتها على تروي�س غزة وجعلها دون 
مناف�س �أو مناكف... وبالتايل �الدعاء 
باأنها �ملرجع �لوحيد �لذي با�شتطاعته 
�أيا  و�التفاقات...  �ل�شفقات  عقد 

كانت �أهميتها وخطورتها. 
�إخ�شاع �ل�شعب يف قطاع غزة بالقوة، 
�أوجاعه  �شوت  �إعالء  من  ومنعه 
دقيق  منوذج  �إال  هو  ما  ومظامله، 
منذ  كثريون  �أعلنها  �لتي  للحقيقة 
�لقطاع  يف  �النتخابات  نتائج  �إعالن 
باأن  يتلخ�س  و�لذي   ،2006 �لعام 
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�ل�شعبية  للدميقر�طية  حما�س  �حتكام 
�أن �لنتائج جاءت مل�شلحتها  وبناء على 

تكون: ملرة و�حدة... فقط.
و�ملظللة،  �ملخادعة  �حلركة  هذه  �إن 
ما  �لعظمى،  �هلل  و�آيات  بالدين  �ملغلفة 
هي �إال "غدة �شرطانية تتحّكم باجل�شد 
��شتئ�شالها"-  ويجب  �لفل�شطيني... 
وذلك �قتبا�س من �الإمام �ل�شدر �لذي 
فوق  �لر�ب�س  �ل�شهيوين  �لكيان  �عترب 
"غدة  فل�شطني  ��شمه  عربي  بلد  ج�شد 

�شرطانية".
�لقيمة  وب�شاطة  ببد�هٍة  نكت�شف  هنا 
�لتي متثلها حركة  �حل�شارية و�لوطنية 
فتح، �لتي وكيفما د�رت �الأمور �أو تاأزمت، 
�حت�شانها  و�جب  عن  يومًا  تتخلَّ  مل 
�ل�شعب  �شر�ئح  عن  م�شوؤوليتها  و�إثبات 
�لنظر  ب�شرف  كافة،  �لفل�شطيني 
وتوجههم  �ل�شيا�شية  �أفر�ده  هوية  عن 

�لعقائدي. 
نقاء  �لعظيمة  �حلركة  هذه  �أثبتت  لقد 
فكرًيا قلَّ نظريه، و�نتماًء وطنًيا ال ميكن 
�إنها  يوًما.   ووفائه  �شدقه  من  �حلطُّ 
�لتي مرت  �ل�شعبة  �ملر�حل  كل  وبرغم 
بل  يوًما،  �شعبها  تخذل  مل  بها  ومترُّ 
ة...  و�ل�شدَّ �لرخاء  �أيام  و�إياه  تقا�شمت 
�إىل  يوًما  تنجرَّ  مل  تعاٍل.  �أو  ة  منَّ بال 
�لدعو�ت �ملنادية باحلرب �لدموية على 
حما�س، بل كانت ومل تزل، ورغم عمق 
تعيد  �لتي  �مل�شاحلة  مع  و�أمله،  �جلرح 
�لوطني،  �حلال  و�شفاء  �ل�شدع  �لتئام 
�إىل  كلها  �لوطنية  �لن�شاالت  وتن�شيب 
جهد  كل  يحتاج  �لذي  �الأ�شري  �لوطن 
وجتعله  �لعطاء  تفّعل  دم  قطرة  وكل 
�الأف�شل  بالغد  �لوعد  وخ�شيب  جمدًيا 

للجميع. 
�ملع�شكر  هذ�  �إىل  فتح  تذهب حركة  مل 
وتلك �لدولة تبيع والءها وت�شرتي بالنزر 
�لقليل وّدها، بل قب�شت على �الأمل وقالت 
�جلميع  من  �أكرب  فل�شطني  للجميع: 

و�الأولوية  �ال�شتحقاق  متّثل  وق�شيتها 
�لن�شال  درب  عن  نحيد  لن  �لكربى، 
الأجلها �أيا كانت �مل�شاعب و�الأثمان �لتي 
ندفعها عقابا لنا على مو�قفنا �لوطنية 

�مل�شوؤولة.
نتلّون  لن  تزل:  ومل  قالت  فتح  حركة 
و�أيا  �جلز�ء  كان  �أيا  جلودنا  نبّدل  ولن 
و�شعبا  ق�شية  ففل�شطني  �لعقاب.  كان 
�شبيل  يف  �لالمتناهي  �لبذل  ي�شتحقان 
فل�شطني  و�لعودة.  و�ال�شتقالل  �حلرية 
وال  �لظالميني  حريات  �إحدى  لي�شت 
�شلعة باأيدي جتار �لعذ�بات و�الآالم، بل 
هي �أيقونة �الأوطان وتاج عّز على روؤو�س 
��شتعادتها  �أجل  من  بالن�شال  �ملوؤمنني 
وحتّررها... مهما طال �لزمن و�شعبت 

�ملر�حل.

تكري�س  �أن  يبدو  �شبق  مما  �نطالقا 
�النق�شام هو �مل�شار �لنموذجي جلماعة 
�الأخو�ن �مل�شلمني، الأنهم مل ولن ي�شبهو� 
حما�س  مال  الأن  يوما،  فتح  حركة 
م�شوؤول  من  �أكرث  �أكد  كما  حلما�س 
�ل�شعب  مع  تتقا�شم  ال  والأنها  فيها. 
�لفل�شطيني �شيئا، بل ت�شرُّ على �إبقائه 
�ل�شيا�شية  ومغامر�تها  الأهو�ئها  رهينة 
�ل�شعب  ثمنها  يدفع  �لتي  و�لع�شكرية 
�لفل�شطيني وحيد�... فم�شري�ت �لعودة 
�ملغامر�تي  للعقل  فظا  منوذجا  كانت 
وبتباه وعنرتة قل نظريهما  �أ�شرَّ  �لذي 
على دفع �لنا�س �إىل �ملوت �ملّجاين �لذي 
مل يكن يخفي �شوى موؤ�مرة �التفاق على 
�ل�شهد�ء  مئات  �الأمد.  �لطويلة  �لهدنة 
ُي�شبعو� نهم حما�س  و�آالف �جلرحى مل 
�تفق،  كيفما  �لفل�شطيني  �لدم  باإ�شالة 
على  تو�شع  وطنية  فائدة  �أية  ودومنا 
تلك  هدر  �إال  �للهم  �ملنجز�ت،  طاولة 
�أبناء  �أرو�ح  و�إزهاق  �خلالقة  �لطاقات 
و�لت�شحية  بالعطاء  ُجبل  �شعٍب  وبنات 

وتلبية �لند�ء دون تردد. 
هل من عاقل يف حما�س يدعو �إىل وقفة 
من  هل  ح�شل؟  للذي  و�نتقاد  تاأمل 
�لكفِّ عن  �إىل  يدعو   ، مالك �شمري حرٍّ
�أفو�ههم؟  وكمِّ  �لنا�س  ظلم  من  �ملزيد 
هل من عاقل يف حركٍة تّدعي �ملقاومة 
�إىل  �لدعوة  �أمام  يقف  و"�لتحرير" 
�ملعيار  �لتبا�س  ملعنى  كربى  مر�جعٍة 
�أهمية  وبني  و�ل�شلطة...  �ملقاومة  بني 
يف  �لعدو  مع  �لتماهي  بني  �لف�شل 
تدعو  �لذي  �ل�شعب  و�حرت�م  �شلوكه 
حما�س  يف  عاقل  من  هل  ره؟  حترِّ �إىل 
للعقول  و��شتعالء   ��شتهباال  كفى  يقول 
�لنظيفة �لتي تريد �لتو�زن بني �لكفاح 

�مل�شروع و�شرور�ت �حلياة؟ 
�لدويل  للتنظيم  �لبارة  �البنة  حما�س- 
لالإخو�ن �مل�شلمني: خلل بنيوي يجب �أن 

به �ل�شعب �لفل�شطيني. ي�شوِّ

اإخ�شاع ال�شعب يف قطاع 
غزة بالقوة، ومنعه من 

اإعالء �شوت اأوجاعه ومظامله، 
ما هو اإل منوذج دقيق 

للحقيقة التي اأعلنها كثريون 
منذ اإعالن نتائج النتخابات 

يف القطاع العام 2006، والذي 
يتلخ�ص باأن احتكام حما�ص 

للدميقراطية ال�شعبية 
وبناء على اأن النتائج 

جاءت مل�شلحتها تكون: ملرة 
واحدة... فقط

بقلم: حممد �صرور

حركة فتح قالت ومل تزل: 
لن نتلّون ولن نبّدل جلودنا اأيا 
كان اجلزاء واأيا كان العقاب. 

ففل�شطني ق�شية و�شعبا 
ي�شتحقان البذل الالمتناهي 
يف �شبيل احلرية وال�شتقالل 

والعودة
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الأر�س" يف فل�سطني ق�سة هّبة "يوم 

ُل »يوم �الأر�س« معَلًما بارًز� يف �لتاريخ �لن�شايل  ُي�شكِّ
لل�شعب �لفل�شطيني باعتباره �ليوم �لذي �أعلن فيه 
�لفل�شطينيون مت�شكهم باأر�س �آبائهم و�أجد�دهم، 
يف  وحقهم  و�لقومية  �لوطنية  بهويتهم  وت�شّبثهم 
�لدفاع عن وجودهم رغم عمليات �لقتل و�الإرهاب 
و�لتنكيل �لتي كانت -وما ز�لت-  متار�شها �شلطات 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  بحق  �الإ�شر�ئيلي  �الحتالل 

بهدف �إبعاده عن �أر�شه ووطنه.
وال  ت�شتد  حيث  �شنويًّا  �الأر�س  يوم  ذكرى  وحتل 
�الإ�شر�ئيلية  �ل�شهيونية  �ملجازر  وطاأة  تتوقف 
�ملوؤمتر  فمنذ  �لفل�شطينية.  باالأر��شي  لالحتفاظ 
 1897 عام  ب�شوي�شر�  بازل  يف  �الأول  �ل�شهيوين 
�لعرب  �أهلها  وطرد  فل�شطني  �أر��شي  �أن  �ت�شح 
جلهة  �ل�شهيونية  للحركة  �لنهائي  �لهدف  كان 
من  ممكن  عدد  باأقل  يهودية"  "دولة  �إن�شاء 
��شتطاعت �حلركة  �لتوجهات  لتلك  وتبًعا  �لعرب، 
وخا�شة  �لكربى  �لقوى  مع  بالتحالف  �ل�شهيونية 
بريطانيا �ملنتدبة على فل�شطني )1922 – 1948( 
�إن�شاء �لدولة �ملن�شودة يف 15 �أيار 1948 على نحو 
فل�شطني،  �أر��شي  من  مربع  مرت  كيلو  �ألف   )20(
متّثل نحو )74%( من م�شاحتها �لبالغة )27009( 
�ل�شهيونية  �لع�شابات  ومتكنت  مربع.  كيلومرت 
طرد  من  و�الأرغون"  و�ل�شترين  "�لهاغانا  مثل 
لي�شبحو� الجئني يف  فل�شطيني  �ألف  نحو )750( 
وقطاع غزة،  �ل�شفـة  ويف  ولبنان،  و�شورية  �الأردن 
�آنذ�ك )54%( من  �لفل�شطينيون  �لالجئون  ومّثل 
�إجمايل جمموع �ل�شعب �لفل�شطيني يف عام 1948 
�لذي بلغ نحو )1.4( مليون فل�شطيني، ويف مقابل 
ذلك بقي د�خل �خلط �الأخ�شر نحو )151( �ألف 
�جلليل  منطقة  يف  معظمهم  يرتكز  فل�شطيني 
جمموعهم  �أ�شبح  فل�شطني،  جنوبي  يف  و�لنقب 
�ألف  ومائتي  مليون  نحو  –كمثال-  يف عام 2003 

فل�شطيني.
يف  "�الأقلية"  تلك  �أ�شبحت   1948 عام  ومنذ 
�لدولة  �لقر�ر يف  �أ�شحاب  �هتمام  مو�شع  �أر�شها 
هاج�ًشا  تز�يدهم  كان  حيث  �لعربية،  �ل�شهيونية 
ذلك  على  وبناًء  �الإ�شر�ئيليني،  �ملخّططني  يوؤرق 

�شعت �حلكومات �ل�شهيونية �الإ�شر�ئيلية �ملتعاقبة 
�ملجتمع  حياة  جعل  �إىل  �ليوم  حتى  �لفرتة  خالل 
فر�س  خالل  من  تطاق،  ال  �أر�شه  د�خل  �لعربي 
�لبناء  من  �لفل�شطيني  متنع  �الأر�س  على  وقائع 
�لعربية  �الأر��شي  وم�شادرة  �جلغر�يف،  و�لتو�شع 
عليها،  �ليهودية  �مل�شتعمر�ت  من  مزيد  الإن�شاء 
جمموعهم  و�رتفع  �لعامل  يهود  من  مزيٍد  وجذب 
من )650( �ألف يهودي يف عام 1948 �إىل �ملاليني. 
ومع �زدياد جمموع �مل�شتعمرين �ليهود يف فل�شطني 
�الأر��شي  م�شادرة  وتائر  ت�شارعت  )�لتاريخية( 

وتهويدها.

الأر�ص مركز ال�شراع
لت �الأر�س وما ز�لت مركز �ل�شر�ع ولب ق�شية  �شكَّ
وجودنا كاأبناء فل�شطني �لق�شية �لتي مّثلت حقيقة 
مع  �لعربي-�الإ�شالمي-�لفل�شطيني  �ل�شر�ع 
فبقاوؤنا  م�شتقبلنا،  يحّدد  ما  �ل�شهيونية  �حلركة 
و�لتو��شل  �أر�شنا  على  باحلفاظ  منوط  وتطورنا 

معها، وحتريرها وتطوير �الإن�شان.
ما   1950 عام  يف  �الإ�شر�ئيلية  �حلكومة  بنت  وقد 
�أ�شمته " قانون �لعودة" لت�شهيل �لهجرة �ليهودية 
�ملقابل  ويف  �ليهود.  و��شتيعاب  )�إ�شر�ئيل(  �إىل 
و�لذي  �الإ�شر�ئيلي  �لغائبني  �أمالك  قانون  �شنَّت 

لالجئني  �لتابعة  �الأر��شي  فّعال  نحو  على  �شادر 
�لفل�شطينيني �لذين خرجو� �أو ُطِردو� من فل�شطني 
�لتي �أ�شبحت )�إ�شر�ئيل( يف عام 1948، و�أر��شي 
�ملو�طنني �لعرب يف )�إ�شر�ئيل( بعد ت�شنيفها يف 
ن�شبة  وكانت  غائبة"،  "�أمالك  �أّنها  على  �لقانون 
"�لغائبني �حلا�شرين" �أو �لفل�شطينيني �مل�شّردين 
�لعرب  �ل�شكان  تبلغ نحو 20% من جمموع  د�خليًّا 
�شلمان  ُيقّدر  حيُث  )�إ�شر�ئيل(،  يف  �لفل�شطينيني 
بني  �شودرت  كلم²   1000 من  �أكرث  �أّن  �شتة  �أبو 
يف  �لعرب  �ملو�طنني  من  و2003   1948 عامي 

�الأر��شي �ملحتلة.
يفتحئيل"،  "�أورين  �الإ�شر�ئيلي  للكاتب  ووفًقا 
�لدولة  وممار�شات  �شيا�شات  �شد  �الحتجاج  فاإنَّ 
كانت  �لفل�شطينيني  �لعرب  بني  من  �الإ�شر�ئيلية 
ب�شبب  وذلك   ،1970 �شنة  منت�شف  قبل  نادرة 
جمموعة من �لعو�مل مبا يف ذلك �حلكم �لع�شكري 
على مناطقهم، و�لفقر، و�لعزلة، و�لتجزوؤ  يف حني 
كانت �حلركة �ل�شيا�شية لالأر�س ن�شطة لنحو عقد 
من �لزمن، وقد �عتربت �أّنها غري قانونية يف عام 
�ملناه�شة  �لبارزة  �ملنا�شبات  �أكرث  وكانت   ،1964
�لتي  ا  �شنويًّ �لعمال  يوم  �حتجاجات  للحكومة هي 

كان ُينظمها �حلزب �ل�شيوعي.

يوم الأر�ص واإحياء ذكراه ال�شنوية
 1976 عام  من  �آذ�ر  من  �لثالثني  �ل�شبت  يوم  يف 
ظل  ويف  �لنكبة،  من  عاًما  وع�شرين  ثمانية  وبعد 
�لقمع  و�إجر�ء�ت  و�لتنقل،  �لتجول  حظر  �أحكام 
وعمليات  و�الإفقار  �لعن�شري  و�لتمييز  و�الإرهاب 
و�حلرمان  �لقرى  وهدم  �الأر��شي  �غت�شاب 
�ل�شعب  هبَّ  �لتنظيم،  �أو  للتعبري  فر�شة  �أي  من 
و�لتجمعات  و�لقرى  �ملدن  جميع  يف  �لفل�شطيني 
�شد   1948 عام  �ملحتلة  �الأر��شي  يف  �لعربية 

�الحتالل �ل�شهيوين.
للجماهري  جماعية  هّبة  �أول  �الأر�س  يوم  كان 
�لعربية يف د�خل فل�شطني )�لتاريخية(، ت�شرفت 
حركها  ومنّظم،  جماعي  ب�شكل  جماهرينا  فيها 
�إح�شا�شها باخلطر، ووّجهها وعيها الأبعاد ق�شيتها 

يف يوم ال�شبت الثالثني من 
اآذار من عام 1976 وبعد ثمانية 

وع�شرين عاًما من النكبة، ويف ظل 
اأحكام حظر التجول والتنقل، 

واإجراءات القمع والإرهاب والتمييز 
العن�شري والإفقار وعمليات 

اغت�شاب الأرا�شي وهدم القرى 
واحلرمان من اأي فر�شة للتعبري اأو 
التنظيم، هبَّ ال�شعب الفل�شطيني 

يف جميع املدن والقرى والتجمعات 
العربية يف الأرا�شي املحتلة عام 
1948 �شد الحتالل ال�شهيوين.
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�مل�شادرة  �الأر�س" ول�شيا�شات  "ق�شية  �الأ�شا�شية 
ا يف منطقة �لبطوف  و�القتالع يف �جلليل، خ�شو�شً
و�شخنني،  حنا  دير  عر�بة،  �الأر�س،  يوم  ومثلث 
�إىل  �جلماهري  خرجت  حيُث  و�لنقب،  �ملثلث  ويف 
�ل�شو�رع، وقادت نف�شها �إىل �ل�شد�م مع �ل�شلطات 
�إطار  �إىل  مقرتبًة  �الإ�شر�ئيلية  �لر�شمية  �لقمعية 

�لع�شيان �ملدين �جلماعي.
وتظاهر�ت  �شامل  �إ�شر�ب  �شكل  �لهّبة  و�ّتخذت 
�شعبية عارمة، �أعملت خاللها قو�ت �الحتالل قتاًل 
على  �لنار  فتحت  حيث  بالفل�شطينيني،  و�إرهاًبا 
�ملتظاهرين ما �أدى �إىل ��شت�شهاد �شتة فل�شطينيني 
هم: خديجة �شو�هنة ورجا �أبو ريا وخ�شر خاليلة 
قرية  يا�شني من  �أحمد  �شخنني، وخري  �أهايل  من 
ور�أفت  كنا،  كفر  قرية  من  طه  وحم�شن  �بة،  عرَّ
علي زهدي من قرية نور �شم�س و��ُشت�شهد يف قرية 
�لطيبة، هذ� �إ�شافًة �إىل �إ�شابة �لع�شر�ت و�عتقال 

قو�ت �الحتالل �أكرث من 300 فل�شطيني.
كان �ل�شبب �ملبا�شر لهّبة يوم �الأر�س هو م�شادرة 
من  دومن  �ألف   21 نحو  �ل�شهيونية  �ل�شلطات 
�أر��شي عّر�بة و�شخنني ودير حّنا وعرب �ل�شو�عد 
�ل�شهيونية  للم�شتوطنات  لتخ�شي�شها  وغريها 
جانب  �إىل  �جلليل،  تهويد  خمّطط  �شياق  يف 
�أنَّ  �إىل  هنا  وي�شار  و�لتهويد.  �القتالع  �شيا�شات 
�الأعو�م  خالل  �شادرت  قد  �ل�شهيونية  �ل�شلطات 
ما بني عام 1948و1972 �أكرث من مليون دومن من 
�أر��شي �لقرى �لعربية يف �جلليل و�ملثلث، �إ�شافة 
�لتي  �الأر��شي  �الأخرى من  �لدومنات  �إىل ماليني 
�شل�شلة  بعد  �ل�شهيونية  �ل�شلطات  عليها  ��شتولت 
�الحتالل  جي�س  �رتكبها  �لتي  �ملرّوعة  �ملجازر 
بحق  مار�شها  �لتي  �لق�شري  �الإبعاد  وعمليات 

�لفل�شطينيني عام 1948.
ولكن معركة �الأر�س مل تنتِه يف �لثالثني من �آذ�ر، 
بل هي م�شتمرة حتى يومنا هذ�، وال تز�ل �شيا�شات 
حتاول  �ملختلفة  و�ملخططات  تطاردنا،  �مل�شادرة 
منر  �إننا  بل  ال  �مل�شتقبل،  على   و�لت�شييق  خنقنا 
بو�قع مرير ومرحلة معقدة، تكرث فيها �لتوجهات 
�لعن�شرية �لتي ت�شعى �إىل نزع �شرعيتنا �ل�شيا�شية 
�أر�شنا.  م�شادرة  فقط  ولي�س  وجودنا،  و�شرعية 
�أر��شينا  يف  جنب  �إىل  جنًبا  يح�شل  ما  ومثله 
�ملحتلة عام 1967 )�ل�شفة �لغربية وقطاع غزة( 

كما �حلال يف تلك �ملحتلة عام 1948.
ق�شية �الأر�س هي �أكرث �لق�شايا �لتي متتزج فيها 
�الأبعاد �ملدنية و�لوطنية، فال ميكن �حلديث عنها 

مدنيًّا وتغييب �أبعادها �لوطنية، ويف نف�س �لوقت ال 
ميكن �حلديث عنها وطنيا وتغييب �أبعادها �ملدنية 
�لعام  يف  �أر��شينا  يف  فل�شطينيينا  لن�شال  خا�شة 

.1948
وقد �شارك �ل�شعب �لفل�شطيني يف �الأر��شي �ملحتلة 
كما �حلال  �الأر�س،  يوم  فعاليات  عام 1967م يف 
الحًقا و�شنويًّا مع كل �أبناء فل�شطني بالعامل بحيث 
فل�شطينية  وطنية  منا�شبة  �الأر�س  يوم  �أ�شبح 
�لتي  �لفل�شطيني  �ل�شعب  لوحدة  ورمًز�  وعربية، 
وذكرى  و�لتمزق،  �لقهر  عو�مل  كل  منها  تنل  مل 
جميع  يف  �لفل�شطيني  لل�شعب  �لبطويل  للتالحم 

�أماكن وجوده.

ووثيقة  الأرا�شي"  عن  الدفاع  "جلنة 
)كيننغ(

�لدفاع  بـ"جلنة  �لعربية، ممّثلًة  �أعلنت �جلماهري 
عن �الأر��شي �لعربية" �الإ�شر�ب �الحتجاجي على 
بتاريخ  وذلك  �ملل،  منطقة  يف  �الأر��شي  م�شادرة 

.1976/3/30

قرارات �شبقت اإعالن الإ�شراب:
1. �شدور قر�ر باإغالق منطقة �ملل )منطقة رقم 
يف  �ملنطقة  دخول  من  �لعرب  �ل�شكان  ومنع   )9

تاريخ 1976/2/13.
وز�رة  �ل�شمال يف  لو�ء  مت�شرف  وثيقة  �شدور   .2
�لد�خلية )وثيقة كيننغ( يف 1976/3/1 كاقرت�ح 
�إز�ء  �شيا�شية  �إجر�ء�ت  و�تخاذ  �جلليل  لتهويد 

معاملة �الأقلية �لعربية يف )�إ�شر�ئيل(.
�ل�شلطة  عمدت  �الإ�شر�ب،  الإعالن  �لدعوة  بعد 

�الإ�شر�ب  هذ�  حدوث  منع  �إىل  �ل�شهيونية 
�ملظاهر�ت  بقمع  �لتهديد  طريق  عن  وك�شره 
�اللتفات  �ل�شلطة  حتاول  ومل  �جلماعي،  و�لعقاب 
�إف�شال  �إىل  �شعت  بل  �أكرث،  بجدية  �ملو�شوع  �إىل 
ب�شلوك  تتعلق  دالالت  من  يحمل  ملا  �الإ�شر�ب 
"�الأقلية �لعربية" كاأقلية قومية حيال ق�شية وطنية 
ومدنية من �لدرجة �الأوىل، �أال وهي ق�شية �الأر�س. 
فقد عقدت �حلكومة �الإ�شر�ئيلية �جتماًعا ��شتمرَّ 
�ل�شرطة  قو�ت  تعزيز  فيه  ر  تقرَّ �شاعات  �أربع 
�الإ�شر�ب  على  للرد  �لعربية  و�ملدن  �لقرى  يف 

و�ملظاهر�ت.
�لعمال  )�حتاد  "�له�شتدروت"  قيادة  وحّذرت 
�إجر�ء�ت  باّتخاذ  وهّددتهم  �لعمال  �الإ�شر�ئيلي( 
�جتماع  يف  �لعمل  �أرباب  وقّرر  �شدهم،  �نتقامية 
�إذ�  �لعرب من عملهم  �لعمال  لهم يف حيفا طرد 
�الأر�س.  يوم  يف  �لعام  �الإ�شر�ب  يف  �شاركو�  ما 
تهديد�  �ملعارف  لوز�رة  �لعام  �ملدير  بعث  كذلك 
يف  �مل�شاركة  من  ملنعها  �لعربية  �ملد�ر�س  �إىل 

�الإ�شر�ب.

اأهم بنود الوثيقة )وثيقة ِكننغ(:
�ل�شمال  يف  �ليهودي  �ال�شتيطان  تكثيف   .1

)�جلليل(
�لعمل  "�أخا" حلزب  �إقامة حزب عربي يعترب   .2

ويركز على �مل�شاو�ة و�ل�شالم
3. رفع �لتن�شيق بني �جلهات �حلكومية يف معاجلة 

�الأمور �لعربية
�الأحز�ب  د�خل  يهودي  قومي  �إجماع  �إيجاد   .4

�ل�شهيونية حول مو�شوع �لعرب يف �إ�شر�ئيل
5. �لت�شييق �القت�شادي على �لعائلة �لعربية عرب 
يف  لليهود  �الأولوية  و�إعطاء  بال�شر�ئب  مالحقتها 
يف  �لعرب  ن�شبة  تخفي�س  وكذلك  �لعمل،  فر�س 
�لتح�شيل �لعلمي وت�شجيع �لتوجهات �ملهنية لدى 

�لتالميذ
�إىل  �لعرب  و�لطالب  �ل�شباب  هجرة  ت�شهيل   .6

خارج �لبالد ومنع عودتهم �إليها
و"تلميع"  �ل�شيوعي،  �حلزب  قياديي  مالحقة   .7

قيادة تتلفع بالقومية بدياًل عنها

اأر�ص املل: منطقة رقم 9
�لقرى، �شخنني  �الأر�س �شمن م�شاحات  تقع هذه 
�ألف   60 م�شاحتها  وتبلغ  حنا،  ودير  وعر�بة 
�ل�شنو�ت  بني  �ملنطقة  هذه  ��شتخدمت  دومن. 

معركة الأر�ص مل تنتِه يف 
الثالثني من اآذار، بل هي م�شتمرة 

حتى يومنا هذا، ول تزال �شيا�شات 
امل�شادرة تطاردنا، واملخططات 

املختلفة حتاول خنقنا والت�شييق 
على  امل�شتقبل، ل بل اإننا منر 

بواقع مرير ومرحلة معقدة، تكرث 
فيها التوجهات العن�شرية التي 

ت�شعى اإىل نزع �شرعيتنا ال�شيا�شية 
و�شرعية وجودنا، ولي�ص فقط 

م�شادرة اأر�شنا
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للجي�س  ع�شكرية  تدريبات  كمنطقة   1944-1942
مقابل  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  �أثناء  �لربيطاين 

دفع بدل ��شتئجار الأ�شحاب �الأر�س.
بعد عام 1948 �أبقت )�إ�شر�ئيل( على نف�س �لو�شع 
�لذي كان �شائًد� يف عهد �النتد�ب �لربيطاين، �إذ 
�أر��شيهم  �إىل  بالو�شول  للمو�طنني  ي�شمح  كان 
لفالحتها بت�شاريح خا�شة. يف عام 1956 قامت 
�إقامة خمططات  بهدف  �ملنطقة  باإغالق  �ل�شلطة 
تهويد  م�شروع  �شمن  يهودية  م�شتوطنات  بناء 

�جلليل.

خطة تهويد اجلليل و�شرقة اأرا�شينا
�ملوؤ�مر�ت  كل  رغم  �جلليل  منطقة  �حتفظت 
�ل�شهيونية باأغلبيتها �لعربية مع �أنَّها �ملكان �لذي 
�لتهويد،  �شيا�شة  تطبيق  يف  �ل�شهاينة  فيه  �أمعن 
فاأعلنت �ل�شلطات �ل�شهيونية يف �أو�ئل عام 1975 
م�شروع  عنو�ن:  حتت  �جلليل  لتهويد  خطة  عن 
"تطوير �جلليل"، وهي �خلطة �لتي تعد من �أخطر 
على  ��شتمل  �إذ  ؛  �إ�شر�ئيل  له حكومة  ما خططت 
ت�شييد ثماين مدن �شناعية يف �جلليل. مما يتطلَّب 
م�شادرة 20 �ألف دومن من �الأر��شي �لعربية ذلك 
ُتقام  باأال  تو�شي  و�لتو�شع  �ال�شتيطان  نظرية  �أنَّ 
مظاهر �لتطوير فوق �الأر��شي �ملطورة، و�إمّنا فوق 
�الأر��شي �لبور و�ملهملة، وهي �لت�شميات �لتي ُتطلق 

على �الأر��شي �لتي ميلكها �لعرب.
وقد �شّكلت عملية تهويد �جلليل -وما تز�ل-ـ هدًفا 
فقد  وهاج�شها،  �ل�شهيونية  �حلركة  �أهد�ف  من 
د بن غوريون هذ� �لهدف بقوله: "�ال�شتيطان  حدَّ
�أن ُند�فع عن  �إذ� كان علينا  نف�شه هو �لذي ُيقرر 

�جلليل �أم ال".
�الأر�س،  جتاه  �ل�شهيونية،  �ل�شيا�شة  مع  وتطابًقا 
فقد �حتلَّت )�إ�شر�ئيل( عام 1948 �أق�شاًما و��شعة 
من �جلليل، و�أقامت فيها �لعديد من �مل�شتوطنات، 
�الأر��شي،  على  �ال�شتيالء  عملية  �ل�شهاينة  وبرر 
باأنها �أر��ٍس للغائبني، ولكن �ال�شتيالء مل يقت�شر 
على  يده  و�شع  و�إمنا  �لغائبني،  �أر��شي  على 
وتقدر  �لربيطاين،  �النتد�ب  حكومة  "�أمالك" 
لكن  دومن،  مليون   3 2�إىل  بنحو  �الأر��شي  هذه 
)�إ�شر�ئيل( مل تكتِف بتلك �الأر��شي، و�إمنا �متدت 
يف  بقو�  �لذين  �لفل�شطينيني  �أر��شي  �إىل  يدها 
 1948 عام  حتى  ميلكون  �لعرب  وكان  �أر��شيهم، 
دومن،  مليون   27 �أ�شل  من  دومن  مليون   13 نحو 
بينما مل يكن للكيان �ل�شهيوين �شوى 5.1 مليون 

دومن، و�لباقي �أر��ٍس م�شاع.
ب�شرقة   1948 عام  منذ  �ل�شهيوين  �لعدو  بد�أ 
�ملتعددة  �لقو�نني  ُي�شدر  و�أخذ  �لعربية  �الأر��شي 
"مربرة  �شرقتها  لتكون  و�الأ�شكال  �الأ�شماء 
و�شرعية" فمن قانون �الأر��شي �لبور �إىل �ملناطق 
مناطق  �إىل  �لغائبني  �أمالك  قانون  �إىل  �ملغلقة، 
�الأمن، �إىل ��شتمالك �الأر��شي. �إىل �إرغام �لعرب 
جتريد  من  متكنت  حتى  �أر��شيهم،  رهن  على 
و�أطيب  �أخ�شب  من  دومن  مليون  نحو  من  �لعرب 
��شت�شد�ر  �الإ�شر�ئيلي عن  يتوقف  �أر��شيهم. ومل 
"قو�نينه"، وممار�شة �شيا�شاته، �لتي تتم�شى وفًقا 
وما  لنا،  يدنا هو  �أ�شبح يف  "ما  �لقائلة:  لنظريته 

يز�ل يف يد �لعرب هو �ملطلوب".
وكان �آخر �لقو�نني يف هذ� �ملجال، هو �لذي �شدر 
م�شادرة  ب�شاأن  �الإ�شر�ئيلي  وزر�ء  جمل�س  عن 
ز�دت  �أن  وبعد  �جلليل،  تطوير  بحجة  �الأر��شي 

ن�شبة �شكان �لعرب فيه عن %50.

مقّدمات الأحداث: من حيفا ُثّم النا�شرة
هدف  �أدركو�  �أن  بعد  �جلليل،  فل�شطينيو  حتّرك 
�لقر�ر ففي 1975/7/29 ُعقد �جتماع للت�شاور يف 
حيفا، ح�شره عدد من �ملبادرين حلملة �الحتجاج 
�الجتماع  هذ�  �شمَّ  وقد  �الأر��شي،  م�شادرة  على 
وحمامني،  �ملحلية،  �ملجال�س  روؤ�شاء  من  عدًد� 
�أر��ٍس،  و�أ�شحاب  و�شحفيني،  ومثقفني  و�أطباء، 
للدفاع  جلنة  تاأليف  �الجتماع،  هذ�  يف  ر  وتقرَّ
عن  للدفاع  �لُقطرية  باللجنة  �ُشّميت  �الأر�س  عن 

�الأر��شي.
قبل �الإعالن �لنهائي عن قر�ر �مل�شادرة و�حتجاًجا 
على �شيا�شات �مل�شادرة �أُعِلن باإجماع حا�شد دعا 
يف  بالد�خل  �لفل�شطيني  �ل�شيوعي  �حلزب  له 
"جلنة  تاأ�شي�س  عن   1975/8/15 يف  �لنا�شرة 
�للجنة  وتر�أّ�س  �لعربية"،  �الأر��شي  عن  �لدفاع 
�للجنة  وقادت  �شحادة،  �شحادة  �لوطني  �لق�س 

عملية �لدفاع عن �الأر��شي ل�شنو�ت طو�ل.
من  كان  �ملقرر�ت،  من  عدد  �تخذ  �الجتماع  ويف 
للمطالبة  �شعبي  موؤمتر  لعقد  �لدعوة  �أبرزها: 
�لعام  �لر�أي  �إىل  ند�ء  و�إ�شد�ر  �مل�شادرة،  بوقف 

حلثه على مقاومة �مل�شادرة.
ويف �جتماع بلدة �شخنني يف 1976/2/14 ظهرت 
جاهزية �لنا�س للمو�جهة �إذ �شارك 5000 �شخ�س 
زياد  توفيق  )�لكني�شت(  يف  �لنائبان  يتقّدمهم 

وتوفيق طوبي.

�آخر  الجتماع  دعت  �الأر��شي  عن  �لدفاع  جلنة 
نحو  فيه  �شارك   1976/3/6 يوم  �لنا�شرة  يف 
ع�شرين رئي�ًشا من روؤ�شاء �ملجال�س �ملحلية، و�ّتخذ 
يوم  �لعام  �الإ�شر�ب  باإعالن  قر�ًر�  �ملجتمعون 

1976/3/30 ��شتنكاًر� مل�شادرة �الأر��شي.
عمرو  �شفا  مدينة  يف  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شلطة  عقدت 
غالبهم  كان  �لذين  �لفل�شطينيني  مع  �جتماًعا 
�ملحلية  �ل�شلطات  روؤ�شاء  من  معها  �ملتعاونني  من 
�لعرب ملحاولة �إجها�س �الإ�شر�ب، وهنا ظهر دور 
توفيق زياد )�لذي �نُتِخب رئي�ًشا لبلدية �لنا�شرة( 
و�ل�شعب  �لقر�ر،  �شاحب  )�ل�شعب  �شرخ:  �لذي 
كان  �إذ  �آنذ�ك  لوحده  يكن  ومل  �الإ�شر�ب(،  قّرر 

معه ع�شر�ت �لقياد�ت �لعربية �لثائرة.
�لن�شال  ثمرة ت�شاعد  �الإ�شر�ب  يوم  كان حتديد 
من  كبري  م�شتوى  وبلوغه  �جلليل  يف  �لوطني 
مقاومة  كانت  �لنكبة  ومنذ  ذلك  فقبل  �لتنظيم، 
"�ل�شلبي"  �لدفاع  على  قا�شرة  �لـ48  عرب 
فيما  و�لتكافل  عليها،  و�لبقاء  باالأر�س،  بالتم�شك 
�شفوفهم  بني  �لتفرقة  حماوالت  ورف�س  بينهم، 
و�نتظار �لظروف �ملنا�شبة للهجوم، و�إعد�د �جليل 

�جلديد من �أبنائهم لتلك �للحظات.

كل  اإىل  عرابة  من  الأر�ص  مواجهات 
اجلليل

لفل�شطينيي  عام  �إ�شر�ب  �إىل  �لدعوة  قر�ر 
�لنكبة،  منذ  نوعه  من  قر�ر  �أول  هو  �لـ48، 
�لتاريخي،  �ليوم  لذلك  ر  حُت�شّ �جلماهري  وبد�أت 
�جلليل  يف  �لعربية  �لتجمعات  كل  و��شتجابت 
لالإ�شر�ب، رغم حماوالت )�إ�شر�ئيل( �إف�شال هذ� 

�ليوم وباأي ثمن.
�ل�شرطة،  ففي م�شاء 1976/3/29 د�همت قو�ت 
ت�شتفز  و�أخذت  �بة  عَرّ قرية  �حلدود  وحر�س 
وقد  �لنار،  و�إطالق  بال�شرب  �لفل�شطينيني 
�أحد  ذلك  نتيجة  و��شت�شهد  �الأهايل  مع  ��شتبكت 
�أول  �لفل�شطينيني وُيدعى خري �أحمد يا�شني وكان 

�شهد�ء يوم �الأر�س.
�أ�شدرت   1976/3/30 يوم  �أي  �لثاين  �ليوم  ويف 
يف  �شاعة   24 ملدة  �لتجو�ل  مبنع  �أمًر�  �ل�شرطة 
�ل�شرطة  �شيار�ت  وتفّرقت  و�ملثلث،  �جلليل  ُقرى 
يف �لقرية و�أخذت ُتنّبه �الأهايل، وُتهّدد من ُيحاول 
ُتثِن  مل  �لتهديد�ت  ولكن  منزله،  من  �خلروج 
�لفل�شطينيني عن �لتعبري عن �شخطهم وحقدهم، 
مع  �جلي�س  و��شتبك  �ل�شو�رع،  �إىل  �ل�شعب  وخرج 
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�الأهايل يف معركة مل ي�شبق لها مثيل.
 مل تكن هذه �ملعركة هي �لوحيدة يف ذلك �ليوم، 
�جلليل،  ومدن  ُقرى  جميع  �ملظاهر�ت  عّمت  فقد 
�لتي  و�جلي�س  �ل�شرطة  قو�ت  مع  �ل�شعب  و��شتبك 
ذلك  يف  و��شتعملت  �ملتظاهرين  تفريق  حاولت 

خمتلف �الأ�شاليب.
�الحتالل  قو�ت  زعمت  �شخنني،  قرية  ففي 
�ل�شهيونية �أنَّ �الأهايل خرقو� نظام منع �لتجو�ل 
بزعمها  ��شطرت  �لتي  �ل�شرطة  قو�ت  وهاجمو� 
�أدى �إىل  �إىل ��شتعمال �لقوة، و�إطالق �لنار �لذي 
خديجة  هم  �لقرية  �أهايل  من  ثالثة  ��شت�شهاد 
�شو�هنة ورجا �أبو ريا وخ�شر خاليلة، وُجرح �أثناء 
نحو  و�عُتقل  ا،  �شخ�شً خم�شني  نحو  �ال�شتباك 

ا �آخرين. �شبعني �شخ�شً
�أما يف قرية كفر كنا، فقد حاولت �ل�شرطة ��شتفز�ز 
�ملتظاهرين، باإطالق �لنار عليهم، و�إلقاء �لقنابل 
�لهر�و�ت  و��شتعمال  لتفريقهم،  للدموع  �مل�شيلة 
و�قتحام �لبيوت و�العتد�ء على �لن�شاء و�الأطفال، 
و��شُت�شهد �شاب يدعى حم�شن طه وُجرح �آخرون، 

و�عتقلت �ل�شرطة ع�شر�ت �ل�شبان.
تفريق  �ل�شرطة  قو�ت  حاولت  �لطيبة،  قرية  ويف 
تطلق  و�أخذت  و�لقنابل،  بالهر�و�ت  �ملتظاهرين 
و�شقط  متييز  بدون  �لفل�شطينيني  على  �لنار 
�ل�شهيد "ر�أفت علي زهدي"، و�لذي جاء من قرية 
نور �ل�شم�س لُي�شارك يف �الإ�شر�ب يف قرية �لطيبة، 
وقامت �ل�شرطة بعد ذلك بحملة �عتقاالت و��شعة. 
من   %80 �الإ�شر�ب  �شمل  فقد  �لنا�شرة  يف  �أما 
�ل�شهيونية  �الحتالل  قو�ت  و�نتهزت  �ملدينة، 
بلديتها،  رئي�س  على  لالعتد�ء  �الإ�شر�ب  فر�شة 
�لفتيان  بع�س  مالحقة  بحجة  منزله  فد�همت 
و�لزجاج  باحلجارة  �الأمن  قو�ت  رجمو�  �لذين 
زوجته  على  بال�شرب  و�عتدت  �ملولوتوف،  وقنابل 

و�بنته.
وتد�فع �ل�شباب يف �ملدينة �إىل �مل�شت�شفيات للتربع 
�لُقرى  ُنقلو� من  �لذين  لع�شر�ت �جلرحى،  بالدم 

�لعربية �إثر �ال�شتباكات.
لت �ل�شرطة �شاحة �لبلدة �إىل �شاحة  ويف طمرة حَوّ
و�ل�شيار�ت  �ملجنزر�ت  فيها  ��شتخدمت  حرب 
من  العتد�ءين  �لقرية  تعّر�شت  وقد  �لع�شكرية، 
�ل�شيار�ت  بع�س  و�شوهدت  �ل�شرطة،  رجال  ِقبل 
من  عدد  و�عت�شم  �لقرية،  مدخل  عند  �ملحرتقة 
على  �حتجاًجا  �ملحلي  �ملجل�س  يف  �لفل�شطينيني 
قو�ت  ��شتدعى  �لذي  �ملجل�س  رئي�س  ت�شرف 

�الحتالل لتفريق �ملتظاهرين.
ويف دير حنا ��شُت�شهد �أحد �لفل�شطينيني، و�أُ�شيب 
عدد �آخر بجر�ح و�أعلن �الإ�شر�ئيليون �أنَّ 38 جندًيا 
�شيار�ت  �شت  و�أن  بجر�ح،  �أُ�شيبو�  قد  �شهيونًيا 

ع�شكرية قد �أُحرقت.

ويف بلدة �لطرية حاول رئي�س �ملجل�س �ملحلي طارق 
�الأهايل،  له  فت�شدى  �ملظاهرة  تفريق  عبد �حلي 
باملئات  ُهرعت  �لتي  �ل�شرطة،  رجال  و��شتدعى 
و�أطلقت  بال�شرب  �لفل�شطينيني  على  و�نهالت 
�إ�شابة بع�س �ل�شبان،  �إىل  �أدى  ا  �لنار، ممَّ عليهم 

ا. و�عتقال نحو 40 �شخ�شً
ويف باقة �لغربية، خرج �الأهايل �إىل �شو�رع �لقرية 

�لتي  �ل�شرطة،  قو�ت  متحدية  كبرية  تظاهرة  يف 
 3/29 يوم  منذ  �لقرية  �شو�رع  يف  تتجول  كانت 

و�لتي قامت بدورها باعتقال عدد من �ل�شبان.
جلر�فات  �الأهايل  ت�شدى  ك�شرى،  قرية  ويف 
�ل�شرطة  من  قو�ت  حتميها  كانت  �لتي  �الحتالل 
�جلر�فات  منعو�  وقد  �الأر��شي،  م�شادرة  بهدف 
�لتم�شك  على  �جلميع  و�أق�شم  �لقرية،  دخول  من 

باالأر�س ومقاومة �أي م�شادرة جديدة.
ويف كفر قا�شم �أ�شربت �ملتاجر و�ملد�ر�س وجتمهر 

وهتفو�  �ملحلي،  �ملجل�س  �شاحة  �شاب يف  �ألف  نحو 
هتافات وطنية، ثم �شارو� يف م�شرية �شاخبة �إىل 
�أر��شي  �إد�رة  �أقامتها  �لتي  �ل�شائكة  �الأ�شالك 
و�قتلعوها  �مل�شادرة  �أر��شيهم  حول  "�إ�شر�ئيل" 
وفرقت  �لفل�شطينيني،  بع�س  �ل�شرطة  فاعتقلت 

�ملظاهر بالقوة.
ويف قلن�شوة و�شع �ملتظاهرون حو�جز يف �لطرق، 
و�أحرقو� �إطار�ت �ل�شيار�ت وكان �الإ�شر�ب عاًما، 
وتدخلت قوة من �ل�شرطة وحر�س �حلدود لتفريق 

�ملظاهرة و�إز�لة �حلو�جز.
معلنة  �أبيها  بكرة  عن  �لر�مة  قرية  و�أ�شربت 
كني�شة  �أمام  �جلماهري  وجتمعت  �شخطها، 
�لقتل  جلر�ئم  ��شتنكارها  لُتعلن  �الأرثوذك�س 

�لوح�شية وم�شادرة �الأر��شي.
قو�ت  من  كبرية  قو�ت  د�همت  نحف  قرية  ويف 
بالقنابل  �لبيوت  ت�شرب  وبد�أت  �لقرية،  �الأمن 
�مل�شيلة للدموع، وتعتدي على �لفل�شطينيني ونّفذت 

حملة تفتي�س و��شعة، و�عتقلت بع�س �ل�شباب.
رئي�س  معار�شة  من  وبالرغم  �لكروم  جمد  ويف 
�خرتقت  كبرية  تظاهرة  �شارت  �ملحلي،  �ملجل�س 
قر�أت  حيث  �جلامع  �إىل  وتوّجهت  �لبلدة،  �شو�رع 
�إىل  توجهو�  ُثّم  �الأر�س،  �شهد�ء  الأرو�ح  �لفاحتة 
�ملجل�س �ملحلي وطالبو� با�شتنكار �ملذ�بح �لوح�شية 
وم�شادرة �الأر��شي؛ كما �أ�شربت كل من قرى دير 
�الأ�شد و�لبعنة و�أبو �شنان وكفر يا�شيف و�شفا عمرو 

وعبلني وكابول.

يوم  �إىل   1976 �لعام  منذ  �الأر�س  يوم  حتّول  لقد 
�إنه  بحيث  عاملي  يوم  �إىل  وحتّول  خالد،  تاريخي 
�لد�خل  يف  �لتظاهر�ت  تنطلق  �آذ�ر   30 كل  يف 
�إىل  �آذ�ر   30 يوم  �خلارج حمّولة  �لفل�شطيني ويف 
بقاع  من  بقعة  كل  يف  �لفل�شطيني  لالحتجاج  يوم 
هذ� �لعامل، وتبنته ع�شر�ت �جلمعيات و�ملوؤ�ش�شات 
ما  �لد�خل  فل�شطيني  �شعيد  وعلى  و�جلاليات، 
�إحياء  و�حتفاالت  �جلبارة  �لتظاهر�ت  ز�لت 

�لذكرى �ل�شنوية تخرج كل عام يف عدة مناطق.
�ل�شمود  معاين  لتج�شيد  يوًما  �الأر�س  يوم  وبات   
فل�شطني،  يف  بحقنا  و�لت�شّبث  و�ملقاومة،  و�لثبات 
من  �لفل�شطينيني  لالجئني  �لعودة  ويف  و�أر��شينا، 
بديال  تكون  �أن  لها  �أُريد  �لتي  �ل�شتات  خمّيمات 
بفعل  منها  هّجرو�  �لتي  وديارهم  الأر��شيهم، 
�لعدو�ن �الإ�شر�ئيلي �لذي خلف )�لنكبة( يف عام 
1948، �إذ ال بديل عن �لعودة �إىل وطننا فل�شطني.

قرار الدعوة اإىل اإ�شراب عام 
لفل�شطينيي الـ48، هو اأول قرار من 
نوعه منذ النكبة، وبداأت اجلماهري 

ر لذلك اليوم التاريخي،  حُت�شّ
وا�شتجابت كل التجمعات العربية 

يف اجلليل لالإ�شراب، رغم حماولت 
)اإ�شرائيل( اإف�شال هذا اليوم وباأي ثمن

وقد �شّكلت عملية تهويد 
اجلليل -وما تزال-ـ هدًفا من 
اأهداف احلركة ال�شهيونية 

د بن غوريون  وهاج�شها، فقد حدَّ
هذا الهدف بقوله: "ال�شتيطان 

نف�شه هو الذي ُيقرر اإذا كان علينا 
اأن ُندافع عن اجلليل اأم ل"
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يحكم  �أ�شبح  �لذي  هو  �لغاب  قانون  هل 
�لعالقات بني �لدول ؟

لغري  ما  يوما  كانت  �جلوالن  ه�شبة  هل 
�جلمهورية �لعربية �ل�شورية ؟

و��شنطن  من  ��شر�ئيل  مطالبة  هل 
�العرت�ف ب�شيادتها على ه�شبة �جلوالن 
وقو�عد  �لدويل  �لقانون  ملبادئ  يخ�شع 

�لعد�لة ؟
�آن  باأنه  تر�مب  �لرئي�س  ت�شريح  هل 
��شر�ئيل  ب�شيادة  �أمريكا  لتعرتف  �الأو�ن 

على �جلوالن؟
تر�مب:  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  )قال 
�ملتحدة  للواليات  �لوقت  حان  قد  �إنه 
لالعرت�ف �لكامل ب�شيادة �إ�شر�ئيل على 
مهم  ذلك  �أن  معترب�  �جلوالن،  ه�شبة 

الأمن �إ�شر�ئيل و��شتقر�ر �ملنطقة.
ح�شابه  عرب  تغريدة  يف  تر�مب،  وكتب 
على تويرت، �أنه "بعد 52 �شنة، حان �لوقت 
�لكامل  لالعرت�ف  �ملتحدة  للواليات 
�جلوالن،  ه�شبة  على  �إ�شر�ئيل  ب�شيادة 
و�أمنية  ��شرت�تيجية  باأهمية  تت�شم  �لتي 
بالغة �الأهمية لدولة �إ�شر�ئيل و�ال�شتقر�ر 

�الإقليمي".
�ل�شام  بالد  يف  تقع  ه�شبة  هي  �جلوالن 
وجبل  �جلنوب  من  �لريموك  نهر  بني 
�ل�شيخ من �ل�شمال. تقع �له�شبة بكاملها  
حرب  يف  ولكن  �شورية،  حدود  �شمن 
1967 �حتل �جلي�س �الإ�شر�ئيلي ثلثني من 
حيث  مربع،  1860كم  �لبالغة  م�شاحتها 
من  �جلزء  هذ�  على  �إ�شر�ئيل  ت�شيطر  
وعربية  �شورية  مطالبة  ظل  يف  �له�شبة 
�جلوالن  وي�شمى  �إليها  باإعادتها  ودولية 

�أحيانا با�شم �له�شبة �ل�شورية.

وكذلك �أقر �لكني�شت �الإ�شر�ئيلي بتاريخ 
�لقانون  تطبيق  قانون   1981/12/14
�الإ�شر�ئيلي على �جلوالن �ملحتل و�عتبار  
و�شمي  ��شر�ئيليني،  مو�طنني  �شكانه 
�لذي  �جلوالن،  بقانون  �آنذ�ك  �لقانون 
قانونًا  و�عتربته  �ملتحدة  �الأمم  رف�شته 
 497 رقم  قر�ر  و�أ�شدرت  �شرعي  غري 
يدين  و�لذي   1981/12/17 بتاريخ 
تطبيق �لقو�نني �الإ�شر�ئيلية على �جلوالن 
الغيا  �الإ�شر�ئيلي  �لقر�ر  ويعترب  �ملحتل 

كاأنه  مل يكن..
حيث �قر جمل�س �المن �لدويل يف  جميع 
�الأر��شي  على  �ال�شتيالء  �أن  قر�ر�ته 
هيئة  ميثاق  مبوجب  مقبول  غري  بالقوة 
�إ�شر�ئيل  قر�ر  و�عترب  �ملتحدة  �الأمم 
قانونية  فعالية  دون   من  وباطال  الغًيا 
على �ل�شعيد �لدويل، وطالبها باعتبارها 

قوة حمتلة، �أن تلغي قر�رها فور�.
�ل�شوري حمتل  �أن �جلوالن  �عتبار  وعلى 
فانه ينطبق عليه �أحكام �لقانون �لدويل 
ل�شنة  الهاي  باأنظمة  ممثال  �الإن�شاين 
ل�شنة  �لر�بعة  جنيف  و�تفاقية   1907
�ملدنيني  �ل�شكان  حماية  ب�شان   1949
�أو  �حلرب  حالة  و�ن  �حلرب.  وقت  يف 
من  �ملحتلة  �لدولة  تعفيان  ال  �الحتالل 
�الإن�شان  حقوق  �حرت�م  يف  م�شوؤوليتها 
خ�شو�شا  حتتلها  �لتي  �الأر��شي  يف 
يف  طرفا  �ملحتلة  �لدولة  تلك  كانت  لو 
�تفاقيات �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق 
�القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية ل�شنة 
باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  و�لعهد   1966
�ل�شيا�شية و �ملدنية ل�شنة 1966 وبالتايل  
فيهما  ورد  ما  باحرت�م  ملزمة  �إ�شر�ئيل 

يف  �ل�شعوب  حق  يوؤكد�ن  �أنهما  حيث 
تقرير م�شريها و�ل�شيطرة على مو�ردها 

و�حلقوق �الإن�شانية �الأخرى.
�ر�س  هو  �ل�شوري  �جلوالن  �أن  ومبا 
فان  �حتالل  دولة  و�إ�شر�ئيل هي  حمتلة، 
�لقانون  مبادئ  بتطبيق  ملزمة  �إ�شر�ئيل 
له�شبة  �إد�رتها   لدى  �الإن�شاين  �لدويل 

�جلوالن �ل�شورية.
وعلى �شوء ما ذكر �عاله فاملطلوب من 
�ل�شرعية  بقر�ر�ت  �اللتز�م  �إ�شر�ئيل هو 
�الأمن  جمل�س  قر�ر�  وباالأخ�س  �لدولية، 
ب�شحب  يطالبان  �للذ�ن   ،338 و   242
�الأر��شي  جميع  من  �الإ�شر�ئيلية  �لقو�ت 
حرب    يف  �حتلتها  �لتي  �ملحتلة  �لعربية 
�جلوالن  بينها  ومن   ،1967 حزير�ن 
�الأطر�ف  جميع  وعلى  �ملحتل،  �ل�شوري 
�اللتز�م  �الإ�شر�ئيلي  �لطرف  وخا�شة 
ت�شمن  �لتي  �لدولية  �ل�شرعية  بقر�ر�ت 
�مل�شروعة  �حلقوق  جميع  ��شتعادة 
�أ�شحابها  �إىل  �ملحتلة  و�الأر��شي 
�الأر��شي  طليعتها  ويف  �ل�شرعيني 
�جلوالن  ومرتفعات  �ملحتلة  �لفل�شطينية 

ومز�رع �شبعا من دون قيد �أو �شرط.
بقر�ر�ت  �إ�شر�ئيل  �لتز�م  عدم  �ن 
�ملجتمع  من  يتطلب  �لدولية  �ل�شرعية 
�خت�شا�س  لتفعيل  �ل�شعي  �لدويل 
�ملتحدة  �الأمم  لهيئة  �لعامة  �جلمعية 
�ل�شلم"،  �جل  من  �إطار"�الحتاد  يف 
و�تخاذ �لعقوبات �لالزمة  �شد �إ�شر�ئيل  
هيئة  ميثاق  من  �ل�شابع  للف�شل  تنفيذ� 
بقر�ر�ت  �لتز�مها  لعدم  �ملتحدة  �الأمم 
بال�شر�ع  �خلا�شة  �لدولية  �ل�شرعية 

�لعربي �الإ�شر�ئيلي.

قراءة قانونية :
 ه�سبة اجلوالن اأر�ض عربية �سورية حمتلة

بقلم: �أ.د.حنا عي�سى
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