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منذ وِطئت أرَض فلسطني، أقداُم الغزاة الربيطانيني 
الذين َفَسحوا املجاَل واسعاً للعصابات الصهيونية 
ثورٍة  كّل  تُقاِوُم !  وفلسطنُي  املستوطنني،  وُفلول 
كانت َمتبوعًة بأخرى .. وكّل اِنتفاضٍة كانت تحمل 

يف طّياتِها أخرى .. 
بحّق  اإلرهابية  واألعامل  والفظائعِ  املجازِر  كّل 
ُمحاوالت  وكّل  والفضاء،  والهواء  واألرِض  الشعِب 
الفلسطينية  الشخصية  الهادفة إىل طْمس  التهويد 
ِْب هويِّته الوطنية، وكّل هذه السلسلة الطويلة  وضرَ
من املُؤامرات والتسوياِت واملُبادراِت وااللتفافات، 
من  الفلسطيني  بالشعِب  ويُحيُط  أحاطرَ  ما  وكّل 
أجواء االنهياِر والتبعيّة واالنقساِم والهوان واختالل 
وقبلرَه  وفوقرَه  وتحترَه  وغريُه  كلّه  ذلك  املوازين، 
ه، مل يرَنْل يف يشٍء من إرادتِه وتصميِمه وُمضيِّه  وبرَْعدرَ
يف طريق التضحية والكفاح ال ِقبلةرَ له وِوجهةرَ وال 

غاية إالّ وطٌن ليس له من وطٍن سواه.
الفلسطينّي  املسار  هذا  قلبرَ  الُقدُس،  وُتثّل 
ورسديترَه  األساس  وُمحرّكرَه  واملرَالِحم،  للبطوالت 
األقوى كيف ال والُقدُس هي املدينُة التي تصّدت 
يف  ُعنرصيّة  كولينيالية  عملية  أشنع  إىل  وتتصّدى 
التاريخ الحديث. فالصهاينة يُحاولون اِحتاللرَ األرض 
.. ويُحاولون اِقتالع الشعِب وأسباِب  والتاريخ معاً 
الحياة معا. أّما الُقدُس فقاومت .. وتُقاوم وتنترُص !
املُقاومة  تلك  محطّات  بأعظم  تذكرٌي  ييل  ما  ويف 

الُقدسيّة .. وعالمات الطريق إىل فلسطني: 
- ثورة القدس 1920: صدامات دامية اندلعت 
يافا،  إىل  وامتّدت  القدس  يف  األوىل  رشارتُها 
احتجاجا عىل قمع املحتّل الربيطاين واستقداِمه 

اليهود من أوروبا

- ثورة الرُباق 1929: اشتباكات بني الفلسطينيني 
أرض  إىل  هجرتُهم  اِتّسعت  الذين  واليهود 
بعد  الحائط  عىل  السيطرة  وحاولوا  فلسطني 
واِتساع  به،  املُحيطة  األرايض  اشرتاء  يف  الفشل 
رقعة املُظاهرات إىل مدينة الخليل وعموم البالد 

وسقوط الفلسطينيني بني شهداء وجرحى.

املحتّل  رفض  إزاء   :1933 ويافا  القدس  ثورة   -
الربيطاين وقف استقدام اليهود إىل فلسطني من 
مختلف البلدان، تبّنت اللّجنة التنفيذية العربية 
باعتبارهم  اإلنجليز  ُمقاومة  خياررَ  الفلسطينية 
اليهودي.  الخطر  لقدوم  األسايس  املصدر 
املُدن  وبقية  القدس  يف  املظاهرات  فانتظمت 
اإلضابات  وعّمت  ومرص،  سوريا  إىل  ووصلت 

التي واجهها املحتل بقمع وحيّش.

- الثورة الكربى 1936 - 1939: 

إعالن الجهاد ضّد االحتالل الربيطاين والعصابات 
الدين  عز  السوري  الشيخ  ِقبرَِل  ِمن  الصهيونية 
أحد  إمامة  وتوىّل  حيفا  يف  اِستقّر  الذي  القّسام 

مساجدها ورشع يف تنظيم خاليا رسيّة للجهاد.

القسام  استشهاد  بفعل  الثورة  نطاق  اِتساع 
أواخر عام 1935 وتزايد القمع، وذلك مبُهاجمة 

الثكنات الربيطانية واملستعمرات الصهيونية.

العرفية  األحكام  إقرار  إىل  اإلنجليز  اِضطرار 
قتيل  بني   1800[ هائلة  خسائر  وتكبّدهم 

وجريح[

استمر  حيث  التاريخ  يف  األطول  اإلضاب  شنُّ 
اإلضاب ومقاطعة اإلنجليز ملدّة 178 يوما.

تراجع الثورة وتوقّفها بعد وساطة عربية ]نداء 
الثّوار  إىل  العرب  وامللوك  الرؤساء  من  ُوّجه 
طريق  عن  السلمية  بالطرق  األمر  ملعالجة 

املُفاوضات[ 

- معركة القدس 1948: بعد املحنة التي تعرّضت 
الثورة، عادت املُقاومة املسلّحة إىل النشاط  لها 
عن  الدفاع  يف  عظيام  بالء  وأبلت   1947 أواخر 
املقّدس عبد  الجهاد  بقيادة قائد جيش  القدس 
أفريل/  9 يف  استشِهد  الذي  الحسيْني  القادر 

نيسان 1948.

رشارتها  1987: انطلقت  األوىل  االنتفاضة   -
إىل  لتمتدَّ  غزة  قطاع  يف  الفلسطينية  االنتفاضة 

املدن والقرى واملخيامت  يف غزة والضّفة وأرايض 
1948، ُعرِفت بـ »انتفاضة الحجارة« ألن الحجارة 
كانت سالح الفلسطينيني املُتاح يف وجه االحتالل 
الغاشم واملُدّجج بكل األسلحة مبا فيها املحرّمة 
يُناهز 1200  االنتفاضة إىل ما  دوليّا. آلت هذه 
تحت  األرض  وزلزلت  طفال   241 بينهم  شهيدا 

أقدام االحتالل. 

متطرفني من  األقىص 1990:  محاولة  - معركة 
جامعة »أمناء جبل الهيكل« وضع حجر األساس 
املسجد  ساحة  يف  الثالث  الهيكل  يسمى  ملا 
وتدّخل  لذلك،  القدس  أهايل  وتصّدي  األقىص 
 21 اِستشهاد  إىل  أّدى  الذي  الصهيوين  الجيش 

وجرح 150 واِعتقال 270 فلسطينيا.

- معركة الّنفق 1996: اِفتتاح سلطات االحتالل 
الرئيس  دعا  األقىص،  املسجد  أسفل  لنفق 
الراحل الشهيد يارس عرفات دعوة إىل الجامهري 
إىل   أّدى  ماّم  له،  التصّدي  إىل  الفلسطينية 
إىل  الصهاينة  واِضطرار  فلسطينياً   63 استشهاد 

الرتاجع.

املجرم  اقتحاُم  الثانية 2000:  كان  االنتفاضة   -
املسجد  الصهيونية  والرشطة  شارون  أرييل 
الثانية  األقىص، مبثابة الرشارة الندالع االنتفاضة 
 2 ديفيد  كامب  مفاوضات  تعرث  بعد  وخاصة 
وهضم حق الفلسطينيني يف القدس يف املرشوع 

ه الفلسطينيون.  الذي رفضرَ

- اِنتفاضة الثالثة 2015: مع ترَفاقُم االعتداءات 
وتسارع  األقىص،  املسجد  عىل  الصهيونية 
االستيطان يف القدس، اندلعت يف 1 ترشين األول 
2015 ما ُعرف بـ«اِنتفاضة القدس« أو »اِنتفاضة 
وقد  أدواتها.  أبرز  السكني  كان  فقد  السكاكني« 
سنة  الفلسطينية  بالهبّة  وتجّذررَ  داها  مرَ توّسع 
2017 رفضاً لرتكيب كامريات وبوابات إلكرتونية 
عىل  الصهاينة  حمل  ماّم  األقىص،  بوابات  عند 

الرتاجع. 

الُقــدُس    
         ُتقـــاِوُم

قد  عاٍم  مائُة  كانت   ،2017 الثاين  ترشين  نوفمرب/   2 يوم 
بلفور وزير خارجية  ْعِد جيمس  ورَ املشؤوِم،  ْعِد  الورَ مرّت عىل 
بريطانيا الذي نرَصَّ عىل »إقامة وطٍن قوميٍّ للشعب اليهودّي 

يف فلسطني«.
بناًء عىل هذا الوعِد، ترَمَّ اِقتالُع شعٍب من أرِضه ورسقُة ورَطِنه 
»مأساُة  لتتشّكلرَ  واالجتامعيِة  املاديِة  األساسيِة  ِبناه  وتدمرُي 
« ال تُشِبه أيّا من املآيس والنكبات. كيف  قرٍن« أو »نكبُة عرْصٍ
نرَ الوْعدرَ املشؤومرَ  مَّ ن ضرَ ال واالستعامُر الربيطاينُّ لفلسطني هو مرَ
 22 بتاريخ  األمم  ُعصبة  عن  ررَة  املُستصدرَ االنتداب  وثيقة  يف 
حموٍم إىل توسيعِ  ى بشكٍل مرَ عرَ ن سرَ سبتمرب/ توز 1922، وهو مرَ
الوجوِد اليهوديِّ الصهيوينِّ وتسهيِل إقامِة البنيِة التحتيِّة للدولِة 

الصهيونيِة وتقديِم الدعِم والحاميِة لها ُمقابل إضعاِف الُوجوِد 
وتفتيِته  الفلسطينّي  الشعب  وإنهاِك  الفلسطينيِّ  العريبِّ 
لرٍَف  وتهِجريِه. وإنها لرَِمن القبائح التي ليس فوقها من قُبٍْح وصرَ
الجرمية  بهذه  »االحتفال«  عىل  بريطانيا  تُْقِدمرَ  أْن  فالٍة،  وسرَ
التي اِرترَكرَبرَتْها بحقِّ الشعب الفلسطيني برَدالً ِمن االعتذاِر عنها 
ن يرَتحّمُل املسؤوليةرَ عن كّل  والعمِل عىل إلغائها باعتبارِها مرَ

ما ترَررَتَّبرَ عنها من كوارثرَ وفواجعرَ ومآٍس.
بالوعِد  التسليمرَ  ررَفرَضرَ  قد  الفلسطينّي  الشعُب  كان  وإذا 
ه وخاضرَ املالِحمرَ والبطوالِت وخاصة ثورة -1936 1939  وتنفيذرَ
التي كادت تُطيُح بالُوجوِد الربيطايّن يف فلسطني، فإّن الواجبرَ 
وُمسانِِديها  الفلسطينية  الوطنيّة  الحركة  من  اليومرَ  يرَقتيض 

طريِق  ُْضوا يف  ميرَ أْن  واالنعتاق،  التحّرر  لقضايا  املُنحازين  ِمن 
وديناميكيّاتِها  أشكالرَها  مكان  كّل  يف  ِعني  ُمنوِّ ذاتِها  املُقاومة 
الرافضة لهذا الوْعِد واملُطالِبة بتقديم الُجناة، كلِّ الُجناِة، إىل 

العدالة.
حّقـا ..

اِستطاعرَ  ثُّم  يرَستحّق،  ال  ملرَن  ْعداً  ورَ لِك  ميرَ ال  ن  مرَ أعطى  »لقد 
ن ال يرَستحقُّ بالقّوة والخديعة، أْن يرَسلِبا  لُك ومرَ ن ال ميرَ االثنان مرَ

 » لُك وما يرَستحقُّ ه يف ما ميرَ قَّ صاحبرَ الحّق الرشعيِّ حرَ
رحم الله الزعيم الخالد جامل عبد النارص !

الُخلوُد للشهداء .. والحرية لألرسى .. واملجُد للشعب الصامد 
.. والنرُص لفلسطني !    

» »َمْن ال َيملُك أْعَطى ِلَمْن ال َيستحقُّ عين على ..

100 عاٍم على
 الَوْعِد الَمْشُؤوم

المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
نورالدين الطبوبي

الخطاب الربملاين يسقط!! رمبا مل تسنح الفرص لنسمع الكثريين منهم. 

كانوا متغيّبني عن مجلسهم أو صامتني تحت أصوات الناطقني باسمهم، 

ألسنة محرتفة، تسقط أحيانا ولكن ليس إىل هذا الحّد.

هذا ما أفرزت »املاكينات االنتخابيّة«. وليس املشكل فقط يف املستوى 

اصطفاف  من  يستبطنه  فيام  ولكن  منهم،  عدد  لخطاب  »الضعيف« 

يف  »العنف«  وهذا  املصلحيّة،  »الحزباوية«  املواقف  خلف  انتهازّي 

يجعلنا يف خوف حقيقي  الذي  واملرَررَيض  املضامني،  الخايل من  االختالف 

عام ميكن أن يصدر عن مصدر القرار.

مكونات  أغلب  تكوين  وضعف  واالرتباك  نعيش،  الذي  الوهن  ورغم 

مستوى  حقيقة  عن  يعرّب  ال  إنّه  برملانا،  ليس  فهذا  »املسيّسة«  الطبقة 

الوعي لدى التونسيني وإمكانيات صناعة »قول« مفّكر فيه. 

ما شاهدناه مصّورا خالل األيام األخرية  تحت قبّة الربملان يجعلنا نتساءل: 

من يحكمنا؟ من يحّدد مصري البالد والعباد؟ ملاذا كّل هذا التشّنج؟ ومل 

عقالين  لتقديم خطاب  دقائق  من  أُعطوا  ما  يستثمرون  كثريين  نسمع 

ومتزن )مهام كان موقفه(. 

سرنى، يف قادم األيام كيف ستنعكس هذه املشاهد عىل الوعي الجامعي 

والتونسيني  التونسيات  عالقة  ويف  القادمة،  باالستحقاقات  عالقة  يف 

مبؤسسات دولتهم. سينظرون إىل الدولة فيجدونها أصغر من أن تكون 

لهم  تحّقق  أن  من  وأضعف  متامسكة.  تكون  أن  من  وأقل  ضامنة. 

أهدافهم.

من  التحّرر  حركة  منذ  التونسية  السياسية  الطبقة  عن  ُعرف  ولقد 

مع  األمر  وتعّزز  فكري.  سيايس  خطاب  صناعة  عىل  قدرتها  املستعمر 

ظهور التيارات السياسية يف الحركتني النقابيتني الطالبية والعاملية. لكن 

أغلب هؤالء! من أين جاؤوا؟

هل ميكن القول أنّها مرحلة إنتاج الرداءة يف مواقع القرار. حيث تتقّدم 

االنتهازيّة واملصلحية عىل قيم أخرى تُأّهل من يكون يف موقع القيادة؟ 

األكيد أنّنا لسنا عىل هذه الدرجة من الفقر. لكن الربملان أّوال هو مجمع 

الحكمة السياسية ملن مُيثلون الشعب. هذا ما يُفرتض.

ميكن أن يكون الخطاب العمومي رديئا إىل الدرجة التي قّدمها الربملان 

املشهد  لكن  سنوات،  منذ  الفضائيات  بعض  تقّدمها  والتي  األيام  هذه 

اإلعداد لحمالتهم  إطار  لقاءات شبابيّة يف  أحيانا فعندما تحرض  يتغيري 

التنظيامت  كانت  باالرتياح.  تشعر  التفاوضيّة  وجلساتهم  وتحركاتهم 

حد،  إىل  صحيحا  األمر  كان  رمبا  بالتشّنج،  توسم  الشبابية  والحركات 

ولكّن الخطاب كان وال يزال حامل مضامني. وهذا ما يفتقد إليه عديد 

الربملانيني.

ومأزق الخطاب الربملاين األكرب أن أكرث املختلفني ليس منهم من يحمل 

تصّورا جامعا واضحا للدولة واملجتمع عىل أساسه يقع التنازع يف املواقف.

وأيضا، ال نجد حامسة يف القضايا التي تهّم عموم التونسيات والتونسيني 

أجنداتهم  داخل  متحمسون  أغلبهم  منهم.  املحرومة  الفئات  وخاصة 

عموم  تثيل  يف  األخالقية  الرشعية  يفقدهم  وهذا  فقط،  املصلحية 

التونسيني.

يتكرر يف  العنف والتشنج كثريا ما  البعض أن مشهد  وكثريا ما يطمئننا 

أصبح  قد  وعندنا  استثناء  يظل  أنه  نقول  ولكننا  العامل،  برملانات  عديد 

قاعدة أو يكاد.

األمر اآلخر املهّم الذي ميكن استنتاجه حيال هذا املشهد، أّن كفاءات 

كثرية أنتجتها الحركة الوطنية والنقابية واملدنية استقالت انتخابيا يف 

ممّكن  لسنتي 1102 و4102 مام  االنتخايب«  »السحق  آالت  مواجهة 

أنهام محطتان  برملانيا، والحال  يتصّدرا مراتب متقّدمة  أن  رجال مال 

انتخابيتان بعد ثورة مل تشارك فيها فصائل االنتهازية لكنها سطت عليها، 

ليس قدرة منها ولكن بتخاذل أهل »الحرية والعدالة والكرامة الوطنية«، 

أو بعجز منها.

واضحا  جديدا  وإنذارا  يجب.  كام  باً  ُمستوعرَ الجديد  الدرس  هذا  ليكن 

لكّل القوى املدنية واالجتامعيّة حتى تؤّسس لبناء مرحلة جديدة ليس 

لالنتهازيني واملتسلقني فيها مكان، وأن تساهم يف دعم الكفاءات الوطنيّة 

مبعايري تجعل القرار يف يد حاميل مرشوع وطني وفكر مستنري، مؤمنني 

باملسؤولية الوطنيّة ومنشغلني بالهّم الجامعي.

الجيدين/ات )رمبا( ولكّنهم فشلوا  البعض  التعميم ظلمنا  قد نكون يف 

النقاش داخله ما يُفرتض، وأن يفرضوا  يف أن يدفعوا بدور املجلس إىل 

الترشيعية  السلطة  استعامل  )بوضوح(  ويفضحوا  الوطنية  األولويات 

الدميقراطية  املدنية  الجمهورية  تأسيس  مرشوع  عىل  لالنقضاض 

واالجتامعية.

وإّن أهّم وأوكد املهام هي العمل عىل نرش الوعي لدى عموم التونسيني 

برضورة االنخراط أكرث يف الشأن العام وتعزيز أدوات املراقبة املواطنيّة، 

واالجتامعية  املدنيّة  الحركات  تصنعه  لشباب  القيادة  فرص  وتوفري 

والتجارب امليدانية ال »ماكينات« بأجندات ال وطنية.

• املدنية
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تكّلم حتى أراك!!
الخطاب البرلماني المسيء
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المدنية

بالتعاون  معبدعم من 
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 عبد اللطيف حداد 

عِر ..  فلسطيـــُن ذاكرُة الشِّ
عُر ذاكرُة فلسطيـــن ... والشِّ

]محمود درويش[

من قصيدة
 » األرض«
ورَس  ويف شهر آذار نأيت إىل هرَ

الذكريات، وتنمو علينا 
النباتاُت صاعدًة يف اتّجاهات كّل 

البدايات. هذا 
ي ُصُعودي إىل  منوُّ التّداعي. أسمِّ

الزنزلخت التّداعي. 
رأيُت فتاًة عىل شاطىء البحر قبل 

ثالثني عاما 
وقلت: أنا املوُج، فابتعدْت يف 

التداعي. رأيُت 
شهيديْن يستمعان إىل البحر. عّكا 

ترَجيء مع املوج 
عّكا تروح مع املوج. وابتعدا يف 

التداعي. 
ومالت خديجُة نحو الّندى، 

فاحرتقْت، خديجُة ! ال 
تغلقي الباب ! 

إّن الشعوبرَ ستدخُل هذا الكتابرَ 
وترَأفُُل شمُس أريحا 

بدون طقوس. 
فيا وطنرَ األنبياء ... تكامْل ! 

ويا وطنرَ الزراعني ... تكامْل ! 
ويا وطنرَ الشهداء ... تكامْل ! 
ويا وطنرَ الضائعني ... تكامْل ! 

فكلُّ ِشعاب الجبال اِمتداٌد لهذا 
النشيد، 

وكل األناشيد فيكرَ اِمتداٌد لزيتونٍة 
زّملْتني.          

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c67f7222-352e-4f82-8f9c-1dceda06d1fa
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يف سنتها الثانية، تخّصص »الجريدة املدنية« ملفها لفلسطني 
العام  مبناسبة يوم األرض. ومنذ تأسيسه، مل يتخيّل االتحاد 
التونيس للشغل عىل نرصة القضيّة الفلسطينية ونّصص عىل 

ذلك يف قانونه األسايس.
»ال  التي  التونسية  اإلعالم  وسائل  أكرث  »الشعب«  وكانت 
األحرار  ولكّل  الفلسطينية  املقاومة  لصوت  منرٌب  تساوم«، 
العادلة.  وقضيته  الفلسطيني  للشعب  املنارصين  العامل  يف 
ولعقود كانت مقرات االتحاد العام التونيس للشغل فضاءات 

التظاهرات ومنطلق املسريات كلاّم اشتّد قمع االحتالل.
يستعّد  الصهيوين  والكيان  العام  لهذا  األرض«  »يوم  ويأيت 
لتنفيذ قرار »ترامب« نقل السفارة  األمريكية إىل القدس. 
الدوليّة،  واألعراف  والقوانني  القرارات  كّل  يخرق  قرار 
وسيكون لتنفيذه انعكاسات كربى عىل الوضع يف فلسطني 

املحتلة ويف املنطقة بشكل عام.
بعُد  تبلغ  مل  الفلسطينية  واملصالحة  املناسبة  تّر هذه  كام 
ستكون  حيث  االيجابيّة.  واملواقف  الجهود  رغم  منتهاها 
الصّف  تنظيم  أجل  من  ايجابيّة  انعكاسات  الخطوة  لهذه 

الفلسطيني وترتيب املرحلة القادمة من النضال.
ملفات  مسار  عىل  والدويل  اإلقليمي  الوضع  انعكس  كام 
التفاوض وأصبح الحسم يف النزاعات األخرى، وأهمها الحرب 
يف سوريا، عنرصا هاما يف ترتيب املرحلة القادمة، وموازين 

القوى الدولية تؤثر بشكل مبارش يف الوضع الفلسطيني.
***

والن تيّز املوقف الشعبي يف تونس دامئا برفض التطبيع مع 
العدو الصهيوين فإّن جدال واسعا أثاره تقديم مرشوع قانون 
تجريم التطبيع تحت قبة الربملان، رغم أّن املواقف املعلنة 
من قبل كل األحزاب التونسيّة رافضة ألي شكل من أشكال 
التطبيع. ويبدو أن أحزاب الحكم ترتبك من فكرة سّن قانون 

بشكل واضح.
بالخيار  ملتزما  التونيس  الرسمي  املوقف  كان  وباملقابل 
الشعبي بعد قرار الرئيس األمرييك ترامب نقل سفارة بالده 
إىل القدس املحتلة. التزمت الدبلوماسية التونسية بخطاب 

واضح مع الحق الفلسطيني.
يشتغل  التي  امللفات  أحد  التطبيع  مناهضة  وتبقى مسألة 
التوعية  خالل  من  الشعبية،  والقوى  املدين  املجتمع  عليها 
البعض  محاوالت  إىل  والتنبيه  الصهيوين  املرشوع  بخطورة 
مبادرات  تثمني  وكذلك  اكادميية،  أو  فنية  لعالقات  التربير 
عىل غرار رفض عدد من الرياضيني التونسيني مواجهة ممثيل 

ارسائيل يف املحافل الدولية.
***

ويتميّز هذا العدد باملقال املنهجي ألمني عام الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطني أحمد سعدات الذي قدم من خالله موجزا 
االرتباط  فيه  وأكّد  الفسطينية  النضالية  الخيارات  ملسار 
أما  الفلسطيني.  الوطني  باملرشوع  الداخل  لعرب  العضوي 
أهم عنارص املقال فهو تقدميه رؤيته املهام الرئيسية للحركة 
الوطنية الفلسطينية يف هذه املرحلة والتي يؤكّد فيها خاّصة 

مرشوع الدولة الدميقراطية املدنية الواحدة.
يف  مفتوح  هو  مناسبايت  مبلف  نخّصه  ال  فلسطني،  ملف 
»جريدة الشعب« وكل محاملها، والقضية الفلسطينية تبقى 
مركزية يف االتحاد العام التونيس للشغل حتى تتحقق إرادة 

الشعب الفلسطيني عىل أرضه.

القضية الفلسطينية في 
عمق الوعي الجماهيري .. 
نحن ال نساوم

مقدمة 

أن تسري عىل بالط أرض القدس العتيقة 
باألرض  ومشاعري  علني  اعرتاف  هو 
واالنتامء لها وهو نقطة ارتكاز تثبت 
بها لألرض أنك نتاج تاريخ وجغرافيا 
وعوامل سياسة خلقت منك املقديس 
فيها  القديم  الجذر  وصاحب  املرابط 
والهوية  األرض  القدس  هي  »لتكون 

واإلنسان«

املدن  بباقي  أسوه  القدس  تعترب 
العام 1967  التي وقعت  الفلسطينية 
ضحية العمليات االستيطانية، فمع نشوب حرب حزيران العام 1967 
وقعت القدس تحت السيطرة الكاملة لسلطات االحتالل اإلرسائييل 
1. وما لبثت إرسائيل أن اتخذت قرارا أحاديا بإعالن القدس عاصمة 
موحدة لها ورغم مخالفة هذه الخطوة مليثاق جنيف الرابع، ورغم 
اعتبار أن هذا القرار عىل املستوى الدويل غري رشعي إال أن السلطات 
اإلرسائيلية استمرت يف تثبيت قرارها ، وتبنت سلسلة من اإلجراءات 
القدس يف حملة محمومة2، ومع اإلعالن رسميا  لتهويد  القوانني  و 
العام 1980 أن القدس عاصمة أبديه موحده للكيان اإلرسائييل، مع 
العمل عىل ترجمة هذا القرار إىل سياسات متبناة عىل أرض الواقع 
معا  ولتكونا  الغربية  للقدس  الرشقية شقا مكمال  القدس  تصبح  يك 

عاصمتها املوحدة. 
الفكر  يف  مركزية  كمسألة  القدس  مسألة  زال عىل  وما  الرتكيز  كان 
عملية  يف  البدء  فعند  الرصاع  محور  وبقيت  الصهيوين،  اليهودي 
مطروحة  والغري  النهايئ  الحل  قضايا  من  القدس  بقيت  السالم، 
الفلسطيني و اإلرسائييل  الجانبني  عىل طاولة مفاوضات السالم بني 
اليوم  تاريخ  اىل   1967 العام  منذ  سعت  فقد  هذه   ظل  ويف   .  3
العربية  الهوية  طمس  إىل  الهادفة  السياسات  من  عدد  تبني  اىل 
واإلسالمية، فصادرت األرايض واملمتلكات وبنت األحياء االستيطانية 
واملستعمرات، واستقدمت اليهود من كل مكان ووضعت املقدسيني 
يف أحوال يف غاية الصعوبة وبناء نهج البيئة الطاردة لهم، دون النظر 

لكافة املواثيق واملعاهدات الدولية التي أبرمت بهذا الخصوص 4. 

  1اسكايف، ابتسام : القدس الهوية واالحتالل، رام الله: املركز الفلسطيني للدراسات والنرش 
واإلعالم، 2005.

2   نربيص، خالد، وآخرون : دراسة األوضاع االجتامعية أالقتصاديه للنساء املقدسيات، 
القدس: مركز الدراسات النسوية،2007.

3   املصدر السابق، 
4   صالح ، محسن : معاناة القدس واملقدسات تحت االحتالل اإلرسائييل، بريوت : مركز 

الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2011. 

لها  الغربية، كان  القدس الرشقية إىل  الناجمة عن ضم  فاإلسقاطات 
القدس  سكان  أن  ومبا  وسكانها  املدينة  ومكانة  حياة  عىل  نتائجها 
مدنيون يعيشون يف منطقة محتلة، فإن االحتالل ال ميكنه إيجاد عالقة 
والء وأمانة بينهم وبني سكانها وال ميكن اعتبارهم مواطنني يف الدولة 
املحتلة أو فرض ذلك عليهم 5. من هنا فقد كان عىل ارسائيل احرتام 

حقوق سكان القدس مع العمل عىل ضامنها دون االنتقاص منها. 
إلغاء  فرضية  عىل  املبنية  الكولونيالية  االستعامرية  العقلية  مثلت 
وعدم  االنغالق  عىل  املبنية  العقلية  أي  االنعزالية  والعقلية  األخر، 
إضافة  الفلسطيني  العريب  وهو  األخر،  مع  التأقلم  عىل  القدرة 
السياسات  يف  اليهودي  الفكر  رسخه  الذي  االستعاليئ  التفكري  إىل 
اإلرسائيلية، بالنظر لألخر عىل انه مختلف من منطلق قضية نقاء الدم 
اليهودي وإنهم هم شعب الله املختار واملستخلف يف هذه األرض، 
ومن منطلق هذه العقليات املؤمنة بحقها يف ارض امليعاد ترسخت 
سياسات إرسائيلية يف مواجهة أبناء املدينة املقدسة6، بهدف تهويد 
الدولة ونزعها من حيز فلسطينيتها وإضفاء صفة األرسله عىل املشهد 
العام يف القدس الرشقية وتعزيز وجود األغلبية اليهودية من خالل :

األمور  يف  الفلسطينيني  السكان  ضد  املنظمة  العنرصية  املامرسات 
االستثامرات  وتوجيه  والبناء  التخطيط  و  األرايض  املتعلقة مبصادرة 
الشديد  النقص  مقابل  يف  يهودية  سكنيه  أحياء  إلنشاء  الضخمة 
السكن  و  املدينة  مغادرة  إىل  يضطروا  الذين  للفلسطينيني  بالنسبة 
القدس  يف  الفلسطيني  العمراين  التنظيم  حالة  فإضعاف  خارجها7، 
العمل عىل عزل  اإلرسائيلية مع  العمرانية  الحالة  الرتابط يف  مقابل 
األحياء العربية وحصارها باملستوطنات فهذه املخططات العمرانية 
العريب  التوسع  يقوض  عنرصي  تفريغي  تييزي  أساس  عىل  تقوم 
الفلسطيني مع العمل عىل رفع النسب املخصصة للمناطق الخرضاء 
خالفا لألصول العلمية حيث وصلت نسبتها اىل %80 8 من مساحة 

هذه املخططات.
 من الواضح هنا أن ما فرض عىل املدينة املقدسة من سيناريوهات 
للتهويد قد وجه املشهد العام يف القدس اىل خطر محدق بالوجود 
االرسائيليه  السلطات  تضع  الذي  الوقت  ففي  فيها.  الفلسطيني 
تعطي  ال  فإنها  للفلسطينيني،  البناء  تراخيص  عىل  الحصول  عقبة 

5   حلبي، أسامه : الوضع القانوين ملدينة القدس ومواطنيها العرب، بريوت : مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية، 1997.

6 صالح ، محسن : معاناة القدس واملقدسات تحت االحتالل اإلرسائييل، بريوت : مركز 

الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2011 .  
7 صالح، محمد احمد، : الطرد الهادئ مستمر : سياسة إرسائيل يف طرد السكان العرب من 

القدس، القاهرة : مركز الدراسات الرشقيه، 1999.  
8  اسكايف، ابتسام : القدس الهوية واالحتالل، رام الله: املركز الفلسطيني للدراسات والنرش 

واإلعالم، 2005.

هذه الرتاخيص يف غالبية أرايض القدس العربية، حيث أنه ال 
يتوافر لغالبية أرايض القدس الرشقيه خرائط هيكليه وتنظيميه 
اليهودي الكرث  البناء االستيطاين  كونه قد تم مصادرتها لصالح 
األرايض  مساحة  إليها  أضف  أراضيها،  مجموع  من   34% من 
الخرضاء حيث ال يسمح البناء فيها بنسبة %52، ليتبقى 14% 

يسمح بالبناء عليها وهي مكتظة أساسا بالسكان.
والهدم  القرسي  االخالء  سياسة  السياسات  لهذه  اضف   
القدس  يف  الفلسطينيني  ملساكن  واالغالق  والتدمري  واالستيالء 
بحجج مختلفه ما بني البناء دون ترخيص او شق طرق وبناء 
املستوطنات فخالل العام2017 هدمت ارسائيل 154 منزال 13 
منزل هدمها أصحابها بأيديهم و)ال زال 15 ألف بيت -تُشكل 

ثلث أحياء القدس الرشقية- يهددها خطر اإلزالة والتدمري.(.
من جانب أخر ويف ظل ما تعانيه القدس من أوضاع إقتصادية 
صعبة وواقع سيايس معقد يتقاطع بطريقة أو أخرى ليشكل 
ضمن  املقديس  اإلنسان  حياة  عىل  تأثرياته  يف  خطري  منحى 
مامرسات تضيقية ميارسها اإلحتالل اإلرسائييل بوقائعه الكارثية 
املساهمة  يف  حاسام  دورا  والتهميش  العزل  سياسات  تشكل 
حالها  بطبيعة  الضعيفة  الرشقية  القدس  اقتصاديات  بانهيار 
 2002 العام  بعد  ما  مرحلة  يف  تاريخيا  إنهيارا  شهدت  والتي 
أسهم  ما  بدوره  وهذا  الفاصل  الجدار  واقع  أفرزه  ما  نتيجة 
بتعزيز واقع الفقر والبطالة بالقدس حيث تشري اإلحصائيات 
 50% تبلغ  بالقدس  الفقر  نسبة  أن  إىل   2016 العام  خالل 
ويقع ما نسبته كذلك %82 من مجمل سكان القدس والبالغ 
خط  تحت  الجدار«  حدود  »داخل  نسمه  245ألف  عددهم 
الفقر، وارتفاع نسبة البطالة عند الشباب املقديس  %31 وهذه 
موضوعية  دالالت  وذات  للغاية  ذاتها  خطرية  بحد  مؤرشات 
تعكس مدى حالة اإلنهيار والرتاجع يف حياة اإلنسان املقديس 
واقتصادياته، كام أن هذا الواقع والذي يعيش بحالة من اإلنعزال 
عن إإلقتصاد اإلرسائييل الذي يسهم بطريقة أو بإخرى بتعزيز 
إنهياره من خالل مجمل الرضائب املفروضة يف القدس كرضيبة 
األرنونا، الدخل الرتخيص الرواتب، ضيبة القيمة املضافة مع 
عدم دعم هذا اإلقتصاد مقابل ذلك ترشع بلدية القدس بدعم 
تجارها اإلرسائيلني وإقتصادياتها من خالل الدعم املايل املبارش 
وتخفيض نسب الرضائب، مقابل ذلك يعيش اإلقتصاد املقديس 
بإنسالخ تام عن اإلقتصاد الفلسطيني وهذا ما عززته إتفاقيات 
اوسلو وغريها من اإلتفاقيات الدولية ،من هنا أن ما يتم طرحة 
بالسياق العام حول طبيعة ووضعية اإلقتصاد املقديس يضعنا 
يف موقع التساؤل حول إمكانية النهوض بهذا اإلقتصاد وتحقيق 
واسرتاتيجيات  سياسات  وتبني  واجتامعية  اقتصادية  تنمية 

تنموية يف ظل هذا الواقع الهش واملعقد.

عىل  اإلرسائيلية  السيطرة  لتعزيز  هادفة  قانونية  سياسات 
القدس، سعت اإلجراءات القانونية إىل إضفاء الصبغة الرشعية 
اإلرسائيلية عىل  السلطات  تنتهجها  التي  املامرسات  كافة  عىل 
لتفادي  القوانني  من  مجموعة  فسنت  واملقدسيني،  القدس 
رفض املجتمع الدويل وكستار الحتالل القدس وضمها إلرسائيل 
من  حالة  عىل  يدلل  إمنا  الدولة،  وتهويد  السكان  وتهجري 
املهندس  واملخفي  العضوي  املعلن  بني  ما  والتناقض  التشابك 
واملعاش  املتخيل  االرسائييل  فاملجتمع  بينهام،  ما  أو  تاريخيا 
عىل حد سواء، يتميز بكونه بني بعد تأسيس مؤسسات نظام 
سيايس 9. فوزارة الداخلية منذ العام 1995 تعمل عىل تطبيق 
السياسة العامة إلرسائيل للحد من عدد الفلسطينيني املقيمون 
القدس  سكان  من  املواطنة  حق  سلبت  بحيث  القدس،  يف 
اصطلح  ما  وهو  البلدية  حدود  خارج  أقاموا  ممن  الرشقية 
عىل تسميته بإثبات »مركز الحياة«  من هنا فإن سياسة وزارة 
القدس  يف  املقيمني  الفلسطينيني  من  بالطلب  تقوم  الداخلية 
الرشقية واملتقدمني إليها لتقديم أي طلب من أي نوع أن يثبتوا 
ملوافقة  أضافه  املدينة،  يقطنوا  زالوا  ما  وأنهم  الحياة«  »مركز 
فواتري  إيصاالت سداد  الرضائب،  إيصاالت سداد  العمل،  جهة 
الكهرباء و املياه والهاتف، عقد إيجار السكن، حتى وان كان 
أعزب ويسكن منزل ذويه فإنه يطلب منه تقديم شهادة خطية 

موقعة من محامي تفيد أنه يقيم هناك 10، 
ويف النهاية منذ العام 1967 الذي احتلت فيه املدينة املقدسة، 
أعلنت ارسائيل أن هدفها الرئيس ينصب يف اضفاء صفة الواقع 
الحيز  إفراغ  عىل  تعمل  ال  هنا  فهي  ومقدساتها  املدينة  عىل 
تعمل  أنها  إال  املكان،  عىل  اليهودي  الطابع  إضفاء  أو  املكاين 
من  وتجريده  املقديس  املواطن  تفريغ  عىل  لذلك  باإلضافة 
انتامءه لهذه املدينة . حيث شكلت مجمل السياسات النوعية 
والجغرافيا  باألرض  املتمثل  الفضاء  يعايشها  التي  االرسائيلية 
واإلنسان جزء من مرشوع سيادي ارسائييل شمويل يهدف إىل 
إحكام السيطره عىل القدس باعتبارها الحلم اليهودي القديم 
بأليات  الصهيوين  واليهودي  اإلرسائييل  الوجود  يرشعن  والذي 
العريب  األخر  إضعاف  إىل  تهدف  وسياسات  واسرتاتيجيات 
الفلسطيني، لكن وجو حيز واضح للمواجهه وعدم االستسالم 
لتلك السياسات يفرضه الفلسطيني املقيد بواقع له خصوصيته 
من مختلف الزوايا ويرص عىل البقاء وإثبات ذاته مهام كانت 

الخسارات.
 فالجذر أقوى.

9 الناشف، إسامعيل : فك الصهيونية : الفضاء وااليدولوجيا، رام الله : معهد إبراهيم 
أبو لغد للدراسات الدولية، 2005.

10 صالح، محمد احمد، : الطرد الهادئ مستمر : سياسة إرسائيل يف طرد السكان 
العرب من القدس ، القاهرة : مركز الدراسات الرشقيه، 1999. 

القدس ، األرض والهوية 
واإلنسان وصراع البقاء والوجود

   سهر عمر - القدس   

دورتِه  يف  الفلسطينيُّ  الوطنيُّ  املجلُس  أقّر 
نيسان  أفريل/   17 يومرَ   ،1974 عام  املُنعِقدة 
عن  ترَعبرياً  الفلسطينيِّ  لألسريِ  يوماً  عاٍم  كّل  من 
ِِهم  أرُسرَ مع  وترَضاُمناً  وترَضحياتِهم،  لألرسى  الوفاِء 
ِمهم ونرُصرًَة لقضيِّتهم وحقِّ  ْحذاً لِهمرَ وذويِهم، وشرَ
ْشداً  وحرَ واالستقالل،  الحرية  يف  الثابِت  شعِبهم 
داخلرَ  آسيِهم  مرَ إىل  العالرَِم  النتباِه  ولرَْفتاً  للدعِم 

سجوِن االحتالِل وُمعسكراِت االعتقاِل.
واملنقولِة  لرَِة  اورَ املُترَدرَ اإلحصائيّاِت  آِخِر  ِب  سرَ وِبحرَ
ونادي  رَّرين  واملُحرَ األرْسى  شؤون  هيئِة  عن 
لإلحصاء  املركزي  والجهاز  الفلسطيني  األسري 
 7000 الـ  يُناِهُز  األرسى  عرَددرَ  فإّن  الفلسطيني، 
عرشة،  الثامنة  سّن  دون  فتاًة   14 منهّن  أسري 
الفلسطيني، و28  الترشيعي  باملجلس  نائباً  و12 
وقد  بَّد.  باملُؤرَ عليهم  مرَحكوم  و500  صحافيا، 

قّدمت الحركُة األسريُة الفلسطينيُّة قاِفلرًَة طويلرًَة 
من الشهداِء ترَِصُل إىل 213 بينهم 75 نتيجة القتل 
ْمِد و72 نتيجة التعذيِب و59 نتيجة اإلهامل  العرَ
الطبي و7 نتيجة إطالق الناِر عليهم مبارشًة، فضالً 
عن عرشاٍت اُْستُشِهدوا بعد خروِجهم من السجِن 
التي  الخطريِة  األمراِض  جرّاء  قصريٍة  بفرتاٍت 
لرَِة  املُعامرَ وسوء  والتعذيب  السجون  عن  رثوها  ورَ
مازالت  جرائُم  وهي  الصحية.  الرعاية  وانعدام 
عرَ املُحتلَّ عىل  ه بالصمِت والالمباالِة ماّم شجَّ تُواجرَ
التامدي فيها واإلمعان يف انتهاكاتِه وجرامئِه بحّق 
لني الفلسطينيني. وذلك عىل الرغِم  األرسى واملُعترَقرَ
الطعاِم  عن  مفتوحاً  إضاباً  وعرشين  مثانية  من 
عاماً،  خمسني  يُقارُِب  مدى  عىل  األرسى  ها  اضرَ خرَ
ملّف  لتدويِل  املبذولِة  الفلسطينيِة  والجهوِد 

األرسى وحْشِد الدعم لفائدتِه. 

عين على ..

يوم األسير
 17 أفريل/ نيسان

    بقلم خليفة شوشان        

فلسطين وجع الكتابة
تصّر على اعادة العرب إلى التاريخ

قضّية  أو  موضوعا  أن  أتصّور  ال 
اليوم  فيها  الكتابة  تستدعي 
القضّية  مثل  الكتابة  أوجاع  كّل 
قريب  زمن  إىل  الفلسطينية، 
الزمن  من  عقدين  يكون  قد 
الشعوب  عمر  يف  فالسنوات 
تفصيال  تعترب  الكربى  والقضايا 
القضّية  يف  الكتابة  كانت  صغريا 
الكرنفال  إىل  أقرب  الفلسطينية 
فيه  تخوننا  ال  الذي  االحتفايل 
الفكرة وال العبارة، ويف أسوأ حاالت الكتابة ومبجرّد أن منسك القلم 
وننطق اسم فلسطني حتى نجد أنفسنا منخرطني يف قصيدة أو قّصة أو 

رواية عامرة بالجاملية والداللة.
 لقد كانت فلسطني جزء من هوائنا وسامئنا ومائنا ومخيالنا، من فرحنا 
وتوضعنا  للعامل  رؤيتنا  من  لنقل  بل  ووعينا،  اراداتنا  ومن  وأحزاننا، 
املعادلة  قلب  هي  فلسطني  بوجودنا.  وإحساسنا  والزمان  املكان  يف 
االجتامعية  والعدالة  والوحدة  الحرية  بأحالم  آمن  عريب  كل  وعي  يف 
وبالقيم اإلنسانية فلسطني هي القضيّة املركزيّة ونافورة أحالمنا وآمالنا 
غامر  يف  تهنا  ما  إذا  بها  نهتدي  التي  وبوصلتنا  واالنعتاق  التحرر  يف 

املتغريات العاصفة.
 اليوم يكاد وجع الكتابة يخنقنا ونحن نتهّجى الحروف »ف ل س ط 
الدم يف األوردة. هذا األمل  ي ن« فيتحّول املداد دموعا بعد أن جّف 
ينتابنا ونحن نرشع يف  الذي  الوجدان والتاليش  الذي يعترص  املبحوح 
انعكاسا لحالة التشيض الذي تعيشه  الكتابة عن فلسطني ليس سوى 

القضية التي كانت توّحدنا.
القضيّة  أو  الفلسطينيّة؟  القضيّة  من  تبقى  »ماذا  الكثريون  يتساءل 
الفلسطينية إىل أين؟ ال فرق بني السؤالني فكالهام يحاول أن يستبق 
حدثا جنائزيا مهيبا تعلن فيه مراسم دفن هذه القضيّة وغلق ملفها 
وختمه بالشمع األحمر. لكن السؤال الجديد بالطرح أكرث ماذا تبقى 
للعرب من دون القضيّة الفلسطينيّة التي كانت توحدهم؟ أو إىل أين 
يسري العرب بعد أن خانوا قضيتهم الفلسطينية وحولوها من املركز إىل 

الهامش مجرد حدث عريّض يف حياتهم التي صارت بال معنى؟ 
قد أكون مخطئا بعكس السؤال فأي معنى للحامل يف غياب املحمول 
أو للجسد بال روح أو للفظ يف غياب الداللة ولألمة العربيّة يف غيبة 
فلسطني؟ وهل ميكن أن تغيب أو تغيّب القضيّة الفلسطينيّة؟ لطاملا 
أعلن العرب يف بياناتهم وخطبهم ألكرث من قرن من الزمن ومنذ اعالن 
يستحّق«  ال  ملن  ميلك  ال  من  »وعد   2017 سنة  املشؤوم  بلفور  وعد 
أنهم سيحررون فلسطني ولكن الدروس املستفادة من التجربة الطويلة 
تؤكد باستمرار أن فلسطني هي التي ما انفكت تحرر العرب وتعيدهم 
التاريخ وخسارة  إىل واجهة األحداث وهم يوشكون عىل الخروج من 

الجغرافيا.
االعرتاف  عىل  مؤخرا  ترامب«  »دونالد  األمرييك  الرئيس  أقدم  عندما 
من  األمريكية  السفارة  ونقل  الصهيوين  الكيان  لدولة  عاصمة  بالقدس 
»تل أبيب« إىل القدس كان عىل يقني هو ومهنديس القرار من لوبيات 
العريب  الجسد  أن  املنطقة  يف  املحليني  ووكالئهم  الصهيونيّة  الضغط 
واالنقسامات  األعداء  االخوة  بني  الطاحنة  الحروب  بجراحات  املثخن 
االقليمية  األجندات  وتصارع  الفلسطينيني  بني  منه  القلب  يف  الحادة 
تفاجأ  مناعته  فقد  أن  بعد  القرار  هذا  لقبول  مهيأ  حوله  والدولية 
الحياة  وتعمره  ينتفض  رسيري  شبه  موت  يف  املتهالك  الجسد  بهذا 
وتتدفق يف رشايينه الدماء رفضا للقرار، حتّى خيااله امليتة من أنظمة 
العاملة التي ظّن أنّها وقعت صك االعرتاف يف الرّس خجلت من قبول 
املوقف ونددت. لقد كان القرار من حيث مل يدر موقعوه مبثابة جهاز 
امليت  شبه  العريب  للجسد  اعاد  الذي  الخارجي  الكهربائيّة  الصدمات 
نبضات قلبه وان مل يكن ذلك بشكل طبيعي ولكنه منحه فسحة أخرى 

للحياة عنوانها فلسطني.
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وكام هو معروف فإن االستعامر االستيطاين اختلف من حيث الجوهر 
عن أشكال االستعامر االستغاليل الذي استهدف نهب األرض واستغالل 
السكان واألرض، أما االستعامر االستيطاين فقد استهدف االستيالء عىل 
األرض وطرد السكان األصليني من خالل اإلبادة الجسدية كأساس كام 
حدث يف أمريكا الشاملية وأسرتاليا أو محاولة اإلبادة الثقافية والعزل 
واالقصاء والتهميش كام حصل يف جنوب أفريقيا وزميبابوي ومناطق 
العديد من  الذي ردده  الصهيونية  الحركة  أفريقيا؛ فشعار  أخرى يف 
مؤسسيها » فلسطني أرض بال شعب لشعب بال أرض« يرتجم هذه 
الحقيقة، كام أن السياسات التي ال زالت تارس ضد شعبنا تعيد 
التأكيد عليها وتطرح العديد من األسئلة عىل مشاريع » السالم« 

التي استهدفت حل الرصاع القائم يف فلسطني أو احتوائه.

العربي  الشعب  من  طبيعي  جزء  فلسطين   عرب 
األرض  وحدة  تجمعنا  الوطنية،  والحركة  الفلسطيني 

والهوية والمصير:
دالالت يوم األرض الخالد أبلغ وأعمق من اعتبارها مجرد امتداد 
الجزء  عن  يدور  ال  فالحديث  وتجاوزاته؛  الوطني  شعبنا  لنضال 
املحتل من فلسطني عام 1967 بل عن قلب الكيان الصهيوين هذا 
الجزء الذي روجت فيه أدوات الكيان الصهيوين عن تعايش السكان 
الدولة  يف  املواطنة  منحهم  بعد  االستيطاين  املرشوع  مع  األصليني 
يتمتعون  الذين  »إرسائيل«،  بعرب  ووصفهم  العتيدة  الصهيونية 
بحقوق متساوية مع جميع سكان الكيان الصهيوين، حيث ينخرط 
ولهم  الصهيونية  األحزاب  يف  وأقربائهم  زعامئهم  من  العديد 
ممثلون يف الكنيست الصهيوين، وميارسون حق الرتشح واالنتخاب...

الخ. وأول من صعق وأصابته الصدمة واضطر ملراجعة سياساته تجاه 
السكان العرب أصحاب األرض األصليني هو الكيان الصهيوين؛ فاحتالله 
األمني  القلق  تبهيت  من  مكّنه  التاريخية  فلسطني  أرض  من  تبقى  ملا 
الذي كان يسكن املستوطنني الصهاينة؛ فالدولة الصهيونية بدت يف أعني 
سكانها القوة التي ال تقهر واملؤهلة لحفظ أمنهم واستقرارهم والتمتع 
أوضاع  تحريك  جزئياً   استطاعت  كام  األصليني،  سكانه  من  سلبوه  مبا 
ويعيشون  العنرصي  التمييز  من  يعانون  كانوا  الذين  الرشقيني  اليهود 
األرايض  فتح  أوجد  فقد  القومي،  واالنتامء  الهوية  ثنائية  تناقض  من 
الجديدة العديد من الوظائف يف مؤسسات االحتالل التي أقيمت فيها 
يف  لكنها  النسبية،  والطأمنينة  االقتصادي  االستقرار  من  قدراً  وأبقت 
الوقت نفسه فاقمت من أزمتها الداخلية بعجزها عن احتواء أو أرسلة 
فاالحتالل  األرض؛  األصليني أصحاب  السكان  أو صهر  إعادة صياغة  أو 
الجديد أعاد توحيدهم فيزيائياً مع أبناء شعبهم وأمتهم وأعاد صياغة 

معادلة وحدة األرض والشعب والهوية واملصري جغرافياً ودميغرافياً مواكباً لنهوض حركة املقاومة 
الفلسطينية املمثلة مبنظمة التحرير الفلسطينية، وأدى إىل تجاوز شعارات نضالهم املطلبية من 
املعرتف  والبلدات غري  بالقرى  واالعرتاف  األرض  تهويد  املهجرين ووقف  املساواة وعودة  أجل 
الراديكايل  اليسار  بها، أو الحقوق املدنية، فقد مثلت هذه املطالب السقف األعىل يف برنامج 
الذي مثله الحزب الشيوعي؛ فالشعارات التي رفعها املنتفضون تجاوزت هذه املطالب وأكدت 
عىل حقوقهم القومية يف إطار الحقوق القومية لشعبهم والتي تلخص مضمون برنامج منظمة 
من  العديد  بنشوء  تعبرياته  وجد  الذي  األمر  والوحيد،  الرشعي  ممثلهم  الفلسطينية  التحرير 
بدايًة  الفلسطيني  الوطني  النضال  من  نضالها جزء  بأن  أعلنت جهاراً  التي  القومية  الحركات  
بحركة أبناء البلد  مروراً بالحركة التقدمية والعديد من األحزاب واملنظامت والتجمعات العربية 
التي مثلت التيارات اإلسالمية يف فلسطني، وصوالً إىل تشكيل التجمع الوطني الدميقراطي الذي 
وإطارها  الجديدة  الشيوعية  القامئة  برنامج  ميزت  التي  السياسية  الرؤية  قصور  تجاوز  حاول 
الجبهوي الجبهة الدميقراطية للسالم واملساواة بحكم نشأة هذا الحزب التاريخي يف إطار الحزب 
الفلسطيني  العريب  الرصاع  لطبيعة  السوفيتي  االتحاد  برؤية  التزامه  أو  االرسائييل،  الشيوعي 
تقرير  يف  الفلسطيني  الشعب  حق  دعم  الوقت  نفس  ويف  ب«إرسائيل«،  واالعرتاف  الصهيوين 
مصريه يف إطار االستقالل الوطني يف دولة فلسطينية عىل حدود العام 1967، أو قضايا التحرر 

القومي العريب األخرى.
 لكن هذا الحزب مل يستطيع الخروج برؤية من حيث الجوهر؛ فشعار تحويل »إرسائيل« إىل 
املدنية، كام  الحقوق  ومل يتجاوز شعار املساواة يف  دولة دميقراطية لكل مواطنيها ظل غامضاً 
أنشأ شعبنا أداته النضالية الُمّعرب عنها بلجنة املتابعة العربية التي عملت يف إطار تكوينها عىل 
فلسطينياً  برملاناً  ذاك  أو  القدر  بهذا  تثل  وباتت  لشعبنا  القومية  الجمعية  بالحقوق  املطالبة 

يعكس املطالب القومية لشعبنا.
 وقد شّكل يوم األرض وعنوان » نحن هنا« رسالة مزدوجة موجهة إىل كل الدولة الصهيونية 
ومنظمة التحرير، األوىل تعلن دون مواربة أن شعبنا هم أصحاب األرض األصليني وأن أية حلول 
الثالثة  الدرجة  من  كمواطنني  معها  للتعامل  محاولة  وأي  الحقيقة  هذه  تتجاوز  سياسات  أو 
أو الرابعة يف دولة » اثتوقراطية« كام وصف » أورن يفتاحئيل« الدولة الصهيونية يف كتابه » 

االثنوقراطية« سياسات األرض والهوية يف فلسطني« إرسائيل«. 
أو  القومية  هويتهم  وتبديد  الفلسطيني  الوعي  صهر  عن  وعجزت  أخفقت  السياسات  هذه 
تحويلهم إىل طوائف ألنها تقفز عن جذور الرصاع يف فلسطني، والثانية إىل قيادة منظمة التحرير 
عنوانها نحن عرب فلسطني جزء طبيعي من الشعب العريب الفلسطيني والحركة الوطنية تجمعنا 

وحدة األرض والهوية واملصري.

فشل مشروع األمة اليهودية:
التحرير  منظمة  فإن  تخصها  التي  الرسالة  هذه  مضمون  الصهيونية  الدولة  استوعبت  وفيام 
يختلف  ال  الصهيوين،  الكيان  داخل  لها  قوة  مصدر  سوى  الهبة  هذه  يف  ترى  مل  الفلسطينية 
الدولة  لبناء  املرحيل  الربنامج  لدعم  اليهودية  الدميقراطية  القوى  دور  عن  الوظيفة  من حيث 
الفلسطينية. هذا الربنامج الذي تآكل يف محطات التفاوض إىل املستوى الذي وصله اليوم، فقد 
أدركت القيادة الصهيونية وهم استئصال أو إقصاء أو تبديد ما تبقى من سكان فلسطني الذين 
صمدوا وثبتوا جذورهم يف أرضهم وشأنهم شأن أي مرشوع استعامري استيطاين مل تجد فيه يف 
جعبتها سوى إجراءات القمع وتنويع أشكال العزل واالستيطان، فهي مل ترى فيها منذ البدء سوى 
قنبلة دميغرافية تنمو ككرة الثلج املتدحرجة مع مرور السنني وتهدد بانفجارها الوجود الصهيوين 
برمته، وتقوض من حيث الجوهر سعي املرشوع الصهيوين لبناء دولة يهودية دميقراطية نقية 
يفقد  الذي  األمر  املليونني  يناهز  اليوم  عددهم  أصبح  فقد  الصهيوين،  للربنامج  أسمى  كهدف 
مقولة الدولة اليهودية منطقها وواقعيتها فمن خالل هذا الوجود قرصاً فإن حقيقة أن املجتمع 
الناشئ بفعل االستعامر االستيطاين ليس أكرث من مركب غري متجانس متعدد الهويات عجزت 
ماكنات العرص والطحن وأدوات إعادة البناء عن تشكيله ووضعه يف االتجاه الذي يقود إلنتاج ما 
ُسمي باألمة اليهودية، وإذا تجاوزنا عدم واقعية وصوابية األمة اليهودية قيد التكوين والتي ليس 
لها أي سند تاريخي أو جذر واقعي يوتدها ويكسبها منطقها الطبيعي فإن الكيان الصهيوين ال 
يعكس يف أحسن األحوال أكرث من كيان مزدوج القومية، علامً أن كل الجهود لصهر اليهود العرب 
الرشقيني يف بوتقة ما ُسمي باألمة اليهودية مل تكلل بالنجاح حتى اليوم؛ فالتناقض األبرز الزال 
»االشكناز«،  أوروبا  ويهود  »املزراحيم«  الرشقيني  العرب  اليهود  بني  العمودي  االنقسام  يعكس 
ويشهد الواقع اليوم صحوة بني النخب الثقافية لليهود الرشقيني إىل العودة للذات خاصة الفئات 
املناهضة للصهيونية، وهذا مؤرش عىل احتاملية توسع هذا الصدع، لكن التناقض األهم واألكرث 

يف  يبقرَ  مل  حيث  العرب،  مع  التناقض  هو  الصهيوين  الكيان  عىل  خطورة 
جعبة هذا الكيان سوى اإلبادة أو الطرد، وهذه الخيارات من غري املمكن 
الدويل، وبالتايل البد من  أو تربيرها للمجتمع  أو استخدامها  إليها  اللجوء 

تشديد العقوبات بحقهم ضمن اإلطار املمكن.
 ويف هذا السياق جاءت ما ُسميت بوثيقة » كينت« التي قدمها » يرسائيل 
كنيت« عىل الحكومة الصهيونية إلقرارها وتضمنت سلسلة من إجراءات 
وتقليص  العمل  فرص  عىل  والتضييق  األرايض  مصادرة  نطاق  توسيع 
الخدمات املقدمة للمجالس املحلية وتصاريح البناء والقبول يف الجامعات 
والتوظيف يف املؤسسات الحكومية وتحريم تعدد الزوجات للحد من النمو 
السكاين، وتشديد إجراءات القمع لالحتجاجات، وصوالً إلطالق النار والقتل 
واالعتقال مبا يف ذلك االعتقال اإلداري واالقامات الجربية واملنع من السفر، 
وكل إجراءات القمع والتي تستهدف التضييق عىل العرب ودفعهم للهجرة 

ومغادرة البلد.
 وقد أضيف لهذه اإلجراءات منع شمل األزواج إذا ما كان أحد الزوجني من 
سكان املناطق املحتلة أو عرب من الخارج يف إطار تعديل قانون املواطنة 
العودة  قانون  خالل  من  حقوقهم  تكفل  حيث  اليهود،  يستثني  الذي 

الصهيوين.

وخيارات  دافيد،  كامب  بعد  ما  الفلسطيني  النضال  مسار 
القيادة البيروقراطية البرجوازية في منظمة التحرير:

النضال  تنامي  وقف  تستطع  مل  واتساعها  اإلجراءات  هذه  عنف  ومع   
منطقه  يستمد  ألنه  فلسطني،  من  الجزء  لجامهري شعبنا يف هذا  القومي 
الذي يحكم معادلة الرصاع  الذي يشّكل األساس  التناقض املوضوعي  من 
التحرري واملرشوع الصهيوين االستعامري  الفلسطيني  بني املرشوع العريب 

االستيطاين العنرصي.
 ويف هذا الجانب الفلسطيني فقد سبق هبة يوم األرض عدد من التحّوالت 
النوعية التي أثرت عىل املسار الالحق للثورة الفلسطينية، أهمها التحوالت 
الطبقية البنيوية داخل النظام املرصي بعد وفاة عبد النارص والدخول يف 

الذي  الثوري  املعسكر  فيها مرص من  انتقلت  والتي  السادات  أنور  حقبة 
كانت تقوده إىل املعسكر الرجعي الذي هيمن فيه جناح اليمني يف السلطة 
عىل هرم السلطة، وقد ساعد يف هذا التّحول أموال البرتودوالر الخليجي 

بوجه عام وتصفية االتجاه القومي داخل االتحاد االشرتايك العريب.
 وقد أدى هذا التّحول إىل تصفية كل إنجازات الثورة االجتامعية، وتبني 
الحر«  باالقتصاد  االنفتاح االقتصادي وما ُسمي »  السادات لسياسة  نظام 
وتوج هذا املسار بتوقيع النظام املرصي اتفاقية »كامب ديفيد« وخروجه 
يف  األمريكية.  للهيمنة  وخضوعه  الصهيوين  العريب  الرصاع  معادلة  من 
نفس الوقت فإن هيمنة القيادة الربجوازية البريوقراطية لتحالف منظمة 
الذي  الخليجي  السعودي  الدعم  القطرية ومن خالل  النزعة  ذو  التحرير 
لتامهي  أسس  ذلك  كل  الفلسطيني  الوطني  القرار  عىل  الهيمنة  له  وفر 
من  خروجه  استكامل  إىل  العريب  الرسمي  النظام  ميل  مع  القيادة  هذه 
دائرة الرصاع العريب مع الكيان الصهيوين الذي بدأ بهزميته يف حرب حزيران 
عام 1967 والقبول بالقرار األممي ملجلس االمن 242 كسقف لحل الرصاع 
مع الكيان الصهيوين، وتنامى هذا امليل لدى القيادة املتنفذة يف املنظمة 
القضية  اتجاه  القومية  واجباتها  العربية من  األنظمة  تحلل  وتقاطعه مع 
التي  املحتملة  التسوية  يف  قدم  موطئ  عن  للبحث  وسعت  الفلسطينية 
وأسس  التحريكية  أكتوبر  حرب  أعقاب  يف  العربية  األنظمة  لها  روجت 
وتقرير  بالعودة  عنه  املعرب  املرحيل  بالشعار  ُسمي  ملا  )م.ت.ف(  لتبني 
املصري وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة عىل الرتاب الوطني الفلسطيني 

وعاصمتها القدس.
رشعي  كممثل  بها  االعرتاف  انتزاع  من  املنظمة  الشعار  هذا  مّكن  وقد   
ووحيد لشعبنا يف كافة أماكن تواجده، وحسم الرصاع عربياً مع األردن عىل 
التمثيل لصالح املنظمة وفيام بعد عىل الصعيد األممي باعرتاف الجمعية 
العامة لألمم املتحدة باملنظمة ممثالً وحيداً لشعبنا ومنحها صفة مراقب يف 
الجمعية العامة، وصدور القرار 3236 والذي اعرتف بحق شعبنا يف تقرير 
الصهيونية  باعتبار  العامة  الجمعية  يف  األممي  القرار  بعد  وفيام  مصريه، 
وأسس  شعبنا  لنضال  الدويل  التأييد  دائرة  ووسع  صهيونية  رجعية  حركة 

النحسار دائرة تأثري الكيان الصهيوين عاملياً.
هذه النجاحات التي راكمت لتّحول حركة املقاومة الفلسطينية إىل ثورة 
إطارها  ويف  املحتلة  فلسطني  داخل  املتالحقة  الهبات  عنها  عربّت  شعبية 
إىل  الفلسطيني  النضال  ثقل  مركز  النتقال  وأسست  األرض  يوم  هبة 
الداخل، بعد انفجار االنتفاضة الكربى عام 1987، لكن التعاطي الرباغاميت 
يف  أرجلها  لوضع  ونزعتها  الشعار  هذا  مع  الفلسطينية  للقيادة  الفهلوي 
القوى  موازين  يف  النسبي  التغيري  عززها  التي  السياسية  التسوية  مسار 
 242 بالقرار  بالقبول  اإلنجازات  كل هذه  اختزل  االنتفاضة  أحدثته  الذي 
عرش  التاسعة  الدورة  يف  الفلسطيني  السيايس  والتحرك  الحل  يف  كأساس 
للمجلس الوطني عام 1988، ويف ذروة صعود االنتفاضة والتأسيس لفتح 
مسار مدريد بعد حرب الخليج الثانية والذي توج بتوقيع اتفاق أوسلو سئ 
بعد  أنتج  الذي  أساس نصوصه ومرجعياته  التفاوض عىل  الصيت ومسار 

ربع قرن األزمة واملأزق الفلسطيني الراهن.

ويف إطار املراجعة والتقييم فإن صياغة الشعار املرحيل مبعزل عن النوايا 
شّكل خطوة متقدمة يف تكتيك إدارة الرصاع السيايس مع االحتالل، وحقق 
العديد من االنجازات السياسية وانطوى عىل االعرتاف بالقضية الفلسطينية 
من جهة ومن جهة أخرى عزز ميل القيادة الربجوازية البريوقراطية املتنفذة 
يف منظمة التحرير الفلسطينية باستخدام املال العريب للخروج من دائرة 
الفلسطينية  القيادة  رجحت  وقد  الصهيوين،  الكيان  مع  والتصالح  الرصاع 
مع  للتكيف  مجانية  تنازالت  تقديم  من  عليه  ترتب  الذي  الثاين  امليل 
كان  مهام  دور  عىل  للحصول  والعربية  واألمريكية  الصهيونية  املطالب 
بهبة األرض التي أكدت  بائساً يف مسار الحراك السيايس باملنطقة، وربطاً 
عىل وحدة الشعب الفلسطيني املعرب عنها بوحدة األرض والهوية واملصري 

كهوية تاريخية ال تقبل الجدل.

تداعيات اتفاق أوسلو على مسار النضال الفلسطيني:
 جاء اتفاق أوسلو والذي كان أهم اسقاطاته الكارثية تفكيك هذه الوحدة 
عن  فلسطني  من  املحتل  الجزء  يف  شعبنا  جامهري  حذف  مقدمتها  ويف 
الصهيوين عىل  الكيان  االعرتاف برشعية  عرب  الفلسطيني  الشعب  مركبات 
التاريخية، وتهميش دور جامهري شعبنا يف دول  %78 من أرض فلسطني 
الشتات مبا يعني اإلسقاط العميل لحق العودة، وبالتايل تفكيك مكونات 
الربنامج الوطني الفلسطيني املعرب عنه يف الشعار املرحيل العودة وتقرير 
املصري وإقامة الدولة وتحويلها إىل ملفات للتفاوض تحت عنوان » قضايا ما 
ُسمي بالحل النهايئ يف اتفاق أوسلو، ويف ظل موازين قوى محلية وإقليمية 

ودولية راجحة لصالح الكيان الصهيوين.
 وإذا كانت هذه هي الخالصة العامة فإن التفاصيل تعكس أبعاداً أعمق 
وأكرث خطورة عىل مستقبل الوطن الفلسطيني، وميكن انجاز املسائل التالية 

يف إطار تقييم املسار السيايس الفلسطيني خالل املرحلة املنرصمة وهي:
طبيعة  املنظمة  عىل  القامئون  تناىس  أو  الفلسطينية  الرؤية  عن  غابت 
املرشوع الصهيوين ومضمونه االستيطاين االستعامري العنرصي التي أكدت 
تجارب الشعوب التي خاضت نضالها ضد أمناط هذا الشكل االستعامري 
تناقضه أو عدم قابلتيه أو استعداده للتصالح مع السكان األصليني بحكم 
طبيعته العنرصية واالقصائية واإلحاللية. وبالتايل فإن حل الرصاع معه غري 

ممكن بدون تفكيك مرشوعه وهزميته.
أسقطت الرؤية الفلسطينية الدور الوظيفي االمربيايل للمرشوع الصهيوين 
الذي مييزه عن غريه من أشكال االستعامر االستيطاين األخرى؛ فاملرشوع ال 
يستهدف فلسطني والشعب الفلسطيني وحده بل األمة وسعيها الستقاللها 
القومي والوحدة والتقدم، وبالتايل فقد أسقط اتفاق أوسلو البعد القومي 
يف الرصاع من أجل هزمية هذا املرشوع، ورشعن يف تطبيع العالقات العربية 
مع الكيان الصهيوين والتصالح معه، وبعد ذلك التحالف االسرتاتيجي معه 
اليوم  يجري  وما  التقدمية.  العربية  القومية  الحركة  أهداف  مواجهة  يف 
من تناغم بني النظام العريب الرسمي وهذا الكيان يؤكد هذا االستخالص. 
وما مييز االستعامر االستيطاين يف فلسطني عن غريه من أشكال االستعامر 
االستيطاين وخاصة يف أفريقيا هو أنه استمرار للدور الوظيفي لإلمربيالية، 

 أحمد سعدات )*(    
مل يكن يوم األرض يف الثالثني من آذار عام 1976 حدثاً عابراً أو عادياً يف تاريخ ثورتنا 
الفلسطينية، أو مجرد حلقة نوعية من سلسلة حلقات الدفاع عن األرض املتواصلة 
منذ أكرث من قرن عىل بداية الغزو االستيطاين االستعامري لفلسطني؛ فالتفاعل 
املتسلسل لهذه الهبة التي عمت كل مناطق فلسطني التاريخي وتفاعل 
معها فلسطينو املهجر يف كل أماكن تواجدهم أعاد التأكيد عىل 
الفلسطيني  القومي  املرشوع  مرشوعني  بني  الرصاع  جوهر 

التحرري واملرشوع االمربيايل الصهيوين العنرصي.
الغزو  بداية  منذ  األرض  شكّلت  فقد  آخر  مبعنى 
الرصاع بني مرشوعني شأن  لفلسطني جوهر  الصهيوين 
االستعامر  وأشكال  األصليني  السكان  بني  رصاع  أي 
البرشية  تاريخ  شهدها  الذي  العنرصي  االستيطاين 

حتى يومنا هذا.

يوم األرض الخالد مؤشر 
لجوهر الصراع والحل

من يناضل من 
أجل تحقيق الدولة 

الديمقراطية الواحدة أو 
انهاء االحتالل واقامة 

الدولة الفلسطينية على 
جزء من فلسطين ال مجال 

أمامه إال المقاومة
المصالحة الوطنية مدخل لبناء 

أدوات شعبنا السياسية والقيادية 
في السلطة ومنظمة التحرير

أسقط اتفاق أوسلو البعد 
القومي في الصراع وّشرع لتطبيع 
العالقات العربية مع الكيات 
الصهيوني والتصالح معه.
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يف إطار ُمجابهِة االتجاه املُتنامي نحو التطبيع بأشكاله 
توسيع  إىل  الّرامية  للُجهوِد  وَدْعامً  َدِة،  املتعدِّ وَمساراته 
نجاعَتها  أثبتت  التي  للعدوِّ  الدولية  املُقاطعِة  حملِة 
االستيطانية  ومرشوعاته  جرائِه  وفْضحِ  ُمحارَصَتِه  يف 
والُعنرُصيّة البغيضة، أبَْدت النَُّخُب التونسيُة والناشطاُت 
والنقايب  واملديّن  والبحثيِّ  الفني  الحقل  يف  والنشطاُء 
اِخرتاق  ُمحاوالت  بكل  أْوَدت  الفتًة  يقظًة  والسيايس 
كّل  عىل  الطريق  وَقطعت  واملجتمعّي  الثقايف  النسيج 

املامرسات التطبيعّية َمْهاَم كانت ُمغلَّفة وُمَقنََّعًة. 
فام َموجُة االحتجاج الصاخبُة التي رافَقت برمجَة َعرٍْض 
مليشال بوجناح يف إطار مهرجان قرطاج الصيف املايض 
]اُنظْر نّص البيان املُصاحب »ال تجعلوا من الفّن ِجْساً 

للتطبيع«[ 

وفنانون  جامعّيون  به  ه  تََوجَّ الذي  املائة  نداُء  وما 
الذكرى  مع  بالتزامن  وسياسيون  ونقابيون  وصحافيون 
السابعة للثورة التونسية بعد االعرتاف املزعوم للرئيس 
من  وكان  إلرسائيل،  عاصمًة  بالقدس  ترامب  األمرييك 
 )UGTT( ُمَوقِِّعيه االتّحاد العام الّتونيس للّشغل أبرز 
 )LTDH( والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
 )ATFD( الدميوقراطيات  للّنساء  الّتونسّية  والجمعّية 
والفيدرالّية الّدولّية لحقوق اإلنسان )FIDH(، وما نداُء 
والّثقافّية إلرسائيل  األكادميّية  املقاطعة  أجل  من  املائة 

]اُنظْر نّص النداء املُصاحب[  
إىل  الراميِة  التطبيع«  ضد  »توانسة  ُمبادرة  إطالُق  وما 
وإىل  التطبيع  ُمقاومِة  بأهمية  ُممكنٍة  تَوعيٍة  أوسعِ 
مرشوع  لَدْعِم  ُمتاَحٍة  وشعبيٍة  اِجتامعيٍة  تَعبئٍة  أكرب 

قانوٍن برملاينٍّ لتجريم التطبيعِ مُيكن النسُج عىل منوالِه 
وضّد  الصهيوين  االخرتاق  ُمحاوالت  ضّد  للوقوف  عربّيا 
ِمن   َ التفصِّ واملُستسلَِمة  املُستبّدة  األنظمة  ًمحاوالت 

اِلتزاماتها القومية إزاء القضية الفلسطينية،
وما َسْعُي القوى التقدمية إىل تضمني الدستور التونيس 
الجديد فصالً يَُنصُّ عىل تجريم التطبيع ، وإزاء الفشل 
يف ذلك، كان السعُي الحثيث َجولًة بعد أخرى إىل إقرار 
 2015 فديسمرب   2014 ]ماي  التطبيع  لتجريم  قانون 
فديسمرب 2017[ ولو أنها ُمنَيت جميعاً بالفشل بسبب 

إرصار األغلبية الحاكمة عىل التأجيل وتعويم املسائل،
العالية  اليقظة  عىل  شواِهُد  إالّ  كثريٌ،  وغريُه  ذلك  ما 
التي تتحىّل بها النَُّخُب التونسيُة ومدى مناعة النسيج 

املجتمعي ضّد هذه اآلفة.  

وَطــٌن ليس للبْيع .. وُنَخــٌب ال تبيع

ُتونـــــــس ِضـــــدَّ الّتْطِبيـــــــع

بمناسبة الّذكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة بتونس :
نداء من المجتمع المدني الّتونسي من أجل 
المقاطعة األكاديمّية والّثقافّية إلسرائيل

بعض  مع  مرَكشوٍف  وبترَواطٍُؤ  إرسائيل  عاصمة  القدس  بأّن  ترامب  للرئيس  األخرُي  االعرتاُف  جاء 
األنظمِة العربيِة ليذكّررَ بشّدة املُواطنني العربرَ مبرَسرية التطبيع الزاحفة لعالقات العامل العريب مع 

الكيان االستعامرّي الصهيويّن. 
الفلسطينّي  املُطلِق مع الشعب  نُعرّب عن تضامِننا  نحن، جامعيون وُمثقفون وفنانون تونسيون 
الشقيِق يف ِدفاِعه املُستميِت عن حقوقه املرشوعة والثابتة يف مقاومته لالحتالل واالستعامر واملرَيِْز 

العنرصّي اإلرسائييّل.

العقوباِت  االستثامراِت وتسليِط  ْحِب  للُمقاطعِة وسرَ الفلسطينيِّ  املدينِّ  املجتمعِ  لدعوِة  اِستجابًة 
عىل إرسائيل )BDS( فإننا نُعلن عن اِنخراِطنا يف الحملة العاملية للُمقاطعة األكادميية والثقافية 

 )BDS( وبالخصوص الحركة العاملية )PACBI( إلرسائيل
نرَلتزُم مبُقاومِة كّل أشكاِل التطبيعِ يف عالقاِت العالرَِم العريّب بالكيان االستعامري الصهيوين.

ها إىل: ندعو زمالءرَنا ِمن التونسيني والتونسيات، داخلرَ البالِد وخارجرَ

االمتناِع عن املُشاركة يف أيِّ شكٍل من أشكال التعاون األكادمييِّ والثقايفِّ ويف أيِّ مرَرشوع ُمشرترٍَك مع 
راكِز البحِث اإلرسائيلية. املُؤسسات ومرَ

املُطالبِة باملُقاطعة الكاملة للمؤسسات اإلرسائيلية يف املستوى الوطني والدويل مبا يف ذلك إيقاف 
كل أشكال التمويل والدعم لهذه املؤسسات.

إدانِة السياسة اإلرسائيلية وذلك بالضغِط عىل الجمعيّاِت واملنظامِت األكادميية واملهنية والثقافية 
BDS – PACBI حتى تتبنَّى القراراِت املتامشيةرَ مع مبادئ

الطلبة  مبُساندة  وكذلك  للفلسطينيني  األكادميية  الحريات  وعن  التعليم  يف  الحقِّ  عن  الدفاِع 
والعاملني يف الجامعات الفلسطينية يف دفاعهم عن هذه الحقوق.

العنرصي  والتمييز  االحتالل  ضّد  نضالهم  يف  الفلسطينيني  والفنانني  الثقافية  املؤسسات  درَْعِم 
اإلرسائيلينْي، والنهوِض باإلنتاج الثقايف الفلسطيني يف تونس.

ى الحملُة  اِستلهاًما ِمن تجربة الحركة املُناهضة لسياسة التمييز العنرصي يف جنوب إفريقيا، ترَْسعرَ
الّضغط االقتصادي والسيايس عىل  الفلسطيني إىل تكثيف  الدولية BDS بقيادة املجتمع املدين 
فرَ بالحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني وترَلتزمرَ باالحرتام الكامل ملُقتضيات  إرسائيل حتى ترَْعرترَ

القانون الدويل وذلك بــ:
إنهاِء االحتالل وورَْضعِ حدٍّ لالستيطان اإلرسائييل يف األرايض العربية وإزالِة الجدار العازل.

املُساواة  يف  هم  وبحقِّ بإرسائيل  املُقيمني  الفلسطينيني  للُمواطنني  األساسية  بالحقوق  االعرتاِف 
ْجِه التّطهري العرقيِّ خالل نكبة  دوا يف ورَ مرَ الكاملة مع بقية املُتساكنني )وهم الفلسطينيون الذين صرَ

برَْعِث إرسائيل سنة 1948(
احرتاِم وحاميِة ودعِم ُحقوق الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل ديارهم واِسرتجاِع ُممتلكاتِهم كام 

يرَُنصُّ عىل ذلك القرار عدد 194 ملنظمة األمم املتحدة.
 وهي املطالُب الثالثُة التي نرَادرَى بها املجتمُع الفلسطينيُّ يف بيان 9 جويلية 2005.

نرَْدُعو كافةرَ الُقوى الدميقراطية التونسية واملجتمع املدين لالنخراط يف هذه الحركة وذلك بـ :
ُمعارضِة تطبيع األنظمة العربية التي تُِقيُم عالقاٍت رسميًة أو شبهرَ رسميٍة مع إرسائيل وُمامرسِة 
والثقافية  والسياحية  واالقتصادية  واألمنية  الدبلوماسية  العالقات  كّل  طْعِ  لقرَ فّعالة  ُضغوط 

ثِّلِيه. والرياضية مع الكيان االستعامري الصهيوين وُممرَ
املُتورّطة يف  الدولية  الحالية ضد إرسائيل ورشكائها والرشكات  العربية  املُقاطعة  ْمالت  تكثيِف حرَ
 ALSTOM ورشكة  ،G4S األمنية  الرشكة  مثل  القدس  يف  التي  تلك  خاّصة  اإلرسائيلية  الجرائم 
املُختّصة يف النقل الحديدي، وCaterpillar، وHyundai Heavy Industries Volvo  املُتورّطة 

 TEVAيف هدم منازل الفلسطينيني وبناء املستوطنات، واملؤسسة الصيدلية اإلرسائيلية
ْمالت الدولية لتحرير األرسى السياسيني الفلسطينيني القابعني بالّسجون  املُشاركِة النشيطِة يف الحرَ
ْسُجونون  ارٍِخ للقانون الدويل حيث أنَّ الكثريرَ منهم ُمعتقلون إداريّا أْي مرَ اإلرسائيلية يف اِنتهاٍك صرَ

بدون إدانٍة وال محاكمٍة.
املُوقّعاُت واملُوقُِّعون: مائة شخصية من الجنسنْي من األكادمييني والفنانني واإلعالميني والنقابيني 
والحقوقيني والسياسيني وتوّسعت القامئة الحقا مبزيد التوقيعات اإللكرتونية عىل  tacbi.org  نرُِشرَ 

بجريدة املغرب 15 جانفي 2018

بيان من مثّقفين وفّنانين تونسيين حول برمجة بوجناح 
في قرطاج :

ال تجعلوا من الفّن جسًرا للتطبيع !
فضوحة من  ومرَ ُمتفاقمة  بصورة  التونيس  الثقايف  للنسيج  االخرتاق  تتواىل محاوالُت 
خالل أنشطة وتظاهرات ثقافية رسمية مشبوهة ترَُصبُّ كلّها يف اتجاه التطبيع مع 

العدّو الصهيوين.
فقد شهدت فعالياُت صفاقس عاصمة للثقافة العربية خالل شهر ديسمرب املنقيض 
]أْي 2016[ برمجة عرض فنون تشكيلية تحت عنوان صالون الخريف الدويل بإرشاف 
نقابيني  ُمناضلني  يرَقظِة  وبفضل  الصهيوين.  الكيان  مع  مبارشٌة  عالقاٌت  لها  جمعيٍة 
صفاقس  هيئُة  وتراجعت  االخرتاق،  هذا  إفشاُل  ترَمَّ  صفاقس  بجهة  وجمعياتيني 
عاصمًة للثقافة العربية عن إْدررَاِج هذا املرَعرض ِضْمن فعالياتها، كام اِضطرّت وزارُة 

الشؤون الثقافية إىل الرّتاُجعِ عن تويِل إقامة املعرض.
برَرمجة  تتضّمن  أنها  ترَبنّي  الدويل،  قرطاج  ملهرجان   53 الدورة  برَرمجة  إعالن  ومع 
الكوميدي ميشال بوجناح ذي األصول التونسية املُقيم يف فرنسا واملُتنّقل باستمرار 
اإلعالم  ورَسائل  كّل  يف  يرَتخلّفون  ال  الذين  من  أنه  واملعلوُم  املحتلة.  فلسطني  إىل 
الفرنسية والدولية منذ ُعقوٍد عن إعالن الوالء واالنتامء إىل كيان االحتالل الغاصب، 
وعن إعالن التأييِد والتربيِر لجرائم التقتيِل واإلبادِة التي مُيارسها ُجنوُده وميليشياتُه 
وسّفاُحوه ويف ُمقّدمتهم شارون يف حّق الشعب الفلسطيني األعزل. كام ُعرِف عنه 
املحاربُة والتشهرُي بكّل جهة إعالمية أو سياسية أو ثقافية ترَْنُقد السياساِت الصهيونيةرَ 
مَّ  العنرصيةرَ يف فلسطني، وآخرها حملته ضّد منظمة اليونسكو بسبب رفضها قبولرَ ضرَ

القدس املحتلّة وتحويلرَها إىل عاصمة للصهاينة.
واعتباراً لكون اِستقداِم هذا الكوميدّي يُشكُِّل اِستفزازاً ملرَشاعر التونسيني والتونسيات 
الذين يرَستحرضون شهداءرَ وجرحى عدوان الطريان العسكري الصهيوين عىل حاّمم 
االغتيال  وعمليِة  جهاد’  ’أبو  الوزير  خليل  الشهيد  اغتيال  عمليِة  وشهداءرَ  الشط، 
املتواصلة  الشعبية  االنتفاضات  يرَستحرضون شهداءرَ  مثلام  الزواري،  محّمد  للشهيد 

ضد ّنظام ابن عيل الذي كان بوجناح ِمن أكرب املُساندين لُحكِمه الدكتاتوري.
ثَّالً يف مهرجان قرطاج  لبوجناح ال  و اعتباًرا لكون إفساِح الفضاء الثقايف العمومي ُممرَ
جاينٌّ لهذا الفضاء لصالح  عالقة له بالفعل الثقايف وال بحرية اإلبداع، بل هو توفرٌي مرَ
، وليبُثَّ  ُمدافع عن قتِل األطفال الفلسطينيني يك مُيرَرِّررَ فيه خطابرَه العنرصيَّ البغيضرَ

دعايترَه الساّمةرَ ولتربيِر وتجيِد االحتالل واالستعباد.
االلتزام  وبني  الخاّص  الديني  االعتقاد  بني  للخلط  لدينا  جال  مرَ ال  أنّه  إىل  واعتباراً 
السيايس العاّم، وبالتايل بني اليهودية كدين وبني الصهيونية كإيديولوجيا و كمرشوٍع 
سيايسٍّ اِستعامريٍّ اِستيطاينٍّ ترَوّسعيٍّ يف فلسطني. وهو التمييُز الصارُم الذي يرَفصل 
ِوي يف املرشوع الصهيوينِّ وبني املُناهِض له ضمن اليهود، بنْي بوجناح  لدينا بني املُنضرَ
وابراهام رسفايت وغريهام من جهة  وماسياس وغريهام من جهة وبني جورج عّدة 

ثانية.
أْن   ، الدينيُّ ُمعتقُده  ْهام كان  مرَ ترُّشُع لحاِملِها  التونسية ال  الجنسية  لكون  واعتباراً 
ترَلة وأْن يُجازرَى عىل جرامئه ُعْملًة صعبًة من  يكون خائناً أو قاتالً أو ُمدافعاً عن القرَ
املال العام . كام أنّها ال ترُّبُر له أن مُيارسرَ أو يُدافعرَ عن إرهاب جامعة أو إرهاب 
دولة، وأن مُيارسرَ أو يُدافعرَ عن سياسات عنرصية، وأن يُنارصرَ أو يُدافعرَ عن اِحتالل 

واِضطهاد شعٍب واِقتالعه من أرضه.
والتضليل  والحشد  واالبتزاز  التهديد  كام  والتشويهاِت،  األكاذيِب  لكون  اعتباراً  و 
والكرامة،  والعدل والحرية  الحق  ِقيرَم  إعالء  ثرَْنِينا عن  نفعا يف  يُْجِديرَ  لن  اإلعالمي 
إىل  ُوقوِفنا  وعن  العنرصية،  أشكال  من  شكالً  بصفتها  للصهيونية  ُمناهضِتنا  وعن 
بناء  االحتالل و  تقرير مرَصريه ودرَْحر  لتكريس حقه يف  الفلسطيني  الشعب  جانب 

دولته املستقلة عىل كامل تُرابه الوطني.
نحن التونسياِت والتونسيني املُمضياِت واملُمضني أسفله:

الثقايفِّ والفنيِّ كُمقدمة  التطبيع  إنفاذ  الهادفة إىل  ندعو إىل وقف كل االخرتاقات 
إلحالل تطبيع أشملرَ مع العدّو.

ندعو إدارة مهرجان قرطاج الدويل إىل ُمراجعة قرارِها برَرمجةرَ ميشال بوجناح خالل 
دى التاريخ. ة عاٍر ستاُلحُقه عىل مرَ ْصمرَ الدورة 53 مبا يُجّنب املهرجانرَ ورَ

والسينام  والشعر  املوسيقى  يف  والفنانني  الفنانات  عرشات  قِّعون:  واملورَ املُوقِّعاُت 
واملرسح والرواية والرسم فضال عن بعض الجامعيني والحقوقيني واإلعالميني. 

نرُشرَ بجريدة املغرب 8 جويلية 2017

 بحري العرفاوي        
ومرصي  تونيس  شتاء  ذات  العريب«  »الربيع  اندلع  حني   
وانطلقت  فائقة  برسعة  ثالثة  رؤوس  وسقطت  وليبي 
الجامهري تلهج بشعارات الثورة وانطلق السياسيون يلهجون 
بالدميقراطية كان لدي سؤال: من نظّر للثورة ومن قادها وما 
هي مشاريعه املستقبلية؟ ال أحد من زعامء األحزاب يزعم 
لنفسه قيادة للثورة بل كل يؤكد أنها ثورة الشباب... يف مركز 
الجزيرة للدراسات اإلسرتاتيجية بالدوحة سألت السيد رفيق 
عبد السالم يف ماي 2011 وكان مديرا للمركز عند زياريت له: 
أال ترون أن مؤامرة تُحاك ضد الحركات اإلسالمية بتوريطهم 
ومثقفيهم  قياداتهم  من  والغرب  أوروبا  وإفراغ  الحكم  يف 
حيث أصبحوا ميثلون عبئا عليه ـ سياسيا وأخالقيا ـ وخاصة 
يف دعم القضية الفلسطينية ويف قيادة جزء من الرأي العام 
يرفضون  الذين  األصليني  املواطنني  من  وحتى  الجالية  من 
الفلسطيني؟  الشعب  مع  ويتعاطفون  والظلم  اإلحتالل 
هذه  عىل  اشتغلوا  له:  فقلت  فاجأه  السؤال  أن  الحظت 
يوم  كل  وأزداد  من صدقية حديس  تأكدت  اليوم  الفرضية. 
اقتناعا بأن اإلسالميني أُريد لهم الغرق يف الفوىض ويف الفشل 
العريب  الرصاع  دائرة  من  يخرجوا  حتى  األليم  الصداع  ويف 
يتهددهم  ومبا  بأزماتهم  منشغلني  يظلوا  وحتى  الصهيوين 
من الفشل ومن اإلنقالبات بحيث لن يكون لهم متسع من 
فلسطني  لقضية  العام نرصة  الرأي  لتعبئة  الوقت  أو  الجهد 
وللمسجد األقىص وللقدس الرشيف. كانت الشعارات املعبّأة 
باإلنتصار لفلسطني حاضة يف أغلب أنشطة اإلسالميني قبل 
لرموز حركة حامس يف  بل وتت دعوات  اإلنتخابات  وبعد 
أكرث من مناسبة وقد سافر وفد حكومي جله من اإلسالميني 
الحركات  إثر غارة صهيونية غادرة.  إىل غزة مساندة ألهلها 
اإلسالمية التي تسلمت مقاليد الحكم سواء منفردة أو ضمن 
مختلفة  عملية  وضعية  يف  نفسها  تجد  أصبحت  تحالفات 
عام هو نظري وشعارايت...إنها تواجه ضغطا شعبيا ومطالب 
وأحيانا  سياسيا  ضغطا  أيضا  وتواجه  مرشوعة  اجتامعية 
مطالب تعجيزية وال تستطيع اإلستجابة ال ملطالب الداخل 
مضطرة  نفسها  وتجد  بل  الخارجية  الديون  لتسديد  وال 
عالقة  عىل  هي  غربية  جهات  من  جديد  من  لإلستدانة 
وطيدة بالكيان الصهيوين ـ ومن يُطعمك يُلجمك ومن ميلك 
إبداء  عىل  مكرهة  تكون  ولعلها  ـ..  يقودك  أن  ميلك  قوتك 
مرونة واضحة يف امللف الفلسطيني ومثة أكرث من شاهد عىل 
ما  نرى  ونحن  ليبيا  يف  أو  تونس  يف  أو  سواء يف مرص  ذلك 
تتعرض إليه الحكومة يف تونس من ضغط لتجريم التطبيع 
الرفض رصاحة وال  أن تعلن  الدستور ولكنها ال تستطيع  يف 
السياسة واإلقتصاد.  تستطيع أن تفعل بوضوح تحت إكراه 
»الربيع العريب« تحول بفعل وصول اإلسالميني إىل السلطة إىل 
خريف عاصف بوجه القضية الفلسطينية حيث غاب خطاب 
املقاومة عىل حركة »حامس« وغاب مصطلح« املقاومة« يف 
الخطاب السيايس لإلسالميني بعد وصولهم إىل الحكم تقديرا 
لدقة املرحلة وصعوبتها، بل وصعدت إىل السطح مبادرات 
الفلسطيني محمود عباس دوره  الرئيس  »السالم« واستعاد 
وكادت  األمريكية  الخارجية  بوساطة  التفاوض  يف  النشط 
املعروف.  املقاومة  وحلف  »حامس«  بني  العالقة  تتوقف 
له  سيكون  وليبيا  وتونس  مرص  يف  السيايس  اإلسالم  مسار 
أثره املبارش يف تكييف مسار القضية الفلسطينية... التكييف 
كرد  ستتشكل  التي  الجديدة  التحالفات  نتاج  بالتأكيد  هو 
يتعرض  ما  بأن  وأعتقد  سابقة  ومسارات  مواقف  فعل عىل 
ارتداد  هو  إمنا  تحديدا  وتونس  مرص  يف  اإلسالميون  له 
ملواقفهم املتامهية مع أمريكا وحلفائها من امللف السوري...
يجدون  فهل  أمريكية  ما صحوا عىل خدعة  إذا  اإلسالميون 
املوقف  بسبب  مفتوحا  وإيران  والصني  روسيا  إىل  الطريق 

نفسه؟.

في ذكرى يوم األرض : 
الربيع العربي 

وخريف 
فلسطين

ففي أفريقيا تقلص دوره الوظيفي االمربيايل النسبي بتفكيك مشاريعه الداخلية 
من جهة، ومن جهة أخرى نجاح الدول االستعامرية الكربى يف تقسيم أفريقيا 
إىل دول قبلية تابعة يحكمها الرصاع الدائم عىل الحدود. وأخرياً سقوط االتحاد 
السوفيتي ودول املنظومة االشرتاكية فيام ال زال الدور االمربيايل للكيان الصهيوين 
املنطقة  األمرييك ألهدافه يف  االمربيايل  املرشوع  انجاز  استكامل  لعدم  مطلوباً 
التي يسعى نظام “ترامب” لتحقيقها عرب ما ُسمي بصفقة القرن التي تهيئت لها 
الظروف اإلقليمية بعد تردي الوضع العريب وتنشيطه بعد حرف مسار الحراك 

الشعبي العريب عن أهدافه الحقيقية.
وعىل املستوى التكتييك فقد أسس اتفاق أوسلو إىل استبدال املرجعية الدولية 
ُسمي  ما  عرب  الشكلية  والدولية  األمريكية  باملرجعية  املتحدة  باألمم  ممثلة 
بالرباعية الدولية، وأسقط ضورات تنفيذ قرارات الرشعية الدولية واستبدالها 
والعودة  والقدس  الحدود  ملفاتها  حول  املتكافئة  غري  املبارشة  باملفاوضات 
الكيان  لصالح  بامتياز  ترجح  قوى  موازين  ظل  ويف  واألرسى.  والدولة  واملياه 
الصهيوين األمر الذي يعني طغيان القراءة الصهيونية لالتفاق مبا يحقق مرشوعه 
الشهيد  القائد  الحقيقة  هذه  عن  عرّب  وقد  العنرصي.  االستعامري  االستيطاين 
الحكيم جورج حبش يف مداخلته يف املجلس الوطني التاسع عرش عشية القبول 
ال  إين   “ بقوله  الفلسطيني  السالم  لربنامج  كأساس   242 االمن  مجلس  بقرار 
أعارض القرار 242 ألسباب اسرتاتيجية أي كونه يتضمن اعرتافاً بالكيان الصهيوين 
وحسب، بل وأيضاً ألسباب تكتيكية وأخىش ما أخشاه أن نطالب اليوم بتطبيق 

هذا القرار ونهبط عن سقفه غداً” وقد صدق الحكيم يف استخالصه.
نقل التناقض إىل الداخل الفلسطيني بدالً من تركيزه يف جبهة التناقض الرئيس 
فاملضمون  وأمتنا؛  شعبنا  تجاه  العدوانية  وسياساته  ومشاريعه  االحتالل  مع 
املقاومة  منهج  بني  الداخيل  الرصاع  درجة  لرفع  أسس  االتفاق  بهذا  األمني 
الذي  الوطنية  وقضتينا  شعبنا  يعيشه  الذي  االنقسام  وأنتج  املصالحة  ومنهج 
ما  ولعل  الصهيوين.  املرشوع  ضد  نضالنا  مستقبل  عىل  وخطراً  تهديداً  يشكل 
يعيشه الشعب الفلسطيني من أزمة مستعصية جعل الرتكيز بهذه القراءة ال 
أصوات  من  العديد  أن  بل  وحسب  الفلسطينية  الوطنية  املعارضة  بها  تنفرد 
التحليل؛  هذا  جوهر  مع  تقاطعوا  للصهيونية  املناهضني  والكتاّب  املفكرين 
فالكاتب اليهودي التقدمي واملناهض للصهيونية “  يهودا شنهاف “ استخلص 
هذه النتيجة يف كتابه “ مصيدة الخط األخرض” حيث أكد أن آفاق حل الرصاع 
الدولتني ال ترجمة عملية له عىل األرض وتؤكده  الفلسطيني عىل أساس حل 
تعسفياً  فصالً  الدولتني  حل  فمرشوع  الرصاع،  هذا  لطبيعة  التاريخية  القراءة 
بني زمنني ال ميكن الفصل بينهام، األول هو زمن الـ48 أي زمن هيمنة وسيطرة 
أصحاب  أغلبية  وتهجري  الفلسطينية  األرض  من  عىل 78%  الصهيوين  املرشوع 
األرض، وقد حاكم هذا الكتاب املسألة من الوجهة األخالقية التي ترفض رشعنة 
الجرمية الصهيونية واالجحاف بحق الالجئني وإلحاق الظلم التاريخي بهم ووجهة 
املمكن واملستحيل فيام ترفض “إرسائيل” اإلقرار مبسئوليتها التاريخية واألخالقية 
عن النكبة وترشيد الالجئني واالقرار بحق العودة يتمسك الفلسطينيون بهذه 
املسألة وال يستطيعون قبول أي حل نهايئ يقفز عن مسئولية “ إرسائيل” عن 
الالجئني أصحاب األرض األصليني.  التاريخي بحق  الظلم  إنهاء  النكبة وضورة 
وخلص إىل أن طبيعة هذا الرصاع ال تزيك سوى حل واحد ميكن أن يكون نهائياً 
ودامئاً وشامالً هو حل الدولة الدميقراطية الواحدة التي تكفل الحقوق الفردية 
الجامعية  والحقوق  لالجئني  العودة  فلسطني وحق  لجميع سكان  فلسطني  يف 
للمركبات األثنية التي تّشكل املجتمع القائم، وطرح رؤية موسعة لبناء النظام 

السيايس للدولة الواحدة الذي ال مجال للخوض فيه يف هذا املقال.

الوطني  للنضال  مشروع  هو  الواحدة  الديمقراطية  الدولة  حل 
والقومي التحرري من أجل السالم الدائم والشامل والعادل:

وتأسيساً عام سبق فإن اإلخفاق الذي جناه الفلسطينيون بعد مسرية ربع قرن 
األسباب  الدروس من  استخالص  تجاوزه دون  العبثية ال ميكن  املفاوضات  من 
أساس  االسرتاتيجي عىل  الوطني  الربنامج  بناء  مقدمتها  عليه، ويف  قادت  التي 
القراءة الواقعية لطبيعة املرشوع الصهيوين االستعامري االستيطاين الذي يرفض 
بطبيعته العنرصية منطق املصالحة مع اآلخر أو االعرتاف به واالرتكاز يف نضالنا 
الوطني إىل ضورات هزميته وتفكيكه وطرح البديل الدميقراطي املؤهل لحل 
الرصاع من جذوره، بعيداً عن األماين واألوهام التي ليس لها سند واقعي يربرها؛ 
فحل الدولة الدميقراطية الواحدة هو مرشوع للنضال الوطني والقومي التحرري 
من أجل السالم الدائم والشامل والعادل املستند إىل الحل الدميقراطي الجذري 
عىل  القائم  البديل  السيايس  للنظام  الدميقراطي  والبناء  العملية  للتناقضات 
التي تكفلها دولة املواطنة والحقوق الجمعية ملن  الفردية  االعرتاف بالحقوق 
يرغب يف العيش يف فلسطني مع أصحاب األرض الرشعيني التي يحميها القانون 
السيايس  النظام  لبناء  الدميقراطية  الرؤية  من  جزء  أيضاً  وهي  الدميقراطي، 
اختالف  املواطنني عىل  لجميع  والجمعية  الفردية  الحقوق  يكفل  الذي  العريب 
أيضاً  اإلقصاء، وهي  أو  القرصي  وااللحاق  الدمج  عن  بعيداً  األثنية  انتامءاتهم 
مرشوع للنضال التقدمي املشرتك بني الشعب الفلسطيني وكل اليهود املناهضني 

للمرشوع الصهيوين وطابعه االستعامري الكولنيايل.

الفلسطيني  الملف  في  تحصر  أن  من  أوسع  صفقة  ترامب  قرار 
وتستهدف الوضع العربي برمته:

وعليه، وانطالقاً من دروس املرحلة السابقة والتأسيس ملواجهة املرشوع األمرييك 

والصهاينة  األمريكيون  يعتقد  والذي  القرن  بصفقة  املعنون  القادم،  الصهيوين 
بأن موعد حصاد ما أنجزته املرحلة السابقة من تراكامت قد حان، واستبقت 
الكيان  لدولة  أبدية  عاصمة  بالقدس  »ترامب«  باعرتاف  السيايس  مسارها 
الصهيوين مبا يعنيه هذا االعرتاف من مس باملكانة الدينية والتاريخية للقدس، 
بالقدس  الُمسمى  الصهيوين  املرشوع  نطاق  يف  االستيطاين  التوسع  واستمرار 
الكيلومرتات من مساحة الضفة، إضافة إىل  التي تقطع عرشات آالف  الكربى، 
مساحة القدس الرشقية يف حدود حزيران التي سبقت الحرب، فضالً عام ترسب 
من أفكار بشطب حق العوة وتكريس االستيطان وفرض الرؤية الصهيونية ألي 
يف  تحرص  أن  من  أوسع  الصفقة  هذه  فإن   االطار  هذا  من  وأشمل  تسوية، 
امللف الفلسطيني وتستهدف الوضع العريب برمته فهدفها حصاد اإلنجازات التي 
أسس لها خلفاؤها وأدواتها يف املنطقة من خالل ركوب موجة الحراك العريب 
الحرب يف سوريا واليمن والعراق وليبيا  وحرفه  عن االتجاه الصحيح، وإدارة 
الخالقة  الفوىض  التقسيم والرصاع املذهبي والطائفي والقبيل لتجسيد  وفرض 
إقليمي رجعي  لها » كونداليزا رايس« والتأسيس لتشكيل حلف  التي روجت 
يتوسط الكيان الصهيوين عىل غرار حلف بغداد البائد، حلف يستهدف حلف 
اإليراين  الخطر  الجديد وذريعة  األمرييك كام الرشق األوسط  مقاومة املرشوع 
وكرس التوازنات التي أحدثها دخول روسيا كالعب رئييس يف املنطقة. أما امللف 

الفلسطيني فاملطروح تسجيله كعقبة يعيق مسار تشكيل هذا التحالف. 
الراهنة هي مواجهة  التقدمية  القومية  الشعبية  الحركة  فإن مسئولية  وعليه، 
صفقة القرن باعتبارها العنوان الذي يكثف الهجوم االمربيايل األمرييك الجديد، 
عىل  املفروضة  الحرب  ملواجهة  التقدمية  القومية  النهضوية  الرؤية  وتقديم 
األمة، وبناء أدوات املواجهة عىل املستوى القومي العام وامتداده عىل املستوى 
القطري يف هذه املعركة، وحشد الجهود الشعبية لخوضها يشكل مفتاح املعركة 
الدميقراطية من أجل التغيري وأساسا مللء الفراغ الذي مأله التدخل الخارجي 
من كل لون يف الشؤون الداخلية العربية، والدفع نحو إنهاء التدخل الخارجي 
اليمن وسوريا وليبيا وفتح الطريق لحل سيايس يجسد وحدة هذه  يف شؤون 

البلدان شعباً وأرضاً ويستجيب للمصالح الدميقراطية لشعوبها.
الفلسطيني وانطالقاً من أن معركة تحرير فلسطني هي قومية  وعىل الصعيد 
باألساس قبل أن تكون فلسطينية وقطرية مطلوب إطالق مبادرة شعبية عربية 
املبادرة  إسقاط  عنوانها  التقدمية  العربية  الدميقراطية  القومية  القوى  تتبناها 
عملية   تغطي  التي  املظلة  باعتبارها  الصهيوين  العريب  الرصاع  لحل  العربية 
التطبيع مع الكيان الصهيوين، والنضال من أجل تعميم املقاطعة العربية للكيان 
فضالً  منه،  العرب  سفراء  وسحب  الكيان  السفراء  لطرد  والضغط  الصهيوين، 
عن املقاطعة الشاملة التي تقودها الحركة الشعبية ملقاطعة الكيان الصهيوين 
عىل طريق نزع الرشعية عنه. وعىل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إعادة 
بنائها عىل أسس وطنية دميقراطية كمفتاح رئييس إلنهاء االنقسام وبناء الوحدة 
الراهنة  املهام  فاملطلوب  الفلسطينية  الثورية  القوى  صعيد  عىل  أما  الوطنية، 

وهي:
اإلعالن عن فشل اتفاق أوسلو الذي انتهى سقفه الزمني يف 4/5/1999 والتحلل 
ويف  الصهيوين  الكيان  مع  العالقات  وقطع  واألمنية  السياسية  التزاماته  من 
انتهاء  واإلعالن عن  الكيان،  بدولة  االعرتاف  األمني وسحب  التنسيق  مقدمتها 

املرحلة االنتقالية واإلعالن عن األرايض املحتلة دولة تحت االحتالل.

دولية  مرجعية  أو  عنوان  أي  تحت  املفاوضات  تجديد  عىل  املراهنة  وقف 
أن جربت عىل مدار  بعد  انتهت  املفاوضات  أن مرحلة  ملتبسة واالعالن عن 
بتحمل  األمم  وهيئة  الدويل  املجتمع  ومطالبة  وكان حصادها صفر،  قرن  ربع 
مسئولياتها يف وضع دولة الكيان الصهيوين تحت طائلة القانون الدويل وإلزامه 
وفق البند السابع عىل تنفيذ قرارات الرشعية الدولية، وأن تستجيب لحق شعبنا 
أن  بعد  الدويل  املجتمع  من  فاملطلوب  الناجز؛  الوطني  واالستقالل  العودة  يف 
وصلت املفاوضات إىل طريق مسدود يف محطات التفاوض عىل ما تم التفاوض 
آليات  ووضع  لشعبنا  الدولية  الحامية  لتأمني  واضحة  قرارات  يتخذ  أن  عليه 
واضحة وبسقف زمني محدد إلنهاء االحتالل وتطبيق حق العودة، أي توفري كل 
للقرار  الالجئني تنفيذاً  املقدمات ملامرسة شعبنا حقه يف تقرير مصريه وعودة 

194 وتجسيداً الستقالله الوطني.
وألن قوة املنطق تحتاج إلسنادها مبنطق القوة، فالحقوق تنتزع وال تستجدى وال 
تحققها النوايا الحسنة والدعوات الطيبة، بل تعديل موازين القوى التي تحكم 
مبحاورها  االحتالل  مع  الرئييس  التناقض  جبهة  اعتبار  يتطلب  الرصاع  معادلة 
وخنادقها يف الوطن والشتات املركز الذي يجب أن تحشد فيه قوى شعبنا كافة 
وإطالق لعنان ملقاومة شعبنا بكل األساليب واعتبارها الرافعة األساسية للنهوض 
الوطني ومراكمة اإلنجازات عىل طريق تحقيق اهدافنا الوطنية والقومية، مع 
ضورة  التنويه عىل التوافق الوطني عىل األسلوب الرئييس الناظم لكل أساليب 

املقاومة األخرى.
النضال من أجل طي ملف االنقسام وترسيع عملية املصالحة الوطنية وإخراجها 
من دائرة املناورات والرصاع الفئوي غري الدميقراطي؛ فهي املدخل لبناء أدوات 
أن  عىل  التأكيد  مع  التحرير،  ومنظمة  السلطة  يف  والقيادية  السياسية  شعبنا 
الوطنية  والرشاكة  الوطنية  وحدتنا  وتحقيق  املصالحة  هذه  تنفيذ  مفتاح 
الدميقراطية هي إعادة بناء )م.ت.ف( عىل أسس وطنية ودميقراطية وتجديد 
من  املبارش  الدميقراطي  االنتخاب  آليات  وفق  القيادية  مؤسساتها  رشعية 
تجمعات شعبنا كافة يف الوطن والتشات تطبيقاً التفاق القاهرة يف آذار 2005 
وكل التوافقات الوطنية التي بُنيت عليه الحقاً وتكريس دورها كقيادة سياسية 
السيايس واالجتامعي؛ فهي  الطيف  ألوان  كفاحية ومرجعية عليا تثيل جميع 
بها يفتح ملا تبقى من ملفات مجرد  إذا ما تم اإلمساك  التي  الحلقة املركزية 

تفاصيل ميكن حلها بيرس.
وقف كل العقوبات الظاملة التي فرضتها قيادة السلطة عىل أهلنا يف قطاع غزة 
الدامئة  املناخات  توفري  عن  فضالً  السياسية،  التجاذبات  دائرة  من  وإخراجهم 
لبناء الثقة الداخلية ويف مقدمتها وقف االعتقاالت السياسية عىل خلفية االنتامء 

أو الرأي أو مقاومة االحتالل.
الفلسطينية،  الكفاحية  املنظامت  كل  تضم  مقاومة وطنية موحدة  بناء جبهة 
مرجعيته  االحتالل  ضد  شعبنا  مقاومة  إلدارة  عليه  متوافق  برنامج  ووضع 

)م.ت.ف( القيادة السياسية العليا لشعبنا يف كل أماكن تواجده.
تشكيل حكومة وحدة وطنية وظيفتها إدارة الشأن الفلسطيني الداخيل واإلعداد 

النتخابات رئاسية وترشيعية واملجلس الوطني الفلسطيني حيثام أمكن.
ويستجيب  ومقاومته  شعبنا  صمود  تعزيز  يستهدف  تنموي  برنامج  إقرار 
الذات  االعتامد عىل  االنفاق وتعزيز  فقراء شعبنا كأساس وترشيد  الحتياجات 
إطالق  الحتياجات  شعبنا  قرارات  اخضاع  تستهدف  التي  الضغوطات  ملواجهة 

مسار عربة صفقة القرن.
مع  )م.ت.ف(  عالقة  ببناء  الفلسطينية  للقضية  الشعبي  القومي  البعد  تعزيز 
القوى الشعبية العربية كأساس، وانطالقاً من أن معركة تحقيق أهداف شعبنا 

هي مسئولية عربية تكون الحركة الوطنية الفلسطينية رأس حربتها.
تعزيز البعد األممي والعالقات مع القوى والشعوب والتجمعات التي تناهض 
العوملة الرأساملية وتؤيد نضال شعبنا وتعزيز الحركة الشعبية ملقاطعة االحتالل 

الصهيوين عىل طريق نزع الرشعية عن كيانه العنرصي البغيض.
وأخرياً، البد من التأكيد أن املهامت ليست سوى املهامت التي تشّكل القواسم 
وهي حسب  واالجتامعية  السياسية  شعبنا  وتيارات  قوى  جميع  بني  املشرتكة 
الدولة  الصهيوين وبناء  تتناقض مع نضالنا من أجل تفكيك املرشوع  رؤيتنا ال 
وحول  فلسطني  يف  للرصاع  كحل  الواحدة  الدميقراطية  العربية  الفلسطينية 
الدميقراطية  الدولة  تحقيق  أجل  من  يناضل  من  أن  التأكيد  مع  فلسطني، 
فلسطني  من  الفلسطينية عىل جزء  الدولة  وإقامة  االحتالل  إنهاء  أو  الواحدة 
ال مجال أمامه ومل يرتك له العدو أو املجتمع الدويل من خيار سوى املقاومة 
لغياب  وثانياً  االستيطاين  االستعامري  الكولونيايل  الصهيوين  الكيان  لطبيعة  أوالً 
ومن يجد يف  مكلفاً  التي تجعل من مرشوع االحتالل مرشوعاً  القوى  موازين 
هذه الرؤية تناقضاً فإنه ال زال يلهث حول رساب التسوية والبحث عن آليات 
أو  مصالحه،  عىل  حفاظاً  العبثية  املفاوضات  يف  الدماء  دورة  لتجديد  جديدة 
أنه ال يرى رابطاً بني تحقيق عودة الالجئني من شعبنا وحقهم بالتعويض وبني 
إقامة الدولة املنشودة، فالوقائع عىل األرض تؤكد خطيئة أوسلو وعقم املسار 
السيايس التفاويض، وال يوجد اليوم عاقل فلسطيني أو عريب أو مراقب ميكن أن 
يزكيه كخيار تحت عناوين أو يافطات جديدة، مهام كانت جذابة؛ فاملفاوضات 
مرجعياتها؛  تغريت  مهام  والوهم  الرساب  سوى  تنتج  أن  ميكن  وال  استنُفذت 

فالحقوق الوطنية ليست موضوعات للتفاوض وال تقبل القسمة عىل أي رقم.
) انتهى(

* األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني.

على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
إعادة بنائها على أسس وطنية 

ديمقراطية كمفتاح رئيسي إلنهاء 
االنقسام وبناء الوحدة الوطنية
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30 آذار يوم األرض 
العربية الكبرى

   المختار المختاري      
30 آذار  يوم األرض هو يوم 30 مارس 1976 وعىل إثر مصادرة الكيان اإلرسائييل ل30 ألف 
من  عنيفة  ومواجهات  مسريات  واندلعت  عام  إضاب  عّم  الفلسطينيني  أرايض  من  دونم 
الجليل وحتى النقب أسفرت عىل سقوط 6 شهداء وإصابة واعتقال املئات من عرب فلسطني 
ومن هذه الواقعة مثل يوم األرض فارقة رئيسية يف مفهوم ورمزية وعالقة األرض بالقضية 
قام  مثة  ومن  مستوطنا  ليدخلها  للعدو  األرض  باعوا  حني  القدامى  أخطاء  فلوال  برمتها. 
باغتصاب وسلب األرض ليكون له وجود. ملا كان للعدو موطئ قدم منه ينطلق يف تأسيس 
إتباع  العدو عىل  الدرس يف وقت أجرب فيه  الغاصب واملغتصب. واستوعبت األجيال  كيانه 
منهاج وحيد وهو املتاح له بحكم تسليحه افتك األرض بقوة السالح الغائب واملغيب عن 
التي  القوى  من خالل  واملرّشع  املمنهج  االغتصاب  من  األرض  يحموا  حتى  فلسطني  عرب 
رسمها عرب الكرايس عظمى يف مخيلة شعوبهم بحثا عن خوف ميكنهم من تكريس وجودهم 

وترشيع عاملتهم وذلهم ورهن األرض والعرض لقاء البقاء وتوريث عروشهم وكراسيهم.
فلسطني  فشعب  والوجود  والقوت  الرزق  مصدر  كانت   48 قبل  التي  فلسطني  يف  واألرض 
كان كعدد مهم من األقطار العربية شعبا مزارعا وعالقته باألرض عضوية وطقوسها ترتبط 
بالرشف واملكانة. لذا فإن املوروث الطبيعي يف املخيال الباطني والظاهر عىل السواء يربز كم 
لألرض من معنى وقيمة ورمزية مثلت معطى ال يغيب عن كل تفاصيل الحياة ومنها اإلبداع 
الشعري لدى كبار شعراء األرض الفلسطينية وهو ما يشاركونه ‘ولو بخصوصية مميزة لهم’ 

لفيف من األقطار العربية التي لألرض يف تاريخها وحياتها مكانة خاصة.
الفلسطيني مكانة وعالمة وفهم وميزة ال يعي قيمتها إال من يشارك  لذا فإن ليوم األرض 

فلسطني مفاهيم العالقة مع األرض. 
يعانق  األرض وقضيتها كمن  يعانق  تونس كيف  الرشيف يف  املواطن  نتلمس عالقة  هكذا 

حياته فيها وعليها فالهّم واإلرث والتاريخ وحاضه واحد ومشرتك.
ومن هنا ميكن أن نستقري واقع ومستقبل األرض يف فلسطني وأولها هذه املرة القدس وال 
تنتهي فيها بل تصل إىل األبعد أي حسب الوعد املزعوم وعد رّب بني صهيون. من البحر 

إىل البحر.
خصوصا يف ظّل التحوالت التي يشهدها واقع العامل اليوم والرقعة العربية بخاصة التي تّر 
مبرحلة جديدة من إعادة توزيع ال الخارطة وحسب وإمنا أوراق اللعبة االقتصادية والسياسية 
يف ظّل تشكيل األحالف )ولو أّن كلمة حليف هي املعلن البارز يف أصله العبد وما يسمى يف 

موروثنا عسكر زواوا مقدمني يف الحرب موخرين يف الراتب( 
الدفاع  االقتصادية والعسكرية ورسم خارطة خطوط  الكربى  امللفات  املسامة أحالف  هذه 

املتقدمة التي تحمي حدائق وطن سام األصلية.   
النار  نقطة  آن  يف  والعريب  وللفلسطيني  للعدو  بالنسبة  تثّل  التي  القدس  رمزية  فإن  لذا 
ومركزية املوت. فالقدس التي يسعى العدو ليس لضمها فقط بل وهو اآلن يخرب مسجدها 
لوجوده  مربر  عن  هذا  االركيولوجي  بحثه  يف  راغب  هو  مزعوم  حائط  عن  بحثا  األقىص 
ومللكيته لألرض. وهو أصل ما يرّسع عمله. بينام الفلسطيني يجد يف األقىص وثيقة وجوده 
بينام ينىس أّن العدو بقيت له هذه النقطة اليتيمة إلثبات نسبته ونسبه يف تراب األرض فهو 
خرس العديد من نقاطه حني بحث يف تاريخ األرض فلم يجد سوى اإلرث الكنعاين منترشا يف 

أعامق األرض والزمان. 
وهو اضطر إىل توسيع دائرة النهب والسلب واالغتصاب إىل اإلبداع الفلسطيني ذاته والعريب 
عموما ليتخذه سلعة للتجارة وللتطبيع من جهة ومن جهة أساس هو يبني مشهدا يكون 
فيه للعدو وجودا ورقام ال ميكن استثنائه أو محوه من القادم من دفاتر التاريخ هذه املرة 
ليس كعدو نقاتله وإمنا كراعي ومنقذ وباين لحضارة برمتها يف املنطقة بأدوات وأفكار وعقول 
وقريحة يفقدها يف مؤسسته ومن يدعي انه شعبه اإلرسائييل الصهيوين بينام حضورها ثابت 
الرقم املشتهى ومطمح  الذي كان وال يزال وسيظّل  الفلسطيني والعريب عموما  ومتأكد يف 
األعداء لضمه وسلخه واستقدامه بكل اإلغراءات ليكون ملكا لهم مستخدمني حكام الذل 
والعاملة والعار اللذين بهم تّم تجهيل وتدمري وتكبيل وتفقري وتهجري خرية ما يف جادت به 

األرض التي يومها منطلقه 30 آذار وليس نهاية العّد والرمزية.
ولنئ أحيل ملف القضية عىل الفلسطينيني حتى يحكموا فيه ويحكموه بعد تخيل العمالء 
اإلحالة هي سيف  فإّن هذه  أسلو  الرتمبي وريث ورقة  األسود  البياض  بيت  والتبّع وخدم 
ذو حدين لذلك هو يجرح حتى اآلن تارة ويذبح تارة لكن ما يتميز به العدو هو مراجعته 
الرسيعة ألخطائه بينام تتسع رقعة الخيانة ورشاء الذمم اليشء الذي يعيق ويدمر حتى اآلن 
مستقبل القضية الفلسطينية وبالتايل قضية األرض. زد عليه الوضع الكاريث لألقطار الراقصة 
عىل نار االنقالبات متصورة بغبطة الجاهل أنها قامت بالثورة  غري من خاللها وجه الكون 
العائلية  الرأساملية  ورثة  بني  رأساميل.  رأساميل  الكون يف رصاع  تدمري  منطلق  أنها  والحال 
الجرمية واملخدرات والحرب  أموال  تبيض  ثروتهم من وبعد  الذين كدسوا  الجدد  واألثرياء 

وغريها من الكوارث.
اإلجرام  مع  الحزيب  السيايس  فرتابط  الرصاع  ملف  يف  رئيسية  ورقة  فلسطني سوى  وليست 
وتبييض األموال واملخدرات وغريها عىل أيامنا هو رقم بني كام الضّد املرتنح بني ولنئ بقيت 
الورقة األبرز فإن رقعة األرض املطلوبة أصبحت أوسع وأرحب وأكرب من خارطة  فلسطني 

فلسطني.
ومن هنا نبدأ العد لحفالت توقيع بيع األرض املعارصة ونحتفل بتمدد وتوسع الكيان فينا 
وليصبح يف قريب الزمن لعيد األرض معنى أوسع وليكون موعد 30 آذار عربيا بامتياز ومميز 
بعيد األرض العربية وخارطتها الكاملة املغتصبة وحلم إرسائيل الكربى مل يعد يبعد عن واقعه 

سوى مسافة أرض من يوم األرض.

دونالد ترامب يعلن  األربعاء 6 كانون أول 2017 أن القدس 
هي عاصمة إرسائيل!.

بـ«أحمر  بوي(؛  )الكاو  البقر«  »راعي  األمريكيون  يُلقِّب 
القفا«، ) Redneck ريد نِك(، وذلك نظرا ألنه يرَقيض ساعاٍت 
الالفحة؛ ماّم  الشمِس  رِّ  الحقول، تحت حرَ يرَشتغل يف  طويلًة 
اه، وِمن ثرَمَّ فإّن ُمعظمرَ نُكِت األمريكيني  يُؤّدي إىل احمرار قرَفرَ

تبدأ بعبارة “ذات يوم كان أحمررَ القفا...«
و”راعي البقر” األمرييّك ال يرَعرتف باألحجام الصغرية، فاألكُل 
ُم يف املطاعم يأتيك يف صحون ضخمة، وبكّميات هائلة،  دَّ املُقرَ
الحجم،  كبرية  أغلبُها  تكساس  طرق  عىل  املتنقلة  والعربات 
مجال  فال  ضخم،  البرش  ْجمرَ  حرَ أّن  حتى  الدفع؛  ورباعية 
لوحاٌت  تصادفُك  ما  وغالبا  قصرية،  قامات  عن  للحديث 

كتوٌب عليها: “اِلعْب كبريا، أو اْمُكْث يف بيتك«. إشهاريٌة مرَ
ِسه،  ُمسدَّ يرَعرتف بشئ سوى  ال  البقر”  راعي   – “الكاوبوي   
س قد يكون “ريفولفر  ليس له عالقة باملنطق والحوار، واملُسدَّ
سميث ويسون” أو طائرة أباتيش أو F16، أو حاملة طائرات 
أو صواريخ توما هوك أو قنابل ذرية، أو الدوالر... ال يرَُهّم .. 
املُهمُّ أْن يأخذرَ ما يريد بقوة السالح والتهديد... بالضبط كأيِّ 

قاطعِ طريق أو قُرصان بحار... 
يف جلسة مجلس األمن التي انعقدت يوم الثالثاء 20 شباط 
يف  املتحدة  الواليات  مندوبُة  هاييل،  نييك  ترصّفت   2018
حني  وذلك  أصيلة...  بقر  كراعية  بالضبط   األمن  مجلس 
غادر  الذي  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  خاطبت 
الجلسة، وحسنا فعل، قبل أن تُلِْقَي نييك كلمتها قائلة«ليس 
مطلوبا من الفلسطينيني أن يَقبلوا أو يَرفضوا قرار االعرتاف 
بالقدس عاصمة إلرسائيل... قراُر نقل السفارة األمريكية من 

ل سواًء أحببَته أو كرهَته«. تل أبيب إىل القدس لن يَتبدَّ
منطُق ُرعاة البقر هذا ال يعرتف بالقانون الدويل والعالقات 
مبقدور  دام  فام  والبرش،  الشعوب  وحقوق  الديبلوماسية 

سه ويرَفرضرَ حدودرَه وقوانينرَه  دَّ »الريد نِك« هذا أن يُْشِهررَ ُمسرَ
فقط  يرَحرتم  إنّه   والنقاش...  واملُساومة  للتفاوض  جال  مرَ فال 
راعيرَ  بقٍر مثلرَه..  لهذا مل ترَجْد نييك هاييل بجانبها سوى راعي 
البقر »داين دانون« مندوب إرسائيل يف األمم املتحدة... الذي 
يرَُعْد  مل  عباس  »إّن  النار:  يُطلق  وراح  ه  سرَ دَّ ُمسرَ بدوره  أشهر 
الفلسطينية  والسلطة  املشكلة  باترَ هو  بل  الحلِّ  من  جزءاً 
مة لها عىل تدريب اإلرهابيني  تُنِفق نصفرَ املُساعدات املقدَّ

ودعمهم«... هذا ما قاله بالضبط.
زارع  مرَ إحدى  وكأنّها يف  النقاشرَ  هاييل  نييك  مت  سرَ حرَ هكذا 
تكساس، “القدس عاصمة إرسائيل أعجبرَُكم أيها الفلسطينيون 

والعرُب هذا أم مل يعجبكم !”.
يُقارب  ن  مرَ هناك  فإّن  الوضوح،  هذا  كّل  ورغم  ذلك،  ومع 
فيام  النكاح،  كُمجاهد  أو  كاملُوِمس  ومُيارسها  السياسةرَ 
هرَة ِوفْقرَ منطق اللوغارتات أو املُتواليات  الخصم يُدير املُواجرَ
القضايا الكربى، فيُدير املُعادالت  زح يف  الهندسية، فهو ال ميرَ
تعظيِم  عىل  تقوم  بعيدة،  وحساباٍت  اسرتاتيجياٍت  ِوفْق 
وتركيِم عوامل ومفاعيل القوة من جانب، واستنزاِف الُخصوم 

راتهم وتزيقهم من جانب آخر.   دَّ وترَدمريِ ُمقرَ

 هناك لحظاٌت وأحداٌث فاصلٌة يف تاريخ الشعوب ال ترَعود تُْجِدي أمامها 

املواقُف املائعُة واملُخادعُة، كام ال تُْجِدي معها اللغُة املُلتبسُة والخطاباُت 
الفارغة والتذايك واألالعيُب السياسية واإلعالمية. ذلك ألّن تلك اللحظاِت 
أو  للهروب  جاال  مرَ تُبِْقي  فال  والتضحيات،  بالدم  ذاترَها  تفرُض  واألحداثرَ 

االختباء أو املُقامرة، هذا بالضبط ما يرَْحُدث اآلن يف فلسطني.
اقتالع  أو  لكارثة  الفلسطيني  الشعب  تعرض  وكلّام  عاما  سبعني  منذ 
العربية  أمته  إىل  بالنداء  ه  يتوجَّ وحيش،  حرب  أو  حصار  أو  مجزرة  أو 

برؤسائها وملوكها وأمرائها وشيوخها: أين ضامئركم...!؟.
أنَّ  فرضّية  عىل  يَُقومان  ُمحّدديْن  ووعياً  ثقافًة  يُعكِسن  السلوُك  هذا 
الحقوق  وحاميِة  الرصاع  وخوِض  للُمواجهة  ذاته  بحّد  يَكفي  »الضمري« 
مبارشة  بصورة  »الضمري«  ذلك  مخاطبُة  تَْجري  وبالتايل  استعادتها...  أو 
الحدُّ  هو  »الضمري«  ألّن  ذلك  صارخ،  النتهاك  الحقوُق  تتعرُّض  حني 
األقىص الذي يُكثف الوجداَن وااللتزاَم األخالقيَّ عند الفرد الذي يَعتقد 
لردِّ فعٍل أو ُمواجهٍة رسيعٍة  ضّد االنتهاكات  بأنّه سيقوُد مبارشة وفوراً 

والتحديات التي يتعرّض لها اإلنساُن أو الوطُن يف الواقع.
د املصائر والحقوق، إنها  دِّ تُحرَ العاصفة، فهي مدينٌة  القدس دامئا يف عني 
ليست مجرَُّد جغرافية، كام ليست مجرد رموٍز دينية، بل مدينة تخترص 
وطناً وتخترص تاريخاً وكرامةرَ أّمة بكاملها، مدينٌة عابرٌة للحدود والطوائف 
وسواه،  هذا  لكّل  واإلنساين...  العريب  أفقها  نحو  ُدُّ جسوررَها  ترَ واألديان.. 
ُر  ِمْحورَ إنّها  ذلك،  خارجرَ  يوماً  ترَُكن  ومل  والرّصاع،  الّنار  قلب  يف  دامئاً  فهي 
اع... فهي بتاريِخها ودالالتِها ورمزيِتها، ُتثِّل جرسرَ العبور إىل فلسطني  الرصِّ

وجرسرَ اإلنسان نحو السامء...
ُخطوة  كل  عند  والعريبُّ  الفلسطينيُّ  الخطاُب  ودرَررَجرَ  العادُة  درَررَجرَت  لقد 
وت  ترَستهدُف مدينةرَ القدس يف رمزيِّتها وجغرافيِتها وُسكَّانِها عىل ررَفْعِ الصَّ
ِمن  أم  إرسائيل  من  أجاءت  سواًء  السياساِت  تلك  توصيف  يف  والّدخول 

حلفائها:  
غري  منها  تنتظرون  وهل  نعم  القدس...!  مدينة  بتهويد  تقوم  إرسائيل   

ذلك ؟!
إرسائيل تنتهك حقوق اإلنسان وكلَّ القوانني اإلنسانية الدولية يف القدس...! 

نعم وهل هناك من كان ينتظر من إرسائيل أن تكون احتالال إنسانيا ؟!
إرسائيل تقوم بتفريغ القدس ِمن ُسّكانها...! نعم وما الغريب وهل كنتم 

تتوقعون غري ذلك، فهي تُْفِرغ فلسطنيرَ بكاملها ِمن أهلها؟
وفضائها  محيطها  عن  وتفصلها  بالجدران  القدس  تحارص  إرسائيل 

الفلسطيني الحيوي اجتامعيا واقتصاديا...!
بني  التواصل  لتأمني  الجسور  تبني  أن  منها  تنتظرون  كنتم  وهل  نعم   

الفلسطينيني؟!
إرسائيل تهدم األحياء الفلسطينية وتهجر سكانها...!

نعم وهل كنتم تعتقدون أنها ستبني للفلسطينيني فلال وناطحات سحاب؟!
إرسائيل تقتحم األقىص والقيامة...!.

 وما الغريب أو غري الطبيعي يف ذلك وهل كنتم تنتظرون منها أن تبني 
مزيدا من املساجد والكنائس؟!

إرسائيل تضيق عىل الفلسطينيني بالرضائب ورخص البناء والخدمات...!.
لكل  موازنتها  من  تقتطع  كأن  ذلك،  عكس  منها  تنتظرون  وهل  نعم   

فلسطيني 2000 دوالر شهريا مدى الحياة!؟
ة  درَ املُورَحَّ إرسائيل  دولة  عاصمُة  القدس  أّن  عىل  التأكيدرَ  تُواصل  إرسائيل 
واألبديّة... ثم يأيت دونالد ترامب اليوم ليرَُشدَّ عىل يِدها وموقِفها ويُعلنرَ 

هاراً نرَهاراً أّن القدس هي عاصمة إرسائيل!. جرَ
 حسنا.. ما الجديُد يف ذلك وكّل سياسات إرسائيل، وكّل سياقات السياسات 
وتغطية  إرسائيل  وحامية  لدعم  دامئا  تذهب  األمريكية  واملواقف 

سياساتها!؟. 
استعامريٍّ  احتالٍل  ِمن  يرَترَوقَّع  كان  أو  يرَترَوقَّع  ن  مرَ هناك  هل  وبكلمة؛ 
، وِمن أمريكا الراعية له غري ذلك؟ أليس هذا هو الحاُل  استيطاينٍّ اقتالعيٍّ

ن يرَدعُمه ويرَحِميه؟. الطبيعيُّ أليِّ احتالٍل ومرَ
إذن املشكلة ليست يف توصيف ما تقوم به دولُة االحتالل، أو ما تتّخذه 
وجوهُر  طبيعُة  هي  فهذه  وسياساٍت...   مواقفرَ  من  املتحدة  الوالياُت 

القوى االستعامرية.
وا  يرَُصدُّ والعرُب يك  الفلسطينيون  أو سيرَفعل  يرَفعل  ماذا  املشكلُة هي يف 
العدوانيةرَ  هام  ويُجابهوا سياساتِهام ومشاريعرَ ورائها  وأمريكا من  إرسائيلرَ 

عىل مدينة القدس وغريِها؟!
هذا هو السؤال الفاصُل والفيصُل... 

ُمعِضلُة القدس وغريُها أّن إرسائيل وأمريكا باتتا تُدركان وترَِعيرَان بالتجربة 
بفرض  ترَُقومان  والعرِب، ولهذا  الفلسطينيني  واملامرسة ُحدودرَ ردوِد فعِل 
»الحقائق« عىل األرض وِمن ثرَمَّ ترَقوالن يف نفسيهام: سيرُصخ الفلسطينيون 
والعرُب قليال أو كثريا وبالتأكيد سيتّهموننا... ليرَُكْن هذا... فهم لن يرَذهبوا 
أّما  الجرَّافاُت عملرَها.... درَُعوهم يرصخوا،  ... فلتُواصْل إذن  أكرثرَ من ذلك 
وبالتأكيد  غدا...  القادمةرَ  خطوترَنا  اليومرَ  سُنْنِجزه  ما  عىل  فسنبني  نحن  
خ الفلسطينيون والعرُب من جديد... إنّنا نعرف ذلك... لهذا ورَاصلُوا  سيرَرْصُ

العملرَ بال توقُّف.. درَُعوهم يرصخوا !.
اخرَ  رْسرَ بأّن الرصُّ ُمعِضلُة القدس يف أّن العربرَ مل يُدركوا برَْعُد، ومل يرَتعلّموا الدَّ
تمَّ  وحقائق  يُعيد حقوقا  لن  كام  إرسائيل  اعتداءاِت  يُوِقفرَ  لن  واالتّهامرَ 

فرَرُْضها بالقوة. 
فلسطني،  مأساِة  ِمن  هي  وأقداررَها  القدس  مأساةرَ  أّن  يبدو   ... ولكن 
واألسئلةرَ التي ترَقذفُها القدُس يف وجوهنا كّل لحظة هي ذاُت األسئلة التي 
الفعلرَ  تُبِْقي  التي  .. وهي ذاتًها  تُرسلها قضيُة فلسطني منذ سبعني عاما 
الفلسطيني والعريب عموما مرَحكوما بُسقوِف إرسائيل وُحامتِها وداعِميها، 
العاجزة  اإلنسان  وُمعادالت حقوق  الدويل  املجتمع  نفاق  وتحت سقف 
... التي كلها ترَْصمت بُجنٍب أمام فاشيّة االحتالل وترُبِّر له احتاللرَه وعدوانرَه 

مبقولة »حق الدفاع عن النفس« تلك املقولة املهينة بكل املقاييس ... 
ال  التي  العمياء  اللغة  أو  بالعموميات  مرَحكوما  الحديُث  يرَبقى  ال  وحتى 
ترَرتقي  أْن  اليوم  املطلوب  فإنَّ  كنفاين،  غسان  قول  حدِّ  عىل  شيئا  تقول 
الشعبية  الحالة  مستوى  إىل  والعربيُة  الفلسطينيُة  السياسيُة  القوى 
والتّحديات التي ترَفرُضها القضيُة الفلسطينيُة، مبا هي قضية شعٍب وأّمٍة 

وحقوٍق تاريخية غريِ قابلٍة للترصف أو املُساومة.
حاميُة القدس والدفاُع عنها ركيزتُه وجوهرُه هو: املوقُف الواضُح والفعُل 
وشعبيٌة  سياسيٌة  شاملٌة  منظومٌة  هي  مبا  املقاومُة   ... الحاسُم  املُقاوُم 
ُمقاومٌة   ... وميدانيٌة  واقتصاديٌة  وسلوكيٌة  وإعالميٌة  وثقافيٌة  واجتامعيٌة 
القدس  مساحة  تُغطِّي  ُمقاومة  ترَسرتيح...  وال  تُريح  ال  تتوقُف  ال  يوميٌة 

ومساحة فلسطني ومساحة الكون ... ُمقاومة تجعل االحتالل يدفع الثمن 
مبارشة عند كل خطوة يقوم بها ...  

 مطلوٌب تجاوُز الفكر اليومّي االنتهازّي والتربيرّي كام يقول مهدي عامل، 
هذا يعني بصورة محددة:

التفاوض  ْصيرَدة  مرَ الفلسطينيُة  السياسيُة  الُقوى  تتجاوزرَ  أْن  يشرتط  هذا 
الشاملة  املُقاومة  لخياِر  االعتباررَ  تُعيد  وأْن  نهاية،  ال  ما  إىل  القاتلة 
كاسرتاتيجية ُمواجهة، أْن تتجاوز سقفرَ القرار الرسمي العريب الهابط الذي 

يتناقض مع إرادة وحقوق الشعب الفلسطيني. 
بناء  يف  التحّرر  حركات  لقوانني  للعودة  حان  قد  الوقت  أّن  يعني  هذا 
وضُع فلسطني هناك حيث قُوى املُقاومة وحيث  وقُع ومرَ التحالفات،  فمرَ
املرَهزومُة  والحكوماُت  األنظمُة  وليس حيث  العريّب  الشارع  وحركُة  نبُض 
التي كان لها الدوُر األكرُب يف تشجيعِ ترامب عىل اتّخاِذ قراره األخري بشأن 

القدس.
ِر املُقاومة العريب ..  هذا يعني أْن ترَستعيدرَ فلسطنُي مكانرَها كُدرَّة ِمْحورَ

نحن ال نتحدث هنا عن أْوهاٍم، فقد شاهْدنا كيف أّن القدس وفلسطني 
تُقيامن يف ضمري كّل ُمواطن عريب من املحيط إىل الخليج، تلك هي األمة 
العربية وليس عربان النذالة واإلسفاف والهبوط، هذه هي الشعوب أو 

زرعة أو كازينو للمقامرة. الشعب العريب وليس من يرى يف األوطان مرَ
لهذا فإن املشكلة واملعضلة األهم هي عند الفلسطينيني والعرب أنفسهم، 
والقومية،  الوطنية  واألهداف  الواقع  تحديات  ملستوى  يَْصَعدوا  مل  فام 
أيضا  وستبقى  النار  تحت  القدُس  سَتْبَقى  املُواجهة  ُمعادالِت  ويَْقلِبوا 

فلسطنُي وشعُبها عنوانا ُمستمّراً ملأساة ال تنتهي.
آه... صحيح باملناسبة: أين مئاُت اآلالف ِمن »املُجاهدين اإلسالمويني« 
الذين جاؤوا كالطوفان وأغرقوا سورية والعراق واليمن وليبيا وتونس .. 

ملاذا ال نراهم يَنتفضون ويَُهبُّون »ملناكحة« إرسائيل  وأمريكا!؟

أين القرضاوي والفتاوي التي تدعو لحماية القدس !؟

يف  ُخيولهم  ُغباررَ  نرى  ال  ملاذا  نة«؟  السُّ »حامية  وفرساُن  أبطاُل  أين   
األفق...!؟.

عنوان  تحت  اليمن  يف  العرِب  أصَل  رون  ُيَدمِّ الذين  النفط  ُعرباُن  أين 
»الدفاع عن العروبة«... ملاذا ال يَُهبُّون يف ُمواجهة ترامب الذين رقصوا 
بنصف  )مع رصة  السيَف  َحَمَل  ثم  السيف«..  الرياض »عرضة  معه يف 
القدس عاصمة  ترليون دوالر( واتّكأ عىل كّل ذلك وأعلن وهو يبتسم: 

إرسائيل !؟.  
فُّرِها ترَبقى ُمخاطبُة  خالصة القول: هناك رشوٌط ابتدائيٌة حاسمٌة بدون ترَورَ

ه كقوة ُمواجهة وتصحيح أقرب للسذاجة منها لوعي رصني. ْحدرَ الضمري ورَ

نظومة قوة سياسية وثقافية  ركيزُة هذه الرشوط  بناُء أو السعُي لبناء مرَ
واجتامعية واقتصادية وتربوية وتعليمية وإعالمية وحقوقية ترَحمي ُحُقوقرَ 
سرَ النظاُم السيايسُّ  صالح األمة، إذ يستحيل أْن يتأسَّ الناس وتُدافع عن مرَ
عىل التبعية والخضوع للقوى االستعامرية الخارجية ثم نأيت لنطلبرَ من 
ه أْن يُواجه ما يرَرتتّب عىل هذا النظام ِمن كوارث،  ْحدرَ الضمري الفردي  ورَ
زرعة لطبقة ثرية تُبّدد ثرواتِه وترَْنهبها ثم نرَطلب من  أو أْن يكون الوطُن مرَ

الضمري أْن يتصدى ..
رْشُوط  ما أريد قولرَه أّن الضمري ليْك يفعلرَ ِفْعلرَه كقيمٍة إيجابية ُمضافة مرَ
ْشدرَ  بتوفري رؤية وبرامجرَ وِبًنى وقُْوى سياسية وثقافية ترَستهدف تنظيمرَ وحرَ
القوى االجتامعية ذات املصلحة يف التغيري أو ُمواجهة االختالالت ... مبعنى 
يكون  ليك  ُمنظَّمة  وثقافية  وسياسية  اجتامعية  لقوة  يحتاج  الضمري  أّن 
ق بال رحمٍة  يُداُس ويُْسحرَ ُمْجديا ... مبعنى أّن الضمري بدون قّوة تُسِنُده سرَ

تحت أقداِم همجيّة الواقع وعالقاتِه وموازيِن القوى املختلة. 
االبتالع  أقول: هي قدُس فلسطني عصيّة عىل  ومع ذلك، ورغم كل شئ 
... هي القدس ستتجاوز، كعادتها، حّد املطلق  ترَوّهموا ذلك  ... حتى لو 
وتفرض ذاتها ... فهي تنهض من ُركام الزالزل والرباكني ... أكرث بهاًء وأصالًة 

ت اللحظُة منحوسًة... ومن يِعْش يررَ ! ْهامرَ برَدرَ ...  وما عدا ذلك عابٌر مرَ

من األرض المحتّلة، الكاتب والباحث الفلسطيني رئيس مركز نينوى للثقافة 
والفنون نّصار إبراهيم، يكتب للجريدة المدنية:

الُقــدُس: 
الَعُدوُّ ال َيْمَزح ...
ِميُر َوْحَده ال َيْكِفي ...! والضَّ

الجامهرُي  يوم 30 مارس/ آذار 1976، خرجت  اثنننْي وأربعني عاماً، وتحديداً  قبل 

ًة ضّد  الفلسطينية يف عرابة وسخنني وكفر كّنا وأّم الفحم وقُرى وُمدن الجليل ُمنتِفضرَ

املُحتّل الصهيويّن وقرارِه القايض مبُصادرِة واحٍد وعرشين ألف )21000( دونم من 

ى واُْعتُِقلرَ املئاُت، ماّم  قرَطرَ فيها العرشاُت بني ُشهداء وجرْحرَ أرايض عرابة وسخنني، سرَ

اِضطّر سلطات االحتالل إىل الرتاجعِ.

الفلسطيني  الشعب  وحدِة  عن  رَِة  املُعربِّ الرموِز  أقوى  من  واحداً  اليوُم  هذا  دُّ  ويُعرَ

بكافة تجّمعاتِه حيثام كان، ووحدِة نضالِه، وتشبِّثه بأرِضه ووطِنه وهويِّته الجامعية 

ِة  ساعيه املرَحمومرَ الواحدِة، وإرصارِه عىل درَْحِر املرشوِع الصهيوينِّ العنرصيِّ املايض يف مرَ

من أجِل اِبتالع األرِض الفلسطينيّة وتهويِدها وُمحاولة فرِض الهزمية واالستسالم عىل 

طالِِبه  هيداً لتصفية قضيِّته -أو هكذا يرَتوّهم املُحتّل- وإنهاء مرَ الشعِب الفلسطيني ترَ

العادلة واملرَرشوعِة يف االستقالل والدولة والعودة وتقرير املصري. 

عين على ..

يوم األرض
 30 مارس/ آذار 

 21 يوم  املّتِحدة  لألمم  العامُة  الجمعيُة  اِعتمدت 

أيِّ  بإبطاِل  يَقيض  َقراراً   ،2017 األول  كانون  ديسمرب/ 

طابعِ  تغيريُ  منها  القصُد  يكون  إجراءاٍت  أو  قراراٍت 

مدينة القدس أو َوضِعها أو تكويِنها الدميغرايف. ويَقيض 

أَثٍَر  أّي  ِمن  واإلجراءاِت  القراراِت  تلك  بتجريِد  كذلك 

األمن  مجلس  لقرارات  اِمتثاالً  الغيًة  واعتبارِها  قانوينٍّ 

ذات الصلِة.

الرئيُس  أعلَنه  ما  خلفّيِة  عىل  القراُر  هذا  اُتُِّخَذ  وقد 

األمرييك دونالد ترامب ِمن اِعرتاٍف مبدينة القدس عاصمًة لـ »إرسائيل« وقرارِه نقَل سفارة 

الفلسطينيون والعرُب  َواَجَهه  القدس. وهو قراٌر  الواليات املتحدة من »نّل أبيب« إىل 

ٍد. فقد اُعُترِبَ »وعد ترامب« مبثابة  وأحراُر العالَم املُنارِصون للحقِّ والعدالِة، مبوِقٍف ُمَوحَّ

وُمؤامرًة  وقضّيِته  الفلسطينّي  الشعِب  إعالن حرٍب عىل 

عىل القدس وفلسطني واألّمة العربية ِمن ِقَبِل االمربيالية 

والصهيونية والرجعية العربية.

هو  أشكالِها  بكافة  املُقاوَمة  خياَر  بأّن  ُمسلٌِّم  والجميُع 

ُمخطّطاتِه  َوْقِف  عىل  االحتالِل  دولِة  بَحْمِل  الكفيُل 

االستيطانية والتهويديّة يف األرِض املحتلّة، وعىل الّتسليِم 

بحقِّ الشعِب الفلسطينيِّ يف تقريِر َمصريِه يف إطاِر دولِته 

الوطنّيِة املستقلِّة وعاصمتها القدس.  

الذي  العنوان  لكّن  دولّيا.  وال  فلسطينيا  ال  ُمعَتَمداً  يوما  ليس  القدس  يوم  مالحظة: 

نقرتُِحه، أردناه اِختزاالً إىل ما ُجوِبه به قراُر ترامب من ُسخٍط عاملّي، وإىل القرار األممّي 

املُعرتض عىل الصلف واالنحياز األمريكينْي.         

عين على ..

يوم الُقدس
 21 ديسمبر/ كانون األّول

الُقدُس مدينٌة عابرٌة 
للحدود والطوائف 

واألديان... َتُمدُّ جسوَرها 
نحو أفقها العربي 

واإلنساني. إّنها ِجسُر العبور 
إلى فلسطين وِجسُر 
اإلنسان نحو السماء...

هي قدُس فلسطين ... 
العصّيُة دائما عن االبتالع 

هي القدُس الناهضُة أبدًا 
من ُركام الزالزل والبراكين

على القوى السياسية 
الفلسطينية أْن َتَتجاوَز 

َمْصَيدة التفاوض القاتلة، 
وأْن ُتعيد االعتباَر لخياِر 

الُمقاومة الشاملة 
كإستراتيجية ُمواجهة.
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يوم األرض درس في النضال من أجل  الحرية

االتحاد العام التونسي للشغل وفلسطين:
من المؤسسين إلى ذكرى التأسيس 72

فلسطين بيارة البرتقال و شجرة الزيتون
أبو عمار والحكيم، السياسي والثوري

النقابي
 محمد جوابره  - 

فلسطين 
“يوم  عام  كل  من  30اذار 
فيه  انتفض  يوم  األرض” 
املغروسون  الفلسطينيون 
الزيتون  كجذور  أرضهم  يف 
الصهيونية  والبطش  القهر  آلة  وجه  يف  والسنديان 
من  املتأصل  الجزء  هذا  تحويل  حاولت  طاملا  التي 
القامئني عىل األرض يف فلسطني املحتلة  الفلسطينيني 
عام 1984م إىل مجرد كم رقمي فارغ من أي مضمون 

إنساين يحمل هوية وقضية .
يف  انطلقت  التي  الجامهريية  الهبة  جاءت  لقد 
لكل  رفضها  لتعلن  1976م  عام  آذار  من   30 ال 
استعامري  بطابع  اتسمت  التي  االحتالل  إجراءات 
قرارات  الخضوع الستمرار  استيطاين عنرصي ورفضها 
منها  أصحابها  وحرمان  الفلسطينية  األرايض  مصادرة 
املحتلة  فلسطني  يف  شعبنا  جامهري  كل  فانتفضت   .
اإلضاب  وعم  النقب  إىل  الجليل  من  1948م  عام 
اإلرادة  من  إال  العارية  األيادي  واشتبكت   . الشامل 
مع آلة البطش الصهيونية . فريتقي ستة من الشباب 
حمالت  وتستمر  املئات  ويعتقل  شهداء  الفلسطيني 
التنكيل والقهر يف محاولة لكرس اإلرادة الفلسطينية .

ولكن الفلسطينيني وكام كانوا عىل الدوام أبناء كنعان 
أحفاد قوم جبارين ال تلني لهم إرادة وال تهزمهم كل 

تزيدهم  العكس  عىل  بل  واالضطهاد  القهر  سنوات 
عىل الدوام إرصارا وتصميام لنيل حقوقهم املرشوعة 
 .. املصري  تقرير  وحق  والعودة  واالستقالل  بالحرية 
أشكال  وخلق  املعجزات  اجرتاح  يف  دوما  ويبدعون 
جديدة للمقاومة مهام ضاقت بهم الدنيا . فقد مثل 
يوم األرض محطة وملحمة جديدة يف دروس النضال 
العطاء  دروس  من  جديدا  ودرسا  الوطني  والكفاح 
املتواصل ورفض كل أشكال الخنوع واالنصياع إلرادة 
املحتل وكل من يقف خلفه من قوى ظاملة وطاغية .

فلسطينية  سياسية  أوضاعا  نعيش  ونحن  اليوم  وإننا 
االستعامر  قوى  فيها  تتكالب  وعربية ودولية معقدة 
معها  وتتامهى  العربية  الرجعيات  مع  العاملي 
الطبيعي  املسار  عن  خارجة  فلسطينية  تجمعات 
أكرب  لتحقيق  ساعية   . املقاوم  الفلسطيني  للشعب 
قدر من املكاسب السياسية التي من شأنها أن تعزز 
وإخضاع  “إرسائيل”  الصهيوين  الكيان  ومكانة  وجود 
واالستجابة  الواقع  باألمر  للقبول  الفلسطينيني 

ملتطلبات الرىض األمرييك .
إال إن استحضار وإحياء ذكرى يوم األرض الخالد وما 
مثله من محطة ومدرسة كفاحية ومبا سبقه وما تبعه 
أشكال  كل  شعبنا  فيها  مارس  كفاحية  محطات  من 
بحقوقه  الدويل  االعرتاف  انتزاع  إىل  أدت  املقاومة 
به  االعرتاف  خالل  من  فلسطني  ارض  عىل  التاريخية 
وحقه يف العودة إىل دياره التي رشد منها .. كحقوق 
ثابتة ال ميكن ألي كان الترصف بها أو االنتقاص منها .

يف  مستمرة  زالت  ما  التي  الفلسطينية  الدماء  ان 
 .. للحرية  العطىش  األرض  لرتوي  وسيالنها  عطائها 

املتاحة  املقاومة  أشكال  بكل  االحتالل  ومواجهة 
العمل  يف  الشعبية  املشاركة  اشكال  وتنوع  واملمكنة 
واتساع  جامعيا  أو  فرديا  كان  سواء  املقاوم  الوطني 
القوى  كل  قبل  من  العاملي  واإلسناد  التضامن  حالة 
جذوة  واستمرار  والحرية  والعدل  للسلم  الداعمة 
املقاومة واملامنعة لدى أبناء أمتنا العربية رغم كل ما 
لحق بهم من ويالت ومحاوالت فرض أجندات خارجة 
همومه  يف  وإغراقه  العريب  املواطن  أولويات  عن 
الصورة  .وكل  لديه  التفكري  مسارات  وحرف  اليومية 
والفلسطيني  العريب  املشهد  تلف  التي  السوداوية 
والعاملي ومن خالل الغطرسة األمريكية التي يقودها 
وأمراء  مشايخ  ميثله  الذي  العريب  والتامهي  ترامب 
الخليج العريب وحالة الخنوع التي يؤدون من خاللها 
فروض الوالء والطاعة ألسيادهم وداعمي بقائهم . فأن  
جذوة املقاومة واملامنعة مستمرة وقامئة وقد انتقلت 
الهجوم يف كل ساحات الرصاع  الدفاع إىل  من مواقع 
الجمود  يعرف  ال  الذي  التاريخ  منطق  هو  وهذا   ..
بل يؤكد دوما أن التغيري هو املطلق القادر والحرية 
لألحرار مهام اشتدت بهم النكبات وتعرثت الدروب .. 
القضية  املستمد من عدالة  االنتصار  فاليقني بحتمية 
.قضية الحرية والعدالة لإلنسانية جمعاء هي املصري 

املحتوم  .
من  النضال  دروس  من  درسا  الخالد  األرض  يوم  إن 
الصمود األسطوري  الحرية وملحمة من مالحم  اجل 
للشعب الفلسطيني .ولوحة عز وفخار ملنهج املقاومة 
الذي يؤكد كل يوم إن املواجهة هي السبيل الوحيد 

لنيل الحقوق .. 

بقلم ضياء تقتق         
نظم االتحاد العام التونيس للشغل امللتقى النقايب 
الدويل للتضامن مع فلسطني يوم 20 جانفي 2018 
واملوافق لذكرى تأسيسه الثانية والسبعني وذلك ردا 
إىل  بالده  سفارة  بنقل  األمرييك  الرئيس  قرار  عىل 

القدس واعتبارها عاصمة الكيان الصهيوين. 
ليس  وهو  امللتقى،  هذا  أهمية  عن  النظر  بقطع 
الدويل  اإلعالمي  والزخم  املنظمة،  عن  بغريب 
سبقت  التي  واالجتامعات  واملسريات  رافقه،  الذي 
الشعب  بنرصة  قاطعة  مواقف  إصدار  مع  التنظيم 
بنا  تعود  االحتالل،  رزح  تحت  القابع  الفلسطيني 
بفلسطني  حشاد  اتحاد  عالقة  مسألة  إىل  الذاكرة 

واعتبارها بوصلة القضايا.
تأسس االتحاد العام التونيس للشغل يف 20 جانفي 
1946 ومل ينتظر طويال للتعبري بكل وضوح عىل ما 
خاصة  ذلك  وتجىل  الفلسطينية  األرايض  يف  يحدث 
قبل صدور قرار التقسيم يف 29 نوفمرب 1947 حيث 
عن  الدفاع  لجنة  تأسيس  يف  املساهمة  إىل  سارع 
فلسطني يف 18 أوت 1947 مع ظهور عديد جمعيات 

املساندة ومبشاركة كل أطياف الشعب التونيس.
هذه الهبة الجامهريية التي كان يف طليعتها االتحاد 
بن  الفاضل  الشيخ  برئاسة  للشغل  التونيس  العام 
املؤتر  منذ  أي  شهرا،   23 املنظمة  )ترأس  عاشور 
ديسمرب   19 صفاقس  مؤتر  حدود  إىل  التأسييس 
1947( اختار نهج الدعم بكل الوسائل املتاحة من 
خالل التجمعات والحشد الشعبي  وجمع التربعات 
ماال  تجمع  التربعات  هذه  كانت  حيث  املالية، 
ومصوغا بلغت يف حدود أول اكتوبر 1948 ما يزيد 
عن 7 ماليني فرنك أرسلت عن طريق مكتب املغرب 

العريب أو مبارشة.

عديد  التحق  التاريخية  املصادر  بعض  حسب 
التونسيني من مختلف جهات البالد بأعداد محرتمة 
يف  ذكر  أنه  حتى  القتال  بجبهة    )3000 )فاقت 
الصهيوين  االحتالل  حاربت  كتيبة  وجود  املصادر 

تحت مسمى »فرحات حشاد«.
ترجم هذا املوقف املبديئ من خالل جريدة االتحاد 
العام التونيس للشغل التي غطت أحداث يوم األرض 
يف   1976 افريل   2 الجمعة  يوم  الصادر  عددها  يف 

الصفحة 16 الخاص بآفاق عاملية.
والذي  لفلسطني،  والعريب  الدويل  للدعم  وترجمة 
انخرطت فيه هياكل االتحاد العام التونيس للشغل، 
الشعب  بجريدة  قارة  صفحة  مرة  ألول  خصصت 
لفائدة »فتح دميومة الثورة والعاصفة شعلة الكفاح 
يف  الفلسطينية،  الثورة  باسم  والناطقة  املسلح« 
يف   1976 جويلية   2 الجمعة  يوم  الصادر  عددها 

الصفحة 16 واملخصصة ألفاق عاملية.
ويطول  الفلسطينية  للقضية  الدعم  آليات  تتجدد 

التربع  حمالت  استحضار  ميكن  لكن  عنها  الحديث 
رشيان  »قافلة  غزة  عىل  الحصار  وكرس  باألدوية 

الحرية« وبناء مدرسة حشاد بجنني...
عن  والدفاع  لالنتفاضة  الدعم  نهج  االتحاد  واصل 
املحافل  يف  وخاصة  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
العام  األمني  خطاب  يف  جاء  ما  ذلك  من  الدولية 
للمنظمة آنذاك عند تسلم جائزة نوبل للسالم حيث 
التعجيل  إىل  بحاجة  اليوم  »نحن   : خطابه  يف  جاء 
ويف  العامل  أنحاء  كل  يف  التوتّر  بؤر  عىل  بالقضاء 
الشعب  وتكني  الفلسطينية  القضيّة  حل  مقّدمتها 
الفلسطيني من حّق تقرير مصريه عىل أرضه وبناء 

دولته املستقلة«.
قانونه  خالل  ومن  االتحاد  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
األسايس ويف الباب الثاين املتعلق باألهداف واملبادئ 
الثاين عىل أن: »تتمثل أهداف  الفصل  العامة، نص 

االتحاد العام التونيس للشغل ومبادؤه العامة يف:
ل-دعم نضال حركات التحّرر العربية ويف مقّدمتها 

حركة التحّرر الوطني الفلسطينية.
أجل  من  املكافحة  الشعوب  جميع  م-مساندة 

اسرتداد سيادتها وتقرير مصريها.
من  كشكل  والصهيونية  العنرصية  ن-مناهضة 
أشكالها ورفض إقامة أية عالقة مع الكيان الصهيوين.« 

فال معنى للسالم يف ظل معاناة الشعب الفلسطيني. 
سقوا  الذي  الشهداء  لجميع  وإجالل  إكبار  وتحية 
سبيل  ومنهم عىل  فلسطني  ارض  الطاهرة  بدمائهم 
بن  خالد  مقدمي،  كيالين  عمران  الحرص:  ال  الذكر 
صالح الجاليص، فيصل الحشاييش، سامي بن الطاهر 
ميلود  بن جامعة،  الهاشمي  بن  رياض  الحاج عيل، 
بن  وبليغ  بدري،  السعودي  بن  وكامل  ناجح  بن 

محمد بن أنور اللجمي.

بقلم غسان المختومي         

لطاملا ارتبطت الثورة وحركة التحرير داخلها بثنايئ 
هذه  الثورات  كل  حملت  فلطاملا  املسار  يقود 
الوطني  التحرر  معركة  بأن  منها  انطالقا  املعادلة 
السياسة  عجلة  لتحريك  والثورة  السياسة  تتطلب 
يف  السيايس  يسند  ثوري  مبلهم  الثورة  وتفجري 
أزماته و ينقذه مبارشة وغري مبارشة أثناء التفاوض 
يف  السيايس)أسري  الفضاء  مربع  ألغام  يف  والتحرك 

حقل من األلغام- أبو عامر(.

لتغيري  الثورات  افرز  لطاملا  الذي  التاريخ  قدم  منذ 
الواقع والقطع مع مراحله السابقة التي عجزت عىل 
السيايس  الثنايئ  التاريخ  أنتج  والصريورة  السريورة 
الثوري  لسبارتوكس  العبيد  ثورة  والثوري من 
واكسوس السيايس إىل الثورات املتعاقبة سواء ثورة 
يوليوس قيرص ومعاضده الثوري مارك أنتوين وصوال 
إىل الثورات الجامهريية بصيغتها الحديثة واملعارصة 
انطالقا مع الثورة الفرنسية أين توج التاريخ صناعة 
جوست  وسان  الثوري  روبسبيري  بالثنايئ  نفسه 
التي  الفكرية  الثورة  إىل  وصوال  الخطيب  السيايس 

هزت الكيان الفلسفي مباركس وإنجلز. 
الكومونة  مع  تواصلت  بل  املعادلة  تتوقف  مل 
الفرنسية بارتباطها مع بالنيك و لويز ميشال وحتى 
نابليون  انقالب  ضد  الفرنسيني  انتفاضة  يف  قبلها 
بلزاك،  و  هيغو  هام  عمالقني  أفرزت  بأن  الثالث 
هيغو السيايس املحرض بسياسته وخطاباته وبلزاك 
واملجتمعي  واالجتامعي  شعبه  لتطلعات  امللتمس 
الساعي  كتاباته  يف  بالواقع  وامللتصق  وأدبا،  ثورة 

لتثقيف شعبه فولد معه مفهوم املثقف الشعبي.
تواصلت الحركة مع كل ثورة تنفجر يف روسيا مع الثنايئ 
لكسمبورغ  -روزا  ليبنيخت  أملانيا  -تروتسيك  لينني 
-غيفارا  كاسرتو  كوبا  -شون الي يف  ماو  الصني  -يف 
 -الجزائر بومدين -بن بلة-فيتنام هويش منه- جياب

الجنويب  -اليمن  الشافعي  النارص-حسني  عبد  مرص 
ساملني-عبد الفتاح اسامعيل-جنوب افريقيا مانديال 

-كريس هاين.
السيايس  التاريخ  ارتبط  املقصد  وهو  فلسطينيا 
التاريخية إذ تربعا  والثوري بهاماتني قلبتا املعادلة 
ملا  وحضورا  تاريخا  الثوري  الثنايئ  التقاطع  عىل 
يقارب نصف قرن لدرجة أن التاريخ السيايس الثوري 
الثنايئ  لهذا  شبيه  والدة  عىل  عاجزا  صار  العريب 
الغزاوي  عامر  ابو  االستثنايئ :  والعريب  الفلسطيني 
حبش  جورج  والحكيم  الفلسطيني  الجنوب  ابن 
ابن اللد والشامل الفلسطيني مسلم ومسيحي وإن 
الهووية  الرتكيبة  يف  لكن  تعنيني  ال  الديانة  كانت 
الهوية  جمعا  إذ  أساسا  وتثل  مثلت  للفلسطيني 

الفلسطينية وتشكلها وجمعها معا 

كفها  خيضت  الجسد ومعارك  خاضها  دروب 
البلد وبندقيتها اسمها الوطن.

للمجابهة  قادتها  وتوضع  املعركة  تشكلت 
يقول  األمد.  الطويل  الرصاع  لخوض  واستعدادا 
القصرية  النفوس  أصحاب  »عىل  حبش:   جورج 
الفلسطينية  الثورة  »ان  ويقول:  جانبا«  التنحي 
املمكن«...  لتحقيق  ال  املستحيل  لتحقيق  قامت 
ويقول أبو عامر: »ان تطلعات الشعب الفلسطيني 
والقضية  تحررية  و  سياسية  تطلعات  هي 
وثوري«. سيايس  نضال  قضية  هي   الفلسطينية 

وتر  عىل  اللعب  الختيار  اختار  األدوار  انقسمت 
الجانب  عىل  حبش  جورج  وعسكر  السياسة 
املرشوع  تثيلية  والحكيم  عامر  ابو  امتلك  الثور. 

نفسيهام  وأحاطا  وسياسة  ثورة  الفلسطيني 
األخرى  تشبه  هامة  وكل  الثورية   بالهامات 
معها  وتثور  معها  وتقاتل  معها   تنسق 

والختيار  الختيار  هو  الحكيم  أن  خلنا  أننا  حتى 
االستثناءات  بعض  مع  الحال  بطبيعة  الحكيم  هو 
والطاهرة  بالجاملية  عدها  ميكن   التي 

رجالهم متشابهون
غسان كنفاين - محمود درويش
وديع حداد -عيل حسن سالمة

ابو داوود-أبو احمد فؤاد
وائل زعيرت -صابر محيي الدين 

ليىل خالد -دالل املغريب 
أبو ماهر اليامين-أبو إياد

أبو عيل مصطفى-أبو جهاد 
أبو  -بسام  رشيف  أبو  بسام 
والرأي  التواصل  قنطرة   رشيف 

الغضب  حد  الرجلني  بني  االختالف  ورغم 
بعضهام  معاضدة  عىل  يكفا  مل  اآلخر   عىل 

اىل  دمشق  اىل  عاّمن  من  والحكيم  الختيار  تنقل 
جسدا  وهناك  وعدن  والجزائر  بريوت  اىل  القاهرة 
القيادات  صحبة  قادا  و  الفلسطيني  الحضور 
الوطنية الفلسطينية األخرى التي ناضلت باملقاتلني 
اللبنانية  الوطنية  الحركة  صحبة  الشهداء  وقدمت 
إال أن التاريخ أىب إال أن يذكر الحكيم و الختيار يف 
محطة لبنان من 1972 اىل الخروج منها سنة 1982 
لكن عرفات وجورج حبش مل يغادرا بريوت بالكامل 
املخيامت  حرب  يف  موجودا  الحضور  بقي   فقد 

الحكيم جورج حبش أو حتى عرفات عندما يطرح 
إجابة  يجدا  ال  اآلخر  حول  احدهام  عىل  السؤال 
كافية لحجم العالقة بينهام التي التكفي الساعات و 
 الصفحات و الكلامت لوصفها كاملة وبأدق تفاصيلها 

مسارا  التفاويض  السيايس  املسار  عرفات  اختار 
الحكيم  وأكد  السيايس  الطريق  حبذ  لطاملا  فهو 
لشعبنا  األنسب  الطريق  والبندقية هي  الثورة   ان 

لكن هذا مل مينع و مل يوقف املسار ف عرفات عندما 
يدخل يف لعبة املفاوضات يتكئ دوما عىل الحضور 
له  نجاة  كطوق  الحكيم  ورفاق  ملدرسة  الثوري 
أمام الضغوط متأكدا ومقتنعا ان الحكيم والجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطني هام صامم األمان للقضية 
السند  وجد  عامر  أبو  حورص  وعندما  الفلسطينية 
واملقاتلني من تنظيمه فتح ومن كتائب الشهيد أبو 

 عيل مصطفى يدافعون عنه يف مقر املقاطعة برام الله 
زالته  يدرك  فهو  املرة  هذه  عرفات  أنقذ  لن 
إقراري  رغم  أكرث  الحكيم  عن  أتكلم  ولن 
رفيقي  و  ومعلمي  قائدي  فهو  له  بحبي 
والعرفان  الحب  يشاطره  الختيار  ان   إال 

الحكيم والختيار إستثناء فلسطيني فقد جمعا كل 
الهامات العربية و الثورية يف داخلهام لدرجة ان الثنايئ 
ابو عامر -الحكيم ميكن مقارنته بالثنايئ عبد النارص 
-بورقيبة أو ديغول -جورج مارشيه/بوليفار)الحكيم( 
)عرفات( سوكري  دو  خوزيه   -انطونيو 

ينحر  الذي  تحديدا  لعرفات  األسطر  أعود يف هذه 
عربية  لخيانات  بل  يتحملها  ال  مسؤوليات  عىل 
تركته وحيدا ليتخذ السم والعلقم لوحده ويجرونه 
ملسالك لطاملا رفض الذهاب اليها بل اىل حد اتهامه 

باإلغتيال وتصفية فلسطينيني
أبو نضال أراد إغتيال يارس عرفات
أحمد جربيل أراد تصفية الختيار
أبو نضال إغتال رفاقا ألبو عامر

فتح اإلنتفاضة حركة أمل وما فعلته
عامر  أبو  تصفية  أراد  لطاملا  الذي  ِجرْبِيل  أحمد 
مقاتيل  براثن  من  والحكيم  عرفات  يارس  أنقذه 
عراقيا  املدعوم  العباس  أبو  بقيادة  التحرير  جبهة 
 وكلّف ذلك الحكيم و أبو عامر غضب صدام حسني 
 لكن يارس عرفات مل يرد الفعل وترفع عىل ان يكون دمويا
العيل ناجي  بإغتيال  عامر  أبو  لتتهموا  اآلن   تأتون 

إنقسام  من  عاشه  ما  ورغم  حبش  جورج  الحكيم 
الفلسطيني الدم  يسكب  مل  الجبهة  صفوف   شق 

أبو عامر مل يسقط مسدسه عندما حورص يف رام الله 
كام مل يسقط الحكيم جورج حبش فكره ومرشوعه 

وثورته
العريب  العقل  يوطوبيا  هام  حبش  وجورج  عرفات 
والسياسة العربية بل هام من جسدا آراء أهل املدينة 
الفاضلة للعمالق الفارايب ونحتا جمهورية أفالطون 
بثوب فلسطيني عريب وأممي وكتبا معا بيان حقوق 
اإلنسان الثورية التحررية فكأن بدانتون وروبسبيري 
الفلسطيني  الثوب  ارتدوا  جوست  وسان   ومارا 

ولعل  وأممي  وطني  مرشوع  والحكيم  عرفات 
التأريخ  أراد  كلام  وعليه  زاوية  يف  حرش  التاريخ 
الثاين التوأم  ذكر  عىل  وأجرب  اال   ألحدهام 

رحم الله والتاريخ الحكيم وعرفات فقد كانا أعظم 
من الوجود.

الُقــْدُس .. 
في َمَهبِّ
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عين على ..عين على ..



الخميس  29 مارس  2018 -  العدد 13الخميس  29 مارس  2018 -  العدد 13

الجريدة المدنيةالجريدة المدنية
 ∑

1415

 

هل سقطت البندقية وبقي 
غصن الزيتون؟

بقلم : ضياء تقتق                              
منذ  عامر  أبو  الشهيد  غادرنا 
التساؤالت  عديد  تاركا  سنوات 
حول ادارة االزمات التي مرت بها 
البندقية  بني  واملراوحة  فلسطني، 
هو  ليس  أو  الزيتون.  وغصن 

القائل : »جئت إليكم وأنا أحمل غصن زيتون يف يدي، ويف اليد 
األخرى أحمل بندقية الثائر، فال تسقطوا غصن الزيتون من يدي«.

مبناسبة يوم األرض 30 آذار، ميكن وصف املقاومة الفلسطينية من 
خالل مختلف الفصائل الفلسطينية منهكة بانقساماتها مع فشل 
مساعي الوحدة الوطنية رغم عديد املحاوالت، زاد عىل ذلك سجن 

القيادات املؤثرة وعىل رأسها أحمد سعدات ومروان الربغويث.
تجدر اإلشارة أيضا إىل أن العمليات التي يقع تنفيذها بني الفينة 
أن  كام  عليها  كانت  التي  والفاعلية  بالتأثري  تعد  مل  واألخرى 
حاميل لواء املقاومة حد من اداءهم سياج العدو وقيود السلطة 

الفلسطينية وحصار دول الجوار.
اللبناين وكأنه  الله  بيد حزب  اصبحت  اللعبة  ادارة  ان  اىل  اضافة 

الوريث الرشعي لقوى الثورة.
من جهة أخرى أصبحنا نتحدث يف واقع ما بعد اوسلو عىل حل 
االمني  التنسيق  مسمى  تحت  الفتات  ببعض  والقبول  الدولتني 
اصبحت  والقدس  هذا  كل  الديبلوماسية.  والوصاية  والرعاية 
بان  والحناجر  االصوات  ارتفاع  رغم  الصهيوين  الكيان  عاصمة 

القدس عاصمة ابدية لفلسطني.
فهل سقطت البندقية وبقي غصن الزيتون؟

االرتاء يف  الشعوب وتحاول  ترفضه  التطبيع خيارا  وهل سيصبح 
احضانه الحكومات؟

فاشهد يا عامل ان املقاومة والنضال ضد االحتالل الغاصب ال ميكن 
اال ان ياخذ شكال ثوريا يصبو بالرضورة اىل التحرر.

واشهد يا عامل أن البوصلة يف فلسطني ويف كل بلدان الرشق األوسط 
النضال االجتامعي ومقاومة  وشامل إفريقيا يجب ان تعدل عىل 
التوجهات االمربيالية والصهيونية االستعامرية واملتحكمة يف ارادة 

الشعوب.
األوحد  السبيل  هي  الشعوب  قرار  استقاللية  أن  عامل  يا  وأشهد 
هذه  شعوب  كل  بل  فلسطني  كل  وليس  فلسطني  ليس  لتحرير 

األمم التابعة.

   نوافذ    

/http://jamaity.org 

انطلقت يوم  23 مارس أعامل الندوة الوطنية للمرشوع 78 املتعلّق ب 
املرتبطة  املستدامة  التنمية  أهداف  إدماج  املدين يف  املجتمع  »مساهمة 

بالتغريات املناخية يف االسرتاتيجيات الوطنية«.
يرشف عىل هذا املرشوع كّل من مؤسسة فريدريش ايربت و شبكة العمل 
املناخي بالعامل العريب و قد حرضها العديد من الفاعلني يف مجال التنمية 
وخرباء  املدين  واملجتمع  والخاص  العام  القطاعني  من  والبيئة  املستدامة 

عىل املستويني الوطني والدويل.
وتهدف هذه الندوة، إىل إطالق الحوار حول أوجه وطرق إدماج أهداف 
التنمية املستدامة يف السياسات الوطنية واقرتاح اآلليات الكفيلة بتحقيق 

ذلك اعتامدا عىل مقاربة شاملة ومندمجة ومتكاملة.

املرتبطة  املستدامة  التنمية  ألهداف  العام  اإلطار  املشاركون  وناقش 
التطرق  املناخية يف تونس، وأهداف هذا املرشوع فضال عن  بالتغريات  

ألهم اآلليات الواجب اعتامدها لتحقيق هذه األهداف.

يف  تشاركية  وبطريقة  فعالياتها  تساهم  أن  الندوة  عىل  القامئون  ويأمل 
والخاص  العام  )القطاعني  تونس  السياسيني يف  الفاعلني  بني  الحوار  دفع 
واملجتمع املدين(، لغاية إدماج أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة 

املرتبطة بالتغريات املناخية يف االسرتاتيجيات الوطنية.
جمعيتي

إطالق مشروع 78 في تونس 
حول أهداف التنمية المستدامة

وزّعت املحاور صلب هذا التقرير عىل عرشة أبواب وهي :
الالمركزيّة/ الفساد،  املستقلة/مكافحة  الهيئات  والحريات/  الحقوق 

الّسلطة القضائيّة
االجتامعي  /الضامن  الطبيعيّة  املوارد  االستثامر/  العموميّة/  املاليّة 

واملرافق األساسية / سري عمل املجلس.
نقطة التميّز يف هذا التقرير هو أنّه يضيف إىل عمليّة الرّصد واإلحصاء 

الكّمي، قسام نوعيّا يقيّم كيفيّة وطبيعة أداء املجلس الّنيايب.
وعموما تعترب املنظمة أّن األداء الترشيعي للنّواب خالل الدورة الربملانيّة 
الثالثة تيّز  بغياب أولويّات ترشيعيّة واضحة يُحّدد من خاللها مجلس 
يف  الرشوع  من خالل  جليّا  ذلك  ويبدو  أعامله.  الّشعب جدول  نّواب 
مناقشة عديد مشاريع القوانني ثّم إرجاء الّنظر فيها ملناقشة مشاريع 
حادثة  غرار  عىل  خارجيّة  وعوامل  أحداث  مع  تفاعال  أخرى  قوانني 
مرشوع  مبناقشة  الترسيع  إىل  أّدت  التي  مغتصبها  من  الفتاة  تزويج 
القانون املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة أو حادثة إيقاف شابنّي 
إثر استهالك مواّد ُمخّدرة الّتي تّم عىل إثرها الترسيع مبناقشة مرشوع 
باملخّدرات، كذلك  حادثة  املتعلّق  لقانون سنة 1992  املُنّقح  القانون 
قانون  مرشوع  أعادت  الّتي  الحفي  برئ  منطقة  يف  األمن  عون  اغتيال 
زجر االعتداء عىل القوات املسلحة إىل طاولة النقاش. هذا االضطراب 
يف العمل الترشيعي يعكس خضوع مجلس نّواب الشعب إىل األحداث 
وتُحّدد  الترشيعيّة  أولويّاته  يف  مبارشة  تؤثّر  الّتي  الخارجية  والضغوط 

رزنامة عمله. 
بعض  يف  الترشيعيّة  السلطة  أداء  اتسم  مسبقا،  ذكر  ما  إىل  إضافة 
الجوانب بالتناقض. فمن جهة سعى مجلس نواب الشعب إىل االضطالع 
قوانني  االقتصادية من خالل سّن  والجرمية  الفساد  مكافحة  بدوره يف 
ساهمت يف تعزيز الرتسانة الترشيعية يف هذا املجال، عىل غرار القانون 
املتعلّق بالقطب القضايئ االقتصادي واملايل وقانون حامية املبلغني عن 
الفساد وقانون هيئة مكافحة الفساد، صادق املجلس من جهة  أخرى 
عىل قانون املصالحة يف املجال اإلداري الذي يُكرّس اإلفالت من العقاب. 
اإلجاميل  املعدل  تراجع  البوصلة  رصدت  النواب  لعمل  تقييمها  يف  و 

لحضور النّواب يف اللجان والجلسات العاّمة منذ انطالق أعامل املجلس 
الثالثة. وكام يوضح الرسم  يف دورته األوىل إىل حدود الدورة الربملانية 
الدورة  خالل   87% من  تراجعت  الحضور  نسبة  فإّن  أسفله  البياين 
لتبلغ %72 فقط خالل  الثانية  الدورة  الربملانية األوىل إىل %82 خالل 

الدورة الربملانية الثالثة.
من  جملة  لتعرض  الّسنوي  تقريرها  نرش  فرصة  البوصلة  اغتنمت  و 
النيابيّة والّتي مل  الّدورة  الّتي ما انفّكت تُقّدمها منذ بداية  التّوصيات 
يتفاعل معها مجلس نّواب الشعب إيجابيّا. تنّص هذه التّوصيات عىل 

ضورة : 
شأنها  من  واضحة  ترشيعيّة  ألولويّات  الشعب  نّواب  مجلس  تحديد 
أن تُعّزز مسار االنتقال الدميقراطي من خالل تركيز الهيئات املنصوص 
للتّنمية والتشغيل  الثّورة من تحقيق  بالدستور وتُحّقق أهداف  عليها 

وتضمن الحقوق والحريّات،

وقامئات  الجلسات  محاض  نرش  خالل  من  الشفافيّة  آليات  تكريس 
تكّرر  من  للحّد  الالزمة  اإلجراءات  واتّخاذ  منتظم  بشكل  الحضور 

الغيابات الّتي تُعرقل العمل الترشيعي،
تفعيل االستقاللية املاليّة واإلداريّة ملجلس نّواب الشعب حتى يضطلع 

بأدواره الترشيعيّة والرقابيّة والتمثيليّة عىل أكمل وجه،
مناقشة  خالل  »التّوافقات«  إىل  اآليل  اللّجوء  يخّص  فيام  الحسم 
مقرتحات التعديل عىل مشاريع القوانني املعروضة عىل الجلسة العاّمة 
إّما بتضمينها يف الّنظام الداخيل حتّى تُصبح هيكال قانونيّا، أو بالتخيّل 

عنها نهائيّا حتّى ال يتّم إفراغ اللّجان والجلسة العاّمة من ُمحتويهام، 
الفعليّة  التشاركّية  املقاربة  تكريس  خالل  من  اللّجان  عمل  تنظيم   
وضامن علنيّة انعقاد اللّجان انسجاما مع حّق املواطن يف االطاّلع عىل 

سري عمل املجلس وهياكله.
جمعيتي

منّظمة البوصلة تنشر تقريرها 
السنوي ألشغال مجلس نواب

يف املدينة العتيقة بصفاقس، قريبا من سوق الفرياين وبالتحديد يف نهج الشيخ التيجاين نجد قرص الصورة. مكان 
يلجأ إليه الفنانون والرسامون واملوسيقيون والشباب واألطفال بحثا عن ثقافة، ثقافة الحياة وثقافة السالم والصمود.

للثقافة  الجهوية  املندوبية  مع  بالتعاون  سينام  صفاقس  جمعية  تأسيس  من  جمعيّايت  مرشوع  هو  الصورة  قرص 
الثقافة للجميع  بصفاقس. وهو عبارة عن فضاء ثقايف يقع باملدينة العتيقة، مفتوح للعموم من أجل إرساء مبدأ 
وتحقيق الالمركزية الثقافية وتثمني التنوع والرثاء الفني املوجود يف والية صفاقس وتونس وبلدان أخرى عن طريق 
عقد رشاكات مع مؤسسات عمومية مثل وزارة الرتبية ومندوبية السياحة وعن طريق التبادل الثقايف مع جمعيات 
للفنون  وللناس يف مرص وزاقورا  الناس  والفن من  والعاملي مثل جمعية وشمة بصفاقس  الوطني  الصعيدين  عىل 

مبراكش ومؤسسة بيت الغشام للفنون واآلداب مبسقط سلطنة عامن.
 قرص الصورة هو يف األصل منزل ذو طابع معامري متميز تّم افتتاحه يوم 27 جانفي 2018 ويقرتح مجموعة من 
للقرص  العلوي  بالطابق  العروض  بقاعة  أسابيع  ثالثة  إيل  أسبوعني  من  ميتد  الذي  املعرض  أولها  الثقافية  األنشطة 

مفتوحة للعموم للحضور والتعرف عىل أعامل الفنانني املحرتفني يف مجال الرسم، التصوير الفوتوغرايف، النحت والفن 
املعارص وقد احتضن القرص معرضا تحت عنوان » أنظر، أتأمل… « للرسام حمدة السعيدي ومعرض استعادي للفنان 
سامي بن عامر. يف الربنامج أيضا عروض أفالم أسبوعية تكون وفق برنامج محدد يتم خاللها عرض فيلم كل يوم 
جمعة وطرحه للنقاش. ورشات مفتوحة يف مجال الرسم، السينام، التصوير الفوتوغرايف، واملوسيقى بالتحديد املالوف 
للمهتمني من كل األعامر. حصص ماسرتكالس يف املوعد وهي تظاهرة شهرية تؤمن اللقاء بني الفنانني املحرتفني يف 
السينام أو الفنون التشكيلية و املهنيني من الهواة وكل العموم . برنامج ثري يوفره قرص الصورة وجمعية صفاقس 
سينام تحت شعار ثقافة للجميع اذ يتيح هذا الفضاء ملتساكني املدينة العتيقة ووالية صفاقس االنفتاح عىل عامل 
ثقافية  أن صفاقس سينام هي جمعية  بالذكر  يجدر  الفن.  قيمة  ويثمن  الحياة  ثقافة  متنوع ومبدع يشجع عىل 
تأسست يف 29 ديسمرب 2014 وتسعى عن طريق نشاطاتها إىل ترسيخ قيم ثقافية لدى املواطن عن طريق السينام.
جمعيتي

قصر الصورة: الثقافة للجميع

مع  بالتعاون  املعلومة  إىل  النفاذ  هيئة  نظمت 
يوم  الدميقراطية  عن  للتقرير  الدولية  املنظمة 
إىل  النفاذ  حول  لقاءا   2018 مارس   18 األحد 
املعلومة بنزل قولدن توليب بصفاقس. هو اللقاء 
نرش  بهدف  بتوزر  تنظيمه  تم  لقاء  بعد  الثاين 
بالتعاون  العموم  لدى  للمعلومة  النفاذ  ثقافة 
أنشطة  املدين عن طريق  املجتمع  مع منظامت 
إىل  بالنفاذ  تعرف  تكوينية  ودورات  تحسيسية 
املعلومة كقانون يضمن حق كل شخص يف النفاذ 
إىل الوثائق اإلدارية والهياكل العمومية. القانون 
األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 
2016 هو قانون يهدف حسب فصله األول من 
شخص  كل  حّق  ضامن  إىل  إىل  العامة  األحكام 
طبيعي أو معنوي يف النفاذ إىل املعلومة بغرض: 

ـ الحصول عىل املعلومة
ـ تعزيز مبدأي الشفافية واملساءلة، وخاصة فيام 

يتعلق بالترصف يف املرفق العام.
ـ تحسني جودة املرفق العمومي ودعم الثّقة يف 

الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون.
السياسات  وضع  يف  العموم  مشاركة  دعم  ـ 

العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها
ـ دعم البحث العلمي.

وجهوية  محلية  هياكل  اللقاء  هذا  يف  حرض 
وإعالميني وممثلني للمجتمع املدين وطلبة. تناول 
اإلطار  هو  األول  أساسية،  محاور   5 اللقاء  هذا 
القانوين للنفاذ إىل املعلومة يف الترشيع الوطني 
عامد  السيد  املداخلة  هذه  وأثث  والدويل 
الحزقي رئيس هيئة النفاذ إىل املعلومة وتحدث 
عن القوانني العاملية والوطنية وعن املرسوم 41 
عىل  التأثري  عىل  عمل  الذي   2011 يف  الصادر 
الهياكل العمومية وترسيخ ثقافة االنفتاح وتوفري 
املعلومة للجميع لديهم. كام مثن القانون الحايل

الحقوق  ملامرسة  أساسية  وسيلة  واعتربه 
يف  الحق  عن  الحديث  ميكن  ال  إذ  والحريات 
اإلعالم أو الصحة أو أي حق كان دون توفري النفاذ 
إىل معلومات الهياكل العمومية املكلفة بتسهيل 

هذه الخدمات. وركزت السيدة رقيقة الخاميس 
عىل  املعلومة  إىل  النفاذ  بهيئة  وعضوة  محامية 
الثالث  املحور  أما  وصالحياتها.  ومهامها  الهيئة 
أستاذ  القسنطيني،  محمد  السيد  فيه  قدم  فقد 
املفتوحة  البيانات  بالهيئة،  وعضو  جامعي 
كوسيلة للنفاذ إىل املعلومة. املحور الرابع تناول 
محليا  املعلومة  إىل  النفاذ  وآفاق  واقع  موضوع 
الحوكمة املحلية والتنمية  الخبري يف  وعرض فيه 
املستدامة السيد محمد وجدي العايدي تجارب 
وأمثلة محلية ذات صلة باملوضوع. أخريا كشف 
السيد حافظ الهاممي، كاتب عام بلدية صفاقس 

عن تجربة البلدية يف ترشيك املواطن.
لقاء ثري اختتم بنقاش هام مع الحاضين حول 
ميكن  التي  والصعوبات  القانون  هذا  نقائص 
يبقى  لكنه  تطبيقه،  عند  القانون  إليها  التعرض 
خطوة مهمة إلنجاح املسار الدميقراطي بتونس.
جمعيتي

النفاذ إلى المعلومة لترسيخ 
وتعزيز مبدأ الشفافية

إميانا منها باملكانة املحوريّة التي يحتلّها مجلس نواب الشعب يف النظام السيايس 
االنتقال  مقومات  وإرساء  الثانية  الجمهورية  دستور  مقتضيات  تفعيل  ويف 
خالله  من  حاولت  الّذي  الّسنوي  تقريرها  البوصلة  منظّمة  نرشت  الدميقراطي، 
الربملانّية  الّدورة  نّوابه خالل  أداء  وطريقة  أشغاله  وتقييم  املجلس  نشاط  رصد 

الثالثة.
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ال تتاجر بما ال تملك...القطاع العام ضمان لحقوق أساسّية ولدور الدولة التعديلي
العبارات  نفس  استعملنا  لو  حتى  مختلفة،  أهدافنا  وأّن  مختلفة  منطلقاتنا  أن  أّوال  لنتفق 

والجمل. ولنتفق أّن هذا األمر ال يجب أن يطول، فالوضع ال يحتمل.
القطاع العام يف أزمة وتريدون بيع مؤسساته. إنه ليس موضة كسد سوقُها. يا جامعة لننظر 
أّوال يف األسباب. لنفتح )ولو عىل عجل( ملفاته للعقود املاضية. من أفلس هذه املؤسسات 
بـ«حوكمته الرشيدة«؟ من استفاد منها؟ من نهب؟ أليس بيُْعها غلقا مللف املحاسبة؟ نعرف 
ملف  نهائيا  ستُقرب  الخطوة  هذه  ولكن  اإلفالت.  من  فاسدين  ميّكن  قانونا  فرضتم  أنّكم 

الصفقات العموميّة املشبوهة. 
هل وصلت، هذه املؤسسات، إىل هذا الوضع لسوء تسيري أو ألنّها فقط عمومية؟ كم من 
مدير عام أفلس مؤسسة عمومية وأصبح مديرا عاما ملؤسسة خاصة؟ )ال!! أنا أسأل فقط، عىل 

سبيل النقاش املفتوح(.
أّن  ننىس  أال  يجب  الخاصة؟  املؤسسة  مبعيار  العمومية  املؤسسة  وضع  نقيّم  هل  هذا  مع 
عاجزة  تكون  أال  ويجب  ضوري،  املايل  التوازن  نعم،  اجتامعي.  دور  العمومية  للمؤسسة 
ماليا، وأال تكون بذمتها ديون. وأيضا أال تشّغل أكرث من املعقول، بحيث يكون لكل موظفيها 

وعاملها مهام. ولكن يف كل األحوال نحن أمام نوعني مختلفني من املؤسسات.
وأكرث، اإلبقاء عىل القطاع العمومي يف عدد من املؤسسات ميّكن الدولة من االضطالع بدورها 

التعدييل وتوفري خدمات أساسيّة ألغلب فئات الشعب عىل غرار التعليم والصحة والنقل.
مسؤوليّة الدولة كاملة يف توفري جملة من الخدمات األساسيّة ملواطنيها، وبعضها ال يفرتض 
اليوم عىل  الرغم من محافظتها  التي عىل  الدولة،  يفرتض مسؤولية  إنّه  الخسارة،  أو  الربح 

القطاع العمومي إال أنّها عاجزة عىل اإليفاء بالتزامات تعترب حقوقا أساسيّة. 
***

لنتّفق أيضا أّن مطلب التفويت يف املؤسسات العمومية جاء للتهرّب من خيارات أخرى كان 
أّن  حيث  الجبائيّة،  العدالة  مسألة  ومنها  أهميّة  أكرث  خطوات  ترافقه  ومل  اعتامدها.  ميكن 
التهرّب الجبايئ شّكل خالال يف موارد الدولة، كام أّن التحالف بني السلطة السياسية الحاكمة 
ومراكز النفوذ املايل عطّلت األمر فلم يعد يطرح. وفقدت بهذا الدولة مصدرا رئيسيا لتوازناتها 

املاليّة.
من ناحية أخرى، مل تجد الدولة حلوال إلدماج االقتصاد غري املنظّم الذي يفوق يف قطاعات 
عديدة االقتصاد املنظم وبهذا تفقد الكثري من مصادرها. ونحن هنا لسنا أمام عجز الدولة 
يف محاوالتها بل إنّنا ال نجدها تحاول أصال رغم أّن »مسالك« عديدة واضحة للعيان ولكّنها 

تتجّنبها يف إطار تحالفات أصحاب مصالح.

ملاذا يكون التقييم لجزء واحد من األزمة. نحن عىل وعٍي كامل بأزمة القطاع العمومي ولكّننا 
نختلف يف سياسات التعامل معها واآلليات املمكنة لتجاوز مواطن الخلل.

الجبائيّة وال بدورها  بالتزاماتها  بيد جهات ال تويف  التحّكم فيها  القطاعات قد يصبح  بعض 
االجتامعي وال تعرتف إال بأرباحها.

***
»إعادة  الهدف  أّن  بالقول  االصطالح  لتعديل  السلطة  »فقهاء«  بعض  علينا  يخرج  واليوم، 

الهيكلة«. وهذا »اللعب« باالصطالح يّسء.
فلتفق أّن لكل مصطلح منهجه، وأّن النقابات ال تعرتض عىل إعادة الهيكلة ولكن مبا يفرتضه 
املوارد  يف  رشيد  وترصّف  للفساد  جديّة  ومقاومة  جديدة  حوكمة  من  املصطلح«  »مرشوع 

البرشيّة ورفع اإلنتاجية...
عموم  وتحرم  »الخّدامه«  حقوق  تهّدد  ألهداف  إيجابيا  مصطلحا  نستعمل  أن  املعيب  من 

الشعب من الخدمات األساسيّة وتساهم يف تعزيز الفجوات بني فئات املجتمع. 
وقبل أسابيع، مل يرفض االتحاد العام التونيس للشغل، يف املطلق، النظر يف وضعيّة املؤسسات 
»حالة بحالة« كام اقرتحت الحكومة. يف األصل، مل يرفض أّي وجه للحوار. لكّن الحكومة تريد 
الهروب إىل األمام. تحاول تجريب أمر آخر أعتقد أنّها لن تقدر عليه، ولكّنها قد ال تريد سواه.

***
أعلن االتحاد أنّها »معركة« للدفاع عن القطاع العام. هي ليست معركة يّل ذراع. فاملنظمة 
الشغيلة أكرث من مّد اليّد إىل هذه الحكومة، وكل سابقاتها، مقّدما مصلحة البالد حريصا عىل 
التواصل االيجايّب. ولهذه املصلحة ذاتها كانت مواقفه األخرية محّذرة بأّن الخيارات املعادية 

ملصلحة الشعب ال تقبل املساومة.
هو  الهدف  ألّن  فقط  الحوار.  طاولة  إىل  يصل  من  أّول  وهو  املبديّئ،  موقفه  يقّدم  االتحاد 

الوصول إىل حّل جامعّي تحفظ فيه حقوق ومصالح كّل األطراف.
***

املوضوع ليس للمتاجرة، وليس ألحد أن يبيع ما ال ميلك. اإلصالح مسؤوليّة مشرتكة، فلنتفق 
خطّة  من  جزء  قرار  كل  وليكن  بوضوح.  املسؤوليات  ولنّحدد  وأسبابه.  الخلل  مواطن  عىل 

شاملة، ال محاوالت ترقيع تزيد الوضع سوءا.
األسلم أن ترتاجع الحكومة بهدف املُراجعة الجامعيّة املتزنة واملوضوعيّة خدمة للصالح العام. 

وأيضا، ألّن العامل إن قّرروا لن يرتاجعوا. 

الموقف

بقلم سمير بوعزيز


