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فل�سطني يف ليل االحتالل

ل الم�شرق 
ّ
ة الأق�شى لتذّكر العرب والعالم بفل�شطين. فليل العرب الطويل الذي حو

ّ
جاءت هب

الجرح  حجب  وليبيا،  واليمن  والعراق  �شورية  في  النكبات  لزمن  واأ�ش�س  للماآ�شي،  اأر�س  اإلى 

الأول في الج�شم العربي، بعدما نجح ال�شتبداد والقوى الظالمية في تحويل العرب اإلى �شعوب 

من الالجئين، جاعَلين من اأر�شهم جرحًا مفتوحًا ل يرتوي من دماء ال�شحايا.

''اأم �شعد'' بطلة رواية غ�شان كنفاني، ''فخيمة عن خيمة'' ل تفرق.  هذه المرة فلت�شمح لنا 

مة، و�شار البحر 
ّ

الفدائيون غادروا خيامهم، ولم يبَق �شوى خيام الالجئين اأو اأكواخهم المهد

الأبي�س مقبرة الهاربين من الجحيم.

العتمة،  في  لحظة �شوء  م�شّكلة  الأق�شى  ة 
ّ
هب انفجرت  والفل�شطيني  العربي  الليل  هذا  في 

فال�شعب الذي ُترك وحده في مواجهة م�شيره، عرف كيف ينّظم �شفوفه في مواجهة �شعبية 

جبروته  بكل  الحتالل  واأن  وعربية،  فل�شطينية  تزال  ل  القد�س  اأن  اأعلنت  النف�س  طويلة 

ملحقة  اإ�شرائيلية  �شاحية  اإلى  العربية  القد�س  تحويل  في  الآن  حتى  ينجح  لم  وعن�شريته، 

بالقد�س الغربية والم�شتعمرات الإ�شرائيلية.

لكن النت�شار الن�شبي في القد�س يجب اأّل يحجب الحقيقة. فاإذا كانت القد�س تحمل قيمة 

رمزية وثقافية عالية، فاإن المعركة التي يفر�شها الحتالل على القد�س لي�شت معركة رمزية، 

واإنما هي معركة �شاملة وا�شحة الأهداف والو�شائل. فل�شطين تواجه ف�شاًل جديداً من نكبتها 

الم�شروع  لأن  الف�شول،  اأق�شى  يكون  ربما  الف�شل  وهذا  عامًا،  و�شتين  ت�شعة  منذ  الم�شتمرة 

الذي  والجديد  فل�شطيني.  يتم و�شط عجَزين كبيرين: عجز عربي وعجز  العن�شري  الإ�شرائيلي 

ال�شعور  الفل�شطيني في �شنة 1948، هو  ال�شعب  الذي اختبره  العجز  العجزين عن  ز هذين 
ّ
يمي

وهي  اأي�شًا  العربية  ال�شعوب  عجز  هو  بل  فقط،  الأنظمة  عجز  لي�س  اليوم  العجز  باأن  العارم 

اأنهكها  اأو م�شروع بديل، بعدما  تواجه التفكك الطائفي والغزوات الخارجية مجردة من روؤيا 

ال�شتبداد وا�شتبدت بها اأ�شوليات تريد تحويل الخرافة اإلى حا�شر.

م�شار  من  كجزء  الإلكترونية  بالبوابات  الأق�شى  لتروي�س  الإ�شرائيلية  المحاولة  جاءت 

ين متزامنين: القوة الع�شكرية والقوانين.
َ

اإ�شرائيلي ي�شتخدم �شالح

القوة الع�سكرية والقانون

ميزان  باأن  ت�شعر  ال�شهيونية  الدولة  لأن  عقالها  من  فالتة  الإ�شرائيلية  الع�شكرية  القوة 

القوى الع�شكري وال�شيا�شي يميل اإلى م�شلحتها ب�شكل مطلق. القيادة الفتحاوية في رام اللـه 

التي  الدبلوما�شية  بالو�شائل  الفل�شطينية  الدولة  تاأ�شي�س  معركة  موا�شلة خو�س  على  ة 
ّ
م�شر

اأثبتت عدم جدواها، والقيادة الحم�شاوية في غزة م�شغولة بمناورات المحافظة على �شلطتها. 

ن 
َ
م الع�شكري، ومنها  الم�شتوى  اإ�شرائيل حتى على  ق مع 

ّ
ين�ش ن 

َ
م فمنها  العربية  الأنظمة  ا 

ّ
اأم
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ينتظر متابعًا خطابه ''الممانع'' في فراغ الكالم.

مت�شارعة  تطورات  في�شهد  العبرية،  الدولة  ممار�شات  يحكم  الذي  القانوني  الم�شتوى  ا 
ّ
اأم

اليمين  يقودها عتاة  التي  الإ�شرائيلية  فال�شلطة  العن�شري.  التمييز  نظام  ماأ�ش�شة  على طريق 

ال�شيا�شي  المجال  على  الكاملة  ال�شيطرة  اأجل  من  معركتها  تخو�س  والم�شتوطنون،  القومي 

الإ�شرائيلي على الطريقة الترامبية: هجوم على الإعالم والق�شاء من جهة، و�شّن مجموعة من 

قانون  الدولة؛  يهودية  قانون  الموحدة؛  القد�س  قانون  اأُخرى:  جهة  من  الجديدة  القوانين 

ولي�س  التاريخية،  فل�شطين  في  المواطنين  جميع  تم�س  القوانين  وهذه  الأرا�شي...  م�شادرة 

�شكان ال�شفة والقد�س وغزة فقط، واإذا اأ�شيف اإليها قانون اأمالك الغائبين والإ�شرار على منع 

عودة الالجئين، تكون الدولة العبرية قد و�شلت اإلى المرحلة النهائية من هند�شة النكبة على 

الم�شتويات كافة.

�س.  �شعيد  قال  اإلى حيفا'' حين  ''عائد  روايته  البديهي �شاغه غ�شان كنفاني في  الجواب 

لميريام الإ�شرائيلية التي ا�شتولت على بيته: ''طبعًا نحن لم نجئ لنقول لك اخرجي من هنا، 

ذلك يحتاج اإلى حرب...''

لكن الحرب لي�شت في الأفق المنظور. فحين نتكلم عن حرب، فاإننا نتكلم عن حرب عربية ــ 

الم�شار  اإلى تر�شيخ  الحروب باءت بالف�شل، وقادت  النوع من  اإ�شرائيلية، وجميع تجارب هذا 

النكبوي؛ حتى حرب ت�شرين/اأكتوبر التي كانت ن�شف انت�شار اأو ن�شف هزيمة، فاإنها كانت 

فاتحة زمن ال�شت�شالم العربي.

اأو يتعامل معها ب�شفتها احتماًل،  ن يفكر في الحرب 
َ
اإذا نظرنا حولنا فلن نجد م واليوم 

هذه  اإعادة  اأجل  من  �شعوبها  اإرادة  وتحطيم  العرب  بالد  بتدمير  م�شغولة  العربية  فالأنظمة 

الملوثة  الع�شكريتاريا  من  تبّقى  ما  لقامو�س  وفقًا  والتجان�س،  الخنوع  حظيرة  اإلى  ال�شعوب 

بالمافيا.

اإذاً ماذا؟

�شار  يتكرر  الذي  فالكالم  اأخر�س،  يبدو  التاريخي  الن�شداد  هذا  عن  الفل�شطيني  الجواب 

قمها، وما اللجوء اإلى المحاور العربية والإقليمية اإّل اأحد اأ�شكال 
ُ
كم ال�شيا�شة وع

ُ
الوجه الآخر لب

الهرب من الحقيقة المريرة، فكل المحاور الإقليمية تقود اإلى الفراغ، وهذا ما تعلمته الحركة 

القرن  �شتينيات  اأوا�شط  في  الفدائيين،  يد  على  تاأ�شي�شها  اإعادة  خالل  الفل�شطينية  الوطنية 

الما�شي، حين رفعت �شعار القرار الوطني الفل�شطيني الم�شتقل.

كم يبدو زمن القرار الم�شتقل، ومعه �شورة الفل�شطيني كفدائي، بعيَدين اليوم. فقد ا�شُتبدل 

بالأ�شود  ملثمين  برجال  اأو  دايتون،  يد  على  وا 
ّ
ترب الذين  الوطني  الأمن  برجال  الفدائيون 

يحكمون قطاع غزة وهو عبارة عن اأكبر �شجن في الهواء الطلق في العالم. و�شار الرق�س على 

حبال المحاور الإقليمية جزءاً من اللعبة ال�شيا�شية الفل�شطينية اليومية، في انتظار الوهم الذي 

هو ال�شم الآخر للوَهن.

العربدة  اإلى  الإ�شرائيلي  �شلطات الحتالل  الفل�شطيني، تذهب  ال�شيا�شي  الن�شداد  اأمام هذا 
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المطلقة. وهي عربدة م�شتقة من القامو�س الفا�شي، ومن الإ�شرار على بناء نظام محكم من 

التمييز العن�شري يتجلى في القوانين وفي الممار�شات اليومية التي تتجاوز القوانين في كثير 

من الأحيان، وبذلك تكون الممار�شات ال�شتيطانية دليل القانون ومرجعه.

القهر اليومي

في هذه اللعبة الإ�شرائيلية المزدوجة ن�شتطيع التوقف عند ع�شرات الأحداث �شبه اليومية 

التي لم تعد تثير انتباه اأحد، من تهديم مدر�شة جب الديب ع�شية بدء العام الدرا�شي، وتدمير 

التي  ال�شعارات  اإلى  نف�شها،  القرية  في  الكهرباء  لتوليد  ال�شم�شية  الطاقة  ا�شتخدام  من�شاآت 

�شارت ُترفع بال حياء في ال�شوارع كال�شعار المرفوع باللغة العربية على الطريق ال�شريع قرب 

اليهود.  �شيطرة  المنطقة هي تحت  ''هذه  يقول:  والذي  الغربية،  ال�شفة  في  م�شتعمرة حلمي�س 

التعاون  وزير  به  هدد  الذي  الت�شريح  ا 
ّ
اأم لحياتك.''  تهديداً  وي�شكل  ممنوع  العرب  دخول 

فلي�س  تجربونا،  ل  لهم  قائاًل  ثالثة  بنكبة  الفل�شطينيين  هنغبي  تزاحي  الإ�شرائيلي  الإقليمي 

نعت 
َ

هذيانًا، اإنه جزء من منظومة �شيا�شية وفكرية �شهيونية را�شخة، فالرجل يعرف كيف �ش

وزير  اقتراح  مع  ويت�شادى  والفعل،  القرار  موقع  من  يتكلم  وهو  العرقي،  التطهير  اإ�شرائيل 

بال�شلطة  واإلحاقهم  عارة  وادي  فل�شطينيي  عن  الجن�شية  بنزع  ليبرمان  الإ�شرائيلي  الدفاع 

اإلى  مهاجرون  الفحم  اأم  �شكان  كاأن  موؤخراً.  نتنياهو  تبّناه  الذي  القتراح  وهو  الفل�شطينية، 

وطنهم، ولي�شوا اأ�شحاب الأر�س والبلد.

يهددون بنكبة ثالثة، كاأن النكبة توقفت يومًا، وكاأن حكام اإ�شرائيل في حاجة اإلى خدمات 

الجدد  الموؤرخين  طليعة  كان  فهو  توؤرقه،  تناق�شات  ثالثة  بين  الحائر  موري�س  بني  الموؤرخ 

اأن  الفل�شطينيين لم يغادروا وطنهم طوعًا في �شنة 1948، قبل  اأن كثيرين من  الذين ك�شفوا 

ينقلب على نف�شه خالل النتفا�شة الثانية ويدعو اإلى و�شع الفل�شطينيين في اأقفا�س، موجهًا 

اللوم اإلى بن ــ غوريون لأنه لم يحتل ال�شفة وغزة في �شنة 1948 وينجز عملية الطرد الكامل 

''نكبة  مّناع  عادل  الفل�شطيني  الموؤرخ  كتاب  على  معلقًا  يعود  هو  وها  الفل�شطيني،  لل�شعب 

ال�شمير  ترميم  جديد  من  محاوًل   ،)2017 تموز/يوليو   29( ''هاآرت�س''  �شحيفة  في  وبقاء'' 

القيادة  لدى  الفل�شطينيين  لطرد  مخطط  لوجود  اأو  النكبة،  لوجود  نفيه  مكرراً  الإ�شرائيلي 

ال�شهيونية.

اليمين  قادة  مالمح  على  بدا  الذي  والفخر  وبينت،  وليبرمان  هنغبي  ت�شريحات  بعد 

في  منزلها  من  رجب  اأبو  عائلة  يطردون  كانوا  الذين  الم�شتوطنين  يراقبون  وهم  العن�شري 

الخليل في 25 تموز/يوليو الما�شي، وبعد جميع الممار�شات ال�شتيطانية الوح�شية التي ل 

بني  طريقة  على  تجميل  عمليات  اإلى  حاجة  في  يعد  لم  الإ�شرائيلي  ال�شمير  فاإن  ُتح�شى، 

موري�س، فالقناع المعتدل �شقط نهائيًا، واإ�شرائيل بداأت ترى نف�شها في مراآتها الحقيقية التي 

تعك�س �شورتها القديمة ــ الجديدة.
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�سوؤال ال�سعر يف زمن االحتالل

ولعل البرهان الأكثر و�شوحًا على اأن الم�شروع النكبوي الم�شتمر ل يطاول ال�شفة والقد�س 

وغزة وحدها، بل ي�شتمر في مكانه الأول في فل�شطين 1948، هو حكاية ال�شاعرة الفل�شطينية 

دارين طاطور.

ال�شاعرة دارين )35 عامًا( التي ولدت في الرينة، مع العتقال وال�شجن والإقامة  حكاية 

ق�شيدة  تحتمل  تعد  لم  التي  الإ�شرائيلية  الحماقة  على عمق  وتدل  مثيرة  والتحقيق،  الجبرية 

تجاه  الإ�شرائيلي  للتوتر  كنموذج  �س 
َّ
ُتدر اأن  ت�شتحق  التحقيق  جل�شة  ''�شهيد''.  كلمة  تت�شمن 

كلمات القامو�س الأدبي الفل�شطيني، وهو توتر يعود اإلى الأعوام الأولى التي تلت حرب نكبة 

1948، حين كان الحكم الع�شكري ي�شمح لالحتالل بو�شع ال�شعراء في ال�شجون، اأو في الإقامة 

الجبرية.

مع دارين طاطور اتخذ التحقيق �شكاًل غرائبيًا؛ فال�شاعرة ن�شرت ق�شيدة في موقعها في 

ذلك  ومنذ  الثاني/نوفمبر 2015،  ت�شرين  في  قاوم''  �شعبي  يا  ''قاوم  بعنوان  بوك''  ''الفاي�س 

في  �شعت 
ُ
و والدامون،  ال�شارون  �شجَني  في  اعتقالها  فبعد  للمالحقة.  تتعر�س  التاريخ وهي 

نعت من ا�شتخدام الإنترنت، وهي تتعر�س لمختلف اأ�شكال ال�شغط 
ُ
الإقامة الجبرية المنزلية وم

المعنوي من اأجل حملها على العتراف باأنها لي�شت �شاعرة!

قاوم يا �شعبي قاومهم

قاوم �شطو الم�شتوطن

واتبع قافلة ال�شهداء

الموقف  بين  يميز  اأن  له  كيف  اإذ  ق�شيدة،  ب�شفته  الن�س  الإ�شرائيلي  المحقق  يقراأ  لم 

ه اإلى 
ّ

التحري�شي وبين ال�شعر، وقراأ كلمة �شهيد ب�شيغتها العبرية التي تعني النتحاري، ووج

قراأت  حيث  قا�شم  كفر  تظاهرة  في  والم�شاركة  الدولة،  �شد  التحري�س  تهم:  ثالث  دارين 

الق�شيدة، ودعم حركة الجهاد الإ�شالمي.

الفني  الم�شتويين  على  متوا�شعة  ق�شيدة  فهي  بذاتها،  الق�شيدة  يكن  لم  ا�شتوقفني  الذي 

وال�شعري، واإنما الهو�س الإ�شرائيلي الذي و�شل اإلى حدود لم ي�شتطع الم�شرح العبثي الو�شول 

الإ�شرائيلي يهودا �شنهاف في �شحيفة  الكاتب  المتنوعة. وقد ن�شر  الأدبية  اإليها في تجلياته 

''هاآرت�س'' )8 اآب/اأغ�شط�س 2017( مقالة ممتازة حلل فيها وقائع التحقيق الإ�شرائيلي، اإذ اإن 

ال�شاعر،  ن هو 
َ
ال�شعر وتحديد م لغز  �شبع �شاعات حل  الإ�شرائيلية حاولت طوال  العام  النائب 

وفر�س فهمها للترجمة من العربية اإلى العبرية.

البروف�شور ني�شين كالديرون  عر�س �شنهاف مقاطع من جل�شَتي تحقيق جرت الأولى مع 

�س ال�شعر العبري، والثانية مع الدكتور يوناثان مندل وهو مترجم لالأدب من العربية 
ّ
الذي يدر

اإلى العبرية.
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ال�شعر،  هو  ما  �شوؤال  عن  الجواب  هي  حل  اإلى  تحتاج  التي  الم�شاألة  كانت  كالديرون  مع 

وعندما اأجاب الرجل باأن المتهمة �شاعرة، وباأنه ل وجود ل�شلطة تحدد ما هو ال�شعر، وقال اإن 

اأُ�شقط في يد النائب العام  عتبر �شعراً لأنه مكتوب باأ�شطر ق�شيرة تحمل اإيقاعًا، 
ُ
ن�س دارين ي

فقالت: ''اإذا قمت بكتابة ثمانية اأ�شطر وبعد كل �شطرين يتكرر �شطران، فهل هذا �شعر؟'' وعندما 

اأُجيبت بنعم، وباأن ال�شعر هو ما يحدده ال�شاعر، لجاأت اإلى البحث عن معاني الكلمات في ن�س 

طاطور، وخ�شو�شًا معنى كلمة �شهيد، فا�شتدعت الدكتور ماندل اإلى تقديم �شهادته.

روايته  ف�شول  اأكثر  اإلى  �شهيد  كلمة  ب�شاأن  التحقيق  ل 
ّ
لحو حيًا  حبيبي  اإميل  كان  لو 

اأجل �شوغ ن�س عبثي  الكاتب من  اإلى خيال  ال�شياق ل حاجة  ''المت�شائل'' �شخرية. ففي هذا 

م المحتل بحماقته.
ّ
فكاهي يدل على تنع

�شهيد  كلمة  معنى  ب�شاأن  التحقيق  اإلى  اأي  ــ  الم�شاألة   
ّ
لب اإلى  العام  النائب  و�شلت  عندما 

جهت باأجوبة المترجم ــ اأ�شيبت بال�شدمة، ورف�شت اأن ت�شدق اأن الكلمة الواحدة 
ُ
بالعبرية، وو

يمكن اأن يكون لها م�شتويات متعددة من المعاني.

والحقيقة اأني ل اأعلم كيف دخلت كلمة �شهيد القامو�س العبري بمعنى النتحاري. اأعرف 

ا اأن يتحول 
ّ
اأن كلمة ''مخابيل'' العبرية التي تعني ''المخرب'' ا�شُتخدمت للدللة على الفدائي، اأم

ال�شهيد اإلى انتحاري، وي�شاب الإ�شرائيليون بالهلع من ديوان محمود دروي�س ''حالة ح�شار'' 

الذي يتحدث في اإحدى ق�شائده عن ال�شهيد، فتلك م�شاألة تحتاج اإلى محلل نف�شي.

وطبعًا  ومقاومته،  الحتالل  من  ال�شيا�شي  موقفه  عن  بتحقيق  المترجم  �شهادة  بداأت 

انزعجت النائب العام من قول يوناثان مندل اأنه يوؤيد المقاومة غير العنفية لالحتالل، وحين 

و�شل ال�شتجواب اإلى المو�شوع، اأ�شار المترجم اإلى اأن كلمة �شهيد بالعربية تعني ''ال�شحايا 

الذين �شقطوا''، فعلقت النائب العام باأن ترجمتها العبرية تبدو كاأنها دعوة اإلى العنف...

واإلى اآخره...

�سالح القانون

هو  ن 
َ
م تحديد  وب�شاأن  الترجمة  ب�شاأن  قوانين جديدة  العبرية �شوغ  الدولة  على  اأن  يبدو 

و�شع  م�شارف  على  باتت  العبرية  الدولة  اأن  على  طاطور  دارين  مع  التحقيق  ويدل  ال�شاعر، 

قوانين خا�شة ت�شري على ال�شعر المكتوب باللغة العربية في دولة التمييز العن�شري اليهودية.

طاطور،  مع  التحقيق  م�شخرة  من  جدية  واأكثر  مختلفًا  �شكاًل  تتخذ  القانونية  الم�شاألة 

واإ�شرائيل هنا تذهب اإلى مناطق قانونية جديدة تكر�شها كدولة يهودية ل ديمقراطية.

الذي  الجديد  بال�شم  يتعلق  فيما  الإيرانية  الثورة  بدايات  �شاحب  الذي  النقا�س  خالل 

�شتعتمده طهران، انق�شم الراأي اإلى وجهَتي نظر: الأولى تبّناها تالمذة علي �شريعتي ودعت اإلى 

تبّني ا�شم الدولة الإ�شالمية الديمقراطية، والثانية تبّناها ممّثلو الموؤ�ش�شة الدينية وهي الدولة 

كلمة  لو�شع  معنى  ل  لأن  الثاني،  ال�شم  تبّنيه  عبر  النقا�س  الخميني  ح�شم  وقد  الإ�شالمية. 

ديمقراطية اأمام ال�شفة الإ�شالمية للدولة.
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يهودية  بين  المزج  خزعبالت  تاأتي  لذا  الخميني،  حكمة  يمتلك  ن 
َ
م اإ�شرائيل  في  يوجد  ل 

ُتحكم  اإ�شرائيلية  قوانين  م�شاريع  ثالثة  �شوغ  يتم  ال�شياق  هذا  وفي  وديمقراطيتها،  الدولة 

اإلى  ال�شريح  الالزمة لالنتقال  القانونية  الأر�شية  ب�شكل كامل، وت�شكل  فل�شطين  الطوق على 

قوانين التمييز العن�شري:

القانون الأول هو قانون اأ�شا�س يحمل عنوان ''قانون القومية''، وفيه اأن دولة اإ�شرائيل هي 

البيت القومي لل�شعب اليهودي، واأن حق تقرير الم�شير في دولة اإ�شرائيل يقت�شر على ال�شعب 

اليهودي، ويلغي مكانة العربية كلغة ر�شمية.

القانون الثاني هو قانون ''القد�س الموحدة''، معلنًا اأن القد�س هي ''العا�شمة الأبدية لل�شعب 

اإّل  لإ�شرائيل  عا�شمة  القد�س  عن  يتخلى  اأن  ج�شم  لأي  يمكن  ول  اإ�شرائيل،  ودولة  اليهودي 

باأغلبية ثمانين �شوتًا في الكني�شت الإ�شرائيلي.''

بم�شادرة  لإ�شرائيل  ي�شمح  قانون  وهو  الأرا�شي،  م�شادرة  قانون  هو  الثالث  القانون 

�شمح للم�شتوطنين 
ُ
اأرا�شي الفل�شطينيين الخا�شة حيث الم�شتعمرات اأو البوؤر ال�شتيطانية. وبذا ي

ب عن الفل�شطينيين الأفراد، اأ�شحاب هذه الأر�س، حق المطالبة بها 
َ
حج

ُ
بالبقاء حيث هم، وي

الفل�شطينيون  م 
ّ
قد وعندما  المحتلة.  المناطق  لو�شع  دبلوما�شي  حل  اإلى  التو�شل  بعد  اإّل 

نت الدولة المحامي هارول اأرنون 
ّ
التما�شًا اإلى المحكمة العليا من اأجل نق�س هذا القانون، عي

''اإنهم يعي�شون في واقع م�شطرب هو  للدفاع عن قانونها، فاأعلن اأن الم�شتوطنين في محنة: 

كناية عن م�شكلة قومية تمزق المجتمع.''

المحامي ي�شفق على الل�س لأنه ل يريد اأن يرى ال�شحية، هذه هي اللعبة القانونية التي 

تلجاأ اإليها اإ�شرائيل من اأجل �شرعنة ال�شتيطان وال�شم.

في 24 كانون الأول/دي�شمبر 2016 بّثت اإحدى قنوات التلفزيون الإ�شرائيلي فيديو لأحد 

�شوهد  اإذ  بالقتل،  احتفال  اإلى  العر�س  ل 
ّ
تحو التالل''.  ''�شبيبة  من  الأعرا�س ح�شرته مجموعة 

م�شك ب�شكين علق عليها �شورة 
ُ
ال�شبان يرق�شون ب�شفائرهم المتطايرة في الهواء، واأحدهم ي

الطفل الر�شيع علي دواب�شة الذي ق�شى احتراقًا بنار اأ�شعلها الم�شتوطنون في منزل ذويه في 

 �شوى �شقيقه اأحمد البالغ 
ُ
قرية دوما، وذهب �شحيتها كذلك والده �شعد ووالدته ريهام، ولم ينج

من العمر اأربعة اأعوام.

العبرية  الدولة  ت�شّن  اأجلهم  ومن  بالأ�شى،  الإ�شرائيلي  المحامي  ي�شعر  القتلة  هوؤلء  على 

الم�شجد  على  ال�شتيالء  وتريد  والقرى  المدن  تخنق  النف�شي  اطمئنانهم  عن  وبحثًا  قوانينها، 

الأق�شى.

زمن اال�ستباك

الحكومة  كانت  القد�س.  في  الأق�شى  ة 
ّ
هب انفجرت  المتوا�شل  القهر  من  الدوامة  هذه  في 

الإ�شرائيلية واثقة بقدرتها على فر�س اأمر واقع جديد، ولم تتوقع انفجاراً �شعبيًا فل�شطينيًا في 

ة فاجاأت نف�شها، وا�شتطاع المقد�شيون اأن ي�شنعوا، بح�شب 
ّ
مناخات الإحباط ال�شائدة. لكن الهب
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مقالة مهند م�شطفى المن�شورة في هذا العدد، ميدان تحريرهم في القد�س.

ة الأق�شى التي اأفردنا لها مقالتين في هذا العدد، لكنني اأريد 
ّ
ل اأريد الدخول في تحليل هب

الإ�شارة اإلى حقيقتين:

اليوم  فل�شطين  في  والمعجزة  المعجزة.  تحقيق  ت�شتطيع  ال�شعبية  الإرادة  اأن  هي  الأولى 

ملكًا  تعود  حين  روحها  ت�شتعيد  التي  المقاومة  اإنها  �شعوباتها؛  من  الرغم  على  ب�شيطة 

لأ�شحابها، وتتحرر من كابو�س الت�شلط الفئوي الذي ف�شل فل�شطين عن ا�شمها.

اأن ي�شيء هذا  اإّل م�شتقاًل، واأن ال�شعب ي�شتطيع  اأن القرار الفل�شطيني ل يكون  الثانية هي 

الليل العربي المتمادي في لحظة واحدة اأَطلق عليها ال�شهيد با�شل الأعرج ا�شم لحظة ال�شتباك، 

بعدما و�شع لها الدكتور محجوب عمر اإطاراً نظريًا.

ال�شتباك الفل�شطيني مع المحتل على جميع الم�شتويات ممكن و�شروري؛ ممكن بالوحدة 

 له الإ�شرائيليون 
ّ
ِعد

ُ
الوطنية التي ي�شوغها النا�س وفقًا ل�شرورات البقاء، و�شروري لأن ما ي

هو مزيج من التطهير العرقي والتمييز العن�شري.

المقاومة لي�شت خياراً، واإنما �شرورة من اأجل ال�شمود في الأر�س ومنع ا�شتباحتها. 
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