
دالل البزري

القائلة  الفكرة  عة بتلك 
َ
املمان أتت  أين  من 

 مــعــركــٍة 
ّ

ــل ــ ــآل كـ ــ  الـــنـــصـــر املـــحـــتـــم هــــو مـ
ّ
إن

تخوضها إحدى فصائلها ضد إسرائيل؟ 
ِمــــن الـــجـــّد املـــؤســـس ربــــمــــا... مـــن الـــراحـــل 
حافظ األسد. ومن حرب يونيو/ حزيران 
ــمـــال عــبــد  ــان جـ ــ ــــذات. بـــعـــدمـــا كـ ــالـ ــ 1967 بـ
الـــنـــاصـــر يــعــلــن هــزيــمــتــه، ويــــكــــّرس كلمة 
»هزيمة« بصفتها مفتاحًا لتعيني تاريخ 
تلك الحرب. في هذه األثناء، بالقليل الذي 
كــان حافظ  السورية،  الجبهة  عن  عرفناه 
ط 

ّ
األسد، وزير الدفاع، يلملم نفسه، ويخط

ــلــــى رفـــــاقـــــه الـــخـــطـــريـــن،  ــقــــضــــاض عــ لــــانــ
بدأب  وينسب  بكاملها.  السلطة  ويتسلم 
الناصر ومصر  إلــى عبد  هزيمة حــزيــران 
وحــدهــمــا. وبــمــســاعــدة الــرئــيــس املــصــري 
أنــــور الــــســــادات، بــاتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد، 
ارتدى األسد هندام »املقاوم« ولم يهُجره. 
والبقية الحافلة املعروفة بلحظاٍت حرجٍة 
ــارات« ضــــد إســـرائـــيـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ تــمــّكــنــت »االنـ
ــا... الـــتـــي وصـــلـــت بـــنـــا إلـــى  ــبــــديــــدهــ ــن تــ مــ
بــشــار، ومــعــه مــحــور الفصاحة والــرطــانــة 

واالنتصارات على امتداد النظر.
الـــذي يعني،  النصر  ن مفهوم  تــكــوَّ هــكــذا، 
بمجمله: صــّد الــعــدو عــن مــآربــه، بــأكــاٍف 
بــشــريــٍة وعــمــرانــيــٍة خــيــالــيــة. ثـــم الــخــروج 
املــنــتــصــر وتثبيتها  ــذا  بــتــعــزيــز ســلــطــة هـ
عــلــى األرض الــتــي انــطــلــق مــنــهــا لخوض 
الشعوب  براحة وسط  انبسطت  معركته. 
ــران املــمــانــعــة:  ــــدول الــتــي اخــتــرقــتــهــا إيــ والـ
حتى  عــراقــيــة...  ســوريــة،  لبنانية،  يمنية، 

سمير حمدي

ال أحد ينكر أن مواقع التواصل االجتماعي 
أصــبــحــت تــمــلــك مـــن الــنــفــوذ والـــقـــدرة على 
ــا مــنــحــهــا تــأثــيــرا  تــشــكــيــل الـــــــرأي الــــعــــام مــ
ــدا، وحــــّولــــهــــا إلـــــى مـــجـــال لــلــصــراع  ــزايــ ــتــ مــ
بـــني الــتــوجــهــات الــفــكــريــة واأليــديــولــوجــيــة 
تنزيل  يمكن  الــســيــاق،  هــذا  وفــي  املختلفة. 
مـــا يــقــوم بـــه مــوقــع فــيــســبــوك الــــذي امــتــلــك 
ــتـــزايـــدا نــظــيــر دوره االجــتــمــاعــي  نـــفـــوذا مـ
ــي والـــــثـــــقـــــافـــــي، وهــــــــو مـــجـــال  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
التوجيه  بــمــحــاوالت  الــدعــايــة  فيه  تختلط 
والـــتـــحـــريـــض. وال يــتــعــلــق األمـــــر هــنــا بما 
ينشره رواد هذا املوقع االجتماعي فحسب، 
ــاهــا 

ّ
وإنــمــا بــالــســيــاســة الــعــامــة الــتــي تــتــوخ

ومــا تضعه من ضوابط  »فيسبوك«،  إدارة 
ملـــا تــســمــيــهــا ســيــاســة الــنــشــر. إذا كــــان من 
أشكال  تمنع  التي  الــضــوابــط  تفّهم  املمكن 
التنّمر والتحّرش، إال أن ما تعمد إليه إدارة 
املــوقــع مــن تبني ســيــاســاٍت داعــمــٍة لجهات 
والتموقع  االنـــخـــراط  قبيل  مــن  هــو  معينة 
والحرب  بــل  السياسية،  الــصــراعــات  ضمن 
الدعائية املوجهة، وهو ما انكشف، أخيرا، 
في أثناء تغطية أحــداث حي الشيخ جّراح 
املستوطنني  مــرورا بمحاوالت  القدس،  في 
الصهاينة اقتحام املسجد األقصى، وصوال 

إلى الحرب العدوانية على قطاع غزة.
املــعــلــوم أنــــه فـــي املــيــديــا الــحــديــثــة لـــم يعد 
إيــصــال الــخــبــر حــكــرا عــلــى أحــــد، والــرقــابــة 
بــمــعــنــاهــا الــتــقــلــيــدي لـــم تــعــد كــافــيــة، فمن 
العام  الجمهور  فــي وســع  مكان أصبح  أي 
ــور املـــــجـــــازر واالقـــتـــحـــامـــات  ــ مـــشـــاهـــدة صــ
ــــداءات. وعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، لعبت  ــتـ ــ واالعـ
ــواقـــع دورا مــهــمــا فـــي نــقــل مــعــانــاة  هــــذه املـ
ــــدس بــســبــب  ــقـ ــ ــي الـ ــ ــي الـــشـــيـــخ جـــــــــّراح فـ ــ حـ
اعتداءات جنود االحتال. هذه االنسيابية 
ــر الــرســمــيــة،  ــ ــارج األطـ ــ فـــي نــقــل األخـــبـــار خـ
لت 

ّ
مث الرقابية،  األســالــيــب  على  واملــتــمــّردة 

تــهــديــدا فــعــلــيــا لــفــكــرة الــتــحــّكــم فـــي نوعية 
األخــــبــــار والــــصــــور واملـــعـــلـــومـــات املــســمــوح 

رفيق عبد السالم

انــقــشــع غــبــار الـــحـــرب وأهـــوالـــهـــا املــدمــرة 
عــن غــــزة، ووضــعــت إحــــدى أكــثــر حلقات 
ــة أوزارهــــــــا،  الــــصــــراع الـــعـــســـكـــري شــــراســ
لم تكن  لدولة االحتال  بهزيمٍة واضحٍة 
فــي حــســبــانــهــا، فمهما كــابــرت إســرائــيــل 
وعــانــدت لــن تستطيع هــذه املـــّرة تجاوز 
مــــــرارة الــهــزيــمــة وتــبــعــاتــهــا الــســيــاســيــة 
جيشها  على  واإلستراتيجية  والنفسية 
وأفــــرادهــــا ومــســتــوطــنــيــهــا املــنــفــلــتــني من 

عقالهم. 
إلحاق  فــي  إســرائــيــل نجحت   

ّ
أن صحيٌح 

كــثــيــريــن،  فــلــســطــيــنــيــني  بــمــدنــيــني  األذى 
خصوصًا من النساء واألطفال، وتخريب 
املباني على رؤوس ساكنيها، وتقويض 
الحياة،  مقومات  وكــل  األساسية  البنية 
ــــاب جـــرائـــم  ــكـ ــ ــي نـــطـــاق ارتـ بـــمـــا يـــدخـــل فــ
ها مع ذلك لن تنجو 

ّ
حــرٍب ممنهجة، لكن

ة الـــتـــي ســتــتــرك أثــرهــا 
ّ
مـــن مــصــيــدة غـــــز

بـــالـــضـــرورة فـــي تــشــكــيــل املــشــهــد املــقــبــل، 
وتـــفـــاعـــات األحــــــداث فـــي عــمــوم املنطقة 
فــي الــســنــوات املــقــبــلــة. انــتــفــاضــة الــقــدس 
وصمود غــزة هما بصدد تشكيل ميزان 
 
ّ
قــــــوى جــــديــــد فـــــي عــــمــــوم املـــنـــطـــقـــة، ألن

فلسطني تظل، في نهاية املطاف، بمثابة 
املــــرآة الــعــاكــســة الــتــي ُيــقــرأ عــلــى ضوئها 
ــداث فــي هذه  مــيــزان الــقــوى واتــجــاه األحــ

الرقعة من العالم.
ــقـــيـــاس الـــنـــجـــاح والـــفـــشـــل فــــي املـــجـــال  مـ
الــعــســكــري، كــمــا هــو فــي عــالــم السياسة، 
ـــمـــا يــقــاس بــمــدى الـــتـــقـــّدم أو الــتــراجــع 

ّ
إن

عن تحقيق األهــداف املرسومة من القوة 
التي تبادر بتحريك جيوشها في امليدان. 
العسكرية  اآللـــة   

ّ
أن املــؤكــد هــنــا  والــيــقــني 

الــصــهــيــونــيــة لـــم تــحــقــق شــيــئــًا يــذكــر من 
أهدافها على األرض، غير إحال الخراب 
اآلمنني،  املدنيني  أرواح  وإزهـــاق  املــوســع 
النخبة  عند  الحاصل  االنطباع   

ّ
أن علمًا 

والــــــرأي الـــعـــام الــصــهــيــونــيــني يــمــيــل إلــى 
 هــــذه املـــغـــامـــرة الــعــســكــريــة لم 

ّ
الـــقـــول إن

الحاالت  من  ها 
ّ
ولعل ُيــذكــر،  ق شيئا 

ّ
تحق

الـــنـــادرة الــتــي يــوجــد فــيــهــا انــطــبــاع عــام 
ــــني الــفــلــســطــيــنــيــني  مـــشـــتـــرك ومـــــوحـــــد بـ
والــــعــــرب واإلســـرائـــيـــلـــيـــني عــلــى الـــســـواء. 
عن  بمعزل  ليست  يــقــال،  كما  والحقيقة، 
االنطباع، وما يترسخ في نفوس الناس 

عن األحداث الجارية.    
تمخضت  التي  املباشرة  النتائج  إحــدى 
عـــنـــهـــا هــــــــذه الــــــحــــــرب وحـــــــــدة الـــقـــضـــيـــة 
والوجهة بني مختلف مكونات فلسطني 
غزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة  التاريخية؛ 
انتفاضة   

ّ
أن ذلــك  الــداخــل،  وفلسطينيي 

التقسيمية«  »الــهــنــدســة  فــّكــكــت  األقــصــى 
التي تقوم على تقطيع أوصــال فلسطني 
التاريخية ما بني قطاع محاصر، وضفة 
مقطعة األوصـــال بــني خــطــوط أ وب وج، 
وبــــني فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل الـــذيـــن ذهــب 
قد جرفتهم،  األسرلة   

ّ
أن في ظن كثيرين 

ومــــا عـــــادوا يــمــتــلــكــون الــحــد األدنـــــى من 
مـــقـــومـــات املـــنـــاعـــة والـــشـــعـــور بــاالنــتــمــاء 
هذه   

ّ
أن تبنّي  لكن  والعربي،  الفلسطيني 

مجّرد ظنون سوء بشباب الداخل الذين 
ومحّركها  القدس  انتفاضة  وقــود  كانوا 
 من بني الثمار املباشرة 

ّ
الرئيس. كما أن

ها 
ّ
أن والعربية  الفلسطينية  الهّبة  لهذه 

أعادت البوصلة إلى وجهتها الصحيحة 
الــقــدس وفلسطني،  والــســلــيــمــة، أي نــحــو 
 .

ً
باعتبارها القضية املركزية قواًل وفعا

الفلسطيني من هذا  الفصيل  األمــس  بلغ 
املــحــور »حــمــاس«، وللمّرة الــرابــعــة، بعيد 
وقف إطــاق النار مع إسرائيل، فكان أول 
نشاط علني له، عرضًا عسكريًا، أي تأكيدًا 
 من ذاك 

ً
لهذه السلطة، بأسلوب أقل حذاقة

الذي اعتمده حافظ األسد. لكن بجوهر ال 
يزيح عنه. وآيته: انتصرنا... والدليل على 

ذلك سطوتنا على الذين نحكمهم.
وحــــــدة حـــــال بــــني املـــمـــانـــعـــني وحــلــفــائــهــم 
ْرنيمة 

َ
ت واملستفيدين من غنائمها لحنت 

ــه  ــتـ ــنـ انــــتــــصــــار »حـــــمـــــاس« الــــجــــديــــد، وزّيـ
ــحــصــى. مــن حـــزب الــلــه إلــى 

ُ
بـــأوصـــاٍف ال ت

ــــى شــخــصــيــاتــه  ــم، إلــ ــيــ ــلــ نـــظـــرائـــه فــــي اإلقــ
»الـــرســـمـــيـــة« واألحـــــــزاب املــنــضــويــة تحت 
رايته اإليرانية. وأضعفهم في العقل وفي 
الــذي استوحي من  اللغة جــبــران باسيل، 
اإلعــــانــــات الــتــجــاريــة صــيــغــة تــســويــقــيــة، 
فقال بعد إعان  »حماس« النتصارها: »ال 
ه يقول: »ال ناموس 

ّ
هزائم بعد اليوم«. كأن

بعد اليوم« أو »ال ذباب بعد  اليوم«.
لم  املنتشية،  املنتصرة   »حماس« 

ّ
أن املهم 

تــخــِف مــنــبــع هـــذا »االنـــتـــصـــار« أي إيــــران. 
إســمــاعــيــل هــنــيــة شــكــرهــا، ملـــا قــّدمــتــه من 
بــل خرجت أخباٌر  مــال وســاح وتقنيات. 
بــحــثــت مع  قــــادة فــصــائــل فلسطينية  مــن 
بـــشـــار األســـــد إمــكــانــيــة إعــــــادة الــعــاقــات 
مــع »حــمــاس« بــعــدمــا تــوتــرت إثـــر الــثــورة 
ـــط حــزب   »حـــمـــاس« تـــوسِّ

ّ
الـــســـوريـــة، وأن

»جّس« نبضهما.  الله وإيــران ألجل ذلك بـ
وبذلك تكتمل معضلة »انتصار حماس« 
ــة صــــوب  ــونــ ــنــ ــمــ مــ تـــــتـــــحـــــّرك شــــــاكــــــرة  إذ 
ــن قــتــلــوا  ــ ــذيـ ــ ــيـــات والـــشـــّبـــيـــحـــة الـ ــيـــشـ ــلـ املـ

ألول مرة منذ عقود جميع أنحاء فلسطني 
الــكــبــرى. والــتــظــاهــرات واالعـــتـــصـــامـــات... 
الــقــضــيــة: فلسطينيون  إلـــى جـــذر  وعــــودة 
يطالبون بحقهم في أرضهم. مجرد حقهم 
بأرضهم. ثم هذا الصدى العاملي، الشعبي 
خصوصًا، بعد الرسمي. التظاهرات التي 
عّمت العالم الغربي، أكثر من العربي، مشى 
والجنسيات  األشــخــاص  مــن  فيها خليط 
واألفـــــــــــــراد واألحـــــــــــــــزاب. كـــــــان يـــمـــكـــنـــك أن 
تـــرى فــيــهــا املــلــونــني، املــثــلــيــني، الــعــابــريــن 
لــلــجــنــس، مــثــلــمــا كـــان يــمــكــنــك أن تشاهد 
ــــام املــخــتــلــفــة لــبــلــدان عـــرفـــت نــكــبــاٍت  األعــ
مــمــاثــلــة: عــلــم اســكــتــلــنــدا وإيـــرلـــنـــدا وعــلــم 
الفنانني  من  السورية... ومشاهير  الثورة 
الــفــريــدة من  الشخصية  ـــاب، وتــلــك 

ّ
والـــكـــت

نـــوعـــهـــا الـــتـــي تـــدخـــل عـــلـــى فــلــســطــني مــن 
بــيــا وشقيقتها  الــجــمــال واألزيـــــــاء،  بـــاب 
جــيــجــي حـــديـــد. عـــارضـــتـــا أزيـــــــاء، بهيئة 
خابة، أميركيتان، من أصول فلسطينية، 
يـــفـــوق عـــــدد مــتــابــعــيــهــمــا مـــائـــة مــلــيــون. 
تــتــألــق بــيــا حـــديـــد بـــزّيـــهـــا الــفــلــســطــيــنــي 
فــــي الـــتـــظـــاهـــرات، بــكــلــمــاتــهــا وســـحـــرهـــا، 
إلــى فلسطني أصــدقــاء من املعمورة،  تجّر 
مـــن غــيــر الــعــالــم الــنــضــالــي الــــذي ألــفــنــاه، 
الــيــهــود األمــيــركــيــني، والــســود  وال تنسى 
التي  الشخصية  وتــلــك  خــصــوصــًا.  منهم 
اليهودي  تلوشكني،  روبــن  االثــنــني:  تمثل 
األميركي األسود، تجده وسط التظاهرات 
ــــدد عــلــى  ــــشـ املــــــؤيــــــدة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني. يـ
مهمة«  السود  »حياة  حركة  بني  التاحم 
والفلسطينيني األميركيني. ويسرد بداية 
فيرغسون  تظاهرات  فــي  بينهما:  الصلة 
الــشــرطــة ترمي  عـــام 2015، عــنــدمــا كــانــت 
عـــلـــى املـــطـــالـــبـــني بـــحـــقـــوق الــــســــود قــنــابــل 
الواليات  في  ومصنوعة  للدموع،  مسيلة 
املتحدة. كان فلسطينيو أميركا يرسلون 
ــهــا هـــي الــقــنــابــل نــفــســهــا الــتــي 

ّ
إلــيــهــم بــأن

الضفة  فــي  رمــاهــا عليهم اإلســرائــيــلــيــون 
 عليهم القيام بإجراءات كذا 

ّ
الغربية، وبأن

وكيت لحماية أنفسهم منها.
ه هو التبّدل الحاصل في 

ّ
األقوى من ذلك كل

الــحــزب الــديــمــقــراطــي )الــحــاكــم(، فالرئيس 
الجديد صعد على ائتاف التنوع بأشكاله. 
أي ائــــتــــاف ألصــــحــــاب حــــقــــوق: إنــســانــيــة، 
بيئية...  نسوية،  حقوقية،  مدنية،  جنسية، 
إلخ. وممثلوهم هم اآلن قادة الحزب الحاكم. 
الــجــيــل الــجــديــد مــن هـــؤالء الــديــمــقــراطــيــني، 

فيه أيضًا شخصيات جديدة: مثل رشيدة 
طــلــيــب، الــنــائــبــة عـــن الـــحـــزب ذات األصــــول 
الفلسطينية، التي قادت تظاهراٍت بعشرات 
اآلالف من العرب في ديربورن، مستنكرين 
تــكــاســل الـــرئـــيـــس عـــن وقــــف مـــجـــزرة غـــزة، 
ــاء زيــــارتــــه هــــذه املـــديـــنـــة. أو  ــنـ ــي أثـ وذلـــــك فـ
األمــيــركــي،  الخارجية  وزيـــر  مستشار  مثل 
ــه مــن أصل 

ّ
هــادي عــمــرو، الــذي يوصف بــأن

ــد لــحــقــوق  »شـــيـــعـــي لــبــنــانــي تـــقـــّدمـــي مـــؤيـ
إســرائــيــل  إلـــى  ــل  رســ

ُ
أ وقـــد  الفلسطينيني«. 

للمفاوضة على وقف إطاق النار مع غزة. 
وهذه أيضًا شخصية جديدة على خريطة 

القضية، وأدوار جديدة .
ومــهــمــا يــمــكــن أن يــقــال عـــن اإلمــبــريــالــيــة 
األمــيــركــيــة، فــا يصلح السكوت عــن تلك 
املعضلة التي واجهها بايدن، وهو تحت 
ضــغــوط الــتــدخــل ملــصــلــحــة وقــــف إطـــاق 
 االئتاف ذاته الذي أوصله إلى 

ّ
النار، أن

 حصينًا 
ً
الــرئــاســة يــمــكــن أن يــشــكــل ثــقــا

ضـــد الــتــقــالــيــد املـــؤيـــدة إلســرائــيــل داخـــل 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي )الــحــاكــم(، بــل ضد 
التاريخ الشخصي العريق في دعمه غير 

املشروط إلسرائيل.
 هــــذا الــتــقــدم بــالــقــضــيــة، الــــذي يمكن 

ّ
كــــل

ــًا مــــن مـــكـــونـــات الــصــعــود  اعـــتـــبـــاره نـــوعـ
ذاتــه،  االنــتــصــار بحد  لانتصار، ولــيــس 
 مــا 

ّ
ــاس« إال ــمــ ــارج حـــســـابـــات »حــ ــ هــــو خــ

أميركية   - مــصــريــة  وســاطــة  مــن  كسبته 
لوقف إطاق النار، هذا التقّدم بالقضية 
هو اآلن برسم الشعب الفلسطيني الذي 

استعاد نبضه.
)كاتبة لبنانية(

فكرة  ومــن هنا، نشأت  للناس.  بانسيابها 
محاولة فرض رقابة معينة على ما تنشره 
يتعلق  ما  في  خصوصا  التواصل،  مواقع 

بالقضية الفلسطينية.
الــتــواصــل االجتماعي  مــواقــع  تــحــّولــت  لقد 
بــدورهــا إلــى ســاحــة أخـــرى لــلــحــرب. ولهذا 
الــحــضــور  إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أهـــمـــيـــة  ازدادت 
الصهيوني على شبكات التواصل، بسبب 
ــور الــفــلــســطــيــنــي  تـــضـــاعـــف تـــأثـــيـــر الـــحـــضـ
والعربي على شبكة اإلنترنت. هنا تتدخل 
الــكــفــة  لـــتـــرجـــيـــح  الــــتــــواصــــل  ــع  ــواقــ مــ إدارة 
ملصلحة الخطاب الصهيوني، عبر تعطيل 

انتشار الرؤية املضادة لدعاية االحتال.
الـــســـنـــوات  ــــي  فـ ــوك«،  ــبــ ــســ ــيــ »فــ ــع  ــوقــ مــ دأب 
األخـــيـــرة، عــلــى فـــرض رقـــابـــة صـــارمـــة على 
كــل الــنــشــرات الــتــي تــنــّدد بــجــرائــم االحــتــال 
الـــصـــهـــيـــونـــي، حـــيـــث يــحــجــب الـــتـــدويـــنـــات 
ــتــــهــــاكــــات هـــذا  ــي تـــفـــضـــح انــ ــتــ والـــــصـــــور الــ
لينتهي  الاإنسانية،  ومــمــارســاتــه  الكيان 
إلــى حجب حسابات فلسطينية  الــحــال  بــه 
ــارات مــقــاومــة  ــعــ وعـــربـــيـــة كـــبـــرى، تـــرفـــع شــ
ــل وتــــــجــــــاوز الـــــرقـــــابـــــة عــلــى  ــ االحـــــــتـــــــال، بــ
املـــواقـــع، لــيــمــّر إلـــى حــالــة مــن الــرقــابــة على 
األفراد  ينشره  وما  الشخصية،  الحسابات 
الفلسطينية،  القضية  مع  تعاطفهم  إلبــداء 
والتهديد  النشر  منع  أسباب  من  وليجعل 
لها  معينة،  كــلــمــاٍت  ــراد  إيــ مــجــّرد  بالحظر 
عـــاقـــة بــاملــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أو تــنــّدد 
كلمات  فــمــجــّرد  الصهيونية،  بــاملــمــارســات 
ــــادة املـــقـــاومـــة أصــبــحــت  مــعــيــنــة أو صــــور قـ
سببا كافيا لدى إدارة »فيسبوك« لحظر ما 
ينشر، وإرســال التحذيرات إلى أصحابها، 
بــمــا يــجــعــل بــعــضــهــم يـــتـــردد قــبــل نــشــر أي 
الفلسطينية، في نوع  املقاومة  شيء يدعم 
مـــن الـــرقـــابـــة الـــذاتـــيـــة الــتــي تــنــاقــض حــريــة 

اإلعام وحقوق التفكير والتعبير.
أخيرا على قطاع غزة،  العدوان  أثناء  وفي 
اكـــتـــشـــف الـــجـــمـــهـــور الـــعـــربـــي عـــلـــى مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل حــــالــــة املــــنــــع الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا 
املتعلقة  املــضــامــني  على  »فــيــســبــوك«  إدارة 

شهدنا خال العقدين األخيرين تشويهًا 
ــع  ــائــ مـــتـــعـــّمـــدًا ملـــعـــطـــيـــات الــــتــــاريــــخ ووقــ
الــجــغــرافــيــا ومــــصــــادر الـــوعـــي الــجــمــعــي 
الــعــربــي. مــا بـــدأ محتشمًا مــع »أوســلــو« 
أصــبــح واضـــحـــًا فـــي مــفــرداتــه ومــقــوالتــه 
ــرة،  ــيــ ــة  خـــــال الـــعـــشـــريـــة األخــ ــيــ ــاســ األســ
 أكبر مظاهر هذا التضليل املمنهج 

ّ
ولعل

الـــدول العربية  اتــجــاه جامعة  والــفــاضــح 
فــي الــقــاهــرة، بــدفــع مــن مــصــر واإلمــــارات 
والــبــحــريــن، إلـــى إعــــادة صــيــاغــة العقيدة 
 
ّ
الــســيــاســيــة واألمــنــيــة الــعــربــيــة، بــزعــم أن

ــــذي  يــواجــهــه الــعــالــم الــعــربــي  الــخــطــر الــ
اليوم ما عاد يمثله االحتال الصهيوني، 
بــل ثــاثــي الــشــّر الــجــديــد: تــركــيــا وإيــــران 

واإلسام السياسي.
ــــرب، كـــمـــا يــــقــــول كــــاوزفــــيــــتــــز، هــي  ــحــ ــ الــ
ويجب  آخـــر.  بشكل  للسياسة  اســتــمــرار 
الــســيــاســة هي   

ّ
أن إلــــى ذلــــك  أن نــضــيــف 

الحرب  فــي  واستثمار  استمرار  بــدورهــا 
 إسرائيل 

ّ
بصورة أخــرى. وهــذا  يعني أن

التي فشلت عسكريًا ستحاول أن تنتزع 
ــا عـــجـــزت عـــنـــه بـــقـــوة آلــتــهــا  ســيــاســيــًا مــ
املــنــاورات، وعبر  العسكرية بضروٍب من 
إعـــمـــال آلـــيـــة االحــــتــــواء بــغــطــاء أمــيــركــي 

ومشاركة عربية رسمية.
 انــتــفــاضــة الـــقـــدس الــتــي 

ّ
مــعــلــوٌم هــنــا أن

أثــارهــا نتنياهو، مــن خــال إطــاق أيــدي 
الـــرئـــيـــس  إدارة  ــــت  ــكـ ــ أربـ املـــســـتـــوطـــنـــني، 
األمـــيـــركـــي، بـــايـــدن، الــتــي لـــم تــكــن مهيأة 
 للتعامل مع ملفات الشرق األوسط 

ً
أصا

 تــشــعــبــاتــهــا وتــعــقــيــداتــهــا. وكــانــت 
ّ

بـــكـــل
تـــنـــوي تــجــمــيــد الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وســـائـــر مــلــفــات املــنــطــقــة إلــــى حـــني آخـــر، 
الــتــوتــر  مـــع االكــتــفــاء بتخفيف مــنــســوب 
ــك  ــ ــــف الــــــنــــــووي اإليــــــــرانــــــــي، وذلــ ــلـ ــ ــــي املـ فــ
ضــمــن رؤيـــتـــهـــا الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــقــوم، 
فــي مجملها، عــلــى االنــحــيــاز إلســرائــيــل، 
الــعــســكــري ومـــا يسمى  وضــمــان تفوقها 
حــقــهــا فــي الــحــيــاة والـــدفـــاع عــن نفسها، 
 الدولتني، من دون 

ّ
مع ترديد نظرية حل

تــفــعــل شــيــئــًا يــذكــر عــلــى األرض غير  أن 
ــمـــوازاة ذلـــك، يــتــم تثبيت  بــيــع الـــكـــام. وبـ
واقع االستيطان وقضم األرض وتهويد 
أبــديــة للدولة  الــقــدس وفــرضــهــا عاصمة 
ــه مــن أجــل أن تتفّرغ 

ّ
الــيــهــوديــة. وذلـــك كــل

اإلدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة ملــواجــهــة ما 
تــعــتــبــره مـــصـــدر الــخــطــر االســتــراتــيــجــي 

 في الصني وروسيا. 
ً
األعظم، ممثا

 املــوقــف 
ّ
وفــــي املـــجـــمـــل، يــمــكــن الـــقـــول إن

األمــيــركــي يــظــل رمـــاديـــًا وغــيــر منسجم، 
وهــــو أشــبــه مـــا يــكــون بــمــن يــمــشــي على 
خــيــط رقـــيـــق مــعــلــق فـــي الـــجـــو. مــنــذ بــدء 
الحرب، حرص بايدن على تأكيد املوقف 
األمــيــركــي الــتــقــلــيــدي، املــشــّدد دومـــًا على 
حــق إســرائــيــل فــي الـــوجـــود والـــدفـــاع عن 
ــتـــي تــمــتــلــك   إســـرائـــيـــل الـ

ّ
نــفــســهــا )وكــــــــأن

املنطقة مهّددة  أعظم ترسانة نووية في 
 حركة حماس منظمة 

ّ
في وجودها( وأن

ه، من جهة أخرى، فتح كوة 
ّ
إرهابية، لكن

صــغــيــرة مـــن خــــال تــأكــيــد املـــشـــاركـــة في 
إعــادة إعمار غزة. وبموازاة ذلك، يحاول 
األمــيــركــان إيــقــاظ الــســلــطــة مــن مــرقــدهــا، 
ــا الـــنـــســـيـــان فــــي مــقــاطــعــة  بـــعـــدمـــا طــــواهــ
  لــفــرض السلطة 

ُ
رام الــلــه، وهــي مــحــاولــة

مــخــاطــبــًا رئــيــســيــًا بــعــيــدًا عـــن »حــمــاس« 
 
ً
 مـــا كـــان خــجــا

ّ
وفــصــائــل املـــقـــاومـــة. لــكــن

أكثر  كــان  املــوقــف األميركي  فــي  وملتويًا 
إفصاحًا من طرف برلني، ثم بروكسل، إذ 
 من املطلوب فتح  قناة 

ّ
صّرحت ميركل أن

الـــشـــعـــب الـــــســـــوري وهـــــــّجـــــــروه، ودمــــــــروا 
تــدافــع عــن الشعب  التي  ســوريــة. املقاومة 
الــذي  الــقــدس تسكت عــن  الفلسطيني فــي 
جـــــّوع فــلــســطــيــنــيــي ســـوريـــة وحــاصــرهــم 
وطردهم، وساواه ببقية الشعب السوري، 

.
ً
 وتهجيرًا وقتا

ً
تنكيا

وبصرف النظر عن النقاش الدقيق بشأن 
ــيـــة والـــنـــجـــاحـــات  ــلـ ــيـ ــات اإلســـرائـ ــاقــ ــفــ اإلخــ
ــنــا 

ّ
الــحــمــاســيــة، وهــــي دائـــمـــًا نــســبــيــة، ألن

مـــصـــابـــون بـــعـــقـــدة الـــنـــقـــص الــتــأســيــســيــة 
أّي خدش  نــرى  في عاقتنا مع إسرائيل، 
نحو  السريع  الطريق  يعّبد  ــه 

ّ
كــأن ألمنها 

ذلــك،  عــن  النظر  أقـــول، بصرف  فلسطني... 
هــذا انتصار »حــمــاس« أخيرًا تــّوج بقرار 
ــرة في  ــذه املــ دولــــي وإقــلــيــمــي بــالــتــدخــل هـ
ة، خــافــًا للمرحلة املــاضــيــة، حــني كان 

ّ
غـــز

السند املهيمن هو إيــران وأذرعها. تدخل 
اقتصادي سياسي، وأمني ربما. واهتمام 
بوقف للنار، أسرع مما سبقه من جوالٍت 
يـــة. وهــــذه الـــقـــوى املــســتــجــّدة مــدفــوعــة 

ّ
غـــز

ــدة، هـــــي تـــلـــك الـــتـــي  ــ ــديــ ــ بـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة جــ
تــصــّدرت األخــبــار املــوازيــة عن االنتفاضة 

الفلسطينية قبل أيام. 
وهذه الديناميكية الجديدة تخص الشعب 
الفلسطيني كله، ال »حماس« وحدها. في 
هذه الجولة، أخيرًا، املختلطة بالعسكري 
واملدني، خرج الشعب الفلسطيني واحدًا 
 بقع الــدنــيــا. مــن الــداخــل 

ّ
مــوّحــدًا، وفــي كــل

والشتات  املــجــاورة  واملخيمات  والسلطة 
العام  اإلضــراب  العالم...  أنحاء  في جميع 
فــي الثامن عشر مــن مــايــو/ أيــار الحالي، 
متأخرًا ثاثة أيام عن ذكرى النكبة، شمل 

بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــل الــخــطــابــات 
ما  وهــو  الفلسطيني،  للحق  تنتصر  الــتــي 
فــعــل واســعــة، تجلت فــي مقاومة  أثـــار رّدة 
ومـــحـــاولـــة  »فـــيـــســـبـــوك«،  إدارة  ــهـــات  تـــوجـ
إيجاد آلياٍت للتحايل على أساليب الرقابة 
اإللــكــتــرونــيــة، وتــمــريــر خــطــاب املــقــاومــة في 

مواجهة كل محاوالت التعتيم والحجب.
تدرك إدارة »فيسبوك« أن هناك موجة من 
الــعــربــيــة،  الــرســمــي بــني األنــظــمــة  التطبيع 
بــــــدأت بـــعـــاقـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــامـــلـــة مــع 
اإلمـــارات، وما  أقامتها  الصهيوني  الكيان 
أمــنــي واقــتــصــادي  تــعــاون  يستتبعها مــن 
وثــــقــــافــــي. وتـــابـــعـــتـــهـــا عـــلـــى مــوقــفــهــا هـــذا 
أن األكيد  البحرين والسودان واملغرب، إال 
أيــضــا أن املــشــرفــني على املــوقــع ياحظون 
ــــض الــــشــــعــــبــــي لــــدى  ــرفــ ــ ــ ــار ال ــ ــــشـ ــتـ ــ مـــــــدى انـ
الــكــيــان  الــعــرب ألي تطبيع مــع  املــواطــنــني 
املستمر  التناقض  هــذا  وكــان  الصهيوني. 
ــمـــي ورفــــــض شــعــبــي هــو  بــــني تــطــبــيــع رسـ
صانعي  واجهت  التي  الحقيقية  املعضلة 
الـــقـــرار فــي الــغــرب مــن املــؤيــديــن لاحتال 
ــا: كيف  ــمــ الــصــهــيــونــي، وظــــل الــــســــؤال دائــ
تجعل  شعبي  تطبيع  حــالــة  إيــجــاد  يمكن 
من دولة االحتال كيانا طبيعيا ال يرفضه 

الرأي العام العربي؟
)كاتب تونسي(

األوروبيون  وأكــد  تواصل مع »حماس«. 
ــذا  ــٍة إلـــــــى هــ ــ ــاجــ ــ ــــي حــ ــم فــ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
بــــــدورهــــــم أن

القطريني  بتوّسط  »حماس«  مع  الحوار 
واملــصــريــني، اســتــمــرارًا على الخط نفسه 
الـــذي بــدأ خــال مــفــاوضــات وقــف إطــاق 

النار.  
األرجح أن تتجه إدارة بايدن إلى توسيع 
الرغم  على  القاهرة،  مع  التنسيق  نطاق 
من التوّجس الذي أبدته إزاء ملف حقوق 
ــواء »حــــمــــاس«  ــ ــتـ ــ اإلنـــــســـــان، بــخــلــفــيــة احـ
وضـــمـــان غــطــاء جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
تمريرها،  يــراد  مستقبليٍة  ترتيباٍت  ألّي 
ثــم اســتــبــعــاد األدوار املــنــافــســة مــن جهة 
األتراك واإليرانيني، مع محاولة فتح خط 

جانبي عن طريق الدوحة.
يكفي  مــا  الفلسطينيني  لـــدى  تــكــّون  لــقــد 
بــمــرارة  املــمــزوجــة  والتجربة  الخبرة  مــن 
 سوابق 

ّ
التعاطي الدولي املجحف، كما أن

حــركــة فــتــح، ومــنــظــمــة الــتــحــريــر عــمــومــًا، 
تجنبًا  عليها،  والبناء  باالعتبار  جديرة 
لــلــوقــوع فــي املــطــّبــات واألخـــطـــاء نفسها 
الفلسطيني  الــعــمــل  قـــيـــادة  يــتــولــى  مــمــن 

اليوم. 
ال عــــاصــــم لــلــفــلــســطــيــنــيــني مــــن ضــغــوط 
ــلــــة، وآلــــــيــــــات الـــتـــشـــذيـــب  ــبــ ــقــ املــــرحــــلــــة املــ
والــتــطــويــع، املــمــزوجــني بعصا االحــتــال 
الحفاظ  غير  أحيانًا(،  )والــبــارزة  الخفية 
الثوابت  املوقف، على قاعدة  على وحــدة 
واملتفق  املشتركة  واملطالب  الفلسطينية 
حــولــهــا لــلــمــرحــلــة املــقــبــلــة، وفــــي حــّدهــا 
ــتــــال عــلــى أرض 67،  األدنــــــى دحــــر االحــ

وتفكيك االستيطان.
مــن  ــر  ــثـ أكـ الــفــلــســطــيــنــي،  اإلدراك  يـــــــزداد 
الــدولــيــة  الــســيــاســة   

ّ
أن أي وقــــت مـــضـــى، 

ــة  ــيــ ــاقــ ــا االعــــــتــــــبــــــارات االخــ ــهــ ــّركــ ــحــ تــ ال 
الــــدولــــي  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ  

ّ
وأن ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ واإلنـ

ــا لــم  ــّرد نـــصـــوص صـــامـــتـــة، مــ ــجــ يـــظـــل مــ
قــــوى عــلــى األرض. كم  ــيـــزان  يــحــّركــهــا مـ
ســـمـــع الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن حــــديــــٍث عــن  
ــائـــل الــــســــام والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي  فـــضـ
 الــدولــتــني، فــي وقـــٍت يستمر قضم 

ّ
وحـــل

الــتــهــويــد  ــــرض  وفـ الــفــلــســطــيــنــيــة  األرض 
وتغيير املعطيات  بقوة الساح وبلطجة 
املستوطنات  توّسعت  فقد  املستوطنني، 
مــنــذ مــدريــد ســنــة 1990 مــن 110 إلـــى ما 
األرض  وظـــلـــت  ــز،  ــركــ مــ  700 عـــلـــى  يـــزيـــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــنــكــمــش ســنــة بــعــد ســنــة، 
لــصــالــح دولـــة االحـــتـــال. وال خـــاص من 
الفلسطيني،  املوقف  إاّل بوحدة  ه 

ّ
كل ذلــك 

على قاعدة التحرير، والعمل على تغيير 
التوازنات محليًا وإقليميًا.

)كاتب ووزير تونسي سابق للخارجية(

نبضها إنّما النصر باستعادة الهوية الفلسطينية 

مواقع التواصل ووهم الحياد

ماذا بعد حرب غزة؟

وحدة حال بين 
الممانعين وحلفائهم 

والمستفيدين من 
غنائمها لحنت َتْرنيمة 

انتصار »حماس« وزيّنته 
بأوصاٍف ال ُتحصى

إدارة »فيسبوك« 
تمارس حالة منع على 

مضامين متعلقة 
بالقضية الفلسطينية

إسرائيل التي فشلت 
عسكريًا ستحاول 

أن تنتزع سياسيًا ما 
عجزت عنه بقوة 

آلتها العسكرية 
بضروٍب من المناورات

آراء

ياسر أبو هاللة

بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية في 2006 استقبل بشار األسد قيادة 
الحركة دعما وتهنئة، وّدعهم إلى باب القصر، وقال ممازحا جادا »أبلغوا املصريني، 
إن األدوار تغيرت، دمشق ظلت تاريخيا تحتضن املعارضة الفلسطينية والقاهرة 
في  واملعارضة  دمشق  في  الفلسطينية  القيادة  العكس،  اليوم  القيادة،  تحتضن 
القاهرة«! تعكس تلك الواقعة املنافسة على استخدام ورقة القضية الفلسطينية، 

فتلك املنافسة لم تقتصر على دمشق والقاهرة. 
أكــثــر، وليس من  يــقــاوم الصهيونية  الفلسطينيني هــو مــن  الــذي يقود  الــواقــع  فــي 
االحتالل  وأكثرها تحت  املقطعة.  الفلسطينية  األوصــال  أكثر في  يفوز بأصوات 
املباشر وغير املباشر. فحركة فتح قادت منظمة التحرير الفلسطينية ليس بسبب 
فوزها في االنتخابات بل بسبب الدماء التي بذلتها، وحل زعيم ناشئ اسمه ياسر 
عرفات مكان قيادة أحمد الشقيري مؤسس املنظمة. ليس عيبا استخدام الورقة 
الفلسطينية في اللعبة الدولية واإلقليمية على قاعدة الوقوف مع الحق الفلسطيني 
ضد العدوان، ولكن ذلك ال يعطي شرعية ألي عــدوان، فإيران التي قدمت دعمت 
على  الــعــدوان  حــق  ذلــك  يعطيها  ال  لحركة حماس  مشهودا عسكريا وسياسيا 
بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء والرياض، تماما كما لم يعط ذلك لبشار األسد 

حق العدوان على شعبه. 
استخدم األسد األب قضية فلسطني ملنحه شرعية حكم انقالبي فاقد الشرعية، 
الفلسطينية واللبنانية، وكــرس األســد االبن  املقاومة  خاض حرب تشرين ودعــم 
التي كاد  النهج ذاتــه، ويــروي مقربون منه إنهم ألجموا حماسته في حرب تموز 
يدخلها. وبعد حرب تموز ألقى خطابه الذي هاجم فيه الدول العربية التي وقفت 
»أشباه الرجال«. وقاطعت تلك الدول القمة العربية  ضد حزب الله واصفا إياها بـ
التي انعقدت في دمشق وقتها. منح بشار األسد لحركة حماس دعما غير مسبوق، 
فتح لها خزائن تجار الشام، والذين مولوا الحركة بأكبر دعم على مستوى شعبي، 
سخر لها إمكانات البالد العسكرية واألمنية. »خبراء الصواريخ في حماس كانوا 
يستخدمون طائرات الجيش السوري السمتية لقياس مدايات اإلطالق والتسديد«، 

هذا ما سمعته من أبو الوليد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس.
السورية،  الــثــورة  بعد  االستراتيجي  الدعم  كل  وخسرت  دمشق  غــادرت حماس 
منحازة لعدالة قضية الشعب السوري التي ال تقل عدالة عن قضيتها. وتكرست 
والتحريض في مصر على  الحملة  أوج  التي جــرت في  عزلتها في حــرب 2014 
اإلخوان املسلمني وحماس وفلسطني أيضا. »بالكاد كانوا يصافحوننا« يخبرني 
قيادي في حماس عن اللقاء باملخابرات املصرية بعد حرب 2014. تبدلت الحال 
في 2021 فالحملة على اإلخوان خفتت، ولم يعد السيسي بحاجة إلى اإلسرائيليني 
كما كان في 2014 أيامها، وكما وصفت الصحافة الغربية كان نتياهو يعمل وزير 
خارجية السيسي. وفي النهاية في عز دعم بشار األسد لحماس، لم يغير قانون 
49 الذي ينص على إعدام كل »من انتسب لجماعة اإلخوان املسلمني«. وهو يعلم 
أن خالد مشعل الذي يستقبله هو ذاته املراقب العام لجماعة املسلمني في فلسطني. 

وهو ما تعلمه املخابرات املصرية عن قيادات حماس التي تتواصل معها يوميا.
والعالقة معها  اليوم،  الفلسطيني  النضال  السيسي حماس ألنها تقود  يحتاج 
أم  اإلقليم  الفلسطينية، سواء على مستوى  الورقة  أساسية ملن يريد استخدام 
األولــى، وهو  للمرة  بايدن  اتصل معه  الثمرة مباشرة، عندما  العالم. وقد قطف 
يعلم تماما مدى املشكلة في العالقة مع أميركا في ظل حكم الديمقراطيني الذين 
في  عامال  الديمقراطية  وأدخلوا  بكل سيئاته،  ترامب  على  السيسي  يحسبون 

السياسة الخارجية. 

أحمد عمر

ــــرود« غــامــضــة. وبــلــغــنــا مــن مــصــادر خــاصــة ومستقلة،  اخــتــفــى أبـــو مـــازن فــي »طـ
ل االعتكاف في رمضان، وأحيا 

ّ
ه فض

ّ
ومصادر حكم ذاتي وفيدرالية غير مستقلة، أن

اإلسرائيلي  األخ  بــني  الفتنة  فــي  للخوض  تجنبًا  زالــت مستمّرة،  مــا  التي  الــقــدر  ليلة 
 صوت مفتيه الجديد، محمد حسني، 

ّ
ار قريش« في غّزة، ولم يظهر له صوت إال

ّ
و»كف

ون أن يفتكوا بــه، ولــم نعد نذكر من 
ّ
الــذي هبط على املسجد األقــصــى، وكــاد املصل

نضال أبي مازن سوى كنيته املناضلة.
الثناء املدرسي  فًا في الصف، حرصًا على نيل 

ّ
ه كان متكت

ّ
وشاعت أخبار تقول إن

الطالب في  بقية  أما  املدرسي.  النشاط  التامة في  السلوك  التقدير وعالمة  وشهادة 
إلى ورقة  التربوي إسرائيل، فقد تسابقوا  أميركا، وموجهها  تديرها  التي  املدرسة 
يــتــبــّركــوا بها،  الــقــدس« كــي  الــتــي كشفها »ســيــف  تـــوٍت فلسطينيٍة لستر ســوأتــهــم 
ويسرقوا النصر الذي سعوا جهدهم إلى إنكاره. ولم نكن نعلم أنَّ غزة الصغيرة تزرع 
 بالبرتقال والزيتون والسيوف.

ٌ
أشجار التوت إلى جانب الرجال، وفلسطني مشهورة

وقد علم الجمع ممن ضمَّ مجلسنا أنَّ ثالثة من قادة »حماس« أزجوا التحية إليران 
في »الفرح« للمِّ »النقطة« فهم مساكني غالبة، ومحاصرون، وبحاجٍة إلى لّم النقطة، 
الخونة.  لقادة »حماس«  الهجاء  من  كثيرًا  ودّبجوا  أّيما غضب،  السوريون  فغضب 
واألوبئة الفكرية سرعان ما تنتشر في وسائل التواصل االجتماعي، فتعّجبوا من 
خيانة إسماعيل هنية، وأنكروا شهادة أسامة حمدان، الذي استدرجه مذيع »امليادين« 
كما كان يفعل عالء الدين األيوبي في برنامج الشرطة في خدمة الشعب، وانتزع منه 

ما يريد من ثناء لبطل دمشق، ومن ورق توٍت لحياكة عباءة لطهران.
 خمس عواصم عربية، والعواصم األخــرى محتلة من 

ُّ
إيــران تحتل أنَّ  الجميع  يعلم 

ه 
ّ
الروم، فنحن بني فرس وروم، فعلى أّي جانبيك تميل، واالحتالل الرومي أجمل، ألن

واالحتالل  العرب،  أمركة  الناعمة  بطريقته  يشّيع  كان  وإن  بالتشّيع،  الناس  ُيلزم  ال 
الطوق، كي نرى  للفرس، حتى يحتلوا عواصم دول  الــروم  اإليراني أفظع، وقد مّهد 

. اه، فالضدُّ يظهر حسنه الضدُّ
ّ
جمال احتالل الروم، ونتوق له ونتمن

وكثرت الشتائم لقادة »حماس« بالخيانة، وطعن األشقاء في الظهر، حتى خشيت 
من دعواٍت ينبري لها إعالميون مشاهير لحثِّ إسرائيل على ضرب غّزة مرة ثانية، 
ها خانت سورية بكلماٍت في الفرح، وأرضتها بشهادة، تتباهى بها إيران وتتطّهر، 

ّ
ألن

فقد صارت القدس محّجة للجميع، يزيلون بمياه غّزة الجنابة، ويغسلون بها أيديهم 
 يقال، أحسنوا 

ُّ
هم، والحق

ّ
امللوثة بدماء الشعوب، وهي كلماٌت أثنوا بها على إيران. لكن

توزيع الثناء، فهم يُوزعون؛ حمدان مدح دمشق، وهنية مدح إيران، وكتائب القسام 
رفعت علم الثورة السورية، وحصة السوريني هي األكرم، فأرضوا الجميع، وهم قوٌم 
املحتالت  العربيات  الشقيقات  به  تبخل  مــاٍل  إلــى  وبحاجٍة  ومفتقرون،  محاصرون 
لجئ غزة إلى  حضن الفرس. والحرب خدعة، ونحن نعذُرهم ، لكنَّ 

ُ
من الروم، حتى ت

السوريني األذكياء يريدون من خليفة املسلمني في غّزة أن يجبي الخراج من الغيوم 
ها كرتونية، وأن يدين إيــران، ولن تنفع اإلدانــة، فإيران 

ّ
التي وصفت بأن بصواريخه 

تحتل سورية واليمن ولبنان والعراق، كما لن ينتفع السوريون بمنع فرنسا وأملانيا 
بالقول  منها  السوري  النظام  بل سينتفع  قيد شعرة،  السورية  االنتخابات  وتركيا 
 ديمقراطية تمنع االنتخابات السورية الديمقراطية، وكان األولى بها تيسير 

ً
إنَّ دوال

إجراءات اللجوء، أو حظر ترحيل الالجئني السوريني، أو تكريمهم بإغنائهم عن وثائق 
حون لن يعترضوا على 

ّ
السفارة السورية، فاألسد فائٌز حتمًا باالنتخابات، واملرش

حسم االنتخابات من أول دورة، 
ُ
نتائج االنتخابات، ولن يطعنوا فيها دستوريًا، وست

 ثانية، الجولة الثانية رأوها في »باب الحارة«.
ً
 انتخابية

ً
فلن يرى السوريون جولة

خالصة القول، لم يمنع املعتدلون العرب سرقة بيوت أهالي »الشيخ جّراح« بل ساهموا 
في سرقتها من أهلها، ضاقوا كثيرًا بنصر غّزة، فأنكروه ومكروا به مكرًا، والله خير 
املاكرين، ومسخوه، وألقوا حبالهم وعصّيهم عسى أن تأكل نصر غّزة، فإذا »سيف 

القدس« يلقف حبالهم وعصّيهم، وما يأفكون. 

عبد الحكيم حيدر

املــواســم، حتى   
ّ

كــل نـــادرة فــي   
ً
 استثنائية

ً
القعيد، حــالــة يــوســف  الــكــاتــب  لــي  ل 

ّ
يمث

وهو  املجنونة،  الطماطم  موسم  أو  فقط  البطيخ  موسم  وليس  الحرب،  مواسم  في 
صاحب روايتي »الحرب في بــّر مصر« و»ويــحــدث في مصر اآلن« إلــى آخــره من 
ها على أول عتبٍة من 

ّ
تلك العنتريات اللفظية املدغدغة سياسيًا للعامة، التي ذابت كل

القلم  الكتابة، فصّرح بعدما عاد إلى  الذي أنساه  البرملان، والراتب الضخم  عتبات 
واملداد واليراع: »عشت خمس سنوات من الجفاف األدبي خالل البرملان« فمن الذي 

حكم على يراعه بالجفاف؟ 
ها الفلوس املغموسة بوجاهة السلطة واللقاءات التلفزيونية واملكايدة للخصوم، 

ّ
إن

ى الجاحظ بالقّز، أو الديباج، من عرق 
ّ
إلى آخره. والرجل كان نارًا على علم، فهل تغط

، أو شرب امللح مّرًا في فقر البصرة، تحت ثقل املخطوطات 
ً
يراعه أو حبر مداده مثال

وتراب األرفف؟ وهذا موضوع آخر.  
والله«  روايـــات  من  كتب  ملا  »وفقًا  القعيد  يوسف  النحرير سياسيًا  الرجل  جلس 
 

ّ
 مــن كل

ّ
ـــط

َ
الــوثــيــرة، لــم يعترض على شــيء ق الــبــرملــان  خمس ســنــوات على شلتة 

ش. 
َ
لم تناق أو  العجني، ســواء نوقشت برملانيًا  ُمــّررت كالشعرة من  التي  الــقــرارات 

وعن يمينه بالطبع الدكتورة مليس جابر، بخلفيتها الليبرالية الضخمة، ابتداًء من 
مشاريعها امللحمية عن محمد علي وأنجاله، حتى »مشارف أوالد مبارك«. وعن 
املحسوب  سمير  ــاس، 

ّ
غــط سمير  الــدكــتــور  والــكــاتــب  االستراتيجي  املفكر  شماله 

فـــؤاد نجم بقصيدة وهــو على أول ريعان  الــيــســار، ودمــغــة أحــمــد  »كــفــاحــًا« على 
نى حركيًا »محمد«. جلس الثالثة، 

ّ
القلعة، فصار فيما بعد يك الشباب في سجن 

 بخلفيته، لم يعترضوا على تسليم جزيرتي تيران وصنافير، 
ّ

سنواٍت خمسًا، كل
وهي »التراب الوطني« وال على »تعويم الجنيه« وهو من صلب كرامة املواطن الفقير، 
وكان الجنيه في أيام عباس »من أحفاد محمد علي والفترة الليبرالية يا مليس« يمثل 
أضعافه بالعملة الصعبة، وال على اتفاقيات سّد النهضة، فهل شلتة البرملان كانت 
أحّن على مؤخراتهم من تراب الوطن وذهب أرض الفيروز وحناء أسوان وزغاريد 

الصبايا في مواسم النيل؟ أم أّن للبطيخ حركاٍت وأحكامًا؟ 
خمس سنوات مّرت، يا ربي، سريعة، حتى جرى استبدال أو »فك« الثالثة بالسيدة، 
أمام  واسعًا،  على مصراعيه  البرملان  باب  انفتح  وهنا  »تعيينا«.  الشوباشي  فريدة 
تصريحات فريدة، فقالت في موسم البطيخ الفعلي: »أثبت الرئيس السيسي للعالم 
ه 

ّ
ياتها السياسية من سنواٍت مضت بأن اء«، وهي التي افتتحت مشهِّ

ّ
ه رجل بن

ّ
أجمع أن

اء«، 
ّ
رها باملسيح«، فكيف تحّول املسيح في ليلٍة وضحاها من نبي، إلى »رجل بن

ّ
»يذك

وهذا انتقاٌص غير متعّمد للقيمة بالطبع. 
واضح أّن السيدة فريدة الشوباشي، وهي كاتبة قصة قصيرة في بواكيرها األولى، 
بعدما  الــقــادمــة«  القصيرة  القصة  قنبلة  »انــتــظــروا  بقوله:  إدريـــس  يــوســف  وقــّدمــهــا 
رها 

ّ
ذك الــذي  الرئيس  للسيد  األولــى  أوصافها  نسيت  البرملان  شلتة  على  استقّرت 

 عليها املالمة من الجهات املسؤولة فورًا. 
ّ

بالنبي عيسى، وتلك تستحق
نا مع الفكرة، وفي قلب العالم، وفي القلب من الحداثة 

ّ
اب، بأنفسنا أن

ّ
نظن، نحن الكت

ر في البطيخ أو تداعبنا السلطات بفلوس الجوائز وبطيخها، 
ّ
وما بعدها، حتى نتعث

ــنــا مــع وجــع الــفــقــراء، وفــي القلب مــن نبض اإلبــــداع. وبعيدًا جــدًا عــن »عــروق 
ّ
نظن أن

الفقر  مــن  بحبوحٍة  فــي  ونحن  املقاهي«  كــراســي  على  نشتمها  كنا  التي  السلطات 
البحث، ورصد  الرواية، وحداثة  القصيدة واللوحة، وتــراب  والكرامة، ونحن مع عرق 
الحداثة حتى  ركب  في  نا 

ّ
أن بأنفسنا  نظّن  املناقشة،  مدرجات  في  بأمانٍة  الهوامش 

 ونجد أنفسنا في موسم الفلوس والبطيخ، 
ّ

ى الخمسني، أو البحر، إال
ّ
نهاجر، أو نتخط

وللسلطات طائرات وخطوط.

محمد أحمد بنّيس

كانت  الــقــدس‹‹  ›‹سيف  أّن معركة  الفلسطينية  املقاومة  فيه  تؤكد  الــذي  الوقت  في 
منعطفًا نوعيًا في الصراع مع إسرائيل، تحاول حكومة بنيامني نتنياهو قطع الطريق 
على الفلسطينيني، حتى ال يستخلصوا أّي عائٍد سياسي من هذه املعركة. ومن ذلك 
استمرارها في إغالق حّي الشيخ جّراح في القدس، واالعتداء على الفلسطينيني في 
ل 

ّ
الضفة الغربية، والتضييق عليهم داخل الخط األخضر، في مسعى إلى تفادي تشك

مخرجاٍت سياسيٍة قد يستثمرها الطرف الفلسطيني، ال سيما مع التحول الطفيف 
الذي طرأ على املوقف األميركي، والتضامن الالفت الذي حظي به الفلسطينيون من 
الرأي العام العربي والدولي، وتراجِع تأثير الرواية اإلسرائيلية، بعد أن نجح هؤالء في 
كسب معركة الصورة، وإحــداث تعديل نسبي في رؤية الرأي العام الغربي لتركيبة 
 ما يساعد الحكومة اإلسرائيلية في مسعاها هذا استمرار االنقسام 

ّ
الصراع. ولعل

الفلسطيني، وغياب أّي أفٍق ملصالحٍة وطنية تعيد بناء املشروع الوطني الفلسطيني، 
فحركة حماس تدرك أّن املواجهة التي جرت أخيرًا قد تتحول إلى عبء سياسي، ما 
فض إلى الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العنصرية إزاء الفلسطينيني، 

ُ
لم ت

وباألخص في ما يتعلق باالستيطان والتهويد، غير أّن هذا الضغط يبقى مشروطًا 
الدولية املؤثرة مواقفها كي تصبح أكثر توازنًا. وقد نجحت الحركة  بتعديل القوى 
في إحداث ثغرة في موقف االتحاد األوروبي الذي أبدى استعداده للحوار معها، ولو 
ها أضحت رقمًا أساسيًا في معادلة الصراع. ومن 

ّ
بشكل غير مباشر، بعدما أدرك أن

الثغرة باتجاه قوى دولية أخــرى يتوقف، بالضرورة،  ، نجاحها في توسيع هذه  ثــمَّ
الفلسطينية. وقد بدا  الوطنية  على إنهاء االنقسام بينها وبني حركة فتح والسلطة 
لقبول »حماس« ضمن معادلة  زالــت غير مستعدة  املتحدة ما  الواليات  أّن  واضحًا 
الصراع، ولذلك ما فتئت تؤكد على شرعية السلطة، ممثلة في الرئيس محمود عّباس، 
في  طفيفًا  تغييرًا  هناك  أّن  إسرائيل. صحيٌح  بأمن  االلــتــزام  تأكيدها  مع  بالتوازي 
 جوهريًا في ميزان القوى، يعيد 

ً
ها ال تريد تعديال

ّ
موقفها بعد انتخاب جو بايدن، لكن

القدس،  دولــة فلسطينية مستقلة وعاصمتها   
ُ
إقامة تمثل  التي  إلى أصوله  الصراع 

األميركي،  الخارجية  تأكيد وزيــر  يفّسر  أبــرز عناوينها. وهــذا ما  الالجئني  وعــودة 
أنتوني بلينكن، دعم واشنطن سلطة الرئيس عّباس، في مقابل معارضتها تحّول 
ــٍد يــقــّوي املوقع  الــرصــيــد النضالي والــســيــاســي والــرمــزي لحركة »حــمــاس« إلــى رافـ
 تأكيده على 

ً
التفاوضي للفلسطينيني في حالة إطالق مبادرة للتسوية. وقد كان داال

حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، في حني لم يخّص الفلسطينيني بهذا الحق، وهم 
الذين قدموا أكثر من 280 شهيدًا، في حني لم يتجاوز عدد القتلى اإلسرائيليني 13.

لها ضعيفة 
ّ

فض
ُ
ترفض واشنطن أّي انزياح في منظومة السياسة الفلسطينية التي ت

ومنقسمة أمام الطرف اإلسرائيلي. ويبقى ما يعنيها، اآلن، تثبيت وقف إطالق النار، 
وتأمني وصول املساعدات اإلنسانية إلى غزة، وبحث برامج إعادة إعمارها بعيدًا عن 
»حماس« وبالتالي، ال يقع ضمن أولوياتها إطالق محادثات سالم بني الطرفني، ألّن 
 وقابلة للتنزيل، ووجوَد قوة سياسية إسرائيلية جاّدة 

ً
ذلك يتطلب مبادرة واضحة

تقبل تسوية تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967. هذا عالوة 
ها ال تريد تبديد ›‹الرصيد السياسي‹‹ التفاقات التطبيع التي أبرمتها بعض 

ّ
على أن

الواجهة  إلى  الفلسطينية   
ُ
الهّبة العربية مع إسرائيل، خصوصًا بعدما أعادت  الدول 

 إلسرائيل عنوانًا 
ً
 األميركي بها عاصمة

ُ
ل االعتراف

ّ
مركزية مدينة القدس التي شك

رئيسًا في »صفقة القرن« سيئة الذكر.
 إنتاج الوضع السابق على 

َ
تحاول القوى الدولية واإلقليمية الداعمة إلسرائيل إعادة

املتساوي  الحق  قبيل  مــن  إطــالق تصريحاٍت فضفاضة،  مــع  بــالــتــوازي  الهّبة،  هــذه 
الفلسطينية  املقاومة  األمــن، هذا في وقٍت فرضت  والفلسطينيني في  لإلسرائيليني 
األطـــراف،  لجميع  مكلفًا  عليه  القفز  فــي  االســتــمــرار  جــديــدًا سيكون  ميدانيًا  واقــعــًا 
خصوصًا بالنسبة للفلسطينيني الذين يتطلعون الستثمار تضحياتهم، بما يعيد 

قضيتهم العادلة إلى صدارة االهتمامني اإلقليمي والدولي.

ورقة »حماس« 
من األسد إلى السيسي

متى ينهي العابد الزاهد 
أبو مازن اعتكاف رمضان؟

سعر الكاتب 
في موسم البطيخ

انتهت الحرب وماذا بعد؟
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16
آراء

كمال عبد اللطيف

ــاب املـــبـــاشـــرة  ــ ــبـ ــ ــي األسـ ــن الـــبـــحـــث فــ دعـــنـــا مــ
ــإطـــاق زغـــاريـــد  الـــتـــي ســمــحــت، مــنــذ أيــــــام، بـ
ودمــــــوع املـــقـــاومـــة والــتــحــريــر فـــي فــلــســطــني، 
ودفــعــت إســرائــيــل إلـــى جــرائــم حـــرٍب جــديــدٍة 
ـــعـــمـــُر 

َ
ــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ف ــ ــقــ ــ ــ ـــي املــــــــدن وال فــ

في  املباشرة، كما حصل ويحصل  األســبــاب 
عقود،  سبعة  الــيــوم  تخطى  املحتلة،  األرض 
ــمَّ فــيــهــا الــتــنــكــيــل بــالــفــلــســطــيــنــي وبـــأرضـــه  ــ ـ

َ
ت

وآثـــــاره بــكــثــيــر مـــن الــعــنــف. ومـــن الـــطـــرد إلــى 
ــتـــصـــاب، والــقــتــل  الــتــهــجــيــر والــتــشــريــد واالغـ
لــم تكن  الــصــور وأكثرها دمــويــة... إذ  بأعتى 
د في  الــجــحــافــل الــصــهــيــونــيــة الــغــازيــة تـــتـــردَّ
القيام بجرائمها وبصورة متواِترة، فأتاحت 
هم من 

َ
ن ملن جمعت من صهاينة العالم ما َمكَّ

ــّم واملــحــاصــرة، 
َّ

الــتــوطــني واالســتــيــطــان والــض
ل، 

َ
أْعـــز شعب  على  الخانقة  الــقــيــود  وتعميم 

وبــتــواطــؤ دولـــي ُمعلن ومــكــشــوف. ال تهمنا 
ــرت مــقــاومــة الــيــوم،  كثيرًا األســبــاب الــتــي فــجَّ
نا نعيش، في هذه األيام، أجواء 

ّ
خصوصًا أن

الذكرى الثالثة والسبعني للنكبة، نكبة شعٍب 
يعاني مــن اغــتــصــاب أرضـــه، وســرقــة منازله 
ض ويتعرض للنهب  َعرَّ

َ
ومدنه وقراه، شعب ت

واالنفجارات أمام أعني العالم أجمع.
نــقــرأ أفــعــال املــقــاومــة الــتــي يــخــوضــهــا الــيــوم 
فــلــســطــيــنــيــو الــــداخــــل، فـــي ســـيـــاق املــواجــهــة 
املــطــلــوبــة دائــمــًا، بينهم وبـــني مــن يستوطن 
فعل  رّد  بوصفها  نقرأها  وبيوتهم،  أرضهم 
عــلــى مـــــآالت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى 
ل الــتــي عــرفــتــهــا في  مــخــتــلــف أشـــكـــال الــتــحــوُّ
العقود األربــعــة األخــيــرة، فــا أحــد يستطيع 
ُيعيد  الــيــوم  الجارية  املقاومة  فعل   

ّ
أن إنــكــار 

حلمي األسمر

كـــثـــيـــرون دارت فـــي رؤوســــهــــم أســئــلــة كــبــيــرة 
ــهــا تــدور 

ّ
ــت، عــلــى األغــلــب، بــا جــــواب، وكــل

ّ
ظــل

ــذي حــقــقــه الــشــعــب  ــ ــول مــعــنــى »الـــنـــصـــر« الـ حــ
أخيرًا  خاضها  التي  املعركة  فــي  الفلسطيني 
ثانيًا  نفسه  ومــع  أواًل،  الصهيوني  العدو  مع 
 املــعــركــة الــثــانــيــة، مع 

ّ
ــرًا، ولــعــل وثــالــثــًا وعـــاشـ

الذات، هي األكثر شراسة وعنفًا وخطورة.
حــولــه  دارت  كــبــيــر  لـــغـــز  »أواًل«  قـــصـــة  وفـــــي 
يّدعي  الصهيوني  فالطرف  كثيرة،  نــقــاشــاٌت 
نصرًا، أو شبه نصر، ويورد قائمة كبيرة من 
»اإلنجازات« التي أحرزها في معركة »حارس 

األسوار« في مواجهة »أسوار القدس«. 
ـــل الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، حـــيـــث حــالــة  ــ داخــ
ــهــم 

ّ
إنــكــار غــيــر مــســبــوقــة، يــعــلــمــون جــيــدًا أن

هم رّدوا على 
ّ
أن  ما هنالك 

ّ
لم ينتصروا، كل

 قــــوة مــمــكــنــة، إذ كيف 
ّ

ــــدع أنــفــهــم« بـــكـــل »جـ
»حـــمـــاس« عــلــى فــرض  »تـــجـــرؤ« مــنــظــمــة كــــ
مــعــادلــة جــديــدة فــي »الــعــاصــمــة املــوحــدة«؟ 
العدو رّد بعصبية،  هــّددت ونــفــذت، وكيان 
 جعبة »بنك أهدافهم« فرغت في أقل 

ّ
حتى إن

من أسبوع، وبدأوا باصطياد األبراج نوعًا 
من »التنفيس« عن الحقد. وجّرهم هذا إلى 
ه كان أحمق بامتياز، وهو 

ّ
أن عمٍل اعترفوا 

مالك ونوس

مــهــمــا ِقـــيـــل فــــي مــــوضــــوع الـــــــدور املـــصـــري 
املصري  النظام  ة، وموقف 

ّ
غــز املستجد في 

مـــن حـــركـــة »حـــمـــاس« خــــال جـــولـــة الــحــرب 
ــقــــطــــاع، فــهــو  ــة أخــــيــــرًا عـــلـــى الــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
يــدعــو لــلــريــبــة. ولــيــس هــــذا املـــوقـــف مــوقــف 
 السياسة 

ّ
دولــٍة تجاه دولــٍة أخــرى ليقال إن

بة، والعداوات تنقلب صداقات وأحيانًا 
ّ

قا
 مفاجٌئ، بعد سياسة 

ٌ
تحالفًا. بل هو موقف

درجــت  الفلسطيني،  الشعب  تجاه  عــدائــيــٍة 
عليها الــقــيــادة املــصــريــة ســـنـــواٍت، وورثــهــا 
نظام عبد الفتاح السيسي عن نظام حسني 
مبارك، وزاد فيها حتى باتت نشازًا بسبب 
التي واظــب على  ي 

ّ
الكراهية والتشف جرعة 

إظهارها طــوال هــذه السنوات، عــاوة على 
مشاركته في تضييق الحصار على القطاع. 
 األمر لم يتعدَّ التنسيق 

ّ
بنيِّ الوقائع أن

ُ
وإذ ت

ــلــــي، وتــخــفــيــف  ــيــ لـــوقـــف الـــــعـــــدوان اإلســــرائــ
ة، يعرف 

ّ
اإلعام لهجة عدائه تجاه أهالي غز

على  الــتــعــويــل  يمكن  ال  ـــه 
ّ
أن الفلسطينيون 

ع انعطافٍة 
ُّ
هذا املوقف وذلــك الــدور في توق

، تقطع مــع سياسة شيطنة 
ٍّ
مــصــريــٍة حــــادة

ح بجوخ العدو. الفلسطينيني والتمسُّ
ـــــف 

َّ
ـــــوق

َ
ت تــــمــــهــــيــــٍد،  أّي  دون  ومــــــــن  فـــــجـــــأة 

ــــام املـــصـــري عـــن تـــنـــاول أبـــنـــاء الشعب  اإلعـ
»حــمــاس«  حــركــة  بينهم  ومــن  الفلسطيني، 

ــرنــا  ــــه يــذكِّ
ّ
قــضــيــة الــتــحــريــر إلـــى الــواجــهــة، إن

بالنكبة املتواصلة منذ أكثر من سبعة عقود، 
ر اليوم حصول ما حصل في النكبة،  إذ يتكرَّ
م والهدم والطمس، وتتواصل 

َّ
فيتواصل الض

ة، فكيف ال تنبعث شرارات املقاومة؟
َ
ْسَرل

َ ْ
األ

ــالــــدم  ــة بــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــم أفـــــعـــــال املـ ــ ــــرسـ تـ
ــفــــعــــل الــــتــــحــــّرري  ــًا فـــــي الــ ــ ــقـ ــ ــــق أفـ ــرائـ ــ ــــحـ ــالـ ــ وبـ
الــــتــــاريــــخــــي، الــــحــــامــــل إمــــكــــانــــيــــة الــتــعــمــيــم 
والتطوير. على الرغم من صعوبات السياق 
املقاومة  العام وإكراهاته، ننتصر في حركة 
ــدة لــلــفــعــل الــــوطــــنــــي الــــتــــحــــّرري فــي  ــديــ ــجــ الــ
الــعــدوان  أشــرطــة  ونستعيد  تجلياته،  أبــهــى 
التاريخ،  وتزوير  واالستيطان،  واالغتصاب 
ــــــمَّ بـــهـــا تــركــيــب 

َ
ــتـــي ت ــــن الــكــيــفــيــات الـ ــاِي ــــعــ

ُ
ون

ــَدع الفعل 
َ
ــن ِل تــاريــٍخ جــديــد بالحديد والــنــار. 

املـــقـــاِوم يــتــكــلــم، ُيــتــرجــم املـــواقـــف عــلــى أرض 
فلسطني، فما يحصل اليوم، تساهم تقنيات 
الـــتـــواصـــل فـــي تــوســيــع مـــســـاحـــات حــضــوره 
ــم أْجـــمـــع  ــالـ ــعـ وتــعــمــيــمــهــا، حـــيـــث يــســتــمــع الـ
لنبِض الفصوِل الجديدة من ماحم التحرير 
ح باألمل الذي يمكن أن 

َّ
َسل

َ
ت

َ
الفلسطينية... ِلن

اِبل 
َ
د والــخــوف، ُمق يــوقــف ســنــواٍت مــن الــتــردُّ

املــتــعــاظــم بالغطرسة  االنـــفـــات اإلســرائــيــلــي 
وباألساطير الصهيونية.

يــقــتــضــي ســيــاق املــقــاومــة الــجــاريــة الــتــذكــيــر 
ــة، كــمــا يــقــتــضــي الــتــنــويــه  ــركـ ــعـ بــصــعــوبــة املـ
في  ساهمت  التي  واملقاومات  باالنتفاضات 
املتواصلة،  الفلسطيني  التحّرر  معركة  بناء 
اآلبــاء كائنًا استعماريًا من طراز  واَجــه  فقد 
 في سياق الحروب التي انخرط 

َ
ف

ِّ
خاص، ُوظ

فــيــهــا الـــغـــرب اإلمــبــريــالــي مــنــذ نــهــايــة الــقــرن 
التاسع عشر، وساهمت أوروبــا، وهي تغزو 
ـــب خــرائــطــه، فــي مــنــحــه معالم  ـــَركِّ

ُ
الــعــالــم، وت

الجاء حيث مكاتب صحافية،  قصف برج 
الــجــريــمــة، ولم  الــشــهــود على  كــانــت بمثابة 
تفلح عملية فقء عيون الشهود في حجب 
القاتل مــا جّر  بــل جــّر على  الجريمة،  حجم 

من لوم وحرج.
ــن نــــوع  ــ ة، فـــثـــمـــة »نــــــشــــــوة« مــ

ّ
ــي غـــــــــــز ــ أمـــــــا فــ

ـــح 
ّ
ــقـــد تـــرن ــقـــم، فـ ــلـ ــا، مـــمـــزوجـــة بـــطـــعـــم الـــعـ ــ مــ

يــشــهــد جــمــوع من  وهـــو  طــربــًا  الفلسطيني 
شّردوا أجداده في منافي األرض يتراكضون 
خــوفــًا، بــحــثــًا عــن أقــــرب مــلــجــأ، وكــلــمــا سمع 
صــوت بــكــاء امـــرأة أو أنــني رجــل مــن غرمائه 
 بعضهم، خــصــوصــًا في 

ّ
إن بــل  طــربــًا،  ازداد 

األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي احــتــلــت عــام 
ــزة.  غــ ــــخ  ــــواريـ مـــعـــانـــقـــة صـ يـــــود  كـــــان   ،1948
عارمٍة  رغبٍة  على  سيطر  بالغة،  وبصعوبة 
بأخذ صورة »سيلفي« مع بقايا صاروخ، أو 
إلى  أقــرب  فــي األرض. مشهد  حفرة أحدثها 

السوريالية، ال يمكن ملستوطن أن يفهمه.
مـــــع »الـــــنـــــشـــــوة« إّيــــــاهــــــا رعــــــــٌب يــــمــــّس أبـــعـــد 
نقطة فــي الــنــخــاع الــشــوكــي مــن مـــوٍت كثيف، 
 مــن يقيم 

ّ
ومــفــجــع، ونـــوعـــي، مـــوت يــطــارد كـــل

هذا  ومــع  كيلومترًا.  وســتــني  الثاثمائة  على 
كــلــه، يــجــد مــتــســعــًا لــتــلــك الـــنـــشـــوة، فــقــد نجح 
املحاصرون منذ 15 عامًا في فعل ما عجزت 
ــة تــمــتــلــئ خــزائــنــهــا بــتــرســانــات  ــ عــنــه 21 دولـ

التهويد  ضــد  الفلسطينية  واالحتجاجات 
اح،  ــرَّ وســـرقـــة مـــنـــازل أهـــالـــي حـــي الــشــيــخ جــ
بــاالنــتــقــاد، وتــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة عـــدوان 
ــــال عـــلـــيـــهـــم، لـــتـــبـــدأ مـــرحـــلـــة تــغــيــيــر  ــتـ ــ االحـ
الخطاب اإلعامي، والتوجه السياسي نحو 
مناصرة الشعب في وقوفه بوجه العدوان. 
هــكــذا، وبعد فــتــرٍة مــن »الــضــيــاع«، يكتشف 
 مــــا يــــقــــوم بــــه الــفــلــســطــيــنــيــون 

ّ
الـــنـــظـــام أن

مــن أعـــمـــاٍل لــلــدفــاع عــن حــقــوقــهــم وأرضــهــم 
مــقــاومــة يجب مناصرتها.  وأرواحـــهـــم هــي 
، وال ترقى 

ً
وإذ تعدُّ هذه املناصرة منقوصة

إلى مستوى ما يجب أن تكون عليه نصرة 
ــهــا تــعــدُّ وقــفــًا لسياسٍة 

ّ
أن  

ّ
األخ املــغــلــوب، إال

الفلسطينيني  اســتــهــدفــت  عــدائــيــٍة  مــصــريــٍة 
أكثر من عقد، ووصلت، في بعض مراحلها، 
إلــى حــّد تصنيف فصيل فلسطيني مقاوم 
 إرهــابــيــة، بــمــوجــب قــرار 

ً
)حـــمـــاس( مــنــظــمــة

قــضــائــي صــــدر عـــن مــحــكــمــة الـــقـــاهـــرة سنة 
ــــرى  ــان األحــ ــ كــ فــــي حــــني  ــَي،  ــ ــغـ ــ ألـ ثــــم   ،2015
تصنيف االحتال اإلسرائيلي بذلك بسبب 

ة. 
ّ
جرائمه بحق أهل غز

وبـــــني تــســمــيــة اإلعــــــــام املــــصــــري الــــعــــدوان 
غــزة سنتي 2014 و2018  اإلســرائــيــلــي على 
اإلسرائيليني  والقتلى   »

ً
متفجرة »أوضــاعــًا 

»ضحايا« وتسمية العدوان الجديد باسمه، 
وتسمية حركة حماس »مقاومة« ال »منظمة 
 
ْ
وإن الــذي،  الشاسع  البون  يظهر  إرهابية«، 

دة، قامت بالتقسيم والتوزيع والخداع  محدَّ
النكبة  ولــم يشكل حــدث  والسرقة.  واالنتقام 
سنة 48، حدث السطو وإعان دولة إسرائيل، 
ــا تهجير  أمــ ــكـــشـــوف.  ـــن واملـ

َ
ــل ــْعـ ـ

ُ
امل الـــوجـــه   

ّ
إال

ــمَّ 
َ
ت فقد  وتشريدهم  وطــردهــم  الفلسطينيني 

كقاعدة  استعمل  ــه 
ّ
أن من  الرغم  طمسه، على 

مــؤســســة لـــدولـــة مــســروقــة مـــن أهــلــهــا. ومــنــذ 
ف 

َّ
ف املــعــارك، ولــم تتوق

َّ
ذلــك الــوقــت، لــم تتوق

السطو  ــمَّ 
َ
ت واالنتصارات،  والهزائم  الحروب 

واملـــال،  والــنــار  بالحديد  األرض  بعض  على 
الوسائل،   

ّ
كــل استعملت  واملــكــر.  والخيانات 

من التطهير الِعرقي إلى إخاء القرى وأحياء 
ــاء األمــــاكــــن وتـــزويـــر  ــمـ ــن املــــــدن، تــغــيــيــر أسـ مـ
دولــة  إلقــامــة  التوراتية،  باألساطير  التاريخ 

يهودية في فلسطني قلب الوطن العربي.
الــداخــل  فلسطينيي  مقاومة  َبــَهــاَء  نفصل  ال 
ــا عــــن انـــتـــفـــاضـــات  ــهــ ــّوتــ ــة الــــيــــوم وقــ ــاريــ الــــجــ
فــي سياقها،  آبــائــهــم ومــقــاومــاتــهــم، نضعها 
 معارك الفلسطينيني 

ّ
وال نفصلها عن ِسجل

األرض  اســـــتـــــقـــــال  أجــــــــل  مــــــن  املـــــتـــــواصـــــلـــــة 
ـــه يعكس جــوانــب مــن تــحــوالت 

ّ
واإلنـــســـان. إن

ــدُّ بــمــثــابــة  ــَعــ ــ
ُ
الــقــضــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ، وهــــي ت

 جـــديـــدة في 
ٌ

رّد فــعــٍل تــقــوم بـــه الـــيـــوم أجـــيـــال
وتراكماٍت  معطياٍت  إلــى   

ً
ِنَدة

َ
ُمْست فلسطني، 

ها تتجه ملقاومة 
َّ
تمنحها سماٍت خاصة... إن

الــغــطــرســة والــعــنــصــريــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، فقد 
تــوهــمــت إســرائــيــل أن تــداعــيــات الــصــراعــات 
القائمة اليوم في املحيط العربي تسمح لها، 
أكثر من أي وقت مضى، بمزيٍد من تضييق 
الخناق على الفلسطينيني، وذلك بمزيٍد من 
ّم، وتوسيع دائــرة األنظمة 

ّ
االستيطان والض

 الــشــعــوب 
ّ
 أن

ً
الــعــربــيــة املـــطـــّبـــعـــة، مــتــنــاســيــة

الصهيونية  مــع  تطّبع  أن  يمكن  ال  العربية 

 صنف، وصرفت عليها مليارات 
ّ

أسلحة من كل
من الدوالرات.

ــه نــصــر ال 
ّ
فــي قــصــة »أواًل« هــو نــصــر مـــا، لــكــن

يشّكل غير حّبة من مسبحة تعد 33 حبة. أما 
ــم، فهو فــي قصة »ثــانــيــًا«... وتــلــك حكاية  األهـ
 

ّ
طـــويـــلـــة مــتــشــعــبــة، ويـــصـــعـــب اإلمــــســــاك بــكــل

 أحفاد من شّردتهم آلة 
ّ
جوانبها. واألهم هنا أن

القمع واالحــتــال، وصــراعــات الساسة، ووهم 
التفاوض، والصراع على السلطة، والتنسيق 
األمــنــي، والــتــعــلــق بــأوهــام الــحــلــول املــجــتــزأة، 
وأعــادوا  ه 

ّ
كل هــذا  نّحوا  املرحلية،  واالتفاقات 

اكتشاف ذاتــهــم و»اتـــحـــدوا« وأعــــادوا تعريف 
الــجــغــرافــيــا الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن املــــاء إلـــى املـــاء، 
وجــّروا »التاريخ« الذي خذلهم منذ مائة عام 
 فلسطني عادت 

ّ
من ذقنه، ليعترف من جديد أن

 ،
ً
قليا طالت  لوهلٍة،  وتاشت  فلسطني،  ها 

ّ
كل

 تــلــك الــخــطــوط الــتــي حــولــت الـــبـــاد جـــزرًا 
ّ

كـــل
م أولوياتها 

ّ
 منها همومها وسل

ّ
معزولة، لكل

تاريخيٍة صــارت غزة  ومشكاتها، في لحظٍة 
والــضــفــة الغربية، ومــا احــتــل مــن األرض عام 
ها فلسطني. وكــدت تسمعها 

ّ
1948، صــارت كل

واحــد،  قلب  وخفقة  ــدة،  واحــ بحنجرٍة  تهتف 
 هذا تحديدًا ما ضغط على آلة العدوان 

ّ
ولعل

أكثر من غيره من األسباب، لتتوقف عن قذف 
ــابــهــم 

ّ
ــــوت، حــســب مـــا اعـــتـــرف أحـــد كــت حــمــم املـ

ه 
ّ
أن إال  املصري،  املوقف  في   

ً
انعطافة يشّكل 

لم ُيِرح املصريني، وغيرهم من الفلسطينيني 
هم ال يصّدقون 

ّ
والعرب. ويعود السبب في أن

 مـــن رقــــص عــلــى أنـــغـــام انـــفـــجـــار قــذائــف 
ّ
أن

الـــطـــيـــران اإلســرائــيــلــي فــــوق رؤوس أهــالــي 
و2018  و2014   2008 حـــــروب  فـــي  الـــقـــطـــاع 
يمكن لــه أن يـــذرف الــدمــوع عليهم فــي هذه 
ــه لــيــس مــن الــســهــل تصديق  ـ

ّ
الــحــرب. كــمــا أن

ــه اإلعــامــيــة  ــ ـــذي واظـــبـــت أذرعـ  الــنــظــام الـ
ّ
أن

ي لغٍة من قبيل مقولة أحد 
ّ
سنواٍت على تبن

ة بــا مصيبة بــا نيلة با 
ّ
رمــــوزه: »بــا غـــز

هباب«، وكان يورد أخبارًا تقول: »الطائرات 
اإلسرائيلية أغارت على مواقع إرهابية في 
ى بسرعٍة 

ّ
الوعي اآلن فيتبن له  غــزة«، يعود 

ــقـــول عــــن الــــصــــواريــــخ »صــــواريــــخ  خـــطـــابـــًا يـ
املقاومة الفلسطينية«.

كيف يمكن أن يحُدث هذا وما زالت الذاكرة 
تحمل مشهد اعتقال شابٍّ مصريٍّ بعد رفعه 
علم فلسطني في استاد القاهرة خال إحدى 
 

ٌ
مباريات كرة القدم قبل سنتني؟ وهو موقف

ــُعــــَب عـــلـــى الــجــمــيــع اســـتـــيـــعـــابـــه، بــســبــب  صــ
مــكــانــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي وجــــدان 
الشارع املصري، فهل سيصّدق أحٌد النّيات 
التي يحاول النظام إظهار ُحسنها بتغيير 
لهجة إعامه ومطالبة وزير خارجيته غير 
اإلسرائيلية يجب  »االعتداءات   

ّ
بأن املألوفة 

أن تــتــوقــف فـــــورًا«؟ تــؤكــد حـــادثـــة االخــتــفــاء 

شة. وقد عملت مع حليفها  وخياراتها املتوحِّ
ــن أجــل  ــر وبـــعـــض األنـــظـــمـــة الــعــربــيــة مـ ــبـ األكـ
ــع... يــنــشــأ فــعــل املــقــاومــة  ــ تطبيع عــربــي أوســ
الـــيـــوم، لــيــقــف ضــد التطبيع وضـــد الــعــدوان 
 

َ
 يــعــلــن، أيــضــًا، فشل

ٌ
اإلســرائــيــلــي، وهـــو فــعــل

اته  َدت إسرائيل إجراء اتفاق أوسلو الذي َجمَّ
فلسطينيي  سجن   

ً
ُمستطيبة ســنــوات،  منذ 

الداخل ومحاصرتهم.
أولى  اليوم  الجارية  املقاومة  أفــق  يستوعب 
ــــه يستعيد 

ّ
خـــطـــوات الـــتـــحـــّرر والــتــحــريــر، إن

أمــامــنــا املـــامـــح الــعــامــة لــلــمــشــروع الــوطــنــي 
َبها  يَّ

َ
ها إسرائيل، وغ

ْ
َبت يَّ

َ
الفلسطيني، التي غ

الفاعل السياسي الفلسطيني قهرًا. في ضوء 
 ما يجري في القدس، وفي مدن 

ّ
ِقرُّ أن

ُ
ذلــك، ن

ر  الداخل وقراه، ُيَعدُّ أفقًا في التحرير. ونتصوَّ
ــه رّد فــعــل قــــوي عــلــى االنــقــســامــات  ــ ـ

ّ
كـــذلـــك أن

ــد منهم  صــــراحــــة، وتـــلـــك حــقــيــقــة ال يـــحـــّب أحــ
ذكرها علنًا، وإن كانت من أهم القضايا التي 
 املستويات السياسية 

ّ
يجرى تداولها على كل

واألمنية، استراتيجيًا وتكتيكيًا.
في قراءة متأنية، بعدما صمتت قاذفات املوت 
والــنــيــران، ثّمة حقائق، إضــافــة إلــى مــا سلف، 
يمكن إجمالها في بضع نقاط، قد يبدو أن ال 
 ثّمة خيطًا رفيعًا يربطها...

ّ
ترابط بينها، لكن

 مــا نــشــر عــن حــرب 
ُّ

أواًل، كــمــا هــي الـــعـــادة، كـــل

الــــقــــســــري لـــــشـــــابٍّ مـــــصـــــري، بــــعــــدمــــا وقــــف 
وحــيــدًا فــي مــيــدان التحرير، خــال الــعــدوان 
ثم  فلسطني،  علم  ورفـــَع  أخــيــرًا،  اإلسرائيلي 
حادثة اعتقال صحافية مصرية وصديقتها 
بسبب رفعهما علم فلسطني في املكان ذاته، 
تؤكد الحادثتان عدم إمكانية ذلــك. وتــزداد 
 األمـــن املــصــري سأل 

ّ
الــشــكــوك حــني نعلم أن

ه أداة جريمٍة 
ّ
الفتاتني عن مصدر العلم، وكأن

 ويصعب الحصول عليها في مصر. 
ٌ
نادرة

 األمـــن 
ّ
ــه لـــو أن

ّ
كـــان يــمــكــن تــصــديــق ذلـــك كــل

ــنْي رامـــي شعث 
َ
املــصــري أفـــرج عــن الــنــاشــط

الفلسطينية، وعلى الخيانات... رّد فعل قوي 
ر  عة في السِّ طبِّ

ُ
على هوان األنظمة العربية امل

ه، أواًل وأخيرًا، رّد فعل ملحمي 
ّ
ن. إن

َ
وفي الَعل

عــلــى تــاريــخ دمــــوي مــن الــعــنــف اإلســرائــيــلــي 
القائم واملتواصل. 

ــه حـــركـــة  ــ ــــواجـ ــــل، وهــــــي تـ ــيـ ــ ــرائـ ــ د إسـ ال تـــــتـــــردَّ
املــقــاومــة الــجــديــدة، فــي ارتــكــاب جــرائــم حــرب 
 تاريخها الدموي. 

ِّ
جديدة تضيفها إلى ِسجل

رت املقاومة   الــزالزل التي فجَّ
ّ
ها ال تدرك أن

ّ
إن

ــة 
َ
ْســَرل

َ ْ
دًا أسقطت، إلى األبــد، أسطورة األ مجدَّ

الهادفة إلى طمس األثر الفلسطيني والشعب 
الــفــلــســطــيــنــي ومـــحـــوهـــمـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الغارات والتفجيرات التي قام بها الصهاينة، 
ــدن  املــ وأحـــــاطـــــوا  األرض،  ــوا  ــنـ ــتـــوطـ اسـ مـــنـــذ 
ـــهـــا ال تــريــد أن تــرى 

ّ
بـــاألســـاك واألســـــــوار. إن

َبر تمزيقًا ألسطورة 
َ
ُيْعت في فعل املقاومة ما 

»صفقة القرن« التي تستعيد، بمفرداٍت أخرى، 
دافع  التي  الجديد«  األوســط  »الــشــرق  حكاية 

عنها صهاينة تسعينيات القرن املاضي.
تحملنا حــركــة املــقــاومــة الــتــي اشــتــعــلــت في 
إلــى تفكيك  الفلسطيني وقـــراه  الــداخــل  مــدن 
أســطــورة التطبيع الــهــادفــة إلــى دمــج الكيان 
الصهيوني في املحيط العربي... إنها تكشف 
أمام العالم أن الشعب الفلسطيني األعزل ما 
آمــال  ي 

ِّ
يــغــذ التاريخية،  مامحه  يصنع  زال 

الــتــحــريــر وأفـــق مــشــروعــه الــوطــنــي، وهـــو ما 
زال يــتــعــّرض للقتل والــهــدم والــتــهــجــيــر. أمــا 
الخطابات اإلسرائيلية عن السام والتطبيع 
ــّرد  ــهـــي مـــجـ ــة الــــقــــرن فـ ــقـ ــفـ ــرار وصـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واالسـ
ز شوكتها 

ِّ
ُيَعز ُسُجها لتمرير ما 

ْ
ن

َ
ت حكايات 

التوراتي  ُحلمها  ز 
ِّ
ويعز فلسطني،  أرض  في 

»بأرض امليعاد«.
)كاتب مغربي(

»أسوار القدس« هو نقطة في بحر مما جرى، 
 العواصم املؤثرة 

ّ
فخلف األبواب املغلقة في كل

ــم املــنــطــقــة الــعــربــيــة  فـــي الـــعـــالـــم، وفــــي عـــواصـ
 عــلــى جــانــب كبير من 

ٌ
تــحــديــدًا، جـــرت أحــــداث

 الـــنـــار الــتــي 
ّ
ــجــمــع عــلــى أن

ُ
ــهــا ت

ّ
الـــخـــطـــورة، كــل

صدر لهبًا حارقًا إلى غير 
ُ
اشتعلت كانت ست

الــنــيــران، وال  جهة قريبة وبعيدة عــن مــصــدر 
بــّد مــن إخــمــاد الــنــار بــأّي ثمن، كــي ال تشتعل 
بــــؤٌر أخــــرى، كــانــت قـــاب قــوســني أو أدنــــى من 
االنفجار. وسنقرأ الحقًا كثيرًا عما جرى، مما 
ال يمكن البوح به اليوم ألسباٍب كثيرة، أهمها 
 ما تسّرب سرًا ينقصه التأكيد العلني، وقد 

ّ
أن

يأتي يوٌم أو ال يأتي، لنعرف تفاصيله.
الــنــظــام العربي  املــقــاومــة على  ثــانــيــًا، خطر 
 عــــن خـــطـــرهـــا عـــلـــى كــيــان 

ّ
ــقـــل الـــرســـمـــي ال يـ

الـــعـــدو. لـــهـــذا ســتــتــركــز الــجــهــود فـــي مقبل 
 السبل، إن لم يكن 

ّ
األيام على تحجيمها بكل

 هذه الجهود 
ّ
نزع ساحها. وال يعني هذا أن

 الـــطـــرق، 
ّ

ــهــا ســـتـــحـــاول، بـــكـــل
ّ
ســتــنــجــح، لــكــن

وأهمها إعادة إحياء »مخفر رام الله« الذي 
ُهّمش في املعركة كما لم يهّمش من قبل. من 
هنا، ربما تكون إزالة هذا »املخفر« أهم من 
أّي شيء آخر، فهو عقبة كأداء في طريق أّي 

مشروع تحّرر وطني فلسطيني.
)كاتب من األردن(

ــْي »الحملة 
َ
ــق ومــحــمــد جــابــر املــصــري، مــنــسِّ

الـــشـــعـــبـــيـــة املــــصــــريــــة ملـــقـــاطـــعـــة إســــرائــــيــــل« 
الــســجــن  مـــن  ســنــتــني  بــعــد   ،)BDS Egypt(
إدراج  وبعد  محاكمة،  دون  من  االحتياطي 
ــاب،  ــ شـــعـــث، قــبــل ســـنـــة، ضــمــن قـــوائـــم اإلرهــ
ملجّرد مناصرته القضية الفلسطينية. كان 
يمكن تصديق ذلك، لو شاهدنا في شوارع 
بيل التي خرجت في 

َ
مصر تظاهراٍت، من ق

دول كــثــيــرة، تــنــديــدًا بـــالـــعـــدوان. كــذلــك كنا 
صدقنا ذلك لو فتحت مصر معبر رفح على 
مصراعيه، إلدخال املساعدات التي يمكن أن 
 أطراف الدنيا بمجّرد 

ّ
تأتي إلى غزة من كل

فتحه، بـــداًل مــن فعل ذلــك ســاعــات مــعــدودة 
إلخراج جرحى للعاج في الجانب املصري.

مــا إن دخــل الجميع فــي طــور الصحوة من 
الصدمة التي سّببها موقف النظام املصري 
 هذا النظام 

ّ
املستجد، حتى تواترت أنباء أن

إلعـــادة  دوالر  مــلــيــون   500 تخصيص  قــــّرر 
إعمار غزة، على أن تقوم الشركات املصرية 
املعارك،  انتهاء  بذلك. حــدث ذلــك حتى قبل 
ــم الـــرئـــاســـة  ــاســ ح عـــنـــه املــــتــــحــــّدث بــ وصـــــــــرَّ
املصرية الذي أصّر على السير في السياسة 
السابقة في عدم تسمية املتسبب في الدمار، 
ــهــا مــبــادرة »إلعـــادة اإلعــمــار في 

ّ
حــني قــال إن

قــطــاع غـــزة نتيجة األحــــداث األخـــيـــرة« ولــم 
يقل »نتيجة العدوان«. 

)كاتب سوري(

المقاومة الفلسطينية وأبواب التحرير

هل يحتفل شعٌب مهزوٌم بالنصر؟

ريبة من الدور المصري المستجد في غزّة

الشعب 
الفلسطيني األعزل 

ما زال يصنع مالمحه 
ي  التاريخية، يغذِّ

آمال التحرير وأفق 
مشروعه الوطني

خطر المقاومة 
على النظام العربي 

الرسمي ال يقّل عن 
خطرها على كيان 

العدو

موقٌف يبعث 
التفاؤل لدى الشعب 

الفلسطيني الذي يبحث 
عن أّي بريق أمٍل في 
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