
احلكومة االسرائيلية
ال تريد التفاوض اصال

 اثناء وجود املبعوث االميركي جورج ميتشيل في املنطقة اقدمت قوات االمن االسرائيلية 
على قتل اربعة من الصبيان والفتية الفلسطينيني في محافظة نابلس. وهي جرمية تضاف 
الى سجلها احلافل بهكذا اغتياالت واعمال قتل لكن توقيت هذه اجلرمية يدعو للتساول 
عن السبب في انها ارتكبت اثناء وجود املبعوث االميركي ومحاوالته للتوسط من اجل بدء 

املفاوضات غير املباشرة بني الفلسطينيني واسرائيل.
 وقبل اسبوعني تقريبا اعلنت احلكومة االسرائيلية عن مخطط لتوسيع مستوطنة 
"راموت شلومو" في القدس العربية ببناء ١٦٠٠وحدة سكنية اضافية. ومع ان هذه املخططات 
االسرائيلي عام ١٩٦٧، فان  انها كذلك منذ االحتالل  روتينية بل  االستيطانية اصبحت 
توقيت االعالن وسط الزيارة التي كان جو بايدن نائب الرئيس االميركي يقوم بها للمنطقة 
بتكليف من الرئيس باراك اوباما او بهدف محاولة تسهيل استئناف املفاوضات - هذا التوقيت 
يسترعي االنتباه وقد اشار العديد من املراقبني واحملللني السياسيني الى انه شكل ليس 
فقط صفعة لالدارة االميركية، بل كذلك حتديا سافرا لهذه االدارة واعالنا واضحا عن كون 
االستيطان والتوسع هما االولويتان الهامتان في نظر حكومة بنيامني نتنياهو اما السالم 

العادل واحلقيقي فليس واردا على االطالق في سلم االولويات االسرائيلية.
 ومن املالحظ بشكل دائم ان احلكومات االسرائيلية املتعاقبة كانت تختار االوقات التي 
السالم  عملية  تفعيل  اجل  من  يتوسطون  اوروبيون  او  اميركيون  مبعوثون  فيها  يتواجد 
لتقوم مبمارسات تشغل العالم عن املفاوضات السلمية وتدخل االسرة الدولية في متاهات 
ال عالقة لها باملبادرات السلمية التي طرحها او تطرح النهاء النزاع الفلسطيني االسرائيلي 
االستيطان  وتصفية  االحللتللالل  النللهللاء  مسؤولياتها  امللام  االسرائيلية  احلللكللومللات  ووضللع 

واملستوطنات.
 وجدير باالسرة الدولية ان تدرك الهدف احلقيقي من املمارسات االسرائيلية سواء ما 
يتعلق منها بتوسيع االستيطان او قتل املواطنني الفلسطينيني االبرياء هو ابعاد املفاوضات او 
استبعادها نهائيا وكسب الوقت لفرض احلل االسرائيلي املطلق املتمثل في تكريس االحتالل 
وتوسيعه في االراضي الفلسطينية كلها ال فرق بني القدس العربية ومحيطها الواسع في 
الضفة الغربية وكما ورد في احد التقارير فان هناك من يخطط لزيادة عدد املستوطنني 
لتقام  الدولتني  حل  شطب  يتم  وبهذا  مستوطن  مليون  الى  والقدس  الغربية  الضفة  في 
دولة املستوطنني في االراضي الفلسطينية احملتلة علما بان عددهم جتاوز نصف مليون 

مستوطن حتى اآلن.
 احلكومة االسرائيلية ال تريد التفاوض وفي كل مرة يضغط املجتمع الدولي او االدارة 
مثل  احلكومة،  هللذه  فللان  االشكال  من  شكل  بللاي  املفاوضات  استئناف  اجللل  من  االميركية 
عملية  احياء  دون  حتللول  الفلسطينيني  ضد  مبمارسة  وتقوم  مشكلة  تفتعل  سابقاتها، 
السالم املجمدة اصال والتي اوصلتها اسرائيل الى طريق مسدود من خالل تكثيف االستيطان 

واستهداف املواطنني الفلسطينيني االبرياء.
 وهذا كله يضع العالم امام احلقيقة التي لم تعد احلكومة االسرائيلية تخجل من اعالنها 
وهي انها تريد تهويد القدس العربية وضم املستوطنات الكبيرة مع عدم اخالء املستوطنات 
وفق  سيتم  الذي  هذا  سالم  فأي  االستيطانية.  بالبؤر  االحتفاظ  وحتى  بل  الكبيرة  غير 

املواصفات والشروط االسرائيلية؟ وما مصير ما يسمى بحل الدولتني؟
 على االسرة الدولية ان تتحرك وان تفرض على اسرائيل بكل الطرق املنصوص عليها في 
ميثاق االمم املتحدة ان تنهي االحتالل املزمن لالراضي الفلسطينية وكذلك مستوطناتها 
املنتشرة في االراضي احملتلة ال فرق بني الكتل الكبيرة والبؤر االستيطانية الن هذا وحده 
هو الذي سيحقق السالم واالمن واالستقرار في املنطقة كلها وينزع فتيل االزمات والتوترات 

السائدة في العديد من املناطق املجاورة.

حتى ال ينفجر لغم »سحب اجلنسية« في وجوهنا!
يثير  اجلنسيات  سحب  موضوع  يزال  ما 
املواطنني،  مللن  وكبيرة  واسللعللة  شريحة  قلق 
لهم  متّثل  السفر  جللواز  عملية  باتت  الذين 
رعبًا شديدًا، ليس فقط على مستقبلهم، بل 
مستقبل أبنائهم وأهلهم، ملا له من آثار كبيرة 

على حقوقهم األساسية.
مّرة أخرى، أجدد القول إّننا نؤيد املبررات 
التي دعت وزارة الداخلية إلى تصويب أوضاع 
سياسية  معركة  وراءهللللا  وتللثللوي  الللالجللئللني، 
اعتراضي  أكللرر  لكن  إسرائيل.  مع  وجللوديللة 
وبصراحة واضحة على اآلليات املعتمدة التي 
ال تخضع ملعايير مؤسسية وقانونية واضحة، 
بيد  واسعة  ما تضع مستقبل شريحة  بقدر 

موظف وقراره.
شخصية  القاضي،  نايف  الداخلية  وزير 
هنا  نكتبه  وما  وبانتمائه،  به  نعتز  وطنية 

يدخل في باب اآلليات ال األهداف.
أقتبس هنا من رسالة أتتني من عشرات 
تعذر  إذا  باملفرد  حال  هنالك  لعّل  الرسائل، 

احلل اإلجمالي!
“أنا مهندسة كمبيوتر من مواليد ١٩85، 
زواجللي على شاب يعمل في دبي  كتب عقد 
من  األردنلليللة  اجلنسية  سحبت  شللهللور.  قبل 
والللدي رغم أنه ما يللزال على رأس عمله في 
احلكومة ويقيم في األردن منذ عام ١٩٧3م، 
قرار  عليه  ينطبق  وال  بطاقات،  يحمل  وال 

فك االرتباط.
لم يرجع إلى بلده، ألنه من الصعب احلصول 
على عمل مناسب في ظل االحتالل. لذلك لم 

يتمكن من جتديد تصريح االحتالل.
طلب مني خطيبي جتديد جللواز سفري 
األردنللللللي للليللتللمللكللن ملللن عللمللل إقلللاملللة للللي في 
اإلمللللللارات. حللاولللت جتللديللد اجللللللواز، لكنهم 
واعللطللائللي  جنسيتي،  سللحللب  علللللى  يللصللرون 
جوازا مؤقتا. لكن سحب اجلنسية قد يعطل 
املوافقة على إقامتي في اإلمللارات وااللتحاق 
مبكان عمل الزوج. أكدوا لنا أنهم توقفوا عن 

سحب اجلنسيات.

ولكن  االحتالل.  تصريح  جتديد  استطاعوا 
الللذي دفللع، وقبل ذلك  الثمن  يللدري كم  من 
إلى االبتزاز ومحاولة جرهم  الناس  يتعرض 
ال  ملطالب  الللرضللوخ  أو  العمالة  مستنقع  إلللى 

يستطيع تلبيتها إال من رضي باالحتالل.
واحمللللاوالت  الزمنية  الفترة  تللطللول  وقللد 

لتجديد التصريح فتضيع احلقوق.
الفلسطينية  السلطة  تسعى  أن  األصلللل 

هذا مع العلم أنني لم أذهب إلى الضفة، 
الشمل  لللم  منلك  ال  ألننا  ذلللك  أستطيع  وال 

)أي موافقة على العودة(.

الضفة  كانت  اردنلليللون منذ  االحللتللالل. نحن 
ولسنا  وحكما.  إدارة  لللأردن  تابعة  الغربية 
املسؤولني عن ضياع فلسطني أو تقصير العرب 

بعدم جتديد  اجلنسية  قللرار سحب  ربط 
تصريح االحتالل فيه ظلم واعتراف بشرعية 

محمد أبو رمان
كاتب اردني

القـــــدس قبـــــل عـشــرين عامـــا

ربط قرار سحب اجلنسية بعدم جتديد تصريح االحتالل فيه ظلم واعتراف 
بشرعية االحتالل. نحن اردنيون منذ كانت الضفة الغربية تابعة لألردن 

إدارة وحكما. ولسنا املسؤولني عن ضياع فلسطني أو تقصير العرب 
واملسلمني في حتريرها! حجة املتابعة والتفتيش بأن بعض الناس 

استطاعوا جتديد تصريح االحتالل. 

واملسلمني في حتريرها!
حجة املتابعة والتفتيش بأن بعض الناس 

االحتالل  مطالبة  في  األردنلليللة  احلكومة  أو 
بتجديد التصاريح لكل من فقد تصريحه، 
ولم الشمل لكل من ترك بلده، ال أن تكتفي 
بللسللحللب اجلللنللسلليللة كللوسلليلللللة ضلللغلللط علللللى 

املواطنني الضعفاء”!
لتحقيق  مؤسسية  آللليللات  جنللد  أّن  آملللل 
أن  ال  األوضاع”،  “تصويب  سياسة  أهلللداف 

تصبح لغماً ينفجر في وجوهنا!!

أجزاء فلسطني االقتصادية
ثلللملللة فلللهلللم خللللاطللللئ تللللتللللداوللللله اللللقللليلللادة 
الفلسطينية في رام الله، حيث نلمس بوضوح 
الللسللعللي إلقللنللاع وسللائللل اإلعللللالم، واملللؤسللسللات 
الدولية، واحلكومات األجنبية والفلسطينيني 

بشكل عام بأن فورة النشاط االقتصادي في الضفة الغربية تشكل تنمية اقتصادية و إالعداد 
نحو اقامة الدولة. ولكن احلقائق على األرض متزق هذا الطرح إربًا، حيث إسرائيل مستمرة في 

سيطرتها على األجزاء االقتصادية لدولة فلسطني املستقبلية ودفعها نحو كساد منظم. 
أستطيع أن أسمع األصوات تنادي بخالف ذلك – " كن إيجابيًا" ؛ "يجب أن نبدأ من 
مكان ما" ؛ "نحن نتحرك بشكل أحادي باجتاه الدولة" ؛ "حققنا منو بنسبة  ٧% في الناجت 
الللذات واخلنوع  إلللخ." اإليجابية شلليء، وخللداع  إلللخ،   ، املاضي"  العام  احمللي اإلجمالي في 
االقتصادية،  اجلوانب  خاصة  حياتنا،  من  أساسي  جانب  بكل  يتحكم  عسكري  الحتالل 

شيء آخر ومرفوض متامًا.
الالعبون االقتصاديون

باستثناء نوايا احملتل، أنا ال أشكك في النوايا احلسنة جلميع الالعبني االقتصاديني 
املشتركني في ترويج الفهم اخلاطئ بأن سكان الضفة الغربية على قطار سريع من النمو 

االقتصادي.
الرصيد  مللن   – مطلقًا  شلليء  ال  أو   – القليل   سللوى  الفلسطينية  للقيادة  يتبقى  لللم 
السياسي. لذا فإنه من املتوقع أن يتم التركيز على النشاط اإلقتصادي – و هذا شيء ،برأيي 
، مختلف متامًا عن اإلعداد االقتصادي للدولة. بإإلضافة إلى ذلك، فإن كون بعض الالعبني 
الفلسطينيني، مبن فيهم رئيس الوزراء سالم فياض، قد بدأوا إعداد حملتهم لالنتخابات 
الرئاسية املتوقعة القادمة، يجعلنا نرى احلاجة املفيدة ذاتيًا من املشاركة في حفل قص 

شريط افتتاح كل يوم أو يومني.
ليس بإمكان اإلسرائيليني احللم بأفضل من ذلك. فتحت غطاء شعار "السالم االقتصادي" 
الذي يتبناه رئيس الوزراء االسرائيلي، متكنت إسرائيل من وضع غشاوة على عيون العالم 
وأخذت تخلق حقائق دائمة على األرض كاملستوطنات اليهودية غيرالقانونية  وتستمر في 
نفس الوقت بالضغط على املجتمع الفلسطيني بقسوة لتحمل الكثير من الفلسطينيني 
على الهجرة الطوعية، وهو أمر فشلت إسرائيل في فرضه بالقوة خالل مغامرات عسكرية 
من  فلسطني  يفرغ  املنتظم  و  البطيء  النزوح  هذا  و١٩٦٧.   ١٩48 في  باألخص  متعددة، 

رصيدها البشري املستنفذ كثيرًا بفعل القيود املفروضة علينا.
ال ميكن إلقاء اللوم على الدول املانحة جراء مطالبتها بإطار اقتصادي يبرر دعمها املستمر 
للسلطة الفلسطينية واستمرار مساندتهاالكرمية للحكومة الفلسطينية في رام الله.. لقد 
كانت الدول التي تقدم هذه األموال معاقة سياسيًا منذ عقود، وهي تنتظر اإلشارة السياسية 
األمريكية ملا سيحدث الحقًا. وقد ارتأت في ظل ذلك أن تنال شرف االمر االقل اهمية من 
الدور السياسي وهو بناء املؤسسات واإلصالح ضمن نطاق "السالم االقتصادي". هذا بالضبط 
هو هدف ومهمة املبعوث اخلاص للرباعية،  طوني بلير، أي - بعبارة أخرى -  مهمة اقتصادية 
وليست سياسية، على الرغم من كون اللجنة الرباعية متثل غواًل سياسيا )الواليات املتحدة، 
وروسيا، واالحتاد األوروبي واألمم املتحدة( يحمل معه آخر ما تبقى من القوة السياسية ملعاجلة 

األمور السياسية الرئيسية التي تقف في طريق احلل اجلدي للنزاع.
أيضًا، ال ميكن إلقاء اللوم بالكامل على املؤسسات الدولية ؛ ذلك أن هذه املؤسسات متلك 
فقط األدوات التي تستخدمها في  قياس إقتصاديات الدول املستقلة، مثل الناجت احمللي 
اإلجمالي، والناجت القومي اإلجمالي، ونسب النمو. لذا، وحني أضطر لقيادة سيارتي ساعة 
إضافية  للوصول إلى وجهتي بسبب اجلدار الفاصل غير القانوني الذي أقامته إسرائيل، أو 
بسبب احلظر الذي يفرضه اجليش االسرائيلي على إصالح الشوارع في الضفة الغربية، 
األمر الذي يلحق أضرار مستمرة بسيارتي، فإن ذلك كله يشكل أخبارا رائعة للناجت احمللي 
اإلجمالي الفلسطيني، حيث يعني ذلك أنني سأنفق أكثر على الوقود وسأزور بوتيرة أكبر 
ورش تصليح السيارات. مع هذا، تقريبًا كل تقرير يخرج من هذه املؤسسات املختصة كالبنك 
الدولي يكون أقرب للحقيقة من اآلخرين. وباإلمكان رؤية ذلك من خالل بضعة جمل وردت 

في آخر تقرير للبنك الدولي:
" َبيَد أنه مع مرور الزمن أصبح جهاز هذه السيطرة أكثر تعقيدًا وتأثيرًا في قدرته على 
التدخل والتأثير في كل نواحي احلياة الفلسطينية مبا في ذلك فرص التشغيل، والعمل، 
نظامًا  يشمل  هذا  السيطرة  جهاز  فإن  طبقاته،  وتعدد  نطاقه  التساع  وبالنظر  والدخل. 
منها  املللرور  يكون  التي  والطرق  اإلغالقات،  أو  باحلواجز  ُتعرف  مادية  وعوائق  للتصاريح 
مقيدًا، وإجرائات منع دخول مساحات واسعة من األراضي في الضفة الغربية إلى مجموعة 
ُمجّزأة من اجلزر أو املناطق االجتماعية واإلقتصادية املعزولة عن بعضها بعضًا."  )نقاط 
التفتيش واحلواجز: البحث عن سبل العيش في الضفة الغربية وغزة، البنك الدولي، أبعاد 

النوع االجتماعية في االنهيار االقتصادي، شباط 2٠١٠( باستطاعتي أن أكمل.
في وضح النهار

احلقائق ماثلة للعيان  في وضح النهار ألولئك الذين يرغبون في رؤيتها. فاالحتالل 
العسكري اإلسرائيلي جاثم في كل زاوية وركن في غزة والضفة الغربية، و خاصة في مدينة 
هذا  غللزة.  في  احملتل  من شعبنا  باملئة  ألربعني  مستمر  املتعمد  اخلنق  يللزال  وال  القدس. 
باإلضافة إلى أن ستون باملئة من مجموع شعبنا – الالجئون وأولئك في املهجر – ال يدخلون 

حتى في نطاق إدراك أغلب الالعبني.
النشاط االقتصادي، والذي  أشارك )بفخر( فيه ، يحدث. لكن ال ينبغي أن يكون ذلك 
خبرًا في حد ذاته أو أن تتم ترجمته على أنه تطوير اقتصادي. نعم، يستيقظ الفلسطينيون 
كل صباح ويذهبون إلى العمل مثلهم مثل سائر العالم، بالرغم من أكثر القيود االقتصادية 
اخلانقة التي يواجهونها حتى اآلن. إن صمود الفلسطينيني، وبخاصة القطاع اخلاص، يستحق 

جائزة "غرامي" للمثابرة في اقتصاديات البقاء.
لكن التطوير االقتصادي والنمو الالزمني إلرساء دعائم اقتصاد لدولة مستقبلية غير 
موجودان البتة. كيف ذلك؟ اجلواب هو أن كافة اجلوانب الرئيسية القتصاد حقيقي هي 
حتت السيطرة الفعلية إلسرائيل، الدولة احملتلة. اسرائيل وحدها تتحكم – على سبيل 
املثال ال احلصر - في مياهنا، وحركتنا، وحرية وصولنا، وجميع حدودنا، ومجالنا اجلوي، 

وكهربائنا، ومجالنا اإللكترومغناطيسي.
 بناية  جديدة في رام الله، أو حتى ١٠٠ منها، تصلح الحتفاالت قص أشرطة افتتاح، 

لكنها بعيدة عن البناء االقتصادي للدولة بقدر بعد اخلطأ عن الصواب.
ما هو  إلى  للنظر  أيللام طريقة مختلفة  اسرئيلي قبل بضعة  اقترح علي صديق  لقد 
من  االقتصادي"  "السالم  لقبول  يجعلني جاهزًا  إيجابيًا  كوني  إن  الطاولة.  على  مطروح 
بنيامني نتنياهو حني يصبح هو ودولته جادين  في حترير موارد فلسطني االقتصادية 
التي يتحكمون فيها بشكل كامل. بغير ذلك، سنستمر نحن الفلسطينيون في مللمة شتات 
املرآة وتقبل  اسرائيل عندئذ في  أن يحل حتمًا يوم احلساب، حيث ستنظر  إلى  حياتنا 

بحقيقة ما تراه هناك بأم عينها – دولة فصل عنصري )أبارتهايد(! 

* نشر هذا املقال في جريدة الغارديان البريطانية   

وتنفيذ  الللقللدس  على  الصهيوني  املللشللروع  تركيز  بللدأ 
عاما.   )١5٠( مللن  أكللثللر  منذ  ابتالعها  وإجلللللراءات  خطط 
ويلمس أن وجودنا في القدس في هبوط مستمر حيث مت 
حشر الفلسطينيني في البلدة القدمية ومدخليها الشمالي 

والشرقي منذ العام ١٩48، وذلك بعد احتالل أحياء القطمون والطالبية وبدر والنمامرة والبقعة التي 
تشكل ثمانية أتساع القدس ، وكذلك أراضي عشرات القرى املجاورة ، ومنها، دير ياسني، وكالونيا، 

واملاحلة، ولفتا ، والقسطل ، وعني كارم .
وشرع االحتالل في هدم حي املغاربة داخل البلدة القدمية بالقدس فور احتاللها في ١٩٦٧/٦/٧ 
،وتبلغ مساحته )١٠( آالف م2 . والذي بني قبل )٧٠٠( عام ، ودمر االحتالل احلي السكني بكل منازله 
ومنشآته التي تضم مسجد املغاربة والزاوية الفخرية. وشهدت األعوام الثالثة واألربعني التي تلتها 
إجراءات يومية لالحتالل مبصادرة األراضي والتضييق على أهلنا ، وطمس منهجي ملعاملها ، واإلصرار 
على تغيير هويتها. واجلديد أن االحتالل أصبح أكثر غرورا وعنجهية واستكبارا ، وأزال ورقة التوت، 
ليصبح أكثر وضوحا بأن غايته الوصول إلى نهاية مخططاته، وهي طردنا حتقيقا لقاعدته الذهبية 

املقدسة : " أرض أكثر وعرب أقل " ، ووصوال لهدم املسجد األقصى املبارك .
املسجد  بينها  ومن   ، املقدسة  األماكن  وانتهاك  املساجد  هدم  في  جدا  غنية  خبرات  ولالحتالل 
خالل  املصلني  استهدفت  التي   ١٩٩4 رمضان  مجزرة  االحتالل  استغل  الذي  اخلليل  في  اإلبراهيمي 
صالة الفجر، فأغلق االحتالل املسجد، ولم يسمح للمصلني بالعودة إلى مسجدهم، إال بعد مصادرة 
أكثر من نصف أروقته، واعتباره مكانا مقدسا خاصا بهم . وفرض على املصلني الدخول إلى املسجد 
بعد اجتياز ثالثة حواجز تفتيش ، فضال عن أن مفتاح املسجد يوضع في جيب ضابط عسكري بعد 
كل صالة عشاء . وعلى اإلمام واملؤذن واملصلني انتظار الضابط فجرا كي يحضر املفتاح حتى يتمكن 
املصلون من إقامة الصالة ورفع األذان ، فضال عن أن إدخال أي مصحف أو كتاب أو سجادة أو علبة طالء 
أو مصباح كهربائي أو أي مواد وأدوات تنظيف يجب أن يوافق على إدخالها إلى املسجد الضابط املسئول 
. ومن املعروف أن االحتالل هدم مئات املساجد في الساحل واجلليل ، واستخدم كثيرا منها كزرائب 
وحظائر ومطاعم وقاعات وكنس ومواخير . وهذه املساجد السبعة ملدينة صفد فكلها ما بني مدمر ، 

أو مستخدم كقاعة لالحتفاالت ، أو معرض فني ، أو كنيس .
ماذا يريد االحتالل من تصعيد اعتداءاته على القدس ، وكل موقع في فلسطني ؟ .

يريد منا االحتالل أن نطأطئ رؤوسنا ونحني قامتنا ، وننبطح حتت دعاوى احلرص على )عملية 
واحترامه،  باآلخر  االعتراف  السالم يقتضي  وذلللك ألن   ، األيللام  يوم من  تبدأ في  لم  التي  السالم( 
واحملتلون ال يعترفون بنا وال يحترموننا ، وذلك ألن العربي اجليد حسب تربيتهم هو العربي امليت ، 
وإذا كان ال بد فلتكن أقلية صغيرة جدا من احلطابني والسقاءين الذين يتنكرون إلى لغتهم وهويتهم 

وتراثهم وحضارتهم وذاكرتهم .
و ما يريده منا االحتالل أيضا أن يستمر في استفزازنا وإغضابنا واالعتداء علينا ، وذلك كي نرد 
على عنفه بالعنف ، وهذا هو احلل األمثل واألفضل بالنسبة لالحتالل . ألنه يريد أن يستدرجنا ، 
بل دفعنا دفعا إلى ساحته التي يحقق علينا تفوقا حاسما ومضمونا ، وهي ساحة العنف والقذائف 
االحتالل   ، الدماء  في سفك  وخبرة طويلة  هائلة  قوة  االحتالل ميلك  أن  سرا  فليس   . والرصاص 
 . لالحتالل  بالنسبة  واألفضل  األمثل  احلللل  هو  وهللذا   ، بالعنف  عنفه  على  للرد  انزالقنا  يشتهي 
يشتهي االحتالل الذي ميلك خبرة طويلة جدًا في سفك الدماء .أن نرد على عنفه بالعنف .يشتهي 
تفجيرات في اخلضيرة وتل أبيب .ويشتهي أكثر إن تستهدف هذه التفجيرات مدارس ومقاه ومطاعم 

وأسواق .وذلك كي :
أكثر وضوحًا لدى أوساط شعبية وثقافية ونقابية  الذي أصبح  الدموي  العنصري  يخفي وجهه 
حقيقة  تللدرك  أصبحت  األهلية  القوى  .هللذه  العالم  دول  من  وكثير  وأمريكا  أوروبللا  في  وأكادميية 
االحتالل، بأنه قوة غاشمة متوحشة ،وبأننا نحن الفلسطينيني لسنا سوى ضحية هذا االحتالل. إن 
الدعوات إلى انتفاضة ثالثة ،إمنا تدل على جهل ، أو رغبة في التهرب من املسؤولية والواجب .وذلك 
ألن االنتفاضة الالعنفية األهلية التي فجرها الناس بكل أطيافهم وشرائحهم وفئاتهم العمرية في 
١٩8٧/١2/٩.أحدثت مشكلة جدية لالحتالل، ووضعت مشروعية استمرار احتالله أمام إشارة استفهام 
كبرى. ملاذا نتجاهل خطورة املقاومة املسلحة على مجتمعنا وصفوفنا الداخلية ، وإفرازات العنف املدمرة 
على اقتصادنا وتعليمنا وأخالق أوالدنا ،وكذلك إضعافها لسيادة القانون واستقالل القضاء . مما جعل 
ضاغطًا على الناس فضاًل عن عنف االحتالل وعربدته الدموية ، األمر  الفوضى الداخلية عاماًل إضافيا ً

الذي فرض اإلحساس باالغتراب داخل الوطن ودفع بآالف الشباب املتعلمني للهروب إلى املنافي .
إن االنتفاضة األهلية الالعنفية التي بدأت في ٩-١2-١٩8٧ وانتفاضة األقصى التي بدأت في 
28-٩-2٠٠٠ ، إمنا هما أحداث على أعلى درجات األهمية في تاريخ شعبنا وأمتنا ومقاومته . وبالتالي 
التصريحات  نطلق  أن  قبل  االنتفاضتني  لهاتني  ودقيقة  دراسللات عميقة  إلى  زلنا بحاجة  ما  فإننا 
والشعارات ، وذلك الن دراسة التاريخ تعتبر من أوليات أي جهد سياسي ونضالي وفكري . يقول املفكر 
داعية الالعنف الشيخ جودت سعيد ) عضو مجلس أمناء جامعة الالعنف وحقوق اإلنسان في العالم 
العربي – بيروت ( : بدون التاريخ ال يوجد علم وال عقل ، وكل علم أو عقل ال يعتمد على التاريخ ، 

ال يعد علما وال عقال ، بل هو وهم مهما كثر أتباعه وطال بقاؤه " .
وتقول احلكمة : " إذا لم نستطع تغيير التاريخ ، فإننا نستطيع االعتبار به " .

أطلق احملتلون يوم السبت املاضي النار على يافعني من عراق بورين قرب نابلس فور خروجهما من 
سيارة، احدهما أسيد ناصر قادوس -١8- طالب جامعي .ومحمد إبراهيم قادوس -١٦- عامًا، بينما 
كان عائدًا من دروس تقوية في احد املعاهد بنابلس .صوب احملتلون رصاصهم على قلب أسيد ،وعلى 
أنهما مواطنني فلسطينيني يريد االحتالل أن يستولي على  رأس محمد فاستشهدا، لسبب وحيد 
األرض وطرد أصحابها. وعاد وأطلق النار في اليوم التالي وقتل مواطنني من عورتا املجاورة لنابلس 
أيضًا ، يريد االحتالل أن نكون نعاجًا ال حتتج وال تتذمر وال تقاوم كلما سيقت إلى املسلخ ،أو ثيرانًا 

هائجة ناطحة مصيرها الذبح .
إنسان في  كأي  لنا حقوق  .ألننا بشر  ثيرانًا  نعاجًا وال  نكون  ولن  ما يريده االحتالل،  سنتحدى 
هذا الكوكب ، ولنا عقول سنستخدمها ، ولنا اجنازات كبيرة وعظيمة هي وجودنا في وطننا رغم كل 
الضغوطات وإجراءات القهر والتعسف. ولنا وطن مهدد سندافع عنه ونحميه، ألن البديل هو املنافي 
والفناء. دعونا نفتح حوارًا لنتبادل املعلومات واألفكار ،ولنؤكد خطورة االنقسام على وجودنا ، وانه 
مبثابة تواطؤ مع االحتالل. دعونا نخضع أمناط مقاومتنا للمراجعة والدراسة والتقييم ،وكي نوازن 
املثمرة(. )املقاومة  الالعنفية  املقاومة  ،وأمنللاط  املسلحة  املقاومة  أمناط  ونتائج  فعالية  ونقارن بني 
ندرس ونوازن ونحلل وندقق بعقول مفتوحة وقلوب مفتوحة، بعيدًا عن الدعاية القبلية اجلاهلية 
التي تعطي األولوية للقبيلة وفرسانها وخطبائها ،وشعرائها، ومهرجيها وفسادها ومفسديها. لنعطي 
األولوية للقدس ، من خالل اجلهد املنظم، بوضع حد لالعتباطية والعشوائية، ونبدأ بجهد مؤسسي 

،بجهود جماعية ،وإدارة رشيدة وبروح الفريق .
رغم قدرة االحتالل في قوة النار ، والقدرة على البطش وسفك الدماء والتدمير والتخريب واحلصار 
فإننا ما زلنا أقوياء وأقوياء جدًا بوجودنا بصمودنا على أرض الوطن .وعلينا أن نقاوم ، أن ندافع عن 
وجودنا ووطنا ومقدساتنا بكل اإلجراءات والفعاليات والتدابير التي تعزز صمودنا وحتمي وجودنا ، 

وبالتالي تعزز قوتنا في إفشال خطط االحتالل وإجراءاته التي تستهدف طردنا من وطننا .
واملقاومة الالعنفية أدواتها االميان بالله سبحانه وتعالى وبأن )الله أكبر( تعني أن قوة اخلالق 
مدبر الكون هي أقوى من كل قوة ظاملة متكبرة متغطرسة عنصرية محتلة ، ألنها قوة مؤقتة نستطيع 
مجابهتها وحتديها ومقاومتها وكسر سيفها،وحتييد دباباتها وطائراتها، وتفوقها في املعلومات. وذلك 
بالالعنف )املقاومة املثمرة( التي ال تراهن على أمير وال على زعيم وال على قبيلة، وإمنا على قاعدة 
عريضة جدًا من الناس، من أهلنا في الوطن، وفي الشتات، من أبناء أمتنا، ومن كل املقاومني للظلم 
في هذا الكوكب ، وعددهم مبئات املاليني. وكل ذلك يقتضي أن نحترم أنفسنا أواًل ، وأن نحترم شعبنا 
وأن نعطي األولوية ملصلحة البالد والعباد، وأن نلقي اختالفاتنا وراء ظهورنا ، وذلك كي يكون من حقنا 
مطالبة أمتنا بالتضامن معنا بعد أن نتضامن مع أنفسنا ،وذلك كي ال ينطبق علينا قول الله سبحان 
وتعالى : )أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم (. وبعد تضامننا مع أنفسنا ومع أمتنا نصبح مؤهلني 
للعمل إلقامة معسكر عاملي مقاوم للظلم واالحتالل، يبدأ من حارة النصارى في القدس ، ومن معسكر 

يبنة في رفح ، ليشمل كل محبي العدل واحلرية والسالم الرافضني للظلم والعنف واالحتالل. 
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