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صوت التيار االشرتايك 
الثوري يف مرص

أسس االشتراكية التي نتبناها

علــى  مبنــي  الرأســمالي  النظــام 
الرأســماليين  ثــروة  االســتغالل 
والفقــر  العمــال،  عــرق  مصدرهــا 
مصــدره ســيطرة النظــام القائــم علــى 

البشــر. علــى  األربــاح  أولويــة 

إصالح الرأسمالية مستحيل

علــى  قضــت  الجديــدة  الليبراليــة 
الجزئــي،  اإلصــاح  إمكانيــة 
والرأســمالية المعاصــرة المأزومــة ال 
ــع معــدالت  ــل ترف ــدم إصاحــات ب تق

النهــب.

الثورة الجماهيرية ضرورية 

يتــم  المنشــود ال يمكــن أن  التغييــر 
بيــد أقليــة، بــل بالنضــال الجماهيــري 

الديمقراطــي. الجماعــي 

الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة

ــادة  ــى قي ــادرة عل ــدة الق ــة الوحي الطبق
المظلوميــن إلــى النصــر هــي الطبقــة 
العامليــن  كل  تضــم  التــي  العاملــة، 
بأجــر الخاضعيــن الســتغال وســلطة 

رأس المــال. 

الدولة العمالية هي الهدف 

ال  دولــة  نرتضيهــا  التــي  الدولــة 
يحكمهــا الرأســماليون أو ممثلوهــم، 
ــون،  ــا الكادح ــرر فيه ــة يق ــا دول وإنم
القاعديــة  مجالســهم  خــال  مــن 
ومســتقبلهم. مصيرهــم  المنتخبــة، 

الثورة تحرر كل المضطهدين 

شــامل  تحريــر  العماليــة  الثــورة 
مــن االضطهــاد القومــي والعرقــي 

والجنســي. والدينــي 

ال توجد اشتراكية في بلد واحد 

واحــدة  سلســلة  الرأســمالي  النظــام 
ــة  ــا، واألممي ــا كله ــن تحطيمه ــد م الب
ــى مخططــات  ــرد عل ــة هــي ال الثوري
مجالــس إدارة العالــم فــي قمــة الثمانية 

ــة. ــارة العالمي ــة التج ومنظم

الحزب العمالي ضروري 

إلــى  تحتــاج المعركــة ضــد الظلــم 
توحيــد الطبقــة العاملــة فــي حــزب 

ثــوري  يقودهــا إلــى النصــر.

ــة شرســة.. انتفاضــةٌ  ــد ومقاوم شــعٌب صام
ــد  ــطين ض ــاح كل فلس ــة تجت ــدة متالحم واح
العــدوان الصهيونــي: صمــود بطولــي فــي 
وجــه النهــب الصهيونــي لألراضــي والمنازل 
ــة، واحتجاجــات عارمــة  ــي القــدس والضف ف
فــي مــدن الداخــل المحتــل، ومقاومــة فــي 
بإطالقهــا صواريــخ  غــزة تــزداد شراســةً 
تختــرق القبــة الحديديــة التــي لطالمــا افتخــر 
بهــا الجيــش الصهيونــي، إلــى درجــة دفعــت 
نتنياهــو،  الصهيونــي،  الــوزراء  رئيــس 
بــأن يصــف الوضــع بأنــه “معركــةٌ علــى 

جبهتيــن”. 

القصــف الصهيونــي علــى قطــاع  يســتمر 
غــزة، ويُســقِط المئــات مــن الضحايــا مــا 
ــش  د جي ــدِّ ــا يه ــى، وبينم ــهداء وجرح ــن ش بي
االحتــال باالجتيــاح البــري لقطــاع غــزة، 
درًســا  بتلقينــه  المقاومــة  فصائــل  عــده  تتوَّ
الشــعب  يواصــل  المقابــل،  فــي  قاســيًا. 
المحتــل صمــوده  الداخــل  فــي  الفلســطيني 
ــة  ــكرية عماق ــة عس ــه آل ــي وج ــي ف البطول
تَُعــدُّ واحــدةً مــن األكثــر فتــًكا فــي العالــم. 

هــذه الملحمــة التــي يرســمها الفلســطينيون 
ــى  ــرة عل ــدة -ومري ــة جدي ــي حلق ــل ه البواس
العــدو- فــي سلســلٍة طويلــة مــن بطــوالت هــذا 
الشــعب فــي ظــل ظــروٍف هــي األســوأ علــى 
ــذي  ــع االســتيطاني ال ــث التوسُّ اإلطــاق، حي
ــري  ــود الجماهي ــن النهــب، والرك ال يشــبع م
فــي المنطقــة، وموجــة التطبيــع األخيــرة التــي 
ظــنَّ بهــا الصهاينــة وحلفاؤهــم أن القضيــة 
ــا.  ــر مآالته ــى آخ ــت إل ــد وصل ــطينية ق الفلس
علــى  هــؤالء  يصفــع  الفلســطيني  الشــعب 

ــل.  ــوده الباس ــم بصم وجوهه

عــن  يوًمــا  الفلســطيني  الشــعب  يكــف  لــم 
المقاومــة؛ بالتظاهــر والصمــود ومواجهــة 
والمســتوطنين،  الصهيونــي  العــدو  عتــاد 
تــدب  التــي  الُمســلَّحة  بالمقاومــة  وحتــى 
ــد الكيــان  الرعــب فــي نفــوس الصهاينــة وتُكبِّ
الصهيونــي خســائر ليســت بســيطة )مئــات 
الماييــن مــن الــدوالرات فــي خســائر البنيــة 
التحتيــة والنفقــات العســكرية، وضــرب خــط 
أنابيــب عســقان-إيات، وإغــاق مطــارات، 
ــي  ــدوي ف ــذار ال تكــف عــن ال ــرات إن وصاف
مــدن الداخــل المحتــل، مــن ضمــن أمــوٍر 
أخــرى(. ال يحــق أليٍّ مــن كان أن يملــي 
شــروطه علــى هــؤالء الفلســطينيين وكأنــه 
يفــرض وصايــةً علــى مــن يدفــع الــدم والحيــاة 
ــم  ــاٍل قائ ــة احت ــي مواجه ــوح ف ــدٍر مفت بص

ــب.  ــل والنه ــى القت عل

إن تحريــر كامــل التــراب الفلســطيني هــو 
بوصلــة االشــتراكيين الثورييــن منــذ تأســيس 
تيارهــم، وســيظل كذلــك، والهدف الذي تشــير 

ــق إال  ــن أن يتحقَّ ــة ال يمك ــذه البوصل ــه ه إلي
مــن خــال تقويــض الصهيونيــة مــن الداخــل 
المحتــل والضفــة وغــزة، ومــن الخــارج، 
حيــث نقــل هــذا الصــراع ضــد كافــة الطبقــات 
الحاكمــة العميلــة والمتواطئــة والُمطبِّعــة مــع 
الكيــان الصهيونــي والداعمــة لــه، الســيما 
كل  إن  المنطقــة.  فــي  الحاكمــة  الطبقــات 
ــة  ــم الصهيوني ــد الجرائ ــرج ض ــرة تخ مظاه
ــة، وكل  ــي اتجــاه هــذه البوصل هــي خطــوة ف
ــن  ــه المقاومــة ضــد المغتصبي صــاروخ تطلق
الصهاينــة هــو أيًضــا خطــوة فــي االتجــاه 
نفســه.. وهــذا مــا يجعلنــا ندعــم المقاومــة 
الفلســطينية بأشــكالها المختلفــة دعًمــا دون 

ــرط.  ش

عــاش كفــاح الشــعب الفلســطيني الصامــد 
والمقــاوم 

االشتراكيون الثوريون 

أفرجوا عن رامي شعث مؤسس حملة مقاطعة إرسائيل BDS يف مرص ومحمد 

املرصي العضو يف نفس الحملة اللذين اعتُِقال منذ عامني ملجرد دعمهم لفلسطني 

ندعم املقاومة واالنتفاضة الشعبية الفلسطينية دعًم غري مرشوطندعم املقاومة واالنتفاضة الشعبية الفلسطينية دعًم غري مرشوط
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بقلم: سيد صديق

يســتمر الشــعب الفلســطيني فــي صمــوده 
العســكرية  اآللــة  جبــروت  أمــام  الُملِهــم 
ــٍة  ــي انتفاض ــاوم، ف ــل يق ــة، ويظ الصهيوني
شــعبيٍة واحــدٍة ال تتجــزأ فــي الضفــة ومــدن 
ــزة،  ــن غ ــلحة م ــة المس ــل وبالمقاوم الداخ
رغــم مــا يتكبَّــده مــن أرواٍح ودمــاٍء وتدميــر 

ــاق.  ــع النط واس

خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، وحتــى 
نهــوض أهالــي حــي الشــيخ جــراح ليشــعلوا 
شــرارة االنتفاضــة فــي كل فلســطين، كان 
حــون  يتبجَّ وحلفــاؤه  الصهيونــي  الكيــان 
ــدٍم  ــى ق ــه عل ــون في ــذي يمض ــروع ال بالمش
وســاق دون رادع، وكأن ال وجــود لجماهيــر 
ــد ذلــك المشــروع  فلســطينية أو مقاومــة. تجسَّ
فــي الصفقــة الكبــرى لــإدارة األمريكيــة مــع 
الكيــان الصهيونــي ودول الخليــج )والتــي 
وافــق عليهــا الرئيــس المصــري بحفــاوٍة فــي 
لقائــه مــع ترامــب فــي 2017(. وتمثَّلـَـت هــذه 
الصفقــة -أو باألحــرى مــا جــرى تســريبه 
ــت  ــية لتفتي ــاور رئيس ــة مح ــي ثاث ــا- ف منه
الفلســطينيين وتصفيــة القضيــة الفلســطينية 

ــا:  برمته

الكيــان  فــي  الغربيــة  الضفــة  دمــج  أواًل، 
ــة  ــث إلحــاق أراضــي الضف ــي، حي الصهيون
شــيئًا فشــيئًا عبــر االســتيطان المتواصــل. 
الضفــة  فــي  الصهيونــي  الكيــان  يــرى 
أساســية،  إســتراتيجية  مصلحــةً  الغربيــة 
حيــث المرتفعــات والمســاحات األرحــب، 
واحتياطــات الميــاه ذات األهميــة الكبــرى. 
الضفــة،  أراضــي  إلحــاق  خــال  ومــن 

يتمثَّــل هــدف الكيــان الصهيونــي فــي توحيــد 
ــام  ــه ع ــا احتل ــع م ــام 1948 م ــلبه ع ــا س م
1967. جــاء فــي هــذا الســياق نقــل الســفارة 
األمريكيــة علــى يــد إدارة ترامــب، فــي مايــو 
ــَد  ــدس )تعهَّ ــى الق ــب إل ــل أبي ــن ت 2018، م
علــى  بلينكــن  خارجيتــه  ووزيــر  بايــدن 
اإلبقــاء علــى الســفارة فــي القــدس(، ومــا 
ــب  ــي الكامــل مــن جان ــك مــن التبن ــه ذل يعني
الصهيونــي  للموقــف  األمريكيــة  اإلدارة 

المعــارض لحــل الدولتيــن. 

ــا، عــزل قطــاع غــزة وإحــكام الحصــار  ثانيً
ــى  ــزة إل ــل غ ــرى تحوي ــارٍة أخ ــه، وبعب علي
ســجٍن كبيــر، يُــدار بشــكٍل مشــترك بيــن 
مصــر والكيــان الصهيونــي. ال يــرى الكيــان 
الصهيونــي أهميــةً كبــرى فــي احتــال قطــاع 
ــة  ــى كثاف ــث أعل ــظ بالســكان )ثال غــزة المكت
ســكانية فــي العالــم(، وهــو الــذي وصفــه 
رئيــس الــوزراء الصهيونــي الســابق إســحق 
ــرق  ــو أن القطــاع “يغ ــى ل ــه يتمنَّ ــن بأن رابي

ــي البحــر”.  ف

ــي  ــن الفلســطينيين ف ــا، اســتيعاب الاجئي ثالثً

ــخي،  ــي س ــٍل خليج ــاروة بتموي ــدول المج ال
إلــى جانــب خنــق وعــزل فلســطينيي الداخــل 
ــا لقانــوٍن  المحتــل، بــل وربمــا طردهــم، وفقً
إســرائيلي ســنَّه الكنيســت فــي 2018 يقضــي 
لليهــود  “دولــة  الصهيونــي  الكيــان  بــأن 
فقــط”، وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام طــرد 

ــم.  ــن منازله ــطينيين م ــؤالء الفلس ه

ــي  ــر ف ــمار األخي ــذا المشــروع المس ــل ه مثَّ
ــت  ــا تهاف ــذي لطالم ــن، ال ــش حــل الدولتي نع
بــه الساســة المنبطحــون والمدافعــون عــن 
“المدنييــن اإلســرائيليين”، علــى حــدِّ قولهــم. 
ــٍت  ــي أي وق ــل ف ــم يقب ــي ل ــان الصهيون الكي
فــي  وقــٍت  أي  فــي  يقبــل  ولــن  مضــى، 
المســتقبل، بدولــٍة فلســطينية ذات ســيادة علــى 
ــذ  ــهد من ــن فلســطين. ونحــن نش ــزٍء م أي ج
ــعينيات  ــي التس ــلو ف ــد وأوس ــات مدري اتفاقي
ألن  ذلــك  الواهــم،  الحــل  هــذا  ســراب 
ــى  ــٌم باألســاس عل ــي قائ المشــروع الصهيون
التوســع. وقــد اســتخدم الكيــان الصهيونــي 
المفاوضــات الانهائيــة كغطــاٍء الســتكمال 
الضفــة،  فــي  االســتيطاني  مشــروعه 

ــدن  ومحاصــرة غــزة، وعــزل فلســطينيي م
هائلــة  مشــاريع  فــي  ويســتثمر  الداخــل، 
عــدد  ضاَعــَف  مــا  المســتوطنات،  لبنــاء 
المســتوطنين ثاثــة أضعــاف منــذ اتفاقيــة 

 .)1993( أوســلو 

إذا كان هــدف الكيــان الصهيونــي هــو تفتيــت 
الفلســطينيين وعزلهــم عــن بعضهــم، فقــد 
وال  متاحمــة  واحــدةً  انتفاضتهــم  جــاءت 
تنفصــم فــي كافــة أرجــاء فلســطين. وإذا كان 
حــل الدولتيــن ليــس لــه مــكاٌن في إســتراتيجية 
ــا  ــي تبعثه ــالة الت ــي، فالرس ــان الصهيون الكي
االنتفاضــة الجاريــة، ببســالة أبنائهــا ودمائهــم 
ــاء  ــة أرج ــي كاف ــم، وباتســاعها ف وتضحياته
فلســطين، هــي أنهــا ال تشــغل بــااًل بحــل 
ــر  ــل تحري ــن أج ــال م ــل بالنض ــن، ب الدولتي

ــطيني.  ــراب الفلس كل الت

الشــعبية  الفلســطينية  المقاومــة  تثبــت 
والمســلحة قدرتهــا علــى الوقــوف حاجــًزا 
مهيبًــا أمــام المشــروع الصهيونــي وآلتــه 
ــات المتحــدة  ــه الوالي العســكرية، ومــن ورائ
قــد  وأنهــا  الخليجــي وغيرهــم،  والتطبيــع 
ــا  ــروع. لكنه ــك المش ــة ذل ــى عرقل ــدر عل تق
بحاجــٍة إلــى التضامــن والدعــم. لقــد هــبَّ 
مئــات اآلالف فــي عواصــم ومــدن العالــم 
لدعــم الشــعب الفلســطيني، ونحــن فــي مصــر 
بحاجــٍة إلــى إحيــاء أشــكال التضامن الشــعبي 
الــذي ُولـِـَد مــن قبــل خــال االنتفاضــة الثانيــة 
ــون  ــد تك ــة ق ــات المهني ــام 2000 )والنقاب ع
العمــل  إلــى  إضافــةً  ذلــك(،  إلــى  طريقًــا 
علــى توســيع نطــاق وفاعليــة حملــة مقاطعــة 
ــل  ــي أصبحــت بالفع ــي، الت ــان الصهيون الكي

ــرة.  ــة مؤثِّ ــةً عالمي ــنوات حرك ــذ س من

االنتفاضة الفلسطينية.. انتفاضة كل الرتاب الفلسطيني االنتفاضة الفلسطينية.. انتفاضة كل الرتاب الفلسطيني 
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فــي القضيــة الفلســطينية بالتحديــد.. مــن 
ــا  ــي مواجهته ــلحة ف ــة المس ــن المقاوم يدي

ــئ. ــرائيل إمــا جاهــل أو متواط ــع إس م

الشــعب الفلســطيني جرب كل االستراتيجيات 
الخلــل  ومشــكلة  حرفيــا،  التكتيــكات  وكل 
ــط  ــوى والمحي ــن الق ــي موازي ــر جــدا ف الكبي
إقليميــا  الفلســطيني  للتحــرر  المعــادي 
ــه واســتراتيجياته  ــا خلــت كل تحركات وعالمي
تنتهــي بالهزيمــة، وبقــى كل الــدول المحيطــة 
بتســتخدم القضيــة الفلســطينية أصــا فــي 
تمريــر مصالحهــا أكتــر مــا بتدعــم أو بتفكــر 
فــي أي تحــرر بــأي درجــة لشــعب يتعــرض 
منــذ عشــرات الســنين لإبــادة العرقيــة وســط 
تواطــؤ الجميــع ومقاومتــه وحدهــا وصمــوده 
كانــت الســبب الوحيــد فــي اســتمرار قضيتــه 
إلــى قضيــة  القضيــة  تحــول  حيــة ومنــع 
الهنــود الحمــر أو الســكان األصلييــن فــي 

ــتراليا. أس

)فــي  الثــورة  جــرب  الفلســطيني  الشــعب 
وجــرب  العشــرين(  القــرن  ثاثينيــات 
ــرن( وجــرب  ــات الق ــي ثمايني االنتفاضــة )ف
الحــرب النظاميــة )طــوال فتــرة الســبعينيات 
ــن  ــك م ــرة( وذل ــة 67 مباش ــد هزيم – أو بع
وجــرب  لبنــان.  ثــم  األردن  حــدود  علــى 
)الجبهــة  المنظمــة  اإلرهابيــة  العمليــات 
هــذه  وكل  الســبعينيات(  فــي  الشــعبية 
االســتراتيجيات كشــفت عــن خلــل واســع فــي 
موازيــن القــوى وفضحــت المحيــط المعــادي 
ــا. ــا وعالمي أو المتواطــئ أو المتخــاذل إقليمي
حتــى جربــت عمليــات يائســة مثــل عمليــات 
الباصــات  وحــوادث  العشــوائي  الطعــن 

وغيرهــا.

مــش  عشــان  المســلحة  المقاومــة  إدانــة 
بتاعــة اليســار أو اليميــن أو غيــره أو غيــره 
ليهــا  بتتصــدر  اللــي  القــوى  عشــان  أو   ،
بتســتخدمها عشــان الســيطرة واإلعــان فقــط 
ده كام فــارغ – ألنــه يتناســى إن حــد شــايل 
ســاح ولــو مطــواة فــي الوضــع ده الزم 

وواجــب عليــه يســتخدمه وإال برضــه هيــدان 
ومــش بــس هيفقــد مصداقيتــه، أل ده هيكــون 
ــط  ــاس ودحــان بالظب ــن زي عب ــان بيعل كم
بأهــداف  المقاومــة عبــث، حتــى ولــو  إن 

ــة. مختلف

ــدة  ــة واح ــي حال ــروا ف ــطينيين هينتص الفلس
ــى  ــا عل ــة كله ــعوب المنطق ــرت ش إذا انتص
تغييــر  واســتطاعت  الحاكمــة  طبقاتهــا 
عنهــا  معبــرة  دول  إلــى  الحاليــة  الــدول 
عصابــات  وليســت  مصالحهــا  وعــن 
تســعى إلــى مصالحهــا وفــي تحالــف مــع 
رأس  مــع  حميمــة  وعاقــات  االمبرياليــة 
الحربــة اإلمبرياليــة فــي المنطقــة )الكيــان 
ــوا جــزء  ــا يكون ــي( هينتصــروا لم الصهيون
مــن ثــورة إقليميــة شــاملة ولديهــا قــدرة علــى 
االنتصــار واســتراتيجية واضحــة للقضــاء 
االمبرياليــة  وهيمنــة  القائــم  النظــام  علــى 
واضــح  ده  وألن   – ككل  المنطقــة  فــي 
إنــه صعــب جــدا فــي المــدى المنظــور، 
وواضــح فــي الظــروف الحاليــة إن التصــور 

الثــوري ده فــي أضعــف أضعــف حاالتــه 
ــت  ــرس وبق ــى أش ــا بق ــرائيل هجومه – فإس
أكثــر اســتعدادا دلوقتــي علــى إنهــاء القضيــة 
الفلســطينية بضربــات متتاليــة كل واحــدة 
فيهــا بتقضــي علــى منطقــة محوريــة مــن 
مناطــق الصــراع، ومــش معقــول حــد يتوقــع 
ــن  ــوا ع ــلموا أو يمتنع ــطينيين يستس إن الفلس
ــة  ــائل المقاوم ــن وس ــيلة م ــتخدام أي وس اس
تحــت هــذا الظــرف. مــش هيفكــر وهــو 
اللــي  المطــواة  إن  البندقيــة والقنبلــة  قــدام 
ــداف أخــرى  ــا أه ــش عــدوه له ــن تخرب ممك
غيــر انتصــاره إنمــا الزم يفكــر إن المطــواة 
ــة وعشــرات  ــى بندقي ــن أو تبق ــى اتني دي تبق
البنــادق. واللــي بيهاجــم المطــواة أو البندقيــة 
علــى أســاس إنهــا غيــر ناجعــة – يقــول 
ــت  ــة ونجح ــائل الناجع ــي الوس ــه ه ــس إي ب
ــاس  ــات عب ــر كلم ــول حاجــة غي ــى – يق إمت
ودحــان بــإن المقاومــة المســلحة عبــث وإن 
ــوة  ــي دع ــال – ف ــب أطف ــخ دي لع الصواري

صريحــة لاستســام للذبــح. 
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بقلــم: حــال مرشــود -  ناشــطة فلســطينية 
ــي.  ــاد السياس ــال االقتص ــي مج ــة ف وباحث

ــةً  ــرة هبَّ ــام األخي ــي األي ــطين ف ــهد فلس تش
ــاهد  ــاهدها بمش ــض مش ــا بع رن ــدة، تذكِّ ممت
اللواتــي  والثانــي  األولــى  االنتفاضتيــن 
ــض  ــا. بع ــا وصورهم ــى ذكراهم ــا عل تربَّين
المناطــق منحتــك الشــعور اللحظــي بأنــك قــد 
ــت أعــالم فلســطين  ــل، إذ كان تحــررت بالفع
ال تــزال ترفــرف علــى شــارات المــرور، 
وآثــار المواجهــة مرئيــةً علــى الشــوارع. إن 
مــا بــدأ فــي القــدس اســتمر ليُشــعل شــرارة 
فلســطين  كل  فــي  والنضــال  المواجهــة 
الكرامــة.  نحــو  جديــدة  ــن مســيرةً  وليدشِّ
الشــعلة  القــدس كانــت  وبالرغــم مــن أن 
ــوم  ــراه الي ــذي ن ــهد ال ــى، إال أن المش األول
هــو وليــد تراكــم الغضــب والحقــد لدى شــعب 
مســحوق يعانــي مــن التهجيــر المســتمر، 
المــادي  والفقــدان  والقمــع،  واإلفقــار، 
ــوي ســببه ســنوات مــن االســتعمار.  والمعن

وقــد يكــون أعظــم مــا فيهــا أنهــا هبَّــةٌ فــي كل 
ــة واألراضــي  ــدس والضف ــي الق فلســطين، ف
ــدة  ــذه الوح ــزة. إن له ــام 48 وغ ــة ع المحتل
معــاٍن سياســية فــي غايــة األهميــة، إذ أن 
ســنوات االســتعمار الطويلــة قــد شــرذمت 
شــعبًا بأكملــه، شــتتته وقطعــت أوصالــه، 
وحرمتــه مــن أن يحلــم بشــكل جماعــي، وأن 
ــه بشــكل  ــش بشــكل جماعــي، وأن يواج يعي
ــال،  ــطين بالنض ــدت فلس ــد توح ــي. لق جماع
وهــي وحــدة ضروريــة لمحاربــة الصهيونيــة 
الملفــت  باإلضافــة،  االســتعمار.  ولنــزع 

العفويــة  التحــركات  أيًضــا  هــو  لانتبــاه 
التــي شــهدتها البلــدان، والتــي تحركــت دون 
وجــود قيــادة وال مشــروع سياســي واضــح، 
أو  بغالبيتهــا تحــركات فرديــة  كانــت  بــل 
ــتطاعت أن  ــة اس ــراكات مختلف ــركات لح تح
تحشــد النــاس واســتطاع\ت كل مشــارك\ة 

فيهــا أن يأخذ\تأخــذ دوره\ا.

القدس.. شعلة أولى للمواجهة

بــدأت الشــعلة األولــى فــي بــاب العامــود 
ــا انتفــض شــبان  ــة، حينم ــدس المحتل ــي الق ف
قــّوات  نصــب  علــى  المدينــة  وشــابات 
فــي درجــات  االحتــال حواجــز حديديــة 
بــاب العامــود، وعلــى مســيرات اســتفزازية 
العامــود  بــاب  محيــط  فــي  للمســتوطنين 
والبلــدة القديمــة، وهــي أكثــر منطقــة مركزية 
وتكــون عامــرة بأهلهــا خاصــةً خــال فتــرة 
رمضــان، حيــث يمــأ المــكان أهالــي المدينــة 

ــار.  ــد اإلفط بع

جــرى كل ذلــك بينمــا كانــت أربــع عائــات 
اح فــي القــدس ترســل  مــن حــي الشــيخ جــرَّ
ــاذ بيوتهــا  ــم بإنق رســالةً إلــى فلســطين والعال
ــو  اح ه ــرَّ ــيخ ج ــتوطنين. حــي الش ــن المس م
حــيٌّ رئيســي فــي القــدس، حيــث أنــه يربــط 
بيــن أجــزاء المدينــة المختلفــة. منــذ عــام 
الحــي  يشــهد  هــذا،  يومنــا  حتــى   1967
عمليــات تهجيــر واســتيطان عملــت علــى 
ــاط  شــرذمة الفلســطينيين\ات، وقطــع االرتب
وتهويــد  وغربهــا،  المدينــة  شــرق  بيــن 
المنطقــة، فقــد بنــى الكيــان الصهيونــي علــى 
ــاًء اســتيطانية  أراضــي الحــي وحــداٍت وأحي

ومبــاٍن لجمعيــات اســتيطانية ومقــًرا مركزيـًـا 
ــا يحــدث  ــن م ــا ع ــرائيلية. أم للشــرطة اإلس
اآلن فهــو اســتمراريةٌ لهــذا الواقــع، إذ أن 
وجاعونــي  ســكافي  األربــع،  العائــات 
والكــرد والقاســم، والتــي تقطــن فــي منطقــة 
ــي مــن  ــي الحــي، تعان ــي” ف “كــرم الجاعون
ــركة  ــد ش ــى ي ــري عل ــر القس ــر التهجي خط
خاصــة أسســها مســتوطنون تدعــى “نحــات 
شــمعون”، والمملوكــة لــرأس مــال صهيوني 
فــي الواليــات المتحــدة. ينــوي المســتوطنون 
ــة،  ــي المنطق ــتيطانية ف ــدة اس ــاء 200 وح بن
ولــن يقــع ضحيتهــا العائــات األربــع فقــط، 
ــر  ــت خط ــتكون تح ــرى س ــاٌت أخ ــل عائ ب
ــا  ــم م ــب، وه ــتقبل القري ــي المس ــر ف التهجي
يقــارب الـــ500 شــخص. لــم تقــف العائات، 
والتــي نجحــت بإيصــال القضيــة إلــى العالــم، 
لوحدهــا، فقــد انضــم إليهــا يوميـًـا المئــات مــن 
جميــع أنحــاء فلســطين والذيــن توافــدوا إلــى 
الحــي لمنــع المخطــط االســتيطاني، وواجهوا 

ــة.  ــال القامع ــوات االحت ق

ــا  ــًا محليً اح تفاع ــرَّ ــيخ ج ــهد الش ــا ش وبينم
وعالميًــا غيــر مســبوق، اســتمرت القــدس 
بنضاالتهــا ليشــهد المســجد األقصــى فــي يوم 
االثنيــن العاشــر مــن مايــو أشــد المواجهــات 
مــع قوات االحتال والتي اســتمرت لســاعات 
طويلــة، حيــث صمــد الشــبان أمــام الرصاص 
المطاطــي وقنابــل الغــاز والصــوت، ومنهــم 
ــي  ــة ف ــة وصعب ــاٍت دائم ــب إصاب ــن أُصي م
العيــن والــرأس، ومنهــم مــن اعتُقِــل. فــي 
هــذا اليــوم، مــن المعتــاد أن يحتفــل الصهاينــة 
فــي مــا يُســّمى بـ”يــوم توحيــد القــدس”، أي 

اليــوم الــذي احتلــت فيــه القــوات الصهيونيــة 
الشــق الشــرقي مــن المدينــة. وبالعــادة، تقــوم 
جماعــات المســتوطنين بمســيراٍت كبيــرة فــي 

محيــط البلــدة القديمــة وتقتحــم األقصــى.

ــد  ــن التواج ــطينيون\ات م ــع الفلس ــا يُمنَ بينم
المــرة اختلفــت  لكــن هــذه  المنطقــة.  فــي 
المعادلــة، إذ أن صمــود ومواجهــة القــدس 
طيلــة هــذه الفتــرة، وانطــاق مظاهــرات فــي 
أماكــن مختلفــة مــن فلســطين أدَّى الــى قــراٍر 
ــيرات  ــار مس ــر مس ــمي بتغيي ــرائيلي رس إس
ــى،  ــم لأقص ــع اقتحاماته ــتوطنين وبمن المس
ــبان  ــد انتصــاًرا لش ــرة وتُع ــابقة كبي ــو س وه
وشــابات واجهــوا بقــوة ليحمــوا بيوتهــم\ن 

ومقدســاتهم\ن ورموزهــم\ن. 

ــع المواجهــة والنضــال.. صفعــة أخــرى  توسُّ
علــى وجــه الصهيونيــة

هبَّة فلسطني الحالية.. فرٌض ملسرية جديدةهبَّة فلسطني الحالية.. فرٌض ملسرية جديدة

»مل تتمكَّن املؤسسة 

الصهيونية، والتي تتفاخر 

بقوتها العسكرية أمام 

العامل، من "السيطرة" 

عىل تحركات الجمهري 

الفلسطينية«
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لــم تتمكَّــن المؤسســة الصهيونيــة، والتــي 
العالــم،  أمــام  العســكرية  بقوتهــا  تتفاخــر 
ــر  ــى تحــركات الجماهي مــن “الســيطرة” عل
الفلســطينية، إذ اســتمرت المواجهــات فــي 
إلــى  وامتــدت  العامــود،  وبــاب  األقصــى 
كل فلســطين، لينضــم إليهــا عــدٌد هائــل مــن 
البلــدان فــي الضفــة وأراضــي الـــ48، حيــث 
اندلعــت مواجهــات طويلــة، وهــي مواجهــاٌت 
بأكملهــا،  الصهيونيــة  المؤسســة  أربكــت 
خاصــةً فــي األراضــي المحتلــة عــام 48 
والتــي حاولــت المنظومــة علــى مــر الســنين 
أن تصهــر وعيهــا وأن تســلخها عــن القضيــة 
الفلســطينية، إذ وجــدت نفســها خاســرةً أمــام 
الشــوارع  إلــى  خرجــوا  وشــاباٍت  شــباٍن 

واضحــة.  وبوصلتهــم\ن 

عناصــر  كل  بوجــه  النــاس  انتفــض  لقــد 
الشــرطة  بوجــه  االســتعمارية،  المنظومــة 
وبوجــه  أمنيًــا،  لضبطنــا  تســعى  التــي 
وبوجــه  تســتهدفنا،  التــي  كاميراتهــا 
ــن  ــة الذي أصحــاب رؤوس األمــوال الصهاين
مشــاريع  ليفتحــوا  بيوتنــا  علــى  اســتولوا 
الُمســتَعِمرين  مجتمــع  وبوجــه  ربحيــة، 
ــرة  ــام األخي ــة، شــهدت األي ــه. باإلضاف بأكمل
اعتــداءاٍت قاســية جــًدا مــن قبــل المســتوطنين 
علــى بيوتنــا وأحيائنــا داخــل المــدن المختلفة. 
وبالرغــم مــن الخــوف والقلــق الشــديدين، 
ــة  ــةً جماعي ــر حماي ــتطعنا أن نوفِّ ــا اس إال أنن
وفوريــة لبعضنــا البعــض، وهــذا مؤشــٌر 
ــم عفويًــا  ــم علــى قدرتنــا علــى أن نتنظ مه

بشــكل شــعبي لنســاند بعضنــا البعــض. ومــن 
ــوم  ــراه الي ــا ن ــزًءا مم ــر أن ج ــر بالذك الجدي
اســتهدفت  ســابقة  لتحــركات  تراكــم  هــو 
الشــرطة الصهيونيــة ودورهــا فــي استشــراء 
العنــف والجريمــة فــي المجتمــع الفلســطيني، 
أي أن المجتمــع الفلســطيني فــي الـــ48 بــات 
يعــي أكثــر شــكل عاقتــه مــع هــذه منظومــة 
الشــرطة الصهيونيــة ودورهــا فــي تفتيــت 

ــه. ــي خنق ــع وف المجتم

مواجهــاٍت  اآلن  ونشــهد  شــهدنا  وبينمــا 
كثيــرة فــي أراضــي الـــ48، مــع شــرطة 
ــي  ــتوطنين، ف ــع المس ــع جمي ــتعمار وم االس
قــرى ومــدن النقــب والجليــل وفــي عــكا 
وحيفــا والناصــرة، سنســتحضر هنــا تجربــة 
كيــف  ــح  توضِّ كمثــال، ألنهــا حالــة  اللــد 
عــاش الفلســطينيون\ات النكبــة، وال يزالــون 
يعيشــونها، بــكل تفاصيلهــا ولمــاذا انتفضــوا 
بهــذا الشــكل. لقــد شــهدت اللــد أقســى وأكبــر 
المجــازر خــال النكبــة فــي عــام 1948، 
حيــث عاشــت المدينــة قصفًــا عنيفًــا جــًدا 
ســقط فيــه العديــد مــن الضحايــا خــال عمليــة 
ــي  ــر مدينت ــى تطهي ــت إل ــي هدف ــي” الت “دان
الوحــدات  أطلقــت  عرقيًــا.  والرملــة  اللــد 
ك مــن  الصهيونيــة النــار علــى كلِّ مــن تحــرَّ
ــوا  بيتــه، وأطلقــت النــار علــى آخريــن حاول
ضحايــا  ليســقطوا  بالمســجد  يحتمــوا  أن 
لنيــران القــوات الصهيونيــة. لــم يبــق فــي 
 50 أصــل  مــن  شــخص   1000 إال  اللــد 
عيــن  تجمُّ إلــى  “إســرائيل”  ونقلتهــم  ألفًــا، 
الشــائكة،  باألســاك  وأحاطتهمــا  ُمغلَقيــن 
ليعيــش أهالــي المدينــة فــي جيتوهــات تحــت 
ـر ظــروف  ظــروف قاهــرة جــًدا. لــم تتغيَـّ
ــش  ــتمروا بالعي ــل اس ــت، ب ــع الوق ــاس م الن
فــي جيتوهــات وتحــت فقــر شــديد وشــبح 
التهجيــر وهــدم البيــوت المســتمر ياحقهــم، 
المدينــة  فــي  اإلســرائيلي  يعيــش  بينمــا 
ــي  ــا ف ــد كغيره ــة. انتفضــت الل ــة تام برفاهي
ــام األخيــرة وقدَّمــت شــهيًدا، حتــى أتــت  األي
“إســرائيل”  بهــا  اعترفــت  التــي  اللحظــة 
علــى  الســيطرة  علــى  قــادرة  غيــر  أنهــا 
ــدود  ــرس الح ــوات ح ــرت ق ــاع وأم األوض

ــى  ــال إل ــة باالنتق ــة الغربي ــي الضف ــة ف الفاعل
المدينــة، وأعلنــت حالــة طــوارئ لــم تشــهدها 
ــر  ــت حظ ــام 1966، وأعلن ــذ ع ــة من المدين
ــى  ــة مســاًء وحت ــن الســاعة الثامن التجــّول م
ــاء  ــت بإخ ــا، وقام ــة صباًح ــاعة الرابع الس
الســكان اليهــود لحمايتهــم. إن اللــد، التــي 
ــؤرٍة  ــى ب لتهــا “إســرائيل” مــع الزمــن إل حوَّ
ــد  ــن أش ــت م ــرام، أصبح ــدرات واإلج للمخ

وأقــوى البلــدان المنتفضــة.

ــا أن  ــى أراضــي الـــ48، علين ــة إل وباإلضاف
نتذكــر منظومــةً أخــرى نواجههــا، وهــي 
المنظومــة  عــن  تماًمــا  منفصلــة  ليســت 
ــطينية  ــلطة الفلس ــي الس ــة، أال وه الصهيوني
فــي الضفــة الغربيــة، التــي قمعــت مظاهراٍت 
ــم  ــة. ل ــي مناطــق عــدة مــن الضف ــت ف انطلق
يكــن ُمســتهجنًا الــدور الــذي تلعبــه الســلطة، 
كمــا ولــم يكــن ُمســتهجنًا صمتهــا الهائــل لمــا 
يحصــل فــي القــدس، ألنهــا ببســاطة مؤسســة 
ـر عــن الرغبــات السياســية  قمعيــة ال تعبِـّ
لعمــوم الشــعب، وتــؤدي دور الــذراع األمني 
ــي  ــة، والت ــي الضف ــة ف ــة الصهيوني للمنظوم
األمــوال  رؤوس  وطبقــة  االحتــال  تفيــد 
الفلســطينية، وهــذا ليــس مجــرد شــعار، بــل 
هــو حقيقــة ال يمكــن إنكارهــا حيــن تقــوم 
الســلطة بالتنســيق أمنيًــا مــع “إســرائيل” 

ــذري. ــي ج ــرٍك سياس ــع أيِّ تح ــن تقم وحي

غزة- لن تُترك وحيدة

انطلــق أول صــاروخ مــن غــزة إلــى محيــط 
منطقــة القــدس يوم االثنين الســاعة السادســة. 
“إســرائيل”  الحيــن، قصفــت  ذلــك  ومنــذ 
بيوتًــا عديــدة وأطلقــت غــاراٍت مكثفــة ســقط 
مــن  والعديــد  بأكملهــا  عائــاٌت  ضحيتهــا 
ــع  األطفــال، واســتمرت بالتهديــد أنهــا ستوسِّ
العمليــة وســتكثِّف مــن عدوانهــا. لقــد دار 
جــدٌل حــول جــدوى إطــاق الصواريــخ، 
إذ أن قســًما يعــارض تحــت االدِّعــاء بــأن 
ــعبية  ــركات الش ــى التح ــت عل ــة التف المقاوم
ــد آخــرون علــى دعمهــم  فــي القــدس، بينمــا أكَّ
الكامــل لقــوات المقاومــة وقراراتهــا، وهنــاك 
الــذي  الثمــن  تجــاه  قلــٍق  ـر عــن  مــن عبَـّ

اء إطــاق  ســيدفعه أهالينــا فــي غــزة جــرَّ
الصواريــخ. لــن نخــوض فــي تفاصيــل هــذا 
ــد  النقــاش بعمــٍق هنــا، لكــن يهمنــا أن نؤكِّ
ــدث  ــا يح ــئولية م ــل مس ــن يتحمَّ ــى أن م عل
فــرض  الــذي  االحتــال،  هــو  غــزة  فــي 
حصــاًرا طويــًا عليهــا وعدوانــاٍت قاســية 
ــت علــى أيِّ  ــرة وقض ــت أرواًحــا كثي أزهق
الكريــم أو  العيــش  عنصــٍر مــن عناصــر 

ــا.  ــي فيه ــى الطبيع حت

باالضافــة، وألننــا نعلــم أن أهالينــا فــي غــزة 
يعيشــون اآلن تحــت القصــف اإلســرائيلي 
ــع أن  ــن المتوقَّ ــذي م ــف، وال ــديد والعني الش
يشــتد أكثــر، فــإن مــا علينــا فعلــه هــو التأكيــد 
فــي  وسنســتمر  ســنحميهم\ن  أننــا  علــى 

ــك.  ــن ذل ــي نضم ــا ك ــا ومواجهتن نضالن

خاتمة

تستشــرس “إســرائيل” كل مــرة أكثــر وأكثــر 
ألن ممكناتهــا قــد ازدادت، ومن العوامل التي 
ــا  ــز عاقاته ــو تعزي ــك ه ــى ذل ــاعدها عل تس
وتطبيــع وجودهــا فــي المنطقــة وفــي العالــم. 
وصديقاتهــا  “إســرائيل”  تتفاخــر  وبينمــا 
بقوتهــا الهائلــة، إال أنهــا لــم تصمــد أمــام 
شــعٍب عطــش للحريــة والكرامــة. أثبتــت 
ــرف  ــات يع ــعبنا ب ــرة أن ش ــداث االخي األح
يحــدث  لــن  فلســطين  ر  تحــرُّ أن  تماًمــا 
بعضنــا  وبحمايــة  للشــرذمة  بتجاوزنــا  إال 
ــادرة أن  ــة ق ــاذج مواجه ــق نم البعــض وبخل

تتخيــل كل فلســطين حــّرة.

هــذا  سيســتمر  كيــف  نعــرف  ال  نحــن 
نســًجا  نــرى  أن  بإمكاننــا  لكــن  التحــرك، 
ــه الشــعب  ــد مــن الممكــن أن يتبع ــٍج جدي لنه
أو  حاليــة  مواجهــة  أيِّ  فــي  الفلســطيني 
ــةً،  ــي. ونهاي ــان الصهيون ــع الكي ــتقبلية م مس
وألننــا نــرى أنفســنا امتــداًدا طبيعيـًـا للشــعوب 
العربيــة ونضاالتهــا ولنضاالت كلِّ الشــعوب 
الُمســتضعفة، نحــن نؤمــن أن أيَّ محاربــة 
العربي-اإلســرائيلي  للتطبيــع  جماعيــة 
ســتدعم القضيــة الفلســطينية وســتدعم أيًضــا 
جميــع شــعوب المنطقــة التــي تطمــح للتحــرر 

والعدالــة. 

» مل يبق يف اللد إال ألف 

شخص من أصل خمسني 

ألًفا، ونقلتهم "إرسائيل" إىل 

عني ُمغلَقني وأحاطتهم  تجمُّ

باألسالك الشائكة«

ل مسئولية ما  »من يتحمَّ

يحدث يف غزة هو االحتالل، 

الذي فرض حصاًرا طوياًل 

عليها وعدواناٍت قاسية 

أزهقت أرواًحا كثرية وقضت 

عىل أيِّ عنرٍص من عنارص 

العيش الكريم أو حتى 

الطبيعي فيها«



بقلم: مصطفى عبد الغني 

مســيرات  عالميــة  مــدن  عــدة  شــهدت 
ووقفــات احتجاجيــة تضامنًــا مــع الشــعب 
العــدوان  فــي وجــه  الصامــد  الفلســطيني 
الصهيونــي الغاشــم خــالل األيــام الماضيــة. 
نُظمــت الوقفــات االحتجاجيــة والمســيرات 
حــول  ومــدن  دول  عــدة  فــي  التضامنيــة 
والبحريــن  ولبنــان  األردن  مثــل  العالــم 
وإدلــب  وتونــس  والدوحــة  والكويــت 
وإســطنبول  والمغــرب  والعــراق  بســوريا 
وواشــنطن ونيويــورك وشــيكاغو ولنــدن 
وبرليــن وباريــس والنمســا وكنــدا واليونــان 
وجنــوب إفريقيــا وكينيــا وباكســتان وإيــران 
وبلجيــكا  ومدريــد  وأســتراليا  والمكســيك 
الصربيــة  والعاصمــة  والســويد وجينيــف 

بلجــراد.

تظاهــر  ــان،  عمَّ األردنيــة  العاصمــة  فــي 
االحتــال  ســفارة  مــن  بالقــرب  المئــات 
الصهيونــي دعًمــا للقضيــة الفلســطينية لليــوم 
ــب المتظاهــرون  ــي. طال ــى التوال ــث عل الثال
ــان  بطــرد ســفير الكيــان الصهيونــي مــن عمَّ
وســحب الســفير األردنــي لــدى االحتــال 
وإلغــاء اتفاقيــة وادي عربــة واتفاقيــة الغــاز.

اللبنانيــة  العاصمــة  شــهدت  لبنــان،  وفــي 
تظاهــرات  الجنــوب  ومنطقــة  بيــروت، 
ــداءات  ــي وجــه االعت ــة للفلســطينيين ف داعم
الصهيونيــة. ونظــم ســكان مخيــم الجليــل 
الفلســطيني وأهالــي مدينــة بعلبــك، شــرق 
لبنــان، مســيرة ســيَّارة تضامنًــا مــع فلســطين 
ونصــرة للمســجد األقصــى. جابــت المســيرة 
األعــام  ورفعــت  المدينــة،  شــوارع 
مســيرات  عــدة  وانطلقــت  الفلســطينية. 
بالســيارات فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت 
ــة  ــان ومنطق ــوب لبن ــة جن ــة النبطي ــي مدين ف
الهرمــل شــرق لبنــان، والبقــاع الغربــي، 
وحمــل  الشــوارع،  مــن  عــدد  وجابــت 
المشــاركون فــي المســيرات األعــام اللبنانية 

الفلســطينية. واإلعــام 

وفــي البحريــن، خــرج المئات فــي تظاهرات 
شــعبية للتنديــد بجرائــم قــوات االحتــال فــي 
القــدس وغــزة ورفًضــا للتطبيــع مــع الكيــان 
شــعارات  البحرينيــون  رفــع  الصهيونــي. 
كمــا  واألقصــى،  فلســطين  مــع  تضامنيــة 

ــم الفلســطيني. ــوا العل رفع

وفــي الكويــت، نظــم المئــات وقفــة تضامنيــة 
ــة  مــع الشــعب الفلســطيني، فــي ســاحة مقابل
لمجلــس األمــة مندديــن بجرائــم االحتــال 
الصهيونــي الوحشــية فــي القــدس وغــزة 

ــى. ــجد األقص ــتباحة المس واس

فــي  العشــرات  شــارك  قطــر،  وفــي 
ــت شــوارع  مســيرةتضامنية بالســيارات جاب
تضامنًــا  الدوحــة،  القطريــة،  العاصمــة 
مــع الفلســطينيين فــي مواجهــة اعتــداءات 
المحتجــون  رفــع  الصهيونــي.  االحتــال 
العلــم الفلســطيني والفتــات للتضامــن مــع 

غــزة. وقطــاع  المحتلــة  القــدس  ســكان 

وفــي تونــس، خــرج العشــرات إلــى الشــارع 
ونظمــوا وقفــة احتجاجيــة أمــام مقــر للحكومة 
دعــم  شــعارات  المتظاهــرون  ردد  حيــث 
للقــدس والفلســطينيين والمســجد األقصــى 
ومندديــن  فلســطينية  أعاًمــا  رافعيــن 
مســيرة  ونظمــوا  الصهيونــي.  بالعــدوان 
التونســية  العاصمــة  جابــت  بالســيارات 
الفلســطينية. األعــام  حاملــة  وضواحيهــا 

ــن  ــي ســوريا، نظــم عــدد مــن المتظاهري وف
محافظــة  مخيــم  فــي  احتجاجيــة  مســيرة 
الصهيونــي.  بالعــدوان  للتنديــد  إدلــب 
المتظاهــرون الفتــات تضامــن مــع  رفــع 
المســجد  فــي  الصامديــن  الفلســطينيين 
األقصــى وهتفــوا شــعارات تأييــد لفلســطين.

وفــي العــراق، خــرج المئــات مــن العراقييــن 
العاصمــة  وســط  التحريــر  ســاحة  إلــى 
العراقيــة بغــداد، فــي وقفــة احتجاجيــة للتنديــد 
ــن  ــطيني م ــعب الفلس ــه الش ــرض ل ــا يتع بم
مجــازر علــى يــد االحتــال. كمــا شــارك 
ــجد  ــي مس ــة ف ــة تضامني ــي وقف ــرات ف العش
بغــداد،  فــي  النعمــان  أبــي حنيفــة  اإلمــام 
تضامنًــا مــع الفلســطينيين الصامديــن فــي 

المســجد األقصــى وحــي الشــيخ جــراح.

ــة  ــي 50 مدين ــهدت حوال ــرب، ش ــي المغ وف

للفلســطينيين  دعمــاً  تظاهــرات  مغربيــة 
االحتــال  العتــداءات  واســتنكاراً 
الصهيونــي. كان عــدد مــن المتظاهريــن قــد 
نظمــوا، فــي وقــت ســابق، وقفــات تضامنيــة 
ــوا ضــد  ــدس وهتف ــي الق ــطينيين ف ــع الفلس م
االحتــال الصهيوني،فــي مدينتــي الربــاط 
والــدار البيضــاء، قبــل أن تقمــع قــوات األمــن 
المغربيــة الوقفتيــن التضامنيتيــن وتعتــدي 

علــى عــدد مــن المتظاهريــن.

ــة  ــام قنصلي ــر اآلالف أم ــا، تظاه ــي تركي وف
ــن  ــطنبول رافعي ــي إس ــي ف ــان الصهيون الكي
العلــم الفلســطيني تنديــداً باعتــداءات شــرطة 
المســجد  فــي  المصليــن  علــى  االحتــال 
األقصــى بالقــدس المحتلــة. أضــاء المحتجون 
ــذي يضــم  ــى ال ــى المبن ــم الفلســطيني عل العل
ــع  ــة م ــعارات تضامني ــوا بش ــة وهتف القنصلي

ــي غــزة. ــة ف فلســطين والمقاوم

وفــي الواليــات المتحــدة، شــهدت واليتــا 
ــة  ــرات احتجاجي ــورك تظاه واشــنطن ونيوي
دعًمــا لحقــوق الشــعب الفلســطيني وقضيتــه. 
القضيــة  مناصــري  مــن  المئــات  شــارك 
وقفــة  فــي  نيويــورك،  فــي  الفلســطينية، 
احتجاجيــة أمــام قنصليــة الكيــان الصهيونــي، 
ــر األمــم  ــار مــن مق ــات األمت ــى بعــد مئ وعل
المتحــدة الرئيســي. كان مــن بيــن الحضــور، 

إضافــة إلــى الفلســطينيين، عــرب ومســلمون 
للصهيونيــة  معــادون  أميركيــون  ويهــود 
للقضيــة  المناصريــن  مــن  وغيرهــم 
الفلســطينية. وشــارك اآلالف، فــي مســيرة 
ــم فلســطين،  ــنطن، لدع ــت شــوارع واش جاب
العــدوان  حيــال  غضبهــم  عــن  معربيــن 
المحتلــة.  العربيــة  بالقــدس  الصهيونــي 
وتجمــع حشــد بــاآلالف، فــي مدينة شــيكاغو، 
فــي وســط المدينــة وبــدأ بالســير وصــوال إلى 

قنصليــة الكيــان الصهيونــي.

ــي احتجاجــات  ــدن، خــرج اآلالف ف ــي لن وف
الصهيونــي  االحتــال  اعتــداءات  علــى 
ــة  ــدس المحتل ــي الق ــي فلســطين، الســيما ف ف
وقطــاع غــزة. طالــب المحتجــون بوقــف 
األراضــي  فــي  الصهيونيــة  المجــازر 
الفلســطينية، ورددوا هتافــات مثــل “فلســطين 

حــرة” و”ارفعــوا أيديكــم عــن القــدس”.

شــعبية  تظاهــرة  خرجــت  برليــن،  وفــي 
حاشــدة تضامنــاً مــع الشــعب الفلســطيني. 
الفلســطيني  العلــم  المتظاهــرون  رفــع 
وشــعارات تضامنيــة مــع فلســطين والمســجد 
ــال  ــداءات االحت ــتنكرين اعت ــى، مس األقص
بحــق المقدســيين والمرابطيــن فــي األقصــى.

ــة  ــاء الجالي ــات أبن ــت المئ ــدا، نظم ــي كن وف
ــن  ــن كنديي ــة ومتضامني ــطينية والعربي الفلس
قنصليــة  أمــام  حاشــدة  جماهيريــة  وقفــة 
الكيــان الصهيونــي فــي مدينــة تورنتــو. رفــع 
المتظاهــرون األعــام الفلســطينية وهتفــوا 
بالحريــة للشــعب الفلســطيني و لفلســطين.

المئــات  تظاهــر  إفريقيــا،  جنــوب  وفــي 
ــى  ــي عل ــدوان الصهيون ــى الع ــا عل احتجاًج
ــام  ــرون باألع ــوح المتظاه ــزة. ل ــاع غ قط
كيــب  شــوارع  فــي  وســاروا  الفلســطينية 
تــاون، ثانــي أكبــر مدينة فــي جنــوب إفريقيا، 
وهــم يهتفــون “فلســطين حــرة”. ونظمــت 

تظاهــرات مماثلــة فــي جوهانســبرج. 
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وشوارع مرص ممنوعة من التضامن مع فلسطنيوشوارع مرص ممنوعة من التضامن مع فلسطني
أخبــر عمــر مرســي والدتــه بأنــه ســينزل 
لصــاة الجمعــة الماضيــة فــي مســجد عمــر 
التحريــر،  ميــدان  علــى  المطــل  مكــرم 
وســيقف، ولــو وحيــداً، فــي الميــدان، حامــًا 
العــدوان  ضــد  للتظاهــر  فلســطين،  علــم 
الصهيونــي علــى الفلســطينيين. أُلقـِـَي القبــض 
منــذ  منزلــه  إلــى  يعــد  ولــم  عمــر  علــى 
ذلــك الحيــن، وال تعــرف والدتــه عنــه أي 
معلومــة، رغــم ســؤالها وعــدٌد مــن المحاميــن 
الحقوقييــن عنــه فــي قســم شــرطة قصــر 

النيــل، الــذي أنكــر وجــوده لديــه.

حــادث القبــض علــى عمــر لــم يمكــن الوحيد، 
حيــث اعتُقِــَل حســام الديــن شــعبان، أحــد 
ــمال  ــفيات ش ــى مستش ــن إل ــاء المنتدبي األطب

ــل توجــه  ــي غــزة قب ســيناء الســتقبال مصاب
الفريــق الطبــي إلــى مقــر إقامتهــم ولــم يظهــر 

ــى اآلن. حت

ــد العــال،  ــاع، ومحمــد عب ــَل أحمــد من واعتُقِ
الكيــان  علــم  حرقهــم  بعــد  زكــي  وبهــاء 
ــة  ــي منطق ــد ف ــاة العي ــد ص ــي بع الصهيون
الهــرم. تــم تجديــد حبــس الشــبان الثاثــة 
لمــدة 15 يوًمــا، والتهمــة: حــرق علــم الكيــان 

الصهيونــي. 

ــي،  ــدى زك ــور اله ــة ن ــَزت الصحفي واحتُِج
وصديقتهــا حيــاة الشــيمي، لعــدة ســاعات 
ميــدان  فــي  فلســطين  علــم  رفعهمــا  بعــد 
ومــا  الفلســطينيين  مــع  تضامنًــا  التحريــر 
ــي.  ــل الصهيون ــف المحت ــن عن ــه م يواجهون

هــذا عــاوة علــى احتجــاز شــاب آخــر حــرق 
ــدان  ــي مي ــزة ف ــف لغ ــي وهت ــم الصهيون العل
التحريــر، واعتــدت عليــه قــوات األمــن قبــل 

أن تطلــق ســراحه.

حمــات القبــض والتضييــق علــى أي حــراك 
شــعبي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 
ــك النظــام، ومشــهد  ــى ذل ــدة عل ليســت بجدي
ــم  ــه عل ــد المشــجعين لرفع ــى أح ــض عل القب
فلســطين فــي ســتاد القاهــرة ليــس ببعيــد )كان 
ــر 2019(. النظــام نفســه ال  ــي نوفمب ــك ف ذل
يــزال يعتقــل رامــي شــعث ومحمــد المصري 
فلســطين  دعمهــم  لمجــرد  عاميــن  منــذ 
بنشــاطهم فــي الحملــة الشــعبية المصريــة 

 .)BDS( لمقاطعــة الكيــان الصهيونــي
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تاريخ اللد والرملة.. مدٌن يف قلب الثورة الفلسطينيةتاريخ اللد والرملة.. مدٌن يف قلب الثورة الفلسطينية
فــي  الصهيونيــة  العصابــات  احتشــدت 
المــدن والبلــدات الفلســطينية هاتفــةً “المــوت 
للعــرب”. وقعــت بعــض أكثــر أعمــال العنف 
الصهيونــي وحشــيةً، واندلعــت االحتجاجــات 
والرملــة.  اللــد  مــدن  فــي  الفلســطينية 
المراســلون  وصــف  نفســه،  الوقــت  فــي 
التظاهــرات  والسياســيون  الصحفيــون 
فيمــا  العربيــة”.  بـ”الغوغــاء  الفلســطينية 
االحتجاجــات  اللــد  مدينــة  عمــدة  وصــف 

المنظمــة. بالمذبحــة  الفلســطينية 

فــي الحقيقــة، واجــه فلســطينيو اللــد والرملــة 
بهــدف  والعنصريــة  العنــف  مــن  عقــوًدا 
إخراجهــم مــن المدينتيــن وجعلهــم أقليــة. 
كانــت اللــد والرملــة مــن المــدن التــي شــهدت 
وقــت  الجماعــي  الطــرد  عمليــات  أكبــر 
تأســيس الكيــان الصهيونــي فــي عــام 1948.

كان مــن المفتــرض، وفقًــا لقــرار التقســيم 
الــذي قســم فلســطين إلــى جزئيــن، أن تكــون 
اللــد والرملــة جــزًءا مــن الدولــة الفلســطينية 
ــا،  ــادرت بريطاني ــا غ ــن عندم ــدة. ولك الجدي
عــام  فــي  فلســطين،  تحتــل  كانــت  التــي 
1984، شــنَّ مؤسســو الكيــان الصهيونــي 
الفلســطينية  األراضــي  النتــزاع  حمــاٍت 

بالقــوة وطــرد الفلســطينيين منهــا.

ــان  ــون، مؤســس الكي ــد بــن غوري كتــب ديفي

الصهيونــي، أن حــدود الكيــان ســتُحدد بالقــوة 
وليــس بقــرار التقســيم. ولكنــه أراد أيًضــا أن 
ــي أي أراضــي  ــةً ف ــون الفلســطينيون أقلي يك
صــرح:  إذ  الصهيونــي،  الكيــان  يحتلهــا 
هــي  للحيــاة  والقابلــة  المســتقرة  “الدولــة 
فقــط الدولــة التــي يشــكل اليهــود %80 مــن 

ــل”. ــى األق ــكانها عل س

رابيــن،  إســحاق  غوريــون  بــن  ـن  عيَـّ
ــان  ــس وزراء الكي ــا رئي ــح الحقً ــذي أصب ال
الصهيونــي، ليكــون أحــد قــادة غــزو اللــد 
والرملــة. كتــب رابيــن فــي إحــدى اليوميــات 
التــي كشــفت عنهــا صحيفــة نيويــورك تايمــز 
األمريكيــة ســؤاله لبــن غوريــون عمــا يفعلــه 
المستســلمين،  فلســطيني  ألــف  الـــ50  مــع 
“فأشــار بــن غوريــون بيــده فــي تلميــٍح يعنــي 

ــم”. ــم بطرده ق

غــزو  وقــت  الصهاينــة  الجنــود  ارتكــب 
ــا 426 فلســطيني  ــد مجــزرةً استشــهد فيه الل
ــام  ــي أول أي ــال ف منهــم رجــال ونســاء وأطف
الهجــوم. وفــي اليــوم التالــي انتقلــوا مــن 
منــزل إلــى منــزل وطــردوا عشــرات اآلالف 
مــن الفلســطينيين خــارج المدينــة إلــى الضفــة 

ــة. الغربي

القــوات  دعتهمــا  صحفيــان  وصــف 
الصهيونيــة للمشــاهدة مــن جريدتــّي شــيكاغو 

صــن تايمــز ونيويــورك هيرالــد تريبيــون 
ــا،  ــن: “عمليً ــد الصحفيَّي ــال أح ــزرة. ق المج
لقــد قتلــوا كل شــيء فــي طريقهــم. كانــت 
أشــاء الجثــث ملقــاةً علــى جانبــي الطريــق”. 
ــرب  ــث الع ــرت جث ــال اآلخــر: “تناث ــا ق فيم
مــن رجــال ونســاء وحتــى أطفــال فــي أعقاب 
ــة”. ــا رحم ــا ب ــم ارتكابه ــي ت ــزرة الت المج

ــد  ــي الل ــاش ف ــذي ع ــر، ال ــبيرو منيّ ــر س ذك
فــي ذلــك الوقــت: “ذهــب الجنــود الصهاينــة 
ــي احتلوهــا،  ــي المناطــق الت ــازل ف ــى المن إل
امتــأت  وطردوهــم.  الســكان  جمعــوا 
الشــوارع بالنــاس المتجهيــن إلــى مصيــٍر 

مجهــول”.

ــى  ــد إل ــي الل ــت ف ــي ارتُِكب ــح الت أدت المذاب
استســام الفلســطينيين فــي الرملــة المجاورة. 
ــى  ــر إل ــي طوابي ــردوا أيًضــا وأُخرجــوا ف طُ

ــة بــا مــاء أو طعــام. الضفــة الغربي

لهــؤالء  الصهيونــي  الكيــان  يســمح  لــم 
ــاك  ــش هن ــن يعي ــط. وم ــودة ق ــن بالع الاجئي
ــل  ــات الفلســطينيين القائ ــاد مئ اآلن هــم أحف
ــر. ورغــم  ــات التهجي الذيــن نجــوا مــن عملي
الكيــان الصهيونــي يمنحهــم الجنســية،  أن 
فإنــه يحــرص علــى إبقائهــم أقليــةً فقيــرةً 

ومنعزلــة.

ومــع زيــادة أعــداد الفلســطينيين فــي اللــد 
ــان  ــرة، دعــم الكي ببــطء فــي الســنوات األخي
الصهيونــي الجهــود المبذولــة لجعلهــم أقليــة. 
انتقــل المســتوطنون الصهاينــة إلــى قلــب 
ــد، مــع أن نشــاطهم األساســي كان  ــة الل مدين
ــة  ــي الضف ــتوطنات ف ــاء مس ــي بن ــز ف يترك
الغربيــة المحتلــة. باعــت حكومــة الكيــان 
الصهيونــي األراضــي للمســتوطنين بأســعار 
زهيــدة فــي 2003، ودعمتهــم لبنــاء حــي 
متطــور. ظلــت األحيــاء العربيــة القريبــة 
فقيــرة، ورفــض ســكانها الخــروج. وبنــت 
حكومــة الكيــان الصهيونــي حوائــط مصممــة 
لفصــل األحيــاء الفلســطينية عــن األحيــاء 

الصهيونيــة.

ــة اليميــن العنصــري هجمــات  أطلــق صهاين
ــس  ــرار لنف ــي تك ــزل ف ــى من ــزل إل ــن من م
فــي  العرقــي  للتطهيــر  الجيــش  أســاليب 
علــى  اآلن  السياســيون  ويتحســر   .1948
انهيــار مــا كان يســمى “نمــوذج التعايــش فــي 

المــدن المختلطــة”! 

ــي  ــوٍد ف ــة أن الفلســطينيين عاشــوا لعق الحقيق
والهجــوم  عنصــري،  فصــل  نظــام  ظــل 
ــام،  ــذا النظ ــن ه ــو إال جــزء م ــا ه ــم م عليه
واالحتجاجــات الفلســطينية هــي المقاومــة. 

الخوف من املقاومة يدفع الرئيس الفلسطيني لتأجيل االنتخابات الخوف من املقاومة يدفع الرئيس الفلسطيني لتأجيل االنتخابات 
ترجمة: عزيز خالد 

ــع  ــاس وق ــود عب ــس الفلســطيني محم الرئي
فــي مواجهــة انتخابيــة ثالثيــة مــع أحــد 
مقاتلــي المقاومــة المســجونين، وُمرشَّــح 
آخــر هــو أحــد مهندســي التعذيــب. ويبحــث 

ــاء. ــن غط ــاس اآلن ع عب

ــة  ــمة لحرك ــراف المنقس ــة األط ــل الثاث يمث
فتــح التــي حيَّدهــا االحتــال اإلســرائيلي منــذ 

زمــن بعيــد.

كان مــن المقــرر أن يتواجــه الثاثــة فــي 
االنتخابــات الفلســطينية -وهــي أول انتخابات 
ــن  ــن أعل ــا- لك ــن 15 عاًم ــرب م ــا يق ــذ م من
ــت. وكان  ــل التصوي ــه يجــب تأجي ــاس أن عب
تفســيره الرســمي هــو أن إســرائيل رفضــت 
ضمــان أنها ستســمح للفلســطينيين فــي القدس 
ــاس كان  ــر أن عب ــت. غي ــرقية بالتصوي الش
ــات،  ــى االنتخاب ــا دعــا إل ــك عندم يعــرف ذل
ورغــم ذلــك أنكــر أنــه كان يخطــط لتأجيلهــا 
أو إلغائهــا فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام. 

يــكاد يكــون مــن المؤكــد أن الســبب الحقيقــي 
ــي  ــة الت ــق باألزم ــات يتعل ــل االنتخاب لتعطي

تعانــي منهــا حركــة فتــح.

بالتهديــد  الفلســطيني  الرئيــس  يشــعر 

فتــح  أيقونــة  يدعمــه  منشــق  فصيــل  مــن 
أظهــرت  البرغوثــي.  مــروان  المســجون، 
ــة  ــرأي الفلســطيني أن الغالبي اســتطاعاٌت لل
الســاحقة مــن النــاس يعتقــدون أن فتــح يجــب 
ــي  ــاس ف ــداًل مــن عب ــي ب ــار البرغوث أن تخت
ر  االنتخابــات الرئاســية التــي كان مــن المقــرَّ
إجراؤهــا فــي يونيــو. وإذا وقــف البرغوثــي 
بشــكل مســتقل فإنــه ســيهزم عبــاس ومرشــح 
المقاومــة حمــاس. وهــذا يعكــس غضــب 
الفلســطينيين مــن فشــل فتــح فــي تحــدي 

اإلســرائيلي. االحتــال 

الكثيــر  أن  أيًضــا  االســتطاع  وأظهــر 
مــن الفلســطينيين يعتقــدون أن مفاوضــات 
الســلطة الفلســطينية مــع إســرائيل فشــلت، 

الدولتيــن. حــل  ويرفضــون 

كانــت فتــح هــي الجهــة الرائــدة فــي منظمــة 
التحريــر الفلســطينية التــي شــنت فــي الســابق 
ــا  ــر أنه ــةً مســلحةً ضــد إســرائيل. غي مقاوم
منــذ اتفاقيــات أوســلو عــام 1993 -وهــي 
اتفاقيــة ســام مفترضــة- ســعت إلــى إجــراء 
الوعــد  مقابــل  إســرائيل  مــع  مفاوضــات 

ــطينية. ــة فلس بدول

ــطينية  ــة الفلس ــواء المقاوم ــك باحت ــط ذل ارتب
الكيــان  بســط  بينمــا  عليهــا،  والســيطرة 
األراضــي  علــى  ســيطرته  الصهيونــي 

أجــرت  وعندمــا  المحتلــة.  الفلســطينية 
الســلطة الفلســطينية آخــر انتخابــات عــام 
2006، فــازت فيهــا حركــة حمــاس التــي 

االحتــال.  مقاتلــة  بمواصلــة  وعــدت 

إســرائيل  مــن  -المدعومــة  فتــح  رفضــت 
وحاولــت  النتائــج  المتحــدة-  والواليــات 
المقابــل،  فــي  حمــاس.  علــى  االنقــاب 
ســيطرت حمــاس علــى قطــاع غــزة -لكنهــا 

إســرائيل. فــي حصــار  وقعــت 

ــع حمــاس  ــد مــن الحصــار دف ــر مــن عق أكث
نحــو صفقــات مــع حــكام دول مثــل مصــر، 
إســرائيل،  وبيــن  بينهــا  “تتوســط”  التــي 
ــتعداد  ــوادر االس ــار ب ــى إظه ــا ال ــا دفعته كم
ــاس  ــذا كان عب ــرائيل. وله ــع إس ــوية م للتس
يأمــل فــي أن تــؤدي االنتخابــات إلــى ائتــاٍف 
أو صفقــٍة مــع حمــاس وعــودة المفاوضــات. 

وجــاء انتخــاب جــو بايــدن رئيًســا للواليــات 
ــس  ل. كان الرئي ــوُّ ــل نقطــة تح ــدة ليمثِّ المتح
األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب قــد رفــض 
التظاهــر بأنــه يهــدف إلــى إقامــة أي نــوع من 
ــى  ــاس إل ــع عب ــا دف ــطينية، مم ــة الفلس الدول

ــات مــع إســرائيل. إنهــاء التعــاون والمحادث

ــاب  ــن انتخ ــاس اآلن أن يمكِّ ــل عب واآلن يأم
بايــدن مــن اســتئناف عمليــة الســام الزائفــة 

ــا. لكــن إســرائيل وبعــض  ــي يعتمــد عليه الت
الشــرق  فــي  المتحــدة  الواليــات  حلفــاء 
لــون منافســه المنفــي المليونيــر  األوســط يفضِّ

ــان. ــد دح محم

كان دحــان مســؤوالً عــن محاولــة االنقــاب 
الفاشــلة ضــد حمــاس، وأشــرف علــى تعذيــب 
أعضــاء منهــا. ســمعته القاســية وعاقاتــه 
الوثيقــة بالحــكام العــرب تجعلــه خيارهــم 
الفلســطينية.  الســلطة  لقيــادة  ــل  المفضَّ
لكــن دحــان ال يحظــى بتأييــٍد كبيــر بيــن 

الفلســطينيين.

التحــدي الحقيقــي لعبــاس ودحــان جــاء مــن 
قائمــة ثالثــة لفتــح. يقودهــا ناصــر القــدوة 
ــى  ــذي يحظ ــات، ال ــر عرف ــقيقة ياس ــن ش اب
باحتــرام الكثيــر مــن الفلســطينيين، كمــا أنــه 

ــي. ــروان البرغوث ــن م ــوٌم م مدع

وبــدالً مــن المحادثــات والمفاوضــات، يدعــو 
البرغوثــي إلــى إنهــاء التعــاون مــع إســرائيل 
والعــودة إلــى المقاومــة. ودعــم هــذا الموقــف 
ودحــان  لعبــاس  الحقيقــي  التحــدي  هــو 
ــة.  ــدة األمريكي ــات المتح ــرائيل والوالي وإس

* المقــال بقلــم نـِـك كالرك - صحيفــة العامــل 
االشــتراكي البريطانيــة 
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بعــض التيــارات السياســية تؤكــد أن الصراع 
ــن  ــا( وبي ــن الفلســطينيين )والعــرب عموًم بي
إســرائيل هــو فــي جوهــره صــراع تاريخــي/
واليهــود.  المســلمين  بيــن  أزلــي  دينــي 
هــذا التصــور خاطــئ تماًمــا، بــل ويتســم 
بالرجعيــة. فحتــى حوالــي ثمانيــن أو تســعين 
ــة فقــط مــن  ســنة مضــت كانــت نســبة ضئيل
اليهــود الموزعيــن بيــن دول العالــم المختلفــة 
-هــم بالتحديــد أنصــار الحركــة الصهيونيــة- 
ــرة إنشــاء وطــن قومــي  ــد فك ــي تؤي هــي الت
وهــي  فلســطين،  أرض  علــى  لليهــود 
التــي تهاجــر طواعيــة إلــى هــذه األرض 
ــن  ــة م ــة الغالب ــا األغلبي ــا. أم ــتقرار به لاس
التوســع  حولهــم  الذيــن  أوروبــا،  يهــود 
الرأســمالية إلــى عمــال، فقــد كانــت تــرى 
خاصهــا مــن االضطهــاد والظلــم الواقــع 
االشــتراكية  الثــورة  انتصــار  فــي  عليهــا 

العالميــة.

قــط.  دينيــة  فكــرة  تكــن  لــم  الصهيونيــة 
تيــودور  رأســهم  -وعلــى  فمؤسســوها 
هرتــزل- لــم يكونــوا رجــال ديــن وإنمــا 
وقــد  سياســة.  ورجــال  علمانييــن  كانــوا 
ــي  ــي رجع ــار سياس ــة كتي ــأت الصهيوني نش
فــي  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر  فــي 

أوســاط البرجوازيــة الصغيــرة اليهوديــة فــي 
ــا، الذيــن  ــا. وبيــن يهــود أوروب وســط أوروب
ــك الوقــت عمــااًل  ــي ذل أصبحــت غالبيتهــم ف
ــة؛  ــة أقلي ــة حرك ــت الصهيوني ــراء، كان وفق
بالتحديــد تلــك األقليــة مــن متوســطي الحــال 
ــبب  ــون -بس ــوا يخش ــن كان ــود الذي ــن اليه م
وثــورة  االشــتراكية  الطبقيــة-  مصالحهــم 

العمــال.

ــد أن  ــا بع ــة اســتطاعت فيم ــن الصهيوني ولك
تجتــذب لصفوفها أنصاًرا أكثر، واســتطاعت 
ــوذ  ــة ذات نف ــى حرك ــول إل ــف أن تتح لأس
فــي مرحلــة صعــود النازيــة والفاشــية قبيــل 
الحــرب العالميــة الثانيــة )1939 - 1945(. 
بهــا  منيــت  التــي  المتتاليــة  الهزائــم  فمــع 
الثــورات واالنتفاضــات العماليــة فــي الــدول 
ــد  ــد التهدي ــع تزاي ــة، وم ــمالية المتقدم الرأس
النــازي العنصــري لليهــود، بــدأت أعــداد 
متزايــدة منهــم تتعاطــف مــع الصهيونيــة. 
وبالرغــم مــن أن معظــم هــؤالء لــم يتحولــوا 
الصهيونيــة،  الحركــة  فــي  كــوادر  إلــى 
ــة  ــارت غــرف الغــاز والمحــارق الجماعي أث
رعبهــم وأطلقــت رجعيتهــم إلــى الحــد الــذي 
جعلهــم يميلــون إلــى اعتبــار دولــة إســرائيل 

ــية. ــر والفاش ــن هتل ــا” ع ــًا “عمليً بدي

ما هي الصهيونية؟ما هي الصهيونية؟

وماذا عن “دولة” إرسائيل؟وماذا عن “دولة” إرسائيل؟
ــى  ــادي عل ــة” هــي التجســيد الم هــذه “الدول
قبحهــا  بــكل  للصهيونيــة  الواقــع  أرض 
وتوحشــها. فــي 15 مايــو عــام 1948 أُعلِنـَـت 
دولــة إســرائيل. وكان إعانهــا بمثابــة تتويــج 
لنصــف قــرن مــن المنــاورات والمؤتمــرات 
ــة وحلفائهــم مــن  ــادة الصهاين ــب الق مــن جان
ــن  ــف بي ــرى. الحل ــتعمارية الكب ــدول االس ال
كان  واإلمبرياليــة  الصهيونيــة  الحركــة 
يعكــس لقــاء المصالح اإلســتراتيجية بين دول 
كبــرى تبحــث عــن كلــب يحــرس مصالحهــا 
المتزايــدة فــي الشــرق األوســط بعــد اكتشــاف 
النفــط واعتمــاده كمصــدر للطاقــة، وبيــن 
ــة تبحــث عــن حليــف  حركــة سياســية رجعي

ــا. ــق مصالحه ــوى لتحقي ق

اســتعمار  حركــة  الصهيونيــة  وباعتبــار 
اســتيطاني عنصريــة، فــإن تأسيســها صاحبــه 
ــى نطــاق واســع للشــعب  ــي عل ــر عرق تطهي
الفلســطيني المحتــل. فــي عــام نشــوء الدولــة 
عصابــات  نفــذت   -  1948  - الجديــدة 
الصهيونيــة مذابــح وحشــية ضــد الشــعب 
أوســاطه،  فــي  الرعــب  لبــث  الفلســطيني 
وإجبــاره علــى الرحيــل خــارج أرضــه التــي 
عــاش فيهــا وزرعهــا وأكل مــن خيرهــا علــى 

ــح  ــذه المذاب ــهر ه ــة: أش ــرون طويل ــدى ق م
ــر ياســين التــي  وأكثرهــا وحشــية مذبحــة دي
ــى  ــا 300 فلســطيني أعــزل عل راح ضحيته

ــلحة. ــات المس ــد العصاب ي

وحتــى  الصهيونــي  الكيــان  نشــوء  ومنــذ 
الرجعيــة  قلعــة  دور  لعــب  هــذا  يومنــا 
والثــورة المضــادة فــي المنطقــة العربيــة. 
أي  بــا  المتحــدة  الواليــات  دعمتــه  وقــد 
نظــام رجعــي  أي  تدعــم  لــم  كمــا  تحفــظ 
مــوال لمصالحهــا قــط. فإســرائيل تحصــل 
مــن الواليــات المتحــدة علــى أكبــر دعــم 
اقتصــادي وعســكري؛ وإســرائيل تحظــى 
فلمــا حظــي  وإعاميــة  سياســية  بمســاندة 
ــي  ــخ. يكف ــي التاري ــتعماري ف ــام اس ــا نظ به
أن نذكــر أن الدولــة التــي تقطــع أطــراف 
الفلســطينيين، والتــي تجوعهــم وتحاصرهــم، 
كل  احتلــت  أو  غــزت  أو  قصفــت  والتــي 
الــدول  وبعــض  لهــا  المجــاورة  الــدول 
ــة  ــذه الدول ــس(؛ ه ــراق وتون األخــرى )كالع
تصــور فــي وســائل اإلعــام العالميــة كواحة 
للديمقراطيــة فــي بحــر مــن العنــف المعــادي 
الــذي ال يجــد مبــرًرا عــدا  “الهمجيــة العربية 

المتأصلــة”!!

حفــاري  تخلــق  الرأســمالية  أن  كمــا 
قبورهــا مــن العمــال؛ فــإن االســتعمار 
األجيــال  مــن  قبــوره  حفــاري  يخلــق 
المتتاليــة مــن حــركات المقاومــة . ولــدت 
حركــة المقاومــة الفلســطينية قبــل انتصــار 
ــي  ــي. فف ــان الصهيون ــيس الكي ــل تأس وقب
العشــرينيات مــن القــرن العشــرين كانــت 
لانتــداب  فريســة  وقعــت  قــد  فلســطين 
البريطانــي. وتحــت االنتــداب، ولمقاومته، 
نشــأت حركــة جماهيريــة متصاعــدة كانت 
ــزج  ــي امت ــورة 1936 الت ــي ث ــا ه ذروته
فيهــا اإلضــراب العــام، بحركــة المقاطعــة، 
ــورة  ــزم ث ــم يه ــات الشــوارع. ول بمصادم
1936 إال تحالــف الرجعيــة الفلســطينية 
ممثلــة فــي القــوى السياســية المعبــرة عــن 
كبــار المــاك، مــع االســتعمار البريطاني، 
العصابــات  مــن  األولــى  األفــواج  مــع 

الصهيونيــة.

حركــة  علــى  كان  التاريــخ  ذلــك  منــذ 
المقاومــة الفلســطينية أن تعكس التناقضات 
ــة فــي داخــل المعســكر الفلســطيني  الطبقي
ــت  ــطينيين كان ــن الفلس ــة م ــه. كل طبق ذات
تفهــم المقاومــة وتراهــا بشــكل مختلــف 

ــات. ــي الطبق ــن باق ع

هــذه الخافــات تعمقــت مــع تأســيس دولــة 
الشــعب  معظــم  طــرد  ومــع  إســرائيل، 
الفلســطيني خــارج أرضــه. فــإذا كانــت 
الصهيونيــة لــم تفــرق بيــن الفلســطيني 
ــر  ــطيني الفقي ــن الفلس ــك وبي ــري المال الث
بــكل  الجميــع  طــردت  عندمــا  المعــدم 
الوحشــية، فــإن اختــاف الطبقــات بيــن 
ــة بعــد  ــر كل طبق الفلســطينيين حــدد مصي
الطــرد. كان للمالكيــن -الذيــن نجحــوا فــي 
اســتباق األحــداث وفــي تهريــب ثرواتهــم 
القابلــة للتســييل والنقــل إلــى الــدول العربية 
إلــى  التحــول  فــي  الحــظ  المجــاورة- 
رأســماليين كبــار فــي الــدول العربيــة التــي 
ــراء الفلســطينيين،  ــا فق ــا. أم هاجــروا إليه
فلــم تكــن لديهــم ثــروة ليســيلوها وينقلوهــا؛ 
كانــت لديهــم فقــط أجســادهم الحيــة وقــوة 
عملهــم. عــاش هــؤالء فــي المخيمــات فــي 
األردن ولبنــان وســوريا حيــاة كادحيــن 
فاقديــن ألوطانهــم يُعاَملــون كبشــر مــن 
مواطنــة،  حقــوق  )ال  الثانيــة  الدرجــة 
رقابــة لصيقــة، أجــور متدنيــة، إهانــات 

متكــررة(.

أصــل  هــو  الطبقــي  االختــاف  هــذا 
ــار  ــادن والتي ــار المه ــن التي ــاف بي االخت
المتشــدد فــي أوســاط الحركــة الوطنيــة 

الفلســطينية. المهادنــون يســعون للدولــة 
المســتقلة ولكــن بــدون ثورة، بــدون تصادم 
صــدام  بــدون  العربيــة،  األنظمــة  مــع 
ــف  ــس بالتحال ــل بالعك ــة، ب ــع اإلمبريالي م
الراديكاليــون  الثوريــون  أمــا  معهمــا. 
ــي  ــرج. وف ــي المخ ــورة ه ــرون أن الث في
العشــرين  القــرن  مــن  الســتينيات  عقــد 
“الحمائــم”  بيــن  التناقــض  هــذا  تبلــور 
مــن  عــدد  بــروز  فــي  و”الصقــور” 
المنظمــات السياســية للمقاومــة: حركــة 
فتــح، الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، 
الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، 
المنظمــة  هــي  فتــح  كانــت  وغيرهــم. 
ــت دور  ــد لعب ــًرا. وق ــر تأثي ــر واألكث األكب
الحمائــم، ولذلــك أيدتهــا األنظمــة العربيــة 
وســاندت خطهــا السياســي الــذي قــام مــن 
ضمــن مــا قــام علــى مبــدأ “عــدم التدخــل 
ــة”.  ــدول العربي ــة لل ــئون الداخلي ــي الش ف
أمــا الجبهتــان الشــعبية والديمقراطيــة فقــد 
مثَّــا ســويًا تيــاًرا وطنيـًـا راديكاليــا متأثــًرا 

بأفــكار الســتالينية وخطهــا السياســي.

وعلــى أي حــال فقــد نجحــت األنظمــة 
بالخــوف  شــعرت  -التــي  العربيــة 
تأثيــر  ومــن  المقاومــة  تصاعــد  مــن 
فــي  السياســي-  اســتقرارها  علــى  هــذا 
وفــي  الفلســطينية  المنظمــات  احتــواء 
توحيدهــا تحــت مظلــة “منظمــة التحريــر 
الفلســطينية” التــي أصبحــت -مــن وجهــة 
“المتحــدث  الحاكمــة-  الطبقــات  نظــر 
الشــعب  باســم  والوحيــد  الشــرعي 
الفلســطيني”! وبالرغــم مــن الصدامــات 
المتكــررة بيــن منظمــة التحريــر وعــدد 
مــن األنظمــة العربيــة التــي أحســت بتهديد 
بعــض  فــي  لهــا  الفلســطينية  المقاومــة 
المراحــل، حافظــت المنظمــة بشــكل عــام 
ــف  ــو الوق ــره ه ــادن جوه ــط مه ــى خ عل
ــاق  ــع النط ــوري واس ــد ث ــد أي تصاع ض
ــطيني. ــعب الفلس ــال الش ــة نض ــي حرك ف

ــي  ــد ف ــات -بالتحدي ــر الثمانيني ــي أواخ وف
المقاومــة  حركــة  انتقلــت   1987- عــام 
الفلســطينية خطــوة نوعيــة إلــى األمــام. 
فــي ديســمبر مــن هــذا العــام انطلقــت 
األولــى.  الفلســطينية  االنتفاضــة 
وبانطاقهــا دخلــت الجماهيــر الفلســطينية 
وبــدأت  مجــدًدا،  التاريــخ  مســرح  إلــى 
الثــورة مــن أســفل تلعــب دوًرا حاســًما 
التوازنــات،  فــي إعــادة رســم خريطــة 
ســواء فــي الداخــل الفلســطيني أو علــى 

والدولــي. اإلقليمــي  المســتويين 

كيف نشأت وتطورت املقاومة؟كيف نشأت وتطورت املقاومة؟
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لــم تبــدأ عمليــة الســام فــي عــام 1991 
بــدأت  ولكنهــا  مدريــد(،  مؤتمــر  )عــام 
فــور انتهــاء حــرب 1973، وربمــا قبــل 
ذلــك. لــم تدخــل النظــم العربيــة، وعلــى 
ــر  ــل تدمي ــن أج ــرب م ــر، الح ــها مص رأس
التحريــر  أجــل  مــن  أو  إســرائيل  دولــة 
الشــامل لأراضــي المحتلــة وفــي القلــب 
ــل  ــن أج ــا م ــا دخلته ــطين، ولكنه ــا فلس منه
“تحريــك القضيــة” بحســب تعبيــر أنــور 
ــه  ــاه توجي ــة معن ــك القضي الســادات. وتحري
ــف  ــدة -الحلي ــات المتح ــة للوالي ــالة قوي رس
ــن أوراق  ــك %99 م ــذي يمتل ــول “ال المأم
مصالــح  تتجاهــل  ال  بــأن  اللعبــة”!!- 
وبــأن  العربيــة  والنظــم  البرجوازيــات 
ــا إلــى جنــب مــع  تضعهــا فــي حســبانها جنبً

إســرائيل. مصالــح 

وقــد نجحــت النظــم العربيــة المعتدلــة -إلــى 
ــك  ــذ ذل ــه. فمن ــعت إلي ــا س ــر- فيم ــد كبي ح
الحيــن والواليــات المتحــدة تضــع مصــر 
ــتراتيجية  ــا اإلس ــي اعتباراته ــعودية ف والس
بالنســبة لمنطقــة الشــرق األوســط كحليفيــن 
هاميــن البــد مــن الحفــاظ علــى اســتقرارها.

مصــر  دخلــت  أكتوبــر  حــرب  بعــد 
إســرائيل،  مــع  ســام  مفاوضــات  فــي 
مــع  تحالفهــا  خــال  -مــن  واســتطاعت 
اإلمبرياليــة والخدمــات التــي قدمتهــا لها- أن 
توقــع معاهــدة ســام مــع الدولــة الصهيونية. 
وكان علــى الواليــات المتحــدة أن تنتظــر 
ربــع قــرن بعــد 1977 )عــام زيــارة القــدس 
الشــهيرة( حتــى تتهيــأ الظــروف وتســتطيع 
أن تقنــع )أو تجبــر( نظًمــا محوريــة أخــرى 
فــي المنطقــة بدخــول عمليــة ســام مــع 
إســرائيل. وقــد أتــت اللحظــة المناســبة مــع 
ــاد  ــقط االتح ــا س ــعينيات، بعدم ــع التس مطل
الدوليــة  الســاحة  وأصبحــت  الســوفييتي، 
ممهــدة أمــام “القــوة العظمــى الوحيــدة” 
مقــدرات  علــى  كامــل  بشــكل  للســيطرة 

ــا  ــن هن ــط. وم ــرق األوس ــي الش ــع ف الوض
ــا  ــاركت فيه ــي ش ــد الت ــة مدري ــدأت عملي ب
والتــي  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة 

أفــرزت اتفاقيــات أوســلو الشــهيرة.

ــأت ســام أوســلو للشــعب الفلســطيني  ــم ي ل
المخيمــات-  فــي  الفلســطينيين  -للفقــراء 
بــأي شــيء. زاد قهــر جيــش االحتــال؛ 
علــى  الفقــر  ظــل  البطالــة؛  تصاعــدت 
ولــم  المســتوطنات،  وتوســعت  حالــه، 
ــى  ــم وال حت ــى أراضيه ــون عل ــد الاجئ يع
فقــد  ولذلــك  تعويضــات.  علــى  حصلــوا 
كانــت أســلو بالنســبة لجماهيــر فلســطين 
ســرابًا ونقمــة. وقــد تجرعتهــا الجماهيــر 
علــى مــدى ســنوات طــوال -اتفــاق وراء 
اتفــاق، وحكومــة إســرائيلية وراء حكومــة، 

ومؤتمــر قمــة وراء مؤتمــر قمــة.

المشــكلة؟  لمــاذا كان الســام علــى هــذه 
ــة الجماهيــر  لمــاذا كانــت أوســلو فــي تجرب
أكثــر مــرارة مــن الحــرب؟ لماذا اســتطاعت 
الواليــات المتحــدة، وتحالــف اإلمبرياليــة 
العالميــة، أن يســويا األمــور فــي العديــد مــن 
ــي الشــرق  ــاء الوضــع ف ــا س المناطــق بينم
الخــط  مــع  جنــب  إلــى  جنبًــا  األوســط؟ 
ــه  ــارت علي ــذي س ــئ ال ــادن والمتواط المه
المنظمــة التحريــر والبرجوازيــات العربيــة، 
يمكننــا أن نفســر هــذا بترتيــب المصالــح 
فالواليــات  المنطقــة.  فــي  األمريكيــة 
المتحــدة تــرى أن إســرائيل وتفوقهــا وأمنهــا 
األساســي  الضامــن  يمثلــون  وســامتها 
لمصالحهــا فــي المنطقــة. ولذلــك فهــي ال 
تقبــل بتســوية سياســية تهــدد بــأي مقــدار 
للدولــة  اإلقليميــة  االســتعمارية  الهيمنــة 
أنهــا  ذلــك  علــى  ويترتــب  الصهيونيــة. 
ترفــض تماًمــا أي صيغــة “للســام” تخلــق 
دولــة فلســطينية تتمتــع بقــدر مــن االســتقال 
ــر  ــروف غي ــي ظ ــا -ف ــمحان له ــوة يس والق

متوقعــة- بتهديــد دولــة إســرائيل.

ــزة،  ــات جاه ــك وصف ــتراكية ال تمتل االش
بالنســبة  ســحرية.  حلــوالً  تقــدم  وال 
لاشــتراكية نقطــة البدايــة هــي النظــر 
فــي الصــراع المــادي الحــي علــى أرض 
ومســاراته  قــواه  فهــم  وهــي  الواقــع، 
األساســية. ومــن وجهــة النظر هــذه يمكننا 
الفلســطينية  البرجوازيــة  أن  نــدرك  أن 
ــتطيعان -  ــة ال تس ــات العربي والبرجوازي
بســبب التشــابك العميــق بيــن مصالحهمــا 
ومصالــح اإلمبرياليــة، وبســبب رفــض 
هــذه األخيــرة لعقــد “مســاومة تاريخيــة” 
أجــل  مــن  جذريًــا  نضــاالً  تقــودا  أن   -
البرجــوازي  الحــل  فلســطين.  تحريــر 
الــذي ســارت علــى دربــه حــركات تحــرر 
وطنــي أخــرى ليــس مطروًحــا فــي الحالــة 
الفلســطينية. وليــس هنــاك مــن مخــرج إال 

ــفل. ــن أس ــة م ــة الجماهيري الحرك

عــن  الســؤال  يبــرز  هنــاك  ولكــن 
تأثيــر هــذا المســار الجماهيــري علــى 
علــى  فلســطين.  تحريــر  إســتراتيجية 
الفلســطيني،  النضــال  تاريــخ  مــدار 
الجماهيــر  حركــة  تصاعــدت  وكلمــا 
لتحتــل مقدمــة المشــهد، كانــت معضــات 
ــطينية،  ــر الفلس ــر. فالجماهي ــددة تظه مح

العنصريــة  الفصــل  سياســات  بســبب 
ــة  ــة إســرائيل وبســبب ضعــف الطبق لدول
ــا  ــتطيع وحده ــطينية، ال تس ــة الفلس العامل
أن تواجــه الصهيونيــة الجبــارة المدعومــة 
االنتفاضــة  العالميــة.  باإلمبرياليــة 
اليــوم-  -وتســتطيع  دائًمــا  اســتطاعت 
الخطــط  تغيــر  تهــز إســرائيل، وأن  أن 
والحســابات، وأن تؤجــج الصــراع الطبقي 
فــي المنطقــة. ولكنهــا ال تســتطيع بقواهــا 
الذاتيــة أن تحطــم الصهيونيــة. ولذلــك فــإن 
ــال  ــة النض ــي معادل ــا ف ــًرا محوريً عنص
مــن أجــل تحريــر فلســطين كان دائًمــا 
ثــورة  لتصبــح  االنتفاضــة  توســع  هــو 
ــة أخــرى طبقاتهــا  أشــمل تعــم دوالً عربي
العاملــة لهــا مصلحــة أكيــدة فــي مواجهــة 
ــي  ــة ف ــح اإلمبريالي ــة مصال ــب حراس كل
ولتطــور  للتاريــخ،  ويبقــي  المنطقــة. 
النضــال العمالــي، أن يفصــل فــي قضيــة 
انتصــار هــذه الثــورة واكتمالهــا حتــى 
علــى  القضــاء  بيــن  لتمــزج  النهايــة 
الدولــة الصهيونيــة مــن ناحيــة أولــى، 
ــتغال  ــلطة االس ــى س ــاء عل ــن القض وبي
بنــاء  فــي  المشــروع  ثــم  الرأســمالي 
المجتمــع االشــتراكي فــي مجمــل المنطقــة 

مــن ناحيــة أخــرى.

ما الحل االشرتايك للقضية الفلسطينية؟ما الحل االشرتايك للقضية الفلسطينية؟كيف بدأ “السالم” وما هو مضمونه؟كيف بدأ “السالم” وما هو مضمونه؟

موقفنا ضد الصهيونية وليس ضد اليهوديةموقفنا ضد الصهيونية وليس ضد اليهودية
ــر  ــزال أكث ــة وال ت كانــت االشــتراكية الثوري
مواجهــة  فــي  وصابــة  جذريــة  القــوى 
الثوريــون  االشــتراكيون  الصهيونيــة. 
خلــق  أجــل  مــن  فقــط  ليــس  يناضلــون 
ــم  ــل التحطي ــن أج ــا م ــطينية وإنم ــة فلس دول
أجــل  ومــن  الصهيونيــة،  للدولــة  الشــامل 
إرســاء مجتمــع اشــتراكي جديــد تســاوي 
والمســيحيون  المســلمون  الكادحــون  فيــه 
صفــوف  كل  مــن  ويتحــرروا  واليهــود 
ــوري  ــق الث ــاد. الطري ــتغال واالضطه االس
لتحقيــق هــذا الهــدف هــو توســيع نطــاق 
ــاملة  ــورة ش ــح ث ــطيني ليصب ــال الفلس النض
تربــط الكفــاح ضــد الصهيونيــة واإلمبرياليــة 

بالكفــاح ضــد الطبقــات الحاكمــة العربيــة 
مــع  تتحالــف  التــي  والقمعيــة  المســتغلة 

وداعميهــا. وأنصارهــا  الصهيونيــة 

االشــتراكيين  فــإن  األســاس  هــذا  علــى 
يقفــون بصابــة ضــد انحــرف  الثورييــن 
ــة، وضــد تحويلهــا  المعركــة ضــد الصهيوني
إلــى عنصريــة ضــد اليهــود. المســئولون 
الدعايــة  قــوى  عــن هــذا االنحــراف هــم 
ــة،  ــر العربي ــوف الجماهي ــي صف ــة ف للرجعي
الرجعيــة  أفكارهــا  -بســبب  التــي تصــور 
علــى  الصــراع  الصغيــرة-  البرجوازيــة 
أنــه صــراع بيــن المســلمين واليهــود. إن 
العــدو الحقيقــي لحقــوق األمــة الفلســطينية 

هــو  العربيــة  المنطقــة  فــي  والجماهيــر 
الدولــة الصهيونيــة واإلمبرياليــة األمريكيــة؛ 
ــا  ــعيان -بســبب مصالحه ــان تس ــان القوت هات
المتشــابكة- علــى  والسياســية  االقتصاديــة 
الهيمنــة علــى المنطقــة، وعلــى ســحق الثورة 
الجماهيريــة والعماليــة. وهمــا باإلضافــة إلــى 
الطبقــات الحاكمــة فــي المنطقــة - تســتفيدان 
مــن انحــراف المعركــة إلــى غيــر هدفهــا 
ــة  ــة عنصري ــى معرك الحقيقــي وتحولهــا إل
وتشــتت  المضطهديــن  صفــوف  تفــرق 
جهودهــم. وبالرغــم مــن أن التأثيــر الفكــري 
اليهــود  أوســاط  فــي  طاغــي  للصهيونيــة 
خــال  مــن  الثابــت  مــن  أنــه  إال  اليــوم، 

ــح اإلســتراتيجية  ــخ أن المصال ــة التاري تجرب
للمســتغلين والمضطهديــن اليهــود تتاقــي 
مــع المصالــح اإلســتراتيجية لــكل المســتغلين 
والمضطهديــن فــي العالــم ومــن ضمنهــم 
الفلســطينية  األمــة  رأســهم-  -وعلــى 

المقهــورة.

ــد الكامــل  إن شــعارنا ينبغــي أن يكــون التأيي
مــن  والنضــال  الفلســطينية،  لانتفاضــة 
ــورة كل  ــح ث ــا لتصب أجــل توســيعها وتعميقه
المنطقــة،  فــي  والمســتغلين  المضطهديــن 
فــي  لتشــتيتها  مســعى  أي  ضــد  والكفــاح 
ــال  ــدة نض ــر وح ــة تكس ــات عنصري انحراف
المقهوريــن مــن كل ديــن وعقيــدة ولــون.
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الحرب يف أوروبا الرشقية الحرب يف أوروبا الرشقية 

التيار االشتراكي - روسيا 

ترجمة: كورديليا حسين 

يهــدد النــزاع المســلح فــي جنــوب شــرق 
منطقــة  فــي  بالدخــول  مجــدًدا  أوكرانيــا 
إعــاٍم  وســائل  اتهمــت  حيــث  خطــرة. 
معارضــة  وروســية  وأوروبيــة  أوكرانيــة 
ــا  ــار قواته ــديد انتش ــيةَ بتش ــةَ الروس الحكوم
ــة  ــا بني ــع أوكراني ــدود م ــى الح ــلحة عل المس
غزوهــا. فــي الوقــت الــذي تتهــم فيــه وســائل 
إعــام روســية مواليــة النظــاَم األوكرانــي 
وحلــف الناتــو باالســتعداد لخــرق الهدنــة 
ولوهانســك  دونيتســك  جمهوريتــّي  مــع 
ــادة  ــت القي ــد رفع ــا. وق ــرف بهم ــر المعت غي
مــن   )EUCOM( األوروبيــة  األمريكيــة 
حالــة التأهــب القصــوى داخــل الجيــش نتيجــة 

تحــرك القــوات الروســية. 

أوكرانيا بين إمبرياليتين 

إن اســتمرار الحــرب فــي جنــوب شــرق 
مصلحــة  فــي  مباشــرةً  يصــب  أوكرانيــا 
روســيا، فذلــك الصــراع الممتــد يمنــع الدولــة 
ــميًا  ــًوا رس ــح عض ــن أن تصب ــة م األوكراني
االتحــاد  إلــى  وتنضــم  الناتــو  حلــف  فــي 
األوروبــي. وســيمثِّل انضمــام أوكرانيــا إلــى 
حلــف الناتــو واالتحــاد األوروبــي صفعــةً 
ســاحتها  فــي  روســيا  وجــه  علــى  قويــة 
قــد  ســابقةً  ســيُعد  الــذي  األمــر  الخلفيــة، 
ــابهة  ــال المش ــن األفع ــلة م ــى سلس ــؤدي إل ت

فــي الــدول التــي تعتمــد علــى روســيا. 

تحــاول الواليــات المتحــدة مــع حلــف شــمال 
األطلســي الضغــط علــى الكرمليــن لضــمِّ 
أوكرانيــا إلــى صفوفهــم. وهــذا مــا بدأتــه 

األقــوى  األمريكيــة  اإلمبرياليــة  بالفعــل 
الســبع  الســنوات  مــدار  فعلــى  عالميًــا، 
المــال  رأس  أمريــكا  اســتبدلت  الماضيــة 
ـت رأســمالها  الروســي فــي أوكرانيــا وأحلَـّ
ــة  ــة األوكراني ــة الحاكم ــى الطبق ــه. تتلق محل
كذلــك مســاعداٍت اقتصاديــة ودعًمــا سياســيًا 
ــاٍت مــن  ــى إعان ــًرا، وتحصــل كييــف عل كبي
الغــرب، بمــا فــي ذلك صنــدوق النقــد الدولي، 
ــي مســاعداٍت مــن  ــش األوكران ــى الجي ويتلقَّ
“زمائــه” األوروبييــن، وكلُّ ذلــك يضــع 

أوكرانيــا فــي موقــف التبعيــة. 

لكــن مــن الخطــأ الفــادح أن نفتــرض أن رأس 
ــي  ــوم ف ــوٍذ الي ــع بنف ــي ال يتمتَّ ــال الروس الم
أوكرانيــا، أو أنــه ال يمتلــك إال األراضــي 
المحتلــة فــي الجنــوب والجنــوب الشــرقي. إذ 
ــا  ــى أوكراني ــية عل ــة الروس ــر اإلمبريالي تؤثِّ
مــن حيــث ديونهــا وقروضهــا واســتثماراتها 
ــر  ــن، وتؤثِّ ــال المهاجري ــور العم ــي أج وتدن
كذلــك علــى المعاهــدات العســكرية والدوليــة 
التــي تبرمهــا أوكرانيــا، فضــًا عــن التأثيــر 
ــإن  ــذا ف ــة. وله ــة واللغ ــوق الثقافي ــى الحق عل
اإلمبرياليــة الروســية تبــذل قصــارى جهدهــا 

ــا.  ــع التطــور المســتقل ألوكراني لمن

تقــف أوكرانيــا اليــوم ممزقــةً بيــن إمبرياليتــّي 
“الشــرق” و”الغرب”. 

نزاٌع دولي 

أن  فكــرة  الروســي  اليســار  علــى  تهيمــن 
المســلح  الصــراع  فــي  مذنبــة  أوكرانيــا 
بقــدر  ولوهانســك  دونيتســك  بمنطقتــّي 
اليســار  معظــم  يفتــرض  إذ  روســيا. 
ــل أحــد األطــراف  الروســي أن أوكرانيــا تمثِّ
ــب  ــه الجان ــي وج ــة ف ــي المعادل ــة” ف “القوي

الضعيــف الــذي تمثلــه جمهوريتــّي دونيتســك 
)الجمهوريتــان  الشــعبيَّتين  ولوهانســك 
الروســيتان المنشــقتان(. ويتجاهــل اليســار 
الــدول  بيــن  التاريخــي  الصــراَع  بذلــك 

والُمضطهَــدة.  الُمضطِهــدة 

بعــد ســبع ســنوات مــن انــدالع الحــرب، 
الدعــم  يقــدم  الروســي  االتحــاد  يــزال  ال 
العســكري للتشــكيات االنفصاليــة الخاضعــة 
ط  لســيطرته، وهنــاك دليــٌل مباشــر علــى تــورُّ
روســيا فــي القتــال جنوبــّي شــرق أوكرانيــا. 
وال تُخفــي روســيا وجــود قواتهــا فــي منطقــة 
القــرم فــي الفتــرة التــي ســبقت “االســتفتاء” 

ــى االســتقال.  عل

اليــوم  الروســية  اإلمبرياليــة  انتصــار  إن 
قــد يــؤدي إلــى خســائر هائلــة لأراضــي 
األوكرانيــة فــي المســتقبل. وعلــى الرغــم من 
ضعــف تلــك االحتماليــة، يظــل الســيناريو 
األســوأ هــو تهديــد بقــاء الدولــة األوكرانيــة. 

كلتــا النتيجتيــن ســتؤديان إلــى نتائــج رجعيــة 
الطبقــة  وعنــف  قــوة  زيــادة  فــي  ـل  تتمثَـّ
ــن  ــٍد م ــية، فضــًا عــن مزي ــة الروس الحاكم
النفــوذ الروســي علــى الصعيــد الدولــي. أمــا 
عــن النتيجــة األســوأ، فهــي زيــادة االحتقــان 
العرقــي فــي أوكرانيــا نفســها، ممــا قــد يــؤدي 
إلــى صدامــاٍت واســعة النطــاق بيــن الناطقين 

ــية.  ــن بالروس ــة والناطقي ــة األوكراني باللغ

انتصــار  فــإن  اآلخــر،  الصعيــد  وعلــى 
ز موقفهــا  الطبقــة الحاكمــة األوكرانيــة ســيعزِّ
الرجعــي وســيذكي موجــةً جديدة مــن القومية 
األوكرانيــة. وقــد يــؤدي أيًضــا إلــى مزيــٍد من 
ــا.  ــي أوكراني ــة ف ــة الغربي ترســيخ اإلمبريالي

مهام اليسار 

ـل اليســار  نحــن كاشــتراكيين روس ال نمثِـّ
مــا  طــرح  ســنحاول  ولكننــا  األوكرانــي، 

يجــب فعلــه. 

اليســارية  للحــركات  الرئيســي  الــدور  إن 
الــدول اإلمبرياليــة هــو معارضــة  داخــل 
اإلمبرياليــة فــي الداخــل، أي هنــاك حيــث 
العــدو األساســي موجــود دائًمــا. لكــن كا 
و”الغربيــة”،  “الشــرقية”  اإلمبرياليتيــن؛ 
رجعيتــان، بغــض النظــر عــن الســؤال الــذي 
يُطــرح حــول مــن يتمتَّــع بقــوٍة أكبــر أو أقــل 

ــددة.  ــٍة مح ــي لحظ ف

ــا.  ــا مزدوًج يواجــه اليســار األوكرانــي تحديً
ــة  ــى محارب ــة إل ــة الماس ــاك الحاج أواًل، هن
ــاد مــن  ــي تمــزق الب ــة الت ــوى اإلمبريالي الق
“الشــرق” و”الغــرب”، ومحاربــة الحكومــة 
ز مــن وجــود تلــك  األوكرانيــة التــي تعــزِّ

ــا.  ــوى بأوكراني الق

ثانيـًـا، هنــاك الحاجــة إلــى معارضــة التوســع 
العســكري بالبلــد، حيــث إن ذلــك التوســع لــن 
يــؤدي إلــى إذكاء الصــراع الدولــي فحســب، 
وإنمــا أيًضــا إلــى تنامي الحــركات الشــوفينية 
ــن  ــٍد م ــى مزي ــك إل ــيؤدي كذل ــية. وس والفاش
القمــع الثقافــي، وربمــا قــد يقــود إلــى فقــدان 

الســيادة األوكرانيــة. 

ـق تحريــر أوكرانيــا مــن النفــوذ  لــن يتحقَـّ
ــدوان  ــن الع ــعب م ــة الش ــي وحماي اإلمبريال
ــا إال  ــراف جميعه ــن األط ــي م ــلَّح اآلت المس
مــن خــال إطاحــة الحكومــة الحاليــة فــي 
كييــف وإحــال حكومــة عماليــة ديمقراطيــة 

محلهــا. 

األوكرانيــة  البرجوازيــة  تتمكَّــن  لــن 
والروســية والغربيــة مــن حــلِّ ذلــك الصــراع 
ــود ســيطرة  ــن تق ــب مأســاوية. ول دون عواق
ــة.  ــر دموي ــى صــراع أكث الرأســماليين إال إل
ــدة العابــرة  وفقــط قــوة الطبقــة العاملــة الموحَّ
ــي وجــه  ــف ف ــي تق ــة والت لانقســامات اإلثني
اإلمبرياليــة هــي القــوة الوحيــدة القــادرة علــى 

ــو المخــرج.  ــع نح ــادة المجتم قي

»لن تتمكَّن الربجوازية 

األوكرانية والروسية والغربية 

من حلِّ ذلك الرصاع دون 

عواقب مأساوية. ولن تقود 

سيطرة الرأسمليني إال إىل 

رصاع أكرث دموية«
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باحثــة   - إنديجنــادا  كولومبيانــا  بقلــم: 
كولومبيــة  وناشــطة 

ترجمــة: مصطفى عبد الغني 

“إنهــم يوجهــون أســلحتهم إلــى عيوننــا 
ألننــا أدركنــا حقيقــة مــا يحــدث”. 

تشــهد كولومبيــا مؤخــًرا مظاهــرات حاشــدة 
معارضــة للحكومــة. وانتشــرت مشــاهد عدة 
ــر  ــع التواصــل االجتماعــي تُظِه ــى مواق عل
ضــد  والجيــش  الشــرطة  قــوات  وحشــية 
ــاؤل  ــر التس ــا يثي ــن مم ــن المدنيي المتظاهري
الكولومبيــون  دفــع  الــذي  الســبب  عــن 
ــي ظــل الموجــة  ــى الشــوارع ف للخــروج إل
الثالثــة مــن جائحــة كورونــا؟ ســنحاول فــي 
هــذا المقــال اإلجابــة عــن هــذا الســؤال فــي 
محاولــة لفهــم ســياق االحتجاجــات الحاليــة.

السياق األوسع 

عانــت  التــي  الــدول  فــي  حــدث  مثلمــا 
كولومبيــا  تُعــد  االســتعمار،  ويــات  مــن 
ــا مــن الســكان األصلييــن واألجانــب.  مزيًج
ــن  ــم م ــون وأغلبه يتشــارك الســكان األصلي
البشــرة  أصحــاب  ومجتمعــات  الفاحيــن 
المســتوطنين  مــع  الدولــة  هــذه  الســمراء 
جذورهــم  ترجــع  وأغلبهــم  األوروبييــن 
إلــى دول جنــوب أوروبــا. هــذا التنــوع كان 
يمكــن أن يكــون إثــراًء للمجتمــع الكولومبــي 
ــق  ــي خل ــة ف ــات المتتالي ــوال فشــل الحكوم ل
نمــوذج للتعايــش يحتــرم حقــوق الجميــع. 
هــذا الفشــل أدى إلــى خلــق فجــوات عميقــة 
واختافــات بيــن ســكان البــاد، ممــا أدى 
إلــى زيــادة االســتقطاب السياســي وقمــع 

االجتماعيــة.  االحتجاجــات 

وتلــك الفجــوات واضحــة إلــى الدرجــة التــي 
فــي عــدم  دولــة  أكبــر  جعلــت كولومبيــا 
تتركــز  الاتينيــة.  أمريــكا  فــي  المســاواة 
ملكيــة األراضــي فــي يــد فئــة صغيــرة حيــث 
يمتلــك %1.5 مــن عــدد الســكان %50 مــن 
ــي  ــة ف ــد فجــوة هائل ــاد، ويوج أراضــي الب
األجــور حيــث يحصــل %63.8 من الســكان 
علــى دخــل يقــدر بـــ 260 دوالر شــهريًا 
مقابــل 8900 دوالر مرتــب كل عضــو مــن 
أعضــاء البرلمــان الـــ 273. ويوجــد تفــاوت 
تاريخــي بيــن المناطــق الريفيــة والحضريــة 
ــًرا  ــر فق ــة األكث ــق الريفي ــد المناط ــث تع حي
وتأثــًرا بالحــرب والنــزوح الداخلــي ونقــص 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم، واألكثــر تأثــًرا 
بعواقــب اتفاقيــات التجــارة غيــر العادلــة 
التــي تفيــد اســتيراد البضائــع األجنبيــة بــداًل 

ــي. ــن االســتهاك المحل م

لعبــت أيًضــا ثقافــة تهريــب المخــدرات دوًرا 
رئيســيًا فــي الوصــول إلــى الوضــع الحالــي. 
يعــرف الكثيــرون أن بابلــو إســكوبار كان 
ــرى لتجــارة المخــدرات  ــة كب رئيــس عصاب
وأوائــل  الثمانينيــات  فــي  كولومبيــا  فــي 
ــع أن  ــه الجمي التســعينيات. لكــن مــا ال يعرف
إســكوبار ونشــاطه اإلجرامــي كان متغلغــًا 
ــى  ــا إل ــة تقريبً ــي كل المؤسســات الحكومي ف
درجــة أن ألفــارو أوريبــي فيليــز، رئيــس 
كولومبيــا لمــدة ثمانــي ســنوات منــذ عــام 
أهــم  أحــد  2010، كان  إلــى عــام   2002
فتــرة  أثنــاء  إســكوبار  مــع  المتعاونيــن 

ــن. ــارة الكوكايي ــار تج ازده

ــميته  ــل تس ــا أفضِّ ــل، أو كم ــذا الرج كان ه
المخطــط  هــو  اســمه،  يُذكــر  ال  بالــذي 
والمحفــز لمــا نشــهده اآلن. يســمي نفســه 
يعــد  لــم  أنــه  رغــم  كولومبيــا،  رئيــس 
الســام  ويعــارض   ،2010 منــذ  رئيًســا 
ــار  ــد مــن األخب بشــكل علنــي، وينشــر العدي
الوطنيــة  الســرديات  ويســتخدم  الكاذبــة، 
ــى  ــة إل لتشــويه ســمعة الحــركات االجتماعي
ــح بوصــف زعمــاء الســكان  درجــة التبجُّ
ال  الــذي  وضــع  باإلرهابييــن.  األصلييــن 
الحالــي،  الرئيــس  دوكــي،  اســمه،  يُذكــر 
ــة منتزعــي/ ــل طبق ــي الســلطة، وهــو يمث ف
ــد عــدد ال  ماكــي األراضــي ويحظــى بتأيي
بــأس بــه مــن الســكان المؤمنيــن بالدفــاع 

الدائــم عــن الملكيــة الخاصــة.

وفقًــا لذلــك، شــارك أوريبــي فــي إنشــاء 
ــاع عــن  ــوات خاصــة شــبه عســكرية للدف ق
ــي البحــث  ــي األراضــي، ويكف ــوق مالك حق
عــن AUC Colombia لمشــاهدة الفظائــع 
تلــك  ارتكبتهــا  التــي  بإســهاب  الموثقــة 

القــوات.

فنــا علــى الســياق الســابق، دعونا  بعــد أن تعرَّ
االحتجاجــات  مــع  يحــدث  عمــا  ف  نتعــرَّ

ــة. الحالي

المحفز

تعديــل علــى قانــون الضرائــب لثالــث مــرة 
منــذ 2018، ســوف يثقــل كاهــل الطبقــة 
جديــدة  بضرائــب  والفقيــرة  المتوســطة 
وســط الجائحــة. وفــي نفــس األســبوع الــذي 
أدركــت فيــه الحكومــة أن %42 من الســكان 
ــى  ــاء عل ــراء بن أصبحــوا بشــكل رســمي فق
الحكومــة  اســتعدت  اإلحصائيــات،  آخــر 
ــب  ــون الضرائ ــل قان ــة لتعدي ــة طموح بخط
والتــي تشــمل، ضمــن عــدة قــرارات قاســية، 
فــرض ضرائــب علــى عــدد مــن الســلع 
والســكر  واللبــن  البيــض  مثــل  األساســية 
والملــح والدجــاج، وفــرض ضرائــب علــى 
الخدمــات الجنائزيــة والخدمــات العامــة مثــل 
ــم  ــت، ت ــس الوق ــي نف ــاء. وف ــاز والكهرب الغ
تمريــر قانــون جديــد العــادة هيكلــة النظــام 
الصحــي بصمــت للتصديــق عليــه. القانــون 
الجديــد يهــدف إلــى خلــق نظــام صحــي 
ــة  ــيتم خصخص ــي. س ــام األمريك ــل النظ مث
سياســات  وطلــب  الصحيــة،  الخدمــات 
األمــراض  ألصحــاب  إضافيــة  تأمينيــة 

الخطيــرة مثــل الســرطان.

تعديــل  قانــون  صياغــة  إعــادة  ســيتم 
الضرائــب فــي األيــام القادمــة، ولكــن إذا 
فــي  مــن عجــز  تعانــي  كانــت كولومبيــا 
 23 الحكومــة  اشــترت  فلمــاذا  الميزانيــة، 
 2.5 بقيمــة  للرصــاص  مضــادة  ســيارة 
مليــون دوالر فــي أبريــل؟ ولمــاذا اســتثمرت 
مــا يزيــد عــن 5.2 مليــون دوالر مــن أجــل 

2020؟  فــي  الرئيــس  تحســين صــورة 

الكامنة المطالب 

والصحــة  الفســاد  مثــل  قضايــا  تُطــَرح 
ــذ  ــة من ــات التقاعدي ــة المعاش ــل وأزم والعم

الواضــح  مــن  وأصبــح  بالفعــل.  ســنوات 
منــذ عــام 2018 عــدم قــدرة حكومــة دوكــي 
علــى تلبيــة المطالــب االجتماعيــة. تجاهلــت 
الحكومــة ســنواٍت مــن مفاوضــات الســام، 
وأدى عــدم تطبيــق اتفاقيــات الســام الُموقَّعة 
لحقــوق  رهيبــة  انتهــاكاٍت  إلــى  بالفعــل 
المجتمــع  قــادة  مــن   971 قُتِــَل  اإلنســان. 
ــول  ــام بحل ــات الس ــى اتفاقي ــن عل والموقعي
نهايــة عــام 2020 فــي الوقــت الــذي اكتفــت 
فيــه الحكومــة بغــض الطــرف عمــا يحــدث. 
وفــي ظــرف عاميــن، عــادت كولومبيــا مــرة 
ــادي  ــا كان القي ــات عندن ــى األوق ــرى إل أخ

ــا.  ــه إرهابيً ــق علي ــي يطل االجتماع

كنــا  لــو  كمــا  دوكــي،  تجاهلــت حكومــة 
مطالبــات  ديكتاتوريــة،  ظــل  فــي  نعيــش 
ــرام حقــوق اإلنســان  ــي الحت المجتمــع الدول
وقللــت منهــا، وردَّت علــى هــذه المطالبــات 
بمزيــٍد مــن القمــع والبروباجانــدا القائمــة 
علــى أســطورة الكاستروتشــافيزية، وهــي 
شــيوعية  تكــون  أن  يُفتَــَرض  أيديولوجيــة 
قائمــة علــى أفــكار فيديــل كاســترو وهوغــو 

تشــافيز.

إدارة الجائحة

أثنــاء جائحــة كورونــا، زادت نفقــات التمثيل 
ــف  ــو التقش ــه نح ــن التوج ــدال م ــي ب السياس
فــي النفقــات الحكوميــة، وأصبــح الفســاد 
الطبيــة  المســتلزمات  إدارة  فــي  واضًحــا 
أُنفِقَــت مبالــغ ضخمــة علــى  واللقاحــات. 
تحســين الصــورة العامــة للرئيــس والمدعــي 
العــام الوطنــي والحكومــة. تفاقمــت األزمــة 
اإلجــراءات  اتخــاذ  بعــد  االجتماعيــة 
الصحيــة مثــل اإلغــاق، فــي بلــد يعتمــد 
%48 مــن ســكانه علــى االقتصــاد غيــر 
الرســمي. فشــلت الحكومــة مــرة أخــرى فــي 
اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لحمايــة صحــة 

ومعيشــة الســكان.

ــت  ــرف وصمَّ ــي الط ــة دوك ــت حكوم غض
االجتماعــي  الوضــع  حقيقــة  عــن  آذانهــا 
والفســاد  الجائحــة  وكانــت  البــاد،  فــي 
ــت  ــر. كان ــر البعي ــت ظه ــي قصم ــة الت القش
قبــل  مــن  وحشــية  لمطالبنــا  االســتجابات 
قــوات الشــرطة والجيــش وخلفــت اســتجابة 
ــداءات  ــا اعت ــًا و10 ضحاي ــو 37 قتي 5 ماي
ــة  ــفي، باإلضاف ــال تعس ــية و831 اعتق جنس
إلــى 22 ضحيــة طلقــات ناريــة مباشــرة 

ــن. ــى العي عل

ــا  ــل أنن ــي، ونأم ــع الحال ــدرك الوض ــا ن إنن
ــام  ــي األي ــية ف ــك الوحش ــى تل ــننتصر عل س

القادمــة. 
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