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 األوضاع في الضفة الغربية وما تبثه من رسائل سياسية

 

 أنطـوان شلحـت -مدارمركز 

على تسمية ما يحدث في أراضي الضفة الغربية في  "إسرائيل"حتى وإن اختلف المحللون في 

الفترة األخيرة على خلفية تصاعد االشتباكات والعمليات المسلحة، وال سيما في مناطق الشمال، 

، أو فترة 0222و 7891وهل هي انتفاضة جديدة، الثالثة من حيث تسلسلها الزمني بعد انتفاضتي 

يد مرحلية، أو موجة عمليات فردية تغذّي بعضها البعض ثم ما يلبث بريقها أن يخبو، أو.. تصع

أو... إلخ، فإنهم ال يختلفون فيما بينهم على أنه من غير الممكن استمرار الوضع القائم في األراضي 

 .، وباألساس من طرف الفلسطينيين وقواهم السياسية على شتى أطيافها7891المحتلة منذ 

ن عدم االختالف هذا يكاد أن يكون أقرب إلى اإلجماع، ومنه تُستخلص استنتاجات كثيرة أكثرها وإ

داللة أن أي مصطلح يجري استخدامه ال يمكن أن تُكتب له الديمومة في تحقيق غاية تنحية جوهر 

ي فالقضية الفلسطينية من جهة، وفي أن يكون من الجهة األخرى بديالً راسخاً عن مصطلح حل أو

وفي هذا الصدد يمكن أن نشير إلى ما كتبه أخيراً  الحدّ األدنى عن مصطلح تسوية هذه القضية.
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ال يمكن إزالة الموضوع الفلسطيني من جدول األعمال.  أحد المحللين اإلسرائيليين من أنه

عن مفاهيم إدارة الصراع،  "إسرائيل"ُمنخفضاً، تحدثوا في ’ اإلرهاب’وأضاف: "عندما كان حجم 

 ."ي العام الماضي يبدو أن الصراع هو الذي يديرناوف

بطبيعة الحال فإن ما يدفع إلى هذه األوضاع في الضفة الغربية، بموجب الرؤى اإلسرائيلية، ليس 

فقط سياسة الحكومة اإلسرائيلية الرامية إلى الحفاظ على الوضع القائم، إنما أيضاً ما يدور خارج 

ت والفلسطينيين. وهذا هو ما أشار "إسرائيل"ت الثنائية" بين حدود ما يمكن توصيفه بـ"العالقا

إليه "ورقة سياسات" جديدة صادرة عن لجنة أبحاث السياسات في "معهد أبحاث السياسات 

 متعدّد التخصصات سابقاً( التي يترأسها اللواء هرتسليا واالستراتيجيا" في جامعة رايخمان )معهد

ما يقف في خلفية األوضاع األخيرة ا تأكيد أنه من جملة في االحتياط عاموس جلعاد، وجرى فيه

أيضاً نحو  بل "إسرائيل"في الضفة الغربية، غضب السلطة الفلسطينية الموجه ليس فقط نحو 

وهي ) بتغيير سياساتها "إسرائيل"إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، لعدم قدرتها على إقناع 

ً ال تولي القضية الفلسطينية أهمية(،  وباألساس بشأن كل ما يتعلق بوتيرة نشاط الجيش عموما

اإلسرائيلي العسكري وخصم األموال التي يتم تحويلها إلى السلطة، هذا باإلضافة إلى الضغوط 

التي تمارسها اإلدارة على السلطة، بهدف التراجع عن خطواتها في األمم المتحدة للحصول على 

ن زيارة بايدن إلى المنطقة لم تدد إلى نتائ  تُذكر عضوية كاملة، إلى جانب الشعور بخيبة األمل أل

لمصلحة الفلسطينيين. وتم التعبير عن هذا في اللقاءات المتوترة التي أجرتها مساعدة وزير 

الخارجية األميركي لشدون الشرق األوسط بربارا ليف في رام هللا، وحقيقة أن الرئيس الفلسطيني 

 .محمود عباس رفض لقاءها

لى أن "ورقة سياسات" صادرة مدخراً عن "المعهد اإلسرائيلي للسياسة الخارجية يُشار هنا إ

ً بـ"السالم اإلسرائيلي  -اإلقليمية" )"متفيم"( بشأن موضوع الخطاب الدولي المتعلق بالدفع قدما

الفلسطيني"، لفتت، وإن بشكل ضمنّي، إلى أن أحد أسباب عدم إقدام الحكومة اإلسرائيلية الجديدة 

لى " يعود إأسمته "إطالق خطوات سياسية كبيرة وذات أهمية في الموضوع الفلسطيني على ما

أن الالعبين الدوليين المركزيين، وفي مقدمهم الواليات المتحدة، وضعوا الصراع اإلسرائيلي ـ 

الفلسطيني في درجة أولوية متدنية جداً، وباتوا ال يبدون أي اهتمام أو نيّة للتدخل الجاّد في 

 هذا الصراع. حلبة 

كما أنه تنعدم في الفترة الراهنة أي نيات ُمعلنة من طرف هدالء الالعبين لممارسة أي ضغوط 

بـ"عدم اتخاذ خطوات تصعيدية  "إسرائيل"على الحكومة اإلسرائيلية، وهم يكتفون بمطالبة 

نوات ق خطوات من شأنها مّس فرص الحل السياسي المستقبلي"، وبموازاة ذلك يثمنون إعادة فتحأو

االتصال والحوار بين مسدولين رفيعين من الجانبين وما نجم عن ذلك من خطوات محدودة تنطوي 

ح إلى أنتلم على "إجراءات حسن نية اقتصادية ومدنية تجاه السلطة الفلسطينية"، مع أنها هذه  ّّ

م سائد حول يواستعانت الورقة بتقي اإلجراءات ال تشكل بديالً لعملية تسوية بعيدة المدى للصراع.

الخطاب العالمي الراهن حيال الصراع، مدداه أن المجتمع الدولي يجد اآلن صعوبةً جّمة في فهم 
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الموقف الدقيق الذي تتبناه الحكومة اإلسرائيلية الجديدة في الشأن الفلسطيني، وذلك من جّراء 

ومة تشدّ ي الحكوجود تناقضات عميقة بين التصريحات واألفعال التي تصدر عن أوساط متعددة ف

  .إلى اتجاهات مختلفة، بما يعفي ُمعدّي الورقة من تحديد هذا الموقف

وينبغي أن نقول هنا إنه يجوز أن ثمة شدّاً إلى اتجاهات مختلفة داخل الحكومة اإلسرائيلية الحالية، 

غاير يبدو أن سقف عملها م مثلما تدكد الورقة، لكن في الموضوع الفلسطيني على وجه التحديد ال

 .بشكل كلّي لسقف عمل الحكومات السابقة التي توصف بأنها يمينية صرفة

، 7891وثمة نقاط عدة أخرى تحضر لدى تناول موضوع الضفة الغربية واألراضي المحتلة منذ 

منها السدال: إلى أي مدى استحال االحتالل في هذه األراضي إلى احتالل "مريح" أو "غير 

  ُمكلف"؟

سبق لها  0202كد غالبية التحليالت اإلسرائيلية أن الهبّة الفلسطينية في أيار تؤ في هذا الصدد

أن ثقبت هذا الوضع، لكنها لم تحّرك المياه في دواليب الالعبين الدوليين وال اإلقليميين. لذا فإن 

ان أن االحتالل مكلف لها، وأنه ك "إسرائيل"الفلسطينيين يعيدون الكّرة اآلن، بغية أن يثبتوا ل

 .بالنسبة إليهم  يزال غير مري وال

   948ملحق المشهد العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.madarcenter.org/component/tags/tag/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-549


4 
 

بطلة إسرائيلية خارقة في إصدار جديد من سلسلة 
تبييض االستعمار عبر  :Captain America أفالم

 !هوليوود

 
 2222سبتمبر  19 -مركز مدار-حباسيد ول

 "، أعلنت شركة اإلنتاج السينمائي األميركية "مارفيل ستوديوز2222أيلول  02بتاريخ  

(Marvel Studios) (مأفال)شرائط ، عن إطالق شخصية جديدة للعب دور البطولة في سلسلة 

بطل خرافي إسرائيلي الشخصية الجديدة هذه المرة هي  .(Captain America) ""كابتن أميركا

 ،صابرا"، تعمل لدى جهاز االستخبارات اإلسرائيلي الموسادعلى هيئة أنثى، تحمل اسم "

[. القى هذا 0وترتدي لباساً من أبيض وأزرق وتضع نجمة داود على جبينها )أنظر/ي الصورة(]
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في واحد  "إسرائيل"اإلعالن موجة عارمة من االنتقادات لما قد يعنيه األمر من تطبيع صورة 

المستوى العالمي، خصوصا بين فئة  شهرة وحضورا على (األفالم)الشرائط من أكثر سالسل 

األطفال والشبان. لكن شركة "مارفيل ستوديوز" ماضية، على ما يبدو، في إنتاج هذا الفيلم الذي 

. تلقي هذه المقالة الضوء على شخصية "صابرا" 2222من المتوقع أن يبدأ عرضه في شهر أيار 

ها في تي ال تدخر جهدا لتبييض صورتال "إسرائيل"وأهمية سلسلة أفالم "كابتن أميركا" بالنسبة ل

 .اإلنتاج السينمائي، خصوصا في هوليوود

قبل تناول البطلة الخرافية اإلسرائيلية "صابرا"، ال بد من توضيح المكانة التي تحظى بها سلسلة 

   ."األفالم التي تنتجها شركة "مارفيل

 ركة تابعة إلمبراطورية والتإن شركة اإلنتاج السينمائي األميركية "مارفيل ستوديوز" هي ش

 Marvel) ، وتقوم منذ عقود عدة بنشر مجلة كاريكاتور(Walt Disney Company) ديزني

Comics)  صفحة(، تطرح خاللها شخصيات ألبطال خارقين 43-03صغيرة )نحو 

(superheroes).  لهذه الشخصيات، باإلضافة إلى ألعاب  (أفالم)شرائط ثم تقوم الشركة بإنتاج

وعات )كالباليز، والملصقات(، وحقائب مدرسية وغيرها من األمور التي فيديو، ومطبمرئي=

تحمل صور الشخصيات التي ابتكرتها الشركة وأسماءها. من أهم الشخصيات التي ابتكرتها 

أيرون الرجل الحديدي=، (Spider-Man) سبايدر مانالرجل العنكبوت=مارفيل ستوديوز هناك 

 لك، ها(Thor) ، ثور(Captain America) كابتن أميركامريكا=اقبطان ، (Iron man) مان

(Hulk)باإلضافة إلى فرق كاملة من األبطال الخارقين مثل فرقة األفينجرز ، (Avengers) ،

، وغيرهما. دخلت هذه الشخصيات التي باتت مشهورة إلى كل بيت في (X-Men) ِمن -إكس

ة وإن إعادة صناع. وهي )أي الشخصيات( تعبر عن اإلمبريالية الثقافية أو أمركة العالمالعالم، 

ن خالل السينما، هي واحدة من أهم األدوات المستخدمة من قبل الغرب، والواليات الوعي م

المتحدة تحديدا، خصوصا عندما يتم تصميم المنتج السينمائي ليحمل مضامين سياسية واضحة 

وخفية. وللتوضيح، ال بد من اإلشارة إلى ثالثة جوانب مرتبطة باألفالم التي تقوم على شخصية 

  :"تي تنتجها شركة "مارفيل ستوديوزالبطل الخارق ال

مليار دوالر  2تتجاوز تحقق هذه األفالم نسب مبيعات هائلة للشركة، إذ إنها في بعض الحاالت 

فيلم الواحد األمر الذي حول شركة "مارفيل ستوديوز" إلى إمبراطورية احتكارية ال شريط =اللل

ع شباك المبيعات ألسابي طائشرالمنافس لها في صناعة شخصيات األبطال. بل إن تصدر هذه 

طلب معظم دول العالم الحصول على نسخ تمطلوبة عالميا بحيث ط ائشرالعدة، يجعل هذه 

 [2].مدبلجة بلغاتها الخاصة
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التي تنتجها "مارفيل ستوديوز" إلى شخصيات معروفة تقريبا  ائطلشراحّول هذا األمر شخصيات 

 في كل بيت. 

تمام المعرفة الشخصيات التي ذُكرت أعاله، بل يصعب في فلسطين، فإن معظم األطفال يعرفون 

أال نجد منزال ال يحتوي على رسم، أو دمية، أو حتى حقيبة مدرسية مرسوم عليها سبايدر 

  .مان، على سبيل المثال

إن اختراق هذه الشخصيات لكل بيت في العالم، وتحولها إلى رمز، يعتبر أمرا خطيرا خصوصا 

ر البعد السياسي لكل شخصية. مثال، أول نسخة من شخصية "كابتن عندما نأخذ بعين االعتبا

، أظهرت البطل الخارق وهو يصفع هتلر، حتى قبل أن 0420أميركا"، التي صدرت في العام 

[. في مثال آخر، فإن "الرجل 3تقرر الواليات المتحدة دخول الحرب )أنظر/ي الصورة(]

ن شراكة استراتيجية بين شركة اإلنتاج ، يعبر ع(Iron Man) "الحديدي" أو "أيرون مان

"مارفيل ستوديوز" والجيش األميركي بحيث يتم الترويج لزي الجيش الرسمي، ورموزه 

األفالم، تقوم على الشرائط=[وال شك في أن معظم هذه 5(.][2]وأيديولوجيته )أنظر/ي الصورة

في  ير يتمثلمحور الخفكرة الصراع بين محور الخير ومحور الشر. لكن في كل الحاالت، فإن 

الغطرسة األميركية المستندة إلى زبدة العلوم العسكرية التي تطورت لدى المنظومة األمنية 

كما أن البطل الخارق الذي يدافع عن محور الخير، يُعرض لتبييض صورة األميركي  األميركية.

تي تتيح ة الالذكورية السلطوية، الرأسمالية الجشعة، والغريزة الوطنيالنموذجي التي تقوم على 

للبطل أن يقطع البحار ويدمر شعوبا بأكملها ألنها ال تتوافق مع محور الخير الذي 

[ومع كل العنف والغطرسة التي يمثلها األبطال الخارقون في هذه األفالم، والتي 6يتزعمه.]

باعتبارهم أبطال خير، يدافعون  الشرائطيستمدونها من تفوقهم الغربي، إال أنهم يظهرون في 

، ويحاربون "اآلخر" الشرير، المتخلف الذي يتربص بالعالم الحر ويتحين ن قيم العالم الحرع

 الفرصة لتدميره. 

فالعديد من الدراسات واألبحاث تتهم شركة "مارفيل ستوديوز" بالتسويق لسياسات أميركا 

عراقيا، ، من خالل شيطنة "اآلخر" )سواء أكان أفغانيا، أم 00/4الخارجية، خصوصا بعد أحداث 

أم مسلما ... إلخ(، أو من خالل تبرير غطرسة "األميركي" و"الغربي" طالما يدافع عن "قيم 

 [7]."الحرية
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في هذا السياق، فإن األبطال الخارقين الذين يظهرون في أفالم "مارفيل" 

يتحولون إلى رمز يدخل كل بيت، ويلهمون األطفال والشبان، ويرافقونهم 

 تهم، وفي ألعابهم، وحتى في مخيالتهم. في مالبسهم، وعلى شاشا

في األثناء، فإن البعد السياسي الذي تمرره شركة "مارفيل" يتغلغل إلى ذهنية المشاهد، ويتحول 

إلى جزء من حقائق العالم بالنسبة له. ومن هنا، فإن اإلعالن بأن الشخصية الخارقة الجديدة التي 

رة ائيلية يعتبر حدثا أساسيا بالنسبة لصوستظهر في سلسلة "كابتن أميركا" هي شخصية إسر

على إيصال رسائل سياسية مشوهة إلى كل بيت في العالم  "إسرائيل"من جهة، وقدرة  "إسرائيل"

  .من خالل الشاشة الصغيرة

 من هي "صابرا"؟

، Incredible Hulk # 250 ، وبشكل عابر، في فيلم0492ظهرت شخصية صابرا في العام 

(. [9])أنظر/ي الصورة 0490في العام  Incredible Hulk # 256 ثم بشكل أساس في فيلم

لخلق  محاولة من الجيش اإلسرائيليويرى الناقدون السينمائيون بأن صابرا في تلك الفترة كانت 

)وهو شخصية أساسية في أفالم "كابتن نظير لألبطال األميركيين الذين يقودهم ستيف روجرز 

ارقين "الطيبين" ويوجههم(. و"صابرا" التي ظهرت في ذلك أميركا"، الذي يرعى األبطال الخ

الفيلم لم تكن البطل األساس، وإنما لعبت دورا مساندا لكنها، كانت تشهر هويتها اإلسرائيلية بكل 

(. ومع [4]"فخر" من خالل لباسها األبيض واألزرق، والمزين بنجمة داود )أنظر/ي الصورة

سيراف" )وهو اسم عبري أصيل(، فإنها كانت في  -بات أن اسمها األساس في الفيلم هو "روت

لقب "صابرا"، التي تعني في الثقافة اإلسرائيلية "شخص مولود في الفيلم تحمل 

إسرائيل" )وليس المهاجر المستوطن، ربما لتحويل اإلسرائيلي إلى مواطن 

 "يلإسرائ"دولة ومن هنا، تعرف "صابرا" نفسها على أنها البطل الخارق المدافع عن أصالني!( 

 ريطالش(. وال بد من التذكير ببعض المشاهد التي لعبتها "صابرا" في [02])أنظر/ي الصورة

  .األول الذي ظهرت فيه

بداية، تظهر "صابرا" كعميلة لجهاز الموساد اإلسرائيلي، وهذا األمر يجعلها تتصرف، على 

ا بالقيام تمتلك وظيفة تخولهالفيلم، على أنها غير مبالية بالسياسة، بل وأنها الشريط=األقل في 

بأي مهمة دون مساءلة البعد السياسي أو األخالقي لها. فمجرد وجودها في جهاز "مرموق" 

 Incredible Hulk # 256 الشريط[ وفي 00كالموساد، يجعلها فوق أي مساءلة ذاتية ألفعالها.]
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 (X-gene) بالقرب من القدس، ثم تطور جينا خارقا (مستعمرة) تولد "صابرا" في كيبوتس

يجعلها قادرة على التحول إلى بطل خارق، ثم تعمل لدى الموساد والحقا جهاز الشرطة 

اإلسرائيلية. وتبدو "صابرا" معتزة جدا بنفسها لدرجة استخدامها القوة قبل العقل. مثال، تهاجم 

، قبل أن تدرك أنه ( ) "صابرا" البطل الخارق "هالك" معتقدة أنه واحد من "اإلرهابيين العرب"

في معسكر "الغرب الحر". وفي مشهد آخر، يتم قتل ابن "صابرا" على أيدي "اإلرهابيين"، يقف 

فتخرج "صابرا" في حملة انتقام للنيل من القتلة وتخرق كل القوانين واألوامر التي تأتيها من قبل 

ألهوج ا قيادة الموساد لتأديب قتلة ابنها في إشارة إلى أن االنسان الحر، ومشاعر األم، تبرر القتل

 .([02]"الذي ال يمتثل إلى "رصانة" الجهاز االستخباراتي المسؤول )أنظر/ي صور "صابرا

ومنشورات "مارفيل ستوديوز" الالحقة شرائط وظلت "صابرا" تظهر في مشاهد عابرة خالل 

التي نُشرت بين  JLA/Avengers بدون أن تلعب دورا أساسيا. مثال، في سلسلة الكاريكاتور

، ظهرت "صابرا" وهي تسند بظهرها "حائط المبكى" لتحميه من هجوم األعداء 2223-2222

[ إلى جانب قدراتها الخارقة، فإن "صابرا" تحمل أيضا 03الخارقين الذين تسببوا بهزة أرضية.]

  .الشرائطأسلحة فتاكة ال يحملها إال الجيش اإلسرائيلي داخل 

رسوم الكاريكاتورية )الموقع الناقد المختص بال CBR وقد صنف موقع

المتعلقة باألبطال الخارقين( "صابرا" على أنها واحدة من أهم وأبرز األبطال 

[ أما صحيفة "هآرتس"، 41"العالميين" )لتمييزها عن األبطال األميركيين(.]

( وأطلقت عليها لقب 0101-4891فاحتفلت بعيد ميالد ظهور "صابرا" األربعين )

[  41بد وأن يكون معروفا في كل بيت إسرائيلي.] "أول بطل خارق إسرائيلي" ال

وال تعتبر "صابرا" هي البطل اإلسرائيلي الخارق الوحيد في السينما 

والرسومات الموجهة لألطفال والشبان، بل إنها تضاف إلى قائمة تضم 

 [41].بطالت إسرائيليات أخريات، وإن كانت "صابرا" هي أقواهن

 

يلم جديد تكون فيه "صابرا" البطل الرئيس )وليس الثانوي فشريط=مهما يكن من أمر، فإن إنتاج 

كما هي الحال في السابق(، قد يجعل من "صابرا" شخصية معروفة، وربما محبوبة أيضا، في 

"سبايدر مان" أو "هالك" أو غيرهما من الذين تفردوا الرجاللعنكبوت=كل العالم، شأنها شأن 

 ببطولة أحد أفالم "مارفيل ستوديوز". 
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جزء من العالم الحر  "إسرائيل"اهم في تسويق فكرة أن هذا بحد ذاته قد يس

الغربي، وأن األبطال الخارقين يدافعون عن قيم هذا العالم الحر في وجه 

 األشرار واإلرهابيين. 

القائمة على نظام  "إسرائيل"هذا قد يضع شاشة ضبابية تحجب حقيقة 

القائمة على االستعمار  "إسرائيل"، ويخفي جذور =الفصل العنصرياألبارتهايد

د، ويحولها من دولة "إرهابية" تقود "معسكر الشر" إلى دولة "طيبة" والتشري

تقود "معسكر الشعوب الحرة". وغير واضح حتى اآلن، كيف ستساهم 

االنتقادات والضغوطات التي يقودها ناشطون مناهضون لسياسات 

ضد شركة "مارفيل ستوديوز" في تأجيل أو إلغاء الفيلم المزمع البدء  "إسرائيل"

  .خالل األشهر القادمةبتصويره 

 :الحواشي
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أحداث نابلس في ميزان الربح والخسارة والتوقيت 
 الخاطئ

 
 المحامي علي ابوحبله

بلس لها ما لها وعليها ما عليها ودخلت منحى ومنعطف خطير ، في وقت الشك أن أحداث نا

نحن أحوج ما نكون إليه للوحدة ضمن مكون واحد يجمع الجميع من قوى وفصائل وأجهزه أمنيه 

لتصطف جميعا في مواجهة ووقف االعتداءات االسرائيليه واستباحة الدم الفلسطيني بفعل 

ال وعلى الجميع أن ال يحرف البوصلة لترتد نحو الشعب االقتحامات أليوميه وسياسة االعتق

الفلسطيني نتيجتها الفوضى والفتنه والحراب الداخلي ضمن مفهوم ما يسعى االحتالل لتحقيقه 

  نحو فلسلطنة الصراع واالقتتال الفلسطيني الفلسطيني

ام للغة الحتكاألحداث في نابلس جد خطيرة وتتطلب تحكيم لغة العقل والمنطق واالبتعاد على ا

العواطف واالنجرار نحو مربع الفوضى والفلتان األمني ونتيجتها وبال على الشعب الفلسطيني 
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ولصالح االحتالل ومخططاته االستيطانية والتهويد وخلق شرخ وهوة بين الشعب الفلسطيني 

  وأجهزته االمنيه وجميعها مكون فلسطيني وجزء ال يتجزأ من نسيجنا االجتماعي

عاماً( إثر إصابته بجراح  53واالشتباكات  االخيره التي أدت إلى  وفاة فراس يعيش ) األحداث

بالرأس، نقل على أثرها للمستشفى بحالة حرجة وأعلن األطباء وفاته في وقت الحق. على اثر 

احتجاجات على اعتقال "مصعب اشتية" والشهيد يعيش هو شقيق للشهيد أمجد يعيش الذي استشهد 

 .الل قبل سنواتبرصاص االحت

وتواصلت خالل ساعات الليل المواجهات بين الشبان واألجهزة األمنية ما أدى إلصابة أربعة 

 .مواطنين آخرين أحدهم بحالة خطيرة

وتخلل تلك االحتجاجات إشعاال لإلطارات المطاطية وإغالق لعدة شوارع رئيسية بمدينة نابلس. 

مواطنين، واحده بحالة الخطر بالرأس  3بإصابة ووفق ما أفاد به الهالل األحمر الفلسطيني 

 وإصابتين شظايا بأحداث نابلس

وبات يخشى من تدحرج األحداث إلى محافظات أخرى وعدم السيطرة عليها لندخل في دوامة 

العنف الذي تسعى سلطات االحتالل إلحداثه ألنها المستفيد األول من إحداث شرخ بين القاعدة 

هزة األمن وقد شهدنا في االونه االخيره حمله إعالميه إسرائيليه ضد الشعبية الفلسطينية وأج

األجهزة االمنيه والتحريض عليها ضمن حمله مزدوجة ، حيث تشير تقديرات األجهزة األمنية 

اإلسرائيلية، إلى أن االحتالل اإلسرائيلّي، "قريب جدا" من تنفيذ عملية واسعة في الضفة الغربية 

امل" السلطة الفلسطينية مع التصعيد الذي تشهده الضفة مؤخرا، "بشكل فعال". المحتلة، "ما لم تتع

جاء ذلك بحسب ما أورد "واينت"، الموقع اإللكترونّي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير 

 .نشره في وقت متأخر من مساء االثنين

ا تزعم ، بحسب موذكر التقرير أن هناك محاوالت لتنفيذ عمليات "بشكل شبه يومي" في الضفة

أجهزة أمن االحتالل. وفي هذا الصّدد نقل "واينت" عن مصادر في األجهزة األمنية اإلسرائيلية، 

أن ما وصفه التقرير بـ"مستوى اإلرهاب"، قد ارتفع إلى "عتبة ذروة موجة العمليات قبل ستة 

 .أشهر"، والتي كانت في آذار/ مارس الماضي

في التوقيت الخاطئ ، الن الشعب الفلسطيني يترقب الخطاب  مستجدات األحداث في نابلس تأتي

السياسي  للرئيس محمود عباس في مخاطبة دول العالم ووضعها امام مسؤولياتها لتطبيق قرارات 

الشرعية الدولية ووضعها موضع التنفيذ وضرورة وضع حد للتنمرد والتمرد االسرائيلي على 

االحتالل ، ويجب ان تركز القياده الفلسطينيه أولوياتها قرارات الشرعيه الدوليه من قبل حكومة 

في لغة الخطاب في التصدي للعدوان الصهيوني والشروع في تنفيذ خطوات لمعاقبة إسرائيل 
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ومالحقتها عن جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وإعالم دول العالم عن الشروع بتشكيل 

 سرائيليين امام المحاكم الدوليه لمسائلتها عن جرائمهافرق قانونيه لرفع دعاوى ضد المسئولين اإل

في القدس والضفة الغربيه وغزه  واستباحة الدم الفلسطيني والقتل لمجرد القتل والحاق الضرر 

والقتل بالمبرر واستهداف المدنيين ، وعلى العالم ان يدرك أن ما ترتكبه سلطات االحتالل 

خرق فاضح للقانون الدولي االنساني والتفاقية جنيف  االسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني من 

الثالثه والرابعة التي تحرم تعريض المدنيين للخطر في حالة الحرب وعدم التعرض لحياتهم 

  وممتلكاتهم وعدم المس بالبنى التحتية واالقتصادية  وجميعها ترقى لمستوى جرائم حرب

ربيه لم تراعي هذه االتفاقات ، ومن مصلحة بعدوانها على غزه والقدس والضفة الغ "إسرائيل"ان 

الشعب الفلسطيني االشتباك مع حكومة االحتالل الصهيوني على الساحة القانونيه والدولية 

والمطالبه لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني  ٧٧وخاصة اجتماع الهيئة العامه في دورتها ال 

ة المتعاقدة على اتفاقية جنيف والطلب الى سويسرا الى عقد اجتماع طارئ للدول السامي

واإلصرار على توصيف اسرائيل كدولة فصل عنصري ودعوة مجلس حقوق االنسان لالنعقاد 

الفوري وذلك ليتسنى مالحقة ومعاقبة اسرائيل بموجب خطة وطنيه إستراتجية ، بدال من الوقوع 

الل ول  حكومة االحتفي هذا الفخ اإلسرائيلي الذي تشهده أحداث نابلس ويخشى من تدحرجه وتحا

، على الجميع أن يدرك  الخطر الذي يتهدد القضية الفلسطينية ويتهدد الوجود من توظيفه لصالحها

الفلسطيني على ارض فلسطين ، ولو تمعن أصحاب الرأي والفكر ذي التوجهات الوطنية في 

 اعات والتغيراتمستجدات التغيرات الدولية واالقليميه ، ألدرك الجميع أن انعكاس هذه الصر

على الشعب الفلسطيني يسهل لالحتالل الصهيوني مخططه لتصفية القضية الفلسطينية واستكمال 

  مشروعه ألتهويدي واالستيطاني

اتحدوا جميعا لتصونوا حقوق شعبكم الفلسطيني اتحدوا لكي ال تمكنوا االحتالل من تمرير 

المحتل مخطط تفريغ األرض وتهجير واستكمال مخططه االستيطاني اتحدوا لكي تفوتوا على 

الفلسطينيون اتحدوا ألجل االنتصار الستمرارية وأولوية القضية الفلسطينية اتحدوا لتفوتوا 

ألفرصه على المتربصين الذي يهدفون لتمرير أجندة االحتالل وخلق الفوضى والفتن والعودة 

نا سطينية وهي سر قوتنا ومناعتإلى مرحلة الفلتان األمني اتحدوا لتحقيق الوحدة الوطنية الفل

 ومواجهتنا لالحتالل

المطلوب إشاعة جو من الثقة بين السلطة والشارع النابلسي والفلسطيني بشكل عام ضمن مسعى 

يقود لتحقيق األمن واألمان للمواطن الفلسطيني لتجنيب المجتمع الفلسطيني كل حاالت الفوضى 

 واالستغالل وغيرها من التسميات
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الفلسطينية تمر بمرحله ومفصل تاريخي يتطلب وعي الفلسطينيين لمخاطر ما تمر إن القضية 

فيه القضية الفلسطينية تتطلب من الجميع وحدة موقف تقود للخروج من المعضلة التي تعاني 

منها نابلس وكل فلسطين ويستغلها المغرضون وأصحاب األجندات والمصالح لتجيير األحداث 

م التي في محصلتها تخدم االحتالل اإلسرائيلي وتوسعه االستيطاني لمصالحهم وتمرير مؤامرته

 .والتهويدي وتكريس االحتالل لألراضي الفلسطينية المحتلة
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  الوطنيةوالحكمة  الفتنة

 بكر أبوبكر

أحد  يه يةالعرب عملية االقتتال الداخلي في فلسطينو الذاتيالتدميرالفوضى والعبث ومن المعلوم أن 

 ،سرقة أرضنا يوميًا في بجدّ كة مالمنه المحتلة أهم األهداف التي تسعى لها السلطات الصهيونية

تحقيق  ورفض بل عيش الفلسطينيين،تدمير كل سُ و ،والقدس وكل البلد تهويد األقصىة بالمنشغلو

 .طة الوطنية الفلسطينية بالضعف، واتهام السلاستقالل دولة فلسطين

ببعضهم داخلي تتالهم القباى الفلسطينييون تلهّ هدف ألن يي الفتنة الداخلية هشعالبإ االحتالل الصهيوني

ث تلوّ وال  احةرقواته اإلرهابية قد تأخذ ف ،مرتاًحا ا شامتًاالى الخلف فرحً  هيدياإلسرائيلي رفع يلالبعض 

ن كان إيف وفك ،مسلسل القتل الذي ال ينتهي يطفيء ظمأهاال غم أنه ر مؤقتًا، يديها بدماء الفلسطينيين

 .خوةيدي األب

ي بعض أرجاء وتلك التي سبقتها ف ،في الخليل منذ فترة الكريمة الفتنة الوطنية التي وقعت بين العائالت

الوطن بالقرى هي بالحقيقة غريبة عن النسيج االجتماعي الوطني المتماسك الذي تقف فيه العشائر 
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 ،هليوحفاًظا على السلم األ ،وقفة بطولية في وجه المحتل( عامة )وكذلك الفصائل السياسيةوالعائالت 

 يصبح إخراجه من البئر شبه مستحيل. لتنة في بئر ومهما كان البلنون ليرمي حجر الففيأتي مج

لداخلي إلحداث االقتتال ا المستميت ببعيدة عن المسعى الصهيونيباألمس نابلس  لم تكن الفتنة في

لشباب منية وبين اجهزة الفلسطينية األاأل ، ومنها بينوتنظيماته وشرائحه مكونات الوطن الوطني بين

 متمثلة بالخطف والقتل واالعتقال يومية في كلضد الفلسطيني ، السيما والمعركة الصهيونية الناهض

 وكشفت وجهه القميء دوليًا ومازالت. !وقد أنهكت الصهيوني كثيًرا الدبال

لتي تلقي ا-منيةجهزة األنحو األوالحجر والحقد البندقية ه لم ال توجّ يقول  المحتل رائيليلسان حال اإلس

هذا الصوت  مع وتساوق ،وهو ما كان -ضين "البواسل"!المحرّ من و همن المبرمج كل التشويه

 العصبويين الحزبيين،و، المحرضين الحاقدين األبديين وماعة من الجهلة جاألجش التحريضي 

 ،ةتل االخ والصديق واالم واألبنالذين ال يعنيهم لو قُ  تهم فهمعلى قلّ ووأصحاب االجندات غير الوطنية، 

 .من يرتفع صوتهم فقط حين يكون السالح منحرفًا موه

ال تجد إذاعة مكان اإلسرائيلية اال تذكيرنا  29تسمى الداخل أو أراضي  افي أراضي فلسطين أو م

ن كل القتل أوك !فيما تسميه "دوامة العنف" جرائم القتليوميًا بإحصاء لعدد القتلى الفلسطينيين في 

 !وإرهاب ممنهج !بالعشرات في الضفة أو غزة أو الداخل ليس دوامة عنف الحاقد الصهيوني

في  فهو هابواإلر وضى والعبثيةبالدموية والف عامة الفلسطينيوصم المجتمع لط الصهيونية ل  السُ  تعمد

لكم واليستحق دولة وال يستحق استقالاًل وال يستحق تقرير المصير!؟ الصورة التي يرسمها ويكرسها 

 !؟ "الدولة يهودية"أن تحمدوا هللا ان 

ق كل ن الحأمر وحقيقة األ !؟ط"لتظل صورتها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق االوس والى ذلك

تداول لى ع وتحض التي تسمح المحتلة والمتحكمة بكل مفاصل الحياة الحق على السلطة اإلسرائيلية

 ة.جهزة الصهيونيوكما اعترفت بعض األ بالداخل حت رعايتها كما الحال برعاية العصاباتتالسالح 

ن أرة مكرّ ضة ورّ محزت اإلذاعة الصهيونية في نابلس ركّ م 22/4/2222مس باأل في الفتنة االخيرة 

 ما هو كذب   " مقابل األجهزة؟!االهالي"رار كلمة الحظ تكجهزة و"األهالي"! حداث كانت بين األاأل

 ؟!ضد السلطة الوطنية الفلسطينيةتقف نابلس كلها مدينة ن أ العادي حيث يتصور المستمعُصراح، و

مر حين استخدام مصطلح وهو ذات األ ،ن يصل للجمهور في فلسطين وخارجهاأالمراد التحريض وهو 

 المدجج بالسالح من قبل أي شخصة أي رد فعل ضد اإلسرائيلي ي  و تسمِ أ"دوامة العنف" في الداخل، 

 ا!! فتقتله هكذ"إرهاب" نهأأعزل  فلسطيني

ن من الجهلة أوالمأجورين من يتساوق أ، السيما وط اإلسرائيلية قد آتى ثمارهل  إن ما حرضت عليه السُ 

  و قصد.أ أو عاطفة غير متزنة مع ذلك بهبل
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لمنهكة اوهي القوة  ،م تتوقف عن حملة االعتقاالت اإلرهابية في كل المدنلالتي  إن السلطة الصهيونية

حاول ت السلمية اليومية في كل مكان من فقدانها السيطرة على مقاومة الشعب الفلسطيني الجماهيرية

لطة فة" ما يؤهل الساالتهامات للسلطة الوطنية الفلسطينية أنها "تفقد السيطرة" وأنها "ضعيتكرار

ت لنشطاء المقاومة الشعبية التي أحرجأن تستمر في حملة االعتقاالت اإلرهابية  االحتاللية الصهيونية

    .بجدارة الصهيوني وكشفت وجهه القبيح

تضع حًدا للتظهر حقيقة الحكمة الفلسطينية وجمعاء في نابلس الفلسطينية حين تجتمع القوى الوطنية 

ط ضد لة الشعب الفلسطيني هي فقصأن بو بما ال شك فيه تقررتقوم بواجبها العظيم، وللفتنة فإنها 

أسلوب النضال الذي تم اختياره وهو المقاومة الشعبية التي يجب ان تستمر حتى االستقالل بو المحتل

فهو  -مهما اختلفنا معه-وما دونه  ،التناقض الرئيس هوواالحتالل فقط تالل الن االح لدولة فلسطين،

   .حديثًاقديًما و القميئة كما رددت كثير من أبواق الفتنة ،ولن يتم رفع السالح بوجهه ،تناقض ثانوي

ي خ واخيه، ويسقط المحرضون فيتم وأد الفتنة بين األوالحكمة عندما يعلو صوت العقل نه أنقول دعنا 

الشكر لحكمة كل و .عاشت األيدي الوطنية الصامدةونقول . داخلويحترق االحتالل من ال ،بئر آسن

ولية في نابلس بكل مسؤ طالها ينظفون الساحاتبأوهاهم  ،الفتنة تئدوالفصائل التي  ".فتح."حركة 

 .وطنية عالية

https://www.facebook.com/baker.abubaker/ 

 

 

 انتهى


