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اليمنيون مصرون على رحيل رئيسهم الليبيون في طريقهم للخالص احرار مصر في امليدان التوانسة اشعلوا الثورات

صفحات منسية من القضية الفلسطينية

الطريق إلى القدس
العربي بالتصفيق لقصائده خاصة 
في إصداره يا فتية القدس الذي 
طبع 2006 من قبل مركز االعالم 

العربي في مصر. 
ومما ال ش���ك فيه ان ش���اعر 
االسالم وليد عبدالكرمي االعظمي 
كان على الدوام من طالئع الشعراء 
العرب املسلمني الذين اثروا الساحة 
العربية بجهودهم وكان على الدوام 
في مقدمة الناس نحو قلب فلسطني 

يقول: 
ايه فلس���طني للتاريخ دورته

اي���راد واصدار وللح���وادث 
أنا على موعد يا قدس فانتظري

يأتيك عند طلوع الفجر جرار

العودة إلى القدس والمواجهة 
الحضارية

كل أنظ���ار العال���م تتجه الى 
املدين���ة الرم���ز املقدس���ة ل���كل 
األديان الس���ماوية الثالثة والتي 
تعبق أجواؤها بأنفاس األنبياء 
واملرسلني وجتتمع فوق ثراها كل 
إليها  اآلثار اخلالدة والكل ينظر 
بطابع التقدي���س والتمجيد مما 
جعلها لشعوب االرض كافة خاصة 
املؤمنني من مختلف بلدان العالم، 
غير ان اليهود وعوا لهذه االهمية 
ويحاولون الي���وم وبكل الطرق 

التمويه واالدعاء والتضليل.
الفلس���طينيني أوال  وعل���ى 
والعرب واملس���لمني وانصارهم 
التركيز عل���ى اخلطاب اإلعالمي 
املباش���ر وبكل اللغات ومناقشة 
هذه القضية امام شعوب العالم 
الس���تثارتها نحو اسرائيل التي 
تزعم ان كيانها املصطنع قائم على 
أسباب دينية لهذه األرض املقدسة 
لذا علين���ا ان نثبت وبنصوص 
القان���ون مخالفتها لكل االعراف 
وأعطي امثاال طرحها االستاذ وديع 
تلحوق وكي���ل ادارة االعالم في 
جامعة ال���دول العربية )النائمة 
نومة أه���ل الكهف( ف���ي كتابه 
املوس���وعة أمام أحداث التاريخ 

يقول:
٭ أوال: عندما أصدرت احلكومة 
البريطانية »وعد بلفور« التآمري 
إلنش���اء وطن قومي لليهود في 
فلسطني اثبتت في النص األصلي 
لذلك الوعد املشؤوم شرطا أساسيا 
يقضي بأال ميس باحلقوق الدينية 
للشعوب األخرى في هذه البالد.

٭ ثانيا: ضرورة الرجوع )للحكم 
الدولي( في ظل االنتداب البريطاني 
الذي يؤكد ان »جدار البراق« جزء 
من املسجد األقصى والذي تعود 
ملكيته للمس���لمني دون سواهم 
وليس ما يدعون من هيكل سلمان 
قاعدة تاريخهم الذين اطلقوا عليه 

اسم »حائط املبكى«
٭ ثالث���ا: ما اصدرته هيئة األمم 
املتحدة في إقرارها اجلائر بتقسيم 
فلس���طني يوم 29 نوفمبر 1947 
وجعلت مدينة بيت املقدس خارج 
نط���اق »الدولة اليهودية« وذلك 
احتراما للمقدس���ات اإلسالمية 
واملس���يحية وع���دم االعتراف 
لليهود بأي حق ديني لهم بالقايل 
والتاريخ يثبت ان بيت املقدس 
عربي إسالمي، علينا كعرب في ظل 
هذا االعالم املنفتح ان نستغل هذه 
الفرصة ونطرح قضايانا )صح( 
ملرة واحدة ولنستغل كل فرصة 
في هذه الشبكة العنكبوتية لنثبت 
طريق عودتنا للقدس واالقصى 
وفلسطني حتت شعار وحدة الهدف 
فمازلت أقول ان صعود آلة اإلعالم 
خير وسيلة وأفضل من ألف ألف 
دبابة ومدفع في ظل هذا الشعور 
اإلنساني املتزايد باعطاء كل ذي 
حق حقه بعيدا عن نظريات العوملة 
وما قالته كوندوليزا رايس وزيرة 
اخلارجية االميركية السابقة ان 
هناك شرقا أوسطيا يتشكل وسط 

فوضى خالقة
أسمعتم عن فوضى خالقة؟ 
اليوم فهمت الشرق األوسط الذي 
تشكل، وعرفت الفوضى اخلالقة 
في عيون ساس���ة أميركا بعزم 
كل الشباب املسلم سنسترد كل 
األراضي التي ضاعت وفي مقدمتها 
فلسطني والعودة للقدس حتمية 
وس���نصلي في رح���اب األقصى 
املبارك.. والى اهلل ترجع األمور 
بهمة الشباب العربي املسلم بإذن 

اهلل.

هاني احلسن في املانيا، وحمدان 
في النمسا وكوكبان في اسبانيا 
وعبدالفتاح حمود في السعودية 
وابو مازن وابو يوسف في قطر، 
وآخرين كثر في العراق وسورية 
ولبنان غير ان مجموعة الكويت 
كانت الوحيدة التي لديها قوة في 
التحرك السياسي املعلن واملدعوم 
من السلطات احلكومية وكلنا نذكر 
مجلة )فلسطيننا( التي صدرت من 
لبنان بتمويل كويتي فلسطيني 
وش���عبي من مناصري القضية 
الفلسطينية من طالئع القوميني 
العرب وتيار اليسار وعلى اي حال 
أو صورة )تعتبر حركة فتح التي 
قادها فعلي���ا خليل الوزير وابو 
عمار وابو اياد واسعد الصفطاوي 
وخالد احلسن وسليمان حمد ابو 
االديب سليم الزعنون وكلهم ان لم 
يكن لهم ارتباط بحركة االخوان 
املسلمني فهم مناصرون ومآزرون 
واعتقد ليس من الضرورة ان يكون 
املؤسسون حلركة فتح في الكويت 
التي احتضنتهم الن كثيرين في 
اخلارج ايضا كان لهم دور مهم في 
بدء تكوين حركة فتح التي بدأت 
اسالمية ثم حتولت الى مسارات 
سياسية اخرى تستوعب طالئع 
مئ���ات اآلالف م���ن االنصار بعد 
قناعة من القادة ان هذا التنظيم 
ان حمل لونا اسالميا في مظهره 
فقد يبعد اخرين عنه خاصة في ظل 
تنامي املنظومة االشتراكية التي 
كان يقودها االحتاد السوفييتي 
والش���باب مبهورون »بجيفارا« 

وغيره من رموز اليسار.
خاصة في ظل ما كان يطرح 
في ذات الوقت من شعار حترير 
فلسطني حتت راية الكفاح املسلح، 
اذا ما اخذنا في االعتبار احلصار 
الناصري ال���ذي اجبر كثيرا من 
القادة الفلس���طينيني على اخفاء 
انتمائه���م او تعاطفهم مع حركة 
االخوان املس���لمني، بينما استمر 
بعضهم في املش���اركة املزدوجة 
مثل ابو يوسف محمد النجار الذي 
اغتالته اليد اآلثمة مع صاحبه كمال 
عدوان ورفيق آخر لهم في لبنان 
حتى اعتبره االخوان منس���حبا 
عندما عرفوا بأمر مش���اركته في 
فتح وآخرين مث���ل كمال عدوان 
النتشه ومحمود عباس  ورفيق 

)ابومازن(.
نعم، حرك���ة فتح متيزت في 
نشأتها بدخول مخلصني راغبني 
في البذل والتضحية، ماذا يضرهم 
حتى يضيقوا على حركة االخوان 
في دخ���ول عناصرها معهم وان 
كان كثير منهم كما اسلفت هم من 
حملة فكر االخوان، واكيد ما قامت 
به االنظمة العربية من مطاردات 
الفكر االخواني اجلهادي  حلملة 
كان ل���ه دور في عدم كش���ف كل 
شخص عن فكره للدخول في حركة 
فتح وأمتنى فع���ال ان كان هناك 
شخص ميلك مقابلة او خطابات 
لألخ املرح���وم هاني بسيس���و 
رحمه اهلل ال���ذي ميثل االخوان 
املسلمني في الكويت ان يعطينا 
اياها لنشرها الهميتها اليضاح 
التساؤالت،  مجموعة كبيرة من 
فلس���ت مقتنعا بان هناك تخوفا 
من االخوان بهذا اخلصوص، اي 

فلسطينية منزوعة السالح وليس 
العودة  لفلسطينيي املهجر حق 
لها وايضا املخيمات املوجودة في 

لبنان وسورية واألردن. 
الق���ادة املخلصني  ان  واضح 
متت تصفيتهم عن طريق مختلف 
األجهزة التابعة للموساد وغيرها 
من بعض األنظمة العربية التي 
أو  التحجيم  أو  قامت بالتصفية 
التحييد في محاوالت التشويه أو 
االستيعاب واملنع خاصة التيارات 
التي تعيش معركة  اإلس���المية 
حقيقية وحتت���اج بصراحة الى 
مهارة وذكاء والتصاق بجماهيرها 
املس���لمة في أصقاع األرض بعد 
تخاذل كثير من القادة في العالم 
أمام س���طوة اليهود والضغوط 
وملزيد م���ن املعلومات عن كل ما 
ذكرت أنصح بالرجوع الى كتابات 
د.محس���ن محمد صالح الباحث 
وامل���ؤرخ الفلس���طيني وال���ذي 
استطاع عبر العديد من املطبوعات 
ان يعرض التاريخ الفلس���طيني 
خاصة كتابه الرائع القيم »الطريق 
الى القدس« وهو دراسة تاريخية 
في رصيد التجربة اإلسالمية على 
ارض فلسطني منذ عصور األنبياء 

وحتى أواخر القرن العشرين.

شهداء القدس قوافل العودة

دعوني أحيي في هذه املساحة 
عب���ر »األنباء« كال من د.عبداهلل 
كنعان ومحم���ود عواد ود.زهير 
غنامي وعبداهلل الشبلي على كتابهم 
الرائع »شهداء القدس« الذي ضم 
في جنباته اسماء كل الشهداء بني 
األعوام )1918-2002( وصدر عن 
اململكة االردنية الهاشمية وطبعه 
البنك االسالمي االردني وقد احسن 
كل اولئك الكرام في حفظ اسماء كل 
الشهداء الذين سقطوا في سبيل 
عودة فلس���طني حرة وعاصمتها 
القدس، بدءا من شهداء عام 1920 
الى شهداء عام 2002 مع ذكر املراجع 
واملصادر ضمن عمل توثيقي مبارك 
يحفظ التاريخ ملن ينسى صفحاته 

االستشهادية.

إصدارات حول القدس

لن تستطيع كباحث ومتابع 
لشأن القدس ان تقف على حجم 
االصدارات اخلاصة بالقدس وما 
يخصها من معلومات ووقائع غير 
انني بالفعل قرأت جهودا مشكورة 
الذين كتبوا  لعش���رات املؤلفني 
مؤلفات عديدة عن القدس من حيث 
الوقائع التاريخية والسياس���ية 
وطرحه���ا كقضي���ة كم���ا فعلت 
د.خيرية قاسمية عندما اصدرت 
كتابها التاريخي قضية القدس عام 
1979، مزينا باخلرائط امللونة او 
كما اصدره احتاد املنظمات الطالبية 
القدس والتحدي احلضاري  عن 
ألستاذنا مصطفى محمد الطحان 
باالضافة الى كتب عديدة اخرى 

تخص فلسطني.

يا فتية القدس

ما من كويتي مخضرم مثلي إال 
قرأ او سمع نشيدا للشيخ وليد 
االعظمي وهو اديب عراقي قدمه 
املستشار عبداهلل العقيل في اكثر 
من اصدار له ألنه ألهب الش���عب 

وقضية فلس���طني واملوقف من 
األنظمة ومن العالم والواقع وان 
هناك فوضى في املفاهيم في إطار 
حركة اإلخوان مما جعله يؤلف 
كتاب »اخلميني: احلل اإلسالمي 
والبدي���ل« واعتق���ل بعد صدور 
الكتاب وقد تأثر كثيرا مبصر التي 
درس فيها ثم رحل الى دمشق بعد 

ان رحل الى لبنان عام 1988.

مرحلة االنتفاضة مواجهة غير 
متكافئة

رحم اهلل خليل الوزير � أبوجهاد 
� مفجر هذه االنتفاضة التي قادها 
واحد من أبرز قادة فتح الرجال 
الرجال  العظام بعيدا عن أشباه 
اليوم )دحالن � الرجوب( ويكفي 
ان يسجل التاريخ ان حادثة سيارة 
في 1987 فجرت انتفاضة عارمة 
عند حاجز »ايرز« على حدود غزة 
مع االرض احملتلة 1948 وما تبعه 
من قرارات على مستوى قيادات 
احلركات اإلسالمية للمشاركة في 
هذه االنتفاضة وتوجيهها، وال أحد 
ينكر ان للحركة اإلسالمية دورا 
منذ البداي���ة والتوجيه حملصلة 
اخيرة ألنها دعت ألهمية حتريك 
احلس الديني وروح املقاومة وحب 
الشهادة في سبيل اهلل وما تبع 
ذلك من رد فعل قوي من الكيان 
اإلس���رائيلي، غير ان االنتكاسة 
بدأت فعليا عق���ب اغتيال القائد 
»أبوجه���اد« وتراجع حركة فتح 
نح���و عقد اتفاقيات م���ع الكيان 
اإلس���رائيلي مثل اتفاقية أوسلو 
ع���ام 1993، ويكف���ي ان نعلم ان 
االنتفاض���ة قدمت اكثر من 1600 
شهيد واكثر من 130 ألف جريح 
واعتقال املئات، وفي القراءة األدبية 
ليوميات االنتفاضة أنصح بقراءة 
القاعود »األقصى  كتاب د.حلمي 

في مواجهة أفيال أبرهة«.
لقد أضعفت املجالس الوطنية 
الفلسطينية حركة فتح وأعطت 
لفريق حماس ورقة رابحة ألنهم 
أعلنوا من البداية رفض احللول، 
كما ان الضغوط الدولية والعربية 
والعاملية عل���ى منظمة التحرير 
الفلسطينية وبالتالي حركة فتح 
ادت ال���ى تراجع كبير في طريق 
خيار احل���رب وضرورة االلتزام 
بالدولة الفلسطينية غير ان دخول 
صدام حسني الكويت في 2 أغسطس 
أفاد الكيان اإلسرائيلي واستنزف 
موارد األمة العربية وهجر مئات 

اآلالف من الفلسطينيني.

الحلول السلمية قادها عرفات بعد 
االنسحاب من لبنان

أمام جماهير الش���عب املسلم 
م���ن اخلليج ال���ى احمليط وعبر 
الق���ارات حتدي���ات عظيمة متر 
الفلسطينية خاصة  القضية  بها 
بعد الضغوط األميركية األخيرة 
على قادة فلسطني للقبول بدولة 

العالوك  اول معسكر في منطقة 
ق���رب الزرقاء والس���خنة، وكان 
للمجاه���د د.عبداهلل عزام رحمه 
اهلل دور في دعوة جنسيات عربية 
من سورية وفلسطني والسودان 
ومصر واليمن، ثم فتح معسكر 
ثان في اربد، ولعل ابرز عمليات 
معسكرات الشيوخ عملية »احلزام 
االخضر« في العام 1969 واستهدفت 
3 مس���تعمرات متقاربة هي بيت 
يور، بيت يوسف وياروينا، وكانت 
اصداء هذه العملية مدوية ونسبت 
كلها حلركة فتح رغم اشتراك كوادر 

من االخوان فيها.
وفي منتصف الس���بعينيات، 
بدأ االجتاه االسالمي في الظهور 
بقوة على الساحة الفلسطينية، 
خاصة بعد تراج���ع حركة فتح 
ع���ن طرح ورف���ع قضية اجلهاد 
واصبح املشروع االسالمي بحاجة 
الى تنظيم يقوده الى اجلماهير 
املتعطشة له، خاصة بعد سيطرة 
التيارات االسالمية على كل النشاط 
اخليري، خصوصا في غزة، مما 
ضاعف اعداد املساجد، وهذه اللجان 
واجلمعيات اخليرية ومع ظهور 
املجاهد الشيخ احمد ياسني رحمه 

اهلل قوي التيار االسالمي.

الحركة اإلسالمية في فلسطين 
كشفت األنظمة

رك���ز التي���ار اإلس���المي في 
فلس���طني على شعار ان اإلسالم 
هو املدخل والطريق الى فلسطني 
احلرة والقدس الشريف واألقصى 
املبارك، وكانت للتجربتني األفغانية 
واإليرانية حماسة ومثل للشعب 
الفلس���طيني الثائر الباحث عن 
حرك���ة تخليصه م���ن االحتالل 
اإلس���رائيلي، فكان اإلس���الم هو 
املنطلق، واجلهاد هو الوس���يلة 
وغاب هذا كله عن أولويات حركة 
فتح التي اكتفت بالتفرج والتراجع 
العلمانية  والتمسك بالنظريات 
وكان للرئيس ياسر عرفات دور 
كبير ف���ي تراجع حركة فتح عن 
الصدارة بعد تصدر اإلسالميني 
الذين اتخذوا اجلامعات واملدارس 
واملس���اجد واجلمعيات اخليرية 
طريقا لكس���ب الشرعية وهذا ما 
جعل »غزة« مثال تصبح صاحبة 
اكبر اجتاه إسالمي بعد سيطرة 
اإلس���الميني على كل مؤسساتها 
وبرز دور الش���يخ احمد ياسني، 
رحم���ه اهلل، الذي ق���اد بجدارة 
احملاوالت اجلهادية لدى قطاعات 
واسعة من اإلسالميني، وقد عرف، 
رحمه اهلل، بقوة حجته وجرأته 
في قول احلق وال ننس���ى الدور 
الكبير الذي اضطلع به د.فتحي 
الشقاقي، رحمه اهلل، الذي استطاع 
بجدارة ان يوظف أعدادا كبيرة من 
الفلس���طينيني في حركة اجلهاد 
اإلسالمي التي أنشئت في عام 1980 
وكان ل���ه رأي في منهج التغيير 

الدخول ف���ي حركة فتح، وملزيد 
م���ن املعلومات ح���ول هذا امللف 
امتنى ان يج���رى حوار مع العم 
س���ليمان حمد وهو موجود في 
الكويت ويحفظ تاريخ تأسيس 
حركة فتح واالخوان معا واكثر، 
ألنني اتصور ان حركة فتح ارادت 
متثيال صوريا لالخوان فيها، بينما 
يرى االخوان انهم همش���وا فيها 
وفتح ت���رى ان تدخال مبكرا بدأ 

في شؤونها.

التيارات اإلسالمية لها دور تاريخي

انا شخصيا ومن خالل قراءتي 
الفلس���طيني أرى ان  في الشأن 
التي���ارات االس���المية احلقيقية 
بدأت مع انش���اء حزب التحرير 
االسالمي في اخلمسينيات برئاسة 
الشيخ تقي الدين النبهاني والذي 
رفع شعارا جميال جاذبا »املطالبة 
بعودة اخلالفة االسالمية«، غير انه 
لم ميارس عمال جهاديا باعتبار ان 
هذا مخصص بأمر خليفة املسلمني 
ال���ذي يأمر باجلهاد وال يكون اال 

حتت رايته ودعوته.
ومع هزمية االنظمة العربية عام 
1967 وعودة بروز وظهور املنظمات 
التحرير  الفدائية خاصة منظمة 
الفلسطينية عام 1968 وما تال هذا 
من اندفاع نحو التسوية السلمية 
مع الكيان الصهيوني وعقد مصر 
اتفاقية »كامب ديڤيد« عام 1979 
وبروز املنظمات الفلسطينية في 
عمليات ض���د الكيان الصهيوني 
ووصوال ال���ى احتالل لبنان عام 
1982، كل هذه العوامل مهدت لظهور 
التيار االسالمي الذي شاهدناه في 
فلس���طني )غزة( وفي ايران بعد 
وصول اخلميني والسودان واالردن 
واجلزائر ومصر واليمن وتونس 
وباكس���تان وماليزيا واجلاليات 
في اوروب���ا وامي���ركا، ومعلوم 
ايضا وثابت ان الكويت تتصدر 
التي وصلت  التجربة االسالمية 
الى مجلس االمة وجمعيات النفع 
العام والتعاونيات واوساط الطلبة 
والعمال، وهذه كلها عوامل جعلت 
التيار االسالمي في فلسطني يقوى 
ألن وجود التمويل من كل اجلوانب 
وان تفاوت هذا الدعم اال انه كان 
يضع في اولويات العودة والطريق 

الى القدس أولى االولويات.

معسكرات الشيوخ في األردن 
شرارة الجهاد

عقب النكسة عام 1967، شكلت 
التيارات االسالمية عامل ضغط 
كبير على االنظم���ة العربية في 
ضرورة فتح معسكرات تدريب 
العام 1968  الفدائي، وفي  للعمل 
عقب اجواء احلرية النسبية وتأييد 
العمل الفدائي ومؤازرة الشعوب 
العربية له، دعت حركة االخوان 
املس���لمني خاصة في ظل بدايات 
الصحوة االس���المية الى افتتاح 

»نعم نقولها عائدون لفلسطني 
والقدس واالقصى«.

مع تزايد حركة الشباب العربي 
املسلم على امتداد الوطن العربي 
في احلراك السياسي املتمثل في 
املسيرات والثورات واالحتجاجات 
بعد ان بدا لي ان الطريق الى القدس 
اصبح اليوم اس���هل من املاضي 
كثيرا خاصة في ظل وجود ادوات 
االتصال اجلديدة التي سهلت مهمة 
االلتقاء الزماني واملكاني ووضع 
اجندة املطل���وب تنفيذه على ان 
يكون هذا التحرك مشروعا قوميا 
)عربيا( اسالميا وعامليا فللقدس 
انصار في كل م���كان في العالم، 
العرب  الدع���وة على  فال نقصر 
واملسلمني الن لنا اقليات في كل 
القارات  الكبير وعبر  العالم  هذا 

وفي مشارق االرض ومغاربها.
الطري���ق الى الق���دس اصبح 
الى »الكامي���را« والتحرك  اقرب 
اجلماهيري من احلشود العسكرية 
وآلياتها والدخول في حروب غير 
متكافئة من غير نداء للجهاد من 
اولياء االمور الذين ال يعتبرونه 

فرض عني في الوقت احلاضر!
ان علينا ان نوجه جيل الشباب 
اليوم الى ان الصراع ما بني احلق 
والباطل على ارض فلسطني قبل 
الفت���ح االس���المي كان موجودا 
وعلينا ان نق���رأ بتمعن التاريخ 
ومس���يرة االنبي���اء على االرض 
املقدسة على ارض فلسطني املباركة 
وكيف كانت هناك هيمنة فارسية 
واغريقي���ة ورومانية حتى جاء 
الفتح االسالمي في اولى املعارك 
على يد القائد املس���لم خالد بن 
الوليد وما تاله من معارك حامية 
الوطيس في اجنادين واليرموك 
وقد متت استعادة الشام للدولة 
االسالمية وفتح فلسطني وما عقب 
ذلك من سنن ربانية في الهزمية 
والنصر، وما اح���اق بأمتنا يوم 
ضعفت وما حل في كارثة احلملة 
الصليبية واستمرار الصراع حتى 
الدين زنكي  ظهور جهاد عم���اد 
ونور الدين محمود وبدء معالم 
عودة النهضة االسالمية وجهود 
الوحدة االس���المية وما اسفرت 
عنه في حتطم القوى الصليبية 
وبروز القائد املسلم الكردي صالح 
الدين االيوبي وما ادى الى حترير 
بيت املق���دس ومواجهة املماليك 
بالتتار وما تال ذلك في معركة عني 
جالوت وم���ا تال ذلك من مؤامرة 
على فلس���طني في ظل احلماية 
العثماني���ة التي ته���اوت وبدأت 
مرحلة االحتالل البريطاني واعطاء 
وعد بلفور املشؤوم وبداية فترة 
صعبة من االحباطات والتنازالت 
رغم وجود اجله���اد املقدس وما 
قامت ب���ه اجلماع���ات اجلهادية 
)القس���ام( واالخوان املسلمون 
وأدوار احلاج امني احلسيني وبدء 
مرحل���ة املد القومي ما بني اعوام 
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حركة فتح وبداية الكفاح المسلح

حركة فتح التي انش���ئت في 
الكويت هي الشرارة االولى لبدء 
الع���ودة والطريق ال���ى القدس 
وس���احل الصليبخ���ات ش���هد 
االجتماعات االولى الربعة مقيمني 
في الكويت هم: ابو عمار )مهندس 
ف���ي االش���غال(، خلي���ل الوزير 
)مدرس(، ويوسف عميرة، والعم 
سليمان حمد )مدرس لغة اجنليزية 
وعمل في املجال اخليري(، وهؤالء 
وغيرهم كثير كانوا متأثرين بفكر 
االخوان خاصة )ابو عمار( وان لم 
يكن عضوا وحتى مثل االخ ابو 
االديب سليم الزعنون وقد عرفت 
من القائد صالح خلف )ابو اياد( 
رحمه اهلل ان تأسيس حركة فتح 
بدأ من مجموعة صغيرة تعيش في 
الكويت وهي التي شكلت الشكل 
التنظيمي لفت���ح وانه واخوانه 
وآخرين في قطر ومنهم الرئيس 
محمود عباس شكلوا اخللية االولى 
حلركة فتح )القي���ادة املركزية( 
تقريبا في عام 1962 وهذا ما اكده 
االخ خالد احلس���ن – الذي عمل 
في بلدية الكويت وكان قريبا من 
القياديني احلكوميني  الكويتيني 
وسهل بدوره وصول كثير من القادة 
الفلسطينيني لهذه االجتماعات التي 
تشكلت هنا وهناك مثل مجموعة 

الشيخ احمد الياسني

االنتفاضة املباركة في فلسطني

الزميل يوسف عبدالرحمن يرثي فهد القواسمة � رحمه اهلل

استحالة إقامة دولة فلسطني
وانا أعد مقالي عن اجلوانب املنسية والتاريخية في القضية 

الفلسطينية أهداني االستاذ محمد احلسيني ـ مدير التحرير ـ 
مجموعة من الكتب وقد وجدت ضالتي في كتاب »تاريخ الشرق 

االوسط من االزمنة القدمية الى اليوم« للدكتور جورج قرم اخلبير 
القانوني والدستوري في اجلامعة اليسوعية في بيروت، يقول في 

صفحة 163 بعنوان »استحالة اقامة الدولة الفلسطينية« ما يلي: نظمت 
الواليات املتحدة جلسات تفاوضية بني الدول العربية واحلكومة 

االسرائيلية في مدريد لتحريك مسار سالم شاق ومعقد سمي باتفاقية 
»أوسلو« وقعت في العام 1993 بشكل احتفالي كبير في البيت االبيض 
بني منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اسرائيل سمحت بعودة القادة 

الفلسطينيني في اخلارج الى الضفة الغربية وغزة ولكنها لم تفض 
ابدا الى االنسحاب من االراضي احملتلة، بل ان هذه االتفاقات غير 

املتوازنة بالكامل كونها ال تفرض موجبات اال على السلطة الفلسطينية 
الناشئة، سمحت للكيان الصهيوني باالستمرار في استيطان الضفة 

الغربية وغزة، وشكل استئناف املقاومة املسلحة ضد بقاء االحتالل 
ذريعة السرائيل لتأجيل االنسحاب الكامل وعقدت مفاوضات ال نهاية 
لها حول حجم االنسحاب واحلدود احملتملة، من دون ان تفضي الى 
اي اتفاق، وكانت مسألتا وضع اجلزء العربي من القدس وحق عودة 

الالجئني الفلسطينيني املنصوص عليهما في قرار اجلمعية العامة 
لالمم املتحدة حجري العثرة االكبر حجما كما هي احلال بالنسبة الى 
مصير املستوطنات االسرائيلية وكانت هذه االخيرة انتشرت بشكل 

كبير منذ بدايات االحتالل االسرائيلي في العام 1967 واصبحت خارطة 
الضفة الغربية اشبه بجلد النمر املرقط في كل مكان باملستوطنات 

التي ربطتها اسرائيل فيما بينها وباالراضي االسرائيلية نفسها 
وبات بالتالي احتمال اقامة دولة فلسطينية اكثر صعوبة من اي وقت 

مضى، ذلك ألنه الشيء في اتفاقات أوسلو ـ يجبر اسرائيل على ازالة 
املستعمرات املتعددة املقامة بعيدا عن احلدود االصلية بني اراضي 

الدولة االسرائيلية والضفة الغربية.


