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صدور كتـاب "اخـتـراع أرض إسرائيل" 
لـشـلـومـو سـانـد عـن »مــدار«

���ا 
ً
رام الل���ه - "األي����ام": ص���در حديث

ع���ن المرك���ز الفلس���طيني للدراس���ات 
اإلس���رائيلية - مدار، وفي الوقت نفس���ه 
عن منشورات المكتبة األهلية في عّمان، 
كتاب "اختراع أرض إسرائيل"، من تأليف 
البروفسور شلومو س���اند، أستاذ التاريخ 
ف���ي جامعة تل أبي���ب، وذلك في ترجمة 
عربية أنجزها أنطوان ش���لحت، وأس���عد 

الزعبي.
ويؤك���د المؤلف ف���ي مقدمته الخاصة 
للطبع���ة العربي���ة أن االس���م اإلقليم���ي 
)الجغراف���ي( "أرض إس���رائيل" ل���م يكن 
قوميًا على اإلطالق لدى ظهوره ألول مرة، 
ول���م يكن م���ن الممكن أن يك���ون كذلك 
أيضًا، ب���ل كان مصطلحًا الهوتيًا- دينيًا. 
فلق���د اعتبر المكان خ���الل مئات األعوام 
ف���ي نظر اليه���ود والمتهودي���ن نقطة 
انط���الق لبداي���ة الخ���الص الغيبي الذي 

سيحل على العالم بقدوم المسيح.
ف 

ّ
وأوضح أنه راودته وواجهته عندما أل

هذا الكتاب ثالثة أس���ئلة رئيس���ة: هل 
كان المكان دائما وطنا لليهود كما تعلم 
ف���ي صغره في المدارس اإلس���رائيلية؟؛ 
وإل���ى أي مدى يعتبر ه���ذا المكان اليوم 
وطن���ًا للذين يعرفون أنفس���هم كيهود 
في أنحاء العالم؟؛ وكيف صارت إسرائيل 
وطن اإلسرائيليين الذين يعيشون فيه؟

وق���ّدم للكت���اب باس���م مرك���ز "مدار" 
الكاتب أنطوان ش���لحت فأش���ار إلى أنه 
الجزء الثاني مما يمك���ن اعتباره ثالثية 
يقّدم م���ن خاللها البروفس���ور ش���لومو 
ساند، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة 
تل أبيب، إعادة نظر جذرية في جملة من 
المسلمات الصهيونية الصنمّية الكاذبة 
عب���ر إخضاعها إل���ى محاكم���ة تاريخية 

متأنية وصارمة ومدروسة.
وكان الج���زء األول منه���ا ه���و كت���اب 
"اخت���راع الش���عب اليه���ودي"، وس���بق 
أن ص���در بترجم���ة عربي���ة ع���ن المركز 
الفلس���طيني للدراس���ات اإلس���رائيلية- 
مدار، أّما الجزء الثال���ث منها فهو كتاب 
بعنوان "كيف لم أع���د يهوديًا؟"، وصدر 

باللغة العبرية العام 2013.
وأض���اف ش���لحت: من ناف���ل القول إن 
الوقائع التي يوردها س���اند، شأنها شأن 
االستنتاجات التي يتوصل إليها، توّسع 
دائرة الض���وء كثيرًا حول األراجيف التي 
لجأت الحركة الصهيونية إليها لتدعيم 
تل���ك المس���لمات من جه���ة، ومن جهة 
أخرى موازية ومكملة لتبرير مش���روعها 
المتعلق باس���تعمار فلسطين وما ترتب 
عليه من آثار كارثية مدمّرة بالنسبة إلى 

سكانها الفلسطينيين األصالنيين.
ويرى س���اند بح���ق أن ه���دف الحركة 

الصهيوني���ة م���ن وراء ه���ذه األراجيف 
مجتمع���ة هو االس���تفادة منها في الحد 
األقص���ى ضمن س���ياق اخت���الق قومية 
جدي���دة وش���حنها بغاي���ات اس���تعمار 
فلس���طين باعتباره���ا "وط���ن" أبناء هذه 

القومية الجديدة منذ أقدم العصور.
وق���د تمث���ل اله���دف األهم م���ن وراء 
التروي���ج لتل���ك األراجي���ف ف���ي اإلقناع 
بأن ه���ذا "الوطن" )فلس���طين( يعود إلى 
"الش���عب اليهودي" وإليه فق���ط، ال إلى 
أولئك "القالئل" )الفلس���طينيين( الذين 
أتوا إليه بطريق الصدفة وال تاريخ قوميًا 
لهم، وفقًا لمزاع���م الحركة الصهيونية. 
وبناء على ذلك فإن حروب ذلك الش���عب 
الحتالل "الوطن" وبع���د ذلك ل� "حمايته" 
م���ن كي�د األع���داء المتأص���ل هي حروب 
عادل���ة بالمطل���ق، أّم���ا مقاومة الس���كان 
المحليي���ن األصالنيين فإنه���ا إجرامية، 
وتس���ّوغ ما ارتكب وُيرتك���ب بحقهم من 

آثام وشرور مهما تكن فظاعتها.
وتاب���ع: بينم���ا انصب جهد س���اند في 
الج���زء األول عل���ى تفكي���ك األراجي���ف 
الماض���ي  كتاب���ة  بإع���ادة  المتعلق���ة 
اب 

ّ
اليه���ودي، وأساس���ًا م���ن ط���رف كت

أكف���اء عكفوا على تجميع ش���ظايا ذاكرة 
يهودية- مس���يانية واستعانوا بخيالهم 

ح كي يختلقوا، بواس���طتها، شجرة 
ّ
المجن

أنساب متسلس���لة ل� "الشعب اليهودي"، 
فإن جهده ف���ي هذا الجزء الثاني منصب 
على تفكيك األراجيف المتعلقة بتأكيد 
التي  اليهودي" بفلسطين  "الشعب  صلة 
تم اختراع اس���م لها هو "أرض إسرائيل" 
ف���ي س���بيل إثبات تل���ك الصل���ة، وجرى 
خُيل 

َ
استخدامه كأداة توجيه ورافعة للت

الجغرافي لالستيطان الصهيوني منذ أن 
بدأ قبل أكثر من مئة عام.

وف���ي س���ياق ذل���ك يق���ّوض الكتاب 
أس���طورة ك���ون "أرض إس���رائيل" الوطن 
أن  اليهودي، ويثبت  للش���عب  التاريخي 
الحرك���ة الصهيونية هي التي س���رقت 
مصطل���ح "أرض إس���رائيل" وه���و ديني 
في جوه���ره وحولته إل���ى مصطلح جيو- 
سياس���ي، وبموجبه جعلت تلك "األرض" 
وطن اليهود في العالم أجمع، وذلك منذ 
نهاية القرن التاس���ع عشر وبداية القرن 

العشرين.
وخت���م ش���لحت مؤكدًا أن المس���اهمة 
األساس���ية له���ذا الكت���اب المهم تبقى 
كامن���ة، كما أهمية الكتاب الس���ابق، في 
نبش الماضي وإيض���اح صيرورة الحاضر، 
بواس���طة فتح النار عل���ى مجموعة كبيرة 

من األساطير الصهيونية الملفقة.

غالف الكتاب.

غــزة: تفاقــم معانــاة المواطنيــن جــراء أزمتــي 
الـكـهـربـــاء والغـــاز فـــي ظـــل الـبـــرد الـقـــارس

كتب عيسى سعد الله:

العائ���الت  معظ���م  استس���لمت 
الفقيرة في قطاع غزة للبرد القارس، 
بينم���ا جاه���د أربابه���ا لتوفير الحد 
األدنى من التدفئة ألطفالهم الذين 
تعرض���وا لإلعياء بس���بب االنخفاض 

الحاد في درجات الحرارة.
وتضاعف���ت معان���اة هذه األس���ر 
الكهربائي عن  التيار  بس���بب غياب 
المنازل ألكثر من 24 ساعة متتالية، 
واضط���ر كثيرون إل���ى إيق���اد النار 
داخل المنازل غي���ر آبهين بالمخاطر 
المترتبة على ذلك، كما فعل س���امي 
دكا الذي برر ذلك بعدم مقدرة أبنائه 

على تحمل البرد.
وقال دكا م���ن جباليا إن���ه لجأ إلى 
إشعال النار في الموقد وإدخالها إلى 
داخل المنزل لغياب وسائل التدفئة 
األكث���ر أمنًا وخصوص���ا التي تعمل 
على الكهرباء، بس���بب انقطاع التيار 
الكهربائي من���ذ صباح أول من أمس 

األربعاء.
وتتكرر المأس���اة نفسها مع عائلة 
هاني س���عد الذي لم يكترث بتضرر 
أث���اث منزله من جراء دخ���ان النار أو 
المخاط���ر المترتبة على ن���وم أفراد 
العائلة ف���ي جو من الدخان والغازات 
المنبعثة من النار، طيلة يوم أول من 

أمس.
واضطر س���عد إل���ى إش���عال النار 
بعدما فش���ل ف���ي توفي���ر التدفئة 
ألف���راد عائلت���ه الذين اش���تكوا من 
برودة المن���زل المفتقد إلى القصارة 
الخارجية ما يزيد من الرطوبة داخله.

الثالثينات  أواخر  وقال س���عد في 
م���ن عمره إن م���ا يهم���ه اآلن توفير 

فيضانات في رفح.                             )أ.ف.ب(

الحرارة والتدفئ���ة المطلوبة لألطفال 
حرصًا على ع���دم تعرضهم للمرض، 
الش���ديد النقطاع  وأعرب عن سخطه 
التي���ار الكهربائي منذ بدء تس���اقط 
األمطار صبيحة ي���وم األربعاء وحتى 

ظهيرة يوم أمس.
ولم تق���ف أزمة الكهرب���اء وحدها 
عائقًا أمام نادر جمعة لتدفئة منزله، 
فقد حالت أزمة الغاز دون تش���غيله 
مدف���أة الغ���از لعدم امتالكه س���وى 
اس���طوانة واحدة للطه���ي، ما أجبره 

لتدفئة منزله،  الفحم  على استخدام 
بالرغم م���ن مخاوفه م���ن اآلثار التي 

تنجم عن إيقاده داخل المنزل.
أما كمال رجب فقد اس����تخدم برادة 
النج����ارة لتدفئة المن����زل بعد حصوله 
عليها من ورش����ة للنج����ارة بالقرب من 
منزله، مفضاًل استخدامها على الفحم.
ونفدت األحطاب م���ن المحال التي 
تبيعها خالل األي���ام الماضية، فيما 
تضاعفت أسعار المتوفر منها بسبب 
ارتفاع الطل���ب عليها، مع اس���تمرار 

التحذي���ر من تدني درج���ات الحرارة 
حتى صباح األحد المقبل.

وق���ال رج���ب إن الحطب ه���و الرفيق 
الوحي���د ألمثاله الفقراء الذين ال يجدون 
أي ح���رج في إيقاد الن���ار داخل المنازل 
وكذل���ك ف���ي غ���رف الن���وم، معربًا عن 
خشيته من نفاد الحطب بشكل كامل من 
األسواق، ليلحق بغياب التيار الكهربائي 
التام خالل اليومين الماضيين، باإلضافة 
إلى اس���تمرار أزمة الغاز المتفاقمة منذ 

خمسة أشهر تقريبًا.

وأعرب عن غضبه الش���ديد النقطاع 
التي���ار الكهربائ���ي المتواص���ل عن 
منطق���ة غرب جباليا من���ذ بدء هطول 
األمط���ار، مؤك���دا أن ذل���ك فاقم من 

معاناة أسرته.
وق���ال رج���ب إن س���لبيات انقطاع 
التيار الكهربائي ال تتوقف فقط على 
ما يصاحبها من انخفاض في درجات 
الحرارة، موضحا أنها تضاعف من حالة 
الملل لدى األطفال الذين يرغبون في 

مشاهدة التلفاز والتسلية.

ن" مواقع التواصل االجتماعي
ّ

غزة: "المنخفض القطبي" "يسخ
كتب � فايز أبو عون: 

انحصرت معظ���م أحاديث زوار صفح���ات التواصل االجتماعي 
"الفيس بوك" و"تويتر" و"اليوتيوب" منذ اللحظات األولى لإلعالن 
ع���ن تأثر البالد بمنخفض جوي ف���ي متابعة هذا المنخفض وأي 
المناط���ق األكث���ر برودة وتس���اقطًا للثلوج واألمط���ار في معظم 
محافظات الضفة الغربية وقطاع غ���زة والقدس المحتلة، ليصل 
بهم الحديث إلى ما وراء الحدود الفلس���طينية في معظم الدول 

العربية واألجنبية.
وسارع معظم الزوار والمش����تركين الذين مكثوا في منازلهم 
ف����ور اإلعالن عن تعط����ل الم����دارس والجامعات والمؤسس����ات 
الحكومية وغي����ر الحكومية إلى تس����جيل تعليقاتهم أو وضع 
موافقتهم على ما تم الحديث عنه ونش����ر على هذه الصفحات، 
كالكاتب الصحافي توفيق أبو شومر الذي جاءت تغريدته على 
الفي����س بوك بعنوان "تدفئة قططية أخوية في غزة"، مصحوبة 
رت  بتعليق يقول "الس����اعة العاش����رة صباح ي����وم األربعاء صوَّ
قطتين تدفآن بعضهما، على مذهب التدفئة القططية، احتماء 

من عاصفة ألكس����ا الروس����ية التي وصلت غزة، وهروبًا من ظالم 
ليل ونهار غزة".

وردت على التعليق المواطنة سلوى نصار قائلة: "الله يفرجها 
علينا يا صديقي، أنا عدت للعصر القديم وأش���عل يوميا كانون 
حط���ب للتدفئة.. أجواء حميمة ق���رب الكانون والعائلة مجتمعة 
حول���ه"، بينما كتب الموظف في جريدة "األيام" أكرم راضي على 
صفحته أكثر من مشاركة عن المنخفض الجوي، تضمنت إحداها 
صورة لث���الث قطط صغي���رة ملفوفة بأغطية، وكت���ب "أنا حاليًا 
حاسس بنفس الش���عور.. مين كمان حاسس بنفس الشعور؟؟؟"، 
وتعلي���ق آخر يقول فيه "عمي أبو محمود )يقصد فيه ش���خصية 
أبو محمود في مسلس���ل باب الحارة( مت���ى العاصفة جاية، فيرد 

األخير أرررربت".
وف���ي تعليق للصحافي إبراهيم قنن ف���ي وكالة معًا اإلخبارية 
عل���ى المنخفض الجوي قال "الذي يس���تمع لإلذاع���ات المحلية 
ووس���ائل اإلعالم يش���عر أنو إحنا ف���ي قلب العاصف���ة الثلجية 
بالقطب المتجمد الش���مالي، وإن الدببة سوف تظهر في شوارع 
غزة.. المش���كلة في وس���ائل اإلعالم عايش���ه اللحظة ومراسليها 

بغنوا مع األقمار الصناعية، مع أنو األجواء في غزة )تي رش���رش( 
كأي يوم ماطر من كل سنة".

واكتف���ى الناش���ط الحقوقي ف���ي الهيئة المس���تقلة لحقوق 
اإلنس���ان مصطفى إبراهيم بكتابة مقطع من أغنية على صفحته 
على الفيس بوك لمحم���د قنديل تقول: "يا حلو صبح يا حلو طل، 
يا حلو صبح نهارنا فل"، وحظيت بتعليقات عشرات المشاركين. 
وف���ي تغريدات من خرجوا بتعليقاتهم إلى خارج حدود الوطن 
يق���ول الدكتور والمحلل السياس���ي عدنان أبو عامر الذي نش���ر 
صورة لالجئة فلسطينية في سورية وهي تحمل رضيعها "الجئو 
م 

ُ
  س���وريا  على وجوههم يهيمون على حدود الع���رب المغلقة، أ

تريد حماية رضيعها، فتهرب من الحرب والبرد، ولكن أين؟".
وحظ���ي طبق "ش���وربة العدس" بنصيب الفت م���ن التغريدات 
الطريفة، المرفقة بصور لطبق العدس وحزمة من البصل األخضر 
والفجل وقط���ع الليمون وحب���ات الزيتون، وتناف���س المغردون 
والمغ���ردات في إظهار ولعهم بالعدس ف���ي جو بارد ماطر، فيما 
أكد العديد منهم أنهم سيتناولون الطبق نفسه، ما دفع أحدهم 

إلى القول "إنه اليوم العالمي للعدس"!.

عقده مركز "شمس" برام الله

لقــاء يوصي بتدريس مادة القانون الدولي 
اإلنساني لطلبة "الشريعة" في الجامعات

رام الل����ه - "األيام": أوصى مش����اركون 
في لقاء عقده مركز اعالم حقوق االنسان 
والديمقراطية "شمس: بعنوان "القانون 
الصليب  وش����ارات  اإلنس����اني  الدول����ي 
األحمر" في رام الله، أمس، لعدد من طلبة 
كليات الش����ريعة في جامع����ات النجاح 
والق����دس، والق����دس المفتوح����ة وكلية 
قلقيلية الشرعية تدريس مادة القانون 
الدول����ي اإلنس����اني لطلب����ة الجامع����ات 
والمعاهد ولطلبة كليات الشريعة كمقرر 

وبشكل مستقل عن المواد األخرى.
وافتت����ح اللقاء إبراهيم العبد من مركز 
ش����مس معرف����ًا بمركز ش����مس وأهمية 
المركز وأهداف����ه التي تصب في تعزيز 
المش����اركة الش����بابية وزي����ادة الوع����ي 
وتعمي����ق الثقاف����ة في مج����االت حقوق 

اإلنسان.
وذك����ر أن ه����ذه الورش����ة ه����ي أح����د 

نشاطات مشروع نش����ر وتعزيز مفاهيم 
حقوق اإلنسان بدعم وتمويل من الوكالة 

االسترالية للتنمية. 
من جهته قال حس����ام الشخش����ير من 
ان  للصلي����ب األحمر،  الدولي����ة  اللجن����ة 
القانون الدولي اإلنس����اني ال يسعى إلى 
من����ع الحرب، وإنما يس����عى إلى الحد من 
معاناة اإلنسان أثناء الحروب والتخفيف 
من ويالتها، كذل����ك يهدف إلى تنظيم 
األعم����ال العدائي����ة، وتقيي����د وس����ائل 
وأس����اليب القتال، وضمان التناسب في 
استخدام القوة، ومنع اآلالم التي ال مبرر 

لها.
واض����اف: ان القان����ون الدولي يخاطب 
أط����راف الن����زاع كاف����ة المش����اركة في 
وغي����ر  الدولي����ة،  المس����لحة  النزاع����ات 
األهلي����ة(. ويحمي  )الح����روب  الدولي����ة 
جميع األش����خاص الذين ال يشاركون في 

العمليات العدائية، أو الذين يكفون عن 
المشاركة فيها.

وأكد الشخش����ير عل����ى أن هناك عدد 
من المب����ادئ األساس����ية التي تش����مل 
المبدأ  اإلنس����انية حيث يف����رض ه����ذا 
عل����ى األطراف المتنازع����ة القيام بثالثة 
واجبات حي����ال ضحايا الحرب تتمثل في 
احترامهم، ومعاملتهم بإنسانية، وحظر 
إخضاعهم ألعمال العنف والقسوة التي 
ال تفيد في تحقي����ق الهدف من الحرب، 

بل تزيد من اآلالم التي ال مبرر لها.
وال يمكن الحديث عن قانون إنس����اني 
دون الرج����وع إلى أصل ه����ذا المبدأ، أي 
اإلنس����انية، فالح����رب حال����ة واقعية من 
صنع البش����ر، وإذا لم نستطع أن نمنعها 
فإن����ه باإلمكان الحد م����ن آثارها، والعمل 
على عدم انتهاك اإلنس����انية المتأصلة 

لدى كل إنسان.

اتفاق على إنشاء فرقة لمتطوعي
الدفاع المدني في "مرج ابن عامر"

جنين - "األيام": ناقش ممثلون 

عن مديرية الدف���اع المدني في 

مشاركون في االجتماع.

محافظة جني���ن، أمس، مع بلدية 

مرج بن عامر، سبل تعزيز التعاون 

المش���ترك بي���ن الطرفين، وذلك 

خالل اجتماع عقد في البلدية.

االجتماع،  ه���ذا  ف���ي  وش���ارك 

المقدم  المدن���ي،  الدف���اع  مدير 

عبد اللطيف أبو عمش���ة، ونائبه، 

الرائد قدري جم���ل، ومدير إدارة 

التخطيط والتطوير، الرائد عدنان 

ش���اهين، ورئيس البلدية، عدنان 

أبو الرب، وأعضاء وموظفو البلدية.

المجتمعون، سبل  واس���تعرض 

زيادة آلية التنسيق في مواجهة 

حاالت الط���وارئ، ومعالجة األمور 

التي يمكن أن تنجم عنها.

وتناولوا آلية عمل غرفة الطوارئ 

والت���ي تم تش���كيلها في بلدية 

م���رج بن عامر لتقدي���م الخدمات 

المنخف���ض  خ���الل  للمواطني���ن 

الجوي الذي يسود البالد.

وتحدث أب���و الرب، عن الخدمات 

التي تقدمها البلدية للمواطنين 

الس���كانية  التجمع���ات  ف���ي 

واإلنجازات  بخدماتها،  المشمولة 

التعاون  وآلي���ة  حققته���ا،  التي 

التي تربطها م���ع الدفاع المدني 

لمواجهة  الشريكة  والمؤسسات 

حاالت الطوارئ.

أما أبو عمش���ة، فأكد أهمية دور 

ش���ركاء الدفاع المدن���ي في بناء 

مجتمع قادر على مواجهة حاالت 

الطوارئ بالشكل السليم.

الدفاع  اس���تعداد  كامل  وأبدى 

المدني لتحقيق مزيد من التعاون 

مع البلدية إلنجاح مش���روع إنشاء 

مبن���ى للدفاع المدني في منطقة 

التوأمة  اتفاقية  البلدية، ضم���ن 

الت���ي تربطها م���ع إقلي���م "لوار 

اتالنتيك" الفرنسي.

وتم االتفاق، على إنش���اء فرقة 

في  المدني  الدف���اع  لمتطوع���ي 

منطقة البلدية، والشروع بتدريب 

أفرادها على علوم الدفاع المدني، 

ليكونوا رديفا قويا ومساند ألطقم 

الدفاع المدني في منطقتهم في 

حاالت الطوارئ.

"طوارئ طولكرم" تعمل على مدار الساعة
طولكرم � "األيام": قامت فرق وطواقم الطوارئ في بلدية طولكرم بالتنس���يق 
والتعاون مع غرفة العمليات المركزية المش���تركة في المحافظة، باس���تقبال 
العديد م���ن النداءات والبالغات الخاصة بمس���اعدة المواطني���ن في المدينة 

والضواحي نتيجة األمطار التي هطلت مؤخرا.
وقد باش���رت طواقم وف���رق الطوارئ بالبلدية عملها ابتداء من س���اعة دخول 
المنخفض، حيث أتمت اس���تعداداتها لمواجهة أي طارئ قد يحصل وبطريقة 

مهنية وإدارية تم تأهيلهم وتدريبهم  من قبل األمن الوطني .
وتولى قس���م الطوارئ بالبلدية وبالش���راكة والتواصل م���ع غرفة العمليات 
المش���تركة والدفاع المدني واألش���غال العامة والقطاع الخاص وطواقم  مهام 

اإلسناد والتعامل مع كافة الحاالت في المدينة واألحياء.
وقد تمت اإلس���تعدادات لمواجهة اث���ار المنخفض المتوقع���ه قبل دخول 
موس���م الش���تاء الحالي، حيث تم معالجة العديد من المواق���ع الحرجة وإن لم 
ينتهي العمل فيها إال أن األمر مس���يطرا عليه ولم يتم تسجيل حتى الساعة 

أي حوادث ذات شأن يذكر في هذا السياق.  
وأهابت بلدية طولك���رم بالمواطنين في المدينة والضواحي إلى ضرورة أخذ 
الحيطة والحذر ومراعاة ش���روط الس���المة العامة وض���رورة اإلتصال على فرق 

الطواريء ف���ي البلدية لإلبالغ عن أية 
حاالت تس���تدعي المس���اعدة حيث 
أن غرف���ة الطوارئ تعم���ل على مدار 

الساعة.


