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 أفق مفتوح 
 المعابر دون قانون !! حرب                     

 ناهض منير الريس                                                
تحع   سعو  ظهعهأوقععه  شعبباكله  لم ) يحلب ( استعمار في التاريخ البشري 

 فلسععنيني  ال الشعععب العر ععيقعع ر مععا فعععا السععرا يليو    مخالععب اتسععتعمار
فبعععع ما وعععا وا معععا الوعععرد واظتلعععوا من نعععا وأأروونعععا معععا ميوتنعععا وأكلعععوا  معععار 

واسععععتولوا علععععا ممععععانعنا ومتاورنععععا مزارعنععععا وأسععععماو  حرنععععا و ععععي  مريتنععععا 
وامتمععوا  منععا ضض أاععافوا كلععا علععم ىلععه علععا معع ت الععزما تسععويق منت ععات م 

نععتف فععي أنععوج كنتععا  الفاسعع ف فععي سععوقنا وتسععمهم المسععت ل يا  السععل  التععي ت
تفتق  الموا فات المعحه  ض ول عي يحت عروا سعوقنا اتسعت نكه  ق أ لقعوا  عع  

ق ك نقعععا منافععع نا التعععي تر ننعععا  لشعععقا نا الععععرد  7691ععععا   2الن بععع  ظعععرد 
معا  اعا   قبعا الحعرد كامن ض واشتروا معا أسعواقنا معا ىعا  معرواعا في عا 

سرا يا ض  م  لم يترىوا لنا أهارا تقا أسعارها عا أمس أسعار مثينت ا في ك
فحققععوا أر اظععا ماععاعف  مععا هعع ا السععو  اتسععت نكي  يععر شععرا   اععا ع م 

ض وفي مرظلع  تالهع  الواس  ال ي ت ي قق في البااع   حكم فق ا  الخهارات 
استولوا أي ينا العامل  الرأهم  التي لم يكا ل ا م ورها أهار  ير العما في 

في األعمال الر   التعي يلنف عا العمعال الي عو  والتعي ت  كسرا يا ق واستلوروها
يكتسععب العامععا من ععا م ععارات و يعع ف ض والحقععوا أسعععار المععوا  الاععروري  فععي 

 لسعارها في كسرا يا ر م المستوت المختلع  فعي األوعور ض المناطق المحتل  
ليع   اوهك ا وعر وا العمعال الفلسعنينييا  اليع  الهمنعا ممعا ىعانوا قع   فععو  ل عم 

وقععع  أوعععورا لقعععا  ىععع ظ م معععا سعععاع  الف عععر ظتعععا سعععاع  الوعععرود ض الهسعععرت 
اععر وا اتقتمععا  الزراعععي الفلسععنيني اععر ات مت ععررف ض ففراععوا منعع  األيععا  



األولعا لنظعتنل قيععو ا علعا الزراععع  واسعت نو المهععا  ق و عاعوا للفلسععنينييا 
ا  فععععي  ل مععععا   اههعععع  شععععبكات ري ظ يثعععع  مععععا شععععلن ا تقليععععا اسععععت نو المهعععع

البهععارات الفلسععنينه  ض  ععم تععىمروا علععا مواسععم القنععاص وظععالوا  و  تمعع ير 
المنت ات الفلسنينه  كلعا األسعوا  وأسعوا  أورو عا  خا ع  ض ووعلعوا الزراعع  
نشعععاطا اسعععتثماريا أعععامن ق  عععم م  عععورا ض مينمعععا ترعرعععع   راععععات م وانفعععر وا 

  األسوا  الخاروه  ض 
ج قنعاا المستشعتهات فعي كسعرا يا ) واألطبعا  واستفا  ما اتظتنل واتأتن

وإ  وظتعا المنشعىت السعهاظه  ض  قطبعا ( والع ي  ما أ حاد الم عا الحعرف 
تعععنس ت تعععنس قنعععاا البنعععوو التعععي تقااععع  معععا تحعععوينت الفلسعععنينييا فعععي 
 الخععار  كلععا أهععالي م فععي العع اأا مبععالال ت يعلم ععا كت اللععه ض ويمعععب عمومععا

منع  ن بع  م معا أسعرنا  علعا  ععي  المعال واتقتمعا   الورق  والقلع أ  نحسب
وفععي ظععيا ن بععوا  فلسععنيا ظتععا اليععو  ق وىعع لم مععا فاتنععا مععا ر عع  محتمععا ض

المهععا  ال وفهعع  الوزيععرف مواسععن  مسععتعمرات م التععي أقاموهععا  ا مععا فععو  أزانععات 
المهععععا  ال وفهعععع  فععععين م عمعععع وا فععععي مرظلعععع  أشعععع  أعت وأعهععععم ىيعععع ا لت ريعععع  

  ه  وه   آ ار المها ضاألرااي الزراع
فعي وانعب المرىبع  وأ رد ما علم ىله أ  تلعم الخسعارف المعرف  الماعاعف  

 عايععع  مزوقععع  تعععوظي  ا معععا معععا وانعععب السعععرا يلييا  الفلسعععنينييا تمعععحب ا
للعالم ) وللفلسنينييا أياا ( أ  اتظعتنل الحاعاري العرظهم ع ألنعه اظعتنل 

 ا سعخه  لعم يحلمعوا  مثل عا معا قبعا كلعا الفلسعنينييا يعالشعب المختار ع  م  
 أل  وميا   ناأعناقو ار ل م في هم  األفاال و مر 

يحاول  عض البارعيا في الحسا ات أ  يكتبوا أ حا ا تق يري  مو ي ىثيرا أ  
ق يق رو  مواسنت ا ما أسر  الفلسنينيو  وما تقااا  السرا يليو  وما فات 



ال ارف  ث التععي ألمعع  م ععم و فعععاسععبب ال ععوار الفلسععنينييا مععا ر عع  ومنفععع   
 السرا يله  لمناطق م وسهاسات ا الخبيث  ض 

ض وال  يعع  فععي هعع   األيععا  تلععم الل  عع  التععي يتحعع ث م ععا كسععرا يليو  عععا يو  
اسععععتحقاقات ا ض فععععالمرأف ورسععععميو  علععععا ظعععع  سععععوا  فععععي كشععععارف كلععععا الت   عععع  و 

 عععا    ت تقعععول عقععب سععقوج  ععواريخ ال  يروتالمتح  عع  مععا مسععتعمرف اسعع 
ترسلوا  اا   للفلسنينييا في  زف   ت تن وا محا رت م   ما ش  وا علي م 
الحمععار   والنععاطق  اسععم الخاروهعع  السععرا يله  ونعع لما  العع ي يععت لم ىروععا 

الوقععو  المععناعي ق يقععول ك  كسععرا يا الرظهمعع  أرسععل  المععوا  الو ا هعع  و آلععي 
ععات الرهامهع  فعي القنعاا كلا قناا  عزف رأفع   السعكا  ضض ر عم ووعو  ال ما

  ) فانهر كلا النبا والتاحه  ما أوا السكا  األمريا  ( ض ض
كن م يتحع  و  ىمعا لعو أ  معا تق فعه المععامر معا كسعرا يا كلعا قنعاا  عزف معا 
سععععععل  قعععععع  وا نععععععا ه يعععععع  أو تبرعععععععا مععععععا كسععععععرا يا المحسععععععن  ض وينسععععععو  أ  

ىهع  يتحمعلو  علعا الفلسنينييا المحا عريا الع يا ت يعلعم كت اللعه وظع   
النقو  العزيزف الشحهح  التعي يع فعون ا  منعا للباعاع  السعرا يله  كنمعا يبع لو  

 ض وآأر ما في ويو  م    قلو  م 
أما السعبب الع ي معا أولعه تاعخ الحكومع  السعرا يله   ععض المعوا  الو ا هع  
كلينععا ف ععو اععوت المنت ععيا العع يا اعتععا وا علععا تمععري  أسععوأ منت ععات م فععي 

قناا  زف ض و ينما يمر النسا  م ىاكيا الح ا ف والن ارف وموا  البنعا  سو  
فه عععع ها أاويعععع  علععععا عروشعععع ا ق يمععععر  محععععنت مهعععع  الفواكععععه والخاععععروات 

ا اللععععاد ض ول نعععم عنععع ما تتععع وق ا فه ععع ها مكتهععع   معععنوص يسعععيا لمنهرهععع
وتععرص أ  كسعرا يا معا األقنعار ت  ها ىالما  ت طعم ل ا علعا الطعن  ض 

تي أفس ت ومه  المنت ات الزراعهع   معاملت عا كياهعا  ال ن سع  الورا هع  معا ال
أوا الوايات الت اري  ووا  علعم علعا ظسعاد النععم والن  ع  والرا حع  ض لقع  



أر عع  كسععرا يا مععا وملعع  مععا أر عع  فععي من نععا األ ععناص ) البل يعع  ( عات 
 امت  علعا عكعس النعم والن    النبهبه  ق والتي ت شم أ  قهمت ا الو ا ه  

المنت ععات السععرا يله  الت اريعع  التععي يحعع ر النععا  فععي البلعع ا  المتق معع  مععا 
 أارارها علا ال سم ض

والمنت عععو  الزراعيعععو  السعععرا يليو  ل عععم طعععرق م فعععي الاعععوت علعععا األظعععزاد 
ض قبا أ  تبور عن هم والحكومات ما أوا تمري   اا ع م عن  وم ورنا 

وت نعععع ري كعا ىانعععع  عملهععععات الت ريعععع  التععععي يقععععو  م ععععا ال ععععه  السععععرا يلي 
ألرااعععععينا وأشععععع ارنا مقمعععععو  م عععععا اظت عععععار سعععععوقنا اتسعععععت نكه  لباعععععا ع م 

 الزراعه  أ  تظت ار مما ر المها  ال وفه  أ  لألمريا معا ض 
اتظعععععتنل هعععععو اتظعععععتنل ض واتسعععععتعمار هعععععو اتسعععععتعمار واتسعععععتونل هعععععو 

ل ض ومععع  علعععم فعععي  للحعععرد نفسععع ا قانونعععا اسعععمه قعععانو  الحعععرد أو اتسعععتون
 القانو  ال ولي النساني ض 

أ  الحععععرد نف م ععععم   علينععععا أ  ولمععععا ىععععا   ععععراعنا مع ععععم قعععع را مقعععع ورا فععععي
ق يمكعععععا أ  ينقعععععا   ا العشعععععوا ه  التعععععي ت تتقيععععع   قعععععانو  ق وأيعععععا ىعععععا   عععععنف
راا ضض وعلعم ت يكعو  العشوا ه  واتست تار  القوانيا كلا ومه   عنوص المع

   م ر  ع اد ق ول نه يكو  ال حهم  عينه ضضض 
 ذكريات وصور من رفح                   

رظععم اللععه ممععنفا عععوا  أموعععاعرف ض ىععا  فتععا فععي السععا ع  عشععرف مععا عمععر  
ىنعع   يععزور وريعع ف أأبععار فلسععنيا التععي 7691تقريبععا ظععيا فووهعع   ععه عععا  

مععنفا ر ععهس تحريرهععا ض وىععا  الشععاد ماألسععتاع  هيععر الععريس  أسععاع  في ععا
هععو واظعع  مععا األ نععال العع يا تمعع وا ظفيعع  الشععهخ سععلما  أموعععاعرف   العع ي 

وىانع  مينعه و عيا الحعا   7691للعما ات الم يونه  فعي النقعب قبعا ن بع  
طالعععععب وععععع  األسعععععتاع  هيعععععر  ععععع اق  وطيععععع ف ض وظاولععععع  عمعععععا   ال ا انعععععا  



تعع ي علععا أرل مملوىعع  للحععا  الرهامهعع  المعع يونه  فععي علععم الحععيا أ  تع
طالب فتم ت ل م الشهخ سلما  وظال مين م و يا تنفي  ملر  م ض  م وعا ت 
الن ب  ف رف  مع ا ىا شي  ض وظل  عىرت وقف  الشهخ سلما  ال ي تعوفي 

 في مخهم رف  فهما  ع  قم  يفخر م ا ال مه  ض
هم رفع  وا  ممنفا كلا ال ري ف ينلب اتهتما  مرف  ومخهم ا ض وىا  مخ

فعععي علعععم الحعععيا أكبعععر مخهمعععات النوهعععيا كطنقعععا ض وقعععال لعععي ممعععنفا ك  
سكا  المخهم ال يا يبلوو  أر عيا أل  توئ ت ي  و  كت مستو عفا طبهعا 

وعاينعع  المستو عع   هواظعع ا يخلععو مععا األ ويعع  معهععم الوقعع  ض فعع هب  مععع
مخعهم الب اي  م  التلم ىان  قال  عا ه ا البؤ  المحي ض و هناو وىتب  م

وإ ا  معا لقيتعه معا معو ف ومعا ظفعاوف وم  ممنفا ض في ا  ه ا البؤ  الفري  
خعهم رفع  ملع ا  انهعا  م ما تو عب وطنعي وتنلع  كلعا الععو ف والتحريعر  عار م

 استلورت ميتا  اأا المخهم ألكو  قريبا ما هؤت  األ  قا  ال    ض لي ض و 
كت  7691عععا   عنع ما أتعع ىر ممعنفا العع ي أمععا يعو  الخععامس معا ظزيععرا 

 وععزف ر ععم ظثععي كيععا  علععا العععو ف أ  يععلتي ويمكععد عنعع ي فععي موقعع  المننععار 
كلععا ميتععه فععي رفعع  كع ىانعع  الحععرد علععا األمععواد ق  ععم ااععنراري أ  ألبسععه 
شععععيها مععععا من سععععي ال ععععاكي وأسععععلمه من قهعععع  ونعععع ي  ا ععععب ق  ععععم نقلععععي كلععععا 

 عم العثعور  ممنفا هناو واستشع ا   ق المستشفا  ع  ك امتي   راح و قا 
ي شععيوا الخبععر  ععلنني علعا وثتععه وقععرا ف اسععمي علععا القمعهب ال ععاكي و التععال

 مخيلتععععي وأظيعععع  فععععي نفسععععي الحنععععيا  استشعععع  ت ضض طافعععع  هعععع   العععع ىريات
 ععع ما للشع ي  الع ي أ ععبح  قريبعا معا ميتععه ول عا البيع  أ لععق  عع  الن سع  و 

 ض  رظا ال مه 



فععي  ا مععا المثععا  ي اععرد  العععامرف ومخهم ععا العع ولععم تولععق البيععوت فععي رفعع
ل رام  الوطنه  معا ض ولم تتوق  ه   الح يق  البشري   الواقفع  الشه  وفي ا

 علا ظ و  المحرا  عا العنا  ض
كععا  لمععنف ال مععع  فععي مسعع   مععنل مععا ر ععاح ألعع  المععا  األسععتاع نهيععر 
اللوقا ن    أا   ف  ا واظ  ما الروعال الع يا ىلمعا ت لمعوا ىلمع  فعي الحعد 

ال  ععععر  ععععالحق ووعععع  الممععععلو  ألفععععه لخيععععر وعلععععا اتسععععتقام  وعلععععا علععععا ا
ممعع اقا ل لماتععه فععي سععيرته الشخمععه  وأأنقععه وهمتععه التععي منعع  أكثععر مععا 

 مس   ق ومش  في ظاوات النا  مرات ت تع  وت تحما ض 
وفي منزل عامر معا منا ل عا هعو منعزل الع ىتور أظمع  يوسع  مستشعار األ  

 معاظب الع عوف و عع   معا الأعوف المع عويا ق  نعمنعا  عاألنسر هس الو را  
  ىريات ضو ارت أظا يد ال 

ض (األر ععععععات أكثعععععر معععععا أ  معععععا الحااعععععريا ععععععا ) الثمانهعععععات ( و)  ت لعععععم
البيععوت التعععي ىانععع  الوىالعع  تو ع عععا علععا النوهعععيا  عععع   عععاألولا والمقمععو  

ني الن ب  والتي تقو  هن ست ا علا سق  واظ  ومبنا له وانبا  ياما   معا
أر ع   عرص فقعت  عا  ف عي  رص ) أر عا علا ىا وانب ( ض أمعا األر ععات ف

 علا    واظ  ض 
كععا   ععاظب العع عوف قعع  عععا  وأسععرته ع وم مععوع م  ن عع  عشععر نفععرا ع فععي 

هعع    رفعع  واظعع ف مععا  ععرص نهععا  ) الثمانهععات ( ض وىععا  الوالعع  العع ي يعيععا 
فترتيا في اليو  فما يكا  القبيل  ما األطفال والنسا  و ين م أمه وأأته يعما 

يعو  الساع  الرا ع   ع  اله ر كلعا البيع  ظتعا يتنعاول لقمع  وي عري لهسعتلم 
  مفر   ما كعالت م ضالعما اآلأر ق وعلم ليتمكا 



هعع   األسععرف التععي ىععا  هعع ا ظال ععا  ععع  ن بعع  فلسععنيا أ ععبح  اليععو  روععات 
ر  وبيعن م منعوا ع ي يا ونسعا  منتشعريا فعي معن  النعا  ض و كع  عراع عم و عع

 الفينت األنهق  وتوسعوا في ظهات م وسان   عا م  عاا وعاشوا في أما  ض 
ي أراهعععا وبعععارف عات  تلععع  را عععع  علعععا قعععوف عنمعععر أظببععع  هععع   المعععورف التععع

الفلسنينييا وانبعاث عنقا  م معا الرمعا  ض وهعي علعا ىعا ظعال قمع  واظع ف 
راوي لعم تمعحب قمعت ا ما آتص القمب ض وأع بني أ  النفسه  الحلعوف للع

 األسععععا وت المععععرارف وت شععععتم علععععم الزمععععا  ض أع بنععععي أنععععه ىععععا  قععععا را علععععا 
يععلكلو  وينععامو  فععي و كي ععامي فععي مشعع    ن عع  عشععر كنسععانا اكتشععاص مععا هعع

الععع ي  رفععع  واظععع ف ض قعععال مبسعععاط    ععععز  علعععم محبتنعععا وظعععس األأعععوف ميننعععا 
 الحب     وق  أنشلنا وال نا علايقويه اتقتراد ال س ي ضض 

 ألهس الفلسنينيو  قوما را عيا ؟ 


