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يوم الأر�ض يف 
ظل »�صفقة 

القرن«..
 لن متر املوؤامرة

يف الـ30 من اآذار 1976 عّمت التظاهرات املدن والقرى الفل�شطينية ) �شفا 
ونحف،  والطيبة،  كنا،  وكفر  واملغار،  وكابول،  الكروم،  وجمد  وطمرة،  عمرو، 
ودالية الكرمل، والرامة، وعكا، واأم الفحم، وكفر قرع، وعارة، وعرعرة، وكفر 
قا�شم، وقلن�شوة، وباقة الغربية، والنا�شرة(، واأّما قرى عرابة البطوف، ودير 
حنا، و�شخنني فقد �شهدت املواجهات الدامية مع قوات ال�شرطة وحر�س احلدود ال�شهيوين، 
من  يا�شني  )خري   : �شهداء  �شتة  وهم  الأر�ــس،  يوم  �شهداء  �شقط  القرى  هذه  اأرا�شي  وعلى 
عّرابة، ورجا اأبو رّيا وخ�شر خاليلة وخديجة �شواهنة من �شخنني، وحم�شن طه من كفر كنا، 
وراأفت زهريي من خميم نور �شم�س الذي ا�شت�شهد يف طيبة املثلث(، كما ُجرح ت�شعة و�شتون 

جريحًا، اإ�شافًة اإىل اعتقال اأكرث من ثالثمائة من اأبناء هذه القرى الثالث.
ومف�شلية  تاريخية  ملحمة   1948 عام  يف  املحتلة  الأر�س  فل�شطينيو  �شّطر  فقد  وبهذا 
بانتفا�شة ))يوم الأر�س(( يف الدفاع عن ملكيتهم لأر�شهم، وحّقهم يف العي�س عليها بكرامة، 
اأمثل يف مواجهة حماولة تفتيت هذا ال�شعب  كما �شّطروا منوذجًا للوحدة الوطنية ك�شالح 

و�شرذمته ..
كانت  النتفا�شة،  هذه   1948 منذ  املحتلة  فل�شطني  فيه  �شهدت  الذي  اليوم  نف�س  ويف 
ال�شعب ووحدة املطالب  اأجلى تعبري عن وحدة  ال�شفة الغربية وغزة تواجه الحتالل يف 

ووحدة الق�شية ووحدة امل�شري.
اإّن العن�شر اجلوهري يف ال�شراع مع الكيان ال�شهيوين هو ))الأر�س((، ومنذ ما قبل اإن�شاء 
ال�شهيوين  �شك�شوين   الأجنلو  امل�شروع  هم  كان  ع�شر،  التا�شع  القرن  منت�شف  يف  الكيان  هذا 
التي كانت تهيمن  العثمانية  ال�شلطة  م�شتفيدًا من تواطئ  الفل�شطينية  الأر�س  اإىل  الت�شلل 
على املنطقة، ورغبات واأهداف القوى ال�شتكبارية و�شعف الهوية الوطنية بفعل الرتهيب 

الرتكي وبعد ذلك حتت حراب النتداب الربيطاين وقوانينه..
يقارب  ما  اإن�شاء  مت  �شنة  ت�شعني  حــوايل  يف  اأي   1948 �شنة  وحتى   1859 �شنة  ومن 
الـ/260/ م�شتوطنة يف فل�شطني لينفتح الباب بعد ذلك وا�شعًا على الهجرات اليهودية اإىل 

فل�شطني بعد تقييد هجرة اليهود اإىل اأوروبا واأمريكا.
اإمداده  يف  ذلك  وبعد  املجرم،  الكيان  هذا  ولدة  يف  اآنذاك  العربية  الأنظمة  و�شاهمت 

مبئات الآلف من يهود العرب..
وحتقق على نحو كبري لل�شهيونية ذلك ال�شعار: "اأر�س بال �شعب ل�شعب بال اأر�س"، ولتظل 
الأر�س الفل�شطينية الهدف الأهم للم�شروع ال�شهيوين جنبًا اإىل جنب مع اإفراغ هذه الأر�س 

من اأهلها، واإحالل اجللب اليهودي حمّلهم ...
منح  الذي  وهو   1947 يف  التق�شيم  قرار  على  ال�شهيوين  الكيان  قادة  موافقة  وكانت 
و�شوًل  تكتيكية  خطوط  عن  عبارة  التاريخية  فل�شطني  اأر�س  من   %55 اليهودية  الأقلية 
الهدف..  لهذا  املو�شوعية  الظروف  توّفرت  متى  الفل�شطينية  الأر�ــس  كل  على  لل�شيطرة 
للكيان  والقت�شادي  الأمني  ال�شتقرار  مع  طردّيًا  املتنا�شبة  ال�شتيطان  انت�شار  ومعادلة 
اأو�شلنا  ما  وهو  املتعاقبة،  ال�شهيونية  احلكومات  ل�شيا�شات  احلاكمة  هي  كانت  ال�شهيوين 
امل�شتوطنات على  فيها  اأطبقت  التي  اللحظة  اإىل  اأو�شلو 1993  اتفاقات  اليوم وبعد مرحلة 
مفا�شل و�شدر الأر�س الفل�شطينية، بحيث باتت هذه الأر�س مقّطعة الأو�شال واأ�شبه بجزر 

وكانتونات متفرقة ومعزولة ..
القيادة  انتهجتها  التي  ال�شيا�شات  ملراجعة  وفر�شة  يــوم  الفل�شطيني  الأر�ـــس  يــوم 
اأنها  عنها  ُيقال  ما  اأقل  �شيا�شات  وهي  برمته  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  والنظام  الفل�شطينية 
فا�شلة.. فا�شلة كاأداة، وفا�شلة كحامل للم�شروع الوطني، وفا�شلة يف ت�شخي�س حقيقة هذا 
ولأدواته  التحرري  الوطني  للم�شروع  كاملة(  )�شياغة  اإعادة  يتطّلب  مما  املجرم،  الكيان 
ال�شاحلة وجتديد العهد مع اأر�شنا املقّد�شة ومع دماء ال�شهداء، ومع عذابات الأ�شرى، واأوجاع 

ومرارة الثكلى، ولن يكون هذا اإّل بالوفاء للق�شية التي �شّحوا من اأجلها وعا�شوا لها ..
اإننا يف �شراع احلق والباطل منّثل بعدالة ق�شيتنا احلق الذي لن تغرب �شم�شه، وعدّونا 
ُيدفع  ولن  الباطل،  اإبطال  بعد  لإحقاقه  القوة  تلزمه  واحلق  الزاهق،  وال�شر  الباطل  ميثل 
الوعي  من  باملزيد  بل  الظاملني،  اإىل  والركون  والوعود،  بالأماين  ال�شهيوين  امل�شروع  باطل 
والعمل واجلهاد والإميان بانت�شار امل�شت�شعفني املجاهدين ونفي اخلبث من ال�شف الوطني...

َ َلَقِوٌيّ َعِزيٌز{ ُرُه اإَِنّ الَلّ ُ َمْن َيْن�شُ َرَنّ الَلّ } َوَلَيْن�شُ
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الأر�ض ..... الهوية والوطن

فل�صطني.. التحديات الراهنة وامتحان الت�صدي
 تقدمي

هذا ما تفعله او�شلو بنا..
�صفقة القرن: لتحييد الفل�صطينيني عن �صراعات املحاور يف املنطقة

بوتني و احلنني اإىل رو�صيا قوة عظمى

اإبراهيم اأبو ليل

ف�شيل حلمي عبدالل

حممد بهلول

توفيق املديني

يوم الأر�ض الفل�صطيني ... الرمزية والدللة

د. محمد البحيصي
رئي�س جمعية ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية
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جمعية ال�صداقة حتيي ذكرى يوم الأر�ض 
اخلالد

ـــداقـــة  اأقـــــامـــــت جـــمـــعـــيـــة الـــ�ـــش
لالأغنية  حفاًل  الإيرانية  الفل�شطينية 
يوم  ذكــرى  مبنا�شبة  املقاومة  الوطنية 
الأر�س  �شعبنا يف  ل�شمود  و دعمًا  الأر�س 
الأخ  بــحــ�ــشــور  املــحــتــلــة  الفل�شطينية 
الدكتور حممد البحي�شي رئي�س اجلمعية 
يا�شني مدير ثقافة  اأمين  الدكتور  الأخ  و 
مــديــنــة دمــ�ــشــق و الأخــــوة و الأخــــوات 
اأع�شاء  و  الــقــيــاديــة  الهيئة  ــاء  اأعــ�ــش
الهيئات و ح�شد �شعبي فل�شطيني و �شوري 
يف   2018 اآذار   29 اخلمي�س  يوم  ذلك  و 

املركز الثقايف العربي يف املزة بدم�شق.
القد�س«  »�شدى  فرقة  احلفل  اأحيى 
جمموعة  و  عا�شي  يو�شف  الأخ  بقيادة 
الذين عــدد من  من الأخــوة و الأخـــوات 
الأغاين الوطنية املقاومة و التي تفاعل 
دعمهم  اأكـــدوا  و  الــكــرمي  احل�شور  معها 
حتى  املحتلة  ــس  الأر� يف  �شعبنا  ل�شمود 
و  الــوجــود  مــن  ال�شهيوين  الكيان  زوال 
الفل�شطينية  الأرا�ــشــي  كل  اإىل  العودة 

املحتلة..
مبنا�صبة يوم الأر�ض الفل�صطيني.. ندوة 

حوارية بجمعية ال�صداقة
مبنا�شبة الذكرى الـ42 لـ يوم الأر�س 
الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  اأقامت 
كل  فيها  ندوة حوارية حا�شر  الإيرانية 
اجلمعية  رئي�س  البحي�شي  حممد  د.  من 
و د. ح�شن حميد ع�شو املكتب التنفيذي 
ـــاد الــكــتــاب الــعــرب، والــبــاحــث يف  لحت
ال�شوؤون ال�شهيونية الأ�شتاذ ابراهيم اأبو 
الأربعاء  بدم�شق  مقرها  يف  وذلك  الليل، 

28 اآذار /2018
يف  الليل  اأبــو  ابراهيم  الأ�شتاذ  بــداأ 
يف  الأر�ـــس  اأهمية  مــوؤكــدا  الأول  املحور 
هوية  تعد  والتي  الفل�شطينية  احلياة 
تعمدت بدماء اآلف ال�شهداء يف مواجهة 
الحتالل، واأو�شح اأن ممار�شات الحتالل 
الفل�شطينية  الأرا�ــشــي  على  لال�شتيالء 
و�شعارات  ومــزاعــم  ادعـــاءات  من  بــداأت 
اأر�ــس  ــــس اخلــاويــة،  واهــيــة مثل »الأر�
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رئي�س  البحي�شي  حممد  د.  فيها  حتدث 
اأمني  املجيد  عبد  خالد  والخ  اجلمعية 
الفل�شطينية  املقاومة  قوى  حتالف  �شر 
نايف  الخ  دم�شق  يف  اليمني  وال�شفري 
رئي�س  ال�شاطر  احــمــد  والخ  القان�س 
الندوة  وقـــدم  ــعــرب،  ال الطلبة  احتـــاد 
احتاد  رئي�س  ال�شالح  ن�شال  د.  واأدارهــا 

الكتاب العرب يف �شورية.
كلمته  يف  البحي�شي  د.  وتـــنـــاول 
المــاراتــي  ال�شعودي  الــعــدوان  طبيعة 
الذي  اليمن  على  ال�شهيوين  المريكي 
ياأتي يف �شياق العدوان على امتنا ل�شالح 
المة  لإبقاء  الرامي  ال�شهيوين  امل�شروع 
وللحيلولة  ال�شهيوين  للقرار  مرتهنة 
اجلمعية  رئي�س  واأ�ــشــار  نه�شتها..  دون 
اإىل اأنه عدوان قدمي حديث تتعر�س له 
حريتهم  انتزاع  ابناوؤها  قرر  التي  اليمن 
قوى  هيمنة  عن  بعيدا  نه�شتهم  وحتقيق 

ال�شتكبار.
ال�شهداء  دمــاء  البحي�شي  د.  وحّيا 
والرجال  النت�شارات  هذه  �شنعت  التي 
ال�شامدون يف جبهات املواجهة مع امل�شروع 
ال�شهيوين الذين ي�شطرون �شفحة حرية 

هذه المة.
ندوة طبية حول امرا�ض البيئة وامرا�ض 

الكلية يف جتمع احل�صينية
يف  اجلماهريي  العمل  هيئة  اأقامت 
جمعية ال�شداقة الفل�شطينية اليرانية 
اأمــرا�ــس  حـــول  ــة  ــزدوج م طبية  ـــدوة  ن
مكتب  يف  وذلك  الكلية  واأمرا�س  البيئة 
ال�شاعقة بتجمع احل�شينية بريف دم�شق 
بح�شور  اجلــاري  اآذار  الثالثاء20  ع�شر 
اجلمعية  رئي�س  نائب  جمعة  علي  الخ 
و  اجلــمــاهــريي،  العمل  هيئة  ومــ�ــشــوؤول 
مندوبي الهيئات والفعاليات الجتماعية 

وح�شد كبري من الخوة املواطنني.
ت�شمنت الندوة حمورين قدم املحور 
فيه  حتدث  ال�شرقاوي  حممد  د.  الول 
عن ال�شحة العامة »�شحة البيئة« والتي 
به  نتواجد  الــذي  املكان  نظافة  تت�شمن 
واملاء والهواء وال�شوء وال�شعة والطعام 
البيئة  تلوث  ي�شببها  التي  والمــرا�ــس 

دار  بينما  منها،  الوقاية  وطــرق  حولنا 
غ�شان  د.  قــدمــه  الـــذي  الــثــاين  املــحــور 
اأعرا�شها  الكلية  امرا�س  حول  ال�شهلي 

والوقاية منها.
يف اخلتام تفاعل احل�شور مع الندوة 
واجاب  واملــداخــالت  ال�شئلة  خــالل  من 
الطباء عن ا�شئلة وا�شتف�شارات احل�شور 
بع�س  حتاليل  على  الطبيبان  ــع  واطــل
الطبية  الوطفة  وقدما  احل�شور  املر�شى 
املنا�شبة، كما اعرب احل�شور عن �شكرهم 
خدمة  مــن  بــه  تــقــوم  مــا  على  للجمعية 

لأبناء �شعبنا.
ور�صة عمل»واقع ال�صباب الفل�صطيني 

ودوره الوطني يف املخيمات«
ال�شبابي  الــعــمــل  هــيــئــة  ــت  ــارك ــش �
ــة  ــداق ــش ــ� ال جــمــعــيــة  يف  ـــي  ـــالب ـــط وال
الفل�شطينية اليرانية عرب الأخ املهند�س 
والأخ  الهيئة  مــ�ــشــوؤول  م�شعود  حممد 
املخيم  مندوب اجلمعية يف  قا�شم ح�شني 
عبدالل  ويــزن  مو�شى  �شبحي  والأخــوة 
اأع�شاء  حـــالوة  وغ�شون  ــود  ج واأجمـــد 
التي  العمل  ور�شة  يف  املخيم  يف  الهيئة 
والطالبية  ال�شبابية  املنظمات  اأقامتها 
»واقــع  بعنوان  �شوريا  يف  الفل�شطينية 
يف  الوطني  ودوره  الفل�شطيني  ال�شباب 
اآذار   17 ال�شبت  اليوم  وذلــك  املخيمات« 
يف  دم�شق  جــنــوب  دنـــون  ــان  خ خميم  يف 
مكتب ملتقى خان دنون الثقايف يف املخيم 
بح�شور عدد من الخوة م�شوؤويل وممثلي 
واأبناء  الفل�شطينية  ال�شبابية  املنظمات 

املخيم.
ــة الــنــقــا�ــس حــول  ــش ــور� تــنــاولــت ال
املخيمات  يف  الفل�شطيني  ال�شباب  واقــع 
مــن حيث  دنـــون  ــان  ــدًا خميم خ ــدي وحت
طموحات  اأمــــام  تــقــف  الــتــي  املــعــيــقــات 
يف  الوطني  ودوره  الفل�شطيني  ال�شباب 
ومقاومة  الفل�شطينية  الق�شية  خدمة 
م�شاريع العدو يف املنطقة وحول تاأثريات 
وتطرق  ال�شباب،  على  املنطقة  اأزمـــات 
امل�شاركون يف الور�شة لعدد من املقرتحات 
مهارات  لتطوير  عليها  العمل  ممكن  التي 
يف  الــريــادي  دورهـــم  وتنمية  ال�شباب 

يوم الأر�س.. يوم املواجهة.. يوم املقاومة

الأ�شاليل  هــذه  مــن  وانــطــالقــًا  املــيــعــاد« 
قاعدة  لتكون  فل�شطني  على  اخليار  وقع 
الوطن  قلب  يف  لليهود  اآمنة  �شهيونية 
العربي وال�شيطرة على املنطقة العربية.
اأن  قـــال  حــمــيــد  حــ�ــشــن  د.  بــــدوره 
ما  مــوجــودا �شمن  اأ�ــشــبــح  ــوم الأر�ــــس  ي
جليا  اأمــرا  ال�شيا�شية  بالأدبيات  ي�شمى 
دور  عــن  مت�شائال  اأطفالنا،  ــدى  ل حتى 
نحو  اليوم  والإ�شالمية  العربية  الأمــة 
اإذ  ــس،  الأر� ويــوم  الفل�شطينية  الق�شية 
اأن اأهم التحديات التي تواجهها الق�شية 
املتحدة  الوليات  اليوم هي  الفل�شطينية 
العربية،  الأمـــة  ومتــزيــق  الأمــريــكــيــة 
اأخذ  قد  ال�شهيوين  الحتالل  اأن  موؤكدا 
يف  نقراأ  اأن  يجب  ول  فقط  الأر�ـــس  منا 
تاريخنا وكتبنا الإ�شالمية وامل�شيحية بل 
يجب اأن نقراأ يف كتب اأعدائنا واأن نعرف 

ماذا يقولون عنا.
حممد  د.  ــال  ق ـــري  الأخ املــحــور  ويف 
البحي�شي رئي�س اجلمعية اأن ال�شهيونية 
هي  ال�شهيونية  بل  لليهود  امتداد  لي�شت 
اأبــعــاد هذه  اأهــم  حالة خمــرتعــة، ومــن 
ال�شيا�شي  البعد  هو  ال�شهيونية  احلركة 
قومية  فــاخــرتعــت  الــعــقــائــدي  والــبــعــد 
ـــرتاع �شعب  ــد مــن اخ يــهــوديــة وكـــان لب
يهودي وكان من املهم اأن يكون هذا ال�شعب 
جزء  ال�شتات  لأن  ال�شتات  يف  اليهودي 

اأ�شيل يف العقيدة ال�شهيونية.
تو�شع  اإىل  د.البحي�شي  نــوه  ختاما 
اإذ  اأو�شلو  اتفاق  بعد  خا�شة  ال�شتيطان 
جناح  معيار  هو  ال�شتيطان  معيار  اأ�شبح 
الأر�س  يوم  لذلك  ا�شرائيلية  حومة  اأي 
ــالل  ــت ــل تــعــبــري يــرفــ�ــس الح هـــو اأفــ�ــش

وال�شتيطان يف اأر�س فل�شطني.
ندوة فكرية يف الذكرى الثالثة للعدوان 

على اليمن
�ــــشــــاركــــت جــمــعــيــة الـــ�ـــشـــداقـــة 
برئي�شها  ممثلًة  الإيرانية  الفل�شطينية 
الفكرية  الندوة  يف  البحي�شي  حممد  د. 
اليمن  على  للعدوان  الثالثة  الذكرى  يف 
التي اقامها احتاد الكتاب العرب يف مقره 
بدم�شق يف 26 اآذار، وت�شمنت عدة حماور 
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امل�شروع الوطني الفل�شطيني.
ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية يف 

روي�صات �صوفر دعما للقد�ض
لدعم  امل�شتمرة  براجمها  اإطـــار  يف 
القد�س والنتفا�شة الفل�شطينية، اأقامت 
جمعية ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية 
رابطة  قاعة  يف  فل�شطينيا  ثوريا  حفال 
ال ابي جمعة يف روي�شات �شوفر يف جبل 
لبنان، بح�شور كثيف من ممثلي الأحزاب 
بلديات  ــاء  ــش وروؤ� اللبنانية،  الوطنية 
اأهلية وح�شد  وخماتري اجلبل وجمعيات 
ترحيب  بكلمة  احلفل  بداأ  الأهــايل.  من 
�شباب  وجمعية  املقاومة  ن�شر  جلنة  من 
ورابطة ال ابي جمعة باحل�شور، ثم األقى 
م�شوؤول الهيئة الثقافية يف اجلمعية الأخ 
الثورة  ق�شائد  مــن  باقة  زيـــدان  خالد 
اجلمهور  معها  تفاعل  الــتــي  واملــقــاومــة 

بع�شق فل�شطني والبندقية والكفاح.
م�شوؤول  داغر  بالل  للحاج  كلمة  ويف 
اأ�ـــشـــاد  الل،  حــــزب  يف  اجلـــبـــل  قـــطـــاع 
اأ�شماء  مــعــددًا  اجلــبــل  اأهـــل  بت�شحيات 
ــدفــاع عن  �ــشــهــداء ارتــقــوا يف مــعــارك ال
قد�شية ق�شية فل�شطني ودفاعا عن لبنان 

يف وجه الغزاة ال�شهاينة.
وبعد عر�س فيلم وثائقي عن ال�شهيد 
اأحمد ن�شر جرار، اختتم احلفل مبعر�س 
و�شهداء  الفل�شطينية  النتفا�شة  �شور 

املقاومة الفل�شطينية واللبنانية.
تكرمي ال�صيد حممد �صادق ف�صلي بعد 

انتهاء اأعماله يف لبنان
اأقـــــامـــــت جــمــعــيــة الـــ�ـــشـــداقـــة   
حفل  لبنان  فرع  الإيرانية  الفل�شطينية 
تكرمي للقائم باأعمال �شفارة اجلمهورية 
ال�شيد  لبنان  يف  الإيرانية  الإ�شالمية 
اجلمعية  مقر  يف  ف�شلي  �ــشــادق  حممد 
مبنا�شبة انتهاء اعماله يف لبنان وانتقاله 
رئي�س  بــحــ�ــشــور  وذلــــك  طـــهـــران،  اإىل 
جا�شم  الرحمن  عبد  الأ�شتاذ  اجلمعية 
وع�شو القيادة املركزية احلاجة ماجدة 
رميتي والأخوة اأع�شاء الهيئة القيادية، 
وخالل التكرمي.. ناق�س اع�شاء اجلمعية 
والأخ ف�شلي اخر التطورات على ال�شاحة 
الفل�شطينية وما يجري من تطبيع عربي 
مل�شاريع  داعما  �شعوديا  ودورا  الكيان  مع 
ا�شتمرار  ف�شلي  ال�شيد  واأكد  الت�شفية.. 
الق�شية  دعــم  ال�شالمية  اجلمهورية 

توفر  ل  بــالده  اأن  مــوؤكــدا  الفل�شطينية 
ما  اىل  لفت  كما  ال�شياق..  هذا  يف  جهدا 
خماطر  من  فل�شطني  ق�شية  له  تتعر�س 
خا�شة يف �شياق امل�شروع الأمريكي امل�شمى 
عبد  الأ�شتاذ  لفت  فيما  القرن..  �شفقة 
قدمت  احلفل  ختام  ويف  جا�شم  الرحمن 
من  رمزية  هدية  ف�شلي  لل�شيد  اجلمعية 

امل�شغولت اليدوية الفل�شطينية.

ال�صداقة ت�صارك يف امللتقى العلمائي 
الثالث ع�صر بدم�صق

�ــــشــــاركــــت جــمــعــيــة الـــ�ـــشـــداقـــة 
برئي�شها  ممثلًة  الإيرانية  الفل�شطينية 
علي  الأخ  ونائبه  البحي�شي  حممد  د. 
اأمني  بدير  خالد  والأخ  مو�شى  جمعة 
ال�شر وم�شوؤول هيئة الإعالم والدرا�شات 
الذي  ع�شر  الثالث  العلمائي  امللتقى  يف 
اأقيم بدعوة من وزارة الأوقاف يف �شورية 
فندق  قاعة  يف  اخلامنئي  الإمام  ومكتب 
اآذار،   5 الإثنني  اأم�س  بدم�شق  القي�شر 
املقاومة  حمور  »انت�شارات  عنوان  حتت 
وحترير  الإ�شالمية  الوحدة  يف  ودورهــا 
�شورية  مــن  علماء  مب�شاركة  الــقــد�ــس« 

ولبنان وفل�شطني والعراق وايران.
رئي�س  البحي�شي  حممد  د.  وقــدم 
ان  فيها  ــد  اك ورقـــة  ال�شداقة  جمعية 
فا�شدة  حــالــة  الإ�شرائيلية  الــظــاهــرة 
�شرعي  واجــب  وهو  مقاومتها،  من  ولبــد 
انطالقا من الآية القراآنية »واأعدوا لهم 

ما ا�شتطعتم من قوة ومن رباط اخليل«.
ندوة بعنوان »م�صتقبل القد�ض وخماطر 

قرار ترامب« يف جمعية ال�صداقة
يف  والدرا�شات  الإعالم  هيئة  اأقامت 
جمعية ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية 
القد�س  »م�شتقبل  بعنوان  حوارية  ندوة 
اجلمعية  مقر  يف  ترامب«  قرار  وخماطر 
بدم�شق ظهر ال�شبت 3 اآذار، بح�شور الأخ 
وم�شوؤول  اجلمعية  �شر  اأمني  بدير  خالد 
العالقات  م�شوؤول  رجا  ب�شام  ود.  الهيئة 
الإلكرتوين  الإعـــالم  وق�شم  اخلارجية 
القيادية  الهيئة  ــاء  اأعــ�ــش ــن  م ـــدد  وع
الأخ  واأدارهـــا  الفل�شطينيني،  واملثقفني 
ابراهيم اأبو الليل ع�شو الهيئة والباحث 

يف ال�شوؤون ال�شهيونية.
قدم املحور الأول د. �شمري اأبو �شالح 
ال�شراع  ق�شية  يف  والباحث  الإعــالمــي 

احياء يوم الأر�ض يف خميم برج الرباجنة
ـــداقـــة  ـــ�ـــش اأحـــــيـــــت جـــمـــعـــيـــة ال
الفل�شطينية اليرانية /الهيئة الن�شوية 
الأر�س  ليوم  والأربعني  الثانية  الذكرى 
خميم  يف  الطفال  ريا�س  مع  بامل�شاركة 
برج الرباجنة )رو�شة ازرق زهر ورو�شة 
اأعالم فل�شطني  الق�شام(، حيث مت توزيع 

على اأطفال الرو�شتني.
العمل  هــيــئــة  مــ�ــشــوؤولــة  ــت  ــارك ــش و�
الن�شوي يف اجلمعية الخت �شباح حممد 
يوم  اإحياء  باأن�شطة  والأطفال  املعلمات 
ولوحات  الوطني  الغناء  عــرب  ـــس  الأر�
حق  تر�شيخ  بــهــدف  الوطنية  الــدبــكــة 

العودة والنتماء لالأر�س والوطن.
افتتاح دورة ريا�صية يف خميم الر�صيدية

ــة الـــ�ـــشـــداقـــة  ــي ــع ــم افـــتـــتـــحـــت ج
الفل�شطينية-الإيرانية فرع لبنان، هيئة 
العمل ال�شبابي و الطالبي يف منطقة �شور 
التي تنظمها مبنا�شبة  الريا�شية  دورتها 
»دورة  م�شمى  حتــت  الأر�ـــس  يــوم  ــرى  ذك
القدم«  لكرة  جــرار  ن�شر  اأحمد  ال�شهيد 
والتي �شمت 10 فرق ريا�شية من خمتلف 

املناطق.
بني  الفتتاحية  املباراة  جرت  حيث 
ملعب  على  ال�شمود  وفريق  الن�شر  فريق 
بفوز  وانتهت  الر�شيدية  خميم  يف  حيفا 
فريق الن�شر بثالثة اهداف مقابل �شفر 

لفريق ال�شمود.
مهرجان حق العودة يف خميم البداوي

جمعية  يف  ال�شبابية  الهيئة  �شاركت 
يف  الإيــرانــيــة  الفل�شطينية  ال�شداقة 
مهرجان  جلنة  والبارد  البداوي  خميمي 
مب�شاركة  البداوي  خميم  يف  العودة  حق 
الف�شائل الفل�شطينية و الفرق الك�شفية 
والأندية  والطالبية  الن�شائية  والهيئات 
حاملة  ب�شرية  �شل�شلة  باإقامة  الثقافية 
الأعالم الفل�شطينية على جانبي ال�شارع 
اللبنانية  البداوي  جبل  مبنطقة  العام 
الك�شفية  الــفــرق  ال�شل�شلة  تقدم  وقــد 
وجمموعات الطفال و�شدحت النا�شيد 
انتهى  وقد  الطريق  جانبي  على  الثورية 

الن�شاط بالق�شم الفل�شطيني.

يوم الأر�س.. يوم املواجهة.. يوم املقاومة

»القد�س  بــعــنــوان  ال�شهيوين  الــعــربــي 
قدم  واحلا�شر«  املا�شي  بني  جيو�شيا�شيًا 
يتعلق  مبا  �شيا�شيًا  تاريخيًا  �شردًا  فيها 
وطئها  مذ  الزمن  عرب  اجلغرايف  مبوقعها 
�شكنها  من  اأول  باعتبارهم  الكنعانيون 
امليالد ثم دخول  الرابعة قبل  الألف  يف 
�شراع  يف  املقدوين  وال�شكندر  البابليني 
مناطق  على  وال�شعوب  احلــ�ــشــارات  بــني 
كما  لليهود  ا�شتهدافًا  ولي�س  ا�شرتاتيجة 
اأنف�شهم  ابراز  رواياتهم عرب  يروجون يف 
لإثبات  الــقــد�ــس  يف  بـــارز  حــدث  اأي  يف 

وجودهم جيو�شيا�شيًا يف املنطقة.
حمادة  معت�شم  الأخ  قدم  جانبه  من 
اجلبهة  يف  الــ�ــشــيــا�ــشــي  املــكــتــب  عــ�ــشــو 
ورئي�س  فل�شطني  لتحرير  الدميقراطية 
الثاين  املــحــور  حتــريــر جمــلــة احلــريــة 
لي�س  ترامب  قــرار  اأن  موؤكدًا  الندوة  يف 
وقام  الكونغر�س  اأقــره  اأن  �شبق  جديدًا 
اأوباما  باراك  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�س 
عليه  ــادق  و�ــش اأ�ــشــهــر   6 ــدة  م بتاأجيله 
م�شتغاًل  ــدة  امل هــذه  انتهاء  بعد  تــرامــب 
الواقع العربي الرديء، واأكد اأن امل�شروع 
خارطة  ر�شم  اإعـــادة  يدر�س  ال�شهيوين 
الر�شم  وهذا  م�شاحله  لتحقيق  املنطقة 
ياأتي بال�شرورة يف فل�شطني و�شورية التي 
الأر�س  على  ال�شاخنة  للمعارك  تتعر�س 

ويف املحافل الدولية.
منذ  انتهت  اأو�شلو  اأن  حمادة  واعترب 
وا�شتمرار  املفاو�شات  بتوقف   2000 عام 
اليوم  تــرامــب  اأن  مــوؤكــدًا  ال�شتيطان 
وتر�شيخ  ــم  دع عــرب  النهاية  ــذه  ه اأكـــد 
ال�ــشــتــيــطــان ووقـــف متــويــل الأونـــــروا 
ت�شر  مــازالــت  الــتــي  الــوحــيــدة  املنظمة 
الغاء  بغية  الــالجــئــني  عـــودة  حــق  اإىل 
عا�شمة  بالقد�س  والعــرتاف  احلق  هذا 
موقف  اأن  اإىل  م�شريًا  ال�شهيوين،  للكيان 
وعدم  والإ�شالمية  العربية  الأنظمة 
�شوء  مبثابة  جاء  خطوة  اأي  اتخاذهم 
ب�شيا�شاته  لال�شتمرار  لالحتالل  اأخ�شر 
للقد�س  حقيقية  قد�شية  ل  اأن  تبني  اإذ 

لديهم.
ويف اخلتام قدم امل�شاركون مداخالت 
اأثرت اجلل�شة وطالبوا بت�شكيل مرجعية 
موؤكدين  للقد�س،  م�شرتكة  فل�شطينية 
اأر�س فل�شطني هو مقد�س  اأن كل �شرب من 
بالدم الذي �شكب عليه وبكونه جزء من 

الوطن.
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م�شاألة  الفل�شطيني،  ال�شيا�شي  الوعي  يف  الأر�ـــس، 
وفل�شطني  واملــ�ــشــري.  الــتــاريــخ  فيها  يرتبط  وجــوديــة 
الفل�شطيني،  ال�شعب  حياة  يف  وهوية  ق�شية  الأر�ـــس، 
اآلف  بدماء  تعّمد  الــذي  الوطني  الن�شال  حمــور  وهــي 
ال�شهيوين.  ال�شتعمار  مع  ال�شراع  عقود  طيلة  ال�شهداء 
للم�شروع  اأ�شا�شيًا  مرتكزًا  كانت  البداية  منذ  لأنها  ذلك 
يهدف  اإحالليًا،  ا�شتيطانيًا  م�شروعًا  بو�شفه  ال�شهيوين 
واعتبارها  ال�شعب،  دون  من  الأر�س  على  ال�شتيالء  اإىل 
العامل  اأنحاء  كل  من  اإليها  اليهود  وجلب  خالية«  »اأر�شًا 
بالعتماد  الأ�شليني،  اأ�شحابها  من  بدًل  فيها  لتوطينهم 
على )ال�شندوق القومي اليهودي(، الذي اأن�شاأته احلركة 
ال�شهيونية من اأجل تهويد فل�شطني وا�شتمالك اأرا�شيها، 
تاريخيًا  لهم حقًا  باأن  الزائفة  الدعاءات  ا�شتنادًا على 
بال  ل�شعب  �شعب  »اأر�س بال  ل�شعار  فيها، وحتقيقًا  موروثًا 
ال�شتيطان  بداأ  فقد  الأفكار  هذه  من  وانطالقًا  اأر�ــس«. 
ع�شر،  التا�شع  القرن  اأواخــر  منذ  فل�شطني  يف  ال�شهيوين 
اإقامة  خــالل  من  الأر�ــس  على  ال�شيطرة  منــوذج  واتبع 
من  كبري  عدد  باإقامة  تو�شع  ثم  الزراعية،  امل�شتعمرات 
ازداد  التي  واحل�شرية  القروية  اليهودية  امل�شتعمرات 
الأر�س.  موارد  على  و�شيطروا  �شريع  ب�شكل  �شكانها  عدد 
لال�شتيطان  ــعــددي  وال اجلــغــرايف  التو�شع  هــذا  و�شكل 
عام  فل�شطني  لتق�شيم  اأ�شا�شًا  جغرافيًا  واملت�شل  امل�شتمر 

.1947
ــالح فــوق  ــ�ــش ــوة ال ــق ــكــيــان الــ�ــشــهــيــوين ب  اأقـــيـــم ال
واملدن  القرى  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  وممتلكات  اأرا�شي 
عام  ال�شهيونية  الع�شابات  احتلتها  التي  الفل�شطينية 
من  املئة  يف   80 حــوايل  م�شاحتها  بلغت  والتي   ،1948
ال�شهيونية  الع�شابات  احتلت  حيث  فل�شطني،  م�شاحة 
هدموا  فل�شطينية  قــريــة  و/512/  مــديــنــة   /12/
ال�شهيونية  املوؤ�ش�شات  �شعت  وقــد  قرية.  منها/400/ 
لتهويد الأر�س والتخل�س من الفل�شطينيني الذين �شمدوا 
قاعدة  جلعلها  والأ�شاليب  الو�شائل  بكل  اأر�ــشــهــم،  يف 
على  للعدوان  اآمنة  انطالق  ونقطة  لال�شتيطان  م�شتقرة 
املنطقة.  �شعوب  على  الهيمنة  بهدف  املــجــاورة  ــدول  ال
و�شعتها  التي  التهويد  خمططات  يف  ذلــك  جتلى  وقــد 
مبا�شرة،   1948 عام  بعد  ال�شهيوين  الحتالل  �شلطات 
واإن�شاء  الفل�شطينية  الأرا�شي  على  ال�شتيالء  اأجل  من 
الفل�شطينية  الــقــرى  ح�شاب  على  اليهودية  البلدات 
التاريخ  حمو  بهدف  ال�شهيونية،  الع�شابات  دمرتها  التي 
الفل�شطينية.  الثقافية  الهوية  وطم�س  الفل�شطيني 
القوانني  من  �شل�شلة  ال�شهيونية  ال�شلطات  اأ�شدرت  وقد 
ال�شهيونية العن�شرية التي متكن امل�شتوطن اليهودي من 
احل�شول على اأر�س لي�شت له، من اأجل ت�شريع الحتالل 
و�شرقة الأر�س وتر�شيخ ال�شتيطان وحمايته، ومن هذه 

القوانني:
وزارة  عن  �شدر  الــذي  البور«  »الأرا�ــشــي  قانون   -1
ــي  ــش الأرا� مبــ�ــشــادرة  ويق�شي  ال�شهيونية،  الــزراعــة 
�شتة  ملدة  فالحتها  تتم  مل  التي  املزروعة(  )غري  البور 
مهملة.  اأنها  اأو  يفلحونها  ل  اأ�شحابها  اأن  بحجة  اأ�شهر، 
دخول  من  الأهــايل  منع  يتعّمد  الع�شكري  احلاكم  وكان 
اأرا�شي مهملة، ثم يقوم  اأرا�شيهم ملدة �شنة فتتحول اإىل 
وزير الزراعة الإ�شرائيلي مبنح �شالحية العمل يف هذه 
اأنها  بحجة  ال�شتيطانية  املوؤ�ش�شات  لإحــدى  الأرا�شي 

»اأرا�شي بور«.
ــدر يف  ــش ــــذي � ــغــائــبــني« ال 2- قـــانـــون »اأمـــــالك ال

الأر�ض ..... الهوية والوطن

عنها  غاب  اأر�ــس  كل  مب�شادرة  ويق�شي   ،1950/3/20
مالكها وحتولت اإىل اأر�س مهجورة، وذلك بعد اأن مت طرد 

الأهايل من مدنهم وقراهم.
عام  �شدر  ــذي  ال ــي«  ــش الأرا� »ا�شتمالك  قــانــون   -3
بحوزة  يكن  مل  ـــس  اأر� كــل  مبــ�ــشــادرة  ويق�شي   ،1953
الأمن  ال�شهيوين، بحجة  املالية  اأ�شحابها قرار من وزير 

و�شرورات ال�شتيطان.
 ،1956 عــام  �شدر  الــذي  الــزمــن«  »مــرور  قانون   -4
وهو  جديد.  من  الأر�ــس  ملكية  اإثبات  ب�شرورة  ويق�شي 
م�شتمد من القانون العثماين لالأرا�شي وقوانني النتداب 
الربيطاين، حيث تن�س هذه القوانني على اأن من عمل يف 
الأر�س ع�شر �شنني ي�شتطيع ت�شجيلها با�شمه، اأما القانون 
ومبوجب  �شنة،  خم�شني  اإىل  املدة  رفع  فقد  الإ�شرائيلي 
اأنه  يثبت  اأن  الفل�شطيني  الفالح  على  لزامًا  اأ�شبح  ذلك 

يعمل يف اأر�شه منذ خم�شني �شنة!
ــه  ــراءات واإج الحــتــالل  �شيا�شة  مــن  الــرغــم  وعلى 
ب�شربه  الفل�شطيني  ال�شعب  ظــل  فقد  ال�شتيطانية، 
الحتالل  يــقــاوم  الوطنية،  بهويته  متم�شكًا  واإميــانــه 
بعزمية  حقوقه  عن  ويدافع  الع�شكرية  لآلته  ويت�شدى 
ل تلني، موؤكدًا ارتباطه التاريخي بفل�شطني وح�شارتها. 
 - الأر�ــس  لق�شية  وعيه  الفل�شطيني  ال�شعب  ج�شد  وقد 
ت�شبثه  خــالل  من   - وال�شتجابة  التحدي  قانون  وفــق 
ال�شوارع  اإىل  خرج  حيث  لال�شتيطان،  ومقاومته  باأر�شه 
و�شاحات املواجهة ب�شكل تلقائي دون تخطيط يف هّبات 
وانتفا�شات متالحقة للت�شدي لقوة الحتالل ال�شهيوين 
وخ�شو�شيتها  قيمتها  فل�شطني  واأعطى  الع�شكرية،  واآلته 
جاعاًل )يوم الأر�س( عنوانًا لالنتفا�شات املتوا�شلة �شد 
الحتالل ال�شهيوين، ورمزًا يعرب عن عمق انتماء ال�شعب 
م�شريه،  ووحدة  بها  التاريخي  ارتباطه  وقوة  بفل�شطني 
�شلطات  و�شعتها  التي  التهويد  خمططات  مواجهة  يف 
معاين  الأر�ـــس  يــوم  حمل  فقد  ال�شهيوين.  الحــتــالل 
املعا�شر  الفل�شطيني  الن�شال  تاريخ  يف  كثرية  ودللت 
وب�شكل خا�س يف الأرا�شي املحتلة عام 1948، حيث هّب 
قرارات  �شد   1976 اآذار  من  الثالثني  يف  فل�شطينيو48 
�شلطات الحتالل التي تق�شي مب�شادرة م�شاحات وا�شعة 
ت�شميه  ما  اإطــار  يف  الفل�شطيني،  اجلليل  وقرى  مدن  من 
الذي  اجلليل«  تطوير  »م�شروع  بـ  ال�شهيونية  الدوائر 
كنيغ  ي�شرائيل   ( �شاحبه  با�شم  كينغ«  »م�شروع  بـ  عرف 
لبنان  حــدود  من  ميتد  والــذي  ال�شمال،  لــواء  مت�شرف   )
تو�شيع  اإىل  امل�شروع  هــذا  ويهدف  عامر.  ابــن  مــرج  اإىل 
ال�شتيطان ال�شهيوين يف الأرا�شي التي تربز فيها الكثافة 
على  الفل�شطينيني  عدد  فيها  ويزيد  العربية  ال�شكانية 
عدد اليهود، اإ�شافة اإىل تطبيق �شيا�شة »الثواب والعقاب« 
بالن�شبة لكل من يتكلم ب�شورة معادية للكيان ال�شهيوين. 

ـــــــــــــــــــــــــــــ    إبراهيم أبو ليل  ـــــــــــــــــــــــــــــ

وحتتوي وثيقة كيننغ التي اأقرت يف 1976/3/19 على:
وزيادة  العرب  ال�شكان  عدد  تقلي�س  اإىل  الدعوة  اأ( 

عدد اليهود.
اأمام تعليم الطالب  العراقيل  اإىل و�شع  الدعوة  ب( 

العرب يف املدار�س العليا وت�شجيع هجرتهم اإىل اخلارج.
يف  الــعــرب  العمال  عــدد  تقلي�س  اإىل  الــدعــوة  ج( 

امل�شاريع واأن ل يزيد عددهم عن %20..
د( زيادة ال�شرائب على العرب لإفقارهم.

ه( منع العرب من ممار�شة حقوقهم ال�شيا�شية.
ال�شتيطاين  املخطط   48 فل�شطينيو  قاوم  لقد        
ال�شهيوين، وا�شتماتوا يف حماية اأرا�شيهم، حيث انطلقت 
�شرطة  فقامت  للم�شروع،  رف�شًا  ال�شعبية  املظاهرات 
املتظاهرين  على  ــّي  احل الر�شا�س  بــاإطــالق  الحــتــالل 
القريبة:  الثالث  القرى  يف  املعركة  وا�شتدت  ال�شلميني 
يف  �شهداء  �شتة  �شقط  حيث  وعرابة،  حنا  ودير  �شخنني 
اأبو ريا وخ�شر خاليلة وخديجة �شواهنة  اجلليل )رجا 
وخري يا�شني وحم�شن طه وراأفت زهريي( وُجرح نحو 50 
�شخ�شًا، واعُتقل 300. وقد متيزت انتفا�شة يوم الأر�س 
ب�شموليتها جلميع قطاعات ال�شعب الفل�شطيني، وامتدت 
واجلليل  املثلث  يف  الفل�شطينية  الأر�ـــس  م�شاحة  على 
ملحمة  جت�شدت  حيث  غــزة،  وقطاع  الغربية  وال�شفة 
تالحم  خــالل  من  �شورها،  ــى  اأرق يف  والن�شال  ال�شمود 
فل�شطينيي  مع   1967 عام  املحتلة  الأرا�شي  فل�شطينيي 
واحد  �شف  يف  ووقوفهم   1948 عــام  املحتلة  الأرا�ــشــي 
ملواجهة العدوان ال�شتيطاين ال�شهيوين، موؤكدين وحدة 
الأر�س الفل�شطينية ووحدة ال�شعب الفل�شطيني يف جميع 
 1976 الأر�ــس  يوم  انتفا�شة  �شكلت  لقد  وجــوده.  اأماكن 
اأجربهم  ال�شهيوين،  الحتالل  ل�شلطات  حقيقيًا  حتديًا 
العربية،  لالأرا�شي  العلنية  امل�شادرة  عن  الرتاجع  على 
وازداد الفل�شطيني �شالبة وت�شبثًا باأر�شه. وعلى الرغم 
وتذويب  والأ�شرلة  والتغييب  التهويد  حماولت  كل  من 
ظلوا  فل�شطينيي48  اأن  اإل  والعربية،  الوطنية  الهوية 
حتول  كــاأداء  وعقبة  ال�شهيوين  الكيان  حلق  يف  �شوكة 
دون تقدم م�شروعه ال�شتيطاين. وظل يوم الأر�س يومًا 
وينطوي  ال�شهيوين،  الكيان  مع  ال�شراع  تاريخ  يف  خالدًا 
فهم  يقت�شر  ل  اإذ  عميقة،  وثقافية  وطنية  دللة  على 
اأنه  ما جرى وما يجري يف فل�شطني منذ عام 1948 على 
م�شاحات  على  وا�شتيالء  ا�شتيطان  ملخططات  مقاومة 
من الأرا�شي فح�شب، واإمنا هو دفاع عن الأر�س والهوية 
اأ�شار  كما  والتاريخي،  اجلــغــرايف  بعديها  يف  الوطنية 
اأن  اإىل  احلني  ذلك  بنطوف«  »منوخ  ال�شهيوين  الكاتب 
ق�شية  هي  واإمنا  حمددة،  اأرا�ٍس  ق�شية  لي�شت  »الق�شية 

وطن ورف�س للوجود ال�شهيوين يف فل�شطني«.
      وهكذا، مت�شي الأيــام ويتجدد يوم الأر�ــس، ول 
يف  م�شتمرة  البطولية  الفل�شطيني  ال�شعب  ماأثرة  تزال 
ن�شوجًا  عاك�شة  مقد�شاتها،  وحماية  الأر�س  عن  الدفاع 
التلقائي  الرد  اإطار  يف  ووطنيًا،  جمتمعيًا  ووعيًا  �شيا�شيًا 
ــعــدو الإجـــرامـــي وعــلــى الظلم  والـــواعـــي عــلــى فــعــل ال
قبل  من  الفل�شطيني  ال�شعب  على  وقع  الــذي  التاريخي 

احتالل ا�شتيطاين عن�شري طال اأمده.

�صيا�صة 

يوم الأر�س.. يوم املواجهة.. يوم املقاومة
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هدف حمور املقاومة يف منع اإ�شقاط احلكم يف �شوريا حتقق، وهدف هذا املحور 
يف حما�شرة املجموعات الإرهابية و�شحقها  يتحقق يومًا بعد يوم، اأما هدف 
فتح ُثَغر كبرية على طول احلدود مع العراق،فقد دخل مرحلة التنفيذ، ولي�س 
كّلف  مهما  وحمايته  وتثبيته  تو�شيعه  عن  املقاومة  قوى  ترتاجع  اأن  متوقعًا 
العراق ل  اأو  �شوريا  العمل يف  باأّن قواعد  اإىل تذكري اجلميع  يقود  ما  الأمر، 

وقفة تاأمل؛ واإرادة عمل
عارف اآلغا

ـــــــــــــــــــــــــــــ    إبراهيم أبو ليل  ـــــــــــــــــــــــــــــ

يوم الأر�س.. يوم املواجهة.. يوم املقاومة 

من   �شرب  كل  حترير  وهدف  الأطــراف.  جميع  ت�شمل  بتوافقات  حمكومة  تزال 
املواجهة  تقع  باأن  كبري  احتمال  اأمــام  نحن  وبالتايل  يتزعزع  لن  �شوريا  ار�س 
الأخرية   قررت  اإذا  الأمريكية  والقوات  �شوريا  حلفاء  بني  والفعلية  املبا�شرة 

النخراط مبا�شرة يف املعركة اإىل جانب املجموعات الإرهابية امل�شلحة.

 وبالنظر اإىل خلفية القرار عند حلفاء �شوريا، 
يجب التعامل مع الحتمال بجدية كربى، ما ي�شري 

اإىل �شكل جديد من املواجهة يف �شوريا وخارجها.
الأمريكية  الإدارة  بــداأت  الحتمال  هذا  اإزاء 
كل  على  املقاومة  حمــور  على  جديد  هجوم  ب�شّن 
اجلبهات، لكن بو�شائل ناعمة متّهد ل�شربات خ�شنة 
وحارة. مل ت�شتثني اأمريكا اأحدًا من حمور املقاومة، 
القت�شادية،  العقوبات  من  الرو�شي  احلليف  حتى 
اأو  التكفريية،  اجلماعات  عرب  بــالأمــن  العبث  اأو 
الرو�شية  الدبلوما�شية  بالبعثات  الإهانة  اإحلــاق 
اجلديدة  الأمريكية  احلــرب  وتــوّزعــت  اأمــريكــا،  يف 
اقت�شاديًا،  الثوري  احلر�س  مبحا�شرة  اإيــران  �شد 
اإىل  النتقال  ثــم  اإرهــابــيــًا،  بت�شفيته  والتهديد 
الدولة  م�شاغلة  وحمــاولــة  العراقية  ال�شاحة 
مب�شكلة  واجلــيــ�ــس  ال�شعبي  واحلــ�ــشــد  الــعــراقــيــة 
يف  »داع�س«  هزمية  عن  كبديل  كرد�شتان  انف�شال 
العراق، ثم ت�شنيف اأبرز قادة احل�شد ال�شعبي )اأبو 
مهدي املهند�س( باأنه اإرهابي، مع الإبقاء على فتيل 
نة وال�شيعة، واإ�شرارها يف  الفتنة املذهبية بني ال�شُّ
اليمن على موا�شلة العدوان �شد الأبرياء، وحت�شيد 
اليمن  لتفتيت  التكفريية  واجلماعات  »القاعدة« 
»داع�س«  وحماية  �شورية  اإىل  و�شوًل  واإ�شقاطه 
الأكراد  بني  »ق�شد«  قوات  على  عنا�شرها  وتوزيع 
�شرة والتلويح بالتدخل بذريعة  والعرب وجبهة النُّ
الكيماوي، لكن اأمريكا ترّكز ب�شكل اأ�شا�س على هدف 
الأمريكية  الهزمية  وم�شوؤولية  وزر  حتّمله  رئي�شي 
منذ اجتياح العام 1982، وترحيل القوات املتعددة 
واملظليني  الأمريكي  »املارينز«  خ�شو�شًا  اجلن�شيات، 
لهما  تعر�شت  التي  التفجريات  بعد  الفرن�شيني 
املقاومة  اأمريكا  حتّمل  حيث  بريوت،  يف  قواعدهما 
عما  امل�شوؤولية  لبنان  يف  الل  حــزب  يقودها  التي 
العدو  وانــدحــار  ال�شهيوين  امل�شروع  هزمية  يلي: 
بدون  اللبنانية  الأرا�شي  وحترير  »الإ�شرائيلي«، 
�شروط، وذلك يف �شابقة خطرية على م�شتوى ال�شراع 
الأمريكي  امل�شروع  وهزمية  العربي-الإ�شرائيلي، 
يف  الع�شكري  ل  التدخُّ نتيجة  �شورية،  اإ�شقاط  يف 
)ع�شكريًا(  العاملية  احلــرب  بدايات  منذ  �شورية 
يف  �شاهم  والـــذي   ،2013 الــعــام  منذ  �شورية  على 
حلفاء  بقية  و�شول  بانتظار  ال�شوري،  اجلي�س  دعم 
�شورية والقوات الرديفة واإغالق احلدود اللبنانية 
وعدم  ال�شورية،  امل�شلَّحة  املعار�شة  اأمام  -ال�شورية 
يف  �شيا�شيًا  اجلاهزة  اللبنانية  ال�شاحة  ا�شتعمال 
معظمها لإطالق النار على النظام والدولة ال�شورية، 
�شواء باملجاهرة والدعم، اأو التزام ال�شمت واحلياد.   
الل«   و»اأنــ�ــشــار  الــعــراق  يف  ال�شعبي  احل�شد  ودعــم 
اخلربات  ونقل  والــكــوادر،  بامل�شت�شارين  اليمن  يف 
موؤّثر،  دور  لها  كــان  والتي  املرتاكمة،  الع�شكرية 
للجماعات  والت�شدي  املواجهة  بدايات  خ�شو�شًا يف 
العربي  التحالف  وعـــدوان  )داعــ�ــس(  التكفريية 
على اليمن. البدء بتجهيز جبهة اجلولن وتو�شعة 

جبهة املواجهة مع العدو »الإ�شرائيلي« عرب وحدة 
مقبلة،  مواجهة  اأي  يف  و�شورية(  )لبنان  اجلبهات 
واملجاهدين  املقاتلني  من  الب�شري  الدعم  ر  توفُّ مع 
�شيمّثلون  والــذيــن  املقاومة،  حمــور  دول  بقية  من 
الع�شكرية  اخلربات  ميتلك  كبريًا  ب�شريًا  اإحتياطيًا 

الالزمة والعتاد.
وال�شهاينة  الأمريكيون  يعتقد  هذا  اإىل  اإ�شافة 
الإ�شالمية  الــثــورة  انت�شار  منذ  �شّكل  لبنان  اأن 
والعقائدية  والع�شكرية  الإعــالمــيــة  الــنــافــذة 
والأوك�شجني  التهوية  اأنبوب  دور  وللعب  للثورة، 
رة وامل�شتنَزفة، ثم حتّول اإىل الذراع  للثورة املحا�شَ
»العربية« للثورة يف املنطقة العربية، والتي اأقلقت 
عبء  اإيـــران  عن  ورفعت  واخلليجيني،  ال�شهاينة 
املواجهة املبا�شرة مع ال�شعودية وبع�س دول اخلليج، 
عن  املقاومة  فر�شته  الذي  التوازن  اإىل  بالإ�شافة 
اقتدار  تنامي  اإىل  واأي�شا   »الإ�شرائيلي«  العدو 
يحتذى  كــاأمنــوذج  لل�شاحة  واكت�شاحه  الل  حــزب 
الظاهرة  هــذه  تعمم  ان  من  ال�شديد  وخوفهم  به 
به  يــقــوم  ملــا  نظرتهم  وان  عليهم  كــارثــة  لت�شبح 
ال�شباب يف البحرين اأواحلوثيني يف اليمن هو امتداد 
من  الدوائر جمتمعة  لذلك تركز هذه  حلزب الل، 
اغتيال  والفا�شلة  امل�شبوهة  التحركات  هذه  خالل 
النموذج والق�شاء عليه وقد ك�شف بع�س املتحدثني 
جرائمهم  مدى  عن  الإمـــارات  نــدوه  يف  الإرهابيني 
وانحطاطهم اخللقي يف الق�شاء على حزب الل وان 
�شت�شتغل  ولذلك  و�شعبه.  لبنان  تدمري  ذلك  كلف 
امل�شروعة  وغــري  امل�شروعة  الو�شائل  كــل  اأمــريكــا 
وخال�شة  لبنان.  يف  املقاومة  وهــزميــة  ملحا�شرة 
املوقف الأمريكي: لكي تنت�شر على اإيران.. وحتقق 

اأهدافها يف �شورية  ل بد من هزمية حزب الل.
من  تبداأ  عاملية  اأورك�شرتا  اأمــام  نخن  كله  لهذا 
املنطقة  يف  اإقليمية  بدول  مرورا  املتحدة  الوليات 
حزب  باجتاه  ت�شب  وكلها  اأي�شا،  باإ�شرائيل  ومرورا 
الل، على اعتبار اأن املقاومة يف لبنان ت�شكل عائقا 
تريد  التي  والدول  الأطراف  وبع�س  اإ�شرائيل  اأمام 
الفل�شطينية  الق�شية  الواقع على  الأمر  اأن تفر�س 
عندما  برمتها.  الفل�شطينية  الق�شية  تنتهي  واأن 
تقوم  املقاومة  اأن  القوى  وهذه  الأطراف  هذه  جتد 
فاإن  و�شوريا،  لبنان  يف  وكذلك  فل�شطني  يف  بدورها 
على  هيمنتها  وم�شاريع  خططها  يعرقل  الأمر  هذا 
على  احل�شار  ت�شييق  اأخرى  ناحية  ومن   . املنطقة 
املقاومة  ــور  حم ذراع  الل  ــزب  ح باعتبار  اإيـــران 

ال�شارب على حدود الكيان ال�شهيوين.  .
قوى  تواجه  التي  فاملقاومة  وا�شحة،  امل�شاألة 
الهيمنة  �شيا�شة  وتــواجــه  املنطقة  يف  الإرهــــاب 
ل  ولهذا  الــدول،  لهذه  تــروق  ل  اإ�شرائيل  وتواجه 
اإعالمية  حمالت  عليه  ت�شن  عندما  اأبدا   ن�شتغرب 
ملفقة ودنيئة ومبتذلة وتافهة  و�شغوط دبلوما�شية 
و�شيا�شية بهدف �شيطنة حزب الل و اعتباره حزبا 
اإرهابيا ويريد تقوي�س املنطقة. ويف مقدمة هوؤلء 

الإ�شرائيلي- احللف  يف  ت�شري  التي  الـــدول  تلك 
والتحري�شية   الت�شليلية  هجماتها  وت�شن  الأمريكي 
اجلهات  هــذه  مواقف  لكن  توقف،  دون  املتوا�شلة 
البائ�شة  جهودهم  وكل  جديدة.  ولي�شت  معروفة، 
خزيا  عليهم  تــرتــد  الجتـــاه  هــذا  يف  ت�شب  الــتــي 
ولن  املقاومة  دور  من  تنال  اأن  ت�شتطيع  ولن  وعــارا 
اجلميع،  اأمام  وا�شح  املر�شوم  الطريق  لأن  ي�شريها  
ولأنه ل بد ل�شعوب املنطقة اأن تتحرر من �شيا�شات 
احلزب  هــذا  اثبت  فقد  هــذه.  والت�شلط  الهيمنة 
خالل تاريخه الن�شايل احلافل بالنت�شارات قدرته 
الفائقة على خلق ا�شرتاتيجيات وتكتيكات خالقة 
الرا�شخة  وعقيدته  لها  املر�شومة  الأهــداف  حتقق 
فقد  ال�شعبية  وحا�شنته  مقاتليه   لدى  واملتجذرة 
املنّظم  امل�شّلح  املقاوم  »النهج  من   البداية  يف  انطلق 
كبرية  �شعبية  مقاومة  مع  جنب  اإىل  جنبًا  املرّكز« 
»مدر�شة  اإىل  قــادت  اأخـــرية  مرحلة  اإىل  عفوية 
قتالية جديدة مل ي�شبق لها مثيل تقع ما بني اجلي�س 
النظام وحرب الع�شابات« و بهذا التوليف، يبدو اأّن 
حزب الل قد حّقق توازنًا بارعًا بني التقليدي وغري 
واأ�شلحته  وتكتيكاته  ا�شرتاتيجيته  يف  التقليدي 
اإىل  و�ــشــول  الع�شكري، ً ال�شعيد  على  وتنظيمه 

انتقاله من حركة مقاومة اإىل جي�س مقاومة. 
اأن يعلن  اأن يفكك حزب الل عليه  اإن من يريد 
بيئته  ويحمي  الغا�شب  ال�شهيوين  للكيان  العداء 
وحا�شنته من اأي عدوان ، من يريد اأن يفكك حزب 
 200000 اإطــالق  على  قــادرا  يكون  اأن  عليه  الل 
�شاروخ ليزلزل امن »اإ�شرائيل« و جبهتها الداخلية، 
يدعم  ل  اأن  عليه  الل  حــزب  يفكك  اأن  يريد  من 
والعر�س  الأر�ــس  فيهتك  والن�شرة  داع�س  اإرهــاب 
ويحرق ن�شل اأّمة حممد وعي�شى ، من يريد اأن يفكك 
  30 جمهوره  ذاكــرة  من  مي�شح  اأن  عليه  الل  حزب 
عاما من اجلهاد وال�شهداء والعذابات والنت�شارات 
اإىل  الل  حزب  ين�شبها  اأن  حــاول  التي  والكرامات 
العرب لكنهم اأذلء عبيد . يف �شفرة حزب الل رموز 
غري قابلة للفّك قوامها، الوفاء لل�شهداء واجلرحى 
والدعم للمجاهدين و دعاء الأمهات والزوجات يف 
كل �شباح وم�شاء ، وهم�شة احلب التي ل تغيب ل�شّيد 
لبنان  يف  امل�شرتك  والعي�س  ال�شلم  و�شامن  املقاومة 
وهو رمٌز حا�شر يف كل �شاح واأمر و�شالح .يف �شيفرة 
حزب الل وىل زمن الهزائم وجاء زمن النت�شارات.
وممتدة،  طويلة،  املعركة  اإن  اإذًا..  القول،  خال�شة 
للمخططات  واملواجهة  املقاومة  وو�شائل  واآلــيــات 
الغربية، اأمام حمور املقاومة متنوعة، فقط يحتاج 
روؤية  وعمق  عمل،  واإرادة  تاأمل؛  وقفة  اإىل  الأمــر 
هذه  انت�شر،  املقاومة(  )حمور  وامل�شتقبل.  للواقع 
حقيقة اإ�شرتاتيجية، اأَقر بها حتى العدو ال�شهيوين 
، لكن مرحلة ما بعد النت�شار، وت�شاوؤلتها كمرحلة 
انتقالية ُكربى، هي الأهم والأخطر وهو ما ينبغي 
اأن يلتفت اإليها ويعمل لها حمور املقاومة ومن ينت�شب 

اإليه من حركات، واإعالم ومفكرين.
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ن�شبة  بلغت  اإذ  الفل�شطيني،  التوزع  يف  فتوة  الأكــرث 
 ،)%40،6( العمر  من  ع�شر  اخلام�شة  دون  الأفـــراد 
وترتفع اخل�شوبة بينهم قيا�شًا باخل�شوبة عند املراأة 
اإ�شرائيل  لقادة  قلق  م�شدر  ي�شكل  ما  وهو  اليهودية، 
الذين باتوا ينادون الآن مبا ي�شمى »يهودية الدولة«، 
حيث كانت جمموعهم عام النكبة ل يتجاوز )151( 

األف ن�شمة.
املخاوف  جــددت  الدميوغرافية  احلقائق  هــذه 
على  الفل�شطيني  احل�شور  جتاه  القدمية  ال�شهيونية 
جمددًا  فن�شطت   ،1948 عام  املحتلة  فل�شطني  اأر�ــس 
هذا  مــن  للتخل�س  ال�شهيونية  واملــ�ــشــاريــع  اخلــطــط 
احل�شور، لكن باأ�شاليب ومقرتحات �شهيونية جديدة. 

الق�شري/  والتهجري  الطرد  دعاة  اأبــرز  من  ولعل 
)رحبعام  الفا�شي  اجلــرال  للفل�شطينيني  لرتن�شفري 
بداية  يف  اأطلق  فقد  ـــداد(  األ )اأريــيــه  ــا  اأم زئيفي(. 
اإىل  تدعو  �شبيبة  حركة  لإقامة  مبادرة   2007 عام 
من  وهــو  الأردن،  اإىل  الفل�شطينيني  ماليني  ترحيل 
توطني  ويقرتح  الفل�شطينية  الدولة  مناه�شي  اأ�شد 

الالجئني الفل�شطينيني يف البلدان العربّية.
ت�شييق  على  بت�شريحاته  اأيتام(  )اأيفي  ويح�س 
اخلناق على فل�شطينيي 1948، حني قال: »اإن العرب 
من  تنفجر  اأن  تو�شك  قنبلة  ي�شكلون  اإ�شرائيل  يف 
»يف  واأ�شاف  اإ�شرائيل«،  يف  الدميقراطي  النظام  حتت 
النقب واجلليل تتكون على اأر�س الواقع مناطق حكم 
ميكن  ل  وجوديًا  تهديدًا  ي�شتبطن  وهذا  للعرب  ذاتي 

ال�شتحواذ عليه فهو كمر�س ال�شرطان«. 
الأ�شل  الرو�شي  ال�شهيوين  الوزير  اليوم  ويتزعم 
الفاعلة  فعالية  الأكرث  احلركة  ليربمان(  )اأفيغدور 
خ�شو�شًا   1948 فل�شطينيي  وتهجري  طــرد  اأجــل  من 
الغربية.  ال�شفة  اإىل  الفل�شطينّي  املثلث  منطقة  يف 
الق�شية  حلــل  خطته  عــن  ك�شف   2004 الــعــام  ففي 
فل�شطينيي  ترحيل  فكرة  على  القائمة  الفل�شطينية 
الداخل املحتل عام 1948  بتبادل الأر�س ويف كتابه 
اأبرز  ومــن  بتو�شع،  مالحمها  يو�شح  حقيقتي«  »هــذه 
الكني�شت  على  لطرحها  ليربمان  بادر  التي  القوانني 
الذي  املواطنة«  »قانون  كان  الإ�شرائيلية  والــوزارة 
للدولة  املطلق  بالوفاء  »اإ�شرائيلّي«  مواطن  كل  يلزم 
الوطنية  اأو  الع�شكرية  واخلدمة  ورموزها  ولقوانينها 
فيها، وذلك يف اإطار الت�شييق على فل�شطينيي الداخل 

واإحكام الطوق عليهم. 
يف هذا ال�شياق، ويف اإطار اأعمال موؤمتر »هرت�شليا« 
النقا�س  مائدة  على  طرح  املتعاقبة،   ــه  دورات وعرب 
�شهيونيان  م�شروعان   2006 عام  ال�شاد�شة  دورته  يف 
ميثالن اآخر ما تفتق عنه العقل ال�شهيوين يف مو�شوع 
طرد وتهجري ال�شكان الفل�شطينيني املتم�شكني باأر�شهم 
يف اجلليل والنقب. حيث تقدم »جمل�س الأمن القومي 
»خطة  عنوان  حتت  الأول  بامل�شروع  الإ�شرائيلّي« 
�شاملة حلل م�شكلة القرى البدوّية غري املعرتف بها« يف 
منطقة النقب جنوب فل�شطني. وبالطبع فاإن ما ي�شميه 
الأمر  حقيقة  يف  هو  بـ»م�شكلة«،  ال�شهيويّن  امل�شروع 
فل�شطينية.  م�شكلة  تكون  اأن  قبل  �شهيونّية،  م�شكلة 
فع�شرات القرى الفل�شطينية يف النقب املحتل ترف�س 
�شلطات الحتالل العرتاف بها، وبالتايل فهي متتنع 
والكهرباء  كاملياه  الأ�شا�شية  باخلدمات  تزويدها  عن 

واخلدمات ال�شحية واملدار�س والطرق وغريها. 
الأمن  بــ »جمل�س  ما ي�شمى  الذي يقرتحه  واحلل 
يف  النقب  فل�شطينيي  جتميع  هو  الإ�شرائيلّي«  القومي 
مدن خا�شة بهم يف النقب، وتقدمي تعوي�شات رمزية 
ت�شمن  وقــد  النقب.  يف  ال�شا�شعة  اأرا�شيهم  عن  لهم 
جدوًل  النقب  ل�شكان  والتجميع  الرتحيل  م�شروع 
�شخمة  مالية  واعتمادات  �شنوات،  خم�س  من  زمنيًا 
وتعوي�س  املــدن  لبناء  �شيكل  مليارات  ع�شرة  بقيمة 

الفل�شطينيني عن اأرا�شيهم امل�شروقة. 
املخطط  اإعالن  فور  النقب،  فل�شطينيو  عرب  وقد 
مغادرة  رف�شهم  عــن  اجلــديــد/الــقــدمي،  ال�شهيويّن 
اأرا�شيهم وبيوتهم يف النقب وعن ا�شتعدادهم خلو�س 
الكفاح �شد امل�شروع ال�شهيويّن لتهويد النقب، وهو ما 
من  هدمها  مت  التي  العراقيب  قرية  يف  موؤخرًا  ح�شل 
قبل قوات الحتالل وبالقوة ع�شرات املرات، ومع هذا 
اأن  دون  القرية  ركام  فوق  يقيمون  مواطنيها  فمازال 

يغادروا اأر�شهم. 

فيتعلق  ـــاين،  ـــث ال ــويّن  ــي ــه ــ�ــش ال ــخــطــط  امل اأمـــــا 
حيث  الفل�شطينّي،  املثلث  منطقة  يف  بالفل�شطينيني 
يرتكز عدد كبري من الفل�شطينيني يف مدينة اأم الفحم 
اأن  بها، بعد  املحيطة  والقرى  البلدات  وعدد كبري من 
اأرا�شيهم  قامت ال�شلطات ال�شهيونّية بال�شتيالء على 

على امتداد ن�شف القرن املا�شي. 
ويدعو هذا املخطط اإىل تعديل احلدود يف �شمايل 
ال�شفة الغربّية ل�شم منطقة املثلث ومنطقة اأم الفحم، 
اإىل  املرتفعة  الفل�شطينية  ال�شكانية  الكثافة  ذات 
ال�شتيطانية  الكتل  �شم  مقابل  يف  الغربية،  ال�شفة 
م�شتوطنة  وخ�شو�شًا  الغربية،  ال�شفة  يف  ال�شهيونية 
اإىل  والكنان  موديعني  ومنطقة  عت�شيون"  "غو�س 
ال�شيادة ال�شهيونية، �شمن )الت�شفية النهائية( احلل 

النهائي للق�شية الفل�شطينية. 
اإرادة  اأن  امللمو�شة،  الوقائع  اأثبتت  هذا،  كل  ومع 
 1948 عــام  املحتل  الــداخــل  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 
مل  الطويلة،  النكبة  فعقود  الك�شر،  على  ع�شية 
بالأر�س  وت�شبثه  الوطني،  كفاحه  موا�شلة  عن  تثنه 
والقوة،  الغطر�شة  �شيا�شة  معه  تنفع  ومل  وبهويتها، 
ال�شعودية  الأبد.  واىل  وانهارت  »الأ�شرلة«  ف�شقطت 
وال�ــشــتــقــواء بــاأمــريــكــا واإ�ــشــرائــيــل ملــواجــهــة حمور 

املقاومة.

يف  الأر�ــس  ليوم  والأربعني  الثانية  الذكرى  ــُر  مَتُ
تعي�س  برمتها  الو�شط  ال�شرق  ومنطقة  فل�شطني، 
حلظات �شعبة وحرجة، حيث يتوا�شل الكفاح الوطني 
مواجهة  يف  بحلفائه  وم�شنودًا  مدعومًا  الفل�شطيني 
م�شاريعه  ات�شاع  ات�شاعه، وعلى  الأعداء على  مع�شكر 
الوطنية  الق�شية  ت�شفية  اأجل  من  تتوقف  مل  التي 

التحررية العادلة لل�شعب الفل�شطيني. 
الفل�شطيني  والكفاح  الأر�ـــس،  يــوم  ــرى  ذك ـــُر  مَتُ
الذي  ال�شاري  الهجوم  حــدة  مــن  بالرغم  يتوا�شل 
بواكري  منذ  فل�شطني،  يف  وال�شعب  ــس  الأر� َي�شتهدف 
اأعلن  حــيــث  ال�شهيونية،  ال�ــشــتــعــمــاريــة  الهجمة 
الفل�شطينيون يف الثالثني من �شهر اآذار/مار�س 1976 
انك�شار وهزمية م�شروع »الأ�شرلة« ال�شهيوين ملن تبقى 
من اأبناء فل�شطني على اأر�س وطنهم املحتل يف مناطق 

العام 1948. 
على  والنار،  بالدم  »اإ�شرائيل«،  دولة  قيام  عقب 
اأبناء فل�شطني  على  اأر�س فل�شطني، توزع ما تبقى من 
�شمال  اجلليــل  منطقة   : هي  رئي�شية  مناطق  ثالث 
فل�شطني والتي ت�شم قرابة )52،8%( منهم، ومنطقة 
املثلث و�شط فل�شطني، ومنطقة النقب جنوب فل�شطني 
التي يعي�س فيها قرابة )190( األف مواطن فل�شطيني 
يقطن اأكرث من ن�شفهم يف قرى غري معرتف بها. وبذلك 
من  متخذين  يعي�شون  الفل�شطينيني  املواطنني  فــان 
يف  لوجودهم  اإ�شافة  لهم،  موئاًل  وبلدة  قرية  ت�شعني 
بع�س املدن التي باتت خمتلطة كمدن: حيفا، ويافا، 
من  األفًا   )250( نحو  ومعهم  والرملة..  واللد،  وعكا، 

اأبناء فل�شطني، هم لجئون فوق اأر�شهم.
لقد كان فل�شطينيو الداخل املحتل عام 1948 يف 
ملخططات  ثابتًا  وعنوانًا  الإ�شرائيلية،  العني  مهداف 
م�شميات  اتخذت  والتي  الق�شرّي،  والتهجري  الرتحيل 
)ي�شرائيل  ال�شهيويّن  خطة  اأ�شهرها  كــان  عديدة، 
كينغ( حمافظ لواء ال�شمال والتي طرحها عام 1976 
تبنتها  وقد  واجلليل«  النقب  »تهويد  عنوان:  حتت 

حكومة حزب املعراخ يف ذلك الوقت. 
وم�شاريع  املخططات  كل  ف�شلْت  فقد  هــذا،  ومــع 
 1948 فل�شطينيّي  �شمود  ب�شبب  ال�شهيونّية  التهجري 
�شنوف  لكل  وحتملهم  الوطني،  برتابهم  وت�شبثهم 
زاد  ما  لكن  ال�شهيونّية.  والتجويع  والإفقار  التمييز 
 ،1948 فل�شطينيي  جتاه  وقلقهم  ال�شهاينة  خوف  من 
بالقيا�س  بهم  الــدميــغــرايف  النمو  ظــاهــرة  ت�شاعد 
على  اليهود  ــدى  ل املــحــدود  الــدميــغــرايف  النمو  اإىل 
وترية  ارتفاع  مع  ترافق  ت�شاعد  وهو  فل�شطني،  اأر�س 
كفاحهم الوطني وقدرتهم على التعبري عن �شخ�شيتهم 

الوطنية الفل�شطينّية �شيا�شيًا وثقافيًا. 
الفل�شطينيني  تعداد  بلغ   ،2017 عام  نهاية  ففي 
مليون   )1.5( قرابة   1948 عام  املحتلة  املناطق  يف 
ال�شرقية  املناطق  اأبناء  منهم  )م�شتثنى  فل�شطيني 
ميثلون  األفًا   )1967 عام  القد�س  مدينة  من  املحتلة 
�شوى  ميلكون  ل  »اإ�شرائيل«،  �شكان  من   )%20( نحو  
)3%( من الأرا�شي التي اأقيم عليها الكيان ال�شهيوين 
عام 1948 يف ظروف دولية واإقليمية ا�شتثنائية بعد 
الأر�ــس  من   )%96( ميتلكون  الفل�شطينيون  كــان  اأن 

قبيل النكبة بقليل.
املجتمع  ي�شكلون  الــداخــل   يف  الفل�شطينيني  ان 

يوم الأر�س الفل�شطينية :

فل�صطينيو الداخل املحتل عام 1948 يف العني ال�صهيونية

يوم الأر�س.. يوم املواجهة.. يوم املقاومة

علي بدوان
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يوم الأر�س.. يوم املواجهة.. يوم املقاومة

انــتــ�ــشــرت الــثــورة الإ�ــشــالمــيــة يف 
اإيران بفل�شطني ولأجلها لإ�شقاط ال�شاه 
لالإمربيالية  ال�شرتاتيجي  احلليف 
الأمريكية وال�شهيونية العاملية والعدو 
لتحرير  املقاومة  ولدعم  ال�شرائيلي 
املدينة  املحتلني،  ب�شطريها  القد�س 
ظهور  قبل  العرب  اأ�ش�شها  التي  العربية 
اليهودية وامل�شيحية وال�شالم ومدينة 
الإ�شراء واملعراج واأويل القبلتني وثالث 
رجال  وحــررهــا  ال�شريفني.  احلــرمــني 
و�شالح  الرومان  الغزاة  من  ال�شحابة 
العا�شمة  وهــي  ال�شليبيني  من  الدين 
وعا�شمة  وللم�شلمني  للعرب  الدينية 

فل�شطني البدية.
اأعلنت اإ�شرائيل والوليات املتحدة 
العرب   وامللوك  ــراء  الأم من  واأتباعهم 
ايران  على  احلرب  متطرفون  وقوميون 
�شعودي،  وبتمويل  اأمــريــكــي  وبــاإيــعــاز 
ت�شدير  وهي  وواهية  كاذبة  وبذريعة 
و�شفقات  �شلع  الــثــورات  وكـــاأن  الــثــورة 
واتباعه  تــرامــب  يعتقد  كما  جتــاريــة 
اكاذيبهم  لتمرير  ونهيان  �شعود  ال  من 
املططات  وحتقيق  م�شاحلهم   وخدمة 
الوطن  يف  وال�شرائيلية  المريكية 
ال�شراع  وانهاء  القد�س  وتهويد  العربي 

العربي ال�شهيوين.
تقاعد النظام العربي الر�شمي ويف 
اتفاقات  واأنظمة  اخلليج  دول  طليعته 
الإذعان يف كامب ديفيد واأو�شلو ووادي 
عربة وجامعة الدول العربية ومنظمة 
القد�س  اإنقاذ  وجلنة  الإ�شالمي  العامل 
يف  ق�شية  اأعـــدل  فل�شطني  ق�شية  عــن 
العدو  وا�ــشــتــبــدلــوا  الب�شرية  تــاريــخ 
اإيــران  وهــو  مزعوم  بعدو  الإ�شرائيلي 
بال�شراع  ال�شهيوين  العربي  وال�شراع 
اخلليجي.  واخلليجي  الإيراين  العربي 
تقوده  ــذي  ال العربي  النظام  وتخلي 
ونعتها  املقاومة  عن  �شعود  اآل  مملكة 
منظمة  قــيــادة  فعلت  كما  بـــالإرهـــاب 
التحرير الفل�شطينية يف اتفاق الإذعان 
الذي  ال�شي�شي  يفعل  وكما  اأو�شلو  يف 

تعتربه ا�شرائيل كنزا ا�شرتاتيجيا لها.
الأمريكية  الإمــربيــالــيــة  جنحت 
من  واأتــبــاعــهــم  العاملية  وال�شهيونية 
والتطرف  ــعــرب  ال ـــــراء  والأم ــوك  ــل امل
ــال احلـــرب  ــع ــش ــاإ� ــي ب ــرب ــع ــي ال ــوم ــق ال
اأحلقت  الــتــي  الإيــرانــيــة  الــعــراقــيــة 
وبق�شية  بالبلدين  فــادحــة  خ�شائر 
واأرداأ  اأ�شواأ  اإىل  و�شلت  التي  فل�شطني 
واأخطر مراحلها وهي مرحلة الت�شفية 
والعــــرتاف  الــقــرن   �شفقة  ومتــريــر 
و  الــقــد�ــس  بتهويد  الر�شمي  الــعــربــي 
وتوقيع  الــعــالقــات  وتطبيع  فل�شطني 
واقامة  ال�شراع  وانهاء  النهائي  احلل 
من  القت�شادية  العظمى  ا�ــشــرائــيــل 
خالل م�شروع ال�شرق الو�شط اجلديد. 
واأ�شبح �شراع الوجود: عربي ـــ اإيراين 
�شد  واإيرانيًا  عربيًا  يكون  اأن  من  بدًل 
فالإمربيالية  واإ�شرائيل.  ال�شهيونية 
ال�شعوب  جميع  عــدوة  هي  الأمريكية 

ــدود  ــل ال ـــعـــدو  وال الـــعـــامل  يف  والأمم 
للعروبة وال�شالم.

ودول  املتحدة  ــات  ــولي ال فر�شت 
غري  العقوبات  نظام  الأوروبــي  الحتاد 
ال�شرعي واجلائر واحل�شار الظامل على 
اإيران لالإطاحة بالنظام فيها ا�شتجابة 
لإ�شرائيل واليهودية العاملية والإدارات 
لل�شعب  اإيران  تاأييد  ب�شبب  الأمريكية 
الفل�شطينية  واملــقــاومــة  الفل�شطيني 
فل�شطني   بــقــيــة  و  الــقــد�ــس  لــتــحــريــر 
الأمريكية  ال�شرتاتيجيتني  ومواجهة 

والإ�شرائيلية.
ــبــحــت اإيــــــران عــلــى الــرغــم  واأ�ــش
تتمتع  ــربى  ك اإقليمية  ــوة  ق ــك  ذل مــن 
الفل�شطينيني  وتــقــديــر  ـــرتام  ـــاح ب
العامل.  والعرب وامل�شلمني والأحرار يف 
العربي  الــر�ــشــمــي  الــنــظــام  وتـــراجـــع 
املتحدة  للوليات  تبعية حكامه  ب�شبب 
لإمــــالءات  ــم  ــه ــان واإذع وا�شت�شالمهم 
على  وموافقتهم  وخمططاتها  اإ�شرائيل 
مترير احلل ال�شهيوين لق�شية فل�شطني 
واإقـــامـــة الــنــاتــو الــعــربــي الإ�ــشــالمــي 
اإ�شرائيل  فيه  وتكون  ــران.  اإي ملواجهة 
ومن  الــفــرات  اإىل  النيل  مــن  العظمى 
مبثابة  اجلديد  الأو�شط  ال�شرق  خالل 
احلماية  لقاء  واحلكم  والقائد  املركز 
الأمريكية للممالك والإمارات امل�شتبدة 

التي اأقامتها بريطانيا.
الر�شمي  الــعــربــي  الــنــظــام  و�ــشــل 
يقودها  التي  العربية  الــدول  وجامعة 
البرتودولر عن طريق ال�شعودية وقطر 
ونظام كامب ديفيد وعمرو مو�شى ونبيل 
العربي واأبو الغيط حدًا ا�شتدعوا فيه 
الإ�شالمية  واملجموعات  الناتو  حلف 
العامل  اأنـــحـــاء  جميع  ــن  م املــتــطــرفــة 
ودمروا �شورية والعراق وليبيا واليمن. 
الإيجابي  العربية  الأمــة  دور  واأنــهــوا 
احلديث.  الع�شر  يف  الب�شرية  ــاه  جت
املقاومة  حــركــات  واأد  على  ويعملون 
الفل�شطينية واللبنانية وال�شورية التي 
تعمل على حترير الأرا�شي العربية من 

ال�شتعمار والحتالل الإ�شرائيلي.
وتــتــ�ــشــمــن ال�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــات 
خمططات  والإ�شرائيلية  الأمريكية 
على  العدوانية  احلرب  ل�شن  تف�شيلية 
ولي�س  وواهــيــة  كاذبة  بــذرائــع  اإيـــران 
اأن  ومنها  الواقع  اأر�ــس  على  وجــود  لها 
حياة  �شراع  يف  منجرف  برمته  العامل 
لالإ�شالم  منحرف  منـــوذج  مــع  ــوت  م اأو 
التكفريي.  الإرهاب  ظاهرة  اأنتج  الذي 
كعادة  وبهتانًا  كذبًا  وا�شنطن  وتزعم 
الأمريكيني  وال�شحفيني  املــ�ــشــوؤولــني 
م�شدر  اإيــــران  اأن  بــالــكــذب  ــيــهــود  وال
برنامج  على  وتعمل  الإ�شالمي  الإرهاب 
ال�شامل  الدمار  اأ�شلحة  لمتالك  �شري 
�شورية  �شاعدت  الــتــي  وهــي  الــنــوويــة 

والعراق على هزمية داع�س والن�شرة.
والأكاذيب  املزاعم  هذه  وي�شتغلون 
ـــادي اجلـــائـــر  ـــش ـــ� ـــت واحلـــ�ـــشـــار الق
والعقوبات القت�شادية لتغيري القيادة 

من  الــعــديــد  يف  فعلوا  كما  الإيــرانــيــة 
للق�شاء  والإ�شالمية  العربية  البلدان 
القد�س  وتهويد  املقاومة  حركات  على 

وت�شفية ق�شية فل�شطني.
وقطر  ال�شعودية  ومتـــّول  مــّولــت 
الإرهاب  اخلليج  دول  وبقية  والإمارات 
جماعة  فيهم  مبا  والتكفريي  الوهابي 
وطالبان  والقاعدة  امل�شلمني  الإخــوان 
املخططات  خلدمة  والن�شرة  وداع�س 
بــالــدولــة  لــالإطــاحــة  ــة و  ــي ــك ــري الم
ال�شورية وتدمري موؤ�ش�شاتها ومنجزاتها 
العربي  ب�شعبها  الأ�شرار  اأفدح  واإحلاق 
الناب�س  العروبة  قلب  وبدم�شق  الأبي 

وبيت العرب كل العرب.
ــدة  ــح ــت وتـــتـــدخـــل الــــوليــــات امل
التكفريي  الإرهـــاب  ل�شالح  واإ�شرائيل 
املجموعات  بني  دارت  التي  املعارك  يف 
العربي  واجلي�س  امل�شلحة  الإرهابية 
الــ�ــشــوري وحــلــفــائــه. واأظــهــرت مهمة 
املع�شر  مــــروان  واملت�شهني  ــتــاأمــرك  امل
مالك  ــو  اأب طلب  حاماًل  اإ�شرائيل  اإىل 
وخــالل   2017 ــوز  مت اأواخـــر  يف  التلي 
الطريان  بتدخل  معارك جرود عر�شال 
الل.  حزب  قوات  و�شرب  الإ�شرائيلي 
ولكن حزب الل هدد باإ�شعال نار جهنم 
فيما  واجلبانة  املعتدية  اإ�شرائيل  على 
ال�شربة  اأف�شل  ممــا  بذلك  قامت  اإذا 

الإ�شرائيلية.
ويهود  اليهودية  اللوبيات  م  وتتحكَّ
اإ�شرائيل  ونفوذ  الأمريكية  الإدارات 
والكونغر�س  الأبــيــ�ــس  البيت  داخـــل 
ووزارتي اخلارجية والدفاع وامل�شيحية 
مع  وحتالفها  الأمريكية  ال�شهيونية 
�شنع  يف  الأمــريــكــي  ال�شيا�شي  اليمني 
فل�شطني   حــول  الأمريكية  ــرارات  ــق ال
وبلدان ال�شرق الأو�شط. وقاد الرتباط 
وال�شهيونية  الإمربيالية  بني  الوثيق 
والأمراء  امللوك  من  واأتباعهم  العاملية 
ال�شعودي  التحالف اجلديد  اإىل  العرب 
ترامب  اإدارة  بــقــيــادة  الإ�ــشــرائــيــلــي 
ملواجهة  ونتنياهو  �شلمان  بن  وحممد 
املقاومة وت�شفية ق�شية  اإيران وحمور 

فل�شطني.
اإيــران  يف  الــثــورة  انت�شرت  عندما 
ا�شرتاتيجيًا  انعطافًا  �شكلت   1979 عام 
ودعم  اإ�شرائيل  مواجهة  يف  جــديــدًا 
فاأغلقت  الــقــد�ــس.  وحتــريــر  املــقــاومــة 

على  واأقــامــت  الإ�شرائيلية  ال�شفارة 
اأن  واأعلنت  فل�شطني  �شفارة  اأنقا�شها 
واأن  مقد�س  واجـــب  فل�شطني  حتــريــر 
واأن  خبيثة  �شرطانية  غدة  اإ�شرائيل 
وكانت  الأكـــرب.  ال�شيطان  هي  اأمريكا 
اإيران زمن ال�شاه احلليف ال�شرتاتيجي 
فقدت  الإ�شرائيلي.  والــعــدو  لأمريكا 
جنون  وجن  وب�شريتها  ب�شرها  اأمريكا 
ــرائــيــل مــن وجــــود هـــذا الإ�ــشــالم  ــش اإ�
ــــاوم، لـــذلـــك قـــررت  ــــق الــ�ــشــحــيــح وامل
مواجهة  واإ�شرائيل  واأمريكا  ال�شعودية 
ا�شتباقية  حرب  من  بد  ل  واأنــه  اإيــران 

عليها لالإطاحة بالنظام عليها.

دت ال�شعودية من تعميم ون�شر  و�شعَّ
العامل.  يف  التكفريي  الوهابي  الإ�شالم 
ملواجهة  الغربية  الــدول  مع  وتعاونت 
الطائفية  الفنت  اإ�شعال  وتبنت  اإيــران. 
الــعــربــيــة  الـــبـــلـــدان  واملــذهــبــيــة يف 
نا�شبْت  فال�شعودية  ــالمــيــة.  ــش والإ�
ايران العداء منذ اليوم الأول لنت�شار 
حمل  على  وتعمل  طــهــران.  يف  الــثــورة 
مع  بالتعاون  والإ�شالمي  العربي  العامل 
على  ترامب  اإدارة  وبقيادة  اإ�شرائيل 
مع  العالقات  وتطبيع  ــران  اإي مواجهة 
العدو وت�شفية الق�شية. وبعبارة اأو�شح 
مب�شاركة  العربي  الناتو  ترامب  اأقــام 
املقاومة  وحركات  اإيران  �شد  اإ�شرائيل 

الفل�شطينية واللبنانية والعراقية.
الريا�س  قمة  بعد  ترامب  وتراأ�س 
املحور  الأمريكية  الإ�شالمية  العربية 
لن�شر  اجلديد  الإ�شرائيلي  ال�شعودي  
ال�شنني  لع�شرات  الطائفية  احلـــروب 
ـــدان الــ�ــشــرق الأو�ـــشـــط  لــتــفــتــيــت بـــل
والغاز.  النفط  من  ثرواتها  وا�شتنزاف 
ــر الإيـــــراين  ــط ويـــوظـــف تـــرامـــب اخل
املزعوم من اأجل مترير التطبيع العربي 
واإنــهــاء  اإ�ــشــرائــيــل  مــع  الــكــامــل  ال�شني 
الــ�ــشــهــيــوين. ولكن  الــعــربــي  الــ�ــشــراع 
انت�شار حركات املقاومة يف جنوب لبنان 
وجرود عر�شال ويف الدفاع عن امل�شجد 
حترير  على  والعمل  املبارك  الأق�شى 
زوال  اإىل  �شيقود  فل�شطني  كل  فل�شطني 
ا�شتيطاين   ا�شتعمار  ككيان  اإ�شرائيل 
ــي  ــرائــيــل ــتــعــمــار الإ�ــش ـــالع ال�ــش واقـــت
املنطقة  من  الأمريكية  والإمربيالية 

العربية و ال�شالمية.

د. غازي حسين
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الرئي�س  انتخاب  اإعــادة  متت  متوقًعا،  كــان  كما 
الرو�شي فالدميري بوتني يوم الأحد 18مار�س 2018، 
اأ�شبه  انتخابات  يف  رابــعــة  لــوليــة  لرو�شيا  رئي�شًا 
من  املئة  يف   76.67 ن�شبة  على  ح�شل  اإذ  با�شتفتاء، 
املئة  يف   63.6 ن�شبة  من  بكثري  اأكــرث  اأي  الأ�ــشــوات، 
العام 2012، واأكرث بكثري من كل الن�شب التي حتدثت 
عنها ا�شتطالعات الراأي يف الأ�شابيع الأخرية وبذلك، 
�شيبقى بوتني رئي�شًا لرو�شيا حتى 2024 حني �شيبلغ 
يف  منها  عامًا،   25 اأم�شى  و�شيكون  عامًا   72 العمر  من 
بوري�س  ال�شابق  للرئي�س  خلفًا  تعيينه  بعد  ال�شلطة 

يلت�شني.
مائة  نحو  النــتــخــابــات  ــذه  ه يف  ــارك  و�ــش  
مليون ناخب يف اأكرث من 94 األفا من مراكز القرتاع، 
اآخرين  ناخب  مليوين  نحو  الت�شويت  يف  �شارك  كما 
هذه   ومثلت  الرو�شية.  الأرا�ــشــي  خــارج  يتواجدون 
بوتني  �شعبية  على  ت�شويتا  الرئا�شية   النتخابات 
يف غياب اأبرز معار�شيه اليك�س نافايل الذي ابعد من 
مناف�شه  وح�شول  ق�شائي،  بقرار  النتخابي  ال�شباق 
بافيل  البليونري  ال�شيوعي  احلـــزب  مر�شح  ـــرز  الأب
الأ�شوات،  من  املئة  يف   12.1 ن�شبة  على  غرودينني، 
يف  جريينوف�شكي  فالدميري  املت�شدد  القومي  حّل  فيما 
املرتبة الثالثة، بح�شوله على ن�شبة )5.8 يف املئة(، 
وال�شحافية القريبة من املعار�شة الليربالية ك�شينيا 

�شوبت�شاك 1.5 يف املئة.
بوتني و اإعادة العتبار للدولة الرو�صية 

يف اأعقاب انتهاء احلرب الباردة وتفكك الحتاد 
 1991، الأول  ديــ�ــشــمــرب/كــانــون  يف  ال�شوفييتي 
مدى  وعلى  الرو�شية،  اخلارجية  ال�شيا�شة  حتولت 
توافقًا  تقريبا،  املا�شي  القرن  من  الت�شعينات  عقد 
رو�شيا  وان�شحبت  الأمريكية،  املواقف  مع  وا�شتجابًة 
نوعًا  ميثل  فيها  وجودها  كان  التي  املواقع  بع�س  من 
الأمريكية  املتحدة  للوليات  املوجه  التحّدي  من 
والكيان ال�شهيوين على حد �شواء، ل�شيما يف منطقة 
ال�شرق الأو�شط. وف�شال عن ذلك، كانت رو�شيا من بني 
اأحداث  ا�شتثمار  حاولت  التي  العامل  دول  من  كثري 
املتحدة.  الــوليــات  مــع  للتقارب  11�شبتمرب2001 
فراحت تقدم نف�شها على اأنها ال�شريك واحلليف الذي 
يعتمد عليه يف حماربة ما ي�شمى الإرهاب، ويف �شبيل 
ذلك قدمت رو�شيا تنازلت �شيا�شية واأمنية وع�شكرية 
يف اآ�شيا الو�شطى، كان البع�س يعتربها اإىل عهد قريب 

من املحرمات يف ال�شيا�شة الرو�شية.
للرئي�س  يلت�شني  بوري�س  الرئي�س  تخّلي  و�شكل 
حــواِل  قبل  الرئا�شية،  مهامه  عن  بوتني  فالدميري 
فالدميري  عني  اأن  بعد  وليته،  نهاية  من  اأ�شهر  اأربعة 
مرحلة  اأن  عن  تعبري  اأبلغ  لــلــوزراء،  رئي�شًا  بوتني  
من  �شنوات  ثماين  حواِل  امتدت  التي  يلت�شني  رئا�شة 
�شنة 1991 ولغاية 1999، ا�شتهلكت ذاتها، ول بد من 
ُمنقذ، بالرغم من الأو�شاع ال�شحية ال�شعبة التي كان 

يعاين منها هذا الأخري.
ومل َيكن بوتني معروفًا لدى فئات املجتمع الرو�شي. 
فقد تخرج فالدميري بوتني املولود يف 7 ت�شرين الأول/
اأكتوبر 1952 يف لينغراد، من الدائرة الدولية لكلية 

بوتني و احلنني اإىل رو�صيا قوة عظمى

احلقوق يف جامعة لينيغراد )بطر�شربغ حاليًا( �شنة 
1975، ثم التحق بجهاز املخابرات ال�شوفياتية. عا�س 
يف برلني ال�شرقية من العام 1985 اإىل العام 1990. 
وكان من موؤيدي الرئي�س ال�شوفياتي الأخري ميخائيل 
عبء  مــن  التخل�س  لناحية  خا�شة  غوربات�شوف، 
جمهوريات الحتاد ال�شوفياتي على رو�شيا من الوجهة 
القت�شادية. وعمل يف مدينة بطر�شربغ نائبًا لرئي�س 
اإىل  ا�شتدعاوؤه  حني  اإىل   1994 عــام  منذ  البلدية 
مو�شكو عام 1996، للعمل يف الإدارة املركزية، وعينه 
الرئي�س بوري�س يلت�شني عام 1998، اأول رئي�س جلهاز 
الأمن الفيدرايل اجلديد  الذي حل حمل"ال ك.جي.

بي". ثم ُعني اإ�شافة اإىل ذلك �شكرتريًا ملجل�س الأمن 
ثم  ال�شي�شان.  يف  احلــرب  اأمــور  يتوىل  الــذي  القومي 
رو�شيا، وذلك  �شنًا يف تاريخ  اأ�شغر رئي�س وزراء  اأ�شبح 
يف اآب 1999. وتخلى له يلت�شني عن رئا�شة الدولة يف 
الد�شتور  يقت�شيه  ملا  وفق   ،1999 الأول  كانون  نهاية 
يف  بالوكالة  للدولة  رئي�شًا  الـــوزراء  رئي�س  )حلول 
مبكرة  رئا�شية  انتخابات  اإىل  فدعا  الفراغ(،  حالة 
بح�شوله  الأوىل  اجلولة  يف  وجنــح   ،2000 اآذار  يف 
على 53% من الأ�شوات. واأُعيد انتخابه رئي�شًا لفرتة 
رئا�شة ثانية يف اآذار 2004، وفاز بغالبية 71.3% من 
لرئا�شة  بوتني  و�شول  اأن  فيه  �شك  ل  مما  الأ�شوات. 
احلكومة، ومن ثم اإىل رئا�شة الدولة عام 2000، كان 
يحيط  كان  ومن  يلت�شني  بني  ح�شلت  توافقات  نتيجة 

به من رجال الطبقة احلاكمة.
منتخب،  كرئي�س  الكرملني  اإىل  قوًيا  بوتني  دخل 
بعد اأن كان رئي�ًشا بالوكالة، يف 7 مايو2000. )واأعيد 
انتخابه لولية ثانية يف 14 مار�س 2004(،و تدخل 
يف الأمن ملواجهة ع�شابات املافيا والتمرد ال�شي�شاين، 
وعمل  الَعِكر،  الرو�شي  القت�شاد  حو�س  يف  �شبح  كما 
على تر�شيخ زعامته الأحادية للبالد، يف الوقت الذي 
الدولة  ملوؤ�ش�شات  الحــرتام  اإعــادة  على  فيه  جاهد 
ال�شاحات  يف  وح�شورها  الدولية،  ومكانتها  وجي�شها، 
�شواء كان  املتعددة،  امليادين  املتنوعة، ويف  الإقليمية 
التقليدية  وت�شعباته  ال�شالح  �شوق  م�شتوى  على  ذلك 
الطاقة  هــمــوم  م�شتوى  على  اأم  وال�شرتاتيجية، 
وم�شاكلها، اأم يف امللفات الإقليمية ال�شاخنة يف العامل، 

توفيق المديني

ل �شيما منها ملف ال�شرق الأو�شط.
الحتاد  انهيار  �شّكل  »لقد  ومعرّب:  مّر  الواقع  اإّن 
ال�شوفييتي الكارثة اجلغرافية العظمى يف هذا القرن. 
بالن�شبة لالأّمة الرو�شية، كان ذلك ماأ�شاة فعلية«. هذا 
ما �شّرح به الرئي�س فالدميري بوتني يف خطابه ال�شنوي 
يف الربملان، يف 25 ني�شان/اأبريل 2005. لقد عرّب بهذه 
الذي ل  النهيار  الكرملني بوجه  الطريقة عن خوف 
على  احتّلها  التي  الأرا�شي  وخ�شارة  ل�شلطته  يقاوم 
معامل  ر�شم  بوتني  فالدميري  وكان  قرون  ثالثة  مدى 
»�شيا�شة  ت�شكل  اأن  مر�شحة  لرو�شيا  خارجية  �شيا�شة 
الرئا�شة،  يف  »املادي«  وجوده  تتجاوز  التي  امل�شتقبل« 
وبغ�س النظر عن جناح م�شاريعه للعودة، اأول كرئي�س 
فاإّن  جديد،  من  للجمهورية  كرئي�س  ولحقا  للوزراء، 
ال�شيا�شة التي ر�شمها لرو�شيا تبدو متوافقة مع روؤيتها 
مل�شاحلها فقد طور بوتني �شيا�شة خارجية تقوم على 

التعاون مع ال�شني كما مع الهند والعامل الإ�شالمّي.
منذ و�شوله اإىل ال�شلطة يف خريف العام )نهاية 
يلت�شني(1999،  بــوريــ�ــس  ــل  ــراح ال الــرئــيــ�ــس  عــهــد 
فالدميري  يخف  مل  الثانية،  ال�شي�شان  حرب  بوا�شطة 
بوتني نواياه. بل اإنه يتفاخر بطرح مفهومه لل�شيا�شة 
وروؤيته  رو�شيا،  عن  وفكرته  �شريح،  ب�شكل  اخلارجية 
ال�شيا�شية  فل�شفته  طبعت  وقد  الدولية.  للعالقات 
مهنته  خالل  ومن  ال�شوفييتي  الحتــاد  زمن  بتكوينه 
يف  بي  جي  الكي  جهاز  يف  خمابرات  �شابط  الأوىل: 
اأحاديثه  يف  ي�شري  فهو  هذه  واحلال  ال�شرقية.  اأملانيا 
وهــذه  دائــمــا.  ال�شوفييتي  ـــاد  الحت مرجعية  اإىل 
بوتني  يعي  نظام  اإىل  باحلنني  تتعلق  ل  املرجعية 
ملوازين  التحليل  بقدر  احلــديــث،  تــطــوره  ــرورات  �ــش
القوى: الحتاد ال�شوفييتي كان قوة عظمى حمرتمة 
التاريخية.  مبكانتها  يناط  دور  لعب  من  رو�شيا  مّكن 
من  كنموذج  ل  ال�شيوفييتي،  النظام  انهيار  اأّدى  وقد 
التنظيم للمجتمع فقط، ولكن كعامل تنظيم وا�شتقرار 
للنظام الدويل ب�شكل خا�س، اإىل اإعادة توزيع الأوراق 
الأمريكية  املتحدة  والوليات  عامة  الغرب  مل�شلحة 

خا�شة.
اإن اأحد اأهداف فالدميري بوتني املعرب عنها يف اإطار 
املقارنات الدائمة مع اأمريكا، تكمن يف جعل رو�شيا قوة 
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وتفعيل  الإطــالق  نقاط  على  والق�شاء  البال�شتية، 
لإحباط  الرو�شية،  الف�شائية–اجلوية  املنظومات 
الرب  يف  الليزر  بوا�شطة  لل�شواريخ  اإطالق  عملية  اأي 
هذه  ال�شاروخية  الدرع  منظومة  ت�شتطيع  الأمريكي، 
تدمري اأي �شاروخ يتخطى الدفاعات الآنفة الذكر من 

دون اأي �شعوبة اأو ع�شر. 
ق�شت  حيث  ــة  ــي ــران الأوك الأزمــــة  مــع  وجـــاءت 
منتخبة  حكومة  على  اخلالقة"الأمريكية  "الفو�شى 
مواجهة  يف  بــوتــني  ت�شرف  كييف.  يف  دميــقــراطــيــًا 
الأزمة بقوة الدولة العظمى خا�شة يف القرم، حدث 
�شبع  قبل  اأبخازيا  ويف  اجلنوبية  اأو�شيتيا  يف  ذلــك 
�شنوات، ثم عاد وتكرر يف �شبه جزيرة القرم. �شمت 
ذلك  يوؤمن  حيث  اإليها،  القرم  جزيرة  �شبه  رو�شيا 
الوحيد  رو�شيا  مطل   - �شيفا�شتوبول"  "قاعدة  ال�شم 
ـ ما ميكن رو�شيا  الأ�شود  البحر  الدافئة يف  املياه  على 
الأبي�س  البحر  اإىل  لحقًا  الو�شول  من  لوج�شتيًا 
اأوكرانيا  املتو�شط واملياه الدافئة. ثم عاد التوتر مع 
ال�شعبية"  "دونت�شك  جمهوريتي  اإعالن  مع  ليت�شاعد 
املواليتني  اأوكرانيا  �شرق  يف  ال�شعبية"  و"لوهان�شك 
اإىل  اأّدى  الذي  الأمر  ملو�شكو واملتمتعتني مبظلتها وهو 
اأن تذكرنا  ظهور موؤ�شرات حرب باردة جديدة كادت 
قبل  ما  عقود  يف  الأمريكية  ال�شوفييتية-  بالعالقات 
اأ�شبح  الناتو"  ال�شوفييتي."  لالحتاد  املروع  النهيار 
يف  احللف  لهذا  اأمريكا  �شمت  حيث  رو�شيا  اأبواب  على 
البلطيق  كدول  لرو�شيا  حماذية  دوًل  ال�شائع  الوقت 

الثالث وبولونيا ورومانيا وبلغاريا.
لرو�شيا  القرم  جزيرة  �شبه  ان�شمام  �شكل  لقد 
ال�شرتاتيجية  يف  مف�شلية  حتول  نقطة   2014 عام 
الرو�شية، لي�س فقط على ال�شعيد الدويل والأوروبي، 
اأن  املعروف  فمن  اأي�شًا.  الأو�شط  ال�شرق  جتاه  واإمنــا 
الأ�شود،  للبحر  الرئي�شي  املنفذ  هو  املتو�شط  البحر 
حيث اأهم الأ�شاطيل الرو�شية يف القرم. وبدون وجود 
ا�شتعادة  اإجناز  فاإن  املتو�شط  يف  لرو�شيا  واآمن  م�شتقر 

القرم يفقد الكثري من اأهميته ال�شرتاتيجية.
من  امل�شتاءة  رو�شيا  رغبة  هناك  ثانية  جهة  ومن 
من  عليها  املفرو�شة  واحل�شار  التطويق  ا�شرتاتيجية 
جانب اأمريكا عرب دخول معظم بلدان اأوروبا ال�شرقية 
اأخرًيا اإىل  يف منظمة احللف الأطل�شي، وهو ما دفعها 
احليوي  جمالها  ل�شتعادة  القوقاز  يف  احلرب  خو�س  
يف  الرو�شي  ــدور  ال تفعيل  اإعــادة  وعــرب  جورجيا،  يف 
على  موقعها  وا�شتعادة  ــط،  ــش الأو� ال�شرق  منطقة 
الإطار  هذا  يف  �شورية  ت�شكل  ،حيث  الدويل  ال�شعيد 
بوابة مهمة اإىل املنطقة بالن�شبة ملو�شكو ملا لها من دور 

وتاأثري اإقليمي يقّربه اجلميع . 
الرئي�س  اإىل  بالن�شبة  ال�شورية  الأزمــة  وتعترب 
ال�شراع  يف  مهمة  ورقــة  الرو�شية  والنخبة   ، بوتني 
الدويل ومولد النظام العاملي اجلديد متعدد الأقطاب 
وينعك�س  والتاأثري.  للنفوذ  العاملية  املراكز  متعدد  اأو 
يف  ال�شيا�شية  النخبة  ــوز  رم بع�س  مــواقــف  يف  هــذا 
الك�شندر  الرو�شية"،  "اأورا�شيا  حركة  فزعيم  رو�شيا. 
التاأ�شي�س  حتاول  املتحدة  الوليات  اأن  يعترب  دوغني، 
ن�شر  عرب  م�شاحلها  من  انطالقا  جديد  اأو�شط  ل�شرق 
"الفو�شى اخلالقة" . ويقول دوغني "اإن م�شالح رو�شيا 
تكمن يف ال�شعي اإىل بناء عامل متعدد القطاب بغ�س 
رو�شيا  تخلي  اأن  ويــرى  وا�شنطن"  م�شالح  عن  النظر 
�شهادة  بنف�شها  تكتب  اأنها  �شيعني  الأ�شد  الرئي�س  عن 

وفاتها ووفاة العامل املتعدد القطاب.
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حتتل بها املركز ال�شاغر بعد زوال الحتاد ال�شوفييتي 
ال�شيا�شة  مو�شوع  على  بوتني  تركيز  كــان  هنا  ومــن 
اخلارجية، اإذ يندر اأن يوجد ملف اأ�شا�شي يف ال�شيا�شة 

اخلارجية اليوم من دون موقف رو�شي معرت�س.
الرو�شي  الرئي�س  عقل  يف  �شك  اأدنـــى  يوجد  ل 
الأوىل  امل�شتهدفة  تعترب  بــالده  اأن  بوتني  فالدميري 
اجلماعات  على  املرتكز  الـــدويل  الإرهـــاب  قبل  مــن 
اآت  دور  من  املخاوف  ب�شبب  و  املت�شددة،  الإ�شالمية 
من  اخلا�شة  احل�شا�شية  خلفية  وعلى  لالإ�شالميني، 
اأو  مبا�شر  �شكل  يف  ارتبطت  التي  الإ�شالمية  التيارات 
حربها  اإبان  رو�شيا،  يف  الداخلي  بالو�شع  مبا�شر  غري 
على التطرف والنزعات النف�شالية يف �شمال القوقاز. 
ووا�شح اأن التيارات التي بداأت معتدلة يف هذه املنطقة 

اأخذت تنحو نحو التطرف الديني لحقًا.
بوتني و اإنقاذ رو�شيا املحا�شرة 

النتخابية  حملته  بوتني  فــالدميــري  د�شن  لقد 
بثها  كلمة  خــالل  من  ــاري  اجل مار�س  �شهر  بداية  يف 
جل�شة  اأمام  �شاعتني  وا�شتغرقت  الرو�شي  التلفزيون 
فيها  ك�شف  وقد  الرو�شي،  الربملان  لأع�شاء  م�شرتكة 
باأنه  و�شفه  جديد  كروز  �شاروخ  تطوير  عن  النقاب 
يف  مكان  اأي  اإىل  ي�شل  اأن  ميكنه  واأنــه  يقهر"،  "ل 
العامل. وتعهد بوتني باحلّد من الفقر يف البالد خالل 
اأن 42  اإىل  اإح�شاءات  املقبلة، وت�شري  ال�شت  ال�شنوات 
الفقر،  خط  حتت  يعي�شون  رو�شيا  يف  �شخ�س  مليون 
غري اأن بوتني قال اإن العدد هبط الآن اإىل 20 مليون 
�شخ�س، ولبد من ال�شتمرار يف هذا الجتاه واأكد اأّن 
"النت�شارات  ب�شعاِر  و�شفه  ما  �شَتحمُل  املقبلَة  الفرتَة 

امل�شرفة".
الأزمـــة  يف  الــرو�ــشــي  الع�شكري  الــتــدخــل  وكـــان 
ال�شورية من اأبرز �شيا�شات الرئي�س فالدميري بوتني  يف 
فر�شة  ال�شورية  الأزمة  �شكلت  اإذ  الأخرية،  ال�شنوات 
تاريخية لرو�شيا ل�شتعادة دورها الإقليمي يف منطقة 
اخللفية  احلديقة  يعترب  كان  الذي  الأو�شط،  ال�شرق 
للهيمنة الأمريكية.فعلى مدى ما يقرب من ربع قرن، 
العتبارات  كانت  ال�شوفيتي،  الحتـــاد  تفكك  منذ 
القت�شاد  لتعايف  امللحة  واحلــاجــة  القت�شادية 
الرو�شية  لل�شيا�شة  الرئي�شي  املحرك  هي  الرو�شي 
جتاه ال�شرق الأو�شط. وعكفت القيادة الرو�شية على 
وبناء  والقت�شادي،  التقني  املجال  يف  التعاون  دفع 
من  عــدد  مع  الطاقة  قطاع  يف  م�شرتكة  ا�شتثمارات 
دول املنطقة، على النحو الذي ي�شهم يف ا�شتعادة قوة 
تاأثريًا  اأكرث  دورًا  للعب  ويوؤهلها  القت�شادية،  رو�شيا 

على ال�شاحتني الإقليمية والدولية.
وا�شتداد  ال�شورية  ـــة  الأزم تفاقم  مــع  اأنــه  اإل 
ال�شراع الإقليمي و الدويل على �شورية، بدا وا�شًحا اأن 
العتبارات ال�شرتاتيجية والأمنية تقدمت واحتلت 
الأو�شط،  ال�شرق  باجتاه  رو�شيا  حترك  يف  الأولوية 
يف  الرو�شي  الوجود  تعزيز  اأهمية  مقدمتها  يف  وياأتي 
ما  وهو  الأ�شود،  للبحر  وحيد  كممر  املتو�شط  البحر 
التي  البحرية اجلديدة  الع�شكرية  العقيدة  ت�شمنته 
�شدق عليها الرئي�س بوتني يف 26 متوز/يوليو 2015. 
حيث ن�شت الوثيقة على �شمان وجود ع�شكري بحري 
املواقع  وتعزيز  املتو�شط،  البحر  يف  لرو�شيا  "دائم" 
على  ردًا  الأ�ــشــود،  البحر  يف  لرو�شيا  ال�شرتاتيجية 
حتركات الوليات املتحدة، و حلف �شمال الأطل�شي يف 

البحر الأ�شود، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
حرب  من  �شنوات  ثالث  بعد  يعتقد  بوتني  وكــان 
جورج بو�س على الإرهاب يف بداية الألفية اجلديدة 

يف  الإ�شالمي  الأ�شويل  للتمرد  مواجهته  نطاق  ،ويف 
�شمال القوقاز، اأن الهجمات املحتملة على رو�شيا تاأتي 
الإ�شالمية  الأ�شولية  هناك  ناحية،  فمن  جهتني  من 
التي تهاجم رو�شيا بو�شفها معقاًل للح�شارة امل�شيحية، 
"بع�س الأو�شاط الغربية"  اأخرى،  وهناك من ناحية 
تعتقد كما كان الأمر يف زمن احلرب الباردة اأن رو�شيا 
�شعيفة تخدم م�شاحلها، وهي ل تفهم اأن رو�شيا قوية 
ا منيًعا �شد الرببرية ح�شب اعتقاد بوتني.  ت�شكل �شدًّ
عمل  بوتني  اأن  لو  كما  يجري  �شيء  كل  الواقع،  يف  و 
اإىل �شعار مركزي  الو�شع الدويل  اأزمات  على اختزال 

واحد: احلرب على الإرهاب الدويل.
اآ�شيا  من  و  الأو�ــشــط،  ال�شرق  اإىل  القوقاز  فمن 
و  مبناهاتن  مـــروًرا  ال�شرقية  اآ�شيا  اإىل  الو�شطى 
�شواحي املدن الأوروبية التي تقطنها جاليات م�شلمة، 
هناك عدو واحد، هناك قوة عاملية �شريرة: الإرهاب 
البوابة  ال�شورية  الأزمـــة  �شكلت  هنا  مــن  الـــدويل 
الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  اإىل  رو�شيا  لعودة  الرئي�شة 
بني  ال�شرتاتيجية  والـــروؤى  امل�شالح  للتقاء  نظًرا 
مل  الــذي  الإرهـــاب،  حماربة  اأجــل  من  ورو�شيا  �شوريا 
يعد ي�شكل تهديًدا وجودًيا ل�شورية فح�شب، بل اأ�شبح 
خا�شرتها  يف  لرو�شيا  ا�شرتاتيجًيا  تهديًدا  ي�شكل 
اجلنوبية متمثلة  بجمهوريات القوقاز، ح�شب وجهة 

النظر الرو�شية.
يف  بوتني  ركــز  الطويلة  حكمه  �شنوات  ــالل  وخ
الرو�شي، على رو�شيا  لل�شعب  املوجه  ال�شيا�شي  خطابه 
" القاعدة املحا�شرة" جلذب اجلمهور اإليه ، من خالل 
الطابع  على  .فالتاأكيد  الوطني  العامل  على  لعبه 
،من  الرو�شية  نفو�س اجلماهري  ،وجتيي�شه يف  الوطني 
التي يوجهها  الر�شالة  �شياق  ، يدخل يف  بوتني  جانب 
اإىل الوليات املتحدة الأمريكية ،وهي اأن ثمة قاعدة 
"من ي�شيطر على رو�شيا  جيو-�شيا�شية قدمية تقول: 
فرو�شيا  واآ�شيا(  اأوروبــا  اأي)  اأورا�شيا"،  على  ي�شيطر 
بلدان  بع�س   يف  ال�شاروخية  ـــدرع  ال ن�شر  ترف�س 
من  جزء  ذلك  تعترب  اإذ  تركيا،  و  ال�شرقية،  اأوروبــا 
و  ال�شيا�شي  لكيانها  احل�شار  و  التطويق  ا�شرتاتيجية 
.ويعتقد  ال�شرتاتيجي  احليوي  لها  وجما  اجلغرايف 
ي�شكل  ال�شاروخية،  الـــدرع  ن�شر  م�شروع  اأن  بوتني 
تهديدًا مبا�شرًا على الرت�شانة الع�شكرية التقليدية و 
النووية لرو�شيا، اإذ اإنه قادر بتوجيه  �شربة �شريعة 
وقا�شية اىل الإمدادات ال�شاروخية ال�شرتاتيجية-
لل�شواريخ  احلاملة  والغوا�شات  رو�شيا،  يف  الربية 
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الفل�شطينية  اخللفيات  اأن  �شك  ل 
كانت  وال�ــشــرائــيــلــيــة  )الــر�ــشــمــيــة( 
اتفاق  على  التوقيع  حلظة  متناق�شة 
ــات  ــولي ــراف ورعــايــة ال ــش ــاإ� او�ــشــلــو ب

املتحدة المريكية.
بنية  التفاق  وقعوا  الفل�شطينيون 
الحتالل  وانــ�ــشــحــاب  الــ�ــشــراع  انــهــاء 
عليها  املتعارف  الدولية  ال�شرعية  وفق 
من  �ــشــامــلــة  �شبه  عــربــيــة  ومبــبــاركــة 
العربية)بريوت  ال�شالم  مبادرة  خالل 

.)1992
او�شلو  اىل  ذهــبــوا  ال�شرائيليون 
ويف جعبتهم )احلل القت�شادي( ملاأ�شاة 
اول  كــان  والـــذي  الفل�شطيني  ال�شعب 
موؤمتر  قيل  برييز  �شيمون  به  ب�شر  من 
�شرق  اىل  داعــيــا  عــدة  باأ�شهر  مــدريــد 
احلكومات  كل  واعتنقته  جديد  او�شط 
ال�شرائيلية منذ ذلك احلني اىل اليوم.
تــقــوم فــكــرة احلـــل القــتــ�ــشــادي 
الن�شانية  ـــات  ـــاج احل تــلــبــيــة  ــى  عــل
ــمــاعــيــة  الجــت و  القـــتـــ�ـــشـــاديـــة  و 
تواجدهم  مناطق  يف  للفل�شطينيني 
املكا�شب  مــن  ادنـــى  حــد  مــع  املختلفة، 
التي حتافظ على �شخ�شيتهم  الوطنية 

ك�شعب.
 1967 ــام  ع املحتلة  ــي  ــش الرا� يف 
بت�شمية  وان  اداري  ــــي  ذات ،حــكــم 
ــجــوء  ــل ال مــنــاطــق  )دولــــــة(،امــــــا يف 
ال�شا�شية، فوفق ظروف كل جتمع على 

حدة،
لبنان  يف  اما  الردن،  يف  مواطنون 
واللجوء  الــتــوطــني  بــني  مــا  فيق�شموا 
احلكم  مناطق  اىل  والــعــودة  املنايف  يف 
ــة  ــال ــبــقــايــا احل الــــذاتــــي ل �ــشــيــمــا ل

الع�شكرية والمنية والف�شائلية ..الخ
على  عاما   25 م�شي  بعد  و  الــيــوم 
لدى  للعيان  الوا�شح  من  او�شلو،  اتفاق 
ان  حــيــادي،  او  مو�شوعي  مــراقــب  اي 
غربي(  )دويل  وبت�شامن  ال�شرائيليني 
معتمدين  هــائــلــة،  مكت�شبات  حققوا 
ال�شيا�شي  املـــال  على  ا�شا�شي  ب�شكل 
ال�شلطة  ميزانية  ــالل  خ مــن  املبا�شر 
مبداخيل  والــتــحــكــم  الفل�شطينية 
مبا�شر  غــري  اأو  والــ�ــشــرائــب،  الــر�ــشــوم 
املــدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  خــالل  مــن 
يف  خميف  فطري  ب�شكل  توالدت  التي 
�شيما  ول  الفل�شطينيني  جتمعات  �شائر 
القاعدة  وعــلــى  املحتلة،  املــنــاطــق  يف 
او�شلو  اتفاق  عن  املنبثقة  الجتماعية 

هذا ما تفعله او�صلو بنا...
�صفقة القرن: اأوهام لت�صفية ق�صية فل�صطني

الفل�شطيني  بــالــكــمــربادور  واملتمثلة 
الحتالل  �شنوات  خالل  ت�شكل  )الــذي 
مـــن بــقــايــا القـــطـــاع والـــربجـــوازيـــة 
على  ي�شرف  و�شيطا  ليتحول  الردنية 
بني  مــا  املعلن  غــري  التطبيع  ــدور  ــاري ك
العربية  وال�شواق  ال�شرائيلي  الكيان 
ال�شلطة  موظفي  وكبار  الردن(  عرب 
كافة  عــلــى  املهيمنني  الفل�شطينية 
يقودون  و  الفل�شطينيني  حياة  جمالت 
املــوظــفــني يف  اكــرب جيو�س  مــن  واحـــد 

العامل قيا�شا اىل عدد ال�شكان.
و  ال�شيا�شية  الو�ــشــاط  يف  تطفوا 
اليوم فكرة العالن عن ما  العالمية  
لإيجاد  القرن(  )�شفقة  ب  يعرف  بات 
الفل�شطيني_ لــلــ�ــشــراع  نــهــائــي  حــل 
هذا  جتـــاوز  مت  ان  بــعــد  ال�ــشــرائــيــلــي 
ال�شراع عربيا با�شتثناء كل من �شوريا و 
لبنان، م�شتفيدين من املكت�شبات الهائلة 
ال�شنوات  مدار  على  او�شلو  حققها  التي 

الطويلة.
وتـــوا�ـــشـــل املــاكــيــنــة العــالمــيــة 
ال�شائدة ببث رزمة كاملة من ال�شغوط 
مب�شتوياتهم  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني  ــى  عــل
امل�شبق  للقبول  وال�شعبية  ال�شيا�شية 
بهذه ال�شفقة رغم ال�شبابية املق�شودة 

لبنودها ومندرجاتها.
ال�شوؤال اليوم هل اآن الوان لإعالن 
بات  وهــل  لأو�ــشــلــو  النهائي  النت�شار 
�شفقة  لتقبل  جاهزين  الفل�شطينيون 
المريكية  الدارة  ان  ام  الـــقـــرن.. 
وميينية  ت�شددا  الكــرث  تعترب  والتي 

لال�شطفافات  ومــوثــق  نهائي  لرت�شيم 
وال�شعبية  ال�شيا�شية  والنق�شامات 
قدر  اكــرب  حتييد  بهدف  الفل�شطينية 
الفل�شطينية  القوة  عنا�شر  من  ممكن 
ــا  ــي ــوج ــدول عـــن حمــــور املـــقـــاومـــة )اي
)على  مد  ذاتــه  بالقدر  وهي  ومــاديــا(، 
احلياة  اوك�شجني  متعارف(  ما  عك�س 
الفل�شطينية  ال�شلطة  موؤ�ش�شات  اىل 
الكثري  )كــمــا  الفل�شطينيني  وتخيري 
ــعــوب املــنــطــقــة( بـــني الــهــدوء  مـــن �ــش
وبوؤ�س  والتدمري  القت�شادي  والرفاه 
ــادي )غــــزة منــوذج  ــ�ــش الــعــيــ�ــس القــت
ـــرة اخــــرى حمــاولــة  ـــه م ـــع(.. ان ـــاق ف
امل�شتقبل  بني  ما  الفل�شطينيني  لتخيري 
احلياة  ونــظــام  الوطنية  والتطلعات 

القت�شادي اليومي.
ياأتي ثانيا.. تاأمني الغطاء الوطني 
التطبيع  لعملية  ن�شبيا  ــي  ــوم ــق وال
اجلارية ما بني النظام  العربي الر�شمي 
ا�شافية  قدرة  ل�شخ  متهيدا  ووا�شرائيل 
ووازنــــة ومــ�ــشــروعــة هــذه املـــرة ملحور 
املــقــاومــة ول  العــتــدال بوجه حمــور 
�شيما بعد اجنازاته  امليدانية الوا�شحة 
على اكرث من �شعيد ويف اكرث من �شاحة.
ان املعيار الذي بدا مع اتفاق او�شلو 
ل زال �شاري املفعول وقادرا على حتقيق 
نتائج تراكمية اولوية امل�شالح املعي�شية 
والتطلعات  املــ�ــشــالــح  عــلــى  الــيــومــيــة 
ي�شاهم  متكاملة،  م�شرية  وهو  الوطنية 
عن  بع�شهم  الفل�شطيني،  الــكــل  بــهــا 
عن  الخــر  والبع�س  م�شبق  تخطيط 

ح�شن نية وقلة قدرات.
ال�شاحة  يف  احلياد  �شيا�شة  اثبتت 
ميل  من  اكرث  لي�شت  انها  الفل�شطينية 
مقاومة  فكرة  عن  للرتاجع  تدريجي 
بالهموم  الهــتــمــام  ل�شالح  الحــتــالل 
املعي�شية اليومية وهذا هو جوهر احلل 

القت�شادي ال�شرائيلي.

محمد بهلول
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وال�شد الت�شاقا باإ�شرائيل تت�شرع بهذه 
ال�شفقة لينقلب ال�شحر على ال�شاحر.. 
جمرد  ام  اخــــرى..  اهـــداف  هــنــاك  ام 
تلويح لإظهار اهتمام امريكي باملنطقة.

اىل  ي�شتند  مو�شوعي  متابع  اي  ان 
منهج علمي بالتحليل  ي�شتطيع ان يجزم 
اعالن  وهــي  متــر  لــن  ال�شفقة  هــذه  ان 
كل  )تــبــدي  املنطقة  يف  �شاملة  حــرب 
الطراف عدم الرغبة وال�شتعداد لها(
هو  ــقــرن  ال ب�شفقة  الت�شليم  ان 
وجماين  وعلني  ومبا�شر  وا�شح  اعــالن 
لهزمية نكراء ملحور املقاومة ولكل فكرة 
املقاومة بالأ�شا�س، وهو ما يعاك�س واقع 
وتــوازن  الر�ــس  على  امليدانية  المــور 
القوى  مــوازيــن  اجنزته  الــذي  الرعب 

املو�شوعية.
الوحيد  ورمبا  احلقيقي  الهدف  ان 
املركزة  العالمية  احلملة  هــذه  لكل 
ال�شغوط  ــد  ــش وا� بــاأقــ�ــشــى  والــتــهــويــل 
امنا  الفل�شطينيني  على  القت�شادية 
املـــزاج  يف  حتـــول  اي  جلــم  اىل  تــهــدف 
املتغريات  وقع  على  وال�شعبي  ال�شيا�شي 
يف  الوا�شح  الرتاكمي  والتبدل  اجلارية 

موازين القوى اجلديدة.
الفل�شطينية  ال�شطفافات  ح�شم 
وقطع الطريق على اي حتول يف املوقف 
قدر  والتخفيف  الفل�شطيني  الر�شمي 
�شيا�شية  انزياحات  اي  من  امل�شتطاع 
حمور  ا�شغال  من  م�شتفيدين  وف�شائلية 

املقاومة اليوم باأولويات اخرى.
�ـــشـــفـــقـــة الـــــقـــــرن هـــــي حمــطــة 

يوم الأر�س.. يوم املواجهة.. يوم املقاومة



العدد )28( TAREEQ ALQUDS
TAREEQ ALQUDS

عثمان بدر

ابن خلدون و.. الربيع الفل�صطيني...؟�صروق دويات �صرخات روح يف �صجون الحتالل
بيان الباش
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منوذج  الفل�شطينية  املـــراأة  �شكلت  لقد 
م�شرف  ومـــثـــال  ــود  ــم ــش ــ� وال لــلــتــحــدي 
تنا�شل  التي  امل�شلمة  العربية  للمراأة 
يف  الرجل  مع  جنب  اىل  جنبًا  وت�شحي 
الحتالل  من  واخلال�س  التحرر  معركة 
، ول تزال كل يوم  الأر�ــس  اجلاثم على 
واملتوا�شلة  امل�شتمرة  الت�شحيات  تقدم 
وزوجــة  وم�شابة  واأ�ــشــرية  �شهيدة  فهي 
ومنا�شلة من اأجل احلرية جروح واأهات 
ق�ش�س  حديدية،  ق�شبان  خلف  حُتكى 
تدر�س  مبو�شوعات  لهن  تكتب  وروايــات 
حكاية  وروايـــة،  ق�شة  ولكل  لالأجيال، 
عميق  ووجــع  موؤملة  تفا�شيل  كبري،  هم 
الإن�شانية  من  ر�شالة  يحمل  ملن  بحاجة 
لنزعها واقتالعها من جذورها، جرحهن 
القهر  �شعلة  من  يزيد  باأعينهن،  دمــوع 
يف  يتف�شى  مر�س  حالهن،  على  والأمل 
يدا�س  البحر،  على  كالرمل  ج�شدهن 
تقت�شر  مل  الدموع  تردد.  اأي  دون  عليه 
تعرف  اي�شًا  املدن  باتت  بل  الب�شر  على 
ابنتها  بكت  قد  القد�س  ولعل  الــدمــوع، 

وحبيبتها ال�شرية �شروق دويات.
واأثناء   2015 اكتوبر   7 يــوم  �شباح  يف 
امل�شجد  يف  ــ�ــشــالة  ــل ل ـــروق  �ـــش تـــوجـــه 
احد  قــام  انــذار  �شابق  ودون  الق�شى، 
�شروق  عــلــى  بــالعــتــداء  امل�شتوطنني 
�شروق  لكن  عنها،  حجابها  نــزع  وحــاول 
ب�شربه  نف�شها  ــن  ع لــلــدفــاع  �ــشــارعــت 
التخل�س  وحماولة  اجلامعية  بحقيبتها 
امل�شتوطن  لكن  املعتدي،  امل�شتوطن  من 
�شروق،  ج�شد  على  ر�شا�شات   3 اطلق 
من  اثنان  �شارع  عليها  النار  اطالق  وبعد 
توب  بالالب  �شروق  ب�شرب  امل�شتوطنني 
على راأ�شها، وتركوها تنزف ل�شاعات، ثم 
للم�شفى بحالة خطرة، واجريت  نقلوها 
بع�س  ان  بل  �شرايني  زراعــة  عمليه  لها 
املحطات اعلنت ا�شت�شهاد �شروق خلطورة 
حالتها ال�شحية.  الأ�شرية �شروق دويات، 
بعد  اعتقلت  عامًا،  ع�شرة  الثمانية  ذات 
يف  م�شتوطن  قبل  من  عليها  النار  اإطالق 
�شارع الواد بتاريخ )7-1-2015( بحجة 
وتعد  طــعــن،  عملية  تنفيذ  ــة  ــاول حم
املقد�شيني  ال�شحايا  من  واحــدة  �شروق 
العن�شري  وحقدهم  امل�شتوطنني  جلرم 
الالمنتهي؛ فهي حاولت الدخول لل�شالة 
يف الأق�شى، ولكنها مل تعد اإىل املنزل بل 
�شروق  الأعمى،  احلقد  اأ�شرية  اأ�شبحت 
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الــعــامــة بتفوق،  الــثــانــويــة  اأنــهــت  الــتــي 
وانت�شبت   ،)90( معدل  على  وح�شلت 
حاليًا  وتــدر�ــس  حلــم،  بيت  جامعة  اإىل 
يف  جاهدة  وحتاول  واجلغرافيا،  التاريخ 
الف�شل الدرا�شي التايل، اأن تدر�س اللغة 
الحتالل  قوات  تكتف  مل  الإجنليزية، 
غري  اقتحمته  بل  منزلها،  عن  بتغييبها 

مرة. 
اإذا  اأنــهــا:  عنها  �ــشــروق  �شقيقة  تـــروي 
خوفا  تنتف�س  �شروق  بجانب  قطة  مرت 
وتبتعد.. قلبها �شعيف، لذا نعرف جيدا 
اعتداء  اأي  تنفيذ  تنوي  تكن  مل  اأنــهــا 
بحق اأي �شخ�س، ونوؤكد على رواية �شهود 
اإعدام  عملية  كان  ح�شل  ما  باأن  العيان 

مبا�شرة بحق �شروق.
دويــات:  �شروق  الأ�ــشــرية  ــدة  وال وتقول 
�شروق  �شجن  على  يوما   33 م�شي  »بعد 
ه�شارون،  �شجن  يف  لزيارتها  توجهت 
وبعد اجتياز التفتي�س والنتظار، دخلت 
اأنف�شنا،  ن�شتطع متالك  اأختها، ومل  رفقة 
�شابق  دون  روؤيتها  فور  الدموع  فان�شكبت 

اإنذا«.
 )ما تهكلي هم ميا.. 16 عامًا، ب�س طالعة 
باإذن الل ميا ديروا بالكم على حالكم وما 
تفكروا فينا، ميا انا هون قاعدة 16 �شنة 
اأواجه كثري  ما ت�شلي قلقانة علي انا رح 
ما  ال�شعبة  ومنهم  املنيحة  منهم  مواقف 
ت�شلي تفكري يف( بهذه الكلمات خاطبت 
اإبراهيم«  بعد خروجها من  »ام  والدتها 
ما  كل  رغم  الفتاه  هذه  املحكمة،  قاعة 
بها من اأمل ووجع ال انها ترفع معنويات 
مل  والــقــوة  المــل  فيها  وتبث  والــدتــهــا 
ان ت�شرق رغم  ت�شعف �شروق بل ا�شرت 

ظالم ال�شجن وال�شجان.
كتبها  لها  حت�شر  اأن  والــدتــهــا  ــت  اأو�ــش
لعلها  الــقــادمــة،  زيــارتــهــا  يف  الدرا�شية 
وحتقق  اجلامعية  درا�ــشــتــهــا  ت�شتاأنف 
ــمــهــا بـــالـــتـــخـــرج مــــن فـــــرع الــلــغــة  حــل

الإجنليزية لت�شبح مرتجمة.
ظالم  يف  كـــربت  الــتــي  الطفلة  ــروق  ــش �
الــ�ــشــجــون تــتــعــر�ــس هـــي والأ�ـــشـــريات 
اعتقالهن  حلظة  منذ  الفل�شطينيات، 
الإ�شرائيلي،  الحتالل  قوات  اأيدي  على 
وال�شتم؛  والــ�ــشــب  والإهـــانـــة  لل�شرب 
الت�شييق عليهن حال  وتت�شاعد عمليات 
متار�س  حيث  التحقيق؛  مراكز  و�شولهن 
�شواء  التحقيق،  اأ�شاليب  كافة  بحقهن 
كال�شرب  اجل�شدية،  اأو  منها  النف�شية 
ل�شاعات  وال�شبح  النوم  من  واحلــرمــان 
ــب والـــرتويـــع، دون  ــي ــرته ــة، وال طــويــل
مراعاة جلن�شهن واحتياجاتهن اخلا�شة  
من  ـــٍف«  ـــَت »ُن عــلــى  �شريعة  جــولــة  لــعــل 
�شورة  بع�س  تعطي  التفا�شيل  هـــذه 
ال�شعب  يعي�شها  التي  املاأ�شاة  حجم  على 
واإن  عقود.  �شتة  مدى  على  الفل�شطيني 
كيف  عّلمونا  احلرائر  الأ�ــشــريات  كانت 
تكون الت�شحية والفداء من اأجل الوطن، 
الن�شال  يكون  كيف  العامل  عّلموا  فقد 
التاريخ  عرفه  احتالل  لأب�شع  والتحدي 

لأجل احلياة.

يومنا  اىل  الوقت  ذلك  منذ  انه  يبدو  ولكن   
هذا »انقلبت« املفاهيم وتبّدلت املعايري بحيث 
مقدرات  على  الت�شّلط  هو  »القائد«  دور  بات 
املنا�شبات وت�شّدر  ال�شفوف يف  النا�س وتقّدم 
ــات«  ــراجن ــد واقــتــنــاء »ال ــوائ »الــولئــم« وامل
وال�شقق  »املــكــّيــفــة«  والــ�ــشــيــارات  الفخمة 

الفارهة.
بقايا  حــال  ــع  واق اىل  مو�شوعية  وبنظرة 
والتنظيمات  والحـــزاب  والــقــوى  الف�شائل 
اىل  ف�شٍل  من  تنتقل  انها  جند  الفل�شطينية 
ف�شٍل اىل »هزمية«، ولعل غياب مبداأ »الثواب 
بحدود  ا�شهما  امل�شاءلة  وفقدان  والعقاب« 
»الطفيليني«  بع�س  ــول  و�ــش اىل  ل  كــبــرية 
واملت�شلقني والو�شوليني اىل �شّدة القرار فيها 
فح�شب بل اىل انتاج �شريحة من»امل�شتفيدين« 
باخرى  او  بطريقة  البع�س  ببع�شها  ترتبط 
عن  والــدفــاع  امل�شرتكة  الهـــداف  خــالل  من 
ما  و�شرعان  وال�شخ�شية  ة  اخلا�شّ امل�شالح 
مينع  وع�شائري   عائلي  ارٍث  اىل  حّولوها 
او  امل�شوؤولية  طائلة  حتــت  منه  ـــرتاب  الق
و»البيع  امل�شالح  لــتــبــادل  »�ــشــوبــرمــاركــت« 
ــوا الــفــ�ــشــاد والفــ�ــشــاد  ــاع ــش والــ�ــشــراء« وا�
منيعّا«  »�شّدًا  وباتوا  ذواتهم  على  للمحافظة 
يف وجه اي حماولة ا�شالحية او ت�شحيحية.
الهزائم  مــن  عــامــًا  اربــعــني  مــن  اكــرث  فبعد 
حزبًا  او  تنظيمًا  جند  مل  واملتّكررة  املتتالية 
ملحا�شبة  جّدية  نقدية  وقفة  وقف  واحــدًا 
اآلت اليه على القل او�شاع  امل�شوؤولني عن ما 
التنظيم من ترهٍل وانتكا�شات هذا اذا حتدثنا 
على ال�شعيد ال�شيق بعيدًا عن الوطني العام 
كنا  هزمية  كل  فبعد  متامًا  العك�س  على  ،بل 
»الرتقيات« و»الرتفيعات« تزداد  نرى حركة 
وم�شببي  »املهزومني«  ت�شمل  بحيث  وتريتها 
الهزمية على وجه التحديد واذا ما ا�شتثنينا 
الذي  حب�س  جورج  الدكتور  الكبري  الراحل 
للجميع  وقــدوة  معيارًا  يكون  ان  ينبغي  كان 
واحدًا  فل�شطينيًا  قائدًا  ان  ن�شمع  مل  فاإننا 
احرتم نف�شه وحّدق يف املراأة ولم نف�شه على 
طوعًا  »ا�شتقالته«  واعلن  يــداه  اقرتفت  ما 
فا�شحًا يف املجال ملن لدية القدرة على العطاء 
تقدمه  مــن  الــرغــم  وعلى  البع�س  ان  بــل  ل 
ورمبــا  العمر  ارذل  اىل  وو�ــشــولــه  ال�شن  يف 
او  الن�شيان  ومر�س  »اخلــرف«  داء  من  يعاين 
مت�شبثًا ب»الكر�شي«  برح  ما  فانه  »الزهامير« 
ل  او  »القائد«  نف�شه  ويعلن  باحلياة  ت�شبثه 
انه  وحمازبيه  موؤيديه  اقناع  ويحاول  احد 
يحكم ب »اأمر من الل« وان هناك اآية قراآنية 
له  ت�شّرع  تلمودية  وثالثة  توراتية  واخرى 
وجد  واذا  املــوت  حتى  »ال�شلطة«  يف  البقاء 
بعد  لهم  فاإنها  واحفاده  اولده  من  يرثه  من 

مماته.
 وموؤّكد ان الحزاب والقوى »الي�شارية« التي 
ل هّم لغالبيتها �شوى ا�شدار »فتاوى« لتربير 
لرتباطها  »اليمني«  وت�شرفات  اخفاقات 
حتى  �شيقة  وحزبية  »مالية«  مب�شالح  به 
واعمق  اكرب  فيها  الزّمــة  فان  له  ذياًل  باتت 
تغنيها  من  الرغم  وعلى  فهي  فتكًا«  و»ا�شد 

معزوفة  عــلــى  ــا  ــه ــزف وع بــالــدميــقــراطــيــة 
بان  ــًا  ــع ذري ف�شاًل  ف�شلت  فقد  »الــتــجــديــد« 
او  عمٍد  عن  ا�شهمت  بل  حقيقًا  "ي�شارًا  تكون 
الثورية  العملية  انحدار  يف  منها  ق�شد  دون 
برمتها و تدين مفهوم »الن�شال« كيف ل...؟؟ 
»اليمني«  با�شم  الر�شمي  الناطق  �شارت  وقد 
\ ان  حتى  عنه،  المــني  الــدفــاع  وحمامي 
يفرت�س  التي  و»كونفرن�شاتها«  موؤمتراتها 
خاللها  ــري  جت تقييمية  حمطة  تــكــون  ان 
ولأو�شاعها  ل�شيا�شاتها  نقدية  مــراجــعــة 
�شكلية  كونها  عن  تعدو  ل  فاإنها  الداخلية 
مع  نف�شها  »القيادة«  انتاج  تعيد  ما  غالبًا  اذ 
»رفع  باب  من  ال�شماء  ببع�س  طفيف  تعديٍل 
دون  »الدميقراطي«  املظهر  واظهار  العتب« 
حتى  او  ال�شيا�شية  باملواقف  جوهري  تغيري 
اىل  يدفعنا  ما  وهذا  التنظيمية  املمار�شة  يف 
امل�شيطر  هي  امل�شتفيدين«  »�شرائح  ان  القول 
ــزاب  والح القوى  و  الف�شائل  على  الفعلي 
»ا�شحاب  تناغم  ان  و  ا�شتثناء  دون  كافة 
لبل  الفعلي  التجديد  دون  يحول  امل�شالح« 
يقف عقبة كاأداء يف وجهه وي�شنع العراقيل 
ال�شرائح  هــذه  ان  والــواقــع  لإف�شاله  امامه 
لي�شت حكرًا على القيادة يف ال�شفوف الوىل 
ونتيجة  »اتوماتيكيًا«  تت�شّكل  بل  فح�شب 
خمتلف  مــن  املحا�شبة  وتغييب  الــرتاكــمــات 
غالب  يف  وت�شل  العمل  ومفا�شل  الهيئات 
حا�شل  حت�شيل  وهذا  القاعدة  اىل  الحيان 
حلالة تعميم الف�شاد يف �شياق املحافظة على 

»الذات«...
والالفت ان »الحزاب الدينية« الفل�شطينية 
الف�شائل  الحـــزاب  من  حــاًل  اف�شل  لي�شت 
ا�شواأ،  لبل  »الي�شارية«  القوى  او  »اليمينية« 
يعد  ومل  بالنابل«  اختلط  »احلابل  ان  علمًا 
هناك فرٌق بني اليمني والي�شار والو�شط وبني 

العلماين واملت�شّدد.
بل  ل  املعيب  من  بــات  فقد  القول  وخال�شة 
الف�شائل  غالبية  ان  ظــل  يف  انــه  الــعــار  مــن 
تّدعي  الفل�شطينية  والحـــــزاب  ــوى  ــق وال
عن  التعبري  و)حـــرّيـــة  )الــدميــقــراطــيــة( 
اب�شع  هو  ما  متار�س  قياداتها  فــان   الـــراأي(، 
البلدان  يف  احلاكمة«  »الطغمة  ممار�شات  من 
الف�شيل  مبّقدرات  التحّكم  لناحية  العربية 
يعني  ما  باخلريات  والتمتع  ال�شعب  وبالتايل 
»ربيعًا  ن�شهد  ان  واملّلح  ال�شروري  من  بات  انه 
القيادات  بجميع  يطيح  حقيقيًا  فل�شطينيا« 
وا�شهمت  الكرا�شي  حتتها  من  تعفنت  التي 
الوطنية  ق�شيتنا  تــردي  يف  كبرية  بــحــدوٍد 
الف�شائل  حتته   ترزح  ثقياٌل  عبئًا  وا�شحت 
وحُتول دون تطورها وتقدمها وهذا ما انعك�س 
ف�شائلنا  عموم"الق�شية"..ان  على  �شلبًا 
جميعًا دون ا�شتثناء بحاجة اىل »انتفا�شات 
اىل  وتعيد  الف�شاد  رمــوز  تق�شي  تثويرية« 
»الثورة« رونقها وتاألقها واىل الن�شال الوطني 
عاتق  على  ملقاة  مهمة  وهذا  وبريقه  وهجه 
جيل ال�شباب.. فهل �شن�شهد »ربيعًا فل�شطينيًا« 
ي�شارك فيه »ابن خلدون« ام �شيظل ابو لهب 

وابو جهل يتحكمان بزمام المور...؟؟

»القائد  دور  عن  ال�شهرية  مقدمته  يف  خلدون«  »ابن  العربي  الفيل�شوف  حتّدث  حني 
يعني  كان  فانه  وازدهــار  وتطّورها  ال�شعوب  تقّدم  ويف  التغيريية  العملية  يف  الفرد« 
دون ادنى �شك »النخبة الواعية واملثقفة« التي عليها اجرتاح اخلطط وو�شع الربامج 

الآيلة اىل عملية التطور والنهو�س والتي يتوّقف عليها م�شتقبل الوطان .
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اأنفا�صها.. احلام�صية!
د. حسن حميد

يوم الأر�س.. يوم املواجهة.. يوم املقاومة

من ي�شدق،
اأن املرء ل يتعلم من �شلوكه، اأو قل 
قباحاتها  يف  ت�شل  التي  اأغــالطــه  من 
الأخالقية.  الأخطاء  حد  اإىل  اأحيانًا 
الإن�شان  طبيعة  لأن  اأحــد  ل  بالطبع 
النجاح،  وتعزيز  التعليم،  على  مفطورة 
ــعــرثات، هــذه فــطــرة، ولذلك  وحمــو ال
م�شتوياتهم  اختالف  على  النا�س  ي�شعى 
التعليمية والجتماعية، وعلى اختالف 
بقاعهم اجلغرافية اإىل اأن يتعاي�شوا مع 
�شوؤال اأبدي يرافقهم منذ بدايات الوعي 
والإدراك اإىل اآخر يوم من حياتهم، ويف 
�شور و�شيغ خمتلفة، فحواه: كيف راأيت 
عملي، ما راأيك مبا قمت به، هل جنحت، 
اأين كانت عرثاتي، كيف ترى �شحتي يا 
املعلم،  اأيها  يل  تقديرك  هو  ما  طبيب، 
وذلك  وهكذا!  عني..  ر�شاك  هو  كيف 
اإىل  يتوق  ال�شليم  الآدمــي  احل�س  لأن 
ملا  ال�شلبيات،  واإبعاد  الإيجابيات  فعل 
من  الثانية  يف  وملا  فــرح،  من  الأوىل  يف 
وي�شتق  الإن�شان  يتبدع  ولهذا  حــزن! 
جوهر  لأن  الفرح  اإىل  املو�شلة  الدروب 
اإليه،  ويدعو  الفرح  اإىل  ي�شعى  احلياة 
وي�شد الدروب الذاهبات اإىل احلزن اأيًا 

كانت م�شاحاته اأو اأذياته.
اأرى ما يحدث كل  اأقــول هــذا، واأنــا 
امل�شرفني  لــدى  حمموم  �شغف  مــن  عــام 
ارتكاب  اأجـــل  مــن  نــوبــل  جــائــزة  على 
فعاًل  ت�شل  التي  الأغـــالط  مــن  املــزيــد 
وذلك  الأخالقية،  الأخــطــاء  حد  اإىل 
اجلائزة،  ــذه  ه مينحون  بــاتــوا  لأنــهــم 
اأكرث  وعمرها  عاملية،  جائزة  اأهم  وهي 
لأفعال  تقديرًا  الــزمــان،  من  قــرن  من 
وفيها  و�شيا�شة،  وغــامــ�ــشــة،  بــاهــتــة، 
واخلفة  التفاهة  لتبني  �شريحة  دعوة 
والتلفيق من  والكذب  والظلم  من جهة، 

جهة ثانية!
اجلائزة  هــذه  ف�شاءات  يف  ولأنــنــا 
)نحن يف ت�شرين الأول املوعد امل�شروب 
�شاأبداأ  فاإنني  �شنويًا ملنح هذه اجلائزة( 
مــن خــربهــا لــهــذا الــعــام الـــذي منحها 
يغني  ديــالن،  بوب  ا�شمه  اأمريكي  ملغٍن 
من  له  ولي�س  ويكتبها،  الــراب،  اأغنيات 
واحد  �شعر  ديــوان  �شوى  مطبوع  كتاب 
ما  يعدون  ل  كما  مهّمًا،  النقاد  يعّده  ل 
جائزة  منحت  ذلك  ومع  �شعرًا،  احتواه 
هذا  ويف  له،   2016 لعام  لــالآداب  نوبل 
جتاهل كبري لكل اأدباء العامل املرموقني 
يف جميع القارات، فقد تخطت اجلائزة 
املزيف  ال�شنيع  وبــهــذا  اخلـــرب،  بــهــذا 
اأمريكا  يف  العامل  اأدبــاء  جميع  املنحاز، 
واأفريقيا،  واآ�شيا،  واأوربـــا،  الالتينية، 
لل�شيد  العام  هــذا  يف  التقدير  ومنحت 

بنف�شه،  اأغانيه  كتب  لأنه  ديالن  بوب 
ولأنه يحوز �شهرة عاملية يف الغناء! هذا 
ما جاء يف حيثيات الفوز باجلائزة، اأي 
له  و�شوغ  للمغني  �شفع  الذي  التقريظ 
لكي يفوز، طبعًا كان من املمكن اأن يقدر 
هذا املغني على غنائه وع�شقه للفن من 
نوبل،  جهة  غري  ثقافية  اأو  فنية  جهة 
بل اأن يحوز على نوبل نف�شها يف الغناء، 
ولكن ل اأن يحوز عليها يف الآداب.. ذلك 
حقل  يف  ول�شيما  اجلــائــزة،  هــذه  لأن 
لكي  �شنويًا  اإليها  الب�شر  ت�شدُّ  الآداب، 
يعرف اأهل لإبداع من ر�ّشمته، وقدرته، 
الأدبــي  اجلن�س  هو  ومــا  مـــاذا؟!  وعلى 
تعود  واإلم  العام،  لهذا  حبذته  الــذي 
الأ�شباب! غري اأن اجلائزة يف هذا العام 
خيبت  عليها،  القائمني  وعــرب   ،2016
الآمال، فاأعطتها ملن ل ي�شتحق التكرمي 
اخليبة  هذه  ولي�شت  الآداب،  حقل  يف 
اقرتفتها  كرث  خيبات  من  واحدة  �شوى 
والإرادة  الــكــامــل،  وبــالــعــزم  اجلــائــزة 
الفارطة،  ال�شنوات  خــالل  الواثقة.. 
لأنها  عديدها  يف  الــقــرن  تناهز  وهــي 
لقد   .1901 عام  منذ  الظهور  يف  بــداأت 
ومرات،  مــرات  الآمــال  اجلائزة  خيّبت 
ويف حقول معرفية كثرية، ففي الآداب، 
لأدباء  تقديرها  اجلائزة  اأعطت  مثاًل، 
ان�شقوا عن بلدانهم، ونددوا ب�شيا�شاتها، 
ل  مــا  عــن  املخربين  بلهجة  وحتــدثــوا 
يليق به احلديث اأديبًا، ون�شروا الغ�شيل 
غريهم  وحــبــال  حبالهم  على  املــوحــل 
يف  بالغوا  اأنهم  اأو  حــق،  وجــه  دون  من 
غاية  ول  بالف�شائح،  واجلهر  النتقاد، 
واللعن.  والت�شويه  الرتذيل  �شوى  لهم 
ــس حملوا  ـــاء رو� حــدث ذلــك جتــاه اأدب
ــرتاكــي،  ــش ال� الــنــظــام  عــلــى  حملتهم 
زمن  عرفها  التي  الحتادية  وال�شيغة 
ولموا،  ف�شنّعوا،  ال�شوفيتي(،  )الحتاد 
كانت،  التي  املظامل  و�ــشــّوروا  و�شتموا، 

وهي يف معظمها افرتا�شية، وذات طابع 
هوؤلء  ومن  ال�شوريالية،  عوامل  يفوق 
ومع  و�شوجلن�شتني،  وبونني،  با�شرتناك، 
عالية  اإبداعية  رتبة  من  ــاء  اأدب اأنهم 
تقديرًا  يكن  مل  لهم  التقدير  اأن  اإل 
لتجاربهم واإبداعهم، واإمنا كان ملا قالوه، 
واأ�شاروا اإليه، وملا اأ�شموه  بـ )الف�شائح( 
ذلك   يخل  ومل  ال�شوفييتية،  احلياة  يف 
مناوئة  �شيا�شية  اأبــعــاد  مــن  التقدير 
تتخف  مل  بــل  ال�ــشــرتاكــيــة،  لل�شيغة 
الق�شدية املبا�شرة وراء اأي قناع يف منح 
ب�شبب  الأدبـــاء  لأولئك  اجلائزة  هــذه 
الدكتور  فــروايــة  ال�شيا�شي،  نف�شهم 
مهمة  ـــة  رواي بــا�ــشــرتنــاك،  لـــ  جيفاكو 
تعرب  اإبداعية  بــروح  وم�شغولة  جــدًا، 
عن اأهمية روح الإبداع التي يتحّلى بها 
دون  من  وفذة  عالية  وهي  با�شرتناك، 
ريب اأو �شك، ُمنحت جائزة  نوبل يف �شنة 
بعد  اأوربــا،  يف  طباعتها  وفور  �شدورها، 
الرواية  منحت  اإيطاليا،  اإىل  ُهّربت  اأن 
بانتقادات  جهرت  لأنها  نوبل  جائزة 
لذعة وقا�شية ل�شيغة عي�س النا�س يف 
املجتمع ال�شوفييتي، ول �شيما الت�شييق 
واخلــوف  ــرقــابــة،  وال احلــريــات،  على 
كل  من  اخلــوف  النفو�س،  يف  ُزرع  الــذي 
تقوله  ما  بكل  الأعمى  والت�شليم  �شيء، 
ال�شيغة ال�شرتاكية.. ح�شب ما جاءت 

به الرواية!
على  ــرب  اأج با�شرتناك  اأن  �شحيح 
ل  الذي  ال�شحيح  لكن  اجلائزة،  رف�س 
ميحى، وهو عيب، يتمثل يف اأن القائمني 
له لأنه كان  نوبل منحوها  على جائزة 
واللعن  النــتــقــاد  على  جـــراأة  �شاحب 
من  يفتحوا،  اأن  اأرادوا  وقد  والت�شهري، 
والتقدير  جهة  مــن  با�شرتناك  خــالل 
ــني مــنــح اجلــائــزة  ــه ح الـــذي حــظــي ب
واأ�شمل  اأو�شع  دروبــًا  اأخــرى،  جهة  من 
العي�س  �شيغة  تدمري  اأجــل  من  واأكــرث 

ال�شوفيتيية!
اقرتفتها  ــرى  اأخ اأخالقية  غلطة 
تقديرها  منحت  حــني  نــوبــل،  جــائــزة 
عجنون  بن  يو�شف  ال�شهيوين  للكاتب 
الذي مل يكن جديرًا باأن يفوز بجائزة 
على م�شتوى قرية اأو حي، لأن كتاباته 
والكذب  والعن�شرية  بالعدوانية  مالأى 
ـــخ، وجتــاهــل  ـــاري ـــت ـــامل، وال ـــع ــى ال عــل
حني  الواقعية  واملعطيات  اجلغرافية، 
قال: اإن فل�شطني اأر�س اليهود ووطنهم 
حمتلون،  الفل�شطينيني  واإن  القومي، 
هذا  اليهودية؛  للحقوق  غا�شبة  وجهة 
الكاتب منح اجلائزة منا�شفة مع كاتبة 
هو  وهذا  كتاباته،  اأما  اأخــرى،  يهودية 
ال�شيا�شية  بالبيانات  اأ�شبه  فهي  املهّم، 
و�شتم  والدموية  بالكراهية  املحت�شدة 
�شوى  هنا  الآخـــرون  ولي�س  الآخــريــن، 

الفل�شطينيني والعرب!
اقرتفتها  ــرى  اأخ اأخالقية  غلطة 
لكّتاب  تقديرها  منحت  حني  اجلائزة 
بلدهم  يف  مــعــروفــني  لي�شوا  �شينيني 
معروفون  )هــم  العامل،  يف  ول  ال�شني، 
بقاع  ويف  ال�شيا�شية،  الــدوائــر  لــدى 
ــم  ــه جــغــرافــيــة حمـــــددة( وذلـــــك لأن
بع�س  به  قام  الذي  عينه  الفعل  فعلوا 
الفكر  هاجموا  الذين  الرو�س  الكّتاب 
درجات  من  �شينيون  كتاب  ال�شرتاكي، 
اإبــداعــيــة مــتــاأخــرة، ا�ــشــتــحــوذوا على 
الثورة  عن  حتدثوا  لأنهم  نوبل  تقدير 
واملوت  الظلم  وعن  ال�شني،  يف  الثقافية 
اجلماعيني، وعن اأ�شرار املجتمع ال�شيني 
الذي هو يف نهاية املطاف، كما �شوروه يف 
هكذا  للحرية،  فاقد  جمتمع  رواياتهم، 
يف  هي  من  هي  ال�شني  والــيــوم  زعــمــوا! 
النظام والتطور وال�شبط، وهي من هي 

على امل�شتوى العاملي!
بالطبع،  اأخالقية  اأخـــرى،  غلطة 
اقــرتفــتــهــا جــائــزة نــوبــل حــني منحت 
ا�شمه  ترينيداد  من  لكاتب  تقديرها 
يعّد كتاباته  نف�شه ل  نايبول، هو  ا.�س 
لأنها  اإبــداعــيــة،  اأو  اأدبــيــة  قيمة  ذات 
انطباعات  �شكل  على  ــاءت  ج كتابات 
بلدان  بع�س  اإىل  بها  قــام  رحــالت  عن 
الكتابات  هــذه  يف  جــاء  مــا  لكن  اآ�شيا، 
لفت انتباه القائمني على جائزة نوبل، 
وهو املتمثل يف احلديث الكاره لالإ�شالم 
وامل�شلمني، واحلط من �شاأنهم، واتهامهم 
واملقام  الرتبة  يف  يــوازون  يجعلهم  مبا 
كتابات  ــا  ــه اإن اإل!  لي�س  ــات  ــوان ــي احل
وطافحة  وعن�شرية،  وحاقدة،  عمياء، 
فازت  ذلك  ومع  والد�شائ�س،  باملبالغة 

بجائزة نوبل!
كاتبة  منحت  قليل  وقـــت  وقــبــل 
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فل�صطني.. التحديات الراهنة وامتحان الت�صدي

  فضيل حلمي عبداهلل 

الأول  ــاب  ــت ــك ال مـــوؤخـــرًا  ــدر  ــش �
للكاتبة مي احمد اأ�شهابي الذي حمل 
الراهنة  التحديات  فل�شطني  عنوان 
وامتحان الت�شدي، وهو الأول للكاتبة 
الــ�ــشــابــة الــتــي كـــان لــهــا الــعــديــد من 
خالل  والبحثية  الدرا�شية  امل�شاركات 
اأن  وبرغم  املا�شية،  ال�شبع  ال�شنوات 
متوا�شعًا  مازال  مي  الأ�شتاذة  ح�شور 
ـــدوات  ـــن ــل الإعــــــالم وال ــائ ــش عـــرب و�
الكتابة  على  ويقت�شر  واملحا�شرات 
اأنــهــا  اإل  ــة  ــي ــرتون ــك الإل املـــواقـــع  يف 
بثقة  الأول  كتابها  اإجنــاز  من  متكنت 
امليدان  لولوج  يوؤهلها  ما  وهذا  وثبات 
ثابتة.  بخطى  ــثــقــايف  وال البحثي 
الكاتبات  من  واحدة  هي  مي  الكاتبة 
هموم  يحملن  اللواتي  الفل�شطينيات، 
فهي  الفل�شطينية،  والق�شية  الوطن 
اأ�شرة  ومــن  دم�شق،  مدينة  يف  تقيم 
فل�شطينية مهمومة بالق�شايا الوطنية 
الرتاثي  الن�شايل  وتاريخه  وهمومه 
عائلة  وقدمت  احل�شاري،  والثقايف 
منهم  ال�شهداء  من  العديد  الكاتبة 
والتوزيع  للن�شر  ال�شجرة  دار  موؤ�ش�س 
والتي كان لها الدور الكبري يف احلفاظ 
والــذي  الفل�شطينية،  الــذاكــرة  على 
الذين  النخبة  الكتاب  اأوائــل  من  كان 
�شهابي  وطــنــهــم.مــي  بق�شايا  عــنــوا 
للن�شر  ال�شجرة  فل�شطيننا  دار  مديرة 
الكتابة  يف  اأجـــادت  وقــد  والــتــوزيــع، 
عما تتعر�س لها الق�شية الفل�شطينية 
حلقوق  و�شطب  وتهويد  تهمي�س  من 
ف�شحت  ـــد  وق الــوطــنــيــة،  الــ�ــشــعــب  
اأو  اأو�شلو  اتــفــاق  كــان  اإن  ــرات  ــوؤام امل
خدمة  يف  ت�شب  مــوؤامــرات  مــن  غــريه 
وت�شفية  الفل�شطيني   ال�شعب  اإخ�شاع 
ــا  ــره اأخ وكــــان  الــوطــنــيــة،  ق�شيته 
فل�شطني  بحق  املجحف  ترامب  قــرار 
جمعاء،  والإ�شالمية  العربية  والأمة 
الكيان  مع  متاآمرة  عربية  جهات  ومن 
ال�شهيوين. وحني قدمت الكاتبة هذا 
الراهنة  والتحديات  فل�شطني  الكتاب 
وامــتــحــان الــتــ�ــشــدي اعــتــمــدت على 
جمريات ال�شراع يف املنطقة العربية، 
موؤكدًة على ن�شال ال�شعب الفل�شطيني 
وامل�شتمرة  اجل�شيمة  وت�شحياته 
امل�شرفة  انتفا�شاته  خالل  من  خا�شة 
عدة  بلغت  والــتــي  ملل،  اأو  كلل  دون 
ال�شكاكني  بانتفا�شة  با�شم  �شنوات 
وازدادت  بعنفوانها  م�شتمرة  وظلت 
بنقل  ترامب  الأحمق  قرار  بعد  �شدة 
اأبيب  تل  من  ال�شهيوين  العدو  �شفارة 

اإىل القد�س.
 لكن من اأهم املوا�شيع التي تطرق 
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وبرنامج  الــعــودة  ــق  ح الــكــتــاب،  ــه  ل
لل�شعب  امل�شري  وتــقــريــر  الــتــحــريــر، 
عنوان  الـــعـــودة  ــق  ح الفل�شطيني، 
الفل�شطينية،  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة 
املــخــيــمــات الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة، درو�ـــس 
ـــس، الــالجــئــون  ـــد� ـــق ــة ال ــش ــا� ــف ــت ان
النق�شام  ومع�شالت  الفل�شطينيون 
بنقل  تــرامــب  قــــرار  الفل�شطيني، 
واعرتافه  القد�س  اإىل  بــالده  �شفارة 
للكيان  عــا�ــشــمــة  هــي  الــقــد�ــس  بـــان 
الكتاب  وهـــذا  املــحــتــل،  الــ�ــشــهــيــوين 
الق�شية  حــول  �شدر  الــذي  الأول  هو 
وا�شتهداف  العودة  وحق  الفل�شطينية 
املوؤامرة  خالل  الفل�شطينية  املخيمات 
وخا�شة  ــة  ــوري ــش � الــ�ــشــقــيــقــة  عــلــى 
ال�شتات  عا�شمة  الــريمــوك  خمــيــم 
دم�شق.  جنوب  يقع  الذي  الفل�شطيني 
ومن هذه العناوين املخت�شرة للق�شية 
التاريخي  بــاملــفــهــوم  الفل�شطينية 
ال�شيا�شي  للم�شهد  ال�شحيح  والتحليل 
اأن  الكاتبة  ا�شتطاعت  الفل�شطيني 
التاريخ  اأجرا�س  طرق  يف  فكرة  ت�شع 
وال�شتفادة  املقاوم  احلديث  والفكر 
مــن درو�ــــس املــا�ــشــي، كــتــاريــخ حافل 
بالن�شال والت�شحية والفداء وامل�شرف 
التي  املحطات  كل  وجتــاوز  باملقاومة، 
الفل�شطيني  الن�شال  مب�شرية  مــرة 
بحق  ومفرطة  مذلة  اتفاقيات  مــن 
الوطنية  وق�شيتنا  �شعبنا  حــقــوق 
اأو�شلنا  الــذي  اأو�شلو  اتفاق  وخا�شة 
ـــالت،  وي مــن  الن  بــه  نــحــن  مــا  اإىل 
والـــــذي �ــشــجــع ودفــــع الــكــاتــبــة مي 
الكتاب  تاأليف هذا  اإىل  �شهابي  اأحمد 
فل�شطني  املفيد عن  املتوا�شع  املخت�شر 
اأدركت  اأنها  هو  الراهنة  والتحديات 
خطري   وخمطط  كبرية  موؤامرة  وجود 
الق�شية  واإنــهــاء  العودة  حق  ل�شطب 
ال�شهيوين  امل�شروع  عرب  الفل�شطينية 
البوابة  عرب  المــربيــايل  الأمريكي 
يف  جاء  ما  وهــذا  العربية  الرجعية  
اإيجازًا لكل  ملخ�س يف مقدمة الكتاب 
جاء  عما  عينة  وهذه  العناوين  هذه 
اأنظار  تن�شد  اأن  الطبيعي  )مــن  بــه: 
الفل�شطينيني  الالجئني  واهتمامات 
خمتلف  ومــن  احلياتي،  واقعهم  اإىل 
والجتماعية  القت�شادية  جوانبه 
م�شتقبل  اإىل  واأيــ�ــشــًا  وال�شيا�شية، 
ومن  ال�شتات(  خميمات  يف  وجودهم 
خالل هذا الكتاب حتدثت عن معاناة 
الفل�شطينيني  الــالجــئــني  ــات  ــش ــاأ� وم
منظمة  تخلت  وكــيــف  املخيمات  يف 
دورهــا  عــن  الفل�شطينية  التحرير 
الذي  ال�شعب  هذه  اجتاه  وم�شوؤوليتها 

معني  دون  والــويــالت  الأمــريــن  عانى 
خا�شة يف هذه الأزمات القا�شية  التي 
اأ�شبحت  التي  ال�شعب  هــذه  بها  ميــر 
حقوقه مهم�شة بعد اإفرازات اتفاقية 
حلقوقهم  اإهمال  من  تالها  وما  اأو�شلو 
اإىل مدنهم  بالعودة  ومن �شمها حقهم 
وقراهم التي �شردوا منها بقوة ال�شالح 
1948م.  عام  يف  الإرهابي  ال�شهيوين 
ــرار تــرامــب حول  ــا يف مــا يخ�س ق اأم
القد�س،  انتفا�شة  ودرو�ـــس  القد�س 
عن  احلديث  خ�شو�شه  املو�شوع  فلهذا 
ومكانتها  وجوانبها  الق�شية  اأو�شاف 
وامل�شيحيني،  امل�شلمني  لدى  وروحيتها 
ــا الـــ�ـــشـــارع الــعــربــي  ــدن ــاه ــش فــكــمــا �
للقد�س  جنـــدة  حتـــرك  ــي  ــالم ــش والإ�
القد�س  بــاأن  الــرد  كــان  و  وعروبتها، 
وا�شح  وكما هو  فل�شطني،  هي عا�شمة 
باأن ال�شعب الفل�شطيني قال كلمته من 
وت�شحياته  البا�شلة  انتفا�شته  خالل 
فداًء  كانت  التي  والكبرية  اجل�شيمة 
�شرف  عن  ودفاعًا  وفل�شطني  للقد�س 
والإ�شالمية،  العربية  الأمة  وكرامة 
ال�شهداء.  دمـــاء  اأرخـــتـــه  ــا  م وهـــذا 
وانتقلت الكاتبة اإىل اأفكار متعددة يف 
كتابها القيم حيث اأخذت منحًا �شا�شعًا 
من توجيهات خمتلفة تلتقي يف نقطة 
للكيان  الرف�س   �شدة  وهــي  واحـــدة، 
الأر�ـــس  اغت�شب  الـــذي  ال�شهيوين 
واعتقل  وهــدم  وقتل   ال�شعب  و�شرد 
الإن�شانية،  بحق  املجاز  اأب�شع  وارتكب 
قناعاتها  عن  �شهابي  مي  تخرج  ول 
فل�شطني  ـــان  ب الــكــتــاب  مــ�ــشــمــون  يف 
الأر�شي  وباقي  ال�شوري،  واجلـــولن 
العربية املحتلة لتعود ال من خالل 

الكفاح امل�شلح واملقاومة.

يف  حتدثت  لأنها  نوبل  جائزة  تقدير 
�شحفية  وهــي  اأيــ�ــشــًا،  ت�شجيلي  كتاب 
ــة، عـــن مـــا حــــدث من  ــب ــات ولــيــ�ــشــت ك
ت�شريبات �شعاعية من مفاعل ت�شرينوبل 
الفكر  دك  من  املزيد  اأجــل  من  النووي 
ال�شرتاكي، والقول و�شفًا اإنه غري مهتم 
قالت  لقد  اآن!  يف  والب�شرية  بالنا�س، 
اجلائزة اإن كتابها )�شالة لـ ت�شرينوبل( 
نف�شها  البيالرو�شية  والكاتبة  روايــة، 
ل  اإليك�شييفيت�س(  )�شفيتالنا  وا�شمها 
تقول عن كتابها اإنه رواية! فال�شيا�شة، 
احلام�شية،  والأنــفــا�ــس  والق�شدية، 
توجهات  اأ�شاب  ما  وهذا  العماء،  توّرث 
ــذا ما  ــرات ومـــرات! وه جــائــزة نوبل م
حدث يف هذا العام، حني متنح اجلائزة 
وبا�شم  ديــــالن(  ـــوب  )ب الــــراب  ملغني 
الأدب. ما اأرد قوله تعليقًا، اإمنا الغرب 
غدا  هائلة،  جرافة  ي�شبه  بــات  الــذي 
اأمر  وهــذا  اأحا�شي�س،  بال  م�شاعر،  بال 
يخرجه من عامل الإن�شانية، ومن عامل 
عامل  هو  اآخر  عامل  يف  ويدخله  القيم، 
احلديد، وال�شتعالء، وبهذا الدخول.. 
يفعله،  وما  يقوله،  ما  كل  باأن  يظن  راح 
وما يوحي به، وما ي�شري اإليه هو حقائق 
وهذا  اأبـــدًا،  القبح  يطالها  ل  جمالية 
جمــرد وهــم، وهــم قــاتــل.. ينز احلقد 

منه وي�شيل!
وعلى الرغم من كل هذه الأغالط 
فاإن  الأخــطــاء،  منزلة  اإىل  ت�شل  التي 
تراك�شوا  ــرب  ــع ال املــرتجــمــني  بــعــ�ــس 
الأعــمــال،  هــذه  مثل  لرتجمة  لهثني 
لها  التقريظية  الأحـــاديـــث  ودبــجــوا 
دبجوا  مثلما  ــالت،  ــج وامل ال�شحف  يف 
التوا�شل  مــواقــع  على  لها  الأمـــاديـــح 
اأحداثًا  بو�شفها  ــك  وذل الجتماعي، 
والقراء  الكتبة  هــوؤلء  ومــن  ثقافية، 
من مل يعرف �شيئًا عن حمتوياتها اللهم 

�شوى ما قالته تقارير اجلائزة! 
نوبل  بــجــائــزة  ــفــوز  ال اأن  ـــق  واحل
العيوب  هــذه  لكن  ومهم،  ثقايف  حــدث 
قاتاًل  حدثًا  وجعلته  �شّوهته،  القاتلة 
للجمال والإبداع والعدالة لأن التزوير 
هذه  ـــرارات  ق لــف  والــزيــف  والتلفيق 
اجلائزة، ولي�س يف حقل الآداب فح�شب، 
التي  املعرفية  واإمنا يف غالبية احلقول 
حقل  ومنها  بالثناء،  اجلائزة  تقدرها 
العلوم التي تتم الإبداعات فيها من اأجل 
العامل،  يف  واخلــراب  ال�شرور  من  املزيد 
وال�شواريخ،  القنابل،  تطوير  ول�شيما 
و�شرعة الطائرات القاذفة، ومنها حقل 
اجلائزة  ُمنحت  حيث  اأي�شًا  ال�شيا�شة 
ومقرتيف  ــدمــاء،  ال وم�شا�شي  للقتلة، 
املـــجـــازر!! فهل كــانــت هــذه الأغـــالط 
تخطت  اأنها  اأما  فح�شب،  اأغالط  جمرد 
اأخالقية  اأخــطــاء  لت�شري  املعنى  هــذا 
والتاريخ،  واملعتقدات،  ال�شعوب،  �شد 

وامل�شتقبل الب�شري!
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الفل�شطيني يف الأرا�شي املحتلة عام 48 للعزلة عن حميطه، 
حترير  هدف  من  التن�شل  اأي  ال�شعب،  بق�شية  ارتباطه  وفك 
الأر�س من الحتالل ال�شهيوين وحتقيق عودة الالجئني اإىل 

ديارهم التي هجروا منها.
ال�شهداء كتابة  ليعيد بدم  اآذار من عام 1976   جاء يوم 30 
احلقيقية ال�شاطعة باأن هذا اجلزء من �شعب فل�شطني لن يقبل
التهويد، ولن يكون اإل يف مقدمة املدافعني عن ال�شعب الواحد 
والأر�س الواحدة يف مواجهة العدو الواحد، وبهذا املعنى فاإن 
يوم الأر�س  �شكل زلزًل للتفكري ال�شرتاتيجي ال�شهيوين الذي 
راح يعيد النظر مبا تقارب ن�شبتهم اليوم 20% من ال�شكان يف 

الكيان باعتبارهم تهديدًا وجوديا ل حدود له.
ولبد من التاأكيد على اأن انتفا�شة يوم الأر�س فاجاأت بع�س 
املحتل يف  لأبناء  ينظرون  كانوا  الذين  والفل�شطينيني  العرب 
عام 1948 باعتبارهم كمًا هام�شيًا خرج من معادلة ال�شراع، 

وعليه لبد من �شطبه يف بازارات الت�شوية التي كانت
تتحرك حتت الرماد اآنذاك، فجاءت انتفا�شة الأر�س لتعيد 
اأبناء ذلك اجلزء املحتل من فل�شطني بقوة اإىل معادلة ال�شراع، 
وليرت�شخ حق العودة بقوة الواقع الن�شايل كحق قابل للتنفيذ، 

ولي�س جمرد عبارة يف البيانات الر�شمية الفل�شطينية.
يوم الأر�س، هو يوم الأر�س الفل�شطينية كلها، لكن خطورته 
واملثلث،  اجلليل  مناطق  يف  تفجر  اأنه  العدو  لكيان  بالن�شبة 
ت�شكل  اجلليل  وخا�شة  املناطق،  وهــذه  النقب،  اإىل  وامتد 
قلب الكيان ال�شهيوين، حيث امل�شتوطنة الأوىل، وال�شناعات 
وهي  الكبرية،  امل�شتوطنني  ون�شبة  والكيماوية،  الع�شكرية 
زراعية  اإمكانيات  مــن  بــه  تتمتع  مبــا  ال�شهيوين،  الفكر  يف 
الأر�س  انتفا�شة  فاندلع  والع�شل"،  اللنب  "اأر�س  واقت�شادية 
يف هذه البقعة مبثابة "اجللطة الدماغية" للكيان ال�شهيوين.
يف  وجوده  على  ي�شاوم  اأن  ميكن  ل  الكيان  هذا  اأن  وبتقديري 
يف  تراجع  اأي  ولأن  اأريحا،  اأو  غزة  لي�س  اجلليل  لأن  اجلليل 
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على  مــعــادي  وهــجــوم  وال�شعب،  الأر�ـــس  للق�شية  ا�شتهداف 
واقت�شادية  ودبلوما�شية  واأمنية  �شيا�شية  متعددة  م�شتويات 

لتحقيق مامل يحقق اأطراف امل�شروع املعادي �شابقًا.
ويف  العربية،  الأطـــراف  من  الكثري  اأن  امل�شهد  يف  واملفارقة 
ال�شفقة،  هــذه  يف  �شالعة  اخلليج  ودول  ال�شعودية  املقدمة 
وقدمت كل المكانيات لنجاحها، ولرعاية مفاو�شات مفرت�شة 
امريكية لالإعالن عن تنفيذ  – فل�شطينية برعاية  �شهيونية 
�شفقة  القرن على اأر�س الواقع. وبالتايل لن�شل اإىل ت�شفية 
مفرت�س  اأخــر  عدو  نحو  الأنظار  وتوجيه  فل�شطني،  لق�شية 
اإيران، بينما ُتعقد التحالفات مع العدو احلقيقي، العدو  وهو 
جديدة  خرائط  ورمبا  خمتلف،  م�شهد  على  لنطل  ال�شهيوين، 

تتجاوز ما ت�شمنه اتفاق �شايك�س-  بيكو.
من  الأمة  ن�شال  القرن" ت�شتهدف   "�شفقة  املوؤامرة اجلديدة 
اأجل حقوقها يف فل�شطني، وت�شتهدف رموزها وتراثها، ومن بني 

كل ذلك الرتاث الن�شايل الذي يج�شده يوم الأر�س.
اأن  بالنا  عن  يغيب  ل  املوؤامرة   هذه  عن  نتحدث  ونحن  ل�شك 
هذا  به  والحتفاء  املعاين،  من  الكثري  يت�شمن  ــس  الأر� يــوم 
اعتبار  واإعــادة  والـــدللت،  املعاين  تلك  بكل  احتفاء  العام 
لدور ال�شعوب يف التحرير واخلال�س من ال�شتعمار ال�شهيوين 
خالل  من  تغييبها،  الأمــة  اأعــداء  يحاول  التي  ال�شتيطاين، 
اأزمــات  اختالق  وعــرب  القرن"   ك"�شفقة  جديدة  مــوؤامــرات 
ولك�شر  امل�شريية،  ق�شاياها  عن  ال�شعوب  هذه  لإبعاد  حملية 
ومواجهتهم  ن�شالهم،  موا�شلة  من  ومنعهم  املنا�شلني،  اإرادة 
متر  لن  املنا�شبة:  بهذه  عاليًا  ال�شوت  رفع  وميكن  لــالأعــداء، 
فل�شطني  اأجــل  من  والأمــة  ال�شعب  ن�شال  و�شينت�شر  املوؤامرة 

وحتريرها.
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نافـــــــذة
اأحرار  ومعهم  الفل�شطينيون،  يحتفل 
الثانية  بــالــذكــرى  والـــعـــامل،  الأمــــة 
ت�شادف  التي  الأر�س،  ليوم  والأربعني  
عام،  كــل  مــن  اأذار  �شهر  مــن  الثالثني 
وياأتي هذا الحتفاء بيوم الأر�س هامًا  
�شكل  حيث  احلدث،  املنا�شبة-  باأهمية 
اجلليل  اأبناء  هبة  عرب  الأر�ـــس،  يــوم 
حمتلة  اأرا�ـــس  وهــي  والنقب،  واملثلث 
يف  حتول  نقطة  �شكل   ،1948 عام  منذ 
ال�شخ�شية  لطبيعة  ال�شهيوين  معرفة 
فبعد  ال�شنون،  مرت  مهما  الفل�شطينية 
اأن اأطماأن العدو اإىل ما اعتقده قابلية 

ملجمل  حتمية  نــهــايــة  ــو  ه اجلــلــيــل 
الوجود ال�شهيوين.

خا�شة  اأهمية  يكت�شي  الأر�ـــس  يــوم 
الأمريكي  الرئي�س  قـــرارات  ظل  يف 
ــفــارة  الــ�ــش ــل  ــق ن حــــول  "ترامب" 
القد�س،  اإىل  اأبيب  الأمريكية من تل 
القرن  �شفقة  عن  لالإعالن  كمقدمة 
الق�شية  ت�شفية  اإىل  تــهــدف  الــتــي 
حق  تــ�ــشــفــيــة  عـــرب  الفل�شطينية 
وحل  القد�س  عن  والتخلي  الــعــودة، 
الكيان  ل�شالح  امل�شتوطنات  مو�شوع 
القرن  �شفقة  جممل  ويف  ال�شهيوين. 

يوم األرض في ظل 
"صفقة القرن"... لن تمر 

المؤامرة


