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ثقيلة على الفل�سطيني تلك ال�سنني العجاف التي 
ع�سفت به اأحداثها، وقد اأحاط به هذا العامل الظامل 
ذئاب  كل  اأر�سه  اإىل  ت�سربت  اأن  منذ  الأبكم،  م  الأ�سّ
وحّيات وعقارب خملفات احلروب ال�سليبية، وطقو�س 
القتل املزروعة يف اأر�س اخلرافة.. خرافة الأر�س املوعودة، وخرافة 
ال�سياطني  ازدحمت  وتلك،  اخلرافة  هذه  وبني  املختار..  اهلل  �سعب 
تعدم  ومل  عليها،  النق�سا�س  قبل  ال�سحّية  على  الرق�س  حفلة  يف 
اأبناء هذه البالد،  العثور على مزيد من املنافقني من  ال�سياطني  هذه 
مبمالك  ومّناهم  وعدهم  الذي  ال�سيطان  خدم  من  يكونوا  باأن  ر�سوا 
والغفلة  الفل�سطيني،  اجل�سد  يف  طريقها  املوؤامرة  و�سّقت  و�سلطنات، 
والنق�سام وقّلة احليلة، وال�سكوت، والتواطوؤ، واملقاومة كانت خليط 
الفعل الفل�سطيني يف مرحلة ل تقبل غري الوعي والإميان واملقاومة، 
فكان ذلك املزيج الغريب ال�ساذ من النفعال ل الفعل، م�سيبة اأخرى 
اأُ�سيفت اإىل م�سائب مواقف اخلونة من الأعراب، وكّلها اجتمعت يف 
الكاأ�س الذي جتّرعه الفل�سطيني ليجد نف�سه يف �سحراء املنايف التي 

ل تعرف الّرحمة..
ومّر وقت قبل اأن يفيق ذلك املنفي ويتعّرف على واقعه اجلديد، 

وعلى ما جرى، وما العمل اإزاء كل ذلك..
كانت  التي  املخيمات  ث��ورة  املنايف..  ث��ورة  هي  الإجابة  وكانت 
مبثابة العتذار، عّما وقع يف حقبة القتالع من الأر�س من اأخطاء، 
الأربعة،  الأر�س  اأركان  يف  توّزعت  التي  الوطنّية  الهوّية  وا�ستعادة 
وتو�سيع جبهة املواجهة مع امل�سروع ال�سهيوين لت�سمل دوائر فل�سطني 
اأن  يجب  ما  هذا  كان  العامل،  واأحرار  والإ�سالمية  العربية  والأمتني 
حتققه الثورة يف عامٍل حتكمه �سريعة القوة وقانون الغلبة، وكانت 
هناك فر�سة حقيقية لإجناز هذا امل�سروع التحّرري، باعتباره م�سروع 
�سيئًا من هذا مل  ولكّن  الفل�سطيني وحده..  ال�سعب  م�سروع  الأمة ل 
اخلطوط  هذه  حول  يحوم  ع�سوائي  فعل  هناك  كان  واإمن��ا  يتحقق، 
دون اأن يلتحم بها، ودون قدرة على رفع البنيان الثوري وفق املداميك 
التي يحتاجها، من مكونات الدين والتاريخ والواقع والب�سرية، يف فهم 

وظائف هذه الثالث يف حياة الأمم املتطّلعة اإىل النعتاق واحلرية.
ال�سعب  وت��ه��ج��ري  فل�سطني  وتق�سيم  وب��ل��ف��ور  بيكو  �سايك�س 
)الأجنلو�سك�سونية(  الروؤية  �سياق  يف  متتالية  حلقات  الفل�سطيني، 
التي  الروؤية  هذه  قلب  و�ستبقى  فل�سطني  كانت  الأم��ة،  مع  لل�سراع 
خلدمة  كاأدوات  وتوظيفها  فرادى  واإحلاقها  الأمة،  متزيق  ت�ستهدف 
هذا امل�سروع، وامل�سيبة اأننا ا�ست�سلمنا لهذا امل�سروع وكاأنه قدر حتمي، 
بيننا  فيما  ونت�سارع  اأ�سحابه،  لدى  بال�سخرة  نعمل  اأغلبنا  يف  وبتنا 
تارًة  جهاًل  وعالقاته،  حدوده  تر�سيم  �سبيل  يف  بع�سًا  بع�سنا  ويفني 
ول�سان  �سدقيه  ملء  ي�سحك  املرتّب�س  الأمة  وعدو  اأخ��رى،  وخيانة 

حاله يقول: "يا اأّمٌة �سحكت من جهلها الأمم"..
وعلى  ليوقظهم  النائمني  على  الأب���واب  ي��دق  من  ياأتي  وح��ني 
"يا  قائلني:  غا�سبني  لئمني  فزعني  هوؤلء  يقوم  لينبههم،  الغافلني 

ويلنا من بعثنا من مرقدنا"..
 اإّن قدر الأحرار يف هذه الأمة اأن يقاوموا هذه الهجمة، مبزيد 
من الإميان والوعي وال�سدق والعمل، ليك�سروا حاجز اجلهل والعجز 
الذي يحا�سر امل�ست�سلمني املهزومني، وعلى �سخرة جهادهم �ستنك�سر 

حتمًا زحوف هذه الهجمة، بكل عناوينها واأدواتها.
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ندوة ثقافية حول الكاتب حممد عادل
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  اأقامت 
الق�سة  ن���دوة ح��واري��ة ح��ول  الإي��ران��ي��ة 
بعنوان  امل��ق��اوم��ة  الفل�سطينية  الق�سرية 
»جت��رب��ة ال��ك��ات��ب حممد ع���ادل من��وذج��ًا« 
رئي�س  ن��ائ��ب  جمعة  ع��ل��ي  الأخ  بح�سور 
اجلمعية وعدد من اأع�ساء الهيئة القيادية 
الفل�سطينيني،  واملثقفني  الهيئات  واأع�ساء 
اجلاري  الأول  ت�سرين   6 ال�سبت  يوم  وذلك 

يف مقر اجلمعية بدم�سق.
م�سوؤول  جمعة  عمر  الأخ  الندوة  قدم 
اأهمية  على  اأكد  الذي  الثقايف  العمل  هيئة 
املقاومة  الثقافية  التجارب  على  الإ�ساءة 
مواجهة  يف  امل�����س��اه��م��ة  اخل��ط��وات  �سمن 
الهجمة ال�سر�سة على الق�سية الفل�سطينية، 
رئي�س  ن��ائ��ب  جمعة  علي  الأخ  رح��ب  ث��م 
الثقافية،  وبالقامات  باحل�سور  اجلمعية 
نعي�س  باأننا  اجلميلة  امل�سادفة  اإىل  ون��وه 
التحريرية  ت�سرين  ح��رب  ذك���رى  ال��ي��وم 
ل  ال���ذي  اجلي�س  اأ���س��ط��ورة  حطمت  ال��ت��ي 
يقهر، م�سريًا اإىل اأننا نعتز باجلي�س العربي 
ال�سوري الذي حارب ومازال يحارب من اأجل 
انت�سرت  �سورية  اأن  موؤكدًا  الأم��ة،  كرامة 
الأرا���س��ي  ك��اف��ة  حت��ري��ر  �ست�سهد  وق��ري��ب��ًا 

ال�سورية من رج�س الإرهاب. 
لالإخوة  م��داخ��الت  ال��ن��دوة  وت�سمنت 
حتدث  ثم  واأغنتها  اجلل�سة  اأثرت  احل�سور 
الكاتب حممد عادل عن جتربته الق�س�سية 
نائب  علي  الأخ  كرم  اخلتام  ويف  املقاومة، 

رئي�س اجلمعية الكاتب حممد عادل.
ال�صداقة تزور اللواء طارق اخل�صراء 

ق����ام وف����د م���ن ج��م��ع��ي��ة ال�����س��داق��ة 
حممد  د.  برئا�سة  الإيرانية  الفل�سطينية 
البحي�سي، بزيارة رئي�س هيئة اأركان جي�س 
طارق  حممد  اللواء  الفل�سطيني  التحرير 
اأع�ساء  م��ن  ع��دد  ال��وف��د  و�سم  اخل�����س��راء، 
 9 الثالثاء  �سباح  وذلك  القيادية،  الهيئة 

ت�سرين الأول 2018.
مثمنًا  احلديث  البحي�سي  د.  ا�ستهل   
التاريخي  الفل�سطيني  التحرير  جي�س  دور 
موؤكدًا  والثوابت  احلقوق  على  احلفاظ  يف 
الفل�سطينية_  ال�سداقة  جمعية  يف  اأننا 
جي�س  ل��دور  تقدير  بكل  ننظر  اليرانية 
�سورية  عن  الدفاع  يف  الفل�سطيني  التحرير 
ا�ستهدفت  التي  احل��رب  م��واج��ه��ًا  و�سعبنا 

�سورية املقاومة.
من جانبه رحب اللواء طارق اخل�سراء 
بوفد اجلمعية وحتدث عن جي�س التحرير 
دوره  واأهمية  تاأ�سي�سه  منذ  الفل�سطيني 
دورًا  لعب  حيث  �سعبنا  ق�سية  خدمة  يف 

ع�سكريًا رائدًا يف م�سار املقاومة.
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العمري عن موقف ال�سريعة ال�سالمية من 
املخدرات، ويف اخلتام قدمت الدكتورة دلل 

ال�سلطي مداخلة حول مو�سوع الندوة.
 ال�صداقة تزور �صفري فل�صطني يف �صورية 

الفل�سطيني  ال�سعب  لوحدة  تكري�سًا 
قام وفد من جمعية ال�سداقة الفل�سطينية 
البحي�سي  حممد  د.  برئا�سة  الإي��ران��ي��ة 
القيادية  الهيئة  اأع�ساء  من  عدد  وح�سور 
بزيارة �سفري دولة فل�سطني يف �سورية الأخ 
بدم�سق  ال�سفارة  مقر  يف  اخلالدي  حممود 

ظهر الإثنني 15 ت�سرين الأول.
ح��ول  ن��ق��ا���س��ات  اجل��ل�����س��ة  يف  دارت 
الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  التطورات  اأخ��ر 
التي  وال�سعوبات  والإقليمية،  والعربية 
الداخل  يف  الفل�سطيني  �سعبنا  ت��واج��ه 
وال�ستات، واأكد رئي�س اجلمعية على اأهمية 
يف  �سعبنا  اأب��ن��اء  خ��دم��ة  يف  ال�سفارة  دور 

�سورية. 
وفد ال�صداقة يزور االأمني العام لالحتاد 

العام للطلبة العرب
ق����ام وف����د م���ن ج��م��ع��ي��ة ال�����س��داق��ة 
حممد  د.  برئا�سة  الإيرانية  الفل�سطينية 
عمار  ن�سال  ال��دك��ت��ور  ب��زي��ارة  البحي�سي 
العرب  للطلبة  العام  لالحتاد  العام  الأم��ني 
 16 الثالثاء  ظهر  بدم�سق  مقره  يف  ذلك  و 

ت�سرين الأول اجلاري.
ح��ول  ن��ق��ا���س��ات  اجل��ل�����س��ة  يف  دارت 
الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  التطورات  اأخ��ر 
التي  وال�سعوبات  والإقليمية،  والعربية 
الداخل  يف  الفل�سطيني  �سعبنا  ت��واج��ه 
وال�ستات، واأكد رئي�س اجلمعية على اأهمية 
دور الحتاد يف م�ساندة ال�سباب والطلبة يف 

�سورية.
ال�صداقة تزور ال�صفري االإيراين يف دم�صق 

ق����ام وف����د م����ن  ج��م��ع��ي��ة ال�����س��داق��ة 
حممد  د.  برئا�سة  الإيرانية  الفل�سطينية 
البحي�سي رئي�س اجلمعية و الأخ علي جمعة 
مو�سى نائب رئي�س اجلمعية و الدكتور ب�سام 
حممد  املهند�س  و  الإع����الم  م�����س��وؤول  رج��ا 
و  ال�سبابي  العمل  هيئة  م�سوؤول  م�سعود 
اجلمهورية  �سفري  �سعادة  بزيارة  الطالبي 
جواد  الأخ  دم�سق  يف  الإيرانية  الإ�سالمية 
ترك اآبادي و ذلك يف مقر ال�سفارة بدم�سق 

ظهر اخلمي�س 18 ت�سرين الأول اجلاري.
ح��ول  ن��ق��ا���س��ات  اجل��ل�����س��ة  يف  دارت 
الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  التطورات  اآخ��ر 
التي  وال�سعوبات  والإقليمية،  والعربية 
الداخل  يف  الفل�سطيني  �سعبنا  ت��واج��ه 
وال�ستات، واأكد رئي�س اجلمعية على اأهمية 
الدور الذي يقوم به الأخوة يف اجلمهورية 
ال�سعب  م�ساندة  يف  الإيرانية  الإ�سالمية 

الفل�سطيني يف كل املحافل.
فح�ض طبي جماين الأمرا�ض العظام يف 

خميم �صبينة
الطبي  الك�سف  �سل�سلة  يف  ا�ستمرارًا 
التي تقيمها جمعية ال�سداقة الفل�سطينية 
هيئة  اأقامت  املخيمات  لأبناء  الإيرانية 
جماين  ك�سف  حملة  اجل��م��اه��ريي،  العمل 
لأمرا�س العظام واملفا�سل لالأطفال والكبار 
النمريي  ط��ري��ف  ال��دك��ت��ور  باملعاينة  ق��ام 
املخت�س باأمرا�س العظام واملفا�سل، بح�سور 
الخ علي جمعة مو�سى نائب رئي�س اجلمعية 
والدعم  الن�سوي  العمل  هيئات  ومندوبي 
 /  10  /18 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  وذل���ك 

2018 يف مكتب ال�ساعقة مبخيم �سبينة.
ا�ستمرت املعاينة خم�س �ساعات مت فيها 
من  ومري�سة  مري�سًا  وخم�سون  اربع  فح�س 
الطفال والرجال والن�ساء وو�سف الدكتور 

العالج املنا�سب.
اختتام فعاليات اأوملبياد ال�صباب 

الفل�صطيني 2018 
من  الثانية  ال��دورة  فعاليات  اختتمت 
الذي   2018 الفل�سطيني  ال�سباب  اأوملبياد 
يف  الطالبي  و  ال�سبابي  العمل  هيئة  تقيمه 
الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية 
الأوملبياد  م��ن  الثالثة  امل��رح��ل��ة  بانتهاء 
مب�ساركة 11 من ال�سباب الفل�سطيني الذين 
املخيمات  ك��ل  م��ن  مرحلتني  ع��ر  ت��اأه��ل��وا 
حيث  دم�سق،  يف  الفل�سطينية  والتجمعات 
 20 من  حتريريًا  امتحانًا  امل�ساركون  ق��دم 
وال�سيا�سة  الثقافة  ب��ني  تنوعت  ���س��وؤال 
والق�سايا  وال��ت��اري��خ  واجلغرافيا  والأدب 
الأول  ت�سرين   20 ال�سبت  وذل��ك  املعا�سرة 

2018 يف مقر اجلمعية يف دم�سق. 
ال�صداقة تلتقي ممثل االإمام القائد 

اخلامنئي »دام ظله« بدم�صق
يف  ال��دي��ن��ي  العمل  هيئة  وف��د  التقى 
الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية 
رئي�س  البحي�سي  حممد  الدكتور  برئا�سة 
ممثل  الهيئة  يف  العلماء  والأخوة  اجلمعية 
يف  ظله«  »دام  اخلامنئي  الإم���ام  �سماحة 
الف�سل  اأبو  ال�سيد  اهلل  اآية  �سماحة  �سوريا 
ال�سيدة  ب��ب��ل��دة  مكتبه  يف  الطباطبائي 
ال�سبت  وذل���ك   ، ال�����س��الم(  )عليها  زي��ن��ب 

.2018/10/21
التي  ال�سبل  يف  الطرفان  تباحث  وقد 
الفل�سطيني  ال�سعبني  ب��ني  العالقة  تعزز 
البحي�سي  الدكتور  اأكد  وبدوره  والإيراين، 
الذي  املحوري  ال��دور  على  اجلمعية  رئي�س 
الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  به  تقوم 
منذ اأربعني �سنة اإزاء الق�سية الفل�سطينية.

ال�صداقة ت�صارك يف جني الزيتون يف غزة
اإميانا منها ب�سرورة احل�سور مع الهل 
حيث ت�ستطيع فقد قامت جمعية ال�سداقة 
الثالثاء  ال��ي��وم  الي��ران��ي��ة  الفل�سطينية 
10/9 بامل�ساركة الرمزية يف جني الزيتونة 
املباركة مع الأهل يف غّزة للتاأكيد على روح 

التعاون وتكري�س وتعزيز �سمود الهل،
امل�ساركني  الخ��وة  اله��ايل  و�سكر  هذا 

با�سم اجلمعية.
زيارة عوائل �صهداء يف خميم خان دنون

 ق����ام وف����د م���ن ج��م��ع��ي��ة ال�����س��داق��ة 
الدكتور  برئا�سة  الإيرانية  الفل�سطينية 
وبح�سور  اجلمعية  رئي�س  البحي�سي  حممد 
اجلمعية  رئي�س  ن��ائ��ب  جمعة  علي  الأخ 
دعم  هيئة  م�سوؤولة  ح�سني  اأ�سماء  والأخت 
لبع�س  ب��زي��ارة  والأي��ت��ام  ال�سهداء  عوائل 
عائالت ال�سهداء يف خميم خان دنون بريف 
حماربة  م��ع��ارك  يف  ارت��ق��وا  ال��ذي��ن  دم�سق 
ت�سرين   11 اخلمي�س  ي��وم  وذل��ك  الره���اب 

الأول. 
 و زار الوفد منزل عائلة ال�سهيد حممد 
التحرير  جي�س  مرتبات  من  ح�سن  ح�سني 
ع��درا  يف  ا�ست�سهد  وال����ذي  الفل�سطيني 
عبد  ال�سهيد  وعائلة   ،201٣ عام  العمالية 
الفرقة  مرتبات  م��ن  ح�سني  ف��رج  العزيز 
عام  الدخانية  يف  ا�ست�سهد  والذي  الرابعة 
هيثم  ال�سهيد  عائلة  اإىل  اإ�سافة   ،2016
ا�سماعيل قا�سم الذي ا�ست�سهد يف درعا عام 
جي�س  مرتبات  من  ال�سهيد  وعائلة   ،201٧
مرتبات  من  عي�سى  ن�سيم  حكمت  التحرير 
ال�سويداء  ا�ست�سهد  ال��ذي  التحرير  جي�س 
الذي  حممد  ال�سهيد  و�سقيقة   2018 عام 
عام  الثوري  احلر�س  مع  اللجاة  يف  ا�ست�سهد 

.201٤
ندوة حول خماطر املخدرات يف خميم 

ال�صيدة زينب عليها ال�صالم 
اأقامت هيئا العمل اجلماهريي والديني 
حما�سرة حول »املخدرات.. موقف ال�سالم 
وعلى  الفرد  على  وا�سرارها  واثارها  منها 
عليها  زي��ن��ب  ال�سيدة  خميم  يف  املجتمع« 
ال�سالم وذلك يوم ال�سبت 1٣ ت�سرين الأول. 
اهميه  ع��ن  عيد  م��ازن  ال�سيخ  حت��دث 
النف�س يف ال�سالم وان احلفاظ عليها يقدم 
حتدث  ثم  والطاعات،  العبادات  �سائر  على 
ال�سحي  ال�سق  يف  ال�سهلي  غ�سان  الدكتور 
واثارها  املخدرات  اأ�سرار  عن  للمحا�سرة 
على الفرد واملجتمع وعن انواعها و وحتدث 
اللكرتونية،  امل��خ��درات  على  الم���ان  ع��ن 
المرا�س  هذه  ملقاومة  ال�سبل  اأف�سل  وقدم 

الفتاكة يف املجتمع.. 
ال�سيخ حممد  الديني حتدث  ال�سق  ويف 
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قائد احلر�ض القومي العربي يزور جمعية 
ال�صداقة ويلتقي رئي�صها

ال�سداقة  جمعية  رئ��ي�����س  ا�ستقبل 
الفل�سطينية الإيرانية د. حممد البحي�سي، 
القائد العام للحر�س القومي العربي احلاج 
ذو الفقار العاملي، بزيارة ودية قام بها ملقر 
الأول  ت�سرين   21 الأح��د  ع�سر  اجلمعية 

اجلاري.
التعاون  اأوج����ه  ح���ول  ال��ن��ق��ا���س  دار 
الفل�سطينية  الق�سية  خدمة  يف  امل�سرتك 
التي تقوم  الن�ساطات  واأهم  املقاوم،  والعمل 
خ�سو�سًا  الراهنة،  الفرتة  يف  اجلمعية  بها 
فل�سطني  ل�����س��ب��اب  ال��ق��د���س  م��وؤمت��ر  ح���ول 
ال�سابع  يف  عقده  امل��زم��ع  ال12  دورت���ه  يف 
والع�سرين من ال�سهر اجلاري الذي �سي�سارك 
كما  العربي  القومي  احلر�س  من  �سباب  فيه 

جرت العادة.
لقاء فل�صطيني ميني يف دم�صق

البحي�سي  حممد  الدكتور  مب�ساركة 
الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  جمعية  رئي�س 
الإيرانية عقد الثالثاء 10/2٣ يف ال�سفارة 
نا�سر  علي  الخ  �سم  لقاء  بدم�سق  اليمنية 
الأ�سبق  اجلنوبي  اليمني  الرئي�س  حممد 
نائف  الخ  �سوريا  يف  اليمن  �سفري  و�سعادة 
الفل�سطينية  الف�سائل  وقيادات  القان�س 
الو�سعني  ا�ستعرا�س  مت  حيث  دم�سق  يف 
ال��ع��دوان  ���س��وء  يف  واليمني  الفل�سطيني 
والفل�سطيني  اليمني  ال�سعبني  على  الهمجي 
الخ  ا�ستعر�س  وقد  ل��ه...  الت�سدي  و�سبل 
ت�ستهدف  التي  امل��ب��ادرة  حممد  نا�سر  علي 
ال�سقيق  اليمن  على  والعدوان  احلرب  وقف 
للو�سع  كمخرج  اليمن  بوحدة  والتم�سك 

الراهن.
الدورة الـ12 من موؤمتر القد�ض ل�صباب 

فل�صطني
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  اأقامت 
القد�س  موؤمتر  من  ال�12  ال��دورة  الإيرانية 
اأول  »امل��ث��ق��ف  ب��ع��ن��وان  فل�سطني  ل�����س��ب��اب 
يوم  وذل��ك  ينك�سر«،  م��ن  واآخ���ر  ي��ق��اوم  م��ن 
مدرج  2018على  الأول  ت�سرين   2٧ ال�سبت 
دم�سق  جامعة  يف  املدنية  الهند�سة  كلية 
اجلمهورية  ���س��ف��ارة  م��ن  الأخ����وة  بح�سور 
اليمنية  وال�سفارة  الإيرانية  الإ�سالمية 
املقاومة  وف�سائل  العربي  القومي  واحلر�س 
املقاومة  ال�سورية  والأح��زاب  الفل�سطينية 
الطلبة  واحت���اد  ال��ث��ورة  �سبيبة  واحت���اد 
وال�سبابية  الطالبية  واملنظمات  ال��ع��رب 
من  كبري  وح�سد  وال�سورية  الفل�سطينية 

ال�سباب الفل�سطيني وال�سوري املقاوم ..
�سمت  دقيقة  بالوقوف  املوؤمتر  ا�ستهل 
ال�سهداء  اأرواح  على  الفاحتة  ق���راءة  و 
ال�سوري  الوطنية  الأنا�سيد  اإىل  وال�ستماع 
اآيات  تالوة  ثم  الفل�سطيني،   - الإي��راين   -
فعاليات  ب����داأت  ث��م  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  م��ن 

العودة  م�سريات  ح��ول  فلم  بعر�س  املوؤمتر 
األقى الدكتور حممد  وك�سر احل�سار، بعدها 
اجلمعية،  كلمة  اجلمعية  رئي�س  البحي�سي 
من جانبه األقى الأخ حممد هادي ت�سخريي 
�سوريا  يف  الإي�����راين  ال��ث��ق��ايف  امل�����س��ت�����س��ار 
الإيرانية،  الإ�سالمية  اجلمهورية  كلمة 
م�سوؤولة  مقداد  عال  الدكتورة  األقت  بينما 
العالقات اخلارجية يف احتاد �سبيبة الثورة 

كلمة اجلمهورية العربية ال�سورية،
و األقى احلاج ذو الفقار العاملي القائد 
العام للحر�س القومي العربي كلمة املقاومة، 
املكتب  ع�سو  رام��ز  عماد  اأب��و  الأخ  األقى  و 
القيادة   - ال�سعبية  اجلبهة  يف  ال�سيا�سي 
فلم  عر�س  ذلك  تال  فل�سطني،  كلمة  العامة 
اأوملبياد  من  الثانية  ال��دورة  فعاليات  حول 
املهند�س  األ��ق��ى  ث��م  الفل�سطيني،  ال�سباب 
حممد م�سعود م�سوؤول الهيئة كلمة تعريفية 
حول الأوملبياد، ثم قامت اجلمعية بتكرمي 
واملكاتب  الأوملبياد  على  القائمة  اللجنة 
الأومل��ب��ي��اد  ف��ع��ال��ي��ات  فيها  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
يف امل��خ��ي��م��ات وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال��ور���س��ات 
على  دنون  خان  خميم  حاز  وقد  التثقيفية 
مرتبة املخيم املتفوق يف فعاليات الأوملبياد، 
ال�سباب  من  جمموعة  تكرمي  اإىل  اإ�سافة 
الفل�سطيني املتفوق يف ال�سهادات الإعدادية 
والثانوية و خريجي اجلامعة وتخلل فقرة 
التكرمي عر�س �سكيت�س �سبابي حول �سفقة 

القرن وتفاعل ال�سباب الفل�سطيني معها.
بعنوان  ح���واري���ة  ن���دوة  اأق��ي��م��ت  ث��م 
»ال�سباب الفل�سطيني و كيفية ال�ستفادة من 
الأول  باملحور  حتدث  الن�سالية«،  التجربة 
منها الأخ حممد بدر جريل م�سوؤول منظمة 
 - ال�سعبية  اجلبهة  يف  التقدمية  ال�سبيبة 
القيادة العامة ويف املحور الثاين الأخ خالد 
خليل م�سوؤول منظمة ال�سبيبة الفل�سطينية 
فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  يف 
هيئة  �سر  اأمني  ح�سني  حممد  الأخ  واأداره��ا 
ثم  اجلمعية،  يف  والطالبي  ال�سبابي  العمل 
قامت اجلمعية بتكرمي الأخوة املحا�سرين 
يف  الهيئات  اأع�ساء  والأخ���وة  والأخ����وات 
جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية .. 
مراغة  مو�سى  الأخ  األقى  اخلتام  ويف 
ع�سو هيئة العمل الثقايف ر�سالة من الأر�س 
حيا  �سمارة،  ع��ادل  الدكتور  كتبها  املحتلة 
ال�سباب  املوؤمتر وحيا دور  امل�ساركني يف  فيها 
�سرورة  على  و�سدد  ال�ستات  يف  الفل�سطيني 
تكثيف اجلهود يف �سبيل توحيد اجلهود �سد 

العدو ال�سهيوين وعمالئه ...
م�صاركة يف ندوة بعنوان »االنروا اىل 

اين«
يف  الثقافية  الهيئة  م�����س��وؤول  ���س��ارك 
اليرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية 
بعنوان  حوارية  ندوة  يف  زيدان  خالد  الأخ 
اأي��ن؟«، وذلك بح�سور طيف  اإىل  »الأون��روا 

ومطلقة  ال��ب��زري  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور 
قرطام  منال  ال�ستاذة  موجودين  حملة 
نا�سط  جمعية  يف  الداري��ة  الهيئة  ورئي�س 
ماجد  ال�ستاذ  و  اخلطيب  ظافر  الدكتور 
حمدتو اأمني �سر جتمع املوؤ�س�سات يف �سيدا، 
و�سخ�سيات عاملة يف املجتمع املدين وروؤ�ساء 
اهايل  من  كبري  وح�سد  الريا�سية  الندية 

امل�ساركني وامل�سجعني.
ال�صداقة جتول على عدد من الف�صائل 

يف اإطار حتركاتها الهادفة اإىل تقريب 
موجهة  البو�سلة  واإب��ق��اء  النظر  وج��ه��ات 
جمعية  قامت  الفل�سطينية،  الق�سية  نحو 
ب�سل�سلة  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
يف  الفل�سطينية  للف�سائل  ال��زي��ارات  م��ن 

لبنان.
برئي�سيها  ممثاًل  اجلمعية  وفد  والتقى 
البحي�سي  حم��م��د  د.  ول��ب��ن��ان  ���س��وري  يف 
والأ�ستاذ عبد الرحمن جا�سم بع�سو املكتب 
حيث  بركة  علي  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي 
واخر  الفل�سطيني  بالو�سع  التباحث  جرى 
حركتي  بني  امل�ساحلة  ملف  يف  التطورات 

فتح وحما�س.
وعقب لقاء وفد حركة حما�س زار وفد 
القيادة  ال�سعبية  اجلبهة  م�سوؤول  اجلمعية 
وجرى  غ��ازي،  كفاح  اب��و  لبنان  يف  العامة 
احلديث عن الو�سع الفل�سطيني يف خميمات 
�سوريا ول �سيما بعد حترير اجلي�س ال�سوري 
ل��ك��ل امل��خ��ي��م��ات، واخ��ت��ت��م ال��وف��د زي��ارت��ه 
م�سوؤولها  مع  وتبادل  الدميقراطية  للجبهة 
حول  النظر  وجهات  في�سل  علي  لبنان  يف 
على  وتداعياتها  القرن  ب�سفقة  ي�سمى  ما 

ال�سعب الفل�سطيني.
ن�صاط بعنوان العلم �صالح 

الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  اأقامت 
"العلم  بعنوان  ن�ساطا  لبنان  فرع  الإيرانية 
ب��وادي  الثقافية  الغد  جمعية  يف  �سالح" 
الزينة وزعت خالله احلقائب املدر�سية على 
الفل�سطينيني  الطالب  من  طالب   100 نحو 
ال�ستاذ  لبنان  فرع  اجلمعية  رئي�س  بح�سور 
اجلمعية  رئي�س  ونائب  جا�سم  الرحمن  عبد 
اع�ساء  والخ���وة  جمعة  وليد  لبنان  ف��رع 
الهيئة القيادية وح�سد من التالميذ وذويهم، 
والف�سائل  اللبنانية  الأح��زاب  عن  وممثلي 
اللبنانية  املتابعة  وجل��ن��ة  الفل�سطينية 
الفل�سطينية واملنتدى الفكري الفل�سطيني.. 
اخلروب  اإقليم  يف  اجلمعية  ممثل  األقى 
على  فيها  اأك���د  كلمة  ح�سمة  ج��م��ال  الخ 
يف  ف��ع��ال  ك�سالح  واأه��م��ي��ت��ه  العلم  ���س��رورة 
اجلهود  ب��ذل  ���س��رورة  اإىل  لف��ت��ًا  املواجهة 
لدعم العملية التعليمية لالجئ الفل�سطيني 
الخ  الثقافية  الهيئة  م�����س��وؤول  ال��ق��ى  كما 
للن�سء  اجلديد  زيدان كلمة موجهة   خالد 
للق�سية  الداعم  اي��ران  دواإ  على  فيها  اأك��د 

الفل�سطينية على كل امل�ستويات.

والأهلية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  متنوع 
الأون��روا  وكالة  عن  وممثلني  والعالمية 
ت�سرين   8 الثالثاء  �سباح  وذلك  لبنان.  يف 

الأول يف قاعة بلدية �سيدا.
خل�س  مبداخلة  زي���دان  الأخ  وت��ق��دم 
ال�سعب  باأن  اليوم  نعانيها  التي  امل�سكلة  فيها 
ال�سالح  يحمل  ك��ان  عندما  الفل�سطيني 
الكل  كان  املقاوم،  الن�سايل  الفعل  وميار�س 
يهاب اأن ينتق�س من حقوقه، واأن ما يح�سل 
الفل�سطينيني  حقوق  على  تكالب  من  اليوم 
لتفاقيات  ومتوقعة  حتمية  نتيجة  ه��و 
على  الأمريكية  لل�سروط  والر�سوخ  اأو�سلو 

مدى 25 عاما.
اجتماع جلنة املتابعة اللبنانية 
الفل�صطينية يف اإقليم اخلروب

ممثل  ح�سمه  جمال  الدكتور  ���س��ارك 
جلنة  اج��ت��م��اع  يف  الإق��ل��ي��م  يف  اجلمعية 
امل�سرتكة،  الفل�سطينية  اللبنانية  املتابعة 
ال��دوري  اجتماعها  اللجنة  عقدت  حيث 
احل��زب  ف���رع  م��ك��ت��ب  يف   10/8 ب��ت��اري��خ: 

التقدمي ال�سرتاكي يف منطقة جدرا.
ومت البحث والتداول يف عدة موا�سيع 
تخ�س  وحياتية  واجتماعية  خدماتية 
على  املجتمعون  واأت��ف��ق  واأه��ل��ه��ا،  املنطقة 
وبيئية  ت��ن��م��وي��ة  م�����س��اري��ع  ع���دة  تنفيذ 
وثقافية تخ�س املنطقة يف املرحلة املقبلة.

الذكرى العا�صرة لوفاة ال�صاعر دروي�ض
مبنا�سبة مرور ع�سر �سنوات على غياب 
ال�ساعر حممود دروي�س، اأقيم مهرجان حتت 
عنوان: »قف على قارعة احللم وقاتل«،  يف 
يف  والبيئة  لالإن�سان  التنمية  جمعية  مركز 
�سيدا ومثل  جمعية ال�سداقة الفل�سطينية 
م�سوؤول  زيدان  خالد  الأخ  اليرانية-لبنان 

هيئة العمل الثقايف.
معر�س  افتتاح  املهرجان  تخلل  وق��د 
الفل�سطينية  ال���ري���دي���ة  ال���ط���واب���ع 
�سارت  فل�سطني،  ت�سمى  ب��ع��ن��وان:»ك��ان��ت 
الفل�سطيني  للطوابعي  فل�سطني«  ت�سمى 
تذكاري  مغلف  واأط��ل��ق  اخل��ط��اب،  اأح��م��د 
احللم  نا�سية  على  »ق��ف  بعنوان:  خا�س 
ور�سم  ج��اب��ر،  ك��ام��ل  ت�سميم  م��ن  وق��ات��ل« 
حممد الديري و�سهاب قوا�سمي، وقد حمل 
ملحمود  بريديًا  طابعًا  ال��ت��ذك��اري  املغلف 
الفل�سطينية  ال�سلطة  عن  �سادرًا  دروي�س 

واإدارة الريد الفل�سطيني.
اختتام دورة البا�صكت الثانية  كاأ�ض 

موجودين«
يف  الثقافية  الهيئة  م�����س��وؤول  ���س��ارك 
اليرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية 
الثقافية  ن��ا���س��ط  ج��م��ع��ي��ة  م���ن  ب���دع���وة 
 10/٧ الأح���د  نظمت  ال��ت��ي  الجتماعية 
البا�سكت  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ال�سنوية  ال����دورة 
يف  موجودين"،  "كاأ�س  ع��ن��وان  حت��ت  ب��ول 
بح�سور  ن�سوية،  فرق  اربع  مب�ساركة  �سيدا 
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يف  الفل�سطيني  املجتمع  ي��ع��اين 
امل�ساكل  من  جملة  وال�ستات،  الداخل 
فر�ستها  ال��ت��ي  ال��ي��وم��ي��ة،  احل��ي��ات��ي��ة 
خا�سة  ال�سعبة،  املعي�سية  الوقائع 
منذ  املحا�سر  غ��زة  قطاع  مناطق  يف 
املخيمات  ع��م��وم  ويف   ،200٧ ال��ع��ام 
الأر�س  فوق  الفل�سطينية  والتجمعات 
ال�سورية، والتي طحنتها نريان الأزمة 
خميم  وخا�سة  املُ�ستعرة،  ال�سورية 
كبريًا  ن�سيبًا  ن��ال��ه  ال���ذي  ال��ريم��وك 
م��ن ال���دم���ار والأ�����س����رار، وم���ا ترتب 
مليون  ربع  نحو  ت�سريد  من  ذلك  على 
فل�سطني  لجئي  من  �سكانه  من  مواطن 
املواطنني  من  م�ساعفة  اأع��داد  ومعهم 
تراجع  ذل���ك  م��ن  وزاد  ال�����س��وري��ني. 
وكالة  تقدمه  الذي  الدعم  م�ستويات 
يف  فل�سطني  لجئي  ملجتمع  الأون���روا 
مناطق عملياتها اخلم�س، خا�سة قطاع 
والو�سع  احل�سار  حت��ت  ال��واق��ع  غ��زة 
الإن�ساين ال�سعب، وقد ت�سبَّب العدوان 
يف  القطاع  على  امل�ستمر  ال�سهيوين 
وت�سبب  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة  ت��دم��ري 
ومنها  ع��دي��دة،  ك����وارث  يف  احل�����س��ار 
عمليات  مدير  اأعلن  فقد  املياه،  تلوث 
»كانت  غزة  قطاع  يف  الأون��روا  وكالة 
الأمم املتحدة قد دّقت ناقو�س اخلطر 
اأّثر  الذي  الكهرباء  انقطاع  بخ�سو�س 
على جميع جوانب احلياة يف القطاع«، 
نق�س  من  القطاع  �سّكان  يعاين  حيث 
وغياب  الكهرباء  وان��ق��ط��اع  الطاقة 
البنية التحتية بالإ�سافة اإىل م�ساكل 
العذبة  املياه  بخ�سو�س  اأما  البطالة. 
باتت  م�سادرها  فاإن  لل�سرب  املخ�س�سة 
اخلزان  طاقة  تتجاوز  ول  حم��دودة، 
خم�سني  القطاع  يف  ال�ساحلي  اجل��ويف 
مياه  م��ن  ���س��ن��وي��ًا  مكعب  م��رت  م��ل��ي��ون 
احتياجات  َتِقلُّ  ل  حني  يف  الأم��ط��ار، 
مليون  وخم�سني  مائتني  عن  ال�سكان 
اأ�سغال  وحت��ت��اج  ���س��ن��وي��ًا،  مكعب  م��رت 
ال�سهيوين  ال��ع��دوان  َدّم���ره  ما  اإ���س��الح 
)يف قطاع املياه( اأكرث من ملياري دولر 
ملوحة  ن�سبة  ارتفعت  حيث  اأمريكي، 
املياه التي ي�ستهلكها �سكان القطاع اإىل 
التي  وى  الُق�سْ الن�سبة  اأ�سعاف  اأربعة 
َحّدَدْتها منظمة ال�سحة العاملية، ولكن 
ويبيع  لل�سرب،  �ساحلة  غري  املياه  هذه 
هذا  عن  )امل�سوؤول  ال�سهيوين  الكيان 
خم�سة  ح��وايل  والتخريب(  التدمري 
ماليني لرت �سنويًا من املياه ل�سكان غزة، 
بن�سبة  تلوثت  فقد  البحر  مياه  اأم��ا 
حوايل  �سخ  بفعل   %٧5 اإىل  ىت�سل 
150 األف مرت مكعب من املياه العادمة 
غري املُعاجلة يف البحر ونحو 110 اآلف 

مرت مكعب يف الر. 
فتي  جمتمع  الفل�سطيني  املجتمع 

املجتمع الفل�صطيني وحتديات الواقع ال�صعب

يف الداخل وال�ستات، ُت�سكل فئة �سغار 
حني  يف  م��ن��ه،  مرتفعة  ن�سبة  ال�سن 
ًت�سكل فئة كبار ال�سن اأو امل�سنني ن�سبة 
فهو  لل�سكان،  الكلي  العدد  من  قليلة 
دون  هم  من  ن�سبة  فيه  تفوق  جمتمع 
 %60 نحو  العمر  من  ع�سر  ال�ساد�سة 
الفل�سطينيني، خا�سة يف  املواطنني  من 
وحتديدًا   196٧ عام  املحتلة  املناطق 
يف قطاع غزة، حيث تبلغ ن�سبة ال�سباب 
نحو 28.2%، اأي ما يعادل 1.٣٧ مليون 
�سخ�س، وهو ما يعادل تقريبًا ثلث عدد 
ال�سكان مناطق نفوذ ال�سلطة الوطنية 
الفل�سطينية، وذلك بالرغم من تفاوت 
الفل�سطينية  للمراأة  اخل�سوبة  ن�سبة 
وال�ستات،  الداخل  يف  لأخ��ر  مكان  من 
)مفهوم  الن�سبة  تلك  حُت���دّد  حيث 
الإجنابية  احل��الت  عدد  اخل�سوبة( 
عمرها  خ��الل  الفل�سطينية  ل��ل��م��راأة 
املعطيات  ُت�����س��ري  ح��ي��ث  الإجن���اب���ي. 
للمراأِة  اخل�سوبة  ن�سبة  اأن  املتوفرة 
الفل�سطينيِة يف قطاع غزة ويف الداخل 
بني  الأع��ل��ى  ه��ي   19٤8 ع��ام  املحتل 

الفل�سطينيني.
ن�سبة  وارت���ف���اع  امل��ج��ت��م��ع،  ف��ت��وة 
ال�سباب فيه )15 عامًا - 29 عامًا( يف 
ال�سفة الغربية والقد�س والقطاع، ويف 
لإرتفاع  اأّدت  احلالية،  ال�سائقة  ظل 
نحو  اىل  ال�سباب  بني  البطالة  ن�سب 
مع  مقارنة  املا�سي  العام  خ��الل   %٤1
٣0.5% عام 200٧، بح�سب تقرير اأعده 
موؤخرًا مركز الإح�ساء الفل�سطيني يف 
رام اهلل، الذي اأ�سار يف تقاريره املوّثقة 
ال�سفة  يف  لل�سباب  البطالة  معدل  باأن 
يف   %25.6 من  ارتفع  املحتلة  الغربية 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  علي بدوان  ـــــــــــــــــــــــــــــ

200٧، اإىل 2٧.2% يف 201٧. وبوترية 
اأ�سرع، �سعدت ن�سبة بطالة �سباب قطاع 
 ،201٧ يف   %61.2 اإىل  املحا�سر،  غزة 
بينما   .200٧ يف   %٣9.8 من  ارتفاعًا 
بلغت ن�سبة البطالة يف �سفوف ال�سباب 
 %55.8 بواقع  اجلامعات،  خريجي  من 
الدبلوم  حملة  م��ن  اخل��ري��ج��ني  ب��ني 
بيانات  واأ����س���ارت  ف��اأع��ل��ى.  امل��ت��و���س��ط 
اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، 
اإىل اأن قرابة ثلث ال�سباب الفل�سطيني 
الذين يعي�سون يف هذه املناطق فقراء، 

وبواقع %29.2..
الطامة الكرى، تقع يف قطاع غزة، 
ارتفاع عدد  املتحدة  فقد قّدرت الأمم 
�ُسّكان قطاع غزة من 1،6 مليون ن�سمة 
�سنة 2012 اإىل نحو 2،1 مليون ن�سمة 
ال�سكان  ع��دد  يرفع  مما   ،2020 �سنة 
ُمرّبع، ومما  اإىل 5800 يف كل كيلومرت 
يعي�سون  الذين  ال�ّسكان  و�سع  ُيفاقم 
 2006 م��ن��ذ  الن�سبي  احل�����س��ار  حت��ت 
واملُْطَلق منذ 201٤، يف ظل منع دخول 
والتجهيزات  والأدوية  والغذاء  ال�سلع 
و�سبكة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  ���الح  لإ����سْ
ال�سحي،  وال�����س��رف  وامل���اء  الكهرباء 
ف�سال  واخلدمات،  املُن�ساآت  من  وغريها 
ارتفاع  )ب�سبب  الطلب  ارت��ف��اع  ع��ن 
 ،%60 بن�سبة  املاء  على  ال�سكان(  عدد 
مدر�سة   ٤٤0 اإىل  ال�سكان  وح��اج��ة 
القدمية  املدار�س  اإ�سالح  مع  جديدة، 
التي هدمتها قنابل طائرات الحتالل، 
املُ�ست�سفيات  يف  �سرير   800 واإ�سافة 
�سنة  حلول  قبل  اإ�سايف  طبيب  واأل��ف 

.2020
وك��ان��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ويف 

�سياق �سغوطاتها اليومية على الطرف 
عموم  وع��ل��ى  الفل�سطيني،  الر�سمي 
منذ  طلبت  قد  الفل�سطينية،  احلالة 
لأ�سر  املنح  �سرف  بوقف  طويلة  مدة 
اإح��دى  واأق���ّرت  ���َرى،  والأ����سْ ال�سهداء 
جِل����ان جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ الأم��ري��ك��ي 
قيمتها  �سنوية  »م�����س��اع��دات«  اإي��ق��اف 
اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون  ث��الث��م��ائ��ة 
كم�ساعدات  املتحدة  الوليات  تقدمها 
هذه  »���س��رف  بذريعة  للفل�سطينيني، 
العنيفة«،  اجلرائم  ملكافاأة  الإعانات 
تو�سيع  اأم��ري��ك��ي��ون  ن����واب  وي���ح���اول 
الأمريكية  ال��ق��رارات  تطبيق  دائ��رة 
م��وؤخ��رًا  وك��ت��ب  ع��امل��ي،  م�ستوى  اإىل 
)من  اللجنة  نف�س  اأع�ساء  من  ع��دد  
يف  ف��رق  ل  ودميقراطيني،  جمهوريني 
اإىل  خطابًا  ال�سهيوين(  الكيان  دعم 
م��ن��دوب��ة ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ب��الأمم 
ا�ستقالتها  قبل  هيلي  نيكي  املتحدة 
دولية  »جهودا  تقود  اأن  منها  يطلبون 
اإجراءات مماثلة«،  اأخرى  لتتخذ دول 
الفل�سطينيني  على  الت�سييق  بهدف 
وعلى املُقاومة بكافة اأ�سكالها، وح�سار 
وي�سرتط  والأ���س��رى،  ال�سهداء  ��ر  اأُ���سَ
الفل�سطينيني  النواب الأمريكيون على 
قبل  اإج��راءات،  عدة  اتخاذ  و�سلطتهم 
»امل�ساعدة«،  ا�ستئناف  احتمال  درا�سة 
اأم���ا امل��ع��ار���س��ون مل�����س��روع ال��ق��ان��ون فال 
الفل�سطيني،  ال�سعب  مب�سري  يهتمون 
بل يعترون »امل�ساعدات« عامل تهدئة 
وال�سطرابات  الفقر  »زيادة  من  َيُحدُّ 
من  ويقل�س  وغزة  الغربية  ال�سفة  يف 

اأعمال العنف« )�سد املُ�ْستوطنني(. 
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ال�ستعمارية  بالتوجهات  بلفور  وع��د  يرتبط 
التي  التحولت  ظ��ل  يف  ن�ساأت  التي  امل���دى،  بعيدة 
اإىل  اإ�سافة  الو�سطى،  الع�سور  بعد  اأوروب��ا  �سهدتها 
والتا�سع  ع�سر  الثامن  القرنني  يف  العاملية  الأح��داث 
التي تواكبت فيها ثالثة عوامل هي )امل�ساألة  ع�سر، 
اإىل  الأوروب���ي���ة  الراأ�سمالية  وحت���ول  ال��ي��ه��ودي��ة، 
مع  ال�سرقية  امل�ساألة  وظهور  احتكارية،  راأ�سمالية 
وعد  ج��اء  وق��د  العثمانية(.  الدولة  انهيار  بداية 
والتخطيط  التفكري  م��ن  ط��وي��ل  م�سار  بعد  بلفور 
يف  تبلور  ال��ذي  الريطاين  ال�سهيوين  ال�ستعماري 
احلرب  وج���اءت   ،189٧ الأول  ال�سهيوين  امل��وؤمت��ر 
اأتاحت  ج��دي��دة  ظ��روف��ًا  لتفر�س  الأوىل  العاملية 
للحكومة الريطانية، اإ�سدار وعد بلفور يف2 ت�سرين 
ثاين191٧ باإن�ساء وطن قومي لليهود يف فل�سطني، اإذ 
اأ�سبح حتقيق الرنامج ال�سهيوين ب�سكل فعلي، يف ظل 

الأو�ساع النا�سئة، اأكرث احتماًل من اأي وقت م�سى.
الدولة  انهيار  بعد  العربية  املنطقة  حتولت       
املت�سارعة  الكرى  للقوى  ميدان  اإىل  العثمانية، 
الأو�سط،  ال�سرق  القت�سادي يف  النفوذ  مناطق  على 
وبريطانيا.  فرن�سا  بني  �سديدًا  تناف�سًا  �سهدت  حيث 
وجاءت حماولت وايل م�سر حممد علي با�سا لبناء 
دولة عربية، بعد اأن �سري جي�سه اإىل فل�سطني وحقق 
انت�سارًا �ساحقًا على اجلي�س العثماين 18٣1، مبثابة 
ما  اإىل  املت�سارعة،  الكرى  القوى  نبه  اإن��ذار  جر�س 
�سرق  منطقة  يف  قوية  دول��ة  قيام  خطر  اع��ت��روه 
العثمانية.  ال��دول��ة  ح�ساب  على  املتو�سط،  البحر 
وكانت كل من فرن�سا ورو�سيا قد وجدتا موطئ قدم 
يف الدولة العثمانية، فيما راحت بريطانيا تفكر يف 
توطني اليهود يف فل�سطني، لقطع الطريق على حممد 
الوقت  ذلك  ويف  املنطقة،  يف  م�ساحلها  وحماية  علي 
بدعم  التوراتية«،  »اإ�سرائيل  بعث  فكرة  حظيت 
جمموعة من كبار ال�سخ�سيات ال�سيا�سية الريطانية 
»ل��ورد  لقب  حمل  ال��ذي  ك��وب��ر،  اأ�سلي  اأن��ت��وين  مثل 
عن  مطوًل  مقاًل   18٣9 عام  يف  ون�سر  �ساف�ستري«، 
من  هو  ال�سخ�س  هذا  وكان  املوعودة.  اليهود«  »دولة 
ابتدع �سعار »وطن بال �سعب ل�سعب بال وطن«، نتيجة 
و�سمن  �سكانه.  هجره  بلد  فل�سطني  ب��اأن  قناعته 
خارجية  وزير  باملر�ستون،  اللورد  مال  ال�سياق  هذا 
املتعلقة  �ساف�ستري،  اللورد  اأفكار  لتاأييد  بريطانيا، 
اأن حتققها بريطانيا  التي ميكن  ال�سيا�سية  باملكا�سب 

من توطني اليهود يف فل�سطني.
وكان ال�سحايف اليهودي النم�ساوي تيودور هرتزل 
)1860- 190٤( موؤ�س�س ال�سهيونية ال�سيا�سية فكرًا 
اأو�ساع  بني  اجلمع  عن  الأب��رز  املعر  هو  وتطبيقًا، 
يف  �سابقيه  على  تفوق  حيث  وال�سهيونية،  اليهود 
ربطه  و�سرورة  ال�سهيوين،  امل�سروع  لتج�سيد  اإدراكه 
منطقة  اإزاء  الإمريايل  بامل�سروع  وم�سرييًا  ع�سويًا 
ال�سهيونية  عالقة  تقت�سر  مل  اإذ  الأو�سط،  ال�سرق 
اأ�سبحت  بل  بينهما،  فيما  التوافق  على  بال�ستعمار 
يف  اأفكاره  هرت�سل  جمع   1896 عام  ففي  منه.  فرعًا 
كتاب بعنوان )دولة اليهود( وحدد اأدوات م�سروعه: 
والعلمي  ال�سيا�سي  ل��الإع��داد  ي��ه��ودي��ة(  )جمعية 
دولية(  و)براءة  العملي  للتنفيذ  يهودية(  و)وكالة 
من اإحدى الدول الكرى. ويتم ذلك عن طريق �سراء 
اأو  الأرجنتني  اأو  اأوغندا  اأو  فل�سطني،  يف  لهم   وطن 
غريها، وكانت فل�سطني مطروحة بجدية يف الأو�ساط 

»وعد بلفور« يف ا�صرتاتيجية الهيمنة اال�صتعمارية الغربية
ابراهيم أبو ليل

ال�سهيونية )وطنًا قوميًا لليهود(. وبعد عام من ن�سر 
كتابه جنح هرتزل يف عقد املوؤمتر ال�سهيوين الأول 
عام  �سوي�سرا  يف  )ب��ال(  ب��ازل  مدينة  يف  برئا�سته 
189٧ وبح�سور 19٧ مندوبًا عن الهيئات واملنظمات 
مت  وقد  العامل.  يف  املتعددة  ال�سهيونية  واجلمعيات 
العاملية(  ال�سهيونية  )املنظمة  تاأ�سي�س  املوؤمتر  يف 
اأجل  من  يهودية،  جبهتني:  يف  عملها  رك��زت  التي 
من  ودولية،  ال�سهيوين.  للم�سروع  اليهود  ا�ستقطاب 
قرر  حيث  امل�سروع،  لهذا  الدويل  التاأييد  ك�سب  اأجل 
اإيجاد وطن قومي  ال�سهيونية هي  )اأن غاية  املوؤمتر 
لل�سعب اليهودي يف فل�سطني، ي�سمنه القانون العام(. 
حلمه  يحقق  اأن  دون   190٤ عام  هرت�سل  مات  وقد 

باحل�سول على الراءة الدولية. 
اآخر   191٣ ع�سر  احل��ادي  ال�سهيوين  املوؤمتر  يف 
الأوىل،  العاملية  احلرب  قبل  ال�سهيونية  املوؤمترات 
كانت هيمنة التيار ال�سهيوين العملي تتعزز بتحالفه 
الرو�سي  اليهودي  بقيادة  )التوفيقيني(  تيار  مع 
حاييم وايزمن. وقد لعب هذا التحالف دورًا ملمو�سًا 
على  فل�سطني  يف  ال�سهيوين  ال�ستيطاين  الن�ساط  يف 
نطاق وا�سع، حيث جرى التاأكيد على اأن جناح امل�سروع 
اأن  اإىل  الدولية،  الراءة  على  يتوقف  ل  ال�سهيوين 
مناخًا  �سكلت  التي  الأوىل  العاملية  احل��رب  اندلعت 
كثمرة  ث��اين191٧،  ت�سرين  يف2  بلفور  وعد  ل�سدور 
على  للح�سول  ال�سهيوين  العمل  من  طويلة  ملرحلة 
جاءت  وقد  ال�سهيوين.  للم�سروع  الدولية  الرعاية 
ر�سالة وزير اخلارجية الريطاين اآرثر جيم�س بلفور 
اإىل اليهودي اللورد ليونيل روت�سلد جت�سيدًا لتطلعات 
ال�سهيونية. ويذكر بلفور وا�سع هذا الوعد يف مذكرة 
اخلارجية  وزير  اإىل  موجهة   1919/8/11 بتاريخ 
وعد  فيها  ي�سرح  خلفه،  ال��ذي  ك��ريزون  الريطاين 
متتد  فل�سطني  اأن  اإىل  م�سريًا  منه،  واملوقف  بلفور 
وكان  الأردن.  نهر  �سرق  الواقعة  الأرا�سي  لت�سمل 
ا�ستعمارية عميقة،  اإ�سرتاتيجية  روؤية  بلفور ميتلك 
على  ال�سيطرة  اأهمية  اإىل  مذكراته  يف  اأ�سار  حيث 
باأن  معرفته،  من  الرغم  �سورية، على  يف  املياه  منابع 
املياه اجلوفية  منابع  اأدرجت  بيكو  �سايك�س  اتفاقية 

عك�س  وعلى  ال�سورية.  الأرا�سي  �سمن  اجل��ولن  يف 
ن�س  حيادية  حول  ال�سهيونية  الأو�ساط  ت�سيع  ما 
اإعالن بلفور، وت�سمينه مواقف �سامنة حلقوق �سكان 
بلفور  ذه��ن  يف  وا�سحًا  الأم��ور  تطور  ك��ان  فل�سطني، 
وفل�سطني  ب�سورية  اخلا�سة  مذكراته  يف  كتب  الذي 
مراعاة  حتى  نيتنا  يف  »لي�س  النهرين:  ب��ني  وم��ا 
كانت  ……و�سواء  احلاليني  فل�سطني  �سكان  م�ساعر 
�سيئة،  اأم  اأو على باطل، جيدة  ال�سهيونية على حق 
ويف  العهد  قدمية  التقاليد  يف  اجلذور  متاأ�سلة  فهي 
رغبات  بكثري  اأهميتها  يف  تفوق  وهي  امل�ستقبل،  اآمال 
الآن  ي�سكنون  الذين  عربي  األ��ف  ال�سبعمئة  وميول 

هذه الأر�س القدمية«.
الن��ت��داب  حت��ت  فل�سطني  ُو���س��ع��ت  اأن  وم��ن��ذ 
اأ�سبح   ،1920 عام  رميو  �سان  موؤمتر  يف  الريطاين 
وعد بلفور د�ستور ال�سيا�سة الريطانية يف فل�سطني، 
حيث ت�سمن �سك النتداب يف املادة الثانية منه على 
البالد،  و�سع  عن  م�سوؤولة  املنتدبة  الدولة  تكون  اأن 
ت�سمن  واقت�سادية  واإداري����ة  �سيا�سية  اأح���وال  يف 
ع�سبة  اأق��رت  وقد  اليهودي.  القومي  الوطن  اإن�ساء 
بلفور  وعد  اأ�سبح  واإذ   .1922/٧/2٤ يف  ذلك  الأمم 
دولية  وثيقة  �سار  فقد  الن��ت��داب،  �سك  من  ج��زءًا 
هو  كما  اآن��ئ��ٍذ،  ال�ستعمارية  ال��دول  عليها  �سادقت 
الو�سع القائم حاليًا، حني ت�سادق الوليات املتحدة 
اأو تعار�س م�سروع قرار يف جمل�س الأمن الدويل، فاإن 
�سادقت عليه اأ�سبح م�سروع القرار قرارًا  دوليًا، واإن 
قرارًا  اأ�سبح  ال�سابع   الف�سل  مبوجب  القرار  �سدر 
اإدراكًا  اأن بريطانيا،  اآمرًا وملزمًا جلميع الدول. كما 
رقابة  حت��ت  نف�سها  و�سعت  ال��دول��ي��ة،  مل�سوؤوليتها 
اأن  ت�ستطيع  لكي  الأمم،  ع�سبة  جمل�س  وا���س��راف 
بناء  تت�سرف  كانت  اإنها  بقولها:  نف�سها  عن  تدافع 
على قرار املجتمع الدويل يف ذلك الوقت. وحتت هذا 
اليهودية  الهجرة  بت�سجيع  بريطانيا  قامت  الغطاء 
منهم،  كبرية  اأع���داد  تدفقت  حيث  فل�سطني،  اإىل 
م�سّكلًة  الفل�سطينية،  والقرى  املدن  يف  وا�ستوطنت 

الأ�سا�س املادي مل�سروع تق�سيم فل�سطني.
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الثورة االإ�صالمية تق�صي 
نجالء الخضراءعلى خطر ال�صرطان ال�صهيوين

هو  الفل�سطيني  ال��رتاث  من  )�سر 
�سيادة  اأّي��ة  امل�سلمني،  دار  من  �سر 
و�سيادة  فل�سطني  �سعب  �سيادة  غري 
هي  فل�سطني  ب��ل��د  ع��ل��ى  امل�سلمني 

�سيادة غ�سيبة(. 
ك���ان���ت دع�����وة و����س���رخ���ة من 
حفظه  اخلميني  الإم���ام  �سماحة 
اهلل لالأمة العربية لعدم الن�سغال 
على  ت��ع��م��ل  ج��ان��ب��ي��ة  مب���ع���ارك 
حتى  وطاقاتها  الأم���ة  ا�ستنزاف 
يف  الأم  الق�سية  فل�سطني  تبقى 

حياة كل امل�سلمني.
اأطلق ا�سم فل�سطني على الق�سم 
ال�سام  ب��الد  م��ن  الغربي  اجلنوبي 
اإذ  ه���ام،  ا�سرتاتيجي  م��وق��ع  وه��و 
تعتر نقطة التقاء جناحي العامل 

الإ�سالمي.
الع�سر  منذ  الن�����س��ان  �سكنها 
مكانًا  فكانت  احل��دي��ث،  احل��ج��ري 
التي  احل�سارية،  احلياة  لبدايات 
ت��رك��ت اآث�����ار ���س��خ��م��ة ع��ل��ى ه��ذه 
ارتباط  لالأنبياء  كان  كما  الأر�س، 
اأك�سبها  مم��ا  الأر����س  ب��ه��ذه  وث��ي��ق 
ق��دا���س��ة ع��ن��د اأت���ب���اع ال��دي��ان��ات 

جميعها.
العذراء  مرمي  ال�سيدة  و�سعت 
بيت  ال��ن��ا���س��ري يف  ي�����س��وع  اب��ن��ه��ا 
حل���م. ي��ق��ول ت���ع���ايل:) ق���ال اإين 
وجعلني  الكتاب  اآت���اين  اهلل  عبد 
كنت  اأينما  مباركًا  وجعلني  نبيًا. 
واأو�ساين بال�سالة والزكاة ما دمت 

حيًا( . 
الديار  ا�سم  امل�سيحيون  اأطلق 
القد�س  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  امل��ق��د���س��ة 
امل�سيحي  ال�����رتاث  يف  واع���ت���رت 
العا�سمة الروحية لهم فهي املدينة 
اإىل  لإّتباعه  امل�سيح  فيها  التي دعا 
نحو  الأوىل  خ��ط��وات��ه  خطى  اأن 
فل�سطني  اإىل  ويحج  الآلم  طريق 
وح�سب   . �سنويًا  امل�سيحني  اآلف 
الدين الإ�سالمي اختار اهلل �سبحانه 
الأق�سى  وامل�سجد  فل�سطني  اأر���س 
لتكون م�سرى النبي الكرمي، ويعرج 
منها اإىل ال�سماء، فكان هذا احلدث 
عظيمًا  وت�سريفًا  للم�سجد  تقدي�سًا 
)�سبحان  تعاىل:  ق��ال  لفل�سطني، 
اأ�سرى بعبده لياًل من امل�سجد  الذي 
الأق�����س��ى  امل�����س��ج��د  اإىل  احل�����رام 

اليهود  ،اأم��ا  حوله(  باركنا  ال��ذي 
يف  ال�ستيطان  ا�سطورة  بنو  فقد 
تقول  التي  الإ�سرائيليني  عقلية 
واأن  )اإ�سرائيل(  هي  فل�سطني  اأن 
تاريخها قد توقف متامًا برحيلهم 
اإل  التاريخ  هذا  ي�ستاأنف  ولن  عنها 
بعودتهم اإليها، وقد حولت اإ�سرائيل 
ممار�ساتها ال�ستعمارية يف فل�سطني 
ع���ودة  ه���و  ت���ورات���ي  م��ف��ه��وم  اإىل 
ف�سجعت  امليعاد  اأر���س  اإىل  ال�سعب 
الهجرة اإىل فل�سطني  هكذا اأقيمت 
الأر�س  على  اليهودية  امل�ستوطنات 
الفل�سطينية حتت تريرات مفادها 
اأن هناك حقوقًا تاريخية ودينية 

يهودية على اأر�س فل�سطني.  
وق������د ا����س���ت���غ���ّل الح����ت����الل 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي واق���ع احل���رب وب��داأ 
ال�ستعمارية  خ��ط��ت��ه  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
وبناء  الفل�سطينية  القرى  بتدمري 
املهاجرين.  لليهود  امل�ستوطنات 
وهنا ظهر تناقد بني �سيا�سة تدمري 
اليهود  مل�ساكن  واحل��اج��ة  ال��ق��رى 
ما  ا�ستخدام  على  العمل  ب��داأ  ل��ذا 
العربية بدًل من  تبقى من البيوت 
ر�سمها  �سيا�سة  اإط��ار  يف  تدمريها 
القرى  توطني  ت�سمن  غوريون  بن 
�سيا�سة  فر�ست  كما  الفل�سطينية. 
الح����ت����الل ال�����س��ه��ي��وين احل��ك��م 
كاإقامة  فل�سطني  على  الع�سكري 
عن  الفل�سطينيني  وعزل  احلواجز 
وتنفيذ  الأرا�سي  وم�سادرة  اأر�سهم 

م�ساريع ال�ستيطان عليها . وعملت 
والقرى  امل��دن  اأ�سماء  تهويد  على 
مت  وقد  ومدرو�س    ممنهج  باأ�سلوب 
فل�سطيني  معلم   ٧000 اأ�سماء  تغري 
عربي وحتويلها اإىل اأ�سماء عرية، 
يف زعم اأن الأ�سماء العربية لي�ست 
واأّن  العرية  لالأ�سماء  حتريفًا  اإّل 
ما قاموا به لي�س اإل اإعادة الأ�سماء 

الأ�سلية للمواقع.
وهمية  قبور  ب��زراع��ة  وقامت 
اأث���ري���ة قدمية  اأن��ه��ا ق��ب��ور  ع��ل��ى 
املنازل.  هدم  عمليات  مع  بالتزامن 
من  العن�سري  الف�سل  ج��دار  ك��ان 
مم��ار���س��ات ال��ت��ه��وي��د ح��ي��ث ع��زل 
املحيطة  ال�سكنية  ال��ت��ج��م��ع��ات 

بالقد�س.
الإيرانية  اجل��م��ه��وري��ة  ت��رى   
الناحية  م��ن  فل�سطني  ق�سية  يف 
ومن  واج��ب��ة،  فري�سة  الإ�سالمية 
الناحية الإن�سانية فعلى كل ان�سان 

واجب جتاه ال�سعب املظلوم. 
 عرف �سماحة الإمام اخلميني 
فل�سطني  اأه���م���ي���ة  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
الفل�سطينية وما يتوجب  والق�سية 
الغدة  مواجهة  من  جتاهها  علينا 
ال�����س��رط��ان��ي��ة وا���س��ت��ئ�����س��ال��ه��ا من 
دعم  على  ح��ر���س  ل��ه��ذا  املنطقة، 
العمل املقاوم اجلهادي وحث الدول 
على  التحررية  والقوى  الإ�سالمية 
نظر  فقد  ال��ع��م��ل،  ه��ذا  احت�سان 
قلب  يف  ال�سهيوين  ال��وج��ود  اإىل 

ال��ع��امل الإ���س��الم��ي ال��ع��رب��ي نظرة 
الريبة لأنه يحقق اأهداف ومطامع 
�سماحة  يقول  وداعميه.  اأ�سياده 
�سرة:  اهلل  قد�س  اخلميني  الأم��ام 
بد  ل  �سرطانية  غ��دة  )ا�سرائيل 
وظيفة  ك��ان��ت  لقد  زوال���ه���ا(.   م��ن 
هذا الكيان هي التغلغل يف املنطقة 
ال��ع��رب��ي��ة الإ���س��الم��ي��ة م��ن خالل 
والعميلة  ال��رج��ع��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ع��ج��ل��ة ال���س��ت��ع��م��ار 
لتبقى  ال�سعوب  حركة  ومراقبة 
مقدرات الأمة كلها مرهونة مل�سالح 
حفظه  �سماحته  ويرى  ال�ستعمار 
الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ب����اأن  اهلل 
يتحمل م�سوؤولياته يف احلرب التي 
العرب   وع��دو  ع��دوه  �سد  يخو�سها 
يف  اجلميع  يغط  بينما  وامل�سلمني، 
و�سلل  وقتل  وق�سف  واأم��ل  ع�سف 
الإ�سالمية  اجل��م��ه��وري��ة  ك��ان��ت   ،
الإيرانية تقف اإىل جانب فل�سطني 
ال�سهيوين  ال���ع���دو  م��ق��اوم��ة  يف 
امل�سلمني  ج��م��ي��ع  ن����ادت  م��ن  وه���ي 
هيمنة  اأم���ام  باخلطر  لت�سعرهم 
�سماحة  اق���وال  م��ن  )اإ���س��رائ��ي��ل(. 
)اليوم  ���س��ره:  اهلل  قد�س  الإم���ام 
كان  هكذا  فل�سطني(،  وغ��دًا  اإي��ران 
امل�سلمني  الإمام اخلميني يدعو كل 
للوقوف بجانب ال�سعب الفل�سطيني 
ل  حتى  العادلة  ق�سيته  لن�سرة 
وحيدًا  الفل�سطيني  ال�سعب  يرتك 

يف جمابهة العدو ال�سهيوين. 
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ل��ل�����س��ه��ي��ون��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وال����دول 
ال�ستعمارية يف قلب الوطن العربي 
والإ�سالمية،  العربية  واملنطقة 
للدول  وحليفة  ل�سعوبها  ومعادية 
الثالثي  البيان  و�سدر  الغربية، 
وبريطانيا  اأمريكا  من   1951 عام 
وظهر  ا�سرائيل،  حلماية  وفرن�سا 
الوطن  يف  الوظيفي  ا�سرائيل  دور 
�سعوب  مل�سالح  امل��ع��ادي  ال��ع��رب��ي 
اأمّم  عندما   1956 ع��ام  املنطقة 
النا�سر  العربي جمال عبد  القائد 
�سركة قناة ال�سوي�س الريطانية- 
بريطانيا  فاتفقت  الفرن�سية، 
وفرن�سا ال�ستعماريتني مع ا�سرائيل 
ال�سوي�س  ح���رب  ت��ب��داأ  اأن  ع��ل��ى 
العدوانية على م�سر يف 29 ت�سرين 
الأول 1956 ثم ت�سرتك فيها لندن 
باأكذوبة  �ساعة   ٤8 بعد  وباري�س 
لتدمري  الدولية  املالحة  حماية 
احتالل  واإع���ادة  امل�سري  اجلي�س 
ال�ستعمارية  فرن�سا  واأرادت  م�سر، 
ال���ث���اأر م��ن ال��رئ��ي�����س ج��م��ال عبد 
اجلزائرية  الثورة  لدعمه  النا�سر 
قناة  �سركة  تاأميم  على  والق�ساء 
ببناء  باري�س  وتعّهدت  ال�سوي�س، 
لإ�سرائيل  النووي  دميونا  مفاعل 
الفل�سطينية،  النقب  �سحراء  يف 
الأملان  النازيني  كبار  اأح��د  وزّوده 
الوليات  من  امل�سروق  باليورانيوم 
املتحدة، واأّدى ف�سل حرب ال�سوي�س 
النفوذين  بانح�سار  ال��ع��دوان��ي��ة 
منطقة  من  والفرن�سي  الريطاين 
النفوذ  وح��ل��ول  الأو���س��ط  ال�سرق 

الأمريكي حملهما.

الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  واأج����ر   
 195٧ ع���ام  ب��داي��ة  يف  اي��زن��ه��اور 
ا�سرائيل على الن�سحاب من �سيناء 

وقطاع غزة.
موؤ�س�س  غ���وري���ون  ب���ن  ط���رح 
اإقامة  ال��ف��رتة  تلك  يف  ا�سرائيل 
تركيا  مع  بالتعاون  الطوق  حلف 
وبع�س  واحل��ب�����س��ة  اإي����ران  و���س��اه 
حلف  لت�سكيل  الأفريقية  ال��دول 
للوحدة  م��ع��اد  ط���وق  �سكل  ع��ل��ى 
الوطني  التحرر  وحركة  العربية 
وم�سر  و�سورية  وفل�سطني  العربية 

ولبنان.
يف  اليمنية  ال��ث��ورة  ان��دل��ع��ت 
الع�سرين،  ال��ق��رن  م��ن  ال�ستينات 
لدعم  ال�سعودية  اململكة  وتدخلت 
الإمام املخلوع، فهّب القائد العربي 
جمال عبد النا�سر واأر�سل اجلي�س 
اجلمهورية  ع��ن  دف��اع��ًا  امل�����س��ري 

اليمنية الفتية.
ودعمت اإدارة الرئي�س جون�سون 
ال�سعودية والإمام املخلوع، و�سّكلت 
ملواجهة  اأمريكية  �سعودية  جلنة 
وطلب  اليمن،  يف  امل�سري  اجلي�س 
الأمري  اللجنة  يف  ال�سعودية  ممثل 
فهد من املمثل الأمريكي يف اللجنة 
�سهر  يف  امل�����س��رتك  اجتماعها  يف 
كانون الأول1966 اأن توعز اأمريكا 
ا�سرائيل مبهاجمة قطاع  حلليفتها 
مع  ل��ال���س��ت��ب��اك  ���س��وري��ة  اأو  غ���زة 
ال�سغط  لتخفيف  امل�سري  اجلي�س 
ال�سعودية  عن  امل�سري  الع�سكري 
ال�سعودي  امللك  واأحل��ق  اليمن،  يف 
اإىل  اأر�سلها  بوثيقة  الطلب  ه��ذا 

 189٧ عام  ال�سهيونية  ظهرت 
لتهجري  منظمة  عاملية  كحركة 
واإق���ام���ة  فل�سطني  اإىل  ال��ي��ه��ود 
ال��دول  م��ن  بدعم  فيها  اإ�سرائيل 
ال�ستعمارية واتباعهم من الأمراء 
وامللوك العرب، وو�سعت دول اأوروبا 
تقرير   190٧ ع��ام  ال�ستعمارية 
العربية  الوحدة  لعرقلة  كامبل 
واملحافظة على التجزئة والتخّلف 

واإقامة اإ�سرائيل يف فل�سطني.
وبريطانيا  ف��رن�����س��ا  ووّق���ع���ت 
عام1916  �سايك�س-بيكو  اتفاقية 
بينهما،  العربي  امل�سرق  لقت�سام 
ع���ام 191٧  ب��ري��ط��ان��ي��ا  واأع���ط���ت 
ال�سرعي  وغري  امل�سوؤوم  بلفور  وعد 
اإ�سرائيل  لإقامة  روت�سيلد  للورد 
يف فل�سطني العربية، ووافق جمل�س 
رميو  �سان  يف   1922 ع��ام  احللفاء 
على و�سع فل�سطني حتت النتداب 
بلفور،  وع��د  لتحقيق  الريطاين 
الريطاين  النتداب  �سك  وت�سّمن 
الثانية  م��ادت��ه  يف  فل�سطني  على 
فل�سطني  يف  الأو�����س����اع  ت��ه��ي��ئ��ة 
وطرحت  فيها،  ا�سرائيل  لتاأ�سي�س 
جلنة التحقيق الريطانية )جلنة 
فل�سطني  تق�سيم   19٣٧ عام  بيل( 
ب���ني ال���ع���رب وال��ي��ه��ود ال��دخ��الء 
حلل  عنها  والغرباء  فل�سطني  على 
على  اأوروب���ا  يف  اليهودية  امل�ساألة 
العربي  ال�سعب  ح��ق��وق  ح�����س��اب 

الفل�سطيني.
ال�سهيونية  احل��رك��ة  ووّق��ع��ت 
هافارا  اتفاقية  النازية  اأملانيا  مع 
اأملانيا  يهود  لرتحيل   19٣٤ ع��ام 
اإىل فل�سطني، ودعم  واأوروب��ا فقط 
اليهود  م��ن  اأمل��ان��ي��ا  تنظيف  هتلر 
فقط  فل�سطني  اإىل  وت��ه��ج��ريه��م 
ال�سحراء  يف   اإ�سرائيل  لإق��ام��ة 
هتلر  اأدولف  قول  بح�سب  العربية 
الذي يعتره بع�س املوؤرخني الأملان 
ب�سبب  احلقيقي  ا�سرائيل  موؤ�س�س 
اإىل  فقط  اأمل��ان��ي��ا  ليهود  تهجريه 

فل�سطني.
املتحدة  ال���ولي���ات  واأج����رت 
الأول  ك��ان��ون   29 يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأمم  يف  الأع�ساء  ال��دول   19٤٧
 181 ال��ق��رار  اتخاذ  على  املتحدة 
واأقاموا  التق�سيم،  بقرار  املعروف 
 19٤8 اي�����ار   15 يف  ا���س��رائ��ي��ل 
الال�سامية  معزوفتي  با�ستغالل 
اأنقا�س  على  النازي  والهولوكو�ست 
الفل�سطيني  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ع��ب 
ثابتة  كقاعدة  فل�سطني  وعروبة 

قراءة تاريخية لتاأ�صي�ض ا�صرائيل 
د. غازي حسينولدورها التخريبي يف الوطن العربي

الرئي�س الأمريكي، فاتفق الرئي�س 
مع  جون�سون  ليندون  الأم��ري��ك��ي 
اإ�سعال  على  ال��ع��دو  وزراء  رئي�س 
ح��رب ح��زي��ران ال��ع��دوان��ي��ة عام 
قطاع  ا�سرائيل  واحتّلت   ،196٧
وال�سفة  واجل���ولن  و�سيناء  غ��زة 
الغربية مبا فيها القد�س ال�سرقية.
كي�سنجر  ه��ري  اليهودي  ك��ان 
اإدارة  يف  امل��ن��ا���س��ب  اأه����م  ي��ت��وىل 
حرب  ان��دل��ع��ت  ع��ن��دم��ا  نيك�سون 
ف�سيحة  بعد   19٧٣ ع��ام  ت�سرين 
للرئي�س  فجروها  التي  جيت  ووتر 
انقاذ  كي�سنجر  وق���رر  نيك�سون، 
وا�سرتاك  الهزمية  م��ن  ا�سرائيل 
يف  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
اجل�سر  طريق  عن  مبا�سرة  احلرب 
اجل����وي ال����ذي ب����داأ م���ن ق��اع��دة 
لزور  وجزيرة  الأملانية  رام�ستات 
العري�س،  مطار  وحتى  الرتغالية 
ال�سرائيلي  ال��ع��دو  جي�س  وجن��ح 
مب�����س��اع��دة م���ن ����س���ور الأق���م���ار 
ثغرة  بفتح  الأمريكية  ال�سناعية 
اجلهة  على  والتقّدم  الدفر�سوار 
واأعلن  ال�سوي�س،  قناة  من  الأخرى 
ال�سادات على الفور اأنه ل ي�ستطيع 
خطًا  وات��خ��ذ  اأم��ري��ك��ا  ي��واج��ه  اأن 
ال�سوفييتي، وطلب  معاديًا لالحتاد 
مغادرة  ال�سوفييت  اخل���راء  م��ن 
م�سر للتقّرب من اأمريكا وا�سرائيل 
ع��ل��ى ح�����س��اب ك���رام���ة وح��ق��وق 
ال�سوري  واجلولن  امل�سري  ال�سعب 
وت��وّج��ه  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  وفل�سطني 
اتفاقيتي  ووّق���ع  الكني�ست  اإىل 
الذع�����ان يف ك��ام��ب دي��ف��ي��د ع��ام 
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بلفور قال .... اأو�صلو فعلت

كما يف كل عام، ومنذ ت�سكل 
اأطفال  ونحن  عندنا  ال��وع��ي 
ع��ل��ى م��ق��اع��د ال���درا����س���ة يف 
�سفوف املدر�سة زرقاء البواب 
املرفوع  العلم  كما  واجل��دران، 
على �سطحها، ونحن نلعن �سىء 
ما جمهول من كل زواياه، عدا 
ذاكرتنا  يف  حفر  الذي  ال�سم 

الطرية، "بلفور"...
هذا  اأن  يومها  لنا  ق��ال��وا 
المرد  ال�سيطان  هو  البلفور، 
نحن  م��ن  ع��ل��ى  جعلنا  ال���ذي 
الت�سرد  بوؤ�س  من  فيه  اليوم 
فقرنا  �سبب  وه��و  وال��ل��ج��وء، 
وع���وزن���ا، وه���و ب��ل��ف��ور عدمي 
الرحمة الذي وعد اليهود باأن 
وكروم  وقرانا  ار�سنا  يعطيهم 

الزيتون.
ومنذ مئة عام وعام، ونحن 
بريطانيا  ون��ط��ال��ب  نتظاهر 
ب���الع���ت���ذار ع���ن وع���د وزي���ر 
يعطي  باأن  اآن��ذاك،  خارجيتها 
كون  فل�سطني  اأر����س  ال��ي��ه��ود 
عليها  و���س��ي��ة  ك��ان��ت  ب����الده 
ال�سغرية  ال���دول  ت��وزي��ع  بعد 
ا�ستعماريًا على الدول العظمى 

املنت�سرة يف احلرب.
اأن  الم������ر،  يف  ال���غ���ري���ب 
اليوم  وم��ن��ذ  الفل�سطينيني 
وه��م  ال���وع���د،  ل��ه��ذا  الأول 
وتفريغه  اجها�سه  يحاولون 
و�ستمه  ولعنه  �سدقيته  م��ن 
وال���ت���ظ���اه���ر وال���س��ت��ن��ك��ار 
وال�������س���ج���ب ف���ي���ه، وت���ذك���ري 

بخطورة  املتعاقبة  الأج��ي��ال 
وكونه  اللئيم،  ووع��ده  بلفور 
اأعطى وعدا "ممن ل ميلك ملن 

ل ي�ستحق".
توقيع  مت   ،199٣ ع��ام  يف 
"اأو�سلو"  الأكر،  العار  اتفاق 
ف���اق وع��د  .. واو���س��ل��و ه���ذا 
مب�سامينه  امل�����س��وؤوم  ب��ل��ف��ور 
وحيثياته ونتائجه، املرحلية 
وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وك����وارث����ه 
والعربية  والقومية  الوطنية 
والدولية، حيث اأن اأو�سلو اأي�سا 
اأعطى اليهود ما ل ي�ستحقون، 
لكن هذه املرة مل يكن الواهب 
من  ول  اأمريكيًا  ول  بريطانيًا 

جزر الواق واق.
اأو�سلو،  على  املوقعني  اإن 
فل�سطينيون  اأن��ه��م  ي��ف��رت���س 
زورًا  ول����و  مم��ث��ل��ني،  ه���وي���ًة، 
�ساحب  ل�����س��ع��ب  وت����زوي����رًا، 
بلفور  ح���ارب  وق�سية  ار����س 
وعدًا  ليالقي  ووعده،  الغربي 
كان  من  عليهم  فر�سه  اأ���س��واأ، 
الوطني  ن�سيجهم  من  ما  يومًا  
ال�سرعي  )املمثل  م�سمى  حتت 

والوحيد(.
وع��دا،  اأعطى  ذاك  بلفور 
وبائعوها،  فل�سطني  خونة  اأما 
و�سما�سرتها،  فل�سطني  اراذل 
فقد وّثقوا وعد بلفور ونفخوا 
فيه روح احلياة، واأعطوا لليهود 
م��ا ع��ج��ز ع��ن��ه ب��ل��ف��ور ق��ول. 
فاأ�سبحت الر�س الفل�سطينية 
وتوقيع  وباعرتاف  بغالبيتها 

ممن ي�سميهم املجتمع الدويل" 
هذه  اأ�سبحت  �سرعي"،  ممثل 
الأر�س كلها معرتف بها كاأر�س 

اإ�سرائيلية حم�سة.
بدولة  ي��ع��رتف  مل  ب��ل��ف��ور 

ا�سرائيلية، اأو�سلو فعلت
�سرعية  يعطهم  مل  بلفور 
اأو�سلو  لميلك،  كونه  الر���س 

فعلت
م��ق��اوم  يعتقل  مل  ب��ل��ف��ور 

لالحتالل، اأو�سلو فعلت
التن�سيق  يوؤ�س�س  مل  بلفور 

الأمني املقد�س، اأو�سلو فعلت 
القد�س  يق�سم  مل  بلفور 

�سرقية وغربية، اأو�سلو فعلت
ال�سعب  يق�سم  مل  ب��ل��ف��ور 

الفل�سطيني، اأو�سلو فعلت
الر����س  يق�سم  مل  ب��ل��ف��ور 

�سفة وغزة، اأو�سلو فعلت
اب����واب  ي��ف��ت��ح  ب��ل��ف��ور مل 

التطبيع العربي، اأو�سلو فعلت
البندقية  ي��ُه��ن  مل  بلفور 

املقاومة، اأو�سلو فعلت
بلفور مل ُيفقد الالجئ اأمل 

العودة، اأو�سلو فعلت
بلفور مل يفتح باب التهجري 

والتوطني، اأو�سلو فعلت
اأن��ه  يعلم  ي��ك��ن  مل  ب��ل��ف��ور 
اهلها،  من  ق��وم  بعده  �سياأتي 

ينفذون وعده.
بلفور  اليوم  بعد  العن  لن 
فالفعل  ب�سوء...  اتناوله  ولن 
واأ���س��ح��اب��ه اأ����س���واأ مم��ن وعد 

فاأخلف.

خالد زيدان 

العدو  مع  ال�سالم  ومعاهدة   19٧8
ال�سرائيلي يف العام 19٧9.

عام  الإ�سرائيلي  العدو  ودّم��ر 
العراقي  ال���ذري  امل��ف��اع��ل   1981
ال����ذي ب��ن��ت��ه ف��رن�����س��ا يف ب��غ��داد 

لالأهداف ال�سلمية.
وط���رح ال��رئ��ي�����س ري��غ��ان بعد 
الأول  للبنان يف  ال�سرائيلي  الغزو 
لت�سوية  مبادرته  اأيلول1982  من 
ووّقع  ال�سهيوين،  العربي  ال�سراع 
يا�سر  م��ع  حبيب  فيليب  مبعوثه 
منظمة  خ��روج  اتفاقات  ع��رف��ات 
ومقاتليها  الفل�سطينية  التحرير 
بعيدة  عربية  اأق��ط��ار  ت�سعة  اإىل 
تون�س  وات���خ���اذ  ف��ل�����س��ط��ني،  ع���ن 
التحرير  ملنظمة  �سيا�سي  كمقر 
من  حت��ّول��ت  وال��ت��ي  الفل�سطينية 
واأ�سعلت  �سيا�سية،  اإىل  مقاتلة 
لبنان  على  ح��روب  عدة  ا�سرائيل 
اأع��وام 19٧9 و 1982 و 1992  يف 
وجنح   ،2006 و  و1996   199٤ و 
لبنان  جنوب  بتحرير  اهلل  ح��زب 
اأيار   25 يف  ال�سرائيلي  العدو  من 

عام 2000.
ال�سرائيلي  ال��ع��دو  و���س��ّخ��ر 
لأ�سلحة  العراق  امتالك  اأكذوبة 
الدمار ال�سامل التي �سّوقها املو�ساد 
ملجرم احلرب بو�س وبلري لالإطاحة 
جي�سه  وتدمري  العراقي  بالنظام 
ال���وط���ن���ي وم��ن��ج��زات��ه واإث������ارة 
واملذهبية  الطائفية  ال��ن��ع��رات 
باإقامة  وجتزئته  فيه،  والعرقية 
القواعد  من  انطالقًا  كردية  دولة 
الع�سكرية الأمريكية يف ال�سعودية 
وبقية دول اخلليج وبدعم وتاأييد 
ومت���وي���ل ك��ام��ل م���ن ه���ذه ال���دول 
والعدو  املتحدة  الوليات  لإر�ساء 

الإ�سرائيلي.
جمرم  اخلليج  دول  و�ساعدت 
م�سروع  ب��اإق��ام��ة  ب��و���س  احل����رب 
ال�سرق الأو�سط اجلديد من خالل 
ك��م��ا دعمت  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ب��واب��ة 
التي   2006 متوز  حرب  ال�سعودية 
و�سن  لبنان،   على  ا�سرائيل  �سّنتها 
حروب  ثالثة  ال�سرائيلي  العدو 
قطاع  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  على 
و   2012 و   2008 اأع���وام  يف  غ��زة 
201٤ ، وتواطاأت ال�سعودية وقطر 
والإمارات مع احلروب ال�سرائيلية 
لل�سغط  بلري  واملجرم  العميل  ومع 
احلل  لتوقيع  ال�سلطة  قيادة  على 
فل�سطني  ق�سية  لت�سفية  النهائي 
والتحالف  ال��ع��الق��ات  وت��ط��ب��ي��ع 
والأنبياء  اهلل  ع��دو  اإ�سرائيل  مع 
والب�سرية  والإ���س��الم  وال��ع��روب��ة 

جمعاء.
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عربا،  التطبيع  ع��رب��ان  ي��ع��د  مل 
»الإخوة«  بني  »املقاطعة«  اخلليج  ففي 
العمومة  »اأب��ن��اء  اإل  �سيء  كل  ت�سمل 
باجلملة  م��و���س��م  اإن����ه  ال�����س��ه��اي��ن��ة«. 
والتطبيع  وامل�����س��احل��ة  "امل�سافحة 
تطفو  حيث  ال�سهيوين«،  الكيان  م��ع 
اإىل  ال�سهيوين  الكيان  م��ع  العالقات 
ال�سطح، تت�سّعد من حتت حينًا، ويتو�ّسع 
الظاهر منها يف اأحيان اأخرى. »من فوق« 
جزيرة  يف  التطبيع  ي�سري  حتت«،  و»من 
مهّمة  تعد  مل  معًا.  بالجتاهني  العرب 
ف�سواء  نبداأ؟«.  اأين  »من  ك�سوؤال  اأ�سئلة 
"اإ�سرائيل"   مع  العالقات  يف  �سرعنوا  
اجتماعيًا  ث��م  وم��ن  واأم��ن��ي��ًا  ال�سر  يف 
وتدرجوا  بال�سعود... النتيجة ل فرق 
ول رادع يعرقل. تتلهى املحاور العربية 
يف  واخليانة   العمالة  على  املتناحرة 
التطبيع  اإن  حتى  البينية،  معاركها 
الإعالم  يتقاذفها  مذّمة  ي�سبح  نف�سه 
يكاد  م�سرتك  داء  اأن��ه  رغم  اخلليجي، 
اخلليجية  الأنظمة  من  اأح��د  ينجو  ل 
من ارتكابه. فها هو تنياهو يف م�سقط، 
للثقافة  املتطرفة  حكومته  ووزي���رة 
الإم���ارات  يف  ريغف  م��ريي  والريا�سة 
اإ�سرائيلي  ريا�سي  وف��د  م��ع  العربية 
يف  للجمباز  اإ�سرائيلي  وفريق  للجودو، 
هناك  الإ�سرائيلي  للعلم  ورف��ع  قطر، 
اأن  اإىل  ي��وؤ���س��ر  ذل���ك  ك��ل  وه���ن���اك.. 
الإ�سرائيلي  العربي-  التطبيع  قطار 
نتنياهو"   . م�سبوق  غري  بت�سارع  ي�سري 
عميقة  عالقات  دولته  ل��دى  ب��اأن  ق��ال 
الدول  من  العديد  مع  وا�سرتاتيجية 
العربية، ولكنه ل يريد لتلك العالقات 
ال�سري،  الع�سق  اإط����ار  يف  تبقى  اأن 
فالعالقات بال�سر بني العديد من الدول 
زمن  منذ  قائمة  واإ�سرائيل  العربية 
التي  الأوىل  امل��رة  لي�ست  وه��ذه  بعيد، 
ت�ستقبل فيها العوا�سم العربية قيادات 
رابني  ا�ستقبلت  فم�سقط  اإ�سرائيلية، 
عام 199٤ وم�سقط والدوحة ا�ستقبلتا 
حتت   ،1996 ع���ام  يف  وراب����ني  ب��ري���س 
ال�سالم  عملية  ت�سجيع  ويافطة  ذريعة 
حيث  والفل�سطينيني،  "اإ�سرائيل"  بني 
اأو�سلو  اتفاقيات  على  املنظمة  وقعت 
النتقالية يف اأيلول عام 199٣، ناهيك 
الإ�سرائيلية  التجارية  املكاتب  اأن  عن 
والدوحة  م�سقط  يف  م��وج��ودة  كانت 
يف  اغالقها  ج��رى   والتي   ،1996 ع��ام 
عام 2000 بعدما اوغل املجرم  �سارون 
اجتياحه  خ��الل  الفل�سطيني  ال��دم  يف 

ال�سامل لل�سفة الغربية.
اإىل  يدعو  �سيء  ل  كذلك  واحل��ال 
اليوم،  جديد  يف  الده�سة   او  الغرابة 
ف���ال���دول اخل��ل��ي��ج��ي��ة ك�����س��رت رت��اب��ة 
على  التناف�س  يف  لت�سرع  خ�سوماتها، 
�سجلت  واأم�س،  اأبيب.  تل  مع  التطبيع 
الإمارات »تقدمًا« ملحوظًا على خ�سمها 
ا�ست�سافة  يف  »جن��ح��ت«  اإذ  ال��ق��ط��ري، 

التطبيع مع الكيان ال�صهيوين على اأجندة �صفقة القرن

اإىل  الأخ��رية  و�سبق  ريغيف.  ال��وزي��رة 
يومني،  قبل  الإم��ارات��ي��ة،  الأح�����س��ان 
اجل��ودو،  لريا�سة  اإ�سرائيل  منتخب 
للم�ساركة يف بطولة »غراند �سالم« التي 

انطلقت  يف اأبو ظبي.
امل�سهد، بح�سب رئي�س احتاد ريا�سة 
ل  بونتي،  مو�سي  اإ�سرائيل  يف  اجل��ودو 
بني  اخللط  ع��دم  امل��رة  ه��ذه  فيه  ميكن 
ال�سيا�سة والريا�سة ويقول " مما ل �سك 
فيه اأننا ن�سعر هنا ب�سيء خا�س ومثري؛ 
اجلميع  اأم��ام  ظبي  اأب��و  يف  ن�سارك  اأن 
للمرة  الإ�سرائيلية  ونحن نحمل رموزنا 
الأوىل". ح�سور " الرموز الإ�سرائيلية"  
التي  ريغيف،  "�سعادة" لدى  يف  ت�سبب 
اأو�سحت اأن "الأمر يتعلق بقرار تاريخي 
له اآثار بعيدة املدى وي�سكل انطالقة". 
ه���ذه »الن���ط���الق���ة« ن��وه��ت ال��وزي��رة 
مع  بونتي  قادها  جهود  بعد  اأتت  باأنها 
ماريو�س  العاملي  اجل��ودو  احت��اد  رئي�س 
للريا�سيني  "ال�سماح  اأج��ل  من  فايزر، 
الإ�سرائيليني بامل�ساركة يف املباراة حتت 
الوطني  والن�سيد  الإ�سرائيلي  العلم 

الإ�سرائيلي".
و»الهاتيكفا«  داود«  »جنمة  علم 
اأي�سًا  ح�سرا  الإ�سرائيلي(  )الن�سيد 
الدوحة  مطار  يف  »ال��رم��وز«  بقية  م��ع 
للم�ساركة  اإ�سرائيلي  وفد  و�سول  لدى 
الفني،  للجمباز  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف 
اجلي�س  يف  كمجند  م��درج  لعب  بينهم 
وزي����رة  اأن  ���س��ك  ل  الإ����س���رائ���ي���ل���ي. 
واإجن��ازًا  ن�ساطًا  الأك��رث  هي  الريا�سة 
اأب��ي��ب كل  اأ���س��الف��ه��ا، وحت��ق��ق لتل  م��ن 
اأ�سباب  "النت�سارات." ل تتوقف  هذه 
مواد  فُتوؤخذ  هنا،  املاأ�ساة   ���� املهزلة 
القطري  الإع����الم  يف  الأول  امل�سهد 
ظبي.  اأب���و  الغرمية  على  ك�»مم�سك« 
الثاين يف قنوات  امل�سهد  وتتبدى �سورة 
كاإ�سافة  الإماراتي   ��� ال�سعودي  املحور 
هذا  الأ�سود«.  قطر  »ملف  اإىل  جديدة 
فالأمر  ال�سيا�سة،  يف  اأم��ا  الإع���الم.  يف 
بني  التناف�س  يحتدم  حيث  يختلف، 
امل��ح��وري��ن يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة على 
و�سراء  ال�سهيونية  اللوبيات  ا�ستمالة 

عارف اآلغا

دعمها تقربًا من �سناع القرار الأمريكي، 
وتو�سيعًا لنفوذ كل طرف بوجه الآخر. 
ليكون  ال��ف��وارق  تتقل�س  املح�سلة،  يف 
التطبيع الريا�سي يف الإمارات مع فريق 
فالأمر  قطر  يف  اأم��ا  اإ�سرائيلي،  ج��ودو 
هنا!  اإ�سرائيلي  جمباز  فريق  خمتلف: 
»تويرت«  يحل  واجلمباز،  اجل��ودو  وبني 
تعّر  ال��ت��ي  الأو���س��م��ة  بع�س  لإط���الق 
تطبيع  م��ن  ال�سعبي  الم��ت��ع��ا���س  ع��ن 
مغّردين  ت��ق��اذف  مب���وازاة  احل��ك��وم��ات، 
من  اأوق��ح  تطبيعه  َم��ن  للتهم  »م��وال��ني« 

الآخر!
التطبيع  بان  اجل��ازم  اعتقادي  يف  
الريا�سية  املنتخبات  مرحلة  �سيتجاوز 
مرحلة  اإىل  ال�سيا�سية  وال��ع��الق��ات 
و�سرتفرف  الدبلوما�سية..  العالقات 
الريا�س  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الأع����الم 
والدوحة واملنامة واأبو ظبي والرباط، 
ك��م��ا رف���رف���ت ق��ب��ل ذل����ك يف ع��م��ان 
"ال�سنم"  نحر  و�سيجري  والقاهرة.. 
العربية  ب�"املبادرة  امل�سمى  العربي 
لل�سالم"، بحيث يغدو التطبيع العربي- 
ان�سحاب  ل�سرط  �سابق  الإ�سرائيلي 
الفل�سطينية  الأرا���س��ي  م��ن  اإ�سرائيل 
والعربية املحتلة. وياأتي هذا بالطبع يف 
اإطار امل�سروع الأمريكي، م�سروع "�سفقة 
املجاين  للتطبيع  الأم��ري��ك��ي  القرن" 
الإ�سرائيلية   – العربية  للعالقات 
و�سطب وت�سفية الق�سية الفل�سطينية، 
الر�سمي  النظام  م��ن  ج��زء  ه��ي  وال��ت��ي 
قيام  املقرر  ومن  فيها.  م�سارك  العربي 
ال�سرق  يف  الأمريكي  الرئي�س  مبعوث 
بزيارة  غرينبالت  جي�سون  الأو���س��ط 
الإ�سرائيليني،  فيها  يلتقي  املنطقة  اإىل 
وي��ع��ر���س ف��ي��ه��ا اخل��ط��ة الأم��ري��ك��ي��ة 
"�سفقة  ب���  ي��ع��رف  ب��ات  م��ا  اأو  لل�سالم 
العام  نهاية  القرن" والإع��الن عنها يف 
منف�ساًل  لي�س  الإع��الن  وه��ذا  اجل��اري، 
عن حديث عن ترتيبات لرئي�سة جهاز 
جينا   "CIA" املركزي  ال�ستخبارات 
الرئي�س  ولقاء  اهلل  رام  لزيارة  ها�سبل 
تكون  وقد  عبا�س،  حممود  الفل�سطيني 
م�سقط و�سيطًا اإقليميا "ثالثي الأبعاد" 

9 TAREEQ ALQUDS

يف ك��ل الأح�����وال ب��ه��ذا امل��ع��ن��ى، حيث 
الفل�سطينية  اجل��وان��ب  بع�س  ت��رت��ب 
ترتب  كما  جهة،  م��ن  الإ�سرائيلية   -
اأخ��رى،  جهة  من  واأمريكيا  فل�سطينيا 
الدخول  بال�سرورة  فيه  عليها  وقت  يف 
اجلوانب  لرتتيب  امل�سري  اخل��ط  على 
اأو  اأي�سا،  -الفل�سطينية  الفل�سطينية 

على الأقل الطالع على تفا�سيلها.
باجّتاه  العربّية  الندفاعة  ه��ذه 
وقت  يف  "اإ�سرائيل" تاأتي  مع  الّتطبيع 
يدرك فيه امل�سوؤولون العرب اأّنه ل نّية 
للمطالب  "اإ�سرائيل" لال�ستجابة  لدى 
احلّق  تقزمي  بعد  حتى  الفل�سطينية، 
حلق  الذي  الكبري  والتنازل  الفل�سطيني 
ر�سمًيا،  مطروح  هو  ما  م�ستوى  على  به 
ال�سعب  ت��ط��ّل��ع��ات  ي��خ��ال��ف  ك���ان  واإن 
يدركون  وه��م  مبجمله.  الفل�سطيني 
م�سلحة  يف  �سي�سّب  الّتطبيع  اأّن  كذلك 
من  �ست�ستفيد  التي  "اإ�سرائيل" ح�سًرا 
لت�سفي  العربية  ال��دول  مع  العالقات 
و�سيا�ساتها  احتاللها  على  ال�ّسرعية 
على  اعتداءاتها  وعلى  ل��ه،  املرافقة 

الفل�سطينيني والأر�س واملقّد�سات.
ومازالت اإ�سرائيل متار�س الحتالل 
وتدمري  قتل  م��ن  اجل��رائ��م،  وت��رت��ك��ب 
وتهويد  الفل�سطينيني  ب��ي��وت  وه���دم 
وا�ستيطانها  اأرا�سيهم  و�سم  مقد�ساتهم 
واعتقال وتعذيب من يعرت�س على تلك 
اإ�سرائيل  ومازالت  ويقاومها،  ال�سيا�سة 
وتعبث  الفل�سطينية  الأر�����س  حتتل 
وامل�سيحية،   الإ���س��الم��ي��ة  باملقد�سات 
الفل�سطينية  للحقوق  تتنكر  ومازالت 
اأقرتها  التي  وال�سرعية  التاريخية 
ك��اف��ة ال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة وق����رارات 
اإ�سرائيل  زال���ت   ول  امل��ت��ح��دة،  الأمم 
ميكن  التي   امل�ساعي  لكل  ظهرها  تدير 
حل  اأ�سا�س  على  ال�سراع  حلل  تقود  ان 
وال�ستقرار  الأم��ن  واإح���الل  الدولتني 
بل  ل  الإق��ل��ي��م،  يف  ال�سامل  وال�����س��الم 
واأنكرت مبداأ حل الدولتني القائم على 
واأنكرت  ال�سالم  مقابل  الر���س  ا�سا�س 
تقدم  ومل  احل��ل  ل��ه��ذا  مرجعيات  اأي 
القت�سادية  احل��ل��ول  �سوى  بديل  اأي 
"�سفقة  �سمن  جاءت  التي  والإن�سانية 
عا�سمة  القد�س  اأه��دت  التي  القرن" 
الالجئني  وق�سية  واإزاحتها  لإ�سرائيل 
عن جدول اأي مفاو�سات نهائية على اأن 
يدفع العربان  فاتورة ال�سفقة ويقدموا 
احلل  ه��ذا  لتحقيق  ال��الزم��ة  الأم���وال 
يقبل  ولن  الفل�سطينيون  يرف�سه  الذي 
به احد حتى لو ا�ستمر الن�سال من اجل 

امل�سروع الوطني مائة عام اأخرى. 
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ما حدث يف املية ومية لي�س جمرد 
الفل�سطيني،  تف�سيل عادي يف حياة 
هذا  فيه  يتاأرخ  ال��ذي  اليوم  �سياأتي 
الفل�سطينية  امل���دون���ة  يف  ال���ي���وم 
باعتباره ال�سربة القا�سية يف م�سار 
الفل�سطينية،  ال�سخ�سية  تك�سري 
جتلياته  و  م�سامينه  يف  ي�سابه  وهو 
يف  الفل�سطيني  الع�سكري  النكفاء 
من  اق�سى  يكن  مل  اإن  الت�سعينات 
ال�سيا�سي  باخلطاب  ا�ستتباعه  حيث 

املرافق)الفل�سطيني الغريب(.
ال�سمت  هو  م�ستغرب  هو  ما  اإن 
�سمت  و  امل���ط���ب���ق،  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
اأن  يفرت�س  التي  اللبنانية  القوى 
من  ج����زًءا  وق�سيته  الفل�سطيني 
واذا  ال�سيا�سية،  وعقيدتها  ارث��ه��ا 
يرتبط  ال��ل��ب��ن��اين  ال�����س��م��ت  ك����ان 
مب���خ���ا����س ت�����س��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة 
غياب  ف���اإن  اقليمية  وب��اع��ت��ب��ارات 
التحرك  ع��ن  الفل�سطينية  الط��ر 
لل�سعب  املمثل)ال�سرعي(  باعتبارها 
من  اكرث  يبدو  لبنان  يف  الفل�سطيني 
هذا  كتابة  حلظة  فحتى  م�ستغرب، 
املرجعية  الط��ر  جتتمع  مل  امل��ق��ال 
تبقى  فهل  املفرت�سة،  الفل�سطينية 
تتحرك  اأم  ب��ه  امل��ف��ع��ول  حم��ل  يف 
اللبنانية  الر�سمية  القوى  ملالقاة 
اللبنانية  امل�سلحة  متثل  نقطة  عند 

والفل�سطينية امل�سرتكة.
 ، الفل�سطيني  امل��واق��ف  اأن  على 
ان  يجب  الفل�سطينية  اجلهود  كما 
ا�ستثنائية  وج��ه��ود  م��واق��ف  تكون 

وتلحظ التايل: 
•القرار ان ال�سالح الفل�سطيني 
الوجود  على  عبئًا  بات   ) )املقد�س 
جلهة  عظيمة  فم�ساره  الفل�سطيني، 
املبا�سرة يف تدمري م�سالح  م�ساهمته 
اأن مرر  الإن�سان الفل�سطيني، وطاملا 
هذا ال�سالح مل يعد قائمًا وانه �سار 
،فاإن  العدو  مع  ال�سراع  عن  بعيدًا 
العمل يجب ان يكون على واحد من 
تنظيمه  اىل  امل�سارعة  ام��ا  اثنني، 
للدولة  ت�سليمه  او  ج��دي  ب�سكل 
م�سوؤولية  حتميلها  و  اللبنانية 
وامنه  الفل�سطيني  الوجود  حماية 

وكرامته.
حتدث  التي  ال�ستباكات  •ان 
النظر  بغ�س  والآخ����ر،  احل��ني  ب��ني 
تقدم  باتت  املبا�سرة،  م�سبباتها  عن 
ال�سورة  تعزز  قا�سية  ب�سورة  املخيم 

الفل�سطيني  املخيم  ع��ن  النمطية 
باعتباره وكرًا خلارجني عن القانون 
التي  الكبرية  اجلهود  يدمر  ما  وهو 
ت��ع��م��ل  م���ن اج����ل حت�����س��ني ���س��ورة 
كان  القريب،  املا�سي  ففي  املخيم، 
�سبيه  كثرية  لبنانية  مناطق  هناك 
او  البقاع  يف  كان  ان  املخيم،  بحالة 
ما يحدث  اأن  نقول  وكنا  ال�سمال،  يف 
يف املخيم يحدث يف مناطق لبنانية، 
الوحيدة  الأم��اك��ن  ف���اإن  الن  اأم���ا 
دموية  ا�ستباكات  فيها  حتدث  التي 
املخيمات  ل��الأ���س��ف  ه��ي  م��دم��رة  و 

الفل�سطينية.
املية  احداث  جتليات  اأ�سواأ  •ان 
ومية وما قبلها، اإنها تبدوا من حيث 
ت�سكل  باعتبارها  وامل�سمون،  ال�سكل 
اللبناين،  القومي  ل��الأم��ن  ت��ه��دي��دًا 
عنها،  القفز  ميكن  ل  حقيقة  وهذه 
على  الفل�سطيني  املوقف  وت�سعف 
الرغم من اأن هناك عالمات ا�ستفهام 
والأ�سباب  التوقيت  ح��ول  ك��ب��رية 
لهذه  م��ب��ا���س��رة  وال��غ��ري  امل��ب��ا���س��رة 

الأحداث.
للم�ستوى  بالن�سبة  الأمر  كذلك 
ال��ل��ب��ن��اين ف��ك��م��ا اأن����ه م��ط��ل��وب من 
�سيا�سيًا  يتحركوا  اأن  الفل�سطينيني 
موحد،  فل�سطيني  جهد  ل�سياغة 

جدي وفاعل، فاإن املطلوب لبنانيا: 
ال�سخ�سية  تك�سري  من  •احلذر 
�سورة  تبهيت  ع��ر  الفل�سطينية 
اأن  ذل��ك  ���س��اأن  م��ن  ان  اإذ  ممثليها، 
المريكية  اجلهود  خدمة  يف  ي�سب 
رف�سها  التي  القرن  �سفقة  لفر�س 

متعار�سة  ويعترها  الر�سمي  لبنان 
مع م�ساحله العليا.

•ان ت�سارع جلنة احلوار اللبناين 
بواجبها  القيام  اىل  الفل�سطيني 
املو�سوع  ط��رح  خ��الل  من  املرجعي، 
ال�سيا�سية،  ب��اأب��ع��اده  الفل�سطيني 
الجتماعية والإن�سانية، باعتبارها 

هيئة حكومية وم�سوؤولية.
خميم  احداث  ا�ستخدام  •عدم 
الداخلية،  املزايدات  يف  ومية  املية 
ا�ستخدام خطاب حاد  خا�سة جلهة 
اخلطاب  ما  حد  اىل  ي�سبه  وقا�سي، 
ال�سبعينات،  حقبة  يف  �ساد  ال��ذي 
الفل�سطيني  ت��ل��ق��اه  خ��ط��اب  وه���و 
تعزيز  يف  �ساهمت  �سيئة  بطريقة 
وحيد،  ب��اأن��ه  اح�سا�سه  و  خم��اوف��ه 

مك�سوف، بدون حماية او غطاء.
�سيطرة  اىل  جيدًا  •النتباه 
ح����ال����ة  )ك���راه���ي���ة الأج���ن���ب���ي- 
التفلت  فبني   ،)  xenophobia
اللبناين  واحل�����زم  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
ت�ستغل  التي  احلالة  ه��ذه  تت�سرب 
امل���ا����س���ي واح�����داث�����ه واحل���ا����س���ر 
ل  مفاعيل  تنتج  ك��ي   وت��ط��ورات��ه 

تخدم م�سلحة الطرفني.
م��ن ح��ق اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين ان 
ي��ت��خ��ذ الإج�������راءات ال��ت��ي ي��راه��ا 
القومي  الأم����ن  حل��م��اي��ة  منا�سبة 
ال�سوؤال ايل يطرح  اأن  اللبناين، غري 
الفل�سطينية  القيادة  اأن  لو  نف�سه، 
قامت مبا هو مطلوب منها على �سعيد 
اأمام  �سنكون  كنا  فهل  الأم��ن  تثبيت 
وال�سوؤال  الإج�����راءات؟  ه��ذا  مثل 

تك�صري ال�صخ�صية الفل�صطينية اأو حفظها
ظافر الخطيب

الأخ���ر، اأم���ام ك��ل م��ا يحدث م��ا هي 
حالة  م��ن  الفل�سطينية  امل�سلحة 
القيادية  الهيئات  التي ت�سود  ال�سلل 

الفل�سطينية؟ 
الأن  م��ن��ه��ا  م��ط��ل��وب  ه��و  م��ا  اإن 
واكرث من اي وقت م�سى، هو �سياغة 
وفاعلة،  جدية  فل�سطينية  مبادرة 
ال�سيادة  اح��رتام  �سقف  حتت  تعمل 
اللبنانية، وحترتم القوانني اللبنانية 
املجتمع  وك��رام��ة  ه��وي��ة  وحت��ف��ظ 
وتفعيل  وت��ن�����س��ي��ط  الفل�سطيني 
يف  الفل�سطينية  باحلقوق  املطالبة 
لبنان. وهو مطلوب اي�سا من احزاب 
حركة  اهلل،  كحزب  وازن��ة  لبنانية 
التقدمي  واحل���زب  امل�ستقبل  ام��ل، 
والقومية،  الي�سارية  والح����زاب 
التحري�سي  اخل��ط��اب  ك���ان  ف����اإذا 
اح��زاب،  من  متوقعة  )امل��زاي��دات( 
يف   امل�ساهمة  ب��اجت��اه  احل��رك��ة  ف��اإن 
مطلوبة  الفل�سطيني  الوجود  انقاذ 

من هذه القوى والأحزاب.  
كانت  اذا  اآخ��رًا،  ولي�س  واأخ��ريًا 
تك�سري  يف  حكمًا  ت�سب  النتيجة 
فاإنها  الفل�سطينية،  ال�سخ�سية 
جمنونة  مل��غ��ام��رة  نتيجة  ج����اءت 
يعد  مل  ف���اإن���ه  وع��ل��ي��ه  وه����دام����ة، 
جماعة،  �سخ�س،  لأي  م�سموحًا 
امل�سلحة  على  تنق�س  اأن  جمموعة، 
حركة  وقيام  العليا،  الفل�سطينية 
املقامرة  بوجه  بحزم  تقف  �سعبية 
اأكرث  اأمر  اأ�سبح  الفل�سطيني  باملخيم 

من �سروري وم�سريي.
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معنى  معرفة  علينا  يجب  بداية 
الإع���الم  ل��ن��ا  يعني  وم����اذا  الإع�����الم 
كما  وه��ي  للر�سالة،  واح��د  اجت��اه  يف 
معروف اخلطاب املنقول من طرف اإىل 
الإعالم  اأهمية  تظهر  هنا  ومن  اآخ��ر، 
اأدوات  باعتباره  وو�سائطه  وو�سائله 
�سلطوية  اأدوات  و  م��ع��رف��ة،  ت�سكل 
ناعمة فكانت اأوىل عنا�سرها ال�سورة.

���س��ورة  اإىل  امل��ع��رف��ة  حت���ول  اإن 
الت�سالت  ل��ث��ورة  حتمية  كنتيجة 
اأ�سيل  جزء  هي  ال�سورة  و  واملعرفة، 
اأ�سله  يف  القائم  امل��ع��ومل  الفكر  م��ن  
القت�سادي  ال��ن��م��وذج  ع��ومل��ة  ع��ل��ى 
ال�سعلة  هما:  و  اأ�سا�سني  على  القائم 
التزايد  ك���ان  ه��ن��ا  وم���ن  وامل�����س��رتي، 
يف  امل��ال  راأ���س  ا�ستثمارات  يف  الوا�سح 
الإنتاج ال�سمعي والب�سري يف منطقتنا، 
وجزء  ال��ع��امل،  من  ج��زءا  باعتبارها 
على  ت��زاي��د  وه��و  بامتياز،  م�ستهلكا 
عك�س ما تدعيه حداثة ع�سر املعرفة 
والت�سالت من ن�سر الوعي والثقافة، 
يف  امل��ج��ه��ودات  تلك  انح�سرت  لقد  و 
برامج الرتفيه وال�ستهالك والقائمة 
ال�سورية،  والبهرجة  الت�سليع  على 
ف��ك��ان��ت ع��ام��ال م��ع��ززا ل��ل��م��خ��اوف من 
والإعالمية  التلفزيونية  ال�����س��ورة 
–و للعدد من  املرئية، و املخاوف التي 
الأ�سباب- مل تخط باأي جهد مل�ساءلتها 
القت�سادية  ارتهاناتها  وا�ستنطاق 
والفنية  والثقافية  والجتماعية 
ال�سيا�سية، مما  واأي�سًا  واحل�سارية بل 
ف�ساء  اخل��ا���س  الإع���الم  ف�ساء  جعل 
موازيا لالإعالم الر�سمي الذي ت�سيطر 
الف�ساء  اأن  حيث  م��ن  ال��دول��ة  عليه 
اإىل  بالنهاية  يهدف  هو  و  احلكومي، 
اجلمعي  الوعي  على  ال�سيطرة  اإكمال 
لل�سعوب، يف متاه اأو تواز لالرتباط بني 
وذلك  ال�سيا�سي.  والنفوذ  امل��ال  راأ���س 
باألف  ه��ي  وال��ت��ي  ال�سورة  جعل  ب��اأن 
كلمة، كلمة لالأميني، كما تقول العامة، 
جاهزة  اإج��اب��ة  ال�����س��ورة  فاأ�سبحت 
احلا�سة  ل��دى  وثوقية  لها  وم�سدقة 
وال�سورة  امل�سلمات  علة  الإن�سانية 
النمطية املعلبة، بل اإنها كذلك ر�سخت 
كون  من  ينطلق  لل�سورة،  خاطئا  فيها 
الثقافات  تتعدى  عاملية  لغة  ال�سورة 
بال�سيغة  اجلميع  ويدركها  واللغات، 
اإل يف  ت�ستطيع ل يتحقق  نف�سها وهي 
خطاب اإعالمي يراد ل�سورته األ تقدم 

�سوؤال اأبدا. 
�سلطة ال�سحافة من خالل و�سائل 
دلياًل  ال�سورة  اأ�سبحت  لقد  الإع��الم: 
الإع���الم  ���س��ائ��ل  و  �سلطة  ع��ل��ى  ح��ي��ًا 

دور االإعالم يف نقل ثقافة ال�صورة باخلري...

الواقع  وبني  بيننا  املتزايد  ونفوذها 
والأ�سياء املادية من حولنا، اإىل اإنتاج 
من  اأكرث  ومكانته  اأهميته  ميلك  واقع 
الواقع املرجعي نف�سه والذي يجب اأن 
يحتل ال�سورة اإليه، بل اإن حقيقة ذلك 
مبدى  تقا�س  اأم�ست  املرجعي،  الواقع 
معها،  وتطابقها  ال�����س��ورة  م��ن  قربها 
ذاتها  حد  يف  ال�سورة  اأ�سبحت  اأن  اإىل 
الوعي  ت�سكيل  اإىل  اأدى  مما  مرجعًا، 
اإدراك��ي��ة  خ��ارط��ة  على  مبنيا  �سائال 
كنتيجة  �سائلة  جماعية،  اأو  فردية 
ي�سهل ت�سكيلها متى كان الوعاء جاهزًا 
الذهنية  الكوكبة  ح�سور  ي�سمى  مبا 
للمادة  م��ا  ف��ب��ق��در  ل���ذا  و  امل��ن��ا���س��ب��ة، 
املتخيل  ع��ل��ى  وت��اأث��ريه��ا  ال�����س��وري��ة 

اجلمعي من اأثر جامع 
ريجي�ست  بح�سب-  والأمة  لل�سعب 
والتلفزيون،  ال�سنما  كما  دوبرييه- 
له  �سلطوي  خ��ط��اب  اأي�سا  فلل�سورة 
نف�س  با�ستخدام  املفرق  التاأثري  نف�س 

املتخيل اجلمعي. 
عالقة ال�سورة بالتكنولوجيا: عن 
التكنولوجي،  بالتطور  ال�سورة  عالقة 
امل�سورة  امل���ادة  اأن  البع�س  ي��رى  ق��د 
من  العامة  مكنت  والتي  للجماهرييا 
ت�سجيل احلدث �ساعة وقوعه بو�ساطة 
و�سائل تكنولوجية ب�سيطة كالهواتف 
النقالة، وكامريات اليد لها م�سداقية، 
النور  موقف  متثل  كانت  اإن  وبالذات 
يف  احلال  هو  كما  الر�سا�سة،  وجه  يف 
العديد من الأحداث، اإل اأن م�سداقية 
بال�سرورة  يعني  ل  لتفا�سيلها  ال�سورة 
ن�سق  خ��ط��اب  م�سداقية  يعك�س  ول 
�سوري �ستت�سح فيه، ول ميكن اأن ينفي 
مبا  جماهرييا  امل�سورة  املادة  انتقائية 

ولفظية  ���س��ورة  اإ�سكال  يف  النمطية 
حترك الذاكرة اجلمعية وامل�سرتكة اأو 
لتوظيف حدث ما مل�سلحة ما، ومن هنا 
ينزعان  ف�سائيني  اإىل  الإ�سارة  ميكن 
املفرت�سني  واحلقيقة  املعنى  مبنى  عن 
والتلفزيونية  الإخبارية  ال�سورة  يف 

وهما: 
تتحرك  ال����ذي  ال��ف�����س��اء  اأول: 
والأر���س��ي��ة  الف�سائية  ال��ق��ن��وات  يف 
وخا�سة  تابعة  فيه  ت��زال  ل  وال��ت��ي 
العاملية  للوكالت  ال�سورة  جم��ال  يف 
العاملية،  الإنباء  ووكالت  املتخ�س�سة 
مما يعني ا�ستتباعا وارتهانا لف�ساءات 
والثقافية  ال�سيا�سية  ال�سورة  تلك 

واحل�سارية. 
بتاريخ  ي��ت��ح��دث  ف�����س��اء  ث��ان��ي��ا: 
عهد  ب��داي��ة  منذ  الت�سوير  عمليات 
مل  وال��ذي  العربي  الإعالمي  الف�ساء 
الوطنية  الدولة  بناء  اأداة  كونه  يعد 
كاأداة  ال�سيا�سات  جتميد  و  القطرية، 
والتعبئة  للتجديد  اإي��دي��ول��وج��ي��ة 
وا�سع  قطاع  ل��دى  للحكم  وال�سرعنة 
تقدي�س  بهم  احلد  باغ  امل�ساهدين،  من 
ومثال  اأركانه  بكامل  الإعالمي  الن�س 
ذلك ما تبثه اجلزية والعربية و البي 
بي �سي وغريها من قنوات مغ�سية وان 
مقولة  تتلب�سها  اإحداثية  اأداة  كانت 
مرجعية العقل، اإىل اأداة �سيطرة على 
العقول مما يوؤدي اإىل اأن انتهاء اخلر 
موارد  كونه  اإىل  ال�سورة  ناحية  من 
اإىل  ت�سكيله  اآليات  ت��ودي  اجتماعيا 
واملحددات  القيود  من  �سل�سلة  اإنتاج 
املعرفة  اأ�سكال  ب��دوره��ا  توؤطر  التي 

التي ميكن اإنتاجها وتدعوها واقعا. 
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ل ي�سكك من م�سداقيتها ومو�سوعيتها 
يف ان��ف�����س��ال ع���ن اأه�����داف اخل��ط��اب 
الإعالمي لتلك القناة وغريها، واأداته 
يقودنا  وهذا  اأخ��ر،  �سيء  ول  ال�سورة 
باعتباره  للحدث  احل��ي  النقل  اإىل 
حيث  واملعنى،  احلقيقة  بني  توحيدا 
ي�سمى  ما  حتت  املبا�سر  النقل  يندرج 
ال�سرد  فيه  يتوازى  وال��ذي  امل�سلمات 
امل�ساهد  فين�سى  احل���دث،  ب��داي��ة  م��ع 
هي  وال�سورة  ال�سرد  بني  امل�سافة  اأن 
م�سافة  ولي�ست  معنى  ب��ن��ا  م�سافة 
للم�ساهد  اجلر  يكون  وهنا  حقيقية، 
وجاهة  طريق  عن  ولّينًا  �سل�ساًل  جرًا 
ال�سهادة  يف  احلية  وامل�ساركة  الطالع 
ت�سكيل  ح��ي��ز  ت��ارك��ا  ال�����س��ورة،  ع��ل��ى 
خلطاب  ملكا  املعنى  ا�ستقبال  وتلقي 
بهرجته  يف  ي��ق��ارب  ك��الم��ي  اإع��الم��ي 
احلقيقية ال�سورة املطاقة واخلاطفة 
للحدث  احلي  للنقل  لي�سبح  لالأب�سار، 
ل  التي  ال�����س��ورة  فيه  فتغدو  �سحره 
تاأتي وحيدة مرادفة للواقع و مرجعا 
له، متار�س تاأثريها فيه اأي�سا، ل ب�سكل 
يف  ال�سورة  الإحالة  بل  نقدي  بحثي 

الف�ساء الإعالمي: 
الإعالمي  ف�سائنا  يف  ال�سورة  اإن 
ا�ستحالة  بحكم  احلقيقة،  حتقق  ل 
املطلقة  الإع��الم  حياد  قيمة  حتقيق 
ال�سلعة  ال�سورة وهي  بالذات يف ع�سر 
لي�س  املعنى،  ب��ن��اء  وح��ت��ى  املعلومة، 
هنا  ال�سورة  اإمن��ا  نقديا  بناء  هنا  ها 
هدفها  عاطفي  حوا�سي  اإغ���راء  ه��ي 
مبنطق  ح��ول��ه��ا،  الإج���م���اع  حت��ق��ي��ق 
اخل�سوع للجماعة التي تنتمي ال�سورة 
خلطابهم  م��ا  م��رح��ل��ة  يف  ه��رم��ي��ا-   -
ال�سورة  ا���س��ت��ن�����س��اخ  ن��ح��و  وت�����س��غ��ط 
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وتغريبتنا  يتكرر،  ل  ولكن  يت�سابه،  قد  الزمن   
الفل�سطينية امل�ستمرة تت�سابه يف ف�سولها كثريًا ويف 

اأماكن خمتلفة...
ولكن ما يح�سرين يف هذا الإطار امل�سهد الذي راأيناه 
داخل  الأوروب��ي��ة  ال���دول  اإح���دى  يف  �سنوات  منذ 
�ساحنة خ�سار والتي كانت تقل عددًا من املهاجرين 
يعيدين بالذاكرة اإىل رائعة الروائي غ�سان كنفاين 
)املخدوعون( عندما �سور لنا الطريق الذي يجتازه 
ثالثة  خزانه  داخل  يقل  كان  الذي  املياه  �سهريج 

رجال وامل�سري الذي لقوه يف نهاية رحلتهم.
امل�سهد الأول

�سهريج لنقل املياه ينهب اأر�س ال�سحراء نهبًا، يف 
تر�سل  احلارقة  ال�سم�س  القائظ،  ال�سيف  �سهور  اأحد 
�سائق  ملتهبة.  ن��ارًا  الهواء  فت�سعل  امللتهبة  اأ�سعتها 
وجهه  عن  ال�سم�س  اأ�سعة  رد  عبثًا  يحاول  ال�سهريج 
لكي يتبني طريق �سريه. وال�سحراء بال اأفق. وال�سائق 

ي�سابق الزمان لكي ي�سل اإىل هدفه.
اإمنا بداخله  املياه ل يحوي �سيئًا منها، و  �سهريج 
يف  يختبئون  لرجال  ملتهبة  اأج�ساد  ثالثة  تكورت 
طريقهم اإىل املجهول، حرارة ال�سم�س حولت اخلزان 
اإىل فرن ملتهب و لكن ل جمال لدى اأولئك الرجال اإل 
التحمل و ال�سر يف هذه الظروف املاأ�ساوية وذلك من 

اأجل الو�سول اإىل بر النجاة.
يف داخل اخلزان رجال �سبه عراة يتقا�سمون بع�سًا 
من قطرات املياه التي من املفرو�س اأن تعينهم على 
ينفذ...  والهواء  والوقت يطول...  اأحياًء.  البقاء 

وال�سحراء بال نهاية...
اإىل  الب�سرية  بحمولته  ال�سهريج  ي�سل  واأخ��ريًا 
واملوت  احلياة  بني  الفا�سل  وه��ي  احل���دودي.  املركز 
اإىل  مهروًل  يقفز  ال�سهريج  �سائق  لأولئك.  بالن�سبة 
هو  اخل���روج.  معامالت  لإج���راء  احل��دودي��ة  النقطة 
يريد بال�سرعة املمكنة النتهاء من تلك الإجراءات، 
وعينه على ال�سهريج وفكره مع الأج�ساد التي تلتهب 

يف داخله.
املوظف املوكل باإجراء معامالت اخلروج غري مهتم 
باإحلاح ال�سائق وتو�سالته حتى ي�سع له ختم اخلروج 
يف  ال�سائق  مع  يدخل  املوظف  ذل��ك  اإن  بل  الر�سمي، 
اأحاديث وق�س�س تافهة، وخا�سة عندما يطلب منه اأن 

يحدثه عن مغامراته وبع�سًا من ذكرياته.
ال�سم�س  اأ���س��ع��ة  حت��ت  وال�سهريج  مي��ر،  ال��وق��ت 
الالهبة يتحول اإىل قطعة من اجلمر امللتهب. الرجال 
جراء  الأخ��رية  اأنفا�سهم  يلفظون  اخل��زان  داخ��ل  يف 
املكان  ذلك  يف  امللتهبة  واحل��رارة  والهواء،  املاء  نفاذ 
اأجلهم  بدنو  اخل��زان  �ساكنو  �سعر  وعندما  اجلهنمي. 
مل ي��ج��دوا ب��دًا م��ن الإع���الن ع��ن مكانهم ع��ّل اأح��دًا 
الطرق  بالطرق على جدار اخلزان،  فاأخذوا  ينقذهم 
مل ي�سل م�سامع ال�سائق ول املوظفني يف داخل النقطة 
احلدودية، وت�سيع الطرقات على اخلزان مع �سجيج 
كبري  جهد  وبعد  املركز،  داخل  الهواء  تريد  مكيفات 
وينطلق  اخل���روج،  معامالت  ال�سهريج  �سائق  ينهي 
عن  يبتعد  كبرية  وب�سرعة  ال�سهريج  اإىل  م�سرعًا 
املكان، وهو يف لهفة كبرية ملعرفة م�سري الرجال داخل 
ويفتح  ال�سهريج  ظهر  اإىل  ي�سعد  وعندما  اخل��زان. 
اأوىل  مرة  باأ�سمائهم  عليهم  ينادي  اخل��زان...  فوهة 

وثانية وعا�سرة، ولكن عبثًا ل جميب.
الثالثة من داخل اخلزان  بانت�سال اجلثث  ويبداأ 
ويلقيهم على اأحد اأكوام القمامة... وقبل اأن يرتكهم 
جثثًا هامده يقوم ب�سلب ما يف جيوبهم من نقود. وقبل 
امللقاة  اأخرية على جثثهم  يلقي نظرة  املكان  اأن يغادر 
اخلزان،  جدار  تطرقوا  مل  ملاذا  معاتبًا:  ويخاطبهم 

ملاذا... ملاذا... وينطلق مبتعدًا...
بني  ما  مياه  �سهريج  �سائق  اخل��ي��زران...  اأب��و  هو 
الفل�سطينيني  العمال  تهريب  امتهن  والكويت  العراق 
اإىل الكويت ل�سعوبة ح�سولهم على تاأ�سريات نظامية. 
الكيان  وق��ي��ام  النكبة  بعد  ج��دي��دة  حياة  وهدفهم 

ال�سهيوين على الأرا�سي الفل�سطينية.
ما تقدم جزء من رواية املخدوعون للكاتب ال�سهيد 

غ�سان كنفاين. وت�ستمر احلكاية...
امل�سهد الثاين:

املرة  وه��ذه  اخل�سار،  لنقل  كبرية  نقل  �ساحنة 
حتمل  واإمن���ا  ل��ه��ا،  خم�س�س  ه��و  م��ا  حتمل  ل  اأي�����س��ًا 
داخلها ع�سرات من الرجال والن�ساء والأطفال، وعلى 
الأوروبية،  ال��دول  اح��دى  يف  ال�سريعة  الطرق  اأح��د 
يكت�سف اأمر ال�ساحنة وهي تقف اإىل جانب الطريق، 
قد  الب�سرية  ال�ساحنة  حمولة  اأن  بعدها  ليتبني 
داخل  ق�سوها  التي  املدة  لطول  نظرًا  احلياة.  فارقت 
اختناقًا.  فق�سوا  عليهم،  موؤ�سدة  والأبواب  ال�ساحنة 
ال�ساحنة تعود لفل�سطينيني  الأج�ساد املكد�سة داخل 
املنطقة.  تعي�سها  التي  الدامية  الأح��داث  من  ف��روا 
اأمر هذه احلمولة  وكان املهربون الذين كانوا يتولون 
الب�سرية قد تركوا ال�ساحنة بعد اأن �سلبوا اأموالهم و 

حياتهم و تركوهم جثثُا هامدة على قارعة الطريق.
م�سهدان متماثالن – ما بني، �سهريج املاء و�سائقه 
نقل  و�ساحنة  املخدوعون.  يف  اخليزران  اأب��و  املهرب 
بالدهم  هاجروا  الذين  الب�سر  من  وحمولتها  اخل�سار 
هربًا من احلرب واملوت، جراء الأحداث التي تعي�سها 
الكيان  وقيام  النكبة  بعد  و   19٤8 عام  ويف  املنطقة. 
و  اأرا�سيهم  من  الفل�سطينيون  هّجر  ال�سهيوين... 
املخيمات  �سكنوا  الأرب��ع��ة،  الأر���س  ري��اح  يف  تفرقوا 
وقا�سوا �سظف احلياة. وحتملوا ظلم ذوي القربى كما 

عا�سوا قبلها القتل و الدمار يف فل�سطني.

املخطط  و  �سوريا  يف  الأح��داث  تفجرت  وعندما 
البلد  هذا  تفتيت  وهدفهم  الأمة،  اأعداء  قبل  من  لها 
ل�سالح  املنطقة  لإخ�ساع  ال��ك��اأداء  العقبة  و  املقاوم 
اأعداء الأمة، واأتت الفر�سة املنا�سبة لإكمال امل�سروع 
العودة و ت�ستيت  اإنهاء حق  ال�سهيوين وحماولته يف 

ال�سعب الفل�سطيني و تهجريه اإىل منايف جديدة.
ثم  �سوريا  يف  الفل�سطينية  املخيمات  فحو�سرت 
حتت  �سكانها  ووق��ع  امل�سلحة  اجلماعات  ا�ستباحتها 
نريان القتل والذبح والتهجري، وتبعرث �سكان املخيمات 
يف اأماكن الإيواء واملدار�س و احلدائق، يف �سيف قائظ 

و�ستاء قار�س.
للقيام  �سانحة  الفر�سة  الأم���ة  اأع���داء  ووج��د 
الإجتار  ع�سابات  ون�سطت  جماعية،  تهجري  بعمليات 
الدول، ترعاهم مافيات  املهربون بني  بالب�سر، ون�سط 
اأجل  من  واملغريات  الت�سهيالت  بع�س  تقدم  دولية، 

الهجرة اإىل البالد البعيدة واملنايف.
يف  الرحال  ت�سد  املهاجرين  اأ�سراب  ب��داأت  وفعاًل 
هجرة اإىل ال�سمال، وعينها على حياة جديدة مرفهة، 
الرحالت  ه��ذه  ويف  امل��وع��ود،  والأم����ان  الأم���ن  حيث 
البحر  وابتلع  جنا،  من  وجنا  م��ات،  من  مات  العبثية 

اأعداًد كبرية 
وعا�سوا  ال�سحن،  �سيارات  يف  البع�س  وق�سى  منهم 
اإىل  الدخول  اإذن  انتظار  يف  العراء  يف  اأ�سهرًا  و  اأيامًا 

بالد املهجر.
والبحر  تتواىل،  والهجرات  م�ستمرة،  واملاأ�ساة 
و  الطويلة  والطرقات  �سحاياه،  بانتظار  ف��اه  فاغر 
يقطعها  التي  ال��وع��رة  اجلبال  و  املمتدة  ال�سحارى 

املهاجرون تقف باملر�ساد لأولئك.
ق�سوا  اخل��ي��زران  اأب��و  �سهريج  يف  امل��خ��دوع��ون  و 
للقمامة  مقلب  على  النهاية  يف  واألقاهم  اختناقًا، 
جدران  يقرعوا  مل  باأنهم  امل�سوؤولية  اإياهم  حمماًل 

اخلزان، هل كان قرع اخلزان هو احلل للنجاة؟..
ال�ساحنة جدار  الذين ق�سوا يف  اأولئك  وهل قرع 
�ساحنتهم اأم اأن اأولئك املهربون املتاآمرون مثلهم كمثل 
املهرب اأبو اخليزران �سلبوهم حياتهم والقوا بهم على 

قارعة الطريق جثثًا هامدة.
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د. حسن حميد الفكرة االأ�صلية..!

يكاد اليقني ل يغادرين اأبدًا باأن 
العمل الأدبي لي�س من �سناعة فرد 
لأن  مبفردها،  موهبة  ول  بعينه، 
توؤثر  الآخرين  وجتارب  القراءات، 
واإن  الن�س  بناءات  يف  فاعاًل  تاأثريًا 
بدا ب�سياغة جديدة، وروح جديدة 
اأي�سًا! ولأن ت�سوفات الكاتب ورمياته 
الآخ��ري��ن  ت�����س��وف��ات  م��ع  تت�سابه 
وما  اأحيانًا،  تتطابق  بل  ورمياتهم، 
ن�سًا  متايُز  نراها  التي  الختالفات 
عن  الأوف����ى  التعبري  اإل  ن�����س  م��ن 
حمظوظية الكاتب يف الظفر بفكرة 
اأي�سًا.  اأ�سلية  مرجعية  ذات  اأ�سلية 
جوهري  اأم��ر  الأدب  يف  وامل��ح��اك��اة 
الإن�سانية  العلوم  يف  املحاكاة  ي�سبه 
والريا�سيات،  كالتاريخ،  الأخ���رى 
والهند�سة فما هو طفرة فيها قليل، 
قليل جدًا، واملحاكاة يف الأدب ت�سبه 
الفنون  يف  املحاكاة  بعيد  ح��ّد  اإىل 
اإىل  احلياكة  اإىل  الر�سم  من  عامة 
فال�سوت  املو�سيقا،  اإىل  ال��رق�����س 

املفرد فيها نادر، ونادر جدًا!
الذي  الطويل  ال�سطر  ولكن هذا 
قلته اآنفًا ل ي�سري حموًا اإن توافرت 
الأدبي،  الن�س  يف  الراعة  �سواغل 
اأ�سلية،  بفكرة  الظفر  هو  واأبداها 
جوهرها من جوهر املعادن الكرمية، 
التي  الكبرية  الأدب��ي��ة  فالن�سو�س 
الن�سو�س  ه��ي  الب�سرية  عرفتها 
فدارت  اأ�سلية،  بفكرة  حظيت  التي 
مثلما  متامًا  جللوها  حولها  الراعة 
القناديل،  ح��ول  الفرا�سات  ت��دور 
بفكرته  ُيعّرف  عندئٍذ  الن�س  لأن 
�سوى  الراعة  ولي�ست  اجلوهرية، 
الفكرة،  هذه  اأهمية  على  التدليل 
الذي  القناديل  نور  هو  مثلما  متامًا 
والراعة  للعتمة،  باإزاحته  ُيعّرف 

هنا هي دوران الفرا�سات حوله.
خ������ذوا رواي�������ة دون��ك��ي�����س��وت 
اإىل  وانظروا  �سرفانت�س،  الإ�سباين 
فكرة  اإىل  متامًا،  امل�ستندة  اأهميتها 
الكرى  الفوارق  حول  تدور  اأ�سلية 
بو�سف  واخل���ي���ال،  ال��واق��ع  م��اب��ني 
اجل�سد  جل����ولن  ف�����س��اًء  ال���واق���ع 
به،  يحلم  وم��ا  وغاياته  و�سهواته 
وب��و���س��ف اخل��ي��ال ف�����س��اًء جل��ولن 
الروح ورغائبها وما تن�سده من �سمو 
الأر�س،  وحتليق بعيدًا عن جاذبية 
الفكرة  ه���ذه  اجل�����س��د!  ون�����داءات 
املعادن  الأ�سلية، ت�سبه يف جوهرها 
الكريهة. لأن احلياة ل ت�سري حياة 
ل  باخليال  �سريتطم  واق��ع  دون  من 
خياًل  يتجلى  ل  واخل��ي��ال  حمالة، 
من دون الرتطام بالواقع ل حمالة 

احلال  تلك  ع�سنا  ول��ذل��ك  اأي�����س��ًا. 
متقلبني  دونكي�سوت  لن�س  اجلاذبة 
داخل لذاذة اأدبية متيل بنا اأحيانًا 
نحو قرى من الأ�سى واحلزن ب�سبب 
نحو  واأح��ي��ان��ًا  ومعطياته،  ال��واق��ع 
ب�سبب  امل�ستهى  ال��ف��رح  م��ن  ق���رى 
واقع  الأوىل  يف  وج��ولن��ه،  اخليال 
ماألوم جارح، ويف الثانية ر�سا راق�س 

ل يخلو من �سعادة مرجوة!
مثل  اآخ���ر  اأدب��ي��ًا  ن�سًا  وخ���ذوا 
الأ�سلية  فكرته  وليلة(  ليلة  )األف 
الطبقات  مفهوم  اإىل  م�ستند�سة 
التي يحجب بع�سها بع�سًا، ولي�س من 
ميزة لهذا احلجب اإل املكا�سفة، فكل 
مكا�سفة  تطرده  واقعي  احتجاب 
فيه.  هو  مما  افتكاكه  من  لها  لب��ّد 
ن�س  بنية  يف  ال��ظ��اه��رة  فالطبقة 
وط��وال  ت�سي،  وليلة(  ليلة  )األ���ف 
بعامل  باأنها معنية  الكتاب،  �سفحات 
الأنوثة  م��راآة  تبديه  وما  الأنوثة، 
من جتليات وهي يف تعالقها مع عامل 
مطاردة  والنهار،  الليل  يف  الذكورة 
اأعني  وج��وده��ا،  امل���راآة  حتقق  لكي 
التي  الف�ساءات  كل  يف  ح�سورها، 
الطاغي،  بح�سوره  الرجل  غمرها 
طوياًل،  يغيب  الرجل  اأن  ح��ّد  اإىل 
فال يبدو لنا اإل عندما ت�ساء املراأة. 
الطبقة املخفية يف بنية ن�س  ولكن 
وطوال  ت�سي،  وليلة(  ليلية  )األ��ف 
�سفحات الكتاب، باأنها معنية باإبداء 
النا�س  وح���ي���اة  امل��ج��ت��م��ع،  وج����وه 
و�سواغلهم،  واأع��م��ال��ه��م  وقيمهم، 
واأ�سئلتهم املثارة من اأجل البحث عن 
املزيد من ال�سعادة. فاملراأة املتطلعة 
ل  والفعالية  والن�سور  الظهور  اإىل 

تبدو يف املجتمعات التي ت�ساأل �سوؤال 
املجتمع  يف  امل���راأة  ل��ه��ذا  ال�����س��ع��ادة، 
املجتمع  يف  امل��راأة  غري  هي  الرعوي 

املدين.
مثل  اآخ���ر  اأدب��ي��ًا  ن�سًا  وخ���ذوا 
)فاو�ست( ل� غوته الأملاين، وحددوا 
من  �ستجدون  اأهميته،  تكمن  اأي��ن 
يف  راب��خ��ة  اأه��م��ي��ت��ه  اأن  ���س��ك  دون 
فكرة  عاجلت  التي  الأ�سلية  فكرته 
اإىل  النظر  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  الن��ت�����س��ار 
عماًل  لي�س  النت�سار  لأن  الو�سائل، 
الأ�سل.  يف  حلم  هو  واإمن��ا  فح�سب، 
والراعة يف هذا الن�س قائمة على 
ت�سخي�س �سعف الإن�سان اأمام قوتني 
�ساربتني الأوىل قوة اهلل، والثانية 
ولكنها  املزاحة،  اأو  املطرودة،  القوة 
ظلت قوة كبرية نّداهة لكي يتجاوز 
الإن�سان بها �سعفه من اأجل الو�سول 
الفكرة  اإنها  امل�ستهاة!  غاياته  اإىل 
ولكن  بالقوة،  تعرتف  التي  الأ�سلية 
والقوة  اخل��رية  القوة  بني  ما  متايز 
من  بينهما  ينو�س  وم��ا  ال�����س��ري��رة 
ون��وازع،  و�سهوات،  واأح��الم،  اأفعال، 

وهذه ل ممثل لها �سوى الإن�سان!
اآخر هو الكوميديا   وخذوا ن�سًا 
الذي  الإي��ط��ايل،  دانتي  ل�  الإلهية 
ما  التحليق  هي  اأ�سلية  بفكرة  ظفر 
الدنيا والآخرة، وكالهما  بني عاملي 
بعد  م��اذا  جوهري  ب�سوؤال  يتعلقان 
ولي�س  الآخرة!  بعد  وماذا  الدنيا؟! 
بني  ورك�سًا  م�سيًا  يجول  اأح��د  م��ن 
لأنه  الإن�سان،  �سوى  العاملني  هذين 
هو املنذور لالإجابة عن هذا ال�سوؤال 

اجلوهري كما يقول اأهل الفل�سفة!
ثم خذوا كل الن�سو�س الأدبية 

اإليها،  واجنذبنا  بها  فرحنا  التي 
الكامن  الأول  ال�سبب  اأن  �ستجدون 
وراء ذلك هو هذه الثنائيات ما بني: 
احلب والكراهية، والعدالة والظلم، 
وال��ن��ب��ل وال���و����س���اع���ة، وامل��ق��د���س 
وامل���دن�������س، وال���ق���ري���ة وامل��دي��ن��ة، 
وال�سحراء والغابة، واحلياة واملوت، 
وال�سخط،  والر�سا  والفرح،  واحلزن 

والذكورة والأنوثة.. اإلخ.
يف  ج����وه����ري  ه����و  م����ا  اإذًا، 
ال��ف��ك��رة  ه���م���ا  اأم���������ران،  الأدب 
الأ�سلية  وال���راع���ة  الأ���س��ل��ي��ة، 
حني  تتجلى  واملحظوظية  اأي�����س��ًا، 
وهذه  وال��راع��ة،  الفكرة  تتالقى 
للمنحنى  الواجدة  هي  املحظوظية 
البياين جلماليات الأدب يف الهبوط 
املحظوظية  اأعني  وهي،  والرتفاع، 
ن�س!  م��ن  ن�سًا  متايز  التي  نف�سها، 
تقول  التي  هي  املحظوظية  وه��ذه 
الأدبية  الن�سو�س  ب��اأن  دائ��م��ًا  لنا 
�ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  ن��ادرة،  الرائقة 
البّهار!  واجلمال  والأنهار،  الينابيع، 
ونحن يف حياتنا، واإن كانت وجيزة، 
لي�ست  لكنها  كثرية  مبياه  نرتطم 
من  الكثري  ونعرف  وجناور  الينابيع، 
ال�سواقي واجلداول ولكنها ل ت�سري 
اجلمال،  م��ن  الكثري  ون��رى  اأن��ه��ارًا، 

ولكنه لي�س هو.. اجلمال البّهار!
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�سرية  يوم  كل  ت�ستعيد  قا�سم  كفر  كانت   
تاريخها  وت�ستح�سر  ورموزها،  اأبطالها 
حكايات  تروي  كانت  والبعيد.  القريب 
فيها  نه�ست  ال��ت��ي  والأر�����س  ال�����س��ه��داء، 
رغم  اأحالمهم.  اإىل  الذاهبني  ذكريات 
خرابها  من  تنه�س  كانت  والأمل،  امل��رارة 
والأ���س��م��اء.... الأ�سياء  ترتيب  لتعيد 

معنى  للحياة  وتعطي  الكرامة،  توقظ 
التاريخ  غ��زاة  اأم��ام  تنحن  مل  ج��دي��دًا. 
وامل�ستعمرين، واليهود الذين لعنوا يف كل 

كتاب.
•  •  •

 يف حلظة غروب عاثرة، يوم التا�سع والع�سرين من �سهر ت�سرين 
الأول عام 1956، ع�سية العدوان الثالثي على م�سر، كان الغزاة 
خمطط  يف  يا�سني.  دير  طريقة  على  جرميتهم  طقو�س  يعدون 
مبيت لتهجري قرى املثلث، خلف �ستار حرب ال�سوي�س..... افرغوا 
حقدهم انتقامًا، �سد الذين امت�سقوا اأرواحهم وطاردوا �سقاءهم، 

وظلوا منزرعني يف اأر�سهم وتوحدوا خلف ق�سية جليلة.
 مل يكن رجال القرية على علم بقرار �سلطات الحتالل عن حظر 
التجول، حني تولت قوة حر�س احلدود من     اجلي�س الإ�سرائيلي 
تنفيذه بعد تقدميه ملدة �ساعة واحدة، ومل يكن من ال�سهل اإبالغ 
القرار لأهل القرية الذين يعملون يف حقولهم. مل يكرتث اجلنود 
بتنبيه خمتار القرية لهم، واأكملوا مهمتهم يف تنفيذ توجيهات 
اأبراأته املحكمة الإ�سرائيلية   العقيد ال�سهيوين »�سيدمي« الذي 
نريد  ل   .... قتلى  هناك  يكون  اأن  الأف�سل  »من   : اجلرمية  من 

اعتقالت.... دعنا من العواطف«. 
•  •  •

        الر�سا�س احلاقد ينهمر على العائدين من حقولهم دون علم، 
كما لو اأنهم على موعد مع »حر�س احلدود« الذين ترب�سوا بهم 
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اجلميع ب�سبب ان�سغالهم مبجموعة اأخرى 
من املواطنني. 

�ساحنة  من  ام��راأة  ع�سرة  ثماين  اأنزلوا   
عائدات  وه��ن  القرية  اإىل  تقلهن  كانت 
من جمع الزيتون. اأمطروهن بالر�سا�س،  
ح�سدوا �سبع ع�سرة منهن وجنت واحدة، 

توهم اجلنود بقتلها.
•  •  •

ت�سعون  عاثرة....  وحلظة  ظاملة  ليلة   
دقيقة مرت والقرية الهاجعة يف انتظار 

  .... يعد  ومل  زوجها  انتظرت  زوجة  هنا  احلريى.  تلفها  اأحبتها 
اأمهم  اأطفال فقدوا  اأن يودعها .... وهناك  واأم ثكلت ابنها دون 
ع�سر  وثالثة  �سهيدًا  واأربعون  ت�سعة  ر�سدهم.   يبلغوا  اأن  قبل 
ت�سميمهم  �سوى  اقرتفوه،  ذنب  دون  الغدر  يد  اغتالتهم  جريحًا، 
اأفرغوا دماءهم لريووا  والأج��داد.  الآباء  البقاء يف تراب  على 
لتنبت  الأجداد،  املقد�سة، عظامهم ترقد يف وطن  اأر�سهم  تراب 

من جديد، رجاًل و�سموخًا وكرامة.
الغا�سبون  لذ  ينتهي،  ل  ما  نهاية  عن  بحثًا  املجرمون  فر        
لكنهم  اإخفاءها،  حاولوا  اجلرمية.....  على  وتكتموا  بال�سمت 
اأ�سرار خرافتهم،  مل يتمكنوا من حجب الدماء التي ف�سحت كل 
يعيدوا  لكي  لأنف�سهم  الراءة  واأعطوا  الوهمية،  املحاكم  اأقاموا 
ودماءها  اأ���س��الءه��ا  قا�سم  كفر  مللمت   ..... للقتلة  العتبار 
ودموعها، ودعت اأبناءها واأودعت �سالمها للذين حتبهم، وتلفعت 
باحلزن..... كفر قا�سم لن يجف هذا الدم على اأر�سنا، هو اإرثنا 
الذي نحمله على اأكتافنا، و�سيزهر يف احلقول من جديد، اأطفاًل 
ورجاًل ون�ساء .... ويا كفر قا�سم، �ستظل اأ�سجارك با�سقة عالية 
يف وجه الغزاة، ويظل دمك يف�سح جرحك املن�سي، ومل ميت حبك 

الذي لزال ولزلنا نقاوم.
•  •  •
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  يف ليلة عدوانية ظاملة .... كانت كفر 
كرنفالها  مرا�سم  تعد  كعادتها،  قا�سم، 
طال     اأح��ب��ة  ل��ل��ق��اء  وت�ستعد  ال��ي��وم��ي، 
اأ�سالفهم،  مثل  يخرجون  انتظارهم.... 
مل  وه��واءه��م،  وخبزهم  ماءهم  ومعهم 
حّيهم،  يف  الذي  الوح�س  �سورة  ترعبهم 
يف  يعودون   .... امله�سم  املا�سي  و�سظايا 
رائحة احلياة وعبق  امل�ساء، ويف ثيابهم 
ال�سر،  بفارغ  عودتهم  ترقب  الأر���س، 
الذي  الوعد  كانوا  بالأمل.  مالآى  عيون 
ي�سبه اأمطار الربيع، ي�سفي الن�سارة على 
�سيء تاآكل، ويفتح من جديد باب النهار.

الأبرياء،  املواطنني  ع�سرات  وقتلوا 
ال�ستغاثة،  ب�����س��رخ��ات  اآب��ه��ني  غ��ري 
املوت. قتلوا كل  الأمل، وزفرات  واآهات 
من وقع يف م�سيدتهم، اإل ما بدا لهم اأنه 
اجلميع  اأن  وتوهموا  حيًا،  وبقي  قتل 
ال�سحايا  �سلبوا  احل��ي��اة.  ف���ارق  ق��د 
ممتلكاتهم ال�سخ�سية من نقود و�ساعات 

يد وغريها.
حيوا  عمال  اأربعة  ال�سحايا  اأول  كان 
التحية  اإل��ي��ه��م  ردوا  ال��ذي��ن  اجل��ن��ود 
الرابع  جنا  فيما  منهم.  ثالثة  بقتل 
موت  من  يتاأكدوا  مل  لأنهم  باأعجوبة، 

مجزرة كفر قاسم
 في ذكراها الثانية 

والستين


