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�سهداء على طريق فل�سطني
ال�ساب جهاد عماد مغنية 

اعتلى املجد �سهيدًا

اأحمد رفيق عو�ض
روائي .. ال يتقّفى ُخطا اأحد !

الثورة  انطلقت   1965 ع��ام  م��ن  الأول  ال��ي��وم  يف 
ما  حت��ري��ر  اجل��ل��ي  هدفها  وك���ان  الفل�سطينية، 
تكن  مل  حيث  فل�سطني  من  الوقت  ذاك  يف  اأحتل 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة حمتلتني، وقد �سجل 
اأمتهم �سفرًا يف اجلهاد  اأبناء  الفدائيون الفل�سطينيون مب�ساندة 
واملواجهة وال�سمود، ورغم احتالل العدو ال�سهيوين لكل فل�سطني 
وال�ستيطان،  الحتالل  ظالم  راف�سة  املقاومة  �سعلة  توا�سلت 
التي  النوعية  العمليات  الفل�سطينية  والقرى  امل��دن  و�سهدت 
واإلغاء  فل�سطني،  ق�سية  ت�سفية  يف  وخمططاته  العدو  اأربكت 
�سعبها وتهويد اأر�سها، ورغم حلقات الت�سوية التي حاول البع�ض 
جتميلها، والتي اأُريد لها اأن تخ�سع �سعب فل�سطني لإرادة العدو، 
ومترر خططه، اإل اأن هذا ال�سعب رف�ض امل�ساومة، ونبذ الت�سوية 
اأهدافه، وكان  اإىل  ُيو�سل  كطريق ل ميثل طموحات �سعبنا ول 

خياره التاريخي الذي ل تراجع عنه هو املقاومة واجلهاد.
بعد  موجة  توا�سلت  بل  تهداأ  مل  املقاومة  �سعب  انتفا�سات 
التي  والأم���ة  ال�سعب  ه��ذا  حقيقة  عن  تعرب  �سورة  يف  اأخ��رى 
ينتمي اإليها، ورغم اأن ثمار الن�سر مل ُتقطف بعد اإل اأن الدر�ض 
فل�سطني  �سعب  اإلغاء  ي�ستطيعوا  لن  اأنهم  ال�سهاينة  تعلمه  الذي 
وت�سفية ق�سيته، واأنهم بفعل قوى املقاومة يف اأمتنا لن يتمكنوا 
حتمًا من حتقيق طموحاتهم يف »دولة من الفرات اإىل النيل« اأو 
ال�سهيوين  الحتالل  ثكنة  فيه  تكون  جديد  اأو�سط  �سرق  خلق 
�سعب  مقاومة  بفعل  ال�سهاينة  احالم  انتهت  ومركزًا..  قائدًا 

فل�سطني.
الثورة  انت�سرت  �سباط من عام 1979  من  يف احلادي ع�سر 
ومثل  الإ�سالمية،  اجلمهورية  وتاأ�س�ست  اإي��ران،  يف  الإ�سالمية 
عليه  اهلل  ر�سوان  اخلميني  الإمام  مفجرها  بقيادة  الثورة  فكر 
فكرًا لكل املظلومني يف منطقتنا والعامل، لكل الراف�سني للهيمنة 
ال�ستعمارية وال�ستعباد، وقد لقت الت�سامن والدعم وامل�ساندة 
كثورة  متامًا  حق،  ثورة  كنت  لأنها  والأم��ة،  فل�سطني  اأبناء  من 
اإيران  »اليوم  اجلملة  تلك  الفل�سطينيون  ين�سى  ولن  فل�سطني، 
ال�سعبية،  والأم���اين  الطموحات  مثلت  التي  فل�سطني«  وغ��دًا 
وجت�سدت يف الواقع بجعل �سفارة الكيان ال�سهيوين التي اأقامها 

ال�ساه املخلوع اأول �سفارة لفل�سطني يف العامل...
وفتحت  الظلم،  �سد  انت�سرت  الإ�سالمية،  الثورة  انت�سرت 
اأفاق جديدة ل�سعب كبري يقدم يوميًا اأمثولة يف العطاء يف خمتلف 

امليادين، وميد فل�سطني وثورتها بكل �سبل الدعم وامل�ساندة...
ال��ع��امل.... يف  بها  اع��رف  ث��ورة  بذل وعطاء  فل�سطني  يف 
النقي�سة لكل ماهو  القيم  اأنها ثورة  للتاريخ  اإيران ثورة �سجلت 

قامت وظامل.
كما  اإحداهما  وانت�سار  مظفرتان،  ثورتان  واإيران  فل�سطني 
الناجز  لالنت�سار  مو�سوعيًا  ميهد  الإ�سالمية  الثورة  يف  ح�سل 
على ال�سعيد الفل�سطيني.. لذلك نقول منت�سرتان حتمًا اإن �ساء 

اهلل.

الكيان ال�سهيوين واالإتفاق النووي االإيراين
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مـن ن�ساطات جمعيـة ال�سداقة الفل�سطينية ــ االإيرانيـة 

�رفعو� �أيديكم عن �سورية..
 جمعية �ل�سد�قة .. ت�سارك يف �مللتقى 
�ل�سبابي �لدويل للت�سامن مع �سورية.

�ساركت هيئة العمل ال�سبابي والطالبي يف جمعية 
ال�سبابي  امللتقى  يف  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
منظمة  اأقامته  ال��ذي  �سورية  م��ع  للت�سامن  ال���دويل 
احتاد �سبيبة الثورة بالتعاون مع احتاد ال�سباب العاملي 
اأيديكم  »ارف��ع��وا  عنوان  حتت  لالمربيالية  املناه�ض 
 /6-5 دم�سق  يف  اأعماله  انطلقت  ال��ذي  �سورية«  عن 
دولة   20 من  �سبابية  منظمات  مب�ساركة   2016  /1
عربية واأجنبية منها لبنان والعراق واليمن وفل�سطني 
الدميقراطية  وك��وري��ا  وال�����س��ودان  وم�سر  واجل��زائ��ر 
وتركيا واملانيا وهولندا وايرلندا وليبيا والردن وجزر 

القمر.
املنظمات  ممثلي  زيارات  امللتقى  فعاليات  وت�سمنت 
و�سائر  اأنطاكية  وبطريركية  الأم���وي  اجل��ام��ع  اإىل 
اجلندي  و�سريح  بدم�سق  الرثوذك�ض  للروم  امل�سرق 
عدة  مع  واللقاء  ال�سهداء،  بنات  ومدر�سة  املجهول 
من  كل  مع  امل�ساركون  التقى  حيث  ر�سمية  �سخ�سيات 
وممثل  ه��الل  ه��الل  ال�سيد  امل�ساعد  القطري  الأم��ني 
وزير  و  ال�سيد حامد ح�سن  واملغربني  وزير اخلارجية 
املفتي  �سماحة  مع  ولقاء  الوز  ه��زوان  ال�سيد  الربية 

اأحمد ح�سون ووزير الإعالم ال�سيد عمران الزعبي .
مف�سلة  ����س���ورة  ت��ق��دمي  مت  ال���ل���ق���اءات  وخ����الل 
للم�ساركون حول الو�سع العام يف �سورية خالل احلرب 
مع  التعامل  وكيفية  لها  تتعر�ض  التي  والع��ت��داءات 
هذه الظروف ال�سعبة يف خمتلف القطاعات واملجالت 
رغم  قائمة  املوؤ�س�سات  وتبقى  م�ستمرة  احلياة  لتبقى 
لل�سعب  العامة  للممتلكات  ونهب  تدمري  من  يجري  ما 
املدعومة  الإره��اب��ي��ة  الع�سابات  قبل  م��ن  ال�����س��وري 

خارجيًا.
العمل  هيئة  ع�سو  ح�سني  عمر  حممد  الأخ  واألقى 
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  يف  والطالبي  ال�سبابي 
الكونية  املوؤامرة  ، مبينًا حجم  الهيئة  الإيرانية كلمة 
�سد �سوريا موجهًا التحية للجمهورية العربية ال�سورية 
الأ�سطوري  ال�سمود  اإىل  واأ�سار  و�سعبا،  وجي�سا  قيادة 
اأعوام من التاآمر واحلرب عليها،  ل�سورية خالل خم�ض 
موؤكدًا اأن املوؤامرة الكونية �سد �سوريا ما هي اإل نتيجة 

ندوة فكرية .. يف �مل�ست�سارية �لثقافية 
للجمهورية �لإ�سالمية بدم�سق ..

ال�سداقة  جمعية  يف  الثقايف  العمل  هيئة  اأقامت 
امل�ست�سارية  م��ع  بالتعاون  الإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية 
»دور  ب��ع��ن��وان  ن���دوة  بدم�سق  الإي��ران��ي��ة  الثقافية 
اليوم  وذل��ك  املجتمع«  بناء  يف  وال�سمود  العقالنية 
الدكتور  م��ن  ك��ل  فيها  حا�سر   2016/1/24 الأح���د 
حممد البحي�سي من�سق هيئة العمل الديني يف اجلمعية 
والكاتب والإعالمي عمر املقداد رئي�ض ق�سم الدرا�سات 
م�سطفى  تامر  والدكتور  ال�سورية  البعث  �سحيفة  يف 

رئي�ض مركز الدرا�سات يف امل�ست�سارية.
م�سطفى  د.  الثقايف  امل�ست�سار  الندوة  ح�سر  وقد 
اجلمعية  رئي�ض  ال�سرقي  الكرمي  عبد  والأخ  زجن��رب 
وعدد من الأخوة اأع�ساء الهيئات يف اجلمعية وعدد من 
تناول  حيث   ، واملهتمني  واملفكرين  وال�سحفيني  الكتاب 
وم�سروعه  التكفريي  الفكر  عن  احلديث  املحا�سرون 
املمنهج يف تفتيت الأمة ون�سر اخلالفات فيها والو�سائل 
التي يجب اتباعها ملحاربة هذا الفكر، واإعادة توجيه 
الفل�سطينية.  الق�سية  نحو  ال�سحيح  مل�سارها  البو�سلة 
يف  املقاوم  الوطني  الإع��الم  دور  الندوة  تناولت  كما 
ن�سره  يتم  ما  وت�سحيح  املعادي  املحور  ممار�سات  ف�سح 
وعر�سه يف الف�ساءات الإعالمية، كما مت التاأكيد على 
عما  البعد  كل  بعيد  وهو  ال�سالم  دين  هو  الإ�سالم  اأن 
الإ�سالم  با�سم  جرائم  من  التكفريية  الأدوات  تقرفه 
متناه  ل  دع��م  من  �سعود  اآل  مملكة  به  تقوم  ما  عرب 

لالإرهابيني التكفرييني يف كل مكان.

...وندوة �سحية 
يف خميم �ل�سيدة زينب )ع( ..

جمعية  يف  اجل��م��اه��ريي  ال��ع��م��ل  هيئة  واأق���ام���ت 
حتت  �سحية  ندوة  الإيرانية،  الفل�سطينية  ال�سداقة 
ال�سبت  يوم  وذلك   ) ال�سليم  ال�سحي  ال�سلوك   ( عنوان 
وح�سر  )ع(،  زينب  ال�سيدة  خميم  يف   2016/1/23
والأخ  رئي�ض اجلمعية  �سرقي  الأخ عبدالكرمي  الندوة 
علي جمعة اأمني ال�سر وعدد من اأع�ساء هيئات اجلمعية، 
كما ح�سر الندوة ممثلني عن الهيئات والفعاليات وعدد 

من الأخوة والأخوات اأهايل املخيم.
ع�سو  ال�سهلي  غ�سان  الدكتور  ال��ن��دوة  يف  حا�سر 
وتناول  ال�سداقة  جمعية  يف  اجلماهريي  العمل  هيئة 
ال�سحي  ال�سلوك  اأهمية  حول  نقاط  عدة  حديثه  يف 
ال�سموم  وطرح  اجل�سم  اأجهزة  تن�سيط  على  واحلفاظ 

ق��واع��د �سحية  ع��دة  ات��ب��اع  م��ن خ��الل  ب��ه  التي ت�سر 
ال�ستفادة  للج�سم  ميكن  التي  احل��الت  وبنينّ  للج�سم، 
منها مثل تناول الإفطار والنوم املبكر، مقدمًا الن�سائح 
التي  املهمة  النقاط  من  والعديد  الطبية  والإر�سادات 
�سليم  ج�سم  على  للحفاظ  اتباعها  الإن�سان  على  يجب 
ال�سهلي  الدكتور  اق��رح  حديثه  نهاية  ويف  ومعافى، 

ت�سكيل جلان �سحية يف املخيمات.
ويف �سياق الندوة جرى تفاعل بني الأخوة احل�سور 
قواعد  من  الندوة  ت�سمنته  ما  حول  ال�سهلي  والدكتور 
وار�سادات �سحية وبدورهم اأكدوا على �سرورة ا�ستمرار 
على  بالفائدة  تعود  التي  الندوات  هذه  مثل  وتكثيف 

اأهايل املخيمات.
ويف مداخلة لالأخ عبدالكرمي �سرقي رئي�ض جمعية 
ال�سداقة اأكد باأن اجلمعية على ا�ستعداد للقيام بكل ما 
يفيد اأهلنا يف املخيمات، م�سريا اإىل اأهمية الندوة واأنه 
املدار�ض  يف  الندوات  هذه  مثل  عقد  على  العمل  يجب 
املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�سيق  الثقافية  وامل��راك��ز 
الندوات  هذه  لتدعيم  اليون�سيف  ومنظمة  كالوزارات 
والأ�سنان  للنظر  فحو�سات  ك��اإج��راء  عملية  باأ�سياء 

وغريها من خالل العيادات املتنقلة.
بدوره �سكر الأخ علي جمعة من�سق الهيئة الأخوة 
يف  ت�سب  دائما  اجلمعية  اهتمامات  اأن  موؤكدًا  احل�سور 
خدمة اأهلنا يف املخيمات واأن اجلمعية لي�ست بديل عن 
اأحد بل جزء من الن�سيج الفل�سطيني وتعمل على كل ما 

ميكن تقدميه لأبناء �سعبنا.
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�ستبقى  �سورية  اأن  واأك��د   ، امل��وؤث��رة  الثقافية  والقوى 
داعمة للمقاومة وللق�سية الفل�سطينية.

رئي�ض  �سرقي  عبدالكرمي  الأخ  اأ���س��ار  جهته  من 
يف  العرب  الكتاب  احت��اد  دور  اإىل  ال�سداقة  جمعية 
كل  وح�سد  امل��ق��اوم��ة  ثقافة  اإىل  ب��ال��دع��وة  ���س��وري��ة 
حترير  يف  املتمثل  الأك��رب  الهدف  اأج��ل  من  الطاقات 
دعم  يف  ال�سداقة  جمعية  دور  عن  وحت��دث  فل�سطني، 
من  ال�سهداء  واأبناء  الفل�سطيني  �سعبنا  اأبناء  �سمود 
خالل برامج اأعمالها املتعددة، و�سدد على دور اجلمعية 
والفعاليات  املوؤ�س�سات  بني  الروابط  لتعزيز  ال�سعي  يف 
التي ت�سري على نهج املقاومة، داعيًا اإىل بناء ت�ساركية 
اأن  مع احتاد الكتاب العرب يف خمتلف املجالت، واأكد 
ق�سية ال�سعب الفل�سطيني وال�سوري واحدة واأن انت�سار 

�سوريا هو انت�سار لفل�سطني.

..ولقاء مع قيادة �حلزب �ل�سيوعي 
�ل�سوري �ملوحد ..

الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  وف��د  ..وال��ت��ق��ى 
الإيرانية الأخ حنني منر الأمني العام للحزب ال�سيوعي 
ال�سوري املوحد بح�سور عدد من اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي 
 .2016/1/13 الأرب��ع��اء  ظهر  بعد  وذل��ك  للحزب، 
الفل�سطينية،  ال�ساحة  يف  امل�ستجدات  اللقاء  وتناول 

واملوؤامرة املتوا�سلة على �سورية وحمور املقاومة.
جمعية  رئي�ض  �سرقي  ال��ك��رمي  عبد  الأخ  واأك���د 
اأبناء  ي�سطرها  التي  الن�سالية  امللحمة  اأن  ال�سداقة 
ال�سهيوين،  الحتالل  مواجهة  يف  الفل�سطيني  �سعبنا 
جهاد  م�سل�سل  من  جزء  الراهنة  النتفا�سة  اأن  وراأى 
داعيًا  ال�سهيوين  امل�سروع  مواجهة  يف  وامتنا  �سعبنا 
اأو  اإزاءه��ا،  املتفرج  موقف  الوقوف  وعدم  دعمها،  اإىل 
الباحث يف امل�سطلحات عن ماهيتها، داعيًا قوى الأمة 
جمعاء ويف املقدمة القوى والف�سائل الفل�سطينية اإىل 

اعتبار دعم النتفا�سة واملقاومة اأولوية و�سرورة.
ياأتي  واإي��ران  �سورية  �سد  مايحاك  اأن  على  و�سدد 
يف �سياق �سرب قوى املقاومة يف الأمة لتعميم امل�سروع 
العاملي  وال�ستكبار  ال�سهاينة  م�سالح  وحتقيق  املعادي 
موؤكدًا ت�سخي�ض جمعية ال�سداقة، ومنذ بداية الأزمة 
قوى  وراءه��ا  تقف  م��وؤام��رة  مايجري  ب��اأن  �سورية،  يف 
يف  والقيادة  ال�سعب  اإرادة  ل�سرب  وغربية  اقليمية 
ال�سقيقة  اأن  وراأى  الرائد،  �سورية، وحلرفها عن دورها 
ما  الأ�سد، ورغم  ب�سار  املنا�سل  الرئي�ض  �سورية بقيادة 
تعانيه من تاآمر عليها منذ خم�ض �سنوات اإل اأنها ت�سع 

ق�سية فل�سطني والدفاع عنها يف مقدمة اأولوياتها.
بدوره رحب الأخ حنني منر رئي�ض احلزب ال�سيوعي 
م�ستعر�سًا  ال�سداقة،  جمعية  بوفد  املوحد  ال�سوري 
بالو�سع  يتعلق  فيما  �سيما  ول  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
احلمراء  اخلطوط  على  تاأكيده  عن  معربًا  �سورية  يف 
�سورية  ب�سيادة  التفريط  برف�ض  يتعلق  فيما  للحزب 
ووحدتها، م�سددا على وعي ال�سعب ال�سوري يف مواجهة 
حماولة ا�ستهداف وطنه، م�سريًا اإىل اأن القوى العاملية 
ف�سلت يف حتقيق اأهدافها يف �سورية حيث حتاول اليوم 
الوجه،  ماء  حفظ  ال�سيا�سي،  احلل  عن  احلديث  وعرب 
وخا�سة اأن الإرهاب الذي دعموه و�سجعوه اأخذ ينتقل 

اإىل تلك البلدان.
خمتلف  مع  املميزة  العالقة  على  منر  الأخ  و�سدد 
ق�سية  فل�سطني  لأن  الفل�سطيني  الوطني  العمل  قوى 
اللقاء مع جمعية ال�سداقة  اأهمية  اجلميع، معربًا عن 

وا�ستمرار التوا�سل معها.
اأع�ساء  من  عدد  اجلمعية  جانب  من  اللقاء  ح�سر 

هيئتها القيادية.

ملواقف �سوريا القومية والعربية الداعمة دائما واأبدا 
طريق  اأن  على  و�سدد  واملقاومة،  الفل�سطينية  للق�سية 
واأن  الناب�ض  العروبة  قلب  دم�سق  من  فل�سطني  حترير 

انت�سار �سوريا هو انت�سار لفل�سطني واملقاومة.
العمل  ور���س��ات  تكثيف  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإىل  ودع���ا 
وخا�سة  الأزم��ات  مع  التعامل  كيفية  حول  ال�سبابية 
دعا  كما  موؤامرات،  من  املنطقة  له  تتعر�ض  ما  ظل  يف 
تقوم  وما  باملنطقة  تع�سف  التي  الفنت  مواجهة  اإىل 
لإظهار  حم��اولت  من  واأتباعها  �سعود  اآل  مملكة  به 
الأمة  عدو  اأنها  على  اإي��ران  يف  الإ�سالمية  اجلمهورية 
الكيان  اأبنائها  وقاتل  الأمة  عدو  عن  الأنظار  واإبعاد 

ال�سهيوين.
احلفاظ  اأهمية  اأعمالهم  ختام  يف  امل�ساركون  واأكد 
مواقفهم  على  م�سددين  ال�سورية  الأرا�سي  وحدة  على 
اأدت  التي  ال�سهيواأمريكية  المربيالية  �سد  الثابتة 
هيمنتها  خالل  من  العامل  يف  الن�سانية  اأزمات  كل  اىل 
واحتاللها وا�ستغاللها للعديد من الدول واثارة احلروب 

الطائفية وال�سراعات الداخلية يف دول اأخرى.
اجلي�ض  وت�سحيات  ب��ط��ولت  امل�����س��ارك��ون  وث��م��ن 
اإىل  التكفريي  الإره��اب  مواجهة  يف  ال�سوري  العربي 
�سنوات   5 خ��الل  �سورية  و�سعب  �سباب  �سمود  جانب 
العقوبات  من  بالرغم  الكونية  الرهابية  احلرب  من 

القت�سادية الظاملة املفرو�سة على �سورية.
واأجمع امل�ساركون على حماربة التطرف الديني ملا 
اإثارة  اإرهاب حقيقي على ال�سعوب من خالل  ي�سكل من 
من  تكون  ال�سعوب  حرية  ان  موؤكدين  واحل��روب  الفنت 
خالل ممار�سة حقهم الدميقراطي يف اختيار م�سريهم 

ورف�سهم لأي تدخل خارجي يف حتديد هذا امل�سري.
الفل�سطيني  ال�سعب  ق�سية  دعمهم  على  و�سددوا 
موؤكدين  الثابتة  حقوقه  كل  نيل  اأج��ل  من  ون�ساله 
ليبيا  ط��ال  ال��ذي  الإره���اب  ملحاربة  التوحد  ���س��رورة 
يطول  نف�سه  وه��و  وم�سر  وتون�ض  وال��ع��راق  واليمن 

�سورية.
القت�سادية  العقوبات  برفع  امل�ساركون  وطالب 
املفرو�سة على ال�سعب ال�سوري ب�سكل فوري وحما�سبة 
ابناء  بحق  جرائمهم  على  والإره��اب  احلرب  جمرمي 

�سورية.
على  املتاآمرة  احلكومات  على  ال�سغط  اىل  ودع��وا 
�سورية و�سعبها من اجل وقف دعمهم ومتويلهم لالإرهاب 
الأمان  واإح��الل  �سورية  على  املفرو�سة  احلرب  لإنهاء 

وال�سالم فيها.
لقاء بني جمعية �ل�سد�قة ورئي�س �حتاد 

�لكتاب �لعرب بدم�سق ..
الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  جمعية  وف���د  ال��ت��ق��ى 
الكتاب  احتاد  رئي�ض  ال�سالح  ن�سال  الدكتور  الإيرانية 
عبدالكرمي  الأخ  اجلمعية  رئي�ض  الوفد  �سم  العرب، 
ظهر  وذلك  القيادية،  الهيئة  اأع�ساء  من  وعدد  �سرقي 
حول  اللقاء  ومتحور   ..2016/1/14 اخلمي�ض  اليوم 
وجمعية  الكتاب  احت��اد  بني  ما  التعاون  اأط��ر  تعزيز 
اأن  ���س��رورة  على  ال�سالح  الدكتور  واأك��د   ، ال�سداقة 
اأدبياتنا  يف  حا�سرة  املقاومة  وثقافة  فل�سطني  تكون 
يف  اجلمعية  دور  وثمننّ  اإعالمنا،  وو�سائل  و�سيا�ستنا 
تعزيز الروابط الأخوية امل�سركة بني خمتلف اجلهات 
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القومي  الأمن  اأبحاث  »معهد  اعتاد 
�سنويًا  م��وؤمت��رًا  يعقد  اأن  الإ�سرائيلي« 
والتحديات  التهديدات  فيه  يناق�ض 
الكيان  يواجهها  التي  ال�سراتيجية 
للتطورات  خريطة  ر�سم  مع  ال�سهيوين، 
ال���ت���ي ميكن  وال���ف���ر����ض  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
بناء  يف  منها  ال���س��ت��ف��ادة  ل��الح��ت��الل 
ال�سياق  ه��ذا  ويف  ج��دي��دة.  حت��ال��ف��ات 
التا�سع  ال�سنوي  م��وؤمت��ره  املعهد  عقد 
الثاين/ كانون   19-18 يومي  مدى  على 

تبدلت  )هل  عنوان  حتت   ،2016 يناير 
الكثري من  ناق�ض  اللعبة؟(،حيث  قواعد 
اجلارية  بالتحولت  املرتبطة  الق�سايا 
الكيان  يف  الأمن  ق�سية  مثل  املنطقة  يف 
على  ال��رك��ي��ز  ج��ان��ب  اإىل  ال�سهيوين 
ومنها:  الأخ���رى  الق�سايا  م��ن  العديد 
واآثار  اإي��ران،  مع  النووي  التفاق  اآث��ار 
تدخل الدول الكربى يف ال�سرق الأو�سط 
وابتعاد  املتعاظم  الرو�سي  احل�سور   –
وحتليل  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
التي  الإ�سرائيلي  اجلي�ض  ا�سراتيجية 
مت تبنيها موؤخرًا، واملواجهة مع الإ�سالم 
يف  التطرف  وم�سارات  اجلهادي  ال�سلفي 

املنطقة.
الكيان  اأم���ام  ال��ت��ح��دي��ات  ت���زال  ل 
الردع  قوة  تاآكل  على  تركز  ال�سهيوين 
الإ�سرائيلية، كما يتجلى با�ستعادة غزة 
ابتكار  على  ال��ق��ادرة  ومقاومتها  قوتها 
ل�سان  على  ج��اء  كما  خ��الق��ة  و���س��ائ��ل 
بينيت.  نفتايل  ال�سهيوين  التعليم  وزير 
الفل�سطيني  ال�سعب  انتفا�سة  وكذلك 
امل�ستمرة يف مواجهة الحتالل. ويف هذا 
الإطار جاء اخلطاب الرئي�سي يف املوؤمتر 
الإ�سرائيلي  اجلي�ض  اأرك����ان  لرئي�ض 
بقاء  يك�سف عمليًا عن  اآيزنكوت،  غادي 
مع  القائمة،  اللعبة  قواعد  وتكري�ض 
الإقليمية  ال�ساحة  يف  للتغيريات  ر�سد 
املدى  على  الأخطار  لطبيعة  وتوقعات 
اأنه  اآيزنكوت  وي��رى  والبعيد.  الق�سري 
القائمة،  التهديدات  خريطة  ظل  »يف 
لال�سراتيجية  الرئي�سي  الهدف  ف��اإن 
الإ�سرائيلية اجلديدة، يقوم عمليًا على 
عدم الركون جمددًا اإىل م�سطلح الردع 
اخلطة  وفق  والتحول  كافية،  كحماية 
الإ�سرائيلي  للجي�ض  اجلديدة اخلم�سية 
جاهزيته  ورف���ع  اجلي�ض  اإع����داد  نحو 
القتالية، ليكون قادرًا على الرد املبا�سر 
وفق جدول زمني ق�سري للغاية. ويف هذا 
للقوة  اجلديد  التخطيط  جاء  ال�سياق، 
الع�سكرية الإ�سرائيلية، الذي يقوم على 
جاهزية  مع  اأ�سغر  جي�ض  اإىل  الو�سول 
متعددة  حماية  م�ستويات  وم��ع  اأع��ل��ى، 

جوًا وبرًا وبحرًا.
م��ن��ذ ق��ي��ام��ه مل ي���ع���رف ال��ك��ي��ان 

بني التحديات االإ�سرتاتيجية وتاآكل قوة الردع ال�سهيونية
هل تبدلت قواعد اللعبة؟

ال��ه��دوء،  م��ن  طويلة  ف��رة  ال�سهيوين 
اأهمها  مو�سوعية  لأ�سباب  ذلك  ويرجع 
من  للتحرر  الفل�سطيني  ال�سعب  �سعي 
واأم��ام  ال�ستيطان.  وزوال  الح��ت��الل 
الحتالل  �سد  املتوا�سلة  النتفا�سة 
وج��رائ��م��ه و وح�����س��ي��ت��ه، ُت��ق��ر دوائ���ر 
امل�ستويني  من  اأبيب،  تل  يف  القرار  �سنع 
الرغم  على  ب��اأن��ه  وال�سيا�سي  الأم��ن��ي 
والعقوبات  امليدانية  الإع��دام��ات  م��ن 
تخمد،  مل  النتفا�سة  ف��اإن  اجلماعية، 
الأمر  يوم،  بعد  يوما  وتريتها  تزداد  بل 
�سديد  خ��الف  ان���دلع  اإىل  اأدى  ال���ذي 
ات��ه��ام��ات ب��ني وزي���ر الربية  وت��را���س��ق 
الأم��ن  وزي��ر  بينيتو  نفتايل  والتعليم 
الف�سل  ح��ول  يعلون،  مو�سيه  »ال��دف��اع« 
انتفا�سة  واأد  يف  امل���دوي  الإ�سرائيلي 
تختلف  ال��ت��ي  الفل�سطيني،  ال�����س��ع��ب 
امل�ستجدات  بينت  �سابقاتها،حيث  عن 
الأخرية، اأنه على الرغم من اأن التن�سيق 
�سلطات  بني  والوثيق  الوطيد  الأم��ن��ي 
الأج��ه��زة  وب��ني  ال�سهيوين  الح��ت��الل 
الفل�سطينية مل يحقق  لل�سلطة  الأمنية 
اأبيب  ت��ل  اأن  كما  ت��ذك��ر،  جن��اح��ات  اأي 
ال�سهداء  جثامني  احتجاز  باأن  اعرفت 
ال��ث��الج��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة مل ي��ردع  يف 
عن  يثنهم  ومل  ب��ت��ات��ًا  الفل�سطينيني 
الحتالل. ومواجهة  املقاومة  موا�سلة 

ل�سان كبار  اأقرت على  اإىل ذلك،  اإ�سافة 
هدم  �سيا�سة  اأن  ال�سهاينة  امل�سوؤولني 
اإىل  ت���وؤد  مل  العمليات  منفذي  ب��ي��وت 
تراجع العمليات من طريف ما يطلق عليه 
»اخلط الأخ�سر«، بل بالعك�ض، العمليات 
فقدان  اإىل  اأدى  ال��ذي  الأم��ر  ازدادت، 
امل�ستوطنني  قطعان  لدى  والأمان  الأمن 
واأي�سا  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف 
 ،1948 ع��ام  املحتلة  الأرا���س��ي  داخ���ل 
ن�ساأت  نفذها  التي  العملية  ك�سفت  حيث 

والع�سكرية،  الأمنية  الأو���س��اع  تدهور 
الفل�سطينية  املقاومة  عمليات  وت�ساعد 
���س��د الح��ت��الل ال�����س��ه��ي��وين.واأ���س��ارت 
الإح�سائية  توقعات  اأن  اإىل  الدرا�سة 
اأنه ابتداء من  اإىل  »الإ�سرائيلية« ت�سري 
فل�سطني  يف  العرب  عدد  �سيفوق   2020
اأن  على  اليهود.وت�سدد  عدد  التاريخية 
نحو مليون »اإ�سرائيلي« يحملون جوازات 
�سفر اأجنبية اأخرى وذلك وفق معطيات 
الكيان  يف  املركزية  الإح�����س��اء  دائ���رة 
اأن  اإىل  لفتة   ،2015 للعام  ال�سهيوين 
ل  الوا�سعة  املعاك�سة  اليهودية  الهجرة 
تعني خ�سارة اأدمغة وكفاءات فح�سب بل 
يتعلق  وجودية.وفيما  اإ�سكالية  تعترب 
تركيبة  على  املعاك�سة  الهجرة  بتبعات 
من  با�ستمرار  �ستزيد  »الإ�سرائيليني« 
اليهودية الأرثوذك�سية  نفوذ اجلماعات 
للتم�سك  ال��ي��ه��ود  و���س��ت��دف��ع  امل��ت��زم��ت��ة، 
اأكرث  والع�سكرية  الفا�سية  بالنزعة 

فاأكرث.
اأن  »الإ�سرائيليون«  الباحثون  ويرى 
بالو�سع  مت�سكت  »الإ�سرائيلية«  القيادة 
بكلفة  ال�سراع  اإدارة  يف  اآملة  ال��راه��ن 
الذي  هو  ال�سراع  اأن  فاكت�سفت  متدنية، 
مواجهة  يف  نف�سها  ووج����دت  ي��دي��ره��ا 
اأنها  انتفا�سة خمتلفة عن �سابقاتها، اإل 
هادئة«.  نار  »على  يتم  ال��ذي  النوع  من 
ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  اأن  يظهر  وه��ك��ذا 
اآخذًا  ثمنًا  ال�سراع  اإدارة  مقابل  يدفع 
»الإ�سرائيليني«  حياة  – من  الزدياد  يف 
وبالقت�ساد،  بال�سياحة  الإ�سرار  ومن 
ويف التاآكل املتوا�سل ملكانة »اإ�سرائيل« يف 
العامل الذي ينظر اإليها بو�سفها الطرف 
ال�سراع.  يف  �سدقية  والأق����ل  ال��ق��وي 
الذي  غزة  قطاع  على  العدوان  وكذلك 
وخلف  املدنيني  من  الكثري  فيه  ا�ست�سهد 
كل  واملمتلكات،  املنازل  يف  كبريًا  دم��ارًا 
متوا�سل  تاآكل  اإىل  ت��وؤدي  الأم��ور  ه��ذه 
ال�سهيوين. للكيان  ال�سيا�سية  املكانة  يف 

ح��ول  ال���دائ���ر  اجل����دل  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ملقاطعة  والدعوة  امل�ستوطنات  مو�سوع 
الحتاد  تو�سية  خ��الل  من  »اإ�سرائيل« 
املنتجات  على  عالمات  بو�سع  الأوروب��ي 
امل�ستوطنات.  يف  امل�سنعة  »الإ�سرائيلية« 
الأوروبيون بق�سر  الذي اتخذه  والقرار 
املنح البحثية على »الإ�سرائيليني« داخل 
املحتلة عام 1948، هي جمرد  الأرا�سي 
تتم  مل  ما  التي  للم�سكلة،  اأولية  ب��وادر 
كبري  احتمال  هناك  ف��اإن   – معاجلتها 
اأن  كما  »اإ�سرائيل«.  و�سع  يتدهور  ب��اأن 
اإىل  »اإ�سرائيل«  مقاطعة  خطاب  حتول 
الدولية  ال�ساحة  على  م�سروع  خطاب 
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ملحم، من قرية عارة يف املثلث ال�سمايل، 
من  »الإ�سرائيلية«  املخابرات  ف�سل  عن 
»الإ�سرائيليني«،  وفزع  هلع  وعن  ناحية، 
من  خ��وف��ًا  بيوتهم،  يف  اخ��ت��ب��اأوا  ال���ذي 
من  اأيام   8 مدار  على  متكن  الذي  ملحم، 
»الإ�سرائيليني«  ما دفع بع�ض  الختفاء، 
اإىل التفكري بالهجرة اإىل خارج فل�سطني 
اإل��ي��ه��ا. ول��ذل��ك تخ�سى  وع���دم ال��ع��ودة 
���س��ل��ط��ات الح���ت���الل م��ن ت��راج��ع عدد 
حلول  م��ع  فل�سطني  يف  اليهود  ال�سكان 
عمليات  ت�ساعد  ت�سبب  اإذ   ،2020 عام 
املقاومة الفل�سطينية يف �سعور الكثريين 
بعدم الأمان، حيث اأ�سبح انعدام ال�سعور 
لدى »الإ�سرائيليني« بالأمن ي�سكل القوة 
املعاك�سة  اليهودية  للهجرات  الدافعة 

ولي�ض العوامل القت�سادية.
بعنوان  ج���دي���دة  درا����س���ة  ووف����ق 
وم�ستقبل  املعاك�سة  اليهودية  »الهجرة 
التي  فل�سطني«  يف  الكولونيايل  الوجود 
وال�سادرة  كرزم  جورج  الباحث  اأعدها 
ع��ن م��رك��ز م���دى ال��ك��رم��ل ل��ل��درا���س��ات 
التحدي  ف���اإن  ح��ي��ف��ا،  يف  التطبيقية 
الذي  الكبري  ال�سيا�سي  ال��دمي��وغ��رايف 
�سيواجه الكيان ال�سهيوين يكمن بقدرته 
يهودية  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  الح��ت��ف��اظ  ع��ل��ى 
نتيجة  القادمة  ال�سنوات  يف  مهيمنة 
الإ�سرائيليني.  ل��دى  امل��خ��اوف  تعاظم 
الوا�سعة، مل  ال�سهيونية  ورغم الدعاية 
ماليني  ثالثة  �سوى  ا�ستح�سار  ت�ستطع 
من  الفرة  خ��الل  م�ستوطن  األ��ف  ومئة 
اإج��م��ايل  اأ���س��ل  م��ن   )2012-1948(
واأنه  اليوم(.  مليونا   14( العامل  يهود 
والأق�سى  القد�ض  انتفا�سة  من  ابتداء 
لبنان  ب��ح��رب  م�����رورًا   )2000 )ع����ام 
عوامل  تعاظمت   )2006 )عام  الثانية 
الهجرة املعاك�سة من فل�سطني، فاأ�سبحت 
ب�سبب  اإليها،  اجل��ذب  عوامل  من  اأعلى 

�سيا�سة 
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اإن  عينها.  للم�سكلة  اآخ��ر  وجه  هو 
جميع  م��ن  املتطرفة  الت�سريحات 
يف  ال�سيا�سية  وال��ك��ت��ل  الأط�����راف 
الئتالف  داخ��ل  ال�سهيوين  الكيان 
احل��ك��وم��ي وخ���ارج���ه، والإره�����اب 
ال��ي��ه��ودي ال���ذي مي��ار���ض م��ن قبل 
العن�سرية  واملظاهر  امل�ستوطنني، 
)ظاهرة »تدفيع الثمن« وقتل الفتى 
عائلة  وقتل  القد�ض  يف  خ�سري  اأب��و 
الدواب�سة يف قرية دوما(، ومبادرات 
للجدل،  امل��ث��رية  الت�سريعات  ���س��ن 
جهات  ان�����س��م��ام  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�سد  التحري�ض  حملة  اإىل  ي�سارية 
توؤدي  الأم��ور  هذه  كل   – اإ�سرائيل 
ال�سطفافات  واإىل  النق�سام  اإىل 
�ساأنها  من  التي  املتزايدة  الطائفية 
اأن تقود اإىل تاآكل املناعة القومية. 
عامو�ض  ي��رى  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
ت�ستطيع  ل  »اإ�سرائيل«  اأن  يادلني 
ال�����س��م��اح ل��ن��ف�����س��ه��ا ب���ال���دخ���ول يف 
مواجهة اأخرى ت�ستمر خم�سني يومًا 
مع  ال�سراتيجي  بالتعادل  وتنتهي 
اأعدائها.  بني  من  الأ�سعف  الطرف 
ومبوازاة ذلك يرى من ال�سروري اأن 
يكون من ال�سواب املبادرة اإىل اتخاذ 
»اإ�سرائيل«  تدفع  �ساملة  خطوات 
التي  احل��ل  خطة  تطبيق  ب��اجت��اه 
القيادة  اأم���ام  وه��ن��اك  بها.  ترغب 
م�سارات  اأرب��ع��ة  »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« 
باختبار  تقوم  اأن  وعليها  حمتملة، 
كل واحدة منها على حدة، اأو ب�سكل 
تدريجي: اإجراء مفاو�سات مبا�سرة 
اإىل  التو�سل  بغية  الفل�سطينيني  مع 
ت�سوية  اإىل  التو�سل  اأو  دائ��م،  حل 
اإقليمية بالتعاون مع الدول العربية 
الرتيبات  من  �سل�سلة  اأو  املعتدلة، 
املوا�سيع  يف  التقدم  م��ع  املرحلية 
واإذا مل تنجح  التي ميكن تنفيذها. 
كل هذه الأمور فاإن على »اإ�سرائيل« 
اإىل  ت��وؤدي  منفردة  خطوات  اتخاذ 
اأن  ويجب  امل�ستقبلي.  الواقع  اإر�ساء 
اأمنية  خطة  الربنامج  هذا  يت�سمن 
الدويل  بالدعم  والهتمام  منا�سبة 
اإن  بعد  عليه  احل�سول  �سيتم  الذي 
معتدلة  مواقف  »اإ�سرائيل«  تقدم 
ومتعددة  الثنائية  امل�����س��ارات  يف 
الأمور  هذه  كل  وت�سكل  الأط��راف. 
�سرطًا �سروريًا لأية خطوة منفردة 

ناجحة.
الحتالل  ماأزق  فاإن  يكن  ومهما 
ول  واأكرث  اأكرث  التعقيد  نحو  يتجه 
الدميغرايف.  ال�سعيد  على  �سيما 
ما�ض  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  ذل��ك 
وجرائمه  لالحتالل  مقاومته  يف 
يزداد  الذي  الوقت  يف  وعن�سريته، 
ت��دف��ق امل�����س��ت��وط��ن��ني ال��ي��ه��ود نحو 
تال�سي  اأم����ام  امل��ع��اك�����س��ة،  ال��ه��ج��رة 
واإخفاق  »الإ�سرائيلية«  الردع  قوة 
نظرية »الأمن القومي الإ�سرائيلي«.

تعترب احلروب العدوانية يف القانون 
التي  اجلرائم  اكرب  من  املعا�سر  الدويل 
�سيادة  �سد  املعتدية  ال��دول��ة  ترتكبها 
اأوالإقليم  ال��دول��ة  وحرمة  وا�ستقالل 

املعتدى عليه .
الدولية  والعهود  املواثيق  حتظر 
وم���ب���ادئ ال��ق��ان��ون ال�����دويل احل���روب 
العدوانية وتن�ض على معاقبة مرتكبيها 
طال  مهما  ومالحقتهم  حرب  كمجرمي 
عدم  املتحدة  الأمم  اأقرت  حيث  الزمن، 
�سريان تقادم الزمن على جرائم احلرب 
الإن�سانية.  و�سد  ال�سالم  �سد  واجلرائم 
واأ����س���ب���ح م��ن��ع احل������روب ال��وق��ائ��ي��ة 
بعد  وال��غ��زووحت��رمي��ه��ا  وال�ستباقية 
تاأ�سي�ض  وبعد  الثانية  العاملية  احل��رب 
القرن  �سمات  اأه��م  م��ن  املتحدة   الأمم 

الع�سرين .
امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ي��ث��اق  ي��ت�����س��م��ن 
ن�سو�سا �سريحة لتحرمي احلروب ومنع 
القوة  ا�ستخدام  م��ن  الأع�����س��اء  ال���دول 
العالقات  يف  با�ستخدامها  اأوالتهديد 
الأمريكية  الإدارة  .ول��ك��ن  ال��دول��ي��ة 
ت�سن  و»اإ�سرائيل«  العاملية  واليهودية 
حربًا �سعواء على اجلهاد وعلى الإ�سالم، 
الداد  اري��ه  ع�سوالكني�ست  عقد  حيث 
اأي��ل��ول  منت�سف  يف  �سحفيا  م���وؤمت���را 
على  عنيفا  هجوما  فيه  �سن  امل��ا���س��ي 
والدين  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الر�سول 
هذا  .ورب���ط  فيه  واجل��ه��اد  الإ���س��الم��ي 
اليهودي املتطرف بني الإرهاب  والإ�سالم 
اجلهاد  وقف  على  جمربين  وقال" نحن 
اأوروبا  �ستكون  القد�ض  ا�ست�سلمت  ،واإذا 
التالية. ولقد حان الوقت لنتعرف على 
الإ�سالم".  ي�سكله  الذي  اخلطر  حقيقة 
واأع��ل��ن ع��ن اإق��ام��ة حت��ال��ف م��ع جهات 
جتمع  اأوروبا"  يف  متطرفة  عن�سرية 
تهديدا  ي�سكل  الإ�سالم  انت�سار  اأن  على 
وقال   . الغربية  احل�سارة  على  خطريا 
اإن ال�سراع بني اليهود والعرب قائم على 
اأ�سا�ض ديني، وهو�سراع ح�سارات وحرب 
ب��ني الأدي����ان .وزع���م ع��دم وج���ود فهم 
ل  وان   ، و»اإ�سرائيل«  الغرب  يف  لالإ�سالم 
احد يعرف مدى اجلهات التي تعمل على 
جعل امل�سلمني يف العامل يقومون باجلهاد 
،و�سد  الغربية  احل�سارة  �سد  العاملي 
وت��اب��ع حديثه   . واأوروب����ا  »اإ���س��رائ��ي��ل« 

يقول :
»اإن الربملانيني الأوروبيني امل�ساركني 
�سقطت  اإذا  ان��ه  يعرفون  التحالف  يف 
الأوروبية  احل�سارة  ،ف��ان  »اإ�سرائيل« 
الغربية  احل�سارة  كل  ،وكذلك  �ست�سقط 

وتخ�سع لالإ�سالم« .
الربملاين  املنتدى  اإقامة  عن  واأعلن 

التي  القوانني  �سي�سع  ،حيث  الأوروب���ي 
�ستحارب �سيطرة الإ�سالم .وقال »وعلينا 
اأوروب��ا  يف  الوعي  زي��ادة  على  نعمل  اأن 
ي�سكلها  التي  املخاطر  حول  و»اإ�سرائيل« 

الإ�سالم واجلهاد على الب�سرية« .
ال�سيا�سية  احلملة  م��ن  وان��ط��الق��ا 
»اإ�سرائيل«  تقودها  التي  والإعالمية 
الأمريكية  والإدارة  العاملية  واليهودية 
�سد اجلهاد يف الإ�سالم ،لإ�سعاف مقاومة 
الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي والأم���ريك���ي 
بني  التفريق  على  نهار  ليل  العمل  يجب 
املقاومة والإرهاب ،ودعم املقاومة ونبذ 

الإرهاب . 
من   نوعني  ال��دويل  القانون  يحظر 

الإرهاب : 
ارتكابهم  لدى  الأفراد  اإرهاب  اأول: 
جرائم حرب وجرائم �سد ال�سالم و�سد 

الإن�سانية و�سد الأبرياء من املدنيني  .
اإرهاب الدولة عندما متار�ض  ثانيا: 
احلروب والإرهاب والعن�سرية ك�سيا�سة 

ر�سمية . 
املقاومة  بني  الدويل  القانون  ومييز 
الإرهاب  جترمي  على  والإرهاب،وين�ض 
امل�سلحة �سد  املقاومة  ويعرف ب�سرعية 
بني  املتحدة  الأمم  وميزت   . الحتالل 
العادل  والن�سال  الإره��اب��ي��ة  الأع��م��ال 

لل�سعوب الذي 
ت��خ��و���س��ه ح��رك��ات امل��ق��اوم��ة �سد 
ال�ستيطاين  وال���س��ت��ع��م��ار  الح��ت��الل 
ال��ذي  ال��ق��رار  يف  وذل���ك  والعن�سرية. 

اتخذته يف كانون الأول عام 1972 . 
وات���خ���ذت امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة يف 
رقم  القرار   1974 العام  الأول  كانون 
واأج��از  ال��ع��دوان،  تعريف  3214ح����ول 
التعريف حق ال�سعوب يف الن�سال بجميع 
الأ�سكال مبا فيها الكفاح امل�سلح من اجل 

احلرية وال�ستقالل وحق تقرير امل�سري 
ت  ،وبالتايل تكون الأمم املتحدة قد ميزنّ
بني املقاومة والإرهاب. واأجازت مقاومة 
املقاومة  اأج��ازت  اأي  لالحتالل  ال�سعوب 
الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  �سد  العربية 

البغي�ض .
وا���س��ت��ط��اع��ت ال��ل��ج��ن��ة اخل��ا���س��ة 
�سكلتها  التي  ال��دويل  الإره��اب  مبو�سوع 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف العام 
الأ�سباب  ت�سخي�ض  يف  تنجح  1972ان 
العام  يف  الإره���اب  لظاهرة  الرئي�سية 
ال�سيا�سية  الأ���س��ب��اب  1989.واأوردت 
والجتماعية  القت�سادية  والعوامل 
ال�سيا�سية  الأ�سباب  يف  لالإرهاب،وجاء 

لالإرهاب ما يلي :  
بال�سيطرة  والت�سبث  ال�ستعمار   •

ال�ستعمارية .
تقرير  يف  ال�سعوب  ح��ق  اإن��ك��ار   •

امل�سري.
العن�سري  والتمييز  العن�سرية   •

والف�سل العن�سري .
اجلماعية  الإب�������ادة  ح�����روب   •

واحلروب العدوانية .
ال�سيادة  • ا�ستخدام القوة وانتهاك 
الإقليمية  وال���وح���دة  وال���س��ت��ق��الل 

للدول.
والهيمنة  الغري  اأرا�سي  احتالل   •
ال�سوؤون  يف  وال��ت��دخ��ل  ال�����س��ع��وب  ع��ل��ى 

الداخلية للدول .
على  لل�سيطرة  الإرهاب  • ا�ستخدام 

ال�سعوب واإجبار ال�سكان على النزوح .
التو�سع  و���س��ي��ا���س��ة  ال��ف��ا���س��ي��ة   •

واملنازعات بني الدول .
الفنت  واإ�سعال  الديني  • ال�سطهاد 

الطائفية واحلروب الأهلية .
وكبت  والقهر  والظلم  ال�ستبداد   •

التفريق بني املقاومة واالإرهاب 
يف القانون الدويل
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احلريات وانتهاك احلقوق .
بعد  املعا�سر  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  اإن 
�سعوب  ذاقتها  التي  وال��وي��الت  املاآ�سي 
العامل جراء احلربني العامليتني  الأوىل 
مبنظار  الإره���اب  اإىل  ،ينظر  والثانية 
ياأخذ بعني العتبار فظاعته ووح�سيته 
الإن�سان  وكرامة  حياة  على  للمحافظة 
بني  ومييز  جمعاء  الب�سرية  وم�سلحة 
امل��ق��اوم��ة والإره�����اب .وت��اب��ع��ت الأمم 
املتحدة تعزيز هذا الجتاه يف العالقات 
ال��دول��ي��ة ح��ت��ى ان��ه��ي��ار الحت���اد 
وبروز  ال�سراكي  واملع�سكر  ال�سوفييتي 
الوليات  العاملي اجلديد بقيادة  النظام 
عنه  اأعلن  وال��ذي  الأمريكية  املتحدة 
 .1991 ال��ع��ام  يف  الأب  بو�ض  الرئي�ض 
امل��ت��ح��دة ق��د واف��ق��ت يف  وك��ان��ت الأمم 
التا�سع من كانون الأول عام 1981 على 
الإعالن اخلا�ض بعدم جواز غزواأرا�سي 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  والتدخل  الغري 
على  الإع���الن  وي��وؤك��د  الأخ���رى،  للدول 
ممار�سة  ع��ن  بالمتناع  ال���دول  ال��ت��زام 
�سد  للدولة  ر�سمية  ك�سيا�سة  الإره��اب 
الدول الأخرى ، اأو�سد �سعوب ترزح حتت 
اأوالحتالل  ال�ستعمارية  ال�سيطرة  نري 

الأجنبي اأوحتت نري اأنظمة عن�سرية . 
الكيان ال�سهيوين كيان اإرهابي

اجلماعية  الإب���ادة  مفهوم  ي�سيطر 
وال�سيا�سي  الديني  التفكري  على  للعرب 
وال��ع�����س��ك��ري ل��ل��ح��ك��وم��ة والأح������زاب 

واحلاخامات واملجتمع يف »اإ�سرائيل«.
اإىل  وتعود جذور الإرهاب والإبادة 
اليهودي  التاريخ  يف  واملمار�سة  الفكر 
جتاه الكنعانيني . ا�ستخدمت »اإ�سرائيل« 
اجلماعية  واملجازر  العدوانية  احلروب 
والغتيالت  والقتل  التدمري  وعمليات 
العرب.  م��ن  ممكن  ع��دد  اك��رب  لإب����ادة 
املحروقة  الأر�����ض  �سيا�سة  وات��ب��ع��ت 
والعني  الراأ�ض  اإىل  الر�سا�ض  وتوجيه 
العنقودية  القنابل  وا�ستخدام  والقلب، 
ال�سرية  القتل  ،وف���رق  والف�سفورية 
ال�سكنية  والأح���ي���اء  امل��ن��ازل  وق�سف 
والطائرات  والقنابل  ال�سواريخ  باأحدث 
الأم����ريك����ي����ة. و����س���خ���رت الأ���س��ل��ح��ة 
واليورانيوم  والبيولوجية  الكيمائية 
النتفا�سة  اأط���ف���ال  وح��ق��ن  امل��ن�����س��ب 
واإج����راء   ، الي����دز  ب��ف��ريو���ض  الأوىل 
على  دول��ي��ًا  املحرمة  الطبية  التجارب 
الإن�سان  م��ن  للتخل�ض  املقاومة  رج��ال 
العربي ومنع تكاثره . فاجلي�ض وال�سعب 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ي��ت��ع��ام��الن م��ع الإن�����س��ان 
العراف  عدم  منطلق  من  الفل�سطيني 
ووطنه  اأر���س��ه  يف  وبحقوقه  ب��وج��وده 
اأر�سه  ،واإنكار حقه يف امللكية ،وم�سادرة 

واإقامة امل�ستعمرات اليهودية عليها .
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��وق��ي��ع ق��ي��ادة 
اأو�سلوامل�سوؤوم  لتفاق  التحرير  منظمة 
وال�ستعمار  والرحيل  الإب��ادة  تزال  ل 
مواقف  ع��ل��ى  امل�سيطر  ال���س��ت��ي��ط��اين 
واملجتمع  واجلي�ض  احلكومة  وممار�سات 
ال�سعب  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
الفل�سطيني الراف�ض لالحتالل والتهويد 
من  »اإ���س��رائ��ي��ل«  وتتخذ   . وال��رح��ي��ل 

الإرهاب والعن�سرية والإبادة اجلماعية 
�سيا�سة ر�سمية وعلنية وكذلك ا�ستخدام 
والهولوكو�ست  ال��ال���س��ام��ي��ة  م��ع��زوف��ة 
الإ�سرائيلي  الهولوكو�ست  النازي لتربير 

امل�ستمر على �سعبنا الفل�سطيني .
مزدوجة  �سحية  �سعبنا  جعل  مما 
 . والإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ن��ازي  للهولوكو�ست 
وحتى  ن�ساأتها  منذ  »اإ�سرائيل«  وتعتقد 
والعن�سرية  والإبادة  الإرهاب  اإن  اليوم 
والنقاء  ،وال��ت��ف��وق  ال��ق��وة  وا���س��ت��خ��دام 
العن�سري جاء باأمر الهي اأوًل وم�سلحة 
دن��ي��وي��ة ث��ان��ي��ًا،  ل��ذل��ك اأع���ط���وا ذلك 
واأ�سبح  الدينية.  القدا�سة  �سفة  كله 
املرتكزات  اأهم  من  الإ�سرائيلي  الإرهاب 

لتحقيق امل�سروع ال�سهيوين . 
ت�سرعنه  التي  ال��دول��ة  اإره���اب  اإن 
احل��ك��وم��ة وي��ن��ف��ذه اجل��ي�����ض وامل��و���س��اد 
مل  ب�����س��ورة  وامل�ستوطنون  وال�����س��رط��ة 
وهمجيتها  لوح�سيتها  التاريخ  ي�سهدها 
احلق اأفدح الأ�سرار بال�سعب الفل�سطيني 
»اإ�سرائيل«   .وت��ه��دف  العربية  والأم���ة 
منه ترحيل واإبادة اكرب عدد ممكن من 
العرقي  التطهري  لتحقيق  الفل�سطينيني 
اأي  الدولة  يهودية  جت�سيد  اإىل  و�سوًل 

جت�سيد النقاء العن�سري لإ�سرائيل . 
وت��وج��ه »اإ���س��رائ��ي��ل« الإره���اب اإىل 
العربي  ال��وط��ن  يف  وال����دول  ال�����س��ع��وب 
اإلغاء وتعديل قراراتهم  لإجبارهم على 
يتفق  مب��ا  اإرادات��ه��م  وك�سر  ومواقفهم 
الإ�سرائيلية  واملخططات  امل�سالح  مع 
للمنطقة . ويج�سد الإرهاب الإ�سرائيلي 
احد املخاطر الأ�سا�سية التي تهدد الأمن 
القومي العربي وامن الدول الإ�سالمية .

الوحيدة  الدولة  هي  »اإ�سرائيل«  اإن 
يف ال��ع��امل ال��ت��ي ق��ام��ت ع��ل��ى الإره����اب 
لطبيعة  م��الزم  ،ف��الإره��اب  والعن�سرية 
ال��ي��ه��ودي��ة وال�����س��ه��ي��ون��ي��ة وال��ك��ي��ان 
»اإ�سرائيل«  لتاريخ  وم��الزم   ، ال�سهيوين 
فاإ�سرائيل   ، ر�سمية  ك�سيا�سة  ،ومتار�سه 
هي دولة الإرهاب فكرا وممار�سة ودولة 
والعن�سرية  ال�ستيطاين  ال�ستعمار 

الوحيدة املتبقية يف العامل . 
وتتابع »اإ�سرائيل« ممار�سة الإرهاب 
وال�ستعمار  والح��ت��الل  والعن�سرية 
ال����س���ت���ي���ط���اين وف����ر�����ض ال��ع��ق��وب��ات 
على  الهولوكو�ست  وممار�سة  اجلماعية 
ر�سمية  ك�سيا�سة  الفل�سطيني  ال�سعب 

معلنة وبتاأييد ودعم كاملني من الوليات 
املتحدة الأمريكية .

ول تزال »اإ�سرائيل« حتتل الأرا�سي 
اجلغرافية  م��ع��امل��ه��ا  وت��غ��ري  ال��ع��رب��ي��ة 
تهويدها  على  وتعمل  والدميوغرافية 
الإ�سالمية  العربية  احل�سارة  وتدمري 
م�ستوطنني  واإح���الل  ال��ع��رب  وترحيل 
ي���ه���ود حم��ل��ه��م،مم��ا ي��ج��ع��ل ال��ل��ج��وء 
وال�ستعمار  الح��ت��الل  م��ق��اوم��ة  اإىل 
اأقد�ض  م��ن  الإ�سرائيلي  ال�ستيطاين 
والدينية  والقومية  الوطنية  الواجبات 

والإن�سانية .
ن��ع��ت��ت »اإ�����س����رائ����ي����ل« امل���ق���اوم���ة 
اهلل  ح���زب  وم��ق��اوم��ة  الفل�سطينية 
الحتالل  لتخليد  حماولة  يف  بالإرهاب 
واملقد�سات  واحلقوق  الأر�ض  واغت�ساب 
العربية وتهويدها وتربير الهولوكو�ست 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  الإ�سرائيلي 
الفل�سطيني  ال�سعبني  اإرادة  وك�����س��ر 

واللبناين .
املوقف  املتحدة  ال��ولي��ات  وتبنت 
الحتالل  مقاومة  ونعتت  الإ�سرائيلي 
دول  وحملت  ب��الإره��اب،  الإ�سرائيلي 
 . موقفها  تبني  الأوروب��ي على  الحت��اد 
فعدت حما�ض واجلهاد الإ�سالمي وحزب 
الق�ساء  ويجب  اإرهابية  حركات  اهلل 
الدويل  القانون  لقواعد  ،خالفا  عليها 
املتحدة والعهود  واأهداف الأمم  ومبادئ 

واملواثيق الدولية .
املقاومة خيار ال�سعب الفل�سطيني

ان��ط��الق��ا م���ن ال��ع��ه��ود وامل��واث��ي��ق 
الدولية وقرارات الأمم املتحدة.ونظرا 
وترحيل  واغت�سابها  فل�سطني  لنكبة 
�ستني  من  اأك��رث  من  ووقعت  التي  �سعبها 
التي  العدوانية  للحروب  .ونظرا  عاما 
و�سورية  فل�سطني  على  اإ�سرائيل  اأ�سعلتها 
لرف�سها  .ونظرا  وم�سر  والأردن  ولبنان 
ب�سطريها  ال��ق��د���ض  م���ن  الن�����س��ح��اب 
ومن  واملعراج  الإ�سراء  مدينة  املحتلني 
املحتلة  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  بقية 
واجل�����ولن ال�����س��وري امل��ح��ت��ل وم����زارع 
امل�ستعمرات  بناء  يف  وا�ستمرارها  �سبعا، 
وتهويد   واجلولن  فل�سطني  يف  اليهودية 
والقد�ض  اخلليل  يف  واملقد�سات  الأر���ض 

وبيت حلم  وطربيا.
ون��ظ��را ل���س��ت��م��راره��ا يف ارت��ك��اب 
و�سيا�سة  غزة  قطاع  على  الهولوكو�ست 

املنجزات  وت��دم��ري  امل��ح��روق��ة   الأر����ض 
والعمرانية  وال��زراع��ي��ة  ال�سناعية 

والثقافية .
يف  املتحدة  الأمم  لتخاذل  ون��ظ��را 
اإنهاء الحتالل ووقف الهولوكو�ست على 

ال�سعب الفل�سطيني .
ون��ظ��را لزدواج���ي���ة امل��ع��اي��ري لدى 
وبريطانيا  واأمل��ان��ي��ا  املتحدة  ال��ولي��ات 
للعدوالإ�سرائيلي  وانحيازهم  وفرن�سا 

ومعاداتهم للعرب والإ�سالم.
ونظرا ل�ستمرار دولة الحتالل بناء 
امل�ستعمرين  قطعان  وجلب  امل�ستعمرات 
ال���ي���ه���ود وت���رح���ي���ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني.

للدفاع  الفل�سطيني  ال�سعب  انتف�ض 
ومنجزاته  واأمالكه  واأر�سه  وطنه  عن 
امل�سلحة  باملقاومة  وحياته  ومقد�ساته 
اأن  وي��وؤك��د  ال�ست�سهادية  والعمليات 
ال�سراتيجي  خ��ي��اره  ه��ي  امل��ق��اوم��ة 
البغي�ض،  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  لقلع 
وعودة  اليهودية  امل�ستعمرات  وتفكيك 
اأر�سهم  وا�ستعادة  ديارهم  اإىل  الالجئني 

وممتلكاتهم .
م�ســـروعية املـقاومة

الإ�سرائيلي  الحتالل  مقاومة  اإن   
القانون  عمل م�سروع يتما�سى مع مبادئ 
وبقية  املتحدة  الأمم  وميثاق  ال��دويل 
جتارب  ،ومع  الدولية  واملواثيق  العهود 
ال�سعوب الأوروبية يف مقاومة الحتالل 

النازي. 
الأوروبية  املقاومة  حركات  اأثبتت 
النازية  الح��ت��الل  ق���وات  مقاومة  اأن 
ما  وهذا  حتمية.   بها  الهزمية  واإحل��اق 
الأوروب��ي��ة  ال�سعوب  ت���زال  ول  ح�سل 

تفتخر وتعتز بحركات املقاومة .
القانون  فقهاء  معظم  اأراء  اتفقت 
الثانية  العاملية  احل���رب  بعد  ال���دويل 
�سرعية  على  املتحدة  الأمم  وتاأ�سي�ض 
املقاومة  اأن  واأك��دوا  الحتالل.  مقاومة 
نتيجة  هي  الأوروبية  لل�سعوب  امل�سلحة 
لالحتالل  واإن�سانية  وطنية  منطقية 
�سد  امل��ق��اوم��ة  عمليات  وان  البغي�ض، 
ق��وات الح��ت��الل ال��ن��ازي ه��ي دف��اع عن 
فقهاء  معظم  وال��وط��ن.وي��وؤي��د  النف�ض 
�سرعية  ال��ع��امل  يف  ال����دويل  ال��ق��ان��ون 
حركات املقاومة الفل�سطينية واللبنانية 
الحتاللني  م��واج��ه��ة  يف  وال��ع��راق��ي��ة 

الإ�سرائيلي والأمريكي. 
حركات  ب��ني  امل�����س��رك  ف��ال��ق��ا���س��م 
املقاومة  وحركات  الأوروب��ي��ة  املقاومة 
ال��ع��رب��ي��ة ه���والح���ت���الل، والح��ت��الل 
�سرعية  وت�ستند  الإره�����اب.  ه����وذروة 
�سرعية  عدم  اإىل  الفل�سطينية  املقاومة 
لالأر�ض  املغت�سب  ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان 
�سرعية  ع��دم  واإىل  وامل��ي��اه  واحل��ق��وق 
احل������روب ال���ع���دوان���ي���ة وال��ت��غ��ي��ريات 
نفذها  التي  والدميغرافية  اجلغرافية 
لقرارات  خالفًا  واجل��ولن  فل�سطني  يف 

ال�سرعية الدولية .
بعد  الفل�سطينية  املقاومة  رف�ست 
حرب حزيران العدوانية جمرد التفكري 
وت�ساعدت  للعدواملنت�سر  بال�ست�سالم 
وهي  ال�سهيوين  الكيان  داخل  عملياتها 
ا�ستمرار لالنتفا�سات واملقاومة امل�سلحة 
وعد  منذ  ب���داأت  ال��ت��ي  امل�سلحة  وغ��ري 
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الثانية  الن��ت��ف��ا���س��ة  وان��ف��ج��رت 
ال�سلطة  تخلي  على  الأق�سى  انتفا�سة 
عن املقاومة ونعتها بالإرهاب وعن عدم 
بجدوى  الفل�سطيني  ال�سعب  قناعة 

املفاو�سات والرعاية الأمريكية .
لقد ثبت بجالء من ح�ساد اأو�سلواملر 
وامل��ري��ر ان���ه ل مي��ك��ن الع��ت��م��اد على 
العدولدحر  مع  والتفاقات  املفاو�سات 
الح���ت���الل واحل�����س��ول ع��ل��ى احل��ق��وق 
الأر�ض  وا�ستعادة  العودة  حق  وتنفيذ 

واملمتلكات املغت�سبة . 
ال���س��ت��ع��م��ار  اأن  ب���ج���الء  وظ���ه���ر 
الإ�سرائيلي  والح��ت��الل  ال�ستيطاين 
ال�ستعمار  اأن����واع  واأ���س��ر���ض  ه��واأب�����س��ع 
،وان  التاريخ  يف  ظهرت  التي  والحتالل 
بالقوة  اإل  ي�سرد  ل  بالقوة  اخ��ذ  م��ا 
لغة  اإل  يفهم  ل  العدوالإ�سرائيلي  ،وان 
املقاومة  اع��ت��م��اد  يجب  ال��ق��وة،ل��ذل��ك 
والكفاح امل�سلح لتحرير الأرا�سي العربية 
واملمتلكات  الأرا�سي  وا�ستعادة  املحتلة 

والرثوات واحلقوق املغت�سبة. 
املقاومة،  اإىل  يوؤدي  احتالل  كل  اإن 
الح��ت��الل  وح�����س��ي��ة  ازدادت  وك��ل��م��ا 
وات�ساعا.  �سدة  املقاومة  ازدادت  كلما 
وامل�ستعمرات  الح���ت���الل  وا���س��ت��م��رار 
والعن�سرية  والهولوكو�ست  اليهودية 
اأ�سكالها  بكل  املقاومة  يجعل  والإره��اب 

ويف طليعتها 
ال�سرعي  الرد  هي  امل�سلحة  املقاومة 
والديني  والقومي  والوطني  القانوين 
 . الإ�سرائيلي  والإن�ساين على الحتالل 
والعملي  العلمي  الأ�سلوب  هي  واملقاومة 
اإنهاء  اإىل  يقود  ال��ذي  الوحيد  املتبقي 
وال�ستقالل  احل��ري��ة  واإىل  الح��ت��الل 
وا�ستعادة  اإىل ديارهم  وعودة الالجئني 
اإىل  اأي�سا  ويقود   . واأمالكهم  اأرا�سيهم 

الهدوء وال�ستقرار يف املنطقة .  
التفريق بني املقاومة واالإرهاب يف 

االتفاقية العربية ملكافحة االإرهاب
الرئي�ض  ل�سان  على  �سورية  طرحت 
بني  التفريق  الأ���س��د  ح��اف��ظ  ال��راح��ل 
امل��ق��اوم��ة والإره������اب ودع����م ح��رك��ات 
واإدان��ة الإره��اب وعقد موؤمتر  املقاومة  
،والتفريق  الإره�����اب  لتعريف  دويل 
على  والت���ف���اق  امل��ق��اوم��ة  وب���ني  بينه 
وذلك  احلقيقي  الإره��اب  مكافحة  �سبل 
الرئي�ض  وبح�سور  اأثينا  يف   1986 عام 

اليوناين.
ول تزال �سورية حتى اليوم تطالب 
بعقد  الأ�سد  ب�سار  الرئي�ض  ل�سان  على 
مثل هذا املوؤمتر ملكافحة اإرهاب الأفراد 
، ودع��م حركات  وال���دول  واجل��م��اع��ات 
والعراق  ولبنان  فل�سطني  يف  املقاومة 
وال�ستعمار  الأم��ريك��ي  الح��ت��الل  �سد 
الحتالل  و�سد  اليهودي  ال�ستيطاين 

الأجنبي .
العربية  الت��ف��اق��ي��ة  وت��ت�����س��م��ن 
جمل�ض  اقرها  التي  الإره���اب  ملكافحة 
يف  ال��ع��رب،  وال��ع��دل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء 
ني�سان 1998 يف املادتني الأوىل والثانية 
،ودعم  والإره��اب  املقاومة  بني  التفريق 

املقاومة والت�سدي لالإرهاب .    

الفقرتني  يف  الأوىل  امل���ادة  ف  ت��ع��رنّ
واجلرمية  الإره����اب  والثالثة  الأوىل 

الإرهابية .
الثانية من التفاقية  املادة  وتفرق 
،وت�ستثني  والإره������اب  امل��ق��اوم��ة  ب��ني 
الأجنبي  الحتالل  �سد  امل�سلح  الكفاح 
م��ن الإره�����اب . وت��ن�����ض ع��ل��ى اأن���ه »ل 
مبختلف  الكفاح  ح��الت  جرمية،  تعد 
امل�سلح �سد  الكفاح  الو�سائل، مبا يف ذلك 
اجل  ومن  والعدوان  الأجنبي  الحتالل 
ملبادئ  وفقا  امل�سري  وتقرير  التحرير 
القانون الدويل« . ويت�سمن الباب الثاين 
العربي  التعاون  اأ�س�ض  التفاقية  من 
اآليات  الثالث  والباب  الإره��اب،  ملكافحة 

تنفيذ التفاقية .
حمددًا  تعريفًا  التفاقية  و�سعت 
واآليات  الإرهابية  واجلرمية  لالإرهاب 
املقاومة  ب��ني  التفريق  م��ع  مكافحته 
مقاومة  ح��رك��ات  وت��اأي��ي��د  والإره�����اب 
وبالتايل   ، الأجنبي  لالحتالل  ال�سعوب 
حركات  بتاأييد  العربية  ال��دول  تلزم 
والعراق  ولبنان  فل�سطني  يف  املقاومة 
وبقية بلدان العامل ومكافحة احلركات 

الإرهابية 
جاء جمرم احلرب بو�ض وعقد عدة 
يف  اإ�سرائيلية  عربية-  قمة  موؤمترات 
اأدانت  برعايته،  والعقبة  ال�سيخ  �سرم 
خالفًا  فل�سطني  يف  امل��ق��اوم��ة  ح��رك��ات 
العربية  واحل��ك��وم��ات  ال�سعوب  ملوقف 
لالتفاقية  وان��ت��ه��اك��ًا   ، والإ���س��الم��ي��ة 

العربية ملكافحة الإرهاب 
بو�ض  احل����رب  جم���رم  ي��ك��ت��ف  ومل 
حلركة  ال��ع��رب  احل��ك��ام  بع�ض  ب��اإدان��ة 
اأن  اع��ت��رب  ب��ل  الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة 
اجلماعية  والإب���ادة  الإره���اب  عمليات 
�سد  واجل����رائ����م  احل�����رب  وج����رائ����م 
»اإ�سرائيل«   ترتكبها  التي  الإن�سانية 
على اأنها اأعمال دفاعية، وان »اإ�سرائيل« 
وبالتايل  النف�ض.  عن  الدفاع  حالة  يف 
�سدقيتها  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ف��ق��دت 
يف  كع�سودائم  وم�سوؤوليتها  واأخالقيتها 
جمل�ض الأمن عندما تدافع عن جمرمي 
احلرب الإ�سرائيليني ، وتعترب يف الوقت 
�سد  البطولية  املقاومة  عمليات  نف�سه 
الحتالل الإ�سرائيلي عمليات اإرهابية . 
ازدواجية  بو�سوح  تتجلى  وهكذا 
امل���ع���اي���ري ل�����دى ال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 
اأومنطق  ح�ض  اأي  وفقدانها  الأمريكية، 
ال�سرعية  وم��ب��ادئ  والإن�ساف  بالعدل 
بالعرب  الأم��ر  يتعلق  عندما  الدولية 

وامل�سلمني .
وقراراتها  املتحدة  الأمم  ميثاق  اإن 
الدولية  ال�سرعية  واأه����داف  وم��ب��ادئ 
ت��دم��غ ج��م��ي��ع الأع���م���ال ال��ع��دوان��ي��ة 
ك���ال���غ���زووالح���ت���الل وال���ت���دخ���ل يف 
وال�ستعمار  للدول  الداخلية  ال�سوؤون 
حق  وت��وؤي��د   ، ب��الإره��اب  ال�ستيطاين 
الحتالل  مقاومة  يف  والأمم  ال�سعوب 
ال�ستقالل  ونيل  امل�سري  تقرير  وح��ق 
الوطني ،وتدين المربيالية والعن�سرية 
وال�سهيونية ك�سكل من اأ�سكال العن�سرية 
عدم  على  وت��وؤك��د  العن�سري  والتمييز 
بالقوة  الغري  اأرا���س��ي  احتالل  �سرعية 

وترحيل �سكانها .

وحت������رم ا����س���ت���خ���دام ال���ق���وة 
لفر�ض  ك��اأداة  العدوانية  واحل��روب 
على  اأواحل�����س��ول  معينة  �سيا�سات 
املغلوب  اأواإج��ب��ار  اإقليمية  مكا�سب 
اإذع��ان  اتفاقيات  توقيع  اأم��ره  على 
كما ح�سل عام 1919 يف لهاي ويف 
اإخفاق  وي��ع��ود   .1993 اأو���س��ل��وع��ام 
»اإ�سرائيل«  اإجبار  يف  املتحدة  الأمم 
على احرام وتنفيذ مبادئ وقرارات 
القانون  وقواعد  الدولية  ال�سرعية 
الدويل املعا�سر اإىل انحياز الوليات 
للعدوالإ�سرائيلي  املتحدة الأمريكية 
الأمم  ع��ل��ى  امل��ط��ل��ق��ة  و���س��ي��ط��رت��ه��ا 

املتحدة  وا�ستخدامها الفيتو. 
امللقاة  الأ�سا�سية  الواجبات  اإن 
وجمل�ض  املتحدة  الأمم  عاتق  على 
الأم�����ن ال�����دويل وال������دول دائ��م��ة 
»اإ�سرائيل«  معاقبة  فيه  الع�سوية 
على حروبها العدوانية جتاه ال�سعب 
وعلى  العربية  والبلدان  الفل�سطيني 
والعن�سرية  ل���الإره���اب  ممار�ستها 
ك�سا�سة  اجل��م��اع��ي��ة  والإب���������ادة 
الن�سحاب  على  ر�سمية،واإجبارها 
جميع  م����ن  وال�������س���ام���ل  ال����ف����وري 
وال�سورية  الفل�سطينية  الأرا���س��ي 
التعوي�سات  ودفع  املحتلة  واللبنانية 
وامل��ادي��ة  الب�سرية  اخل�����س��ائ��ر  ع��ن 
باملواطنني  اأحلقتها  التي  واملعنوية 
،وجتريدها  والعرب  الفل�سطينيني 
والكيماوية  النووية  الأ�سلحة  من 
اإخ��ف��اق  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة . وي���ع���ود 
»اإ�سرائيل«  حمل  يف  املتحدة  الأمم 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ق�������رارات وم���ب���ادئ 
اإىل  ال��دول��ي��ة  ال�سرعية  واأه����داف 
مبكيالني  والكيل  املعايري  ازدواجية 
ل��دى ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة والحت���اد 

الأوروبي.    
عن  ينتج  املقاومة  ا�ستداد  اإن   
لالأر�ض  واملغت�سب  املحتل  اإره����اب 
ف�سيا�سة  وامل��ق��د���س��ات  واحل���ق���وق 
والقتل  ال���س��ت��ي��ط��اين  ال���س��ت��ع��م��ار 
تدفع  اجلماعية  والإب��ادة  والتدمري 
بال�سعب املحتل اإىل الرد على الإبادة 
اإىل  باللجوء  والحتالل  اجلماعية 
من  العربية  الأرا�سي  لتحرير  القوة 
البغي�ض.  الإ�سرائيلي  الحتالل  نري 
الأمريكي  النحياز  ذلك  اإىل  ي�ساف 
الوح�سي لالحتالل الإ�سرائيلي الذي 
ولد ويولد �سعورا كبريا من الإحباط 
ال��وط��ن��ي وال��ق��وم��ي وال��دي��ن��ي لدى 

العرب وامل�سلمني .
وي���دف���ع الن���ح���ي���از الأم���ريك���ي 
وا�ستمرار  لإ���س��رائ��ي��ل  والأوروب�����ي 
اإىل  الفل�سطيني  ال�سعب  الحتالل، 
املتاحة  القوة  ا�ستعمال  اإىل  اللجوء 
مل��ق��اوم��ة الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
املدجج باأحدث الأ�سلحة الأمريكية، 
القانون  م��ب��ادئ  م��ن  انطالقا  وذل��ك 
الدويل وقرارات ال�سرعية الدولية، 
فهوباطل  باطل  على  بني  ما  ولأن��ه 

مهما طال الزمن وغال الثمن . 

ال�سهيد حممد 
حميدي اجلازية: 

عا�سق فل�سطني 
املتعط�ض للعودة

حميدي  حممد  ولدال�سهيد   
اجلازية عام 1915يف قرية الزوية 
هي  الثورة  ب��اأن  .اآم��ن  �سفد  ق�ساء 
تراب  ل�ستعادة  الوحيد  ال�سبيل 
التي  ال��ع��دي��د  ،���س��ارك يف  ال��وط��ن 
قامت قبل عام 1948.ك��ان واحدا 
اأر�ض  من  انتزعت  التي  الآلف  من 
روحه  بعيدا".لكن  لتغر�ض  الوطن 
ال�سور  لكل  يوما"اإل  ت��ط��رب  مل 
تراق�ض  م��ازال��ت  ال��ت��ي  اجلميلة 
فر�سة  بحثا"عن  خم��ي��ل��ت��ه  يف 
اأ�سرار  بكل  لها  يبوح  حتى  �سانحة 
روحه  توؤرق  مابرحت  التي  الع�سق 
املتع�سطة للعودة اإليها. انت�سب اإىل 
وقام  الفل�سطينية  املقاومة  �سفوف 
بالعديد من العمليات الع�سكرية يف 
ابنه  يقول   . الفل�سطيني  ال�سمال 
من  الرغم  على  وال��دي  قا�سم:كان 
بهمة  يتمتع  املتقدم  عمره  �سنوات 
ال�سباب فلم ينق�سهم همة وعزمية 
العمليات  م��ن  ال��ع��دي��د  نفذ  ،ف��ق��د 
الفل�سطيني  ال�سمال  يف  الع�سكرية 
يثنه  ومل  اإح���داه���ا  يف  واأ���س��ي��ب 
والثورة  املقاومة  متابعة  عن  ذلك 
الوطن  ت���راب  ا�ستعادة  اأج���ل  م��ن 
الطاهر.ويف 1979/1/17فقد �سن 
ع�سكري  اإن���زال  ال�سهيوين  العدو 
اجلنوب  يف  اأرن��ون  قلعة  موقع  على 
ال��ل��ب��ن��اين ف��ق��ام م��ع رف��اق��ه ب�سد 
الهجوم بال�سالح الأبي�ض فا�ست�سهد 
بركب  فلحق  رفاقه  من  ثمانية  مع 

اخلالدين.
نبيلة سمارة

�سهيد 
من املخيم
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كل  يف  بالإن�سان  لريتفع  الإ���س��الم  ج��اء 
ونف�سه،  وقلبه،  وعقله،  روح��ه،  يف   .. اأبعاده 
وخواطره،  وم�ساعره،  واأف��ك��اره،  واأه��داف��ه، 
ونواياه، واإرادته، وعزمه، وعمله، و�سعيه اإىل 
لها  تهيوؤه  التي  واأرقى درجاته  اأعلى مراتبه، 
وهبها  التي  وقابلياته  الفطرية  ا�ستعداداته 
اهلل له، ولرابط الإن�سان روحًا وبدنًا، ت�سابك 
وتخطيطه،  الإ�سالم  روؤية  يف  والدنيا  الدين 
للدنيا  املوؤمن  ال�سالح من  ال�سعي  الدين  وجعل 

من ال�سعي الناجح لآخرته. 
الإ�سالم ل يقبل ب�اأن يكون حبي�ض الزوايا، 

متقوقعًا يف البيوت ، رهني امل�ساجد. 
الإ�سالم ياأخذ بيد احلياة يف كل تفا�سيلها ، 
ناه�سًا بها اإىل كرامة العي�ض، وعزة الوجود.. 
الإ�سالم دائمًا يقيم امل�ساعر على احلقائق، 
الإن�سان وجهًا لوجه مع احلقيقة على  وي�سع 
مو�سوعية  م�ساعرك  تكون  اأن  لأجل  واقعها 
هو  امل�ساعر  مثبت  ك��ان  واإذا  خيالية،  غ��ري 
غري  حقيقية  �ستكون  امل�ساعر  فاإن  احلقيقة، 
اإىل  الأخ��ري  يف  و�ستقود  وهمية،  اأو  مزيفة 

نتائج حقيقية. 
تقوم  اأو  فراغ  من  تن�ساأ  التي  امل�ساعر  اأما 
يف  خطاأ  اأو  خيال  اأو  وه��م  م��ن  ق��اع��دة  على 
كاذبة  م�ساعر  فاإنها  التمني  ملجرد  اأو  الت�سور 
اإل اإىل نتائج كاذبة مثلها،  اأن تنتهي  ل ميكن 
ويحر�ض الإ�سالم دائمًا اأن يقدم لك احلقيقة 

على واقعها وعلى ما هي عليه يف اخلارج. 
يف  م�ساعرنا  نبني  اأن  يطالبنا  الإ���س��الم 
�سوء مطالعة فكرية هادئة ، يف �سوء درا�سة 

عقلية مو�سوعية. 
نح�سم  اأن  علينا  الفكري  امل�ستوى  على 
بيد  الغنى  واأن  لغريه؟  اأو  هلل  امللك  اأن  ق�سية 

له  والغنى  امللك  ك��ان  واإذا  غ��ريه؟  بيد  اأو  اهلل 
وحده �سبحانه فكيف للمرء اأن يتعلق بامللوك يف 

رجاءاته واآماله ويرك ملك امللوك؟! 
اأفرغ اأوًل من بناء فكر �سليم لتبني لك م�ساعر 
تربية  يف  دائمًا  حمتاجون  نحن  لذلك  �سليمة، 
الأجيال ويف تربية ال�سفوة ب�سوره خا�سة لبناء 
اأجل  من  �سليمًا  فكرًا  وتقدمي  دقيقة،  ت�سورات 
ال�سحيح  امل�سار  على  الأجيال  حياة  تتحرك  اأن 
من حيث امل�ساعر واملواقف العملية .. ما مل ننب 
فكرًا �سليمًا ف�ستظل امل�سرية قلقة م�سطربة.. من 
النا�ض من هو ال�سار، ومنهم من هو النافع .. منهم 
الإعمار  امل�سلح، من دوره  املف�سد، ومن هو  من هو 
ومن دوره التخريب ، ومنهم من ل يكاد يكون له 
يدفع  ديُن  والإ�سالم  احلياة..  هذه  يف  فاعل  دور 
لالإعمار ، والنفع ، والبناء ال�سالح واإثراء احلياة 
الأر�ض  يف  اهلل  اأوج��ده  اإمنا  والإن�سان  خري،  بكل 
 ، ذات��ه  يف  يزكوا  فيها،  ال�سالح  اخلليفة  ليكون 
ويتبادل التاأثري الإيجابي يف هذا املجال، فيعمر 
ويتقدم  الهدى،  ح�سارة  ويقيم  متعاونًا،  الأر���ض 
طريق  على  الإب��داع  اأمكنه  ما  ويبدع  بالأو�ساع، 

اخلري واجلمال ، وال�سالح واحلق .. 
الإن�����س��ان يف ه��ذا الجت��اه  والإ���س��الم يدفع 
وي��ذوده   ، الطريق  ه��ذا  على  خطواته  ويقود   ،
خريًا،  ويهدم  �سرًا،  ويبني   ، مف�سدًا  يكون  اأن  عن 
ل  وت�سنّ دوره،  يتعطل  اأن  وعن  لباطل،  ينت�سر  اأو 
له  نافعة  اإ�سافة  بال  الدنيا  من  ويخرج  حركته، 

يف نف�سه ويف احلياة.. 
واأخ���الق���ي���ات���ه،   ، ع��ق��ي��دت��ه  يف  الإ�����س����الم 
الإعمار  وظيفة  عن  ينفك  ل  كلها  وت�سريعاته 
الإن�����س��ان واحل��ي��اة، ول ط��اق��ة ول جهد  ل���ذات 
لالإن�سان، ول حلظة من حلظات عمره اإل ويعمل 
الإ�سالم على اإنفاقها يف هذه الوظيفة ال�سريفة، 

من  النا�ض  اإخ���راج  الجت���اه،  ه��ذا  يف  وي�سعها 
الأغالل  ورفع  وتزكيتهم،  النور،  اإىل  الظلمات 
لعقولهم  ال�سالح  النمو  حركة  ع��ن  والآ���س��ار 
امل�ستقيم،  ال�سراط  اإىل  وهدايتهم  وقلوبهم، 
�سوء  يف  حياتهم  لي�سوغوا  اهلل  اإىل  وتوجيههم 
وهذه  املطلق،  وكماله  وجماله  جلالله  هم  حبنّ
ال�سماوية  ال��ر���س��الت  ك��ل  ب��ني  م�سركة  مهمة 
تربية  وتربيته  الإن�سان  ل�سناعة  امل�ستهدفة 
وجوده  يطيقه  قدر  باأكرب  يغتني  بجعله  عالية 

من نزاهة معنوية، وجمال ذات وكمال.
هذا هو الإ�سالم ... فطرة نقية هادية تغنى 
ل منه  بها نف�ض الإن�سان من �سنع اهلل ، ووحينّ تنزنّ
قلوب  وهي  ور�سله،  اأنبيائه  قلوب  على  �سبحانه 
طاهرة زاكية وعينّة ل ي�ستبه عليها حق وباطل، 

ول ي�سوب هداها �سالل.. 
يوم  اأول  من  ثابتة  واح��دة  عقيدة  الإ�سالم 
تلقانّه  وح��ي  اآخ��ر  اإىل  ور���س��ول  نبي  على  ل  تنزنّ
عليه  اهلل  �سلى  الأنبياء  خلامت  الطاهر  القلب 
مع  تدرجت  و�سريعة  تغيري،  مي�س�سها  مل  واآل��ه 
وزيادة  حركته،  ب�سعة  وات�سعت  الإن�سان،  تدرج 
م�سكالته  ن�ساطه، مراعية منوه وتطوره وتعقد 
الر�سالت،  وزيادة متطلباته حتى متت بخامتة 
واأخذت ال�سورة النهائية لها مبا فيها من قواعد 
ال��ث��اب��ت وامل��ت��ح��رك يف حياة  را���س��خ��ة ت��راع��ي 
اأن  غري  من   ، ومكانه  زمانه  واأح���وال  الإن�سان، 
تغيري  اأو  تبديل  الرا�سخة  القواعد  تلك  يلحق 

بتغري الزمان واملكان وتطور الأو�ساع. 
لقد حر�ض الإ�سالم على اإ�سادة نظام حياتي 
قوي متني متنا�سق متما�سك �سامل يوفر لالإن�سان 
�سعادته يف الدنيا مبا تطيق من �سعادة، و�سعادته 
رب  واحل��م��دهلل   ... �سقاء  ل  حيث  الآخ���رة  يف 

العاملني. 
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منذ الك�سف عن جوانب خمتلفة للربنامج 
النووي الإيراين عام 2002، و »اإ�سرائيل« 
توليه اأهمية ق�سوى. يف �سياق �سعيها اإىل ح�سد 
جهود املجتمع الدويل لوقفه، حني اإدعت اأننّ 
ُل خطرًا على  امل�سروع النووي الإيراين مُيثنّ
وجودها، وهددت مرارًا طوال ال�سنوات املا�سية 
باإ�ستعمال القوة الع�سكرية �سد املن�ساآت النووية 
الإيرانية، و�سيلة لل�سغط على املجتمع الدويل، 
للتحرك ع�سكريًا �سد اإيران، اأو على الأقل 
فر�ض مزيد من العقوبات عليها، وتعميق عزلتها 
الدولية.
احلكومات  ب��داأت  ال��زم��ن،  من  عقٍد  مايقارب  منذ 
الإع��الم��ي  بالتح�سيد  امل��ت��ت��اب��ع��ة  »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« 
ال�سلمي  الإي��راين  الربنامج  �سد  ال��دويل  والتحري�ض 
للطاقة النووية، فقد ادعى العديد من قادة الإحتالل 
النووي  الربنامج  هو  الإن�سانية  على  الأكرب  اخلطر  اأن 
حلكومته  قيادته  اأثناء  نتنياهو  قال  حيث  الإي��راين، 
الأوىل عام 1996 »اإن على العامل اأن يعي مدى خطورة 
واأ�ساف  ن��ووي��ًا«.  �سالحًا  اأ�سويل  نظام  ل��دى  يكون  اأن 
وحدها،  لي�ض  ولكن  اإ�سرائيل،  بالأ�سا�ض  ُتهدد  »اإي��ران 
بل العامل باأ�سره، مبا فيه دول عربية واإ�سالمية« داعيًا 
مل�سروع »اإ�سرائيلي« كبري لتحقيق حملة اإعالمية تهدف 
اإقناع الراأي العام يف الغرب للتحرك �سد امل�سروع  اإىل 
يف  الناخبني  اأغلبية  اأن  من  ُمنطلقًا  الإي��راين،  النووي 
م�ستوى  على  »قائدًا  قوله  حد  على  تريد  »اإ�سرائيل« 
لذلك  بيغن«  مناحيم  اأو  رابني  ا�سحق  اأو  �سارون  اأرئيل 
كمن   1996 عام  وزارة  كرئي�ض  الأول  خطابه  يف  بدا 
يريد اأن يظهر �سيا�سيًا يف ال�سارع ال�سهيوين ملواجهة ما 
ي�سميه ب� »التهديد الإيراين«، واإعالنه اإ�ستعداده للحل 

الع�سكري وا�ستهداف طهران. 
وكان بنيامني نتنياهو من بني كل روؤ�ساء احلكومات 
للم�سروع  ت��ن��اوًل  الأك��رث  املُتعاقبني  »الإ�سرائيلية« 
اأننّ  بيد  له،  حٍد  بو�سع  ومطالباته  الإي��راين،  النووي 
ال�سهيوين  الكيان  قادة  من  �سبقه  ملن  وخالًفا  نتنياهو، 
�سيا�ستها  علنًا  ورف�ض  الأمريكية  الإدارة  مع  اإختلف 
الهادفة اإىل اإيجاد حل �سيا�سي لأزمة الربنامج النووي 
وا�سنطن  م��ع  عالقاته  ��ر  وتنّ ال��ذي  الأم���ر  الإي����راين، 
روؤيته،  فر�ض  اإىل  نتنياهو  �سعى  اإذ  معهود.  غري  ب�سكٍل 
النووي  للم�سروع  التحتية  البنية  ب��اإزال��ة  املُتمثلة 
ا ب�سربة ع�سكرية للمن�ساآت النووية  الإيراين كليًة، اإمنّ
الإيرانية، تقوم بها الوليات املتحدة اأ�سا�سًا مع حتالف 
اأو بفر�ض  دويل ومب�ساركة الكيان ال�سهيوين الفاعلة، 
اإيران،  على  اخلانقة  الإقت�سادية  العقوبات  من  مزيد 
مع  ال��ن��ووي،  م�سروعها  جُممل  تفكيك  على  لإرغامها 
تف�سيله الدائم للخيار الع�سكري باإعتباره احلل الأجنع 
من وجهة نظره. لذلك، عار�ست حكومة نتنياهو ب�سدة 
يف  اإليه  التو�سل  متنّ  ال��ذي  التمهيدي  جنيف  اتفاق 
نوفمرب/ت�سرين ثاين 2013، واتفاق الإطار الذي اأبرم 
وا�ستتباعًا   ،2015 اجلاري  العام  من  اإبريل/ني�سان  يف 
 14 يف  موؤخرًا  اإليه  التو�سل  مت  الذي  النهائي  الإتفاق 

متوز/يوليو 2015.
َعِملت بالفعل على  املُتتالية  ال�سهيونية  احلكومات 
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علي بدوان الكيان ال�سهيوين واالإتفاق النووي االإيراين

دفع وا�سنطن للت�سخني مع ايران والتح�سري لإ�ستهدافها 
ع�سكريًا على اأ�سا�ض اأن العقوبات املفرو�سة الأمريكية 
والأوربية على طهران مل تاأت بنتيجة، واأن القوة هي 
ال�سبيل الوحيد ملنعها من تطوير قدراتها النووية، على 
»خطرا  ُي�َسِكُل  الإي��راين  النووي  الربنامج  اأن  اإعتبار 
نتنياهو  حكومة  َعِملت  وقد  اإ�سرائيل«،  على  وجوديا 
الأوىل وفق التقديرات التي كانت �سائدة يف حينها على 
ال�ساحة الدولية على اأن ُت�سارك »اإ�سرائيل« ب�سن �سربة 
ع�سكرية على اإيران، لكن الوليات املتحدة كان ترف�ض 
ذلك مطلقًا، وف�سلت اخليار ال�سيا�سي الدبلوما�ض، نظرًا 
باعتباره  ع�سكري،  عمٍل  لأي  املح�سوبة  غري  للعواقب 
املتحدة  الوليات  رف�ست  كما  املغامرة.  باب  من  يدخل 
اإ�سناد الكيان ال�سهيوين باأي عمل ع�سكري قد تقوم به 
»اإ�سرائيل لوحدها«. ف� »اإ�سرائيل« تدرك باأنها عاجزة 
اإيران لوحدها دون  عن القيام باي عمل ع�سكري �سد 
املوافقة والإ�سناد اللوج�ستي الأمريكي التام والكامل، 
ال على ال�سعيد الدويل،  اإ�سافة لالإ�سناد ال�سيا�سي الفعنّ
على  الإق���دام  وقبل  اأوًل  الأمريكي  التعهد  و���س��رورة 
عواقب  من  »اإ�سرائيل«  بحماية  الع�سكرية  العملية 
هكذا عملية ا�ستثنائية، ومن حينها اأدركت »اإ�سرائيل« 
ودون  اإ�ستثنائية،  جوية  بعملية  اإي��ران  اإ�ستهداف  اأن 
حديث  جمرد  على  �ستبقى  الأمريكي  الأخ�سر  ال�سوء 

تلوكه الأل�سن داخل الدولة العربية ال�سهيونية.
لالإتفاق  موؤيدين  »الإ�سرائيليون«  َيتفق  هنا،  اىل 
النووي اأم معار�سني له اأم متحفظني منه، على اأننّ هذا 
مرحلة  يف  واملنطقة  اإي��ران  ُيدخل  الأخ��ري،  الإت��ف��اق 
وتهديدات  حت��دي��ات  ثناياها  ب��ني  حتمل  ج��دي��دة، 
حيث  لتبعاتها.  الإ���س��ت��ع��داد  عليها  »اإ���س��رائ��ي��ل«  ل��� 
نتنياهو،  بنيامني  احلكومة  رئي�ض  فعل  ردات  اإت�سمت 
الإيراين،  النووي  الإتفاق  رف�ض  يف  بالت�سدد  ووزرائه 
واإ�ستعرا�ض اآثاره ال�سلبية على اأمن »اإ�سرائيل« اإذ �سرع 
فور الإعالن عن التو�سل اإىل اتفاق ب�سن حملة �سده، 
الدول  واأننّ  تاريخي«،  »خطاأ  الإت��ف��اق  اأننّ  فيها  ادع��ى 
»العامل  واأننّ  اجلماعي«،  مب�ستقبلنا  »جت��ازف  العظمى 
عليه  كان  ا  ممنّ خطورة  اأكرث  الإتفاق،  هذا  بعد  اأ�سبح، 

ن اإيران من »اإمتالك القدرة  بالأم�ض«، واأننّ الإتفاق مُيكنّ
على اإنتاج تر�سانة كبرية من الأ�سلحة النووية«.

رف�ست اأحزاب املعار�سة ال�سهيونية باملثل الإتفاق، 
الت�سدي  يف  لف�سله  نتنياهو  نف�سه  الوقت  يف  وانتقدت 
مع  العالقات  ولتوتريه  الإي���راين،  ال��ن��ووي  للم�سروع 
زعيم  هريتزوغ  اإ�سحق  قال  فقد  الأمريكية.  الإدارة 
املعار�سة اأننّ »الإتفاق النووي �سيئ ويهدد اأمن اإ�سرائيل، 
وعلى احلكومة واملعار�سة، على ال�سواء، مواجهة نتائج 

الإتفاق على امل�ستويني، القريب والبعيد«.
من  ال�سهيونية  الأح��زاب  اإجماع  �سبه  مقابل  ويف 
احلكومة واملعار�سة، يف موقفها الذي َعَدنّ الإتفاق �سيئًا، 
منا�سب  املا�سي،  يف  اأغلبهم،  �َسِغَل  عديدون  خرباء  راأى 
ال�سهيونية  والع�سكرية  الأمنية  املوؤ�س�سة  يف  عليا 
اخليارات  بني  من  الأف�سل  اخليار  مُيثنّل  التفاق  "اأننّ 
املطروحة، ويغلق بالفعل الباب اأمام اإيران يف احل�سول 
اأن  معتربين  املقبلة".  ال�سنوات  يف  ن��ووي  �سالح  على 
ال�سهيونية  الأح��زاب  »مزايدات  باب  من  يقع  الرف�ض 
غري  مبعنى  ال�سيا�سية،  ودوافعها  واملعار�سة  احلكم  يف 

الأمنية، ملعار�سة الإتفاق«.
ال�سنوات  ط��وال  »اإ�سرائيل«  َف�ِسلت  وبالنتيجة، 
حرب  ل�سن  ودفعه  الدويل  املجتمع  بتحري�ض  املا�سية 
النووية.  من�ساأتها  واإ�ستهاداف  اإي��ران  على  ع�سكرية 
وف�سلت يف منع تو�سل املجتمع الدويل اإىل اتفاق نهائي 
اأن  املُ�ستبعد  ومن  النووي،  م�سروعها  ب�ساأن  اإي��ران  مع 
تتمكن من ا�ستمالة عدد كاٍف من اأع�ساء جمل�ض ال�سيوخ 
الت�سويت  عند  النووي  الإت��ف��اق  ملعار�سة  الأم��ريك��ي، 
القادم عليه، والتغلب على فيتو الرئي�ض باراك اأوباما. 
ومن املرجح اأننّ »اإ�سرائيل �ست�سطر يف نهاية الأمر، اإىل 
على  نف�سه،  الوقت  يف  والعمل،  الإتفاق  مع  التعاي�ض 
احل�سول على تعوي�سات من الإدارة الأمريكية، بعد اأن 
يقرنّ الكونغر�ض الإتفاق يف اآخر �سبتمرب/اأيلول اجلاري 
من  مزيد  على  للح�سول  اإ�سرائيل  ت�سعى  حيث   .2015
ز  تعزنّ التي  املتطورة  الأم��ريك��ي��ة  النوعية  الأ�سلحة 

قدراتها ل �سيما قدرات �سالحها اجلوي«. 
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منذ عام 1948، عام النكبة الفل�سطينية، كان تلقي 
الفل�سطيني  الوطن  داخل  املكتوب  الفل�سطيني  الأدب 
اأمرًا  الن�سر  ودور   ، العربية  امل�ساهد  يف  وا�ستقباله 
حمبذًا جدًا، لأن فيه روحًا وطنية وثباتًا على الهوية  
وج�سارة اإن�سانية اأما ما يتعر�ض له الفل�سطيني الذي 
ر�سخ يف اأر�سه ر�سوخ اجلبال من ع�سف وظلم ، اأخذته 
حرمانه  اإىل  الجتماعية  احلقوق  من  حرمانه  من 
 ، تاريخه  غري  تاريخ  تبني  واإىل  املدنية  حقوقه  من 
ل  ل�سلطة  واخل�سوع   ، بهويته  لي�ست  بهوية  والإمي��ان 
والطرد  والإق�ساء  واحلجب  واملنع  النهر  �سوى  تعرف 

والقتل والعتقال .
ال��ن�����س��و���ض الأدب���ي���ة ال��ت��ي ظ��ه��رت يف الأر�����ض 
بو�سفها  عربيًا  قرئت   1948 عام  بعد  الفل�سطينية 
يف  يحدث  ال��ذي  ما  ملعرفة  عربية  واأح��الم��ًا  اأ�سواقًا 
القرى والبلدات واملدن الفل�سطينية يف ظل الظلموت 
ومنها   ، العربية  الذات  تعلق  ازداد  وقد   ، ال�سهيوين 
كابدت  لأنها   ، الن�سو�ض  بهذه  الفل�سطينية  ال��ذات 
اإىل  الو�سول  طريق  يف  وه��ي  الكثري  الكثري  وع��ان��ت 
ب يف داخل  امل�ساهد الثقافية العربية ، فقد كانت ُتهرنّ
اأو  والأطفال  الن�ساء  ثياب  عرب  اأو   ، القمامة  اأكيا�ض 
عرب بريد الهالل الأحمر الدويل ، وقد ازداد التعلق 
بها حني عرف القارئ العربي ، والأديب العربي اأي�سًا  
ُتكتب  مل  الق�س�ض  وكذلك  الفل�سطينية  الق�سائد  اأن 
وو�سائل  بطرق  ُكتبت  واإمنا   ، الأوراق  على  بالأحبار 
ان الإ�سرائيلي، كاأن ي�ستخدم  مل تخطر على بال ال�سجنّ
اأدباء الداخل الذين عا�سوا حياة املعتقل يف الزنازين 
ال�سعرية  الأ�سطر  كتابة  اأجل  من  اخلبز   ) لبابات   (
والق�س�سية ، فقد كان ال�سجناء يتربعون ب� ) لبابات( 
خبزهم على قلته ل�ساعر ال�سجن ، اأو لقا�ض ال�سجن ، 
من اأجل اأن ي�سوغ كالهما الق�سيدة اأو الق�سة ، هكذا 
ورا�سد  القا�سم  و�سميح  دروي�ض  حممود  ق�سائد  كتبت 
اد ... الأوىل وهم يف املعتقل ، وهكذا  ح�سني وتوفيق زينّ
وجمال  ��اع  ن��فنّ وحممد  فيا�ض  توفيق  ق�س�ض  كتبت 

بنورة.. الأوىل وهم يف املعتقل اأي�سًا .
ُتعرف  التي  املطبوعة  الكتب  بدايات  كانت  وقد 
املحتلة  فل�سطني  داخل  املكتوب  الفل�سطيني  ب��الأدب 
اأحدهما  كتابني  يف  متمثلة   ،  1948 ع��ام  نكبة  بعد 
لل�ساعر الفل�سطيني يو�سف اخلطيب ، وحمل عنوان: 
للروائي  كتاب  وثانيهما  املحتلة«،  الأر����ض  »دي���وان 
:»الأدب  عنوان  وحمل  كنفاين  غ�سان  الفل�سطيني 
م  قدنّ وكالهما   ، املحتل«  الوطن  داخ��ل  الفل�سطيني 
يف  الفل�سطينية  الأدبية  احلركة  عن  وافية  معلومات 
م  اجلليل ، والقد�ض، وحيفا ، والنا�سرة .... مثلما قدنّ
ن�سو�ض �سعرية وق�س�سية واإ�سارات اإىل روايات كتبها 

اأميل حبيبي كانت على غاية من الأهمية واحل�سور .
اأق����ول ه���ذا واأن����ا اأه����م ب��ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��روائ��ي 
 ،  1960 ع��ام  بعد  امل��ول��ود  عو�ض  رفيق  الفل�سطيني 
و�ساحب التجربة الأدبية الأكرث اأهمية و معروفية 
من  واح���دًا  بو�سفه  املحتل  الفل�سطيني  ال��وط��ن  يف 
عا�سوا  وقد   ، اأر�سهم  يغادروا  مل  الذين  فل�سطني  اأهل 

وعاي�سوا كل ويالت الحتالل وظلمه الأ�سود .
 در�ض اأحمد رفيق عو�ض املراحل التعليمية الثالث 
يف  والإع���الم  ال�سحافة  علوم  در���ض  ثم   ، قريته  يف 
�ض فيه اليوم علوم ال�سحافة  جامعة القد�ض التي يدرنّ

اأحمد رفيق عو�ض
د. حسن حميدروائي .. ال يتقّفى ُخطا اأحد !

الدكتوراه  �سهادة  على  ل  حت�سنّ وقد  اأي�سًا،  والإع��الم 
فنون  يف  يكتب  وه��و   ، القاهرة)م�سر(  جامعة  م��ن 
التلفزيوين  وال�سيناريو  الرواية  منها  ع��دة،  اأدبية 
وامل�سرحيات  ال�سحفية  وامل��ق��الت  وال�سينمائي، 
وال�سيا�سية،  الإعالمية  بال�سوؤون  املتعلقة  والدرا�سات 
لكن عالقته الكرث و�سوحًا فهي املتمثلة يف ا�ستعادته 
التي  رواياته  عرب  و�سريًا  واأخ��ب��ارًا  اأح��داث��ًا  للتاريخ 
الإبداع  واأهل  اد  والنقنّ القراء  بني  طيبًا  �سدى  لقت 

معًا .
الالفتة  الروائية  عو�ض  رفيق  اأحمد  اأعمال  اأول 
وفيها  وال��ق��ري��ة(  )ال��ع��ذراء  رواي��ت��ه  كانت  لالنتباه 
من  اجلميلة  العذراء  حول  تدور  اجتماعية  مروية 
ثانية،  جهة  من  الأ�سرية  والتقاليد  والعادات  جهة 
قبل  من  اجلميلة  العذراء  ودنّ  خطب  على  والتناف�ض 
خطابها، ثم التناف�ض بني املتعلمني على اخلال�ض من 
تو�سيف  ل  التي  املحافظة  والتقاليد  العادات  اإرث 
و�سوح  هذه  الرواية  يف   ، واجلهل  التخلف  �سوى  لها 
الأ�سماء  بع�ض  على  واإب��ق��اء  لالأمكنة  وتو�سيف 
احلقيقية الواقعية .. وهذا ما جرنّ الكثري من ملتاعب 
وامل�سكالت التي واجهت اأحمد رفيق عو�ض يف جمتمع 
بطون  يف  املحمولة  باجلنة  حتى  م��ع��روف  ق���روي 

الأمهات .
رفيق  اأح��م��د  كتبها  التي  الأخ���رى  ال��رواي��ات  يف 
منا:  رئي�سية  مو�سوعات  يف  �سديد  ا�ستغراق  عو�ض 
، ثم  فل�سطني  وما حمله لأهل  اأزمنًة  بو�سفه  التاريخ 
، ومن  الأوروبي  التوح�ض  بال�سرق، ثم  الغرب  عالقة 
وما  ال�سيا�سية  وامل�سالح   ، الإ�سرائيلي   التوح�ض  بعد 

توؤدي اإليه من مزالق وحتالفات واأذيات وكواره !
ويف روايته ) قدرون ( وترتيبها الثانية يف الن�سر 
معاجلة  اإىل  عو�ض  رفيق  اأحمد  ين�سر  والظهور.. 
باأبعادها  ال��ت��اري��خ  م���راآة  وف��ق  الفل�سطيني  ال��واق��ع 
الثالثة: املا�سي ، الراهن ، امل�ستقبل ،  ووفق رزنامتني، 
البط�ض  مواعيد  وفيها  الحتالل  رزنامة  هي  الأوىل 

الأرا�سي  القوانني وم�سادرة  والعتقال والطرد و�سن 
العمالء،  تقارير  وتلقي  وال�سجون،  البيوت  وه��دم 
وفيها  الوطني  الفعل  رزنامة  وهي  الثانية  والرزنامة 
والعتزاز  التعليم  على  واحلث  الهوية  على  احلفاظ 
املقاومة  جم���ال  يف  وال��ع��م��ل  وال��ع��ق��ي��دة  ب��ال��ت��اري��خ 
وم�ستوياتها،  اأ�سكالها  اختالف  على  الفل�سطينية 
ت�سريح  ع��ل��ى  يعتمد  ال���رواي���ة  ه���ذه  يف  وال��رك��ي��ز 
بال�سلطات  يرتبط  الذي  الفل�سطيني  العميل  نف�سية 
اإىل   .. وت�سهيالت  ومغريات  اأموال  لقاء  الإ�سرائيلية 
�سخ�سية  لأبعاد  نف�سيًا  بحثًا  الرواية  هذه  تعد  حدنّ 
العميل الذي ين�سلخ يومًا بعد يوم عن تاريخه وواقعه 
وهويته ، ويتخلى عن مداره الوطني ، ويلتحق مبدار 
الحتالل ، وتنتهي الرواية بالإعدام ال�سعبي للعميل 
العميل  رذائل  وبيان   ، العمالء  حيثيات  طي  اأجل  من 

وعيوبه .
الع�ساق  م��ق��ام��ات   ( ع��ن��وان��ه��ا  ث��ال��ث��ة  رواي����ة  يف 
ال�سيا�سية  ال�سرعية  لف�سح  كلي  ان�سراٌف   ) والتجار 
الهموم  وحتيد   ، بالوقت  تلعب  التي  الفل�سطينية  
الفعل،  على  الكالمي  النرب  تقدم  والتي  الوطنية، 
 / ال��ف��ردي��ة  وامل�سالح  التوا�سع،  على  وال�ستعالء 
هجاء  الوطنية،  العامة  امل�سالح  على  ال�سخ�سية 
والإنحناء  املفاو�سات  وثقافة   ، ال�سيا�سي  للجاه  مر 
يخ�سى  ل   ، ع��ف��وًا   ، ي��ح��رم  ل  ل��ع��دو  وال���س��ت��ج��داء 
الأول  الن�سف  يف  الرواية  �سدرت  وقد   ! القوة  �سوى 
مع  اأو���س��ل��و  اتفاقيات  توقيع  اإث��ر  الت�سعينيات  م��ن 
الفل�سطينيني  حياة  من  جعل  الذي  ال�سهيوين  الكيان 
يح�سل  ومل   ، لال�ستجداء  عفوًا   ، للمفاو�سات  حياة 
عليه  التفاق  متنّ  ما  كل  من  �سيء  على  الفل�سطينيون 
اأمام  اأكرث  انحنوا  حني  الكثري  الكثري  خ�سروا  بل  ل   ،
 ، الدائمة  ومراوغاته  الإ�سرائيلي  املحتل  �سالخة 
الذي  الف�ساد  تعرية  اإىل  الرواية  هذه  تن�سرف  كما 
واملقاوم  الوطني  انتقال  كارثة  واإىل  وانت�سر،  �ساع 
 .. والثورية  واملقاومة  الوطنية  حقوله  من  والثائر 

ثقافة
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اإنها   ، اإىل القناعة بالعمل الإداري كموظف وم�سوؤول 
من  الكثري  لكاتبها  خلقت  وقد   ، بحق  جريئة  رواي��ة 

املتاعب مع اأهل ال�سلطة واأ�سيادها .
ال��ق��رن ( لتكمل ما  اآخ��ر  وق��د ج��اءت رواي��ت��ه ) 
ف�سح  يف   ) والتجار  الع�سق  مقامات   ( روايته  بداأته 
العابثة  واملحاولت  ال�سيا�سية،  الأم��ور  اإليه  اآل��ت  ما 
واإع��ادة  املقاومة،  ج��ذوة  واإط��ف��اء  الوطني،  بال�ساأن 
جدولة الأولويات الوطنية ، بحيث �سار الفعل املقاوم 
يف  ال�سهيوين  للعدو  والإنحناء  الأخ��رية،  املرتبة  يف 
املرتبة الأوىل  حتت وهم يقول: ل بدنّ من التعامل مع 

املحتل ال�سهيوين لتبقى ال�سلطة !
ماعادت  الوا�سحة  الأجابات  اأن  الرواية  تقول 
ثقافة ال�سلطة الفل�سطينية ، فكلمة )نعم ( ما عادت 
ما  )ل(  وكلمة   ، املطلوب  الوطني  الو�سوح  وا�سحة 
لقد   ، اأي�سًا   املطلوب  الوطني  الو�سوح  وا�سحة  عادت 

�سادت ثقافة ) الغمغمة (التمتمة والغمو�ض.
ويف رواي������ات اأح���م���د رف��ي��ق ع���و����ض  الأخ����رى 
البحر(  )ب���الد  و  وامل���ل���وك(  و)ع��ك��ا  )ال��ق��رم��ط��ي( 
 ، التاريخ  مع  دائ��م  وح��وار  الفل�سطيني،  للمكان  ر�سم 
الغرب  لأفعال  وف�سح   ، عا�سفة  �سيا�سية  ومواجهات 
املحتل  ل�سالح  واملنحاز  امل��خ��ادع  الغرب   ، الناق�سة 
امل�سكالت  �سبب  ه��و  لأن���ه  ل��ه  واإذن���ة   ، الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
الإ�سرائيلي  اإن  جهرًا:  والقول  بالدنا،  يف  املتوالدة 
والفرن�سي  الإنكليزي  امل�ستعمر  �ساأن  �ساأنه  م�ستعمر 
 ، والإيطايل .. وثقافته العن�سرية واأفعاله الدموية 
وقوانينه الظاملة كلها حتجب اجلانب الإن�ساين فيه ، 
لذلك لميكن حماورته اأو التفاق معه ، اأو العي�ض به 

ومعه يف جماورته.
اأحمد  رواي��ات  يف  البادية  الروائي  ال�سرد  �سمات 
رفيق عو�ض ، تتجلى يف اعتماده على طريقة التداعي 
رواية  حتديد  من  الرغم  على   ، الروائي  للفعل  احلر 
املكان  هما:  اأ�سا�سيني  لأم��ري��ن  عو�ض  رفيق  اأح��م��د 
اأب��دًا،  فيه  مواربة  ل  �سارمًا  حتديدًا   ... والتاريخ 
وتتكاثر  الأ�سوات  وتتعدد  احلكاية،  تتجلى  وبهذا 

املرايا التي تروي احلدث من جوانب عدة.
يف جمال امل�سرح، ن�سري اإىل م�سرحية اأحمد رفيق 
التاريخ  �سيقيد  التي  )الأمريكي(  ب�  املعنونة  عو�ض 
الأيوبيني(  ملوك  )اأحد  الكامل  امللك  حكم  برهة  يف 
لفل�سطني الذي �سلنّم القد�ض ونابل�ض وبيت حلم و�سيدا 
اأو  قتال  دون  م��ن  ف��ردري��ك(   ( الفرجني  امللك  اإىل 
)حقن  تقول  ال�سخف  يف  غاية  ذريعة  حتت  مواجهة 
الدماء، وعدم العودة اإىل القتال مرة اأخرى(، والعودة 
بها  واملناداة  التطبيع(  )ثقافة  اقت�ستها  التاريخ  اإىل 
يف الو�سط الفل�سطيني والعربي معًا، والعي�ض يف الظل 
 ، و�سيدًا  ممثاًل  به  والر�سا   ، ال�سهيوين  ال�ستعماري 

والإن�سالل من التاريخ الوطني رويدًا رويدًا .
لالأفعال  هجاء  م�سرحية  )الأمريكي(  م�سرحية 
ال�سيا�سية الفل�سطينية الناق�سة التي تبدو مر�سومة 
القاتل  بالإ�سرائيلي  للقبول  وطعوم  اأدوار  �سكل  على 
على  لل�سغط  و���س��ي��ط  م��ن  ول��ي�����ض  الأر�����ض  و���س��ارق 
�سوى  لالإ�سرائيلي  وتابعًا  ذلياًل  ليكون  الفل�سطيني 
حينًا  ب��ال��ق��وة  ي�سغط  ال���ذي  )ب��ري���س��ي(  الأم��ري��ك��ي 

وبالتمويل حينًا اآخر .
ل  اأن��ه  عو�ض  رفيق  اأحمد  يبدو  ماتقدم  كل  من 
يعرف امل�سي يف دروب الآخرين اأو الكتابة باأ�سابعهم، 
ن�سيج  كتابته  يف  فهو   ، حمابرهم  يف  قلمه  غم�ض  اأو 
الأدبية  الأج��ي��ال  من  اأح��د  ُخطا  يتقفى  ل   ، وح��ده 
ال�سابقة عليه يف التجربة ، وهنا متيزه وتفرده ، وهنا 

اإبداعه ! .

�سبع  قبل  وال���ده  ا�ست�سهاد  بعد 
���س��ن��وات، ت��ع��رف ال��ف��ت��ى ج��ه��اد عماد 
التي  »ط���ريدب���ا«،  بلدته  اإىل  مغنية 
فر�ست الإجراءات الأمنية على والده 
ال�سهيد القائد احلاج عماد عدم الردد 
عليها علنًا لأكرث من عقدين من الزمن.

عمره  وك��ان  الأوىل،  اإطاللته  يف 
الذي  الفتى  اعتلى  16ع��ام��ًا،  يومها 
املنرب  �سوداوين  وبدلة  قبعة  ارت��دى 
خطيبًا متحدثًا با�سم العائلة، متوعدًا 
نهجه،  على  وال�سري  وال��ده  لدم  بالثاأر 
جانب  اىل  التعازي  تقبل  ك��ان  بعدما 

جده احلاج فايز واأفراد العائلة.
ال��ق��ادة  ل���ذك���رى  يف اح��ت��ف��ال��ي��ة 
عماد  جهاد  ال�سهيد  حت��دث  ال�سهداء 
مالقاة  يف  اخرنا  نحن  قائاًل:  مغنية 
نحن   .. بال�سهادة  اللتحاق  م�سارعنا 
اأبناء من مل يعرف املوت اإليهم طريقًا، 

نحن اأبناء من م�سى على طريق الدفاع عن حدود وطن... 
وتوا�سل ح�سور جهاد يف ال�سنوات الوىل التي اأعقبت ا�ست�سهاد والده، يف املنا�سبات والأن�سطة التي 
عادت  زياراته  وترية  ولكن  والده،  ا�سم  حتمل  التي  القدم  كرة  دورات  خ�سو�سًا  البلدة،  يف  تقام  كانت 

وتراجعت بعد دخوله اجلامعة يف بريوت وح�سوله على �سهادة يف ادارة العمال.
ا�ست�سهد جهاد يف القنيطرة ال�سورية يف الغارة ال�سهيونية التي ا�ستهدفت موكبًا ل� مقاومني اأدت اإىل 
�سقوط 6 �سهداء، وهو جهاد الثاين الذي اطلق والده عليه ال�سم تيمنًا ب�سقيقه جهاد الذي ا�ست�سهد يف 

العام 1984 يف بريوت، وكان يف عمر يقل عن عمر جهاد الثاين.
ان�سم جهاد، �سقيق م�سطفى البن الكرب لل�سهيد عماد وفاطمة واأخ فوؤاد وح�سن وح�سني واإ�سراء 
وزهراء، اإىل عنقود �سهداء عائلة فايز مغنية بعد والده عماد الذي ا�ست�سهد بعملية تفجري �سهيونية 
ا�ستهدفته يف �سوريا يف �سباط 2008 وعميه فوؤاد الذي ا�ست�سهد يف متفجرة �سهيونية اأي�سًا يف الروي�ض 

العام 1992 وجهاد الذي ا�ست�سهد يف الق�سف على ال�ساحية العام 1984.
م�سى جهاد اىل ال�سبيل الذي اختاره بالعقيدة، تاركًا وراءه حزنًا من جهة وفخرًا من جهة اأخرى.

ونعى حزب اهلل ال�سهداء يف بيان �سدر يوم الأحد 18-01-2015 جاء فيه: باإميان واحت�ساب وفخر 
واعتزاز تزف املقاومة الإ�سالمية يف لبنان اإىل �سعبها الويف واأمتها الأبية كل من ال�سهداء البرار التالية 

ا�سمائهم:
1� ال�سهيد القائد حممد احمد عي�سى »ابو عي�سى«

مواليد: عرب�ساليم 1972 م / متاأهل / 4 اولد
2� ال�سهيد املجاهد جهاد عماد مغنية »جواد«

مواليد: طريدبا 1989 م / عازب
3� ال�سهيد املجاهد عبا�ض ابراهيم حجازي »ال�سيد عبا�ض«

مواليد: الغازية 1979 م / متاأهل / 4 اولد
4� ال�سهيد املجاهد حممد علي ح�سن ابو احل�سن »كاظم«

مواليد: عني قانا 1985 م / عازب
5� ال�سهيد املجاهد غازي علي �ساوي »دانيال«

مواليد: اخليام 1988 م / متاأهل / ولد واحد
6� ال�سهيد املجاهد علي ح�سن ابراهيم »ايهاب«

مواليد: يحمر ال�سقيف 1993 م / عازب

الرحمة والر�سوان وعلو الدرجات ل�سهداء الأمة الأطهار 

�سهداء على طريق فل�سطني
ال�ساب جهاد عماد مغنية اعتلى املجد �سهيدًا

مروان شرقي

من الذاكرة 
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الشهيد نشأت ملحم 
ومحاولة الصهاينة تشويه 

قيم الشهادة
خالد بدير 

من اأهم يلفت املتابع للتطورات على �سعيد املواجهات مع العدو ال�سهيوين 
الذي   ،  1948 عام  فل�سطينيي  من  ملحم  ن�ساأت  ال�ساب  قدمها  التي  ال�سورة 
ا�ستطاع اإرباك اآلة العدو على مدى اأ�سبوع ونيف، بعد عملية �سارع "دزنغوف" 
مثل  لأنه  عنه،  البحث  على  الأمنية  اأجهزته  كل  عملت  حيث  اأبيب،  تل  يف 
خطرًا على كل �سكان تل اأبيب ال�سهاينة، وكانت مالحقة العدو لن�ساأت ملحم 
للم�ستوطنني لتجنب احلذر، واأخذ  م�سفوعة مبجموعة من الأوامر املوجهة 
احتياطات احليطة، فكان هذا الفدائي مثار قلق حقيقي للتجمع ال�ستيطاين 
اإل  الح��ت��الل  وق��ادة  امل�ستوطنني  روع  من  يخفف  ومل  برمته،  ال�سهيوين 
املعلقني  اأحد  و�سف  وقد  بطولية،  معركة  يف  ملحم،  ن�ساأت  البطل  ا�ست�سهاد 

ماقام به ال�سهيد باأنه " اأوقف اإ�سرائيل على قدم واحدة"
ال�ست�سهاد  ه��ذا  ليكون  العدو  اأم��ن  اأج��ه��زة  يف  امل�سوؤولون  خطط  وق��د 
حيث  والبطولة  ال�سهادة  ملعنى  والت�سويه  ال�ستفزاز  يحمل  للمقاومني  در�سًا 
�سربت اأجهزة دعاية العدو اأن والد ال�سهيد هو من و�سى به، واأعلم خمابرات 
ال�سهيد هو فعل  ما قام به  اأن  العامل  للراأي  الحتالل مبكان وجوده، ليظهر 
مرذول منبوذ حتى من اأهل ن�ساأت ذاته، لكن املفاجاأة التي مل يتوقعها العدو 
ال�سهيونية مثمنيني  اللعبة ال�ستخباراتية  با�ستنكار  ال�سهيد  هي قيام ذوي 

الفعل البطويل الذي نفذه اأبنهم �سد الحتالل وم�ستوطنيه.
�سربات  ياأمن  لكي  ال�سهادة  مبداأ  ت�سويه  الحتالل  ح��اول  وبالتاأكيد 
على  تعود  الفل�سطيني  ال�سعب  لأن  ذلك  اإىل  ي�سل  اأن  هيهات  لكن  املقاومة، 
العدو  ينفذها  التي  النف�سية  احل��روب  مع  بالتزامن  امليدان  حروب  خو�ض 

للحط من معنويات املقاومني، وبالتايل لي�ض �سهاًل اأن يحقق العدو ماأربه.
ن�ساأت  البطل  امتنعت عن و�سف  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  املفارقات  ومن 
ملحم بال�سهيد، وذلك خ�سية من الكيان ال�سهيوين والوليات املتحدة اللذين 

يعتربان موقف ملحم ال�ستثناين والبطويل عماًل اإرهابيًا.
ول  مرفو�سًا،  عماًل  ال�سهيد  جتاه  الفل�سطينية  ال�سلطة  اقرفته  ما  نعم 
ميكن اأن ُيقدم عليه اأي وطني فل�سطيني مهما كانت ظروفه لأن ال�سهادة فعل 
ُيوجب العتزاز والفتخار، ولي�ض �سرًا يتم الهروب منه.... ويبدو اأن موكب 
عن  العدو  اإفراج  اإثر  اخلليل  يف  جرى  الذي  واملهيب  الفخم  ال�سهداء  ت�سييع 
جثامني ال�سهداء قد اأرهب العدو ال�سهيوين، كما اأرهب يف الوقت ذاته بع�ض 
املقاومة  �سيطنة  على  متزامن  ب�سكل  فعكفوا  الفل�سطينية  ال�سلطة  متنفذي 

وال�سهادة وت�سويهها، لأنها متثل اخلطر الأكرب على م�ستقبلهما.
الذي قام به  الفذ  البطويل  للعمل  اإ�ساءة  لل�سهيد ملحم من  اإن ما حدث 
الت�سدي  املقاومة،  مل�سروع  واحلاملني  الفل�سطينيني  الوطنيني  كل  من  يتطلب 
لهذا العمل اخلطري الذي يندرج يف �سياق الت�سويه الفكري والثقايف للمفاهيم 
ما  وهو  والحتالل،  الأع��داء  تخدم  اأخ��رى  مبفاهيم  وا�ستبدالها  الأ�سيلة 
واعتبارهم  بهم،  والعتزاز  وال�سهداء  ال�سهادة  قيم  لإعالء  التوجه  يوجب 

ثقافة وطنية لبد من تعميمها على �سعيد فل�سطني وبلدان الأمة.
ن�ساأت ملحم ميثل النب�ض املقاوم يف بالدنا، وهو عرب خروجه من الأرا�سي 
والتاريخ  اجلغرافية  فل�سطني  اأن  والداين  للقا�سي  يوؤكد   1948 عام  املحتلة 
ع�سية على الت�سويه والإلغاء، لأن فيها �سعب مقاوم، ي�ستند يف ن�ساله امل�ستمر 

اإىل تراث اأمة ما عرفت يومًا النحناء اأما غاز اأو معتد.

نافـــــــذة

ك�����ان�����ت ال���ق���ري���ة 
م�ستوية  رق���ع���ة  ع��ل��ى 
م��ن الأر������ض، يف اجل��زء 
ال�����س��رق��ي الأو����س���ط من 
���س��ه��ل احل���ول���ة. وك��ان��ت 
م���ن���ازل���ه���ا امل��را���س��ف��ة 
بالطوب  اأ���س��ال  مبنية 
لكن  بالق�سب،  وم�سقوفة 
امل��ن��ازل الأح����دث  عهدا 
باحلجارة  مبنية  كانت 

والأ�سمنت. 
وكان �سكان املفتخرة 
ولهم  امل�سلمني،  من  كلهم 

اأ�سا�سية يف الزراعة في�ستنبتون غالًل عدة  فيها مدر�سة �سغرية وكانوا يعملون ب�سورة 
منها القمح والذرة وعلفال موا�سي وي�ستمدون مياه الري لهذه الغالل من �ساقية جتري 
قريبا من املوقع وكان نفر منهم يعنى بربية املوا�سي و�سيد ال�سمك بينما كان نفر اآخر 
كانت  التي  الأ�سبوعية  الثالثاء  �سوق  اإىل  يذهبون  منهم  كثريون  وكان  بالتجارة  يعنى 
لبيع غاللهم يف 1945/1944 كان ما جمموعه 924  املجاورة  تقام يف قرية اخلال�سة 
دومنا خم�س�سا للحبوب 3597 دومنا مرويا اأوم�ستخدما للب�ساتني وكانت خربة جماورة 

ت�سم بقايا اأ�س�ض اأبنية وحيطان. 
ا�ستنادا اإىل املوؤرخ الإ�سرائيلي بنيموري�سف اإن �سكان القرية تفرقوا على دفعتني: 
الأوىل  1 اأيار /مايو 1948  والثانية 16 اأيار /مايو من ال�سنة نف�سها وهو يعزو تفرق 
هذه  كانت  اإذ  ه��اون  مدافع  من  اأو  هجوم  من  اأو  يهودية  غ��ارة  من  خوفهم  اإىل  �سملهم 

املمار�سات �سائعة اأثناء عملية يفتاح. 
مل يبقى من �ساهد على اأن قرية كانت قائمة هناك اإل الأنقا�ض احلجرية وبع�ض 
اإىل مركز  نف�سه حول  املوقع واملوقع  الكينا يف  املبتورة وينبت بع�ض �سجرات  احليطان 

اأثري . اأما الأرا�سي املحيطة في�ستغلها املزارعون من امل�ستوطنني ال�سهاينة. 

قرية املفتخرة...هنا فل�سطني.. 

»فلسطيننا تقاوم«... المسابقة الثقافية الثالثة

بالدنا فلسطين

      وطني  يعلمني حديد �س�����ال�سلي            عنف الن�سور، ورقة املتفائ��������ل
    ما كنت اأعرف اأن حتت جل���ودنا             ميالد عا�سفة و عر�ض ج���داول

ال�شاعر حممود دروي�ش.. 1941/3/13 ــ 2008/8/9

ال�سنوية  ال���ذك���رى  مب��ن��ا���س��ب��ة 
الفل�سطينية،  ال��ث��ورة  لن��ط��الق��ة 
وان��ت�����س��ار ال���ث���ورة الإ���س��الم��ي��ة يف 
ال�سداقة  جمعية  اطلقت  اإي����ران 
م�سابقتها  الإيرانية،   - الفل�سطينية 
الثقافية  امل�سابقة  ال�سنوية....  
الثالثة حيث �سدر عن هيئة الإعالم 
خا�ض  ج��دي��د،  كتيب  وال��درا���س��ات 
بامل�سابقة بعنوان »فل�سطيننا تقاوم«، 
واجلغرافية  التاريخ  فل�سطني  حول 
القطع  من  �سفحة   48 من  ويتاألف 
املتو�سط، كما يحتوي على 8 �سفحات 
قراءة  بعد  عليها  لالإجابة  اأ�سئلة 

الكتيب.. 
لتكرمي  خ��ا���ض  ح��ف��ل  و���س��ي��ق��ام 

الفائزين يف امل�سابقة.
www.t.alquds.org

Email: t.alquds22@hotmail.com
فاك�ش:4413451 011 00963

�شفحة الفي�شبوك: جمعية ال�شداقة الفل�شطينية ـ الإيرانية


