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انيس الصايغ حول دور ال�سباب الفل�سطيني 
يف العملية الن�سالية

تتمتع زيارة الوفد القيادي الفل�سطيني اإىل طهران 
معانيها  يف  وا�ستثنائية  خا�سة  باأهمية  م��وؤخ��رًا 
ودالالتها ، فالزيارة جاءت بدعوة من اجلمهورية 
االإ�سالمية االإيرانية متزامنة مع الذكرى ال�سابعة 
والثالثني النت�سار الثورة، وما مثلته ومتثله الثورة االإ�سالمية يف 
فل�سطني  اأن  و�سعبًا، واعتبارها  لفل�سطني ق�سية  بالن�سبة  اإيران 
ق�سية االأمة املركزية ، واأن حتريرها هو تكليف �سرعي ، وهذا 
اأمر مل يربز بعد االنت�سار فقط ، بل هو جزء من م�سرية االإمام 
اآية اهلل اخلميني ) قد�س �سره ( منذ �ستينات القرن الع�سرين، 
عليه  اهلل  ر�سوان  الثورة  مفّجر  االإم��ام  تو�سيف  عن  عدا  هذا 
للكيان ال�سهيوين باعتباره غدة �سرطانية البد من ا�ستئ�سالها، 
واملقاومة هي �سبيل هذا اال�ستئ�سال ، ويف هذا التو�سيف اإدراك 
ووعي دقيق ملخاطر هذه الغدة ال�سرطانية على كل ج�سم االأمة.

االإ�سالمية  الثورة  روؤي��ة   يف  للحديث  ي�سيق  املجال  طبعًا 
لل�سراع مع العدو ال�سهيوين ، والوحدة من اأجل اإنهاء االحتالل، 
ال�سيا�سي  الطيف  األ���وان  خمتلف  مثل  الفل�سطيني  فالوفد 
الفل�سطيني ، ب�سرف النظر عما بتنازعهم من خالفات ، ويف هذا 

ر�سالة ال ميكن اأن يخطئها ذو ب�سر وب�سرية.
الزيارة جاءت يف ظل تنامي االنتفا�سة الراهنة يف فل�سطني 
املحتلة وات�ساع نطاقها ، فهي فر�سة هامة ملناق�سة �سبل تطوير 
الأن  تواجهها،  التي  والعقبات  املعوقات  وتذليل  االنتفا�سة 
توا�سها ي�سّكل حالة اإرباك كبرية لكيان االحتالل ، وا�ستنزاف 

لقدراته واإمكانياته .
اجلمهورية  ق���رار  اأه��م��ي��ة  اإىل  االإ����س���ارة  م��ن  الب��د  وه��ن��ا 
الذين  االنتفا�سة  ل�سهداء  دوالر  األف   30 بتقدمي  االإ�سالمية 
قادة  يوؤرق  وهو  ال�سهداء،  لباقي  دوالر  اأالف   7 بيوتهم،  هدمت 

العدو .
ال�سغل  هي  وحتريرها  فل�سطني  ق�سية  اأن  توؤكد  ال��زي��ارة 
يبعدها  اأو  يهم�سها  ولن   ، اإيران  يف  واجلمهورية  للثورة  ال�ساغل 
بالق�سايا  اهتمام  اأي   ، والفعل  واالإرادة  والقلب  العقل  عن 

االأخرى يف املنطقة .
تاأتي الزيارة يف ظل االأجواء امللبدة باملوؤامرات على فل�سطني 
وحمور املقاومة ، وحتلل االأنظمة من التزاماتها ، بل تاآمرها على 
ق�سية فل�سطني عالنية، وانخراطها يف اأجندات تخريب الدول 
واملجتمعات خدمة لالأ�سياد االأمريكيني وال�سهاينة ، ويف توقيت 

الزيارة يف ظل هذه االأجواء الكثري من املعاين ال�سامية .
الوفد  اأجراها  التي  املثمرة  اللقاءات  ف��اإن  حال  اأي��ة  على 
الفل�سطيني مع املعنيني يف اجلمهورية االإ�سالمية توؤكد حقيقة 
وم�ساندتها  فل�سطني  ق�سية  عن  دفاعها  يف  الوهاجة  طهران 
جلهاد �سعبها حتى التحرير والعودة ، ولن تقعدها عن هذا الدور 
باعت  قد  فلكها  يف  تدور  اأطراف  اأو  رجعية  اأنظمة  من  تقوالت 
نف�سها لل�سيطان االأمريكي االأكرب ، فاحلقائق ال ميكن اأن تغطى 

بغربال ، فهو عاجز عن اإخفائها .
فل�سطني  ملقاومة  ومبارك  االإ�سالمية  الثورة  انت�سار  مبارك 

ثورة ت�ساندها حتى االنت�سار .
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ت�ساعد املقاومة وف�سل �سيا�سة »كي الوعي الفل�سطيني«
هل ير�سم م�سارًا جديدًا لالنتفا�سة؟

من الفكر ال�سيا�سي للثورة الإ�سالمية 

الثابت واملتغري يف ال�سيا�سة 
اخلارجية الأمريكية

وفد فل�سطيني موحد يف طهران ... 
معاين ودللت
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 نفذت جمعية ال�سداقة الفل�سطينية االإيرانية 
عددًا من االأن�سطة، و�ساركت يف فعاليات عدة، 

وفيمايلي تقرير عن هذه الن�ساطات:
جمعية ال�سداقة الفل�سطينية - الإيرانية تهنئ القيادة 

الإيرانية
النت�سار  والثالثني  ال�سابعة  ال��ذك��رى  مبنا�سبة 
ال�سداقة  جمعية  بعثت  اإي��ران،  يف  االإ�سالمية  الثورة 
�سماحة  اإىل  تهنئة  برقيتي  االإيرانية   - الفل�سطينية 
الثورة  قائد  ظله،  دام   / خامنئي  علي  ال�سيد  االإم��ام 
روح��اين،  ح�سن  الرئي�س  فخامة  واإىل  االإ�سالمية، 

فيمايلي ن�سهما:
علي  ال�سيد  االإم���ام  امل�سلمني  اأم���ر  ويل  �سماحة 

خامنئي / دام ظله
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..

النت�سار  والثالثني  ال�سابعة  ال��ذك��رى  مبنا�سبة 
الثورة االإ�سالمية يف اإيران ، نتقدم منكم ، با�سم اأخواين 
الفل�سطينية  ال�سداقة  جلمعية  القيادية  الهيئة  يف 
التهاين  باأ�سدق  �سخ�سيًا،  وبا�سمي  االإي��ران��ي��ة،   –
اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اإىل  مت�سرعني   ، والتباريك 
يحمي الثورة ومنجزاتها يف خمتلف امليادين واملجاالت، 
الأن هذه املنجزات لي�ست خا�سة باإيران االإ�سالم فقط 
الثورة  انت�سار  فاإن  لذلك   ، كلها  لالأمة  مك�سب  هي  بل   ،
ميثل انت�سارًا لالإ�سالم ولكل القوى املحبة للخري والعدل 
واحلياة الكرمية ... انت�سار لكل املظلومني يف العامل . 

�سماحة االإمام القائد
اإن الثورة التي انت�سرت بفعل ما حتمله من قيم 
اهلل  اآي��ة  االإم��ام  �سماحة  مفجرها  ج�سدها  اإميانية 
ويوا�سل   ، �سّره(  )قّد�س  اخلميني  املو�سوي  اهلل  روح 
ا�ستثنائيًا  من��وذج��ًا  ت�سكل   ، م�سريتها  �سماحتكم 
النت�سار احلق على الباطل، ومتّهد مو�سوعيًا النت�سار 
املتوا�سلة  وانتفا�سته  وجماهديه  الفل�سطيني  �سعبنا 
تعميم  على  يعمل  ال��ذي  ال�سهيوين  االحتالل  على 
مل�سروع  خدمة  والفنت  واالإذع���ان  وال�سعف  اخل��راب 
اال�ستكبار العاملي الذي يرمي اإىل الهيمنة على االأمة 

ومقدراتها.
�سماحة االإمام القائد

اجلمهورية  ان��ت�����س��ار  ن��ب��ارك  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه 
العاملي  امل�سمار  يف  ح�سورها  ف��ر���س  يف  االإ���س��الم��ي��ة 
والعلمية  التقنية  بقدراتها  االع���راف  فر�س  عرب 
القوى  م�سارعة  كان  وقد  والدبلوما�سية،  وال�سيا�سية 
الدولية لتطبيق اتفاق )5 +1( دلياًل �ساطعًا على هذا 

االنت�سار.
واجلمهورية  للثورة  ونتمنى  نحييكم  اأخ��رى  مرة 
وال�سعب االإيراين املزيد من التقدم واالإجنازات ، ولكم 

دوام ال�سعادة والتوفيق.
عليكم  وال�سالم  واالح��رام  التقدير  فائق  تقبلوا 

ورحمة اهلل وبركاته
وكل عام وانتم بخري

رئي�س جمعية ال�سداقة الفل�سطينية – االإيرانية
عبد الكرمي �سرقي
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�سماحة ال�سيخ ح�سن روحاين / حفظه اهلل  
رئي�س اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
با�سم اإخواين يف الهيئة القيادية جلمعية ال�سداقة 
اأتقدم  �سخ�سيًا  وبا�سمي  االإي��ران��ي��ة،   – الفل�سطينية 
مبنا�سبة  والتباريك  التحيات  واأ���س��دق  باأطيب  منكم 
االإ�سالمية  الثورة  النت�سار  والثالثني  ال�سابعة  الذكرى 
من  الكبري  االإ�سالمي  البلد  ه��ذا  نقلت  التي  اإي���ران  يف 
املتحدة  الواليات  مب�سالح  واالرتباط  اال�ستبداد  ظالم 
والغرب، وتنفيذ �سيا�ساتهم اإىل منوذج االإ�سالم احلنيف 
وقيمه النبيلة، لي�سكل منارة لالأمة كلها وي�ساهم يف حل 
اأزماتها عرب الدولة القوية املوؤمنة باهلل وقدرة ال�سعب 

على التغيري، رغم كل ما كان ميلكه نظام ال�ساه البائد من 
�سطوة داخلية ودعم خارجي . 

فخامة الرئي�س
قيم  من  حتمله  ما  بفعل  انت�سرت  التي  الثورة  اإن 
روح  اهلل  اآية  االإمام  �سماحة  مفجرها  ج�سدها  اإميانية 
اهلل املو�سوي اخلميني ) قّد�س �سّره( ، ويوا�سل م�سريتها 
خامنئي  علي  اهلل  اآي��ة  الثورة  مر�سد  القائد  �سماحة 
النت�سار  ا�ستثنائيًا  منوذجًا  ت�سكل   ، ال�سريف  ظله  دام 
�سعبنا  النت�سار  مو�سوعيًا  ومتهد  الباطل،  على  احل��ق 
على  املتوا�سلة  وانتفا�سته  وجماهديه  الفل�سطيني 
اخلراب  تعميم  على  يعمل  ال��ذي  ال�سهيوين  االحتالل 
اال�ستكبار  مل�سروع  خدمة  والفنت  واالإذع���ان  وال�سعف 

العاملي الذي يرمي اإىل الهيمنة على االأمة ومقدراتها.
اجلمهورية  ان��ت�����س��ار  ن��ب��ارك  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب��ه��ذه 
عرب  العاملي  امل�سمار  يف  ح�سورها  فر�س  يف  االإ�سالمية 
فر�س االعراف بقدراتها التقنية والعلمية وال�سيا�سية 
الدولية  ال��ق��وى  م�سارعة  ك��ان  وق��د  والدبلوما�سية، 
لتطبيق اتفاق) 5 +1 ( دلياًل �ساطعًا على هذا االنت�سار.
واجلمهورية  للثورة  ونتمنى  نحييكم  اأخ��رى  م��رة 
ولكم  واالإجن��ازات،  التقدم  املزيد من  االإيراين  وال�سعب 

دوام ال�سعادة والتوفيق.
عليكم  وال�سالم  واالح��رام  التقدير  فائق  تقبلوا 

ورحمة اهلل وبركاته
وكل عام وانتم بخري

رئي�س جمعية ال�سداقة الفل�سطينية – االإيرانية
عبد الكرمي �سرقي

....وت�سارك يف الحتفال بالذكرى ال�سابعة والثالثني 
لنت�سار الثورة الإ�سالمية املجيدة ..

االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
اجلمهورية  �سفارة  اأقامته  ال��ذي  اال�ستقبال  حفل  يف 

الذكرى 37 لنت�سار الثورة الإ�سالمية... 
دعم لفل�سطني حتى التحرير والعودة

الذكرى ال� 37 النت�سار الثورة االإ�سالمية يف اإيران
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االإ���س��الم��ي��ة االإي���ران���ي���ة ب��دم�����س��ق ، ي���وم االأرب���ع���اء 
ال�سنوية  ب��ال��ذك��رى  اح��ت��ف��ااًل  وذل���ك   2016/2/10
املجيدة  االإ�سالمية  الثورة  النت�سار  والثالثني  ال�سابعة 
والعيد الوطني للجمهورية االإ�سالمية االإيرانية، و�سم 
امل�سارك االأخ عبدالكرمي �سرقي رئي�س اجلمعية  الوفد 

وعدد من اأع�ساء الهيئة القيادية وكوادر اجلمعية.
.. مهرجان مركزي يف خميم جرمانا بدم�سق

اأقامت جمعية ال�سداقة مهرجانًا مركزيًا مبنا�سبة 
االإ�سالمية  الثورة  النت�سار  والثالثني  ال�سابعة  الذكرى 
وذلك  الفل�سطيني،  �سعبنا  النتفا�سة  ودعمًا  االإيرانية 
بدم�سق،  جرمانا  خميم  يف   2016/2/19 اجلمعة  يوم 
بح�سور االأخ م�سعود �سابري م�سوؤول امللف الفل�سطيني يف 
�سفارة اجلمهورية االإ�سالمية بدم�سق واالأخ عبدالكرمي 
�سرقي رئي�س جمعية ال�سداقة واأع�ساء الهيئة القيادية 
االإم��ام  �سماحة  مكتب  عن  وممثلني  اجلمعية،  وك��وادر 
ف�سائل  عن  وممثلني  �سوريا،  يف  اخلامنئي  علي  القائد 
املقاومة الفل�سطينية يف مقدمتهم االأخ خالد عبداملجيد 
واأمني  الفل�سطيني  ال�سعبي  الن�سال  جلبهة  العام  االأمني 
�سر ف�سائل التحالف الفل�سطيني، والدكتور ن�سال عمار 
من  وفد  املهرجان  وح�سر   ، العرب  للطلبة  العام  االأمني 
قوات العودة ووفد من احلر�س القومي العربي ووفود من 
االأحزاب ال�سورية، كما ح�سر املهرجان وجهاء وخماتري 

من جرمانا وح�سد كبري من االأهايل يف املخيم.
بداأ املهرجان بتالوة اآيات من الذكر احلكيم وقراءة 
الفاحتة على اأرواح ال�سهداء واال�ستماع للن�سيد الوطني 

ال�سورية واالإيراين والفل�سطيني.
حالوة  اأحمد  االأ�ستاذ  جرمانا  خميم  كلمة  األقى 
مرحبًا باحل�سور على ار�س املخيم الذي اعتربه منوذجا 
العدو  مواجهة  يف  الت�سحية  وتقدمي  الوطنية  للوحدة 
يف  املخيم  اأهايل  دور  اإىل  واأ�سار  االأمة  عدو  ال�سهيوين 
ا�ستقبال واحت�سان العائالت املهجرة من باقي املخيمات 
االإرهابية،  الع�سابات  قبل  من  للهجمات  تعر�ست  التي 
�سكل  قد  االإيرانية  االإ�سالمية  الثورة  انت�سار  ان  وقال 
احلديث  اي��ران  تاريخ  يف  فا�سلة  ومرحلة  نوعية  نقلة 
للهيمنة  قاعدة  ال�ساه  اإي��ران  كانت  اأن  بعد  واملعا�سر 
اليوم  اأ�سبحت  املنطقة  يف  وحلفاءه  للغرب  والت�سلط 
و�سماحة  )ق��د���س(  اخلميني  االإم���ام  العظام  بقادتها 
داعمة  ق��وة  ظله  دام  اخلامنئي  علي  القائد  االإم���ام 
لفل�سطني وحقوق ال�سعب الفل�سطيني ولكل امل�ست�سعفني 
لل�سعب  الالحمدود  االإيراين  بالدعم  واأ�ساد  العامل.  يف 
وحتقيق  حقوقه  نيل  �سبيل  يف  وق�سيته  الفل�سطيني 

عودته اإىل وطنه.
عبدالكرمي  االأخ  ال�سداقة  جمعية  كلمة  واألقى 
باحل�سور  الرحيب  جم���ددًا  اجلمعية  رئي�س  �سرقي 
االإ�سالمية  ال��ث��ورة  ع��ن  احل��دي��ث  اأن  م��وؤك��دا   ، ال��ك��رمي 

والبحث  والقراءة  الكلمات  من  الكثري  يحتاج  االإيرانية 
تاريخ  يف  كبري  حتول  من  االإ�سالمية  الثورة  ت�سكله  ملا 
االأمة والعامل واأن الثورة االإ�سالمية يف اإيران هي ثورة 
االإ�سالمية  الثورة  يقراأ  من  اأن  على  م�سددا  فل�سطني، 
فل�سطني  ث��ورة  باأنها  يجدها  وتفكري  بعمق  االإيرانية 
وال��ث��ورة  االإي����راين  ال�سعب  اأن  اإىل  واأ���س��ار  بامتياز 
وهي  الفل�سطينية  الق�سية  تبنت  االإيرانية  االإ�سالمية 
اأ�سعب الظروف، متحدثًا عن الدور الذي كان يلعبة  يف 
ال�سهيوين  والعدو  الغرب  املخلوع يف خدمة  ال�ساه  نظام 
خا�سة  االأخ���رى  ال���دول  م��ع  امل�سبوهة  عالقاته  وع��ن 

اخلليج.
ال��ث��ورة  ���س��د  ب���داأ  ال���ذي  التحري�س  اإىل  واأ����س���ار 
ل��ل��واء فل�سطني  ان��ت�����س��اره��ا ورف��ع��ه��ا  ب��ع��د  اال���س��الم��ي��ة 
عن  ال�����س��راع  حل���رف  امل���ح���اوالت  واإىل  وحت��ري��ره��ا 
ال�سني  بالتحالف  ي�سمى  ما  عرب  اإيران  باجتاه  فل�سطني 
يف  االإي���راين  اخلطر  ي�سمونه  ما  ملواجهة  االإ�سرائيلي 
املنطقة، موؤكدًا اأنه اليوجد لدى اجلمهورية االإ�سالمية 
اإي م�سروع مذهبي يف املنطقة بل اأن امل�سكلة باأن اأ�سحاب 
هذه املحاوالت ال يريدون حترير فل�سطني واجلمهورية 
االإ�سالمية االإيرانية تريد حترير فل�سطني واأن فل�سطني 

هي نقطة اخلالف.
اأن  موؤكدا  �سوريا  على  الكونية  احلرب  اإىل  وتطرق 
فل�سطني  حترير  على  واإي��ران  �سورية  التقاء  هو  �سببها 
من  املنطقة  ت�سهده  م��ا  اأن  م�����س��ددًا  امل��ق��اوم��ة،  ودع���م 
التحالف  بف�سل  هي  وغزة  ولبنان  �سوريا  يف  انت�سارات 
ال�سوري االإيراين واأن ا�ستهداف �سوريا اليوم هو من اأجل 

�سرب حمور املقاومة.
بذكرى  يحتفل  عندما  االإي��راين  ال�سعب  اأن  وق��ال 
انت�سار الثورة هو يقوم بتجديد ثوابت هذه الثورة التي 

تتمثل بوحدة االأمة االإ�سالمية وحترير فل�سطني.
ويف ختام كلمته وجه التحية لروح االإمام اخلميني 
وحيا  االإ���س��الم��ي��ة،  ال��ث��ورة  مفجر  عليه  اهلل  ر���س��وان 
الذي  ظله  دام  اخلامنئي  علي  القائد  االإم��ام  �سماحة 
جتاه  بالثوابت  التم�سك  على  له  خطاب  كل  يف  يوؤكد 
ح�سن  ال�سيد  �سماحة  وحيا  الفل�سطينية،  الق�سية 
جي�سا  �سوريا  حيا  كما  امل��ق��اوم،  اهلل  وح��زب  ن�سراهلل 
وقيادة و�سعبا بقيادة الرئي�س ب�سار االأ�سد، وحيا اأبناء 
يف  واالأ���س��رى  وال�سهداء  املنتف�س  الفل�سطيني  �سعبنا 
يخو�س  الذي  القيق  حممد  ال�سحفي  االأ�سري  مقدمتهم 

ا�سرابه لليوم ال� 87.
االأخ  االإيرانية  االإ�سالمية  اجلمهورية  كلمة  واألقى 
ال�سفارة  يف  الفل�سطيني  امللف  م�سوؤول  �سابري  م�سعود 
خميم  ار�س  على  لوجوده  �سعادته  عن  معربا  بدم�سق، 
الثورة  انت�سار  ب��ذك��رى  �سويًا  واالح��ت��ف��ال  فل�سطيني 
املكان واحل�سور من دالالت، قائاًل  ملا يحمله  االإ�سالمية 

اأعلن  قد  بعقود  انت�سارها  وقبل  االإ�سالمية  الثورة  اأن 
�سماحة االإمام اآية اهلل اخلميني )قد�س( اأن الثورة من 
اأجل رفع املظلومية عن ال�سعب ومن اأجل ن�سرة ال�سعب 
الفل�سطيني وم�ساندته يف جهاده امل�سروع وحترير اأر�سه 

وعودته اإىل كل بقعة من فل�سطني.
واأكد اأن الثورة االإ�سالمية ثورة حق وقيم واأخالق 
واأنها ثورة تنحاز اإىل املظلومني والفقراء ولق�سايا االأمة 
االأق�سى  امل�سجد  وحترير  فل�سطني  ق�سية  مقدمتها  ويف 

واملقد�سات.16
باأن  )ق��د���س(  ال��راح��ل  االإم���ام  مقولة  اإىل  واأ���س��ار 
اأ�سار  والذي  اأن تزول(  �سرطانية يجب  )اإ�سرائيل غدة 
الغدة  هذه  ا�ستئ�سال  هو  اجلهاد  اإىل  الطريق  اأن  اإىل 
االأمة  كل  على  الهيمنة  اإىل  تهدف  التي  ال�سرطانية 

انطالقا من ا�ستعمار فل�سطني.
من  االآالف  ووج��ود  ال�ساه  حكم  فرة  اإىل  وتطرق 
ووجود  املنطقة  يف  للتخريب  االأمريكيني  امل�ست�سارين 
�سفارة الكيان ال�سهيوين يف طهران والتي حتولت بفعل 
الثورة االإ�سالمية اإىل رمز للمقاومة حيث ا�سبحت اأول 

�سفارة لفل�سطني يف العامل.
الذي  و�سعبها  لفل�سطني  االإي��راين  الدعم  اأن  واأك��د 
لبنان  انت�سارات  يف  تبلور  وال��ذي  امليادين  كافة  ط��ال 
وغزة لن يتوقف اأبدا، واأ�سار اإىل دعوة االإمام اخلميني 
حترير  يف  ت�سب  التي  العاملي  القد�س  يوم  اإىل  )قد�س( 
مواجهة  يف  االأم��ة  وح��دة  �سرورة  اإىل  ودع��ا  فل�سطني، 
الكيان  ي��خ��دم  ال���ذي  ال��ظ��الم��ي  ال��ت��ك��ف��ريي  االإره�����اب 

ال�سهيوين.
ويف ختام كلمته حيا ذكرى انت�سار الثورة االإ�سالمية 
ما  على  موؤكدا  املعا�سرة  الفل�سطينية  الثورة  وانطالق 

قيل قبل 37 عاما اليوم اإيران وغدًا فل�سطني.
األقاها  االإ�سراكي  العربي  البعث  حلزب  كلمة  ويف 
لطالئع  ال�سيا�سية  ال��دائ��رة  رئي�س  قي�س  حممد  االخ 
عن  حتدث  ال�ساعقة،  ق��وات  ال�سعبية  التحرير  حرب 
معاين ودالالت الثورة االإ�سالمية االإيرانية التي �سكلت 
حدثا عظيما يف املنطقة وكل اأنحاء العامل، موؤكدا اأنها 
اأن تبقيها لالأبد يف  اأمريكا  قلبت املعادالت التي حاولت 

خدمة كيان العدو االإ�سرائيلي وعمالئه.
اإيران  مع  �سوريا  تربط  التي  العالقات  اىل  واأ�سار 
اخلالد  القائد  خ��الل  من  ال��ث��ورة  انت�سار  قبل  ما  منذ 
اخلميني  االإم����ام  �سماحة  وال��راح��ل  االأ���س��د  ح��اف��ظ 
اإىل جانب  اإي��ران  ، وحت��دث عن دعم ووق��وف  )قد�س( 
اأمريكا  قبل  من  لها  تتعر�س  التي  احلرب  ظل  يف  �سوريا 
املجموعات  ع��رب  املنطقة  يف  وحلفائهما  واإ���س��رائ��ي��ل 
اإىل  التحية  موجها  امل��اأج��ورة،  التكفريية  االإرهابية 
الثورة االإ�سالمية االإيرانية التي كانت ومازالت داعمة 

للق�سايا املركزية دعما �سادقا مل يتغري.

الذكرى ال� 37 النت�سار الثورة االإ�سالمية يف اإيران
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االأخ  الفل�سطينية  ال��ث��ورة  ف�سائل  كلمة  واأل��ق��ى 
ال�سعبي  الن�سال  جلبهة  العام  االأمني  املجيد  عبد  خالد 
التحية  موجها  التحالف،  ف�سائل  �سر  اأمني  الفل�سطيني 
جلمعية ال�سداقة الفل�سطينية االإيرانية وللعاملني فيها 
ملا لهم من مبادرات قيمة يف كل الفعاليات الفل�سطينية 
للعالقات  احلقيقي  املعنى  جت�سد  والتي  واالإي��ران��ي��ة، 

وال�سداقة واالأخوة الفل�سطينية االإيرانية.
االإ�سالمية  ال��ث��ورة  انت�سار  يف  املعنى  اأن  واأك���د 
للفل�سطينيني كبري جدا ملا �سكلته من معادلة جديدة يف 
العربية  الدول  اإىل  م�سريا  ال�سهيوين،  العربي  ال�سراع 
ال�سهيوين  ال��ع��دو  كيان  م��ع  االتفاقيات  وقعت  التي 
الق�سية  ت�سفية  يتم  االتفاقيات  بهذه  ان  ظن  ال��ذي 

الفل�سطينية.
الفل�سطينية  للق�سية  االإي���راين  بالدعم  واأ���س��اد 
ال�سهداء  عوائل  جانب  اإىل  للوقوف  اإي��ران  وا�ستعداد 
واجلرحى يف انتفا�سة �سعبنا احلالية ، م�سريا اإىل حالة 
القلق واخلوف لدى الكيان ال�سهيوين ب�سبب دعم اإيران 

ل�سعبنا الفل�سطيني.
لكل  وفيا  �سيبقى  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  م��وؤك��دا 
الفل�سطيني  لل�سعب  االإ�سالمية  اجلمهورية  قدمته  ما 

وللف�سائل الفل�سطينية.
واأكد اأن ال�سعب الفل�سطيني مع املقاومة واأن املواقف 
�سمود  من  النيل  حتاول  التي  االأنظمة  مع  تتعاون  التي 

�سوريا وحمور املقاومة ال متثل ال�سعب الفل�سطيني.
�سعبا  االإ���س��الم��ي��ة  للجمهورية  التحية  ووج���ه 
دام ظله  القائد علي اخلامنئي  االإمام  بقيادة  وحكومة 

مباركا بالذكرى 37 النت�سار الثورة االإ�سالمية.
ال�سيخ حممد خليقي ممثال عن  ل�سماحة  ويف كلمة 
بعد  انه  قال  �سوريا،  يف  القائد  االإم��ام  �سماحة  مكتب 
37 عام من انت�سار الثورة نلتقي يف بلد مقاوم يف �سوريا 
املقاومة حتت خيمة ا�سالمية فل�سطينية جمعت االأخوة 
جمعهم  والكل  والفل�سطينيني  واالإيرانيني  ال�سوريني 

كلمة املقاومة.
هذه  مثل  يف  ال�سباب  دور  اإىل  كلمته  يف  واأ���س��ار 
الفعاليات داعيا اإىل �سرورة وجود كلمات �سبابية متثل 
اأنه يجب نقل  لل�سباب موؤكدا  ال�سيا�سي  الوعي احلقيقي 
يف  لديهم  ما  كل  يعطون  الذين  ال�سباب  اإىل  التجربة 

�سبيل الوطن.
الفل�سطيني  ولل�سعب  لل�سهداء  التحية  موجها 

املنتف�س وملحور املقاومة.
انعقاد موؤمتر القد�س ل�سباب فل�سطني بدم�سق بعنوان 

)ثورة منت�سرة تدعم ثورة حتى النت�سار(
وعقدت هيئة العمل ال�سبابي والطالبي يف جمعية 
ل�  الثامنة  ال��دورة  االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
)ثورة  عنوان  حتت  فل�سطني(  ل�سباب  القد�س  )موؤمتر 

تزامنا  وذل��ك  االنت�سار(   حتى  ث��ورة  تدعم  منت�سرة 
اإيران  يف  االإ�سالمية  الثورة  النت�سار   37 ال�  الذكرى  مع 
�سباح  وذل��ك   ، الثالثة  الفل�سطيني  �سعبنا  وانتفا�سة 
البعث  دار  م��درج  على   2016 27/�سباط  ال�سبت  ي��وم 

بدم�سق.1
ح�سر املوؤمتر االأخ عبد الكرمي �سرقي رئي�س جمعية 
للجمعية،  القيادية  الهيئة  اأع�ساء  من  وعدد  ال�سداقة 
اجلمهورية  �سفارة  يف  امل�ست�سار  �سابري  م�سعود  واالأخ 
القائد  االإم��ام  مكتب  عن  وممثلني  بدم�سق  االإ�سالمية 
الثورة  ف�سائل  عن  وممثلني  �سوريا  يف  اخلامنئي  علي 
بدم�سق  االإيرانية  املدر�سة  عن  وممثلني  الفل�سطينية 
اأحزاب �سورية وكتاب ومثقفني ومنظمات  واأي�سا ح�سر 
عربية  دول  من  وف��ود  امل��وؤمت��ر  يف  �سارك  كما  �سبابية 
 – القمر  جزر   – لبنان   – اجلزائر   – )اليمن  �سقيقة 

ال�سودان … (
بداأت اأعمال املوؤمتر بتالوة اآيات من الذكر احلكيم 
الوطني  للن�سيد  واال�ستماع  رديني  اأ�سامة  ال�سيخ  تالها 

ال�سوري واالإيراين و الفل�سطيني ..
ويف جل�سة االفتتاح األقيت عدة كلمات بداأت  بكلمة 
الدكتور  االأخ  واألقاها  للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة 
ن�سال حماد رئي�س اللجنة التح�سريية، فيما األقى كلمة 
جمعية ال�سداقة ال�سيخ الدكتور حممد البحي�سي من�سق 
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  يف  الديني  العمل  هيئة 
عال  الدكتورة  االأخ��ت  �سوريا  كلمة  واألقت   ، االإيرانية 
األقى  كما   ، �سوريا  يف  الثورة  �سبيبة  احت��اد  عن  مقداد 
�سفارة  يف  امل�ست�سار  �سابري  م�سعود  االأخ  اإي��ران  كملة 
اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية يف دم�سق ، واألقى االأخ 
اأ�سعد حمود القائد العام للحر�س القومي العربي كملة 
ال�سباب املقاوم، اأما كلمة ال�سباب الفل�سطيني األقاها االأخ 
خالد خالد م�سوؤول املنظمة الطالبية يف حركة اجلهاد 
الرفاعي  �سمري  الدكتور  فل�سطني  كلمة  واألقى  االإ�سالمي 

اأمني �سر ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية .
هذا  انعقاد  اأهمية  حول  الكلمات   حتدثت  و  هذا 
الظروف  العروبة خا�سة يف مثل هذه  املوؤمتر يف دم�سق 
التي تتعر�س لها املنطقة من موؤامرات حتاك �سد حمور 
اإىل  الكلمات  واأ�سارت   ، الفل�سطينية  والق�سية  املقاومة 
االنتفا�سة الثالثة التي ت�سهدها االأرا�سي الفل�سطينية 
املقاوم  الفل�سطيني  ال�سباب  يقدمها  التي  وللبطوالت 
العدو  ومواجهة  االإ�سالمية  املقد�سات  عن  الدفاع  يف 
، كما �سلطت ال�سوء على الدعم الالحمدود  ال�سهيوين  
للق�سية  االإيرانية  االإ�سالمية  اجلمهورية  تقدمه  الذي 
املنطقة  �سعوب  ولكل  الفل�سطيني  وال�سعب  الفل�سطينية 
واإحباط  الغا�سب  االإ�سرائيلي  الكيان  مواجهة  يف 

املوؤامرات الغربية اال�ستعمارية .
واالنت�سارات  �سوريا  ب�سمود  الكلمات  واأ���س��ادت 

اإىل  ي�سعى  الذي  التكفريي  االره��اب  على  حتققها  التي 
وت�سفية  املقاومة  حمور  و�سرب  �سوريا  وح��دة  تفتيت 
الكلمات على امل�سي قدمًا  الفل�سطينية، واأكدت  الق�سية 
والعدو  العاملي  اال�ستكبار  قوى  مواجهة  يف  واال�ستمرار 
لل�سباب  واملركزي  الهام  ال��دور  اإىل  م�سريًة  ال�سهيوين 
الفل�سطينية  واالنتفا�سة  امل��ق��اوم��ة  دع��م  يف  امل��ق��اوم 

والدفاع عن االأمة االإ�سالمية.
املوؤمتر عدة حماور وكان  اأعمال  كما ت�سمن جدول 
املحور االأول  بعنوان ) دور ال�سباب يف الثورة االإ�سالمية 
يف  الفل�سطيني  ال�سباب  انتفا�سة  جت��دد  و  االإيرانية 
اأوراق  فيه  ُقدمت  حيث   ) ال�سهيوين  العدو  مواجهة 
امل�ساعد  ال�سر  اأم��ني  فاخر  اأب��و  االأخ  قبل  من  حوارية 
ع�سو  ح�سن  علي  اأب��و  واالأخ  االنتفا�سة  فتح  حلركة 
فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  يف  ال�سيا�سي  املكتب 
ال�سداقة  جمعية  رئي�س  �سرقي  الكرمي  عبد  واالأخ 

الفل�سطينية االإيرانية ..
الق�سية  »مكانة  عنوان  حتت  الثاين  املحور  وك��ان 
املنطقة«  اأزمات  ظل  يف  ال�سباب  جيل  لدى  الفل�سطينية 
عمار   د.ن�سال  االأخ  قبل  من  حوارية  اأوراق  تقدمي  ومت 
االأمني العام لالحتاد العام للطلبة العرب  واالأخ د.ن�سال 
اأحمد  للموؤمتر واالأخ  التح�سريية  اللجنة  حماد  رئي�س 
حزب   – لبنان  يف  االإ�سالمية  املقاومة  �سبيبة  من  مهنا 
الطالبية  املنظمات  رئي�س  القر�سي  د.معتز  واالأخ  اهلل  

العربية يف جامعة دم�سق ..
لل�سباب  الفعالة  بامل�ساركة  املحاور  هذه  ات�سمت  اإذ 
الق�سايا  م��ن  العديد  وت��ن��اول��ت  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ساركني 
وكيفية  املجاالت  خمتلف  يف  ودورهم  بال�سباب  املتعلقة 
تعزيز هذا الدور والنهو�س به مبا يخدم ق�سايا االأمة 

ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية ..
بيانهم  يف  امل�ساركون  اأكد  املوؤمتر  اأعمال  ختام  ويف 
بدعم  مطالبني  املهمة  النقاط  من  عدد  على  اخلتامي 
ال�سمود  مقومات   تقدمي  و  الفل�سطيني  لل�سباب  م�ستمر 
له ، كما اكدوا على دعم االنتفا�سة الفل�سطينية الثالثة 
ب�ستى الو�سائل موجهني التحية اىل اجلمهورية العربية 
ال�سورية واجلمهورية اال�سالمية االيرانية و كل الدول 

التي تنا�سر الق�سايا العادلة واحلقوق يف العامل.
جمعية ال�سداقة / فرع لبنان .. توزع جوائز امل�سابقة 

الثقافية الثالثة التي اأطلقتها حتت عنوان ))فل�سطيننا 
تقاوم((

ومبنا�سبة الذكرى ال� 37 الإنت�سار الثورة االإ�سالمية 
املباركة يف ايران اأقامت جمعية ال�سداقة الفل�سطينية 
الثقافية  امل�سابقة  ج��وائ��ز  لتوزيع  حفال  االإي��ران��ي��ة 
حتت  لبنان  يف  املخيمات  كافة  يف  اأطلقتها  التي  الثالثة 
عنوان )فل�سطيننا تقاوم( وذلك بحفل جماهريي حا�سد 
اأقامته يوم اجلمعة 26 �سباط 2016 بقاعة اجلنان يف 
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جمعية  رئي�س  �سرقي  عبدالكرمي  االأخ  بح�سور  بريوت، 
امل�ست�سار  و�سعادة  االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
لبنان  يف  االإي��ران��ي��ة  االإ�سالمية  للجمهورية  الثقايف 
اأمني  عبداملجيد  خالد  واالأخ  �سريعتمدار  مهدي  ال�سيد 
ال�سفارة  عن  وممثلني  الفل�سطيني  الن�سال  جبهة  عام 
االإيرانية يف لبنان وممثلي القوى والف�سائل واالأحزاب 
اللجان  عن  للممثلني  اإ�سافة  والفل�سطينية  اللبنانية 

والهيئات واملوؤ�س�سات االأهلية يف املخيمات.
الذكر  اآيات  من  مباركة  بتالوة  احلفل  ا�ستهل  وقد 
احلكيم تالها �سماحة ال�سيخ �سليم حجاب وبعد مقدمة 
اجلمعية  يف  ال�سعبي  العمل  هيئة  م�سوؤول  من  وترحيب 

االأخ ابراهيم اأبو ريا�س..
حتدث يف االإحتفال اأمني عام جبهة الن�سال ال�سعبي 
لالإنتفا�سة و�سهدائها  التحية  املجيد موجها  خالد عبد 
طريق  مبقاومتهم  ير�سمون  الذين  واأبنائها  االأب��ط��ال 
وحيا  بحرها  اإىل  نهرها  من  لفل�سطني  واحلرية  الن�سر 
نبارك  التي  ايران  يف  االإ�سالمية  اجلمهورية  كلمته  يف 
لها بذكرى ثورتها املظفره ودعمها امل�ستمر منذ انت�سار 
�سهداء  ع��وائ��ل  لدعم  ط��ه��ران  ب��اإع��الن  منوها  ال��ث��ورة 
االإنتفا�سة واإعمار املنازل التي هدمها الكيان ال�سهيوين 
الق�سية  ال��ث��اب��ت��ة جت���اه  امل��ب��دئ��ي��ة  مل��واق��ف��ه��ا  اإ���س��اف��ة 
موؤكدا  اهلل  حزب  كلمته  يف  اأي�سا  وحيا  الفل�سطينية 
لق�سيته  لالأوفياء  ويف  �سيبقى  الفل�سطيني  ال�سعب  باأن 

العادلة وامل�سروعة.
للجمهورية  الثقايف  امل�ست�سار  �سعادة  األ��ق��ى  ث��م 
االإ�سالمية االإيرانية يف لبنان ال�سيد مهدي �سريعتمدار 
البا�سلة  وانتفا�سته  الفل�سطيني  ال�سعب  فيها  كلمة حيا 
اأر�س  على  به  نحتفي  ال��ذي  اليوم  يطول  ال  اأن  متمنيا 
اجلمهورية  وعقل  قلب  يف  و�ستبقى  كانت  التي  فل�سطني 
�سعار  رفعت  انت�سارها  ومنذ  التي  اي��ران  يف  االإ�سالمية 
اليوم ايران وغدا فل�سطني وهذا الغد لن يطول كثريا من 

خالل طريق املقاومة واالإنتفا�سة .
واألقى ال�سيخ عطااهلل حمود كلمة با�سم حزب اهلل 
جمددا العهد لفل�سطني والقد�س واالإنتفا�سة واملقاومة 
موؤكدا باأن بو�سلة املقاومة كانت و�ستبقى فل�سطني التي 
الكيان  مبواجهة  البطولة  مالحم  اأروع  اأبناءها  يقدم 
ال�سرفاء  وكل  االأم��ة  واج��ب  من  اأن  معتربا  ال�سهيوين 
الفل�سطيني  ال�سعب  م��ع  ال��وق��وف  بالعامل  واالأح����رار 
ثورتها  انت�سار  منذ  االإ�سالم  ايران  فعلت  كما  ومقاومته 
وما زالت م�ستمرة رغم تخلي الكثريين عن فل�سطني التي 

�ستبقى بو�سلة ال�سرفاء يف هذه االأمة .
دعم  هيئة  م�سوؤول  رميتي  ماجدة  احلاجة  واألقت 
عوائل ال�سهداء كلمة اجلمعية �سارحة اأهداف امل�سابقة 
اأطفالنا  معلومات  تر�سيخ  �سعيد  على  وخا�سة  الثقافية 
الكبار  باأن  ال�سهيوين  العدو  مقولة  ولك�سر  ومقاومته 

امللمو�سة  وبالنتائج  ين�سون  ما  �سرعان  وال�سغار  ميوتون 
باأر�سه  مت�سكا  ي���زداد  الفل�سطيني  �سعبنا  ب���اأن  ن��رى 
وحقوقه باإرادة �سلبة وذاكرة ال تعرف الن�سيان وقدمت 
للجمهورية  الثقافية  للم�ست�سارية  ال�سكر  كلمتها  يف 
وم�ساهمتها  دعمها  على  لبنان  يف  االإيرانية  االإ�سالمية 

باإقامة امل�سابقة الثقافية .
للفائزين  القرعة  �سحب  مت  الكلمات  انتهاء  وبعد 
اجلوائز  وتوزيع  والثالثة  والثانية  االوىل  باملراتب 

عليهم و�سط تقدير من احل�سور وامل�ساركني.
حفل ا�ستقبال �سعبي فل�سطيني يف لبنان بذكرى انت�سار 

الثورة الإ�سالمية يف اإيران..
بدعوة من جمعية ال�سداقة الفل�سطينية االإيرانية 
برج  مبخيم  الفل�سطيني  العربي  املركز  قاعة  يف  اأقيم 
الرباجنة حفل ا�ستقبال �سعبي مبنا�سبة الذكرى ال 37 

النت�سار الثورة االإ�سالمية يف اإيران .
الف�سائل  ومم��ث��ل��ي  ق����ادة  احل��ف��ل  ح�����س��ر  وق����د 
واللجان  االأهلية  املوؤ�س�سات  عن  وممثلني  الفل�سطينية 
املخيمات  ووج���ه���اء  ل��ف��ع��ال��ي��ات  اإ���س��اف��ة  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
الفل�سطينية يف لبنان وممثلني عن �سفارة دولة فل�سطني 

وال�سفارة االإيرانية يف لبنان.
احلكيم  الذكر  من  اآي��ات  بتالوة  االحتفال  وب��دء 
الوطنية  واالأنا�سيد  املجيد  عبد  اأحمد  ال�سيخ  تالها 

للبنان وفل�سطني واإيران.
وحتدث يف احلفل احلاج ح�سن حدرج ع�سو املجل�س 
يف  االإ�سالمية  بالثورة  م�سيدا  اهلل  حزب  يف  ال�سيا�سي 
واملقاومة  فل�سطني  مع  واملتميز  الدائم  ووقوفها  اإي��ران 
وهذا ما يوؤكده قادة واأهل املقاومة يف فل�سطني رغم كل 

حماوالت الت�سويه الكاذبة .
املكتب  ع�سو  م�سطفى  رام��ز  االأ���س��ت��اذ  حت��دث  ث��م 
ال�سيا�سي للجبهة ال�سعبية القيادة العامة با�سم حتالف 
القوى الفل�سطينية موجها التحية الإيران قائدا ورئي�سا 
وحكومة و�سعبا وهم االأوفياء للثورة وفل�سطني والقد�س 
املباركة  اأر�سنا  على  فيه  ونحتفل  يوم  ياأتي  �سوف  التي 

بالثورة والتحرير والعودة واخلال�س من االحتالل .
للجمهورية  ال��ث��ق��ايف  امل�ست�سار  ���س��ع��ادة  واأل���ق���ى 
االإ�سالمية االإيرانية يف لبنان ال�سيد مهدي �سريعتمدار 
وانتفا�ستها  ومقاومتها  و�سعبها  فل�سطني  فيها  حيا  كلمة 
الذي  عرفات  يا�سر  ال�سهيد  الرئي�س  م�ستذكرا  البا�سلة 
ما  التي  الثورة  انت�سار  بعد  اإي��ران  يزور  زعيم  اأول  كان 
زالت تقف مع الق�سية الفل�سطينية انطالقا من الواجب 
واالإميان دفاعا عن عدالة وقد�سية الق�سية ومظلومية 

�سعبها العزيز املقاوم.
وحتدث با�سم منظمة التحرير الفل�سطينية العميد 
معتربا  بريوت  يف  فتح  حركة  �سر  اأمني  عف�س  اأبو  �سمري 
لفل�سطني  انت�سار  اي��ران  يف  االإ�سالمية  الثورة  انت�سار 

وفيا  �سيبقى  الفل�سطيني  ال�سعب  ب��اأن  موؤكدا  و�سعبها 
وثورتها  اإي��ران  مقدمتهم  ويف  واحلق  للق�سية  لالأوفياء 

املباركة .
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  رئي�س  األقى  ثم 
كلمة  الب�ستاوي  حمزة  االأخ  لبنان  ف��رع   - االإيرانية 
�سكر يف بدايتها احل�سور موؤكدا باأن االحتفال بالذكرى 
لكل  ثورية  كمنا�سبة  اإي��ران  يف  الثورة  النت�سار   37 ال 
احلق  مع  يقفون  الذين  العامل  يف  وال�سرفاء  االأح���رار 
مبواجهة الباطل واأن ما حققه ال�سعب االإيراين بقيادة 
مفجر الثورة االإمام اخلميني ) قد�س ( �سيبقى الدليل 
اال�ستكبار  وق��وى  ال�سهيونية  من  للخال�س  والنموذج 
على  عاما   37 وبعد  واليوم  وفل�سطني  القد�س  وحترير 
اخلامنئي  االإمام  القائد  ال�سيد  �سماحة  يوؤكد  االنت�سار 
وهي  االأ�سا�سية  الق�سية  هي  فل�سطني  باأن  ظله(  )دام 
ق�سية حق وعدالة وجزء من االإميان. وقال يف كلمته 
الثورة  انت�سار  ومنذ  الدائم  اإي��ران  ووق��وف  الدعم  ان 
القناعة  خالل  من  هو  ومقاومتها  و�سعبها  فل�سطني  مع 
حم��اوالت  رغ��م  يتحقق  ���س��وف  الن�سر  ب���اأن  واالإمي����ان 
واأتباعهم  االأع��داء  قبل  من  البو�سلة  وحرف  الت�سويه 
بتحقيق  م�ستمرة  فالثورة  والتكفري  االإره��اب  قوى  من 

االإجنازات وفل�سطني موعودة دائما باالنت�سارات .
ندوة يف ال�سيدة زينب )ع( .. بعنوان

 ) فل�سطني الق�سية املركزية(
ال�سداقة  جمعية  يف  الديني  العمل  هيئة  اأقامت 
الق�سية  »فل�سطني  بعنوان  ندوة  االإيرانية  الفل�سطينية 
املركزية« وذلك يوم الثالثاء 16 �سباط 2016 باملركز 
عدد  بح�سور  ال�سالم«  »عليها  زينب  ال�سيدة  يف  الثقايف 
من اأ�ساء الهيئة القيادية للجميعة وكوادرها وعدد من 

االأهايل.
نائب  ح�سني  غ���ازي  ال��دك��ت��ور  ال��ن��دوة  يف  حت���دث 
كاتب  االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  رئي�س 
وباحث يف ال�سوؤون الفل�سطينية والدكتور ال�سيخ حممد 
اجلمعية  يف  الديني  العمل  هيئة  من�سق  البحي�سي 
الق�سية  و كاتب ومتحور احلديث حول مركزية  باحث 
الفل�سطينية لدى العرب و امل�سلمني ب�سكل خا�س والعامل 
لل�سراع  التاريخية  املراحل  وا�ستعر�سا   .. عام  ب�سكل 
واالأح��داث  الزمنية  واملراحل  ال�سهيوين  الفل�سطيني 
التي مرت بها الق�سية الفل�سطينية واالأهمية ال�سيا�سية 
يف  لفل�سطني  الدميوغرافية  و  واجلغرافية  والتاريخية 

العامل العربي واالإ�سالمي ..
ياأتي  مركزية  ق�سية  فل�سطني  اعتبار  اأن  اأك��دا  و 
تداعيات  من  ت�سنع  العامل  وحرب  �سلم  مفاتيح  اأن  من 
ال�سراع مع ال�سهيونية و�سواًل اىل 2االنتفا�سة الثالثة 
اأبناء  يقدمها  التي  والت�سحيات  القد�س«  »انتفا�سة 

�سعبنا يف مواجهة كيان العدو.
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باملنطقة  تع�سف  التي  االأح���داث  ح��ول  وحت��دث��ا 
على  و�سددا  فل�سطني  املركزية  الق�سية  على  وتاأثريها 
للق�سية  الدويل  و  العربي  البعد  على  الركيز  �سرورة 
حتدثا  كما   .. فل�سطينيًا  حتجيمها  وعدم  الفل�سطينية 
عن الن�ساأة التاريخية وال�سيا�سية للكيان ال�سهيوين عرب 
يحقق  باملنطقة  لهم  وكيل  كيان  الإقامة  الغربية  امل�ساع 
ق�سية  مركزية  باأن  واأ�ساروا  اال�ستعمارية،  م�ساحلهم 
يعمل  الذي  ال�سهيوين  الغربي  بامل�سروع  تكمن  فل�سطني 
واإنهاك  وجتزئة  تفتيت  على  لفل�سطني  احتالله  عرب 

وتخريب ن�سيج املنطقة العربية االإ�سالمية ..
..وندوة فكرية .. قراءة يف ر�سالة الإمام اخلامنئي 

الثانية اإىل ال�سباب يف البلدان الغربية 
بدم�سق  االإيرانية  الثقافية  امل�ست�سارية  واأقامت 
وبالتعاون مع جمعية ال�سداقة الفل�سطينية االإيرانية 
االإمام  ر�سالة  يف  ق��راءة  عنوان  حتت  الفكرية  الندوة 
البلدان  يف  ال�سباب  اإىل  الثانية  ظله  دام  اخلامنئي 
اليوم  ظهر  وذلك   ) االإن�سانية  لر�سيخ  نداء   ( الغربية 
الثقافية  امل�ست�سارية  مقر  يف   2016/2/8 االإث��ن��ني 
امل�ست�سار  زجنرب  م�سطفى  الدكتور  بح�سور  االإيرانية، 
عن  وممثلني  بدم�سق،  االإ�سالمية  للجمهورية  الثقايف 
من  وع��دد  االإي��ران��ي��ة،  االإ�سالمية  اجلمهورية  �سفارة 
واأع�ساء  ال�سداقة  جلمعية  القيادية  الهيئة  اأع�ساء 

هيئاتها ، وح�سر الندوة ح�سد من املثقفني واملهتمني.
بداأت الندوة بتالوة اآيات من الذكر احلكيم

جورج  الدكتور   .. املحا�سرون  الندوة  يف  و�سارك 
عبد  واالأ�ستاذ  احللباوي  نبيل  ال�سيخ  والدكتور  جبور 

الكرمي �سرقي ..
د جورج جبور :

طرح عدة نقاط حول م�سمون ر�سالة االإمام القائد:
    من امل�ستح�سن اأن نطرح دومًا التناق�س بني مفهوم 

اجلهاد و مفهوم االإرهاب يف نقا�ساتنا
ب�سرورة  الغربي  ال�سباب  اإىل  يتحدث  �سماحته      
العودة للمرجع االأ�سا�سي و االأعقل لتف�سريات االإ�سالم و 

هو القراآن ال�ستنتاج اأحكامهم
    قدم �سماحته لل�سباب عنا�سر تو�سف العن�سرية 
يرتكبه  ما  لفهم  كمرجع  باأيديهم  هي  و  ال�سهيونية 

الكيان عرب » اال�ستيطان و االعتقاالت و التهويد «
لنا هو من  الذي يجب توجيهه  االأه��م      االعتذار 
 1917 عام  بلفور  وعد  اإعطائها  ج��راء  بريطانيا  قبل 

باإقامة كيان عن�سري لليهود على اأر�س فل�سطني
    اأو�سى الدكتور جورج بح�سانة ال�سلوك و االأخالق 

الأفراد املجتمع العربي و االإ�سالمي
بدوره حتدث الدكتور ال�سيخ نبيل حلباوي:

املنفتح  اجلميل  االإ�سالم  ميثل  اخلامنئي  االإم��ام      
مبنهج  امللتزم  هو  و  االإن�سانية  القيم  ذو  و  االأخ��الق��ي 

االإ�سالم على ال�سعيد الفردي و االجتماعي

ال�سباب  به  لالإمام اخلامنئي در�س يومي يراجع      
�سماحته باأ�سئلتهم و ا�ستف�ساراتهم و يقدم لهم االأجوبة 
ترتقي  التي  الن�سائح  و  املعارف  يعطيهم  و  املنطقية 

ب�سلوكهم الفردي و االجتماعي
اأن  اإ�سالميتك عليك  اأن ترتقي يف �سلم  اأردت  اإذا      

ترتقي ب�سلم اإن�سانيتك
    اإن ان�سغال االأمام القائد و ح�ساباته و تو�سياته 
قيمة  بحد7ذاتها  الغربي  لل�سباب  املوجهة  ور�سائله 

كبرية لالإمام القائد
اإن اختيار توقيت الر�سالة تقدمي الر�سالة بالن�سبة 
و  املنطقة  اأزم���ات  ظ��ل  يف  خ�سو�سًا  ج��دًا  مهم  ل��الإم��ام 
االأحداث االإرهابية يف اأوروبا و خ�سو�سًا التفجريات يف 

فرن�سا
املبداأ االأ�سا�سي الذي اعتمده االإمام القائد بر�سالته 
هو احلوار ثم احلوار ثم احلوار على مبداأ االإيجابية و 
بني  امل�سركة  االأمور  عن  البحث  و  النظر  وجهات  تقبل 

االأمم
االإمام القائد حري�س على الغرب باملعنى االإن�ساين 
اأو�سع  من  االإن�سانية  احل�سارة  على  االنفتاح  لوجهة  و 

اأبوابها
االإرهاب بكل األوانه و اأطيافه مرفو�س قطعًا

يجب اأن نعود اىل الثقافة الوا�سعة الأن من خاللها 
نلتقي و جند االأمور امل�سركة بيننا و يوجد مركب ثقايف 

ميكن اأن نن�سجه و ي�سكل روؤانا
    بع�س ال�سور التي تقدم عن االإ�سالم لالأ�سف هي 
�سناعة غربية دنيئة قدمت اأوجه قامتة با�سم االإ�سالم 
حاولت اأن ت�سوه و تقبح بهذا الدين العظيم و باأن يكون 
�سيفًا  يكون  اأن  بدل  فقط  امل�سلمني  على  �سيف  االإ�سالم 

على النا�س اأجمعني.
    لكثري من امل�سائب اأتت ب�سبب التهمي�س و الت�سوي�س 

على دور ال�سباب يف املجتمع
هي  ال��غ��رب��ي  لل�سباب  ال��ر���س��ال��ة  توجيه  اأه����داف 
من  الب�ساط  �سحب  و  الغربية  احل�سارة  على  االنفتاح 
االإ�سالم  مبادئ  حتارب  التي  الغربية  احلكومات  حتت 

ال�سحيحة
من م�سلحتنا اأن ن�ستقطب ال�سباب الغربي لكي نوجد 
وحدة م�سالح م�سركة بيننا ممكن اأن تكون مدعاة خري 

يف العامل
نحو  الر�سائل  توجيه  يف  ه��ام  م�سروع  ل��ه  االإم���ام 

ال�سباب و فتح الباب بينه و بينهم للحوار
وحتدث االأ�ستاذ عبد الكرمي �سرقي :

نف�سه  و  ال��ك��رمي  احل�سور  ال��ك��رمي  عبد  االأخ  هناأ 
بالذكرى ال�37 النت�سار الثورة االإ�سالمية االإيرانية8

�ساأل : ما هو حال و واقع االأمة يف حال عدم وجود 
اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية يف هذا الوقت ؟!

الأمة  اأعلى  اإ�سالمي  كمرجع  حتدث  القائد  االإم��ام 

اإ�سالمية و مل جند بخطابه ما ي�سري ملذاهب اأو طوائف 
معينة

ن�سر  و  االأم���ة  لتفريق  املنطقة  يف  ���س��راع  ي��وج��د 
القائد  االإمام  ر�سالة  و  الطائفية  املذهبية  ال�سراعات 
خالل  م��ن  نبذ  و  واح���دة  االإ�سالمية  االأم���ة  اأن  اأك���دت 

ر�سالته للتفرقة التي ي�سعى امل�سروع املعادي اإليها
اىل  املقاومة  حمور  اىل  للمنتمني  دع��وة  الر�سالة 
الذهنية  ن�ستخل�س  كيف  و  الغرب  مع  التعاطي  كيفية 

لفتح احلوار و النقا�س مع الغرب
و هي دعوة مب�سامينها اىل وحدة ال�سباب امل�سلم

كاأبناء  نحن  اإي��راين  عربي  حوار  بعمل  نقوم  ال  مل 
للمنطقة و االأمة العربية و االإ�سالمية

لرجمة  اإيجابية  طروحات  و  اأفكار  تقدمي  يجب 
م�سامني هذه الر�سالة

ال���ن���دوة مت ت��ق��دمي ع���دة ط��روح��ات  ن��ه��اي��ة  ويف 
م�سمون  حول  الندوة  يف  امل�ساركني  قبل  من  ومداخالت 

ر�سالة االإمام القائد دام ظله واأهميتها .
....و توزع اأغطية �ستوية )حرامات( يف جتمع احل�سينية..

ومبنا�سبة الذكرى ال� 37 النت�سار الثورة االإ�سالمية 
يف اإيران قامت اليوم 11 �سباط 2016 جمعية ال�سداقة 
االأحمر  الهالل  مع  بالتعاون  االإيرانية  الفل�سطينية 
االإيراين وبح�سور ورعاية �سفارة اجلمهورية االإ�سالمية 
)حرامات(  �ستوية  اأغطية  توزيع  بن�ساط  االإيرانية 
يف  منازلها  اىل  العائدة  املحتاجة  العائالت  من  لعدد 
م�سعود  االأخ  بح�سور  دم�سق  بريف  احل�سينية  جتمع 
�سفارة اجلمهورية  الفل�سطيني يف  امللف  �سابري م�سوؤول 
اجلمعية  رئي�س  �سرقي  الكرمي  عبد  واالأخ  االإ�سالمية 
وعدد من اأع�ساء هيئتها القيادية وكوادرها وح�سد من 

اأهايل املخيم.
وت�سارك يف الحتفال بذكرى 37 لنت�سار الثورة الإ�سالمية 

يف ال�سيدة زينب "ع"..
ال��ذي  ب��االح��ت��ف��ال  ال�����س��داق��ة  جمعية  و���س��ارك��ت 
اخلمي�س  ي��وم  ع�سر  )ع(  زينب  ال�سيدة  مقام  يف  اأقيم 
 37 ال  ال���ذك���رى  مبنا�سبة  ب��دم�����س��ق   2016/2/11
االأخ  بح�سور  اإي���ران  يف  االإ�سالمية  ال��ث��ورة  النت�سار 
اأع�ساء  من  عدد  و  اجلمعية  رئي�س  �سرقي  الكرمي  عبد 
القيادية و كوادرها و بح�سور �سفري اجلمهورية  هيئتها 
اأع�ساء  من  عدد  و  �سيباين  ر�سا  حممد  االأخ  االإ�سالمية 
ال�سفارة و ممثل عن وزارة االإعالم ال�سورية وممثلني عن 

الف�سائل الفل�سطينية و ح�سد من االأخوة املواطنني.

الذكرى ال� 37 النت�سار الثورة االإ�سالمية يف اإيران
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اخلطوط  يف  االإ�سالميني  التغيري  وق��ادة  امل�سلحني  بني 
التغيريي  واخلطاب   .. العملية  والطروحات  التف�سيلية 
البع�س  واإخ��ف��اق  البع�س  جن��اح  ُيف�سر  م��ا  ه��ذا  ول��ع��ّل   ،
النا�س  هموم  من  خطابهم  يف  البع�س  واق��راب   ، االآخ��ر 
قدرة  اأكرث  جتعلهم  بلغة  وحماكاتهم  واآمالهم  واآالمهم 
بخالف   ، التغيري  نحو  املجتمع  وقيادة  اال�ستقطاب  على 
عن  املنف�سل  الفوقي  واخلطاب  االأ�سلوب  اختاروا  الذين 
هموم واآالم واحتياجات النا�س فبقوا يف دائرة التنظري 
اجلماهري  من  الوا�سعة  القواعد  عن  املعزول  النخبوي 
وكان بالتايل االإخفاق ن�سيبهم يف حماوالتهم التغيريية 
ن�سبيًا وخّلفوا وراءهم جمموعة  اأثرًا  اأنهم تركوا  ، رغم 

من االأفكار والنظريات.
االإم��ام   فكر  �سغلت  التي  االإ�سالمية(  )ال��دول��ة  اإن 
باخت�سار  هي  ال�سريف  عمره  طوال  لها  وعمل  وخطط 
اال�سم االآخر )لدولة القراآن ( وهي )دولة امل�ست�سعفني( 

التي تتاأ�س�س على :
اأوًل : حاكمية القانون الإلهي )احلاكمية الإلهية(:

وذلك انطالقًا  من اعتباره اأن »العقيدة االإ�سالمية« 
اأية  عن  م�ستغنية  وهي   ، االإن�سان  �سياغة  عقيدة  هي 
مرجعية عقيدية اأخرى { .. ونّزلنا عليك الكتاب تبيانًا 

لكل �سيء وهدًى ورحمًة وب�سرى للم�سلمني } النحل 89
اأن  اأي   ، االإن�سان  لهذا  �سيء  كل  االإ���س��الم  ل��دى  اإن 
 ، واأطوار وجوده  اأطروحة متكاملة يف كل مراتبه  لديه 
وهذه ال�سمولية التي راآها االإمام يف االإ�سالم دفعته اإىل 
اعتبار قوانني االإ�سالم جامعة و�ساملة اإىل درجة جتعل 
الفكر  حدود  تفوق  اأنها  يعرف  باإن�ساف  عليها  يطلع  من 
الب�سري ، واأنها لي�ست نتيجة قدرته العلمية والفكرية ..

تبارك  اهلل  لدن  من  و�ساملة  جامعة  قوانني  والأنها 
لقانون  �سوى  حاكمية  االإ�سالم  يف  لي�س  فاإنه   ، وتعاىل 
منهجية  يف  يح�سم  ما  وهذا   ، االإلهي  القانون  هو  واحد 
)احلاكمية(  م�ساألة  االإم���ام  عند  ال�سيا�سي  التفكري 
املتمثل  املقد�س«  »الن�س  اأو  االإلهي  للقانون  يعيدها  التي 
بالقراآن الكرمي ، ومن هنا جنده ينظر اإىل والية احلاكم 
واليته  باعتبار  الفقيه(  والي��ة  نظرية  )يف  االإ�سالمي 
امتداد لوالية االإمام املع�سوم والنبي املر�سل املمتدة اإىل 
اآمنوا .. }  والية اهلل {اإمنا وليكم اهلل ور�سوله والذين 

املائدة 55

اتخذ  الكرمي  القراآن  االأ�سا�س ومن وحي  وعلى هذا 
االإمام �سعاره العظيم " ال �سرقية وال غربية "  وهو و�سف 
�سجرة الهدى املباركة يف القراآن ، تلك الزيتونة الطيبة 
االآفات  فيبّدد  ال��دّري  الكوكب  ذلك  بزيتها  ي�سيء  التي 
والعاهات والظلمات ، وين�سخ ليل ال�سياطني والطواغيت .

ثانيًا  : مبداأ اأداء التكليف ال�سرعي  :
املمكن  اجلهد  ببذل  ماأمور  االإن�سان  اأن  منطلق  من 
وامل�ستطاع يف اإحقاق احلق واإبطال الباطل يف كل املراتب 
اإن�سان  لكل  اإلهي  تكليف  وهذا   ، وجد  وحيث  وامل�ستويات 
بح�سب قدرته واإمكاناته وا�ستعداداته بغ�س النظر عن 

حتقيق النتائج اأو اخلوف من اخل�سارة 
{ال يكّلف اهلل نف�سًا اإال و�سعها .. }البقرة 286

يقول االإمام : »اإننا ماأمورين باأداء التكليف والواجب 
بالتكليف  عملنا  واإذا   ، النتائج  بتحقيق  ماأمورين  ول�سنا 
الذي عّينه اهلل �سبحانه وتعاىل لنا فلن نخاف حينها من 

تعر�سنا للهزمية« )2( 
ثالثًا  : الّدور املركزي لالأمة ) ال�سعب (  :

اأمام  ال�سمود  عن  تعجز  القوى  »كل   : االإم��ام  يقول 
�سيئًا  ال�سعب  يريد  وعندما   ، العظيمة  ال�سعب  ق��درة 
باأن  نتيقن  اأن  واإن علينا   ، معار�سته  من  اأحد  يتمكن  فلن 

ال�سعوب اإذا اأرادت اأمرًا ما ، فاإنه �سيتحقق«)3(
حركتة  يف  االإمام  اعتمده  الذي  ال�سيا�سي  املنهج  اإن 
ارتكز على اعتبار دور االأمة دورًا مركزيًا وفاعاًل اأ�سا�سيًا 
وبناء   ، ال�سيا�سي  التغيري  واإح��داث   ، النه�سة  حركة  يف 

الدولة ..
وقد كان ال�سعب االإيراين على  قدر امل�سوؤولية وعند 
يف  ثبت  حيث  عليه(  اهلل  )ر���س��وان  االإم���ام  ظ��ن  ح�سن 
�ستني  ما يزيد عن  ، وقّدم  الطاغوت  املواجهة مع  ميدان 
نبتة  اأينعت  ، حتى  األف جريح ومعاق  �سهيد ومائة  األف 
الثورة و�سط هتافات: ) ا�ستقالل – حرية – جمهورية 

اإ�سالمية (.
 )  1979 �سباط    11  /  10  ( يومي  التاريخ  و�سّجل 
تاريخًا النهيار ال�سرح ال�ساهن�ساهي الطاغوتي ، وحتطم 
اال�ستبداد الداخلي ، والهيمنة االأجنبية املتكئة عليه ، 

وباالأخ�س الهيمنة االأمريكية – ال�سهيونية ..
واأج�����رى اال���س��ت��ف��ت��اء ال���ع���ام ع��ل��ى )اجل��م��ه��وري��ة 
قاطبة،  ال�سعب  اأف���راد  فيه  �سارك  ال��ذي  االإ�سالمية( 
 98.2 )باأكرثية  واحلا�سم  النهائي  قراره  ال�سعب  واأعلن 
%(  باملوافقة على تاأ�سي�س نظام اجلمهورية االإ�سالمية يف 
اإيران ، مقررًا اأن احلكومة االإ�سالمية بطبيعتها ويف حد 
ال�سعبية،  احلكومة  مع  تتناق�س  ال  فقط  لي�ست   - ذاتها 
االأجنح  الو�سيلة  هي  واإمن��ا  احلكم،  يف  النا�س  وتدّخل 
يف  الفّعالة  ال�سعب  م�ساركة  لتي�سري  االأف�سل  واالأ�سلوب 
ال�سلطة  �سعيد  على  �سواء  �سوؤونه  وتدبري   ، اأموره  اإدارة 
احلكومة  ب��اأن  القول  وداح�سة  التنفيذية،  اأو  املقنّنة 
بال�سرورة  تكون  اأن  ميكن  ال  وال�سعبية  الدميقراطية 
حكومة دينية – اأو اأن حكومة الدين ال ميكنها اأن تكون 

حكومة �سعبية مغالطة و�سف�سطة لي�س اإال .
اإن اال�ستنها�س الذي اأحدثه االإمام وفكره ال�سيا�سي 
كان يرتكز على حركة التجديد التي مار�سها وعمل بها، 
وهي ت�سّكل امل�ستند النظري والفكري الوا�سح وال�سريح 
لعملية اال�ستنها�س والثورة التي با�سرها وواكب م�سريتها 

حتى تاأ�سي�س الدولة وتثبيت نهجها االإ�سالمي .

الهوام�س:
االإمام اخلميني – الكلمات الق�سار – �سفحة 25    )1(

نف�س امل�سدر – �س59  )2(
نف�س امل�سدر – �س152  )3(

على  منّن  اأن  :{ونريد  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم   
وجنعلهم  اأئمة  وجنعلهم  االأر���س  يف  ا�ست�سعفوا  الذين 

الوارثني} 
الق�س�س 5

مييز  ما  اأه��م  واإ�سالميتها  ال��ث��ورة   عقائدية  تعترب 
التي  ال��ث��ورات  �سائر  ع��ن  اإي���ران  يف  االإ�سالمية  ال��ث��ورة 
التي عرفتها  النه�سات  �سائر  ، مبا يف ذلك  العامل  �سهدها 

اإيران ذاتها..
وقد تو�سل ال�سعب االإيراين امل�سلم بعد مروره بنه�سة 
النفط  تاأميم  ونه�سة   ، لال�ستبداد  امل�سادة  )امل�سروطة( 
املحاربة لال�ستعمار ، تو�سل اإىل نتيجة مفادها اأن ال�سبب 
االأكرب واالأ�سا�سي لعدم جناح تلك النه�سات اإمنا هو عدم 
عقائديتها على الرغم من اأن من قاد تلك النه�سات كانوا 
تلك  قواعد  لكن   ، االإ�سالمي  الفكر  يتبنون  جماهدين 
االإ�سالمية  واملواقف  بالروؤية  ملتحمة  النه�سات مل تكن 
امل�سلم  االإيراين  ال�سعب  منه  ا�ستفاد  ما  وهذا   ، االأ�سيلة 
اخلميني  االإم��ام  �سخ�س  يف  املمثلة  الربانية  بقيادته 
الذين  املجاهدين  االإ�سالم  علماء  ومعه  �سره(  )قد�س 
تقّدموا �سفوف الثورة و�ساركتهم اجلماهري املليونية التي 
ذاب فيها االإمام وذابت فيه والكّتاب واملفكرون واملثقفون 
خط  وا�سلوا  الذين   ، االإ�سالمي  االإم��ام   بخط  امللتزمون 
وال�سجون  والنفي  القتل  رغ��م  الطاغية  على  ال��ث��ورة 
ومثابرة  بجهد  التكليف  م�سوؤولية  وحتّملوا  والتعذيب، 
االإ�سالمية  العقيدة  من  كله  ذل��ك  م�ستلهمة  واإخ��ال���س 
ر�سوان   ( االإم��ام  و�سلوك  فكر  يف  جت�سدت  التي  الثورية 
الثوري  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع  اإىل  ق��اد  مم��ا  عليه(  اهلل 

وال�سحوة واليقظة االإ�سالمية لل�سعب امل�سلم ...
فكرة  عليه(  اهلل  )ر�سوان  الراحل  االإمام  قّدم  لقد 
اأ�سا�س )والية الفقيه( موؤكدًا  احلكومة االإ�سالمية على 
بذلك على اأن االإ�سالم جاء وهو قادر حتمًا على �سياغة 
واإن�ساء   ، املجتمع  وب��ن��اء   ، احل��ي��اة  وق��ي��ادة   ، االإن�����س��ان 
، وتكميلهم  التوحيد  النا�س على طريق  االأمة، وتوحيد 
 ، االأر���س  يف  اهلل  عدل  واإقامة   ، الطريق  هذا  بعطاءات 
واإحيائها بتعاليم الوحي  ، وجعلها م�سرقة بنور ال�سماء 
 ، ال�سيا�سة(  االإ���س��الم  )اع��ت��زال  مقولة:  وخمطئًا   ...
بغري  االإ�سالم  على  وتقّول   ، واف��راء  خرافة  واعتبارها 
حق بدافع العداوة تارة واجلهل تارة اأخرى .. ومربهنًا 
هذه  حدود  عند  تقف  ال  االإ�سالم   يف  ال�سيا�سة  اأن  على 
اإعداد  عاتقها  على  وتاأخذ  تتعداها  بل   ، الدنيا  احلياة 

االإن�سان لالآخرة ...
منهج التفكري ال�سيا�سي عند الإمام ) قد�س �سره ( :

يتفق االإمام اخلميني مع العديد من امل�سلحني ودعاة 
كعقيدة  االإ�سالم  اإىل  اال�ستناد  يف  االإ�سالميني  التغيري 
وفكر و�سلوك من حيث املبداأ وال�سعار ، وحتى يف اخلطوط 
العري�سة التي تقول ب�سرورة حتكيم االإ�سالم يف احلياة 
واتخاذه منهجًا للتغيري نحو االأف�سل ، وحل اأزمات العامل 
الر�سالة  هو  »االإ�سالم  باأن  اإميانه  من  انطالقًا  القائمة 
واأن   ، به  واالرت��ق��اء  املجتمع  لهداية  املوؤهلة  الوحيدة 
العامل  اإذا اأراد التخل�س من اآالف امل�ساكل التي يواجهها 
نحو  التوّجه  عليه  فاإن  االإن�سانية  احلياة  وتوفري  اليوم 

االإ�سالم«)1(. 
مع  تطابقًا  بال�سرورة  يعني  ال  االت��ف��اق  ه��ذا  لكن 
واأ�ساليبه  العمل  ومنهجية  التفكري  طريقة  يف  االآخرين 
للو�سول اإىل حتقيق هذا الهدف ، ومن هنا جند التمايز  

من الفكر ال�سيا�سي للثورة الإ�سالمية يف اإيران
د. محمد البحيصي
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مرحلة  القد�س  انتفا�سة  تدخل 
�سيا�سة  ف�سل  فيها  ي��ت��اأك��د  ج��دي��دة 
اإىل ثني  االحتالل ال�سهيوين الرامية 
يف  اال�ستمرار  عن  الفل�سطيني  ال�سعب 
يف  االأم��ن��ي  التن�سيق  وف�سل  املقاومة، 
وقطع  ال�سعبي  الغليان  حالة  احتواء 
الفدائية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  ال��ط��ري��ق 
لالأجهزة  حم����ريًا  اأم�����رًا  ب��ات��ت  ال��ت��ي 
والع�سكرية  االأمنية  اال�ستخباراتية 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة.ف��ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 
من  ثقلها  و�سعت  االح��ت��الل  �سلطات 
اأجل فر�س ال�سيطرة الكاملة على املدن 
الفل�سطينية،م�ستخدمة  واالأح��ي��اء 
العنا�سر االأكرث اإجرامية يف التعامل مع 
العمليات  اأن  اإال  الفل�سطينيني،  ال�سبان 
الفدائية اتخذت منحى جديدًا يت�سم 
بالتنظيم والتخطيط على غري ما كانت 
ن�سهد  فهل  االأوىل،  اأ�سهرها  يف  عليه 
م�سارًا جديدًا لالنتفا�سة يعيد �سياغة 
يف  املحتل  مع  والعالقة  ال�سراع  اأدوات 

ال�سرط اال�ستعماري القائم؟
=  تطور يف العمليات: من الفردية 

اإىل اجلماعية 
الفل�سطينية  االأرا����س���ي  ت�سهد 
العمليات  يف  ملمو�سًا  ت��ط��ورًا  املحتلة 
ال�سبان  ي��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  ال��ف��دائ��ي��ة 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ����س���د االح���ت���الل 
وق��ط��ع��ان امل�����س��ت��وط��ن��ني، وذل����ك بعد 
ال��ت��ي وقعت  ال��ع��ام��ود  ب���اب  ع��م��ل��ي��ة 
القد�س،  يف  االأرب�����ع�����اء2016/2/3 
وا�ست�سهد فيها ثالثة �سبان فل�سطينيني 
جمندة  قتلت  فيما  قباطية  بلدة  من 
اآخ���رون. ثالثة  واأ�سيب  اإ�سرائيلية 
باب  عملية  ال�سهاينة  اع��ت��رب  وق���د 
بت�سعيد  تنذر  حت��ول  العامودنقطة 
اأكرث خطورة يف امل�ستقبل، حيث علقت 
على  احرونوت"  "يديعوت  �سحيفة 
باب  »عملية  اأن  يهو�سواع  يو�سي  ل�سان 
ورم��زي،  ر�سمي  ب�سكل  ت�سكل  العامود 
االنتقال  م����وؤمل،  ب�سكل  وب��االأ���س��ا���س 
العمليات  اإىل  الفردية  العمليات  من 
اأو�ساط  وت��رى  املنظمة«.  اجلماعية 
االنتفا�سة  اأن  ال�سيا�سيني  املحللني  من 
ت�سهد تغريات يعتربونها بطيئة، لكنها 
تتطور من عمليات فردية غري مدرو�سة 
اأهدافها  حتقق  جماعية  عمليات  اإىل 
�سعيد،  من  اأكرث  على  االحتالل  وتوؤمل 
"هاآرت�س"على  �سحيفة  اعتربت  حيث 
ل�سان املحلل الع�سكري عامو�س هرئيل، 
اأن »عملية باب العامود تعك�س االنتقال 
من العمليات الفردية واالرجتالية اإىل 
وغري  م�ستقلة  خلاليا  منظمة  عمليات 
والف�سائل  التنظيمات  من  الأي  تابعة 

الفل�سطينية«.
الفدائية  العمليات  ت��ن��درج  مل 

ت�ساعد املقاومة وف�سل �سيا�سة »كي الوعي الفل�سطيني«

هل ير�سم م�سارًا جديدًا لالنتفا�سة؟

االآنية،  العفوية  الفعل  ردود  اإط��ار  يف 
على  مفاجئة،ردًا  حلظة  يف  اأت��ت  واإن 
ال�سهاينة  امل�����س��ت��وط��ن��ني  مم��ار���س��ات 
يقوم  ال����ذي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  واجل��ي�����س 
احل��م��اي��ة. ل��ه��م  وي���وؤّم���ن  بحرا�ستهم 

غري  اأو  مرتبطة  العملية  كانت  و�سواء 
حمدد،  اإ�سرائيلي  ب�سلوك  مرتبطة 
التلقائي  ال��رد  اإط��ار  يف  تاأتي  اأنها  اإال 
التاريخي  وللظلم  العدو  لفعل  والواعي 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  وق��ع  ال���ذي 
طال  عن�سري  ا�ستيطاين  احتالل  من 
بالكم  م�سحون  �سك  ال  رد  وه��و  اأم���ده، 
واقع  على  الغ�سب  م�ساعر  من  الهائل 
اليطاق، واالأمل الناجم عن االأذى الذي 
ومقد�ساتهم  الفل�سطينيون  له  يتعر�س 
تتم  العمليات  اأن  يعني  ما  وممتلكاتهم، 
املحددة  اأهدافها  ولها  م�سبق  بتخطيط 
اأهمية  لها من  ملا  التي تلح على منفذها 
من  العمل  على  في�سر  ا�سراتيجية 
بالعملية  ذلك  ويتجلى  حتقيقها.  اأجل 
اإىل  م��ك��ان  م��ن  منفذوها  ينتقل  ال��ت��ي 
باب  عملية  اأبطال  فعل  كما  اآخر  مكان 
العامود الذين قطعوا م�سافة جغرافية 
راأ�سهم  م�سقط  ع��ن  تف�سلهم  بعيدة 
لعمليتهم  م��وق��ع��ًا  ال��ق��د���س  واخ���ت���اروا 
"االأهداف  ولي�س  ا�سراتيجي  كهدف 
تتمثل،  اأن  يفر�س  التي  الطبيعية" 
با�ستهداف  �سابقة،  عمليات  يف  كما 
على  تنت�سر  التي  القريبة  احل��واج��ز 
كل  جتنب  وا�ستطاعوا  وا���س��ع،  نطاق 
الطريق  يف  املتوقعة  االأمنية  الفخاخ 
الفدائية،ما  عمليتهم  تنفيذ  مكان  اإىل 
ي��ع��ك�����س ج�����راأة وت��ن�����س��ي��ق دق���ي���ق يف 
العمليات  هذه  خطورة  التنفيذ.وتكمن 
حتققه  ما  يف  لي�س  االإ�سرائيليني  على 
من اأهداف من قتل واإ�سابة م�ستوطنني 
وعلى  االإ�سرائيلي  العمق  يف  جنود  اأو 

اجلماعي،  العمل  اإىل  ال��ف��ردي  العمل 
اإىل  االنتفا�سة  �سينقل  التطور  وه��ذا 
العمل املنظم بحيث تتبلور خاليا اأكرث 
تنظيمًا ومهنية من جمموعات �سبابية، 
طبيعي  و�سع  وهذا  ما،  عالقة  جتمعهم 
غياب  ظل  يف  االنتفا�سة  تطور  يعك�س 
اأطلق  ما  وهو  الفل�سطينية،  التنظيمات 
»انتفا�سة  ا�سم  االحتالل  ق��ادة  عليه 
م��ن��ظ��م��ة«. واالأم�����ر ال���ذي ي��ح��ار فيه 
االإ�سرائيلية  االأمنية  االأج��ه��زة  ق��ادة 
بني  افرا�سيةجتمع  �سبكة  وج��ود  هو 
ينجحون  وجتعلهم  العمليات  منفذي 
اأن  دون  اأه��داف��ه��م،  اإىل  ال��و���س��ول  يف 
االإ�سرائيلي  االأم��ن  تكنولوجيا  تتمكن 
التوا�سل بني  ال�سيطرة على و�سائل  من 

ال�سبان الفل�سطينيني.
= ف�سل �سيا�سة »كي الوعي 

الفل�سطيني«
من  وال��ت��ح��رر  ال���واق���ع  رف�����س  اإن 
اأي  ال��ق��ائ��م  ال�����س��رط اال���س��ت��ع��م��اري 
ورف�س  ال�سهيوين  االحتالل  مهاجمة 
الر�سالة  ع��ن��وان  م��ع��ه،ه��و  ال��ت��واط��وؤ 
الفل�سطينيون  ال�����س��ب��ان  ي��ري��د  ال��ت��ي 
واإىل  ال�سهاينة  املحتلني  اإىل  اإي�سالها 
يتحرك  مل  التي  الفل�سطينية  ال�سلطة 
لفل�سطني  ي��ج��ري  م��ا  اأم����ام  ���س��م��ريه��ا 
من  الرغم  وعلى  وتراثًا.  و�سعبًا  اأر�سًا 
اإج�����راءات االح��ت��الل واجل��ه��ود التي 
ال�سلطة  يف  االأمنية  االأج��ه��زة  تبذلها 
الفدائية  العمليات  ملنع  الفل�سطينية 
واإجها�س االنتفا�سة، اإال اأنهم يعرفون 
غايتهم.وتعترب  حتقيق  يف  بالف�سل 
تزايد  اأن  فل�سطينية  اأمنية  م�سادر 
مقدار  تعك�س  اجلماعية،  العمليات 
والع�سكري  اال���س��ت��خ��ب��ارات��ي  الف�سل 
الأن  واالح��ت��الل.ذل��ك  ال�سلطة  ل��دى 

ـــــــــــــــــــــــــــــ    إبراهيم أبو ليل  ـــــــــــــــــــــــــــــ

احل���واج���ز ف��ح�����س��ب، ب��ل يف جت��اوزه��ا 
االإ�سرائيلية  االأم��ن��ي��ة  احل�����س��اب��ات 
العمليات  ه��ذه  اأن  اأي  والفل�سطينية، 
الكيان  يف  مكان  اأي  اإىل  ت�سل  اأن  ميكن 
ا�سراتيجيًا  تهديدًا  وت�سكل  ال�سهيوين 

للجبهة الداخلية االإ�سرائيلية.
=من االرجتال اإىل العمل املنظم.

التي  ال��ف��ردي��ة  العمليات  ظ��ه��رت 
ميزت انتفا�سة القد�س يف حقل �سيا�سي 
تنظيمية  ت�سكيالت  ت�����س��وده  مه�سم 
مف�سلة  ر�سمية  موؤ�س�سات  �سمن  م�ستتة 
مع  تكيفت  اأو�سلو،  اتفاق  مقا�س  على 
ال�سهيونية وقواعد  ال�سيطرة  منظومة 
اأدى  ما  االحتالل،  ر�سمها  التي  اللعبة 
بني  الثقة  ع��دم  م��ن  ح��ال��ة  خلق  اإىل 
والقيادة  الفل�سطيني  ال�سعب  قطاعات 
ال�سيا�سية،  وخياراتها  الفل�سطينية 
العمل  ع��ن  ال�سباب  ع��زوف  ت��زاي��د  اإذ 
القائمة  التنظيمية  الت�سكيالت  داخل 
يعك�س  وهذا  بانفراد،  للعمل  فتوجهوا 
حالة التخاطر وتالقي االأفكار يف اأعلى 
الفل�سطينيني،  ال�سبان  بني  م�ستوياتها 
دفعت  ال��ذي  اال�ستعماري  ال�سرط  يف 
الفدائية– العمليات  منفذي  ق�ساوته 
م�ستقلني اأو منت�سبني لبع�س التنظيمات 
الت�ساركية يف العمل،لكي يقوموا  اإىل   -
التنظيم  ع��ن  وب��ع��ي��دًا  تلقائي  ب�سكل 
باأنف�سهم.  اأنف�سهم  تنظيم  ب��اإع��ادة 
مركبة  عمليات  تنفيذ  اأج��ل  من  وذل��ك 
اإطار  اأكرث تعقيدًا على العدو، يف  تكون 
املقاوم  العقل  يبدعها  التي  االبتكارات 
وي�ستق �سكاًل جديدًا يف املواجهة عندما 
ال�سابقة.  الن�سال  اأ���س��ك��ال  ي�ستنفذ 
العمليات  اأن  القول  ميكن  املعنى  بهذا 
اأو  �سابان  تنفيذها  يف  ي�سرك  التي 
من  لالنتقال  من��وذج��ًا  ت�سكل  ث��الث��ة 

�سيا�سة 
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ال��وق��ائ��ع امل���ادي���ة ع��ل��ى االأر�����س، 
املتوا�سلة،  التهويد  لعمليات  ونتيجة 
ُتطوق  باتت  التهويد  رم��وز  ب��اأن  ُت�سري 
جهاته  م��ن  امل��ب��ارك  االأق�سى  امل�سجد 
يهودي،  كني�س  مائة  من  باأكرث  االأرب��ع 
خا�سة داخل البلدة القدمية بالقد�س، 
القدمية،  القد�س  اأ�سوار  من  وبالقرب 
يهودية  فيه عدة كن�س  يف وقت توجد 
امل�سجد  حتت  حفرت  التي  االأنفاق  يف 
ع�سرات  وه��ن��اك  امل���ب���ارك،  االأق�����س��ى 
غرب  يف  وت���زداد  متتد  ب��داأت  الكن�س، 
واأ�سبحت  امل��ب��ارك،  االأق�سى  امل�سجد 
جميعها ُت�سّكل �سل�سلة على �سكل دائري 

حول امل�سجد االأق�سى من كل اجلهات.
ت��ت��م��دد، وت��ق��رب، من  ب���داأت  كما 
من  العديد  امل��ب��ارك،  االأق�سى  امل�سجد 
وقد  اليهودية،  االإ�ستيطانية  االأحياء 
اإ�سالمية  واأوق���اف  عقارات  على  بنيت 
املوؤ�س�سة  عليها  ا���س��ت��ول��ت  وم�����س��اج��د 
القد�س  اإح��ت��الل  بعد  »االإ�سرائيلية« 

ال�سرقية عام 1967.
يف  �سّعدت  »االإ�سرائيلية«  املوؤ�س�سة 
ال�سنوات االأخرية من بناء هذه الُكن�س 
اإ�سافة  االأق�سى،  من  قريبة  مواقع  يف 
اأكرب  لوجود خمطط »اإ�سرائيلي« لبناء 
 )40( بتكلفة  العامل  يف  يهودي  كني�س 
)التنكزية(  املدر�سة  فوق  دوالر  مليون 
جزء  هي  والتي  التاريخية  االإ�سالمية 
اإق��رار  مت  وق��د  االأق�����س��ى،  امل�سجد  م��ن 
حكومة  زم��ن  يف  الكني�س  ه��ذا  خمطط 
عن  ناهيك  ���س��ارون.  اأري��ئ��ل  اجل���رال 
وعلى  »االإ�سرائيلية«  االأ�سوات  تزايد 
ب�سرورة  تنادي  التي  امل�ستويات،  كل 
املواطنني  من  املقد�سيني  من  التخل�س 

الفل�سطينيني اأ�سحاب البلد االأ�سليني
قنوات  اإىل  امل��ط��ال��ب  و�سلت  لقد 
اأ�سوات  عرب  »االإ�سرائيلية«  احلكومة 
الذين  الكني�ست  اأع�ساء  م��ن  العديد 
مطالبة  ي���وم،  ك��ل  اأ���س��وات��ه��م  تتعاىل 
التخل�س  ب�����س��رورة  ب��اأخ��ر  اأو  ب�سكل 
امل�سلمني  ال��ع��رب  م��ن  امل��ق��د���س��ي��ني  م��ن 
االأ�ساليب  تفعيل  خالل  من  وامل�سيحيني 
املعهودة التي مازالت �سلطات االحتالل 
ك�سحب  امل��ق��د���س��ي��ني،  ب��ح��ق  مت��ار���س��ه��ا 
الهويات اخلا�سة ب�سكان املدينة من اأي 
مواطن يغيب لفرة معينة خارج حدود 
املوؤقت  العمل  اأو  العلم  لطلب  املدينة 
اخلارجية  الزيارات  اأو  فل�سطني  خارج 

.. الخ. 
وكما  ال�سيا�سات،  تلك  �ساأن  من  اإن 
اأن  االإح��ت��الل  �سلطات  وتبتغي  تريد 
َد من تزايد اأعداد املواطنني العرب  حُتِ

القد�س يف حلظاتها ال�سعبة

ال��ق��د���س،  م��دي��ن��ة  يف  الفل�سطينيني 
املغادرة  على  منهم  باأعداد  َتَدَفع  واأن 
الفقر  ت��زاي��د ح���االت  م��ع  خ�����س��و���س��ًا 
مل�ستويات  ال��ع��ام  وال��راج��ع  وال��ف��اق��ه 
الكرمي  العي�س  م�سادر  وجفاف  احلياة 
اأم�����ام ع��م��وم ال��ن��ا���س م���ن امل��واط��ن��ني 
فالو�سع  املقد�سيني.  الفل�سطينيني 
واملواطنني  لل�سكان  العام  االإقت�سادي 
يف  ي�سّكل  املقد�سيني  الفل�سطينيني 
�سيا�سات  حم�����س��ل��ة  االأم�����ر  ح��ق��ي��ق��ة 
متوا�سلة  �سهيونية«  »اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
ع��رب ع��ق��ود ط��وي��ل��ة م��ن��ذ االإح��ت��الل 
حزيران/يونيو  يف  للمدينة  الكامل 
ال�سيا�سات  ت��ل��ك  اأّدت  ح��ي��ث   ،1967
ال�سرقّية  للقد�س  كبري  اإ�سعاف  اإىل 
جميع  يف  الفل�سطينيني  ومواطنيها 
القانون  ُفِر�َس  فقد  احلياتّية.  املناحي 
اجلزء  احتالل  ُبعيد  "االإ�سرائيلّي" 
ال�سرقي من  املدينة عام 1967، وعلى 
البلدة القدمية واالأحياء الفل�سطينّية 
املتاخمة،  القرى  بع�س  وعلى  املجاورة، 
ُمكرهني  ال�سّكان  حتويل  على  وعمل 
»اإ�سرائيل«  يف  دائ��م��ني  ُمقيمني  اإىل 
ول��ي�����س مب��وق��ع��ة اأ����س���ح���اب امل��دي��ن��ة 
واأبنائها االأ�سليني، واأ�سبحوا من وقتها 
ال��زرق��اء،  ال��ُه��وّي��ة  ب��ط��اق��ات  يحملون 
عن  تختلف  قانونّية  مبكانة  ويتحلون 
واملواطنني،  ال�سكان  �سائر  �سّكان  مكانة 
»االإ�سرائيلية«  الوجهة  من  وبالطبع 
اجل��ائ��رة وامل���دان���ة وامل��رف��و���س��ة وفق 
الدولية  وال�سرعية  ال��دويل  القانون 
اأر�سًا  ال�سرقية  القد�س  َتَعَترب  التي 

فل�سطينية حمتلة. 
اإن الوقائع اليومية ت�سي باحلقيقة، 
»االإ�سرائيلية«  ال�سيا�سات  اإىل  وُت�سري 
�سيغ  يف  ال��ق��د���س  مب�ستقبل  املُتعلقة 
يهودية،  »ق��د���س  ع��ن��وان��ه��ا:  ج��دي��دة 

علي بدوان
الذريعة باأنه عمل فردي ال ت�ستطيع 
تعد  مل  ب��ه،  التنبوؤ  اال���س��ت��خ��ب��ارات 
�سبان  ثالثة  و�سول  اأن  مبا  جمدية، 
مدينة  م��ن  امل��ح��ت��ل��ة  ال��ق��د���س  اإىل 
وف�سل  �ساعات.  ع��دة  يتطلب  جنني 
ف�سل يف منع  ع�سكري، الأن االحتالل 
القد�س  اإىل  الثالثة  ال�سبان  و�سول 
معهم  وكان  احلواجز  تعقيدات  رغم 
الف�سل  وبالتايل  و�سكاكني،  اأ�سلحة 
مزدوج اأمني ا�ستخباري وع�سكري يف 

اآن.
على  االح��ت��الل  ق��ادة  داأب  لقد 
يف  االأم��ن��ي��ة  اأجهزتهم  ق���ادة  تغيري 
اأن ذلك  الفرة االأخرية، العتقادهم 
من  االنتفا�سة  على  بالق�ساء  كفيل 
تاريخ  لهم  اأ���س��خ��ا���س  تعيني  خ��الل 
دموي، ومعروفني بحقدهم وبط�سهم، 
وي�سفهم االحتالل باأ�سحاب القب�سة 
ال�سعب  م��واج��ه��ة  يف  احل���دي���دي���ة 
لنظرية  تطبيقًا  وذلك  الفل�سطيني، 
ذلك  وم��ع  الفل�سطيني«  الوعي  »ك��ي 
االإجرامية،  �سيا�ستهم  يف  ف�سلوا  فقد 
لديهم  الفل�سطينيني  ال�سبان  اأن  ذلك 
جنود  م��ع  باال�ستباك  م�سبق  ق��رار 
حتى  وم�����س��ت��وط��ن��ني  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 
االحتالل  الآلة  ويت�سدون  ال�سهادة، 
اأ�سلحة  م��ن  اأي��دي��ه��م  حت��ت  يقع  مب��ا 
م�سطلحات  وي�ستخدمون  ب�سيطة 
تعرب عما يف اأذهانهم وعن م�ساعرهم 
ال�سلطة  خ��اي��ف��ني«،.اأم��ا  »م�����س  مثل 
الفل�سطينية فبعدما ا�ستنفدت جميع 
اأدواتها يف منع هذه العمليات، عمدت 
وغياب  ح�سور  ج���دول  تعميم  اإىل 
ي�سل  الفل�سطينية  املدار�س  يف  حازم 
مديريات  يف  الرئي�سية  املكاتب  اإىل 
الربية على اأمل اأن تعرف من تغّيب 
بعد  �سفه  عن  والبنات  االأوالد  من 
املدر�سي،  الدوام  بدء  من  �ساعة  نحو 
االأمني  اجل��ه��از  ا�ستنفار  ع��ن  ف�ساًل 

الإحباط اأي عملية قبل اأن حتدث.
وي�������س���ود ارت����ب����اك ���س��دي��د يف 
ا�ستمرار  من  ال�سهيونية  االأو���س��اط 
ينتج  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
من  االح��ت��الل  على  اأك��رب  اأث��ر  عنها 
يف  واملعنوية  املادية،  اخل�سائر  حيث 
جتعل  التي  النف�سية  احل��رب  اإط���ار 
رعب  حالة  يف  االإ�سرائيلي  اجلمهور 
كبرية  ا�ستفهام  عالمة  دائم.وهناك 
مدة  ب�ساأن  االح��ت��الل  �سلطات  ل��دى 
واحلفاظ  االأمني  التن�سيق  ا�ستمرار 
ال�سلطة.  اأمن  اأجهزة  ان�سباط  على 
االإ�سرائيلي  اجلي�س  يف  والتقدير 
لزمن  ت�ستمر  قد  االنتفا�سة  اأن  هو 
�سنة  يقول  م��ن  هناك  اآخ���ر.  طويل 
بَنَف�س  اجلي�س  ي�ستعد  ولهذا  اأي�سا، 
طويل م�ساعف ملا ي�سميه »اأمن جاري 
اأدنى  م�ساعف« كي يحافظ على حد 

من االأمن.

وك��ب��رية وق���وي���ة«، ح��ي��ث ي��ن��دم��ج هذا 
وراء  ُمن�ساقًا  اإن��دم��اج��ًا  االإ���س��ط��الح 
»االإ�سرائيلية«  ال�سكانية  الت�سورات 
القد�س  ح��دود  لتخطيط  تعمل  التي 
اإ�سافية  م�ساحات  واقتطاع  جديد،  من 
الغربية  ال�سفة  من مناطق مدن وريف 
يف  للمدينة  املبا�سر  ب��اجل��وار  املحيط 
اآالف  ع�سرات  اليوم  فيها  يعي�س  اأرا�س 
جراح،  ال�سيخ  كاأحياء  الفل�سطينيني، 
و�سلوان،  العامود،  وراأ�س  اجلوز،  ووادي 
و�سعفاط،  وال�����س��وان��ة،  والعي�سوية، 
مع  حولها،  وما  كلها  القدمية  والبلدة 
ادوميم،  معاليه  م�ستعمرات  كتلة  �سم 
منطقة  وك��ذل��ك  اأدوم���ي���م،  وم��ي�����س��ور 
يعقوب  نفيه  �سرق  �سمال  اأدام  هي�سوف 
وم�ستوطنة جيلو جنوبي القد�س. وكل 
عيليت،  وبيتار  عت�سيون  غو�س  منطقة 
وكذلك املناطق جفعات زئيف، وجفعون 
ح��ورون  وب��ي��ت  اأدار  وج��ب��ل  اجل��دي��دة 

�سمال غرب القد�س.
ماقدمه  اأق�سى  ب��اأن  املعروف  وم��ن 
العملية  يف  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي«  ال��ط��رف 
مراحلها  خالل  التفاو�سية  ال�سيا�سية 
َيَتَعَد  القد�س، مل  ب�ساأن مدينة  املا�سية 
مناطق  على  الوظيفي  التقا�سم  حدود 
حتت  بقائها  م��ع  ال�سرقية  ال��ق��د���س 
»االإ�سرائيلية«  فالعبقرية  االإحتالل. 
القد�س  ب�����س��اأن  مقرحاتها  اأوج  ويف 
من  املمتدة  املفاو�سات  �سنوات  ط��وال 
رموز  اأح��د  اأطلقها  والتي   ،1993 ع��ام 
حاييم  ال�سهيوين«  »الي�سار  ب�  ي�سمى  ما 
ال�سرقي  اجل��زء  لتقا�سم  دعت  رام��ون، 
العربية،  االأحياء  واإعادة  املدينة،  من 
من  باليهود  امل��اأه��ول  اجل��زء  واإع��ت��ب��ار 
االإ�سرائيلية«.  »ال�سيادة  حتت  املدينة 
فُي�َسَلم  ب��ال��ع��رب  امل��اأه��ول  اجل���زء  اأم���ا 
خا�س«  »نظام  و�سع  مع  للفل�سطينيني، 
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ملنطقة احلو�س املُقد�س. ومع هذا فاإن تلك االأفكار اأثارت يف 
واأظهرت  »اإ�سرائيل«،  داخل  هائلة  �سلبية  فعل  ردود  حينها 
والتخندق  االإ�سطفافات  من  عالية  درج��ة  اإياها  ال��ردود 
برف�س  امل��ع��روف  التقليدي  امل��وق��ف  وراء  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي« 
من  �سكٍل  باأي  الفل�سطينية  العربية  لل�سيادة  املدينة  اإعادة 
االأ�سكال، والتم�سك بالكتل االإ�ستيطانية الكربى التي باتت 
اىل  وت�سل  النواحي،  جميع  من  املقد�سة  املدينة  تطوق 

حدود منطقة االأغوار.
الدولة  م�ساعي  ُي��ك��ّر���س  ال��ق��د���س،  يف  ي��ج��ري  م��ا  اإن 
البنادق،  ح��راب  حتت  واالأق�سى  القد�س  �سد  ال�سهيونية 
واإحداث التحّول الدميغرايف الكبري داخل حدودها املو�سعة 
)مربولني القد�س الكربى( ل�سالح اأغلبية �سكانية يهودية. 
امل�سلمني، يقومون بجزء من  العرب، وبع�س  واإذا كان بع�س 
واجباتهم الكبرية جتاه فل�سطني و�سعبها، فاإن حجم املوؤامرة 
واملخططات ال�سهيونية ال يزال اأ�سخم من هذا الدور االأمر 
الذي ي�ستدعي الدعوة اإىل حترك اقوى واأكرث فاعلية، دون 
اأن نظل منار�س جلد الذات اأو نتحدث عن التق�سري الذي ال 

ي�ستطيع اأحد اأن ينفيه.
وعلى �سوء الواقع احلايل يف القد�س، وتوا�سل عمليات 
االإ�ستيطاين،  التو�سع  مل�سلحة  الأرا�سيها  املتتايل  الق�سم 
مهمات  ف���اإن  اجل��ائ��ر،  التهويدي  االإج��الئ��ي،  االإح����اليل، 
التحرك من  واإ�سالمية عاجلة تتطلب  فل�سطينية وعربية 
عرب  املقد�سيني  �سمود  واإدامة  املقد�سة،  املدينة  اإنقاذ  اأجل 
مد املوؤ�س�سات الوطنية الفل�سطينية يف الداخل الفل�سطيني 
الدعم  وحتويل  والثبات،  ال�سمود  وع��وام��ل  اأ�سباب  بكل 
وتفعيل  اإحياء  واإع���ادة  مبا�سر،  م��ادي  دع��م  اإىل  اللفظي 
�سندوق القد�س العربي الذي كانت قمة القاهرة قد اأقرته 

عام 2001.
واملنظمات  احلقوقية  املوؤ�س�سات  عاتق  على  يقع  كما 
لو�سع  الفوري  التدخل  �سرورة  االأحمر  وال�سليب  الفاعلة 
توا�سل  ج��راء  القد�س  مبدينة  حت��ل  التي  للماأ�ساة  ح��د 
عمليات  توا�سل  م��ع  ال�سر�سة  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«  الهجمة 
املوؤمتر  منظمة  تدخل  �سرورة  يف  كما  والهدم.  احلفريات 
االإ�سالمي والدول العربية واالإ�سالمية بكل قوة لوقف هذا 
اجلنون »االإ�سرائيلي« بحق االأق�سى واملقد�سات االإ�سالمية. 
نية  هناك  الأن  حقيقي  خطر  يف  االآن  والقد�س  فاالأق�سى 
املتطرفة.  اليهودية  اجلماعات  قبل  من  منه  للنيل  مبيتة 
ف�ساًل �سرورة تكثيف حمالت توعية فل�سطينية للمواطنني 
اثر  له  �سيكون  حيث  ذلك  انت�سار  دون  للحيلولة  املقاد�سة 

خطري جدًا على م�ستقبل مدينة القد�س.
اإن املدينة املُقد�سة َتِعُي�س حلظات حا�سمة وع�سيبة، يف 
اأي�سًا الكالم  َيُعد فيه  َيُعد فيه ال�سمت مُمكنًا، ومل  وقت مل 
واإنقاذ  واإنقاذها  املدينة  لن�سرة  كافية  االإن�سائية  واجلمل 
البيانات  َتُعد  ومل  الزاحف،  التهويد  اأخطبوط  من  اأهلها 
االإ�ستنكارية وبيانات التنديد وال�سجب ذات مفعول اأو تاأثري 
حق  يف  يجري  وما  املحتلة،  املدينة  يف  يجري  ما  م�سار  يف 

االأق�سى وعموم االأماكن املقد�سة االإ�سالمية وامل�سيحية.
الروحية  القيادات  كل  على  يرتب  ذلك  �سوء  وعلى 
االإ�سالمية وامل�سيحية يف العامل االإ�سالمي والعربي، وكذلك 
اأن  ع�سى  االأجرا�س،  لتقرع  تبادر  اأن  ال�سيا�سية،  القيادات 
الوقت  يف  وامللمو�سة  العملية  اجلدية  التحركات  تتوالد 
من  فكل  املقد�سة،  املدينة  تعي�سه  ال��ذي  اخلطري  االأخ��ري 
فاحلفاظ  اأجلها.  من  �سيئًا  يفعل  اأن  عليه  بالقد�س،  يتغنى 
اإ�ستنكار  اإىل  اإىل خطابات واليحتاج  على القد�س اليحتاج 
االأر�س لدعم �سمود  و�سجب، بل يحتاج عماًل ميدانيًا على 
بالدعم  موؤ�س�ساتهم  واإ�سناد  اأر�سهم،  فوق  املقد�سيني  وبقاء 

املادي امللمو�س واملبا�سر. 

مكتب الإمام اخلامنئي 
يربق جلمعية ال�سداقة

االأيرانيني  احلجاج  بوفاة  التعزية  برقية  على  ردًا 
التي اأر�سلتها جمعية ال�سداقة اإىل �سماحة قائد الثورة 
االإم��ام  مكتب  بعث  ظله(  )دام  اخلامنئي  علي  االإم���ام 
القائد ر�سالة جوابية اإىل جمعية ال�سداقة الفل�سطينية 

االإيرانية.

وقفة ت�سامنية مع الأ�سري ال�سحفي 
حممد القيق

جمعية  م��ن  ب��دع��وة 
الفل�سطينية  ال�سداقة 
العامل،  وقناة  االإيرانية 
اخلمي�س  ي���وم  اأق��ي��م��ت 
وقفة   2016/2/18
ت�����س��ام��ن��ي��ة م���ع االأ���س��ري 
القيق  حممد  ال�سحفي 
ال���ذي ي��خ��و���س ا���س��راب 
عن الطعام لليوم 86 على 
اعتقاله  ���س��د  ال���ت���وايل 
�سلطات  قبل  من  االإداري 
ال�سهيوين،  االح���ت���الل 

وذلك اأمام مقر ال�سليب االأحمر الدويل بدم�سق..
كافة  املعت�سمون  طالب  �سابقني  واأ�سرى  والكتاب  واالإعالميني  ال�سيا�سيني  من  عدد  وبح�سور 
املوؤ�س�سات الدولية وال�سليب االأحمر الدويل بالتدخل ال�سريع والفوري الإنقاذ حياة االأ�سري القيق.
االأ�سرى  حياة  عن  الكاملة  امل�سوؤولية  ال�سهيوين  االحتالل  �سلطات  املعت�سمون  حمل  بدورهم 
ال�سلل نتيجة  اأو  املوت  القيق الذي ا�سبحت حياته مهددة بخطر  امل�سربني ويف مقدمتهم االأ�سري 

ملمار�سات االحتالل القمعية �سده.

وفد فل�سطيني يعزي ب�سهداء التفجريات الإرهابية 
يف ال�سيدة زينب »ع«

الف�سائل  م���ن  وف����د  ق����ام 
مقدمتهم  ويف  الفل�سطينية 
�سر  اأمني  عبداملجيد  خالد  االأخ 
م�سطفى  علي  واالأخ  التحالف 
الالجئني  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
الهيئة  ووف���د  الفل�سطينيني 
ال�سداقة  جمعية  يف  القيادية 
الفل�سطينية االإيرانية برئا�سة 
ال�سرقي  ال��ك��رمي  ع��ب��د  االأخ 
بزيارة جمال�س العزاء يف خميم 
)ع(ومنطقة  زي��ن��ب  ال�����س��ي��دة 

ال�سيدة زينب )ع(للتعزية ب�سحايا التفجريات االإرهابية التي �سربت املنطقة ، واألقيت الكلمات 
يف خيم العزاء موؤكدة على اأن الدم الذي �سال يف تفجريات ال�سيدة زينب االإرهابية يف�سح حقيقة 

االإرهاب وم�سغليهم، ويوؤكد اأن �سورية يف طريقها للن�سر املوؤزر.

حفل تاأبني �سهداء التفجريات الإرهابية يف ال�سيدة زينب »ع«
اأقام   ، ال�سالم«  »عليها  زينب  ال�سيدة  منطقة  يف  االإرهابي  التفجري  على  اأ�سبوع  مرور  منا�سبة 
مكتب �سماحة االإمام القائد علي اخلامنئي دام ظله يف �سوريا و جمعية ال�سداقة الفل�سطينية �� 
االإيرانية و الفعاليات االجتماعية يف املنطقة احتفال تاأبني لل�سهداء االإبرار الذين ارتقوا جراء 
رئي�س  االأحمد  اأمين  ال�سيخ  كلمات من  التاأبني عدة  األقي خالل   .. اأ�سبوع  االإرهابي قبل  التفجري 
الهيئة االجتماعية يف منطقة ال�سيدة زينب عليها ال�سالم و االأخ عبد الكرمي �سرقي رئي�س جمعية 
ال�سداقة الفل�سطينية االإيرانية و �سماحة ال�سيخ حممد مهدي �سيبويه ممثل مكتب �سماحة االإمام 
القائد يف �سوريا و ف�سيلة ال�سيخ ماأمون رحمة اإمام امل�سجد االأموي الكبري يف دم�سق و ف�سيلة ال�سيخ 
اإبراهيم �سحرور مدير اأوقاف ريف دم�سق بح�سور االأخ همام حيدر اأمني فرع ريف دم�سق حلزب 

البعث العربي االإ�سراكي و ح�سد كبري من ذوي ال�سهداء و اأهايل املنطقة .
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يف هذه العجالة ، ال بد من اال�ساءة 
على ق�سيتني  اثنتني فقط : 

التي  احل��ق��وق  ه��ي  م��ا   : االوىل 
 ، لتحقيقها  معنا  بالت�سامن  نطالبكم 

ماذا نريد وماذا ميكن ان يتحقق ؟ 
والق�سية االخرى هي ما هو م�سدر 

هذه احلقوق وملاذا ن�ساأت ؟
اريد ان ابداأ من االآخر اذا �سمحتم. 
امل�سروع  م��ع  ���س��راع��ن��ا  ت��اري��خ  ان 
اي   ، 1881م  ع��ام  منذ  ب��داأ  ال�سهيوين 
على  ال�سهيوين  اال�ستيطان  ب��دء  م��ع 
ال�سراع  من  جزء  وهو   . فل�سطني  ار�س 
مواجهة  يف  الفل�سطيني  ل�سعبنا  العام 
الفا�سي  الكولونيايلي   امل�����س��روع  ه��ذا 
ومل  �سراعنا  يبداأ  ومل   . ار�سنا  على 
ما  ب��ل   ، 1948م  ع���ام  حمنتنا  ت��ب��داأ 
دول��ة  اق��ام��ة  ه��و  1948م  ع��ام  ح�سل 
�سعبنا  انقا�س  على  يهودية   – عربية 
 ، فل�سطني  ار���س  من   %78 على  وار�سنا 
ما ا�سبح يعرف بدولة ا�سرائيل . حيث 
نتيجة  �سعبنا  ابناء  معظم  ت�سريد  مت 
 ، وطننا  الر�س  بالقوة  االحتالل  لهذا 
وتبقى نحو 15% من ال�سعب الفل�سطيني 
يف  نحن  اي   . ووطنه  بار�سه  مت�سبثًا 

الداخل الفل�سطيني . 
حلت  ال��ت��ي  النكبة  ل��ه��ذه  نتيجة 
هويتنا  اىل  جزافًا   ا�سيفت   ، ب�سعبنا 
وهي   ، اال�سرائيلية  املواطنة  م�ساألة 
نتاج قرارات دولية الزمت بها ا�سرائيل 
تبداأ   ، دولية  �سرعية  اعطائها  عند 
ومتر  1947م  ع��ام  التق�سيم  ق��رار  من 
واتفاقيات   ، ا�سرائيل  قيام  قرار  عرب 
لتنته   ، املثلث  ب�ساأن  االردن  مع  رودو�س 
بقرارات االمم املتحدة يف جنيف حول 
برت  التي  القومية  املجموعات  حقوق 
عن ج�سد �سعبها . جميع هذه القرارات 
ت��ت��ح��دث ع��ن ال����زام دول���ة االح��ت��الل 
واعطائنا  ارا�سينا  على  باملحافظة 
والثقافية  والقومية  املطلبية  حقوقنا 
العي�س  وتوفري  والتنظيم  وال�سيا�سية 
الكرمي  وحق التوا�سل مع ابناء �سعبنا 
اي  تقدمي  ودون  م�سايقة  دون  وامتنا 
هويتنا  عن  وطني  او   �سيا�سي  تنازل 
 ، ا�سرائيل  نق�سته  ما  .وه��ذا  الوطنية 
التي  اليومية  املعناة  م�سدر  هو  وه��ذا 

املت بنا . 
ي�سمى   م���ا  ن��ظ��ري��ة  ول�����دت  ه��ن��ا 
ال�سعب  من  القطاع  لهذا  باخل�سو�سية 
ما اتت على  التي �سرعان   ، الفل�سطيني 
قامت  حيث  1967م  ع��ام  يف  نهايتها 
كل  اح��ت��الل  با�ستكمال  اليهود  دول��ة 
 . ه��ذا  يومنا  وح��ت��ى   ، فل�سطني  ار����س 

روؤية من فل�سطني املحتلة عام 1948 
حول ال�سراع امل�سريي مع العدو ال�سهيوين...

وقد وحدت اداة االحتالل �سعبنا مرة 
تباين  مع  الظروف  نف�س  حتت  ثانية 
اخل�سو�سية  حتولت  ذلك  رغم   . زمني 
املفقودة والتباين الزمني اىل �سماعات 
ومنها  املبدئية  منها   ، ايديولوجية 
من  االآخ���ر  البع�س  ل��دى   ، التكتيكية 
ال�سعب  ت�سدروا  الذين  الفل�سطينيني 
الفل�سطيني يف ظروف تاريخية فارقة، 
االحتالل  اراده  ما  يذوتون  وا�سبحوا 
بني  ومتايز  جتزئة  من  لنا  ال�سهيوين 
 . الفل�سطيني  ال�سعب  ومناطق  ابناء 
كل  على  االجهاز  عملية  عليه  لت�سهل 
فل�سطني من البحر اىل النهر ، وهذا ما 

يح�سل اليوم  . 
ف��ا���س��ب��ح��ن��ا ع�����رب ا����س���رائ���ي���ل 
وفل�سطينيي غزة املحا�سرة منذ ع�سرة 
وال�سفة  بها  خا�سة  �سلطة  مع  اع��وام 
عرب  ا�سرائيل  اقامتها  التي  و�سلطتها 
وتفتخر  امل���دم���رة   او���س��ل��و  ات��ف��اق��ات 
بالتن�سيق االمني املقد�س مع االحتالل. 
�سيا�سة  كفل�سطينيني  ذوتنا  لقد 
واالنق�سام  واخل�سو�سية  التجزئة 
 ، ح��ول��ه  داخ��ل��ي��ًا  ن��ت�����س��ارع  وا�سبحنا 
وتركنا  ا�سا�سي  ���س��راع  اىل  وحولناه 
اال�ستعمار  م��ن  ال��ت��ح��رري  ال�����س��راع 
ر�سميًا  ي�سيد  ا�سبح  ال��ذي  ال�سهيوين 
فل�سطني  ار������س  ك���ل  ع��ل��ى  وف��ع��ل��ي��ًا 

التاريخية . 
العام  الوطني  �سراعنا  حولنا  لقد 
احلقوق  تفا�سيل  ح���ول  ���س��راع  اىل 
ال��ي��وم��ي��ة وال��ع��ي�����س ال��ك��رمي ، وك���اأن 
بعي�س  يعرف  لل�سعوب   املادي  التاريخ 
 ، والعن�سرية  االح��ت��الل  حتت  ك��رمي  

يف  حت�سل  ولن  عقود  �سبعة  م��دار  على 
لدولة  الفا�سي  اليميني  التوجه  ظل 
االح���ت���الل واالب��ارت��ه��اي��د ! ن��ح��ن ال 
نريد ذلك ، الأن هذا هو امل�سوغ املبدئي 
 ، الكولونيايل  امل�سروع  ه��ذا  ل�سرعنة 
وهذا هو امل�سوغ الذاتي لتربير تق�سيمنا 

ار�سًا و�سعبًا وق�سية وم�سريًا . 
دول��ة  م��ن  امل�����س��اواة  ين�سد  م��ن  ان 
كولونيالية وعن�سرية ، عليه ان يتوقع 
ان تطلب منه اغلبية هذه الدولة بان 
ي��ق��دم واج��ب��ه امل���دين وال��وط��ن��ي لهذه 
ومن  مدنية  خدمة  يقدم  بان   ، الدولة 
يكون  ان  اي   . ع�سكرية  خ��دم��ة  ث��م 
التي  احلقيقية  وق�سيته  �سعبه  �سد 
بنا  الالحق  اليومي  الغنب  ا�سا�س  هي 
وب�سعبنا . وعليه فان الن�سال من اجل 
�سرعي  ه��و  املطلبية  حقوقنا  ان��ت��زاع 
يطلب  ومن  الدولية  املواثيق  وت�سمنه 
وابارتهايد  احتالل  دول��ة  يف  امل�ساواة 

هو �سيء اأخر  .. خطري  !!!
قيام  م��ع  ي��ب��داأ  ال  ت��اري��خ��ن��ا   ان 
بامل�ساواة  باملطالبة  وينتهي  ا�سرائيل 
فيها . بل يبداأ منذ فجر التاريخ وميتد 
اىل اأخر التاريخ ، موحدًا مع كل ابناء 
وثابتني  ومهجرين  الجئني  من  �سعبنا 
مقاومني   ، الوطن  ار�س  على  مرابطني 
لهذا اال�ستعمار البغي�س بكافة اال�سكال 
 ، ووح�سيته  ليله  طال  مهما  و   املتاحة 
دماء  ان   . ب��ارد  ب��دم  لزهراتنا  وقتله 
وا�سراها  وجرحاها  االنتفا�سة  �سهداء 
ي�سيئون م�ستقبل هذا ال�سعب وم�سريه ، 
�ساء من �ساء  وتذاكى من تذاكى وتامر 

من تامر وابى من ابى . 
ه���ذا ه��و امل�����س��ار احل��ق��ي��ق��ي ال��ذي 
الوحدة  م�سار   . بدعمه  �سعبنا  يرغب 
املقاومة   ، ال�ساملة  الكفاحية  الوطنية 
العن�سري  ال�سهيوين   اال�ستعمار  لهذا 

من املاء اىل املاء .
 ل���ق���د ازال���������وا اخل�����س��و���س��ي��ات 
اىل  وحولوها  بانف�سهم  والتق�سيمات 
كانت  مدنية  برمتها  احتاللية  معازل 
امل�سروع  ه��ذا  فلنقاوم   . ع�سكرية   ام 
ال�سكلية  املعازل  لهذه  وبتجاوز  بوحدة 
امل�سروع   ، تذويتها  عقلية  ت�ساعد  التي 
ال�سهيوين عينه ، الذي يرف�سه �سعبنا .

فل�سطينيي  با�سراك  نطالب  اننا 
امل�سريية  ال��ق��رارات  باتخاذ  ال��داخ��ل 
ل�سعبنا الفل�سطيني بكل الطرق املمكنة 

.اننا نرف�س االحلاق واال�سرلة .
حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو   )•(
عام  املحتلة  فل�سطني  يف  البلد  اأبناء 

1948

رجا اغبارية )•(

11TAREEQ ALQUDS

حتديدًا يف زمن امربيالية العوملة التي 
اجلارية  اال�ستعمارية  م�ساريعها  تبني 
حاليًا من خالل تطبيق نظرية جتزئة 
، وبخا�سة يف عاملنا  ال�سعوب وتفتيتها  

العربي  !
القدمية  عكا  يف  بيت  م�سادرة  ان 
نف�سه  هو  الفل�سطينية  يافا  يف  وبيت 
القدمية  ال��ق��د���س  يف  ب��ي��ت  م�����س��ادرة 
قرية  ه���دم  ان   . اخل��ل��ي��ل  وم��دي��ن��ة 
م�سارب  وه���دم  النقب  يف  ال��ع��راق��ي��ب 
يف  بيت  وه���دم  االردن  غ��ور  يف  ال��ب��دو 
الطيبه وبيت جاال والرام ورام اهلل هو 
نف�س امل�سروع . ان خطة تهويد اجلليل 
املناطر  وبناء  اخلالد  االر�س  يوم  منذ 
واملثلث  اجلليل  قمم  على  اال�ستيطانية 
بناء  م�سروع  نف�س  هي  النقب  وار���س 
 %65 تبتلع  ا�سبحت  التي  امل�ستوطنات 
م�ساريع  ان   . الغربية  ال�سفة  ار�س  من 
�سواء  اال�سرائيلية  الر�سمية  القوانني 
غري  امل�سمى  والبناء  االر�س  بخ�سو�س 
مرخ�س والطرق االلتفافية يف اجلليل 
وال�سفة واملمار�سات العن�سرية املمهورة 
باحتالل ع�سكري او مدين يف ال�سفة او 
يف الداخل ، جميعها توؤكد وجود دولة 
وعر�س  طول  على  وابارتهايد  احتالل 

ار�س فل�سطني التاريخية . 
بناًء عليه فان الن�سال الفل�سطيني 
ال�سامل يجب ان يكون على هذا اال�سا�س 
ويتجاوز كل التق�سيمات واخل�سو�سيات 
ال�سهيوين  اال���س��ت��ع��م��ار  �سنعها  ال��ت��ي 
وجعلنا نذوته حتت م�سوغات االعراف 

بالواقع املفرو�س علينا احتالليًا . 
ومواطنة  م�����س��اواة  ن��ري��د  ال  نحن 
كاملة يف دولة اليهود ، فهذه مل حت�سل 
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الثابت واملتغري 
يف ال�سيا�سة 

اخلارجية الأمريكية
عارف اآلغا
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الت�سعينيات  مطلع  عامل  لي�س  اليوم  عامل 
نهاية  اأ���س��ف��رت  عندما  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  م��ن 
متفردة  اأمريكية  هيمنة  عن  الباردة  احلرب 
مناف�س  وج��ود  وب��دون  ال���دويل،  ال�ساأن  على 
ج��اد يف االأف����ق، ل��ك��ن  ج��رت م��ي��اه ك��ث��رية يف 
العقدين  خالل  االإ�سراتيجي  العاملي  ال�سياق 
ثابتة  بخطى  ال�سني  تتقدم  فبينما  املا�سيني؛ 
العامل  يف  االأك��رب  االقت�سادية  القوة  لت�سبح 
عظمى  كقوة  دوره��ا  بوتني  رو�سيا  ت�ستعيد  
على امل�سرح الدويل. وما تعنيه هذه املتغريات 
تراجعًا  اأن  العاملي،  اال�سراتيجي  املناخ  يف 
ظاهرة  مالحمه  ب��دت  اإ�سراتيجيا  اأمريكيا 
ول�سالح  اأخ���رى،  عاملية  ق��وى  ل�سالح  للعيان 
االإ�سراتيجي،  الراجع  ولهذا  حملية،  قوى 
وعلى  االأب��ع��اد  واإقليمية  عاملية  ت��داع��ي��ات 
واإذا  االأو���س��ط.  ال�سرق  يف  التحديد   وج��ه 
كانت هناك عوامل كثريةحتول دون ال�سقوط 
هذا  يف  االأمريكية  الهيمنة  مل�ساريع  امل��دوي 
والع�سكري  ال�سيا�سي  الر�سيد  اأهمها  ال�سرق، 
طويلة،  لعقود  به  تتمتع  التي  واال�سراتيجي 
دولية  الأطراف  ال�سيا�سيةاملعقدة  والعالقات 
اأو  االأمريكي  بامل�سروع  نف�سها  ربطت  وعربية 
بعالقات مع اأطراف يف االإدارة االأمريكية، اإال 
الذي  الكبري  الف�سل   حقيقة  مينع  ال  ذلك  اأن 
العراق  غزو  منذ  االأمريكية  االإدارة  واجهته 
على  املطروح  ظل  ذلك  ومع  هذا،  يومنا  حتى 
حتافظ  »كيف  الدميقراطية:  اوباما  اإدارة 
جديدة   باأ�سكال  االمربيالية  امل�سالح  على 
بعد اأن تكون قد ا�ستخل�ست الدرو�س من ف�سل 
باأن  انطباعا  تعطي  اأ�سكال  اجلدد،  املحافظني 
االمربيالية ميكنها اأن ت�سعى للظهور يف �سورة 
تعطيها اإىل حد ما وجها »اإن�سانيا« ولو خادعا  
 : م��ن  ن��وع��ا  تهكما  ن�سميها  اأن  ميكن  بحيث 
بالتاأكيد.  الكاذبة  االإن�سانية«!  »االمربيالية  
اإدارة  لنهج  مغاير  نهج  تبني   ذلك  جانب  اإىل 
تداعيات  من  حتد  اأن  لها  يتيح  ال�سغري   بو�س 
الإدارة  املعلن  الهدف  ومتثل   . ال�سقوط  ذالك 
اأوباما العمل على رد االعتبار ل�سمعة الواليات 
يف  مترغت  التي  ومكانتها  االأمريكية  املتحدة 
اأمريكا  متكني  اإىل  اإ�سافة  العامل  يف  الوحل 
من تكييف دورها وخططها االإ�سراتيجية مع 
كبرية  بتحوالت  تهدد  التي  العاملية  الركيبة 
ما  اإىل  الو�سول  اأجل  من  الراهنة  املرحلة  يف 
ال�سحفي والكاتب فريد زكريا: »عامل  اأ�سماه 
هذا  االأمريكية«.  املتحدة  ال��والي��ات  بعد  ما 
»العامل  نهاية  خا�سة  يكر�س  اجلديد  العامل 
احلرب  نهاية  بعد  م��ا  ق��ام  ال��ذي  االآح����ادي« 
نهاية  يف  ال�سوفيتي  االحت��اد  وانهيار  الباردة 

الثمانينيات من القرن املا�سي. 
قطيعة  اأوب���ام���ا   ي��ح��دث  مل  ال��واق��ع  يف 
بو�س  انتهجها  التي  ال�سيا�سات  مع  حقيقية 
بل  ا�ستخدم ذات عناوين االإدارة اجلمهورية 

و»مكافحة  الدميقراطية«  »ن�سر  مثل  ال�سابقة 
و�سناعة  اخل���الق���ة«  و»ال��ف��و���س��ى  االإره������اب« 
االأمم«..  و»بناء  االأنظمة«  و»تغيري  ال��ث��ورات« 
املتعلقة  �سواء  االأدوات  وذات   ،... ج��را  وهلم 
القوات  اأو  طيار  ب��دون  ال��ط��ائ��رات  با�ستخدام 
ع��رباالن��رن��ت  احل����رب  ت��ط��وي��ر  اأو  اخل��ا���س��ة 
)عمليات التج�س�س على الدول والقادة واالأفراد 
االأمن  وكالة  به  تقوم  ظلت  ما  وهو  وال�سركات( 
»باتريوت«  قانون  مبقت�سى  االأمريكي  القومي 
حلماية االأمن القومي ومكافحة االإرهاب والذي 
اإدارة جورج بو�س ال�سغري  �سنة 2001.  و�سعته 
الدفاع  »لوثيقة  مغايرا  تغريا  اأحدثت  اأنها  اإال 
مع  جوهريًا  ين�سجم  البو�سية  االإ�سراتيجية« 
و�سعها  التي  الوثيقة  يف  اأق��رت  التي  التوجهات 
بايدن، مطلع واليته  ونائبه جو  اأوباما  الرئي�س 
الع�سكرية  »االإ�سراتيجية  م�سمى  حتت  االأوىل، 
االأمريكية يف القرن 21، متثلت اأوال  بالتخلي  عن 
�سيا�سة  العمليات الع�سكرية الكربى التي و�سعتها 
حروب  خو�س  عن  واالمتناع  ال�سابقة،  االإدارة 
تدخلها  االأم��ر  تطلب  واإذا  امل�ستقبل،  يف  مماثلة 
لها  الداعمة  االرتكاز  نقاط  توفر  فاإنها  املبا�سر 
مقدمًا، واأن يكون يف يدها تغطية �سيا�سية با�سم 
حتالف   جمرد  كان  ولو  حتى  ال��دويل  التحالف 

هام�سي، وخارج اإطار ال�سرعية الدولية ،
تفوق  لتحقيق  واالإمكانيات  اجلهود  وتركيز 
وحتديث  الع�سكرية،  التكنولوجيا  يف  نوعي 
واإعادة هيكلة  الدقة،  االأ�سلحة فائقة  منظومة 
وفقًا  االأمريكية  واجليو�س  الع�سكرية  القدرة 
اأكرب  م�ساحة  اإعطاء  مع  جنب  اإىل  جنبًا  لذلك، 
بالوكالة  وح��روب  مواجهات  خلو�س  حللفائها 
�سيا�سي،  وغطاء  لوج�ستي،  اأمريكي  وبدعم  عنها 
وعلى  و  الناعمة  ال��ق��وة  على  ذل��ك  يف  معتمدا 
قيادتها من  اخللف عندما يتعلق االأمر بتوظيف 
القول  ميكن   وال  االأمريكية.  الع�سكرية  القوات 
انعكا�س  ب�ساطة  بكل  ه��ي  الناعمة  ال��ق��وة  اإن 
اإىل  الو�سول  لها  من حيث  للقّوة بل هي  مكملة 
القدرة  هي  الناعمة   فالقوة  املرجوة،  النتائج 
�سيا�سي  برنامج  وو�سع  االأولويات  »تاأ�سي�س  على 
وهي  ل��الآخ��ري��ن.  بالن�سبة  االأول���وّي���ات  ي��رّت��ب 
مرتبطة مب�سادر القّوة املعنوّية التي متيل دائما 
اإىل القدرة على  االرتباط، كاأن تكون ثقافة ذا 
فالقّوة   ، او رمبا ديني  اأو  لربايل  اأيدلوجي  بعد 
املتعّددة،   التاأثري  م�سادر  من  م�سدر  هي  الناعمة 
االإقناع  من  اأكرث  الأنها   االإقناع«،  تعني  »ال  وهي 
وال��ربه��ن��ة ب��اجل��دال، فهي االإغ����راء واجل��ذب، 
الر�سوخ  اإىل  يوؤّدي  ما  واالإغ��راء واجلذب غالبا 
اأهم  اح��د  واجل��ذب  االإغ���راء  ،وه��ذا  والتقليد« 
اآليات  على  يعتمد  فهو  الناعمة  القوة  وظائف 
االإخ�ساع الداخلي وهي اأ�سد خطرا من الع�سكري 
، الأنها من جهة غري ظاهرة ومن جهة اأخرى غري 
وهكذا  لينة..  اأ�ساليب  على  باعتمادها  خ�سنة 
فاالإ�سراتيجية القدمية التي كانت قائمة على 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ت�سريح �سحفي �سادر عن ف�سائل املقاومة 
الفل�سطينية

بناء على دعوة كرمية من اجلمهورية االإ�سالمية يف اإيران، 
مبنا�سبة  طهران  يف  اأقيمت  التي  االحتفاالت  يف  للم�ساركة 
الذكرى ال�سابعة والثالثني بانت�سار الثورة االإ�سالمية ، اجتمع 
الفل�سطينية  املقاومة  ف�سائل  ي�سم  الذي  الفل�سطيني  الوفد 
وتداول يف ال�ساأن الوطني الفل�سطيني من خمتلف جوانبه واأكد 

على ما يلي :
اأواًل: دعم وتعزيز االنتفا�سة املباركة على اأر�س فل�سطني 

باعتبارها اأولوية مركزية من خالل ما يلي :
�سيا�سي  ق��رار  التخاذ  الق�سوى  االأهمية  على  التاأكيد   �1
وا�سح تعرب من خالله جميع الف�سائل الفل�سطينية عن وقوفها 
ال�سعبية وم�ساركتها يف فعالياتها  �سفًا واحدًا وراء االنتفا�سة 

باأق�سى طاقتها .
2� ال�سعي لتطوير البنية والهيكلية التنظيمية لالنتفا�سة، 
ن�ساطاتها  لتن�سيق  موحد  قيادي  اإط��ار  ت�سكيل  ذل��ك  يف  مبا 

وفعالياتها.
مناطق  كافة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ط��اق��ات  ح�سد   �3
تواجده الإ�سناد االنتفا�سة وحتمل امل�سوؤولية املبا�سرة يف دعم 

االنتفا�سة وتعزيزها .
4� ر�سد كل االإمكانيات املادية وال�سيا�سية وتعبئة الطاقات 
لتاأمني  اخلارجية  العالقات  و�سبكة  الفل�سطينية  واالإمكانيات 
املظلة والدعم ال�سروريني لالنتفا�سة لت�سعيدها ومتكينها من 

االنت�سار وحتقيق اأهدافها الوطنية .  
اإن��ه��اء حالة  اأج��ل  ث��ان��ي��ًا: ب��ذل ك��ل اجل��ه��ود املمكنة م��ن 

االنق�سام الداخلي ، وذلك من خالل ما يلي : 
1� التاأكيد على مكانة منظمة التحرير الفل�سطينية وتعزيز 
جامعة،  وطنية  كمظلة  وحمايتها  الفل�سطيني  لل�سعب  متثيلها 
الفل�سطيني  ال�سعب  ومكونات  الفل�سطينية  الف�سائل  مب�ساركة 
كافة ، والعمل على تفعيلها وتطويرها وفق االتفاقات الوطنية 

بهذا اخل�سو�س .
2� دعوة االأطر امل�سركة التي تقرر ا�ستحداثها يف جوالت 
م.ت.ف،  وتطوير  تفعيل  جلنة  وبخا�سة  ال�سابقة  احل��وار 
ذات  الق�سايا  بكافة  والبحث  مهمتها  اجناز  اأجل  من  لالجتماع 

ال�سلة بال�ساأن الوطني .
3� التاأكيد على االتفاقات التي �سدرت عن حوارات الوحدة 
الوطنية التي ا�ست�سافتها القاهرة على مدى ال�سنوات املا�سية 
بلورة  اأج��ل  من  املبذولة  اجلهود  كل  اإىل  باإيجابية  والنظر   ،

االآليات التنفيذية لتطبيق هذه االتفاقات .
املجل�س  قرارات  بتنفيذ  االلتزام  �سرورة  على  التاأكيد   �4
املركزي يف دورته ال�سابعة والع�سرين )اآذار 2015م( ، وخا�سة 

القرارات املت�سلة بوقف التن�سيق االأمني ووقف املفاو�سات .
غزة  قطاع  عن  الظامل  احل�سار  لرفع  االأولوية  اإعطاء   �5
القطاع  باأو�ساع  والنهو�س  االإعمار  اإعادة  وتوفري كل متطلبات 
االعتداءات  مواجهة  يف  الت�سحيات  اأعظم  قدم  الذي  البا�سل 

االإ�سرائيلية املتوا�سلة عليه .
اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  التحية  املجتمعون  وج���ه  اخل��ت��ام  ويف 
ال�سعب  جانب  اإىل  لوقوفها  اإي��ران  يف  االإ�سالمية  اجلمهورية 
باأعلى  املجتمعون  توجه  كما   ، ن�ساله  ودع��م  الفل�سطيني 
، فهم على  درجات التقدير واالإجالل اإىل منا�سلي االنتفا�سة 
واإقامة  والعودة  التحرير  يف  الوطنية  احلقوق  اجناز  طريق 
االأمام على  فاإىل   ، �سائرون  القد�س  امل�ستقلة وعا�سمتها  دولته 
طريق ت�سعيد االنتفا�سة واملجد واخللود ل�سهدائنا االأبطال ، 

واحلرية لالأ�سرى واملعتقلني . 
 

ف�سائل املقاومة الفل�سطينية   
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ولد ال�سهيد حممد فايز حالوة عام 1940 
مرارة  �سفد،عا�س  ق�ساء  ال�ساحلية  قرية  يف 
م�سردا   ، فل�سطني  اأب��ن��اء  م��ن  ك��غ��ريه  النكبة 
تفا�سيل  ناق�سًا  العودة،  اأم��ل  على  ال�ستات  يف 
وطنه يف ذاكرته الغ�سة . ا�ستقر مع اأ�سرته يف 
خميم خان دنون نهل من مدار�سها ع�سق الوطن 
واال�ستعداد للموت يف �سبيلها، ثم اأكمل درا�سته 
اأوائ��ل  من  وك��ان  الوطنية،  دم�سق  ثانوية  يف 
الذين التحقوا بالكلية احلربية ل�سالح جي�س 
التحرير الفل�سطيني . يقول �سقيقه عمر:كان 

اأخي حممد �سغوفًا بحب الوطن.
 �سارك يف العديد من املظاهرات وامل�سريات 
ويف امل��ن��ا���س��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة ،ك��ان 
فيزيد  االأعناق  حتمله  متميزًا  خطيبًاوهاتفًا 
لالبن  مثااًل  وت��وق��دًا،ك��ان  حما�سة  ال�ساحات 
البار واالأخ املخل�س. خا�س العديد من املعارك 
االأول  16/ت�سرين  ويف  ال�سهيوين  العدو  �سد 
العدو  د�سم  اقتحام  مبهمة  1973ك��ل��ف  ع��ام 
اجلنود  من  عدد  مع  ال�سحم  تل  يف  ال�سهيوين 
وال�سباط التحموا مع العدو وقتلوا عددًا منهم 
فا�ست�سهد مع رفاقه معلنا وحدة الدم على اأر�س 
الوطن الكبري وا�ستحق مكرمة الرئي�س الراحل 
حافظ االأ�سد بت�سمية امل�سفى الع�سكري جلي�س 
فايز  حممد  ال��رائ��د  ال�سهيد  التحريربا�سم 

حالوة.

ال�سهيد الرائد 
حممد فايز حالوة...

وحدة الدم 
على ار�س الوطن

نبيلة سمارة

من الذاكرة 
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النفو�س«  اإخ�ساع  ثم  اأوال...  االأبدان  »اإخ�ساع  منطق 
النفو�س  اإخ�ساع  اإ�سراتيجية  اإىل  ال��ي��وم  حتولت 
بعد  االأب��دان  اإخ�ساع  اإىل  الطريق  �ستعبد  التي  اأوال 
نوع  اأي  خ��دام  اإ�ست  وب��دون  وي�سر،  �سهولة  بكل  ذلك 
من  قليل  اإذن  ثمة   . الع�سكري  ال�سغط  اأ�ساليب  من 
ال�سك يف وجود عالقة بني مراكز الفكر وبني م�سادر 
القوة االأخرى ، حيث يجري توظيف خمتلف م�سادر 
القوة هذه يف خدمة اإ�سراتيجية املواجهة مع الدول 
العنف  طابع  املواجهة  تلك  اتخذت  �سواء  االأخ��رى، 
واالإرهاب اأو احلرب اأو طابع غزو فكري وثقايف ينزع 
االأ�سعف هويته وتراثه وثقافة ويحوله  الطرف  من 

اإىل تابع ال وزن وال دور وال قيمة له . 
الع�سكري  التدخل  يف  املبداأ  هذا  تطبيق  مت  لقد 
الفرن�سي يف مايل، ويف ليبيا �سد نظام القذايف، واملبداأ 
ال�سراع  طبيعة  فر�سته  حم��دود  اختالف  مع  ذات��ه، 
)داع�س(  تنظيم  على  احل��رب  يف  طبق  ومعطياته، 
املتمثل  الرئي�س،  العبء  يقع  اإذ  و�سورية.  العراق  يف 
العراقي،  اجلي�س  ع��ات��ق  على  ال��ربي��ة،  بالعمليات 
واالإ�سناد اجلوي مرتبط ب�سروط �سارمة، كما ات�سح 
وا�سنطن  بقيت  حيث  وال��رم��ادي،  تكريت  معركة  يف 
)داع�س(،  تنظيم  على  جوية  هجمات  �سن  ترف�س 
ووافقت بعد اأن مت ا�ستبعاد قوات ما ي�سمى ب�»احل�سد 
يف  العراقي  اجلي�س  جانب  اإىل  القتال  من  ال�سعبي« 
احلرب  اإزاء  تكتيكًا  وا�سنطن  وتتبع  اجلبهة.  ه��ذه 
جزئيًا  يختلف  �سورية،  يف  )داع�����س(  تنظيم  على 
النفاق  ، وهو خري مثال على  العراق،  التكتيك يف  عن 
اأوباما  فالرئي�س  االإرهاب.  حماربة  اإدعاء  يف  الغربي 
ب�»احلرب  ت�سليال  و�سفه  ما  »اإن��ه��اء«  يجعل  عندما 
ال�سورية  الدولة  بتدمري  رهنا  �سورية«  يف  االأهلية 
الفا�سلة  املحاوالت  يف  الوقت  ذات  يف  ي�ستمر  وعندما 
التي جربتها بالده طوال ما ينوف عن  خم�س �سنوات 
ت�سفها  »م�سلحة«  معار�سة  وا�سطناع  الختالق  م�ست 
ذرف  يف  واإدارت��ه  يبداأ  ،وعندما  ب»املعتدلة«  اإدارت��ه 
اأن  املحتمل  ال�سوريني  املدنيني  على  التما�سيح  دم��وع 
اجلوي  الع�سكري  التدخل  ج��راء  �سحايا  ي�سقطوا 
الرو�سي الناجع دون اأن يكون يف قامو�سه اأي ذكر لهم 
حينما كانت اأ�سلحة اجلو يف الدول ال�ستني املنخرطة 
يف حتالفه الغربي �سد »الدولة االإ�سالمية« – داع�س 

، وعندما ال  الغارات اجلوية ح�سب زعمه  اآالف  ت�سن 
بغداد  مع  اأبرمتها  التي  الت�سليح  بعقود  اإدارته  تلتزم 
ملحاربة االإرهاب العابر للحدود العراقية اإىل �سورية 
االحتالل  عن  اأ�سال  املنبثق  احلكم  طائفية  بذريعة 
اإلخ.، تكون خال�سة  االأمريكي يف العا�سمة العراقية، 
مو�سوعية  حا�سنة  خ��ل��ق  ه��ي  االأم���ريك���ي  امل��وق��ف 
قد  مل��دة  ب���»اح��ت��وائ��ه«  تكتفي  االإره���اب  ال�ستفحال 
اأوباما  وع��د  كما  �سنة  ع�سرين  اإىل  ث��الث  من  تطول 
تدمري  بالطبع  واالأهداف  اإدارته،  اأركان  من  والعديد 
الدول العربية الوطنية وموؤ�س�ساتها وحماربة الهوية 
العربية  املُوِحدة للمنطقة والت�سويق ل�»الفدراليات« 
اأو االنف�سال كبديل لها على اأ�سا�س عرقي اأو طائفي اأو 
مذهبي اأو قبلي اأو ثقايف اأو جهوي ، وحتقيق التطبيع 
والدول  ال�سهيوين  الكيان  بني  واالقت�سادي  النف�سي 
االإيديولوجي  ال��راث  ت�سفية  ذلك  يف  مبا  العربية 
باحلقوق  واملطالبة  احل��رب  على  القائم  وال�سيا�سي 
للكيان  يحقق   واأن  الفل�سطيني،  لل�سعب  املغت�سبة 
ال�سهيوين القيام بدور املركز يف هذا امل�سروع من خالل 
توجيه ال�سيا�سات االقت�سادية واالأمنية يف املنطقة، 
املنطقة  يف  الرجعية  االأنظمة  مد  طريق  عن  وذل��ك 
باخلربات ااال�ستخبارية  وغريها مبا ي�سمن ا�ستمرار 
لالأمن  املفهوم اجلديد  يعمل على حتقيق  واأن  بقائها. 
الربط  على  ال��ق��ائ��م  االأع���م���اق(  )اأم���ن  ال�سهيوين 
واملفهوم  اجلديدة  اأو�سطية  ال�سرق  الرتيبات  بني 
للكيان  ال�سهيوين،  فاحلدود اجلديدة  لالأمن  اجلديد 
�ستكون  بل  جغرافية  ح���دودًا  تكون  لن  ال�سهيوين 
االأعماق(  )باأمن  ي�سمي  ما  وهو  اقت�سادية  اأعماقًا 
ال�سيا�سية  االأم��ور  جمريات  على  ال�سيطرة  طرق  عن 

واالقت�سادية يف املنطقة باأكملها.
البيت  �ساكن  ك��ان  اأي���ا  ف��رق  ال  ال��ق��ول  خال�سة 
االأبي�س ،  فا�سراتيجية اأوباما- بايدن ال تقل �سراوة 
اجلدد.  واملحافظني  االب��ن  بو�س  اإ�سراتيجية  عن 
والتدمري  والقتل  ال��ع��داء  �سيا�سة  مي��ار���س  كالهما 
املعار�سة  وال�سعوب   ال��دول  مب�سائر  والعبث  والنهب 
بالغزو  واح��دة  االمربيالية،  و�سيا�ساتها  الأمريكا 
عرب  اخللف   من  بقيادته  واالأخ��رى  املبا�سر  والعنف 
عن  الدفاع  بذريعة  وا�ستخباراتها  وعمالئها  وكالئها 

م�سالح واأمن »اإمرباطورية ال�سر العظمى«. 
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ال �سك اأن احلديث عن ال�سباب الفل�سطيني ودوره 
على  حمر�س  اأم��ر  الوطنية  احل��ال��ة  ا�ستنها�س  يف 
عن  البحث  من  اأك��رث  اأ�سئلة  ا�ستيالد  ورمب��ا  التفكري 
اأجوبة، ال �سيما اأن ال�سباب الفل�سطيني، ومنذ بداية 
ياأخذ  ع��ام،  مائة  من  اأك��رث  منذ  ال�سهيونية،  الغزوة 
ال�سباب  موؤمتر  اإىل  عدنا  ما  واإذا  املواجهة،  يف  دوره 
االأول الذي انعقد يف مدينة يافا يف الرابع من كانون 
الذي  الوعي  م��دى  �سرى    ،19932 ع��ام  من  الثاين 
يتمتع به ال�سباب عرب ما عك�سته نتائج املوؤمتر ومنها:

1( اإن البالد العربية وحدة تامة، وكل ما يطراأ 
عليها من اأنواع التجزئة، فاإن االأمة العربية ال تقره 

وال تعرف به. 
2( توجيه اجلهود يف قطر من االأقطار العربية 
كاملة  ال��ت��ام  ا�ستقاللها  ه��ي  واح����دة.  وج��ه��ة  اإىل 
موحدة، ومقاومة كل فكرة ترمي اإىل االقت�سار على 

العمل لل�سيا�سة املحلية االإقليمية.
و�سيغة  اأ�سكاله  بجميع  اال�ستعمار  ك��ان  ملا   )3
يتنافى كل التنايف مع كرامة االأمة العربية وغايتها 
بكل  وتقاومه  ترف�سه  العربية  االأمة  فاإن  العظمى، 

قواها.
4( اأرا�سي فل�سطني برمتها اأرا�س عربية مقد�سة. 
وكل من �سعى، اأو �سمح، اأو �ساعد على بيع كل اأو جزء 

من هذه االأرا�سي، يعد مقرفًا خيانة عظمى.
حالة   1936 ع���ام  ح��ت��ى  امل���وؤمت���ر  ���س��ك��ل  وق���د 
الربيطاين  اال�ستعمار  مواجهة  يف  وق��ائ��دة  رائ��دة 
اإىل  بالربيطانيني  ح��دا  مما  اليهودي  واال�ستيطان 
نفي رئي�سه »يعقوب الغ�سني«، وعدد من قياداته اإىل 

جزيرة »�سي�سل«.
االنتفا�سات  خمتلف  يف  ال�سباب  م�ساركات  ومع 
قيادة  يف  دوره��م  برز  وبعده،  املوؤمتر  قبيل  والهبات 
اأغلب  كانت  حيث  املعا�سرة  الفل�سطينية  ال��ث��ورة 
قيادات الف�سائل الفل�سطينية الوليدة منذ عام 1965 
من ال�سباب والطلبة اجلامعيني، ومنهم قادة طالبيون 
ووديع  حب�س،  وج��ورج  عرفات  يا�سر  ال�سهداء  مثل 
ال�سهيد  اأن  اإىل  االإ�سارة  املهم  ومن  واآخرين،  ح��داد،  
ال�ساد�سة  ال�سنة  يف  وهو  ا�ست�سهد  قد  كنفاين  غ�سان 
والثالثني من عمره، وكان كاتبا وروائيًا قدم ما قدم 
للجبهة  موؤ�س�سًا  وكان  واالإن�سانية،  العربية  للثقافة 
ال�سعبية ورئي�سًا لتحرير جريدة"الهدف"... ا�سطلع 
ال�سباب على مدى �سنوات الثورة املعا�سرة بادوار هامة 
يف ا�ستنها�س احلالة الوطنية، وقد مثلت اجلامعات يف 
والطالبية   ال�سبابية  اجلهود  بفعل  املحتلة  االأرا�سي 
منارات �سمود ومقاومة وعلم، وكانت مبثابة ال�سوكة 
فّخرجت  ال�سباب  تدجني  حم���اوالت  ت��واج��ه  التي 
الداخل،  يف  الوطني  العمل  قيادات  اجلامعات  هذه 
الذين  الربغوثي،  م��روان  املثال  �سبيل  على  ومنهم 
راحوا يقودون بكل حكمة ودراية واقتدار املواجهة 
يف  ال�سعب  بحقوق  متم�سكني  االحتالل  �سيا�سات  مع 

التحرير والعودة.
املحطات،  خمتلف  يف  ال�سباب  ديدن  كان  وهكذا 
وقد كانت حمطة االنتفا�سة الراهنة حلقة يف تلك 
اأن مهدت  لل�سباب منذ  ال�سل�سلة، لكنها �سجلت امتيازًا 
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انتفا�سة  لظهور  عام  من  اأكرث  من  الفردية  العمليات 
اجلعابي�س  حممد  ال�سهيد  نن�سى  ال  ولعلنا  القد�س، 
امل�ستوطنني  م��ط��اردة  يف  »اجل��راف��ة«  ا�ستخدم  ال��ذي 
الرحمن  عبد  تو�سل  كيف  واأي�سًا  القد�س،  �سوارع  يف 
وغ�سان  عكاري،  واإبراهيم  حجازي  ومعتز  ال�سلودي 
الفردية  واالأ���س��ل��ح��ة  اأب���و ج��م��ل اخل��ن��اج��ر  وع���دي 

املتوا�سعة للتعبري عن خيار املقاومة.
العمليات،  لتلك  ا�ستكماال  ال�سباب  دور  جاء  وقد 
لكنها حتولت من حاالت فردية اإىل ظاهرة عامة، لها 
قرية  ابن  ملحم  ن�ساأت  كان  وقد  اجلغرايف،  ات�ساعها 
ال�سباب  »عارة« يف فل�سطني 1948، منوذجا من مناذج 
اأوقف  اأنه  ال�سهاينة  املعلقني  اأحد  عنهم  قال  الذين 

»دولة ا�سرائيل« على قدم واحدة.
احللبي  ومعتز  قطناين،  وا�سراقات  ن�ساأت  وميثل 
وبهاء عليان وغريهم ممن جتاوز عددهم 160 �سهيدًا 
 33 اإىل   13 بني  اأعمارهم  ت��راوح  الذين  ال�سباب  من 
نداء  وعلى  ح��دود،  بال  املقاومة  على  مناذجا  عامًا 

الوحدة... وحدة ال�سعب واالأر�س.
االنتفا�سة  هذه  يف  والفعال  اجلديد  يكون  ورمبا 
ا�ستخدام ال�سباب لو�سائل االت�سال االجتماعي لن�سر 
عليان  بهاء  ي�سجل  اأمل  وال�سهادة...  املقاومة  فكر 
على  وو�ساياهم  ال�سهداء،  ن�سائح  قطناين  وا�سراقات 
ثورة  �سعلة  كلماتهم  لتكون  بوك«  »الفي�س  �سفحات 

وا�ستنها�س الهمم ال�ستمرار امل�سوار.
ما  وهو  وا�سراتيجي  هام  ال�سباب  دور  اأن  �سك  ال 
الفل�سطينية  ال�سلطة  من  االأمنية  الوقفات  ا�ستدعى  
العمل  اأ�سكال  خمتلف  يف  دوره��م  لوقف  واالح��ت��الل 

املقام.
ومع كل ماتقدم، فاإن هناك اأ�سئلة واخزة البد ان 

نت�سارك يف البحث عنها وهذه االأ�سئلة من نوع:
اأواًل: ملاذا ن�ساهد دورًا قويًا وهامًا لل�سباب، ولكن 
ال نرى حركة �سبابية فل�سطينية متبلوه مب�ستوى دور 

ال�سباب؟

دور  مابني  ال�سارخ   التناق�س  ه��ذا  مل��اذا  ثانيًا: 
ندرة  نقل  مل  اإن  وتوا�سع،  الكبري  الن�سايل  ال�سباب 

دورهم يف �سنع القرار؟
ثالثًا: ملاذا تتوا�سل »�سيزوفرينيا« الوعي واملوقف 
فراها  الفل�سطينية،  القيادة  لدى  ال�سباب  بخ�سو�س 
على ال�سعيد النظري تتلم�س اأهمية ال�سباب ودورهم 
العام، لكنها على ال�سعيد العملي تتخذ مواقف �سلبية 

منهم، وتنظر اإليهم با�ست�سغار وعيهم وطاقاتهم؟
الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  تتداعى  مل  ملاذا  رابعًا: 
كيفية  يف  مو�سوعي  لبحث  الر�سمية  وغري  الر�سمية 
الفل�سطيني  بال�سباب  حتيق  التي  املخاطر  من  احلد 
عن  �سادرة  درا�سة  بينت  حيث  الهجرة،  مقدمتها  ويف 
ال�سباب الذين طالتهم  اأن 54% من  جامعة »بري زيت« 
حماوالت  اإىل  اإ�سافة  بالهجرة،  يفكرون  الدرا�سة 
منظمات  قبل  من  دوره��م  وا�ستغالل  ال�سباب  تدجني 
تتجاوز  التي  البطالة  عن  عدا  هذا  اوز«،  جي  ال»ان 

40% يف اأو�ساط ال�سباب.
عرب  ال�سباب  ت��دج��ني  يتم  متى  اإىل  خ��ام�����س��ًا: 
عرب  وخلقًا  وعيًا  وتخريبهم  وا�ستزالمهم،  اإف�سادهم 
على  ال�سيقة  التنظيمية  االن��ت��م��اءات  اأول��وي��ة  �سخ 
االنتماءات الوطنية، مما يوؤدي اإىل حالة ا�ستقطاب 
البع�س  توهم  ول��و  الوطنية،  وللحالة  لل�سباب  م��وؤذ 

بتطوير حالة ف�سائلية خا�سة.
خرجوا  الذين  ال�سباب  دور  تنكر  ال  اأ�سئلة  هي 
مبكرًا يف �سوارع رام اهلل وغزة م�ستخدمني القرع على  
واملفاو�سات  االنق�سام  خماطر  اإىل  للتنبيه  الطناجر 
نعم  العامة....  الوطنية  احلالة  على  االحتالل  مع 
اأجل  من  اأحد  ينكره  ال  الذي  الكبري  دوره��م  لل�سباب 

وحدة اأهداف الن�سال الفل�سطيني..
يف  ال�سباب  ن�سال  يراكم  اأن  اأجل  من  اأ�سئلة  اإنها 
حتقيق  حتى  الوطنية  احلالة  تقود  �سبابية  حركة 

الن�سر والعودة.

خالد بديرحول دور ال�سباب الفل�سطيني يف العملية الن�سالية
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بلى،
وف��ائ��دة  متعة  اأي���ة  اأدري  ال 
لهذا  ق���راءت���ي  اإي���اه���ا  اأورث��ت��ن��ي 
اأني�س  للدكتور  النفي�س  الكتاب 
ال�����س��اي��غ ال���ذي ج���اء ع��ل��ى هيئة 
ال�ساأن  من  فيه  ،ولكن  ذاتية  �سرية 
الكربى  امل�سريية  والق�سايا  العام 
اخلا�س  ال�ساأن  من  فيه  مما  اأك��رث 
اإىل  امل�سدودة  ال�سغرية  والق�سايا 
الكتابة  من�سحر  وفيه   ، التفا�سيل 
الب�ساطة  م���ن  وف��ي��ه   ، ف��ي��ه  م���ا 
والعفوية والبكورية ما فيه، وفيه 
،والذاكرة  الوطنية  العافية  من 
النافذة  والب�سرية  احل��دي��دي��ة، 
والدقة  الثقة،  من  ،وفيه  فيه  ما 
ما  الفّتان  واجلمال  وال�سوابية،   ،

فيه اأي�سًا!
ال�سفحة  ،اأط������وي  ه����ااأن����ذا 
الرائع  الكتاب  ه��ذا  من  االأخ���رية 
ال�سايغ«   اأني�س  عن  ال�سايغ  »اأني�س 
االأوىل  ق��راءت��ني،  قراأته  اأن  بعد 
املتالهث  ال��ع��ج��ول  ق���راءة  ك��ان��ت 
 ، واملواقف   ، االأخبار  يطارد  الذي 
 ، واملواعيد  واالأمكنة،  واحل��وادث، 
ال�سخ�سيات  واأو�ساف  والقرارات، 
مبواقيتها  واالأزمنة  و�سلوكياتها، 
الداهمات ! والقراءة الثانية كانت 
قراءة الهداأة ، والتبيان ، والفهم، 
والتاأويل، والوقوف على االإحاالت 
القول  بني  والربط   ، واملرجعيات 
والفعل ، والعمل واحللم ، ومعرفة 
الثقافة احلقة وتكويناتها، واأ�سرار 
والتواريخ  اجلّذابة،  ال�سخ�سيات 
واالأمكنة  واأ���س��ب��اب��ه��ا،  ال��دام��ي��ات 
ومعانيها،  وال�سداقات  ولهفاتها، 
وال��ك��ت��ب وح��رائ��ق��ه��ا ، واالأح���الم 
كي  اأبراجها  من  طوعًا  وهبوطها 

ت�سري دروبًا وقرى معرفية!
اأن  املرء  ي�سعر  الكتاب  هذا  يف 
احل��دي��ث ع��ن ك��ل م��ا ه��و �سخ�سي 
واأفخاخ  اأ�سراك  �سوى  لي�س  وذاتي 
ال�سايغ  اأن��ي�����س  ال��دك��ت��ور  ن�سبها 
لقارئه من اأجل اأخذه اإىل مو�سوعه 
فال   ، الوطنية  يف  املتجلي  احلميم 
�سيء لدى هذا الرجل »املغرم حتى 
اجلنون ببلد واحد هو العامل ا�سمه 
�سورية الطبيعية«، �سوى الوطنية، 
طربيا:  ع��ن  ال�ساحر  ف��احل��دي��ث 
وخ�سرًة،   ، م��اًء  املمتد  اهلل  جمال 

د. حسن حميداأني�س ال�سايغ

وزرقًة، وب�سرًا طيبني، هو احلديث 
ال�ساعدة  دم�����س��ق:  ع��ن  ال�ساحر 
واأ�سجار  ودوال��ي��ه��ا،  بيا�سمينها، 
ونداوة  بيوتها،  و�سرفات  كّبادها، 
ال�ساهقات،  ال��ع��وايل  اإىل  اأه��ل��ه��ا 
عن  اأي�سًا  ال�ساحر  احلديث  وه��و 
وقمم   ، ال�سحاب  بانية  ب���ريوت: 
على  بيا�سًا  اهلل  و�سفاء  اجلبال، 
البهجة  وموّدات   ، الرحيبة  اأر�سه 

االآ�سرة !
التواريخ  يف   ، لديه  �سيء  وال 
الوطنية  تاريخ  �سوى  عا�سها  التي 
 ، ، واالأح��داث  املتج�سد يف املواقف 
الذين  االأعالم  والرجال  واملواقع، 
فداء  قرابني  حياتهم  من  جعلوا 
ل��ب��الد ع��زي��زة اأح��ب��ت��ه��ا االأر�����س 
وال�سماء وم�ّستها يد اهلل بالقدا�سة 

ال�سافية !
اأني�س  ال��دك��ت��ور  ق��ل��م  ي��ج��ول 
�سايغ يف �سفحات التاريخ لبيان ما 
العطب والتق�سري،  فيها من موا�سع 
من  القاتلة  وال��ربودة  واالرتباك، 
وزه��و،  ن�سور،  م��ن  فيها  وم��ا  جهة، 

قولة  �سوى  ال��ب��ال  يف  ت��رّن  جملة 
اأكرث!«  ت�ستطيع  »اأنت  البيت:  اأهل 
لهذا ظّلت تربية االأ�سرة، والقدوة 
العلم  بّهارين يف  احل�سنة »الأخوين 
وال�سلوك ، والطموح املتعاظم الذي 
املرجعية  ه��ي  ن��ه��اي��ات«  ي��ع��رف  ال 
واملراآة ، فالبيت بيت كتب ، واأقالم ، 
وقيم، و�سلوكيات ، ولغات ، وعبادة 
، ونبل ، و�سداقات ، ووطنية جائلة 

كالهواء!
القمم  اأو  بالعتبات  ر�سا  ف��ال 
عقابيل  من  خ��وف  وال   ، الدانيات 
النورانية  الأن  والقناعات  املواقف 
اكتوى  ولكم  كالطيور!  بها  �سالت 
بالعقابيل  ال�سايغ  اأني�س  الدكتور 
ومل  يلومها،  اأو  النف�س  يقّرع  فلم 
كانت  النجاح  دروب  الأن   ! يندم 
حوله  تزاحمت  كلما  تتخاطفه 

االأذيات والكواره! 
»مبعرفته  الثقيل  الكتاب  يف 
�سيا�سية،  �سخ�سيات  وح��ج��م��ه« 
وجبهات،  وف�سائل  اأح��زاب  وق��ادة 
وف���ك���ر،  وث���ق���اف���ة  راأي  واأه�������ل 
و���س��ح��ف��ي��ون، وف��ن��ان��ون، واأرب����اب 
وطوائف،  دول،  وروؤ���س��اء  عقائد، 
وم��راك��ز،  وموؤ�س�سات  وج��ام��ع��ات، 
بال�سفحات  مي��رون  واأ���س��دق��اء.. 
»متحاربني ومتناف�سني ومت�ساك�سني 
احل��روف  مت��ر  مثلما  وم��ت��واف��ق��ني« 
لت�ستوي  العجيب  برادفها  �سراعًا 
اأ�سطرها  يف  وت���ت���وازى  ال��ك��ل��م��ات 

الباديات!
ومواعيد  اأزمنة   ، الكتاب  ويف 
عن  تك�سف  و�سانحات..  ومواقيت 
قامات  لتبدي  النائيات  اأ�سرارها 
دون  من  اآن��ذك  و�سلوكياتهم  اأهلها 
توقد  واأم��ك��ن��ة   ، ت��زوي��ق  اأو  زي��ف 
للقوة  اأ�سرية  غدت  بعدما  اأحزانها 

الغا�سمة والظروف الغادرة ! 
»واأي كتب!«  ، كتب  الكتاب  ويف 
واللغات  واملعاين  ال�سهرة  بها  تطري 
 ! الوافية  للمعارف  ريا�سًا  لت�سري 
يف  م�سداقية  تباريه   .. هذا  وكل 
ال��وع��د وال��ق��ول واخل��ط��و وال���راأي 
م��ع االأي���ام نقو�سًا  وامل��وق��ف غ��دت 
اأني�س  الدكتور  �سرية  بها  احتفت 

ال�سايغ وازدهت!

ثقافة
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وعطاء، وعافية من جهة ثانية !
اأزهى  ، ال  اإنه يقدم لنا لوحات 
االجتماعي  التاريخ  من   ، اأبدع  وال 
ال���واح���د وامل��ت��ك��ام��ل ل��� »���س��وري��ة 
الطبيعية« ، فاأبوه عبداهلل ال�سايغ 
، ابن حوران وجبل العرب ، يتزوج 
من عفيفة الفل�سطينية التي تعود 
بن�سبها اإىل اأمها اللبنانية ، وبذلك 
مثلما   ، الركيزة  الدم ثالثي  ي�سري 
لكي   ، امل��اآل  ثالثية  الثقافة  ت�سري 
فت�سري  الكبرية  االأح���الم  تتحقق 
املرجتى  للعي�س  وحااًل  ودربًا  نهجًا 

املاأمول!
عبداهلل  »بيت  االأ�سرة  بيت  يف 
املن�سبط  ال��دي��ن  رج���ل  ال�����س��اي��غ 
كامليزان ما بني دنيا يريدها م�سّرة 
نقية  ي��ري��ده��ا  واآخ�����رة  ل��ل��ن��ا���س، 
�سيء  ال   ، كالثلج«  بي�ساء  �سافية 
عمود  وف��ق  اإال  يتحرك  اأو  ي��دور 
وال   ، ال��ت��واء  اأو  ع��وج  ف��ال   ، القيم 
مداورة اأو مناورة يف القول والعمل، 
وال �سيء يف الزّوادة البيتية �سوى 
وال   ، واالجتهاد  واملثابرة،  ال�سرب، 
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الشهيد السكري ومؤشرات هامة حول 
وظيفية الشرطة الفلسطينية ...

خالد بدير

يبدو اأن العملية التي نفذها الرقيب اأول يف ال�سرطة الفل�سطينية، اأجمد ال�سكري، 
الذي تقدم نحو حاجز »بيت اآيل« الع�سكري ال�سهيوين قرب »رام اهلل« مطلقًا النار من 
�سهيدًا  ا�سمه  و�سجل  ال�سهيوين،  اجلنود  من  عدد  جرح  اإىل  اأدى  مما  الفردي  �سالحه 
بني �سهداء االنتفا�سة الراهنة، يبدو اأن هذه العملية �ستدخل مزيدًا من اخلوف لدى 
ا�ستخبارات العدو، ولدى قيادات من ال�سلطة الفل�سطينية، فاملميز يف العملية  امل�ساركة 
يف  دائم  هاج�س  كان  واإن  وهو  االحتالل،  �سد  عملية  يف  فل�سطيني  ل�سرطي  املبا�سرة 
ح�سابات االحتالل جتعله دائم العمل على التحكم باالأجهزة االأمنية وقوتها، اإال اأنه 
اأبدًا يف ح�سابات بع�س قيادات ال�سلطة الفل�سطينية ملعرفتهم احلقيقة  مل يكن واردًا 
ويف  واأجهزتها  »موؤ�س�ساتها«  طبيعة  وبالتايل  اإن�سائها،  من  والغاية  ال�سلطة  بطبيعة 
ال�سلطة  وجود  احلاجة  واقت�ست  الوعي  يف  تر�سخ  حيث  االأمنية،  االأجهزة  املقدمة 
الفل�سطيني،  ال�سعب  ن�سال  فعل  امت�سا�س  همها  وظيفة  كجماعة  االأمنية  واالأجهزة 
الفل�سطينية  ال�سعبية  الكتلة  ن�سال  بني  يحول  حاجز  اإىل  التحول  يف  ال�سرطة  وزج 
وقوات االحتالل، ومتار�س االعتقال واملطاردة واملداهمة، ومنع الت�سليح املوجه للعدو 
حتت عناوين �ستى تعك�س االأهداف االأمريكية - االإ�سرائيلية من خلف ت�سكيل ال�سلطة 

وذراعها االأمني.
وهي كما ا�سماها اأحد املحللني �سلطة وظيفية، مبثابة جماعة وظيفية، قتالية، 
و اأمنية  ذات مهمة و وظيفة حمددة، اأي اأنها و�سيطة بني الكيان ال�سهيوين و ال�سعب  
الفل�سطيني ، اإذ اأنها مثل تلك االإ�سفنجة التي متت�س الغ�سب الفل�سطيني و روح املقاومة 

يف نفو�س االأجيال و اأداة لقمع اجلماهري الثائر
ويعود تو�سيف اجلماعة الوظيفية للدكتور عبد الوهاب امل�سريي الذي يرى مفهوم 
اجلماعة الوظيفية  باعتبارها جماعة ي�ستوردها املجتمع من خارجه اأو يجندها من 
اإليها  املجتمع  وي�سند  الكاملة،  اإن�سانيتها  �سوء  يف  ال  وظيفتها،  �سوء  يف  ُتعرف  داخله، 

وظائف ال ي�سطلع بها عادة اأع�ساء املجتمع. 
اأعداء  العن�سر الذي يوؤدي وظيفة قتل  وقد ذكر امل�سريي مثال »املرتزقة« فهذا 
�سيده الذي يدفع اأجره، عليه اأن يت�سم باحلياد واملو�سوعية والق�سوة، وعليه اأال ميار�س 
جتاههم اأي اإح�سا�س بحرمتهم وقد�سيتهم، حتى ميكن له اأن يقتلهم ب�سكل اآيل وحمايد 
بارد. ورمبا يقرب مفهوم امل�سريي مما اأريد لل�سرطة الفل�سطينية اأن تكون، اأي مبثابة 
نيابة عن  الفل�سطيني  الن�سال  اأمن االحتالل، ومواجهة  اأمنية خا�سة حلماية  �سركة 
قوى العدو القمعية، لكن »ح�سابات ال�سرايا مل تطابق ح�سابات القرايا« كما يقول املثل 
ال�سعبي، فلم تظهر ال�سرطة الفل�سطينية بال�سكل الذي خطط لتكون فيه، حيث قدمت 
االنتفا�سة الثانية  يف مطلع االألفية الثانية، وقبلها هبة النفق يف اأيلول 1996 مناذج 
على عقم ت�سور التحول اإىل جماعة وظيفية حقيقية، وذلك بفعل عدم القدرة على 
عزل اأبناء ال�سرطة الفل�سطينية عن انتماءاتهم ال�سيا�سية وعن قاعدتهم وهو �سرط 
من �سروط ذلك التحول ، واإن كانت بع�س القيادات الفل�سطينية عملت بت�سميم ير�سي 

وا�سنطن وتل اأبيب على اإجناز املطلوب خلدمة وظيفة احلفاظ على اأمن الكيان.
من هنا فاإن الر�سالة التي ت�سمنتها عملية ال�سهيد اأجمد ال�سكري فيها قدر كبري 
من الو�سوح يف ف�سل اأكرث من عقدين على حماوالت التدجني والتطبيع لعزل ال�سرطي 
موؤخرًا  ال�سهيونية  ال�سحف  قدمت  وقد  �سعبه،  اأبناء  ن�سال  اأه��داف  عن  الفل�سطيني 
الدعم  تقدمي  عرب  للمتظاهرين  الفل�سطينية  ال�سرطة  م�ساندة  مظاهر  من  من��اذج 

وامل�ساندة لهم يف اأكرث من مدينة فل�سطينية.
ذات  وظيفية  جماعة  اإىل  فل�سطينية  �سريحة  حتول  هو  الهدف  كان  واإن  نعم 
مهمة اأمنية خلدمة العدو، فاإن هذا الهدف ماآله الف�سل كلما ازداد اأوار ا�ستعال مرجل 
البناء  يف  »الروماتيزم«  تك�سف  التي  ال��ربد  موجة  مبثابة  تاأتي  التي  االنتفا�سة، 

االجتماعي.الفل�سطيني.

نافـــــــذة

ت��ق��ع ق��ري��ة »ح��دث��ا« بني 
وادي����ني ���س��غ��ريي��ن، ت��ق��ع اإىل 
ال�سرق والغرب من تل �سخري 
يحف  وكان  االنحدار،  خفيف 
اأنهر  ع��دة  تغذيه  حو�س  بها 
���س��غ��رية حت��م��ل اإل���ي���ه م��ي��اه 
االأمطار من املرتفعات املجاورة 
وادي  يف  ل��ت�����س��ب  ف��ت��خ��ت��ل��ط 
البرية، الذي يرفد مبياهه نهر 
ال�سرق  اإىل  االأردن، وكان ثمة 
من املوقع نبع ميد �سكانها باملياه 
طريق  وكانت  لل�سرب.  العذبة 
بقرية  ح��دث��ا  ت�سل  فرعية 

لبحرية  اجلنوبي  الطرف  يف  �سمخ  اىل  يوؤدي  عام  طريق  على  تقع  التي  كما،  كفر 
وعدد  �سفد(  )لواء  طربية  ناحية  يف  قرية  حدثا  كانت   1596 �سنة  يف  طربية، 
وال�سعري  كالقمح  الغالل  من  عدد  على  ال�سرائب  توؤدي  وكانت  ن�سمة   121 �سكانها 

باالإ�سافة اىل عنا�سر اأخرى من االإنتاج وامل�ستغالت كاملاعز وخاليا النحل.
يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر كانت حدثا قرية مبينة باحلجارة على قمة تل، 
العنب والتني والزيتون ويف عهد االنتداب  املئة واخلم�سون يزرعون  �سكانها  وكان 
الربيطاين كانت القرية على �سكل مثلث، وكانت منازلها تنت�سر يف اجتاه ال�سمايل 
امل�سلمني.  من  حدثا  �سكان  وكان  كما،  كفر  اىل  املوؤدية  الطريق  موازاة  يف  الغربي 
اإنها  اال  العثماين،  العهد  اأثناء  يف   1897 �سنة  ابتدائية  مدر�سة  فيها  اأن�سئت  وقد 
الزيتون  على  تعتمد  كانت  الزراعة  اأما  الربيطاين،  االنتداب  اأيام  اأبوابها  اأغلقت 
الواقعة  املرتفعات  يف  مغرو�سة  معظمها  يف  الزيتون  اأ�سجار  وكانت  واخل�سروات، 
الواقعة  االأرا�سي  يف  تزرع  اخل�سراوات  كانت  حني  يف  و�سرقيها  القرية  �سمايل 
 8379 جمموعه  ما  كان   ،  1945/1944 يف  وجنوبيها،  وغربيها  القرية  �سرقي 
للب�ساتني. وكانت حدثا  اأو م�ستخدما  ، 199 دومنا مرويا  دومنا خم�س�سا للحبوب 
حتتل موقعا اأثريا يحتوي على بنية من احلجارة املعقودة فوق نبع، ف�سال عن بقايا 

مع�سرة.
ثمة �سيء من التناق�س يف الرويات ال�سهيونية املتعلقة باال�ستيالء على هذه 
ومعذر  وعومل  بي�سان(  ق�ساء  )يف  �سريين  منها  قرى  اأربع  جملة  من  فهي  القرية. 
)وكلتاهما يف ق�ساء طربية( يزعم تقرير لال�ستخبارات االإ�سرائيلية اأنها اأخليت 
يف 6 ني�سان / اأبريل 1948 باأمر من الهيئة العربية العليا، غري اأن )تاريخ الهاغاناه( 
اأيار / مايو يف  اأكرث من �سهر يوم 12  القرى االأربع املذكورة �سقطت بعد  اإن  يقول 
اأن هذه القرى )هجرها �سكانها خوفا من  قب�سة وحدات من لواء غوالين م�سيفا 
اأن نزوح ال�سكان جنم عن عملية ع�سكرية  ع�سابات اليهود ويدل هذا �سمنا على 
من  االأ�سفل  اجلليل  )خال  الهجوم  هذا  بعد  اإنه  القول  اىل  الرواية  هذه  ومت�سي 

العرب(.
الذي  واملوقع  القرية  موقع  على  ليدل  بقي  ما  كل  هي  احلجرية  االأنقا�س 
تنبت فيه اأ�سجار التوت والتني ونبات ال�سبار وي�ستعمل مرعى للبقر، اأما االأرا�سي 
املحيطة في�ستعملها �سكان م�ستعمرة )كفار كي�س(، وهي مزروعة خ�سراوات ولوزًا 

وثمة اأجزاء من االأودية االأكرث انخفا�سا م�سّيجة اأي�سا.
ال م�ستعمرات �سهيونية على اأرا�سي القرية وقد كان ال�سهاينة اأن�سئوا يف �سنة 

1946 م�ستعمرة كفار كي�س )192230(.

حدثا... التوت وال�سبار ي�سرخ هنا فل�سطني

بالدنا فلسطين

بهروا الدنيا.. وما يف يدهم اإال احلجارة .. 
واأ�ساءوا كالقناديل وجاءوا كالب�سارة .. 

 .. قطبية  دببا  وبقينا  وا�ست�سهدوا  وانفجروا  قاوموا 
مظفر النواب�سفحت اأج�سادها �سد احلرارة

www.t.alquds.org
Email: t.alquds22@hotmail.com

فاك�س:4413451 011 00963
�سفحة الفي�سبوك: جمعية ال�سداقة الفل�سطينية ـ الإيرانية
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