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�سرير من الوهم

اأو  ي�صّدق  �صنة  وثيياثيين  ثمان  قبل  كييان  ميين 
واأولياوؤه  الطاغية  كان  التي  اإيران  اأّن  يحلم  حتى 
�صدور  على  يجثمون  وال�صهاينة  الأمييريييكييان  من 
اأهلها وعلى مقّدرات اأر�صها رعبًا ونهبًا وظلمًا، تتهياأ 
لذلك النباأ العظيم الذي  جاء على قدٍر حتت عباءة ذلك العبد 
اأنف�صهم  الباذلن  ال�صادقن   اهلل  رجييال  من  معه  ومن  ال�صالح 
واأموالهم يف �صبيل ن�صرة الإ�صام والأمة على هدى وب�صرية يف 
وانفجر  الطيبة  الأر�ض  تلك  اأ�صاء  الذي  الإلهي  النور  غمرات 
ممّهدًا لقدوم احلكومة الإلهية و�صاحبها كي مياأ املعمورة مبدّدًا 

ظلمات ال�صتكبار واأباطيل الفراعنة و�صحرتهم ..
اخلميني  الإميييام  فّجرها  التي  الإ�صامية  الييثييورة  وكانت 
وكان  العزيز،   الإييييراين  ال�صعب  اأبيينيياء  ومعه  �ييصييّره(  )قييّد�ييض 
الثورة  هذه  يف  حا�صرًا  وكييان  املبن،  والفتح  العزيز  النت�صار 
و)اإ�صرائيل(  اأمريكا  يد  وقطع  ال�صاه،  حكم  اإ�صقاط  عناوين 
ال�صعب  راأ�صهم  وعلى  العامل  يف  امل�صت�صعفن  ون�صرة  اإيييران  من 

الفل�صطيني املظلوم ..
الثورة  هييذه  يف  احل�صور  اأكيير  من  وبيينيياوؤه  الإن�صان  وكييان 
اهلل  ر�صوان   ( الراحل  الإمييام  �صّماه  الييذي  الإن�صان  املباركة، 
عليه(: "ع�صارة جميع الكائنات يف العامل "، واعتر اأّن اإ�صاح 

العامل اإمنا يتم باإ�صاح الإن�صان ..
وكذلك  الأ�صيل،  املحمّدي  لاإ�صام  العتبار  اإعييادة  وكان 
وامتاك  التغيري،  يف  ال�صعوب  وقييدرة  لإرادة  العتبار  اإعييادة 
نا�صية اأمورها، وكان ذلك الن�صجام والتوافق بن �صيادة ال�صعب 

و�صيادة الدين، ويف هذا يقول الإمام اخلامنئي ) دام ظّله(:
تواوؤم  وجود  بعدم  الإيحاء  اإىل  ي�صعون  الغربيون  كان   "  
اإن الإمام اخلميني بّدد هذا  الدين،  ال�صعب و�صيادة  �صيادة  بن 
بالعمل  بل  فقط،  وال�صتدلل  بالكام  لي�ض  الباطل  الت�صّور 
الإ�صامية  اجلمهورية  بتاأ�صي�صه  برهن  لقد  واملييوؤّثيير،  اجليياد 
هذا  وقييّدم   ، الدين  من  النابعة  ال�صعب  �صيادة  على  الإيرانية 

الأمنوذج الرائع للعامل"
ياأتي  الرا�صدة  بعد اخلافة  الإ�صام،  تاريخ  ولأول مرة يف 
من يتبّنى م�صروع القيادة ال�صيا�صية لعلماء الدين، ويرهن على 
اأن  واإثبات  اأنها ولية ثابتة بالأ�صالة ولي�صت وظيفة ثانوية، 
امل�صلمة، وعلى ملء  مواكبة اجلماهري  قادرة على  القيادة  هذه 

الفراغات الفكرية والأيديولوجية ..
ومن خال هذه الثورة واإ�صعاعاتها دخل الإ�صام املقاوم يف 
معادلة ال�صراع مع العدو ال�صهيوين، فكان حزب اهلل يف لبنان، 
حما�ض،  وحركة  فل�صطن،  يف  الإ�صامي  اجلهاد  حركة  وكانت 
اأنحاء العامل رفعت �صعار املقاومة ومار�صتها  اأخرى يف  وحركات 
م�صتمدة من روح الثورة الإ�صامية ووعيها وو�صائلها...  وكانت 
القد�ض احلا�صر الأكر من خال يوم القد�ض العاملي الذي اأراده 
لنت�صار  ويومًا  لاإ�صام،  يومًا  �صّره(  )قّد�ض  اخلميني  الإمييام 
ال�صرطانية  الغدة  تزول  اأن  اإىل  للمقاومة  ويومًا  امل�صت�صعفن، 

ال�صهيونية من الوجود ..
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الأمن القومي الإ�سرائيلي 
وحتديات »القوة الناعمة«

�سرطان ال�ستيطان
هل ينفذ ترامب وعده حول القد�س ؟

هدم املنازل يف  الداخل واأبعاده

يف الذكرى الثانية والثالثني لنت�سار 
الثورة الإ�سالمية يف اإيران

  
د. محمد البحيصي
رئي�ض جمعية ال�صداقة الفل�صطينية يي الإيرانية

اإبراهيم اأبو ليل

توفيق املديني

علي بدوان

عارف الآغا

دور ال�سينما يف ر�سد واإظهار وقائع الأحداث00
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جمعية ال�سداقة ت�سارك يف احتفال اللجنة 
ال�سعبية الفل�سطينية ملناه�سة العدوان 

على �سورية

�صارك جمعية ال�صداقة الفل�صطينية 
الإيرانية ممثلة برئي�صها الدكتور حممد 
البحي�صي يف احلفل الذي اأقامته اللجنة 
العدوان  ملناه�صة  الفل�صطينية  ال�صعبية 
ال�صبت  يوم  وذلك  واملقاومة  �صورية  على 

21 كانون الثاين 2017.
تخلل احلفل عدة كلمات اأكدت على 
�صورية  من  الثابت  الفل�صطيني  املوقف 
ووقوف  و�صعبًا  وقيادة  جي�صًا  املقاومة 
يف  املقاومة  وقييواه  الفل�صطيني  ال�صعب 
على  املوؤامرة  يواجه  الذي  اخلندق  ذات 
حا�صنة  ل�صورية  وفييياًء  وذليييك  الأمييية 

املقاومة وال�صمود.
اللجنة  يف  الإخييوة  اجلمعية  وهناأت 
العدوان  ملناه�صة  الفل�صطينية  ال�صعبية 
الذكرى  مبنا�صبة  املقاومة  �صورية  على 

اخلام�صة لتاأ�صي�ض اللجنة.
جمعية ال�سداقة تقيم ندوة طبية عن " 

ه�سا�سة العظام" يف خميم جرمانا
اأقييييياميييييت جيييميييعييييييية الييي�يييصيييداقييية 
العمل  هيئة   - الإيرانية  الفل�صطينية 
جرمانا  خميم  يف   ، اجلييميياهييريي  العمل 
 " بعنوان  طبية  نييدوة  اخلمي�ض  اليييييوم 
طريف  الدكتور  العظام" األقاها  ه�صا�صة 
العظام  اأمييرا�ييض  يف  املخت�ض  اليينييمييريي 

وجراحتها ..
الفاحتة  بيييقيييراءة  الييينيييدوة  بييييداأت 
والأمييية  فل�صطن  �ييصييهييداء  اأرواح  عييلييى 
الدكتور  والإ�صامية،وحتدث  العربية 
حتذيرات  عيين  اليينييدوة  خييال  النمريي 
" ثاين  وت�صميتها  العاملية  ال�صحة  وزارة 
للوفاة"، وتطرق  املوؤدية  اأخطر الأ�صباب 
العاج  و طرق  باملر�ض  الإ�صابة  لأ�صباب 
والييعييادات  الييوراثيية  لعامل  بييالإ�ييصييافيية 

ال�صحية اخلاطئة امل�صببة للمر�ض.
هذا وتطرق الدكتور طريف النمريي 
 ، باملر�ض  الإ�صابة  من  الوقاية  لطرق 

وطرق العاج من ه�صا�صة العظام
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الإرهابية التكفريية.
وفد من اجلمعية يزور املو�سيقار الكبري 

ح�سني نازك
اليي�ييصييداقيية  جييمييعييييية  مييين  وفيييد  زار 
الفل�صطينية الإيرانية برئا�صة د. حممد 
الأربييعيياء  اجلمعية  رئي�ض  البحي�صي 
وامللحن  املييو�ييصيييييقييار  الييثيياين  كييانييون   18
الفل�صطيني الكبري ح�صن نازك يف منزله 
من  عييدد  الييزيييارة  يف  و�ييصييارك  بدم�صق. 
دار  حيث  الثقايف.  العمل  هيئة  اأع�صاء 
الذاكرة  توثيق  اأهمية  حييول  احلديث 
يف  وامليييدّونييية  ال�صفهية  الفل�صطينية 
يف  ول�صيما  الإبداعية،  الفنون  خمتلف 
ي�صعى  التي  املقاومة،  الوطنية  الأغنية 
نازك اليوم اإىل اإعادة اإحيائها وتوثيقها 
اإرثيييًا خييالييدًا يف وجييدان وذاكييرة  لتبقى 

ال�صعب الفل�صطيني.
حر�ض  البحي�صي  د.  اأكد  جهته  من 
اجلمعية بهيئاتها كافة على مّد اجل�صور 
مع اأهلنا و�صعبنا يف املخيمات والتجمعات 
املحتل  الييوطيين  داخييييل  الفل�صطينية 
الكّتاب  مع  التوا�صل  واأهمية  وخارجه، 
�صعبنا  لعطاءات  اأّرخوا  الذين  واملبدعن 
الكبري  املو�صيقار  زيييارة  وما  وت�صحياته، 
الجتاه  هذا  يف  خطوة  اإل  نازك  ح�صن 
الذي يوؤكد ما للفن املقاوم امللتزم من دور 
يف اإذكاء �صعلة التحرير والن�صر والوعي 
ال�صهيوين  الييعييدوان  مواجهة  مبمكنات 
املتوا�صل �صد ذاكرتنا ووجودنا وهويتنا 

احل�صارية.
به  يييقييوم  مييا  البحي�صي  د.  وحييّيييا 
جمع  من  نييازك  ح�صن  الكبري  املو�صيقار 
الفل�صطينية،  الوطنية  لاأغنية  وتاأريخ 
يف مييرحييلييتيييييهييا الييقييدمييية واملييعييا�ييصييرة، 
واإ�صراره وداأبه للحفاظ على هذا الإرث 

الإن�صاين الكبري.
زيييارة  نييازك  املو�صيقار  ثّمن  بييدوره 
ال�صعب  اعييتييزاز  مييوؤكييدًا  اجلمعية،  وفييد 
تربطه  الييتييي  بييالييعيياقييات  الفل�صطيني 
اإييييران،  يف  الإ�ييصييامييييية  اجلمهورية  مييع 
املراحل  خمتلف  يف  الدائم  �صعبها  ودور 
الإ�صامية  الثورة  انت�صار  منذ  ول�صيما 

�صعبنا  الفل�صطينية وحق  الق�صية  بدعم 
الغا�صم  ال�صهيوين  الييعييدو  مييقيياوميية  يف 
يف  الأمريكية  الإمييريييالييييية  وامل�صاريع 

املنطقة.
ويف نهاية الزيارة قدم د. البحي�صي 
للمو�صيقار  اجلمعية  با�صم  تكرمييًا  درعًا 

وامللحن الكبري ح�صن نازك.
ندوة �سبابية بعنوان » فل�سطني يف روح 

ال�سباب«
�ييييصيييياركييييت جييمييعييييية الييي�يييصيييداقييية 
بييالأخ  ممثلة  اليييرانييييية   الفل�صطينية 
العمل  هيئة  ميي�ييصييوؤول  م�صعود  حمييمييد 
ال�صبابي و الطابي يف  جمعية ال�صداقة 
�صبابية  ندوة  يف  الإيرانية  الفل�صطينية 
 " ال�صباب  روح  يف  فل�صطن   " بييعيينييوان 
اأقييامييتييهييا جييامييعيية الأميييية الييعييربييييية يف 
دم�صق  يف  الفل�صطيني  الوطني  املجل�ض 
اليوم اخلمي�ض 26 كانون الثاين بح�صور 
حتالف  �صر  اأمن  املجيد  عبد  خالد  الأخ 
نايف  الأخ  و  الفل�صطينية  الف�صائل 
اليمن يف دم�صق  القان�ض �صفري جمهورية 
الأمانة  ع�صو  الأ�صعد  هال  الدكتورة  و 
عدد  و  العربية  الييدول  جلامعة  العامة 
من الأخوة ممثلي املنظمات ال�صبابية يف 
ف�صائل املقاومة الفل�صطينية و الأحزاب 
ال�صورية و الإحتاد العام لطلبة فل�صطن 
اليمن  �صباب  حكومة  من  وفد  �صوريا  يف 

وعدد من الإعامين ..
و يف �صياق الندوة قدمت اأوراق عدة 

با�صم الدول امل�صاركة يف الندوة 
حممد  الأخ  قييدم  اليينييدوة  نهاية  يف 
عملية  برامج  و  مقرتحات  ورقة  م�صعود 
ال�صباب  بن  م�صرتك  ب�صكل  بها  للقيام 
املقاوم و كما قدم عدد من الأخوة اأوراق 
مقرتحات عديدة للم�صرفن على الندوة 
لحقة  لقاءات  عقد  على  الإتفاق  مت  و 
ال�صبابي  املجل�ض  اإن�صاء  فكرة  ملناق�صة 

جلامعة الأمة العربية ..
 جمعية ال�سداقة  ت�سارك يف الجتماعات 

التاأ�سي�سية للمنظمة العاملية لل�سباب 
املقاوم 

حماد  ن�صال  الدكتور  الأخ  �ييصييارك 

كلنا حزب اهلل .. كلنا مقاومة

علي  ليياأخ  بالإ�صافة  الندوة  ح�صر 
جمعة مو�صى نائب رئي�ض اجلمعية و عدد 
من اأع�صاء الهيئات و ممثلن عن الف�صائل 
التنمية  جلنة  ورئييييي�ييض  الفل�صطينية 
يف  املراأة  مركز  م�صوؤولة  ح�صن" و  "ب�صام 

خميم جرمانا
ن�ساط تدريبي ن�سوي  يف خميم خان دنون

قييامييت هيييييئيية الييعييمييل اليينيي�ييصييوي يف 
جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
ال�صبت 22 كانون الثاين بن�صاط تدريبي 
بعنوان "كيف ت�صلحن اأدوات منزلك" يف 
مقر ال�صاعقة مبخيم خان دنون يف ريف 
الهيئة  اأع�صاء  من  عدد  بح�صور  دم�صق 
الن�صوية والأخوات من خميم خان دنون.

مت الن�صاط باإ�صراف املدرب ا�صماعيل 
توعية  ن�صائح  قييدم  حيث  اأبييو�ييصييقييرة، 
�صاملة لأدوات املنزل الكهربائية وكيفية 
املحافظة عليها واأ�ص�ض ال�صامة الواجب 
اأتباعها يف التعامل مع كهرباء املنزل ككل 
التي  الب�صيطة  الأ�صياء  اإ�صاح  وكيفية 
وقدم  عييادة،  ال�صيدات  كل  لها  تتعر�ض 

�صرحًا وافيًا بذلك نظريًا وعمليًا.
ندوة حوارية حول الفكر التكفريي واأثره 

على الق�سية الفل�سطينية
اأقامت هيئة العمل الديني يف جمعية 
ندوة  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة 
واأثره  التكفريي  "الفكر  حول  حوارية 
على الق�صية الفل�صطينية" يف خميم خان 
دنون بريف دم�صق يوم ال�صبت 21 كانون 

الثاين بح�صور ح�صد من اأهايل املخيم.
حا�صر فيها ال�صيخ مازن عيد م�صوؤول 
والأخ  اجلمعية  يف  الديني  العمل  هيئة 
موؤكدين  الهيئة،  �صر  اأميين  عثمان  وائييل 
الق�صية  على  التكفريي  امل�صروع  خطر 
ما  اإىل  منوهن  لتهمي�صها  الفل�صطينية 
قام به تيار التكفري وما يقوم به من دور 
والإ�صامية  العربية  الوحدة  متزيق  يف 
واإعطاء  فل�صطن  عن  البو�صلة  وحتييد 
جديدة  ذرائييع  العاملي  ال�صتكبار  قييوى 
اأكر  بقوى  الأو�صط  ال�صرق  يف  للتدخل 
حلماية الكيان ال�صهيوين من التنظيمات 
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ل�صباب  الييعيياملييي  الييقييد�ييض  ملتقى  رئي�ض 
م�صوؤول  م�صعود  حممد  والأخ  فل�صطن 
يف  والييطييابييي  اليي�ييصييبييابييي  الييعييمييل  هيئة 
جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
التاأ�صي�صية  التح�صريية  الجتماعات  يف 
والتي  املقاوم  لل�صباب  العاملية  للمنظمة 
عقدت على مدار يومي 15-16 من ال�صهر 
يف  بال�ض"  "القي�صر  فندق  يف  احلييايل 
الثورة  �صبيبة  احتييياد  برعاية  دم�صق 
عبود  د.مييعيين  الأخ  برئا�صة  ال�صورية 

رئي�ض الحتاد.
تراأ�ض الجتماعات الأخوة د. ن�صال 
م�صوؤويل  �صرقي  الييكييرمي  وعييبييد  عييمييار 
والتح�صريية  الييتيياأ�ييصييييي�ييصييييية  الييلييجييان 
، و�صارك فيها عدد من الأخوة  للمنظمة 
الفل�صطينية  ال�صبيبية  املنظمات  ممثلي 
وعيييدد ميين الأخييييوة والأخيييييوات ممثلي 
ال�صبابية  واملنظمات  القوى  و  الأحييزاب 
"�صورية  التالية  البلدان  من  العربية 
 - ال�صودان   - اليمن   - الأردن   - لبنان   -
يف  م�صاركة  منظمة   37 بجمل  و  ليبيا" 

الجتماعات.. 
ور�سة درا�سية حول ال�سباب

ال�صبابي  الييعييمييل  هيييييئيية  اأقييياميييت 
يف  والدرا�صات  الإعام  وهيئة  والطابي 
جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
ال�صباب((  حيييول  درا�ييصييييية  ))ور�يييصييية 
واإعامية  �صيا�صية  عناوين  عدة  تناولت 
الدكتور  الأخ  بح�صور  اجتماعية  و 
وعدد  اجلمعية  رئي�ض  البحي�صي  حممد 
القيادية،  الهيئة  اأع�صاء  الإخيييوة  ميين 
والف�صائل  الأحييييييزاب  قيييييييادات  ميين  و 
الفل�صطينية  وال�صورية، اإ�صافة اإىل عدد 
وذلك  ال�صباب  واملثقفن  الإعامين  من 
مقر  يف  الثاين  كانون   11 الأربعاء  اليوم 
جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 

بدم�صق.
من  العديد  قييدم  الور�صة  نهاية  يف 
ا�صتف�صارات  و  اأ�صئلة  الأخوات  و  الأخوة 
الإجابة  متت  و  حماور  من  قدم  ما  حول 

عليها و مناق�صتها.
 ويلتقي امللحق الثقايف يف امل�ست�سارية 

الإيرانية
ال�صداقة  جمعية  ميين  وفييد  التقى 
الفل�صطينية الإيرانية امللحق الثقايف يف 
الأ�صتاذ  بدم�صق  الإيرانية  امل�صت�صارية 

الوفد  وتييراأ�ييض  ت�صخريي،  هييادي  حممد 
الدكتور حممد البحي�صي رئي�ض اجلمعية 
برفقة عدد من اأع�صاء الهيئة القيادية، 
وذلك ع�صر الأحد 8 كانون الثاين يف مقر 

امل�صت�صارية.
حول  الييلييقيياء  خيييال  اليينييقييا�ييض  دار 
اجلمعية  بيين  امليي�ييصييرتكيية  اليينيي�ييصيياطييات 
من  جملة  على  والتفاق  وامل�صت�صارية، 
 ،2017 للعام  امل�صتقبلية  الن�صاطات 
وذلك بعد تقييم لفعالية ن�صاطات العام 

املن�صرم.
ال�صاأن  يف  الييطييرفييان  وتباحث  هييذا 
الق�صية  على  والرتكيز  الراهن  ال�صيا�صي 
مركزية  ق�صية  باعتبارها  الفل�صطينية 
امل�صلمن،  وجييوه  نحوها  تتجه  وبو�صلة 
الإ�صامية  اجلمهورية  دور  على  واأكييدوا 
ودعم  املقاومة  دور  بيياإبييراز  الإيييرانييييية 
الحييتييال،  �صد  الفل�صطيني  الن�صال 
الطاغوت  مواجه  يف  دورهييا  اإىل  اإ�صافة 
اأنتج  الييذي  العاملي  وال�صتكبار  الأكييير 
موجة التكفري التي ت�صرب دول املنطقة 

و�صبل حماربتها.
على  الييطييرفييان  �ييصييدد  اخلييتييام  ويف 
للت�صاور  الييلييقيياءات  جتييديييد  �يييصيييرورة 
اجلهود  وتن�صيق  املقبلة  بييالأنيي�ييصييطيية 

لتحقيق الأهداف امل�صرتكة.
وفد جمعية ال�سداقة ي�سارك يف حفل 
ا�ستقبال انطالقة الثورة الفل�سطينية 

املعا�سرة
�ييييصيييياركييييت جييمييعييييية الييي�يييصيييداقييية 
حفل  يف  الييفييليي�ييصييطييييينيييييةالإيييرانييييية 
دم�صق،  يف  اأقييامييتييه،  اليييذي  ال�صتقبال 
حركة فتح النتفا�صة مبنا�صبة الذكرى 
الثانية واخلم�صن لنطاقة حركة فتح، 
املعا�صرة،  الفل�صطينية  الثورة  انطاقة 
�ييصييم وفيييد اجلييمييعييييية الييدكييتييور حممد 
البحي�صي رئي�ض جمعية ال�صداقة وعدد 
احلفل  واأّم  القيادية،  هيئتها  اأع�صاء  من 
ف�صائل  وميي�ييصييوؤويل  قييادة  ميين  عييدد كبري 
املنظمات  وممييثييلييي  وكيييوادرهيييا  الييثييورة 
وكتاب  وطنية  و�صخ�صيات  ال�صعبية 

واعامين.
مركز �سما يقيم ن�ساطًا تثقيفيًا لالأطفال 

حول فل�سطني
اأقام مركز �صما �صمن خطته لأن�صطة 
الأطفال ن�صاطًا تثقيفيًا حول فل�صطن /

برئا�صة الأخ عبد الرحمن جا�صم رئي�ض 

الهيئة  ع�صو  من  كل  وع�صوية  اجلمعية 

ماجدة  احليياجيية  املييركييزييية  الييقيييييادييية 

رميتي واأع�صاء الهيئة القيادية الأ�صتاذ 

خييالييد زييييدان والأ�ييصييتيياذ خييالييد مييياين، 

اإىل  العودة  حلق  العاملية  احلملة  مبن�صق 

عبا�ض  يو�صف  ال�صيخ  �صماحة  فل�صطن 

كانون   10 الثاثاء  يوم  احلملة  مقر  يف 

التن�صيق  اأفييكييار  طييرح  مت  الثاين،حيث 

بيين الأطيييير الأهييلييييية الييداعييميية للحق 

خلدمة  جهودها  وتوحيد  الفل�صطيني 

فل�صطن و�صعبها..

وعييلييى هيياميي�ييض اليييزييييارة قيييام وفييد 

ل�صماحة  تكرميي  درع  بتقدمي  اجلمعية 

ال�صيخ عبا�ض، تقديرًا لدوره يف احلفاظ 

هاج�ض  تبقى  التي  العودة  ثقافة  على 

الحرار وال�صرفاء واملقاومن.

ندوة توعية �سحية ملركز �سما

توعية  نييييدوة  يييقيييييم  �ييصييمييا  مييركييز 

لأطفال  ال�صخ�صية  النظافة  عن  �صحية 

نهايتها  يف  مت  الييييرج  بيييرج  خميييييم  ميين 

بالنظافة  للعناية  خا�صة  هدايا  توزيع 

يوم  وذليييك  ال�صحة  عييلييى  واملييحييافييظيية 

اجلمعة 6 كانون الثاين.

كلنا حزب اهلل .. كلنا مقاومة

كانون   16 الثنن  وجغرافيتها/  تاريخا 
اليييثييياين، واأجيييييرت الأخييييت �ييصييارة تايه 
م�صابقة لإنعا�ض معلومات الأطفال حول 

وطنهم فل�صطن..
من  فيلم  بعر�ض  الن�صاط  واختتم 
عن  للرتفيه  الأنييبييييياء  ق�ص�ض  �صل�صلة 

الأطفال.
وفد ال�سداقة يزور ال�سفارة الإيرانية يف 

بريوت
لتوطيد  الدائمة  جهودها  اإطييار  يف 
وفد  قييام  امل�صتمر  والتن�صيق  العاقات 
جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
عبد  الأ�ييصييتيياذ  برئا�صة  لييبيينييان(  )فيييرع 
الرحمن جا�صم رئي�ض اجلمعية وع�صوية 
املركزية  القيادية  الهيئة  ع�صو  من  كل 
الهيئة  واأع�صاء  رميتي  ماجدة  احلاجة 
والأ�صتاذ  زيدان  خالد  الأ�صتاذ  القيادية 
خالد مياين بجولة بداأت يف مقر ال�صفارة 
الثاثاء  يوم  وذلك  بريوت  يف  الإيرانية 
10 كانون الثاين، حيث التقى الوفد الأخ 
الفل�صطيني  امللف  حممد ماجدي م�صوؤول 
وباحثًا  والييده  بوفاة  التعازي  له  مقدما 
معه يف �صبل متتن العاقات الأخوية بن 
والذي  والإيييراين  الفل�صطيني  ال�صعبن 
اأهييم  اأحيييد  اليي�ييصييداقيية  جمعية  تعتره 

اأهدافها..
حممد  اأبييو  الأخ  اللقاء  اإىل  وان�صم 
اأكد بدوره على امتنانه  راخ�صاندة الذي 
لدور اجلمعية يف تن�صيط عرى التوا�صل 
بتقدمي  الييزيييارة  وانتهت  ال�صعبن  بيين 
اأكيير  ها�صمي  بال�صيخ  الييعييزاء  واجيييب 
رف�صنجاين لاأخوة يف �صفارة اجلمهورية 

الإ�صامية.
وتييوجييه الييوفييد بييعييد ذليييك بييزيييارة 
والتقى  الإيرانية  الثقافية  للم�صت�صارية 
ال�صيد  الثقايف  امل�صت�صار  �صيادة  رئي�صها 
حممد مهدي �صريعتمداري ومت التباحث 
بن  امل�صتقبلي  الثقايف  التعاون  اأطيير  يف 
�صيادته  موؤكدًا  وامل�صت�صارية،  اجلمعية 
عييلييى تييوا�ييصييل الييعييمييل ملييا يييخييدم ثقافة 
املقاومة يف وجه ال�صهاينة ودعم ال�صعب 

الفل�صطيني.
ال�سداقة تلتقي من�سق احلملة العاملية حلق 

العودة يف بريوت
اليييتيييقيييىوفيييد جييمييعييييية اليي�ييصييداقيية 
لبنان(  )فييرع  الإيييرانييييية  الفل�صطينية 
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الكيان  ا�صرتاتيجية  تطرح  جمييددًا، 
 ،2017 الييعييام  بييداييية  مييع  اليي�ييصييهيييييوين 
تواجه  التي  ال�صرتاتيجية  التحديات 
»الأمن القومي الإ�صرائيلي« والتي تتجلى 
اأطلق عليه »القوة الناعمة«، وهذه  يف ما 
احلقيقي  المتحان  �صت�صكل  التحديات 
غياب  ظييل  يف  ال�صهيوين  الكيان  لييقييادة 
التهديدات الع�صكرية التقليدية، مع بقاء 
احتمال املواجهة مع قوى املقاومة قائمًا 
املقاومة  مع  املواجهة  وهو  امل�صتقبل،  يف 
الفل�صطينية يف قطاع غزة ومع حزب اهلل 

يف جنوب لبنان.
ُيجمع قادة الكيان ال�صهيوين ونخبه 
اإعادة  �صرورة  على  وال�صيا�صية  الفكرية 
ال�صرتاتيجية  ب�صان  جميييددًا  التفكري 
لي»اإ�صرائيل«  املطلوبة  واملطورة  املعدلة 
من  وذلك  القومي،  اأمنها  تطوير  و�صرورة 
تقدمها  التي  والأبحاث  الدرا�صات  خال 
خا�ض  وب�صكل  الإ�صرائيلي  البحث  مراكز 
الإ�صرائيلي  القومي  الأميين  اأبحاث  معهد 
)كانون  احلايل  ال�صهر  مطلع  اأ�صدر  الذي 
ال�صرتاتيجي  التقرير   )2017 الثاين 
ال�صنوي »لإ�صرائيل« 2016- 2017، حيث 
يف  تبحث  التي  الييدرا�ييصييات  من  �صمعددًا 
املجالت الأمنية والع�صكرية وال�صيا�صيةي 
وقد جاء على ل�صان عامو�ض يادلن مدير 
الإ�صرائيلي  القومي  الأميين  اأبحاث  معهد 
ال�صهيوين  الكيان  اأن  من  الرغم  على  اأنه 
يتمتع بالقوة الع�صكرية، اإل انه �صيواجه 
حتديات ا�صرتاتيجية ويخو�ض مواجهات 
يف  اأو  الع�صكري،  املجال  يف  �صواء  فعلية 
)القت�صاد،  الناعمة«  »القوة  جمييالت 
التوا�صل  �صبكات  الإعام،  الدبلوما�صية، 
ويرى  الق�صائي(.  املجال  الجتماعي، 
اأثرت  التي  وامل�صببات  العوامل  اأن  يادلن 
اإيجابي على الو�صع ال�صرتاتيجي  ب�صكل 
كما  بقيت   2016 عام  ال�صهيوين  للكيان 
الأمني  الو�صع  وعييززت  حالها  على  كانت 
التي  الأحييداث  منحتها  اإذ  لي»اإ�صرائيل«، 
على  للحفاظ  فر�صة  باملنطقة  ع�صفت 
جتنب  وا�صتطاعت  الع�صكرية  قوتها 
وا�صعة  وحيييروب  مييواجييهييات  يف  اخلييو�ييض 
النطاق، ل �صيما يف ظل غياب التهديدات 
العربية  الييدول  قبل  من  بها  حتدق  التي 
املحيطة بها، واختفاء التهديد التقليدي 
كامل  ب�صكل  النظامية  اجليو�ض  قبل  من 
والأردن. وم�صر  ال�صهيوين  الكيان  بن 

الو�صع  ميين  املييقيياوميية  ي�صتثني  اأنيييه  اإل 
قائمًا،  املواجهة  احتمال  ويبقي  العربي 
وال�صيناريو املتوقع واملعقول جدًا لندلع 
املواجهة  املقبلة هو  ال�صنوات  مواجهة يف 
قييطيياع غييزة ويف جنوب  املييقيياوميية يف  مييع 

لبنان.
املجال ال�سرتاتيجي »الإ�سرائيلي«

اليييدول  بيين  الييتييوتيير  ت�صاعد  �صكل 
العظمى يف عام 2016 بداية رياح حرب 

الأمن القومي الإ�سرائيلي 
وحتديات »القوة الناعمة«

ال�صاحة  يف  جييديييد  ميين  تييهييب  اليييبييياردة، 
العام  هييذا  خييال  �ُصجل  حيث  الييدولييييية، 
ارتيييفييياع لفيييت يف ميي�ييصييتييوى الييتييوتيير بن 
التوتر  م�صتوى  و�صل  العظمى.فقد  الدول 
املواجهة  درجيية  اإىل  ورو�صيا  اأمريكا  بن 
يف  الأزمة  اأعقاب  يف  اأوروبا  يف  الع�صكرية 
ال�صرق الأو�صط على  اأوكرانيا، وكذلك يف 
الإرهيياب.  �صد  �صورية  يف  احلييرب  خلفية 
مكانتها  اإىل  ت�صعىللعودة  رو�صيا  اأن  ذلك 
بو�صفها دولة عظمى ل ميكن جتاهلها،من 
املنطقة  يف  �صيطرتها  على  احلفاظ  اأجل 
اجلمهورية  وبن  بينها  التحالف  ولتعزيز 
الإ�صامية يف اإيران، وكذلك من اأجاإعادة 
وعلى  وليبيا.  والعراق  م�صر  يف  تاأثريها 
ن�صقت وقاربت  اأوباما  اإدارة  اأن  الرغم من 
مع  �صيا�صتها  املا�صية  اليي�ييصيينييوات  خييال 
ظروف املنطقة وف�صلت ال�صتقرار، يف ظل 
امل�صرية البطيئة والتدريجية لاإ�صاحات 
على  العزم  عقدت  رو�صيا  اأن  اإل  الوا�صعة، 
اأ�صا�ض  على  الأو�صط  ال�صرق  اإىل  العودة 
اأييية  دون  حلفائها  جييانييب  اإىل  وقييوفييهييا 
قيمية.وباملقابل  اأو  اأيديولوجية  قيود 
وبف�صل ال�صتقال يف جمال الطاقة ومن 
اآ�صيا قامت  اأجل اإعطاء وزن ملنطقة �صرق 
وانتهاج  بقيادة  اأوبييامييا  الرئي�ض  اإدارة 
اأهمية  اإطارها  يف  ت�صاءلت  ا�صرتاتيجية 

ال�صرق الأو�صط.
ورغم  ال�صهيوين  للكيان  بالن�صبة 
على  طيييراأت  التي  والييتييحييولت  التقلبات 
�صوف  والتي   2011 منذ  العربي  العامل 
يبدو،فقد  ما  ل�صنوات طويلة على  ت�صتمر 
بن  ثابتة  الت�صوية  اتييفيياقيييييات  بقيت 
من  والأردن  وم�صر  جهة  من  »اإ�صرائيل« 
تل  يف  �صفريهما  وح�صور  اأخيييرى،  جهة 
اأبيب هو تعبري عن ال�صتقرار يف العاقة 
ال�صرتاتيجي  الو�صع  يف  ودعامة  معهما 
»اإ�صرائيل«  قييدرات  وبقيت  الإ�صرائيلي، 
واقت�صادها  قوية  الأمنية   - الع�صكرية 
بقطاع  وتتميز  ن�صبياً،  وم�صتقر  قييوي 
اللكرتونية  احليييرب  مييزايييا  ميين  نييوعييي 
الدقيقة  ال�صناعات  وكذلك  )ال�صاير(، 
واملييتييطييورة جييدًا يف الييعييامل. هييذه الأمييور 
التجارية  للعاقات  جذب  م�صدر  ت�صكل 

بينه  والييتييقييارب  الثقة  عيياقييات  حت�صن 
اإىل  اإ�صافة  الإ�صرائيلية،  احلكومة  وبن 
الق�صايا  ب�صاأن  جيييدًا  الوثيق  التن�صيق 
بح�صب   – راأ�صها  وعلى  ال�صرتاتيجية، 
لإحباط  قييوة  بناء   - يادلن  مقرتحات 
�صاح  على  للح�صول  اإيرانية  حماولة  اأية 
ملواجهة  الع�صكري  وال�ييصييتييعييداد  نيييووي، 
لبنان  يف  اهلل  حييزب  مييع  النطاق  وا�صعة 
غزة،  قطاع  يف  الفل�صطينية  واملييقيياوميية 
املواجهات  ودرو�ييض  عر  تطبيق  خال  من 
لتخفيف  املييبييذوليية  واجلييهييود  ال�صابقة 

احتمالت اندلع مثل تلك املواجهات. 
يف هذا ال�صياق يدعو يادلن اإىل اإجناز 
الفل�صطينية  ال�صاحة  يف  �صريعة  خطوات 
اجلانب  يف  �صريك  هناك  مليكن  لييو  حتى 
الثاين، ذلك اأن ا�صتمرار اجلمود ال�صيا�صي 
الفل�صطينية(  )الإ�صرائيلية  ال�صاحة  يف 
يف  الأمني  الو�صع  وتدهور   ،2016 عام  يف 
هذه ال�صاحة وجتدد املوجهات يف القد�ض 
يف  الحتال  قوات  مع  الغربية  وال�صفة 
»اإ�صرائيل«  على  �صيفر�ض   ،  2016 خريف 
وبال�صياحة  الب�صر  بحياة  الثمن  دفييع 
وبالقت�صاد ومبكانتها الدولية ويف املجال 
م�صلحة  اأن  كما  الييداخييلييي.   - ال�صيا�صي 
»اإ�صرائيل«  الهامة هي التوقف التدريجي 
عييين النييييييزلق نييحييو واقيييييع غيييري قييابييل 
والعودة  واحدة  دولة  نحو  اأي  لانعكا�ض، 
»الدولتن«من  فييكييرة  نحو  الييتييقييدم  اإىل 
خال احلر�ض على اأمن اجلبهة الداخلية 
احلديث  اأن  ذكره  اجلدير  وحت�صينه.ومن 
فييقييد مقومات  الييدولييتيين« قييد  عيين »حيييل 
ال�صتيطان  ا�صت�صراء  ب�صبب  حتقيقه، 
الفل�صطينية  الأرا�ييييصييييي  ومييي�يييصيييادرة 
وحما�صرة  مغلقة  معازل  اإىل  وحتويلها 
خمططات  وفق  ال�صتيطانية،  بامل�صاريع 
ا�صرتاتيجية حتول دون اإقامة اأي كيانية 
اإىل  اإ�ييصييافيية  امل�صتقبل.  يف  فل�صطينية 
حت�صن  على  بالعمل  يادلن  يو�صي  ذلك، 
اخلليج  ودول  ال�صعودية  مييع  الييعيياقييات 
وربطها  معها  احلييوار  خييال  من  الأخيييرى 
حتى  الفل�صطينية  ال�صلطة  مع  بامل�صرية 
الت�صوية  حييول  املفاو�صات  ت�صمل  مل  لو 
�صامل،فهي  باتفاق  تنتهي  التي  الدائمة 
ت�صاعد على اإحداث خرق يف العاقات مع 
باتت  العاقات  تلك  اأن  رغم  الييدول  تلك 

واقعًا معلنًا.
ال�صهيوين  الكيان  اأن  القول  وميكن 
ينتهز الفر�صة م�صتفيدًا من الظروف التي 
متر بها املنطقة العربية، ودخول الرئي�ض 
الأبي�ض، من  البيت  اإىل  الأمريكي ترامب 
التي  خمططاته  تنفيذ  يف  امل�صي  اأجييل 
وت�صفية  كاملة  القد�ض  تهويد  ت�صتهدف 
الأعباء  يزيد  مما  الفل�صطينية،  الق�صية 
لهاوي�صعها  الداعمة  املقاومةوالقوى  على 

اأمام حتديات متجددة، فهل ت�صتجيب؟

إبراهيم أبو ليل 

وتيييبيييادل املييعييلييومييات واخليييييرة ميييع دول 
متكن  اأن  امليزات  هذه  �صاأن  من  اإذ  كثرية، 
واأهييداف  غايات  موا�صلة  من  »اإ�صرائيل« 
الييتيينييمييييية القييتيي�ييصييادييية وال�ييصييتييقييرار 
ال�صيا�صية  املكانة  اأن  غري  ال�صرتاتيجي. 
ا�صتمرار  ب�صبب  تزعزعت  لي»اإ�صرائيل« 
ال�صاحة  يف  عنها  ال�صرعية  نييزع  حملة 
باحلملة  الميير  هييذا  ويتجلى  الييدولييييية، 
التي قامت بها حركة )B.D.S( )حركة 
تدهور  اإىل  واأدت  الييدولييييية(  املقاطعة 
الغربية،  اليييدول  يف  »اإ�ييصييرائيييييل«  �ييصييورة 
مقدرة  ميين  وتييزيييد  تو�صع  الغاية  وهيييذه 
تبذل  التي  لها  املعادية  املجموعات  عمل 
�صواء  ال�صرعية عنها  نزع  اأجل  جهودًا من 
اإذ حتاول  ال�صيا�صية،  اأو  الأخاقية  كانت 
املقاطعة  حملة  قيادة  املجموعات  هييذه 
�صد »اإ�صرائيل« يف جمالت خمتلفة، فيما 
الإ�صرائيلية  احلكومة  ت�صكيلة  ت�صاهم 
املتطرفة يف تدهور مكانة »اإ�صرائيل« اأكرث 

من اأي وقت م�صى. 
اأولويات �سيا�سية

ال�صنوي  التقرير ال�صرتاتيجي  يركز 
امل�صتقبلية  التحديات  على  لي»اإ�صرائيل« 
الييتييي مل تييتييبييدل ميينييذ اليييعيييام الييفييائييت، 
تو�صيات  يييادليين  عييامييو�ييض  يييقييدم  حيييييث 
التحديات  هذه  على  ردًا  ت�صكل  �صيا�صية 
العاقات  تييعييزيييز  حيييول  تتمحور  الييتييي 
يف  الأمريكية  الإدارة  مع  ال�صرتاتيجية 
املنتخب  الأمريكي  الرئي�ض  وجييود  ظل 
الثقة  اإعيييييادة  اإىل  واليي�ييصييعييي  تيييراميييب، 
احلميمة  العمل  وعيياقييات  ال�صخ�صية 
والإدارة  الإ�ييصييرائيييييلييييية  احلييكييوميية  بيين 
بييلييورة تفاهمات  ميين خييال  الأمييريييكييييية، 
الأ�صا�صية  الق�صايا  حيال  ا�صرتاتيجية 
عييلييى نييحييو يييبييقييي الييييوليييييات املييتييحييدة 
الأمريكية ال�صريك الأ�صا�صي لي»اإ�صرائيل« 
يف الت�صدي للتحديات الأمنية وال�صيا�صية 
التي تواجهها. ذلك اأن العاقات اخلا�صة 
واملتميزة بن الكيان ال�صهيوين والوليات 
والعنا�صر  املكونات  اأحييد  ت�صكل  املتحدة 
ومن  الإ�صرائيلية،  الييردع  قوة  يف  الهامة 
الإدارة  العاقامتع  تتح�صن  اأن  املتوقع 
الأمييريييكييييية بييقيييييادة تييرامييب يف اإطيييار 

�سيا�سة 
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اإنطاقًا  الأ�صلين،  الوطن  اأ�صحاب 
من اأن "اإ�صرائيل" هي بو�صفها الدولة 
القومية "لل�صعب اليهودي"، يف تزوير 
دين  فاليهودية  التاريخ،  حلقائق  فظ 

ولي�صت قومية.
بنيامن  اإن  اأخييييير،  جيييانيييٍب  مييين 
موؤخرًا،  جلوئه  خال  ومن  نتنياهو، 
لهدم  الأخيي�ييصيير  اليي�ييصييوء  بيياعييطيياءه 
قرية  يف  الييفييليي�ييصييطييييينييييية  الييبيييييوت 
وغريها  احلييريان(  )اأم  و  )قلن�صوة( 
من عموم قرى وبلدات الداخل املحتل 
من  خمتلفة  مناطق  ويف   ،1948 عام 
بذريعة   ،1967 عييام  املحتلة  األر�ض 
البناء دون تراخي�ض، ي�صعى لتحقيق 

واملوؤطر،  املُنظم،  العمل  اىل  ال�صابقة، 
وامليييدرو�يييض، واملييوجييه، والييقييائييم على 
ركائز من الكفاح  الدميقراطي ال�صلمي 
املُمكن، من اأجل احلفاظ على احلقوق، 

والهوية الوطنية والقومية.
الأحزاب  تخو�صه  الييذي  فالعمل 
الييداخييل عام  الييعييربييييية يف  والييقييوى 
ملرحلة  زمييييٍن،  وميينييذ  يي�ييضَّ  اأ�ييصّ  ،1948
الوطنية  امل�صرية  يف  جديدة  نوعية 
الداخل  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  لعموم 
واليي�ييصييتييات، وهيييو مييا ل تيير�ييصييى عنه 
»اإ�صرائيل« ول يروق لها باأي حال من 
يوم  كل  ي�صتقطب  باعتباره  الأحوال، 
فل�صطينيي  من  الوا�صعة  القطاعات 
من  املييزيييد  ي�صتقطب  كما  الييداخييل، 
لعدالة  امل�صاند  اليييدويل  التعاطف 

الق�صية الفل�صطينية.  
لفل�صطينيي  الييكييبييري  الييييدور  اإن 
وحقق  جنييح   ،1948 عيييام  اليييداخيييل 
نقات نوعية، حيث خا�ض فل�صطينيو 
الداخل 1948 معارك �صيا�صية ناجحة 
والتهويد  الإ�صتيطان  م�صاريع  �صد 
والأو�صط  الأعلى  اجلليل  مناطق  يف 
يف  النقب  منطقة  ويف  اليي�ييصييمييال،  يف 
اجلنوب، وغريهما من مناطق فل�صطن 
ملحاولت  الت�صدي  كما   ،1948 عييام 
الفل�صطينية  الوطنية  الهوية  حمو 
ملن تبقى من ال�صعب الفل�صطيني داخل 

حدود العام 1948، واحلفاظ عليها. 
العميق  املييغييزى  ُنيييدرك  هيينييا،  ميين 
الإعتقالت  وحملة  التنكيل  لعمليات 
من  الإحتال  �صلطات  بها  تقوم  التي 
وال�صخ�صيات  لييلييوجييوه  لأخييير  حيين 
الييوطيينييييية الييفيياعييليية واملييييوؤثييييرة يف 
من  الييداخييل  فل�صطينيي  ميين  ال�صارع 
ال�صيا�صية  والألييييوان  امل�صارب  كافة 

والفكرية.
ومعظم  الإحيييتيييال،  �صلطات  اإن 
والأميينييي  ال�صيا�صي  الييقييرار  ميي�ييصييادر 
متامًا  ُتييدرك  الع�صكري،  وحتى  فيها، 
والقمع،  البط�ض  من�صوب  ارتييفيياع  اأن 
عزمية  يييوهيين  ليين  مييوجييعييًا،  كييان  واإن 
اأثبتت  بل  الداخل،  يف  الفل�صطينين 
الوقائع اأن الفل�صطينيون وبالرغم من 
كل ماأ�صيهم واو�صاعهم ال�صعبة وحالة 
الإنق�صام املوجودة يف �صفوف اأخوتهم 
يف ال�صفة الغربية والقطاع وال�صتات، 
نهاية  يف  اأزماتهم  جتاوز  على  قادرين 
املطاف ل لأنهم فقط اأ�صحاب الأر�ض 
ي�صتخدمون،  لأنهم  اأي�صًا،  بل،  واحلق، 
الأ�صاليب  ويييجييرتحييون،  وي�صتقون 
اخلا�ض  لو�صعهم  املنا�صبة  الكفاحية 
وهييي   ،1948 الييعييام  حييييدود  داخييييل 
لهم  جتلب  التي  والأمنيياط  الأ�صاليب 
والإ�صناد  التاأييد  من  املزيد  يوم  كل 

والتعاطف الدويل املرتاكم.

هدم املنازل يف  الداخل واأبعاده
علي بدوان
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وَجييرِف )11(  َهييدِم  َيُكن قرار  مل 
العربية  )قلن�صوة(  قرية  يف  منزًل 
منطقة  يف  الييواقييعيية  الفل�صطينية 
)املثلث(، وَجرِف عدة منازل يف قرية 
يف  النقب  منطقة  يف  احليييريان(  )اأم 
املدر�ض  وا�صت�صهاد   1948 الييداخييل 
عن  يدافع  وهييو  القيعان  اأبييو  يعقوب 
منزله يف وجه جرافات الإحتال، مل 
�صيا�صيًا  »اإ�صرائيليًا«  قرارًا  �صوى  َيُكن 
بامتياز، معطوفًا وبال�صميم، على قراٍر 
فحواه  يتلخ�ض  ُم�صمر،  »اإ�صرائيلي« 
ال�صهيوين  »الإ�ييصييرائيييييلييي«  بال�صعي 
الأزمييات  من  القلقة  احلالة  لإدامييية 
ال�صكن  اأزميية  اإبقاء  ومنها  املعي�صية، 
حلوٍل  دون  الييعييربييي  الييو�ييصييط  داخيييل 
نتيجة  جييزئييييية،  حييتييى  اأو  نيياجييعيية 
التطوير  وانعدام  للبناء  اأرا�ٍض  نق�ض 
خمططات  وجود  وعدم  الإقت�صادي، 
بالأ�صا�ض  ينبع  الذي  الأميير  هيكلية، 
مبا  التخطيط  »اإ�صرائيل«  تقييم  من 
يوؤدي لهجرة الأزواج العربية ال�صابة 

حتى خارج فل�صطن. 
العمراين  التخطيط  �صيا�صات 
التو�صعية،  ال�صهيونية  »الإ�صرائيلية« 
املناطق  يف  ال�صكن  لتكثيف  ت�صعى 
الييعييربييييية يف حيييييٍز �ييصيييييق جييييدًا من 
ومنع  تيييطيييورهيييا،  مليينييع  املييي�يييصييياحيييات، 
بها  املحيطة  الأرا�صي  من  الإ�صتفادة 
ما  وهو  العرب،  للمواطنن  والعائدة 
الإعييرتاف  لعدم  الأميير  نهاية  يف  اأدى 
املواطنون  اأ�صادها  التي  املباين  باآلف 
نتيجة تلك ال�صيا�صات وعلى اأرا�صيهم، 
اآلف  عدة  لنحو  عددها  و�صل  والتي 
على  املثال  �صبيل  على  ومنها  منزل. 
املنازل املُ�صادة اأرا�صي )46( قرية يف 
�صمن  بها،  ُمعرتف  غري  النقب  منطقة 
�صيا�صة مَتَتُد على مدار �صنواٍت طويلة، 
وكانت حالة منازل قرية )العراقيب( 
على  ال�صاطع  املثال  النقب  منطقة  يف 
ذلك، وهي القرية امل�صلوبة الإعرتاف، 
املتوا�صعة  بيوتها  تدمري  جرى  والتي 
 )108( الييي  للمرة  والإنيي�ييصيياء،  البناء 

على التوايل خال العقد الأخري. 
بهدم  »الإ�صرائيلي«  القرار  اإذًا، 
املنازل العربية الفل�صطينية يف قرية 
)قلن�صوة( وقرية اأم احلريان بالنقب، 
وميي�ييصييدودًا  معطوفًا  �صيا�صي،  قيييرار 
يف  الدميغرافية،  واأبعادة  لأغرا�صه 
مُمنهجة،  وممار�صات  �صيا�صات  �صياق 
برمته  الفل�صطيني  الوجود  َت�صتهِدف 
 .1948 عييام  املحتلة  الأر�يييض  داخييل 
وكله ياأتي يف م�صار امل�صاعي املتوا�صلة 
التي ترمي اإىل تعزيز الطابع اليهودي 
ح�صاب  على  »اإ�صرائيل«  لي  احل�صري 

اأ�صقاع املعمورة.
املحتل  الييداخييل  فل�صطينيي  اإن 
لاإ�صرابات  وبلجوئهم   ،1948 عييام 
واإ�صتقاق  اإتباع  يحاولون  املُ�صتمرة، 
ال�صلمية،  احل�صارية،  الو�صائل  كل 
يف  والإحتجاجية،  والدميقراطية، 
وامل�صاواة  العدالة  اأجييل  من  كفاحهم 
يف دولييية تييّدعييي بيياأنييهييا »دوليييية لكل 
الأخييرية  فييالإ�ييصييرابييات  مواطنيها«، 
وقرى  وبلدات  مدن  عدة  �صملت  التي 
عربية يف الداخل املحتل عام 1948، 
وال�صاحل  والنقب  واملثلث  اجلليل  يف 
البيوت يف قرية )قلن�صوة(   بعد هدم 
اإمنييا  هييدًفييا  لي�صت  احلييييريان(  )اأم  و 
للتح�صيد،  جّيدة  و�صيلة  وهو  و�صيلة، 
والتجنيد، وتف�صري احلالة ال�صيا�صّية، 
ورفع الوعي لإي�صال الر�صائل حلكومة 
واملجتمع  العامل  ولعموم  الإحييتييال 
وحدة  تييوؤّكييد  ر�صالة  وهييي  اليييدويل، 

الفل�صطينين ومتا�صكهم.
ويف هذا ال�صياق، اإن اأ�صكال العمل 
اأبناء  عموم  مُيار�صها  التي  الوطني 
فل�صطن يف الداخل املحتل عام 1948 
العمل  انتقلت من  واأحزابهم وقواهم، 
الييعييفييوي وغيييري امليينييظييم يف الييفييرتات 

عيييدة اأغيييرا�يييضٍ دفييعيية واحييييدة، ويف 
التو�صعي،  م�صروعه  تثبيت  مقدمتها 
واإر�صاء قوى اليمن، واليمن املُتطرف 
يف �صياق �صعيه الدائم لتمتن حتالفه 
ار�صاء  يف  كما  احلكومي،  الإئييتييايف 
م�صتوطنة  اإخيياء  قبل  امل�صتوطنن 
املُحتلة.  الغربية  بال�صفة  »عمونا« 
خال  وَهيييييَددَّ  نتنياهو  خيييرج  حيييييث 
عمليات  بتنفيذ  الأخيييرية،  الييفييرتات 
ال�صمال  ميين  العربية  للمنازل  هييدم 
لإ�صكات  فعل  كييرد  اجليينييوب  وحييتييى 

اليمن وامل�صتوطنن. 
كل  وعلى  الإحتال،  �صيا�صات  اإن 
اأبناء  من  تبقى  من  جتاه  امل�صتويات، 
 ،1948 العام  حييدود  داخييل  فل�صطن 
َجعَلت من اأو�صاعهم غاية يف ال�صعوبة 
فاملواطنون  اليهود،  باأو�صاع  مقارنة 
الوطن  اأ�صحاب  الفل�صطينيون،  العرب 
 ،1948 العام  حدود  داخل  الأ�صلين، 
يعي�صون بفارٍق زمني اأقل ع�صر �صنوات 
بكافة  الييعيياميية  احلييييياة  ميي�ييصييتييوى  يف 
ال�صحي  والواقع  اليهود،  عن  جوانبها 
اخلدمات  وم�صتوى  اأفيي�ييصييل،  لليهود 
مرات،  بخم�ض  اأقييل  للعرب  ال�صحية 
اأكرث  املواطنن  لدى  الأطفال  ووفيات 

مبرتن ون�صف، وهكذا ... 
اإن ما  ولبابه،  املو�صوع  ويف جوهر 
اأبناء  �صد  الإحتال  �صلطات  مُتاِر�َصُه 
املحتل  الداخل  يف  الأ�صلين  الوطن 
العن�صرية  م�صار  يف  ياأتي   ،1948 عام 
على  ح�صوله  و�صد  �صده،  والفا�صية 
وهويته  والقومية  الوطنية  حقوقه 
وثقافته، ويف مواجهة �صيا�صة التمييز 
ال�صعبة،  الييظييروف  حيييييث  الطبقي 
فقٍر  ميين  وجتلياتها  الإقييتيي�ييصييادييية، 
وحرمان  وتهمي�ض  واإهمال  وبطالة، 
داخل  الفل�صطيني  العربي  الو�صط  يف 
للو�صط  قيا�صًا   1948 العام  مناطق 
اليييييهييودي الإ�ييصييتيييييطيياين الييقييادم من 
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-على  ال�صلطوية  والنفوذية  ال�صعبية 
اهمية ذلك - وال�صيغ املعتمده للخروج 
تقت�صر  زالييت  ل  النق�صام  حالة  من 
على حوارات النخبة القيادية دون ان 
تنغم�ض اىل ا�صا�ض النق�صام باعتباره 
 ، فل�صطيني  و�صعبي  جمتمعي  انق�صام 
جزئية  لكل  الوطنية  امل�صالح  بن  ما 
املحموم  القيادي  وال�صعي  جغرافية 
م�صالح  ح�صاب  على  م�صالح  لتقدمي 
اخرى يف اطار من التحايل ولي�ض وفق 
على  حتافظ  فل�صطينية  ا�صرتاتيجية 

الربط 
امل�صالح  هيييذه  مييابيين  الييبييديييهييي 
�صلم  وفق  الحييادي  الجنيياز  واحقية 

الوليات ومعطيات موازين القوى.
ال�صعبية  احلييركيية  ا�يييصيييراك  ان 
الفل�صطينية على امتداد اجلغرافيات 
يف  او  الوطن  يف  �صواء  الفل�صطينية 
اليات  وفق  والغييرتاب  اللجوء  اماكن 
�صواء  منها  كييل  ظييروف  مييع  تتنا�صب 
انتخابات.  راي-  ا�صتطاع  حييوارات- 
ال�ييصييرتاتيييييجييييية  ر�يييصيييم  يف  الييييخ   ..
يف  مبا  ال�صيا�صي  واخليار  الفل�صطينية 
الفاعلة  ال�صغط  اليات  ممار�صة  ذلك 
النق�صام  ملعاجلة  لي�ض  املييدخييل  هييو 
فح�صب  والف�صائلي  املجتمعي  ب�صقيه 
ي�صهم  فل�صطيني  وطيينييي  نهو�ض  بييل 
الق�صية  اىل  العييتييبييار  اعييييادة  يف 
مواقع  ميين  وانتقالها  الفل�صطينية 
يف  الطبيعي  موقعها  لتحتل  التهمي�ض 

�صدارة الحداث.
الييتييعيياطييي العييامييي  ان  رابييعييا: 
الفل�صطيني  النق�صام  مع  والف�صائلي 
و�صيطرة  غييزة  احيييداث  ميين  انطاقا 
)مبعزل  القطاع  على  حما�ض  حركة 
عن الحقية والتقيم( يبقى النق�صام 
التي  النخبوية  املييراوحيية  دائييرة  يف 
انتجت حتى اللحظة ثمانية اتفاقات 
الرف  على  وو�صعت  انهارت  ما  �صرعان 
ال�صاملة  �صواء  احلييوارات  وع�صرات   ،
الثنائية  )القاهرة-مو�صكو(او  منها 
على امتداد عوا�صم اخلليج ويرهنه يف 
والنفوذ  احل�ص�ض  على  احلوار  دائرة 
او  �صلطوية  او  جغرافية  كانت  �صواء 

مالية.
كانت  �صواء  ان احلوارات  خام�صا: 
بع�صها  لم�ض  وان  ثنائية  او  �صاملة 
جرى  كما  الفعلية،  النق�صام  مكامن 
يف الييقيياهييرة وانييتييج وثيييييقيية الييوفيياق 
الوطني -اتفاقية ال�صرى-،ما هي ال 
حمطات حلظوية ي�صعى معها الطرفان 
لتجاوز  النييقيي�ييصييام  يف  ال�ييصييا�ييصيييييان 
�صغوطات وتاثريات معينة و�صرعان ما 
يعودان اىل مواقعهما الطبيعية �صواء 
نفوذهما  او  ال�صيا�صية  بيياخليييييارات 

ال�صلطوي واجلغرايف.
احلييوار  جييولت  لكل  مراقبة  ان 
ام ل، كانت  انتجت اتفاقا  التي  �صواء 
الفريقان  مييعييهييا  ي�صعر  حلييظييات  يف 
يف  امييا  ما  حييدث  جتيياوز  ب�صرورة  معا 
ال�صغوطات  هذه  تكون  التي  احلالت 
ي�صتجيب  فا  واحد  بفريق  حم�صورة 

من بريوت اىل مو�صكو
حوارات ان�سائية 

واتفاقات تو�سع على الرف
محمد بهلول

ا�صبوع)17/10(  من  اقييل  خييال 
كييانييون ثيييياين، �ييصييهييدنييا جييولييتيين من 
بعنوانن  وان  الفل�صطينيه  احلييوارات 
خمتلفن،الوىل يف بريوت )11/10(

التح�صريية  للجنة  ثييياين  كييانييون 
الفل�صطيني  الييوطيينييي  لييلييمييجييليي�ييض 
ميييو�يييصيييكيييو)17/15(  يف  والخييييييرى 
وا�صتعادة  النق�صام  انييهيياء  اجييل  ميين 

الوحدة.
ل�صان  على  املواكبة  الت�صريحات 
انطباعا  اعطت  امل�صاركن  من  اجلميع 
قد  ما  اخييرتاق  الوىل-ان  -للوهلة 
من  كييل  ميي�ييصيياركيية  بييعييد  ح�صل،�صيما 
ال�صامي  واجلييهيياد  حما�ض  حركتي 
بريوت  اجتماعات  يف  الوىل  للمرة 
للمجل�ض  الييتييحيي�ييصييري  عييينيييوان  حتيييت 
م�صر  بعد  مو�صكو  ودخيييول  الوطني 
الفل�صطيني  احلييييوار  جييييولت  عييلييى 
ال�صامل)حيث ان باقي الدول ح�صرت 

احلوار بن ثنائية فتح وحما�ض(.
مو�صكو التي ا�صتعادت دورا مميزا 
غياب  بعد  الييدولييييية  ال�صاحة  على 
ا�صتمر لكرث من عقدين )عقب انهيار 
ت�صعينيات  يف  ال�صوفياتي  الحتييياد 
رئي�صا  قطبا  املا�صي(ودخلت  القرن 
ا�صبح  انه  الكثريون  توهم  عامل  على 
الن  بقوة  واحلا�صرة  القطب  احادي 
انكفاء  ظييل  يف  الو�ييصييط  اليي�ييصييرق  يف 

امريكي وا�صح.
جولتي  ليينييتييائييج  الييتييفيياوؤل  قييميية 
احلوار جاءت على ل�صان ال�صيد عزام 
ان  مو�صكو  ميين  قيييال  اليييذي  الحييمييد 
القادمة  �صاعه  والربييعيين  الثماين 
مبيي�ييصيياورات  الييبييدء  مفاجئة  حتييمييل 

لت�صكيل حكومة وحدة وطنية.
مركز  عيينييوان  اخييتييارت  مو�صكو 
احليييوار  لتغطية  مييرمييوق  درا�يييصيييات 
ا�ييصييارة اىل ان هييذه احلييييوارات ل  يف 
املبا�صرة  الر�صمية  الرعاية  تاخذ 
وزير  ا�صتقبل  وان  الرو�صية  للقيادة 
دليل  الوفد،وهذا  لفروف  اخلارجية 
ان  تعتقد  لزالييييت  مو�صكو  ان  عييلييى 
الظروف غري نا�صجة لنهاء النق�صام 
الغري  رعايتها  ان  حن  الفل�صطيني،يف 
مبا�صرة تدخل يف نطاق ا�صتثمار كافة 
وحا�صر  دويل  قطب  كونها  الوراق 
التوازن  من  وكنوع  املنطقة  يف  بقوة 
الرو�صية-ال�صرائيلية  العاقات  بن 
لييدور  املييعييادييية  الطييييراف  ان  ،�صيما 
ما  دائما  واملنطقة  �صوريا  يف  مو�صكو 
الرو�صية  العاقات  ورقيية  ت�صتثمر 
املوقف  على  للت�صوي�ض  ا�صرائيل  مع 
�صعبيته  ازديييياد  من  وللحد  الرو�صي 

عيييزام الحييمييد يف اعييقيياب حيييوارات 
)التميز( على  اكييد  واليييذي  مو�صكو 
التحرير  منظمة  بييرنييامييج  بيين  مييا 
الفل�صطينية وبرنامج حكومة ال�صلطة 
عبا�ض،  الرئي�ض  حكومة  باعتبارها 
منطقيا  يكون  قد  التميز  عن  التعبري 
والداء  اخلييطيياب  ان  لييو  ومييقييبييول 
امتداد  على  الفل�صطيني  ال�صيا�صي 
التميز  هذا  كر�ض  ال�صابقة  ال�صنوات 
يف اطار التكامل ، لكن الواقع يثبت ان 
التعار�ض  التميز يدخل يف نطاق  هذا 
والتناق�ض التام وهو ما انتج الرتاجع 
التحرير  منظمة  و�صعية  يف  املذهل 
واقت�صار ن�صاطها على خطاب اعامي 
بن احلن والخر ، مقابل اعاء �صان 
موؤمترات  وجاءت  وبرناجمها  ال�صلطه 
فييتييح الخييرية)اليي�ييصييابييع حتييديييدا(

الف�صيل  مييين  فييتييح  حتيييول  لييتييكيير�ييض 
الوطني  امل�صروع  ورائييد  الفل�صطيني 
حزب  اىل  الفل�صطيني(  الييكييل  )اي 
الفل�صطينية  اجلزئية  اي  ال�صلطه 
هذه  حمورية  من  ذلييك  يعنيه  ما  مع 
ح�صاب  عييلييى  وهيمنتها  اجلييزئييييية 
اجلزئيات الخرى والواقع ي�صري اىل 
اىل  قيادية  فل�صطينيه  ا�صتعدادات 
اجلزئيات  هييذه  وارتييهييان  ا�صتخدام 
الخرى مل�صلحة اجلزئية الوىل وهنا 
له  املحوري  وال�صوؤال  النق�صام  ا�صا�ض 
مواقف  اىل  املو�صوع  تب�صيط  ولي�ض 
�صيا�صية-ف�صائلية وح�صره ب خياري 
القوى  ان  �صيما  واملفاو�صات  املقاومة 
املييرتبييعيية على را�يييض هييذه اخليييييارات 
�صكليا ل تقدم ما ي�صري اىل اعتمادها 

الفعلي.
ثالثا: هناك تعمد ف�صائلي وا�صح 
انق�صام  وكانه  النق�صام  تظهري  على 
فوقي نخبوي-ف�صائلي ما بن املواقف 
وامتداداتها  للف�صائل  ال�صيا�صية 

العربي  اليييعيييام  اليييييراي  او�يييصييياط  يف 
وال�صامي.

املفاو�صات  اجييواء  اىل  بالعودة 
ميكن التوقف قليا امام �صكليات بقدر 
ايجابية،بقدر  حتييولت  احدثت  ما 
وا�صرار  التحايل  حجم  اظييهييرت  مييا 
حقائق  اخفاء  على  امل�صارك  اجلميع 

فعلية عن ماهية النق�صام وا�صبابه.
اجلميع  يييحيي�ييصيير  عيينييدمييا  اول: 
اجتماعات بريوت للجنة التح�صريية 
الوطني  للمجل�ض  واجلهاد(  )حما�ض 
كتن�صيط للروحية الوطنية اجلامعة 
خمتلفة  ل�صباب  كثريا  ت�صظت  والتي 
الدائر  القليمي  ال�صراع  �صيما  ول 
وامتداداته  القليمية  املحاور  بن  ما 
منظمة  ،وتظهري  بلد  كل  يف  املحلية 
للوطنية  ك)جييييامييييع(  الييتييحييرييير 
املختلفة  بجغرافياتها  الفل�صطينية 
 1967 عييييام  املييحييتييليية  -الرا�ييييصييييي 
الوطن- خييارج  �صيما  ول  -الاجئن 

 ..1948 عيييام  املييحييتييليية  الرا�يييصيييي 
احلوار  يف  نعود  موؤ�ص�صاتها،  وتفعيل 
اىل نقطة البداية بح�صر هذه املهمة 
لل�صلطه  وطيينييييية  وحييييدة  بييحييكييوميية 
فل�صطينية  الفل�صطينية)اي جغرافيا 
واحدة( على ح�صاب الكل الفل�صطيني 
الخر هذا ما اكد عليه يف بريوت لكنه 
تظهر ب�صكل فاقع يف حوارات مو�صكو 
لبدء  ابييدي  الييذي  التفاوؤل  ان  ،علما 
وحدة  حكومة  لت�صكيل  امليي�ييصيياورات 
ما  �صرعان  خال)48�صاعه(  وطنية 
الكهرباء  ب�صان  غزة  احداث  بخرته 
وت�صاعد حملة العتقالت املزدوجة 
وبان   ، العامية  احلمات  وت�صعري 
غري  يف  الييتييفيياوؤل  مييوجيية  ان  للعيان 
حملها ول تعدو كونها خطاب اعامي 

ل يغني ول ي�صمن من جوع.
ثانيا: التوقف امام ت�صريح ال�صيد 
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الفل�صطينية   ال�صيا�صية  احلالة  ت�صكل 
لعتبارات  ال�صرف  من  ممنوعا  ا�صتع�صاءا 
على  تييتيياأ�ييصيي�ييض  فل�صطينية  حميي�ييض  ذاتييييية 
بن  ال�صا�ض  البو�صلة  فقدان  و  الهيمنات 
خطاب  و  الوطني،  التحرر  او  الدولة  فكرتي 
الفيييرتاق،  ذلييك  اأكييد  فتح  مييوؤمتيير  يف  عبا�ض 
الدولة  اأن  على  املطول  خطابه  اأقييام  اأنه  اإذ 
حمققة)خال اأ�صهر قليلة(، وعليه ميكن فهم 
حركة اللقاءات املكوكية للقوى الفل�صطينية 
من جنيف اىل بريوت اىل مو�صكو و املاآل الذي 
امل�صهد  يبدو  ل  ذلك  مع  نتائجها،  اإليه  �صتوؤل 
م�صتوى  على  بذلك  يوحي  انييه  رغييم  قامتا 
القفز فوق تلك  اإذ ل ميكن  ال�صيا�صي،  امل�صهد 
مقارعة  يف  �صبابنا  يقدمها  التي  الت�صحيات 
الحتال حتى و لو كانت بقرار فردي نابع من 
اإرادة فردية فل�صطينية، اذ انها متثل ت�صويبا 
للم�صار، و تراكمها كفيل بخلق معطيات تعيد 

التح�صيد الفل�صطيني �صد العدو الواحد.
قدم لنا �صهر كانون الثاين �صورة وا�صحة 
جتمل  اأن  قييراءتييهييا  تكفي  كييبييرية  بعناوين 
التي  العميقة  اأزمتها  و  الفل�صطينية  احلالة 
و  ال�صابقة  اجلامعة  الجتماعات  تكفيها  لن 
الاحقة، طاملا اأنها بقيت دون تلم�ض اجلوهر 
احلقيقي لاأزمة و التي ترتكز ب�صكل رئي�صي 
على اأن هناك فريق فل�صطيني اأ�صا�صي ووازن 
التحرر  مرحلة  من  م�صمونا  و  �صكا  انتقل 
يوجب  ما  وهو  الدولة  مرحلة  اىل  الوطني 
تغيري املمار�صات و الأفعال  من �صياق مقارعة 
الإحتال اىل �صياق بناء)الدولة( حتى ولو 

كانت مبقا�ض مدن الدولة )ال�صفة(0
ففي �صهر  كانون الثاين كّنا امام عناوين 
وا�صحة  ر�صائل  اىل  وحتويلها  ت�صييلها  ميكن 
الفل�صطينية  احلالة  م�صار  تو�صح  او  توؤكد 
الق�صية  حييركيية  عييلييى  تيياأثييريهييا  درجيييية  و 

الفل�صطينية ، مثال على ذلك:
يف  )الإ�صرائيلية(  احلكومة  ا�صتمرار   •

�صيا�صاتها الإحتالية.
ابيب  تل  من  الأمريكية  ال�صفارة  • نقل 

اىل القد�ض 
الييداخييلييييية  امليييفييياو�يييصيييات  حيييركييية   •
الفل�صطينية التي كانت تخرج ببيانات توؤكد 
بت�صكيل  وتطالب  واأهميتها  الييوحييدة  على 

حكومة )الوحدة الوطنية(. 
باري�ض)لل�صام(.  • موؤمتر 

�صاب  نفذها  الييتييي  الييدهيي�ييض  حييركيية   •
فل�صطيني مقد�صي . 

عا�صمة  او  احللوة  عن  خميم  • احداث 
على  يوؤكد  مركزي  ن�صايل  كعنوان  و  ال�صتات 
با�صتهداف  ت�صي  احييداث  وهي  العودة،  حق 
اأي حل  اليييعيييودة، كييجييزء رئييييي�ييصييي ميين  حييق 

للق�صية الفل�صطينية
�صورة  يف  تقدم  ما  ترتيب  اعييادة  ميكن 
ال�صعب  عليها  يييقييف  الييتييي  الر�ييييض  حتيييدد 
على  حتييديييدهييا  ميكن  والييتييي  الفل�صطيني، 

ال�صكل التايل : 
والف�صل  الفل�صطيني  النق�صام  ا�صتمرار 

املفاو�سات الفل�سطينية 
هدر للوقت
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د. ظافر الخطيب 
ن�صهد  ل  وبييالييتييايل  الخيييير 

حوارا ول اتفاق.
 �صت اعوام مرت اليوم ول 
ال�صاحة  على  النق�صام  زال 
احت�صان  رغم  الفل�صطينية، 
النق�صام  لطريف  بعينه  حمور 
لي�ض  ي�صري  ما  وهذا  الفعلين، 
فقط اىل الت�صليل والت�صويه، 
بل مل�صوؤولية هذا املحور بعينه 
 ، له  واحت�صانه  النق�صام  عن 
امل�صلحة  على  ايجابا  يوؤثر  ملا 
ت�صكل  والييتييي  ال�صرائيلية 
احلا�صنة اخللفية لهذا املحور 

ومركز الثقل الفعلي فيه.
العامي  ولا�صتنزاف 
من  املقاومة  ملحور  وامليييييداين 
على  الييييدوؤوب  العمل  خييال 
اىل  تقلي�صها  او  �صلته  قطع 
بالق�صية  القيي�ييصييى  احلييييد 
ال�صامية  لامتن  ال�صا�ض 
ت�صكل  واليييتيييي  والييعييربييييية 
العنوان احلقيقي لل�صراع بن 

كا املحورين.
ا�ييصييبيياب  تييبيي�ييصيييييط  ان 
مبواقف  وح�صرها  النق�صام 
�صلطوي  و�يييصيييراع  �صيا�صية 
يييييجييييايف احليييقيييييييقييية،حيييتيييى 
بييالييتييحييديييد الييزميينييي اليييذي 
الول  اخلييروجيين  اىل  يعود 
 1982 تون�ض  اىل  بييريوت  من 
واليييثييياين ميين طييرابييليي�ييض اىل 
توج  واليييذي   1984 القاهرة 
ولي�ض   1993 او�صلو  باتفاق 
عييلييى الطييييياق ميييع احيييداث 

غزة.
ل�يييصيييراك  اليي�ييصييعييي  ان 
ال�صعبية-املعنية  احلييركيية 
تر�صيخ  على  م�صاحلها  بحكم 
اليييوحيييدة الييبييديييهييييية مييا بن 
الفل�صطينية  اجلييغييرافيييييات 
على  اقيييتييي�يييصيييارهيييا  وعييييييدم 
املحرك  هو  عاطفية  وحييدة 
حقيقية  ميي�ييصيياحليية  لجنييياز 
املجتمعي  النق�صام  وانييهيياء 
على  وال�صغط  الفل�صطيني 
ال�صيا�صية والف�صائلية  القوى 
احلييوار  جل�صات  تتحول  لن 
لجرتاح  منتجة  جل�صات  اىل 
فل�صطينية  ا�ييصييرتاتيييييجييييية 
الكرى  ال�صئلة  على  جتيب 
وتتاقى على خيار فل�صطيني 
حا�صم يعيد العتبار لنظرية 
ال�صعب املقاوم ) يف كل اماكن 
تييييواجييييده، وفييييق اوليييوييييات 
قدراته(  ،وحقيقة  م�صاحله 
لوهام  املنطقي  الرد  وي�صكل 
خيار  او  الدائمة  املفاو�صات 
وانح�صار  اللفظي  املييقيياوميية 
حتالف  يف  ح�صرا  ا�صحابهما 
اجلاد  على  يحتوي  اقليمي 

وال�صحية.

موحد  �صيا�صي  بييرنييامييج  �ييصييييياغيية  يف 
ال�صعب  اأهييداف  حتقيق  ال�صا�ض  هدفه 
احلقيقية  دولته  اإقامة  يف  الفل�صطيني 
اليياجييئيين  عيييييودة  و  اليي�ييصيييييادة  ذات 
الفل�صطينين اىل الرا�صي التي هجروا 
اعادة  عن  حديث  اأي  فاإن  وعليه  منها، 
بناء منظمة التحرير ل ميكن اأن يكون 
تعبريا جديا وم�صوؤول ما مل مير اأول من 
بوابة الرنامج ال�صيا�صي. و عليه ي�صري 
مييازن ومعه  ابييو  اليي�ييصييوؤال حييول جدية 
يف  فيها  املهيمن  التيار  او  فتح  حركة 
وهو  الوحدة،  م�صالة  يف  بعيدا  الذهاب 
�صوؤال مطروح اي�صا على حركة حما�ض 

بنف�ض الدرجة من القوة و اجلدية. 
ان  الإ�صرائيلية  احلكومة  تعتقد 
مثالية  ظييروف  هييي  احلالية  الييظييروف 
مرتوكة  الفل�صطينية  فالق�صية  لها، 
اىل  تتحول  العربية  احلا�صنة  و  دوليا 
و  اخلليج  تهافت  مع  لإ�صرائيل  حا�صنة 
ال�صمني  للتحالف  اخييرى  عربية  دول 
يف  بحرية  تتحرك  فاإنها  وعليه  معها، 
يف  و  ال�صتيطاين  برناجمها  تطبيق 
تغيري ال�صروط امليدانية مبا يوؤدي اىل 

ا�صتحالة قيام دولة فل�صطينية
الفل�صطينية  اللقاءات  �صخب  اإن  
الوطنية  )اليييوحيييدة  ا�ييصييتييعييادة  حيييول 
الفل�صطينية(،هو عملية غري جمدية و 
بالعك�ض فاإنها تزيد ال�صرخ بن القيادات 
و  م�صاربها  اختاف  على  الفل�صطينية 
اللقاءات  هييذه  ال�صعبي،  امل�صتوى  بيت 
اأنها  طاملا  اخلطاب،  نف�ض  تكرار  تعيد 
مل تنتقل اىل م�صتوى التنفيذ امليداين، 

وهناك الكثري من ال�صكوك حتيط بها. 
امل�صروع  الول  امل�صتوى  على  فهناك 
ال�صيا�صي  الرنامج  و  املوحد  ال�صيا�صي 
ال�صراع  اجلامع، خا�صة يف  ظل حيثية 
الثاين  امل�صتوى  يف  وهناك  الييعييدو،  مع 
ال�صراع،  هل ميكن  اأدوات  التفاق على 
يرف�ض  بييات  الييذي  الفريق  بن  اجلمع 
اأمنية  امل�صلح و يرتبط بعاقات  الكفاح 
ما  �صمن  العامل  ا�صتخبارات  اجهزة  مع 
الفريق  وبن  اٍلرهاب،  مبحاربة  ي�صمى 

رئي�صية  و�صيلة  باملقاومة  يوؤمن  الييذي 
�صمة  على  التييفيياق  وذاك  هييذا  وقبل  
نحن  هل  الفل�صطيني،  الوطني  الن�صال 
ابو مازن  الدولة وفق مفهوم  يف مرحلة 
منظمة  اأي  ثم  وطني،  حترر  مرحلة  ام 
تعيد  منظمة  هييي  هييل  نييريييد،  حتييرييير 
طاله  اأن  بعد  الفل�صطيني  الكل  توحيد 
التحول  درجييية  التق�صيم  و  التفتيت 
ق�صايا  باجتاه  الرئي�صية  الق�صية  عن 
حملة تخ�ض كل جتمع، و اخريًا و لي�ض 
الدولية  املوؤثرات  تلك  انتهت  هل  اآخرًا 
الوطنية  للوحدة  املانعة  الإقليمية  و 
الظروف  �ييصييارت  بحيث  الفل�صطينية 
حتقيق  او  با�صتعادة  ت�صمح  املو�صوعية 

الوحدة الفل�صطينية. 
يكتب  فل�صطيني  �صاب  القد�ض،  يف 
اأنك  اعييرف   ( و�صيته  الثاثة  لأولده 
قبل  مييداعييبيياتييي  عيين  ليييييا  �صتبحثون 
حالة  يف  يييوم  كييل  ت�صبحون  و  اليينييوم 
يف  ينطلق  ثييم  اليييدائيييم...(،  الييفييقييدان 
م�صدر  كانت  التي  ب�صاحنته  عمليته، 
رزقه وعائلته، فادي قنر الأ�صري املحرر 
يقرر قراره باإرادة حرة، يعر ب�صاحنته 
فوق اج�صاد اجلنود و املجندات، ليكتب 
بيانه ال�صيا�صي بدمه، القد�ض و فل�صطن 
و العدو الوجودي الذي ل يفهم ال لغة 

واحدة هي لغة املقاومة. 
ا�صتثماره  او  الوقت  هدر  قيمة  بن 
فارق �صا�صع، هو متام الفرق بن خطاب 
و  قنر  فييادي  املقد�صي  الده�ض  �صهيد 
اللغة املمجوجة للمتحاورين من جنيف 
اىل بريوت و مو�صكو، وهو ما يوؤدي اىل 
ا�صتخا�ض واحد و اأكيد باأن الوحدة ل 
تكون فقط بن قوى تتفاو�ض لقت�صام 
قالب اجلاتو، بل هي الوحدة التي تعر 
فادي  مثلها  التي  النا�ض  طموحات  عن 
قنر و اخرين ميار�صون فعل ال�صتباك 
القتال،  العدو يف كل جبهات  اليومي مع 
اليييوحيييدة اليييتيييي تييعيييييد الييلييحييميية بن 
ال�صعب  كل  الفل�صطيني،  ال�صعب  اأبناء 
فل�صطينيي  ذلييك  ي�صمل  و  الفل�صطيني 

ال48 و اللجوء. 
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على  اأ�صري  واأنا  م�صت  وعقود  اأمد  منذ 
واثقا  تيييارة  الفل�صطيني  الييتيياريييخ  خطى 
بان  وال�صك  اليقن  بن  مت�صككا  واأخييرى 
حن،  بعد  ولييو  ميييوت  ليين  حلم  فل�صطن 
وتطحن  تطحننا  والأحييداث  عقود  ومنذ 
ُيراقب  وميين  بييرحيياهييا،  بييادنييا  جغرافيا 
بب�صاطه  �صيلحظ  فل�صطن  يف  الييو�ييصييع 
الهجوم ال�صهيوين املُمول اأمريكيا على كل 
وكتاريخ  وكمكان  كهوية  فل�صطيني  ماهو 
وكجغرافيا،، ففي القد�ض كما هو يف ال�صفة 
الفل�صطيني  اجلليل  يف  احليييال  هييو  وكييمييا 
الفل�صطينية  واملييدن  الفل�صطيني  والنقب 
امليييهيييجيييرة، جتييييول وتيي�ييصييول اجليييرافيييات 
ال�صهيونية يف جولت هدم وردم لكل ما هو 
فل�صطيني وعلى اأنقا�ض هذا الهدم والردم 
بن  �صهيونية  م�صتوطنات  كالفطر  تنبت  
الفل�صطينية  املدن  يف  لبل  و�صحاها  ليلة 
يافا  مثل   1948 عييام  منذ  ق�صرا  املهجرة 
وحيفا وعكا والرملةوالنقب  ...الخ تقوم 
اجلرافات ال�صهيونية فيها بجرف احلارات 
حييارات  مكانها  لتبني  العربية  والبيوت 
ا�صتيطانيه يهودية، ول يقت�صر الأمر على 
لبل  فقط  الأحياء  الفل�صطينيون  جرف 
الأمييوات  قبور  تييدك  اجلييرافييات  اإناأ�صنان 
عليها  لتبني  الفل�صطينين  مقابر  وجترف 
وجه  ُتغري  �صهيونية  وم�صاريع  م�صتوطنات 
حمو  خال  من  التاريخية  املكان  و�صورة 

هويته الفل�صطينية.
حكام  لييدى  ال�صيا�صي  النهج  فتطور 
اليي�ييصييهيييييوين وتييياأثيييرياتيييه على  الييكيييييان 
والقت�صادي  ال�صيا�صي  الييواقييع  حقائق 
والييقييد�ييض  اليي�ييصييفيية  يف  والييييدميييييغييييرايف 
جمال  يييدع  ل  مبا  يوؤكد  وميينيياطييق1948، 
�صريورة  يف  الإ�صرائيلي  الإحال  اأن  لل�صك 
ومرتبط  قائم  كتاريخ  وتييطييوره  تكوينه 
ال�صتعماري  املييا�ييصييي  مييع  كييامييل  بتنا�صق 
احلقائق  ومييين  فل�صطن،  يف  ال�صهيوين 
ال�صاطعة، اأن بناء امل�صتوطنات ال�صهيونية 
امل�صادرة،  الفل�صطينية  الأرا�ييصييي  فييوق 
نهج  اأن  ذلييك  الأر�ييييض،  تهويد  ي�صتهدف 
ل�صيء  واأن  واحييدة،  وثوابته  ال�صتيطان 
اأيا  والتخطيط،  الفكر  يف  يتغري  اأو  يتبدل 
الكيان   وجود  لأن  الكيان،  حكومات  كانت 
فر�ض  ب�صيا�صة  يرتبطان  وا�صتمراريته 
الكاتب  عنه  عر  ما  وهييذا  الواقع،  الأميير 
بقوله:»اأن  بنفن�صتي«  »مريون  الإ�صرائيلي 
من  �صل�صلة  هو  ال�صهيوين  امل�صروع  تاريخ 
الوقائع املفرو�صة من خال جمموعة من 
خلق  اإىل  والهادفة  املخططة  املييحيياولت 

واقع ا�صتيطاين يف فل�صطن «.
و�صائل  عيير  ال�صهيونية  ومتييكيينييت   
جتعل  اأن  خمتلفة،  وباأ�صاليب  عييديييدة 
الكثري من اليهود عر العامل م�صروع مهاجر 
وبالتايل م�صتوطن، لذا مل تتوقف عمليات 
لاأرا�صي  امليينييظييم  الإ�ييصييرائيييييلييي  الق�صم 
عقود،  �صبعة  من  اأكرث  طوال  الفل�صطينية 
باتوا  الذين  الفل�صطينين  اأن  والنتيجة 

�سرطان ال�ستيطان

�صكان  من  املائة  يف   »18« حييوايل  ي�صكلون 
 »1948« عييام  املحتلة  العربية  الأرا�ييصييي 
م�صاحة  من  املئة  يف   »4« �صوى  ميلكون  ل 
الفل�صطينية  امليينيياطييق  اأن  كما  الأر�ييييض، 
اأغلبية  �صكانها  ي�صكل  الييتييي  الأخييييرى 
يف   »38« �صوى  فيها  ميلكون  ل  �صاحقة، 
املائة، وباتت حمور ن�صاط ا�صتيطاين وا�صع 
الربط  فهم  ميكن  هنا  ومن  الأخييرى.  هي 
املتعاقبة  اإ�صرائيل  حكومات  لدى  الدائم 
بن الأمن وال�صتيطان يف الفكر واملمار�صة، 
دوما  ت�صكل  كانت  امل�صتوطنات  فاإقامة 
حلكام  ال�صيا�صي  للنهج  الوطيد  الأ�صا�ض 
اإليها كحدود جديدة  والتي ينظر  الكيان، 
لإ�صرائيل، هذه الدمياغوجية عرت عنها 
«غولدامائري« اإذ قالت:»اأن حدود اإ�صرائيل 
يوجد  حيث  ل  اليييييهييود،  يقيم  حيث  هييي 
اأخرى  مهمة  وثمة   ، اخلريطة«  على  خط 
وبناء  اجلييديييدة  الوقائع  خلق  ل�صيا�صة 
متزيق  يف  وتكمن  امل�صتوطنات  من  املزيد 
للتجمعات  اجلييغييرايف  التيي�ييصييال  اأوا�ييصيير 
حديث  اأي  اإلغاء  وبالتايل  الفل�صطينية 
وجود   اإمكانية   عن  اأوحتى  الدولتن  عن 
ار�ض  فل�صطن.ففي  �صيا�صي على  اأي كيان 
القد�ض  مدينة  وحميط  الغربية  ال�صفة 
ما  اإىل  امل�صتوطنن  عدد  اأرتفع  ال�صريف 
يقارب »800 األف« م�صتوطن مقابل حوايل 
عملية  مبا�صرة  قبل  م�صتوطن  األييف«   90«
اتفاقية  توقيع  وبعد  مدريد.  يف  ال�صام 
 900« اإ�صرائيل  �صادرت   ، الكارثية  اأو�صلو 
الفل�صطينية،  الأرا�ييصييي  ميين  دومن  األيييف« 
اأقامت  ريفر،  واي  اتفاقية   توقيع  وبعد 
اإ�صتيطانية  نقطة   »70« من  اأكرث  اإ�صرائيل 
ويوجد   ، الإن�صاء  قيد   »40« اإىل  اإ�صافة 
ال�صفة،  يف  تنت�صر  م�صتوطنة   »480« الآن 
وعلى  داخييل  م�صتوطنة   »260« عن  ف�صا 
بحيث  ال�صريف،  القد�ض  مدينة  حييدود 
يف   »200« امل�صتوطنات  بناء  ن�صبة  زادت 
املييائيية، وقييامييت اإ�ييصييرائيييييل بييهييدم حييوايل 
مدينة  يف  لفل�صطينين  ميينييزل   »3000«
الأخرية..  �صنوات  اخلم�ض  خال  القد�ض 
الأبرز  ال�صهيوين  الهدف  القد�ض  وكانت 
تعر�صت  فقد  ال�صتيطاين،  امليي�ييصييروع  يف 

عارف اآلغا

حرق  من  بدءا  اجلرائم  لأب�صع  مقد�صاتها 
امل�صجد الأق�صى، مرورا باإجراء احلفريات 
حول واأ�صفل احلرم ال�صريف، ولي�ض انتهاء 
الأرا�صي  العربية، وم�صادرة  البيوت  بهدم 
وتو�صيع  اليي�ييصييكييان  وطيييرد  الفل�صطينية 
ال�صتيطان، ولي�ض اأدل على نوايا اإ�صرائيل 
»ل  غوريون«:  »بن  قول  من  القد�ض  جتاه 
معنى  ول  القد�ض،  بدون  لإ�صرائيل  معنى 

للقد�ض بدون الهيكل«.
ال�صتيطان  على  املرتتبة  الآثييار  اما 
فيمكن  و�صواحيها  القد�ض  يف  اليهودي 

اإجمالها  بالنقاط التالية:
من  الييييدومنييييات  اآلف  مييي�يييصيييادرة    -
الأرا�صي التابعة للقرى التي اأقيمت عليها 

امل�صتوطنات.
ال�صكنية  الييتييجييمييعييات  تييطييويييق    -

الفل�صطينية واحلد من تو�صعها.
ال�صكانية  التجمعات  بع�ض  تهديد    -

الفل�صطينية بالإزالة.
القد�ض و�صواحيها  فل�صطيني  اإبقاء   -
من  دائمن،  ورعييب  خوف  حالة  يف  العزل 
خال العتداءات املتكررة عليهم من قبل 

امل�صتوطنن املدججن بال�صاح.
- عزل مدينة القد�ض و�صواحيها عن 
حميطها الفل�صطيني يف ال�صمال واجلنوب.

جنوبها،  عيين  ال�صفة  �صمال  ف�صل   -
بن  الفل�صطينين  حييركيية  يف  والتحكم 

�صمال ال�صفة الغربية وجنوبها.
اأنحاء  بن  اجلغرايف  التوا�صل  قطع   -
بقع  اإىل  وتق�صيمها  الييغييربييييية  ال�صفة 
اإقامة  دون  بالتايل  واحليلولة  متناثرة 

دولة فل�صطينية ذات �صيادة.
الرائع  الييعييمييراين  النمط  ت�صويه   -
الفل�صطينية  والييقييرى  العتيقة  للقد�ض 

املحيطة.
- هدم امل�صجد الأق�صى واإقامة الهيكل 

املزعوم مكانه.
واليييغيييرييييب وامليييرييييب اأنيييياجليييياري يف 
بن  �صامته  مب�صاومه  اأ�صبه  هو  فل�صطن 
وا�صتمرار  ورمييوزهييا  اأو�صلو  �صلطة  بقاء 
الحييييتييييال والإحييييييييال الإ�ييصييرائيييييلييي 
ال�صتيطانية  م�صاريعه  وا�ييصييتييمييرارييية 
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جغرايف  فتات  من  تبقى  فيما  والإحاليه 
الفل�صطينية  ال�صفة  ميين  ودمييييوغيييرايف 
�صفة  تعد  مل  التي  ال�صفة  وهي  والقد�ض 
مزقَّ  حيث  بالقد�ض  مرتبطة  تعد  ومل 
اأح�صاء  كامل  ال�صهيوين  الف�صل  جييدار 
واأع�صاء واأطراف ال�صفة الغربية وحولها 
وباتت  وجييغييرافيييييه،  ب�صريه  مييعييازل  اإىل 
ال�صتيطانية  الإ�صرائيلية  ال�صيطرة 
ال�صفةالغربية  مناطق  على  والع�صكرية 
اأكرث قوه وامتدادا مما هي عليه  والقد�ض 
قبل اأو�صلوواإبان انتفا�صة احلجارة، مبعنى 
ب�صيط ماجرى منذ ن�صاأة وتاأ�صي�ض ال�صلطة 
الفل�صطينية هو اأن اإ�صرائيل �صيطرت على 
ل�صالح  ووظفتها  وم�صتقاتها  ال�صلطة  هذه 
من  الإ�صرائيلي  والحييتييال  ال�صتيطان 
بعد  جييرى  ومييا  تييدري  ل  اأو  تييدري  حيث 
لاحتال  مزدوج  توطيد  هو   1994 العام 
فل�صطينين  من  وم�صتقاته  الإ�صرائيلي 
العوامل  من  الزمن  مرور  مع  اأ�صبحوا  ممن 
امل�صاعدةوالداعمة لاحتال وال�صتيطان 
حد  واىل  والقد�ض  ال�صفة  يف  الإ�صرائيلي 
غزه  قطاع  ح�صار  عملية  يف  عامل  بعيد 
واحييتييالييه واحييتييواءه ميين الأطييييراف من 
اإ�صرتاتيجية  واتباع  املعابر  اإغاق  خال 
الفل�صطيني  ال�صعب  اجتاه  القطارة  حياة 

يف غزه... 
التي  تطرح  اإحلاحا  والأ�صئلة الأكرث 
يفعله  اأن   ينبغي  الييذي  مييا  اليييييوم  نف�صه 
التي  الواقع  حقائق  اإزاء  الفل�صطينيون 
الأر�يييض  على  ال�صهيوين  الييكيييييان  خلقها 
املفاو�ض   طلب  يكفي   ؟وهل  الفل�صطينية 
ولي�ض  وجتميدها  باإيقافها  الفل�صطيني 
ان  يكفي  ؟وهييل  منها  والتخل�ض  اإزالييتييهييا 
�صيعة  ونيينييدب  العمل  مييا  نت�صاءل  نظل 
الأر�يييصيييوالإنييي�يييصيييان؟ هيييل نييبييقييى اأ�ييصييرى 
والنق�صامات  الييداخييلييييية  الييتيينيياقيي�ييصييات 
الحييتييال  حتييت  �صلطة  عييلييى  واليي�ييصييراع 
األ�صنا  الحييتييال؟  مع  اأمني  تعاون  وعلى 
بحاجة ق�صوى اإىل اإ�صرتاتيجية  جديدة 
توحد بن املقاوم وال�صيا�صي؟  لتكن ماأ�صاة 
فارقة  تاريخية  حلظة  احلريان  اأم  تدمري 
الراف�صة  القوى  وحترك  الهمم  ت�صتنه�ض 
لهذا النهج واملوؤمنة باملقاومة وبكل اأ�صكال 
املواجهة املجدية والفاعلة �صد الحتال 
ا�صتعدادا  نف�صها  جتّمع  ال�صهيوين،واأن 
اأكييرث  تييكييون  قييد  الييتييي  املقبلة  للمرحلة 
الفل�صطيني،  بالو�صط  واإحباطا   خطورة 
نه�صة  ت�صكل  بفعاليات  والقيام  بالتح�صري 
ورا�صخة  �صلبة  اأر�صية  توفر  جماهريية، 
�صرورة  وهنا  �صعبي،  انتفا�صي  حلييراك 
رافعة  يكون  اأن  على  القادر  الكادر  اإيجاد 
النخراط  اجييل  من  للجماهري  اأ�صا�صية 
الكيان  اأقييدم  اأن  بعد  امل�صتقبل،  مبعركة 
مب�صادرة  اليييييوم  حتى  وجنييح  ال�صهيوين 
الكانتونات  وخييلييق  وتقطيعها  الأر�ييييض 
وحتى  ت�صد،  فييرق  �صيا�صة  وا�ييصييتييخييدام 
تنجح القوى الفل�صطينية عامة على خلق 
احلراك  با�صتعال  ت�صمح  التي  الييظييروف 
ال�صعبي النتفا�صي من اأجل احلفاظ على 
مطروحة  واإبقائها  الفل�صطينية  الق�صية 
والدولية،  الإقليمية  ال�صاحتن  بقوةعلى 
ا�صرتاتيجيه  ر�صم  على  التاأكيد  من  بد  ل 
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كييتييابييه  يف  نييتيينييييياهييو  يييييدعييييو 
»الأيديولوجيا وال�صيا�صات« اإىل �صام 
القوة واأن الأمن اأ�صا�ض ال�صام امل�صلح. 
واأن  الع�صكرية  الييقييوة  على  وي�صر 
العرب  على  متفوقة  اإ�صرائيل  تبقى 
اأداة  »الييقييوة  اأن  وييييرى  جمتمعن. 
وتاأتي  ال�صيا�صة«،  ملمار�صة  وحيدة 
الأخييرى  والأدوات  الو�صائل  بعدها 
التي ترتكز عليها. ويعتقد اأن النخب 
تخلى  العربي  العام  والييراأي  العربية 
عن الن�صال التاريخي �صد ال�صهيونية، 
بن  واحلقيقي  املمكن  اليي�ييصييام  واأن 
العرب واإ�صرائيل ل بد اأن يكون �صام 
جمتمعات ولي�ض �صام اأنظمة، ويحتاج 

�صام املجتمعات اإىل وقت طويل.
العربية  الأنظمة  مع  ال�صام  اأما 
بح�صب  يجوز  فا  الدميقراطية  غري 
راأيه اأن ي�صتند اإىل تنازلت مبالغ فيها 
الأمن  واأن  طاغية  حكم  اأنظمة  اإزاء 
عن�صر حيوي يف ال�صام، وال�صام غري 

املحمي لن ي�صمد طويًا.
اأفييكيياره  فيير�ييض  نتنياهو  ويييريييد 
وال�صهيونية  والتلمودية  التوراتية 
وال�صتعمارية والعن�صرية با�صتخدام 
الأرا�صي  وم�صادرة  والحتال  القوة 
واللبنانية  وال�صورية  الفل�صطينية 
امل�صتعمرات  واإقيييامييية  وتييهييويييدهييا 
الواقع  الأمر  وفر�ض  عليها  اليهودية 
مييين خييييال اتيييفييياقيييات الإذعيييييييان يف 
عربة  ووادي  واأو�ييصييلييو  ديفيد  كمب 
�صام  وفر�ض  الكارثية  واملفاو�صات 
�صنع  ميكن  ل  اأنيييه  ويعتقد  الييقييوة. 
ال�صام مع الفل�صطينين ولكن ميكن اأن 
�صرط  معهم  والت�صوية  ال�صام  نحقق 
م�صتدام  اإ�صرائيلي  ردع  اإىل  ي�صتند  اأن 

وبدعم �صعودي.
نتنياهو  والكذاب  الفا�صي  وو�صع 
ال�صهيوين  لل�صام  جديدة  منطلقات 

تقوم على ثاثة دعائم:
ما  اإلييغيياء  مبعنى  الأميييين  اأوًل: 
املقاومة  اأي  الإرهيياب  نتنياهو  ي�صميه 
وال�صتعمار  الحتال  �صد  امل�صروعة 

ال�صتيطاين اليهودي.
التعامل  اأو  التبادلية  ثييانيييييًا: 
اليهودي  الييتيياريييخييي  احليييق  بيياملييثييل: 
والت�صوية،  للمفاو�صات  كمنطلق 
يف  اليييييهييود  بييحييق  اأوًل  والعييييييرتاف 
ال�صيادة على ال�صفة الغربية مبا فيها 
ال�صيادة  املفاو�صات  تعلن  واأْن  القد�ض 

اليهودية عليها.
الدميقراطية  تتحقق  ل  ثالثًا: 
ال�صام  عر  اإلَّ  الأو�ييصييط  ال�صرق  يف 

املرتبط بالردع.
وييييحيييث نييتيينييييياهييو الييييوليييييات 
املييتييحييدة واليييييدول الأوروبييييييية على 
ا�صتمرار  يعني  الييذي  برناجمه  تبني 
احلروب يف بلدان ال�صرق الأو�صط اإىل 

برنامج نتنياهو .. ا�ستمرار العدوان
اإ�صرائيل  ولعب  ومتزيقها  لتفتيتها  الآبدين،  اأبد 
ل�صتغال  بينها  فيما  واحَلَكَم  والقائد  املركز  دور 
العبث  يريد  وهييو  واأموالها.  وثرواتها  اأرا�صيها 
وتنميتها  وتطورها  املنطقة  با�صتقرار  واللعب 
اأكذوبة  با�صم  وم�صتقبلها  وحا�صرها  ومبا�صيها 
باإ�صعال  وتفتيتها  الإن�صان  وحقوق  الدميقراطية 
والعرقية  واملذهبية  الطائفية  واحلييروب  الفنت 
وا�صتغالها لل�صغط والبتزاز والتدخل يف ال�صوؤون 
لك�صر  العربية  العوا�صم  على  والإغارة  الداخلية 
ال�صام واحلل الإ�صرائيلي  اإرادات احلكام وفر�ض 

لق�صية فل�صطن بالقوة وبرعاية اأمريكية.
قال  حدًا  نتنياهو  ووقاحة  عنجهية  وو�صلت 
الإ�صرائيلية:  احلكومة  ت�صكيل  خطاب  يف  فيه 
بغية  حتقيقه  الييواجييب  العامل  هييو  الأمييين  »اإن 
وعلى  جييريانيينييا،  مييع  حقيقي  �صام  نحو  التقدم 
نحو  التقدم  اأراد  اإذا  اأنه  يعلم  اأن  الآخر  الطرف 
تعهداته،  بكل  ب�صدة  اللتزام  فعليه  الهدف  هذا 
الأمر  اقت�صى  اإذا  اأنه  يعلموا  اأن  حماورينا  وعلى 
فاإن اجلي�ض الإ�صرائيلي واأجهزة الأمن �صيحظيان 

ح�صب احلاجة بحرية عمل تامة �صد الإرهاب.
يف  هتلر  اأدولييف  احلرب  جمرم  نتنياهو  وفاق 
مت�صكه بنظرية املجال احليوي لإ�صرائيل ويقول 
اإن ا�صتمرار احتال ال�صفة الغربية وكل فل�صطن 
التاريخية واجلولن ومزارع �صبعا منذ حربي عام 
عنا�صر  من  اأ�صا�صيًا  عن�صرًا  ي�صكل  و1967   1948

ال�صام )الإ�صرائيلي(.
امل�صتعمرين  اأميين  فهو  مفهومه  يف  الأميين  اأمييا 
اليهود وامل�صتعمرات اليهودية يف القد�ض واخلليل 
ونابل�ض وجنن ورام اهلل واأمن »اإ�صرائيل« ويطالب 
ببقاء القد�ض ب�صطريها املحتلن موحدة وعا�صمة 
اإ�صرائيل وموا�صلة ا�صتكمال امل�صروع ال�صهيوين من 

النيل اإىل الفرات.
وبييلييور بيييييان حييكييومييتييه عييلييى اأ�ييصييا�ييض وقف 
يف  وال�صتمرار  الن�صحاب  وجتميد  الييتيينييازلت 
هو  الإداري  الذاتي  احلكم  واعتبار  ال�صتيطان 
فل�صطينية  دوليية  قيام  ورفيي�ييض  الأقيي�ييصييى،  احلييد 
م�صتقلة و�صم حوايل 90% من م�صتعمرات القد�ض 
من   %26 م�صاحتها  تبلغ  التي  الأغيييوار  ومنطقة 
الاجئن  ق�صية  وحل  الغربية،  ال�صفة  م�صاحة 
بالتوطن  واليي�ييصييراع(  فل�صطن  ق�صية  )جييوهيير 
العربية  بييالأمييوال  والتعوي�ض  البديل  والوطن 
وال�صتمرار  اجلولن  احتال  وموا�صلة  والدولية 
لدم�صق  احليييييوييية  املييائييييية  ثييروتييه  اغت�صاب  يف 

واملنطقة اجلنوبية.
اإ�صرائيل  نتنياهو برناجمه بعد توقيع  وبلور 

لتفاق الإذعان يف اأو�صلو عام 1993م كما يلي:
العمل  من  الإ�صرائيلي  اجلي�ض  متكن  اأوًل: 
بحرية مطلقة داخل مناطق احلكم الذاتي حتى 

نهر الأردن.
ثانيًا: اإلزام ال�صلطة بالوفاء يف كل تعهداتها 
ومنها التن�صيق الأمني مع اإ�صرائيل وقمع املقاومة 

والن�صال الوطني.
ثالثًا: الرتاجع عن ما ُي�صمى باإعادة النت�صار 
واأطماع  وا�صتيطانية  توراتية  لأ�صباب  اخلليل  يف 

اإ�صرائيلية.
يف  ال�صتيطان  موا�صلة  على  الإ�صرار  رابعًا: 
الفل�صطينية املحتلة وزيادة الهجرة  كل الأرا�صي 

د. غازي حسين

ل�صتكمال تهويد فل�صطن.
�صطري  باحتال  التم�صك  خام�صًا: 
الييقييد�ييض وميينييع ميينييظييميية الييتييحييرييير من 
ال�صيا�صي  ون�صاطها  مبكاتبها  الحتفاظ 
ظهور  قبل  العرب  اأ�ص�صها  التي  املدينة  يف 
وحررها  والإ�ييصييام  وامل�صيحية  اليهودية 

رجال ال�صحابة من الغزاة الرومان.
�صاد�صًا: املحافظة على ا�صتياء دولة 
الحتال مل�صادر املياه اجلوفية يف ال�صفة 

الغربية.
باإدارة  هي  النهائية  الت�صوية  �صابعًا: 
الفل�صطينين ل�صوؤونهم احلياتية با�صتثناء 
اخلارجية،  وال�صيا�صية  الداخلي  الأميين 
احلل  يف  دورًا  الها�صمية  اململكة  واإعطاء 
النهائي على خمتلف الأ�صعدة )اأي الوطن 

البديل(.
ويعتر نتنياهو اأن الأردن هو فل�صطن 
الأردن  �صمن  فل�صطن  ق�صية  حل  ويريد 
احلق  عن  يتخل  مل  الليكود  اأن  باعتبار 
الأردن  �صرق  يف  لليهود  املزعوم  التاريخي 
كتكتيك  التقليدي  �صعاره  عن  تخلى  واإمنا 
الها�صمية  اململكة  توظيف  هدفه  مرحلي 
اأميينيييييًا كيييدولييية عيييازلييية حتييمييي احليييدود 

ال�صرقية لاأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.
اليهود  وكعادة  كعادته  نتنياهو  وزعم 
ت�صر�صل  اأن  واخلييداع  والت�صليل  الكذب  يف 
اليهودية  الدولة  فكرة  حتقيق  يريد  كان 
نتنياهو  وبييراأي  الأردن.  نهر  �صفتي  على 
النهائي(  )احلل  ال�صاملة  الت�صوية  ت�صمل 
حل م�صكلة اجلن�صية ل�صكان احلكم الذاتي 
يف ال�صفة الذين يحمل معظمهم اجلن�صية 
يبقوا  لكي  ن�صعى  اأن  يجب  والتي  الأردنية 

يحتفظون بها.
ويتحمل نهج عرفات واأبو مازن ومعظم 
امل�صوؤولية  كامل  التفريطي  العرب  احلكام 
ن  مكَّ الييذي  ال�صت�صامي  �صلوكهم  ب�صبب 
�صطب  يف  النجاح  ميين  ال�صهيوين  الييعييدو 
للعرب  مركزية  كق�صية  فل�صطن  ق�صية 
مراحلها  اأرداأ  اإىل  وو�صولها  وامل�صلمن 
واملخططات  لييياإمييياءات  ل�صتجابتهم 

الأمريكية والإ�صرائيلية.
اإن تواطوؤ عرفات واأبو مازن والأمراء 
اإىل  العرب هو الذي حّول اخلليل  وامللوك 
مدينة توراتية تلمودية واأدى اىل تهويد 
امل�صجد الإبراهيمي فيها وبناء م�صتعمرات 
مداخلها  وعلى  داخلها  يهودية  واأحييييياء 
م�صجد  يف  احلييال  هييو  كما  متييامييًا  وحولها 
ال�صحابي بال بن رباح يف بيت حلم وقر 
دعوة  وتتجلى  نابل�ض.  يف  يو�صف  ال�صيخ 
ال�صهيونية  الأهيييداف  لتجذير  نتنياهو 
اإىل  بدعوته  اإ�صرائيل  خمططات  ومتتن  
املحتلن  ب�صطريها  القد�ض  تهويد  تر�صيخ 
جعلها  ثم  ومن  لإ�صرائيل  اأبدية  كعا�صمة 
بري�ض  �صمعون  طالب  كما  العامل  عا�صمة 

جزار قانا واأبو مفاعل دميونا الذري.
دهاقنة  ميييع  الييتييعيياييي�ييض  ميييكيين  فييهييل 
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تقوم  املفاو�صات،  خليار  بديلة  وطنية 
على اأ�صا�ض التم�صك بالثوابت الوطنية، 
اأ�صكالها،  بكافة  ال�صعبية  وباملقاومة 
و�صائله  وكافة  لاحتال  والت�صدي 
واأدواتييييه الإجييرامييييية ومييواجييهيية كل 
ال�صروط وال�صغوط وم�صاريع التطبيع، 
مركزية  عييلييى  تييوؤكييد  اإ�ييصييرتاتيييييجييييية 
تاريخية  فل�صطينية  كرواية  النكبة 
لأي  �صيا�صية  اأجندة  اإىل  تتحول  وان 
ال�صلطة  واعتبار   فل�صطينية.  قيادة 
واأهيييداف  تطلعات  متثل  ل  الييراهيينيية 
عن  امل�صوؤولة  الفل�صطيني.وهي  ال�صعب 
كل ما اآلت اإليه الق�صية خال العقدين 
ل  قيييييادة  وجييود  و�ييصييرورة  املا�صين. 
بل  التحرير  منظمة  عن  بديا  تكون 
واجلهود  الطاقات  توحيد  على  تعمل 
للفل�صطينين  اجلامع  املنظمة  اإطار  يف 
يف فل�صطن املحتلة ويف ال�صفة الغربية 
وعلى  الفل�صطيني.  ال�صتات  ويف  وغزة 
اإطار  �صمن  الوطنية  الوحدة  ا�صتعادة 
ال�صرعية  املمثلة  باعتبارها  منظمة 
للكيانية ال�صيا�صية الفل�صطينية واأداة 
الفل�صطيني  البيت  وترتيب  توحيد 
ال�صهيونية،  املخططات  مواجهة  يف 
الفل�صطيني  ال�صعب  اأهييداف  وحتقيق 
امل�صري.  وتقرير  والييعييودة  احلرية  يف 
املنظمة  يف  التمثيل  يكون  اأن  وينبغي 
يف  الفل�صطينين  بن  وعييادل  مت�صاويا 
خميمات  يف  تواجدهم  اأماكن  خمتلف 
لبنان و�صورية والأردن،من اأجل جتنب 
خميياطيير اليينييخييبييوييية والييتيياأكيييييد على 
مركزية ق�صية الاجئن وحق العودة 
باعتبار هذا احلق مركزيا يف اأي مبادرة 
هذه  اأن   اإىل  النظر  وعييدم   . �صيا�صية 
املنظمة بديلة مناف�صة لف�صائل العمل 
لتجاوز  لها  جامعة   اأداة  بل  الوطني 
اأمام  املجال  واإتاحة  الف�صائلية  الروح 
النتماء  ميين  للخروج  الف�صائل  هييذه 
خمتلفة  مرتا�صة  وحييدة  اإىل  ال�صيق 
عما كان �صابقا اأو ما هو موجود راهنا. 
اإنها منظمة ل�صعب فل�صطن كل فل�صطن 
اإ�صرائيل  �صد  الييوجييودي  �صراعه  يف 
واليي�ييصييهيييييونييييية وحييميياتييهييا الييدولييييين 

وعمائها الإقليمين.
هذا  يف  منها  لبييد  اأخيييرية  كلمة 
اأّن�صيا�صة  نعتقد  ل  فنحن  ال�صياق 
ترامب �صتحدث جديدًا على ال�صيا�صات 
يف  تييكييون  ولييين  ال�صابقة  الأمييريكييييية 
اإ�صرائيل وتاليًا يف عملها �صّد  لي  دعمها 
اأ�صواأ  والفل�صطينين  املقاومن  العرب 
منها  ننتظر  ل  اأننا  كما  �صبقوه،  ممن 
ال�صعب  مل�صلحة  اإيجابيًا  �صيئًا  مطلقًا 
ت�صكل  الييتييي  والق�صية  الفل�صطيني 
اأّن  نييرى  ولهذا  الإن�صانية.  على  عييارًا 
�صيئًا  ليعطيه  ترامب  اإىل  يتطّلع  من 
اإ�صرائيل  على  ي�صغط  اأو  فل�صطن  يف 
اإمنا  اغت�صبته  حق  من  جزئية  لترتك 
املجال  يف  �صبيًا  نييرى  ول  واهيييم.  هييو 
بها  الييتييي  املييقيياوميية  اإل  الفل�صطيني 
وحدها تنتزع احلقوق ال�صليبة وغريها 

ل اأثر ول حمّل له.
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ل يجد الباحث غري التكهنات والحتمالت غري 
على  م�صر  طلب  وراء  ال�صبب  عن  يفت�ض  وهو  املقنعة 
الأمن  جمل�ض  من   2016/12/22 م�صاء  مفاجئ  نحو 
ال�صتيطان  �صد  قرار  م�صروع  على  الت�صويت  اإرجيياء 
الأع�صاء،  اأغلبية  على  يح�صل  اأن  املتوقع  من  كييان 
من  لكل  حقيقية  �صدمة  �صكل  الت�صويت  فيياإرجيياء 
م�صر  اإن  حيث  غريهم،  قبل  وللفل�صطينين  انتظره 
على  عربي  اتفاق  بعد  العرب  با�صم  امل�صروع  قدمت 
تلقى  التي  ال�صيغة  وبهذه  التوقيت  هذا  يف  تقدميه 
قبول الأطراف املختلفة يف جمل�ض الأمن، مع تنامي 
اإىل  والنظر  ونتنياهو،  اأوبييامييا  بيين  اخلييطيياب  حييدة 
بال�صتيطان  يتعلق  فيما  الأخييرية  كريي  ت�صريحات 
واإنهاء  ال�صام  قطار  عرقلة  يف  ودوره  ال�صرائيلي 

ال�صراع.
ورغم اأن اآلة التطبيل الإعامي الر�صمي امل�صري 
و�صمولية،  عمقًا  اأكرث  روؤية  يعك�ض  التاأجيل  اأن  راأت 
لأنها  م�صر  تقوده  عربي  ا�صرتاتيجي  تكتيك  واأنييه 
الدولة التي متثل املجموعة العربية يف جمل�ض الأمن 
التاأجيل  املختفي يف كوالي�ض  الواقع احلقيقي  اأّن  اإل 
اأ�صار  اأمريكي مطلع حيث  م�صوؤول  الذي عر عنه  هو 
م�صر  على  امل�صتوى  رفيعة  ا�صرائيلية  �صغوطات  اإىل 
ات�صال  عر  ال�صغوطات  جاءت  ورمبا  القرار،  ل�صحب 
ترامب  املقبل  المييريييكييي  الرئي�ض  اأجيييراه  هاتفي 
حما�صة  عدم  الول  مل�ض  ان  بعد  بال�صي�صي  مبا�صرة 
بفيتو  القرار  ملواجهة  احلالية  المريكية  الدارة 

دونالد  املنتخب  الرئي�ض  ت�صلم  مع   
البيت  يف  ال�صلطة  مييقيياليييييد  تييرامييب 
باراك  الأمريكي  الرئي�ض  من  الأبي�ض 
الأو�ييصيياط  خمتلف  تتخوف  اأوبييياميييا، 
،من  وال�صعبية  منها  الر�صمية  العربية 
الإنييقيياب يف املييوقييف الأمييريكييي جتاه 
والقد�ض  عامة،  الفل�صطينية  الق�صية 
الرئي�ض  ب�صكل خا�ض،من جراء موقف 
املنتخب ترامب الداعي اإىل نقل �صفارة 
الوليات املتحدة الأمريكية اإىل مدينة 

القد�ض املحتلة.
دونييالييد  املنتخب  الييرئييييي�ييض  وكيييان 
رئي�ض  مييع  لقائه  خييال  اأعييليين  تييرامييب 
نتنياهو،  بنيامن  الإ�صرائيلي  الييوزراء 
، نيته نقل �صفارة  يف 25 �صبتمر2016 
باده من تل اأبيب اإىل القد�ض املحتلة، 
حال فوزه بالرئا�صة.ومن وجهة النظر 
تنفيذ  ي�صكل  الفل�صطينية،  و  العربية 
ترامب  املنتخب  الأمييريكييي  الرئي�ض  
�صارًخا  ،انتهاكًا  ال�صفارة  بنقل  وعييده 
مدينة  جتيياه  املتحدة  الأمم  لييقييرارات 
ن  اأن  هنا  التذكري  املفيد  ومن  القد�ض. 

كوالي�س القرار 2334 ولعبة اغتيال العدالة

هل ينفذ ترامب وعده حول القد�س ؟

 )1947/11/29(  181 رقييم  الييقييرار 
مل يجعل الق�صم الغربي من املدينة من 
ح�صة »اإ�صرائيل«، بل اإنه �صعى لإقامة 
اأي  ككل،  للمدينة  منف�صل  دويل  كيان 
اأن قرار اجلمعية العامة لاأمم املتحدة  

بتغيري ا�صم القد�ض اإىل »اأور�صليم«.
بن  الهدنة  اتفاقية  توقيع  وبعد 
تق�صيم   اأ�صبح   ، »اإ�صرائيل«  و  الأردن 
واقعية  حقيقة  ق�صمن  اإىل  القد�ض 
املدينة  من  الغربي  اجلييزء  اأ�صبح  اإذ   ،
بينما   ، الإحتال  جي�ض  عليه  ي�صيطر 
ي�صطر  الييذي  ال�صرقي  اجلييزء  اأ�صبح 
لاأردن. خا�صًعا  الأردين  اجلي�ض  عليه 
ويف ظل هذه احلقيقية املو�صوعية من 
نظرة  تبدلت  القد�ض،  تق�صيم  عملية 
الدويل،  املجتمع  يف  الفاعلة  الأطراف 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  ول�صيما 
من دعم عملية تدويل القد�ض وو�صعها 
اإىل  املييتييحييدة،  الأمم  و�ييصيياييية  حتييت 
القبول بالأمر الواقع  بتق�صيم القد�ض  
 ، »اإ�صرائيل«  حتتله  غربي  قطاع  اإىل 

وقطاع �صرقي خا�صع لاأردن.
ال�صفتن  تييوحيييييد  مت  اأن  بييعييد  و 
اأريحا  موؤمتر  اأثر  الغربية  و  ال�صرقية 
فيهما  النيابية  النتخابات  واإجيييراء 
كر�صت  التي   ،1950/4/11 بتاريخ 
ال�صيادة الأردنية على ال�صفة الغربية 
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يف  وتدويلها.و  القد�ض  بتوحيد  اأو�صى 
وقت كانت فيه اجلمعية العامة ما تزال 
تدر�ض م�صاألة العدوان الإ�صرائيلي على 
لعرب  املخ�ص�صة  العربية  الأرا�ييصييي 
قييرارًا  »اإ�ييصييرائيييييل«  اتييخييذت  فل�صطن، 

طه زيدان
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اعتاد عليه العرب ل�صالح )ا�صرائيل( 
احلقيقي  العدام  اإمنا  التاأجيل  لي�ض  الهدف  اإذا 
وحرق الفر�صة ال�صانحة اأمام نيل ال�صعب الف�صطيني 
دوليا  وطلبا  ال�صتيطان  �صرعية  بعدم  دوليا  اعرتافا 
الإ�صتيطان،  يدين  فالقرار  بوقفه،  ال�صهاينة  من 
واإىل  ب�صرعيته،  العييرتاف  وعدم  وقفه  اإىل  ويدعو 
اأعمال  ووقف  زمني،  اإطار  �صمن  املفاو�صات  ا�صتئناف 
وتاأكيد  الإرهابية،  والأعييمييال  املدنين،  �صد  العنف 

التم�صك باملبادرة العربية.
قطع  فقد  ال�صعداء،  تنف�ض  الإ�صرائيلي  اجلانب 
القرار  على  الطريق  املقبل  الأمييريكييي  حليفه  عيير 
للم�صي  الفر�صة  للكيان  واأتييياح  الييعييداليية،  واغييتييال 

نتنياهو  اإقرار قانون يعمل  ب�صرعنة ال�صتيطان عر 
على ا�صت�صداره من الكني�صت.

يديعوت  �صحيفة  يف  العربية  لل�صوؤون  املحللة 
الكوالي�ض،  وراء  اإىل  ذهبت  بريي،  �صمدار  اأحرنوت، 
التي ت�صكل خلفية ملا حدث، فكتبت اأن قرار ال�صي�صي 
وا�صتخباري  اأمني  تعاون  نتيجة  كان  امل�صروع  ب�صحب 

بن اإ�صرائيل وم�صر، وو�صفت العاقة بالدافئة. 
وماليزيا  وفنزويا  نيوزيلندا  تييدخييل،  اأن  غييري 
وال�صنغال يف الوقت املنا�صب غري جمرى احلدث، فقد 
باأنها  ر�صمية  مذكرة  عر  م�صر  الييدول  هييذه  اأنييذرت 
وهو  الأميين،  جمل�ض  على  امل�صروع  طرح  بحق  حتتفظ 
م�صعى  وخاب  للت�صويت  امل�صروع  ُقييّدم  فقد  حدث،  ما 
ال�صهاينة وحلفائهم، و�صوتت اأربع ع�صرة دولة  ل�صالح 
متوقعا،  كان  كما  املتحدة  الوليات  وامتنعت  القرار 
يف  للم�صتوطنات  )اإ�صرائيل(  اإن�صاء  فاإن  للقرار  ووفقا 
املحتلة منذ عام 1967 مبا فيها  الفل�صطينية  الأر�ض 
القد�ض ال�صرقية، لي�ض له اأي �صرعية قانونية وي�صكل 
انتهاكا �صارخا مبوجب القانون الدويل، وعقبة كرى 
العادل  ال�صام  واإحييال  الدولتن  حل  حتقيق  اأمييام 

والدائم وال�صامل.
ال�صلطة  اإ�صرائيل،  واجييب  على  الييقييرار  ويييوؤكييد 
بيياللييتييزامييات  تتقيد  بيييياأن  بييالحييتييال،  الييقييائييميية 
جنيف  اتفاقية  مبوجب  القانونية  وامليي�ييصييوؤوليييييات 
كما  احلرب،  وقت  املدنين  بحماية  املتعلقة  الرابعة 
التكوين  تغيري  اإىل  الرامية  التدابري  جميع  اأدان 
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القد�س اأبدًا.. القد�س دائمًا
أحمد علي هالل

عن  الرائية،  العن  فهي  اخلا�ض،  ن�صيد  النتظار،  ن�صيد  للقد�ض 
فل�صطن على املت�صع من الأحام والأوقات واحليوات الناه�صة، على مت�صع 
دفاع  كخط  وقوفها  تغادر  مل  التي  الفل�صطينية،  الأجيال  مت�صع  هو  اآخر 

اأمامي عنها ترابًا وب�صرًا وذاكرة.
القد�ض على اأبواب الألفية الثالثة كثافة تاريخ حا�صر، فاعل، ل ميكن 
ا�صتئنافه  ميكن  بل  املعنى،  �صا�صة  اأمام  متثاقًا  ليعر  جمانًا  ا�صتح�صاره 
املدينة  تهويد  بو�صعه  اأن  توهم  زيف،  بتاريخ  ُيبدد  اأن  على  املتعايل  وهو 
املدينة  وبت�صييق  املتواترة  وبكتلها  بامل�صتوطنات،  وطعنها  وذاكرة  اأر�صًا 
القدمية، واحماء اأ�صواقها العتيقة ل �صيما �صوق خان الزيت التاريخي يف 
البلد القدمية يف القد�ض والذي ي�صبه �صوق احلميدية بدم�صق، بتحفته 
واإذ  وال�صابون،  الزيت  تبيع  التي  املحال  بع�صرات  تكتنز  التي  املعمارية 
يبداأ خان الزيت من باب العمود والذي يطلق عليه باب دم�صق يف ال�صور 
التاريخي للبلدة القدمية، هذا واحد من �صواهد حياة �صعبنا الفل�صطيني 
العطارة  الراغبن يف مواد  للمقد�صين  العنوان  فهو  وتقاليده احل�صارية، 
حتت  نحن  �صيقول  ال�صوق  ذلييك  يعر  من  حييال  ل�صان  ولعل  والأعيي�ييصيياب، 
احتال معني بتفريغ البلدة القدمية من �صكانها الأ�صلين، وبالتايل فاإنه 
ميار�ض كل ما هو ممكن من اأجل الت�صييق على التجار واملت�صوقن، ف�صًا عن 

توقيف ال�صبان الفل�صطينين وم�صايقتهم.
ولي�ض انتهاء مبنع الآذان يف امل�صاجد ومراقبة امل�صلن والت�صييق اأكرث 
تاريخ وبطولت  بتاريخ بعيد وقريب،  املدينة، املرتعة  لهذه  فاأكرث خنقًا 

لل�صعب املحارب وج�صارته يف النتماء لاأر�ض والكينونة والوطن.
التاريخ  خيييارج  بنفيها  والإييييهيييام  اعتقالها  حمييياولت  يف  الييقييد�ييض 
الروح  اأن تكون �صاهدة على  اإل  اإن�صانها، تتاأبى  واجلغرافيا واللغة، ونفي 
ومن  اأ�صوارها،  اأج�صادهم  من  جعلوا  فتية  اأج�صاد  يف  �صرت  التي  اجلديدة 
نورها، ومن ما اجرتحوه من و�صائل  العتيقة ومن دمهم  اأوردتهم حاراتها 
مقاومة اأده�صوا التاريخ ليظل يروي اأكرث من حكاية اإ�صراء ومعراج، ذات 
�صباح/ ذات م�صاء، ل�صعب �صريته املقاومة جذوة متقدة ل تنطفئ نارها 
رغم كرثة النافخن فيها، القد�ض اأبدًا كل دروبها �صجاد ال�صاة، ملن ذوبوا 
كل احلواجز لي�صلوا اإىل قلب القد�ض، احتفاًء مبقد�صها، وطقو�ض ع�صقها 

الأزيل التاريخي.
نقف  اأن  اإىل  تاريخها  م�صرح  على  �صريوراتها  كل  يف  القد�ض  تاأخذنا 
�صردياتهم  ويف  مدوناتهم  يف  مبدعون  اأثثه  الييذي  املكان  ظال  يف  اأبييدًا 
الكرى لن�صتعيده وليظل اأبد الدهر ال�صاهد ال�صاهد على الإن�صان اإذ هما 
متماهيان هنا يف جدلية عاقة تظل ترثي التاريخ، ليفتتح تلك املرويات 
بذاكرة املكان اأو مكان الذاكرة، نقف بالعامة ال�صردية الكبرية )مدينة 
اهلل( للروائي والأديب الفل�صطيني د. ح�صن حميد، لنقراأ املكان يف دالته 
التاريخ وروائحه  الذاكرة، ح�صورات  الب�صر ح�صورات  الأخرى ح�صورات 
فل�صطن  لي�صبح  القد�ض  تطيف  الييذي  املييكييان  ولعل  ت�صتنفد،  ل  التي 
بجغرافيتها مدنها وقراها وبلداتها واأوابدها احل�صارية، �صيحيلنا اإىل ما 
امل�صرتكة )�صنلتقي  روايتهما  الكاتبان عمر جمعة وعبري قتال يف  اأجنزه 
املبدعون  دونه  ما  ت�صتاأنف  اإ�صافية  مدونة  اإىل  اأي  يافا(  يف  م�صاء  ذات 
الفل�صطينيون، يف تاأريخ الروح وتاأ�صي�ض الوعي مبا يعنيه املكان يف ف�صاءه 
املكان  ذلك  دالة  الع�صق  بو�صف  متخيل  غري  وعر  الإنا�صي،  اجلغرايف/ 
من  اأكييرث  على  اإذن  �صنقف  ل�صورية،  واإمنييا  فل�صطن  يف  فقط  لي�ض  املمتد 
دالة يف حقل دللت وا�صع، �صيقول اإن فل�صطن كلها كما القد�ض هما اأبدًا 
ذاكرة امل�صتقبل، حينما نرث لغتنا وت�صبح هي كينونتنا املتجذرة بالرتاب 
املقد�ض، والذاهبة اإىل كل ما يدونه الفل�صطيني مقاومًا فذًا، وعلى طريقته 
الفل�صطينية اخلال�صة، لكنها املت�صلة اأبدًا باإرثه وتاريخه الذي ل ينقطع 
ول تنف�صم عراه، القد�ض اإذن يف افتتاحيات نهاراتنا وافتتاحيات اأوقاتنا، 

هي البو�صلة النهائية.
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الدميوغرايف وو�صع الأر�ض الفل�صطينية املحتلة والتي ت�صمل اإىل جانب تدابري 
اأخرى امل�صتعمرات وتو�صيعها، ونقل امل�صتوطنن الإ�صرائيلين وم�صادرة الأرا�صي 
وهدم املنازل وت�صريد املدنين يف انتهاك للقانون الدويل والقرارات ذات ال�صلة.

الرابع من حزيران/  باأي تغيريات يف خطوط  اأنه لن يعرتف  القرار  واأكد 
يونيو 1967 مبا يف ذلك فيما يتعلق بالقد�ض �صوى التغيريات التي يتفق عليها 

الطرفان من خال املفاو�صات.
جاء القرار انت�صارا جديدا ي�صاف للجانب الفل�صطيني وبخا�صة اأن مناطق 
والتهويد،  لا�صتيطان  يوم  كل  تتعر�ض  والقد�ض  الغربية  ال�صفة  من  �صا�صعة 
واآلة  الواقع  الأميير  فر�ض  �صيا�صة  اأ�صا�ض  على  الدميوغرايف  الو�صع  وتغيري 

الحتال الع�صكرية.
�صفرييه  من  وطلب  القرار،  لهذا  متتثل  لن  باده  اأن  اأعلن  الغا�صب  نتنياهو 
يف نيوزياندا وال�صنغال العودة فورا اإىل الباد، واألغى الزيارة املرتقبة لوزير 
امل�صاعدات  برامج  جميع  باإلغاء  اخلارجية  وزارة  وطالب  ال�صنغايل،  اخلارجية 

الإ�صرائيلية التي تقدم اإىل ال�صنغال.
عليها  حمر�صًا  »اإ�صرائيل«  با�صتهداف  واتهمها  املتحدة  الأمم  هاجم  كما 
يف  الوحيدة  الدميوقراطية  اإ�صرائيل،  مع  م�صن  ب�صكل  »تتعامل  اأنها  وزاعما 
ال�صرق الأو�صط، وتعتر اأن جبل الهيكل هو اأر�ض حمتلة، وا�صاف )اإن ا�صرائيل 

�صتعييد تقييم عاقاتها معها(.
الكيان  يف  حييادا  نقا�صا  فجر  فقد  اإ�ييصييداره  عند  القرار  مفاعيل  تنته  مل 
ال�صهيوين وارتفعت الأ�صوات املطالبة با�صتقالة نتنياهو وتزايدت ال�صغوطات 

عليه واتهمته بالتق�صري، وما ت�صريحات ليفني وباراك اإل غي�ض من في�ض.
التعنت  مع�صلة  تبقى  الواقع  اأر�ييض  على  للقرار  �صحيح  تف�صري  وبانتظار 
ا ي�صغل الفل�صطيني  الإ�صرائيلي، وفلتان قياداتها من حبل العدالة الدولية همًّ
وينّكد عليه اأيامه، وهو يرى امل�صتوطنة ت�صاد قرب امل�صتوطنة والأر�ض تغت�صب 
وباأمر  �صبب،  ب�صبب ومن غري  تهدم  الفل�صطينين  منازل  فيما  الأر�ض،  مبحاذاة 
وبغري اأمر ويتم الت�صييق عليه لرتك اأر�صه واخلروج منها تارة اأو ت�صحب منه 

هويته ويحرم من الو�صول اإىل بيته تارة اأخرى.

وعلى القد�ض ال�صرقية ي بات وا�صحًا اإن 
كاأ�صا�ض  واقعيًا  يعد  مل  التق�صيم  قرار 
ي  الفل�صطيني  لل�صراع  �صيا�صي  حلييل 
القد�ض  تدويل  فكرة  لكن  الإ�صرائيلي، 
احتلت  عندما  قائمة.وهكذا،  بقيت 
حرب  يف  ال�صرقية  القد�ض  »اإ�صرائيل« 
حتت  املييدييينيية  كييانييت   ،1967 يييونيييييو 
اأو على الأقل حتت  الأردنية  ال�صيطرة 

احلكم الأردين .
لييقييد تييبيينييت الييييوليييييات املييتييحييدة 
الأمريكية خال ال�صتن عاًما الأخرية 
للق�صية  مييعييادييية  ومييواقييف  �صيا�صات 
ال�صيا�صة  اّت�صمت  كما  الفل�صطينية، 
الذي  الاحمدود  بالدعم  الأمريكية 
مالية  ميي�ييصيياعييدات  �ييصييكييل  عييلييى  قييييّدم 
لي»اإ�صرائيل«، رغم  وع�صكرية و�صيا�صية 
دولة  »اإ�صرائيل«  اأن  واإدراكها  معرفتها 
احتالية، اإحالية وا�صتيطانية. وفيما 
املواقف  كانت  القد�ض،  بق�صية  يتعلق 
بال�صبابية  دوًميييا  متييتيياز  الأمييريييكييييية 
تظهر  جييانييب  فييفييي  والزدواجييييييييييية، 
ال�صرعية  مييع  اأنييهييا  املتحدة  الييوليييات 
الييدولييييية ، وميييع تييطييبيييييق اليييقيييرارات  
جانب  يف  و  بالقد�ض،  املتعلقة  الدولية 
الأمريكية  اليي�ييصيييييا�ييصييات  جنييد  اآخيييير  
منحازة ب�صورة كبرية لإ�صرائيل،  جلهة 
املييوحييدة« عا�صمة  »الييقييد�ييض  اعييتييبييار  
لقرار  طبقا  اإ�صرائيل«  لدولة»  اأبدية 

رئي�ض  اأ�ييصييدره  الييذي  القد�ض  �صم 
الوقت  ذلك  يف  الإ�صرائيلي  الييوزراء 
"مناحيم بيجن" يف يونيو من العام 

1981م.
الكونغر�ض  قييييرار  اأن  ورغييييم 
 ، الييذي �صدر عييام 1996  الأمييريكييي 
اأبيب اإىل  دعا بنقل ال�صفارة من تل 
الأمريكين،  الروؤ�صاء  القد�ض،فاإّن 
على  داأبييوا  اجلمهوريون،  فيهم  مبن 
لعتبارات  الييقييرار  تنفيذ  تاأجيل 
وتتخوف  الييقييومييي.  بييالأميين  تتعلق 
الدول  ومعها  الفل�صطينية  ال�صلطة 
العربية من اخلطوات التي اتخذها 
ل�صيما  و   ، ترامب  املنتخب  الرئي�ض 
يف  لأمييريكييا  جييديييدًا  �صفريًا  تعيينه 
اإ�صرائيل )ديفيد فريدمان( معروفًا 

بتاأييده ال�صتيطان.
املتحدة  الوليات  تعتر  وفيما 
مبا  الغربية،  ال�صفة  يف  ال�صتيطان 
�صرعي  غري  ال�صرقية،  القد�ض  فيها 
اأوباما  بييياراك  اإدارة  ووافييقييت  ،اإذ 
الأمن  جمل�ض  يف   2334 القرار  على 
ويعتره  ال�صتيطان  يييدييين  اليييذي 
اأعييليين تييرامييب رف�صه  غييري �ييصييرعييي، 
»اإ�صرائيل«  من  وطلب  القرار،  لهذا 
اىل  »تيي�ييصييمييد«  اأن  لييه  تييغييريييدة  يف 
يف  الأبي�ض  البيت  اإىل  قدومه  حن 

الع�صرين من يناير 2017.
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تعر�ض  تظاهرة  ال�صينما  تكون  قد 
الفل�صطيني  ال�صعب  ومعانات  اآلم  بقوة 
على  املخيم  للواقع  وذكييي  كبري  بح�صا�ض 
وطاأة  حتت  الفل�صطيني  العربي  ال�صعب 
الييعييدوان  حيث   ، ال�صهيوين  الحييتييال 
الدولة  واإرهاب  املتوا�صل  والقمع  الغا�صم 
واقتاع  امليينييازل  هييدم  خييال  ميين  املنظم 
وعمليات  باملمتلكات  والعبث  الأ�ييصييجييار 
الإبعاد  و�صيا�صة  الع�صوائية  العتقال 
وتهويد  املييقييد�ييصييات  وتييهييويييد  اجلييميياعييي 
اإىل  عربية  ميين  والييقييرى  امليييدن  اأ�ييصييميياء 
عييرييية واحليي�ييصييار اليييدائيييم واملييفييرو�ييض 
املهولة  املناطق  على  اليومي  والق�صف 
وح�صية  اأعمال  من  ذلك  واإىل   ، بال�صكان 
الفل�صطيني  ال�صعب  هييذا  �صد  متييار�ييض    ،
هام  دور  لل�صينما  تكون  ،وقييد  الأعيييزل 
وفعال يف كل هذه الأحداث ، �صمن حلظة 
اليومية  املعاناة  وقائع  فيها  ترى  �صفافة 
الفل�صطيني  ال�صعب  على  متييار�ييض  الييتييي 
واملوؤملة  وتعامله مع هذه الأحداث احلية 
وخا�صة اأثناء عملية الت�صادم واملواجهة 
قييوات  و  الفل�صطينين  بيين  املييبييا�ييصييرة 
 ، بال�صاح  املدجج  ال�صهيوين  الحتال 
كي  التدقيق  من  الكثري  اإىل  نحتاج  ول 
بدعمهم  امل�صتوطنن  قطعان  عن  نكت�صف 
اأ�صبح  ال�صهيونية  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  من 
�صلوكهم العدواين يوميًا وب�صكل اعتيادي 
الفل�صطينين  واملييزارعيين  املدنين  �صد 
قطاع  يف  اأو  الغربية  ال�صفة  يف  كانوا  اإن 
اأرا�صي  يف  حتى  اأو  القد�ض  يف  اأو  غييزة 
الفل�صطينية التي مت احتالها عام 1948 
م�صحون  الفل�صطيني  الأمل  اإن  وحييث   ،
املقاوم  العام  الثوري  واملييخييزون  بال�صر 
حتت �صمائه املعزولة عن �صمائر وعدالة 
هذه  يخرتق  اأن  ا�صتطاع  اأنه  اإل   ، العامل 
حال  يف  والييدخييول  الت�صاوؤمية  احليياليية 
الييتييفيياوؤل والييتيياأييييييد الييعييام ، لييدى اليييراأي 
العدو  الييعيياملييي حيييييال ممييار�ييصييات  الييعييام 
�صد  متار�ض  التي  الإرهابية  ال�صهيوين 
والتي   ، الفل�صطيني  الييعييربييي  ال�صعب 
برزت  والتي  العربية  املنطقة  يف  جارية 
من خال �صيا�صاتها العدوانية يف منطقة 
لل�صينما  كان  هنا  ومن   ، الأو�صط   ال�صرق 
هذه  كل  اإبييراز  حماولة  يف  البارز  دورهييا 
اليومية   ، وال�صغرية  الكبرية  التفا�صيل 
�صواء يف داخل   ، الفل�صطينين  معاناة  من 
والذين  املحتلة  الفل�صطينية  الأرا�ييصييي 
حتت الحتال ب�صكل مبا�صر اأو كانوا  يف 
يغلق  والييذي  وال�صتات،  اللجوء  خميمات 
يف  الاجئن  بوجه  الفل�صطينية  احلدود 
اآمنه وهو  كل وقت بدعوى احلفاظ على 
الذي انتزع منهم اأر�صهم ومدنهم وقراهم 
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بحق  املجازر  وارتكاب  العدوان  خال  من 
منظمة  خرجت  عندما  املخيمات  هييذه 
اأ�صهرها  كييان  والتي  لبنان  من  التحرير 
من  العمل  ومت    ، و�صاتيا   �صرا  جمزرة 
الفل�صطيني  الوطني  العمل  ف�صائل  قبل 
ترتيب البيت الفل�صطيني واإعادة  الثورة 
ترميم  خال  من  لبنان  اإىل  الفل�صطينية 
 ، الكفاح  درب  وموا�صلة  واجلييراح  الآلم 
وهذا هو العمل الوطني والن�صال الثوري 
الذي برهن للعامل اإن ال�صعب الفل�صطيني 
ما زال حيًا وها هو يوا�صل م�صرية ن�صاله 
الاجئن  وعيييودة  بييياده  حتييرييير  حتى 
يناف�ض  بييييداأ  وبييالييتييايل  دييييارهيييم  اإىل 
العمل  على  اللبنانية  املقاومة  مع  بقوة 
واآلف  ال�صهداء  مئات  وقييدم  الييفييدائييي 
�صور  اأروع  وقيييدم  واملعتقلن  اجلييرحييى 
امل�صاهد  ليايل  بينما   ، والفداء  البطولة 
ويف  منامها  يف  غييارقيية  كييانييت  الييعييربييييية 
ال�صينما  باأن  �صك  ل   ، اخلجولة  اأحامها 
ومنتجاتها   اأفامها  اأ�صحبت  الفل�صطينية 
اأن  وت�صتحق  العربية  الأفيييام  اأهييم  من 
نف�ض  ويف  العاملية  ال�صينما  مييع  تو�صع 
املواجهة  قييدمييت   تييكيين  مل  اإن  املييرتييبيية 
مييوجيية الآلم  بيياأبييهييى حييليية  الييواقييعييييية 
من  عليها  ميار�ض  الييذي  والقهر  واملعاناة 
قبل عدو فا�صي اإرهابي ، ومعروف بنف�ض 
الفدائية  الوطنية  الأفيييام  اإن  الوقت 
الفدائية  العمليات  تعر�ض  التي  النادرة 
النادرة اأي�صًا قد جنحت على نطاق الذي 
والإيطالية  الأملانية  ال�صينما  فيه  كانت 
الفل�صطينية  ال�صينما  ، وبقيت  والرو�صية 
للعيان  وا�صحة  اإن�صانية  ر�صالة  تقدم 
التي  ال�صهيونية  واملمار�صات  املعاناة  عن 
بحق  ال�صهيونية  القمع  اآلييية  متار�صها 
 ، الأعيييزل  الفل�صطيني  العربي  ال�صعب 
�صمن  لها  الناقدة  املناه�صة  والأفييكييار 
نظرة دينية واجتماعية ووطنية طبعت 
يف �صورة العر�ض املحكمة بنب�ض التوازن 
القاتل  م�صهد  عر  والأ�صود  الأبي�ض  فيه 
وال�صحية و�صمن حوار واأرقام من حديث 
ال�صورة الذي يتم �صردها يف الن�ض املحكي 
اأو الق�صة املكتوبة والتي تكون جمموعة 
و�صراع  وطيين  حكاية  خا�صوا  اأ�صخا�ض 
الحتال  بانتهاء  اإل  ينتهي  ل  طويل 
احلالة  ملك  اليييذي  الأمييير   ، ال�صهيوين 
بعدما  اله�صة  اللغة  بنف�ض  لفتت  التي 
يف  الفل�صطينية  الثقافة  وزارة  متل�صت 
رام اهلل م�صوؤوليتها اجتاه رعاية موؤ�ص�صة 
جانب  تتناول  كي  الفل�صطينية  ال�صينما 
من  �صينمائية  اأفام  هناك  لكن  لها،  اآخر 
الوطني  امل�صروع  تناولت  خا�ض  اإنييتيياج 
مل  الوقت  نف�ض  ويف  الييدرامييي  واملو�صوع 
تكتمل ال�صورة بعد ، ففي حن ن�صاهد يف 
فل�صطينية وملخرج  موؤ�ص�صة  اإنتاج  من  فلم 
اجلن�صية  وفل�صطيني  الييهييوييية  عييربييي 

وم�صرية    ، هويتهم  وحتى  وطنهم  وحتى 
 2011 اأيييار   15 يف  النكبة  بيوم   العودة 
وم�صرية يوم الأر�ض خري دليل على �صحة 

ذلك 0
بقيا  الفل�صطينية  ال�صينما  وم�صوار 
وفيًا لنتمائه لفل�صطن وثورتها املعا�صرة 
خا�صة مبا ي�صمى )�صينما التجريب ( حيث 
والييروايييات  الق�ص�ض  من  العديد  هناك 
على  تنامت  وعييرب  فل�صطينين  لأدبييياء 
ب�صكل  الأفييام  اأحييداث  املعاناة يف  امتداد 
خط �صعار الر�صد وحتى تفا�صيل املعاناة 
وقتنا  حتى  النكبة  م�صهد  منذ  اليومية 
العربية  الكامريا  ا�صتطاعت  وقد   ، هذا 
اأن جت�صد بلغة ال�صينما الفل�صطينية ومن 
الفلم  �صخ�صيات  قبل  وميين  احلييدث  قلب 
وبدللة  امل�صهد  وبييجييدارة  تييتيينيياول  اأن 
على  �ييصيياهييدًا  كيييان  بيييييوم  نف�صها  تخطو 
واملعاناة  تكاثرت  الأحييداث  لكن   ، نف�صه 
ثم  واحرتقت  ات�صحت  وال�صورة  كييرت 
الذي  املخيم  هو  ذلك   ، �صقطت  املعاهدة 
املخيم  ، هذا  جتري فيه وقائع الأحداث 
من املفرت�ض اأن يكون حديقة تلهو وتلعب 
من  هي  ال�صينما  اإن   ، الأطفال  به  وتفرح 
اأحد الو�صائل الثقافية والإعامية والتي 
دورها  ولها  احلدث  �صخ�صيات  اأحد  متثل 
الجتماعي  الت�صرف  اإبيييراز  يف  الكبري 
حيييييث يييدخييل فيييييهييا اليي�ييصييوت واليي�ييصييورة 
ومتعددة  حقيقية  م�صاهد  ونقل  احلييدث 
ومتنوعة يف الفلم امل�صور ، وهناك العديد 
اجنازها  مت  التي  ال�صينمائية  الأفام  من 
فل�صطينين ومنتجن  �صينمائين  من قبل 
�صبيل  على   ، فل�صطينين  لكتاب  عييرب 
املخيم  ي  يافا  اإىل  عائد   ( كاأفام  املثال 
 ) ال�صم�ض  حتت  رجييال  ي  فدائيون  كلنا  ي 
، ومعظم هذه  العديد من الأفام  وهناك 
الأفام التي مت اإنتاجها �صينمائيًا تتحدث 
و�صموده  الفل�صطيني  ال�صعب  معاناة  عن 
ومواجهته اإىل اآلة القمع ال�صهيوين ، ويف 
خمتلفة  موا�صيع  اإىل  نتطرق  قد  رحلتنا 
عن فل�صطن وعن الحتال وعن الفدائي 
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البي�صاء  الييكييوفييييية  �ييصيياحييب  الأ�ييصييميير 
والإبعاد  والييعييودة  وال�صهداء  وال�صهادة 
بالبكاء  املو�صح  واملخيم  وال�صتات  واملنفى 
الثورة  �صمري  هييو  املخيم  يييكييون  وقييد   ،
ونكبتها  لفل�صطن  ال�صيا�صي  العنوان  وهو 
ال�صخ�صية  الأعييمييال  يف  الأخييياق  وهييو 
الق�صية  واأحييييياء  خييدميية  يف  امل�صاهمة 
الكثري  الأو�ييصييع  وللحدث   ، الفل�صطينية 
اإىل  التعريف  يف  والقلق  اخلوف  بلحظات 
جوانب �صلبية وايجابية يف حياة ال�صينما 
فلمًا  كل  ويف  وق�صية   ق�صة  �صخ�ض  بكل 
�صينمائيًا كامريا ولكل كامريا م�صهد ولكل 
املتميز  والواعي  اخلا�ض  جمهوره  م�صهد 
لتكون   ، احلقيقة  مليي�ييصيياهييدة  واملييتيي�ييصييوق 
ال�صهادة والإبعاد ويبقى احلدث ال�صيا�صي 
هو الأبرز يف هذه الق�صة اأو الأ�صح يف هذه 
الق�صية ، وقد ي�صتخدم يف معظم الأفام 
واملييوؤثييرات  ال�صينمائية  التقنيات  كييل 
الذي  الأمييير  والأخيياقييييية  الختافية 
ي�صهم يف تناغم العمل التمثيلي مع برهان 
للعنا�صر  ا�صتثناء  دون  الب�صري  ال�صرد 
اأو  للبيئة  املو�صوعي  وال�صكل  الواقعية 
موقع احلدث ، يف ت�صوير املكان و�صخ�صيات 
ال�صوء  باللقاء  التعليق  ليبقى   ، الزمان 
والهتمام  اخلييارجييي  العام  امل�صهد  على 
على  وي�صيطر  ي�صطوا  اليييذي  الييرا�ييصييخ 
مقومات احلياة اليومية اإن كان يف مدينة 
ي�صعنا  خميم  يف  حتى  اأو  ما  قرية  اأو  ما 
بنا  فعلت  ميياذا  وهييو  حمتوم  �ييصييوؤال  اأمييام 
القيادة  الت�صوية مع الحتال بن بع�ض 
املتنفذة يف منظمة التحرير الفل�صطينية 
املحتل  ال�صهيوين  الكيان  هييذا  وقيييييادة 
امل�صوؤوم   اأو�صلو  اتفاقية  والتي متت خال 
، مل نبتعد عن فل�صطن جغرافيًا لنتحدث 
وباجلوار  وبالفرح  باجلرح  �صقيقتها  عن 
الاجئن  خميمات  ميين  فيها  ومييا  لبنان 
فيه  امل�صلح  الفل�صطيني  العمل  وبييداييية 
واأ�صياء  وعماوؤه  ال�صهيوين  العدو  �صد 
عام  لبريوت  ال�صهيوين  كال�صتياح  كثرية 
وم�صاهدته  عر�صه  مت  ما  وهييذا   ،  1982
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املختلفة.
القائد  فكان  القيادة  وموؤهات  اأنواع  بن  جمع  الذي  القائد 
كفاءته  بحكم  والتكنوقراطي  واحلييازم  بامتياز  الدميقراطي 
ا�صتبدادي  اأو  بريوقراطي  �صكل  يطغى  مل  وبتناغم  الأكادميية 
اجلبهة  �صفوف  قيادته  حكم  الذي  الدميقراطي  الأ�صلوب  على 
وعاقاته الوطنية، فا�صتحق بجدارة لقب احلكيم واحتل كقائد 

قلوب حمبيه و�صعبه.
 رغم تقدمه بال�صن واعتاء الوقار والثلج الأبي�ض راأ�صه مل 
يياأ�ض ومل يحبط وبقي التفاوؤل الثوري �صيد القوم واملوقف عنده.

بقي احلكيم وهو على فرا�ض رحيله وحتى اللحظات الأخرية 
من حياته ي�صاأل عن ح�صار غزة والوحدة واملقاومة والنتفا�صة.

الدميقراطي  والييتييجييديييد  احلقيقي  بالتغيري  مييوؤميينييًا  ظييل 
املكافحة،  ال�صعوب  لن�صالت  ك�صمة  التاريخي  الثوري  والتفاوؤل 
ويبدد  املظلم  النفق  �صي�صيئ  و�صوء  قادمة  ب�صم�ض  موؤمنًا  كان 

الواقع العربي املرير.
يف ذكراك وبعد رحيلك يا حكيم مل تفارقنا حلظة وما زالت 
روحك ترفرف وترافقنا وت�صعد بنا اإىل الأعلى، وما زالت قيمك 
نرا�صًا وبو�صلة لل�صباب الفل�صطيني والعربي الذي اآمنت بدورهم 
النتفا�صة  �صباب  اليوم  حقيقة،  التجديد  وج�صدت  وموقعهم 
�صيطرة  رغم  الطريق  ي�صلوا  مل  العامل  واأحرار  العربي  وال�صباب 
للم�صروع  واملقاطعة  احل�صار  ي�صددون  زالييوا  وما  الغاب  �صريعة 

وللم�صالح ال�صهيونية.
كما كنت الرجل الذي هز العامل اأكرث من مرة ما زالت قيمك 
واأفكارك تطرق جدران اخلزان يف مدر�صتك اجلبهاوية والوطنية 

والقومية.
لن  وقيمك  بنهجك  اآمييين  فمن  حكيم،  يييا  الييعيين  قييرييير  من 
احلق،  �صوت  فاأنت  فيه،  ال�صائرين  لقلة  احلق  طريق  ي�صتوح�صوا 
وق�صيتك التي اآمنت بها هي احلق املطلق التي �صتنت�صر مهما طال 

عمر البغي والباطل، ومهما عظمت الت�صحيات.
اأر�ض  اإىل  الاجئون  و�صيعود  حمررة  حرة  �صتعود  ففل�صطن 

الأجداد والآباء واإىل ممتلكاتهم التي �صردوا منها عام 1948.
هذا هو وفائنا وتخليدنا لك يا حكيم.

العذاب  رحييليية  طفولته  منذ  احلكيم  اأقييييدام  عييانييت 
وال�صقاء واملعاناة مع اأبناء �صعبه، فقد كان يوم 11 متوز من 
عام 1948 بالن�صبة له بداية درب الآلم وطريق اجللجلة 
اللد، فكان  اأهله و�صعبه وحو�صرت مدينته  �صرد مع  عندما 

ذلك اليوم للحكيم كما يروي يوم اأ�صود.
الوطني  الوعي  وتنامي  امل�صاعر  لت�صكل  البدايات  اإنها   
الحتال  وظلم  بط�ض  اأطفاله  نعومة  منذ  �صاهد  ملنا�صل 
القرى  لع�صرات  الطرد والرتحيل  اأرجله يف م�صرية  واكتوت 
وبط�ض  جييرائييم  بفعل  ق�صرًا  اأبنائها  وهجر  دمييرت  التي 
بريطانيا،  من  ا�صتعماريًا  املدعومة  ال�صهيونية  الع�صابات 
وب�صمت وتخاذل جي�ض النقاذ العربي اآنذاك الذي خل�ض 
ندفع  زلنا  ما  الذي  العربي  الر�صمي  النظام  طبيعة  موقفه 
ثمن عجزه منذ نكبتنا الفل�صطينية العربية عام 1948 ويف 
اجلامعة  ومواقف  واقع  وما  الآن،  حتى  املتاحقة  الهزائم 
تن�صج  زالييت  ما  مييوؤامييرة  مليياآل  وحم�صلة  تعبري  اإل  العربية 

خيوطها �صد �صعبنا وحقوقه الوطنية.
اإنها رحلة البداية لفل�صطيني اختزل يف ذاكرته معاناة 

�صعب لتكر احلكاية.
ان�صانية  وم�صاعر  مرهف  بح�ض  متتع  وقائد  لإن�صان   
حكيم  لقائد  وطنية  روؤييية  م�صروع  اإىل  لتتو�صع  وعاطفية 
ا�صتطاع مع رفاق دربه اأن يطرح ويجاوب على ال�صوؤال الكبري 

وهو ملاذا هزمنا؟
حلظة  حتى  ثابر  ون�صاله  حياته  م�صرية  مييدار  وعلى 
الن�صر  واأ�صباب  عوامل  كل  توفري  يحاول  وهو  ا�صت�صهاده 
وقومية  وطنية  عادلة  ولق�صية  وهوية،  ل�صعب  والوجود 
كافة  وعلى  ون�صاليًا  وثقافيًا  فكريًا  واأ�صهم  واإن�صانية 
تكري�ض  اأجييل  من  املختلفة  الن�صال  وباأ�صاليب  الأ�صعدة 

الهوية الوطنية ل�صعب متتد جذوره عر التاريخ.
الطفل  بييراءة  فيه  جتد  الييذي  الإن�صان  احلكيم  اإنييه 
وبثقة  ومقاله  مبقامه  وجتد  القادم  والأمل  الروح  و�صفاء 
والتاريخي  احلتمي  الييتييفيياوؤل  على  يبعث  مييا  كييل  عميقة 
اأ�صعب  يف  ترتخي  مل  وبقب�صة  تكل  مل  بيياإرادة  بالنت�صار، 

الظروف.
�صيخ  اأو  امييراأة  اأو  طفل  يكاد  فا  والرفيق،  الأب  فكان   
اإل ويجدوا فيه  يلتقيهم  اأ�صري  اأو  اأو جريح  �صهيد  اأو عائلة 
القلب الدافئ واحلا�صنة الوطنية امل�صوؤولة، الذي وثق به 
اأو  ظهره  يدر  ومل  معه  اختلف  من  حتى  اجلميع  واحرتمه 
يو�صد الأبواب اأمام اأي عائلة فل�صطينية طرقت باب مكتبه 

وق�صدته مب�صاعدة اأو لقاء.
والقيم  الإن�صانية  املعاين  كل  الإن�صان  احلكيم  يلخ�ض 
جت�صيدها  على  وعمل  عك�صها  التي  والن�صالية  الأخاقية 
�صاحتنا  وبعموم  الن�صالية  مدر�صته  و�صفوف  اأو�صاط  يف 
الوطنية وعاقات الثورة قوميًا واأمميًا، فهو الن�صان الثائر 
واحلكيم والقائد، اإنه الأمل املفعم واإرادة القوة والت�صميم 
اأرجاء  الذي جعله يتبواأ موقعه كقائد وحكيم ميلئ �صداه 
املعمورة وعلى م�صاحة املنا�صلن الثورين من اأجل احلرية 
ال�صتقال  اأجييل  من  والدميقراطية،  والكرامة  والتحرر 
والعودة، وهو القائل باأنني لن اأعود اإىل الوطن اإل مع اآخر 

لجئ فل�صطيني.
رغم  وديالكتيكية  ثاقبة  بنظرة  متتع  الييذي  القائد 
الفل�صطيني، ورغم حدة اخلاف  الن�صايل  امل�صهد  تعقيدات 
بقانون  اأم�صك  اأنه  اإل  كثرية  اأوقييات  يف  الداخلي  وال�صراع 
�صاحات  ويف  امليدان  يف  الوحدة  وغلب  وال�صراع  الوحدة 

النتفا�صة.
ال�صاح  �صنوف  بن  جمع  الييذي  والقائد  احلكيم  اإنييه 
الثورة  معارك  يف  وا�صتخدمها  الن�صال  و�صائل  كافة  واأجاد 
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على  ي�صرف  واليييذي   ، النتماء  وعيياملييي 
عاج العمل الداخلي ولك�صف ال�صخ�صية 
املييجييابييهيية الأكيييير يف حييييياة الييذاكييرة 
املت�صاور  الأحييداث  مذكرات  على  املبنية 
ال�صفة  وهييذه   ، الكلمات  نطق  يف  عليها 
اجلماعية  الأحييداث  حول  تدور  املبنية 
يف  اليومية  احلياة  اإيقاعات  يف  املكنونة 
ورجال  اأطفال  يواجه  وكيف  فل�صطن 
واملوت  والتهويد  الإرهاب  م�صنن  ون�صاء 
احلي  اليير�ييصييا�ييض  عليهم  يطلق  وكيييييف 
لذلك  ردع  يكون  اأن  دون  اأي�صًا  والغارات 
موا�صيع  اإنييهييا   ، العاملي  اليييراأي  قبل  ميين 
تناول  فيها  الهتمام  وعالية  متنوعة 
ق�ص�ض واقعية موؤملة ، يتعاطف معها هذا 
ال�صعب  ماأ�صاة  وهي  العاملي  العام  الييراأي 
الفل�صطيني الإن�صاين والأخاق الدينية  
املقد�صات  معامل  كل  وتهود  خطف  الذي 
اأمام  نظرة  اأمام  ومن  مدونة  �صا�صات  من 
 ، امل�صهد  ذلييك  بعد  قتلوه  ثييم  انييتييظيياره 
يف  كثرية  �صينمائية  اأفييام  جنحت  وقد 
ق�صيتهم  تقدمي  ويف  الييواقييع   هييذا  نقل 
الإح�صا�ض  بليغة  راقية  �صينمائية  بلغة 
يف  مرتبطة  حكاية  يف  التعبري  ب�صيطة 
امل�صاهد   يراقب  ب�صكل  الأحداث  تطوير 
هييذا  مييين  لينتقم  يييديييه  قييبيي�ييصيية  عييلييى 
اجلندي املحتل القاتل ، وهذا ما ين�صف 
اإن عر�ض الأفام التي تدور   ، به الن�ض 
اأحداثها حول معاناة ال�صعب الفل�صطيني 
يف الفرتة ما بن 1948 م من عمر النكبة 
الاجئ  الأ�صمر  الولد  عن  تبحث  والتي 
لينتقل  وميينييزلييه  قييريييتييه  تيييرك  اليييذي 
حلمه  ويبداأ  الآمنة  الأماكن  اأحييد  اإىل 
يف  لكن   ، املخيم  باإن�صاء  يتلخ�ض  بوطنه 
هذا املخيم ين�صاأ لديه م�صاعر متناق�صة 
اأ�صبح  الذي  املخيم  النكبة واجتاه  جتاه 
عن  بديل  واخليمة  القرية  عيين  بديل 
منزله ، ويتاأجج ويرتاجع الغ�صب واحلب 
والنتقام  واليينييار  الييثييائيير  يف  ال�صديد 
فيخرج من ذاته املهزوم ويرد من جديد 
وكان   0 ومنا�صًا  مقاتًا  فدائيًا   اإن�صانًا 
يف  كبري  ن�صيب  الفل�صطينية  لل�صينما 
هذا الن�صاط من خال الأفام الوطنية 
والييفييدائييييية يف الييعييامل الييعييربييي وهييي 
واأ�صرف  اأي�صًا  واأجييدهييا  الأفييام  اأف�صل 
الهزيلة  وال�صتعرا�صات  الأفيييام  ميين 
ال�صا�صات  على  يوم  كل  عر�صها  يتم  التي 
الف�صائية العربية  الآن ، ويف مقابل هذا 
ق�ص�ض  من  رئي�صية  م�صار  تييروي  هناك 
تعر  اجتماعية  و�صنيورهات  ون�صو�ض 
�ض معاناة ال�صعوب وتعالج املر�ض والفقر 
اجتماعي  اإن�صاين  منطق  من   ، والف�صاد 
 ، الأميير  مبعاجلة  الوقت  نف�ض  يف  وتقوم 
يراها  التي  العنف  واأ�صلوب  مواقف  رغم 
امل�صاهد اإل اأنها تعالج بروح �صلمية اإميانًا 
والأجود  الأجييدر  هو  الأ�صلوب  هذا  باأن 
والتطرف  واجلييهييل  العنف  مواجهة  يف 
الكامريا  تبقى   ، والإرهييياب  والحييتييال 
�صورة  على  ال�صاهد  هي  احلييدث  قلب  يف 
ال�صورة  هي  ال�صينما  وتبقى   ، احلقيقة 
احلقيقية وال�صوت ال�صادق والوا�صح يف 
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التناف�ض لكي نحظى برعاية دور الن�صر 
الكّتاب  احتييياد  مثل  الثقافة  وجييهييات 
يف  وباحل�صور  الثقافة،  ووزارة  العرب، 
داخل  الثقافية  واملهرجانات  امللتقيات 

�صورية وخارجها!
هزوان الوز اأخذته احلياة الإدارية 
اأن  اأجيييل  ميين  ف�صافر  اأخييذتيينييا،  مثلما 
يحظى بال�صهادة العالية، وعاد بها لكي 
لأنه  �صعبة  اإدارية  اأحوال  يف  ينخرط 
القطاع  يف  ولأجلهم  النا�ض  مع  ا�صتغل 
راأ�يييض هذا  اليييييوم على  الييرتبييوي، وهييو 
الرنامج  يعد  للرتبية،  كوزير  اجلهاز 
الرتبوية،  وال�صرتاتيجيات  واخلطط 
من املنهاج اإعدادًا وحت�صريًا، اإىل وجوه 
وكلها  الرتبوية،  الثقافة  هذه  تطبيق 
املحطات  جهد  يييوازي  جهد  اإىل  حتتاج 
الكهربائية. ومع ذلك مل ينقطع هزوان 
الوز عن الكتابة يف جمال ع�صقه الأدبي، 
عدد  اليوم  فله  والييرواييية،  الق�صة  اأي 
ومثلها  املطبوعة،  الييروايييات  من  وافيير 
املطبوعة  الق�ص�صية  املجموعات  من 
الدرا�صات  من  عدد  له  وباملوازاة  اأي�صًا، 
الق�صايا  اأهييم  واقييفييت  التي  الفكرية 
والغزو  العوملة،  مع  املتداخلة  املعا�صرة 
الييثييقييايف، و�ييصييطييوة الإعيييييام، والييقييوى 
الناعمة، كما له عدد من الرتجمات عن 

الآداب الرو�صية.
�صغفه  عن  الوز  هزوان  يعر  وبهذا 
الكبري بالأدب والإبداع، فهو مل ينقطع 
تاأليفًا، مثلما مل  عن الأدب قراءة، ول 
التجارب  اأ�صحاب  متابعة  عن  ينقطع 
واأ�صحاب  عليه،  ال�صابقة  الأدبييييية 
الأدبية،  لتجربته  امل�صاحبة  التجارب 
وذاكيييرة  يقظة  �ييصيياحييب  اأديييييب  وهيييو 
وح�صور ثقايف، يدرك ذلك كل من قراأ 

له اأو خالطه اأو ا�صتمع اإليه.
ح�صور  وب�صبب  الييبييدايييات،  ميينييذ 
متابعًا  كنت  واجييتييهيياده،  الييوز  هيييزوان 
ميزة  اأهييم  اأن  اأح�صب  التي  لن�صو�صه، 

اأخييرى،  مييرة  قراءتها  اإىل  عييدت  وقييد 
فيياأخييذتيينييي املييتييعيية ميييرة اأخييييرى اإىل 
الحتيياد  اأييييام  الأوكييرانييييية،  اأمكنتها 
لأن  الدم�صقية  واأمكنتها  ال�صوفيتيي، 
بكامل  احلميمية  يبدي  املكان  جمال 
اأزمنتها؛  اإىل  اأخذتني  كما  قيافتها، 
واأزمنة  ال�صوفييتي،  احل�صور  اأزميينيية 
باأنها  ُعييرفييت  الييتييي  املييتييعييددة  دم�صق 
ترتامح دائمًا يف طراد ح�صاري عجيب 
مده�ض، كما اأخذتني اإىل العوامل التي 
تعي�صها �صخو�صها، والآراء ال�صادرة عن 
ودوافعها  لثقافتها  تبعًا  منها  ذات  كل 

واأحامها. 
ع�صية  رواييية  الوهم(  من  )�صرير 
كانت  اإن  اليينييقييدي،  التو�صيف  عييلييى 
اأم  اأزميينيية،  اأم روايييية  اأمييكيينيية،  روايييية 
رواييية حمت�صدة  فهي  اأ�ييصييوات،  رواييية 
اأمكنٌة  فيها،  تتقابل  التي  بالثنائيات 
واأزمنٌة  خاركوف(،  )دم�صق/  خمتلفٌة 
ال�صوفييتي/الدولة  )الزمن  خمتلفٌة 
زمن  اليي�ييصييوري/  و)الييزميين  العظمى( 
املكانة  عن  الباحثة  ال�صتقال  دولة 
احليي�ييصييارييية، والييتييعييوييي�ييض    -بيينيياًء 
وتييييطييييورًا- عييين �ييصيينييوات النيييتيييداب 
النهب  اأزمنة  من  �صبقه  وما  الفرن�صي، 
خمتلفة  و�ييصييخييو�ييض  والهييييتيييياك(، 
وتقاليدها،  وعيياداتييهييا،  ثقافتها،  يف 
واأحييياميييهيييا )اأحييييمييييد/ الييدميي�ييصييقييي( 
تبدو  وكذلك  الأوكرانية(  و)اأولغا/ 
القيم  مييدرجيية  خييال  ميين  الثنائيات 
بينها،  فيما  اجلييوهييرييية  واليييفيييوارق 
واحلر�ض على البادي منها، كالنظافة، 
والعاطفة،  العمل،  وحييب  واليينييزاهيية، 
ثوابت  وهييي  وال�صداقة..  والتفكري، 
هاج�صها  ال�صخو�ض،  بن  ما  م�صرتكة 
الييواحييد  لييعييبييور  اجليي�ييصييور  ت�صكل  اأن 
قيم  هييي  وكييذلييك  الييثيياين،  نحو  منها 
واحلنن  والده�صة،  والغنى،  اجلمال، 
جتاه  امل�صرتكة  الثوابت  ت�صكل  التي 
والنا�ض!  وال�صوق،  واملحبة،  الأمكنة، 
التبادلية  اأي�صًا  الرواية  ثنائيات  ومن 
بو�صف  )الييييغييييرب(  الأميييكييينييية  بييين 
و)ال�صرق(  منه،  جيييزءًا  )اأوكييرانيييييا( 
بو�صف )�صورية( جزءًا منه، والنظرة 
القبلية  ال�صتهواء  وحالت  امل�صرتكة، 
البلدين،  عيين  كانطباعات  املييعييروفيية 
وما يتمو�صع يف الأذهان من تر�صيمات 
والييعييادات،  الثقافة،  حييول  متبادلة 
والتقدم،  والفنون،  والعلم،  والتقاليد، 
واحلييييداثيييية، واليييتيييوارييييخ الييقييدمييية 
الثنائية  هييذه  وعيير  معًا،  واحلديثة 
اجليييغيييرافييييييية جتيييييول قيييييييم كيييثيييرية، 
كواها  واأرواح  وذكييريييات،  وحكايات، 
ليكاد  حتى  والنتظار  وال�صوق  احلنن 
الرواية  يف  �صيء  كل  اأن  يييدرك  املييرء 
مق�صوم على اأر�صن، وروحن، و�صوقن، 

وذاكرتن، وتاريخن، وحلمن!

د. حسن حميد

احل�صا�صية  يف  تييتييمييثييل  بييهييا  تييتييفييرد 
وتعددها  التفا�صيل  ويقظة  املتناهية، 
لكي ت�صكل منت املكتوب �صواء اأكان ق�صًة 
الواقع،  مع  احلميم  والتعانق  روايًة،  اأم 
والإمييييييان املييطييلييق بييجييدوى اليي�ييصييرد، و 

بجدوى احلكاية!
لقد قراأته يف مدونته الأدبية كلها، 
لي�ض لأنه من )الع�صرة الطبية( فح�صب، 
واإمنا لأنه جدير بالقراءة حقًا، ولأنه 
ما  لأرى  باملواقفة  دائمًا  ها  اأخ�صّ مييراآة 
فيها من تر�صيمات، ولكم قلت بيني وبن 
يف  متامًا  الغارق  الييوز  هييزوان  اإن  نف�صي 
اأعماله الإدارية يرى ما ل نراه، ويدرك 
ما ل ندركه، وح�صا�صيته تذهب مبا�صرة 
على  القادرة  والزوايا  املو�صوعات  اإىل 
فيه  روائييي  بيت  اأو  ق�ص�صي  بيت  بناء 
اجلمال  من  وفيه  فيه،  ما  الب�صاطة  من 

ما فيه اأي�صًا!
�صهور  قبل  اأي  ق�صري،  وقييت  قبل 
يف  الروائية  كتابته  �صحرتني  فقط، 
روايييتييه اليي�ييصييادر عيين دار الييفييارابييي يف 
بريوت )كتاب دم�صق( التي اأوقفها على 
وعادات،  وقيمًا،  ومكانًا،  ب�صرًا،  دم�صق 
التي  للمراآة  مقابلة  وروؤى،  وتقاليد، 
تييبييدي الييرت�ييصيييييمييات الييكييريييهيية، ميييراآة 
يف  �صورية.  على  فر�صت  التي  احلييرب 
اليي�ييصييرد جماًل  الييرواييية يييجييول  هييذه 
وعيييذوبييية مييثييلييمييا جتييييول الييغيييييوم يف 
اإليه  القارئ  فياأخذ  ال�صماء،  رحابات 
مثلما  الآخر  اأحدهما يف  في�صري  جذبًا 
ويتنادى  الأجيي�ييصيياد،  يف  اخلييدر  ي�صري 
الب�صر ويت�صادون، يف احلارات القدمية 
وهبوباتها  ال�صموم  رياح  دفع  اأجل  من 
بعيدًا، متامًا مثلما تتنادى الدوايل لكي 
تبدو عرائ�ض املحبة عامات للعابرين!
واليييييوم بيين يييدي روايييتييه )�صرير 
جمددًا  طباعتها  اأعاد  التي  الوهم(  من 
اأن  بعد  البريوتية،  الييفييارابييي  دار  يف 
كانت قد �صدرت عام 2000 يف دم�صق! 
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اأكاد ل اأ�صدق حقًا،
الإدارية  بالأعمال  مثقًا  اأديبًا  اأن 
يقوى  الليل،  اآخر  اإىل  ال�صباح  اأول  من 
عييلييى اليييقيييراءة والييكييتييابيية، ويييعييرف 
التفا�صيل،  بتفا�صيل  الثقايف  امل�صهد 
اإىل  والتجارب،  والكتب،  الأ�صماء،  من 
يف  واملوؤلفات  للموؤلفن  الفنية  الرتب 

اآن!
قراءات  اأن  اأ�صدق  ل  اأكيياد  بل،  ل 
هييييذا الأديييييييب تيي�ييصييري اأحيييياديييييث عن 
تلّفه،  التي  واجليييراأة  املكتوب،  اأهمية 
الأ�صطر،  بها  مت�صي  التي  واجلماليات 
ي�صيفها  الييتييي  امللمو�صة  والإ�ييصييافيية 
القدمية  الكتب  اإىل  اجلييديييد  الكتاب 
اليي�ييصييادرة قييبييًا، والأمييير يييغييدو خياًل 
الأديييب  هييذا  كتابة  عيين  نتحدث  حيين 
اأناة  من  فيها  وما  كتب،  يف  ت�صدر  التي 
اأدبية  ومتعة  ومتيز،  واإ�صراق،  وهييداأة، 
الفنون  ملعانقة   عالية  واأ�صواق  اآ�صرة، 
ندي،  ترا�صل  عر  الأخييرى،  الإن�صانية 
وا�صتفادات توؤكد اأن الإبداع هو الإبداع 
اأينما كان، وكيفما جاء،  يف اأيٍّ من �صيغ 
الكتابة والت�صكيل، اأو مقرتحات الروؤية 
املو�صيقى،  عن  نتحدث  حن  وال�صماع 
الفنية،  واللوحات  وال�صينما،  وامل�صرح، 

وعامل املنحوتات، والأيقونات.
بييلييى، اإنيينييي اأحتييييدث عيين الأدييييب 
هزوان الوز، الذي عرفته منذ ن�صو�صه 
ن�صو�صي  منذ  عرفني  مثلما  الأوىل، 
الأوىل، فقد كان من بن اأدباء )الع�صرة 
الطيبة( الذين تعارفوا، اأول الأمر، اإىل 
واملجات،  ال�صحف  يف  بع�صًا  بع�صهم 
ن�صال  �صتى؛  بقاع  بلدات  من  كانوا  وقد 
ال�صالح وعبد الرحمن �صيدو من حلب، 
وحممد  القنيطرة،  ميين  املييزعييل  وعلي 
وحيييييد علي ميين حيييارم، وهييييزوان الييوز 
من  الهنداوي  النور  وعبد  دم�صق،  من 
طرطو�ض،  من  اإبراهيم   واأني�ض  درعييا، 
زين  وثائر  الرقة،  من  احلافظ  وب�صام 
ال�صويداء،  من  دويعر  وريا�ض  الدين 
لكم كانت املناف�صة بن هوؤلء الطالعن 
ورائعة؛  وغنية،  �صديدة،  واإبداعًا  اأدبًا 
متبادلة  مييرايييا  بينهم،  ميين  واأنيييا  كنا، 
اأخرى  مييراآًة  تري  مييراآٌة  ن�صو�صنا،  عر 
واأحييام،  اأ�صواق  من  الييذات  حّرته  ما 
وما مّدت به الأ�صطر من اأرواح وبهجة، 
اللقاء  اأجييل  من  لهوفة  نفو�صنا  وكانت 
ما  يكن  مل  التقينا،  وحن  لوجه،  وجهًا 
بع�صنا  نعرف  كنا  لأننا  كام  من  بيننا 
هذه  ظلت  وقد  ينبغي،  مما  اأكرث  بع�صًا 
كييياليييدوايل، ونحن  مييعييّر�ييصيية  املييعييرفيية 
قادنا  وقد  خرًا،  خرًا   اأخبارنا  نتابع 
ال�صحف  �صفحات  فييوق  ميين  التناف�ض 
حيازة  على  املناف�صة  اإىل  واملييجييات، 
ويف  اأوًل،  �صورية  يف  املحلية  اجلوائز 
قادنا  مثلما  ثانيًا،  العربية  البلدان 
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اإن لا�صت�صراَق ق�صَة طويلَة تبداأ 
بالألف ول تنتهي عند الياء فهي نوع 
والغرِب  ال�صرق  بن  ال�صراع  اأنواع  من 
والغرب  الإ�صامي  العربي  ال�صرق   ،
انت�صر  اأن  فمنذ  اليهودي  ال�صليبي 
وبع�ض  العربي  احلو�ِض  يف  الإ�ييصييام 
بذل  الأنييدليي�ييض  وكييذلييك  اآ�صيا  بييلييدان 
الغرب جهده لدرا�صة ظاهرة الإ�صام 
اأن  لييه  يت�صنى  حتى  معَمقة  درا�ييصيية 
والفكر  ال�صميم  يف  وي�صربه  ي�صوهُه 
واملنظم  و�ييصييروري  هييام  عمومه  يف 
؛  �صك  دون  اأهمية  اأكييرث  منه  الهادف 
اإذا ل غرابة اأن يلجاأ اإليه يف حتقيِق 
املادية  القوة  فيها  تبداأ  قد  اأهييداف 
الغزو  كان  هنا  ومن  احلربي  والعتاِد 
الإ�صام  اأعداء  خطط  الذي  الفكري 
هييزات  اإىل  خييالييه  ميين  لينفذوا  لييه 
الإ�صامية  ال�صخ�صيِة  يف  ُيحدثونها 
وبن  بينها  الرتييبيياط  ُعييرى  فتنحل 
دينها فتفقد ذاتها مما يجعله فري�صًة 
هييييينيية لييلييغييرب اليي�ييصييائييد؛ و ميين بن 
الفكري )ال�صت�صراق(  الغزو  اأ�صاليب 
وا�صع  علمي  ب�صكل  خطورته  مغلفًا 
املنهج اجلديد وادرجُه  �ُصمه يف عامل 
العربي  املجتمع  حياة  مناهِج  كل  يف 
الغربين  ميين  الييكييثييري  وتييخيي�ييصييييي�ييِض 
وازدادت  ال�ييصييتيي�ييصييراق،  ميييييدان  يف 
كثري  يف  ال�صرقية  الدرا�صات  ن�صاطات 
نتيجة  وذلك  الغربية  اجلامعات  من 
الأعداد الكبرية من الطاب الوافدين 
على هذه الأق�صام للدرا�صة فيها حتى 
من ِقبل ال�صرقين واإلقاء املحا�صرات 
وخ�ص�صت  املو�صوع  هذا  َتخ�ض   التي 
اجلامعات الغربية منحًا للم�صت�صرقن 
املحتلة  فل�صطن  يف  فييرتات  لق�صاِء 
الق�صايا  بييعيي�ييض  درا�يييصييية  اأجييييل  ميين 
اأهدافها  وخدمَة  باليهودية  املتعلقة 
اأيدي  على  اليهود  من  الكثري  وتتلمذ 
هوبيليد  اجلييرال  اأمثال  م�صت�صرقن 
غرّيوا  الذين  امل�صت�صرقن  من  والكثري 
وبّدلوا الكثري من التاريخ واحل�صارات 
بع�ض  دفعت  التي  الأ�صباب  هي  فما 
ال�صت�صراق  على  الإقبال  اإىل  اليهود 
وميياالييدور اليييذي قييامييوا بييه يف اإطييار 

احلركة الإ�صت�صراقية ؟.
الإجيييابييية عييلييى هيييذا اليي�ييصييوؤال 
احل�صول  ال�صعب  فمن  �صهلًة  لي�صت 
ال�صدد  هذا  يف  �صريحة  اإجابٍة  على 
تتحدث  التي  املييراجييع  لأن  ولييذلييك 
اأغفلت  قد  وتطوره  ال�صت�صراق  عن 
اأن  ونعتقد  اجلانِب  هذا  عن  احلديث 
هذا  يف  احلديث  عن  الإغييفيياِل  �صبَب 
امل�صت�صرقن  اأن  اإىل  يرجع  املو�صوع 
يكيفوا  اأن  ا�صتطاعوا  قييد  اليييييهييود 
اأ�صا�صيا  عن�صرا  لي�صبحوا  اأنف�صهم 
الإ�صت�صراقية  احلييركيية  اإطييييار  يف 
احتلوا  فقد  الن�صرانية  الأوروبييييية 

القد�ض:  يف  الييعييرييية  اجلييامييعيية 
موؤ�ص�صات  ميين  عييديييدة  مييراكييَز  وت�صم 
)بنت�صفي(  ومعهد  ال�صرعية  الأبحاث 
ال�صاِم   لأبييحيياِث  )ثييرومييان(  ومعهد 
العربي  بدير" للتقارب  "مارتن  ومعهد 
ال�صرق  اأبييحيياث  وموؤ�ص�صة  اليييييهييودي 

الأو�صط.
العرية  اجلييامييعيية  قييامييت  وقيييد 
بييياأعيييميييال �ييصييخييمييًة اجتيييياه الييعييرب؛ 
�صخم  م�صروعًا  كان  م�صاريعهم  واأحييد 
الييقييدمي  الييعييربييي  اليي�ييصييعييِر  لت�صجيل 
التطوِر  درا�صِة  لهدف  معانيِه  وتف�صري 
العربيِة  ال�صخ�صية  على  طييراأ  الييذي 
�صلوكها  مبييجييددات  التنبوؤ  وحميياوليية 
واهتم  املييتييكييررة  الفكرية  واأمنيياطييهييا 
ال�صت�صراق الإ�صرائيلي اأي�صًا برتجمِة 
ودرا�صتها  امل�صرين  الروائين  اأعماِل 
الرئي�صي  املواجهة  بلد  م�صر  باعتبار 
�ييصييد امليي�ييصييروع اليي�ييصييهيييييوين وتييطييرق 
اللغِة  ملو�صوع  الإ�صرائيلي  ال�صت�صراق 
/ عري  قامو�ض  بعمل  فقام  العربيِة 

للهجات  �صامًا  م�صحًا  وعمل  عربي 
ثم  الع�صكري  اجلهد  وهو  الفل�صطينية 
الأمِن  جهاِز  قبِل  من  منه  ال�صتفادَة 
الإ�صرائيلي يف عمِل وحدَة امل�صتعمرين 
التي كانت يف ن�صيَج ال�صعب الفل�صطيني 
على اأنهم عرب وتقوم بعمليات اعتقال 
من  متكنهم  بف�صل  واإرهييياب  واغتيال 
العربيِة  واللغِة  الفل�صطينيِة  اللهجِة 
عن  يفرقهم  ل  اإتييقييانييًا  لها  واإتقانهم 
وكما  الأر�ييييض  اأ�ييصييحيياب  الفل�صطيني 
باأبحاثهم  اليهود  امل�صت�صرقون  اهتموا 
وخطورِة  الفل�صطينين  ال�صكاِن  عن 
اأو  ال�صكانية  الدميقراطية  امل�صكلة 
على  الييعييددي  الفل�صطينين  تييفييوق 
ذلك  مواجهة  و�صبل  ال�صهاينة  اليهود 
توجيهاِت  على  بعد  فيما  اأّثييَر  ما  وهو 

هل مات ال�ست�سراق اأم عاد من جديد؟؟

امليدان بو�صعهم الأوروبي ل بو�صعهم 
يعملوا  اأن  اليهود  يييرد  ومل  اليهودي 
داخل احلركة الإ�صت�صراقية بو�صعهم 
يعزلوا  ل  حييتييى  يييهييود  م�صت�صرقن 
تاأثريهم ولهذا  اأنف�صهم وبالتايل يقل 
وبذلك  اأوروبييييييين  يو�صفهم  عملوا 
اأنف�صهم  فيير�ييض  اأوًل  مييرتيين  ك�صبوا 
كلها  الإ�صت�صراقيِة  احلييركييِة  على 
من  النيِل  يف  اأهدافهم  حتقيق  وثانيًا 
الإ�صاِم وهي اأهداف تلتقي مع اأهداف 
ويذكر  الن�صارى  امل�صت�صرقن  غالبيِة 
رحمه  البهي  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ 
الإ�صامي  الفكر  كتابه  اهلل تعاىل يف 
لبع�ض  مييياحيييظييية  اإىل  احلييييديييييث 
على  اليهود  اإقييبيياِل  حييول  الباحثن 
املاحظة  هذه  وتتلخ�ض  ال�صت�صراق 
ال�صت�صراق  عييلييى  اأقييبييلييوا  اأنييهييم  يف 
لأ�صباب دينية و�صيا�صية اأما الأ�صباب 
اإ�صعاف  يف  تتحلل  فيياإنييهييا  الدينية 
الإ�صام والت�صكيك يف معلمه  لإثبات 
اأن ف�صل اليهودية عليه وذلك بادعاء 
م�صدُر  هي  نظرهم  يف  اليهوديَة  اأن 
الإ�صام الأول اأما الأ�صباب ال�صيا�صية 
فاإنها تت�صل بخدمة ال�صهيونية فكرة 

اأوًل ثم دولة ثانيًا.
وييي�ييصييري اليييدكيييتيييور حمييمييد جيياء 
اإدري�ض يف مقاله بكتابه " الإ�صرائيليات 
الإ�صرائيلي  الييكيييييان  عيينيياييية  عيين   "
اأن  مو�صحًا  الإ�صت�صراقية  بامل�صاألة 
يف  وال�صيا�صيِة  الع�صكريِة  املوؤ�ص�صاِت 
اإ�صرائيل ت�صتفيد اإفادًة تامًة من نتائِج 
�صا�صة  اإن  بل  الإ�صت�صراقية  الدرا�صات 
من  هم  الع�صكرية  وقادتها  اإ�صرائيل 
داخل  الإ�صت�صراقيِة  احلييركييِة  رواد 
اإ�صرائيل وقد ر�صد الدكتور اإدري�صاأهم  
موؤ�ص�صة اإ�صت�صراقية عاملة يف الداخل 

الإ�صرائيلي وهي:
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باِب  بفتِح  الإ�صرائيلية  احلييكييومييات 
يهود  اأميييام  م�صراعيه  على  الهجرة 

رو�صيا ال�صوفييت �صابقًا.
وهيييينيييياك املييي�يييصيييارييييع اليييكيييثيييرية 
واجلامعات التي يعملون بها ويطوروها 
الطرق  جميع  ميين  هزميتنا  اأجييل  ميين 
بعنجهية وقوة فكرية هائلة ما تنتجه 
ولغتنا  عقيدتنا  ويييخيي�ييض  يخ�صنا 
يف  املتفرِج  مبوقف  نكتفي  هل  وتراثنا 
فتتهلل  امل�صاهد  بع�ُض  تعجبُه  امل�صرِح 
امل�صاهد  بع�ض  تعجبه  ول  اأ�ييصيياريييره 

الأخرى فيقطب حاجبيه؟
اإن الأمَر هنا يختلف متامًا فالأمُر 
لي�ض جمرد ا�صتح�صان وا�صتهجان عابر 
يف  بع�صهم  علينا  يح�ض  حيين  نييفييرح 
كلمات املدح ونفزع غا�صبن حيث ي�صب 
فكرية  �صواعَق  الآخييُر  بع�صهم  علينا 
الإن�ِض  �صياطِن  ميين  بيياهلل  فن�صتعن 
ي�صتاأنف  ثم  منتهيًا  املو�صوع  ونعتر 
من  اأخطَر  الأميير  اإن  ؛ل  العادي  �صرينا 
ذلك بكثري لأنه يتعلق باأعمق اأعماقنا 
اأمامنا من  عقدًيا وفكريًا ولي�ض هناك 
التحدي  وقبول  املواجهة  اإل  �صبيل 
جديرين  ل�صنا  واإل  اليييذات  واإثييبييات 
عمر  من  الكثري  اأ�صفنا  لقد  باحلياة 
وغرينا  الأميييييور  تييفيياهييات  يف  الييزميين 
ي�صغر عنا عظائم الأمور ونحن لهون 
الآخر  يزلزل  مكرتثن  غري  وغافلون 
فكريًا  يحتلونا  نعي  ل  ونحن  جذورنا 
ويغ�صبون بادنا ويقتلون علماءنا ول 
وبينهم  بيننا  الفارق  هو  وهييذا  نعمل 
وما يقومون  العمل  النظر  عن  ب�صرف 
اأي�صا  نحن  لنعمل  الأوان  اآن  وقييد  به 
م�صري  م�صاألة  لأنها  املوت  حتى  لنعمل 
�صعوب ذات عقيدة را�صخة فاإن مل نكن 
�صعداء ونحن  الذئاب  اأكلنا  يد واحدة 

ل نحرك �صاكنًا..
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والتدمري.
التي  امل�صوؤولية  م�صتوى  على  تكن  مل  الفل�صطينية  القيادة  فاإن  اأ�صف  ومن 
�صبل  عن  تبحث  راحت  املقاوم  ال�صباب  دعم  من  فبدًل  تكونه،  اأن  يتوجب 
اإجها�ض طموحاتهم عر امل�صاركة الأمنية يف قمع الفعل املقاوم،  والبحث 

عن الت�صويات املذلة على طاولت العوا�صم الغربية.
اجلديد،  العام  تزين  ال�صوري  العربي  اجلي�ض  انت�صارات  �صورية،كانت  يف 
وم�صغليه،  الإرهاب  على  املوؤزر،  بالنت�صار  الأمل  يحمل  القادم  باأن  وت�صي 
ال�صمال  يف  طريق  من  اأكييرث  يف  الإرهابية  الع�صابات  عن  الإمييداد  فقطع 
واجلنوب حيث كان انت�صار حلب  بفعل ت�صحيات اجلي�ض العربي ال�صوري 

متو�صطة  تلة  على  تقع  ال�صجرة  اأو  ال�صجرة  قرية 
يف  طرية  مدينة  ميين  الغربي  اجليينييوب  اإىل  الرتييفيياع 
فل�صطن على ارتفاع ي�صل اإىل 275م فوق م�صتوى البحر، 
اأرا�صيها 3754 دومنًا.  وتبعد عنها 37كم. تبلغ م�صاحة 
وحتيط بها اأرا�صي قرى لوبيا وطرعان. وُقدر عدد �صكانها 
ن�صمة وعام 1945 بحوايل   543 يف عام 1922 بحوايل 
720 ن�صمة. وحتيط بالقرية جمموعة من اخلرب التي 
اأبرز اأحداثها معركة  اأثرية وتاريخية. من  ت�صم معامل 
ال�صجرة الذي ا�صت�صهد فيها القائد املنا�صل عبد الرحيم 
بال�صجرة  حتيط  كما   .1948/7/14 بتاريخ  حممود 
لوبية، كفر كنا، طرعان، كفر كما، كفر  عدة قرى هي: 
�صبت، حطن، منرين، عن ماهل، عرب �صبيح، اإ�صافة اإىل 

م�صتعمرة ال�صجرة اليهودية )بال�صن(.]
القرية  بهدم  امل�صلحة  ال�صهيونية  الع�صابات  قامت 
وت�صريد اأهلها البالغ عددهم عام 1948 حوايل )893( 
جمموع  ويييبييلييغ   .1948/5/6 يف  ذليييك  وكيييان  ن�صمة. 
الاجئن من هذه القرية يف عام 1998 حوايل )5485( 
ن�صمة يتوزعون يف �صوريا مدينة حم�ض وبع�ض قرى درعا 

وكذلك يف لبنان والأردن وغريها.
اأ�صهر �صهداء معركة حترير ال�صجرة

كان  ال�صجرة  قرية  حترير  معركة  �صهداء  بن  من 
اأبو  حممود  الرحيم  عبد  الفل�صطيني  ال�صاعر  ال�صهيد 
عام  طولكرم  ق�صاء  عنبتا  قرية  يف  ولد  الييذي  الطيب، 

ال�سجرة قرية ال�سهداء بالدنا فلسطين
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من  العراق  كامل  تنظيف  اإىل  و�صوًل  املو�صل،  يف  احلثيث  العمل  يوا�صل 
من  الإرهيياب  على  الطريق  قطع  من  ذلك  يعنية  ومبا  الإرهييياب،  �صراذم 

التنقل يف طرق عديدة بن العراق والرقة ال�صورية.
جممل ما حمله العام اجلديد، اإ�صافة اإىل رمزية بيا�ض الثلج الذي ك�صا 
اأبناء الأمة وم�صتقبلها، كما  اأف�صل، مل�صلحة  وجه الأر�ض، هو الأمل بغد 

يحمل الهزمية التي ل�صك فيها مل�صاريع الأعداء.
عام جديد... ون�صر قادم اإن �صاء اهلل، واإن اغتال ال�صهاينة �صبابنا على 
احلواجز لن يغتالوا الأفكار التي ت�صبح كالأ�صجار... وع�صي عليهم  حتمًا 

اأن يغتالوا الأوطان.. ف�صتبقى املقاومة م�صتمرة حتى الن�صر.

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

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

1913م، وعمل مدر�صًا للغلة العربية، ثم �صارك يف ثورة 
اإىل  توجه  فل�صطن  تق�صيم  قرار  وبعد  1936م..،  عام 
بريوت يف يناير 1948م فان�صم على جي�ض الإنقاذ وتلقى 
تدريبات ع�صكرية هناك، ثم عاد اإىل فل�صطن وا�صرتك 
يف عدد من املعارك منها معركة بيار عد�ض مع �صرية فوج 
ال�صجرة  معركة  واأخييريًا  العن،..  راأ�ييض  معركة  حطن، 
 35 قييارب  عمر  عن  1948/7/13م  يوم  ا�صت�صهد  حيث 
عامًا. خلف اأبو الطيب عددًا من الق�صائد جمعتها جلنة 
بالأردن  عّمان  يف  ديوانه  و�صدر  وفاته  بعد  الأدبيياء  من 
عام 1958م. من اأبرز ق�صائده "ال�صهيد )ق�صيدة("، ومن 

اأبياتها اخرتنا :
»�صاأحمل روحي على راحتي

                                        واألقي بها يف مهاوي الردى«
»فاإما حياة ت�صير ال�صدييق

                                             واإما ممات يغييييظ العدى«
»ونف�ض ال�صريف لها غايتان

                                                ورود املنايييا ونيل املنى«
»لعمرك هذا ممات الرجال

                                             ومن رام موتيًا �صريفيًا فذا«

نافـــــــذة
�صهدها  هامة  تطورات  اجلديد،  العام  قدوم  مع 
امليدان يف فل�صطن و�صورية والعراق، فالعمليات 
يف  الفل�صطيني  ال�صباب  ينفذها  التي  اجلريئة، 
الفل�صطينية  والبلدات  والقرى  املييدن  خمتلف 
اأو  ال�صباب،  لنتفا�صة  ا�صتمرار  يف  متوا�صلة، 
يف  نوعية  نقلة  تعتر  التي  القد�ض  انتفا�صة 
الأداء املقاوم ال�صبابي، لتعر عن وحدة ال�صعب 
يف مواجهة العدو ال�صهيوين، الذي عا�ض حالة 
ال�صباب  ا�صت�صرا�ض  جييراء  م�صبوقة  غري  هلع 
هييو جزء  اليييذي  هييذا اخليييوف  املييقيياوم، فدفعه 
القتل  ميين  مزيد  اإىل  التكوينية  طبيعته  ميين 

املوؤامرة على  م�صار  نوعيًا يف  انقابًا  وحلفاءه 
الإرهيياب  داعمي  اأنييوف  مرغت  حيث  �صورية 
بالوحل، وراح بع�صهم يدعي القيام با�صتدارات 

تخفيفا من وطاأن هزميته املدوية.
وهذا امل�صهد الذي طغى على اليوم الأول للعام 
�صيكون  العام  هذا  بيياأن  الأمييل  يعطي  اجلديد 
عامًا لقطف ثمار الن�صر بفعل الت�صحيات التي 

ي�صطرها الرجال الرجال يف امليدان.
ويف �صياق مواز �صهد العراق تطورًا هامًا متثل 
من  العديد  على  العراقي  اجلي�ض  �صيطرة  يف 
وهو  منها،  »داعيي�ييض«  ع�صابات  وطييرد  املييدن 

عام جديد ... تباشير 
خير ونصر قريب


