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املراأة وال�سينما يف اجلمهورية 
الإ�سالمية يف اإيران

»اإّن الوحدة الوطنية على اأ�ضا�س اخلطة اجلهادية �ضرورة 
ال�ضعي  املختلفة  التيارات  كل  من  يتوّقع  لفل�ضطني  وطنية 
�ضماحة  ال�ضعب«  كل  اإرادة  وفق  العمل  اأجل  من  لتحقيقها 
العاملي  امل��وؤمت��ر  يف  اهلل(  )حفظه  اخلامنئي  علي  ال�ضيد 

ال�ضاد�س لدعم االنتفا�ضة الفل�ضطينية 2017/02/22-21
كل  واعتماد  املقاومة  برنامج  قاعدة  على  الوطنية  الوحدة  هي  اإذن 
اأ�ضكال املواجهة مع العدو، ومغادرة مرّبع االأوهام الذي اأريد به حما�ضرة 

ال�ضعب الفل�ضطيني بني جدرانه منذ اأو�ضلو 1993 وحتى اليوم ..
الكيان  طبيعة  فهم  يف  عجز  اإىل  االأ�ضا�س  يف  ترجع  التي  االأوه���ام 
ال�ضهيوين  ذات ووظيفًة ، اأو هي يف اأح�ضن االأحوال  وقوع يف ال�ضرك الذي 
�ضغط  حتت  اإليه  ا�ضتدراجها  ومّت  الفل�ضطينية  الوطنية  للحركة  ن�ضب 
الت�ضحيات واملعاناة  ،وتّوهم اجناز �ضيء ما بعد عقود من  الواقع اخلاطئ 

واالأخطاء واخلطايا ..
الفل�ضطيني  الن�ضال  حركة  تتقّدم  مل  اليوم  واإىل  التاريخ  ذلك  ومنذ 
االآث��ام  بها  اأح��اط��ت  ب��ل   ، اأه��داف��ه��ا  حتقيق  طريق  على  واح���دة  خطوة 
بائ�ضة يف �ضورة حكم  �ضلطوية  اإىل حالة  الثورية  واأخرجتها من �ضيغتها 
 .. وال�ضيادة  باال�ضتقالل  وال  بالتحرير  له  عالقة  ال  حمدود  اإداري  ذاتي 
للم�ضروع  امل�ضّية  هي  االحتالل  مظلة  حتت  ال�ضلطة(   ( عقلية  وباتت 
املظلة يف االنتفا�ضة  ، وحني مّتت حماولة اخلروج من حتت هذه  اجلديد 
الثانية، انتفا�ضة االأق�ضى، حو�ضر رئي�س ال�ضلطة ومتت ت�ضفيته )رحمه 

اهلل( ..
ومن ثمرات �ضجرة الوهم هذه كان االنق�ضام ، وهو واإْن اأخذ �ضرعية 
موؤ�ض�ضات  كل  مقتل  يف  اأ�ضاب  اأنه  اإال   ، املعلنة  الربامج  تناق�س  من  �ضكلية 
الفل�ضطينية  احلالة  باتت  وبف�ضله  الفل�ضطينية،  وال�ضرعية  التمثيل 
للكل  تتوفر  اأن  دون  والت�ضّظي،  التفكيك  احتماالت  كل  على  مفتوحة 

الفل�ضطيني مرجعية ميكن الركون اإليها اأو التعاطي معها مب�ضوؤولية ..
والعدو وحده هو من يوّظف ظاهرة  العدو،  اأّن  يت�ضح  ويومًا بعد يوم 
طريق  على  وتهويدها  االأر���س  ابتالع  من  املزيد  ل�ضالح  ه��ذه  التفكيك  
ا�ضتكمال م�ضروعه القا�ضي باإحلاق و�ضم كل االأر�س الفل�ضطينية اإىل كيانه 
، ومن ثم اإحلاق الكتل ال�ضكانية  الفل�ضطينية باالأردن، وحتميل االأردنيني 
والفل�ضطينيني معًا م�ضوؤولية التوافق على �ضيغة م�ضرتكة ت�ضتجيب لالأمر 
الواقع ، وليظل قطاع غزة على حاله مع حت�ضني �ضروط احلياة فيه اأو حتى 

تدويله ..
النزيف  هذا  وقف  على  القادرة  واملقاومة  الوطنية  الوحدة  هي  اإذن 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  ميكن  ال  وبدونهما   ، الفل�ضطيني  اجل�ضد  يف  واالنهيار 
اإزالة  هو  واح��دًا  �ضيئًا  يعني  الذي   التحرر  طريق  على  اإجناز  اأي  حتقيق 
الفل�ضطينيني  ، وحتى ذلك احلني فعلى  الوجود  ال�ضهيوين من  الكيان  هذا 
اأن ال ين�ضغلوا يف لعبة اأوهام احللول ، وال لعبة املحاور التي ت�ضر مبركزية 
وحمورية فل�ضطني، وهذا ما حتّدث عنه �ضماحة قائد الثورة االإ�ضالمية يف 

كلمته الفا�ضلة من طهران الثورة حني قال ) حفظه اهلل( :
»وعلى املقاومة الفل�ضطينية اأن تعترب من ما�ضيها ، وتتنّبه اإىل نقطة 
مهمة ، وهي اأن املقاومة وفل�ضطني اأ�ضمى واأهم من اأن تن�ضغل باخلالفات التي 
للبلدان  ،اأو باخلالفات الداخلية  البلدان االإ�ضالمية والعربية  حتدث بني 
اأو اخلالفات االأثنية والطائفية ، على الفل�ضطينيني وخ�ضو�ضًا اجلماعات 

املقاومة اأن تعرف قدر مكانتها القيمة وال تن�ضغل بهذه اخلالفات « .
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العن�سرية ال�سهيونية 
و�سقوط وهم »حل الدولتني«

ما بني �سباط و �سباط..
حكايا �ستق�سها اجلّدات على الحفاد..

�سيبقى ا�سمها فل�سطني
الإحتالل والإ�ستعداد للحرب الإلكرتونية

اإيران الثورة ودورها يف دعم ال�سعب 
الفل�سطيني وثورته

طهران : » معًا لدعم فل�سطني«

اإبراهيم اأبو ليل

عثمان بدر

عارف االآغا

علي بدوان

يا�ضر امل�ضري

ملحق »طريق القد�س« ...  
املوؤمتر الدويل ال�ساد�س لدعم النتفا�سة الفل�سطينية

د. محمد البحيصي
رئي�س جمعية ال�ضداقة الفل�ضطينية-االإيرانية
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مهرجان مركزي يف احل�سينية مبنا�سبة الذكرى 38 
لنت�سار الثورة ال�سالمية يف ايران..

الثورة  النت�ضار  والثالثني  الثامنة  الذكرى  مبنا�ضبة 
الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية  اأقامت   ، اإيران  يف  االإ�ضالمية 
اإيران   – »فل�ضطني  �ضعار  حتت  خطابيا  مهرجانا  االإيرانية 
مبنطقة  الثقايف  القد�س  جممع  يف   ، منت�ضرتان«  ثورتان   ..

احل�ضينية املوافق يوم ال�ضبت 12 �ضباط .
بداأ املهرجان بتالوة اآيات قراآنية عطرة وتالوة الفاحتة 
 ، واالإ�ضالمية  العربية  واالأم��ة  فل�ضطني  �ضهداء  اأرواح  على 
وااليرانية  ال�ضورية  الوطنية  لالأنا�ضيد  اال�ضتماع  مت  كما 
�ضفارة اجلمهورية  وفود متثل  املهرجان  والفل�ضطينية، ح�ضر 
العربي  البعث  وح��زب  القائد،  االم��ام  ومكتب  اال�ضالمية، 
اال�ضرتاكي وف�ضائل الثورة الفل�ضطينية، واملنظمات ال�ضعبية 
واأع�ضاء  واملخيمات،  احل�ضينية  يف  والوجهاء  الفل�ضطينية 
واأع�ضائها،  وك��وادره��ا  ال�ضداقة  جلمعية  القيادية  الهيئة 

وح�ضد جماهيي غفي
واألقى الدكتور حممد البحي�ضي رئي�س جمعية ال�ضداقة 
هذا  يف  وجدت  ما  فيها:  قال  كلمة  االيرانية   - الفل�ضطينية 
بهذه  خماطبة  اأمه  على  تنطبق  مباركة  قراآنية  اآية  الع�ضر 
كان  �ضنة   38 قبل   ، االإ���ض��الم  اإي���ران  يف  وجدتها  كما  االآي��ة 
األيما وع�ضيا وكان عظيما قبل 38 عاما كان العامل  املخا�س 
اإيران ، حتى جاء ذلك  يتهياأ مليالد اجلمهورية اال�ضالمية يف 
ال�ضيد املعمم العبقري حفيد رو�ضل اهلل �ضلى اهلل عليه وعلى 
االإن�ضاين  االإ�ضالمي  اخلميني  االم��ام  خط  لي�ضم  و�ضلم  اله 
الذي ياأخذ بيد اال�ضالم اىل املجد والكرامة والنه�ضة والعزة 

واال�ضتقالل ..
واإي��ران  لفل�ضطني  انت�ضار  هو  الثورة  انت�ضار  اأن  واأك��د 
واالأمة، وحيا حمور املقاومة الذي يواجه ويقدم الت�ضحيات 
االأع��داء  ق��وى  اأن  على  م�ضددًا  االأم���ة،  م�ضتقبل  عن  دف��اع��ًا 
على  موؤكدًا  االأمة  اأبناء  بني  والفتنة  الفرقة  بث  على  تعمل 
االجتماعي  بالدنا  ن�ضيج  تخريب  اىل  ال�ضاعية  املوؤامرة  اأن 
اجلي�س  ت�ضحيات  بفعل  �ضقطت  قد  املقاومة  دول  و�ضرب 
العربي ال�ضوري وحلفائه، مبينًا اأن االنت�ضار الذي يتحقق يف 

امليدان هو ب�ضرى خي مل�ضتقبل زاهر يخطه اأبناء اأمتنا.
االمام  �ضماحة  الثورة  مفجر  روح  كلمته  ختام  يف  وحيا 
قائد  �ضماحة  وحيا  عليه،  اهلل  ر�ضوان  اخلميني  اهلل  اأي��ة 
االيرانية  والقيادة  اخلامنئي  علي  ال�ضيد  اهلل  اأي��ة  الثورة 
وال�ضعب االيراين ال�ضقيق، ووجه التحية اإىل �ضورية بقيادة 
الذي  البا�ضل  وجي�ضها  ال�ضامد  و�ضعبها  االأ�ضد  ب�ضار  الرئي�س 

يحقق االنت�ضارات تلو االنت�ضارات.
ف�ضائل  واإىل  املجاهد  اهلل  ح��زب  اإىل  التحية  ووج��ه 
ال�ضهداء  طريق  يف  ال�ضي  على  معاهدًا  الفل�ضطينية  املقاومة 

واجلرحى واالأ�ضرى حتى حترير كل فل�ضطني.
القائم  الر�ضا قا�ضميان  االأ�ضتاذ عبد  اإيران  والقى كلمة 
معاين  على  م�ضددًا  دم�ضق  يف  االإيرانية  ال�ضفارة  باأعمال 
بناء  يف  و�ضعتها  التي  واالأولوية  اال�ضالمية  الثورة  انت�ضار 
حترير  ق�ضية  مقدمتها،  ويف  وق�ضاياها  لالأمة  خدمة  ايران 
فل�ضطني وازالة الغدة ال�ضرطانية املتمثلة بالكيان ال�ضهيوين. 
و�ضدد على ا�ضرتاتيجية العالقة االيرانية – ال�ضورية موؤكدًا 
التي  االأمة. وحيا االنت�ضارات  اأنها عالقة دفاع عن م�ضتقبل 
ي�ضعى  ال��ذي  االره��اب  مواجهة  يف  ال�ضوري  اجلي�س  يحققها 
االأمة، وحرف اجلهاد عن وجهته خدمة مل�ضلحة  اىل متزيق 

االأعداء.
اأما كلمة �ضورية فقد األقاها الرفيق حممد كبتولة ع�ضو 
قيادة فرع ريف دم�ضق بحزب البعث العربي اال�ضرتاكي، حيا 
فيها انت�ضار الثورة اال�ضالمية، م�ضددًا على تاريخية العالقة 
�ضفارة  ا�ضتبدلت  التي  الثورة  اأن  مبينًا  واي��ران،  �ضورية  بني 
لق�ضايا  تعمل  ثورة  هي  فل�ضطني  ب�ضفارة  ال�ضهيوين  الكيان 
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االأمة، موؤكدًا على اأن الرئي�س الراحل حافظ االأ�ضد قد اأدرك 
مبكرًا حقيقة الثورة اال�ضالمية وكان مدافعًا �ضلبًا عن ايران 
وحمور  �ضورية  انت�ضارات  وحيا  عليها،  املوؤامرات  مواجهة  يف 
بال�ضهاينة وداعميهم  املتمثلني  االأعداء  املقاومة يف مواجهة 
والع�ضابات االرهابية التي تواجه الهزائم على اأر�س �ضورية 

االأبية.
حركة  �ضر  اأم��ني  ح��ازم  اأب��و  االأخ  األقاها  فل�ضطني  كلمة 
فيها:  قال  االنتفا�ضة«،  »فتح  الفل�ضطيني  الوطني  التحرر 
جمعية  يف  الإخ��وت��ن��ا  وال��ت��ق��دي��ر  بالتحية  اأت��ق��دم  ب��داي��ة 
الإحياء  الن�ضاط  هذا  على  الفل�ضطينية-االإيرانية  ال�ضداقة 
الذكرى ال�ضنوية الثامنة والثالثني النت�ضار الثورة االإيرانية 
االإ�ضالمية  للجمهورية  الوطني  العيد  ومنا�ضبة  املجيدة، 
احلفل  هذا  يف  االإ�ضالمية  الثورة  عن  فاحلديث  االإيرانية، 
لن تعطي هذه الثورة حقها يف اجلهد والعمل اجلاد والدوؤوب 
الذي قام به اأبناء هذه الثورة املباركة فهو يحتاج اإىل درا�ضات 

مو�ضعة ومعرفة لالأحداث واحلقائق الكثية والهامة.
للم�ضلمني  اهلل  من  عطية  هو  اخلميني  االإم��ام  واأ�ضاف: 
بالفكر  يتمتع  الذي  الدين  رجل  فهو  والفل�ضطينيني  والعرب 
ال�ضيا�ضي املحنك،  القائد  واملفاهيم االإ�ضالمية االأ�ضيلة، وهو 
وهو رجل الدولة التي �ضهدت عظمته يف منو وتطور اجلمهورية 
واخلارجية،  الداخلية  االأ���ض��ع��دة  كافة  على  االإ�ضالمية، 
واالقت�ضادية  وال�ضيا�ضية  والعلمية  الفكرية  وامل��ج��االت 
وااللتزام  بالن�ضر  الثقة  هو  الثورة  هذه  قدمته  ما  اأبرز  واأن 
باملبادئ والثوابت االإن�ضانية والوطنية، ورف�س قاطع للتبعية 

االأجنبية.
الثورة الذي انطلق  النموذج االإ�ضالمي لهذه  اإن عبقرية 
عن  للدفاع  الوطنية  والثوابت  الكرمي،  ال��ق��راآن  مفهوم  من 
واحلرية  الدميقراطية  ممار�ضة  يف  االإي��راين  ال�ضعب  حقوق 
امل�ضت�ضعفني  ك��ل  ع��ن  ودف��اع��ه  االآخ��ري��ن،  على  واالن��ف��ت��اح 
املقهورين وامل�ضطهدين واملحتلة اأرا�ضيهم يف �ضتى اأنحاء العامل 
من  ال�ضعوب  لكل  اأماًل  اأعطى  النموذج  هذا  فل�ضطني،  وخا�ضة 
اأجل الدفاع عن حريتهم وعزتهم وكرامتهم، واإعادة حترير 
اأرا�ضيهم املحتلة كما هو يف فل�ضطني. وحيا �ضورية م�ضددًا اأنها 
املوؤامرة  مواجهة  يف  ال�ضلبة  العربية  القلعة  والزال��ت  كانت 
ال�ضهيوين  راأ�ضهم الواليات املتحدة والكيان  واملتاآمرين وعلى 
الذين عملوا على النيل من وحدة �ضورية لتجزئتها وتفتيتها 

وت�ضليمها لالإرهابيني القتلة.
حمادة  �ضامان  االأخ  احل�ضينية  اأه���ايل  كلمة  واأل��ق��ى 
جتمع  اأه��ايل  با�ضم  احل�ضور  فيها  حيا  امل�ضاحلة  جلنة  ع�ضو 
كل  حترير  حتى  الن�ضال  يف  امل�ضي  على  م�ضددًا  احل�ضينية، 

فل�ضطني، موؤكدًا اأن انت�ضار �ضورية هو انت�ضار لفل�ضطني.
تكرمي حفظة القراآن الكرمي يف خميم جرمانا

ال�ضداقة  جمعية  يف  ال��دي��ن��ي  ال��ع��م��ل  هيئة  اأق��ام��ت 
الثقافية  امل�ضت�ضارية  مع  بالتعاون  االإيرانية  الفل�ضطينية 
يوم  الكرمي  القراآن  حلفظة  تكرمي  حفل  بدم�ضق  االإيرانية 
االأحد 2017/2/5 يف جامع الرحمن مبخيم جرمانا بدم�ضق، 

وذلك بح�ضور رئي�س اجلمعية الدكتور حممد البحي�ضي واالأخ 
م�ضطفى رجنرب �ضيازي امل�ضت�ضار الثقايف االإيراين وعدد من 

اأع�ضاء الهيئة القيادية يف اجلمعية.
ثم  احلكيم  الذكر  من  الآي��ات  عطرة  بتالوة  احلفل  ب��داأ 
األقى ال�ضيخ مازن عيد م�ضوؤول هيئة العمل الديني كلمة رحب 
باأن  موؤكدًا  الكرمي  القراآن  واأثنى على حفظة  فيها باحل�ضور 
هم  ليكونوا  القراآن  حفظة  لتكرمي  جهدًا  تاألوا  ال  اجلمعية 

�ضند االأمة وعمادها لتحرير القد�س واملقد�ضات.
هناأ  كلمة  البحي�ضي  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  األقى  ثم 
بف�ضل  مذكرًا  الكرمي،  االجن��از  على  احلفظة  الطالب  فيها 
القراآن الكرمي يف كل نواحي احلياة حيث ياأخذ االن�ضان اإىل 
النجاح واأكرب مثال هو االإمام اخلميني قد�س �ضره الذي عمل 
اأن نهزم  اأننا ال ن�ضتطيع  بالقراآن فاأ�ضبح من العظماء، موؤكدًا 

الكيان ال�ضهيوين اإال اإذا طبقنا القراآن الكرمي.
كلمة  �ضيازي  االأخ  االإي��راين  الثقايف  امل�ضت�ضار  األقى  ثم 
باالإن�ضان،  يرقى  القراآن  اأن  موؤكدًا  القراآن،  بها بحفظة  اأ�ضاد 
واأن القراآن يجعلنا اأعزة يف الوقت الذي يتم خالله حماوالت 

لت�ضويه االإ�ضالم.
وبع�س  احلكيم  الذكر  اآيات  بع�س  تالوة  احلفل  وتخلل 
وحافظة  حافظ   26 بتكرمي  واختتم  الدينية،  االأنا�ضيد 

للقراآن الكرمي.
ندوة فكرية مبنا�سبة الذكرى ال38 لنت�سار الثورة 

الإ�سالمية يف اإيران
مبنا�ضبة الذكرى 38 النت�ضار الثورة االإ�ضالمية يف اإيران 
مع  بالتعاون  بدم�ضق  االإيرانية  الثقافية  امل�ضت�ضارية  اأقامت 
جمعية ال�ضداقة الفل�ضطينية االإيرانية ندوة فكرية بعنوان 
امل�ضروع  ملواجهة  الفل�ضطينية  الق�ضية  دع��م  يف  عامًا   38«
يوم  ظهر  بعد  بدم�ضق  امل�ضت�ضارية  مقر  يف  وذلك  ال�ضهيوين« 

االثنني 6 �ضباط 2017.
البحي�ضي  حممد  الدكتور  االأخ  من  كل  ال��ن��دوة  ح�ضر 
امل�ضت�ضار  ���ض��يازي  رجن��رب  م�ضطفى  واالأخ  اجلمعية  رئي�س 
الثقايف االإيراين، واالأخ اأحمد نور علي وند امل�ضت�ضار االأول يف 
�ضر  اأمني  ال�ضفارة االإيرانية بدم�ضق واالأخ خالد عبد املجيد 
ف�ضائل املقاومة الفل�ضطينية يف �ضورية واالأخ اأبو علي ح�ضن 
فل�ضطني  لتحرير  ال�ضعبية  اجلبهة  يف  ال�ضيا�ضي  املكتب  ع�ضو 
البعث  حل��رب  القطرية  القيادة  ع�ضو  قنديل  �ضامي  واالأخ 
اأبو جماهد م�ضوؤول  العربي اال�ضرتاكيتنظيم فل�ضطني، واالأخ 
حركة اجلهاد االإ�ضالمي يف �ضورية واالأخ راتب �ضهاب اأمني فرع 
الدكتور  وال�ضيخ  اال�ضرتاكي  العربي  البعث  حلزب  اليموك 
يف  خامنئي  علي  القائد  االإم��ام  مكتب  ممثل  الدين  نور  حيدر 
�ضورية واالأخ يا�ضر امل�ضري ع�ضو اللجنة املركزية يف حركة 
الهيئة  واأع�ضاء  الدويل  واأع�ضاء من الربملان  فتح االنتفا�ضة 
اإ�ضافة اإىل ح�ضد من  القيادية واأع�ضاء الهيئات يف اجلمعية 

االإعالميني واملثقفني من �ضورية وفل�ضطني واإيران.
قدم الندوة االأخ تامر م�ضطفى، ثم األقى االأخ خالد عبد 
اإيران  االإ�ضالمية يف  الثورة  انت�ضار  اأن  فيها  اأكد  كلمة  املجيد 

»ال �ضبيل اأمام ال�ضعب الفل�ضطيني �ضوى م�ضعل املقاومة«
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تاآمر  ظل  يف  الفل�ضطينية  الق�ضية  م�ضار  ت�ضحيح  يف  �ضاهم 
القادة العرب مع الكيان ال�ضهيوين لت�ضفية الق�ضية، كما اأكد 
اأن انت�ضار الثورة هو هدية من اهلل لنا ك�ضعب فل�ضطيني حيث 
اأعادت االأمل وروح املواجهة وهي ن�ضر لل�ضعب الفل�ضطيني كما 

هي لل�ضعب االإيراين على حد ال�ضواء.
جتديد  فيها  اأك��دوا  الكرمي  للح�ضور  كلمات  عدة  تالها 
اأول  باأن  مذكرين  االإ�ضالمية،  الثورة  بنهج  بالتم�ضك  العهد 
االإمام  هو  الفل�ضطيني  لل�ضعب  املظلومية  كلمة  ا�ضتخدم  من 
اخلميني قد�س �ضره، واأ�ضاروا اإىل اأن من اأعم اجنازات الثورة 
املقاومة  مع�ضكر  اإىل  ال�ضهيوين  املع�ضكر  من  اإيران  انتقال  هو 
يف  تكون  اأن  لها  اأتاحت  التي  العلمية  املنجزات  اإىل  اإ�ضافة 

اأعلى قمم املحافل الدولية.
ويف اخلتام حتدث رئي�ضا الندوة الدكتور حممد البحي�ضي 
االأول  االأ�ضا�س  اأن  موؤكدين  �ضيازي  رجنرب  م�ضطفى  واالأخ 
واالإمي��ان  العقيدة  هو  اإي��ران  يف  االإ�ضالمية  الثورة  النت�ضار 
م�ضروع  هو  �ضره  قد�س  اخلميني  االم��ام  م�ضروع  وب��اأن  واحلق 
حق حتى ترفع الرايات يف القد�س وباأن " دولة الباطل �ضاعة 

ودولة احلق حتى قيام ال�ضاعة".
ور�سة تدريبية مبهارات التوا�سل والإدارة

ور�ضة  االإيرانية  الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية  اأقامت 
اجلمعية  الأع�ضاء  واالإدارة  التوا�ضل  مهارات  حول  تدريبية 
حتت  بدم�ضق  مقرها  يف  �ضباط   9-7 من  اأي��ام  ثالثة  امتدت 
التوا�ضل  مبهارات  اال�ضت�ضاري  القا�ضم  عزام  الدكتور  اإ�ضراف 

والربجمة اللغوية الع�ضبية واإدارة املوارد الب�ضرية.
قام  التدريبية،  ال���دورة  م��ن  االأخ���ي  ال��ي��وم  ختام  ويف 
بت�ضليم  ال�ضداقة  جمعية  رئي�س  البحي�ضي  حممد  الدكتور 
درع اجلمعية للدكتور عزام فيما مت منح �ضهادة م�ضاركة لكل 
عزام  الدكتور  قبل  من  الدورة  بهذه  �ضاركوا  الذين  االأع�ضاء 

قا�ضم وفريق املدربني املخت�ضني معه.
وفد �سبابي يف طهران بذكرى انت�سار الثورة الإ�سالمية

االإيرانية  االإ�ضالمية  اجلمهورية  من  كرمية  بدعوة 
زار  االإ�ضالمية  الثورة  النت�ضار  ال38  الذكرى  مع  وبالتزامن 
هيئة  االإيرانية/  الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية  من  وفد 
ل�ضباب  العاملي  القد�س  وملتقى  والطالبي،  ال�ضبابي  العمل 
فل�ضطني جمهورية اإيران االإ�ضالمية ملدة 6 اأيام امتدت ما بني 

7 و 12 �ضباط 2017. 
بداأت الرحلة بزيارة حديقة املاء والنار و ج�ضر الطبيعة 
و حديقة النوروز و قبة مينا يف طهران اإ�ضافة حلديقة ملت 
العا�ضمة  يف  االإعالمي  املجمع  يف  الوفد  جتول  كما  »ال�ضعب«، 
وزار املقر الرئي�ضي لقناة العامل الف�ضائية وتعرفوا تفا�ضيل 
وعقدوا  القناة  على  القائمني  والتقوا  وا�ضتديوهاتهم  عملهم 
الع�ضر  ويل  �ضارع  يف  وجتولوا  املرا�ضلني  مع  �ضحفيًا  لقاءًا 
االأطول يف ال�ضرق االأو�ضط واأتو�ضرتاد همت االأكرث ازدحامَا، 
املرتبة  الذي ي�ضنف يف  اأي�ضا برج ميالد  الوفد  اأع�ضاء  زار  و 
مرتفعات  اإىل  اإ�ضافة  العامل،  اأب��راج  اأط��ول  بني  ال�ضاد�ضة 
طهران الثلجية ومنطقة التزلج، وجتولوا حول بحية اخلليج 

الفار�ضي ال�ضناعية ويف حديقة احليوانات يف طهران.
يف  �ضباط   10 اجلمعة  يوم  اجلمعية  وفد  و�ضارك  هذا 
 38 الذكرى  مبنا�ضبة  طهران  العا�ضمة  يف  املليونية  امل�ضية 
اهلل  روح  الراحل  االإم��ام  بقيادة  االإ�ضالمية  الثورة  النت�ضار 

املو�ضوي اخلميني »قد�س �ضره« و التي بداأت من �ضاحة االإمام 
�ضالة  اأدوا  ثم  اآزادي،  �ضاحة  حتى  ال�ضالم  عليه  احل�ضني 

اجلمعة يف جامعة طهران اإىل جانب اإخوتهم االإيرانيني.
كذلك التقى اأع�ضاء الوفد باأحد اأ�ضاتذة جامعة طهران 
اقت�ضادية  �ضناعية  جماالت  عدة  يف  موا�ضيع  معه  وناق�ضوا 
الفل�ضطينية  الق�ضية  راأ�ضها  وعلى  ودينية  علمية  ثقافية 
للدرا�ضات  نداء  مركز  زاروا  كما  االإ�ضالمية،  الثورة  فكر  يف 
كما  ال�ضهيوين،  العدو  و  فل�ضطني  حول  ال�ضيا�ضية  والبحوث 
اال�ضرتاتيجية  والدرا�ضات  االأبحاث  مركز  بزيادة  ت�ضرفوا 
االإعالمية  املجاالت  من  العديد  وناق�ضوا  االأو�ضط  ال�ضرق  يف 
وتعاون  تفاهم  م��ذك��رات  اإىل  معهم  وتو�ضلوا  الثقافية،  و 
واأبحاث  جمالت  الإ�ضدار  اجلمعية  يف  االإعالمي  الق�ضم  مع 

م�ضرتكة.
اإىل عا�ضمة اجلمهورية  اأع�ضاء اجلمعية  زيارة  وختمت 
»قد�س  اخلميني  االإمام  �ضريح  بزيارة  االإيرانية  االإ�ضالمية 
�ضره« ومقربة ال�ضهداء »جنة الزهراء« وقراءة الفاحتة على 

اأرواحهم الطاهرة.
ندوة حول القد�س املقد�سات يف خميم ال�سيدة زينب

ال�ضداقة  جمعية  يف   ال��دي��ن��ي  العمل  هيئة  اأق��ام��ت  
امل�ضلمني  »واج��ب  بعنوان  حما�ضرة  االإيرانية  الفل�ضطينية 
 2017/3/18 ال�ضبت  يوم  ع�ضر  واملقد�ضات«  القد�س  جتاه 
القنيطرة  �ضعبة  ع�ضو  مهاو�س  الهادي  عبد  االأخ  ح�ضرها   ،
م�ضوؤول  اليف  �ضالح  واالأخ  االإ�ضرتاكي  العربي  البعث  حلزب 
املنطقة يف اجلبهة ال�ضعبية لتحرير فل�ضطني وعدد من وجهاء 

املخيم واالأهايل.
قراءة  مع  �ضمت  دقيقة  بالوقوف  املحا�ضرة  ا�ضتهلت 
علي  حممد  ال�ضيخ  ب��داأ  ثم  ال�ضهداء،  اأرواح  على  الفاحتة 
عن  حتدث  ثم  اجلمعية  با�ضم  باحل�ضور  بالرتحيب  ابراهيم 
بع�س واجباب امل�ضلمني جتاة القد�س واملقد�ضات، تالها كلمة 
وقف  فل�ضطني  قد�ضية  اأن  على  اأكد  الذي  فالح  ح�ضن  ال�ضيخ 
جلميع امل�ضلمني ال يجوز التنازل عن ذرة من ترابها ، وعليهم 
تقدمي خمتلف اأنواع الدعم لهذا ال�ضعب املنا�ضل، كما اأكد على 

�ضروره الوحدة الوطنية لتحقيق الهدف املن�ضود.
العمل  هيئة  م�ضوؤول  عيد  م��ازن  ال�ضيخ  اأك��د  جانبه  من 
الديني باجلمعية خالل مداخلة له على دور ال�ضباب يف حمل 
راية اجلهاد واملقاومة وقلب الطاولة على االأعداء، م�ضيًا اإىل 
�ضرورة االهتمام بهذا اجليل النا�ضئ وتربيتة على االخالق 

وااللتزام وزرع حب الوطن واالأر�س يف نف�ضه منذ ال�ضغر.
جمعية ال�سداقة تلتقي ع�سو املجل�س ال�سيا�سي يف حزب 

الله احلاج ح�سن حدرج
االإيرانية  الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية  وفد  التقى 
ح�ضن  احل��اج  اهلل  حلزب  ال�ضيا�ضي  املجل�س  ع�ضو  لبنان  فرع 
الرحمن  عبد  االأخ  اجلمعية  رئي�س  الوفد  ح��درج،وت��راأ���س 
للجمعية  املركزية  القيادية  الهيئة  ع�ضو  بح�ضور  جا�ضم 
اأبو  اإبراهيم  احلاجة ماجدة رميتي واأمني �ضر اجلمعية االأخ 

ريا�س وذلك يوم اخلمي�س 2017/3/2.
التطورات  اآخر  حدرج  احلاج  مع  اجلمعية  وفد  وناق�س 
الذي  االنتفا�ضة  دعم  وموؤمتر  الفل�ضطينية  ال�ضاحة  على 
ظل  يف  واأهميته  طهران  االإيرانية  العا�ضمة  يف  موؤخرًا  عقد 

التحديات اخلطرة التي تتعر�س لها املنطقة.

ور�سة عمل لهيئة العمل ال�سبابي يف لبنان
جمعية  يف  وال��ط��الب��ي  ال�ضبابي  العمل  هيئة  اأق��ام��ت 
االأحد  ي��وم  لبنان  ف��رع  االإي��ران��ي��ة  الفل�ضطينية  ال�ضداقة 
ال�ضداقة  »ج��م��ع��ي��ة  ب��ع��ن��وان  ع��م��ل  ور���ض��ة   2017/3/5
الفل�ضطينية االإيرانية الروؤية واالأهداف« بح�ضور 10 اأع�ضاء 
قاعة  يف  وذلك  والبداوي،  البارد  نهر  خميمي  من  الهيئة  من 

الوردة البي�ضاء يف خميم البداوي.
مركز �سما يقيم ن�ساط ترفيهي لالأطفال بعيد املعلم

�ضمن خطته املتوا�ضلة الأن�ضطة االأطفال اأقام مركز�ضما 
ن�ضاطًا   2017/3/10 اجلمعة  ي��وم  االإب��داع��ي��ة  للمهارات 

ترفيهيًا تعليميًا حول عيد املعلم.
وت�ضمن الن�ضاط حوارًا بني االأطفال وامل�ضرفة حول دور 

املعلم وواجباته وحقوقه.
وبعد ذلك قام االأطفال باإ�ضراف املدربة �ضارة تايه ب�ضنع 
هدايا يدوية لتقدم ملعلميهم وقاموا اأي�ضا بكتابة ر�ضائل �ضكر 

وامتنان لهم.
ملتقى فكري حول كلمة الإمام اخلامنئي "دام ظله"

 يف املوؤمتر ال�ساد�س لدعم النتفا�سة الفل�سطينية
االإي��ران��ي��ة  الفل�ضطينية  ال�����ض��داق��ة  جمعية  اأق��ام��ت 
ملتقى  بدم�ضق  االإيرانية  الثقافية  امل�ضت�ضارية  مع  بالتعاون 
يف  ظله  دام  اخلامنئي  االإمام  كلمة  يف  »قراءة  بعنوان  فكري 
يوم  وذلك  الفل�ضطينية«  االنتفا�ضة  لدعم  ال�ضاد�س  املوؤمتر 
بح�ضور  بدم�ضق،  امل�ضت�ضارية  مقر  يف   2017/3/15 االأربعاء 
واالأخ  االإي���راين  الثقايف  امل�ضت�ضار  جن��اري��ان  م�ضطفى  االأخ 
واالأخ  ال�ضداقة،  جمعية  رئي�س  البحي�ضي  حممد  الدكتور 
�ضر  اأمني  ال�ضعبي  الن�ضال  جبهة  عام  اأمني  عبداملجيد  خالد 
حتالف الف�ضائل الفل�ضطينية، واالأخ طالل ناجي االأمني العام 
العامة  القيادة  فل�ضطني  لتحرير  ال�ضعبية  للجبهة  امل�ضاعد 
ال�ضعبية  للجبهة  العام  االأم��ني  نائب  ف��وؤاد  اأحمد  اأب��و  واالأخ 
لتحرير فل�ضطني، واالأخ اأبو فاخر اأمني ال�ضر امل�ضاعد حلركة 
فتح االنتفا�ضة، واالأخ فهد �ضليمان اأمني عام م�ضاعد للجبهة 
ت�ضخيي  ه��ادي  واالأ�ضتاذ  فل�ضطني،  لتحرير  الدميقراطية 
اأع�ضاء  من  وع��دد  االإيرانية،  بامل�ضت�ضارية  الثقايف  امللحق 
الهيئة القيادية يف جمعية ال�ضداقة واأع�ضاء ف�ضائل ال�ضعب 

الفل�ضطينية وح�ضد من ال�ضيا�ضيني واملثقفني الفل�ضطينيني.
االم��ام  �ضماحة  كلمة  يف  ق����راءات  امل�����ض��ارك��ون  وق���دم 
اخلامنئي اأو�ضحوا فيها املعاين واالأبعاد الكبية لكلمة االإمام 
موقفًا  اتخذت  الكلمة  اأن  على  واأجمعوا  املوؤمتر  يف  ظله  دام 
كما  الفل�ضطينية،  الق�ضية  جتاه  مبدئيًا  �ضيا�ضيًا  ا�ضرتاتيجيًا 
اأن  اأهمها  القائد  طرحها  نقاط  عدة  على  امل�ضاركون  واأك��د 
تعرف املقاومة الفل�ضطينية قدر مكانتها ، واأن تتبع الف�ضائل 
الفل�ضطينية فن اإدارة اخلالفات اإذ يوؤدي االختالف بينها اإذا 
ما نظرنا اإليه اإيجابًا اإىل التكامل والتاآزر، كما �ضددت على اأن 
موقف اجلمهورية االإ�ضالمية من املقاومة مبدئي وال عالقة 
االحتالل  ومواجهة  فقط  باملقاومة  بل  معينة  بجماعة  له 

وال�ضمود بوجه العدو.
من جانبه األقى الدكتور حممد البحي�ضي رئي�س جمعية 
ال�ضداقة كلمة اخلتام موؤكدًا اأنه �ضتان ما بني الذين التقوا يف 
طهران والذين التقوا يف قطر اأو تركيا يف لقاء اأقل ما يو�ضف 
حتدد  التي  املرجعية  و�ضياع  بالفراغ  ذلك  معلاًل  م�ضبوه  باأنه 
اإحياء  الأجل  تتدخل  اجلمهورية  اأن  على  كما  الق�ضية،  م�ضار 
اجتماع  اأهمية  اإىل  م�ضيًا  اإخوتها،  عليها  تاآمر  التي  فل�ضطني 
الدويل  باملوؤمتر  املتمثل  القارات  كافة  من  فل�ضطني  داعمي 
نعم  ليقولوا  طهران  يف  املنعقد  االنتفا�ضة  لدعم  ال�ضاد�س 

لفل�ضطني ووحدتها.
االإمام  موقف  اأن  موؤكدًا  كلمته  اجلمعية  رئي�س  واأنهى 
يقل  ال  اليوم  الفل�ضطينية  الق�ضية  من  ظله«  »دام  اخلامنئي 
اإبان   79 عام  �ضره  قد�س  اخلميني  االإم��ام  موقف  عن  اأهمية 
بالفل�ضطينيني  ثقته  و�ضع  حني  االإ�ضالمية  الثورة  انت�ضار 
يقاومون  ومازالوا  باأعينهم  االحتالل  خمرز  يقاومون  الذين 

حتى اإجناز ر�ضالة التحرير وزوال الكيان الغا�ضب.
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التمييزية  ال���ق���وان���ني  ت��رت��ب��ط 
با�ضرتاتيجية  ال�ضهيونية  والعن�ضرية 
ال�ضهيوين  الكيان  التي تر�ضخ  »اخلال�س« 
اعتمادًا  فل�ضطني،  يف  لليهود  قوميًا  وطنًا 
من  للتخل�س  واالإره������اب  ال��ع��ن��ف  ع��ل��ى 
اأر�ضهم،  على  واال�ضتيالء  الفل�ضطينيني 
اإقامة »دولة يهودية« ت�ضكل  و�ضواًل اإىل 
هذه  ولتحقيق  ال��ع��امل.  ليهود  م��رك��زًا 
التباع  االح��ت��الل  �ضلطات  تلجاأ  الغاية 
�ضيا�ضة خا�ضة لتنمية اال�ضتيطان لكونها 
االأر�س،  على  واقع  اأمر  تثبيت  من  ن  متكِّ
احل��دود  لتعديل  االإمكانية  توفر  كما 
واالأهمية  ق��ادم��ة،  م��ف��او���ض��ات  اأي���ة  يف 
امل��دن  ب��وظ��ي��ف��ةع��زل  ت��ق��وم  اأن  االأك����رب 
بع�ضًا  بع�ضها  عن  الفل�ضطينية  والقرى 
من  بينها  فيما  التوا�ضل  دون  للحيلولة 
كيانية  اأي  قيام  دون  وللحيلولة  جهة، 

فل�ضطينية يف امل�ضتقبل من جهة اأخرى.
م��ن��ذ ب���داي���ة ال�������ض���راع ال��ع��رب��ي 
ال�ضهيونية  االأه���داف  كانت  ال�ضهيوين 
ذات �ضبغة عن�ضرية وا�ضحة، تنطلق من 
امل�ضاألة  حلل  توظيفها  مت  زائفة  اأ�ضاطي 
لليهود«،  قومي  »وط��ن  اليهوديةباإقامة 
عن�ضرية  نظرة  على  ينطوي  حل  وه��و 
بو�ضفهم  مقد�س  �ضعب  اليهود  اأن  ت��رى 
اأر�س  اإىل  بحاجة  املختار«  اهلل  »�ضعب 
الأنامل�ضاألة  خ��اط��ئ  ح��ل  وه��و  مقد�ضة، 
ديني  اأ�ضا�س  على  حلها  ينبغي  الدينية 
»دولة  باإقامة  قومي  اأ�ضا�س  على  ولي�س 
حق  اأي  لالديان  لي�س  لليهود«،اإذ  خا�ضة 
اإقامتهااأن  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان  وق��د  ك��ه��ذا. 
يف  ا�ضتعمارية  �ضهيونية  قاعدة  تكون 
الغزو  ب��دء  العربي.فمنذ  ال��وط��ن  قلب 
ال�ضهيوين لفل�ضطني عمل ال�ضهاينة على 
فر�س اأمر واقع لتحقيق هدفهم يف اإقامة 
اإقامة  ثم  لليهود«ومن  القومي  »الوطن 
اعتمدت  ولهذا  بهم.  اخلا�ضة  دولتهم 
االن��ت��داب  ومعها  ال�ضهيونية  احل��رك��ة 
بلفور«  »وع���د  اإق����رار  ب��ع��د  ال��ربي��ط��اين 
واإقامة  االأر�س  على  اال�ضتحواذ  �ضيا�ضة 
نف�ضه  يفر�س  واق��ع  كاأمر  امل�ضتوطنات، 
على القانون. وقد اعتمد ال�ضهاينة على 
القانون  تتجاوز  زائفة  تاريخية  �ضية 
بالتاآمر وااللتفاف على احلقائق من اأجل 
تفر�س  التي  القوة  اأمام  القانون  تغييب 
ال��واق��ع.وع��ن��دم��ا ج��رى احلديث  االأم���ر 
حول تق�ضيم فل�ضطني اإىل دولتني»واحدة 
اأج��ل  م��ن  فهو  لليهود«  واأخ����رى  للعرب 
التغطية على االأبعاد احلقيقية للم�ضروع 
ال�ضهيوين، واإيجاد م�ضوغ لتثبيت االأقدام 
ان�ضب  حيث  فل�ضطني،  يف  ال�ضهيونية 
فل�ضطني  اغت�ضاب  بعد  ال�ضهيوين  العمل 
كاملةومل  فل�ضطني  على  اال�ضتيالء  على 
للعرب«،بل  »دول��ة  لفكرة  ذك��ر  اأي  يعد 
التمييز  اأن����وع  ل�ضتى  ال��ع��رب  ت��ع��ر���س 
التي  املتحدة  االأمم  اأن  علما  العن�ضري، 

العن�سرية ال�سهيونية 
و�سقوط وهم »حل الدولتني«

ا�ضرتطت  »اإ�ضرائيل«  اإقامة  على  وافقت 
مي�س  اأن  �ضاأنه  من  �ضيء  اأي  يجري  »اأال 
للطوائف  والدينية  املدنية  باحلقوق 
غي اليهودية«، على حد ن�س القرار،ومع 
»اإ�ضرائيل  اأن  على  غوريون  بن  �ضدد  ذلك 
للهجرة  ف��ق��ط  ي��ه��ودي��ة  دول���ة  ���ض��ت��ك��ون 
اأولوية  �ضتمنح  اأنها  مبعنى  واال�ضتيطان«، 
يتوقف  مل  ال��ذي��ن  ال��ي��ه��ود  للمهاجرين 
�ضيا�ضة  اإىل فل�ضطني. ومل تتغي  تدفقهم 
احلركة  �ضيا�ضة  عن  ال�ضهيوين  الكيان 
يتوا�ضل  حيث  اليوم،  حتى  ال�ضهيونية 
م�ضاريعه  وا�ضتمرار  االحتالل  ا�ضتمرار 
من  تبقى  فيما  واالإحالليه  اال�ضتيطانية 
االأرا�ضي  من  ودميوغرايف  جغرايف  فتات 
املواقع  عدد  بلغ  اإذ  املحتلة،  الفل�ضطينية 
ا�ضتيطانيًا  موقعا   )413( اال�ضتيطانية 
يهوديًا  م�ضتوطنًا   )617291( ت�ضم 
امل��رك��زي  اجل��ه��از  اإح�������ض���اءات  بح�ضب 

لالإح�ضاء الفل�ضطيني لعام 2016.
االأح���زاب  جميع  ب��ني  اإج��م��اع  ثمة 
االحتفاظ  على  ال�ضهيونية  االإ�ضرائيلية 
اأي  يف  اال���ض��ت��ي��ط��ان��ي��ة  ب��ال��ت��ج��م��ع��ات 
احلكومات  ت��زال  وال  �ضيا�ضية،  ت�ضوية 
م�ضاحة  اأكرب  لتاأمني  ت�ضعى  االإ�ضرائيلية 
ت�ضيطر عليها من اأجل تو�ضيع امل�ضتعمرات 
اأق��ر  ال�����ض��ي��اق  ه���ذا  ويف  دائ����م.  ب�ضكل 
 2017/2/6 يتاريخ  االإ�ضرايلي  الكني�ضت 
ي�ضرع  ال��ذي  امل�ضتوطنات  ت�ضوية  قانون 
باأثر  اال���ض��ت��ي��ط��ان��ي��ة  ال���وح���دات  اآالف 
رجعي، وهو قانون »�ضرعنة امل�ضتوطنات« 
ال��ت��ي ُت��ع��د غ��ي ق��ان��ون��ي��ة واأُق��ي��م��ت من 
�ضلطات  م���ن  ر���ض��م��ي  ت��رخ��ي�����س  دون 
ل�ضرقة  ق��ان��ون  مبثابة  وه��و  االح��ت��الل، 
اأرا�ضي  �ضلب  يتيح  الفل�ضطينية  االأرا�ضي 
الفل�ضطينيني يف ال�ضفة الغربية املحتلة، 
اأقيمت على  اأن امل�ضتوطنات  حتى لو ثبت 
اأرا�ٍس مبلكية فل�ضطينية خا�ضة. ويلتقي 

اأنه  ال��ق��ول  ع��ن  امتنع  نتنياهو  اأن  وم��ع 
ت��راج��ع ع��ن »م���ب���داأ ال��دول��ت��ني« ال��ذي 
نحو  قبل  اي��الن  ب��ار  خطاب  يف  به  تعهد 
اأر�ضى  النهاية  يف  اأنه  اإال  �ضنوات،  ثماين 
يذكر  ومل  الليكود  وزراء  ومعظم  بينيت 
»الدولة  اإق��ام��ة  مو�ضوع  االإط���الق  على 
التي  التحذيرات  ظل  ويف  الفل�ضطينية«. 
من  االإ�ضرائيلية  االأو�ضاط  بع�س  تطلقها 
فاإنه  الواحدة،  الدولة  حل  اإىل  الذهاب 
مل يبق اأي جمال للمراهنة ال على الوعود 
الدولية  الدعوات  على  وال  االإ�ضرائيلية 
القادة  قبل  من  اهتمام  اأي  تلقى  ال  التي 

االإ�ضرائيليني. 
العدوانية  ال��ن��زع��ة  تفاقمت  لقد 
دون���ال���د ترامب  ف���وز  ب��ع��د  ال��ع��ن�����ض��ري��ة 
باالنتخبات الرئا�ضية االأمريكية، بو�ضفه 
الرئي�س االأقرب للكيان ال�ضهيوين بح�ضب 
يف  واأن��ا  �ضنة   35« يقول:  ال��ذي  نتنياهو 
هذه املدينة وا�ضنطن، �ضدقوين هذه هي 
التقيت  الإ�ضرائيل.  ودًا  االأك��رث  االإدارة 
الروؤ�ضاء  من  قليل  غي  حياتي  اأثناء  يف 
�ضديق  يكن  مل  مب�ضوؤولية  لكم  اأقول  واأنا 
ترامب.  الرئي�س  م��ن  الإ���ض��رائ��ي��ل  اأك���رب 
مع  اإ�ضرائيل  لعالقات  جديد  ي��وم  ه��ذا 
املواقف  ج��اءت  املتحدة«.وقد  الواليات 
ترامبفي  عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي  وال���وع���ود 
للحقد  العنان  لتطلق  حملته االنتخابية، 
مترير  اأج��ل  من  ولال�ضتيطان  ال�ضهيوين 
ت�ضرف  لقد  وال�ضم.  التهويد  خمططات 
نتنياهو  وم��ن��ح  ق��دمي  ك�ضديق  ت��رام��ب 
ت�ضريح  اجل��م��ي��ع،  اأم���ام  جمانية  ه��دي��ة 
نوايا يقول اإن ال�ضراع �ضيحل فقط باحلل 
االأمنية  اال�ضرتاتيجية  ينا�ضب  ال��ذي 
من  بال�ضغوط  ولي�س  ال�ضهيوين  للكيان 
وقد  ال��ع��امل.  يف  االأق���وى  العظمى  القوة 
اأكد ذلك يف لقائه مع نتنياهو يف وا�ضنطن 
اأوافق على دولتني، دولة  حيث قال: »انا 
اخليار،  لكم  اأن��ت��م  ت��ري��دون  م��ا  واح���دة، 
وعلى الفل�ضطينيني اأن يتنازلوا عن تعليم 
بهذا  باإ�ضرائيل«.  واالع��رتاف  الكراهية 
انهاء  عن  يتحدث  مل  ترامب  ف��اإن  املعنى 
امل�ضتوطنات،  اخ��الء  ع��ن  وال  االح��ت��الل 
االجن���ازات  ب��اأن  للفل�ضطينيني  ويو�ضح 
فقط،  امل��ف��او���ض��ات  يف  اكت�ضابها  ينبغي 
وفقط اإذا ما ت�ضاوم الطرفان. اأي اأنه ترك 
نتنياهو  يد  مطِلقًا  ال��غ��ارب،  على  احلبل 
الفل�ضطيني.  ال�ضعب  م�ضي  يف  للتالعب 
ال�ضلطة  توا�ضل  ال��ذي  الوقت  يف  وذل��ك 
قوات  مع  االأمني  التن�ضيق  الفل�ضطينية 
ال�ضعب  انتفا�ضة  وحت��ا���ض��ر  االح��ت��الل 
الفل�ضطيني، ويف ظل �ضعف العامل العربي 
واالأنظمة  العربية  الدول  بع�س  وتواطوؤ 

املتحالفة مع الكيان ال�ضهيوين.

ـــــــــــــــــــــــــــــ    إبراهيم أبو ليل  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هذا االإجراء مع التح�ضيات التي تعدها 
االأرا�ضي  �ضم  اأجل  من  االحتالل  �ضلطات 
ج«  »امل��ن��ط��ق��ة  ا���ض��م  حت��ت  �ضنفت  ال��ت��ي 
تنفيذه  ج��رى  ال��ذي  الت�ضنيف  بح�ضب 
الطريق  وقطع  اأو�ضلو،  التفاق  تطبيقًا 
يف  فل�ضطينية  كيانية  اأي  اإق��ام��ة  على 
واإبقاء  املفاو�ضات  خ��الل  م��ن  امل�ضتقبل 
اأو  الهواء  الفل�ضطينية« يف  »الدولة  فكرة 
االحتالل  �ضلطات  بينما  ورق،  على  حربًا 
ورعايته،  اال�ضتيطان  تنمية  ت��وا���ض��ل 
اال�ضتيطانية  امل�����ض��اري��ع  م��زق��ت  ح��ي��ث 
كامل  العن�ضري  الف�ضل  وجدار  املتناثرة 
االإرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة عام 1967 
وجغرافيه  ب�ضريه  معازل  اإىل  وحولتها 
االآف���اق  يجعل  ال���ذي  االأم���ر  منف�ضلة. 
عرب  االحتالل  مع  احللول  اأم��ام  م�ضدودة 
»حل  فكرة  ويبدد  ال�ضيا�ضية  الت�ضويات 
عن  يدور  الذي  احلديث  وكل  الدولتني«، 
هو  املفاو�ضات  خالل  من  الدولتني«  »حل 
جم��رد اأوه���ام يف اأذه���ان امل��راه��ن��ني على 
اأن  ذلك  االحتالل.  مع  الت�ضوية  عملية 
وجود  يقبل  الأن  م�ضتعدًا  لي�س  نتنياهو 
جانب  اإىل  للفل�ضطينيني  �ضيادية  دول��ة 
ي��ري��د وج��ود  »دول����ة االح���ت���الل«، وال 
اليهود  مع  واحدة  دولة  يف  للفل�ضطينيني 
الفل�ضطيني  بالتفوق  تنبئ  وامل��وؤ���ض��رات 
اأن  اأري���د  »ال  ي��ق��ول:  حيث  دمي��غ��راف��ي��ًا، 
باأن  معنيًا  ل�ضت  فل�ضطيني.  مليوين  اأحكم 
معنيًا  ل�ضت  اأي�ضا  ولكني  رعاياي،  يكونوا 
املهزوز«.  ال�ضتقرارهم  عر�ضة  اأكون  بان 
ويف رحلته اإىل وا�ضنطن يف �ضباط 2017، 
املركزي  املو�ضوع  »الدولتني«  مو�ضوع  كان 
الوزير  اليهودي  البيت  فرئي�س  لنتنياهو، 
وا�ضل  اذا  اأن���ه  م��ن  ح��ذر  نفتاليبينيت 
نتنياهو التم�ضك بحل »دولة فل�ضطينية«، 
الكيان  داخ���ل  عنيفة  ه��زة  ف�ضيحدث 
احلكومي.  االئ��ت��الف  ويدمر  ال�ضهيوين 

�سيا�سة 

TAREEQ ALQUDS»ال �ضبيل اأمام ال�ضعب الفل�ضطيني �ضوى م�ضعل املقاومة«



العدد )28( TAREEQ ALQUDS5

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة وك����ي ت��ب��ق��ى دول���ة 
االأميكي،  للم�ضروع  تابعة  �ضعيفة 
طاقاتها  كل  وجندت  لها  قدمت  لكنها 
وميكن  ذل��ك،  �ضبيل  يف  واإمكانياتها 

اإجناز ذلك فيما يلي:-
اخلميني  االإم�����ام  دع���وة  اإن   •
)ق���د����س( الإح���ي���اء ي���وم ال��ق��د���س يف 
يف  رم�ضان  �ضهر  من  االأخ��ية  اجلمعة 
العام  للنفي  الدعوة  مبثابة  هي  عام، 
لتحرير  والن�ضال  اجل��ه��اد  اأج��ل  م��ن 

فل�ضطني.
وال���ذي  ال���الحم���دود  • ال��دع��م 
ت��ق��دم��ه اجل��م��ه��وري��ة االإ���ض��الم��ي��ة 
على  الفل�ضطيني  لل�ضعب  االإيرانية 
كل  يف  ح��ا���ض��ر  ال�ضيا�ضي  ال�ضعيد 
املحافل  كل  ويف  ال�ضيا�ضية  اللقاءات 
ال�ضعب  ح��ق  يف  للمطالبة  ال��دول��ي��ة 
بالعودة  وحقه  بالتحرر  الفل�ضطيني 

اإىل وطنه.
�ضعبنا  م����وؤازرة  �ضعيد  وع��ل��ى   •
املحتل  الوطن  داخ��ل  يف  الفل�ضطيني 
ك��ان��ت دع���وة ���ض��م��اح��ة ال�����ض��ي��د علي 
ال�ضفة  لت�ضليح  ظله(  )دام  خامنيئي 
الرئي�س  مطالبة  على  ردًا  الغربية، 
املقاومة،  �ضالح  بنزع  اأوباما  االأميكي 
خامنئي)على  علي  ال�ضيد  عليه  فرد 
العامل  االأخ�س  وعلى  باأ�ضره  العامل 
االإ�ضالمي اأن ي�ضلح ال�ضعب الفل�ضطيني 

بقدر ما ي�ضتطيع(.
االإ�ضالمية  للثورة  ك��ان  لقد   •

خدمة  العلمية،  خرباتهم  وتطوير 
الثورة  من  واإمي��ان��ًا  التحرير،  مل�ضروع 
امل�ضروع  م��ع  ال�����ض��راع  ب���اأن  االإي��رن��ي��ة 

ال�ضهيوين ي�ضلتزم التطور العلمي.
قدمته  في�س  من  غي�س  ذلك  كان 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  االإيرانية  الثورة 
من  عامًا  وثالثون  ثمان  امتداد  على 
بكل  االحاطة  ميكن  ال  حيث  عمرها، 
وزارة  تقرير  ف��اإن  لذلك  تقدمه،  ما 
اإيران  »اعتبار  االأميكية  اخلارجية 
ال��دول��ة ال��راع��ي��ة ل��الإره��اب االأك��رث 
�ضعبًا  الإي��ران  فخر  ذلك  ويف  فعالية« 
امل�ضت�ضلمني  ل��ك��ل  واإدان�����ة  وق���ي���ادة 
وامل��ت��واط��ئ��ني وامل��ط��ب��ع��ني يف ال���دول 

االأخرى.
يقدر  الفل�ضطيني  ال�����ض��ع��ب  اإن 
االإيرانية  االإ���ض��الم��ي��ة  للجمهورية 
التي  لق�ضيته  وم�ضاندتها  دع��م��ه��ا 
بامتياز،  اإي��ران��ي��ة  ق�ضية  اعتربتها 
علي  ال�ضيد  م��ق��ول��ة  بفخر  وي��ذك��ر 
»اإن  ق��ال:  ح��ني  ظله«  »دام  خامنئي 
يقال  اأن  ي�ضتحق  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
عنه اأنه اأكرث �ضعوب التاريخ �ضمودًا«، 
ويف ذلك تعبي وا�ضح لتالحم ال�ضعبني 
يف  وا�ضتمرار  والفل�ضطيني،  االإي��راين 
معركة التحرير اإىل اأن تعود فل�ضطني 
رج�س  من  حم��ررة  واأمتها  �ضعبها  اإىل 

االحتالل ال�ضهيوين.

اإيران الثورة ودورها
ياسر المصري  يف دعم ال�سعب الفل�سطيني وثورته

عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح / االنتفاضة
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يف  االإ�ضالمية  الثورة  انت�ضار  اإن 
اإيران، مل يكن انت�ضارًا الإيران وح�ضب، 
االإ�ضالمية  لالأمة  انت�ضارًا  يعترب  بل 
الفل�ضطيني  ولل�ضعب  ع���ام،  ب�ضكل 
ب�ضكل خا�س، الأن ما حدث هو اإ�ضافة 
اإطار  يف  كبية  مركزية  لقوة  نوعية 
ال�ضراع مع امل�ضروع ال�ضهيوين، بعد اأن 
عليه،  ولي�س  له  قوة  املا�ضي  يف  كانت 
هي  الفل�ضطينية  الق�ضية  واأ�ضبحت 
االإيرانية،  للثورة  املركزية  الق�ضية 
ركنًا  وفل�ضطني  القد�س  باتت  حيث 
اأ�ضا�ضيًا  وج��زءًا  اأدبياتها،  يف  اأ�ضا�ضيًا 
يف عقيدة الوعي االإيراين، لذلك كان 
املظلوم،  الفل�ضطيني  لل�ضعب  الدعم 
���ض��اح��ب احل���ق امل��ق��د���س، واالإمي����ان 
االنت�ضار على اخلطر  املطلق بحتمية 

ال�ضهيواأميكي.
ولقد �ضكلت فل�ضطني يف فكر االإمام 
اخلميني )قد�س( قبل انت�ضار الثورة 
هاج�ضًا  املخلوع،  ال�ضاه  حكم  واإب���ان 
اإ�ضالمية  اأر���س  الأنها  نظرًا  اأ�ضا�ضيًا، 
فاأفتى يف عام 1968،  يجب حتريرها 
على  امل�ضلمني  حث  على  تن�س  بفتوى 
الفل�ضطينية  للثورة  والتربع  الدعم 
وغيها  واخل��م�����س  ال��زك��اة  ب���اأم���وال 
ال�ضهيوين،  امل�ضروع  مقاتلة  اأجل  من 
الفل�ضطيني،  ال�ضعب  عن  الظلم  ورفع 
وم��ن جهة اأخ���رى ك��ان ي��رى االإم���ام 
اخلميني »باإ�ضرائيل« خطرًا لي�س على 
ذلك  يف  ي��رى  بل  فقط  الفل�ضطينيني 
جمعاء  االإ�ضالمية  االأمة  على  خطرًا 
فقال  العاملي،  اال�ضتكبار   اأداة  الأنها 
�ضرطانية  غ��دة  »اإ�ضرائيل  ذل��ك:  يف 
ويف  االإ���ض��الم��ي��ة«،  االأم����ة  ج�ضد  يف 
ب��رن��ام��ج ع��م��ل ن�ضايل  امل��ق��ول��ة  ت��ل��ك 
الكيان  لطبيعة  حتليل  اإىل  ي�ضتند 
االأم��ة،  ج�ضد  يف  امل���زروع  ال�ضهيوين 
ال�ضرطاين  االنت�ضار  الكيان  هذا  ودور 
النيل  االأ���ض��ا���ض��ي��ة  ووظ��ي��ف��ت��ه  ف��ي��ه، 
يجب  ل��ذل��ك  عليها،  وال��ع��دوان  منها 
وعدم  بالقوة  واجتثاثه  ا�ضتئ�ضاله 

اال�ضت�ضالم له.
وان��ط��الق��ًا م��ن ذل��ك ال��وع��ي، كان 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  الكبي  ال��دع��م 
يف  متثل  وال���ذي  ال��ع��ادل��ة،  وق�ضيته 
منذ  وامل��ج��االت،  املواقف  من  العديد 
للثورة وحتى يومنا هذا،  اليوم االأول 
ذلك  ي��رتاج��ع  اأو  ي��ت��وق��ف  مل  ح��ي��ث 
ال��دع��م ب��رغ��م امل���وؤام���رات واحل���روب 
اأجل  م��ن  عليها،  �ضنت  التي  الظاملة 
للثورة  امل�ضاعدة  تقدمي  ع��ن  ثنيها 

خالل  من  ع�ضكريًا  دعمًا  االإيرانية 
»التي  ال�ضواريخ  جم��ال  يف  خرباتها 
قطاع  يف  ل��ل��رع��ب  ت����وازن����ًا  ���ض��ك��ل��ت 
علي  ال�ضيد  فيها  ق��ال  وال���ذي  غ��زة« 
ال�ضورى  جمل�س  »رئ��ي�����س  الري��ج��اين 
املقاتلني  اإي��ران زودت  اإن  االإي��راين«: 
ال�����ض��واري��خ  يف غ���زة ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ل�ضناعة االأ�ضلحة املختلفة.
بتجرمي  اخلمينية  الفتوة  اإن   •
وا�ضحة  دع���وة  وحت��رمي��ه  التطبيع 
ال�ضهيوين  بالعدو  االع���رتاف  لعدم 
ال�  اأرا���ض��ي  ف��رق بني  » ال  ق��ال:  فلقد 
كلها  فل�ضطني  الأن   48 ال�  واأرا�ضي   67
اإقامة عالقة  فاإن  �ُضلبت، وبناء عليه 
كانت  �ضواء  وكالئها  اأو  اإ�ضرائيل  مع 
جتارية اأو �ضيا�ضية اأو ممنوع وخمالف 

لالإ�ضالم«.
النتفا�ضة  ال��دع��م  اإط���ار  ويف   •
ال���ق���د����س االأخ�������ية »االن��ت��ف��ا���ض��ة 
ماديًا  دعمًا  اإي���ران  قدمت  الثالثة« 
منزل  ولكل  واجلرحى،  ال�ضهداء  اأ�ضر 
على  ردًا  ال�ضهيوين  االحتالل  يدمره 
الذي  الوقت  يف  الفدائية،  العمليات 
الر�ضمي  النظام  ويتواطاأ  يتاآمر،  كان 
على  ويعمل  االنتفا�ضة  �ضد  العربي 

اجها�ضها.
االإيرانية  اجلامعات  اأن  كما   •
ال�ضعب  الأب���ن���اء  اأب���واب���ه���ا  ف��ت��ح��ت 
منهم  االآالف  وا�ضتوعبت  الفل�ضطيني، 
العلمي،  التح�ضيل  متابعة  اأج��ل  من 

»ال �ضبيل اأمام ال�ضعب الفل�ضطيني �ضوى م�ضعل املقاومة«
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وق�ضيتها  لفل�ضطني  واملنا�ضرة  والتاأييد 
عند هذا احلد،فقد مت اقتحام "ال�ضفارة 
"طهرن" وجرى حرقها  االمريكية" يف 
مبناها اىل ممثلية ل"منظمة  وحتويل 
انت�ضار  بعد  الفل�ضطينية"،و  التحرير 
ال���ث���ورة ،ب�����داأت ت��ن��ه��ال امل�����ض��اع��دات 
لف�ضائل  والع�ضكرية  املالية  والهبات 
املختلفة،وان  الفل�ضطينية  املقاومة 
ا�ضف  بكل  الفل�ضطيني  البع�س  ينكر 
من  االيرانية"  "اجلمهورية  قدمته  ما 
ي�ضتطيع  فلن  وق�ضيتنا   ل�ضعبنا  دع��م 
الع�ضكري  ال��دع��م  ل��وال  ان��ه  االن��ك��ار  
"الف�ضائل  وت���زوي���د  "اللوج�ضتي" 
ب"تكنولوجيا  امل�ضّلحة"  الفل�ضطينية 
ال�ضواريخ" وبكل انواع العتاد والذخية 
يف  ال�ضمود  ها�ضم" من  "غّزة  متكنت  ملا 
وجه االعتداءات واحلروب ال�ضهيونية 
امل�ضتمرة واملتكّررة عليها وعلى اهلها...

ال��ك��ربى  "االنهيارات"  زم���ن  يف   
 " ت ا ر نك�ضا ال ا " و " ت حا نبطا ال ا " و
ح��اج��ت��ن��ا  ت��������زداد  و"الهزائم" 
للعمالقةواليكون امامنا ااّل عزاء واحد 
االّمة  رج��االت  وا�ضتذكار  تذْكر  وه��و 
وعنفوانها  وع��ّزه��ا  جم��ده��ا  و�ضانعي 
الروؤيا  ف�ضاءات  يف  فن�ضبح  و�ضوؤددها 
الذاكرة  قعر  يف  ونغط�س   ، الرحيبة 
االذه��ان  ويف  امامنا  فيمُثل  العميقة 
�ضدقوا  ورج��ال...رج��ال  عظماء  قادة 
ن�ضتميحهم  فاننا  ما عاهدوا اهلل عليه، 
اليوم... او�ضاعنا  اليه  اآل��ت  ملا  ُع��ذرًا 
ه��وؤالء  اح��د  اخلميني"  "االمام  والن 

العمالقة فانه ُيع�ضع�س يف حنايا القلب 
ي�ضتملك  و  ال��دم��اغ  طيات  يف  ي�ضكن  و 
زوايا االفكار ويكاد ال يغادر الذاكرة...

وعلى الرغم من كوننا اّمة مل تعتد 
ترثيهم  او  عمالقتها  على  تبكي  ان 
ع��ارًا... الرثاء  ويف  ذاًل  البكاء  يف  الن 

تاأّمل  و  ب�ضمت  نقف  ان  نحّبذ  اننا  ااّل 
و�ضمت وفخار واعتزاز امام ت�ضحياتهم 
اجلليلة و�ضهاماتهم العظيمة ،ما ُيلزمنا 
بالعودة اىل "البدايات" والبداية كانت  
يف االول من �ضباط من ع��ام1979  وما 

بني �ضباط و �ضباط ا�ضياء كثية.....
حكايات  و�ضباط...  �ضباط  بني  ما 
على  اجل�������ّدات  ���ض��ت��ق�����ض��ه��ا  جم���ي���دة 
و�ضباط..  �ضباط  بني  االح��ف��اد...م��ا 
لل�ضغار...ما  الكبار  يرويها  ق�ض�س 
اّمة... حكاية  و...�ضباط  �ضباط  بني 
ح��ك��اي��ة ق�����ض��ي��ة...ح��ك��اي��ة جم���د...
ع��ن��ف��وان... ع��ّزة...ح��ك��اي��ة  حكاية 
"تفّجرت"   �ضباط...و�ضباط  ب��ني  م��ا 
لتعانق  اي����ران  يف  ال��ن��ع��م��ان  ���ض��ق��ائ��ق 

البيل�ضان يف فل�ضطني...؟؟
م�ضية  �ضباط...و�ضباط  ب��ني  م��ا 
حت����ٍد وع���زمي���ة وا�����ض����رار...م����ا بني 
"دولة  اعادةبناء  و...�ضباط  �ضباط 
و...�ضباط  �ضباط  بني  موؤ�ض�ضات"...ما 
�ضقطوا... رجولية...و�ضهداء  مواقف 

وم�����ض��اري��ع ���ض��ه��ادة ق��ادم��ون...م��ا بني 
حزينة  م��واق��ف  و...���ض��ب��اط  �ضباط 
و... �ضباط  بني  ...م��ا  اليمة  ومواقف 

دماء  ارهابّيةو�ضفك  ح��روب  �ضباط 
وقتل وتدمي وحماوالت العادتنا اىل 
ُظلمة املا�ضي الع�ضي واالليم وال�ضحيق 
و�ضط  م��ن  ال��ن��ور  ان��ب��الج  ج��اء  ان  بعد 
الفجر  دالل  اغتيال  ف���ارادوا  العتمة 

اآالآتي من خلف الُظلمة...؟؟
م����ا ب����ني ����ض���ب���اط و...�����ض����ب����اط  
غا�ضبة...واعت�ضامات  م��ظ��اه��رات 
و... واع��ت��ق��االت  غ�����ض��ب  وم�����ض��يات 
و...�ضباط  �ضباط  ب��ني  ���ض��ج��ون...م��ا 
وكربياء  بتعاليم  امل�ضحون  االم��ل  ُول��د 
وعزمية  "ال�ضعب"  وا���ض��رار  "االمام" 
الثوري"  "احلر�س  "القيادة" و...عناد 
"املر�ضد  "اجلمهورية" وتطّلعات  وارادة 
وثبات  وحتديات"اجلي�س"  االعلى" 

"الرئي�س" ومثابرة"العلماء"....؟؟
ُهزمت  و....�ضباط  �ضباط  بني  ما 
ال��ه��زمي��ة...وان��ك�����ض��ر االن��ك�����ض��ار...و 
...وما  االه��داف  بتحقيق  االم��ل  تعّزز 
"طائر  انتف�س  و...�ضباط  �ضباط  بني 
الفينيق" يف لبنان من بني الرماد وهبِّ 
ليوؤّكدوا  "االمام"  مدر�ضة  "تالميذ" 
وحترير  االمة  قيامة  بحتمية  اميانهم 
باملباديء  ومتم�ضكني  معّززين  فل�ضطني 

"ابن  العربي  الفيل�ضوف  ذكر  حني 
خلدون" يف مقدمته ال�ضهية دور "القائد 
االمم  ن�ضوء  ا�ضباب  من  الفرد" كواحٍد 
وازدهارها وبرورز احل�ضارات واندثارها 
يعني  كان  ،فانه  املدن وخرابها  وعمارة 
يف  القيادية"  دور"النخبة  تاأكيد  بكل 
الن�ضوء  عملية  يف  والفعالية  الريادة 
واالزدهار ويف تطّور احل�ضارات ونه�ضة 
ل"ابن  ُق����ّدر  ول���و  واالمم،  ال�����ض��ع��وب 
القرن  احياء  اح��د  يكون  ان  خلدون" 
"اخلمينّية"  التجربة  وعاي�س  املا�ضي 
ا�ضقاط  وال�ضيما  اجنازاتها  خالل  من 
الدكتاتوري  نظام احلكم االمرباطوري 
البغي�س وما تبعه وتاله من بناء دولة 
معاٍن  من  الكلمة  يف  ما  بكل  موؤ�ض�ضاٍت 
وجعلها ب�ضرعة الربق يف م�ضاف الدول 
ح�ضاب  الف  لها  ُيح�ضب  التي  العظمى  
اليدع  مبا  العاملي،الّكد  ال�ضعيد  على 
العمالنية  وب��ال��وق��ائ��ع  لل�ضك  جم���ااًل 
ام��ت��الك  ان  وامل��ح�����ض��و���ض��ة  امل��ل��م��و���ض��ة 
من  ال��رثوات  وحتى  والت�ضميم  االرادة 
قبل ال�ضعوب لي�ضت �ضببًا رئي�ضًا وكافيًا 
الفكري  وال��ت��ط��ّور  احل�����ض��ارات  لبناء 
لهذه  ُي�ضّخر  مل  ما  العمراين  و  والعلمي 
ومنفتحة  حكيمة  ق��ي��ادة  ال�����ض��ع��وب 
ومتفتحة وخمل�ضة الوطانها و�ضعوبها، 
نزاهة  ل"ايران"  رجل  اهلل  �ضّخر  كما 
وخلق وحّكمة وحّنكة وروؤية م�ضتقبلية 
الكبي   االّم����ة  ف��ق��ي��د  ع��ن��ي��ت  واع����دة 

اخلميني"... "االمام 
فهذا الرجل الذي انار ليل "ايران" 
با�ضره  ال��ع��امل  ل��ي��ل  ان���ار  اق���ل  مل  ان 
املدلّهمة  العتمة  من  ط��وال  ق��روٍن  بعد 
من  واجل��ور  والظلم  الطويلة  والظلمة 
"قيادته" وهو يف منفاه اجلربي  خالل 
واع��ادة  التاريخ  جم��رى  غ��ّيت  ل��ث��ورة 
من  ولي�س  جديد،  من  التاأريخ  �ضياغة 
فراٍغ او من باب ال�ضدفة ان ُيطلق عليها 
ا�ضم "الثورة اال�ضالمية" فهي حملت يف 
الدينية واالن�ضانية  املعاين  طياتها كل 
و  وال��ن��ب��ي��ل��ة،  ال�ضامية  واالخ��الق��ي��ة 
م��ا تالها م��ن اع��م��ال ق��ام بها امن��ا هي 
"احداث" قائمة بذاتها �ضجلها التاريخ 
اعالن  اقلها  ولي�س  ذه��ب  من  باحرف 
با�ضم  ُع���رف  "جمهوري"  حكم  ن��ظ��ام 
االيرانية"  اال�ضالمية  "اجلمهورية 
دولة  اول  لتكون  �ضعبي  ا�ضتفتاء  بعد 
باال�ضالم،فلي�س  ا�ضمها  ُتقرن  العامل  يف 
الي  االع���داء  تخيف  ان  اذن  غريبًا 
جهة انتموا وان ت�ضغل اال�ضدقاء يف كل 

»�مام« غيرّ وجه �لتاريخ و�أعاد �صياغته من جديد...

ما بني �سباط و �سباط..حكايا �ستق�سها اجلّدات على الحفاد..
و يف �لليلة �لظلماء.. ُيفتقد �لقادة �لعظماء...
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 عثمان بدر/ لبنان

االنحاء، ولي�س م�ضادفًة ان تكون هناك 
"االمام"  من  للنيل  ال  دوؤوبة  حماوالت 
فح�ضب بل للنيل من اعماله واجنازاته 
و"م�ضتقبل  ونهجه  وافكاره  وطموحاته 
جمهوريته" الذي كان ياأمل ويعمل على 
حتقيقه ومل يغادرنا اىل دار البقاء اال 
والن   ... النور،  احالمه  اب�ضرت  وقد 
العي�س  يحبذ  و  "النور"  يخاف  البع�س 
"الظالم" فقد جرت حماوالت  يف كنف 
ولن�ضف  بداياتها  يف  "الثورة"  ل���واأد 
وتوجهاتها،فتم  الوليدة  "اجلمهورية" 
االي��ع��از جل��اره��ا ال��ل��دود ال��ع��راق لفتح 
عجاف  ل�ضنوات  دام���ت  معها  معركة 
قّوة  اكرث  "ايران"  منها  خرجت  طوال 
انت�ضرت  وهيبة،والنها  وباأ�ضًا  ومتا�ضكًا 
جميعًا  اال�ضعدة  وعلى  املقايي�س  بكل 
فقد كّر�ضت نف�ضها لي�س كدولة اقليمية 
ممنوٌع جتاوزها والقفز عنها،بل ا�ضحت 
ال�ضعيد  على  الالعبني  واهم  ابرز  احد 
امل�ضت�ضعفني  ن�����ض��ي  ال��ع��امل��ي،ف��ب��ات��ت 
والعقبة  با�ضره  العامل  يف  واملظلومني 
اال�ضتكبار  م�ضاريع  وج��ه  يف  ال��ك��اأداء 

العاملي....!!!
الع���الن  االوىل  ال��ل��ح��ظ��ات  م��ن��ذ 
فعالياتها،كانت  وبدء  االيرانية  الثورة 
���ض��م��يه��ا  يف  ح���ا����ض���رة  ف��ل�����ض��ط��ني 
ذلك  انعك�س  قيادتها،وقد  ووج���دان 
اطلقها  ال��ت��ي  ال��ه��ت��اف��ات  خ����الل  م���ن 
"املر�ضد  م��ن  ب��ت��وج��ه��ات  امل��ت��ظ��اه��رون 
نحو  وتقول:"زحفًا...زحفًا  االعلى" 
ال��دع��م  ام���ر  ي��ت��وق��ف  القد�س"،ومل 

»ال �ضبيل اأمام ال�ضعب الفل�ضطيني �ضوى م�ضعل املقاومة«
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تعاليم  من  ا�ضتلهموها  التي  والقناعات 
العدو  دح��ر  مت  ان  "القائد"،فكان 
وخرج  اال�ضم  اجلنوب  من  ال�ضهيوين 
اخليبة   اذي��ال  يجر  مذمومَا  م��دح��ورًا 
وانت�ضارات  ال�ضهاينة  هزائم  وتتالت 

االمام"....؟؟ "تالميذ 
م��اب��ني ���ض��ب��اط...و���ض��ب��اط حمطة 
اليمة وموؤملة...ومفارقات حزينة لي�س 
ج�ضدًا  غ��ادرن��ا  قد  "االمام"  ان  اقلها 
ما نكون اىل وجوده بيننا  ونحن احوج 
من  لن�ضتّلهم  املف�ضلية  الظروف  هذه  يف 
�ضباط... بني  نّيٍة...ما  افكارًا  افكاره 

و...  كثيفة  ال����واٍن  ���ض��ب��اب  و���ض��ب��اط 
تغت�ضل  ومل  احللم  اغتيال  وحم��اول��ة 
"دم�ضق" من نزيفها و"�ضنعاء" تتعّر�س 
ي�ضتبيحها  و"بغداد"  ممنهجة  الب��ادة 

االرهاب "ال�ضقيق"...؟؟؟
"املقاومة"  بلد  "ايران"  والن��ه��ا 
مع"فل�ضطني"  تفاعلت  فقد  واال�ضالة 
وداف�������ع�������ت ع������ن ح�����ق�����وق اه���ل���ه���ا 
املحافل  ك��ل  يف  وا�ضالمّية"قد�ضها" 
ماآذن  "القد�س"  م��اآذن  فعانقت  واملنابر 
"طهران"... "...ومتاهى "بيل�ضان عّكا" 
"...فتعانق  ا�ضفهان  نعمان  مع"�ضقائق 
كربياء  مع  االيراين"  "ال�ضقر  �ضموخ 
اللبناين"  االرز  "الزيتون"و"�ضموخ 
من  املجد  فُبعث  الدم�ضقي"  و"الن�ضر 

جديد....؟؟؟
 ايها "االمام املفّدى" من قرير العني 
"االرز  بثبات  التابث  ايها  لبنان  ابن  يا 
وال�ضامخ  فل�ضطني  اب��ن  يا  و  اللبناين" 
يا  ال�ضّماء  وجبالها  زيتونها  ب�ضموخ 
"الن�ضر  كما  دوم��ا  املحّلق  ال�ضام  اب��ن 
ابن  ي��ا  ال��ع��ني  ق��ري��ر  من  الدم�ضقي"  
واالوط��ان... واالم�ضار  البلدان  جميع 

اّمة  ابن  يا  واجلبني  الهامة  مرفوع  من 
يومًا...ف"االمام  ب��ال��ذل  ر�ضيت  م��ا 
العهد...وما  على  زال  ال  اخلامنئي" 
وال�ضرف  الت�ضحية  طريق  ي�ضلك  برح 
العنفوان  والكرامة...فم�ضية  والعّزة 
ايها  ال��ن��ّية  بافكارك  اختّطتها  التي 
يرتجل...�ضيكملها  مل  ال��ذي  الفار�س 
�ضعاع  �ضهوة  ميتطي  الذي  الفار�س  هذا 
احللم  �ضهوة  ممتطيًا  و�ضيظل  الفجر 
االه��داف...وت��ت��ح��ق��ق  تتحقق  حتى 
واحالم  وال�ضعب  "اجلمهورية"  ارادة 
يف  خّفاقة  الرايات  وترتفع  االّم��ة... 
�ضماء املجد و...العّزة وتعود لنا قد�س 

االقدا�س...؟؟
فخر"القد�س"  يا  العني  قرير  فنم 
فخر"بيوت"  ان�����ت  ك���م���ا  وع����ّزه����ا 
و"دم�ضق" و"�ضنعاء" و"بغداد"...وكل 
معنا  وكنت  معك  كنا  العوا�ضم...فكما 
ال��ي��وم مع  وال�����ض��ّراء نحن  ال�����ض��ّراء  يف 
جمددين  اخلامنئي"  "االمام  خليفتك 
مبلء  الوفاء  له  البيعة...ومعلنني  له 
"اجلهورية  والكلمات،و�ضتظل  ال��ف��م 
امل�ضتكربين  حلق  يف  �ضوكة  االيرانية" 

وخنجر م�ضموم يف �ضدر املتاآمرين...؟
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الفل�ضطينية  ال��ق�����ض��ي��ة  مت���ر 
عام  مطلع  منذ  االأخ���ي  العقد  يف 
منذ  ل��ه��ا  ظ����روف  ب��اأخ��ط��ر   2010
اأ�ضبحت  حيث   1948 ع��ام  النكبة 
اأخر  يف  تقبع  الفل�ضطينية  الق�ضية 
لل�ضعوب  بالن�ضبة  الهامة  الق�ضايا 
واحلكومات العربية، ال بل تخطتها 
اجتماعات  ه��وام�����س  على  لت�ضبح 
االأم����ن  وجم��ل�����س  امل��ت��ح��دة  االأمم 
واجلامعة العربية، يف ظل املتغيات 
العربية  واالنق�ضامات  واالأح���داث 
والدولية  العربية  التحالفات  حول 
التي ن�ضاأت يف عقب ما ي�ضمى بالربيع 
اأنه خريف قا�س  العربي الذي ظهر 
العربية  الق�ضية  ومي���زق  ي�ضتت 
ق�ضية  وه��ي  االأوىل  واالإ���ض��الم��ي��ة 
و�ضامل  عادل  حل  واإيجاد  فل�ضطني، 
وحترري. فقد ترك العرب واملجتمع 
يف  وحيدين  الفل�ضطينيني  ال��دويل 
مواجهة اآلة القتل والتهويد واالأ�ضر 
الطني  م��ن  زاد  وم��ا  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة، 
بني  الفل�ضطيني  االنق�ضام  هو  بله، 
للم�ضروع  احلربة  راأ�ضي  م�ضروعي 
وحركة  فتح  حركة  وهما  الوطني، 
م�ضداقية  غ��ي��اب  ظ��ل  يف  ح��م��ا���س 
االنق�ضامات  ظل  ويف  الطرفني  بني 
العمل  اأ�ضلوب  على  ف�ضيل  كل  داخل 
الوطني. ومن الناحية االقت�ضادية، 
خانق  ح�ضار  يعاين  غزة  قطاع  فان 
ارتفاع ملحوظ يف معدالت  اأدى اىل 
البطالة يف 2016 بلغ 41.7% باملائة، 
فيما تتجاوز معدالت الفقر اأكرث من 
اأما يف ال�ضفة فقد و�ضل  65 باملائة، 
باملائة،   %18.2 اىل  البطالة  معدل 
وب��ح�����ض��ب ال��ن��ت��ائ��ج ف��ق��د ب��ل��غ عدد 
تعريف  ح�ضب  العمل  عن  العاطلني 
 360.500 الدولية  العمل  منظمة 
ال�ضلطة  م��ن��اط��ق  ك��ل  يف  ���ض��خ�����ض��ًا 
 206.800 ب��واق��ع  الفل�ضطينية، 
153.700�ضخ�ضا  و  غ��زة  قطاع  يف 
بالن�ضبة  اأم��ا  الغربية،  ال�ضفة  يف 
 %3.9 ف���ان  االأط���ف���ال  ع��م��ال��ة  اإىل 
عاملني،  �ضنة   17-10 االأطفال  من 
الغربية  ال�ضفة  يف   %5.3 ب��واق��ع 
و1.9% يف قطاع غزة. وهذه االأرقام 
الو�ضع  اأن  اىل  ت��وؤ���ض��ر  اخل��ط��ية 
يف  جياع  ب��ث��ورة  ينذر  االقت�ضادي 
يف  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  مناطق 

الو�سع الفل�سطيني ماأ�ساوي 
وقد تظهر بوؤرة نور من رحم املعاناة

يف  تاأثياتها  تكون  وقد  وغزة،  ال�ضفة 
ال�ضفة اأكرث بعد ما يقارب من 24 عاما 
تتحمل  لكونها  اأو�ضلو،  اتفاقيات  على 
مراوغة  اأثبتت  التي  ال�ضيا�ضي  ال�ضكل 
االحتالل االإ�ضرائيلي والذي كان هدفه 
مناطق  احتالل  عبء  من  التخل�س  هو 
وبخا�ضة  فل�ضطينية،  اأك��رثي��ة  ذات 
يف  ال�ضلطة  زم��ام  ت��رام��ب  ا�ضتالم  بعد 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة. اأم��ا 
من  الفل�ضطينيون  فيعاين  ال�ضتات  يف 
تعمقه  ل��ل��ه��وي��ة،  درام��ات��ي��ك��ي  ف��ق��دان 
ف�ضل  اأن  كما  العربية،  املنطقة  اأحداث 
الفل�ضطيني  واالنق�ضام  ال�ضالم  عملية 
واالخ��ت��الف��ات يف ال���روؤي���ة داخ���ل كل 
ف�ضيل فل�ضطيني اأدى اإىل تفتت وت�ضرذم 
يف  للفل�ضطينيني  وثالث  ث��اين  وتهجي 
اأن  حيث  العربية،  ال��ت��وت��رات  مناطق 
الوطني  الهم  على  طغى  املعي�ضي  الهم 
رغم كل املحاوالت من موؤ�ض�ضات املجتمع 
املدين والربامج الف�ضائلية لعودة الروح 
فالو�ضع  ال�ضتات،  لفل�ضطينيي  الوطنية 
من  زاد  وم��ا  التجميل.  رغ��م  ���ض��وداوي 
تراجع  هو  ال�ضتات  فل�ضطينيي  معاناة 
التقلي�ضات  �ضيا�ضة  اأو  االأون��روا  متويل 
الدويل  كما تتهم به االأونروا واملجتمع 
باأي  للقبول  الفل�ضطينيني  على  لل�ضغط 
�ضيا�ضات  اأي�ضا  م�ضتقبلية،  اتفاقيات 
على  ت�ضغط  التي  العربية  احلكومات 
الفل�ضطيني �ضيا�ضيا واجتماعيا وفكريا، 
للو�ضع  ال�ضوداوية  للروؤية  ت��وؤدي  كلها 

د.رمزي عوض/لبنان

الفل�ضطيني وتربز معاناة غي م�ضبوقة 
جهال.  اأو  ق��ه��را  اأو  ف��ق��را  ك��ان��ت  اإن 
تلك  كل  اأن  يف  تكمن  النور  ب��وؤرة  طبعا 
االأ�ضباب وامل�ضببات قد توؤدي النتفا�ضة 
احلائط،  بعر�س  ت�ضرب  فل�ضطينية 
احلكومات  �ضلطة  اأو  اأو�ضلو  اتفاقيات 
وقد  الفل�ضطيني،  الفكر  على  العربية 
ي�ضعى  جديدا  فل�ضطينيا  ح�ضورا  تربز 
للمربع االأول حلل الق�ضية الفل�ضطينية 
قد  مكان  كل  من  الفدائي  العمل  وه��و 
اإن  منه  ينطلق  ان  للفل�ضطيني  ميكن 
كان يف الداخل اأو ال�ضتات. هذا ناقو�س 
خطر يدق يف النظام العاملي والعربي قد 
وقد  االأول،  املربع  اىل  �ضيء  كل  ياأخذ 
التي  الفو�ضى  غي  جديدا  عاملا  يخلق 
االمريكة،  املتحدة  الواليات  تر�ضمها 
فقد تربز من جديد احلركات الفدائية 
املبادرة.  زم��ام  هي  لت�ضتلم  واملقاومة 
العدو  �ضالح  من  تعلم  جيال  جند  وق��د 
التي  اللعبة  ميتلك  وق���د  وا���ض��ل��وب��ه، 
الفكر  ويرف�س  ال��ع��امل،  وج��ه  �ضتغي 
الفكري  ف�ضله  اث��ب��ت  ال���ذي  املتطرف 
االمر  فكر  �ضيف�س  كما  وااليدولوجي، 
ليعي�س خما�ضا  الواقع وقوة االقطاب، 
بو�ضلته  لتكون  بامتياز،  حقيقيا  عربيا 
من  العربية  االرا���ض��ي  ك��ام��ل  حت��ري��ر 
�ضيكون  الذي  ال�ضهيوين  االحتالل  ني 

اولوية لهذا اجليل الراف�س.
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البيت  ال�ضلطة يف  بعد تويل ترامب 
الفل�ضطينيني  ح�����ض��ار  ب���ات   االأب��ي�����س 
اجلبهات  معظم  ع��ل��ى  ت��ق��ري��ب��ا   مغلقا 
متوفرة  �ضبه  ال��ن��ادرة  الفر�ضة  وباتت 
خطته  تنفيذ  يوا�ضل  كي  نتنياهو  اأم��ام 
واالإقليمي.  الفل�ضطيني  اجل��ان��ب  على 
تفر�س  واإ�ضرائيل  ترامب  تن�ضيب  فمنذ 
الأي  االك��رتاث  دون  االأر���س  على  وقائع 
اال�ضتيطان  بت�ضريع  دولية  تنديدات 
مب��ب��ارك��ة اأم��ري��ك��ي��ة، ف��م��ا ان��ت��ه��ت من 
وحدة   6000 باإن�ضاء  ق���رارات  اإ���ض��دار 
اإال  ال��غ��رب��ي��ة  ال�ضفة  يف  ا�ضتيطانية 
الت�ضويات«  »ق��ان��ون  الكن�ضيت  واأق���رت 
ال�ضفة  ���ض��م  ت�����ض��رع  مب��وج��ب��ه  وال����ذي 
ومبوجبه  اإ�ضرائيل؛  اإىل  كاملة  الغربية 
وحدته  اإق���ام���ة  م�ضتوطن  الأي  ي��ح��ق 
اال�ضتيطانية على االأرا�ضي الفل�ضطينية 
يحق  وال  بطابو  للفل�ضطينيني  اململوكة 
للفل�ضطيني املالك الذهاب لتقدمي �ضكوى 
للمحكمة العليا .اإن خمطط ال�ضم الذي 
تعمل اإ�ضرائيل على فر�ضه  ي�ضتمل على 
م�ضتوطنة »معاليه اأدوميم« وبع�س الكتل 
اال�ضتيطانية ما �ضيوؤدي اإىل ف�ضل �ضمال 
اإط��ار  يف  جنوبها  ع��ن  الغربية  ال�ضفة 
االأبعد  االإ�ضرائيلية  اال�ضرتاتيجية 
الكربى  القد�س  مب�ضروع  تتلخ�س  التي 
ومبا يق�ضي على كل اإمكانيات قيام دولة 
القد�س. بعا�ضمتها  م�ضتقلة  فل�ضطينية 

م�ضتوطنة  �ضم  اأن  للجميع  وم��ع��روف 
اال�ضتيطانية  والكتلة  اأدوم��ي��م  معاليه 
غو�س عت�ضيون وم�ضتوطنة جفعات زئيف 
الدميغرايف يف  امليزان  اأن يقلب  �ضاأنه  من 
املدينة مبا يزيد يف عدد  امل�ضتوطنني يف 
�ضرق القد�س نحو 50 األف م�ضتوطن. كما 
ان �ضم م�ضتوطنتي جفعات زئيف وغو�س 
اىل  امل�ضتوطنني   عدد  �ضيفع  عت�ضيون 
نحو 100 األف م�ضتوطن، ومبا يرفع عدد 
م�ضتوطن،  األ��ف   350 اإىل  امل�ضتوطنني 
الفل�ضطينيني  تعداد  عن  يزيد  رقم  وهو 
-200( ب��ني  ي���رتاوح  ال���ذي  القد�س  يف 

250( الف فل�ضطيني..وبالتاليلن يتبقى 
دولية  مواقف  اإال  الدولتني«  »ح��ل  من 
هزيلة غي موؤثرة، وقرارات دولية غي 
االأر�س  على  فالوقائع  للتنفيذ.  قابلة 
قابال  ي��ع��د  مل  ال��ول��ت��ني  ح��ل  ان  ت��وؤك��د 
للحياة، فاإ�ضرائيل اليوم ت�ضيطر على ما 
االأرا�ضي  من  املائة  يف  �ضتني  من  يقارب 
والتي  الغربية  ال�ضفة  يف  الفل�ضطينية 
حت��اول  م��ا  وه��ي  »ج«،  باملنطقة  ت��ع��رف 
وم�ضادرتها  ال��زم��ن  جت���اوز  اإ���ض��رائ��ي��ل 
جاعلة  اال�ضتيطاين،  امل�ضروع  باكتمال 
مفهوم الدولة  الفل�ضطينية جمرد �ضراب 

�ضيا�ضي.
الرئي�س ترامب ومن  اأن  الوا�ضح  من 
خالل ت�ضريحاته وتدويناته التي يدير 
واخلارجية  الداخلية  ال�ضيا�ضة  بها 

�سيبقى ا�سمها فل�سطني

ال�ضراع  حل  حول  ما  ت�ضورًا  ميتلك  اأنه 
له  عالقة  ال  االإ�ضرائيلي  الفل�ضطيني 
جمل�س  ق��رارات  اأو  الدولية  بال�ضرعية 
االأمن، لكنه يف املقابل �ضيكون له عالقة 
االأر���س  على  املفرو�س  بالواقع  وثيقة 
ال�ضراع  طريف  بني  املنهار  القوى  وميزان 
ال�ضرق  يف  الراهنة  ال�ضيا�ضية  وبواقع  
االأو�ضط املنا�ضبة اأكرث من اأي وقت م�ضى 
لتمرير ت�ضوية ما لن تراعي اإال م�ضلحة 
ومتويل  مب�ضاركة  ال�ضهيوين   الكيان 

عربي واإقليمي.
وق���د اأ���ض��ار ت��رام��ب اأك���رث م��ن مرة 
ب�ضرورة حل ال�ضراع العربي االإ�ضرائيلي 
حل  يتم  خالله  من  وال��ذي  كامل  ب�ضكل 
الفل�ضطيني  النهائي  ال��و���ض��ع  ق�ضايا 
كق�ضية الالجئني والتي يراد لها اأن حُتل 
�ضتتحمل  وحتما  اإ�ضرائيل،  عن  بعيدًا 
واإع��ادة  التعوي�س  فاتورة  اخلليج   دول 
ال�ضرقية  القد�س  ق�ضية  واأما  التوطني، 
باأحيائها الغارقة يف التهويد وم�ضاجدها 
القائم  و�ضعها  �ضرعنت  التي  وكنائ�ضها 
املدينة  من  دولية جتعل  �ضمن ترتيبات 
مكانًا  فيها  املقد�ضة  واالأم��اك��ن  القدمية 
ي�ضارك  قد  دويل  اإ�ضراف  حتت  حمايدًا 

يف اإدارته موؤ�ض�ضات دينية.
مقولته   ف��ي��ك��رر  »ن��ت��ن��ي��اه��و«  اأم���ا   .
ال  بالطبع(   اخلليجيون   ( ال��ع��رب  اأن 
ب��ل حليفا  ع���دوا  )ا���ض��رائ��ي��ل(  ي���رون 
يتجاوز  اأن  مبعنى  اقليمي  حل��ل  داع��ي��ا 
من  قاله  م��ا  مبنطق  الفل�ضطيني  احل��ل 
االأر�س  كامل  على  اإ�ضرائيلية  دول��ة  ان 
فل�ضطني  ك��ام��ل  على  اأي  الفل�ضطينية 
من  وه���م  الفل�ضطينيون  فيها  يعي�س 
ال�����ض��ك��ان امل��ق��ي��م��ني ول��ي�����س امل��واط��ن��ني 
حقوق  وال  ندية  بال  العا�ضرة  بالدرجة 
احلال  كما  متاما  مكان  اأي  يف  اأر���س  وال 
وابارتثايدية  عن�ضرية  م��ن  ال�ضابق 
ومعه  نتنياهو  وك��اأن  اأفريقيا  جنوب  يف 
العامل  تاأهيل  بالعودة  يحتفيان  ترامب 

عارف اآلغا

وامل�ضتند  العن�ضري  االحتاليل  للنظام 
ت�ضمد  مل  توراتية  واك��اذي��ب  خلرافات 

اأمام علم االآثار. 
هناك  ان  ي��ب��دو  ال�����ض��ي��اق  ه���ذا  يف 
الرجلني  راأ���س  يف  حلول  حول  ت�ضورات 

بديلة حلل الدولتني  ومنها.
- دولة يف قطاع غزة . وهي م�ضروع 
وف���ق درا���ض��ة الأي��الن��د )ع���ام 2007 ( 
ال  ،نتنياهو  اأمريكي   بتاأييد  مدعومة 
فلتكن    . حارقة  قنبلة  .انها  غزة  يريد 
�ضرط   . امل��وع��ود  الفل�ضطينيني  وط��ن 
مرمى  وحت��ت  اعتقال  مع�ضكر  تبقى  ان 
حتقق  وهي   . وطائراته  مدافعه  ن��يان 
دول���ة،  م��ن  ي��ري��دون  م��ا  للفل�ضطينيني 
اإ���ض��رائ��ي��ل وف��ق��ا لهذه  وت��ذه��ب روؤي����ة 
يف   12 ل��غ��زة   م�ضر  تقدم  اأن  ال��درا���ض��ة 
عن  ال��ت��ن��ازل  مقابل  �ضيناء  م��ن  امل��ائ��ة 
نف�س امل�ضاحة يف ال�ضفة الغربية ل�ضالح 
مقابل  ف�ضتح�ضل  م�ضر  اأم��ا  اإ�ضرائيل. 
من  مت�ضاوية  م�ضاحة  عليه  تنازلت  ما 
االأر�س يف �ضحراء النقب املحتلة. وعلى 
لدول العربية العميلة للواليات املتحدة  

ان تكون جزءا من هذه الت�ضوية.
فل�ضطينية  اأردن���ي���ة  ف��ي��درال��ي��ة   -
اإ�ضرائيل،  تريده  ملا  االأق��رب  احلل  وهو 
االإدارة  تاأييد  يلقى  ال��ذي  اخليار  وه��و 
.ومن  ل��ه  ومتهد  اجل��دي��دة  اأالأم��ري��ك��ي��ة 
اإي��ج��اد احللول  ه��ذا احل��ل ميكن  خ��الل 
كق�ضية  املركبة  الق�ضايا  م��ن  للعديد 
وق�ضية  ال��ق��د���س،  وق�ضية  ال��الج��ئ��ني، 
احلدود. وهنا يعترب اإتفاق »وادي عربة« 
اجلديدة  للعالقة  املنظم  االإت��ف��اق  هو 
بناء  �ضتخلق  التي  اجلديدة  الدولة  مع 
على هذه الفيدرالية، فالفيدرالية تعني 
كافة  لها  جديدة  دولية  �ضخ�ضية  قيام 
اجلي�س  جم��ال  يف  ال�ضيادية  ال�ضلطات 
وحدة  كل  وتبقى  اخلارجية،  وال�ضيا�ضة 
التعليم  جم��ال  يف  املحلية  �ضلطاتها  لها 
بدرجة  وتتمتع  والق�ضاء،  وال�ضرطة، 
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اخليار  وبهذا  الذاتي،  احلكم  من  عالية 
ال��دول��ة  ف��ك��رة  ع��ل��ى  اإ���ض��رائ��ي��ل  تتغلب 
التفوق  مل�ضكلة  حال  وجتد  الفل�ضطينية، 
الدميغرايف الفل�ضطيني، والتمدد االأمني، 
وتو�ضيع فكرة احلدود االآمنة الإ�ضرائيل. 
وميكن اأن ت�ضاف لهذه الدولة الفيدرالية 
تتكون  ثم  ومن  غزة،  »اأيالند«  يرى  كما 
م���ن ث����الث وح������دات، م���ع االح��ت��ف��اظ 
هذا  وي�ضمن  ح��ال��ة.  ك��ل  بخ�ضو�ضية 
املكون  باعتبارها  االأردن  تفوق  اخليار 
الفيدرالية. لهذه  الرئي�س  اأو  االأ�ضا�س 
البناء  ا�ضتمرار  ف��اإن  ال�ضياق  ه��ذا  ويف 
طريق  يف  عائقا  ي�ضكل  ال  اال�ضتيطاين 
قيام هذه الفيدرالية اجلديدة. ويحقق 
ه��ذا اخل��ي��ار الإ���ض��رائ��ي��ل م��ا ت��ري��د فمن 
ناحية تتخل�س من الق�ضية الفل�ضطينية 
اجلديدة  العالقة  وت�ضبح  نهائي،  ب�ضكل 
من  وتتخل�س  واإ���ض��رائ��ي��ل،  االأردن  ب��ني 
االحتالل  حتت  فل�ضطيني  �ضعب  فكرة 
للدولة  اجل��دي��دة  املواطنة  باكت�ضابه 
اإ�ضرائيل  تتخل�س  ثم  وم��ن  اجل��دي��دة. 
وتظهر  الفل�ضطيني،  ال�ضكاين  العبء  من 
للرغبة  ا�ضتجابت  قد  اأنها  العامل  اأم��ام 
الفل�ضطينية يف قيام الدولة.ويف الوقت 
بتقدمي  اخلليجية   الدول  �ضتقوم  ذاته 
الإجناح  الالزمة  املالية  امل�ضاعدات  كل 
الالجئني،  دم��ج  حيث  من  امل�ضروع  ه��ذا 
وبناء البنية التحتية الالزمة الإ�ضتيعاب 
هذا  يتوافق  وقد  الفل�ضطيني..  ال�ضعب 
اخليار مع التحوالت واملتغيات اجلديدة 
خاللها  من  والتي  الإ�ضرائيل،  النظرة  يف 
النظام  يف  اإ���ض��رائ��ي��ل  ا�ضتيعاب  مي��ك��ن 
والتحالف  العربي،  اجلغرايف  االإقليمي 
اخلما�ضي  ال��ع��رب��ي  التحالف  يف  معها  
اإيران و�ضوريا وحزب  اأ�ضا�ضا �ضد  املوجه 

اهلل والعراق اأي �ضد املقاومة . 
وبغ�س النظر عن مواقف ال�ضلطتني 
يف رام اهلل وعزة التي ال ترقى اإىل م�ضتوى 
ال�ضعب  �ضد  تاآمر  من  يحاك  ما  خطورة 
الفل�ضطيني وق�ضيته فهو �ضرب من اأوهام 
القوة وا�ضتهتار باإرادة �ضعب ما زال يقاوم 
اأعداءه منذ قرن وجهل بحقائق التاريخ 
ومقاومة  احل��ري��ة  نحو  الب�ضر  ون���زوع 
على  �ضالك  واح��د  طريق  فثمة   . الظلم 
الدوام تعرفه ال�ضعوب املقهورة واملحتلة 
ويعرفه ال�ضعب الفل�ضطيني جيدا خالفا 
نهجا  اختطت  التي  الراهنة  لقيادته 
ال�ضعب  الإرادة  معاك�ضا  ووحيدا  واح��دا 
طريق  انه  املقاوم.  وكفاحه  وطموحاته 
كل  فل�ضطني  حت��ري��ر  ط��ري��ق  امل��ق��اوم��ة 
وطن  و�ضتبقى  كانت  فل�ضطني.فل�ضطني  
ال�ضعب الفل�ضطيني، دون منازع، واملقاومة 
وحدها كفيلة بتحقيق ذلك ما دام هناك 
حمور مقاوم ميتد من طهران اإىل دم�ضق 

فبيوت والقد�س وغزة .

TAREEQ ALQUDS»ال �ضبيل اأمام ال�ضعب الفل�ضطيني �ضوى م�ضعل املقاومة«
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نتنياهو واأطماعه ال�ستعمارية 
يف القد�س املحتلة

الرومان،  الغزاة  من  ال�ضحابة  رجال  وحررها  العرب 
نتنياهو  ويعطي  اإ�ضالمية.  عربية  مدينة  واأ�ضبحت 
االإ�ضالمية  االأم��اك��ن  رع��اي��ة  يف  مهمًا  دورًا  ل���الأردن 
املقد�ضة يف القد�س. ويوؤكد يف كتابه »االأيديولوجيات 
باتخاذ  ف��ورًا  تبداأ  اأن  اإ�ضرائيل  على  اأنه  وال�ضيا�ضة 
اإجراءات كفيلة ب�ضمان وحدة القد�س حتت ال�ضيادة 
االإ�ضرائيلية. اإذ اأن اإعادة تق�ضيم املدينة وجعل اجلزء 
مركزيًا  هدفًا  يعترب  فل�ضطني  عا�ضمة  منها  ال�ضرقي 
اإ�ضرائيل  على  ويجب  كافة.  الفل�ضطينية  للحركات 
تبداأ  التي  اليهودية  اال�ضتيطان  حلقة  تعزيز  اأي�ضًا 
مب�ضتوطنة  م��رورًا  اجلنوب،  يف  ع�ضيون/  /غو�س  من 
ال�ضرق،  يف  اأدوم��ي��م/  و/معالية  يريحو/  /مت�ضبيه 
وبهذه  ال�ضمال.  يف  اإيل/  /بيت  مب�ضتوطنات  وتنتهي 
الطريقة )اال�ضتعمارية القدرة( حتول اإ�ضرائيل دون 

مهاجمة املدينة من خالل جتمعات �ضكانية عربية.
يف  عوفيديايو�ضيف  العن�ضري  احلاخام  وف�ّضر 
»يف  قائاًل:  نتنياهو  حكومة  �ضيا�ضية  دينية  خطبة 
القد�س ال يوجد �ضوى �ضعب اإ�ضرائيل. وال�ضور يكّر�س 
اليهود. وكل  �ضوى  املكان  ي�ضكن يف  املكان، وال  قد�ضية 
كلهم«. وقال  امل�ضيح ويحرقهم  �ضياأتي  االأغيار جميعًا 
نتنياهو: اإنَّ القد�س لي�ضت م�ضتوطنة، واأن البناء فيها 
كالبناء يف تل اأبيب. وقامت دولة االحتالل بزرع اآالف 
امل�ضجد  حول  والوهمية  الفارغة  اليهودية  القبور 
دومن   300 م�ضاحة  على  القدمية  والبلدة  االأق�ضى 
والتاريخ  لتزييف اجلغرافيا  نتنياهو  يف عهد حكومة 
يف  منزاًل   )20( وبنت  واالإ�ضالمية.  العربية  واالآث��ار 
احلاج  الكبي  الفل�ضطيني  والزعيم  القد�س  مفتي  دار 
اأمني احل�ضيني، وكرر نتنياهو يف الذكرى ال��� 45 ل�ضم 
املدينة العربية االإ�ضالمية اإنه ال يتخلى عن القد�س 
املوحدة، وال عن حميط امل�ضجد االأق�ضى واأن القد�س 
لن تق�ّضم واأن اإ�ضرائيل دون القد�س هي كاجل�ضد دون 

د. غازي حسين

قلب، ولن يق�ّضم قلب اإ�ضرائيل من جديد.
الكني�ضت  رئي�س  ق��ال  عندما  نتنياهو  وابت�ضم 
دون  من  ال�ضالم  على  االإ�ضرائيليون  وافق  »اإذا  ريفلني 
الأن  ان��ه��ارت  قد  ال�ضهيونية  اأن  ذل��ك  معنى  القد�س 
االأمة التي تتنازل عن رموزها الدينية هي اأمة فقدت 

مقومات وجودها«.
وقال نتنياهو بعد �ضماعه اأقوال رئي�س للكني�ضت 
»اإن من ُيخرج من يد اإ�ضرائيل احلرم القد�ضي )امل�ضجد 
ال�ضالم،  يحقق  كي  ال�ضخرة(  قبة  وم�ضجد  االأق�ضى 
القد�ضي  احلرم  عن  التخلي  الأن  م�ضييًا،  خطاأ  اأخطاأ 
دينية.  حرب  ون�ضوب  االأو�ضاع  تدهور  اإىل  �ضيوؤدي 
اإن وحدة القد�س حتت �ضيادة اإ�ضرائيل هي التي متنع 

حرب دينية بح�ضب راأي امل�ضتعمر اليهودي نتنياهو.
حكام  وت��واط��وؤ  امل�����ض��ب��وه،  ال��ع��رب��ي  ال�ضمت  اإن 
التي  املدينة  القد�س  تهويد  على  واملمالك  االإم��ارات 
الغزاة  من  ال�ضحابة  رج��ال  وحررها  العرب  اأ�ض�ضها 
دولة  �ضاعد  وم�ضبوه،  ومريب  خطي،  اأم��ر  ال��روم��ان 

االحتالل على تهويد مدينة االإ�ضراء واملعراج.
راأ�س  من  كلها  التاريخية  فل�ضطني  فل�ضطني  اإن 
ومن  اإي��الت(،  )حاليًا  الر�ضرا�س  باأم  م��رورًا  الناقورة 
طراأ  وما  اإ�ضالمية،  عربية  اأر���س  البحر  حتى  النهر 
ا�ضتيطاين  وا�ضتعمار  واح��ت��الل  ح���روب  م��ن  عليها 
يهودي وترحيل للمقد�ضيني وم�ضادرة لالأر�س واملنازل 
والغ،  �ضرعّي،  غ��ي  وتهويدها  وال���رثوات  واحل��ق��وق 

وباطل، مهما طال الزمن.
املبارك وم�ضجد  االأق�ضى  امل�ضجد  واليوم يتعر�س 
خماطر  اإىل  القيامة  وكني�ضة  امل�ضرفة  ال�ضخرة  قبة 
االإبراهيمي  امل�ضجد  يف  حدث  كما  لتهويدها  حقيقية 
بيت  يف  رب��اح  بن  بالل  ال�ضحابي  وم�ضجد  اخلليل  يف 
حلم وقرب ال�ضيخ يو�ضف وع�ضرات امل�ضاجد يف االأرا�ضي 

الفل�ضطينية املحتلة عام 1948م.
اإن االأنظمة التي وقعت اتفاقات االإذعان يف كمب 
ديفيد واأو�ضلو ووادي عربة وجامعة الدول العربية، 
واآل  العربية  والرباعية  لها  التابعة  املتابعة  وجلنة 
م�ضوؤولية  يتحملون  اجل��دد  نتنياهو  حلفاء  �ضعود 
العربية،  فل�ضطني  يف  الو�ضع  اآل  وما  القد�س،  تهويد 
والتواطوؤ مع نتنياهو لتدمي امل�ضجد االأق�ضى املبارك، 
واإقامة الهيكل املزعوم على اأنقا�ضه، حتقيقًا خلرافة 
والتلمودية  ال��ت��ورات��ي��ة  واالأط���م���اع  /ه���يجم���دو/ 

وامل�ضيحية ال�ضهيونية وقادة الكيان ال�ضهيوين.
عالقة  ال  اأن  واأك��دت  اليون�ضكو  منظمة  وج��اءت 
فالقد�س  الرباق  وحائط  باالأق�ضى  واإ�ضرائيل  لليهود 
اليهودية  ظهور  قبل  العرب  اأ�ض�ضها  عربية  مدينة 
الغزاة  من  امل�ضلمون  وحررها  اال�ضالم   و  وامل�ضيحية 
ا�ضالمية  ومدينة  اأ�ضبحت مدينة عربية  و  الرومان 
احلرمني  وثالث  القبلتني   واأوىل  واملعراج  اال�ضراء 
م�ضحيني   من  والعرب  فل�ضطني  وعا�ضمة  ال�ضريفني 

وم�ضلمني وامل�ضلمني يف جميع انحاء العامل .

9
TAREEQ ALQUDS

القد�س  مدينة  تهويد  على  والليكود  العمل  يتفق 
العربية االإ�ضالمية ب�ضّطريها املحتلني، حيث ال يختلف 
برنامج نتنياهو عن برامج رابني وبي�س ل�ضّم القد�س، 
وجعلها  االإ�ضالمي،  العربي  طابعها  وتغيي  وتهويدها، 
العامل  وعا�ضمة  العامل  يف  جميعهم  اليهود  عا�ضمة 
التوراتية  واالأطماع  /هيجمدو/  خلرافة  حتقيقًا 
اال�ضتعمارية  واالإ�ضرائيلية  وال�ضهيونية  والتلمودية 
وثالث  القبلتني،  واأوىل  واملعراج  االإ�ضراء  مدينة  يف 

احلرمني ال�ضريفني.
ال�ضم�س«  حتت  »مكان  كتابه  يف  نتنياهو  يوؤكد 
للكيان  امل��وّح��دة  االأب��دي��ة  العا�ضمة  هي  القد�س  اأنَّ 
ال�ضهيوين، ويدعي كعادته يف الكذب واليهود اأ�ضاتذة 
االأملاين  الفيل�ضوف  راأي  بح�ضب  الكذب،  فن  يف  كبار 
طيلة  مفتوحة  تكن  مل  اإن��ه��ا  /اأرت��ور���ض��وب��ن��ه��اور/ 
بينما  اليوم،  هي  كما  الديانات  اأبناء  اأم��ام  تاريخها 
الواقع واحلقيقة عك�س ذلك متامًا. ويعمل هو نف�ضه 
وفرق  واملخابرات  وال�ضرطة  اجلي�س  وقوات  ووزراوؤه 
يف  ال�ضالة  من  امل�ضلمني  امل�ضلني  منع  على  امل�ضتعربني 
امل�ضجد االأق�ضى املبارك. وحاولت »اإ�ضرائيل« اإحراقه 
اجلي�س  ح��اول  نف�ضه  الوقت  ويف  1968/8/21م  يف 
التي  الفل�ضطينية  االإطفاء  �ضيارات  منع  االإ�ضرائيلي 
اأنحاء ال�ضفة الغربية بامل�ضاركة يف  قدمت من معظم 
وتنا�ضى  اليهودية،  النيان  لتلتهبه  احلريق  اإطفاء 
جمرم احلرب نتنياهو /انتفا�ضة النفق/ التي ت�ضبب 
امل�ضجد  ع��ن  للدفاع  ه��ّب��وا  �ضهيدًا   )90( بقتل  فيها 

االأق�ضى املبارك.
اململكة  عالقات  ا�ضتغالل  على  نتنياهو  ويعمل 
الها�ضمية اال�ضرتاتيجية مع اإ�ضرائيل كما و�ضفها امللك 
عبد اهلل الثاين نف�ضه، من اأجل ابتزاز حممود عبا�س 
وقيادة منظمة التحرير الفل�ضطينية واحل�ضول على 
اأ�ض�ضها  كمدينة  القد�س،  عروبة  عن  اأك��رب  تنازالت 

»ال �ضبيل اأمام ال�ضعب الفل�ضطيني �ضوى م�ضعل املقاومة«
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من املعروف اأن االأذرع القتالية اجلي�س 
اأولها  االإحتالل تتحدد يف عدة جماالت، 
الذراع الربي، وهو ذراع ُمتعدد االأ�ضلحة، 
داخل  القتالية  الربية  االأ�ضلحة  ي�ضم 
عن  امل�ضئول  وهو  "االإ�ضرائيلي"،  اجلي�س 
الذراع  وقائد  الربية،  القوات  تلك  بناء 
الذراع  وثانيها  ل��واء.  برتبة  �ضابط  هو 
اجل���وي )���ض��الح اجل���و(، وي��ع��رف ال���ذراع 
وقائد  والف�ضاء،  اجلو  ذراع  با�ضم  ر�ضميًا 
وثالثها  ل���واء.  برتبة  �ضابط  ال����ذراع 
الر�ضمي  االإ���ض��م  وه��و  ال��ب��ح��ري،  ال���ذراع 
�ضابط  ال���ذراع  قائد  البحرية،  ل�ضالح 
ذراع  وهو  رابعها  االآن  وبات  لواء.  برتبة 
االإن�ضاء،  حديث  ذراع  وه��و  )ال�ضايرب(، 
 )2015( عام  تاأ�ضي�ضه  قرار  �ضدر  حيث 
من رئي�س االأركان احلايل اجلرنال غادي 
االإلكرتونية  باحلرب  ويخت�س  ايزنكوت، 
احلديثة. واإن كان قد مت البدء بان�ضائه 

عام 2011.
الإن�ضاء  االإح��ت��الل  جي�س  مادفع  اإن 
احل���رب  ب������وادر  اأن  ال����راب����ع،  ال�������ذراع 
املنطقة،  يف  تنطلق  ب��داأت  االلكرتونية 
وت��ب��ا���ض��يه��ا ب���دت ���ض��ارخ��ة وج��ل��ي��ة يف 
ال�ضهيونية  ال��ع��ربي��ة  ال���دول���ة  اإق�����دام 
�ضعبة  مرحلة  يف  لها  االإ���ض��ت��ع��داد  على 
اأنقا�س  على  قيامها  منذ  تاريخها  م��ن 
العربي  لل�ضعب  والقومي  الوطني  الكيان 
الفل�ضطيني عام 1948، وذلك بالرغم من 
اختالل ميزان القوي الع�ضكري ل�ضاحلها. 
�ضطوتها  قوة  تعي�س  التي  "اإ�ضرائيل"  ف� 
قمة  نف�ضه  الوقت  يف  تعي�س  الع�ضكرية 
يف  التالية  امل��راح��ل  م��ن  واخل���وف  القلق 
فاحلرب  املنطقة.  �ضعوب  م��ع  ال�����ض��راع 
االإل��ك��رتون��ي��ة ق��ادم��ة الحم���ال���ة، وهي 
االإ�ضتعداد  حيث  للعقول،  العقول  حرب 
هذه  من  التالية  للمرحلة  "االإ�ضرائيلي" 

احلرب.
"االإ�ضرائيلية"  امل��خ��اب��رات  اأج��ه��زة 
 + )املو�ضاد  واأذرع��ه��ا  اأق�ضامها  مبختلف 
تعمل  اآم����ان(،   + ب��ت  ال�ضاباك/ال�ضني 
ُمتقدمة  ق���درات  تطوير  على  ج��اه��دة 
اأنها  اإال  املختلفة،  العمل  جدًا يف جماالت 
دفاعية  خطٍط  و�ضع  اأم��ام  عاجزة  تقف 
االإلكرتونية  الهجمات  �ضد  وحمائية 
وخي  اخل��ارج،  من  تاأتيها  التي  املحو�ضبة 
كبية  هجمات  هناك  اأن  ذلك  على  دليل 
من  لعدد  احلو�ضبة  اأنظمة  لها  تعر�ضت 
قبل  من  "اإ�ضرائيل"،  يف  احليوية  املرافق 
ميتلكون  مم��ن  ال��ع��رب  ال�ضباب  م��ن  ه��واة 
املعلوماتية  جم��ال  يف  ك��ب��يا  "حذقًا" 
وب���راجم���ه���ا. ف���احل���رب االإل��ك��رتون��ي��ة 
القرار  �ضناع  ُتقلق  املعلوماتية  وح��روب 
"اإ�ضرائيل"، فهي حرٍب من نوٍع جديد،  يف 
لكنها  تقليدية  غي  جديدة  وباأ�ضلحة 
فتاكة يف نتائجها العامة، يقودها فرق من 
القرا�ضنة اأومايطلق عليهم ب� )الهاكرز(. 
فماذ فعلت الدولة العربية ال�ضهيونية يف 

الإحتالل والإ�ستعداد للحرب الإلكرتونية

الكرتونية  حلرب  ا�ضتعدادًا  امل�ضمار  هذا 
يف  حني  بعد  ول��و  ت�ضتطي  اأن  لها  مقدرًا 
زمن  يف  ال��ع��امل  وح��ت��ى  املنطقة  ع��م��وم 
فقط  الدول  بني  لي�س  والكوكبة،  العوملة 
اأي�ضًا  العامل  يف  ال�ضركات  كربى  بني  بل 
القومية(  )ف���وق  ال�����ض��رك��ات  وحت��دي��دًا 

العابرة للبلدان واملحيطات.
االإ�ضتعداد  وراء  و���ض��ع��ي��ًا  وع��ل��ي��ه، 
وُمتوقعة، مت  ُمفرت�ضة  الكرتونية  حلرب 
بهيئة  ي�ضمى  ما  ت�ضكيل  "اإ�ضرائيل"  يف 
)ال�ضايرب(  مل��ج��ال  ال��وط��ن��ي��ة  االأرك�����ان 
م��وازن��ة  تخ�ضي�س  ومت   ،  2011 ع���ام 
نظم  الإقامة  ال�ضعي  �ضياق  يف  لها  �ضخمة 
موجات  اأمام  الداخلية  للجبهة  دفاعية 
االآن  تخ�ضاها  التي  االإلكرتونية  احلرب 
املجال  هي  احل��رب  فهذه  "اإ�ضرائيل". 
ال��ق��ت��ايل ال��وح��ي��د ال���ذي ال ت��وؤث��ر فيه 
العمليات الهجومية على اخل�ضم، خا�ضة 
لدى  دائ��م��ًا  ت��وج��د  االأب����رز  امل��ي��زة  واأن 
ُب�ضرى  مُيثل  ال  ما  وهو  املُهاجم،  الطرف 
�ضتتعر�س  التي  االإحتالل  لدولة  �ضعيدة 
امل�ضادر  تتوقع  كما  القادمة  ال�ضنوات  يف 
بال  لهجمات  "االإ�ضرائيلية"  االأم��ن��ي��ة 
جيو�س  قبل  ومن  القبيل  هذا  من  توقف 
مكان  كل  يف  املُنت�ضر  العربي  ال�ضباب  من 
على اأر�س املعمورة ويف خمتلف اأ�ضقاعها، 
املعلوماتية  علوم  امتالك  واأن  خ�ضو�ضًا 
قطاعات  اأم��ام  تقريبًا  متوفرًا  اأم��رًا  بات 
كتعلم  باهظة  لي�ضت  وبتكلفة  ال�ضباب 

علوم الطب والهند�ضة وغيها. 
وال��روؤي��ة  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  اإن 
ب��ع��ي��دة امل����دى، دف���ع ب��ق��ادة ال���ق���رار يف 
املواجهة  �ضباق  يف  للدخول  "اإ�ضرائيل" 
االإل��ك��رتوين،  الف�ضاء  ت��ه��دي��دات  اأم���ام 
الفر�س  اقتنا�س  يف  نف�ضه  ال��وق��ت  ويف 
امليدان.  هذا  يف  لالإ�ضتثمار  االإقت�ضادية 
ال�ضنوات  خالل  "اإ�ضرائيل"  متكنت  وقد 
االأخية من تثبيت مكانتها ب�ضفة اإحدى 

�ضلطة  تتبع  متخ�ض�ضة  وح���دة  ال���دور 
ال��ف�����ض��اء االإل���ك���رتوين اجل���دي���دة. كما 
ل�ضبط  حُمكمة  اإج��راءات  اعتماد  تقرر 
واملنظمات  الهيئات  ا�ضتعدادات  ومراقبة 
حماية  جم��ال  يف  الهامة  االقت�ضادية 
الف�ضاء االإلكرتوين وتقدمي احلوافز لها 

لرفع جاهزيتها. 
يف  نف�ضها  احلكومية  ال��دوائ��ر  اأم���ا 
دولة االإحتالل، فَتَقَرَر اعتماد اإجراءات 
حلماية  عالية  معايي  بتطبيق  ُتلزمها 
الف�ضاء االإلكرتوين �ضواء لغر�س حت�ضني 
واملعلومات  امل����واد  ح��م��اي��ة  اإج������راءات 
الرقمية التابعة للدولة اأو جلعل الدوائر 
احلكومية قدوة يقتدي بها عموم النا�س 
االإطار  هذا  يف  و�ضيتم  اخلا�س.  والقطاع 
الف�ضاء  حلماية  حكومية  وحدة  ت�ضكيل 
املعلوماتية  دائ���رة  تتبع  االإل���ك���رتوين 
وت�ضكل  ال��وزراء  رئا�ضة  لديوان  التابعة 
جلميع  التعليمات  ت�ضدر  توجيهية  هيئة 
اأمنية  عمليات  مركز  احلكومية،  الدوائر 
الف�ضاء  ت��ه��دي��دات  مب��واج��ه��ة  يخت�س 

االإلكرتوين.
احل��ك��وم��ة  اإن  ال�����ض��ي��اق،  ه����ذا  يف 
ب��ق��ي��ادة  احل��ال��ي��ة  "االإ�ضرائيلية" 
على  م��دة  قبل  ب��ادرت  نتنياهو  بنيامني 
باحلرب  املعني  نف�ضه  االإط����ار  تو�ضيع 
عملية  يف  ال�ضايرب(  )حرب  االلكرتونية 
الدولة  وموؤ�ض�ضات  اجلي�س  بني  تكاملية 
م�ضوؤولة  خا�ضة  وحدة  فاأن�ضاأت،  املعنية، 
ع��ن حت�����ض��ني ال��دف��اع��ات االإل��ك��رتون��ي��ة 
وتطوير  وت��ن�����ض��ي��ق  "االإ�ضرائيلية" 
ال��ربجم��ي��ات، وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات بني 
الدفاعات املجالية يف اجلي�س، وال�ضركات 
التكنولوجية واملوؤ�ض�ضات املعنية. وتعزيز 
جمال  يف  والهجومية  الدفاعية  قدراتها 

احلرب االلكرتونية.
فرئي�س قيادة احلرب االإلكرتونية يف 
اإ�ضرائيل(  ال�ضهيوين )اإ�ضحاق بن  الكيان 
قال "اإن الو�ضع الذي يكون فيه بو�ضع كل 
جمموعة قرا�ضنة الت�ضلل اىل خمزونات 
املعطيات ال ميكن اأن يتوقف اإال اإذا ُبنيت 
منظومة دفاعية منا�ضبة، وهذا ما قررت 
القول  ُم�ضيفًا  فعله".  اإ�ضرائيل  حكومة 
اأي�ضًا  االإ�ضرائيلية  احلكومة  على  "اأن 
التكنولوجيا  ع�ضر  يف  باأنه  ت�ضتوعب  اأن 
دفاعية  منظومة  كل  فيه  ُت�ضّكل  ال��ذي 
املخزون  ف��اإن  للت�ضلح،  كامنة  اإمكانية 
الت�ضلل  ميكن  كبية  ثغرة  هو  البيومرتي 

منها". 
ميكن  االأخ����ية،  وباالإ�ضتخال�ضات 
القول باأن دولة االإحتالل توا�ضل تطوير 
الكرتونية  حل���رٍب  وت�ضتعد  ق��درات��ه��ا، 
وهو  ق��ادت��ه��ا،  نظر  وج��ه��ة  م��ن  متوقعة 
وال����دول  ال���ع���رب،  ي��دف��ع  اأن  م��اي��ج��ب 
من  ال�ضعي  الأهمية  عمومًا،  االإ�ضالمية 
العلمية،  التقنية  تلك  ام��ت��الك  اأج���ل 

والتفوق بها. 

علي بدوان
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الف�ضاء  جمال  يف  عامليًا  الرائدة  ال��دول 
االإلكرتوين )ال�ضايرب(. 

ل���ق���د �����ض����ادق جم���ل�������س ال��������وزراء 
اأ�ضماه  ما  ا�ضتحداث  على  "االإ�ضرائيلي" 
الف�ضاء  حل��م��اي��ة  وطنية"  "�ضلطة 
ال�ضلطة  اإن�ضاء  و�ضيجري  االإل��ك��رتوين. 
ت��دري��ج��ي��ًا ع��ل��ى م���دى ث���الث ���ض��ن��واٍت. 
جممل  عن  امل�ضوؤولية  ال�ضلطة  و�ضتتوىل 
لتقدمي  املطلوبة  احل��م��اي��ة  اإج�����راءات 
عرب  اجلارية  للهجمات  ال�ضاملة  احللول 
التعامل  ذلك  يف  مبا  االإلكرتوين  الف�ضاء 
م���ع ال��ت��ه��دي��دات واالأح�������داث االآن���ي���ة. 
و�ضت�ضّغل ال�ضلطة اجلديدة مركزًا يخت�س 
التهديدات  ملواجهة  امل�ضاعدات  بتقدمي 
الف�ضاء االإلكرتوين، وتعزيز قدرات  عرب 
يف  املعنية  والقطاعات  الهيئات  جميع 
قرار  وج��اء  "االإ�ضرائيلي".  االإقت�ضاد 
للف�ضاء  الوطنية  ال�ضلطة  ا�ضتحداث 
�ضاملة  ل��درا���ض��ة  حم�ضلة  االإل���ك���رتوين 
وجود  ���ض��رورة  اأظ��ه��رت  الق�ضية  الأب��ع��اد 
هيئة عملياتية متخ�ض�ضة تقود املعامالت 
يف  االإلكرتوين  الف�ضاء  حلماية  اجلارية 
"اإ�ضرائيل" على اأ�ضا�س نظرة بعيدة املدى 
واملتنامية  املتزايدة  التهديدات  تاأخذ 
ال�ضلطة  و���ض��ت��ع��م��ل  االع���ت���ب���ار.  ب��ع��ني 
الوطنية"  "الهيئة  جانب  اإىل  اجلديدة 
للف�ضاء االإلكرتوين التي �ضتوا�ضل بدورها 
القدرات  وبناء  الوطنية  ال�ضيا�ضة  قيادة 
"اإ�ضرائيل"  جعل  اإىل  الرامية  التقنية 
حتتل موقعًا عامليًا رائدًا يف جمال الف�ضاء 

االإلكرتوين.
والهيئة  اجلديدة  ال�ضلطة  وُت�ضّكل 
احلالية، جهازًا موّحدًا يتبع ديوان رئا�ضة 
ال��وزراء على  ال��وزراء. كما �ضادق جمل�س 
م�ضروع قرار خا�س ب�ضبط وتنظيم �ضوق 
خ��دم��ات ح��م��اي��ة ال��ف�����ض��اء االإل��ك��رتوين 
االإخت�ضا�س  ب��اأ���ض��ح��اب  يتعلق  ف��ي��م��ا 
اأن تقوم بهذا  واملنتجات ذات ال�ضلة على 
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حممد اأحمد : �سورة من �سور اال�ستيطان
ال�������ض���ف���ارة  ن���ق���ل  اإن 
االأمريكية من تل اأبيب اإىل 
من  �ضورة  اإال  لي�س  القد�س 
وتكري�ضًا  اال�ضتيطان  �ضور 
هذه  خ��ط��ورة   وتكمن   ، ل��ه 
اخل���ط���وة االأم���ري���ك���ي���ة يف 
القد�س  ملدينة  نقل�ضفارتها 

ولعب   ، ال�ضهيوين  بالكيان  نهائيًا  اعرتافًا  تعد  اأنها 
جراء  اخلا�ضرة  �ضتكون  نف�ضها  اأمريكا  واأن  بالنار 
والفل�ضطينيني  القد�س  بحق  االإجرامي  العمل  هذا 
اليقرون  االأمة  واأح��رار  الفل�ضطيني  ال�ضعب  واإن   .
من  واحد  ب�ضرب  ال�ضهيوين  لالحتالل  يعرتفون  وال 
اأر�س فل�ضطني . واإن هذه اخلطوة متثل انحيازًا تامًا 
للكيان ال�ضهيوين وهذا ما �ضيفقد االإدارة االأمريكية 
اأي دور �ضيا�ضي متعلق بال�ضراع مع العدو ال�ضهيوين 
يف املنطقة ، ولقد كانت مدينة القد�س ع�ضية دومًا 
العربية  هويتها  وطم�س  التهويد  حم��اوالت  على 
 ، ال��غ��زاة  كل  اأ�ضوارها  عند  وان��دح��ر  واالإ�ضالمية 
واليوم توؤكد مدينة القد�س اأ�ضالتها وانتمائها عرب 
يوؤكدون  اليوم  وهاهم  بجذورهم  اأبنائها  مت�ضك 
لتبقى  اتفا�ضتهم  عرب  القد�س  بعا�ضمتهم  مت�ضكهم 
فل�ضطني  عا�ضمة  وغربها  ب�ضرقها  املوحدة  القد�س 

االأبدية .
علي رحيمة : اإنهم اأعداء العرب وامل�سلمني

اإن ال�ضيا�ضة االأمريكية 
العرب  �ضد  وم��ازال��ت  كانت 
وامل�����ض��ل��م��ني ع��ل��ى اخ��ت��الف 
ت�ضريح  وم����ا  روؤ����ض���ائ���ه���ا 
ترامب  االأمريكي  الرئي�س 
مل�ضاعرنا  ا���ض��ت��ف��زازًا  اإال 

حملة  تزايد  �ضياق  يف  الت�ضريحات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
اال�ضتيطان ال�ضهيوين يف املدن الفل�ضطينية وخا�ضة 
معاملها  وطم�س  تهويدها  وحماولة  القد�س  مدينة 
�ضيا�ضة  لنا  مايوؤكد  .وه���ذا  االإ�ضالمية  العربية 
الهيمنة ال�ضهيواأمريكية لتدمي اأي حماولة الإقامة 

الدولة الفل�ضطينية فوق الرتاب الفل�ضطيني .
هذه  ن�ضتنكر  ال�ضتات  الجئي  ب��دورن��ا  ونحن 
الت�ضريحات ونطالب منظمة التحرير الفل�ضطينيية 
اأن  الفل�ضطيني  لل�ضعب  ال�ضرعي  املمثل  ب�ضفتها 
الدولية  املحافل  يف  الت�ضريحات  هذه  مثل  ترف�س 
يف  ال�ضالم  اإح��الل  مل��ح��اوالت  مناق�ضة  باعتبارها 

املنطقة .
ح�سني كليب : ال�سيا�سة االأمريكية داعمة للكيان 

ال�سهيوين
االأمريكي  الرئي�س  ق��رار  ع��ن  احل��دي��ث  عند 
تل  من  االأمريكية  ال�ضفارة  بنقل  ترامب  رونالد 
وقتامة  املاآ�ضي  تذّكر  من  البد  القد�س  اإىل  اأبيب 

منذ  ال�����ض��ه��ي��وين  ال��ك��ي��ان 
ال��ي��وم  اإىل  ه��رت��زل  اأي����ام 
االأمريكية  ال�ضيا�ضات  فكل 
واالأوربية واملجتمع الدويل 
ت�ضعى من اأجل تثبيت وجود 
الكيان ال�ضهيوين على اأر�س 

فل�ضطني فال ميكن ف�ضل ترامب عن �ضابقيه فالتاريخ 
يعيد نف�ضه لكن باأ�ضكال جديدة والبد من الوقوف 
يف  ال�ضرائيل  احل��ق  يعطي  من  وك��ل  ترامب  بوجه 
الأ�ضحابه  احلق  اإعادة  على  والعمل  فل�ضطني  اأر�س 

احلقيقيني .
�سل�سبيل ال�سودي : البد من الوحدة يف مواجهة 

خمططات االأعداء
ي��ع��د ق�����رار ال��رئ��ي�����س 
ا�ضتكمااًل  ترامب  االأمريكي 
وت�����اأي�����ي�����دًا ل��ل��م�����ض��اري��ع 
اال�ضتعمارية  واملخططات 
التوغل  حول  تتمحور  التي 
واال�ضتيطان يف كافة اأرجاء 

وعروبة  قد�ضية  على  قاهرًا  واع��ت��داءًا  فل�ضطني 
كافة  من  ي�ضتدعي  القرار  وه��ذا   ، احلبيب  قد�ضنا 
فئات ال�ضعب الفل�ضطيني التوحد والتكتل حتى يعلو 
�ضوت احلق اإىل كل العامل ونطالب منظمة التحرير 
الدولية  املحافل  اأ�ضواتنا يف  اأن ترفع  الفل�ضطينية 
بحقوقنا  مي�س  ال��ذي  ال��ق��رار  ه��ذا  رف�س  اأج��ل  من 
و�ضتبقى  عربية  القد�س  وان  امل�ضروعة  الوطنية 

عربية .
رامز العقيلي : اأ�سارة لتثبيت جذور االحتالل

ال��رئ��ي�����س  ق������رار  اإن 
ترامب  رون��ال��د  االأم��ري��ك��ي 
ح������ول ن���ق���ل ال�������ض���ف���ارة 
اأبيب  ت��ل  م��ن  االأم��ري��ك��ي��ة 
اإ�ضارة  اإاّل  القد�س ماهو  اإىل 
ال�ضهيوين  ال��ع��دو  لتمكني 
وتثبيت جذوره واال�ضتمرار 

اإقامة  والتو�ضعفي  واالنتهاكات  املجازر  ارتكاب  يف 
امل�ضتوطنات لطم�س معامل وتاريخ وح�ضارة وهوية 
ال��دويل  املجتمع  نطالب  فنحن   ، احلبيب  وطننا 
�ضجب واإدانة هذا الت�ضريح املجحف بحق فل�ضطني 
والفل�ضطينيني ، واإن اأي قرار اأو ت�ضريح مي�س ق�ضايا 
خميمات  اأو  الفل�ضطيني  الداخل  يف  الفل�ضطينيني 
اأو  رف�ضه  وحدنا  حقنا  من  يكون  اأن  يجب  ال�ضتات 
القبول به الأن اأر�س فل�ضطني للفل�ضطينيني وحدهم 
االأمريكي  االأب  يتقا�ضمها  حلوى  قطعة  ولي�س 
حتّمل  ال��دويل  املجتمع  وعلى  ال�ضهيوين  ابنه  مع 
املحتلة  واأر�ضهم  الفل�ضطينيني  ب�ضاأن  م�ضوؤوليته 

واإيقاف اال�ضتيطان .
نبيلة سمارة

ماذا يقول الفل�سطينيون يف املخيمات حول توجه 
ال�سهيدة دلل املغربي اإدارة »ترامب« لنقل �سفارة وا�سنطن اإىل القد�س؟

رمز جهادي را�سخ يف الذاكرة

 -دالل املغربي .. فتاة فل�ضطينية ولدت عام 1958 
يافا  من  الأ�ضرة  ابنة  وهي  ب��يوت  خميمات  اإح��دى  يف 

جلاأت اإىل لبنان يف اأعقاب النكبة عام 1948 .
وهي  الفدائية  باحلركة  دالل  البطلة  -التحقت   
ع�ضكرية  دورات  عدة  فدخلت  الدرا�ضة  مقاعد  على 
وتدربت على خمتلف اأنواع االأ�ضلحة وحرب الع�ضابات 

وعرفت بجراأتها وحما�ضها الثوري والوطني .
 .. ج��ه��اد  اأب���و  ال�ضهيد  العملية  خ��ط��ة  -و���ض��ع    
ال�ضاطىء  على  باإنزال  القيام  اأ�ضا�س  على  تقوم  وكانت 
الفل�ضطيني وال�ضيطرة على حافلة ع�ضكرية والتوجه 
 .. ال�ضهيوين  الكني�ضت  مبنى  ملهاجمة  اأبيب  تل  اإىل 
ال�ضباب  ت�ضابق  ذلك  ومع  ا�ضت�ضهادية  العملية  وكانت 
راأ�ضهم  على  وك��ان  بها  اال���ض��رتاك  على  الفل�ضطيني 
اختيارها  مت  وفعاًل  ربيعًا  الع�ضرين  ابنة  املغربي  دالل 
من  واملكونة  العملية  �ضتنفذ  التي  للمجموعة  كرئي�ضة 
الفل�ضطينية  البطلة  اإىل  باالإ�ضافة  فدائيني  ع�ضرة 

دالل املغربي .
 - يف �ضباح يوم 11 اآذار 1978 نزلت دالل مع فرقتها 
من قارب كان مير اأمام ال�ضاحل الفل�ضطيني وا�ضتقلت مع 
جمموعتها قاربني مطاطيني ليو�ضلهم اإىل ال�ضاطىء يف 
منطقة غي ماأهولة وجنحت عملية االإنزال والو�ضول 
اإىل ال�ضاطىء ومل يكت�ضفها ال�ضهاينة بخا�ضة واأن تل 
بالفل�ضطينيني  اجل��راأة  ت�ضل  اأن  تتوقع  تكن  مل  اأبيب 

للقيام باإنزال على ال�ضاطىء على هذا النحو .
ال�ضارع  اإىل  الو�ضول  يف  وفرقتها  دالل  -جنحت   
على  باال�ضتيالء  وقامت  اأبيب  تل  نحو  املتجه  العام 
هذا  وكان  اجلنود  من  ركابه  "اإ�ضرائيلي" بجميع  با�س 
كرهائن  اأخذتهم  حيث  اأبيب  تل  اإىل  متجهًا  البا�س 
النيان  تطلق  وكانت  اأبيب  تل  نحو  بالبا�س  واجتهت 
التي  ال�ضيارات  جميع  على  فرقتها  مع  الرحلة  خالل 
اأوقع  مما  عليه  �ضيطرت  الذي  البا�س  من  بالقرب  متر 
بخا�ضة  االحتالل  جنود  �ضفوف  يف  االإ�ضابات  مئات 
ت�ضتخدمه  كانت  دالل  فيه  �ضارت  ال��ذي  الطريق  واأن 
امل�ضتعمرات  من  اجلنود  لنقل  الع�ضكرية  ال�ضيارات 

ال�ضهيونية يف ال�ضواحي اإىل العا�ضمة تل اأبيب .
وطائرات  الدبابات  من  كبية  وح��دات  -قامت    
الهيلوكوبرت برئا�ضة باراك مبالحقة البا�س اإىل اأن مت 

توقيفه وتعطيله قرب م�ضتعمرة هرت�ضليا .
وقوات  دالل  بني  حقيقية  حرب  اندلعت  -هناك   
اجلنود  بركابه  البا�س  دالل  فجرت  حيث  االحتالل 
فقتلوا جميعهم وقد �ضقط يف العملية ع�ضرات اجلنود 
من االحتالل وملا فرغت الذخية من دالل وفرقتها اأمر 
كلهم  فا�ضت�ضهدوا  بالر�ضا�ضات  اجلميع  بح�ضد  ب��اراك 

على الفور .
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بات قرار نقل ال�ضفارة االأمريكية من تل اأبيب اإىل القد�س �ضاغاًل لل�ضيا�ضيني الفل�ضطينيني 
اإىل  الفل�ضطينية  املخيمات  الفل�ضطينيون يف  ينظر  والعرب فكيف  والدوليني  وال�ضهاينة 

هذا القرار ؟
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العربي  ال�ضعب  ن�ضال  جتارب  باأن  معروف  هو  كما 
الفل�ضطيني اأ�ضبح لها خ�ضو�ضية يف الت�ضحية وال�ضمود 
فر�س  االأر���س  على  التاريخي  ال�ضراع  والفداء،وواقع 
الوطن  هي  االأر�س  اأن  باعتبار  امل�ضيي  التناحر  وجود 
واحلياة؛ وبالتايل اأ�ضبحت م�ضاألة االأر�س لها خ�ضو�ضية 
الفل�ضطيني،  العربي  ال�ضعب  ن�ضال  يف  كبية  واأهمية 
الوطن  احتالل  اأي  االأر�س  احتالل  مع  ابتداأ  فال�ضراع 
وا�ضتقالل  االأر�س  بتحرير  اإال  ال�ضراع  هذا  ينتهي  ولن 

الوطن.. ودحر هذا االحتالل.
حديث   هو  االأر���س  يوم  انتفا�ضة  عن  احلديث  اإن 
متجدد ومتوهج على امتداد كل ال�ضنوات ما بعد الثالثني 
من اآذار عام 1976م هو حديث ال ميكن اأن يكتمل دون 
تبني ال�ضدام بني م�ضروع االحتالل ال�ضهيوين وامل�ضروع 
الوطني العربي يف امل�ضار التاريخي لهذا ال�ضراع اأال وهي 
االأر�س باعتبارها النقطة الرئي�ضية والفا�ضلة يف هذا 
ال�ضراع الوجودي ، فامل�ضروع ال�ضهيوين العدواين والذي 
واقتالع  وخياتها  االأر���س  على  اال�ضتيالء  على  يقوم 
اأنحاء  جميع  من  يهود  مبهاجرين  واملجيء  منها  �ضكانها 
العامل ليحلوا حملهم �ضمن خطة ا�ضتعمارية مبنيٍة على 
قرى  على  االإرهابية  االعتداءات  و�ضن  املجازر  ارتكاب 
واإقامة  وقتلهم  وت�ضريدهم  لرتويعهم  وم��دن  وبلدات 
احلقيقيني  اأ�ضحابها  اأم��الك  وم�ضادرة  امل�ضتوطنات 
اغت�ضابه  حقق  قد  ال�ضهيوين  العدو  يكون  وبذلك   ،
و�ضريحة  وا�ضحة  وم�ضاندة  بدعم  العربية  لالأر�س 
والتي  االأميكية  املتحدة  والواليات  بريطانيا  قبل  من 
،وتخريب  ،وتدمي  واالإن�ضان  االأر�س  احتالل  له  �ضهلت 
ال�ضعب  ،وت�ضريد  الفل�ضطينية  العربية  ،واملدن  القرى 
اأجمع  للعامل  وا���ض��ح��ًا  ،وب���ات  الفل�ضطيني  ال��ع��رب��ي 
والعدو  العرب  بني  االأر���س  على  ال�ضراع  طبيعة  ب��اأن 
..،ويف  حدود  �ضراع  ولي�س  وجود  �ضراع  هو  ال�ضهيوين 
اإف�ضال  يف  الفل�ضطيني  العربي  ال�ضمود  عظمة  ذل��ك 
ال�ضهيونية  بالهجمات  ب��داأ  ال��ذي  ال�ضهيوين  امل�ضروع 
االأر�س  امل�ضلح على  اال�ضتيالء  واملتالحقة يف  املتوا�ضلة 
الفل�ضطيني  العربي  ال�ضعب  ق�ضية  لتتجلى  ،وثرواتها  
ال�ضقيقة  �ضورية  ،وخا�ضة  العرب  كل  ق�ضية  هي  التي 
باعتبار ما ح�ضل يف فل�ضطني ح�ضل على اأر�س �ضوريا يف 
مدن وقرى مرتفعات اجلوالن املحتل من قبل هذا العدو 
، وباعتبار الق�ضية الفل�ضطينية هي  ال�ضهيوين الغا�ضم 
باعتبار  املركزية  �ضورية  ق�ضية  من  يتجزاأ  ال  ج��زء 
�ضورية �ضاحبة ،وداعمة امل�ضروع الوطني العربي الذي 
يحرر االأر�س،واالإن�ضان،ويعيد احلق اإىل اأ�ضحابه، واإذا 
اقتلعتهم  الذين  الفل�ضطيني  ال�ضعب  من  الالجئون  كان 
يطالبون  و���ض��ردت��ه��م  ال�����ض��ه��ي��وين،  االح��ت��الل  ق���وات 
حقوقهم  وا�ضتعادة  ،ودي��اره��م  اأر�ضهم  اإىل  بالعودة 
املغت�ضبة ،وينا�ضلون يف �ضياق ذلك الإحباط االإجراءات 
،وممتلكاتهم  لديارهم  بالعودة  حقهم  ل�ضطب  الرامية 
مبواقفها  �ضوريا  فاإن  م.   /1948 عام  منها  هجروا  التي 
بعودة  دوم��ًا  ،واملطالبة  القوية  ،والقومية  الوطنية 
الالجئني الفل�ضطينيني من خالل تطبيق القرار الدويل  
194 ال�ضادر عن هيئة االأمم املتحدة ،والذي يلزم العدو 
ال�ضهيوين بعودة الالجئني اإىل ديارهم التي طرد منها 
اأن  اإال  االحتالل،  ق��وات  يد  على  ال�ضالح  ق�ضرًا،بقوة 
زالوا  ما  فل�ضطيني  عربي  املليون  نحو  من  اأكرث  يزال  ما 
قوانني  على  م�ضتع�ضيني  ووطنهم  باأر�ضهم  مت�ضبثني 
االحتالل ،وق�ضوته العن�ضرية كما اأنهم راف�ضني عملية 
االندماج ،والتعاي�س مع االحتالل ،وحتى اأنهم ينا�ضلون 

اأم��الك  ،واعتربتها  عليها  ا�ضتولت  التي  م��ات  ال��دون 
والتي   ، االأميية  االأرا�ضي  �ضادرت جميع  غائبني  كما 
تقدر نحو 3 ماليني دومنا ، وبهذا و�ضلت ن�ضبة االأرا�ضي 
امل�ضادرة من العرب اإىل نحو 70% من م�ضاحة اأرا�ضيهم 
ت�ضن  كانت  التي  اخلا�ضة  القوانني  من  العديد  مبوجب 
اأورثتها حكومات االحتالل  اأو تلك التي   ، بهذه الغاية 
ال�ضهيوين عن حكومة االنتداب الربيطانية ، وخا�ضة 
وهناك   ، 1945/م  لعام  االنتدابي  ال��ط��وارئ  قانون 
منها   ، بالقوة  م�ضادرتها  مت  التي  القرى  لبع�س  اأمثلة  
 ، الرامة قرية عنان  ، قرية  ، كفر برعم  اإفرث  قرية 
، بطاط ، جمدل  العبا�ضية   ، ، اجلاعونة  ح�ضام قطيه 
يف  تقع  عليها  اال�ضتيالء  مت  التي  القرى  وه��ذه  غ��زة 
 /13/ اإخ��الء  مت  كما  فل�ضطني  �ضمال  الغربي  اجلليل 
قرية عربية يف وادي عارة اإىل خارج فل�ضطني املحتلة 
الفحم  اأم  ق�ضاء  البو�ضاب  قرية  ع�ضكريًا  ،واأخليت 
قرب  الفرج  اأم  لقرية  ح��دث  وكذلك  بيوتها  ون�ضفت 
نهاريا، وهكذا اأ�ضبح بع�س العرب الفل�ضطينيني الجئني 
امل�ضروع،ال�ضهيوين  ،واأرتكز  املحتلة  واأر�ضهم  يف وطنهم 
تهويد  يف  املبكر  اال�ضتيطان  خطط  على  اأالح��ت��اليل 
القرى العربية لطم�س مالحمها العربية، وقد ات�ضعت 
بهدف  النقب  ���ض��ح��راء  اإىل  لت�ضل  التهويد  خطط 
اال�ضتيطان املدين ،والزراعي ،وجعلها منطقة �ضناعية 
على  ،.وردًا  العمل  عن  العاطلني  اليهود  م�ضاغل  ت�ضغل 
�ضيا�ضة االحتالل ال�ضهيوين هذه يف م�ضادرة االأرا�ضي 
التي  اجلماعية  ،واملجازر  ،والقتل  التهويد  ،وخمطط 
العرب  الفل�ضطينيني  املدنيني  املواطنني  بحق  ارتكبت 
مازالت  ،والتي  اآنذاك  مار�ضتها  التي  التهجي  ،وعمليات 
،مت  ه��ذا  وقتنا  حتى  ال�ضهيونية  احلكومات  متار�ضها 
اآذار 1976/م  من  ال�ضاد�س  النا�ضرة يف  موؤمتر يف  عقد 
متثل مبمثلني عن روؤ�ضاء البلديات ،واملجال�س املحلية يف 
تاألفت  ،والذين  اأنحاء اجلليل  املحلية يف  والقرى  املدن 
العربية  االأرا���ض��ي  م�ضادرة  عن  للدفاع  اللجنة  منهم 
اإ���ض��راب ع��ام يف جميع  اإىل  الدعوة  امل��وؤمت��رون  ،وق��رر 
اأنحاء البالد يقوم به ال�ضكان العرب يف 30 اآذار 1976 
لوقف املخطط ال�ضهيوين  يف �ضيا�ضة م�ضادرة االأرا�ضي 
لهذه  العربية  اجلماهي  ا�ضتجابت  ،وبالفعل  العربية 

الدعوة ،وخرجت اجلماهي املنتف�ضة تردد ..
بالروح  لنا  االأر���س   ( الفل�ضطيني  ال�ضعب  عا�س 

بالدم نفديك يا فل�ضطني ( 
مواجهة  �ضاحة  اإىل  العربية  ال��ق��رى  ،وحت��ول��ت 
،وحرب حقيقية واجهت اجلماهي الغا�ضبة فيها قوات 
،وكانت  امل�ضتعلة  ،وب��االإط��ارات  باحلجارة  االحتالل 
احل�ضيلة ع�ضرات االإ�ضابات يف �ضفوف قوات االحتالل 
االنتفا�ضة  هذه  �ضريبة  العربية  اجلماهي  ،ودفعت 
�ضهداء  و/6/  العدو  مع  دامية  مواجهات  يف  الوطنية 

،وع�ضرات اجلرحى ،واملعتقلني ،
 � وال�ضهداء هم : ) خيي يا�ضني من قرية عرابة 
خديجة قا�ضم �ضواهنة � رجاء اأبو ريا � خ�ضر خاليلة 
 � ال�ضم�س  نور  راأفت علي زهيي من خميم   � من �ضخنني 
ال�ضعب  االآن مل يزل  (، وحتى  حم�ضن طه من كفر كنا 
،و خارجها من  املحتلة  فل�ضطني  الفل�ضطيني يف  العربي 
ظاهرة  اأ�ضبحت  التي  املنا�ضبة  هذه  يحيون  الالجئني 
وطنية يف حياة ،وتاريخ ال�ضعب الفل�ضطيني حتى يومنا 

هذا هو يوم االأر�س . 

بيهودية  ال�ضهيوين  الكيان  حكومة  م�ضروع  الإف�ضال 
يتفرع  ،وب��داأ  يوم  كل  يتقرر  �ضعار  اأ�ضبح  الذي  الدولة 
،وال�ضجال  عنه قوانني لي�ضع نف�ضه يف مو�ضع االهتمام 
ال�ضهيوين  بالعدو  يعرتفا  من  كل  .اأن  ،وال��رد  ،واالأخ��ذ 
يعترب هذا االعرتاف بيهودية الدولة ،وبحق هذا العدو 
العربية.،والكيان  االأرا���ض��ي  على  ال��وج��ود  يف  املحتل 
،وبوجوده  به  االع��رتاف  لنيل   دوم��ًا  ي�ضعى  ال�ضهيوين 
العلني  االع��رتاف  يريد  اأن��ه  كما   ، العربية  ال��دول  من 
باحلق  االعرتاف  من  ذلك  يعنيه  كما  الدولة  بيهودية 
التاريخي بيهودية الدولة يف فل�ضطني ،وهذا رمبا يعتذر 
ال�ضعب الفل�ضطيني ويدفع التعوي�ضات للكيان ال�ضهيوين 

الغا�ضم ،واملغت�ضب لالأر�س،ولالإن�ضان...
   اإن هذا هو مطلب حكومات الكيان ال�ضهيوين من 
ال�ضلطة الفل�ضطينية لالعرتاف بيهودية الدولة مقابل 
يعني  ،وحمدودة،وهذا  ق�ضية  ملدة  اال�ضتيطان  جتميد 
االعرتاف بحقها التاريخي  بالوجود على اأر�س فل�ضطني 
،كما اأن �ضعار يهودية الدولة لي�س مطروح االآن ، ولي�س 

وليدًا 
على  تطبيقها  يجري  اإ�ضرتاجتية  هو  بل  جديد  اأو 
،وجميع  الفل�ضطيني  العربي  متعددة،وال�ضعب  مراحل 
ف�ضائله املقاومة يرف�ضون هذه الدولة اأو حتى بوجود 
اأي م�ضتعمرة على اأر�ضهم ، ويوؤكدون كل يوم ارتباطهم 
 ،. العربية  لهويتهم  انتمائهم  ،و  ب��االأر���س  ،ووالئ��ه��م 
احتالل  بدء  منذ  ال�ضهيوين  العدو  حكومة  قامت  لقد 
لفل�ضطني ،وذلك عام 1948/م بهدم 250 قرية عربية 
اأي�ضًا  �ضا�ضعة  اأرا�س  اإليها  واآلت   ، اأرا�ضيها  واغت�ضاب   ،
عقب توقيع اتفاقيات الهدنة عام 1948/م  ، وبعد ذلك 
، امتلكت  باإجراءات  تع�ضفية  قامت حكومة االحتالل 
مبوجبها اأرا�ضي عربية كثية ،واأ�ضدرت قوانني خا�ضة 
،وللتمهيد  امل�ضادرة  ال�ضهيوين  العدو  لتربير  ،وخبيثة 
التي  القوانني  هذه  على  واعتمادًا   ، جديدة  مل�ضادرات 
من  دومنا  مليون  حوايل  ال�ضهيوين  الكيان  �ضلب  به  مت 
ميلكها  والتي   ، بالقوة   ، الفل�ضطينيني  العرب  اأرا���ض��ي 
العرب يف فل�ضطني املحتلة 1948 باالإ�ضافة اإىل ماليني 
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يف  االإ�ضالمية  ال��ث��ورة  اأح��دث��ت  لقد 
اإيران حتوالت كبية يف املجتمع االإيراين 
االجتماعية  كافة  ال�ضعد  وعلى  امل�ضلم. 
وال�ضيا�ضية.  واالقت�ضادية  واالأخالقية  
لالإن�ضان قيمته احلقيقية  الثورة  واأعطت 
وتقدمت  االإ�ضالمية  اجلمهورية  فنه�ضت 
كانت  اأن  بعد  وع�ضكريًا.  وثقافيًا  علميًا 
اإي��ران  حكمت  التي  بهلوي  ال�ضاه  عائلة 
البالد  مب��ق��درات  ت�ضتاأثر  طويلة  لعقود 
واحل��ار���س  ال�ضرطي  اإي���ران  م��ن  وجعلت 
بنظام  وامللحقة  االمربيالية  للم�ضالح 
يف  ال��ث��ورة  وبانت�ضار  العاملي،  اال�ضتكبار 
ون�ضاأت  جذريًا  الواقع  تغي   ،1979 عام 
الدين  مبادئ  على  االإ�ضالمية  اجلمهورية 

االإ�ضالمي كعقيدة واأ�ض�س ومبادئ.
حقول  جميع  يف  ت��غ��يات  وح�ضلت 
وقد  واجتماعية،  اقت�ضادية  املجتمع 
الثقافية،  املناحي  اأي�ضًا  التحول  اأ�ضاب 
احلقل  التحول  ه��ذا  دائ���رة  �ضملت  وق��د 

الفني وال �ضيما ال�ضينما.
ومبا اأن ال�ضينما حتاكي عمق املجتمع 
واأن  امللمو�ضة،  احل��ق��ائ��ق  م��ع  وتتعاطى 
نتاجاتها هي يف الواقع ثمرة التفاعل مع 
ال�ضورة  اأط��ار  يف  املجتمع  ووقائع  حاالت 
اجلمهور  تربط  لكي  واالإح�ضا�س،  والفكر 
االجتماعية  البيئة  ببنيات  ال�ضينمائي 
لل�ضينما  ميكن  وال  فيها،  يعي�ضون  التي 
الثقافية  املنظومة  حلقات  من  تغي  التي 
واأن  خا�ضة  ال�ضيا�ضة  عن  مبناأى  تكون  اأن 
البنية ال�ضيا�ضية ت�ضرب جذورها يف عمق 
البنية الثقافية. وقبل الثورة االإ�ضالمية، 
االإي��ران��ي��ة  امل����راأة  ال�ضينما  تن�ضف  مل 
تبني  لعدم  جتارية،  ك�ضلعة  وا�ضتخدمتها 
وحتليل  ملعرفة  ه��دف  اأي  ال�ضينما  ه��ذه 
وكان  واملجتمع  االأ�ضرة  املراأة يف  �ضخ�ضية 
هو  امل��راأة  من  لال�ضتفادة  الوحيد  الهدف 

تنويع وتزيني واجهة ال�ضينما فقط.
وكانت ال�ضينما االإيرانية تعرف لدى 
ك�ضينما  الثورة  قبل  ال�ضينمائي   الو�ضط 
ال�ضينما  ا�ضتطاعت  والت�ضلية،  الرتفية 
ال�ضاحة  م��ع  تت�ضابك  اأن  ال��ث��ورة  ب��ع��د 
وع�ضويًا  رمزيًا  معها  وتتمازج  ال�ضيا�ضية 
االإ�ضالمية  الثورة  اأن  هما:  العتبارين  
على  قامت   1979 ع��ام  يف  انت�ضرت  التي 
جديدة  ق��راءة  وتبنت  الدينية  االأ�ض�س 
بناء  اإع���ادة  خاللها  من  توخت  لل�ضينما 
وهدف  ونهج  ر�ضالة  ب�ضورة  ال�ضابع  الفن 
من خالل توظيفها ل�ضالح القيم االإن�ضانية 
الكثي  يت�ضوره  كان  ملا  وخالفًا  ال�ضامية. 
من املتوج�ضني خيفة من النظام االإ�ضالمي 
بفر�س  وتوقعهم  الفتية،  اجلمهورية  يف 
اإي��ران  يف  امل���راأة  ومكانة  دور  على  عزلة 
بعد الثورة االإ�ضالمية، طراأ حتول اإيجابي 
على ح�ضور املراأة االإيرانية يف الكثي من 
�ضتى،  العمل يف جماالت  ومناحي  امليادين 
اجلامعات  يف  للمراأة  البارز  احل�ضور  ولعل 

املراأة وال�سينما يف اجلمهورية الإ�سالمية يف اإيران 
موسى مراغةاملخرجات اأمنوذجًا )2/1(

الفنون الدرامية يف العا�ضمة طهران.
لالإخراج  كم�ضاعدة  رخ�ضان  عملت 
قبل  وذل��ك   ،1974 عام  منذ  التلفزيوين 
وثائقية  اأف���الم  ع��دة  ب��اإخ��راج  تقوم  اأن 
 « ق�ضية حتى عام1981، ولكن املخرجة 
بني اعتماد « جعلت من فيلمي » اجلال�ضون 
عام  االأق��ح��وان«  وزه��ور  ال�ضم�س«»  حتت 
ال�ضاحة  اإىل  ال��دخ��ول  ب��واب��ة   ،1982
 « فيلم  ب��اإخ��راج  قامت   ثم  ال�ضينمائية، 
اأ�ضغر كالكناري«. ويف عام 1992، تعاونت 
خالل  من  ج��ياين«  فريدون   « املخرج  مع 
نرج�س   « فيلم  واإخ��راج  �ضيناريو  تاأليف 
يف  خمرجة  كاأف�ضل  اختيارها  مت  حيث   »
يف  ال��دويل«  ال�ضينمائي  فجر   « مهرجان 
اأ�ضهر  وم��ن  العا�ضرة.  دورت���ه  يف  ط��ه��ران 
 « اأخرجتها  التي  ال�ضينمائية  االأف���الم 
االأزرق«»  الو�ضاح  اعتماد«»  بني  رخ�ضان 
حتت جلد املدينة«  وفيلم » اللعب بالدعم« 
حيث ح�ضدت من خالله على عدة جوائز 
يف  ال�ضينمائي«  الفجر   « م��ه��رج��ان  م��ن 
نالت  حيث  والع�ضرين،  اخلام�ضة  ن�ضخته 
دوليا  فيلم.  واأف�ضل  اإخراج  اأف�ضل  جائزة 
بجوائز  الفوز  من  اعتماد«  بني   « متكنت 
جائزة  منها  مهرجانات  عدة  من  خمتلفة 
الو�ضاح  فيلم»  عن  ال�ضينمائي  نيودلهي 
�ضالونيكا   « مهرجان  وج��ائ��زة  االأزرق« 
ال�ضينمائي« يف اليونان، وجائزة مهرجان » 
لوكارنو ال�ضينمائي« يف �ضوي�ضرا عن الفيلم 

ذاته.
ح�ضيني«،  �ضاه  »اأن�ضيه  3-املخرجة 
كاتبة وخمرجة �ضينمائية، بداأت ن�ضاطها 
ال�ضيناريو  وت��األ��ي��ف  ب���االإخ���راج  الفني 
فقد  تعال  فيلم»  وكان  الق�ضية،  لالأفالم 
ال�ضينمائية  جتربتها   » ال��غ��روب  ح��ل 
الطويلة االأوىل. وهي من اأوىل املخرجات 
اإىل  نزلت  التي  اإي���ران  يف  ال�ضينمائيات 
دارت  التي  املعارك  اأثناء  احل��رب  �ضاحة 
يف ثمانيات القرن املا�ضي، من اأهم اأفالمها 
احلياة«  م��ن  »اأج��م��ل  اإىل  االإ���ض��ارة  متكن 
خي  على  »ت�ضبح  وفيلم  جزاء«  »و�ضربة 

اأيها القائد«.

ال�ضينمائية  اإعمالهن  اأ�ضهر  واإىل  العجالة 
وعلى راأ�س تلك القائمة تاأتي:

1- املخرجة »بوران درخ�ضندة«:وهي 
الثورة  انت�ضار  بعد  ب��ارزة  خمرجة  اأول 
عملها  ب�����داأت  اإي������ران،  يف  االإ���ض��الم��ي��ة 
يف االإخ�������راج ال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي م���ن خ��الل 
عام  ويف   ،1986 ع���ام   » ف��ي��ل��م»ال��ع��الق��ة 
جائزة  اأول  درخ�ضندة«   « نالت   ،1987
عن  ال�ضينمائي  فجر  مهرجان  من  ن�ضوية 
وهي  ال�ضغية«.  ال�ضعادة  »جائزة  فيلمها 
خمرجة ومنتجة وكاتبة �ضيناريو تابعت 
لل�ضينما  العليا  املدر�ضة  يف  العليا  درا�ضتها 
وال��ت��ل��ف��زي��ون وح����ازت ع��ل��ى و���ض��ام الفن 
وهي  االأوىل،  ال�ضرف  مرتبة  مع  الفخري 
ع�ضوة احتاد �ضانعات االأفالم، وع�ضوة يف 

املركز الدويل الفالم االأطفال وال�ضباب.
بوطنها  درخ�ضندة«  ب��وران   « اأهتمت 
خالل  م��ن  ذل��ك  وجت��ل��ى  همومه  وحملت 
التي  االأف��الم  من  العديد  واإن��ت��اج  اأخ��راج 
 » فيلم»الطاعون  منها  الهم.  ه��ذا  حملت 
الطاعون  مر�س  حول  ق�ضته  تدور  الذي 
ال���ذي اأ���ض��اب اإح����دى امل���دن االإي��ران��ي��ة 
تناولت  التي  اأعمالها  تتالت  ثم  الكربى. 
وتتعلق  ب��ال��وط��ن  خ��ا���ض��ة  م��و���ض��اع��ات 
االإي�����راين وحتمل  وال�����رتاث  ب��ال��ث��ق��اف��ة 
اأفالمها  اأ�ضهر  وم��ن  الوطن.  اأبناء  هموم 
والعبور  ال�ضائع«»  الوقت  ال�ضينمائية» 
«»و�ضمعة  ح��دود  بال  «»وح��ب  الغبار  من 
 ،» ي�ضرخن  ال  الريح«وفيلم»البنات  يف 
وعاملية  حملية  ج��وائ��ز  ع��ل��ى  وح�ضلت 
ال�ضاد�ضة  ال���دورة  م��ن  خمرجة  كاأف�ضل 
من  وج��ائ��زة  ال�ضينمائي،  فجر  ملهرجان 
مهرجان فيلم املراأة االأرجنتيني يف دورته 
الثالثة، وفيلم »البنات ال ي�ضرخن« الذي 
اإيران والعامل  حظي باإعجاب اجلمهور يف 
 « وفيلم  عنه.  عاملية  جوائز  ع��دة  ون��ال 
فخري  دبلوم  عليه  حازت  الذي  العالقة« 

من مهرجان فيلم» جيفوين« االيطايل.   
وهي  اع��ت��م��اد«  ب��ن��ي  رخ�����ض��ان   «  -2
وقد  وناجحة  �ضهية  �ضينمائية  خمرجة 
نالت �ضهادة االإخراج ال�ضينمائي من كلية 
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يف  دوره��ا  على  املنطقي  والتحول  خا�ضة 
للمراأة  الوا�ضع  احل�ضور  ومع  الفن  جمال 
على  حتول  طراأ  االإ�ضالمية،  الثورة  اأثناء 
الن�ضئة.  اجلديد  املجتمع  يف  الن�ضاء  دور 
اجتماعيا  مناخًا  ال��ث��ورة  اأوج���دت  وق��د 
جانب  اإىل  جنبًا  امل��راأة  وح�ضرت  خا�ضًا، 

الرجل يف خمتلف ميادين الثورة.
ميدان  اإىل  االإيرانية  امل��راأة  ودخلت 
فال�ضينما  كبي.  اأم��ل  يحدوها  ال�ضينما 
بل  وللت�ضلية،  جتميلية  و�ضيلة  تعد  مل 
اأ�ضبحت مبثابة اأداة لن�ضر اليقظة والوعي 
يف املجتمع، ولن�ضر مفاهيم الثورة واأ�ضلوب 
االأخ��الق  حتكمه  ج��دي��د،  حياتي  ومن��ط 
يثنيها  اأن  ودون  االإ�ضالمية  واملفاهيم 
حتكم الرجال على مقاليد االإخراج وكافة 
ال�ضينمائية  االإنتاجية  العملية  تفا�ضيل 
الفر�س  من  اال�ضتفادة  املراأة  وا�ضتطاعت 
يكون  اأن  االإ�ضالمية  الثورة  اأتاحتها  التي 
املجاالت  من  كثي  يف  متزايد  ح�ضور  لها 

كال�ضينما واملو�ضيقى والفنون عامة.
يف هذه االأج��واء بزغ جنم خمرجات 
النخبة  ه��ذه  وقدمت  ع��دة،  �ضينمائيات 
ال�ضينمائية،  االأفالم  من  ناجحة  نتاجات 
امل��خ��رج��ة االإي��ران��ي��ة يف عهد  وب��ره��ن��ت 
الثورة االإ�ضالمية على انطالقها وكفائتها 
االإ�ضالمي  حجابها  مينعها  ومل  ومقدرتها، 
واأن  ال�ضينمائية  جمامعيها  تقود  اأن  من 
تخو�س بهم جتاربها ال�ضينمائية لتحقيق 
اأ�ضابها  التي  ال�ضينمائية  االأف��الم  اأ�ضهر 
يف  العاملية  اجل��وائ��ز  وح�ضدت  النجاح 
املحافل واملهرجانات ال�ضينمائية العاملية. 
جدًا  قليلة  اأ���ض��م��اء  ه��ن��اك  ك��ان  م��ا  واإذا 
الثورة  انت�ضار  قبل  الفنية  ال�ضاحة  على 
وفروغ   «» رياحي  �ضهال  املخرجات»  مثل 
الثورة  ال��ث��ورة  انت�ضار  وبعد  ف��رخ��زاده« 
للمراأة  وال��ف��اع��ل  ال��وا���ض��ح  ال���دور  ازداد 
الفني  ال�ضعيد  على  ال��رج��ل  جانب  اإىل 
غي  ع��دد  وظهر  وتلفزيونيًا،  �ضينمائيًا 
قوية  اإمكانات  ذوات  املخرجات  من  قليل 

على �ضاحة �ضناعة ال�ضينما.
هذه  يف  اأ���ض��ه��ره��ن  اإىل  و���ض��ن��ت��ط��رق 

مل�ضق فيلم »التفاحة«بوران درخ�ضندة

»ال �ضبيل اأمام ال�ضعب الفل�ضطيني �ضوى م�ضعل املقاومة«
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ثقافة

وهي  ل���الأح���داث،  امل��وّل��دة  ال�ضخ�ضية  اإن��ه��ا 
الثنائيات  جميع  اإليها  جتمع  التي  امل���راأة 
فعلى  اآن،  يف  واملده�ضة  املربكة  بتناق�ضاتها 
بعاداتها  دم�ضق  تر�ضيمات  تبدو  �ضطوحها 
وتقاليدها واأمكنتها واأزمنتها العلوق ب�ضنوات 
الطفولة والدرا�ضة، وما بدا منها من اأحداث 
وق�ض�س واأخبار و�ضداقات، كما تبدو دم�ضق 
ومدار�ضها  وحاراتها،  وحدائقها،  ب�ضوارعها، 
الذي  احللم  م��ع)ه��زار(  العالقة  خ��الل  من 
كمن  ام��ت��الك��ًا  حيازته  اإىل  )اأح��م��د(  �ضعى 
مدينة  تبدو  وباملقابل  الدنيا،  امتالك  يود 
وجامعاتها،  و�ضوارعها،  باأهلها،  )خاركوف( 
وعاداتها وتقاليدها، كما تبدو جمالياتها من 
عليها  اأجمع  التي  )اأولغا(  مع  العالقة  خالل 

اثنان: العقل والعاطفة!
�ضورتني  يف  )اأح��م��د(  �ضخ�ضية  تبدو 
متا�ضيان اأن�ضاق الرواية اإىل نهايتها، فهي ترى 
عرب ال�ضورة االأوىل االآخرين، اأي االأ�ضدقاء 
ال��ط��ل��ب��ة، م��ن ع���رب و اأوك�����ران، واأ���ض��ات��ذة 
اجل��ام��ع��ة، وال��ف��ت��ي��ات االأوك���ران���ي���ات بنات 
ويحبذ  �ضلوك،  من  �ضلوكًا  فيميز  اجلامعة، 
�ضلوكًا ويحّيد اآخر، مثلما يحبذ اأفكارًا ويبعد 
النجاحات  تبدو  ال�ضورة  ه��ذه  ويف  اأخ��رى؛ 
الطلبة  واإليها  بها  مي�ضي  التي  واالخفاقات 
اآن،  يف  وارتباكًا  زهوًا  حاالتهم  اأ�ضد  يف  وهم 
وفرحًا،  انطفاًء  حاالتهم  اأ�ضد  يف  وه��م  بل 
اجلامعية،  العقبات  تواجههم  حني  انطفاًء 
تاأخذهم  التي  امل��زال��ق  يف  ينحدرون  وح��ني 
ج��رف��ًا ب��ع��ي��دًا ع��ن اجل��ام��ع��ة، وع���ن الهدف 
�ضواقي  يف  يغرقون  بهم  يغرر  وحني  املن�ضود، 
النجاح  اأن  يظنون  حني  ال�ضحلة،  العاطفة 
العاطفي يعني النجاح يف احلياة، واأن حيازة 
القلوب االأنثوية يعني حيازة مفاتيح احلياة. 
ويف حاالت الفرح حني يتفوقون يف الدرا�ضة 
ويتقدمون، وحني تر�ضى نفو�ضهم مبا نالت من 
اإىل  االأم��وال  ت�ضي  وحني  العاطفة،  ن�ضيب 

اأيديهم، وحني يغتنون ب�ضداقات عظيمة. 
اأن  املحورية  )اأح��م��د(  �ضخ�ضية  تكاد 
بكل  القارئ  ر  تب�ضّ التي  الرائية  العني  تكون 

العاطفة  نبعة  ح���ول  ال����ذات  دوران  الأن 
املعاين  حول  الدراوي�س  دوران  ي�ضبه  دوران 

ال�ضامية!
خمذولة )هزار( بالغياب، وعدم عودة 
وخمذولة  /اجل����واب،  بالر�ضائل  ال��ربي��د 
)هزار( الأنها مل تره منذ �ضنوات، وقد غاب 
)اأحمد( غيبة العا�ضق الطويلة، وجهًا نّداهًا 
اأو  حتاورها  روح��ًا  وال  لنداءاته،  ت�ضتجيب 
الذي  فجرها  ظّل  )اأحمد(  الأن  بها،  تزهو 
�ضّمته  وزم����اين  م��ك��اين  و���ض��ط  يف  تنتظره 
بناء  يف  اجلديد  واالأمر  الظالل.  اأو  العتمة 
مل  اأنها  يف  يتمثل  )ه��زار(  ال�ضخ�ضية  ه��ذه 
ال�ضوفييت  فتيات  جلمال  ح�ضابًا  حت�ضب 
)االأوكرانيات(، لذلك مل تهتز ثقتها بنف�ضها، 
اأو املناف�ضة  ومل تكن خمذولة ب�ضبب الغية 
ل�)اأحمد(  بحبها  ثقتها  اإن  بل  االأن��ث��وي��ة، 
من  الرغم  على  تهتز  مل  لها  )اأحمد(  وحب 
الغياب، غياب اجل�ضد، والر�ضائل، الأنها كانت 
مل  روح  )اأحمد(  ف�  الروح،  بنداءات  طروبًا 

تغب، ونداءاته نداءات مل حتتجب!
ف  تعرَّ اأن��ث��وي��ة،  �ضخ�ضية  )اأول���غ���ا( 
فتعالقت  الطلبة،  اأحياز  يف  اإليها  )اأحمد( 
اأم��ورًا  اأب�ضرا  الأنهما  ذل��ك  وروح��ه��ا،  روح��ه 
االثنان  وع��ى  لقد  العاطفة.  من  اأبعد  هي 
ومعنى  العلمية،  وال��ع��زة  ال��ك��ربي��اء،  معنى 
مينع  مل  ه��ذا  وك��ل  الوطنية،  ال��روح  متثيل 
كل  االث��ن��ني،  بني  العاطفة  نهر  ان��دف��اع  من 
بتمام  وه��و  م��راآت��ه  يف  االآخ���ر  راأى  منهما 
القيافة واحل�ضور، لذلك جتاذبت الروحان، 
يف  ي���ره  م���امل  )اأول���غ���ا(  يف  راأي  )اأح���م���د( 
يقا�ضمنه  اللواتي  االأوك��ران��ي��ات  الطالبات 
)اأحمد(  يف  راأت  و)اأول��غ��ا(  ال�ضكن،  مكان 
من  القادمني  الغرباء  الطالب  يف  تره  مامل 
يف  عاطفيًا  تعالقتا  روحان  خمتلفة.  بلدان 
اأول االأمر، ثم تعالقتا عقليًا من اأجل حتبي 
الكتاب  غدا  منهما  كاًل  الأن  الثقال!  املعاين 
اجلّوابة  االأ�ضئلة  االآخ��ر  فيه  يقراأ  ال��ذي 

املحت�ضدة بالف�ضول والقلق!
و)اأول��غ��ا(،  )اأح��م��د(،  ال�ضخو�س  ه��ذه 
و)هزار( هي التي تقوم عليها رواية )�ضرير 
االأخبار  تتوالد  وبها،  وعربها،  الوهم(  من 
وترتاكم.  واالأح��الم  والق�ض�س  واالأح���داث 
وهي �ضخ�ضيات نامية متطورة ومتغّية اأي�ضًا، 
وتطورها  االأح����داث  من��و  ���ض��اوق��ت  وب��ذل��ك 
التي  متغياتها  واقفت  بل  ال  بها،  و�ضالت 

اكتظت بالده�ضة واالأ�ضرار.
يتجلى يف الرواية ال�ضرد الروائي الذي 
اأ�ضبع ا�ضتفادة من ترا�ضل الفنون فيما بينها، 
املتقاطرة  امل�ضاهد  اأن  القارئ  يلحظ  فطورًا 
اأحداث  تقود  التي  هي  الو�ضف  عرب  تباعًا 
وتبدي  اإطارها،  تر�ضم  التي  وهي  الرواية، 
�ضخ�ضية  اأن  القارئ  يلحظ  ومرة  دواخلها، 
�ضارحة  ع���دة  �ضخ�ضيات  حت���اور  واح����دة 
طريقة  على  وذل���ك  احل��ال��ة،  اأو  للموقف 
�ضخ�ضية  ب��ني  م��ا  امل�ضرح،  ع��امل  يف  احل���وار 
ل���دى جماعة  اأف��ك��اره��ا  م��رك��زي��ة و���ض��دى 
طريقة  اأن  ال��ق��ارئ  يلحظ  وم��رة  الكور�س، 

د. حسن حميد

ما حولها من اأمكنة، ونا�س، وبكل ما يجول يف 
القوى  ترى  وهي  قناعاتها  فتبدي  تفكيها، 
عن  بعيدًا  قو�س  مثل  تنحني  اال�ضرتاكية 
االجتماعي  وح�ضورها  وجتلياتها،  بداياتها، 
والعاطفي  وال�ضيا�ضي  وال��ف��ك��ري  وال��ث��ق��ايف 

اأي�ضًا. 
ممتدة  �ضخ�ضية  )اأح��م��د(  �ضخ�ضية 
زمنيًا، عامرة باالأمكنة، ت�ضبه اإىل حد بعيد 
الروح النهرية حيث تتمو�ضع على �ضفتيها ما 
ُت�ضّر به العيون واالأذهان من جهة، وما تزور 
فاالحتاد  ثانية.  جهة  م��ن  وتتحيده  عنه 
ال�ضوفييتي، وما بناه، واالحتاد ال�ضوفيتي وما 
بعينّي  وندركهما  نعرفهما  اأم��ران  اإليه  ي��وؤول 
)اأحمد(، وحال الطلبة الغرباء و�ضلوكياتهم،  
خالل  من  ونعيها  نراها  واأحالمهم  وهمومهم، 
التي  العاطفية  وال��روح  )اأح��م��د(،  اأحاديث 
واجلمال،  واالنتظار،  للع�ضق،  القرى  تبني 
وبكل ما تبديه من ر�ضا و�ضخط، متامًا مثلما 
األ�ضنة،  �ضبوبها  ت��ب��دي  ال��ت��ي  ال��ن��يان  ه��ي 
انطفاءها  وتبدي  وهياجًا،  وحرارة،  واألوانًا، 

رمادًا �ضاكنًا ال بهجة فيه وال بريق!
تعّلقت  اأن��ث��وي��ة  �ضخ�ضية  )ه�����زار( 
احلارة  داخ��ل  و�ضحره  لنجاحه،  )باأحمد( 
بال�ضرفات  ال��دوايل  تتعلق  مثلما  ال�ضامية، 
ن��ب��اًل، ب��ه ت��زده��ي، وب��ه حت��ل��م، وم��ن اأجله 
ا�ضتجابة  ح��ول��ه  ت����دور  ح��ي��ات��ه��ا  ج��ع��ل��ت 
م��دي��ن��ة دم�ضق  جل��اذب��ي��ت��ه! )ه����زار( مت��ث��ل 
بحنوها، ونظراتها، ولهفتها، ال�ضتقبال اأخبار 
)الأحمد(  املنتظرة  املدينة  ومتثل  )اأحمد(، 
اأوك��ران��ي��ا،  ل��ه  ���ض��ه��دت  مهند�ضًا  غ���دا  وق���د 
)اأح��م��د(  العظيم،  ال�ضوفييتي  واالحت����اد 
غدا  ال��ذي  الندى  واأحمد  باللغات،  العارف 

نهرًا تفيء اإىل �ضفافه االأحالم!
كتابات  عرب  )اأح��م��د(  ترا�ضل  )ه��زار( 
واالآهات،  االأخبار،  بها  ت�ضيل  بال�ضوق،  مبللة 
)اأحمد(  بها  يرُد  ر�ضائل  ولكن ال  واالأمنيات، 
معنى  على  م�ضلوبة  روح��ه��ا  فتظل  عليها، 
االن��ت��ظ��ار، وح��ل��م ال��ع��ودة ال��ظ��اف��رة. ولعل 
اأ�ضاًل،  تكتب  مل  اأنها  اأو  ت�ضل،  ال  الر�ضائل 

وجلية،  ب�����ض��ي��ط��ة،  ال���رواي���ة  ح��ك��اي��ة 
تتمثل لبابتها يف �ضفر )اأحمد( من )دم�ضق( 
يف  العلمي  للتح�ضيل  طلبًا  )خ��ارك��وف(  اإىل 
التي عا�ضها هناك،  الهند�ضة، واحلياة  جمال 
وم��ا ت��وّل��ده م��ن غ��رب��ة اأول��ي��ة، وم��ا تنتجه 
�ضداقات  من  ثم  اأي�ضًا،  اأولية  �ضداقات  من 
عاطفية  عالقة  من  اإليه  توؤول  ما  ثم  ق��اّرة، 
اإجن���اب ط��ف��ل، وما  )اأول���غ���ا( تثمر ع��ن  م��ع 
واأ�ضواق  وذك��ري��ات،  اأه��ل،  من  وراءه  خّلفه 
العالقة  بهذه  يحيط  وما  )ه��زار(،  ملحبوبته 
مدينة  تظّل  كيما  وم��را���ض��الت  ن���داءات  م��ن 
احلب، ما بني االثنني، عامرة باالأحالم! لكن 
احلدث  مواكبة  هو  ال��رواي��ة  ه��ذه  يف  االأه��م 
الذي  ال�ضوفييت  ببالد  ح��ّل  ال��ذي  ال�ضاعق 
فغّي  كثية،  الأ�ضباب  البل�ضفية  للثورة  تنكب 
القيم  مدرجة  تغّيت  بعدما  احلياة،  وجهة 
واالأفكار واخلطط واالأحالم. واالأكرث اأهمية 
داخل  املتواري  للم�ضتور  الرواية  ك�ضف  هو 
املجتمع اال�ضرتاكي املتمثل بالنخر، والعطب، 
والثقوب، والفجوات الكبية واملخيفة ما بني 
ال�ضيا�ضات،  بها  تنادي  التي  واالأفكار  احلياة 
وم��ا ب��ني ال��واق��ع وال��غ��اي��ات، وم��ا ت��ن��ادي به 
االأحالم، وما بني ما هو معنوي وما هو مادي، 
اآن!  يف  والبعيدة  القريبة  االأه��داف  بني  وما 
وثيقة  تعد  الوهم(  من  )�ضرير  فاإن  وبذلك 
تاريخية، و�ضهادة اجتماعية، وروح ثقافية، 
وع��ني ب��ا���ض��رة رائ��ي��ة مل��ا ح��دث يف االحت��اد 
عقد  م��ن  االأوىل  العتبات  يف  ال�ضوفييتي 
ال�ضيا�ضة،  منها  عدة،  نواح  ومن  الت�ضعينيات 
واالج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ث��ق��اف��ي��ة، وال��رتب��وي��ة، 
حتى  االأخبار  بها  جالت  وقد  واالقت�ضادية 
تعددت الروايات، واالأكرث جلوًا كانت االآراء 
ال�ضوفييتي  االحت���اد  اأه��ل  بها  حت��دث  التي 
واالإداري����ني،  اجل��ام��ع��ات،  باأ�ضاتذة  املمثلني 
واملعامل،  واملختربات،  املوؤ�ض�ضات،  وموظفي 
بحثًا عن االأ�ضباب الكامنة وراء هذا الزلزال 
باذخ  ماجد  تاريخ  بعد  حدث  ال��ذي  الكوين 
ا�ضتمر يف ح�ضوره املده�س طوال �ضبعني �ضنة 

واأزيد! 
زمن  م��ن  احلكاية  ���ض��يورة  وع��رب  لكن، 
اأي�ضًا  اآخر  اإىل  جغرايف  مكان  ومن  اآخر،  اإىل 
جمال  ت��ب��دي  ال��ت��ي  احل��ب  ق�ض�س  ت��ت��وال��د 
تبدي  مثلما  والتقاليد،  والعادات،  النفو�س، 

جمال احل�ضارة هنا وهناك. 
تت�ضافر اأطراف احلكاية وتتجاذب عرب 
االأحاديث، واالأخبار، والق�ض�س التي تعي�ضها 
اأويل،  كمكان  )دم�ضق(  يف  الرواية  �ضخو�س 
يف  حملومًا  كان  ماآل،  كمكان  )خاركوف(  ويف 
البداية، ثم غدا مئنا�ضًا حني تكاملت جوانب 
معرفة  �ضيما  وال  والنا�س،  باملكان  املعرفة 
بكلتا  الغربة  �ضتائر  اأزاح��ت  التي  )اأول��غ��ا( 

يديها!
يف  الرئي�ضة  ال�ضخ�ضية  ه��و  )اأح��م��د( 
خيوط  تنعقد  اأ���ض��اب��ع��ه  وع��ل��ى  ال���رواي���ة، 
االأزمنة،  تطوف  وحولها  اجتماعًا،  الرواية 
العواطف.  وتتجلى  االأم��ك��ن��ة،  تنطق  وبها 
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وا���ض��ت��م��رارًا  ام���ت���دادًا  االأم��ري��ك��ي  اال���ض��ت�����ض��راق  يعترب 
عن  اجلاهزة  ت�ضوراته  جممل  ووارث��ًا  االأوروب��ي   لال�ضت�ضراق 
ال�ضرق  اإىل  اأمريكا  التفاتات  االإ�ضالمي وترجع  العربي  العامل 
التب�ضيية  تعُد  التي  التب�ضي  اإر�ضاليات  عرب    1810 �ضنة 
اجلمعية  هذه  اأعمال  ات�ضعت  لقد  موؤ�ض�ضاتها  اأهم  االأمريكية  
ات�ضاعًا هائاًل حتى بلغت اللجان التي �ضكلتها من املواطنني  يف 
مناطق التب�ضي 568 جلنة ا�ضرتك فيها 73 األف مواطن  وقد 
كانت هذه اجلمعية تهتم باأمِر التب�ضي يف بالد تركية و�ضورية 
مهبطا  كانت  التي  البالد  ت��رك  يف  ترغب  ال  الأنها  وفل�ضطني 
االأمريكي  اال�ضت�ضراق  اأن  اإال  االإ�ضالم  �ضيطرة  حتت  للتوراة 
اأمريكا  وجدت  عندما  الثانيِة  العامليِة  احلرب  بعد  عمليًا  بداأ 
وقد  العربي  امل�ضرق  يف  بريطانيا  حمل  لتحل  م�ضطرة  نف�ضها 
�ضئياًل  االإ�ضالمي  ال�ضرِق  معرفِة  من  ر�ضيدها  اأمريكا  وجدت 
فحاولت احلكومة الفدرالية ا�ضتدراك هذا العجُز حيث اأ�ضدر 
جمل�س  مر�ضوم  با�ضم   1958 عام  يف  مر�ضومًا  ال�ضيوخ  جمل�س 
االهتمام  ت�ضجيع  يف  كبي  اأثٌر  له  كان  للتعليم  الوطني  الدفاع 
اأ�ضبحت   1965 ع��ام  ويف  واالإ�ضالمية  العربية  بالدرا�ضات 
باأموال  اأن�ضاأت  مركزًا  ع�ضر  خم�ضة  يف  تدّر�س  العربية  اللغة 
الرابطة   1959 عام  يف  وتاأ�ض�ضت  الفدرالية  احلكومة  قدمتها 
الواليات  خططت  لقد  االأو�ضط   ال�ضرق  لدرا�ضة  االأمريكية 
ما  املتحدة لدورها اال�ضتعماري اجلديد بعنايٍة ور�ضمت لذلك 
اأ�ضمته �ضيا�ضة العالقات الثقافية واإن العملية الهائلة جتميع 
املطبوعات املتميزة يف لغات ال�ضرق االأدنى ال�ضادرة منذ 1900 
وحتى اليوم والنظر فيها وفح�ضها اإجراء يتعلق باالأمن القومي 
االأمريكي وهو من اأجل فهم اأف�ضل للقوى التي تناوئ اأو تناف�س 
خ�ضائ�س  عن  اأما  االإ�ضالم  القوى  هذه  اأهم  االأمريكية  الفكرة 
اال�ضت�ضراق االأمريكي التي كانت من اأهم االأهداف التي ُي�ضعى 

لتحقيقها فهي:
القومي  االأم��ن  خلدمِة  الب�ضرية  الطاقات  اأ-ا�ضتقطاب 
من  كثيًا  االأمريكية  اجلامعات  ا�ضتخدمت  اال�ضت�ضراق:  عرب 
واالإ�ضالميِة  العربيِة  الدرا�ضاِت  لدعم  االإنكليز  امل�ضت�ضرقني 
لديها وكان من هوؤالء هاملتون التي ا�ضتقدمته جامعة هارفرد 
جامعة  ا�ضتقدمت  كما  االأو�ضط  ال�ضرق  درا�ضات  ق�ضم  ليوؤ�ض�س 
دعوات  وقدمت  جورنيام  جو�ضتافون  امل�ضت�ضرق  كاليفورنيا 
بخرباِت  االأمريكي  الكونغر�س  ا�ضتعان  كما  اآخرين  اأ�ضاتذة 
ثمرِة  لتقدمي  االإ�ضالمي  العامل  يف  عملوا  الذين  امل�ضت�ضرقني 
خرباتهم له يف جل�ضات خا�ضة وكان من بينهم م�ضت�ضرقني يهود 
ب�ضفتهم االأوروبية اليهودية وتو�ضع اأي�ضًا يف الباحثني العرب 
املجاالت  خمتلف  يف  بل  فقط  العربية  اللغة  جمال  يف  لي�س 
الدرا�ضات  ق�ضم  موؤ�ض�س  حتي:  فيليب  اأقدمهم:  ومن  العلمية 
اإىل  جاء  وقد  ورئي�ضه  برن�ضتون  جامعة  االأو�ضطفي  ال�ضرق 
بايادردودج  و�ضديقه  ويل�ضون  الرئي�س  من  بتاأثي  الربن�ضتون 
جامعات  تاأثي  وكذلك  بيوت  يف  االأمريكية  اجلامعة  رئي�س 

تن�ضيية.
يقول   : التب�ضيية  واالأن�ضطة  االأه���داف  ا�ضتمرار  ب- 
ال�ضليبية تركت يف نفو�س  البهي )اأن احلروب  الدكتور حممد 
حركة  وج��اءت  وعميقة  م��رة  اآث��ار  من  تركت  ما  االأورب��ي��ني 
بحاجات  االأوروب��ي��ني  امل�ضيحيون  ف�ضعر  الديني  االإ���ض��الح 
م�ضاعفة الإعادة النظر يف �ضرح كتبها الدينية ملحاولة تفهمها 
على اأ�ضا�س تطورات جديدة التي متخ�ضت عنها حركة االإ�ضالح 

ومن هنا اجتهوا اإىل الدرا�ضات العربانية وهذه اأدت بهم اإىل 
�ضرورية  كانت  االأخ��ية  الأن  االإ�ضالمية  العربية  الدرا�ضات 
لفهم االأوىل ومبرور  الزمن ات�ضع نطاق الدرا�ضات ال�ضرعية 
اأخرى  جهة  ومن  اأخ��رى  وثقافات  ولغات  اأديانا  �ضملت  حتى 
رغب امل�ضيحيني يف  التب�ضي بدينهم بني امل�ضلمني فاأقبلوا على 
اال�ضت�ضراق ليت�ضنى لهم جتهيز الدعاة واإر�ضالهم اإىل العامل 
اال�ضتعمار  اأه��داف  مع  املب�ضرين  م�ضلحة  والتقت  االإ�ضالمي 
فاعتمد عليهم يف ب�ضط نفوذهم يف ال�ضرق ولهذا ميكن القول 
هو  االأوىل  مراحله  يف  اال�ضت�ضراق  تاريخ  اأن  بو�ضوورت  مع 
تاريخ لل�ضراع بني العامل الغربي يف القرون الو�ضطى وال�ضرق 

االإ�ضالمي على ال�ضعيدي الديني واالإيديولوجي(
االإ�ضالمية:يقول  ب��ال��ظ��اه��رة  الفائقة  العناية  ج- 
امل�ضت�ضرق �ضاذرن:لقد كان االإ�ضالم يحتل م�ضكلة بعيدة املدى 

بالن�ضبة للعامل يف اأوروبا واأمريكا على حد �ضواء(
كان امل�ضلمني خطرًا على الغرب قبل اأن ي�ضبحوا م�ضكلًة 
كما كانوا يف نف�س الوقت عامل اهتزاز �ضديد يف بناء الوحدة 
للغرب واعترب يف احلا�ضِر عائقًا جديدًا يف طريق  الروحية 
عنايًة  واال�ضت�ضراقني  احلكومة  اأولته  لذلك  النفوذ  ب�ضط 
وجتفيف  اجتثاثه  يجب  �ضم  اأنهم  على  اإليه  ونظرت  خا�ضًة 
م�ضطلحات  لتحويل  االإ�ضقاطية  حربها  وب���داأت  منابعه 
االأ�ضولية والتطرف واالإرهاب بحمولتها امل�ضيحية اليهودية 
واالإعالمية  املعرفية  املاكينة  عرب  االإ�ضالمية  احلركات  اإىل 
االأمريكيةومل يكتفي اال�ضت�ضراق االأمريكي بدرا�ضِة االإ�ضالم 
انتقل  بل  التقليدي  اال�ضت�ضراق  فعل  كما  بالت�ضوف  و�ضلته 
و�ضيا�ضيًا  دينيًا  ذاتها  االإ�ضالمية  املجتمعات  درا���ض��ة  اإىل 
واملجتمعات  ال�ضعوب  بني  العالقة  در���س  كما  اجتماعيًا  و 
االإ�ضالمية واخلالفات الكامنِة فيها ومدى �ضالحيِة ال�ضريعِة 
اأ�ضموه  ما  على  امل�ضت�ضرقون  ركز  كما  للتطبيق  االإ�ضالميِة 
ي�ضي  وطموحاتهم  االإ�ضالمية  واحلركات  ال�ضيا�ضي  االإ�ضالم 
عن  ورث���وا  ق��د  االأمريكيني  اأن  كتبه  يف  امل�ضت�ضرقني  اأح��د 
يوؤيد  طغيان  من  ولد  كدين  االإ�ضالم  �ضبح  امل�ضيحية  اأوروب��ا 
على  وبناًء  االقت�ضادي  واجلمود  وال�ضيا�ضي  الديني  القمع 
هذه الفر�ضية مل يهتم االأمريكيون مبا اإذا كان هذا الو�ضف 
لهم  منا�ضب  الأنه  به  اأخذوا  ولكنهم  ال؟  اأم  �ضحيحًا  لالإ�ضالم 
بالعداء  امل�ضحونة  امل�ضوهة  ال�ضورة  هذه  زالت  وما  �ضيا�ضيا 

تتنامى يف الدرا�ضات اال�ضت�ضراقية.
اإال  هو  ما  االأمريكي  اال�ضت�ضراق  اأن  ن�ضتنتج  �ضبق  ومما 
اإخطبوط يت�ضعب بالدول العربية دون علمها ويغي التاريَخ 
والتاآلف  التفاهم  لتفتيت  جاهدًا  وي�ضعى  واالأخ��الَق  والديَن 
قياِم  على  والتحري�س  امل�ضلمني  ب��ني  الفنت  ب���زرع   العربي 
احلروِب االأهلية فهم يوجهوننا على هواهم ويدر�ضون ال�ضموم 
ال�ضغيِة  االأخطاِء  وي�ضخمون  ال�ضحيح  التاريَخ  فيطم�ضون 
واتهام  االإ���ض��الم  حتريف  اأج��ل  من  املالئم  املناخ  وي�ضكلون 
اإال الرد  امل�ضلمني باالإرهاب وما علينا نحن من هذه الهجمات 
�ضد  الرهيبة  احلملة  هذه  وجه  يف  جميعًا  والوقوف  عليهم 
االإ�ضالم فهم مل ينجحوا ع�ضكريًا ولكنهم يف طريقهم للنجاح 
فكريًا وثقافيًا علينا ونحن واجبنا نحو ديننا وتاريخنا الدفاع 

عنه والت�ضدي لكل الهجمات احلاكمة �ضده ولو بكلمة...

ال�ست�سراق الأمريكي...
الخطبوط الذي يت�سعب يف العرب

بيان حسن الباش
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تفعيل ال�ضرد عن طريق املرا�ضلة، واإن كانت 
ك�ضف  هي  فقط(،  )املر�ضل  واح��د  باجتاه 
ثقل  حتت  رزح��ت  التي  ال��ذات  ا�ضتبطنة  ملا 
املحت�ضد  والبوح  املوجع،  املم�ِس  االإنتظار  
قاتاًل،  �ُضّمًا  اال�ضمار  ي�ضي  ال  كي  باالأّنات، 
يتو�ضلها  عدة  حاالت  القارئ  يلحظ  وكذلك 
ال�����ض��رد م��ن اأج���ل اال���ض��رتج��اع ل��الأح��داث 
ومواقفه  احلا�ضر  ح��االت  لبيان  واالأخبار 
وت�ضتعيد  االأزم��ن��ة،  تتماهى  كيما  وجلوها 
ما  الت�ضظي  بعد  ووحدتها  حيويتها  ال��ذات 

بني االأمكنة والواقع واالأحالم.
راأيي،  يف  االأه��م،  ال�ضردية  اللعبة  لكن 
هي التي تتجلى يف لعبة املرايا التي تك�ضف 
االأخ��رى،  امل���راآة  تر�ضيمات  منها  ال��واح��دة 
اأكانت )دم�ضق(  �ضواء  الرواية  فاالأمكنة يف 
اأم )مو�ضكو( اأم )خاركوف( كلها غدت مرايا، 
فاملراآة  الثانية،  جمال  تبدي  منها  الواحدة 
واالأبعاد  باحلنني  مو�ضحة  لدم�ضق  املكانية 
الطفولة  ب����دروب  وحم��ت�����ض��دة  ال��وط��ن��ي��ة، 
التفتح  وب���داي���ات  ال��دق��ي��ق��ة،  واأ���ض��راره��ا 
العاطفي، واملراآة املكانية )ملو�ضكو( ت�ضيل بها 
االأحالم الزواهي، اأما املراآة املكانية اخلا�ضة 
ب�)خاركوف( فهي املراآة الك�ّضافة لبالد تكاد 
تاأخذ هيئة االأم مبوداتها العالية. واللعبة 
الرواية  بها  تاأخذ  التي  االأخ��رى  ال�ضردية 
هي لعبة الدوائر التي تنفتح الواحدة منها 
وال�ضمولية  االت�ضاع  عن  بحثًا  الثانية  على 
واالإحاطة، اإنها لعبة م�ضتّلة من عامل امل�ضرح 
الذي يعمل دائمًا على فتح دوائر لالأحداث، 
واإغالق اأخرى، و�ضواًل اإىل الدائرة امل�ضيجة 

باالأ�ضرار واالإثارة. 
كل �ضخ�ضيات الرواية تتوارى، وتبدو، 
لكي  ال��دوائ��ر  لعبة  تثمي  اأج��ل  من  وتغيب 
للمواقف  تبعًا  وتتوحد  وتتنافر،  تتداخل، 
تنفتح  وب���ذل���ك  وال���رغ���ب���ات،  واحل������االت 
دون  من  بع�ضًا  بع�ضها  على  القيم  منظومة 
واملرذولة،  املحمودة  �ضفاتها  عن  تتخلى  اأن 
وبذلك تبدو الدوائر وتغيب ح�ضب االأزمنة 

واالأمكنة  وما حتلم به ال�ضخ�ضيات. 
بالنداوة،  امل�ضبعة  اللغة  اإن  وب��ع��د، 
لل�ضور  العا�ضق  الرخي  ال�ضهل  واالأ���ض��ل��وب 
وتقحم  واالأ���ض��واء  والت�ضوير  واالأخ��ي��ل��ة 
م�ضتوراتها،  ع��ن  للك�ضف  املغلقة  االأب���واب 
املطي  وال�����ري  ال���ك���الم،  يف  واالق��ت�����ض��اد 
ل��ل��ت��ع��ب��يي��ة، وال��ت��ع��ل��ي��ق ل����ذرا االأح�����داث 
وااللتفات  املحموم،  اندفاعها  بعد  واالأخبار 
والرتيث  ا�ضتبطانًا،  امل�ضمرات  ع��امل  اإىل 
هم�ضًا  واأح���داث���ه  الليل  اأخ��ب��ار  رواي���ة  يف 
اخلافتة،  وال��ن��داءات  واخلطا  باالأحاديث 
لكي  النهارات  اأخبار  يف  العجول  والهبوب 
اأ�ضرار  االأوان، كلها ت�ضكل  تق�ضى قبل فوات 
الرواية التقنية، ناهيك عن جدلية احلوار 
تعرف  لكي  الداخلي(  )احل��وار  ال��ذات،  مع 
ال�ضخ�ضيات موا�ضعها، ومقاماتها يف حلظات 

الهداأة واملراجعة. 
)���ض��ري��ر م��ن ال��وه��م( رواي����ة ك��اوي��ة، 
من  للكثي  اأح���ي���ان���ًا..  وح���ارق���ة  وح�����ارة، 
ورواية  احلياة،  توؤيدها  مل  التي  االأح��الم 
اجلديدة  االأمكنة  جتاه  بالعاطفة  جهية 
وامل���ت���ج���ددة، وجت����اه االأزم���ن���ة اجل��دي��دة 
وامل���ت���ج���ددة، وجت����اه االأح�����الم اجل��دي��دة 

واملتجددة اأي�ضًا.
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اأي�ضًا وجدت البيئة املالئمة لنموها امل�ضطرد واملوجه، وذلك عرب وجود 
فر�ضة  الظاهرة  هذه  يف  جتد  التي  العاملية  ال�ضيا�ضية  ال�ضيطرة  اآليات 
وفر�س  املظلومة،  بال�ضعوب  اال�ضتكبار  قوى  حتكم  ديناميات  خلدمة 
ا�ضتمرار النهب  البلدان ل�ضمان  ر�ضوخ اجلهل والتخلف وال�ضعف يف تلك 
واالحتكار يف خمتلف القطاعات واالأ�ضعدة، ويف مقدمتها اعرتا�س فكر 
مقومات  لها كل  ويقدم  واالأوطان،  االإن�ضان  يبني  الذي  والتقدم  النه�ضة 
احلياة والتقدم والتجاوز واالإجناز، وهو نقي�س ملا حتاول قوى اال�ضتكبار 

فر�ضه على ال�ضعوب واالأمم.
اأداة  التكفي  ظ��اه��رة  م��ن  ات��خ��ذت  العاملية  ال�ضيطرة  ق��وى  كانت  اإن 
بلدان  يف  الوطنية  القدرات  ولتحطيم  للعامل،  خمتلف  م�ضتقبل  لر�ضم 
اأنظمة  �ضعيد  على  رعاها  من  وجدت  قد  الظاهرة  تلك  فاإن  املواجهة، 
وقد  العقول،  على  لل�ضيطرة  البرتودوالر  فائ�س  ب"كونرتول"  التحكم 
�ضاهمت هذه االأنظمة الرعوية م�ضمونًا واملحدثة �ضكاًل يف مد الظاهرة 
عبوديتها  االأنظمة  ه��ذه  لتوؤكد  وجودها  م�ضتلزمات  بكل  التكفيية 

�ضاحل  من  الغربي  اجلنوب  يف  مهجرة  بلدة  حمامة 
فل�ضطني قبل حرب 1948. طرد اليهود ال�ضهاينة �ضكانها، 
كانت البلدة تقع على بعد 2 كيلو مرت من ال�ضاطيء، وعلى 
م�ضافة 3 كيلو مرت �ضمال مدينة املجدل )مدينة ع�ضقالن 
كذلك  اأو  كيلومرتا   31 بعد  وعلى  حاليا(،  اأ�ضكلون  اأو 
اخلط  من  قريبا  غزة  مدينة  من  ال�ضرقي  ال�ضمال  اإىل 
اليوم  هي  املنطقة  هذه  ال�ضاحلي.  والطريق  احلديدي 
جزء من دولة فل�ضطني املحتله ما ي�ضمى اليوم  »اإ�ضرائيل« 
م��ع ق��ط��اع غ���زة. يف ف��رتة االن��ت��داب  �ضمايل ح��دوده��ا 
الربيطاين اتبعت حمامة ق�ضاء املجدل )ع�ضقالن( لواء 

غزة.
تربتط حمامة بالطريق الرئي�ضية ال�ضاحلية طرق 
مبحطة  اأي�ضا  ترتبط  الطرق  هذه  وبوا�ضطة  ثانوية، 
ال�ضكك احلديدية وباملجدل و�ضاطيء البحر. يحدها من 
الغرب كما بينا �ضاطيء البحر الذي ميتد من حدود بحر 
طول  على  �ضماال  اأ�ضدود  بحر  حدود  اإىل  جنوبا  املجدل 

بلدة حمامة: 
ال�ساحل يعانق ال�سهل

بالدنا فلسطين
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عالقة  ماله  كل  وفقدان  وال�ضبي  الغزو  ع�ضور  اإىل  بنا  تعود  املمار�ضات 
بعقل اأو منطق. عالوة على ذلك فاإن هذا النموذج ي�ضرعن منوذجًا �ضبيهًا 
قا�ضم  كفر  اطفال  بطون  بقر  لها  ويربر  ال�ضهيونية  احلالة  منوذج  وهو 
البقر، بل  ودير يا�ضني والذبح يف �ضربا و�ضاتيال وقتل االأطفال يف بحر 
امل�ضجد  على  وخا�ضة  املقد�ضات،  على  االعتداءات  من  مزيد  اإىل  �ضوقه 

االأق�ضى و�ضواًل اإىل حتقيق غاية هدمه واإقامة الهيكل املزعوم مكانه
التكفي  ظاهرة  من  والتحذير  االإن��ذار  جر�س  قرع  هو  اإليه   نرمي  ما  اإن 
�ضورتنا  ولت�ضويه  م�ضاحلهم،  خلدمة  االأعداء  يتو�ضلها  التي  وتعبياتها 
اال�ضتكبار  بلدان  عوا�ضم  يف  االأبحاث  مراكز  وكانت  وع��رب،  كم�ضلمني 
العاملي قد بذلت جهدًا دوؤوبًا للو�ضول اإىل طرق ت�ضويه هذه ال�ضورة ومن 
وما  ب"داع�س" واأخواتها  اليوم  تتمثل  التي  التكفي  ظاهرة  اأن  الوا�ضح 
الدينية  للم�ضاجد واملزارات  متار�ضه من ممار�ضات �ضنيعة من قتل وهدم 
للو�ضول  املراكز وعوا�ضمها  لتلك  اأمل  نافذة  �ضكلت  ولالآثار،  واالأ�ضرحة، 

اإىل ذلك الت�ضويه والت�ضنيع، اإنها ظاهرة تخدم االأعداء بامتياز .

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

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

مدينة  اأرا�ضي  اجلنوب  من  ويحدها  م��رتات.  كيلو  �ضتة 
اأرا�ضي  حدود  اإىل  غربا  البحر  �ضاطيء  من  اأي  املجدل 
مرتات.  كيلو  �ضتة  طول  على  ال�ضرق  يف  »جول�س«  قرية 
اجلنوب  من  املمتدة  جول�س«  »بلدة  ال�ضرق  من  ويحدها 
طول  على  درا�س«  »بيت  قرية  اأرا�ضي  حتى  ال�ضمال  اإىل 
اأرا�ضي قرية »ا�ضدود«  ال�ضمال يحدها  6 كيلو مرت. ومن 
و»بيت درا�س« على طول �ضتة كيلو مرتات من الغرب حتى 

حدود »جول�س« ال�ضمالية.
تقع ارا�ضي بلدة حمامة على �ضكل مربع من االأر�س 
مرتا  كيلو   36 اأي  م��رتات  كيلو   6 �ضلع  كل  طول  تقريبا 
مربعا اأي ما يعادل 36 الف دومن، ويف درا�ضات اأخرى فان 
دومن  األف   41 عن  يزيد  ما  هو  حمامة  اأرا�ضي  اجمايل 
حتى عام 1948م )املو�ضوعة الفل�ضطينية( ورمبا ب�ضبب 

تغي املالك وتداخل اأرا�ضي البلدات يف املنطقة.

جديد الدرا�سات...
» ال�سباب يف املجتمع املقاوم... 

حتديات الواقع ورهانات امل�ستقبل«  
حت���ت ع��ن��وان 
»ال�ضباب يف املجتمع 
حتديات  املقاوم... 
ال���واق���ع وره��ان��ات 
�ضدر  امل�����ض��ت��ق��ب��ل«  
االإع��الم  هيئة  عن 
كتاب  وال��درا���ض��ات 
�ضل�ضلة  يف  ج��دي��د 
طريق  اإ����ض���دارات 
القد�س، وهو جممل 
فل�ضطينية  مقاالت 
وع����رب����ي����ة ح���ول 
طرح  مت  ال�����ض��ب��اب 

العمل  هيئة  م��ع  بالتعاون  عقدت  ن��دوة  يف  اأغلبها 
عناوين  �ضمن  ومن  ال�ضداقة،  جمعية  يف  ال�ضبابي 
الفل�ضطينية،  واالنتفا�ضة  العربي  ال�ضباب  الكتاب:  
الن�ضالية،  العملية  يف  ودوره  الفل�ضطيني  ال�ضباب 
واحلرب  االأم��ة،  ونه�ضة  وال�ضباب  امل�ضطلحات  حرب 

الناعمة، وال�ضباب وو�ضائل التوا�ضل االجتماعي.

نافـــــــذة تعود  بل  ج��دي��دة،  ظاهرة  لي�س  التكفي  فكر 
ومن  تاريخنا،  يف  بعيدة  ق��رون  اإىل  ج��ذوره��ا 
نعت له نظريات، ورموز ومرجعيات،  اأ�ضف فقد �ضُ
والتفرقة،  النزاع  بث  يف  الدين  با�ضم  ت�ضاهم 
االأمة  اأو���ض��ال  يف  الوهن  تر�ضيخ  اإىل  وال�ضعي 
عموم  على  اجتهادات  وفر�س  التع�ضف،  عرب 
النا�س تتناق�س يف جوهرها مع جوهر االإ�ضالم 
وتطور  واملنطق  العقل  مع  وتت�ضادم  احلنيف، 

املجتمعات الب�ضرية.
ظاهرة التكفي التي تف�ضت يف ال�ضنوات االأخية 
يف املجتمعات االإ�ضالمية، واإن كانت ترتكز على 
فاإنها  املوؤ�ض�ضية،  والفل�ضفات  النظريات  تلك 

لال�ضتكبار العاملي عرب قيامها بدور الوكيل يف 
اأو  العقول  و�ضراء  املجتمعات،  بنيان  �ضع�ضعة 
القيم  لت�ضود  البهيمية  النوازع  واإثارة  غ�ضلها، 
اال�ضتكبار،  عوا�ضم  بها  تب�ضر  التي  واالأخالق 
وهي  اأبيب"  "تل  و  "وا�ضنطن"  املقدمة  ويف 
والنهب، وقطع  والت�ضريد  القتل  واأخالق  قيم 
يقطع  كما  متامًا  بامل�ضتقبل،  احلا�ضر  �ضالت 
اأو  احل��ي��اة  ل��ي��ق��ررون  ال��روؤو���س  التكفييون 

املوت..
ممار�ضات  ن���رى  اأن  غ��ري��ب��ًا  لي�س  ه��ن��ا  وم���ن 
التكفيين التي ت�ضتهدف الب�ضر واحلجر، وال 
الن�ضاء واالأطفال والعجزة، وهذه  ينجو منها 

ظاهرة التكفير 
ومخاطرها على األمة

»ال �ضبيل اأمام ال�ضعب الفل�ضطيني �ضوى م�ضعل املقاومة«


