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�سيا�سية غري م�ستقرةحتديات ا�سرتاتيجية »لإ�سرائيل« يف بيئة 

رغم ف�سلها.. ك�سرت اخلط الأحمر 

 التطّرف الديني وبروز الإرهاب ال�سهيوين 
والتكفريي

كافكا.. »نبيهم« الأدبي!

 الأونروا... وكالة معاناة الالجئني الفل�سطينيني

اإ�سراء ..
هل من جميب 
لنداء جرحها

ابراهيم اأبو الليل

ابراهيم مو�سى 

د. غازي ح�سني

د. ح�سن حميد

فاطمة جمذوب

قبل/39/ عامًا راأينا راأي العني �ُسّنة اال�ستبدال 
ْوا َي�ْسَتْبِدْل  االإلهّية وم�سداق قوله تعاىل: }َواإِْن َتَتَوَلّ
{حممد38..  ْمَثاَلُكْم  اأَ َيُكوُنوا  اَل  ُث��َمّ  ُك��ْم  َغ��ْ�َ َقْوًما 
اأّن م�سر اأكرب دولة عربية اأعلنت خروجها من  ذلك 
املهينة  الت�سوية  فلك  ال�سهيوين، ودخولها يف  الكيان  مع  املواجهة 
التي تر�سخ الإمالءات االأمر الواقع الذي فر�سته )اإ�سرائيل( ومعها 
الفل�سطيني..  احلق  وتغييب  ت�سييع  يخ�ص  فيما  اال�ستكبار  قوى 
ورثها  التي  دي��اره  من  ُط��رد  اأ�سيل  �سعب  ق�سية  لي�ست  وفل�سطني 
احلق  ق�سية  هي  بل  فح�سب،  التاريخ  عمق  يف  �ساربة  اأجيال  عن 
والعدالة، ق�سية اأن تكون مع اهلل اأو اأن تكون مع الطاغوت، ق�سية 
اأن تدافع عن وجودك اأو اأن تتنازل عن هذا الوجود ل�سالح عدّوك، 
ق�سية املعروف يف مواجهة املنكر، والرب والتقوى يف مواجهة االإثم 

والعدوان..
والأّن فل�سطني هي ق�سية اهلل، وهي واحدة من و�سايا الر�سل 
واالأنبياء، وهي الّدالة على االإميان كما هي الفا�سحة للنفاق منذ 
اأن اأ�سرى اإىل م�سجدها االأق�سى نبّينا حممد �سلى اهلل عليه واآله 
تلك  عتبات  على  االأم��ة  لهذه  واالأهلية  ال�سرعية  بخامت  ليختم 
االأر�ص املقّد�سة، وليرتكها وديعة يف يد املوؤمتنني على �سعائر اهلل 
وغ�ه  هذا  كل  فل�سطني  الأّن  وت�سحية..  وفداًء  وتعظيمًا  اإجالاًل 
العام 1979 بعد  اإيران يف  املباركة يف  االإ�سالمية  الثورة  انت�سرت 
االآية  والأّن  ديفيد،  كامب  فخ  يف  م�سر  �سقوط  من  اأ�سهر  اأربعة 
التي  اجلمهورية  هذه  واإىل  الثورة  هذه  اإىل  ت�س�  كانت  الكرمية 
واأّن  فل�سطني(،  وغدًا  اإيران  )اليوم  �سعار:  بواك�ها  ومنذ  رفعت 
جهاد  قبلة  والقد�ص  اإزالتها(،  يجب  �سرطانية  غدة  )اإ�سرائيل 
ال�سعب  مقاومة  دعم  واأّن  حركتها،  ومركز  االأمة  ونه�سة  وحرّية 
وفري�سة،  واجب  العامل  م�ست�سعفي  وكل  امل�ست�سعف  الفل�سطيني 
ومن ثم فهو ن�سو�ص يف الد�ستور وقوانني ملزمة لكل ال�سلطات يف 

اإيران..
�ساء  ما  واإىل  اليوم  واإىل  عامًا   /39/ قبل  الوقت  ذلك  ومن 
اإيران االإ�سالم على موقفها يف الوقت الذي تخّلى فيه  اهلل ثبتت 
وتاآمروا  ظهرهم،  واأعطوها  القد�ص،  وعن  فل�سطني  عن  الكث�ون 
االإ�سالمية  الثورة  على  �سدق  وقد  �سعبها،  وعلى  عليها  وتواطاأوا 
َعَلْيِه   َ اهلَلّ َعاَهُدوا  َما  َدُقوا  �سَ ِرَجاٌل  امْلُوؤِْمِننَي  ِمَن   {  : قوله تعاىل 
َتْبِدياًل{  ُل��وا  َب��َدّ َوَم��ا  َيْنَتِظُر  َم��ْن  َوِمْنُهْم  َنْحَبُه  ى  َق�سَ َم��ْن  َفِمْنُهْم 

االأحزاب23 
املجاهد  الفل�سطيني  ال�سعب  طليعته  ويف  املقاومة  حمور  اإّن 
الثورة  انت�سار  ثمرات  من  ثمرة  هو  ال��ذي  املحور  ه��ذا  املظلوم، 
االإ�سالمية قد اأخذ على عاتقه نهج املقاومة واملواجهة مع امل�سروع 
التي تدور  اأدواته  ال�سهيوين و�سائر  الكيان  اال�ستكباري وطليعته 
البالد مل تنحرف بو�سلته  اأ�سرق على هذه  اأن  فلكه، وهو منذ  يف 
عن قبلة االأمة االأوىل، جامعة وعا�سمة االأمة، وكان اأن اأّيده اهلل 
بن�سره، ويف كل املنازالت كانت يده هي الطوىل وكلمته هي العليا، 
حيث �سنع خيوط �سم�ص االأمة بدماء �سهدائه، وت�سحياته و�سرب 
اأبنائه، وهو ما�ٍص يف هذا اخلط حتى يتحقق وعد اهلل : } َوُنِريُد 
َعَلُهُم  َوَنْ ًة  اأَِئَمّ َعَلُهْم  َوَنْ ْر�ِص  ااْلأَ يِف  ِعُفوا  ا�ْسُت�سْ اَلِّذيَن  َعَلى  َنّ  َنُ اأَْن 

اْلَواِرِثنَي{ الق�س�ص5
واحلمد هلل رب العاملني

رئي�ص جمعية ال�سداقة الفل�سطينية – االإيرانية
 د. محمد البحيصي

 اإيران الإ�سالم ... والبديل الإلهي
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املنظمات ال�سبابية والطالبية تعقد اجتماعًا طارئًا 
لدعم القد�ض ورف�ض قرار ترامب

العرب  للطلبة  ال��ع��ام  االحت����اد  م��ن  ب��دع��وة 
�ساركت  العربية  وال�سبابية  الطالبية  للمنظمات 
جمعية  يف  وال��ط��الب��ي  ال�����س��ب��اب��ي  ال��ع��م��ل  ه��ي��ئ��ة 
طارئ  باجتماع  االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
للطلبة  العام  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  عقدته 

العرب يوم االأحد 7 كانون الثاين بدم�سق.
وجاء االجتماع الطارئ دعمًا للقد�ص العا�سمة 
الرئي�ص  لقرار  ورف�سًا  فل�سطني،  لدولة  االأبدية 
االأمريكية  ال�سفارة  بنقل  »ت��رام��ب«  االأم��ري��ك��ي 
امل�سوؤولية  و  العالية  الروح  على  بناًء  القد�ص،  اإىل 
موا�سلة  على  م�سممة  و�سبابية  طالبية  وب��اإرادة 

الن�سال للو�سول لالأهداف امل�سروعة.
ن��اق�����ص امل��ج��ت��م��ع��ون ال��ت��ط��ورات واالأح�����داث 
والدولية،  والعربية  الفل�سطينية  ال�ساحة  على 
الفل�سطينية  االنتفا�سة  وتطوير  تعزيز  و�سبل 
ذرة  ع��ن  للتنازل  والراف�سة  لالحتالل  املقاومة 
موؤكدين  فل�سطني،  وكل  القد�ص  من  واح��دة  ت��راب 
موا�سلة االنتفا�سة والتحرك على جميع اجلبهات 
املحتل  طرد  اأجل  من  الدولية  واملنابر  وال�ساحات 
وعا�سمتها  الفل�سطينية  الدولة  واقامة  ال�سهيوين 
واملبادرات  اجلهود  كل  املجتمعون  وحيا  القد�ص. 
الفل�سطينية والعربية والعاملية ال�سديقة من اأجل 
ن�سرة القد�ص وكل فل�سطني، ومت اإقرار خطة العمل 
واملنظمات  العرب  للطلبة  العام  االحت��اد  وحترك 
وكل  للقد�ص  دعمًا  العربية،  وال�سبابية  الطالبية 
العربية  ال�ساحات  جميع  يف  وتنفيذها  فل�سطني، 

خالل عام 2018.
وذلك بح�سور وفود �سبابية من لبنان واالأردن 
الفل�سطينية  واالأح����زاب  ال�سبابية  املنظمات  و 

وال�سورية.

حما�سرة لالأمهات حول تدري�ض اأبنائهن يف املنزل
جمعية  يف  ال��ن�����س��وي  ال��ع��م��ل  ه��ي��ئ��ة  اأق���ام���ت 
ال�سداقة الفل�سطينية االإيرانية حما�سرة بعنوان  
منال  املدربة  فيها  �سرحت  املنزل«،  يف  »الدرا�سة 
م�ساعدة  يف  االأم  دور  عن  الهيئة  ع�سو  طوي�سي 
النف�سية  العقبات  وتخطي  الدرا�سة  على  اأوالده��ا 
قدمت درا�سات حول ال�سفات النف�سية لالأطفال يف 
خمتلف االعمار واف�سل طرائق التدري�ص لكل فئة.

خميم  يف  ال�ساعقة  مقر  يف  املحا�سرة  كانت 
جرمانا جنوب دم�سق يوم االثنني 15 كانون الثاين 

2018 بح�سور �سيدات من املخيم.

د. البحي�سي و�ساحلي نيا يبحثان �سبل التعاون 
امل�سرتك

بحث  واالجتماعي  الثقايف  التعاون  اإط��ار  يف 
ال�سداقة  جمعية  رئي�ص  البحي�سي  حممد  د. 
الفل�سطينية االإيرانية وامل�ست�سار الثقايف االإيراين 
تعزيز  �سبل  نيا  �ساحلي  الف�سل  اأب���و  االأ���س��ت��اذ 
الثقايف  العمل  اإمكانيات  وتطوير  امل�سرتك  التعاون 

واالجتماعي يف خدمة الق�سية الفل�سطينية.
اللقاء الذي جمع بينهما  واأكد اجلانبان خالل 
اليوم االأربعاء 17 كانون الثاين يف مقر امل�ست�سارية 
تكاتف  �سرورة  على  بدم�سق  االإيرانية  الثقافية 
الذي  احل�سار  لك�سر  امل�سرتك  والتن�سيق  اجلهود 
يحاول االحتالل فر�سه على الثقافة الفل�سطينية 
العالقات  عمق  على  موؤكدين  املقاومة،  وثقافة 
وال�سعب  االإي��ران��ي��ة  االإ�سالمية  اجلمهورية  ب��ني 
الفل�سطيني، كما ناق�سوا اأهم االأحداث التي جتري 
بها  متر  التي  واملخاطر  الفل�سطينية  ال�ساحة  يف 

الق�سية و�سبل مواجهة املوؤامرة التي ت�ستهدفها.

د. البحي�سي للتلفزيون الإيراين: املراأة الفل�سطينية 
�سربت املثل الأعلى يف حتمل امل�سوؤولية

الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  جمعية  ���س��ارك��ت 
يف  البحي�سي  حممد  د.  برئي�سها  ممثلة  االإيرانية 
ن�سر ثقافة  املراأة يف  الفكرية بعنوان »دور  الندوة 
خلود  د.  فيها  حا�سرت  التي  واملواطنة«  االعتدال 
الثقافية  امل�ست�سارية  يف  وذل��ك  ال�سروجي  خ��ادم 

االإيرانية بدم�سق يوم ال�سبت 20 ال�سهر اجلاري.
حممد  ال��دك��ت��ور  اأدىل  ال���ن���دوة  خ��ت��ام  ويف 
للتليفزيون  بحديث  اجلمعية  رئي�ص  البحي�سي 
على  ال�سوء  ت�سليط  اهمية  فيه  تناول  االإي��راين 
خالل  من  امل�سلمة  امل��راأة  بها  ت�سطلع  التي  االأدوار 
وال�سيدة  خديجة  ال�سيدة  اأمثال  بقدواتها  التاأ�ّسي 
و�سرب  عليهن،  اهلل  �سالم  مرمي  وال�سيدة  فاطمة 
مثاال باملراأة الفل�سطينية التي �سربت املثل االأعلى 

يف حتمل امل�سوؤولية.
حما�سرة حول التاأهيل الجتماعي والقانوين 

وال�سرعي للمراأة امل�سلمة
الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  ج��م��ع��ي��ة  اأق���ام���ت 
اجلماه�ي  العمل  هيئات  من  بتنظيم  االإيرانية 
والديني وال�سبابي والطالبي يف اجلمعية حما�سرة 
وال�سرعي  والقانوين  االجتماعي  "التاأهيل  حول 
والواجبات"  احلقوق  معرفة  يف  امل�سلمة  للمراأة 
زينب  ال�سيدة  خميم  يف  ع��ائ��دون  مركز  يف  وذل��ك 

عليها ال�سالم جنوب دم�سق.
تناول االأ�ستاذ املحامي ن�سال عو�ص املحور االأول 
والذي يدور حول حقوق املراأة يف الدولة ال�سورية 

�سعيد  على  تبواأتها  التي  واملنا�سب  وواجباتها 
يف  وحقوقها  وال�سيا�سي  القانوين  الق�سائي  العمل 
التح�سيل العلمي والعمل يف اإطار الدولة ال�سورية. 
التاأهيل  ال�سيخ ح�سن فالح حمور   من جانبه تناول 
االجتماعي بكونه االإطار املنظم الذي ميار�ص فيه 
ن�ساطاته و�سلوكه، وقد تطرق  االإن�سان ب�سكل عام 
الذي  النوعية  النقلة  عن  اجلانب  هذا  يف  ال�سيخ 
حققها االإ�سالم يف عملية التاأهيل االجتماعي ونقل 
جمتمع  اإىل  والتخلف  اجلاهلية  حالة  من  املجتمع 
والتمايز  الطبقية  الفوارق  فيه  تال�ست  ح�ساري 
العرقي وتاأكيد حالة الوحدة االإن�سانية والعدالة 

وامل�ساواة االجتماعية..
وقد انتقل ال�سيخ ح�سن فالح اإىل حمور التاأهيل 
ال�سرعي الذي تطرق فيه اإىل احلقوق والواجبات 
حق  يف  تتجلى  احلقوق  منظومة  واأن  امل��راأة  اإزاء 
العمل  وح��ق  ال�سرعية  التكاليف  وح��ق  احل��ي��اة 
وحق التعليم والتعلم والنقد والرت�سيح واالنتخاب 
وحق  ذل��ك  اإيل  وم��ا  والت�سويت  ال����راأي  واإب����داء 
اإىل  فالح  ال�سيخ  تطرق  االإن�سانية.  كما  الكرامة 
واجبات املراأة ومنها الطاعة يف غ� مع�سية اخلالق 
وغر�ص  �ساحلة  �سحيحة  تربية  االأوالد  وتربية 
وجوده  يف  عر�سه  على  واحلفاظ  الفا�سلة،  القيم 

وغيبته
ال�سيخ ح�سن فالح احلا�سرين  �سكر  ويف اخلتام 
الذين  ع��ائ��دون  م��رك��ز  يف  واالإخ����وة  األقابهم  م��ع 
كما  املحا�سرة  الإن��اح  املنا�سب  املناخ  لنا  هيئوا 
الذي  عو�ص  اأحمد  ن�سال  املحامي  االأ�ستاذ  �سكر 
ا�ستكمال  موؤكدًا  باملحا�سرة،  و�ساركنا  الدعوة  لبى 

�سل�سلة الندوات حول املراأة حقوقها وواجباتها.

ال�سداقة توزع األب�سة �سوفية من اإنتاج هيئة العمل 
الن�سوي

اأقامت هيئة العمل الن�سوي يف جمعية ال�سداقة 
الفل�سطينية االإيرانية �سل�سلة دورات لتعليم حرفة 
بدم�سق  الفل�سطينية  املخيمات  يف  ال�سوف  حياكة 
وال�سيدة  وجرمانا  دنون  خان  خميم  �سملت  والتي 
زينب اإ�سافة اإىل جتمعي االأمني واحل�سينية، وذلك 
االأول  وكانون  الثاين  ت�سرين  �سهري  امتداد  على 
2017، �سارك فيها عدد من ال�سيدات الفل�سطينيات 
من  جيدًا  ع��ددًا  اأنتج  ما  ومتدربات،  م��درب��ات  من 
مقر  يف  عر�سها  مت  لالأطفال،  ال�سوفية  االألب�سة 
املخيمات  يف  اجلمعية  مندوبات  لتقوم  اجلمعية، 
بت�سنيفها وتغليفها ومن ثم توزيعها على عدد اأبناء 
وجرمانا  دنون  وخان  ال�سبينة  خميم  يف  ال�سهداء 
وال�سيدة زينب وجتمعي االأمني واحل�سينية ومركز 

اإيواء الأهايل خميم ال�موك.
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جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية يف وقفة 
ت�سامنية مع القد�ض

اإي��الف  وجمعية  اليقني  ن��ور  جمعية  اأق��ام��ت 
القد�ص  الناب�ص  وقلبها  فل�سطني  مع  ت�سامنيا  لقاء 
ح�سره  ع��ربا،  منطقة  يف  اإي��الف  جمعية  مركز  يف 
اللبنانية  الوطنية  وال�سخ�سيات  العلماء  من  عدد 
والفل�سطينية، ومثل جمعية ال�سداقة الفل�سطينية 
الثقايف  العمل  هيئة  م�سوؤول  الوقفة  يف  االإيرانية 
باالأن�سطة  اأ���س��اد  ال���ذي  زي����دان،  خ��ال��د  ال�سيد 
يف  الفل�سطينيني  واالأ�سرى  القد�ص  مع  الت�سامنية 
مراحل  اأ���س��واأ  الفل�سطينية  الق�سية  ت�سهد  وق��ت 
ال�سكر  ووج���ه  والبعيد.  ال��ق��ري��ب  م��ن  ت�سفيتها 
منها  للمزيد  داعيا  الوقفة،  ه��ذه  على  للقائمني 

لدعم اأهلنا يف الوطن املحتل.
الذكر  من  الآي��ات  عطرة  بتالوة  اللقاء  افتتح 
عريف  خليفة  ���س��ادي  لل�سيخ  ب�����س��وت  احل��ك��ي��م 
االحتفال تبعها وقفة �سعرية لل�سيخ جمال حممد، 
ثم األقى رئي�ص جمعية اإيالف �سماحة ال�سيخ غازي 
�سرورة  ع��ن  فيها  حت��دث  اجلمعية  كلمة  حنينة 
ت�سريحات  خطر  اإىل  ونبه  فل�سطني  ق�سية  ن�سرة 
وهو  ال�سرعي  العلم  يّدعون  الذين  امل�سايخ  بع�ص 
ال�سهاينة  اإعطاء  يريدون  الذين  وهم  براء،  منهم 
نحن  ن�سبح  بحيث  وفل�سطني  ال��ق��د���ص  يف  احل��ق 

املعتدين على الكيان الغا�سب وهم املعتدى عليه.
راأ�سهم  وع��ل��ى  ال�سهداء  اأرواح  على  وت��رح��م 
التميمي  عهد  والبطلة  ثريا  اأبو  ابراهيم  ال�سهيد 
الذين اأعطوا �سورة حقيقية عن بطوالت وعظمة 

ومقاومة ال�سعب الفل�سطيني.
كلمة  ال�سعدي  جهاد  ال�سيخ  �سماحة  األقى  ثم 
الدفاع  اأهمية  اإىل  اأ�سار  الذي  اليقني،  نور  جمعية 
من  اأر�سهم  اإىل  العودة  يف  الفل�سطينيني  حق  عن 
خالل مقاومة االحتالل فما اأُخذ بالقوة ال ُي�سرتد 

بغ� القوة.
مواجهته  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  �سمود  وحيا 

مل�ساريع التطبيع وحماوالت �سطب الق�سية.

جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية تكّرم احلاج 
املجاهد بالل داغر

ال�سداقة  جمعية  ك��ّرم��ت  خا�سة  زي����ارٍة  يف 
داغر  بالل  املجاهد  احلاج  االإيرانية  الفل�سطينية 
م�سوؤول قطاع اجلبل يف حزب اهلل وذلك لدوره الهام 
والق�سايا  الفل�سطينية  الق�سية  دعم  يف  واجلليل 

الوطنية امللّحة.
جمعية  م��ن  ق��ي��ادي  وف���ٌد  التكرمي  يف  ���س��ارك 
ال�سداقة كان على راأ�سه االأخ عبد الرحمن جا�سم 
رميتي  ماجدة  واالأخ��ت  لبنان،  يف  اجلمعية  رئي�ص 
ع�سو القيادة املركزية ورئي�سة مركز �سما للمهارات 
االإبداعية، االأخ وليد جمعة نائب رئي�ص اجلمعية 
هيئة  م�����س��وؤول  اليماين  خ��ال��د  االأخ  لبنان،  ف��رع 

ال�سباب، االأخ خالد زيدان م�سوؤول الهيئة الثقافية، 
الن�سائية،  الهيئة  م�سوؤولة  عو�ص  �سباح  االأخ��ت 
ال�سيخ �سليم حجاب م�سوؤول هيئة العمل الديني يف 

اجلمعية واالأخ اأبو ريا�ص اأمني �سر اجلمعية.
املجاهد  احل��اج  مواقف  اجلمعية  رئي�ص  ثّمن 
داغر م�س�ًا اإىل اأنَّ وحدة البو�سلة وامل�سار وامل�س� 
اأكد  كما  مباركة،  امل�س�ة  ه��ذه  يجعالن  م��ن  هما 
للجمعية  ون�س�ًا  عونًا  كان  لطاملا  داغر  احلاج  اأن 
ر يومًا يف دعم امل�س�ة  وللق�سايا املحّقة واأنه مل يق�سّ
اأ�سار  ب��دوره  فل�سطني.  اإىل  حتمًا  �ستقودنا  التي 
احلاج داغر اإىل العالقة الطيبة التي جتمع حزب 
اهلل وقطاع اجلبل باجلمعية، �ساكرًا على التكرمي 
يف  االإخ��وة  لكل  امل�سرتكة  اجلهود  اأنَّ  اإىل  م�س�ًا 
قطاع اجلبل هي التي اأو�سلت اإىل النجاح واأنه على 

العهد دائمًا.
حول  للحوار  تبادل  جرى  الدرع،  تقدمي  وبعد 
اأر�سية  واإيجاد  تفعيل  وكيفية  امل�سرتكة  االأن�سطة 
م�سرتكة الأن�سطة م�ستمرة ومكملة تدعم انتفا�سة 
االأر�ص  حترير  �سوب  وت��وؤدي  الفل�سطيني  ال�سعب 
املقّد�سة يف فل�سطني، كما اأ�سار امل�ساركون اإىل ناح 
من  اخل��روج  يف  اإي���ران  يف  االإ�سالمية  اجلمهورية 
اأح��داث  خ��الل  من  لها  يحاك  ك��ان  ال��ذي  املخطط 
االأي��ام  خ��الل  بها  ع�سفت  التي  واالإره���اب  ال�سغب 
البطل  االإي���راين  ال�سعب  اأنَّ  موؤكدين  ال�سابقة؛ 
بو�سلته الدائمة وق�سيته املركزية فل�سطني، وف�سل 
اأنظمة االإرهاب يف اجلمهورية االإ�سالمية كان اأمرًا 

متوقعًا.
قد  ك��ان  اهلل  ح��زب  يف  اجلبل  قطاع  اأنَّ  يذكر 
كان  وق��د  اجلمعية  اأن�سطة  من  العديد  ا�ست�ساف 
للحاج بالل داغر يد طوىل يف حتقيق النجاح لتلك 
التاأكيد  واالأخ�  االأّول  هدفها  كان  التي  االأن�سطة 
على ثوابت املقاومة ووحدة البو�سلة والتاآخي بني 

ال�سعبني الفل�سطيني واللبناين.

�سور ال�سهيد ابراهيم ابو ثريا على جدران خميم 
الر�سيدية

يف  وال��ط��الب��ي  ال�سبابي  العمل  هيئة  اأق��ام��ت 
ن�ساطًا  االيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية 
اأبو  ابراهيم  املقعد  لل�سهيد  مل�سقات  بو�سع  �سعبيًا 
اندلعت  التى  املواجهات  اثناء  ا�ست�سهد  الذي  ثريا 
يف  االح��ت��الل  جي�ص  �سد  غ��زة  قطاع  ح��دود  على 
جمعة الغ�سب االأوىل �سد قرار ترامب باالعرتاف 

بالقد�ص عا�سمة للكيان ال�سهيوين.
ال�سهيد  ���س��ور  حتمل  ال��ت��ي  ال�سور  ل�سق  ومت 
التجارية  امل��ح��الت  زج��اج  على  القد�ص  ومدينة 
يوم  �سور  مبنطقة  الر�سيدية  خميم  يف  وال�سيارات 

االأحد 2018/1/14.

وفد ال�سداقة يزور �سفارة اجلمهورية ال�سالمية 
اليرانية يف بريوت

الفل�سطينية- ال�سداقة  جمعية  وف��د  زار   
االإيرانية  االإ�سالمية  �سفارة اجلمهورية  االإيرانية 
�سامل  حواٌر  ودار  علي؛  فتح  حممد  ال�سف�  والتقى 
حول اجلمعية التي نقلت مباركة اجلمعية وال�سعب 
املباركة  اجلمهورية  عمومًابانت�سار  الفل�سطيني 
يحيكها  التي  امل��وؤام��رة  على   االإي����راين  وال�سعب 
االأعداء جتاه الثورة ونهجها، وكذلك عّزت ال�سف� 
االإيرانية  النفط  ناقلة  بغرق  االأل��ي��م  بامل�ساب 
"�سانت�سي" وا�ست�سهاد بحارتها قبالة �سواحل ال�سني 

قبل مدٍة ق�س�ة.
دار حوار يف اللقاء الذي ا�ستمر الأكرث من �ساعٍة 
من الوقت، بني �سعادة ال�سف� والهيئة القيادية يف 
اجلمعية حول ن�ساطات اجلمعية القادمة خ�سو�سًا 
االإعالمي  اللقاء  والكب�ين  القريبني  ن�ساطيها 
ال�سعب  انتفا�سة  مع  ت�سامنًا  اجلمعية  تعّده  الذي 
ال�سعب  بانت�سار  وت��ربي��ك��ًا  امل��ق��اوم  الفل�سطيني 
مطعم  يف  ويقام  املحاكة  امل��وؤام��رة  على  االإي���راين 
وكذلك  احل��ايل،  ال�سهر  من  الثالثني  يف  ال�ساحة 
الثورة  انت�سار  والثالثني  التا�سع  العيد  احتفاالت 
يف  اجلمعية  تقيمه  وال���ذي  امل��ب��ارك��ة  االإي��ران��ي��ة 
ل  مف�سّ ���س��رح  ع��ن  ف�ساًل  ال��زي��ن��ة،  وادي  منطقة 

خلارطة االأن�سطة ال�سنوية للجمعية.
اجلمعية  بدور  علي  فتح  ال�سف�  �سعادة  واأ�ساد 
الزيارة،  مثمنًا  االأ�سعدة،  خمتلف  على  وباأهميته 
اجلمهورية  اأن  اإىل  م�����س���ًا  احل�����س��ور،  ���س��اك��رًا 
وحترتمه  اجلمعية  دور  كث�ًا  تقّدر  االإ�سالمية 
ككل،  اجلمعية  م�س�ة  ودع��م  دعمه  على  وت�سر 

قائاًل: "نحن معكم و�سنظل معكم اإن �ساء اهلل"
يف  اجلمعية  رئي�ص  من  كاًل  الزائر  الوفد  �سم 
ماجدة  االأخ��ت  جا�سم،  عبدالرحمن  االأخ  لبنان 
رميتي )ع�سو القيادة املركزية وم�سوؤولة مركز �سما 
للمهارات االإبداعية(، ال�سيخ �سليم حجاب )م�سوؤول 
العمل  )م�سوؤول  زيدان  خالد  االأخ  الديني(،  العمل 
االإيراين  اجلانب  من  اللقاء  ح�سر  وقد  الثقايف(. 
م�سوؤول  فاراهاندي  االأخ  ال�سف�  ل�سعادة  اإ�سافة 

العالقات االإعالمية يف ال�سفارة.
وفد ال�سداقة يطمئن على �سحة اأحد وجوه خميم 

برج الرباجنة 
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  من  وف��د  ق��ام 
اجلمعية  رئي�ص  برئا�سة  لبنان  ف��رع  االإي��ران��ي��ة 
حممد  احلاج  بزيارة  جا�سم  الرحمن  عبد  اال�ستاذ 
اأب���و ح�����س��ان اأح���د وج���وه وف��ع��ال��ي��ات خم��ي��م برج 
اإج��راءه  بعد  �سحته  على  لالطمئنان  الرباجنة 
عملية جراحية، �سم الوفد ع�سو القيادة املركزية 
القيادية  الهيئة  وع�سو  رميتي  ماجدة  احلاجة 
ابراهيم اأبو ريا�ص وذلك يوم االثنني 2018/1/5.
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حتديات ا�سرتاتيجية »لإ�سرائيل« يف بيئة �سيا�سية غري م�ستقرة

ــــــــــــــ    إبراهيم أبو ليل  ــــــــــــــــ

�سيا�سة 

TAREEQ ALQUDSثورة يف خدمة االأمة .. لن تهزم

العام اجلديد  ال�سهيوين مع بداية  الكيان   يدخل 
التي  املتغ�ات  ظل  يف  جديدة  �سيا�سية  مرحلة   2018
ت�سهدها املنطقة، ترت�سم فيها مالمح واقع معقد يف بيئة 
�سيا�سية غ� م�ستقرة، تعج باال�سطرابات التي تنطوي 
االأمني  الو�سع  بتدهور  وت��ن��ذر  كب�ة  خماطر  على 
القيادة  اأن  من  الرغم  وعلى  م�سبوق.  غ�  نحو  على 
يف  يجري  ما  اإزاء  باحليادية  تتظاهر  االإ�سرائيلية 
املنطقة للحيلولة دون الدخول يف مواجهات مبا�سرة، اإال 
اأنها تقف اأمام حتديات ا�سرتاتيجية داخليًا وخارجيًا، 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  الفر�ص  نافذة  تنح�سر  فيما 
ن�سوء  ب�سبب  وذلك  ال�سابقة،  االأعوام  يف  ت�سكلت  التي 
ال�سطح، مع تزايد  اأخذت تطفو على  م�سكالت جديدة 
واالإقليمية.  املحلية  ال�ساحتني  على  االإ�سطرابات 
وي�سعى قادة االحتالل والنخب االإ�سرائيلية يف مراكز 
الظروف  من  لال�ستفادة  الفكري  والبحث  الدرا�سات 
ويف  االإ�سرائيلية،  امل�سلحة  لتحقيق  املتوفرة  الراهنة 
االإ�سرائيلي  القومي  االأم��ن  م�ستوى  حت�سني  مقدمتها 
اأجل  من  االإ�سرائيلية،  الداخلية  املناعة  وحت�سني 
»الدولة  ه��دف  وتر�سيخ  ال�سهيوين  الكيان  م�ستقبل 

اليهودية«. 
العربي  ال��ع��امل  يف  اال���س��ط��راب��ات  ان����دالع  م��ن��ذ 
ا�سرتاتيجية  ومتغ�ات  �سيا�سية  حت��والت  وح��دوث 
مالءمة  على  االإ�سرايلية  امل�ساعي  ترتكز  املنطقة،  يف 
املت�سكل  اجلديد  الواقع  مع  ال�سهيوين  الكيان  اأو�ساع 
فيه  تنت�سب  ال��ذي  املحيطة،  ال�سيا�سية  البيئة  يف 
حيث  االإقليمية،  ال�ساحة  يف  ا�سرتاتيجية  حتديات 
الإ�سرائيل  ال�سنوي  اال�سرتاتيجي  التقرير  عنها  ك�سف 
اأبحاث  معهد  عن  �سنويًا  ي�سدر  الذي    2018 –  2017
جمموعة  ت�سمن  وال��ذي  االإ�سرائيلي،  القومي  االأم��ن 
ما  منها  خمتلفة،  موا�سيع  تناولت  التي  االأبحاث  من 
ال�سمالية واحتماالت ح�سول مواجهة  يتعلق باجلبهة 
اللبنانية  احل����دود  ع��ل��ى  اهلل  ح���زب  م��ع  ع�سكرية 
النووية  بالتحديات  يتعلق  ما  ومنها  الفل�سطينية، 
االإي��ران��ي��ة  االإ���س��الم��ي��ة  ب��اجل��م��ه��وري��ة  تتمثل  ال��ت��ي 
االإ�سرائيلية  العالقات  اإىل  اإ�سافة  ال�سمالية،  وكوريا 
االأم�يكية وانعكا�سها على ال�سرق االأو�سط، والتطورات 
التي تواجهها اجلبهة  والتحديات  املحيطة،  البيئة  يف 
بخال�سة  التقرير  انتهى  وقد  االإ�سرائيلية.  الداخلية 
اجل��رال  القومي  االأم���ن  اأب��ح��اث  معهد  مدير  و�سعها 
عامو�ص يادلني، حيث طرح امل�سكالت والتحديات التي 
ينطوي عليها الواقع اجلديد، وقدم االإجابات الالزمة 
لها  يتعر�ص  التي  واملخاطر  التهديدات  تعالج  التي 
الكيان ال�سهيوين، متكئًا على العوامل التي ينبغي على 
الهامة  باالأ�سول  و�سفها  والتي  امتالكها،  »اإ�سرائيل« 

وهي: 
واالأداء  االأمني،  واال�ستقرار  الع�سكرية  القوة   -1
ال�سيا�سي واملناعة االقت�سادية البارزة، كل هذا يظهر 
ال�سرق االأو�سط  الوا�سحة يف دول  على خلفية االأزمة 

ويف الكث� من دول العامل. 
االإدارة  م���ع  م��ت��ط��ورة  ع���الق���ات  م��ن��ظ��وم��ة   -2
الق�سايا  معظم  حول  معها  متطابقة  وروؤية  االأمريكية 
رئي�ص  ووج��ود  االأو���س��ط،  ال�سرق  يف  االإ�سرتاتيجية 

متعاطف. 
3- ع��الق��ات ج��ي��دة م��ع رو���س��ي��ا وح���وار ف��ع��ال مع 

قيادتها. 
دول  م��ع  ب�سرعة  تنمو  اقت�سادية  ع��الق��ات   -4

عمالقة يف اآ�سيا مثل ال�سني والهند. 
امل�سالح  الت�ساع  م��درك  عربي  اأو���س��ط  �سرق   -5
وللمزايا  اإ�سرائيل،  وبني  املنطقة  دول  بني  امل�سرتكة 
املتعاظم  االنفتاح  هنا  ومن  معها،  التعاون  يف  الكامنة 
اإمكانية احلوار، وتطوير العالقات والتعاون، واإن  اأمام 

كان ذلك مب�ستوى منخف�ص. 
 2017 ع��ام  يف  باأنه  االعتقاد  من  يادلني  ينطلق 
ال�سرق  يف  الع�سكري  اإ�سرائيل  تفوق  على  احلفاظ  مت 
ال��ردع��ي��ة، وم���ن ممار�سة  ق��درت��ه��ا  االأو����س���ط وع��ل��ى 
باهظ  ثمن  وج��ب��ي  للعمل  االإ�سرائيلية  اجل��ه��وزي��ة 
الت�سعيد.  هو  ذلك  ثمن  كان  لو  حتى  »اأعدائها«،  من 
العقل  من  املقاومة  حتدي  اأ�سقط  اأنه  من  الرغم  وعلى 
يف  ودورها  الفل�سطينية  الف�سائل  وجدوى  االإ�سرائيلي 
املواجهة، اإال اأنه يوؤكد على موا�سلة االأخذ يف احل�سبان 
ال�سيطرة  نطاق  عن  يخرج  ت�سعيد  ح��دوث  احتمال 
نتيجة لوقوع اأحداث على االأر�ص، اإذ ال ي�ستطيع قادة 
الفل�سطيني  ال�سعبي  الكيان ال�سهيوين جتاهل احل�سور 
ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  اأم��ا  لالحتالل.  املقاوم  وفعله 
لل�سيا�سة  ال�سلبي  التاأث�  من  الرغم  على  اأن��ه  ف���ى 
مع  التعامل  يف  االإ�سرائيلية  القيادة  تنتهجها  التي 
ال�سلطة الفل�سطينية، فاإنها قد نحت يف احلفاظ على 
عالقاتها اخلارجية وتطويرها على ال�ساحة الدولية، 

وخ�سو�سًا مع الدول العظمى.  
االأمريكية  املتحدة  الواليات  مع  العالقة  اإطار  يف 
دونالد  الرئي�ص  والي��ة  على  �سنة  ح��وايل  م��رور  وبعد 
ت��رام��ب يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة، ن��د اأن 
ال�ساحة  اآثارها على  االإدارة قد تركت  خ�سائ�ص هذه 
وعلى  والدولية.  االإقليمية  وال�ساحتني  ااالإ�سرائيلية 
يف  ملمو�سًا  دورًا  لعبت  املتحدة  الواليات  اأن  من  الرغم 
املنطقة  يف  الرئي�سيني  حلفائها  مع  عالقاتها  تقوية 
وب�سكل  وم�����س��ر  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ث��ل 
الدبلوما�سي  الدعم  له  تقدم  التي  اإ�سرائيل،  خا�ص 
لالأمم  التابعة  املوؤ�س�سات  ويف  االأمن  جمل�ص  يف  الكامل 
»عا�سمة  بالقد�ص  ترامب  الرئي�ص  واعرتاف  املتحدة، 
اإدارة  هي  ترامب  الرئي�ص  اإدارة  اأن  ذلك  الإ�سرائيل«. 
معها  تتقا�سم  وهي  اإ�سرائيل،  مع  ومتعاطفة  �سديقة 
الو�سع  تقدير  ن��ق��اط  معظم  ح��ول  م�سرتكة  روؤي���ة 

االإ�سرتاتيجي يف ال�سرق االأو�سط، اإال اأن نفوذ الواليات 
كما  تاآكله،  يوا�سل  املنطقة  يف  االأمريكية  املتحدة 
موقف  ظل  يف  بال�سعف،  اآخ��ذة  الدولية  مكانتها  اأن 
االإدارة االأمريكية الذي يرتاوح بني امليل اإىل االنعزال 
حول  اجلدل  وبني  الداخلية،  امل�ساكل  على  والرتكيز 
�سرورة تعزيز قوتها الع�سكرية وا�ستعدادها ال�ستخدام 
القوة املفرطة �سد خ�سومها يف العامل، يف الوقت الذي 
ال�سعف،  من  القيادية  وهيئاتها  موؤ�س�ساتها  فيه  تعاين 
يف  ال�ساغرة  املفا�سل  من  العديد  وج��ود  من  وتعاين 

موؤ�س�ساتها املختلفة.
يربز  التقرير  يتناولها  التي  التحديات  اإط��ار  ويف 
اإ�سرائيل خالل  اأمام  التحدي االأ�سا�سي الذي بداأ يلوح 
ال�سنوات القريبة وهو مواجهة بناء القوة العملياتية 
اهلل.  وحزب  �سورية  وحليفيها  الإيران  والتكنولوجية 
من  �ستكون  و�ساعدًا  االآن  من  االإ�سرائيلية  فاملواجهة 
خالل خو�ص معركة حتٍد اأو�سع من ذي قبل. ومن املمكن 
اأن تدور هذه احلرب مبوازاة معركة مع قطاع غزة. كل 
اإىل  ال�سمالية  اجلبهة  على  مواجهة  اأية  �سيحّول  هذا 
عام  منذ  اإ�سرائيل  عرفتها  حرب  اأية  من  اأو�سع  حرب 
1973. ويوؤكد التقرير اال�سرتاتيجي اأن على اإ�سرائيل 
حرب  احل��رب:  لهذه  �سيناريوهات  لثالثة  ت�ستعد  اأن 
وحرب  ولبنان،  �سورية  جتمع  وحرب  فقط،  لبنان  يف 
ت�ستمل على تدخل اإيراين عن طريق القوة االإيرانية 
عن  خمتلفة  �ستكون  احلرب  قواعد  اأن  كما  املبا�سرة. 
تلك التي كانت �سارية عام 2006، فحزب اهلل ولبنان 
وقواعد  واح���د،  وع�سكري  �سيا�سي  كيان  ال��ي��وم  هما 
الن�ان  وا�ستخدام  االأه���داف  وانتقاء  احل��رب  اإدارة 
وحترك القوات الربية �سوف يتم مالءمتها مبا ين�سجم 
جانب  اإىل  لبنان.  يف  املتبدلة  ال�سيا�سية  ال�سورة  مع 
النووي  التحدي  اأي�سًا  يربز  ال�سمالية  اجلبهة  حتدي 
االإيراين، ويلخ�ص عامو�ص يادلني املوقف االإ�سرائيلي 
االإيرانية  االإ�سالمية  اجلمهورية  منع  على  بالعمل 
قوة  نف�سها  تر�سيخ  اأو  ن��ووي  �سالح  على  احل�سول  من 
البيت  م��ع  م�سرتكة  ا�سرتاتيجية  خ��الل  م��ن  ن��ووي��ة، 
االإ�سرائيلي.  املوقف  مع  روؤيته  تتطابق  الذي  االأبي�ص 
وتت�سمن هذه اال�سرتاتيجية العمل على احلد من دور 
املنطقة  يف  ونفوذها  االإيرانية  االإ�سالمية  اجلمهورية 
اإ�سفني بني رو�سيا واإيران. ويرى يادلني  من  خالل دق 
اأن  القادمة  القليلة  ال�سنوات  خ��الل  املف�سل  من  اأن��ه 
اإي��ران،  مع  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  يف  القائم  ال��واق��ع  يبقى 
اأن يكون بدون اتفاق، وهو االأمر الذي  اأف�سل من  الأنه 
من  االأمريكية  املتحدة  والواليات  »اإ�سرائيل«  �سيمكن 
اال�ستعداد معًا ملواجهة التهديدات االأ�سد خطورة على 
املدى الزمني االأطول. اإ�سافة اإىل ذلك يركز التقرير 
ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  ب��ني  امل�سبوق  غ���  ال��ت��ع��اون  على 
ت�سوية،  اتفاقات  معه  تقيم  التي  العربية  واحلكومات 
العالقات  تطبيع  على  تعمل  التي  اخلليج  دول  وكذلك 
الإ�سرائيل  ال�سنوي  اال�سرتاتيجي  التقرير  ويرى  معه. 
اإ�سرائيل  تدعم  املتوفرة  االإ�سرتاتيجية  االعوامل  اأن 
الراهنة،  االإ�سرتاتيجية  البيئة  بلورة  يف  وت�ساعدها 
وبلورة البدائل اخلا�سة بها جلهة ال�سيا�سة التي يجب 
اجلوهرية  م�ساحلها  حتقيق  اأج��ل  من  تنتهجها،  اأن 
وحت�سني اأمنها وا�ستقرارها االإ�سرتاتيجي، وال�س� نحو 

حتقيق اأهدافها ال�سهيونية. 
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الفل�سطينيني  الالجئني  على  ي��وم  مير  يعد  مل 
يزيد  فجائي  ق��رار  او  امني  ح��دث  يتخلله  ان  دون 
واحل��زن  القهر  عليهم  ُكتب  وك��اأن��ه  معاناتهم،  م��ن 
حدث  تزداد  معاناه  هي  حلوا.  واينما  وجدوا  اينما 
اىل  و�سوال  خالفات  اىل  ا�ستباكات  من  االآخ��ر  تلو 
اجراءات االونروا التع�سفية. فقد حاولت االونروا 
االن�����س��ح��اب م��ن ح��ي��اة ال��الج��ئ��ني م����رارا وت��ك��رارا 
فاتخذت العديد من االجراءات التي طالت حياتهم، 
ل�سالح  م�ساهمتها  من  امريكا  تقلي�ص  اآخرها  وك��ان 
هيئة االونروا، وجاء هذا القرار بعد اعالن الرئي�ص 
عا�سمة  القد�ص  مدينة  ترامب  دونالد  االمريكي 

للكيان ال�سهيوين.
يف  توجهنا  املو�سوع  ه��ذا  ح��ول  اك��رث  وللحديث 
جريدة الطريق اىل القد�ص والتقينا مبدير منتدى 
قال:  حيث  ده�سة  حممد  الفل�سطيني  االعالميني 
االم�كي  التهديد  اأن  على  عاقالن  اإثنان  يختلف  ال 
»االون���روا«  لوكالة  املالية  امل�ساعدات  دف��ع  بوقف 
خطة  �سمن  ياأتي  الفل�سطينية  ال�سلطة  اىل  وقبلها 
�سغوط  ممار�سة  اىل  تهدف  »اأم�كية-ا�سرائيلية« 
بالقد�ص  للقبول  الفل�سطينية  القيادة  على  �سيا�سية 
ا�ستئناف  وتاليا  ال�سهيوين  الكيان  لدولة  عا�سمة 
عملها  اإنهاء  وحماولة  جهة،  من  ال�سالم  مفاو�سات 
وو�سوال اىل �سطب ق�سية الالجئني من جهة اأخرى، 
ارب���اك،  ح��ال��ة  تعي�ص  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  جعل  م��ا 
االيام  يف  عاملية  تربعات  حملة  الط��الق  وت�ستعد 
ان  اعتبار  على  امل��ايل  العجز  و�سد  لدعمها  املقبلة 
يف  اخلطر  با�ستفحال  �سي�ساهم  »االون���روا«  اإنهيار 
منطقة ال�سرق االو�سط ويوؤثر على االأمن وال�سالم يف 
الدول امل�سيفة وال �سيما لبنان و�سوريا وجممل دول 
املنطقة والعامل وعلى م�س� الالجئني اأنف�سهم الذين 
قد يتحولون اىل »قنابل موقوتة« اذا جرى خنقهم 

وحما�سرتهم اإن�سانيا وحياتيا.
فهمته  ه��ذا،  اخلطر  ناقو�ص  ان  ده�سة  وت��اب��ع 
الواليات املتحدة االم�كية جيدا عرب حتذير االمني 
غوت�ي�ص  اأنطونيو  الربتغايل  املتحدة  لالمم  العام 
بي�  »االون���روا«  لوكالة  العام  املفو�ص  ل�سان  وعلى 
اذ  املبدئي،  الرتاجع  اىل  دفعها  ما  نف�سه،  كرينبول 
عادت وتربعت مببلغ 60 مليون دوالر فقط، وجمدت 
لوكالة  م�ساعداتها  قيمة  من  دوالر  مليون   65 مبلغ 
»االونروا« ال�سنوية التي بلغت يف العام 2017 ما نحو 
العامة(،  املوازنة  )ثلث  اأمريكي  دوالر  مليون   364
العام  نهاية  و�سل  مايل  بعجز  موازنتها  ترتنح  فيما 
العام  بداية  ومع  دوالر  مليون   49 نحو  اىل   2017

احلايل 2018 اىل 174 مليون دوالر.    
وكل ما �سبق يو�سح الرتابط، فالرئي�ص االم�كي 
دونالد ترامب، ي�ستخدم ال�سغوط ال�سيا�سية واملالية 
الق�سية  النهاء  القرن«  »�سفقة  ب�  ع��رف  ما  المت��ام 
ثابتني  العودة  وحق  القد�ص  وت�سكل  الفل�سطينية 
االبرز  العنوان  االون��روا  تعترب  فيما  فيها،  وطينيني 
ال�ساهد  اعتبارها  على  العودة،  بحق  التم�سك  على 
احلي على نكبة فل�سطني عام 1948 وجلوئهم �سعبها.

انه ال �سك ان »االونروا« تعي�ص  اأكد ده�سة  كما 
الذي  ال��ط��ارىء  االجتماع  يف  ترجم  ارب��اك  حالة 
بي�  لالأونروا  العام  املفو�ص  برئا�سة  عّمان  يف  ُعقد 

قليلة، ومب�ساركة مديري عمليات  ايام  منذ  كرينبول 
على  تقوم  طوارىء  خطة  وو�سعت  اخلم�سة،  املناطق 
امل�ساعدات  تخفي�ص  او  وقف  ج��راء  خيارات  ثالثة 
بع�ص  تعليق  اأو  التق�سف،  ا�ستمرار  اإم��ا  االأم�كية: 
اخلدمات، اأو موا�سلة البحث عن البدائل، وقد ت�سطر 
ال�سهر  نهاية  بعد  ملا  احل��ال  ا�ستمرار  عند  الوكالة 

احلايل، اإىل املزيد من تقلي�ص اخلدمات.
اأما على امل�ستوى اللبناين، او�سح ده�سة ان املدير 
العام للوكالة يف لبنان كالوديو كوردوين، كان �سباقا 
اىل تهيئة فريقه االإداري للتق�سف واخلطوات املنوي 
والتداب�  ة  اخلا�سّ املاليه  االإجراءات  حول  اتخاذها 
التي مّت اّتخاذها وبداأ العمل بها يف 11 كانون الثاين 
مبوازنة  متعّلقة  وه��ي  ي��وم��ا  ع�سرين  ومل���ّدة   2018
الربامج، املوازنه العاّمة، وال عالقة مليزانية امل�ساريع 
بوقف  تتعلق  الكلفة  لتوف�  املوؤقته  واالجراءات  بها 
جتديد  وق��ف  اليومي،  التعاقد  بطريقة  التوظيف 
والنقل  ال�سفر  م�ساريف  ووقف  املنتهيه،  العقود  كل 

و�سواها الكث�.
هذا يعني ان �سل�سلة التداب� التق�سفية هذه، بال 
�سك �ستث� غ�سب وا�ستياء الالجئني يف لبنان وابناء 
املخيمات، ما ي�سهم يف ايقاع اخلالفات بينهما وخا�سة 
املر�سى  وم�س�  والتعليم  ال�سحة  قطاعي  طالت  اذا 
كل  تاأكيد  رغ��م  منهم،  االط��ف��ال  وخا�سة  وال��ط��الب 
م�سوؤويل »االونروا« عدم املا�ص بهما على االقل يف هذه 
املرحلة وهذا العام باإنتظار اأي تطورات جديدة �سلبية 
كانت او ايجابية، وان املطلوب وعي حقيقي من القوى 
بني  والف�سل  الفل�سطيني  ال�سعب  وابناء  الفل�سطينية 
واللجوء،  النكبة  على  ك�ساهد  »االون��روا«  عن  الدفاع 
موؤامرة  مواجهة  يف  واح��د  خندق  يف  واي��اه��ا  فنحن 
عدم  مبعنى  الالجئني،  ق�سية  و�سطب  عملها  انهاء 
املوؤ�س�سة  على  واحلفاظ  معها  مواجهة  اىل  االن��رار 
تبني  على  تقوم  خطة  اعتماد  اىل  وادعو  وموظفيها 
�سعار »نختلف مع الوكالة.. ال عليها»، وتاليًا التم�سك 
وموا�سلة  ح�سلت  التي  التقلي�ص  م��ن  بالرغم  بها 
تقدمياتها  وزيادة  خدماتها  حت�سني  اجل  من  الن�سال 
و�سرورة القيام مببادرات ومواقف فل�سطينية عملية 
واإ�سالميًا  عربيًا  االأون��روا  ق�سية  بتحريك  ثم  اأواًل، 
)وزراء  العربية  اجلامعة  جمل�ص  من  ابتداء  ودوليًا 
اخلارجية العرب( مرورًا مبنظمة التعاون االإ�سالمي، 
و�سواًل اإىل اجلمعية العامة ذات امل�سوؤولية االأوىل من 

بتاأمني  واملطالبة  »االأون��روا«  على  الر�سمية  الناحية 
موازنة دائمة لها، ورف�ص تغي� قرار اجلمعية العامة 
الذي �سكلها وحدد اخت�سا�سها، وميزها عن كل حالة 

الجئني اأخرى.
املنازل  اإعمار  باإعادة  يتعلق  فيما  ده�سة  وختم 
املدمرة واملت�سررة يف حي »الط�ة« واالحياء املجاورة 
وقعت  التي  اال�ستباكات  جراء  احللوة  عني  خميم  يف 
يف ني�سان واآب من العام املا�سي 2017، ال خوف عليها 
من جتميد الواليات املتحدة االم�كية مل�ساعداتها او 
العجز املايل الذي تعاين منه »االونروا« الن االموال 
التي جرى التربع بها لي�ص من »االون��روا« ومن خارج 
اآخر  مبعنى  فقط،  عليها  اال�سراف  ومهمتها  موازنتها، 
املالية  امل�ساعدات  بني  الف�سل  يجب  و�سوحا  واأك��رث 
من  بتمويل  ط��ارىء  ب�سكل  »االون���روا«  وزعتها  التي 
واحلماية  االن�سانية  للم�ساعدات  االأوروب��ي  املجل�ص 
املدنية.. وبني الهبة اليابانية وقيمتها 3 ماليني دوالر 
»االونروا«  موازنة  عن  كليا  منف�سلتان  وهما  لالعمار 
هي تربعات طارئة، و»االونروا« مهمتها اال�سراف على 
اأيام  منذ  ح�سل  الذي  االحتجاج  واالعمار،  التوزيع 
»املح�سوبية«  معيار  اعتماد  نتيجة  واثار �سجة كربى 
املطلوب  فيما  املقطوعة،  املالية  امل�ساعدات  توزيع  يف 
حي  منازل  وترميم  اعمار  يف  ال�سفافية  مبداأ  اعتماد 
املجاورة حتى ال يظلم  واملنازل يف االحياء  »الط�ة« 
اأحد اآخر كما جرى �سابقا يف توزيع امل�ساعدات وقبلها 
م�ساريع ترميم املنازل االيلة لل�سقوط وغ�هما، علما 
ان قناعتنا ان الدفاع عن »االونروا« كموؤ�س�سة دولية 
على  ي�سقط  ال  العودة،  يف  وحقنا  نكبتنا  على  و�ساهد 
االطالق انتقاد اي م�سوؤول فيها اذا اخطاأ او ق�سر او 
االأمران  حما�سبته،  ويجب  »املح�سوبية«  عن  تغا�سى 

منف�سالن متاما ولي�ص �سيان.
اًذا االأونروا مرة اأخرى، تلك املنظمة الدولية التي 
من املفرت�ص اأن تكون �ساهًدا اأ�سا�سًيا على نكبة ال�سعب 
الفل�سطيني التاريخية، تتحول منذ الثمانينيات حتى 
م�سروع  مي��رر  اأن  له  ي��راد  زور  �ساهد  اإىل  ه��ذا  يومنا 
خالل  من  مرة  وكل  الفل�سطيني،  احلق  على  الق�ساء 
جماعي  ظلٌم  الالجئني.  م�ساجع  توؤرق  معينة  حجة 
يف  املنظمة  هذه  كانت  فقد  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق 
ال�سنوات االخ�ة �سبب رئي�سي اىل حدوث وفيات على 
اال�سخا�ص  من  العديد  وا�سرام  امل�ست�سفيات  اب��واب 

النار بانف�سهم و�سوال اىل تقلي�ص امل�ساعدات.
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نكبة العام 1948.  
االأخ�ة، بوقف  وا�سنطن  اأن تهديدات  للنظر،  امللفت 
املرة من  امل�ساهمة بتمويل وكالة )االأونروا(، جائت هذه 
ترامب،  دونالد  الرئي�ص  اأطلقها  رئا�سيٍة  تغريدٍة  خالل 
االأمم  يف  االأم�كية  للمندوبة  مبا�سر  ت�سريٍح  خالل  ومن 
امل�ساهمة  ا�ستمرار  بني  ربطت  التي  هيلي،  نيكي  املتحدة 
الفل�سطينيني  موافقة  وبني  االأون��روا  بتمويل  االأم�كية 
عدِة  منذ  اأ�ساًل  املتوقفِة  املفاو�سات  لطاولة  العودة  على 
�سنوات، يف عملية مقاي�سة وابتزاز مو�سوفة، وهذا ماينذر 
االأممية  الوكالة  لها  �ستتعر�ص  التي  املخاطر  من  باملزيد 
الالجئون  فيه  �سيحيي  الذي   2018 اجل��اري  العام  خالل 
اأيار/ يف  نكبتهم  على  �سنة   70 مرور  ذكرى  الفل�سطينيون 

مايو 2018.
كرر  نتنياهو،  بنيامني  االإحتالل،  دولة  وزراء  رئي�ص 
وكالة  عمل  الإن��ه��اء  دع��وت��ه   ،2018/1/7 االأح���د  ي��وم 
الناطق  من  الرد  فجاءه  ُمبا�سر،  علني  بت�سريح  االأون��روا 
الذي  فل�سطني،  يف  م�سع�سع  �سامي  الوكالة  با�سم  الر�سمي 
العامة  اجلمعية  حُتددها  االأون��روا  والية  مهام  »اإنَّ  قال 
ووا�سعًا  قويًا  دعمًا  اأع�ساوؤها  ُيقدم  التي  املتحدة،  لالأمم 
واملجاالت  الب�سرية  التنمية  جم��االت  يف  الوكالة  ملهمة 
م�سع�سع  �سامي  واأ�ساف  االأو�سط«.  ال�سرق  يف  االإن�سانية، 
اإدامة ق�سية الالجئني  ما يعمل على  »اأنَّ  يف بيان �سحفي 
الق�سية،  مع  التعامل  يف  االأط��راف  ف�سل  هو  الفل�سطينيني 
ال�سراع  اأط���راف  قبل  م��ن  حله  يتم  الأن  بحاجة  وه��ذا 
االأمم  ق��رارات  اإىل  ا�ستنادا  ال�سالم،  حمادثات  �سياق  يف 
املتحدة والقانون الدويل، وهو يتطلب م�ساركة فاعلة من 

قبل املجتمع الدويل«.
اإنَّ التهديد االأم�كي االأخ� بوقف امل�ساهمة بتمويل 
اأعماِل ومهاِم وكالة هيئة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل 
ب��  واملعروفة  االأدن��ى  ال�سرق  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 
واأن  �َسَبَق  فقد  االإط��الق.  لي�ص باجلديد على  )االأون��روا( 
اأطلقت وا�سنطن تهديداٍت مُماثلة بحق )االأونروا( خالل 
العقديِن املا�سينِي، بل واأكرث من ذلك حاولت اأكرث من مرٍة 
طرح م�ساألة اإنهاء خدمات الوكالة واإحالتها على التقاعد، 
االإحتالل  لدولة  الدوؤوبة  امل�ساعي  مع  التوافق  �سياق  يف 
ملا مُيثله  »االإ�سرائيلي« الهادفة الإنهاء عمل الوكالة نظرًا 
ال�ساهد  باعتبارها  عميق  �سيا�سي  معنى  من  ا�ستمرارها 
الفل�سطيني  ال�سعب  التاريخي واالأممي على كارثة تهج� 
التنمية  يف  الكب�  ولدورها   ،1948 عام  وطنه  اأر���ص  من 
الب�سرية ملجتمع الالجئني الفل�سطينيني، وحتديدًا حلوايل 
�ست مليون الجئ فل�سطيني ُم�سّجل يف قيود الوكالة، عرب 
لالجئي  والتعليم  وال�سحة  االإجتماعية  االإغاثة  توف� 
دول  ويف  والقطاع  والقد�ص  الغربية  ال�سفة  يف  فل�سطني 
الطوق الثالثة )�سوريا + لبنان + االأردن(، والتي المُيكن 
اأ�سباب قيام الوكالة بعودة  اإالَّ بعد زوال  االإ�ستغناء عنها 
قرار  وفق  التاريخي  وطنهم  اأر���ص  اىل  فل�سطني  الجئي 
بتاريخ  وال�����س��ادر  ال���رق���م194،  ل���الأمم،  ال��ع��ام  اجلمعية 

.1948/12/11

عن  امل�ساعدات  قطع  ب�ساأن  االأم�كية  امل��واق��ف  اإنَّ 
وكالة االأونروا، بلطجة �سيا�سية، وترجمة فعلية ل�سريعة 
مع  تعاطيها  يف  املتحدة  ال��والي��ات  تعتمدها  التي  الغاب 
الفل�سطينية.  الق�سية  مقدمتها  ويف  الدولية  الق�سايا 
ال�سعب  �سد  واقت�سادية  �سيا�سية  حرب  اع��الن  هي  كما 
الفل�سطيني، وهذا ما ميلي م�سوؤوليات م�ساعفة على االأمم 
االأونروا  وكالة  على  القانونية  الوالية  �ساحبة  املتحدة 
التي دائما ما كانت حتذر من عواقب نق�ص التمويل، لي�ص 

على الالجئني الفل�سطينيني فح�سب، بل على كل املنطقة.
الرقم  )االأون���روا(  وكالة  تاأ�سي�ص  قرار  ارتبط  لقد 
املتحدة  ل����الأمم  ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ع��ن  ال�����س��ادر   302
العودة  حق  على  ��َد  اأكَّ ال��ذي   194 بالقرار   1949 ل�سنة 
والتعوي�ص وا�ستعادت املمتلكات لكل الجئي فل�سطني، فقد 
والفقرة  اخلام�سة  والفقرة  ديباجته  يف  القرار  َمَن  َت�سَ
باأن  يعني  مما   ،194 القرار  تطبيق  اإىل  االإ�سار  الع�سرين 
فوكالة  ال��ع��ودة.  حق  بتطبيق  ُمرتبط  )االأون���روا(  حل 
)االأونروا( خط اأحمر، وهو مايفرت�ص فل�سطينيًا، وعربيًا، 
واأمميًا، التحرك اجلاد يف املجتمع الدويل ملنع امل�سا�ص بها، 
وطنهم  اأر����ص  اىل  فل�سطني  الجئي  ك��ل  ع��ودة  ح��ني  اىل 

التاريخي طبقًا لقرار قيامها.
اأن اأي تقلي�ٍص خلدماِت وكالِة غوِث وت�سغيِل الالجئني 
الفل�سطينيني )االأونروا( ُي�سّكل يف واقع احلال، خطرًا على 
حياة نحو 75% من الالجئني الفل�سطينيني، وحربًا جديدة 
عليهم. فهناك على �سبيل املثال اأكرث من مليون مواطن من 
امل�ساعداِت  على  يعي�سون  غزة  قطاع  يف  فل�سطني  الجئي 
االإغاثيِة املُقدمِة لهم من وكالة )االأونروا(، كما اأن نكبة 
الجئي فل�سطني �سوريا يف ظل االأزمة الطاحنة التي عانوا 
ومازالوا يعانون من تداعياتها تتطلب االآن زخمًا متزايدًا 
من ن�ساط )االأونروا( ورفعًا مل�ستوى خدماتها املقدمِة لهم.

اأمام موقٍف قلق بالن�سبة ملا ُيحاُك  وعليه، نحن االآن 
وحتركًا  اإنتباهًا،  مايتطلب  وهو  )االأون��روا(،  وكالة  مل�س� 
الدولية،  والهيئات  ال�سعد  كل  على  واإ�سالميًا،  عربيًا، 
اأ�سباب  اإنتفاء  حني  اىل  )االأون��روا(  بوكالة  امل�سا�ص  ملنع 
تاأ�سي�سها وقيامها، وحث دول العامل للم�ساهمة مبيزانيتها. 
لتحمل  امل��ت��ح��دة  االأمم  هيئة  َدف���ِع  اج��ل  م��ن  وال�سعي 
ُيهدد  الذي  واخلطر  )االأون��روا(  وكالة  جتاه  م�سوؤولياتها 
ميزانيتها االإعتيادية من خالل تخ�سي�ص ميزانية ثابتة 
باعتبار  املتحدة،  االأمم  لهيئة  العامة  امليزانية  من  لها 
حتت  املن�سوية  وال��دول  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
مظلتها هي التي اأن�ساأت وكالة )االأونروا( بقراٍر منها، وهي 
االأموال  امل�سوؤولة عن توف�  الواليِة عليها، وهي  �ساحبة 
خدماتها  بتقدمي  اإ�ستمرارها  و�سمان  مليزانيتها،  الالزمة 
الطوق  ودول  فل�سطني  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  ملجتمع 

)�سوريا + لبنان + االأردن(. 
االآن  معنية  الدوليِة،  واالأ���س��رِة  املتحدة،  االأمم  اإنَّ 
بالعمل على �سوغ حلوٍل عملية واإبداعية الأزمة االأونروا 
املالية، ومن خالل اإطالق حملة اإغاثة دولية عاجلة اإىل 
الدول الداعمة لتغطية العجز، واإعتبار ميزانية الوكالة 
جزء اليتجزاأ من ميزانية االأم املتحدة وعموم موؤ�س�ساتها.
احلي،  ال�ساهد  فهي  تبقى،  ان  يجب  االأون��روا،  وكالة 
واحلافظِة  فل�سطني،  نكبِة  على  وال��ت��اري��خ��ي،  االأمم���ي، 
�ستبقى  النكبة،  بعد  فل�سطني  والجئي  اأب��ن��اء  ل�سجالِت 
اإجماِع  خالِل  ومن  والعدالِة،  احلِق  بقوِة  اأي�سًا  موجودة 
االأ�سرِة الدوليِة على دميومة عملها اىل حني تنفيذ القرار 

194 اخلا�ص بتحقيق حق العودة لالجئي فل�سطني.

الدويل  االإجماع  بعد  وخ�سو�سًا،  املتحدة،  الواليات 
على رف�ص واإدانة قرارات الرئي�ص )دونالد ترامب( ب�ساأِن 
ُب عليها  مدينة القد�ص، توا�سل انتقاد االأمم املتحدٍة، وَت�سُ
جام غ�سبها، وتطالب االآن  ب�»مراجعة يف العمق لطريقة 
عمل وكالة االأونروا ومتويلها«. كما ُتطالب مب�ساهمة اأكرب 
من باقي الدول املانحة والتخفيف من تربعاتها للوكالة، 
هذه  متويل  من   %30 حتّمل  يف  ت�ستمر  اأن  ُتريد  ال  الأنها 

الوكالة. 
امل�ستعجلة،  الدولية  االإت�ساالت  �سوء  وعلى  لكن، 
»جتميد«  وا�سنطن  قررت  االأون��روا،  وكالة  اأجرتها  والتي 
لغوث  املتحدة  االأمم  لوكالة  املُخ�س�سة  االأم���وال  ن�سف 
اأعلنت  حيث  )اأون��روا(،  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 
وزارة اخلارجية االأم�كية اأنه ومن اأ�سل 125 مليون دوالر 
من امل�ساهمات الطوعية لهذه الوكالة للعام 2018، ت�سديد 
للوكالة،  دوالر  مليون   60 بقيمة  اأوىل«  »�سريحة  دفعٍة 
يف  ال�سحية  واملرافق  املدار�ص  يف  الرواتب  لدفع  خ�سو�سًا 
املُتحدثِة  اأن  اإال  غزة.  وقطاع  الغربية  وال�سفة  االأردن 
با�سم وزارة اخلارجية االأم�كية )هيدر نويرت( �سّرحت 
حتى  املُتبقية  دوالر  مليون  ال�65  »�ستجمد«  وا�سنطن  اأن 
اإ�سعاٍر اآخر، واأ�سافت بالقول »لقد مت جتميد املبلغ ولي�ص 

اإلغاوؤه«. 
و  اأم�كي  ممنهج،  اإ�ستهداٍف  من  مايجري  اإنَّ  حقيقة، 
واحد  تف�سٍ�  �سوى  له  لي�ص  االأونروا،  لوكالة  »اإ�سرائيلي« 
فقط، وهو املزيد من الك�سف عن حجم التواطوؤ االأمريكي 
وحق  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  على  ال�سهيوين 
ُر َعرَب حماولة  العودة، واملدخل االأ�سا�سي االآن لكل ذلك مَيُ
منابع  وجتفيف  دورها،  وتقزمِي  االأون��روا،  وكالة  اإ�سعاف 
امل�ساهمات املالية، والتي بداأت مع اأكرب مانح للوكالة ونعني 

االإدارِة االمريكيِة. 
وكالة  ع  َي�سَ ترامب،  دونالد  االأم�كي  الرئي�ص  اإذًا، 
بني  ويرِبُط  ال�سطب،  اأو  امل�ساومِة  �سقِف  حتت  االأون���روا 
مبيزانيِة  املاليِة،  املتحدِة،  الوالياِت  م�ساهمِة  ا�ستمراِر 
لطاولِة  الفل�سطيني  الر�سمي  الطرِف  عودِة  وبني  الوكالة 
الطرف  مع  �سنوات  عدة  منذ  اأ�ساًل  املتوقفِة  املفاو�ساِت 
مدينة  ب�ساأن   االأخ�  قراره  عن  وال�سمت  »االإ�سرائيلي«، 

القد�ص.
ومطرقٍة  الفل�سطينيني،  اإبتزاز  يف  اأم�كي  �سلوك  اإنه 
عمومًا،  الفل�سطنيِة  احلالِة  على  ال�سغوط،  من  جديدٍة 
َت�سُقُط هذِه املرِة لت�سيب جمتمع الالجئني الفل�سطينيني، 
الداخل  يف  فل�سطني  اأبناء  من   %65 نحو  ُي�سّكلون  ال��ذي 
وال�ستات. لكنها تاأتي اأي�سًا يف اإطار امل�ساعي »االإ�سرائيليِة« 
االأمريكيِة املحمومِة، القدمية/اجلديدة، والهادفة الإنهاِء 
ذلك  وكل  التقاعد.  على  واإحالتها  االأون��روا  وكالِة  واليِة 
من  واالأه��م،  االأك��رب  االإ�سرتاتيجي  الُبعد  حتقيق  بهدف 
الوجهِة االأم�كية »االإ�سرائيليِة« باإنهاء ق�سية الالجئني 
طريِق  على  الكاأداء  العقبة  ُل  ُت�َسِكّ والتي  الفل�سطينيني، 
حق  ُحلِم  وحتطيم  »االإ�سرائيليِة«،  االأم�كيِة  الت�سويِة 
�سردتهم  الذين  فل�سطني  اأبناء  لغالبية  امل�سروع  العودة 

حماولت اأمريكية خلنق الأونروا 
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وكالة  واأن  خيارًا،  لي�ص  الياأ�ص  باأن  يوم  كِل  يف  يعلموننا  الذين  الفل�سطينيني،  الالجئني  من  قوتنا  ن�ستمد  دعونا 
اأطلقها املفو�ص  اأدعوكم للوقوف اإىل جانبنا. تلك اجلملة الف�سيحة، وال�سريحة،  اإنني  اأي�سَا.  االأونروا لن تياأ�ص 
العام لوكالة االأونروا )بي� كرينبول( يف نيويورك، بعد االإعالن االأويل للرئي�ص االأم�كي )دونالد ترامب( جتميد 
للفل�سطينيني  قوية  و�سربة  املتحدة،  االأمم  اإزاء  جديدة  حتٍد  ر�سالِة  يف  الوكالة  مليزانية  االأم�كي  املايل  الدعم 

وللقيادة الر�سمية الفل�سطينية..
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يف  نا�سط  معروف،  غ�  ِل�سخ�ٍص  اغتيال  حماولة  هي 
هو  ا�ستهدافه  �سري،  ِب�سكل  الفل�سطينية  املقاومة  جمال 
اىل  االأم��ن��ي  اخل��رق  من  احتماالت  ع��دة  فتح  غ���ه  دون 
بعد  اتى  احلدث  هذا  ان  ال�سّيما  اال�ستخباراتي،  التعاون 
حماولة خط�ة لزعزعة ا�ستقرار املخيمات الفل�سطينية 
والداخل اللبناين، وان كل عمل ارهابي يوؤدي اىل الفلتان 
كب�  لعدوان  االر�سية  ميهد  الداخلي   والتخبط  االمني 
ي�سعى اىل حتقيقه الكيان ال�سهيوين. هزّت هذا املحاولة 
عا�سمة اجلنوب مدينة �سيدا و�سغلت الو�سط الفل�سطيني 
واللبناين يف اآٍن واحد، انها حماولة االغتيال الفا�سلة التي 
حمدان  عمر  حممد  حما�ص  حركة  يف  الكادر  ا�ستهدفت 
االحد  باأعجوبة  امل��وت  من  نا  ال��ذي   ،)1984 )مواليد 
املا�سي 14 كانون الثاين 2018،  وذلك عرب تفج� �سيارته 

من نوع » BMW« ف�سية اللون يف مدينة �سيدا.
م�ساره  بتغي�  ح��م��دان  ق��ام  احل��ادث��ة  تفا�سيل  ويف 
اجللو�ص  من  فبداًل  االنفجار  قبل  االخ���ة  اللحظات  يف 
و�سغل  اخل��ارح  من  يده  مّد  املحّرك،  وت�سغيل  �سيارته  يف 
املفاتيح فيما ج�سده بقي يف اخلارج، اجته نحو ال�سندوق 
اخللفي لل�سيارة وخالل تواجده يف اخللف انفجرت العبوة 
التي تزن 500 غرام بداخلها كمية من الكرات احلديدية 
لكي  ال�سائق  جهة  من  ال�سيارة  ا�سفل  يف  معدة  كانت  حيث 

تكون قاتلة ب�سكل مبا�سر.  
االأمن  قوى  يف  املعلومات  فرع  متكن  قيا�سية  مدة  ويف 
هناك  ان  ليتبني  الفاعل  ك�سف  م��ن  اللبناين  الداخلي 
عمالء  طريق  عن  اال�سرائيلي  للمو�ساد  مبا�سرة  عالقة 
 )1978 طرابل�ص  )مواليد  لبناين  بيتية  حممد  وهم  لهم 
يف  �سنوات  لعدة  عمل  وه��و  اوالد  ثالثة  ولديه  متزوج 
ما يدل  ال�سفارة الربيطانية وحتديدا �سمن جهاز االمن، 
عمله  وترك  واالأمني،  الع�سكري  بال�ساأن  خب�  انه  على 
بيتية  وغ��ادر  للتجارة،  تفرغه  بهدف  �سنوات  ثالث  منذ 
بعد تتفيذ عملية التفج� اىل هولندا، فيما غادر العميل 
الثاين اىل تركيا حيث افادت م�سادر اعالمية عدة انه من 
رئي�ص جمل�ص  فورية بني  ونتيجًة الت�ساالت  البط�ص.  اآل 
التعاون  مّت  ال��رتك��ي،  واجل��ان��ب  احل��ري��ري  �سعد  ال���وزراء 

والتمكن من توقيف االأخ�.
ولالطالع اكرث حول هذا املو�سوع توجهنا يف جريدة 
اخلرب  ملتقى  موقع  مدير  وقابلنا  القد�ص  اىل  الطريق 
�سيتعاطى  اهلل  »ح��زب  قال  ال��ذي  الطيب  �سابر  الدكتور 
مع عملية اغتيال الكادر يف حركة حما�ص حممد حمدان 
وكاأنها عملية اعتداء على حمور املقاومة و�سيتابع احلدث 
ايعطاء  وان  او عنا�سره،  ا�ستهداف الي من كوادره  وكاأنه 
امل�ستهدف  باعتبارها  املتابعة  يف  حما�ص  حلركة  االولوية 
او  ق���رارات  اي  ي��ح��رتم  ال  ال�سهيوين  وال��ع��دو  املبا�سر، 
القرار  حتى  احلمراء  اخلطوط  كل  جتاوز  فهو  اتفاقيات 
مل  اغتيال  عمليات  تنفيذ  عدم  على  ين�ص  ال��ذي   1701
هذا  امام  اللبنانية  احلكومة  على  يجب  لذلك  به،  يلتزم 
وال�سعب  اجلي�ص  مبعادلة  فاكرث  اكرث  التم�سك  االعتداء 
املقاومة  و�سع  ملنع  اجلاهد  الدبلوما�سي  والعمل  واملقاومة 
منها  العربية  وخا�سة  االرهابية   اللوائح  على  لبنان  يف 
الت�ساهل  وع��دم  حديد  م��ن  بيد  ال�سرب  عليها  وك��ذل��ك 
ا�سحت  البع�ص  لدى  الن  بت�ساهل  واخليانة  العمالة  مع 

العمالة وجهة نظر«.
ر�سائل  ير�سل  ال  ال�سهيوين  الكيان  »ان  الطيب  وتابع 
اىل حزب اهلل لكي يحذره من عمل ما او ما �سابه بل كلما 
�سينفذ،  مبا�سر  الغ�  باال�ستهداف  الفر�سة  له  �سمحت 
ولكن املعادلة التي فر�سها االمني العام حلزب اهلل �سماحة 
من  عن�سر  اي  على  اعتداء  اي  ان  ن�سراهلل  ح�سن  ال�سيد 
عنا�سرنا �س�د عليه وبالطريقة واحلجم املنا�سبني جعل 
او  كانت  امنية  خطوة  اتخاذ  قبل  مرة  الف  يفكر  العدو 
فلن  الثمني  ال�سيد  با�ستثناء  اهلل  حزب  جتاه  ع�سكرية 

يرتدد كال من الطرفني من اقتنا�سه«. 
املرحلة يتح�سر  الطيب ان حزب اهلل يف هذه  و�سدد 
يرتك  لن  وان��ه  ال�سهيوين  العدو  مع  احل�سابات  لت�سفية 
كيف  حتديد  له  ويبقى  ال��ك��رام  م��رور  متر  االع��ت��داءات 
ان  موؤكًدا  املقاومة،  يف  الداخلي  العمل  ل�سرية  تبًعا  ومتى 
يرتقب  والعدو  الرد  ميكنها  جيًدا  يعلم  ال�سهيوين  الكيان 
الرد والداخل الفل�سطيني خ� منطقة للرد ولكن ما متلكه 
يجعلها  واقليمية  دولية  ومعلومات  معطيات  من  املقاومة 

تتخذ خطوة منا�سبة يف الوقت املنا�سب.
�سماحة  اهلل  حلزب  العام  االأمني  ا�ستنكر  جهته  ومن 
لالمن،  خرق  واعتربه  الفعل  هذا  ن�سراهلل  ح�سن  ال�سيد 
وحذر الكيان ال�سهيوين من العبث اللبناين، واأ�سار ان هذه 
وعلى  عليها   ال�سكوت  يجوز  وال  خط�ة  بداية  العملية 

الدولة اللبنانية حتمل م�سوؤولياتها.
ورًدا على خطاب ن�سر اهلل اعتربت او�ساُط العدو ان 
حممد  حما�ص  يف  امل�سوؤوِل  اغتيال  حماولة  حول  كالمه 
حمدان يف مدينة �سيدا يحمل ا�سارَة تهديد وا�سحة لتل 

ابيب.
حما�ص  حل��رك��ة  ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ص  وح��م��ل 
اإ�سماعيل هنية نحمل الكيان ال�سهيوين اأية نتائج مرتتبة 
االغتياالت  نهج  ا�ستمرار  من  وحذر  التفج�  جرمية  على 
فل�سطني  داخل  �سواء  الفل�سطيني  ال�سعب  وق��ادة  لكوادر 
اأجهزتها  بكافة  اللبنانية  الدولة  و�سكر  كما  اأوخارجها، 
لك�سفها خيوط جرمية حماولة اغتيال منذ االيام االوىل.
للجماعة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص  نائب  اتهم  وبدوره 
ان  االوىل  اللحظة  منذ  حمود  ب�سام  دكتور  اال�سالمية 
ا�ستهدفت  التي  العملية  وراء  يقف  ال�سهيوين  الكيان 
القيادي بحركة »حما�ص« حممد حمدان يف �سيدا، موؤكًدا 
عني  خميم  يف  او  فل�سطينية  خ��الف��ات  اي  وج��ود  بعدم 
ما يدفع اىل  احللوة ت�ستدعي مثل هذا اال�ستهداف وهذا 
معروفًا  لي�ص  حمدان  ان  وخا�سة  ال�سهيوين  العدو  اتهام 

على امل�ستوى ال�سيا�سي او يف الو�سط اللبناين.
ال�سف� االيراين يف لبنان  نائب  زار  اال�سياق  ويف هذا 
القائم باأعمال ال�سفارة االيرانية يف ب�وت حممد �سادق 
القيادي يف حركة حما�ص حممد حمدان يف مركز  ف�سلي 
يف  وك��ان   . ال�سحية  حالته  اىل  مطمئنا  الطبي  لبيب 
بركة  علي  لبنان  يف  حما�ص  حركة  ممثل  ف�سلي  ا�ستقبال 

وعدد من قياديي احلركة .
وخالل زيارته ا�ستنكر ف�سلي هذا االعتداء االرهابي 
املقاومة  جماهدي  من  جماهدا  ا�ستهدف  الذي  ال�سهيوين 
وقوف  على  موؤكًدا  بالف�سل  باء  والذي  حما�ص  اال�سالمية 
اجلمهورية اال�سالمية االيرانية الدائم اىل جانب ال�سعب 

الفل�سطيني املجاهد حتى حترير فل�سطني بالكامل.
كما وزار حمدان العديد من ال�سخ�سيات الفل�سطينية 
العمل  هذا  جميعهم  دانو  حيث  الدين،  ورجال  واللبنانية 
العدو  بوجه  واملقاومة  الن�سال  على  موؤكدين  االرهابي 

حتى الرمق االآخ�.
عملية  اىل  لتعيدنا  ج��اءت  اغتيال  عملية  هي  اًذا 
اجلهاد  يف  جم��ذوب  االخ��وي��ن  ا�ستهدفت  التي  التفج� 
اال�سالمي عام 2006 يف املنطقة ذاتها مبدينة �سيدا. ففي 
ا�سرائيليا  عام 2006 ردت حركة حما�ص بخطف جندًيا 
فقام  غزة،  يف  ال�سهيوين  العدو  ف�سعد  �ساليط"،  "جلعاد 
ا�سرائيل  ف��ردت  ا�سرائيليني،  جنديني  باأ�سر  اهلل  حزب 

بحرب على لبنان  و�ُسميت حرب متوز.
 2018 ع��ام  يف  �سن�سهد  ه��ل  الت�سابهات،  ه��ذه  بعد   

تغ�ات امنية وخمابراتية تعيد لبنان اىل متوز 2006؟
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اأم������ام حلظة  ال����ي����وم   ف��ل�����س��ط��ني 
اال�ستمرار  اإما  او،  اإما،  فارقة  تاريخية 
امل��ف��رغ��ة  احل��ل��ق��ة  يف  ال��������دوران  يف 
الر�سوخ  اإىل  و�سوال  اأو�سلو  ل�سيا�سة 
وبالتايل  اأمريكية  ال�سهيّو-  لالمالءات 
دفن  اأو  الفل�سطينية،  الق�سية  ت�سفية 
م�س�ة  معبد  وه���دم  اأو���س��ل��و  �سيا�سة 
�سيدته  ال��ذي  االأم��ري��ك��ي��ة،  الت�سوية 
واأ�سبح  املتحدة،  وال��والي��ات  اإ�سرائيل 
املطاف  نهاية  يف  الفل�سطينيون  فيه 
ب��الط��ا الأر���س��ي��ت��ه، واالرت����ق����اء اإىل 
والبدء  ال��ت��ح��دي��ات  خ��ط��ورة  م�ستوى 
جديد،  �سيا�سي  بخطاب  ج��دي��د،  م��ن 
م�ستقبلية  ون��ظ��رة  ج��دي��دة،  دم��اء  م��ع 
واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة وتكتيك  ج���دي���دة    
جديدين باالعتماد على النف�ص  وو�سع 
الوحدة  وتكري�ص  لالنق�سامات  نهاية 
ال�سعبية  الطاقات  الوطنية وح�سد كل 
والر�سمية والف�سائلية  واإعادة ال�سراع 
�سراع  باعتباره  االأوىل  حقائقه  اىل 
وجود ، وال �سيء اآخر . فقد باتت خطة 
لالأعمى  وا���س��ح��ة  نتنياهو   ت��رام��ب- 
يف  وول���ف«  »مايكل  يخربنا  والب�س�. 
�ستيفن   اأن  كيف  وغ�سب«  »ن��ار  كتابه 
»ال�سراع  حلل  خطته  عن  حتدث  بانون 
خالل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي«   - الفل�سطيني 
ترامب  يعمل  فقال:  مانهاتن  يف  ع�ساء 
ع��ل��ى و���س��ع خ��ط��ة ل��ل��ح��ل، ه��ي خطته 
اخلطة  هذه  خالل  من  و�سيحدث  فعال، 
�سعيد  على  التاريخ  يف  اخ���رتاق  اأك��رب 
املفاو�سات الفل�سطينية - االإ�سرائيلية، 
وغ�  كب�  ب�سكل  اللعبة  »�سيغ�  واأن��ه 
اأن ترمب يوافق على  م�سبوق«، مو�سحًا 
نقاًل  وول��ف  وي�سيف  ال��ق��رن«،  »�سفقة 
له:  قال  ترامب  اأن  بانون  �ستيفن  عن 
ال�سفارة  بنقل  نقوم  االأول  ال��ي��وم  يف 
القد�ص »وقد فعل« ويوؤيد بنيامني  اإىل 
ذلك  ويوؤيد  اأعماقه،  من  ذلك  نتنياهو 
بحرارة اأي�سا رجل االأعمال وامللياردير 
اأديل�سون،  �سيلدون  االأمريكي  اليهودي 
نعرف  نحن  بقوة،  اإ�سرائيل  يوؤيد  الذي 
نعطي  دعونا  عليه،  �سنقدم  ما  ون��درك 
مل�سر،  وغ��زة  ل��الأردن،  الغربية  ال�سفة 
هناك  امل�ساكل  حل  يحاولون  ولندعهم 
ال�سعوديون  املحاوالت.  يف  يغرقون  اأو 
على  وامل�سريون  االنهيار،  و�سك  على 
واجلميع يخافون  اأي�سا،  االنهيار  حافة 
ويخ�سون  امل��وت  حلد  اإي��ران  »الفر�ص« 
وليبيا.  و�سيناء  اليمن  يف  يجري  مما 
رو�سيا  هل  املفتاح.  هي  رو�سيا  ولذلك، 
اأ�سرار،  اأجل الرو�ص فتيان  فعال �سيئة؟ 

ولكن العامل مليء باالأ�سرار..!
التاأكيد  ا�ستمرار  ان  حال  كل  على 
اإخفاقات  م��ن   م��ع��روف��ا   ب��ات  م��ا  على 
جدا  ال�سلبية  وت��داع��ي��ات��ه��ا   اأو���س��ل��و 
الفل�سطينية   واحل��ال��ة  ال��واق��ع  على 
كاأ�سا�ص  َي�سُلح  وال  ل��وح��ده  يكفي  ال 
الواقع  لتغي�  وطنية  الإ�سرتاتيجية 
خلطاب  كاأ�سا�ص  َي�سُلح  ال  كما  القائم، 
ن�سع  حيث  العامل  به  نخاطب  �سيا�سي 
ذلك  املظلومية،  م��وق��ع  فيه  اأنف�سنا 
اإ�سرائيل  حقيقة  ُي���درك  ال��ع��امل  اأن 
ال�سيا�سة  وحقيقة  ا�ستعمارية  كدولة 
ينظر  ولكنه  املنطقة،  يف  االأمريكية 
الفل�سطينيون  اأي��ن  ويت�ساءل  وينتظر 
ق�سيتهم  عن  دفاعا  يت�سرفون  وكيف 
العادلة. املع�سلة اال�سا�سية ان القيادة 
حتى  او�سلوية  زال��ت  ما  الفل�سطينية 
العظم مل تقدم اية مراجعة ل�سيا�ستها 
اإليها  و�سلت  التي  والنتيجة  ال�سابقة. 
ولي�ست  حتمية،  ال�سيا�سية  الت�سوية 
جمهولة  اأ�سباب  اأو  عاثر  حظ  نتيجة 
حتى نبقى متعلقني باأذيال الت�سوية عن 
املتعددة  اأو  الثنائية  املفاو�سات  طريق 
رغم  اخليار  بنف�ص  والتم�سك  ال�سكلية، 
اأن  فامل�سكلة  ال��ك��ارث��ة.  اإىل  و���س��ول��ه 
عبا�ص  الرئي�ص  طرحها  التي  املقدمات 
ال تن�سجم مع النتائج التي انتهى اإليها، 
واخليارات  التهديدات  من  الكث�  واأن 
التي طرحها مطروحة منذ �سبع �سنوات 
اأو  جزئي  بتطبيق  اأو  تطبيق،  دون  من 
لتح�سني  تكتيك  اإىل  يحولها  انتقائي 
�سروط اال�ستمرار يف نف�ص اخليار. كما 
البديل من خالل  تظهر احل�ة وغياب 
قول الرئي�ص باأن الفل�سطينيني ح�سلوا 
على 86 قراًرا �سادًرا من جمل�ص االأمن 
م��ن اجلمعية  ال��ق��رارا ت  م��ئ��ات  وع��ل��ى 
تنفيذ  دون  من  ق�سيتهم  ل�سالح  العامة 
ن�ستكي  ملني  »طيب،  وت�ساءل:  منها.  اأي 
حل  ال  اأن  م�سيًفا:  ن�����روح«؟!!  ووي���ن 
باإيجاد  املركزي  املجل�ص  وطالب  لديه، 
امل�سوؤولية  م��ن  �ساحته  خمليا  احل��ل 

بتقدمي تو�سيات!  اما املجل�ص املركزي 
اللجنة  اىل  قراراته   �سيحيل   االآخ��ر 
برئا�سة   وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
التنفيذية  ه��ل  ونت�ساءل  م���ازن؟  اأب��و 
حترر  ان  ع��ل��ى  ق���ادرت���ني  وامل��رك��زي��ة 
كل  من  وموؤ�س�ساته  الفل�سطيني  ال�سعب 
حترتمها  مل  اتفاقات  والتزامات  قيود 
يف  مبا  ي��وم،  كل  تخرقها  ،بل  اإ�سرائيل 
التاريخية  التنازالت  كل  اإل��غ��اء  ذل��ك 
اإىل  الو�سول  اأمل  على  لها  منحت  التي 
الدولتني«  »بحل  �سمي  ما  اأو  و�سط  حل 
على  قادرين  يكونوا  ان  ال�سروري  ومن 
الفل�سطيني  لل�سعب  ر���س��ال��ة  اإي�����س��ال 
ول��ل��ع��امل ب���ان ق��رارات��ه��م ه���ذه امل��رة 
تكتيكية،  م���ن���اورة  جم���رد  ت��ك��ون  ل��ن 
وتاريخية  اإ�سرتاتيجية  �ستكون  ب��ل 
من  اأنه  كما  التنفيذ.  مو�سع  و�ستو�سع 
للعامل  وا�سحة  ر�سالة  ت�سل  اأن  املهم 
كله بان ما يواجهه ال�سعب الفل�سطيني 
ثالث  من  مزيج  هو  اإ�سرائيل  يد  على 
والتطه�  الت�سريد  اإجرامية،  عمليات 
العرقي، واالحتالل، ونظام االأبارتهايد 
اإ�سرائيل،  ق�ست  اإن  وان��ه  العن�سري، 
على  االأم���ك��ي��ة،  االإدارة  م��ن  ب��دع��م 
اإمكانية قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة 
امل�سوؤولية  وح��ده��ا  ه��ي  ف�ستتحمل 
»بحل  ي�سمى  ما  ف�سل  عن  التاريخية 
الدولتني«. واأن البديل للدولة امل�ستقلة 
االأم���ر  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  وال  ي��ك��ون  ل��ن 
االأبارتهايد  دولة  وهو  احلايل  الواقع 
اإن  بل  ال��واح��دة،  العن�سري  والتمييز 
يقاوم  اأن  الفل�سطيني  ال�سعب  حق  من 
نظام  الإ�سقاط  الو�سائل  بكل  وينا�سل 
االبارتهايد االإ�سرائيلي يف كل فل�سطني، 
واإقامة الدولة الدميقراطية الواحدة 
فيها  يت�ساوى  والتي  فل�سطني  كل  على 
املدنية  احلقوق  يف  فقط  لي�ص  اجلميع 
وبكلمات  القومية.  احل��ق��وق  ويف  ب��ل 
تريد  اإ���س��رائ��ي��ل  ك��ان��ت  اإن  اأخ�����رى، 
القد�ص  على  اال�ستيالء  مب�ستوطنيها 
نابل�ص  اأرا�سي  �سلب  وموا�سلة  املحتلة، 

من  فان  اهلل،  ورام  حلم  وبيت  واخلليل 
حقنا، ونحن نقاوم ل�سو�سيتهم، اأن نعيد 
املطالبة بحقوقنا كفل�سطينيني، مبا يف 
وحيفا  يافا  يف    الالجئني  حقوق  ذلك 
هناك  واملثلث.  والنقب  واجلليل  وعكا 
جديد  طريق  ل�سق  تاريخية  فر�سة 
خمتلف عن كل ما جرى خالل ال�سنوات 

اخلم�ص وع�سرين املا�سية.
خو�ص  ميكن  ال  يقول  احل��ال  واق��ع 
مواجهة طويلة وحا�سمة من دون روؤية 
�ساملة جديدة تبني ولو خطوة خطوة 
بدياًل متكاماًل، ومن دون اإرادة م�ستعدة 
ميكن  ملمو�سة  وخ��ط��ة  ال��ث��م��ن  ل��دف��ع 
بيدنا  الذي  الوحيد  ال�سيء  حتقيقها. 
غ�ه  من  اأق��ل  عليه  التاأث�  واإمكانية 
لالطمئنان  يدعو  ما  الرئي�ص  يقدم  مل 
للوحدة،  االأولوية  اإعطاء  وهو  حوله، 
قيادات  من  الأق���وال  ا�ستمعنا  لقد  بل 
مواجهة  بني  عالقة  هناك  اأن  ترى  ال 
الوطنية،  والوحدة  االأم�كي  القرار 
فيها  واالنت�سار  مواجهة  خو�ص  اأن  مع 
االأول��وي��ة  اإع��ط��اء  دون  م��ن  مي��ك��ن  ال 
والف�سائل  ال�سعب  )وح���دة  للوحدة 
وطني  برنامج  اأ�سا�ص  على  والقيادة(، 
حقيقية  تعددية  وم�ساركة  كفاحي 
ميكن  مبا  القوى،  موازين  لتغي�  ت�سعى 
االهداف  وحتقيق  االحتالل  دحر  من 

الفل�سطينية.
الت�سوية ال�سيا�سية مبفهوم »اأو�سلو« 
ال  ث��م��ار  اي  ُتعطي  ع���ادت  وم��ا  اإنتهت 
التعاي�ص  ملفهوم  وال  الدولتني  ملفهوم 
ال�سلمي امل�ستند حلقوق ثابتة و�سيادية 
وذاتها،  بكيانها  ت�ستقل  اأن  وقادرة على 
عجز  عن  تعب�  اخليار  بهذا  والتم�سك 
�سامل الأ�سحاب فكر الت�سوية ال�سيا�سية 
الواقع  مواجهة  على  قدرتهم  وع��دم 
اجلديد، بل اإنهم بذلك يدفنون الق�سية 
موؤامرة  رمال  يف  الفل�سطينية  الوطنية 
ال�سعب  ويدفعون  ال�»ترامبية«  »القرن« 
الوطني  امل��ج��ه��ول  ن��ح��و  الفل�سطيني 

ل�سالح املعلوم »الت�سووي« لديهم..!
والدعوة  الغا�سبة  الت�سريحات  اإن 
دون  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  اإىل 
يف  تثبت  ل��ن   م�سرتكة  ا�سرتاتيجية 
نهاية املطاف اأي م�ساعدة فعلية لل�سعب 
يف  الوطنية.  ولتطلعاته  الفل�سطيني 
احلقيقة، ال يحتاج ال�سعب الفل�سطيني  
العادي اإىل فتح اأو حما�ص للدعوة اإىل 
جديدة.  انتفا�سة  اأو  الغ�سب«  »ي��وم 
معركتهم.  واملعركة  ق�سيتهم  الق�سية 
مو�سوال  وقتالهم  كفاحهم  ك��ان   لقد 
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املا�سية. اخلم�سني  ال�سنوات  مدى  على 
اأراد  اإذا  القول  نكرر  ان  اال  ي�سعنا  وال 
عليهم  جديد،  من  البدء  الفل�سطينيون 
�سيا�سي  بخطاب  رحلتهم  ي��ب��داأوا  اأن 
ج���دي���د، م���ع دم����اء ج���دي���دة، ون��ظ��رة 
م�ستقبلية جديدة .وال ميكن اأن يحدث 
نف�ص  م��ع  القبيل  ه���ذا  م��ن  ���س��يء  اأي 
املتبعة  اللغة  نف�ص  القدمية،  الوجوه 
حان  ل��ق��د  امل��ي��ت��ة.  ال�سيا�سة  ون��ف�����ص 
اإعادة  علينا  جديدة.  لبداية  الوقت 
بطريقة  الفل�سطيني  البيت  ترتيب 
م�سمونها  ي��ك��ون  ���س��ب��ق،  مل���ا  م��غ��اي��رة 
اأر�سه  على  الفل�سطيني  ال�سعب  تثبيت 
يف  مبا�سر  وب�سكل  عمليا  واإ���س��راك��ه 
عرب  وذل��ك  ال�سيا�سي؛  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 
على  ال�سعب  �سيادة  ُيفعل  �سيا�سي  نظام 
على  ال�سلطة  ���س��ي��ادة  ولي�ص  اأر���س��ه، 
الف�و�ص  هو  املفهوم  هذا  الأن  ال�سعب، 
اأو�سلو  اتفاق  يف  اإ�سرائيل  زرعته  الذي 
يف  واأدى  الوطنية،  بوحدتنا  واأودى 
االنق�سام  ا�سمه  ملر�ص  امل��ط��اف  نهاية 
مل  ال��ق��رن«  »�سفقة  ان  الفل�سطيني 
تتوقف، وهي تاأخذ �سكل فر�ص الواقع 
على االأر�ص وتطبيعه، ومن الوا�سح اأننا 
واإ�سرائيلية  اأمريكية  خطوات  �سن�سهد 
ق�سية  يف  حدثت  التي  لتلك  م�سابهة 
تبقى  ما  يف  م�ستقبال  وكذلك  القد�ص، 
ومن  النهائي،  احلل  ق�سايا  يدعى  مما 
املرجح اأن تتخلل تلك اخلطوات حوافز 
ذات طابع اقت�سادي للفل�سطينيني �سمن 
�سفعة  فبعد  واجل��زرة«  »الع�سا  �سيا�سة 
القد�ص البد من جزرة ما للفل�سطينيني 
غ�سبهم،  من  وُتهدئ  ال�سفعة  تن�سيهم 
وُتهيئهم لل�سفعة القادمة..! اإن �سيادة 
ال�سيادة التي ال  اأر�سه هي  ال�سعب على 
تنتهك، وهي ال�سيادة احلقيقية  للدولة 
العامل،  واأم��ام  حميطها،  يف  اأر�سها  على 
على  ال�سيادة  مفهوم  ن�سقط  اأن  وعلينا 
ال�سعب  �سيادة  مفهوم  ل�سالح  ال�سعب 
يكون  �سيا�سي  ن��ظ��ام  يف  االأر�����ص  على 
القلب  مبثابة  الفل�سطيني  املواطن  فيه 
الناب�ص و�ساحب القرار االأول واالأخ� 
الفاتورة  ي��دف��ع  م��ن  ه��و  ال�سعب  الأن 
فهو  النظام  بهذا  اإال  لنا  كاملة ال خيار 
اأ�سكاله،  ال�سراع بكل  اإدارة  القادر على 

ومقارعة اأمريكيا واإ�سرائيل.
الباب  ترامب  دونالد  يفتح  واليوم   
املقاومة  لتيار  ج��دي��دة  فر�سة  اأم���ام 
يف ف��ل�����س��ط��ني ومل���ح���ور امل���ق���اوم���ة  يف 
�سوب  االأنظار  توجيه  الإعادة  املنطقة 
�سيا�سة  اأن  وه��ي  القا�سية،  احلقيقة 
اإ�سرائيل  ممار�سات  و  العدائية  اأم�كا 
الهدف  هو   ، والتهويدية   االإجرامية 
وهزميته  مواجهته  ال��واج��ب  الوحيد 
العربان   روؤو���ص  على  الطاولة  وقلب   ،
االأمريكان  م��ع  واملتاآمرين  املتعاونني 

وال�سهاينة.

وجهي  اإ���س��راء  اأن��ا  هنا..  اأن��ا  »بابا 
اأنا..  كما  اأنا  بابا..  اإ�سراء  لكني  ت�سوه 
تعرب  التي  الكلمات  بتلك  اإ���س��راء«،  اأن��ا 
حاولت  باإ�ساباتها،  قلبها  وج��ع  ع��ن 
جعابي�ص  اإ�سراء  الفل�سطينية  االأ�س�ة 
اأن تبدد ح�ة والدها الذي مل يعرفها 
ال�سجن  لها داخل  خالل زيارته االأوىل 
االإ�سرائيلي، موقف ال ميكن اأن يزول من 
ح�سل  ما  تتذكر  عندما  اإ�سراء..  ذهن 
تبكي بحرقة.. خرجت والنار م�ستعلة 
وهي  االأر���ص  على  وقعت  ج�سدها..  يف 
تنظر حولها، لعل اأحدًا يراأف بحالها.. 
اإذ  باملكان؛  متواجدًا  عربي  �ساب  كان 
العلوي..  ج�سدها  على  جاكيتته  و�سع 
عني  هدا�سا  م�ست�سفى  اإىل  اإ�سراء  نقلت 
م�سابة  اأنها  ليتبني  القد�ص،  يف  ك��ارم 
والثانية  االأوىل  الدرجة  من  بحروق 
والثالثة يف 50% من ج�سدها، وفقدان 8 
وت�سوهات يف منطقة  يديها،  اأ�سابع  من 
من  فل�سطينية  اأ�س�ة  والظهر،  الوجه 
اتهمها  لطفل،  اأم  وه��ي  امل��ك��رب،  جبل 
بعملية  ال��ق��ي��ام  مب��ح��اول��ة  االح��ت��الل 
يف  فاعتقلت  احل��اج��ز  على  تفج�ية 
تنقل  ك��ان��ت  ح��ني  2015/10/11م، 
ل�سكن  لتنتقل  �سيارتها  داخ��ل  اأمتعتها 
التي  االأمتعة  �سمن  من  وك��ان  جديد، 
الإمتام  غاز  اأنبوبة  بنقلها  تقوم  كانت 
جتهيز منزلها يف القد�ص الإثبات �سكنها 
حاجز  و���س��ل��ت  وع��ن��دم��ا  امل��دي��ن��ة،  يف 
الزعيم انفجرت اأ�سطوانة الغاز وجرح 
يف  بحروق  واأ�سيبت  اإ�سرائيلي،  �سرطي 

ج�سدها.
متا�ص  عن  نتج  االنفجار  اأن  وتبني 
ك��ه��رب��ائ��ي ح���دث يف ال�����س��ي��ارة ج��راء 

التزال  اإ�سراء  الغاز،  اأ�سطوانة  انفجار 
احلروق  اآثار  من  للعالج  ما�سة  بحاجة 
التي تعاين منها، حرم ابنها الوحيد من 
زيارتها كونه ال يحمل هوية مقد�سية، 
»اإ�سراء«  ومنذ ذلك اليوم تغ�ت حياة 
وع��ائ��ل��ت��ه��ا، وخ��ا���س��ة اب��ن��ه��ا ال���ذي مل 
يتجاوز عمره يف حينه ال�سبعة اأعوام، 
رغم  كاإرهابية،  معها  تعامل  االحتالل 
خطورة و�سعها ال�سحي واالإ�سابة التي 

تعر�ست لها. 
عالج  رحلة  وبعد  اعتقلت  اإ�سراء  
»ه�سارون«،  �سجن  اإىل  نقلت  جم��زوءة، 
وبعد اأ�سهر اأ�سدر االحتالل عليها حكمًا 
بال�سجن )11 عاما( بتهمة اأ�سرت عليها 
اأو�ساعها  من  بالرغم  االحتالل  نيابة 
ال�سحية وعدم وجود اأيه اأدلة تثبتها، 
�سد  عملية  بتنفيذ  ال�����س��روع   وه���ي 

جمموعة من اجلنود وقتلهم.
وال��ي��وم ت��ع��اين اإ����س���راء م��ن اآث���ار 
احلروق يف ج�سمها، فهي حتتاج لرحلة 
اأوجاعها  من  للتخل�ص  طويلة،  ع��الج 
نائمة  وهي  اإال  تفارقها،  ال  باتت  التي 
ال  الذي  ال�سجن  يف  املهدئات  مب�ساعدة 
والتحقيق  �سحية.  رعاية  فيه  تتلقى 
اليوم  العمر  من  تبلغ  التي  اإ�سراء  مع 
وقد  ج��دًا  قا�سيًا  كان  لطاملا  عامًا،   33
تعّر�ست خالل جوالتها املختلفة ل�سّتى 
اجل�سدي  وال��ت��ع��ذي��ب  ال�سغط  اأن����واع 

والنف�سي، على الرغم من اإ�سابتها.
�سقيقة  جعابي�ص،  منى  وت��خ��رب 
اإ�سراء، اأّن املحققني كانوا يقولون لها اإّن 
»اأهلك تخّلوا عنك وال يريدون روؤيتك 
ا�ستمتنا  باأّننا  يبلغوها  مل  اإّنهم  اأب��دًا 

مراآة  لها  يح�سرون  كانوا  وهم  لروؤيتها، 
ويجعلونها تنظر فيها اإىل وجهها«.

نف�سي  »تعذيب  اأّن���ه  منى  وت��وؤك��د 
اجلريحة  اإ����س���راء  ي��رح��م  مل  ق��ا���ٍص 
اندلع  الذي  احلريق  نتيجة  وامل�سّوهة 
االأمّرَين  تعاين  اليوم  وهي  �سيارتها،  يف 
مّما حّل بها على الرغم من مرور عاَمني 
حاجة  يف  زال��ت  ما  فهي  اإ�سابتها.  على 
عّدة  اأماكن  يف  جراحية  عمليات  اإىل 
ذل��ك،  ع��ن  ع��دا  امل�����س��اب،  ج�سدها  م��ن 
�سوؤونها  تدّبر  على  ق��ادرة  بالكاد  هي 
حاجة  ويف  ال�سجن  داخ��ل  ال�سخ�سية 
اإىل مرافقة لالعتناء بها«. وت�س� منى 
التي  العبا�سي  علياء  »االأ�س�ة  اأّن  اإىل 
�سجنها  داخل  وتعينها  بها  تعتني  كانت 
�سوى  جانبها  اإىل  ت��ب��َق  ومل  حت���ّررت، 
ي�ستطعَن  ال  ال�سّن  يف  �سغ�ات  اأ�س�ات 
العائلة تنا�سد كل من  اإن  م�ساعدتها«.  
من  اإ�سراء   لتتمكن   التدخل  ي�ستطيع 
حمى  من  تعاين  فهي  عالجها،  اإك��م��ال 
دائمة يف جميع اأجزاء ج�سمها، واأوجاع 

جراء احلروق.
االألعاب  اإ�سراء  تعمل  �سجنها  ويف 
وال��ر���س��وم��ات م��ن م��الب�����ص االأ���س���ات 
على  وت�سرف  ي�ستعملنهن،  ال  اللواتي 
الق�س�ص  القا�سرات على كتابة  تدريب 
ا على  اأي�سً امل�سرحيات، وت�سرف  ومتثيل 

كل الفقرات الرتفيهية للقا�سرات.
ردت  كيف  ل��ذوي��ه��ا  اإ���س��راء  وروت 
على املحقق حينما �ساألها ما هو عملها؟، 
كمهرجة،  تعمل  كانت  اإنها  له  فقالت 
بقية  ال��دور  بهذا  �ستقومني  لها  فقال 
»�ساأخرج  اإ�سراء:  علية  ردت  حياتك، 
اهلل  ب��اإذن  و�ساأعود  عالجي،  و�ساأكمل 
كحال  حالها  اإ�سراء  كنت«.  مما  اأف�سل 
عنا  غيبتهم  التي  االأ�س�ات  من  الكث� 
اإال  ال�سجون ومل يعلم بعذابهن  ق�سبان 
ُي�ستجاب  اأن  اإ�سراء  حّق  من  لعّل  اهلل. 
تخ�سع  التي  االعتقال  فظروف  طلبها، 
رهيبة  االأخ��ري��ات  االأ���س���ات  م��ع  لها 
وهّن يف حاجة اإىل اأن ُي�سَمع �سوتهّن يف 

العامل كله.
ا يف نفو�ص االأ�سرى  ويبقى االأمل حيًّ
اخل�سو�ص  وج���ه  ع��ل��ى  واالأ�����س�����ات 
تنهي  م�سرفة  �سفقه  �سمن  ب��اخل��روج 

عذابات ال�سنني وال�سجان. 
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 التطّرف الديني وبروز الإرهاب ال�سهيوين 
والتكفريي 2-1 د. غازي حسين

ثورة يف خدمة االأمة .. لن تهزم

املقدمة:
العنف  ا���س��ت��خ��دام  ه���و  االإره�������اب 
واملادية  الب�سرية  االأ�سرار  اأفدح  الإحلاق 
ال�سروط  واإم�����الء  ال��ت��خ��وي��ف  ب��ه��دف   ،
اأ�سكال  م��ن  �سكل  وه��و  االإرادات،  وك�سر 
كل  ولكن  اإرهابًا،  عنف  كل  ولي�ص  العنف 
للتفريق  وذل��ك   ، عنف  االإره���اب  اأ�سكال 
االإره��اب  الإدان��ة  واملقاومة  االإره��اب  بني 
وحم��ارب��ت��ه ودع���م امل��ق��اوم��ة واالع���رتاف 
ب�سرعيتها باعتبارها اخليار اال�سرتاتيجي 
لقلع االحتالل الذي يج�سد ذروة االإرهاب 
واأ�سبح  التكف�ي،  االإرهاب  على  وللق�ساء 
نتيجة اال�ستعمار  االإرهاب ظاهرة عاملية 
العن�سرية  واالأن���ظ���م���ة  اال���س��ت��ي��ط��اين 
وا�ستمرار  العدالة  وفقدان  واالإرهابية 
ال�سهيوين  ال��ف��ك��ر  ون�����س��ر  االح���ت���الل 
من  �سكلني  ال��ع��امل  وي��واج��ه  والتكف�ي، 
االأول  ويتمّثل  ال��دويل،  االإره��اب  اأ�سكال 
اأمريكا  متثله  ال��ذي  االأق��وي��اء  اإره��اب  يف 
واإ�سرائيل، والثاين هو االإرهاب التكف�ي 
وجميع  وامل�سلمني  بالعرب  يفتك  ال��ذي 

ال�سعوب يف العامل .
االأنظمة  طبيعة  من  االإره���اب  ين�ساأ 
والعن�سرية  اال�ستعمارية  واحل��رك��ات 
التطّرف  ومن  والفا�سية  واال�ستبدادية 
والتكف�ي  ال�سهيوين  والفكر  الديني 
تعرقل  خط�ة  اآف��ة  االإره����اب  ويعترب   ،
ويهدد   ، العامل  يف  العادل  ال�سالم  حتقيق 
االإرهاب جميع ال�سعوب واالأمم واالأعراق 
وي�سغل  العامل،  يف  والثقافات  والديانات 
قادة  اهتمام  م��ن  ك��ب���ًا  ح��ي��زًا  االإره���اب 
الدويل  القانون  وفقهاء  وال�سيا�سة  الفكر 
والنخب  واالإن�����س��اين  اجل��ن��ائ��ي  ال��ع��امل��ي 

الثقافية يف جميع اأنحاء العامل.
االإرهاب ظاهرة عاملية م�سدرها الظلم 
التطّرف  واأدى  والعن�سرية،  واالحتالل 
 2001 اأيلول  تفج�ات  وقوع  اإىل  الديني 
احلرب  بو�ص  االأمريكي  الرئي�ص  واإع��الن 
ال�سليبية على العرب وامل�سلمني ، واإ�سعال 
اأفغان�ستان  ع��ل��ى  االأم��ري��ك��ي��ة  احل����روب 
وح�سي  عمل  وه��و   ، وال��ع��راق  وال�سومال 
للب�سري  عظمى  وك��ارث��ة  اإن�����س��اين  غ��� 
وامل�سيحية  العقالء  جميع  ويعار�سه   ،
التي  االأوىل  وامل�سكلة  االأ�سيل.  واالإ�سالم 

خدمت االإرهاب على ال�سعيدين االإقليمي 
دويل  تعريف  وج��ود  ع��دم  هي  وال���دويل 
دقيق له وعدم تطبيق حل عادل لق�سية 
ديارهم.  اإىل  الالجئني  وع��ودة  فل�سطني 
االإره��اب  تداعيات  اليوم  العامل  ويعي�ص 
الغربي  واالإره��اب  والتكف�ي  ال�سهيوين 
االأمريكية  االمربيالية  باإرهاب  جم�سدًا 

املتحالفة مع ال�سهيونية العاملية .
وي�سكل االإرهاب ال�سهيوين والتكف�ي 
وجهان لعملة واحدة فكل ما يفعله داع�ص 
والن�سرة واملجموعات التكف�ية االأخرى 
باإ�سعاف  اإ���س��رائ��ي��ل  م�سلحة  يف  �سّبت 
اجليو�ص يف �سورية والعراق وم�سر وليبيا ، 
وتغييب ق�سية فل�سطني ، واإقامة حتالفات 
اخلليج  دول  وبني  بينها  وجتارية  اأمنية 
دول  معظم  وهرولة  الها�سمية،  واململكة 
مع  العالقات  لتطبيع  العربية  اجلامعة 

العدو االإ�سرائيلي.
املجتمعات  اإ�سعاف  يف  اأي�سًا  وي�سّب 
وو�سع  فيها  امل�سرتك  والعي�ص  العربية 
االإرهاب  قائمة  على  االإ�سالمية  املقاومة 
ومنع ال�سالح واملال واالإعالم عن املقاومة 

الفل�سطينية.
االإره�����اب  ان��ت�����س��ار  ظ���اه���رة  واأدت 
التكف�ي اإىل و�سول الو�سعني الفل�سطيني 
وت�ساعد   ، اأحوالهما  اأرداأ  اإىل  والعربي 
اإذ  اإ�سرائيل  وهمجية  ووح�سية  عنجهية 
عقد جمرم احلرب نتنياهو يف /17ني�سان 
العدو  وزراء  ملجل�ص  جل�سة  اأول   2016  /
فيها  واأعلن  املحتل،  ال�سوري  اجل��والن  يف 
اأن اإ�سرائيل لن تن�سحب اأبدًا من اجلوالن 
االأم��ن  جمل�ص  ق����رارات  ب��ذل��ك  متحدّيًا 
الدويل وجامعة الدول العربية ومنظمة 
القانون  ومبادئ  االإ�سالمي  القمة  موؤمتر 

الدويل.
الغربية  ال����دول  اأن  ب��ج��الء  وظ��ه��ر 
م�ساحلها  خل��دم��ة  االإره������اب  ت�ستثمر 
ال��رثوات  ال�ستنزاف  اإ�سرائيل  وم�سالح 
املنطقة وتقوية  وتفتيت دول  الطبيعية، 
فل�سطني  ق�سية  وت�سفية  اإ���س��رائ��ي��ل 
خا�ص  وب�����س��ك��ل  اخل���ارج���ي  ف��ال��ت��دخ��ل   ،
بلدان  �سوؤون  يف  واالإ�سرائيلي  االأمريكي 
ان��ت�����س��ار ظاهرة  ع��ل��ى  ���س��اع��د  امل��ن��ط��ق��ة 
م�سوؤولية  وا�سنطن  وتتحّمل  االإره����اب، 

حيث   ، وال��ع��راق  �سورية  يف  داع�ص  مت��دد 
ا�ستغلت داع�ص والن�سرة كاأدوات للنيل من 
الغربية  الدول  اأن  القول  وميكن  �سورية، 
وتتخذ  �سورية  يف  االإره���اب  مع  تتحالف 
منه موقف العداء عند العودة واالرتداد 

عليها .
تتحمل  اأوب��ام��ا  اإدارة  ف��اإن  وبالتايل 
�سورية  يف  داع�ص  اإره��اب  متدد  م�سوؤولية 
ليبيا  يف  الناتو  تدخل  واأدى  وال��ع��راق، 
الوطني  واجل��ي�����ص  ال��ق��ي��ادة  ت��دم���  اإىل 
ونهب  الوطنية،  الدولة  ومنجزات  فيها 
انت�سار  واإىل  ف��ي��ه��ا،  وال��ن��ف��ط  اأم��وال��ه��ا 
ع��دة  اإىل  تفتيتها  وخ��ط��ر  االإره������اب، 
دويالت، فاملنطقة تواجه عدوين اأ�سا�سني 

)االإرهاب االإ�سرائيلي والتكف�ي(.
اال�ستعمار  ���س��ن��اع��ة  االإره�����اب  اإن 
التكف�ية  وامل��ج��م��وع��ات  وال�سهيونية 
منطقة  يف  بداأ  اال�ستبدادية،  واالأنظمة 
الع�سابات  اإره���اب  م��ع  االأو���س��ط  ال�سرق 
ال��ي��ه��ودي��ة االإره���اب���ي���ة امل�����س��ل��ح��ة يف 
الثالثينيات من القرن الع�سرين ، وا�ستمر 
اإرهاب دولة اإ�سرائيل وعن�سريتها والنكبة 
ال�سعب  على  امل�ستمرين  والهولوكو�ست 

الفل�سطيني.
وت�ساعد يف املنطقة من خالل االإرهاب 
ال��وه��اب��ي ال��ت��ك��ف���ي وب��ق��ي��ة احل��رك��ات 
واأ�سلحة  اأم�����وال  وب��دع��م  ال��ت��ك��ف���ي��ة، 
وت�ساعد  اخلليج،  دول  وبقية  ال�سعودية 
يف مرحلة ما�ُسمي بالربيع العربي ومتويل 
دول اخلليج لالإخوان امل�سلمني وفوزهم يف 
االنتخابات يف م�سر وتون�ص واملغرب ، ومع 
بالتفاهمات  االإخ��وان  ع�سر  ت�ساعد  بدء 
يف  معهم  كلينتون  ه��ي��الري  وقعتها  التي 
فل�سطني  ق�سية  عن  الإبعادهم  القاهرة 
وا�ستمرار التزامهم باتفاقات االإذعان يف 

كامب ديفيد.
ال�سهيونية  وعن�سرية  اإرهاب  ينطلق 
التعاليم  م��ن  ال�����س��ه��ي��وين(  )االإره������اب 
التوراة  كتبة  ر�ّسخها  التي  واملمار�سات 
والتلمود واملوؤ�س�سون ال�سهاينة والع�سابات 
و)الكيان  امل�سلحة  اليهودية  االإرهابية 
ال�����س��ه��ي��وين(، وب��ال��ت��ايل ت��ع��ود ج���ذور 
والتلمود  التوراة  اإىل  ال�سهيوين  االإرهاب 
واالإيديولوجية ال�سهيونية، وهي املنطلق 

واال�ستعمار  اجلماعية  واالإب��ادة  لالإرهاب 
والتطه�  وال��ع��ن�����س��ري��ة  اال���س��ت��ي��ط��اين 
العرقي واحلروب العدوانية التي اأ�سعلتها 
و�سورية  فل�سطني  على  اإ�سرائيل  وت�سعلها 

ولبنان وم�سر.
الإرهاب ال�سهيوين

تبلور االإرهاب ال�سهيوين يف املقررات 
امل��وؤمت��رات  اتخذتها  ال��ت��ي  واملخططات 
االإ�سرائيلية  واحل��ك��وم��ات  ال�سهيونية 
اأو  اجلغرافية  الكربى  اإ�سرائيل  الإقامة 
باإثارة  االقت�سادية  العظمى  اإ�سرائيل 
والعرقية  واملذهبية  الطائفية  النعرات 
العربية واإعادة تركيبها  البلدان  لتفتيت 
من خالل م�سروع ال�سرق االأو�سط اجلديد.
حتّر�ص التوراة والتلمود وال�سهيونية 
واالإب��ادة  القتل  على  ال�سهيوين  والكيان 
اخلوف  الإل��ق��اء  اليهود  لغ�  اجلماعية 
والرعب يف نفو�ص الكنعانيني )اأي العرب( 
لكي يرتكوا اأر�سهم وممتلكاتهم حتت وطاأة 
ليحل  ويرحلوا  الدماء  و�سفك  االإره���اب 

اليهود حملهم من جميع اأنحاء العامل .
ومت���ت���ل���ئ ال������ت������وراة وال���ت���ل���م���ود 
والقوانني  ال�سهيونية  واالأيديولوجية 
اإ�سعال  على  بالتحري�ص  االإ�سرائيلية 
ال�سلب  وع��ل��ى  ال��دم��اء  و�سفك  احل���روب 
وال��ن��ه��ب وال��ت��دم��� و���س��ي��ا���س��ة االأر�����ص 
املحروقة وبث الكراهية والبغ�ساء واإثارة 
اليهودية  غ�  واالأمم  ال�سعوب  بني  الفنت 
اجلي�ص  ويفعل  اإ�سرائيل  تفعل  كما  متامًا 
االإ�سرائيلي واملو�ساد وقطعان امل�ستعمرين 
اليهود يف فل�سطني واجلوالن وجنوب لبنان 

.
ي��ن��ط��ل��ق االإره������اب ال�����س��ه��ي��وين من 
بالدرجة  والتلمودية  التوراتية  التعاليم 
واملنظمات  االأيديولوجية  وم��ن  االأوىل 
العن�سرية  واحل���رك���ات  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة 
واال�ستعمارية التي ظهرت يف اأوروبا وتاأثر 
ال�سهاينة، وبالتايل ي�ستند  املوؤ�س�سون  بها 
االإرهاب ال�سهيوين اإىل م�سدرين اأ�سا�سني:

االأول: االأوامر والنواهي والتقنينات 
والتلمود  ال��ت��وراة  يف  ال���واردة  والق�س�ص 
وب�سكل خا�ص �سفر يو�سع ، م�سدر االإرهاب 
اليهودي واالإرهاب الذي متار�سه اإ�سرائيل.

يعاين �سعبنا العربي الفل�سطيني واأمتنا العربية وعائلتي واأنا �سخ�سيا من التطرف الديني 
يف  اليهودية  الدولة  الإقامة  االإ�سرائيلية  واحلروب  اليهودي  االإرهاب  بروز  اإىل  اأدى  الذي 

فل�سطني العربية.
التي �سنتها يف عهدي ريغان وبو�ص  ال�سهيونية واحلروب  امل�سيحية  ونعاين اي�سا من تطرف 
�سلمان  اليهودية بدعم وتاأيد كاملني من حممد بن  اإدارة ترامب  التي ت�سعلها  االبن والفنت 
القد�ص  وتهويد  ايران  و  املقاومة  حركات  ملواجهة  اخلليج  يف  العربية  الدول  حكام  وبقية 

املحتلة .

قذيفة  ب�سظايا  ن�سال  اأم  ماري  روز  االأملانية  زوجتي  ا�ست�سهاد  اإىل  التكف�ي  االإره��اب  واأدى 
اأطلقتها املجموعات التكف�ية من جوبر على كورني�ص التجارة يف العا�سمة ال�سورية دم�سق 

بناء على طلب حممد بن �سلمان بح�سب وثيقة اأمريكية ن�سرها موؤخرا موقع ويكليك�ص.
كتبت هذا املو�سوع عن خطورة التطرف الديني وبروز االرهاب وفاء لروح زوجتي الطاهرة 

التي اأدين لها باجلميل والعرفان لكل ماأنزته يف حياتي .
املجد واخللود جلميع �سهداء �سوريا االأبرار.
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ال�����ث�����اين: ال���������رتاث ال��ع��ن�����س��ري 
املوؤ�س�سون  به  تاأثر  ال��ذي  واال�ستعماري 
امل�ساألة  وحل���ل  اأوروب������ا  يف  ال�����س��ه��اي��ن��ة 
اليهودية فيها على ح�ساب ال�سعب العربي 

الفل�سطيني واالأمة العربية .
جاء تيودور هرت�سل موؤ�س�ص احلركة 
فوق  )ال��ق��وة  مقولة  ور���س��خ  ال�سهيونية 
ال�سهيونية  االأي��دي��ول��وج��ي��ة  يف  احل���ق( 
دولة  الإقامة  اليهود(  )دول��ة  كتابه  ويف 
عن�سرية وا�ستعمارية كاأكرب غيتو يهودي 
واإرهابي يف فل�سطني  ا�ستعماري وعن�سري 
اليهود باحلقد  العربي، وعباأ  الوطن  قلب 
يف  واأر���س��ى  اليهود،  غ�  على  والكراهية 
�سلب االأيديولوجية ال�سهيونية ا�ستخدام 
اال�ستيطاين  واال�ستعمار  واالإرهاب  القوة 
العربية،  فل�سطني  لتهويد  والعن�سرية 
بروتوكوالت  ع��ام  اآح��اد  �سديقه  وو�سع 
حكماء �سهيون، واأقرها املوؤمتر ال�سهيوين 

االأول يف بازل كقرارات �سرية.
موؤ�س�ص  ه��رت�����س��ل  ت���ي���ودور  اع��ت��رب 
الال�سامية حركة  اأن  ال�سهيونية  احلركة 
مفيدة لل�سهيونية، وتعاون مع الال�ساميني 
وزير  خا�ص  وب�سكل  القي�سرية  رو�سيا  يف 
اليهود  اندماج  ملنع  بليفي  فيها  الداخلية 
فل�سطني،  اإىل  بتهج�هم  منهم  والتخل�ص 
اأملانيا  م��ع  اليهودية  ال��وك��ال��ة  وت��ع��اون��ت 
هافارا  اتفاقية  معها  ووق��ع��ت  ال��ن��ازي��ة 
النازية  ب��ني  امل�����س��رتك  ال��ه��دف  لتحقيق 
واأوروبا  اأملانيا  تنظيف  وهو  وال�سهيونية 
من اليهود وترحيلهم اإىل فل�سطني واإقامة 
اليهودية يف  للم�ساألة  فيها كحل  اإ�سرائيل 
الفل�سطيني  ال�سعب  ح�ساب  وعلى  اأوروب��ا 

واالأمة العربية.
اليهودية  اإت�سل  ع�سابة  وتعاونت 
العاملية  احلرب  قبل  امل�سلحة  االإرهابية 
اجلي�ص  يف  الال�ساميني  القادة  مع  الثانية 
وتعاون  اأع�سائها،  ل��ت��دري��ب  البولندي 
حاييم وايزمان زعيم املنظمة ال�سهيونية 
مع  جابوتن�سكي  واالإره���اب���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
لتدريب  االإيطالية  والفا�سية  مو�سوليني 
االإرهابية  بيطار  منظمة  م��ن  اأع�����س��اء 
املعروف  ومن  اإيطاليا،  يف  التجربة  على 
اللورد  منح  ال��ذي  بلفور  اآرث��ر  اللورد  عن 
كبار  من  كان  اأنه  امل�سوؤوم  الوعد  روت�سيلد 

الال�ساميني يف الوقت نف�سه كان �سهيونيًا.
ويعترب العديد من ال�سهاينة اأن كارل 
كتاب  و�سع  الأن��ه  ال�ساميًا  ك��ان  مارك�ص 
حب  اأّن  فيه  واأّك���د  اليهودية«  »امل�ساألة 
الذهب واملال هو الدين احلقيقي لليهودي.

القوة  ب��اأن  ال�سهيوين  الفكر  ويوؤمن 
ف����وق احل����ق وه����ي ال���ت���ي ت�����س��ن��ع احل��ق 
واالغت�ساب  القوة  ا�ستخدام  عن  الناجت 
مع  دائمًا  واحل��ق   ، والتهويد  واالح��ت��الل 
ويهويد  اليهودية  اللوبيات  الأن  اإ�سرائيل 
البيت  يف  والروؤ�ساء  االأمريكية  االإدارات 
و�سعوا  الغربية  ال��دول  وبقية  االأبي�ص 
املتحدة وفوق  اإ�سرائيل فوق ميثاق االأمم 
والقانون  العام  ال��دويل  القانون  مبادئ 

املدنية  ف��احل��ق��وق   ، االإن�����س��اين  ال����دويل 
واالمتيازات  واملياه  واالأر���ص  واالإن�سانية 
فل�سطني  ع��ل��ى  ال���دخ���الء  ل��ل��ي��ه��ود  ك��ل��ه��ا 
وراء  من  ج��اءوا  والذين  عنها  والغرباء 
الال�سامية  معزوفتي  وا�ستغلوا  البحار، 
اال�ستعمار  مع  والتعاون  والهولوكو�ست 
واأملانيا النازية لتهج� اليهود اإىل فل�سطني 
اإ�سرائيل  واأقاموا  منها،  العرب  وترحيل 
واالإمربيالية  العاملية  لليهودية  كمركز 
االأمريكية وكاأكرب غيتو يهودي ا�ستعماري 
املنطقة  ق��ل��ب  يف  واإره���اب���ي  وع��ن�����س��ري 

العربية االإ�سالمية.
جتلبه  ال���ذي  ال��ي��ه��ودي  فامل�ستعمر 
وبدعم  واإ�سرائيل  ال�سهيونية  املنظمات 
من الواليات املتحدة واأملانيا وبقية الدول 
ومقد�ساتي  ودراي  اأر�سي  ي�سادر  الغربية 
يفعل  اأن  احل��ق  ول��ه  واالإره����اب،  بالقوة 
يف  ي�ساء  حيث  وي�سكن  ب�سعبي  ي�ساء  ما 
ت�سبح  لكي  منها  اخل��روج  وعلّي  فل�سطني 
العامل  يف  اليهود  جلميع  القومي  الوطن 
يقبل  اإن�سان  واأي  منطق  واأي  عقل  ف��اأي   ،
بهذا الظلم اجلائر غ� امل�سبوق يف التاريخ 

الب�سري ؟؟!! .
الأب�سط  املخالف  اجلائر  الظلم  هذا 
مبادئ القانون الدويل االإن�ساين هو الذي 
واملقاومة  االنتفا�سات  ان��دالع  اإىل  اأّدى 

الفل�سطينية واللبنانية املعا�سرتني.
وكانت الع�سابات اليهودية االإرهابية 
واالأرغ���ون  و�ست�ن  الهاغانا  امل�سلحة: 
اأول من قام با�ستخدام الرباميل  والباملاخ 
الثالثينات  يف  امل��ف��خ��خ��ة  وال�����س��ي��ارات 
باملتاجر  املا�سي  القرن  من  واالأربعينات 

واأ�سواق اخل�سار يف حيفا ويافا والقد�ص.
كردة  ي��اأت  مل  اليهودي  االإره���اب  اإن 
يعود  واإن���ا  ع��رب��ي«  »اإره����اب  على  فعل 
مغرقة  واأيديولوجية  دينية  جذور  اإىل 
يف ال��ق��دمي م��ن ال��ت��اري��خ ال��ي��ه��ودي، وهو 
التاريخ  واأخطره يف  االإره��اب  اأن��واع  اأقدم 
والتلمود  التوراة  كتبة  ورفعه   ، الب�سري 
ال�سهاينة وقادة  واحلاخامات واملوؤ�س�سون 
الدينية  القدا�سة  مرتبة  اإىل  اإ�سرائيل 
واإىل  ال�سهيونية  االأيديولوجية  وجوهر 
و�سعتها  وق��وان��ني  وممار�سات  خمططات 
االإره��اب  ا�ستخدام  ور�سخوا  اإ�سرائيل، 
وترحيلهم  الفل�سطينيني  العرب  الإب��ادة 
اليهود  امل�ستعمرين  ل��زرع  وطنهم  خ��ارج 

فيها.
اليهود  اأن  ال�سهيوين  الفكر  ويعترب 
هم اأبناء �سعب اهلل املختار ، ويعمل الكيان 
لتجريد  القوة  ا�ستخدام  على  ال�سهيوين 
احلياة  مقومات  من  الفل�سطيني  ال�سعب 
وحق  والرثوات  واملياه  واحلقوق  كاالأر�ص 
من  وحتى  وطنه،  يف  الفل�سطيني  املواطن 
واال�ستقرار  واحلا�سر  املا�سي  ذك��ري��ات 
اإ�سرائيل  وو�سعت  والتطوير،  والتنمية 
ال�سعب الفل�سطيني يف اأكرب مع�سكر اعتقال 
نازي يف تاريخ الب�سرية من خالل العقوبات 
واإغالق  واحلواجز  واحل�سار  اجلماعية 

املعابر واأ�سواأ من مع�سكرات االعتقال اإّبان 
العهد النازي يف اأملانيا .

وت�����س��ت��ه��دف االأع���م���ال االإره��اب��ي��ة 
العرب  امل��واط��ن��ني  تخويف  ال�سهيونية 
الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادات  اإرادة  وك�����س��ر 
واإ�سعال  ال��ق��وة  با�ستخدام  وال��ع��رب��ي��ة 
اجلماعية  امل��ج��ازر  وارت���ك���اب  احل����روب 
العربية،  العوا�سم  بع�ص  على  واالإغ��ارة 
واالإم����الءات  املخططات  لفر�ص  وذل���ك 
عودة  ح��ق  لت�سفية  عليهم  ال�سهيونية 
احلل  وف��ر���ص  دي���اره���م  اإىل  ال��الج��ئ��ني 
ال�سهيوين للق�سية واإنهاء ال�سراع العربي 
اأمنية  �سراكة  واإق��ام��ة  ال�سهيوين   –
املمالك  وبقية  �سعود  واآل  اإ�سرائيل  بني 

واالإمارات التي اأقامتها بريطانيا وحتميها 
الواليات املتحدة االأمريكية وتر�سى عنها 

ال�سهيونية العاملية .
ويفتي رجال الدين اليهودي مبمار�سة 
االإرهاب جتاه العرب واإبادتهم بال�سواريخ 
واغت�ساب اأرا�سيهم ومنازلهم ومقد�ساتهم 
وال�سرا�س�  باالأفاعي  العرب  وي�سفون 

واالأ�سرار .
على  ال�سهاينة  امل��وؤ���س�����س��ون  واأّك����د 
فقال  اإ�سرائيل  تاأ�سي�ص  يف  االإره��اب  دور 
لن  اليهود  )اإن  جابوتن�سكي  ف��الدمي��� 
يتو�سلوا اإىل اإن�ساء دولة دون اللجوء اإىل 
االإرهاب( وو�سف ال�سفاح بيغن الفدائيني 
على  ت�س�  التي  املفرت�سة  باحليوانات 

قدمني وطالب بقتلهم والتخل�ص منهم.
واأعلن احلاخام عوفيديا يو�سيف اأنه 
)يجب ق�سف العرب بال�سواريخ الإبادتهم 

وحموهم عن وجه االأر�ص(.
بقتل  كفت�ص  دايفيد  احلاخام  واأفتى 
ي�سّكل  ال  العرب  قتل  )اإن  قائاًل:  العرب 
احلاخامات  اأحد  وقام  اأخالقية(  م�سكلة 
املقد�سي  الفتى  بحرق  الثالثة  واأوالده 
 ،2014 �سيف  يف  حّيًا  خ�س�  اأب��و  حممد 
عائلة  بحرق  اليهود  امل�ستعمرون  قام  كما 
والوالدة  )ال��وال��د  اأحياء  وه��م  دواب�سة 

والر�سيع يف عام 2015(.
وي����ق����وم اجل���ي�������ص االإ����س���رائ���ي���ل���ي 
و�سابات  ل�سباب  امليدانية  ب��االإع��دام��ات 
االن��ت��ف��ا���س��ة ال��ث��ال��ث��ة واغ��ت��ي��ال ق���ادة 
االإ�سرائيلي  اجلي�ص  يجعل  مما  املقاومة، 

واأكرثها  ال��ع��امل  يف  اجليو�ص  اأخ��ط��ر  م��ن 
وح�سية وهمجية .

ك���ان االإره�����اب ال��ي��ه��ودي وال ي��زال 
الإقامة  االأ�سا�سية  امل��رت��ك��زات  اأه��م  م��ن 
اإ���س��رائ��ي��ل وت��و���س��ي��ع ح��دوده��ا واإن���اح 
اإرهابًا  يزال  ال  وكان   ، ال�سهيوين  امل�سروع 
مربجمًا  و�سيا�سيًا  واأيديولوجيًا  دينيًا 
املنظمات  وم��ار���س��ت��ه  طّبقته  وخم��ط��ط��ًا 
اليهودية االإرهابية امل�سلحة وال�سهيونية 
الهولوكو�ست  معزوفتي  ا�ستغلت  ال��ت��ي 
النازي والال�سامية حلل امل�ساألة اليهودية 
والإق����ام����ة دول�����ة اإ����س���رائ���ي���ل وت��ربي��ر 
ال�سعب  على  االإ�سرائيلي  الهولوكو�ست 

العربي الفل�سطيني .
جماعية  جمزرة  ارتكاب/74/  واأدى 
ال�سهور  يف  يا�سني  دير  جم��زرة  غ��رار  على 
الو�سول   1948 عام  من  االأوىل  اخلم�سة 
االإره����اب  بت�سخ�  حت����ّول  ن��ق��ط��ة  اإىل 
من  الفل�سطينيني  لرتحيل  ال�سهيوين 
اليهود  امل�ستعمرين  واإح����الل  دي��اره��م 
امل�ستمرة  فل�سطني  نكبة  وب��روز  حملهم، 

حتى الوقت احلا�سر .
وزراء  رئي�ص  �سام�  ا�سحق  واع��رتف 
اإ�سرائيل االأ�سبق اإّبان انعقاد موؤمتر مدريد 
لل�سالم عام 1991 بدور االإرهاب اليهودي 
)�سموين  ق��ائ��اًل:  اإ���س��رائ��ي��ل  اإق��ام��ة  يف 
ملا  االإره��اب  لوال  وطنيًا،  �سموين  اإرهابيًا، 

قامت اإ�سرائيل(.
اأ�ساليب  االإ�سرائيلي  اجلي�ص  وورث 
االإرهابية  اليهودية  املنظمات  وجت��ارب 
ا�سطهاد  يف  ال��ن��ازي��ة  اأمل��ان��ي��ا  واأ���س��ال��ي��ب 
املعادين لها الإرهاب العرب وقتلهم، واأ�سبح 
وزارات  روؤ�ساء  اليهودية  املنظمات  ق��ادة 
بعد  واملجتمع  اجلي�ص  يف  وق��ادة  ووزراء 
اإ�سرائيل  وتابعت  اإ���س��رائ��ي��ل،  تاأ�سي�ص 
املنّظم  الر�سمي  ال��دول��ة  اإره���اب  ارت��ك��اب 
وتاأييد  وبدعم  وعالنية  �سّرًا  واملخطط 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  من  كاملني 

ودول االحتاد االأوروبي.
االإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ات  وت��ط��ب��ق 
اإ���س��ع��ال احل����روب ال��ع��دوان��ي��ة وارت��ك��اب 
والعن�سرية  واالإره��اب  اجلماعية  املجازر 
ر�سمية  ك�سيا�سة  اال�ستيطاين  واال�ستعمار 
اال�ستقرار  وع��دم  التوتر  اإىل  يقود  مما 
التطور  وع��رق��ل��ة  ال��ه��ّدام��ة  وال��ف��و���س��ى 
االإرهاب  وانت�سار  املنطقة،  يف  واالزده��ار 

فيها ويف العامل.
النكبة  عن  الناجت  الظلم  وج��ود  اإن 
امل�����س��ت��م��رة واحل��������روب واال���س��ت��ع��م��ار 
والعن�سرية  واالح��ت��الل  اال�ستيطاين 
القد�ص  وت��ه��وي��د  ال�سهيوين  واالإره����اب 
اإليها  ال��ي��ه��ود  وتهج�  فل�سطني  وبقية 
اإىل  اأدى  منها  الفل�سطينيني  وترحيل 
وا�ستخدام  والكراهية  ال��رع��ب  اإر���س��اء 
العنف اأي املقاومة للتخل�ص من االحتالل 
وم�سادرة االأرا�سي والرثوات الفل�سطينية 
واإحقاق مبدائ احلق والعدالة واالإن�ساف 

واحلقوق الفل�سطينية املغت�سبة.



TAREEQ ALQUDSالعدد )28( 13

حممود عبد الله - رئي�ض رابطة الفنانني الت�سكيليني يف خميم 
جرمانا :

الفن الت�سكيلي هو مراآة املجتمع على جميع 
فرح  من  املجتمع  حالة  يعك�ص  فهو  االأ�سعدة 
وحزن ومعاناة من خالل االأعمال التي ير�سمها 
وال�سعوب  املجتمع  هوية  ي�سكل  فهو  الفنان 
ويقدمها من خالل ثقافة متقنة اإذ يربز ويعك�ص 
. خ��دم��ت��ه  يف  ف��ن��ه  وي��وظ��ف  املجتمع  م��ع��ان��اة 

رديف  وه��و  منا�سل  ع��ام  ب�سكل  وال��ف��ن��ان 
اأن  عليه  الفل�سطيني  وال��ف��ن��ان  للبندقية 
فالتزام  وط��ن��ه  لتحرير  ماي�ستطيع  ي��ق��دم 
ن�����س��ال يعك�ص  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ق�����س��اي��اه  ال��ف��ن��ان 

وق�سية  فني  ب��ني  اأف�سل  اأن  اأ�ستطيع  ال  ف��اأن��ا  امل��ق��ات��ل   وح��ي��اة  ال�سعب  معاناة 
. وال��ع��ودة  التحرير  اأج��ل  من  فل�سطني  اأبناء  يقدمها  التي  والن�ساالت  فل�سطني 

اأماين فري�سان _ فنانة ت�سكيلية :

ال���ف���ن ه����وج����زء م����ن ث���ق���اف���ة ال��ن��ا���ص 
وممار�ساتهم اليومية فهو ي�سكل عن�سر ات�سال 
هام كما ي�سكل جزء من البيئة التي يعي�ص فيها 
االإن�سان فقد لعب دورًا مهمًا يف توثيق االأحداث 
والثقافية  واالق��ت�����س��ادي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
وال�سيا�سية والفنان ال يقدم ال�سورة بتفا�سيلها 
عن  انطباعه  اإليها  ي�سيف  هو  اإن��ا  الدقيقة 
على  الفل�سطيني  الفنان  عمل  وق��د  احل��دث 
تقدمي �سورة املقاوم الفل�سطيني و�سورة املجرم 
لالأحداث  مده�ص  فني  ت��اأري��خ  يف  ال�سهيوين 
ر�سده  خالل  من  خمت�سرًا  احل��دث  يقدم  فهو 

. باحلياة  وناب�سة  ناطقة  فتبدو  واأحا�سي�سه  م�ساعره  من  اإليها  م�سيفًا  لالأحداث 
ونحن ال�سباب نحاول اأن نعرب عن هويتنا بالفن الت�سكيلي من خالل اللون واخلط 
الإي�سال ر�سالة للعامل اأجمع فاأنا اأحاول من خالل االألوان اأن اأبث االأمل يف نفو�ص 
املتلقني من اأجل اال�ستمرار بالن�سال فمن ال وطن له الحياة له وفل�سطني هي احلياة .

مرح قبالوي _  فنانة ت�سكيلية  :

الفن الت�سكيلي هو تعب� عما هو خمزون داخل القلوب الب�سرية من انفعاالت 
فالفنان   ، اجلماه�  اإىل  الفنان  قبل  من  موجهة  معينة  ر�سالة  ذات  واأحا�سي�ص 
الأنه  ويجددها  يوؤكدها  ر�ساالت  من  ما�سبق  على  وتاأكيدًا  ا�ستمرارًا  ر�سالته  يعترب 

يعي�ص من روحها فمن ثقافته واإدراكاته ي�سجل 
ومن  يعي�سها  التي  الق�سايا  الر�سالة  هذه  خالل 
حتقيق  �سبيل  يف  حياتية  ���س��رورة  فالفن  هنا 
هنا  وم��ن  لل�سعوب  والثقايف  الفكري  الن�سال 
ر�سالته  اإي�سال  يف  الفل�سطيني  الفنان  دور  يربز 
للعامل  معني  وباأ�سلوب  وال��ل��ون  الري�سة  ع��رب 
اأجمع للتاأكيد على هويته والتم�سك بق�سيته .

نور الهدى خالد حممود – طالبة كلية الفنون اجلميلة :

الفل�سطيني  الت�سكيلي  الفنان  دور  عن  اأما 
يكر�ص  اأن  الفل�سطيني  ال��ف��ن��ان  ع��ل��ى  ف��اإن��ه 
الفل�سطينية  ق�سيته  خدمة  اأج��ل  م��ن  نف�سه 
ي�سور  واالأل��وان  الري�سة  خالل  فمن  واملقاومة 
ال��رتاث  على  يحافظ  واأي�����س��ًا  امل��ق��اوم  ال��رج��ل 
اللوحة  خ��الل  م��ن  يو�سل  واأن  الفل�سطيني 
الفل�سطيني  وال���رتاث  الفل�سطينية  الق�سية 
اأن  ال��ل��وح��ات  ه��ذه  فبا�ستطاعة  ال��ع��امل  اإىل 
ت��ت��خ��ط��ى احل�����دود اجل��غ��راف��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة 
واللغوية لتخاطب بلغة الفن الراقية واملحببة 
واملوؤثرة يف اآن واحد فتتحدث دون كالم وتعرب 

. ال���ن���ف�������ص  يف  ب��ل��ي��غ  واأث�������ر  امل���ع���ن���ى  يف  ع���م���ق  م����ن  ف���ي���ه  مل����ا  ح������وار  دون 

دانيا اأمري �سقر – طالبة معهد فنون ت�سكيلية:

للمقاومة  م�سدرًا  الت�سكيلي  الفن  �سكل  لقد 
احل��روب  خلفتها  ال��ت��ي  امل��اآ���س��ي  على  و���س��اه��دًا 
ب�سرية  وث��ائ��ق  الفنية  االأع��م��ال  فاأ�سبحت 
دائمة تتحرك يف وجدان االأجيال عرب احلوار 
نعرب  ك�سباب  فنحن  عنها  الكتابة  و  وامل�ساهدة 
بهويتنا  مت�سكنا  عن  واللون  الري�سة  خالل  من 
اأجمع حمفزين تارة على  العامل  اأمام  وق�سيتنا 
املقاومة وتارة معربني عن غ�سبنا �سد االحتالل 
وممار�ساته واأخرى باعثني على االأمل يف العودة 
والتحرير فال ينف�سل الن�سال بالكلمة اأو الري�سة 

عن الن�سال يف �ساحات املعارك فهو ي�سكل رافدًا للثورة من خالل ما يلقيه يف نفو�ص املتلقني .

الفن املقاوم يف مراآة الفنانني الت�سكيليني

نبيلة سمارة

يعترب الفن الت�سكيلي جزءًا مهمًا يف احلياة االجتماعية لل�سعب الفل�سطيني واأداة جت�سد احتياجاته وتالم�ص م�سكالته، كما اأن له مقدرة على ر�سد املراحل الن�سالية 
واالأحداث التاريخية ،فكيف  يرى الفنانون الفل�سطينيون يف خميمات ال�ستات دور الفن الت�سكيلي يف اإبراز الهوية الفل�سطينية ومعاناة ال�سعب الفل�سطيني ؟

ثورة يف خدمة االأمة .. لن تهزم
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�سرين كث�ًا اإىل حدِّ البهجة ما كتبه الناقد االأدبي 
)ت�سرين(  العزيزة  يف  كافكا  حول  �سالح  �سالح  املعروف 
واأنا  اأيام، والأنه ذكرين باال�سم منتقدًا )حما�ستي(  قبل 
اأقول الأخي  فاإنني  له،  اأحتدث عن كافكا حديثًا مل يرق 
اأق��دره، وكم  كم  يعرف جيدًا  الذي  �سالح  الدكتور �سالح 
جدًا،  العالية  واأخ��الق��ه  واإن�سانيته  لعلمه  اأح��رتم��ه.. 
اأحاديثنا  اأن نكون، ويف كل  كلمات فقط فحواها وغايتها 
وهويتنا  تاريخنا  اإىل  م�ستندين  وكتاباتنا  وحواراتنا 
وثقتنا باأنف�سنا، واأال نكون من اأولئك النفر املثقفني الذين 
ال يحرتمون تاريخًا وال هوية ولي�ص لديهم احلد االأدنى 
و�سلوكياتهم  اأحاديثهم  عرب  ف�ساروا  بالنف�ص،  الثقة  من 
وكتاباتهم جمرد اأ�سداء ملا كتبه نقاد الغرب عن اأدبائهم.

نف�سي  ن��ادي��ت  واأزي����د  �سنة  ع�سرين  م��ن��ذ  اأواًل،  
لكل   ومو�سوعية  ج��ادة  ملراجعة  نهب  ب��اأن  واأ�سدقائي 
اأهميته  نرى  واأن  الغرب،  من  جاءنا  الذي  االأدبي  امل�اث 
ت�سفيق  اأو  دعاية  اأو  اإث��ارة  كل  عن  بعيدًا  باأنف�سنا  نحن 
وغوغول،  وغ��وت��ه،  �سك�سب�،  يف  نقول  اأن  اأي  ه��وى،  اأو 
وبلزاك، وار�سكني كالدويل، وتوما�ص هاردي، و�سرفانت�ص، 
و�سموئيل  جوي�ص،  وجيم�ص  واأن��در���س��ون،  و�ساراماغو، 
اإدغ��اراآالن بو، وغرييه، و�سللر، واإيفان بونني..  بيكت، و 
اإلخ كلمتنا وقد عرفنا كل واحد منهم بذائقتنا وذهنيتنا 
لهذا  اأدبائهم،  الغرب عن  نقاد  اأ�سرى لقوالت  كي ال نظل 
�سرعت يف قراءة تلك التجارب االأدبية، وجّلها على قيمة 
الذين  ه��وؤالء  بني  ومن  احل�سور،  و  االأهمية  من  خارقة 
اليهودية،  ديانته  عن  بعيدًا  قراأت  وقد  كافكا.  قراأتهم 
هذه  حتت  االأدب  امل��رء  يقراأ  اأن  واجلهل  الغباء  من  الأن 
جتارب  امل��رء  يقراأ  اأن  املعيب  من  بل  الدينية.  الظالل 
االآخرين وفق هذه امل�سطرة الظاملة، لهذا يا اأخي الدكتور 
�سالح قراأت مارك�ص وت�سيفايج وكارل بوبر وهايني ونعوم 
ت�سوم�سكي بعيدًا عن ديانتهم اليهودية الأنهم اأدباء واأهل 
هرتزل،  ق��راءة  اأ�ستطع  مل  لكنني  و�سعر،  وفل�سفة  فكر 

بن  ويو�سف  وبيلك،  كينان،  وعامو�ص  ع��وز،  وعامو�ص 
دعوا  هوؤالء  الأن  يهوديتهم  عن  بعيدًا  )متثياًل(  عجنون 
�سفقوا  وه��وؤالء  فل�سطني،  ب��الدي  احتالل  اإىل  �سراحة 
وابتهجوا  فل�سطني،  وطني  اأبناء  خروج  مل�سهدية  وهللوا 
وحقولنا،  ومدننا  وق��ران��ا  الأرا�سينا  اليهود  باحتالل 
والبحث.  والفح�ص  احلذر  قراءة  كانت  لهوؤالء  قراءتي 
اأما قراءتي لكافكا الذي عا�ص اإحدى واأربعني �سنة فقط 
واملثاقفة  املعرفة  اأجل  من  قراءة  فكانت   )1924 )تويف 
تيار يف  مهم، و�ساحب  ريب كاتب  اأدنى  بال  والتعلم، وهو 
الكتابة، لكنني وحني اأعدت قراءة اأعماله االأدبية على 
التي كتبها لثالث فتيات حاول االرتباط  الر�سائل  �سوء 
بهن من اأجل زواج مل يتم، راأيت يف كتاباته �سيئًا اآخر، لقد 
باملجتمع  اليهود  اندماج  لرف�ص  الدعاة  اأحد  كافكا  كان 
ك�)اأر�ص  فل�سطني  اإىل  بعودتهم  الدعاة  واأح��د  الغربي، 
ميعاد(، وكل كتاباته البادية اأمام النا�ص اليوم بعناوينها 
املختلفة وم�سمونها الواحد، تدعو، واإن على نحو غام�ص، 
اأن  اإىل فل�سطني. واأرجو ملن ال ي�سدق كالمي  العودة  اإىل 

يعيد قراءة بع�ص موؤلفات كافكا فقط.
اأن  ادعيت  اإنني  �سالح  الدكتور  اأخ��ي  يقول  ثانيًا: 
من  ف�)�سنعت  كافكا  �ساأن  من  اأعلت  التي  هي  الدعاية 
الال�سيء كل �سيء(، واحلق اأن هذا لي�ص ادعاًء بل حقيقة، 
لقد جعلت الدعاية اليهودية من كافكا ]نبيًا[ لالأدب، 
ت�سعًا  كافكا  ق�سى  الكرام:  وللقراء  لك  اأقول  وللتو�سيح 
ويف  كتاب،  اأي  خاللها  ين�سر  مل  عمره  من  �سنة  وع�سرين 
عام 1912 )هو من مواليد 1883( ن�سر كتابه )تاأمالت( 
و�سم ثالثًا وع�سرين �سفحة فقط ومل يبع منه �سوى ت�سع 
اأربعمائة  ال�سنة االأوىل، ومل يبع �سوى  و�ستني ن�سخة يف 
)تاأمالت،  املتعاقبة  كتبه  تبع  ومل  حياته،  طوال  ن�سخة 
ريفي(  طبيب  العقاب،  م�ستعمرة  امل�سخ،  الوقاد،  احلكم، 
االأرقام  هذه  اإىل  اأ�س�  واأنا  الن�سخ،  من  مئات  ب�سع  �سوى 
الدعاية  اإن  واإنا الأقول  كافكا،  اأهمية  من  للتقليل  لي�ص 

 ،1967 ع��ام  هزمية   بعد  اأدب��ه  واكبت  التي  اليهودية 
اأملانيا  موؤلفاته يف  ن�سخة من  �ستة ماليني  بيع  اأ�سهمت يف 
وحدها! وقد ازداد هذا الرقم على نحو مت�سارع يف جميع 

اأنحاء بالد الغرب! اأراأيت، يا اأخي، ماذا فعلت الدعاية؟
العرب،  نقادنا  من  الكث�  اجلهل  اأعمى  لقد  ثالثًا: 
وبع�ص املثقفني اإىل حّد اأنهم قالوا، اإن كافكا مارك�سيًا يف 
يف  ال�سرائب  م�سلحة  يف  عمل  الأنه  وذلك  والهوى،  الفكر 
اأحد املعامل، وقد كان املطلوب منه اأن يدون �سجالت بع�ص 
منا�سرة  املعمل  اأ�سحاب  على  حقوق  لهم  الذين  العمال 
هجومًا  �سن  كافكا  اأن  واحل��ق  قانون.  رجل  بو�سفه  لهم 
واأنه  لليهود،  االإخال�ص  بعدم  واتهمه  مارك�ص  على  حادًا 
انفتح على الدائرة االإن�سانية وعذابها، ون�سي دائرة اأهله 

)اليهود( وعذاباتهم!
رابعًا: واأخ�ًا، اآملني كث�ًا اأن تقول يا اأخي الدكتور 
يكون  اأن  مب�سيئته  يخرت  مل  كافكا  اأن  اأع��رف؛  مل  اإنني 
يهوديًا. ال، اأنا اأعرف هذا جيدًا، واأعرف اأن كافكا تواعد 
بو�سفها  فل�سطني  زي��ارة  اأج��ل  من  م��رة  غ�  و�سديقاته 
)اأر�ص امليعاد(، واأعرف اأن كافكا را�سل هرتزل قبل موته 
لقد  اليهودية(  )الدولة  كتابه  �سدور  وبعد  له،  قائاًل 
يف  نا�سطًا  كان  اأنه  واأع��رف  حلمي!  على  اإ�سبعك  و�سعت 
البيوت اليهودية التي كانت تعج بال�سبيبة اليهودية، واأنه 
قال اأنا ال تهمني اأفكار ال�سهيونية واأ�ساليبها، واإنا يهمني 
اأ�سطرك  فاأكرث  اأكرث  واآملني  بنا!  �ستم�سي  اأين  اإىل  منها 
اإن  الدكتور �سالح.. حني قلت  اأخي  يا  اخلم�سة االأخ�ة 
باالن�سحاق  املتعاظم  واالإح�سا�ص  ال��وج��ودي  ]القلق 
والتهمي�ص.. اإلخ يقراأ فيها املرء ذاته وهو يقراأ العديد من 
اأعمال كافكا يف معزل عن تكوينه الديني[ يا لطيف! 
ا�ستوىل  الذي  الدكتور �سالح، هو  اأخي  يا  القلق،  اإن هذا 

على بالدي فل�سطني فاحتلها، فكيف لك اأن تكون معه؟!

كافكا.. »نبيهم« الأدبي!
حميد ح�سن  | د. 
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حيث  االأبناء،  الت�سميات  وطالت  االأر�ص،  بذكرى  املعا�ص  الواقع  تربط  والتي 
اأ�سماء يافا وبي�سان وجنني ورفح وفل�سطني، بل اأن منهم من ربط بني  انت�سرت 
االأر�ص التي ي�سكنها يف املخيم واأر�سه املغت�سبة معربًا ب�سكل عفوي ووجداين 
عن وحدة االأر�ص فاأطلق الالجئون الفل�سطينيون ت�سميات �سوريا و�سام وفرات 
على اأبنائهم، هذا عدا عن ت�سميات ل�سيقة مبعنى الثورة الفل�سطينية ورموزها، 
ا�ستغرق  من  منهم  وامل�ستقبل.  احلا�سر  بني  يربط  ج�سرًا  ليكون  ذل��ك  وك��ل 
قبل  اأكلها  بطيخة  اأخر  طعم  اإال  يذكر  يعد  فلم  الهو�ص  درجة  اإىل  املا�سي  يف 
التهج�، واأخر لقاء مع ج�انه يف قرى احلولة اأو يف اجلاعونة، اأو يف مزرعة 

اخلوري يف ق�ساء �سفد. وجميعهم احتفظ مبفتاح البيت و"كو�سان" االأر�ص.
رجال ماتوا، يف جلطات دماغية، كي ال يت�سولوا م�ساعدات االأونروا، منهم من 

خم�سة  فوق  متتد  الفل�سطينية،  املدائن  زهرة  القد�ص 
عليها  تزاحم  بالتناق�سات،  احلافلة  ال�سنني  من  اآالف 
عربية  مدينة  ت�سهده  مل  ب�سكل  عليها  والطامعون  الغزاة 
املدينة  ه��ذه  اأحتلت   1967 ع��ام  ويف  الع�سور،  م��ّر  على 
االحتالل  قوات  قبل  من  االأخرى  املدن  �ساأن  �ساأنها  كاملة، 
تدم�  اإىل  عمدت  معاملها  لطم�ص  حماولة  ويف  ال�سهيوين، 
القرى  هذه  عدد  بلغ  حتى  لها،  التابعة  القرى  من  العديد 
التي دّمرت اإحدى وثالثني قرية، وهذه املدن هي ) اإ�سوع، 
الربيج، بيت اأم املي�ص، بيت عطاب، بيت حم�س�، بيت نقوبا، 
ال�سيخ،  دير  اللوز،  خربة  العمور،  خربة  اجل��ورة،  جر�ص، 
دير اأبان، دير يا�سني، دير الهوى، راأ�ص اأبو عمار، عرتوف، 
ع�سلني،  ك�سال،  �سوبا،  �سفلة،  �ساطاف،  �سْرعة،  �ساري�ص، 
الوجله،  املاحلة،  لفتا،  الق�سطل،  القبو،  كارم،  عني  عقور، 
القرى هذه  بع�ص  عن  نبذة  يلي  وفيما  قالونيا(.  عموا�ص، 
: �إ����������������������������ش���������������������������وع   

  بك�سر اأوله و�سكون ثانيه وفتح ثالثه، وهي على بعد 
21كم للغرب من القد�ص، ترتفع 878 قدمًا عن �سطح البحر، 
 5522 فيبلغ  اأرا�سيها  م�ساحة  اأم��ا  دون��ًا،   18 م�ساحتها 
دونًا، منها 66 للطرق وال ميلك اليهود فيها اأي �سرب. غر�ص 
اأرا�سي  القرية  باأرا�سي  ويحيط  دون��ًا،   414 يف  الزيتون 
�سو�سني. وبيت  و�سرعه  وك�سال  حم�س�  وبيت  ع�سلني  قرى 

  كان يف اإ�سوع عام 1922م )379( ن�سمة، ويف اإح�ساء 
عام 1931م بلغوا 468 منهم 240 ذ، و228 ث. لهم 126 بيتًا، 
ويف عام 1945م قدر عددهم ب 620 م�سلمًا. اأرقى �سف يف 
مدر�سة القرية عام 1942-1943م هو اخلام�ص االبتدائي.

من قرى بيت املقد�ض املدمرة عام 1948م

بالدنا فلسطين

خالد بدير
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فيبدون  موحد،  ب�سكل  روؤو�سهم  ليحلق  املخيم  رج��ال  عليها  يجل�ص  فارغة 
يتذكرون  الكث�ون  مازال  اإىل فرقة مو�سيقية واحدة.....  ينتمون  وكاأنهم 
"اأبو الع�سل" وهو يجر بعربته املتوا�سعة اأكيا�ص الطحني امل�ستلمة من وكالة 

الغوث ليو�سلها اإىل املنازل مقابل قطعة نقود ال تتجاوز قر�سني ون�سف.
اأر�ص  ن�سجتها  واأحداث  وم�ساعر  واأحا�سي�ص  م�ستهاة...  الأر�ص  ذكرى  املخيم 
امل�ستقبل،  عن  يبحث  ال��ذي  واحلا�سر  املا�سي  من  خليط  املخيم  ال��واق��ع... 
واملفارقة يف هذا امل�ستقبل اأن بزوغه يعني بكل االأحوال اأفول للمخيم ونفي 
حلالته.... امل�ستقبل هو حترير فل�سطني وعودة اأبنائها اإىل ربوعها اجلميلة، 
اإىل جمرد ذكرى  املخيم وحتولها  لتجربة  النهاية احلتمية  وبت�سكله تكون 

مبا لها وما عليها.

www.t.alquds.org
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فاك�س:4413451 011 00963
�سفحة الفي�سبوك: جمعية ال�سداقة الفل�سطينية ـ الإيرانية

  تقوم اإ�سوع على موقع مدينة )ا�ستاأول( الكنعانية 
عند  تعرف  وكانت  )ال�����س��وؤال(.  معناها  ك��ان  رمب��ا  التي 
جربين. بيت  اأع��م��ال  م��ن  الكنعاين،  با�سمها  ال��روم��ان 
ي���ح���ت���وي على  اأث�������ري  م���وق���ع  اإ�����س����وع  ق���ري���ة    
و�ستتوا  ال��ق��ري��ة  ه���ذه  االأع�����داء  دم���ر  )اأ���س��ا���س��ات(. 
اأرا���س��ي��ه��ا واأرا����س���ي ع�سلني  ���س��ك��ان��ه��ا، واأق���ام���وا ع��ل��ى 
 Eshtaol ا�ستاوؤل  م�ستعمرتهم   1949 عام  املجاورة 
يهوديًا.  418 القلعة  ه��ذه  يف  ك��ان  1961م  ع��ام  ويف 
خ��رب��ة  االأوىل  ق���ري���ت���ان  اإ�����س����وع  ج������وار  يف    
ح���ّم���اده وت��ف��ع يف اجل���ن���وب ال�����س��رق��ي م���ن ال��ق��ري��ة.
  والثانية خربة ال�سيخ اإبراهيم وتقع بني اإ�سوع وخربة 
ال�سخر. حماده وفيها مع�سرة زيت و�سهاريج منقورة يف 
: �ل����������������ري����������������ج      

  ت�سغ� الربج على الطريقة العربية، مبعنى املكان 
من  حتريف  ال��ربج  وكلمة  للمراقبة،  وامل�سرف  العلي 
اليونانية، وتقع قرية الربيج غرب القد�ص بانحراف قليل 
اإىل اجلنوب، اأقرب قرية اإليها زكريا من اأعمال اخلليل.

  متلك هذه القرية 19080 دونًا منها 114 للطرق، 

 88 يف  ال��زي��ت��ون  غر�ص  �سرب.  اأي  فيها  اليهود  ميلك  وال 
وعجور  زكريا  قرى  اأرا�سي  االأرا�سي  هذه  ويقابل  دون��ًا، 
بيت  وخربة  و�سجد  راف��ات  ودي��ر  ودي��رب��ان  جمال  وبيت 
عام  ويف  ن�سمة،   )382( 1922م  عام  الربيج  يف  كان  ف��ار. 
لهم  و310ث-  311ذ،  منهم   621 اإىل  العدد  ارتفع   1931
امل�سيحيني،  من  و4ث  3ذ  ال�سكان  ه��وؤالء  وب��ني  بيتًا،   132
�سكان  ع��دد  ق��در   1945 ع��ام  ويف  امل�سلمني.  م��ن  والباقي 
امل�سيحيني. م��ن   10 بينهم  ���س��خ�����س��ًا،   720 ب  ال��ربي��ج 
و����س���ت���ت���وا  ال����ق����ري����ة  ه�������ذه  ال����ي����ه����ود  ه�������دم    
����س���ك���ان���ه���ا، وم�������ن اخل���������رب امل�������ج�������اورة ل���ل���ربي���ج.
ع���������ط���������اب: ب���������ي���������ت      

  تقع يف اجلنوب الغربي من القد�ص وتبعد عنها 15كم، 
�سغ�ة م�ساحتها 14 دونًا، و�سفلة اأقرب قرية لها. عرفها 
Bethahatap با�سم  الو�سطى  الع�سور  يف  االإق���رجن 

االأرا�سي،  من  دون��ًا   8757 عطاب  بيت  قرية  متلك    
منها 4 للطرق والوديان، وال ميلك اليهود فيها �سيئًا. غر�ص 
قرى  اأرا�سي  االأرا�سي  هذه  ويحد  دونًا،   116 يف  الزيتون 
عمار. اأبو  را�ص  عالر،  نتيف،  بيت  الهوا،  ودير  ال�سيخ  دير 

ويف  ن�سمة،   )504( 1922م  عام  عطاب  بيت  يف  كان    
امل�سلمني،  م��ن  و306ث  300ذ.  منهم   606 1931م  ع��ام 
م�سلمًا.  540 ب  ق��دروا  1945م  عام  ويف  بيتًا.   187 ولهم 
  ب��ي��ت ع��ط��اب م��وق��ع اأث����ري )ب��ق��اي��ا ح�����س��ن( وه��ي 
ت��ت��ب��ع لق�ساء  ك��ان��ت  م�����س��ت��ت��ون.  واأه��ل��ه��ا  ال��ي��وم خ��رب��ة 
عام  االح��ت��الل  �سلطات  هدمتها  1931م  ع���ام  ال��رم��ل��ة 
االأرا���س��ي  على  واأق��ام��ت  اأرا���س��ي��ه��ا،  على  وا�ستولت  48م 
بارجيوريا. وم�ستوطنة  حارمي  ني�ص  م�ستوطنة  امل�سلوبة 

نافـــــــذة باغت�ساب  ن�ساأته  يف  ارتبط  الفل�سطيني  املخيم 
 ،  1948 عام  يف  لفل�سطني  ال�سهيونية  الع�سابات 
حيث ُهجر ع�سرات االآالف اإىل مدن ال�سام واالأردن 
عربية  اأخرى  بلدان  اإىل  وم�سر  والعراق  ولبنان 

واأجنبية.
حالة  الالجئني  م��ن  لقاطنيه  بالن�سبة  املخيم 
موؤقتة ريثما تتم العودة اإىل االأر�ص، لذا بادر اأبناء 
املخيم اإىل ت�سمية حواريه و�سوارعه با�سماء مدن 
و�سفد  فل�سطني  �سارع  فكان  بالعودة،  تذكر  وقرى 
ولوبية،  و�سع�سع  �سفورية  وح��ارة  ويافا،  وحيفا 
نابل�ص  وملبو�سات  اخلليل،  وبقالية  غ��زة،  وبناء 
البال،  على  تخطر  التي  الت�سميات  من  وغ�ها 

واأخ��رون  امل��دن،  وجهاء  من  اأو  االأغنياء،  من  كان 
وهم  قلوبهم،  يعت�سر  واالأ���س��ى  ع��ق��ودًا  ع��ا���س��وا 

يف�سلون املوت على البقاء بعيدًا عن بيوتهم....
مازلت اأذكر اأنه حتى اأوائل ل�سبعينيات كان رجال 
املخيم يتحلقون حول املذياع الكب� لال�ستماع اإىل 
ن�سرة اأخبار تب�سرهم مبا ي�سر خاطرهم، حتى لو 
جندي  فيها  ُيجرح  متوا�سعة  فدائية  عملية  كان 
هذه  وك��اأن  الفرح  يتوزعون  كانوا  اإ�سرائيلي... 
فل�سطني....  اإىل  عودتهم  بوابة  �ستكون  العملية 
»اأب���و ح��ام��د« ح��الق املخيم تلعب  م��ازال��ت ذك��رى 
حاماًل  االأزق��ة  يف  يتجول  كان  الذي  فهو  راأ�سي  يف 
زيت"  "تنكة  الواقع  يف  وه��و  كر�سيًا،  ي�سميه  ما 

المخيم 
الفلسطيني... الحاضر 

والمستقبل

ثورة يف خدمة االأمة .. لن تهزم
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