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يف ذكرى ا�شت�شهاده
 الروائي ال�سهيد غ�سان كنفاين وال�سينما

بعد �شبعني �شنة على اإن�شاء الكيان ال�شهيوين الذي اأ�شماه موؤ�ّش�شوه »اإ�شرائيل«، 
ها هو الكيان، وا�شتتباعًا ملراحل اأطواره يقر )قانون القومية( وهو القانون الذي 
اإعادة  بلغة تبدو ع�شرّية وهي يف جوهرها  اأ�شاطري )التناخ(  اأعاد احلديث عن 
طبيعة  حتدد  مقّد�شة  يعّدونها  ن�شو�ص  فيها  وردت  التي  القدمية  لل�شيغ  انتاج 

العالقة بني اليهودي واليهودي، واليهودي وغريه من النا�ص »الغوييم«...
ومن الأكاذيب املخرتعة التي اأوردها القانون حديثه عن ال�شعب اليهودي »وفيه ما فيه من 
ت�شليل واإدانة«، فاليهود مل يكونوا يف يوم من الأيام �شعبًا باملعنى الجتماعي والثقايف وال�شيا�شي 
واجلغرايف مل�شطلح �شعب، ومل يكن لليهود يوم من الأيام هوّية واحدة با�شتثناء الدين، واإّل فما 
اأن  ي�شبق  اأنه مل  ناهيك  املغربي،  اأو  اليمني  العربي  اليهودي  اليهودي اخلزري مع  الذي يجمع 
والقوميات  ال�شعوب  فوق  هي  التي  الأّمة  هناك  نعم   ، بها  خا�ص  و�شعب  العامل  يف  لديانة  كان 

والعرقيات، لكن ماذا نقول عّمن يعتقد اأن له اإلهًا خا�شًا به دون �شائر الب�شر !!
الأر�ص  هذه  تعرف  مل  حيث  �شابقه،  عن  تزييفًا  يقل  فال  اإ�شرائيل  اأر�ص  عن  احلديث  اأّما 
الن�شو�ص  اإ�شرائيل(، وحتى  )اأر�ص  له  لها يقال  ا�شمًا  والقريب  البعيد  تاريخها  )فل�شطني( يف 
الدينية اليهودية ل ت�شري اإىل هذا ال�شم ول تعرفه، ومل يح�شر يف الن�شو�ص اإل بعد اعتماد 
)اأر�ص  ت�شمية  الفل�شطينيني، فجاءت  الأ�شليني  البالد  اأهل  اإىل  ن�شبة  فل�شطني  الرومان ل�شم 

اإ�شرائيل( رّدًا على املوقف الروماين ..
الظامل  الدويل  العرتاف  فاإّن  احلايل،  ال�شهيوين  الكيان  »اإ�شرائيل«  بـ  املق�شود  كان  واإذا 
التق�شيم،  قرار  يف  جاء  كما  احلدود  وبتحديد  الفل�شطينية،  الدولة  بقيام  م�شروطًا  جاء  به 
والكيانان يقومان على اأر�ص فل�شطني، فال يوجد اأر�ص اإ�شرائيل بح�شب قرار التق�شيم نف�شه... 
ناهيك عن عدم ورود اأي حتديد حلدود هذه الأر�ص يف هذا القانون، وترك ذلك ملوازين القوى 

ولأطماع الكيان.
اأّما حق تقرير امل�شري: الذي ن�ص القانون على ح�شريته لل�شعب اليهودي، فهو يك�شف اأكرث 
العالقة  وحتديد  لالآخر،  الراف�ص  التلمودي  مرياثه  وعن  لالحتالل،  العن�شري  الوجه  عن 
وهم  اليهود  لغري  املدنية  احلرّيات  هام�ص  ل�شلب  ويقّن  ال�شتعباد  اأو  ال�شتبعاد  قاعدتي  على 

الفل�شطينيون حتت الحتالل.
لـ )اإ�شرائيل( مما يعني  واأّما القد�ص  فالقانون يتحّدث عن قد�ص كاملة موحدة كعا�شمة 
�شطب فكرة الدولتني على اأ�شا�ص اأن القد�ص ال�شرقية عا�شمة للدولة الفل�شطينية كما يتوهم 
دعاة ال�شالم مع هذا الكيان، متامًا كما �شطب احلديث عن اأر�ص اإ�شرائيل وحق تقرير امل�شري يف 

القانون كل اأحكام الدولة الواحدة عند دعاة التعاي�ص مع هذا ال�شرطان..
اأما حق العودة الذي ي�شمل كل يهود العامل وهو الذي يوؤّكد على قانون العودة الإ�شرائيلي 
ملف  اإخــراج  وبالتايل  الفل�شطيني،  العودة  حق  �شطب  بال�شرورة  يعني  فهو   1950 �شنة  املقر 
الالجئني من اأي حلول وهمية مقرتحة، كما اأّن القانون يت�شمن منح اجلن�شية الإ�شرائيلية لكل 
ملواطنيته يف  اأو  اأدنى احرتام خلياراته  دون  اأو قوميته  كانت جن�شيته  مهما  العامل  يهودي يف 

الدولة التي يحمل جن�شيتها، ول ل�شيادة هذه الدولة ..
العربي  لل�شعب  التاريخية  احلقوق  كافة  واإلغاء  والتاريخ  اجلغرافيا  لطم�ص  وكامتداد 
ويلغي  الوراء  اإىل  العربية  باللغة  ليدفع  القانون  ياأتي  العربية  الأر�ص  الفل�شطيني على هذه 
كونها لغة ر�شمية يف حماولة خبيثة لقطع ال�شلة الروحية والفكرية واحل�شارية بني العربية 

وهذه الأر�ص التي نطقت بهذه اللغة منذ ما قبل التاريخ ..
�شراع  فهو  ال�شحيح،  تو�شيفه  ويعيد  ال�شحيحة  �شّكته  على  ال�شراع  ي�شع  القانون  هذا  اإّن 
)عقدي وجودي(، وكل املحاولت التي اأرادت حرفه عن هذه ال�شكة قّدمت خدمة لهذا الكيان 

ال�شرطاين، و�شّجعت العدو على اإقرار مثل هذا القانون اجلرمية ..
مع  رحلوا  ثم  ظاملة..  جائرة  كثرية  قوانني  و�شّنوا  الأر�ــص،  هذه  على  ُكرث  غزاة  مّر  لقد 
قوانينهم وبقيت هذه الأر�ص وبقي اإن�شانها الأول �شاحبها والأمني عليها.. ول ريب يف زوال هذه 

الغزوة واندثار اأدواتها بالتوّحد على رف�ص وجود هذا الكيان ووجوب مقاومته...
اّلون؟. فهل يفيق الغافلون؟ وهل يعي اجلاهلون؟ وهل يهتدي ال�شّ
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تزايد االعتداءات ال�سهيونية
 وحماوالت تهويد املدينة املقد�سة

اقرار قانون )القومية اليهودية(
 امل�سمار االخري يف نع�ش )او�سلو(...!!!

اأهمية جبهة ال�سراع على الوعي

ملف االأزمة ال�سورية وقمة هل�سنكي بني 
بوتني وترامب
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اإبراهيم اأبو ليل

عثمان بدر

توفيق املديني

عارف الآغا

قانون القومية التلمودي خطوة متقدمة 
للم�سروع ال�سهيوين

رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�صطينية – الإيرانية.
 د. حممد البحي�صي

موسى مراغة
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زيارة عوائل �سهداء يف خميم خان ال�سيح
الفل�شطينية  الــ�ــشــداقــة  جمعية  ــن  م وفـــد  قـــام 
رئي�ص  البحي�شي  حممد  الدكتور  برئا�شة  الإيرانية 
اجلمعية ونائبه الأخ علي جمعة بزيارة لبع�ص عائالت 
ال�شهداء يف خميم خان ال�شيح بريف دم�شق اأم�ص الأحد 

29 متوز اجلاري.
و زار الوفد منزل عائلة ال�شهيد العميد �شرف ح�شني 
الذي  الفل�شطيني  التحرير  جي�ص  مرتبات  من  حممد 
عائلة  منزل  و   ،2018 ال�شويداء  حمافظة  يف  ا�شت�شهد 
يف  ا�شت�شهد  الذي  ن�شري  �شالح  اأدهم  اأول  املالم  ال�شهيد 
اأول  املــالزم  ال�شهيد  وعائلة  دم�شق،  بريف  ال�شوان  تل 
ا�شت�شهد يف عدرا بريف دم�شق،  الذي  عالء علي عجاج 
الفل�شطيني  التحرير  جي�ص  مــرتــبــات  مــن  جميعهم 
معارك  يف  ارتقوا  الذين  �شورية  عن  الدفاع  يف  ال�شريك 

حماربة الإرهاب.
حملة فح�ش طبي جماين يف خميم جرمانا

اليرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  اأقامت 
جماين  طبي  فح�ص  حملة  اجلماهريي  العمل  هيئة 
لت�شوهات القدام عند الطفال واأمرا�ص املفا�شل للكبار 
النمريي وذلك  الدكتور طريف  باملعاينة  وال�شغار وقام 
يوم اخلمي�ص 2٦ / ٧ / 2018 يف مقر ال�شاعقة يف خميم 
اجلمعية  رئي�ص  نائب  جمعة  علي  الأخ  بح�شور  جرمانا 

وخالد بدير اأمني ال�شر ومندوبو الهيئات.
بداأ الن�شاط بالوقوف وقراءة الفاحتة على ارواح 
ال�شهداء ثم رحب الخ مو�شى ح�شن باحل�شور، ثم قدم 
ت�شوهات  عن  �شريعًا  عر�شًا  النمريي  طريف  الدكتور 
باملعاينة  با�شر  ذلك  وبعد  املفا�شل  وامرا�ص  القــدام 
وال�شغار،  الكبار  من  للمر�شى  الطبية  امل�شورة  وتقدمي 
 51 خ�شع  �شخ�ص   ٧5 من  اكرث  احل�شور  عدد  بلغ  حيث 

منهم للفح�ص كبارًا و�شغارًا.
ندوة �سيا�سية بعنوان "امل�سروع االأمريكي وانت�سارات قوى املقاومة"

جمعية  يف  والـــدرا�ـــشـــات  العــــالم  هيئة  اأقــامــت 
ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية ندوة �شيا�شية بعنوان 
حا�شر  املقاومة"،  قوى  وانت�شارات  الأمريكي  "امل�شروع 
العامة  القيادة  ع�شو  احل�شان  كمال  املهند�ص  الأخ  فيها 
ــوز  18-مت ــاء  ــع الأرب الــيــوم  ــك  وذل  ، ال�شاعقة  ملنظمة 

بدم�شق.
بداية حتدث الأخ ال�شتاذ ابراهيم اأبو الليل مدير 
الندوة يف مقدمة متهيدية عن ممار�شات القوى الكربى 
كان  وباملقابل  الطويل  تاريخا  عرب  الأمريكية  وخا�شة 
دول  من  خا�شة  املمار�شات  لتلك  م�شتمر  ت�شدي  هناك 
حمور املقاومة الذي اأكد اأنه مثلما انهارت اإمرباطوريات 

كثرية �شوف تتك�شر �شوكة اأمريكا على �شخرة املقاومة.
�شعار  اإن  قال  احل�شان،  كمال  املهند�ص  الأخ  بــدوره 
»املوت لأمريكا-املوت لإ�شرائيل« الذي تبنته اجلمهورية 
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وتداخالتها الدوائية وطريقة جتنب ال�شابة بها هذا 
رحب  ب�شدر  احلا�شرات  اأ�شئلة  مع  الطبيبة  وتفاعلت 

وقدمت فائدة كبرية للجميع.
ندوة طبية حول امرا�ش التهاب الكبد يف خميم جرمانا

اأقامت جمعية ال�شداقة الفل�شطينية _اليرانية 
التهاب  بعنوان  �شحية  نــدوة  اجلماهريي  العمل  هيئة 
الكبد اليوم اخلمي�ص 12 / ٧ / 2018 يف خميم جرمانا 
اجلماهريي  العمل  مندوب  بح�شور  ال�شاعقة  مكتب  يف 
واع�شاء الهيئات يف خميم جرمانا وممثلي ف�شائل الثورة 
حا�شر  جرمانا  خميم  واهايل  والفعاليات  الفل�شطينية 

فيها الدكتور انور ال�شرقاوي والدكتور غ�شان ال�شهلي.
بداأت الندوة بالوقوف وقراءة �شورة الفاحتة على 
اأنور �شرقاوي باحلديث  ارواح ال�شهداء ثم بداأ الدكتور 
عن انواع التهاب الكبد وا�شبابه واعرا�شه. ثم ا�شتعر�ص 
الكبد  التهاب  عالج  طرق  عن  ال�شهلي  غ�شان  الدكتور 
للوقاية من هذه المرا�ص. ثم  الن�شائح  واعطى بع�ص 
احل�شور  الخوة  ت�شاوؤلت  عن  الطباء  الخوة  اجاب 

حول املر�ص.
حما�سرة يف مركز فيق الثقايف يف برزة

لتحرير  والأربــعــني  الــرابــعــة  الــذكــرى  مبنا�شبة 
القنيطرة اأقام احتاد �شبيبة الثورة فرع القنيطرة ندوة 
املقاومة«،  �شر  كلمة  واجلولن  »القد�ص  بعنوان  فكرية 
جمعية  رئي�ص  البحي�شي  حممد  الدكتور  فيها  حا�شر 

ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية.
الرابطة  عــن  البحي�شي  الــدكــتــور  فيها  وحتـــدث 
ال�شام  بالد  اإطــار  يف  واجلــولن  القد�ص  بني  التاريخية 
ا�شتهدفت  التي  املوؤامرات  طبيعة  وعن  الكربى  و�شوريا 

هذا الوطن الواحد اإن�شانا واأر�شًا.
مقولتني  باقتبا�ص  حما�شرته  الــدكــتــور  وافتتح 
ب�شار  الدكتور  وللرئي�ص  الأ�شد  حافظ  اخلالد  للرئي�ص 
لهذه  وامل�شري  امل�شار  ووحــدة  املنا�شبة  تخ�شا  الأ�ــشــد 
�شجرة  رووا  الــذيــن  لل�شهداء  حتية  موجها  الأر�ــــص، 
العربي  يانعة، كما حيا بطولت اجلي�ص  لتظل  وجودنا 

ال�شوري الذي دحر اأدوات امل�شروع ال�شهيوين .
توقيع كتاب »اإيران و�سورية .. عناق البنادق وال�سرف«

�شاركت جمعية ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية ممثلة 
القيادية  البحي�شي واع�شاء هيئتها  برئي�شها د. حممد 
البنادق  عناق  و�شوريا  "ايران  كتاب  توقيع  حفل  يف 
وال�شرف" بجزاأيه الأول والثاين والذي �شدر بالتعاون 
ال�شالمية  للجمهورية  الثقافية  امل�شت�شارية  بني  ما 
مقر  يف  ويف  بدم�شق  العرب  الكتاب  واحتــاد  اليرانية 

الحتاد بدم�شق...
وعن  واأهميته  الكتاب  حول  كلمات  احلفل  وتخلل 
وفل�شطني  و�شوريا  ايران  بني  جتمع  التي  العالقة  عمق 
وعن دور حمور املقاومة يف هزمية امل�شاريع التي ت�شتهدف 

ل قانون يعلو على قانون املقاومة والتحرير

عاطفي  �شعار  جمــرد  يكن  مل  الإيــرانــيــة  الإ�شالمية 
حما�شي بل كان تعبريا را�شخا عن ال�شيا�شة الأمريكية 
ب�شتى  ال�شهيوين  الكيان  حماية  ملهماتها  اأ�شافت  التي 

الطرق والو�شائل.
تاريخيا  ا�شتعرا�شا  احل�شان  املهند�ص  ــاف  واأ�ــش
اجل�شع  عن  حتدثوا  اأوروبيني  و  اأمريكان  موؤرخني  عن 
املتحدة  ــات  ــولي ال ت�شكيل  مــراحــل  ــن  وع الأمــريــكــي 
الإبــادة  الأمريكية من خــالل حــروب ثــالث هي حــرب 
التمويل  الــنــوويــة ثــم حـــرب  بــالأوبــئــة ثــم احلـــرب 

والأ�شلحة .
قبل  مــن  القيمة  املــداخــالت  مــن  عــدد  ذلــك  تلى 
للدكتور  مداخلة  بينها  مــن  وكــان  احلــ�ــشــور،  ـــوة  الأخ
الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  رئي�ص  البحي�شي  حممد 
الإيرانية، وقال فيها اأن الت�شخي�ص غري الدقيق لأمريكا 
فالزالت  لها،  التبعية  حالة  يف  الكثريين  اأوقع  الذي  هو 
اإىل  ولالأ�شف  �شداها  يــرتدد  التي  ال�شادات  اأنــور  كلمة 
اليوم لدى الكثري من املثقفني باأن 99% من اأوراق اللعبة 

واحللبة بيد اأمريكا .
افتتاح دورة ال�سهيد »يا�سر مرجتى« االإعالمية

جمعية  يف  والدرا�شات  الإعــالم  هيئة  اليوم  افتتحت 
يا�شر  ال�شهيد  دورة  الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة 
مرجتى الإعالمية -املرحلة الثانية حتت عنوان »بالدم 
نكتب لفل�شطني« بح�شور عدد من اأع�شاء الهيئة القيادية.
هيئة  م�شوؤول  بدير  خالد  الأ�شتاذ  عــرف  بداية 
مرجتى  يا�شر  ال�شحفي  بال�شهيد  والدرا�شات  العــالم 

والر�شالة التي يقدمها اأي اإعالمي يف املرحلة الراهنة.
املرحلة  عن  الليل  اأبو  ابراهيم  الأ�شتاذ  عرف  فيما 
الإعالم  اأهمية  من  انطالقا  الإعالمية  للدورة  الثانية 

ودوره بتعزيز النواحي املعرفية لدى النا�ص .
جمعية  رئي�ص  البحي�شي  حممد  الدكتور  بــدوره 
الفتتاح  كلمة  ويف  الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة 
الرتحيبية اأكد اأن هذه ال�شل�شلة التعليمية حتتاج ل�شقل 
الإن�شان  يخو�شها  التي  الطويلة  والتجربة  املوهبة 
اأن اجلمعية ت�شم عددا من  له، قائال  اأكرب معلم  لتكون 
يف  والخت�شا�ص  اخلــربة  ذوي  والأ�شاتذة  الإعالميني 
اأقدم  الــذي يعترب بحد ذاتــه فن ومــن  جمــال الإعــالم 

ال�شناعات التي امتهنها الإن�شان.
ندوة طبية حول التداخالت الدوائية يف خميم جرمانا

ال�شداقة  جمعية  يف  الن�شوي  العمل  هيئة  اقامت 
مع  تفاعلية  طبية  نـــدوة  ــة  ــي الإيــران الفل�شطينية 
الدكتورة _دلل ال�شلطي _الأخ�شائية يف الأمرا�ص 
الن�شائية وذلك يف يوم الثنني 1٦ متوز اجلاري يف مكتب 

ال�شاعقة يف خميم جرمانا.
لـــالأخـــوات  وايف  ــرح  ــش � دلل  الـــدكـــتـــورة  ــت  ــدم ق
ال�شائعة  الأمـــرا�ـــص  بع�ص  اأ�ــشــبــاب  عــن  احلــا�ــشــرات 
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ل قانون يعلو على قانون املقاومة والتحرير

نه�شة وا�شتقالل المة ووجودها الر�شايل احل�شاري.
�شارك يف اللقاء �شعادة الخ ال�شفري جواد تركابادي 
ن�شال  والدكتور  اليرانية  ال�شالمية  اجلمهورية  �شفري 
والخ  دم�شق،  يف  العرب  الكتاب  احتــاد  رئي�ص  ال�شالح 
اآذر  والخ عبا�ص  اليراين  الثقايف  امل�شت�شار  نيا  �شاحلي 
ال�شالمية  اجلمهورية  �شفارة  يف  ال�شيا�شي  امل�شت�شار  نيا 
والكتاب  املثقفني  الخوة  من  كرمي  وح�شور  اليرانية 

والدباء الذين ا�شهموا يف اجناز هذا الكتاب املتميز...
ال�سداقة ت�سارك يف ندوة حوارية بعنوان الرتاث 

احل�ساري و�سبل حمايته
الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  �شاركت 
ممّثلة برئي�شها الدكتور حممد البحي�شي وعدد اأع�شاء 
مكتب  اقامها  التي  الفكرية  الندوة  يف  القيادية  هيئتها 
اهلل  حفظه  اخلامنئي  علي  ال�شيد  القائد  �شماحة 
بعنوان  الإيرانية  الثقافية  امل�شت�شارية  مع  بالتعاون 

الرتاث احل�شاري و�شبل حمايته.
الإ�شالمية  اجلمهورية  �شفري  �شعادة  فيها  وحتدث 
جورج  والدكتور  تركابادي  جــواد  ال�شتاذ  الإيرانية 
ــور نبيل  ــت ــدك ــود وال ــم ــور حمــمــود احل ــت ــدك جــبــور وال

حلباوي...
رئي�ص  البحي�شي  الدكتور  حتــدث  مداخلته  ويف 
الــوجــودي  وارتــبــاطــه  احلــ�ــشــارة  معنى  عــن  اجلمعية 
وعمارة  ال�شتخالف  يف  لالإن�شان  الرّبانية  بالوظيفة 
الن�شان  بــني  للعالقة  مظهر  انــهــا  ــف  ــي ..وك الر�ـــص 
هو  العظم  ومظهرها  مثالها  وان  واملوجد  واملوجودات 

الن�شان الكامل واخلليفة المت....
زيارة عوائل �سهداء يف �سبينة

الفل�شطينية  الــ�ــشــداقــة  جمعية  ــن  م وفـــد  قـــام 
رئي�ص  البحي�شي  حممد  الدكتور  برئا�شة  الإيرانية 
اجلمعية و نائبه الأخ علي جمعة ومندوب هيئة العمل 
عائالت  لبع�ص  بزيارة  ال�شبينة  خميم  يف  اجلماهريي 

ال�شهداء يف املخيم .
و زار الوفد منزل عائلة ال�شهيد عمر ح�شن ح�شني 
ا�شت�شهد  الذي  الفل�شطيني  التحرير  جي�ص  مرتبات  من 
ال�شهيد  عائلة  منزل  و   ،201٦ ال�شويداء  حمافظة  يف 
-القيادة  ال�شعبية  اجلبهة  من  �شرقي  عبداهلل  فايز 
العامة الذي ا�شت�شهد يف خميم الريموك 2013، واأي�شا 
الفرع  من  �شالح  ابراهيم  حممد  ال�شهيد  عائلة  منزل 
هوؤلء   ،201٧ الريموك  خميم  يف  ا�شت�شهد  والذي   22٧
ال�شباب الذين ا�شت�شهدوا دفاعا عن اأر�ص �شورية تاكيدا 

على وحدة الدم وامل�شري الفل�شطيني ال�شوري امل�شرتك.
ال�سداقة تلبي دعوة دار اليقني يف لبنان

يف  الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  لبت 
اليقني  دار  جمعية  من  اإليها  وجهت  التي  الدعوة  لبنان 
اخلريية حلفل تكرمي الطالب يف دورة حتفيظ القراآن 

الكرمي.
خالد  ال�شتاذ  من  كل  �شم  وفد  اجلمعية  مثل  وقد 
الثقافية  الهيئة  القيادية وم�شوؤول  الهيئة  زيدان ع�شو 
العلي  ح�شني  الأ�ــشــاتــذة  الهيئة  اأع�شاء  برفقة  فيها 

وجمال غنام.
دار  جلمعية  التنفيذي  املدير  من  ترحيب  وبعد 
ووفد  باحل�شور  حممد  جمال  ال�شيخ  ف�شيلة  اليقني 
الإ�شالمية  بالنا�شيد  احلفل  ابتداأ  ال�شداقة  جمعية 
الدم�شقية، وانتهى بتوزيع اجلوائز على  من فرقة �شبا 

الطالب يف الدورة.
ال�سداقة يف االجتماع الدوري للجنة املتابعة امل�سرتكة 

اللبنانية الفل�سطينية
الفل�شطينية  الــ�ــشــداقــة  جمعية  ممــثــل  ــارك  ــش �
الدوري  الجتماع  يف  ح�شمه  جمال  الدكتور  اليرانية 
للجنة املتابعة اللبنانية الفل�شطينية امل�شرتكة ملعاجلة 
واخلدمية  البيئية  اخلــروب  اقليم  يف  املنطقة  �شوؤون 
اخلا�شة  املبيدات  ر�ص  اأعمال  ومتابعة  والجتماعية، 
�شبلني،  منطقة  يف  والقوار�ص  احل�شرات  على  بالق�شاء 
بلدية  مع  اخلدماتية  ال�شوؤون  ومتابعة  الزينة  وادي 
يف  امل�شوؤولني  مع  الكهرباء  تران�شات  وم�شاكل  �شبلني 
يوم  الغد  جمعية  مقر  يف  وذلــك  لبنان،  كهرباء  �شركة 

الثنني املوافق 30 متوز 2018.
ال�شيا�شية  الأحزاب  عن  املمثلني  الأع�شاء  اكد  كما 
اللبنانية والف�شائل الفل�شطينية وممثلني عن اجلمعيات 
املنطقة  يف  اللجنة  عمل  ا�شتمرارية  مبواكبة  امل�شاركة 
وال�شخ�شيات  الفعاليات  بع�ص  مب�شاركة  وحتديثها 

اللبنانية الفل�شطينية امل�شتقلة يف اللجنة.
ال�سداقة يف اجتماع جلنة املتابعة اللبنانية الفل�سطينية 

امل�سرتكة ملعاجلة مو�سوع القوار�ش 
بناء على ما مت التفاق عليه �شابقًا يف اجتماع جلنة 
قاعة  يف  انعقد  الــذي  الفل�شطينية  اللبنانية  املتابعة 
جمعية الغد الثقافية بتاريخ 2018/٧/23 يف منطقة 
عمل  برنامج  و�شع  اإىل  تو�شلنا  لقد  ـــوادي،  ال �شبلني 
واأخذ  املنطقة،  يف  القوار�ص  ظاهرة  ملكافحة  بالتوافق 
قرار بت�شكيل وفد م�شغر من اأع�شاء اللجنة للقيام غدا 
الأربعاء بتاريخ 2018/٧/25 بزيارة اإىل بلدية �شبلني، 
و  اإمناء  من  املنطقة  باحتياجات  مطالب  ورقة  وتقدمي 
خدمات بيئية. كما مت التفاق على تاأمني اأدوية خا�شة 
فقامت  املنطقة،  يف  واحل�شرات  القوار�ص  على  للق�شاء 
اليوم  الفل�شطينية  اللبنانية  امل�شرتكة  املتابعة  جلنة 
ــة  الأدوي بتاأمني   ،2018 متــوز   24 يف  الواقع  الثالثاء 
املطلوبة ون�شرها من قبل اأع�شاء اللجنة بكافة الأحياء 
نتيجة  القوار�ص  فيها  تكاثرت  التي  املوبوءة  ال�شكنية 

اأزمة النفايات التي كانت قائمة منذ فرتة .
ندوة �سيا�سية مع م�سوؤول يف حزب الله

ال�شداقة  جلمعية  الثقافية  الهيئة  من  وفد  �شارك 
غنام،  جمال  الأ�شاتذة  ي�شم  اليرانية  الفل�شطينية 
جمال  الدكتور  ويراأ�شه  ح�شني  حممد  العلي،  ح�شني 
ح�شمه اليوم الأربعاء بتاريخ 18/٧ /2018 يف الندوة 
حزب  يف  الحــزاب  ملف  م�شوؤول  معاون  مع  ال�شيا�شية 

اهلل، الدكتور علي �شاهر.
اإقليميا"  منطقتنا  �شهدتها  التي  التطورات  بعد 
هل  وفل�شطني،  و�شوريا  لبنان  بها  تاأثر  والتي  ودوليا"، 

هناك حربا قريبة تلوح بالفق؟ وماذا يح�شر لنا وماذا 
ينتظرنا؟!!!! 

لقاء �سيا�سي وثقايف بني جمعية ال�سداقة واملنتدى 
الفكري الفل�سطيني

وثقايف  �شيا�شي  لقاء   2018/٧/14 ال�شبت  عقد 
بني جمعية ال�شداقة الفل�شطينية اليرانية و املنتدى 
ال�شيا�شية  التطورات  اآخر  لبحث  الفل�شطيني  الفكري 

على ال�شاحة الفل�شطينية والعربية.
برئا�شة  الثقافية  الهيئة  من  وفــد  اجلمعية  مثل 
حيث  الأع�شاء  من  وعدد  زيــدان  خالد  الهيئة  م�شوؤول 
الفل�شطيني  الفكري  للملتقى  الإداريــة  الهيئة  التقوا 

برئا�شة املدير العام الأ�شتاذ املهند�ص ح�شني احلايك .
والثقافية  ال�شيا�شية  الق�شايا  اجلــانــبــان  بحث 
بحث  ومت  العربي،  والوطن  الفل�شطينية  ال�شاحة  على 
واحل�شار  ال�شهيواأمرييكية  القرن  ل�شفقة  الت�شدي 
املفرو�ص على قطاع غزة، والعتداءات ال�شهيونية على 

القطاع .
اجلمعية  بــني  للتوا�شل  عمل  فــريــق  ت�شكيل  مت 
الق�شية  خلدمة  امل�شرتك  التعاون  وامكانية  واملنتدى 

الفل�شطينية والق�شايا العربية والإ�شالمية .
حت�سريات الحياء انت�سارات متوز

التزاما مببداأ املقاومة ك�شبيل وحيد للتحرر من كل 
اأ�شكال الظلم وال�شتبداد والحتالل، ويف اأجواء انت�شار 
للبدء  للقاء  اجلمعيات  من  عــدد  تداعى  املجيد،  متــوز 

بالتح�شري لعمل م�شرتك بهذه املنا�شبة.
وقد عقد اللقاء يف مركز تيار النه�شة الوحدوي يف 
عن  ممثلني  وبح�شور   11.٧.2018 اليوم  �شيدا  مدينة 

عدد من اجلمعيات يف �شيدا واجلوار.
الفل�شطينية الإيرانية  ال�شداقة  وقد مثل جمعية 
يف هذا اللقاء كل من وليد جمعة معاون رئي�ص اجلمعية 

وخالد زيدان م�شوؤول الهيئة الثقافية.
واإبقاء  النقاط  من  عــدد  على  املجتمعون  واتفق 
اجتماعاتهم مفتوحة للجمعيات التي ترغب بالن�شمام 

لهذا الن�شاط وما بعده من اأن�شطة مقرتحة.
ال�سداقة يف افتتاح معر�ش �سور للفنان اأحمد الدنان

و  الــدولــيــة  ب�شمة  جمموعة  مــن  كــرميــة  بــدعــوة 
الهيئة  لبت   ،AUL جامعة  مع  وبالتعاون  بل�شمة  مركز 
الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  يف  الثقافية 
ح�شور افتتاح معر�ص لوحات للفنان اأحمد الدنان و�شور 
ملجموعة ب�شمة الدولية تر�شم حقبة من واقع الطفولة 
عنوان  حتت  العربية،  البلدان  يف  الإن�شاين  الو�شع  و 

والفن". "الأطفال 
الهيئة  ع�شو  زيدان  خالد  الأخ  اجلمعية  مثل  وقد 
القيادية وم�شوؤول هيئة العمل الثقايف فيها. واأكد الأخ 
الذين  الفل�شطينيني  الفنانني  دعم  �شرورة  على  زيدان 
التفوق  مناذج  من  كنموذج  وعامليا  حمليا  ابرازهم  يجب 
الن�شاط  على  القيمني  �شاكرا  الفل�شطيني....  الثقايف 
املميز يف اإبراز دور الفنان الفل�شطيني كاأ�شا�ص يف عملية 

التنوير الوطني لل�شخ�شية الوطنية الفل�شطينية.
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      منذ ظهور احلركة ال�شهيونية يف الع�شر احلديث 
وذلك  ال�شهيوين،  العربي  ال�شراع  قلب  القد�ص  احتلت 
وامل�شلمني  العرب  لها من مكانة دينية وح�شارية لدى  ملا 
بها من خماطر تنطوي عليها  ُيحدق  وملا  اأوىل،  من جهة 
الدعاءات ال�شهيونية الزائفة بوجود )هيكل �شليمان( 
فقد  ثانية.  جهة  مــن  ال�شريف  القد�شي  ــرم  احل حتــت 
بنيت  التي  ال�شهيوين  ال�شتهداف  بــوؤرة  القد�ص  �شكلت 
انطالقًا  الباطلة،  والأكاذيب  الزائفة  الدعاءات  عليها 
التي  ال�شهيونية  والأ�شاطري  العن�شرية  املفاهيم  من 
»اأر�ــص  باعتبارها  املقد�شة  املدينة  اإىل  للعودة  تدعو 
واإقامة  ال�شتعمارية  الغاية  تربير  اأجــل  من  امليعاد«، 
القد�ص  له  تتعر�ص  وما  فل�شطني.  يف  ال�شهيوين  امل�شروع 
وما فيها من مقد�شات، هو ال�شرتاتيجية الآيديولوجية 
مل�شادرة  ال�شهيوين  الكيان  يف  املتبعة  ال�شتعمارية 

اأرا�شيها وتهويدها تاريخيًا وثقافيًا.
الفل�شطينية عام 19٦٧       ومنذ احتالل الأرا�شي 
مل تتوقف حماولت ال�شهاينة يف تهويد املدينة املقد�شة 
ومعاملها الثقافية واحل�شارية، حيث تركز ال�شتيطان يف 
الجتاهات التي ت�شمل الأحياء العربية القدمية، اأي يف 
اجلهات ال�شرقية وال�شمالية واجلنوبية. وبعد اأ�شبوعني 
بتو�شيع  الحــتــالل  �شلطات  قامت  احتاللها  مــن  فقط 
اأ�شعاف  ع�شرة  من  باأكرث  للمدينة  ال�شرقية  ــدود  احل
جغرايف  عمق  خلق  اأجــل  من  الحتالل،  قبل  م�شاحتها 
الأخرى،  »الإ�شرائيلية«  املدن  مع  التوا�شل  من  وحالة 
ا�شرتاتيجية  لتحقيق  عن�شرية  قــوانــني  م�شتخدمني 
بيت  يف  اخلرائط  دائرة  مدير  ويوؤكد  وال�شم.  التهويد 
الأخبار  �شحيفة  خــالل  مــن  التفكجي  خليل  ال�شرق 
�شلطات  اأن    2014 الأول  ت�شرين   20 بتاريخ  اللبنانية 
الحتالل ال�شهيوين اأطلقت منذ احتالل القد�ص ع�شرات 
الكربى  »القد�ص  م�شروع  اأبرزها  ال�شتيطانية،  امل�شاريع 
�شمن   ،)2030( حتى  متديده  مت  الذي   »2020 ـ   19٦٧
املدينة  هوية  ت�شتهدف  �شاملة  ا�شرتاتيجية  خطة 
اأقلية  اإىل جعل املدينة ذات  امل�شروع  وتاريخها. ويهدف 
مطلقة  يهودية  اأغلبية  مقابل   12% تتجاوز  ل  عربية 
ت�شل اإىل %88، اإ�شافة اإىل �شبط عملية منوها وحتويلها 
اإىل ف�شيف�شاء معزولة وحماطة بامل�شتوطنات من جميع 
واقت�شاديًا  اأمنيًا  عليها  ال�شيطرة  ي�شّهل  ما  اجلــهــات، 
واجتماعيًا. فقد بداأت �شلطات الحتالل بتو�شيع حدود 
القد�ص من ٦.5 كلم مربع اإىل ٧2 كلم مربع، وكان غر�ص 
اإىل  الفل�شطينيني  ملكية  من  ونقلها  الأرا�شي  ق�شم  ذلك 

»الإ�شرائيليني«. 
الكيان  حكومة  تقوم  الحتالل  ل�شيا�شة  وتطبيقًا 
الدينية  والأماكن  التاريخية  املواقع  بتهويد  ال�شهيوين 
وتغيريات  اإجراءات  تت�شمن  �شياحية  م�شاريع  خالل  من 
من  العربية،  التاريخية  للمعامل  وت�شويه  جغرافية 
واملتنزهني  ال�شياح  اأذهان  يف  مزيفة  �شورة  تثبيت  اأجل 
واإعطائها و�شعًا �شهيونيًا. ويف هذا ال�شياق، اأ�شدرت وزارة 
ال�شياحة يف الكيان ال�شهيوين خارطة �شياحية جديدة 
الإ�شرائيلية  هاآرت�ص  �شحيفة  ن�شرتها  املحتلة،  للقد�ص 
البوؤر ال�شتيطانية  ني�شان 201٦، تظهر عليها  بتاريخ 4 
�شياحية«،  »معامل  اأنها  على  وحميطها  القد�ص  �شرقي  يف 
الإ�شالمية  التاريخية  الدينية  املعامل  تغييب  مقابل 
اجلغرايف  املدينة  واقــع  ونكران  القد�ص  يف  وامل�شيحية 
والتعتيم عليه، حيث �شمت اخلارطة 5٧ موقعًا اأ�شفيت 
اإ�شالمي  معلم  �شوى  ُتظهر  ومل  �شهيونية،  �شبغة  عليها 
واحد وخم�شة معامل م�شيحية فقط، حيث جرى عر�ص 
ذكر  دون  ال�شكل  ُيظهر  بر�شم  املبارك  الأق�شى  امل�شجد 

تزايد االعتداءات ال�سهيونية وحماوالت تهويد املدينة املقد�سة

وجرت  الهيكل(،  )جــبــل  ت�شمية  لــه  وو�شعت  ا�شمه، 
الإ�شارة اإىل امل�شلى املرواين يف احلرم القد�شي ال�شريف 
املزعوم.  بالهيكل  لربطه  �شليمان(  )ا�شطبالت  اأنه  على 
وتوزع  املواقع  هذه  زيــارة  ال�شياح  على  الــوزارة  وتعر�ص 
التي  العبثية  اجلهود  اإطــار  يف  جمانًا،  عليهم  اخلرائط 
وتقوم  القد�ص.  لتهويد  »الإ�شرائيلية«  احلكومة  تبذلها 
للم�شتثمرين  ت�شجيعية  م�شاعدات  بتقدمي  احلكومة 
اإىل حمالت  اإ�ــشــافــة  الــتــجــاريــة،  ــال  ــم الأع واأ�ــشــحــاب 
وتثبيت  القد�ص  اإىل  ال�شياح  جلذب  ودعائية  اإعالمية 
املقد�شة.  املدينة  تاريخ  حول  اأذهانهم  يف  مزيفة  �شورة 
احلرم  اإىل  املتدينني  اليهود  زيـــارات  عــدد  ارتفع  فقد 
وفقا   ،201٦ بالعام  مقارنة   201٧ عام  بـــ٧5%  القد�شي 
اإىل  للحج  اليهود  ت�شجع  التي  »يرئيه«  منظمة  ملعطيات 
احلرم القد�شي ال�شريف، وذلك بح�شب �شحيفة هاآرت�ص 

ال�شادرة بتاريخ 2018/1/2.
اإ�شافة اإىل ذلك، تعمل منظمات يهودية اإ�شتيطانية 
على نقل ملكية بع�ص الأرا�شي اإىل �شركات »اإ�شرائيلية« 
احرتايف  باأ�شلوب  تتم  بيع  عمليات  خالل  من  عمالقة، 
بو�شاطة �شركات اأوروبية و�شيطة، مثل �شركة »كورنتي« 
اململوكة يف جزر العذراء الربيطانية املعروفة باأنها ملجاأ 
ا�شمها  اأخرى  و�شركة  ال�شرائب،  من  املتهربة  لل�شركات 
من  وتتهرب  الكامين،  جزر  يف  امل�شجلة  ليميتد«  »اأورانيم 
ال�شرائب. وتقوم هذه ال�شركات بعقد �شفقات بيع اأرا�شي 
الأرثوذك�شية  اليونانية  البطريركية  بني  وعــقــارات 
)ال�شندوق  بينها  مــن  ر�شمية،  »اإ�شرائيلية«  وجــهــات 
اإ�شرائيل(.  ــي  اأرا�ــش و)�شلطة  الإ�شرائيلي(  القومي 
ويحر�ص القائمون على عمليات البيع اأن يتموا ال�شفقات 
بعد  »الإ�شرائيلية«  احلكومة  تقوم  ثم  و�شمت،  بهدوء 
عامة«،  »ملكيات  اإىل  امللكيات  هذه  بنقل  الزمن  من  فرتة 
بتاريخ  الإ�شرائيلية  هاآرت�ص  �شحيفة  اأ�ــشــارت  حيث 
الع�شوة  عزريا  راحيل  اليهودية  اأن  اإىل   201٧/9/5
يف حزب »كلنا«، تقدمت مب�شروع قانون يق�شي بنقل كل 
مل�شتثمرين  وبيعت  للكنائ�ص  تعود  كانت  التي  الأرا�شي 
تعوي�شات،  مقابل  »الإ�شرائيلية«  ال�شلطات  اإىل  خا�شني 
وقد ن�شر روؤ�شاء الكنائ�ص يف القد�ص ت�شريحًا ا�شتثنائيًا 
املركزية  »املحكمة  قرار  على  احتجاجية  ر�شالة  ت�شمن 
الإ�شرائيلية« الذي يق�شي باإقرار �شفقات ل�شراء ثالثة 
ل�شالح  القد�ص  يف  اليونانية  البطرياركية  مــن  مــبــاٍن 
فندقا  منها  اإثنان  املتطرفة،  كوهانيم«  »عطريت  جمعية 

ابراهيم أبوليل
ويعتربان  اخلليل،  لباب  املحاذيان  واإمــربيــال  الــبــرتاء 
ا�شرتاتيجية  عــقــارات  وموقعهما  حجمهما  ب�شبب 
يف  ن�شاطها  يف  بالتو�شع  املتطرفة  للجمعية  �شت�شمح 
داخلية  عا�شفة  ال�شفقة  اأثــارت  وقد  القدمية.  البلدة 
اأدت يف النهاية اىل  غري م�شبوقة يف الكني�شة اليونانية 

تنحية البطريارك ال�شابق ايرينيو�ص.  
ويف ال�شياق ذاته، تعمل منظمات يهودية ا�شتيطانية 
يطلق عليها »ائتالف منظمات الهيكل« على تنظيم حمالت 
املنا�شبات  خــالل  الأقــ�ــشــى،  امل�شجد  لقتحام  متكررة 
وتقيم  العربي«،  الف�شح  »عيد  مثل  اليهودية  الدينية 
الف�شح يف كل عام مهرجانًا تهويديًا  املنظمات قبل  هذه 
كبريًا يدعى ن�شاط »قرابني الف�شح«، لتدريب اليهود على 
»معهد  باإ�شراف  الهيكل«  داخل  »القرابني  تقدمي  كيفية 
الهيكل الثالث«. وا�شتبقت حمكمة ال�شلح »الإ�شرائيلية« 
الف�شح اليهودي للعام احلايل 2018، باإ�شدار حكم يجيز 
باأن  مدعية  الأق�شى،  امل�شجد  باحات  يف  ال�شالة  لليهود 
»حقهم يف ذلك ل يقل عن حق العرب«. وعليه فقد عّلقت 
»منظمات الهيكل«، بيانات ولفتات حتذيرية على اأبواب 
الأق�شى، تطالب اأهل القد�ص باإفراغ امل�شجد يوم اجلمعة 
30 اآذار2018 ملا ي�شمى يوم »الأبكار التوراتي« اليهودي، 
الذي ي�شبق يوم »الف�شح العربي«، وذلك لتنفيذ القرابني 
جلماعة  الإ�شرائيلي  الحتالل  �شلطات  �شمحت  .وقــد 
بذبح  الأوىل،  وللمرة  املتطرفة  الهيكل«  جبل  »اأمــنــاء 
»قربان عيد الف�شح« قريبًا من مداخل امل�شجد الأق�شى، 
فيما اأقامت اجلمعيات اليهودية املتطرفة مبنا�شبة »عيد 
الف�شح العربي«، احتفالت وطقو�ص تلمودية يف منطقة 
على  الــرباق،  حائط  ل�شاحة  املتاخمة  الأموية  الق�شور 
بعد اأمتار من امل�شجد الأق�شى جنوبًا، بح�شور مدير معهد 

»الهيكل الثالث«، وبدعم من احلكومة »الإ�شرائيلية«. 
التهويد  يف  الحتالل  �شلطات  ا�شتمرار  خماطر  ومن 
جديدة  �شيا�شية  حركة  اإن�شاء  القد�ص،  يف  وال�شتيطان 
»حركة  ا�شم  نف�شها  على  تطلق  ال�شهيوين،  الكيان  يف 
ــاد حلول  ــج ــاذ الــقــد�ــص الــيــهــوديــة« عــن طــريــق اإي ــق اإن
والأحياء  القرى  مع�شلة  اأي  الدميوغرافية«،  لـ»املع�شلة 
هذه  اإنــ�ــشــاء  اأدى  حيث  وحــولــهــا،  القد�ص  يف  العربية 
�شرقي  كثرية  ا�شتيطانية  م�شاريع  ت�شريع  اإىل  احلركة 
القد�ص وحميطها. وترفع هذه احلركة �شعار اأن »م�شاألة 
بربامج  تتعلق  ل  �شرفة«  يهودية  م�شاألة  القد�ص  اإنقاذ 
يف  اليهود  مب�شتقبل  ــا  واإمن »الإ�شرائيلية«،  احلكومات 
النخب  من  كبريًا  دعمًا  ال�شيا�شات  هذه  وتلقى  فل�شطني. 
القد�ص  يعتربون  الذين  ال�شهيوين،  الكيان  يف  القيادية 
دوري  اأمثال  لليهود«،  الأهم  الديني  ال�شيا�شي-  »املركز 
العام لوزارة اخلارجية »الإ�شرائيلية«، كما  املدير  غولد 
تلقى هذه ال�شيا�شات تاأييد الوليات املتحدة يف ظل اإدارة 
بتاريخ  اأعلن  الــذي  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص 
201٧/12/٦  عن عزمه نقل �شفارة بالده من تل اأبيب 
عا�شمة  بالقد�ص  اعرتافه  موؤكدًا  املحتلة،  القد�ص  اإىل 
ملوا�شلة  الحتالل  ل�شلطات  العنان  ومطلقًا  لـ»اإ�شرائيل«، 

ال�شتيطان ومترير خمططات التهويد وال�شم.
الحتالل  �شلطات  ا�شتمرار  اأن  الــقــول،  خال�شة 
ال�شهيوين يف تنفيذ خمططات التهويد يف القد�ص، ي�شكل 
تهديدًا مل�شتقبل املنطقة برمتها. كما اأن لفتتاح ال�شفارة 
ال�شراع  نقطة حتول كربى يف  القد�ص هو  الأمريكية يف 
مع امل�شروع ال�شهيوين. ذلك اأن القد�ص منذ البداية كانت 
عنوانًا لهذا ال�شراع و�شتبقى عنوانًا لوحدة الأمة. فهي 
مقيا�ص  وهــي  واإ�شالمي،  عربي  �شيا�شي  فعل  لكل  معيار 

ملعاداة الظلم ومقاومة الحتالل ال�شهيوين الغا�شم.

ل قانون يعلو على قانون املقاومة والتحرير
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)القومّية  قانون  اقــرار  لي�ص 
ــر الــغــريــب اأو  ــالأم الــيــهــودّيــة( ب
امل�شتغرب، فال�شهاينة ومنذ ما قبل 
ن�شف  من  باأكرث  فل�شطني  احتالل 
لإقامة  بــداأٍب  ي�شعون  كانوا  قــرٍن 
)وطن قومي( لهم، ففي �شهر اآب من 
عام 189٧ انعقد املوؤمتر ال�شهيوين 
�شوي�شرا  يف  بال  مدينة  يف  الأول 
الرتويج  عقده  مــن  الــهــدف  وكــان 
لفكرة اإقامة )وطن قومي لليهود( 
)املوؤ�ش�شة  ــــداأت  وب فل�شطني  يف 
وبالتن�شيق  العاملية(  ال�شهيونية 
مع ال�شتعمار الربيطاين ي�شجعون 
فل�شطني،  اإىل  ال�شهاينة  لهجرة 
  1948 عــام  احتاللها  مت  ان  اإىل 
بقوة احلديد والنار وبفعل املجازر 
الإن�شاين  اجلبني  لها  يندى  التي 
خجاًل ويف ظل �شمت دويل غريب 
ــالن  وعــجــيــب ومـــريـــب، وبــعــد اع
الدولة املزعومة اتخذت ال�شلطات 
مئات  بل  ل  ع�شرات  ال�شهيونية 
اجلــائــرة  العن�شرية  الـــقـــرارات 
بــحــق الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني ا�ــشــحــاب 
جميعا  وكانت  ال�شرعيني  الر�ــص 
الــهــدف  الكــرب  ت�شب يف خــدمــة 
القومية  ــة  ــدول ال  ( اعـــالن  وهــو 
م�شروع  ان  يعني  مــا  اليهودية(، 
قدمية  فكرة  الكيان(  )يهودية 
منذ  تنفيذها  عــلــى  ُيــعــمــل  كـــان 
ع�شرات ال�شنوات بالتدريج و�شمن 
حتظى  وهــي  املتاحة(  )الو�شائل 
القوى  جميع  من  �شهيوين  باإجماع 
والتيارات  ــراف  والط ــزاب  والح
ما يدّلل انه ل فرق بني )اليمني( 
و)الي�شار( يف )املجتمع ال�شهيوين( 
وان اجلميع يتفقون على الهداف 
القائمة  )الثوابت(  وعلى  الكربى 
على اغت�شاب ارا�شي الغري بالقّوة 
كل  يف  املغت�شبات  وزرع  وتهويدها 
ارجائها والتمييز العرقي والديني 
)الــتــكــتــيــك(  يف  ــفــوا  ــل اخــت وان 

واملمار�شة...
وبعيدًا عن الدخول يف تفا�شيل 
)الدولة  قانون  اقــرار  يعني  مــاذا 
والذي  اليهودي(  لل�شعب  القومية 
العن�شري  التمييز  واقــع  يّكر�ص 
الكيان  فـــان  الـــديـــن،  ــة  ــواب ب ــن  م
ميار�ص  ن�شاأته  ومنذ  ال�شهيوين 
�شمن  اقـــراره  غــري  التمييز  ــذا  ه
هذا  حقيقة  ليك�شف  جاء  قانون 
الّدعاء  وبطالن  الغا�شب  الكيان 

ال�شيا�شي(  نظامه  ب)دميقراطية 
فالدولة  بها،  تغّنى  لطاملا  التي 
التي  هي  العادلة  الدميقراطية 
يف  املواطنني  جميع  فيها  يت�شاوى 
متييز  دون  والــواجــبــات  احلــقــوق 
او  العرق  او  اجلن�ص  او  اللون  يف 
ــدا عن  ــذا القـــرار وع الــديــن، وه
لكل  و�شريح  وا�ــشــح  ــرق  خ كــونــه 
توؤّكد  الــتــي  الــدولــيــة  الـــقـــرارات 
الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  على 
كبريًا  ا�شتهتارًا  اي�شًا  يت�شمن  امنا 
ــون  ــان ــق )ال مبـــبـــادئ  مـــبـــالة  ول 
التي قامت عليها )المم  الدويل( 
العملية  اخلــطــوة  املــتــحــدة(،وهــو 
طريق  عــلــى  واملــتــقــدمــة  الوىل 
اعالن )ا�شرائيل الكربى( ل �شيما 
ي�شرعن الحتالل واغت�شاب  وانه 
ويعترب   الغري  وممتلكات  ارا�ــشــي 
ال�شهيوين  )ال�شتيطان  تطوير 
ــل لأجـــل  ــم ــع قــيــمــة قـــومـــّيـــة وت
وثبيته(،  اقامته  ودعم  ت�شجيعه 
مع ال�شارة يف هذا ال�شياق ان هذا 
التي  املناطق  يــحــّدد  مل  القانون 
قد  بــل  فقط   19٦٧ عــام  اأُحتلت 
الطريق  ومُيهد  خارجها  اىل  ميتد 
داخل  رمبا  اخرى  ارا�ٍص  لحتالل 
التاريخّية وهذا يعني يف  فل�شطني 
ما يعنيه اننا قد نكون امام عملية 
للبقية  جـــديـــدة  )تــرانــ�ــشــفــري( 
املتبقية من �شعبنا يف املناطق التي 
لقرابة  اي   ،1948 ــام  ع احتلت 
ورمبا  هــنــاك،  فل�شطيني  مليوين 

  اإقرار قانون )القومية اليهودية(
ا. عثمان بدر / لبنان امل�سمار االأخري يف نع�ش )اأو�سلو(...!!!
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لأرا�ٍص  احتالل  امام  �شنكون  اننا 
لبنان  يف  فل�شطني  خـــارج  اخـــرى 
ة  خا�شّ وم�شر،  والردن  و�شوريا 
يبنّي  مل  املـــزعـــوم  ــون  ــقــان ال وان 
حدود )الدولة( املزعومة وتركها 

عائمة وغام�شة...
هذا  اقـــرار  ان  �ــشــٍك  مــن  لي�ص 
وثيق  ارتــبــاط  مرتبط  الــقــانــون 
الــقــرن(  )�شفقة  ـــ  ب ُيــ�ــشــّمــى  مبــا 
الق�شية  انهاء  اىل  تهدف  والتي 
ــطــيــنــيــة بـــكـــل الــ�ــشــبــل  ــ�ــش ــفــل ال
والـــو�ـــشـــائـــل، ومــــا كــــان الــكــيــان 
ال�شهيوين ليجروؤ على اقراره لول 
الدعم الكبري واملوافقة العلنّية من 
الرئي�ص  ومن  المريكية  الدارة 
�شخ�شّيًا   )تـــرامـــب(  المـــريكـــي 
الذي  الــرّدة(  عرب  )مع�شكر  ومن 
ا�شكالها  بكل  ال�شغوط  ميــار�ــص 
من  الفل�شطينية(  )ال�شلطة  على 
ب)�شفقة  العلني  الــقــبــول  ــل  اج
بال  وا�شحة  ر�شالة  الــقــرن(،وهــو 
ت�شفري ل)�شلطة او�شلو( مفادها ما 
القرن(  )�شفقة  على  توافقوا  مل 
فان حّل )الدولة الواحدة  ثنائّية 
القومّية( غري مطروح على طاولة  
اركان )ال�شلطة  ل�شيما وان بع�ص 
الفل�شطينية( كانوا قد لوحوا بهذا 
)املفاو�ص  امــام  لي�ص  وان  احلــّل، 
اخرى،  خيارات  اية  الفل�شطيني( 
هو  )الــقــانــون(  ــذا  ه ان  يعني  مــا 
امل�شمار الخري يف نع�ص )اتفاقيات 
او�شلو(  التي مل يعد لوجودها اي 

ي�شتدعي  وهــذا  م�شّوغ،  او  مــرّبر 
النظر  اعــادة  او�شلو(  )�شلطة  من 
وت�شرفاتها،  مــواقــفــهــا  بجميع 
اثبت  الدبلوما�شي(  فـ)الن�شال 
عقمه وعدم جداءه خالل اكرث من 
ربع قرن من الزمن، ل بل هو الذي 
الر�شية  ال�شهيوين  للعدو  مّهد 
لت�شريع  الــقــّوة  ومنحه  اخل�شبة 
العازلة  ال�شتيطان واقامة اجُلدر 
م�شادرة  م�شل�شل  يف  وال�شتمرار 
ارا�شي ا�شحاب الر�ص ال�شرعيني، 
وو�شعهم  املــنــا�ــشــلــني  ــال  ــق ــت واع
وحتت  واملــعــتــقــالت  الــ�ــشــجــون  يف 
القامة اجلربية وت�شفية �شبابنا 
و�شاباتنا ج�شديًا وهذا يفر�ص على 
)ال�شلطة الفل�شطينية( اوًل وقبل 
المني  التن�شيق  وقــف  �شيء  اي 
الر�شمي  ــالن  والع ال�شهاينة  مع 
عــن مــوت )او�ــشــلــو( والــعــودة اىل 
بالتفكري  والبدء  ال�شعب  �شفوف 
ل�شتحداث  والــعــمــالين  اجلــــّدي 
)نظام  ملواجهة  جــديــدة  و�شائل 
فكلمات  ال�شهيوين(  الربــاتــايــد 
مل  وال�شتنكار  ــة  والدان ال�شجب 
تتعر�ص  ما  امــام  قيمة  ذات  تعد 
الوطنية من حماولت  له ق�شيتنا 
الفل�شطينية  وهويتنا  ت�شفية 
اخليار  وان  طم�ص  حمـــاولت  مــن 
الوحيد والوحد هو اعادة تفعيل 
لتحرير  كــخــيــار  امل�شلح  الــكــفــاح 
بحرها  اىل  نهرها  مــن  فل�شطني 

ومب�شاحتها التاريخية...!!!
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ــاين الـــفـــردي واجلــمــاعــي اإىل  ــش ــ� الإن
ت�شتنه�ص  وراقــيــة  جديدة  م�شتويات 
به  وتذهب  الإن�شان  يف  ميكن  ما  اأف�شل 
التحّديات  على  تتفّوق  م�شتويات  اإىل 
الطرف  هذا  معها  يتعامل  التي  الكبرية 
وموؤثرة  مهمة  كــذلــك  ــي  وه ذاك؛  اأو 
ملا  الــهــزميــة،  ثقافة  ا�ــشــتــدخــال  عند 
الأفراد  وعي  يف  اثر  من  الثقافة  لهذه 
وعدم  بالعجز  واإ�شعارهم  واجلماعات 
القدرة على الفعل والتاأثري يف الأحداث 
ــرتام  واح والثقة  املــبــادرة  وا�شتبدال 
الذات الفردية واجلمعية بثقافة الأنا 
والفهلوة كمحاولة للتعوي�ص، بل وحتى 
والتقّرب  املنت�شر  مع  التعامل  ت�شوير 
براعة،  مــن  كنوع  اإلــيــه  والتذلل  منه 
العام،  الأداء  ــرّدي  ت مع  ذلــك  يرتافق 
والهبوط يف القيم وانت�شار الف�شاد وغري 
والنحطاط  الرتاجع  مظاهر  من  ذلك 
الجــتــمــاعــي. عــلــى هـــذا فـــاإن هزمية 
الهزائم  من  بكثري  اخطر  هي  الوعي، 
الوعي  وانت�شار  وال�شيا�شية،  الع�شكرية 
النت�شارات  من  اأهمية  اأكرث  هو  كذلك 
الع�شكرية وال�شيا�شية التي �شوف َتْبهت 

وتتال�شى مع الزمن 
ويف هذا ال�شراع امل�شتدمي مع الكيان 
واحل�شور  الوجود  يت�شاوى  ال�شهيوين؛ 
والرمزي،  املعنوي  الوجود  مع  ــادي،  امل
"املتخّيل" الذهني..  فاأن  واحل�شور يف 
تكون حا�شرًا يف املتخّيل، واأن تكون لك 
اأن تكون  �شورة �شليمة يف الذهن، يعني 
موؤهل  حيوي  ووجود  �شرعي،  وجود  ذا 
واإذا   . للتحديات  للتفاعل وال�شتجابة 
مل يكن لديك وجود �شرعي يف املخّيلة، 
فهذا يعني اأنك تعاين ماأزقًا يف الوجود. 
تتبني  ال�شراع  هذا  يف  املُتخيل  اأهمية 
لنا حني ندرك كيف اأن اإ�شرائيل نف�شها 
اإل على ما هو متخيل. لقد  مل تتاأ�ش�ص 
فمنذ  اأ�شطورة.  على  اإ�شرائيل  تاأ�ش�شت 
اأح�شرت  لوجودها،  الأوىل  البدايات 
ل  ومعنوية  رمزية  عّدة  معها  اإ�شرائيل 
احلرب.  عــّدة  عن  وتــاأثــريًا  زخمًا  تقل 
الثانية  العاملية  احلـــرب  نهاية  بعد 

واحدة   الوعي  على  ال�شراع  جبهة 
ا  خ�شو�شً الــ�ــشــراع،  جبهات  ـــّم  اأه مــن 
ال�شراع   وم�شمون  ومـــادة  مو�شوع  ان 
الـــذي ي�شيغ  ــان  ــان، الإنــ�ــش ــش ــ� هــو الإن
على  التاأكيد  من  بد  ول  الــعــامل.  هــذا 
حت�شر  ل  الــوعــي  وارادة  الــوعــي  اأن 
الثنائية،  املعادلة  يف  ال�شراع  م�شاحة 
املــقــاومــة وبني  ــي  الــ�ــشــراع بــني وع اأي 
متتد  بل  الإ�شرائيلية،  الهيمنة  وعــي 
لت�شمل ال�شعوب والتحالفات  والعالقات 
توؤثر  التي  العديدة  والعوامل  الدولية 
عوامل  كانت  �ــشــواء  املــعــادلــة،  هــذه  يف 
هذه  لعبت  حيث  خارجية،  او  داخلية 
تعزيز  يف  دورا  ـــزال،  ت ول  الــعــوامــل، 
القوى  وعــي  يف  والتخيالت،  الأوهــــام 
اإ�ــشــرائــيــل،  والأحــــــزاب والــنــخــب يف 
ــعــرب،  ال عــلــى  بــالنــتــ�ــشــار  لت�شعرها 
ان  غري  الــعــراق،  احتالل  بعد   خا�شة 
املقاومة العراقية، التي انطلقت باكرا، 
يف  �شاهمت  التي  العوامل  احــد  كانت 
عربيا  ووعيه،  الواقع  �شياغة  اإعــادة 
واإ�شرائيليا، اإىل اأن جاءت نقطة التحول 
الكربى يف حرب متوز 200٦، وما حملته 
الأمر  الإ�شرائيلي،  للجي�ص  هزمية  من 
مكونات  طالت  عميقة  هزة  �شكل  الذي 
املجتمع  هذا  وبنى  الإ�شرائيلي  العقل 

على اأكرث من م�شتوى و�شعيد. 
فقد  العربي  بالوعي  العبث  اأمـــا  
العقل  بــالــظــهــور يف  بــــــوادره    ــــداأت  ب
عندما  ال�شت�شالمي  العربي  ال�شيا�شي 
التاريخي  احلــق  مفهوم  اإخ�شاع  جــرى 
ومن بعده ال�شراع �شد الكيان ال�شهيوين 
القوى  ميزان  اختالل  منها  لفر�شيات 
فر�شيات  بها  وحلــقــت  الــعــدو،  ل�شالح 
اجلــدوى  معيار  فر�شية  مثل  اأخـــرى 
لالأمريكي  الأوطـــان  م�شائر  وت�شليم 
ف�شال عن متغريات جوهرية يف ال�شاحة 
اأذنيها  حتى  غرقت  التي  الفل�شطينية 
تعر�شت  وهكذا  ال�شلمية،  العملية  يف 
الت�شكيك  اإىل  الفل�شطينية  الق�شية 
بثوابتها الوطني والتاريخية والفكرية 
ثوب  بالتدريج  عنها  ونزع  وال�شيا�شية 
ثوب  عليها  ليخلع  الــوطــنــي  املــقــد�ــص 
عملية  فــان   وهكذا  ال�شيا�شي.  املمكن 
العربي  لل�شراع  التاريخي  الإ�شقاط 
نحو  غريب  باإ�شرار  ما�شية  ال�شهيوين 
نهاية ماأ�شاوية عرب تاآمر دويل وتواطوؤ 
دام  ما  غايتها  تبلغ  لن  لكنها  اإقليمي، 
اجل  مــن  يقاتل  و  قــاتــل  �شعب  هــنــاك 
الزمان  من  قــرن  امــتــداد  على  ق�شيته 
بحتمية  الأمل  يفقد  اأو  يياأ�ص  اأن  دون 

انت�شاره مهما طال الزمن.
اأهمية  تـــربز  يف  الـــواقـــع  هـــذا  يف 
النهو�ص  ــاولت  حم عند  اجلبهة  هــذه 
اإمكانيات  تتعاظم  حيث  واملــقــاومــة، 
الآفـــاق  وتفتح  واجلــمــاعــات  الأفــــراد 
بالفعل  والرتــقــاء  جديدة  لإبــداعــات 

اأهمية ال�سراع  على جبهة الوعي
ل قانون يعلو على قانون املقاومة والتحرير

ر�شم  على  ال�شهيونية  الدعاية  داأبــت 
احتلوا  الــذيــن  لليهود  زاخــمــة  �ــشــورة 
فل�شطني، ك�شحية يفرت�ص اأن تتاأمل لها 
الإن�شانية كلها. ويف املقابل جهدت لأن 
للفل�شطينيني  م�شادة  �شورة  ت�شتح�شر 
من  ا�شتالبهم  ويف  العاملي،  الوجدان  يف 
كبدو  البداية  يف  ف�شورتهم  الــوعــي. 
ثم  دولـــة،  اإقــامــة  يف  يفلحوا  مل  رحــل 
كاإرهابيني.  والآن  طائرات،  كخاطفي 
وكل هذا يتم عرب جهد موؤ�ش�شي وح�شور 
ال�شهيونية  للموؤ�ش�شة  فــاعــل  عــاملــي 
عنها  تغيب  اأو  ُغيَب  مهمة،  فــرتات  يف 
دورا  الــغــرب  ولعب  العربي.  احل�شور 
اإدانة  ورف�ص  ال�شهاينة  دعم  يف  قــذرا 
على  واأ�شر  املتكررة  اإ�شرائيل  جرائم 
املبداأ  وهو  ال�شحية".  "�شيطنة  مبداأ 
الذي يعطي للم�شتعِمر املربر الأخالقي 
امل�شتعَمر .وبالتايل   والنف�شي ل�شطهاد 
اأن تكون جمرمًا  فهناك  فرق كبري بني 
طبيعيًا  تكون  اأن  وبني  النا�ص،  اأعني  يف 
هي  وكبرية  وجـــودك..  يف  واعتياديُا 
اأن  تنعدم.  واأن  توجد،  اأن  بني  امل�شافة 
ياألفك  اأن  يتجاهلك،  اأو  العامل  يدركك 
مبتداأ  هو  هــذا  منك...  ي�شتوح�ص  اأو 
املعركة وخربها مع اإ�شرائيل. فامل�شاألة 
يف  روايــة  نف�شها  لتجدد  تعود  ما  دومــًا 
مقابل رواية. لذلك كان الراحل اإدوارد 
عرب  الكيان  لهذا  وخميفًا  مرعبًا  �شعيد 
هذا البعد: تفتيت منطق العدو واإبطال 
ال�شنوات  يف  قتلنا  "ما  .يقول   روايته 
الإنكار،  هو  املا�شية  والأربعني  الثالث 
اأ�شول، ول  اأن نبدو كاأيتام، لي�ص لدينا 

حكاية، ول �شاللة ك�شعب...". 
منذ  الحــتــالل  دولـــة  �شعت  لــقــد  
روايــة  اإنــتــاج  اإىل   1948 عــام  النكبة 
ومعاركها  حروبها  كل  حول  بها  خا�شة 
النتائج  حتقق  مل  وان  حتى  املختلفة 
ذلك  ومــع   ، بها  اأملت  التي  الع�شكرية 
حتقيق  على  ــدرة   ــق ال ـــدودة  حم ظلت 
العربية   ال�شعوب  وعي  على  النت�شار 
اأن  عامة والفل�شطينيني خا�شة  وعلى  
يف  والــعــرب  الفل�شطينيون  ي�شتدخل 

وعدم  والعجز  الهزمية  ثقافة  وعيهم 
اىل  بــالــتــايل  لي�شتدخلوها  الــقــدرة، 
قامو�شهم ال�شيا�شي وبراجمهم العملية،  
الإ�شرائيليني  وعــي  يف  التاأثري  بهدف 
العربي  الــوعــي  واحـــتـــالل  اأنــفــ�ــشــهــم 
والفل�شطيني على نحو خا�ص ف�شال عن 
احتالل الوعي العاملي. ورغم اخلروقات 
املوؤملة  واخلطرية التي حدثت يف الوعي 
ومن  ديفيد  كامب  منذ  الر�شمي  العربي 
واو�شلو   عــربــة  ووادي  مــدريــد  يف  ثــم 
ا�شطدم  اخلليج   عوا�شم  يف  ـــريا  واأخ
ال�شعبي   ــي  ــوع وال ــرار  ــش ــالإ� ب ــدو   ــع ال
املقاومة  قوى  ودور  املقاوم  الفل�شطيني 
الــعــربــيــة والــلــبــنــانــيــة والإيـــرانـــيـــة ، 
وداعمة   وحا�شرة  فاعلة  بقيت  التي 
ديناميات  وانخرطت يف   ، املقاوم  للعمل 
ــــت،  مــواجــهــتــه مبــا هــو مــتــوفــر، واأدرك
ال�شيا�شية،  العملية  هـــذه  �ــشــيــاق  يف 
والتاريخية،  والثقافية  والجتماعية 
اأي  الآخــــر  وعـــي  �شياغة  اإعــــادة  اأن 
من  هام  �شرط  هو  الإ�شرائيلي  الوعي 
اإجبار  بهدف  وذلــك  املواجهة،  �شروط 
روؤية  اإدراك   الآخر )العدو( على  هذا 
وقد  به،  العــرتاف  وعلى  الفل�شطيني 
املحطة   198٧ الــعــام  انتفا�شة  كانت 
اأخفقت  كما  ال�شريورة،  هذه  يف  الأوىل 
ــعــا فــكــرة »كـــي الــوعــي«  ــا ذري ــاق ــف اإخ
الفل�شطيني املقاوم، التي ا�شتخدمت مع 
ت�شعى  الأق�شى وكانت  انتفا�شة  اندلع 
واملوؤملة  القا�شية  ال�شربات  توجيه  اإىل 
للفل�شطينيني،  واإنزال الهزمية الثقافية 
والفكرية كما ال�شيا�شية والأمنية بهم 
بالعجز  الإقـــرار  على  اإجــبــارهــم  عــرب 
ع�شكريًا  اإ�شرائيل  على  النت�شار  عن 
التنازلت  تــقــدمي  على  اإكــراهــهــم  اأو 
ــت الــ�ــشــغــط الــعــ�ــشــكــري والأمـــنـــي،  حت
والبط�ص  القمع  اإ�شكال  كل  وممار�شة 
والتنكيل والإجرام بهدف "كي الوعي" 
نظرية  على  ردا  واللبناين  الفل�شطيني 
ال�شيد  طرحها  التي  العنكبوت  بيت 
ما  متثل  باتت  والتي  اهلل  ن�شر  ح�شن 
الحتالل  جي�ص  داخل  الهاج�ص  ي�شبه 
ب�شكل  الإ�شرائيلي  ال�شارع  يف  وحتى 

عام. 
احلقيقة  يف  الفكرة  هذه  تكن  مل    
اإ�شرائيلية  �شيا�شة  اأو  نظرية  �شوى 
اغت�شاب  قــبــل  ــا  م مــنــذ  حــتــى  متبعة 
ت�شكل  الــوعــي  كــي  فنظرية  فل�شطني، 
زئيف  ــة  ــقــول مل ـــر  ـــوه واجل الأ�ـــشـــا�ـــص 
جابوتن�شكي عن ال�شور احلديدي الذي 
ي�شرب العرب روؤو�شهم به مرة بعد مرة 
اإىل اأن يقتنعوا اأن لي�ص يف الإمكان اإزالة 
التعاي�ص  من  بد  ،وبالتايل ل  اإ�شرائيل  
ولكن  ــاآخــر.  ب اأو  ب�شكل  وجــودهــا  مــع 
اأحدثت  هذه الفكرة النق�شام  لالأ�شف 
جلّي،  ب�شكل  الفل�شطيني  الــوعــي  يف 
الت�شوية  خطاب  الأول  خطابني؛  بني 

عارف اآلغا
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هذا  وا�شل  وقد   ، العدو  مع  والت�شالح 
ــة،  ــي ــالم اخلـــطـــاب مـــع مــاكــيــنــتــه الإع
انطالقًا  الوعي  حلالة  والنظر  ونخبه، 
من "اأن العرب غري قادرين على هزمية 
حققوا  واإن  حتى  الإ�شرائيلي،  اجلي�ص 
فــاإن  التكتيكية  الإجنــــــازات  بــعــ�ــص 
الإم�شاك  ت�شتعيد  ما  �شرعان  اإ�شرائيل 
وا�شتناًدا  جــديــد،  مــن  املــبــادرة  بــزمــام 
ــو تــقــّبــل فكرة  لــذلــك فــــاإن املــنــطــق ه
وفق  معها  والــتــعــاون  اإ�شرائيل  ــود  وج
واحلا�شر  املا�شي  يف  كمنت�شر  �شروطها 
وامل�شتقبل". ي�شاف اإىل ذلك ان العرب 
�شيا�شة  يف  التاأثري  على  قــادريــن  غــري 
بالعامل،  وتتحكم  حتكم  التي  اأمريكا 
املنطق  لهذا  النهائي  فال�شياق  وبالتايل 
هو البحث عن امل�شالح ال�شيقة للبلدان 
القطرية وحتديدا م�شر ودول اخلليج ، 
وبعبارة اأدّق، م�شالح الطبقة ال�شيا�شية 
وتــراُجــع  امل�شيطرة،  والقــتــ�ــشــاديــة 
تاريخًيا،   ُعــرفــت  كما  الأّمــــة  ق�شايا 
ان  يرى  الذي  املقاوم  اخلطاب  والثاين 
العرب وحلفاوؤهم يف الإقليم هم عن�شر 
وعالقات  الــواقــع  �شياغة  يف  حا�شم 
ــارات  ــش ــ� ــه، واجتـــاهـــات وم ــي الـــقـــوة ف
املقاومة،  ــوى  ق كــانــت  ولــهــذا  تــطــوره، 
اأكرث  على  حتــارب  بــاكــًرا،  ظهرت  التي 
مع  ــرى  واأخ داخلية  جبهة  جبهة،  من 
لت�شاهم  والأمريكي  ال�شهيوين  العدو 
والإن�شان  اجلديد  الوعي  �شياغة  يف 
اجلديد، ذلك الإن�شان املوؤمن باأنه قادر 
على �شنع م�شري امته وعلى  مواجهة كل 

التحيات واملوؤامرات. 
مبراحل  املــقــاومــة  جتـــارب  وعـــرب 
طريقها  وجـــدت  املختلفة،  تــطــورهــا 
الكفاح  واىل  ــري  ــاه ــم اجل وعـــي  اإىل 
والنهو�ص  النتفا�ص  وحالة  ال�شعبّي 
تاريخية  مــراحــل  عــرب  اجلــمــاهــريّي، 
متدّرج  ب�شكل  ــك  ذل وجـــاء  خمتلفة،  
حمور  انت�شارات  اإىل  و�شوًل  وتراكمّي، 
يف  وداعميه  الإرهـــاب  على  املــقــاومــة  
حالة  تكري�ص  ويف   ــراق  ــع وال �شوريا 
وعي نوعّي مقاوم ، وهكذا دخل الوعي 
مرحلة  ال�شعبي   والعربي  الفل�شطيني 
على  بالقدرة  الإميان  مرحلة  جديدة، 
بالعدّو  الأذى  واإحلاق  والبقاء  ال�شمود 
ـــــي   الــ�ــشــهــيــوين والأمــريــكــي والأوروب
عرب  غاياتهم  اإىل  الو�شول  من  ومنعهم 
بل  القوة،  من  واملزيد  القوة  ا�شتخدام 
القدرة على حتقيق  تعّدى ذلك باجتاه 
جديدة  مرحلة  وهي  فعلًيا،  النت�شار 
ونوعية يف تطّور الوعي توؤ�شر اإىل بدء 
على  تقوم  ال�شراع  يف  جديدة  مرحلة 
�شائًدا  كان  عّما  خمتلفة  اأداء  معايري 
حيث  قــرن،  ن�شف  من  اأكــرث  مــدار  على 
اجلديدة  املرحلة  �شمات  مــن  �شيكون 
هزمية  على  بالقدرة  الإميــان  القادمة 
العدّو كمقدمة لتغيري معادلت ال�شراع 
املنطقة  م�شتوى  على  القوى  وا�شطفاف 

العامل. 

الــدولــة  اأو  الـــدولـــة،  يــهــوديــة 
اليهودية، هو العنوان القادم للنظام 
العن�شري يف ما ي�شمى ب)ا�شرائيل( 
�شار  ـــذي  ال ال�شهيوين  الــكــيــان  اأو 
امل�شهد  عنوان  ل�شرت�شائه  الت�شابق 
والعربي  عموما  ــدويل  ال ال�شيا�شي 

خ�شو�شا ال ما رحم ربي. 
�شّوت الكني�شت بقراءته الثانية 
والذي  القانون  هــذا  على  والثالثة 
ــوده عــلــى ازدواجـــيـــة  ــن يــنــ�ــص يف ب
العاملية  ال�شهيونية  تريده  ما  بني 
من  امل�شطنعة  الــدولــة  تدعيه  ومــا 
احلقوق  يف  وامل�شاواة  الدميقراطية 

والواجبات ملا ي�شمى مواطنيها.
القانون  هذا  ان  الأمــر  وحقيقة 
مل ياأت بجديد للكيان ال�شهيوين فهو 
مرير  لواقع  �شكلية  �شرعنة  جمرد 
العربية  املعامل  وطم�ص  التهويد  من 
ال�شالمية منها وامل�شيحية، واقتطاع 
وتغيري  امل�شتوطنات  وبناء  الرا�شي 

البنية الدميوغرافية لل�شكان.
ع�شوا   ٦2 لإقــراره  �شوت  قانون 
نائبا جاء  اأ�شل  120  بالكني�شت من 
التي  الأنــيــاب  للعامل  اأكــرث  ليك�شف 
تــتــحــدث بــهــا حــكــومــات الحــتــالل 
ففي  وي�شارها،  بيمينها  املتالحقة 
املواد اخلم�ص ع�شرة التي ت�شمنها مل 
يفتاأ اأن عن عرب القانون عن منهاجه 
يف تكري�ص الفعل العن�شري بواجهة 
العن�شر  تــفــوق  م�شمونها  مــلــونــة 
ما  ال�شكان  من  غــريه  على  اليهودي 
ب�شدة  يحتجون  مثال  الـــدروز  جعل 
مئة  قــام  حيث  الــقــانــون،  هــذا  على 

قانون القومية اليهودي 
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اجلي�ص  احتياط  يف  درزي  �شابط 
خا�ص  منتدى  بت�شكيل  الإ�شرائيلي 
ــون  ــان ــق ــى هــــذا ال ــل ــاج ع ــج ــت ــالح ل
وتقدمت الطائفة الدرزية بالتما�ص 
اإىل املحكمة العليا الإ�شرائيلية �شد 
الدروز عن و�شعهم  القانون وت�شاءل 
اأي  ينفي  قــانــون  ظــل  يف  الــقــانــوين 
اليهودية  عن  خمتلف  ديني  اعتقاد 

يف الكيان.
من  اأكــرب  فعليا  الق�شية  اأن  غري 
ذلك بكثري، فدولة الحتالل تخالف 
مئات  ــذا  ه الــالقــانــوين  قانونها  يف 
بفل�شطني  املتعلقة  الدولة  القرارات 
حيث  خ�شو�شا،  والــقــد�ــص  عموما 
وقف  عــلــى   الـــقـــرارات  تلك  جتمع 
القد�ص  على  واحلفاظ  ال�شتيطان 
تغيري  وعــدم  التاريخية  ب�شماتها 
دميــوغــرافــيــة الأر�ـــص وتــقــر بعدم 
تغري  اأفعال  اأو  قــرارات  بــاأي  التفرد 
وال�شالمية   العربية  طبيعتها  من 
مقد�شة  ـــص  ار� واأنــهــا  وامل�شيحية 
جلميع الديانات ال�شماوية وهو ما ل 
ال�شرائيلي  القومية  قانون  يلحظه 
كاإلغاء  مـــواده  جـــاءت  الـــذي  امل�شخ 
يهودي،  غري  اآخــر  وجــود  لأي  فعلي 
القانون  يــرى  ل  املثال  �شبيل  فعلى 
حيث  ر�شمية  لغة  العربية  اللغة  ان 
ينظر اليها على انها )حتظى مبكانة 
متاحة  اأنها  حيث  الدولة  يف  خا�شة 
للمتحدثني  احلكومية  الــدوائــر  يف 
لوجود  مكمل  ــهــا  اأن يعني  مــا  بــهــا( 
يف  وجاء  العرب(  )اأي  بها  متحدثني 
)تعمل  القانون  من  ال�شاد�ص  البند 

اليهود  �شتات  جتميع  على  الــدولــة 
امل�شتوطنات  وتــعــزيــز  اخلــــارج  يف 
وتوفري  اأرا�شيها  يف  الإ�شرائيلية 
وا�شح  ت�شريح  وهــو  لذلك(  املـــوارد 
لالنطالق يف اعمال بناء امل�شتوطنات 
عم  م�شاعف  وب�شكل  اأعلى  بوترية 
العربية  الرا�شي  اقتطاع  عليه  كان 
كما  ال�شابق،  يف  امل�شتوطنات  وبناء 
اليهودية  الهجرة  زيادة  على  العمل 
اىل فل�شطني ا�شوة مبا كانت تقوم به 
البيوتات اليهودية يف الن�شف الأول 

من القرن الع�شرين.
هذا  جمــابــهــة  عـــدم  ان  �ــشــك  ل 
الفل�شطيني  ــل  ــداخ ال يف  الــقــانــون 
اأكــرث  �شيكر�ص  الــــدويل  واملــجــتــمــع 
متهيدا  الفل�شطينية  الأر�ــص  ق�شم 
للعمل على نزوح �شكاين كبري وتهجري 
 1948 ارا�شي  يف  اليهود  لغري  جديد 
الحتالل  دولــة  بهم  ت�شيق  الذين 

وت�شعى جاهدة للتخل�ص منهم.
هذا  مــواجــهــة  طـــرق  ــــرز  اأب اإن 
متزيق  هـــو  الــعــنــ�ــشــري  الـــقـــانـــون 
اأو�شلو والتحرر من التبعية  اتفاقية 
اىل  والــعــودة  للكيان  القت�شادية 
البندقية كحل اأمثل لتحرير الر�ص 
على  كليا  الباب  واقــفــال  املقد�شات 
املفاو�شات يف مثواها الخري، والعمل 
على انطالق انتفا�شة �شعبية عارمة 
عن  ف�شال  الفل�شطيني،  الداخل  يف 
احل�شد الدويل وال�شري نحو املحكمة 
الدولية ملعاقبة رموز الحتالل على 

جرائمهم.
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تفا�شيل  يكتنف  الغمو�ص  يزال  ل 
الأمريكية"  ال�شالم  "خطة  ومكّونات 
"�شفقة  بــ  املعنونة  الأو�ــشــط  لل�شرق 
الأخرية  الت�شريحات  اأن  غري  القرن"، 
حتمل  الأبي�ص  البيت  عن  �شدرت  التي 
الإدارة  تفكري  ب�شاأن  وا�شحة  موؤ�شرات 
الأمــريــكــيــة يف هــذا املــو�ــشــوع، وذلــك 
القومي  الأمن  ا�شرتاتيجية  �شوء  على 
الأمريكي  الرئي�ص  فريق  �شاغها  التي 
روؤية  فيها  َر�َشَم  والتي  ترامب،  دونالد 
ــات املــتــحــدة يف  ــولي ــل بــعــيــدة املــــدى ل
وانطالقًا  الأو�ــشــط،  ال�شرق  منطقة 
وا�شنطن  و�ــشــعــت  ـــروؤيـــة  ال تــلــك  مــن 
الإحتالل  لدولة  اإيجابية  حمــّفــزات 
امتيازات  عا�شمة،  القد�ص  )اإعـــالن 
القبول  على  حلثها  وغريها(  اإقليمية 
ــة املــقــرتحــة،  ــي ــك ــري بــالــ�ــشــفــقــة الأم
وغري  الأمنية  مطالبها  مع  والتوافق 
املقامة  امل�شتعمرات  كتل  و�شم  الأمنية 
يف القد�ص وحولها ويف مناطق خمتلفة 
يتعلق  فيما  اأمــا  الغربية.  ال�شفة  من 
املتحدة  فــالــوليــات  بالفل�شطينيني، 
العينية  ــائــر  اخلــ�ــش ــد  ــي ــاأك ت حتــــاول 
عدم  جّراء  �شيتكبدونها  التي  امللمو�شة 
الت�شديد على  اإىل  بالإ�شافة  مرونتهم، 
اأن الفر�ص الأف�شل املتاحة اأمامهم هي 

بالقبول مبا هو مطروح عليهم.
جتنيد  وبغية  الإحـــتـــالل،  دولـــة 
َدت مفاهيم  اأمريكي ملواقفها، حدَّ تاأييد 
عن  مناذج  تقدمي  و�شط  ا�شرتاتيجية، 
كيفية ارتباط هذه املواقف بالأهداف 
باخلطة  للقبول  املنطقة  يف  الأمريكية 
الأمريكية. كما يبدو اأن اإدارة الرئي�ص 
دونالد ترامب ترف�ص املقاربة املُتعددة 
الت�شوية  ب�شاأن  املفاو�شات  يف  املراحل 
�شار عليها  التي  املقاربة  النهائية، وهي 
الأمريكيون  الــروؤ�ــشــاء  عنها  وحتــدث 
حلول  على  تعتمد  والــتــي  ال�شابقون، 
لتحقيق  ت�شويات  اأو  متتابعة،  مرحلية 
"مفاو�شات  ماكان ُيطلقون عليه م�شمى 

التقريب" و"بناء الثقة". 
تفا�شيل "خطة ال�شالم الأمريكية" 
احلديث  يجري  التي  الأو�شط  لل�شرق 
عنها قليلة ن�شبيًا ب�شورة ُمتعمدة، ذلك 
باأن الطاقم الأمريكي الذي يتوىل �شوغ 
الكبري  امل�شت�شار  برئا�شة  اخلطة  هذه 
جاريد كو�شنري، يحر�ص على عدم ن�شر 
ذلك  ومع  عنها.  معلومة  اأي  ت�شريب  اأو 
فاإن حتليل مالحظات املبعوث الأمريكي 
جاريد كو�شنري التي طرحها يف "منتدى 
قـــرار  ــب  ــان ج اإىل   ،"201٧ تــ�ــشــبــان 
القد�ص  ب�شاأن  ترامب  دونالد  الرئي�ص 
يف  الأو�شط  لل�شرق  املخ�ش�ص  والف�شل 

 �سفقة متزيق الق�سية الفل�سطينية

الأمريكية  القومي  الأمن  ا�شرتاتيجية 
املدخل  لنا  ُتقّدم  موؤخرًا  ُن�شرت  التي 
اخلطة  عــن  وا�شحة  ت�شورات  لبناء 

الأمريكية. 
تــقــوم اخلــطــة يف جــوهــرهــا على 
ـــــــ  "العربية  الــعــالقــات  تــطــبــيــع 
الق�شية  لتهمي�ص  الإ�شرائيلية" �شرًطا 
بو�شفها  حلها  ولي�ص  الفل�شطينية، 
قــ�ــشــيــة حتــــرر وطـــنـــي لــ�ــشــعــٍب حتت 
�شيا�شية.  ق�شية  ثم  ومــن  الإحــتــالل، 
حٌل  ــه  لأن حــاًل،  للتهمي�ص  تدعو  وهــي 
العربي  بالتخلي  "اإ�شرائيل"  مل�شكالت 
ذلك  كل  ويــاأتــي  فل�شطني.  ق�شية  عن 
اإقليمي  �شيا�شي  مناخ  اإن�شاء  خالل  من 
مالئم لعالقات "عربية ــــ اإ�شرائيلية"، 
ومُيار�ص  الفل�شطيني،  اجلانب  ي�شتوعب 
الطرح  لقبول  عليه  ـــالزم  ال ال�شغط 
التعاون  على  ــركــّز  ُي الـــذي  ــي  ــريك الأم
من  حزمة  عرب  القت�شادي  والتكامل 
وال�شتثمارات  القت�شادية  املــزايــا 
الأمريكية واخلليجية، مع جتاهل اأركان 
الق�شية الفل�شطينية كاأنها غري قائمة، 
الأ�شا�شي  الــ�ــشــراع  جــوهــر  وتــنــا�ــشــي 
"الإ�شرائيلي"،  الحتالل  وجــود  وهو 
الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  وتهمي�ص 
فل�شطينية  دولــة  واإقــامــة  الــعــودة  يف 

م�شتقلة، عا�شمتها القد�ص.
العتيدة،  الأمريكية  اخلطة  اإنَّ 
وكما َت�َشَرَب منها من عناوين وتفا�شيل 
عن  التخلي  عــلــى  تــقــوم  الآن،  حــتــى 
القد�ص،  )وهي  النهائي  الو�شع  ق�شايا 
والالجئني،  واحلـــدود،  وامل�شتوطنات، 
مفاو�شات  دون  ومــن  ُم�شبًقا  واملــيــاه( 
التفاو�ص،  دائــرة  من  القد�ص  باإخراج 
دونالد  اإدارة  اعــرتفــت  عندما  ــك  وذل
دي�شمرب  الأول/  كانون   ٦ يف  تــرامــب، 
لــدولــة  عــا�ــشــمــة  بــالــقــد�ــص   ،201٧
الأمريكية  ال�شفارة  ونقل  الحــتــالل، 

علي بدوان

ال�شبعني  الذكرى  يف  اأبيب  تل  من  اإليها 
لإعالن قيام كيان دولة الإحتالل على 

اأر�ص فل�شطني العربية.
لـــقـــد �ـــشـــربـــت بــعــ�ــص املـــ�ـــشـــادر 
"الإ�شرائيلية"، وبع�ص املنابر العربية، 
حتت  للت�شوية،  املـُـقــرتح  امل�شروع  ن�ص 
والت�شريب  القرن".  "اإتفاق  عــنــوان 
مــقــ�ــشــود ومـــدرو�ـــص مــع اأنــــه حمــدود 
الرئي�ص  اأن  ويــبــدو  متكامل،  ولي�ص 
وبع�ص  تـــرامـــب  دونـــالـــد  الأمـــريـــكـــي 
باتت  العربية  الإقليمية  الأطـــراف 
"الإ�شرائيليني"  نظر  وجهة  تتبنى 
على  ـــاري  اجل ال�شغط  ماُيف�ّشر  وهــو 
قبل  من  الفل�شطيني  الر�شمي  الطرف 
دولية،  عربية  اقليمية  اأطــراف  عدة 
باحل�شبان.  لي�شت  ببدائل  والتهديد 
تدور  �شهور،  خم�شة  عن  يزيد  ما  فمنذ 
اجلميع  عن  خمفية  اأمور  الكوالي�ص  يف 
ول ي�شرح بها اأي من القادة العرب وهو 
نتنياهو  �شاهم  الذي  القرن"،  "اتفاق 
خطة  جوهره  يف  ويت�شمن  ب�شناعته 
حتت  الغربية  ال�شفة  و�شع  اىل  توؤدي 
وتتعهد  الأردنــيــة،  الأمنية  الو�شاية 
على  "اإ�شرائيل"  اأمــن  بحفظ  الأردن 
حدود ال�شفة الغربية. الأمن الداخلي 
الفل�شطينية  ال�شلطة  ن�شيب  من  يكون 
وكونفدارلية  الأمــنــيــة.  واأجــهــزتــهــا 
اأمــنــيــة.  ــة  ــاي ــش و� حتـــت  الأردن  مـــع 
الرعاية  حتــت  تــكــون  واملــ�ــشــتــعــمــرات 
الإحــتــالل  لــدولــة  املبا�شرة  الأمــنــيــة 
"اإ�شرائيل". ويتم اعرتاف "اإ�شرائيل" 
كــونــفــدارلــيــة،  فل�شطينية  بـــدولـــة 
واعرتاف دويل واعرتاف جمل�ص الأمن 
القد�ص.  واملق�شود  عا�شمة  ـــدون  وب
ملدينة  املجاور  قلنديا  مطار  وتو�شيع 
واملالحة  لــلــطــريان  وفتحة  الــقــد�ــص، 
اأجنبية  بــاأيــدي  ــدار  ي حيث  اجلــويــة، 
منطقة  واإن�شاء  فل�شطينية.  وعمالة 
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يف  كما  جتــاري.  ومعرب  اأريحا  يف  حــرة 
اإن�شاء حمطة كهرباء بال�شفة الغربية 

تعمل الوقود النووي. 
ــكــون حتت  ــي اأمـــــا قـــطـــاع غـــــزة، ف
وتتعهد  امل�شرية  الأمــنــيــة  الو�شاية 
مع  غـــزة  قــطــاع  حـــدود  بحفظ  م�شر 
"اإ�شرائيل". والأمن الداخلي يكون من 
واأجهزتها  الفل�شطينية  ال�شلطة  ن�شيب 
�شكلتها  التي  الأجــهــزة  دمــج  الأمنية. 
اىل  تتحول  حما�ص  وحركة  حما�ص. 
الع�شكري  جناحها  وفك  �شيا�شي  حزب 
وتقوم  الأمنية.  بالأجهزة  واحلــاقــه 
الأمنية  الأجهزة  تاأهيل  باإعادة  م�شر 
حلركة  واملنتمية  لل�شلطة  ال�شابقة 
موّحد  امــنــي  جــهــاز  واإعــــداد  حما�ص. 
امتيازات  ــه  ول ال�شلطة  رعــايــة  حتــت 
وتلتزم  مــالــيــة.  واعــتــمــادات  اإداريــــة 
"اإ�شرائيل"  بتزويد  وم�شر  ال�شلطة 
ال�شابقة  بامل�شتوطنات  املوجودة  باملياة 
 24 وعــددهــا  قطيف(  غو�ص  )جممع 
غزة  قطاع  ويرتبط  عذبة.  مياة  بئر 
وحرية  كونفدارلية.  بعالقة  م�شر  مع 
املــالحــة الــبــحــريــة حتــت احلــرا�ــشــة 
يف  ميناء  وانــ�ــشــاء  البحرية  الأمــنــيــة 
دولــيــة حلــفــظ عملية  قــــوات  غــــزة. 
ال�شالم ويجدد لها كل �شنتني. مطار يف 
�شريني  دولية  قوات  يديرة  غزة  قطاع 
واملعلن فل�شطينيني. وعمل معرب جتاري 
حمطة  وعمل  حرة.  ومنطقة  م�شر  مع 
املــ�ــشــريــة تعمل  ــي  ــش ــالأرا� ب كــهــربــاء 

بالطاقة ال�شم�شية.
حتتكر  املتحدة  الــوليــات  اأخـــريًا، 
"عملية الت�شوية"، ول ت�شمح لأي قوة 
ذلك  يف  مبــا  بالتدخل،  اأخـــرى  دولــيــة 
ذلك  لكن  الدولية،  الرباعية  اللجنة 
ل ينفي اأنَّ ف�شل "�شفقة القرن"، الذي 
ل يختلف اثنان يف �شدده، ُيبقي الباب 
مفتوحًا اأمام تدخل قوى اأخرى لتعديل 
مبادرة  اأو  و�شاطة  عر�ص  اأو  ال�شفقة 
اأخــريًا،  ال�شني  عر�شت  مثلما  جديدة، 
"�شفقة  لف�شل  اإنَّ  لكن  اأوروبــا.  وقبلها 
القرن" الأمريكية مغزى، عميق وهو اأنَّ 
بالب�شاطة  لي�ص  الأو�شط  ال�شرق  ملف 
خميلة  يف  تولَّدا  اللذين  وال�شت�شهال 
الرئي�ص  م�شت�شار  ال�شهيوين  الثالثي 
كو�شنري،  جــاريــد  �ــشــهــره  الأمـــريكـــي 
يف  ال�شالم  لعملية  اخلــا�ــص  واملــبــعــوث 
غرينبالت،  جيب�شون  الأو�شط  ال�شرق 
وال�شفري الأمريكي لدى كيان الإحتالل 

ديفيد فريدمان.

ل قانون يعلو على قانون املقاومة والتحرير
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ل قانون يعلو على قانون املقاومة والتحرير

بداأت امريكا تعي�ص حالة كبرية من القلق ب�شبب 
التكنولوجي،  وتطوره  الع�شكرية  اإيران  قوة  ت�شاعد 
اإ�ــشــرار  هــو  املت�شاعد  الأمــريــكــي  القلق  يــزيــد  ــا  وم
الثابت  اجلمهورية ال�شالمية اليرانية على موقفها 
فلهذا  املنطقة،  يف  ال�شهيوين  الحتالل  وجــود  �شد 
لمريكا  بالن�شبة  باحل�شبان  يكن  مل  ــذي  ال الأمـــر 
وغريها من احللفاء، ليتفاجاأوا باأن املجد اأعيد لالأمة 
بعد غياب، كما لو مل يكن موجودا، ومن خالل ال�شعارات 
اليوم  اليرانية  ال�شالمية  اجلمهورية  ترفعها  التي 
وتعبئة ال�شعب اليراين تعبئة كاملة من اأجل العمل 
على حتقيقها يقلق احللف املعادي وعلى راأ�شها اأمريكا، 
ــة التي  ــي ــران ــي اجلــمــهــوريــة ال�ــشــالمــيــة الي ه
يف  ال�شمود  مقومات  و  الع�شكرية  قدراتها  ــززت  ع
وعدم  املقاومة،  ثقافة  مبفهوم  لها،  املرتب�شني  وجه 
ال�شت�شالم واخلنوع ملطالب الأعداء،  هي التي قالتها 
ومل تخف )ا�شرائيل �شر مطلق(، )ا�شرائيل يف زوال(، 
التحرير  ا�شرتاتيجية  اإنــهــا  �شقطت(،  )ا�شرائيل 
اإنطلق  الغا�شب،  ال�شهيوين  الكيان  على  والق�شاء 
الوح�ص املدمر )اأمريكا( لريى ماذا يح�شل يف املنطقة 
ال�شهيوين  الوجود  يهددون  للذين  حد  و�شع  ليحاول 
وخمططاته  المريكي  الوجود  و  فل�شطني  اأر�ص  على 
العامل  حول  وتدور  اأمريكا  جتول  اأخذت  املنطقة،  يف 
اأن و�شعت يف حقيبتها ذرائع وحجج حتاول فيها  بعد 
ت�شكل خطرا كبريا  اأ�شبحت  اإيران  باأن   العامل  اإقناع 
على العامل باأ�شره ملحاولة امتالكها ال�شالح النووي عن 
اليورانيوم،  وتخ�شيب  الثقيلة  املياه  امتالكها  طريق 

وت�شفها  ــة  ــاوم ــق امل �شمعت  تــ�ــشــويــة  عــلــى  وتــعــمــل 
بالإرهاب.  ح�شلت اأمريكا على ت�شامن الغرب وهيئة 
معها  العربية  الرجعية  الدول  وبع�ص  املتحدة  الأمم 
لتاأتي مبجل�ص الأمن وتفر�ص العقوبات العديدة �شد 
العك�ص  اأن  بالرغم  اليرانية،  ال�شالمية  اجلمهورية 
اأجل  مــن  هــو  اليورانيوم  تخ�شيب  ان  ال�شحيح  هــو 
والوفاء  للح�شول  اأ�شا�شا  امل�شمم  النووي  برناجمها 
ا�شتخدامها  اأجــل  من  ولي�ص  الطاقة  من  بحاجاتها 
ل�شناعة اأ�شلحة الدمار ال�شامل اي ال�شالح النووي كما 

تدعي امريكا. 
التالية  العقوبات  املتحدة  الأمم  فر�شت  هنا  من 

بناء على هيمنة و�شيطرة امريكا على املجل�ص:
يف  الــ�ــشــادر   1٧3٧ ــم  رق ـــن  الأم جمل�ص  قـــرار   -
دي�شمرب/ كانون الأول 200٦ من كل الدول الأع�شاء 
يف الأمم املتحدة "ملنع اإمدادات وبيع اأو نقل كل املواد 
واملعدات والب�شائع والتكنولوجيا التي ميكن اأن ت�شاهم 

يف الأن�شطة املتعلقة بالتخ�شيب اأو املياه الثقيلة".
- يف مار�ص/ اآذار 200٧ اأ�شدر املجل�ص القرار رقم 
1٧4٧ بهدف زيادة ال�شغط على اإيران ب�شاأن برناجمها 
التعامل  مبنع  وذلــك  ال�شاروخي  وبرناجمها  النووي 
ا  �شخ�شً و28  )�شيباه(  احلكومي  الإيــراين  البنك  مع 
الثوري  باحلر�ص  مرتبط  ومعظمها  اأخــرى  ومنظمة 

الإيراين. 
وتقييد  اإيران  اإىل  ال�شلحة  واردات  منع  قرار   -

القرو�ص املمنوحة لها. 
احلظر   1803 الــقــرار  ــدد  م  2008 مــار�ــص  يف   -

من  املــزيــد  على  وال�شفر  الإيــرانــيــة  ــول  ــش الأ� على 
ال�شخ�شيات الإيرانية. وافق الحتاد الوروبي اي�شا 
للحظر  كــان  حيث  اإيـــران.  من  النفط  مقاطعة  على 
كل  رغم  وا�شبانيا.  واليونان  اإيطاليا  على  هائاًل  اأثرًا 
اأن ايران بقيت  العقوبات التي فر�شت على ايران ال 
وال�شعب  التحديات  �شامدة على مواقفها يف وجه كل 
امل�شاكل  كل  متحديا  قيادته  حــول  التف  الإيـــراين 
ب�شكل  ت�شتمر  واحلياة  احل�شار  نتيجة  تواجهه  التي 
تراهن  لتزال  واملقاومة  تزداد  وقوتها  جدا  طبيعي 
جتاهها  الثابته  املبدئية  ومواقفها  ايــران  قوة  على 
امل�شتمرة  وحماولته  مبكره  يرتب�ص  ليزال  والعدو 
حلفر املزيد من املوؤامرات �شد اجلمهورية ال�شالمية 
يوؤدي اىل ك�شر  تاأثري  اي  لكنه عاجز عن  اليرانية، 

هيبة ايران وعظمتها.

  بداأ وهج نور النت�سارات واإنتهى الذل وك�سر الإرادات

تكون  حتى  الن�شال  بكلمات  مذهبة  ت�شت�شهد  اأن  قبل  احلب  ر�شائل  تكتب 
لالأخريات �شواء كان يف بلدها النازف بالدماء اأو الأقطار العربية واإل �شالمية 
كما  تعي�ص  اأن  اأو  للوطن  فداء  بروحها  تدفع  اأن  بني  حتدي  اق�شى  تعي�ص  فهي 
يعي�شون �شديقاتها وتبني م�شتقبلها..كلزار العويوي ابنة 1٧ عامًا من اخلليل، 
الأ�شياء  رفع  من  ميكنها  يكن  مل  الــذي  والنحيل  ال�شعيف  ج�شدها  مينعها  مل 
بر�شوماتها  عنها  وتعرب  تعي�شها  زالت  ما  التي  طفولتها  اأو  البيت،  يف  الثقيلة 
مل  كما  الإبراهيمي،  احلرم  اإىل  املوؤدي  بالطريق  معرفتها  عدم  اأو  الطفولية، 
اإىل  الو�شول  من  القدمية  البلدة  باأرجاء  املنت�شرة  الحتالل  حواجز  متنعها 
حميط احلرم الإبراهيمي وحماولة تنفيذ عملية طعن هناك. ل توجد حلظة 
تعادل حلظة الكتابة عن �شهيد ا�شت�شهد يف �شبيل الدفاع عن الوطن. تقول اأمها، 
اإن كلزار ا�شتيقظت مثل اأي يوم، �شاعدت والدها يف اأعمال املنزل وقالت، "ميا 
تودعه  بدها  كانت  لإنها  اأبوها  عن  و�شاألتني  املدر�شة،  على  واأروح  اأحتمم  بدي 
و�شولها  و�شبقت  كلزار  تاأخرت  املدر�شي  دوامها  انتهاء  بعد  ودعتني"  ما  متل 
للمنزل اأخبار حول ارتقاء �شهيدة قرب احلرم الإبراهيمي، اأح�شت الأم بالقلق 
و�شل  ملنزلها، تدريجيا  العودة  يومًا يف حياتها عن  تتاأخر  التي مل  ابنتها  على 
اأمها عليها من خالل �شورتها على مواقع التوا�شل  اخلرب للعائلة حيث تعرفت 
الجتماعي، قبل ورود ات�شال هاتفي لوالدها يوؤكد اأن ابنته هي ال�شهيدة التي 

ارتقت قبل دقائق.
اأن  اهلل  ودعــوت  بال�شرب،  بنتي  ا�شت�شهاد  خرب  “ا�شتقبلت  والدتها،  تقول 
اأنها  لحظت  جثمانها  ا�شتالم  “بعد  والدها،  يقول  فيما  �شهيدة”.  يحت�شبها 
جيد  ملنع  جيد  ب�شكل  وحجابها  مالب�شها  ثبتت  فقد  عليها،  لبا�شها  من  اأحكمت 
الحتالل من تعريتها”، م�شيفا، “اأ�شريت اأن تبيت ليلتها يف منزلها بني عائلتها، 

لتكون ليلتها الأخرية يف منزلها �شهيدة”.
اأمها  وحملت  وجهها،  على  امللونة  بالورود  كلزار  زينت  الت�شييع  يوم  �شباح 
نع�شها اأثناء ت�شييعها اإىل مثواها الأخري اأ�شوة بوالدة ال�شهيد عامر اأبو عي�شة 

وزينتها  عرو�شة  كلزار  واعتربت  اأبناء  اأربعة  زوجت  “اأنا  م�شيفة،  تقول،  كما 
بالورد وحملتها وفرحت بعر�شها متل فرحي باأعرا�ص اأبنائي" 

التي  نــوار  التواأم  اأختها  قلب  ويف  يحبوها  من  قلوب  يف  حية  بقيت  كلزار 
ا�شتذكرت ذكريات درا�شتها مع تواأمها كلزار قائلة "مل نكن نحب اخلروج كثريا 
�شديقات  ولدينا  والبيت،  املدر�شة  على  مقت�شرة  حياتنا  فكانت  وكلزار،  انا 
ومن  قليال  وننام  ن�شّلي  البيت  اىل  ونعود  الدرا�شي  يومنا  ننهي  كنا  م�شرتكات، 
ننام يف  امل�شاء، ويف موعد المتحانات مل نكن  �شاعات  بالدرا�شة حتى  نبداأ  ثم 
بع�ص اليام حتى ننهي موادنا، كنا نتبادل الدوار يف مراجعة درو�شنا لبع�شنا، 
تقوم  ــرى  والخ قليال  تنام  كانت  الدرا�شة  من  تتعب  اإحــدانــا  كانت  وعندما 
باإيقاظها حتى نكمل درا�شتنا ويومنا �شويًة ."نوار و�شعت �شورة تواأمها بجانب 
برنامج امتحاناتها يف غرفتهن اخلا�شة، وكانت كلما �شعرت بال�شعف حتدثت لها 
وا�شتمّدت قوتها منها، لت�شتمر يف الدرا�شة ولتحقق النجاح يف الثانوية العامة. 
ا�شت�شهدت كلزار لكنها عادت للحياة من جديد مرتني بعد خم�شة ع�شر يوما 
" كلزار م�شعب حممد عبد  �شقيقها  ابنة  للحياة  ا�شت�شهادها، فقد قدمت  على 
 " اأيام  �شتة  بعد  وحلقتها  ا�شت�شهادها،  على  اأيام  ع�شرة  العويوي" بعد  احلليم 
كلزار اأبّي حممد عبد احلليم العويوي" ابنة �شقيقها الآخر، والأهل يتو�شمون 

اأن تكون الكلزارتني كالأوىل يف كل �شيء.
وتبقى ر�شالة الأم يف حملها جثمان ابنتها وامل�شاركة يف ت�شييعها -رغم انه 
انها تتحامل على  �شديد-  اأبنائها، بل حزنها  اأم ل حتزن على رحيل  ل توجد 
وهذه  ال�شري،  موا�شلة  على  وت�شجعهم  النا�ص  معنويات  ترفع  واأن   ، اأحزانها 

بحاجة لقوة كبرية واإميان عظيم بر�شالة املقاومة وجهاد الحتالل.
ل يعني املوت انتهاء الق�شية، ول ت�شقط الراية با�شت�شهاد اأحد اأيا كان، فهي 
اإرث من جيل اإىل جيل، وكثرية هي الرموز التي تربطنا بق�شيتنا، وتعيدنا للوراء 

كي ل نن�شى الأر�ص التي �شرقت، وال�شهداء الذين ارتقوا و�شلموا لنا اللواء.

بيان الباش�سهيدة بعمر الورد
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الأوىل  الــقــمــة  هل�شنكي  قــمــة 
الرو�شي  الرئي�شني  بــني  جتمع  الــتــي 
الرئي�ص  انــتــخــاب  مــنــذ  ــي  ــك ــري والأم
وتاأتي  �شنة،  من  اأكــرث  قبل  الأمريكي 
يف  التاريخية  القمة  عقد  بعد  ا  اأي�شً
�شنغافورة يوم12حزيران املا�شي، التي 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  بني  جمعت 
ترامب و الزعيم الكوري ال�شمايل كيم 

جونغ اأون. 
�شبق  التاريخية،  الناحية  فمن 
بني  القمة  ا�شت�شافت   اأن  لهل�شنكي 
يف  فــورد  وجــريالــد  بريجنيف  ليونيد 
اأوج احلرب الباردة يف �شنة 19٧5،التي 
لغة  يف  ي�شمى  مــا  لنــبــعــاث  مــهــدت  
الدويل،  بالنفراج  الدولية  ال�شيا�شة 

تاريخية  لقمة  15�شنة  بعد  مهدت  التي  القمة  وهي 
اأخرى بني الزعيم ال�شوفياتي ال�شابق غوربات�شوف قائد 
ما عرف اآنذاك ب�شيا�شة الربي�شرتويكا اأوالغال�شنوت اأي 
ال�شفافية والرئي�ص الأمريكي ال�شابق جورج بو�ص الأب 
�شنة  وقبل  برلني،  جدار  �شقوط  عقب  عام 1990،  يف 
من انهيار الحتاد ال�شوفياتي، ونهاية احلرب الباردة، 
ما  وظهور  القطبية،  ثنائي  الــدويل  النظام  و�شقوط 
بات يعرف بالنظام الدويل  اأحادي القطبية بزعامة 
العوملة  انت�شار  ع�شر  يف  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

الليربالية الأمريكية املتوح�شة.
الرئي�شني  بــني  املرتقبة  هل�شنكي  قمة  تعقد 
يف  بوتني  فالدميري  والرو�شي  ترامب  دونالد  الأمريكي 
ظروف خمتلفة عن القمة التي �شبقتها يف 1990 بني 
غوربات�شوف،  وميخائيل  الأب  جورجبو�ص  �شلفيهما 
ال�شعيفة  ،ورو�شيا  �شوفياتي  احتــاد  هناك  يعد  مل  اإذ 
تغريت  املا�شي،  القرن  من  الت�شعينيات  عقد  بداية  يف 
موقع  يف  اأ�شبح  الــذي  بوتني،  حكم  ع�شر  يف  جــذرًيــا 
اأن  ثم  حينه.  يف  غوربات�شوف  عليه  كــان  مما  اأقــوى 
يدور  ما  وكل  وبوتني،  ترامب  بني  ال�شخ�شية  العالقة 
حول تدخل رو�شيا يف النتخابات الرئا�شية الأمريكية 
مل�شلحة ترامب �شد هيالري كلينتون، وال�شبهات اجلارية 
حاليًا حول املو�شوع يف الوليات املتحدة، يثبت اأن قمة 
ترامب وبوتني لن تكون مثل قمة  بو�ص غوربات�شوف، 
الراأ�شمالية  العوملة  بانت�شار  منت�شيا  بو�ص  غادر  حيث 
ورو�شيا  وحمنك.  ذكــي  �شيا�شي  فبوتني  الليربالية. 
اليوم احلليف ال�شرتاتيجي للدولة الوطنية ال�شورية 

،وللجمهورية الإ�شالمية الإيرانية.
الإقليمية  ــالأزمــات  ل املتابعون  املحللون  يعتقد 
هل�شنكي  يف  متــوز  يــولــيــو/   1٦ قمة  ،اأّن  والــدولــيــة 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�شني،  بني  الفنلندية، 
الأزمة  ملف  فيها  �شيحتل  بوتني،  فالدميري  والرو�شي 
ال�شورية جدول اأعمالها، اإ�شافة للماأزق الذي يعاين منه 
النظام الدويل الليربايل اأحادي القطبية، الذي مل يعد 
منا�شًبا  للمرحلة اجلديدة التي يعي�شها عاملنا املعا�شر، 
مع عودة رو�شيا كقوة دولية عظمى على امل�شرح الدويل 
يف عهد قيادة بوتني ،وتزايد قوة الدول غري الغربية 
الليربايل  الدويل  النظام  تاأ�شي�ص  يف  ت�شارك  مل  التي 
احلايل، مثل ال�شني و الهند والربازيل ،وجنوب اإفريقيا، 
الغرب ،ممثاًل يف  القوة القت�شادية من  وحتول مركز 
اأمريكا وبريطانيا وفرن�شا  الراأ�شمالية الغربية  الدول 
واأملانيا، اإىل ال�شرق، ممثال يف القوى الآ�شيوية ال�شاعدة، 

ملف االأزمة ال�سورية وقمة هل�سنكي بني بوتني وترامب
توفيق المديني 

10 TAREEQ ALQUDS

ل قانون يعلو على قانون املقاومة والتحرير

اآ�شيا،  مثل ال�شني والهند و اليابان، ودول جنوب �شرق 
الوليات  تواجهها  التي  الداخلية  الأزمــات  عن  ف�شاًل 
)اقت�شادية،  عدة  م�شتويات  على  الأمريكية  املتحدة 
و�شيا�شية، وثقافية، واجتماعية، وع�شكرية( التي من 
الدويل  للنظام  الأمريكية  الإمربيالية  تهديد  �شاأنها 

احلايل اأحادي القطبية.
احل�سابات االأمريكية واملوقف الرو�سي من االأزمة ال�سورية

اقت�شام  خريطة  على  �شورية  الأزمـــة   متو�شعت 
الأدوار بني القوى الدولية الكربى :ومّرة اأخرى كانت 
من  اجلديدة  املرحلة  هذه  تداعيات  بــوؤرة  يف  �شورية 
ت�شارك  والذي  الأمريكي،  الإقليمية  الهند�شة  م�شروع 
فيه قوى اإقليمية خليجية وتركية و�شهيونية، دوؤوبة، 
�شورية  وتق�شيم  ال�شورية،  الوطنية  الدولة  لإ�شقاط 
وعرقي.  ومذهبي  طائفي  اأ�شا�ص  على  دول  عدة  اإىل 
– ال�شهيوين  الأمــريكــي-  املخطط  اأن  يف  �شك  من  وما 

متنوعة  اأدوات  ا�شتخدامه  ،عرب  الرتكي  و  اخلليجي 
و»جبهة  »داع�ص«  الإرهابية  )التنظيمات  متباينة  و 
الن�شرة« واأخواتهما من التنظيمات اجلهادية الأخرى 
يف  التكفريي  لالإرهاب  الإ�شتيطان  حتقيق  يريد  (،كان 
املخطط  هذا  اأن  كما  ،اأوًل.  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
الدولة  ف�شل  جوانب  معاجلة  يف  اأخفق  الذكر  الآنــف 
اإحداث  خالل   من  ادعائه،  ح�شب  ال�شورية  الوطنية 
ال�شورية  الوطنية  الــدولــة  بنية  يف  جوهري  تغيري 
عرب تفكيكها اإىل دويالت طائفية ومذهبية وعرقية، 
حتت م�شميات خمتلفة ،ل �شيما يف ما عّدته الوليات 
بنية  يف  ف�شل  عوامل  وحلفاوؤها  الأمريكية  املتحدة 
الدولة ال�شورية، خا�شة فيما يتعلق بعدم قدرتها على 
ال�شتيعاب ال�شيا�شي والجتماعي والقت�شادي جلميع 

مكونات املجتمع ال�شوري، ثانًيا.
الأمريكي  املخطط  هــذا  هزمية  ظل  يف   ــه  اأّن غري 
ال�شورية،  الوطنية  الدولة  لإ�شقاط  –ال�شهيوين 
وحتقيق م�شهد التق�شيم ل�شورية، بالعتماد على القوى 
الطائفية واملذهبية الذي ثبت اأن خطر التطرف الذي 
يُب بنريان الإرهاب خمتلف بقاع الأر�ص  تفرزه بات ُي�شِ
بال ا�شتثناء، وُيَهِددُّ ب�شعود تيارات ميينية فا�شية ، يف 
الدول الغربية الأوروبية والأمريكية، اأ�شبحت املع�شلة 
الرئي�شية التي تتجلى اأمام الوليات املتحدة الأمريكية 
الوقت  يف  يخ�شع  تعددي،  اأمني  نظام  بناء  يف  تتمثل 
عينه  لإدارة اأمريكية معقدة ومتوازنة، ولكن اخلالفات 
ال�شورية  الأزمـــة  مــن  الرو�شي  املــوقــف  بــني  املتكررة 

�شورية،  يف  الأمــريكــي   واملخططات 
يطرح اإ�شكالية حقيقية حول اإمكانية 
الأمريكية يف  املتحدة  الوليات  جناح 
يف  خا�شة  الأمــنــي،  النظام  هــذا  مثل 
ظل طموحات رو�شيا لبناء نظام دويل 

تعددي.
ال�شنوات  يف  رو�شيا  جنحت  لقد 
القليلة املن�شرمة من الأزمة واحلرب يف 
�شورية، يف بناء التوازن ال�شرتاتيجي 
وحلف  الغربية  الــدول  اأو  الغرب  مع 
وبالتايل  �شورية،  يف  الأطل�شي  �شمال 
اإعادة بناء التوازن الدويل بكامله، اأو 
لنقل توازن القوى يف النظام الدويل، 
الدولية  القوى  ميزان  اختل  بعدما 
مل�شلحة وا�شنطن وحلفائها يف الغرب، 
يف اأمريكا واأوروبا، ويف العامل باأ�شره، كما متكنت من منع 
اأو رمبا جلم التدخل الع�شكري الغربي، املبا�شر والكبري، 
الدولة  متكنت  كما  ال�شورية.  املعارك  اأو  الأحــداث  يف 
الرو�شية من �شرب الإرهاب الدويل، ل �شيما الإرهاب 
التكفريي، يف اإطار ال�شرتاتيجية التي اأطلقتها ملحاربته 
بق�شد مكافحته، لي�ص من داخل الدولة ال�شورية وعلى 
امتداد م�شاحة اإقليمها وجمالها اجلغرايف فح�شب، واإمنا 
يف اأنحاء عدة ويف اأماكن خمتلفة من خارطة املنطقة 

واجلغرافيا ال�شيا�شية العاملية.
ويف �شوء التطورات امليدانية التي ت�شهدها   
منطقة اجلنوب ال�شوري، وهي منطقة خف�ص الت�شعيد 
اأ�ش�شها اتفاق رو�شي – اأمريكي – اأردين، جرى التو�شل 
يوا�شل   ،201٧ وخريف  �شيف  يف  مرحلتني  على  اإليه 
نحو  كبرية  بخطى  وحلفاوؤه   ال�شوري  العربي  اجلي�ص 
الإرهابية  التنظيمات  �شيطرة  من  بالكامل  حتريرها 
،ل �شيما يف �شوء تقدمه نحو احلدود مع الردن ودحر 
الواحدة  �شالحها  ت�شلم  التي  الرهابية  التنظيمات 
تلو الأخرى ب�شرعة مذهلة، حيث اأثار حترير مدينة 
امل�شلحة  املجموعات  بني  حــاًدا  انق�شاًما  ال�شام  ب�شرى 

فمنها من يريد ت�شليم ال�شالح ومنها من يرف�ص .
من  ال�شرقي  اجلــنــوب  اإىل  ال�شام  ب�شرى  تقع  و 
اأربعني كيلومرتا، كما  حمافظة درعا وتبعد عنها نحو 
تبعد عن العا�شمة دم�شق نحو 140 كم، وت�شم العديد 
وخا�شة  والرومانية  اليونانية  الأثرية  ــد  الأواب من 
ي�شت�شيف  ل�شنوات خلت  كــان  الــذي  الــرومــاين  املــدرج 
فنية  فعاليات  ي�شهد  الــذي  ال�شنوي  ب�شرى  مهرجان 
قدمية  عهود  يف  املدينة  وكانت  و�شياحية،  وثقافية 
عا�شمة دينية ومركزا جتاريا مهما وممرا ا�شرتاتيجيا 
على طريق احلرير الذي يربط اأوروبا بال�شني. وظلت 
الوطنية  الدولة  ل�شيطرة  خا�شعة  ال�شام«  »ب�شرى 
ال�شورية لغاية اآذار عام 2015 ،حيث تعر�شت املدينة 
اإىل هجوم وح�شي من قبل عدد من اجلماعات الرهابية 
جبهة  تنظيم  بقيادة  بــالأردن  »موك«  لغرفة  التابعة 
.وميثل  اأيديهم  يف  املدينة  لت�شقط  الإرهابي  الن�شرة 
للتنظيمات  كــبــرية  خــ�ــشــارة  الــ�ــشــام  ب�شرى  حتــريــر 
الإرهابية ، خا�شة بعد اأن مت ا�شتعادة البلدة من دون 
قتال وبالأ�شلوب الذي تف�شله الدولة ال�شورية اأي دون 
�شحايا ودون اإحلاق اأ�شرار باملدينة القدمية با�شتثناء 
ما ت�شبب به الإرهابيون خالل ت�شللهم اإليها يف اآذار عام 

  .2015
ومنذ اأ�شبوعني يتابع اجلي�ص ال�شوري ح�شم ال�شراع 
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ل قانون يعلو على قانون املقاومة والتحرير

ا مل�شلحة الدولة الوطنية ال�شورية،  يف �شورية ع�شكرًيّ
واإعادة  الإرهابية،  التنظيمات  على  بالقوة  والق�شاء 
�شلطة الدولة على جميع الأرا�شي ال�شورية وحتريرها 
الأ�شد.  ب�شار  الرئي�ص  قــول  حــد  على  الإرهــــاب،  مــن 
وبالعمليات الع�شكرية التي يقوم بها اجلي�ص ال�شوري مع 
الطريان الرو�شي تو�شل اىل قطع امداد »جبهة الن�شرة« 
على نطاق وا�شع يف عدة مناطق ،وتقطيع وعزل املناطق 
ال�شروع  قبل  الإرهابية  التنظيمات  لهذه  الدفاعية 
يف عمليات امل�شاحلة مع �شيوخ املناطق الذين ي�شكلون 
مكوًنا اجتماعًيا ُمِهًما ل ميكن جتاوزه يف جنوب �شورية، 
فت�شع بلدات كبرية من الريف مت ا�شرتجاعها من قبل 
القوات ال�شورية مع هذه امل�شاحلات وحتى اليوم اأكرث 
.واجلي�ص  حمــررًا  بات  درعا  ريف  مناطق  من  من %80 
ن�شيب  معرب  على  ال�شيطرة  ي�شتعيد  ال�شوري  اجلي�ص 
احلدودي مع الأردن ، عقب توقيع اتفاق بني احلكومة 
واجلماعات امل�شلحة يف جنوب البالد، ب�شمانات رو�شية. 
الفوري  النار  اإطــالق  وقــف  على  التــفــاق  و�شمل 
الثقيلة واملتو�شطة، وكذلك ت�شوية  الأ�شلحة  وت�شليم 
اجلانبان  واتفق  رو�شية.  ب�شمانات  امل�شلحني  اأو�شاع 
كذلك على اإتاحة رحيل من يرغب مبغادرة املنطقة مع 
ذويهم اإىل حمافظة اإدلب. وتعهدت احلكومة ال�شورية 
العلم،  خدمة  عن  واملتخلفني  املن�شقني  م�شكلة  بحل 
وتاأجيل التحاقهم باجلي�ص ملدة ٦ اأ�شهر، على اأن تقوم 
الف�شائل امل�شلحة بت�شليم كافة مواقعها للجي�ص ال�شوري 

على طول خط اجلبهة مع تنظيم »داع�ص« الإرهابي.
املعربين  اأحـــد  هــو  – جــابــر«،  »الن�شيب  ومــعــرب 
احلدوديني بني الأردن و�شورية، ويقع بني بلدة ن�شيب 
يف  الأردنية  جابر  وبلدة  درعا  حمافظة  يف  ال�شورية 
حمافظة املفرق، وهو اأكرث املعابر ازدحاما على احلدود 
ال�شورية، حيث تنتقل عربه الب�شائع بني �شوريا وكل من 
التي  ال�شاحنات  الأردن ودول اخلليج. فقد و�شل عدد 
تعرب من املعرب قبل ن�شوب الأزمة ال�شورية يف 2011 اإىل 
٧ اآلف �شاحنة يوميا، وافتتح معرب »الن�شيب – جابر« 
 - منف�شلة  م�شارات   3 على  وي�شتمل   ،199٧ العام  يف 
واحد للم�شافرين القادمني واآخر للمغادرين مبركباتهم 
اخلا�شة اأو بو�شائط النقل العمومية، وثالث خم�ش�ص 
منطقة  على  ي�شمل  كما  واملغادرة،  القادمة  لل�شاحنات 
حرة �شورية - اأردنية م�شرتكة ومرافق اأخرى خلدمة 
امل�شافرين. وي�شمى املعرب الثاين »درعا- الرمثا«، ن�شبة 
للمدينتني احلدوديتني املتال�شقتني الذي يقع بينهما، 
منذ  واأغــلــق  فقط،  امل�شافرين  حلركة  خم�ش�ص  وهــو 

بدايات الأزمة ال�شورية. 
فقد رفع العلم ال�شوري فوق معرب ن�شيف احلدودي 
ترتكز  حيث  �شورية  مع  الأردنــيــة  ــدود  احل �شمال  يف 
العمليات الع�شكرية ب�شكل اأ�شا�شي يف ال�شمال ال�شرقي 
لدرعا و�شمال �شرق ال�شويداء الأمر الذي اأزعج الكيان 
درعا  حمافظة  ريــف  ا�شتعادة  وت�شكل   . ال�شهيوين 
اأولوية للجي�ص العربي ال�شوري لأنه �شيتيح له ا�شتعادة 
يف  النت�شار  واعادة  الأردن  مع  احلدود  على  ال�شيطرة 
معظمها  ال�شرقي  الريف  جبهات  باتت  فقد  اجلولن.  
يف  عليها  اأطلق  التي  ودرعا  ال�شوري  اجلي�ص  قب�شة  يف 
العام 2011 »مهد الثورة« من قبل الربوباغندا العربية 
- الأطل�شية هي اليوم حتت �شيطرة الدولة، اأيام قليلة 
ونرى اكتمال ال�شيطرة على اجلنوب ال�شوري وقد يكون 

التوجه بعدها اىل ال�شمال)1(.  
يف �شوء النت�شار الع�شكري الذي يحققه اجلي�ص 
ت�شدًدا  اأكرث  الرو�شي  املوقف  اأ�شبح   ، ال�شوري  العربي 
بولية  بوتني  فــوز  بعد  جنيف،  مل�شار  رف�شه  جلهة 
رئا�شية جديدة، وبعد اأن باتت ال�شرتاتيجية امل�شرتكة 
خف�ص  منطقتي  ت�شفية  ت�شتهدف  ال�شورية-الرو�شية 
والقنيطرة( )درعــا  �شورية  غرب  جنوب  يف  الت�شعيد 

ل�شتبدال  م�شاٍع  مع  الغربي)اإدلب(،بالتوازي  و�شمالها 

يف  جنيف  مب�شار  �شوت�شي  موؤمتر  ونتائج  اأ�شتانة  م�شار 
نائب وزيــر اخلارجية  اأكــد  نهاية متوز اجلــاري  .فقد 
يف  لل�شحفيني  ت�شريح  يف  فري�شينني  �شريغي  الرو�شي 
القادم  الجتماع  اأن  اإىل  املا�شي  الإربعاء  يوم  مو�شكو 
مدينة  يف  �شيعقد  �شورية  يف  الأزمــة  حول  �شوت�شي  يف 
ال�شهر اجلاري، ويجب  من  والـ31  الـ30  يومي  �شوت�شي 
»املعار�شة«  ووفـــد  �شورية  ــد  وف مب�شاركة  يــكــون  اأن 
والدول الثالث ال�شامنة رو�شيا واإيران والنظام الرتكي 
عقد  ب�شاأن  ات�شالت  الآن  جنــري  قائال:  ومراقبني 
اجتماع �شوت�شي ونحن مع اإجراء هذا الجتماع ح�شرا 
بال�شكل الذي كان عليه والذي نعتربه مهما جدا.  وكانت 
الدول الثالث ال�شامنة لتفاق وقف الأعمال القتالية 
ختام  يف  اتفقت  وتركيا  واإيــــران  رو�شيا  �شورية  يف 
اجتماع اآ�شتانة 9 حول �شورية الذي عقد منت�شف اآيار 
2018على عقد الجتماع القادم حول �شورية يف مدينة 
فري�شينني  .ولفت  اجلــاري  متوز  يف  الرو�شية  �شوت�شي 
اإىل اأنه يجري التح�شري لجتماع ممثلي رو�شيا واإيران 
والنظام الرتكي مع مبعوث الأمم املتحدة اخلا�ص اإىل 
�شورية �شتافان دي مي�شتورا يف جنيف لبحث الأزمة يف 

�شورية.  
ترامب  بني  هل�شنكي   قمة  بــدء  قبل  لفتًا  وكــان 
وبوتني ،اأّن الرو�ص و�شعوا �شروطهم امل�شبقة ،مع اإعالن 
وزير اخلارجة الرو�شي، �شريغي لفروف، اأّن »املطالبة 
بان�شحاب اإيران الكامل من �شورية غري واقعية«، مو�شحًا 
يف  ال�شفدي،  اأميــن  الأردين  نظريه  مع  اجتماع  عقب 
مو�شكو، يوم الأربعاء 4 متوز اجلاري، اأّن »اإيران واحدة 
من القوى الرئي�شية يف املنطقة واأّنه من غري املنطقي 
ويعني  م�شاحلها«.  عن  تخليها  توّقع  الإطـــالق  على 
حمددًا  ثمنًا  يريدون  الرو�ص  اأن  اإما  الرو�شي،  املوقف 
م�شتعدون  اأنهم  اأو  �شورية،  من  لالن�شحاب  اإيــران  لدفع 
املحتلة  فل�شطني  مع  اجلنوبية  احلــدود  عن  لإبعادهم 

فقط، من دون امل�شا�ص بوجودها الكامل يف �شورية. 
اإذا كان ثمن اإخراج اإيران من، اأو اإ�شعاف وجودها 
يف �شورية ك�شرط لإعادة العتبار لقيادة ب�شار الأ�شد 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  تبدو  للبالد،  كرئي�ص 
قمة  يف  البنود  اأهــم  فاأحد  لدفعه.  م�شتعدة  ترامب 
هل�شنكي املرتقبة �شيكون طلب ترامب اإخراج اإيران من 
بالو�شع  يبايل  الرئي�ص ترامب ل  اأّن  �شيما  �شورية، ل 
الداخلي يف �شورية ول يهمه اإذا بقي الرئي�ص الأ�شد اأو 
رحل. فهو اأ�شبح مقتنعا باأن الرئي�ص الأ�شد انت�شر ول 
يزعجه اأن ت�شتعيد الدولة الوطنية ال�شورية �شيادتها 
على اجلنوب ال�شوري، لأن اأولوية ترامب هي الن�شحاب 
اإعــادة  ويريد  العامل.  كل  ومــن  ال�شوري  اجلنوب  من 
لرو�شيا  ميكن  فكيف  بلدها.  اإىل  الأمريكية  القوات 
اإخراج اإيران من �شورية يف ظل عالقة ع�شوية وثيقة 
بني الدولة الوطنية ال�شورية واجلمهورية الإ�شالمية 

الإيرانية؟ 

�شورية،  يف  ــِزَم  ُه –ال�شهيوين  الأمريكي  املخطط 
هذا ما اأكده ال�شفري الربيطاين ال�شابق يف �شورية بيرت 
فورد، حني اأو�شح  خالل ندوة نظمتها رابطة احلقوقيني 
الدميقراطيني العامليني على هام�ص اأعمال الدورة الـ 38 
ملجل�ص حقوق الإن�شان املنعقدة حاليا يف جنيف بعنوان 
اأن  الغربية  الــدول  على  اأن  خمتلف«  منظور  »�شورية 
تنت�شر  ال�شورية  الدولة  باأن  تقر  واأن  واقعية  تكون 
من  باملئة   80 اأن  ،مبينا  �شيطرتها  وت�شتعيد  ع�شكريا 
�شكان �شورية يعي�شون حتت كنف الدولة وهوؤلء هم من 

يقرر م�شتقبل �شورية.  
ال�شهيوين  الكيان  عمد  ال�شهيوين،  اجلــانــب  يف 
�شنوات  ،طيلة  والدوليني  الإقليميني  حلفائه  مبعية 
عام  اتفاق  ن�شف  اإىل  �شورية،  على  املفرو�شة  احلرب 
الرهابية  التنظيمات  لهذه  الدعم  ــدمي  ــق 19٧4،وت
احلدود  على  �شيطرت  )التي  وغريها  -داع�ص  )ن�شرة 
ي�شمل  مبا  املحتل،  اجلــولن  يف  احلــدوديــة  واملناطق 
ال�شالح«،  »املنزوعة  ت�شمى  التي  ـــدوف«  »الأن منطقة 
برعاية  فيها،  الإرهابية  املجموعات  انت�شرت  حيث 
،الذي  ال�شهيوين  واإ�شراف وم�شاندة ودعم من اجلي�ص 
ا�شتخدمها لت�شكل حزاًما اأمنًيا ي�شتطيع من ورائه جي�ص 
يف  ي�شتمر  كي  يتمرت�ص  اأن  ال�شهيوين  الحتالل  كيان 

احتالله للجولن ال�شوري. 
و�شكل  ا�شتعادة الدولة الوطنية ال�شورية ال�شيطرة 
الكيان  لقادة  حقيقًيا  ذعـــًرا  ال�شوري  اجلنوب  على 
ال�شهيوين، فراأينا حتركات نتنياهو منذ ا�شابيع وذهابه 
اإىل الرئي�ص بوتني للتو�شل اإليه باإيقاف تقدم املاكينة 
بطريقة  جاء  بوتني  اعتذار  لكن  ال�شورية  الع�شكرية 
الطريان  �ــشــارك  فقد  موقفه  عــن  وللتعبري  مهذبة 
الرو�شي يف بداية العملية التي اأطلقها اجلي�ص ال�شوري 
لتحرير درعا ومناطقها وكان الق�شد من ذلك اأن يقول 
لنتنياهو: »هل كنت وا�شحا متاما؟«  وب�شبب ذعره فقد 
اأر�شل نتنياهو منذ اأيام افيغدور ليربمان )الذي يتحدث 
الرو�شية كاأي مولدويف( اإىل مو�شكو اأمال منه يف اأن يثني 
بوتني عن موقفه يف الوقت الذي طار فيه اأي�شا رئي�ص 
نظريه  التقى  حيث  وا�شنطن  اإىل  ال�شهيوين  الأركــان 
الأمريكي وعلى ما يبدو كان اجلواب يف وا�شنطن كما 
يف مو�شكو ملبعوثي تل اأبيب اذ تلقيا اجلواب ذاته »موؤمل 

لكننا ل ن�شتطيع اأن نفعل �شيئا«. 
بات الكيان ال�شهيوين يقر بانت�شار الرئي�ص الأ�شد 
يف احلرب ،ل �شيما بعد ا�شتعادة اجلنوب ال�شوري، وهذا 
نتنياهو   بنيامني  ال�شهيونية  احلكومة  رئي�ص  جعل  ما 
يطالب، وب�شكل حا�شم وقاطع اأي�شًا، بالعودة اإىل اتفاق 
عام 19٧4، مبا ي�شمل تطبيق كامل بنود فك ال�شتباك 
يف حينه بني اجلي�شني ال�شوري وال�شهيوين. وهي اإ�شارة 
اأي�شًا دالة على اخل�شارة وال�شت�شالم، اأمام اإرادة الدولة 
على  �شيادتها  ب�شط  يف  وم�شاعيها  ال�شورية  الوطنية 

اأرا�شيها جنوبًا.
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وال�شيا�شي  والأديــــب  ال�شهيد  يعد 
ــاء  اأدب ــرث  اأك مــن  واحـــدًا  كنفاين  غ�شان 
اأهتمت  ممن  امل�شريني،  غري  من  العربية، 
اأعمالهم  وحــولــت  ــم  ــه ــاأدب ب ال�شينما 
وحدث  �شينمائية،  اأفــالم  اإىل  الروائية 
اأكـــرث مــن بلد عــربــي �ــشــواء يف  ذلــك يف 
و�شوًل  ولبنان  وم�شر  و�شوريا  فل�شطني 

اإىل اخلليج العربي وال�شينما الإيرانية.
كنفاين  غــ�ــشــان  ال�شهيد  ــة  ــالق وع
الفل�شطينية  ال�شينما  وخا�شة  بال�شينما 
عالقته  اأولهما  اأثنني،  م�شتويني  تاأخذ 
يف  العملي  ودوره  بال�شينما،  ال�شخ�شية 
الفل�شطينية  ال�شينما  تاأ�شي�ص  جمــال 
وثانيهما عالقة اأدبه بال�شينما، وما نهلت 
اأفالم  اإىل  وحولتها  اأعماله  من  ال�شينما 
واأفالم  ق�شرية،  وروائية  طويلة،  روائية 
كان  كنفاين  غ�شان  اأن  اأ�شافة  وثائقية 
ال�شينمائية  الن�شرات  قرارة  يف  متنظمًا 
ال�شينمائية،  الأفــــالم  ونــقــد  وحتــالــيــل 
اهتماماته  واإظهار  اإبــداء  يف  يرتدد  ومل 
دور  اإىل  بــالــذهــاب  حتى  ال�شينمائية 
العر�ص ومتابعة بع�ص ما كان يعر�ص من 

اأفالم يف تلك الأيام.
لل�شجل  �ــشــرديــه  اأولـــيـــة  وبــنــظــرة 
اأعمال  مــن  ا�شتقى  الـــذي  ال�شينمائي 
غ�شان كنفاين، نذكر: فيلم »املخدوعون« 
واملاأخوذ  �شالح.  توفيق  امل�شري  للمخرج 
عام  ال�شم�ص«  يف  رجـــال   « ــيــة  روائ عــن 
ال�شوري  للمخرج  ال�شكني«   « فيلم   ،19٧2
»عائد  الفل�شطيني  الفيلم  حمادة.  خالد 
 « العراقي  املــخــرج  بتوقيع  حيفا«  اإىل 
قا�شم حول« والفيلم الإيراين » املتبقي« 
للمخرج �شيف اهلل داد. الذي �شاء اإعادة 
ذاتها  حيفا«  اإىل  عائد   « روايـــة  اإنــتــاج 

بطريقتة اخلا�شة.
الــروائــيــة  الأفـــــالم  �شعيد  ــى  وعــل
ــرية، كـــان هــنــاك فــيــلــم» زهـــرة  ــش ــ� ــق ال
وفيلم  البكري،  يا�شني  للمخرج  الربقوق« 
ق�شة  عن  املــاأخــوذ  احلزين«  الربتقال   «
ــن« مــن اإخـــراج  ــزي » اأر�ـــص الــربتــقــال ال
كعك   « وفيلم  عــواد،  كوركي�ص  العراقي 
عماد  املــخــرج  يتوقع   » الر�شيف  على 

بهجت.
اأن  نــذكــر  التفا�شيل،  اإىل  وعـــودة   
ال�شينمائية  الأفــــالم  اإنــتــاجــات  اأ�ــشــهــر 
املاأخوذة عن اأدب غ�شان كنفاين هو فيلم» 
رجال   « روائية  عن  املاأخوذ  املخدوعون« 
 ،19٦3 عام  يف  ن�شرها  التي  ال�شم�ص«  يف 
والفيلم من اإنتاج املوؤ�ش�شة العامة لل�شينما 
يف �شوريا عام 19٧2، ومن اإخراج امل�شري 
ال�شيناريو  له  كتبه  الذي  �شالح،  توفيق 
خري  حممد  متثيل  من  والفيلم  بنف�شه. 
ب�شام  ر�ــشــي،  ال  الرحمن  عبد  حــلــواين 

لطفي، ثناء دب�شي.

جوائز  عــدة  على  الفيلم  حــاز  وقــد 
ال�شينمائي  قرطاج  مهرجان  من  اأ�شهرها 
ــان عام  واحـــد اجلــوائــز مــن مــهــرجــان ك
يف  لــلــ�ــشــالم  لــيــنــني  وبــجــائــزة   ،19٧2
الفيلم  ويــر�ــشــد   ،19٧3 ــام  ع مــهــرجــان 
م�شري ثالثة لجئني فل�شطينيينجمعتهم 
اأنهم  اأف�شل،  م�شتقبل  يف  والأمــل  اخليبة 
حاول  فقد  و�شعد،  قي�ص  واأبـــو  مـــروان، 
الكويت  دولة  اإىل  ال�شفر  الثالثة  هوؤلء 
يف  العي�ص  عــن  يغنيهم  عمل  عــن  بحثًا 
�شعوبة  وبــ�ــشــب  ــني،  ــئ ــالج ال خمــيــمــات 
لدخول  نظامية  تاأ�شرية  على  احل�شول 
األف  فعله  مــا  فعل  ــررون   ــق ي الــكــويــت، 
غري  بــطــريــقــة  ــالد  ــب ال ودخــــول  قبلهم 
�شهريج  �شائق  يقابلون  حيث  �شرعية، 
بتهريبهم عن  تعهد  )اأبو اخليزران(  ماء 
اأن  اعتاد  ال�شهريج  يف  اإخفائهم  طريق 
الكويتية.  العراقية  احلــدود  به  يعرب 
الفل�شطينيون   وبداخله  ال�شهريج  ي�شل 
الإجــراءات  ولكن  احلــدود،  اإىل  الثالثة 
كويتي  موظف  من  الروتينية  الر�شمية 
املـــزاج. والـــذي مــاطــل كــثــريًا يف  متقلب 
احلدود.  لعبور  الالزمة  الأوراق  اإجنــاز 
اخلزان،  داخل  املرتفعة  احلرارة  وب�شب 
كلها �شاهمت بوفاة الفل�شطينيني الثالثة 

داخل ال�شهريج.
ويقدم بعدها ال�شائق » اأبو اخليزران 
« يرمى جثثهم عند مقلب للقمامة وظلت 
جملة ال�شائق » ملاذا مل يقرعوا اخلزان« 
تـــرتدد يف الــ�ــشــحــراء املــرتامــيــة بــدون 

اأجابه..  
الفيلم  بــدايــة  اأن  ــارة  الإ�ــش ويــجــدر 
ت�شور  ت�شجيله  مــقــدمــة  عــلــى  ـــوت  ح
ال�شهيوين،  الــعــربــي  الــ�ــشــراع  مــراحــل 
�شخ�شيات  حكاية  يف  للدخول  كمقدمة 
اإىل  ينتمون  الــذيــن  الــثــالثــة،  الفيلم 

ل قانون يعلو على قانون املقاومة والتحرير

الذين  الفل�شطينيني،  من  اأجيال  ثالثة 
يحاولون ال�شفر، بعد اأن �شاقت لهم �شبل 
جلاأوا  التي  الت�شريد  خميمات  يف  العي�ص 
تكون  الفل�شطينية،  النكبة  بعد  اإليها 
احلدود  على  ال�شهريج  يف  الثالثة  نهاية 
اجلنة  بلوغهم  دون  الكويتية  العراقية 
املوعودة. وينتهي الفيلم باجلثث الثالثة 
يرافقهم  القمامة،  من  كومة  فوق  امللقاة 
قائاًل:  درويــ�ــص  حممود  ال�شاعر  �شوت 
»واأبي قال مرة: الذي ماله وطن، ماله يف 
ويف  ال�شفر«  عن  ونهاين  �شريح...  الرثى 
اإحدى  يف  ال�شينما  بادرق�شم   ،1982 عام 
التنظيمات الفل�شطينية لإنتاجاأول فيلم 
املهمة  اأ�شندت  فيما  فل�شطيني،  روائـــي 
للمخرج العراقي » قا�شم حول « لإخراج 
عن  ــوذ  ــاأخ وامل حيفا«  اإىل  عائد   « فيلم 
رواية لغ�شان كنفاين بنف�ص ال�شم. وكان 
مطر،  بــول  علي،  ــاج  احل حنا  متثيل  مــن 

�شليم مو�شى، والأملانية كري�شتينا �شورن.
من  اليوم  ذلك  اإىل  الفيلم  بنا  يعود 
 « تركت  عندما   ،1948 عام  ني�شان  �شهر 
» خلدون« وحيدًا  الر�شيع  �شفيه« طفلها 
زوجها  عــن  تبحث  وخــرجــت  املــنــزل،  يف 
الب�شر  مــن  هــائــل  �شيل  و�ــشــط  �شعيد«   «
الذين كانوا يتدافعون بذعر وهلع يبغون 
ال�شهيونية  الع�شابات  قيام  اأثر  النجاة، 
وجدته  وعندما  حيفا،  مدينة  باحتالل 
اإىل  الــرجــوع  حاولت  امليناء،  �شاحة  يف 
القذائف  ولــكــن  طفلها،  ــقــاذ  لإن البيت 
�شدوا  ــن  ــذي ال الــربيــطــانــيــني  واجلـــنـــود 
ال�شوارع ووقفوا حائاًل دون اإمتام مهمتها 
جعلها تفقد ال�شغري لي�شيع اأثره ولتجهل 
م�شريه. وبعد حوايل ع�شرين عامًا وبعد 
حرب حزيران عام 19٦٧، �شمحت قوات 
التي  لــلــعــائــالت  ال�شهيوين  الحــتــالل 
منازلها،  بزيارة   ،1948 عــام  يف  هّجرت 

 « اأبنها  لتجد  حيفا  اإىل  العائلة  فعادت 
خلدون« وقد ا�شبح ا�شمه »دوف« جمندًا 
حيث  ال�شهيونية،  الحتياط  قــوات  يف 
جاءت  وعندما  تبنته  يهودية  عائلة  اأن 
وا�شتولت على نف�ص البيت الذي تقيم فيه 
اأثناء  عائلة �شفيه و�شعيد وكان ذلك يف 
اإىل  ا�شتقدمت  اإىل  اليهودية  الهجرات 

فل�شطني بعد اإن�شاء الكيان ال�شهيوين.
من  املتبقي«  ــراين»  الإي الفيلم   واأمــا 
عن  مقتب�ص  وهو  داد،  اهلل  �شيف  اإخــراج 
عام  يف  وانتج  حيفا«  اإىل  عائد  روايــة» 
1995 ، ومن متثيل �شلمى امل�شري، جيانا 
م�شعود  غ�شان  كوك�ص  الدين  عالء  عيد، 

وغريهم.
اأن  يــحــاول  �شوريا،  يف  �شور  الفيلم 
و�شخ�شيات  اأحــداث  مب�شري  النظر  يعيد 
الرواية، ولكن دون اأن يتقيد بالأمانة ل 
بالن�ص ول بالأحداث التاريخية فخالل 
حيفا  ملدينة  ال�شهيونية  القوات  احتالل 
�شعيد  الدكتور  زوجة  ترتك   ،1948 عام 
اإىل  لتذهب  �شريره   يف  الر�شيع  طفلها 
يلتقي  عليه.  لالطمئنان  زوجها  عيادة 
ــاولن معًا  ــح الــطــريــق، وي ــان يف  ــزوج ال
العودة اإىل طفلهما الوحيد يف البيت لكن 
قتيلني  يرديهمها  ال�شهيوين  الر�شا�ص 
عائلة  ت�شتويل  منزلهما،  �شرفة  حتــت 
وتتبنى  املــنــزل،  على  مهاجرة  يهودية 
حت�شر  التي  جدته  لكن  الر�شيع  الطفل 
عند  لها  عمل  اإيجاد  ت�شتطيع  غــزة،  من 
العائلة اليهودية كمربية للطفل، بعدئذ 
الفل�شطينية  املــقــاومــة  مــع  وبــالــتــعــاون 
تكلفها بو�شع حقيبة متفجرات يف قطار 
تتمكن  ال�شهاينة،  اجلنود  ينقل  ع�شكري 
اجلدة من تنفيذ و�شع حقيبة املفجرات 
اللحظات  يف  الطفل  واإنــقــاذ  القطار  يف 
الأخرية قبل اأن ينفجر القطار وت�شت�شهد 
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الر�شيع  الطفل  �شراخ  ويتعاىل  اجلــدة 
مب�شرًا بالأمل الفل�شطيني القادم ،

الروائية  الأفــالم  �شعيد  على  ــا  واأم
العامة  املوؤ�ش�شة  انتتجت  فقد  الق�شرية، 
 « عنوان  حمل  فيلمًا  �شوريا  يف  لل�شينما 
»خالد  اإخــراج  من   ،19٧1 عام  ال�شكني« 
غ�شان  رواية  عن  ماأخوذًا  وكان  حمادة«  
» ما تبقى لكم« ومن متثيل �شهري  كنفاين 
لطفي.  وب�شام  �شبيعي،  رفيق  املر�شدي، 
ماأ�شاة  من  جانبًا  الفيلم  ق�شة  وتعك�ص 
ثالث  خـــالل  ــن  م الفل�شطيني  ال�شعب 
�شخ�شيات اأ�شا�شيه) حامد، مرمي، زكريا( 
يف  وامل�شرح  ال�شينما  موؤ�ش�شة  اإنتاج  ومن 
زهرة   « فيلم  كــان   ،19٧3 عــام  الــعــراق 
برقوق   « كنفاين  روايـــة  الــربقــوق«عــن 
البكري.  يا�شني  املخرج  يتوقع   » ني�شان 
على  الفل�شطيني  قـــدرة  الفيلم  ويـــربز 
املقاومة رغم كل النك�شات والنكبات التي 
املقاومة  واأن  الفل�شطيني  بال�شعب  حلت 

والثورة هي الطريق للتحرير والعودة.
ال�شينما  موؤ�ش�شة  اإنــتــاج  من  واأي�شًا 
 » �شعد  اأم  و�شية   « فيلم  كان  العراق،  يف 
والفيلم  �شعد(  اأم   ( روايــة  عن  املــاأخــوذ 
من  احلزين«  الربتقال  الق�شري»  الروائي 
 ،19٦9 العام  يف  يو�شف  كوركي�ص  اإخراج 
اأر�ص   « كنفاين  ق�شة  عن  ماأخوذ  الفيلم 
ماأ�شاة  حياة  ويتناول  احلزين«  الربتقال 
فل�شطني  من  هّجرت  فل�شطينية  عائلة 
ــص والــتــ�ــشــرد يف  ــوؤ� ــب ــاة ال وعــا�ــشــت حــي
والأمل  لالأر�ص  احلنني  ولكن  املخيمات، 

بالعودة ظلت تعي�ص يف دواخلهم.
الأفالم  اأخر، وعلى �شعيد  من جانب 
كنفاين  غ�شان  يح�شر  �شوف  الوثائقية، 
من  بـــدءًا  الأفــــالم،  تلك  مــن  العديد  يف 
وثائقي  فيلم  وهو  املقاومة«  ملاذا   « فيلم 
ومن   » غـــازي  كري�شتيان   « اإخــــراج  مــن 
غ�شان   « وفيلم   ،19٧0 عام  لبناين  اإنتاج 
كنفاين... الكلمة والبندقية« من اإخراج 
ت�شكت  لن   « فيلم  وكذلك  حول«  قا�شم   «
حول.  قا�شم  اإخــراج  من  اأي�شًا  البنادق« 
فيلم»  يف  كنفاين  غ�شان  ال�شهيد  وح�شر 
�شمري  اإخـــراج  مــن  ال�شهيوين«  ـــاب  الإره
الإرهــاب  على  اأ�ــشــاءه  الفيلم  ويف  منــر. 
الكثريين  بحياة  اأودى  الــذي  ال�شهيوين 
من الأدباء واملثقفني الفل�شطينيني ومنهم 
من  �شوداء«  اأوراق  فيلم»  كنفاين  غ�شان 

اإخراج فوؤاد زنتوت.
اأن الدافع وراء اختيار بع�ص روايات 
ب�شب  يكن  مل  لل�شينما  كنفاين  غ�شان 
الق�شية  ب�شبب   واإمنــا  روايــاتــه،  نوعية 
التي تناولها  تلك الروايات، اأي فل�شطني، 
يقول ال�شهيد يف هذا املجال:» اأن فل�شطني 
متثل العامل برمته يف ق�ش�ص« اأما ب�شدد 
كروائي  �شخ�شيتي  اأن   «: فيقول  رواياته 
�شخ�شيتي  مـــن  اأكــــرث  ــورة  ــط ــت م ــت  ــان ك
اأن  ويبقى  العك�ص«.  ولي�ص  ك�شيا�شي، 
ــوع، هو  ــش ــو� ــب اخلــفــي يف هـــذا امل ــان اجل
ال�شينما  بتاأ�شي�ص  كنفاين  غ�شان  عالقة 
الفل�شطينية، حيث بداأت احلكاية عندما 
قا�شم   « العراقي  باملخرج  �شدفة  التقى 

ن�شوء  اإىل  اللقاء  ــذا  ه واأفــ�ــشــى  حـــول« 
حا�شنة  تاأ�شي�ص  على  للعمل  اأفكار  عدة 
�شاكلة  على  الفل�شطينيني  لل�شينمائيني 

موؤ�ش�شة عامة لل�شينما. 
متحم�شًا  كنفاين  ال�شهيد  كــان  لقد 
يف  فعال  ب�شكل  و�شاهم  لل�شينما،  ــدًا  ج
تاأ�شي�ص ق�شم لل�شينما يف اجلبهة ال�شعبية 
والذي مت رفده باملعدات الفنية الالزمة، 
كثريين  جــهــود  ا�شتقطاب  عــن  نــاهــيــك 
والعرب  الفل�شطينيني  ال�شينمائيني  من 
متحم�شني  كــانــوا  والــذيــن  ــدقــاء  والأ�ــش

لل�شينما الفل�شطينية الن�شالية. 
ال�شنوات  هذه  وبعد   ... النهاية  ويف 
ل  كنفاين  غ�شان  رحيل  على  الطويلة 
وق�ش�شه  روايــاتــه  اأن  القول  اإل  ميكننا 
التي حتولت اإىل اأفالم �شينمائية اأن كانت 
الأفالم  حتى  ق�شرية  اأو  طويلة  روائية 
يف  بــارزه  عالمات  بال�شك  هي  الوثائقية 
والعربي،  الفل�شطيني  ال�شينمائي  امل�شهد 
عربيًا  ح�شورًا  الأعــمــال  تلك  وحققت 
وعامليًا، وحفرت عميقًا يف ذاكرة الإن�شان 
�شورة  وقــدمــت  وطــرحــهــا،  مب�شامينها 
ومقاوم،  ومنا�شل  مكافح  �شعب  ق�شية 
ــذ اأكــــرث مــن قـــرن يقدم  وليـــــزال ومــن
واجلرحى  ال�شهداء  وقوافل  الت�شحيات 
ال�شم�ص،  حتت  مكانًا  ليجدله  والأ�شرى 
والذي  املعمورة  هذه  �شعوب  بباقي  اأ�شوة 

ي�شتحق احلياة ..... وبجداره.
فعل  لــهــا  كـــان  عــنــده  الكلمة  ولأن 
لها  لديه  كانت  اجلملة  ولأن  الر�شا�شة، 
اتخذ  والـــروح،  الفكر  يف  الإ�ــشــاءة  فعل 
وحمل  للن�شال  الــروائــي  الأدب  طريق 
الفكر  يف  باحثًا  عاتقه  على  �شعبه  هموم 
رواياته من بني  ن�شج �شخو�ص  وال�شيا�شة 
جموع ال�شعب املنا�شل واملدافع عن ق�شيته 
و�شلك طريقًا يف خماطبة الفكر الإن�شاين 
هذا  يف  الوا�شحة  الب�شمات  له  فكانت 
ال�شتخبارات  دهاقنة  راأى  وملا  املجال. 
غ�شان  ي�شكله  الــذي  اخلطر  ال�شهيونية 
ال�شهيوين مل  العربي  ال�شراع  كنفاين يف 
لإطفاء  طريقة  عن  البحث  يف  يتاأخروا 
عرب  وا�شتطاعوا  املتقدة.  ال�شعلة  هــذه 
تقله  التي  عربته  اإىل  الو�شول  عمالئهم 
الذي  الإ�شعاع  مركز  اإىل  يوم  كل  �شباح 
جملة  يف  النــطــالق  منه  واتخذ  اأ�ش�شه 
�شهر  اأيام  احد  �شبحية  يف  وكان  الهدف. 
�شيارته  حمرك  دير  عام 19٧2  من  متوز 
لتنفجر عبوة زرعها  اأخته  ابنة  وبرفقه 
الطاهرين  باجل�شدين  الليل  خفافي�ص 
م�شوا.  الذين  ال�شهداء  بركب  ليلتحقا 
والأدب  الفل�شطينية  الق�شية  ولتخ�شر 
على  امل�شيئة  اأعــالمــهــا  اأحــد  الإنــ�ــشــاين 
حاول  غا�شب  عــدو  مــع  الن�شال  طريق 
اأطفاء جذوه الن�شال يف نفو�ص املنا�شلني 
وال�شيا�شة  الفكر  يف  اجلبهات  كل  وعلى 
اأدب  ولــكــن  الــقــتــال.  و�ــشــاحــات  والأدب 
غ�شان كنفاين لزال يعي�ص يف فكر وقلوب 
لتزال  وحكاياته  الفل�شطيني،  ال�شعب 

تتداولها الأل�شن طوال كل تلك ال�شنني.

يا اأيها... اليوم!
د. حسن حميد

ما اأكرم هذا اليوم، ما اأبداه، ما اأ�شعده... والدنيا، واملعاين، والأرواح، واأهل 
الفداء، والكرامة، والوطنية، واجل�شارة يدورون حوله ولأجله. ما اأبعد غوره، 

وما اأجمل دللته، وما اأ�شفى نداءاته، ما اأبهاه!
الهاطل يف حنايا  العزيز  يا لهذا املطر  الهتاف الروحي،  يا لهذا  يوم الأر�ص! 
الأرواح،  بذوب  امل�شّيجة  وبالتواريخ  الثقال،  باملوؤيدات  الن�شور  لهذا  يا  القلوب، 
واأية  العيد،  هذا  بها  ي�شيل  التي  هي  املعاين  اأي  الواثقات!  الّداحمات  واخُلطا 
اأعطيات واهبات هن اللواتي ج�شدن هذا اخل�شب بالنقو�ص الباقيات؛ واأية اأ�شرار 

متّد هذا اليوم/ العيد بالأبدية البادية؟! 
والب�شاتني،  واحلــواكــري،  البيوت،  هــذه  �شوى  الأر�ـــص  يــوم  يعنيه  الــذي  ومــا 
اجتماع  غري  هو  وهل  الرحب،  الف�شاء  يف  تغريدًا  املحلقات  والطيور  وال�شواقي، 
وهل  والأمــاين؟!  وال�شري  الأخبار  يتبادلن  وهن  والغدران  الينابيع  عند  ال�شبايا 
هو غري اجتماع الدروب حول القرى، وال�شفاف؟! وهل هو غري هذا الهتاف الّراج 

املدّوي: بالدي بالدي!
وهل هو �شوى ثورة الرباق، واأ�شعار نوح اإبراهيم، وعبد الرحيم حممود، وخالد 
اأبو خالد، وعز الدين املنا�شرة، وحممود دروي�ص، واأحمد دحبور، و�شميح القا�شم، 

وحنا اأبو حنا، وعبد الكرمي الكرمي، و�شالح هواري؟!
القراءة،  درو�ص  �شوى  هو  وهل  ال�شتات؟!  يف  ال�شتات  خميمات  �شوى  هو  وهل 
كّنا،  كفر  �شفد،  ماما،  بابا،  الأطفال:  ولثغات  والأغــاين،  والتاريخ،  واحل�شاب، 
ال�شم�ص،  يف  ورجال  والع�شاق،  م�شعود،  وليد  عن  البحث  غري  هو  وهل  النا�شرة؟! 
ووادي احلوارث، وحارة الن�شارى، وبحرية وراء الريح، والعدوى، وال�شبار، و�شعيد 

اأبو النح�ص املت�شائل، وقبل الرحيل،..؟!
الوطنية  للبهجة  قــرى  غــدت  التي  الأرواح  هــذه  غري  هو  هل  الأر�ـــص!  يــوم 
الآ�شرة: غ�شان كنفاين، وكمال نا�شر، وخليل الوزير، وكمال عدوان، واأبو يو�شف 
النجار، وحنا مقبل، وعز الدين القلق، وحممود الهم�شري، وماجد اأبو �شرار، وزهري 
حم�شن، ودلل املغربي، ويحيى عيا�ص، وحممد الدرة، واإميان حجو، ووفاء اإدري�ص، 

واآيات الأخر�ص، ومهند احللبي؟!
يا�شني، والطنطورة، وطربيا، وكراد  �شوى كفر قا�شم، ودير  الأر�ص  وهل يوم 
وال�شقيف،  والغازية،  وقانا،  والعرقوب،  والكرامة،  يعقوب،  بنات  وج�شر  اخليط، 
وجباليا،  و�شعفاط،  والعروب،  والدهي�شة،  وجنني،  والعراقيب،  و�شاتيال،  و�شربا 
والن�شريات، واملغازي، والريموك، وخان ال�شيح، و�شبينة، ودنون، وجرمانا، والنريب، 

وحندرات، والعائدين، والرمل؟!
يفيء  التي  اأبراجها  �شوى  القد�ص،  احلبيبة  اأ�شوار  �شوى  الأر�ــص  يوم  وهل 
والدروب  والبوابات اخلالدة،  املقد�شة،  والعتبات  الآلم،  �شوى درب  اإليها احلمام، 
نحو  الهابطات  والدروب  واملجيدل،  ويافا، وعكا، وع�شقالن،  ال�شاعدة نحو حيفا، 

اأريحا والبحر امليت، وطربيا والنهر املقد�ص، واأجمات الق�شب!
وهل يوم الأر�ص �شوى روائح البيارات الطروب، ومو�شيقا النايات التي ت�شيل 

بها املروج وال�شفوح، والأودية! 
هات  واآن..  حني  كل  يف  اأرواحنا  تعانق  من  يا  بالأنوار،  امل�شرق  اليوم  اأيها  األ 

، فنحن واحدان! الأماين وجتلَّ
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يف قلوب جنود العدو وهم يخ�شون غزة يف الليل ..
والده  من  تعلمها  قّيمًا  �شيء  كل  وقبل  وكلمات،  �شورًا  نزت  ذاكرته 
والده  قالها  تغادر عقله وروحه عبارة  الفدائيني، ومل  من  ورفاقه 
يومًا: »يا بني فل�شطني هذه الأر�ص مهرها غايل.. مهرها الدماء.. 

واليهود ل يعرفون اإّل لغة القوة«
�شفتيه  وارجتافات  يديه  وحركة  �شاخرًا  ف�شل  قالها  »كاوت�شوك« 
تق�ص حكاية تربم وا�شتغراب من »هذا الزمن الذي و�شلنا اإليه« كما 

قال لزوجته.
»كاوت�شوك«.. »حرام يا فل�شطني .. حرام«.

حاول بع�ص ال�شباب اإقناع »ف�شل« لكّنه ظّل كحجر �شّوان ل يتاأّثر 
مودعني  ال�شباب  خرج  اجلل�شة  تلك  نهاية  ويف  راأي،  اأو  كالم،  باأي 

بقبالت ف�شل امل�شفوعة بالدعاء لهم.
م�شاًء توزعوا مهامهم.. هناك من يت�شل بالنا�ص يحّثهم على امل�شاركة 
يف »جمعة الكاوت�شوك«، واآخرون توجهوا اإىل اأماكن ت�شليح اإطارات 
ال�شيارات جلمع اأكرب عدد من تلك الإطارات حلرقها على ال�شريط 

ال�شائك الذي يف�شل غزة عن روحها من بقية فل�شطني.
اإطارات،  من  جمعوه  مبا  غامرة  ال�شباب  فرحة  كانت  اجلمعة  ليلة 
اأبناء غزة حولهم الذين مل يوفروا جهدًا يف م�شاعدة  ويف التفاف 

ال�شباب لإجناح عملهم.
بجانب  الراقدة  زوجته  وكانت  »ف�شل«  ينم  مل  تلك  اجلمعة  ليلة 
بزفراته  ت�شعر  بال�شقف.  املعلقتني  عينيه  وتتابع  ترقبه  اأطفاله 

وتت�شاءل »مباذا يفكر هذا الرجل«.
»يا زملة نام م�شان ت�شحى على �شالة الفجر«.. مّر �شوتها وتناثر يف 

الف�شاء ومل ي�شل اأذنيه.
ظل جامدًا، لكنه اأحيانًا يحرك يديه حركات ل �شعورية مل تفهمها 

الزوجة..
ما  كل  ي�شتذكر  راح  الرجل   .. اآخــر  يف  وزوجته  مطرح  يف  »ف�شل« 
�شمعه عن اأر�شه يف )حمامة( القرية الفل�شطينية التي تقع �شمال 

قطاع غزة وهّجر الحتالل اأبنائها يف عام 1948 ..
 ا�شرتجع م�شوار جده واأبيه يوم غادروا القرية م�شيًا على الأقدام 
ور�شا�ص اجلنود يالحقهم ... توقف اأمام بقعة الدم الكبرية التي 
�شبح فيها العجوز الت�شعيني احلاج اأبو اأحمد، فقط، لأنه حاول اأن 
ولن  اأجداده  واأر�ص  اأر�شه،  حمامة  اأّن  الإ�شرائيليني  اجلنود  يفهم 

يغادرها اأبدًا ..
كانت ثقة اأبو اأحمد قبيل ا�شت�شهاده كبرية باجلي�ص العربي الذي 
بع�ص  اإّل  يبق  ومل  م�شى  لكنه   .. مل�شريهم  الفل�شطينيني  يرتك  لن 

جنود م�شريني متفرقني خرجوا مع اجلموع املغادرة.
تعود اإليه �شورة والده وهو يرفع مفتاح البيت يف "حمامة" قائاًل : 
"ا�شمع يا ف�شل هذا املفتاح حياتي .. هذا �شاهد على حّقي .. اإن مت 
ل تفّرط به" كانت دموع الأب تنهمر وهو يتحّدث عن بيت احلجر 
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على  ينهال  الذي  والأرز  الثورة،  واأنا�شيد  ال�شباب،  وهتافات  الن�شاء 
"ف�شل" يف تلك اللحظة، وهو يوّدع والده ي�شغط  امل�شيعني.. وكان 

بيده على اأمانة ال�شهيد .. على املفتاح .
نف�شه من  انت�شل   .. الفجر  اآذان  ا�شتمر ف�شل على هذا احلال حتى 
اأ.. اأقام ال�شالة .. اأمّت  بحر الذكريات .. توّجه اإىل املغ�شلة .. تو�شّ
عند  فتوقف  موؤ�شره  اأدار  ال�شغري،  املذياع  اإىل  وتوّجه   .. اأدعيته 
موجز اأخبار يتحّدث عن ت�شريحات اأمري عربي يعرتف بحق اليهود 
يف فل�شطني. زّم �شفتيه .. �شرب الأر�ص بقدمه، وقال بانفعال كبري: 
مرات  الكاوت�شوك" كررها  دخان  من  اأ�شود   .. الأ�شود  الزمن  "هذا 

و�شفق باب البيت مغادرًا.
ثم  اإطارات  من  لديهم  ما  يجمعون  ال�شباب  بداأ  الباكر  ال�شباح  منذ 
املكان  مالأ  الكثيف  الأ�شود  الدخان   .. املواجهة  مكان  اإىل  ينطلقون 
التي  وحتريرها  لفل�شطني  والهتاف  التحّدي  ب�شرخات  امتزج  الذي 

مل ينهها ر�شا�ص قنا�شات جنود الحتالل .
اجتمع  املتظاهرين،  اأحــد  اإ�شابة  حلظة  ال�شباب  اأ�ــشــوات  تعالت 
اآخر..  �شاب  ا�شت�شهد  الإ�شعاف..  �شيارة  مكان  اإىل  وحملوه  بع�شهم 
ال�شريط  باجتاه  ال�شباب  اندفع  املواجهة..  وطي�ص  عال  ــذاك  واآن
ال�شائك.. انهالوا على اجلنود بوابل من حجارة مقاليعهم، وتزايد 

اإطالق الر�شا�ص على املتظاهرين.
ل  روؤو�شهم..  يرفعوا  اخلنازير  هوؤلء  جتعلوا  "ل  اأحدهم:  �شرخ 

متّلوا من قذف احلجارة" .
كان املنادي "ف�شل" الذي جاءهم يدحرج اأمامه اإطار �شاحنة كبرية، 
خلف  اأر�شه  من  ف�شل  يقرتب  ــرتاب  ال على  يدورها  دورة  كل  ومــع 
اأكرب" اقرتب  "اهلل  ي�شرخ  "ف�شل" ال�شباب وهو  تقّدم  ال�شريط.. 
وكان  عليه،  النار  اإطــالق  تابعوا  الذين  الحتالل  جنود  من  اأكــرث 
اأكرث.  اقرتب  الر�شا�ص.   من  يحميه  الذي  مرتا�شه  ال�شخم  الإطار 
الحتالل..  جنود  اأمام  انك�شف  وعندها  الأق�شى،  املكان  اإىل  و�شل 

عاد ب�شرعة واختفى خلف الإطار ..
"ف�شل" الذي رفع العلم الفل�شطيني   تقّدم ال�شباب اإىل حيث مكان 
فوق الإطار.. ودا�ص بحذائه امللفع بطني الأر�ص �شورة الأمري الذي 

�شمعه عرب الراديو يعرتف بحق اليهود يف فل�شطني .
�شرخ "ف�شل": "ل تخافوا عدونا اإنه جبان .."

بيديه  اأم�شكه  "ف�شل" اأمامهم.  قفز  ال�شريط،  اإىل  ال�شباب  و�شل   
القويتني ومب�شاعدة ال�شباب خلعوا ال�شريط من جذوره..

عملهم..  عن  تثنهم  مل  منهم  العديد  اأ�شابت  التي  العدو  ر�شا�شات 
"ف�شل" كم�شة  قب�ص   .. خلفهم  و�شحبوه  ال�شريط  انتزاع  وا�شلوا 

تراب وو�شعها يف جيبه.
حمل ال�شباب ف�شل على الأكتاف.. ف�شل كان �شهيدًا حّيًا يبّث فيهم 
والرتاب  باملفتاح  يفكر  اللحظة  تلك  يف  وكان  واحلما�شة،  الإقــدام 

وحمامة ووالده ال�شهيد واملواجهة القادمة..
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نافـــــــذة ــق �ــشــبــاب غـــزة عــلــى جمعة  ــواف عــنــدمــا ت
ما  ي�شتنكر  »فــ�ــشــل«  كـــان  »الــكــاوتــ�ــشــوك« 
مواجهة  »مــ�ــشــتــوى  تـــدين  حينها  ــمــاه  اأ�ــش

الإ�شرائيليني«.
عن  يحّدثه  وهو  ال�شهيد  والده  وجه  تذّكر 
م�شرتجعًا  الحــتــالل،  بعد  الفدائي  العمل 
الفدائية  العمليات  عن  حكاياته  تفا�شيل 
و�شجاعة الفدائي وزهّوه، الرعب الذي يدب 

الذي ت�شّوره اأ�شجار الليمون والربتقال .
بالعلم  املــلــفــوف  ــــده  وال جــثــمــان  �ــشــورة 
ذاكرته  مركب  اإىل  قفزت  الفل�شطيني 
ـــاء فيها  اأ�ـــش ــي  ــت ومــعــهــا تــلــك الــلــيــلــة ال
الفدائيون �شواد غزة بر�شا�شهم وقنابلهم، 

وكانت در�شًا لن ين�شاه اجلنود ...
جال  الأكــف  على  املرفوع  ال�شهيد  جثمان 
زغاريد  تــوّدعــه  املخيم..  اأرجـــاء  كــل  يف 

جمعة الكاوتشوك


