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نوابغ هّزت كيان 
االحتالل
بيان البا�ش

الّلغو  ط��وف��ان  يف  الفل�سطينية  ال�����س��اح��ة  ت��غ��رق 
واالتهامات وال�ستائم املتبادلة، وتغو�ص يف وحل ال�سكوك 
والظنون الذي تراكم حتى �سّد طرقات التفاهم واللقاء، 
الفل�سطيني  ب��ن  ال��ت��وا���س��ل  اأداة  ه��م  ال��و���س��ط��اء  وب���ات 
والفل�سطيني، و�سارت امل�سافة بن غزة ورام اهلل اأبعد من بي�ص االأنوق ...
خالل  من  الفل�سطيني  املوقف  على  الهيمنة  طريف  بن  وا�ستحكمت 
الت�ساطر  لغة  وهي  تريد(  ال  اأن  )اأريد  لغة  وال�سالح(  )املال  امتالكهما 
اإليها  ل  تو�سّ التي  التفاهمات  �سيغ  كل  وعّطلت  دّم��رت  التي  والتذاكي 
الطرفان منذ العام 2011 وحتى 2017 وبدون اأدنى اعتبار مل�سالح ال�سعب 

املطحون بن حجري رحى الطرفن..
مواجهة  و�سيلة  �سعبنا  فيه  اأبدع  الذي  الوقت  يف  الّلغط  هذا  وياأتي 
حقوقه  على  للتاأكيد  احل�سار،  وك�سر  العودة  مب�سريات  متمثلة  جديدة 
والوعي  االإرادة  امتالك  على  الدليل  ي��وم  كل  يف  وي��ق��ّدم  التاريخية، 
واالإ�سرار على موا�سلة نهج املقاومة وال�سهادة، ويف الوقت الذي تتكالب 
جديدة  وقائع  وفر�ص  الفل�سطينية،  الق�سية  لت�سفية  املوؤامرات  فيه 
الفل�سطينية  ال�ساحة  متثل  التي  القرن(  )�سفقة  تتمو�سع  مب�سمونها 
نقطة متركزها لتنداح بعد ذلك يف املنطقة يف �سورة خرائط وحتالفات 
الوقت  هذ  يف  قاطرتها  املتحدة  الواليات  ورائها  ومن  )اإ�سرائيل(  تكون 
امل�ستمر  والعدوان  احل�سار  بفعل  غزة  يف  والكارثي  ال�ساغط  االإن�ساين 
ف�سيلي  اإغراق  ت�ستهدف  كاذبة  م�ساريع  وهي  هناك،  و�سعبنا  اأهلنا  على 
ال�سعب  كل  معهم  اآخذين  ال�سراع  من  واأعمق  اأ�سد  دّوام��ة  يف  االنق�سام 
اإىل �سحيق ف�سول املوؤامرة، وكاأننا ال نتعلم من درو�ص التاريخ وال نعترب 

بحوادث الراهن الذي ع�سناه.
اإّن امل�ساريع الوهمية التي اأغرى بها االإنكليز بع�ص العرب منذ اأوائل 
و�سواًل  وخداعًا  �سرابًا  كانت  اأنها  بعد  فيما  وتبّن  ع�سر  التا�سع  القرن 
اليوم  ال�سهيوين، هي ذاتها  الكيان  واإن�ساء  الإجناز م�سروع جتزئة االأمة 
واالأحق  االأج��در  باأّنه  الفل�سطيني  اأو  العربي  الفريق  لهذا  توحي  التي 
الرغيد،  العي�ص  جّنات  اإىل  املعاناة  جحيم  من  �ستنقله  واأّنها  بال�سلطة، 
ولي�ص العجب يف تكرار هذه االأكاذيب، ولكن العجب كل العجب يف اأقوام 

ي�سّدقونها ويتقاتلون يف �سبيلها..
لقد اأو�سلنا التعاطي مع هذه )امل�ساريع( اإىل مفرتق طرق كل طريق 
منها اأ�سواأ من االآخر، من اأو�سلو وحتى )م�سروع غزة بكافة عناوينه(، ويف 
حال امل�سي فيها �ستوؤول اإّما اإىل حرب ف�سائلية متتد اإىل كل بيت، اأو اإىل 
جغرايف  ف�سل  اإىل  اأو  ال�سفة،  ابتلع  الذي  اال�ستيطاين  للواقع  ا�ست�سالم 
وقطيعة  �سيا�سي  ف�سل  اإىل  يقود  ولرمبا  ال�سفة،  عن  لغزة  االأمد  طويل 

وعداوة بن كيانن مقتطعن من اجل�سد الفل�سطيني..
ومن التاريخ تعلمنا اأّن فتح باب )امل�ساريع ال�سيا�سية( با�سم الواقعية 
القوى  تبتلعه  الذي  الطعم  هي  دوم��ًا  كانت  الوطني  التحرر  مرحلة  يف 

الثائرة لتعلق يف �سنارة االأعداء..
ولي�ص من طريق اأمام �سعبنا بكل قواه اإاّل اخلروج من هذه الدائرة 
ال�سيطانية )الفخ( والعودة اإىل املواجهة املفتوحة مع العدو على قاعدة 
الربنامج الثوري املقاوم والذي يعترب فل�سطن كل فل�سطن �ساحة فعل له 
وال يعرف قامو�سه مفردات التفاو�ص والتفاهم، واملهادنة، وهي املفردات 
الق�سية  لعمق  االعتبار  ويعيد  ق��درات��ه،  وعّطلت  �سعبنا  فّرقت  التي 

وارتباطها الع�سوي العربي واالإ�سالمي..
ولي�ص من برنامج اآخر قادر على جمع �سمل �سعبنا �سواه، ومنه تتم 
طريق  وموا�سلة  وامل�سئولية  االأمانة  يتحّمل  الذي  القائد  االإطار  والدة 

ذات ال�سوكة دون اأن يقع يف �سرك االأماين والوعود الكاذبة..
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جرمية اإحراق امل�سجد االأق�سى ... والذاكرة الفل�سطينية

   ناجي العلي حنظله الزمان واملكان

تغيري ال�سلطتني ... ال تغيري الق�سية

العدوان االأمريكي اجلديد على �سورية لدعم االإرهاب

اإبراهيم اأبو ليل

ف�سيل حلمي عبداهلل

عارف االآغا

توفيق املديني

احلل يف اأمانة امل�سوؤولية وم�سروع املقاومة
د. محمد البحيصي

رئي�ص جمعية ال�سداقة الفل�سطينية االإيرانية
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م�ساركة يف تكرمي الطلبة املتفوقني
ال�سبابي  ال��ع��م��ل  ه��ي��ئ��ة  ���س��ارك��ت 
ال�����س��داق��ة  وال���ط���الب���ي يف ج��م��ع��ي��ة 
الفل�سطينية االيرانية ممثلة باملهند�ص 
حم��م��د م�����س��ع��ود م�����س��وؤول ال��ه��ي��ئ��ة يف 
احتاد  كتلة  اقامتها  التي  االحتفالية 
ال�سعب  ح��زب  يف  التقدمية  الطلبة 
الفل�سطيني بعنوان »عيدنا يوم ن�سرنا« 
الطلبة  من  ع��ددا  خاللها  كرمت  حيث 
ال�سهادتن  يف  الفل�سطينين  املتفوقن 
االإعدادية و الثانوية بح�سور عدد من 
�سوريا  يف  الفل�سطينية  الف�سائل  ممثلي 
خميمات  من  طالبي  و  �سعبي  ح�سد  و 
�سالة  يف  اآب   25 ال�سبت  ذلك  و  �سعبنا 

خريجي املعاهد التجارية يف املزة.
احتفالية حالقة العيد

الن�سوي  ال��ع��م��ل  ه��ي��ئ��ة  اأق���ام���ت 
الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  جمعية  يف 
العيد«  »حالقة  احتفالية  االإيرانية 
وذلك  املبارك  االأ�سحى  عيد  مبنا�سبة 
على  لالأطفال  جمانية  حالقة  بتقدمي 
العيد  �سبقت  التي  الثالثة  االأيام  مدى 

من 18 – 20 اآب 2018.
خميمات  االح��ت��ف��ال��ي��ة  و���س��م��ل��ت 
زينب  وال�سيدة  دن��ون  وخ��ان  جرمانا 
وجتمع  وال�����س��ب��ي��ن��ة  ال�����س��ي��ح  وخ�����ان 
احل�سينية وجتمع يف املزة الأبناء خميم 

الريموك املهجرين.
ندوة �سيا�سية يف ذكرى احراق امل�سجد 

االأق�سى مبخم ال�سيدة زينب 
اأق���ام���ت ه��ي��ئ��ت��ا ال��ع��م��ل ال��دي��ن��ي 
ال�سداقة  جمعية  يف  واجل��م��اه��ريي 
�سيا�سية  ندوة  االإيرانية  الفل�سطينية 
الإح��راق  ال�سنوية  ال��ذك��رى  مبنا�سبة 
 18 ال�سبت  يوم  وذلك  االق�سى  امل�سجد 
ال�سالم  عليها  زينب  ال�سيدة  مبخيم  اآب 
عن  م��ن��دوب  بح�سور  دم�����س��ق،  ب��ري��ف 
ظله  دام  القائد  ال�سيد  �سماحة  مكتب 
ومندوب عن حزب اهلل وفعاليات دينية 
وح�سد  و�سورية  فل�سطينية  و�سيا�سية 

من االخوة املواطنن.
وقراءة  بالوقوف  الندوة  افتتحت 
الفاحتة على ارواح ال�سهداء، ثم تناول 
االأول  امل��ح��ور  يف  ع��و���ص  اح��م��د  االخ 
وال�سيا�سية  التاريخية  القد�ص  مكانة 
من  االق�سى  امل�سجد  ل��ه  يتعر�ص  وم��ا 
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والدينية.
القراآن  ب��ق��راءة  ال��ن��دوة  افتتحت 
على اأرواح ال�سهداء، ثم ال�سالم الوطني 
ناه�ص  الباحث  وحت��دث  الفل�سطيني، 
وباملتحدثن،  باحل�سور  مرحبا  زق��وت 
حممد  ال��دك��ت��ور  اإىل  التحية  ووج���ه 
ال�سداقة  جمعية  رئي�ص  البحي�سي 
الفل�سطينية االإيرانية يف �سوريا، وقال 
القانون  االإ�سرائيلي من هذا  املوقف  اأن 
نابع من نظرية نقاء العرقي العن�سرية 
م�سريًا اإىل اإن هذا القانون الذي �سرعته 
ملفهوم  العملي  الرت�سيخ  هو  اإ�سرائيل 
يهودية الدولة، وحتدث الدكتور جمال 
اأبو نحل عن البعد الديني لهذا القانون 
م�ستندا اإىل التاريخ الفل�سطيني القدمي 
يف  الكنعاين  الوجود  على  يوؤكد  ال��ذي 
يطرحها  التي  الروايات  واأن  فل�سطن، 
هي  وامل�ست�سرقن  ال��ي��ه��ود  امل���وؤرخ���ون 
روايات زائفة فاليهود مل يتواجدوا يف 
مثلهم  حمددة  فرتات  يف  اإال  فل�سطيني 
فل�سطن  اإىل  جاءوا  الذين  الغزاة  مثل 
احلقيقيون.  االأر�ص  اأ�سحاب  وحاربهم 
قانون  لتداعيات  القانوين  اجلانب  ويف 
القومية اليهودي حتدث الدكتور اأ�سعد 
خمالف  القانون  هذا  اأن  موؤكدا  يون�ص 
الدولية،  ال�سرعية  ق����رارات  لكافة 
وي��ع��ت��رب اأح���د اأ���س��ك��ال امل���وؤام���رة على 
جديدا  وعدوانا  الفل�سطينية  الق�سية 
باأن  واأ�ساف  الفل�سطيني.  ال�سعب  على 
�سرعي  وغ��ري  عن�سري  ال��ق��ان��ون  ه��ذا 
والقومية  املدنية  احلقوق  كافة  يلغي 

للفل�سطينين يف وطنهم.
خان  يف  العظام  الأمرا�ض  جماين  فح�ض 

دنون
انطالقًا من التزامها بق�سايا �سعبنا 
جمعية  اأق��ام��ت  اال�سعدة  جميع  على 
االيرانية  الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة 
فح�ص  حملة  اجلماهريي  العمل  هيئة 
عند  االق���دام  لت�سوهات  جم��اين  طبي 
والعظام  املفا�سل  واأم��را���ص  االط��ف��ال 
خان  خميم  اأبناء  من  وال�سغار  للكبار 
دنون يف م�ستو�سف �سفا التابع للجمعية 
رئي�ص  نائب  جمعة  علي  االأخ  بح�سور 
املواطنن  االخ��وة  من  اجلمعيةوح�سد 
فاق عددهم املئة، وذلك ع�سر اخلمي�ص 

٩ اآب 2018.
بالوقوف  الطبي  الن�ساط  افتتح 

ال�سهداء  ارواح  على  الفاحتة  وق��راءة 
وق�����دم ال���دك���ت���ور ط���ري���ف ال��ن��م��ريي 
والعظام  املفا�سل  باأمرا�ص  االخ�سائي 
وع�����س��و ال��ه��ي��ئ��ة ع��ر���س��ا ���س��ري��ع��ا عن 
املفا�سل  وام��را���ص  االق���دام  ت�سوهات 
اأ�سبابها وا�سكالها واأهمية الك�سف عنها 
الدكتور  با�سر  ثم  املمكنة،  بال�سرعة 
والن�ساء  االطفال  من  االأهايل  مبعاينة 
مايقارب  املعاينة  وا�ستمرت  والرجال 
خم�ص �ساعات ون�سف مت خاللها فح�ص 
امل�سكالت  ع��ن  فيها  ك�سف  �سخ�ص   7٦
التي يعاين منها املر�سى وقدم الو�سفات 
متابعة  يتم  ان  على  املنا�سبة  الطبية 
مع  امل�ستقبل  يف  امل��ر���س��ي��ة  احل����االت 
امل�ساعدة  بتقدمي  اجلمعية  م�ساهمة 

للحاالت اخلا�سة.
م�ساركة يف ندوة فكرية

رئي�ص  البحي�سي  حممد  د.  �سارك 
الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  ج��م��ع��ي��ة 
اأقامه  ال�"ويبينار" الذي  االإيرانية يف 
يف  االإ�سالمية  ال��ث��ورة  درا���س��ات  مركز 
املدينة  جامعة طهران عرب �سكايب من 
امل���ن���ورة ح���ول "احل����ج االإب��راه��ي��م��ي 
اآب  ومميزاته" �سباح اليوم الثالثاء 7 

اجلاري.
عالقة  اجلمعية  رئي�ص  وت��ن��اول 
االأمة  ووحدة  بواحدية  احلج  فري�سة 
ال  التي  املغّيبة  الفري�سة  باعتبارها 
يف  يتجلى  ما  وهو  بدونها  لالأمة  نه�سة 

هذه الفري�سة اجلامعة..
 نادي �سيفي لالأطفال يف عدة خميمات

افتتحت هيئة دعم عوائل ال�سهداء 
يف جمعية ال�سداقة الفل�سطينية 
االإيرانية نادي �سيفي لالأطفال يف 

املخيمات الفل�سطينية بريف دم�سق.
ح�ساب  دورة  ال��ن��وادي  يف  يقام  و 
نف�سي  ودع��م  ترفيه  ون�ساطات  ذهني، 
لالأطفال باالإ�سافة مل�سابقات عن تاريخ 

وجغرافيا فل�سطن ..
ملدة  م�ستمرة  ال��ن��وادي  اأن  ي��ذك��ر 
املناطق  ك��ل  يف  وت��ق��ام  اأي����ام  خم�سة 
ال�سيدة  ال�سبينة، خميم  التالية خميم 
زينب، خميم احل�سينية، خميم جرمانا، 

خميم خان دنون.
ختام دورة املهارات

القيادة  م��ه��ارات  دورة  اختتمت  

املقاومة �ست�سقط كل م�ساريع االأعداء 

العدو  ق��ب��ل  م��ن  حم����اوالت ع��دوان��ي��ة 
ال���دف���اع عنه  ال�����س��ه��ي��وين و����س���رورة 
فيه  امل��راب��ط��ن  اإىل ج��ان��ب  وال��وق��وف 

ودعمهم يف مهمتم النبيلة.
من جانبه تناول االخ ح�سن فالح يف 
للم�سجد  الدينية  املكانة  الثاين  املحور 
والعرب،  للم�سلمن  بالن�سبة  االق�سى 
احلرمن  وثالث  القبلتن  اأوىل  كونه 

ال�سريفن.
مباراة كرة الطائرة يف خان دنون

االأن�سطة  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  ت�����س��ج��ي��ع��ًا 
ال�سداقة  جمعية  اأق��ام��ت  الريا�سية 
من  بتنظيم  االإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية 
الكرة  مباراة  اجلماهريي  العمل  هيئة 
الطائرة بن فريقي �سباب دنون و�سباب 
يف  اآب   1٦ اخلمي�ص  ي��وم  طربيا  ن��ادي 

خميم خان دنون.
بداأت املباراة بقراءة الفاحتة على 
اأرواح ال�سهداء وانتهت بفوز �سباب نادي 
الفريق  تكرمي  مت  اخلتام  ويف  طربيا، 

الفائز.
تكرمي حفظة كتاب الله

ال�سداقة  جمعية  رع��اي��ة  حت��ت 
اأبناء  احتفل  االإيرانية  الفل�سطينية 
ال�سالم  عليها  زي��ن��ب  ال�سيدة  خميم 
الكرمي  القراآن  حفظة  دفعة  بتخريج 
اهلل  كتاب  حتفيظ  ب���دورة  امل�ساركن 
املوافق  اخلمي�ص  ال��ي��وم  املنطقة،  يف 

.2018/8/1٦
باإ�سراف  اجلمعية  ك��رم��ت  حيث 
العمل  هيئة  ع�سو  تيم  ابراهيم  ال�سيخ 
املتخرجات  والطالبات  الطلبة  الديني 

يف اأجواء من الفرح واحلبور.
افتتاح دورة حمو اأمية

ودعما  جمتمعاتنا  تطوير  اطار  يف 
الفل�سطينية،  امل��خ��ي��م��ات  يف  الأه��ل��ن��ا 
افتتحت هيئة العمل الن�سوي يف جمعية 
دورة  االيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
دن��ون يوم  االأم��ي��ة يف خميم خ��ان  ملحو 

االثنن الواقع يف 13 اآب 2018
ندوة حول قانون القومية اليهودي بغزة

ن���ظ���م���ت ج���م���ع���ي���ة ال�������س���داق���ة 
الفل�سطينية االإيرانية ومركز عبد اهلل 
ندوة  والتوثيق  للدرا�سات  احل���وراين 
القومية  قانون  »اأبعاد  بعنوان  �سيا�سية 
والقانونية  ال�سيا�سية  ال��ي��ه��ودي: 
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هيئة  اأقامتها  التي  الفعاليات  واإدارة 
جمعية  يف  والطالبي  ال�سبابي  العمل 
يف  االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
 ٦ مدى  على  وا�ستمرت  بدم�سق  مقرها 
م�سطفى  جمال  املدرب  اأداره��ا  جل�سات 
وال�سابات  ال�سباب  من  ع��دد  مب�ساركة 
حممد  املهند�ص  وق��دم  الفل�سطينين، 
م�سعود م�سوؤول الهيئة �سهادات لالأخوات 

واالأخوة امل�ساركن يف الدورة
م�ساركة يف حملة تنظيف �ساطئ �سيدا

جمعية  و  براء  جمعية  من  بدعوة 
�ساركت  وال��ب��ي��ئ��ة  ل��الإن�����س��ان  التنمية 
الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  ج��م��ع��ي��ة 
االإيرانية يف لبنان بحفل تد�سن حملة 
على  الرميلة  �سيدا  �ساطئ  تنظيف 
بح�سور  وذلك  ال�سمايل.  �سيدا  مدخل 
وروؤ���س��اء  وبلدية  ر�سمية  �سخ�سيات 

جمعيات اأهلية يف املدينة
ال�سداقة تزور حزب الله واجلبهة 

الدميقراطية يف وادي الزينة
ان��ت�����س��ار مت��وز  اأج�������واء  يف ظ���ل 
املنطقة  على  القرن  �سفقة  وتداعيات 
اقيمت  الفل�سطينية  والق�سية  العربية 
ندوة �سيا�سية يف جمعية الغد الثقافية 

يوم االأحد 2018/8/1٩ .
لبنان  ف���رع  رئ��ي�����ص  فيها  ح��ا���س��ر 
الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  جمعية  يف 
االيرانية االأ�ستاذ عبد الرحمن جا�سم، 
بح�سور ممثلي اأحزاب �سيا�سية لبنانية 
جلنة  واأع�����س��اء  فل�سطينية  وف�سائل 
املتابعة امل�سرتكة اللبنانية الفل�سطينية 
امل�ستويات  على  مرموقة  و�سخ�سيات 
م�سوؤول  وم�ساركة  وال�سيا�سة  الثقافية 
اإقليم  اجلبهة الدميقراطية يف منطقة 
يف  امل�����س��وؤول  ال�سرف  و�سيف  اخل���روب 
اجلبهة الدميقراطية االأخ تي�سري عمار 

اأبو املعت�سم .
حتدث االأ�ستاذ عبد الرحمن جا�سم 
ال�سرق  منطقة  يف  ال��ق��رن  �سفقة  ع��ن 
االقت�سادية  الناحية  م��ن  االأو���س��ط 
االأمريكية  االأدارة  حم��اول��ة  وكيفية 
الدول  مقدرات  على  وال�سطو  الهيمنة 
من  املنطقة  يف  واالإ�سالمية  العربية 
االأمريكية  وامل�ساريع  ال�سركات  خالل 

واالأوروبية.
ال�سداقة تهنئ املقاومة بذكرى االنت�سار 

م�سوؤول  زيدان  خالد  االأ�ستاذ  قدم 
ال�سداقة  جمعية  يف  الثقافية  الهيئة 
لبنان،  يف  االإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية 

التهاين ل�سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل 
ذكرى  يف  ولالمة  املجاهدين  ولالخوة 

انت�سار متوز االإلهي على كيان �سهيون.
خطابي  م��ه��رج��ان  يف  ذل���ك  ج���اء 
التي  املقاومة  اجلمعيات  تكتل  اأقامه 
جمعية  منها  اجلمعيات  من  عددا  ت�سم 
فرع  االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
الثقايف  �سعد  معروف  مركز  يف  لبنان، 
اآب.  اخلمي�ص1٦  يوم  �سيدا  مدينة  يف 
ت�سامنًا  الرباجنة  برج  مبهرجان  م�ساركة 

مع االأ�سرى
����س���ارك���ت ج��م��ع��ي��ة ال�����س��داق��ة 
يف  لبنان  فرع  االإيرانية  الفل�سطينية 
برج  بلدية  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي  امل��ه��رج��ان 
اللبنانية  العا�سمة  جنوب  الرباجنة 
ب����ريوت يف اأج������واء م�����س��رية ال��ع��ودة 
يف  وامل��ع��ت��ق��ل��ن  االأ����س���رى  م��ع  ت�سامنا 
وتكرميا  ال�سهيوين  االحتالل  �سجون 
لالأ�سرية املحررة املنا�سلة عهد التميمي 

ووالدتها .
ومثل اجلمعية وفد برئا�سة رئي�ص 
عبد  اال���س��ت��اذ  ل��ب��ن��ان  ف���رع  اجلمعية 
الرحمن جا�سم واالأخوة اأع�ساء الهيئة 
وال�سيخ  ريا�ص  اأبو  اإبراهيم  القيادية 

�سليم حجاب ومروان اخلطيب .
ال�سداقة تنظم جل�سة ثقافية

جمعية  يف  الثقافية  الهيئة  نظمت 
االيرانية  الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة 
جل�سة ثقافية يف منطقة وادي الزينة، 
�سبلن بح�سور م�سوؤول الهيئة الثقافية 
رئي�ص  معاون  و  زي��دان  خالد  االأ�ستاذ 
جمعة،  م�سطفى  اأبو  االأ�ستاذ  اجلمعية 
االأ�ساتذة  م��ن  ك��ل  اجلل�سة  يف  ���س��ارك 
نايف  اأب��و  غنام،  جمال  العلي،  ح�سن 
بح�سور  ح�سمه  ج��م��ال  ود.  امل��ح��م��ود 
هادي  الدكتور  املحا�سر  ال�سرف  �سيف 

دلول .
املخطط  ع��ن  دل���ول   . د  وحت���دث 
ال�سرق  منطقة  دول  الخ�ساع  االأمريكي 
على  وال�����س��ي��ط��رة  للهيمنة  االأو����س���ط 
لل�سعودية  امل��وك��ول  ال���دور  و  املنطقة 
واالإمارات و قطر و م�ساهمتهم باحلرب 
تطرق  ك��م��ا   ، وال��ي��م��ن  ���س��وري��ا  ع��ل��ى 
الداعم  ال��رتك��ي  ال���دور  ع��ن  باحلديث 
هيمنتها  لفر�ص  االأمريكية  لل�سيا�سة 
الطبيعية  امل��وارد  �سرقة  من  متكنها  و 
التغريات  كيفية  ع��ن  و  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
االقت�سادية  ال�سغوطات  و  ال�سيا�سية 
تارة  االأمريكية  ال�سيا�سة  متار�سها  التي 
االإيرانية  االإ�سالمية  اجلمهورية  على 

اق��ل��ي��م اخل����روب واآل��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
اللبنانية  امل�����س��رتك��ة  امل��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة 
ال�سيا�سي  العمل  وتن�سيط  الفل�سطينية 

واالجتماعي واخلدماتي فيها .
م�سطفى  اب��و  االأخ  بعدها  تطرق 
اىل  اجلمعية  رئ��ي�����ص  م��ع��اون  جمعة 
الراهن  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  الو�سع 
كما   ، وال���دويل  املحلي  امل�ستوين  على 
ا�ساف ت�سوره حول م�سروع اتفاق القرن 

وخطورته على للق�سية الفل�سطينية .
خالد  االأ���س��ت��اذ  اأك��د  ال�سياق،  ويف 
الثقافية  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����س��وؤول  زي�����دان 
باجلمعية  ال��ث��واب��ت  ع��ل��ى  للجمعية 
امل�ستوى  على  العمل  تطوير  وكيفية 
الثقايف والتعليمي لن�سر ثقافة املقاومة 

لدى �سعبنا الفل�سطيني يف املنطقة .
وق��د ���س��ارك االأخ���وة ك���ادر العمل 
االآراء  وطرح  املناق�سات  يف  االإقليم  يف 
اجلمعية  ارت��ق��اء  وكيفية  واالأف���ك���ار 
اخلروب،  اقليم  منطقة  يف  وانت�سارها 
على  االت���ف���اق  مت  امل������داوالت  وب��ع��د 
لتطوير  امل�ستقبلية  العمل  خ��ط��وات 
التواجد  اجلمعية مع االأخذ باالأعتبار 
منطقة  يف  الكبري  الفل�سطيني  ال�سكاين 
�سحيم  ومنطقة  الزينة  وادي   ( �سبلن 

، برجا ، زاروط واجلية.
ال�سداقة ت�سارك بتكرمي حفظة القراآن يف 

لبنان
����س���ارك���ت ج��م��ع��ي��ة ال�����س��داق��ة 
يف  لبنان  يف  االإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية 
حتفيظ  دورة  يف  الطالب  تكرمي  حفل 
القراآن الكرمي التي اأقامتها جمعية دار 

اليقن اخلريية.
كل  �سم  وف��د  اجلمعية  مثل  وق��د 
الهيئة  ع�سو  زي��دان  خالد  اال�ستاذ  من 
القيادية وم�سوؤول الهيئة الثقافية فيها 
برفقة اأع�ساء الهيئة االأ�ساتذة ح�سن 

العلي وجمال غنام.
التنفيذي  املدير  من  ترحيب  وبعد 
جلمعية دار اليقن ف�سيلة ال�سيخ جمال 
حممد باحل�سور ووفد جمعية ال�سداقة 
من  االإ�سالمية  باالنا�سيد  احلفل  ابتداأ 
بتوزيع  وانتهى  الدم�سقية،  �سبا  فرقة 

اجلوائز على الطالب يف الدورة. 

املقاومة �ست�سقط كل م�ساريع االأعداء 

وتارة على تركيا و العراق .
ال��دك��ت��ور  ب���ن  ث��ق��ايف  ح����وار  دار 
تناول  احل�سور  واالأ���س��ات��ذة  املحا�سر 
تخ�ص  التي  ال�ساخنة  الق�سايا  جممل 
العربي  والوطن  الفل�سطينية  الق�سية 
واالقت�سادي  ال�سيا�سي  امل�ستوين  على 
وناق�ص امل�ساركون كيفية اف�سال امل�سروع 
حتقيق  و  املنطقة  يف  ال�سهيواأمريكي 
املقاومة  حققتها  ال��ت��ي  االن��ت�����س��ارات 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  امل���وؤام���رة  الج��ه��ا���ص 

املنطقة بكاملها .
ال�سداقة تهنئ حزب الله يف ذكرى 

االنت�سار ب�سيدا
اجلمعية  م�����س��ارك��ة  اأت����ت  وق����د   
ال�سداقة  جمعية  ممثلي  خ��الل  م��ن 
»جلنة  يف  االإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية 
امل���ت���اب���ع���ة امل�������س���رتك���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
�سخ�سيات  مت  كرَّ والتي  الفل�سطينية« 
وطنية فل�سطينية تقديرًا جلهودهم يف 
متابعة الق�سايا الوطنية واالإن�سانية يف 

منطقة اإقليم اخلروب.
وج�������اء ت����ك����رمي احل�������اج خ��ال��د 
دع��ب�����ص واالأ����س���ت���اذ اأ���س��ع��د م��ع��روف، 
الق�سايا  متابعة  يف  جلهودهم  تقديرًا 
احلافلة  واالإن�����س��ان��ي��ة  االإج��ت��م��اع��ي��ة 
من  امل�����س��رق��ة،  وب��امل��ح��ط��ات  بال�سعاب 
خالل العمل الدوؤوب الذي قاموا به يف 

منطقة �سبلن الوادي وجدرا.
م����ن ج��ه��ت��ه��م��ا ���س��ك��ر امل���ك���ّرم���ان 
اللبنانية  امل�����س��رتك��ة  امل��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة 
القوى  كافة  متثل  التي  الفل�سطينية 
ال�سداقة،  جمعية  ومنها  والفعاليات 
على هذه اللفتة الكرمية منوهان بدور 
جلنة املتابعة الوطني يف منطقة اإقليم 

اخلروب.
زيارة وفد من اجلمعية الإقليم اخلروب .

ال�سداقة  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ص  ق���ام 
عبد  االأ�ستاذ  االيرانية  الفل�سطينية 
يف  االخ���وة  ي��راف��ق��ه  جا�سم  ال��رح��م��ن 
الهيئة القيادية للجمعية، بزيارة عمل 
اخلروب  اإقليم  يف  اجلمعية  ممثل  مع 
يف  العمل  وكادر  ح�سمه  جمال  الدكتور 

املنطقة .
جمال  ال��دك��ت��ور  اجلل�سة  اف��ت��ت��ح 
واأع�ساء  بالرئي�ص  بالرتحيب  ح�سمه 
االأ�ستاذ  الرئي�ص  ���س��رح  ث��م  الهيئة، 
واهداف  �سيا�سة  جا�سم  الرحمن  عبد 
فيها  العمل  وامكانيات  و�سبل  اجلمعية 
منطقة  يف  العمل  كيفية  ومناق�سة 
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تعد حماولة اإحراق امل�سجد االأق�سى 
حمطات  من  رئي�سية  حمطة   ،1٩٦٩ عام 
باجلرائم  املليئة  ال�سهيوين  االإره����اب 
واملجازر واالإبادة، وحلقة بارزة من حلقات 
امل�ستمر،  »االإ�سرائيلي«  العدواين  امل�سل�سل 
الالاأخالقية  ال�سهيونية  للممار�سات 
الفل�سطينين  ب��ح��ق  وال��الاإن�����س��ان��ي��ة 
االإ�سالمية  عباداتهم  واأماكن  واأمالكهم، 
املمار�سات  هذه  اكت�ست  وقد  وامل�سيحية. 
عديدة  واأق��ن��ع��ة  وج���وه���ًا  ال��ع��دوان��ي��ة 
واملوجعة  املوؤملة  اآثارها  تاركة  ومتنوعة، 
تزال  وال  عمومًا،  وامل�سلمن  العرب  على 
ال�سعب  ذاك��رة  من  حموها  ي�سعب  حية 
يف  ي��وم��ًا  ي���رتدد  مل  ال���ذي  الفل�سطيني، 
واإف�سالها،  االحتالل  ملخططات  الت�سدي 
وال زال يوا�سل مقاومته ال�سعبية موَحدًا، 

دفاعًا عن امل�سجد االأق�سى.
يف  كاملة  القد�ص  مدينة  وق��وع  منذ 
عدوان  اإثر  ال�سهيوين  االحتالل  قب�سة 
على  ال�سهاينة  داأب   ،1٩٦7 ح��زي��ران 
حن  من  االأق�سى  امل�سجد  �ساحة  اقتحام 
الآخر وتدني�سها، والعبث يف مكونات احلرم 
التاريخية  معامله  وت��خ��ري��ب  القد�سي 
والثقافية، حيث قامت �سلطات االحتالل 
بهدم جميع االأبنية االإ�سالمية واالأثرية 
بهدف  االأق�سى،  امل�سجد  ح��ول  الواقعة 
بها  تتميز  التي  االإ�سالمية  املعامل  اإزال��ة 
املدينة، وتغيريها. وت�سمنت االإجراءات 
الطرق  �سق  االإ�سرائيلية،  ال��ع��دوان��ي��ة 
بالقرب  الواقعة  امل�سلمن  مقابر  داخ��ل 
م��ن احل����رم ال��ق��د���س��ي ال�����س��ري��ف، حيث 
الرحمة  مقربة  مثل  منها  ع��ددًا  جرفت 
اال�ستيالء  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ي��و���س��ف��ي��ة، 
وحتويلها  القد�ص  يف  اأخ��رى  مواقع  على 
ومنذ  �سهيونية.  ع�سكرية  ثكنات  اإىل 
ال�ساعات االأوىل لالحتالل، بداأت القيادة 
لتهويد  امل��ع��امل  ر���س��م  يف  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
الواقع،  االأم��ر  فر�ص  اأج��ل  من  القد�ص، 
وخلق ظروف »جيو�سيا�سية«، ي�سعب على 
ال�سيا�سي اأو اجلغرايف اإعادة تق�سيمها مرة 
لبناء  االأ�سا�سات  بو�سع  فبداأت  اأخ��رى. 
االأحياء اليهودية يف �سرقي القد�ص لتقام 
اأحاطت  امل�ستوطنات،  من  �سل�سلة  عليها 
ومالأتها  اجل��ه��ات  جميع  م��ن  ب��ال��ق��د���ص 
جغرافيًا  واق��ع��ًا  لتخلق  بامل�ستوطنن، 
ودميوغرافيًا وخلخلة �سكانية يف املدينة 
ما �سكل مناخًا م�سحونًا باحلقد  املقد�سة، 
اليهود  امل�ستوطنن  لت�سجيع  والعن�سرية، 
االأق�سى،  امل�سجد  على  االع��ت��داء  على 
يف حم��اول��ة ل��ه��دم��ه، ت��ن��ف��ي��ذًا ل��دع��وات 
الدينية  واجلماعات  اليهود  احلاخامات 

املتطرفة.
من  وب��دع��م   ،1٩٦٩/8/21 ف��ف��ي 
االإره��اب��ي  اأق���دم  ال��ي��ه��ودي��ة  الع�سابات 
وليام  مايكل  ديني�ص  االأ�سرتايل  اليهودي 
امل�سجد  يف  ال��ن��ار  اإ����س���رام  ع��ل��ى  م��وه��ان 

جرمية اإحراق امل�سجد االأق�سى ... والذاكرة الفل�سطينية

اللهب  األ�����س��ن��ة  اأت����ت  ح��ي��ث  االأق�������س���ى، 
وجدرانه  امل�سجد  اأث��اث  على  املت�ساعدة 
اأتت  كما  االأي��وب��ي،  الدين  �سالح  ومنرب 
بن  عمر  م�سجد  على  امللتهبة  ال��ن��ريان 
اخلطاب، وحمراب زكريا، ومقام االأربعن، 
�سماال  اجلنوب  من  ممتدة  اأروقة  وثالثة 
تلتهم  اأن  النريان  وكادت  امل�سجد.  داخل 
القد�ص  اأه��ل  ان��دف��اع  ل��وال  امل�سجد  قبة 
النريان  اإخماد  اإىل  وم�سيحين،  م�سلمن 
االحتالل،  �سلطات  عن  رغمًا  متت  التي 
فور  احلرم  منطقة  عن  املياه  قطعت  التي 
املواطنن  منع  وح��اول��ت  احل��ري��ق،  ظهور 
هرعت  التي  االإط��ف��اء  و�سيارات  العرب 
باإطفائه،  للقيام  العربية  البلديات  من 
امل�ساحة  بلغت  وق��د  امل�سجد.  اإن��ق��اذ  من 
من  اأك��ر  االأق�سى  امل�سجد  من  املحرتقة 
ثلث م�ساحته االإجمالية، حيث احرتق ما 
االأ�سلية  امل�ساحة  يزيد عن 1500م2 من 
البالغة 4400 م2، واأحدثت النريان �سررًا 
واأعمدته  االأق�سى  امل�سجد  بناء  يف  كبريًا 
اإىل  اأدى  ما  القدمية،  واأقوا�سه وزخرفته 
�سقوط �سقف امل�سجد على االأر�ص نتيجة 
مع  رئي�سن  عمودين  و�سقوط  االح��رتاق، 
اأجزاء  اإذ ت�سررت  للقبة،  القو�ص احلامل 
واملحراب  املزخرفة  الداخلية  القبة  من 
�سباكًا   48 وحتطم  اجلنوبية،  واجل��دران 
من �سبابيك امل�سجد امل�سنوعة من اجلب�ص 
وكثري  ال�سجاد  واح��رتق  امللون،  والزجاج 

من الزخارف واالآيات القراآنية. 
دنيئة  حم��اول��ة  يف  وك��ع��ادت��ه��ا،      
�سلطات  ادع��ت  جرميتها،  على  للتعمية 
كهربائيًا  »مت��ا���س��ًا  اأن  يومها  االح��ت��الل 
تقارير  اأن  اإال  احل���ري���ق«،  يف  ت�����س��ب��ب 
ذلك  دح�ست  الفل�سطينين  املهند�سن 
االدعاء، واأكدت اأنه مت بفعل اأيد جمرمة 
عن  ال�سنيعة،  الفعلة  تلك  على  اأقدمت 
االأم��ر  وتر�سد،  وت�سميم  اإ���س��رار  �سابق 
الذي اأجرب قادة االحتالل على الرتاجع 
اإىل  ال�سبهة  وحت��وي��ل  ادع��ائ��ه��م،  ع��ن 
وتظاهروا  املذكور،  االأ�سرتايل  اليهودي 
عملية  يف  للمحاكمة  �سيقدمونه  باأنهم 
غ�سبة  المت�سا�ص  التفافية،  احتيال 
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االأ�سرة  على  واالل��ت��ف��اف  الفل�سطينين 
اأطلقوا  ذل��ك  يفعلوا  اأن  وب��دل  الدولية، 
�سراحه بحجة اأنه كان »معتوهًا«، ورحلوه 
اأ�سرتاليا.  االأ�سلي  موطنه  اإىل  ذلك  بعد 
جرميتها  »اإ���س��رائ��ي��ل«  ق��ي��دت  وه��ك��ذا 
معتوه،  �سد  تلك  ال��ن��ك��راء  االإره��اب��ي��ة 
كعادتها بعد كل جرمية اإرهابية ترتكبها، 
واأوقافهم  واأمالكهم  الفل�سطينين  بحق 
انتهاكًا  يعد  وامل�سيحية. وهذا  االإ�سالمية 
املقد�سات  اأهم  اأحد  على  وعدوانًا  خطريًا 
الدينية، ويتنافى مع مبادئ القانون ومع 
واجلمعية  االأم��ن  جمل�ص  ق��رارات  جميع 
مبدينة  اخلا�سة  املتحدة،  لالأمم  العامة 
اتفاقية  بنود  وينتهك  املحتلة،  القد�ص 
جنيف الرابعة. وقد اأ�سدر جمل�ص االأمن 
الرقم  حمل  الذي  ال�سهري  قراره  الدويل 
لتدني�سها  »اإ�سرائيل«  دان  وال��ذي   ،271
امل�سجد، ودعاها اإىل اإلغاء جميع التدابري 
املدينة  بو�سعية  امل�سا�ص  �ساأنها  من  التي 
جميع  القرار  ا�ستذكر  اأن  وبعد  املقد�سة. 
اأكدت  التي  ال�سابقة،  الدولية  القرارات 
العن�سرية  »اإ�سرائيل«  اإج��راءات  بطالن 
لتهويد املدينة املقد�سة، دعاها من جديد 
جنيف  اتفاقيات  بن�سو�ص  التقيد  اإىل 
باالحتالل  يتعلق  الذي  الدويل  والقانون 
االمتناع  اإىل  دع��اه��ا  ك��م��ا  ال��ع�����س��ك��ري، 
يف  االإ���س��الم��ي  املجل�ص  عمل  اإع��اق��ة  ع��ن 
وترميم  واإ�سالح  ب�سيانة  املعني  املدينة، 
اأن  ويذكر  االإ�سالمية.  املقد�سة  االأماكن 
دولة   11 باأغلبية  �سدر  ال��دويل  القرار 
وامتناع اأربع دول عن الت�سويت من �سمنها 

الواليات املتحدة.
حلظة  ال�سهاينة  ي��وق��ف  ومل       
واحدة، احلفريات حول امل�سجد االأق�سى 
ويف باطن اأر�سه ويف االأماكن املحيطة به. 
م�سعور  ب�سكل  احلفريات  توا�سلت  فقد 
والتنقيب  ال��ب��ح��ث  ب��ذري��ع��ة  وحم��م��وم، 
اأخرى  وذرائ��ع  �سليمان«  »هيكل  اآث��ار  عن 
واهية. ومل ت�ستثِن احلفريات بيتًا عربيًا 
عربي.  ميلكها  علم  دار  اأو  م��در���س��ة  اأو 
داأب���وا منذ ع��ام 1٩٦8  ذل���ك،  ومب����وازاة 
القد�سي  احلرم  حتت  االأنفاق  حفر  على 

املقاومة �ست�سقط كل م�ساريع االأعداء 

حم��اوالت  ي��وم��ًا  تتوقف  ومل  ال�سريف. 
االعتداء من جانب ال�سهاينة على امل�سجد 
ل�سل�سلة  امل�سجد  تعر�ص  فقد  االأق�سى. 
ما  بناء  اإىل  تهدف  التي  االعتداءات  من 
ي�سمى بالهيكل الثالث املزعوم، وهو جزء 
من برنامج خمطط يهدف يف النهاية اإىل 
اال�ستيالء على االأماكن املقد�سة، واإ�سفاء 
ت��زال  وال  عليها.  ال��ي��ه��ودي��ة  ال�سبغة 
واعتداءات  القد�ص  يف  التهويد  عمليات 
ال�سهاينة على امل�سجد االأق�سى م�ستمرة، 
اأج��ل  م��ن  االح��ت��الل  ملخططات  تنفيذًا 
املقد�سات،  على  اليهودية  ال�سيادة  فر�ص 
االحتالل.  �سلطات  باأيدي  قرارها  وجعل 
ملحوظًا  ت�ساعدًا  القد�ص  مدينة  وت�سهد 
امل�ستوطنن املتكررة للم�سجد  القتحامات 
االأق�����س��ى حت��ت اإ����س���راف ودع����م ق��وات 
�سلطات  اأن  الوا�سح  من  وبات  االحتالل، 
كبري  اعتداء  لتنفيذ  تخطط  االحتالل 
يف  �سيما  وال  االأق�����س��ى،  امل�����س��ج��د  ع��ل��ى 
عتاة  ت�سم  ال��ت��ي  نتنياهو  حكومة  ظ��ل 
وحتى  ال�سهاينة.  واملجرمن  املتطرفن 
ال�سهاينة  يوقف  مل  الراهنة،  اللحظة 
اع��ت��داءات��ه��م ع��ل��ى امل�����س��ج��د االأق�����س��ى 
املبارك، ومل يكفوا عن حماولة اقتحامه 
باملتفجرات  ون�سفه  بهدمه،  والتهديد 
هيكلهم  الإق��ام��ة  ب��ال�����س��واري��خ،  و���س��رب��ه 
هذه  ازدادت  وقد  اأنقا�سه،  فوق  املزعوم 
االعتداءات بعد قيام الرئي�ص االأمريكي 
االأمريكية  ال�سفارة  بنقل  ترامب  دونالد 
اأي��ار  ال��ق��د���ص، يف 14  اإىل  اأب��ي��ب  ت��ل  م��ن 
عا�سمة  ب��ال��ق��د���ص  واع���رتاف���ه   ،2018
تقرير  وب��ح�����س��ب  ال�����س��ه��ي��وين.  ل��ل��ك��ي��ان 
ال�سفة  يف  الفل�سطيني  االإعالمي  للمركز 
اأن امل�ستوطنن ال�سهاينة نفذوا  الغربية، 
خالل  االأق�����س��ى،  للم�سجد  اقتحامًا   27
قوات  حماية  حت��ت  امل��ا���س��ي،  مت��وز  �سهر 
كما  م�ستوطنا،   3743 بواقع  االحتالل، 
تنوعت  للم�ستوطنن،  اعتداء   ٦0 �ُسجل 
بال�سرب،  واع���ت���داء  ط���رق  ق��ط��ع  ب���ن 

واعتداء على االأرا�سي واملحا�سيل.
واأم���������ام حم��������اوالت ال�����س��ه��اي��ن��ة 
امل�سجد  على  امل�ستمرة  واع��ت��داءات��ه��م 
االأق�������س���ى، ي��ق��ف ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ويف 
املعتدين  وجه  يف  القد�ص  اأبناء  مقدمتهم 
االحتالل  �سيا�سة  على  ردًا  ال�سهاينة، 
اإ�سرار  موؤكدين  والعن�سرية،  العدوانية 
بحقه  التم�سك  على  الفل�سطيني  ال�سعب 
وانتمائه،  باإميانه  مت�سلحًا  التاريخي، 
ولن  ومقد�ساته،  اأر�سه  حماية  اأج��ل  من 
يرتك جمااًل لقوات االحتالل اأن ت�ستفرد 
جرائم  تثنيه  ول���ن  واأه��ل��ه��ا،  ب��ال��ق��د���ص 
اأ�سحت  ال��ت��ي  امل��ق��اوم��ة،  االح��ت��الل ع��ن 
الفل�سطيني،  ال�سعب  ح��ي��اة  يف  ثقافة 
عنه،  ب��دي��ل  ال  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ًا  وخ���ي���ارًا 
ملواجهة العدوان والتهويد واال�ستيطان.   



العدد )28( TAREEQ ALQUDS
TAREEQ ALQUDS 5TAREEQ ALQUDS

عارف اآلغاتغيري ال�سلطتني ... ال تغيري الق�سية

ـــــــــــــــــــــــــــــ    إبراهيم أبو ليل  ـــــــــــــــــــــــــــــ

املقاومة �ست�سقط كل م�ساريع االأعداء 

اليوم  الفل�سطينية  الق�سية  حال 
على م�ستوى الداخل الفل�سطيني اأ�سواأ 
من اأي يوم يف تاريخها منذ النكبة حتى 
الركود  من  عقود  فبعد  ه��ذا.  يومنا 
الف�سائلية  واخل���الف���ات  ال�سيا�سي 
الق�سية  اأن  اليوم  جند  الفل�سطينية 
كثرية  خطوات  ترتاجع  الفل�سطينية  
اإىل الوراء يف ظل �سياع االأر�ص وتيه 
دون  دروب  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
وا�سحة  وطنيه  معامل  ودون  خرائط 
تقود هذا ال�سعب او تنقله اإىل مرحله 
بلوغ  نحو  التحرر   من مراحل  اأخرى  
التي  وال�سيا�سية  الوطنية  اأه��داف��ه 
ملحوظ.  ب�سكل  وت��ال���س��ت   تناثرت 
ومل يعد يجدي اأن نعود ونكرر ونوؤكد 
على الثوابت الفل�سطينية فهي ثوابت 
يجدي  يعد  ومل  وم�سروعه،  معروفه 
ال�سعب  ميثل  من  عن  احلديث  اأي�سا 
الفل�سطيني ومنظمة التحرير وامليثاق 
الوطني الفل�سطيني الخ....  وال�سبب 
اأن هنالك من هو معني ل�سبب اأو الآخر 
ال  املعامل  وهذه  الثوابت  هذه  بطم�ص 
بل هنالك من هو معني بطم�ص  التاريخ 
الفل�سطيني  احلق  وه�سم  الفل�سطيني 
االح��ت��الل  ل��ي�����ص  "املعنى"  وب���ه���ذا 
فقط   االأمريكي  والتاآمر  االإ�سرائيلي 
قطاعات  اأي�سا   بل  ال  ذلك  يفعل  من 
تعتا�ص  بالقليلة   لي�ست  فل�سطينية 
وا�ستمرار  املاأ�ساة  ا�ستمرارية  على 
االح���ت���الل وا���س��ت��م��رار االن��ق�����س��ام 
الفل�سطيني الذي ي�سرعن  ا�ستمرارية 
بائ�ستن  فل�سطينيتن  �سلطتن  وجود 
الوجه  اأن��ه��م��ا  فيهما  ي��ق��ال  م��ا  اق���ل 
التي  القرى  لروابط  واالأب�سع  االآخر 
القرن  ثمانينات  يف  االحتالل  �سكلها 
املا�سي.. �سلطتن ال فائدة منهما �سوى 
ينتزع  ال��ذي  االإ�سرائيلي  لالحتالل 
جديدة  قطعة  �ساعة  وك��ل   ي��وم  كل 
ال  الفل�سطينية  االأر���ص  من  وعزيزة 
بل اإن هذا االحتالل بداأ فعليا بفر�ص 
وا�ستخدام  عن�سري  ابارثيد  نظام 
ليجرب  والبط�ص  القمع  اأ�ساليب  كل 
ار�ص  عن  الرحيل  على  الفل�سطيني 
�سخرية  تت�سوروا  اأن  ولكم  وطنه. 
الفل�سطيني  احل��ال  بوؤ�ص  و  التاريخ 
يتحدث  زال  م��ا  ال���ذي  وم��اأ���س��اوي��ت��ه 
اإن��ه��اء  ق�سية  يف  وي���ن���اور   وي��ت��ل��ه��ى 
يف  "ال�سلطتن"  وتوحيد  االنق�سام 
خطوة  الق�سية  ت�سفية  جتري  حن 
خطوة عرب م�سروع �سفقة القرن بدءا 
من االعرتاف بالقد�ص عا�سمة للكيان 
العودة  ح��ق  اإل��غ��اء  بخطوة  وانتهاء 

وت�سفية الق�سية برمتها. 
كل هذا يف ظل �سلطتن  غارقتن  
يف نزاع ف�سائلي وم�سالح ذاتية  ابعد 
ما تكون عن م�سلحة الق�سية الوطنية 
وم�سالح �سعبهم، ويف نزاع على تقا�سم  
يوا�سل  احتالل  وجود  ظل  يف  النفوذ 
واالحاللية  اال�ستيطانية  اأعماله  

ف��ي��م��ا ت��ب��ق��ى م����ن ف���ت���ات ج���غ���رايف 
الفل�سطينية  ال�سفة  من  ودميوغرايف 
تعد  مل  التي  ال�سفة  وه��ي  والقد�ص 
بالقد�ص  مرتبطة  تعد  ومل  �سفة 
ال�سهيوين  الف�سل  ج��دار  م��زقَّ  حيث 
واأع�ساء  اأح�ساء  كامل  واال�ستيطان 
وحولها  الغربية  ال�سفة  واأط����راف 
اإىل معازل ب�سرية وجغرافية، بحيث 
االإ�سرائيلية  ال�سيطرة  اأ���س��ب��ح��ت  
اال�ستيطانية والع�سكرية على مناطق 
و  قوه  اأكر  والقد�ص  الغربية  ال�سفة 
امتدادا مما هي عليه قبل اأو�سلو واإبان 
انتفا�سة احلجارة. ويوا�سل الفتك يف 
الفل�سطيني دون  ال�سعب  وجود وكيان 
اأ�سكال  م��ن  �سكل  اأي  ودون  رادع  اأي 
الفردية  احلاالت  تلك  اللهم  املقاومة 
بال�سكن.  املقاومة  من  املنظمة  وغري 
االحتالل  منع  ع��ن  ق���ادرة  غ��ري  وه��ي 
الوجود  ازدراء  عملية  موا�سلة  من 
لل�سباب  امليداين  والقتل  الفل�سطيني 
املنازل  وتدمري  والن�ساء  واالأط��ف��ال 
باجلملة.  واالعتقاالت  واملداهمات 
�سجن كبري مفتوح فقط  اأما غزة فهي 
ع��ل��ى ال�����س��م��اء، ي��ع��اين م��ا ي��ع��اين من 
اجلوع و�سظف العي�ص واحل�سار املريع 
بينما  ���س��ن��وات،  الت�سع  ج���اوز  ال���ذي 
الدوحة  بكرم  يتنعمن  �سلطته  ق��ادة 
االإخوجني  وباأمر  باأمرها  وياأمترون 
الرتكي  حليف اإ�سرائيل وعدو �سوريا 
والعراق واليمن وعدو لكل ما له �سلة 

بالعروبة واملقاومة.
رغم  األفل�سطيني  ال�سعب  اأم���ا  
وحيدا  ي��رتك  اجل��م��اه��ريي  ح��راك��ه 
وعاريا ال يوجد من يحميه اأو ي�سانده 
قبل  من  وحتديدا  ل�سوؤونه   يهتم  اأو 
اأياديه  ا تكبل  اإحداهما  ال�سلطتن :  
ق��واه  تنظيم  ع��ن  ع��ن��وه  وت��ب��ع��دان��ه 
م��ع االح��ت��الل وجنوده.  وامل��واج��ه��ة  
واالأخرى ت�ستثمر �سلطتها يف ا�ستغالل 
دفع  ال��ذي  غ��زة  يف  ال�سعبي  احل��راك 
اأبنائه لتفاو�ص  ثمنا باهظا من دماء 
اإىل  و�سوال  ظهره  وراء  من  االحتالل 
حلما�ص  ت�سمن  االأم��د  طويلة  هدنة 
غزة  ق��ط��اع  على  �سلطتها  ا���س��ت��م��رار 
ومل  بها،  غربي  اع��رتاف  اإىل  وتطمح 
كانتونات  اإىل  الوطن  بتق�سيم  تكتفيا 
معامل  رتا  دَمّ بل  وياأ�ص،  وجوع  بوؤ�ص 
م��ت��ا  وق��َدّ الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة 
االإ�سرائيلي  لالحتالل  خدمه  اأف�سل 
وُهما  االم��ري��ك��ي��ة..  واالم��ربي��ال��ي��ة 
م�ستقات  من  �سلطتان  وعمليا  نظريا 
االإ�سرائيلي  االح���ت���الل  وم��ك��ون��ات 
ف�سلطة  االأمريكية.  واالمربيالية 
الوطني  التيار  عك�ص  ت�سري  اهلل  رام 
من  راف����دا  واأ���س��ب��ح��ت  الفل�سطيني 
م�سلحة  يف  ت�����س��ب  ال��ت��ي  ال���رواف���د 
االح��ت��الل وت��زي��ده زخ��م��ا وق���وه يف 
واالإحالل  االحتالل  من  املزيد  اجتاه 
كما هو جار اليوم بو�سوح وحتديدا يف 

القد�ص وال�سفة الفل�سطينية..
وحتى  اأو���س��ل��و   ات��ف��اق��ي��ة  فمنذ 
يومنا هذا يبدو بو�سوح اأن االحتالل 
حقبته  فرته  منذ  يعي�ص  االإ�سرائيلي 
"الذهبية"  يف بناء امل�ستوطنات وق�سم 
وتهويدها  الفل�سطينية  االأرا����س���ي 
و�سح  يف  الفل�سطيني  احللم  وتقوي�ص 
�سوى  ما  رادع  اأو  عائق  اأي  دون  النهار 
التي  واالإدان���ات  الت�سريحات   بع�ص 
عّود عليها هذا االحتالل الذي اأ�سبح  َتّ
قرى  ه��دم  َق��ّن��ون��ة  ح��د   اإىل  متغوال 
�سكانها  وترحيل  كاملة  فل�سطينية 
النكبة  اأن  يعني  مم��ا  وت�����س��ري��ده��م 
الفل�سطينية ما زالت م�ستمرة بف�سولها 
وبكل تفا�سيلها يف زمن وجود �سلطتي 
ب  من�سَّ همهما   وجل  وغ��زة.  اهلل  رام 
على توفري "الرواتب" وتثبيت مكانة 
حمدودة  جغرافية  رقع  على  �سلطته  
االحتالل  ي�ستمر  حن  يف  ومتباعدة 
ال��ت��و���س��ع وف��ر���ص  االإ���س��رائ��ي��ل��ي يف 
وال�سلطتان  االأر����ص..  على  احلقائق 
ابد  اإىل  الت�سالح  عدم  على  م�سرتان 
امل�سوؤولية  حتميل  وتبادل  االآبدين، 
بف�سل م�ساعي امل�ساحلة عرب البيانات 
منهما  اأي  تتطرق  فلم  والتنديدات. 
مثال اإىل �سحب اأو على االأقل  املطالبة 
ب�سحب االعرتاف بالكيان ال�سهيوين، 
بجرميتها  ح��م��ا���ص  ت���ع���رتف  ومل 
ق�سمت  التي  القاتلة  اال�سرتاتيجية 
اإ�سرارها  وتوا�سل  وطنن  اإىل  الوطن 
ع��ل��ى اع��ت��ب��اره��ا ح���رك���ة م��ق��اوم��ة 
حترر  حركة  ال  اإخوجنية  اإ�سالمية 
حتالفاتها  على  ذلك  وانعكا�ص  وطني 
رام  �سلطة  اأزاح��ت  وكما  االإقليمية، 
الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  اهلل 
اإىل   غ���زة   �سلطة  .�سعت  واأق�ستها 
واىل  القطاع  على  املطلقة  الهيمنة 
مع  االأمد  طويلة  ا�سرتاتيجية  هدنة 
بفر�ص  بالنواجذ  ومت�سكت  الكيان 
هيمتها املطلقة، وان�ساقت وراء م�سالح 
ال�سلبية  اأث��اره��ا  ت��زال  ما  اإخوجنية 
قطاع  يف  ل��ه��ا  مثيل  ال  م��ع��ان��اة  حم��ل 
وطنية  ال  اخوجنية  .وم�سالح  غ��زة 

خلقت االنق�سام ومزقت الق�سية. فاأي 
االحتالل  حتت  ل�سلطة  يبقى   معنى 
خمططاته  تنفيذ  يف  خ��دم��ت��ه  غ��ري 
اال�ستعمارية والتهويدية والعن�سرية 

باإرادتها او بدونها.. 
هل يعقل هذا اجلاري يف فل�سطن 
حتت  ال�سلطتن  هاتن  وج��ود  ظل  يف 
الوطن  ؟؟..  "الوطنيتن"  م�سمى 
يف  قابعون  اأ���س��رى  ال��ري��ح..  مهب  يف 
ب�سوؤونهم..  يهتم  اح��د  ال  ال�سجون 
يوميا  ُتنهب  اأر���س��ه  حما�سر  �سعب 
تهدم..  بيوته  ق��دم��ي��ه..  حت��ت  م��ن 
يف  يعي�سون  الجئون  وع..  ُيَجّ ُيهجر.. 
باملقلوب  �سيء  كل  البوؤ�ص..  خميمات 
االإ�سرائيلي  االحتالل  فل�سطن:  يف 
القتالع  الطرق  اأب�سع  اليوم  ميار�ص 
حقوقه  وه�سم  الفل�سطيني  ال�سعب 
ما  االأث��ن��اء  ه��ذه  ويف  ومهجرا  وطنا 
اأب�سع  مت��ار���س��ان  ا  ال�سلطتان  زال���ت 
ما  م���ع   وال��ت��واط��وؤ  ال�سمت  اأ���س��ك��ال 
ل  َحّ ال  يريدون  ال  االحتالل..  يفعله 
�سلطتيهم  وال وحده وطنيه وال موؤازرة 
الق�سية الفل�سطينية وال انتفا�سه وال 
يريدون  �سلطتهم..  �سوى  �سيء  اأي 
بقاء ها و�سمان الراتب  مقابل �سياع 
كامل فل�سطن. تيه يف تيه يف �سياع. 
فيهما  �ساع  الزمن  من  عقدين  فخالل 
من  املتبقي  الثلث  من  تبقى  ما  ثلثي 
وعلى  وال��ي��وم  التاريخيّة.  فل�سطن 
مراأى وم�سمع العامل ويف وجود هاتن 
ت�سفية  حم��اوالت  جت��ري  ال�سلطتن 
وي�ستح�سرين   . الفل�سطينية  الق�سية 
املنا�سل  لل�سهيد  قول  ال�سياق  هذا  يف 
غ�سان كنفاين اإذا كنا مدافعن فا�سلن 
نغري  اأن  بنا  فاالأجدر  الق�سية..  عن 
فهل  الق�سية.  نغري  اأن  ال  املدافعن.. 
قادرة على اأن تفعلها القوى احلية يف 
التاريخ  منطق  الفل�سطيني؟  ال�سعب 
يقول  الفل�سطيني  لل�سعب  الن�سايل 
يقول  ال��راه��ن  ال��واق��ع   ومنطق  نعم. 
املقاومة  حمور  بانت�سار  مرهون  هذا 
وملمو�سة  ايجابية  موؤ�سرات  وثمة 

على ذلك.
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يف الوقت الذي ي�ستعد فيه اجلي�ص 
ال�����س��وري وح��ل��ف��اوؤه خو�ص  ال��ع��رب��ي 
معركة حترير حمافظة اإدلب املجاورة 
لرتكيا ،والتي ت�سكل اآخر معقل رئي�سي 

للتنظيمات االإرهابية والتكفريية، 
انتقامي  اإرث  وج��ود  اإىل  اإ�سافة 
من  الثمانينيات  عقد  منذ  اإخ����واين 
االإمربيالية  ب���داأت  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن 
بريطانيا  م��ن  ك��ل  ومعها  االأم��ريك��ي��ة 
بعدوان  للقيام  التح�سري  يف  وفرن�سا 
غربي جديد على �سورية بالتناغم مع 
االأ�سلحة  ا�ستخدام  بذريعة   ، تركيا 
الكيماوية ملوؤازرة التنظيمات املتطرفة 
وفر�ص  ال��ق��اع��دة  بتنظيم  املرتبطة 
االأك���راد  االنف�سالين  اأم���ام  الطريق 
وحدة  لزعزعة  ال�سرقي  ال�سمال  يف 
هويتها  وتغيري  وا�ستقرارها  �سورية 
ال�سهيوين  الكيان  اأم���ن  حفظ  بغية 

وتفوقه يف منطقة ال�سرق االأو�سط.  
امل�سروخة  الكيمياوي  1-اأ�سطوانة 

كذبة اأمريكية بامتياز 
التي  االن���ت�������س���ارات  ت���زاي���د  م���ع 
يف  ال�سورية  الوطنية  الدولة  حترزها 
االإرهابية  التنظيمات  على  الق�ساء 
اجلغرافيا  وحت���ري���ر  وال��ت��ك��ف��ريي��ة، 
انفكت  م��ا  �سيطرتها،  م��ن  ال�����س��وري��ة 
معظم  تخ�سر  االأمريكية  االإمربيالية 
ولهذا  �سورية،  يف  االإرهابية  اأوراق��ه��ا 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  تعمل 
ال��دخ��ول ع��ل��ى خ��ط معركة  ت��رام��ب 
اإدلب، لت�سجيل موقف، وتاأكيد  حترير 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ح�سور 
ال�ساحة  ع��ل��ى  ف��اع��ل  دويل  ك��الع��ب 
ال  ال��ذي  النوع  من  اأن��ه  ،ب��دا  ال�سورية 
م�سريها  تقرير  يف  ي��وؤخ��ر  وال  ي��ق��دم 
يختلف  ب��اأال  التوقعات  ح�سب  املرجح 
التي  االأخرية  املعارك  اإليه  انتهت  عما 
منذ  ال�سوري  العربي  اجلي�ص  خا�سها 
ريف  بتحرير  م����رورًا  ح��ل��ب،  حت��ري��ر 

دم�سق، واجلنوب ال�سوري.
التح�سري  م��ع  اأن���ه  وا���س��ح��ًا  وب���ات 
اإدل���ب  وحم��اف��ظ��ة  ال�����س��م��ال  لتحرير 
الواليات  بداأت   ، االإره��اب  من  حتديدًا 
امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة وم��ع��ه��ا ك��ل من 
بريطانيا وفرن�سا، تقوم بعملية ت�سليل 
والكذب،  النفاق  جوهره  كبري  اإعالمي 
كيماوية  م�����س��رح��ي��ة  اإع�����داد  ح���ول 
،لت�سرعن  بها  ال�سورية  الدولة  واتهام 
على  اجلديد  الع�سكري  عدوانها  �سن 
االأمريكية  ول��الإم��ربي��ال��ي��ة  ���س��وري��ة. 
َد�َسّن  املجال:  هذا  يف  خطرية  �سوابق 
ترامب  دون��ال��د  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����ص 
عهده ِب�َسنِّ عدوان اأمريكي على �سورية، 
م�ستغاًل بدعة »الكيميائي«، وتنامي دور 
االإرهابين يف  ال�سهيوين بدعم  الكيان 
-الرتكي  ال�سهيوين  والتن�سيق  �سورية، 

العدوان االأمريكي اجلديد على �سورية لدعم االإرهاب

املقاومة �ست�سقط كل م�ساريع االأعداء 

توفيق المديني

�سرق  م��ع��رك��ة  يف  ال��ع��رب��ي  -ال��رج��ع��ي 
ال�سرقية(،  والغوطة  )جوبر  دم�سق: 
وتعر   وح���م�������ص..  ح���م���اه،  وري���ف���ي 
عتبات  على  ال�سهيوين  الكيان  اأوه��ام 
اجلمعة  يوم  فجر  ففي  االأم��ن.  جمل�ص 
الواليات  2017،�سنت  /ني�سان  7اأبريل 
جديدًا  ع��دوان��ًا  االأم��ريك��ي��ة،  املتحدة 
بع�سرات  ا�ستهدفت  حن  �سورية،  على 
ال�سواريخ بعيدة املدى )5٩�ساروًخا من 
مدمرتن  من  انطلقت  توماهوك(  نوع 
املتو�سط،  ال��ب��ح��ر  ���س��رق  اأم��ريك��ي��ت��ن 
ال�سعريات  مطار  ب��ورت«،  اأ���ص  اأ���ص  »ي��و 
ال��ع�����س��ك��ري، ج��ن��وب �سرق  )ط��ي��ا���ص( 
مدينة حم�ص، و�سط �سورية، ما اأحدث 

انفجارات، �سمعت يف اأرجاء املنطقة.
وك�سف ذل��ك ال��ع��دوان االأم��ريك��ي ، 
ال�سوري يف  العربي  للجي�ص  بحق موقع 
ريف حم�ص، من قبل ال�سواريخ البعيدة 
�سيا�سة  حقيقة  »توماهوك«،عن  املدى 
القائمة  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
على حتالف ال�سرورة بن »البنتاغون« 
التكفريية.  االإره��اب��ي��ة  واحل���رك���ات 
قواعد  ا�ستهدف  االأم��ريك��ي  فالعدوان 
اجل��ي�����ص ال��ع��رب��ي ال�����س��وري، ال���ذي ال 
الذي  االإره���اب  ويقاوم  �سامدًا،  ي��زال 
متار�سه احلركات االإرهابية التكفريية 
االإقليمية:  االأط���راف  م��ن  املدعومة 
والكيان  وت��رك��ي��ا  وال�����س��ع��ودي��ة  قطر 
�سنوات  �سبع   من  اأكر  منذ  ال�سهيوين 

من املقاومة ال�سورية البطولية. 
وكانت الواليات املتحدة االأمريكية 
الكيماوية  االأ�سلحة  ذريعة  ا�ستخدمت 
للعراق  احتاللها  و�سرعنة  لتربير 
اإدارة  اعتمدت  حن   ،2003 �سنة  يف 
لتربير  االب���ن   بو�ص  ج��ورج  الرئي�ص 
كاذبة،  معلومات  على  للعراق  احتاللها 

اال�ستخباري  التقرير  ك�سفه  ما  ه��ذا 
�سهر  يف  عنه  اأف���رج  ال���ذي  االأم��ريك��ي 
اإليه  ا�ستند  الذي   ،2015 اآذار/مار�ص 
النا�سط االأمريكي  يف جمال ال�سفافية 
الن�ص  على  للح�سول  غرينولد  ج��ون 
ل��الإدارة  �سبق  ال��ذي  للتقرير،  الكامل 
حرب  بعد  مبتوًرا  ن�سرته  االأمريكية 

العراق يف عام 2004.
ال��ع��دوان  يف  ت��ك��رر  عينه  واالأم����ر 
الواليات  �سنته  الذي  اجلديد  الثالثي 
بريطانيا  ومعها  االأم��ريك��ي��ة  املتحدة 
14ني�سان/ يف  �سورية  على  وفرن�سا 

الرئي�ص  اّتهم  ،عندما   2018 اأب��ري��ل 
ال�سلطات  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي 
الكيماوي  ال�سالِح  با�ستخداِم  ال�سورية 
وّزعته  فيديو  اإىل  ا�ستنادًا  دوم��ا  يف 
املوالية  البي�ص«  »القّبعات  منظّمة 
يف  امل�سّلحن  مع  والعاِملة  لوا�سنطن، 
وفيه  ��رة،  املُ��ح��ا���سَ ال�سورية  امل��دي��ن��ة 
من  يعانون  ون�����س��اٍء  الأط��ف��اٍل  م�ساهد 
�سعوباٍت يف التنّف�ص و�سَور اأخرى لقتلى 
االإدارة  وحاولت  خمتلفة.  اأعماٍر  من 
االأمريكية احل�سول على تغطيٍة دوليٍة 
اإال  ل�سورية  ع�سكريٍة  �سربٍة  لتوجيِه 
كما  الرو�سي،  بالفيتو  ا�سطدمت  اأنها 
ا�سطدمت من بعد بت�سميٍم رو�سي بالرِد 
على �سورايخ قد ُتطلقها وا�سنطن على 
االأم��ر  م�سادرها،  اإىل  و���س��واًل  �سوريا 
الذي اأثار غ�سب ترامب جُمّددًا، فحّمل 
امل�سوؤولية  ال�سورية  واحلكومة  رو�سيا 
يف  الكيماوي  ال�����س��الِح  ا�ستخداِم  ع��ن 

دوما.
ذات  ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول  ك��ل  فعند 
االإم��ربي��ايل،  و  اال�ستعماري  التاريخ 
ك��ان��ت االأح��اب��ي��ل ال���ق���ذرة ام���ت���داًدا 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ل�سيا�ستها 

�سيما   ال  خا�سة،  �سورية  ويف  ع��ام��ة، 
حققها  ال��ت��ي  االن��ت�����س��ارات  ���س��وء  يف 
وحلفاوؤه  ال�����س��وري  ال��ع��رب��ي  اجل��ي�����ص 
الغوطة  يف  وداع��م��ي��ه  االإره����اب  �سد 
ال�سرقية، وحتديًدا يف مدينة دوما، اإذ  
اأ�سابت هذه االنت�سارات راأ�ص االإرهاب 
االأمريكي دونالد ترامب يف مقتل، وهو 
موا�سلة  على  ي��راه��ن  الي���زال  ال���ذي 
التنظيمات  ج��رائ��م  يف  اال���س��ت��ث��م��ار 
االإرهابية :» داع�ص« و»جبهة الن�سرة« 
قدًما  امل�سي  عرب  االإ���س��الم«،  و»جي�ص 
اإذا لزم  الت�سليل االإعالمي،  با�ستخدام 
االأمر، من خالل ت�سميمه على ا�ستغالل 
اإ�ساعة  م��ن  حتققها  املتوقع  الفائدة 
للكيماوي  ���س��وري��ة  ا���س��ت��خ��دام  ك��ذب��ة 
اإجراء  قبل  وحتى   ، القاعدة  املزعوم، 
الإمكانية  مو�سوعي  فني  تقييم  اأي 

ا�ستخدامه يف دوما.
فقد قال وزير اخلارجية الرو�سية 
ل�سحيفة  حديث  يف  الف��روف  �سريجي 
ب���راف���دا ال��ت�����س��ي��ك��ي��ة ي���وم ال��ث��الث��اء 
28اأغ�سط�ص 2018، اإنه على الرغم من 
االدع��اءات  على  اإثباتات  وج��ود  عدم 
ال�سورية  القوات  با�ستخدام  واملزاعم 
دوم��ا  م��دي��ن��ة  يف  كيميائية  اأ���س��ل��ح��ة 
وحلفاوؤها  املتحدة  ال��والي��ات  ق��ام��ت 
بانتهاك   ،2018 ني�سان  من   14 ال���  يف 
ال��دويل  للقانون  االأ�سا�سية  امل��ب��ادئ 
عرب  املتحدة  االأمم  ميثاق  ون�ص  وروح 
وا�سع  ب�سكل  ال�سورية  لالأرا�سي  ق�سفها 
عملية  و�سع  ما  والقنابل  بال�سواريخ 
حتت  باأكملها  البلد  ه��ذا  يف  الت�سوية 

اخلطر.  
واأو�سح الفروف اأنه مل يتم تقدمي 
االدع��اءات  يثبت  االآن  حتى  دليل  اأي 
حول ما جرى يف مدينة دوما يف ال�سابع 
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العثور  ي��ت��م  ومل  امل��ا���س��ي  ني�سان  م��ن 
االأ�سلحة  ال���س��ت��خ��دام  اآث���ار  اأي  على 
اأو  م�سابن  اأو  �سحايا  اأو  الكيميائية 
�سارك  م��ن  على  العثور  مت  ب��ل  �سهود 
تنظيم  من  وهم  امل�سرحية  افتعال  يف 
اأنهم  زعموا  الذين  البي�ساء«  »اخل��وذ 

قاموا بعمليات االإنقاذ حينها.  
الرو�سية  ال��دف��اع  وزارة  وك��ان��ت 
موؤكدة  معلومات  عن  اأي��ام  قبل  ك�سفت 
تنظيم  اإره��اب��ي��ي  ب��ا���س��ت��ع��داد  تفيد 
التابعة  واملجموعات  الن�سرة  جبهة 
الكيميائية  االأ�سلحة  ال�ستخدام  له 
بغية  اإدل��ب  حمافظة  يف  املدنين  �سد 
الذي  االأم���ر  ال�سورية  ال��ق��وات  ات��ه��ام 
اأعلنت الدول الغربية اأنها �ست�ستخدمه 
ك��ذري��ع��ة ل�����س��ن ع����دوان ج��دي��د على 

�سورية. .  
الرو�سي  اخلارجية  وزير  نائب  اأّما 
)نحذر  ق��ال:  فقد  ريابكوف،  �سريغي 
اأي  اتخاذ  من  وحلفائهم  االأمريكين 
�سورية(،  يف  متهورة  جديدة  خطوات 
ن�سمع  ن��ح��ن  ري���اب���ك���وف:  واأ�����س����اف  
توؤثر  وال   ... وا�سنطن  من  االن���ذارات 
�سيا�ستنا  موا�سلة  على  ت�سميمنا  على 
من اأجل الق�ساء ب�سكل كامل على منابع 
االإرهاب يف �سورية التي تغذيها اأمريكا 
الدولة  و�سندعم  الغربية  واحلكومات 
ال�سورية بكل قوتنا حتى ن�سمن عودة 
وعودة  ال�سوري  لل�سعب  االآمنة  احلياة 

�سورية كما كانت �سابقًا قبل احلرب.  
ال���وزارة  با�سم  املتحدث  ق��ال  كما 
اإن  كونا�سنكوف  اإيغور  جرنال  امليجور 
جمموعة من امل�سلحن الذين تدربوا من 
قبل �سركة ع�سكرية بريطانية خا�سة 
للعمل مع مواد �سامة، قد و�سلوا بالفعل 
اإىل حمافظة اإدلب �سمال غرب �سورية، 
)لتنفيذ( الهجوم الكيماوي )املزعوم( 
حمافظة  يف  ال�سغور  ج�سر  مدينة  يف 
جماعة  من  اإرهابيون  قام  وقد  اإدل��ب، 
حترير ال�سام بت�سليم 8 ناقالت بالكلور 
كيلومرتات  ب�سعة  بعد  على  قرية  اإىل 
اجلرنال  حذر  كما  ال�سغور.  ج�سر  من 
بالغاز  حمتماًل  هجومًا  اأن  من  الرو�سي 
تنفذه املجموعات االإرهابية مب�ساعدة 
�سيعقبه  البي�ساء  اخل���وذ  ج��م��اع��ات 
���س��رب��ة غ��رب��ي��ة ���س��د ���س��وري��ة، وق��ال 
الن�سطة  بامل�ساركة  اال�ستفزاز  )ه��ذا 
�سيكون  الربيطانية  اخلا�سة  للخدمات 
اأخرى للواليات املتحدة  مبثابة ذريعة 
واململكة املتحدة وفرن�سا للقيام ب�سربة 
الع�سكرية  امل��واق��ع  على  ���س��اروخ��ي��ة 

واملرافق االقت�سادية يف �سورية(.  
»جبهة  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  اأّك�����د  ف��ق��د 
تنفيذ  ب�����س��دد  ال��ن�����س��رة«االإره��اب��ي 
يف  اخل��ط��ورة  بالغ  كيميائي  ا�ستفزاز 
ما يدعى  املنطقة يقوم خالله عنا�سر 
االإرهابية  البي�ساء«  »اخلوذ  بجماعة 
بت�سوير فيديوهات ون�سرها على �سبكة 
ال�سابقة  املرات  االإنرتنت كما حدث يف 
حول  املنفلتة  ال�سرخات  �ستطلق  ثم 
ا�ستخدام مزعوم لالأ�سلحة الكيميائية 
و�سيتم ا�ستخدام هذا االأمر ذريعًة ل�سن 

عدوان جديد على �سورية من اخلارج.  
ت�سريحات  يف  ري��اب��ك��وف  واأ����س���اف 
اإن   : املا�سي  الثالثاء  يوم  لل�سحفين 
وتبذل  متاما  وا���س��ح  ال�سيناريو  ه��ذا 
اأجل  من  بو�سعها  ما  كل  اليوم  مو�سكو 
الرو�سي  امل�سوؤول  وب��ن  تنفيذه.   منع 
ميكنهما  املتحدة  والواليات  اأملانيا  اأن 
الكيميائية  اال�ستفزازات  وق��وع  منع 
على  ولكنني  اإدل��ب  منطقة  يف  املقبلة 
تكون  ل��ن  وا�سنطن  اأن  يف  ت��ام��ة  ثقة 
�سد  جدية  ت��داب��ري  الت��خ��اذ  م�ستعدة 
الت�سوية  لعملية  املدمر  ال�سيناريو  هذا 
وا�سنطن  داع��ي��ا  �سورية  يف  اجل��اري��ة 
على  نفوذهما  ا�ستخدام  اإىل  وبرلن 
منهما  املدعومة  االإرهابية  التنظيمات 
�سيناريو  تطبيق  دون  احليلولة  بغية 

اال�ستفزاز الكيميائي.  
2-رو����س���ي���ا وم��واج��ه��ة ال���ع���دوان 

االأمريكي اجلديد على �سورية 
اأن  يوم واحد من دون  يكاد ال مير 
عن   الرو�سية  االإع��الم  اأجهزة  تتحدث 
خمطط اأمريكا وحلفائها اال�ستعمارين 
هجوم  ل�سن  والفرن�سين  الربيطانين 
يف  االإرهابين  مرتزقتهم  عرب  كيماوي 
اإدلب من اأجل اإعطاء الواليات املتحدة 
جديد  بعدوان  للقيام  جديدة   ذريعة 
�سّرح  ال�سياق  ه��ذا  .ويف  �سورية  على 
الرو�سية  الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث 
اأن  كونا�سينكوف  اإيغور  جرنال  امليجور 
ال�ستخدام  ت�سعى  املتحدة  ال��والي��ات 
هجوم اأ�سلحة كيماوية ل�سرب �سورية، 
يو  املدمرة  اأن  كونا�سينكوف  واأ���س��اف 
م�سلحة   The Sullivans اإ�ص  اإ�ص 
اخلليج  اإىل  و�سلت  كروز  �ساروخ   5٦ ب� 
ن�سر  مت  بينما  اأي��ام،  عدة  منذ  العربي 
ق��اذف��ة ق��ن��اب��ل اأم��ري��ك��ي��ة م��ن ط��راز 
جو-جو  �ساروخ   24 حتمل   ?1-AG
يف   JASSM  158-AGM ط��راز  من 
القاعدة اجلوية املوجودة يف قطر لهذا 
دخلت   ، ذلك  اإىل  باالإ�سافة  الغر�ص، 

بال�سواريخ  املوجهة  ال�سواريخ  مدمرة 
التي كانت حتمل 28  رو�ص  اإ�ص  اإ�ص  يو 
�ساروخ كروز توماهوك البحر االأبي�ص 
احلايل  اآب  اأغ�سط�ص   25 يف  املتو�سط 
�سد  ع�سكرية  �سربة  توجيه  اأجل  من 

�سورية.
اأ���س��ار  امل��ا���س��ي،  ال�سبت  ي���وم   ويف 
الرو�سية  الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث 
تاأكيدات  ثمة  باأن  كونا�سينكوف  اإيغور 
غري مبا�سرة باأن اأمريكا تعد مع حلفائها 
�سورية  على  ج��دي��د  ع���دواين  لهجوم 
يف  االأمريكية  ال�سفن  انت�سار  بداللة 
كروز  �سواريخ  حاملة  العربي  اخلليج 
التي  1-ب���ي«  »ب��ي  القنابل  وق��اذف��ات 
قطر  يف  العديد  قاعدة  من  �ستنطلق 
»باأن  واأ�ساف:  �سورية.  مواقع  لق�سف 
مت  التي  الكلور  غ��از  من  كبرية  كميات 
مدينة  م��ن  بالقرب  قرية  اإىل  نقلها 
اأ�سلحة  واقعها  يف  هي  ال�سغور  ج�سر 
ال�ستخدامها  التخطيط  يتم  كيماوية 

هناك من قبل االإرهابين«.  
اأم�����ا اجل�����زء امل��ت��ع��ل��ق ب��اخل��ط��ة 
الع�سكري، فيتمثل  الرو�سية، وحتديدًا 
حلماية  بحري  درع  رو�سيا  توفري  يف 
تتوقعه  غ��رب��ي  ع����دوان  م��ن  ���س��وري��ة 
الدفاع  وزارة  عنه  عربت  .فقد  مو�سكو 
اأق��وى  ن�سرت  اأن��ه��ا  بقولها:  الرو�سية 
جمموعة من ال�سفن احلربية يف البحر 
املتو�سط خالل كامل فرتة م�ساركتها يف 
�سورية،  يف  االرهابين  حماربة  عملية 
قادرة  املجموعة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرية 
العربي  للجي�ص  ال��دع��م  ت��وف��ري  على 
ال�سوري يف عملياته �سد االإرهابين يف 
اإدلب اإذا لزم االأمر.  كما اأفادت �سحيفة 
»اإزفي�ستيا« الرو�سية، يف عددها ال�سادر 
اأغ�سط�ص/اآب2018،   28 الثالثاء  يوم 
من  جمموعة  اأك��رب  تن�سر  رو�سيا  ب��اأن 
االأبي�ص  البحر  يف  احلربية  ال�سف  
الع�سكري  تدخلها  بدء  منذ  املتو�سط، 
�سبتمرب/   30 يف  ���س��وري��ة  يف  املبا�سر 

اأيلول 2015، بينها ثماين �سفن مزودة 
ب�سواريخ »كاليرب« املجنحة، باالإ�سافة 
اإىل غوا�ستن. وربط خرباء �سيا�سيون 
»اإزفي�ستيا«  ا�ستطلعت  وع�سكريون، 
اآراءه��������م، ب���ن ن�����س��ر ال�����س��ف��ن وب��ن 
اإدلب.  للمعركة يف  الرو�سي  اال�ستعداد 
وقال اخلبري الع�سكري البحري دميرتي 
مت  حتديدًا  الهدف  »لهذا  بولتينكوف: 
ن�سر ثماين حامالت �سواريخ )كاليرب( 
اآن  يف  امل��ت��و���س��ط  االأب��ي�����ص  ال��ب��ح��ر  يف 
االأهداف  املنظومات  هذه  ت�سرب  معًا. 
اأن  ميكنها  ولذلك  بفاعلية،  ال�ساحلية 
ال�سورية  للقوات  كبريًا  دعمًا  ت�سكل 

اأثناء تنفيذها عملية برية«. 
فقد  ال�سوري  العربي  اجلي�ص  اأم��ا 
ان�سرف ليح�سد جحافل كبرية من قوات 
النخبة والقوات االأخرى قبل اإطالقه 
على  ال�سيطرة  ال�ستعادة  البدء  اإ�سارة 
االإره��اب  براثن  من  وتطهريها  اإدل��ب 
التنظيمات  م���ن  اأر����س���ه���ا  وحت���ري���ر 
ف�ساًدا  البالد  يف  عاثت  التي  املتطرفة 
ودماًرا.  وقالت م�سادر ع�سكرية �سورية 
اإن قوات الدفاع اجلوي ال�سورية ُو�سعت 
يف حالة تاأهب من الدرجة االأوىل على 
الغربية  التهديدات  ت�ساعد  خلفية 
�سورية  على  �ساروخية  �سربات  ب�ص 
املتحدة  الواليات  من  كل  بها  تقوم  قد 
عدائية  خطوة  يف  وبريطانيا  وفرن�سا 
قد ت�سبق اأو تواكب العملية الع�سكرية 
ال�سوري  العربي  اجلي�ص  يعتزم  التي 
اإدل��ب  حمافظة  ال���س��ت��ع��ادة  اإط��الق��ه��ا 
�سمايل البالد. واأ�سارت امل�سادر  اإىل اأن 
اأوامر القيادة الع�سكرية �سدرت بو�سع 
كل كتائب ال�سواريخ يف حالة جاهزية 
لتلك  التعليمات  اآخ���ر  واأن  ق�����س��وى 
الدفاعات  تتعامل  باأن  تق�سي  الكتائب 
اأهداف  اأية  مع  ال�سورية  ال�ساروخية 
معادية مبا�سرة دون انتظار اأية اأوامر، 
وتابعت امل�سادر باأنه جرى تذخري كامل 
وحدات  خمتلف  يف  االإط��الق  بطاريات 
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�سربة  اأية  مع  للتعامل  اجلوية  الدفاع 
ال�  راأ�سها منظومات  اأية وقت، وعلى  يف 
اإ�ص، والبات�سورا، والبانت�سري، والبوك. 
وت��ت��خ��وف دم�����س��ق م��ن اح��ت��م��ال قيام 
وا�سنطن بهجمات �ساروخية على حمور 
اقرتاب  مع  ال�سيما  اجلنوبية  البادية 
من  ميدانيًا  ال�سوري  اجلي�ص  وح��دات 
قاعدة التنف التي تن�سر فيها وا�سنطن 

قوات تابعة لها. 
الت�سوية  بن  الزمني  3-ال�سراع 

واحل�سم الع�سكري يف اإدلب 
اإىل  ال�����س��وري��ن  اأن���ظ���ار  ت��ّت��ج��ه 
تتدار�سه  م�سريها  اإن  اإذ  االآن،  اإدل��ب 
ال����دول االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، فهل 
اإدلب؟  ملحافظة  ت�سوية  اإيجاد  �سيتم 
تزال  ال  الرو�سية  النظر  وجهة  م��ن 
من  اأرادها  ملن  ممدودة  الت�سوية  حبال 
وزير  اأعلن  اإذ  االإرهابية،  التنظيمات 
اأن  �سويغو  �سريغي  ال��رو���س��ي  ال��دف��اع 
يف  الرو�سية  امل�ساحلة  مركز  موظفي 
متزعمي  مع  حمادثات  يجرون  �سورية 
لتحقيق  اإدل��ب  يف  امل�سلحة  اجلماعات 
يبن  ما  هناك،  لالأزمة  �سلمية  ت�سوية 
رو�سيا  توليها  التي  الكبرية  اجل��دي��ة 
حلقن  ال�سورية  الدولة  مع  بالت�ساور 
الدماء واإعادة املنطقة من دون قتال.  
اأتت بنتائج هائلة  الت�سويات  فقد تلك 
يوؤكد  مبا  منها  املزيد  تقدم  ت��زال  وال 
طريق  عن  ال�سورية  الروؤية  �سوابية 
�سّلم  ح��ي��ث  ال��دم��اء  حل��ق��ن  الت�سليم 
يف  �سرعية  غري  ت�سكيالت  من  م�سلحون 
جنوب غرب �سورية، اأطنانًا من الذخائر 
اإ�سافة لعدد هائل من االأ�سلحة ح�سبما 
اأعلن اليك�سي ت�سيغانكوف، رئي�ص مركز 

امل�ساحلة الرو�سي.  
االإرهابية  التنظيمات  واق��ع  لكن 
التي  اإدل���ب،  حمافظة  على  امل�سيطرة 
مربع،  4500كيلومرت  م�ساحتها  تبلغ 
بالت�سوية.  قبولها  عك�ص  اإىل  ي�سري 
�سيطرة  امل�سيطر  االإرهابي  فالتنظيم 
جبهة  ه��و»  اإدل���ب  مدينة  على  كاملة 
بو�سفها  الن�سرة(،  ال�سام« )جبهة  فتح 
ج���زًءا م��ن »ال��ق��اع��دة «ب��ق��ي��ادة اأمي��ن 
الدول  معظم  ت�سنفها  التي  الظواهري 
الدعم  تتلقى  لكنها  اإرهابية،  جبهة 
قطر،  دول���ة  م��ن  امل���ايل  و  الع�سكري 
التي  ال�سابقة،  املرحلة  يف  تركيا  ومن 
اأ�سبحت تطالبها بحل نف�سها.. وهناك  
االإ�سالمية«  ال�����س��ام  اأح����رار  »ج��ب��ه��ة 
ال�سلفية/ اجلماعات  اإىل  تنتمي  التي 

اجلهادية ، وت�سكلت تيارا �سلفيا جهاديا 
امل�سلمن  واالإخ����وان  القاعدة  راف�سا 
قا�سية  �سربة  وتلقت  احلر،  واجلي�ص 
حن ا�ستهدف مقرها بتفجري ح�سل يف 
٩اأيول 2014، قتل فيه قرابة خم�سن 
وقد  للجبهة،  االأول  ال�سف  ق��ادة  من 
تهّم�ست، بعد خ�سارتها املعركة االأخرية 
متوز  ي��ول��ي��و/  يف  الن�سرة  جبهة  م��ع 
قادتها  فقدانها  بعد  وكذلك   ،2017

املوؤ�ّس�سن 2014. 
»جبهة  اأ���س��ب��ح��ت  ه���ذه  واحل����ال 
ف��ت��ح ال�����س��ام «)ال���ق���وة االأ���س��ا���س��ي��ة يف 

ت�سكلت  ال��ت��ي  ال�����س��ام  حت��ري��ر  هيئة 
مع  تتحالف  زالت  وما   ،(201٦ اأواخ��ر 
االإ�سالمي  )احلزب  جهادية  تنظيمات 
ال��رتك�����س��ت��اين وج��ن��د االأق�����س��ى(، اأو 
»عرب  اأج��ان��ب  ق��ي��ادي��ون  فيها  ي��وج��د 
وقد  و�سواهم«،  واآ�سيويون  واأوروبيون 
بعد   2017 منت�سف  يف  باإدلب  ا�ستقلت 
جبهة  وعمدت  ال�سام«.  »اأح��رار  دحر 
�سبه  �سيطرة  فر�ست  اأن  بعد  الن�سرة، 
حماولة  على  مناطقها،  على  كاملة 
تريد  هي  اأي  اإ�سالمية«،  »اإم��ارة  اإيجاد 
دويلة لها ت�سبه دويلة »داع�ص«، ورمبا 
دويلة »حركة طالبان«، وهذا كما يبدو 
وفر�ست  جهادية،  حركة  كل  غر�ص 
بقوة  اإدل��ب  �سكان  على  كاملة  �سيطرة 
املدنية  املوؤ�س�سات  كل  وعلى  ال�سالح، 
والع�سكرية.  وال�سيا�سية  واخلدمية 
�سبه  ال�����س��ام  ف��ت��ح  جبهة  واأ���س��ب��ح��ت 
خرجت  ل��ط��امل��ا  ف�����س��ع��ب��ي��ًا  م��ع��زول��ة، 
َو�سعت  ،وبذلك  املنّددة فيها  املظاهرات 
دائ�����رة االأع�������داء، وك���ل حم��اوالت��ه��ا 
)تغيري  لنف�سها  والت�سويقية  التغيريية 
اإنقاذ، االنفتاح  اال�سم، ت�سكيل حكومة 
على  االنفتاح  املدنية،  املنظمات  على 
تركيا(، مل تعد كافية. فاإدلب يجب اأن 
االإرهابين  رج�ص  من  بالكامل  تتحرر 
م�سممة  ال�سورية  الوطنية  ،والدولة 
اإدلب حتت  ا�ستعادة كل حمافظة  على 
الدولة، ولن توافق على تدخٍل  �سيادة 
تركي وا�سٍع، �سبيه مبنطقة درع الفرات 

وغ�سن الزيتون.
اإذا كانت الواليات املتحدة ُمن�سغلة 
الكيماوي  كذبة  برتتيب  اأدوات��ه��ا  مع 
اجلديدة لتكون احلامل لعدوان جديد 
ُيلّوح به جون بولتون على �سورية ،فاإّن 
ما ي�سغل كل من رو�سيا وتركيا واإيران، 
يف قمة طهران التي �ستعقد يف 7اأيلول 
التي  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ق��م��ة  وه���ي   ،2018
الرو�سي  نظرييه  م��ع  اأردوغ����ان  جتمع 
ب��وت��ن، واالإي������راين ح�سن  ف��الدمي��ري 
يف  ع��ق��دت  اأوىل  قمة  بعد  روح����اين، 
يف  واأخ��رى  الرو�سية،  �سوت�سي  مدينة 
مناق�سة  هو  اأنقرة،  الرتكية  العا�سمة 
تطورات امللف ال�سوري يف القمة وو�سع 
بحث  واأهمها  املقبلة،  املرحلة  خطوات 

باتت  ال��ت��ي  اإدل���ب  حمافظة  م�سري 
جلهة  تركية  رو�سية  اإ�سكالية  متثل 
راأي  ب��ن  املختلفة  النظر  وج��ه��ات 
املحافظة  بتجنيب  يطالب  تركي 
يطالب  ورو���س��ي  ع�سكري،  عمل  اأي 
الن�سرة«  »ج��ب��ه��ة  ع��ل��ى  بالق�ساء 
ل�»هيئة  الفقري  العمود  ت�سكل  التي 

حترير ال�سام«.
لقد باتت رو�سيا وتركيا واإيران، 
فتح  ل»جبهة  وج���ود  اأي  ترف�سن  
اإدل��ب  يف  الن�سرة(  ال�سام«)جبهة 
املتحدة  ال���والي���ات  نقي�ص  ع��ل��ى   ،
ا�ستخدامها  يف  امل�ستمرة  االأمريكية 
كاأداة لتنفيذ خمططاتها يف �سورية. 
الراهنة  املهمة  اأ�سبحت  وبالتايل 
االإرهابية  اجلبهة  هذه  تفكيك  هي 
برتحيل  وتقوم  نف�سها،  تفّكك  ،فهل 
اإدل����ب اإىل  اجل��ه��ادي��ن، وت�����س��ل��ي��م 
اأم  �سلمًا،  ال�سورية  الوطنية  الدولة 
اأنها �ستخرج مهزومة يف حرب  واقعة 

ال حمالة �سّدها؟ 
الوطنية  ال���دول���ة  اخل���امت���ة: 
ال�����س��وري��ة ع��اق��دة ك��ل ال��ع��زم على 
اجلديد  االأمريكي  العدوان  مواجهة 
اإذا ما وقع  التهديد به  الذي يجري 
ال  ب��ق��وة  ل��ه  و�ستت�سدى  مي��ر،  فلن 
االأحوال  املفاجاأة، ويف كل  من  تخلو 
على  حربها  موا�سلة  عن  ُيثنيها  لن 

النف�ص وال�سيادة  االإرهاب والدفاع عن 
اإ�سافيًا  ح��اف��زًا  و�سُي�سكل  الوطنية، 
لف�سح  ُمقدمتهم  يف  ولرو�سيا  للحلفاء 
ك��ذب��ة ال��ك��ي��م��اوي جُم�����ددًا ب��االأدل��ة 

القاطعة.  
ال��ع��دوان االأم��ريك��ي اجل��دي��د على 
ك�سابقيه  الف�سل  ماآله  �سيكون  �سورية 
ال��ع��رب��ي  اجل��ي�����ص  جن���ح  اأن  ب��ع��د   ،
الهزمية  اإحل��اق  يف  حلفاوؤه  و  ال�سوري 
وال  االأمريكي-ال�سهيوين،  بامل�سروع 
واأدوات����ه  االإره��اب��ي��ة  ب��اأذرع��ه  �سيما 
االإق��ل��ي��م��ي��ة. وال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
االإرهابين وتتالعب  االأمريكية حتمي 
ال�سغط  ملمار�سة  الكيميائي  بامللف 
ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة وال ت��زال 
بهدف  م�ستمرة  اال�ستعمارية  ال�سيا�سة 
على  الرتكيز  عن  عو�سا  البالد  تق�سيم 
ال�سيا�سية ومكافحة االإرهاب  الت�سوية 
يف �سورية.  وف�ساًل عن ذلك، فاإّن وجود 
تعدادها  يبلغ  الذي  االأمريكية  القوات 
ح���وايل 2000ع�����س��ك��ري يف االأرا���س��ي 
وفقا  �سرعي  غري  وجوًدا  ُيّعُد  ال�سورية 
ينتهك  الأن��ه  ال���دويل،  القانون  ملبادئ 
ال�سورية  الوطنية  ال��دول��ة  ���س��ي��ادة 
بو�سفها ع�سًوا يف هيئة االأمم املتحدة. 
الذي  الدويل«  ب»التحالف  التذرع  اأّما 
تقوده وا�سنطن بزعم مكافحة تنظيم 
»داع�������ص« االإره���اب���ي ،ف��ه��و حم��اول��ة 
على  ال�سيطرة  منها  الهدف  مك�سوفة 

موارد �سورية النفطية.
االأم��ريك��ي��ة  ال�سيا�سة  والت�����زال 
يف  املتخبطة  ت��رام��ب  اإدارة  تعك�ص 
اأم��ر  ب��ع��د  حت�سم  مل  وال��ت��ي  ���س��وري��ة، 
اخلالفات حولها. فمن جهة مييل البيت 
من  الكامل  االن�سحاب  اإىل  االأب��ي�����ص 
يدفع  اأخرى  جهة  ومن  ال�سوري،  امللف 
البنتاغون ومعه قيادات يف الكونغر�ص 
اأو�ساط نخب ال�سيا�سة اخلارجية،  ويف 
يف  اأمريكية  بقوات  االحتفاظ  باجتاه 
الرو�سي  احل�سور  ملوازنة  �سورية  �سرق 

يف �ساحتها.
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قرب  جبال  يف  البدوية  االأحمر(  )اخلان  قرية  ملواطني  اجلارية  التهجري  حالة  مُتّثل 
القد�ص واقعًا ُم�سابهًا ملا جرى ويجري يف القرى البدوية يف منطقة النقب ومنها قرية 
حدود  داخل  النقب  منطقة  يف  الواقعة  )العراقيب(  قرية  �سمود  فق�سة  العراقيب. 
َت�َستِحق  كما  والتقدير.  واالحرتام  التبجيل  ت�ستحق  املحتلة،  فل�سطن  يف   1٩48 العام 
َمَدت هذه القرية الفل�سطينية البدوية الأكر من مائة وع�سر  رفع الكوفية لها، حيث �سَ
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املقاومة �ست�سقط كل م�ساريع االأعداء 

خ�سو�سية  نف�سه  الوقت  يف  وب��رزت 
العام  ح��دود  داخ��ل  الفل�سطيني  املجتمع 
يف  الفل�سطينيون  واج���ه  حيث   ،1٩48
عليهم،  الت�سييق  ���س��ي��ا���س��ات  ال���داخ���ل 
هويتهم  وط��م�����ص  االأر�������ص،  وم�����س��ادرة 
مبحاوالت  ي�سمى  ما  خالل  من  الوطنية 
والتي  املج��االت،  �ستى  يف  "االأ�سرلة" 
الع��ربي،  املجموع  هذا  ته�سم  اأن  حاولت، 
اإطار  يف  هام�سية،  اثنية  جماعة  وجتعله 
وحدهم،  اليهود  دولة  نف�سها  تعترب  دولة 
كاأيديولوجيا،  ال�سهيونية  فيها  وت�سود 

وكثقاف�����ة وموؤ�س�سات.
الق�سري  التهجري  عملية  ب��داأت  لقد 
منطقة  يف  الفل�سطينين  للبدو  املمنهج 
الكيان  قيام  مع  ترافقت  والتي  النقب، 
الوطني  الكيان  اأنقا�ص  على  ال�سهيوين 
الفل�سطيني، ومع  العربي  لل�سعب  والقومي 
املا�سي،  القرن  من  اخلم�سينيات  اأوائ���ل 
كان اأكر من ت�سعن األف بدوي فل�سطيني 
قد  وع�سائرها،  النقب  منطقة  اأبناء  من 
اأجربوا على الرحيل، وحتول معظمهم اإىل 
الجئن يف املناطق املجاورة يف قطاع غزة، 
ا منطقة  ومناطق ال�سفة الغربية خ�سو�سً
جزيرة  و�سبه  القد�ص،  و�سواحي  اخلليل 
بدو  غالبية  جلاأت  فقد  واالأردن.  �سيناء 
اإىل  اأقل  وبن�سبة  غزة  قطاع  اإىل  النقب 
فيما  ب�)ال�سبعاوية(،  عرفوا  وقد  االأردن 
حطت اأعداد منهم يف التجمعات البدوية 
لل�سفة  ال�سرقية  ال�سحاري  امتداد  على 
البدوية  الع�سائر  زالت  ما  حيث  الغربية 
جنوب  وع���راد  ال�سبع  بئر  م��ن  امل��ه��ج��رة 
فل�سطن تعي�ص يف بيوت بدائية من ال�سعر 
عا�ص  التي  كتلك  والبال�ستيك،  وال�سفيح 
�سكل  كما  جميعهم.  النكبة  �سحايا  فيها 
يف اأبناء الع�سائر من بدو فل�سطن ن�سبة ال 
باأ�ص بها من الالجئن الفل�سطينين الذين 
و�سلوا اإىل �سوريا ولبنان واالأردن من بدو 
طربيا  وغ��ور  ال�سرقي  واجلليل  اجلليل 

و�سهل احلولة يف ال�سمال.
وا�ستتبعت �سلطات االحتالل عمليات 
بتجريد  بالقيام  اآنذاك،  العرقي  التطهري 
ما تبقى من البدو الفل�سطينين من ملكية 
الوا�سع  املنهجي  تهجري  واتباع  االأر����ص، 
اإ�سرائيل” بعدم  “دولة  قرار  اإىل  و�سواًل 
العرفية  الع�سائرية  باحلقوق  اعرتافها 
“اإ�سرائيل”  تتعامل  حيث  االأر�ص،  مللكية 
اأ�سحاب  ال��ع��رب  م��ن  ال��ب��دو  اأرا���س��ي  م��ع 
"اأرا�سي  باعتبارها  االأ�سلين  االأر����ص 
القوانن  من  ع��ددًا  �َسّنت  حيث  دول���ة"، 
حيث  االأرا���س��ي  ق��ان��ون  ومنها  اجل��ائ��رة، 
ُي�سري اإىل اأنَّ االأر�ص "ال تباع اإىل االأبد"، 
املوؤ�س�سات  وّج��ه��ت  ال��ت��ي  ال��ق��اع��دة  وه��ي 
التهويد  بق�سايا  املعنية  ال�سهيونية 
لي�سرائيل"  كيميت  "الكريين  ب�  وامل�سماة 
"اإنقاذ  عليه  اأطلقت  ما  �سيا�سة  لتطبيق 
االأرا�سي". ووفقًا لهذا القول متت �سياغة 

من العراقيب الى الخان األحمر : 
حماوالت االحتالل اقتالع القرى البدوية

علي بدوان

"اأ�سا�ص  ُي�سمى  ما  قانون  يف  االأول  البند 
امللكية  نقل  مينع  اإ�سرائيل" الذي  اأرا�سي 
لغري "الدولة والقومية اليهودية"، الذي 
اإن كان من  "امللكية ال تنقل  اأن  اإىل  ُي�سري 
خالل البيع اأو باأي طريقة"، حيث الدولة 
وكذلك  اليهودية"  القومية  "دولة  هي 
العربي  فاإن  وبالتايل  االأرا�سي.  �ساأن  هو 
�ساحب االأر�ص االأ�سلي هنا خارج تعريف 
لل�سيادة  والتاريخي  القانوين  االنتماء 
على االأر���ص، حيث ال حق له على احليز 
املنطقي والتخطيطي، ولي�ص له دولة الأنه 
الأن  حقيقية  مواطنة  وال  يهوديا  لي�ص 

املواطنة يهودية.
االحتالل  �سلطات  اأن  املعروف،  ومن 
كانت قد فر�ست على كل من تبقى داخل 
فل�سطن املحتلة عام 1٩48 نظام )احلكم 
وترتب   1٩٦٦ ال��ع��ام  حتى  الع�سكري( 
اإىل  العودة  ا�ستطاعتهم  عدم  ذلك  على 
اأرا�سيهم لزراعتها، وحاجتهم اإىل ت�ساريح 
�سة لهم  خا�سة للخروج من املناطق املخ�سّ
اإلخ.  والتعلم،  العمل  عن  البحث  اأجل  من 
�سن  مت  “اإ�سرائيل”  دول��ة  قيام  مع  وم��ع 
مثل  االأرا���س��ي  مل�سادرة  خمتلفة  قوانن 
“احلا�سر الغائب” عام 1٩51  �سن قانون 
 1٩53 عام  “اإ�سرائيل”  اأرا�سي  وقانون 
اأ�سحابها احلقيقين  لتمنع رد امللكية اإىل 
فحّولت “اإ�سرائيل” مبوجب هذه القوانن 
اإىل ملكيتها يف  حوايل )13( مليون دومن 

منطقة النقب.
العراقيب  قرية  اأح��داث  اإنَّ  وعليه، 
واملتتالية  النقب  منطقة  يف  الفل�سطينية 
من حٍن الأخر، تك�سف وعلى املالأ، امل�ساعي 
االإ�سرائيلية ال�سهيونية املتوا�سلة لتهويد 
املحتلة  الفل�سطينية  االأر�ص  من  تبقى  ما 
يف  وحتديدًا   ،1٩48 العام  ح��دود  داخ��ل 
يف  والنقب  ال�سمال،  يف  اجلليل  منطقتي 
الوجود  خلخلة  �سياق  يف  وذلك  اجلنوب. 
نقاط  يف  وح�����س��ره  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ك��اين 
جغرافية وعلى م�ساحات حمدودة، وترك 
لعمليات  االأر���ص  من  الوا�سعة  امل�ساحات 
جي�ص  وم�سادرة  واال�ستيطان،  التهويد 
العربية  االأرا�سي  من  تبقى  ملا  االحتالل 
النقب  "تطوير  ي�سمى  ما  خطة  �سياق  يف 
يف  يهودي  األ��ف   300 لتوطن  واجلليل"، 

منطقتي النقب واجلليل.
بعد  على  تقع  )ال��ع��راق��ي��ب(  ق��ري��ة 
جنوب  ك��ي��ل��وم��رتات   )110( ح�����وايل 
 )51( من  واح��دة  وُتَعد  القد�ص،  مدينة 
يف  فل�سطينية  ع��رب��ي��ة  ب��دوي��ة  ق��ري��ة 
“اإ�سرائيل”  ت��ع��رتف  ال  النقب  منطقة 
األف عربي من  بها، ويقطنها نحو )100( 
 )500( اأ�سغرها  يف  يعي�ص  النقب،  ب��دو 
 )4500( م��ن  اأك���ر  اأك��ربه��ا  ويف  ن�سمة، 
ن�سمة، وت�ستهدفها ب�سكٍل ُم�ستمر �سيا�سات 
منذ  اأهلها  وت�سريد  بالهدم  االح��ت��الل 
تهويد  م�سروع  �سياق  يف  طويلة  �سنوات 

النقب واجلليل وخلخلة الوجود ال�سكاين 
ُم�ستمر  ب�سكٍل  ُت�َسّرع  بينما  فيه،  العربي 
اال�ستيطانية  والكتل  التجمعات  بناء 
واجلليل،  النقب  منطقة  يف  اليهود  ل�سالح 
التحتية  البنى  اإق��ام��ة  م�ساريع  يف  كما 
العائدة للجي�ص “االإ�سرائيلي” كاملطارات 

والقواعد الع�سكرية وغريها.
القرى  من  العراقيب  قرية  وتعترب 
من  بها"  املعرتف  غري  "القرى  ب�  املُ�سماة 
تلك  يقطن  حيث  االحتالل،  �سلطات  قبل 
عربي  مواطن  األ��ف   100 قرابة  القرية 
يف  ويعي�ص  ال��ن��ق��ب،  ب��دو  م��ن  فل�سطيني 
اأ�سغرها 500 ن�سمة، ويف اأكربها اأكر من 

4500 ن�سمة.
بها"  معرتف  غ��ري  "قرية  تعبري  اإن 
يعني بالن�سبة للدولة ال�سهيونية، اأنها بال 
ل�سلطة  انتخاب  حق  وال  عنوان  وال  ا�سم 
حم��ل��ي��ة، وب���ال ����س���وارع وال ك��ه��رب��اء وال 
موؤ�س�سات وال خدمات، مع نق�ص يف �سفوف 
املدار�ص االبتدائية الالزمة داخل القرى 

ودون مدر�سة ثانوية واحدة.
ويف حماوالت التدمري االأخرية لقرية 
وبلدوزرات  جرافات  ان�سحبت  العراقيب، 
االح���ت���الل م��ن ق��ري��ة ال��ع��راق��ي��ب، بعد 
واأبناء  مواطني  م��ع  مبا�سرة  مواجهات 
باأج�سادهم،  لها  ت�سدوا  الذين  القرية، 
املت�سامنن  من  اأف��واج  ومعهم  وباإرادتهم، 
الذين  الفل�سطيني  ال��داخ��ل  اأب��ن��اء  م��ن 
دفاًعا  والعراقيب  النقب  ملنطقة  و�سلوا 
بع�ص  فيهم  مب��ن  مواطنيها،  وع��ن  عنها 
الكني�ست  اأع�����س��اء  م��ن  ال��ع��رب  ال��ن��واب 
بقوانن  املُهددين  النواب  “االإ�سرائيلي”، 

االإق�ساء والعزل.
التي  امل��ائ��ة،  بعد  الع�سر  امل���رة  اإن��ه��ا 
“االإ�سرائيلية”  ال�سلطات  فيها  حُت��اول 
على  اال�ستيالء  م��ن  اأم��ك��ن،  م��ا  وب��ال��ق��وة 
العراقيب،  اأ�ساًل من قرية  املُتبقي  اجلزء 
التي  االأر����ص  من  دومن   1300 نحو  وه��ي 
كانت  اأن  بعد  االأ�سلين،  الأ�سحابها  تعود 
ف�سلت  ق��د  “االإ�سرائيلية”  ال�سلطات 
اأن  بعد   2011 العام  يف  عليها  بال�سيطرة 
�سدهم اأ�سحاب االأر�ص االأ�سليون، وبفعل 
اأبناء  م��ع  ج��رى  ال��ذي  الكبري  الت�سامن 
الداخل،  فل�سطينيي  عموم  من  القرية 
والقد�ص  الغربية  ال�سفة  وفل�سطينيي 

والقطاع.
اآليات وبلدوزرات التجريف  ان�سحبت 
ال�سهيونية  “االإ�سرائيلية”  والتدمري 
قرية  اجتثاث  ملحاولة  امل��ائ��ة  امل���رة  يف 
خاللها  قامت  اأيام  �سبعة  بعد  العراقيب، 
يف  والتحري�ص  التجريف  عمليات  بتنفيذ 
اأرا�سي القرية، بحماية ال�سرطة ووحدة 
“اجلي�ص  ال�ستخبارات  التابعة  )ي��واآب( 
العام  االأم����ن  ووح����دات  االإ�سرائيلي” 
ان�سحابها  فكان  )ال�ساباك(،  الداخلي 
ه��زمي��ة ج���دي���دة ب��ع��د م��ائ��ة حم��اول��ة 

لتجريف القرية.
باتوا  فل�سطن  ب��دو  من  تبقى  ما  اإن 
فل�سطن  اأبناء  من   )%12( نحو  ُي�سّكلون 
نحو  العام 1٩48، وحتديًدا  داخل حدود 
 )1،3( نحو  اأ�سل  من  ن�سمة  األف   )1٦0(
مليون ن�سمة من اأبناء فل�سطن املتجذرين 
داخل االأر�ص املحتلة عام 1٩48، واملتوقع 
من   )%30( نحو  اإىل  اأع��داده��م  ت�سل  اأن 
العام  بحلول  “اإ�سرائيل”  �سكان  ع��دد 
من  فل�سطن  بدو  غالبية  ويقيم   .2025
 1٩48 العام  ح��دود  داخ��ل  تبقوا  الذين 
اأقل يف منطقة  النقب، وب�سكٍل  يف منطقة 
فل�سطن،  �سمال  وال�سرقي  االأعلى  اجلليل 
وطنهم  اأر������ص  ف���وق  ا���س��ت��ق��روا  ال���ذي���ن 
ُمتنقلة  �سكانية  كمجموعة  التاريخي 
بادية  يف  املعروفة  اأرا�سيهم  حدود  �سمن 
اجلليل  ومناطق  فل�سطن،  جنوب  النقب 

�سمال فل�سطن، ومنطقة االأغوار.
ل��ق��د ق���ام���ت ���س��ل��ط��ات االح���ت���الل، 
التدريجي،  الق�سم  ال�سرتاتيجية  ووفًقا 
مب�����س��ادرة وق�����س��م م�����س��اح��ات ُم��ت��زاي��دة 
الفل�سطينين  اأرا����س���ي  م��ن  وب��ال��ت��دري��ج 
البدو من اأجل تطوير ما اأ�سمته "املجتمع 
االآن  حتى  ا�ستطاعت  فيما  اليهودي"، 
ح�سر نحو )5٦%( من بدو النقب يف �سبع 
رهط،  بلدات:  وه��ي  لهم  اأقامتها  بلدات 
ال�سالم،  �سقيب  لقية،  ال�سبع،  تل  ح��ورا، 
ك�سيفة، وعرعرة النقب. علًما اأن البلدات 
التحتّية  البنية  اإىل  تفتقر  اإليها  املُ�سار 
خدمات  على  حت�سل  كما  اأ�سال،  املالئمة 
باقي  �ساأن  �ساأنها  كافية،  غري  حكومية 
حدود  داخ��ل  العربية  والبلدات  القرى 

العام 1٩48 من فل�سطن املحتلة. 
العربية  العراقيب  قرية  ماأثرة  اإنَّ 
العام  حدود  داخل  البدوية  الفل�سطينية 
حتّولت  اأنها  مواطنيها،  و�سمود   ،1٩48
ال�سعبية  امل��ق��اوم��ة  يف  �ساطع  م��ث��اٍل  اإىل 
واأهميتها وجدواها، ويف الثبات والتم�سك 
كل  مواجهة  يف  واالأج��داد  االآب��اء  باأر�ص 
جرائم الهدم وجتريف االأر�ص وحتري�سها 
قبل  من  عليها  املُتوا�سلة  واالع��ت��داءات 
�سكانها  لبعرة  “االإ�سرائيلية”  ال�سلطات 
التغيري  واإح��داث  اخلريطة،  عن  وحموها 
الدميغرايف املُتتايل يف منطقة النقب كما 
الفل�سطيني  ال�سمال  يف منطقة اجلليل يف 

املحتل عام 1٩48.
االأر�ص  على  َتر�ُسُم  العراقيب،  قرية 
كخيار  ال��وط��ن،  اأر���ص  على  البقاء  ق�سة 
الذين  ال��داخ��ل  فل�سطينيي  اأم���ام  وحيد 
واجهوا عمليات "االأ�سرلة" طوال العقود 
يف  واأث��ب��ت��وا  فل�سطن،  نكبة  م��ن  التالية 
من  يتجزاأ  ال  ج��زء  اأن��ه��م  امل��ط��اف  نهاية 
وج��زء  الفل�سطيني،  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ع��ب 
اختلفت  واإن  الوطنية  حركته  من  اأ�سيل 
بهم  يحيط  ال���ذي  ال��و���س��ع  خ�سو�سيات 

داخل حدود العام 1٩48. 

مواطنيها  وت�سريد  واجتثاثها وحموها عن اخلريطة،  مرات يف وجه حماوالت تدمريها 
و�سكانها االأ�سلين وبعرتهم حتت دعاوى خُمتلفة، وذلك يف �سياق احلمالت اال�ستيطانية 
ابتداأت  النقب واجلليل، وهي حمالت لي�ست باجلديدة بل  الكولونيالية وم�ساريع تهويد 
االأر�ص  يوم  يف  الفل�سطيني  ال�سعبي  املوقف  انفجر  حينها  ويف   ،1٩7٦ العام  منذ  ا  عمليًّ

اخلالد دفاًعا عن االأر�ص داخل حدود العام 1٩48 يف اجلليل واملثلث والنقب وال�ساحل.
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هي  العلي  ناجي  ال�سهيد  الفنان  اأعمال  ت��زال  ال 
�سمري  متثل  الأنها  وجاذبية،  و�سهرة،  ح�سورًا،  االأكر 
جتاوز  ان��ه  خا�سة  الفل�سطينية،  والق�سية  ال�سعب 
حدود ال�سخرية والنقد و حتول اإىل االإجناز الثوري 
نوع  من  فني  لتحول  املتن  االأ�سا�ص  و�سع  يف  احلقيقي 
الفن  باأعمال  االنتقادية  املفاهيم  �سخر  حيث  اآخ��ر، 
ال�سدارة  واجهة  متثل  الفنية  فاأعماله  الكاريكاتريي 
وهي  معًا،  والتحدي  وامل��واج��ه��ة،  املعاناة،  �سورة  يف 
الو�سوح  واالنتباه،  احل��دث  اإث��ارة  على  ق��درة  االأك��ر 
واجلدل، وحتى الت�ساوؤالت االأكر حَدة، و لذلك فهو 
مل يكن بحاجة اإىل اأن يذهب للجبهة ويحمل ال�سالح 
بر�سم تعبري  يكتفي  كان  اإذ  نوع فريد،  فهو فدائي من 
والتي بدورها حتقق اخلطوات  بي�ساء،  على ورقة يف 

يف �سياق املعركة.
الفنان  حققه  ال��ذي  ال��ث��وري  الفني  االإجن���از  اإن 
وابتكر  ابتدع  اأن��ه  يف  يتلخ�ص  العلي،  ناجي  ال�سهيد 
�سائدًا  كان  ملا  مغايرة  جديدة  جمالية  وقيم  مفاهيم 
تعر�ست  التي  االإح��ب��اط  ف��رتة  يف  متكن  اإذ  الفن،  يف 
يعيد  اأن  املا�سي  القرن  من  الفل�سطينية  الق�سية  لها 
�سياغة الق�سية حيث البوؤ�ص وال�سياع واأن ال حل اإال 

باإنهاء االحتالل ال�سهيوين على اأر�ص فل�سطن.
ناجي  الفنان  اأعمال  عن  الكتابة  اأو  احلديث  اإن 
كانت  الأنها  تنتهي  ال  واإ�سكاليات  ت�ساوؤالت  تثري  العلي 
هو  وه��ذا  و  اأخ���رى،  اإىل  تقنية  وم��ن  الهجوم،  موقع 
عن�سر  م�ستخدمًا  العلي  ناجي  نهجه  الذي  االأ�سلوب، 
اأك��ر  يف  و  ال�سخرية،  اف��ت��ع��ال  بطريقة  امل��ف��اج��اأة 
التفريط والتهويد، و ت�سب  ل�سيا�سة  االأحيان نقدية 
تكاد  وقد  واال�ست�سالم  التخاذل  �سيا�سة  مناه�سة  يف 
حقيقية  �سورة  الفنية،  حياته  م�سرية  ف�سول  تكون 
ال�سهيد  ك��ان  فقد  الفل�سطيني،  ال��واق��ع  عن  �سادقة 
وذلك  ال�سراع،  جوهر  عن  دائمًا  يبحث  العلي  ناجي 
واملبادئ،  واحلقائق  واملفاهيم  القيم  اإىل  للو�سول 
واإحداث االإثارة التي تزلزل وتف�سح �سيا�سة االأنظمة 
الأمر  الت�سليم  وع��دم  املتخاذلة،  الرجعية  العربية 
اأمتنا  وعلى  �سعوبنا  على  واملفرو�ص  امل�سطنع  الواقع 
العربية من قبل االأعداء ال�سهاينة و حليفها  الغربي 

واالأمريكي.
يف  يرتكز  العلي  ناجي  لن�سال  العظيم  امل�سعى  اإن 
اأنه اأخرج الفن من مداره اجلمايل، وو�سعه يف خدمة 
الفل�سطينية، و ال يزال العامل كله  الق�سية الوطنية 
للحدث،  املو�سوعية  له على براعته، وقراءته  ي�سهد 
على  عار  وو�سمة  حقيقية،  عالمة  و�سع  من  اأول  فهو 
جبن الغا�سبن، واملتخاذلن معًا، وجعل العمل الفني 
مئات  يخت�سر  انطباعيًا  واقعيًا  عماًل  الكاريكاتريي 
ال�سنن لياأتي معربًا عن هموم وطموح النا�ص العادين 

الب�سطاء. 
عام  مواليد  من  املنا�سل  الفنان  العلي  ناجي  اإنه 
و  الفل�سطيني،  اجلليل  يف  ال�سجرة  قرية  1٩38م��ن 
امل�ساومات  وعلى  واالحتالل  الظلم،  على  مترد  الذي 
الفنية  ب��احل��رك��ة  اه��ت��م��ام��ه  ب���رز  واال���س��ت�����س��الم، 
1٩48م  عام  فل�سطن  اغت�ساب  منذ  الكاريكاتريية 
تلك  يف  و  املعا�سرة،  الفل�سطينية  الثورة  ع�سر  يف  اأي 
املرحلة ظهر تاأثري الكفاح امل�سلح والتي عك�ست خاللها 

   ناجي العلي حنظله الزمان واملكان

اأجواء العمل الفدائي، والقوى الوطنية الثورية، من 
عنها  عرب  والتي  1٩٦7م،  عام  حزيران  هزمية  نتائج 
مو�سوعات:  وه��ي  لوحاته،  يف  العلي  ناجي  الفنان 
الثورة، الفدائي، ال�سهداء، االأر�ص، االإن�سان، االأم التي 
يقاتلون  اأبطال  رج��ال  اإىل  يتحولون  اأطفااًل  تنجب 
ال�سهيوين،  العدو  �سد  الفل�سطينية  الثورة  �سفوف  يف 
�سمن مرحلة التحرر الوطني، وكما يف فرتة الثمانيات 
والبحث  الفني  االختيار  نحو  اإىل  العلي  ناجي  توجه 
الن�سالية  العنا�سر  اأعطته  عن جدلية جديدة حيث 
يخلق  م�سمون  ذات  وم�سطلحات  ال�سكل،  يف  ب�ساطة 
اأب��رز  م��ن  ل��ل��ح��دث،  ج��دي��دًا  تقاطعًا  عمل  ك��ل  عند 
لوحاته تلك املرحلة والتي تنباأ بها قيام االنتفا�سة 
الفل�سطينية املباركة عام 1٩87وما قبل ذلك اجتياح 
الثورة  ل�سرب   ،1٩82 عام  للبنان  ال�سهيوين  العدو 
العربي  واجلي�ص  اللبنانية  واملقاومة  الفل�سطينية 
اللبناين  ال�سعب  حلماية  لبنان  يف  املوجود  ال�سوري 
�سربا  جمازر  حدوث  و  ال�سهيونية،  االعتداءات  من 
يف  االأول  امل��وؤ���س��ر  ه��و  ك��ان  التنبوؤ  ه��ذا  و  و�ساتيال، 
انعطافه نحو الدفاع، اأي االجتاه الذي ا�ستوحه ناجي 
العلي من اإنتاج الت�سوية، ففي الوقت نف�سه الذي و�سع 
فيه ناجي العلي قرار اإبداعه من الدفاع اإىل املواجهة، 
خطا اأول خطوة على طريق ر�سم املعاناة والتي توؤ�س�ص 
احلدث  من  موا�سيعه  ا�ستمد  فقد  الواقعي،  ال�سكل 
االأ�سلوب  جتنب  و  واالجتماعية،  ال�سيا�سية  واحلياة 
اجتاه  بل  ال�سحك،  تثري  التي  واملبالغة  اال�ستعرا�سي 
االكت�ساف  �سيا�سية  حقق  قد  و  املبا�سر،  الهجوم  اإىل 
عندما ر�سم و�سيته االأخرية التي حمل معها جمموعة 
ناجي  بها  متَيز  بطريقة  والت�ساوؤالت  امل�ساهد  من 
اإنه  الكاريكاتريي،  الفن  مبدعي  من  غريه  عن  العلي 
كان  نف�سه،  على  حتى  متمردًا  بامتياز  منا�سل  فنان 
ابتكر  اأنه  القول  كن  ميمٌ ال�سوت  وكامت  املوت  يتجاهل 
بن  ما  فيها  دمج  التي  الطريقة  وهي  مميزة  طريقة 
العربي املدافع عن اأر�سه وعر�سه، والعربي امل�ست�سلم 
لهذه  اأمينًا  العربي  ال�سمري  ناجي  وبقي  واملت�ساهل 
االأر�ص والق�سية الوطنية رغم حماوالت التهديدات 
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يف  احلقيقة  اأدخل  لقد  بالقتل،  له  الدائمة  املتكررة 
الفنية  الت�ساوؤالت  خ��الل  من  ال�سوت  مكتومي  فهم 
الكربى التي طرحت يف وجدان االأمة العربية لرف�ص 
االغتيال الفني بال�سالح ال�سيا�سي، وهذا االغتيال مل 
اتفاقًا  كان  بل  جديدًا  �سيئًا  العلي  ناجي  ب��راأي  يكن 

كاماًل مع �سيا�سة الت�سوية. 
لقد تعززت وتر�سخت يف احلياة الفنية املعا�سرة 
ثقافة املواجهة واأ�سبح امل�سا�ص بها �سيئًا مرف�سًا مهما 
بلغت خطوط اخلطر، ي�سع منفذيها يف دائرة االتهام 
احلاد  ال�سجال  اإن  واالنف�سام،  وال�سيق  وااللتبا�ص 
املواجهة  ثقافة  عن  احل��دث  �سياق  يف  يثار  اأن  ال��ذي 
يف  االإب��داع  اأن  مفادها:  مفاهيم  حقيقة  من  ينطلق 
ومبادئ  وقيم  مبرتكزات  االل��ت��زام  هو  ه��ذا  ع�سرنا 
العلي  ناجي  الفنان  اأ�سلوب  يف  البحث  وخ�سائ�ص 
الذي ا�ستلهم روح فنه وانطلق بري�سته املبدعة ير�سم 
بن  ينتقل  كان  حيث  حدود،  اأو  فوا�سل  دون  ويبتكر 
ال�سعور  مع  الفنية  ال�سورة  و  الب�سرية  التقنيات 
اآخر يف كل حدث  اإىل  اأ�سلوب  التعبريي، والتحول من 
�سيا�سي حتى ال يكرر اأ�سكال اأعماله الفنية وتكوينها 
ومناخها وقناعتها ال�سمريية، الأن هذا االأ�سلوب يتيح 
له تعددية االأجواء واملناخيات و الو�سائل والتقنيات 
ر�سا�سة  العلي  ن��اج��ي  فناننا  اأع��م��ال  جتعل  ال��ت��ي 
جريئة ومده�سة لها حيوية مذهلة يف ح�سابات كبار 
يقراأ احلدث، وير�سمه قبل حدوثه،  فهو  ال�سيا�سين، 
نب�ص  عربها  يحرك  حديثة  وتقنيات  اأ�ساليب  �سمن 
ال�سارع و�سمري ال�سعب ويالم�ص اأجواء اجلماهري عرب 
والذع،  �ساخر  وباأ�سلوب  الت�ساعدي  اخلط  اإيقاعات 
عن�سر  اختزال  اإمكانية  نحو  مبا�سر  ب�سكل  ويتجه 
عن  وقطعه  اخلطر  تفكيك  و  )حنظله(،  ال�سمري 
املطالب  والتقاط  الوطنية،  وق�سيتها  فل�سطن  عنق 
للحقيقة  االأق��رب  للوجه  التعبريي  ال�سكل  خالل  من 

واالأكر تقربًا من االأر�ص واالإن�سان. 
هذه هي الثورة امل�سادة يف الفن الثوري احلقيقي، 
اأرقى  اأي�سًا  هي  التي  االنقالبي  االخ��ت��زال  ووح��دة 

درجات اأ�سلوب االإبداع الوطني االإن�ساين.

املقاومة �ست�سقط كل م�ساريع االأعداء 
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اجلي�ص، 

اأيُّ ا�سم، واأي معنى، واأي حلم! 

�سنتي  يف  واأنا  طفولتي،  يف  اأذكر 
املدر�سية االأوىل، اأنني وعيت ارتباط 
تكاد  معاٍن..  باجلي�ص،  كثرية  معاٍن 
كلها.  احلياة  هي  تكون  احلياء  لوال 
ووقوف  ال�سباحية،  العلم  فتحية 
االأ�ساتذة فوق املن�سة الباطونية يف 
للطالب  ومواجهة  املدر�سة  مقدمة 
االأول  الوطني  املعنى  هي  والعلم.. 

امل�سدود للجي�ص.
�ساهدته  ال���ذي  االأول  الفيلم 
قريتي،  واأب��ن��اء  واأهلي  اأن��ا  مذهواًل 
وطنيًا  فيلمًا  ك���ان  ال��ب��ي��ادر،  ع��ل��ى 
ي��ت��ح��دث ع��ن اجل��ي�����ص، واخل��ط��وط 

االأمامية والدفاع عنها.
ع�سته  لال�ست�سهاد  االأول  املعنى 
يف ق��ري��ت��ي ال�����س��غ��رية )ن���ع���ران( يف 
العو�ص  ح�سن  ج��اء  حن  اجل��والن 
ع�سلي   ، خ�سبي  �سندوق  يف  �سهيدًا 
ت�سع يف  زال��ت  م��ا  ل��ه رهجة  ال��ل��ون، 

قلبي حتى هذه ال�ساعة.
حتى  طوياًل،  غاب  الذي  وال��دي 
بلبا�سه  عاد  وقد  يعود،  لن  ح�سبته 
وطاقيته،  االأخ�������س���ر،  ال��ف��وت��ي��ك 
واالأزرة  حجمه،  يف  املذهل  وحذائه 
التي  ال�سقراء  وب��ارودت��ه  الالمعة، 
حاولت مرات ومرات اأن اأم�سح عليها 
الناهر  اأم��ي  و�سوت  منه،  غفلة  يف 
تلك  ملنظر  يا  بها،  اأعبث  ال  كي  يل 
من  و�سوطًا  حلمًا  ظلَّ  كم  ال��ب��ارودة 

ال�سوق الذي ينتهي!
بها  اأخ����رج  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة 
االأول  ال�����س��ف  ط���الب  رف���اق���ي  م���ع 
الطريق  ج����ادة  اإىل  االب���ت���دائ���ي، 
كانت  الطويل  الطويل  اال�سفلتي 
خا�سة باجلي�ص يوم جاءت املنا�سلة 
اإىل  ب��وح��ريد  جميلة  اجل��زائ��ري��ة 
تزور  اأن  اأج��ل  من  م���رورًا،  قريتنا، 
االأمامية..  املواقع  رجال اجلي�ص يف 
واجلليبنية،  ال������دردارة،  ق���رى  يف 
والكر�سي،  وال��ب��ط��ي��ح��ة،  وع��ل��م��ن، 
الع�سكري،  واحلا�سل  ح��ارب،  وكفر 
اأذك����ر اأن��ن��ا خ��رج��ن��ا ج��م��ي��ع��ًا، نحن 
الطريق  وحاذينا  املدر�سة،  ط��الب 
العلمن  نحمل  ونحن  اجلانبن  من 
اإىل  مرفوعن  واجلزائري  ال�سوري 
�سدورنا..  اإىل  وم�سدودين  االأعلى، 
اأويل على  اأننا يف تدريب  كنا كما لو 
االن�سباط الع�سكري، وتقليد اجلنود 
يف احل�����س��ور وال���ن���ظ���ام.. وج���اءت 
اجلزائرية املنتظرة جميلة بوحريد 
التي  ال�سيارات  من  طويل  �سف  يف 
اأهل القرية طوال االأزمنة  مل يرها 
�سيل  ت��وق��ف  واأم��ام��ن��ا  امل��ا���س��ي��ة.. 
عيوننا  وراح��ت  الطويل،  ال�سيارات 
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حتيط بال�سيارات، وباخلارجن منها، 
كانت قلوبنا تخفق كي نرى ال�سيدة 
اإلهي،  يا  وخرجت،  بوحريد،  جميلة 
اإنها ت�سبه والدتي، وجدتي، واأختي، 
امراأة ت�سبه اأ�سجارنا، وطّلة ال�سم�ص 
ت�سبه  القمر،  وط��ل��وع  ال�سباحية، 
يف  لقريتنا،  املحاذية  امليدان  مدافع 
بها  حتيط  التي  املنخف�سة  املنطقة 
املدافع  تغطي  التي  امللونة  ال�سباك 
على نحو رهيف ورقيق الأن الن�سائم 
اأقرا�ص  تلهو  مثلما  بها  تلهو  كانت 
ال�سم�ص!  ب��اأ���س��ع��ة  ال�سم�ص  ع��ب��اد 
ظهر  على  بوحريد  جميلة  و�سعدت 
الالمعة،  الطويلة  ال�سوداء  ال�سيارة 
وراأيناها  حولها،  ه��م  م��ن  مبعاونة 
ابت�سامتها،  وبكامل  قامتها،  بكامل 
بذراعيها  تلّوح  وهي  حمبتها  بكامل 
ولالأ�سجار،  لنا،  حولها،  هو  ما  لكل 
والأهايل القرية، ولنا نحن الطالب، 
ول��الأن�����س��ام ال�����س��ب��اح��ي��ة، ول��رف��وف 

الطري..!
البّهارة،  اللحظات  لتلك  يا  ياه.. 
الذي  الوطني  امل��رور  لذلك  وي��اه.. 
لالأعالم  ي��ا  وي����اه..   قلوبنا،  �سكن 
وي��اه..  بيوتنا،  اإىل  بها  عدنا  التي 
حملناها  التي  املفرحة  الأخ��ب��ارن��ا 
اإىل البيوت، وياه.. البت�سام اأمهاتنا 

وجداتنا وهن ي�ستمعن اإلينا..
�3�

ورج��ال  نحن  كنا  اأن��ن��ا  اأذك����ر.. 
نراهم  واح���د،  جمتمع  يف  اجلي�ص 
ونراهم  ثكناتهم،  يف  يتدربون  وهم 
لق�ساء  ال��ق��ري��ة  اإىل  ي��اأت��ون  وه���م 
ي�ساعدون  وهم  ونراهم  حوائجهم، 
اأو  احل��رائ��ق،  تن�سب  عندما  اأهلنا 
عندما جتتاج ال�سيول بيوت القرية، 
اأو عندما ت�سطو الذئاب على قطعان 
احلرائق  تدهم  عندما  اأو  املا�سية، 

حقول القمح اأو البيادر!
اإليها،  امل��دار���ص  اأخذتنا  وح��ن 

واأحالمنا،  مالعبنا  الكتب  و�سارت 
االأنا�سيد  نقراأ  كم كنا نطرب، ونحن 
ون��ح��ف��ظ��ه��ا، ي���ا حل�����الوة ال�����س��ع��ر، 
تهتف  واأرواحنا  االإن�ساد،  و�سال�سة 

قبل األ�سنتنا: 
وحماة  اأوط����اين،  ال��ع��رب  ب��الد 
الغد،  لنا  ال�سباب  ون��ح��ن  ال��دي��ار، 
وم��وط��ن��ي م��وط��ن��ي، واأخ�����ي ج���اوز 

الظاملون املدى..
فقد  منتظرًا،  كان  ما  لنا،  وك��ان 
 ،]1٩٦7[ ع��ام  احل���رب  وق��ع��ت 
وقد  االبتدائية،  املدر�سة  طيَّ  وكنا 
جنحنا،  ب��اأن��ن��ا  )ال��ن��ت��ائ��ج(  اأخ��ذن��ا 
اخلوف  لكن  قلوبنا،  الفرحة  ومالأت 
حن  ف���ج���اأة..  قلوبنا  م���الأ  وال��ه��ل��ع 
تعاىل  وح��ن  بنا  االأر�����ص  ارجّت���ت 
هدير املدافع ودويها.. وحن غدونا 
الثكنة  داخ���ل  ال��ق��ري��ة  اأه���ل  نحن 
ال��ع�����س��ك��ري��ة.. االأم���ه���ات واجل���دات 
واالأخوة  واالآب��اء  للجنود،  يطبخن 
اأجل  م��ن  البالية  اخل��رق  يحملون 
الطويلة  املدافع  �سبطانات  تنظيف 
وبع�ص  الطويلة،  الطويلة  بالع�سي 
ي�سوقون  ال�سيوخ  والرجال  الن�سوة 
]راوي��ات[  حتمل  التي  ال��دواب 
الثكنة،  اإىل  الكاوت�سوكية  امل���اء 
اللون  ذات  الرباميل  ميلوؤون  بع�سهم 
االأخ�سر، وبع�سهم ميلوؤون جرار املاء 
اجلنود،  �سكن  اأمكنة  من  القريبة 
تردد  واالأ���س��وات  ال��ن��داءات  كانت 
اإىل  ال��ي��م��ن،  )اإىل  �سمعنا  ف��ت��م��الأ 
قلياًل(  اأق��رب  اأق��رب،  اأبعد،  الي�سار، 
والبي�ص  احل��م��ر  االأع����الم  وك��ان��ت 
تتعاىل باأيدي اجلنود وهم يوا�سلون 

اإطالق القذائف! 
لهذه  عجيب  منظر  اأي  اإلهي  يا 
القذائف الطويلة، الثقيلة، ويا لهذه 
احلبال ال�سدود، ويا ل�سيحات الفرح 
االأمهات  ل��دع��وات  وي��ا  واالب��ت��ه��اج، 

واجلدات املرفوعة اإىل ال�سماء!

�4�
املحيطة  االأ�سجار  دغلة  كانت 
�سخب،  يف  امل���دف���ع���ي���ة..  ب��ث��ك��ن��ة 
ترق�ص،  االأ�سجار  لكاأن  وعنفوان، 
ترق�ص  والطيور  ترق�ص،  وال�سواقي 
م�سدودًا  ك��ان  حولنا  ما  كل  اأي�سًا، 
اجل��ن��ود،  وح��رك��ة  امل��دف��ع��ي��ة،  اإىل 
املالأى  ال�ساعات  لتلك  يا  واالأهايل.. 
التي  االأي���ام  لتلك  وي��ا  باملفاجاآت، 
ع�سناها يف ثكنة املدفعية، كنا اأ�سبه 
ال�سحر،  م��ن  غ��اب��ة  اإىل  دخ��ل  مب��ن 

واجلمال، واالأ�سرار العجيبة!
مثااًل  حولنا..  ما  كل  ك��ان  لقد 
�سالت  وق��د  ال��وط��ن،  حمبة  يف  لنا 
للقذائف،  دويًا  املثال  بهذا  �سدورنا 
التي  للبالد  وغناًء  لالأعالم،  وخفقًا 
ومناداًة  القمح،  �سنابل  فيها  مت��وج 
على ال�سم�ص احلبيبة اأن تطلع علينا 
من  نع�سق  ما  ومعها  نحب،  ما  ومعها 

اأحالم.
�5�

ب���ل���ى، ظ��ل��ت ����س���ورة اجل��ن��دي 
ال�����س��وري  ق��ري��ن��ة ال��ع��ل��م اخل��ّف��اق، 
ال�سهداء،  قرينة  االأر����ص،  قرينة 
االنت�سار،  قرينة  فل�سطن،  قرينة 

قرينة العافية الوطنية..
العربي  اجلندي  �سورة  و�ستبقى 
اجلندي  ذلك  �سورة  هي  ال�سورية، 
وبيده  التلة،  يعلو  ال��ذي  اجل�سور 
ال�سورة  امل��رف��وع��ة،  ال��وط��ن  راي���ة 
ع�سناها  التي  وال�سورة  نع�سق،  التي 
من  املا�سيات  ال�سبع  ال�سنوات  طوال 
ا�ستربق،  اإىل  والق�سري،  عمرو  بابا 
اإىل  العن،  راأ�ص  اإىل  اأبي�ص،  اإىل تل 
اخل�سب،  جباتا  اإىل  اجلوالن،  �سحم 
كفريا  اإىل  رام��ي،  اإىل  اللجاة،  اإىل 

والفوعة، اإىل منبج..
�٦�

ال�سورة  ه��ي  ال�����س��ورة..  �ستظل 
ال�سارقة بالوطنية الكاملة!
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خوف  اخلا�سة،  مل�ساحلها  تهديدًا  وج��وده  يف  راأت  من 
االحتالل املزمن من اأّي فل�سطينّي، رمّبا �سّكل خطرًا على 
وهم دولته املزعومة؛ جعله يتوج�ص من كل من متّيز يف 
جماله، لو كان �سابًا ي�سق درب التح�سيل العلمي والتميز 

االجتماعي.
واأقرب �ساهد على ذلك، اغتيال ال�سابة املهند�سة اإميان 
ُوِج��َدْت  فل�سطينية؛  نابغة  عامًا؛   )27( ال��رزة؛  ح�سام 
جّثة هامدة يف مدينة رام اهلل، بتاريخ 25-3-2018م، 

وتعمل م�ست�سارة يف الكيمياء.
ابنة اأ�سرة منا�سلة يف حي املخفية يف مدينة نابل�ص، كان 
والدها رهن االعتقال عندما اأب�سرت النور؛ اإذ ق�سى 17 
الرزة؛  اأمين  ال�سهيد  وعّمها  االحتالل،  �سجون  يف  عامًا 
اغتيل يف العام 1٩8٩م، ومّت هدم بيتهم يف عام1٩٩0م. 
مبّدة  مقتلها  قبل  �سهيوين  خمابرات  �سابط  ابتّزها 

وجيزة؛ لتكون �سحية؛ خ�سرها ال�سباُب الفل�سطيني.
"اإن  اإمي���ان:  اأ���س��رة  تتحدث  اجل��رمي��ة،  مالب�سات  ع��ن 
والدتها واأخاها حم�سن، توّجها �سبيحة ذلك اليوم اإىل 
حيث تقطن اإميان يف البرية، بعد اأن �ساورهما قلق عليها؛ 
ب�سبب امتناعها عن الرد على املكاملات، وعدم االت�سال 
لدى  "اإنهما  والدتها:  وتقول  عادتها"،  غري  على  بهم، 
و�سولهما لل�سقة قرعا اجلر�ص، وطرقا الباب، لكن دون 
لُي�سدم مب�سهد  النوافذ؛  اإحدى  اإىل  رد؛ فتوجه حم�سن 
ه�ستريي،  ب�سكل  ي�سرخ  فبداأ  بحبل؛  معّلقًة  �سقيقته؛ 
وفتح حم�سن النافذة؛ ليجد مفتاح ال�سقة مو�سوعًا على 
طرفها؛ فحاول فتح الباب، لكنه مل ُيفتح؛ فمد يده من 
نافذة قريبة من الباب، وفتحه من الداخل. وبالك�سف 
ْد �سبب الوفاة!. ُنِقَل اجلثمان للمجمع  الظاهري، مل ُيحدَّ

بيان الباش
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ما  �سناعية؛  الأغرا�ص  لال�ستعال؛  القابلة  املواد  بع�ص 
اأبحاثها  تطبيق  اإمكانية  من  االحتالل؛  خم��اوف  اأث��ار 
تخدم  نا�سفة؛  عبوات  وت�سنيع  ع�سكرية،  جماالت  يف 
بدر  �سقيقها  اأن  االحتالل،  خم��اوف  زاد  وما  املقاومة؛ 

معتقل؛ على خلفية ت�سنيع عبوات نا�سفة.
ح�سابها  على  ا�ست�سهادها  قبل  اإميان  دونته  ما  اآخر  كان 

اخلا�ص:
ال�سابات  م��ن  كثريين  لق�س�ص  م�سابهة  اإمي���ان،  حياة 
وال�سبان من اأبناء جيلها؛ ُيغيَّبون يف مقتبل العمر، وهم 
اإبداعهم؛ ليرتكوا فراغًا كبريًا  يف زهوة عطائهم وقّمة 

يف حميطهم وبن كل من عرفهم.
اأو  اأدل���ة  اإىل  تفتقر  ال  -ال��ت��ي  املوثقة  اجل��رائ��م  ه��ذه 
ال  اإذ  ونفذها؛  لها،  خطط  من  للعامل  تثبت  ب��راه��ن- 
الهروب  االإط��الق  على  الغا�سم  االحتالل  كيان  يحاول 
م�سوؤوليتها؛  وحتمل  عنها،  بالك�سف  يتباهى  بل  منها، 
العقول  ت�سفية  و�سيلة  ب��اأن  �سريحة؛  ر�سالة  ليوجه 

العربية، هي اأولوية لن يرتاجع عنها.
مهما حاول االحتالل تثبيط الهمم وزرع اخلوف يف نفو�ص 
اأن رجال فل�سطن؛ عاهدوا  كل من يجابههم، لكنه يعلم 
على اإكمال امل�سوار، حتى حتقيق الن�سر والتحرير، واأن 
بالعلم،  ت�سلحوا  احلياة..  فن  اأتقنوا  فل�سطن،  �سهداء 
من  بد  ال  در�صمٌ  احلياة  اأن  اأدرك��وا  ال�سهادة،  اإىل  و�سواًل 
الرحيل  يرف�سون  النار،  ميدان  يف  كانوا  ولو  خو�سه، 
�سعارهم:  بطولية،  ملحمة  ويكتبوا  ي�سّطروا  اأن  قبل 
"علو يف احلياة.. علو يف املمات"، يعملون ب�سمت طيلة 
�سنوات حياتهم، تاركن جلبة ال�سجيج الأفعالهم �ساعة 

الرحيل. 
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مل يكتِف كيان االحتالل يف �سراعه 
حربه  ب��اآل��ة  الفل�سطينين؛  م��ع 
الع�سكرية،  وو���س��ائ��ل��ه  الطاغية 
وعن�سريته؛  حقده  ��ع  و���سّ ولكنه 
االقت�سادية  امل��ي��ادي��ن  لي�سمل 
العلمية؛  وكذلك  كلها،  والتنموية 
االأمنية  الكيان  اأذرع  فا�ستهدفت 
الفل�سطيني؛  العقل  الع�سكرية؛ 
م��ن ع��ل��م��اء وم��ف��ك��ري��ن واأ���س��ح��اب 
لتحويل  و�سعت  علمية؛  ك��ف��اءات 
لي�ست  اأقلية،  اإىل  الفل�سطينين 
ذات قيمة؛ فاغتالت -بقذارة- كل 

الطبي يف رام اهلل، وقررت النيابة 
عليه،  التحفظ  الح��ق��ًا؛  العامة 
العديل  ال��ط��ب  ملعهد  واإح��ال��ت��ه 

للت�سريح".
وقت  يف  تقدمت  اإمي��ان،  اأن  يذكر 
ت�سريح؛  على  للح�سول  �سابق 
للعمل  املحتلة؛  القد�ص  لدخول 
مب�����س��ن��ع ل��ل��ك��ي��م��اوي��ات ه��ن��اك، 
�سلطات  من  الرف�ص  م�سوغ  وك��ان 
�����س��ه��ا  االح�����ت�����الل؛ ه����و ت��خ�����سّ
ومتيزها  الكيماوية،  بالهند�سة 
على  باأبحاث  وتعمقها  العلمي، 

نوابغ هزّت كيان 
االحتالل


