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الأونروا 
مهّددة من 

جديد

اليهودية  العقلية  اليهودي(  الديني  )الفكر  �صاغ 
�صفات  اليهود  على  ت�صبغ  التي  العن�صرية  من  اإط��ار  يف 
املديح والتعظيم، يف الوقت الذي تتعامل فيه مع ال�صعوب 
التي  وال�صتائم  العن�صرية  الأو�صاف  من  ب�صيٍل  الأخ��رى 
ملمار�صة كل  واملنطلق  الأ�صا�س  الذي هو  العن�صري  ال�صتعالء  توؤّكد على 

اأ�صكال العنف �صد الآخر ) قانون يهودية الدولة منوذجًا(.
واحلقد  بالكراهية  امل�صحون  العن�صري  ال�صتعالء  هذا  حتّول  وقد   
اإىل  )انظر  �صيكولوجي  حاجز  اإىل  الآخرين  بندّية  الع��راف  وع��دم 
التناق�س  وه��ذا  غريهم،  عن  اليهود  يف�صل  ال�صفة(  يف  الف�صل  ج��دار  
جّر اإىل املذابح وال�صطهاد التي ح�صلت لليهود، فالعامل عاجز عن فهم 

اليهودية، وما برح املفكرون يت�صاءلون عن كنه الطبيعة اليهودية.
على  الكراهية  يجذب  اليهودي  العن�صري  ال�صتعالء  ظّل  وهكذا 
اليهود، والكراهية توّلد احلقد، واحلقد يغري بال�صطهاد، واإذ باليهود 
يدورون، والعامل يف اإثرهم يف حلقة جهنمية مفرغة من احلقد والعنف، 
ْلَحْرِب اأَْطَفاأََها الّلُ َوَي�ْصَعْوَن يِف الأَْر�ِس َف�َصاًدا َوالّلُ َل  } ُكلََّما اأَْوَقُدوْا َناًرا لِّ

ُيِحبُّ امْلُْف�ِصِديَن{
وبهذا كان للعنف والإرهاب اليهودي منطًا خا�صًا مل يعد اأحد ميار�صه 
اإّل يف الكيان ال�صهيوين، وهو النمط الإبادي الذي عّب عنه اأحد قادتهم 
بقوله:»اقتلوا كل فل�صطيني حتى الأطفال، لأّن الأطفال عندما يكبون 
النتفا�صات  يف  الأط��ف��ال  قتل  تعّمد  )لح��ظ  فدائيني"،  �صي�صبحون 

الفل�صطينية وم�صريات العودة(.
التو�ّصعي  ال�صهيوين  للم�صروع  )اآمنة(  قاعدة  فل�صطني  ت�صبح  ولكي 
فال منا�س من تهويدها تهويدًا كاماًل – اأر�صًا و�صعبًا وتاريخًا-  والتهويد 
الكامل لفل�صطني )وهو ما يتحّرك عليه الكيان يف هذه املرحلة( ل يكون 
اليهودي  العنف  يبلغ  وبهذا  الأ�صليني،  لأهلها  الكامل  التغييب  عب  اإّل 
رغم  روؤيتها  البع�س  يريد  ل  التي  �صوره  اأو�صح  وترت�صم  درجاته  اأعلى 

�صدة و�صوحها..
ال�صهيونية  الأيديولوجيا  ر�صمته  ما  وفق  التاريخ  كتابة  اإعادة  اإّن 
مل  التي  والتاريخ  الأر�س  على  ال�صطو  فحمالت  دائمًا،  يهوديًا  هّمًا  متثل 
تتوقف توؤّكد هدفهم يف اجتياح وتزوير ونهب حتى الذاكرة الفل�صطينية، 

ولر�صيخ الرواية ال�صهيونية املخرعة املختلقة..
وما من �صك يف اأّن الأيديولوجيا ال�صهيونية تنطلق من حر�صها على 
تاأكيد ثوابت اليهودية التي توؤمن بها ومنها ال�صراع الأزيل مع الآخر من 
موقع التمييز العن�صري، وهي يف �صبيل ذلك حتر�س وتعمل على تر�صيخ 
واقع النق�صام وال�صعف الفل�صطيني والعربي والإ�صالمي، واإيجاد كيانات 
طائفية اإقليمية للقبول ال�صهل بنموذجها، والأخطر من ذلك العمل نحو 
واإجلائها  جمتمعاتها،  عن  و�صلخها  العربية  ال�صيا�صية  الأنظمة  �صهينة 
اإىل العراف والت�صالح وحتى التحالف مع هذا الكيان، وهو ما ن�صهده 
الأمريكية  باحلماية  وجوديًا  ارتبطت  التي  الأنظمة  بع�س  من  اليوم 
ال�صهيونية، وعلى راأ�صها النظامني ال�صعودي والإماراتي الّلذين باتا راأ�س 
التي  بالدنا،  يف  التحّرر  قوى  ملواجهة  ال�صهيوين،  امل�صروع  يد  يف  حربة 
ميّثلها اليوم حمور املقاومة الذي يوؤمن بحتمية ال�صراع الوجودي مع هذا 
املزيد  م�صى،  وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  يتطلب  ما  وهو  ال�صرطاين،  الكيان 
املواجهة  يف  واحدًا  م�صروعًا  وتبّني  املحور  هذا  مع  التحالف  تعميق  من 

القادمة..
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احلرم الإبراهيمي حتت اخلطر
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ا�شتكمال املرحلة الأوىل من اأوملبياد ال�شباب الفل�شطيني 
 2018

يف  الطالبي  و  ال�صبابي  العمل  هيئة  ا�صتكملت 
اجلولة  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية 
ال�صباب  اأومل��ب��ي��اد  م��ن  الأوىل  املرحلة  م��ن  الثانية 
املخيمات  ك��ل  يف  تقيمه  ال���ذي   2018 الفل�صطيني 
اأقيمت  حيث   ، دم�صق  يف  الفل�صطينية  والتجمعات 
زينب  وال�صيدة  جرمانا  خميمي  يف  الثانية  اجلولة 
وال�صابات  ال�صباب  ع�صرات  مب�صاركة  دم�صق  جنوب 
من  مبجموعة  حت��ري��ري  لم��ت��ح��ان  خ�صعوا  ال��ذي��ن 
بني  تنوعت  الفل�صطينية  الق�صية  ح��ول  الأ�صئلة 
الفنون  و  اجلغرافيا  و  التاريخ  و  ال�صيا�صة  و  الثقافة 

عب 3 جمموعات من الأ�صئلة ... 
جمل�س عزاء �شهداء الأهواز بدم�شق

طالتهم  الذين  الأب��رار  ال�صهداء  لأرواح  اإكراما   
الأه��واز يف  ال�صهيو- وهابي يف حمافظة  الإره��اب  يد 
جمعية  �صاركت  الإيرانية،  الإ�صالمية  اجلمهورية 
برئي�صها  ممثلة  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة 
اجلمعية  رئي�س  ون��ائ��ب  البحي�صي  حممد  الدكتور 
الأخ علي جمعة مبجل�س عزاء وقراءة الفاحتة على 
اأرواح �صهداء العمل الإرهابي الإجرامي الذي تعّر�س 
اإيران وذلك يف  الأهواز يف  له مدنيون وع�صكريون يف 
�صفارة  ال�صالم، بدعوة من  زينب عليها  ال�صيدة  م�صّلى 
اجلمهورية الإ�صالمية الإيرانية بدم�صق ومكتب ممثل 
ظله" يف  "دام  اخلامنئي  علي  القائد  الإمام  �صماحة 

�صوريا.
ندوة حول الهجرة ال�شريفة وا�شاءات على التهجري 

الق�شري لل�شعب الفل�شطيني
ال�صداقة  جمعية  يف  الديني  العمل  هيئة  اأقامت 
ال�صريفة  الهجرة  حول  ندوة  الإيرانية  الفل�صطينية 
الفل�صطيني  لل�صعب  الق�صري  التهجري  على  واإ�صاءات 
يف  ال�صراكي  العربي  البعث  ح��زب  مكتب  يف  وذل��ك 
ال�صبت 2018/٩/22، ح�صرها  يوم  جتمع احل�صينية 
ال�صراكي  العربي  البعث  ح��زب  مناأع�صاء  ح�صد 
املجتمع  واأهايل  الفل�صطيني  الوطني  العمل  وف�صائل 

املحلي.
ارواح  على  �صمت  دقيقة  بالوقوف  الندوة  بداأت 
الرفيق  قدم  ذلك  بعد  الفاحتة  ق��راءة  مع  ال�صهداء 
ال�صيخ  احلزبية  الفرقة  ع��ام  اأم��ني  ح��م��ادة  �صامان 
ال�صريفة  الهجرة  عن  ب��دوره  حت��دث  ال��دي  طه  علي 
ار�صه  من  الفل�صطيني  ل�صعبنا  الق�صري  التهجري  وعن 
مازن  ال�صيخ  حتدث  ثم  بحقه  ارتكبت  التي  واملجازر 
الفل�صطيني  ال�صعب  ارتباط  عن  الهيئة  م�صوؤول  عيد 

باأر�صه يف الداخل و يف ال�صتات.
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ندوة بعنوان: اخلان الأحمر عنوان ال�شمود والتحدي يف 
غزة 

اليرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  اأقامت 
يف  والتوثيق  للدرا�صات  احل��وراين  الل  عبد  ومركز 
مدينة غزة ندوة �صيا�صية على هام�س الذكرى ال 36 
ملجزرة �صبا و�صاتيال بعنوان: اخلان الأحمر عنوان 
ابراهيم  الخوين  فيها  ...حتدث  والّتحدي  ال�صمود 
�صومر  ابو  وتوفيق  فتح  حركة  يف  القيادي  النجا  ابو 
يوم  وذل��ك  ال�صرائيلية  بال�صوؤون  املخت�س  الباحث 

اخلمي�س 20 اأيلول.
عام  م��دي��ر  زق���وت  ن��اه�����س  الخ  ال��ن��دوة  واأدار 
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  ب�صكر  م�صتهال  املركز 
على  البحي�صي  حممد  الدكتور  ورئي�صها  اليرانية 
واأكد  والوعي،  ال�صمود  لتعزيز  تبذلها  التي  اجلهود 
ان�صانا  الفل�صطيني  وح��دة  �صرورة  على  املحا�صرون 
الق�صية  ت�صفية  م�صاريع  مواجهة  يف  وموقفا  وار�صا 
دائرة  وتو�صيع  ار�صه  يف  الفل�صطيني  جتذر  ولتعزيز 
مقاومة العدو املتغّول على احلق الفل�صطيني واأنه قد 
هذا  جتاه  ال�صيا�صات  لكل  �صاملة  ملراجعة  الأوان  اآن 

العدو...
زيارة عوائل �شهداء يف جتمع احل�شينية

الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  م��ن  وف��د  ق��ام 
رئي�س  البحي�صي  حممد  الدكتور  برئا�صة  الإيرانية 
م�صوؤولة  ح�صني  اأ�صماء  الأخ��ت  وبح�صور  اجلمعية 
اجلمعية  يف  والأي��ت��ام  ال�صهداء  عوائل  دع��م  هيئة 
احل�صينية  جتمع  يف  ال�صهداء  عائالت  لبع�س  بزيارة 
بريف دم�صق الذين ارتقوا يف معارك حماربة الرهاب 

وذلك يوم الأربعاء 1٩ اأيلول اجلاري.
وزار الوفد منزل عائلة ال�صهيد �صامر علي الناجي 
من مرتبات جي�س التحرير الفل�صطيني مواليد 1٩٩7 
وعائلة   ،2016 عام  ال�صوان  تل  يف  ا�صت�صهد  وال��ذي 
ال�صهيد اأحمد جهاد �صالح من مرتبات جي�س التحرير 
اإىل  اإ�صافة  ا�صت�صهد يف تل كردي عام 2016،  والذي 
عائلة ال�صهيدين ال�صقيقني و�صام تي�صري ابراهيم الذي 
واأحمد   2011 ع��ام  احل�صينية  اأح��داث  يف  ا�صت�صهد 
الذي  التحرير  جي�س  مرتبات  من  ابراهيم  تي�صري 

ا�صت�صهد يف درعا عام 2018.
ندوة حول املجازر ال�شهيونية يف �شبينة

جمعية  يف  اجل��م��اه��ريي  ال��ع��م��ل  هيئة  اأق��ام��ت 
�صيا�صية  ن��دوة  الإي��ران��ي��ة  الفل�صطينية  ال�صداقة 
الفل�صطينية  والنتفا�صات  ال�صهيونية  املجازر  حول 
م�صاء يوم �صبت 1٥ ايلول يف مقر حزب البعث العربي 
ال�صراكي يف خميم �صبينة، وذلك بح�صور الأخ علي 
اأمني  بدير  خالد  والأخ  اجلمعية  رئي�س  نائب  جمعة 

ال�صر وعدد من اأع�صاء هيئة العمل اجلماهريي. 
حتدث فيها الدكتور ح�صن حميد الكاتب والروائي 
املواطنني وممثلي  الفل�صطيني بح�صور ح�صد كبري من 

ف�صائل املقاومة والفعاليات ال�صعبية
عدونا  طبيعة  معرفة  اهمية  على  حميد  د.  اأكد 
الذي يوا�صل تنفيذ م�صروعه على الر�س منذ موؤمتر 

بازل ب�صوي�صرا عام 18٩7.
فح�س طبي  لأمرا�س العظام 

اقامت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية اليرانية هيئة 
العمل اجلماهريي حملة ك�صف طبي جماين لت�صوهات 
القدام عند الطفال وامر�س العظام واملفا�صل عند 
املوافق 13 / ٩  والكبار وذلك يوم اخلمي�س  الطفال 
مكتب  ال�صالم  عليها  زينب  ال�صيدة  خميم  يف   2018  /
الأخ  بح�صور   / ال�صاعقة  قوات   / الفيزيائي  العالج 
هيئتي  ومندوبي  اجلمعية  رئي�س  نائب  جمعة  علي 
بالفح�س  قام  الن�صوي،  والعمل  ال�صهداء  عوائل  دعم 
باأمرا�س  الخ�صائي  النمريي  طريف  الدكتور  الطبي 

العظام واملفا�صل.
رئي�س  نائب  جمعة  علي  الخ  حت��دث  جانبه  من 
خلدمة  ت�صتطيع  ما  كل  اجلمعية  بذل  عن  اجلمعية 
اأنها  موؤكدًا  املتاحة،  المكانيات  ح�صب  �صعبنا  اأبناء 
تقدمة  ومبا  بها  �صعبنا  ظن  ح�صن  عند  لتكون  ت�صعى 
�صمود  لدعم  امكانيات  من  ال�صالمية  اجلمهورية 

�صعبنا يف الداخل واخلارج.
من  الأه���ايل  مبعاينة  الدكتور  با�صر  ذل��ك  بعد 
ما  املعاينة  وا�صتمرت  وال��رج��ال  والن�صاء  الط��ف��ال 
يقارب 3 �صاعات مت خاللها فح�س اأكرث من ٥0 �صخ�س 
املر�صى،  منها  يعاين  التي  امل�صكالت  عن  فيها  ك�صف 
يتم  ان  على  املنا�صبة  الطبية  بالو�صفات  وتزويدهم 
م�صاهمة  مع  امل�صتقبل  يف  املر�صية  احل��الت  متابعة 

اجلمعية بتقدمي امل�صاعدة للحالت اخلا�صة.
اأبعاد ا�شتهداف  "اأونروا" وت�شفية خدماتها يف ندوة 

بدم�شق
اجلبهة  يف  العودة  وحق  الالجئني  دائ��رة  اأقامت 
ال�صداقة  وجمعية  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية 
 " عنوان  حتت  حوارية  ندوة  الإيرانية  الفل�صطينية 
اأبعاد ا�صتهداف الأونروا وت�صفية خدماتها" وذلك يف 

مقر اجلمعية بدم�صق اليوم اخلمي�س 13-٩-2018.
املكتب  وع�صو  املنا�صلة  من  كل  الندوة  يف  حتدث 
 - فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  يف  ال�صيا�صي 
اجلبهة  يف  ال��ع��ودة  وح��ق  الالجئني  دائ��رة  م�صوؤولة 
يف  النا�صط  الوطني  واملنا�صل  خالد،  ليلى  الأخ��ت 
���ص��ف��وف ال��الج��ئ��ني وح���ق ال��ع��ودة وم�����ص��وؤول جلنة 
�صالح  الأخ  الفل�صطيني  الوطني  املجل�س  يف  الالجئني 
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جمعية  رئي�س  البحي�صي  حممد  والدكتور   ، �صالح 
ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية.

بداية اأكدت املنا�صلة ليلى خالد اأن اتفاق اأو�صلو 
ال�صعب  على   2٥ ال���  وقوعه  ذك��رى  اليوم  متر  ال��ذي 
ال�صعب  هذا  اأزم��ات  اأ�صباب  اأهم  اأحد  هو  الفل�صطيني 
اتفاق  نتائج  من  واح��دة  هي  الأون���روا  اأزم��ة  وتعد   ،
اأقرت  عندما  املتحدة  الأمم  اأن  اأ�صافت  كما  اأو�صلو، 
باإن�صاء وكالة لإغاثة ال�صعب الفل�صطيني عام 1٩4٩ 
لها  التابعة  لها ميزانية كباقي املنظمات  مل تخ�ص�س 
وبقيت ميزانية الأونروا منح�صرة مبا تتبع به بع�س 
دول الغرب وعلى راأ�صها الوليات املتحدة الأمريكية . 
العديد  هناك  اأن  اأك��د  �صالح  �صالح  الأخ  ب��دوره 
واجل��دار  القد�س  واأهمها  الفل�صطينية  الق�صايا  من 
غزة  وح�صار  امل�صتوطنات  وبناء  التهويد  و  العن�صري 
وبوجود  ببع�صها  مرتبطة  جميعها  كثرية  وق�صايا 
ن�صعى  اأن  علينا  يجب  لذلك   ، ال�صهيوين  الحتالل 
الذي  العاملي  العام  ال��راأي  لك�صب  اأكب  بجهود  ونقوم 
املتحدة  الوليات  اإىل  ي�صل  وقد  بالد  يحرر  اأ�صبح 
والتي  احلا�صلة  التغيريات  م��ع  تزامنا  الأمريكية 
واجبنا  من  ،لذلك  الفل�صطيني  وجودنا  على  تنعك�س 
باتت  التي  الدول  �صعوب  لدى  العاملي  التعاطف  ك�صب 
واملجازر  ال�صهيوين  الحتالل  جرائم  حقيقة  تعرف 

التي يرتكبها بحق الفل�صطينيني .
جمعية  رئي�س  البحي�صي  حممد  ال��دك��ت��ور  اأم��ا 
اتفاق  اأن  فقال  الإيرانية،  الفل�صطينية  ال�صداقة 
ال��ت��ق��دي��ر وخ��ط��اأ يف  نتيجة خ��ط��اأ يف  اأو���ص��ل��و ج���اء 
اجلانب  من  الت��ف��اق  ه��ذا  اأ�صحاب  ل��دى  الت�صخي�س 
الفل�صطيني، فكان هناك خطاأ يف تقدير موازين القوى 
القوة  حجم  بتقدير  خطاأ  وخا�صة  الوقت  ذاك  يف 
الفل�صطينية واعتبارها حالة �صعيفة، كما كان خطاأ 
يف الت�صخي�س للكيان ال�صهيوين والعتقاد باأنه قابل 
�صاحب  يدرك  يكن  مل  اإذ   ، الفل�صطيني  مع  للتعاي�س 
متاما  نقي�س  هو  ال�صهيوين  الكيان  هذا  اأن  لقرار  هذا 

للوجود الفل�صطيني. 
من  قيمة  مب��داخ��الت  ال��ن��دوة  اإث���راء  ومت  ه��ذا 
احل�صور الكرام فيما يهدف لتعزيز الدور الفل�صطيني 
كل  ل���ص��رداد  والكفاح  الن�صال  يف  م�صريته  ودع��م 

حقوقه امل�صروعة.
قراءة يف كتاب "وجدت اأجوبتي" حول ال�شهيد با�شل 

الأعرج
اأقامت هيئتا الدرا�صات والإعالم والعمل ال�صبابي 
والطالبي يف جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
اأجوبتي"  "وج���دت  ك��ت��اب  ملناق�صة  ح��واري��ة  ن���دوة 
قدم  الأع���رج،  با�صل  امل�صتبك  املثقف  ال�صهيد  ح��ول 
– اأبو ن�صال قراءة يف  فيها الأ�صتاذ حممد العبدالل 
الكتاب، وذلك �صباح ال�صبت 8 اأيلول يف مقر اجلمعية 
بدم�صق، بح�صور رئي�س اجلمعية د. حممد البحي�صي 

واأع�صاء الهيئة القيادية و �صباب فل�صطيني مثقف.

اأرواح  ال��ف��احت��ة ع��ل��ى  ب��ق��راءة  ال��ن��دوة  ب����داأت 
م�صوؤول  م�صعود  حممد  املهند�س  واأداره���ا  ال�صهداء، 
هيئة العمل ال�صبابي وعر�س معلومات مكثفة و�صريعة 
الأ�صتاذ  ق��دم  ثم  الأع���رج،  با�صل  ال�صهيد  حياة  عن 
حممد العبدلل ملحة عن الكتاب الذي طبع يف القد�س 
اأن  اإىل  م�صريًا  لفل�صطني،  الأبدية  العا�صمة  املحتلة 
ال�صهيد مل يكن مثقفًا ثوريًا فقط بل �صاهم بالإ�صاءة 
واأبحاث  رموز كفاحية من خالل تقدمي مقالت  على 
بالبحث  �صاهم  كما  كتابه،  يف  ذاتية  و�صري  وبو�صتات 
من اأجل معرفة الذات يف الوطن املحتل، وقراأ الأ�صتاذ 
الأعرج  با�صل  ال�صهيد  كتاب  من  اقتبا�صات  العبدلل 
وعر�س جمموعة من اأهم الأن�صطة التي نظمها با�صل 

مع رفاقه.
حممد  د.  اجلمعية  رئي�س  حت��دث  جانبه  م��ن 
البحي�صي عن ال�صهيد با�صل الأعرج الذي ا�صتبك مع 
على  ال�صهيوين  والعدو  ال�صلطة  اأجهزة  هما  عدوين 
حد ال�صواء فلم يفرق بني الأ�صيل والوكيل، يف الوقت 
مو�صع  واملقاومة  وطنية  اخليانة  فيه  اأ�صبحت  الذي 
القيادة  جتروؤ  تعد  ومل  اأو�صلو،  اتفاقية  بعد  خالف 
روح  وا�صتح�صرت  م�صماها  ال�صهادة  ت�صمية  على  حتى 

با�صل الأعرج بعد ا�صت�صهاده ملحاكمته.
وت�صمن الندوة مداخالت من الإخوة احل�صور عن 
بناء  واأهمية  با�صل  عنها  حتدث  التي  العناوين  اأهم 
مع  الكتاب  هذا  عب  عالقة  وبناء  الن�صايل  التاريخ 
جيل ال�صباب تدفعهم اإىل اأن ياأخذوا دورهم وينتجوا 
الو�صائل  بجميع  فل�صطيني  وطني  وح�صور  ثقافة 
نوافذ  مبلء  اأو  ال�صالح  وحمل  بالقوة  �صواء  املتاحة 
با�صل  مثل  البطولت  بحالت  الجتماعي  التوا�صل 
من  يعمل  الذي  الفل�صطيني  �صورة  يو�صح  مبا  وغريه 

اأجل ق�صيته بطريقة اأو باأخرى.
مع اأول اأيام العودة للمدار�س والتزامًا منها بدعم �شمود 

اأهلنا يف املخيمات 
قامت هيئتا العمل الن�صوي ودعم عوائل ال�صهداء 
بتوزيع  اليرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  يف 
دم�صق  يف  الفل�صطينية  املخيمات  لأطفال  قرطا�صية 
وجرمانا  دن���ون  خ��ان  خميم  م��ن  ك��ل  �صملت  وري��ف��ه��ا 
واحل�صينية  الأم��ني  �صارع  2-جتمعي  زينب  وال�صيدة 

وجتمع يف املزة لأهايل خميم الريموك.
م�شابقة ثقافية للأطفال

الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  نظمت 
برج  خميمي  من  لأطفال  ثقافية  م�صابقة  لبنان  فرع 
اع�صاء  الأخوة  من  عدد  بح�صور  و�صاتيال  الباجنة 
الهيئة القيادية وح�صد من اأع�صاء الهيئات، وت�صمنت 
امل�صابقة اأ�صئلة عن جغرافية وتاريخ فل�صطني وا�صماء 

املدن الفل�صطينية وا�صماء ال�صهداء.
القيادية بح�صور  الهيئة  اأع�صاء  الأخوة  واأ�صرف 
الإعالمي الفل�صطيني فار�س اأحمد على �صري امل�صابقة 

وت�صحيح اأجوبة الأطفال.

ويف اخلتام وزعت اجلمعية على كل طفل م�صارك 
العام  مبنا�صبة  قرطا�صية  عن  عبارة  وه��ي  جائزة 

الدرا�صي اجلديد.
 اإحياء ذكرى انتفا�شة الأق�شى املبارك يف غزة 

اليرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  اأقامت 
ان��دلع  ذك��رى  مبنا�صبة  �صعرية  اأم�صية  لبنان،  يف 
انتفا�صة الأق�صى املبارك على �صاطئ غزة يف منطقة 
ال�صيخ عجلني، بح�صور عدد كبري من املخاتري والوجهاء 
والفعاليات الغزاوية وح�صد كبري من الأهايل و�صباب 
لفل�صطني  غزة  �صعراء  وان�صد  وحرائرها.  فل�صطني 
من  �صعراء  احلفل  و�صاركهم  والنتفا�صة،  واملقاومة 

خميمات لبنان يف ق�صائد م�صجلة للمنا�صبة.
عبد  اجلمعية  رئي�س  من  ترحيبية  كلمات  بعد 
خالد  الثقافية  الهيئة  وم�����ص��وؤول  جا�صم  الرحمن 
ب�صور  اج����واءه  تزينت  ال���ذي  احل��ف��ل  ب���داأ  زي����دان، 
ال�صالمية،  واجلمهورية  فل�صطني  وراي��ات  ال�صهداء 
امللتزم، ثم  ال�صعبي  بو�صلة دبكة فل�صطينية من الفن 

تواىل ال�صعراء على املنب.
اإحياء ذكرى جمزرة �شربا و�شاتيل

�صاركت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
الذكرى  اإح��ي��اء  يف   ٩/  21 اجلمعة  ي��وم  لبنان  ف��رع 
رئي�س  تراأ�صه  بوفد  و�صاتيال  �صبا  مل��ج��زرة  ال36 
عدد  و�صم  جا�صم  الرحمن  عبد  لبنان  فرع  اجلمعية 
من اأع�صاء الهيئة القيادية وح�صد من اأع�صاء الهيئات 
الغبريي  بلدية  اأقامته  حا�صد  مهرجان  خالل  وذلك 
عدد  تخلله  ر�صالت  قاعات  يف  ال�صمود  اطفال  وبيت 
والوفود  واللبنانية  الفل�صطينية  للقوى  الكلمات  من 
الأوروبية وعقب ذلك توجه وفد اجلمعية وامل�صاركني 
الرحاب  منطقة  يف  ال�صهداء  مقبة  اإىل  املهرجان  يف 
عند  الزهور  اكليل  لو�صع  �صاتيال  خميم  مدخل  عند 

الأ�صرحة.
م�شاركة باجتماع تكتل اجلمعيات الداعمة للمقاومة 

للمقاومة،  ال��داع��م��ة  اجل��م��ع��ي��ات  تكتل  ع��ق��د 
مركز  يف   2018/٩/13 اأم�س  يوم  ال��دوري  اجتماعه 

تيار النه�صة الوحدوي.
ال�صيدان  الجتماع  يف  ال�صداقة  جمعية  ومثل 
زي��دان  وخ��ال��د  اجلمعية  رئي�س  نائب  جمعة  وليد 
الجتماع  خالل  ومت  فيها،  الثقافية  الهيئة  م�صوؤول 
تقييم الأن�صطة ال�صابقة وحتديد الأن�صطة الالحقة 

وعمل التكتل يف امل�صتقبل القريب.
دارة  اإىل  الجتماع  بعد  التكتل  اع�صاء  وتوجه 
املجل�س  يف  و�صاركوا  امل�صيلح  يف  ب��ري  نبيه  الرئي�س 
العا�صورائي املقام مقدمني التعازي للرئي�س بري الذي 
كان يف ا�صتقبال الوفد، وقيادة حركة امل، با�صت�صهاد 

المام احل�صني عليه ال�صالم.
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الغربية  لل�صفة  ال�صهيوين  الكيان  احتالل  منذ 
فرة  الإ�صرائيلي  اجلي�س  على  متر  مل  غ��زة،  وقطاع 
مو�صوعية  لأ�صباب  ذلك  ويرجع  الهدوء،  من  طويلة 
الحتالل  من  للتحرر  الفل�صطيني  ال�صعب  �صعي  اأهمها 
وزوال ال�صتيطان، حيث ُتقر دوائر �صنع القرار يف تل 
اأبيب، من امل�صتويني الأمني وال�صيا�صي، باأنه على الرغم 
من اجلرائم التي راح �صحيتها مئات الآلف من ال�صهداء 
واجلرحى، واحل�صار والعقوبات اجلماعية، فاإن مقاومة 
وجرائمه  الحتالل  �صد  امل�صتمرة  الفل�صطيني  ال�صعب 
ووح�صيته، مل تخمد، بل تزداد وتريتها يوما بعد يوم، 
ا�صرتيجية  حتديات  ال�صهيوين  الكيان  على  وتفر�س 

خطرية.  
تركز  ال�صهيوين  الكيان  اأمام  التحديات  تزال  ل 
ال�صعب  اأمام �صمود  الإ�صرائيلية،  الردع  تاآكل قوة  على 
ي�صتعيد،  ال��ذي  غ��زة  قطاع  يف  �صيما  ول  الفل�صطيتي، 
القادرة على  ومقاومته  بعد كل جولة عدوانية، قوته 
ابتكار و�صائل خالقة، كما جاء على ل�صان وزير التعليم 
رئي�س  عليه  اأك��د  ما  وه��و  بينيت.  نفتايل  ال�صهيوين 
عن  كا�صفًا  اآيزنكوت،  غادي  الإ�صرائيلي  اجلي�س  اأركان 
يف  للتغيريات  ر�صد  مع  القائمة،  اللعبة  قواعد  بقاء 
على  الأخطار  لطبيعة  وتوقعات  الإقليمية  ال�صاحة 
اأن»ال��ه��دف  اآي��زن��ك��وت  وي��رى  والبعيد.  الق�صري  امل��دى 
الرئي�صي لال�صراتيجية الإ�صرائيلية اجلديدة، يف ظل 
الركون  عدم  على  عمليًا  ينطوي  القائمة،  التهديدات 
والتحول  كافية،  كحماية  ال��ردع  م�صطلح  اإىل  جم��ددًا 
الإ�صرائيلي  للجي�س  اخلم�صية  اجلديدة  اخلطة  وفق 
ليكون  القتالية،  جاهزيته  ورف��ع  اجلي�س  اإع��داد  نحو 
ق�صري  زم��ن��ي  ج���دول  وف��ق  املبا�صر  ال���رد  على  ق����ادرًا 
اجلديد  التخطيط  ج��اء  ال�صياق،  ه��ذا  ويف  للغاية«. 
للقوة الع�صكرية الإ�صرائيلية، الذي يقوم على احل�صول 
م�صتويات  وم��ع  اأعلى،  جاهزية  مع  اأ�صغر  جي�س  على 
حماية متعددة جوًا وبرًا وبحرًا، وذلك بح�صب وثيقة 
يف  ال�صادرة  املحدثة  الإ�صرائيلي  اجلي�س  ا�صراتيجية 

ني�صان 2018.
الع�صكرية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة  ت��رك��ز 
�صواء  الإ�صرائيليي،  اجلي�س  بناء  على  الإ�صرائيلية 
متعددة  جبهات  وعلى  الهجوم،  اأو  ال��دف��اع  حالة  يف 
قدرة  تاأمني  على  القوة  بناء  ويعتمد  متزامن.  ب�صكل 
بوظيفته  القيام  من  متكنه  ال�صهيوين،  للجي�س  كافية 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  وت�صع  دائ��م.  ب�صكل  العدوانية 
البية  ل��ل��ق��وات  امل��ي��دان��ي��ة  الفعالية  ت��ع��زي��ز  مهمة 
اأجل  من  اجلي�س،  بناء  اأولويات  راأ���س  على  وتطويرها 
ال�صتخباري  ال��ت��ف��وق  ا�صراتيجية  على  احل��ف��اظ 
والبي واجلوي والبحري. وذلك بال�صتناد على مبادئ 
عليها  بنيت  التي  والدفاع(  واحل�صم  والإن��ذار  )ال��ردع 
التهديدات  ملواجهة  الإ�صرائيلية،  الأمنية  النظرية 
الكيان  اإقامة  منذ  غوريون  بن  حددها  كما  التقليدية، 
اإذ  وال��غ��اب��ة«،  فكرة»القلعة  من  انطالقًا  ال�صهيوين، 
عربي  حميط  من  ال�صهيوين»القلعةحما�صر  الكيان 
كبري ومعادي»الغابة«، حيث ي�صكل هذا املحيط حتديًا 
م�صتقبله  وي��ه��دد  ال�صهيوين  للم�صروع  ا�صراتيجيًا 
�صد  املت�صكلة  ال��ع��داء  حالة  ف��اإن  وعليه،  ال��وج��ودي. 
الحتالل ال�صهيوين، ب�صبب الدور العدواين الذي يقوم 
ولدت  العربية،  وال��دول  الفل�صطيني  ال�صعب  �صد  به 
مقاومة كبرية لالحتالل من قبل �صعوب املنطقة وقواها 
مو�صلة  على  وت�صر  ال�صت�صالم،  ترف�س  التي  احلية 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية الإ�شرائيلية
بني التحديات ال�شرتاتيجية ومتطلبات الأمن»الإ�شرائيلي«

مقاومتها للم�صروع ال�صهيوين.
ول��ك��ي ي��ك��ون ال����دور ال���ع���دواين اأك���رث جن��اع��ة يف 
الكيان  بتح�صني  يقومون  الحتالل  قادة  فاإن  الأداء، 
تفرزها  التي  التحديات  ملواجهة  ال�صهيوين»القلعة«، 
والع�صكرية  الأمنية  التحديات  مقدمتها  ويف  املقاومة، 
اجلي�س  ل�صراتيجية  دائ���م  حت��دي��ث  تقت�صي  ال��ت��ي 
الأمن  نظرية  ومبادئ  مفاهيم  وتعميق  الإ�صرائيلي، 
ال�صراتيجية  التطورات  مع  ومواءمتها  الإ�صرائيلي، 
يف البيئة ال�صيا�صية املتغرية. وقد �صكلت هذه املفاهيم 
اأ�ص�س العقيدة القتالية للجي�س ال�صهيوين التي تت�صمن:

- ا�صراتيجية العمل الهجومي.
- ا�صراتيجية احلرب اخلاطفة، ب�صبب عدم قدرة 
قادة  يعتقد  حيث  طويلة،  حروب  خو�س  على  اجلي�س 

اجلي�س اأنها جتبي ثمنًا �صريعًا من اخل�صم.
اأرا�صي اخل�صم كي لتكون على  - نقل املعركة اإىل 
ح�صاب رقعة الحتالل، بغية احل�صول على حدود اآمنة 
اأمن اجلبهة الداخلية  قابلة للدفاع عنها، حفاظًا على 

وبقائها يف حالة م�صتقرة.
- املباعدة بني احلروب التقليدية، ما يتيح للجي�س 
ل  �صغرية  ميدانية  بعمليات  للقيام  الفر�صة  ال�صهيوين 
وحتقق  احل��روب(  بني  )املعركة  يف  تتمثل  ت�صتنزفه، 
ما  اإط���ار  يف  الع�صب،  ج��ز  مفهوم  خ��الل  م��ن  ال���ردع  ل��ه 
موؤللة،  قوات  اإىل  يحتاج  ل  اجلاريالذي  ي�صمى»الأمن 
ويكتفي بت�صكيالت �صغرية ت�صتطيع القيام بهذه املهمة، 
من  جديدًا  منطًا  فر�صت  التي  املقاومة  حتدي  ملواجهة 
احلرب  تغريت  حيث  ال�صهيوين،  الكيان  على  احل��روب 
والقوى املنخرطة فيها. الأمر الذي عمق ماأزق الحتالل 
نتيجة عجزه عن حتقيق الأهداف التي يخرج من اأجلها 

اإىل احلرب.
فعلى الرغم من اأن الحتالل يحقق بع�س الإجنازات 
املادية مثل )احتالل الأر�س، وتدمري املن�صاآت واملمتلكات 
حتقيق  يتمكن  مل  اأنه  اإل  الب�صعة)،  اجلرائم  وارتكاب 
من  يتمكن  ومل  املطلوب،  بامل�صتوى  �صيا�صية  اإجن���ازات 
حتقيق الردع، وح�صم املعركة بالن�صر الذي يريده. فقد 
كانت املقاومة تنه�س من جديد بعد كل جولة عدوانية، 
اإرادته  تنك�صر  ومل  باملقاومة  متم�صكًا  ظل  ال�صعب  فيما 
خمططاته  واإح��ب��اط  ال�صهيوين  امل�صروع  مواجهة  يف 
ال�صهيوين  العدوان  اأن  الوقائع  بينت  وقد  املنطقة.  يف 

ـــــــــــــــــــــــــــــ    إبراهيم أبو ليل  ـــــــــــــــــــــــــــــ

بتاتاً،  الفل�صطينيني  يردع  مل  غزة  قطاع  �صد  املتوا�صل 
الحتالل،  ومواجهة  املقاومة  موا�صلة  عن  يثنهم  ومل 
امل�صتمرة متمثلة مب�صرية  ال�صعبية  انتفا�صته  من خالل 
الباحثون  وي���رى  امل��ت��ج��ددة.  العناوين  ذات  ال��ع��ودة 
القيادة الإ�صرائيلية مت�صكت بالو�صع  اأن  الإ�صرائيليون 
الراهن، اآملة يف اإدارة ال�صراع بكلفة متدنية، فاكت�صفت 
اأن ال�صراع هو الذي يديرها، ووجدت نف�صها يف مواجهة 

انتفا�صة خمتلفة عن �صابقاتها. 
معهد  مدير  يادلني  عامو�س  يرى  ال�صياق  هذا  ويف 
اأن»اإ�صرائيلال  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  القومي  الأم���ن  اأب��ح��اث 
اأخرى،  مواجهة  يف  بالدخول  لنف�صها  ال�صماح  ت�صتطيع 
ت�صتمر لفرة طويلة وتنتهي بالتعادل ال�صراتيجي مع 
يرى  ذلك  ومب��وازاة  اأعدائها.  بني  من  الأ�صعف  الطرف 
اتخاذ  اإىل  املبادرة  ال�صواب  من  يكون  اأن  ال�صروري  من 
خطة  تطبيق  تدفع»اإ�صرائيلباجتاه  �صاملة،  خطوات 
احلل التي ترغب بها. وهناك اأمام القيادة الإ�صرائيلية 
كل  باختبار  تقوم  اأن  وعليها  حمتملة،  م�صارات  اأربعة 
اإج��راء  تدريجي:  ب�صكل  اأو  ح��دة،  على  منها  واح��دة 
اإىل  التو�صل  بغية  الفل�صطينيني  مع  مبا�صرة  مفاو�صات 
بالتعاون  اإقليمية  ت�صوية  اإىل  التو�صل  اأو  دائ��م،  حل 
الرتيبات  من  �صل�صلة  اأو  املعتدلة،  العربية  الدول  مع 
تنفيذها.  ميكن  التي  املوا�صيع  يف  التقدم  مع  املرحلية 
فاإن على»اإ�صرائيالتخاذ  الأمور  واإذا مل تنجح كل هذه 
امل�صتقبلي.  الواقع  اإر�صاء  اإىل  توؤدي  منفردة،  خطوات 
منا�صبة،  اأمنية  خطة  البنامج  هذا  يت�صمن  اأن  ويجب 
عليه،  احل�صول  �صيتم  الذي  ال��دويل  بالدعم  واهتمام 
امل�صارات  يف  معتدلة  تقدم»اإ�صرائيلمواقف  اإن  بعد 
الأمور  هذه  كل  وت�صكل  الأط��راف.  ومتعددة  الثنائية 

�صرطًا �صروريًا لأية خطوة منفردة ناجحة. 
وميكن القول، اإن ماأزق الحتالل يتجه نحو التعقيد 
ذلك  الدميغرايف.  ال�صعيد  على  �صيما  ول  واأك��رث،  اأكرث 
لالحتالل  مقاومته  يف  ما�ٍس  الفل�صطيني  ال�صعب  اأن 
قوة  تتال�صى  ال��ذي  الوقت  يف  وعن�صريته،  وجرائمه 
القومي  الأمن  الإ�صرائيلية، حيث تخفق نظرية  الردع 
امل�صتوى  على  الأم��ن  متطلبات  حتقيق  يف  الإ�صرائيلي 

ال�صراتيجي.   

يوم الأر�س.. يوم املواجهة.. يوم املقاومة
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للأجيال القادمة لكي ل تن�شى
وجوب اإحياء الذكرى ال�شنوية ل�شحايا جمازر �شربا و�شاتيل

د. غازي حسين ـــــــــــــــــــــــــــــ    إبراهيم أبو ليل  ـــــــــــــــــــــــــــــ

يوم الأر�س.. يوم املواجهة.. يوم املقاومة 

 1٩82 ع��ام  نهاية  قبل  ظهر 
حتقيق  و�صاتيال«:  كتيب»�صبا 
الكاتب  جم���زرة»مل���وؤل���ف���ه  ح���ول 
كابليوك.  ام��ن��ون  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
املراجع  اأه��م  من  ي��زال  ول  وك��ان 
عن جمازر �صبا و�صاتيال، وت�صمن 
وبع�س  ���ص��ارون  لل�صفاح  اإدان����ة 

اجلرنالت الإ�صرائيليني.
ع���ام  الأ������ص�����واق  يف  وظ���ه���ر 
من  ك��ت��اب:»اإ���ص��رائ��ي��ل:   1٩84
الدولةملوؤلفه  اإره��اب  اإىل  املجازر 
املحامي  واأّل����ف  هاليفي.  اإي���الن 
كتابًا  لم��ب  فرانكلني  الأمريكي 
القانونية  بعنوان:»امل�صوؤولية 
ال���دول���ي���ة ع���ن جم�����زرة ���ص��با 
املراجع  اأه��م  من  وه��و  و�صاتيال«، 

القانونية عن املجزرة.
احلوت  نويه�س  بيان  وت��وؤك��د 
واملقالت  التقارير  اأب���رز  م��ن  اأن 
العاملية  ال�صحافة  يف  ظهرت  التي 
في�صك،  روب����رت  م��ق��الت  ك��ان��ت 
فاينمان،  وم��ارك  ب��وك��ال،  وك��ارل 
كامبل،  وك��ول��ن  ولكن�صون،  وراي 
�صيف،  وزئيف  جينكينز،  ولورين 
�صاعات  و�صهادة جان جينيه»اأربع 

يف �صاتيال«.
الأمريكية  امل�صورة  واأبدعت 
م��اي��ا ���ص��ون، وامل�����ص��ور ال��ي��اب��اين 
التي  بال�صور  ه��ريوك��اوا  ديو�صي 
يف  وعر�صاها  للمجزرة  اأخ��ذاه��ا 

املعار�س واملحافل الدولية.
الأرجنتيني  الكاتب  وت�صاءل 
كتابه»احلرب  يف  الإ�صرائيلي   �
لبنان«:  يف  اإ�صرائيل  الأط����ول: 
عن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ون  يعجز  مل���اذا 
العاملي  الإجرامي  امل�صتوى  اإدراك 
يف حملة جي�صهم )امل�صتمرة( على 
ال�صعب الفل�صطيني؟... اأنا اأخ�صى 
رمبا  اجلماعي،  وعينا  ل  يف  اأننا 
اإمكان  كلي  ب�صكل  نرف�س  ل  نحن 

اإبادة ال�صعب الفل�صطيني.
الإ�صرائيلي  ال�صعب  اإن  نعم 
واحلكومات الإ�صرائيلية املتعاقبة 
والأح��زاب  واملخابرات  واجلي�س 
واللوبيات  ال�صهيونية،  واملنظمات 
واملنظمات  الأمريكية  اليهودية 
وتدعم  توؤيد  العاملية  ال�صهيونية 
والهولوكو�صت  النكبة  ا�صتمرار 
العربي  ال�صعب  على  الإ�صرائيلي 
الفل�صطيني حتى يومنا هذا، واإلَّ: 
الإ�صرائيلي  ال�صعب  ي�صكت  مل��اذا 

جرائم  ع��ن  العاملية  واليهودية 
الإن�صانية  �صد  واجلرائم  احلرب 
والتطهري  ال��ع��دوان��ي��ة  واحل���روب 
العن�صرية  ومم��ار���ص��ة  ال��ع��رق��ي 
والعن�صرية  العن�صري  والتمييز 
والتي  الإ�صرائيلية،  القوانني  يف 
النازية  جرائم  من  اأ���ص��واأ  تعتب 
جنوب  يف  والأب��ارت��اي��د  اأملانيا  يف 
ول  ال��دن��ي��ا  ويقيمون  اإف��ري��ق��ي��ا؟ 
يقعدوها عن جرائم النازية حتى 

يومنا هذا؟
رغ�����م ف���ظ���اع���ة ووح�����ص��ي��ة 
و�صاتيال  �صبا  جم��ازر  وهمجية 
جاء اتفاق الطائف واأ�صدل �صتارًا 
مل��ن��ع حم��اك��م��ة جمرمي  ف���ولذي���ًا 
احلرب من القوات اللبنانية الذين 
اأقر:»عفا  عندما  امل��ج��ازر  نفذوا 

الل عما م�صى«.
�صعود  اآل  ملوك  يتعامل  هكذا 
الإ�صرائيلي  ال��ه��ول��وك��و���ص��ت  م��ع 
ال�صعب  على  امل�صتمرة  والنكبة 

الفل�صطيني!
تتعامل  ن��ف�����ص��ه  ال���وق���ت  ويف 
مع  مت��ام��ًا  ذل��ك  بعك�س  اإ�صرائيل 
فاجلي�س  ي��ه��ودي��ًا.  يقتل  م��ن  ك��ل 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ي��ق��ت��ل الأط���ف���ال 
والن�صاء وال�صيوخ وحتى اجلرحى 
ي��رك��ه��م اجل��ي�����س الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
املوت  حتى  ين�زفون  وامل�صتعربون 
ي�صمحون  ول  ع��ائ��الت��ه��م،  اأم����ام 

لعائالتهم بالتدخل لإ�صعافهم.
الذكرى  يف  حتية  واألف  حتية 
و�صاتيال  �صبا  مل��ج��ازر  ال�صنوية 

�صاي  �صوي  البيطانية  للطبيبة 
كانت  التي  �صنغافورة،  ابنة  ان��غ 
م�صت�صفى  يف  الفل�صطينيني  تعالج 
غزة حتى وقوع املجازر، واأ�صدرت 
بعنوان:»من  لندن  يف  رائعًا  كتابًا 

بريوت اإىل القد�س«.
للوفد  حت��ي��ة  واأل�����ف  حت��ي��ة 
اإىل  بالقدوم  بداأ  الذي  الإيطايل 
منذ  عام  كل  من  اأيلول  يف  ب��ريوت 
�صحايا  ذكرى  لإحياء   2000 عام 
يف  وذل��ك  و�صاتيال،  �صبا  جم��ازر 
احلكومة  فيه  تدير  الذي  الوقت 
العربية  وال��ب��ل��دان  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
وبالطبع بقية بلدان العامل الظهر 
و�صاتيال  ���ص��با  جم���ازر  ل��ذك��رى 
وللهولوكو�صت الإ�صرائيلي امل�صتمر 

على ال�صعب الفل�صطيني.
الر�صمي  للبنان  والعار  اخلزي 
الذكرى  جت��اه  ظهره  اأدار  ال��ذي 
و�صاتيال  �صبا  ملج�صازر  ال�صنوية 
العن�صرية  اأن��واع  اأب�صع  وميار�س 
وال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن�����ص��ري جت���اه 

الالجئني الفل�صطينيني.
املمثل  اأن  حقًا  يوؤملني  م��ا  اإن 
لل�صعب  وال���وح���ي���د  ال�����ص��رع��ي 
الفل�صطيني وهي منظمة التحرير 
بواجبها،  تقم  مل  الفل�صطينية 
نحو �صحايا جمازر �صبا و�صاتيال، 
حماية  ب��دون  املخيمني  وت��رك��ت 
يف  ب���ريوت  م��ن  ان�صحبت  ع��ن��دم��ا 
قادة  اأح��د  واأدىل  بل   ،1٩82 اآب 
الفل�صطينية  التحرير  منظمة 
ب��اأن  م���رات  ع��دة  ك���رره  بت�صريح 

األفي  م��ن  اأك���رث  ت��رك��ت  املنظمة 
وهي  املخيمني،  عن  للدفاع  فدائي 
�صفاح  اأغرى  اأح��دًا، مما  مل ترك 
قبية �صارون بالتخطيط للمجازر، 
واختيار الأداة لتنفيذها، واإخفاء 
التي  الوثائق  ولإخ��ف��اء  معاملها. 
بناء  املو�صاد  ق��ام  ���ص��ارون.  تدين 
باغتيال  ���ص��ارون  م��ن  اأوام���ر  على 
لديه  اأن  اأعلن  الذي  حبيقة  اإيلي 
�صارون  م�صوؤولية  تثبت  وث��ائ��ق 
للمحكمة  و�صيقدمها  املجزرة،  عن 
البلجيكية التي تنظر يف حماكمة 
وذهبت  ح���رب.  كمجرم  ���ص��ارون 
حبيقة  اإي��ل��ي  باغتيال  ال��وث��ائ��ق 

اأدراج الرياح.
 74 ال�  املجازر  �صحايا  حق  اإن 
التي ارتكبتها الع�صابات اليهودية 
تاأ�صي�س  قبل  امل�صلحة  الإرهابية 
جمزرة  ومنها  ال�صهيوين  الكيان 
ع�صرات  و���ص��ح��اي��ا  ي��ا���ص��ني  دي���ر 
اجلي�س  ارت��ك��ب��ه��ا  ال��ت��ي  امل���ج���ازر 
واأب��و  قا�صم  كفر  يف  الإ�صرائيلي 
وقانا  وداع��ل  البقر  وبحر  زعبل 
اليا�صمينة يف  وخميم جنني وحي 
وبيت  بنابل�س،  القدمية  البلدة 
حانون وغزة ورفح وغريها تفر�س 
ونبقي  املا�صي  نن�صى  األَّ  علينا 
جمرمي  لتقدمي  حا�صرًا  املا�صي 
احلرب الإ�صرائيليني اإىل املحكمة 
ملحاكمتهم  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
مبجرمي  اأ���ص��واأ  ح��رب،  كمجرمي 
بني  واأ���ص��واأ  بل  النازيني،  احل��رب 

الب�صر على الإطالق.
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امل�صتوطنني  مل��ج��م��وع��ات  ال����دائ����م 
امل�صعورة، والتي َت�ِصُن حربًا �صاملة على 
واملقد�صات  والأوقاف  العرب  املواطنني 
اخل��ل��ي��ل  م���دي���ن���ة  يف  الإ����ص���الم���ي���ة 
جنود  حماية  حت��ت  ق�صائها  وع��م��وم 
على  واملتاأهبني  املدججني  الحتالل 
املتطرفني  امل�صتوطنني  فغالة  ال��دوام، 
ا�صتيطانية  بوؤر  خم�صة  يف  واملزروعني 
م�صتعمرة»كريات  واأك��به��ا  ه��ن��اك، 
اأرب��ع��وح��ي ت��ل ال��رم��ي��دة وع��دده��م ل 
م�صلحًا  م�صتوطنًا   )4٥0( ال�  يتجاوز 
البالغ  املدينة  �صكان  مبواجهة  يقفون 
مواطن  األ��ف   )120( قرابة  عددهم 
�صباق  و���ص��ط  ذل���ك  وك���ل  فل�صطيني، 
عمليات  وتو�صيع  ا�صتمرار  يف  حمموم 
ال��ت��ه��وي��د وال���ص��ت��ي��ط��ان مب��ع��دلت 
ويف  القدمية  املدينة  داخل  مت�صارعة 

حميط اخلليل ب�صكٍل عام.
الإبراهيمي  امل�صجد  جمزرة  ومنذ 
�صلطات  التي وقعت عام 1٩٩4، قررت 
املكاين  التق�صيم  اإح���داث  الح��ت��الل 
والزماين للحرم الإبراهيمي ال�صريف، 
مع زيادة اإجراءات التهويد العملية مع 
الوقت، ومبا يخ�س احلرم الإبراهيمي 
تقييد  م���ع  اخل�����ص��و���س،  وج���ه  ع��ل��ى 
القدمية  البلدة  من  واخلروج  الدخول 
يف اخلليل، بالإ�صافة اإىل اإغالق بع�س 
ال�صائكة  بالأ�صالك  ال�صيقة  املمرات 
وو����ص���ع ال���ب���واب���ات احل���دي���دة ق��رب 
البلدة  داخل  الفل�صطينية  التجمعات 
وبني  بينهم  الف�صل  اأجل  من  القدمية 

البوؤر ال�صتيطانية. 
املقد�صات  على  والتطاول  التهويد، 
احلرم  مي�س  ل  الإ�صالمية  والأوق��اف 
الإب��راه��ي��م��ي ف��ق��ط، ب��ل ع��م��وم تلك 
بها  متتلئ  التي  واملقد�صات  الأوق���اف 
ت�صم  ال��ت��ي  ال��رح��م��ن،  خليل  مدينة 
الكثري من امل�صاجد والزوايا والأربطة 
حما�صرة  ب��ات��ت  وال��ت��ي  الإ���ص��الم��ي��ة، 
عدا  وم�صتوطنيهم،  اليهود  قبل  م��ن 
جي�س  قبل  من  بها  الدائم  امل�صا�س  عن 

املواطنني  حركة  وت�صييق  الحتالل، 
مكي،  )رب���اط  واأه��م��ه��ا  وال��ي��ه��ا،  منها 
الرباط  الطوا�صي،  رباط  اجلماعيلي، 
املن�صوري الذي يتمتع ب�صفات معمارية 
قدمية، القلعة التي تقع بجوار امل�صجد 
الغربية  اجل��ه��ة  م���ن  الإب��راه��ي��م��ي 
ال�صلطان ح�صن  اجلنوبية، وقد حولها 
الإبراهيمي  امل�صجد  م��در���ص��ة،  اإىل 
م�صجد  اجل��اول��ي��ة،  م�صجد  ال�صريف، 
م�صجد  القزازين،  م�صجد  عثمان،  ابن 
القدمي،  الأق��ط��اب  م�صجد  ال��بك��ة، 
زاوي��ة  ال��ب��ك��اء،  علي  ال�صيخ  م�صجد 
عبد  ال�صيخ  زاوية  املجرد،  علي  ال�صيخ 
اجلعابرة،  زاوية  الأرزروم��ي،  الرحمن 
الأدهمية،  ال��زاوي��ة  املغاربة،  زاوي��ة 
اأبو الري�س،  الزاوية القيمرية، زاوية 
زاوية ال�صاذيل(، بالإ�صافة اإىل )1٥0 
ذلك  اإىل  اأ�صف  تاريخيًا(.  م�صجدًا 
حتيط  كانت  التي  التعليمية  املدار�س 
)املدر�صة  مثل  الإبراهيمي  بامل�صجد 
القيمرية، املدر�صة  احل�صنية، املدر�صة 

الفخرية( وغريها. 
��َع��ت دول���ة الح���ت���الل، يف  ل��ق��د ���صَ
الإ�صالمية  باملقد�صات  امل�صا�س  بدايات 
اأوًل،  الإبراهيمي  احل��رم  من  بالنيل 
وبعد احتالل العام 1٩67، بداأ اليهود 
اتخذت  ث��م  احل����رم،  اإىل  ي��ت��وج��ه��ون 
هذه الزيارات طابعًا ر�صمّيًا يف يونيو/
�صمحت  ع��ن��دم��ا   ،1٩72 ح���زي���ران 
باأداء  ر�صميا  لليهود  الحتالل  �صلطات 
اآب/ من   27 ويف  احل��رم،  يف  ال�صلوات 

حركة  موؤ�ص�س  نظم   ،1٩72 اأغ�صط�س 
)كاخ( املتطرفة احلاخام مائري كاهانا، 
اأتباعه  �صالة تظاهرية هو ومائة من 
ويف  الإبراهيمي،  احل��رم  من  بالقرب 
ال��ث��اين/ ت�صرين  م��ن  ع�صر  احل���ادي 
الع�صكري  احلاكم  قرر   ،1٩72 نوفمب 
ال�صهيوين ملدينة اخلليل زيادة �صاعات 
احلرم  يف  لليهود  املخ�ص�صة  ال�صالة 
من  ع�صر  التا�صع  ويف  الإب��راه��ي��م��ي، 
وافقت   ،1٩7٩ الثاين/يناير  كانون 

اأيلول/�صبتمب  �صهر  اأوائ����ل  يف 
داف���ي���د  اق���ت���ح���م  امل���ا����ص���ي،   2018
الإ�صرائيليفي  الأدي��ان  اأزولي»وزي���ر 
الإبراهيمي  امل�صجد  نتنياهو،  حكومة 
اقتحم  ك��م��ا  اخل���ل���ي���ل.  م��دي��ن��ة  يف 
القت�صاد  كوهني»وزير  اإيلي  امل�صجد، 
اأي�صًا،  نتنياهو  حكومة  الإ�صرائيليفي 
وذل����ك و���ص��ط ح��م��اي��ة ُم�����ص��ددة من 
�صاحات  ق��وات الح��ت��الل، وحت��دي��دًا 
حيث  ال�صريف،  الإبراهيمي  احل��رم 
جمموعات  من  الكبرية  الأع��داد  كانت 
مبمار�صة  ف�صادًا،  تعيث  امل�صتوطنني 
اأ�صوات  واإط���الق  وال��غ��ن��اء،  ال��رق�����س، 
اأمام  باأعيادهم،  مبتهجني  مزامريهم 
املدفونني  وزوجاتهم  الأنبياء،  مقامات 
اأ�صفل احلرم. ففي احلرم الإبراهيمي 
لها  يحلو  م��ا  الح��ت��الل  دول���ة  تفعل 
ت�صعني  الآذان  ومتنع  ومل�صتوطنيها، 
امل�صجد  ك��ل  وت��غ��ل��ق  ال�����ص��ه��ر،  يف  م���رة 
اخلروج  وحتظر  العام،  يف  اأيام  ع�صرة 
الرابعة  ال�صاعة  من  يوميًا  والدخول 
حتى التا�صعة م�صاء على �صكان احلرم.

القائم  ال��واق��ع  حقيقة  ف��م��اه��ي 
ومقد�صاتها  اخلليل،  مدينة  يف  الآن 
احل��رم  منها  القلب  ويف  الإ���ص��الم��ي��ة 

الإبراهيمي...؟
الرحمن،  خليل  اخلليل،  مدينة 
ابراهيم  الأن��ب��ي��اء  اب��ي  اىل  ُتن�صب 
اخلليل، تقع الآن يف مرمى ال�صتهداف 
ملخططات  ا���ص��ت��ك��م��اًل  ال�����ص��ه��ي��وين 
م��و���ص��وع��ة م��ن��ذ زم���ن، ف��امل��دي��ن��ة وما 
اإ�صالميٍة، تعر�صت  َمُه من مقد�صاٍت  َت�صُ
خ���الل ���ص��ن��وات ال��ن��ك��ب��ة، وم���ا زال���ت 
املخططاِت  م��ن  ملجموعٍة  تتعر�س، 
ت�صعى  وال�صيا�صاِت»الإ�صرائيليِةالتي 
اإىل  وحتويلها  القدمية  البلدة  لتهويد 
احلرم  على  وال�صيطرة  ي��ه��ودي،  حي 
اإىل  وحتويله  ال�صريف  الإبراهيمي 
كني�س يهودي، وتهويد باقي املقد�صات 
امل����وج����ودة ب��امل��دي��ن��ة ان���ط���الق���ًا من 
اأكاذيب  توراتيةوفق  اعتبارها»اأر�صًا 
وبالتايل  ال�صهيونية،  امليثولوجيا 
اأر�صهم  م��ن  الفل�صطينيني  تهجري  يف 

وديارهم.
من  اخلليل  مدينة  َت�صَهد  وعمليًا، 
ملجموعات  حمموم  �صعاٍر  لفرة،  فرٍة 
امل�صتوطنني املقيمني يف بوؤر ا�صتيطانية 
داخل املدينة القدمية، �صعاٍر ُت�صتهدف 
الإ�صالمية،  واملقد�صات  الأوق��اف  فيه 
ان���ط���الق���ا م����ن ا����ص���ت���ه���داف احل����رم 
رابع  ُيَعد  الذي  ال�صريف،  الإبراهيمي 
للم�صلمني  بالن�صبة  املقد�صة  الأماكن 
اإبراهيم  الل  نبي  اأق��ام��ه  ال��ع��امل،  يف 
مقّد�س  بناء  اأق��دم  وهو  ال�صالم،  عليه 
تتم فيه العبادة حتى اليوم، ُي�صبه يف 
به  يحيط  اإذ  الأق�صى،  امل�صجد  بنائه 
�صور �صخم بنٌيّ من حجارة ي�صل طول 

بع�صها ل�صبعة اأمتار.
النفالت  من  حالة  اأمام  نحن  اإذًا، 

احلرم الإبراهيمي حتت اخلطر
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علي بدوان

وزير  تو�صية  على  الإحتالل  حكومة 
واي��زم��ان(  )ع���ازرا  حينها  يف  احل��رب 
اآنذاك بال�صماح لليهود باإقامة ال�صالة 
ليوؤدوا  للم�صلمني  بقي  الذي  املكان  يف 
جمزرة  وق��وع  حني  اىل  فيه،  �صالتهم 
ارتكبها  ال��ت��ي  الإب��راه��ي��م��ي  احل���رم 
عام  غولد�صتاين(  )ب���اروخ  املتطرف 
اإغ��الق  فتم  الفجر،  �صالة  يف   1٩٩4
احلرم ملدة ت�صعة اأ�صهر، وخرجت جلنة 
�صميت ب�»جلنة �صمغار"، بعدة تو�صيات 
تفر�س واقعًا �صعبًا على احلرم واأهله، 
اإىل  الإبراهيمي  احل��رم  تق�صيم  منها 
الإ�صحاقية  امل�صمى  الق�صم  ق�صمني، 
على  لليهود،  امل�صجد  وبقية  للم�صلمني، 
اأن يتم اإغالق الإ�صحاقية اأمام امل�صلمني 
ومت  اليهودية.  واملنا�صبات  الأعياد  يف 
كر�صت  كثرية  اأخ��رى  ق���رارات  اتخاذ 
حقيقية،  ع�صكرية  كثكنة  احل���رم 
اجلزء  على  الح��ت��الل  �صيطر  بحيث 
الأكب من احلرم، وتخ�صي�صه لدخول 
اليهود دون �صواهم بعد، وي�صم الق�صم 
احلرم  من  عليه  ال�صيطرة  متت  ال��ذي 
و�صخ�صيات  اأنبياء،  وقبور  مقامات   :
احلرم،  �صحن  اإىل  اإ�صافة  تاريخية، 

وهي املنطقة املك�صوفة فيه. 
وخ����ال�����ص����ة ال�����ق�����ول، م��دي��ن��ة 
وحرمها  ع��م��وم��ًا،  واأوق��اف��ه��ا  اخلليل 
الإبراهيمي على وجه اخل�صو�س حتت 
الآن،  واملطلوب  املهداف»الإ�صرائيلي"، 
هو  م��ا  مب��ق��دار  وال��ن��دب،  اللطم  لي�س 
مطلوب التقاط ال�صاعات الأخرية قبل 
الإطباق ال�صهيوين الكامل على احلرم 
يف  الإ�صالمية  واملقد�صات  الإبراهيمي 
مواطني  �صمود  بتعزيز  وذلك  اخلليل، 
الثبات  و�صائل  بكل  ومدهم  اخلليل، 
وال�صمود، وخا�صة منهم القاطنني على 
خطوط التما�س مع البوؤر ال�صتيطانية 
القدمية  املدينة  وامل�صتوطنات يف قلب 
الإب���راه���ي���م���ي  احل�����رم  حم��ي��ط  ويف 

ال�صريف.
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عثمان بدر - لبنان

ب����داأت   ،1٩37 ع����ام  ف��ب��ح��ل��ول 
ك�»الهاغاناه«  ال�صهيونية  الع�صابات 
و»الرغ������������ون������������و« و»������ص�����ي�����رن« 
مب�صل�صل  و»الباملاخ«  و»ات�صلو«و»ليحى« 
الفل�صطيني  ال�صعب  ���ص��د  جم��ازره��ا 
بالل  الميان  من  ال  اعزًل  كان  الذي 
اوىل  ك��ان��ت  واذا  ق�صيته،  وب��ع��دال��ة 
حيفا  مدينة  يف  ارتكبت  ق��د  امل��ج��ازر 
الرهابيون  القى  اذ   1٩37/3/6 يوم 
املدينة  ���ص��وق  يف  قنبلة  ال�صهاينة 
فل�صطيني   18 ا�صت�صهاد  عن  ا�صفرت 
ومن  اخرين..  نحو38  بجراح  وا�صيب 
وقعت  التي  القد�س  جمزرة  جاءت  ثم 
 1٩37/12/13 يف  ا�صواقها  احدى  يف 
قنبلة  ال�صهاينة  الرهابيون  القى  اذ 
الع�صرات  وجرح  ا�صت�صهاد  عن  ا�صفرت 

من ا�صحاب الر�س...!!!
»ال�صيارات  ان  الم��ر  يف  وال��الف��ت 
�صهيوين«  »اخ������راع  امل��ف��خ��خ��ةه��ي 
قامت   1٩38/7/6 يوم  ففي  بامتياز، 
ال�صهيونية  الره��اب��ي��ة  ال��ع�����ص��اب��ات 
�صوق  يف  مفخختني  �صيارتني  بتفجري 
من  اكرث  ا�صت�صهاد  عن  ا�صفر  ما  حيفا 
من  اك��رث  وج���رح  فل�صطينيا  ع�صرين 
جمازر  بعدها  وت��وال��ت  اخ��ري��ن..   ٥2
زالت  ما  التي  ال�صهاينة  الرهابيون 
م�صتمرة حتى يوما هذا، فكانت جمازر 
ال�صيخ«  و»ب��ل��د  و»ح��ي��ف��ا«  »ال��ق��د���س« 
و»ال��ع��ب��ا���ص��ّي��ة« و»اخل�����ص��ا���س« و»ب��اب 
و»فندق  ب��ري��ك«  و»ال�صيخ  ال��ع��ام��ود« 
العربية«  و»ال�����ص��راي��ا  �صمريامي�س« 
»يافا«  مدينة  يف  القدمية«  و»ال�صرايا 
و»الطرية«  عبا�س«  و»�صارع  و»اليازور« 
و»بناية  »�صفد«  ق�صاء  يف  و»�صع�صع« 
و»احل�صينية«  ال��ق��د���س،  يف  ال�����ص��الم« 
حيفا- »ق��ط��ار  وجم���زرة  و»ال��رم��ل��ة« 

»قطار  وجم���زرة  ال��ق��اه��رةال�����ص��ري��ع«، 
حيفا-يافاوجمزرة »ابو كبري« وجمزرة 
ال�صهر  تكون  قد  التي  يا�صني«  »دي��ر 
 2٥4 من  اك��رث  فيها  �صقط  اذ  والك��ب 
احلي  بالر�صا�س  اعدامهم  مت  �صهيدًا 
جلهم من الن�صاء والطفال وال�صيوخ،. 
و»اللجون«  »قالوينا«  جم��ازر  وتلتها 
و»نا�صر الدين« و»عني الزيتون« و»ابو 

و»الطنطورة«  دار�س«  »بيت  و  �صو�صة« 
و»الرملة« و»جمرو«  و»اللد« و»املجدل« 
و»عيلبون« و»احلولة« ومذبحة »عرب 
املوا�صي« و»جمد الكروم« و»ام ال�صوف« 
بال�صافة  هذا  و»جيز«  و»ال�صف�صاف« 
التي  وامل��ذاب��ح  امل��ج��ازر  ع�����ص��رات  اىل 
ال�صهيوين  الره��اب  ع�صابات  نفذتها 
وبقيت طي الكتمان،وقد ح�صلت جميع 
البدان  لها  تق�صعر  التي  املجازر  هذه 
الفرة  الغلمان يف  روؤو�س  منها  وت�صيب 
املمتدة ما بني عامي 1٩37 اىل  1٩48، 
يف ظل �صمت عربي ودويل معيب ومهني 
ال�صهداء  من  اللف  �صحيتها  وذه��ب 
الطفال  من  بغالبيتهم  هم  واجلرحى 
والعّجز  وامل�صنني  وال�صيوخ  والن�صاء 

والعجائز...
ال�صا�س  الهدف  ان  �صِك  من  ولي�س 
والرئي�س من افتعال هذه املجازر وبهذه 
والالاإن�صانية  والوح�صّية  الب�صاعة 
بحق �صعبنا الفل�صطيني هو دفع �صكان 
على  ال�صرعيني  وا�صحابها  الر����س 
»دولتهم  اق��ام��ة  اج��ل  م��ن  م��غ��ادرت��ه��ا 
املزعومة«.. غري انه وبعد العالن عن 
ا�صرائيل«  ب�»دولة  ُي�صّمى  ما  تاأ�صي�س 
الرهاب والجرام  »ع�صابات  وحتويل 
اأُطلق  نظامي«  »جي�س  اىل  ال�صهيوين« 
الدفاع«، مل تتوقف  ا�صم »جي�س  عليه 
�صعبنا  ب��ح��ق  ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة  امل���ج���ازر 
وبوترية  ا�صتمرت  ب��ل  الفل�صطيني 
امتنا  �صعوب  من  العديد  وطالت  اكب 
العربّية وحتّولت من »ارهاب ع�صابات« 
دول���ة«، ففي ع��ام 1٩٥6  »اره���اب  اىل 
ال�صهيوين«  الره�����اب  »ج��ي�����س  ق���ام 
الذي  قا�صم«  كفر  »مذبحة  بافتعال 
من  اخلم�صني  ق��راب��ة  فيها  ا�صت�صهد 
و23  ن�صاء  بينهم  الُعزل  الفل�صطينيني 
اىل   7 بني  ما  اعمارهم  ت��راوح  طفال 
ال�صهيوين  الرهاب  وا�صتمر  �صنة،   17
لبنان  يف  الفل�صطينيني  املدنيني  بحق 
الكومنادو�س«  »ان����زالت  خ��الل  م��ن 
والبوارج  احلربية  الطائرات  وق�صف 
وال��ق��رى  الفل�صطينية  للمخيمات 
اللبنانية وتعّمد ق�صف البيوت المنة 
املقاتلني  م��واق��ع  ق�صف  ذري��ع��ة  حت��ت 

 1٩8٥ ع��ام  ان��ه  حتى  الفل�صطينيني، 
قرية  يف  عر�س«  »حفلة  ق�صف  جرى 
ملخيم  املحاذية   اللبنانية«  »املحمّرة 
نهر البارد ما ا�صفر عن ح�صول جمزرة 
ع��زاء... اىل  الفرح  وحت��ّول  حقيقية 
وكان الرهابيون ال�صهاينة وما يزالون 
اجليل  لنهم  الطفال  قتل  يتعمدون 
بناء  مهمة  تقع  عاتقه  وعلى  ال�صاعد 
الوطان، فها هي الطائرات ال�صهيونية 
م�صر  يف  البقر  بحر  مدر�صة  ت�صتهدف 
عام 1٩70 ما ا�صفر عن ا�صت�صهاد قرابة 
اخلم�صني طفاًل وجرح خم�صني اخرين، 
التي نفذها  ولعل املجزّرة الب�صع تلك 
ارهابيو اجلي�س ال�صهيوين مع حلفائهم 
اللبنانية«  »ال���ق���وات  اره��اب��ي��ي  م��ن 
و»ال��ك��ت��ائ��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« و»ح��را���س 
يوم  و�صاتيال  �صبا  خميمي  يف  الرز« 
 36 مل���دة  وا���ص��ت��م��رت   1٩82/٩/16
�صهيدا   32٩7 �صحيتها  وذه��ب  �صاعة 
والعجائز  والطفال  الن�صاء  من  جلهم 
وتلتها  واللبنانيني،  الفل�صطينيني  من 
جمزرة احلرم البراهيمي التي حدثت 
يوم 1٩٩4/2/2٥ �صقط بنتيجتها 24 
ومن  املئات،  وًج��رح  امل�صلني  من  �صهيدا 
والتي  الوىل«  »قانا  جمزرة  كانت  ثم 
 1٩٩6 ع��ام  من  ني�صان   18 يف  حدثت 
�صهيدا   2٥0 من  اكرث  �صحيتها  وذه��ب 
جلهم من الطفال والن�صاء والعجائز، 
وكان قد �صبقها بيومني افتعال جمزرة 
»امل��ن�����ص��وري« ال����ذي ا���ص��ت�����ص��ه��د على 
جمزرة  ثم  ومن  الطفال  بع�س  اثرها 
»قانا  جم��زرة  اىل  و�صوًل  »م��روح��ني« 
الثانية« التي حدثت يف 2006/7/30 
غالبيتهم  �صهيدًا   ٥٥ بنتيجتها  و�صقط 
م��ن الط��ف��ال وم��ا ب��ني »ق��ان��ا الوىل« 
و»ق���ان���ا ال��ث��ان��ي��ة« ق���ام الره��اب��ي��ون 
املجازر  ع�صرات  بافتعال  ال�صهاينة 
بحق المنني اللبنانيني والفل�صطينيني 
ول  ببريوت  وم��رورُا  اجلنوب  من  بدءًا 
�صيما �صاحيتها اجلنوبّية ولي�س انتهاًء 

بالبقاع وال�صمال...!!!
وي�صنه  ���ص��ّن��ه  ع�����دوان  ك���ل  ويف 
»غ���ّزة  ع��ل��ى  ال�صهاينة  الره��اب��ي��ون 
املجازر  افتعال  يتعمدون  فانهم  ها�صم« 

�صحيتها  وذهب  واطفالها،  اهلها  بحق 
بغالبيتهم  �صهيد  الف  ع�صرة  من  اكرث 

من الطفال والن�صاء وال�صيوخ...!!!
واليوم يقوم الرهابيون ال�صهاينة 
طريق  وع��ن  ون�صائنا  اطفالنا  بقتل 
وعلى  احل��ي  بالر�صا�س  »الع�����دام« 
م�صمى  حتت  ر«  »املتح�صّ العامل  م��راأى 
»حم���اول���ة ط��ع��ن« وق���د ق����ارب ع��دد 
»النتفا�صة  نتيجة  ا�صت�صهدوا  الذين 
الثالثة« قرابة الت�صعني �صهيدُا والف 
�صهداء  ع��دد  جت��اوز  فيما  اجل��رح��ى.. 
ال�1٥0 �صهيدا وع�صرات الف  م�صريات 

اجلرحى...!!!
عمليات  اىل  طبعًا  بالإ�صافة  هذا 
بها  ق���ام  ال��ت��ي  اجل�����ص��دي��ة  الت�صفية 
مئات  وطالت  ال�صهاينة  الرهابيون 
والقيادات  املقاومني  من  ال�صخ�صيات 

الفل�صطينية...!!!
ال�صهاينة  ان  الم��ر  يف  وال��الف��ت 
خالل  من  ارهابييهم  يكرمون  ما  غالبًا 
اىل  وترقيتهم  »الو���ص��م��ة«  منحهم 
�صبا  »جم��زرة  فمنفذ  املنا�صب،  اعلى 
�صارون«  »ارئ��ي��ل  الره��اب��ي  و�صاتيال« 
دولة  ل��وزراء«  »رئي�صًا  بعد  فيما  ا�صبح 
ان  يبدو  لن  غ��ريه  وكذلك  ال��ع��دوان، 
»الدولة  يف  »ق��ائ��دًا«  لت�صبح  ال�صرط 
ارهابيًا  ج�����ّزارًا  ت��ك��ون  ان  امل���ارق���ة« 

وعن�صريًا حاقدًا...!!!
�صحية  ن��ح��ن  ال���ق���ول،  خ��ال���ص��ة 
الره������اب ال�����ص��ه��ي��وين امل��ن��ظ��م، وم��ا 
فعل  رد  ه��و  م��ق��اوم  عمل  م��ن  ب��ه  نقوم 
الدينية  ال�صرائع  كل  جتيزه  طبيعي 
الر���س  ا�صحاب  فنحن  وال��دن��ي��وي��ة، 
الرهابيني  قبل  م��ن  حمّتلة  وار�صنا 
قبل  من  تدن�س  ومقد�صاتنا  ال�صهاينة 
ال  يفهم  ل  وعدونا  املغت�صبني  قطعان 
يعيد  من  وحدها  وال��ق��وة  ال��ق��ّوة  لغة 
ارهابيني  ل�صنا  حقوقنا...فنحن  الينا 
حقوقنا  ل�صرداد  ن�صعى  مقاومني  بل 

املغت�صبة...!!!!

ن��ح��ن ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني، م���ن ا����ص���ّد واأك�����رث ���ص��ع��وب الر������س م��ع��ان��اة 
من»الرهابو»الرهابيني«...

لالرهاب  و�صافر  يومي  ب�صكل  نتعّر�س  ونحن  عامًا  ثمانني  نحو  فمنذ 
راأ�صها  وعلى  عاملية  وموؤ�ص�صات  دوٍل  قبل  من  واملدعوم  املنّظم  ال�صهيوين 
الوليات املتحدة المريكية التي تدعم الرهاب ال�صهيوين بكل ا�صكال 
الدعم املاّدي والع�صكري و»اللوج�صتيولي�س اقلها طائرات ال»اف 16التي 
والن�صاء  و�صبابنا  و�صيوخنا  ب�صواريخها»الذكّيةو»الغبيةاطفالنا  حتيل 
هذا  دفنها،  اج��ل  من  جتميعها  اع��ادة  مبكان  ال�صعوبة  من  ا�صالء  اىل 

بالإ�صافة اىل الدعم»البيطانيو»الفرن�صيوالغربي ب�صكل عام....
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القرن  �صفقة  اأن  وا���ص��ح��ا  ب���ات 
بقيادة  واإقليمية  دول��ي��ة    م��وؤام��رة 
الق�صية  ت�صفية  ت�صتهدف  اأمريكية 
العربي  ال�صراع  واإنهاء  الفل�صطينية، 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، ورمب����ا اأك����رث م��ن ذلك 
حماولة �صطب الفل�صطينيني ك�صعب من 
املوؤامرة  هذه  والتاريخ.  العامل  ذاك��رة 
مفرق  اأم��ام  اليوم  الفل�صطينيني  ت�صع 
تاريخي بل اأمام اأزمة وجودية خطرية 
والوحيدة  الأوىل  الأزم��ة  هي  ولي�صت 
الفل�صطيني  ال�صعب  ن�صال  ت��اري��خ  يف 
ع��ل��ى ام��ت��داد ق���رن م��ن ال��زم��ن. فقد 
�صل�صلة  الفل�صطينية  الق�صية  واجهت 
فر�صتها  املتعاقبة  وامل��اآزق  الأزم��ات  من 
بني  م��ا  ال��وج��ودي  ال�صتباك  طبيعة 
نفي  على  منهما  ك��ل  يعمل  م�صروعني 
الآخر، بني م�صروع ا�صتعماري ا�صتيطاين 
اإحاليل مدعوم من الغرب ال�صتعماري 
الوطني  التحرر  وم�صروع  والمبيايل 
الفل�صطيني  الن�صال  يت�صدره  العربي 
الوطنية  احل��ق��وق  ا�صتعادة  اأج��ل  م��ن 
والتاريخية ويف مقدمتها القد�س وحق 
خ�صم  ويف  امل�����ص��ري.  وت��ق��ري��ر  ال��ع��ودة 
ال��واق��ع العربي  اأو���ص��ل  ال�����ص��راع  ه��ذا 
التحرير  منظمة  قيادة  والفل�صطيني 
حالة  خ�صم  يف  نف�صها،  وج��دت  التي 
الفو�صى والذعر من امل�صتقبل يف اأوائل 
تفرط  اأن  اإىل  املا�صي  القرن  ت�صعينات 
وامل�صروعة  الوطنية  الأه��داف  بكافة 
يعرف  ما  ل�صالح  الفل�صطيني  لل�صعب 
باحلل النتقايل الذي اقرحه �صامري، 
بيكر.  وجيم�س  ب��و���س  ج���ورج  واأي����ده 
املولد  من  الفل�صطينيون  خ��رج  وهكذا 
بال اعراف بحقهم يف تقرير م�صريهم، 

وبال �صمان ل�صيادة م�صتقبلية. 
وقد جاء اإعالن مبادئ اأو�صلو، الذي 
مت الحتفال بالتوقيع عليه يف حديقة 
التنازلت،  من  باملزيد  الأبي�س،  البيت 
ذكرتها  التي  التنازلت  هذه  كل  كاأمنا 
القيادة  تنازلت  فقد  بكافية،  تكن  مل 
التاريخ  يف  م��رة  ولأول  الفل�صطينية، 
حق  ع���ن  ل  احل���دي���ث،  الفل�صطيني 
القد�س  وع��ن  بل  فقط،  امل�صري  تقرير 
هذه  اأرج��اأت  حيث  الالجئني،  وق�صية 
الأمور جمتمعة اإىل مفاو�صات املرحلة 
ال�صروط.   امل��ح��دودة  غ��ري  النهائية 
تفرط  الع�صرين،  القرن  يف  مرة  ولأول 
ح��رك��ة حت���رر وط��ن��ي يف اإجن��ازات��ه��ا 
�صلطة  مع  التعاون  وتقبل  ال�صخمة، 
ال�صلطة  ه��ذه  جتب  اأن  قبل  اح��ت��الل، 
على العراف بعدم �صرعية احتاللها 

لالأرا�صي بالقوة الع�صكرية.
وب���ال���ت���ايل ف����ان ج��وه��ر الأزم����ة 
تلك  ن��ت��اج  ه��و  احلالية  الفل�صطينية 
اتفاقيات  يف  جتلت  ال��ت��ي  ال��ت��ن��ازلت 
من  ب��دل  بالزئبق  كتبت  التي  اأو�صلو 

ماذا بعد اأن تركوا احل�شان وحيدا؟

اأن ت�صكل  اأرادوا  احلب، فالإ�صرائيليون 
تر�صيخ  ح��ل��م  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  ل��ه��م 
الفل�صطينية  الأر�س  كامل  على  دولتهم 
اخ��راق  م��ع  الفل�صطينيني  مب��واف��ق��ة 
املنطقة العربية باحل�صان الفل�صطيني، 
الفل�صطينية  القيادة  اأرادت  وباملقابل 
اأن تنقل عملها اإىل الأر�س الفل�صطينية 
م��ن خ���الل الت��ف��اق��ي��ة لقيام  وحت��ف��ر 
ول  اإ�صرائيل  فال  الفل�صطينية،  الدولة 
الفل�صطينيني كانوا يرون فيها اخلال�س 
بل و�صيلة موؤقتة. وعلى مدى ال�صنوات 
ال� 2٥ املا�صية، قدمت حمادثات ال�صالم 
غطاء لال�صتيالء التدريجي الإ�صرائيلي 
على ما كان من املفر�س اأن يكون دولة 
فل�صطينية م�صتقبلية. وعلى حد تعبري 
املحامي الفل�صطيني مايكل ترزي،»بينما 
والفل�صطينيون  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ون  ك��ان 
اأكلت  البيتزا،  تق�صيم  كيفية  يناق�صون 
اإ�صرائيل كل �صيء.اأما �صلطة اأو�صلو فقد 
و�صلت اإىل احلائط خلذلنها من ال�صيد 
الأمريكي �صاحب م�صروع �صفقة الع�صر   
ولعدم موافقتها على هذه ال�صفقة التي 
بالقد�س  ب��الع��راف  ت��رام��ب  د�صنها 

عا�صمة للكيان ال�صهيوين..
بامتياز  ال�صهيوين  ه��ذا  ت��رام��ب 
لءات  وف��ق  م�صروعه  بتنفيذ  با�صر 
اليمني  واأف���ق  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  الإج��م��اع 
من  ان�صحاب  ل  ال�صتيطاين،  الديني 
حل��دود  ع���ودة  ول  ال�صرقية  القد�س 
عودة  ول  فل�صطينية  دول��ة  ول   ،67
ي��ردد  ومل  الفل�صطينيني.  لالجئني 
القت�صادية  ال�صغوط  كافة  مبمار�صة 
ب��اأ���ص��ال��ي��ب ل ت��خ��ل��و من  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
ذل��ك  يف  مب��ا  وال��ب��ل��ط��ج��ة  العنجهية 
امل�صاعدات  وقطع  والعقوبات  احل�صار 
ع��ن الون�����روا ال��ت��ي ت��ق��دم اخل��دم��ات 
خم�صة  من  لأكرث  وال�صحية  التعليمية 
ماليني لجئ يف ال�صفة الغربية وعزة 
ال�صت�صالم  ف��ر���س  ب��ه��دف  وال�����ص��ت��ات. 

عارف اآلغا

مب�صروعه  والقبول  الفل�صطينيني  على 
الت�صفوي الإجرامي.  

التاريخي  امل��ن��ع��ط��ف  ه���ذا  اإزاء 
عن  بحثا  ال��ت�����ص��اوؤلت  تكرث  اخل��ط��ري 
التي  الأزم��ة  هذه  من  للخروج  اإجابات 
الفل�صطينية  الق�صية  م�صتقبل  تهدد 
ل  اأّن  ي��ب��دو  العمل؟  م��ا  حقا  برمته. 
احد ميلك و�صفة �صحرية لالإجابة عن 
الأ�صئلة  من  مفر  ل  لكن  ال�صوؤال.  هذا 
وما  ال�صلطة؟  م�صري  هو  ما  والت�صاوؤل. 
هي ا�صراتيجيات مواجهة هذا امل�صروع 
العمل  ا�صراتيجيات  هي  وما  املوؤامرة؟ 

على حق العودة.؟
على  مطروحة  اأخ��رى  ا�صئلة  ثمة 
فكالهما  وغ��زة،  ال�صفة  يف  القيادتني 
احلم�صاوية  فالقيادة  وماأزوم.  ماأزق  يف 
ملي�صياتثورة  لديها»اأ�صلحة  غ��زة  يف 
باتفاقيات  مهجنة  لكنها  م�صلحة 
هدنه، وحتكم �صعبا لكن حما�صر ودون 
الغربية  ال�صفة  يف  ال�صلطة  اأما  موارد. 
فهي تدير ال�صفة ولكنها»حتمل كتفعن 
الحتالل )احتالل من غري كلفة(، وان 
�صيوؤدي  اقت�صادي  اأو  اأمنى  اإج��راء  اأي 
الفل�صطينية  امل��راف��ق  يف  ال�صلل  اإىل 
املختلفة، ووقف التن�صيق الأمني يعني 
الغربية،  ال�صفة  �صل احلركة من واىل 
ت�صتطيع  ف��اإ���ص��رائ��ي��ل  اقت�صاديا  اأم���ا 
اأوقفت  واأمريكا  اجلمارك،  اأموال  وقف 
�صكلها  يف  ال�صلطة  ان  اأي  املايل،  الدعم 

الو�صلوي �صينهار. 
ال�صلطة  اأم�����ام  خ��ي��اري��ن  ه��ن��اك 
اأو�صلو  مع  التامة  القطيعة  هو  الأول 
حل  يتطلب  وه���ذا  ال��ت��ب��ع��ات،  وحت��م��ل 
القطع  املمكن  غري  من  لأن��ه  ال�صلطة، 
لأن  ال�صلطة،  حل  دون  اأو�صلو  مع  التام 
العلني  الر�صمي  العنوان  هي  ال�صلطة 
والثاين  الحتالل.  حتت  للفل�صطينيني 
ال�صلطة  با�صتمرارية وجود  القبول  هو 
ولكن  اأو���ص��ل��و،  بقايا  م��ن  متثله  م��ا  م��ع 
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اإ�صرائيل  مع  ال�صراع  اأن  منظور  �صمن 
متتني  يتطلب  وه��ذا  مفتوح،  �صراع  هو 
اأجل  للفل�صطينيني  الداخلي  الو�صع 
متكني بقاء النا�س على اأر�صها، ويدخل 
ال�صلطة  اإنهاء النق�صام وتفعيل  �صمنه 
اإحياء  واإع���ادة  وم�صاريعها  واأدواره����ا 
واإجراء  الفل�صطيني،  ال�صيا�صي  النظام 
مرافقة.  اأخرى  كثرية  واأمور  انتخابات 
الدبلوما�صي  الن�صاط  تفعيل  وكذلك 
حملة  �صن  يجب  الدولية.  املحافل  يف 

دولية �صاملة ملقاطعة اإ�صرائيل.
حل  مو�صوع  نهاية  م��ن  وان��ط��الق��ا 
دويلة  اإن�����ص��اء  فكرة  انتهت  ال��دول��ت��ني 
الت�صور  ف����اإن  ك��ذل��ك،  واحل����ال  غ���زة 
الفل�صطيني يجب اأن ي�صتند اإىل اأننا يف 
هذا  مع  ومفتوح  طويل  تاريخي  �صراع 
الكيان الإ�صرائيلي، 6 ماليني فل�صطيني 
وهو  والنهر،  البحر  بني  الأر����س  على 
واح��دة  دول���ة  اإىل  ينتهي  ق��د  ���ص��راع 
اأو  القومية  ثنائية  اأو  مواطنيها،  لكل 
.فالعامل  �صهيوين  ابارثيد  ذل��ك  غري 
ل�صالح  تاريخيا   يعمل  ال��دمي��وغ��رايف 
يف  ال�صرائيلي  و�صيجد  الفل�صطيني 
كامل  على  املزعومة  اليهودية  دولته 
الأر�س الفل�صطينية اأن لي�س ثمة بقعة 
واحدة يف فل�صطني من البحر اإىل النهر 
عدا  هذا  فل�صطيني.  وج��ود   من  تخلو 
يف  لج��ئ  ماليني  خم�صة  من  اأك��رث  عن 

ال�صتات.
ميكن  فال  العودة  حق  مو�صوع  ام��ا 
والتهديد  بالبتزاز  ول  بالقوة  نزعه 
ول  التوطني  خالل  من  ول  والتجويع، 
لعن  ب�صاأنه،  التفاو�س  حتى  ميكن 
قبل  م��ن  ول  نتنياهو  بنيامني  طريق 
حممود عبا�س وبالتاأكيد لي�س من قبل 
الوليات  مثل  ثالث،  طرف  دولة  زعيم 
ويف  ترامب.  دونالد  ورئي�صها  املتحدة 
املحللني،  بع�س  ي��وؤك��د  ال�����ص��ي��اق  ه���ذا 
وت�صغيل  غ��وث  وكالة  اع��ت��بوا  الذين 
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مبا  )الأونروا(  الفل�صطينيني  الالجئني 
اإن�صانيا  ولي�س  �صيا�صي،  بعد  من  حتمله 
الإدارة  ت�صعى  فل�صطينيا  ذخرا  فقط، 
الأمريكية مدفوعة بحكومة الحتالل 
اإىل تدمريه بغر�س اغتيال حق العودة، 
ي�صكل  ال��ذي  الالجئني  ملف  واإغ���الق 
اإن  الفل�صطينية  الق�صية  ركائز  اأح��د 
اإطار  يف  وذلك  الأه��م،  ركيزتها  يكن  مل 
الفل�صطينية  الق�صية  ت�صفية  خمطط 
القرن".  م�صمى»�صفقة  حتت  اجل��اري 
الأم��ريك��ي��ون  امل�����ص��وؤول��ون  ي��خ��ف  ومل 
نفوذهم  فر�س  يريدون  اأنهم  حقيقة 
لإجبارهم  الفل�صطينيني  على  واإرادتهم 
ال�صرق  يف  خلطة»ال�صالم  اخل�صوع  على 
دونالد  بها  وعد  التي  الأو�صطاملزيفة 

ترامب
على  ال�صنني  ه��ذه  كل  م�صي  ورغ��م 
ما  اأر���ص��ه��م،  م��ن  الفل�صطينيني  تهجري 
اإجماع  يتميز بوجود  العودة  يزال حق 
ق�صية  ب��خ�����ص��و���ص��ي��ة  ي��ع��رف  دويل 
عن  ومتيزها  الفل�صطينيني،  الالجئني 
اأن  باعتبار  الأخ���رى،  اللجوء  ق�صايا 
الالجئني الآخرين لهم دول ي�صتطيعون 
التي  الأزم���ة  انتهاء  م��ع  اإليها  ال��ع��ودة 
ت�صببت بلجوئهم، بينما فقد الالجئون 
لهم  ي�صمح  ول  وطنهم  الفل�صطينيون 
اإليه اأي اإىل دولة الكيان التي  بالعودة 
قامت على خرائبه، ول يوجد لهم دولة 
اإليها. وعلى مدى 70 عاما ظل  يعودون 
يتكاثرون  ال�صتات  يف  الفل�صطينيون 
عن  عو�صا  اللجوء  اأولده��م  ويورثون 
�صيئا  يكت�صبون  ل  بذلك  وهم  الأر���س، 
اإىل  العودة  حق  امتالك  �صوى  ذلك  من 
لقرار  وفقا  واأج��داده��م  اآبائهم  دي��ار 
يكفل  ال��ذي   1٩4 رق��م  املتحدة  الأمم 
يغيظ حكومات  ما  لهم هذا احلق، وهو 
حق  �صياع  على  راه��ن��ت  ال��ت��ي  ال��ك��ي��ان 
مقولة»الكبار  اإىل  ا�صتنادا  ال��ع��ودة 
ال�صغار  لكن  ين�صون،   وال�صغار  ميوتون 
زال��وا  وم��ا  احل��ق  ه��ذا  ين�صوا  ول��ن  مل 
حق  ولهم  الوطنية  هويتهم  يحملون 
واأجدادهم  اآباءهم  ار���س  اإىل  العودة 

التي طردوا منها بالقوة.  
نختم بالقول انه �صراع م�صتمر على 
ال�صراع  هذا  وخالل  كامل  قرن  امتداد 
واإ�صرائيل،  ال�صهيونية  احل��رك��ة  م��ع 
الأول  ن�صفه  خالل  ال�صهيونية  دعمت 
العامل،  يف  اإمباطورية  اأك��ب  قبل  من 
الثاين  ن�صفه  خالل  اإ�صرائيل  ودعمت 
العامل  يف  امبيالية  دول���ة  اأك���ب  م��ن 
ومع ذلك اأخفقت مقولةار�س بال �صعب 
ل�صعب بال ار�س". و�صت�صقط ل حمالة. 
ف�صعبنا موجود فوق اأر�صه وحولها ولن 
الكيان  هذا  يزيل  حتى  ن�صاله  يتوقف 

ال�صتيطاين من الوجود.

حني حتّدث الفيل�صوف العربي "ابن 
دور  عن  ال�صهرية  مقدمته  يف  خلدون" 
التغيريية  العملية  الفرد" يف  "القائد 
وازده��ار  وتطّورها  ال�صعوب  تقّدم  ويف 
فانه كان يعني دون ادنى �صك "النخبة 
الواعية واملثقفة " التي عليها اجراح 
اخل��ط��ط وو���ص��ع ال��بام��ج الآي��ل��ة اىل 
عملية التطور والنهو�س والتي يتوّقف 

عليها م�صتقبل الوطان .
 ولكن يبدو انه منذ ذلك الوقت اىل 
يومنا هذا "انقلبت" املفاهيم و تبّدلت 
هو  "القائد"  دور  ب��ات  بحيث  املعايري 
وتقّدم  النا�س  م��ق��درات  على  الت�صّلط 
ال�صفوف يف املنا�صبات وت�صّدر "الولئم" 
"الراجنات" الفخمة  واملوائد واقتناء 
وال�صيارات "املكّيفة" وال�صقق الفارهة.

م��و���ص��وع��ي��ة اىل واق��ع  وب��ن��ظ��رة   
حال بقايا الف�صائل والقوى والحزاب 
انها  جن��د  الفل�صطينية  والتنظيمات 
تنتقل من ف�صٍل اىل ف�صٍل اىل "هزمية" 
، ولعل غياب مبداأ "الثواب والعقاب" و 
كبرية  بحدود  ا�صهما  امل�صاءلة  فقدان 
"الطفيليني"  بع�س  و���ص��ول  اىل  ل 
واملت�صلقني والو�صوليني اىل �صّدة القرار 
من  �صريحة  انتاج  اىل  بل  فح�صب  فيها 
البع�س  ببع�صها  "امل�صتفيدين" ترتبط 
بطريقة او باأخرى من خالل الهداف 
ة  اخلا�صّ امل�صالح  عن  والدفاع  امل�صركة 
حّولوها  م��ا  ���ص��رع��ان  و  وال�صخ�صية 
عائلي_وع�صائري"  مينع  "ارٍث  اىل 
امل�صوؤولية  طائلة  حتت  منه  الق��راب 
امل�صالح  لتبادل  "�صوبرماركت"  _او 
الف�صاد  وا�صاعوا  وال�صراء"  و"البيع 
ذوات��ه��م  ع��ل��ى  للمحافظة  والف�����ص��اد 
وباتوا "�صّدًا منيعّا" يف وجه اي حماولة 

ا�صالحية او ت�صحيحية.
من  ع��ام��ًا  ارب��ع��ني  م��ن  اك���رث  فبعد 
جند  مل  وامل��ت��ّك��ررة  املتتالية  الهزائم 
وقفة  وق��ف  واح��دًا  حزبًا  او  تنظيمًا 
نقدية جّدية ملحا�صبة امل�صوؤولني عن ما 
اآلت اليه على القل او�صاع "التنظيم" 
حتدثنا  اذا  هذا  وانتكا�صات  ترهٍل  من 
على ال�صعيد ال�صيق بعيدًا عن الوطني 
كل  فبعد  متامًا  العك�س  على  ،بل  العام 
"الرقيات"  حركة  ن��رى  كنا  هزمية 
بحيث  وتريتها  ت��زداد  و"الرفيعات" 
الهزمية  وم�صببي  "املهزومني"  ت�صمل 
ا�صتثنينا  ما  واذا  التحديد  وجه  على 
حب�س  ج��ورج  الدكتور  الكبري  الراحل 
الذي كان ينبغي ان يكون معيارًا وقدوة 
"قائدًا"  ان  ن�صمع  مل  فاإننا  للجميع 
وحّدق  نف�صه  احرم  واحدًا  فل�صطينيًا 
اقرفت  ما  على  نف�صه  ولم  امل���راأة  يف 
فا�صحًا  "ا�صتقالته" طوعًا  واعلن  يداه 
العطاء ل  القدرة على  ملن لدية  املجال 
تقدمه  من  الرغم  وعلى  البع�س  ان  بل 
يف ال�صن وو�صوله اىل ارذل العمر ورمبا 
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يعاين من داء "اخلرف" ومر�س الن�صيان 
مت�صبثًا  ب��رح  ما  فانه  "الزهامير"  او 
ويعلن  باحلياة  ت�صبثه  ب"الكر�صي" 
ويحاول  اح��د  ل  او  "القائد"  نف�صه 
ب  يحكم  انه  وحمازبيه  موؤيديه  اقناع 
قراآنية  اآية  هناك  الل" وان  من  "اأمر 
واخرى توراتية وثالثة تلمودية ت�صّرع 
له البقاء يف "ال�صلطة" حتى املوت واذا 
وجد من يرثه من اولده واحفاده فانها 

لهم بعد مماته.
وال��ق��وى  الح�����زاب  ان  وم���وؤّك���د   
�صوى  لغالبيتها  "الي�صارية" التي ل هّم 
اخفاقات  لتبير  "فتاوى"  ا���ص��دار 
به  لرتباطها  "اليمني"  وت�صرفات 
مب�صالح "مالية" وحزبية �صيقة حتى 
باتت "ذياًل" له فان "الزّمة" فيها اكب 
واعمق و"ا�صد فتكًا" فهي وعلى الرغم 
وعزفها  ب"الدميقراطية"  تغنيها  من 
ف�صلت  فقد  "التجديد"  معزوفة  على 
"ي�صارًا" حقيقًا  تكون  بان  ذريعًا  ف�صاًل 
بل ا�صهمت عن عمٍد او دون ق�صد منها يف 
انحدار العملية الثورية برمتها و تدين 
وقد  ل...؟؟  "الن�صال"  كيف  مفهوم 
"اليمني"  �صارت الناطق الر�صمي با�صم 
ان  حتى  عنه،  الم��ني  الدفاع  وحمامي 
التي  و"كونفرن�صاتها"  "موؤمتراتها" 
"تقييمية"  حمطة  تكون  ان  يفر�س 
جت�����ري خ���الل���ه���ا م���راج���ع���ة ن��ق��دي��ة 
فاإنها  الداخلية  ولأو�صاعها  ل�صيا�صاتها 
ما  غالبًا  اذ  �صكلية  كونها  عن  تعدو  ل 
تعيد انتاج "القيادة" نف�صها مع تعديٍل 
"رفع  باب  من  ال�صماء  ببع�س  طفيف 
"الدميقراطي"  املظهر  العتب" واظهار 
دون تغيري جوهري باملواقف ال�صيا�صية 
وهذا  التنظيمية  املمار�صة  يف  حتى  او 
"�صرائح  ان  ال��ق��ول  اىل  ي��دف��ع��ن��ا  م��ا 
على  الفعلي  امل�صيطر  امل�صتفيدين" هي 
الف�صائل و القوى والحزاب كافة دون 
ا�صتثناء و ان تناغم "ا�صحاب امل�صالح" 
يحول دون التجديد الفعلي لبل يقف 
عقبة كاأداء يف وجهه وي�صنع العراقيل 
ام���ام���ه لإف�����ص��ال��ه وال���واق���ع ان ه��ذه 

القيادة  على  حكرًا  "ال�صرائح" لي�صت 
تت�صّكل  بل  فح�صب  الوىل  ال�صفوف  يف 
الراكمات  ونتيجة  "اتوماتيكيًا" 
الهيئات  خمتلف  من  املحا�صبة  وتغييب 
غالب  يف  وت�����ص��ل  ال��ع��م��ل  وم��ف��ا���ص��ل 
حت�صيل  وه��ذا  القاعدة  اىل  الحيان 
�صياق  يف  الف�صاد  تعميم  حلالة  حا�صل 

املحافظة على "الذات"... 
الدينية"  "الحزاب  ان  الالفت  و 
من  ح��اًل  اف�صل  لي�صت  الفل�صطينية 
الحزاب الف�صائل "اليمينية" او القوى 
"الي�صارية" لبل ا�صواأ، علمًا ان "احلابل 
فرٌق  هناك  يعد  بالنابل" ومل  اختلط 
و"الو�صط"  و"الي�صار"  "اليمني"  بني 

وبني "العلماين" و"املت�صدد".
وخ��ال���ص��ة ال���ق���ول ف��ق��د ب���ات من 
ان��ه يف ظ��ل ان  ال��ع��ار  ب��ل م��ن  املعيب ل 
والح��زاب  والقوى  الف�صائل  غالبية 
)الدميقراطية(  تّدعي  الفل�صطينية 
فان   ال�����راأي(،  ع��ن  التعبري  و)ح��رّي��ة 
قياداتها متار�س ما هو اب�صع من ممار�صات 
"الطغمة احلاكمة" يف البلدان العربية 
الف�صيل  مب��ّق��درات  التحّكم  لناحية 
ما  باخلريات  والتمتع  ال�صعب  وبالتايل 
ان  واملّلح  ال�صروري  من  بات  انه  يعني 
ن�صهد "ربيعًا فل�صطينيًا " حقيقيًا يطيح 
بجميع القيادات التي تعفنت من حتتها 
يف  كبرية  بحدوٍد  "الكرا�صي" وا�صهمت 
عبئًا  وا�صحت  الوطنية  ق�صيتنا  تردي 
وحُت��ول  الف�صائل  حتته   ت��رزح  ثقياٌل 
انعك�س  ما  وهذا  وتقدمها  تطورها  دون 
"الق�صية"...ان  ع��م��وم  ع��ل��ى  �صلبًا 
بحاجة  ا�صتثناء  دون  جميعًا  ف�صائلنا 
اىل "انتفا�صات تثويرية" تق�صي رموز 
رونقها  "الثورة"  اىل  وتعيد  الف�صاد 
وهجه  الوطني  الن�صال  واىل  وتاألقها 
عاتق  على  ملقاة  مهمة  وه��ذا  وبريقه 
"ربيعًا  �صن�صهد  ال�صباب"...فهل  "جيل 
"ابن خلدون"  فل�صطينيًا" ي�صارك فيه 
جهل"  و"اب���و  لهب"  "اب���و  �صيظل  ام 

يتحكمان بزمام المور...؟؟

»ابن خلدون«
امجد عبد الجواد - لبنانو...»الربيع الفل�شطيني«....؟
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قمة طهران اأمام عقدة اإدلب

على  جديد  ع�صكري  ع��دوان  ب�صن  والتلويح   ..
وحماية  الإره���اب  حماربة  عرقلة  بهدف  �صورية، 
"هيئة حترير ال�صام" )جبهة الن�صرة( واأخواتها من 
التنظيمات الإرهابية، وانعقاد قمة طهران الثالثية 
التي �صمت كل من الروؤ�صاء الثالثة: الرو�صي فالدميري 
بوتني، والركي رجب طيب اأردوغان، والإيراين ح�صن 
روحاين، لبحث عقدة اجليب الإرهابي يف اإدلب، تعي�س 
الت�صوية  خيار  بني  الزمني  ال�صراع  وقع  على  �صورية 
ال�صورية  اجلغرافيا  �صكلته  ملا  نظرًا  احل��رب،  وخيار 
بعد �صبع �صنوات من احلرب �صنوات، من ميدان املعارك 

الوحيد يف العامل الذي يت�صارع فيه مع�صكران:
الأمريكية  الع�صكرية  القوى  من  ويت�صكل  الأول، 
وال��رك��ي��ة وال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة واخل��ل��ي��ج��ي��ة ال��داع��م��ة 
للتنظيمات الإرهابية ويف القلب منها: "هيئة حترير 
ال�صام" و"داع�س"، اإ�صافة اإىل ملي�صيات حزب الحتاد 

الدميقراطي الكردي، وف�صائل املعار�صة ال�صورية.
العربي  اجل��ي�����س  م��ن  املت�صكل  وال���ث���اين،    
وحزب  )اإي��ران  املقاومة  حمور  من  وحلفائه  ال�صوري 
الع�صكري  الن��خ��راط  ه��ذا  ويك�صف  ورو�صيا.  الل( 
والإقليمية  الدولية  ال��ق��وى  م��ن  وا�صعة  ملجموعة 
بو�صفها  ل�صورية،  القوى  هذه  توليها  التي  الأهمية 
ال�صرق  اإقليم  يف  ا�صراتيجية  وتناف�س  �صراع  �صاحة 

الأو�صط.
نظرة الأطراف املختلفة اإىل اإدلب

ت�صعيد  خف�س  ملنطقة  اإدل��ب  حمافظة  تخ�صع 
لها  مقرر  هو  ما  وفق  نهايتها  اإىل  و�صلت  التي  التوتر 
احلايل  اأي��ل��ول  �صهر  من  التا�صع  يف  اأي  اأ�صهر،  ب�صتة 
اإدلب،  يف  الت�صعيد  خلف�س  حدد  ال��ذي  الوقت  ينفد 
وهو الأمر الذي ي�صتدعي تلقائيًا وطبيعيًا اإما تو�صل 
عن  ال�صلمية  الت�صوية  من  �صيغة  اإىل  طهران  قمة 
طريق مرتكزات امل�صاحلات املحلية والتفاهمات التي 
اأ�صرفت عليها رو�صيا، كما ح�صلت يف العديد من املناطق 
جنوب  اإىل  ال�صرقية  الغوطة  من  )ب��دءًا  ال�صورية 
حمافظة  مبوجبها  وتعود   ،) �صورية  وجنوب  دم�صق 
اأو  ال�صورية،  الوطنية  الدولة  �صيادة  كنف  اإىل  اإدلب 
يف حال عدم التو�صل اإىل �صيغة الت�صوية، يتم ح�صم 

الأمور ع�صكريًا من طريق احلرب.
النقا�س  ،اإذاحتدم  بالف�صل  طهران  قمة  ومنيت 
بعدما  الروؤ�صاء،  بني  الوحيد  الثالثي  الجتماع  يف 
اأردوغ���ان  و���ص��ول  منذ  ثنائي  �صعيد  على  اجتمعوا 
بني  الإي��ران��ي��ة،  العا�صمة  اإىل  ظهرًا  بوتني  وبعده 
مع�صكرين: اأردوغان من جهة، الذي اأ�صّر على اإدخال 
اإدل��ب، ومن  ف��ورًا يف  النار  اإط��الق  الهدنة ووق��ف  بند 
خيار  على  امل�صّر  بوتني   �� روحاين  حمور  اأخرى  جهة 
اإطالق  لوقف  والراف�س  اإدل��ب  يف  الع�صكري  احل�صم 
بحجة  الإرهابيني  حماية  رف�س  قاعدة  "على  النار، 
وقد  نف�صه.  بوتني  تعبري  حد  على  مدنيني"  وج��ود 
اأنه  اعتبار  على  اإدل��ب  مو�صوع  مع  اأردوغ���ان  تعاطى 
"بالن�صبة لنا ق�صية حياة اأو موت، واأي حل ع�صكري 
و�صيعطي  ال�صيا�صي  احلل  انهيار  يف  يت�صّبب  قد  هناك 
ظّل  ذلك،  على  بناًء  واملتطرفني".  لالإرهابيني  ذريعة 
على  وروحاين  بوتني  اإ�صرار  رف�س  يف  حا�صمًا  موقفه 

مورك �صمال حماة، ومعب باب ال�صالمة وحمايتهما". 
وذكر اأن "اجلانب الركي عر�س اإن�صاء مركز للتعاون 
مواقع  لتحديد  واإي���ران  رو�صيا  م��ع  ال�صتخباراتي 
توجيه  اأج��ل  من  والتن�صيق  الإرهابية،  التنظيمات 

�صربات اإليها".
"قبول مو�صكو هذه  اأما امل�صدر الرو�صي فقد رجح 
ووقف  الن�صرة،  جبهة  اإن��ه��اء  ت�صمن  لأنها  اخلطة 
اإىل  تعر�صها  ول  حميميم،  ق��اع��دة  على  الهجمات 
واخل�صائر  الالجئني  موجات  ب�صبب  دولية  �صغوط 
"الأهم  اأن  واأكد  معركة".  ح�صلت  حال  يف  الب�صرية 
اأ�صتانة  مب�صار  الن��ت��ق��ال  ه��و  رو�صيا  اإىل  بالن�صبة 
وعودة  الإعمار  جهود  وتكثيف  ال�صيا�صي  احلل  اإىل 

الالجئني".
ومع كل ذلك، تفيد معلومات املراقبني عن توا�صل 
الجتماع  من  الرغم  على  الركي،  الرو�صي  اخل��الف 
اأنقرة  يف  والأت��راك  الرو�س  الع�صكريني  بني  التقني 
لأيام عدة، اإذ بقيت املع�صلة قائمة، يف ظل حديث عن 
"ثمن تركي حول اإدلب". وبح�صب تقديرات مراقبني 
يف  رو�صيا  جناح  بعد  قادمة،  اأنها  يبدو  املعركة  ف��اإن 
تفا�صيلها  تتلّخ�س  حم��دودة،  ب�صفقة  تركيا  اإقناع 
بت�صليم منطقة ج�صر ال�صغور حتى �صمال غرب حماة 
اإىل الدولة ال�صورية. ولكن من غري املعروف تفا�صيل 
مناطق  ب��اق��ي  ح��ول  بعد  ت��ت��اأك��د  مل  ال��ت��ي  ال�صفقة 
حمافظة اإدلب، اإذ ت�صري تكهنات اإىل اأنها �صتكون على 
�صكاًل  �صتكت�صي  اأو  درعا  يف  ح�صلت  التي  الت�صوية  نهج 

خا�صًا بو�صع اإدلب.
املوقف الرو�شي

الرو�صية  الرئا�صة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  اأكد 
دمييري بي�صكوف اأن حمافظة اإدلب حتولت اإىل بوؤرة 
املجموعات  من  الكثري  هناك  ا�صتقرت  حيث  لالإرهاب 
الو�صع  ا�صتقرار  زعزعة  اإىل  يوؤدي  وهذا  الإرهابية 
م�صار  اإىل  الن��ت��ق��ال  حم����اولت  وي��ق��و���س  ع��م��وم��ا 
ويف  �صورية.  يف  والدبلوما�صية  ال�صيا�صية  الت�صوية 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  حتذيرات  على  رد 
اإدلب  لتطهري  ال�صوري  اجلي�س  حترك  تداعيات  من 
طرح  اإن  لل�صحفيني:  بي�صكوف  ق��ال  الإره����اب  م��ن 
تهديد  العتبار  بعني  الأخ��ذ  دون  التحذيرات  هذه 

الإرهابيني نهج ناق�س وغري �صامل. 
اإىل  اإدلب  حتول  مو�صوع  اأن  اإىل  بي�صكوف  واأ�صار 
بوؤرة لالإرهاب يثري قلقًا كبريًا لدى رو�صيا ودول اأخرى 
اأن الأمر الرئي�س يتمثل يف التهديد الكبري  لفتًا اإىل 
من  يتم  حيث  �صورية  يف  املوؤقتة  الرو�صية  للقواعد 
تهديدًا  ت�صكل  طيار  ب��دون  ط��ائ��رات  اإر���ص��ال  هناك 
اأحد  �صيكون  اإدلب  الو�صع يف  اأن  واأكد  القواعد.   لهذه 
الدول  روؤ�صاء  بني  للمحادثات  الرئي�صة  املو�صوعات 
ال�صامنة لعملية اأ�صتانة يف طهران يوم اجلمعة املقبل. 

ال��دائ��م لدى  رو���ص��ي��ا  م��ن��دوب  م��ن جهته ط��ال��ب 
�صولغني  األك�صندر  الكيميائية  الأ�صلحة  حظر  منظمة 
املنظمة بعدم التغا�صي عن التقارير التي توؤكد وجود 
حت�صريات لتنفيذ ا�صتفزاز جديد با�صتخدام الأ�صلحة 
يف  �صولغني  وق��ال  اإدل���ب.   حمافظة  يف  الكيميائية 
مقابلة مع وكالة تا�س الرو�صية اإن دول الغرب ت�صعى 
الكيميائية..  الأ�صلحة  حظر  منظمة  ت�صيي�س  اإىل 

توفيق المديني 
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باإ�صافة  ومت�صك  املحافظة،  تلك  يف  احل�صمالع�صكري 
بند الهدنة والوقف الفوري لإطالق النار على البيان 
اخلتامي للقمة، وهو ما رف�صه ر�صميًا بوتني وروحاين، 
الهدنة  اإرفاق بند  اإىل اقراح  اأردوغان  اأن يعود  قبل 
الن�صرة  وجبهة  املتطرفني  "دعوة  على  ين�ّس  باآخر، 
بدا  ما  وهو  ال�صالم"،  اإحالل  اأجل  من  ال�صالح  لإلقاء 
راف�صًا  بوتني  ظّل  بينما  عليه،  موافقًا  روحاين  ح�صن 
وداع�س  الن�صرة  جبهة  مت�صّددي  "لأن  للفكرة، 
ال�صالم"  لي�صوا طرفًا يف حمادثات  املتمركزين هناك 
على  اأردوغ���ان  اإ���ص��رار  على  ورّدًا  تعبريه.  حد  على 
الهدنة ووقف اإطالق النار، قال بوتني اإن "الإرهابيني 
ميكننا  ول  وي�صتهدفوننا  ا�صتفزازية  باأعمال  يقومون 
تفهم  مع  جدًا  معقدة  ق�صية  وهذه  ذلك،  نتجاهل  اأن 
كل  على  بال�صيطرة  احلق  لها  ال�صورية  احلكومة  اأن 

املناطق ال�صورية".
املعار�صة  من  م�صدر  قال   ، طهران  قمة  وع�صية  
التي  الجتماعات  ،اإن  احلياة  ل�صحيفة  ال�صورية 
�صمت جلان عمل تركية ورو�صية "حققت تقدمًا كبريًا 
حل  اأجل  من  الأطراف  جلميع  مقبولة  حلول  لإيجاد 
ال�صامنة  البلدان  ق��ادة  على  �صُتعر�س  اإدل��ب،  عقدة 
لهجة  يف  اإيجابية  "تغريات  اإىل  واأ�صاف   لأ�صتانة". 
اتفاق ي�صمن  اإىل  التو�صل  مو�صكو وطهران"، مرجحًا 
على  اإرهابية،  امل�صّنفة  التنظيمات  من  اإدلب  "اإخالء 
اأن تتوىل تركيا العملية، ومنحها الوقت الكايف لذلك، 
الرو�صية  الع�صكرية  ال�صرطة  من  جمموعات  وانت�صار 
و�صهل  حماة  يف  ح�صا�صة  ومناطق  ال�صغور  ج�صر  يف 
هذه  ال�صوري  النظام  ق��وات  تدخل  األ  على  الغاب، 
لأنقرة".  املوالية  للف�صائل  خا�صعة  وتبقى  املناطق، 
اأن  "الرو�س وافقوا على  اإن  امل�صدر قوله:  وتابع هذا 
يتوىل الأتراك ال�صيطرة على �صالح الف�صائل الثقيل، 
املناطق،  تلك  داخل  الأمن  م�صوؤولية  اإليها  ُتعهد  واأن 
يف  الرو�صية  القاعدة  على  هجوم  اأي  منع  وتتعهد 

حميميم وقوات النظام".
موؤ�ص�صات  دخ��ول  على  اأنقرة  "وافقت  املقابل  يف 
رو�صي".  باإ�صراف  املناطق  تلك  اإىل  املدنية  النظام 
"ت�صرف  واأ�صار امل�صدر اإىل اأن الطرفني اتفقا على اأن 
مناطق  جهة  م��ن  املعابر  فتح  على  واإي����ران  رو�صيا 
املقابلة،  اجلهة  على  تركي  اإ�صراف  مقابل  يف  النظام، 
من  ال��دويل  الطريق  فتح  وتركيا  رو�صيا  تتوىل  كما 

يوم الأر�س.. يوم املواجهة.. يوم املقاومة

ت�صتخدمها  التي  املفبكة  الكيمائية  الكذبة  ماكينة  ا�صتمرار  بني 
ومعها  ترامب،  دونالد  الرئي�س  بقيادة  الأمريكية  الإمبيالية 

حلفائها من ال�صتعماريني القدامى)فرن�صا وبريطانيا(، 

حترير  معركة  ال�صوري  العربي  جي�س  ح�صم  �صاعة  اق��راب  مع 
بها  عاثت  التي  الإرهابية  التنظيمات  رج�س  من  اإدل��ب  حمافظة 

ف�صادًا... 
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الإع��داد  وهو  األ  عنه  نتحدث  ال��ذي  كهذا  و�صع  ويف 
ل�صتفزاز من هذا النوع يجب على املنظمة باعتبارها 
�صوتها  رف��ع  ال�����ص��اأن  ب��ه��ذا  خمت�صة  دول��ي��ة  منظمة 
ال�صتفزازات  هذه  مبثل  قبولها  عدم  عن  والإع��راب 
عملية  بطريقة  الأم��ر  هذا  مناق�صة  على  والإ�صرار 

تتنا�صب وخطورته". 
كان  من  متامًا  تعلم  رو�صيا  اأن  اإىل  �صولغني  واأ�صار 
يخزنونها  كانوا  واأين  اإدلب  اإىل  ال�صامة  املواد  يجلب 
مدربني  ب��اإدارة  �صيتم  ذلك  باأن  �صك  من  هناك  ولي�س 
والذين  /اأوليف/  اخلا�صة  البيطانية  ال�صركة  من 
املواد  هذه  مع  التعامل  كيفية  الإرهابيني  �صيعلمون 

الكيميائية اخلطرة. 
مما  القدامى  املخربني  �صرنى  وبالطبع  واأ�صاف: 
فيديو  ي�صورون  وهم  البي�صاء  اخلوذ  بجماعة  يدعى 
وين�صرونه  مزعوم  كيميائي  لهجوم  جديدًا  مزيفًا 
على مواقع التوا�صل الجتماعي لإثارة غ�صب الراأي 
العام الدويل وتوجيه التهام اإىل احلكومة ال�صورية 
بال�صماح  رو�صيا  واإىل  الكيميائي  ال�صالح  با�صتخدام 
بحدوث ذلك وهذا يظهر متامًا اأ�صلوب عمل الإرهابيني 
يبداأ  م��رة  كل  يف  اأن��ه  واأو���ص��ح  الغربيني.   ومعلميهم 
يبداأ  الإرهابيني  على  اأكرث  بال�صغط  ال�صوري  اجلي�س 
الأحيان  اأغلب  ويف  ما  اأمر  باختالق  بالتفكري  هوؤلء 
ما  ه��ذا  الكيميائي..  بال�صالح  مرتبطًا  الأم��ر  يكون 
ح�صل عام 2013 يف الغوطة ال�صرقية ويف ني�صان من 
عام 2017 يف خان �صيخون وما جرى موؤخرًا يف ني�صان 

املا�صي يف دوما. 
ال�صوري  العربي  اجلي�س  ح�صود  اأن  وا�صحًا  بات 
رو�صيا،  من  وا�صٍح  وع�صكري  �صيا�صي  مبوقف  مدعومة 
خيارين  اأمام  والتنمية  العدالة  حزب  تركيا  و�صعت 
حترير  "هيئة  ع��ن  التخلي  اأحدهما  لهما  ثالث  ل 
الهيئة  رف�س  بعد  �صيما  ل  الن�صرة(  ال�صام")جبهة 
واغتيال  قتل  بعمليات  قيامها  وبعد  نف�صها،  حل��ل 
اخل�صوم  ذل��ك  يف  مبا  ومناف�صيها،  خل�صومها  وا�صعة 
والثاين  الركية،  باملخابرات  املرتبطون  واملناف�صون 
ال�صام" وبالتايل  حترير  "هيئة  عن  الدفاع  ا�صتمرار 
حتمل تبعات مثل هذا املوقف من الناحيتني ال�صيا�صة 

والع�صكرية.
املوقف الرتكي املاأزوم

"هيئة  بت�صنيف  النهاية  يف  تركيا  قبلت  لقد 
الغطاء  رفع  اأي  اإرهابية،  كمنظمة  ال�صام"  حترير 
عنهاورمبا حجب تقدمي الدعم لها يف املعركة املقبلة 
اأدرجت  تركيا  اأن  ورغم  ال�صوري.   العربي  اجلي�س  من 
على  الن�صرة(  ال�صام")جبهة  حترير  "هيئة  ا�صم 
مل  املراقبني  ف��اإّن  الإرهابية"،  "التنظيمات  قائمة 
يلحظوا خالل الأيام املا�صية اأي توتر يف العالقة بني 
الطرفني، وهذا اإن دل على �صيء فهو يدل على الكذب 
مع  تعامله  طريق  يف  ال��رك��ي  النظام  يقدمه  ال��ذي 
والإخواين  الركي  فالرئي�س  الرهابية.   التنظيمات 
رجب طيب اأردوغان الذي ل يزال يحلم بعودة اأجماد 
املناطق  يف  اللعب  يف�صل  وه��و  العثمانية،  النزعة 
يوم   ��� اجلمعة  ب��اأن  عيان  �صهود  اأف��اد  اإذ  الرمادية، 
الك�صف عن القرار الركي ��� �صهد اجتماعًا بني ممثلني 
الرهابية  الهيئة  يف  وم�صوؤولني  الركي  النظام  عن 
واإدم��اج  الأخ��رية  حل  اإىل  الهادفة  امل�صاعي  لنقا�س 
اأنقرة  على  املح�صوبة  الف�صائل  ن�صيج  يف  عنا�صرها 
مبا�صرة، وهذا اي�صًا يظهر بو�صوح حقيقة العمل الذي 
العنا�صر  طبيعة  يف�صح  وبالتايل  انقرة،  اليه  ت�صعى 
على  ت�صري  بحيث  الركي  النظام  تتبع  التي  امل�صلحة 
نف�س امل�صار الرهابي لهيئة حترير ال�صام وحتمل ذات 

الطابع التكفريي املتطرف واليديولوجي.
الركية  الأزم����ة  يف  ع��ب  ل  اأك���رث  تركيا  وت��ع��د 
وتدريب  لتمويل  جهدًا  تدخر  مل  التي  فهي  حماقة، 
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اإىل  الره��اب��ي��ني  واإر����ص���ال 
اأزمة  �صورية، وهي تعاين من 
وبح�صب  كبرية.  اقت�صادية 
املهتمني  اخلباء  من  العديد 
لالأزمة  ف��اإن  الركي  بال�صاأن 
الق���ت�������ص���ادي���ة ال��رك��ي��ة 
بينها  م��ن  م��ق��دم��ات ع��دي��دة 
العجز  يف  امل��ط��رد  الرت��ف��اع 
ن�صب  وزي������ادة  ال���ت���ج���اري، 
ال�صلبية  والنظرة  الت�صخم، 
لوكالت الت�صنيف الئتماين 
ال��رك��ي��ة،  امل�������ص���ارف  اإىل 
الذي يتحمل  ال�صيئ  والأداء 
دون  اأردوغ�����ان  م�صوؤوليته 

اإدارة  يف  امل��ف��رط  تدخله  ب�صبب  اآخ���ر  �صخ�س  اأي 
احلياة  يف  وتغوله  والنقدية  القت�صادية  ال�صيا�صتني 
اأن  لأردوغ���ان  �صبق  اإذ  فيها،  التنوع  وم�صادر  العامة 
تدخل يف �صيا�صات البنك املركزي الركي، ورف�س رفع 
الكارثة  واجه  كما  الت�صخم،  ملواجهة  الفائدة  معدل 
القت�صادية التي متر بها البالد باإلقاء اللوم على ما 

�صماها "موؤامرة اأجنبية". 
اأزم��ة  م��ن  احلا�صر  ال��وق��ت  يف  تركيا  تعاين  كما 
ديبلوما�صية يف عالقتها مع احلليف الأمريكي الأبرز 
العداء  اأبرزها  جّمة،  مب�صاكل  حماطة  وهي  والأه��م، 
مع الدولة الوطنية ال�صورية التي �صارفت على اإعالن 
ن�صرها الكامل وا�صتعادة �صيطرتها على كامل اأرا�صيها، 
اجلنوبية،  حدودها  على  انف�صايل" كردي  و"تهديد 
وتعلم تركيا علم اليقني ان الدخول ال�صوري اإىل اإدلب 
وا�صتعادة ال�صيطرة عليها متحقق ل حمالة، لذا فهي 

لي�صت مبوقع املراهنة على الف�صائل التابعة لها. 
ال�شيا�شة الأمريكية اإزاء �شورية

مع اقراب احلرب الكونية الإرهابية على �صورية 
من  مبجموعة  خواتيمها  يف  باتت  والتي  نهايتها،  من 
التحديات مركزها حمافظة اإدلب التي تتجه النظار 
اإليها يف انتظار ما �صتوؤول اإليه الأمور هناك، ما انفكت 
ال�صتعمار  �صيا�صة  متار�س  الأمريكية  الإمبيالية 
�صورية  على  هيمنتها  اإب��ق��اء  يف  املتمثلة  اجل��دي��د 
التنظيمات  وا�صتخدام  الأو�صط،  ال�صرق  اإقليم  وكل 
الإرهابية والتكفريية كاأدوات يف خمططها الإجرامي 
طائفية  دوي��الت  اإىل  �صورية  تق�صيم  اإىل  ال�صاعي 

ومذهبية وعرقية.
من  اأك��رث  يف  الإرهابية  التنظيمات  هزمية  وم��ع 
العربي  للجي�س  الكامل  وال�صتعداد  �صورية،  منطقة 
الت�صريحات  اأخذت  اإدلب،  لتحرير حمافظة  ال�صوري 
وانطلقت  ه�����ص��ت��ريي  ن��ح��ٍو  ع��ل��ى  ت��ت��واىل  ال��غ��رب��ي��ة 
ما  اآخ��ره��ا  وك��ان  متواتر  ب�صكل  تنهال  التغريدات 
ترامب  دونالد  الأرع��ن  الأمريكي  الرئي�س  به  تفوه 
هجوم  �صن  مغبة  من  ال�صورية  احلكومة  حتذير  من 
هذه  مثل  اأن  معتبًا  حمافظة  اآخر  لتحرير  ع�صكري 
متجاهاًل  اإن�صانية"  "ماأ�صاة  اإىل  �صتوؤدي  العملية 
احلديث عن مئات الآلف من املدنيني الذين اتخذتهم 
التنظيمات املتطرفة رهائن لي�صكلوا دروعًا ب�صرية لها 
وما اقرفته من اآثام بحق الأبرياء على مدى �صنوات 
ثمان. وال�صوؤال الذي يردد �صداه يف �صياق الأحداث 

الأخرية.
ووزير  ترامب  بني  احلا�صل  ال�صباق  معر�س  ويف 
املركز  على  تناف�صًا  �صهدنا  بومبيو  مايك  خارجيته 
اإذ انبى الأخري يف يوم اجلمعة  الأول للكذب بينهما 
العربي  اجلي�س  هجوم  اإن  ب�صفاقة  للقول  الفائت 
املتطرفة  التنظيمات  من  اأرا�صيه  لتحرير  ال�صوري 
يف  القائم  لل�صراع  ت�صعيدًا  يعتب  اإدل��ب  حمافظة  يف 
�صورية. ويف تغريدة له على موقع توتري ذكر قائاًل: 

للتخلي  ا�صطروا  الذين  ال�صوريني  املاليني  "اإن ثالثة 
�صيواجهون  حاليًا  اإدل��ب  يف  ويعي�صون  اأرا�صيهم  عن 
يلتزم  األ  العامل  على  يتعني  لذلك  م��ري��رًا.  اع��ت��داًء 
ال�صمت حيال ذلك". ويبدو اأنه هو الآخر يتنا�صى باأن 
وامل�صاحلات  ب�صطت يد احلوار  ال�صورية قد  احلكومة 
�صوى  اأمامها  يكن  مل  التي  ال�صالة  الفئات  تلك  مع 
اإىل  والعودة  ال�صالح  واإلقاء  ال�صت�صالم  اإما  خيارين 
املعقل  تعتب  التي  اإدلب  اإىل  التوجه  اأو  الدولة  كنف 
الفرار  بهدف  للت�صوية  الراف�صني  للم�صلحني  الرئي�س 
مظلة  حتت  والن�صواء  ال�صالح  حمل  اأو  اأوروب��ا  اإىل 
من  وغريها  القاعدة  ذراع  تعتب  التي  الن�صرة  جبهة 
الذي  ال�صوري  الإرهابية ملواجهة اجلي�س  التنظيمات 
قبل  من  مدعوما  الأر���س  من  �صب  كل  لتحرير  ي�صعى 
احلكيمة  قيادته  حول  يلتف  الذي  ال�صوري  ال�صعب 

وال�صجاعة. 
لدى الإمبيالية الغربية الأمريكية والفرن�صية 
ق�صارى  �صيبذلون  اح��ت��م��الت  ع��دة  والبيطانية 
اجلي�س  توجه  اإي��ق��اف  اإط���ار  يف  لتنفيذها  جهدهم 
العربي ال�صوري نحو اإدلب، ل �صيما بعد انهيار معاقل 
خدمة  يف  املرتزقة  من  كجي�س  املاأجورين  الإرهابيني 
وهي  �صورية،  من  مناطق  عدة  يف  الإمبيايل  الغرب 
على  مرتقب  عدوان  ل�صن  الكيماوي  ذريعة  ا�صتخدام 
يف  اإرهابيني  اأتباعًا  لأمريكا  اأن  املعلوم  فمن  �صورية. 
واإطالة  الأمور  تاأزمي  على  جيد  ب�صكل  مدربني  اإدلب 
ما  عنا�صر  ه��وؤلء  بني  وم��ن  ممكن،  ق��در  اأك��ب  اأمدها 
باأيديها  لها  امل�صهود  البي�صاء  اخل��وذ  منظمة  ت�صمى 
ال�صوداء يف �صورية والتي مار�صت اأفعاًل ل تقل دناءة 
 - اأمريكي  بدعم  م�صلحة  اإرهابية  جماعة  اأي  عن 
العام  منذ  وممنهج  ومدرو�س  منّظم  اأملاين   - بريطاين 
الأخ��رية  حماولتها  وه��ذه  تاأ�صي�صها،  منذ  اأي   2003
من  الإرهابية  اجلماعات  يف  الإره���اب  روح  لإيقاظ 
جديد، خ�صو�صًا بعد اأن غادر 800 �صخ�س من اأفرادها 
اإىل  "اإ�صرائيل" ومنها  الأردن عب  اإىل  مع عائالتهم 
اأوروبا التي تريد منحهم الإقامة هناك تكرميًا  دول 

جلهودهم يف تخريب �صورية. 
يف  وحلفاوؤها  الأمريكية  الإمبيالية  وت��درك 
خامتة  اإع��الن  اأن  �صورية،  على  فر�صت  التي  احل��رب 
املعركة  فهي  اإدل���ب،  بتوقيت  �صيكون  احل��رب  ه��ذه 
بعدها  ما  واأن  اأي�صًا  واأهمية  و�صعوبة  تعقيدًا  الأ�صد 
لن يكون �صوى تفا�صيل اإذا ما قورن بها. لذا تت�صاعد 
الغربية  التهديدات  وتتعاىل  الت�صريحات  ح��دة 
عزمية  تثبيط  يف  ت�صاهم  علها  الفارغة  الأمريكية 
الدولة ال�صورية وحلفائها عن بدء معركة التحرير، 
ال�صورية  الدولة  على  ال�صغط  حم��اولت  ف��اإن  ولهذا 
عب التهديد بتنفيذ �صربة ع�صكرية جتري على قدم 

و�صاق.
مبزيد  الأمريكية  الإدارة  يف  املت�صّددون  يطالب 
�صورية  حليفة  اإي����ران  على  ال��ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  م��ن 
حركة  هام�س  على  "قيود  وفر�س  ال�صراتيجية، 
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القوات  اإب��ق��اء  ينبغي  ذل���ك،  ولتحقيق  طهران". 
حظر  منطقة  فر�س  واإع��ادة  �صورية،  يف  الأمريكية 
عليها  ت�صيطر  التي  �صورية،  �صمايل  منطقة  يف  جوي 
اإىل  تركية  ق��وات  فيها  توجد  التي  وتلك  اأمريكا، 
جانب ف�صائل من املعار�صة ال�صورية، اأي على منطقة 
تبلغ م�صاحتها40% من م�صاحة �صورية. ويتطلب هذا 
الأمريكية  العالقات  يف  الكبري  ال�صدع  اإ�صالح  الأمر 
ميكنه  تركي،  اأمريكي  اتفاق  اإىل  والتو�صل  الركية، 
اأطلقهما  التي  و�صوت�صي  اأ�صتانة  م�صاري  عن  اإبعادها 
ولعل  امل�صتقبلية.  �صورية  وج��ه  تر�صم  كي  رو�صيا، 
ير�صمها  التي  اجلديدة  الأمريكية  ال�صيا�صة  مالمح 
ووزارة  الأمنية  والأجهزة  البنتاغون  يف  املت�صددون 
اخلارجية الأمريكية، والكونغر�س، تاأتي على خلفية 
عزم الوليات املتحدة "الطعن يف منحى الأمر الواقع 
الوطنية  الدولة  مل�صلحة  مييل  وال��ذي  �صورية"،  يف 

ال�صورية وحلفائها من اإيران ورو�صيا وحزب الل.
الن�صحاب  اأن  م��ن  امل��ت�����ص��ددون  ي��ح��ذر  ل��ذل��ك 
ب�صعف  توحي  "خطوة  �صي�صكل  �صورية  من  الأمريكي 
اأمريكي"، وبغياب الرغبة يف الوقوف يف وجه رو�صيا 
عن  اأمريكيٍّ  تخلٍّ  اإىل  ي�صري  اأن��ه  عن  ف�صاًل  واإي���ران، 
هي  اإي��ران  يعتبون  الذين  اخلليج،  مندول  احللفاء 

العدو الرئي�س يف املنطقة ل الكيان ال�صهيوين.
خامتة

على  م�صممة  ال�صورية  الوطنية  ال��دول��ة  لكن 
كل  حترير  فيها  مب��ا  اأرا�صيها،  م��ن  �صب  ك��ل  حترير 
وطنية  ح��رب  م�صرية  بذلك  لتنهي  اإدل��ب،  حمافظة 
طويلة يف الدفاع عن اأر�صها ووحدة تراب اجلمهورية 
العربية ال�صورية، ل �صيما واأن رو�صيا هذه املّرة اأكرث 
تقّدم  لإع��اق��ة  حم���اولت  لأي  الت�صدي  يف  �صرامة 
الأم��ر  وكذلك  اإدل��ب  نحو  ال�صوري  العربي  اجلي�س 
على  ال�صعب  من  �صيكون  وبالتايل  لل�صني،  بالن�صبة 
اأمريكا املغامرة يف عدوانها، فهي ل تبحث عن مواجهة 
األف  �صتح�صب  لذلك  �صورية،  يف  مو�صكو  مع  مبا�صرة 

ح�صاب قبل �صن اأي عدوان جديد. 
التي  ال��رق��ب  الإع�����ص��ار، وح��ال��ة  اإدل���ب يف قلب 
اأهل  من  �صوري  م��دين  ماليني  ثالثة  قرابة  يعي�صها 
اجلي�س  بداأ  الإرهابيني،  من  اإليها  والالجئني  املدينة 
التي  الع�صكرية  بعملياته  القيام  يف  ال�صوري  العربي 
ت�صتهدف بوؤر الرهابيني فيها. واإذا مل تن�صت الف�صائل 
امل�صلحة املرتهنة للخارج ال�صتعماري للت�صوية وعودة 
الع�صكري  العمل  فاإّن  ال�صورية،  ال�صيادة  اىل  املدينة 
بعدها  اإدلب  لر�صم  حمتوم،  فيها  عملياته  بداأ  الذي 
جديدة  مرحلة  افاق  الوقائع  يف  مف�صلية  بانعطافة 
�صجيج  من  �صخبا  اق��وى  ال�صوري  ال�صوت  فيها  يكون 

رعاة من الرهاب. 
اإن الت�صميم الذي تبديه الدولة الوطنية    
ال�صورية وحلفاوؤها رو�صيا واإيران على خو�س معركة 
الإرهابية  التنظيمات  �صيطرة  م��ن  اإدل���ب  حت��ري��ر 
احلرب  يف  الأخ���رية  املعركة  بو�صفها  والتكفريية، 
امل�صاعي  اأمام  يرك  ل  �صنوات،  ثماين  منذ  امل�صتمرة 
املك�صوفة،  مناوراتها  يف  للنجاح  فر�صٍة  اأي  الركية 
املعركة،  ه��ذه  ويف  الإره��اب��ي��ة.   بالورقة  واألعيبها 
من  للهروب  ي�صتعّدون  ملن  م�صتقّر  ول  ممّر  ول  مفّر  ل 
الإرهابيني، ول ومكاٌن ل�صتقبال النازحني من مدينة 

اإدلب.
الإرهابية،  واملجموعات  الن�صرة  جبهة  وتتحمل 
اإراقة دم  الرئي�صة يف  امل�صوؤولية  فلكها،  التي تدور يف 
رف�صت  التي  الرئي�صة  الأط��راف  بو�صفها  ال�صوريني، 
الوطنية  الدولة  مع  والتفاهمات  امل�صاحلات  مبداأ 

ال�صورية، ملنع املعركة.

قلوب  يف  اخل��ط��ر  ن��اق��و���س  ت���دق  الأون������روا 
الدولية  املنظمة  هذه  جديد،  من  الفل�صطينيني 
على  الوحيد  احل���ّي  ال�صاهد  ه��ي  ط��امل��ا  ل  ال��ت��ي 
تدريجًيا  بداأت  الفل�صطيني  ال�صعب  واأوجاع  نكبة 
ِبتقلي�س  الثمانينات  منذ  حياتهم  من  بالن�صحاب 
خدماتها من خالل قرارتها الغري من�صفة وال�صغط 
الفل�صطينّية  وال��ق��وة  الفل�صطينّي  ال�ّصعب  على 
خدماتها  كافة  اإل��غ��اء  وه��و  هدفها  اإىل  و���ص��وًل 
الون��روا  انتهت  ان  وم��ا  كامل،  ِب�صكٍل  ووج��وده��ا 
لنتهت معها الق�صّية كونها هي ال�صاهد احلّي على 

نكبة ال�ّصعب الفل�صطينّي.
يف ك��ل ع���ام ن���رى ه��ن��اك ق�����رارات ج��دي��دة 
ان  �صك  ف��ال  ال��الج��ئ،  بحق  موجعة  وتقلي�صات 
الأخرية  املجحفة  قرارتها  يف  المريكّية  الدارة 
ب�صكل  الفل�صطينّي  ال�ّصعب  على  احل��رب  اأعلنت 
علني من خالل ا�صتهدافها لأ�صا�صيات حق العودة 
القد�س  واع��الن  للقد�س  �صفارتها  بنقل  املتمثلة 
بوقف  اعالنها  ثم  ومن  املغت�صب،  لكيانها  عا�صمة 
عمل  لإلغاء  امللحة  واملطالبة  لالأونروا  التمويل 
الوكالة وتوقيف امل�صاعدات واخلدمات لالجئني، 
الجرامية  و�صيا�صتها  مبتغاها  حققت  حال  ويف 
فهي قد تكون جنحت يف �صطب حق العودة واأو�صلت 
نكبة  ت�صجيل  واأع��ادت  املوت  �صفاف  اىل  الالجئ 

جديدة يف حياته.
الأونروا" تقلي�شات  ظل  يف  القرن  "�شفقة 

هو قرار اأمريكي، ياأتي يف �صياق التحول الأكب 
ال�صهيونية  ال�صيا�صة  وحليفتها  اأمريكا  �صيا�صة  يف 
اجتاه فل�صطني املحتلة، وال�صعي يدا بيد لإقرار ما 

يعرف با�صم �صفقة القرن.
والهدف  اأطلقت  ت�صمية  هي  القرن  �صفقة  ان 
من  ال�صهيويّن،  الفل�صطينّي  ال�صراع  انهاء  خلفها 
القد�س  اىل  اأبيب  تل  من  ِل�صفارتها  امريكا  نقل 
ان  ال�صهيوين  وال��ع��دو  اأم��ريك��ا  واق���رار  املحتلة، 
الكني�صت  اق��رار  اإىل  اإ�صرائيل،  عا�صمة  القد�س 
وقف  اإىل  و�صوًل  ال��دول��ة،  يهودية  ال�صرائيلي 
اأمريكا م�صاهمتها يف متويل وكالة الغوث لالجئني 

الفل�صطينيني.

الأونروا" بعد  الفل�شطيني  اللجئ  "م�شري 
هو  الالجئني  اأوجاع  على  احلّي  ال�صاهد  الغاء 
عن  ت��رام��ب  ورث��ه  فقد  باجلديد،  لي�س  خمطط 
اأ�صالفه العمالء وال�صهاينة، فهو مي�صي بكل قوته 
الوقوف  على  قادر  اأحد  ول  العامل  على  بال�صغط 
بوجهه اأو منعه، العدو ال�صهيوين هو املوؤيد الأول 
ب�صكل علني له، اأما دول اوروبا بع�صهم يعي�س حالة 
ا�صتياء منه ومن انعدامه الن�صانية يف داخله، اأما 
عن الدول العربية فهناك اآلف البيانات يف العلن 
انهم  رغ��م  اخل��ف��اء،  يف  معه  ي��واط��اأ  م��ن  وبع�صهم 
يدركون جيدا ان ايقاف وكالة الغوث �صينتج عنه 
نتائج كارثية على جميع الفل�صطينيني يف الداخل 

وال�صتات.
الأونروا عام 1٩48م، من  وكالة  تاأ�ص�صت  اإذًا، 
ِقبل الأمم املتحدة واأُطلق عليها ا�صم "هيئة الأمم 
املتحدة لإغاثة الالجئني الفل�صطينيني" ومهمتها 
التي  اخلدمات  وتن�صيق  لالجئني  املعونة  تقدمي 
ُتقدم لهم من طرف املنظمات غري احلكومية وبع�س 
منظمات الأمم املتحدة الأخرى. وبداأت الأونروا 
عملها يف 1 اأيار عام 1٩٥0م، وتولت مهمات هيئة 
الإغاثة وت�صّلمت �صجالت الالجئني الفل�صطينيني 
لل�صليب الأحمر، ومنذ مطلع  الدولية  اللجنة  من 
الثمانينات بداأت الأونروا بتقلي�س خدماتها وبات 

هذا التقلي�س يزداد و�صوًل اإىل يومنا هذا. 
�صغوط �صتى يفر�صها رئي�س الوليات املتحدة 
الفل�صطينيني  حق  يف  ترامب  دونالد  المريكّية 
يف  ونيته  الون���روا  ايقاف  م�صروع  ك��ان  واآخ��ره��ا 
لجئ  مليون  بن�صف  الع���راف  املقبلة  الي���ام 
الفل�صطينيني  مالين  ا�صل  م��ن  فقط  فل�صطيني 
اأماكن  يف  عليهم  ال��ت��وط��ني  ف��ر���س  يعني  وه���ذا 
الدولية  ال���ق���رارات  ك��ل  ن�صف  ويعني  جلوئهم 
بحقهم و�صطب حق العودة وعندها يكون بالن�صبة 
الق�صية  �صيناريو ت�صفية  اأكتمل  واأعوانه  لرامب 

الفل�صطينية.
على  يفر�س  واق��ع  �صي�صبح  الأم���ر  ه��ذا  فهل 
حلول  هناك  �صيكون  اأو  بالفعل،  الفل�صطينيني 
العامل  يف  الأم  الق�صية  على  للحفاظ  ج��ذري��ة 

الق�صية الفل�صطينية؟

الأونروا مهّددة من جديد
فاطمة مجذوب
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وقلبي(.
 ، اأظنُّ

العرب  �صعراء  من  اأحد  من  ما  اأن 
احلياة  ���ص��اغ��ل  احل��دي��ث  الع�صر  يف 
النا�س،  وذائقة  والإب��داع،  الثقافية، 
حممود  م��ث��ل  ال���ك���بى  وال��ق�����ص��اي��ا 

دروي�س.
�صعراء  من  اأح��دًا  اأن  اأظ��ن  ل  كما 
ال��ع��رب��ي��ة، خ���الل ق���رن م��ن ال��زم��ان، 
وقراءاته،  الإبداعي،  لن�صه  اأخل�س 
و�صعيه ملعرفة ثقافات العامل مدوناٍت 
ملجتمعات..  كبى  اأو  لأف��راد،  �صغرى 

مثل حممود دروي�س.
�صعراء  من  اأح��دًا  اأن  اأظ��ن  ل  كما 
الع�صرين،  ال��ق��رن  خ��الل  ال��ع��رب��ي��ة، 
]ق�������رُن الأف������ك������ار، والأع��������الم، 
وال�صتقالل، والطموحات، والأحزاب 
وال�صحافة،  الن�صر،  ودور  ال�صيا�صية، 
الكبى[،  واخل��ي��ب��ات  وال��رج��م��ة، 
عا�س الأيديولوجيا، وتبناها عقيدة، 
وكّرز لها.. وتعلمها على مقاعد الدر�س 
وعّلمها.. ثم ل جند تاأثريًا لها يف ن�صه 

الإبداعي.. مثل حممود دروي�س.
�صعراء  من  اأح��دًا  اأن  اأظ��ن  ل  كما 
حياة  م��ن  ع��ام  مئة  ط��وال  العربية، 
بالجتماع،  زهد  واملجتمعات،  النا�س 
والع�صيقات،  وال�صحف،  والأ�صدقاء، 
الإعالم  وجواذِب  ال�صفر،  وم�صاغالت 
وعلى  ال�صورة،  يف  والظهور  ولواقطه، 

املنابر.. مثل حممود دروي�س.
�صعراء  من  اأح��دًا  اأن  اأظ��ن  ل  كما 
العربية يف ع�صر الف�صائيات والعوملة 
والقول  الأدبية،  للمعارك  ظهره  اأدار 
وردات  الفعل  قل  اأو  امل�صاد،  والقول 
النتباه  اأو  الهتمام  وع��دم  الفعل، 
لكل ما يدار حوله، وحول ن�صه.. مثل 

حممود دروي�س.
�صعراء  من  اأح��دًا  اأن  اأظ��ن  ل  كما 
القرن  خم�صينيات  منذ  ال��ع��رب��ي��ة، 
امل��ا���ص��ي، وح��ت��ى زم���ن ال��ن��ا���س ه��ذا، 
اأزم���ان..  م��ن  الل  �صاء  م��ا  اإىل  ورمب��ا 
اأو  اأو قل حّيده،  الأدبي،  النقد  ظلمه 
ن�صه.. مثل حممود  اأو خاف  جتاهله، 

دروي�س.
�صعراء  من  اأح��دًا  اأن  اأظ��ن  ل  كما 
األف �صنة وحتى يومنا  العربية ومنذ 
التي  ق�صيته  ظلمته  ه���ذا،  ال��راه��ن 
بها،  وافتنت  واأحبها  وعاي�صها،  عا�صها 
املده�س  اإخ��ال���ص��ه  م��ن  ال��رغ��م  على 
لها..، فوقفت كاملانع واحلاجب من اأن 
الثقال.. مثل  العاملية  يقّدر باجلوائز 

حممود دروي�س.
�صعراء  من  اأح��دًا  اأن  اأظ��ن  ل  كما 
وبعيدة  غابرة  اأزمان  ومنذ  العربية، 
بال�صعر،  العارفون  اخللق  متّنى  جدًا، 
ي���روه..  اأن  وال��ث��ق��اف��ة،  والإب������داع، 
و�صهرته  ل�صيته  وحديثًا،  جمال�صة، 
الإن�صاين  وح�صوره  الإبداعي،  وغناه 

ال�صايف.. مثل حممود دروي�س.
�صعراء  من  اأح��دًا  اأن  اأظ��ن  ل  كما 
جعل  على  حر�س  قاطبة..  العربية 
و�صاأنًا  خا�صًا،  �صاأنًا  اخلا�صة  حياته 

�صرانيًا.. مثل حممود دروي�س.

ول  الأيديولوجيا،  ت�صنده  مل  بعيد، 
الدم، ول م�صهديات القتل، ول الدموع، 
اخليبات  ول  ال��ت�����ص��رد،  ح���الت  ول 
الإب��داع  روح  �صندته  واإمن��ا  ال��ول��ود.. 
املت�صظية ن�صو�صًا، واملتفلتة من القيد 
النافرة  اجلياد  تفلت  الأيديولوجي 
يف  الإب���داع  الوا�صعة.  الل  م��روج  يف 
طّوع  ال��ذي  هو  دروي�����س  حممود  ن�س 
والأح���زان،  وال���دم،  الأيديولوجيا، 
وحالت  والدموع،  القتل،  وم�صهديات 
ال��ت��ف��ج��ي��ع، وال���ت�������ص���رد، والأ����ص���ى، 
واخل���ي���ب���ات، وامل����ك����اره، والأذي������ات، 
بيَت  تكون  كي  البواهر..  والأح���الم 
الباقيات،  وطعوَمه  وزينَته..  ال�صعر 
�صوى  فيها  �صوء  ل  ق��الدة  تكون  وكي 
فيها  جمالية  ول  الفل�صطيني،  ال�صوء 
م�صاها  التي  ال���دروب  جمالية  �صوى 
ول  ال�����ص��الم(،  )عليه  امل�صيح  �صيدنا 
معنى يخرمها مثل عروق الذهب �صوى 
حممود  وعى  لقد  الفل�صطيني،  املعنى 
مثلما  وعا�صه  الن�س  اإب���داع  دروي�����س 
الت�صبيح،  م��ف��ردات  املت�صوفة  وع��ى 
واحل���م���د، وال���ث���ن���اء، وال��وح��دان��ي��ة 
والتاأمل، واجلهر بال�صعادة وعا�صوها.. 
الرغم من كل املجاهدات واملحن  على 
الن�س  اإبداع  عا�س  لقد  احلال؛  و�صوء 
ان�����ص��غ��اًل، وع��م��اًل، وت��ف��ك��ريًا.. حني 
ال�صعرية  التجارب  اأه��ل  ك��باء  ق��راأ 
اأي��ام  م��ن  ال�صعرية..  مدوناتهم  يف 
وال�صينيني،  والإغ��ري��ق،  الفراعنة، 
وال��ه��ن��ود، وال��ف��ر���س.. و���ص��وًل اإىل 
جت����ارب اأه����ل ال��ن��ب��وغ ال�����ص��ع��ري يف 
يتفلت  ل  ك��ي  احل��دي��ث��ة..  ع�صورنا 
يليق  ل  يديه..  بني  من  �صعري  ن�ٌس 
باملعنى الفل�صطيني، اأو قل اإن �صئت ل 
يليق باجلرح الفل�صطيني النبيل، وكي 
ماأخوذًا  واح��د  �صعري  �صطر  يبدو  ل 
بالهتاف  ق��ل  اأو  املتهورة  باحلما�صة 
دون  من  الّدانية،  باملنا�صبة  اأو  املعّد، 
باأر�س  تليق  التي  ال�ّصعرية  قيافته 
جتيوؤها  مثلما  الأن��ب��ي��اء..  ج��اءه��ا 
لي�س  ب�صعب  وتليق  والبحار،  الطيور، 
يف كتابه �صوى ن�صيد طويل من التعب، 

واحلب، والإخال�س، والعمران.
وعب  دروي�س،  حممود  راأينا  لهذا 
اأن��ه مل يحفل  وعي فني خ��ارق، كيف 
واأهل  النقد،  واأه��ل  العامة،  بتقدير 
ال�صيا�صة، واأهل ال�صعارات واخلطابة، 
)�صجل  املعروف  بن�صه  اأح��اط  ال��ذي 
اأنا عربي..( لقناعته باأنه ن�س علوق 
الزمنية  والبهة  واحلال،  باملنا�صبة، 
الفل�صطيني  الوطن  داخ��ل  ك��ان  حني 
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اأق����ول ه���ذا ك��ل��ه.. ون��ح��ن نقف 
والفقد،  موقف ال�صتذكار، والنتباه، 
قامة  له  ل�صاعر  وال�صوق..  واملحبة، 
دروي�س  حممود  مثل  طويلة  طويلة 
حقًا  الكثري،  الكثري  عنه  قيل  ال��ذي 
بداياته  وم��ن��ذ  ع��ن��ه،  قيل  وب��اط��اًل، 
ل  �صاعر  اإن���ه  الأوىل،  الإب��داع��ي��ة 
يكتب الق�صيدة مبفرده، واإمنا تكتبها 
البهاء  �صيدة  من  املوّلدة  املعاين  معه 

الكوين.. فل�صطني. 
ق�صية  ه��ي  فل�صطني..  اإن  قيل 
وحلمه  الأوىل،  دروي�������س  حم��م��ود 
وغايته  الأول،  وت��اري��خ��ه  الأول، 
التي  وهي  الأب��دي..  ووطنه  الأوىل، 
ال�صرف  رتبه  اإىل  الأدبي  ن�صه  رفعت 
الإبداعي، والمتياز الفني، وهي التي 
البكر،  ا�صتقاقاته  الن�س  هذا  اأعطت 
الطويلة،  ودروبه  الو�صيعة،  ونوافذه 
املكا�صفة  على  الع�صيات  واأ����ص���راره 
والبدو، واأن النبيل الإبداعي البادي 
�صّيلته  ن��ب��ٌل  ه��و  اإمن���ا  ق�صيدته  م��ن 
مثلما  مت��ام��ًا  الفل�صطينية..  امل��ع��اين 
البهيج  ع�صلها  النحل  ج��م��وُع  ت�صّيل 
هذه  اإن  قيل  ال��ق��م��ري��ة.  اجل���رار  يف 
حممود  �صعر  �صيطان  ه��ي  الق�صية 
ال��ذي  عبقره  وادي  وه��ي  دروي�����س، 
جماله  م��ن  يقتطع  ك��ي  ف��ي��ه  ي��ه��ي��م 
اأخ��رى،  م��رة  تراجيديته  وم��ن  م��رة، 
ن�صو�صه  ثالثه،  م��رة  اأح��الم��ه  وم��ن 
الخ�صرام.  اأو  النفاذ  على  العوا�صي 
لي�س  وجاهته،  وعلى  القيل،  هذا  لكن 
بل  الع�صرات،  لأن  وح�صب،  قيٍل  �صوى 
القدماء  فل�صطني  �صعراء  من  املئات 
ق�صيتهم،  فل�صطني  كانت  واملحدثني، 
و�صرانية  و�صغلهم،  وحلمهم،  وهمهم، 
يحلقوا  مل  ذل���ك  وم���ع  ك��ت��اب��ات��ه��م.. 
الطيور  مثل  ال�صعر  �صماء  يف  بعيدًا 
ومل  ال��ن��ا���س،  ياألفهم  ومل  الكوا�صر، 
ومل  عنهم،  ي�صاألوا  ومل  اإليهم،  ي�صعوا 
ينتظروها..  ومل  ن�صو�صهم،  ي�صائلوا 
كالذي عا�صوه وعرفوه وقّروا به اأمام 
�صاعر بحجم حممود دروي�س ح�صورًا، 

ومكانًة، واإبداعًا، وبهجًة.
فل�صطني،  ب���اأن  ال��ق��ي��ل،  ه���ذا  اإن 
كق�صية مثقلة بالراجيديا، هي التي 
والده�صة،  واجل��م��ال،  النبل،  منحت 
وال�صمو،  واخل���ل���ود،  وال���ص��ت��ق��اق، 
دروي�س..  حممود  لن�س  والنورانية.. 
الكثري  طيه  يف  نافل،  قيل  حم�س  هو 
والبهتان  والدونية،  التبيرية،  من 
حممود  ن�����س  لأن  ذل���ك  الأك����ي����د.. 
حّد  اإىل  والنرثي  ال�صعرّي،  دروي�س 

بالزمن،  الن�س  ارتباط  اإن  العزيز، 
الفكرة  اأو  اخلطابة،  اأو  الهتاف،  اأو 
بالدواعي  اأو  اجل��اه��زة،  اأو  الطارئة 
ال�صاغطة.. هو ن�س م�صريه النفاد، اأو 
قل هو ن�س ه�س ل ي�صبه الأ�صجار التي 
الرا�صخات..  بجذورها  اإل  تعّرف  ل 
وهذا ما وعاه، وعا�صه، وعرفه، وعمل 

عليه.. حممود دروي�س.
ل�صاعر  ال���ص��ت��ذك��اري��ة  ه��ذه  اإن 
رحابٌة  هي  دروي�س..  حممود  بقامة 
الكبى  الق�صايا  اإن  م����وؤداه  ل��ق��ول 
العلوق بالتاريخ، والكينونة، والهوية، 
والأح�����الم والآم�����ال وامل��رجت��ي��ات.. 
واح��دة  هي  الفل�صطينية  كالق�صية 
احل��ال  اأن��ه��ا  الأوىل:  اث��ن��ت��ني،  م��ن 
التي  الأم  ت�صبه  التي  الفل�صطينية 
نهارًا،  جهارًا  بها  الأفاعيل  فعل  يراد 
الوغدنة  وبكل  خجل،  اأو  حياء  بال 
القب�َس  لأن  اأبنائها،  اأم��ام  الظاملة.. 
وغدنة،  �صعرها  و�صّد  وغدنة،  عليها 
وت��ع��ري��ت��ه��ا وان��ك�����ص��اف��ه��ا وغ���دن���ة، 
وافرا�َصها وغدنة ما بعدها وغدنة.. 
ح�صرة  يف  الن�صو�س  تت�صاعد  لهذا 
نبلها،  بكامل  امل�صهد  ه��ذا  مثل  م�صهد 
مثلما  مت��ام��ًا  و���ص��دق��ه��ا..  وح��زن��ه��ا، 
وت��ت�����ص��اع��د ح���الت اجلهر  ت��ت��ع��اىل 
بالبكاء، والدمع، والأ�صى العميم، هنا، 
ينطفئ القلب قبل انطفاء ال�صرخات، 
للخدر  ا�صت�صالمًا  الدمع  في�صان  قبل 
الإب��داع  مطر  رّنخه  ن�س  كتابة  بعد 
ببلله العظيم. هكذا هي كتابة حممود 
دروي�س، وهكذا هو �صعوده نحو غابة 

الفن ال�صامي باملعاين الباقيات.
كتابة  اأن  فهي  الثانية،  احلال  اأما 
اأهِل  �صواغل  ت�صبه  دروي�س  حممود 
الذهب، فال ذهب ول �صياغة من دون 
حذق  دون  م��ن  ذه��ب  ول  ون���ار،  �صهر 
من  �صعري  ذهب  ول  واأ�صرار،  وموهبة 
دون �صبايا اجلليل عرائ�ِس النهر، ومن 
�صعره  مي�صط  الذي  املائِج  ق�صِبِه  دون 
الرحيب،  الهواء  منف�صح  يف  الطويل 
املعنى  ن��وران��ي��ة  دون  م��ن  ذه���ب  ول 
من  ذه��ب  ول  اجلليل..  الفل�صطيني 

دون طراد اخليال!
ب����ل����ى، ك�����اله�����م�����ا.. الأر���������س 
حا�صنُة  اأّم��ًا..  بو�صفها  الفل�صطينية 
املكان،  �صُر  الأزل��ي��ات،  بيُت  التاريخ، 
قد�ُس  واحل��ك��اي��ات،  امل��ع��اين  وّلدُة 
الفل�صطينية  والنار  اأوًل،  الأقدا�س.. 
وفقدًا،  واأ���ص��رًا،  ا�صت�صهادًا،  ال�صبوب 
وزيتونًا،  وخميمات،  وحزنًا  وغيبًة، 
و�صلبًا،  ل�����الآلم،  ودرب�����ًا  وم��ق��اب��ر، 
وحادثات،  واأعالمًا،  وكتبًا،  وتاريخًا، 
وذواك��ر.. ثانيًا هما من قرَّ يف واعية 
وهما  اغتنى،  وبهما  دروي�س  حممود 
وبهما  ال�صعري  ن�صه  عليهما  ق��رَّ  من 
اغتنى، وهما معًا كانا من�صة انطالقته 
حقول  ن��ح��و  ال�����ص��اع��ق��ة  ال�����ص��ع��ري��ة 
اخلوالد  وال���روؤى  والده�صة  اجلمال 
م�صبوقة  غري  ج�صارًة  باليدين  اآخ��ذًا 
هما:  اثنني،  باأمرين  القول  اأجل  من 
اأزلية البالد وح�صورها، واأزلية الن�س 

وح�صوره.
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�صفحة الفي�صبوك: جمعية ال�صداقة الفل�صطينية ـ الإيرانية

مهّجرة  فل�صطينية  قرية  هي  اإق��رث  اأو  اإق��رت 
م�صيحية كانت تابعة لق�صاء عكا، وتبعد عن مدينة  
عكا حوايل 2٥.٥ كيلومرًا اإىل ال�صمال ال�صرقي. تقع 
ارتفاع ٥٥0م  �صديد النحدار، على  القرية على تل 
عن �صطح البحر، يبعد ب�صعة كيلومرات عن احلدود 
الدولة  اأن تكون جزءًا من  املقرر  كان من  اللبنانية. 
املتحدة  الأمم  اعتمدته  الذي  التق�صيم  يف  العربية 
عليها  ا�صتولوا  الإ�صرائيليني  اأن  اإل   ،1٩47 �صنة 
خالل حرب 1٩48، وقد جلاأ �صكانها جميعًا اإىل لبنان  
طردتهم  اأن  بعد  املجاورة  الفل�صطينية  القرى  واإىل 
الع�صابات ال�صهيونية بني عامي 1٩48و1٩٥1  . بلغ 
اأما   ،1٩31 عام  منزل   ٥0 اإق��رت  قرية  منازل  عدد 

اإقرت

بالدنا فلسطين

و   ،1٩31 عام  ن�صمة   33٩ فبلغ  القرية  �صكان  عدد 
4٩0 ن�صمة عام 1٩4٥.

واإىل  تربيخا،  واأرا�صي  اإقرت  قرية  اأرا�صي  بني 
تقع  القرية،  موقع  من  ال�صرقي  وال�صمال  ال�صرق 
�صومرا  م�صتعمرة  تدعى  الأوىل  م�صتعمرتان:  اليوم 
م�صتعمرة  هي  والثانية   ،1٩4٩ ع��ام  تاأ�ص�صت  التي 
اإىل  اإ�صافة   .1٩60 عام  تاأ�ص�صت  التي  مناحم  اإيفن 
على  غ���ورن  م�صتعمرة  تاأ�ص�صت   1٩٥0 ع��ام  ذل���ك، 
اأرا�صي القرية غربي املوقع. ومن ثم يف عام 1٩80 
اأرا�صي  على  هغليل  غورنوت  م�صتعمرة  تاأ�صي�س  مت 

مبنى  اإل  اليوم  حتى  القرية  من  يبق  ومل  القرية. 
وحيدَا وهو كني�صة الروم الكاثوليك. 

مل  اقرت  قرية  اأهل  اأن  اإىل  الإ�صارة،  املهم  ومن 
ويبادرون  البلد،  اإىل  العودة  يف  حقهم  عن  يتنازلوا 
دائما لإقامة املظاهرات �صد �صيا�صة اإ�صرائيل يف نهب 
الأرا�صي، وعدم اإعطاء الفل�صطينيني حق العودة اإىل 
�صنة يف  البلد كل  اقامة خميم لأولد  بلدهم. ويتم 
افرت، لأن تعليم الأولد له اأهمية كبرية يف احلياة 
عن  التخلي  وع��دم  ال�صمود  اأج��ل  من  الفل�صطينية، 

حقوقهم، ولكي يظلوا قريبني اأكرث اإىل بلدهم.


