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قرية نحف

الأمة،  قلب  يف  وزرعه  الال�شرعية  العدوانية  ن�ش�أته  منذ 
وجودية،  اأزم��ة  من  يع�ين  ي��زال  ول  ال�شهيوين  الكي�ن  ك���ن 
اأم�م ال�شوؤال املقلق واملرعب: متى ينتهي وجوده يف  وهو يقف 
املنطقة؟ وهو بهذا يختلف عن كل الكي�ن�ت والدول املوجودة 
كل  الكي�ن  جّند  ال��ذي  اجلوهري  ال�شوؤال  هو  وه��ذا  ال�شت..  ال��ق���رات  يف 
ال�شوؤال(  من  )اأي  ومنه  لتحّققه،  املحتوم  الوقت  يوؤّجل  اأن  لأجل  اإمك�ن�ته 
ذاته تفّرعت ت�ش�وؤلت كثرية كّله� ت�شّب يف معن�ه مثل ال�شوؤال: متى ُيعرتف 
بن�؟ ومتى يقبل بن�؟ ومن هو ذاك الذي �شيعرتف ويقبل، اأو يعرتف دون اأن 
يقبل؟، وهل ب�لإمك�ن ذاتً� ومو�شوعً� اأن نكون جزءًا طبيعيً� غري غريب عن 
املنطقة، وكيف يكون ذلك فيم� لو ك�ن ممكنً� اأ�شاًل، وم� هي طبيعة العالقة 
املتو�شط  امل��دى  على  قبوله  ميكن  وهل  البالد(  )�ش�حب  الفل�شطيني  مع 
حيث  من  ال�شك�نية  الرتكيبة  �شتكون  وكيف  الكي�ن،  ح��دود  يف  والبعيد 
احلقوق والواجب�ت بعد ع�شرين �شنة مثاًل؟ وهل �شتظل املنطقة حمكومة 
يف العديد من اأقط�ره� لالإدارة الأمريكية و�شي��شته� املنح�زة للكي�ن؟ وم�ذا 
لو حدث تغيري جذري يف بنية ونظم هذه الأقط�ر مثلم� حدث يف اإيران قبل 
اأربعني �شنة، فك�ن هذا التغيري ل�ش�لح الدعوة ل�شرتداد احلق يف فل�شطني 
ويف  الكي�ن  ق�دة  اأذه�ن  يف  تدور  تنتهي  تك�د  ل  اأ�شئلة  ذلك؟  على  والعمل 

اأروقة مراكز درا�ش�ته وج�مع�ته ...
الكي�ن  يف  ح�شورًا  الوجود  �شوؤال  فيه  ي��زداد  ال��ذي  الوقت  ه��ذا  ويف 
ال�شهيوين ول �شّيم� اإزاء النك�ش�رات والرتاجع يف امل�شروع ال�شهيوين املرعي 
اأمريكيً� ومنه م�ش�ريع احلروب التي اأُعلنت على الدول املركزية يف املنطقة 
امل�شروع يف جن�حه اجلنوبي  اإىل �شرب  اإ�ش�فة  وحتديدًا �شورية والعراق، 
من خالل ك�شر العدوان ال�شعودي الإم�راتي على اليمن، وتع�ظم قوى حمور 
ت�أتي  الوقت  هذا  يف  ال�ش�عد،  الفقري  عموده  اإي��ران  متّثل  الذي  املق�ومة 
�شّرًا، وتخلع  لتعلن م� ك�ن  املنطقة  الوظيفية يف  الكي�ن�ت والأنظمة  بع�ض 
نحو  وتهرول  حقيقته�،  اإخف�ء  على  ق�درًا  يعد  مل  الذي  القن�ع  وجهه�  عن 
الهزمية  ا�شتدخ�ل  ت�شتهدف  خطوٍة  يف  وامله�نة،  ال�شعف  موقع  من  الكي�ن 
وال�شعور ب�ل�شعف وقّلة احليلة يف نفو�ض ال�شعوب التي ظّلت راف�شة للوجود 
اخلي�نة  م�شل�شل  يف  جديدًا  منهجً�  بذلك  مد�ّشنًة  فل�شطني،  يف  ال�شهيوين 
وم�شروع  الأم��ة  م�شتقبل  وعلى  و�شعبه�  فل�شطني  على  والتواطوؤ  والعم�لة 
ف�شلت  اأن  بعد  التطبيع  من  )اإ�شرائيليً�(  املراد  هو  وهذا  ونه�شته�،  حترره� 
منذ ك�مب ديفيد يف تعميمه يف اأو�ش�ط جم�هري املنطقة وبقي اأ�شري الأنظمة 
الدائرة يف الفلك الأمريكي، ن�هيك من اأّن التطبيع ي�أتي كحلقة من حلق�ت 
م� ُي�شّمى ب� )�شفقة القرن( التي ت�شتهدف طي �شفحة الق�شية الفل�شطينية 
وح�شم ال�شراع ل�ش�لح )اإ�شرائيل( ومن ثم ال�شتدارة ملواجهة اجلمهورية 
الإ�شالمية الإيرانية التي تقود حمور املق�ومة عرب التح�لف الذي �شيكون 

فيه لإ�شرائيل دورًا حموريً�..
فل�شطني  على  ل  متجدد  حرب  اإعالن  ميّثل  التطبيع  ف�إّن  املعنى،  وبهذا 
املق�ومة  حم��ور  مكون�ت  ُيحّمل  مّم���  الأم���ة،  م�شتقبل  على  ولكن  فح�شب 
حتى  ملواجهته  وال�شتعداد  التوّحد  من  املزيد  نحو  اإ�ش�فية  م�شوؤولي�ت 
هزميته، وهي ممكنة ومت�حة ب�إذن اهلل، ويوجب على القوى الفل�شطينية 
اإع�دة النظر يف جتربته� وجتربة نظ�مه� ال�شي��شي وبراجمه� التي ا�شتنزفت 
ب�جت�ه  الأنظمة  بع�ض  اندف�عة  يف  و�ش�همت  الفل�شطيني،  ال�شعب  ن�ش�لت 

العرتاف والتطبيع مع العدو، واأ�ش�ءت لت�شحي�ت هذا ال�شعب العظيم.
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ندوة حوارية �شبابية يف قطاع غزة 
الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  نّظمت 
حوارية  ن��دوة  ال�شب�بية  للهيئ�ت  ال��ع���م  والحت����د 
وحتدي  املق�ومة  انت�ش�ر  يف  ال�شب�ب  "دور  بعنوان: 

املوؤامرة " يف غزة املح��شرة يف ق�عة الأوريغ�نو. 
للجه�د  ال�شي��شي  املكتب  ع�شو  ال��ن��دوة  ح�شر 
الإ�شالمي دكتور خ�شر حبيب وع�شو اللجنة املركزية 
من�شور  اأ.ح�شني  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  للجبهة 
اأبو  اأ.  املق�ومة _فل�شطني  للج�ن  الإعالمي  والن�طق 
ال�شب�بية  للهيئ�ت  الع�م  الحت���د  رئي�ض  و   ، جم�هد 
ال�شداقة  جمعية  ع����م  ��ق  وم��ن�����شّ ج��رب��وع  م.ك���ي��د 
من  ولفيف  عيد  اأ.رمي���ون  الإي��ران��ي��ة  الفل�شطينية 

النخب واملوؤ�ش�ش�ت ال�شب�بية .
الكرمي  القراآن  بقراءة  الندوة  افتتحت  بداية 
على اأرواح ال�شهداء الكرام ..فيم� رحب اأ.رميون عيد 
العمل  ق�دة  و  الكرمي  ب�حل�شور  اجلمعية  ع�م  من�ّشق 
الف�ش�ئلي والوطني والأطر والنخبة ال�شب�بية املثقفة 
ال�شيخ  برئي�شه�  ممثلًة  فيه�  والع�ملني  اجلمعية  ب��شم 
الدكتور حممد البحي�شي موؤكدًا على حر�ض اجلمعية 
وحتدي  املق�ومة  ن�شرة  يف  ال�شب�ب  دور  على  الدائم 
براجمه�  بك�فة  اجلمعية  وقوف  على  واأك��د  املوؤامرة 
وفع�لي�ته� التي تهدف اإىل خدمة ال�شعب الفل�شطيني 
الثق�فية  "ال�شي��شية  براجمه�  ومن  الع�دلة  وق�شيتن� 

ال�شب�بية الجتم�عية الغ�ثية".
من ج�نبه اأكد الدكتور خ�شر حبيب ع�شو املكتب 
ال�شي��شي للجه�د الإ�شالمي على اإدارة احلوار مع ك�فة 
الفئ�ت الجتم�عية والوازنة ب�ملجتمع خللق راأي ع�م 
الوحدة  وا�شتع�دة  النق�ش�م  اإنه�ء  اأجل  من  �ش�غط 
الوطنية ومواجهة التحدي�ت الق�دمة اإلين� ب�لإ�شرار 
والعزمية التي بداخل ال�شب�ب لن�شرة ق�شية ال�شرى 
اأن  م�شيف�   ، الفل�شطيني  �شعبن�  ع��ن  احل�ش�ر  ورف��ع 
م�شريات العودة وك�شر احل�ش�ر واجلولة الأخرية التي 
خ��شته� املق�ومة يف غرفة العملي�ت امل�شرتكة اأر�شخت 

هذا العدو اجلب�ن .
دور  اأهمية  ع��ن  ج��رب��وع  م.ك���ي��د  حت��دث  خت�م� 
ال�شعب  ق�ش�ي�  جلميع  وامل��وؤازرة  امل�ش�ندة  يف  ال�شب�ب 
�شرورة  وعن  اخل��شة  اأو  الع�مة  �شواء  الفل�شطيني 
اإي�ش�ل ال�شوت جلميع املعنيني حملي� وخ�رجيً� ودوليً�. 
ويف نه�ية الندوة مت فتح ب�ب احلوار وال�شئلة ..

ال�شداقة تقيم دورة ح�شاب ذهني يف خميم احل�شينية
الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  اأق�مت 
ذهني  ح�ش�ب  دورة  ال�شهداء  ع��وائ��ل  دع��م  هيئة   -
وال�ش�د�ض  اخل�م�ض  ال�شفني  من  طفل   15 مب�ش�ركة 
وجدير  حممود  اإ���ش��راء  املهند�شة  املدربة  ب�إ�شراف 
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ملدة  جمعة  ي��وم  كل  يف  م�شتمرة  ال���دورة  ان  ب�لذكر 
مكتب  مبقر   2018/11/24 ال�شبت  وذل��ك  �شهرين، 

احلزب ب�ملخيم .
العر�س االأول لفيلم "كوير�س وطني ال�شغري"

بدعوة من وزارتي الدف�ع والثق�فة يف اجلمهورية 
والتلفزيون�ت  الإذاع���ت  واحت���د  ال�شورية  العربية 
ال�شداقة  جمعية  م��ن  وف���د  ���ش���رك  الإ���ش��الم��ي��ة، 
اخل��ض  العر�ض  بح�شور  الإي��ران��ي��ة  الفل�شطينية 
يوم  ال�شغري" وذلك  وطني  "كوير�ض  الوث�ئقي  للفيلم 
يف  اأقيم  وال��ذي   ،2018 الث�ين  ت�شرين   23 اجلمعة 

ق�عة الدرام� بدار الأ�شد للثق�فة والفنون بدم�شق.
"حقيقت"  مركز  واأن��ت��ج��ه  اأع���ّده  ال��ذي  الفيلم 
وذكري�ت  ق�ش�ض  يروي  اإي��ران،  يف  الوث�ئقي  لالإنت�ج 
ال�شورية  اجلوية  القوات  يف  و�ش�بط  تلميذ   1500
من الذين حو�شروا ملدة ثالثة اأعوام ون�شف من قبل 
حقيقية  ق�شة  ويقدم  امل�شلحة،  واملجموع�ت  داع�ض 
ابن  �ش�لي�ض  املالزم حممد  اأبط�ل احل�مية وهو  لأحد 
اأحداث الفيلم،  مدينة حم�ة الذي ك�ن الراوي لأهم 
احل�مية  من  مق�تلني  �شب�ط  ا�شت�ش�فة  ج�نب  اإىل 
حتدثوا عن اأحداث وتف��شيل مروا به� خالل �شنوات 
ال�ش�بط �ش�لي�ض وهي  احل�ش�ر، كم� كن� ن�ش�هد والدة 
احل�ش�ر  وفك  ابنه�  لعودة  انتظ�ره�  اأي���م  عن  حتكي 

عنه وعن رف�قه املق�تلني.
ال�شي��شية  امل�شت�ش�رة  اخل������ض  العر�ض  ح�شر 
بثينة  الدكتورة  اجلمهورية  رئ��شة  يف  والإعالمية 
�شعب�ن والعم�د حممود �شوا ن�ئب وزير الدف�ع واللواء 
اجلي�ض  يف  ال�شي��شية  الإدارة  مدير  ح�شن  ح�شن 
والقوات امل�شلحة وال�شفري الإيراين جواد ترك اآب�دي 
وعدد من اأع�ش�ء ال�شلك الدبلوم��شي الإيراين وح�شد 

من الإعالميني واملهتمني.
�شعب�ين  مرت�شى  اإع���داد  م��ن  الفيلم  اأن  ي��ذك��ر 

واإخراج �شعيد �ش�دقي.
ال�شداقة تقيم ندوتني طبيتني يف خميم جرمانا 

الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  اأق�مت 
الأوىل  طبيتني  ،ندوتني  اجلم�هريي  العمل  -هيئة 
الثدي  �شرط�ن  عن  وتتحدث  للن�ش�ء  خم�ش�شة  ك�نت 
وطرق الفح�ض والوق�ية منه ب�إ�شراف الطبيب غ�ش�ن 
الرئة  �شرط�ن  عن  حتدثت  الث�نية  والندوة  ال�شهلي، 
اأنور  الطبيب  ب�إ�شراف  منه  الوق�ية  وطرق  خم�طره 
وممثلي  الجتم�عية  الفع�لي�ت  بح�شور  �شرق�وي 
اأبن�ء  الأخ���وة  م��ن  وح�شد  الفل�شطينية  الف�ش�ئل 
املخيم ب�لإ�ش�فة ملندوبي الهيئ�ت ، وذلك يوم ال�شبت 
ال�ش�عقة  مكتب  جرم�ن�-  خميم  يف   2018/11/24

بدم�شق.

ال�شداقة يف فعاليات الدورة 32 ملوؤمتر الوحدة االإ�شالمية
الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  من  وفد  �ش�رك 
رئي�ض  البحي�شي  حممد  الدكتور  برئ��شة  الإيرانية 
هيئة  م�شوؤول  عيد  م���زن  ال�شيخ  ح�شور  و  اجلمعية 
الأول  اليوم  فع�لي�ت  يف  اجلمعية  يف  الديني  العمل 
الوحدة  م��وؤمت��ر  م��ن  الثالثني  و  الث�نية  ال���دورة  م��ن 
اجلمهورية  ع��شمة  يف  ي��ق���م  وال���ذي  الإ���ش��الم��ي��ة 
"القد�ض  �شع�ر  حتت  طهران  الإيرانية  الإ�شالمية 
املر�شد  �شم�حة  " واملق�م برع�ية  الأمة  حمور وحدة 
علي  الإم�م  الإيرانية  الإ�شالمية  للجمهورية  الأعلى 
ال�شيخ  �شم�حة  وبح�شور  اهلل"  "حفظه  اخل�منئي 
ح�شن روح�ين رئي�ض اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية 
ال�ش�بق  الأف��غ���ين  الرئي�ض  ك��رزاي  ح�مد  والأ�شت�ذ 
ال�ش�بق  العراق  وزراء  رئي�ض  امل�لكي  نوري  والدكتور 
و�شم�حة ال�شيخ نعيم ق��شم ن�ئب الأمني الع�م حلزب 
للمجمع  الع�م  الأمني  الآراكي  اآية اهلل  اهلل و�شم�حة 
والدكتورة  الإ�شالمية  املذاهب  بني  للتقريب  الع�ملي 
"رحمه اهلل"  زهراء م�شطفى كرمية الإم�م اخلميني 
و علم�ء من كل مذاهب الع�مل الأمة الإ�شالمية وفود 

ر�شمية من 100 دولة حول الع�مل
مقاومة التطبيع ... ندوة �شيا�شية يف جمعية ال�شداقة 

ال�شداقة  جمعية  يف  ال��درا���ش���ت  هيئة  اأق���م��ت 
الفل�شطينية الإيرنية ندوة �شي��شية بعنوان "مق�ومة 
التطبيع" ، ح��شر به� كل من الأخ "اأبو ن�ش�ل الأ�شقر" 
الفل�شطينية  التحرير  جلبهة  ال��ع���م  الأم���ني  ن�ئب 
يف  ال�شي��شي  املكتب  ع�شو  ح�شن"  علي  اأب��و   " الأخ  و 
ن�ئب  بح�شور  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة 
رئي�ض اجلمعية الأخ علي جمعة وعدد من الأخوة من 
املن��شلني وال�شي��شيني واملثقفني، وذلك اليوم اخلمي�ض 

 .2018/11/22
ب�جلمعية  الدرا�ش�ت  هيئة  م�شوؤول  رحب  بداية 
اأن  واأك��د  احل�شور  ب�لأخوة  الليل  اأب��و  ابراهيم  الأخ 
الفرتات  يف  �شهدت  ال�شهيونية  ال�شي��شية  ال�ش�حة 
من  لعدد  �شهيونية  وزي���رات  كبرية  حترك�ت  الأخرية 
من  التطبيع  عالق�ت  نقل  اأج��ل  من  العربية  ال��دول 

ال�شرية اإىل العلنية.
جلبهة  الع�م  الأمني  ن�ئب  الأ�شقر  ن�ش�ل  اأبو  الأخ 
والذي  التطبيع  بتعريف  بداأ  الفل�شطينية  التحرير 
هو حتويل كل م�هو غري طبيعي اإىل اأمر طبيعي، وفعل 
الكي�ن  جلعل  هو  اليوم  العربي  ال�شهيوين  التطبيع 
من  جزءا  جعله  و  منطقتن�  يف  واقع�  اأمرا  ال�شهيوين 
وجمتمعه  وموؤ�ش�ش�ته  و�شي��شته  بحكومته  حميطه 
خمطط�ته�  ع��رب  ال�شهيونية  احل��رك��ة  اأن  م��وؤك��دا   ،
ال�شرتاتيجية اعتمدت على مراحل عديدة للتطبيع 
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م�ش�ألة  يف  الأخ���رية  املرحلة  اإىل  و�شلن�  قد  وال��ي��وم 
تطبيع العالق�ت وتثبيت هذا الكي�ن كجزء اأ�شيل يف 

املنطقة واإيج�د له اأر�ض وت�ريخ و مقوم�ت لفر�شه ..
ال�شي��شي  املكتب  اأبو علي ح�شن ع�شو  بدوره الأخ 
اأن  اع��ت��رب  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  يف 
ال�شعب  على  فتحت  جديدة  قت�ل  جبهة  هو  التطبيع 
تكون  وقد  ال�شريفة  العربية  وال�شعوب  الفل�شطيني 
منقطع  حدث  جمرد  لي�ض  ف�لتطبيع   ، اجلبه�ت  اآخر 
عن ال�شوابق الت�ريخية بل هي تراكم�ت عرب مراحل 
يخدم  ال��ذي  له  احلقيقي  والهدف  خمتلفة  �شي��شية 
جبهة  ه��زمي��ة  ميكن  كيف  ه��و  ال�شهيونية  م�شروع 
الثق�فة والوعي الفل�شطيني الذي ت�شكل عرب قرون ..

م�شاركة يف احياء ذكرى احلركة الت�شحيحية املجيدة 
�ش�ركت جمعية ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانّية 
وهيئته�  البحي�شي  حممد  الدكتور  برئي�شه�  متمّثلة 
القي�دية يف فع�لي�ت الذكرى 48للحركة الت�شحيحية 
التي  ال�شوري  العربي  اجلي�ض  وانت�ش�رات  املجيدة 
اأق�مه� فرع الريموك حلزب البعث العربي ال�شرتاكي 

يف خميم الريموك.....
احتفال باملولد النبوي ال�شريف يف خميم ال�شيدة زينب

واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  مبولد   احتف�ًل 
 - الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  اأق�مت 
يوم  "مولد"  دينيً�  وحفاًل  ندوة  الديني  العمل  هيئة 
خميم  يف  وذل��ك  اجل���ري  الث�ين  ت�شرين   1٧ ال�شبت 
ال�شيدة زينب عليه� ال�شالم بح�شور جمع من الوجه�ء 
و املثقفني و املحبني لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 

و�شلم. 
وال�شيخ  علي  ابو  ال�شيخ  من  كل  الندوة  يف   حتدث 
بقي�دة  ال�شف�  لي�يل  فرقة  املولد  واحيت  فالح  ح�شن 
ال�شيخ ابو الهدى، حيث ا�شتهل املولد بقراءة الف�حتة 
على ارواح ال�شهداء واآي�ت عطرة من القراآن الكرمي، 
حتدث  ان�ش�ديه  و�شله  ال�شف�  لي�يل  فرقه  قدمت  ثم 
املولد  م��ع���ين  ع��ن  علي  اب��و  ال�شيخ  ف�شيله  بعده� 
امل�شطفى  �شرية  عن  حتدث  و  فيه  الفرح  و  وف�ش�ئله 
البعثة وعن  اآله و�شحبه قبل  و على  �شلى اهلل عليه 

وجوب القتداء به و تطبيق �شنته. 
توزيع الدواء للمر�شى يف حملة الفح�س املجاين يف خميم 

ال�شيدة زينب
الذي  املج�ين  الطبي  الفح�ض  حلملة  ا�شتكم�ل 
اليرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  به  تقوم 
الفل�شطينية  املخيم�ت  يف  اجلم�هريي  العمل  هيئة   -
لمرا�ض املف��شل والعظ�م، مت ت�أمني الدواء الالزم من 
اأمرا�ض  يف  الأخ�ش�ئي  النمريي  طريف  الدكتور  قبل 

املف��شل والعظ�م وع�شو هيئة العمل اجلم�هريي. 
هذا وق�م الدكتور طريف النمريي بتوزيع الدواء 
ال�شيدة  خميم  يف  �ش�بقً�  فح�شهم  مت  الذين  للمر�شى 
واحتي�ج�ته،  ح�لته  ح�شب  كل  ال�شالم  عليه�  زينب 

وقدم التعليم�ت ال�شحيحة لكيفية ا�شتخدام الدواء 
 2018  /  11  /  15 اخلمي�ض  اليوم  وذل��ك  واأوق���ت��ه، 
اجلمعية  رئ��ي�����ض  ن���ئ��ب  جمعة  ع��ل��ي  الخ  بح�شور 

والخوة اع�ش�ء الهيئة. 
الأه�يل،  وتقدير  ا�شتح�ش�ن  املب�درة  هذه  لقت 
اأكد  بينم�  للجمعية،  ب�ل�شكر  املر�شى  الإخوة  وتقدم 
الأخ علي جمعة على اأن اجلمعية تقوم بخدمة ابن�ء 
�شعبن� ح�شب المك�ني�ت املت�حة متمنية لكل املر�شى 

ال�شف�ء الع�جل.
د. البحي�شي يف موؤمتر دويل عن التطبيع  يف حلب 

اخل�رجة  ال�شهب�ء  حلب  مبدينة  ه���م  ح��دث  يف 
النخب  م��ن  ع��دد  ومب�ش�ركة  ب�شموده�  احل��رب  م��ن 
�شورية  م��ن  والإع��الم��ي��ة  وال�شي��شية  الأك���دمي��ي��ة 
حلب  ج�معة  افتتحت   ، واإي���ران  ولبن�ن  وفل�شطني 
ال��دويل  امل��وؤمت��ر   ،2018-11-13 الف�ئت  الثالث�ء 
"حمور املق�ومة يف مواجهة ثق�فة التطبيع مع الكي�ن 
ال�شهيوين"، وذلك برع�ية مركز الدرا�ش�ت والبحوث 
ال�شرتاتيجية يف ج�معة حلب وامل�شت�ش�رية الثق�فية 

ل�شف�رة اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية يف �شورية. 
ويف ورقة األق�ه� الدكتور حممد البحي�شي رئي�ض 
بعنوان  الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية 
 ، واملخ�طر"  املعنى  ال�شهيوين،  الكي�ن  مع  "التطبيع 
حتدث الدكتور عن خم�طر التطبيع وكيف اأن احلك�م 
اخلونة يريدون ا�شتدخ�ل الهزمية اإىل نفو�ض �شعوبهم 
التي ترف�ض وجود " اإ�شرائيل" متهيدا لبن�ء حت�لف�ت 
منهم  ظن�  وذلك  حموره�،  ال�شهيوين  الحتالل  يكون 
عرو�شهم  اإبق�ء  و  حم�يتهم  "اإ�شرائيل"  ب�إمك�ن  اأنه 
ت�ش�فل  يرون  ل  وك�أنهم  حم�قتهم  يظهر  مم�  املزيفة، 

الكي�ن ال�شهيوين وانحداره نحو نه�يته املحتومة ..
اجلمعية  رئي�ض  البحي�شي  الدكتور  اأ���ش���د  كم� 
وقي�دته�  بجي�شه�  �شورية  �شنعته�  التي  ب�لنت�ش�رات 
حمور  يف  حلف�ئه�  ومعه�  العزيز  و�شعبه�  احلكيمة 
حلب  مدينة  ك�نت  التي  النت�ش�رات  هذه  املق�ومة، 
اأن  اأن الت�ريخ �شيكتب  اإحدى حمط�ته� املهمة، م�شيف� 
جديد  ع�ملي  نظ�م  يف  الأ�ش��ض  حجر  و�شعت  �شورية 
يف  هو  وال��ذي  والإره���ب  ال�شر  حمور  على  ب�نت�ش�ره� 

جوهره انت�ش�را لفل�شطني والأمة .
وت�شحي�ت  بطولة  البحي�شي  الدكتور  الأخ  وحي� 
�شعبن� الفل�شطيني وخ��شة يف قط�ع غزة حيث يخو�ض 

املق�ومون معركة التحدي وك�شر قواعد اأمن العدو ..
ثقافية  ندوة  وهوية" ..  ذاكرة  الفل�شطيني..  "الرتاث 

يف جمعية ال�شداقة
الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  اأق�مت 
"الرتاث  بعنوان  ندوة حوارية  الثق�يف،  �شف�  ملتقى   -
كل  فيه�  ح��شر  وهوية"  ذاكرة  الفل�شطيني  ال�شعبي 
جنالء  الأ�شت�ذة  و  ك�مل  عبده  حممد  املهند�ض  من 
مللتقى  ممثاًل  عبداهلل  ف�شيل  الأخ  واأداره���  اخل�شراء 

رئي�ض  ن�ئب  جمعة  علي  الأخ  بح�شور  الثق�يف،  �شف� 
اليوم  وذل��ك  القي�دية  الهيئة  واأع�����ش���ء  اجلمعية 

الثنني 12-11-2018 يف مقر اجلمعية بدم�شق .
وحتدث الأخوة املح��شرون اأنه ل تقت�شر معرفة 
فل�شطني على معرفة جه�ده� ون�ش�له� فقط بل لتكتمل 
البلد  هذا  ح�ش�رة  جذور  على  الّطالع  يجب  ال�شورة 
الطيب منذ القدم، ف�حل��شر نتيجة امل��شي، وامل�شتقبل 
ك�ن  ل��ذا  مرتبطة،  حلق�ت  والت�ريخ  احل��شر،  وليد 
خ�ش�ئ�شه  على  واحل��ف���ظ  ال�شعبي  ال���رتاث  اإح��ي���ء 
تخليد  ���ش��روط  م��ن  �شرط  اأ�ش�لته  واإظ��ه���ر  الفنية 
ال�شعب  لثق�فة  مظهر  ه��و  كم�  العريقة،  احل�ش�رة 

الفل�شطيني عرب الت�ريخ.
يواجهه  مل�  نظرًا  اأن��ه  ب�لندوة  امل�ش�ركون  واأك��د 
ال�شعب الفل�شطيني من التهويد والتهجري تكمن اأهمية 
لأن  وحم�يته،  الفل�شطيني  ال�شعبي  ال���رتاث  جمع 
الهوية وفقدان املالمح  فقدانه و�شي�عه يعني فقدان 
الفل�شطينية املتوارثة، خ�شو�شً� بعد اأن ق�م الحتالل 
يف  وت�شجيله  الفل�شطيني  الرتاث  ب�شرقة  ال�شهيوين 

منظمة اليون�شكو ب��شم م�ي�شمى "اإ�شرائيل" ..
الزيتون  �شجرة  اأهمية  ع��ن  احل��دي��ث  دار  كم� 
ال��ذي  الأ���ش������ش��ي  ال��رك��ن  تعترب  ال��ت��ي  الفل�شطينية 
الأقوال  توؤيده  وهذا  الفل�شطيني،  البيت  عليه  بني 
يف  اأ�شدين  وزي��ت..  »خبز  الفل�شطينية..  ال�شعبية 
فهي  الفل�شطيني  لالإن�ش�ن  هوية  من  ك�ن  واإذا  البيت«، 
�شجرة الزيتون التي ترمز اىل فل�شطني وبالد ال�ش�م..

ويف اخلت�م اقرتح الأخوة امل�ش�ركون اإق�مة فع�لية 
الدائم  والتعريف  الفل�شطيني  الرتاث  لن�شر  ومع�ر�ض 
به يف كل مك�ن ، واإق�مة ور�ش�ت لإنت�ج م�شتمر يحمل 
النقو�ض الفل�شطينية ب�أي�دي فل�شطيني تورث لالأجي�ل 

الق�دمة ..
اأجل  من  بالدم  تربع  حملة  الدم" ..  نقل  يف  "حياتهم 

مر�شى الثال�شيميا
اأق�مت هيئة العمل ال�شب�بي والطالبي يف جمعية 
ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية ب�لتع�ون مع ال�شب�ب 
القومي العربي ، حملة تربع ب�لدم ملر�شى الثال�شيمي� 
ال�شب�ب الإن�ش�ين ودوره يف دعم  اإمي�ن� بواجب  وذلك 

بنية املجتمع . 
مركز  ،يف   2018/11/12 الثنني  اليوم  وذل��ك 

ج�معة دم�شق لنقل الدم .
ور�شات �شبابية : 

�ش�ركت  هيئة  العمل ال�شب�بي و الطالبي يف جمعية 
ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية ممثلة ب�لأخ املهند�ض 
حممد م�شعود م�شوؤول الهيئة و الأ�شت�ذ حممد ح�شني 
اأق�مه� احت�د  اأمني �شر الهيئة يف ور�شة عمل حوارية 
ال�شب�ب الدميقراطي "اأ�شد" يف اجلبهة الدميقراطية 
لتحرير فل�شطني بح�شور الأخ فهد �شليم�ن ن�ئب الأمني 
ممثلي  و  م�شوؤويل  الأخ��وة  من  ع��دد  و  للجبهة  الع�م 
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املنظم�ت الطالبية و ال�شب�بية الفل�شطينية يف �شوري� 
، حيث ن�ق�شت الور�شة " التقرير ال�شي��شي ال�ش�در عن 
املوؤمتر الع�م ال�ش�بع للجبهة " و التطورات و الأو�ش�ع 
الفل�شطينية  الق�شية  و  ب�ملنطقة عمومً�  التي تع�شف 
خ�شو�شً� .. و ذلك يوم اأم�ض ال�شبت 10 ت�شرين الث�ين 

2018 يف مقر اجلبهة الدميقراطية بدم�شق .
 ال�شداقة ت�شتقبل قيادة جبهة التحرير الفل�شطينية 

الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  رئي�ض  ا�شتقبل 
الأخ  ون�ئبه  البحي�شي  حممد  الدكتور  الإي��ران��ي��ة 
جبهة  قي�دة  من  وف��دا  اجلمعية  مقر  يف  جمعة  علي 
يف  الع�م  الأمني  ن�ئب  يرتاأ�شه  الفل�شطينية  التحرير 
اجلبهة الأخ اأبو ن�ش�ل الأ�شقر وع�شو املكتب ال�شي��شي 
وم�شوؤول اإقليم �شوري� الأخ ي��شني معتوق و ع�شو املكتب 

ال�شي��شي الأخ حممد غ�من ..
ودار النق��ض حول م�شتجدات الو�شع الفل�شطيني 
الراهن واأوجه التع�ون بني اجلمعية و اجلبهة وذلك 

اليوم الأحد 2018/11/11 ...
ندوة �شيا�شية حول الذكرى ال١٠١ لوعد بلفور امل�شوؤوم يف 

خميم �شبينة 
امل�شوؤوم  بلفور  لوعد  ال101  الذكرى  مبن��شبة 
 - الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  اأق�مت 
هيئة العمل اجلم�هريي ندوة �شي��شية حتدث فيه� د. 
ح�شن حميد اليوم ال�شبت 10 / 11 / 2018 يف خميم 
�شبينة، بح�شور الأخ علي جمعة ن�ئب رئي�ض اجلمعية 
والفع�لي�ت  الفل�شطينية  الف�ش�ئل  ممثلي  من  عدد  و 

الجتم�عية والوجه�ء يف املخيم. 
امل�شوؤوم  بلفور  وع��د  عن  حميد  ح�شن  د.  حت��دث 
وخطورته وتبع�ته من هجرة لليهود وغريه� واملراحل 
الفل�شطينية منذ ذلك الوقت،  التي مرت به� الق�شية 
والثورة  النكبة  �شبقت  التي  الفل�شطينية  والثورات 
اأو�شلو  اتف�قية  اإىل  و�شوًل  املع��شرة،  الفل�شطينية 
كبريًا  ا�شتهدافً�  ت�شكل  التي  القرن  �شفقة  ثم  املذلة، 
الفل�شطيني،  والوجود  الفل�شطينية  للق�شية  وخطريًا 

ومتثل وعدًا جديدًا �شبيه� بوعد بلفور. 
الذي  و�شموده  �شعبن�  ت�شميم  اأن  حميد  د.  واأكد 
وبلدن�  ق�شيتن�  ا�شتهداف  حم���ولت  وج��ه  يف  وق��ف 

�شيف�شل اليوم �شفقة القرن وكل املوؤامرات املقبلة. 
بدوره قدم الأخ علي جمعة ن�ئب رئي�ض اجلمعية 
كل  اف�ش�ل  على  �شعبن�  ت�شميم  حول  دارت  مداخلة 
الفل�شطينة،  ق�شيتن�  �شد  حت���ك  التي  امل��وؤام��رات 
مب�شريات  القرن  �شفقة  على  ي��رد  �شعبن�  اأن  معتربًا 
العودة، وم�شددًا على اأن حمور املق�ومة املتمثل ب�إيران 
و�شورية وحزب اهلل يزداد قوة وت�شميمً� على الدف�ع 

عن ق�شية فل�شطني التي ت�شكل بو�شلته الأوىل.
ال�شداقة تلتقي ال�شفري االإيراين يف بريوت

جمعية  رئي�ض  البحي�شي  حممد  الدكتور  التقى 

اليوم  �شب�ح  الإي��ران��ي��ة  الفل�شطينية  ال�����ش��داق��ة 
�شفري  ���ش��ع���دة  ال��ث���ين  ت�شرين   8 امل��واف��ق  اخلمي�ض 
اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية يف لبن�ن الخ حممد 
جالل فريوزني� حيث ا�شتعر�ض معه م�شتجدات الو�شع 
له�  تتعر�ض  التي  واملوؤامرات  والخط�ر  الفل�شطيني 
يف  ودوره����  ال�شداقة  جمعية  ون�ش�ط�ت  الق�شية، 

تعزيز العالق�ت اليرانية الفل�شطينية...
والت�أكيد على وقوف ال�شعب الفل�شطيني يف خندق 
يف  الإيرانية  ال�شالمية  اجلمهورية  حق  عن  الدف�ع 
مواجهة الت�شعيد العدواين الظ�مل للولي�ت املتحّدة 
اليراين  املوقف  وا�شتقاللية  �شي�دة  ي�شمن  م�  بكل 
وتطور ونه�شة ايران وثب�ت موقفه� يف ن�شرة فل�شطني 

والأّمة...
املوقف  على  فريوزني�  ال�شفري  �شع�دة  اأكد  وبدوره 
كل  ومعه�  اي��ران  وب���أّن  فل�شطني  جت�ه  لبالده  املبداأي 
التي  املوؤامرات  وك�شر  دحر  على  ق�درة  الع�مل  احرار 
ومواقفه�  العزيز  و�شعبه�  ال�شالمي  نظ�مه�  ت�شتهدف 

الث�بتة...
يف  ال�شداقة  جمعية  دور  ال�شفري  �شع�دة  وثّمن 
الو�شط الفل�شطيني متمني� له� ال�شتمرار يف هذا الدور 

وتطويره...
تكرمي حممد  االآغا  لتفوقه يف كلية االقت�شاد

ال�شداقة تكرم الأخ "حممد م�شطفى الآغ�" ع�شو 
لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  يف  املركزية  اللجنة 
 ، ت�شرين  ج�معة  القت�ش�د  كلية  يف  لتفوقه  فل�شطني 
الأخ علي جمعة  رئي�ض اجلمعية  ن�ئب  وذلك بح�شور 
التفوق  دوام  له  ،متمنني  القي�دية  الهيئة  واأع�ش�ء 
والتميز ورفع ا�شم فل�شطني ع�لي� يف �شبيل الدف�ع عن 

الق�شية الفل�شطينية ون�شرته� ..
دور  اأهمية  اإىل  اجلمعية  رئي�ض  ن�ئب  اأ�ش�ر  وقد 
فئة  لدى  الوعي  م�شتوى  رفع  يف  الفل�شطيني  ال�شب�ب 
ال�شب�ب وخ��شة املتفوقني درا�شي�، موؤكدا اأن اجلمعية 
و  الفل�شطيني  ال�شب�ب  رع�ية  على  حري�شة  �شتبقى 

تعزيز دوره يف مواجهة امل�شروع ال�شهيوين ..
تكرمي اآية عبا�س لتفوقها يف االإعدادية

تكرم  الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية 
الفت�ة الفل�شطينية "اآية اأكرم عب��ض" واحل��شلة على 
املركز الأول على م�شتوى اجلمهورية العربية ال�شورية 
يف ال�شه�دة الإعدادية مبعدل 3100 /3100 ، متمنني 
ا�شم فل�شطني ع�لي� يف  التفوق والتميز ورفع  له� دوام 

�شبيل الدف�ع عن الق�شية الفل�شطينية ون�شرته� ..
بدوره الدكتور حممد البحي�شي رئي�ض اجلمعية، 
اأكد اأهمية رع�ية ال�شب�ب الفل�شطيني واحت�ش�نه لأنه 
م�شريا   ، تواجهه  التي  ال�شع�ب  كل  حتدي  على  ق�در 
اإىل اأن اأهمية هذا التكرمي ت�أتي لأنه يف اأر�ض �شورية 

املق�ومة 

الفل�شطيني  ال�شعب  ترعى  وم���زال��ت  ك�نت  التي 
ال�شهيوين  الح��ت��الل  ���ش��د  معركته  يف  وت��دع��م��ه 

ل�شتع�دة حقوقه ك�ملة حتى الن�شر والتحرير ..
م�شاركة يف االعت�شام ت�شامنًا مع ال�شعب الفل�شطيني

�ش�ركت جمعية ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية/ 
ج��شم  الرحمن  عبد  اجلمعية  برئي�ض  ممثلة  لبن�ن 
وم�شوؤول  ري������ض  اب��و  ابراهيم  اجلمعية  �شر  وام��ني 
الهيئة ال�شب�بية ف�ر�ض احمد وع�شو الهيئة ال�شب�بية 
اأحمد ابو ري��ض يف الإعت�ش�م املركزي الذي دعت اإليه 
اللبن�نية والف�ش�ئل الفل�شطينية، مبن��شبة  الحزاب 
اليوم الع�ملي للت�ش�من مع ال�شعب الفل�شطيني و�شددت 
نحو  البو�شلة  توجيه  �شرورة  على  املتحدثني  كلم�ت 
الفل�شطينية، وت�شخري كل الط�ق�ت من اجل  الق�شية 

حترير فل�شطني.
الهيئة ال�شبابية جلمعية ال�شداقة الفل�شطينية االإيرانية 

ت�شيئ اأحد �شوارع خميم البداوي
ال�شداقة  جمعية  يف  ال�شب�بية  الهيئة  ق�مت 
الفل�شطينية الإيرانية)لبن�ن( ب�إ�ش�ءة �ش�رع املدار�ض 
لبن�ن وت�أتي  البداوي �شم�ل  املهجرين يف خميم  بحي 
هذه املب�درة �شمن الأن�شطة الإجتم�عية للهيئة التي 
تلتم�ض ح�ج�ت الن��ض يف املخيم، وك�نت هذه املب�درة 
�شكروا  ال��ذي��ن  احل��ي  اأه����يل  م��ن  ترحيب�  لق��ت  ق��د 

بدورهم هذه اللفتة الكرمية.
ال�شيخ النابل�شي واخلبري االإقت�شادي زياد نا�شر الدين يف 

جمعية ال�شداقة
الن�بل�شي  ���ش���دق  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  م��ن  ك��ل  زار 
جمعية  ال��دي��ن  ن��شر  زي����د  الإق��ت�����ش���دي  واخل��ب��ري 
ك�ن  حيث  الإيرانية)لبن�ن(  الفل�شطينية  ال�شداقة 
ج��شم  الرحمن  عبد  اجلمعية  رئي�ض  اإ�شتقب�لهم  يف 
وامل�شوؤول الإداري وامل�يل احل�جة م�جدة رميتي واأمني 
التب�حث  جرى  حيث  ري��ض،  ابو  ابراهيم  الأخ  ال�شر 
الفل�شطينية، وخ�شو�ش� م�  للق�شية  امل�شتجدات  ب�أخر 
وعلى  املركزية  الق�شية  لت�شفية  موؤامرات  من  يح�ك 
راأ�شه� �شفقة القرن،كم� مت التطرق جلملة من الق�ش�ي� 

الإقت�ش�دية ومدى ت�أثريه� على الواقع يف املنطقة.
ال�شداقة تلتقي حركة فل�شطني احلرة واملنتدى الفكري 

الفل�شطيني ...
الكي�ن  م��ع  للتطبيع  ال��ع��رب��ي  الته�فت  ظ��ل  يف 
والعمل  القرن  �شفقة  مترير  وحم���ول��ة  ال�شهيوين 
فل�شطني  يف  الوطنية  املق�ومة  حرك�ت  اجه��ض  على 

والوطن العربي ... 
الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  من  كل  ت�ش�رع 
خ�لد  الأ�شت�ذ  الثق�يف  امل�شوؤول  برئ��شة  اليرانية 
 . د  اخلروب  اأقيم  يف  اجلمعية  ممثل  ويرافقه  زيدان 
برئ��شة  الفل�شطيني  الفكري  واملنتدى  ح�شمه  جم�ل 
املدير الع�م الأ�شت�ذ املهند�ض ح�شني احل�يك ويرافقة 
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وحركة  و  امل��وع��د  موعد  الأ���ش��ت���ذ  ال�شر  اأم��ني  ن�ئب 
فل�شطني احلرة ب�شخ�ض ممثله� الأ�شت�ذ حممد عوي�ض 
التي  المك�ني�ت  كل  لبحث  ثالثي  اجتم�ع  عقد  اىل 
تعزز �شمود �شعبن� الفل�شطيني يف الداخل وال�شت�ت يف 
ظل التدهور العربي والت�ش�بق على التطبيع مع الكي�ن 

ال�شهيوين .. 
امل�شتوي�ت  ع��ل��ى  ع��دي��دة  ق�ش�ي�  من�ق�شة  مت 
 ، والوطنية  والجتم�عية  والثق�فية  ال�شي��شية 
والتف�هم على ا�ش�ض مواجهة كل املوؤامرات التي حت�ك 
الداعمة  والدول  الفل�شطينية  الوطنية  �شد احلركة 

له�.
عن  ممثلة  عمل  جلنة  ت�شكيل  على  اللق�ء  اختتم 
الأخرى  املوؤ�ش�ش�ت  مع  والتوا�شل  موؤ�ش�ش�ت  الثالث 
و�شي��شي  واجتم�عي  ثق�يف  لوبي  لتكوين  الن��شطة 
ت�شكل  التي  املق�ومة  ثق�فة  تعزيز  على  يعمل  ن��شط، 
الع�مل الفع�ل يف ت�شعيد الكف�ح امل�شلح لتحرير ك�مل 
القد�ض  مدينة  على  واحلف�ظ  الفل�شطيني  ال��رتاب 

ع��شمة لدولة فل�شطني .
 ال�شداقة  تهنئ احلزب ال�شوري القومي االجتماعي يف 

ذكرى تاأ�شي�شه
قدمت جمعية ال�شداقة الفل�شطينية اليرانية-
ال�شت�ذ  الثق�فية  الهيئة  م�شوؤول  ممثله�  وعرب  لبن�ن، 
خ�لد زيدان واع�ش�ء الهيئة الأخوة د.جم�ل ح�شمة 
حممد  والخ  اخل����روب،  اإق��ل��ي��م  يف  اجلمعية  مم��ث��ل 
املحمود ع�شو الهيئة الثق�فية، الذين قدموا الته�ين 
الع�م  وللمنفذ  الن��شف  حن�  ال�شيد  احل��زب  لرئي�ض 
والثم�نني  ال�ش�د�شة  الذكرى  ال�شت�ذ خليل بعجور يف 

لت�أ�شي�ض احلزب.
ال�شوري  احل��زب  اأق���م��ه  ال��ذي  احلفل  يف  وذل��ك 
القومي الجتم�عي يف بلدة ال�شرفند بهذه املن��شبة، 
لأرواح  حتية  ب�ملن��شبة  ق�شيدة  خ�لد  ال�شت�ذ  واألقى 

�شهداء احلزب..

ندوة �شيا�شية بعنوان )اجلمهورية االإ�شالمية يف اإيران 
وعالقتها بالق�شية الفل�شطينية- تاريخ حافل وواقع 

ملمو�س( 
الفل�شطينية  ال�����ش��داق��ة  ج��م��ع��ي��ة  اأق����م���ت 
املوافق  اليوم  م�ش�ء  �شي��شية  ندوة  لبن�ن  اليرانية- 
مقر  يف  اجلنوبية  �شيدا  مدينة  يف   2018/11/22

تكتل اجلمعي�ت الداعمة للمق�ومة.
وممثلي  الأف������ش��ل  امل�ش�يخ  م��ن  لفيف  وبح�شور 
اللبن�نية  ال�شي��شية  والقوى  والف�ش�ئل  الأح���زاب 
واملثقفني  فكرية  واندية  وجمعي�ت  والفل�شطينية 
ح��شر  اجلمعية،  واأع�ش�ء  والفع�لي�ت  وال�شخ�شي�ت 
اجلمعي�ت  تكتل  من�شق  حنينة  غ���زي  ال�شيخ  من  كل 
ال�شداقة  جمعية  ومم��ث��ل  ل��ل��م��ق���وم��ة،  ال��داع��م��ة 

الب�حث  اخل��روب  اإقليم  يف  اليرانية  الفل�شطينية 
واملحلل ال�شي��شي د.جم�ل ح�شمة.

الأح��زاب  دور  ج�نبه،  من  حنينة  ال�شيخ  تن�ول 
ال�شعب  ن�ش�ل  دع��م  يف  وح��شرا  ت�ريخي�  اللبن�نية 
الفل�شطيني، موؤكدا على اأن اأهمية الأحزاب اللبن�نية 
و�شر رفعته� هو حمل لواء فل�شطني، معرج� على الدور 
الإيراين يف دعم الق�شية والأحزاب التي رفعت لواء 

حتريره�.
يف  �شرح�  اأ�شهب  ال��ذي  ح�شمة  ال��دك��ت��ور  تبعه 
النواحي  من  وفل�شطني  ايران  العالقة بني  �شر  تن�ول 
الأخ��الق��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة والإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة رغ��م كل 
ال�شغوط�ت الدولية املم�ر�شة على اجلمهورية، م�شددا 
اللتزام  وارت��ب���ط  للقد�ض  الدينية  الأهمية  على 
و�ش�رب�  طروح�ت،  عدة  متن�ول  بتحريره�،  الديني 
للمق�رنة عدة اأمثلة دولية واقليمية، لقت ا�شتح�ش�ن 

وت�أكيد احل��شرين للندوة.
ويف خت�م الندوة ك�نت ا�شئلة ومداخالت للح�شور 
اأكدت مبجمله� على فع�لية الدور الإيراين يف حتقيق 

نت�ئج ملمو�شة ل�ش�لح فل�شطني وق�شيته�.
 ال�شداقة تقيم حواجز حمبة بذكرى والدة الر�شول االكرم

ال�شداقة  جمعية  يف  ال�شب�بية  الهيئة  ق�مت 
حواجز  ب�إق�مة  الإيرانية/لبن�ن/  الفل�شطينية 
حمبة يف خميم البدواي �شم�ل لبن�ن حيث مت توزيع 
الر�شول  ولدة  مبن��شبة  وذل��ك  امل���رة،  على  احللوى 
ي�فطة  تعليق  مت  كم�  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  الأك��رم 
ب�إ�شم جمعية ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية تهنئ 
فيه� �شعبن� الفل�شطيني بهذه الذكرى العطرة، واإختتم 
لهم  قدمت  حيث  التج�رية  للمحالت  بزي�رة  الن�ش�ط 

التهنئة بهذه املن��شبة الكرمية
 ال�شداقة تكرم املقاوم الطفل مارك حنا ابو ديب

يف لفتة �شب�قة، ولتعزيز ثق�فة مق�ومة التطبيع 
التطبيع  نحو  الرجعية  الأنظمة  ه��رول��ة  وج��ه  يف 

الك�مل مع الكي�ن ال�شهيوين الغ��شب. 
الفل�شطينية  ال�����ش��داق��ة  ج��م��ع��ي��ة  وف���د  ق����م 
اليرانية- لبن�ن الذي تراأ�شه رئي�ض اجلمعية ال�شت�ذ 
عبد الرحمن ج��شم ون�ئبه الخ وليد جمعة واحل�جة 
م�جدة الرميثي ع�شو هيئة القي�دة املركزية وم�شوؤول 
زيدان وم�شوؤول هيئة  الثق�فية ال�شت�ذ خ�لد  الهيئة 
وحيد  الخ  وم�ش�عده  اليم�ين  خ�لد  الخ  ال�شب�ب 
ديب  اب��و  م���رك  الطفل  منزل  اإىل  ب��زي���رة  ح��م��دان، 
جمعية  ب��شم  تكرميي�  درع���  له  وقدمت  زغرت�  يف 
رمزية  وهدية  اليرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة 
لعب  اأي  مع  اللعب  رف�شه  يف  املق�وم  ملوقفه  تقديرا 

�شهيوين يف م�ش�بقة ع�ملية لل�شطرجن.
�شوؤاله  عند  وا�شح  بجواب  موقفه  الطفل  وب��رر 
العب  ل   ( و�شوح  بكل  جميب�  املوقف  هذا  اتخذ  مل�ذا 

مع الأعداء(.
قدم الوفد ال�شكر للطفل املق�وم، وركزت الكلم�ت 
من وفد اجلمعية على دور الهل يف الرتبية الوطنية 

املق�ومة.
وك�ن يف ا�شتقب�ل الوفد ع�ئلة الطفل م�رك، والده 
ورئي�ض  مي��ني،  دمي�  وزوجته  دي��ب  اأب��و  حن�  الدكتور 
فني�نو�ض  ج��وزي��ف  واملخت�ر  �شمي�  غ�ش�ن  البلدية 
بو�شلتهم  ثب�ت  على  اأك��دوا  الذين  املنطقة  وفع�لي�ت 
تكبد  اجلمعية  لوفد  �ش�كرين  فل�شطني،  حترير  نحو 
ابو  م���رك  املق�وم  الطفل  زغرت�  ابن  لتكرمي  العن�ء 

ديب.
جمعية ال�شداقة الفل�شطينية االإيرانية ت�شتقبل حركة 

فل�شطني حرة
اإ�شتقبلت جمعية ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية 
فل�شطني  حلركة  الع�مة  العالق�ت  م�شوؤول  )لبن�ن( 
بح�شور  وذل���ك  عوي�ض،  حممد  لبن�ن  اأقليم  ح��رة 
رئي�ض اجلمعية عبد الرحمن ج��شم وم�شوؤول الهيئة 
الهيئة  وم�شوؤول  رميتي  م�جدة  احل�جة  الإداري���ة 
ال�شب�بية  الهيئة  وم�شوؤول  زي��دان  خ�لد  الثق�فية 
ف�ر�ض احمد، وجرى البحث يف الأو�ش�ع الفل�شطينية 
ب�شكل ع�م والأو�ش�ع الجتم�عية للفل�شطينيني داخل 
�شبل  اإىل  التطرق  مت  كم�  خ��ض،  ب�شكل  املخيم�ت 
تفعيل العمل الإجتم�عي وال�شب�بي والثق�يف للنهو�ض 

ب�حل�لة الفل�شطينية.
 ال�شداقة تكرم اأم املقاومني الفقيدة ام عماد مغنية

الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  كرمت 
اأم عم�د مغنية، وذلك  الفقيدة  املق�ومني  اأم  لبن�ن  يف 
م�جدة  احل�جة  اجلمعية  يف  الإداري  املدير  بتقدمي 
املق�ومة  ر�ش�م  اأم عم�د بري�شة  للفقيدة  رميتي لوحة 
املجل�ض  رئي�ض  ت�شلمه�  غ��زة،  من  القمبز  اب��و  �ش�دي 

التنفيذي يف حزب اهلل ال�شيد ه��شم �شفي الدين
جمعية ال�شداقة الفل�شطينية االإيرانية تكرم مرا�شل قناة 

املنار يف غزة عماد عيد
الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  كرمت 
عيد  عم�د  غزة  قط�ع  يف  املن�ر  قن�ة  مرا�شل  لبن�ن  يف 
اإ�شتقب�ل  يف  وك�ن  ب��ريوت،  يف  اجلمعية  مقر  يف  وذلك 
ج��شم  الرحمن  عبد  اجلمعية  رئي�ض  م��ن  ك��ل  عيد 
الإداري  واملدير  جمعة  وليد  اجلمعية  رئي�ض  ون�ئب 
احل�جة م�جدة رميتي وم�شوؤول الهيئة الثق�فية خ�لد 
ري��ض  اأب��و  ابراهيم  اجلمعية  يف  ال�شر  واأم��ني  زي��دان 
رئي�ض  اأحمد، وقدم  ف�ر�ض  ال�شب�بية  الهيئة  وم�شوؤول 
لعيد  الرحمن ج��شم درعني تكرمييني  اجلمعية عبد 
لقط�ع  املق�ومة  ال�شورة  بنقل  الري�دي  ل��دوره  وذلك 
غزة، بدوره حتدث عيد عن الو�ش�ع يف غزة و�ش�رح� 
كيف ان املجتمع الفل�شطيني يف غزة يلتف حول مفهوم 

املق�ومة يف املواجهة مع العدو ال�شهيوين.

5
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الط�ئرات  ق�شفت  الث�ين،  نوفمرب/ت�شرين   12 ليلة 
الإ�شرائيلية مئ�ت الأهداف الفل�شطينية، ودمرت فندًق� 
لكن  واملوؤ�ش�ش�ت.  امل��ن���زل  وخمتلف  تلفزيون  وحمطة 
عملي�ت  غرفة  �شكلت  والتي  جمتمعة  املق�ومة   ف�ش�ئل 
بقوة،  العدوان  على  للرد  وج�هزة  يقظة  ك�نت  واح��دة 
حيث �شربت جنوب اإ�شرائيل مبئ�ت ال�شواريخ. واأخفقت 
مل  لذلك  ونتيجة  احلديدية،  ب�لقبة  ي�شمى  م�  فع�لية 
الع�شكرية  البط�رية  هذه  ت�رك�  معظمه�،  اعرتا�ض  يتم 
ال�شواريخ.  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  وق��ف  على  ق����درة  غ��ري 
�ش�عة وا�شح. ل ميكن  وخال�شة م� حدث يف غ�شون 48 
مق�ومة  ي��ردع  اأو  يوقف  اأن  القوي  وجي�شه�  لإ�شرائيل 
فل�شطينية �شج�عة بل م� ح�شل هو العك�ض ا�شتط�عت ان 
بنج�ح  وا�شتط�عت  وم�شتوطنني.  حكومة  من  كي�نه  تهز 
ان حت�كي جتربة حزب اهلل يف ال�شم�ل اب�ن حرب متوز 
2006. وميكن القول بثقة ان املق�ومة يف غزة ا�شتط�عت 
اإل  تدم  مل  التي  الأخرية  الع�شكرية  املواجهة  خالل  يف 
لثم�ن واأربعني �ش�عة ان حتقق اىل حد م� ميكن اعتب�ره 
القرتاب من حتقيق توازن الرعب. واأثبتت املق�ومة اأنه� 
اإ�شرائيل.  ولي�شت  اليوم  غزة  يف  املب�درة  زم�م  ميلك  من 
لديه�  توجد  ول  اأمره�،  من  حرية  يف  فهي  اإ�شرائيل   اأم� 
قررت  ح�ل  يف  يح�شل  اأن  ميكن  م�ذا  تعرف  ول  خي�رات 
ت�شعيد املواجهة او التوغل بري� يف غزة، �شحيح اأن القوة 
التدمريية الإ�شرائيلية ه�ئلة وهي ت�شتطيع تدمري غزة، 
الدولية  الظروف  ظل  يف  �شهل  غري  ال�شين�ريو  هذا  لكن 
"ويكلفه�  كبرية   مغ�مرة  فيه  الأر�شي  والغزو  الراهنة، 
اإ�شرائيل ف�إن املق�ومة  اأثم�ن� ب�هظة جدا. وعلى خالف 
متلك زم�م املب�درة لأنه� تعرف م�ذا تريد، املق�ومة تريد 
اإر�ش�ل ر�ش�لة اإىل اإ�شرائيل ب�أن توازن الرعب ق�ئم، واأنه� 
الفل�شطيني،  ال�شعب  يوؤملون  هم  كم�  اإيالمهم  على  ق�درة 
وهذه الر�ش�لة و�شلت و�شتزداد ر�شوخ� اليوم. لقد ت�أكد 
يف  اأقوى  و�شتكون  اأقوى  هي  اليوم  املق�ومة  اأن  ب�مللمو�ض 
يف  دقة  اأكرث  لتكون  ال�شواريخ  و�شتتطور  الأي���م،  مقبل 
القليلة  ال�شنوات  يف  و�شت�شكل  اأهدافه�،  اإىل  الو�شول 

املقبلة قوة ردع موازية يف مواجهة اإ�شرائيل.
واأجهزته  جي�شه  ق�دة  وجميع  نتني�هو،  ا�شطر  لقد 
�ش�عة،   48 بعد  "حكومته"،  اأع�ش�ء  واأغلب  الأمنية، 
اإىل املوافقة على وقِف اإطالق الن�ر، والعودة اإىل ح�لة 
اأع�ش�ء حكومته".   اأربعة من  "الهدوء"، يف ظل مع�ر�شة 
هذا، اىل ج�نب مظ�هرات احتج�جية اأطلقه� م�شتوطنو 
انتق�دات  وموجة  غ��زة،  لقط�ع  املح�ذية  امل�شتوطن�ت 
نتني�هو،  ولرئي�شه�،  الحتالل،  حكومة  لأع�ش�ء  لذعة 
م���أزق  اإن��ه  فلنقل:  م����أزق،  يف  الكي�ن  حكومة  ب���ل��ذات. 
قدرة  ت�آكل  بني  التن�ق�ض  م���أزق  اإن��ه  ون��ظ���م،..  م�شروع 
وبني  الع�شكري،  الع�مل  واأول��ه���  القوة،  وعوامل  ال��ردع 
الأيديولوجية  الأفك�ر  ب�أحالم  املُثقل  الطموح  ف�ئ�ض 
ب�لقوة  يتحقق  ل  م�  مقولة  �شقطت  لقد  الواقع،  حمل 
الوطنية  جت�وز  ميكن  وب�أنه  القوة،  من  ب�ملزيد  يتحقق 
ق�شيتهم،  وت�شفية  الفل�شطينيني  وهزمية  الفل�شطينية، 
لكن ج�ءت جولة املواجهة الأخرية  بني جي�ض الحتالل 
مرة  لتوؤكد،  املُح��شر،  غزة  قط�ع  يف  املق�ومة  وف�ش�ئل 

اأخرى، اأن الفل�شطينيني �شعب مق�وم ل يهزم.
اإل  ت��دم  مل  الأخ��رية  الع�شكرية  املواجهة  اأن  وم��ع 
ب�ملع�ين،  ح�فلة  ك�نت  ف�إنه�  �ش�عة،  واأرب��ع��ني  لثم�ن 
قوتن�  اأن  هو  والهم  الأول  الدر�ض  الثمينة.  والدرو�ض 
هذا  ي�شل  اأن  واأملن�  انق�ش�من�،  يف  و�شعفن�  وحدتن�  يف 

غزة املقاومة:  تغيري قواعد اال�شتباك

الوعي اإىل عقول اجلميع، واأن يرتجم اإىل تطبيق فعلي 
فيه  والنج�ح  الن�ش�ل  واأن  الواقع.  ار���ض  على  و�شريع 
يوحد الفل�شطينيني، ويقوي معنوي�تهم، ومينحهم �شعورا 
يخلقه  م�  عك�ض  على  ب�لنف�ض،  والثقة  ب�لأمل  عظيم� 
ال�شراع على ال�شلطة من انق�ش�م و�شعور ب�ئ�ض ب�لإحب�ط 
والي�أ�ض. والدر�ض الث�ين اأن م�شرية العودة وك�شر احل�ش�ر 
وقبله�  الأح��م��ر،  اخل���ن  ومعركة  الأخ���رية،  واملواجهة 
البديلة  الإ�شرتاتيجية  �شحة  اأك��دت  قد  القد�ض  هبة 
للمف�و�ش�ت الف��شلة، والتي تركز على تغيري ميزان القوى 
التذكري  ال�شهيونية، والتي جتدد  اإ�شرائيل واحلركة  مع 
مبقولة" اأن م� اأخذ ب�لقوة ل ي�شرتد اإل ب�لقوة" ، فم� من 
الث�لث  والدر�ض  القوى.  ميزان  بتغيري  اإل  �شيتغري  �شيء 
عدم جواز التخلي عن اليقظة للحظة واحدة، فم� اأثبتته 
الأحداث، اأن حك�م اإ�شرائيل ل يقيمون وزن� ملع�هدات اأو 
للتهدئة  وخرقهم  غدرهم  ك�ن  وم�  تهدئة،  اأو  اتف�قي�ت 
وهم  امل�شتقبل،  يف  به  �شيقومون  مل�  منوذج  اإل  الأخ��رية، 
وا�شتنب�ط  العرب  ا�شتخال�ض  على  الٓن  يعكفون  اأي�ش� 
الدرو�ض، ودرا�شة نق�ط القوة وال�شعف، واإن ك�ن هن�ك 
مفتوح  �شراع  يف  ع�برة  حمطة  �شوى  تكون  فلن  تهدئة 
لن ُيَحل اإل ب�إنه�ء الحتالل، واإ�شق�ط منظومة التمييز 
هو  ال��راب��ع  ال��در���ض  الإ�شرائيلية.  العن�شري  والف�شل 
ال�شعف لدى الإ�شرائيلي ويف مقدمته�، حمدودية  نق�ط 
ال�شي��شية الإ�شرائيلية جت�ه قط�ع  الع�شكرية  اخلي�رات 
وقدرة  الفل�شطيني  ال�شعب  ومق�ومة  �شمود  بف�شل  غزة، 
اإمتالأت ال�شحف الإ�شرائيلية  الردع الق�ئمة لديه، وقد 
�ش�ملة  بحرب  القي�م  جدوى  عدم  ت�شرح  التي  ب�ملق�لت 
على قط�ع غزة تنتهي ب�إع�دة احتالله، لأن ذلك �شيكلف 
اجلي�ض الإ�شرائيلي خ�ش�ئر ب�لآلف، ل ت�شتطيع القي�دة 
ال�شي��شية وقي�دة اجلي�ض اإحتم�له�، ولأن اإع�دة احتالل 
تكون  قد  التي  املق�ومة،  من  مزيدا  اإل  يخلق  لن  القط�ع 
ترك  اإىل  الإ�شرائيلي  ب�جلي�ض  الأمر  و�شينتهي  اأ�شر�ض، 
القط�ع والن�شح�ب منه كم� حدث لهم يف جنوب لبن�ن. 
هي  الإ�شرائيلية  املنظومة  �شعف  نق�ط  اأهم  اأحد  ومن 
م�شتعدة  فهي  الب�شرية،  للخ�ش�ئر  ال�شديدة  احل�ش��شية 
اأن  دون  القتلى  اآلف  الفل�شطينيني  �شفوف  يف  توقع  لأن 
ب�شع  ولو  تخ�شر  اأن  حتتمل  ل  ولكنه�  جفن،  له�  يرم�ض 
ال�شعف  نقطة  لذلك  وت�ش�ف  مواجهة.  اأي  يف  ع�شرات 
الث�نية وهي احل�ش��شية ال�شديدة للخ�ش�ئر القت�ش�دية، 
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اذ  الأخرية،  املواجهة  يف  بت�أثريه�  اإ�شرائيل  �شعرت  وقد 
خ�شرت ماليني الدولرات ب�شبب هروب جمموع�ت ه�ئلة 
من ال�شي�ح، واإلغ�ء حجوزات �شي�حية، وتعطيل العمل يف 
يف  الط�ئرات  م�ش�ر  تغيري  اإىل  ب�لإ�ش�فة  كثرية،  مواقع 
مط�ر اللد، ومل تكن �شدفة اأن ا�شتطالع�ت الراأي ك�شفت 
هم  الفل�شطينيني  اأن  اعتربوا  الإ�شرائيليني  غ�لبية  اأن 

الذين انت�شروا يف املواجهة الأخرية.
واملج�بهة  العودة   م�شريات  اأن  نتذكر  اأن  علين�  لكن 
متر  الفل�شطينية  الق�شية  اأن  ظل  يف  تندلع  الخ��رية 
تهدده�  متع�ظمة  خم�طر  وهن�ك  ج��ًدا،  �شعب  بو�شع 
تولد  اأن  قبل  تدفن  مل  ترامب  �شفقة  واأن  ب�لت�شفية، 
من  ت�شخم  التي  ال��ق��ي���دات  م��ن  العديد  م��ن  ن�شمع  كم� 
خم�طره�،  من  وتقلل  �شده�  الفل�شطيني  املوقف  اأهمية 
وجود  مع  ر�شمًي�،  طرحه�  دون  من  تطبيقه�  ج�ري  فهي 
خالل  من  الت�شرف  اأح�شن�  اإذا  لدفنه�  كبرية  اإمك�نية 
لفظًي�.  برف�شه�  تكتفي  ل  متك�ملة  عملية  خطة  و�شع 
الوقفة  �شتنتهي  النت�ش�ر  متطلب�ت  توفري  دون  وم��ن 
الرائعة  العودة  وم�شريات  ترامب  �شفقة  �شد  ال�شج�عة 
ال�شيئ،  الق�ئم  الو�شع  تف�قم  اأو  �شيئ،  حل  اإىل  املبدعة 
مثلم� ح�شل بعد النتف��شتني الأوىل والث�نية.على هذا 
قطف  مرحلة  يف  ل�شن�  ب�أنن�  نت�شرف  اأن  علين�  الأ�ش��ض، 
 ، حقوقن�  وجت�شيد  الكربى  النت�ش�رات  وحتقيق  الثم�ر 
بل يف مرحلة الدف�ع عن النف�ض، وهذا يعني اأن الأولوية 
احلف�ظ  على  تركز  اأن  ينبغي  املعتمدة  والإ�شرتاتيجية 

على الق�شية وال�شعب والأر�ض.
يف  هن�لك  ب�ن  لل�شك  جم�ل  يدع  ل  مب�  يعني  وه��ذا 
القن�عة  اولهم�  مهمتني  مب�ش�لتني  يثق  ب���ت  من  غ��زة 
التي  وال�ش�روخية  الع�شكرية  ال��ق��وة  ب���أن  الرا�شخة 
متلكه� املق�ومة حققت نوع� من توازن الرعب والردع مع 
جزء  وامن�  لوحده�  تعد  مل  غزة  ان  وث�نيهم�  ا�شرائيل، 
املق�ومة،  مع�شكر  املنطقة هو  وف�عل يف  مع�شكر قوي  من 
وهذا م� عرب عنه امني ع�م حزب اهلل ال�شيد ح�شن ن�شر 
قد  م�  يراقب  املع�شكر  ان  له  خط�ب  يف  ق�ل  عندم�  اهلل 
انفج�ر  اأن  منوه�  غزة،  يف  الق�دمة  الأي�م  خالل  يحدث 
وخطرية  كبرية  تداعي�ت  له  �شتكون  الع�شكري  الو�شع 

على م�شتوى املنطقة والإقليم.
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فر�ش�ي  موؤمتر  ونو�شي  فيه�  والتمركز  فل�شطني  اإىل 
ممكنة،  م�ش�عدة  كل  احل���ج��ة،   ل��دى   ، لهم  يقدم  اأن 
كدولة  بفل�شطني  تعرتف  اأن  الأمم،  جمعية  ونو�شي 
اأن  الدولة فعاًل. وهذا يعني  اإن�ش�ء هذه  يهودية لدى 
فل�شطني �شوف تتحول اإىل دولة يهودية مب�ش�عدتن�«. 
ومنذ اأن بداأ التحول يف عالقة امل�شروع ال�شهيوين من 
المربي�يل  املركز  وانتق�ل  الربيط�ين  النفوذ  جم�ل 
اإىل الولي�ت املتحدة، حيث اأ�شبح امل�شروع ال�شهيوين 
يف جم�ل النفوذ الأمريكي يف املوؤمتر ال�شهيوين الث�ين 
وجرى   ،1946 دي�شمرب  اأول/  ك�نون  يف  والع�شرين 
مندجمة  يهودية  دولة  فل�شطني  جعل  على»  الت�أكيد 
اأبوابه� للهجرة  الع�ملي«، وفتح  البن�ء الدميقراطي  يف 
امل�شوؤولية  اليهودية  الوك�لة  تولت  حيث  اليهودية، 
تعترب  العقود  هذه  ط��وال  وا�شنطن  وظلت  ذل��ك.  عن 
يف  الوحيدة«  الغربية  »الدميقراطية  اإ�شرائيل  اأن 

املنطقة.
     وعلى الرغم من اأن الإدارات الأمريكية املتع�قبة 
طرح  بداية  منذ  الفل�شطينيني،  على  ت�شرتط  ظلت 
»اإ�شرائيل«  بوجود  لي�ض  العرتاف  الت�شوية،  م�ش�ريع 
فح�شب بل بحقه� يف الوجود اأي�شً�، اإل اأنه� ظلت تدعم 
�شد  العرقي  التطهري  وعملي�ت  الح��ت��الل  �شي��شة 
ب�عرتاف  »اإ�شرائيل«  تكتف  ومل  الفل�شطيني.  ال�شعب 
ط�لبت  ب��ل  فح�شب  ر�شميً�  به�  العربية  الأط����راف 
لليهود  قومي  و»وطن  يهودية«  »دولة   به�  ب�لعرتاف 
املتحدة  الولي�ت  ك�نت   196٧ ع�م  ومنذ  الع�مل«.  يف 
تدعو الدول العربية للتف�و�ض مع القي�دة ال�شهيونية 
وظلت  الحتالل.  اإنه�ء  على  للعمل  تتحم�ض  اأن  دون 
دعم  هي  الأمريكية  لل�شي��شة  الأ�ش��شية  الق�عدة 
مق�بل  الإ�شرائيلي«،  الأم��ن  و�شم�ن  ال�شالم  »مب�دلة 
فقد  بعد.  فيم�  عنه�  التخلي  يجري  للعرب  وع��ود 
اأعلن الرئي�ض الأمريكي ليندون جون�شون ع�م 196٧ 
مق�بل  »اإ�شرائيل«  مع  دائمة  ت�شوية  قي�م  �شرورة 
التوجه،  هذا  مع  وان�شج�مً�   .196٧ حدود  يف  تعديل 
فيه  الأمن  ملجل�ض  م�شروعً�  املتحدة  الولي�ت  قدمت 
من  ال�شهيوين  الحتالل  قوات  �شحب  ي�شتمل  اقرتاح 
»اأرا�ٍض« عربية، اأ�شبحت فيم� بعد جوهر قرار جمل�ض 
قدمت  ال��ق��رار،  يف  الغمو�ض  ولإزال����ة   .242 الأم���ن 
ترى  ال��ذي  احلل  لهذا  تو�شيحً�  الأمريكية  الإدارة 
اأو  حدود  اإىل  الرجوع  املمكن  غري  من  اأنه  خالله،  من 

خطوط الهدنة التي ك�نت ق�ئمة قبل حرب 196٧. 
وتقرتح و�شع حدود جديدة معرتف به� من جميع دول 
للكي�ن  ملزم  قرار  هو  قرار242  اأن  ترى  ول  املنطقة، 
التي  الأرا���ش��ي  م��ن  ان�شح�به  ي�شتوجب  ال�شهيوين 

احتله� دون ا�شتثن�ء. 
واملربجمة  املخططة  العملية  م�ش�ر  يت�أمل  ومن 
لتحويل امل�شروع ال�شهيوين من نط�ق احللم، اإىل حيز 
الواقع، ي�شهل عليه اأن يالحظ، اأن احلركة ال�شهيونية 
خيوط  بكل  ال��دوام،  على  متحكمني  ظلوا  وحلف�ءه�، 
املن�ط  ال��ه��دف  يظل  �شوف  لذلك  والفعل.  امل��ب���درة 
ال�شتيط�نية  الق�عدة  بو�شفه  ال�شهيوين  ب�لكي�ن 
للم�شروع ال�شهيوين، تهجري الفل�شطينيني وال�شتيالء 
عدوانية  وظيفته  يجعل  الهدف  وهذا  اأرا�شيهم،  على 
ينكفئ  لن  فهو  وب�لت�يل  دف�عية،  ولي�شت  هجومية 
الأم��ر  وج����وده.  م��ربر  يفقد  ل  حتى  م�شمونه  ع��ن 
�شد  ���ش��واء  املنطقة  يف  ال�شراع  يولد  يجعله  ال��ذي 
يف  اأو  ال�شتيط�نية،  العملية  حيث  الفل�شطينيني 
الأمن  مقت�شي�ت  حيث  العربية،  ال��دول  �شد  املحيط 
اأن  يعني  م���  ال�شهيوين.  للم�شروع  ال�شرتاتيجي 
القي�دة ال�شهيونية غري مهي�أة للتع�ي�ض ال�شلمي، ولأنه� 
الطرف املب�در »املعتدي« يف ال�شراع، فمن الطبيعي اأن 
يكون ال�شلوك امل�ش�د هو الرد على العدوان ب�ملق�ومة، 
الفل�شطيني  الن�ش�ل  حكمت  التي  هي  املع�دلة  وهذه 
منذ بدايته، وهي الأ�ش��ض الذي بنيت عليه املق�ومة 
جتلى  حيث  وعماًل،  قول  عنه  وع��ربت  الفل�شطينية 
ب�شكل فعلي يف املق�ومة البطولية لل�شعب الفل�شطيني 
تعمدت  التي  والت�شحي�ت  ال�شهيوين،  الحتالل  �شد 
بدم�ء اآلف ال�شهداء واآلم اجلرحى، و�شرب املعتقلني 

ال�ش�مدين يف �شجون الحتالل.
الفل�شطينية،  الأر����ض  على  ال�شتيالء  مت  لقد 
وت�شليح  ت��دري��ب  وج���رى  م�����ش��روع��ة،  غ��ري  بو�ش�ئل 
الكي�ن  اإىل  ال��ق���دم��ني  اجل���دد،  ال��ي��ه��ود  امل��ه���ج��ري��ن 
بقوة  يهودية«  »دول��ة  لإق�مة  ا�شتعدادًا  ال�شهيوين، 
اأرا�شيهم  م��ن  الأ���ش��ل��ي��ني،  ال�شك�ن  وط���رد  ال�����ش��الح، 
احلركة  خططت  وك��م���  وم��ن���زل��ه��م.  وممتلك�تهم 
 ،1948 ع���م  ال�شهيوين  الكي�ن  لإق�مة  ال�شهيونية 
وا�شلت التخطيط لإمت�م امل�شروع ال�شهيوين والدخول 
»ال��دول��ة  ب���إن�����ش���ء  ال�شهيونية  بعد  م���  مرحلة  يف 
اليهودية« على اأر�ض فل�شطني. كذلك يت�شور ال�شه�ينة 
 ،2020 ع�م  بعد  املنطقة  يف  ال�شهيوين  للكي�ن  مك�نً� 
اإط�ر  يف  املنطقة،  دول  ن�شيج  من  ج��زءًا  يكون  بحيث 
الكربى  القوة  ال�شهيوين  الكي�ن  يكون  جديد  ت�شكيل 
الدولة  »يهودية  م�شطلح  ب��رز  وق��د  فيه.  املهيمنة 
الإ�شرائيلية« يف ال�شنوات الأخرية بوترية مت�ش�رعة، 
ب�شورة غري  اليهودية«،  »الدولة  حيث حتولت مقولة 
م�شبوقة، اإىل الق��شم امل�شرتك بني خمتلف اجلم�ع�ت 
الفكرية  والجت�ه�ت  ال�شي��شية،  والأح��زاب  والكتل 

والثق�فية يف الكي�ن ال�شهيوين على حد �شواء.

يرتبط قرار تق�شيم فل�شطني ب�مل�شروع ال�شهيوين 
العربية  ال��دول  على  للهيمنة  الغربي،  ال�شتعم�ري 
اإيج�د  ع��رب  وال��ب�����ش��ري��ة،  الق��ت�����ش���دي��ة  وث��روات��ه��� 
العربي،  الوطن  قلب  يف  ا�شتيط�نية  ع�شكرية  ق�عدة 
العربي  الع�مل  ومنع  الغربية  الدول  م�ش�لح  حلم�ية 
بذلت  الهدف،  هذا  ولتحقيق  والتقدم.  النهو�ض  من 
من  ت��زال،  ول  و�شعه�  يف  م�  كل  ال�شهيونية  احلركة 
على  ال�شتيالء  اإىل  ال��رام��ي  خمططه�  تنفيذ  اأج��ل 
برع�ية  اليهودية«،  »الدولة  واإق�مة  ك�ملة  فل�شطني 
املتحدة  الولي�ت  وخ�شو�شً�  الغربية  ال��دول  ودع��م 
الأمريكية، التي لعبت دورًا ف�عاًل يف اإجب�ر دول الأمم 

املتحدة على اتخ�ذ قرار التق�شيم ع�م 194٧. 
القرار  املتحدة  ل��الأمم  الع�مة  اجلمعية  اأ�شدرت 
رقم 181 يف 29/ 194٧/11 املعروف بقرار التق�شيم، 
له  توفر  لكي  ووا�شنطن  الدولية  الوك�لة  وحت�يلت 
عدد الأ�شوات الالزم ل�شدوره، ويق�شى القرار بتق�شيم 
امل�ش�حة  من   %56 على  الأوىل  دولتني  اإىل  فل�شطني 
الأر�ض  لأ�شح�ب  والث�نية  اليهود،  من   %30 حلوايل 
القد�ض  تظل  اأن  على  فل�شطني،  م��ن  تبقى  م���  على 
بعد  لتكون  دويل  بو�شع  تتمتع  الدولتني  عن  مبن�أى 
ذلك ع��شمة الدولة الفيدرالية التي ت�شم الدولتني 
عدد  على  ق�ئمة  التق�شيم  ق��رار  ففكرة  بعد.  فيم� 
اإيل  امله�جرين  اليهود  اأن  هو  الأول  الفرتا�ش�ت:  من 
فل�شطني لهم احلق يف جزء من فل�شطني. والفرتا�ض 
والفل�شطينيني  اليهود  بني  التع�ي�ض  اأن  هو  الث�ين 
م�شتحيل ولذلك ف�ن التق�شيم هو احلل. اأم� الفرتا�ض 
الندم�ج  واأن  م��وؤق��ت،  حل  التق�شيم  اأن  هو  الث�لث 
على  حت�فظ  القد�ض  وع��شمته�  فيدرالية  دول��ة  يف 

خ�ش�ئ�ض الدولتني اليهودية والعربية هو احلل.
قرار  يف  اليهودية«  »ال��دول��ة  مفهوم  تر�شخ  لقد 
يف  كبريين  وغ�شبً�  ا�شتنك�رًا  لق��ى  ال��ذي  التق�شيم 
العربية  الهيئة  واأعلنته  العربية،  وال��دول  فل�شطني 
العلي� يوم حداد، حيث اأ�شدر جمل�ض اجل�معة العربية 
التق�شيم،  ا�شتنكر  بي�ن�   194٧ اأول  ك�نون   1٧ بت�ريخ 
حكوم�ت  »اإن  فيه:  وج�ء  مق�ومته  على  العزم  واأك��د 
�شعوبه�  ج�نب  يف  واح��دًا  �شفً�  تقف  العربية  ال��دول 
يف ن�ش�له� لتدفع الظلم عن اإخوانهم العرب، ومتكنهم 
فل�شطني  ا�شتقالل  وحتقيق  اأنف�شهم  عن  الدف�ع  من 
ووحدته�. وقد قرر روؤ�ش�ء وممثلو هذه احلكوم�ت اأن 
التق�شيم ب�طل من اأ�ش��شه، وقرروا كذلك عماًل ب�إرادة 
�شعوبهم اأن يتخذوا من التدابري احل��شمة، م� هو كفيل 
ب�إحب�ط م�شروع التق�شيم الظ�مل ون�شرة حق العرب، 
ف�إنهم قد وطدوا العزم على خو�ض املعركة التي ُحملوا 
ويف  الظ�فرة.  نه�يته�  حتى  به�  ال�شري  وعلى  عليه� 
املوقف  ودعم  الربيط�نية  النتدابية  الرع�ية  ظل 
الع�شكري،  ن�ش�طهم  من  ال�شه�ينة  �شَعد  الأمريكي، 
على  ال�شهيوين  الكي�ن  قي�م  اإىل  الأم��ر  انتهى  حيث 

اأر�ض فل�شطني ع�م 1948« .
مف�جئً�،  امل��راوغ  الأمريكي  املوقف  يكن  ومل       
�شدور  بعد  ال�شهيوين  امل�شروع  دعم  اأمريك�  تبنت  اإذ 
 28 يف  املنعقد  فر�ش�ي  موؤمتر  يف  مب��شرة  بلفور  وعد 
احلرب  يف  املنت�شرين  احللف�ء  بني   ،1919 حزيران 
اإن�ش�ء  تقرر  حيث  املهزومة،  واأمل�ني�  الأوىل  الع�ملية 
واأقر يف ميث�قه� نظ�م النتداب ب�شكل  ع�شبة الأمم  
جديد من ال�شتعم�ر. وقد قدمت �شعبة ال�شتخب�رات 
اإىل  تقريرًا  ويل�شون  الرئي�ض  اإدارة  يف  الأمريكية  
للعودة  اليهود  بدعوة  نو�شي   «  : على  ين�ض  املوؤمتر 

قرار التق�شيم يف الرعاية االأمريكية لتحقيق احللم ال�شهيوين
إبراهيم أبو ليل 



TAREEQ ALQUDSالعدد )28(
TAREEQ ALQUDS8 TAREEQ ALQUDS

التحالف الوثيق بني اال�شتعمار وال�شهيونية والرجعية العربية 
اأدى اإىل تهويد فل�شطني

العدو  وق����دة  وامل��ل��وك  الأم����راء  يعتقد  عندم� 
فل�شطني قد و�شلت  ب�أّن ق�شية  والأمريكي  الإ�شرائيلي 
احل�شي�ض  اإىل  و�شلوا  الفل�شطينيني  واأّن  نه�يته�،  اإىل 
والرجعية  وال�شهيونية  الإمربي�لية  تك�لب  ب�شبب 
عليهم، ويتف�جوؤون ب�أن الفل�شطينيني يح�ولون النهو�ض 
جمددًا، وي�شعلون انتف��شة اأو هّبة جديدة اأو يقومون 
اأعدل  ق�شيتهم  لأّن  بطولية،  ا�شت�شه�دية  بعملي�ت 
ي�شت�شلموا  ولن  مل  ولأنهم  الب�شرية،  ت�ريخ  يف  ق�شية 
اإىل م�ش�درة اأرا�شيهم ومن�زلهم ومقّد�ش�تهم وتهويده� 
وترحيلهم  وطنهم  اإىل  ال��ع��ودة  يف  حقهم  و�شطب 
ومم�ر�شة العن�شرية والتمييز العن�شري والهولوكو�شت 
ال�شهيوين  الكي�ن  وبق�ء  جت�ههم  امل�شتمرة  والنكبة 
ككي�ن ا�شتعم�ر ا�شتيط�ين وعن�شري واإره�بي يف وطنهم 

فل�شطني.
مف�ج�أة  يف  الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  وي�شتمر 
اأن  اإىل  الإ�شرائيلي  العدو  وقي�دات  وف�ش�ئله  قي�دته 
وعلى  للت�شّرف  الق�بلة  غري  الوطنية  حقوقه  ين�ل 
واملن�زل  الأرا���ش��ي  وا�شتع�دة  العودة  يف  حّقه  راأ�شه� 
والق�نون  الع�م  الدويل  الق�نون  من  انطالقً�  امل�ش�درة 
لع�م  الأرب��ع��ة  جنيف  واتف�قي�ت  الإن�ش�ين  ال��دويل 

1949 واأ�شوة ب�لتع�مل الدويل.
اأّن  الع�مل  يف  والإ�شالمية  العربية  ال�شعوب  توؤمن 
ب�شن�عة  وا�شتمّرت  الأك���ذي��ب  على  ق�مت  اإ�شرائيل 
والإم���رات  ال�شتعم�رية  الدول  ومب�ش�عدة  الأك�ذيب 
اأمريك�،  وحتميه�  بريط�ني�  اأق�مته�  التي  واملم�لك 
وتوؤمن ب�أّن اإ�شرائيل غريبة عن املنطقة ودخيلة عليه� 
ج�ءت من وراء البح�ر حلل امل�ش�ألة اليهودية يف اأوروب� 
على ح�ش�ب عروبة فل�شطني و�شورية والأردن ولبن�ن، 
الذي ج�ءت  املك�ن  اإىل  والعودة  وعليه� حزم حق�ئبه� 

منه اإىل اأمل�ني� وبقية الدول الأوروبية.
الإره���ب��ي��ة  ال��ي��ه��ودي��ة  الع�ش�ب�ت  وا�شتخدمت 
امل�شلحة واإ�شرائيل ارتك�ب املج�زر اجلم�عية واحلروب 
الأرا���ش��ي  وم�����ش���درة  وال�شم  والح��ت��الل  العدوانية 
الر�شمي  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ظ���م  وت���واط���وؤ  الفل�شطينية، 
والب�شر  الأر���ض  وتهويد  العرقي  والتطهري  والرتحيل 
النهر،  اإىل  البحر  من  فل�شطني  كل  لتهويد  واحلجر 
خالل  م��ن  القت�ش�دية  العظمى  اإ�شرائيل  واإق���م��ة 
م�شروع ال�شرق الأو�شط اجلديد ب�لتع�ون مع اآل �شعود 

وث�ين ونهي�ن وج�معة الدول العربية.
بني  الوثيق  الع�شوي  وال��رتاب��ط  التح�لف  واأّدى 
ال�شتعم�ر الأوروبي وال�شهيونية الع�ملية والإمربي�لية 
ب���لأم��راء  ممثلة  العربية  وال��رج��ع��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
املخلوع  والط�غية  ال�ش�دات  واخل�ئن  العرب  وامللوك 
ديفيد  ك�مب  يف  الإذع����ن  واتف�ق�ت  مب�رك  ح�شني 
على  فل�شطني  ق�شية  و�شع  اإىل  عربه  ووادي  واأو�شلو 
فل�شطني  عروبة  ح�ش�ب  على  النه�ئية  الت�شفية  �شكة 
والأمة  الفل�شطيني  العربي  لل�شعب  الوطنية  واحلقوق 

العربية والإ�شالمية.
ق�د ال�شت�شالم وال�شي�ع والي�أ�ض والقنوط املتعّمد 
و�شول  اإىل  الر�شمي  العربي  النظ�م  غر�شه  ال���ذي 
اإىل  والإ�شالمية  العربية  لالأمة  املركزية  الق�شية 
ال�شعب  التن�زل عن حقوق  واإىل  واأرداأ مراحله�  اأخطر 
والقد�ض  فل�شطني  عروبة  وعن  الوطنية  الفل�شطيني 
التي  النت�ش�رات  وعن  امل�شلحة،  املق�ومة  عن  والتخّلي 
واملوافقة  املق�ومة،  وف�ش�ئل  التحرير  منظمة  حققته� 
والتلمود  ال��ت��وراة  كتبة  ر�ّشخه�  التي  الأك���ذي��ب  على 

واملوؤ�ش�شون ال�شه�ينة وال�شتعم�ريون الإ�شرائيليون.

ن��شل وين��شل ال�شعب العربي الفل�شطيني الأعزل 
بلفور  وعد  اأعطت  التي  بريط�ني�  �شد  ع�م  مئة  منذ 
النتداب  �شك  يف  و�شمنته  ال�شرعي  وغ��ري  امل�شوؤوم 
الربيط�ين  ال�شتعم�ر  ده�قنة  واب��ت��دع  الربيط�ين، 
تهويده�،  على  والعمل  العربية  فل�شطني  تق�شيم  فكرة 
والتزمت اململكة ال�شعودية ب�إعط�ء فل�شطني للم�ش�كني 
اليهود كم� وعد ال�شلط�ن عبد العزيز بريط�ني� بخط 

يده لق�ء ت�أ�شي�ض اململكة وحم�يته�.
وفر�شت الولي�ت املتحدة فتح اأبواب فل�شطني على 
م�شراعيه� للهجرة اليهودية وقرار التق�شيم على الأمم 

املتحدة.
امل��ع���ه��دة  امل���ل���ك ع��ب��د اهلل مب���وج���ب  وال����ت����زم 
الربيط�نية-الأردنية وعالق�ته مع لندن يف حرب ع�م 
1948 بتطبيق قرار التق�شيم، وك�نت اجل�معة العربية 
بته الق�ئد الأعلى للجيو�ض العربية التي دخلت  قد ن�شّ
فل�شطني يف 15 اأي�ر 1948 حلم�ية ال�شعب الفل�شطيني 

من الرتحيل والإب�دة اجلم�عية.
واأ�شدرت بريط�ني� واأمريك� وفرن�ش� يف ع�م 1951 
البي�ن الثالثي تعهدت فيه الدول ال�شتعم�رية الثالثة 
ال�شوي�ض  حرب  اإ�شرائيل  واأ�شعلت  اإ�شرائيل،  حم�ية 
العدوانية ع�م 1956 ب�ل�شرتاك مع فرن�ش� وبريط�ني� 
عن  �شورية  انف�ش�ل  ال�شعودية  ومّولت  ال�شتعم�ريتني، 

م�شر ع�م 1961.
لإ�شرائيل  توعز  اأن  وا�شنطن  من  الري��ض  وطلبت 
مبه�جمة الق�ئد العربي جم�ل عبد الن��شر لكي يخف 
�شغط اجلي�ض امل�شري يف اليمن عن ال�شعودية، ومتّخ�ض 
ليندون  اإدارة  ا�شتغلته  ال��ذي  ال�شعودي  الطلب  عن 
ع�شيقة  كرمي  م�تيلدا  املو�ش�د  عميلة  )ك�نت  جون�شون 
الإ�شرائيلية  واحلكومة  اآن��ذاك(  الأمريكي  الرئي�ض 
ب�إ�شع�ل حرب حزيران العدوانية ع�م 196٧ واحتالل 
القد�ض  فيه�  مب�  الغربية  وال�شفة  و�شين�ء  غزة  قط�ع 

واجلولن وتالل كفر �شوب� يف جنوب لبن�ن.
الفل�شطينية  التحرير  منظمة  ق��ي���دة  �ش�همت 
ورئي�شه� ي��شر عرف�ت بتوقيع اتف�ق الإذع�ن يف اأو�شلو 
وو�شوله  الفل�شطيني  الو�شع  ده���ورة  يف   1993 ع���م 
اتف�ق�ت  بقية  توقيع  واأّدى  اأحواله،  واأرداأ  اأ�شوء  اإىل 
واملف�و�ش�ت  وط�ب�  والق�هرة  ريفر  واي  يف  الإذع����ن 
والثوابت  احل��ق��وق  ت���آك��ل  اإىل  ال��ع��دو  م��ع  ال��ك���رث��ي��ة 
العدو  مع  الأمني  والتن�شيق  والتع�ون  الفل�شطينية 
لالحتالل  الفل�شطينية  امل��ق���وم��ة  �شد  الإ�شرائيلي 

د. غازي حسين

حق  عن  والتن�زل  البغي�ض  الإ�شرائيلي  والأب�رت�يد 
عودة الالجئني اإىل دي�رهم والتن�شيق الأمني مع دول 

الحتالل .
املتحدة  الولي�ت  راأ�شه�  وعلى  الغربية  الدول  اإّن 
العرب  وامل��ل��وك  الأم����راء  م��ن  واأتب�عهم  الأمريكية 
الإ�شرائيلي  والهولوكو�شت  النكبة  م�شوؤولية  يتحملون 
امل�شتمر على ال�شعب الفل�شطيني وامل�شوؤولية عن جرائم 
احلرب واجلرائم �شد الإن�ش�نية التي ترتكبه� اإ�شرائيل 
�شببته�  التي  اجلم�عية  والعقوب�ت  والويالت  وامل�آ�شي 

لل�شعب الفل�شطيني.
وعندم� ف�شلت اإ�شرائيل يف الق�ش�ء على النتف��شة 
عرف�ت  ي��شر  اإىل  جل���أت  احلج�رة،  انتف��شة  الأوىل 
�ش�غه  ال��ذي  اأو�شلو  يف  الإذع����ن  اتف�ق  معه  ووقعت 
مب�رك  املخلوع  للط�غية  واأع��ط���ه  بريي�ض  �شمعون 
لت�شويقه، والذي بدوره اأعط�ه اإىل عرف�ت وق�ل له : 
"اأنه اقرتاح م�شري وعليك القبول به"، ووافق عرف�ت 
عن  اإ�شرائيل  عجزت  التي  النتف��شة  واأجه�ض  عليه 
اإخم�ده�، واأخ�شى اأن يلعب ال�شي�شي دورًا خطريًا كدور 
ترامب  املت�شهني  مب�درة  بت�شويق  ومب�رك  ال�ش�دات 

واإدارته اليهودية.
التحرير  ملنظمة  عرف�ت  قي�دة  �شرعية  انبثقت 
وحرب  امل�شلحة  واملق�ومة  الوطني  للميث�ق  تبنيه�  عن 

التحرير ال�شعبية وعودة الالجئني اإىل دي�رهم.
مق�بل  املق�ومة  نهج  عن  املنحرفة  القي�دة  وتخّلت 
ال�شلطة التي ابتكره� ده�قنة ال�شتعم�ر ال�شتيط�ين 
امليث�ق  واإل��غ���ء  امل�شلحة  امل��ق���وم��ة  ب���إل��غ���ء  ال��ي��ه��ودي 
العدو  خم�برات  اأجهزة  مع  الأمني  والتن�شيق  الوطني 
والعودة اإىل ط�ولة املف�و�ش�ت الك�رثية لتمرير احلل 

ال�شهيوين لق�شية فل�شطني.
عن  ب�لتخّلي  التحرير  منظمة  قي�دة  والتزمت 
واأ�شبح  رج�له�،  ومع�قبة  واإدانته�  امل�شلحة  املق�ومة 
واحلكومة  ال�شلطة  يف  الفل�شطينيون  امل�����ش��وؤول��ون 
ودولرات  ولإ�شرائيل  لأمريك�  عبيدًا  واملف�و�ش�ت 
الدول امل�نحة ومن��شب وامتي�زات ال�شلطة التي انبثقت 

عن اتف�ق�ت الإذع�ن يف اأو�شلو والق�هرة وط�ب�.
املخلوع  والط�غية  العرب  وامل��ل��وك  الأم���راء  ك���ن 
احلقوق  عن  تن�زل  اأي  تقدمي  على  يجروؤون  ل  مب�رك 
اأن  اإىل  الإ�شرائيلي  للعدو  الفل�شطيني  لل�شعب  الوطنية 
ج�ء عرف�ت ووقع اتف�ق الإذع�ن يف اأو�شلو ووقع حممود 

عب��ض اإعالن املب�دئ يف البيت الأبي�ض ع�م 1993.
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فل�شطني يف عيون اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية

نه�شة  ك����ن���ت  ل��ط���مل��� 
ال����دول امل��ت��م��ت��ع��ة ب��ت���ري��ٍخ 
ح�������ش����رًي ع���ري���ق، وال��ت��ي 
ت��ت��و���ش��ط ال���ع����مل وال��ت��ي 
الع�مل  قلب  م�شمى  حملت 
يقلق  ه���ج�����ش��ً�  ال���ق���دمي، 
القوى الع�ملية ال�شتعم�رية 
نهو�ض  اأن  ت��درك  اأنه�  ذلك 
الدول ي�شكل ُمعينً� للتقدم. 
اأي��ة  اج��ه������ض  �شبيل  ويف 
لإبق�ء  نه�شوّية  حم���ولت 
ذات  ال����دول  ت��ل��ك  هيمنة 
امل���ط����م���ع ال���ش��ت��ع��م���ري��ة 
وابق�ء الع�مل حتت �شيطرة 
قطب راأ�شم�يل تلتف حوله 

يف  وال�شراع�ت  الفنت  بث  مت  المربي�لية،  ال��دول 
املنطقة العربية وزرع الكي�ن ال�شهيوين يف فل�شطني 

التي متلك موقعً� ا�شرتاتيجيً� ه�مً�.    
فل�شطني  يف  اأحالمهم  )ال�شه�ينة(  اليهود  بنى 
اهلل  اأن  ف���ّدع��وا  ودينية،  ت�ريخية  م��زاع��م  على 
زمنً�  له�  وا�شت�شهدوا بحكمهم  الأر�ض  بهذه  وعدهم 
وبتواجدهم على اأر�شه�. ب�لرغم من اأّن حكمهم له� 
اأجزاءه�  ك�مل  على  ميّتد  ومل  ق�شرية  لفرتة  ك�ن 
احلكم  ا�شتمر  بينم�  م�شتعمر،  ك���أي  غ���دروه���  ثم 
تلك  ُقطعت  ق��رن��ً�،  ع�شر  اثني  العربي  الإ�شالمي 
اأهل  يغ�در  ومل  ال�شليبي،  الحتالل  بفرتة  الفرتة 
فل�شطني املنطقة على مر الت�ريخ. ب�لإ�ش�فة اإىل اأن 
اأكرث من 80% من اليهود ل ينتمون اإىل بني اإ�شرائيل 
ترجع  الذين  اخل��زر  يهود  من  فهم  وت�ريخً�  ن�شبً� 
اإىل قب�ئل ترتية تركية تهّودت يف القرن  اأ�شولهم 
8م ُيعرفون ب�ليهود ال�شكين�ز ف�إن ك�ن لهم ثّمة حق 

ب�لعودة فليعودوا من حيث اأتوا .
العالق�ت  19م  ال��ق��رن  اأواخ����ر  يف  ت��وط��دت   
اإي����ران  اأوج�����دت  ف��ق��د  اإي�����ران  م��ع  الفل�شطينية 
اآمنت  هكذا  182٧م.  �شنة  فل�شطني  يف  له�  ممثلية 
الق�شية  بعدالة  الإي��ران��ي��ة  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��ث��ورة 
والّدف�ع  املقّد�ش�ت  حم�ية  وبوجوب  الفل�شطينية 
عن دي�ر امل�شلمني، فحملت �شع�ر )اليوم اإيران وغدًا 

فل�شطني(.
كم� عملت اجلمهورية الإيرانية الإ�شالمية على 
تعزيز عالق�ته� مبنظمة التحرير ف�أ�شبحت ق�عدة 
الفل�شطينيني؛  ب�شكل عملي جله�د  م�ش�ندة وداعمة 
ف�أق�مت �شف�رة فل�شطني يف طهران مع بداية انت�ش�ر 
القرار مع قرار قطع  الثورة الإيرانية، ترافق هذا 
العالق�ت ب�إ�شرائيل. اعتربت اإيران ق�شية فل�شطني 
للوجود  ونظرت  وللم�شلمني،  له�  املركزية  الق�شية 
واغت�ش�ب.  احتالل  وج��ود  اأن��ه  على  الإ�شرائيلي 
ا�شرائيل:)هي  عن  اخلميني  الم���م  �شم�حة  ق�ل 
اأن يعملوا  امل�شلمني  غدة �شرط�نية يجب على ك�فة 
اأعلن  كم�  فل�شطني(،  املب�ركة  الأر�ض  من  لقتالعه� 
يوم  ع���م  كل  من  رم�ش�ن   20 ي��وم  اخلميني  الم���م 
من  اليوم  هذا  يف  الإيرانيون  يرفع  الع�ملي؛  القد�ض 
كل ع�م �شمن مظ�هراتهم لفت�ت مكتوب عليه� املوت 

لأمريك� – املوت لإ�شرائيل .   
واإذا ت�ش�ءلن� مل�ذا مت�ر�ض اجلمهورية الإ�شالمية 
املق�ومة  قوى  لدعم  الكبري  ال��دور  هذا  الإيرانية 
يتوارد  الفل�شطينية؟  والعربية  العربية  والتحرير 

ك�لولي�ت  دول  تريد  مل�ذا  اآخر  �شوؤال  الّذهن  اإىل 
املتحدة الأمريكية اأن مت�ر�ض دورًا �شلبيً� انته�زيً� يف 
املنطقة العربّية رغم اأن هذه الدول تقع يف اجلهة 
والطمع  اجل�شع  اإنه  الأر�شية؟  الكرة  من  الأخ��رى 
الحتالل  فّت  اأن  وبعد  العربية  املنطقة  ب��رثوات 
قواه�  وا�شتنزف  العربية  الأمة  ع�شد  يف  العثم�ين 
اإذ  ق��رون،  لأربعة  دامت  التي  احتالله  فرتة  خالل 
افراغ  على  العثم�نية  المرباطورية  �شالطني  عمل 
الت�بعة  الأخ���رى  املن�طق  م��ن  وع��دد  ال�ش�م  ب��الد 
املج�لت  �شتى  يف  واخلالقني  املبدعني  من  حلكمهم 
والإب��داع  للفنون  ع��شمة  الأ�شت�نة  جعل  ل�ش�لح 
البالد  تلك  يف  التعليمي  النظ�م  واأوه���ن  والفكر، 
ب��شم  يعرف  م�  على  الأحي�ن  من  كثري  يف  ليقت�شر 
التعليم  الكت�ب( وانت�شرت الأمية بينم� ك�ن  )�شيخ 
ال�شعوب  جعل  مم�  الع�مل  ودول  اأوروب���  يف  ينت�شر 
العثم�ين  للحكم  خ��شعة  ك���ن��ت  ال��ت��ي  العربية 

مت�أخرة. 
ال��وق��ت ح���ّرًة م�شتقلة  ه��ذا  اإي����ران يف  ك���ن��ت   
املع�رف  ت��راك��م  احل�ش�رية  م�شريته�  يف  م�شتمرًة 
�شنوات  لثالث  �شوى  للغزو  اإي��ران  تتعر�ض  مل  حيث 
من  �شومعًة  بقيت  لهذا  ورو�شي�.  بريط�ني�  قبل  من 
ال�ش�ه  حكم  بلغ  اأن  اإىل  احل�ش�رة.  �شوامع  ك��ربى 
به  ف�أط�حت  ال�شتبداد  �شدة  بهلوي  ر�شى  حممد 
اهلل  اآية  ال�شيد  �شم�حة  بقي�دة  ال�شالمية  الثورة 
خميني الذي اأظهر مك�نة مدينة القد�ض ال�شريفة 
الإيرانية  الإ�شالمية  اجلمهورية  اأبن�ء  وجدان  يف 
اإعالن  اىل  ك�فة  امل�شلمني  اأدع��وا  )اإين  ق���ل:  حني 
اآخر جمعة من �شهر رم�ش�ن التي هي من اأي�م القدر 
اأن تكون ح��شمة يف تعني م�شري ال�شعب  ومن املمكن 
ويعلنوا  به  يحتفلوا  وان  للقد�ض  يومً�  الفل�شطيني، 
الدف�ع عن احلقوق  الدويل يف  امل�شلمني  عن ت�ش�من 

امل�شروعة لل�شعب الفل�شطيني امل�شلم( . 
الإيرانية  الإ�شالمية  اجلمهورية  م�شرية  اإن 
تبنّي  ال�شتعم�رية  ال���دول  �شي��ش�ت  مق�ومة  يف 
على  احلف�ظ  ل�شرورة  يهدف  فكٍر  من  ن�بعً�  موقفً� 
املقد�ش�ت الإ�شالمية يف مواجهة فكر الدول الغربية 
الراأ�شم�لية الذي يحّول الرتاث الإن�ش�ين اإىل قيمة 
ا�شتعم�رية يف بور�شة ال�شرك�ت المربي�لية. وهذا 
م� لن يحدث م�دام اأ�شح�ب احلق متم�شكني بحقهم، 
و�شن�شهد يف يوٍم لي�ض ببعيد �شراذم ال�شه�ينة التي 
اجتمعت يف فل�شطني تط�لب بحق عودته� اإىل دوله� 

يف �شتى اأ�شق�ع الأر�ض.

بداأ م�شل�شل التن�زلت العربية عن عروبة فل�شطني 
اإ�شرائيل  ت�شجيع  بحجة  اليهودية  الأك�ذيب  وتبّني 
على  العربية  ال���دول  معظم  مبوافقة  ال�شالم  على 
�ش�وى  الذي   /33٧9/ رقم  املتحدة  الأمم  قرار  اإلغ�ء 
ال�شهيونية ب�لعن�شرية، وذلك لت�شجيع اليهود على حد 
اخلليج  دول  واألغت  مدريد،  موؤمتر  ح�شور  على  زعمهم 
املق�طعة  البحرين  وملك  �شعود  اآل  مملكة  راأ�شه�  وعلى 

من الدرجتني الث�نية والث�لثة.
املق�طعة  ب�إلغ�ء  اخلليجي  التع�ون  جمل�ض  وق���م 
لإ�شرائيل يف ع�م 1996 كخطوة �شرورية نحو ال�شالم 

على حد زعمه.
وقطر  علي(  بن  الع�بدين  )زين  تون�ض  وافتتحت 
العروبة  ع��دو  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  للعدو  جت���ري��ة  مك�تب 
والإ�شالم والب�شرية جمع�ء، وعندم� ف�حت اأحد الق�دة 
فتح  على  علي  ب��ن  التون�شي  الرئي�ض  مع�تبً�  ال��ع��رب 
تون�ض  يف  جت�ريً�  مكتبً�  "فتحن�  ق�ئاًل:  ف�أج�به  املكتب 

لإ�شرائيل بن�ًء على اإحل�ح ومط�لبة ي��شر عرف�ت".
وهكذا �ش�همت قي�دة منظمة التحرير الفل�شطينية 
تطبيع  على  العرب  احلك�م  من  اأمريك�  اتب�ع  حمل  يف 

العالق�ت مع العدو الإ�شرائيلي.
يف  ر�شميً�  العربية  الدول  ج�معة  وتتبن�ه  وتبنته 
عهود عمرو مو�شى ونبيل العربي واأبو الغيط، مم� اأحلق 

اأفدح الأ�شرار ب�ل�شعب الفل�شطيني وحقوقه الع�دلة.
وو�شع  اقرتحه�  التي  ال�شعودية  املب�درة  وج���ءت 
فريدم�ن  توم��ض  اليهودي  الأمريكي  ال�شحفي  اأ�ش�شه� 
على  واإ�شرائيل  اليهودية  اللوبي�ت  حمالت  لوقف 
قمة  عليه�  ووافقت  اأيلول،   11 تفجريات  بعد  اململكة 
حق  عن  العربي  التن�زل  وت�شّمنت   ،2002 ع�م  بريوت 
ب�إ�شرائيل  والع���رتاف  دي�رهم  اإىل  الالجئني  ع��ودة 
وتطبيع العالق�ت معه�، واأدخل اأمري قطر تعدياًل عليه� 
حوايل  ل�شم  الأرا�شي  تب�دل  وهو  اخلطورة  منتهى  يف 
85% من كتل امل�شتعمرات اليهودية يف ال�شفة الغربية 
التحرير  اأجه�شت قي�دة منظمة  اإ�شرائيل، وهكذا  اإىل 
انتف��شة  النتف��شتني  العربية  ال���دول  وج���م��ع��ة 
اأو�شلو  اتف�ق  لق�ء توقيع  احلج�رة وانتف��شة الأق�شى 
التي  الدولتني  روؤي��ة  ت�شّمنت  التي  الطريق  وخ�رطة 
البن  بو�ض  الأمريكي  الرئي�ض  احلرب  جمرم  اأخذه� 
الرب�عية  وتعمل  للت�شوية،  �ش�رون  ال�شف�ح  م�شروع  من 
مب�درة  مترير  على  �شلم�ن  بن  حممد  بقي�دة   العربية 
وحم��ض  فتح  بتوقيع  فل�شطني  ق�شية  وت�شفية  ترامب 

للحل النه�ئي.
والأمريكية  الإ�شرائيلية  الأم��ن  اأجهزة  واأخ��ذت 
الأك�ذيب  لتخليد  الفل�شطينية  الأم��ن  اأجهزة  تقود 
بتهويد  اليهودية  والأط��م���ع  واخل��راف���ت  والأ�ش�طري 
امل�شلحة  الفل�شطينية  املق�ومة  على  والق�ش�ء  فل�شطني 
اليهود  امل�شتعمرين  واأم��ن  اإ�شرائيل  اأم��ن  عن  والدف�ع 

الدخالء على فل�شطني والغرب�ء عنه�.
واأخذت فتح وحم��ض تت�ش�رع�ن على ال�شلطة التي 
ابتكره� العدو يف اتف�ق�ت الإذع�ن مم� جعل الحتالل 
يف  الحتالل  اأن��واع  اأرخ�ض  فل�شطني  لكل  الإ�شرائيلي 

ت�ريخ ال�شعوب والأمم يف الع�مل.
وج�ءت وثيقة حم��ض التفريطية واأنع�شت الآم�ل 
ب�حتم�ل  ترامب  املت�شهني  الأمريكي  الرئي�ض  ل��دى 
ق�شية  لت�شفية  النه�ئي  للحل  فتح  مع  حم��ض  توقيع 
اإدارة  فل�شطني ب�ملوافقة على احلل ال�شهيوين برع�ية 

ترامب اليهودية .
بتحقيق  و�شريع  مف�جئ  وب�شكل  ال�شي�شي  وق���م 
من  تلّقى  اأن  بعد  وحم��ض  فتح  قي�دتي  بني  امل�ش�حلة 
لأّن  ذل��ك،  لتحقيق  الأخ�شر  ال�شوء  ترامب  املت�شهنّي 
اإ�شرائيل تريد اأن توّقع فتح وحم��ض على احلل النه�ئي 

حف�ظً� على دميومته.
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عّم�ن يف 2018/11/24
بلفور  ووعد  بيكو  �ش�يك�ض  م�شروع  ك�ن 
الدولة  واإن��ت���ج  ال�شهيوين  الكي�ن  وخلق 
لالأمة  املع�دية  للقوى  الت�بعة  القطرية 
ال��واح��دة،  العربية  الهوية  لفكر  �شربً� 
ك�شفت  التي   196٧ ع���م  هزمية  ك�نت  ثم 
امل�شرق  ع��ل��ى  الأم��ري��ك��ي��ة  الهيمنة  ع��م��ق 
العربي  القومي  امل�شروع  مبح�ربة  العربي 
من  ح�لة  كله  ذلك  خلق  ثق�فته.  واجتث�ث 
الوطنية  احلرك�ت  وغي�ب  والفراغ  ال�شي�ع 
اخلنوع  بذلك  فتحقق  واأدبي�ته�  والقومية 
العربية  احل��ك��م  اأن��ظ��م��ة  ب��ق��ي���دة  ل��ل��غ��رب 
القمع  ب�أدوات  الف�ش�د وامل�شلحة  الغ�رقة يف 

ف�ش�عت حقوق ال�شعوب وهوية الأمة.
العربية  الأم��ة  تواجه  الأي����م  وه��ذه 
العربي  للنظ�م  الر�شمي  الع��رتاف  ح�لت 
ب�لرواية ال�شهيونية يف اأكرث من بلد عربي 
ديفيد  ك�مب  مع�هدات  بعقد  ذل��ك  ومتثل 
وجود  اإنك�ر  ويجري  عربة.  ووادي  واأو�شلو 
القطرية  الثق�فة  وتغليب  العربية  الأم��ة 

بدل تغليب ثق�فة العروبة اأوًل.
اأ�ش��ض  هو  املطلق  ال��ف��ردي  احلكم  اإن 
عمل  من  لبد  ذلك  ولتغيري  املطلق،  الف�ش�د 
القوى  موازين  يغري  املدى  طويل  جم�هريي 
و�شوًل اإىل دولة املوؤ�ش�ش�ت املتمثل بد�شتور 
الفعلية  ال�شلطة  فيه  ت��ك��ون  دمي��ق��راط��ي 
وكرامة  حرية  على  احل��ف���ظ  م��ع  لل�شعب 
ال��ف��رد لأن احل��ري��ة ت���أت��ي ب���لأم��ن وذل��ك 
فيه�  مب�  الد�شتورية  الك�ملة  ب�ل�شم�ن�ت 
القوى  لكل  والن�شر  املعلوم�ت  على  احل�شول 

الوطنية.
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نحو حتالف قوى ودول الطوق لدعم �شوريا واملقاومة امل�شلحة لتحرير فل�شطني
بيان إلى جماهير أمتنا العربية

اإن النظ�م القطري الع�جز اأ�ش�ع ثروة 
الكف�ءات  التعليم وهّرب  نظ�م  الأمة ودمر 
الأمريكي  للعدو  الك�ملة  التبعية  زاد  مم� 
�شفقة  اأن  ن��ف��ه��م  ه��ن���  وم���ن  ال�����ش��ه��ي��وين، 
ب�لرواية  الع��رتاف  هي  احلقيقية  القرن 
هذه  ثمرة  هو  يجري  م�  وكل  ال�شهيونية 
املع�هدات كم� يجري الآن اأمريكيً� لت�شفية 
العرتاف  خالل  من  الفل�شطينية  الق�شية 
وت�شفية  العدو  لدولة  ع��شمة  ب�لقد�ض 
ب�شرعية  والع����رتاف  ال��الج��ئ��ني  ق�شية 

امل�شتوطن�ت.
التي �شمدت  ال�شورية  الدولة  اإن دعم 
المربي�لية  الكونية  الهجمة  وج��ه  يف 
هو  والداع�شية  والرجعية  وال�شهيونية 
واجب كل عربي وكل حر يف الع�مل لتحرير 
واأمريكيً�  تركيً�  املحتلة  ال�شورية  الأر���ض 

املق�ومة  دعم  يتطلب  كله  وذلك  وداع�شيً� 
املق�ومة  ثق�فة  ظل  يف  اجلم�هري  وحت�شيد 
امل�شلحة مب� فيه� دعم �شمود بق�ء �شعبن� يف 
ع�م 1948 ب�لرغم من التنكيل ال�شهيوين. 
ب�ملق�ومة  اإل  حل  ل  اأن��ه  توؤمن  الأم��ة  واأن 
وثق�فة املق�ومة واقت�ش�د املق�ومة واإق�مة 
هذا  على  والدولية  العربية  التح�لف�ت 
والتحرير  املق�ومة  ثمن  ك�ن  مهم�  الأ�ش��ض 
ورفع  ال�شت�شالم.  من  اأرخ�����ض  فهو  غ�ليً� 
وحتريره�  عربية  ق�شية  فل�شطني  �شع�ر 
طليعته�  ويف  العربية  الأم���ة  واج���ب  ه��و 
املع�هدات  كل  ورف�ض  الفل�شطيني  ال�شعب 
والتف�ق�ت والتطبيع مع العدو ال�شهيوين.

اإن حت�لف جم�هري دول الطوق مع قوى 
القومي  ب�ل�شعور  ينه�ض  الذي  هو  املق�ومة 
الثق�فة  م��ن  الأب���د  اإىل  ب��ذل��ك  ونتخل�ض 

املن�بت والأ�شول، ونوؤكد  القطرية وثق�فة 
املنتمية  املت�ش�وية  املواطنة  ثق�فة  على 
واح���دة وحرية  و���ش��وق  واح���دة  اأم��ة  اإىل 
حركة اأفراده� دون عوائق من اأجل هزمية 
فل�شطني  وحت��ري��ر  الم��ربي���ل��ي��ة  الهجمة 
ت�أكيدًا  للتبعية  راف�ض  عربي  وطن  واإق�مة 
الأحالف  لك�فة  ورف�شً�  القومية  لل�شي�دة 
مع الدول ال�شتعم�رية خ��شة حلف الن�تو 
به  التب�شري  الذي يجري  العربي  الأمريكي 
الآن. اإن القت�ش�د القومي على م�شتوى دول 
لكل  البديل  يكون  الأدن��ى  حده  يف  الطوق 
ال�شهيونية  الأمريكية  التبعية  �شي��ش�ت 
ل�شي��ش�ت  ورف�����ش��ً�  م��ع��ه���،  يتح�لف  وم���ن 

�شندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
اإنت�جي  ق��وم��ي  اق��ت�����ش���د  اإق���م��ة  اإن 
املواطن  ح���ج���ت  يلبي  وزراع����ي  �شن�عي 
ال�شرورية واإطالق ط�ق�ت املبدعني يف ظل 
نظ�م تعليمي حقيقي خللق املواطن اخلالق 
ب�ملدر�شة واجل�معة واإ�ش�عة حرية املواطن 
املق�شرين  ومع�قبة  امل��ب��دع��ني  وم��ك���ف���أة 
حر  وطن  اإىل  يقود  ال��ذي  هو  والف��شدين 
مواطن،  كل  نف�ض  يف  الكرامة  يبعث  �شيد 
يجد فيه الرع�ية ال�شحية والعمل و�شم�ن 
وحم�ربة  ال��ك��رمي  وال�شكن  ال�شيخوخة 
املواطنة  اأ���ش������ض  على  وال��ب��ط���ل��ة  الفقر 

املت�ش�وية احلرة.
ل��ي��ك��ن ���ش��ع���رن��� ق��وت��ن��� يف وح��دت��ن��� 
وحت�لفن� يف مواجهة الأعداء واإق�مة حكم 
ودعم  الوطن  م�شتوى  على  حقيقي  وطني 
ثق�فة املق�ومة بال حدود، وهذا هو طريق 

النت�ش�ر الذي ل طريق غريه.
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لوك�لة  ال�شت�ش�رية  اللجنة  اجتم�ع�ت  انتهت 
الالجئني  وت�شغيل  لإغ�ثة  املتحدة  الأمم  هيئة 
واملعروفة  الأدن��ى  ال�شرق  يف  الفل�شطينيني  العرب 
الع��شمة  يف  )الأون������روا(  وك���ل��ة  ب��  اخ��ت�����ش���رًا 
للوك�لة  الع�م  املفو�ض  القى  حيث  عم�ن،  الأردنية 
فيه�  خ���ط��ب  خت�مية،  كلمة  ك��ري��ن��ب��ول(  )ب��ي��ري 
لالجئني  املُ�شيفة  واجل��ه���ت  احل��ك��وم���ت  م��وف��دي 
قط�ع   + الأردن   + لبن�ن   + )�شوري�  الفل�شطينيني 
اجله�ت  وكب�ر  الغربية(  وال�شفة  القد�ض   + غزة 
ال�شت�ش�رية  اللجنة  اجتم�ع  اإىل  امل�نحة  الدولية 
للوك�لة، اأ�ش�د فيه� ب�لعزمية والإرادة اللتني حتّلت 
"اأكرب  الوك�لة واملجتمع الدويل لدى مع�جلة  بهم� 
قي�مه�  منذ  الإطالق"  على  للوك�لة  م���يل  م����أزق 
التحية  للوك�لة  الع�م  املفو�ض  فقدم   .1949 ع�م 
اإىل  "ارتقوا  الذين  العديدين  الوك�لة  ل�شرك�ء 
م�شتوى احلدث" للم�ش�عدة يف تقليل العجز اخل�نق 
مببلغ 446 مليون دولر والذي ك�ن عليه يف بداية 
هذا الع�م ليتقل�ض العجز امل�يل اىل نحو اإىل مبلغ 

21 مليون دولر".
افتت�ح  الوك�لة،  ا�شتط�عت  ذلك  من  وانطالقً� 
اأ�شهر،  الدرا�شي اجلديدة قبل عدة  للع�م  مدار�شه� 
والب�لغ عدده� )٧11( مدر�شة ت�بعة له� يف الوقت 
لأبن�ء  التعليم  ُتقدم  التي  املدار�ض  وهي  املُحدد، 
فل�شطيني  لجئ  مليون  ون�شف  ماليني  خم�ض  نحو 
�شوري�  �شم�ل  حلب  من  الوك�لة  قيود  على  ُم�شّجل 
الفل�شطينيني  لالجئني  حندرات  خميم  يقع  حيث 

اإىل خميم رفح جنوب قط�ع غزة.
حقيقة، اإنَّ جت�وز الوك�لة لأزمته� امل�لية للع�م 
والتن�شيق  الن�شطة  احل��رك��ة  بفعل  مت  اجل����ري، 
التي  والت�ش�لت  املعنية  الط��راف  بني  امل�شرتك 
العربية  واجل�معة  الفل�شطينية  القي�دة  ق�دته� 
الفل�شطينيني،  لالجئني  امل�شيفة  العربية  والدول 
الوك�لة  ع���م  مفو�ض  ق���ده���  التي  والت�����ش���لت 
الع�م  الأمني  مع  وتوا�شله  كرينبول(  )بيري  ال�شيد 
لالأمم املتحدة والدول امل�نحة واملنظم�ت الدولية، 
حيث اأّدت اىل جت�وز الزمة امل�لية وتغطية العجز 
دون�لد  الأمريكي  الرئي�ض  قرار  عن  الن�جم  امل�يل 
ترامب بقطع م�ش�همة الدارة المريكية ومتويله� 

لالأونروا للع�م امل�يل اجل�ري.
يف هذا ال�شي�ق، اإنَّ املرحلة الق�دمة، تتطلب من 
املجتمع الدويل، واجل�معة العربية، وجمموع الدول 
امل�نحة، �شرورة  م�ش�عدة وك�لة الأونروا على عدم 
امل�لية  من خالل تخ�شي�ض م�ش�در  الأزم�ت  تكرار 
وت�أمني  للوك�لة،  الع�مة  للميزانية  ودائمة  ث�بتة 
م�شدر متويل م�شتدام ث�بت، وهي م�شوؤولية املجتمع 
الدويل بكل احل�لت، كم� من خالل م�ش�همة اأكرب 
من امليزانية الع�مة لالأمم املتحدة لتثبيت واإدامة 
الطوعية  التربع�ت  امل�لية حتى ل تكون  موارده� 
�شيفً�  اأح��د،  على  ق�نونيً�  التزامً�  ُت�شّكل  ل  التي 
املوؤ�ش�شة  ه��ذه  م�شري  يكون  ل  وان  عليه�،  م�شلطً� 
الأممية التي تقدم خدم�ته� اىل ماليني الالجئني 
بع�ض  ورغ��ب���ت  ب���أه��واء  مرتبطً�  الفل�شطينيني 

االأونروا والتجاوز املوؤقت للمحنة املالية 

الدول، خ��شة يف ظل ا�شتمرار امل�ش�عي المريكية 
و "ال�شرائيلية" لإنه�ء وتفكيك الوك�لة واح�لته� 
الالجئني  ق�شية  لت�شفية  كمدخل  التق�عد،  على 
العودة  ح��ق  على  ال���رتاب  واه���ل��ة  الفل�شطينيني 

املحفوظ واملُ�ش�ن ب�لقرار الدويل 194. 
ا�شتج�بة  �شعف  اأنَّ  اإل  اجل�نب،  هذا  يف  وُن�شري 
اطلقته�  التي  الط�رئة  للمن��شدات  امل�نحة  الدول 
ال��ع���م احل����يل  2018،  الأون����روا يف مطلع  وك���ل��ة 
امل�ش�عدات  ل��ت��ق��دمي  دولر  م��ل��ي��ون   800 جل��م��ع 
الط�رئة لالجئني الفل�شطينيني يف �شوري� والأرا�شي 
والقد�ض  والقط�ع  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية 
األف لجئ فل�شطيني من �شوري�  ي�ش�ف له� خم�شني 
��َر  اثَّ ق��د  والأردن،  لبن�ن  اإىل  ن��زح��وا  ق��د  ك���ن��وا 
لالجئني  املُقدمة  الط�رئة  اخلدم�ت  طبيعة  على 
يف  احلي�تية  م�أ�ش�تهم  من  و�ش�عفت  الفل�شطينيني، 
خميم�ت اخلي�م على احلدود، اأو يف مراكز الإيواء، 
َر اي�شً� يف الوقت ذاته ام�م حترك وك�لة الغوث  واثَّ
يف  مبه�مه�  للقي�م  من�ش�آته�  ترميم  لإع�دة  الدولية 
تقدمي خدم�ته� لالجئني يف املخيم�ت الفل�شطينية 
يف �شوري� وفق م� اأ�ش�ر اليه ع�شو اللجنة التنفيذية 
دائ��رة  ورئ��ي�����ض  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة 
كلمته  يف  ه��ويل  اأب���و  اأ���ش��رف  ال��دك��ت��ور  الالجئني 
يف  ال�شت�ش�رية  اللجنة  اجتم�ع�ت  اأم���م  املوثقة 

الع��شمة الأردنية عم�ن.
ال��دويل  واملجتمع  امل�نحة  ال���دول  اإنَّ  ل��ذل��ك، 
امل�شوؤولية  حتّمل  من  للمزيد  مدعوة   وموؤ�ش�ش�ته، 
الالجئني  ملع�ن�ة  حد  لو�شع  الأون��روا  وك�لة  جت�ه 
�شوري�  يف  املخيم�ت  اعم�ر  واإع����دة  الفل�شطينيني 
والريموك  ال��ب���رد  نهر  خميمي  وخ��شة  ولبن�ن 
التحتية  وبنيته�  اخلدم�ت  مرافق  ت�أهيل  واع���دة 
املدمرة، وخ��شة مدار�ض الوك�لة، واتخ�ذ خطوات 
فورية ملنع املزيد من التدهور يف جميع حقول عمل 
الأونروا اإىل ان يتم الو�شول اىل حل نه�ئي ون�جز 
عودتهم  خالل  من  الفل�شطينيني  الالجئني  لق�شية 
اإىل دي�رهم واأرا�شيهم التي هّجروا منه� ع�م 1948 

وفقً� للقرار الأممي الرقم 194 لع�م 1948.

علي بدوان

)بري  الأون��روا  لوك�لة  الع�م  املفو�ض  اإعالن  اإنَّ 
يف  ال�شت�ش�رية  اللجنة  موؤمتر  خ��الل  كرينبول( 
التي  اخل�نقة  التمويل  اأزمة  جت�وز  مت  اأنه  الأردن 
متويله�  وقف  الأمريكية  الإدارة  قرار  عن  جنمت 
لالأونروا، يجب اأن يكون ح�فزًا له� ل�شرعة الرتاجع 
عن اإجراءاته� التق�شفية الأخرية، فال يوجد الآن 
اأي �شبب مينع ا�شتمراره�، والتي فر�شته� حتت ُمربر 
وخ��شة  اخلدم�ت،  يف  تقلي�ش�ت  من  امل�لية  الأزمة 
يف  فل�شطني  لالجئي  وامل�لية  العينية  امل�ش�عدات 
املوظفني،  مئ�ت  تع�قد  واإنه�ء  غزة،  وقط�ع  �شوري� 
وعليه،  امل�لية.  اأزمته�  الأون��روا  جت�وز  بعد  وذلك 
اإنَّ على وك�لة الأونروا العدول عن ك�فة القرارات 
والجراءات التق�شفية التي اتخذته� يف حزيران/

التدابري  ك�أحد  اجل����ري،  الع�م  من   2018 يونيو 
للخروج من ازمته� امل�لية. 

اأخريًا، اإنَّ املرجعية الق�نونية وال�شي��شية التي 
حُتدد عمل ومه�م وك�لة الأونروا هي قرارات المم 
املتحدة، وبخ��شة قرار قي�م وان�ش�ء الوك�لة الرقم 
وهن�  وليته�،  ُيحدد  وال��ذي   1949 لع�م   )302(
الوك�لة من  انه�ء دور  يتوجب احلذر من حم�ولت 
خالل جتفيف موارده� امل�لية ونقل �شالحيته� لأي 
وهذا  لالجئني.  العلي�  ك�ملفو�شية  دولية  منظمة 
املتحدة،  المم  يف  الع�ش�ء  ال��دول  على  يفرت�ض 
امل�شعى  احب�ط  والإ�شالمية،  العربية  وخ��شة 
التفوي�ض  لتغيري  الداعي  "ال�شرائيلي"  المريكي 
اأيلول/�شبتمرب  يف  ينتهي  ال��ذي  ل��الأون��روا  املمنوح 
2019 والذي ُي�شّكل حتديً� للجميع من خالل اع�دة 
حيث   ،302 ب�لقرار  له�  املمنوح  التفوي�ض  جتديد 
وك�لة  عمل  اإىل  الفل�شطينيون  الالجئون  ينظر 
جت�ههم،  ال��دويل  املجتمع  وف���ء  من  كجزء  الغوث 
ال�شي��شي،  ج�نبه�  يف  ق�شيتهم  ل�شتمرار  وعنوان� 
اىل حني عودة الالجئني الفل�شطينيني اإىل دي�رهم 
التي هجروا منه� ع�م النكبة طبقً� مل� ورد يف القرار 

الأممي الرقم 194 للع�م 1948.
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والعرب  الفل�شطينيني  املثقفني  بع�ض  يقراأ  مل 
امل�شروع ال�شهيوين ب�شكل �شحيح، بطبيعته العدوانية 
واأهدافه البعيدة يف ال�شتيالء على الأر�ض، والهيمنة 
�شعوبه�،  مب�شتقبل  والتحكم  املنطقة  دول  على 
تطبيع  اإىل  وذهبوا  ال�شهيوين  للكي�ن  ف��شت�شلموا 
املنطقة  ن�شيج  من  ج��زءًا  واعتربوه  معه،  العالق�ت 
العرب  املثقفني  بع�ض  اأن  كم�  فيه�.  ت�ريخي  وله حق 
التكفريية  العدوانية  امل��وؤام��رة  ب�ية  منذ  ي��روا  مل 
العدوان  واي���دوا  �شورية،  على  الكونية  الإره�بية 
على  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي���ت  بقي�دة  الغربي 
لهذا  والدوافع  الأه��داف  و�شوح  من  ب�لرغم  �شورية، 
�شورية  م�شتقبل  على  خطرًا  ي�شكل  ال��ذي  ال��ع��دوان 

والع�مل العربي عمومً�.
وحتولته  الواقع  قراءة  يف  الروؤى  ق��شرو  اإنهم 
الفل�شطينيون  املثقفون  حتول  حيث  الدرام�تيكية، 
الهواء  يف  تطلق  �شع�رات  ظ�هرة  اإىل  العرب  وبع�ض 
الدميقراطية  املثقفني يرون   اأن بع�ض  اأكرث، ذلك  ل 
دول  على  تعميمه  الواجب  النموذج  اأنه�  الأمريكية 
الوطن  على  املفتوحة  احل���رب  متج�هلني  ال��ع���مل، 
هو  كم�  والإ�شالمية،  العربي  الأم��ة  وعلى  العربي 
واليمن  ولبن�ن  والعراق  �شورية وفل�شطني  ح��شل يف  
الق�ش�ء  حم�ولة  هو  احلرب  هذه  وهدف  وال�شودان. 
املنت�شرة  �شورية  اإ�شع�ف  اأي  املق�ومة،  حم��ور  على 
ال�شهيونية،  والغطر�شة  الإره���ب  وجه  يف  ال�ش�مدة 
والداعمة لل�شعب الفل�شطيني ومق�ومته الع�دلة �شج 
الحتالل ال�شهيوين املحتل، وحم��شرة اإيران الدولة 
الإ�شالمية املوؤيدة حلقوق ال�شعب الفل�شطيني، و�شرب 
املق�ومة اللبن�نية بقي�دة حزب اهلل الذي هزم الكي�ن 
ال�شهيوين الغ��شب يف جنوب لبن�ن، ومالحقة ف�ش�ئل 

املق�ومة الفل�شطينية والق�ش�ء عليه�.
عن  يدافع  ال��ذي  هو  احلقيقي  الوطني  ف�ملثقف 
املتم�شك  املثقف  وهو  الوطنية،  وثق�فته  ح�ش�رته 
املق�ومة،  ونهج  ب�لفكر  واملت�شلح  الوطنية  بحقوقه 
الأ�شيلة.  واأمته  ل�شعبه  احل�ش�ري  ب�لإرث  واملتم�شك 
للفكر  والنقي�ض  املن�ه�ض  ه��و  ال��وط��ن��ي  وامل��ث��ق��ف 
التكفريي، ولالإمربي�لية الع�ملية، والرجعية العربية 
والأم��ة  فل�شطني  ق�شية  على  وامل��ت���آم��رة  املتخ�ذلة 
بق�شيته  ي��ن���أى  ال��ذي  وه��و  والإ���ش��الم��ي��ة،  العربية 

املثقفون املطبعون بني الغياب الثقايف واالنف�شام ال�شيا�شي
فضيل عبداهلل

واأر�شه وتراثه الإن�ش�ين الغني وت�ريخه العريق، عن 
ال�شي��شية  الروؤية  �ش�حب  وهو  والتفريط،  امل�ش�ومة 
ويبقى  طليعي.  ثوري  وطني  خمزون  اإىل  ت�شري  التي 
املثقف الوطني رائدًا يف الدف�ع عن املب�دئ الوطنية، 
يتطلع اإىل احلرية وال�شتقالل والدميقراطية، وهو 
الأقرب دائمً� اإىل القيم الوطنية الن�بعة من اإ�شرار 
اجلم�هري على التم�شك ب�حلقوق والأهداف الوطنية 

ال�شرتاتيجية.
نعم هذا هو املثقف احلقيقي الذي ل ينح�ز اإىل 
م�ش�ريعه اخل��شة  وم�ش�حله ال�شخ�شية على ح�ش�ب 
امل�شلحة الوطنية، ول جترفه امل�شطلح�ت الأمريكية 
املختلفة  ب�أ�شك�له  التطبيع  اإىل  تدعو  التي  الرباقة 
مع الكي�ن ال�شهيوين. اإنه ثمرة الن�ش�ل الوطني الذي 
يعرب عن اإرادة اجلم�هري يف مواجهة احلرب العدوانية 
املجنونة على غزة، هذه احلرب التي ج�ءت يف اأعق�ب 

التطورات التي �شهدته� املنطقة ومنه�:
امل��وؤام��رة  اأم����م  ال�����ش��وري  ال�شعب  �شمود   -1
ال�شوري  العربي  اجلي�ض  بعزمية  واإف�ش�له�  الغربية 
وت�شديه  املق�ومة  وحمور  احلكيمة  وقي�دته  الب��شل 
للحرب التي �شنته� قوى التح�لف ال�شهيوين الأمريكي 
ب�ملجموع�ت  تتمثل  تخريبية  ب������أدوات  ال��غ��رب��ي 

الإره�بية والتكفريية امل�شلحة.
احل�ش�ر القت�ش�دي احل�قد الذي فر�شته   -2
اجلمهورية  ع��ل��ى  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي����ت 
فيه�  احلكم  زعزعة  بهدف  الإي��ران��ي��ة،  الإ�شالمية 
و�شرب املوقف الإيراين الداعم للمق�ومة يف فل�شطني 
ولبن�ن، واملتح�لف مع �شورية يف احلرب �شد الإره�ب 

وداعميه.
ال��دول  به�  مت��ر  التي  ال��ظ��روف  ا�شتغالل   -3
ميكنه  مب�  ال�شهيوين،  الكي�ن  يد  واإط��الق  العربية، 
من ا�شتكم�ل ال�شتيالء على م� بقي من اأرا�شي مدينة 
بن�ء  اأج��ل  من  الغربية،  وال�شفة  املحتلة  القد�ض 
القرن  �شفقة  وطرح  عليه�،  ال�شهيونية  امل�شتعمرات 
جرى  حيث  الفل�شطينية،  الق�شية  لت�شفية  كم�شروع 
التمهيد له عرب خطوات متالحقة بداأت ب�لعرتاف 
ب�لقد�ض ع��شمة لإ�شرائيل ونقل ال�شف�رة الأمريكية 
الفل�شطينية  التحرير  منظمة  مكتب  واإغ��الق  اإليه�، 
وت�شغيل  غوث  وك�لة  وج��ود  وحم�ولة  وا�شنطن،  يف 
الالجئني الفل�شطينيني من خالل وقف ال�شتحق�ق�ت 

امل�لية املقدمة اإليه�.
املثقفني  م���ن  ك���ب���رية  اأع�������داد  ان������زلق   -4
الت�آمر  م�ش�ريع  يف  وتورطهم  والعرب  الفل�شطينيني 
الثورة  بو�شلة  عن  وانحرافهم  والأم��ة،  ال�شعب  على 
ومب�دئه�، وابتع�دهم عن هدف التحرير، م� اأدى اإىل 
خروجهم عن ق�شية ال�شعب وم�شلحته الوطنية، على 
الرغم من احل�ش�ر الإ�شرائيلي الظ�مل املفرو�ض على 

اأهلن� يف قط�ع غزة، ملدة تق�رب اثني ع�شر ع�مً�. 
الفل�شطيني  ال�شعب  هو  وهذا  املع�دلة،  هي  هذه 
البطويل  ب�إ�شرارهم  غزة  قط�ع  يف  اأهلن�  �شيم�  ول 
ويف  الع�مل  اأح��رار  كل  ومعهم  الب��شلة،  ومق�ومتهم 
وجي�شه�  املعط�ء  ب�شعبه�  العروبة،  �شورية  مقدمتهم 
غزة  انت�شرت  لقد  احلكيمة.  وقي�دته�  الب��شل 
الذي  اجلي�ض  وردت  والبطولت،  النت�ش�رات  �ش�نعة 
اأهدافه  اأعق�به، ومل يتمكن من حتقيق  ل يقهر على 
املق�ومة  نهج  وانت�شر  غزة  انت�شرت  لقد  العدوانية. 
نّحى  الذي  الوطني  للمثقف  انت�ش�ر  وهو  واملم�نعة، 
ووقف  ال�شخ�شية،  وملذاته  اخل��شة  م�ش�حله  ج�نبً� 

مع �شعبه مدافعً� عن ق�شيته الع�دلة. 

وزيرة الثقافة والريا�صة ال�صهيونية يف اأبو ظبي
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اأعود اإىل بيتي..
د. حسن حميد 
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ه� اأنذا،
تك�د،  اأو  ق�شرية  ثق�فية،  غربة  وبعد 
مدته�  تك�د،  اأو  جهرية  اأدبية  واأ�شواق 
ط�ئر  مثل  اأع��ود  واأزي���د،  �شنوات  ع�شر 
بيتي  اإىل  واجل���ولن  التحليق  ا�شن�ه 
ال��ث��ق���يف )الأ����ش���ب���وع الأدب�����ي( ال��ذي 
والذي  فيه،  تربيت، وتعلمت، و�ش�دقت 
بريت  �شفح�تي،  اأي�����ش��ً�  ف��ي��ه  ج��ل��وت 
اأق���الم���ي، وح����رّبت اأ���ش��ط��ري، وم���ددت 
واأجنمي،  اأحالمي  و�ش�هرت  اأ�شواقي، 
ن�شو�شي،  وواق��ف��ت  ق���م��ت��ي،  و���ش��ددت 
وعرفت ق�ش�ي� الأدب والثق�فة القريبة 

الدانية منه�، والبعيدة الق�شية يف اآن.
املثقل  الرجوع  اأجمل  فم�  فرحً�،  اأعود 
ب�حلنني واملودات ال�ش�فية، والذكري�ت 
العنب،  عرائ�ض  مثل  املتداخلة  الكرث 
وامل�شيئة مثل جهجهة الفجر، والوداعة 
وقلبي  اأع����ود  ال��ر���ش���،  م��ث��ل  الأل�����وف 
احل�مية  النق��ش�ت  لتلك  �شوقً�  ي��دق 
ال�شعر  ح���ول  دارت  ال��ت��ي  ال��ع������ش��ف��ة 
وال�شعر  واإيق�عه،  وال�شعر  ومو�شيق�ه، 
اأهل  واأعالمه  وال�شعر  الكنوز،  واأ�شراره 
القول  عب�قرة  الأر�ض،  طيور  ال�شفوة، 
املواقف  يف  الثبت  وال�شعر  وال�شتق�ق، 
ل  ال��ذي  اجل��م���ل  وال�شعر  واحل��ي��وات، 

يدانيه جم�ل.
الق�ش�شية  الن�شو�ض  الب�ل  ويف  اأع��ود، 
ومب�نيه�  ومع�نيه�  ب�أ�شطره�،  ال�ش�حرة 
الرائعة   ال�شتهاللت  وتلك  ومغ�نيه�، 
ال��ت��ي ���ش��ب��ه ���ش��ح��ى ال��ن��ه���ر يف ب��دره��� 
وتقدمه�، وتلك ال�شتب�ك�ت واحلوارات 
والأ����ش���وات وه���ي ت��ت�����ش���رع ب��ح��ث��ً� عن 
معه�  ترجف  التي  ال�ش�عقة  اخلواتيم 
الق�شب  اأجم�ت  ترجف  مثلم�  القلوب 
الن�شو�ض  ي�لتلك  الأنه�ر.  �شف�ف  على 
امل��دن،  مثل  جت����ورت  التي  الق�ش�شية 
الغ�ب�ت  اأ���ش��ج���ر  مثل  الأ���ش���ب��ع،  مثل 
بنورانيته�  ت�����ش��ع  م��ن��ه���  واح�����دة  ك���ل 

اللوامع،  وي�لالأ�شم�ء  للجم�ل.  نداهة 
النحل،  كخالي�  ال�شواغل  وي�للتج�رب 
وي�لالأبنية  وال�شتق�ق�ت،  للدروب  وي� 
الأجداد  مدون�ت  ممن  ا�شتالًل  الأتية 
وقطعً�،   ، وم���داورة  وعطفً�،  التف�تً�، 
وتهمي�شً�،  وتذبياًل،  وتطريبً�،  وتوازيً�، 
وتعقيبً�، وجريً�، وتلبثً�، وخطفً� �ش�ميً�، 
الفنون  ت��را���ش��ل  مم��ن  ول��ال���ش��ت��ف���دات 
الآخ��ر،  لبع�شه�  �شوقً�  بع�شه�  وجنون 
ومو�شيق�  ك�نت ق�ش�ئد  الق�ش�ض  فبع�ض 
وحقول  وين�بيع  وح����وارات  ول��وح���ت 

ودوايل عنب.
تلك  ب����يل  ويف  ع�����ش��ق��ي،  اإىل  اأع�����ود 
حول  دارت  التي  الرائعة  النق��ش�ت 
احل�����ش���رات، واأي��ه��� اأب��دى واأه���م، واأيه� 
واأيه�  ووه��ج��ً�،  وثق�فة  نورانية  اأك��رث 
اأكرث ر�شوخً� وقدمً�، واأيه� اأكرث ا�شتق�قً� 
واإب����داع����ً�، اأه���ي ح�����ش���رة الإغ���ري���ق، 
ح�ش�رات  اأم  ال��ف��راع��ن��ة،  ح�����ش���رة  اأم 
ف���ر���ض، وال�����ش��ني، وال���ش��ك��ن��دن���ف، اأم 
الروم�ن  ح�ش�رة  اأم  ال��الت��ني،  ح�ش�رة 
والبيزنطيني، اأم ح�ش�رة العرب. ي�لتلك 
وي�لتلك  وال��رباه��ني،  واحل��ج��ج  الآراء 
وي�لتلك  الع�رفة،  الثق�فية  ال��ق��درات 
العقول على تلك ال�شمولية والإح�طة.

�شنواته�  ويف  الأدب��ي(،  )الأ�شبوع  بلى، 
وت�أثريه�،  ح�شوره�  يف  �ش�بهت  الأوىل 
البداي�ت  تلك  عليه�،  املثقفني  واإقب�ل 
ملجالت مثل: الر�ش�لة، والهالل، وكت�بي، 
من  فجرية  و�شتظل،  ك���ن��ت،  والأدب، 
قدمت  التي  الوردية  الثق�فة  فجري�ت 
للمفخرة،  ومق�لت  للمب�ه�ة،  ن�شو�شً� 
للمعرفة  الأدب��ي  النقد  من  و�شفح�ت 

احلقة بعلم الن�ض واأ�شراره.
وجت���رب  اأدب��ي��ة،  اأ�شم�ء  قدمت  مثلم� 

ثق�فية بتت اليوم عن�وين لالإبداع .

قصيدة القدس
للشاعر تميم البرغوثي

 مررن� على دار احلبيب فرّدن� 
عن الدار ق�نون الأع�دي و�شوره� 

فقلت لنف�شي رمب� هي نعمة 
فم�ذا ترى يف القد�ض حني تزوره� 

ترى ُكْل م� ل ت�شتطيع احتم�له 
اإذا م� بدت من ج�نب الدرب دوره� 

وم� كل نف�ض حني تلقى حبيبه� 
ت�شر ول كل الغي�ب ي�شرُيه� 

ف�إن �شره� قبل الفراق لق�وؤه 
فلي�ض مب�أمون عليه� �شروره� 

متى تب�شر القد�ض العتيقة مرة 
ف�شوف تراه� العني حيث تديره� 

برم  ج��ورج��ي���  م��ن  خ�شرة  ب���ئ��ع  ال��ق��د���ض،  يف 
طالء  يف  اأو  اإج����زة  ق�ش�ء  يف  يفكر  بزوجته 

البيت 
يف القد�ض، توراة وكهل ج�ء من منه�تن العلي� 

يفقه فتية البولون يف اأحك�مه� 
يف القد�ض �شرطي من الأحب��ض يغلق �ش�رعً� يف 

ال�شوق، 
ر�ش��ض على م�شتوطن مل يبلغ الع�شرين، 

ّيي ح�ئط املبكى  قبعة حُتَ
و�شي�ح من الإفرجن �شقر ل يرون القد�ض اإطالقً� 

تراهم ي�أخذون لبع�شهم �شورًا 
مع امراأة تبيع الفجل يف ال�ش�ح�ت طول اليوم 

يف القد�ض اأ�شواٌر من الريح�ن 
يف القد�ض مرتا�ض من ال�شمنت 

يف القد�ض دّب اجلند منتعلني فوق الغيم 
يف القد�ض �شلين� على ال�شفلت 

يف القد�ض من يف القد�ض اإل اأنت 
وتلّفت الت�ريخ يل متب�ّشمً� 

اأظننت حقً� اأن عينك �شوف تخطئهم، وتب�شر 
غريهم 

عليه  ح��شيٌة  اأن��َت  ن�ض  َم��نْتُ  اأم���م��ك،  هم  ه� 
وه�م�ض 

اأن زي�رة �شتزيح عن وجه املدينة ي�  اأح�ش�شت 
بني 

حج�ب واقعه� ال�شميك لكي ترى فيه� هواك 
يف القد�ض كل فتى �شواك 

وهي الغزالة يف املدى، حكم الزم�ن ببْيِنه� 
م� زلت ترك�ض اإثره� مذ ودعتك بعينه� 

رفقً� بنف�شك �ش�عة اإين اأراك وهنت 
يف القد�ض من يف القد�ض اإل اأنت 
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قرية َنِحف بفتح النون وك�شر احل�ء وت�شكني الف�ء، تقع يف �شرق دير الأ�شد  على 
م   380 حوايل  مرتفع  تل   على  مبنية  القدمية  والبلدة  منه�  كيلومرتات  اربعة  نحو 
للبن�ء  م�ش�حة  تو�شع  كيلومرت وعند  نحو 22  لل�شرق  يبعد عن عك�  البحر   �شطح  عن 
امتدت اإىل اجلهة ال�شم�لية اأي �شفح اجلبل  ، وحتيط ب�أرا�شي القرية، ارا�شي » �ش�جور 
»قرية  للقرية  املج�ورة  املواقع  والرامة ومن  و�شخنني  الأ�شد  وك�شرى  والبعنة ودير 
ال�شيخ ربيعة والبعنة ودير ربيعة ومغ�رة عوب�«  مرتفع�ن يف �شم�له�،  وعوب� قد تكون 

من »ُعّب� ال�شري�نية   مبعنى الو�شط اأو من »َعب�« مبعنى الغ�بة .
اجلليل  وجب�ل  الأعلى  اجلليل  جب�ل  بني  ال�ش�غور  منطقة  مركز   يف  البلدة  تقع 

ال�شفل  وتقع اإداريً� يف املنطقة ال�شم�لية �شم�ل فل�شطني .
 تقع البلدة يف منطقة ك�شر جيولوجي  ظ�هر للعي�ن وهي تله من ال�شخر الكرتوين 
)جري رخو( وتفتت هذا ال�شخر يف من�خ البحر املتو�شط  يعطي تربه رم�دية ب�هته 
�شهلة احلراثه وال�شتغالل الزراعي .  كذلك يف هذه ال�شخور ك�ن �شهال حفر اب�ر خلزن 

املي�ه، وبن�ء القبور، وحفر مغ�ور وغريه�.
من  ابتداء  مرات  عدة  وذلك  جمددا  وبنيت  ُهدمت  الت�ريخية،  القدمية  البلدة 

الفرتة الربونزية مرورًا ب�لعهد الكنع�ين والفرتة ال�شليبية.
بن�ًء على احلفري�ت التي اأجريت يعود ت�ريخ البلدة اإىل الع�شر البونزي املتو�شط 

)3000 - 2300 ق.م .
يف عهد املم�ليك  1259 ك�نت نحف �شمن منطقة ني�بة �شفد  التي ك�نت مق�شمه 

اإىل اأحد ع�شر عمال احدهم ك�ن  ال�ش�غور، وك�نت نحف جزء منه.
يف عهد العثم�نيني  عندم� طردوا  املم�ليك ع�م 1516 مل يحدثوا اي تغيري على 
املنطقة ولكن عند بداية حدوث ال�شطراب�ت تغريت التق�شيم�ت واأ�شبحت املنطقة 

يف اخر املط�ف ت�بعه لعك�.
اأق�م  العثم�نيون مدر�شة يف نحف ع�م 130٧ ه� وك�ن اأعلى �شف فيه� يف ع�م 1942 

- 1943 املدر�شي اخل�م�ض البتدائي.
اجلليل   ل��واء  �شمن  ك�نت  ونحف  األوية.  �شتة  اإىل  البالد  ق�شموا  الربيط�نيون 
مت  ومركزه  مدينة الن��شرة ولواء اجلليل يتكون من خم�شة اق�شيه )جمع ق�ش�ء ( و�شُ

حينه� القرية اإىل ق�ش�ء عك� .
ويف  ع��رب��ي��ً�،   124٧ م   1948/11/٧ يف  ب��ه���  ك����ن  الح��ت��الل  حت���ت   ون��ح��ف 

1949/12/31 بلغوا 11٧2، وارتفع العدد اإىل 1800 عربي يف ع�م 1961.
 " امل�شمى  ال�شرقي   الطريق  يف   1961 ث�ين  ت�شرين  �شهر  ويف  احلفري�ت  اأثن�ء 
طريق قبور الن�ش�رى" مت العثور على مغ�ره حمفوره وبجوانبه� حفرة توابيت، وتدل 
وحتى  امليالدي   الث�ين  القرن  يف  ا�شتعملت  انه�  املغ�ره  يف  عليه�  عرث  التي  املوجودات 

قرية َنِحف

بالدنا فلسطين

الزج�جية  القطع  وبع�ض  وقن�ديل  اواين  على  العثور  مت  حيث   ، الرابع  القرن  بداية 
وال�ش�ور الربونزية وبع�ض احللي وادوات عمل �شكني.

للبلده  الغربي  الطريق  يف  منزل  لبن�ء  اأ�ش��ش�ت  حفر  اأثن�ء  ويف   19٧8 �شيف  يف 
القدمية عرث على قو�ض  مبنية من لبن�ت واأثن�ء اإجراء احلفري�ت مبعرفة و�شع املك�ن 
مت حفر مب�ش�حة 10 م بطول 20 م - وحتت طبقه ت�شل اإىل حوايل 150 �شم عرث على 

اآث�ر لبيوت واأفران ل�شنع الفخ�ر  من العهد القدمي.
وعرث كثريا ويف اأوق�ت متت�بعه وعلى م�ش�ف�ت عميقة يف الأر�ض واأحي�نً� �شطحية 
ك�نت  واأعمدة حجرية  وم�ش�كن  وبع�شه� مداخن   للم�ء  بع�شه�  بن�ء وحفر  اأ�ش�ض  على 
داخل  موجوًدا  زال  م�  الكثري  والكثري  القدمية  املع�بد   اأو  الأغني�ء  بيوت  عليه�  تقوم 
الأر�ض، مب�ين جديده بنيت على اآث�ر مب�ين قدمية يف بع�ض املن�طق وخ��شة منطقة 
غط�ه�  التي  املب�ين  من  عديده  لطبق�ت  املب�ين  حتت  فتح�ت  يوجد  القدمي،  اجل�مع 

الرتاب .
ال�شم الأول لنحف قد �ش�ع فلم� نزله� اأجداد ال�شك�ن احل�ليني يف القرن اخل�م�ض 
�شحية   ذهبت  القدمية  )البلدة  جديدة  بلده  اأنق��شه�  على  واأق�موا  امليالدي   ع�شر 
احلروب ال�شليبة( مل يعد اإليه� �شك�نه� الأوائل بل �شكنته� ع�ئالت من جه�ت �شتى وكل 
ع�ئلة / حمولة تعرف من اين ج�ء اأجدادهم الأوائل اإىل نحف، ق�شم نزح من منطقة 

ال�ش�م  وق�شم اآخر من مركز البالد واآخرون ج�ءوا من  الأردن.
عندم� اأق�م ال�شك�ن اجلدد يف البلدة �ش�ع ا�شمه� الأول وبج�نب جبل �ش�مخ �شديد 
النحدار وبج�نب اجلبل يق�ل له ب�للغة الع�مية " حلف جبل " اأي اأن اجلبل يلتحفه"، 
و"حلف اجلبل" تعني �شفحه األأ�شفل، دعوا البلدة اجلديدة ب��شم ل��ح��ف ثم حترفت 
اإىل ن��ح��ف، ومن التف�شريات الأخرى - النحيف من الأر�ض - الفقري اأو من "نحف" تعني 
احلفر والتق�شيب �شمته� خريطة ج�كوتني )1٧99( "ن�فح"، اأم� درا�شة الأر�ض املقد�شة 
ف�أ�شمته� " نيف - Nef " و"نحف - Nuhf " �شكنه� حوايل 400 ن�شمه ح�شب جربين 
)451/2(، و4٧5 ن�شمه ح�شب �شوم�خر من ع�م 188٧ام� الن فيبلغ عدد �شك�ن اهل 

نحف م� يق�رب ال:12000 ن�شمة واكرث.
"يوحن�ن الأمل�ين" يف 30/4/1249 وبه�  من الكت�ب�ت التي تركه� ح�كم قي�ش�ري� 
تف�شيل عن القرى بج�نب عك� وبج�نب "�شي�شور" )�ش�جوراليوم( و"مرجكلون" )جمد 

الكروم    اليوم( يظهر األ�شم "CASALENEF " وهو اأقدم ا�شم ذكر لقرية نحف.
املراح  اجلن�ن  النخلة  بيدر  الع�مود  منه�:حقل  و�شوارع  ح�رات  عدة  نحف  وت�شم 
عربية    كلمة  وهي  البن�ء  حديثة  منطقة  هي  العني.)املجرا�شيم  اجللمة  املجرا�شيم 
مثل  عربية  اأ�شم�ء  ذات  من�طق  عدة  على  متتد  وهي  للبن�ء  املعدة  امل�ش�ح�ت  معن�ه� 

القلعة التي �شميت كذلك نظرًا للكمي�ت الكبرية من  ال�شخور التي ك�نت حتتويه�(
وت�شم مدار�ض قرية نحف بع�ض الطالب من الكم�نة واحل�شينية لتعليمهم داخله�. 
وقد مت بن�ء  مدر�شة جديدة ا�شمه� الر�ش�لة وهي مدر�شة �ش�ملة اإعدادية وث�نوية . 
وله� اأي�ش� مدر�شة قدمية"ابن �شين�" �ش�ملة اأي�ش� وم�شتوى التعليم يف املدر�شتني ممت�ز. 
وهن�لك ثالث مدار�ض ابتدائية اأخرى: ملدر�شة البتدائية: العني»اأ« التي �شيتم تغيري 
عبد  "�ش�مي  مدر�شة  ب  املدر�شة  و�شميت  »ب«  واملدر�شة  اخل�شراء  املدر�شة  اإىل  ا�شمه� 

ال�شالم" واملدر�شة»ج«" .


