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التطبيع� ..إعالن حرب جديد
يوجب احل�شد لهزميته
د .محمد البحيصي

رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية

منذ ن�ش�أته العدوانية الال�شرعية وزرعه يف قلب الأمة،
ك��ان الكيان ال�صهيوين وال ي��زال يعاين من �أزم��ة وجودية،
وهو يقف �أمام ال�س�ؤال املقلق واملرعب :متى ينتهي وجوده يف
املنطقة؟ وهو بهذا يختلف عن كل الكيانات والدول املوجودة
يف ال��ق��ارات ال�ست ..وه��ذا هو ال�س�ؤال اجلوهري ال��ذي جنّد الكيان كل
�إمكاناته لأجل �أن ي� ّؤجل الوقت املحتوم لتحقّقه ،ومنه (�أي من ال�س�ؤال)
ت�صب يف معناه مثل ال�س�ؤال :متى ُيعرتف
تفرعت ت�سا�ؤالت كثرية كلّها
ّ
ذاته ّ
بنا؟ ومتى يقبل بنا؟ ومن هو ذاك الذي �سيعرتف ويقبل� ،أو يعرتف دون �أن
يقبل؟ ،وهل بالإمكان ذات ًا ومو�ضوع ًا �أن نكون جزء ًا طبيعي ًا غري غريب عن
املنطقة ،وكيف يكون ذلك فيما لو كان ممكن ًا �أ�ص ً
ال ،وما هي طبيعة العالقة
مع الفل�سطيني (�صاحب البالد) وهل ميكن قبوله على امل��دى املتو�سط
والبعيد يف ح��دود الكيان ،وكيف �ستكون الرتكيبة ال�سكانية من حيث
احلقوق والواجبات بعد ع�شرين �سنة مث ً
ال؟ وهل �ستظل املنطقة حمكومة
يف العديد من �أقطارها للإدارة الأمريكية و�سيا�ستها املنحازة للكيان؟ وماذا
لو حدث تغيري جذري يف بنية ونظم هذه الأقطار مثلما حدث يف �إيران قبل
�أربعني �سنة ،فكان هذا التغيري ل�صالح الدعوة ال�سرتداد احلق يف فل�سطني
والعمل على ذلك؟ �أ�سئلة ال تكاد تنتهي تدور يف �أذهان قادة الكيان ويف
�أروقة مراكز درا�ساته وجامعاته ...
ويف ه��ذا الوقت ال��ذي ي��زداد فيه �س�ؤال الوجود ح�ضور ًا يف الكيان
ال�صهيوين وال �س ّيما �إزاء االنك�سارات والرتاجع يف امل�شروع ال�صهيوين املرعي
�أمريكي ًا ومنه م�شاريع احلروب التي �أُعلنت على الدول املركزية يف املنطقة
وحتديد ًا �سورية والعراق� ،إ�ضافة �إىل �ضرب امل�شروع يف جناحه اجلنوبي
من خالل ك�سر العدوان ال�سعودي الإماراتي على اليمن ،وتعاظم قوى حمور
املقاومة الذي متثّل �إي��ران عموده الفقري ال�صاعد ،يف هذا الوقت ت�أتي
�سراً ،وتخلع
بع�ض الكيانات والأنظمة الوظيفية يف املنطقة لتعلن ما كان ّ
عن وجهها القناع الذي مل يعد قادر ًا على �إخفاء حقيقتها ،وتهرول نحو
الكيان من موقع ال�ضعف واملهانة ،يف خطوةٍ ت�ستهدف ا�ستدخال الهزمية
وال�شعور بال�ضعف وقلّة احليلة يف نفو�س ال�شعوب التي ظلّت راف�ضة للوجود
ال�صهيوين يف فل�سطني ،مد�شّ ً
نة بذلك منهج ًا جديد ًا يف م�سل�سل اخليانة
والعمالة والتواط�ؤ على فل�سطني و�شعبها وعلى م�ستقبل الأم��ة وم�شروع
حتررها ونه�ضتها ،وهذا هو املراد (�إ�سرائيلي ًا) من التطبيع بعد �أن ف�شلت
منذ كامب ديفيد يف تعميمه يف �أو�ساط جماهري املنطقة وبقي �أ�سري الأنظمة
الدائرة يف الفلك الأمريكي ،ناهيك من � ّأن التطبيع ي�أتي كحلقة من حلقات
�سمى بـ (�صفقة القرن) التي ت�ستهدف طي �صفحة الق�ضية الفل�سطينية
ما ُي ّ
وح�سم ال�صراع ل�صالح (�إ�سرائيل) ومن ثم اال�ستدارة ملواجهة اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية التي تقود حمور املقاومة عرب التحالف الذي �سيكون
فيه لإ�سرائيل دور ًا حموري ًا..
وبهذا املعنى ،ف� ّإن التطبيع ميثّل �إعالن حرب متجدد ال على فل�سطني
حمل مكونات حم��ور املقاومة
فح�سب ولكن على م�ستقبل الأم���ةّ ،
مم��ا ُي ّ
التوحد واال�ستعداد ملواجهته حتى
م�س�ؤوليات �إ�ضافية نحو املزيد من
ّ
هزميته ،وهي ممكنة ومتاحة ب�إذن اهلل ،ويوجب على القوى الفل�سطينية
�إعادة النظر يف جتربتها وجتربة نظامها ال�سيا�سي وبراجمها التي ا�ستنزفت
ن�ضاالت ال�شعب الفل�سطيني ،و�ساهمت يف اندفاعة بع�ض الأنظمة باجتاه
االعرتاف والتطبيع مع العدو ،و�أ�ساءت لت�ضحيات هذا ال�شعب العظيم.

غزة املقاومة :تغيري قواعد اال�شتباك

عارف لآغا

فل�سطني يف عيون اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية

جنالء اخل�ضراء

قرار التق�سيم يف الرعاية الأمريكية لتحقيق احللم ال�صهيوين

ابراهيم �أبو ليل

الأونروا والتجاوز امل�ؤقت للمحنة املالية

بالدنا فلسطين

قرية نحف

علي بدوان
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ن�شــــــاطات جمعيــــة ال�صـــــداقة الفل�ســـــطينية ــ الإيرانيـــــة (�صفــــــا)

ندوة حوارية �شبابية يف قطاع غزة
ّ
نظمت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
واالحت���اد ال��ع��ام للهيئات ال�شبابية ن��دوة حوارية
بعنوان" :دور ال�شباب يف انت�صار املقاومة وحتدي
امل�ؤامرة " يف غزة املحا�صرة يف قاعة الأوريغانو.
ح�ضر ال��ن��دوة ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجهاد
الإ�سالمي دكتور خ�ضر حبيب وع�ضو اللجنة املركزية
للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني �أ.ح�سني من�صور
والناطق الإعالمي للجان املقاومة _فل�سطني �أ� .أبو
جماهد  ,و رئي�س االحت��اد العام للهيئات ال�شبابية
م.ك��اي��د ج��رب��وع وم��ن��� ّ��س��ق ع���ام جمعية ال�صداقة
الفل�سطينية الإي��ران��ي��ة �أ.رمي���ون عيد ولفيف من
النخب وامل�ؤ�س�سات ال�شبابية .
بداية افتتحت الندوة بقراءة القر�آن الكرمي
على �أرواح ال�شهداء الكرام ..فيما رحب �أ.رميون عيد
من�سق عام اجلمعية باحل�ضور الكرمي و قادة العمل
ّ
الف�صائلي والوطني والأطر والنخبة ال�شبابية املثقفة
ً
ممثلة برئي�سها ال�شيخ
با�سم اجلمعية والعاملني فيها
الدكتور حممد البحي�صي م�ؤكد ًا على حر�ص اجلمعية
الدائم على دور ال�شباب يف ن�صرة املقاومة وحتدي
امل�ؤامرة و�أك��د على وقوف اجلمعية بكافة براجمها
وفعالياتها التي تهدف �إىل خدمة ال�شعب الفل�سطيني
وق�ضيتنا العادلة ومن براجمها "ال�سيا�سية الثقافية
ال�شبابية االجتماعية االغاثية".
من جانبه �أكد الدكتور خ�ضر حبيب ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي للجهاد الإ�سالمي على �إدارة احلوار مع كافة
الفئات االجتماعية والوازنة باملجتمع خللق ر�أي عام
�ضاغط من �أجل �إنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة
الوطنية ومواجهة التحديات القادمة �إلينا بالإ�صرار
والعزمية التي بداخل ال�شباب لن�صرة ق�ضية اال�سرى
ورف��ع احل�صار ع��ن �شعبنا الفل�سطيني  ,م�ضيفا �أن
م�سريات العودة وك�سر احل�صار واجلولة الأخرية التي
خا�ضتها املقاومة يف غرفة العمليات امل�شرتكة �أر�ضخت
هذا العدو اجلبان .
ختاما حت��دث م.ك��اي��د ج��رب��وع ع��ن �أهمية دور
ال�شباب يف امل�ساندة وامل���ؤازرة جلميع ق�ضايا ال�شعب
الفل�سطيني �سواء العامة �أو اخلا�صة وعن �ضرورة
�إي�صال ال�صوت جلميع املعنيني حمليا وخارجي ًا ودولي ًا.
ويف نهاية الندوة مت فتح باب احلوار واال�سئلة ..
ال�صداقة تقيم دورة ح�ساب ذهني يف خميم احل�سينية
�أقامت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
 هيئة دع��م ع��وائ��ل ال�شهداء دورة ح�ساب ذهنيمب�شاركة  15طفل من ال�صفني اخلام�س وال�ساد�س
ب�إ�شراف املدربة املهند�سة �إ���س��راء حممود وجدير

بالذكر ان ال���دورة م�ستمرة يف كل ي��وم جمعة ملدة
�شهرين ،وذل��ك ال�سبت  2018/11/24مبقر مكتب
احلزب باملخيم .
العر�ض الأول لفيلم "كوير�س وطني ال�صغري"
بدعوة من وزارتي الدفاع والثقافة يف اجلمهورية
العربية ال�سورية واحت��اد الإذاع��ات والتلفزيونات
الإ���س�لام��ي��ة��� ،ش��ارك وف���د م��ن جمعية ال�صداقة
الفل�سطينية الإي��ران��ي��ة بح�ضور العر�ض اخلا�ص
للفيلم الوثائقي "كوير�س وطني ال�صغري" وذلك يوم
اجلمعة  23ت�شرين الثاين  ،2018وال��ذي �أقيم يف
قاعة الدراما بدار الأ�سد للثقافة والفنون بدم�شق.
الفيلم ال��ذي �أع���دّ ه و�أن��ت��ج��ه مركز "حقيقت"
للإنتاج الوثائقي يف �إي��ران ،يروي ق�ص�ص وذكريات
 1500تلميذ و�ضابط يف القوات اجلوية ال�سورية
من الذين حو�صروا ملدة ثالثة �أعوام ون�صف من قبل
داع�ش واملجموعات امل�سلحة ،ويقدم ق�صة حقيقية
لأحد �أبطال احلامية وهو املالزم حممد �شالي�ش ابن
مدينة حماة الذي كان الراوي لأهم �أحداث الفيلم،
�إىل جانب ا�ست�ضافة �ضباط مقاتلني من احلامية
حتدثوا عن �أحداث وتفا�صيل مروا بها خالل �سنوات
احل�صار ،كما كنا ن�شاهد والدة ال�ضابط �شالي�ش وهي
حتكي عن �أي��ام انتظارها لعودة ابنها وفك احل�صار
عنه وعن رفاقه املقاتلني.
ح�ضر العر�ض اخل��ا���ص امل�ست�شارة ال�سيا�سية
والإعالمية يف رئا�سة اجلمهورية الدكتورة بثينة
�شعبان والعماد حممود �شوا نائب وزير الدفاع واللواء
ح�سن ح�سن مدير الإدارة ال�سيا�سية يف اجلي�ش
والقوات امل�سلحة وال�سفري الإيراين جواد ترك �آبادي
وعدد من �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي الإيراين وح�شد
من الإعالميني واملهتمني.
ي��ذك��ر �أن الفيلم م��ن �إع���داد مرت�ضى �شعباين
و�إخراج �سعيد �صادقي.
ال�صداقة تقيم ندوتني طبيتني يف خميم جرمانا
�أقامت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
هيئة العمل اجلماهريي ،ندوتني طبيتني الأوىلكانت خم�ص�صة للن�ساء وتتحدث عن �سرطان الثدي
وطرق الفح�ص والوقاية منه ب�إ�شراف الطبيب غ�سان
ال�سهلي ،والندوة الثانية حتدثت عن �سرطان الرئة
خماطره وطرق الوقاية منه ب�إ�شراف الطبيب �أنور
�شرقاوي بح�ضور الفعاليات االجتماعية وممثلي
الف�صائل الفل�سطينية وح�شد م��ن الأخ���وة �أبناء
املخيم بالإ�ضافة ملندوبي الهيئات  ،وذلك يوم ال�سبت
 2018/11/24يف خميم جرمانا -مكتب ال�صاعقة
بدم�شق.

ال�صداقة يف فعاليات الدورة  32مل�ؤمتر الوحدة الإ�سالمية
�شارك وفد من جمعية ال�صداقة الفل�سطينية
الإيرانية برئا�سة الدكتور حممد البحي�صي رئي�س
اجلمعية و ح�ضور ال�شيخ م��ازن عيد م�س�ؤول هيئة
العمل الديني يف اجلمعية يف فعاليات اليوم الأول
م��ن ال���دورة الثانية و الثالثني م��ن م��ؤمت��ر الوحدة
الإ���س�لام��ي��ة وال���ذي ي��ق��ام يف عا�صمة اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية طهران حتت �شعار "القد�س
حمور وحدة الأمة " واملقام برعاية �سماحة املر�شد
الأعلى للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية الإمام علي
اخلامنئي "حفظه اهلل" وبح�ضور �سماحة ال�شيخ
ح�سن روحاين رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
والأ�ستاذ حامد ك��رزاي الرئي�س الأف��غ��اين ال�سابق
والدكتور نوري املالكي رئي�س وزراء العراق ال�سابق
و�سماحة ال�شيخ نعيم قا�سم نائب الأمني العام حلزب
اهلل و�سماحة �آية اهلل الآراكي الأمني العام للمجمع
العاملي للتقريب بني املذاهب الإ�سالمية والدكتورة
زهراء م�صطفى كرمية الإمام اخلميني "رحمه اهلل"
و علماء من كل مذاهب العامل الأمة الإ�سالمية وفود
ر�سمية من  ١٠٠دولة حول العامل
مقاومة التطبيع  ...ندوة �سيا�سية يف جمعية ال�صداقة
�أق��ام��ت هيئة ال��درا���س��ات يف جمعية ال�صداقة
الفل�سطينية الإيرنية ندوة �سيا�سية بعنوان "مقاومة
التطبيع"  ،حا�ضر بها كل من الأخ "�أبو ن�ضال الأ�شقر"
نائب الأم�ي�ن ال��ع��ام جلبهة التحرير الفل�سطينية
و الأخ " �أب��و علي ح�سن" ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني بح�ضور نائب
رئي�س اجلمعية الأخ علي جمعة وعدد من الأخوة من
املنا�ضلني وال�سيا�سيني واملثقفني ،وذلك اليوم اخلمي�س
.2018/11/22
بداية رحب م�س�ؤول هيئة الدرا�سات باجلمعية
الأخ ابراهيم �أب��و الليل بالأخوة احل�ضور و�أك��د �أن
ال�ساحة ال�سيا�سية ال�صهيونية �شهدت يف الفرتات
الأخرية حتركات كبرية وزي��ارات �صهيونية لعدد من
ال��دول العربية من �أج��ل نقل عالقات التطبيع من
ال�سرية �إىل العلنية.
الأخ �أبو ن�ضال الأ�شقر نائب الأمني العام جلبهة
التحرير الفل�سطينية بد�أ بتعريف التطبيع والذي
هو حتويل كل ماهو غري طبيعي �إىل �أمر طبيعي ،وفعل
التطبيع ال�صهيوين العربي اليوم هو جلعل الكيان
ال�صهيوين �أمرا واقعا يف منطقتنا و جعله جزءا من
حميطه بحكومته و�سيا�سته وم�ؤ�س�ساته وجمتمعه
 ،م ��ؤك��دا �أن احل��رك��ة ال�صهيونية ع�بر خمططاتها
اال�سرتاتيجية اعتمدت على مراحل عديدة للتطبيع

3

العدد ()28

TAREEQ ALQUDS
TAREEQ ALQUDS

وال��ي��وم قد و�صلنا �إىل املرحلة الأخ�ي�رة يف م�س�ألة
تطبيع العالقات وتثبيت هذا الكيان كجزء �أ�صيل يف
املنطقة و�إيجاد له �أر�ض وتاريخ و مقومات لفر�ضه ..
بدوره الأخ �أبو علي ح�سن ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني اع��ت�بر �أن
التطبيع هو جبهة قتال جديدة فتحت على ال�شعب
الفل�سطيني وال�شعوب العربية ال�شريفة وقد تكون
�آخر اجلبهات  ،فالتطبيع لي�س جمرد حدث منقطع
عن ال�سوابق التاريخية بل هي تراكمات عرب مراحل
�سيا�سية خمتلفة والهدف احلقيقي له ال��ذي يخدم
م�شروع ال�صهيونية ه��و كيف ميكن ه��زمي��ة جبهة
الثقافة والوعي الفل�سطيني الذي ت�شكل عرب قرون ..
م�شاركة يف احياء ذكرى احلركة الت�صحيحية املجيدة
�شاركت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيران ّية
متم ّثلة برئي�سها الدكتور حممد البحي�صي وهيئتها
القيادية يف فعاليات الذكرى 48للحركة الت�صحيحية
املجيدة وانت�صارات اجلي�ش العربي ال�سوري التي
�أقامها فرع الريموك حلزب البعث العربي اال�شرتاكي
يف خميم الريموك.....
احتفال باملولد النبوي ال�شريف يف خميم ال�سيدة زينب
احتف ً
اال مبولد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
�أقامت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية -
هيئة العمل الديني ندوة وحف ًال ديني ًا "مولد" يوم
ال�سبت  ١٧ت�شرين الثاين اجل��اري وذل��ك يف خميم
ال�سيدة زينب عليها ال�سالم بح�ضور جمع من الوجهاء
و املثقفني و املحبني لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم.
حتدث يف الندوة كل من ال�شيخ ابو علي وال�شيخ
ح�سن فالح واحيت املولد فرقة ليايل ال�صفا بقيادة
ال�شيخ ابو الهدى ،حيث ا�ستهل املولد بقراءة الفاحتة
على ارواح ال�شهداء و�آيات عطرة من القر�آن الكرمي،
ثم قدمت فرقه ليايل ال�صفا و�صله ان�شاديه حتدث
بعدها ف�ضيله ال�شيخ اب��و علي ع��ن م��ع��اين املولد
وف�ضائله و الفرح فيه و حتدث عن �سرية امل�صطفى
�صلى اهلل عليه و على �آله و�صحبه قبل البعثة وعن
وجوب االقتداء به و تطبيق �سنته.
توزيع الدواء للمر�ضى يف حملة الفح�ص املجاين يف خميم
ال�سيدة زينب
ا�ستكماال حلملة الفح�ص الطبي املجاين الذي
تقوم به جمعية ال�صداقة الفل�سطينية االيرانية
 هيئة العمل اجلماهريي يف املخيمات الفل�سطينيةالمرا�ض املفا�صل والعظام ،مت ت�أمني الدواء الالزم من
قبل الدكتور طريف النمريي الأخ�صائي يف �أمرا�ض
املفا�صل والعظام وع�ضو هيئة العمل اجلماهريي.
هذا وقام الدكتور طريف النمريي بتوزيع الدواء
للمر�ضى الذين مت فح�صهم �سابق ًا يف خميم ال�سيدة
زينب عليها ال�سالم كل ح�سب حالته واحتياجاته،

وقدم التعليمات ال�صحيحة لكيفية ا�ستخدام الدواء
و�أوق��ات��ه ،وذل��ك اليوم اخلمي�س ٢٠١٨ / ١١ / ١٥
بح�ضور االخ ع��ل��ي جمعة ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجلمعية
واالخوة اع�ضاء الهيئة.
القت هذه املبادرة ا�ستح�سان وتقدير الأهايل،
وتقدم الإخوة املر�ضى بال�شكر للجمعية ،بينما �أكد
الأخ علي جمعة على �أن اجلمعية تقوم بخدمة ابناء
�شعبنا ح�سب االمكانيات املتاحة متمنية لكل املر�ضى
ال�شفاء العاجل.
د .البحي�صي يف م�ؤمتر دويل عن التطبيع يف حلب
يف ح��دث ه��ام مبدينة حلب ال�شهباء اخلارجة
م��ن احل��رب ب�صمودها ومب�شاركة ع��دد م��ن النخب
الأك��ادمي��ي��ة وال�سيا�سية والإع�لام��ي��ة م��ن �سورية
وفل�سطني ولبنان و�إي���ران  ،افتتحت جامعة حلب
الثالثاء الفائت  ،2018-11-13امل ��ؤمت��ر ال��دويل
"حمور املقاومة يف مواجهة ثقافة التطبيع مع الكيان
ال�صهيوين" ،وذلك برعاية مركز الدرا�سات والبحوث
اال�سرتاتيجية يف جامعة حلب وامل�ست�شارية الثقافية
ل�سفارة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف �سورية.
ويف ورقة �ألقاها الدكتور حممد البحي�صي رئي�س
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية بعنوان
"التطبيع مع الكيان ال�صهيوين ،املعنى واملخاطر" ،
حتدث الدكتور عن خماطر التطبيع وكيف �أن احلكام
اخلونة يريدون ا�ستدخال الهزمية �إىل نفو�س �شعوبهم
التي ترف�ض وجود " �إ�سرائيل" متهيدا لبناء حتالفات
يكون االحتالل ال�صهيوين حمورها ،وذلك ظنا منهم
�أنه ب�إمكان "�إ�سرائيل" حمايتهم و �إبقاء عرو�شهم
املزيفة ،مما يظهر حماقتهم وك�أنهم ال يرون ت�سافل
الكيان ال�صهيوين وانحداره نحو نهايته املحتومة ..
كما �أ���ش��اد الدكتور البحي�صي رئي�س اجلمعية
باالنت�صارات التي �صنعتها �سورية بجي�شها وقيادتها
احلكيمة و�شعبها العزيز ومعها حلفائها يف حمور
املقاومة ،هذه االنت�صارات التي كانت مدينة حلب
�إحدى حمطاتها املهمة ،م�ضيفا �أن التاريخ �سيكتب �أن
�سورية و�ضعت حجر الأ�سا�س يف نظام عاملي جديد
بانت�صارها على حمور ال�شر والإره��اب وال��ذي هو يف
جوهره انت�صارا لفل�سطني والأمة .
وحيا الأخ الدكتور البحي�صي بطولة وت�ضحيات
�شعبنا الفل�سطيني وخا�صة يف قطاع غزة حيث يخو�ض
املقاومون معركة التحدي وك�سر قواعد �أمن العدو ..
"الرتاث الفل�سطيني ..ذاكرة وهوية"  ..ندوة ثقافية
يف جمعية ال�صداقة
�أقامت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
 ملتقى �صفا الثقايف ،ندوة حوارية بعنوان "الرتاثال�شعبي الفل�سطيني ذاكرة وهوية" حا�ضر فيها كل
من املهند�س حممد عبده كامل و الأ�ستاذة جنالء
اخل�ضراء و�أداره��ا الأخ ف�ضيل عبداهلل ممث ًال مللتقى

�صفا الثقايف ،بح�ضور الأخ علي جمعة نائب رئي�س
اجلمعية و�أع�����ض��اء الهيئة القيادية وذل��ك اليوم
االثنني  2018-11-12يف مقر اجلمعية بدم�شق .
وحتدث الأخوة املحا�ضرون �أنه ال تقت�صر معرفة
فل�سطني على معرفة جهادها ون�ضالها فقط بل لتكتمل
ال�صورة يجب ّ
االطالع على جذور ح�ضارة هذا البلد
الطيب منذ القدم ،فاحلا�ضر نتيجة املا�ضي ،وامل�ستقبل
وليد احلا�ضر ،والتاريخ حلقات مرتبطة ،ل��ذا كان
�إح��ي��اء ال�ت�راث ال�شعبي واحل��ف��اظ على خ�صائ�صه
الفنية و�إظ��ه��ار �أ�صالته �شرط م��ن ���ش��روط تخليد
احل�ضارة العريقة ،كما ه��و مظهر لثقافة ال�شعب
الفل�سطيني عرب التاريخ.
و�أك��د امل�شاركون بالندوة �أن��ه نظر ًا ملا يواجهه
ال�شعب الفل�سطيني من التهويد والتهجري تكمن �أهمية
جمع ال�ت�راث ال�شعبي الفل�سطيني وحمايته ،لأن
فقدانه و�ضياعه يعني فقدان الهوية وفقدان املالمح
الفل�سطينية املتوارثة ،خ�صو� ًصا بعد �أن قام االحتالل
ال�صهيوين ب�سرقة الرتاث الفل�سطيني وت�سجيله يف
منظمة اليون�سكو با�سم ماي�سمى "�إ�سرائيل" ..
كما دار احل��دي��ث ع��ن �أهمية �شجرة الزيتون
الفل�سطينية ال��ت��ي تعترب ال��رك��ن الأ���س��ا���س��ي ال��ذي
بني عليه البيت الفل�سطيني ،وهذا ت�ؤيده الأقوال
ال�شعبية الفل�سطينية« ..خبز وزي��ت� ..أ�سدين يف
البيت» ،و�إذا كان من هوية للإن�سان الفل�سطيني فهي
�شجرة الزيتون التي ترمز اىل فل�سطني وبالد ال�شام..
ويف اخلتام اقرتح الأخوة امل�شاركون �إقامة فعالية
ومعار�ض لن�شر الرتاث الفل�سطيني والتعريف الدائم
به يف كل مكان  ،و�إقامة ور�شات لإنتاج م�ستمر يحمل
النقو�ش الفل�سطينية ب�أيادي فل�سطيني تورث للأجيال
القادمة ..
"حياتهم يف نقل الدم"  ..حملة تربع بالدم من �أجل
مر�ضى الثال�سيميا
�أقامت هيئة العمل ال�شبابي والطالبي يف جمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية بالتعاون مع ال�شباب
القومي العربي  ،حملة تربع بالدم ملر�ضى الثال�سيميا
وذلك �إميانا بواجب ال�شباب الإن�ساين ودوره يف دعم
بنية املجتمع .
وذل��ك اليوم االثنني ، 2018/11/12يف مركز
جامعة دم�شق لنقل الدم .
ور�شات �شبابية :
�شاركت هيئة العمل ال�شبابي و الطالبي يف جمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية ممثلة بالأخ املهند�س
حممد م�سعود م�س�ؤول الهيئة و الأ�ستاذ حممد ح�سني
�أمني �سر الهيئة يف ور�شة عمل حوارية �أقامها احتاد
ال�شباب الدميقراطي "�أ�شد" يف اجلبهة الدميقراطية
لتحرير فل�سطني بح�ضور الأخ فهد �سليمان نائب الأمني
العام للجبهة و ع��دد من الأخ��وة م�س�ؤويل و ممثلي
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املنظمات الطالبية و ال�شبابية الفل�سطينية يف �سوريا
 ,حيث ناق�شت الور�شة " التقرير ال�سيا�سي ال�صادر عن
امل�ؤمتر العام ال�سابع للجبهة " و التطورات و الأو�ضاع
التي تع�صف باملنطقة عموم ًا و الق�ضية الفل�سطينية
خ�صو� ًصا  ..و ذلك يوم �أم�س ال�سبت  10ت�شرين الثاين
 2018يف مقر اجلبهة الدميقراطية بدم�شق .
ال�صداقة ت�ستقبل قيادة جبهة التحرير الفل�سطينية
ا�ستقبل رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�سطينية
الإي��ران��ي��ة الدكتور حممد البحي�صي ونائبه الأخ
علي جمعة يف مقر اجلمعية وف��دا من قيادة جبهة
التحرير الفل�سطينية يرت�أ�سه نائب الأمني العام يف
اجلبهة الأخ �أبو ن�ضال الأ�شقر وع�ضو املكتب ال�سيا�سي
وم�س�ؤول �إقليم �سوريا الأخ يا�سني معتوق و ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي الأخ حممد غامن ..
ودار النقا�ش حول م�ستجدات الو�ضع الفل�سطيني
الراهن و�أوجه التعاون بني اجلمعية و اجلبهة وذلك
اليوم الأحد ... 2018/11/11
ندوة �سيا�سية حول الذكرى ال ١٠١لوعد بلفور امل�ش�ؤوم يف
خميم �سبينة
مبنا�سبة الذكرى ال ١٠١لوعد بلفور امل�ش�ؤوم
�أقامت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية -
هيئة العمل اجلماهريي ندوة �سيا�سية حتدث فيها د.
ح�سن حميد اليوم ال�سبت  ٢٠١٨ / ١١ / ١٠يف خميم
�سبينة ،بح�ضور الأخ علي جمعة نائب رئي�س اجلمعية
و عدد من ممثلي الف�صائل الفل�سطينية والفعاليات
االجتماعية والوجهاء يف املخيم.
حت��دث د .ح�سن حميد عن وع��د بلفور امل�ش�ؤوم
وخطورته وتبعاته من هجرة لليهود وغريها واملراحل
التي مرت بها الق�ضية الفل�سطينية منذ ذلك الوقت،
والثورات الفل�سطينية التي �سبقت النكبة والثورة
الفل�سطينية املعا�صرة ،و�صو ًال �إىل اتفاقية �أو�سلو
املذلة ،ثم �صفقة القرن التي ت�شكل ا�ستهداف ًا كبري ًا
وخطري ًا للق�ضية الفل�سطينية والوجود الفل�سطيني،
ومتثل وعد ًا جديد ًا �شبيها بوعد بلفور.
و�أكد د .حميد �أن ت�صميم �شعبنا و�صموده الذي
وق��ف يف وج��ه حم��اوالت ا�ستهداف ق�ضيتنا وبلدنا
�سيف�شل اليوم �صفقة القرن وكل امل�ؤامرات املقبلة.
بدوره قدم الأخ علي جمعة نائب رئي�س اجلمعية
مداخلة دارت حول ت�صميم �شعبنا على اف�شال كل
امل���ؤام��رات التي حت��اك �ضد ق�ضيتنا الفل�سطينة،
معترب ًا �أن �شعبنا ي��رد على �صفقة القرن مب�سريات
العودة ،وم�شدد ًا على �أن حمور املقاومة املتمثل ب�إيران
و�سورية وحزب اهلل يزداد قوة وت�صميم ًا على الدفاع
عن ق�ضية فل�سطني التي ت�شكل بو�صلته الأوىل.
ال�صداقة تلتقي ال�سفري الإيراين يف بريوت
التقى الدكتور حممد البحي�صي رئي�س جمعية
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ال�����ص��داق��ة الفل�سطينية الإي��ران��ي��ة �صباح اليوم
اخلمي�س امل��واف��ق  ٨ت�شرين ال��ث��اين ���س��ع��ادة �سفري
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف لبنان االخ حممد
جالل فريوزنيا حيث ا�ستعر�ض معه م�ستجدات الو�ضع
الفل�سطيني واالخطار وامل�ؤامرات التي تتعر�ض لها
الق�ضية ،ون�شاطات جمعية ال�صداقة ودوره���ا يف
تعزيز العالقات االيرانية الفل�سطينية...
والت�أكيد على وقوف ال�شعب الفل�سطيني يف خندق
الدفاع عن حق اجلمهورية اال�سالمية الإيرانية يف
مواجهة الت�صعيد العدواين الظامل للواليات املتحدّ ة
بكل ما ي�ضمن �سيادة وا�ستقاللية املوقف االيراين
وتطور ونه�ضة ايران وثبات موقفها يف ن�صرة فل�سطني
والأ ّمة...
وبدوره �أكد �سعادة ال�سفري فريوزنيا على املوقف
املبد�أي لبالده جتاه فل�سطني وب ��أنّ اي��ران ومعها كل
احرار العامل قادرة على دحر وك�سر امل�ؤامرات التي
ت�ستهدف نظامها اال�سالمي و�شعبها العزيز ومواقفها
الثابتة...
وث ّمن �سعادة ال�سفري دور جمعية ال�صداقة يف
الو�سط الفل�سطيني متمنيا لها اال�ستمرار يف هذا الدور
وتطويره...
تكرمي حممد الآغا لتفوقه يف كلية االقت�صاد
ال�صداقة تكرم الأخ "حممد م�صطفى الآغا" ع�ضو
اللجنة املركزية يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير
فل�سطني لتفوقه يف كلية االقت�صاد جامعة ت�شرين ،
وذلك بح�ضور نائب رئي�س اجلمعية الأخ علي جمعة
و�أع�ضاء الهيئة القيادية ،متمنني له دوام التفوق
والتميز ورفع ا�سم فل�سطني عاليا يف �سبيل الدفاع عن
الق�ضية الفل�سطينية ون�صرتها ..
وقد �أ�شار نائب رئي�س اجلمعية �إىل �أهمية دور
ال�شباب الفل�سطيني يف رفع م�ستوى الوعي لدى فئة
ال�شباب وخا�صة املتفوقني درا�سيا ،م�ؤكدا �أن اجلمعية
�ستبقى حري�صة على رعاية ال�شباب الفل�سطيني و
تعزيز دوره يف مواجهة امل�شروع ال�صهيوين ..
تكرمي �آية عبا�س لتفوقها يف الإعدادية
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية تكرم
الفتاة الفل�سطينية "�آية �أكرم عبا�س" واحلا�صلة على
املركز الأول على م�ستوى اجلمهورية العربية ال�سورية
يف ال�شهادة الإعدادية مبعدل  ، 3100/ 3100متمنني
لها دوام التفوق والتميز ورفع ا�سم فل�سطني عاليا يف
�سبيل الدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية ون�صرتها ..
بدوره الدكتور حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية،
�أكد �أهمية رعاية ال�شباب الفل�سطيني واحت�ضانه لأنه
قادر على حتدي كل ال�صعاب التي تواجهه  ،م�شريا
�إىل �أن �أهمية هذا التكرمي ت�أتي لأنه يف �أر�ض �سورية
املقاومة

التي كانت وم��ازال��ت ترعى ال�شعب الفل�سطيني
وت��دع��م��ه يف معركته ���ض��د االح��ت�لال ال�صهيوين
ال�ستعادة حقوقه كاملة حتى الن�صر والتحرير ..
ً
ت�ضامنا مع ال�شعب الفل�سطيني
م�شاركة يف االعت�صام
�شاركت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية/
لبنان ممثلة برئي�س اجلمعية عبد الرحمن جا�سم
وام�ين �سر اجلمعية ابراهيم اب��و ري��ا���ض وم�س�ؤول
الهيئة ال�شبابية فار�س احمد وع�ضو الهيئة ال�شبابية
�أحمد ابو ريا�ض يف الإعت�صام املركزي الذي دعت �إليه
االحزاب اللبنانية والف�صائل الفل�سطينية ،مبنا�سبة
اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني و�شددت
كلمات املتحدثني على �ضرورة توجيه البو�صلة نحو
الق�ضية الفل�سطينية ،وت�سخري كل الطاقات من اجل
حترير فل�سطني.
الهيئة ال�شبابية جلمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
ت�ضيئ �أحد �شوارع خميم البداوي
قامت الهيئة ال�شبابية يف جمعية ال�صداقة
الفل�سطينية الإيرانية(لبنان) ب�إ�ضاءة �شارع املدار�س
بحي املهجرين يف خميم البداوي �شمال لبنان وت�أتي
هذه املبادرة �ضمن الأن�شطة الإجتماعية للهيئة التي
تلتم�س حاجات النا�س يف املخيم ،وكانت هذه املبادرة
ق��د الق��ت ترحيبا م��ن �أه���ايل احل��ي ال��ذي��ن �شكروا
بدورهم هذه اللفتة الكرمية.
ال�شيخ النابل�سي واخلبري الإقت�صادي زياد نا�صر الدين يف
جمعية ال�صداقة
زار ك��ل م��ن ال�شيخ ال��دك��ت��ور ���ص��ادق النابل�سي
واخل��ب�ير الإق��ت�����ص��ادي زي���اد نا�صر ال��دي��ن جمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية(لبنان) حيث كان
يف �إ�ستقبالهم رئي�س اجلمعية عبد الرحمن جا�سم
وامل�س�ؤول الإداري واملايل احلاجة ماجدة رميتي و�أمني
ال�سر الأخ ابراهيم ابو ريا�ض ،حيث جرى التباحث
ب�أخر امل�ستجدات للق�ضية الفل�سطينية ،وخ�صو�صا ما
يحاك من م�ؤامرات لت�صفية الق�ضية املركزية وعلى
ر�أ�سها �صفقة القرن،كما مت التطرق جلملة من الق�ضايا
الإقت�صادية ومدى ت�أثريها على الواقع يف املنطقة.
ال�صداقة تلتقي حركة فل�سطني احلرة واملنتدى الفكري
الفل�سطيني ...
يف ظ��ل التهافت ال��ع��رب��ي للتطبيع م��ع الكيان
ال�صهيوين وحم��اول��ة مترير �صفقة القرن والعمل
على اجها�ض حركات املقاومة الوطنية يف فل�سطني
والوطن العربي ...
ت�سارع كل من جمعية ال�صداقة الفل�سطينية
االيرانية برئا�سة امل�س�ؤول الثقايف الأ�ستاذ خالد
زيدان ويرافقه ممثل اجلمعية يف �أقيم اخلروب د .
جمال ح�شمه واملنتدى الفكري الفل�سطيني برئا�سة
املدير العام الأ�ستاذ املهند�س ح�سني احلايك ويرافقة
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نائب �أم�ين ال�سر الأ���س��ت��اذ موعد امل��وع��د و وحركة
فل�سطني احلرة ب�شخ�ص ممثلها الأ�ستاذ حممد عوي�ص
اىل عقد اجتماع ثالثي لبحث كل االمكانيات التي
تعزز �صمود �شعبنا الفل�سطيني يف الداخل وال�شتات يف
ظل التدهور العربي والت�سابق على التطبيع مع الكيان
ال�صهيوين ..
مت مناق�شة ق�ضايا ع��دي��دة ع��ل��ى امل�ستويات
ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية والوطنية ،
والتفاهم على ا�س�س مواجهة كل امل�ؤامرات التي حتاك
�ضد احلركة الوطنية الفل�سطينية والدول الداعمة
لها.
اختتم اللقاء على ت�شكيل جلنة عمل ممثلة عن
الثالث م�ؤ�س�سات والتوا�صل مع امل�ؤ�س�سات الأخرى
النا�شطة لتكوين لوبي ثقايف واجتماعي و�سيا�سي
نا�شط ,يعمل على تعزيز ثقافة املقاومة التي ت�شكل
العامل الفعال يف ت�صعيد الكفاح امل�سلح لتحرير كامل
ال�تراب الفل�سطيني واحلفاظ على مدينة القد�س
عا�صمة لدولة فل�سطني .
ال�صداقة تهنئ احلزب ال�سوري القومي االجتماعي يف
ذكرى ت�أ�سي�سه
قدمت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية االيرانية-
لبنان ،وعرب ممثلها م�س�ؤول الهيئة الثقافية اال�ستاذ
خالد زيدان واع�ضاء الهيئة الأخوة د.جمال ح�شمة
مم��ث��ل اجلمعية يف �إق��ل��ي��م اخل����روب ،واالخ حممد
املحمود ع�ضو الهيئة الثقافية ،الذين قدموا التهاين
لرئي�س احل��زب ال�سيد حنا النا�شف وللمنفذ العام
اال�ستاذ خليل بعجور يف الذكرى ال�ساد�سة والثمانني
لت�أ�سي�س احلزب.
وذل��ك يف احلفل ال��ذي �أق��ام��ه احل��زب ال�سوري
القومي االجتماعي يف بلدة ال�صرفند بهذه املنا�سبة،
و�ألقى اال�ستاذ خالد ق�صيدة باملنا�سبة حتية لأرواح
�شهداء احلزب..
ندوة �سيا�سية بعنوان (اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران
وعالقتها بالق�ضية الفل�سطينية -تاريخ حافل وواقع
ملمو�س)
�أق���ام���ت ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��داق��ة الفل�سطينية
االيرانية -لبنان ندوة �سيا�سية م�ساء اليوم املوافق
 ٢٠١٨/١١/٢٢يف مدينة �صيدا اجلنوبية يف مقر
تكتل اجلمعيات الداعمة للمقاومة.
وبح�ضور لفيف م��ن امل�شايخ الأف��ا���ض��ل وممثلي
الأح���زاب والف�صائل والقوى ال�سيا�سية اللبنانية
والفل�سطينية وجمعيات واندية فكرية واملثقفني
وال�شخ�صيات والفعاليات و�أع�ضاء اجلمعية ،حا�ضر
كل من ال�شيخ غ��ازي حنينة من�سق تكتل اجلمعيات
ال��داع��م��ة ل��ل��م��ق��اوم��ة ،ومم��ث��ل جمعية ال�صداقة

الفل�سطينية االيرانية يف �إقليم اخل��روب الباحث
واملحلل ال�سيا�سي د.جمال ح�شمة.
تناول ال�شيخ حنينة من جانبه ،دور الأح��زاب
اللبنانية تاريخيا وحا�ضرا يف دع��م ن�ضال ال�شعب
الفل�سطيني ،م�ؤكدا على �أن �أهمية الأحزاب اللبنانية
و�سر رفعتها هو حمل لواء فل�سطني ،معرجا على الدور
الإيراين يف دعم الق�ضية والأحزاب التي رفعت لواء
حتريرها.
تبعه ال��دك��ت��ور ح�شمة ال��ذي �أ�سهب �شرحا يف
تناول �سر العالقة بني ايران وفل�سطني من النواحي
الأخ�لاق��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة والإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة رغ��م كل
ال�ضغوطات الدولية املمار�سة على اجلمهورية ،م�شددا
على الأهمية الدينية للقد�س وارت��ب��اط االلتزام
الديني بتحريرها ،متناوال عدة طروحات ،و�ضاربا
للمقارنة عدة �أمثلة دولية واقليمية ،القت ا�ستح�سان
وت�أكيد احلا�ضرين للندوة.
ويف ختام الندوة كانت ا�سئلة ومداخالت للح�ضور
�أكدت مبجملها على فعالية الدور الإيراين يف حتقيق
نتائج ملمو�سة ل�صالح فل�سطني وق�ضيتها.
ال�صداقة تقيم حواجز حمبة بذكرى والدة الر�سول االكرم
قامت الهيئة ال�شبابية يف جمعية ال�صداقة
الفل�سطينية الإيرانية/لبنان /ب�إقامة حواجز
حمبة يف خميم البدواي �شمال لبنان حيث مت توزيع
احللوى على امل��ارة ،وذل��ك مبنا�سبة والدة الر�سول
الأك��رم �صلى اهلل عليه و�سلم ،كما مت تعليق يافطة
ب�إ�سم جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية تهنئ
فيها �شعبنا الفل�سطيني بهذه الذكرى العطرة ،و�إختتم
الن�شاط بزيارة للمحالت التجارية حيث قدمت لهم
التهنئة بهذه املنا�سبة الكرمية
ال�صداقة تكرم املقاوم الطفل مارك حنا ابو ديب
يف لفتة �سباقة ،ولتعزيز ثقافة مقاومة التطبيع
يف وج��ه ه��رول��ة الأنظمة الرجعية نحو التطبيع
الكامل مع الكيان ال�صهيوين الغا�صب.
ق���ام وف���د ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��داق��ة الفل�سطينية
االيرانية -لبنان الذي تر�أ�سه رئي�س اجلمعية اال�ستاذ
عبد الرحمن جا�سم ونائبه االخ وليد جمعة واحلاجة
ماجدة الرميثي ع�ضو هيئة القيادة املركزية وم�س�ؤول
الهيئة الثقافية اال�ستاذ خالد زيدان وم�س�ؤول هيئة
ال�شباب االخ خالد اليماين وم�ساعده االخ وحيد
ح��م��دان ،ب��زي��ارة �إىل منزل الطفل م��ارك اب��و ديب
يف زغرتا وقدمت له درع��ا تكرمييا با�سم جمعية
ال�صداقة الفل�سطينية االيرانية وهدية رمزية
تقديرا ملوقفه املقاوم يف رف�ضه اللعب مع �أي العب
�صهيوين يف م�سابقة عاملية لل�شطرجن.
وب��رر الطفل موقفه بجواب وا�ضح عند �س�ؤاله
ملاذا اتخذ هذا املوقف جميبا بكل و�ضوح ( ال العب

مع الأعداء).
قدم الوفد ال�شكر للطفل املقاوم ،وركزت الكلمات
من وفد اجلمعية على دور االهل يف الرتبية الوطنية
املقاومة.
وكان يف ا�ستقبال الوفد عائلة الطفل مارك ،والده
الدكتور حنا �أب��و دي��ب وزوجته دميا مي�ين ،ورئي�س
البلدية غ�سان �سميا واملختار ج��وزي��ف فنيانو�س
وفعاليات املنطقة الذين �أك��دوا على ثبات بو�صلتهم
نحو حترير فل�سطني� ،شاكرين لوفد اجلمعية تكبد
العناء لتكرمي ابن زغرتا الطفل املقاوم م��ارك ابو
ديب.
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية ت�ستقبل حركة
فل�سطني حرة
�إ�ستقبلت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
(لبنان) م�س�ؤول العالقات العامة حلركة فل�سطني
ح��رة �أقليم لبنان حممد عوي�ص ،وذل���ك بح�ضور
رئي�س اجلمعية عبد الرحمن جا�سم وم�س�ؤول الهيئة
الإداري���ة احلاجة ماجدة رميتي وم�س�ؤول الهيئة
الثقافية خالد زي��دان وم�س�ؤول الهيئة ال�شبابية
فار�س احمد ،وجرى البحث يف الأو�ضاع الفل�سطينية
ب�شكل عام والأو�ضاع االجتماعية للفل�سطينيني داخل
املخيمات ب�شكل خا�ص ،كما مت التطرق �إىل �سبل
تفعيل العمل الإجتماعي وال�شبابي والثقايف للنهو�ض
باحلالة الفل�سطينية.
ال�صداقة تكرم �أم املقاومني الفقيدة ام عماد مغنية
كرمت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
يف لبنان �أم املقاومني الفقيدة �أم عماد مغنية ،وذلك
بتقدمي املدير الإداري يف اجلمعية احلاجة ماجدة
رميتي لوحة للفقيدة �أم عماد بري�شة ر�سام املقاومة
�شادي اب��و القمبز من غ��زة ،ت�سلمها رئي�س املجل�س
التنفيذي يف حزب اهلل ال�سيد ها�شم �صفي الدين
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية تكرم مرا�سل قناة
املنار يف غزة عماد عيد
كرمت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
يف لبنان مرا�سل قناة املنار يف قطاع غزة عماد عيد
وذلك يف مقر اجلمعية يف ب�يروت ،وكان يف �إ�ستقبال
عيد ك��ل م��ن رئي�س اجلمعية عبد الرحمن جا�سم
ونائب رئي�س اجلمعية وليد جمعة واملدير الإداري
احلاجة ماجدة رميتي وم�س�ؤول الهيئة الثقافية خالد
زي��دان و�أم�ين ال�سر يف اجلمعية ابراهيم �أب��و ريا�ض
وم�س�ؤول الهيئة ال�شبابية فار�س �أحمد ،وقدم رئي�س
اجلمعية عبد الرحمن جا�سم درعني تكرمييني لعيد
وذلك ل��دوره الريادي بنقل ال�صورة املقاومة لقطاع
غزة ،بدوره حتدث عيد عن االو�ضاع يف غزة و�شارحا
كيف ان املجتمع الفل�سطيني يف غزة يلتف حول مفهوم
املقاومة يف املواجهة مع العدو ال�صهيوين.
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غزة املقاومة :تغيري قواعد اال�شتباك
ـــــــــــــــــــــــــــــ عارف اآلغا ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليلة  12نوفمرب/ت�شرين الثاين ،ق�صفت الطائرات
ً
فندقا
الإ�سرائيلية مئات الأهداف الفل�سطينية ،ودمرت
وحمطة تلفزيون وخمتلف امل��ن��ازل وامل�ؤ�س�سات .لكن
ف�صائل املقاومة جمتمعة والتي �شكلت غرفة عمليات
واح��دة كانت يقظة وجاهزة للرد على العدوان بقوة،
حيث �ضربت جنوب �إ�سرائيل مبئات ال�صواريخ .و�أخفقت
فعالية ما ي�سمى بالقبة احلديدية ،ونتيجة لذلك مل
يتم اعرتا�ض معظمها ،تاركا هذه البطارية الع�سكرية
غ�ير ق���ادرة على وق��ف ال��ع��دد الكبري م��ن ال�صواريخ.
وخال�صة ما حدث يف غ�ضون � 48ساعة وا�ضح .ال ميكن
لإ�سرائيل وجي�شها القوي �أن يوقف �أو ي��ردع مقاومة
فل�سطينية �شجاعة بل ما ح�صل هو العك�س ا�ستطاعت ان
تهز كيانه من حكومة وم�ستوطنني .وا�ستطاعت بنجاح
ان حتاكي جتربة حزب اهلل يف ال�شمال ابان حرب متوز
 .2006وميكن القول بثقة ان املقاومة يف غزة ا�ستطاعت
يف خالل املواجهة الع�سكرية الأخرية التي مل تدم �إال
لثمان و�أربعني �ساعة ان حتقق اىل حد ما ميكن اعتباره
االقرتاب من حتقيق توازن الرعب .و�أثبتت املقاومة �أنها
من ميلك زمام املبادرة يف غزة اليوم ولي�ست �إ�سرائيل.
�أما �إ�سرائيل فهي يف حرية من �أمرها ،وال توجد لديها
خيارات وال تعرف ماذا ميكن �أن يح�صل يف حال قررت
ت�صعيد املواجهة او التوغل بريا يف غزة� ،صحيح �أن القوة
التدمريية الإ�سرائيلية هائلة وهي ت�ستطيع تدمري غزة،
لكن هذا ال�سيناريو غري �سهل يف ظل الظروف الدولية
الراهنة ،والغزو الأر�ضي فيه مغامرة كبرية "ويكلفها
�أثمانا باهظة جدا .وعلى خالف �إ�سرائيل ف�إن املقاومة
متلك زمام املبادرة لأنها تعرف ماذا تريد ،املقاومة تريد
�إر�سال ر�سالة �إىل �إ�سرائيل ب�أن توازن الرعب قائم ،و�أنها
قادرة على �إيالمهم كما هم ي�ؤملون ال�شعب الفل�سطيني،
وهذه الر�سالة و�صلت و�ستزداد ر�سوخا اليوم .لقد ت�أكد
بامللمو�س �أن املقاومة اليوم هي �أقوى و�ستكون �أقوى يف
مقبل الأي��ام ،و�ستتطور ال�صواريخ لتكون �أكرث دقة يف
الو�صول �إىل �أهدافها ،و�ست�شكل يف ال�سنوات القليلة
املقبلة قوة ردع موازية يف مواجهة �إ�سرائيل.
لقد ا�ضطر نتنياهو ،وجميع قادة جي�شه و�أجهزته
الأمنية ،و�أغلب �أع�ضاء "حكومته" ،بعد � 48ساعة،
وقف �إطالق النار ،والعودة �إىل حالة
�إىل املوافقة على ِ
"الهدوء" ،يف ظل معار�ضة �أربعة من �أع�ضاء حكومته".
هذا ،اىل جانب مظاهرات احتجاجية �أطلقها م�ستوطنو
امل�ستوطنات املحاذية لقطاع غ��زة ،وموجة انتقادات
الذعة لأع�ضاء حكومة االحتالل ،ولرئي�سها ،نتنياهو،
ب��ال��ذات .حكومة الكيان يف م����أزق ،فلنقل� :إن��ه م ��أزق
م�شروع ون��ظ��ام� ..،إن��ه م ��أزق التناق�ض بني ت�آكل قدرة
ال��ردع وعوامل القوة ،و�أول��ه��ا العامل الع�سكري ،وبني
فائ�ض الطموح املُثقل ب�أحالم الأفكار الأيديولوجية
حمل الواقع ،لقد �سقطت مقولة ما ال يتحقق بالقوة
يتحقق باملزيد من القوة ،وب�أنه ميكن جتاوز الوطنية
الفل�سطينية ،وهزمية الفل�سطينيني وت�صفية ق�ضيتهم،
لكن جاءت جولة املواجهة الأخرية بني جي�ش االحتالل
وف�صائل املقاومة يف قطاع غزة املُحا�صر ،لت�ؤكد ،مرة
�أخرى� ،أن الفل�سطينيني �شعب مقاوم ال يهزم.
وم��ع �أن املواجهة الع�سكرية الأخ�يرة مل ت��دم �إال
لثمان و�أرب��ع�ين �ساعة ،ف�إنها كانت حافلة باملعاين،
والدرو�س الثمينة .الدر�س الأول واالهم هو �أن قوتنا
يف وحدتنا و�ضعفنا يف انق�سامنا ،و�أملنا �أن ي�صل هذا

الوعي �إىل عقول اجلميع ،و�أن يرتجم �إىل تطبيق فعلي
و�سريع على ار���ض الواقع .و�أن الن�ضال والنجاح فيه
يوحد الفل�سطينيني ،ويقوي معنوياتهم ،ومينحهم �شعورا
عظيما بالأمل والثقة بالنف�س ،على عك�س ما يخلقه
ال�صراع على ال�سلطة من انق�سام و�شعور بائ�س بالإحباط
والي�أ�س .والدر�س الثاين �أن م�سرية العودة وك�سر احل�صار
واملواجهة الأخ�ي�رة ،ومعركة اخل��ان الأح��م��ر ،وقبلها
هبة القد�س قد �أك��دت �صحة الإ�سرتاتيجية البديلة
للمفاو�ضات الفا�شلة ،والتي تركز على تغيري ميزان القوى
مع �إ�سرائيل واحلركة ال�صهيونية ،والتي جتدد التذكري
مبقولة" �أن ما �أخذ بالقوة ال ي�سرتد �إال بالقوة"  ،فما من
�شيء �سيتغري �إال بتغيري ميزان القوى .والدر�س الثالث
عدم جواز التخلي عن اليقظة للحظة واحدة ،فما �أثبتته
الأحداث� ،أن حكام �إ�سرائيل ال يقيمون وزنا ملعاهدات �أو
اتفاقيات �أو تهدئة ،وما كان غدرهم وخرقهم للتهدئة
الأخ�يرة� ،إال منوذج ملا �سيقومون به يف امل�ستقبل ،وهم
�أي�ضا يعكفون االٓن على ا�ستخال�ص العرب وا�ستنباط
الدرو�س ،ودرا�سة نقاط القوة وال�ضعف ،و�إن كان هناك
تهدئة فلن تكون �سوى حمطة عابرة يف �صراع مفتوح
لن ُي َحل �إال ب�إنهاء االحتالل ،و�إ�سقاط منظومة التمييز
والف�صل العن�صري الإ�سرائيلية .ال��در���س ال��راب��ع هو
نقاط ال�ضعف لدى الإ�سرائيلي ويف مقدمتها ،حمدودية
اخليارات الع�سكرية ال�سيا�سية الإ�سرائيلية جتاه قطاع
غزة ،بف�ضل �صمود ومقاومة ال�شعب الفل�سطيني وقدرة
الردع القائمة لديه ،وقد �إمتلأت ال�صحف الإ�سرائيلية
باملقاالت التي ت�شرح عدم جدوى القيام بحرب �شاملة
على قطاع غزة تنتهي ب�إعادة احتالله ،لأن ذلك �سيكلف
اجلي�ش الإ�سرائيلي خ�سائر بالآالف ،ال ت�ستطيع القيادة
ال�سيا�سية وقيادة اجلي�ش �إحتمالها ،ولأن �إعادة احتالل
القطاع لن يخلق �إال مزيدا من املقاومة ،التي قد تكون
�أ�شر�س ،و�سينتهي الأمر باجلي�ش الإ�سرائيلي �إىل ترك
القطاع واالن�سحاب منه كما حدث لهم يف جنوب لبنان.
ومن �أحد �أهم نقاط �ضعف املنظومة الإ�سرائيلية هي
احل�سا�سية ال�شديدة للخ�سائر الب�شرية ،فهي م�ستعدة
لأن توقع يف �صفوف الفل�سطينيني �آالف القتلى دون �أن
يرم�ش لها جفن ،ولكنها ال حتتمل �أن تخ�سر ولو ب�ضع
ع�شرات يف �أي مواجهة .وت�ضاف لذلك نقطة ال�ضعف
الثانية وهي احل�سا�سية ال�شديدة للخ�سائر االقت�صادية،

وقد �شعرت �إ�سرائيل بت�أثريها يف املواجهة الأخرية ،اذ
خ�سرت ماليني الدوالرات ب�سبب هروب جمموعات هائلة
من ال�سياح ،و�إلغاء حجوزات �سياحية ،وتعطيل العمل يف
مواقع كثرية ،بالإ�ضافة �إىل تغيري م�سار الطائرات يف
مطار اللد ،ومل تكن �صدفة �أن ا�ستطالعات الر�أي ك�شفت
�أن غالبية الإ�سرائيليني اعتربوا �أن الفل�سطينيني هم
الذين انت�صروا يف املواجهة الأخرية.
لكن علينا �أن نتذكر �أن م�سريات العودة واملجابهة
االخ�يرة تندلع يف ظل �أن الق�ضية الفل�سطينية متر
بو�ضع �صعب ج��دً ا ،وهناك خماطر متعاظمة تهددها
بالت�صفية ،و�أن �صفقة ترامب مل تدفن قبل �أن تولد
كما ن�سمع م��ن العديد م��ن ال��ق��ي��ادات التي ت�ضخم من
�أهمية املوقف الفل�سطيني �ضدها وتقلل من خماطرها،
فهي جاري تطبيقها من دون طرحها ر�سم ًيا ،مع وجود
�إمكانية كبرية لدفنها �إذا �أح�سنا الت�صرف من خالل
و�ضع خطة عملية متكاملة ال تكتفي برف�ضها لفظ ًيا.
وم��ن دون توفري متطلبات االنت�صار �ستنتهي الوقفة
ال�شجاعة �ضد �صفقة ترامب وم�سريات العودة الرائعة
املبدعة �إىل حل �سيئ� ،أو تفاقم الو�ضع القائم ال�سيئ،
مثلما ح�صل بعد االنتفا�ضتني الأوىل والثانية.على هذا
الأ�سا�س ،علينا �أن نت�صرف ب�أننا ل�سنا يف مرحلة قطف
الثمار وحتقيق االنت�صارات الكربى وجت�سيد حقوقنا ،
بل يف مرحلة الدفاع عن النف�س ،وهذا يعني �أن الأولوية
والإ�سرتاتيجية املعتمدة ينبغي �أن تركز على احلفاظ
على الق�ضية وال�شعب والأر�ض.
وه��ذا يعني مبا ال يدع جماال لل�شك بان هنالك يف
غ��زة من ب��ات يثق مب�سالتني مهمتني اوالهما القناعة
الرا�سخة ب ��أن ال��ق��وة الع�سكرية وال�صاروخية التي
متلكها املقاومة حققت نوعا من توازن الرعب والردع مع
ا�سرائيل ،وثانيهما ان غزة مل تعد لوحدها وامنا جزء
من مع�سكر قوي وفاعل يف املنطقة هو مع�سكر املقاومة،
وهذا ما عرب عنه امني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر
اهلل عندما قال يف خطاب له ان املع�سكر يراقب ما قد
يحدث خالل الأيام القادمة يف غزة ،منوها �أن انفجار
الو�ضع الع�سكري �ستكون له تداعيات كبرية وخطرية
على م�ستوى املنطقة والإقليم.
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قرار التق�سيم يف الرعاية الأمريكية لتحقيق احللم ال�صهيوين
يرتبط قرار تق�سيم فل�سطني بامل�شروع ال�صهيوين
اال�ستعماري الغربي ،للهيمنة على ال��دول العربية
وث��روات��ه��ا االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ب�����ش��ري��ة ،ع�بر �إيجاد
قاعدة ع�سكرية ا�ستيطانية يف قلب الوطن العربي،
حلماية م�صالح الدول الغربية ومنع العامل العربي
من النهو�ض والتقدم .ولتحقيق هذا الهدف ،بذلت
احلركة ال�صهيونية كل ما يف و�سعها وال ت��زال ،من
�أج��ل تنفيذ خمططها ال��رام��ي �إىل اال�ستيالء على
فل�سطني كاملة و�إقامة «الدولة اليهودية» ،برعاية
ودع��م ال��دول الغربية وخ�صو� ًصا الواليات املتحدة
الأمريكية ،التي لعبت دور ًا فاع ًال يف �إجبار دول الأمم
املتحدة على اتخاذ قرار التق�سيم عام .1947
�أ�صدرت اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة القرار
رقم  181يف  1947/11 /29املعروف بقرار التق�سيم،
وحتايلت الوكالة الدولية ووا�شنطن لكي توفر له
عدد الأ�صوات الالزم ل�صدوره ،ويق�ضى القرار بتق�سيم
فل�سطني �إىل دولتني الأوىل على  %56من امل�ساحة
حلوايل  %30من اليهود ،والثانية لأ�صحاب الأر�ض
على م��ا تبقى م��ن فل�سطني ،على �أن تظل القد�س
مبن�أى عن الدولتني تتمتع بو�ضع دويل لتكون بعد
ذلك عا�صمة الدولة الفيدرالية التي ت�ضم الدولتني
فيما بعد .ففكرة ق��رار التق�سيم قائمة على عدد
من االفرتا�ضات :الأول هو �أن اليهود املهاجرين �إيل
فل�سطني لهم احلق يف جزء من فل�سطني .واالفرتا�ض
الثاين هو �أن التعاي�ش بني اليهود والفل�سطينيني
م�ستحيل ولذلك فان التق�سيم هو احلل� .أما االفرتا�ض
الثالث هو �أن التق�سيم حل م��ؤق��ت ،و�أن االندماج
يف دول��ة فيدرالية وعا�صمتها القد�س حتافظ على
خ�صائ�ص الدولتني اليهودية والعربية هو احلل.
لقد تر�سخ مفهوم «ال��دول��ة اليهودية» يف قرار
التق�سيم ال��ذي الق��ى ا�ستنكار ًا وغ�ضب ًا كبريين يف
فل�سطني وال��دول العربية ،و�أعلنته الهيئة العربية
العليا يوم حداد ،حيث �أ�صدر جمل�س اجلامعة العربية
بتاريخ  17كانون �أول  1947بيانا ا�ستنكر التق�سيم،
و�أك��د العزم على مقاومته وجاء فيه�« :إن حكومات
ال��دول العربية تقف �صف ًا واح��د ًا يف جانب �شعوبها
يف ن�ضالها لتدفع الظلم عن �إخوانهم العرب ،ومتكنهم
من الدفاع عن �أنف�سهم وحتقيق ا�ستقالل فل�سطني
ووحدتها .وقد قرر ر�ؤ�ساء وممثلو هذه احلكومات �أن
التق�سيم باطل من �أ�سا�سه ،وقرروا كذلك عم ًال ب�إرادة
�شعوبهم �أن يتخذوا من التدابري احلا�سمة ،ما هو كفيل
ب�إحباط م�شروع التق�سيم الظامل ون�صرة حق العرب،
ف�إنهم قد وطدوا العزم على خو�ض املعركة التي ُحملوا
عليها وعلى ال�سري بها حتى نهايتها الظافرة .ويف
ظل الرعاية االنتدابية الربيطانية ودعم املوقف
الأمريكي� ،ص َعد ال�صهاينة من ن�شاطهم الع�سكري،
حيث انتهى الأم��ر �إىل قيام الكيان ال�صهيوين على
�أر�ض فل�سطني عام . »1948
ومل يكن املوقف الأمريكي امل��راوغ مفاجئ ًا،
�إذ تبنت �أمريكا دعم امل�شروع ال�صهيوين بعد �صدور
وعد بلفور مبا�شرة يف م�ؤمتر فر�ساي املنعقد يف 28
حزيران  ،1919بني احللفاء املنت�صرين يف احلرب
العاملية الأوىل و�أملانيا املهزومة ،حيث تقرر �إن�شاء
ع�صبة الأمم و�أقر يف ميثاقها نظام االنتداب ب�شكل
جديد من اال�ستعمار .وقد قدمت �شعبة اال�ستخبارات
الأمريكية يف �إدارة الرئي�س ويل�سون تقرير ًا �إىل
امل�ؤمتر ين�ص على  « :نو�صي بدعوة اليهود للعودة

إبراهيم أبو ليل

�إىل فل�سطني والتمركز فيها ونو�صي م�ؤمتر فر�ساي
�أن يقدم لهم  ،ل��دى احل��اج��ة ،كل م�ساعدة ممكنة،
ونو�صي جمعية الأمم� ،أن تعرتف بفل�سطني كدولة
يهودية لدى �إن�شاء هذه الدولة فع ًال .وهذا يعني �أن
فل�سطني �سوف تتحول �إىل دولة يهودية مب�ساعدتنا».
ومنذ �أن بد�أ التحول يف عالقة امل�شروع ال�صهيوين من
جمال النفوذ الربيطاين وانتقال املركز االمربيايل
�إىل الواليات املتحدة ،حيث �أ�صبح امل�شروع ال�صهيوين
يف جمال النفوذ الأمريكي يف امل�ؤمتر ال�صهيوين الثاين
والع�شرين يف كانون �أول /دي�سمرب  ،1946وجرى
الت�أكيد على« جعل فل�سطني دولة يهودية مندجمة
يف البناء الدميقراطي العاملي» ،وفتح �أبوابها للهجرة
اليهودية ،حيث تولت الوكالة اليهودية امل�س�ؤولية
عن ذل��ك .وظلت وا�شنطن ط��وال هذه العقود تعترب
�أن �إ�سرائيل «الدميقراطية الغربية الوحيدة» يف
املنطقة.
وعلى الرغم من �أن الإدارات الأمريكية املتعاقبة
ظلت ت�شرتط على الفل�سطينيني ،منذ بداية طرح
م�شاريع الت�سوية ،االعرتاف لي�س بوجود «�إ�سرائيل»
فح�سب بل بحقها يف الوجود �أي� ًضا� ،إال �أنها ظلت تدعم
�سيا�سة االح��ت�لال وعمليات التطهري العرقي �ضد
ال�شعب الفل�سطيني .ومل تكتف «�إ�سرائيل» باعرتاف
الأط����راف العربية بها ر�سمي ًا فح�سب ب��ل طالبت
باالعرتاف بها «دولة يهودية» و«وطن قومي لليهود
يف العامل» .ومنذ عام  1967كانت الواليات املتحدة
تدعو الدول العربية للتفاو�ض مع القيادة ال�صهيونية
دون �أن تتحم�س للعمل على �إنهاء االحتالل .وظلت
القاعدة الأ�سا�سية لل�سيا�سة الأمريكية هي دعم
«مبادلة ال�سالم و�ضمان الأم��ن الإ�سرائيلي» ،مقابل
وع��ود للعرب يجري التخلي عنها فيما بعد .فقد
�أعلن الرئي�س الأمريكي ليندون جون�سون عام 1967
�ضرورة قيام ت�سوية دائمة مع «�إ�سرائيل» مقابل
تعديل يف حدود  .1967وان�سجام ًا مع هذا التوجه،
قدمت الواليات املتحدة م�شروع ًا ملجل�س الأمن فيه
اقرتاح ي�شتمل �سحب قوات االحتالل ال�صهيوين من
أرا�ض» عربية� ،أ�صبحت فيما بعد جوهر قرار جمل�س
«� ٍ
الأم���ن  .242ولإزال����ة الغمو�ض يف ال��ق��رار ،قدمت
الإدارة الأمريكية تو�ضيح ًا لهذا احلل ال��ذي ترى
من خالله� ،أنه من غري املمكن الرجوع �إىل حدود �أو

خطوط الهدنة التي كانت قائمة قبل حرب .1967
وتقرتح و�ضع حدود جديدة معرتف بها من جميع دول
املنطقة ،وال ترى �أن قرار 242هو قرار ملزم للكيان
ال�صهيوين ي�ستوجب ان�سحابه م��ن الأرا���ض��ي التي
احتلها دون ا�ستثناء.
ومن يت�أمل م�سار العملية املخططة واملربجمة
لتحويل امل�شروع ال�صهيوين من نطاق احللم� ،إىل حيز
الواقع ،ي�سهل عليه �أن يالحظ� ،أن احلركة ال�صهيونية
وحلفاءها ،ظلوا متحكمني على ال��دوام ،بكل خيوط
امل��ب��ادرة والفعل .لذلك �سوف يظل ال��ه��دف املناط
بالكيان ال�صهيوين بو�صفه القاعدة اال�ستيطانية
للم�شروع ال�صهيوين ،تهجري الفل�سطينيني واال�ستيالء
على �أرا�ضيهم ،وهذا الهدف يجعل وظيفته عدوانية
هجومية ولي�ست دفاعية ،وبالتايل فهو لن ينكفئ
ع��ن م�ضمونه حتى ال يفقد م�برر وج����وده .الأم��ر
ال��ذي يجعله يولد ال�صراع يف املنطقة ���س��واء �ضد
الفل�سطينيني حيث العملية اال�ستيطانية� ،أو يف
املحيط �ضد ال��دول العربية ،حيث مقت�ضيات الأمن
اال�سرتاتيجي للم�شروع ال�صهيوين .م��ا يعني �أن
القيادة ال�صهيونية غري مهي�أة للتعاي�ش ال�سلمي ،ولأنها
الطرف املبادر «املعتدي» يف ال�صراع ،فمن الطبيعي �أن
يكون ال�سلوك امل�ضاد هو الرد على العدوان باملقاومة،
وهذه املعادلة هي التي حكمت الن�ضال الفل�سطيني
منذ بدايته ،وهي الأ�سا�س الذي بنيت عليه املقاومة
الفل�سطينية وع�برت عنه قوال وعم ًال ،حيث جتلى
ب�شكل فعلي يف املقاومة البطولية لل�شعب الفل�سطيني
�ضد االحتالل ال�صهيوين ،والت�ضحيات التي تعمدت
بدماء �آالف ال�شهداء و�آالم اجلرحى ،و�صرب املعتقلني
ال�صامدين يف �سجون االحتالل.
لقد مت اال�ستيالء على الأر����ض الفل�سطينية،
بو�سائل غ�ير م�����ش��روع��ة ،وج���رى ت��دري��ب وت�سليح
امل��ه��اج��ري��ن ال��ي��ه��ود اجل���دد ،ال��ق��ادم�ين �إىل الكيان
ال�صهيوين ،ا�ستعداد ًا لإقامة «دول��ة يهودية» بقوة
ال�����س�لاح ،وط���رد ال�سكان الأ���ص��ل��ي�ين ،م��ن �أرا�ضيهم
وممتلكاتهم وم��ن��ازل��ه��م .وك��م��ا خططت احلركة
ال�صهيونية لإقامة الكيان ال�صهيوين ع��ام ،1948
وا�صلت التخطيط لإمتام امل�شروع ال�صهيوين والدخول
يف مرحلة م��ا بعد ال�صهيونية ب��إن�����ش��اء «ال��دول��ة
اليهودية» على �أر�ض فل�سطني .كذلك يت�صور ال�صهاينة
مكان ًا للكيان ال�صهيوين يف املنطقة بعد عام ،2020
بحيث يكون ج��زء ًا من ن�سيج دول املنطقة ،يف �إطار
ت�شكيل جديد يكون الكيان ال�صهيوين القوة الكربى
املهيمنة فيه .وق��د ب��رز م�صطلح «يهودية الدولة
الإ�سرائيلية» يف ال�سنوات الأخرية بوترية مت�سارعة،
حيث حتولت مقولة «الدولة اليهودية» ،ب�صورة غري
م�سبوقة� ،إىل القا�سم امل�شرتك بني خمتلف اجلماعات
والكتل والأح��زاب ال�سيا�سية ،واالجتاهات الفكرية
والثقافية يف الكيان ال�صهيوين على حد �سواء.
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التحالف الوثيق بني اال�ستعمار وال�صهيونية والرجعية العربية
�أدى �إىل تهويد فل�سطني

عندما يعتقد الأم����راء وامل��ل��وك وق���ادة العدو
الإ�سرائيلي والأمريكي ب�أنّ ق�ضية فل�سطني قد و�صلت
�إىل نهايتها ،و�أنّ الفل�سطينيني و�صلوا �إىل احل�ضي�ض
ب�سبب تكالب الإمربيالية وال�صهيونية والرجعية
عليهم ،ويتفاج�ؤون ب�أن الفل�سطينيني يحاولون النهو�ض
جمدد ًا ،وي�شعلون انتفا�ضة �أو ه ّبة جديدة �أو يقومون
بعمليات ا�ست�شهادية بطولية ،لأنّ ق�ضيتهم �أعدل
ق�ضية يف تاريخ الب�شرية ،ولأنهم مل ولن ي�ست�سلموا
�إىل م�صادرة �أرا�ضيهم ومنازلهم ومقدّ �ساتهم وتهويدها
و�شطب حقهم يف ال��ع��ودة �إىل وطنهم وترحيلهم
وممار�سة العن�صرية والتمييز العن�صري والهولوكو�ست
والنكبة امل�ستمرة جتاههم وبقاء الكيان ال�صهيوين
ككيان ا�ستعمار ا�ستيطاين وعن�صري و�إرهابي يف وطنهم
فل�سطني.
وي�ستمر ال�شعب العربي الفل�سطيني يف مفاج�أة
قيادته وف�صائله وقيادات العدو الإ�سرائيلي �إىل �أن
للت�صرف وعلى
ينال حقوقه الوطنية غري القابلة
ّ
ر�أ�سها حقّه يف العودة وا�ستعادة الأرا���ض��ي واملنازل
امل�صادرة انطالق ًا من القانون الدويل العام والقانون
ال��دويل الإن�ساين واتفاقيات جنيف الأرب��ع��ة لعام
 1949و�أ�سوة بالتعامل الدويل.
�
العامل
يف
إ�سالمية
ل
ت�ؤمن ال�شعوب العربية وا
أنّ
وا�ستمرت ب�صناعة
�إ�سرائيل قامت على الأك��اذي��ب
ّ
الأكاذيب ومب�ساعدة الدول اال�ستعمارية والإم��ارات
واملمالك التي �أقامتها بريطانيا وحتميها �أمريكا،
وت�ؤمن ب�أنّ �إ�سرائيل غريبة عن املنطقة ودخيلة عليها
جاءت من وراء البحار حلل امل�س�ألة اليهودية يف �أوروبا
على ح�ساب عروبة فل�سطني و�سورية والأردن ولبنان،
وعليها حزم حقائبها والعودة �إىل املكان الذي جاءت
منه �إىل �أملانيا وبقية الدول الأوروبية.
وا�ستخدمت الع�صابات ال��ي��ه��ودي��ة الإره��اب��ي��ة
امل�سلحة و�إ�سرائيل ارتكاب املجازر اجلماعية واحلروب
العدوانية واالح��ت�لال وال�ضم وم�����ص��ادرة الأرا���ض��ي
الفل�سطينية ،وت���واط����ؤ ال��ن��ظ��ام ال��ع��رب��ي الر�سمي
والرتحيل والتطهري العرقي وتهويد الأر���ض والب�شر
واحلجر لتهويد كل فل�سطني من البحر �إىل النهر،
و�إق��ام��ة �إ�سرائيل العظمى االقت�صادية م��ن خالل
م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد بالتعاون مع �آل �سعود
وثاين ونهيان وجامعة الدول العربية.
و�أ ّدى التحالف وال�تراب��ط الع�ضوي الوثيق بني
اال�ستعمار الأوروبي وال�صهيونية العاملية والإمربيالية
الأم��ري��ك��ي��ة وال��رج��ع��ي��ة العربية ممثلة ب��الأم��راء
وامللوك العرب واخلائن ال�سادات والطاغية املخلوع
ح�سني مبارك واتفاقات الإذع���ان يف كامب ديفيد
و�أو�سلو ووادي عربه �إىل و�ضع ق�ضية فل�سطني على
�سكة الت�صفية النهائية على ح�ساب عروبة فل�سطني
واحلقوق الوطنية لل�شعب العربي الفل�سطيني والأمة
العربية والإ�سالمية.
قاد اال�ست�سالم وال�ضياع والي�أ�س والقنوط املتع ّمد
ال���ذي غر�سه النظام العربي الر�سمي �إىل و�صول
الق�ضية املركزية للأمة العربية والإ�سالمية �إىل
�أخطر و�أرد�أ مراحلها و�إىل التنازل عن حقوق ال�شعب
الفل�سطيني الوطنية وعن عروبة فل�سطني والقد�س
والتخ ّلي عن املقاومة امل�سلحة ،وعن االنت�صارات التي
حققتها منظمة التحرير وف�صائل املقاومة ،واملوافقة
ر�سخها كتبة ال��ت��وراة والتلمود
على الأك��اذي��ب التي ّ
وامل�ؤ�س�سون ال�صهاينة واال�ستعماريون الإ�سرائيليون.

نا�ضل وينا�ضل ال�شعب العربي الفل�سطيني الأعزل
منذ مئة عام �ضد بريطانيا التي �أعطت وعد بلفور
امل�ش�ؤوم وغ�ير ال�شرعي و�ضمنته يف �صك االنتداب
الربيطاين ،واب��ت��دع دهاقنة اال�ستعمار الربيطاين
فكرة تق�سيم فل�سطني العربية والعمل على تهويدها،
والتزمت اململكة ال�سعودية ب�إعطاء فل�سطني للم�ساكني
اليهود كما وعد ال�سلطان عبد العزيز بريطانيا بخط
يده لقاء ت�أ�سي�س اململكة وحمايتها.
وفر�ضت الواليات املتحدة فتح �أبواب فل�سطني على
م�صراعيها للهجرة اليهودية وقرار التق�سيم على الأمم
املتحدة.
وال����ت����زم امل���ل���ك ع��ب��د اهلل مب���وج���ب امل��ع��اه��دة
الربيطانية-الأردنية وعالقاته مع لندن يف حرب عام
 1948بتطبيق قرار التق�سيم ،وكانت اجلامعة العربية
ن�صبته القائد الأعلى للجيو�ش العربية التي دخلت
قد ّ
فل�سطني يف � 15أيار  1948حلماية ال�شعب الفل�سطيني
من الرتحيل والإبادة اجلماعية.
و�أ�صدرت بريطانيا و�أمريكا وفرن�سا يف عام 1951
البيان الثالثي تعهدت فيه الدول اال�ستعمارية الثالثة
حماية �إ�سرائيل ،و�أ�شعلت �إ�سرائيل حرب ال�سوي�س
العدوانية عام  1956باال�شرتاك مع فرن�سا وبريطانيا
اال�ستعماريتني ،وم ّولت ال�سعودية انف�صال �سورية عن
م�صر عام .1961
وطلبت الريا�ض من وا�شنطن �أن توعز لإ�سرائيل
مبهاجمة القائد العربي جمال عبد النا�صر لكي يخف
�ضغط اجلي�ش امل�صري يف اليمن عن ال�سعودية ،ومتخّ �ض
عن الطلب ال�سعودي ال��ذي ا�ستغلته �إدارة ليندون
جون�سون (كانت عميلة املو�ساد ماتيلدا كرمي ع�شيقة
الرئي�س الأمريكي �آن��ذاك) واحلكومة الإ�سرائيلية
ب�إ�شعال حرب حزيران العدوانية عام  1967واحتالل
قطاع غزة و�سيناء وال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س
واجلوالن وتالل كفر �شوبا يف جنوب لبنان.
�ساهمت ق��ي��ادة منظمة التحرير الفل�سطينية
ورئي�سها يا�سر عرفات بتوقيع اتفاق الإذعان يف �أو�سلو
ع��ام  1993يف ده���ورة الو�ضع الفل�سطيني وو�صوله
�إىل �أ�سوء و�أرد�أ �أحواله ،و�أ ّدى توقيع بقية اتفاقات
الإذع���ان يف واي ريفر والقاهرة وطابا واملفاو�ضات
ال��ك��ارث��ي��ة م��ع ال��ع��دو �إىل ت ��آك��ل احل��ق��وق والثوابت
الفل�سطينية والتعاون والتن�سيق الأمني مع العدو
الإ�سرائيلي �ضد امل��ق��اوم��ة الفل�سطينية لالحتالل

د .غازي حسين

والأبارتايد الإ�سرائيلي البغي�ض والتنازل عن حق
عودة الالجئني �إىل ديارهم والتن�سيق الأمني مع دول
االحتالل .
�إنّ الدول الغربية وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة
الأمريكية و�أتباعهم م��ن الأم����راء وامل��ل��وك العرب
يتحملون م�س�ؤولية النكبة والهولوكو�ست الإ�سرائيلي
امل�ستمر على ال�شعب الفل�سطيني وامل�س�ؤولية عن جرائم
احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية التي ترتكبها �إ�سرائيل
وامل�آ�سي والويالت والعقوبات اجلماعية التي �سببتها
لل�شعب الفل�سطيني.
وعندما ف�شلت �إ�سرائيل يف الق�ضاء على االنتفا�ضة
الأوىل انتفا�ضة احلجارة ،جل��أت �إىل يا�سر عرفات
ووقعت معه اتفاق الإذع���ان يف �أو�سلو ال��ذي �صاغه
�شمعون بريي�س و�أع��ط��اه للطاغية املخلوع مبارك
لت�سويقه ،والذي بدوره �أعطاه �إىل عرفات وقال له :
"�أنه اقرتاح م�صري وعليك القبول به" ،ووافق عرفات
عليه و�أجه�ض االنتفا�ضة التي عجزت �إ�سرائيل عن
�إخمادها ،و�أخ�شى �أن يلعب ال�سي�سي دور ًا خطري ًا كدور
ال�سادات ومبارك بت�سويق مبادرة املت�صهني ترامب
و�إدارته اليهودية.
انبثقت �شرعية قيادة عرفات ملنظمة التحرير
عن تبنيها للميثاق الوطني واملقاومة امل�سلحة وحرب
التحرير ال�شعبية وعودة الالجئني �إىل ديارهم.
وتخ ّلت القيادة املنحرفة عن نهج املقاومة مقابل
ال�سلطة التي ابتكرها دهاقنة اال�ستعمار اال�ستيطاين
ال��ي��ه��ودي ب��إل��غ��اء امل��ق��اوم��ة امل�سلحة و�إل��غ��اء امليثاق
الوطني والتن�سيق الأمني مع �أجهزة خمابرات العدو
والعودة �إىل طاولة املفاو�ضات الكارثية لتمرير احلل
ال�صهيوين لق�ضية فل�سطني.
والتزمت قيادة منظمة التحرير بالتخ ّلي عن
املقاومة امل�سلحة و�إدانتها ومعاقبة رجالها ،و�أ�صبح
امل�����س ��ؤول��ون الفل�سطينيون يف ال�سلطة واحلكومة
واملفاو�ضات عبيد ًا لأمريكا ولإ�سرائيل ودوالرات
الدول املانحة ومنا�صب وامتيازات ال�سلطة التي انبثقت
عن اتفاقات الإذعان يف �أو�سلو والقاهرة وطابا.
ك��ان الأم���راء وامل��ل��وك العرب والطاغية املخلوع
مبارك ال يجر�ؤون على تقدمي �أي تنازل عن احلقوق
الوطنية لل�شعب الفل�سطيني للعدو الإ�سرائيلي �إىل �أن
جاء عرفات ووقع اتفاق الإذعان يف �أو�سلو ووقع حممود
عبا�س �إعالن املبادئ يف البيت الأبي�ض عام .1993
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بد�أ م�سل�سل التنازالت العربية عن عروبة فل�سطني
وتبنّي الأكاذيب اليهودية بحجة ت�شجيع �إ�سرائيل
على ال�سالم مبوافقة معظم ال���دول العربية على
�إلغاء قرار الأمم املتحدة رقم  /3379/الذي �ساوى
ال�صهيونية بالعن�صرية ،وذلك لت�شجيع اليهود على حد
زعمهم على ح�ضور م�ؤمتر مدريد ،و�ألغت دول اخلليج
وعلى ر�أ�سها مملكة �آل �سعود وملك البحرين املقاطعة
من الدرجتني الثانية والثالثة.
وق��ام جمل�س التعاون اخلليجي ب�إلغاء املقاطعة
لإ�سرائيل يف عام  1996كخطوة �ضرورية نحو ال�سالم
على حد زعمه.
وافتتحت تون�س (زين العابدين بن علي) وقطر
مكاتب جت��اري��ة للعدو الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��دو العروبة
والإ�سالم والب�شرية جمعاء ،وعندما فاحت �أحد القادة
ال��ع��رب معاتب ًا الرئي�س التون�سي ب��ن علي على فتح
املكتب ف�أجابه قائ ًال" :فتحنا مكتب ًا جتاري ًا يف تون�س
بناء على �إحلاح ومطالبة يا�سر عرفات".
لإ�سرائيل ً
وهكذا �ساهمت قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية
يف حمل اتباع �أمريكا من احلكام العرب على تطبيع
العالقات مع العدو الإ�سرائيلي.
وتبنته وتتبناه جامعة الدول العربية ر�سمي ًا يف
عهود عمرو مو�سى ونبيل العربي و�أبو الغيط ،مما �أحلق
�أفدح الأ�ضرار بال�شعب الفل�سطيني وحقوقه العادلة.
وج��اءت املبادرة ال�سعودية التي اقرتحها وو�ضع
�أ�س�سها ال�صحفي الأمريكي اليهودي توما�س فريدمان
لوقف حمالت اللوبيات اليهودية و�إ�سرائيل على
اململكة بعد تفجريات � 11أيلول ،ووافقت عليها قمة
بريوت عام  ،2002وت�ض ّمنت التنازل العربي عن حق
ع��ودة الالجئني �إىل ديارهم واالع�ت�راف ب�إ�سرائيل
وتطبيع العالقات معها ،و�أدخل �أمري قطر تعدي ًال عليها
يف منتهى اخلطورة وهو تبادل الأرا�ضي ل�ضم حوايل
 %85من كتل امل�ستعمرات اليهودية يف ال�ضفة الغربية
�إىل �إ�سرائيل ،وهكذا �أجه�ضت قيادة منظمة التحرير
وج��ام��ع��ة ال���دول العربية االنتفا�ضتني انتفا�ضة
احلجارة وانتفا�ضة الأق�صى لقاء توقيع اتفاق �أو�سلو
وخارطة الطريق التي ت�ض ّمنت ر�ؤي��ة الدولتني التي
�أخذها جمرم احلرب الرئي�س الأمريكي بو�ش االبن
من م�شروع ال�سفاح �شارون للت�سوية ،وتعمل الرباعية
العربية بقيادة حممد بن �سلمان على مترير مبادرة
ترامب وت�صفية ق�ضية فل�سطني بتوقيع فتح وحما�س
للحل النهائي.
و�أخ��ذت �أجهزة الأم��ن الإ�سرائيلية والأمريكية
تقود �أجهزة الأم��ن الفل�سطينية لتخليد الأكاذيب
والأ�ساطري واخل��راف��ات والأط��م��اع اليهودية بتهويد
فل�سطني والق�ضاء على املقاومة الفل�سطينية امل�سلحة
والدفاع عن �أم��ن �إ�سرائيل و�أم��ن امل�ستعمرين اليهود
الدخالء على فل�سطني والغرباء عنها.
و�أخذت فتح وحما�س تت�صارعان على ال�سلطة التي
ابتكرها العدو يف اتفاقات الإذعان مما جعل االحتالل
الإ�سرائيلي لكل فل�سطني �أرخ�ص �أن��واع االحتالل يف
تاريخ ال�شعوب والأمم يف العامل.
وجاءت وثيقة حما�س التفريطية و�أنع�شت الآمال
ل��دى الرئي�س الأمريكي املت�صهني ترامب باحتمال
توقيع حما�س مع فتح للحل النهائي لت�صفية ق�ضية
فل�سطني باملوافقة على احلل ال�صهيوين برعاية �إدارة
ترامب اليهودية .
وق��ام ال�سي�سي وب�شكل مفاجئ و�سريع بتحقيق
امل�صاحلة بني قيادتي فتح وحما�س بعد �أن تلقّى من
املت�صهينّ ترامب ال�ضوء الأخ�ضر لتحقيق ذل��ك ،لأنّ
�إ�سرائيل تريد �أن ّ
توقع فتح وحما�س على احلل النهائي
حفاظ ًا على دميومته.

فل�سطني يف عيون اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
ـــــــــــــــــــــــــــــ نجالء الخضراء ـــــــــــــــــــــــــــــ
ل��ط��امل��ا ك���ان���ت نه�ضة
ال����دول امل��ت��م��ت��ع��ة ب��ت��اري� ٍ�خ
��اري ع���ري���ق ،وال��ت��ي
ح�������ض� ً
ت��ت��و���س��ط ال���ع���امل وال��ت��ي
حملت م�سمى قلب العامل
ال���ق���دمي ،ه��اج�����س � ًا يقلق
القوى العاملية اال�ستعمارية
ذلك �أنها ت��درك �أن نهو�ض
الدول ي�شكل ُمعين ًا للتقدم.
ويف �سبيل اج��ه��ا���ض �أي��ة
حم��اوالت نه�ضو ّية لإبقاء
هيمنة ت��ل��ك ال����دول ذات
امل���ط���ام���ع اال���س��ت��ع��م��اري��ة
وابقاء العامل حتت �سيطرة
قطب ر�أ�سمايل تلتف حوله
ال��دول االمربيالية ،مت بث الفنت وال�صراعات يف
املنطقة العربية وزرع الكيان ال�صهيوين يف فل�سطني
التي متلك موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا هام ًا.
بنى اليهود (ال�صهاينة) �أحالمهم يف فل�سطني
على م��زاع��م تاريخية ودينية ،ف��ا ّدع��وا �أن اهلل
وعدهم بهذه الأر�ض وا�ست�شهدوا بحكمهم لها زمن ًا
وبتواجدهم على �أر�ضها .بالرغم من � ّأن حكمهم لها
كان لفرتة ق�صرية ومل ميتّد على كامل �أجزاءها
ثم غ��ادروه��ا ك ��أي م�ستعمر ،بينما ا�ستمر احلكم
الإ�سالمي العربي اثني ع�شر ق��رن� ًاُ ،قطعت تلك
الفرتة بفرتة االحتالل ال�صليبي ،ومل يغادر �أهل
فل�سطني املنطقة على مر التاريخ .بالإ�ضافة �إىل �أن
�أكرث من  %80من اليهود ال ينتمون �إىل بني �إ�سرائيل
ن�سب ًا وتاريخ ًا فهم من يهود اخل��زر الذين ترجع
�أ�صولهم �إىل قبائل ترتية تركية ته ّودت يف القرن
ثمة حق
8م ُيعرفون باليهود اال�شكيناز ف�إن كان لهم ّ
بالعودة فليعودوا من حيث �أتوا .
ت��وط��دت يف �أواخ����ر ال��ق��رن 19م العالقات
الفل�سطينية م��ع �إي�����ران ف��ق��د �أوج�����دت �إي����ران
ممثلية لها يف فل�سطني �سنة 1827م .هكذا �آمنت
ال��ث��ورة الإ���س�لام��ي��ة الإي��ران��ي��ة بعدالة الق�ضية
والدفاع
املقد�سات
الفل�سطينية وبوجوب حماية
ّ
ّ
عن ديار امل�سلمني ،فحملت �شعار (اليوم �إيران وغد ًا
فل�سطني).
كما عملت اجلمهورية الإيرانية الإ�سالمية على
تعزيز عالقاتها مبنظمة التحرير ف�أ�صبحت قاعدة
م�ساندة وداعمة ب�شكل عملي جلهاد الفل�سطينيني؛
ف�أقامت �سفارة فل�سطني يف طهران مع بداية انت�صار
الثورة الإيرانية ،ترافق هذا القرار مع قرار قطع
العالقات ب�إ�سرائيل .اعتربت �إيران ق�ضية فل�سطني
الق�ضية املركزية لها وللم�سلمني ،ونظرت للوجود
الإ�سرائيلي على �أن��ه وج��ود احتالل واغت�صاب.
قال �سماحة االم��ام اخلميني عن ا�سرائيل(:هي
غدة �سرطانية يجب على كافة امل�سلمني �أن يعملوا
القتالعها من الأر�ض املباركة فل�سطني) ،كما �أعلن
االم��ام اخلميني ي��وم  20رم�ضان من كل ع��ام يوم
القد�س العاملي؛ يرفع الإيرانيون يف هذا اليوم من
كل عام �ضمن مظاهراتهم الفتات مكتوب عليها املوت
لأمريكا – املوت لإ�سرائيل .
و�إذا ت�ساءلنا ملاذا متار�س اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية هذا ال��دور الكبري لدعم قوى املقاومة
والتحرير العربية والعربية الفل�سطينية؟ يتوارد

�إىل الذّ هن �س�ؤال �آخر ملاذا تريد دول كالواليات
املتحدة الأمريكية �أن متار�س دور ًا �سلبي ًا انتهازي ًا يف
املنطقة العرب ّية رغم �أن هذه الدول تقع يف اجلهة
الأخ��رى من الكرة الأر�ضية؟ �إنه اجل�شع والطمع
ب�ثروات املنطقة العربية وبعد �أن فتّ االحتالل
العثماين يف ع�ضد الأمة العربية وا�ستنزف قواها
خالل فرتة احتالله التي دامت لأربعة ق��رون� ،إذ
عمل �سالطني االمرباطورية العثمانية على افراغ
ب�لاد ال�شام وع��دد م��ن املناطق الأخ���رى التابعة
حلكمهم من املبدعني واخلالقني يف �شتى املجاالت
ل�صالح جعل الأ�ستانة عا�صمة للفنون والإب��داع
والفكر ،و�أوه���ن النظام التعليمي يف تلك البالد
ليقت�صر يف كثري من الأحيان على ما يعرف با�سم
(�شيخ الكتاب) وانت�شرت الأمية بينما كان التعليم
ينت�شر يف �أوروب��ا ودول العامل مما جعل ال�شعوب
العربية ال��ت��ي ك��ان��ت خا�ضعة للحكم العثماين
مت�أخرة.
��ر ًة م�ستقلة
ك��ان��ت �إي����ران يف ه��ذا ال��وق��ت ح� ّ
م�ستمر ًة يف م�سريتها احل�ضارية ت��راك��م املعارف
حيث مل تتعر�ض �إي��ران للغزو �سوى لثالث �سنوات
ً
�صومعة من
من قبل بريطانيا ورو�سيا .لهذا بقيت
ك�برى �صوامع احل�ضارة� .إىل �أن بلغ حكم ال�شاه
حممد ر�ضى بهلوي �سدة اال�ستبداد ف�أطاحت به
الثورة اال�سالمية بقيادة �سماحة ال�سيد �آية اهلل
خميني الذي �أظهر مكانة مدينة القد�س ال�شريفة
يف وجدان �أبناء اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
حني ق��ال�( :إين �أدع��وا امل�سلمني كافة اىل �إعالن
�آخر جمعة من �شهر رم�ضان التي هي من �أيام القدر
ومن املمكن �أن تكون حا�سمة يف تعني م�صري ال�شعب
الفل�سطيني ،يوم ًا للقد�س وان يحتفلوا به ويعلنوا
عن ت�ضامن امل�سلمني الدويل يف الدفاع عن احلقوق
امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني امل�سلم) .
�إن م�سرية اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
يف مقاومة �سيا�سات ال���دول اال�ستعمارية تبينّ
فكر يهدف ل�ضرورة احلفاظ على
موقف ًا نابع ًا من ٍ
املقد�سات الإ�سالمية يف مواجهة فكر الدول الغربية
الر�أ�سمالية الذي يح ّول الرتاث الإن�ساين �إىل قيمة
ا�ستعمارية يف بور�صة ال�شركات االمربيالية .وهذا
ما لن يحدث مادام �أ�صحاب احلق متم�سكني بحقهم،
يوم لي�س ببعيد �شراذم ال�صهاينة التي
و�سن�شهد يف ٍ
اجتمعت يف فل�سطني تطالب بحق عودتها �إىل دولها
يف �شتى �أ�صقاع الأر�ض.
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بيان إلى جماهير أمتنا العربية

نحو حتالف قوى ودول الطوق لدعم �سوريا واملقاومة امل�سلحة لتحرير فل�سطني
ع ّمان يف 2018/11/24

كان م�شروع �سايك�س بيكو ووعد بلفور
وخلق الكيان ال�صهيوين و�إن��ت��اج الدولة
القطرية التابعة للقوى املعادية للأمة
�ضرب ًا لفكر الهوية العربية ال��واح��دة،
ثم كانت هزمية ع��ام  1967التي ك�شفت
ع��م��ق الهيمنة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى امل�شرق
العربي مبحاربة امل�شروع القومي العربي
واجتثاث ثقافته .خلق ذلك كله حالة من
ال�ضياع والفراغ وغياب احلركات الوطنية
والقومية و�أدبياتها فتحقق بذلك اخلنوع
ل��ل��غ��رب ب��ق��ي��ادة �أن��ظ��م��ة احل��ك��م العربية
الغارقة يف الف�ساد وامل�سلحة ب�أدوات القمع
ف�ضاعت حقوق ال�شعوب وهوية الأمة.
وه��ذه الأي���ام تواجه الأم��ة العربية
حاالت االع�تراف الر�سمي للنظام العربي
بالرواية ال�صهيونية يف �أكرث من بلد عربي
ومتثل ذل��ك بعقد معاهدات كامب ديفيد
و�أو�سلو ووادي عربة .ويجري �إنكار وجود
الأم��ة العربية وتغليب الثقافة القطرية
بدل تغليب ثقافة العروبة �أو ًال.
�إن احلكم ال��ف��ردي املطلق هو �أ�سا�س
الف�ساد املطلق ،ولتغيري ذلك البد من عمل
جماهريي طويل املدى يغري موازين القوى
و�صو ًال �إىل دولة امل�ؤ�س�سات املتمثل بد�ستور
دمي��ق��راط��ي ت��ك��ون فيه ال�سلطة الفعلية
لل�شعب م��ع احل��ف��اظ على حرية وكرامة
ال��ف��رد لأن احل��ري��ة ت ��أت��ي ب��الأم��ن وذل��ك
بال�ضمانات الكاملة الد�ستورية مبا فيها
احل�صول على املعلومات والن�شر لكل القوى
الوطنية.

املوقعون

�إن النظام القطري العاجز �أ�ضاع ثروة
الأمة ودمر نظام التعليم وه ّرب الكفاءات
مما زاد التبعية الكاملة للعدو الأمريكي
ال�����ص��ه��ي��وين ،وم���ن ه��ن��ا ن��ف��ه��م �أن �صفقة
القرن احلقيقية هي االع�تراف بالرواية
ال�صهيونية وكل ما يجري هو ثمرة هذه
املعاهدات كما يجري الآن �أمريكي ًا لت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية من خالل االعرتاف
بالقد�س عا�صمة لدولة العدو وت�صفية
ق�ضية ال�لاج��ئ�ين واالع��ت�راف ب�شرعية
امل�ستوطنات.
�إن دعم الدولة ال�سورية التي �صمدت
يف وج��ه الهجمة الكونية االمربيالية
وال�صهيونية والرجعية والداع�شية هو
واجب كل عربي وكل حر يف العامل لتحرير
الأر���ض ال�سورية املحتلة تركي ًا و�أمريكي ًا

وهيب ال�شاعر� ،صبحي غو�شه ،وليد عبدالهادي،
�إح�سان ح�سان ،نعيم املدين ،طارق كيايل� ،أحمد ال�سعدي،
في�صل اخل�ضرا ،نهى اخل�ضرا ،عبداهلل حموده ،ع�صام
ال�سعدي ،ر�شاد �أبو�شاور ،وداد قمري ،خمي�س حداد،
�صالح �أب���والوي ،ي�سرى الكردي ،فخري العملة ،حممد
�شريف اجليو�سي ،ح�سني م��ط��اوع ،غالب را���ش��د ،عي�سي
اخلطيب ،ع�صام يخلف� ،سمري الكيالين ،ن��واف ال��زرو،
ملي�س الربغوثي� ،سعيد ���ص��ادق� ،سامل ال�صوي�ص ،وداد
ال��ع��اروري ،حيفا م�صطفى ار�شيد ،عليان عليان ،حممد
ملكاوي ،عي�سى دب��اح ،نهله �سلطي ،ق�صي �شاهني ،عزمي
من�صور ،ن��وال ح�شي�شو ،هيكل هيكل ،خ�ضر هم�شري،
حممود النواي�سة ،عبدالرحمن ع���وده ،كمال خليل،
جواد يون�س ،عماد ملحم� ،صابر عارف ،خالدة حكمت،
فهمي الكتوت ،كايد ال�شايب� ،أحمد �أبو�سليم ،يو�سف
حمدان ،يو�سف قويدر ،م�صطفى جن��م ،ح�سني يا�سني،
حت�سني كريديل ،وليد ال�سعيد ،ابراهيم دلقموين� ،ضيف
اهلل الفراج ،يحيى خري�س ،جمال دربا�س ،عبدالفتاح
ال�سليمات ،عبداالله خري�س� ،صابر الدقام�سه ،حممود
م�صلح ،ول��ي��د ح��ج��ازي ،يحيى الفقهاء ،ام���اين ج��رار،
خمي�س احلي�صة ،ل�ؤي الفراج� ،سماهر حرب� ،صالح ابو
وه���دان ،حممد فيحان الفايز ،حممد ك�ساب ،عائ�شة
ابوح�سان ،جهاد ع��ودة� ،سهري العريني ،نا�صر حماد/

وداع�شي ًا وذلك كله يتطلب دعم املقاومة
وحت�شيد اجلماهري يف ظل ثقافة املقاومة
امل�سلحة مبا فيها دعم �صمود بقاء �شعبنا يف
عام  1948بالرغم من التنكيل ال�صهيوين.
و�أن الأم��ة ت�ؤمن �أن��ه ال حل �إال باملقاومة
وثقافة املقاومة واقت�صاد املقاومة و�إقامة
التحالفات العربية والدولية على هذا
الأ�سا�س مهما كان ثمن املقاومة والتحرير
غالي ًا فهو �أرخ�����ص من اال�ست�سالم .ورفع
�شعار فل�سطني ق�ضية عربية وحتريرها
ه��و واج���ب الأم���ة العربية ويف طليعتها
ال�شعب الفل�سطيني ورف�ض كل املعاهدات
واالتفاقات والتطبيع مع العدو ال�صهيوين.
�إن حتالف جماهري دول الطوق مع قوى
املقاومة هو الذي ينه�ض بال�شعور القومي
ونتخل�ص ب��ذل��ك �إىل الأب���د م��ن الثقافة

فل�سطني غ��زة ،مها �شحادة /فل�سطني غ��زة ،ا�شرف عتيق
ر�شوان /فل�سطني غزة ،ب�سام �أبوغزالة ،جميل مقدادي،
عبا�س القي�سي ،ن�ضال �أحمد �أبوالرب ،ع�صام عبدالفتاح،
راقي احلبا�شنه ،وليد �صالح احل�سيني ،حيدر احلريري/
العراق ،حيدر العوايدة ،رنا �سعدالدين ،مبارك الذنيبات،
تي�سري ذياب ،حممد �شوبا�ش� ،سعد العتابي /العراق ،يو�سف
�شتات ،يو�سف �أبو�سرور� ،صبحي ال��ت�لاوي ،ر�شيد ر�شيد،
�أحمد خليفة� ،أحمد العرموطي� ،أحمد ال��ق��ادري ،حازم
ابراهيم العلي ،با�سل الدا�ؤود ،ع�صام �صبح� ،صالح الزعبي،
عبدالرحمن �سراج ،تي�سري ال�صغري ،عبداحلميد �أبورمان،
ر�سمي اجل��اب��ري ،موفق حم��ادي��ن ،ح�سان ب���دران ،جملي
ن�صراوين ،حممد �أحمد الب�شري ،عبداملجيد خندقجي� ،سامل
الزعبي ،نا�صر بقاعني ،نزار تي�سري ال�صغري� ،ضامن عكرو�ش،
�سامي الفايز ،ف��واز اخلاليلة ،حممد ما�ضى /فل�سطني،
احمد مطر ،عي�سى �شفيق الريحاين� ،سهري عبدالهادي،
اميل غ��وري ،ح�سني اب��ورا���س ،فخري ال�سويطي ،حلمي
الدربا�شي ،جمال غنيمات ،حيدر حدادين ،جميل طا�شمان،
حممد ابوالهيجاء ،احمد العجلوين ،عالء املا�ضي ،راكان
احليا�صات ،با�سمه غرايبة ،يو�سف احلامد ،منذر ب�شتاوي،
خالد حدادين ،ماهر عبدالرحمن القزازي ،عايد عوده،
�سلطان العمايرة ،حممد احلوامدة ،احمد يون�س ،عي�سى
النجادة ،ا�سحق جعارة ،ثائر اال�شقر� ،سمري ايوب ،مندوب
عبيدات ،جمال قدومي ،نزيه الدب�س � ،شريف ابوالليل،
عادل الربي ،خلدون برغوثي ،حممد املعايطه ،فتـح ك�ساب،

القطرية وثقافة املنابت والأ�صول ،ون�ؤكد
على ثقافة املواطنة املت�ساوية املنتمية
�إىل �أم��ة واح���دة و���س��وق واح���دة وحرية
حركة �أفرادها دون عوائق من �أجل هزمية
الهجمة االم�بري��ال��ي��ة وحت��ري��ر فل�سطني
و�إقامة وطن عربي راف�ض للتبعية ت�أكيد ًا
لل�سيادة القومية ورف� ًضا لكافة الأحالف
مع الدول اال�ستعمارية خا�صة حلف الناتو
الأمريكي العربي الذي يجري التب�شري به
الآن� .إن االقت�صاد القومي على م�ستوى دول
الطوق يف حده الأدن��ى يكون البديل لكل
�سيا�سات التبعية الأمريكية ال�صهيونية
وم���ن يتحالف م��ع��ه��ا ،ورف�����ض � ًا ل�سيا�سات
�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
�إن �إق��ام��ة اق��ت�����ص��اد ق��وم��ي �إنتاجي
�صناعي وزراع����ي يلبي ح��اج��ات املواطن
ال�ضرورية و�إطالق طاقات املبدعني يف ظل
نظام تعليمي حقيقي خللق املواطن اخلالق
باملدر�سة واجلامعة و�إ�شاعة حرية املواطن
وم��ك��اف ��أة امل��ب��دع�ين ومعاقبة املق�صرين
والفا�سدين هو ال��ذي يقود �إىل وطن حر
�سيد يبعث الكرامة يف نف�س كل مواطن،
يجد فيه الرعاية ال�صحية والعمل و�ضمان
ال�شيخوخة وال�سكن ال��ك��رمي وحماربة
الفقر وال��ب��ط��ال��ة على �أ���س��ا���س املواطنة
املت�ساوية احلرة.
ل��ي��ك��ن ���ش��ع��ارن��ا ق��وت��ن��ا يف وح��دت��ن��ا
وحتالفنا يف مواجهة الأعداء و�إقامة حكم
وطني حقيقي على م�ستوى الوطن ودعم
ثقافة املقاومة بال حدود ،وهذا هو طريق
االنت�صار الذي ال طريق غريه.

ع�صام اخلواجه ،فتحي �أبوعرجه� ،سمري قطامي ،عادل
�سمارة ،م�سعد عربيد ،نورالدين م�صطفى� ،إح�سان �سامل،
�سو�سن مروة ،حممود فنون ،كامل جبيل ،مرمي ال�صيفي،
هبة بي�ضون ،عوده عوده ،خالد الزبيدي ،مو�سى العزة،
فواز جرار ،دعاء �سالمه ،حياة عطية ،منى الن�شا�شيبي،
ب�شري حممد اخل�ضرا ،جمدي ممدوح� ،أحمد كمال ،مناف
جملي ،حممد العبداهلل ،نادر �أبواجلبني ،ب�سام رجا،
عمر فار�س ،عبداللطيف مهنا ،منرية قهوجي ،الطاهر
امل��ع��ز� ،إب��راه��ي��م �أب��ول��ي��ل ،زاه��ر �أن���ور اخلطيب ،ح�سن
حردان ،دالل جمعة ،النا�صر خ�شيني نابل /تون�س.

البيان مفتوح للتوقيع
تر�سل الأ�سماء �إىل الربيد الإلكرتوين

hammoudeh_ad@yahoo.com

�أو عرب الوات�س �آب:
00962778980360
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الأونروا والتجاوز امل�ؤقت للمحنة املالية
انتهت اجتماعات اللجنة اال�ست�شارية لوكالة
هيئة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
العرب الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدن��ى واملعروفة
اخ��ت�����ص��ار ًا بــ وك��ال��ة (الأون������روا) يف العا�صمة
الأردنية عمان ،حيث القى املفو�ض العام للوكالة
(ب��ي�ير ك��ري��ن��ب��ول) كلمة ختامية ،خ��اط��ب فيها
م��وف��دي احل��ك��وم��ات واجل��ه��ات املُ�ضيفة لالجئني
الفل�سطينيني (�سوريا  +لبنان  +الأردن  +قطاع
غزة  +القد�س وال�ضفة الغربية) وكبار اجلهات
الدولية املانحة �إىل اجتماع اللجنة اال�ست�شارية
للوكالة� ،أ�شاد فيها بالعزمية والإرادة اللتني حتلّت
بهما الوكالة واملجتمع الدويل لدى معاجلة "�أكرب
م����أزق م��ايل للوكالة على الإطالق" منذ قيامها
عام  .1949فقدم املفو�ض العام للوكالة التحية
ل�شركاء الوكالة العديدين الذين "ارتقوا �إىل
م�ستوى احلدث" للم�ساعدة يف تقليل العجز اخلانق
مببلغ  446مليون دوالر والذي كان عليه يف بداية
هذا العام ليتقل�ص العجز املايل اىل نحو �إىل مبلغ
 21مليون دوالر".
وانطالق ًا من ذلك ا�ستطاعت الوكالة ،افتتاح
مدار�سها للعام الدرا�سي اجلديدة قبل عدة �أ�شهر،
والبالغ عددها ( )711مدر�سة تابعة لها يف الوقت
املُحدد ،وهي املدار�س التي ُتقدم التعليم لأبناء
نحو خم�س ماليني ون�صف مليون الجئ فل�سطيني
�سجل على قيود الوكالة من حلب �شمال �سوريا
ُم ّ
حيث يقع خميم حندرات لالجئني الفل�سطينيني
�إىل خميم رفح جنوب قطاع غزة.
حقيقة� ،إنَّ جتاوز الوكالة لأزمتها املالية للعام
اجل���اري ،مت بفعل احل��رك��ة الن�شطة والتن�سيق
امل�شرتك بني االط��راف املعنية واالت�صاالت التي
قادتها القيادة الفل�سطينية واجلامعة العربية
والدول العربية امل�ضيفة لالجئني الفل�سطينيني،
واالت�����ص��االت التي ق��اده��ا مفو�ض ع��ام الوكالة
ال�سيد (بيري كرينبول) وتوا�صله مع الأمني العام
للأمم املتحدة والدول املانحة واملنظمات الدولية،
حيث �أ ّدت اىل جتاوز االزمة املالية وتغطية العجز
املايل الناجم عن قرار الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب بقطع م�ساهمة االدارة االمريكية ومتويلها
للأونروا للعام املايل اجلاري.
يف هذا ال�سياق� ،إنَّ املرحلة القادمة ،تتطلب من
املجتمع الدويل ،واجلامعة العربية ،وجمموع الدول
املانحة� ،ضرورة م�ساعدة وكالة الأونروا على عدم
تكرار الأزمات املالية من خالل تخ�صي�ص م�صادر
ثابتة ودائمة للميزانية العامة للوكالة ،وت�أمني
م�صدر متويل م�ستدام ثابت ،وهي م�س�ؤولية املجتمع
الدويل بكل احلاالت ،كما من خالل م�ساهمة �أكرب
من امليزانية العامة للأمم املتحدة لتثبيت و�إدامة
مواردها املالية حتى ال تكون التربعات الطوعية
التي ال ُت�شكّل التزام ًا قانوني ًا على �أح��د� ،سيف ًا
م�سلط ًا عليها ،وان ال يكون م�صري ه��ذه امل�ؤ�س�سة
الأممية التي تقدم خدماتها اىل ماليني الالجئني
الفل�سطينيني مرتبط ًا ب ��أه��واء ورغ��ب��ات بع�ض

الدول ،خا�صة يف ظل ا�ستمرار امل�ساعي االمريكية
و "اال�سرائيلية" لإنهاء وتفكيك الوكالة واحالتها
على التقاعد ،كمدخل لت�صفية ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني واه��ال��ة ال�ت�راب على ح��ق العودة
املحفوظ واملُ�صان بالقرار الدويل .194
و ُن�شري يف هذا اجلانب� ،إال �أنَّ �ضعف ا�ستجابة
الدول املانحة للمنا�شدات الطارئة التي اطلقتها
وك��ال��ة الأون����روا يف مطلع ال��ع��ام احل���ايل ،2018
جل��م��ع  800م��ل��ي��ون دوالر ل��ت��ق��دمي امل�ساعدات
الطارئة لالجئني الفل�سطينيني يف �سوريا والأرا�ضي
الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية والقطاع والقد�س
ي�ضاف لها خم�سني �ألف الجئ فل�سطيني من �سوريا
ك��ان��وا ق��د ن��زح��وا �إىل لبنان والأردن ،ق��د ا َّث� َ�ر
على طبيعة اخلدمات الطارئة املُقدمة لالجئني
الفل�سطينيني ،و�ضاعفت من م�أ�ساتهم احلياتية يف
خميمات اخليام على احلدود� ،أو يف مراكز الإيواء،
وا َّث َر اي� ًضا يف الوقت ذاته امام حترك وكالة الغوث
الدولية لإعادة ترميم من�ش�آتها للقيام مبهامها يف
تقدمي خدماتها لالجئني يف املخيمات الفل�سطينية
يف �سوريا وفق ما �أ�شار اليه ع�ضو اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية ورئ��ي�����س دائ��رة
الالجئني ال��دك��ت��ور �أ���ش��رف �أب���و ه��ويل يف كلمته
املوثقة �أم��ام اجتماعات اللجنة اال�ست�شارية يف
العا�صمة الأردنية عمان.
ل��ذل��ك� ،إنَّ ال���دول املانحة واملجتمع ال��دويل
وم�ؤ�س�ساته ،مدعوة للمزيد من حت ّمل امل�س�ؤولية
جتاه وكالة الأون��روا لو�ضع حد ملعاناة الالجئني
الفل�سطينيني و�إع���ادة اعمار املخيمات يف �سوريا
ولبنان وخا�صة خميمي نهر ال��ب��ارد والريموك
واع��ادة ت�أهيل مرافق اخلدمات وبنيتها التحتية
املدمرة ،وخا�صة مدار�س الوكالة ،واتخاذ خطوات
فورية ملنع املزيد من التدهور يف جميع حقول عمل
الأونروا �إىل ان يتم الو�صول اىل حل نهائي وناجز
لق�ضية الالجئني الفل�سطينيني من خالل عودتهم
هجروا منها عام 1948
�إىل ديارهم و�أرا�ضيهم التي ّ
وفق ًا للقرار الأممي الرقم  194لعام .1948

علي بدوان

�إنَّ �إعالن املفو�ض العام لوكالة الأون��روا (بري
كرينبول) خ�لال م�ؤمتر اللجنة اال�ست�شارية يف
الأردن �أنه مت جتاوز �أزمة التمويل اخلانقة التي
جنمت عن قرار الإدارة الأمريكية وقف متويلها
للأونروا ،يجب �أن يكون حافز ًا لها ل�سرعة الرتاجع
عن �إجراءاتها التق�شفية الأخرية ،فال يوجد الآن
�أي �سبب مينع ا�ستمرارها ،والتي فر�ضتها حتت ُمربر
الأزمة املالية من تقلي�صات يف اخلدمات ،وخا�صة
امل�ساعدات العينية واملالية لالجئي فل�سطني يف
�سوريا وقطاع غزة ،و�إنهاء تعاقد مئات املوظفني،
وذلك بعد جتاوز الأون��روا �أزمتها املالية .وعليه،
�إنَّ على وكالة الأونروا العدول عن كافة القرارات
واالجراءات التق�شفية التي اتخذتها يف حزيران/
يونيو  2018من العام اجل���اري ،ك�أحد التدابري
للخروج من ازمتها املالية.
�أخرياً� ،إنَّ املرجعية القانونية وال�سيا�سية التي
تحُ دد عمل ومهام وكالة الأونروا هي قرارات االمم
املتحدة ،وبخا�صة قرار قيام وان�شاء الوكالة الرقم
( )302لعام  1949وال��ذي ُيحدد واليتها ،وهنا
يتوجب احلذر من حماوالت انهاء دور الوكالة من
خالل جتفيف مواردها املالية ونقل �صالحيتها لأي
منظمة دولية كاملفو�ضية العليا لالجئني .وهذا
يفرت�ض على ال��دول االع�ضاء يف االمم املتحدة،
وخا�صة العربية والإ�سالمية ،احباط امل�سعى
االمريكي "اال�سرائيلي" الداعي لتغيري التفوي�ض
املمنوح ل�ل�أون��روا ال��ذي ينتهي يف �أيلول�/سبتمرب
 2019والذي ُي�شكّل حتدي ًا للجميع من خالل اعادة
جتديد التفوي�ض املمنوح لها بالقرار  ،302حيث
ينظر الالجئون الفل�سطينيون �إىل عمل وكالة
الغوث كجزء من وف��اء املجتمع ال��دويل جتاههم،
وعنوانا ال�ستمرار ق�ضيتهم يف جانبها ال�سيا�سي،
اىل حني عودة الالجئني الفل�سطينيني �إىل ديارهم
التي هجروا منها عام النكبة طبق ًا ملا ورد يف القرار
الأممي الرقم  194للعام .1948
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املثقفون املطبعون بني الغياب الثقايف واالنف�صام ال�سيا�سي
مل يقر�أ بع�ض املثقفني الفل�سطينيني والعرب
امل�شروع ال�صهيوين ب�شكل �صحيح ،بطبيعته العدوانية
و�أهدافه البعيدة يف اال�ستيالء على الأر�ض ،والهيمنة
على دول املنطقة والتحكم مب�ستقبل �شعوبها،
فا�ست�سلموا للكيان ال�صهيوين وذهبوا �إىل تطبيع
العالقات معه ،واعتربوه ج��زء ًا من ن�سيج املنطقة
وله حق تاريخي فيها .كما �أن بع�ض املثقفني العرب
مل ي��روا منذ باية امل ��ؤام��رة العدوانية التكفريية
الإرهابية الكونية على �سورية ،واي���دوا العدوان
الغربي بقيادة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية على
�سورية ،بالرغم من و�ضوح الأه��داف والدوافع لهذا
ال��ع��دوان ال��ذي ي�شكل خطر ًا على م�ستقبل �سورية
والعامل العربي عموم ًا.
�إنهم قا�صرو الر�ؤى يف قراءة الواقع وحتوالته
الدراماتيكية ،حيث حتول املثقفون الفل�سطينيون
وبع�ض العرب �إىل ظاهرة �شعارات تطلق يف الهواء
ال �أكرث ،ذلك �أن بع�ض املثقفني يرون الدميقراطية
الأمريكية �أنها النموذج الواجب تعميمه على دول
ال��ع��امل ،متجاهلني احل���رب املفتوحة على الوطن
العربي وعلى الأم��ة العربي والإ�سالمية ،كما هو
حا�صل يف �سورية وفل�سطني والعراق ولبنان واليمن
وال�سودان .وهدف هذه احلرب هو حماولة الق�ضاء
على حم��ور املقاومة� ،أي �إ�ضعاف �سورية املنت�صرة
ال�صامدة يف وجه الإره��اب والغطر�سة ال�صهيونية،
والداعمة لل�شعب الفل�سطيني ومقاومته العادلة �ضج
االحتالل ال�صهيوين املحتل ،وحما�صرة �إيران الدولة
الإ�سالمية امل�ؤيدة حلقوق ال�شعب الفل�سطيني ،و�ضرب
املقاومة اللبنانية بقيادة حزب اهلل الذي هزم الكيان
ال�صهيوين الغا�صب يف جنوب لبنان ،ومالحقة ف�صائل
املقاومة الفل�سطينية والق�ضاء عليها.
فاملثقف الوطني احلقيقي هو ال��ذي يدافع عن
ح�ضارته وثقافته الوطنية ،وهو املثقف املتم�سك
بحقوقه الوطنية واملت�سلح بالفكر ونهج املقاومة،
واملتم�سك بالإرث احل�ضاري ل�شعبه و�أمته الأ�صيلة.
وامل��ث��ق��ف ال��وط��ن��ي ه��و املناه�ض والنقي�ض للفكر
التكفريي ،وللإمربيالية العاملية ،والرجعية العربية
املتخاذلة وامل��ت��آم��رة على ق�ضية فل�سطني والأم��ة
العربية والإ���س�لام��ي��ة ،وه��و ال��ذي ي��ن��أى بق�ضيته

فضيل عبداهلل

وزيرة الثقافة والريا�ضة ال�صهيونية يف �أبو ظبي

و�أر�ضه وتراثه الإن�ساين الغني وتاريخه العريق ،عن
امل�ساومة والتفريط ،وهو �صاحب الر�ؤية ال�سيا�سية
التي ت�شري �إىل خمزون وطني ثوري طليعي .ويبقى
املثقف الوطني رائد ًا يف الدفاع عن املبادئ الوطنية،
يتطلع �إىل احلرية واال�ستقالل والدميقراطية ،وهو
الأقرب دائم ًا �إىل القيم الوطنية النابعة من �إ�صرار
اجلماهري على التم�سك باحلقوق والأهداف الوطنية
اال�سرتاتيجية.
نعم هذا هو املثقف احلقيقي الذي ال ينحاز �إىل
م�شاريعه اخلا�صة وم�صاحله ال�شخ�صية على ح�ساب
امل�صلحة الوطنية ،وال جترفه امل�صطلحات الأمريكية
الرباقة التي تدعو �إىل التطبيع ب�أ�شكاله املختلفة
مع الكيان ال�صهيوين� .إنه ثمرة الن�ضال الوطني الذي
يعرب عن �إرادة اجلماهري يف مواجهة احلرب العدوانية
املجنونة على غزة ،هذه احلرب التي جاءت يف �أعقاب
التطورات التي �شهدتها املنطقة ومنها:
� -1صمود ال�شعب ال�����س��وري �أم���ام امل ��ؤام��رة
الغربية و�إف�شالها بعزمية اجلي�ش العربي ال�سوري
البا�سل وقيادته احلكيمة وحمور املقاومة وت�صديه
للحرب التي �شنتها قوى التحالف ال�صهيوين الأمريكي
ال��غ��رب��ي ب������أدوات تخريبية تتمثل باملجموعات

الإرهابية والتكفريية امل�سلحة.
 -2احل�صار االقت�صادي احلاقد الذي فر�ضته
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى اجلمهورية
الإ�سالمية الإي��ران��ي��ة ،بهدف زعزعة احلكم فيها
و�ضرب املوقف الإيراين الداعم للمقاومة يف فل�سطني
ولبنان ،واملتحالف مع �سورية يف احلرب �ضد الإرهاب
وداعميه.
 -3ا�ستغالل ال��ظ��روف التي مت��ر بها ال��دول
العربية ،و�إط�لاق يد الكيان ال�صهيوين ،مبا ميكنه
من ا�ستكمال اال�ستيالء على ما بقي من �أرا�ضي مدينة
القد�س املحتلة وال�ضفة الغربية ،من �أج��ل بناء
امل�ستعمرات ال�صهيونية عليها ،وطرح �صفقة القرن
كم�شروع لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،حيث جرى
التمهيد له عرب خطوات متالحقة بد�أت باالعرتاف
بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل ونقل ال�سفارة الأمريكية
�إليها ،و�إغ�لاق مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية
يف وا�شنطن ،وحماولة وج��ود وكالة غوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني من خالل وقف اال�ستحقاقات
املالية املقدمة �إليها.
 -4ان������زالق �أع�������داد ك���ب�ي�رة م���ن املثقفني
الفل�سطينيني والعرب وتورطهم يف م�شاريع الت�آمر
على ال�شعب والأم��ة ،وانحرافهم عن بو�صلة الثورة
ومبادئها ،وابتعادهم عن هدف التحرير ،ما �أدى �إىل
خروجهم عن ق�ضية ال�شعب وم�صلحته الوطنية ،على
الرغم من احل�صار الإ�سرائيلي الظامل املفرو�ض على
�أهلنا يف قطاع غزة ،ملدة تقارب اثني ع�شر عام ًا.
هذه هي املعادلة ،وهذا هو ال�شعب الفل�سطيني
وال �سيما �أهلنا يف قطاع غزة ب�إ�صرارهم البطويل
ومقاومتهم البا�سلة ،ومعهم كل �أح��رار العامل ويف
مقدمتهم �سورية العروبة ،ب�شعبها املعطاء وجي�شها
البا�سل وقيادتها احلكيمة .لقد انت�صرت غزة
�صانعة االنت�صارات والبطوالت ،وردت اجلي�ش الذي
ال يقهر على �أعقابه ،ومل يتمكن من حتقيق �أهدافه
العدوانية .لقد انت�صرت غزة وانت�صر نهج املقاومة
نحى
واملمانعة ،وهو انت�صار للمثقف الوطني الذي ّ
جانب ًا م�صاحله اخلا�صة وملذاته ال�شخ�صية ،ووقف
مع �شعبه مدافع ًا عن ق�ضيته العادلة.
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�أعود �إىل بيتي..

ها �أنذا،
وبعد غربة ثقافية ،ق�سرية �أو تكاد،
و�أ�شواق �أدبية جهرية �أو تكاد ،مدتها
ع�شر �سنوات و�أزي���د� ،أع��ود مثل طائر
ا�ضناه التحليق واجل���والن �إىل بيتي
ال��ث��ق��ايف (الأ����س���ب���وع الأدب�����ي) ال��ذي
تربيت ،وتعلمت ،و�صادقت فيه ،والذي
ج��ل��وت ف��ي��ه �أي�����ض � ًا �صفحاتي ،بريت
رت �أ���س��ط��ري ،وم���ددت
�أق�ل�ام���ي ،وح��ب� ّ
�أ�شواقي ،و�ساهرت �أحالمي و�أجنمي،
و���ش��ددت ق��ام��ت��ي ،وواق��ف��ت ن�صو�صي،
وعرفت ق�ضايا الأدب والثقافة القريبة
الدانية منها ،والبعيدة الق�صية يف �آن.
�أعود فرحاً ،فما �أجمل الرجوع املثقل
باحلنني واملودات ال�ضافية ،والذكريات
الكرث املتداخلة مثل عرائ�ش العنب،
وامل�ضيئة مثل جهجهة الفجر ،والوداعة
الأل�����وف م��ث��ل ال��ر���ض��ا� ،أع����ود وقلبي
ي��دق �شوق ًا لتلك النقا�شات احلامية
ال��ع��ا���ص��ف��ة ال��ت��ي دارت ح���ول ال�شعر
ومو�سيقاه ،وال�شعر و�إيقاعه ،وال�شعر
و�أ�سراره الكنوز ،وال�شعر و�أعالمه �أهل
ال�صفوة ،طيور الأر�ض ،عباقرة القول
واال�شتقاق ،وال�شعر الثبت يف املواقف
واحل��ي��وات ،وال�شعر اجل��م��ال ال��ذي ال
يدانيه جمال.
�أع��ود ،ويف البال الن�صو�ص الق�ص�صية
ال�ساحرة ب�أ�سطرها ،ومعانيها ومبانيها
ومغانيها ،وتلك اال�ستهالالت الرائعة
ال��ت��ي ���ش��ب��ه ���ض��ح��ى ال��ن��ه��ار يف ب��دره��ا
وتقدمها ،وتلك اال�شتباكات واحلوارات
والأ����ص���وات وه���ي ت��ت�����ص��ارع ب��ح��ث� ًا عن
اخلواتيم ال�صاعقة التي ترجف معها
القلوب مثلما ترجف �أجمات الق�صب
على �ضفاف الأنهار .يالتلك الن�صو�ص
الق�ص�صية التي جت���اورت مثل امل��دن،
مثل الأ���ص��اب��ع ،مثل �أ���ش��ج��ار الغابات
ك���ل واح�����دة م��ن��ه��ا ت�����ش��ع بنورانيتها

د .حسن حميد

نداهة للجمال .وياللأ�سماء اللوامع،
وياللتجارب ال�شواغل كخاليا النحل،
ويا للدروب واال�شتقاقات ،وياللأبنية
ال ممن مدونات الأجداد
الأتية ا�ستال ً
التفاتاً ،وعطفاً ،وم���داورة  ،وقطعاً،
وتوازياً ،وتطريباً ،وتذبيالً ،وتهمي�شاً،
وتعقيباً ،وجرياً ،وتلبثاً ،وخطف ًا �سامياً،
ول�لا���س��ت��ف��ادات مم��ن ت��را���س��ل الفنون
وجنون بع�ضها �شوق ًا لبع�ضها الآخ��ر،
فبع�ض الق�ص�ص كانت ق�صائد ومو�سيقا
ول��وح��ات وح����وارات وينابيع وحقول
ودوايل عنب.
�أع�����ود �إىل ع�����ش��ق��ي ،ويف ب���ايل تلك
النقا�شات الرائعة التي دارت حول
احل�����ض��ارات ،و�أي��ه��ا �أب��دى و�أه���م ،و�أيها
�أك�ثر نورانية وثقافة ووه��ج �اً ،و�أيها
�أكرث ر�سوخ ًا وقدماً ،و�أيها �أكرث ا�شتقاق ًا
و�إب����داع����اً� ،أه���ي ح�����ض��ارة الإغ���ري���ق،
�أم ح�����ض��ارة ال��ف��راع��ن��ة� ،أم ح�ضارات
ف��ار���س ،وال�����ص�ين ،واال���س��ك��ن��دن��اف� ،أم
ح�ضارة ال�لات�ين� ،أم ح�ضارة الرومان
والبيزنطيني� ،أم ح�ضارة العرب .يالتلك
الآراء واحل��ج��ج وال�براه�ين ،ويالتلك
ال��ق��درات الثقافية العارفة ،ويالتلك
العقول على تلك ال�شمولية والإحاطة.
بلى( ،الأ�سبوع الأدب��ي) ،ويف �سنواتها
الأوىل �شابهت يف ح�ضورها وت�أثريها،
و�إقبال املثقفني عليها ،تلك البدايات
ملجالت مثل :الر�سالة ،والهالل ،وكتابي،
والأدب ،ك��ان��ت ،و�ستظل ،فجرية من
فجريات الثقافة الوردية التي قدمت
ن�صو� ًصا للمباهاة ،ومقاالت للمفخرة،
و�صفحات من النقد الأدب��ي للمعرفة
احلقة بعلم الن�ص و�أ�سراره.
مثلما قدمت �أ�سماء �أدب��ي��ة ،وجت��ارب
ثقافية بتت اليوم عناوين للإبداع .

قصيدة القدس

للشاعر تميم البرغوثي
مررنا على دار احلبيب فر ّدنا
عن الدار قانون الأعادي و�سورها
فقلت لنف�سي رمبا هي نعمة
فماذا ترى يف القد�س حني تزورها
ترى كُ ْل ما ال ت�ستطيع احتماله
�إذا ما بدت من جانب الدرب دورها
وما كل نف�س حني تلقى حبيبها
ريها
ت�سر وال كل الغياب ي�ض ُ
ف�إن �سرها قبل الفراق لقا�ؤه
فلي�س مب�أمون عليها �سرورها
متى تب�صر القد�س العتيقة مرة
ف�سوف تراها العني حيث تديرها
يف ال��ق��د���س ،ب��ائ��ع خ�ضرة م��ن ج��ورج��ي��ا برم
بزوجته يفكر يف ق�ضاء �إج���ازة �أو يف طالء
البيت
يف القد�س ،توراة وكهل جاء من منهاتن العليا
يفقه فتية البولون يف �أحكامها
يف القد�س �شرطي من الأحبا�ش يغلق �شارع ًا يف
ال�سوق،
ر�شا�ش على م�ستوطن مل يبلغ الع�شرين،
قبعة تحُ َ ّيي حائط املبكى
و�سياح من الإفرجن �شقر ال يرون القد�س �إطالق ًا
تراهم ي�أخذون لبع�ضهم �صور ًا
مع امر�أة تبيع الفجل يف ال�ساحات طول اليوم
يف القد�س �أ�سوا ٌر من الريحان
يف القد�س مرتا�س من اال�سمنت
دب اجلند منتعلني فوق الغيم
يف القد�س ّ
يف القد�س �صلينا على اال�سفلت
يف القد�س من يف القد�س �إال �أنت
متب�سم ًا
وتل ّفت التاريخ يل
ّ
�أظننت حق ًا �أن عينك �سوف تخطئهم ،وتب�صر
غريهم
أن��ت حا�شيةٌ عليه
ها هم �أم��ام��كَ ،م�ْتننْ ُ ن�ص � َ
وهام�ش
�أح�س�ست �أن زيارة �ستزيح عن وجه املدينة يا
بني
حجاب واقعها ال�سميك لكي ترى فيها هواك
يف القد�س كل فتى �سواك
وهي الغزالة يف املدى ،حكم الزمان بب ْينِها
ما زلت ترك�ض �إثرها مذ ودعتك بعينها
رفق ًا بنف�سك �ساعة �إين �أراك وهنت
يف القد�س من يف القد�س �إال �أنت
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بالدنا فلسطين

قرية َنحِ ف
قرية َن ِحف بفتح النون وك�سر احلاء وت�سكني الفاء ،تقع يف �شرق دير الأ�سد على
نحو اربعة كيلومرتات منها والبلدة القدمية مبنية على تل مرتفع حوايل  380م
عن �سطح البحر يبعد عن عكا لل�شرق نحو  22كيلومرت وعند تو�سع م�ساحة للبناء
امتدت �إىل اجلهة ال�شمالية �أي �سفح اجلبل  ،وحتيط ب�أرا�ضي القرية ،ارا�ضي « �ساجور
والبعنة ودير الأ�سد وك�سرى و�سخنني والرامة ومن املواقع املجاورة للقرية «قرية
ال�شيخ ربيعة والبعنة ودير ربيعة ومغارة عوبا» مرتفعان يف �شمالها ،وعوبا قد تكون
من «عُ ّبا ال�سريانية مبعنى الو�سط �أو من «عَ با» مبعنى الغابة .
تقع البلدة يف مركز منطقة ال�شاغور بني جبال اجلليل الأعلى وجبال اجلليل
اال�سفل وتقع �إداري ًا يف املنطقة ال�شمالية �شمال فل�سطني .
تقع البلدة يف منطقة ك�سر جيولوجي ظاهر للعيان وهي تله من ال�صخر الكرتوين
(جري رخو) وتفتت هذا ال�صخر يف مناخ البحر املتو�سط يعطي تربه رمادية باهته
�سهلة احلراثه واال�ستغالل الزراعي  .كذلك يف هذه ال�صخور كان �سهال حفر ابار خلزن
املياه ،وبناء القبور ،وحفر مغاور وغريها.
البلدة القدمية التاريخية ،هُ دمت وبنيت جمددا وذلك عدة مرات ابتداء من
الفرتة الربونزية مرور ًا بالعهد الكنعاين والفرتة ال�صليبية.
بناء على احلفريات التي �أجريت يعود تاريخ البلدة �إىل الع�صر البونزي املتو�سط
ً
( 2300 - 3000ق.م .
يف عهد املماليك  1259كانت نحف �ضمن منطقة نيابة �صفد التي كانت مق�سمه
�إىل �أحد ع�شر عمال احدهم كان ال�شاغور ،وكانت نحف جزء منه.
يف عهد العثمانيني عندما طردوا املماليك عام  1516مل يحدثوا اي تغيري على
املنطقة ولكن عند بداية حدوث اال�ضطرابات تغريت التق�سيمات و�أ�صبحت املنطقة
يف اخر املطاف تابعه لعكا.
�أقام العثمانيون مدر�سة يف نحف عام  1307هـ وكان �أعلى �صف فيها يف عام 1942
  1943املدر�سي اخلام�س االبتدائي.الربيطانيون ق�سموا البالد �إىل �ستة �ألوية .ونحف كانت �ضمن ل��واء اجلليل
ومركزه مدينة النا�صرة ولواء اجلليل يتكون من خم�سة اق�ضيه (جمع ق�ضاء ) ُ
و�ضمت
حينها القرية �إىل ق�ضاء عكا .
ً
ون��ح��ف حت���ت االح��ت�لال ك���ان ب��ه��ا يف  1948/11/7م  1247ع��رب��ي �ا ،ويف
 1949/12/31بلغوا  ،1172وارتفع العدد �إىل  1800عربي يف عام .1961
�أثناء احلفريات ويف �شهر ت�شرين ثاين  1961يف الطريق ال�شرقي امل�سمى "
طريق قبور الن�صارى" مت العثور على مغاره حمفوره وبجوانبها حفرة توابيت ،وتدل
املوجودات التي عرث عليها يف املغاره انها ا�ستعملت يف القرن الثاين امليالدي وحتى
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بداية القرن الرابع  ،حيث مت العثور على اواين وقناديل وبع�ض القطع الزجاجية
واال�ساور الربونزية وبع�ض احللي وادوات عمل �سكني.
يف �صيف  1978ويف �أثناء حفر �أ�سا�سات لبناء منزل يف الطريق الغربي للبلده
القدمية عرث على قو�س مبنية من لبنات و�أثناء �إجراء احلفريات مبعرفة و�ضع املكان
مت حفر مب�ساحة  10م بطول  20م  -وحتت طبقه ت�صل �إىل حوايل � 150سم عرث على
�آثار لبيوت و�أفران ل�صنع الفخار من العهد القدمي.
وعرث كثريا ويف �أوقات متتابعه وعلى م�سافات عميقة يف الأر�ض و�أحيان ًا �سطحية
على �أ�س�س بناء وحفر بع�ضها للماء وبع�ضها مداخن وم�ساكن و�أعمدة حجرية كانت
تقوم عليها بيوت الأغنياء �أو املعابد القدمية والكثري الكثري ما زال موجودًا داخل
الأر�ض ،مباين جديده بنيت على �آثار مباين قدمية يف بع�ض املناطق وخا�صة منطقة
اجلامع القدمي ،يوجد فتحات حتت املباين لطبقات عديده من املباين التي غطاها
الرتاب .
اال�سم الأول لنحف قد �ضاع فلما نزلها �أجداد ال�سكان احلاليني يف القرن اخلام�س
ع�شر امليالدي و�أقاموا على �أنقا�ضها بلده جديدة (البلدة القدمية ذهبت �ضحية
احلروب ال�صليبة) مل يعد �إليها �سكانها الأوائل بل �سكنتها عائالت من جهات �شتى وكل
عائلة  /حمولة تعرف من اين جاء �أجدادهم الأوائل �إىل نحف ،ق�سم نزح من منطقة
ال�شام وق�سم �آخر من مركز البالد و�آخرون جاءوا من الأردن.
عندما �أقام ال�سكان اجلدد يف البلدة �ضاع ا�سمها الأول وبجانب جبل �شامخ �شديد
االنحدار وبجانب اجلبل يقال له باللغة العامية " حلف جبل " �أي �أن اجلبل يلتحفه"،
و"حلف اجلبل" تعني �سفحه �ألأ�سفل ،دعوا البلدة اجلديدة با�سم لــحــف ثم حترفت
�إىل نــحــف ،ومن التف�سريات الأخرى  -النحيف من الأر�ض  -الفقري �أو من "نحف" تعني
احلفر والتق�صيب �سمتها خريطة جاكوتني (" )1799نافح"� ،أما درا�سة الأر�ض املقد�سة
ف�أ�سمتها " نيف  " Nef -و"نحف � " Nuhf -سكنها حوايل  400ن�سمه ح�سب جربين
( ,)451/2و 475ن�سمه ح�سب �شوماخر من عام 1887اما االن فيبلغ عدد �سكان اهل
نحف ما يقارب ال 12000:ن�سمة واكرث.
من الكتابات التي تركها حاكم قي�ساريا "يوحنان الأملاين" يف  30/4/1249وبها
تف�صيل عن القرى بجانب عكا وبجانب "�سي�سور" (�ساجوراليوم) و"مرجكلون" (جمد
الكروم اليوم) يظهر �أال�سم " " CASALENEFوهو �أقدم ا�سم ذكر لقرية نحف.
وت�ضم نحف عدة حارات و�شوارع منها:حقل العامود بيدر النخلة اجلنان املراح
املجرا�شيم اجللمة العني(.املجرا�شيم هي منطقة حديثة البناء وهي كلمة عربية
معناها امل�ساحات املعدة للبناء وهي متتد على عدة مناطق ذات �أ�سماء عربية مثل
القلعة التي �سميت كذلك نظر ًا للكميات الكبرية من ال�صخور التي كانت حتتويها)
وت�ضم مدار�س قرية نحف بع�ض الطالب من الكمانة واحل�صينية لتعليمهم داخلها.
وقد مت بناء مدر�سة جديدة ا�سمها الر�سالة وهي مدر�سة �شاملة �إعدادية وثانوية .
ولها �أي�ضا مدر�سة قدمية"ابن �سينا" �شاملة �أي�ضا وم�ستوى التعليم يف املدر�ستني ممتاز.
وهنالك ثالث مدار�س ابتدائية �أخرى :ملدر�سة االبتدائية :العني«�أ» التي �سيتم تغيري
ا�سمها �إىل املدر�سة اخل�ضراء واملدر�سة «ب» و�سميت املدر�سة ب مدر�سة "�سامي عبد
ال�سالم" واملدر�سة«ج»" .
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