
العدد )28( TAREEQ ALQUDS

من الخيمة الى الميدان مجزرة عيلبون
د. حسن حميد

د. حممد البحي�صي
الإيرانية الفل�سطينية -  رئي�س جمعية ال�سداقة 

يتزامن �سدور هذا العدد من �سحيفة "طريق القد�س" مع ذكرى املولد 
على �ساحبه واآله ال�سالة وال�سالم، وهي ذكرى حتتاجها الأمة مثلما حتتاج 
املاء والهواء، ولي�س هذا من باب املبالغة ولكّنها احلقيقة التي نطق بها حال 

العامل يوم اأن كان يعي�س يف دياجري الظلم والظلمات، فال اأخالق، ول مبادئ، ول قيم، ول اأهداف، 
ول هوّية... جماعات بال �سوابط ونظم ول قوانني غري قانون القوة ومعادلة القاتل واملقتول، والآكل 

واملاأكول، والظامل واملظلوم، ظلمات بع�سها فوق بع�س لي�س للنور فيها ن�سيب... 
حتى جاء �سّيد اخللق، وجاء معه الّنور، واأ�سرقت ظلمات الدنيا ب�سم�س الّنور املحّمدي، وترّنت 

الكائنات �سكرًا هلل الذي بعث خمّل�س الأر�س من طواغيتها، ومطّهرها من رج�س �سياطني الإن�س 
واجلن..

والّنور املحمدي الذي اأ�سرق به الوجود جت�ّسد يف �سعاعني يف �سخ�س ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم ويف القراآن، ومبجموعهما معًا يتحقق الّنور الإلهي الذي قال اهلل تعاىل فيه:

اَلِم َوُيْخِرُجُهم  َواَنُه �ُسُبَل ال�سَّ َبَع ِر�سْ ِبنٌي * َيْهِدي ِبِه اهلّلُ َمِن اتَّ َن اهلّلِ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُّ ) َقْد َجاءُكم مِّ
�ْسَتِقيٍم ( املائدة:15-16 ، وكماٌل الدين ل  َراٍط مُّ ُلَماِت اإِىَل النُّوِر ِباإِْذِنِه َوَيْهِديِهْم اإِىَل �سِ ِن الظُّ مِّ

يعني اإّل اجتماع هذين الّنورين، فالكتاب والر�سول مبجموعهما تكون الر�سالة ومتام النعمة.
حيث ل ر�سالة بدون كتاب، كما اأّنه ل ر�سالة بدون ر�سول... واأزمة امل�سلمني اليوم هي التفريق 

بني الكتاب والر�سول فيجعلون بينهما برزخًا وفا�ساًل، ويتطّرف البع�س باجتاه الكتاب دون الر�سول 
ويتطّرف الآخر باجتاه الر�سول دون الكتاب، وهكذا باتت الأّمة يف جمموعها ومن خالل هذا 

التطرف بال كتاب وبال ر�سول بعد اأن فّرقت بينهما وعّطلت كليهما اإّل من رحم اهلل ...
وبال �سك فاإّن الفجوة التي اأقيمت بني الكتاب والر�سول �سّكلت فراغًا يف حياة الأّمة، حيث �سعى 

املف�سدون املبطلون مبلئه مبا يخدم اأهواءهم وم�ساحلهم وانحرافهم، واأفكارهم.. وتفّككت ُعرى 
الأّمة الواحدة، و�سارت �سيعًا واأحزابًا متعادية، متحاربة، يظلم بع�سهم بع�سًا، وي�سفك بع�سهم دم 

بع�س، يف نف�س الوقت الذي تتجّمع قوى ال�ستكبار للهيمنة على قرار الأمة ومقّدراتها، والطعن يف 
دينها باعتباره يعي�س اأزمة يف كل �سيء، واحلقيقة اأّن الأزمة اإّنا هي يف اأتباع هذا الدين العظيم، 

ولي�س يف نف�س الّدين القومي، وهذه الأزمة اأ�سا�سها ما ذكرنا من تفريق بني الكتاب والر�سول اأي 
بني الكتاب والنموذج املج�ّسد له �سلوكًا واأخالقًا وعطاًء ووعيًا وحركة يف احلياة، مما جعل الأمة 

بال قدوة ول اأ�سوة غري ما درجت عليه من عادات وتقاليد ومفاهيم من هنا وهناك، حتى بلغ الأمر 
بالبع�س اأن يرى يف )الكيان اليهودي ال�سهيوين( ولّيًا وحليفًا و�سديقًا، وكذلك احلال يف الوليات 

املتحدة، ولو كان هذا البع�س يرجع اإىل الّنور املحّمدي م�سرت�سدًا ومهتديًا لأدرك كم هو �سال 
ومتناق�س مع قواعد الإ�سالم ومع م�ساحله ال�سرتاتيجية.

وهنا ا�ستعري ما قاله جورج جرداق يف مقدمة كتابه )الإمام على �سوت العدالة الإن�سانية( 
حيث قال:

مطّل  من  هو  فاإذا  القدمي،  العامل  اكتنف  حتى  وتعاظم  اهلل  عبد  بن  حممد  ظل  "واّت�سع 
ال�سم�س اإىل مغربها اأر�ٌس تنبت اخلري واملعرفة وال�سلم، واإذا بنبي ال�سحراء ميدُّ يده فوق 

الدنيا ليبذر يف اأر�سها بذار الإخاء واحلب..
و�سار لدولة العرب رجٌل يف الهند ورجٌل يف الأندل�س..

وعقد على جبني ال�سم�س تاج �سعب عظيم..
وكانت على هذا ال�سوت الدعوة اإىل الإخاء الإن�ساين، وكان رفع اأيدي احلّكام عن ال�سعب 

واأمواله وجهوده، وم�ساواة النا�س يف احلقوق، ال�سغري والكبري، املحكوم واحلاكم، العربي 
والأعجمي، فالنا�س كلهم اإخوان مت�ساوون...." 

اأكرمكم  تراب" " اإّن  من  واآدم  لآدم  كلكم  واحد  اأباكم  واإّن  واحد  ربكم  اإّن  النا�س  " اأّيها 
عند اهلل اأتقاكم" "ولي�س لعربي ف�سل على عجمي اإّل بالتقوى"

هذا بع�ٌس من حممد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم الذي بالعودة اإليه ل اإىل �سواه تعود 
اإلينا روحنا ون�سرتد ذاتنا ونحّرر اأنف�سنا واأوطاننا.

)العدد 77( ت�صرين الأول - 2020 �صحيفة دورية �صادرة عن جمعية ال�صداقة الفل�صطينيةـ ـ الإيرانية )�صفا( Email:t-alquds@hotmail.com

مولد الّنور ... عودة الروح والذات

اذا كان هدفها ال�سالم عرب التطبيع
معت�صم حمادة فلماذا ال تقيم دول اخلليج ال�سالم مع اإيران؟

نبيل ال�صهلي

عمر جمعة
االإيرانية الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  تاأ�سي�س  على  عامًا   13
دور اجلمعية يف تعزيز العالقات الثقافية الفل�سطينية االإيرانية

جمهورية ال�سودان تن�سم اإىل قافلة التطبيع
 مع الكيان ال�سهيوين

التطبيع مع "اإ�سرائيل" وال�سرق االأو�سط اجلديد
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ملهام  وا�صتالم  ت�صليم  مرا�صم  يف  ت�صارك  اجلمعية 
ممثلية الإمام اخلامنئي يف �صورية.

الإيـــــرانية ممثلة  الفل�ســـطينية  ال�سداقة  �ساركت جمعية 
ت�سليم  مرا�سم  يف  اجلمعية  رئي�س  البحي�سي  حممد  بالدكتور 
حفظه  اخلامنئي   علي  القائد  الإمــام  ممثلية  ملهام  وا�ستالم 
اهلل ” يف �سورية، بح�سور �سماحة ال�سيخ حميد �سفار الهرندي 
و�سماحة  �سورية  يف  القائد  الإمـــام  ل�سماحة  اجلــديــد  املمثل 
ال�سابق  املمثل  الإ�ــســكــذري  الطباطبائي  الف�سل  ــو  اأب ال�سيد 
ل�سماحة الإمام القائد والأخ جواد تركابادي �سفري اجلمهورية 
الأوقــاف  وزارة  عن  وممثلني  بدم�سق  الإيــرانية  الإ�ســـالمية 
الفل�ســـطينية  املقـاومة  ف�سائل  وممثلي  قادة  والأخوة  ال�سورية 
وذلك  والدبلوما�سيني،  والعلماء  ال�سيوخ  من  وح�سد  بدم�سق 
بتاريخ 24 ت�سرين الأول 2020 يف م�سلى ممثلية مكتب الإمام 

اخلــامنئي يف منطقة ال�سيدة زينب. 
ندوة �صيا�صية يف جمعية ال�صداقة 

التطبيع   خيانة  بعنوان)  �سيا�سية  نــدوة  اجلمعية  اأقامت 
الدكتور  بح�سور  الفل�سطينية(  ال�ساحة  على  وامل�ستجدات 
القائم  اآيتي  والأخ علي ر�سا  رئي�س اجلمعية  البحي�سي  حممد 
باأعمال �سفارة اجلمهورية الإ�سالمية، والأخوة ممثلي ف�سائل 
املقاومة الفل�سطينية وعدد من املثقفني واملهتمني. وذلك بتاريخ 

2020/10/3 يف مقر اجلمعية بدم�سق .. 
للجبهة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  معت�سم  الأخ  ــدث  حت
اجتماع  جمريات  عن  حمادة  فل�سطني  لتحرير  الدميقراطية 
الأمناء العامني للف�سائل الفل�سطينية واأن ما مت التفاق عليه مل 
ينفذ حتى الآن وذهبت فتح وحما�س اإىل تركيا وحدهما، واأن ما 
جرى يف اجتماع الأمناء العامني هي جمرد �سدى دون اأن يعطي 

اأي فعل وعلينا اأن ن�سع كل اإمكانياتنا لل�سغط على الطرفني ..
املتابعة  جلنة  �سر  اأمــري  امل�سري  يا�سر  الأخ  قال  ــدوره  وب
على  تقوم  التطبيع  فل�سفة  اأن  الفل�سطينية  القوى  حتالف  يف 
العرتاف بالعدو واأحقيته التاريخية على الأر�س الفل�سطينية، 
للكيان  خدمة  ــران  اإي ا�ستهداف  هو  التطبيع  من  الهدف  واأن 
غياب  اإىل  اأ�سار  العامني  الأمــنــاء  اجتماع  وحــول  ال�سهيوين. 
الق�سايا  و�سع  فيه  يتم  مل  اللقاء  واأن  ال�سامل  الوطني  احلوار 

الأ�سا�سية على طاولة البحث . 
وحتدث الأخ اإ�سماعيل ال�سنداوي م�سوؤول ال�ساحة ال�سورية 
يف حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني  اأن ال�سعب الفل�سطيني 
الكيان  مع  التطبيع  من  م�سادا  موقفًا  لها  كان  احلّية  والقوى 
اأ�سبحت  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  اأن  وراأى  ال�سهيوين 
واملطلوب هو  �سيئًا  تنجز  الفل�سطينية مل  ال�سيا�سة  واأن  بالهواء 

تغري العتقاد ال�سيا�سي واأننا نريد فل�سطني كل فل�سطني.

ن�ســــــاطات جمعيــــة ال�ســـــداقة الفل�ســـــطينية ــ االإيرانيـــــة )�سفــــــا(

وفد من جمعية ال�صداقة يزور ال�صيد اأبا الف�صل 
الطبطبائي ممثل الإمام القائد يف �صورية

الإيــرانــيــة  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  مــن  وفــد  زار 
بتاريخ 2020/10/21 مكتب ممثل �سماحة الإمام القائد علي 
ملنا�سبة  الطبطبائي  الف�سل  اأبــا  ال�سيد  �سورية  يف  اخلامنئي 
انتهاء مهامه يف ممثلية المام ال�سيد علي اخلامنئي يف �سورية. 
وقد تاألف الوفد من الدكتور حممد البحي�سي رئي�س اجلمعية 
وع�سوية كل من الأخ حممد م�سعود م�سوؤول هيئة الإعالم والأخ 

حممود مو�سى م�سوؤول هيئة العمل ال�سبابي والطالبي..
اأبا  ال�سيد  بذلها  التي  اجلهود  البحي�سي  الدكتور  ثّمن 
الف�سل خالل فرتة عمله يف �سورية ودور اجلمهورية الإ�سالمية 
�سمود  يعزز  ما  وكل  الفل�سطينية،  الق�سية  دعم  يف  الإيرانية 
اأبناء �سعبنا الفل�سطيني يف مواجهة خمططات العدو يف خمتلف 

املجالت.
بدوره �سكر ال�سيد اأبا الف�سل الطبطبائي جمعية ال�سداقة 
�سعبنا  اأبــنــاء  خدمة  يف  ـــدوؤوب  ال عملها  وثــّمــن  الــزيــارة،  على 
املقاومة  ثقافة  ون�سر  الوطنية،  احلقوق  عن  بالدفاع  ومت�سكها 

من خالل براجمها وفعالياتها امل�ستمرة..
الف�سل  اأبــا  لل�سيد  اجلمعية  وفــد  قــدم  الــزيــارة  وخــالل 
اجلمعية  اإ�ــســدارات  من  وجمموعة  اجلمعية  درع  الطبطبائي 
متمنني له دوام ال�سحة والعطاء امل�ستمر والتوفيق يف كل اأماكن 

عمله..
جلنة  اج��ت��م��اع  يف  ت�����ص��ارك  ال�����ص��داق��ة  جمعية 
الفل�صطينية امل��ق��اوم��ة  ق���وى  ل��ت��ح��ال��ف  امل��ت��اب��ع��ة 
ـــوى املــقــاومــة  ــف ق بـــدعـــوة مـــن جلــنــة املــتــابــعــة يف حتــال
جمعية  رئي�س  البحي�سي  حممد  الدكتور  �سارك  الفل�سطينية، 
ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية يف اجتماع جلنة املتابعة، الذي 
عقد اليوم الثنني 2020/10/12 يف مقر اللجنة بدم�سق. وقد 
واأكــدوا  الريموك  خميم  اإىل  الأهــايل  عــودة  املجتمعون  ناق�س 
على �سرورة العمل على ت�سكيل جلان ت�ساهم يف ت�سهيل عودة 
الأهايل وتقدمي اخلدمات داخل املخيم ودخول ور�س العمل التي 

من �ساأنها اأن ت�ساعد الأهايل يف عمليات ال�سيانة للمنازل.
وت�صارك يف وقفة ت�صامنية مع الأ�صري ماهر الأخر�س

ممثلة  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
والطالبي  ال�سبابي  العمل  هيئة  م�سوؤول  مو�سى  حممود  بــالأخ 
الأخر�س  ماهر  الأ�سري  مع  الت�سامنية  الوقفة  يف  اجلمعية،  يف 
امل�سرب عن الطعام منذ اأواخر �سهر متوز املا�سي، التي اأقامها 
القد�س  مهجة  مع  بالتعاون  دم�سق  فــرع  �سورية  طلبة  احتــاد 

�سورية بتاريخ 2020/10/12.

جمعية ال�صداقة تزور �صعادة ال�صفري اليمني بدم�صق
الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  مــن  وفــد  زار   
الأخ  بدم�سق،  اليمنية  اجلمهورية  �سفري  �سعادة  اإىل  بزيارة 
ال�سفارة  بتاريخ 26-10-2020 يف مقر  القان�س، وذلك  نايف 
البحي�سي  حممد  الدكتور  الوفد  �سم  وقد  بدم�سق.  اليمنية 
رئي�س اجلمعية والأخ حممد م�سعود م�سوؤول الإعالم الإلكرتوين 
والأخ حممود مو�سى م�سوؤول هيئة العمل ال�سبابي والطالبي يف 

اجلمعية.
ال�سفري  ل�سعادة  امتنانه  عن  البحي�سي  الدكتور  اأعــرب 
متثل  والتي  الفل�سطينية،  الق�سية  جتاه  الوطنية  مواقفه  وحيا 
الأ�سقاء يف اليمن وتعرب عن مدى الأخوة بني ال�سعبني ال�سقيقني 
ال�سهيوين  العدو  قبل  والعدوان من  للح�سار  يتعر�سان  الذين 
واجلغرافية  القومية  الأهمية  على  الدكتور  اأكد  كما  وحلفائه، 
والتاريخية لليمن وان ما يتعر�س له اليمن ي�ستهدف بالدرجة 
احلقيقية  القيم  �سون  يف  ال�سرتاتيجية  مكانته  �سرب  الأوىل 
للعروبة والإ�سالم، متمنيا الن�سر املوؤزر لالأ�سقاء يف اليمن على 

امل�سروع ال�سهيو�سعودي
الزيارة،  على  اجلمعية  وفد  ال�سفري  �سعادة  �سكر  بــدوره 

معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به اجلمعية يف ال�ساحة
جمعية ال�صداقة تقيم اأم�صية �صعرية

 يف خميم ال�صيدة زينب
جمعية  اأقــامــت  ال�سباب  متكني  برنامج  فعاليات  �سمن 
ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية، هيئة العمل ال�سبابي والطالبي 
عنوان  حتت  بدم�سق  زينب  ال�سيدة  خميم  يف  �سعرية  اأم�سية 
والأطفال،  ال�سباب  ال�سعراء  من  ال�سمود" ملجموعة  "حروف 
من  ونخبة  املخيم  يف  وال�سبابية  الطالبية  الفعاليات  وبح�سور 
املهتمني بالأدب وال�سعر، وذلك بتاريخ 2020/10/23  يف مركز 

دار القد�س للطباعة والن�سر. 
�سارك يف الأم�سية كل من الأ�ستاذ فادي عي�سى، وال�سابة 
�سيفو،  بتول  وال�سابة  ابراهيم،  عمر  وال�ساب  احل�سني،  تبارك 
راما  وال�سابة  اخلطيب،  موؤيد  وال�ساب  �سكاف،  هناء  وال�ساب 
ح�سني، وال�سابة �سفا حاج بكور، وال�ساب م�سطفى حاج �سالح، 

والطفلة فرح عي�سى. وقد اأدار الأم�سية ال�سابة لرا حممد. 
بعد ذلك قدم الأ�ستاذ عمر جمعة قراءة نقدية للق�سائد، 
حيث اأ�ساد بالق�سائد التي األقيت م�سريًا اإىل اجلهود التي بذلها 
املالحظات  بع�س  توجيه  مت  الن�سو�س،  هذه  لتحقيق  ال�سباب 
دلل  للدكتورة  ال�سكر  تقدمي  مت  كما  ال�سباب،  لل�سعراء  املهمة 
ال�سلطي مدير دار القد�س على ا�ست�سافة هذه الفعالية، اأماًل يف 

اللقاء امل�ستمر واإعادة هذه التجربة ال�سبابية يف كل املخيمات.
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يف  ال�صباب  دور  عنوان  حتت  �صبابي  فكري  لقاء 
مقاومة التطبيع وتعزيز الهوية الوطنية 

يف اإطار الفعاليات ال�سبابية التي تقيمها جمعية ال�سداقة 
والطالبي  ال�سبابي  العمل  هيئة  نظمت  الإيرانية،  الفل�سطينية 
يف اجلمعية اللقاء الفكري ال�سبابي حتت عنوان ) دور ال�سباب 
بتاريخ  وذلــك  الوطنية(،  الهوية  وتعزيز  التطبيع  مقاومة  يف 
ممثلي  بح�سور  بدم�سق  اجلمعية  مقر  يف   2020/10/10
املنظمات ال�سبابية والطالبية الفل�سطينية وال�سورية وعدد من 

املثقفني واملهتمني..
هيئة  م�سوؤول  مو�سى  حممود  الأخ  رحب  اللقاء  بداية  يف 
احل�سور،  ــالأخــوة  ب اجلمعية  يف  والــطــالبــي  ال�سبابي  العمل 
مبينًا اأهمية هذه اللقاءات وا�ستمرارها ودورها يف ن�سر ثقافة 

املقاومة.
اللجنة  ع�سو  الآغــا  حممد  الأخ  من  كٌل  اللقاء  يف  حا�سر 
فل�ســــــطني  لـــــتحـــــرير  الـــــدميقراطية  للـــجبـــهة  املركزية 
اأمني احتاد ال�سباب الفل�سطيني الدميقراطي يف �سورية، والأخ 
خالد خليل م�سوؤول منـــظمـة الــــ�سبيبة الفل�سطينية يف الـجبهة 

ال�سـعبــية لتـــحرير فلــ�سطني .
حتدث الأخ حممد الآغا عن دور ال�سباب العربي وخ�سو�سا 
ال�سهيوين،  العدو  مع  التطبيع  مواجهة  يف  الفل�سطيني 
وتطرق اإىل مواقف بع�س الدول العربية والإقليمية والعاملية التي 
ودعا   .. الفل�سطينية  للق�سية  ملنا�سرتها  تاريخها  عرب  عرفت 
ال�سيا�سات  مواجهة  يف  م�سوؤولياته  حتمل  اإىل  العربي  ال�سباب 
واملنطقة،  الفل�سطينية  الق�سية  �سد  حتاك  التي  واملخططات 
يف  الفل�سطينية  والطالبية  ال�سبابية  احلركات  دور  اإىل  واأ�سار 
الت�سدي للم�سروع ال�سهيوين على مدار التاريخ ول �سيما خالل 
م�سريات العودة وانتفا�سة ال�سكاكني وخمتلف ميادين املواجهة 
مع العدو ال�سهيوين، م�سيدا بدور ال�سباب با�ستنها�س احلالة 
ت�سفية  ملواجهة  الوطنية  الوحدة  والدفع جتاه حتقيق  الوطنية 

الق�سية الفل�سطينية.
بدوره حتدث الأخ خالد خليل عن دور ال�سباب يف حماربة 
والثقافية  والقــتــ�ــســاديــة  ال�سيا�سية  ا�سكاله  بكل  التطبيع 
والإعالمية، وبعد ذلك تناول خماطر واأ�سكال التطبيع الثقايف 
لت�سويه  ال�سهيونية  احلركة  به  تقوم  ومــا  ال�سباب  جيل  على 
اأن  واأكــد  املزعومة.  ال�سهيونية  الروؤية  وفق  وكتابته  التاريخ 
املعركة مع العدو ال�سهيوين لي�ست معركة ع�سكرية واقت�سادية 
فالعدو  اأيــ�ــســا،  ثقافية  معركة  هــي  واإنـــا  فقط  واإعــالمــيــة 
ال�سهيوين يحاربنا بكل ما ميلك من و�سائل. وراأى اأن املطلوب 
حاليا بذل وتوحيد كل اجلهود من اأجل مواجهة التطبيع الثقايف 

والإعالمي مبختلف ا�سكاله.

وفد من جبهة الن�صال يزور جمعية ال�صداقة ..
ال�ســــداقة  جمعية  رئي�س  البحي�سي  حممد  الدكتور  ا�ستقبل 
ال�سعبي  الن�سال  جبهة  من  وفدا   .. الإيرانيـــــة  الفـــــل�سطينية 
الفل�سطيني يرتاأ�سه الأخ خالد عبداملجيد الأ مني العام للجبهة..

بتاريخ  2020/8/26 يف مقر اجلمعية بدم�سق ..
ودار احلديث خالل الزيارة حول اآخر امل�ستجدات ال�سيا�سية 
يف املنطقة وخ�سو�سا يف ال�ساحة الفل�سطينية ،والتطورات التي 
اإىل  التي تهدف  املوؤامرات  الأخــرية ول �سيما  الآونــة  ح�سلت يف 
دولة  بني  اخليانة  اتفاق  واأهمها  الفل�سطينية  الق�سية  ت�سفية 

الإمارات العربية وكيان العدو ال�سهيوين..
واأ�سار الطرفان اإىل خطورة هذه املوؤامرات والتفاقيات التي 
هذا  مع  �سلمية  اتفاقيات  خالل  من  الفل�سطينية  بالق�سية  ت�سر 

الكيان الغا�سب على ح�ساب حقوق ال�سعب الفل�سطيني ..
و�سموده  بوحدته  الفل�سطيني  �سعبنا  اأن  الطرفات  واأكــد 
..و�سددا على �سرورة  والتفاقيات  املوؤامرات  �سيهزم كل  ووعيه 
ي�ستهدف ق�سيتنا  ما  واحدة يف مواجهة كل  يدا  والعمل  التعاون 

العادلة .
اجلمعية تقيم ملتقى اإلكرتوين

امللتقى  الإيــرانــيــة  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  اأقــامــت 
الإلكرتوين الفرتا�سي "فيديو كونفرن�س" حول التطبيع العربي 
 2020/10/1 بتاريخ  مواجهته،  و�سبل  ال�سهيوين  الكيان  مع 
اجلمعية  رئي�س  البحي�سي  حممد  الدكتور  امللتقى  �سم  وقــد   .
والأخت فدوى بولكالكة النا�سطة يف احتاد �سباب حركة الن�سال 
الوطني يف تون�س والأخ ر�سوان احليمي الوزير املفو�س يف �سفارة 
اأدار امللتقى املهند�س حممد م�سعود  و  جمهورية اليمن بدم�سق، 

م�سوؤول الإعالم الإلكرتوين يف اجلمعية. 
املداخالت  بع�س  الأخــوة احل�سور  من  قدم عدد  ذلك  بعد 
تركزت حول الدور الفاعل لل�سباب �سد التطبيع وتوحيد اجلهود 

ملواجهة ت�سفية الق�سية الفل�سطينية .
اجلمعية ت�صارك يف ندوة "الق�صية الفل�صطينية يف 

ظل املتغريات والتطورات الإقليمية والدولية"
ممثلة  الإيــرانــيــة  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
بالدكتور حممد البحي�سي رئي�س اجلمعية يف الندوة التي اأقامتها 
موؤ�س�سة القد�س الدولية واللجنة ال�سعبية العربية ال�سورية لدعم 
"الق�سية  عنوان  حتت  ال�سهيوين  امل�سروع  ومقاومة  النتفا�سة 
والدولية"  الإقليمية  والتطورات  املتغريات  ظل  يف  الفل�سطينية 
العربية  ال�سعبية  اللجنة  رئي�س  مريو  م�سطفى  الدكتور  بح�سور 
ال�سورية لدعم النتفا�سة ومقاومة امل�سروع ال�سهيوين والدكتور 
خلف املفتاح مدير عام موؤ�س�سة القد�س الدولية – �سورية والأخوة 

قادة و ممثلي ف�سائل املقاومة الفل�سطينية. وذلك بتاريخ 
 .2020 /10 /19

اجلمعية تزور عائالت ال�صهداء يف خميم خان دنون
على  وتاأكيدًا  ال�سهداء  عائالت  مع  التوا�سل  اإطــار  يف 
ال�سداقة  جمعية  من  وفــد  قــام  ـــرار  الأب ل�سهدائنا  الــوفــاء 
البحي�سي  حممد  الدكتور  برئا�سة  الإيرانية  الفل�سطينية 
رئي�س اجلمعية، والأخ علي جمعة مو�سى نائب رئي�س اجلمعية 
اجلمعية،  يف  الهيئات  اأع�ساء  والأخــوات  الإخــوة  من  وعدد 
 15 بتاريخ  وذلــك  دنــون  خميم  يف  ال�سهداء  عوائل  بزيارة 
ت�سرين الأول 2020. وقد �سملت هذه الزيارات عائلة ال�سهيد 
ال�سهيد حممود مو�سى وعائلة  حممد ح�سن �سحادة وعائلة 
ال�سهيد زهدي عقلة، الذين ا�ست�سهدوا اأثناء معارك ال�سرف 
اأهايل  اأر�س �سورية. وكان يف ا�ستقبال الوفد عدد من  على 
ال�سهداء واأطفالهم الذين عربو عن اعتزازهم باجلمعية وما 
اأن  تقوم به يف دعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني، داعني اهلل 

يوفقها اإىل ما هو خري لل�سعب الفل�سطيني واملقاومة.
اجلمعية ت�صارك يف ندوة ملوؤ�ص�صة القد�س الدولية 

الدكتور  برئي�سها  ممثلة  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
عــنــوان:  حتــت  ؛  علمية  حمــا�ــســرة  يف  البحي�سي  حمــمــد 
ال�ست�سراقية(  ــات  ــس ــدرا� ال يف  الفل�سطينية  )الق�سية 
بح�سور  )�سورية(  الدولية  القد�س  موؤ�س�سة  نّظمتها  التي 
والدكتور  للموؤ�س�سة،  العام  املدير  املفتاح؛  خلف  الدكتور 
ال�سورية  ال�سعبية  اللجنة  رئي�س  مــريو؛  م�سطفى  حممد 
مديرة  الأحمد؛  رباب  وال�سيدة  الفل�سطيني،  ال�سعب  لدعم 
الفل�سطينية،  الف�سائل  رمانة، وممثلي  اأبو   - املركزالثقايف 
ونخب علمية واإعالمية. وقد األقى املحا�سرة الدكتور �سفري 
اأحمد اجلراد -ع�سو جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة- واأدارها ال�سيد 
بتاريخ  وذلك  املوؤ�س�سة-  اإدارة  حليمة -ع�سو جمل�س  ماجد 

2020/10/28م يف املركز الثقايف العربي-اأبو رمانة.
وتقيم ن�صاطا ترفيهيًا لأبناء ال�صهداء يف احل�صينية
اأطفالنا  لــدى  الوطنية  الثقافة  ن�سر  م�سروع  �سمن 
ال�سداقة  جمعية  اأقــامــت  ــوطــن  ال حــب  عــلــى  وتوعيتهم 
الفل�سطينية الإيرانية، هيئة العمل ال�سبابي والطالبي ن�ساطًا 
ترفيهيًا لأبناء ال�سهداء يف جتمع احل�سينية حتت عنوان "اإىل 

فل�سطني خذوين"، وذلك بتاريخ 2020/10/17. 
ا�ستمل الن�ساط على ور�سة لتطوير الذات والتعلم على 
لقت  وقد  احلر  الر�سم  ور�سة  اإىل  اإ�سافة  احلياة،  مهارات 
امل�ساركني، ويف  الأطفال  الفعالية فرحًا كبريًا من قبل  هذه 
اخلتام مت توزيع الهدايا لأ�سحاب الر�سومات الفائزة، وقد  
حممود  ال�ســـهيد  رو�سة  اإىل  ال�سكر  بتقدمي  اجلمعية  قامت 

ال�سودي يف احل�سينية والتي اأقيم فيها الن�ساط.
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ال�صداقة  جمعية  دور  عن  احلديث  ميكن  ل 
الأيام  هذه  متّر  والتي  الإيرانية،  الفل�صطينية 
ذكرى تاأ�صي�صها، يف تعزيز العالقات بني ال�صعبني 
الإ�صالمية،  واجلمهورية  فل�صطني  يف  ال�صقيقني 
ركن  لكل  املوكلة  املهمات  بني  احل��دود  ر�صم  دون 
تقوم  م�صعى  اأو  عمل  اأي  اأن  ذل��ك  اأرك��ان��ه��ا،  م��ن 
هيئاتها  مبختلف  اجلمعية  اإل��ي��ه  ت��ب��ادر  اأو  ب��ه 
وفعل  تثقيفي  بعد  اإىل  دائمًا  يتطلع  وم�صمياتها 
التي  املرتبة  نحقق  كي  وي�صمو  يتوا�صج  اإن�صاين 
مّيز  الذي  العايل  املقام  اأو  اإليها،  للو�صول  نطمح 
هذه العالقات التي باتت اأكرث ر�صوخًا مع انت�صار 

الثورة يف اإيران قبل اأكرث من اأربعني عامًا.
متثله  اإىل  دع��ان��ا  ال��ذي  ال��ث��ورة  فكر  ول��ع��ّل 
والإرث  عليه،  اهلل  ر���ص��وان  اخلميني  الإم����ام 
الفل�صطيني،  ل�صعبنا  املقاوم  والتاريخ  الن�صايل 
اأن  علينا  ميلي  املحتل،  الوطن  يف  اأهلنا  ول�صيما 
نكون اأبناء بررة لهذا الفكر وهذا الإرث الن�صايل، 
وال�صتكبار  الظلم  حتارب  مقاومة  ثقافة  وبناء 
بالبندقية  العدو  تقارع  والعدوان،  وال�صتعباد 
لتحرر  جتّد  والقلم،  بالري�صة  كما  والر�صا�صة 
عليها،  امل�صاومة  ل  املحتلة  املغت�صبة  الأرا���ص��ي 
تنت�صر لدماء ال�صهداء واأنات اجلرحى وعذابات 
ال�صهيونية،  ال��زن��ازي��ن  يف  واملعتقلني  الأ���ص��رى 
خيانة  واأي  ب��احل��ق��وق  ت��ف��ري��ط  اأي  ت��رف�����س 
على  قاب�صني  لنبقى  افتدتنا  التي  للت�صحيات 
جمر اأر�س الر�صالت، للدماء الطاهرة التي روت 
اإليها  �صنعود  التي  وقرانا  وبلداتنا  مدننا  ثرى 

مهما طالت امل�صرية.
خالل  هيئاتها  مبختلف  اجلمعية  �صعت  لقد 
ثقافة  تعميم  اإىل  عامًا  ع�صر  ثالثة  من  اأك��رث 
ما  معًا  وجهدنا  امل��ق��اوم،  الفكر  ون�صر  املقاومة 
والأج��داد  الآب��اء  و�صايا  حتقيق  اإىل  ا�صتطعنا 
دروب  على  �صبقونا  ال��ذي��ن  وال��رف��اق  والإخ���وة 
ر�صوان  اخلميني  الإمام  بوعد  والإيفاء  الفداء، 
هتف  الذي  الإي��راين  ال�صعب  وخلفه  عليه  اهلل 
فكنا  فل�صطني(،  وغدًا  اإيران..  )اليوم  قائده  مع 
وعائالتهم،  والأيتام  ال�صهداء  اأبناء  جانب  اإىل 
وذوي��ه��م،  واإخ��وت��ه��م  اآبائهم  ب��ط��ولت  ن�صتذكر 
ومل�صقاتهم،  و���ص��وره��م  مقتنياتهم  فنعر�س 
جماهل  من  ل�صتعادتهم  م�صابقة  غري  وجن��ري 
وبطولتهم  مبالحمهم  النا�س  وتذكري  الن�صيان 
م�صوا  الذي  والهدف  ا�صت�صهادهم،  ومكان  وتاريخ 
الدعم  اإىل  الإ�صارة  نف�صه  الوقت  �صبيله، ويف  يف 
وال�صعب  الإ�صالمية  اجلمهورية  تقدمه  ال��ذي 

الإيراين لأبناء ال�صهداء والأيتام وعائالتهم. 
واملوؤمتنون  امل�صتقبل  بناة  هم  ال�صباب  ولأن 
ج��زءًا  اجلمعية  �صت  خ�صّ فقد  الر�صالة،  على 
كبريًا من ن�صاطاتها التثقيفية، �صواء يف خططها 

13 ع�م�ً على ت�أ�سي�س جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية
دور اجلمعية يف تعزيز العالق�ت الثق�فية الفل�سطينية الإيرانية

الدورية اأو خالل انعقاد موؤمتر القد�س ل�صباب فل�صطني، والفعاليات 
والقانونية  والفكرية  ال�صيا�صية  للندوات  املوازية  وامللتقيات 
والجتماعية والتوعوية، والرتكيز دائمًا على ما اأجنزه ال�صباب 
العلمية  باملنح  والتذكري  الثورة،  انت�صار  بعد  وخا�صة  الإي��راين 
والدرا�صية وب�صتى التخ�ص�صات التي قدمتها اجلامعات الإيرانية 
لأبناء �صعبنا، ولعّل الإجناز الأكرب لل�صباب هو الأوملبياد ال�صنوي 
اللجوء،  وجتمعات  املخيمات  يف  �صعبنا  لأبناء  املوّجه  التثقيفي 
بحا�صنتها  اجلمعية  ربط  عالمات  من  عالمة  بحق  كان  وال��ذي 

الجتماعية يف تلك املخيمات والتجمعات.
اأو  للجمعية  اإي��ران  يف  الإخ��وة  زي��ارة  يف  �صواء  �صعينا،  كما 
وفود اجلمعية اإىل اإيران اإىل الت�صبيك مع املوؤ�ص�صات املعنية لدى 
الطرفني، ول�صيما امل�صت�صارية الثقافية للجمهورية الإ�صالمية يف 

املثال  �صبيل  على  منها  ن�صتذكر  م�صرتكة  ن�صاطات  ونفذنا  دم�صق، 
ل احل�صر الأ�صبوع الثقايف يف خان اأ�صعد با�صا بدم�صق، وم�صابقة 
علي  الإم��ام  ر�صالة  يف  وق��راءة  الثقايف،  لالإبداع  اخلميني  الإم��ام 
خامنئي لل�صباب، ف�صاًل عن ع�صرات الندوات الفكرية وال�صيا�صية 
الفعل  اإعالء  على  دائمًا  حت�س  كانت  التي  الأدبية،  والأم�صيات 
�صعبنا  اأبناء  الوعي لدى �صريحة كبرية من  �صعلة  واإيقاد  املقاوم، 

يف الداخل واأماكن وبلدان اللجوء.
اأما الهيئة الثقافية يف اجلمعية فقد اأجنزت خالل ال�صنوات 
املا�صية جملة ن�صاطات اأولت فيها الإبداع املقاوم املنت�صر لفل�صطني 
جّل اهتمامها، وكان من بني تلك الن�صاطات ما يعزز الروابط بني 
مثاًل  ال�صينما  يف  فعرفنا  وفل�صطني،  اإيران  يف  ال�صقيقني  ال�صعبني 
املخرجني جميد جميدي وبهزاد بهزاد بور واإبراهيم حامتي كيا 
وح�صني  اأحمد  اآل  وجالل  بور  اأمني  قي�صر  الأدب  ويف  وغريهم.. 
�صرار  اأب��و  وماجد  كنفاين  غ�صان  عرفنا  كما  متامًا  الإ�صرافيلي، 
اآخر مبدع  القا�صم.. حتى  العلي وحممود دروي�س و�صميح  وناجي 
فل�صطيني. وبّينا طبيعة الفكر يف هذا الفن اأو الأدب الذي ينت�صر 
نف�صه  الوقت  ويف  ويحاربها،  الباطل  قيم  ويرف�س  احل��ق  لقيم 
�صرورة اإطالع �صبابنا على هذا الأدب والفن ال�صامي ومتثل قيمه 

واأمثولته.
نفذت  الت�صكيلي،  الفن  يف  ال�صابة  امل��واه��ب  دع��م  وب��ه��دف 

عمر جمعة* 

اجلمعية ور�صتني للر�صم يف خميمي جرمانا وخان 
دنون، كان من ثمارها اأكرث من معر�س اأو امل�صاركة 
يوم  يف  وخا�صة  وجماعية،  م�صرتكة  معار�س  يف 
القد�س العاملي وذكرى انت�صار الثورة اأو منا�صبات 
وطنية اأخرى. كما مّت الرتكيز على ثقافة الطفل 
من خالل النوادي التي تقيمها وترعاها اجلمعية 
وال��ه��داي��ا  القرطا�صية  ت��ق��دمي  ف��ع��دا  دوري�����ًا، 
اليتامى  م��ن  وخا�صة  ل��الأط��ف��ال،  الت�صجيعية 
الفعاليات  هذه  اإح��دى  يف  مّت  ال�صهداء،  واأبناء 
توزيع جمالت وق�ص�س لالأطفال لت�صجيعهم على 
القراءة وتنمية مواهبهم يف فهم الآداب والفنون 

املختلفة.
هي  اآنفًا  املذكورة  والفعاليات  الن�صاطات  اإن 
جزء من كل ما �صعينا ون�صعى و�صن�صعى جاهدين 
لرتجمته قوًل مقاومًا وفعاًل ثوريًا يوؤكد انتماءنا 
اإىل الفكر والتاريخ الن�صايل والذي ي�صب حتمًا 
ال�صعبني  ب��ني  الثقافية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف 

ال�صقيقني يف اإيران وفل�صطني.
اإن هذا ال�صتعرا�س يف ذكرى تاريخ تاأ�صي�س 
ل  الإي��ران��ي��ة  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية 
يهدف فقط اإىل اإح�صاء ما قامت به هيئاتها، اأو 
الإ�صادة بالدور والواجب املنوط بها، بل هو �صعي 
اإىل �صحذ الهمم لالنطالق من جديد نحو حتقيق 
اأهداف اجلمعية واخلطط التي ر�صمتها، وجتاوز 
التحديات وال�صعوبات التي واجهتها، لأن معركة 
الوعي مع العدو واأذنابه يف املنطقة باتت اأ�صر�س 
ودعوات  التطبيع  حمالت  مع  ول�صيما  واأعنف، 
اأنظمة  لها  ت��رّوج  التي  ال��واق��ع  ب��الأم��ر  القبول 
التاآمر  ن�صج خيوط  اأبدًا يف  وم�صيخات مل تنفك 
الوليات  مع  وامل�صاركة  و�صعبها،  فل�صطني  على 
اإلغاء  يف  الأكرب  ال�صيطان   - الأمريكية  املتحدة 
هوية هذا ال�صعب، بل والإقدام على جرمية اأكرب 

باإنكار وجود �صيء ا�صمه فل�صطني.
جميعًا  منا  ي�صتدعي  ذل��ك  ف��اإن  ه��ذا،  وعلى 
يف  ال�صعبني  ب��ني  التاريخية  ال��ع��الق��ات  ���ص��ون 
وتعزيزها  وفل�صطني،  الإ�صالمية  اجلمهورية 
اأن  اإليه، ول�صيما  ما نطمح  مبا يكفل حتقيق كل 
ال�صنوات  خالل  اأثبتت  وقيادتها  ب�صعبها  اإي��ران 
املا�صية اأنها كانت ول تزال ال�صند القوي لل�صعب 
املنطقة  يف  امل��ق��اوم��ة  وحل��رك��ات  الفل�صطيني 
والعامل، ومن �صاأن ذلك اإيقاد جذوة املقاومة التي 
�صتكون بوابة حتقيق النت�صار الكبري يف الق�صاء 
على قوى الهيمنة والطغيان، ومواجهة عدوانية 
ورائه  ومن  املحتلة،  بالدنا  يف  ال�صرطاين  الكيان 
ممار�صة  يف  كثريًا  اأمعنت  التي  املتحدة  الوليات 
اأ�صكال الظلم واأ�صاليب القهر على �صعوب وبلدان 

العامل.  
جمعية  يف  الثقايف  العمل  هيئة  *م�صوؤول 
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احتفالت  يف  ال�صيا�صي،  التدلي�س  خطابات  ■ حفلت 
وبني  والبحرين،  الإمارات  دولتي  بني  وال�صراكة  التطبيع 
املتحالفة  الأط���راف  حر�س  بعبارات  الح��ت��الل،  دول��ة 

جديدًا على �صناعة ال�صالم يف املنطقة.
فل�صطني،  يف  عربية،  اأر���ص��ًا  حتتل  التي  اإ�صرائيل، 
ولبنان، و�صوريا، اأ�صهمت يف احلديث عن ال�صالم، واأف�صحت 
واأمنيني  �صيا�صيني  من  خلطبائها،  التدلي�س،  احتفالت 
اآلف  ع�صرات  بدماء  اأيديها  املغم�صة  دولتهم،  لتقدمي 
العرب، من �صهداء وجرحى، وماليني امل�صردين واملهجرين، 
اخلطر  يتهددها  عليها،  معتدى  ل��الإره��اب،  �صحية  كونها 
لها  يربر  ما  الإيراين"،  "الإرهاب  خلفه  ومن  الفل�صطيني، 
ارتكاب املزيد من اجلرائم، و�صلب املزيد من الأر�س، تارة 
بناء »حدود  اإط��ار  ال��ذات وط��ورًا يف  الدفاع عن  اإط��ار  يف 
اآمنة« اعرتف لها بها قرار الأمم املتحدة رقم 242. وكاأن 
حق  اإىل  �صوى  ي�صري  يكن  مل  امل��ذك��ور  ال��ق��رار  يف  ج��اء  ما 
اأمن  ح�صاب  على  ولو  اآمنة«  »ح��دود  يف  وحدها  اإ�صرائيل 

الدول العربية املجاورة.
جنة  م��وؤخ��رًا  دخلتا  اللتان  العربيتان،  ال��دول��ت��ان 
املباركة، مل  التطبيع وال�صراكة حتت الرعاية الأمريكية 
جتدا �صوى الق�صية الفل�صطينية ذريعة لتربير خطواتهما. 
وبذلك انقلبت املعايري واملعادلت واملفاهيم، ف�صار النفتاح 
وعقد  معها،  الأمني  والتعاون  اإ�صرائيل،  على  القت�صادي 
يف  كله  امل�����ص��رتك،  ال��ت��ع��اون  مناحي  جميع  يف  م��ع��اه��دات 
ذلك  يف  مبا  ال�صالم،  وعملية  الفل�صطينية  الق�صية  خدمة 
امتناع هاتني الدولتني عن التزاماتهما املالية نحو ال�صعب 
و�صار  العربية.  القمة  موؤمترات  اأقرتها  كما  الفل�صطيني، 
املحتلة  القد�س  يف  الإ�صرائيلية  ال�صياحة  م�صاريع  بناء 
ال�صخرة  وم�صجد  الأق�صى  واقتحام  خليجية،  ب��اأم��وال 
قطعان  مع  جنب  اإىل  وجنبًا  الح��ت��الل،  جنود  بحماية 
امل�صتوطنني، خدمة للق�صية الفل�صطينية. وانزاحت الأمور 
�صيئًا ف�صيئًا لينتقل خطاب »ال�صالم« اخلليجي من الإ�صادة 
املنطقة  يف  وال�صتقرار  الأمن  �صناعة  يف  اإ�صرائيل  بدور 
اإىل �صن حمالت اإعالمية �صاخبة �صد الفل�صطينيني بكافة 
تالوينهم ال�صيا�صية، واتهامهم بنكران اجلميل، وبتحويلهم 
من  وامل�صاعدات  امل��ال  لطلب  جتارية  م��ادة  اإىل  ق�صيتهم 
العرب، و�صوًل اإىل اتهامهم برف�س كل م�صاريع ال�صالم التي 
عر�صت عليهم، واإهدار الفر�س التي اأتيحت لهم، وو�صفهم 
م�صاريه  رف�صوا  لأن��ه��م  �صوى  ل�صيء،  ل  فا�صلون،  باأنهم 
واآخرها  الإ�صرائيلية   – الأمريكية  واحللول  الت�صوية 
�صفقة ترامب – نتنياهو، والتي يف اإطار م�صارها الإقليمي 
لحقًا(  )وغريها  والبحرين  العربية  الإم��ارات  اندفعت 
والأمنية  ال�صيا�صية  ال�صراكة  واإقامة  العالقة  لتطبيع 
الدع��اء  مع  الح��ت��الل.  دول  مع  واملالية  والقت�صادية 
للدول  الفر�س  توفر  اأن  �صاأنها  من  ال�صراكات  هذه  مثل  اأن 
م�صاريع  يف  لل�صري  اإ�صرائيل  على  »ت�صغط«  لأن  العربية 
ال�صالم، يف الوقت الذي يتحول هذا »ال�صغط« يف حقيقته 
اإىل ح�صار عربي للق�صية الفل�صطينية و�صعبها، من جمل�س 
املجالت  يف  الأو�صع  الإط��ار  اإىل  العربية،  ال��دول  جامعة 
املختلفة، خا�صة يف الإطار الإعالمي، حيث باتت ال�صحف 
الت�صنيع  يف  جتد  العربية  الأقالم  من  والعديد  اخلليجية 
والتعليقات  املقالت  لتدبيح  فر�صة  الفل�صطينيني،  على 
كما  »فل�صطني«،  ل�  احت�صان  مقابل  ال�صحفية،  والأعمدة 

باتت تقراأ من قبل اأ�صحاب موجة التطبيع وال�صراكة.

اذا كان هدفها ال�سالم عرب التطبيع
 فلماذا ال تقيم دول اخلليج ال�سالم مع اإيران؟

بني  »ال�صالم«  معنى  عن  ال�صوؤال  اإىل  �صبقونا  كثريون 
خا�صة  التطبيع،  على  املقبلة  العربية  وال��دول  اإ�صرائيل 
واأنها مل تدخل حربًا مع اإ�صرائيل يف اأي من املرات، ولي�صت 
ق�صايا  اأو  حمتلة،  اأر���س  لها  ولي�صت  لها،  جم��اورة  دول��ة 
يف  وتطبيع  »�صلمية«  حلول  اإىل  حتتاج  عالقة  م�صرتكة 

العالقات.
يف  ولدت  التطبيع  خطوات  اأن  للجميع  معلومًا  وبات 
ال�صق  ولد  حيث  الأمريكية  الإدارة  اأح�صان  يف  وا�صنطن، 
القت�صادي  ال�صق  ولد  وقبله  القرن،  ل�صفقة  ال�صيا�صي 
يحتاج  ل  وبحيث  املنامة.  البحرين  عا�صمة  يف  لل�صفقة 
ليدرك  ال�صيا�صة  يف  وخ��ب��ريًا  عبقريًا،  يكون  لأن  امل��رء 
يف  القرن،  ل�صفقة  تطبيقًا  اإل  يكن  مل  جرى  ما  اأن  جيدًا 
�صقها  يف  تطبيقها  �صعوبة  تبني  اأن  بعد  الإقليمي،  �صقها 
لها،  وت�صديهم  الفل�صطينيني  معار�صة  بفعل  الفل�صطيني، 
ورو�صيا،  وال�صني،  اأوروب��ا  يف  العامل،  دول  معظم  ووق��وف 
امل�صروع  �صد  الفاعلة،  والعوا�صم  ال���دول  م��ن  وغ��ريه��ا 
الأمريكي، لنتهاكه قرارات ال�صرعية والقوانني الدولية. 
العربية  وال��دول  اإ�صرائيل  بني  العالقات«  »تطبيع  اأم��ا 
نف�صها  وجدت  مو�صكو  اأن  حتى  دولية،  معار�صة  يجد  فلن 
م�صطرة للرتحيب بخطوات التطبيع، م�صرتطة األ توؤدي 
لل�صعب  امل�صروعة  الوطنية  باحلقوق  الإج��ح��اف  اإىل 
التطبيع،  اأن  ترحيبها،  رغم  مو�صكو،  لإدراك  الفل�صطيني، 
كانت  واأي��ًا  الفل�صطينية،  للق�صية  حل  اإىل  الو�صول  قبل 
للموقف  تدعيم  فهو  خلفه،  �صتقف  التي  الدع����اءات 
ولل�صرعية  الفل�صطيني،  للموقف  واإ�صعاف  الإ�صرائيلي 

الدولية.
■   ■   ■

ويف  ظبي  اأب��و  يف  ال�صالم  ع��ن  احل��دي��ث  يف  الإف��ا���ص��ة 
الدولتان  مادامت هاتان  التايل:  للت�صاوؤل  املنامة، يدفعنا 
املنطقة،  يف  وال�صتقرار  والأم��ن  ال�صالم  على  حري�صتني 
فلماذا ل تتجهان ل�صناعة ال�صالم مع العا�صمة الإيرانية 
طهران، كما عملتا على �صنعه مع دولة الحتالل اإ�صرائيل.

الدولتني  ه��ات��ني  وب��ني  وبينها  ج���ارة،  دول���ة  اإي���ران 
العربيتني العديد من م�صارات العالقات املتنوعة؛ حتى اأن 
اإيرانية  �صركة   300 حوايل  ن�صاط  عن  تتحدث  التقارير 
العربية. ف�صاًل عن  الإم��ارات  العمل يف دولة  لها  مرخ�س 
كلها  لدوله  م�صرتكة  م�صلحة  وا�صتقراره  اخلليج  اأمن  اأن 
التوتر،  عن  يبعده  اأن  �صاأنه  من  اأمر  وهو  اإي��ران  فيها  مبا 

واأن ينفي »ال�صرورة« املفتعلة لوجود اأ�صاطيل الغرب فيه 
بذريعة حماية امل�صالح النفطية.

اأما يف جمالت التعاون فلدى اإيران معظم اخلريات، اإن 
الو�صول  والبحرين يف  الإمارات  التي تطمع  كلها،  تكن  مل 
كربى،  دول��ة  ف��اإي��ران  اإ�صرائيل.  مع  التعاون  عرب  اإليها 
احل�صار  اأ�صكال  اأق�صى  يف  حتى  �صمد  قوي،  اإقت�صاد  ذات 
الأمريكي، وذات جي�س قوي ي�صتطيع اأن يلعب دورًا مهمًا يف 
�صمان اأمن اخلليج واملنطقة، ف�صاًل عن كونها دولة م�صلمة، 
ول  التعاون،  من  وا�صعة  اأر�صية  اخلليج  دول  وبني  بينها 
داعي للذهاب بعيدًا نحو »ابراهام« للو�صول اإىل توافقات 

وخطوات �صالم م�صرتك.
دعمًا  الإي��راين  اخلليجي  التعاون  �صي�صكل  ذلك  اإىل 
يكون  اأن  من  بدًل  الفل�صطينية،  للق�صية  ومعنويًا،  عمليًا، 

على ح�صابها.
التي  الثالث  اجل��زر  ق�صية  هناك  قائل:  يقول  قد 
حتتلها اإيران منذ عهد ال�صاه، وهي التي تعيق الو�صول اإىل 
ال�صالم. ونعتقد اأن الرد جاهز: هناك فل�صطني كلها حتتلها 
وتالل  �صبعا،  م��زارع  وهناك  اجل��ولن،  وهناك  اإ�صرائيل، 
ال�صخرة،  وم�صجد  والأق�صى،  القد�س،  وهناك  �صوبا،  كفر 
واحلرم الإبراهيمي، وغريها، فكيف ي�صتقيم »ال�صالم« مع 
اإ�صرائيل،  مع  العالقة  تكون  وكيف  هذا،  كل  حتتل  دولة 
رغم احتاللها كل هذا، خدمة لل�صالم، ودعمًا لل�صالم، ول 

يكون الأمر مماثاًل مع اإيران.
واإىل  وا�صنطن.  اإىل  تقودنا  كلها  الطرق  اأن  وا�صح 
عربي،  اإ�صرائيلي  اأمريكي  اإقليمي  حلف  لإقامة  م�صروعها 
يعيد �صياغة املفاهيم والقيم واملعادلت. يلخ�س التايل: 
اإ�صرائيل مل تعد عدوًا. اإيران هي العدو. اأما الفل�صطينيون 
فليذهبوا اإىل اجلحيم ما داموا يعاندون ويرف�صون دخول 

جنة ال�صالم الأمريكي.■

معت�صم حمادة
ع�سو املكتب ال�سيا�سي 

للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني
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البحريني  الإمـــاراتـــي  التطبيع  بعد 
اخلياين  والدعم ال�سعودي له، يعلن الكيان 
ال�سهيوين عن تو�سع كبري يف امل�ستوطنات 
املــحــتــلــة،  الفل�سطينية  الأرا�ــــســــي  عــلــى 
الوحدات  اآلف  اإن�ساء  يف  قدمًا  ومي�سي 
الغربية  ال�سفة  يف  اجلديدة  ال�ستيطانية 
دراماتيكيًا  تو�سعًا  هــذا  وميــثــل  املحتلة. 
ال�ستيطانية:  ال�ستعمارية  الكيان  جلهود 
ال�سكنية  الوحدات  من  العظمى  فالغالبية 
خارج  "معزولة"  م�ستوطنات  يف  خمططة 
اإليها بالفعل  الكتل الكبرية التي مت التطلع 
خطة  مبوجب  الإ�سرائيلي  ال�سم  اأجل  من 
اأجل  من  "ال�سالم  امل�سماة  ترامب  دونالد 
 350 حــوايل  اإ�ــســافــة  و�ستتم  الزدهار". 
وحدة اإىل كل من م�ستوطنة بيت اإيل، �سمال 
الغربية،  بال�سفة  املحتلة  اهلل  رام  مدينة 
�سرق  �سمال  بنيامني،  جيفع  وم�ستوطنة 
نيلي  وم�ستوطنة  املحتلة،  ال�سرقية  القد�س 
اأن  املقرر  ومن  الغربية.  ال�سفة  و�سط  يف 
تتم املوافقة على ما يقرب من 1000 وحدة 
مب�ستوطنة  ي�سمى  مــا  يف  جــديــدة  �سكنية 
وبيت حلم.  القد�س  بني  الواقعة  جيلو  هار 
 700 لنحو  خططًا  اإ�ــســرائــيــل  تــقــدم  كما 
اإيلي  م�ستوطنة  يف  جديدة  �سكنية  وحــدة 
البناء  بداأ  وقد  الغربية.  ال�سفة  و�سط  يف 
الوحدات  بع�س  على  املوافقة  وتتم  بالفعل 
وحــدة   140 اإ�سافة  و�سيتم  رجــعــي.  بــاأثــر 
م�ستوطنة  وهــي  �سيلو،  يف  اأخـــرى  �سكنية 
الفل�سطينيتني،  وقريوت  جالود  قريتي  بني 
البناء.  على  قانونية  طعونًا  رفعت  والتي 
 - املــدنــيــة  الإدارة  متنح  اأن  املــتــوقــع  مــن 
الع�سكري  لالحتالل  البريوقراطية  الذراع 
النهائي  الأخ�سر  ال�سوء   - الإ�سرائيلي 
لآلف  الأولــيــة  واملوافقات  وحــدة   2500 لـ 
الإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  جميع  اأخـــرى. 
غري �سرعية مبوجب القانون الدويل وبناء 
جرمية  املحتلة  الأرا�ــســي  يف  امل�ستوطنات 
اإ�سرائيل  تو�سيع  ــاإن  ف ــك،  ذل ومــع  ــرب.  ح
املزعومة  الكتل  بعد  ما  اإىل  للم�ستوطنات 
اأي  تواجه  لن  باأنها  جديدة  ثقة  اإىل  ي�سري 
حتظى  بل  لأعمالها  الإطــالق  على  عواقب 
اخلليح.  يف  اخليانة  عربان  مبباركة  اي�سا 
ــوقــف المـــر  ــت مـــن جــهــة اخـــــرى ل ي
التهجري  اىل  يتعداه   بل  ال�ستيطان  على 
يف  للفل�سطينيني  الق�سري  الإ�ــســرائــيــلــي 
عرقي  تطهري  انه  املحتلة.  الغربية  ال�سفة 
املكثفة  الإ�سرائيلية  الهدم  حملة  ي�ستهدف 
)ج(،  املنطقة  يف  للفل�سطينيني  الغالب  يف 
60٪ من ال�سفة الغربية التي ل تزال حتت 
الكاملة  الإ�سرائيلية  الع�سكرية  ال�سيطرة 
الإ�سرائيلية،  امل�ستوطنات  اأكــرب  وت�سمل 
ال�سرقية  ــقــد�ــس  ال يف  ــحــدث  ي ــي  ــاق ــب وال
املحتلة، با�ستثناء عدد �سغري يف املنطقتني 

املطبعون  يف خدمة التطهري العرقي واال�ستيطان 

اأ و ب - وهما ا�سميًا حتت �سيطرة ال�سلطة 
يف  الفل�سطينيون  ُتــرك  وقد  الفل�سطينية. 
باأنف�سهم  اأمــورهــم  لتدبري  )ج(  املنطقة 
اإ�ــســرائــيــل  تــوا�ــســل  بينما  الـــوبـــاء  خـــالل 
ا�ستعمار اأرا�سيهم. وذريعة اإ�سرائيل ملعظم 
اأن الفل�سطينيني يبنون  عمليات الهدم هي 
على  الحتالل  �سلطات  من  ت�ساريح  دون 
وترف�س  لــالأر�ــس.  امتالكهم  مــن  الــرغــم 
اإ�سرائيل ال�سماح فعليًا باأي بناء فل�سطيني 
ال�سرقية  القد�س  يف  اأو  )ج(  املنطقة  يف 
على  الفل�سطينيني  يجرب  ممــا   ، املحتلة 
البناء دون ت�ساريح والعي�س يف خوف دائم 
جهود  من  جــزء  هــذا  الهدم.  عمليات  من 
اإ�سرائيل احلثيثة لتغيري الرتكيبة ال�سكانية 
بعبارة  يهودية.  اأغلبية  ل�سمان  املنطقة  يف 

عارف اآلغا

"فريو�س  بـ  )ج(  املنطقة  يف  الفل�سطيني 
"�سرطان".  و  اإقليمي"  "اإرهاب  و  اأ�سي" 
مثل هذه اللغة التي ت�سوه �سورة �سعب يعي�س 
بالتحري�س  تذكرنا  كمر�س  اأر�ــســه  على 
الــــذي �ــســبــق يف مــــرات واأمـــاكـــن عــديــدة 
اجلماعية.  الإبــــادة  اأو  العرقي  التطهري 
تــدمــري مــ�ــســاعــدات الحتـــاد الأوروبـــــي يف 
اأغــ�ــســطــ�ــس وحــــده، هــدمــت اإ�ــســرائــيــل اأو 
من  دولر   11000 من  يقرب  ما  �ــســادرت 
واأكـــر من  املــانــحــني،  املمولة مــن  املــبــاين 
متويل  مت  الــوبــاء.  خــالل  دولر  األـــف   90
التي  املانحني  من  املمولة  املباين  غالبية 
العام  هذا  عليها  ال�ستيالء  اأو  هدمها  مت 
من قبل الحتاد الأوروبــي. يف عام 2019، 
م�سروعات  �ــســادرت  اأو  اإ�سرائيل  ــرت  دم

2008-2009، عملية الر�سا�س امل�سبوب، 
وهي مذبحة ا�ستمرت ثالثة اأ�سابيع اأ�سفرت 
من  معظمهم  فل�سطيني،   1400 مقتل  عن 
املدنيني، واأكر من 300 طفل. وهناأ بوريل 
للعالقات  اإ�سرائيل  "تطبيع  على  اأ�سكنازي 
واأكـــد  املتحدة"،  الــعــربــيــة  الإمـــــارات  مــع 
واإ�سرائيل  الأوروبـــي  "الحتاد  اأن  جمــددًا 
م�ستعدان ملوا�سلة العمل معًا". بعد مكاملة 
اأكــد  ال�سهر،  هــذا  اأ�ــســكــنــازي  مــع  متابعة 
"تكثيف  بـ  الأوروبي  الحتاد  اهتمام  بوريل 
اأ�سكنازي  يبت�سم  بينما  الثنائي".  التعاون 
عندما يرحب به م�سيفوه الأوروبيون، فاإن 
اأقل ودية خلف الأبواب املغلقة. يف  مزاجه 
اجتماع للكني�ست يف يوليو، قال اأ�سكنازي، 
يــرتك  اأن  ـــــي  الأوروب الحتــــاد  عــلــى  يتعني 
ويجب  حــدودهــا  وحــدهــا متلي  اإ�ــســرائــيــل 
التطهري  حملة  مع  كامل  ب�سكل  يتعاون  اأن 
اأ�سكنازي  هــدد  ورد  ما  وبح�سب  العرقي. 
بناوؤها  اأوروبــا مت  مباٍن ممولة من  اأي  باأن 
يف املنطقة ج بدون اإذن اإ�سرائيلي �ستواجه 
�سرتف�س  اإ�سرائيل  اأن  واأ�ساف  "عواقب". 
عن  تعوي�سات  لــدفــع  ــــي  اأوروب "طلب  اأي 
هدم اأو م�سادرة املعدات". وفقا لالأرقام، 
ــــي  الأوروب عــلــى الحتــــاد  اإ�ــســرائــيــل  تنمر 
الحتاد  من  املمولة  امل�ساريع  �سهدت  فقد  
ال�سنني،  مر  على  حادًا  انخفا�سًا  الأوروبي 
يف  فقط   12 اإىل   2015 عــام  يف   75 مــن 
العام املا�سي اأعطت حمكمة اإ�سرائيلية يف 
القد�س ال�سوء الأخ�سر يف وقت �سابق من 
الفل�سطينيني  ع�سرات  لطرد  ال�سهر  هذا 
جمموعات  اإىل  وت�سليمها  منازلهم  مــن 
املنازل  حول  ملفقة  مبزاعم  امل�ستوطنني. 
قبل   – النكبة  قبل  لليهود  مملوكة  كانت 
التطهري العرقي لفل�سطني عام 1948. ومن 
الأرا�سي  م�سادرة  تتم  اأن  اأي�سًا  املمكن 
قانون  مبوجب  جماعي  ب�سكل  الفل�سطينية 
الأرا�سي  �ستكون  حيث  الغائبني،  اأمــالك 
اأ�سحابها  �سيكون  بينما  اإ�سرائيل  يف  الآن 
هذا  �سدر  "غائبني".  الفنية  الناحية  من 
لت�سهيل   1950 عــام  الإ�سرائيلي  القانون 
الفل�سطينيني  واأرا�سي  ممتلكات  م�سادرة 
عام  الــنــزوح  على  اأجـــربوا  اأو  فــروا  الذين 
1948. مت التلميح اإىل هذه النتيجة الغريبة 
اأجل  من  "ال�سالم  ترامب  اإدارة  خطة  يف 
التفاقات  على  اخلطة  وتن�س  الزدهار". 
الزراعية  امل�ساريع  "ت�ستمر  مبوجبها  التي 
اأو  الفل�سطينيون  ميلكها  الــتــي  القائمة 
متييز،  اأو  انقطاع  دون  عليها  ي�سيطرون 
ــجــار  اأو عــقــود الإي الــرتاخــيــ�ــس  مبــوجــب 
املنا�سبة التي مينحها الكيان ال�سهيوين". 

لبع�س  بالن�سبة  عرقي.  تطهري  اإنه  اأخرى، 
قــوات  تفعل  ل  الإ�سرائيليني،  امل�سرعني 
الفل�سطينيني  لإجــبــار  يكفي  ما  الحــتــالل 
�ساكيد،  اأيــيــلــيــت  اأرا�ــســيــهــم.  تـــرك  عــلــى 
لــدعــوات  روجـــت  الــتــي  ال�سابقة  الــوزيــرة 
الفل�سطينيني،  �ــســد  اجلــمــاعــيــة  الإبـــــادة 
"يكون  حكومي  مــ�ــســوؤول  تعيني  اقــرتحــت 
املنطقة  على  ال�ستيالء  منع  كله  هــدفــه 
ج". تعك�س هذه اللغة الأورويلية نية �ساكيد 
ا�ستيالء  �ــســمــان  تــريــد  فــهــي  احلقيقية: 
ج  املنطقة  على  الإ�سرائيليني  امل�ستوطنني 
ولدى  الأ�سليني.  الفل�سطينيني  �سكانها  من 
املتطرف  اليميني  الإ�ــســرائــيــلــي  املــ�ــســرع 
خطة  �ــســاحــب  �ــســمــوتــريــتــ�ــس،  بت�سلئيل 
الفل�سطينيني،  لطرد  اجلماعية  الإبــــادة 
اأن  اإىل  �سموتريت�س  واأ�سار  خمتلفة.  فكرة 
امل�ستوطنات الإ�سرائيلية - التي ُيعد بناوؤها 
املباين  بهدم  لها  ُي�سمح   - حــرب  جرمية 
الفل�سطينية التي تعتربها "غري مرخ�سة"، 
وفًقا ل�سحيفة هاآرت�س اليومية يف تل اأبيب. 
البناء  اآخـــرون  اإ�سرائيليون  وزراء  و�سبه 

بقيمة ن�سف  الأوروبــي  ممولة من الحتاد 
مليون دولر - بزيادة قدرها 90٪ عن عام 
ت�سببت   ،2016 و   2001 عامي  بني   .2018
اإ�سرائيل يف تدمري ما يقدر بنحو 74 مليون 
الأوروبـــي.  الحتــاد  ميولها  مل�ساريع  دولر 
هجوم  خالل  دولر  مليون   26 ذلك  و�سمل 
اإ�سرائيل على غزة عام 2014. لكن الحتاد 
اإ�سرائيل  ملحا�سبة  �سيئًا  يفعل  ل  ــي  الأوروب
امل�ساريع  لهدم  املنتظمة  ممار�ستها  على 
املــمــولــة مــن الحتـــاد الأوروبـــــي. مــن حني 
الأوروبــــي يف  الحتـــاد  بعثة  ت�سدر  لآخـــر، 
يف  "قلق".  بيانات  املحتلة  الغربية  ال�سفة 
الأوروبـــي  الحتـــاد  يحافظ  ــك،  ذل غ�سون 
املايل  الدعم  من  العالية  م�ستوياته  على 
بينما  لإ�سرائيل،  وال�سيا�سي  والتكنولوجي 
حتفيز  مــن  تــزيــد  عــامــة  اإ�ـــســـارات  ير�سل 
من�سق  التقى  املا�سي،  ال�سهر  يف  �سلوكها. 
الأوروبـــي  بــالحتــاد  اخلــارجــيــة  ال�سيا�سة 
جوزيف بوريل بوزير اخلارجية الإ�سرائيلي 
ــان اأ�ــســكــنــازي قائدا  غــابــي اأ�ــســكــنــازي. ك
غزة  على  اإ�سرائيل  هجوم  خــالل  للجي�س 
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تطبيع  و�سف  اإىل  ال�سيا�سية  التحليالت  بع�س  ذهبت 
باأنه خطوة جوهرية  "اإ�سرائيل" ،  الإماراتية مع  العالقات 
لت�سكيل نواة ل�سرق اأو�سط جديد جرى احلديث عنه كثريًا 
 .1991 عــام  نهاية  يف  للت�سوية  مدريد  موؤمتر  انعقاد  بعد 
وقد �سعى �سمعون بريي�س الرئي�س الإ�سرائيلي يف منت�سف 
الت�سعينيات لر�سم �سورة لل�سرق الأو�سط اجلديد يف كتابه 
"اإ�سرائيل" القطب  تكون  العنوان، بحيث  نف�س  الذي حمل 
املايل واملائي وال�سيا�سي يف ذات الوقت، لكن نتنياهو اأ�سدر 
كتابًا فيما بعد بعنوان )مكان حتت ال�سم�س(، ليوؤكد فيه اأن 
بناء عالقات مع الدول العربية يجعل من "اإ�سرائيل" دولة 
متخلفة اقت�ساديًا، ولهذا كان يف�سل بناء عالقات مع دول 
اأوروبية متطورة حتى لو كان اقت�سادها �سغريا كلك�سمبورغ. 
بـــاأن تطبيع الإمـــــارات  لــذلــك ميــكــن اجلـــزم  وتــبــعــًا 
اأهدافا  يحقق  الإ�سرائيلي  الحــتــالل  دولــة  مع  لعالقاتها 
ف�ساد،  بتهم  مالحقته  ب�سبب  �سخ�سيًا  لنتنياهو  �سيا�سية 
"اإ�سرائيل"  بـــاأن  مــفــادهــا  ثقافة  تعميم  حمــاولــة  وتــالــيــًا 
ال�سعب  �سد  املتفاقمة  عن�سريتها  رغــم  طبيعية،  دولــة 
ال�ساعة ــدار  م على  ترتكبها  التي  واملــجــازر  الفل�سطيني 

اأو�صلو وال�صرق الأو�صط اجلديد
 1993( عامًا  وع�سرون  �سبعة  اأو�سلو  اتفاقات  على  مّر 
من  حق  اأي  الفل�سطيني  ال�سعب  نيل  دون  من   ،)2020 ـ 
وترية  ارتفعت  ذلك،  من  العك�س  على  بل  الوطنية،  حقوقه 
الإ�سرائيلي  اجلي�س  �سيطرة  ومتت  ال�ستيطاين  الن�ساط 
ــرات الألــــــوف مـــن الـــدونـــات مـــن الأرا�ـــســـي  ــس عــلــى عــ�
الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية مبا فيها القد�س، وتفاقمت 
الأقلية  اإزاء  الأخــري  العقد  خــالل  "اإ�سرائيل"  عن�سرية 
اإ�ــســدار  خــالل  مــن  ــك  ذل وتــو�ــســح  واملقد�سيني،  العربية 
قانون  اأخــطــرهــا  ومــن  العن�سرية،  الــقــوانــني  مــن  رزمـــة 
الدولة. يهودية  فكرة  ير�سخ  الــذي  الإ�سرائيلي  القومية 
اتفاقات  توقيع  بعد كرنفال  ال�سطح  اإىل  وكانت  طفت 
اأو�سلو يف 1993/9/13، م�ساريع لر�سم �سورة �سرق اأو�سط 
جديد وفق ت�سورات اأمريكية واإ�سرائيلية، بحيث تكون فيه 
"اإ�سرائيل" قطبًا اقت�ساديًا و�سيا�سيًا وماليًا يف ذات الوقت، 
التطبيع  بدء  امل�ساريع  تلك  من  ال�سرتاتيجي  الهدف  وكان 
"اإ�سرائيل" بعد �سراع  القت�سادي وال�سيا�سي والثقايف مع 
وع�سرين  �سبعة  مــرور  رغــم  لكن  الــعــرب.  مع  ودام  طويل 
عامًا على اتفاقات اأو�سلو بني منظمة التحرير الفل�سطينية 
و"اإ�سرائيل"، مل تتحقق خطوات جوهرية جلهة جعل ال�سرق 
البع�س.  روج  كما  للعيان  ماثلة  حقيقة  اجلديد  الأو�ــســط 
وما  مدريد  موؤمتر  انعقاد  على  عقود  ثالثة  نحو  بعد 
الأطــراف  بع�س  مع  اإ�سرائيلية  اتفاقات  من  عنه  متخ�س 
العربية التي ح�سرت جل�ساته، ما تزال الأطروحات ال�سرق 
ا�ست�سارتهم  تتم  مل  العرب  لأن  مكانها،  ــراوح  ت اأو�سطية 

التطبيع مع "اإ�سرائيل" وال�سرق االأو�سط اجلديد

وم�ساركتهم لر�سمه اأو التخطيط له يف الأ�سا�س، ومن جديد 
ت�سعى ادارة ترامب لتطبيع العالقات بني الدول العربية 
و"اإ�سرائيل" وكان لها ذلك باأن طبعت الإمارات عالقاتها 
مع دولة الحتالل، وذلك بغر�س فر�س الإدارة الأمريكية 
اأجندتها بعد العرتاف الأمريكي بالقد�س عا�سمة اأبدية 
لإ�سرائيل وحماولة النق�سا�س على الثوابت الفل�سطينية 
وذلك  الفل�سطينيني،  الالجئني  ق�سية  منها  املقدمة  ويف 
يف  دورها  لتغييب  الأنروا  لوكالة  امل�ساعدات  اإيقاف  عرب 
ماليني  �ستة  لنحو  وال�سحية  التعليمية  اخلدمات  تقدمي 
األغت  ذلك  عن  ف�ساًل   ،2018 عام   يف  فل�سطيني  لجئ 
اإدارة ترامب م�ساعداتها لقطاع ال�سحة الفل�سطيني بغية 
اإخ�ساع الفل�سطينيني للقبول ب�سفقة القرن، وتاليًا البدء 
يف فر�س �سورة �سرق اأو�سط جديد قدمي باآليات اأمريكية، 
على  املنطقة  يف  طبيعية  دولــة  "اإ�سرائيل"  فيه  تكون 
امل�سروع  اأولويات  بني  ومن  الفل�سطينية،  احلقوق  ح�ساب 
"اإ�سرائيل"،  مركزها  اأو�سطية  �سرق  موؤ�س�سات  اإيجاد 
املختلفة. الــعــربــيــة  اجلــامــعــة  مــوؤ�ــســ�ــســات  عــن  عــو�ــســًا 
�سمعون  ال�سابق  الإ�ــســرائــيــلــي  الرئي�س  طــرح  وقــد 
بريي�س روؤيته للم�سروع واآليات جناحه �سنة 1993، واأكد 
على �سرورة اإن�ساء بنك �سرق اأو�سطي مقره "اإ�سرائيل"، 
اإىل  الإ�سرائيلي  املال  راأ�س  دخول  حرية  عن  ف�ساًل  هذا 
الأ�سواق العربية وا�ستثماره هناك، كما متحورت وجهات 
يف  مدريد  موؤمتر  بعد  الأمريكية  ـ  الإ�سرائيلية  النظر 
اجلديد  ــط  ــس الأو� الــ�ــســرق  دول  ــط  رب حــول   1991 عــام 
ال�سالم  اأنابيب  مثل  عنها،  النفكاك  ي�سعب  بــروابــط 
العربية،  واملنطقة  باإ�سرائيل  تركيا  تربط  التي  للمياه 
على  اأكـــدوا  ذلــك، حيث  مــن  اأبــعــد  اإىل  البع�س  وذهــب 
اإ�سرائيل  فيها  تكون  اأو�سطية  �سرق  جامعة  بناء  �سرورة 
تخرج  مل  الت�سورات  كافة  لكن  ومــوؤثــرًا،  فاعاًل  ع�سوًا 
للمنطقة. الإ�سرائيلية  الأمريكية  امل�ساريع  حيز  مــن 

الرهان اخلا�صر
مدريد  مــوؤمتــر  انعقاد  على  عقود  ثالثة  نحو  بعد 
بع�س  مــع  اإ�سرائيلية  اتــفــاقــات  مــن  عنه  متخ�س  ومــا 
تــزال  مــا  جل�ساته،  ح�سرت  الــتــي  العربية  الأطــــراف 

العرب  لأن  مكانها،  ــراوح  ت اأو�سطية  ال�سرق  الأطــروحــات 
التخطيط  اأو  لر�سمه  وم�ساركتهم  ا�ست�سارتهم  تتم  مل 
اأهــدافــا  يلبي  املــ�ــســروع  الأ�ــســا�ــس، ناهيك عــن كــون  لــه يف 
اأهداف  عن  بعيدًا  الأو�سط  ال�سرق  يف  اأمريكية  اإ�سرائيلية 
فيه  ويــعــار�ــس  عــار�ــس  وقــت  يف  هــذا  الــعــربــيــة،  ال�سعوب 
م�سروع  الإ�سرائيليني  وال�سرتاتيجيني  القادة  من  العديد 
الــوزراء  رئي�س   هــوؤلء  بني  ومن  اجلديد،  الأو�سط  ال�سرق 
)مكان  كتابه  يف  اأكــد  حيث  نتنياهو،  بنيامني  الإ�سرائيلي 
حتت ال�سم�س( باأن بناء ج�سور العالقة التجارية لإ�سرائيل 
مع بع�س الدول الأوروبية قد تكون اأكر جدوى من انخراط 
العربية. الــدول  ي�سم  اأو�سطي  �سرق  م�سروع  يف  اإ�سرائيل 
املختلفة  الــدرا�ــســات  جتمع  امل�سطلح،  اإىل  وبالعودة 
حمــددة  جغرافية  مالمح  لــه  لي�س  الأو�ــســط  ال�سرق  بــاأن 
اجلغرافية  املنطقة  اأنها  اإىل  ي�سري  البع�س  لكن  املــعــامل، 
املتو�سط،  الأبــيــ�ــس  البحر  وجــنــوب  و�ــســرق  حــول  الــواقــعــة 
امل�سطلح  هـــذا  وي�ستعمل  الــعــربــي.  اخلــلــيــج  اإىل  ومتــتــد 
لــالإ�ــســارة لــلــدول واحلــ�ــســارات املــوجــودة يف هــذه املنطقة 
اجلغرافية. وي�سار هنا اإىل اأن هذه املنطقة �سميت يف عهد 
اجلغرافيني  املكت�سفني  قبل  من  اجلغرافية  الكت�سافات 
وكذلك  الإن�سانية  احل�سارات  مهد  وهــي  القدمي  بالعامل 
مهد جميع الديانات ال�سماوية. وميكن القول باأن الكيانات 
العراق،  التالية:  بالدول  تتمثل  املنطقة  هذه  يف  ال�سيا�سية 
لبنان،  الأردن،  الكويت،  اإ�سرائيل،  فل�سطني،  ال�سعودية، 
الــبــحــريــن، قــطــر، الإمــــــارات، الــيــمــن، �ــســوريــة، م�سر، 
قرب�س.  تركيا،  اأرمينيا،  اإيــران،  ال�سودان،  عمان،  �سلطنة 
توترا  العامل  مناطق  اأكر  من  الأو�سط  ال�سرق  ويعترب 
اإحدى ع�سرة  املختلفة  الدرا�سات  �سهد ح�سب  اأمنيا، حيث 
حربًا، منها احلروب العربية الإ�سرائيلية واحلرب العراقية 
الإيرانية، والحتالل الأمريكي للعراق يف ربيع عام 2003، 
ف�ساَل عن احلرب يف جنوب لبنان يف �سيف العام 2006، 
باأ�سكال  الفل�سطينيني  على  امل�ستمر  الإ�سرائيلي  والعدوان 
خمتلفة وب�سكل خا�س على قطاع غزة منذ نهاية عام 2008.

*كاتب فل�صطيني مقيم يف هولندا.

نبيل السهلي*
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لجئو فل�صطني يف ال�صتات، وحتديدًا 
 + )���ص��وري��ة  ال��ث��الث  امل�صيفة  ال���دول  يف 
ال��الج��ئ��ون  وم��ع��ه��م  الأردن(،   + ل��ب��ن��ان 
ن�صبة  حيث  غزة  قطاع  يف  الفل�صطينيون 
ال�صكان  عموم  اىل  القطاع  يف  الالجئني 
حيث  الغربية  وال�صفة   ،%75 من  تقرتب 
عموم  اىل  الفل�صطينيني  الالجئني  ن�صبة 
ما�صة  بحاجة   ،%38 نحو  تقارب  ال�صكان 
بامل�صاعدات  "الأونروا"  وك��ال��ة  ل��رف��د 
املُتعلقة  امل�صاعدات  وامل��ال��ي��ة.  العينية 
ال��ذي   .)19 )كوفيد  ف��ريو���س  مبكافحة 
خميمات  يف  ُم�صتعرًا  بات  ن�صاطه  ان  بدا 
ال��ب��ارد(،  ونهر  )ال��ب��داوي  لبنان  �صمال 
يف  املخيمات  وبع�س  القطاع،  وخميمات 
التي  �صورية  عن  ع��دا  الغربية.  ال�صفة 
الفل�صطينيون  ال��الج��ئ��ون  فيها  يعي�س 
الأزم����ة  ا���ص��ت��ع��ال  م��ن��ذ  �صعبة  ظ���روف���ًا 
والدمار   2011 العام  بدايات  الداخلية 
املخيمات  من  بعدٍد  حلق  ال��ذي  والتهجري 
خميم  خا�صة  اأر�صها،  على  والتجمعات 
لالجئني  جتمع  اأك��رب  باعتباره  الريموك 
وال�����ص��ت��ات.   ال��داخ��ل  يف  الفل�صطينيني 
املعطيات املتوفرة توؤكد باأن تاأثريات 
ماأ�صاوية على النا�س و�صبل عي�صهم بداأت 
تاأخذ مفاعيلها بعد اأ�صهر من انت�صار تلك 
اجلائحة. كما توؤكد باأن النت�صار الأفقي 
 ،)19 )كوفيد  ال��وب��اء/اجل��ائ��ح��ة  ل��ه��ذا 
على  لبنان  خميمات  يف  م�صتمرًا  م���ازال 
اي�صًا  انت�صاره  بداأ  وقد  اخل�صو�س،  وجه 
يف قطاع غزة، بالرغم من حالة الإغالق 
التي  والبحري،  والربي  اجلوي  واحل�صار 
تقريبًا.  عامًا   13 منذ  القطاع  ي�صهدها 
وقد قدمت عدد من الدول ومن املتربعني، 
ملكافحة  م���وؤخ���رًا  ل��ل��وك��ال��ة  م�����ص��اع��دات 
ال�صني  جمهورية  �صاهمت  فقد  اجلائحة، 
اللوج�صتية  امل�صاعدات  بتقدمي  ال�صعبية 
والعالجية الالزمة واملتوفرة حتى الآن يف 
الحتادية  املانيا  كذلك  ال�صعبية،  ال�صني 
للوكالة  تربعاتها  قيمة  و�صلت  ال��ت��ي 
ب�صكٍل عام منذ بدايات العام 2020 لنحو 
مالية  اإ�صافة لتربعات  مليون يورو،   156
الحتاد  جدد  وقد  الغر�س،  هذا  تخ�س 
فل�صطني  لجئي  بدعم  التزامه  الأوروبي 
مليون   30.6 قدرها  م�صاهمة  خ��الل  من 
الإقليمي  الئتماين  ال�صندوق  من  ي��ورو 
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تقدميها  مت  "مدد"  الأوروب���ي  لالحتاد 
واليابان   ،2020/9/23 ي��وم  للوكالة 
هذا  يف  ه��ام��ة  م�صاهمات  ق��دم��ت  ال��ت��ي 
امل�صمار ال�صحي من اأجل لجئي فل�صطني، 
امل�صاهمة  و�صتدعم  الهند.  اآخرها  كان 
املقدمة للوكالة لجئي فل�صطني املقيمني 
يف �صورية. ياأتي هذا كجزء من م�صاهمة 
تغطي  ي��ورو  مليون   43.2 بقيمة  اأك��رب 
الأردن  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  دعم 
ول��ب��ن��ان. اإىل ج��ان��ب مت��وي��ل اخل��دم��ات 
احليوية، وي�صمل هذا الدعم الآثار التي 
اأحدثتها اأزمة كوفيد-19 على الالجئني 
هذه  وت��اأت��ي  �صورية،  من  الفل�صطينيني 
ال��وك��ال��ة  ن���داء  م��ع  مت��ا���ص��ي��ًا  امل�صاهمة 
لعام  ال�صورية  الإقليمية  لالأزمة  الطارئ 
للنداء  الإ�صرتاتيجية  والأهداف   2020
العاجل لال�صتجابة لفريو�س كوفيد-19.

ل���ذل���ك ف�����اإن م��واج��ه��ة واح���ت���واء 
ال���ع���واق���ب ال�����ص��ح��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
تلك  انت�صار  على  املرتتبة  والقت�صادية 
فل�صطني،  لجئي  جمتمع  يف  اجلائحة 
الأون���روا  وكالة  تعمل  حيث  الآن  تتم 
الإن�صانية  ا�صتجابتها  تو�صيع  ع��ل��ى 
لجئي  على  )كوفيد-19(  اآث��ار  ملعاجلة 
الوكالة  عمليات  اأقاليم  عرب  فل�صطني 
لتدخل  بحاجة  مازالت  لكنها  اخلم�صة، 
امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل مل�����ص��اع��دة ال��وك��ال��ة 
ورف����د ام��ك��ان��ي��ات��ه��ا ال��ع��ي��ن��ي��ة وامل��ال��ي��ة 
باعتبارها  العامة  ميزانيتها  وزي���ادة 

املقبل. وال��ع��ام  ال��ع��ام  ه��ذا  ا�صتثنائية 
اأمام  وعلى الرغم من احلاجة املا�صة 
اجلهات  اأن  اإل  الوبائية،  احل��ال��ة  تلك 
العيادات  بع�س  اأغلقت  بالأونروا،  املعنية 
بخطوط  الكتفاء  ومت  غ��زة،  قطاع  يف 
اأ�صحاب  على  الأدوي��ة  توزيع  يف  الهاتف 
يف  الآن  يتم  ما  وه��و  املزمنة،  الأم��را���س 
املخيمات الفل�صطينية يف لبنان، ون�صبيًا يف 
ال�صطور  �صورية، حيث يراجع كاتب هذه 
عيادات الوكالة يف �صورية، ويح�صل على 
املختلفة  لالأمرا�س  املتوفرة  العالجات 
دون  اخل��ارج��ي  وبال�صتالم  بالت�صال، 
اخل�صوع لعملية الفح�س ال�صريري، وحتى 
عادت  الأم��ور  لكن  العيادات،  اىل  الولوج 
اإىل م�صارها الأول بفتح العيادات واجراء 
مثل  ويف  للمر�صى.  ال�صريرية  الفحو�س 
خطط  هناك  اأن  يفرت�س  الأو���ص��اع  هذه 
بالن�صبة  للوكالة،  املوازية  العيادات  يف 
تطعيم  اأو  املزمنة  اأو  العادية  لالأمرا�س 
امل�صت�صفيات  اإىل  التحويالت  اأو  الأطفال 
لإجراء عمليات جراحية ملن هم بحاجة 
معينة.  ط��ب��ي��ة  اأو����ص���اع  نتيجة  ال��ي��ه��ا 
لقد انعك�صت احلالة ال�صحية العامة 
جائحة  انت�صار  جراء  فل�صطني،  لالجئي 
)كوفيد 19( على او�صاعهم القت�صادية، 
خ��ا���ص��ة م���ع ت��وق��ف اأع���م���ال امل��ي��اوم��ة، 
والعديد من الور�صات الإنتاجية، والدورة 
يف  وب��ال��ت��ايل  ع��ام،  ب�صكٍل  القت�صادية 
واملعي�صة.  ال��داخ��ل  م�صتويات  ت��راج��ع 

يف  ال��داخ��ل  يف  حتى  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
املواطنني  من   %55 عرّب  فقد  "اإ�صرائيل" 
العرب عن خ�صيتهم من اأن دخلهم ل يكفي 
املعي�صة  ناحية  من  الواحد  ال�صهر  لإنهاء 
من   %39  َ عربرَّ كما  القت�صادي،  واجلانب 
اأبناء 65 عامًا فما فوق عن تخوف كهذا. 
جاء ذلك يف ا�صتطالع �صامل ن�صرته دائرة 
يوم  الإ�صرائيلية"  املركزية  "الإح�صاء 
ووفق   .2020/7/26 يف  الواقع  الأح��د 
بو�صائل  واملن�صورة  امل��ت��وف��رة،  املعطيات 
فقد  م��وؤخ��رًا،  "الإ�صرائيلية"  الإع���الم 
كورونا  بفريو�س  الإ�صابات  جممل  بلغت 
امل�صتجد يف التجمعات العربية يف الداخل 
حتى   31349 نحو   ،1948 ع��ام  املحتل 
اجلاري.  2020 اأيلول/�صبتمرب  منت�صف 
اإن جمتمع لجئي فل�صطني يف مناطق 
املجتمع  ه��و  اخلم�س،  ال��وك��ال��ة  عمليات 
فل�صطني،  اأب��ن��اء  بني  من  ت�صررًا  الأك��رث 
نتيجة  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وح��ت��ى 
الالجئني  الراهن لأحوال جمتمع  الواقع 
و�صورية  لبنان  يف  خا�صة  الفل�صطينيني، 
بالرغم  غ���زة،  وق��ط��اع  ازم��ات��ه��ا،  يف ظ��ل 
القطاع  ي�صهدها  التي  الإغ��الق  حالة  من 
اأ�صاًل منذ �صنوات طويلة كما �صبق وذكرنا 
اعاله. ونتيجة ال�صح يف املوارد احلياتية 
فل�صطني  اب��ن��اء  م��ن  الالجئني  ب��ات  التي 
ي��وم.   بعد  ي��وم��ًا  وط��اأت��ه��ا  حت��ت  يعي�صون 
املجتمع  واج���ب���ات  م��ن  اإن  وع��ل��ي��ه، 
وال�صخاء،  امل�����ص��اع��دة،  ي��د  م��د  ال����دويل، 
للوكالة  الإ�صافية  امل�صاعدات  بتقدمي 
لنداءات  وال�صتجابة  والعينية،  املالية 
العام  امل��ف��و���س  اطلقها  ال��ت��ي  ال��ط��وارئ 
حتى  املا�صيني،  ال�صهرين  خالل  لالأونروا 
جائحة  انت�صار  وحما�صرة  تطويق  مُيكن 
اجلامعة  دور  ياأتي  وهنا   .)19 )كوفيد 
الدويل على مد  املجتمع  العربية يف حث 
ا�صهاماتها  وزي��ادة  للوكالة  امل�صاعدة  يد 
يتعلق  ما  وخا�صة  العامة،  ميزانيتها  يف 
وذلك   .)19 )كوفيد  جائحة  مبكافحة 
ان��ط��الق��ًا م���ن واج���ب���ات ال��وك��ال��ة كما 
وفق   1949 ع��ام  قيامها  ق���رار  يف  ج��اء 
العام  اجلمعية  عن  ال�صادر   302 القرار 
لجئي  جمتمع  لرعاية  املتحدة،  ل��الأمم 
اأر���س  اإىل  عودتهم  ح��ني  اإىل  فل�صطني 
وط��ن��ه��م ال��ت��اري��خ��ي وف���ق ال��ق��رار 194.

علي بدوان 



العدد )28( TAREEQ ALQUDS

اال�ستغالل ال�سيا�سي للريا�سة بني عمالة "اآل ثاين" 
و "اآل نهيان" و "اآل �سعود،

وااللتزام ال�سهيوين لـ"رومان اأبراموفيت�س"
الطاهر المعز*

ا�ــصــرى اأحــــد الأثـــريـــاء يف تــونــ�ــس نـــاديـــاً ريــا�ــصــيــاً 
وله  الــَقــْرن،  عمره  يقارب  الإفريقي(،  )الــنــادي  عريقاً 
تون�صياً  ديناراً  �َس ثالثني مليون  جمهور غفري، وَخ�صَّ
ل�صراء الالعبني، خالل �صيف �صنة 2012، قبل تاأ�صي�س 
يكن  ومل  �صيا�صية،  ملنا�صب  الّر�ّصح  ثم  �صيا�صي،  حزب 
الــغــر�ــس مــن �ــصــراء الــنــادي الــريــا�ــصــي �ــصــوى اجــتــذاب 
لنادي  اجلديد"،  "املاِلك  ل�صالح  للت�صويت  جمهوره 
حي "باب اجلديد" )مقر النادي الإفريقي(، وُتَعدُّ هذه 
"ال�صفقة"، يف بلد �صغري، مثل تون�س، منوذجاً ل�صتغالل 
انتفا�صة  بعد  �صيا�صية،  لأغــرا�ــس  الريا�صية  الــنــوادي 
النظام،  اإ�ــصــقــاط  خاللها  مــن  ال�صعب  اأراد  تــاريــخــيــة، 
لكنه مل يكن ميتلك الأدوات ال�صرورية لذلك، ف�صقط 
الراأ�س وبقي النظام، بل َتَعّزز، با�صم "الدميقراطية"...

الدميقراطية،  عن  احُلــّكــام  يتحّدث  ل  اخلليج،  يف 
الــ�ــصــعــوب  اأمــــــــوال  "حرية" جـــمـــع  يــعــ�ــصــقــون  لــكــنــهــم 
واإنـــفـــاقـــهـــا خـــــارج بـــالدهـــم وخــــــارج بــــالد الــــعــــرب، اأي 
بال�صلع وبالب�صر.    الــتــجــارة،  املــال وحــريــة  راأ�ـــس  ُحــّرّيــة 
"َقَطر" )حتتل  ُدَوْيلة  لغاز  املالكة  الأُ�صرة  ا�صرت 
اإحــــدى الــقــواعــد اجلــويــة الأمــريــكــيــة نــ�ــصــف م�صاحة 
القدم،  لكرة  جرمان"  �صان  "باري�س  نــادي  املـَـ�ــْصــَيــَخــة( 
الـــعـــريـــق )تــاأ�ــصــ�ــس  بـــالـــنـــادي  لــيــ�ــس  �ــصــنــة 2011، وهــــو 
نـــوادي  لــيــنــافــ�ــس  �ــصــنــة 1970(، ولــكــنــه ثـــري وتــاأ�ــصــ�ــس 
ــ�ــصــهــا الــ�ــصــيــوعــيــون يف �ــصــواحــي  ريــا�ــصــيــة اأخــــــرى، اأ�ــّص
نــادي  اأو  �صتار"(  "راد  الأحــمــر  الــنــجــم  )مــثــل  بــاريــ�ــس 
بــرتــغــالــيــون...  ُمــهــاجــرون  ُيـــديـــره  الـــذي  "كريتاي" 
النادي  "َقَطر" �صراء  يف  احلاكمة  الأُ�صرة  اعتربت 
ا�صتثماراً �صيا�صياً، بقيمة حوايل 150 مليون دولر، بعد 
الــدويل لكرة القدم )�صنة 2010( تنظيم  قرار الحتــاد 
بطولة العامل لكرة القدم، �صنة 2022، بُدوْيلَة قطر التي 
الع�صكرية  القواعد  وباحت�صان  الغاز،  باإنتاج  ا�صتهرت 
الأمريكية والفرن�صية، ومل ت�صتهر برعاية الريا�صة، ومل 
ي�صتهر رعاياها اأبًدا بع�صق اأو ممار�صة الريا�صة، ون�صرت 
�صنة  اإنرنا�صيونال(،  )اأمن�صتي  الدولية  العفو  منظمة 
والــرواتــب  ال�ّصّيئة،  العمل  ظــروف  عــن  تقريراً   ،2018
املُتَدنَِّية )اأقل من 200 دولرا �صهرياً يف املتو�صط، مقابل 
لالأجانب،  �صهرياً،  عمل  �صاعة   225 مــعــّدل  مــن  اأكـــر 
ـــات الإنـــ�ـــصـــاء �ــصــمــن الــتــحــ�ــصــريات  الــعــامــلــني يف ور�ـــص
.2022 �صنة  الــقــدم  لــكــرة  الــعــامل  بــطــولــة  ل�صت�صافة 
 �ضياق اال�ضتثمار اخلليجي يف قطاع الريا�ضة: 
ننطلق يف هذه الَفَقرات من اعتبار جمال الريا�صة 
ال�ّصركات  اأو  الأثرياء  ي�صتثمر  حيث  اقت�صادي،  كقطاع 
اأمـــواًل ِلــَتــُدرَّ اأربــاحــاً هــاّمــة، وقــد ل تكون هــذه الأربــاح 
يف  الأربــاح  تكون  قد  بل  رورة،  بال�صّ مالية  اأو  ُمبا�ِصَرة، 
وفيما  ذلـــك،  اإىل  ومــا  �صيا�صي،  واإ�ــصــهــار  دعــايــة  �صيغة 
ــر(  احَلــ�ــصْ )ل  الــّذكــر  �صبيل  على  الــنــمــاذج،  بع�س  يلي 
اخلليج. منطقة  خــارج  اخلليجية،  ال�صتثمارات  لهذه 
تت�صرف الأُ�صر احلاكمة يف اخلليج يف عائدات ريع 
ُتْلقي  ة،  اأنها ممتلكات خا�صّ اأ�صا�س  والغاز، على  النفط 
منها بع�س الُفتات للّرعايا، وت�صتثمر اجُلْزء الأكرب يف 
والأ�صهم  ال�صياحية  واملراكب  العقارات  ل�صراء  اخلــارج، 
يف امل�صارف وبع�س ال�صركات، وبداأ بع�س الأُمــراء، من 
ب�صكل خا�س(،  والإمــــارات،  َقــَطــر  )يف  احلاكمة  الأُ�ــصــر 
ا�صتثمار  الع�صرين،  الــقــرن  مــن  الــثــاين  العقد  خــالل 
الأوروبية  الريا�صية  النوادي  �صراء  يف  الأمــوال  بع�س 

مبالغ  اإنــفــاق  على  ـــَرَف  اأ�ـــصْ الـــذي  اخلليفي"،  "نا�صر 
بالّدوري  النادي  لفوز  دوِلــيِّــني،  لعبني  ل�صراء  �صخمة 
ولي�صبح  وراءه(  اللهث  مــن  عــامــاً   18 )بــعــد  الفرن�صي 
النوادي  واأَْعــَرق  لأكرب  �َصِر�صاً  الباري�صي مناف�صاً  الّنادي 
اآل ثاين"،  "عبد اهلل بن نا�صر  الأوروبــيــة، كما ا�صرى 
وزير الّداخلية الَقَطري، يف حكومة "متيم بن َحَمد اآل 
الّثقيلة...   ُدُيونه  ل  وحتمُّ الإ�صباين،  َملََقا  نادي  ثاين"، 
ا�صرى  الأخــرى، فقد  ال�صفقات  ميكن ذكر بع�س 
اأ�صهم  ن�صف  م�صاعد"  بــن  "عبداهلل  ال�صعودي  الأمـــري 
�صنة 2015،  "�صيفيلد يونايتد" الإنكليزي، �صيف  نادي 
اآل  نــا�ــصــر  بـــن  "�صلطان  الــ�ــصــعــودي  الأمـــــري  وا�ـــصـــرك 
"في�صل بن نا�صر بن عبد العزيز" اأكر  فرحان"، مع 
�صنة  "باناثينايكو�س" اليوناين،  نادي  اأ�ْصُهم  من ن�صف 
نــادي  الكويتية  "احل�صناوي"  ـــَرة  ـــصْ اأُ� وا�ــصــرت   ،2011
الإنكليزية(،  الأوىل  )الــدرجــة  فور�صت"  "نوتنغهام 
التمويل  "بيت  البحرينية  املــالــيــة  الــ�ــصــركــة  وا�ــصــرت 
"ليدز  نـــــادي  اأ�ـــصـــهـــم  ُثــــُلــــَث   ،2011 �ــصــنــة  اخلليجي"، 
 ،2012 �صنة  كــامــال،  عليه  ال�ــصــتــحــواذ  قبل  يونايتد"، 
من  مكتوم"،  اآل  �صهيل  بــن  "بطي  املـــقـــاول  وا�ـــصـــرى 
الأُ�صرة املالكة ل"اأبوظبي"، نادي "خيتايف" الإ�صباين... 
اأوروبـــا، مل تتح�ّصن  اقت�صاد  الأمـــوال يف  رغــم �صخ 
ــــــراء يف و�ــصــائــل الإعــــالم  �ــصــورة هــــوؤلء املــقــاولــني الأُم
الأوروبية، بل يرتبط ذكرهم باأر�صدة م�صرفيه عامرة 
ال�صقق  والـــفـــنـــادق  والـــعـــقـــارات  الــــــــدولرات،  مبــاليــني 
الفخمة، ومزارع اخليول، ومُتثل �صفقة �صراء "حممد 
بن �صلمان" ق�صر لوي�س الرابع ع�صر بفرن�صا، �صنة 2015 
التبذير  لهذا  منوذًجا  دولرا،  مليون  ثالثمائة  بقيمة 
بح�صب  العامل،  الأغلى يف  الق�صر  ُيعترب  لأنــه  والــَبــذخ، 
 ،2017 �صنة  نــ�ــصــرت،  الــتــي  تــاميــز،  نــيــويــورك  �صحيفة 
تفا�صيل عن املو�صوع، وكان "حممد بن �َصْلمان" يعتزم 
�صراء نادي "نيوكا�صل" الإنكليزي، لكن اأخبار توّرطه يف 
الأول/اكتوبر  ت�صرين   02  ( خا�صقجي"  "جمال  مقتل 
ِعي  ُرُدوَد فعل �صلبية لدى جمهور ُم�صجِّ اأثــارت   ،) 2018
ْفَقة، واأعّدت �صبكة "بي بي �صي"  كرة القدم، اأْف�َصلت ال�صّ
اخلليج  ُدَويــــالت  ا�صتخدام  ب�صاأن  تــقــريــًرا  الربيطانية 
التهامات  على  اللتفاف  بهدف  الريا�صي،  لال�صتثمار 
بتاريخ  َموقعها  ن�صره  الإنــ�ــصــان،  حــقــوق  احـــرام  بــعــدم 
 .2019 الثاين/نوفمرب  ت�صرين  من  والع�صرين  الثالث 

* كاتب تون�صي مقيم يف فرن�صا.

 2010 بني  النفط، خ�صو�صاً  اإيــرادات  ارتفاع  بعد  العريقة، 
بع�س  اخلليجيني،  الأثــريــاء  هــوؤلء  من  وُي�صتثنى  و2014، 
"حُمّمد  ِريَّنْي  امل�صْ مثل  القليلني،  العرب  الأعــمــال  رجــال 
 ،1997 �صنة  ا�ــصــرى  الـــذي  بــربيــطــانــيــا(  الفايد" )ُمــقــيــم 
نادي "فولهام"، عندما َهَبَط اإىل الّدرجة الثانية للبطولة 
طيبة،  نتائج  حتقيق  بعد   2013 �صنة  وبــاعــه،  الإنكليزية، 
�َس وامتلك  وكذلك رجل الأعمال "ماجد �صامي" الذي اأ�صَّ
نادياً ريا�صياً يف م�صر، وا�صرى نادياً بلجيكياً، �صنة 2002... 
ا�صرى امللياردير الإماراتي "�صليم الفهيم"، �صنة 2009، 
نادي "بورت�صموث" الإنكليزي، لكن النادي مل ُيحقق نتائج 
طيبة، بل نزل اإىل الّدرجة الثانية، فتخّل�س منه وباعه اإىل 
بــدوره  بــاع  الــذي  الفراج"،  "علي  ال�ّصعودي  املـُـقــاول  زميله 
اأ�صُهَمُه )90% (، خالل نف�س ال�صنة،  اأما الأمري ونائب رئي�س 
الوزراء الإماراتي "من�صور بن زايد اآل نهيان" فقد ا�صرى 
غارديان  قدرته  مببلغ  الإنكليزي  �صيتي  مان�ص�صر  نــادي 
الربيطانية بنحو 150 مليون جنيه ا�صرليني، فيما قّدرته 
م�صادر اأخرى بنحو 210 مليون جنيه اإ�صرليني، �صنة 2008، 
ال�ّصركات  الــّنــادي، جعلته يجتذب  مــوارد هامة يف  مع �َصخِّ 
الإجنليزي،  بالدوري  وفاز  الإ�صهار،  وعائدات  "الّراِعَية"، 
�صنة 2011، وبكاأ�س رابطة الأندية الإنكليزية، �صنة 2012... 
ها  �صخَّ الــتــي  �صي" الأمـــــوال  بــي  "'بي  �صبكة  وقــــّدرت 
الأمــري الإمــاراتــي مبا ل يقل عن خم�صمائة مليون جنيه 
مبا�صرة،  لــه  �ــصــرائــه  بعد  مان�ص�صر  نـــادي  يف  ا�صرليني، 
ِلُي�صبح اأغنى الأندية الإنكليزية، ويجتذب لعبني دوليني، 
على  يـــورو  مليون   364 عــن  يقل  ل  مــا  قطر  و�صخت 
ل�صراء  املوالية  ال�صنوات  خالل  الفرن�صية  العا�صمة  فريق 
اإبراهيموفيت�س"  مثل" زلتــان  لعبني  واجــتــذاب  للنادي، 
مليون   222( "نيمار"  والـــربازيـــلـــي  يـــــورو(،  مــلــيــون   65(
"ريفري�صبورت"  مـــوقـــع  بــحــ�ــصــب   ،2017 �ــصــنــة  يـــــــورو(، 
ــــــذي قــــــّدر حـــجـــم الأمــــــــــوال الـــتـــي تــ�ــصــّخــهــا  الأملــــــــــاين، ال
ُدويـــــالت اخلــلــيــج �ــصــنــوّيــا، يف الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة،  مبــا ل 
 .2016 و   2010 بـــني  دولرا،  مــلــيــون  اأربــعــمــائــة  عـــن  يــقــل 
يف �صنة 2011، ال�صنة املوالية لقرار تنظيم بطولة العامل 
ل�صنة 2022، بَقَطر، قّدمت الأُ�صرة احلاكمة يف َقَطر عر�صاً 
بقيمة 1،5 مليار جنيه ا�صرليني، ل�صراء نادي "مان�ص�صر 
فا�صتحوذت  فقة،  ال�صّ تكتمل  ومل  الإنــكــلــيــزي،  يونايتد" 
�صان  باري�س  نــادي  على  لال�صتثمارات"،  َقَطر  "موؤ�ص�صة 
جرمان )�صاحية "�صان جرمان اأن لي"، �صاحية الأغنياء، 
غربي باري�س(، و�َصّلم رئا�صة النادي لرجل الأعمال الَقَطِري 
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ابراهيم أبو ليل

الفل�سطيني  العربي  الوجود        ميثل 
هدف  حتقيق  دون  يــحــول  حقيقيا  مانعًا 
ــكــزات  مــرت اأحـــــد  فل�سطني"  "تهويد 
امل�ستوى  عــلــى  الــ�ــســهــيــوين  الــكــيــان  ـــن  اأم
امل�سكالت  اأعقد  من  وهــو  ال�سرتاتيجي، 
ال�سهيوين،  الــكــيــان  قـــادة  ــواجــه  ت الــتــي 
فل�سطينية  عربية  اأقلية  وجــود  يف  وتتجلى 
اأر�ــســهــا  عــلــى  تقيم  ظــلــت  ن�سبيًا  كــبــرية 
الأ�سلية وتتم�سك بهويتها القومية، م�سكلة 
العامة  الأزمــة  عنا�سر  من  هامًا  عن�سرًا 
والتي  ال�سهيوين،  امل�سروع  يعي�سها  التي 
تتعمق دوريًا ب�سبب الزيادة العالية يف ن�سبة 
ال�سكان العرب �سمن احلدود التي تتم�سك 
حالة  تخلق  والتي  الحتالل،  �سلطات  بها 
من التوتر الناجم عن التناق�س بني عملية 
حتقيق  نحو  وال�سعي  اجلارية،  ال�ستيطان 
هدف يهودية الدولة، اإذ كلما اأرادت تو�سيع 
اأرا�س جديدة،  ال�ستيطان عرب �سم  رقعة 
العرب  من  املزيد  ا�ستيعاب  اإىل  ا�سطرت 
لي�سبحوا  الأرا�ـــســـي  تلك  على  املقيمني 
�سوكة يف حلق "الدولة اليهودية"، يف الوقت 
العامل  يهود  غالبية  جلب  ت�ستطيع  ل  الذي 

اإىل فل�سطني.
 عــلــى الـــرغـــم مـــن جـــرائـــم الإبـــــادة 
ال�سعب  �ــســد  ال�سهاينة  ارتــكــبــهــا  الــتــي 
اأهدافهم  اأنهم مل يحققوا  اإل  الفل�سطيني، 
ح�ساباتهم،  وفق  اأفعالهم  نتائج  تــاأت  ومل 
ال�سهيونية  الــعــ�ــســابــات  تتمكن  مل  اإذ 
ال�سعب  تــغــيــيــب  مـــن  ـــالل  الحـــت وجــيــ�ــس 
عن  تثنه  ومل  اأر�ـــســـه،  عــن  الفل�سطيني 
فقد  العن�سرية.  و�سيا�ساته  العدو  مقاومة 
اأر�سهم  �سكل الفل�سطينيون الذين بقوا يف 
تهدد  موقوته  دميغرافية  قنبلة   1948 عام 
من  اأكـــر  وم�ستقبله  ال�سهيوين  الــكــيــان 
التهديد النووي. ومن جهة اأخرى، اإذا اأراد 
الكيان ال�سهيوين التخلي عن هوؤلء العرب 
وجب عليه الرتاجع عن احتالله لالأرا�سي 
املاأهولة بال�سكان، وهو الأمر الذي ل ترغبه 
الأزمـــة  تكمن  وفــيــه  الحـــتـــالل،  �سلطات 
ال�سعيد  على  ال�سهيوين  للم�سروع  العامة 
ال�سرتاتيجي. ذلك اأن اأطماع ال�سهاينة يف 
احتالل و�سم املزيد من الأرا�سي ت�سطدم 
على الدوام برادع التوازن الدميغرايف. وملا 
الذين  الفل�سطينيني  من  اجلزء  ذلك  كان 
بقوا يف اأر�سهم حتت الحتالل ال�سهيوين 
الــيــوم  بــلــغ عــددهــم  الــذيــن  عـــام 1948- 
من  املئة  يف   21 اأي  ن�سمة  مليوين  حــوايل 
من  يعترب  ال�سهيوين-  الكيان  يف  ال�سكان 
القوانني  الإ�سرائيليني" ح�سب  "املواطنني 
"الإ�سرائيلية"، فاإنه ي�سعب على ال�سلطات 
"الإ�سرائيلية" التخل�س منهم، وظلوا عقبة 

هّبة اأكتوبر 2000
والتحدي العربي يف عمق الكيان ال�سهيوين

ويفكر  ال�ستيطاين.  امل�سروع  اأمــام  كــاأداء 
التخل�س  بكيفية  ال�سهيوين  الكيان  قادة 
منهم " بال�ستبعاد اأو ال�ستعباد"، تارة عن 
بطرح  اأخــرى  "الرتات�سفري" وتــارة  طريق 
اأفكار تبادل فل�سطينيي 1948 بامل�ستوطنني  
لذلك   ،1967 عــام  املحتلة  ــي  الأرا�ــس يف 
اإىل  الإ�سرائيلية"  "املوؤ�س�سات  جلـــاأت 
لتطويعهم  عـــديـــدة  ــائــل  و�ــس ــتــخــدام  ا�ــس
وتذويبهم  لتغييبهم  وتدجينهم يف حماولة 

من خالل النفي اأو من خالل "الأ�سرلة".
اإن  فيها  مــراء  ل  التي  واحلقيقة       
م�سدر  ظل  الفل�سطيني  العربي  الــوجــود 
ال�سهيوين،  للكيان  املتفاقمة  الأزمة  توليد 
على  الفل�سطينيني  بقاء  خــالل  مــن  لي�س 
ح�سورهم  خالل  من  بل  فح�سب،  اأر�سهم 
حيث  الــكــفــاحــي،  ال�سعيد  على  الــفــاعــل 
بــارزة  مــواقــف  هــذا احلــ�ــســور يف  جت�سد 
�سمد  الــذي  الفل�سطيني  ال�سعب  حياة  يف 
ال�سهيوين  القهر  اأ�سكال  كل  مواجهة  يف 
النتفا�سات  يف  ذلك  متثل  وقد  املختلفة. 
التعبري عنها يف  التي مت  ال�سعبية  والهبات 
حمطات عديدة مثل انتفا�سة يوم الأر�س 
وكذلك   ،1976 عام  اآذار  من  الثالثني  يف 
الأول  ت�سرين  انتفا�سة  اأكــتــوبــر(  )هــّبــة 
داخل  الفل�سطينيون  فيها  التي عرب   2000
اأرا�سي 1948 عن ت�سامنهم مع اأ�سقائهم 
اأثــنــاء  غـــزة  وقــطــاع  الــغــربــيــة  ال�سفة  يف 
املظاهرات  خالل  من  الأق�سى،  انتفا�سة 
التي  الأزمـــة  تفاقم  ظل  ويف  الت�سامنية. 
ال�سهيوين  للكيان  النتفا�سة  �سببتها 
ال�سخ�سيات  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  حملت 
القيادية يف الأو�ساط العربية داخل اأرا�سي 
ال�سدامات  نتائج  عن  امل�سوؤولية   ،1948
التي راح �سحيتها ثالثة ع�سر �سهيدًا على 
اللواء  يف  الإ�سرائيلية"  "ال�سرطة  ــدي  اأي

ال�سمايل بقيادة املجرم األيك رون.
العرب  يواجهها  التي  امل�سكلة  اإن       
الــفــلــ�ــســطــيــنــيــون حتـــت حــكــم الــ�ــســلــطــات 
مواطنني  اعــتــبــارهــم  هــي  الإ�ــســرائــيــلــيــة 

التي  الأرا�ــســي  يف  وخ�سو�سًا  اليهودية" 
احتلت عام 1948. 

      لقد بذلت "ال�سلطات الإ�سرائيلية" 
العربية  الــهــويــة  لــتــدمــري  كــبــرية  جـــهـــودًا 
"الإ�سرائيلية"  القوانني  كــل  م�ستخدمة 
جوهرها  يف  وهي  ذلك،  على  ت�ساعد  التي 
قوانني عن�سرية جتعل من العربي عن�سرًا 
اأقل.  حقوقًا  حياته  يف  ينال  مهم�سًا  ثانويًا 
وبعد اأن عجزت عن طم�س الهوية القومية 
لتلك ال�سريحة العربية الفل�سطينية وف�سلت 
يف حرف الفكر العربي املتبلور يف "العمق 
ال�سلطات ال�سهيونية  الإ�سرائيلي"، جلاأت 
فر�س  خالل  من  اللعبة  قواعد  تغيري  اإىل 
على  والأخــالقــيــة  الإيديولوجية  الو�ساية 
ينفي  اأن  العربي  مــن  تريد  فهي  الــعــرب، 
الدرجة  مــن  مــواطــنــًا  �سيبقى  واإل  نف�سه 
الثانية، حيث يعترب كل حق للعربي )منحة 
يجوز  ول  اليهودية".  " الدولة  من  ومَنة( 
ال�سهيونية  املمار�سات  على  العرتا�س  له 
ول ي�سمح له بالت�سامن مع اأ�سقائه العرب 
على  بل  اأو خارجها.  فل�سطني  داخل  �سواء 
بني  للتطبيع  ج�سرًا  يكون  اأن  يجب  العك�س 
ج�سرًا  ولي�س  العربية  والدول  "اإ�سرائيل" 
يف  واأ�سقائه  واأهله  الداخل  يف  العربي  بني 
اخلارج، واإل فهو مهدد بالتهجري واملالحقة 
والإيــديــولــوجــيــة  القانونية  اأنــواعــهــا  بكل 
هي  باخت�سار  فالق�سية  والإعـــالمـــيـــة. 
العربية  بهويته  املتم�سك  الفل�سطيني  اأن 
املتخيل،  للعربي  النقي�س  النموذج  ي�سكل 
الإ�سرائيلية  لل�سيا�سة  ــًا  حتــدي ــــر  والأك
لكونه يقف عالنية �سد املواقف العدوانية 
"احلكومات  تتخذها  الــتــي  والعن�سرية 
القطبي  النقي�س  وهـــو  الإ�سرائيلية"، 
هذا  وي�سكل  اليهودية".  "الدولة  ل�سعار 
النموذج م�سدر القلق والو�سع املتاأزم على 
الكيان  يعي�سه  الذي  الدميغرايف  ال�سعيد 

ال�سهيوين. 
      لقد اأحدثت هّبة اأكتوبر هّزة عنيفة 
اللثام  واأمــاطــت  ال�سهيوين،  الكيان  يف 
الأرا�ــســي  يف  العربي  الــواقــع  حقيقة  عــن 
املحتلة عام 1948. كما اأن ق�سية ال�سهداء 
�سلطات  عن�سرية  ف�سحت  ع�سر  الثالثة 
الحتالل الإ�سرائيلية التي ترى يف الوجود 
الفل�سطيني، جمرد جتمع ب�سري يحيا على 
هام�س الكيان ال�سهيوين، وجتاوزت قواعد 
"اللعبة الإ�سرائيلية" التي حكمت وحتَكمت 
حتاول  والتي  القومية،  العربية  بالأقلية 
اإظهار "اإ�سرائيل" وكاأنها دولة دميقراطية 
لتح�سني  ــيــات،  الأقــل حــقــوق  حتمي  فعلية 

�سورتها اأمام العامل. 

مفعول  و�ــســريــان  ال�سهيوين  الــكــيــان  يف 
"القوانني الإ�سرائيلية" عليهم وحما�سبتهم 
كذلك  معاملتهم  دون  الأ�سا�س،  هذا  على 
مبــا يــرتتــب عليه مــن حــقــوق وواجـــبـــات، 
يف  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  جنحت  حيث 
ي�سمى   ما  يف  تعي�س  العربية  الأقلية  جعل 
"الدولة العربية" دون اأن تكون جزءًا منها 
اأخرى  جهة  ومن  الدولة.  ليهودية  تطبيقًا 
عليهم  املــواطــنــة  �سفة  اإ�ــســفــاء  اأدى  فقد 
الدولية  القوانني  اإىل حرمانهم من حماية 
الحتالل  حتت  الواقعني  بال�سكان  املتعلقة 
ــيــة قــومــيــة.  زمـــن احلــــرب بــو�ــســفــهــم اأقــل
ال�سعب  وجـــود  ال�سهيونية  ــكــرت  اأن لــقــد 
تر�سيخ  بغية  ــــدوام  ال عــلــى  الفل�سطيني 
بال  "اأر�س  مقولة  الأر�س اخلالية وحتقيق 
ذلك  اأجــل  ومن  اأر�س".  بال  ل�سعب  �سعب 
الفكرة  من  انطالقًا  ال�سهيونية  مار�ست 
التي   "irredentist" ال�سرتجاعية 
�سادت يف اأوروبا منذ القرن ال�ساد�س ع�سر. 
بو�سفهم  الــعــرب  �سد  النفي  اأ�ــســكــال  كــل 
هذه  يف  الأ�سل  اأن  ذلك  "غوييم".  اأغيار 
الجتماعي  التغييب  على  يــقــوم  ــار  ــك الأف
الفل�سطيني  لل�سعب  وال�سيا�سي  والثقايف 
والتاريخية، لأنه  و�سرب هويته احل�سارية 
عن  متامًا  الفل�سطيني  ال�سعب  يغب  مل  ما 
اإ�سرائيل  ت�سبح  لن  فل�سطني  فاإن  الوجود، 
التوتر  حالة  يجعل  الذي  الأمر  تام،  ب�سكل 
ويحول  اليهود،  امل�ستوطنني  وعي  يف  قائمة 
ال�ستقرار  مــن  �سكل  اإىل  الــو�ــســول  دون 
التي  الإ�سرائيلية"  "الهوية  وتــكــريــ�ــس 
هذا  ويف  الدولة".  "يهودية  عليها  تقوم 
الالجئني  عودة  من  املوقف  يندرج  ال�سياق 
الفل�سطينيني اإىل وطنهم، وكذا املمار�سات 
التي  والعن�سرية  العدوانية  ال�سهيونية 
يتعر�س لها ال�سعب الفل�سطيني على امتداد 
اأر�س فل�سطني من البحر اإىل النهر، حيث 
مار�ست احلكومات "الإ�سرائيلية" املتعاقبة 
واعتقالت  قتل  من  ال�سطهاد  اأنـــواع  كل 
"الهوية  لهيمنة  التمهيد  ــل  اأج مــن  ونفي 
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وعد بلفور... وعبثية ال�سيا�سة الربيطانية
سحر عيسى الوهيبي* 

اتفاق  على  اأ�شهر  وب�شعة  عام  �شوى  مي�ِض  مل 
احلرب  ليل  يف  ب�شمت  ُدّب��ر  ال��ذي  بيكو  �شايك�ض– 
ال  و�شعوبًا  كثرية  دواًل  طالت  التي  االأوىل  الكونية 
ناقة لها وال جمل يف هذه احلرب ال�رضو�ض. يف ذلك 
اأُثري ج�شع بريطانيا لي�شتاأثر باالأر�ض  الوقت بالذات 
يرغب  مل  التي  �شورية(  )جنوب  فل�شطني  املقّد�شة 
لبع�شهم  عنها  بالتنازل  بيكو  �شايك�ض-  اأط���راف 
بع�شًا، و�شّكل ذلك فر�شة �شانحة للحركة ال�شهيونية 
الإقناع  ثمنًا  يكون  بريطانيا  من  التزامًا  تنتزع  لكي 
لهما  وكان  احللفاء  لن�رضة  لتهّب  املتحدة  الواليات 
ذلك، واأ�شدر اآرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا الوعد 
الذي حمل ا�شمه يف 2-11-1917 الوعد الذي كانت 

الواليات املتحدة �رضيكًا اأ�شا�شيًا فيه.
وعد  فاإّن  التجزئة  عنوان  – بيكو  �شايك�ض  والأن 
بلفور هو ابنها اللقيط، وها هي العقود مت�شي وهذا 
العربي، هذا  الوطن  اأنحاء  ال�رضطان ينت�رض يف �شائر 
واالقت�شاد  ال�شيا�شة  يف  اآث��اره  امتدت  ال��ذي  الوعد 
به  وغرّيت  االجتماعي  بالن�شيج  وعبثت  واحل�شارة، 
الكثري، وكان - الإزالة الظالل ال�شوداء على وطننا حاًل 
– هو مقاومة من حا�رضنا وقتال من قتلنا  وحيداً 
والوعي  واملعرفة  بالعلم  ووجودنا  حّقنا  وا�شتعادة 
النا�شطة  والهيئات  العرب  كل  ولدعوة  واالإدراك، 
ملواجهة هذه املوؤامرة التي ما زالت تقهرنا، يف حني 
باأر�شنا  باقية  واآثارها  زوال،  اإىل  ذهبوا  اأ�شحابها 

و�شعوبنا.
بعد اأن تزّعم تيودور هرتزل احلركة ال�شهيونية، 
االأول يف بازل يف �شوي�رضا  ال�شهيوين  وعقد املوؤمتر 
االجتاه  اإىل  ال�شهيونية  فكرة  توّجهت   ،1897 عام 
احلثيث  ال�شهيونيني  بجهود  ذل��ك  وب���دا  العملي 
للح�شول على تعّهد من اإحدى الدول الكربى باإقامة 
امل��ح��اوالت،  ه��ذه  ف�شلت  وق��د  لليهود،  قومي  وط��ن 
واأملانيا  تركيا  من  الوعد  هذا  على  للح�شول  االأوىل 
وانكلرتا اأخرياً، ومن ثم قامت قائمة احلرب العاملية 
تلك  كل  وزادت  املنا�شبة،  الظروف  واجتمعت  االأوىل 
الظروف حاجة كل الدول املتحاربة اإىل �رضيك م�شاند 
وداعم للخروج منت�رضاً من ال�رضاع، يف حني كانت 
اإىل  اليهود  لتهجري  االأول  الفكر  �شاحبة  بريطانيا 
اأر�ض فل�شطني عام 1902، حيث عزمت حكومة بلفور 
على منح اليهود وطنًا لهم يف اإفريقيا ثم يف منطقة 
العري�ض، وهنا توّجه هرتزل اإىل احلكومة الربيطانية 
وطن  اإيجاد  يف  يكمن  الوحيد  احلل  اأّن  على  م�رّضاً 
العامل،  دول  من  املهاجرين  هوؤالء  ي�شتوعب  لليهود 
الغرب وخا�شة  اأو�شاط  اأثراً يف  وقد ترك حديثه هنا 
ا�شكوتلنديًا مثقفًا ومولعًا  الذي كان  بلفور  يف نف�ض 
بفكر  ملتزمًا  حمافظًا  و�شيا�شيًا  املقّد�ض،  بالكتاب 
عندما  الدامي"  "بلفور  �شمي  اأن  اإىل  االإمرباطورية 
كان حاكم اإيرلندا، وهذا زاد حترك اليهود بعد احلرب 
وكانت  واإنكلرتا،  اأملانيا  من  وع��د  على  للح�شول 
عام  ب�شكل  اليهودي  النفوذ  من  اال�شتفادة  حّجتهم 
باأّن  فاأ�شاروا  خا�ض،  بوجه  املتحدة  الواليات  ويف 
احلكومة  على  بال�شغط  اليهود  �شيغري  الوعد  هذا 
الوعد  اأّن  اأي�شًا  واالأهم  احللفاء،  ملنا�رضة  االأمريكية 
اأكرثهم  انخرط  الذين  رو�شيا  يهود  �شيحمل  املذكور 
من  رو�شيا  اإخراج  اإىل  الداعية  الي�شارية  احلركة  يف 
احلرب، على تغيري موقفهم والدعوة اإىل اإبقاء بالدهم 

وحدد  االأبي�ض  الكتاب  �شدر   1922 ع��ام  ويف 
مفهوم الوطن القومي باأّنه ال يت�شمن فر�ض اجلن�شية 
اإيجاد  اإىل  يرمي  واإمن��ا  ال�شعب،  بقية  على  اليهودية 
اليهود،  رف�شه  وبالطبع  فل�شطني  يف  يهودي  مركز 
عام  فل�شطني  لوجهاء  ت�رض�شل  ون�شتون  حديث  ويف 
اإقامة  بني  كبري  لغوي  فرق  وجود  اإىل  اأ�شار   1921
)وطن قومي( كما ذكر الوعد واإقامة )الوطن القومي( 
مّما ي�شتبعد فكرة اإقامة حكومة لليهودية ت�شيطر على 
العرب، وبالطبع مل يتم ا�شتطالع راأي ال�شكان العرب 
الر�شميني لربيطانيا يف  املمثلني  باملقابل وال حتى 
حول  عمومًا  ال��راأي  مناق�شة  مت  اأّن��ه  بحكم  املنطقة، 
حتا�شي  ���رضورة  واإىل  القوميتني  تعاي�ض  اإمكانية 
لفت  اإىل  العثمانية  ال�شلطات  اأ�رضعت  وف��وراً  العرب، 
اأنظار العرب لهذا الوعد، وكان اأن طلب ال�رضيف ح�شني 
املقابالت  وكانت  االإنكليز،  من  للمو�شوع  تف�شرياً 
واملحادثات، وبعد اأن بدا للقيادة الها�شمية االمتناع 
بتاأكيد بريطانيا اأّن وعد بلفور لن يتعار�ض مع حقوق 
مباآرب  ي�شعرون  الفل�شطينيون  وبداأ  واأمانيهم،  العرب 
هذا الوعد، وبذلك مت رف�شه وتعطيله واإلغائه، ودام ذلك 
انكلرتا منحت  والأّن  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  ملا 
ما ال متلك ملن ال ي�شتحق اأظهرت التناق�ض يف اإقرار 
حق تقرير امل�شري، وكان الرف�ض ال�شعبي، واأ�شبحت 
املحادثات تنادي بالتم�ّشك بعبارة )احلقوق املدنية 
والدينية للفئات غري اليهودية( ح�شب ن�شيحة ت�رض�شل 
واليهود  العرب  بني  االل��ت��زام��ات  وت�شاوي  للعرب، 
باحلقوق، وكان هذا كّله عبثًا باأيدي ال�شا�شة االإنكليز. 
اأب�شع  متّثل  فل�شطني  ق�شية  ت��زال  ال  وختاما،ً 
العام  ال��دويل  القانون  لها  يتعّر�ض  اإذالل  عملية 
لهما  كان  اللتان  الدوليتان  الهيئتان  لها  وتعر�شت 
اأين  نت�شاءل  ال�شلم. وهنا  العاملي يف حفظ  الدور  كل 
الوعد؟؟ هل مبحا�شبة احلكومة  �شيكون احلل من هذا 
اأو منظمة  اأو ما �شتنتجه لنا هيئة االأمم،  الربيطانية، 
حقوق االإن�شان التائهة، اأو جامعتنا العربية املخّدرة، 
اأو  قوة،  وال  لها  حول  ال  التي  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأو 
�شعبنا املقاوم واأجيالنا القادمة املوؤمنة بحق تقرير 
وراءه  ي�شيع  ال  الذي  احلق  وعد  اأو  النغّيب،  م�شريها 

مطالب؟. 
*رئي�شة منري فل�شطني الثقايف

يف القتال اإىل جانب اإنكلرتا، وهنا ظهر اللورد كت�شرن 
احتالل  تفر�ض  الع�شكرية  التقنية  التطورات  اأّن  براأيه 
للدفاع  الربيطاين  التاج  حتت  واإبقائها  فل�شطني 
لتحقيق  ال�شهاينة،  وجد  وهنا  ال�شوي�ض،  قناة  عن 
املهمة  خلدمة  بهذه  يقوم  والأمنهم، خري من  هدفهم 
لال�شتعمار  خمل�شني  تابعني  فيها  باإقامتهم  اإنكلرتا، 
و�شالمة  و�شالمتهم  اأمنهم  على  ي�شهرون  الربيطاين 
موا�شالته، وكانت املكافاأة  لوايزمن على م�شاهمته 

العلمية يف �شناعة العتاد احلربي اأثناء احلرب.
تخوفت  وال��ن��زاع  احل���رب  يف  ح��رج  وق��ت  ويف 
واحل�شول  االأملان  ال�شهيونيني  جناح  من  بريطانيا 
حتّول  اإىل  ي��وؤدي  مما  القي�رض،  من  مماثل  وعد  على 
الفر�شة على  اإىل جانب دول املحور و�شياع  اليهود 
تخ�شي�ض  اأن  �شايك�ض  مارك  فكرة  وظهرت  انكلرتا، 
حداً  �شي�شع  انكلرتا  رعاية  وحتت  لليهود  فل�شطني 
ملطامع فرن�شا التي تعترب فل�شطني جزءاً من �شورية، 
التي راأت يف  لل�شامية  للعداء  اإىل ذلك امليول  واأ�شف 
وكانت  اليهود،  من  للتخّل�ض  مهذبًا  اأ�شلوبًا  الوعد 
بني  وخا�شة  الوعد  لهذا  حقيقية  معار�شة  هناك 
يف  وامل��ن��دجم��ني  املتعاي�شني  الليرباليني  اليهود 
الوعد  بهذا  راأوا  وقد  فيها،  يعي�شون  التي  جمتمعاتهم 
عدم  على  وم��وؤ���رضاً  ال�شامية  معادو  ي�شتغلها  حجة 
وبعد  اإقامته.  اإىل موطن  انتمائه  اأو  اليهودي  اندماج 
اإعداد  بداأ  الربيطانية  احلكومة  الفكرة يف ذهن  تبّلور 
م�شودة الوثيقة يف حزيران 1917، وتوىّل م�شوؤوليتها 
�شجااًل  �شهد  ال��ذي  �شوكولوف(  )ناحوم  اأويل  ب�شكل 
ونقا�شًا واأراء يف تقرير اإقامة دولة يهودية اأو مفهوم 
الطرفني  ا�شتقر  ثم  منهم،  للم�شطهدين  ملجاأ  اإيجاد 
اأواًل يف موؤمتر  التي وردت  القومي  الوطن  على فكرة 
االأوىل  العامليتني  احلربني  وبني  ال�شهيوين.  ب��ازل 
ملا  خمتلفة  وتف�شريات  ت�رضيحات  �شدرت  والثانية 
يق�شد بعبارة )وطن قومي( وما يق�شده بلفور منها، 
اإريك  قام  حيث  يهودية،  دولة  اإقامة  ت�شمل  كانت  اإذ 
يف  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  خبري  اآدم  فوري�ض 
االأول  كانون  يف  ر�شمية  مذكرة  الفل�شطينية  ال�شوؤون 
عام 1919 تبني فيها اأّن احلكومة قبلت بفكرة حتويل 
فل�شطني اإىل دولة يهودية وباملقابل قام خبري الوزارة 
االآخر هارولد نيكل�شون قائاًل اأّن بلفور مل يفكر بدولة 

يهودية م�شتقلة واإمنا مبلجاأ ليهود اأوروبا ال�رضقيني.
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عبداهلل علي صبري
رئيس احتاد اإلعالميني اليمنيني كانت  اأكر من ن�سف قرن  على مدى 

غري  اليمن،  يف  الطوىل  هي  ال�سعودية  يد 
�سبيحة  مــع  متاما  تبخر  الــواقــع  هــذا  اأن 
2014م،  �سبتمرب  من  والع�سرين  احلــادي 
وب�سرت  ال�سعبية،  الــثــورة  انت�سرت  حني 
�سمان  على  يــقــوم  جــديــد  �سيا�سي  بعهد 
�سيادة اليمن وا�ستقالله وكرامة مواطنيه، 
وعلى عالقات دولية متوازنة، ل قبول فيها 
اأو تلك، ولكن م�سالح  للتبعية لهذه الدولة 
م�سروعة متبادلة، على اأ�سا�س من الندية، 

واملعاملة باملثل.
اأفــاقــت الــ�ــســعــوديــة عــلــى ميــن جديد 
الــذي  ال�سبعينيات  ميــن  عــن  وخمــتــلــف 
يــخــدم م�ساحلها  مبــا  وقــولــبــتــه،  عــرفــتــه 
�سمان  منها  امل�ساف  ويف  ال�سرتاتيجية، 
اأن  ميكن  ل  �سعيفة  مركزية  حكومة  بقاء 
خروجا  اعــتــبــاره  ميكن  مــا  منها  ي�سدر 
ح�سل  فاإن  ال�سعودي،  الطاعة«  »بيت  عن 
�سعود  لآل  اأمــكــن  القبيل،  هــذا  مــن  �سيء 
التقليدية،  النفوذ  قوى  من  وكالئهم  عرب 
ــدخــل لــتــغــيــري احلــكــومــة، والإطـــاحـــة  ــت ال

براأ�سها، وتن�سيب بديل مر�سي عنه.
حقيقة  يف  ويتعمق  يتاأمل  من  اأن  غري 
الهيمنة ال�سعودية على اليمن طيلة العقود 
كل  �سملت  اأنها  عناء  بال  يلحظ  املا�سية، 
مناحي احلياة، وكل فئات املجتمع تقريبا، 
الربيطانية-  احلماية  ذلــك  يف  �ساعدها 
والأمـــوال  الــ�ــســعــودي،  للعر�س  الأمــريــكــيــة 
بف�سل  للمملكة  تــوافــرت  الــتــي  ال�سخمة 
الأو�ساع  تردي  مقابل  النفطية، يف  الوفرة 
معدلت  وات�ساع  اليمن،  يف  القت�سادية 

الفقر بني اليمنيني.
ال�سعودية  عا�ست  1990م،  عــام  ويف 
نف�س الهاج�س الذي هيمن على حكامها يف 
2014م، اإذ خ�سيت اأن تكون حكومة اليمن 
اأقوى عودا بعيد قيام الوحدة اليمنية يف 22 
مايو، فا�ستغلت على نحو مبالغ فيه املوقف 
املناه�س  اليمنية  للجمهورية  الر�سمي 
الــغــزو  اإثـــر  الأجــنــبــي  الع�سكري  للتدخل 
العراقي للكويت، و�سارعت اإىل طرد مئات 
ال�سعودية،  يف  اليمنيني  العمال  من  الآلف 
دولة  على  كبريا  اقت�ساديا  عبئا  �سكل  ما 
األقت  كما  الــولــيــدة،  وحكومتها  الــوحــدة 
اأ�سرة  مليون  من  اأكر  حياة  على  بظاللها 
مينية كانت تعتمد يف معي�ستها اليومية على 

حتويالت املغرتبني العاملني يف اململكة.
ال�سعودية  عملته  مــا  هــذا  كــان  واإذا 
القرن  ت�سعينيات  مطلع  واليمنيني  باليمن 
املا�سي، فاإنها انتقلت اإىل طور اأكرب واأخطر 
من الإجرام والتوح�س حني ح�سدت يف 26 
مار�س 2015م، حتالفا دوليا كبريا للعدوان 
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ال�سعبية  الثورة  من  انتقاما  بالدنا،  على 
املناه�سة للهيمنة ال�سعودية الأمريكية.

الــعــ�ــســكــري  ــدخــل  ــت ال هـــذا  اأن  عــلــى 
ـــري املــ�ــســبــوق يف الــعــالقــات  املــبــا�ــســر وغ
لعدوان  امتدادا  اإل  لي�س  العربية،  العربية 
اآل �سعود يف تعاطيهم  غري مبا�سر انتهجه 
جيو�سيا�سيا،  اليمني  ال�ساأن  مع  وتعاملهم 
عرب  واجتماعيا،  وثقافيا،  واقت�ساديا، 
والرتهيب،  الرتغيب  من  متعددة  اآلــيــات 
دورا  لعبت  التي  اخلا�سة«  »اللجنة  ومنها 
كبريا يف تطويع النخبة ال�سيا�سية والقبلية، 
اتفاقية  ــتــزاع  ان للريا�س  اأمــكــن  اأن  اإىل 
عـــام 2000م،  الــبــلــديــن يف  بــني  احلــــدود 
و�سط �سمت ميني مطبق على ال�سعيدين 
لو�سائل  ت�سرب  وقــد  وال�سعبي.  الر�سمي 
الإعالم حينها، اأن الريا�س وزعت ر�ساوى 
ل�سيوخ مينيني حمليني وم�سوؤولني حكوميني 
ت�سل اإىل ما يقرب من اأربعة مليار دولر. 
اأ�سعاف هذه املبالغ بعد  ا�ستعا�ست  لكنها 
نفطية  اكت�سافات  عن  ال�سعودي  الإعــالن 
وغازية جديدة يف مناطق حدودية خمتلف 

عليها مع اليمن.
ــة الــ�ــســيــا�ــســيــة  ــنــخــب حــتــى خـــــارج ال
يف  التغلغل  لل�سعودية  اأمكن  فقد  والقبلية، 
العقل اليمني، من خالل املد الوهابي ذي 
ح�ساب  على  املتطرفة،  ال�سلفية  النزعة 
�سلبا  اأثر  ما  وال�سافعي،  الزيدي  املذهبني 
الإميــانــيــة  الــهــويــة  ومــ�ــســمــون  عــلــى �سكل 
ال�سباب،  مــن  الآلف  وتطويع  لليمنيني، 
ال�سعودية  ــدة  ــن الأج خلــدمــة  وجتنيدهم 
اليمن  يف  ال�سرتاتيجية  �سيا�ستها  وتنفيذ 

العبث  يف  فاأمعنوا  ــد،  زاي اأولد  خلفهم  ومــن 
والتطاول، اإىل درجة اأن توقيع اتفاق الريا�س 
 ( الرتـــزاق  مربع  داخــل  ال�سراع  طــريف  بني 
جرى   ،) هادي  حكومة   + اجلنوبي  النتقايل 
هند�سته ليتم الإعالن عنه ر�سميا يف 5 نوفمرب 
التوقيت  اأن هذا  املراقبون  وقد فهم  2019م. 
الذي ل ميكن اأن يكون بال�سدفة، ينطوي على 
اليمن  اأن حربها على  ر�سالة �سعودية مفادها 
وهيمنتها،  ا�ستعادة ح�سورها  بهدف  اإل  لي�س 
دعمت  حني  نوفمرب1967م،   5 يف  فعلت  كما 
النقالب على الرئي�س ال�سالل، واأمكن لها بعد 
ذلك احتواء املد اجلمهوري، وم�سادرة القرار 
اليمني، الذي اأ�سبح ال�سفري ال�سعودي �ساحب 
الكلمة الأوىل فيه، كما يفعل اليوم ال�سفري اآل 

جابر مع حكومة املرتزقة.
وهكذا دلت اأحداث املا�سي واحلا�سر، اأن 
اليمن ل ميكن اأن تكون »�سعيدة و�سعودية« يف 
يعني  ما  وهو  اأحدهم.  قال  كما  الوقت،  نف�س 
يجب  وعدوانهم  �سعود  اآل  وجه  يف  الثورة  اأن 
اأن تبقى م�ستمرة، وم�ستندة كذلك اإىل الوعي 
اليمن،  يف  �سعود  اآل  واأطماع  �سيا�سة  بحقيقة 
و�سواء توقف هذا العدوان الع�سكري اأو ا�ستمر 
فاإن  مبا�سرة،  وغــري  ماكرة  اأخــرى  باأ�ساليب 
توا�سل  اأن  والثورية  ال�سيا�سية  القيادة  على 
مع  ال�سعودي،  الن�س  خــارج  باليمن  ال�سري 
ال�سعودي  النفوذ  لكبح  م�سادة  اآليات  اإعمال 
املتغلغل والعميق يف بنية الدولة واملجتمع. ومن 
يدي  بني  ون�سعها  نقرتحها  التي  الآليات  هذه 

�سانع القرار:
ال�سابقة  احلـــدود  اتفاقيات  مراجعة   -
ال�سعودي  الــعــدوان  بحكم  ملغاة  واعتبارها 

الع�سكري على اليمن.
الــ�ــســعــودي،  ال�سيا�سي  املـــال  جتـــرمي   -
وحتذير من يتعامل مع »اللجنة اخلا�سة« من 

اأفراد ومنظمات.
ال�سعودية،  للب�سائع  ال�سعبية  املقاطعة   -
وال�سناعات  ال�سلع  والعمل احلثيث على دعم 

الوطنية.
م�ساريع  يف  اليمنية  العمالة  ا�ستيعاب   -
تبقى  ل  حتى  بــالــداخــل،  كــربى  ا�ستثمارية 
العدو  بيد  �سالحا  القت�سادية  الــورقــة  هــذه 

ال�سعودي.
اقت�سادية  منح  لأيـــة  الــتــام  الــرفــ�ــس   -
ــاعــدات اإنــ�ــســانــيــة �ــســعــوديــة، ) وهــذا  ــس اأومــ�
ل يــتــعــار�ــس مــع حــق الــيــمــن والــيــمــنــيــني يف 
التعوي�سات واإعادة اإعمار ما دمره العدوان( .

ثبات(  )مين  اليمنية  ال�صحيفة  *عن 
�صبتمرب 2020.

�سايرت  قــد  ال�سعودية  اإن  بــل  واملنطقة. 
و�ساعدتها  اليمن،  يف  الأمريكي  املخطط 
�سناعة  عــلــى  املــحــلــيــني،  ــا  ــه وكــالئ عـــرب 
وداع�س  القاعدة   ( الإرهابية  التنظيمات 
دينيا  واملتطرفني  الإرهابيني  وتوظيف   ،)
وقد  ال�سهيواأمريكي.  امل�سروع  خدمة  يف 
عرفنا اأن اللجان ال�سعبية اليمنية قد اأمكن 
لها بعيد اأ�سابيع قليلة من انت�سار ثورة 21 
هذه  واأوكــار  معاقل  اإىل  الو�سول  �سبتمرب، 
داع�س  جعل  مــا  وتــطــهــريهــا،  اجلــمــاعــات 
�سقيقتها  لإنقاذ  ع�سكريا  تتدخل  الكربى 

ال�سغرى.
ــت  داأب القــتــ�ــســادي،  ال�سعيد  وعــلــى 
عن  وعزلها  اليمن  ح�سار  على  الريا�س 
توجيه  وبــدل  ــدويل،  وال الإقليمي  حميطها 
لال�ستثمار  ال�سخمة  اأمــوالــهــا  مــن  ــزء  ج
املنح  اأ�ــســلــوب  انتهاج  ف�سلت  اليمن،  يف 
حكومة  اليمن  يظل  حتى  واملــ�ــســاعــدات، 
و�سعبا يف موقف امل�ستعطي وامل�ستجدي لآل 
�سعود واأمراء النفط. وفوق ذلك فاإنها قد 
منها،  باأكر  الأمــوال  هذه  عن  ا�ستعا�ست 
حني اأبقت اليمن �سوقا مفتوحة لل�سادرات 
املعدنية«،  »املياه  ذلــك  يف  مبا  ال�سعودية، 
فقد ك�سفت الأرقام اأن اليمن ا�ستوردت من 
هذه املادة لوحدها ومن ال�سعودية حتديدا، 
125 األفا و513 طنا بقيمة 9 مليارات و617 

مليون ريال، وذلك خالل عام 2012م. !!
اليمن  مــرتــزقــة  اأن  لــه  يــوؤ�ــســف  وممــا 
مل  وتقليديني،  حداثيني  واجلدد،  القدامى 
على  زالوا  ول  املا�سي،  درو�س  من  يتعلموا 
غيهم يف الرتهان واخليانة والعمالة وعلى 
�سعود  اآل  اأغــرى  الــذي  الأمــر  مقزز،  نحو 

ملاذا تكلم بندر االأن؟
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فوزي خنيفس 

 بداأ اجلي�س الإ�سرائيلي موؤخرًا بتنفيذ م�سروع �سق ع�سرات 
املحاذية  غزة"  "غالف  منطقة  يف  ال�سوارع  من  الكيلومرتات 
لقطاع غزة، والتي من املتوقع اأن تتحرك فيها الآليات الع�سكرية 
الإ�سرائيلية وهي يف طريقها نحو القطاع، يف حال اندلع مواجهة 
امل�ستقبل. يف  املقاومة  وف�سائل  الحــتــالل  قــوات  بني  ع�سكرية 

اجلنوبية  الع�سكرية  املنطقة  يف  التح�سينات  ق�سم  ــداأ  وب  
غزة"،  "غالف  مــنــطــقــة  يف  ــنــطــاق  ال ــعــة  وا�ــس خــطــة  بتنفيذ 
التي  الــ�ــســوارع  مــن  كــثــرية  كــيــلــومــرتات  �سق  اإطــارهــا  يف  �سيتم 
و�ست�ستخدمها  غـــزة،  قــطــاع  مــع  احلــــدود  منطقة  اإىل  تــــوؤدي 
ـــــر  ـــات عــ�ــســكــريــة لقــتــحــام الــقــطــاع عــنــد �ـــســـدور الأوام ـــي اآل
احلقول". "طريق  ا�ــســم  املــ�ــســروع  هــذا  على  واأُطــلــق  ــك.   ــذل ب

التي  الأ�سرار  تقلي�س  بهدف  ال�سوارع  هذه  �سق  و�سيجري   

اجلي�س االإ�سرائيلي ي�سق �سوارع جديدة اأمام  االآليات الع�سكرية نحو قطاع غزة
ميكن اأن تلحق باحلقول الزراعية التابعة للم�ستوطنات الإ�سرائيلية 
املحاذية لقطاع غزة. واتُّخذ قرار تنفيذ هذا امل�سروع كجزء من 
ال�سامد"  "اجلرف  العدوانية  العملية  من  الدرو�س  ا�ستخال�س 
 ،2014 �سيف  القطاع  �سد  ب�سنها  الإ�سرائيلي  اجلي�س  قام  التي 
اإذ قامت الآليات الع�سكرية الإ�سرائيلية بتخريب مئات الدونات 
الزراعية يف اأثناء حتركها وهي يف طريقها للم�ساركة يف العدوان 
على القطاع. فمثاًل بعد تلك العملية الع�سكرية مت دفع مبلغ 8.5 
الإ�سرائيلية،  امل�ستعمرات  يف  للمزارعني  كتعوي�سات  دولر  مليون 
اأرتــال  حتــرك  نتيجة  بحقولهم  ج�سيمة  اأ�ــســرار  حلقت  الــذيــن 
املعارك. يف  �ساركت  التي  املدرعة  اجلنود  وحامالت  الدبابات 
 وي�سمل م�سروع "طريق احلقول" الذي يتم ك�سف النقاب عنه 
لأول مرة هنا، اإقامة حت�سينات للقوات ومناطق لالآليات الع�سكرية 

كي تكون جاهزة للعمل يف حال �سدور اأوامر لها بذلك. ومن املتوقع 
اأن ينتهي العمل يف هذا امل�سروع الذي تبلغ تكلفته 250 األف دولر يف 
غ�سون �سنة واحدة. ومت حتى الآن �سق �سوارع بطول 4 كيلومرتات 
الكيلومرتات.  ع�سرات  طولها  �سيبلغ  �سوارع  جمموعة  بني  من 
ويجري تنفيذ امل�سروع بالتعاون مع دائرة اأرا�سي اإ�سرائيل و�سلطة 
"غالف  م�ستوطنات  يف  املحلية  وال�سلطات  واحلدائق  الطبيعة 
غزة". وبح�سب �سحيفة يديعوت اأحرونوت بتاريخ 2020/10/15 
فقد قال م�سدر ع�سكري اإ�سرائيلي رفيع امل�ستوى يف قيادة املنطقة 
اإىل  الو�سول  هو  امل�سروع  هذا  هدف  "اإن  اجلنوبية:  الع�سكرية 
اأق�سى حد من اجلهوزية الع�سكرية يف مقابل قطاع غزة وزيادة 
امل�سا�س  خف�س  اأُخــرى  ناحية  ومن  الربية،  املناورة  على  القدرة 
القطاع."  مع  احلــدود  منطقة  يف  والطبيعية  الزراعية  باملناطق 

اتفاقات  عــن  العربية  الإمــــارات  ودولـــة  "اإ�سرائيل"  اأعلنت 
عديدة،  جمــالت  يف  بينهما  التعاون  لرت�سيخ  �ستوّقعانها  جديدة 
الك�سف  الإطـــــار، مت  هـــذا  ويف  القــتــ�ــســادي.  املــجــال  واأبـــرزهـــا 
ــب واإمـــارَتـــي  ــي اأب ــل  ــة بــني ت ــفــاق لت�سيري الــرحــالت اجلــوي عــن ات
ال�ستثمار،  لـحماية  اتــفــاقــًا   99 اإىل  اإ�ــســافــة  ودبـــي،  ظبي  اأبـــو 
ــة بـــني اجلــانــبــني. ــادي ــ�ــس ــت تــهــدف اإىل تــعــزيــز الـــعـــالقـــات الق
بنيامني  الإ�سرائيلية،  احلكومة  رئي�س  وقع  ال�سياق،  هذا  يف 
اأبيب  اأ�سبوعيًا بني تل  نتنياهو، على اتفاق ي�سمح بت�سيري 28 رحلة 
واأبو ظبي ودبي، يف مرا�سم احتفالية ُنظمت يوم الثالثاء 20 ت�سرين 
اأول يف مطار بن غوريون. و�سي�سمح هذا التفاق بعدٍد غري حمدود 
و10  ــالت،  اإي يف  رامــون  مطار  اإىل  العار�س  الطريان  رحــالت  من 
رحالت �سحن اأ�سبوعية. وقد اأفادت وزارة املوا�سالت الإ�سرائيلية 
يف  الفعلية  املبا�سرة  اجلوية  الــرحــالت  تبداأ  اأن  املتوّقع  "من  اأن 
املوا�سالت،  وزيرة  قالت  ال�سياق،  قليلة". ويف هذا  اأ�سابيع  غ�سون 

اأبو ظبي تفتح �سماءها واأ�سواقها اأمام تل اأبيب

اإ�سرائيل ت�سهد بداية طفرة اقت�سادية مع فتح  "اإن  مريي ريغيف: 
ومثرية". ورائــعــة  جديدة  لوجهات  ال�سماء  وفتح  جديدة  اأ�ــســواق 

حمايًة  يوّفر  اأن  �ساأنه  من  اتفاق  اإىل  اجلانبان  ل  تو�سّ كذلك، 
حاجي  يون�س  الإماراتي،  املالية  وزارة  وكيل  وبح�سب  للم�ستثمرين. 
اإىل  تهدف  ال�ستثمار،  اتفاقًا حلماية  اأبو ظبي 99  وّقعت  اخلوري، 
اإىل جذب  اإ�سافة  املناف�سة،  وت�سجيع  القت�سادية  العالقات  تعزيز 
من  حممّيني  امل�ستثمرون  �سيكون  التفاق،  ومبوجب  ال�ستثمارات. 
و�سيكونون  ال�سيا�سية،  والأو�ساع  اللوائح  يف  التع�سفية  التغيريات 
قادرين على حتويل الأموال اإىل خارج البالد اإذا لزم الأمر، وهو اإطار 
قالت وزارة املالية الإ�سرائيلية اإنه �سيدعم ثقة امل�ستثمرين و�سيحمي 
وامل�سادرة  التاأميم  مثل  التجارية،  غري  املخاطر  من  ال�ستثمارات 
ا�ستثمارات  باإن�ساء  وي�سمح  الأ�سول،  وجتميد  الق�سائي  واحلجز 
للتحويل. قابلة  بعمالت  والــعــائــدات  الأربــــاح  وحتــويــل  مرخ�سة 

فيها  يجري  التي  الفرتة  �سلطان يف هذه  بن  بندر  الأمري  اإن ظهور 
التطبيع اخلليجي مع الكيان ال�سهيوين على قدم و�ساق، لي�س من فراغ اأو 
غباء اأو كما ي�ساع، اإن هجوم بندر بن �سلطان اليوم على فل�سطني جاء باإيعاز 
من امللك �سلمان اأو ويل عهده حممد بن �سلمان، بل جاء بر�سالة من معلمة 
ومهند�س �سيا�سته و�سيا�سة امل�سروع الإ�سرائيلي الكبري اأمري الظلمات يف 
الإدارات الأمريكية ال�سابقة والالحقة ريت�سارد بريل، والذي بنى عالقة 
مهمة مع بندر نهاية القرن املا�سي عندما كان �سفري اململكة لدى وا�سنطن 
بتخل�س من عقدته  �سوداء وحتى  اأمة  ابن  اأنه  لكن عقدته  الأمري،  بندر 
كثرية  خدمات  قدم  هذا  �سوء  على  امل�ستقبل.  ملك  يكون  اأن  لبد  هذه 
يت�سمن  الظلمات  لأمري  وعوده  اأبرز  ومن  وبعدها،  �سفري  ي�سبح  اأن  قبل 
اأن ي�سبح احلج اإىل مكة حلم الأغنياء، اأما امل�سروع ال�سهيو اأمريكي ملا 
ي�سمى الربيع العربي الذي ظهر يف العقد الأول من القرن احلايل، فكان 
ال�سورية  لالأمري بندر بن �سلطان دور كبري يف متويل املجاميع الرهابية 
وعلى راأ�سهم ما ي�سمى جي�س الإ�سالم، من خالل �سيخهم عبداهلل علو�س 
الذي  كاف  حممد  ال�سيخ  اجلن�سية  الإماراتي  الأ�سل  امل�سري  والداعية 
دعم ندوات دينية يف دوما 2008 يف املركز الثقايف بدوما. بندر بن �سلطان 
دعم هذه املجاميع الرهابية بع�سرات املليارات لكن لي�ست من خزينة ال 
�سعود اأو من اأمواله التي ح�سل عليها من �سم�سرته من �سفق الطائرات 
تلك  اأنف�سهم،  ال�سورين  اأمـــوال  مــن  بــل  ال�سهرية  الربيطانية  تــرنــادو 
ال�سعودية مليارات م�ستحقة  الأوقاف  الأموال كانت تعوي�سات من وزارة 
املكرمة  مكة  يف  املكي  احلرم  حميط  يف  منازلهم  هدم  كتعوي�سات/ عن 
املدينة،  يف  )�س(  الر�سول  وم�سجد  احلرم  تو�سعه  بعد  املنورة  واملدينة 
وعليه اليوم جاء الوقت لتحقيق حلم بندر بعد ما اأ�سبح بن �سلمان فا�سل 
يف احل�سابات الأمريكية، ومكروها �سمن �ساللة عبد العزيز بن �سعود، 
و�سكاًل. فعاًل  العبيد  بناء  ع�سر  ال�سهيونية  املفكرة  يف  يتجدد  واليوم 

ملاذا تكلم بندر االأن؟
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احلرب الناعمة .. خطر داهم

جمهورية ال�سودان تن�سم اإىل قافلة التطبيع
 مع الكيان ال�سهيوين

م. محمد مسعود* 

تعترب احلرب الناعمة من الأ�ساليب احلديثة 
واجلديدة التي ت�ستخدم لل�سيطرة على ال�سعوب، 
عمدي  هادف  وعمل  احلروب  اأ�سكال  اأحد  وهي 
على  تعتمد  احلــرب  وهــذه  م�سبقًا،  له  وخمطط 
وامليول  الأ�سا�سية  ــروؤى  وال الأفكار  على  التاأثري 
والنماذج ال�سلوكية املقبولة عند البلد امل�ستهدف 
كما اأن غايتها هي تغيري الهوية الثقافية وتخريب 
بــاجتــاه  ــع  ــدف وال ــود  ــوج امل ال�سيا�سي  الــنــمــوذج 
الع�سيان من خالل اجلاذبية والإقناع امل�ستمدة 

من القوة الناعمة للبلد املهاجم. 
املوؤ�سر  هــو  الفيزيائي  الإحــتــالل  كــان  وقــد 
تو�سع  فقد  الــيــوم  اأمـــا  لال�ستعمار،  الأ�ــســا�ــســي 
غري  الحتالل  على  لي�ستمل  ال�ستعمار  مفهوم 
املبا�سر  غري  الأ�سلوب  اأ�ساف  اأنه  كما  امللمو�س، 
اإىل الأ�سلوب املبا�سر ويعتمد الأ�سلوب اجلديد يف 
العامل الإ�سالمي  العقول. وي�سهد  ال�سيطرة على 
العامل  الأ�سا�سي  نطاقها  يكون  ناعمة  الآن حربًا 
  VIRTUAL WORLD الفرتا�سي 
الذي يتعاظم دوره �سيئًا ف�سيئًا، وبات يناف�س بقوة 
 REAL SOCIETY الواقعي  املجتمع 
والتبدلت  التحولت  نتيجة  ينقر�س  قد  الــذي 
بالأ�سلحة  اخلفية  احلــرب  اإنها   ... الجتماعية 

الذكية.
ر�سمية  ب�سفة  املتحدة  الوليات  تعرتف  ل 
تتفاخر  اأنــهــا  رغـــم  نــاعــمــة،  حـــرب  اأي  بــ�ــســن 
الناعمة  باحلرب  التفاخر  وبني  الناعمة  بقوتها 
والعرتاف باحلرب الناعمة خيط فا�سل، ذلك 
اأن جوهر وقوام احلرب الناعمة يعتمد على مبداأ 
ال�سرية يف التجهيز لأر�سية املوارد الناعمة قبل 
�سن اأي حرب، فال يوجد اأي م�سلحة يف اإعالن 
احلـــرب الــنــاعــمــة، لن العــــرتاف يــرتــب على 
تتعلق  دولية  �سيا�سية  تبعات  الأمريكية  الإدارة 
اأن  كما  الـــدويل،  القانون  وفــق  احلــرب  بقواعد 
احلرب  هــذه  ونتائج  مفاعيل  يبطل  العـــرتاف 

اأمام اجلمهور.
�سامتة  الناعمة  احلــرب  اأن  جند  هنا  ومن 
ي�سمع  فــال  �سجيج،  اأي  دون  حتـــدث  بطبعها 
جنازير  اأ�ــســوات  ول  املدافع  قذائف  اأزيــز  فيها 
ول  الــربي  التوغل  اأقــدام  اأ�سوات  ول  الدبابات 
اجلــويــة،  والـــغـــارات  الأ�ـــســـراب  فيها  ت�ستخدم 
ولهذا هي ل تخ�سع للقانون الدويل الذي يرعى 
ال�سالم  ومفاو�سات  الع�سكرية  احلــروب  قواعد 
و�سكل  نوع  هي  بل  النار،  اإطالق  ووقف  والهدنة 
والتعقيد  بال�سرية  يت�سم  احلـــروب،  من  جديد 
العمالء  وينفذها  بعد  عــن  اخلـــرباء  ويــديــرهــا 
قال  امل�سللة  وال�سرائح  امليدانيون  والنا�سطون 
�سماحة الإمام القائد علي اخلامنئي " دام ظله 

" م�سريًا اىل �سمة التعقيد يف هذه احلرب 
املعار�سني  وخمــطــطــات  مــوؤامــرات  )اإن 
معرفة  وت�ستدعي  تعقيدًا  اأكــر  اأ�سبحت 
اأن  كــمــا  ـــب(.  ـــوان واجل الأبـــعـــاد  خمتلفة 
وتدمري  والقلوب  العقول  احتالل  ثمرتها 
املواقع والقيم ال�سيا�سية والثقافية املعادية 
وتبديل جدول الأعمال ال�سيا�سي والثقايف 
"حمور  خــا�ــســة  املــفــرت�ــســني  لــــالأعــــداء 
الأرا�ــســي  احــتــالل  عــن  املقاومة" بــديــاًل 

وتدمري املواقع واملن�ساآت الع�سكرية. 
يف  التعبويني  لــقــاء  يف  لــه  كلمة  ويف 
طهران   -  2016/11/23 التعبئة  اأ�سبوع 
قال �سماحة الإمام القائد علي اخلامنئي 

:" ظله  " دام 
وا�سعة  حرب  هي  الناعمة  )احلــرب   
جدًا و تتو�سع وتكرب يومًا بعد يوم بوا�سطة 
اأخطر  وهــي  الفــرتا�ــســي،  الف�ساء  هــذا 

بكثري من احلرب ال�سلبة(.

تثري اأي ح�سا�سية �سدها. اإذن كخال�سة ملا 
تقدم ميكن الإ�سارة اإىل الأدوات التالية:

احلــكــومــيــة  غـــري  ــ�ــســات  املــوؤ�ــس 	•
املن�سجمة 

املختلفة  الإعالم  و�سائل  	•
والجتماعية  ال�سيا�سية  النخب  	•

والعلمية 
املوجودة  املت�سادة  القابليات  	•
والأقــلــيــات  ــــــوام  الأق "مثل  املــجــتــمــع  يف 

الإجتماعية املختلفة "
"مثل  الإجتماعية  النه�سات  	•
نــهــ�ــســة املـــ�ـــســـاواة مـــع املـــــــراأة، ونــهــ�ــســة 

اجلامعيني "
احلكم  خارج  من  املعار�سة  	•

مع  الناعمة  احلــرب  ت�سرتك  	•
اإ�ــســقــاط  اأي  بــالــهــدف  ال�سلبة  احلـــرب 
الــنــظــام الــ�ــســيــا�ــســي احلــاكــم ويــفــرتقــان 
الناعمة  احلرب  يف  والأ�ساليب،  ــالأدوات  ب
الذي  والنموذج  الفكر  ا�ستهداف  يجري 
اأ�سا�سه من خالل التاأثري  تدار البالد على 
عــلــى العـــتـــقـــادات والــقــيــم الــ�ــســائــدة يف 
اآخر من  العدو اىل هدف  املجتمع، ويرمي 
وهو  والــنــمــوذج،  الفكر  ا�ستهداف  خــالل 
تهيئة الأر�سية ل�سلب امل�سروعية عن النظام 
عملية  ي�سهل  مما  امل�ستهدفان  واحلكومة 
اإن  القول  ميكن  هنا  من  النظام.  اإ�سقاط 
املهاجم يتمكن من تغيري ال�سكل احلاكم يف 
البالد من خالل تغيري العتقادات والتاأثري 
على ال�سلوكيات املوجودة. واحلرب الناعمة 
هي اأ�سلوب لفر�س الإرادة وتاأمني امل�سالح 
الع�سكرية  للقوة  للجوء  احلاجة  دون  من 
املدبر  العقل  قبل  من  اخل�سنة  والأ�ساليب 
للحرب وما يجري يف �سورية منذ 6 �سنوات 
من ا�ستهداف للعقول وبرجمة الأفكار نحو 
تدمري البلد من قبل عمالء الداخل وبدون 
الكيان  من  فعلي  مبا�سر  لتدخل  احلاجة 
مثال  اأكــرب  املتحدة  والــوليــات  ال�سهيوين 
اإىل:  الناعمة  احلــرب  وتهدف  ذلــك.  على 
على  الق�ساء  و  العلمية  احلركة  )اإيــقــاف 
روحية ال�سباب، بث القنوط و�سرب الوحدة 
الوطنية واإيجاد اخلالف، وت�سويه احلقيقة 
وت�سوي�س الأذهان، اإيجاد اخلالفات واإثارة 
الــ�ــســبــهــات، الــفــ�ــســاد الأخـــالقـــي، انــتــزاع 
ــجــاد  الــبــ�ــســرية تــغــيــري نــط احلـــيـــاة، اإي
اإزالــة  املعنويات،  �سرب  الفتنة،  ال�سراع 
عنا�سر القوة، تغيري العقائد واإبعاد النا�س 

عن املقاومة(.

الأ�ساليب الكالمية. اأما من اأهم الو�سائل 
فيمكن  ـــاأثـــريًا،  ت واأكـــرهـــا  ــيــة  الإلــكــرتون
املنتوجات  مــقــولت:  ثــالث  اإىل  ــارة  الإ�ــس
الفرتا�سي"  والف�ساء  الإعالم  الثقافية، 
"وتدخل  احلديثة  الإت�سالت  تكنولوجيا 
والألــعــاب  ال�سناعية  والأقــمــار  ال�سينما 
واملو�سيقى  الإلكرتونية  وغري  الإلكرتونية 
الثقافية، وت�سمل و�سائل  �سمن املنتوجات 
والتلفزيون  والإذاعة  املن�سورات  الإعالم: 
احلا�سر،  الع�سر  ويف  النــبــاء  ووكـــالت 
احلـــرب  اأدوات  عـــنـــوان  حتـــت  يــنــ�ــســوي 
يلي:  ما  الإفرتا�سي  الف�ساء  يف  الناعمة 
�سبكات  الإخــبــاريــة،  "املواقع  ــت  ــرتن الإن
اخلليوي  والهاتف  الجتماعي"  التوا�سل 
" خدمة اخلرب العاجل، البلوتوث، ونظام 

الر�سائل".
اإذًا، عرفنا احلرب الناعمة على اأنها 
الجتماعية  التعبئة  على  تناف�سية  عملية 

وامليادين  املختلفة  الأبعاد  و�سعت  لقد 
املــتــنــوعــة لــلــحــرب الــنــاعــمــة مــن اأدواتــهــا 
�ساهمت  ــك  ذل اإىل  بــالإ�ــســافــة  وطــرقــهــا، 
التكنولوجيا احلديثة يف تنوع وتعقيد طرقها 
الكالمية  الأ�ــســالــيــب  وتعترب  واأ�ساليبها 
طرق  ثــالث  اأهــم  والإلكرتونية  وال�سلوكية 
تاأثريًا،  واأكــرهــا  الناعمة  للحرب  اأ�سلية 
والعمليات  النف�سية  العمليات  ذكر  وميكن 
واخلداع  العامة  والديبلوما�سية  الإدراكية 
التكتيكي �سمن مقولة الأ�ساليب الأ�سا�سية 

الكالمية.
املــدين  والع�سيان  املعار�سة  وتعترب 
غري  والتدخل  والعت�سام  التعاون  وعــدم 
اأهم  جملة  من  املعار�سني  وجــذب  العنفي 

الــدولــة واجلــامــعــات غــري احلكومية،  بــني 
تقليل  ي�ستطيع  عن�سر  اأي  فـــاإن  عندئذ 
ـــزان قـــــدرة تــعــبــئــة الــــدولــــة لــ�ــســالــح  مـــي
النظام  تغيري  يف  الــ�ــســاعــيــة  اجلــمــاعــات 
ال�سيا�سي، وهذا ميكن اعتباره اأداء لالإلغاء 
يخ�س  فيما  الأ�سا�سية  النقطة  الناعم. 
وموقعية  دور  هي  الناعمة  احلــرب  اأدوات 
م�سروع  يف  الذكر  اآنفة  املتغريات  من  كل 
املوؤ�س�سات  تتمتع  حيث  الناعمة،  احلــرب 
املجال،  هــذا  يف  كبرية  باأهمية  ال�سعبية 
اأف�سل  احلكومية  غري  املوؤ�س�سات  تعترب  اإذ 
والتغيري  التعبئة  قدرة  اإكت�ساب  يف  عن�سر 
والتحول، لأنها تن�سط يف النظام ال�سيا�سي 
احلاكم وتو�سع من نطاق اأن�سطتها دون اأن 
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احلرب الناعمة .. خطر داهم

جمهورية ال�سودان تن�سم اإىل قافلة التطبيع
 مع الكيان ال�سهيوين

المحرر السياسي

اأي  وقبل   - تق�سي  تخريبية  حالة  الناعمة  احلــالــة 
النهو�س  من  لبد  لذلك  املجموعة  قيم  على  اآخــر-  �سيئ 
ومتعددة  كثرية  الناعمة  اأ�ساليب احلرب  وكما  للمواجهة. 
نوعني:  عن  املواجهة  اأ�ساليب  يف  احلديث  وميكن  اأي�سًا، 
الأول تاأ�سي�سي يهدف اإىل حت�سني �ساحة الفرد واملجتمع 
يحملها  التي  واملعتقدات  القيم  عن  حقيقي  تعبري  وهــو 
تاأثري  دون  احلوؤول  منه  يراد  الذي  هو  والثاين  ال�سخ�س، 
هذا  يف  الأمــر  ويتطلب  العدو،  ي�ستعملها  التي  الأ�ساليب 
النوع تتبع خمططات العدو والك�سف عنها ومن ثم التفكري 
على  للرد  الو�سائل  بكل  يلزم  والقيام مبا  الرد  يف طريقة 
مكتوف  يقف حزب اهلل  املثال مل  �سبيل  فعلى  املخططات 
الأيدي اأمام هذه احلرب الناعمة، بل عمد اإىل �سّن حرب 
مماثلة كان اآخرها "القنبلة" التي فّجرها �سماحة ال�سيد 
يف  الأمونيا  حاويات  ا�ستهداف  اإمكانية  حــول  ن�سراهلل 
حيفا، الأمر الذي اأثار حالة من الهلع ال�سديد يف الأو�ساط 
ن�سراهلل  ق  ن�سدِّ "نحن  مقولة  اأن  ل�سّيما  ال�سهيونية، 
يف  الألــ�ــســن  کل  على  تـــرّدد  حکومتنا" باتت  مــن  اأکثـــر 
ال�سارع ال�سهيوين. وب�سكل عام ميكن القول اأن الأ�ساليب 
تعميق  هو  فيها  الأ�سا�س  العامل  اأن  اإل  ومتنوعة،  متعددة 
اإميان الفرد بوطنه وبدينه وعقائده وكذلك تعميق ثقافته 
العامل  هــذا  دون  ومــن  لديه،  والب�سرية  الوعي  وزيـــادة 
كافة  �ستكون  بــل  ل  الناعمة،  ــرب  احل ملواجهة  معنى  ل 
املحاولت عبثية ل فائدة منها. ويف �سبل مواجهة احلرب 
الناعمة ميكننا اأن ن�ستقي من خطابات الإمام القائد علي 
احلرب  حــول  وتوعيته  واأحاديثه  ظله"  "دام  اخلامنئي  

الناعمة و�سبل مواجهتها ونلخ�سها كما يلي:
بالعدو  الثقة  وعــدم  واأ�ساليبه  العدو  اأعمال  معرفة 
وال�سدة على العدو والإميان احلق بالعقيدة والوطن وعدم 
م�ساعدة العدو بالأفعال الالاإرادية. مراقبة العدو ومعرفة 
والدقة يف  التطور  والوعي  اليقظة  وتتبعها.  العدو  اأهداف 
والثقايف.  والع�سكري  العلمي  اجلهاد  الأهـــداف  حتديد 
والب�سرية  املعرفة  وامتالك  التفرقة  عن  والبعد  الوحدة 
والثبات  التدبري  والأحداث.  للق�سايا  الدقيق  والت�سخي�س 
الوطني.  والقتدار  وبالذات  باهلل  الثقة  والعزة.  والإرادة 
وتطوير  العلمي  التقدم  ال�سعف.  نقاط  ا�ستغالل  عــدم 
والكيفي  الكمي  وال�ستهالك   ، والتنمية  العلمي  البحث 
الفكر.  اأهل  وتعا�سد  القيم  واإحياء  املجتمع  �سمن  املفيد 
التحكم  للعمالء  اإخالئها  وعــدم  ال�ساحات  يف  احل�سور 
نقاط  ومعرفة  به  يدور  ما  ومراقبة  الإلكرتوين  بالف�ساء 
ال�سعف وا�ستدراكها.  تن�سئة الأطفال والأ�سبال بعيدًا عن 
تاأثريات احلرب الناعمة والنهو�س بالأجيال علميًا وثقافيًا 
واجتماعيا. زيادة القدرات الع�سكرية وحت�سني الثغور يف 
ال�ساحات،  كل  يف  العدو  ملواجهة  دومــًا  ال�ستعداد  الأمــة، 

الإعتزاز بالإنتماء ملحور املقاومة والت�سدي. 
واأهـــداف  وخ�سائ�س  ماهية  لدرا�سة  تطرقنا  لقد 
ب�سباب  ويجدر  الناعمة،  احلرب  مواجهة  و�سبل  واأدوات 
احلــرب  هـــذه  خمــاطــر  ــدًا  جــي يــعــو  اأن  ومثقفيها  الأمــــة 
الإجتماعي  الن�سيج  على  والبعيدة  الآنــيــة  وتــاأثــرياتــهــا 
وعلى  املجتمعات  يف  والقت�سادي  وال�سيا�سي  والثقايف 
هيكلية التخطيط ال�سيا�سي للمواجهة واملقاومة للم�ساريع، 

فقد عمل �سا�سة هذه احلرب على تركيز اأهدافهم ب�سكل 
رافعة  هم  ال�سباب  بــاأن  ليقينهم  ال�سباب  فئة  على  اأكــرب 
والن�سر،  والنهو�س  والتقدم  التطور  نواة  املجتمعات وهم 
وهم معيار اأ�سا�سي لكل اأمة وبلد فما كان منهم اإل و�سخوا 
ال�سلبة  بحربهم  واأحلقوها  الناعمة  حربهم  �سيول  نحونا 
التدمريية التكفريية القذرة التي جلاأوا اإليها عندما وجدوا 
اأن يف هذه الأمة �سباب موؤمن مقاوم بو�سلته القد�س وذو 
عقيدة �سلبة ل يوؤمن اإل باملقاومة ملواجهة العدو ول يعرتف 
باخل�سوع وال�ستكانة والتفاو�س. ومن هنا ي�ستوجب على 
�سباب الأمة اأن ينه�سوا ويعيدوا بناء ما تهدم من قواعد 
مواجهة  اأ�سا�سيات  من  ي�ستلهموا  واأن  والت�سدي  املقاومة 

احلرب الناعمة مرجعًا لهم يف م�سرية احلياة.
في  اإللكتروني  اإلعالم  هيئة  *مسؤول 
اإليرانية. الفلسطينية  الصداقة  جمعية 

والكيان  العربية  الدول  بني  التطبيع  مل�سرية  ا�ستمرارًا 
يوم  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن  ال�سهيوين، 
الدبلوما�سية  العالقات  تطبيع   ،2020/10/23 اجلمعة 
اجلانبني  اأّن  مــوؤكــدًا  والــ�ــســودان،  ال�سهيوين  الكيان  بني 
اأر�سيا "ال�سالم" بينهما، يف ثالث خطوة مماثلة يقوم بها 
بلد عربي يف غ�سون �سهرين. وقال ترامب اإّن خم�س دول 
عربية اأخرى على الأقل، بينها ال�سعودية، ترغب يف اإقامة 

عالقات دبلوما�سية مع "اإ�سرائيل". 
مبا�سرة،  اأبيب،  وتل  اخلرطوم  تلّقفته  ترامب  اإعالن 
و"اإنهاء  اإ�سرائيل  مــع  عالقاتها  تطبيع  الأوىل  فاأعلنت 
�سادر  ثالثي  بيان  اء يف  ج  ما  وفق  بينهما"،  العداء  حالة 
الر�سمي  التلفزيون  نقله  اأبيب،  ووتل  ووا�سنطن  اخلرطوم 
البيان  بـ"التاريخي". وجاء يف  ال�سوداين، وو�سف التفاق 
القت�سادية  العالقات  بدء  على  القادة  "اتفق  امل�سرتك: 
جتتمع  "اأن  على  البيان،  وفــق  اتفقوا،  كما  والتجارية". 
الوفود يف الأ�سابيع املقبلة للتفاو�س ب�ساأن اتفاقات التعاون 
الزراعة  تكنولوجيا  جمــال  يف  وكذلك  املــجــالت  تلك  يف 
اإىل  البيان  واأ�سار  وغريها".  الهجرة  وق�سايا  والطريان 
"العزم على العمل معًا لبناء م�ستقبل اأف�سل وتعزيز ق�سية 
ال�سالم يف املنطقة". وراأى اأّن "هذا التفاق التاريخي هو 
يف  الأربعة"،  للقادة  والروؤية  اجلــريء  النهج  على  �سهادة 

اإ�سارة اإىل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ورئي�س الوزراء 
ال�سوداين  ــوزراء  ال ورئي�س  نتنياهو،  بنيامني  الإ�سرائيلي 
عبد اهلل حمدوك، ورئي�س املجل�س النتقايل ال�سوداين عبد 

الفتاح الربهان.
بنيامني  الإ�سرائيلي  الوزراء  من جانبه، و�سف رئي�س 
"حتّول  ــه  بــاأّن الــ�ــســودان،  مــع  الــعــالقــات  تطبيع  نتنياهو، 
ا�ستثنائي". وقال، يف بيان كتب بالعربية: "يا له من حتّول 
ا�ستثنائي! اليوم تقول اخلرطوم نعم لل�سالم مع اإ�سرائيل، 
اإ�سرائيل"، يف  نعم لالعرتاف باإ�سرائيل ونعم للتطبيع مع 
الثالث" التي �سدرت  لـ"الالءات  ومواِجهة  اإ�سارة مبّطنة 
عام  العربية يف اخلرطوم، عقب حرب  قمة اجلامعة  عن 
ول  �سلح  "ل  قـــرارًا  الــعــرب  الزعماء  تبّنى  حــني   ،1967
نتنياهو  وقــال  العربية.  الدولة  مع  تفاو�س"  ول  اعــرتاف 

متوّجهًا اإىل ترامب: "نو�ّسع دائرة ال�سالم بهذه ال�سرعة بف�سل 
واإ�سرائيل  ال�سودان  من  "وفودًا  اإّن  اأ�ساف  كذلك،  قيادتك". 
وخ�سو�سًا  عّدة،  جمالت  يف  التعاون  ملناق�سة  قريبًا  �ستجتمع 

الزراعة والتجارة وجمالت اأخرى مهمة".
اإن  الدين،  قمر  عمر  ال�سوداين،  اخلارجية  وزيــر  وقــال 
جمل�سي  واإن  التطبيع؛  اتفاق  على  وافقت  النتقالية  احلكومة 
اإقامة عالقات  اأية م�سكلة يف  لديهما  لي�س  والوزراء،  ال�سيادة 
مع الكيان ال�سهيوين ول عداء له معها. واأو�سح اأن م�سوؤولني 
زار  اأمريكيا  اإ�سرائيليا  وفــدا  اأبلغوا  ي�سمهم،  مل  �سودانيني 
ب�ساأن  احلــــوار  اأن   ،2020/10/21 الأربـــعـــاء  اخلـــرطـــوم، 
التنفيذي  الأمــر  اإ�ــســدار  بعد  �سيبداأ  اإ�سرائيل  مع  العالقات 
الدول  قائمة  من  ال�سودان  ا�سم  برفع  الأمريكي  الرئي�س  من 
العديد  ترحيب  الأمــر،  يف  الالفت  وكــان  لــالإرهــاب.  الراعية 
من امل�سوؤولني ال�سودانيني بخرب رفع العقوبات عرب �سفحاتهم 
عن  �سمتهم  ثم  "تويرت" و"في�سبوك"،  موقعي  على  الر�سمية 

احلديث بعد اإعالن التطبيع مع الكيان ال�سهيوين.
ويــــرى مـــراقـــبـــون، اأن هـــذا الــ�ــســمــت مـــن املــ�ــســوؤولــني 
ال�سودانيني، يظهر اأن قرار التطبيع �سيكون له عواقب داخلية 
وا�سعة، ب�سبب العرتا�سات املتوقعة، اإ�سافة اإىل اأن ال�سودان 
من  ويعاين  اأمنية  حوادث  وي�سهد  الأ�سا�س،  يف  م�ستقرا  لي�س 

اأزمات اقت�سادية طاحنة.
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ثقافة

اأرادت وعيًا وقناعًة  ويقينًا  على امل�سارات التي 
وراء  الجنــرار  وعدم  املقاومة،  اإرادة  ت�سليب 
وهم الت�سوية، واملفاو�سات، وال�سالم  املزعوم، 
وفقًا  ال�سهيوين  الــكــيــان  مــع  �ــســالم  اأي  لأن 
لالتفاقيات املوقعة �سيعني، اأول ما يعنيه،  عدم 
عودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل اأرا�سيهم يف 
قراهم ومدنهم، وهذا الأمر بالن�سبة  لل�سيا�سات 
اإقامة  عدم  يعني  كما  اأحمر،  خطٌّ  ال�سهيونية 
واأبعاده  الوطنية،  ب�سيادته  الفل�سطيني  الوطن 
ويخافه  ال�سهيوين  الكيان  يخ�ساه  اأمــر  وهــذا 
الفل�سطيني  مل  اأن  ومنها  جدًا،  كثرية  لأ�سباب 
للذاكرة،  فاقد  غري  فهو  اللوت�س،  نبات  ياأكل 
لكل  لأن  يفقدها،  كي  اللوت�س  نبات  ياأكل  ولن 
 بيت فل�سطيني تاريخًا مع املكان، وال�ست�سهاد، 
قرَّ  الــذي  العميم  والأمل  والت�سريد،  والفقد، 
تتوارثه  تراثًا  و�سارًا  الفل�سطينيني،  يف  عظام 
الأجيال جياًل بعد جيل. كما اأن الدكتور طالل 
ناجي  يركز، يف كتابه اأي�سًا، على امل�سارات التي 
للهدوء،  طلبًا  �سيء  بكل  التفريط  فكرة  تبنت 
لو  حتى  والت�سوية..  وال�ست�سالم،   وال�سالم، 
وتال�ست  الــتــاريــخ،  وغـــاب  الأر�ــــس،  �ساعت 
ناجي،  طــالل  الدكتور  يقول  الأحـــالم.  وهنا 
املــزدوج يف  امل�سار  اإن اخلطورة كامنة يف هذا 
غايته، اأي  عدم دعم الق�سية الفل�سطينية وفك 
بها  والأخــالقــي  وال�سيا�سي  الفكري  الرتباط 
من جهة والدعوة  اإىل قبول الكيان ال�سهيوين 
كيانًا طبيعيًا فوق الأر�س الفل�سطينية من جهة 

اأخرى، وهذا يعني  انتهاء احللم الفل�سطيني. 
يف امل�سارات الأوىل الداعية اإىل املقاومة، 
الزوغان  وعــدم  التاريخ  ومما�ساة  وال�سمود، 
لنا  يبدي  فل�سطني،  ا�ستعادة  اأجــل  مــن   عنه 
الفل�سطينية  الق�سية  اأن  ناجي  طالل  الدكتور 
ت�سبه  طائر الفينيق الوارد ذكره يف الأ�سطورة، 
روحه  وا�ستعاد  نه�س  اأكــر  اأُحــرق  كلما  الــذي 
حلق  الــذي  العميم  الأذى  لأن  الأبــديــة،  ذلك 
ورحلة   ،1982 عــام  الفل�سطينية  بالق�سية 
واختالفها  الآراء  وتعدد  يف  الأمكنة،  الت�سظي 
اإن  الــ�ــســهــايــنــة  وقــــول  ــادم،  ــ�ــس ــت ال حـــّد  اإىل 
امل�سلح  كفاحهم  انــتــهــوا،  واإن  الفل�سطينيني 
الوجدان  يف  الكبري  الأذى  هــذا  غــّور  انتهى.. 
 1987 انتفا�سة  عـــام  فــقــامــت  الفل�سطيني 
ق�سية  انتهت  قــال:  من  كل  على  جوهري  كرد 
انتفا�سة  الفل�سطينيني  تريثت  وقد  فل�سطني! 
كان  ــه  لأن قامت  حتى   1982 عــام  بعد  طوياًل 
لبّد من املراجعة، ومعرفة ملاذا  حدث ما حدث 
عام 1982، وكيف يرد الفل�سطينيون على هذا 
الق�سية  اأ�ــســاب  ج�سد  ــذي  ال الــدامــي  اجلــرح 
الفل�سطينية، والذي مل يكن باأقل من نكبة عام 
اتفاقية  وحني  وقعت   ،1993 عام  ويف   ،1948
يدركوا  لكي  الفل�سطينيون  انتظرها  اأو�سلو، 
ال�سهاينة  مما  �سينفذه  ما  ــريوا  ول اأبعادها، 
واخليبة  طال،  النتظار  لكن  عليه،  التفاق  مّت 

الدكتور طالل ناجي كان امل�سار القت�سادي، اأي 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  تعني  التي  الداعمة   القوة 
املهند�سني  والأطباء  يخّرُج  الذي  املدين  املجتمع 
البقاء  دميــومــة  اأجــل  مــن  واحلرفيني  واملعلمني 
كجذر، والقوة الداعمة التي تعني  املجتمع املقاوم 
الذي يعدُّ الفدائيني من اأجل املواجهة القادمة ل 
ريب مع ال�سهيوين، هذا  الدعم القت�سادي غاب 
اإىل حد  فعاليته  قّلت حدود  اأو  ال�سديد،  لالأ�سف 
والطاقات  القدرات  يعني  جتفيف  التال�سي، وهو 
املــدنــيــة  حــيــاتــهــم  يف  للفل�سطينيني  ــداعــمــة  ال

والع�سكرية يف اآن. 
نــاجــي امل�سار  الــدكــتــور طـــالل  يــتــابــع  كــمــا 
رطانة  ذات  لهجات  مــن  �سابه  ومــا  الإعــالمــي 
اأخبار  تــوارت  فقد  واملبادئ،  الثوابت  عن   بعيدة 
وغابت  اأخبار  املحتل،  الوطن  داخل  يف  فل�سطني 
الأفـــالم  و�ــســارت  منافيهم،  يف  الفل�سطينيني 
حا�سرة  ال�سهاينة  مــع  والــلــقــاءات  الوثائقية، 
لفكرة  ترويجًا  العربية  الف�سائية  يف  املحطات 
منه  بّد  ل  الــذي  و)التطبيع  املزعوم(  )ال�سالم 
و)تــبــادل  الــدولــتــني(،  و)حـــل  مــع  ال�سهاينة(، 
و)م�سروعية  الأمني(،  و)التن�سيق  الأرا�ــســي(، 

 امل�ستوطنات(! 
)من  ناجي  طالل  الدكتور  كتاب  اإّن  وبعد، 
الدكتور  له  قّدمت  الــذي  املــيــدان(  اإىل  اخليمة 
باأمرين،  يليق  وعاليًا  مهّمًا  تقدميًا  �سعبان   بثينة 
اأولــهــمــا هـــذا اجلــهــد الــكــبــري املــبــذول مــن قبل 
يف  كتابًا  يكتب  مل  الــذي  ناجي  طــالل   الدكتور 
ال�سيا�سة والثقافة فح�سب، واإنا كتب وثيقة حياة 
 ون�سال لل�سعب الفل�سطيني خالل ثالثة عقود من 
الزمن ال�سعب، وثانيهما اأن التقدمي يليق  بثقافة 
واملعريف  ال�سيا�سي  ووعيها  �سعبان  بثينة  الدكتور 
وروحها الوطنية املنادية بـ فل�سطني  عربية.. هذا 
الكتاب الكبري يف كل �سطر من �سطوره، واملهّم يف 
للفل�سطينيني،  كل قولة من قولته،  �سيكون مراآة 
ورمبا للعرب اأي�سًا، يف كل بيت من بيوتهم، وهذا 
التي  ال�سافية  الكبرية  الكتب  تطمح  اإليه  ما  جّل 

ت�سبه الأنهار بح�سورها وجمالها وغناها! 

مـــن الــخيمة اإىل املــيـــدان
د. حسن حميد)2-2(

عام  انتفا�سة  قامت  لذلك  جــدًا،  كبرية  كانت 
اإىل  الــعــودة  اأراد  ــذي  ال عنفوانها  بكل   2000  

الثوابت واحلفاظ عليها لأن ما من بديل لها. 
وي�سري الدكتور طالل ناجي، يف كتابه، اإىل 
اأن قوة حزب اهلل يف لبنان، وانت�ساره  احلا�سم 
اجلنوب  وحترير   ،2000 عام  ال�سهاينة  على 
بكامله، وتنامي ثقافة املقاومة، وما  اأر�سلته من 
ر�سائل ن�سالية اإىل كل من هم يف املحيط، ول 
�سيما الكيان ال�سهيوين هو الذي  �سلب الإرادة 
النتفا�سة  فقامت  اأخـــرى  مــرة  الفل�سطينية 
اجلـــواب  فــكــانــت   ،2000 عـــام  الفل�سطينية 
من  الفل�سطينية  الق�سية  بــاأن  الكبري   الوطني 
لي�س  طيها،  اأو  حتييدها،  اأو  ابتالعها  ال�سعب 
عفنة،  عــقــول  فيها  �ــســاركــت  لأنــهــا  مظلومية 
ق�سية  لأنها  واإنــا  فح�سب،  �سيطانية  وقــدرات 
�سعب،  وق�سايا ال�سعوب حّية اأبدًا ل تعرف املوت 

اأبدًا، اإنها خالدة يف جميع اأبعادها و�سورها. 
يواقف الدكتور طالل ناجي امل�سارات التي 
عام   1993  من  الفل�سطينية  الق�سية  بها  مّرت 
فريكز  ال�سيا�سي،  امل�سار  واأهمها  اليوم،  وحتى 
عليه،  واأولها  ا�ستملت  ومــا  ثــالث  دوائــر  على 
اجلوهرية  والختالفات  الفل�سطينية،  الدائرة 
الفل�سطيني،  ما  ال�سيا�سي  امل�سار  اأ�سابت  التي 
)بعد  الفل�سطيني  الــوطــن  داخــل  هــم  مــن  بــني 
خارجه،  يف  هم  ومن   )1993 اأو�سلو  اتفاقيات 
مع  ومــن هم  )املــزعــوم(  ال�سالم  مع   ومن هم 
اجلغرافية  النق�سامات  ثــم  ومــن  املــقــاومــة، 
اإىل  اأّدت  الــتــي  و)الــ�ــســفــة(  بــني   )غــــزة(  مــا 
واقت�سادية،  �سيا�سية،  اأخرى منها:  انق�سامات 
يف  وح�سيًا  �سربًا  كــان  وكــل  هذا  واإعــالمــيــة.. 
واحـــدًا،  عــاد  مــا  الـــذي  الفل�سطيني  اجل�سد 
مثلما كان جتاهاًل لتاريخ  الق�سية الفل�سطينية 
والتاريخ  والإن�سان  الأر�ــس  بتحرير  نادت  التي 
الدائرتان  اأمــا  املحتل  ال�سهيوين،  ربقة  من 
فيها  ما  وفيها  العربية  الدائرة  فهما  الأُخريان 
ــرة  ــدائ وال اإىل  اخلجل،  تــدعــو  مــتــغــريات  مــن 
الدولية وفيها ما فيها من متغريات جتلت على 

نحو غاية يف التوح�س  وغياب البعد الأخالقي! 
كتاب  عليه  ـــز  رّك ـــذي  ال الآخــــر  واملــ�ــســار 

املــيــدان(  اإىل  اخليمة  )مــن  كــتــاب   
وال�سيا�سي  الــثــقــايف  الن�سال  وجـــوه  مــن  وجــه 
اأن  اأراد يف كل �سطر من �سطوره  واملعريف  الذي 
يقول اإن ثقافة املراجعة هي اأكر من وعي، واأكر 
 من ت�سويب، واأكر من حال تفح�س للم�سارات 
التي اختطتها الق�سية الفل�سطينية التي لعبت  بها 
رياح كثرية، وهي رياح قوية عنيفة يف ترجيعاتها 

وخلخلتها للكثري من احلقائق والأمور! 
ثقافة املراجعة، هي روح ت�سعى اإىل �سيانة 
اأو  تعديات  اأي م�س  الثوابت واحلفاظ عليها من 
كالقفز، والتحييد، اأو الإهمال، ولذلك اعتمدها 
الدكتور طالل ناجي يف كل نظراته  لكل الأحداث 
الفل�سطينية  الق�سية  عا�ستها  التي  واحلادثات 
منذ  عمل  عليها  الــتــي  الزمنية  الــفــرتة  خــالل 
زمننا  اإىل  و�ــســوًل  وملحقاتها  اأو�سلو  اتفاقية 
الراهن )1993ـ  2020( وما حدث  من اهتزازات 
التي  امل�سداقيات  من  للكثري  و�سرب  وخلخلة 
ع�سناها وعرفناها بعدما �سّكلت  قناعاتنا، مثلما 
�سّكلت النموذج الإر�سادي لكل عمل من اأعمالنا، 
حقوق  اأجــل  ا�ستعادة  من  تبنيناه  تفكري  ولكل 
اأبناء ال�سعب العربي الفل�سطيني التي اغت�سبت 
منذ قرن من الزمان، وطالت  مفهومات كثرية، 
منها: الوطن، وال�سيادة، والتاريخ، واجلغرافية، 

والأحالم! 
طالل  الــدكــتــور  مــن  يقظ  تتبع  الكتاب  يف 
واإعالمية،  و�سيا�سية،  تاريخية،  مل�سارات  ناجي 
تعطينا  التي  امل�سارات  وهي  وثقافية،   وفكرية، 
فكرة مو�ّسعة عن التحالفات التي عرفتها احلال 
املقاومة  جلبهة  تعزيزًا  جهة  من   الفل�سطينية 
والثبات على املبادئ، والتحالفات التي كانت ثم 
 تفككت ثم اندثرت من جهة اأخرى، ابتعادًا عن 
�سلب الق�سية الفل�سطينية، والأهم يف الأمر  هو 
فح�س مقدرة الذات الفل�سطينية على ال�سمود 
ا�ستطال  بعدما  املبادئ  على  واحلفاظ  والثبات 
وازدادت  ال�سهيوين،  الــعــدو  وتــغــول   الزمن، 
مع  ال�سرتاتيجية  ال�سهيوين  الكيان  حتالفات 
بال�سالم  واملــنــاداة  ــة،  ــي الأوروب والـــدول   اأمريكا 
التطبيع  اإىل  والدعوة  وكذبًا(،  وهمًا  كان  )واإن 
 والرتويج لعالقات طبيعية مع الكيان ال�سهيوين، 
)وكاأن ال�سهداء الذين �سارت مقابرهم  اأمداًء، 
بال  دمــوع  بال  اأهــل  بال  كانوا  اأو  �سرابًا،  كانوا 
فقد، وكاأن الت�سرد والتهجري كان لقبائل  وهمية 
واأ�ساد  ح�سارة،  بنى  فل�سطيني  ل�سعب  يكن  ومل 
عمرانًا، واأ�س�س حياة باذخة من العطاء  والنماء 
القبيح )وكاأن جمازر  واجلمال( وجتميل وجهه 
قا�سم،  والطنطورة،  وكــفــر  يا�سني،  ــر  دي مثل 
فوق  ولي�س  املريخ  كوكب  يف  حدثت  واحل�سينية، 
الأر�س الفل�سطينية، ومن  اقرتفتها دمًا وت�سريدًا 
لكاأن  اأو  اآخــر،  اأ�سود  عــامل  من  كائنات  وبط�سًا 
جمازر جديدة مثل جمزرة  �سربا و�ساتيال التي 
لحقت اأمكنة اللجوء والت�سرد يف املخيمات كانت 

جمزرة افرتا�سية(.. 
كتابه،  يف  يركز،  ناجي  طالل  الدكتور  اإن 
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املثقف والتحديات الراهنة
عبد الرحمن مراد

كاتب وباحث

القول:  على  الأنروبولوجيا  علماء  يجمع  يكاد 
يت�سمن  الـــذي  املعقد  الــكــل  ذلــك  هــي  الثقافة  اإن 
والعادات  والقانون  واخللق،  والفن  واملعتقد  املعرفة 
اأخـــرى،  اجتماعية  اإمــكــانــات  واأيــــة  الجــتــمــاعــيــة، 
جمتمعه. يف  كع�سو  الإنــ�ــســان  اكت�سبها  طبائع  بــل 

ــــــوؤال   يف   �ــــســــوء   ــــــس ـــل   اإىل   � ـــ�ـــس وهـــــنـــــا   ن
هـــو   مفهوم   املثقف؟                                                                                                      ـــادُه:   مـــا  ـــف  التعريفات،   م

الذي  الإن�سان  هو:  املثقف  اأن  يرى  من  هناك 
ي�سع نظرة �ساملة لتغيري املجتمع، اأو هو املفكر املتميز 
هو  اأو  فيرب«،  »ماك�س  يقول  كما  بالب�سرية  امل�سلح 
والعلمي  النقد الجتماعي  القدرة على  الذي ميتلك 
وال�سيا�سي، اأو هو املفكر املتخ�س�س املنتج للمعرفة.
ويرى   املفكر   الرائد   «جرام�سي«   اأن   هناك   نوعني   من  
 املثقفني،   وهما:   املثقف   الع�سوي،   واملثقف   التقليدي :                                                                                                                                              

اأو  ) احلـــــزب   باملعنى   املــثــقــف   الــعــ�ــســوي   
 اجلمعي(:   هو   الـــذي   يعمل   على   اإجنـــاح   امل�سروع  
 ال�سيا�سي   واملجتمعي   اخلا�س   بالكتلة   التاريخية  
ــال   والــفــاّلحــني   والـــُفـــقـــراء .                                                                                                                                                                                                                                ــّم ــع  امل�َسكّلة   مــن   ال
اأمــــا   املثقف   التقليدي:   فهو   الــــذي   يوظف  
 اأدواتـــــه   الثقافية   للعمل   على   ا�ستمرار   هيمنة  
ــة   الــ�ــســائــدة   مــن   ــخــي ــاري ــت  الطبقة   اأو   الكتلة   ال
ــة .                                                                                                                                                                                                                                         ــربجــوازي  العبودية   والإقطاعية،   اأو   ع�سر   ال
هو   كل   اإن�سان   يقوم   خارج   ويرى   اأن   املثقف  :  
 نطاق   مهنته   بنوع   من   اأنـــواع   الن�ساط   الفكري .                                                                                                                                                        
ويرى   اأحد   الباحثني   اأن   للمثقف   �سفتني   رئي�ستني :                                                                        
هي   الوعي   الجتماعي   الكلي   بق�سايا   الأوىل  :  

 املجتمع   من   منطلق   بناء   فكري   حمكم .                                                                                                                          
هي   الــدور   الجتماعي   الذي   يلعبه   والثانية  :  
 بوعيه   ونظرته،   فالوعي   الجتماعي   هنا   يقود   اإىل  
 القيام   بدور   اجتماعي ،  اإذ   ل   دور   �سيا�سي   اأو   اجتماعي  

 بدون   وعي   اجتماعي   اأو   وعي   بالواقع .                                                                                                                                                                                                                                                                                          
وال�سوؤال   هنا  :  اأين   املثقف،   اأو   اأين   نحن   من   كل  

 هذه   التعريفات؟                                                                                                     
الواقع   يحدثنا   اأننا   اأمام   ثالثة   اأ�سناف :                                                              

ال�سنف   الأول:  املثقف   املغرتب .                                         
ال�سنف   الثاين:   املثقف   املزيف   اأو   الوهمي.    

ال�سنف   الثالث :  املثقف   احلقيقي.                                            
ال�سنف   الأول   «املثقف   املغرتب«:   وهو   الذي  
 ي�سعر   بالغرتاب   الروحي   واملكاين   يف   وطنه   وهو   على  

 نوعني :                                                                                                                                                        
النوع   الأول  :  اغرتاب   �سلفي   يعيد   اإنتاج   القدمي .                                                                        

النوع   الثاين  :  اغرتاب   حداثي   يتقاطع   مع   الواقع  
 فيميل   اإىل   الذات   هروباً   من   املواجهة .                                                                                                                                    

اأما   ال�سنف   الثاين   املثقف   املزيف،   اأو   الوهمي،  
 وله   ثالث   وظائف   هي  : التربير،   التخدير،   التزييف،  
 وكل   تلك   الوظائف   تقوم   على   فل�سفة   الباطل   وقلب  
 احلقائق،   وهدفه   خدمة   احلاكم   واحلفاظ   على  

 امل�سالح   الذاتية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
اأمــــا   ال�سنف   الثالث   املثقف   احلقيقي   اأو  
 الع�سوي   امللتزم،   وهــو   الـــذي   يعمل   وينا�سل   من  
ــمــوم   مبـــا   يحقق   م�سروعهم   ــع  اأجــــل   م�سالح   ال
ــحــرر   والــعــدالــة   ــت ــاعــي   يف   ال ــم  ال�سيا�سي   والجــت
 والدميقراطية   والنت�سار   لل�سوابط   املتوافق   عليها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

رغم  طريقه  ي�سق  لأنـــه  حقيقي؛  عنه  ونــقــول 
وق�سوته  الواقع  مــرارة  ورغم  ناحية،  من  الغــرتاب 

ـــًا بــوعــي ملــ�ــســريه  ــة، مـــدرك ــي ــان مـــن جــهــة ث
املتعددة،  واأبــعــاده  ولواقعه  امل�ستقبلي  ودوره 
البناء  واإعـــادة  التفكيك  على  القدرة  مالكًا 
ـــاح جمتمعه  ـــزي ان يــحــقــق  والــ�ــســيــاغــة مبـــا 
الإدراك   قيم   متــام  مــدركــًا  فــيــه،  وفاعليته 
ــاء   قيم   واإحــــالل   بدائلها .                                                                                   ــغ ــدرج   يف   اإل ــت  ال

ثقافية  اأن نر�سم خارطة  ن�ستطيع  وحتى 
التجديد،  -وتلك مهمة غري �سهلة- لبد من 
بناء  اإعـــادة  خــالل  من  اإّل  يتم  ل  والتجديد 
وتاريخها  معطياتها  يف  احلداثة  وممار�سة 
ارتباطًا بالتطور املادي احل�ساري ملجتمعاتنا؛ 
الأزمـــنـــة. بـــني  الـــرتابـــط  اإىل  يــــــوؤدي  مبـــا 
مهمة   املثقف   يف   اللحظة   الراهنة   اأن  
 يعيد   �سياغة   نف�سه   وفق   قيم   نقدية   عقالنية  
ــة   ت�ستوعب   الآخـــــر   وحتـــــاوره   ــراطــي  ودميــق
مبتعداً   عــن   التحيز   الفكري    ول   تلغيه،    

 اإىل   ما   �سبق   دُعونا   نتاأمل   واقعنا   قليالً :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
جمتمع  يف  يعي�س  عمومًا  اليمني  املثقف 
متخلف تقوم فيه اأنظمة رجعية قمعية متخلفة 
حتارب الثقافة والتحديث، وتطارد الوعي، وكل 
تاريخنا  التي حدثت يف  والتموجات  احلركات 
اإ�سالحيًا  اجتــاهــًا  كونها  تــعــدو  ل  املعا�سر 
توفيقيًا ا�ستند اإىل الرتاث حينًا، واإىل الثقافة 
حينًا،   واإىل   الثنتني   معاً   يف   بع�س   الأوروبــيــة 
 الأحيان  ، وقد   اأفرز   ذلك   واقعاً   ثقافياً   مهزوزًا،  
ــس   فكرية   و�سيا�سية   مقلدة .                                                                                                                                                                                       ــج   مــدار� ــت  واأن

اأت�ساءل:  اأقرب اإىل التو�سيح  اأكون  وحتى 
نه�سويًا  ــرًا  ــك ف يحمل  �سيا�سيًا  ــًا  حــزب كــم 
الجتماعية  الــوطــنــيــة  املــقــومــات  مــن  نــابــعــًا 
الأيديولوجيات  تلك  مظاهر  واأين  والثقافية؟ 
وماهي  الجتماعي؟  امل�ستوى  على  احلزبية 
قــيــم الــتــغــيــري الجــتــمــاعــي الــتــي اأحــدثــتــهــا؟ 
والثقافة   الفكر  لــدوائــر  وجـــودًا  نلم�س  وهــل 
ـــدوائـــر؟                                                     والإعــــــالم؟   واأيــــن   اأن�سطة   هـــذه   ال
تــطــرح، ويجب  اأن  يــجــب  الأ�ــســئــلــة  هـــذه 
الفاعلة،  الأحــــزاب  قــيــادات  مــع  تناق�س  اأن 
متعددة،  ومنا�سط  وجــود  لهم  يكون  اأن  نريد 
جمتمعية  مــوؤ�ــســ�ــســات  الأحـــــــزاب  بــاعــتــبــار 
ــة نــهــ�ــســويــة  ــقــافــي ــع ث ــاري ــس ــ� ــى م ــل ــة ع ــم ــائ ق
تـــخـــدم املــجــتــمــع وحتــــــاول بـــلـــوغ غــايــاتــهــا، 
ــار الــفــاعــلــني فــيــهــا نــخــبــًا ثــقــافــيــة. ــب ــاعــت وب
منه  ون�سكو  بالف�ساد  نقول  نحن  فمثاًل 
حياتنا،  يف  واقــعــة  حقيقة  وهــو  ــهــارًا  ون لــيــاًل 
يل  �ستقول  ثقافية..  ظاهرة  اإىل  حتــول  وقــد 
النا�س  اأذهان  الغالب يف  اإن  لك:  اأقول  كيف؟ 
ي�ستفيد  الذي  هو  املكتمل  الإن�سان  اأن  حاليًا.. 
ور�سيدًا يف  وبيتًا ومزرعة  �سيارة  من من�سبه 
ولكنه  امل�سلك  مب�سروعية  يقول  ل  هو  البنك، 
النظر  بغ�س  للذات،  الفردية  بالنفعية  يقول 
املجتمعية  النفعية  حتقيق  على  قــدرتــه  عــن 
يف  التبا�س  ق�سية  ق�سية،  هــذه  الوطنية؟  اأو 
املفهوم ويف ال�سلطة.. وهنا املحك الذي يجب 
اأمر. هذا  لتغيريه..  اجلهود  فيه  تت�سافر  اأن 
نحن  الـــذات،  م�ستوى  على  الآخــر  الأمــر 
بحاجة اإىل اإعادة بناء ذواتنا مبا يتنا�سب مع 
قيم احلرية والدميقراطية واحلوار، قد يكون 
لي�س  لكن  فكرتك  عن  تدافع  اأن  منك  مقبوًل 
مقبوًل منك اأن ت�سادر حرية الآخرين ب�سبب 
اإذا  العداء  تنا�سبهم  اأن  اأو  معك،  اختالفهم 
م�ستعداً   للحوار،   ول�ست  بفكرتك  مقتنعًا  كنت 
 فلي�س   بال�سرورة   اأن   يكون   الآخر   على   وفاق   تام  
 معك   ولي�س   بال�سرورة   يف   ذات   ال�سياق   اأن   يكون  

 عدواً   لك .                                                                                                                                                                                                          
تطرفًا،  اأ�سبح  الفكري  التحيز  مو�سوع 
اأو باآخر، والت�سورات الذهنية امل�سبقة  مبعنى 
واحلقيقة  املــنــطــق  اإىل  متــت  ل  الآخــــر  عــلــى 
وللمنطق،  للعقل  العتبار  اإعادة  علينا  ب�سلة، 
وحتى تغري يجب اأن تتغري اأنت يف ذاتك، عليك 
القيم والأخالقيات املعربة  مراجعة م�سفوفة 
عن ذاتك قبل اأن تدعو اإىل   الفكرة   التي   رمبا  

 كانت   نقي�س   قيمك   و�سلوكك   واأخالقك .  
ثــبــات(  ميــن  اليمنية)  ال�سحيفة  عــن 
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بلورته يف احلياة؟ لبّد اأن يكون لك هدف ّما 
من وجودك، ماذا تريد؟ وكيف ت�سل اإىل ما 
تريد؟ كيف ت�سنع ذاتك من خالل م�سروع؟ 
كيف ت�سبح فاعاًل وقادرًا على الفعل والتغيري؟
ـــا   ثقافة   ـــن ـــان ــخــت   يف   اأذه ــس ــر� اإذا   ت
 املـــ�ـــســـروع   حينها   �سنكون   قـــادريـــن   على  
ـــــق   حمــــــــددات   ثـــالثـــة   هـــــي :                                                                                                                                                          الـــتـــغـــيـــري   وف
  - الوقوف   اأمام   املا�سي   وم�ساءلة   م�سادره  
 املعرفية   والثقافية  ؛  ذلك   اأن   املا�سي   يعيق   نظام  
 الطاقة   على   احلياة   والقدرة   على   التجديد .                                                                                                                                                                                                
الثقايف  الب�سري  احلا�سر  م�ساءلة   -
واإنتاجه  اأثره  وتفقد  والجتماعي،  وال�سيا�سي 
والثقافية؛  وال�سيا�سية  الجتماعية  وطبيعته 
ــكــار �سمن حـــدوده  ــت ـــل اخلــلــق والب اأج مــن 
مكونه  خـــالل  ومـــن  املــطــلــقــة،  ل  الن�سبية 
يف  التغلغل  مبعنى  خارجه،  من  ل  ومنظومته 

 والت�سورات   الذهنية   امل�سبقة   عن   الآخـــر .                                                                                                                                                                                                                                                                                          
الإدراك؛  متــام  واقــعــه  يــدرك  اأن  وعليه 
معظم  فيه  تتعطل  اأو  تغيب  واقــع  لأنــه  ذلــك 
اأو الدميقراطية احلقة  ا�سكال �سيادة القانون 
اإنه جمتمع  اأو املواطنة،  اأو احلرية  اأو امل�ساواة 
جمتمع  والــطــاعــة،  المــتــثــال  جمتمع  مــ�ــســوه 
واخل�سخ�سة.. والتبعية  ال�ستهالك  ثقافة 

التي  امللتزم  املثقف  اأهمية  تكمن  وهنا 
على  بل  القائم،  الو�سع  تربير  على  تقوم  ل 
ممار�سة النقد ملا هو كائن التزامًا مبا �سوف 
يكون عرب كل اأ�سكال الثقافة التنويرية التقدمية 
يف الآداب والفنون وقنوات الت�سال املختلفة.

وبذلك قد ي�ستطيع املثقف اأن يعيد العتبار 
لدور الثقافة ك�سلطة اجتماعية تفر�س نف�سها 
بال�سطدام بالواقع وتغيريه بعد اأن غاب هذا 
ــت درا�ــســة اأجــراهــا  الـــدور اأو كــــاد....، اإذ دّل
ن�سبة  اأّن  العام  ــراأي  ال لقيا�س  اليمني  املركز 
القرار  �سناعة  واملثقفني يف  الأدباء  فئة  تاأثري 
اأدنى   املراتب   من   بني   فئة   يف  تاأتي  ال�سيا�سي 
 امل�سايخ   والقادة   الع�سكريني   وفئة   الإعالميني،  
 وهذا   يعني   اأن   ثمة   خلالً   يف   حياتنا   الثقافية  
 وغياباً   عن   الفاعلية   واحلــراك   والتحديث .                                                                                                                                                                                                                                        

ثقافة  اأيــن  نف�سه:  يطرح  الــذي  وال�سوؤال 
امل�سروع؟ ملاذا ل يكون لأحدنا م�سروع يعمل على 

ن�سيجه العام واإعادة ترتيبه و�سياغته وتاأهيله.          
  - الوقوف   فاأمام   اأ�سئلة   امل�ستقبل   وخلق  
ــه   عــرب   اأدوات   ومناهج    اإمكانية   التحكم   ب
 العلم   والتخطيط،   ل   الفو�سى   والرجتالية  
 و�سوء   التخطيط   التي   نعاين   منها   يف   مظاهر  
ــفــردي   منها   اأو   اجلمعي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ــواءً   ال ــس  حياتنا   �
مو�سوع  اإىل  تــقــودنــا  املـــحـــددات  وهـــذه 
اأن  يجب  املــلــتــزم  املثقف  اأن  ــك  ذل احلــريــة، 
يف  وم�ساركًا  ومت�سائاًل  فاعاًل  عن�سرًا  يكون 
منجزه  قول  على  وقــادرًا  الجتماعي  التغيري 
والحــتــواءات  الأيديولوجية  الأطــر  عن  بعيدًا 
ال�سيا�سية والإمالءات التي قد ت�سكل �ساغطًا 
حلريته   يف   التعبري .                                 م�سادرًا  وعن�سرًا  عليه 
وهــــذه احلـــريـــة ل تــتــنــاقــ�ــس مـــع الــقــول 
باملعنى  احلزبي  اأو  الع�سوي  املثقف  باأهمية 
اإذا  نه�سويًا،  م�سروعًا  يحمل  الــذي  اجلمعي 
ول  الآخــر  وي�ستوعب  احلــوار  بقيم  يوؤمن  كان 
م�سروعه  اأن  باعتبار  فكريًا  يتحيز  ول  يلغيه، 
الأ�ــســوب،  هي  وفكرته  والأ�سلح  الأهـــدى  هو 
اخلطاأ   يحتمل  م�سروعه  اأن  يــدرك  اأن  وعليه 
واأن   الآخــر   قد   يكون    كما   يحتمل   ال�سواب  ،  
 على   �سواب   كما   قد   يكون   على   خطاأ   ومعياره  
ــطــق   ومـــوؤ�ـــســـرات   ــن  يف   ذلـــك   هـــو   املنهج   وامل
وا�ستناداً    النتائج   وفــق   قيا�سات   علمية ،..                                                      
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اأول 1948 حدثت جمزرة  ت�سرين  ال�سبت 30  يوم  يف 
اأُعدم فيها 14 �سهيدًا  مروعة يف قرية عيلبون، حيث 
لواء  ع�سابات  ــدي  اأي على  القرية  �سباب  خــرية  من 
اإجرامية  عملية  يف  الإ�سرائيلي،  اجلي�س  يف  جــولين 
ب�سعة اأطلق عليها ال�سهاينة ا�سم "حريام" ملك �سور 
تقع  التي  املنطقة  خا�س  ب�سكل  ت�ستهدف  الفينيقي، 

فيها عيلبون.
ــبــاح ذلــــك الـــيـــوم اقــتــحــمــت الــعــ�ــســابــات  فــفــي �ــس
القرية،  �سكان  فيها  اختباأ  التي  الكنائ�س  ال�سهيونية 
لتخويفهم  عليهم  النار  واأطلقوا  منها  فاأخرجوهم 
اختار  القرية. وقد  �ساحة  التجمع يف  واإرغامهم على 
القرية  �سباب  خرية  من  �سابًا   18 ال�سهاينة  اجلنود 
والــنــزوح  القرية  تــرك  على  ال�سكان  باقي  واأرغــمــوا 
باجتاه ال�سمال، واختاروا اأي�سًا 6 من ال�سباب ليكونوا 
ع�سكرية  مركبة  قيادة  على  واأجربوهم  ب�سريًا،  درعًا 
الفرار  بعدها  ا�ستطاعوا  حيث  اجلي�س،  مقدمة  يف 
اأما  حمتم.  موت  من  باأرواحهم  والنجاة  اجلي�س  من 
النار  اإطــالق  مت  فقد  القرية  يف  بقوا  الذين  ال�ساب 

عليهم واإعدامهم.
الت�سدي،  اأنوذجًا يف  القرى،  كباقي  قدمت عيلبون 
يف  الأهـــايل  تلقى  وقــد  والت�سليح،  العتاد  قلة  برغم 
معركتهم دعمًا من عدٍد من متطوعي جي�س الإنقاذ، 

جمزرة عيلبون

دخول  ع�سية  بالن�سحاب  اأوامــر  لهوؤلء  ت�سدر  اأن  قبل 
القرية  يف  يبق  ومل  القرية،  اإىل  ال�سهيونية  الع�سابات 
�سوى الأهايل العّزل من اأي �سالح، ما دفعهم لال�ست�سالم 
واملتوح�سة.  املدججة  ال�سهيونية  الع�سكرية  القوة  اأمــام 
باأّن  املجزرة  القرية ممن �سهدوا  اأهايل  �سهادات  وجُتِمع 
الأهــايل،  ا�ست�سالم  بعد  بــداأت  القرية  يف  القتل  عمليات 

وبعدما جتمعوا يف �ساحة الكني�سة.
والأمم  الأوربــيــة  احلكومات  اإىل  املــجــزرة  اأنــبــاء  و�سلت 
على  ال�سهيونية  الع�سابات  واأُرغمت  والفاتيكان  املتحدة 
اأ�سبوعني  حــوايل  بعد  بالعودة  عيلبون  ــايل  لأه ال�سماح 
م�سرية  عندها  فبداأت  املجزرة،  وارتكاب  الحتالل  من 

الــنــزوح، وكانت  يــومــًا مــن  الــعــودة بعد حــوايل 50 
اإىل  تدريجيًا  الأهـــايل  عــاد  حيث  �ساقه،  م�سرية 
قريتهم، ولوحق واعتقل العديد منهم خالل م�سرية 
اأهايل  قرر  وقد  اأ�سهر.  لعدة  ا�ستمرت  التي  العودة 
الأو�ــســاع  مــن  بالرغم  قريتهم  يف  البقاء  عيلبون 
بني  من  وهــي  احلــني،  ذلــك  البالد يف  �سادت  التي 
ل�سكانها  �سمح  التي  القليلة  الفل�سطينية  الــقــرى 
الكنائ�س  يف  القرية  اأهــايل  اجتمع  حيث  بالعودة، 
اأن  اإل  ا�ست�سالمها،  الدين ر�سميًا عن  واأعلن رجال 
الكنائ�س   من  باإخراجهم   قاموا  ال�سهاينة  اجلنود 

وح�سروهم يف �ساحة القرية.
الإ�سرائيليون  اجلــنــود  ارتــكــب  ثــاين  ت�سرين   2 يف 
جمزرة اأخرى على اأر�س عيلبون يف �سهل البطوف، 
املوا�سى  ع�سرية  من  �سابا   15 اجلنود  اقتاد  حيث 
التي كانت تعي�س يف املنطقة وقاموا باإعدامهم. جنا 
الذيب  رجل واحد من املجزرة يدعى  �سعد حممد 
احلقيقة  لطم�س  املجزرة، ويف حماولة  اأمر  وك�سف 
وتغييب ال�سهود الذين راأوا باأعينهم ما جرى، قامت 
الع�سابات ال�سهيونية برتحيل الغالبية العظمى من 

ع�سرية املوا�سى اإىل �سورية

تصاميم هيئة اإلعالم اإللكتروني 
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من  فل�صطني.  يف  الإ�صالمي  اجلهاد  حركة  وموؤ�ص�س  عام  اأمني  ال�صقاقي  فتحي 
رياح  لتنقلها  وحيفا  يافا  �صواطئ  من   1948 عام  الأم��واج  قذفتها  فقرية  عائلة 
الت�صرد من منفى اإىل منفى.... هو ا�صٌم ملع يف ميادين اجلهاد حني عز اجلهاد، 
الإ�صالمي و�صاحب  امل�صروع  ال�صالح. هو �صاحب  فيه  زمن عز  ال�صالح يف  وحمل 

الفكرة التي اأ�صاءت ليايل النكبة احلالكة. 
فاحتة  هي  فل�صطني  واأن  ال�صهيوين  امل�صروع  طبيعة  ال�صهيد  القائد  اأدرك  لقد 
الغربي.  وال�صتعمار  الهيمنة  قوى  مع  للمواجهة  انطالق  ونقطة  معه،  ال�صراع 
كان ال�صقاقي يدرك اأن الأمة تعي�س اأزمة ح�صارية �صاملة يف مواجهة الهجمة 
وعنوانها  الهجمة  مركز  هي  فل�صطني  اأن  ي��رى  ك��ان  لكنه  ال�صر�صة،  الغربية 

الرئي�س.
العربي  ال��ع��امل  يف  وق�صاياها  الإ�صالمية  احل��رك��ات  م�صكالت  ا�صتوعب  لقد 
والإ�صالمي. واأعاد توا�صلها مع الق�صية الفل�صطينية عرب القتال امل�صلح، فدخلت 
بذلك طرفًا رئي�صيًا �صمن قوى الإجماع الوطني الفل�صطيني. وذلك انطالقًا من 
وعيه للمعادلة الوا�صحة يف ذهنه مبزيج عنا�صرها الثالثة )الإ�صالم واجلهاد 
اإ�صالم« يعني فقدان  اأن »اإ�صالم بال فل�صطني وفل�صطني بال  وفل�صطني(. فهو يرى 
اللتزام  من  مزيدًا  يعني  بالدميقراطية  اللتزام  »اإن  يقول:  وكان  البو�صلة 

بفل�صطني«.
ويبقى اأبو اإبراهيم .. الفار�س الذي مل يرتجل ... باٍق فينا ل يفارقنا ... يعي�س 
معنا كل تفا�صيل حياتنا .. يجمعنا يقا�صمنا الهم والأمل ... يهبنا با�صت�صهاده 
النتماء  فل�صفة   ... الكبري  القائد  فل�صفة  هي  تلك  الأمل.  فينا  ويزرع  احلياة 

للجهاد الإ�صالمي .. فحركٌة ي�صت�صهد اأمينها العام .. ل تنك�صر.

نافـــــــذة

اجلليل  يف  عيلبون  قــريــة  تقع 
�سغرية  تله  على  ال�سرقي  الأ�سفل 
الــ�ــســرقــي  ــايل  ــم ــس ــ� ال ــم  ــس ــقــ� ال يف 
ــهــل الـــبـــطـــوف غـــــرب بــحــرية  ــ�ــس ل
طـــربيـــة. تــبــلــغ مــ�ــســاحــتــهــا حـــوايل 
بــهــا  وحتــــيــــط  دونـــــــــًا،   14712
واملن�سورة،  املــغــار،  قــرى:  اأرا�ــســي 
ــني،  ــط ــــة، وح ـــــر حـــنـــا، وعــــراب ودي
ال�سوداء.  الوعرة  وخربة  ونرين، 
عام  عيلبون  �سكان  عــدد  بلغ 

العثماين.  احلكم  خالل   1892 عام  ر�سميًا  م�سجلة  وهي  ن�سمة،   530 حــوايل   1945
غرفة  فيها  بنيت  حيث  عديدة،  جمــالت  يف  العالية  بثقافتها  عيلبون   قرية  وتتميز 
للفتيات. م�سابهه  تعليم  غرفة  بنيت   1905 عــام  ويف   ،1899 عــام  الأوىل  التعليم 
اإىل  ــعــدد  ال في�سل  الــيــوم،  ـــا  اأم ن�سمة،   675 �سكانها  عـــدد  بــلــغ   1949 عـــام 
مناطق  حــولــهــا  تنت�سر  تــاريــخــيــة  منطقة  عيلبون  وتــعــتــرب  ن�سمة.  اآلف   5 حـــوايل 
ــف، وخـــربـــة �ــســعــد، ومــ�ــســكــنــة. ــي ــت ــيــا، ون ـــدة، مـــن بــيــنــهــا خــربــة ممــل ـــة عـــدي ـــري اأث

به  وقعت  موؤملًا  يومًا  التاريخ  �سجل  حيث    1948/10/30 بتاريخ  عيلبون  احتلت 
الإ�سرائيلي، وُهجر  لواء جولين يف اجلي�س  ارتكبها عنا�سر من  التي  جمزرة عيلبون 
�سكانها م�سيًا على القدام م�سافة تقارب150 كم اإىل لبنان. وبعد مرور 50 يومًا خارج 
الوطن بداأت م�سرية العودة اإىل القرية لبناء حياة جديدة حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلَيّة.

ثم  حطني،  قرية  من  مهجرون  عيلبون  اإىل  جــاء  لبنان  من  اأهاليها  عــودة  بعد 
قبل. من  بجوارها  �سكنوا  ممن  كثريون  عيلبون  اإىل  فجاء  البدو  توطني  حملة  بــداأت 

ــاحــة كــبــرية مبــ�ــســاحــة مـــا يـــقـــارب 150 مرت  ــة �ــس ــدمي ــق ــة ال ــري ــق تــتــو�ــســط ال
الــقــريــة �سباح  لـــقـــاءات رجــــال  فــيــهــا  تــتــم  كــانــت  ــًا احلـــــارة،  ــ�ــس اأي مــربــع، ت�سمى 
النكبة  بــعــد  الأعــــرا�ــــس.  حلــفــالت  وتــ�ــســتــخــدم  للكني�سة،  تــوجــهــهــم  قــبــل  الأحـــــد 
ــرى �ــســهــداء عيلبون. ــذك ــق عــلــى الــ�ــســاحــة ا�ــســم �ــســاحــة الــ�ــســهــداء تــخــلــيــدًا ل اأطــل

يف الذكرى اخلام�سة والع�سرينقرية عيلبون
 ال�ست�سهاد القائد املجاهد د. فتحي ال�سقاقي

بالدنا فلسطين
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