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الإيرانية الفل�صطينية -  رئي�س جمعية ال�صداقة 

على اأنقا�س حرب مدّمرة، ُو�صفت بالعاملية وهي 
بالأ�صا�س حربًا غربّية ذاق العامل ويالتها من اأجل بناء تراتبية جديدة 
مليزان القوى يف هذا العامل الغابة الذي تتحّكم فيه الوحو�س املفرت�صة 
)القوى العظمى(، واإعادة اقت�صام مزايا الهيمنة على العامل، ول �صّيما 
اأّن ال�صكل القدمي لال�صتعمار –امل�صّمى انتدابًا- بات قا�صرًا عن تلبية 
الطموحات الغربية يف البتزاز وال�صتغالل وا�صتعباد ال�صعوب، فكان ل 
واأ�صّد البالد التي ا�صتهدفها  يوؤّمن للغرب هيمنته،  بّد من نهج جديد 
هذا النهج ال�صتكباري اجلديد كانت بالدنا فل�صطني التي كانت امليدان 
العربية  الأّم��ة  اأقطار  لكل  امل�صتهدف  ال�صهيوين  للم�صروع  التجريبي 
والإ�صالمية، حيث ورثت منظمة  )الأمم املتحدة( ع�صبة الأمم بكل 
النتداب  الفل�صطيني من خالل  ال�صعب  اأوزارها وظلمها وحيفها على 
الذي اأقامته على فل�صطني واأودعته �صّكًا "وعد بلفور" �صادرت مبوجبه 
هي  هنا  وامل�صيبة  اأر�صه،  يف  التاريخية  الفل�صطيني  ال�صعب  حقوق 
ال�صهيوين  املوقف  مع  واملن�صجم  املتناغم  حينذاك  العربي  املوقف 

اليهودي واملوقف ال�صهيوين الربيطاين الأمريكي )الغربي(.
لقد �صارت الأمم املتحدة على خطا ع�صبة الأمم يف م�صادرة حق 
ال�صعب الفل�صطيني ويف تثبيت حدود التجزئة التي �صاغها )�صايك�س-
فل�صطني  تق�صيم  قرار  واأعقبه  لها،  ثمرًة  بلفور  وعد  والتي جاء  بيكو( 
بحق  املجحفة  ال��ق��رارات  كل  ه��ذا،  يومنا  اإىل  وهكذا   .. ثانية  كثمرٍة 
فل�صطني و�صعبها، و�صائر املنطقة كان منطلقًا من حدود )�صايك�س – 
التجزئة حيث �صهدنا يف  فاإّننا نعي�س امتدادات كارثة  بيكو(،  واليوم 
ال�صنوات الع�صر الأخرية كيف ي�صعى ال�صتكبار لتجزئة املجّزاأ وتق�صيم 

املق�ّصم يف بالدنا وكل ذلك كرمى لعيون "اإ�صرائيل"..
اأُيّ ظلٍم وقع على فل�صطني حني خ�صعت لقرار التق�صيم الذي اأقّرته 
الأمم املتحدة يف 1947/11/29 باأغلبية ثالثة اأ�صوات فقط، وتركت 
�صعبًا اأ�صياًل يف هذه الأر�س �صريدًا طريدًا مقتوًل، واأقامت حمّله غرباء 
ل ميّتون للمكان ب�صلة، بقدر ما هم اأداة يف يد الغرب املجرم حتافظ 

على هيمنته وم�صاحله الال م�صروعة..
�صيق  رغم  التاريخية  القراءة  اإىل  الفتتاحية  هذه  لقد ذهبت يف 
اإّل لأ�صل اإىل ال�صتنتاج الذي يغفل عنه الكثريون،  امل�صاحة، ل ل�صيء 
اأو ل يرغب الكثريون يف ال�صتماع اإليه، وهو اأّن )امل�صروع ال�صهيوين( 
بحوامله الغربية، وهو ذاته منذ ن�صاأته، مل يحد اأو يتخّلى عن �صريورته 
التي مت التخطيط لها منذ كان فكرة، وكّل متغرّي يف حركة هذا امل�صروع 
ل يكون اإّل من�صجمًا مع الثوابت التي لأجلها اأُن�صئ ول باأ�س يف ممار�صة 

اخلداع يف هذا املتغرّي اإذ احلرب خدعة..
مراحل  ونرى  ن�صمع  اأّننا  هو  وال�صتهجان  الده�صة  اإىل  يدعو  وما 
واأطوار هذا امل�صروع دون اأن ت�صتوقفنا معطيات ونتائج ومظاهر وجوده 
لهذا  ميّكن  مّم��ا  التاريخ  درو���س  ول  العربة  ن�صتوعب  ول  بالدنا،  يف 
امل�صروع يف بالدنا وميّد يف عمره، رغم زراعته ال�صطناعية الق�صرّية، 
وحمله لكل عنا�صر الندثار واللفظ من ج�صم املنطقة اإذا ما ا�صتعادت 

مناعتها وقدرتها احليوية وبالأحرى ا�صتعادة هوّيتها...

)العدد 78( ت�صرين الثاين - 2020 �صحيفة دورية �صادرة عن جمعية ال�صداقة الفل�صطينيةـ ـ الإيرانية )�صفا( Email:t-alquds@hotmail.com

التجزئة والتق�صيم و�صريورة امل�رشوع ال�صهيوين

 )لقد �صحى بحياته يف �صبيل الله، عرب جهوده العلمية 
العظيمة، ومنزلة ال�صهادة الرفيعة مكافاأته من الله"(

الإمام علي اخلامنئي )حفظه اهلل(

قرار تق�سيم فل�سطني
 ومظلـومية ال�ســعب الفل�ســـطيني

الوحدة الإ�سالمية وق�سية فل�سطني
يف كتاب "يف مدر�سة الر�سول الأعظم" ل�سماحة الإمام علي خامنئي حفظه اهلل

وهم الرهان على اإدارة بايدن
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جمعية ال�شداقة تقيم احتفاًل دينيًا مبنا�شبة املولد النبوي ال�شريف

لقاء فكري �شبابي يف جمعية ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية

احتفاًل  الإي��ران��ي��ة  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  اأق��ام��ت 
الهجري  للعام  ال�صريف  النبوي  املولد  دينيًا مبنا�صبة ذكرى 
حميد  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  �صماحة  بح�صور   ،1442 احل���ايل 
�صفار الهرندي ممثل �صماحة الإمام القائد علي اخلامنئي 
رئي�س  البحي�صي  حممد  والدكتور  �صورية  اهلل" يف  "حفظه 
العلماء  والأخ���وة  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية 
والأخ��وة  القائد  الإم��ام  �صماحة  ممثلية  مكتب  يف  وال�صيوخ 
جمعية  يف  ال��ه��ي��ئ��ات  واأع�����ص��اء  ال��ق��ي��ادي��ة  الهيئة  اأع�����ص��اء 
خميم  اأبناء  والأخ���وات  الأخ��وة  من  كبري  وح�صد  ال�صداقة 
ت�صرين   12 اخلمي�س  م�صاء  وذل��ك  دم�صق.  جنوب  �صبينة 

اأقامت هيئة العمل ال�صبابي والطالبي يف جمعية ال�صداقة 
الفل�صطينية الإيرانية اللقاء الفكري ال�صبابي حتت عنوان 
"اأولويات ال ق�صية الفل�صطينية يف املرحلة القادمة ودور 
حممد  الدكتور  بح�صور  بدم�صق،  اخلارج"  فل�صطينيي 
ممثلي  الأخ���وة  م��ن  وع���دد  اجلمعية  رئي�س  البحي�صي 
والثقافية.  الوطنية  وال�صخ�صيات  ال�صبابية  املنظمات 

وذلك بتاريخ 2020/11/23 يف مقر اجلمعية.
العمل  هيئة  م�صوؤول  مو�صى  حممود  الأخ  اللقاء  افتتح 
ال�����ص��ب��اب��ي وال��ط��الب��ي يف اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��وق��وف وق���راءة 
والأخوة  باحل�صور  ورحب  ال�صهداء،  اأرواح  على  الفاحتة 
املركزية  اللجنة  ع�صو  دياب  خالد  الرفيق  املحا�صرين- 
اأبو  با�صل  والرفيق  الفل�صطيني  ال�صعبي  الن�صال  جلبهة 

الهيجاء رئي�س احتاد طلبة فل�صطني/�صورية.
املنظمات  دور  ع��ن  الهيجاء  اب��و  با�صل  الرفيق  حت��دث 
وا�صرتاتيجيات  عمل  اآل��ي��ات  ع��ن  البحث  يف  ال�صبابية 
التي  واملوؤامرات  ال�صتعمارية  امل�صاريع  ملواجهة  جديدة 
تهدف اإىل ت�صفية الق�صية الفل�صطينية، واأ�صار اإىل الآلية 
التي يعمل بها العدو ال�صهيوين والجتاه نحو التكنولوجيا 
وطبيعة  اجلغرافيا  من  ال�صتفادة  عن  العدو  اأغنت  التي 

الأرا�صي املحتلة. 
يف  ال�صباب  دور  حول  دي��اب  خالد  الرفيق  حتدث  ب��دوره 
الق�صية  بها  متر  التي  ال�صعبة  والظروف  املرحلة  هذه 

الثقافية  امل�شت�شارية  ت��زور  ال�شداقة  جمعية 
الإيرانية بدم�شق

الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  من  وف��د  زار 
اجلمعية  رئي�س  البحي�صي  حممد  ال��دك��ت��ور  برئا�صة 
املالية  امل�����ص��وؤول��ة  اخلطيب  ر���ص��ا  الأخ���ت  ك��ل  وع�صوية 
الإلكرتوين  الإع��الم  م�صوؤول  م�صعود  حممد  واملهند�س 
ال�صبابي  العمل  هيئة  م�صوؤول  مو�صى  حممود  والأ�صتاذ 
والطالبي يف اجلمعية. والتقى الوفد الأخ فدوي القائم 
وذلك  عليها.  القائمني  والأخ���وة  امل�صت�صارية  باأعمال 

بتاريخ 23 ت�صرين الثاين يف مقر امل�صت�صارية بدم�صق.  
به  تقوم  ال��ذي  للدور  امتنانه  عن  اجلمعية  وفد  اأع��رب 
الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء  �صمود  دعم  يف  امل�صت�صارية 
الق�صية  تتناول  التي  املختلفة  والفعاليات  الأن�صطة  عرب 
بني  املثمر  التعاون  اجلمعية  وفد  ثّمن  كما  الفل�صطينية، 
اجلمعية والأخوة يف امل�صت�صارية يف العديد من الأن�صطة 
يف  والتعاون  التن�صيق  لزيادة  تطلعه  واأبدى  والفعاليات، 
امل�صت�صارية  يف  الأخ��وة  �صكر  باملقابل  املقبلة.  املرحلة 
وفد اجلمعية معربني عن تقديرهم ملا تقوم به اجلمعية 
على  واأك����دوا  الفل�صطينية،  املخيمات  يف  اأن�صطة  م��ن 
مبا  املختلفة  املجالت  يف  التعاون  لتطوير  ا�صتعدادهم 

ي�صهم يف دعم ال�صعب الفل�صطيني وق�صيته العادلة.
ل�صيغة  للو�صول  م�صتمرة  النق�صام  لإنهاء  واحل��وارات 

وحدوية رغم الت�صريحات اجلانبية ..
العمالء  اأن  البحي�صي  الدكتور  حتدث  له،  مداخلة  ويف 
ال�صهيوين  امل�����ص��روع  اأ�صلع  اأح��د  ه��م  البلد  اأب��ن��اء  م��ن 
اأن  واأك��د  واملنطقة  فل�صطني  يف  اأهدافه  حتقيق  واأدوات 
تقوم  وما  اللحظة  وليد  لي�س  العربي  واخل��ذلن  التواطوؤ 
هي  وما  مبفاجئ  لي�س  العربية  الأنظمة  من  العديد  به 
الكل  اإن  وقال  املنطقة.  الأكرب يف  لل�صيطان  ترتيبات  اإل 
الفل�صطيني يرف�س خمططات ال�صم و�صفقة القرن فما 
لبقاء النق�صام واخلالف و�صدد على �صرورة  هو املربر 
كلمة  يجمع  وح��دوي  برنامج  ب��اأي  الفل�صطينية  الوحدة 
الكل الفل�صطيني �صد امل�صروع ال�صهيوين. وقد ت�صمنت 
الندوة العديد من املداخالت القيمة والأ�صئلة التي اأغنت 

الندوة..

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

 .. �صبينة  خم��ي��م  يف  ج��ب��ل  ب��ن  م��ع��اذ  م�صجد  يف  ال��ث��اين 
حيث  الح���ت���ف���ال،  اهلل"  يف  "املتحابون  ف��رق��ة  اأح���ي���ت 
النبوية  وامل��دائ��ح  الدينية  الأنا�صيد  من  جمموعة  قدمت 
مو�صى  حم��م��ود  الأخ  الح��ت��ف��ال  ب��ع��راف��ة  وق���ام  ال�صريفة 
اجلمعية،   يف  وال��ط��الب��ي  ال�صبابي  العمل  هيئة  م�����ص��وؤول 
الهرندي  ال�صيخ  ل�صماحة  كلمتني  الحتفال  ت�صمن  كما 
ال�صرية  اإىل  العودة  اأولوية  على  اأكدتا  البحي�صي  والدكتور 
م�صامينها  وتطبيق  ب��ه��ا  والتم�صك  ال�صريفة  ال��ن��ب��وي��ة 
خلال�س  �صبياًل  امل��ب��ارك  امل��ح��م��دي  ب��اخل��ط  والل���ت���زام 
عنها.   وال��ب��الء  الغمة  ورف��ع  امل�صتكربين  ظلم  م��ن  الأم���ة 

اأركع  الذي  الفل�صطيني  النق�صام  اإىل  الفل�صطينية، م�صريًا 
املوؤ�ص�صات الفل�صطينية على امل�صتوى الر�صمي لكن مل يركع 
امل�صطلحات  حتريف  اإىل  اأ�صار  كما  املقاوم،  �صعبنا  اأبناء 
التي تخدم العدو موؤكدًا اأنه يجب البحث عن امل�صطلحات 
ال�صحيحة التي تتنا�صب مع واقعنا الفل�صطيني، واأكد على 
اأهمية العلم بالن�صبة ل�صبابنا الفل�صطيني من اأجل م�صتقبل 

اأف�صل. 
بعد ذلك وفتح باب النقا�س لالأخوة احل�صور الذين بدورهم 
واملثقف  الواعي  ال�صباب  اأكدت على دور  قدموا مداخالت 
حتدث  مداخلة  البحي�صي  الدكتور  ق��دم  حيث  وامل��ق��اوم، 
فيها عن اأهمية تفعيل دور املنظمات ال�صبابية الفل�صطينية 
لتكون رافعة للعمل الوطني الفل�صطيني، و�صدد على �صرورة 
اإيالء الدور احلقيقي لل�صباب يف النهو�س باحلالة الوطنية 

والرتقاء بالأمة ومواجهة اأعدائها. 

 1947 فل�شطني  تق�شيم  قرار  حول  �شيا�شية  ندوة 
والتحديات ال�شيا�شية الراهنة

اأقامت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية ندوة �صيا�صية 
ال�صيا�صية  بعنوان )قرار تق�صيم فل�صطني 1947 والتحديات 
اللجنة  ع�صو  الرفاعي  �صمري  الدكتور  قدمها  ال��راه��ن��ة( 
وم�صوؤول  فتح  الفل�صطيني  الوطني  التحرير  املركزية حلركة 
الأقاليم اخلارجية، وذلك يوم ال�صبت 2020/11/28 يف مقر 
اجلمعية بدم�صق، بح�صور الدكتور حممد البحي�صي رئي�س 
اجلمعية وعدد من الأخوات والأخوة املثقفني واملهتمني. وقد 

اأدار الندوة الأخ الإعالمي والكاتب ابراهيم اأبو ليلف
 حتدث الدكتور �صمري الرفاعي عن جذور امل�صروع ال�صهيوين 
منذ  فل�صطني  ا�صتهدفت  التي  ال�صتعمارية  واملخططات 
القرن ال�صاد�س ع�صر، واأكد اأن حلقات املوؤامرة على الق�صية 
املوؤامرات  متتد  واإمن��ا  التق�صيم  بقرار  تبداأ  مل  الفل�صطينية 
اإىل ما قبل ذلك. وا�صتذكر خالل حديثه عدد من املوؤمترات 
التاريخ  يف  وفال�صفة  �صخ�صيات  بها  حتدث  التي  والأفكار 
فل�صطني،  اأر���س  على  ال�صهيوين  الكيان  ان�صاء  يف  �صاهموا 
وحتدث الدكتور اأن �صفقة القرن وكل امل�صاريع التاآمرية لن 
وقراره  كلمته  ووحدة  الفل�صطيني  ال�صعب  بوحدة  اإل  ت�صقط 
واإيران  �صورية  دور  الدكتور  وحيا  الداخلية.  وتعزيز اجلبهة 
يف دعم �صمود ومقاومة ال�صعب الفل�صطيني واأدان حماولت 
هذه  اأن  و���ص��دد  اإي���ران  نحو  فل�صطني  ع��ن  البو�صلة  ح��رف 

اخلطوات ت�صتهدف ال�صعب الفل�صطيني.
من  العمالء  اأن  البحي�صي  الدكتور  حتدث  له،  مداخلة  ويف 
اأبناء البلد هم اأحد اأ�صلع امل�صروع ال�صهيوين واأدوات حتقيق 
واخل��ذلن  التواطوؤ  اأن  واأك��د  واملنطقة  فل�صطني  يف  اأهدافه 
الأنظمة  العديد من  به  تقوم  اللحظة وما  وليد  لي�س  العربي 
الأكرب  لل�صيطان  ترتيبات  اإل  لي�س مبفاجئ وما هي  العربية 
خمططات  يرف�س  الفل�صطيني  الكل  اإن  وق��ال  املنطقة.  يف 
ال�صم و�صفقة القرن فما هو املربر لبقاء النق�صام واخلالف 
و�صدد على �صرورة الوحدة الفل�صطينية باأي برنامج وحدوي 
وقد  ال�صهيوين.  امل�صروع  الفل�صطيني �صد  الكل  كلمة  يجمع 
ت�صمنت الندوة العديد من املداخالت القيمة والأ�صئلة التي 

اأغنت الندوة..

اجلمعية تقيم ندوة ن�شائية بعنوان: 
الق�شية  الأمريكية وتداعياتها على  "النتخابات 

الفل�شطينية واملنطقة".
ن��دوة  الإي��ران��ي��ة  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  اأق��ام��ت 
جربيل،  �صحر  الإعالمية  الأ�صتاذة  الأخ��ت  فيها  حا�صرت 
بح�صور رئي�س اجلمعية الدكتور حممد البحي�صي والأخت 
ال�صبت  يوم  يف  وذلك  القيادية  الهيئة  ع�صو  اخلطيب  ر�صا 
وق��راءة  بالوقوف  الندوة  افتتحت  حيث   ،2020/11/14
حممد  ال��دك��ت��ور  رح��ب  ث��م  ال�صهداء  اأرواح  على  الفاحتة 
جربيل  �صحر  الأ�صتاذة  بالأخت  اجلمعية  رئي�س  البحي�صي 

والأخوات احل�صور.
حتدثت الأخت الأ�صتاذة �صحر جربيل عن اجلمعية موؤكدًة 
اجلمهورية  وبني  بيننا  التالحم  من  جزء  هي  اجلمعية  اأن 
الإ�ص��������المية الإي����رانية، حيث اإن اجلمهورية الإ�ص�����المية 

متد يد العون لل�صعب الفل�صطيني اأينما كان. 
للغاية  معقد  �صيا�صي  م�صهد  اأم��ام  اأننا  الأ�صتاذة  واأك��دت 
يتجلى يف النتخابات الأمريكية التي جتلت ب�صوء ا�صتخدام 
الألفاظ بني ترامب وبايدن. واأ�صارت الأخت جربيل اإىل اأن 
�صراحًة،  الأك��ر  فهو  احلقيقي  اأمريكا  وجه  اأظهر  ترامب 
"لي�س  �صرورة"  "ا�صرائيل  قال  فقد  لبايدن  بالن�صبة  اأم��ا 
بال�صرورة لأن اأكون يهوديًا لأكون اإ�صرائيليًا"، فهل �صي�صلح 

العطار ما اأف�صده الدهر؟. 
من جانبه �صكر الدكتور البحي�صي الأخت الأ�صتاذة �صحر 
وقوة،  مقاومة  �صيزداد  امل�����قاومة  حمور  اأن  واأك��د  جربيل 
ال�صرب  وعلينا  ك��ربى  معركة  نخو�س  اأننا  نعي  اأن  وعلينا 
الغرب،  لهذا  مهمًا  �صيئًا  نكن  مل  لو  وبالتاأكيد  والتحمل 
حول  احل�صور  الأخ��وات  بع�س  مبداخالت  الندوة  وانتهت 
الأمريكية  والنتخابات  وتطوراتها  الفل�ص���طينية  الق�صية 

ومنعك�صاتها.
 وتقيم ندوة ثقافية يف خميم خان دنون 

اأقامت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية وجلنة حماية 
عنوان  حتت  حوارية  ن��دوة  كو�صان   ����� الفل�صطيني  ال��رتاث 
املعركة بال�صورة )فل�صطني يف الدراما ال�صورية( مب�صاركة 
والفنان  اجلمعية  يف  الثقايف  امل�����ص��وؤول  جمعة  عمر  الأخ 

الفل�صطيني تي�صر اإدري�س، وذلك بتاريخ 2020/11/15 
يف خميم خان دنون بدم�صق.

حتدث الفناُن تي�صر اإدري�س ع�ن اأهميَّة الدراما كخندٍق 
الدور  َوع�ن  ال�صهيويّن،  امل�صروع  مقاومة  ف�ي  متقدٍم 
ة - �صواًء يف ال�صينما  الكبري الذي لعبته الدراما ال�صوريَّ
باأعم�اٍل  ة  الفل�صطينيَّ ة  الق�صيَّ تناول  ف�ي  التلفزيون-  اأو 
ت�صكُن وجدان اجلميع، وحتدث الكاتُب َوالإعالميُّ عمر 
جمعة عن اأهميَّة ال�صورة ف�ي املعركة ملقاومة ما ُيحاك 
لق�صيتنا يف ا�صتهداف الذاكرة، كما تطرق اإل�ى وطنيَّة 
الفل�صطينّية  ة  ة الرافعة الوحيدة للق�صيَّ ال�صوريَّ الدراما 
ع�صرات  قدمت  حيث  َوالتلفزيون،  ال�صينما  جبهة  عل�ى 
م�ن  ف�ص�اٍء  ف�ي  ب��ذل��ك،  ل��َه��ا  ت�صهد  ل��ع��ق��وٍد  الأع��م��ال 
احل�صور  اأ�صهم  وقد  العربي.  الر�صمي  النظام  تخاذل 
اأثرت الندوة، ثم عر�س ف�ي الندوة  مبداخالت واأ�صئلة 
اإعداد جلنة كو�صان بعنوان) فل�صطني  فيلٌم ق�صري من 

يف الدراما ال�صورية(. 
 اجلمعية ت�شارك يف ندوة حول الو�شع 

الفل�شطيني الراهن
ممثلة  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  �صاركت 
املحا�صرة  يف  البحي�صي  حممد  ال��دك��ت��ور  برئي�صها 
ال�صيا�صية التي اأقامتها موؤ�ص�صة القد�س الدولية بعنوان 
"قراءة يف الو�صع الفل�ص����طيني الراهن" وحا�صر فيها 
فت���ح  حلركة  املركزية  اللجنة  �صر  اأمني  حازم  اأبو  الأخ 
"النتفا�صة". وذلك بتاريخ الثالثاء 2020/11/17 يف 
اأبو رمانة، حيث قدم الدكتور  الثقايف العربي -  املركز 
حممد البحي�صي مداخلة ا�صتعر�س فيها البعد التاريخي 
مل�صروع الك����يان ال�ص����هيوين والآلية التي اعتمدها بناة 
هذا امل�صروع، واأكد على اأن �صعبنا الفل�ص����طيني توحده 
امل�����قاومة وتفرقه دعوات الت�صوية واأنه لبد من العودة 
فل�صطني  ي�صتهدف  ال��ذي  امل�صروع  هذا  مع  لال�صتباك 
وجودًا على م�صتويي الأر�س والإن�صان، واأن العمق الذي 
ي�صكله حمور امل�������قاومة كفيل يف حال اللتحام به ل�صنع 

النت�صار التاريخي على امل�صروع ال�ص���هيوين.
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القطرية  ال��ق��ي��ادة  تهنئ  ال�����ش��داق��ة  جمعية 
ال�شرتاكي–  ال��ع��رب��ي  البعث  حل��زب  اجل��دي��دة 

التنظيم الفل�شطيني
قام وفد من جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية برئا�صة 
اإىل  ب��زي��ارة  اجلمعية،  رئي�س  البحي�صي  حممد  الدكتور 
ال�صرتاكي  العربي  البعث  حلزب  القطرية  القيادة  مكتب 
ر�صا  الأخت  الوفد  �صم  وقد  الفل�ص�����طيني.  – التن�������ظيم 
املالية واملهند�س حممد م�صعود م�صوؤول  اخلطيب امل�صوؤولة 
هيئة الإعالم الإلكرتوين والأخ حممود مو�صى م�صوؤول هيئة 
العمل ال�صبابي والطالبي يف اجلمعية. وكان يف ا�صتقبالهم 
قي�س  حممد  الدكتور  برئا�صة  للتنظيم  اجلديدة  القيادة 
واأع�صاء القيادة، وذلك ظهر اليوم الثنني 2 ت�صرين الثاين 

2020 يف مكتب التنظيم بدم�صق .. 
هناأ وفد اجلمعية اأع�صاء القيادة اجلديدة يف التنظيم على 
التوفيق مبا فيه اخلري  لهم كل  مهامهم اجلديدة، متمنيًا 

ل�صعبنا ال�صابر يف الوطن املحتل ويف ال�صتات. 
بوفد  الفل�ص������طيني  التن�����ظيم  قيادة  يف  الأخ��وة  ورح��ب 
تقوم  الذي  الهام  للدور  تقديرهم  عن  واأعربوا  اجلمعية، 
ال�صتات،  خميمات  يف  ال�صابر  ل�صعبنا  خدمة  اجلمعية  به 

واأعربوا عن ترحيبهم بالتعاون مع اجلمعية. 
ر

ذك��رى  م��ه��رج��ان  يف  ت�����ش��ارك  ال�شداقة  جمعية 
ا�شت�شهاد "اأبو عمار"

ممثلة  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  �صاركت 
املهرجان  يف  اجلمعية  رئي�س  البحي�صي  حممد  بالدكتور 
الفل�صطيني  الوطني  التحرير  اأقامته حركة  الذي  املركزي 
الراحل  الفل�صطيني  الرئي�س  ا�صت�صهاد  ذكرى  لإحياء  فتح 
يا�صر عرفات "اأبو عمار" بح�صور �صعادة �صفري فل�صطني يف 
�صورية والأخوة قادة وممثلي ف�صائل املقاومة الفل�صطينية 
بدم�صق وح�صد  والأجنبية  العربية  ال�صفارات  وممثلني عن 
الفل�صطيني. وذلك ظهر يوم  اأبناء �صعبنا  �صعبي كبري من 
اجلمعة 13 ت�صرين الثاين يف النادي العربي الفل�صطيني يف 

خميم الريموك جنوب دم�صق ... 

جمعية ال�شداقة تقدم واجب العزاء بال�شهيد 
العامل فخري زاده

ممثلة  الإي��ران��ي��ة  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  قامت   
العزاء  واجب  بتقدمي  البحي�صي  حممد  الدكتور  برئي�صها 
الإيرانية  للقيادة  زاده  فخري  العامل  با�صت�صهاد  والتهنئة 
ولعائلة ال�صهيد بفقدانه يف مقر ال�صفارة بدم�صق ، وذلك يف 
مقر �صفارة اجلمهورية ال�صالمية اليرانية بدم�صق بتاريخ 

 .2020/11/0 
اجلمعية ت�شارك يف ندوة فكرية 

حول التطبيع الثقايف
الندوة  الإيرانية يف  الفل�صطينية  ال�صداقة  �صاركت جمعية 
الفكرية التي اأقامها ملتقى "�صاآم والقلم" بعنوان  )التطبيع 
الثقايف .. هل تنجح حماولة �صرطنة عقل الأمة ؟ (، حيث 
اجلمعية  رئي�س  البحي�صي  حممد  الدكتور  فيها  حا�صر 
املثقفني  م��ن  ح�صد  بح�صور  امل�����ص��ري،  عربي  وال��دك��ت��ور 
واملهتمني والباحثني. وذلك م�صاء الثنني 2 ت�صرين الثاين 

اجلاري يف املركز الثقايف العربي يف اأبو رمانة بدم�صق. 
حتدث الدكتور البحي�صي عن مفهوم التطبيع الثقايف واأوجه 
مقوماتها،  وزعزعة  الأم��ة  �صميم  ت�صتهدف  التي  التاأثري 
وحتدث الدكتور عن اأهمية حت�صني املثقفني وزيادة الوعي 
ملخاطر التطبيع بكل اأوجهه مع الكيان ال�صهيوين، واأهمها 

التطبيع الثقايف الذي يوؤثر على الأجيال بكل فئاتها. 

اجلمعية تزور عائالت ال�شهداء يف خميم جرمانا
على  وت��اأك��ي��دًا  ال�صهداء  ع��ائ��الت  م��ع  التوا�صل  اإط���ار  يف   
ال�صداقة  جمعية  من  وفد  قام  الأب��رار  ل�صهدائنا  الوفاء 
البحي�صي  حممد  الدكتور  برئا�صة  الإيرانية  الفل�صطينية 
رئي�س اجلمعية، واملهند�س حممد م�صعود م�صوؤول الإعالم 
وعدد  املالية  امل�صوؤولة  اخلطيب  ر�صا  والأخ��ت  الإلكرتوين 
من الإخوة والأخوات اأع�صاء الهيئات يف اجلمعية، بزيارة 
عوائل ال�صهداء يف خميم جرمانا وذلك اليوم 26 ت�صرين 

الثاين 2020 . 

جمعية ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية ت�شارك  
يف ندوة للت�شامن مع ال�شعب الفل�شطيني

ممثلة  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  �صاركت 
ن��دوة  يف  اجلمعية  رئ��ي�����س  البحي�صي  حم��م��د  ب��ال��دك��ت��ور 
اأقيمت مبنا�صبة يوم الت�صامن العاملي مع ال�صعب  �صيا�صية 
الأمني  املجيد  عبد  خالد  الأخ  فيها  حا�صر  الفل�صطيني، 
اأنور  والأخ  الفل�صطيني  ال�صع��بي  الن�ص���ال  جلب�����هة  العام 
رجا ع�صو املكتب ال�صيا�صي للج������بهة ال�ص����عبية - الق����يادة 
الثقايف  املركز  يف   2020/11/19 بتاريخ  وذل��ك  الع��امة 

العربي يف اأبو رمانة.
دور  عن  البحي�صي  حممد  الدكتور  حت��دث  لته  م��داخ  يف 
الفل�صطيني  ال�صعب  حق  م�صادرة  يف  الدولية  ال��ق��رارات 
القرارات  هذه  اإن  حيث  ال�ص�����هيوين،  الكيان  وتاأ�صي�س 
التي �صاغها املنت�صرون يف احلربني الأوىل والثانية جاءت 

لتحافظ على هيمنة الدول ال�صتعمارية على املنطقة،

الأ���ش��رى  م��ع  الت�شامنية  ال��وق��ف��ة  يف  وت�����ش��ارك 
الأبطال يف �شجون الحتالل..

الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  من  وفد  �صارك 
برئا�صة الدكتور حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية وع�صوية 
كل من الأخوين الأخ املهند�س حممد م�صعود م�صوؤول هيئة 
م�صوؤول  مو�صى  حممود  الأ�صتاذ  والأخ  الإلكرتوين  الإعالم 
الت�صامنية  الوقفة  يف  والطالبي،  ال�صبابي  العمل  هيئة 
واجلمعيات  واملوؤ�ص�صات  املقاومة  ف�صائل  نظمتها  التي 
الحتالل  �صجون  يف  الأب��ط��ال  الأ���ص��رى  مع  الفل�صطينية، 
ال�����ص��ه��ي��وين ب��ح�����ص��ور ق���ادة ومم��ث��ل��ي ف�����ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة 
ال�صبت  اليوم  ظهر  وذلك  كبري  �صعبي  وح�صد  الفل�صطينية 

7 ت�صرين الثاين 2020 يف خميم جرمانا جنوب دم�صق .. 
اأعربت عن فرحتها لنت�صار  كلمات  الوقفة عدة  ت�صمنت 
ال�صجان بعد  البطل ماهر الأخر�س يف معركته مع  الأٍ�صري 
اإ�صراب عن الطعام ا�صتمر 103 اأيام تّوج باإعالن الحتالل 
ت�صرين  من   26 الأ�صري يف  عن  الإف��راج  على  موافقته  عن 

الثاين. 

الأعظم" �صلى اهلل  الر�شول  مدر�شة  هذا الكتاب "يف 
قائد  �صماحة  كلمات  من  خمتارات  عن  عبارة  و�صلم  واآله  عليه 
م�صتقاة  وهي  وبعثته..  وخ�صاله  الر�صول  �صخ�صية  حول  الثورة 
ح�صب  مدرجة  وهي   )2012-1989( الفرتة  يف  خطاباته  من 

الت�صل�صل الزمني..
وهذا يعني اأن هناك )ثمانية اأعوام( من خطابات القائد 

خال منها الكتاب..
لوظيفة  الأ�صلي  املحور  ف��اإّن  الكتاب  مقدمة  يف  جاء  وكما 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم كان �صعادة الب�صرية عرب 
لالإن�صانية  �صبحانه  اهلل  الذي خّطه  الطريق  التاريخ من خالل 
وج�ّصده ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( بخْلقه ثم بعثه 

كاإن�صان كامل ومنوذج اأعلى للعبودية لتتم احلّجة على الب�صر..
هذه هي احلقيقة التي ل ينكرها اإّل جاحد اأو جاهل.. وهذه 

هي )الو�صفة( الإلهية ل�صعادة الب�صرية.
�صقي  �صنفان:  القراآين  الت�صنيف  وبح�صب  النا�س  فاإمّنا 

و�صعيد كما يف �صورة "هود" 
ُموٌع  )اإَِنّ يِف َذِلَك َلآَيًة مِلَْن َخاَف َعَذاَب اْلآِخَرِة َذِلَك َيْوٌم جَمْ
ُرُه اإَِلّ ِلأََجٍل َمْعُدوٍد * َيْوَم  ا�ُس َوَذِلَك َيْوٌم َم�ْصُهوٌد * َوَما ُنوؤَِخّ َلُه الَنّ
ْذِنِه َفِمْنُهْم �َصِقٌيّ َو�َصِعيٌد( هود:104-103 َياأِْت َل َتَكَلُّم َنْف�ٌس اإَِلّ ِباإِ
َكاِفٌر  َفِمْنُكْم  َخَلَقُكْم  اَلِّذي  ُهَو  الآخر(   الت�صنيف  هو  كما 

َوِمْنُكْم ُموؤِْمٌن..( التغابن:2
وجعل اهلل مدار ال�صعادة يف ر�صالته للعاملني قال تعاىل: 

اإِىَل  ُلَماِت  الُظّ ِمَن  ا�َس  الَنّ ِلُتْخِرَج  اإَِلْيَك  اأَْنَزْلَناُه  ِكَتاٌب  الر   (
ِميِد( اإبراهيم:1 َراِط اْلَعِزيِز احْلَ ِهْم اإِىَل �صِ وِر ِباإِْذِن َرِبّ الُنّ

وجعل ال�صقوة يف الإعرا�س واجلحود والإنكار، قال جل يف 
عاله: ) طه  َما اأَْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْراآَن ِلَت�ْصَقى(طه:2-1

حيث ل �صقاء مع القراآن .. ول �صعادة بغري القراآن
وحني نقول القراآن فاإننا نعني ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه 
الر�صالة  بني  الف�صل  ُيعقل  ول  بل  ي�صّح  ل  حيث  و�صلم(  واآل��ه 
اَلِّذيَن  اإَِنّ  والر�صول }  الف�صل بني اهلل  والر�صول، كما ل ي�صّح 
ِ َوُر�ُصِلِه َوَيُقوُلوَن  ُقوا َبنْيَ اهلَلّ ِ َوُر�ُصِلِه َوُيِريُدوَن اأَْن ُيَفِرّ َيْكُفُروَن ِباهلَلّ
ُنوؤِْمُن ِبَبْع�ٍس َوَنْكُفُر ِبَبْع�ٍس َوُيِريُدوَن اأَْن َيَتِّخُذوا َبنْيَ َذِلَك �َصِبياًل 
ُمِهيًنا( َعَذاًبا  ِلْلَكاِفِريَن  ْعَتْدَنا  َواأَ ا  َحًقّ اْلَكاِفُروَن  ُهُم  اأُوَلِئَك   *

الن�صاء:151-150
امْلُْنِذِريَن( ِمَن  ِلَتُكوَن  َقْلِبَك  َعَلى  اْلأَِمنُي *  وُح  الُرّ ِبِه  َنَزَل   (

ال�صعراء:194-193
فهو  القراآن  تنّزل  حمل  و�صلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �صلى  فقلبه 

م�صتقّره وم�صتودعه.
واآله  الر�صول �صلى اهلل عليه  يكون  �صائل: كيف  ي�صاأل  وقد 
و�صلم �صببًا ل�صعادة الب�صرية )وهذا حّق ل مرية فيه( وبه نطق 

املن�صفون من ال�صرق والغرب.
ونحن ننظر فرنى )اأّمته واأتباعه( يعي�صون كل هذا ال�صقاء 

والتعا�صة.. والظلمة..
وال�صعف،  والتبعّية،  والقهر،  وال�صتبداد،  الظلم،  يعي�صون 

الوحدة الإ�سالمية وق�سية فل�سطني
يف كتاب "يف مدر�سة الر�سول الأعظم" ل�سماحة الإمام علي خامنئي حفظه اهلل

والعداوة،  والتنازع،  والختالف  والفرقة،  والذّلة،  والهوان، 
ي�صرب بع�صهم رقاب بع�س ويوالون اأعداءهم من الكافرين..

وكّلهم يّدعي النت�صاب لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله 
و�صلم..؟؟

األي�س هذا من اأعجب العجائب، ومن اأغرب الغرائب..
نعم...

وقد و�صع �صماحة القائد ال�صيد )حفظه اهلل( يده على 
اجلرح وعلى مكمن الّداء..

بحبل  العت�صام  وت��رك  وال��ت��ن��ازع،  التفّرق  اإّن��ه    
ول���ذا فقد  الإ���ص��الم��ي��ة،  ال���وح���دة  ف��ري�����ص��ة  اهلل يف م��ق��اب��ل 
امل�صلمني  وح���دة  ���ص��رورة  ع��ن��وان  اأي  ال��ع��ن��وان  ه���ذا  ت��ك��ّرر 
البالغة  ال��ك��ت��اب  ع��ن��اوي��ن  م��ن جم��م��وع  م���ّرة  ح���وايل /30/ 
ملو�صوع  اأعطى  قد  �صماحته  اأّن  يعني   وهذا  عنوانًا،   /150/
الكتاب  ه��ذا  م�صاحة  خ��م�����س)5/1(  الإ���ص��الم��ي��ة  ال��وح��دة 
و�صلم. واآل��ه  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  عن  يتحّدث  ال��ذي 
اآذاننا  يقرع  وه��و  وا�صتدباره  ال��ق��راآن  هجر  اإّن��ه    
ُتَقاِتِه  َحَقّ   َ اهلَلّ ُقوا  اَتّ اآَمُنوا  اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ )َيا  قلوبنا:  يبلغ  ول 
ِ َجِميًعا  اهلَلّ ِبَحْبِل  ُموا  َواْعَت�صِ  * ُم�ْصِلُموَن  َواأَْنُتْم  اإَِلّ  وُتَنّ  مَتُ َوَل 
َفاأََلَّف  اأَْع��َداًء  ُكْنُتْم  اإِْذ  َعَلْيُكْم   ِ اهلَلّ ِنْعَمَت  َواْذُك��ُروا  ُقوا  َتَفَرّ َوَل 
عمران:103-102  اإِْخَواًنا(اآل  ِبِنْعَمِتِه  َبْحُتْم  َفاأَ�صْ ُقُلوِبُكْم  َبنْيَ 
 { ِريُحُكْم..{الأنفال:46   َوَت��ْذَه��َب  َفَتْف�َصُلوا  َتَناَزُعوا  َوَل   (
احلجرات:10 َخَوْيُكْم..(  اأَ َبنْيَ  ِلُحوا  �صْ َفاأَ اإِْخَوٌة  امْلُوؤِْمُنوَن  ا  َ اإِمَنّ
و�صلم(  واآله  عليه  اهلل  )�صلى  اهلل  ر�صول  وهجر    
كمثل  وتراحمهم  ت��واّده��م  يف  املوؤمنني  "مثل  القائل:  وه��و 
اجل�صد الواحد اإذا ا�صتكى منه ع�صو تداعى له �صائر اجل�صد 

بال�صهر واحلّمى".
وقد ج�ّصد �صلى اهلل عليه واآله و�صلم هذا القول حقيقة 
دولة  بنى  وحني  والأن�صار،  املهاجرين  بني  اآخى  حني  واقعية 
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املقّد�س  ال��وح��ي  ن��زل  اأن  ل��درج��ة  امل��ن��ّورة  مدينته  يف  الإ���ص��الم 
وا�صفًا هذه اجلماعة امل�صلمة املوؤمنة، كما يف اآخر �صورة احل�صر 
َواأَْمَواِلِهْم  ِدَياِرِهْم  اأُْخِرُجوا ِمْن  اَلِّذيَن  امْلَُهاِجِريَن  )ِلْلُفَقَراِء 
اأُوَلِئَك  َوَر�ُصوَلُه   َ اهلَلّ ُروَن  َوَيْن�صُ َواًنا  َوِر�صْ  ِ اهلَلّ ِمَن  اًل  َف�صْ َيْبَتُغوَن 
َقْبِلِهْم  ِم��ْن  َواْلإِمَي���اَن  اَر  ال��َدّ ُءوا  َت��َب��َوّ ��ِذي��َن  َواَلّ  * اِدُقوَن  ال�صَّ ُه��ُم 
��ُدوِرِه��ْم َحاَجًة  َي��ِج��ُدوَن يِف ���صُ َوَل  اإَِل��ْي��ِه��ْم  َه��اَج��َر  َم��ْن  ��وَن  ُي��ِح��ُبّ
ٌة  ا�صَ َخ�صَ ِبِهْم  َك��اَن  َوَل��ْو  اأَْنُف�ِصِهْم  َعَلى  َوُي���وؤِْث���ُروَن  اأُوُت���وا  ��ا  ّ مِمَ
امْلُْفِلُحوَن(احل�صر:10-9 ُه��ُم  وَل��ِئ��َك  َف��اأُ َنْف�ِصِه  �ُصَحّ  ُي��وَق  َوَم��ْن 

���ِذي���َن  َواَلّ  ِ اهلَلّ ��وُل  َر���صُ ��ٌد  ��َمّ حُمَ  ( الفتح:  ���ص��ورة  اآخ���ر  ويف 
���اِر ُرَح���َم���اُء َب��ْي��َن��ُه��ْم..( ال��ف��ت��ح:29 اُء َع��َل��ى اْل���ُك���َفّ ����َدّ َم��َع��ُه اأَ�����صِ

))فيما  ال�صفحة/41/  يف  القائد  �صماحة  يقول    
يتعّلق ب�صخ�س الر�صول الأكرم �صلى اهلل عليه واآله و�صلم، ا�صم 
وتكرميه  واحرتامه،  وحمّبته،  وذك��راه،  العظيم،  الإن�صان  هذا 
الإ�صالمية،  الع�صور  امل�صلمني يف كل  اأ�صلي لجتماع كل  حمورًا 
ما من حمور اآخر يف كل الدين يحظى هكذا، ومن كل النواحي.. 
من النواحي العقلية والعاطفية والروحية واملعنوية والأخالقية، 
امل�صلمني، هذه هي  الإ�صالمية وجميع  الفرق  وتفاهم كل  بقبول 
�صماحته  ذك��ره  ما  اآخ��ر  اإىل  امل��رك��زي...((  املحور  اأو  النقطة 
واآله و�صلم باعتبار  وهو يتحّدث عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
ذكراه وحمبته واإكرامه .. املحور الرئي�س لوحدة كل امل�صلمني.

))ق��ال   :/43/ ال�صفحة  يف  ظ��ّل��ه(  )دام  وي��ق��ول    
بع�س املفكرين الكبار يف العامل الإ�صالمي يف الع�صور ال�صابقة 
وذك��راه  به  والإمي��ان  العظيم  الإن�صان  لهذا  املقّد�س  ال�صم  اإن 
عملّيًا(( واحّتادهم  امل�صلمني  لوحدة  حم��ورًا  تكون  اأن  ميكنها 
:/71/ ال�����ص��ف��ح��ة  يف  اهلل  ح���ف���ظ���ه  وي����ق����ول    

يف  امل�صلمون  منهما  يعاين  ال��ل��ذان  وال�صعف  ال��ذّل��ة   ((  
والخ��ت��الف،  التفرقة  ه��ذه  ع��ن  ناجمان  حاليًا  ال��ع��امل  ب��ل��دان 
وملا  بها،  ح��ّل  ما  بفل�صطني  ح��ّل  ملا  مّتحدين  امل�صلمون  ك��ان  لو 
وملا  ك�صمري،  و�صع  ه��ذا  ك��ان  ومل��ا  عانت،  مّم��ا  البو�صنة  عانت 
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هذه  اأوروب��ا  م�صلمو  عا�س  وملا  طاجيك�صتان،  و�صع  هذا  كان 
لهذا  اأم��ريك��ا  يف  امل�صلمون  تعّر�س  ومل��ا  وال�صعاب،  املحن 
التع�ّصف.. وال�صبب هو اأننا متفّرقون خمتلفون فيما بيننا((.

عن  اهلل(  )حفظه  القائد  �صماحة  كالم  وتالزم    
وم�صائبها  الأّم��ة  لأمرا�س  ناجع  ك��دواء  الإ�صالمية  الوحدة 
وت�صّلط  التخّلف  راأ�صها  وعلى  تواجهها  التي  واملع�صالت 
ال�صتكبار العاملي على مقّدراتها وقراراتها والوجود ال�صهيوين 
الغا�صب يف فل�صطني.. وهو بهذا يريد اأن يقول اإّن وجود الكيان 
الأمة  ب�صعف  ال�صتكبار مرهون  وهيمنة  لفل�صطني،  الغا�صب 
وتفّرقها، واأّن الأّمة برتكها وتخّليها عن هذه الوظيفة، وهذا 
الواجب الديني )اأي الوحدة( حدث لها ما حدث، واأّن اّت�صاع 
الفل�صطيني الكبري  اجلرح يف اجل�صد امل�صلم من بعد اجلرح 
اهلل.. النف�صا�س عن حبل  وهذا  الفرقة  هذه  مرّده  والغائر 

الكلمة(  وتوحيد  التوحيد  )كلمة  اأن  على  �صماحته  واأّكد 
هما الركنان الّلذان يجب اأن يلجاأ اإليهما امل�صلمون لي�صرتيحوا 
./147/ ال�صفحة  يف  كما  واإ���ص��رائ��ي��ل  اأم��ري��ك��ا  ���ص��رور  م��ن 

 :  /257/ ال�����ص��ف��ح��ة  يف  ���ص��م��اح��ت��ه  وي���ق���ول    
))ي��ج��ب ع��ل��ى احل��ك��وم��ات الإ���ص��الم��ي��ة م��ن اأج���ل احل��ف��اظ 
عواطف  ا�صتقطاب  اأج���ل  وم��ن  الوطنية،  م�صاحلها  على 
على  تعتمد  اأن  التاريخية،  م�صوؤولياتها  واأداء  �صعوبها، 
امل���ح���اور الأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ه��وي��ة الأّم������ة الإ����ص���الم���ي���ة، وي��ج��ب 
الفل�صطيني((. ال�صعب  ع��ن  ب�صراحة  ت��داف��ع  اأن  عليها 

القراآنية  الهوية  عن  تدافع  اأن  عليها  ))ويجب  ويقول: 
يجب  كما  الإ�صالمية،  البلدان  يف  الكرمي  ال��ق��راآن  واأح��ك��ام 
�صادقة  ت��ك��ون  واأن  بينها،  فيما  ع��الق��ات��ه��ا  ت��وث��ي��ق  عليها 
ياأخذ  واأن  بع�صا،  بع�صها  ت�صاعد  واأن  بع�صًا،  بع�صها  م��ع 
الأّم���ة  ت�صتطيع  وع��ن��دئ��ذ  الآخ����ر،  بع�صهم  ب��اأي��دي  بع�صها 
واج��ت��ي��از  ال���ص��ت��ك��ب��ار  ن��ري  م��ن  نف�صها  ان��ق��اذ  الإ���ص��الم��ي��ة 
الإ���ص��الم��ي((. للعامل  ال�صتكبار  ي�صّكلها  التي  التهديدات 

�صعوب  اأم��ام  طريق  خارطة  الإم��ام  ير�صم  املقال  وبهذا 
الأّم����ة وح��ك��وم��ات��ه��ا ب��اأخ��ذه��م اإىل احل��ري��ة وال���ص��ت��ق��الل..
 :/274/ ال�����ص��ف��ح��ة  يف  ���ص��م��اح��ت��ه  وي����ق����ول    
تكون  اأّل  لوجب  مّتحدًا  الإ���ص��الم��ي  ال��ع��امل  ك��ان  ل��و   ((
احلكومة  تبقى  اأن  ينبغي  كان  وملا  وحيدة..  اليوم  فل�صطني 
ال�صغوط،  حتت  الفل�صطيني  ال�صعب  اأ���ص��وات  من  املنبثقة 
مبادئها.. عن  الطرف  تغ�س  مامل  امل�صاعدات  بقطع  وتهّدد 

يجب على العامل الإ�صالمي اأن يعلن ب�صوت واحد وبكلمة 
واحدة دعمه لل�صعب الفل�صطيني..

الفل�صطيني  ال�صعب  �صد  ُترتكب  التي  الفجائع  كل  اإّن 
النخب  اأن��ان��ي��ات  وب�صبب  الإ���ص��الم��ي،  ال��ع��امل  ت��ف��ّرق  ب�صبب 

وال�صيا�صيني يف العامل الإ�صالمي..
وبعد اأن يتحّدث عن العاملني اللذين يقفان يف وجه وحدة 

امل�صلمني وهما:
ب املذهبي. 1.العامل الداخلي: املتمّثل يف التع�صّ

التي  املفّرقة  املغر�صة  اليد  وه��و  اخل��ارج��ي:  2.العامل 
فريق  لكل  املحّر�صة  ال�صعارات  وترفع  اخلالف  نريان  توؤّجج 

على الآخر.
يتحّدث الإمام يف ال�صفحة/324و325/ : ))عن    
اأرادت  التي  والأ�صوات  غّزة،  ويف  لبنان  يف  املقاومة  انت�صار 
اإىل  تدعو  قومية  �صعارات  برفعها  النت�صارات  هذه  تبديد 
بذلك  تريد  الفل�صطينية،  الق�صية  العرب يف  تدخل غري  منع 
اأن  واحلقيقة  وق�صيتها،  بفل�صطني  للم�صلمني  عالقة  ل  اأن 
وعجم.. عرب  فيها  ولي�س  اإ�صالمية،  ق�صية  فل�صطني  ق�صية 
ال���ق���وم���ي���ة يف ق�����ص��اي��ا  ت����ط����رح امل���������ص����األ����ة  وح������ني 
ال�����ع�����امل الإ������ص�����الم�����ي ت����ك����ون اأك�������رب ع����ام����ل ت���ف���رق���ة..

ح���ني ي���ط���رح���ون م�����ص��األ��ة ال���ق���وم���ي���ات يف ق�����ص��اي��ا 
ال��ع��امل الإ���ص��الم��ي وي��ف�����ص��ل��ون ب��ني ال��ع��رب��ي وال��ف��ار���ص��ي 
وال����رتك����ي وال�����ك�����ردي، والإن����دون����ي���������ص����ي، وامل���ال���ي���زي 
وال���ب���اك�������ص���ت���اين، وال���ه���ن���دي، ف���م���اذا ي��ب��ق��ى ب��ع��ده��ا؟
وقدراتها  وطاقاتها  الإ�صالمية  لالأّمة  بيعًا  هذا  األي�س 

يف املزاد؟
ويف ال�صفحة /173/ يجّدد الإمام ويعيد الثقة    
م�صّقة  من  والياأ�س  التعب  يعرتيها  اأن  ميكن  التي  للنفو�س 
الطريق ووح�صته فيذّكرنا كيف �صقط املع�صكر ال�صرقي بعد 
اأن ظّن ال�صطحّيون والظاهريون باأّن هذا من امل�صتحيالت، 
وكيف عادت بلدان اإىل هوّياتها بعد �صبعني �صنة من اإحلاقها 
بالحتاد ال�صوفييتي.. وكذا احلال بالن�صبة اإىل فل�صطني..
فل�صطني ل تنتهي، ول تنمحي عن �صفحة العامل، كما اأّن 
جنوب لبنان الذي دخله ال�صهاينة ومل يفّكروا يف مغادرته 
لبنان  يف  امل�صلم  وال�صباب  ال�صعب  جهاد  اأّن  وكيف  يومًا.. 
العدو  ا�صطر  عامًا  ع�صرين  طوال  وا�صتقامتهم  و�صربهم 
للرتاجع.. وهذه احلالة نف�صها ت�صدق على فل�صطني نف�صها..
م��ق��اوم��ة ال�����ص��ع��ب امل�����ص��ل��م والع��ت�����ص��ام ب��الإ���ص��الم 
احلالية،  الكاذبة  الزائفة  اخل��ارط��ة  ه��ذه  اإف�صال  ميكنه 
واإع������ادة اخل���ارط���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة    -خ���ارط���ة فل�صطني- 
وال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ه����ذه الأر��������س..
.. تعاىل  اهلل  بف�صل  و�صيح�صل  ممكن  �صيء  ه��ذا 
يف  وفل�صطني  الإ�صالمية  الوحدة  عن  نتحّدث  ونحن 
من  بّد  ل  اهلل(  )حفظه  اخلامنئي  الإم��ام  وفكر  خطابات 
الإ�صارة اإىل كتاب �صماحته "ق�صية فل�صطني" وهو الكتاب 
اأربع  طباعته  واأعيدت   2011 عام  خريف  يف  �صدر  ال��ذي 
واأحدث  والإجنليزية..  العربية  اللغتني  اإىل  وُترجم  مّرات 
الإ�صرائيلية  الإع��الم  وو�صائل  ال�صحف  يف  وا�صعًا  �صدًى 
ال�صهيوين  الكيان  وزراء  رئي�س  اأن  ل��درج��ة  والأمريكية 
اأمام   2015 عام  الأول  ت�صرين  يف  بعر�صه  قام  )نتنياهو( 
اأّن  واّدعى  املتحّدة،  الأمم  ملنظمة  العامة  اأع�صاء اجلمعية 
الإمام اأ�صدره بعد اأيام من التفاق النووي /14 متوز2015/ 
ر�صمها  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  على  يحتوي  الكتاب  اأّن  وق���ال   ،
امل�صوؤولون الإيرانيون للق�صاء على "اإ�صرائيل" وللتعبري عن 
ثانية.  44 ملدة  احلا�صرين  اأمام  ال�صمت  التزم  اعرتا�صه 

وهذا اإن دّل فاإّنه يدل على اأهمية الكتاب وما يت�صّمنه 
اأبعادها  بكل  الفل�صطينية  بالق�صية  متميزة  اإحاطة  من 
لدرا�صته  باحث  اأي  تدعو  وال�صيا�صية  والتاريخية  الفقهية 

والتوّقف عنده.
�صيكون  اهلل(  )حفظه  اخلامنئي  الإم��ام  لوعد  وطبقًا 
الوقائع احلتمية،  "اإ�صرائيل" من  وانهيار  فل�صطني  حترير 
و�صن�صهد قبل عام 2040م اإن �صاء اهلل النهيار التام وزوال 

هذا الكيان الغا�صب املجرم.
البهلوي  ال��ن��ظ��ام  ))اإّن  ���ص��م��اح��ت��ه:  وي��ق��ول    
ق�صية  يف  نفّكر  ب��اأن  لنا  ي�صمح  يكن  مل  واملتجرّب  الغا�صب 
واأن  الق�صية،  ه��ذه  ن��درك  يدعنا  مل  اأّن��ه  حتى  فل�صطني، 
ق�صية  من  جزء  فل�صطني  ق�صية  باأّن  �صعبنا،  وي�صعر  ن�صعر 
اإي���ران وم��ن ث��ورت��ه��ا، ل��ك��ّن الإم���ام اخلميني )اإم���ام هذه 
على  اأ�صابعه  وو�صع  الثورة،  ق�صايا  اأهم  حّدد  قد  الأّم��ة( 
العربي  الكفاح  تاريخ  يف  م��ّرة  اأول  وه��ذه  القد�س،  ق�صية 
ال��ق��د���س((. با�صم  ي��وٌم  ُي��ع��نّي  والفل�صطيني  والإ���ص��الم��ي 
ق�صية  ���ص��ّره(  ���س  )ق��دٍّ اخلميني  الإم���ام  جعل  وهكذا 
فل�صطني جزء من ق�صية اإيران وثورتها.. وهذا موقف غري 
الأمانة  القائد هذه  وقد حمل  ال�صراع..  تاريخ  م�صبوق يف 
مو�صع  �صماحته يف  ويقول  وثبات..  واقتدار  بقوة  والق�صية 

الإ�صالمي(( العامل  ق�صايا  اأهم  هي  فل�صطني  ق�صية  ))اإّن  اآخ��ر: 
وهنا يجب اللتفاف اإىل العبارة جيدًا )اأهم( ولي�س من اأهم ..
وهذا يعني اأّنها الق�صية الأوىل يف �صلم الق�صايا املهّمة امل�صريية..

ويوؤّكد على هذا املعنى بقوله: ))ول توجد اأّية ق�صية عاملية يف 
العامل الإ�صالمي اأهم منها((

ت�صّلط  لأّن  ))ذل����ك   : ب��ق��ول��ه  ذل���ك  ال��ق��ائ��د  ال�����ص��ي��د  وي��ع��ّل��ل 
الأّمة  ج�صد  من  اجلزء  هذا  على  والقد�س  فل�صطني  اأر�س  غا�صبي 
العامل  يف  وال�صعوبات  ال�صعف  من  الكثري  م�صدر  هو  الإ�صالمية 
اخلميني  الإم���ام  مقولة  اإىل  ال��ع��ودة  ميكن  وهنا  الإ���ص��الم��ي((.. 
ُت�صتاأ�صل". اأن  يجب  �صرطانية  غ��دة  اإ�صرائيل   " ���ص��ّره(   )قّد�س 

والتو�صيف  التعبري  ذروة  اإىل  القائد  ال�صيد  وي�صل    
املجتمع  ج�صد  "اإّن  يقول:  حني  الفل�صطينية  للق�صية  والت�صخي�س 
األيم عميق .. واهلل يقول عن نبّي  الإ�صالمي ُيعاين اليوم من جرح 
ْن اأَنُف�ِصُكْم  الإ�صالم �صلى اهلل عليه واآله و�صلم: } َلَقْد َجاءُكْم َر�ُصوٌل مِّ
َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم..{ التوبة:128 اأي اأّن معاناتكم ع�صرية و�صعبة 
ِحيٌم{التوبة:128 رَّ َروؤُوٌف  ِبامْلُوؤِْمِننَي  َعَلْيُكم  َحِري�ٌس   ..  { عليه 
اإّن معاناة العامل الإ�صالمي الذي تعّد ق�صية فل�صطني اأبرز همومه 
توؤذي قلب النبّي ال�صريف }َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم..{ وب�صبب احلالة 
التي مير بها ال�صعب الفل�صطيني اليوم، فاإّن روح النبّي املقّد�صة مثقلة 
بالأحزان، وهي يف العوامل العلوية من خلق اهلل، فما هو �صبيل العالج؟

اإّنه ال�ّشعي واجلهاد..
وم���واج���ه���ة  ع����ن حم����ارب����ة  ���ص��م��اح��ت��ه  ي���ت���ح���ّدث  اأن  وب���ع���د 
خط  م��ّي��زات  م��ن  كميزة  للقد�س  الغا�صب  ال�صهيوين  ال��ك��ي��ان 
��ة  الإم�����ام اخل��م��ي��ن��ي)ق��ّد���س ����ص���ّره( واأّن���ه���ا حت��ت��ل م��ك��ان��ة خ��ا���صّ
���ص��م��اح��ت��ه: ي���ق���ول  ال��ن��ه��ج احل���ك���وم���ي-  –يف  يف روؤي�����ة الإم������ام 
))ليعلم اجلميع باأّن ق�صية فل�صطني لن تخرج من جدول اأعمال 
نظام اجلمهورية الإ�صالمية، ق�صية فل�صطني �صاحة جهاد اإ�صالمي، 
وواجب �صروري، وما من حدث ميكنه ف�صلنا عن ق�صية فل�صطني((
الإ�صالمية،  الهوّية  عن  الدفاع  هي  اإلينا  بالن�صبة  ))الق�صية 
راأ�س ق�صايا  تقف على  التي  الق�صية  فل�صطني هي  املظلوم..  ودعم 
اإلينا((. بالن�صبة  الرئي�صة  الق�صّية  هي  هذه  وامل�صلمني،  املنطقة 
الإ�صالمية  اجلمهورية  مواقف  الت�صّور جاءت  هذا  على  وبناًء 
كرتجمة اأمينة خلط الإمام وخلفه ال�صالح، وكانت اأوىل اخلطوات على 
طريق زوال الغدة ال�صرطانية "اإ�صرائيل" اإ�صقاط العلم الإ�صرائيلي 
يف  "اإ�صرائيل"  �صفارة  ولتعود  فل�صطني،  علم  حمّله  ليحّل  وطم�صه 
طهران �صفارًة لفل�صطني، ولتكون اأول �صفارة لفل�صطني يف العامل..
اجلمهورية  د���ص��ت��ور  خ���الل  م��ن  امل��واق��ف  ه���ذه  حت�صني  ومت 
اع��ت��م��ده��ا  ال��ت��ي  بفل�صطني  ��ة  اخل��ا���صّ وال���ق���وان���ني  الإ���ص��الم��ي��ة، 
الفل�صطيني.. للحق  ال��ّداع��م��ة  وامل���وؤمت���رات  ال�����ص��ورى،  جمل�س 

كانت  الإ�صالمية(  الثورة  )�صجرة  الطّيبة  ال�صجرة  هذه  ومن 
فل�صطني  اإىل  اأفنانها  امتّدت  ثّم  ومن  لبنان،  اأوًل يف  املقاومة  ثمرة 
وحما�س  )اجلهاد  املقاومة  وحركات  الإ�صالمية  بال�صحوة  ممثلة 
املقاوم،  احل�صد  حيث  �صرقًا  العراق  اإىل  ذلك  وبعد  وغ��ريه��ا..(، 
واللجان  واجل��ي�����س  اهلل  اأن�����ص��ار  حيث  اليمن  يف  ج��ن��وب��ًا  وب��ع��ده��ا 
وقوانني  الكونية  احل��رب  مواجهة  ويف  �صورية  يف  وهنا  ال�صعبية، 
املحفوفة  ال�صجرة  ه��ذه  ل��ث��م��رات  احل�����ص��ور  ذل��ك  ك��ان  احل�����ص��ار 
املخل�صني.. والعاملني  ال�صهداء  دم��اء  وبربكة  الإلهية،  بالعناية 

واأختم مقتب�شًا من نور كلمات القائد:
مّرة يف  الأمل ذات  ت��الألأت جنمة �صباح  كما  لكم:  ))واأقولها 
�صفق  فاإن   .. املفرو�صة  مّرة يف احلرب  وذات   .. الإ�صالمية  الثورة 
فل�صطني  و�صتعود  الق�صية،  ه��ذه  يف  بالتاأكيد  يتاألق  �صوف  الأم��ل 
ال��ك��اذب��ة  ال���زائ���دة  ه���ذه  و�صتمحي  يقينا،  الفل�صطيني  لل�صعب 
فيه((. ريب  ول  �صك  ل  ما  هذا  اجلغرافيا،  �صفحات  من  الزائفة 

معتصم حمادة
عضو المكتب السياسي 

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 

والوليات  اإ�صرائيل  تخلت  ■ هل 
ورد  كما  ال�صم،  م�صروع  عن  املتحدة 
اأن  اأم  نتنياهو؟   – ترامب  خطة  يف 
موؤقتًا  العمل  علقت  نتنياهو  حكومة 
ينفذ  م��ازال  ال�صم  اأن  اأم  باخلطة؟ 

باأ�صكال هادئة بعيدًا عن الأنظار؟
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
التطبيع  ات��ف��اق  وق��ع��ت  اإن��ه��ا  ت��ق��ول 
مقابل  الحتالل  دول��ة  مع  وال�صراكة 
املفاو�صات  وا�صتئناف  ال�صم،  وقف 

الثنائية بدياًل له.
ترد  الفل�صطينية  الأو�صاط  بع�س 
ت�صدي  اإن  ب��ال��ق��ول  الإم�����ارات  على 
ال�صلطة، مل�صروع ال�صم هو الذي اأرغم 

نتنياهو على وقف العمل باخلطة.
الوليات  �صفري  فريدمان  ديفيد 
كل  يف  ي��وؤك��د،  اإ���ص��رائ��ي��ل  يف  املتحدة 
تاأجل  واأنه  قائم،  ال�صم  اأن  منا�صبة، 

العمل به لفرتة معينة.
الوليات  مبعوث  بريكوفيت�س  اآيف 
جلي�صون  بدياًل  املنطقة  اإىل  املتحدة 
كو�صنري  جاريد  وم�صاعد  غرينبالت، 
�صفقة  وراع��ي  ترامب  الرئي�س  ممثل 
القرن، ينظر اإىل الأمور بب�صاطة اأكر 
خطة  اأج��ل��ت  اإدارت���ه  اأن  يو�صح  ح��ني 
التطبيع  موجة  لإنهاء  للتفرغ  ال�صم 

العربي الإ�صرائيلي.
وزير �صوؤون املخابرات الإ�صرائيلية 
واأكر من م�صدر اإ�صرائيلي واأمريكي 
ك��ربى،  تطبيع  خ��ط��وة  ع��ن  ي��ت��ح��دث 
دون  ع��رب��ي��ة،  دول���ة  خم�س  �صت�صم 
ملا  موؤجلة  واخلطوة  عنها،  الإف�صاح 
بعد النتخابات الرئا�صية يف الوليات 

املتحدة.
ف���اإن  ه�����ذا،  ك���ل  ح�����ص��ب  اذن.. 
الواقع  اأن  غري  معلقة.  ال�صم  خطة 
ل  ال�صم  فخطة  ذل��ك،  عك�س  يقول 
هي  ب��ل  القا�صية،  بال�صربة  تطبق 
قطعة  امل��ي��دان��ي��ة،  ب��اخل��ط��وات  تطبق 
القطع  كل  جتميع  يتم  اأن  اإىل  قطعة، 
اجلميع؛  اأم��ام  وا�صحة  اللوحة  لتبدو 
الإعالن  �صوى  يبَق  ومل  ال�صم،  اأجنز 

الر�صمي عنه.
ف����������اإذا راج����ع����ن����ا اخل����ط����وات 
مت  اأن  منذ  اأي  الأخ��رية،  الإ�صرائيلية 
اأن  ميكن  ال�صم  تعليق  عن  الإع���الن 

من »ال�سم الزاحف« اإىل »ال�سم بالأمر الواقع«

نالحظ التايل:
1( انتهت حفلة الحتفاء باتفاقات 
والبحرين،  الإم����ارات  م��ع  التطبيع 
تنهب  ال���ص��ت��ي��ط��ان  ور����ص���ة  ف���ع���ادت 
واأنحاء  واخلليل  القد�س  يف  الأر���س، 
الفل�صطينية،  ال�صفة  يف  خمتلفة 
ال�صتيطانية  الكتلة  بناء  اإىل  و�صوًل 
ال��راب��ع��ة، ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني رام اهلل 
الكربى«  »القد�س  وتقيم  والقد�س، 
تنق�صم  ب��ح��ي��ث  )امل��ي��رتوب��ول��ي��ت��ان( 
منف�صلني،  »اإقليمني«،  اإىل  ال�صفة 
وطرق  ا�صتيطانية  كتل  بينهما  يربط 

التفافية.
 وكما اأو�صح لنا بع�س الأ�صدقاء 
الفل�صطينية  الأبحاث  اأحد مراكز  يف 
املرموقة، فقد بادر خرباء ال�صتيطان 
خ���ارط���ة  ر����ص���م  اإع��������ادة  اإىل  ف���ي���ه 
ال�صتيطان يف ال�صفة بالألوان، بحيث 
املناطق  ب��ني  ف��اق��ع��ة  ال���ف���وارق  ت��ب��دو 
امل�صتوطنات.  ومناطق  الفل�صطينية 
يف  الفل�صطينية  امل����دن  اأن  ليتبني 
بحزام  مطوقة  كلها  ب��ات��ت  ال�صفة 
من  يحا�صرها  امل�����ص��ت��وط��ن��ات.  م��ن 
غيتو  منها  ويجعل  الجت��اه��ات،  ك��ل 
امل�صتوطنني،  من  بحر  يف  فل�صطيني 
ل ي�����ص��ت��ط��ي��ع ���ص��ك��ان ه����ذا ال��غ��ي��ت��و 
مناطق  ع��رب  اإل  خ��ارج��ه  ال��ت��ح��رك 
احل��واج��ز  ت��ق��وم  حيث  ال�صتيطان، 

على  اأبيب،  تل  على  ي�صري  ما  عليها 
�صبيل املثال.

وبالتايل، هي مل تعد م�صتوطنات 
ح��دود  خ����ارج  �صكنية  جت��م��ع��ات  اأو 
الدولة.  قلب  يف  اأ�صبحت  بل  الدولة. 
ومل تعد مقامة على اأر�س، ن�س اتفاق 
اأو�صلو على اأنها »اأر�س متنازع عليها« 
يتم ح�صم اأمرها يف مفاو�صات احلل 
الدائم. بل اأ�صبحت اأر�صًا اإ�صرائيلية 
ل��الإدارة  ولي�س  الدولة  ل��وزارات  تتبع 

املدنية.
القفزة،  ه��ذه  اآخ���ر،  بتعبري  اأي 
و�صيا�صيًا، �صم  وقانونيًا  تعني عمليًا، 
اإ�صرائيل".  "دولة  اإىل  امل�صتوطنات 
واأن���ه���ا مل ت��ع��د اأم�����رًا ت��ف��او���ص��ي��ًا يف 
ما  ]اإذا  ال��دائ��م  احل��ل  م��ف��او���ص��ات 
اأن  اأي   .[! املفاو�صات  هذه  انعقدت 
جدول  خ��ارج  اأ�صبحت  امل�صتوطنات 

اأعمال اأية مفاو�صات قادمة.
»ال���ق���ان���ون���ي���ة  اخل�����ط�����وة   )3
نتائجها  يف  ت��وؤدي  التي  القت�صادية« 
اإىل فر�س ال�صم كاأمر واقع، وت�صهم 
اإىل حد كبري يف تعميق دمج القت�صاد 
الإ�صرائيلي،  بالقت�صاد  الفل�صطيني 
الحتالل  حكومة  منحت  حني  كانت 
���ص��رك��ة الت�����ص��الت الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، 
املناطق  يف  العمل  �صالحية  »بيزك« 
الفل�صطينية املحتلة، باعتبارها جزءًا 
الإ�صرائيلية«  »ال�صيادة  من  يتجزاأ  ل 
اإ�صرائيلية«،  اقت�صادية  و»منطقة 
اإع��الء  العملي،  ال��واق��ع  يف  يعني  م��ا 
على  الإ�صرائيلي  »ال�صيادي«  القرار 
ال�صلطة  وجتريد  الفل�صطيني،  القرار 
يف  ���ص��الح��ي��ات��ه��ا  م��ن  الفل�صطينية 
واقعها  وتاأكيد   ، الت�صالت  قفطاع 
حمدودة  خدمية  ذاتية  اإدارة  جمرد 
الإدارة  تر�صمه  ما  وفق  ال�صالحيات 
مرجعية  اأية  دون  لالحتالل،  املدنية 
بني  للعالقة  م��ع��ي��ارًا  ت�صكل  ر�صمية 
الطرفني، ل اتفاق اأو�صلو، ل بروتوكول 
الوحيدة،  املرجعية  اأ�صبحت  باري�س. 
هي خطة ترامب – نتنياهو، وم�صروع 
تطبيقه  على  العمل  يتم  الذي  ال�صم 

بقوة الأمر الواقع.
ال�صم  اإج��راءات  تقت�صر  4( ومل 
اأ�صهمت  بل  الحتالل،  �صلطات  على 

الع�صكرية والأمنية الإ�صرائيلية. وكاأن 
م�صتوطنة  باتت  الفل�صطينية   ال�صفة 
�صكنية  جتمعات  فيها  تنت�صر  ك��ربى، 
فل�صطينية، مر�صحة لأن تكون يومًا ما 
اإ�صرائيلية  اأكرية  مقابل  الأقلية،  هي 

يهودية.
وي���������درك خ�������رباء ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
ببواطن  وال��ع��ارف��ون  وال���ص��ت��ي��ط��ان، 
اخلطط الإ�صرائيلية، اأن ال�صتيطان، 
كل  واأن  ل��ل�����ص��م،  اآخ����ر  ع���ن���وان  ه���و 
ا�صتيطان هو يف واقع الأمر، خطوة يف 
الحتالل  فدولة  ال�صم.  خطة  اإجناز 
ل تبني امل�صتوطنات لتهديها يف نهاية 
املطاف اإىل الفل�صطينيني. »نحن نبني 
يقول  هكذا  اأر�صنا«.  ه��ذه  بلدنا.  يف 
ال�صم،  خطة  ينفذ  وهكذا  نتنياهو، 
من   رئي�س  كمحور  ال�صتيطان،  عرب 

حماور اخلطة.
تطبيق  يف  ال��ك��ربى،  القفزة   )2
حكومة  قرار  يف  متثلت  ال�صم،  خطة 
الح���ت���الل ب��اإخ�����ص��اع امل�����ص��ت��وط��ن��ات 
بعدما  الإ�صرائيلية،  الدولة  لقوانني 
الإداري���ة  ل��الإج��راءات  تخ�صع  كانت 
الح��ت��الل.  ل�صلطة  املدنية  ل����الإدارة 
م���ا ي��ع��ن��ي، يف ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي، 
على  الإ�صرائيلية  ال�صيادة«  »فر�س 
ل  ج���زءًا  باعتبارها  امل�صتوطنات، 
ي�صري  اإ�صرائيل"،  "دولة  من  يتجزاأ 
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يف  مبا�صرًا  اإ�صهامًا  ترامب  اإدارة 
الأمريكية  الإدارة  رفعت  حني  ذلك 
ك��ان  ح���ظ���رًا   )2020/10/28(
ال�صنني،  ع�����ص��رات  منذ  م��ف��رو���ص��ًا 
»مي��ن��ع ا���ص��ت��خ��دام اأم�����وال داف��ع��ي 
متويل  يف  الأم��ريك��ي��ني  ال�����ص��رائ��ب 
يف  الإ�صرائيلية  العلمية  الأب��ح��اث 
الأرا�صي  يف  اليهودية  امل�صتوطنات 
واح��ت��ف��اء  امل��ح��ت��ل��ة«.  الفل�صطينية 
بالقرار وقع الختبار على م�صتوطنة 
ارئيل التي ت�صم جامعة اإ�صرائيلية، 
بتد�صني  الح��ت��ف��ال  م��ك��ان  ل��ت��ك��ون 
العلمي،  التعاون  يف  جديد  م�صار 
ينزع عن امل�صتوطنات �صفتها  غري 
ال��ق��ان��ون��ي��ة، وي��ع��ي��د ل��ه��ا »الع��ت��ب��ار 
الإ����ص���رائ���ي���ل���ي« ج������زءًا م���ن دول���ة 
الأمريكية  الإدارات  ففي  اإ�صرائيل. 
غري  امل�صتوطنات  ك��ان��ت  ال�صابقة 
قانونية حتى اأن اإدارة اأوباما وافقت 
الأمن  جمل�س  ق��رار  على  )�صمنًا( 
2334 )2016( باإدانة ال�صتيطان. 
�صمته  مب��ا  اع��رتف��ت  ت��رام��ب  اإدارة 
وترجمت  ال���ص��ت��ي��ط��ان«،  »�صرعية 
يف  ال��ب��ن��اء  باعتبار  ه��ذه  خطوتها 
وحقًا  قانونيًا  »عماًل  امل�صتوطنات 
قول  لإ�صرائيل« ] على حد  �صياديًا 
مايك  الأم��ريك��ي��ة  اخلارجية  وزي��ر 

بومبيو].
ت��رج��م��ت ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 
خطوتها املخالفة للقوانني الدولية، 
رئي�س  نتنياهو،  بنيامني  عقد  حني 
وال�صفري  الإ�صرائيلية،  احلكومة 
الأم�����ريك�����ي دي���ف���ي���د ف���ري���دم���ان، 
الباحثني  متكن  ات��ف��اق��ات،  ث��الث��ة 
متويل  طلب  م��ن  امل�صتوطنات  يف 
اأم������ريك������ي، ع���ل���ى غ�������رار ب���اق���ي 
ال��ب��اح��ث��ني داخ���ل اإ���ص��رائ��ي��ل. كما 
العلمي  للتعاون  جديدًا  اتفاقًا  وقعا 
ون�صف  مليار  بقيمة  والتكنولوجي 
يعزز  م��ا  اأم���ريك���ي،  دولر  امل��ل��ي��ار 
يف  للم�صتوطنات  القت�صادي  الدور 
النظام الإ�صرائيلي، ويعزز مكانتها 
بها، من جمرد م�صتوطنات  وينتقل 
م��دن  اإىل  امل�����ص��اح��ات،  حم�����دودة 
متتلك مقومات املدينة مبا يف ذلك 
اجلامعات، ما يعفي امل�صتوطنني من 
والدرا�صة  اإ�صرائيل،  اإىل  الذهاب 
بدًل من ذلك يف م�صتوطناتهم التي 

باتت جزءًا من اإ�صرائيل.
ن��ت��ن��ي��اه��و مل ي�����ص��ت��ط��ع اإخ��ف��اء 
ع��الم��ات ن�����ص��ره، ح��ني ���ص��رح اأن 
ال���ق���رار الأم���ريك���ي والت���ف���اق مع 
كل  على  مهم  ن�صر  »ه��و  فريدمان 
من ي�صعى لنزع ال�صرعية عن كل ما 

هو اإ�صرائيلي بعد حدود 1967«.
وبخطوات  نف�صه،  ال�صياق  يف   )5
رئي�س  دي����وان  يعمل  خ��ط��ورة،  اأك���ر 
الوزراء الإ�صرائيلي على ت�صكيل هيئة 
امل��ف��ت�����ص��ني، م��ن �صكان  خ��ا���ص��ة م��ن 
وجتميع  »توثيق  مهمتها  امل�صتوطنات، 
البناء  ع��ن  ا�صتخباراتية  معلومات 
الفل�صطيني »غري املرخ�س« يف ال�صفة 

الفل�صطينية.
�صيكل،  مليون   20 الهيئة  موازنة 
وتقدم  ال�صتيطان.  وزارة  مرجعيتها 
تقاريرها اإىل الإدارة املدنية ل�صلطات 
الحتالل، التي حتتكر امتالك �صجل 
كاملة،  الفل�صطينية  ال�صفة  اأرا���ص��ي 
الأخ����رية  الآون�����ة  يف  نف�صها  وت��ع��ل��ن 
رخ�س  مبنح  املخولة  الوحيدة  اجلهة 
لها  �صبق  ولقد  للفل�صطينيني.  البناء 
وادي  املنازل يف  ع�صرات  واأن هدمت 
اأ(  )منطقة  القد�س  بجوار  احلم�س 
ومناطق اأخرى بدعاوي خمتلفة، منها 
»قانوين« )غري مرخ�صة من �صلطات 
الح���ت���الل( وم��ن��ه��ا »اأم���ن���ي« )وه��ي 
�صلطات  اإل��ي��ه��ا  تلجاأ  ال��ت��ي  ال��ذري��ع��ة 
الح���ت���الل ل��ت��ربر ت��ه��دمي��ه��ا مل��ن��ازل 

الفل�صطينيني وم�صادرة اأرا�صيهم(.
وم����ن امل���ه���ام الأخ�������رى ل���ه���وؤلء 
التاريخية  »املواقع  مراقبة  املراقبني، 
مل�صادرتها  ال�صفة،  يف  وال��رتاث��ي��ة«  
باعتبارها  من قبل �صلطات الحتالل 

»تراث ال�صعب اليهودي«.
جملة   حتقق  اخل��ط��وة  ه��ذه  مثل 
اأهداف دفعة واحدة. منها اأنها تهدم 
اإىل  وت����وؤدي  الفل�صطينيني،  م��ن��ازل 
املر�صحة  اأرا���ص��ي��ه��م  م��ن  تهجريهم 
الوجود  تخفيف  ومنها  للم�صادرة، 
الفل�صطيني يف الأر�س املر�صحة لل�صم، 
للم�صروع  الذهبية  ال��ق��اع��دة  وع��ل��ى 
ال�صتيطاين الإ�صرائيلي: »اأر�س اأكر، 
اأق��ل«. ف�صاًل عن ذل��ك جتريد  ع��رب 
�صالحيتها  من  الفل�صطينية  ال�صلطة 
للفل�صطينيني،  البناء  تراخي�س  منح 
وحدها،  املدنية  ب���الإدارة  وح�صرها 
خطوة اأخرى نحو تقلي�س �صالحيات 
لتكون  املر�صحة  الفل�صطينية  ال�صلطة 
لت�صبح  الفل�صطينية،  ال��دول��ة  ن���واة 
حمدودة  خدمية  ذاتية  اإدارة  جمرد 

ال�صالحيات.
ال�صراع  نف�صه،  الإط���ار  ويف   )6
امل��ف��ت��وح ل��ال���ص��ت��ي��الء ع��ل��ى الأر�����س 
باعتبارها  وتهويدها  الفل�صطينية 
»اأر�صنا وبلدنا«، كما يقول نتنياهو، مل 
ل�صلطات  املدنية  الإدارة  اأن  �صرًا  يعد 
بديلة«  »اآلية  اعتماد  ب�صدد  الحتالل 
كل  الأر���س، وجت��اوز  على  لال�صتيالء 

ق��رارات  من  حتى  والتفلت  القوانني، 
تظلم  تتقبل  ال��ت��ي  العليا،  املحكمة 
اأر���ص��ه��م،  امل�����ص��ادرة  الفل�صطينيني 

والتي قلما حكمت ل�صاحلهم.
ل�صلطات  املدنية  الإدارة  »اآل��ي��ة« 
ال�صفة  اأرا�صي  م�صح  هي  الحتالل، 
الفل�صطينية وت�صنيفها بقرار تع�صفي 
بني »اأرا�صي دولة« و»اأرا�صي خا�صة«. 
هذه  يف  ملكيتها  تعود  الدولة  اأرا�صي 
باعتبارها  الحتالل  دولة  اإىل  احلالة 
املنطقة،  ال��وح��ي��دة« يف  »ال��دول��ة  ه��ي 
»اأرا���ص��ي  الت�صنيف  ب��اب  يف  ويدخل 
تعترب  التي  الأرا���ص��ي  تلك  ال��دول��ة«، 
»�صرورة  عليها  ال�صتيالء  اإ�صرائيل 
م�صى  التي  الأرا�صي  تلك  اأو  اأمنية«. 
اأ�صحابها  قبل  م��ن  »اإه��م��ال��ه��ا«  على 
�صنوات وظلت بال زراعة، اأو الأرا�صي 
التي تدخل يف باب »املحميات« اأو تلك 
»املنوي« اإقامة قواعد ع�صكرية عليها، 
�صرورية«  »حاجة  ت�صكل  التي  تلك  اأو 
عمقًا  منحها  اأو  امل�صتوطنات  لتو�صيع 

اإداريًا مل�صتقبل الأيام.
املدنية  الإدارة  تعيد  عليه  وبناء 
ر�صم خارطة ال�صم، فتمحو العالمات 
كما  و)ج(،  )اأ(و)ب(  مناطق  ب��ني 
كل  وت�صبح  اأو���ص��ل��و،  ات��ف��اق  �صنفها 
املناطق عمليًا منطقة )ج(، اأي حتت 
ال�صيطرة التامة ل�صلطة الحتالل. ول 
تخ�صع اخلارطة اجلديدة، لأي نق�س 
الفل�صطينيون.  اإليه  يلجاأ  قد  ق�صائي 
لدولة  الأرا�صي  اأو�صع  �صم  عمليًا  اأي 

اإ�صرائيل بقوة الأمر الواقع.
■   ■   ■

لي�صت هي املرة الأوىل التي تعمل 
جديد  واقع  بناء  على  الحتالل  دولة 
العامل  لت�صع  امليدانية،  ب��الإج��راءات 
اأمام هذا الواقع، وتدفع لأن ي�صلم به.

احل���رك���ة  اأق������ام������ت  ف���ق���د   )1
ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة م��وؤ���ص�����ص��ات ال���دول���ة 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى م���دى اأع����وام 
واأق��ام��ت  ج��ي�����ص��ًا،  فبنت  الن���ت���داب. 
وخدمية  واإداري��ة  �صيا�صية  موؤ�ص�صات 
ونقابية وحزبية. وحني حانت »حلظة 

احلقيقة«، اأعلنت احلركة ال�صهيونية 
بكيانتها  اإ����ص���رائ���ي���ل،  دول�����ة  ق���ي���ام 
املوؤ�ص�صاتية. وبالتايل مل يكن الإعالن 
عن قيام الدولة يف 1948/5/14 هو 
كان  ب��ل  ال��دول��ة،  بناء  م�صوار  ب��داي��ة 
عملت  التي  الدولة  اإىل  الو�صول  خط 
على  ال�صهيونية  احلركة  موؤ�ص�صات 
ورعاية  بدعم  خطوة،  خطوة  بنائها 

بريطانية واأمريكية �صافرة.
اتبعتها  نف�صها  ال�صرتاتيجية   )2
حققت  ف��ق��د  اأو���ص��ل��و.  تطبيقات  م��ع 
مقتاًل  �صكل  تاريخيًا  مك�صبًا  اإ�صرائيل 
حني  الفل�صطيني،  الوطني  للم�صروع 
قبل املفاو�س الفل�صطيني املوافقة على 
اأر���س  اأنها  فل�صطني  اأر���س  ت�صنيف 
اإ�صرائيل  ع��ن  ون���زع  عليها،  متنازع 
�صفتها القانونية »دولة احتالل«. ومع 
طرف  اأي  قيام  عدم  اأق��ر  التفاق  اأن 
باإجراءات اأحادية ميكن اأن توؤثر على 
مفاو�صات احلل الدائم وعلى م�صتقبل 
الأر�س وح�صم م�صريها، جلاأت دولة 
يف  الإج���راءات،  مئات  اإىل  الحتالل 
ال��ذي  ال�صتيطاين  ال��ب��ن��اء  مقدمها 
م�صتوطن  األف   50 حوايل  من  انطلق 
مع اتفاق اأو�صلو، اإىل حوايل 750 األف 
اإج��راءات  ال�صم.  مع خطة  م�صتوطن 
تطالعك  ا�صتيطاين  واقع  لبناء  يومية 
م�صاهده املرعبة يف كل اأنحاء ال�صفة 
القد�س  منها  القلب  ويف  الفل�صطينية 

واخلليل وباقي املناطق.
اإىل  الح��ت��الل  دول���ة  ت��ل��ج��اأ  الآن 
من  ال�صم،  خلطة  امليداين  التطبيق 
الزاحف«  »ال�صم  من  النتقال  خالل 
وبحيث،  الواقع«،  بالأمر  »ال�صم  اإىل 
ا�صتئناف  ع��ن  الع���الن  يتم  عندما 
اإ�صرائيل  تكون  ال�صم،  خطة  تطبيق 
ق����د اأجن��������زت اخل����ط����ة، وو���ص��ع��ت 
جديد،  واق���ع  اأم���ام  ال���دويل  املجتمع 
اأن��ه  نتنياهو   – ت��رام��ب  �صفقة  ت��رى 
العملية  واملرجعية  امليدانية،  الأر�صية 
لأي����ة م��ف��او���ص��ات ق���د ت�����ص��ت��اأن��ف مع 

الفل�صطينيني.

نبيل السهلي*الأمم املتحدة ويوم الت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني

ع��ذاب��ات  ف��ي��ه  ت�شتد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف   
وطرد  اأر�شه  احتالل  نتيجة  الفل�شطيني  ال�شعب 
باليوم  املتحدة  الأمم  حتتفل  منه؛  الكربى  الن�شبة 
التا�شع  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  مع  للت�شامن  الدويل 
وقد  اجل��اري؛  الثاين/نوفمرب  ت�شرين  والع�شرين 
من  عليه  ينطوي  مل��ا  ن��ظ��رًا  امل��ذك��ور،  ال��ي��وم  اختري 
ففي  الفل�شطيني.  لل�شعب  بالن�شبة  ودللت  معاٍن 
ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت اجلمعية العامة 
القرار 181 الذي اأ�شبح يعرف با�شم قرار التق�شيم.

تداعيات القرار
ن�ص قرار التق�شيم على اأن ُتن�شاأ يف فل�شطني دولة 
القد�ص  مدينة  اعتبار  مع  عربية،  ودول��ة  يهودية 
كيانا يخ�شع لنظام دويل خا�ص. ومن بني الدولتني 
اإ�شرائيل  اأن�شئت  القرار،  مبوجب  اإن�شاوؤهما  املقرر 
التاريخية  فل�شطني  م�شاحة  من  املائة  يف   78 على 
 )850( طرد  ومّت   ، بريطاين  وخا�شة  غربي  بدعم 
األف فل�شطيني من مدنهم وقراهم . ويف يوم الت�شامن 
هذا  يف  تطرح  اأ�شئلة  ثمة  الفل�شطيني،  ال�شعب  مع 
اليوم، يف مقدمتها، ما هي احلقوق التي نالها ال�شعب 
عامًا  و�شبعني  اثنني  من  اأكرث  مرور  بعد  الفل�شطيني 
على نكبة الفل�شطينيني الكربى، وماذا عن القرارات 
. الفل�شطينيني  الالجئني  ق�شية  ح��ول  الدولية 

بحق  ال�شلة  ذات  ال���ق���رارات  ت��ل��ك  اأه���م  وم���ن 
 194 ال��ق��رار  ال��ع��ودة،  يف  الفل�شطينيني  الالجئني 
يف  املتحدة  ل���الأمم  العامة  اجلمعية  ع��ن  ال�����ش��ادر 
وكذلك   ،1948 ع��ام  اأول  كانون  من  ع�شر  احل��ادي 
الأول/  كانون  من  الثامن  يف  ال�شادر   302 القرار 
ال�شاد�ص  يف  ال�شادر   512 والقرار   ،1950 دي�شمرب 
اإ�شافة   ،1952 يناير  الثاين/  كانون  من  والع�شرين 
حتقيق  جلهة  بنودها  يف  قريبة  اأخرى  قرارات  اإىل 
وقت  باأقرب  ديارهم  اإىل  الالجئني  لعودة  فر�شة 
بهم  حلقت  التي  الأ���ش��رار  ع��ن  وتعوي�شهم  ممكن 
. اأر���ش��ه��م  م��ن  والق��ت��الع  الق�شري  ال��ط��رد  نتيجة 

وع��دم  لإ���ش��رائ��ي��ل  الغربي  الن��ح��ي��از  ونتيجة 
ف�شاًل   ، فل�شطني  ب�شاأن  الدولية  ال��ق��رارات  تنفيذ 
؛اأن�شئت  فقط  اإن�شانية  الالجئني  ق�شية  اعتبار  عن 
يف  الالجئني  وت�شغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة 
ال�شرق الأدنى عام 1949 وبا�شرت عملياتها يف اأيار/ 
مت  فقد  موؤقتة  وكالة  اعتربت  اأنها  مع   1950 مايو 
جتديد وليتها بانتظام كل ثالث �شنوات، واعتمدت 
الفل�شطينيني  الالجئني  بني  عملها  يف  »الأون����روا« 
الفل�شطيني،  لالجئ  �شاغته  تعريف  اأر�شية  على 
اأي تعريف اإجرائي ولي�ص �شيا�شيًا يهدف اإىل توفري 
على  الوكالة  م�شاعدات  لتقدمي  ومقيا�ص  معيار 
كان  �شخ�ص  كل  الفل�شطيني  الالجئ  التايل:  النحو 
م�شكنه العادي يف فل�شطني لعامني �شبقا نزاع 1948، 
وو�شائل  منزله  خ�شر  اأن  نتائجه  من  ك��ان  وال��ذي 
البلدان  من  واح��د  اإىل   1948 عام  يف  وجل��اأ  عي�شه 
هذا  وين�شحب  خدماتها،  فيها  الأون��روا  تقدم  التي 
يكون  واأن  وذرياتهم  واأحفاده  اأولده  على  التعريف 

ا�شدرت قوانني عديدة خالل الفرتة املمتدة بني الأعوام 
الفل�شطينيني  اأرا�شي  )2000-2020 ( مل�شادرة مزيد من 
نتنياهو  حكومة  اأن  والالفت  الأخ�شر.  اخلط  داخل  يف 
باإحياء  ق��ام��ت  اإ���ش��رائ��ي��ل  ت��اري��خ  يف  حكومة  اأك���رث  ه��ي 
من  وك���ان  اأخ����رى؛  ق��وان��ني  واإ����ش���دار  عن�شرية  ق��وان��ني 
وال���ولء. املواطنة  وق��ان��ون  القومية  ق��ان��ون  اأخطرها 
يف مقابل القوانني الإ�شرائيلية لتهويد الزمان واملكان 
اجلمعية  عن  ال�شادر   ،194 القرار  ن�ّص   ، الفل�شطينيني 
العامة لالأمم يف يوم 11-12-1948، على عودة الالجئني 
الفل�شطينيني اإىل املناطق التي طردوا منها يف عام 1948؛ 
ويف العام التايل اأ�شيفت اإىل قرار حق العودة فقرة خا�شة 
يرغم  اأن  املفرو�ص  من  وكان  الالجئني،  تعوي�شات  بدفع 
القرارات  تطبيق  على  اإ�شرائيل  ال��دويل  الأم��ن  جمل�ص 
الدولية، غري اأن الالجئني ما زالوا ينتظرون يف خميماتهم 
تنفيذ تلك القرارات ليعودوا اإىل ديارهم التي طردوا منها.

الدويل  الأم��ن  جمل�ص  مبعوث  تقارير  اإىل  وا�شتنادًا 
وتقارير  بان�ص،  رال��ف   )1949-1948( الفرتة  خ��الل 
املمتدة  للفرتة  املتحدة  الأمم  هيئة  مندوبي  حتقيقات 
الدويل  الأحمر  ال�شليب  وتقارير   )1950-1948( بني 
خ��الل  الأون�����روا  وت��ق��ري��ر   )1950-1948( ل���الأع���وام 
والأم���الك  الأ���ش��خ��ا���ص  ف���اإن   )1958-1950( ال��ف��رتة 
اإىل  ينتمون  مم��ن  ه��م  التعوي�شات،  فقرة  يف  امل�شمولة 
املناطق التي احتلتها اإ�شرائيل خارج قرار التق�شيم، وهو 
لليهود  ، ويعطي  ال�شادر يف 1947 حتت رقم 181  القرار 
فل�شطني  م�شاحة  من  املائة  يف   54 الإ�شرائيلية  وللدولة 
التاريخية، بينما ا�شتولت اإ�شرائيل اإ�شافة على ذلك على 
23 يف املائة من الأرا�شي املخ�ش�شة للدولة الفل�شطينية.
يف اليوم الدويل للت�شامن مع ال�شعب الفل�شطيني لبد 
كافة  وتنفيذ  تطبيق  و�شرورة  اأهمية  على  التاأكيد  من 
. الإميان  اأ�شعف  فل�شطني وهذا  ب�شاأن  الدولية  القرارات 

*كاتب فل�شطيني مقيم يف هولندا.

مناطق:  خم�ص  وه��ي  عملياتها  مناطق  يف  م�شجاًل 
الأردن. لبنان،  �شوريا،  غزة،  قطاع  الغربية،  ال�شفة 
الإ�شرائيلية  ال�شلطات  اأ�شدرت  ذلك  مقابل  يف 
الكيان  لزعزعة  العن�شرية  الت�شريعات  من  حزمة 
ال�شرعي الفل�شطيني، وهذه القوانني ح�شب ت�شل�شلها 
لعام  املرتوكة  الغائبني  اأم��الك  قانون  هي:  الزمني 
حتت  ال��ع��رب  اأم���الك  و�شع  على  ن�ص  وق��د   ،1950
هذه  على  ال��ق��ّي��م  اأو  ل��ل��ح��ار���ص،  وي��ح��ق  احل��را���ش��ة، 
الأمالك بيعها لقاء ثمن حتدده ال�شلطات الر�شمية، 
عام  و�شدر  الأرا���ش��ي  ا�شتمالك  قانون  اإىل  اإ�شافة 
1952 وهو يخّول ل�شلطة الحتالل، ال�شتيالء على 
اأغرا�ص  يف  ا�شتخدامها  بحجة  العربية  الأرا���ش��ي 
التعمري والتنمية والقت�شاد اأو لأ�شباب تتعلق باأمن 
البالد العام، وكذلك قانون الت�شّرف، الذي �شدر عام 
يف  يت�شرف  اأن  امللك،  �شاحب  على  وي�شرتط   1953
اأمالكه ت�شرفًا فعليًا ب�شخ�شه هو مبا�شرة، ومينح هذا 
قرار  اإ�شدار  �شالحية  اإ�شرائيل  مالية  وزير  القانون 
قاطع باأمر ال�شتيالء على الأمالك املعنية وت�شجيلها 
ف�شاًل  والتنمية(  التعمري  )هيئة  با�شم  للدولة  ملكًا 
عن قانون تقادم العهد اأو مرور الزمن، وقد �شدر عام 
1957 فاملالك لأر�شه ل يحق له الحتفاظ بها متى 
لطيلة 25 عامًا، وبذلك  توؤكد ت�شرفًا  اإثباتات  قّدم 
ت�شقط حقوق املالكني العرب حتت �شتار مرور الزمن.

نزعة الفكر الجتماعي ال�شهيوين
املالحظ اأن كل القرارات املذكورة والتي �شدرت 
عرّبت  قد  الح��ت��الل،  �شنوات  ط��وال  اإ�شرائيل  عن 
لإ�شفاء  ال�شهيوين  الجتماعي  الفكر  نزعة  عن 
�شيطر  ال���ذي  الح��ت��الل  على  ال�شرعية  ال�شبغة 
وارت��ك��اب  ال��ق��وة  بفعل  الفل�شطينية  الأر����ص  على 
وذهبت   . ال��دول��ة  يهودية  فكرة  لرت�شيخ  امل��ج��ازر 
حني  ذل���ك،  م��ن  اأب��ع��د  اإىل  الإ�شرائيلية  ال��ق��وان��ني 
اأجربوا  الذين  العرب  من  الأمالك  اأ�شحاب  اعتربت 
�شكنوا  ل��و  حتى  الغائبني  م��ن  عنها  الب��ت��ع��اد  على 
.1948 ع��ام  املحتل  اجل���زء  م��ن  اأخ���رى  مناطق  يف 
ومل ت��ت��وق��ف اإ���ش��رائ��ي��ل ع��ن��د ه���ذا احل���د، بل 
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توا�صل  ال�صهيونية      ل زالت احلركة 
ال�صهيوين  امل�����ص��روع  ب��ن��اء  لإك��م��ال  العمل 
ب��اإن�����ص��اء )ال���دول���ة ال��ي��ه��ودي��ة( ع��ل��ى اأر����س 
فل�صطني – كذلك يت�صّور ال�صهاينة- مكانًا 
ع��ام  ب��ع��د  املنطقة  يف  ال�صهيوين  للكيان 
دول  ن�صيج  من  ج��زءًا  يكون  بحيث   ،2020
اإطار ت�صكيل جديد يكون الكيان  املنطقة يف 
فيه. املهيمنة  ال��ك��ربى  ال��ق��وة  ال�صهيوين 

����ص���دق���ت اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل����الأمم 
م�صروع  على   1947/11/29 ي��وم  املتحدة 
تق�صيم  على  ين�س  ال���ذي  ال���ق���رار/181/ 
 .. وي��ه��ودي��ة  ع��رب��ي��ة  دول��ت��ني  اإىل  فل�صطني 
نتيجة  ال��ق��رار  �صدر  وق��د  القد�س.  وت��دوي��ل 
ال�صهيونية  بذلتها  ال��ت��ي  املكّثفة  اجل��ه��ود 
العاملية مدعومة بالقوى ال�صتعمارية الكربى 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  راأ�صها  وعلى 
ال�صيا�صية  ال�صغوط  اجلهود  ه��ذه  و�صملت 
والقت�صادية على اأع�صاء اجلمعية العمومية 
لالأمم املتحدة والر�صاوي املادية التي  قّدمت 
القرار  ومنح  وفودها.  وروؤ�صاء  الدول  لهذه  
الوقت  ذلك  يف  يبلغون  كانوا  الذين  اليهود 
يف  اخل�صبة  الأرا�صي  �صخ�صًا   )608225(
واملدن  الفل�صطيني  ال�صاحلي  ال�صهل  منطقة 
يافا(  عكا-   – )حيفا  الهامة  ال�صياحية 
خزان  ُتعد  التي  ال�صمالية  الأغ��وار  ومناطق 
الفل�صطينية  ل��الأرا���ص��ي  الطبيعية  امل��ي��اه 
الأردن(،  نهر  رواف���د   – ط��ربي��ا  )ب��ح��رية 
البحرية  واملنافذ  النقب  اإىل مناطق  اإ�صافة 
على البحر امليت والبحر الأحمر، وبالن�صبة 
اآن��ذاك  ه��م  ع��دد  بلغ  ال��ذي��ن  للفل�صطينيني 
من   %86 مي��ل��ك��ون  ن�����ص��م��ة    )1227274(
خ�ص�س  فقد  فل�صطني،  وع��ق��ارات  اأرا���ص��ي 
م��ن��اط��ق يف اجلليل  ال���ق���رار  ل��ه��م مب��وج��ب 
واملثلث وما بات ُيعرف اليوم بال�صفة الغربية 
ال�صبع  بئر  مدينتي  اإىل  اإ�صافة  الفل�صطينية 
وال��ّل��د وق��ط��اع غ���زة م��ن ���ص��ح��راء النقب.

ال���ق���رار رف�����ص��ه ال��ي��ه��ود ب��ال��رغ��م من 
�صدور  وف��ور  اجتاههم،  الوا�صح  انحيازه 
القرار با�صرت الع�صابات ال�صهيونية بتنفيذ 
من  الفل�صطينيني  بتهجري  الكربى  اخلطة 
وال��ذي ين�س  لليهود  ال��ذي خ�ص�س  اجل��زء 
الفل�صطينيني  اأن  علمًا  القرار/181/،  عليه 
ي�صّكلون اأكر من ن�صف �صكان هذا الق�صم، 
وميتلكون اأكر من ثلثي الأرا�صي والعقارات. 
وت�صّكلت الع�صابات ال�صهيونية من عنا�صر 
حمرتفة قاتلة يف �صفوف اجليو�س الأوروبية 
لها  وت��اأّم��ن  الثانية،  العاملية  احل��رب  خ��الل 

قرار تق�سيم فل�سطني ومظلومية ال�سعب الفل�سطيني

�صالح جديد وجمازر رهيبة بحق الفل�صطينيني 
اأرا�صيهم  وت��رك  الهجرة  اإىل  دفعهم  بغية 
يف ال��ق�����ص��م ال��ي��ه��ودي وحت���دي���دًا م��ن امل��دن 
ن�صوء  اإىل  اأّدى  ما  وهو  ال�صاحلية،  واملناطق 
من  الآلف  مئات  وا�صطر  الالجئني  ق�صية 
الفل�صطينيني اإىل ترك اأرا�صيهم وممتلكاتهم 
امل��ج��اورة،  العربية  الأق��ط��ار  اإىل  وال��ل��ج��وء 
الأخ��رى. الفل�صطينية  والبلدات  امل��دن  واإىل 

رّد الفعل الفل�شطيني :
كـــــان لـــهـــذا الــــقــــرار الأثـــــــر الـــبـــالـــغ عــلــى 
فقَد  و�صحاها  ع�صية  فبني  الفل�صطينيني، 
الفل�صطينيون جزءًا كبريًا من وطنهم نتيجة 
لهذا القرار ملنحه اإىل مهاجرين يهود جاوؤوا 
اأي  بفل�صطني  تربطهم  ل  املعمورة  اأنحاء  من 

رابطة.
املتحدة  الأمم  موافقة  نباأ  وقع  كان  لقد 
القنبلة  ب��وق��ع  اأ���ص��ب��ه  التق�صيم  ق���رار  ع��ل��ى 
غ�صبًا  اأ�صّد  باتوا  الذين  الفل�صطينيني  على 
ومقاومته  القرار  هذا  رف�س  على  وت�صميمًا 
الغ�صب  ه��ذا  وحت���ّول  اإل��غ��ائ��ه،  على  والعمل 
ل��ق��رار  الفل�صطينيني  ق��ب��ل  م��ن  وال��رف�����س 
بدايتها  كانت  عملية،  خطوات  اإىل  التق�صيم 
الثاين  ت�صرين  �صهر  من  والع�صرين  التا�صع 
 ،1948 ع���ام  ح��ت��ى  ول��ت��ت��وا���ص��ل   1947 ع���ام 
واأب��رزه��ا: خطرية  اأح���داث  من  �صهدته  وم��ا 
وال�صطرابات  املظاهرات  عّمت   -
اأرجاء فل�صطني وخا�صة مدينة القد�س ويافا 
واجل��رح��ى. ال�صهداء  مئات  و�صقط  وحيفا 

ع��ن اجل��ه��اد طريقًا  الإع���الن  مت   -
ل��ل��ت��ح��ري��ر، وب������داأت ال���ث���ورة ب��ال��ع��م��ل على 
ون�صف  الرئي�صية  ال��ط��رق  ع��ل��ى  ال�صيطرة 
القد�س،  يف  اليهودية  الوكالة  مقر  وتدمري 
الق�صطل. معركة  اأ�صهرها  معارك  ون�صبت 

يبحثون  فل�صطني  اأب���ن���اء  اأخ����ذ   -
ع��ن ال�����ص��الح يف ك��ل م��ك��ان، وك��ان��وا يقبلون 

قدميًا  ك��ان  لو  حتى  لهم  يتوّفر  منه  ن��وع  ب��اأي 
وم���ن خم��ل��ف��ات احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، 
واأ�ّص�صت  املجاهدين  تنظيم  مّت  ما  و�صرعان 
ف��رق��ة ال��ف��دائ��ي��ني وف��رق��ة ال��ت��دم��ري واأُن�����ص��اأت 
العام  ل��الأم��ن  وحاميات  الإ���ص��ع��اف  جماعات 
واملغاوير. القّنا�صة  وف��رق��ة  وال��ق��رى  وامل���دن 

رّد الفعل  العربي الر�شمي :
وال�صعبي  الر�صمي  العربي  املوقف  ج��اء 
راف�����ص��ًا ل���ق���رار ال��ت��ق�����ص��ي��م، ف��ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت 
املظاهرات ال�صاخبة جتوب ال�صوارع بالقاهرة 
مقر جامعة الدول العربية، ن�صطت التحركات 
ال�صيا�صية يف اأروقة اجلامعة العربية، وُعقدت 
الجتماعات وقررت العمل على اإحباط م�صروع 
يهودية يف  دولة  قيام  دون  واحليلولة  التق�صيم 
فل�صطني. وقد اأذاع روؤ�صاء الوزارات املجتمعون 
التي  املتحدة  الأمم  ب��ق��رار  فيه  ن���ّددوا  بيانًا 
يهودية  دولة  واإقامة  فل�صطني  بتق�صيم  اأو�صت 
الفل�صطينيني  ال�صكان  �صّنفت  اأن  بعد  فيها، 
نري  حت��ت   - وم�صلمني  م�صيحيني  ال��ع��رب- 
عدد  يتجاوزون  ل  نف�صهم  وهم  ال�صهيونيني 
من  املنتدبة  الدولة  نزعت  اأن  وبعد  العرب، 
من  ال�صهيونية  وم��ّك��ن��ت  �صالحهم  ال��ع��رب 
رقابهم ب�صهولة. وقد قرر روؤ�صاء وممثلو هذه 
اأ�صا�صه،  من  باطل  التق�صيم  اأّن  احلكومات 
جانب  اإىل  واح��دًا  �صّفًا  تقف  حكوماتهم  واأّن 
اإخوانهم  الظلم عن  لدفع  ن�صالها  �صعوبها يف 
اأ�صلحة  ت��وزي��ع  اللجنة  ه��ذه  وق���ررت  ال��ع��رب، 
كان  من  وخ�صو�صًا  ح��اًل  فل�صطني  اأه��ل  على 
للتاأمني  الالزم  املال  واعتماد  للخطر،  عر�صًة 
ع��ل��ى ح��رك��ة امل��ت��ط��وع��ني وو���ص��ائ��ل دف��اع��ه��م 
يف  قطنا  مع�صكر  اإىل  امل��ت��ط��وع��ني  واإر����ص���ال 
ق��ّرروا  اأّنهم  كما  الع�صكري،  للتدريب  �صورية 
هما: ق�صمني  اإىل  امل��ح��ارب��ة  ال��ق��وات  ت��وزي��ع 

ُك��ّل��ف  ال����ذي  الن���ق���اذ:  جي�ص   .1
باإن�صائه الفريق طه الها�صمي واللواء ا�صماعيل 

ويتكّون  القاوقجي،  ف��وزي  والقائد  �صفوت 
من ال�صباط واجلنود املتطوعني من البالد 
يتدربون يف مع�صكرات قطنا  الذين  العربية 
الع�صكرية. اللجنة  اإ�صراف  حتت  �صورية  يف 

املنا�شلني  امل��ج��اه��دي��ن  2.ج��ي�����ص 
فل�صطني  داخل  وهو  فل�شطيني(:   2500(
و�ُصّمي  العليا  العربية  الهيئة  عليه  وت�صرف 
بقيادة  املقّد�س(  اجلهات  )ق��وات  بعد  فيما 
عبد القادر احل�صيني، وقد تقرر يف اجتماع 
امل��ج��اه��دي��ن  ب��و���ص��ع  ل��ب��ن��ان  يف ع��ال��ي��ه يف 
لأّنهم  وقراهم  مدنهم  داخل  الفل�صطينيني 
وت�صليحهم  وم�صالكها،  بطرقها  اأع����رف 
اجليو�س  ت��راب��ط  اأن  واأي�����ص��ًا  وت��دري��ب��ه��م، 
فل�صطني  ح���دود  ع��ل��ى  النظامية  ال��ع��رب��ي��ة 
وتقدمي  الفل�صطينيني  لتقوية  دخولها،  دون 
بالعتاد  ال�صرورة  عند  للمجاهدين  الدعم 
الالزمة. الفنية  الوحدات  وبع�س  وال�صباط 

وف�صحًا  ����ص���وءًا  الأ����ص���د  الأم����ر  وك����ان 
منعت  اإذ  الربيطانية،  امل��وؤام��رة  حلقيقة 
ع�صابات  ودّربت  العربية،  للمناطق  الت�صّلح 
ال�صهاينة على القتال، وكان جي�س الهاغانا 
ت�صليحًا  واأف�صل  ع��ددًا  اأكر  الوقت  ذلك  يف 
فر�صت  وق��د  الأق���ل،  على  اأ���ص��ع��اف  بثالث 
�صيطرتها على م�صاحات وا�صعة من الأرا�صي 
ع�صكرية  عمليات  �صل�صلة  بعد  الفل�صطينية 
ت�صحب  مل  حيث  ب�صعة،  وجم���ازر  ناجحة 
ال�صهاينة  �صّلمت  حتى  قواتها  بريطانيا 
املناطق  بينها  ومن  املناطق  على  و�صيطروا 
التي تقع حتت ال�صيطرة الفل�صطينية ح�صب 
قرار /181/، ثّم اأُنهك جي�س الإنقاذ واأ�صبح 
مهلهاًل ب�صبب قلة اخلربة، وقد قّدم يف نهاية 
اآذار/مار�س 1948 قائد اجلي�س تقريره اإىل 
جامعة الدول العربية عن حالة قواته فقال: 
اأدن��ى  هو  املتطوعني  تدريب  م�صتوى  "اإّن 
منخف�صة  القتالية  وقدرتهم  املتو�صط،  من 
و�صعف  ال�صباط،  ع��دد  لقلة  ه��ذا  وي��رج��ع 
النظام الع�صكري ونوعية ال�صالح الرديء".

    ولأّن الوجود ال�صهيوين يف فل�صطني 
قام على باطل، واأُريد له اأن يلد دولة ل اأ�صا�س 
الذي  الدويل  القانون  زاوية  من  لها  �صرعيًا 
الأ�صلي  لل�صعب  امل�صري  تقرير  حق  يعطي 
ا�صتوطنوا  ملهاجرين  ولي�س  فل�صطني،  يف 
كان  ال�صتعمار،  ال�صالح وحتت حراب  بقوة 
"الدولة  اإقامة  خمطط  يتعّلق  اأن  من  بّد  ل 
العنكبوت )القرار 181(. العربية" بخيوط 

الثقايف. فل�شطني  منرب  *رئي�شة 

سحر عيسى الوهيبي*
وهم الرهان على اإدارة بايدن

عارف اآلغا
مل يخرج الفكر ال�صيا�صي الت�صووي الفل�صطيني من دائرة 
 99 ان  اعترب   ان  منذ  املتحدة  ال��ولي��ات  على  الرهان  وه��م 
باملائة من اوراق حل ال�صراع العربي ال�صرائيلي بيد الوليات 
هذا  لتحدي  ال�صتجابة  مفهوم   اخ�صع  ان  ومنذ  املتحدة، 
ال�صراع اىل مقولة ل جدوى ا�صتمراره  لختالل ميزان القوى 
الفل�صطينية  الق�صية  عن  نزع  وبالتايل   ، تعديله  وا�صتحالة  
ثوبها املقد�س وتعر�صت للت�صكيك بثوابتها الوطنية والتاريخية 
ال�صيا�صية،  امل�صاومة  ثوب  عليها  وخلع  وال�صيا�صية  والفكرية 
وم�صت  عملية ال�صقاط التاريخي لل�صراع العربي ال�صرائيلي 
اليوم  ا ف�صولها  ن�صهد  ماأ�صاوية  نهايات  باإ�صرار غريب نحو 
لتهويد  اإ�صرائيلي  واندفاع  اقليمي  وتواطوؤ  امريكي  تاآمر  عرب 

اجلغرافيا والتاريخ يف ار�س فل�صطني العربية .
هي  الح���ت���الل  وم��ق��اوم��ة  ال�����ص��الم،  ه��و  "الحتالل 
احلكومات  ت�صّر  التي  الثابتة  املعادلة  هي  ه��ذه  احل���رب«. 
العالقات  لأ�ص�س  د  املحِدّ تكون  اأن  على  املتعاقبة  الإ�صرائيلية 
اتفاقية  القائمة ما�صيا  ورا وعلى ما يبدو م�صتقبال. وكانت 
اأو�صلو مبثابة ت�صديق منظمة التحرير الفل�صطينية على هذه 
املعادلة. وظلت ال�صلطة التي اطلقوا عليها �صفة الوطنية منذ 
قيامها  مزيجا من الأ�صري وال�صريد، امل�صت�صعف، امل�صتوحد، 
له موقع يف  ق��راره فعاًل..  القرار  ول  اأر�صه فعاًل،  الأر���س  ل 
هو  وم��ا  �صريكًا  ب��وج��وده  الوهم  تعميم  اأج��ل  من  »ال�����ص��ورة« 
فقد  ال�صبهة،  دائ��رة  خارج  لي�صت  اي�صا  وحما�س  بال�صريك، 
من  الفل�صطيني  اجل��ه��د  ل�صتنزاف  ب��داي��ة  ظهورها  �صكل 
الرتكيز على العدو ال�صهيوين اىل الرتكيز على ال�صراع من 
اجل ال�صلطة.وحما�س ل تختلف عن فتح  من حيث التم�صك 
بال�صلطة قانونيا وعمليا ،فقد جاءت حما�س لل�صلطة مبوجب 
امل�صني،  التفاق  بهذا  تلتزم  انها  يعني  او�صلو مبا  نتج عن  ما 
الحتالل  حتت  �صلطة  اي  ان  عمد  عن  تتجاهالن  وكلتاهما 
وم�صالح  الح��ت��الل  خ��دم��ة  ال  عنها  ينتج  ل��ن  ومب��واف��ق��ت��ه 
ال��واق��ع  يدرك  الح��ت��الل و�صيا�صات الح��ت��الل .. وم��ن ه��ذا 
حتى الغبياء ان اي �صلطة منهما ان تقول انها تريد حترير 

فل�صطني او جزء من فل�صطني . 
الركود  ومن  العبثي  التفاو�س  من  اكر  او  عقدين  وبعد 
اليوم  جند  الفل�صطينية  الف�صائلية  واخل��الف��ات  ال�صيا�صي 
 " راوح  "مكانك  مربع  يف  تقبع  ل  الفل�صطينية  الق�صية  ان 
يف  ال���وراء  اىل  كثريه  خطوات  وتعود  ع��ادت  انها  لب��ل  فقط 
يف  الفل�صطيني  ال�صعب  وتيه  الفل�صطينية  الر���س  �صياع  ظل 
هذا  تقود  وا�صحه  وطنيه  معامل  ودون  خرائط  دون  دروب 
التحرر نحو  تنقله اىل مرحله اخرى  من مراحل  او  ال�صعب 
وتال�صت   تناثرت  التي  وال�صيا�صية  الوطنية   اه��داف��ه  بلوغ 
على  ونوؤكد  ونكرر  نعود  ان  يجدي  يعد  ومل   . ملحوظ  ب�صكل 
ومل  وم�صروعه،  معروفه  ثوابت  فهي  الفل�صطينية  الثوابت 
الفل�صطيني  ال�صعب  من ميثل  احلديث عن  اي�صا  يجدي  يعد 
وال�صبب  الخ  الفل�صطيني  الوطني  وامليثاق  التحرير  ومنظمة 
من  يجري  ومبا  الثوابت  بهذه  معني  غري  هو  من  هنالك  ان 
طم�س احلقوق  الوطنية والتاريخية لل�صعب الفل�صطيني وحقه 
ا�صتمرار  ان  وطنه.  ار���س  على  م�صريه  وتقرير  ال��ع��ودة  يف 
ا�صتمرارية  ي�صرعن   الذي  الفل�صطيني  الف�صائلي  النق�صام 
وجود �صلطتني فل�صطينيتني بائ�صتني اقل ما يقال فيهما انهم 
الحتالل  �صكلها  التي  القرى  لروابط  والب�صع  الخر  الوجه 
�صوى  منهما  فائدة  ل  �صلطتان  املا�صي.  القرن  ثمانينات  يف 
قطعة  �صاعه  وكل  يوم  كل  ينتزع  الذي  ال�صرائيلي  لالحتالل 
جديده وعزيزه من الر�س الفل�صطينية ل بل ان هذا الحتالل 

المريكية،  الإدارة  اأولويات  راأ�س  على  تكون  لن  الفل�صطينية 
اأهمية  اأكر  وامامها مهام وم�صكالت داخلية وخارجية ملحة 
بايدن  يريده  اأن  ميكن  ما  اأق�صى  الفل�صطينية.  الق�صية  من 
يف  كلًيا  ي�صب  وه��ذا  حله،  ولي�س  ال�صراع  اإدارة  اإىل  العودة 
�صالح اإ�صرائيل، ويغطي على ال�صم الزاحف، ويريد اأن يعيد 
العالقات مع القيادة الفل�صطينية وا�صتئناف امل�صاعدات مقابل 
التزامات فل�صطينية من ال�صهل توقعها، وهي ل تقل عن العودة 
من  اأو�صلو  يف  الفل�صطينية  اللتزامات  تعليق  ووق��ف  لتطبيق 
اإ�صرائيلي مقابل، ما يفتح الطريق اإىل مزيد من  دون التزام 
التنازلت الفل�صطينية، ويقطع الطريق على امل�صاحلة اإل اإذا 
جاءت يف �صياق تروي�س حركة "حما�س" و�صريها حتت مظلة 

ال�صلطة والت�صوية املوهومة.
و�صلطات  الفل�صطينية  ال�صلطة  بني  العالقات  اإع��ادة  ان 
فيها  مبا  املا�صي،  اأي��ار   19 قبل  عليه  كانت  ما  اإىل  الحتالل 
الإ�صرائيلية  الحتاللية  املوؤ�ص�صة  اأن  بحجة  الأمني،  التن�صيق 
�صربة  هو  الطرفني،  بني  املربمة  بالتفاقات  التزامها  اأكدت 
قا�صمة، ون�صف لكل اجلهود الوطنية املبذولة لإنهاء النق�صام 
وا�صتعادة وحدة ال�صف الوطني وحتقيق امل�صاحلة الوطنية، 
الفل�صطينية،  الف�صائل  بني  الأخ��رية  الجتماعات  �صوء  على 
يف  وال�صرخ  الفل�صطينية،  الفل�صطينية-  التناق�صات  و�صيعمق 
اأكر، وي�صكل تراجًعا غري مربر لقرارات  ال�صارع الفل�صطيني 
بقطع  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  واللجنة  املركزي  املجل�س 
العالقات والتن�صيق الأمني مع �صلطة الحتالل، على اأثر خطة 

ال�صم و"�صفعة القرن".
بالرتاجع عن هذا  الفل�صطينية مطالبة  الوطنية  ال�صلطة 
بايدن  على  املراهنة  وت��رك  واملهني،  امل��ذل  والقرار  التخبط 
ال�صعبي  فاملطلب  العربية.  والعار  ال��ردة  اأنظمة  من  وغ��ريه 
وتتحدد  تكمن  الفل�صطينية  الوطنية  والرادة  واجلماهريي، 
بالثوابت  والتم�صك  الوطنية  واللحمة  الف�صائلي  بال�صطفاف 
ورف�س كل اأ�صكال العالقة مع الحتالل، ما مل تتوقف ا�صرائيل 
جميع  من  وتن�صحب  الحتاللية،  ال�صتيطانية  م�صاريعها  عن 
بحقوق  وتعرتف   ،1967 العام  املحتلة  الفل�صطينية  املناطق 
الدولة  واقامة  العودة  يف  حقه  فيها  مبا  الفل�صطيني  ال�صعب 
الوطنية امل�صتقلة. ولن يجني عبا�س و�صلطته من هذا القرار 
�صعبنا  حقوق  على  التاآمر  من  واملزيد  والف�صل  اخليبة  �صوى 

الفل�صطيني. 

بداأ فعليا بتق�صيم �صاحات وباحات امل�صجد الق�صى يف القد�س 
اخلليل  يف  البراهيمي  احل��رم  واح��ت��الل  تق�صيم  غ��رار  على 
الفل�صطيني  بوؤ�س احلال  التاريخ و  ولكم ان تت�صوروا �صخرية 
توحيد  ق�صية  يف  ويت�صلى  يتحدث  زال  ما  ال��ذي  وماأ�صاويته 
واح�صاء  ار�صية  اجلرافات  فيه  تبُقر  حني  يف  "ال�صلطتني" 
ال�صرائيلي  ال�صتيطان  بقر  ان  بعد  وذلك  الق�صى  امل�صجد 
و�صرقا  وغ��رب��ا  وجنوبا  �صمال  الفل�صطينية  ال�صفة  اح�صاء 
واحلرمان  احل�صار  غزه  قطاع  يعي�س  الخ��رى  ال�صفة  وعلى 

والفقر والبوؤ�س...!
الوطنية  ال�صلطة  تدار  وكيف  الأم��ور  ملجريات  املتابع  ان 
قرار  اأن  متامًا  يعلم  باإ�صرائيل  عالقتها  وطبيعة  الفل�صطينية 
اإ�صرائيل  مع  والت�صيق  العالقات  بعودة  الفل�صطينية  ال�صلطة 
اأتخذ  عندما  حتى  مفاجئًا،  يكن  مل  المني  التن�صيق  خا�صة 
قرار  ك��ان  اأي�صًا  اإ�صرائيل  مع  التفاقيات  من  التحلل  ق��رار 
موؤقت ولفرتة زمنية حمددة، من اجل ال�صغط على ا�صرائيل. 
�صوى  �صيئ  عنه  ينتج  اأن  من  متوقع  هو  كما  ال�صلطة  وف�صلت 

العودة املهينة. 
الوطنية  ال�صلطة  تدار  وكيف  الأم��ور  ملجريات  املتابع  ان 
قرار  اأن  متامًا  يعلم  باإ�صرائيل  عالقتها  وطبيعة  الفل�صطينية 
اإ�صرائيل  مع  والتن�صيق  العالقات  بعودة  الفل�صطينية  ال�صلطة 
اأتخذ  عندما  حتى  مفاجئًا،  يكن  مل  المني  التن�صيق  خا�صة 
قرار  ك��ان  اأي�صًا  اإ�صرائيل  مع  التفاقيات  من  التحلل  ق��رار 
موؤقت ولفرتة زمنية حمددة، من اجل ال�صغط على ا�صرائيل. 
�صوى  �صيئ  عنه  ينتج  اأن  من  متوقع  هو  كما  ال�صلطة  وف�صلت 

العودة املهينة. 
للم�صداقية  فقدانها  يوميا  تعزز  الفل�صطينية  ال�صلطة 
وعدم ثقة النا�س بها وال�صعور باملهانة والدونية والذل، واق�صى 
ما ي�صعر به املرء هو ما متار�صه القيادة والنظام الفل�صطيني 
من  ذل ومهانة للفل�صطينيني بذريعة امل�صلحة الوطنية. فقرار 
امل�صاحلة  جلهود  �صربة  ميثل  الحتالل  مع  العالقات  عودة 
يف  تاأتي  اتخذتها  التي  القرارات  كافة  ب��اأن  ويوؤكد  الوطنية، 
ويدفع  عبا�س،  الرئي�س  يهواها  التي  النتظار  �صيا�صة  �صياق 

ثمنها ال�صعب الفل�صطيني.
وان  للوقت،  م�صيعة  هو  احلني  ذلك  منذ  جرى  ما  وكل 
تبني  وه��ي  الوقت،  من  مزيد  ك�صب  ل�صالح  عملت  ال�صلطة 
على  اوهاما،  وتبني  اجلديدة.  المريكية  الدارة  على  اآم��ال 
قدرة بايدن حلل ال�صراع الإ�صرائيلي الفل�صطيني ب�صكل نهائي 
والق�صية  قريبا،  حقيقية  مفاو�صات  هناك  تكون  لن  لكن  
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�صرف  كاإعادة  الفل�صطينيني  ب�صاأن  حُم��ددة 
التربعات املالية الأمريكية لوكالة )الأونروا( 
ترامب  دونالد  ال�صابق  الرئي�س  اأوقفها  التي 
القيادة  على  ال�صغط  �صياق  يف   2018 ع��ام 
من  ل��ي�����س  وع��ل��ي��ه،  الفل�صطينية…اإلخ. 
امل�صتحيل اأو من ال�صعب اإعادة النظر ب�صل�صلة 
الرئي�س  قبل  من  اتخاذها  مت  التي  القرارات 
اليهودي  وال��ط��اق��م  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�صابق 
قيادة  حتت  به  املحيط  املت�صهني  الأمريكي 

�صهره ال�صاب )لجارد كو�صنري(.
قد  ج��دي��دة،  مرحلة  اأم��ام  نحن  وعليه، 
تكون  ل  ق��د  وم�صتجدات،  ُم��ت��غ��ريات  حتمل 
من  اأمريكية  اإدارة  �صعود  مع  ج��دًا،  نوعية 
احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي، وجن����اح ال��رئ��ي�����س 
الأو���ص��ط،  ال�صرق  يف  ب��اي��دن(  )ج��و  اجلديد 
اأن  لها  مُمكن  �صيا�صة  لفل�صطني.  بالن�صبة 
ماأزق  من  للخروج  الأم��ور،  تدوير  على  تعمل 
طريق  اإىل  و�صلت  التي  ال�صيا�صية  امل�صارات 
العامل  دول  م��ن  ُي���درك  فاجلميع  م�����ص��دود. 
وخ�صو�صا  املعنية،  وهيئاته  ال�صيا�صية  وقواه 
ال�صعب  م��ع  ح��ل��ول  ل  اأن  امل��ت��ح��دة،  الأمم 
دولة  ودون  القد�س،  دون  الفل�صطيني  العربي 
ودون  وال�صتقالل،  ال�صيادة  كاملة  فل�صطينية 

ب���  املعنون  امل�صروع  لي�صقط  وال�صتات،  الداخل 
التحرك  اأهمية  تاأتي  وهنا  القرن".  "�صفقة 
الفل�صطيني،  ومعه  عامة،  والإ�صالمي  العربي 
لت�صكيل ادوات فعل و�صغط موؤثرة داخل مراكز 
فاللوبي  املتحدة،  الوليات  يف  القرار  �صناعة 
لي�س اف�صل مّنا، لكنه ُيخطط ويعمل  اليهودي 
ال�صياق،  ه��ذا  امل��ت��ح��دة. ويف  ال��ولي��ات  داخ��ل 
الأمريكيني  مع �صعود عدٍد من  الرتياح  ي�صود 
النواب  جمل�س  لع�صوية  فل�صطينية  اأ�صوٍل  من 
جمل�س  دخ��ل��وا  فل�صطينيات  ثالثة  وال�صيوخ. 
جمل�س  ع�صوية  دخ��ل  وفل�صطيني  ال��ن��واب، 
طليب،  ر�صيدة  ج���ودة،  اإمي���ان  وه��م  ال�صيوخ، 
كانت  واإذا  ق����ّدورة....  وف��ادي  �صلمان،  اأثينا 
يف  مبقاعدهن  فزن  قد  الثالث  الفل�صطينيات 
جمل�س النواب فاإن فادي قدورة قد فاز مبقعده 
يف جمل�س ال�صيوخ عن ولية اأنديانا لي�صبح اأول 

م�صلم ميثل هذه الولية.
دميقراطية  اأم��ري��ك��ي��ة  ادارة  �صعود  اإن 
جديدة، ل يعني باأن الأمور �صتجد طريقها بحل 
العاملية  امللفات  يف  املُعلقة  الق�صايا  مع�صالت 
الفل�صطينية،  الق�صية  منها  وخا�صة  الكربى، 
العام  منذ  املتحدة  الأمم  اأدراج  م��الأت  التي 
"ادارة  الأرج���ح  على  ن�صهد  ق��د  لكن   ،1947
يف  مبا  املتحدة،  الوليات  قبل  من  لالأزمات" 
اف�صل  الأق���ل  على  وه��ذا  منطقتنا،  يف  ذل��ك 
الإم��الءات  فر�س  �صيا�صات  من  معينة  بحدوٍد 
الرئي�س  ادارة  اتبعتها  ال��ت��ي  امل��ح��دودة  غ��ري 
ال�صابق دونالد ترامب خا�صة مع دول التطبيع 
�صل�صلة من  اتخذت  التي  الإدارة  العربي، وهي 
والقومي  الوطني  احلق  م�صت  التي  القرارات 
هدية  وق��دم��ت��ه  الفل�صطيني  ال��ع��رب��ي  لل�صعب 
واعتبارها  القد�س  ك�صم  وحكومته،  لنتنياهو 
عا�صمة "اإ�صرائيل" ونقل ال�صفارة اليها، و�صم 
اجلولن العربي ال�صوري املحتل لدولة الحتالل 

خالفًا لقرارات ال�صرعية الدولية...الخ. 
القادمة  املرحلة  ت�صهد  اأن  نتوقع  وعليه، 
الفل�صطيني  للمو�صوع  بالن�صبة  �صيا�صيًا  زخمًا 
امل��ف��او���ص��ات مع  ومل��ا ي�صمى حم���اولت اح��ي��اء 
العربية  احل��ال��ة  م��ن  بالرغم  "اإ�صرائيل"، 
ال�صعبة التي متر فيها عدٍد من الدول العربية. 
هو  كما  �صتدفع  بايدن(  )جو  الرئي�س  ف��ادارة 
متوقع لعودة املفاو�صات اىل �صكتها بعد �صنوات 
من ال�صبات العميق، ولن تكون مفاو�صات �صهلة 
"ادارة  مفاو�صات  �صتكون  بل  نتائج  ذات  اأو 
و"ب�صمات"  مبنطق  تكون  لن  لكنها  اأزمة"، 
اجلمهوريني الرتامبيني، مع اأم النتيجة واحدة 

يف نهاية املطاف.

جو بادين و"اإدارة اأزمات"
علي بدوان 

نحو  ُي�صكلون  والذين  بالعودة،  الالجئني  حق 
65% من التعداد العام لل�صعب الفل�صطيني يف 

الداخل وال�صتات.
فهل ياأتي )جو بايدن( باجلديد…؟

حبلى  ال��ق��ادم��ة  ف���الأي���ام  لننتظر… 
بالتطورات…؟

نتائج  يف  الرئي�صي  ال���ص��ت��خ��ال���س  اإن 
الدمار  اأن  الأمريكية،  الرئا�صية  النتخابات 
ال����ذي اأح���دث���ه ال��رئ��ي�����س ال�����ص��اب��ق دون��ال��د 
الداخلي  الأم��ري��ك��ي  ال�صعيد  على  ت��رام��ب 
مع  املرتافق  الأمريكي  القت�صاد  ناحية  من 
�صعيد  وعلى   ،)19 )كوفيد  جائحة  انت�صار 
وعلى  اخلارجية،  املتحدة  الوليات  عالقات 
اأن  يعني  ه��ذا  وك��ل  الأو���ص��ط،  ال�صرق  �صعيد 
اإرثًا  �صيحمل  بايدن(  )جو  اجلديد  الرئي�س 
ال�صيا�صات  ملراجعة  �صيدفعه  كبريًا،  وعبئًا 
ال�صابق  الرئي�س  بها  ق��اد  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة 
م�صائل  ب�صاأن  وخا�صة  البالد.  ترامب  دونالد 
الهاوية  اىل  �صقط  حيث  الأو���ص��ط،  ال�صرق 
وبال قيامة م�صروع ما ُي�صمى "�صفقة القرن" 
التي "طّبل وزّمر" لها دونالد ترامب وفريقه 
جاء  وقد  كو�صنري(.  )لج��ارد  �صهره  بقيادة 
يف  و���ص��ربه  الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  مت��ا���ص��ك 

ك��م��ا ن��ح��ن ب��ان��ت��ظ��ار ال��ف��ري��ق ال���ذي �صيتم 
ال�صرق  ملفات  مبتابعة  معني  كفريٍق  ت�صكيله 
الأو�صط، وبالتحديد املو�صوع الفل�صطيني، حيث 
اجلديد  للرئي�س  ت�صريحات  الآن  حتى  �صدرت 
�� وعلى حد قول جو  راأ�صها  بايدن(، وعلى  )جو 
بايدن ��� م�صاألة اعادة العتبار ل�� "حل الدولتني" 
ال�صابق دونالد  بدًل من ن�صفه كما اراد الرئي�س 
منظمة  مكتب  فتح  واع����ادة  وف��ري��ق��ه،  ت��رام��ب 
واعادة �صخ  وا�صنطن،  الفل�صطينية يف  التحرير 
الأونروا،  وكالة  ميزانية  الأمريكية يف  امل�صاهمة 
ال�صابق  الرئي�س  اوقفها  التي  امل�صاهمة  تلك 
وانهاء  لتفكيك  �صعيه  �صياق  يف  ترامب  دونالد 
وكالة الأونروا، وهي م�صاعي انتهت دون نتيجة، 
كما اأنتهى و�صقط معها ما ي�صمى م�صروع "�صفقة 

القرن". 
ال�صابق  الرئي�س  منحها  التي  العطايا  تلك 
دونالد ترامب لدولة "اإ�صرائيل" ورئي�س وزرائها 
الرئي�س  فجاجة  اأظ��ه��رت  نتنياهو،  بنيامني 
اإىل  لل�صري  وا�صتعداده  ترامب،  دونالد  ال�صابق 
الدعم  ا�صكال  كل  توفري  اأجل  من  احلدود  اأبعد 
ال�صعب  ح�صاب  وعلى  الحتالل  لدولة  والإ�صناد 
العربي الفل�صطيني وحقوقه الوطنية، ويف الوقت 
نف�صه فاإن تلك العطايا مل ت�صاعد نتنياهو "على 
التي  الت�صريعية  النتخابات  يف  الكا�صح"  الفوز 

جرت لثالث مرات متتالية، كما كان يعتقد.
الأمريكية  ال�صيا�صات  ويف  الأم��ر،  وحقيقة 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة ع��ل��ى ح��د ���ص��واء، لي�س 
الق�صايا  للوراء" يف  "دوران  اإمكانية  من  هناك 
واأن  ب�صاأنها،  ال���ق���رارات  ا�صت�صدار  مت  ال��ت��ي 
ب�صاأن  ترامب  دونالد  ال�صابق  الرئي�س  ق��رارات 
اأمٌر  وه��ذا  عنها،  العودة  ال�صعب  من  فل�صطني 
الإدارة  ت�صتطيع  لكن  الن�صبي،  باملعنى  �صحيح 
ت��ف��رم��ل اخل��ط��وات  اأن  الأم���ريك���ي���ة اجل���دي���دة 
اأر���س  على  مفاعيلها  م��ن  ���دَّ  حَتُ واأن  ال�صابقة، 
"اإ�صرائيل"  على  بالو�صائل  ت�صغط  واأن  الواقع، 
املتوافرة لديها ك��"وقف الدعم الع�صكري واملايل 
اإج��راءات  واتخاذ  وتقنينه".  لإ�صرائيل  املفتوح 

نحن بانتظار ت�شّلم الرئي�ص الأمريكي اجلديد، الدميقراطي )جو بايدن( مقاليد الأمور ودفة القيادة يف الوليات املتحدة 
الأمريكية يف الع�شرين من كانون الثاين/يناير 2021 القادم، بالرغم من اللتبا�شات التي اثارها الرئي�ص ال�شابق )دونالد 
ترامب( ب�شاأن نزاهة النتخابات من عدمها، فمازال ُيهدد باللجوء اىل اجلهات الق�شائية للطعن بنزاهة تلك النتخابات. 
و�شبق واأن قامت ادارة ترامب ولإرباك )جو بايدن( باأن دفعت قبيل النتخابات نحو ت�شجيع  قيام حي يهودي جديد جنوب 
�شرقي القد�ص يف منطقة ح�شا�شة تف�شل القد�ص ال�شرقية عن بيت حلم، مع الطرق اللتفافية خللق واقع جغرايف جديد يزيد 
من متزيق مناطق ال�شفة الغربية، لإف�شال ما ي�شمى ب�� "حل الدولتني"، وهي الروؤية التي تلقى ترحيب الدارة المريكية 

اجلديدة التي يرتاأ�شها جو بايدن.

     بعد اأن اأ�صفرت النتخابات الأمريكية 
ع��ن ف���وز م��ر���ص��ح احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي جو 
ب���اي���دن، ان��ه��ال��ت ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات من 
ترحيبًا  الإ�صرائيلية  والأح��زاب  القوى  زعماء 
بالقادم اجلديد اإىل البيت الأبي�س، الذي يعد 
�صديقًا حميمًا للكيان ال�صهيوين، والذي اأعلن 
التزام  باإ�صرائيل  "التزامه  اأن  عديدة  مرات 
ال��ولي��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  و�صيوا�صل  ح��دي��دي، 
املتحدة واإ�صرائيل، واأنه لن يطيح بالإجنازات 
ما  ال�صابقة"،  الأمريكية  الإدارة  التي حققتها 
ُفتحت  التي  الفر�س  نافذة  يغلق  لن  اأنه  يعني 
ال�صابق  الرئي�س  عهد  يف  ال�صهيوين  للكيان 
الأمريكيني  احلزبني  اأن  ذلك  ترامب.  دونالد 
على  يحر�صان  والدميقراطي(  )اجلمهوري 
م�صاألة  تعترب  ال��ت��ي  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  امل�صلحة 
العليا.  الأمريكية  ال�صرتاتيجية  يف  مركزية 
برودة  ثمة  اأن  املراقبني  من  كثري  يعتقد 
جتاه  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة  جانب  من 
الأخري  �صيا�صة  خلفية  على  نتنياهو،  حكومة 
الوليات  يف  الدميقراطي  احلزب  مواجهة  يف 
بني  احللف  اأن  تثبت  التجربة  لكن  املتحدة. 
اأق��وى  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�صهيوين  الكيان 
من اأي نزوة رئي�س ورئي�س حكومة، ولن تكون 
الحتالل  �صيا�صة  مع  متناق�صة  �صيا�صة  هناك 
الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  ج��ان��ب  م��ن  ال�صهيوين 
ال��دوام  على  اأظهر  ال��ذي  بايدن  جو  اجلديد 
ويوؤكد ذلك  ال�صهيوين.  الكيان  باأمن  التزامه 
ال�صخ�صية  "عالقاته  اإىل  بالإ�صارة  نتنياهو 
عامًا   40 منذ  بايدن  مع  وامل�صتمرة  احلميمة 
اإ���ص��رائ��ي��ل،  اأ���ص��دق��اء  اأك���رب  واأن���ه يعتربه م��ن 
كاميال  نائبته  وم��ع  معه  التعاون  اإىل  ويتطلع 
من  الفريد  التحالف  تعزيز  اأجل  من  هاري�س 
نوعه بني الوليات املتحدة واإ�صرائيل". اإ�صافة 
يف  نتنياهو  �صريك  اأب��داه  ال��ذي  الرتحيب  اإىل 
تطلعاته  عن  عرب  الذي  غانت�س  بني  احلكومة 
والعالقات  الرا�صخة  الروابط  تعميق  ملوا�صلة 
ال��دف��اع��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، ك��م��ا ه��ن��اأ رئي�س 
املعار�صة يائري لبيد الرئي�س الأمريكي اجلديد 
البلدين  بني  العالقة  اأن  م��وؤك��دًا  بايدين،  جو 
�صتتعزز على اأ�صا�س امل�صالح امل�صرتكة بينهما. 
اأما جو بايدن فهو �صديق حميم لقادة الحتالل 
للكيان  الدعم  تقدمي  يف  كعادته  ي��رتدد  ول��ن 
كبار  من  كان  عندما  ح�صل  كما  ال�صهيوين، 
ال�صيوخ  جمل�س  يف  اخلارجية  جلنة  م�صوؤويل 
الأمريكي، التي وافقت على تخ�صي�س موارد 
الإ�صرائيلي  اجلي�س  لت�صليح  كبرية  اأمريكية 
ويوؤكد   .2006 مت��وز  الثانية  لبنان  ح��رب  يف 
غري  ال��دع��م  يف  بال�صتمرار  ال��ت��زام��ه  ب��اي��دن 
امل�صروط للكيان ال�صهيوين وباإبقاء اخلالفات 

بايدن لن يغلق النافذة التي فتحها ترامب 

الكوالي�س،  خلف  الإ�صرائيلية  احلكومة  م��ع 
�صاأنها  من  حتركات  اأي  "يعار�س  �صوف  واأن��ه 
امل��ت��ح��دة.  الأمم  يف  ب��اإ���ص��رائ��ي��ل  ال���ص��ت��ف��راد 
ي����درك ال�����ص��ه��اي��ن��ة ا���ص��ت��ح��ال��ة اإم��ك��ان 
التحالف  دون  ال�صهيوين  امل�����ص��روع  اإجن���از 
امل��راك��ز الإم��ربي��ال��ي��ة،  اأه���م  اأح���د  الوثيق م��ع 
ال�صهيونية  احل��رك��ة  وعتها  احلقيقة  وه���ذه 
تعتمده  تزال  ل  الذي  النهج  وهو  البداية  منذ 
بعد  بريطانيا  م��ع  حتالفت  اإذ  ال��ي��وم،  حتى 
الوليات  مع  وحتالفت  الأوىل  العاملية  احلرب 
املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية، ول زالت 
وتعتربه  ال�صهيوين  الكيان  ترعى  وا�صنطن 
الهيمنة  يف  ت�صتخدمه  الذي  ال�صارب  ال��ذراع 
�صعف  حالة  يف  واإبقائها  املنطقة  دول  على 

ابراهيم أبو ليل

ال�صرتاتيجي"   التعاون   " ع��ن  الإع���الن  بعد 
املتحدة  وال���ولي���ات  ال�صهيوين  ال��ك��ي��ان  ب��ني 
احلليف  ه��ي  "اإ�صرائيل  ب����اأن   1981 ع���ام 
احلر  للعامل  والوحيد  الثابت  ال�صرتاتيجي 
اأثبت  الأمر  حقيقة  ويف  الأو�صط".  ال�صرق  يف 
�صك  اأدنى  دون  م�صداقية  ال�صهيوين  الكيان 
قيامه،  م��ن��ذ  الإم���ربي���ايل  امل��رك��ز  خ��دم��ة  يف 
مع  املتميزة  العالقة  على  يحافظ  جعله  مما 
ال��ق��رار يف  �صناع  ذل��ك  وي��وؤك��د  الأم.  امل��رك��ز 
اإ�صرائيل  "اأمن  بالقول:  الأمريكية  ال�صيا�صة 
الأمريكية".  القومية  امل�صلحة  من  جزء  هو 
اأمريكية  اإدارة  ب��ني  ف���رق  اأي  ي��وج��د  ل 
ال�صهيوين  الكيان  بدعم  يتعلق  فيما  واأخ��رى 
ورعاية الحتالل، ومنذ عام 1967 �صهد البيت 

عالقات  بقيت  ونتنياهو،  اأوب��ام��ا  اإدارة  ب��ني 
ال�صهيوين،  الكيان  قادة  كل  مع  جيده  بايدن 
ذلك اأن بايدن يف�صل بني احتمالت اخلالف 
مع احلكومة الإ�صرائيلية وبني اللتزام الدائم 
بدعم الكيان ال�صهيوين ع�صكريًا واقت�صاديًا. 
ال�صهيوين  الكيان  تعترب  بايدن  اإدارة  اأن  كما 
حليفًا مهمًا، و�صتبقى ملتزمة باملحافظة على 
ال�صهيوين،  للكيان  الع�صكري  النوعي  التفوق 
ومل ت�����ص��رتط ا���ص��ت��م��رار امل�����ص��اع��دة الأم��ن��ي��ة 
لأن  وذل��ك  الإ�صرائيلية.  ال�صيا�صة  يف  بتغرّي 
الإدارة  يف  حملية  ق�صية  اإ�صرائيل" هو  "اأمن 
الروؤ�صاء  جميع  لدى  األأولوية  ولها  الأمريكية 
اللتزام  م�صاألة  اأن  يعنى  وه��ذا  الأمريكيني، 
بقائها  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  اإ�صرائيل"  ب�"اأمن 
ق�صية  مثل  ذاتها  باألأولوية  �صيحظى  وتفوقها 
و�صتبقى  الق��ت�����ص��ادي��ة،  األأزم�����ة  اأو  ال���وب���اء 
واإدارت���ه  ب��اي��دن  الرئي�س  اأج��ن��دة  على  قائمه 
حتظى  ل  ق��د  التي  الأخ���رى  الق�صايا  بعك�س 
قادة  يبدي  ذلك  على  وبناء  نف�صه.  بالهتمام 
العالقات  لتطوير  كبريًا  ا�صتعدادًا  الحتالل 
تاأمني  اأج��ل  م��ن  وتقويتها،  ب��اي��دن  اإدارة  م��ع 
الإ�صرائيلية  امل�صلحة  تقت�صيه  ال��ذي  الدعم 
الدور  لعب  من  ال�صهيوين  الكيان  ميكن  ومبا 
األأمريكية  امل�صالح  حتقيق  اأج��ل  من  الناجع 
الوليات  يف املنطقة، ومن هذا املنظور تربط 
امل��ت��ح��ده ع��الق��ات��ه��ا ب����دول امل��ن��ط��ق��ة مب��دى 
ال�صهيوين. الكيان  ع��ن  وابتعادها  تقربها 

تاأييدا  اإىل املجموعة الأكر  ينتمي بايدن 
الدميقراطي،  احل��زب  يف  ال�صهيوين  للكيان 
وقد قال ذات مرة "اأنه �صهيوين وفكرة اإقامة 
الباحث  اإ�صرائيل تعجبه". ويوؤكد هذا املوقف 
يو�صي اأحميئري يف �صحيفة معاريف الإ�صرائيلية 
يف 2020/11/10، م�صريًا اإىل تعاطف بايدن 
اأن  قبل  �صنة،   36 منذ  ال�صهيوين  الكيان  مع 
عندما  ال��رئ��ي�����س،  ن��ائ��ب  من�صب  اىل  ي�صل 
المريكي  ال�صيوخ  جمل�س  يف  بايدن  جو  توىل 
"يف  �صغرية  اأمريكية  ولي��ة  مندوب  من�صب 
ويف  ال���ن���واب  جمل�س  ويف  ال�����ص��ي��وخ،  جمل�س 
بايدن  ا�صتقبل  اليهودية  اجلاليات  اجتماعات 
جتمعهما  حيث  وعطف،  بحرارة  دوم��ا  �صمري 
حمبة عميقة. ومنذ زمن بعيد برز جو بايدن 
وقد حظي  ال�صهيوين،  للكيان  �صديقًا حميمًا 
زعماء اإ�صرائيليون كر بالعطف ال�صديد الذي 
ال�صهيوين.  الكيان  ونحو  نحوهم  بايدن  يبثه 
معه،  قوية  بعالقة  يتمتعون  جدد  زعماء  وثمة 
الإ�صرائيليني  اأمام  الفر�س  نافذة  اأن  يعني  ما 
القادمة  الأرب��ع��ة  ال�صنوات  يف  ت�صتمر  �صوف 
بوجود �صديق حقيقي لهم يف البيت البي�س.

يف  ال��ق��ي��ادت��ني  م��ك��ون��ات  اأن  ويظهر  وتبعية. 
تعك�س  ال�صهيوين  والكيان  املتحدة  الوليات 
اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  عقائدية  اإيديولوجية 
تلعب دورًا فعليًا يف توفري لغة م�صرتكة بينهما، 
لكال  ال�صرتاتيجية  الروؤية  يف  تطابقًا  وجت�صد 
الكيان ال�صهيوين كان  اإقامة  الطرفني. فمنذ 
الكبريين  احلزبني  من  له  الأم��ريك��ي  التاأييد 
واأمنيًا  �صيا�صيًا  والدميقراطي(  )اجلمهوري 
بني  امل�صرتك  والقا�صم  حتّفظ،  اأي  دون  من 
احل��زب��ني ه��و الل��ت��زام ب��اأم��ن وب��ق��اء الكيان 
ال�صهاينة  ال���ق���ادة  وي��ح��ر���س  ال�����ص��ه��ي��وين. 
البقاء،  على  العالية  مقدرتهم  اإظ��ه��ار  على 
وهذا  ومتميز،  ناجع  ب�صكل  بدورهم  والقيام 
�صخمًا  واقت�صاديًا  ع�صكريًا  دع��م��ًا  يتطلب 
يحر�س  ل��ذا  التكنولوجي،  التفوق  ل�صمان  
العالقة  على  احلفاظ  على  ال�صهيوين  الكيان 
مع  خا�س  وب�صكل  الغربية  ال��دول  مع  الوثيقة 
الوليات املتحدة، وقد اأكد هذه احلقيقة رئي�س 
بيغن  مناحيم  الأ�صبق  الإ�صرائيلية  احلكومة 

يوقفوا  مل  اأمريكيني  روؤ���ص��اء  ع�صرة  الأبي�س 
قوته.  اأوج  يف  الحتالل  وا�صتمر  ال�صتيطان 
بداأه  ما  ليكمل  بايدن  اجلديد  الرئي�س  وياأتي 
تقدمي  اإب��داع��ًا يف  اأك��ر  يكون  ورمب��ا  اأ�صالفه، 
الدعم للكيان ال�صهيوين، فهو لن يرتاجع عن 
نقل ال�صفارة من تل اأبيب اإىل القد�س املحتّلة، 
اأو عن قبول ال�صيادة الإ�صرائيلّية على اجلولن 
بالقد�س  الع���رتاف  عن  اأو  املحتل،  ال�صوري 
وذلك  لإ�صرائيل"،  اأب��دي��ة  "عا�صمة  املحتّلة 
لإ�صرائيل"  "عا�صمة  بالقد�س  اع��رتف  لأن��ه 
قانون  م�صروع  واأي��د  ترامب،  من  عقدين  قبل 
�صفاره  لإقامة   1995 عام  ال�صيوخ  جمل�س  يف 
ومن   ،1999 عام  بحلول  القد�س  يف  اأمريكية 
عن  بايدن  يرتاجع  اأن  ميكن  ل  املنظور  ه��ذا 
القرارات التي اأتخذها ترامب ب�صاأن القد�س، 
الف�صطينيني.  اإنقاذ  اأجل  من  �صيئًا  يفعل  ولن 
هو  اإ�صرائيل"  ب�"اأمن  بايدن  التزام  اأن  كما 
ا�صتمرار لل�صيا�صة الأمريكية منذ ما قبل قيام 
العالقات  التوتر يف  ال�صهيوين. ورغم  الكيان 
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بدايًة نت�شاءل معًا.. ما الذي يدعو 
البحرين والإمارات العربية وال�شودان 
العدو  مع  م�شاحلة  عالقات  اإقامة  من 
بينها  لي�ص  ال��دول  فهذه  الإ�شرائيلي، 
وبني الأرا�شي الفل�شطينية حدود مثاًل، 
ول تدخل يف �شراع مع جي�ص الحتالل 

الإ�شرائيلي ال�شهيوين؟؟!!
دائرة  عن  جدًا  بعيدة  الدول  هذه 
الإ�شرائيلي،  الح��ت��الل  م��ع  ال�����ش��راع 
يجربها  اأو  يدعوها  م��ا  هناك  ولي�ص 
ه��ذه  م��ث��ل  لإق��ام��ة  عليها  ي�شغط  اأو 
الذي  الإ�شرائيلي  الكيان  مع  العالقات 
اأر�ص  يقيم دولته امل�شطنعة على كامل 

فل�شطني العربية.
ُيخّبئه  الذي  ما  -اأي�شًا-  ونت�شاءل 
هذه  من  جعبته  يف  القريب  امل�شتقبل 
اإقامة عالقات  املتوالية عن  الإعالنات 
دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة واق��ت�����ش��ادي��ة، وح��ت��ى 
الرجعية  ال��ُن��ظ��م  ل��ه��ذه  اج��ت��م��اع��ي��ة 
غا�شب  اح��ت��اليل  ك��ي��ان  م��ع  العربية 
يحتل اأر�شًا عربية وميار�ص كل �شنوف 
هذه  �شعب  �شد  والإره�����اب  الإج����رام 

الأر�ص، وهو ال�شعب الفل�شطيني ..؟!!
و�شعبها،  ال��ع��رب��ي��ة،  فل�شطني  ه��ل 
اأ�شبحوا ي�شّكلون عائقًا اأ�شا�شيًا يف وجه 
اأي  من  تتحلل  اأن  فقّررت  الُنظم،  هذه 
وتنحاز  ال�شعبية،  الإرادة  جتاه  التزام 
متّدهم  التي  ل���الأدوات  مف�شوح  ب�شكل 

وت�شهم يف بقاءها.
الأنظمة  ه��ذه  اأّن  للعيان  الوا�شح 
ومن �شيتبعها متّثل و�شتبقى متّثل حمور 
م�شتقبلهم،  عن  العرب  فكرة  لختبار 
والن�شال  والكفاح  للقتال  وا�شتعدادهم 
ال�شتعمار  لدحر  والوحدة،  والت�شامن 
الهزمية  اآثار  واإزال��ة  الحتالل  وكن�ص 
ال�شتعماري،  الإمربيايل  امل�شروع  اأمام 
وال���ش��ت�����ش��الم ل��ل��م�����ش��روع الأم��ري��ك��ي 

ال�شهيوين يف املنطقة.
كل  بعيدة  الأنظمة  ه��ذه  و�شتظل 
و�شتظل  وتفكريهم،  �شعوبها  عن  الُبعد 
فل�شطني  وب��ق��اء  امل��ق��اوم��ة،  انت�شارات 
ال�شعبي  ال��وج��دان  يف  مركزيًا  عنوانًا 
ال��ع��رب��ي والإ���ش��الم��ي، و���ش��اه��دًا حيًا 
هذه  طبيعة  على  و�شارخًا  ناطقًا  قويًا 
الأنظمة، حيث �شيظل الكفاح واملقاومة 
النقي�ص  هو  فل�شطني  حترير  اأج��ل  من 
للم�شروع  ال���ش��ت�����ش��الم  ل��ف��ك��رة  ال��ت��ام 
فل�شطني  و�شتظل  ال�شهيوين.  الأمريكي 
هي قلب الهوية العربية الذي ل يزال 

ال�سهيوين..؟!! العدو  مع  امل�ساحلة  يعني  "التطبيع" .. 

لعروبته  ال���ويف  �شعبها  دم  م��ن  ي�شخ 
وق�شيته.

احتاللها  من  نتج  وما  فل�شطني  اإّن 
بكل  عربية  ق�شية  هي   .. �شراع  من 
وتتمّتع   ونتائجها،  وتبعاتها  اأبعادها 

ببعد اإ�شالمي ل يجوز اإغفاله..
اأر�ص  حترير  اأج��ل  من  العمل  واإّن 
ال�شهيوين  العدو  من  كاملة  فل�شطني 
ال��ذي  الوحيد  الخ��ت��ي��ار  ه��و  املحتل، 
العدو  م��ع  ال�����ش��راع  ح�شم  م��ن  مي��ّك��ن  
وي�شع  ال��ع��رب��ي��ة،  الأم����ة  ومل�����ش��ل��ح��ة 
واخ��رتاق  ومتزقتها  ل�شتنزافها  ح��دًا 
اقطارها، وفر�ص التبعية على �شيا�شتها 
واقت�شادها، وتكبيل قراراتها الوطنية 

والقومية..
اأو  اع���رتاف  اأي  ف���اإّن   .. هنا  وم��ن 
)الكيان  ال�شهيوين  ال��ع��دو  م��ع  ���ش��الم 
فل�شطني(  يحتل  ال���ذي  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
ُي�شّمى ب� )اإقامة عالقات( هو  حتت ما 
ال�شهيوين، على  بالكيان  اعرتاف كامل 
ال�شتيطانية  اأطماعه  حتقيق  طريق 
للعدو  ا�شت�شالمًا  وُي�شّكل  ال�شتعمارية، 
التي  العاملية  لل�شهيونية  وا�شت�شالمًا 
تفريطًا  وبالتايل  اأم��ريك��ا،  تتزعمها 
الفل�شطيني  لل�شعب  التاريخي  باحلق 
العربي  ال�شعب  وبحقوق  فل�شطني،  يف 
يف  وامل�����ش��روع��ة  الثابتة  الفل�شطيني 
فوق  م�شريه  وتقرير  و�شيادته  اأر�شه 

كامل ترابه الوطني.
املنطقة  هذه  يف  ي�شتتب  �شالم  فال 
من العامل اإّل بزوال الوجود ال�شهيوين 

امتالك القّوة باأنواعها، وحترير القرار 
ما  كل  من  العربية  والإرادة  العربي 

يعوقها ويكّبلها..
يطاول  عمل  اإىل  يحتاج  وه���ذا   
وال�شيا�شة  ال�شامل،  مبفهومها  الثقافة 
مبمار�شاتها، واملناخ العربي العام الذي 
وت��اأم��ني  تنقيته  جت��ري  اأن  م��ن  ب��ّد  ل 
واأحزابه  قواه  بني  والتعاون  التفاهم 
اإىل  و�شوًل  فيه،  الفاعلة  والطاقات 
للتجزئة  ال�شلبي  التاأثري  على  الق�شاء 
اأ�شبحت  ال��ت��ي  امل��ت��ج��ّذرة  والقطرية 
ال��ق��وم��ي��ة،  ع��ل��ى  اع��رتا���ش��ي��ة  �شيغة 
لل�شهيونية  وعونًا  تلغيها،  اأو  ت�شعفها 
حتقيق  يف  وال�شتعمار  والإمربيالية 
اعتمادًا  العربي،  الوطن  يف  اأغرا�شها 
عربية،   – عربية  �شراعات  على  منها 
الأقطار  ُت�شعف  اإ�شالمية،   – وعربية 
بالإ�شالم،  العروبة  وت�شرب  والأّم���ة، 
والإ�شالم بالعروبة، وت�شل اإىل تفتيت 
التغيري يف  القادرة على  الثورية  القوى 

هذه البقعة من الأر�ص.
"�شالم"  ل  اأّنه  نقول:    .. هنا  ومن 
"ت�شوية" اأو اأي نوع من  "تطبيع" اأو  اأو 
العالقات مع العدو ال�شهيوين، لأّن هذه 
الهوية  وتلغي  فل�شطني  تلغي  امل�شّميات 
ال�شعب  ح��ق��وق  وتلغي  الفل�شطينية 
الن��ط��الق  م��ن  ب���ّد  ف��ال  الفل�شطيني، 
وجهادية  كفاحية  ح��ال��ة  خلق  نحو 
على  كّله  العربي  ال��وط��ن  يف  ج��دي��دة 
حالة  وامل�����ش��ت��وي��ات،  عد  ال�شُ خمتلف 
كرامة  يف  وخال�شه  الفرد  كرامة  ترى 
الحتالل  اأ�شكال  من  وخال�شها  الأّم��ة 
وال���ش��ت��الب،   وال���ش��ت��ن��زاف  والتبعية 
ل  اأو  قوميًا  يكون  اخلال�ص  اأّن  وت��رى 
يكون، واأّن القطرية تنطوي على �شعف 
العمل  جم��الت  واأّن  وم�شتمر،  ثابت 
كّلها  لالأمة  الرئي�شية  لالأهداف  خدمة 
يف حا�شرها وم�شتقبلها هي من حق كل 
التيارات  اأبنائها، وكل تيار من  فرد من 
فوق  امل��وج��ودة  وال�شيا�شية  الفكرية 
اأر�ص الوطن واملنتمية اإليه واحلري�شة 

على حتّرره وتقّدمه وازدهاره..

بسام علّيان

من اأر�ص فل�شطني، و�شيادة الفل�شطينيني 
مقّد�شات  ومقّد�شاتهم،  اأر���ش��ه��م  على 

العرب وامل�شلمني جميعًا.
و)  )الت�شوية(  ب���  ُي�شّمى  م��ا  واإّن 
ال�شهيوين  و)ال�������ش���الم(  ال��ت��ط��ب��ي��ع( 
الأم��ري��ك��ي امل��ف��رو���ص، وامل��رف��و���ص من 
ومنا�شليها  العربية  الأّم���ة  جماهري 
ومثقفيها وقواها احلّية، ينتهك قد�شية 
والإ�شالمي،  العربي  القومي  الن�شال 
وبلبلة  و���ش��ع��ف  ت�����ش��ّدع  اإىل  وي����وؤدي 
اأجيالهم  ووج���دان  ال��ع��رب  �شفوف  يف 
وا�شرتاتيجياتها  املبدئية  واختياراتهم 

الوطنية والقومية..
هو  لي�ص  -ه��ن��ا-  ينق�شنا  م��ا  واإّن   
والتو�شيات  والت�شخي�ص  التحليل 
على  اجلاد  العمل  هو  واإّن��ا  واملقررات، 
ت��وؤدي  وحم���ّددة  وا�شحة  برامج  عمل 
بكل  امل��ق��اوم  اخ��ت��ي��ارات  حتقيق  اإىل 
والتحّرر  والتحرير  واأدواتها،  اأ�شكالها 

بكل اآفاقهما.
مناخ  اإىل  يحتاج  التوّجه  هذ  واإّن 
واقت�شادي  واجتماعي  وثقايف  �شيا�شي 
العربي  الوطن  �شعوب  جديد يجعل من 
هذا  �شمن  الأداء  يف  متكاملة  وح��دة 
العربي  ال��ع��م��ل  وت��وظ��ي��ف  ال��ت��وّج��ه، 
العربية  الأّم�����ة  وط���اق���ات  امل�����ش��رتك 
الأمة  يف  احلليفة  الدول  مع  بالتعا�شد 
حامية  ق���ّوة  لم��ت��الك  الإ���ش��الم��ي��ة، 
الإمي��ان  قاعدة  على  ومنفذة  وحم��ررة 

والعلم والعمل بهما.
اإىل  ت��وؤدي  التي  التقنية  وامتالك 

املنظمات غري احلكومية
ماهي ومن هي، ما لها وما عليها؟!...

  فضيل حلمي عبداهلل 

      يجُب علينا اأنَّ ن�شَع خطًا فا�شاًل 
جهة  من  احلكوميِة  غري  املنظماِت  بني 
واملوؤ�ش�شاِت  ال�شعبيِة،  املنظماِت  وب��ني 
والنقاباِت  كالأحزاِب  القاعدية  الأهليِة 
والفالحني  والعمال  وامل��راأة  والحت��اداِت 
وال�����ط�����الِب واجل���م���ع���ي���اِت اخل���ريي���ِة 
املنظماِت  ه��ذه  اإن  ح��ي��ُث  وال��ت��ع��اون��ي��ِة، 
ال�شعبيِة نابتة يف املجتمِع ومنه، لها هيئة 
تكوُن  وبالتايل  ا�شرتاكات  تدفُع  عامة 
وتنظيميًا،  متويليًا  نف�شها  على  ُمعتِمدَة 
طوعًيّ  اأ�شا�ٍص  على  املنظمات  هذه  وتقام 
وطنًيّ  و�شيا�شًيّ  جمتمعًيّ  ن�شايًلّ  كواجٍب 
قومًيّ من قبِل طبقاِت املجتمِع املحلي ول 

عالقَة لالأجنبي بها..
 اإنَّ ظاهرَة املنظماِت غرُي احلكوميِة، 
دخلت  عندما  الباردِة  احلرِب  بعد  بداأْت 
بع�ص بلدان العامل يف عمليِة فَكّ ارتباٍط 
تدريجي عن املع�شكِر ال�شرتاكي واأخذْت 
الراأ�شمالية  باملراكِز  ثانيًة  نف�شها  تربُط 
الإم��ربي��ال��ي��ة م��ن اأج���ِل اأخ���ِذ دوره���ا يف 
متويل  ويتم  الثالِث،  العامِل  اإىل  الت�شلِل 
امل��ن��ظ��م��اِت غ��ري احل��ك��وم��ي��ِة م��ن اأوروب����ا 
وكندا،  الأمريكية،  املتحدة  وال��ولي��ات 
واليابان، وهي جميعًا معادية لأمتنا ولو 
يف  الغربية  لأوروب���ا  اأّن  كما  ب��درِج��ات، 
ا�شتعماري احتاليل  العربي تراث  وطننا 
الفر�شة.  ح�شب  يتجّدد  ع��دواين  دموي 
ففي كّل لقمِة خبٍز اأو كاأ�ِص نبيٍذ ي�شربونُه 
يف الغرِب الراأ�شمايل يوجد جزٌء من دماِء 
�شورية،  يف  خا�شًة  ال��ع��رب،  نحن  اأهلنا 
وال�شودان،  والعراق،  واليمن،  وفل�شطني، 

يف  اأو  والأمريكيتني  الأفارقة  اأو  وليبيا، 
اآ�شيا وا�شرتاليا..

تتكوُن  احلكومية  غري  املنظماِت  اإن 
اأنها  وتزعُم  وموظفني  مكاتَب  من  اأ�شا�شًا 
م�شاعدُة  التنميِة وهدفها  اأجل  من  تعمُل 
والق��ت�����ش��ادي��ِة،  الجتماعيِة  البنيِة 
والثقافيِة يف حني ل تقوم بذلك. فكيف 
تكون  اأن  احلكومية  غري  املنظمات  لهذه 
حري�شة على تنمية هذا املجتمع اأو ذاك، 
يف الوقت الذي يتم متويلها من الأنظمِة 
الراأ�شماليِة الأجنبية اأو ما ي�شمى الدوَل 
ول  الوطن  هذا  ا�شتعمرْت  التي  املانحة 
وقامْت  وخ��ريات��ه،  ثرواته  تنهُب  ت��زاُل 
بزرع الكيان ال�شهيوين العن�شري الغا�شم 

يف املنطقة العربية؟ 
املنظماِت  اأّن  اإىل  الإ�شارِة  من  ولبَد 
اأو  متويَه  دائمًا  حت��اوُل  احلكومية  غ��رُي 
يرُبطها  ال���ذي  ال�����ش��رَيّ  احل��ب��َلّ  اخ��ف��اَء 
اأعداء  مع  املطّبعة  الرجعيِة  بالأنظمِة 
لهذا  وال��راف�����ش��ِة  امل��ن��اه�����ش��ِة  �شعوبها 
عالقِتها  عن  يك�شُف  هذا  لأن  التطبيع، 
ه�شٍة  مواقَع  يف  وي�شُعها  الأنظمِة  بهذه 
الأم����ِة.  ل���دى  م�شداقِيتها  م��ن  وي��ق��ل��ُل 
ق�شيُة  احلكوميِة  غرُي  املنظماِت  فق�شيُة 
الأرا�شي  يف  الفل�شطينيني  بني  خالفيُة 
املحتلة ولذلك يقوُم مدراء وموؤيدو هذه 
م�شطلِح  بني  املق�شوِد  باخللِط  املنظماِت 
وم�شطلِح   احل��ك��وم��ي��ِة  غ��ري  امل��ن��ظ��م��اِت 
ويف  امل���دين..،  واملجتمع  الأه��ل��ي  العمل 
املنظماِت  يدعُم  الدويل  البنَك  احلقيقة 
يف  ول�شيما  ق��وي  ب�شكٍل  احلكومية  غري 

الأرا�شي اخلا�شعٍة لل�شلطة الفل�شطينية، 
يقول تقرير البنك الدويل لعام 2014: 
)اأن املنظماِت غرُي احلكومية على تنوعها، 
وال��ق��ادُة  ال�شيا�شية  الأح���زاُب  فيها  مبا 
وجمعيات  اخلريية  واملنظمات  الدينيني 
غري  واملنظمات  املحليني  الأعمال  رج��ال 
احلكوميِة الأجنبيِة هي اخلياُر الأ�شا�شي 
َعمليات  مت��ْت  ال��ذي��ن  م��ن   %12 حل���وايل 
اأنَّ  حني  يف  ا�شرتاكهم  مَت  اأو  ا�شتفتائهم 
الأحزاَب ال�شيا�شيِة ت�شكُل اأكرَث من ن�شِف 

هذا املجموع(. 
اإنَّ التمويَل الأجنبي لبَد اأن يخ�شَع 
لفئِة  كانت  لو  حتى  املمولني،  لإم��الءات 
لالأنظمِة  ميكُن  فكيَف  الفقري،  اجلمهوِر 
فقراَء  ت�شاعَد  اأْن  الغربيِة  الراأ�شماليِة 
العامِل الثالث وهي �شبُب فقرهم ومر�شهم 
ال�شهيوين  بالكيان  وج���اءْت  وتخلفهم 
بالنوويَّ  و�شّلحتُه  منطقتنا،  يف  وزرعتُه 
هذِه  مع  متكافئة  غري  عالقاٍت  واأق��ام��ْت 
خمتلَف  اأنَّ  حني  ويف  العربية..،  ال��دول 
يف  تعمُل  التي  احلكوميِة  غرِي  املنظماِت 
الأرا�شي الفل�شطينيِة عام 1967، وتزعُم 
اأن دوَرها وهدفها هو القياُم بالتنمية فاإنها 
يف احلقيقة مموله مب�شاعدة  دوٍل غربية، 
يِد  على  اخل���َارج  يف  م�شممة  واأجندتها 
منظمة  املثال  �شبيل  على  الدويل،  البنِك 
الغربيِة  ال�شفِة  يف  الرنويجية  )مافو( 
حكوميِة  غرُي  منظمة  وهي  غزة،  وقطاِع 
التح�شرياِت  خمتلَف  ادارت  التي  وه��ي 
الالزمة ملفاو�شاِت اأو�شلو وخا�شًة الفريق 
ال����ذي ف���او����صَ ع��ل��ى ح��ق��وِق ال��الج��ئ��ني 

الفل�شطينيني، وم�شروع )بالوراما( واأي�شًا 
به  ج���اءت  ال���ذي  كيفيتا�ص(  )م�����ش��روع 
الدكتورة كرمة النابل�شي. وا�شح متامًا اأّن 
البلدان املانحِة واملنظماِت غرِي احلكومية 
والبنُك الدويل تريد ال�شعَب الفل�شطينيَّ 
بال�شالِم  ويقبَل  الت�شويِة  طعَم  يبتلَع  اأن 
الزائِف )�شالم راأ�ص املال(، اإن امليزانياِت 
هي  احلكومية  غري  للمنظماِت  ال�شغرية 
لإجناز اأهدافها مقارنة بحاجات الأفراِد 

امل�شاهمة يف احتجاز تطور البلد..
كما اأنَّ هذِه املنظمات غري احلكومية 
تنمويِة  ولي�شْت  خ��ريي��ٍة  مبهمٍة  ت��ق��وُم 
ففي   . الفردَيّ التنّفع  اأ�شا�ص  على  وتقوم 
)التغطية(  جت���ري  اخل��دم��ات  ت��ق��دمِي 
واملح�شوبيِة  الفا�شدِة  الأ�شاليِب  على 
�شيا�شتها  اأنَّ  كما  الأم��وال،  ا�شتخداِم  يف 
ال�شهيوين،  العدو  مع  للتطبيع  مماثلة 
بكلَّ  املقاومة  ورف�ِص  الت�شوية  وت�شويِق 
وحتى  الوطنية،  واأ�شاليبها  اأ�شكالها 
باأنَّ  املنظماِت  هذه  اأحد  ويقوُل  �شجبها، 
م��ن ح��ِق امل��ن��ظ��م��اِت غ��ري احل��ك��وم��ي��ِة اأن 

تراقَب اأداَء ال�شلطة..
ل��ق��د ُع�����ِق�����َدْت م����وؤمت����رات ك��ث��رية 
اخل���ارِج  يف  احلكوميِة  غ��رِي  للمنظماِت 
وُيدعى الفل�شطينيون حل�شورها ب�شفتهم 
)خرباء( وهم لي�شوا كذلك، والهدُف من 
عوا يف مناٍخ جديٍد  هذه املوؤمتراِت اأن يو�شُ
هو املناخ الغربي. ويتم اإغوَاء الكثرِي من 
ين�شموا  لكي  املقاومنَي  الثوريَن  املنا�شلنَي 
امل��ن��ظ��م��اِت غ��ري احل��ك��وم��ي��ًة،  ه���ذه  اإىل 
الهزمية  م�شطلِح  ا�شتدخاِل  بعَد  وخا�شة 
من قبِل بع�ص رموز الت�شويِة، ويف اأعقاب 
الأزمِة القت�شادية املعي�شية التي ُيعاين 

منها الكثريون..
اإف�شاُد  عرَب هذه الآليِة يتُم وي�شتمُر 
يفقُد  وح���ني  الفل�شطينيني،  امل��ث��ق��ف��نَي 
التحرير  مرحلِة  يف  مثقفيِه  املجتمع 
الوطني، يفقد عن�شرًا اأ�شا�شيًا يف التعليم 
وهو  وال�شتقالل،  واحل��ري��ة  والتنميِة 
مقاومة  يف  ُم��ه��مَّ  وع��ام��ُل  اأ���ش��ا���ش��ي  رك��ن 
الحتاليل  وال�شتعمار  التطبيع،  �شيا�شة 

ال�شهيوين الأمريكي الغا�شم. 
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ن�����ص��ج��ت امل�����ص��ك��وك��ات وال��ن��ق��ود        
�صردية  ق�ص�صاأ  ال��ق��دمي��ة  الفل�صطينية 
اأبطال ح�صاراتها ورموزهم،  وحتدثت عن 
اأ�صولهم  واأظ���ه���رت  ���ص��ع��ارات��ه��م  ورف��ع��ت 
خ�صبًا  م�صدرًا  فكانت  تراثهم،  ونقلت 
وّثقت  فل�صطني.  عروبة  على  حيّا  و�صاهدًا 
حملته  مل��ا  ت��اري��خ��ه��م   وحفظت  رم��وزه��م 
ك�صفت عن  ت��ف�����ص��ريات  م��ن  ال��ن��ق��ود  ت��ل��ك 
واملهنية،  العلمية  وقدراتهم  اأبنائها  هوية 
باأ�صاليب  م���رورَا  امل��ع��ادن  اكت�صافهم  منذ 
�صهر  اأع��م��ال  م��ن  معادنهم  م��ع  التعامل 
مبهارات  وانتهاء  قوالب،  وحت�صري  وم��زج 
حملت  وابداعاتهم.  ونقو�صهم  احلرفيني 
وجودهم  على  را�صخًا  دلياًل  النقود  تلك 
تاريخ  يف  بها  متتعوا  التي  الهامة  واملكانة 
ال��ع��امل ال��ق��دمي، ف��خ��ل��دوا اأ���ص��م��اء مدنهم 
ولغاتهم  رموزهم  خلدوا  كما  الفل�صطينية 
وم��ق��د���ص��ات��ه��م واجن��ازات��ه��م وع��ق��ائ��ده��م 
واأفكارهم وتعدد ح�صاراتهم عرب التاريخ.   
ميار�صون  القدامى  الكنعانيون  ك��ان 
التجارية  التعامالت  يف  املقاي�صة  اأ�صاليب 
وتبادلها،  ال�صلع  ل�صراء  الأم��وال  من  ب��دًل 
وتعد مقاي�صة املا�صية والأغنام اأحد اأ�صكال 
اخل�صراوات  جانب  اإىل  املقاي�صات  تلك 
قبل  الثالث  الأل���ف  ب��داي��ة  ويف  واحل��ب��وب. 
جانب  اإىل  يدخلون  الكنعانيون  بداأ  امليالد 
املتنوعة  والب�صائع  بال�صلع  العيني  التبادل 
ب��ني اأه���ل ال��ب��الد وال��ق��ب��ائ��ل امل��ه��اج��رة اأو 
على  كانت  التي  البدائية  نقودهم  الغزاة، 
�صكل ق�صبان و�صفائح وحلقات، ويف بداية 
اأقرا�صًا  واأ�صبحت  تطورت  الثاين  الأل��ف 
وعليها  كبري،  ح��د  اإىل  مت�صاوية  معدنية 
ا�صم  عليها  واأطلقوا  ر�صمي،  ختم  اأو  طابع 
ال�صيقل الكنعاين، وكان الهدف هو ت�صهيل 
والقبلي  الفردي  التجاري  التبادل  عملية 
كانوا  ال��ت��ي  امل��وازي��ن  ا�صتخدام  م��ن  ب��دل 
يحددون فيها قيمهم التجارية ويزنون بها 
الذي  ال�صيقل  باعتماد  فقاموا  احل��ب��وب، 
ال�صيقل  حمل  وقد  �صعري.  حبة   32 ي�صاوي 
كزهرة  قدمية  كنعانية  رم���وزًا  الكنعاين 
ومبرور  الكنعانيني،  لدى  املقد�صة  الزنبق 
الزمن ا�صتبدلت باملعادن الثمينة، وقد عر 
على الكثري من الوحدات التي كان يحملها 
التجار معهم اأثناء احلفر والتنقيب الأثري.
عرفها  نقد  وح��دة  اأق��دم  هو  فال�صيقل 
التعامل بها  بداأ  التاريخ، حيث  الن�صان يف 
النقود  وك��ان��ت  ال��ق��دمي  البابلي  العهد  يف 
عندهم عبارة عن �صبائك واأقرا�س دائرية 
قيا�س  هو  وال�صيقل  الثمينة.  امل��ع��ادن  من 
قيمة ووزن، فيقال �صقلت البناء اأي خططته 
على �صقلة واحدة مبعنى ميزان واحد، وقد 
وردت كلمة �صيقل يف الكثري من الن�صو�س 
القدمية ومواد القوانني الت�صريعية يف بالد 
الرافدين وفيها ذكر وا�صح لكيفية التعامل 
التعامالت  يف  ال��ف��رتة  تلك  يف  بال�صيقل 
قانون  ومنها:  اليومية  والتجارية  اجلزائية 
�صريعة اأورمنو املادة 19: اإذا ك�صر رجل �صن 

العدو ال�سهيوين يقع يف فخ "ال�سيقل" 
رجل اآخر عليه ان يدفع غرامة �صيقلني من 
ذكر  حمورابي  قانون  يف  وكذلك  الف�صة، 
ال�صيقل يف العديد من الأماكن نذكر منها 
املادة 204: )اإذا �صفع اأحد العامة �صخ�صًا 
�صيقالت  يدفع ع�صرة  اأن  فعليه  من طبقته 
مثل  ال��ق��وان��ني  م��ن  وغ��ريه��ا  الف�صة(  م��ن 
. ا�صنونا...الخ  وقانون  ع�صتار  لبت  قانون 
ويف فرتة ال�صيطرة الفار�صية ا�صتخدم 
ملك  الأول  دارا  م�صكوكات  فل�صطني  يف 
فار�س وكانت من فئتني: فئة ذهبية تدعى 
�صجلو�س  وفئة تدعى  دارا  اإىل  ن�صبة  دارك 
الكلمة  م��ن  م�صتقة  ي��ون��ان��ي��ة  كلمة  وه���ي 
الأول  ال��وج��ه  على  ظهر  �صقل.  الآرام��ي��ة 
ملتحيًا  الفار�صي  امللك  امل�صكوكتني  لكال 
ويلب�س  ال��ت��اج  اأي  الكيدار�س  يعتمر  وه��و 
ال�صروال، ويبدو وكاأنه يركع  اأي  الكاندي�س 
النبل  اآن معًا حاماًل رزمة من  ويرك�س يف 
قو�صًا  بي�صراه  ومم�صكًا  الأي�صر  كتفه  على 

نجالء الخضراء*

م�����ص��ك��وك��ة  اول  وك����ان����ت  امل����ي����الد،  ق���ب���ل 
الإل��ه��ة  راأ�����س  وج��ه��ه��ا  ع��ل��ى  يظهر  ف�صية 
�صربت  كما  ن�صر  ظهرها  وعلى  اأف���رودت 
. نف�صها  ب��ال��رم��وز  نحا�صية  م�صكوكات 
ن�����ال ح����ق ����ص���رب امل�������ص���ك���وك���ات يف 
العهد ال��روم��اين ع���ددا ك��ب��ريا م��ن امل��دن 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة م��ث��ل ���ص��ف��وري��ة وط��ربي��ة 
وايليا  و�صب�صطية  ون��اب��ل�����س  وق��ي�����ص��اري��ة 
من  وبالرغم  وغ��زة،  وع�صقالن  كبوتلينا 
اأنها تقيدت  اإل  ال�صرب وكرتها  تعدد دور 
بابراز �صورة المرباطور على وجه النقد، 
املثيلوجي  امل��و���ص��وع  باختيار  تفننت  ث��م 
امل��ن��ا���ص��ب ل��ت��زي��ني ظ��ه��ر ال��ن��ق��د ب�����ص��ورة 
والنور  ال�صم�س  رب  اأو  منريفا  اأو  جوبرت 
املقاتلني  اأو  باخو�س  اأو  الروماين  الن�صر  اأو 
الذئبة  اأو  �صريابي�س  راأ���س  اأو  الدي�صكور 
 . ورومو�س  روملو�س  الطفلني  تر�صع  التي 
ت���وح���دت  ال��ب��ي��زن��ط��ي  ال���ع���ه���د  ويف   

عبد امللك بن مروان نقده اخلا�س بحكمه، 
اخلليفة  ���ص��ورة  وج��ه��ه  على  ظهر  وال���ذي 
لبا�صًا  م��رت��دي��ًا  ملتحيًا  القامة  منت�صب 
عربيًا ويده على مقب�س �صيفه، ويف الطار 
)ب�صم اهلل ل اإله ال اهلل وحده حممد ر�صول 
اهلل(، واأما ظهر الدينار فعليه ر�صم �صارية 
ارب��ع درج��ات يف حتوير  فوق م�صطبة من 
اهلل  ب�صم  الط���ار  ويف  البيزنطي  لل�صعار 
�صرب هذا الدينار �صنة �صت و�صبعني، بلغ 
5،1�صم. وقيا�صه  4،4غ  الدينار  هذا  وزن 

اأدخل عبد امللك بن مروان اإ�صالحات 
ف�صرب  696م  �صنة  امل�صكوكات  ج��ذري��ة 
الف�صية  وال���دراه���م  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��دن��ان��ري 
الدينار  وج��ه  فحمل  النحا�صية  والفلو�س 
)ل  اأ���ص��ط��ر  ث��الث��ة  على  التوحيد  ���ص��ه��ادة 
وعلى  ل��ه(  �صريك  ل  وح���ده،  اهلل  اإل،  اإل��ه 
الهام�س )حممد ر�صول اهلل اأر�صله بالهدى 
ودين احلق ليظهره على الدين كله( وعلى 
اخللف، على ثالثة اأ�صطر )اهلل اأحد، اهلل 
الهام�س  وعلى  يولد(  ومل  يلد  مل  ال�صمد، 
ب�صم  ال�صكل:  على  ال�صرب  ومكان  تاريخ 
اهلل �صرب هذا الدينار ب..... �صنة......( 
اأما الدرهم فحمل وجهه على ثالثة اأ�صطر: 
اإل اهلل وحده، ل �صريك له( وعلى  اإله  )ل 
وتاريخه  ال�صرب  مدينة  ا���ص��م  الهام�س 
على النمط: ب�صم اهلل �صرب هذا الدرهم 
اخللفي:  الوجه  وعلى  �صنة....(  ب..... 
اأحد، اهلل ال�صمد، مل  اأ�صطر )اهلل  بثالثة 
ر�صول  )حممد  الإط��ار  ويف  يولد(  ومل  يلد 
اهلل اأر�صله بالهدى ودين احلق ليظهره على 
الدين كله ولو كره امل�صركون(. اأما الفلو�س 
كتب  ما  منها  اأ�صكال،  اأربعة  على  فكانت 
عليه اآيات قراآنية فقط، ومنها ما زيد عليه 
ا�صم مدينة ال�صرب ومنها ما زيد فيه على 
. معًا  املدينة  وا�صم  ال�صرب  وتاريخ  اآي��ات 
ال���ص��ت��خ��دام  اأن  �صبق  مم��ا  ن�صتنتج 
 3000 ح��وايل  بابل  يف  ك��ان  للنقود  الأول 
ال�صعوب  ا�صتخدمتها  وق���د  ق.م،  �صنة 
واملواآبيني  والكنعانني  كالفنيقني  العربية 
اإ�صرائيل.  بنو  يعرفها  اأن  قبل  والأدوميني 
بالد  يف  الكنعاين  ال�صيكل  ا�صتخدم  وق��د 
من  لعدد  ق�صموه  اإذ  )فل�صطني(،  كنعان 
يبني  ال��وزن، مما  تعرب عن  التي  الوحدات 
لي�صت  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ال�صيقل  ت�صمية  اأن 
ظهور  قبل  م�صتخدمة  فهي  يهودية  ت�صمية 
فالعملة  الأر�������س.  ع��ل��ى  اإ���ص��رائ��ي��ل  ب��ن��ي 
تقليد  �صوى  لي�صت  احلالية  الإ�صرائيلية 
لل�صيقل الكنعاين التاريخي، اإذ و�صع )بنك 
لتعليمات  نتيجة  الإ�صرائيلي( خطة  الكيان 
رئي�س  اأول  غريون  بن  دافيد  من  مبا�صرة 
اإ�صرائيلية  عمالت  ل�صك  لإ�صرائيل  وزراء 
للتداول، بحيث حتمل رموزًا كنعانية قدمية 
الكنعانيني  ل��دى  املقد�صة  الزنبق  كزهرة 
ال�صهيونية  ال�صعارات  مع  جنب  اإىل  جنبًا 
الكربى  اإ�صرائيل  خريطة  مثل  اليهودية، 
بينما  اليهودي.  وال�صمعدان  داود  وجنمة 
�صواقل  ب�صرب  ال�صهيونية  الدولة  قامت 

الأمي��ن،  كتفه  على  ي�صعه  رحم��ًا  وبيمناه 
ال�صنديان  اأثر  اخللفي  الوجه  على  ويظهر 
الذي �صربت به امل�صكوكة. وقد ا�صتخدمت 
الفار�صي  العهد  بداية  من  امل�صكوكة  هذه 
�صنة  اإىل  ال�صاد�س ق.م  القرن  اأواخر  حتى 
فل�صطني  ال�صكندر  احتل  333 ق.م عندما 
مدينة  الفنيقية  غ���زة  وك��ان��ت   ، برمتها 
العملة  تلك  وكانت  الفرتة  تلك  ال�صرب يف 
هي العملة ال�صرعية والقانونية يف فل�صطني. 
بداأت النقود يف العهد املقدوين تتميز 
وتعترب  املهني  والت��ق��ان  وال��دق��ة  باجلمال 
الفنون  روائ��ع  من  ال�صخ�صية  امللوك  �صور 
اليونانية وعندها ويف عام 332 ق.م �صربت 
على  البالد  يف  وانت�صرت  اليونانية  النقود 
الذهبية  دعيت  الزمن  من  قرن  ربع  مدى 
بوحدات  فكانت  الف�صية  اأما  �صتيرت،  منها 
اأربع  اأي  دراخاما  الترتا  و�صميت  خمتلفة 
دراخامات اإىل جانب امل�صكوكات الربونزية 
والنحا�صية ، وهذا يعني القاء نظام التبادل 
امل��ع��دين  ال��ن��ق��د  واح����الل  ال��ق��دمي  العيني 
. الفل�صطينية  امل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  يف  م��ك��ان��ه 
اململكة  يف  ال��ف��و���ص��ى  دب���ت  وع��ن��دم��ا 
حق  الفل�صطينية  امل���دن  بع�س  اكت�صبت 
���ص��رب امل�����ص��ك��وك��ات م��ن��ذ ال��ق��رن ال��ث��اين 

النقود  فل�صطني  يف  فا�صتعملت  ال��ن��ق��ود 
الإمرباطورية  انحاء  جميع  يف  امل�صتعملة 
والبيزنطية.  الرومانية  امل�صكوكات  وه��ي 
واأخرى  ذهبية  م�صكوكات  الأباطرة  �صرب 
على  ظ��ه��ر  ف��ق��د  ال��ذه��ب��ي��ة  اأم���ا  نحا�صية، 
الأول را�س المرباطور متجهًا نحو  وجهها 
وعلى  والقابه  ا�صمه  احلا�صية  ويف  اليمني 
الن�صر. و�صربت  اآلهة  الثاين تظهر  الوجه 
النمط  ه��ذا  على  النحا�صية  امل�صكوكات 
كثرية  رموز  الثاين  الوجه  على  ظهر  ولكن 
ويف  جنديان  اأو  روما  مع�صكر  مدخل  منها 
�صربت  الق�صطنطينية  تاأ�صي�س  احتفاء 
الهة  راأ�����س  وج��ه��ه��ا  ع��ل��ى  ظ��ه��ر  م�صكوكة 
الن�صر  الهة  اخللف  وعلى  الق�صطنطينية 
 . �صفينة  مقدمة  على  اليمنى  قدمها  ت�صع 
تعريب  يف  الف�صل  اإن  القول  ن�صتطيع 
اإذ  م��روان،  بن  امللك  عبد  اىل  يعود  النقد 
لل�صيغة  الأ�صا�س  ظلت  نقدية  �صيغة  تبنى 
امل�صلمون  حرر  اأن  فبعد  العربية.  النقدية 
البيزنطي  احل��ك��م  م��ن  فل�صطني  ال��ع��رب 
بال�صكل  متاثرة  الفل�صطينية  النقود  ظلت 
التي  املدينة  ا�صم  لها  ي�صاف  البيزنطي، 
�صكت فيها باللغة العربية، وقد تدرج العرب 
اأ�صدر  حتى  �صكتهم  تعريب  يف  امل�صلمون 
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�صياحية اّدعت انها �صواقل يهودية قدمية تعود لزمن 
اليهودي  التمرد  لزمن  واأخ��رى  باركوخبا  ا�صطورة 
. مزيفة  جميعًا  اأنها  ثبت  وقد  68م  روما  �صّد  الأول 
كانت  كنعانية  ال��ق��دمي��ة  امل�����ص��ك��وك��ات  ح��م��ل��ت 
اآلهة  م�صاهد  اإ�صالمية  اأو  روم��ان��ي��ة  او  يونانية  اأو 
اآلهة  احل��رب  اإل��ه  هنيبعل  والإل��ه  حدد  كالإله  حملية 
الأر���س  رب��ة  ايزي�س  والربة  والكنعانيني  الفنيقيني 
عند  احلياة  اإىل  والعودة  املوت  رب  �صريابي�س  والإله 
فكتوريا  والربة  املدينة  حامية  تيكا  والربة  اليونان، 
ربة الن�صر لدى الرومان. كما حملت �صورًا لواجهات 
وراي��ات  ال��روم��اين  الع�صر  يف  ���ص��ادت  التي  املعابد 
القد�س  نقود  على  ظهرت  كالتي  ع�صكرية  ورم���وز 
يقود  وهو  المرباطور  و�صور  هادريانو�س،   عهد  يف 
الثريان التي ترتفع فوقها الراية الع�صكرية كموؤ�ص�صة 
الحتفاظ  مع  رومانية،  باأ�صماء  وت�صميتها  للمدينة 
باإ�صافة  املدن ال�صلية مثل غزة وع�صقالن،  باأ�صماء 
وق���راءة  درا���ص��ة  خ��الل  وم��ن  بطلومايو�س.  اللقب 
الهيكل  الفل�صطينية، من الأحرى و�صع  للنقود  كاملة 
املعبد  باعتباره  امل�صكوكات  على  امل��زع��وم  املقد�س 
املعابد  بباقي  اأ�صوة  اليهود،  ل��دى  والأق��د���س  الأه��م 
مل  هذا  لكن  ال�صورية،  وحتى  الفل�صطينية  امل��دن  يف 
املزعوم،  اثر ملعبدهم  اأي  يوؤكد عدم وجود  يتم مما 
والتنقيبات  التاريخية  املعطيات  ي��دع��م  م��ا  وه���ذا 
الأثرية التي اأكدت باأنه ل وجود لأي اأثر لدعاءاتهم، 
ت��ل��ك الأك���اذي���ب وال�����ص��رق��ات مل��ح��و الهوية  وت��ه��دف 
والإ�صالمية. امل�صيحية  املقد�صات  و�صرقة  العربية  
ف��رتات��ه��ا  ب��ت��ن��وع  الفل�صطينية  ال��ن��ق��ود  ن�صبت 
وع�صورها املدن الفل�صطينية للحكم امل�صيطر عليها، 
�صواء كان حكمًا كنعانيًا مركزيًا اأو يونانيًا اأو رومانيًا 
لهذه  ب��ال��ولء  وت��ذك��ري  تاأكيد  كاأ�صلوب  ا�صالميًا  اأو 
وكتاباته  واآلهته  �صعاراته  كل ح�صب  المرباطوريات، 
خا�صة  م�صكوكات  وج��ود  ع��دم  مالحظة  مع  ولغاته 
مبملكة يهودية اأو ذكر حلكم يخ�صهم، اإل فيما ندر 
من النقود التي ظهرت عليها كتابات عربية، اإل اأنها 
كانت حتت �صيطرة احلكم الروماين اإبان الثورات التي 
قمعت وقد تبني اأنها عمالت مزيفة ومزورة مل تظهر 
اإل اأ�صالة ال�صهاينة يف اخلداع ومتر�صهم بالأكاذيب. 
م���ن ك���ل م���ا ���ص��ب��ق ي��ظ��ه��ر ل��ن��ا اأه��م��ي��ة ال��ن��ق��ود 
و����ص���رورة  ال��ق��دمي��ة  الفل�صطينية  وامل�����ص��ك��وك��ات  
وعر�صها  ودرا�صتها،  عليها  واملحافظة  بها  الهتمام 
التاريخية واجلغرافية  لالإفادة منها يف ن�صر املعرفة 
الثقافية  واملمتلكات  ال��رتاث  على  املحافظة  لتحقيق 
وثائق  امل�صكوكات  تلك  اأ�صبحت  فقد  الفل�صطينية. 
تزود  فهي  عنها،  ال�صتغناء  ميكن  ل  هامة  تاريخية 
وتاريخه  امل��ا���ص��ي  ع��ن  غنية  مبعلومات  الباحثني 
وزع��م��ائ��ه واق��ت�����ص��اده وجم��ت��م��ع��ه وف���ك���ره وف��ن��ون��ه 
ت�صاعد  كما  ب��ه.  يتعلق  م��ا  وك��ل  وكتاباته  ون�صاطه 
ومبانيها  واأ�صمائها  الفل�صطينية  امل��دن  معرفة  على 
الفنية  ومنحوتاتها  الأث��ري��ة  ومواقعها  التاريخية 
اخلا�صة  املثيولوجية  والق�ص�س  الأدبية  والن�صو�س 
واحل�����ص��اري��ة  الثقافية  امل��ع��ارف  م��ن  وغ��ريه��ا  ب��ه��ا 
امل�صكوكات  تلك  اأن  كما  الإن�����ص��ان��ي��ة،  والب���داع���ات 
الفل�صطينية �صاهد قوي على املمار�صات الإ�صرائيلية 
واحل�صارية  التاريخية  ال��رم��وز  كل  وطم�س  لتهويد 
الهوية  واعطائها  بفل�صطني،  املرتبطة  وال��رتاث��ي��ة 
وردت  باأ�صماء  ا�صمائها  تغيري  اإىل  اإ�صافة  اليهودية 
م�صلوب  ك����اذب  ي���ه���ودي  ح���ق  لإث���ب���ات  ال���ت���وراة  يف 
الفل�صطينية. الكنعانية  العربية  الأر���س  ه��ذه  على 
*باحثة يف الرتاث  ال�شعبي

الفرتة  عليها يف  اأقدمت  ال�صقطات، حيث  �صل�صلة  بعد      
ال��دول  م��ن  ع��دد  يف  الر�صمي  احل��ك��م  اأنظمة  بع�س  الأخ���رية 
الإم���ارات  راأ�صها  وعلى  اخلليج  دول  منها  خا�صة  العربية، 
املتحدة ومملكة البحرين اإىل �صلطنه ُعمان ومنها اىل ال�صودان 
ال�صهيوين  العدو  مع  بتوقيعها  وذل��ك  اجل���رار،  على  واحلبل 
النظام  وق��ع  قد  قبلها  وك��ان  التطبيع.  ومعاهدات  تفاهمات 
امل�صري معاهدة كامب ديفيد، وبعدها جرت ر�صائل العرتاف 
ال�صهيوين  والكيان  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  بني  املتبادل 
التي اأنتجت اتفاقية اأو�صلو وليوقع النظام الأردين اتفاقية وادي 

عربة.
على  اأما  التطبيع،  حمى  من  ال�صيا�صي  اجلانب  على  هذا 
املقلب الأخر حيث الثقافة والفن فقد جرت �صابقًا وجتري الآن 
ركوب  يف  العرب  واملثقفني  الفنانني  قبل  من  حثيثة  حم��اولت 
موجة التطبيع مع العدو من خالل اإ�صكال عديدة ظاهرها برئ، 
اإمنا هي يف احلقيقة من نوع د�س ال�صم يف الد�صم، ولنا يف هذا 

املجال كالم ...
ومنا�صبة احلديث هو ما جرى موؤخرًا  من اإنتاج للم�صل�صل 
 »MBC« قناة  على  اأ�صهر  منذ  عر�س  وال��ذي  ه��ارون«  »اأم 

ال�صعودية التمويل. 
»ط��ارق  املو�صيقي  امل��وؤل��ف  على  هنا  كالمنا  يف  ون��رك��ز 
النا�صر« �صاحب احلان مل�صل�صالت عديدة �صهرية منها »نهاية 
رجل �صجاع، واأغنيته ال�صهرية »يا عني ل حتزين« وم�صل�صالت 
امللك  الطوائف،  ملوك  ال��رتاب،  اأخ��وة  واجل���وارح،  والكوا�صر 
الفنية  الرحلة  هذه  موؤخرًا  يتوج  هذا  النا�صر،  ط��ارق  ف��اروق 
املو�صيقى  لتلحني  ت�����ص��دى  ع��ن��دم��ا  الفنية  �صمعته  بتلويث 
يقع  النا�صر   » هارون  »اأم  الذكر  ال�صيئ  للم�صل�صل  الت�صويرية 
ال�صهرة  اإىل  وي�صعى  امللوث  اخلليجي  امل��ال  براثن  يف  اأخ���ريًا 
مغالطات  على  انطوى  تطبيعي  م�صل�صل  خالل  من  والرت��زاق 
اأوزار  وحتميله  عربي  لبلد  واإدان��ة  العربي  للحق  وت�صويه  كثرية 

حقوق مزعومة لليهود على اأر�صه.
عمله  خالل  من  ج��اءت  التي  وال��ردة   النا�صر  �صقوط  اأن 
الأخ��ري،  يكون  ول��ن  الأول  يكن  ومل  امل�صبوه،  امل�صل�صل  ه��ذا  يف 
ومطربني  ومو�صيقيني  ممثلني  من  الفنانني  من  الكثري  وهناك 
الفنية  الأعمال  م�صتنقع  يف  و�صقطوا  النهج  هذا  على  �صاروا 
وت�صرعن  له احلق،  وتعطي  املحتل،  للعدو  تروج  التي  امل�صبوهة 
مع  التوا�صل  مثل  وم�صبوهة  مغلوطة  م�صميات  حتت  وج��وده 
لالحتالل  معار�صة  اأ���ص��وات  لإي��ج��اد   » »الإ�صرائيلي  املجتمع 
العنف  ونبذ  الأخر،  مع  احلوار  �صعار  وحتت  بال�صالم،  وتنادي 
واحل�س على التعي�س امل�صرتك والتوا�صل والت�صال مع اجلهات 
الفنية والثقافية داخل الكيان ال�صهيوين وعدم ت�صيي�س الفن، 

والتقارب بني �صعوب املنطقة. 
�صارت  عربة،  ووادي  واأو�صلو  ديفيد  كامب  اتفاقيات  وبعد 
وبوترية  ق��دم��ًا  وال��ث��ق��ايف  الفني  املجالني  يف  التطبيع  عملية 
يف  تطبيع  م�صاريع  ن�صهد  املحتلة  فل�صطني  ويف  مت�صاعدة، 
امل�صاريع  تلك  والفني،  الثقايف  املجال  فيها  مبا  �صتى  جمالت 
املالية  الناحيتني  من  جذابًا  طابعًا  العام  مظهرها  يف  تاأخذ 
اأوروبي  بدعم  يجري  واإخراجها  واإنتاجها  وتنظميها  والفينة، 
اأو عربي، وحتت  اأو فل�صطيني  »اإ�صرائيلي«  اأو حتى  اأمريكي،  اأو 
�صعارات »�صرورة احلوار وك�صر احلواجز النف�صية، واملو�صيقي 
العالقات  وت��رية  على  اللعب  يجري  وقد  ال�صعوب،  لغة  والفن 
الإن�صانية، ويف اإنتاج اأفالم درامية رومان�صية م�صورة ال�صراع 
خالف  اأو  نف�صية  م�صكلة  حم�س  وكاأنه  ال�صهيوين«  »العربي- 
نن�صى يف هذا  »بعقالنية« ول  على مو�صوع ميكن تخطيه وحله 

املحتلة  فل�صطني  زاروا  الذين  العرب  الفنانني  جموع  املجال 
وحتت �صعارات مزيفة، واأقاموا فيها احلفالت الفنية متنا�صني 
والذي  املحتل  رعاية  مبوافقة  املحتلة  فل�صطني  يدخلون  اأنهم 

ميهر جوازات �صفرهم بنجمته ال�صدا�صية.
هو  مزيفًا  متهالكا  �صعارًا  رفعوا  الفنانني  اأولئك  جممل 
الرازح حتت الحتالل،  الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء  التوا�صل مع 
التطبيعية  واحل��ف��الت  ال��زي��ارات  تلك  اأن  ال��ك��ربى  وامل�صيبة 
احلكم  �صلطة  م��ن  وت�صهيل  ومواقفه  برعاية  تتم  امل�صبوهة 
الذاتي، ولعل فنانني وفنانات من اأمثال اأ�صالة ن�صري، وهاين 
للرق�س  الفنية  الفرق  من  وع��دد  الرباعي،  و�صابر  �صاكر، 
واأقاموا فيها حفالتهم  الأر�س املحتلة  ال�صعبي، والذين دخلوا 

من اأ�صهر اأولئك ال�صاقطني يف براثن التطبيع .
وكانت املمثلة الأردنية اأمل الدبا�س ورفيقيها ه�صام يان�س 
ونبيل �صواحلة قد د�صنوا تلك الطريق، وممن �صاروا على نف�س 
الدرب ناهيك عن كم كرب من املخرجني ال�صينمائيني من تون�س 
واملغرب وم�صر ولبنان الذين �صاركوا يف مهرجانات �صينمائية 
بوجود خمرجني �صهاينة، حتى اأن املخرج اللبناين زياد دويري 
جاهر وتفاخر بزيارته الكيان ال�صهيوين، حيث ح�صر مهرجان 
وال�صباق  الأ�صهر  ولعل  املحتلة،  فل�صطني  داخل  عقد  �صينمائي 
نذكر  والفن  الثقايف  التطبيع  م�صتنقع  يف  ال�صقوط  عملية  يف 
عراب  يكون  ولعله  �صامل،  علي  امل�صري  امل�صرحي  الكاتب  هنا 
وتفاخرًا  فجورًا  اأكرهم  ومن  ال�صهيوين  الكيان  مع  التطبيع 
بهذا العمل امل�صني، وهو من اأول املثقفني امل�صريني الذي اأعلن 
دعمه لل�صادات، وخطواته اجتاه الكيان الغا�صب، وقد زار علي 
�صامل هذا يف عام 1994، فل�صطني املحتلة، والتقى جهارًا نهارًا 
عدد من ال�صخ�صيات ال�صهيونية، ومنحته جامعة »بن غوريون« 

الدكتوراه الفخرية.
الفن  اإىل  زورًا  ينت�شبون  ممن  الأ�شخا�ص  اأولئك  اإن   
والثقافة والذين جعلوا من ذلك العمل ا�شرتزاقًا، وفر�شة 
جلمع املال وال�شهرة وهم بذلك يقعون يف �شر اأعمالهم، فهم 
ي�شجلون بذلك ال�شقوط انهيارًا يف الأخالق والقيم، وقد 
ال�شعارات  عليهم  تنطل  ومل  الواعية  اجلماهري  لفظتهم 
املزيفة ول احلجج الواهية التي �شاقوها لتربير اأعمالهم 
امل�شبوهة والتي لي�ص لها اأي تف�شري اآخر �شوى التطبيع مع 

العدو وال�شهرة الفارغة التي اأودت بهم اإىل احل�شي�ص.

موسى مراغة

كالم يف التطبيع الفني
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تصاميم هيئة اإلعالم اإللكتروني 

في  

جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية

جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية
تتقدم بخالص العزاء واملواساة إىل عائلة املرحوم وإىل القيادة 

السورية والشعب السوري الشقيق بوفاة

الدكتور وليد املعلم
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية واملغرتبني السوري 

املقاتل الشجاع يف الجبهة الدبلوماسية ورجل املواقف امليدانية

سائلني اهلل تعاىل أن يتغده بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

معلنة  عيناها  وحتمر  اأح��الم��ك،  ح��ول  خناقها  احل��ي��اة  حتكم  عندما 
افرتا�س اأحلى اأيامك، فتنق�س لتق�صم وتقت�س من �صعادتك، اأو مالك، 
فعلته  يفعل  اأن  بعد  يفلتك  اأو  يقتلك  قد  ابتالء  اأحبائك،  اأو  رزقك  رمبا 
اأربع،  معك، فتتهم �صن احلياة وناب القدر. احلياة هي رفيقة بف�صول 
تارة ربيعية ح�صناء، خ�صار عيناها �صاحر، و�صروق وجهها ينبئ بالأجمل، 
وتارة �صريرة �صمطاء تع�صف بالأحزان لتمطر عيونك العربات وت�صكنك 
احل�صرات، تتقم�س دور اخلريف اأي�صا، الذي ي�صقط الأماين كما ت�صقط 
الأوراق تباعا، و�صيفية تعت�صرك بلهيب الأحداث حينا وتبهجك بن�صوة 
البحر اأخرى.. هكذا هي جبلت على البتالء الذي ل مفر منه، فتتقلب 
وتلذذ  لت�صتطعم  اليوم  جوع  من  تت�صور  متعلمًا،  �صاكرًا  الأي��ام  بني  اأنت 
نعمة رغيف الأم�س، تتاأمل لهنيهات اأو �صويعات لريق قلبك ملن يعت�صره 
قلبك  بطني  فيمتلئ  العون،  يد  ملد  فت�صارع  قلبك  فيحن  �صنوات،  الأمل 
رحمة وت�صخ عروقك راأفة فتنال الأجر وتتقن لغة العطاء، ثم ترجع �صاملا 
يا  املغزى منه  البتالء.. فما  اإذن هو جوهر  لت�صكن ق�صور احلامدين، 
ترى؟ البتالء مق�س يجمل ع�صوائية امل�صاعر، في�صففها ويزيل الأ�صعث 
املق�صف منها، ليبقى امل�صرت�صل اجلميل من طيب ال�صفات والأخالق، 
ليبقى  ف�صانتها،  بالنف�س  علقت  خبيثة  �صوائب  ثقوبه  من  تنزل  غربال 
يغ�صل  �صابون  البتالء  يزينها..  والإح�صان  ال�صدق  دقيق  من  ال�صايف 
العيون،  وحتمر  دموع  فت�صيل  فقاعاته،  حترقك  اأن  بعد  النف�س  اأو�صاخ 
ليجلو و�صخ القلب وين�صع بيا�صها.. البتالء م�صرط يزيل اأورام القلوب 
ذكراها  ترتك  وقد  نعم  اجل��روح  تلك  فتوؤملنا  تخدير،  دون  الوجدانية 
ندبات، لكنها تع�صر ثمرة قلبك في�صقط نوى ال�صر ويبقى طيب املع�صر 
اإن �صاء اهلل.. تقا�صيم البتالء ب�صعة جاحظة املظهر، نا�صزة عن معزوفة 
ونريد،  اأحيانا عن خطى ما نحب  الأمل، عرجاء  للحن  ال�صعادة، متقنة 
تتحقق  لن  ن�صبية  ال�صعادة  اخللق.  من  اجلمال  لبنات  ول��ود  اأم  لكنها 
الرحمان  الأ�صلي، جنة  موطنك  اإىل  عودتك  عند  اإل  الكامل  مبفهومها 
اأن يكون �صابرا حامدا، ل لعانا، فالبتالء ل مفر  فاملوؤمن الكي�س عليه 
منه، فال تتهم �صن احلياة ول ناب الزمن، وا�صاأل اهلل الثبات فما احلياة 
�صعفاء  فنحن  اللطف  ن�صاألك  فاللهم  الآخ��رة،  ل�صفة  ومعرب  ج�صر  اإل 

باأنف�صنا اأقوياء بك وحدك، ن�صتعيذ بك يا اهلل من جهد البالء.

نافـــــــذة
"برج  بالكنعانية  تعني  ال��ك��روم  جمد 
"ال�صاغور".  ا�صمها  وك���ان  العنف" 
مرتفع  تعني  بالعربية  ال��ك��روم  وجم��د 
ك����روم ال��ع��ن��ب، مم���ا ي��ع��ك�����س ���ص��ه��رة 
ال��ع��ن��ب فيها،  ك����روم  ال��ب��ل��دة جل����ودة 
ال��ك��روم  جم��د  ق��ري��ة  اكت�صبت  وب��ذل��ك 
ا���ص��م��ه��ا م��ن ن��ت��اج اأر���ص��ه��ا وت��راب��ه��ا، 
الكروم  جم��د  اأرا���ص��ي  م�صاحة  وتبلغ 
تغطي  كانت  حيث  دومن��ًا،   )20042(

كيلومرتا   16 الأعلى، حوايل  تقع يف اجلليل  اأرا�صيها.  والتني 73% من  الزيتون  كروم 
قرية  نهاية  وحتى  عكا  منطقة  من  ميتد  ال�صكل  طويل  �صهل  على  عكا،  مدينة  �صرق 
نحف. ويعد ال�صهل ثالث اأطول ال�صهول العر�صية يف فل�صطني، وترتفع 220 م عن �صطح 
البحر. وبالإ�صافة اإىل احرا�س جمد الكروم، يحاذي القرية جبل اجلمل اأو)العري�س( 
الأ�صد  ودي��ر  البعنة  قرى  اأرا�صي  بها  وحتيط  اأ�صفل.  من  جنوبي  وجبل  ال�صمال  من 
ن�صمة.   15،292 �صكانها  تعداد  بلغ    2018 عام  ويف  وال��ربوة.  و�صعب  وجول�س  ويركا 
 ،1948 ع��ام  من  اأكتوبر  يف  الإ�صرائيلية  ال��ق��وات  قبل  من  ال��ك��روم  جمد  احتالل  مت 
 ،1948/10/29 يف  ال��ق��ري��ة  على  امل�صلحة  ال�صهيونية  املنظمات  ا�صتولت  حيث 
.1949 ع��ام  )ي�����ص��ع��ور(  م�صتعمرة  اأر���ص��ه��ا  على  واأق���ام���وا  اأه��ل��ه��ا،  بع�س  و���ص��رودا 

جمد  قرية  على  امل�صلحة  ال�صهيونية  املنظمات  ا�صتولت   1948/10/29 بتاريخ 
.1949 عام  )ي�صعور(  م�صتعمرة  اأر�صها  على  واأقاموا  اأهلها،  بع�س  و�صرودا  الكروم، 

بتاريخ 1948/11/5م، دخلت وحدة من ع�صابات العدو ال�صهيوين قرية جمد الكروم، 
وكانت قبلها وحدة اأخرى موجودة يف القرية، وح�صلت مواجهة بينهما عن طريق اخلطاأ. 
اأمر قائد الوحدة اجلديدة �صكان القرية بالتجمع يف اإحدى ال�صاحات، وطلب من املختار 
جمع كل الأ�صلحة التي يف القرية خالل 25 دقيقة على الرغم من اأنهم �صلموا اأ�صلحتهم 
قبل اأ�صبوع، فنفى معرفته وجود �صالح يف القرية، واأن التفتي�س �صي�صتغرق اأكر من 25 
دقيقة، ويف اأعقاب ذلك اأمر ال�صابط الإ�صرائيلي القائد بهدم منزل وجمع خم�صة من 
ال�صكان املحليني وع�صب اأعينهم واأعدمهم باإطالق النار لإثبات جديتهم. وقاموا بجمع 
خم�صة �صكان اآخرين لالإعدام، ويف اأثناء مت�صيط القرية قتلوا �صابني اآخرين وامراأتني.

فر�س احلكم الع�صكري على الفل�صطينيني خالل الفرتة )1948-1966( وطبق على كل 
فل�صطيني يف مبا فيهم املهجرين اأي اأن هذا القانون ل ي�صمل اليهود. وت�صرد بع�س اأهايل 
القرية اإىل جنوب لبنان منهم من ا�صتطاع اأن يعود ومن هم من بقي هناك بفعل عامل 
الزمن الذي طال عليهم دون مالقاة الأهل والأقارب. وا�صتقر العديد من الأ�صخا�س 
لبنان.  يف  الفل�صطينيني  لالجئني  �صاتيال  خميم  يف  ال��ك��روم  جمد  من  ف��روا  الذين 

جمد الكروم

جمزرة جمد الكروم

ناب الزمن

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

حممود مو�شى
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