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عامٌ م ّر على �شهادة الطالب النجيب يف مدر�سة (الإ�سالم
املح ّمدي  ..يف مدر�سة ر���س��ول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آل��ه
و�سلم)) ،يف مدر�سة �أم�ير امل�ؤمنني علي (عليه ال�سالم) يف
مدر�سة الإمامني احل�سن واحل�سني (عليهما ال�سالم)..
مفجر الثورة الإ�سالمية الإم��ام اخلميني (قدّ �س اهلل نف�سه
يف مدر�سة ّ
الزك ّية) ..ويف مدر�سة قائد الثورة ال�سيد علي اخلامنئي (حفظه اهلل) ..
و�أنعم بهذه املدر�سة ،و�أنعم بنجبائها..
ع��امٌ م�ضى على �شهادة ال ّرجل ال��ذي كان كابو�س ًا لأع��داء اهلل و�أع��داء
الإ�سالم� ،شغلهم ،و� ّ
أق�ض م�ضاجعهم ،وك�سر �شوكتهم ،وبدّ د �أحالمهم و�أوهامهم،
يف حياته وبعد �شهادته..
واحد من الأرواح املطمئنة العا�شقة املهاجرة �إىل
عامٌ م�ضى على �شهادة
ٍ
مبتدئها باليقني ،الكادحة �إىل ر ّبها بزاد التقوى وال�صرب والثبات والإخال�ص
والب�صرية ،على طريق ذات ال�شوكة ،حيث ن�صرة اهلل ور�سوله وامل�ست�ضعفني ،ال
ترى يف غري كرامة ال�شهادة جائزة ومكاف�أة لرحلتها الطويلة يف طريق احلق،
االبتالء العظيم..
طريق والية اهلل ور�سوله والذين �آمنوا ،حيث
ال َّن َة َولمَ َّا َي ْع َلم هَّ ُ
{ �أَ ْم َح ِ�س ْب ُت ْم َ�أنْ َتدْ ُخ ُلوا جْ َ
الل ا َّل ِذينَ َجاهَ دُ وا ِم ْن ُك ْم َو َي ْع َل َم
ِ
ال�صا ِب ِرينَ }
َّ
عن �أي خلق لهذا القائد وعن �أي قيم عا�ش بها ولها ميكن �أن نتحدّ ث:
عن خلق ال ّزهد� ،أم عن خلق التوا�ضع� ،أم عن خلق ال�شجاعة� ،أم عن خلق
ال�سخاء� ،أم عن خلق احلياء� ،أم عن خلق احللم واحلكمة واملحبة؟ وهو جامع
ّ
القيم واملبادئ..
مل يكن مقات ًال فح�سب ،واملقاتلون كرث ..بل كان فار�س ًا فيه اجتمعت كل
معاين الفرو�سية النبيلة..
وبهذا ا�ستحق مقام ال�شهادة وو�سام الع ّزة ،وتب ّو�أ مب ّو�أ ال�صدق� ..صدق الدم
ال�شهيد النازف من �شرايني هذه الأر�ض املباركة ..من م�شهد � ..إىل كربالء..
�إىل القد�س..
ك�سحابة ح ّركتها رياح الرحمة الإلهية جاب الفدائي الفار�س هذه الأر�ض،
ال�سقيا ،وكان الغيث املريع الطيب
وحيث كان الواجب والتكليف كانت بركات ُّ
النافع ..وكان ما ميكث يف الأر�ض لينفع النا�س..
كانت فل�سطني والأق�صى قبلة جهاده ،وكان يرى القد�س يف كل �أر�ض فيها
م�ست�ضعف ،ومنذ عَ َقد له قائد الثورة لواء "فيلق القد�س" وهو الأمني احلافظ
لهذا اللواء ،حتى �صارت كل �أر���ض يط�ؤها �شاهد ًة له على جهاده وتفانيه
وع�شقه ،وهو ينافح عن خيمة الإ�سالم من �أن يطالها احلريق..
جاء من زمان احل�سني (عليه ال�سالم) ّ
وحط رحاله يف زماننا ،ومعه كل ذلك
املرياث املح ّمدي العلوي احل�سيني ليقود �سفينة املقاومة ،ويعرب بها م�ضائق
البحار الهوجاء والأعا�صري املجنونة ،وهي جتري يف موج كاجلبال تطوف حول
كعبة اجلهاد ،حيث يدحر ال�شيطان ،وتردّد الدنيا قول اهلل ّ
جل وعال:
( َوا َّل ِذينَ َجاهَ دُ وا ِفي َنا َل َن ْه ِد َي َّنهُم �س ُب َل َنا َو ِ�إ َّن هَّ َ
الل لمَ َ َع المْ ُ ْح ِ�س ِنني)َ
ْ ُ
( َو ُّ
ال�شه ََد ُاء ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم َله ُْم �أَ ْج ُرهُ ْم َو ُنو ُرهُ ْم)
وك�أنيّ بال�شهيد ال�سعيد يف موكب ال ّنور حت ّفه املالئكة ومعه �شهداء هذا
تك�سرت حلقة
الطريق الطويل ي�شريون �إىل امل�سجد الأق�صى ،وكلما �أ�شاروا ّ
من حلقات طوقه و�أ�سره ،وتعالت ن��داءات م�آذنه  ..اهلل �أكرب  ..اهلل �أكرب،
وت�ساقطت �أ�صنام الع�صر ،وجاء ن�صر اهلل وحت ّررت فل�سطني ،وفرح امل�ؤمنون،
رب العاملني.
وقيل احلمد هلل ّ
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ن�شــــــاطات جمعيــــة ال�صـــــداقة الفل�ســـــطينية ــ الإيرانيـــــة (�صفــــــا)

جمعية ال�صداقة تزور �سماحة ال�شيخ الهرندي
ممثل الإمام القائد يف �سورية
زار وفد من جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية برئا�سة
الدكتور حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية مكتب ممثلية �سماحة
الإم��ام القائد علي اخلامنئي "حفظه اهلل" يف �سورية والتقى
مع �سماحة ال�شيخ حميد �صفار الهرندي ممثل �سماحة الإم��ام
القائد "حفظه اهلل" وبح�ضور ال�شيخ النا�صري معاون ال�شيخ
الهرندي .و�ضم وفد اجلمعية الأخ املهند�س حممد م�سعود م�س�ؤول
الإعالم الإلكرتوين والأخت ر�شا اخلطيب امل�س�ؤولة املالية وم�س�ؤولة
هيئة دعم عوائل ال�شهداء والأخ حممود مو�سى م�س�ؤول هيئة العمل
ال�شبابي والطالبي يف اجلمعية .وذل��ك بتاريخ  7ك��ان��ون الأول
 2020يف مكتب ممثلية �سماحة الإمام القائد يف منطقة ال�سيدة
زينب"عليها ال�سالم".
هن�أ الدكتور البحي�صي �سماحة ال�شيخ الهرندي على ت�سلمه
من�صب ممثل الإمام القائد خلف ًا لل�شيخ الطباطبائي و�أعرب عن
تقديره للدور الكبري الذي يقوم به االخوة يف ممثلية مكتب الإمام
القائد من دع��م وم�ساهمة يف �صمود �أبناء ال�شعب الفل�سطيني
ومقاومته ،كما �أكد الدكتور على عمق العالقة الأخوية بني اجلمعية
ومكتب املمثلية يف الأن�شطة والفعاليات واملنا�سبات .و�أبدى الدكتور
اعتزاز اجلمعية بكل كادرها بهذه العالقة الأخوية ،وا�ستعدادها
للتعاون بكل ما يخدم و يعزز �صمود �أهلنا يف املخيمات الفل�سطينية
على طريق التحرير و العودة
وب��دوره �شكر �سماحة ال�شيخ الهرندي وف��د اجلمعية على
زيارته ،و�أكد يف حديثه على �أولوية الق�ضية الفل�سطينية و�أهميتها
لدى اجلمهورية الإ�سالمية قيادة و�شعب ًا .و�أعرب �سماحة ال�شيخ
ع��ن اع �ت��زاز االخ ��وة يف مكتب الإم� ��ام ب�ت�ق��دمي ال��دع��م لل�شعب
الفل�سطيني �أينما وجد ،ونوه �إىل �ضرورة زيادة الدعم يف مواجهة
املخططات ال�شيطانية التي حتاك �ضد الق�ضية الفل�سطينية ،كما
اعرب �سماحة ال�شيخ عن ا�ستعداد االخوة يف مكتب الإمام للتعاون
مع اجلمعية بكل ما فيه خري لفل�سطني و�شعبها ومقاومتها ..

اجلمعية تزور قيادة اجلــبهة ال�شعـبية
لتحـرير فل�ســطني

ق��ام وف��د من جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانـية برئا�سة
الدكتور حممد البحي�صي وع�ضوية كل من املهند�س حممد م�سعود
م�س�ؤول الإع�لام الإلكرتوين والأخ��ت ر�شا اخلطيب م�س�ؤولة هيئة دعم
عوائل ال�شهداء والأيتام والأخ حممود مو�سى م�س�ؤول هيئة العمل ال�شبابي
والطالبي يف اجلمعية بزيارة لالخوة يف قيادة اجلبهة ال�شعبية لتحـرير
فل�سـطني .وكان يف ا�ستقبالهم الأخ �أبو �أحمد ف�ؤاد نائب الأمني العام
والأخ �أبو علي ح�سن ع�ضو املكتب ال�سيا�سي والأخ عبد الكرمي �شرقي
ع�ضو الدائرة ال�سيا�سية يف اجلـبهة .وذلك بتاريخ  12كانون الأول 2020
يف مقر اجلــبهة يف دم�شق ..
هن�أ وفد اجلمعية اجلبـهة ال�شعبية بالذكرى  53النطالقتها ،و�أ�شاد
بالدور الفاعل الذي تقوم به اجلبهة يف �إطار العمل الوطني الفل�سطيني
واملقـاومة ،و�أكد �أن اجلبهة متتلك �إرث ًا ن�ضالي ًا عرب كل مراحل الن�ضـــال
الوطني الفل�سطيني ،وت �ن��اول ال��دك�ت��ور يف حديثه جممل التطورات
يف املنطقة ،م��ؤك��د ًا �أن هرولة الكثري من العرب للتطبيع مع الكيان
ال�صهيوين حتت الرعاية �أمريكية ،يعود حلالة الرتاجع واالنق�سام الذي
يعاين منها ال�صف الفل�سطيني .
ب��دوره رحب الأخ �أبو �أحمد ف��ؤاد بوفد اجلمعية و�أك��د على �أهمية
دور اجلمعية يف الو�سط الفل�سطيني ،وعلى دعم اجلبـهة لكل ما تقوم
به اجلمعية خدمة لأبناء فل�سطني .و�أك��د الأخ �أب��و �أحمد �أن اجلبــــهة
تقف بوجه كل امل�شاريع الت�صفوية التي حتاك �ضد الق�ضية الفل�سطينية،
وتعمل بكل طاقاتها لدح�ض ادع��اءات االحتالل ومن يقف �إىل جانبه،
كما �أكد �أن اتفاقية �أو�سلو هي امل�صيبة الأكرب يف كل ما يحدث من تراجع
وتخاذل وب�أنها املدعاة الأوىل لكل من يطبع وي�ساوم وين�سق مع االحتالل
ال�صهـيوين .وقد حتدث الأخ �أبو �أحمد عن الفجوة الكبرية بني القيادات
الفل�سطينية وال�شعب الفل�سطيني ،م�شري ًا �إىل م�س�ؤولية �إعادة الثقة مع
ال�شعب الفل�سطيني تقع على عاتق القيادة .ويف ختام الزيارة قدم وفد
اجلمعية درع �شكر وتقدير للإخوة يف اجلبـهة تقدير ًا جلهودهم ودورهم
الريادي يف العمل الوطني.

جمعية ال�صداقة تعزي با�ست�شهاد
العامل حم�سن فخري زاده
�أدى وف��د من جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإي��ران�ي��ة برئا�سة
الدكتور حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية واجب العزاء با�ست�شهاد العامل
النووي الإيراين "حم�سن فخري زاده" الذي طالته يد املو�ساد ال�صهيوين
يف طهران .وقد �ضم الوفد الأخ املهند�س حممد م�سعود م�س�ؤول الإعالم
الإلكرتوين والأخ حممود مو�سى م�س�ؤول هيئة العمل ال�شبابي والطالبي
يف اجلمعية .وذلك بتاريخ  3كانون الأول  2020يف م�صلى مكتب ممثلية
الإمام القائد يف دم�شق ،بح�ضور �سماحة ال�شيخ حميد �صفار الهرندي
ممثل �سماحة الإم��ام القائد "حفظه اهلل" و�سعادة �سفري اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية يف �سورية الأخ جواد تركابادي ،والأخوة ممثلو وقادة
ف�صائل املقاومة الفل�سطينية يف �سورية ،وممثلون عن الفعاليات ال�سورية
واملقاومة واملجتمع املحلي وح�شد �شعبي كبري ...

اجلمعية تزور عوائل ال�شهداء يف خميم خان ال�شيح
يف �إط��ار التوا�صل مع عائالت ال�شهداء وت�أكيد ًا على الوفاء ل�شهدائنا الأب��رار ،قام وفد من جمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية برئا�سة الدكتور حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية ،وع�ضوية كل من
الأخ��ت ر�شا اخلطيب م�س�ؤولة هيئة دع��م عوائل ال�شهداء والأي�ت��ام وع��دد من الإخ��وة والأخ��وات �أع�ضاء
الهيئات يف اجلمعية ،بزيارة عوائل ال�شهداء يف خميم خان ال�شيح ،وذلك بتاريخ  17كانون الأول . 2020
�شملت الزيارات عائلة ال�شهيد ح�سني �أحمد نايف وعائلة ال�شهيدين �سهيل حممود خلف وعائلة ال�شهيد
�إبراهيم عبد الرزاق برير ،الذين ا�ست�شهدوا �أثناء معارك ال�شرف �ضد الإرهاب على �أر�ض �سورية .وكان يف

ا�ستقبال الوفد عدد من �أهايل ال�شهداء يف املخيم ،ورحبوا بوفد اجلمعية التي تقف دائما �إىل جانبهم.
وقد عرب وفد اجلمعية عن دعمه ووقوفه الدائم مع �أهايل ال�شهداء ،مو�ضح ًا �أن تلك الزيارات
ت�أتي وف��اء ًا من اجلمعية واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية لأه��ايل ال�شهداء ،لأن ه ��ؤالء ال�شهداء
ي�ستحقون كل التقدير واالح�ترام .فهم من قدموا �أرواحهم لفل�سطني ولق�ضايا الأم��ة العادلة ،و�أن
اجلمعية �ستبقى وفية دوم ًا لدماء ال�شهداء الذين جادوا بدمائهم يف �سبيل حرية وطنهم وكرامة �أبنائه.
و�أعربت عوائل ال�شهداء عن اعتزازها باجلمعية الهتمامها بعوائل ال�شهداء ،وما تقوم به من
دعم ل�صمود ال�شعب الفل�سطيني ،داعني اهلل �أن يوفقها �إىل ما هو خري لل�شعب الفل�سطيني واملقاومة.
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اجل���م���ع���ي���ة ت���ق���ي���م ن�������دوة ���س��ي��ا���س��ي��ة ب���ع���ن���وان
التحديات واملخاطر التي تهدد الق�ضية الفل�سطينية
�أقامت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية ندوة �سيا�سية
بعنوان (التحديات واملخاطر التي تهدد الق�ضية الفل�سطينية)
حا�ضر فيها الأخ الرفيق فهد �سليمان نائب الأمني العام للجــبهة
الدميقراطية لتحــرير فل�ســطني .وذلك بتاريخ 2020/12/19
يف مقر املجل�س الوطني الفل�سـطيني بدم�شق ،بح�ضور الدكتور
حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية والدكتور خلف املفتاح مدير
ع��ام م�ؤ�س�سة القـــد�س الدولية والأخ ر��ض��وان احليمي الوزير
املفو�ض يف ال�سفارة اليمنية بدم�شق ،وعدد من ممثلي ف�صــائل
املــقاومة الفل�سطينية والأح �ـ �ـ��زاب وال�ف�ع��ال�ي��ات االجتماعية
والثقافية واملهتمني .وقد �أدار الندوة الأ�ستاذ ابراهيم ابو ليل
الذي رحب باحل�ضور ثم حتدث حول عنوان املحا�ضرة وافتتحها
بالوقوف دقيقة �صمت وق��راءة الفاحتة على �أرواح ال�شـــهداء.
يف بداية حديثه وج��ه الرفيق فهد �سليمان ال�شكر جلمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية على تنظيم املحا�ضرة بعنوانها
الهام ،ثم حتدث عن �صفقة القرن التي مل ت��أت بجديد م�شري ًا
�إىل م�ساراتها ب�شقيها الثنائي والإقليمي وما ح�صل من تغليب
للم�سار الإقليمي على الثنائي ،وق��ال �أن �صفقة ال�ق��رن متثلت
بثالث حمطات ،نقل ال�سفارة الأمريكية للقد�سو انعقاد امل�ؤمتر
االقت�صادي يف البحرين واالعالن عن اجلانب ال�سيا�سي من �صفقة
يعب عن وجهة النظر ال�صهيونية .وحتدث �أي�ض ًا عن
القرن ،وهذا رّ
طبيعة العالقات واملفاو�ضات بني الدول العربية والعدو ال�صهيوين،
مو�ضح ًا �أن هذه العالقات هي عالقات ثنائية ال عالقة بها باملو�ضوع
الفل�سطيني ،حيث �أنها مل ت�شهد �إي تنازالت �إ�سرائيلية من �ش�أنها
�أن تخفف من التحديات والعوائق �أمام ال�شعب الفل�سطيني ،و�أ�شار
�إىل �أن دينامية التطبيع العربي – الإ�سرائيلي �سوف تتوا�صل،
وهناك �أكرث من خم�س دول عربية مر�شحة لالنخراط فيها ،وهذا
يندرج يف �إطار تطبيق امل�سار الإقليمي من «�صفقة القرن» ،والتي
تعطل م�سارها الفل�سطيني ب�سبب رف�ض �شعبنا وقواه ال�سيا�سية،
وع��دم جت��ر�ؤ �أي طرف فل�سطيني ،على القبول بال�شروط املذلة
لهذه ال�صفقة ،والدخول يف عملية تفاو�ضية ،هدفها املعلن ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية ،و�إعدام الربنامج الوطني .و�أ�ضاف الرفيق
فهد �أن انخراط بع�ض الدول العربية يف امل�سار الإقليمي لـ«�صفقة
القرن» ،والذهاب نحو التطبيع ي�شكل ا�ستجابة لر�ؤية نتنياهو،
التي �أعلن عنها منذ العام  .2008وو�صف التطبيع ب�أنه م�صطلح
خاطئ و�أنه حتالف �أمريكي �صهيوين مع هذه الدول التي يوظفها
لتحقيق غاياته وجعلها من�صة لفوهاته موجهة �إىل �إيران ،م�ؤكدا
ان التطبيع يجب مواجهته من خالل اجلماهري والأحزاب والقوى
العربية يف جبهة املقاومة وخا�صة يف البلدان التي وقعت على
اتفاقيات التطبيع.
ويف مداخلة للدكتور حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية بينّ
�أهمية املحا�ضرة بالن�سبة لل�شباب حتى ي�ستمع �إىل الفكر ال�سيا�سي
وي��أخ��ذ جرعة م��ن ال��وع��ي الفكري وال ��دالالت يف ظ��ل م��ا ت�شهده
ال�ساحة الفل�سطينية من انق�سامات وخالفات  ،وت�ساءل ماهي
املرجعية يف حل اخلالفات الفل�سطينية الداخلية التي من �ش�أنها
العمل على تفكيك اخل�لاف وحماكمة املختلفني الذين ي�ؤثرون
على الوجود الفل�سطيني ون�ضاالته ..م�ؤكدا �أنه لي�س لدينا ك�شعب
فل�سطيني هذه املرجعية ،وقال �أنه من ال�ضروري �أيجاد هذه احللقة
الفارغة يف ال�سيا�سة الفل�سطينية.
ويف ختام املحا�ضرة قدم عدد من الأخوة احل�ضور ت�سا�ؤالت
وا�ستف�سارات ح��ول عنوان املحا�ضرة وب��دوره ق��ام الرفيق فهد
�سليمان بالرد على الت�سا�ؤالت.

وتقيم لقاء فكري �شبابي حتت عنوان احلوار الوطني
الفل�ســطيني ور�ســالة ال�شـــباب �إىل الأمــناء العامني

�أقامت هيئة العمل ال�شبابي والطالبي يف جمعية ال�صداقة
الفل�سطينية الإيرانية اللقاء الفكري ال�شبابي الثالث حتت عنوان
"احلوار الوطني الفل�سطيني ور�سالة ال�شباب �إىل الأمناء العامني"،
وذل��ك بتاريخ  26ك��ان��ون �أول  2020يف مقر اجلمعية بدم�شق،
بح�ضور الأخوة م�س�ؤويل وممثلي املنظمات ال�شبابية وال�شخ�صيات
الوطنية والثقافية وعدد من املهتمني.
افتتح اللقاء الأخ حممود مو�سى م�س�ؤول هيئة العمل ال�شبابي
والطالبي يف اجلمعية بالوقوف وقراءة الفاحتة على �أرواح ال�شــ
ـهداء  ،ورحب باحل�ضور والأخ��وة املحا�ضرين " الأخ خالد خالد
امل�س�ؤول التنظيمي لل�ساحة ال�سورية يف حركة اجلــهاد الإ�ســـالمي
يف فل�سطني ،والأخ وليد الهر�ش �سكرتري �شبيبة حـــزب ال�شعب
الفل�سطيني ومن�سق العالقات اخلارجية.
بد�أ الأخ وليد الهر�ش حديثه ب�إدانة االعتداءات ال�صـــهيونية
على �سورية وقطاع غزة ،وحتدث عن اجتماع الأمناء العامني وقال
�إن االجتماع مل يعط تفا�ؤال لل�شعب الفل�سطيني .فالقرار الفل�سطيني
مرهون لل�سيا�سات يف املنطقة ومن ال�ضروري �إعادة هذا احلوار
للقاعدة ال�شعبية الفل�سطينية ،و�أ�شار �إىل القوى العربية الرجعية
التي ال تريد قيام دولة فل�سطني ،و�أكد على �ضرورة �إيجاد �آليات
ملواجهة التطبيع خا�صة مع ال�شعوب التي �أقدمت حكوماتها على
عقد اتفاقيات مع العدو لأن هذا التطبيع ي�ضر بدولهم ولي�س فقد
بالق�ضية الفل�سطينية ..
وت �ط��رق ال�ه��ر���ش �إىل االن�ق���س��ام ودور ف�صـــائل الي�سار
الفل�سطيني يف م��واج�ه�ت��ه ،م���ش�ير ًا �إىل ال�ت�ب��اع��د ب�ين ال�ق�ي��ادة
الفل�سطينية واجلماهري ال�شعبية ،وو�صف االنق�سام الفل�سطيني
بانق�سام ف�صائلي امتد �إىل اجلغرافيا ،و�أكد على �ضرورة �إنهاء
االنق�سام من خالل حتالف مركزي.
بدوره حتدث الأخ خالد خالد حول �أهمية اجلل�سات احلوارية
ال�شبابية واعتربها خطوة هامة يف مواجهة وايجاد حلول للتحديات
وامل�صاعب التي تواجه ال�شباب ،وت�ساءل كيف ننظر الجتماع
الأمناء العامني بعيون �شبابية م�ؤكد ًا �أن هذا اللقاء واحلوار يجب
�أن يكون �ضرورة وطنية ولي�س م�صلحة حزبية ،و�شدد على �أن تكون
احل��وارات م�ستمرة ،وق��ال �أن��ه من غري املعقول �أن يتم اخت�صار
التحديات وال�صعوبات وامل ��ؤام��رات التي تريد ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية ب�صفقة القرن ،م�ؤكد ًا �أنه ال يجوز جتزيئ الق�ضية
الفل�سطينية.
وحت��دث ع��ن الهموم وامل�شكالت ال�ت��ي ي�ع��اين منها �شعبنا
الفل�سطيني يف جميع �أماكن تواجده ،م�شريا �أن هذه امل�شكالت
والتحديات تختلف من مكان لآخ��ر ،وعن دور ال�شاب واحل��راك
ال�شبابي قال �أنه كان غائب ًا ويجب �أن يكون هناك حــراك �شبابي
فل�سطيني يف كل ال�ساحات مع مراعاة ظروف كل منطقة يتواجد
فيها �أبناء �شعبنا ،و�أ�شار �إىل �أن ا�ستمرارية ودميومة �أي م�شروع
وطني مرهونة بوجود العن�صر ال�شبابي لأن ال�شباب �سيحمل تبعات
كل الأجيال ال�سابقة بنجاحاتهم واخفاقاتهم و�سيحمل كل الإرث
الفل�سطيني ،و�شدد على �أهمية ت�أطري جهود ال�شباب على �أ�سا�س
م�شروع فكري �صحيح ولي�س �سيا�سي.
بعد ذلك مت فتح باب النقا�ش لالخوة احل�ضور الذين بدورهم
قدموا مداخالت �أكدت على دور ال�شباب الواعي واملثقف واملــقاوم
 ،و�أهمية الوحدة الفل�سطينية يف مواجهة خمططات العدو التي
تهدف لت�صفية ق�ضيتنا ،ومت طرح �أفكار من �شانها �أن تعزز دور
ال�شباب يف مواجهة التحديات وال�صعوبات واملخاطر التي تهدد
م�ستقبل الق�ضية الفل�سطينية..

اجلمعية ت�ستقبل وفد من حركة
التحرير الفل�سطيني الدميقراطي
ا�ستقبل ال��دك�ت��ور حممد البحي�صي رئي�س جمعية ال�صــــداقة
الفـــــل�سطينية الإيرانيـــــة وفدا من حركة التحرير الفل�سطيني الدميقراطي
يرت�أ�سه الدكتور مازن �شقري �أمينها العام والأخوة �أع�ضاء يف قيادة احلركة،
وذلك بتاريخ 21كانون �أول 2020يف مقر اجلمعية بدم�شق ..
ودار احلديث خ�لال ال��زي��ارة ح��ول �آخ��ر امل�ستجدات ال�سيا�سية يف
املنطقة وخ�صو�صا يف ال�ساحة الفل�سطينية ،والتطورات التي ح�صلت
يف الآون��ة الأخ�يرة وال �سيما امل��ؤام��رات التي تهدف �إىل ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية و�أهمها اتفاقيات اخليانة التطبيعية بني بع�ض الدول العربية
وكيان العدو ال�صهيوين ،و�أ��ش��ار الطرفان �إىل خطورة ه��ذه امل��ؤام��رات
واالتفاقيات التي ت�ضر بالق�ضية الفل�سطينية بو�صفها تتم على ح�ساب
حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،و�أكد الطرفان �أن �شعبنا الفل�سطيني بوحدته
و�صموده ووعيه �سيهزم كل امل�ؤامرات واالتفاقيات ،و�شددا على �ضرورة
التعاون والعمل يدا واحدة يف مواجهة كل ما ي�ستهدف ق�ضيتنا العادلة ..
ويف نهاية الزيارة ،قدم الأخ��وة يف احلركة �شهادة تقدير للدكتور
البحي�صي تقدير ًا على جهوده و�سعيه ال��د�ؤوب يف كل ما يخدم ال�شعب
الفل�سطيني وق�ضيته العادلة.
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية ت�شارك
يف حملة توزيع الكمامات على املخيمات الفل�سطينية
يف �إطار الإجراءات الوقائية من فريو�س كوفيد� ،19-شاركت جمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية بالتعاون مع م�ؤ�س�سات " �أق�صانا � -إنقاذ
 املجمع الدويل للأمة الواحدة الإيرانية" يف حملة توزيع الكمامات علىاملخيمات الفل�سطينية حول دم�شق .وذلك بتاريخ  2كانون �أول .2020

اجلمعية تنظم حملة جلمع املالب�س ال�شتوية
نظمت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية-هيئة دعم عوائل
ال�شهداء حملة جلمع املالب�س وتوزعيها على املخيمات حتت عنوان "
نحن �سندك" ،وال�ت��ي تهدف �إىل جمع املالب�س م��ن املتربعني و�إع��ادة
ترتيبها وتوزيعها على �أبناء ال�شهداء والأيتام يف املخيمات والتجمعات
الفل�سطينية(خميم جرمانا  -خميم ال�سيدة زينب  -خميم خان دنون-
جتمع احل�سينية  -خميم ال�سبينة)  .وقالت الأخت ر�شا اخلطيب م�س�ؤولة
الهيئة �أن احلملة م�ستمرة حتى نهاية ف�صل ال�شتاء ،و�أك��دت �أن احلملة
ت�ساعد يف جت�شيع النا�س على ال�صدقة والتربع ،وتقوي �أوا�صر الأخوة
واملحبة بني طبقات املجتمع.
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د .البحي�صي يف �سل�سلة زيارات �ضمن ال�ساحة اللبنانية

�أج��رى الدكتور حممد البحي�صي رئي�س جمعية
ال�صداقة الفل�سـطينية الإيــرانية �سل�سلة زي���ارات يف
لبنان ،حيث التقى بال�شيخ عطا اهلل حمود م�س�ؤول
امللف الفل�سطيني يف حـزب اهلل وذل��ك يوم بتاريخ 25
ك��ان��ون الأول  2021مبكتبه يف ب�ي�روت .دار احلديث
حول امل�ستجدات يف الق�ضية الفل�سطينية وما يحاك
ل��ه��ا م���ن م�����ؤام����رات ،ك��م��ا ت���ن���اول احل���دي���ث التطبيع
املت�صاعد بني ال��دول العربية مع الكيان ال�صهيوين
يف �إط��ار �سعي الإدارة الأمريكية لتح�صيل مكا�سبها
قبل انتهاء رئا�سة ترامب ،و�سعيها لت�صفية الق�ضـية
الفل�سطينية .وقد ثمن الدكتور البحي�صي دور حزب
اهلل يف مقاومة االحتالل ال�صهيوين ،وموقفه املبدئي
والثابت جتاه الق�ضـية الفل�سطينية و�إ�سناده الدائم
للم ــقاومة الفل�سطينية.
ويف ال��ت��اري��خ ذات��ه التقى ال��دك��ت��ور البحي�صي مع
���س��ع��ادة �سفري اجل��م��ه��وري��ة الإ���س�لام��ي��ة الإي��ران��ي��ة يف
لبنان الأخ حممد ج�لال فريوزنيا يف مقر ال�سفارة
الإيرانية يف ب�يروت ،حيث تناول احلديث التطورات
ال�سيا�سية ال��ت��ي ت�شهدها املنطقة وم��وج��ة التطبيع
اخلياين بني الدول العربية والعدو ال�صهيوين ،ودور
الإدارة الأمريكية ال�شيطاين دع��م��اً لربيبها الكيان

ال�صهيوين .وق��د �أك��د اجلانبان على ���ض��رورة تفعيل
املواجهة بكل �أ�ساليبها �ضد التطبيع و�ضرورة تعزيز
�صمود �أبناء ال�شعب الفل�سطيني املــقاوم.
ب��ت��اري��خ  26ك��ان��ون الأول  2020ال��ت��ق��ى ال��دك��ت��ور
البحي�صي ال�شيخ ماهر حمود رئي�س االحت��اد العاملي
لعلماء املــقاومة و�إم���ام وخطيب م�سجد الق ــد�س يف
مكتبه مبدينة �صيدا يف لبنان ،حيث دار احلديث حول
اخل��ط��وات التطبيعية اخليانية ال��ت��ي ت��ق��وم بها عدة
دول عربية خدمة وطوعاً للواليات املتحدة والكيان
ال�صهيوين ،والتي تناق�ض الدين الإ�سالمي وال تخدم
م�صلحة الأم��ة .و�أك��د اجلانبان �أن هذه اخلطوات لن
تك�سر �إرادة و�صمود ال�شعب الفل�سطيني ومقــاومته
ح��ت��ى حت��ري��ر فل�سطني ،ك��م��ا �أك����دا ع��ل��ى دور العلماء
وال�شيوخ يف مواجهة هذه اخلطوات والثبات على نهج
املقاومة والت�صدي للم�شاريع الأمريكية يف املنطقة.
وب��ت��اري��خ  27ك��ان��ون الأول  2020التقى الدكتور
البحي�صي ب��الأخ �إح�سان عطايا ممثل حركة اجلهاد
الإ����س�ل�ام���ي يف ل��ب��ن��ان يف م��ك��ت��ب��ه مب��دي��ن��ة ب��ي�روت يف
لبنان ،حيث دار احل��دي��ث ح��ول �آخ��ر ال��ت��ط��ورات على
ال�صعيد امل��ي��داين ال��ت��ي ي�شهدها ال�����ص��راع م��ع العدو
ال�صهيوين ،وال �سيما التحديات التي تنت�صب �أم��ام

املقاومة الفل�سطينية ج ّراء االعتداءات املتكررة لقوات
االح���ت�ل�ال ال�����ص��ه��ي��وين ع��ل��ى ق��ط��اع غ����زة .وق���د �أ���ش��اد
الدكتور بالدور الكبري ال��ذي تلعبه حــركة اجل ـه ــاد
الإ���س��ـ��ـ�لام��ـ��ي يف امل��ق��اوم��ة ودع��م��ه��ا ل�����ص��م��ود ال�شعب
الفل�سطيني داخل فل�سطني وخارجها.
ويف يوم  28كانون الأول  2020التقى الدكتور حممد
البحي�صي ب���الأخ علي ب��رك��ة ع�ضو مكتب العالقات
ال��ع��رب��ي��ة واال���س�لام�� ّي��ة يف حــركة حـمـا�س يف مكتبه
يف ب�ي�روت ،حيث دار احل��دي��ث ح��ول �آخ���ر امل�ستجدات
ال�سيا�سية واملخاطر املحدقة بالق�ضية الفل�سطينية،
�سواء من جهة ال��ع��دوان ال�صهيوين ال��ذي ال يتوقف
�ضد �أهلنا يف قطاع غزة� ،أو من جهة التطبيع اخلياين
بني الدول العربية والعدو ال�صهيوين ،وكذلك حول
دور الإدارة الأمريكية ال�شيطاين يف املنطقة الداعم
لالحتالل الإ�سرائيلي .و�أك��د الطرفان على �ضرورة
تفعيل املواجهة بكل �أ�ساليبها �ضد التطبيع املت�صاعد
وعلى �ضرورة تعزيز �صمود �أبناء ال�شعب الفل�سطيني
�أمام هذا العدوان.
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�سيا�سة
ق��ال ج��ورج �أوروي���ل( :يف زم��ن اخل��داع
ال��ع��امل��ي ،ق���ول احلقيقة ه��و ع��م��ل ث���وري).
لذلك دعونا جميعاً نقول احلقيقة:
مل ت��ه��ت��م احل���ك���وم���ات ال��غ��رب��ي��ة �أب�����داً
ب��ح��ق��وق الإن�������س���ان �أو ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،بل
دعموا الديكتاتوريني و�أ�سقطوا احلكومات
املنتخبة دمي��ق��راط��ي��اً (ك��م��ا يف �إي����ران عام
 1953وت�����ش��ي��ل��ي ع���ام  ،)1970وان��خ��رط��وا
يف ���س��ي��ا���س��ات ق��ت��ل��ت م�ل�اي�ي�ن الأب�����ري�����اء.
�إن��ه��م ي����ؤي���دون �أن��ظ��م��ة الإب�����ادة اجلماعية
مثل ح��ك��ام "الإمارات" و "ال�سعودية" و
"�إ�سرائيل" وي�صفون �أي حركات مقاومة
حقيقية ب��الإره��اب��ي�ين (يف ال���واق���ع م��دى
�شرا�سة الهجمات على بلد ما �أو �شخ�ص ما
من قبلهم (و�أبواقهم مثل قناة العربية)
يخربنا على وج��ه التحديد مب��دى �شرف
من يتعر�ضون للهجوم.
فل�سطني هي جمرد قاعدة لل�صهيونية
ل��غ��زو ال��ع��امل ال��ع��رب��ي وم���ا �أب��ع��د .يتحدث
ال�صهاينة يف الواقع ب�صراحة عن الكيفية
ال��ت��ي �سنكون بها خدامهم وه��م �أ�سيادنا.
جميع البيانات متوفرة للنا�س للدرا�سة
وال���ت���ح���ق���ي���ق .ومب�������رور ال����وق����ت وت���خ���اذل
الكثريين جعلوا من امل�ستحيل وحتى غري
القانوين انتقاد ال�صهيونية �أو "�إ�سرائيل".
الهجوم على حرية التعبري والدميقراطية
يف دول مثل �أملانيا وفرن�سا واململكة املتحدة
�أم��ث��ل��ة م��ن دول ت��دع��ي احل���ري���ات وح��ق��وق
الإن�سان.
ت��ن��ت��ه��ي ����ص���راع���ات امل�����س��ت��ع��م��ري��ن مع
ال�����س��ك��ان الأ���ص��ل��ي�ين يف واح����د م���ن ث�لاث��ة
�سيناريوهات:
�أ) النموذج اجلزائري (ما يقرب من 2
مليون �شهيد ومليون م�ستعمر و�أحفادهم
غادروا البالد).
ب) الإب�������������ادة اجل����م����اع����ي����ة ل��ل�����س��ك��ان
الأ�صليني (ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،
�أ�سرتاليا).
ج) ال��ت��ع��اي�����ش يف ب��ل��د واح�����د لأح���ف���اد
امل�ستعمرين وال�����س��ك��ان الأ���ص��ل��ي�ين (بقية
العامل >  140دولة).
ال يوجد �سيناريو راب����ع ...فل�سطني
لن تكون ا�ستثناء� ....إن��ه الن�ضال الأخري
واملمتد �إال ب�سبب قوة ال�صهاينة وثرواتهم
ب���ل ل�����ض��ع��ف��ن��ا .ل��ك��ن ال�����ص��ه��اي��ن��ة وج��م��ي��ع
الأنظمة املتواطئة يف حاجة �إىل حتديد �أي
من النتائج الثالث يريدون� ...إطالة الأمر
ال ي��ف��ي��ده��م ....يبلغ ع���دد الفل�سطينيني
ال��ي��وم  13مليون (� 12ضعف م��ا كنا عليه
يف ع����ام  1917ع��ن��دم��ا ����ص���در وع����د ب��ل��ف��ور
ووعد كامبون دعما لل�صهيونية) .ال�سكان
الأ�صليون الفقراء يتكاثرون �أكرث من لو

احلقيقة فل�سطني
ـــــــــــــــــــــــــــــ مازن قمصية* ـــــــــــــــــــــــــــــ
بيت لحم

كانو يف و�ضع اقت�صادي ح�سن وهذه مع�ضلة
اال�ستعمار.
�أولئك الذين انخرطوا يف اال�ستغالل
وال����دم����ار يف ال���ق���رن امل��ا���ض��ي (ب��ل��ج��ي��ك��ا يف
الكونغو ،والربيطانيون يف �أفريقيا و�آ�سيا،
والواليات املتحدة يف كمبوديا وفيتنام� ،إلخ)
�أفلتوا �إىل حد كبري ب�سبب جتزئة العامل.
الآن �أ�صبح العامل مزدحماً للغاية و�أ�صبح
من غري املمكن ا�ستخدام مثل هذه القوات
ال��ع�����س��ك��ري��ة ب�����ش��ك��ل ف��ع��ال لإم��ل��اء الأم����ور
دون ت��داع��ي��ات .وم���ن ه��ن��ا ك��ان��ت �إخ��ف��اق��ات
حم������اوالت ح��دي��ث��ة م��ث��ل ح����رب ال���والي���ات
امل��ت��ح��دة على ال��ع��راق و�إ���س��رائ��ي��ل على غزة
ولبنان ودول عميلة للواليات املتحدة على
�سورية واليمن) .هذا يعطي الأمل.
م�����ا �إذا ك����ان����ت م���ن���ظ���م���ة ال���ت���ح���ري���ر
الفل�سطينية بقيادة يا�سر عرفات وحممود
عبا�س و ّقعت على اتفاقات �أو�سلو عن جهل
�أو معرفة لإجرامها ،ف�إن البقاء معها ملدة
ث�لاث��ة ع��ق��ود للحفاظ ع��ل��ى م��واق��ف��ه��م هو
�سلوك �إجرامي بحق ال�شعوب .بالن�سبة ملا
تبقى من اجل�سد الفل�سطيني ف�إن الإذعان
هو ت��واط���ؤ باجلرائم .مل��اذا ال يقوم �أي من
ه����ؤالء ال��ق��ادة امل��زع��وم�ين ل�لاع�تراف ب���أن
ه���ذا ال���وه���م ال��ره��ي��ب للف�صل العن�صري
امل�صاغ على �أنه "�سالم" كان نكبة ثانية على
قدم امل�ساواة مع نكبة .1949/1948
ما ت�سمى باجلامعة العربية ومنذ وفاة
جمال عبد النا�صر عام ( 1970رمبا اغتيل)
هي �أداة للقمع والإمربيالية الأمريكية/
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة .مم��ال��ك اخل��ل��ي��ج ع��ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص كانت ترجتف م��ن خطب عبد
ال��ن��ا���ص��ر .الآن ي��ف��ل��ت��وا م��ن ق��ت��ل وتقطيع

���ص��ح��ف��ي م��ع��ار���ض يف ���س��ف��ارت��ه��م يف تركيا
ودع���م الإم�بري��ال��ي��ة وال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة علنياً.
يرتكبوا �إب��ادة جماعية يف اليمن ويحتلوها
ملنح �إ�سرائيل قواعد يف جزيرة �سقطرى.
يفقرون �شعوبهم وي�سعدون بتقدمي مئات
امل���ل���ي���ارات م���ن ال�������دوالرات لإث������راء خ��زائ��ن
الإمربياليني وال�صهاينة طاملا ت�سمح لهم
مبوا�صلة ا�ضطهاد النا�س.
اخلط�أ لي�س فقط يف "قادتنا" (�سيكون
م��ن ال�����س��ه��ل ع�لاج��ه �إذا ك���ان ك���ذل���ك) .هم
و���ض��ع��وا ال���رب���ح امل����ايل ق�����ص�ير الأج�����ل قبل
النا�س وب��ق��اء الكوكب .ب��ل �إن اخل��ط���أ فينا
لإبقاء ه�ؤالء "القادة" يف ال�سلطة .م�شكلتنا
ال��ت�����ص��ف��ي��ق ل��ه��م (���ش��ع��ب��ن��ا �سحيجة بن�سبة
عالية) وت�سهيل �سيطرتهم علينا والقبول
ب�سيا�سات فرق ت�سد (ترويج اخل��وف مثال
بني ال�سنة وال�شيعة) والتخلي عن كرامتنا
ب�شكل عام .يجب �أن ن�ؤمن ب�أنف�سنا وب�شعبنا
(وه���و �أم���ر ال ت��ري��دن��ا ال��ن��خ��ب��ة ال�سيا�سية
�أن ن���ف���ع���ل���ه) .ه�����ذه ه����ي ال���ط���ري���ق���ة ال��ت��ي
نتخل�ص بها م��ن اال�ستعمار (مب��ا يف ذلك
ال�صهيونية) والأوبئة مثل الكورونا والنكبة
البيئية (الكارثة) وخطر احلرب النووية.
ومع ذلك ب�أعجوبة ي�ستمر منو حركة
امل��ق��اط��ع��ة  BDSودع�����م ال���ن���ا����س حل��ق��وق
الإن�سان الفل�سطيني� .إذا نظرت �إىل عدد
احلا�ضرين يف الندوات عرب الإنرتنت التي
متت دعوتي للتحدث معهم ( 3-2ن��دوات
�أ���س��ب��وع��ي��ا) ومن����و ال�����ش��ب��ك��ات والإج��������راءات
امل�����ض��ادة ف�����إن اال���س��ت��ن��ت��اج ال م��ف��ر م��ن��ه :ال
مي��ك��ن ت�صفية فل�سطني ول���ن ي��ت��م ذل���ك.
ال�س�ؤال هو �أين يقف كل واحد منا :جانب
بايدن وترامب ونتنياهو و�أمثاله � ،أو جانب

ال�سكان الأ�صليني� .إذا �أردن��ا معاجلة تغري
املناخ ،وتهديدات احلرب النووية ،والأوبئة
ال��ع��امل��ي��ة ،و�أك���ث��ر م���ن ذل����ك ب��ك��ث�ير ،يجب
علينا �إع���ادة االت�����ص��ال بال�سكان الأ�صليني
ومتكينهم� .أن تكون يف اجلانب اخلط�أ هنا
�أمر وجودي.
اجل��زء النهائي من احلقيقة كما قال
مارتن لوثر كينج� :إما �أن نعي�ش معاً ك�أخوة
يف الب�شرية �أو منوت معاً ك�أغبياء" .الفوز"
ب�����ص��ف��ق��ات جت���اري���ة ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ث���روة
العامل �سيعني يف النهاية �إم��ا �أن ن�ستيقظ
ونغري ه��ذا الواقع �أو نندثر جميعاً .نحن
 7.5مليار وه��م �أق��ل��ي��ة �صغرية ي���أم��ل��ون يف
�إدارة العامل مل�صلحتهم على املدى الق�صري
ول��ك��ن��ه��م �سي�سببون ك��ارث��ة ط��وي��ل��ة الأم���د
(انقرا�ض كنوع) .ميكن �أن يكون لأطفالهم
املليارات �أو ميكن لأطفالهم احل�صول على
عامل �صالح للعي�ش ولكن لي�س كالهما.
بالن�سبة ل��ن��ا ع��ام��ة ال��ن��ا���س ف��ق��د ح��ان
وقت "الثورة على الآلة" كما تقول الأغنية
القدمية.
*بروفي�سور يف جامعة بريزيت-
مدير متحف فل�سطني للتاريخ الطبيعي
–بيت حلم.
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ال بديل عن حق العودة وحق تقرير امل�صري
بعد ما يزيد على  25عاماً من توقيع
ات��ف��اق��ي��ات �أو����س���ل���و ب�ي�ن م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر
الفل�سطينية و�إ���س��رائ��ي��ل ،وم���ا ت�لاه��ا من
ات��ف��اق��ي��ات وخ��ط��ط ال�ستكمال امل�����س��ار ال��ذي
ك���ان م��ن امل��ف�تر���ض ان ينتهي ب��ق��ي��ام دول��ة
فل�سطينية على ح��دود الرابع من حزيران
� ،1967إال �أن هذا امل�سار "ال�سلمي" مل يحقق
الهدف وبقي متع ً
رثا طيلة هذه ال�سنوات،
بل وتراجعت االطروحات التي تتحدث عن
ح��ل ال��دول��ت�ين وق��ي��ام دول��ة فل�سطينية �إىل
م�شاريع باتت تعرف بال�سالم االقت�صادي
الذي يتجاهل احلقوق ال�شرعية وامل�شروعة
لل�شعب الفل�سطيني ،ويفتح الأب���واب �أم��ام
تطبيع ال��ع�لاق��ات ب�ين ع���دد م��ن الأن��ظ��م��ة
العربية والكيان ال�صهيوين دون �أي مقابل،
وه��و الأم���ر ال���ذي ي��ه��دد بت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية ح�سب م��ا ن�ص عليه م�شروع
ترامب" لل�سالم"  ،م�شروع ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية حتت م�سمى "�صفقة القرن".
ومن تداعيات هذا التحول التطبيعي
اخل��ي��اين حمو �صفة االح��ت�لال عن "دولة
�إ�سرائيل" وم�����س��اوات��ه��ا ب���دول���ة فل�سطني
امل��ح��ت��ل��ة �أ����ص اً
�ًل�ا م���ن ق��ب��ل ه����ذا االح���ت�ل�ال،
ب��ل �شكل التطبيع ال��ع��رب��ي اخلليجي مع
�إ�سرائيل دافعاً للعديد من االنظمة العربية
والإ�سالمية للحذو نحو تطبيع العالقات
م��ع �إ�سرائيل وت��ب��ادل العالقات معها ،مما
�أ�سهم يف �إ�ضعاف املوقف الفل�سطيني وتعزيز
مكانة "�إ�سرائيل" الإقليمية والدولية ،ال
�سيما يف الأمم املتحدة واملنظمات الدولية
وجم���ل�������س الأم��������ن .ك���م���ا �أع����ط����ى ال��ت��ط��ب��ي��ع
�إ���س��رائ��ي�� َل احل���ق يف ���ض��م اج����زاء ك��ب�ير من
الأر���ض الفل�سطينية مبوافقة ودعم الدول
العربية املطب ّعة ،ويف حق تقر امل�صري ولو
على ع�شر االر����ض الفل�سطينية و�إخ���راج
ح��ق ال��ع��ودة من دائ��رة النقا�ش والتفاو�ض
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي -الإ����س���رائ���ي���ل���ي ،وف���ت���ح ب��اب
ال��ت��ف��او���ض �أم�����ام �إم��ك��ان��ي��ة ح���ق ال��ت��ع��وي�����ض
وال���ت���وط�ي�ن م��ق��اب��ل �إ����س���ق���اط ح���ق ال���ع���ودة
يف امل��ح�����ص�لات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ،ودف����ع بالق�ضية
الفل�سطينية �إىل ذي���ل ق��ائ��م��ة اه��ت��م��ام��ات
االن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة والإ���س�لام��ي��ة العميلة
والدولية والإقليمية ،وعزلها عن م�سارها
العربي الإ�سالمي ،وجعل الأولوية للتطبيع
ب��ي��ن��ه��ا وب�ي�ن ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين ،وجت���اوز
مبادرة ال�سالم العربية التي تن�ص على عدم
التطبيع مع االحتالل الإ�سرائيلي � اّإل بحل
الق�ضية الفل�سطينية حلاً اً
عادل.
م���ن امل�����ؤك����د ان م���ا ي�����س��م��ى ب��ال��ع��م��ل��ي��ة
ال�سلمية ق��د م��ات��ت و�أُه���ي���ل عليها ال�ت�راب
خا�صة مع ا�صرار احلكومة الأمريكية على
االعرتاف بالقد�س ب�أكملها كعا�صمة �أبدية
لإ�سرائيل .و�إذا ا�ستمرت ال��والي��ات املتحدة
و�ست�ستمر يف متويل امل�ستوطنات اليهودية
غ�ير ال�����ش��رع��ي��ة ،ودع���م الف�صل العن�صري

الإ����س���رائ���ي���ل���ي ،و�إن����ك����ار ح���ق���وق ال�لاج��ئ�ين
الفل�سطينيني ،وغ�����ض ال��ط��رف ع��ن ال�ضم
الفعلي اجلاري يف فل�سطني املحتلة .
وم�����ع ذل�����ك ك����ل����ه ،وع����ل����ى ال����رغ����م م��ن
درو����س امل��ا���ض��ي ال��وف�يرة ،ق��رر ع��ب��ا���س ،مرة
�أخ���رى� ،أن يقامر مب�صري �شعبه ويعر�ض
للخطر ن�ضاله من �أج��ل احلرية وال�سيادة
وال�����س�لام ال��ع��ادل ،وي�تراج��ع �أي�����ض��اً ع��ن كل
وع���وده وق��رارات��ه ب���إل��غ��اء اتفاقيات �أو���س��ل��و،
و�إنهاء "التن�سيق الأمني" مع �إ�سرائيل .يف
وقت ع�صيب امام ال�شعب الفل�سطيني وهو
اليوم ب�أم�س احلاجة لقيادة وطنية جامعة،
حت��ظ��ى ب�شرعية ال��غ��ال��ب��ي��ة ال�����س��اح��ق��ة من
الفل�سطينيني يف ك��اف��ة ام��اك��ن ت��واج��ده��م،
مبا يف ذلك �أرا�ضي  .48وهذا يتطلب اعادة
بناء منظمة التحرير الفل�سطينية بحيث
جت�سد ب�شكل دميوقراطي ومتثيلي املطالب
ّ
وال���ط���اق���ات االب���داع���ي���ة واالط������ر ال��وط��ن��ي��ة
ل��ل�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ،وح�����س��ب ب��رن��ام��ج
ن�ضايل م��ق��اوم وبرنامج �سيا�سي ي�سعى يف
ح���ده االدن����ى لإزال����ة ا���ش��ك��ال اال���ض��ط��ه��اد يف
ال�����ض��ف��ة وغ����زة وال�����ش��ت��ات .ي��ج��ب ان ت�شمل
ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة �آل���ي���ات ل��ن��ق��ل دف����ة ال��ق��ي��ادة
والتمثيل تدريجيا وبحكمة من «ال�سلطة
الفل�سطينية» العقيمة والفاقدة للبو�صلة
والآخ����ذة بالتال�شي� ،إىل م.ت.ف .جم��ددة
تت�سع ملجمل �ألوان طيف احلركة ال�سيا�سية
الفل�سطينية ،مب��ا يف ذل��ك ح��رك��ة حما�س،
بالت�أكيد ،على ار�ضية برنامج وطني مقاوم،
ي�سعى �أوال اىل تغيري م��وازي��ن ال��ق��وى من
�أجل نيل حقوقنا الوطنية والتاريخية ويف
مقدمتها ح��ق تقرير امل�صري وح��ق العودة
اىل كامل ار�ض فل�سطني التاريخية .ويعترب
حق تقرير امل�صري وحق العودة من املبادئ
الأ�سا�سية يف القانون الدويل ،باعتباره حقاً
م�ضموناً لك ّل ال�شعوب على �أ�سا�س امل�ساواة
بني النا�س ،لذلك كانت هناك �صلة ،قوية

وم��ب��ا���ش��رة ،ب�ين مفهوم ح��ق تقرير امل�صري
بكل �أ�شكاله ،وب�ين مفهوم حقوق الإن�سان،
كفرد �أو جماعة عرقية �أو ثقافية.
لكن احلق يف تقرير امل�صري ،ال يتحقق
م��ن خ�ل�ال ال��و���س��ائ��ل ال�سلمية ف��ق��ط ،فقد
�أت���اح���ت الأمم امل��ت��ح��دة ال��ك��ف��اح امل�����س�� ّل��ح من
�أج��ل ا�ستعادة الأرا���ض��ي واال�ستقالل ودحر
االح��ت�لال ،فلم ي��ح��دث يف ال��ت��اري��خ ق��ط ان
ت��ن��ازل جمتمع ا�ستعماري ا�ستيطاين عن
ام��ت��ي��ازات��ه الكولونيالية بطيب خ��اط��ر او
ب���الإق���ن���اع ،ب���ل ب��الأ���س��ا���س ب��امل��ق��اوم��ة وق��ل��ب
م��وازي��ن القوى وم��ن ثم التفاو�ض لإيجاد
اف�ضل ال�سبل للو�صول اىل احل��ل الأف�ضل
لل�صراع .ومن دواعي ال�سخرية ان �إ�سرائيل،
يف ق��م��ة ق��وت��ه��ا االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة
وال�سيا�سية ،ترتعد خ��وف��ا كلما ول��د طفل
فل�سطيني يف حيفا او �أم الفحم او نابل�س او
القد�س ،وهي ت�سعى بكل ال�سبل "القانونية"
وغري ـ القانونية النتزاع �صكوك امللكية ،او
ال��ط��اب��و ،لأي قطعة �أر����ض هجر ا�صحابها
م��ن��ذ  .1948وه���ي ت�����ص��ر يف ك���ل م���ا ي�سمى
«ب���امل���ف���او����ض���ات» م���ع م���ا ي�����س��م��ى «ب��ال��ق��ي��ادة
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة» ع���ل���ى اع����ت���راف م��ن��ظ��م��ة
التحرير الفل�سطينية بحقها يف ال��وج��ود،
وم�ؤخراً كدولة يهودية حتديدا.
وب�������س���ب���ب اال����س���ت���ع���م���ار اال����س���ت���ي���ط���اين
ال�����ص��ه��ي��وين لفل�سطني وم���ا ن��ت��ج ع��ن��ه من
ف�صول تهجري ق�سري متتابع �ضد ال�شعب
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ،ق��� ّ��س��م ���ش��ع��ب ف��ل�����س��ط�ين اىل
ث�لاث��ة �أج����زاء رئي�سية ،ل��ه��ا ح��ق��وق وطنية
غري قابلة للت�صرف .حتى لو تغا�ضينا عن
طبيعة �إ�سرائيل كدولة جتمع بني االحتالل
ال��ع�����س��ك��ري وال��ك��ول��ون��ي��ال��ي��ة واالب��ارت��ه��اي��د،
فاحلد االدن��ى من تطبيق القانون الدويل
ومبادئ العدالة الن�سبية ي�شرتط االعرتاف
ب����احل����ق����وق ال����ث��ل�اث����ة اال����س���ا����س���ي���ة ل�����ش��ع��ب
فل�سطني ،وهي:

عارف اآلغا

 حق الالجئني الفل�سطينيني (ومن���ض��م��ن��ه��م امل���ه���ج���ري���ن داخ������ل وط���ن���ه���م) يف
العودة اىل ديارهم والتعوي�ض ،ح�سب قرار
اجلمعية العامة ل�ل��أمم املتحدة رق��م 194
وجميع مواثيق االمم املتحدة ذات ال�صلة.
 حق الفل�سطينيني يف املنطقة املحتلةع����ام  ،67مب���ا ف��ي��ه��ا ال���ق���د����س ،يف احل��ري��ة
والتخل�ص من اال�ستعمار ال�صهيوين .
 ح��ق الفل�سطينيني حملة اجلن�سيةالإ�سرائيلية بامل�ساواة الكاملة ،مما يتطلب
انهاء نظام التمييز العن�صري ،الأبارتهايد،
�ضدهم داخل مناطق .48
�إن حل «دولتان ل�شعبني» مل يكن يوما
ح�لا منطقيا م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ع��م��ل��ي��ة ،ع��دا
عن كونه ال يتيح ل�شعبنا ممار�سة حقه يف
تقرير امل�صري وح��ق ال��ع��ودة ،وبالتايل فال
مي��ك��ن اع��ت��ب��اره اخ�لاق��ي��ا يف ج���وه���ره .ففي
اف�ضل احواله ميكن حلل الدولتني حتقيق
م��ع��ظ��م احل��ق��وق امل�����ش��روع��ة لأق����ل م��ن ثلث
ال�شعب الفل�سطيني ع��ل��ى اق���ل م��ن خم�س
�أر�ض فل�سطني التاريخية .ويف هذه احلالة
ف�إن اكرث من ثلثي الفل�سطينيينـ الالجئون
وف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��و ال����������ـ ،48ح���م���ل���ة اجل��ن�����س��ي��ة
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ���س��ي��ج��ري اق�����ص��ا�ؤه��م ب�شكل
تع�سفي وق�����ص�ير ال��ن��ظ��ر اىل خ����ارج ح��دود
تعريف «ال�شعب الفل�سطيني»� .إذاً ،فم�شكلة
حل الدولتني هي بالأ�سا�س تتناق�ض مع حق
العودة وت�ؤبد نظام التمييز العن�صري داخل
دول��ة �إ�سرائيل ،وال��ذي ميكن و�صفه بدقة
بالأبارتهايد ال�صهيوين.
ال ب��د واحل����ال ك��ذل��ك وحت��دي��دا ل��دى
ق��وى املقاومة دوال وف�صائل و�شعوب من
اج�ت�راح ا�سرتاتيجية ج��دي��دة للتعامل مع
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي م�ستفيدة من
اخ��ف��اق��ات وه��زائ��م املا�ضي املتتالية وجتعل
م��ن ث��غ��رات واخ��ت�لاالت ال��ع��دو ال�صهيوين
م��دخ�ل ً
ا رئي�سياً ل�صناعة م�ستقبل ي�صنع
ميزان قوى جديد يف املنطقة على امل�ستوى
ال�شعبي وال��ر���س��م��ي ،ويتيح ف��ر���ص��اً جديدة
لإدارة ذك��ي��ة لل�صراع ال��ع��رب��ي اال�سرائيلي
على م�ستويات مماثلة �سيا�سياً واقت�صادياً
واعالمياً ودبلوما�سياً توظف كل ما يتوفر
لديها من عنا�صر القوى داخلياً وخارجياً
تواجه بها التهديدات وترفع بها التحديات
وت�ستثمر يف عنا�صر ال�ضعف ال��ت��ي تنخر
ج�سم الكيان ال�صهيوين داخلياً وخارجياً،
وت��خ��ت��ار التحالفات ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة
املمكنة ال��ت��ي م��ن �ش�أنها دع��م وا���س��ن��اد هذه
الر�ؤية املتجددة.
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جامعة الدول العربية بني وعود التق�سيم
وخمططات التطبيع مع العدو
مل ي������أتِ ق��ي��ام وت���أ���س��ي�����س ج��ام��ع��ة ال����دول
ال��ع��رب��ي��ة ،كمنظمة اق��ل��ي��م��ي��ة ل��ع��م��وم ال��ب��ل��دان
ال��ع��رب��ي��ة ع����ام  1945م���ن ف�����راغ ،ب���ل ج����اء بعد
خما�ض ع�سري ،لعبت فيه ع��دة �أط���راف دولية
ٍ
�أدوراً خمتلفة .فال�شعوب العربية ،كانت وما
زالت تطمح لبناء وحدة عربية حقيقية ،فيما
ع��م��ل��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا وم��ع��ه��ا ف��رن�����س��ا وال���والي���ات
امل��ت��ح��دة ال���س��ت��ث��م��ار ال���ن���زوع ال�����ش��ع��ب��ي ال��ع��رب��ي
للوحدة ،من خالل �إح��داث ترتيبات معينة يف
املنطقة ،يف �أوج ن�يران احل��رب الكونية الثانية
وال�صراع بني (املحور × احللفاء) ،تكون فيها
ال��ب��ل��دان العربية يف "اجليبة" اال�ستعمارية،
حت���ت ع���ن���وان مخُ������ادع ل��ت��ل��ب��ي��ة رغ���ب���ات ال��ن��ا���س
بت�أ�سي�س اطار عربي هو اجلامعة العربية.
�إن �إحداث وت�أ�سي�س اجلامعة العربية ،كان
تعبرياً �صارخاً ،عن فحوى املوقف الربيطاين
�إزاء ال��ع��رب ،ح��ي��ث ���ش��ع��رت بريطانيا ب�أهمية
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة يف دع���م وا���س��ن��اد م��وق��ف��ه��ا يف
احلرب ،ما دفع ب ـ (�أنطوين �إيدن) وزير خارجية
بريطانيا �سنتذاك ،للإدالء ببع�ض الت�صريحات
ل��ك�����س��ب ود ال���ع���رب ،م���ن ذل����ك ت�����ص��ري��ح��ه ب����أن
"بريطانيا ال متانع يف قيام �أي احتاد عربي بني
ال��دول العربية" ،وه��ذا الت�صريح دفع البع�ض
للقول ب�أن اجلامعة �صنيعة بريطانيا.
وزي�������ر خ����ارج����ي����ة ب���ري���ط���ان���ي���ا يف ح��ي��ن��ه��ا
(انطوين �إي��دن)� ،أعلن ت�صريحه �إي��اه لطم�أنة
ال���ع���رب ،ح�ين �أط��ل��ق م��وق��ف��ه ليطمئن ال��ع��رب
على م�ستقبلهم بعد احل��رب العاملية الثانية،
ويف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ك����ان ع���ب���ارة ع���ن م���زاي���دة
�سيا�سية اقت�ضتها ظ���روف احل���رب ب�ين �أملانيا
وبريطانيا ،فقد �أعلنت احلكومة الأملانية على
ل�سان (�أدول��ف هتلر)� ،أنه يف حالة ك�سب �أملانيا
احل��رب ،ف�إنها ت�ضمن �سالمة ال��دول العربية،
وت���ؤك��د وت���ؤي��د ا�ستقاللها ،وتعمل على �إيجاد
احتاد فيما بينها.
�إذاً ،ج���اءت الإره��ا���ص��ات الأوىل لت�أ�سي�س
اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ،يف �أع���ق���اب ان����دالع احل��رب
العاملية الثانية ،ف���أث��ن��اء تقدم احللفاء طلبوا
م���ن ال���ع���رب م�����س��اع��دة ق��وات��ه��م ال��زاح��ف��ة �ضد
دول امل���ح���ور ،م��ق��اب��ل ال���وع���د مب��ن��ح��ه��م تقرير
امل�صري� ،إال �أن تلك الوعود بعد انتهاء احلرب
ذهبت �أدراج ال��ري��اح ،وت���أك��د للعرب �أن حترير
الأر���ض واحل�صول على اال�ستقالل ،ال ي�أتيان
ع��ن ط��ري��ق مهادنة امل�ستعمرين .فيما �أثبتت
حركة املقاومة العربية يف �أكرث من بلدٍ عربي
�صمودها وثباتها �ضد املحتل الأجنبي ،وعلى
�سبيل املثال يف امل���ؤمت��ر الإ�سالمي ،ال��ذي عقد
بالقد�س يف دي�سمرب/كانون الأول ع��ام 1931
ق����دم م��ن��ا���ض��ل��و ح���رك���ات ال��ك��ف��اح واال���س��ت��ق�لال
العربي ميثاقاً عربياً ن�ص على وح��دة العامل
العربي ،وطالبوا ببذل �أق�صى اجل��ه��ود يف كل
قطر عربي ،للح�صول على اال�ستقالل ،و�إقامة
ال��وح��دة العربية� ،إال �أن املحتلني الأوروب��ي�ين

ك��ان��وا يرف�ضون �أي وح���دة جتمع ال��ع��رب ،ويف
مقدمة ه����ؤالء بريطانيا وفرن�سا وال��والي��ات
املتحدة ال�صانع اخلفي لل�سيا�سات اال�ستعمارية
يف تلك احلقبة.
ل��ق��د �أدرك ال���ع���رب ب��ع��د ان���ت���ه���اء احل���رب
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة� ،أن اال���س��ت��م��رار يف تكري�س
التجزئة ،وفر�ض �سيا�سة الأمر الواقع� ،سيجعل
ال�����ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة ت����رزح حت��ت ن�ير االح��ت�لال
الأجنبي امل�ستجد بعد خ��روج العثمانيني من
معظم �أو كل البلدان العربية ،وي�صبح احل�صول
ع��ل��ى اال���س��ت��ق�لال ���ص��ع��ب��اً ،ل��ذل��ك ب���د�أ التحرك
وامل�شاورات للبحث عن �صيغة منا�سبة لتوحيد
اجلهود العربية ،ال�سيما �أن الظروف العاملية
كانت مواتية ،وب���د�أت امل�����ش��اورات العربية ،ومت
االتفاق على توجيه م�صر الدعوة �إىل العراق
و���ش��رق الأردن وال�����س��ع��ودي��ة و���س��وري��ة ول��ب��ن��ان
وال��ي��م��ن ،وه���ي ال����دول ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د ح�صلت
على ا�ستقاللها ،ول��و �أن ذل��ك اال���س��ت��ق�لال مل
يكن ناجزاً وكام ًال ،وكانت الدعوة بق�صد عقد
اج��ت��م��اع ملمثلي تلك ال����دول ،ل��ت��ب��ادل ال����ر�أي يف
مو�ضوع الوحدة.
ومت ب�����ن�����اءاً ع���ل���ي���ه ،ال���ت���و����ص���ل ل�����ص��ي��اغ��ة
ب��روت��وك��ول ق��ي��ام اجل��ام��ع��ة العربية ،و�صادقت
ع��ل��ي��ه �سبعة دول ع��رب��ي��ة (م�����ص��ر ��� +س��وري��ة +
ال�سعودية  +ال��ع��راق  +لبنان  +اليمن � +إم��ارة
���ش��رق��ي الأردن) يف � 7أكتوبر/ت�شرين الأول
 ،1944و ُي�� َع�� ّد ه��ذا ال�بروت��وك��ول الأر���ض��ي��ة التي
بني عليها ميثاق �إن�شاء اجلامعة ،ويف الثاين
والع�شرين من مار�س/�آذار  1945مت التوقيع
على ال�صيغة النهائية لن�ص ميثاق قيام جامعة
الدول العربية.
وعليهُ ،تعترب جامعة ال��دول العربية من
ن��اح��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة ،امل��ن��ظ��م��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة الأق����دم
والأر����س���خ يف ع��م��وم منطقة ال�����ش��رق الأو���س��ط،
وال��ت��ي ت�ضم جمموعة ال���دول العربية .لكنها
بقيت ،وخا�صة خالل العقود الثالثة املا�ضية،
وك�أنها حتت ظلها متاماً ،ومل َتعُد تقي �إقليمها

ح�� ّر الأزم�����ات ،وال ن�ي�ران ال�����ص��راع��ات امللتهبة،
التي ن�شهد ف�صولها املتتالية الآن على امتداد
�أك��ث�ر م���ن ب��ل��دٍ ع���رب���ي .وب���ات���ت ف��ي��ه اجل��ام��ع��ة
العربية منق�سمة على ذات��ه��ا ،ومم��زق��ة ،وحتى
منحازة لطرف �ضد طرف من اع�ضاء اجلامعة،
م��ن خ�ل�ال بع�ض دول��ه��ا للم�شاريع ال��دم��وي��ة
امل��ط��روح��ة ،وحل��م�لات التطبيع اجل���اري���ة مع
ك��ي��ان دول���ة االح��ت�لال م��ن حت��ت ال��ط��اول��ة اىل
فوقها ،لدرجة مل ت�ستطع حتى الآن �أن تتخذ
موقفاً حقيقياً ومتما�سكاً م��ن خ��ط��وات دول:
الإم�������ارات وال��ب��ح��ري��ن وال�������س���ودان ب�����ش��ان ب��ن��اء
ال���ع�ل�اق���ات م���ع دول����ة االح����ت��ل�ال ،مب���ا يف ذل��ك
تبادل ال�سفارات ،وبناء العالقات االقت�صادية
والتجارية وحتويلها اىل �سوق ا�ستثمارية ل�صاح
"�إ�سرائيل" ،وت��ب��ادل حركة ال��ط�يران امل��دين،
وفتح �أب��واب منطقة اخلليج �أم��ام "�إ�سرائيل"،
خا�صة ل�شبكات جهاز امل��و���س��اد (اال�ستخبارات
اخلارجية الإ�سرائيلية) ،وبالتايل اال�ستجابة
ال��ت��ام��ة للمطالب الأم��ري��ك��ي��ة ب�����ش���أن االن��ف��ت��اح
ال���ع���رب���ي غ��ي�ر امل�������ش���روط ع���ل���ى "�إ�سرائيل"
والتطبيع الكامل معها ،ون�سف �شعار "الأر�ض
مقابل ال�سالم" ليحل مكانه �شعار "ال�سالم
مقابل ال�سالم".
وق���ائ���ع ال��ت��ط��ب��ي��ع الأخ����ي���رة ،ب�ي�ن بع�ض
ال��دول العربية و "�إ�سرائيل" ،ك�شفت امل�ستور،
و�أظ���ه���رت �أم����ام امل�ل��أ م�����أزق اجل��ام��ع��ة العربية
نتيجة ال��ت��داع��ي يف م��واق��ف م��ع��ظ��م دول��ه��ا يف
زم���ن ال��ه��رول��ة ن��ح��و ال��ت��ط��ب��ي��ع ،واالب��ت��ع��اد عن
ال��ق��رار العربي اجل��ام��ع ب��ع��دم االع�ت�راف بهذا
ال��ك��ي��ان امل��ح��ت��ل .وت�����س��ج��ي��ل ال��ن��ج��اح��ات لإدارة
ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب وف��ري��ق��ه
امل��ت�����ص��ه�ين ب��رئ��ا���س��ة (الج������ارد ك��و���ش��ن�ير) على
ابواب االنتخابات الرئا�سية الأمريكية ،وك�سب
�أ���ص��وات يهود ال��والي��ات املتحدة (�ستة ماليني
ي��ه��ودي ـ ـ م�����ص��وّت وغ�ير م�����ص��وّت تبعاً للعمر)
وت�أثريهم يف االقت�صاد وو�سائل الإعالم وعموم
امل�ؤ�س�سات النافذة وامل�ساهمة يف �صناعة القرار

علي بدوان

يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،ف� ً
ضال ع��ن ك�سب املزيد
م��ن الت�أييد ل��دول��ة االح��ت�لال م��ن دول عربية
كانت تعترب نف�سها ع��دوة لـ ـ "�إ�سرائيل" وما
ت��ق��وم ب��ه ال��والي��ات امل��ت��ح��دة م��ن �سيا�سة "فرق
�سد" .لذلك قدمت الإدارة الأمريكية بزعامة
ال��رئ��ي�����س دون���ال���د ت��رام��ب جم��م��وع��ة اجن����ازات
ل��دول��ة االح���ت�ل�ال مل حت��ل��م ب��ه��ا م��ن��ذ قيامها،
وم��ن��ه��ا :االع��ت��راف ب��ال��ق��د���س ع��ا���ص��م��ة ل��دول��ة
االح��ت�لال ونقل ال�سفارة اليها .اغ�لاق مكتب
مم��ث��ل��ي��ة م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف
وا�شنطن .وقف امل�ساهمة املالية بامليزان العامة
ل��وك��ال��ة الأون�������روا وال�����س��ع��ي لتفكيكها وان��ه��اء
دوره���ا ومكانتها ك�شاهد تاريخي و�أمم���ي على
نكبة فل�سطني .ن�سف املرجعية الدولية ب�ش�أن
الق�ضية الفل�سطينية من خالل طرح ما ي�سمى
ب ـ ـ "�صفقة القرن" .االع�تراف ب�ضم اجلوالن
ال�����س��وري امل��ح��ت��ل خ�لاف��اً ل���ق���رارات ومرجعية
ال�شرعية الدولية .ال�ضغط على اطراف عربية
خمتلفة ل��ب��دء عملية التطبيع واالع��ت�راف ب ـ
"�إ�سرائيل" وتبادل ال�سفارات...الخ.
فماذا جنت الدول العربية التي و ّقعت ما
يُ�سمى اتفاقيات "�سالم" م��ع دول��ة االحتالل
يف ظ��ل ه��رول��ة ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ع ...ف�����الأردن،
وبال �صخب� ،أو حتى جمرد تذكري ،مل يتطرق
ملعاهدة "ال�سالم" (معاهدة وادي عربة) ،والتي
مرت قبل �أيام ذكرها الـ ـ  .26فيما تبدو الأجواء
�ساخنة بينها وب�ين "�إ�سرائيل" .ف ـ "ال�سالم"
بات ب��ارداً �أكرث من �أي وقت م�ضى .و�أك�ثر من
ربع قرن من ما ي�سمى "ال�سالم" مل تثمر كل
تلك العملية �سوى عن رف�ض �شعبي �أردين �أكرب
ومتزايد للتطبيع.
ول�ل��أ����س���ف ،ف�����إن دور اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة،
من ال�سلوك الأمريكي لإدارة الرئي�س دونالد
ت��رام��ب ،وم��ن ه��ذا التطبيع ،خم�� ٍز مت��ام��اً ،فلم
حت��رك �ساكناً ،ومل ت�ستطع اجلامعة العربية
التي �أخرجت �سورية منها بدل الوقوف معها
يف �أزم��ت��ه��ا ،و�سورية وه��ي م��ن ال���دول امل�ؤ�س�سة
للجامعة ال��ع��رب��ي��ة� ،أن تبني م��وق��ف��اً وا���ض��ح��اً
برف�ض التطبيع وفقاً لقرارات حتى اجلامعة
العربية ومنها قرارات القمة العربية يف بريوت
.2002
اجلامعة العربية تكاد �أن تلفظ انفا�سها ـ ـ
وال نتمنى لها ذلك ـ ـ فقد باتت منظمة اقليمية
عاجزة الحول وال قوة لها ،ويف حلٍ من القيام
بعملها الوطني والقومي اجلامع  ...لكن على
اجلميع �أن ي���درك ب����أن التطبيع وت��ه��اوي دور
اجلامعة العربية ،لن يزيد ق��وى املقاومة �إال
ا�صراراً على متابعة طريقها ،فاملعركة مع كيان
دولة االحتالل معركة وجود ال حدود.
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حـــركة مقاطعة �إ�سرائيل BDS
حركة مقاطعة �إ�سرائيل و�سحب
اال��س�ت�ث�م��ارات منها وف��ر���ض العقوبات
عليها هي حركة فل�سطينية املن�ش�أ عاملية
االم �ت��داد ،ت�أ�س�ست ع��ام  2005وت�سعى
ملقاومة االحتالل واال�ستعمار اال�ستيطاين
والأبارتهايد الإ�سرائيلي ،من �أجل �إنهاء
االح� �ت�ل�ال وحت �ق �ي��ق احل��ري��ة وال �ع��دال��ة
وامل �� �س��اواة يف فل�سطني و� �ص��و ًال �إىل حق
تقرير امل�صري لكل ال�شعب الفل�سطيني
يف الوطن وال�شتات .فاملقاطعة هي واحدة
من ا�سرتاتيجيات املقاومة الداخلية ،وهي
�أي�ض ًا ا�سرتاتيجية الت�ضامن الأهم دولي ًا
والوقوف �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني
وق�ضيته العادلة.
برزت املقاطعة يف الن�ضال الفل�سطيني
كا�سرتاتيجية من ا�سرتاتيجيات املقاومة
ال�شعبية الرئي�سية املتاحة للفل�سطينيني
على اختالف م�شاربهم� ،أ ّما اليوم يف �إطار
الت�ضامن ال��دويل ،متثل حركة املقاطعة
ال�شكل اال�سرتاتيجي الأهم لدعم الن�ضال
الفل�سطيني املرتكز على النهج القائم على
احلقوق ،حيث حددت هذه احلركة نداءها
الت�أ�سي�سي الذي و ّقع عليه وقت ت�أ�سي�سها
م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  /170/جمعية واحت��اد
وح��زب وغريها من الأط��ر التي تن�ضوي
حت��ت م���س� ّم�ي��ات �أخ� ��رى للعمل امل ��دين،
وتب ّني نداء املقاطعة ا�سرتاتيجية ال�ضغط
لعزل "�إ�سرائيل" ،وذلك بهدف �إلزامها
ب��االم �ت �ث��ال ل�ل�ق��ان��ون ال� ��دويل م��ن خ�لال
�إنهاء احتاللها للأرا�ضي العربية و�إنها
نظام الف�صل العن�صري املمار�س ب�شكل
خا�ص �ضد مواطنيها العرب الفل�سطينيني
وعودة الالجئني الفل�سطينيني �إىل ديارهم
الأ�صلية و�أرا�ضيهم.
ت �ت �ن��اول م �ط��ال��ب ح��رك��ة م�ق��اط�ع��ة
( )BDSط� �م ��وح وح� �ق ��وق م �ك��ون��ات
ال�شعب الفل�سطيني التاريخية كافة من
فل�سطيني �أرا�ضي عام � 1948إىل قطاع
غ��زة وال�ضفة الغربية ،مبا فيها القد�س
�إىل املخيمات وال�شتات ،وال��ذي �شرذمه
اال�ستعمار اال�ستيطاين ال�صهيوين على
مراحل .هذا النظام يعترب احلركة اليوم
من �أكرب الأخطار اال�سرتاتيجية املحدقة
به ،حيث جنحت حركة املقاطعة يف بداية
عزل الكيان ال�صهيوين �أكادميي ًا وثقافي ًا
و�سيا�سي ًا ،و�إىل درجة ما  ...اقت�صادي ًا.
وقد نا�شد �أح��رار و�شعوب العامل ملقاطعة
�إ� �س��رائ �ي��ل و��س�ح��ب اال� �س �ت �ث �م��ارات منها
وفر�ض العقوبات عليها لتحقيق املطالب
الآتية:
	�إن�ه��اء احتاللها وا�ستعمارهالكامل الأرا� �ض��ي الفل�سطينية والعربية
وتفكيك جدار الف�صل العن�صري.
�	-إن� �ه ��اء ك��ل �أ� �ش �ك��ال الف�صل

سحر عيسى الوهيبي*

العن�صري واعرتافها باحلق يف امل�ساواة
الكاملة لفل�سطيني �أرا�ضي عام .1948
 اح�ترام وحماية ودع��م حقوقالالجئني الفل�سطينيني يف العودة لديارهم
هجروا منها وا�ستعادة ممتلكاتهم.
التي ّ
�إنّ ن���ض��ال �شعبنا ��ض��د اال�ستعمار
اال�ستيطاين ال�صهيوين م�ستمر منذ مطلع
القرن املا�ضي حتى اليوم � ،اّإل �أن �إ�سرائيل
ت�ستمر بقمعها للفل�سطينيني وا�ستعمارها
للأر�ض دون رقيب �أو عتيد ،وذلك لعدم
حما�سبة ه��ذا الكيان دول �ي � ًا ،وا�ستمرار
ال �� �ش��رك��ات ال��دول �ي��ة ال� �ك�ب�رى ال�ع��امل�ي��ة
مب�ساعدتها يف ه��ذه اجلرائم وانتهاكها

ت�شجيع مبادرات ر�سمية فل�سطينية منذ
ع��ام  ،2010حينما اع�ت�م��دت ال�سلطة
الفل�سطينية وط ّبقت بف ّعالية قانون ًا يح ّرم
التجارة مع �سلع وخ��دم��ات امل�ستوطنات
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،وت�شجيع ح�م�لات حملية
وخ��ا� �ص��ة ب�ع��د ال� �ع ��دوان ع�ل��ى غ ��زة ع��ام
 ،2014والتوقف عن �شراء جميع املنتجات
االقت�صادية وخا�صة الغذائية ،وكانت
نتائجها حمدودة مقارنة ب�أهدافها املعلنة.
وم��ع ذل��ك فقد �ص ّرح رئي�س ال��وزراء
الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو م�ؤخر ًا ب�أنّ
ح��رك��ة املقاطعة �أ�صبحت ت�ش ّكل تهيد ًا
ا�سرتاتيجي ًا لإ�سرائيل ،بينما جزم رئي�س

للقانون الدويل.
ل�ق��د ظ�ه��ر �أنّ امل�ق��اط�ع��ة �أح ��د �أب��رز
ال��و��س��ائ��ل الن�ضالية املنت�شرة ح��دي�ث� ًا،
ال�ت��ي ي�ب��دو و�أن �ه��ا ت�شكل �أداة فاعلة يف
مواجهة الكيان ال�صهيوين ،وقد ظهرت
يف �إط��ار حمالت الت�ضامن الدولية مع
فل�سطني وتقوم بالرتويج لها جلنة وطنية
فل�سطينية ،وه��ي ت�ش ّكل من��وذج � ًا �آخ��ر
حلمالت مقاطعة �إ�سرائيل �أو امل�ؤ�س�سات
اال�ستعمارية وال�صهيونية تب ّناها هذا
ال�شعب ملواجهة االحتالل ،بدء ًا ب�إ�ضرابات
ثورة  1939-1936مرور ًا مبرحلة مقاطعة
جامعة ال��دول العربية بعد نكبة فل�سطني
ع��ام  ،1948وال�سعي الوطني للمقاطعة
امل�ح�ل�ي��ة مل��واج �ه��ة احل��رك��ة ال�صهيونية
واالقت�صاد اليهودي ملنع الفل�سطينيني
من العمل داخل الكيان ال�صهيوين ومنع
ت�سديد ال�ضرائب الإ�سرائيلية والإ�ضرابات
التجارية �أثناء االنتفا�ضة الأوىل اعتبار ًا
من عام .1988
وه ��ذا م��ا ا��س�ت��دع��ى �إىل �أن تتكرر
ه��ذه احلمالت خ�لال ال�سنوات الأخ�يرة
مم ��ا ��س��اع��د على
يف �إط� ��ار (ّ )BDS

املو�ساد ال�سابق �شبتاي �شافيت مب�سا�سها
بامل�شروع ال�صهيوين برمته.
وبالفعل ف�إنّ حركة املقاطعة تت�صاعد
با�ستمرار مبا يتج ّلى يف م�ؤ�شرات �سيا�سية
واقت�صادية وع�سكرية �سلبية على الكيان
وقد بات يعاين من �آثارها ،وها هي تتّ�سع
دائرة االن�ضمام �إليها عاملي ًا من م�ستويات
�أكادميية وثقافية واقت�صادية و�سيا�سية،
مقابل م�ساعي �صهيونية حممومة وم�ضادة
ل���ض��رب �إجن � ��ازات ه��ذه امل�ق��اط�ع��ة التي
هي �شكل من �أ�شكال املقاومة لالحتالل
والف�صل العن�صري ال�صهيوين الب�شع.
�إن مطالب حركة املقاطعة BDS
لإن �ه��اء االح �ت�لال ال�صهيوين للأرا�ضي
الفل�سطينية تقف بجانب مطالب العديد
من اجلماعات واملنظمات الأخ��رى مثل
جمل�س ح �ق��وق الإن �� �س��ان ال �ت��اب��ع ل�ل�أمم
املتحدة ومنظمة �أ�صوات يهودية من �أجل
ال�سالم – وهي من امل�ؤيدين املتحم�سني
حلركة املقاطعة – وه�ك��ذا ،ف ��إن حركة
املقاطعة هي ج��ز ٌء من جهد �أك�بر يقوم
ب��دوره على �إن�ه��اء االح �ت�لال .وللحد من
ت�ق�دّم اجن ��ازات ه��ذه احل��رك��ة املتقادمة

وامل ��ؤث��رة ول��و ن�سبي ًا ،ك��ان تدخل �أمريكا
ال�سافر املعتاد ب�إعالن وزي��ر خارجيتها
مايك بومبيو يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك
مع رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية بنيامني
نتنياهو اخل�م�ي����س � 2020/11/19أن
ب�لاده �ستعترب حركة مقاطعة �إ�سرائيل
( )BDSح��رك��ة م �ع��ادي��ة لل�سامية،
و�أ� �ض��اف ب���أن �أم��ري�ك��ا �ستتخذ خطوات
�ضد حركة املقاطعة قريب ًا و�أنها �ستوقف
الدعم عن كل حركة لها عالقة بحركة
املقاطعة ال�ت��ي و�صفها (بال�سرطان).
وتبع ًا لذلك تقدّمت ال��دول املط ّبعة مع
الكيان ال�صهيوين بت�صريح ال مينع به
ب�ضائع امل�ستوطنات املقامة على الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة م��ن دخ ��ول ب�لاده
و�ستعاملها ك�أنها منتجات �إ�سرائيلية .من
املن�سق العام حلركة مقاطعة
جهته قال ّ
�إ�سرائيل حممود النواجعة �إن �صح هذا
اخل�بر ف��ذل��ك ُي�ع� ّد خ��روج � ًا ��س��اف��ر ًا على
املوقع العربي والإ�سالمي ،ويجعل النظام
البحريني �ضالع ًا يف جرائم ح��رب وفق
مما �أ ّكد على قرار حركة
القانون الدويل ّ
مقاطعة �إ�سرائيل �أنّ االعرتاف البحريني
مبنتجات امل�ستوطنات ه��و م�شاركة يف
ج��رائ��م ح��رب يرتكبها ه��ذا االح �ت�لال،
وه� ��ذا ي� � ّ
�دل ع �ل��ى ع �م��ق ت�ب�ع�ي��ة ال�ن�ظ��ام
البحريني �إىل �أه��واء الإدارة الأمريكية
احلالية وحكومة بنيامني نتنياهو ،يف حني
ترف�ض كثري من دول العامل من �ضمنها
دول االحت��اد الأوروب ��ي معاملة الب�ضائع
املنتجة يف امل�ستوطنات على �أ ّنها منتجات
�إ�سرائيلية وتقوم بو�سمها كي يكون وا�ضح ًا
�أم��ام امل�ستهلك مكان ت�صنيعها .كما �أنّ
جمل�س الأمن الدويل �أ ّكد يف كانون الأول
 2016يف قراره � /2334/أنّ امل�ستوطنات
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة امل �ق��ام��ة يف الأرا�� �ض���ي
الفل�سطينية املحتلة منذ عام  1967مبا
فيها القد�س ال�شرقية غري �شرعية.
لقد ولىّ عهد اخلطابات الرنانة التي
مل تجُ ِد نفع ًا لل�شعب الفل�سطيني الذي م ّل
يغي �شيئ ًا
من الت�أييد اخلطابي الذي ال رّ
يف موازين القوى املائلة بالكامل حالي ًا
ل�صالح امل�ستعمر ،لذا فنحن بحاجة ما�سة
�إىل حت ّر ٍك ا�سرتاتيجي فاعل وعلى نطاق
وا�سع من �أجل تقوي�ض نظام اال�ضطهاد
ال�صهيوين ،بحيث يه ّيئ ال��واق��ع �أك�ثر
لل�شعب الفل�سطيني لإح��راز حقوقه التي
ن�صّ ت عليها الأمم املتحدة ،و�أقل ما ميكن
للآخرين املتواطئني فعله هو الكف عن
التواط�ؤ ..وه��ذا واج��ب �أخالقي وقانوين
�أ�سا�سي من �أجل �إنهاء الظلم و�إعطاء كل
ذي ٍّ
حق ح ّقه.
*رئي�سة منرب فل�سطني الثقايف
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املغرب ت�ست�أنف عالقاتها مع الكيان ال�صهيوين
وعلى الفل�سطينيني �أن يدفعوا الثمن!
ي�شكل تظهري ال�ع�لاق��ات العربية-
الإ�سرائيلية �إىل العلن انعطافة يف و�ضع الكيان
ال�صهيوين يف املنطقة ،حيث يحظى ال�صهاينة
بتوقيع اتفاقيات مع بع�ض الدول العربية من
موقع القوة ،ومن دون اال�ستجابة لأية متطلبات
تقت�ضيها عملية الت�سوية ،ويف ه��ذا ال�سياق
ي�أتي ا�ستئناف العالقات بني املغرب والكيان
ال�صهيوين برعاية الرئي�س الأمريكي ترامب،
مقابل بقاء ال�صحراء الغربية �ضمن حدود
أرا�ض تتمتع بحكم ذاتي لكنها غري
املغرب ك� ٍ
م�ستقلة ،ما ميهد ل�سحب املعادلة على ال�ضفة
الغربية و�إبقائها حتت ال�سيادة الإ�سرائيلية،
ويتيح الفر�صة لنتنياهو للتن�صل من معادلة
"الأر�ض مقابل ال�سالم" التي جتبي منه
ثمن ًا يكلفه االن�سحاب م��ن بع�ض الأرا��ض��ي
الفل�سطينية املحتلة بح�سب القرارات الدولية،
وتر�سيخ معادلة �أخرى تلبي امل�صلحة الأمنية
الإ�سرائيلية قاعدتها "ال�سالم مقابل ال�سالم".
�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
ب �ت��اري��خ  10ك��ان��ون �أول � 2020أن امل�غ��رب
�أ�صبحت خ�لال ه��ذه ال�سنة ال��دول��ة العربية
الرابعة التي تقدم على تطبيع عالقاتها مع
الكيان ال�صهيوين ،بعد الإم� ��ارات العربية
املتحدة والبحرين وال�سودان .ومقابل ذلك
�أعلن ترامب عن اع�تراف ال��والي��ات املتحدة
بـال�سيادة املغربية على ال�صحراء الغربية،
كهدية ب�سيطة للنظام املغربي مبنا�سبة قبوله
لتطبيع العالقات مع الكيان ال�صهيوين الذي
ب ��د�أت �شركاته ت�ستعد ال�ستثمار ال�ث�روات
الوفرية لهذه ال�صحراء .ويتم ذلك باالفتتاح
الفوري ملكتبي ات�صال يف الرباط وت��ل �أبيب
و�صو ًال �إىل افتتاح �سفارتني فيهما للجانبني.
من جانبه قال امللك حممد ال�ساد�س يف بيان
�إن امل�غ��رب �سيتخذ  3خ�ط��وات يف امل�ستقبل
القريب للدفع بالعالقات قدم ًا� :أو ًال� ،ستكون
ه�ن��اك حت��رك��ات لت�سهيل ال��رح�لات اجلوية
املبا�شرة لنقل اليهود من �أ�صل مغربي وال�سياح
الإ�سرائيليني من املغرب و�إليه .ثاني ًا� ،ست�سعى
امل �غ��رب �أي �� �ض � ًا �إىل ا��س�ت�ئ�ن��اف االت �� �ص��االت
الر�سمية الثنائية والعالقات الدبلوما�سية
يف �أق� ��رب وق� ��ت .ث��ال �ث � ًا� ،ست�سعى امل �غ��رب
�إىل تطوير ع�لاق��ات اب�ت�ك��اري��ة يف امل�ج��االت
االقت�صادية والتكنولوجية .وكجزء من هذا
ال �ه��دف�� ،س�ي�ك��ون ه �ن��اك ع�م��ل ع�ل��ى �إع ��ادة
مكاتب االت�صال يف البلدين كما كانت احلال
يف املا�ضي ل�سنوات عديدة حتى �سنة .2002
�إن العالقات �شبه الر�سمية بني الكيان
ال�صهيوين وامل �غ��رب ،ه��ي حقيقة تاريخية،
وه��ي متوا�صلة ع�ل��ى م��دى ��س�ن��وات طويلة،
ت�ط��ورت بعد توقيع اتفاقات �أو��س�ل��و .وي�ؤكد

ذلك وزي��ر اخلارجية املغربي نا�صر بوريطة
ت�صريحات له «نحن ال نتحدث عن تطبيع،
يف
ٍ
لأن العالقات كانت بالأ�صل طبيعية» .وبح�سب
�صحيفة �إ�سرائيل اليوم  2020/12/17يقول
يو�سي بيلني  -ع�ضو كني�ست �سابق وحملل
�سيا�سي" :يف �أيلول  ،1993بعد توقيع اتفاقات
�أو� �س �ل��و�� ،س��اف��رن��ا ،راب�ي�ن وب�ير���س و�أن���ا� ،إىل
�إ�سرائيل عرب املغرب ،وكان على منت الطائرة
رج��ال الإع�ل�ام الذين كانوا برفقتنا .امللك
انتظرنا يف الرباط ،ولأول مرة ع ّرفنا �إىل ويل
العهد ،وهنّ�أنا باالتفاق مع الفل�سطينيني وكان
مت�أثر ًا جد ًا .بعد عام عُ قد يف الدار البي�ضاء
امل�ؤمتر االقت�صادي ال�شرق -الأو�سطي الأول،
�شعر امللك ب�أنه ي�ستطيع الك�شف عن العالقة

�إ�سرائيل اليوم ال�صادرة يف  29من ال�شهر
ذات��ه �أن املهمة الرئي�سية للوفد ه��ي در���س
�إم�ك��ان �إع ��ادة ا�ستخدام املبنى ال��ذي كانت
ت�شغله املمثلية الدبلوما�سية للمغرب يف تل
�أبيب حتى �سنة  .2000و�أعلنت وزيرة ال�سياحة
املغربية ،نادية فتاح العلوي� ،إنها ترغب بجعل
املغرب على "ر�أ�س قائمة الأماكن ال�سياحية
املطلوبة بالن�سبة للإ�سرائيليني" ،وقالت
�إن � 50أل��ف �إ�سرائيلي كانوا ي��زورون املغرب
�سنوي ًا ،قبل توقيع اتفاق التطبيع ،ومعظمهم
ي���أت��ون ع�ن��د �أق � ��ارب ل�ه��م ول ��زي ��ارة امل�ق��اب��ر
ال�ي�ه��ودي��ة يف ال �ب�لاد ،وت��رغ��ب ب��زي��ادة عدد
ال�سياح الإ�سرائيليني �إىل � ٢٠٠أل��ف �سنوي ًا.
يف الكيان ال�صهيوين يرى الإ�سرائيليون

الوثيقة ب�إ�سرائيل ،وكان هذا احتفال �شارك
فيه زعماء عرب كبار ،وزعماء واقت�صاديون
�إ�سرائيليون ،مع ال�شعور ب��أن ف�ص ًال جديد ًا
بد�أ يف تاريخ املنطقة .وحينذاك �أجرى رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي الأ�سبق ا�سحق رابني زيارة
ع��ام  ،1994ومت �إث��ره��ا فتح مكاتب ات�صال
يف ت��ل �أب�ي��ب ويف ال��رب��اط ،مل جت� ِ�ر ت�سميتها
��س�ف��ارات ،لكن تر�أ�سها ��س�ف��راء ،حيث �أم��ر
يف ذل��ك احل�ين امللك احل�سن ال�ث��اين بو�ضع
ممثلية للمغرب يف ت��ل �أب �ي��ب ،ه��ذه املمثلية
اغلقت خالل والية ابنه امللك حممد ال�ساد�س،
بعد ن�شوب انتفا�ضة الأق�صى  .2000ومنذ
ذلك الوقت جرت لقاءات وحمادثات عديدة
بني ممثلني �إ�سرائيليني ومغاربة للدفع قدم ًا
بعالقات ديبلوما�سية� ،إىل �أن ن�ضج ذلك
مع �إع�لان دون��ال��د ترامب الدراماتيكي عن
�إقامتها ،ويتم ا�ستئناف عملها الآن ،حيث
بد�أ وفد مغربي يف  2020/12/28زيارة �إىل
الكيان ال�صهيوين من �أجل الدفع قدم ًا بتطبيع
ال �ع�لاق��ات ب�ين ال�ب�ل��دي��ن .و�أوردت �صحيفة

�أن هذا الإجناز هو �إجناز مهم وم�ؤثر ،حيث
تن�ضم املغرب �إىل م�صر والأردن والإم��ارات
والبحرين وال���س��ودان ،كي يبنوا مع ًا حم��ور ًا
�سيا�سي ًا يعترب �إ�سرائيل ع�ضو ًا معرتف ًا به
ومقبو ًال يف املنطقة� ،أم��ا نتنياهو فيتباهى
"بتحالفات ال �� �س�لام اجلديدة" .وي��رى
�آخ ��رون �أن��ه ال يوجد هنا �سالم �إقليمي مع
الكيان ال�صهيوين ،ب��ل ن��وع م��ن املقاي�ضات
ت�أخذ كل دولة عربية ما ينا�سبها لقاء الثمن
ال�سيا�سي ال��ذي تدفعه .الإم ��ارات �ستح�صل
على طائرات �أف ،35-و�ستح�صل البحرين
على دفاع �أمريكي ،وال�سودان �سيرُ فع ا�سمها
عن الئحة ال��دول امل��ؤي��دة ل�ل�إره��اب وميكنها
احل�صول على م�ساعدة حيوية من م�ؤ�س�سات
مالية دولية ،وحت�صل املغرب على اع�تراف
�أمريكي ب�سيادتها على ال�صحراء الغربية� .أما
ال�سعودية فقد �ساهمت ب�صورة مدرو�سة من
خالل ال�سماح للطائرات الإ�سرائيلية ا�ستخدام
جمالها اجلوي على �أمل �أن حت�صل على جائزة
ثمينة .فالتطبيع العربي -الإ�سرائيلي ال يتعلق

ابراهيم أبو ليل

ب�إيجاد حل جلوهر ال�صراع الدائر مع امل�شروع
ال�صهيوين يف املنطقة .لأن هذه الدول تف�صلها
م�سافات بعيدة عن الكيان ال�صهيوين ولي�ست
يف حالة حرب فعلية ومبا�شرة معه ،ولي�ست
معر�ضة لأي مطالب �إقليمية �أو تنازالت ،وال
كما يدعي املطبعون ب ��أن ه��دف التطبيع هو
حتقيق ت�ق��دم نحو ان�سحاب �إ�سرائيلي من
الأرا��ض��ي الفل�سطينية املحتلة .ه��ذا املوقف
ي�ت�ع��ار���ض فعلي ًا م��ع امل��ب��ادرة ال�ع��رب�ي��ة ع��ام
 ،2002التي تطالب �إ�سرائيل باالن�سحاب �أو ًال
من كل الأرا�ضي املحتلة كي حتظى بالتطبيع
وبحزام �أمن عربي .كما �أن قيام هذه الدول
بتطبيع العالقات مع الكيان ال�صهيوين مي ّكن
الإ�سرائيليني من الإيحاء ب�أنهم قادرون على
�إب��رام اتفاقات �شبيهة مع ال��دول العربية من
دون الفل�سطينيني ،ويف الوقت نف�سه ،يك�سب
الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار وحت�سني االقت�صاد من
خالل �إب��رام هذه االتفاقيات ،وي�ؤكد نتنياهو
ه��ذا امل��وق��ف ب�ق��ول��ه�" :أنا َم��ن تعهد فر�ض
ال�سيادة وط��رح هذه امل�س�ألة ،ومثلما جنحت
يف التو�صل �إىل اتفاق مع الإم ��ارات� ،س�أنفذ
خمطط فر�ض ال�سيادة .قلت يف ال�سابق �إن
امل�صاحلة مع العامل العربي ت�سبق �أي اتفاق
مع الفل�سطينيني ،وال يجب �أن نوجه �أعيننا
�صوب القد�س ورام اهلل فح�سب ،و�إمنا �صوب
القاهرة وع ّمان والريا�ض و�أب��و ظبي" .ومن
جانبها تنقل الواليات املتحدة ونتنياهو �أي�ض ًا
ر�سالة ج��دي��دة م��ن خ�لال اتفاقات التطبيع
مفادها �أن املهم يف م�س�ألة م�ستقبل منطقة
حمتلة لي�س تطبيق القانون الدويل الذي يدعو
قوة حمتلة �إىل االن�سحاب من الأرا�ضي التي
حتتلها ،بل حتقيق اال�ستقرار الإقليمي الذي
ي�ؤمن احلماية الأمنية لدولة االحتالل �أو ًال.
لقد و�ضعت القيادة املغربية نف�سها يف
م��واج�ه��ة ال�شعب امل�غ��رب��ي ال��راف����ض لتطبيع
العالقات ب�شكل ر�سمي مع الكيان ال�صهيوين،
ويف م��واج�ه��ة ال�ق��ان��ون ال ��دويل وم��ع ك��ل دول
الإقليم الأ�سا�سية ،لتتلقى الحق ًا �صفعة �أخرى
م��ع �إع�ل�ان م���س��ؤول ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة يف
االحت��اد االوروب��ي جوزيف بوريل� ،أن االحتاد
ي��دع��م م��وق��ف الأمم امل �ت �ح��دة ف�ي�م��ا يتعلق
مب�ل��ف ال���ص�ح��راء ال�غ��رب�ي��ة ،وال ��ذي جت��اوزه
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب باعرتافه
بال�صحراء �أر�ض ًا مغربية� .أي �أن املغرب الآن
يقف يف مواجهة العامل ويعلن فتح معركة غري
حم�سوبة النتائج ،وخ�صو�ص ًا بعد �أن �أعلنت
رو�سيا موقفها الراف�ض للقرار الأمريكي.
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"الال�سامية" بعد "الهولوكو�ست" البتزاز العامل
د .غازي حسين

ب���ع���د اال�����س����ت����غ��ل�ال ال���ف���اح�������ش ال�����ذي
ح��ق��ق��ت��ه "�إ�سرائيل" يف �أمل���ان���ي���ا وف��رن�����س��ا
و���س��وي�����س��را وب��ق��ي��ة ال����دول الأوروب����ي����ة من
معزوفة الهولوكو�ست ونفاذ ا�ستخدامها
جل���ل���ب امل����زي����د م����ن الأم���������وال والأ����س���ل���ح���ة
وال����دع����م ال�����س��ي��ا���س��ي ق�����ررت ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة
و�إ���س��رائ��ي��ل ا�ستخدام معزوفة الال�سامية
الب�������ت�������زاز �����ش����ع����وب وح�����ك�����وم�����ات ال����ع����امل
ومنعهم م��ن ت��وج��ي��ه االن��ت��ق��ادات ملمار�سة
"�إ�سرائيل" للإبادة والإرهاب والعن�صرية
واال�ستعمار اال�ستيطاين ك�سيا�سة ر�سمية.
انطلقت ال�����ش��رارة الأوىل ال�ستغالل
معزوفة الال �سامية للحيلولة دون تقدمي
ق�����ادة �إ����س���رائ���ي���ل �إىل امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة
ال���دول���ي���ة ك��م��ج��رم��ي ح����رب ومل���ن���ع ان��ت��ق��اد
عن�صرية ال�صهيونية والكيان ال�صهيوين
يف ال�����ق�����رار  36ال�������ذي ات�����خ�����ذه امل�����ؤمت����ر
ال�صهيوين ال��راب��ع وال��ث�لاث��ون يف القد�س
املحتلة يف  21حزيران  2002وقرر ما يلي:
 1ـ ح�����ث االحت������������ادات ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة
ل������دى اجل����ال����ي����ات ال����ي����ه����ودي����ة يف ج��م��ي��ع
�أن����ح����اء ال����ع����امل ع���ل���ى ال���ع���م���ل ب���ق���وة ���ض��د
�آف�����ة ال�لا���س��ام��ي��ة وم����ع����اداة ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة.
 2ـ �إن�������������ش������اء ف������ري������ق م���ت���خ�������ص�������ص
م�����ق�����ره ال�����ق�����د������س ل���ت���ن�������س���ي���ق م���ك���اف���ح���ة
ال��ل�ا�����س����ام����ي����ة وم�������ع�������اداة ال�������ص���ه���ي���ون���ي���ة.
 3ـ �إن�شاء جمموعة من اخلرباء للعمل
مع �صانعي ال���ر�أي العام وو�سائل الإع�لام
ملحاربة �آفة الال�سامية ومعاداة ال�صهيونية
(�إغ���ل���اق ب���ث حم��ط��ة امل���ن���ار م���ن ف��رن�����س��ا
باكورة تنفيذ قرارات امل�ؤمتر ال�صهيوين).
 4ـ �إن�����ش��اء جمموعات عمل يف ك��ل بلد
ت��ع��م��ل م���ع �أع�����ض��اء امل��ج��ال�����س الت�شريعية
لإع���������داد ت�������ش���ري���ع���ات حت�����رم ال�لا���س��ام��ي��ة
وم����ع����اداة ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة و�إن����ك����ار امل��ح��رق��ة.
(وك�����ان ال���ق���ان���ون الأم��ي�رك����ي ال����ذي وق��ع��ه
الرئي�س بو�ش يف  2004/10/24اال�ستجابة
الأوىل ل����ق����رارات امل����ؤمت���ر ال�����ص��ه��ي��وين).
 5ـ �إن���������ش����اء جم����م����وع����ات م����ن رج����ال
القانون لتقدمي ال�شكاوى وب��دء مقا�ضاة
ال��ه��ي��ئ��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة �أو الإع�لام��ي��ة التي
تن�شر ال�لا���س��ام��ي��ة وم���ع���ادة ال�صهيونية.
 6ـ �إن���������ش����اء ج����ه����از ب����اال�����ش��ت�راك م��ع
االحت����اد ال��ع��امل��ي ل��ل��ط�لاب ال��ي��ه��ود ملراقبة
الأن�شطة الال�سامية واملعادية لل�صهيونية
يف �إح����رام امل��ع��اه��د واجل��م��اع��ات ل��ل��رد على

الال�سامية وم��ع��اداة ال�صهيونية داخلها.
 7ـ ت�����ش��ك��ي��ل جم���م���وع���ات م����ن امل���رب�ي�ن
ال�����ذي�����ن ي���ف���ح�������ص���ون ال���ك���ت���ب ال���درا����س���ي���ة
وامل��ع��اج��م وامل��و���س��وع��ات م��ن �أج���ل ح��ذف كل
املحتويات الال�سامية واملعادية لل�صهيونية
وامل��ن��ك��رة للمحرقة( .وج���اء تغيري املناهج
وال���ك���ت���ب ال���درا����س���ي���ة ب�����ش��ك��ل خ���ا����ص ك��ت��ب
ال��ت��اري��خ واجل��غ��راف��ي��ة وال�ترب��ي��ة الوطنية
والدينية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
والأردن ا�ستجابة للموقف الإ�سرائيلي).
 8ـ جت���ن���ي���د ال�������ش���خ�������ص���ي���ات ال���ع���امل���ي���ة
ال�����ر������ش�����ي�����دة واحل�������ك�������وم�������ات وجم����ال���������س
ال���ن���واب يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء ال���ع���امل لتحذير
احلكومات التي ُتظهر �ضعفاً يف "حماربة
ال�ل�ا����س���ام���ي���ة وم������ع������اداة ال�������ص���ه���ي���ون���ي���ة».
ا�ستنفذت "�إ�سرائيل" �أغرا�ضها املالية
والع�سكرية وال�سيا�سية والإع�لام��ي��ة من
الهولوكو�ست وابتكرت بالتعاون مع امل�ؤمتر
ال�����ص��ه��ي��وين ال��ع��امل��ي ب����د ًال م��ن��ه��ا «م��ع��زوف��ة
حم��ارب��ة الال�سامية وم��ع��اداة ال�صهيونية»
الب���ت���زاز ح��ك��وم��ات و���ش��ع��وب ال���ع���امل �أج��م��ع
لتربير �إبادتها لل�شعب الفل�سطيني وتهويد
وطنه و�إقامة �إ�سرائيل العظمى االقت�صادية.
وتن�شط اليهودية العاملية حالياً ليل
نهار لل�ضغط على �أوروبا والبلدان العربية
مل��ن��ع �أي م���واط���ن ف��ي��ه��ا م���ن ان��ت��ق��اد �إره����اب
وعن�صرية وا���س��ت��ع��م��ار ال��ك��ي��ان ال�صهيوين
وال�������ص���ه���ي���ون���ي���ة وات����ه����ام����ه ب��ال�لا���س��ام��ي��ة.
ومتادت ال�صهيونية يف غيها ووقاحتها
و�أخ���ذت ت�شبه ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني
���ض��د االح��ت�لال وال��ه��ول��وك��و���س��ت ب��الإره��اب
ومب������ا ق������ام ب�����ه ال�����ن�����ازي�����ون ����ض���د ال���ي���ه���ود،
ل��ت�بري��ر الإره�����اب واال���س��ت��ع��م��ار واالح��ت�لال
وال���ه���ول���وك���و����س���ت ا���س��ت��ب��دل��ت «�إ����س���رائ���ي���ل»

م��ع��زوف��ة ال��ه��ول��وك��و���س��ت ال���ن���ازي مب��ع��زوف��ة
ال�لا���س��ام��ي��ة لتوجيهها �إىل ك��ل م��ن ي��ج��ر�ؤ
على ال��ك�لام ويعار�ض �سيا�ستها الإره��اب��ي��ة.
ال يجوز لليهودية العاملية احتكار كلمة
«ال�����س��ام��ي��ة» ،ف��ال��ي��ه��ود يف �أوروب�����ا وال��والي��ات
امل��ت��ح��دة ه��م م��ن �أ���ص��ل خ���زري انطلقوا من
مملكة اخلزر الواقعة على بحر قزوين بعد
�أن اعتنقوا اليهودية لأن مليكهم اعتنقها
وانت�شروا يف �أوروبا ال�شرقية ومنها �إىل جميع
ب��ل��دان ال��ع��امل مب��ا فيها فل�سطني العربية.
ي�ضاف �إىل ذل��ك �أن ال�شعوب ال�سامية
ت�����ش��م��ل ال����ع����رب وغ��ي��ره�����م ،ف���ل���م���اذا ي��ري��د
ال��ي��ه��ود ح�����ص��ر �أن��ف�����س��ه��م ب��ال�����س��ام��ي�ين وه��م
ي���ؤم��ن��ون ب�أنهم ج��زء م��ن ال��غ��رب وح�ضارته
وم�����ص��احل��ه يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو����س���ط؟
ان���ت���ه���ت امل���ن���ظ���م���ات ال�ل�ا����س���ام���ي���ة ال��ت��ي
ان��ت�����ش��رت يف �أع��ق��اب احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الأوىل
يف ال��ن��م�����س��ا و�أمل���ان���ي���ا وه���ن���غ���اري���ا ب��ال��ق�����ض��اء
على ال��ن��ازي��ة واحل��ك��م ال��ن��ازي ب�أملانيا وقيام
ال��دول��ة الأمل��ان��ي��ة واالحت���اد لأوروب���ي وتوقيع
ال���ع���دي���د امل����واث����ي����ق ال����دول����ي����ة ال���ت���ي حت���� ّرم
وجت����� ِّرم ال��ع��ن�����ص��ري��ة وال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن�����ص��ري.
وا�����س����ت����ف����ادت احل�����رك�����ة ال�������ص���ه���ي���ون���ي���ة
م���ن ال�لا���س��ام��ي��ة وم����ن ال���ن���ازي���ة وت��ع��اون��ت
م���ع���ه���ا ل����ع����زل ال����ي����ه����ود ع�����ن جم��ت��م��ع��ات��ه��م
وم����ن����ع ان����دم����اج����ه����م و�إدخ������������ال اخل�������وف يف
ن���ف���و����س���ه���م وت���ه���ج�ي�ره���م �إىل ف��ل�����س��ط�ين.
وو����ص���ل ال��ت��ع��اون ال���ن���ازي وال�����ص��ه��ي��وين
ذروت��ه بعد ا�ستالم النازية للحكم يف �أملانيا
وتوقيع اتفاقية هافارا بني وزارة االقت�صاد
يف �أملانيا النازية والوكالة اليهودية للتعوي�ض
ع��ن �أم�ل�اك اليهود يف �أملانيا وتنظيفها من
اليهود حتقيقاً للهدفني النازي وال�صهيوين.
وو�صلت وح�شية «�إ�سرائيل» وال�صهيونية

ال��ع��امل��ي��ة ح�����داً ق���ام���ا ف��ي��ه ب���ات���ه���ام ال��ع��رب
وامل�����س��ل��م�ين ع��ن �أوروب�����ا مب��ع��اداة ال�سامية
واتهام حكومات دول االحت��اد الأوروب���ي يف
التق�صري مبكافحة الال�سامية ،مما �أدى
�إىل ���س��ن ق��وان�ين خ��ا���ص��ة مل��ح��ارب��ة ال��ع��رب
وامل�����س��ل��م�ين والإ������س��ل��ام واج��ت��ث��اث��ه��م من
جمتمعاتهم الأوروبية ا�ستجابة للمطالب
وال�������ض���غ���وط الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة وال���ي���ه���ودي���ة.
وج��اءت حملة «�إ�سرائيل» واال�ستجابة
الأوروبية لها بعد الإع�لان عن اال�ستفتاء
ال���ذي �أج���راه االحت���اد الأوروب����ي وت��ب�ين �أن
 %59م��ن امل��واط��ن�ين الأوروب���ي�ي�ن يعتربون
�أن �إ����س���رائ���ي���ل حت���ت���ل امل���رت���ب���ة الأوىل يف
ت���ه���دي���د ال�������س�ل�ام يف ال�����ع�����امل .واع���ت�ب�رت
اليهودية العاملية �أن نتائج هذا اال�ستفتاء
ُتظهر م��دى تغلغل الال�سامية يف �أو�ساط
ال�����ش��ع��وب الأوروب���ي���ة ،مم��ا ح��م��ل حكومات
البلدان الأوروب��ي��ة على �إ���ص��دار ت�شريعات
ع�����دي�����دة مل��ل�اح����ق����ة ال�����ع�����رب وامل�������س���ل���م�ي�ن
وق���م���ع ح��ري��ت��ه��م ال��دي��ن��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة،
�إر����ض���اء لإ���س��رائ��ي��ل ول��ل��ي��ه��ودي��ة ال��ع��امل��ي��ة.
"ف�إ�سرائيل" ال ت�����س��م��ح لأح������د يف
�أوروب���ا �أن ينتقد ممار�ستها للهولوكو�ست
ع���ل���ى ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ول��ل��إره����اب
وال��ع��ن�����ص��ري��ة ك�����س��ي��ا���س��ي��ة ر���س��م��ي��ة دائ��م��ة
لك�سر �إرادة ال�شعب الفل�سطيني والإرادات
ال��ع��رب��ي��ة و�إجن�����اح امل�����ش��روع ال�����ص��ه��ي��وين يف
الهيمنة على البلدان العربية والإ�سالمية.
وه��ن��ا يتبادر للذهن ال�����س���ؤال ال��ت��ايل:
ه���ل ه���ن���اك ح��ق��ا ك���راه���ي���ة ل��ل��ي��ه��ود لأن��ه��م
ي��ه��ودي��ة �أم ل�����س��ي��ا���س��ة دول����ة "�إ�سرائيل"،
دول��������ة ال����ي����ه����ود ال����ت����ي ي���دع���م���ه���ا ج��م��ي��ع
ال���ي���ه���ود يف ال����ع����امل وال���������دول ال���غ���رب���ي���ة.
�إن على "�إ�سرائيل" وع��ل��ى اليهودية
العاملية التوقف عن و�ضع "�إ�سرائيل" فوق
القانون ال��دويل وف��وق ال�شرعية الدولية
وال��ت��وق��ف ع��ن �إب����ادة ال�شعب الفل�سطيني
وت��ه��وي��د وط��ن��ه واالع���ت���راف ب��امل�����س���ؤول��ي��ة
ال���ت���اري���خ���ي���ة ع����ن ت���ه���ج�ي�ره وال��ت��ع��وي�����ض
ع���ل���ي���ه ل���ل���خ�������س���ائ���ر ال���ب�������ش���ري���ة وامل�����ادي�����ة
وال��ن��ف�����س��ي��ة ال���ت���ي �أحل��ق��ت��ه��ا ب���ه وامل��واف��ق��ة
ع��ل��ى ع���ودة ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني �إىل
دي��اره��م وا���س��ت��ع��ادة �أر���ض��ه��م وممتلكاتهم.
ي��ج��ب ال��ت��وق��ف ع���ن �إ����ش���ه���ار �سالحها
اجلديد الفتاك يف وج��ه �أي دول��ة �أو زعيم
�أو مركز درا���س��ات �أو �شخ�صية �صحفية �أو
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�إعالمية يوجه االنتقادات لإبادتها لل�شعب الفل�سطيني
وترحيله واغ��ت�����ص��اب وط��ن��ه وت��ذوي��ب��ه يف جميع �أن��ح��اء
العامل لإقامة �أكرب غيتو يهودي ا�ستعماري وعن�صري
و�إره�����اب�����ي يف ق��ل��ب ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة والإ����س�ل�ام���ي���ة.
ت��ت��ه��م ال���ي���ه���ودي���ة ال���ع���امل���ي���ة ان���ت���ق���اد ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة
و"�إ�سرائيل" ب��ال�لا���س��ام��ي��ة ول��ك��ن��ه��ا تغ�ض ال��ن��ظ��ر عن
م�ؤ�س�سها تيودور هرت�سل الذي تعاون مع الال�ساميني
ال��رو���س وب�شكل خا�ص وزي��ر داخلية رو�سيا القي�صرية
بليفي للتخل�ص من اليهود وتهجريهم �إىل فل�سطني
واعترب هرت�سل �أن الال�سامية مفيدة لليهود .وتعاونت
ع�صابة �إت�سل اليهودية الإرهابية قبل احل��رب العاملية
الثانية م��ع ال��ق��ادة الال�ساميني يف اجلي�ش البولندي
ل���ت���دري���ب �أع�������ض���ائ���ه���ا .وت����ع����اون د .ح���اي���ي���م واي����زم����ان
والإره���اب���ي جابوتن�سكي م��ع الفا�شية الإي��ط��ال��ي��ة ومع
مو�سوليني لتحقيق الأه�����داف ال�صهيونية وت��دري��ب
�أع�������ض���اء م���ن ال��ب��ي��ط��ار ع��ل��ى ال��ب��ح��ري��ة يف �إي��ط��ال��ي��ا.
وي���ج���ب �أ ّال ي��غ��ي��ب ع���ن ال���ذه���ن �أن ال���ل���ورد ب��ل��ف��ور
امل���ع���روف ب����أن���ه م���ن ك��ب��ار ال�لا���س��ام��ي�ين ه���و ال����ذي منح
وع�����د ب���ل���ف���ور ل���ل���ح���رك���ة ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة وب����ال����ت����ايل ك���ان
ب���ل���ف���ور ال ����س���ام���ي���اً وب��ن��ف�����س ال����وق����ت ك�����ان ���ص��ه��ي��ون��ي��اً.
وي���ع���ت�ب�ر ال���ع���دي���د م����ن ال�����ص��ه��اي��ن��ة �أن ال���ي���ه���ودي
ك��ارل مارك�س ك��ان ال �سامياً لأن��ه و�ضع كتاب «امل�س�ألة
اليهودية» وب�ّي�نّ فيه عبادة اليهودي للذهب و�أك��د فيه
�أن ح��ب ال��ذه��ب وامل���ال ه��و ال��دي��ن احلقيقي لليهودي.
وي��ت��ح��م��ل ال���ي���ه���ود ح���ت���ى ال����ي����وم وغ�������داً وب���ع���د غ��د
م�����س���ؤول��ي��ة ال���ت�ل�اع���ب ب��ال��ب��ور���ص��ة ال��ع��امل��ي��ة وه��ب��وط
�أ�سعار الأ�سهم وارتفاعها والتالعب بالنظام امل�صريف
و�أ�سعار العمالت والتجارة العاملية ،مما �أحل��ق ويلحق
�أف����دح الأ����ض���رار مب�����ص��ال��ح ج��م��ي��ع ال�����ش��ع��وب يف ال��ع��امل.
ه�����ل ي�����ج�����وز اع����ت����ب����ار ال�����ي�����ه�����ودي ال���������ذي ي��ن��ت��ق��د
ال�صهيونية و�إ�سرائيل مثل نعوم ت�شوم�سكي ال �سامياً؟
مل��اذا �أق��ر امل�ؤمتر ال�صهيوين �أن انتقاد ال�صهيونية
يعني الال�سامية و�أن الال�سامية ت�صاعدت يف �أوروب��ا؟
من امل�ؤكد �أن عدد الال �ساميني يف �أوروب��ا انخف�ض
ب�شكل ملحوظ ب�سبب القوانني التي ت�صدرها احلكومات
مل��ك��اف��ح��ة ظ���اه���رة من���و وت�����ص��اع��د احل���رك���ات ال��ق��وم��ي��ة
وب�����ش��ك��ل خ��ا���ص يف �أمل��ان��ي��ا وب��ق��ي��ة ال��ب��ل��دان الأوروب���ي���ة.
ول��ك��ن ال���ذي ت�صاعد يف ب��ل��دان االحت����اد الأوروب����ي
ه��و انتقاد �أع��م��ال "�إ�سرائيل" والعن�صرية والإره��اب��ي��ة
والإب��������ادة اجل��م��اع��ي��ة وال���ت���دم�ي�ر ال�����ذي ت��رت��ك��ب��ه بحق
ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ح��ت��ى �أن ج����ون ك��ي�ري ات��ه��م��ه��ا
ب����أن���ه���ا ت�����ش��ب��ه ن���ظ���ام الأب����ارت����اي����د يف ج���ن���وب �إف��ري��ق��ي��ا.
ع��ل��ق الإ���س��رائ��ي��ل��ي ب���وري اف��ن�يري ح���ول اال�ستفتاء
الأوروبي الذي يعترب �أن "�إ�سرائيل" �أكرب تهديد لل�سالم
يف العامل «�أن هناك تف�سري ب�سيط لذلك :فالأوروبيون
ي�شاهدون كل يوم على �شا�شات التلفزيون ما يقومون به
جنودنا يف املناطق الفل�سطينية املحتلة ...يبدو الكفاح
الفل�سطيني ،امل�سمى يف �إ�سرائيل �إره��اب��اً �أ�شبه يف �أعني
الأوروبيني ،بالكفاح الفرن�سي �ضد االحتالل الأملاين».
�إن ال�������ذي ت�������ص���اع���د يف �أوروب�����������ا وازداد ح��ج��م��ه

ل���ي�������س م�����ع�����اداة ال�������س���ام���ي���ة و�إمن��������ا ان���ت���ق���اد مم���ار����س���ات
"�إ�سرائيل" الإره��اب��ي��ة واال���س��ت��ع��م��اري��ة والعن�صرية.
ولكي تقمع "�إ�سرائيل" مب�ساعدة اليهودية العاملية
والإمربيالية الأمريكية وبقية الدول الغربية ت�صاعد
االن���ت���ق���ادات ل��ه��ا ق����رر امل����ؤمت���ر ال�����ص��ه��ي��وين �أن ان��ت��ق��اد
�إ���س��رائ��ي��ل وال�صهيونية يعني ال�لا���س��ام��ي��ة ،ن��ظ��راً لأن
ال�شعوب واحلكومات الأوروبية تقمع ظاهرة الال�سامية
ب�����ش��دة م��ن��ق��ط��ع��ة ال��ن��ظ�ير وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ق��ل��ت��ه��ا.
و"�إ�سرائيل" ك������ع������ادت������ه������ا ت�����ب�����ت�����ز ب���ع�������ض
احل���ك���وم���ات ال��ع��رب��ي��ة وت���زع���م ب��ت�����ص��اع��د ال�لا���س��ام��ي��ة
ف�����ي�����ه�����ا ل�����ل�����م�����زي�����د م��������ن ال�����������ض�����غ�����ط واالب�����������ت�����������زاز.
ف������م������اذا ت�����ري�����د "�إ�سرائيل" م������ن امل����واط����ن��ي�ن
ال���ع���رب ب��ع��د اخل�����راب وال����دم����ار وال��ق��ت��ل واالغ���ت���ي���االت
وت��������دم����ي���ر ح�����ت�����ى حم�������ط�������ات ت�����ول�����ي�����د ال�����ك�����ه�����رب�����اء
واغ���ت�������ص���اب الأر���������ض واحل����ق����وق وامل����ي����اه وال����ث���روات؟
ه���ل ت��ري��د م���ن امل���واط���ن�ي�ن ال���ع���رب ت��ق��دمي ال�شكر
واالم�����ت�����ن�����ان ل���ه���ا لأن�����ه�����ا ه�����ي ال����ت����ي ع���رق���ل���ت ت���ط���ور
وت���ن���م���ي���ة ال����ب����ل����دان ال���ع���رب���ي���ة امل���ح���ي���ط���ة ب��ف��ل�����س��ط�ين.ـ
وت�������ش���ك���ل �أك���ب���ر ال����ت����ه����دي����دات ل��ل���أم�����ن واال�����س����ت����ق����رار
وال��ت��ن��م��ي��ة واالزده��������ار يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو�����س����ط.
خ ّل ْ
دت اليهودية العاملية م�س�ؤولية الأجيال الأملانية
القادمة عن جرائم النازية و�أجربت �أوروبا والعامل على
عدم ن�سيان هذه اجلرائم وتريد مب�ساعدة الإم�لاءات
الأم�ي�رك���ي���ة ع��ل��ى ب��ع�����ض احل���ك���وم���ات ال��ع��رب��ي��ة �إج���ب���ار
ال�شعوب العربية على ن�سيان جم��ازره��ا يف دي��ر يا�سني
وكفر قا�سم و�صربا و�شاتيال وقانا وبحر البقر وداعل.
وال ت�������زال حت���ي���ي ذك�������رى ج�����رائ�����م ن�����ازي�����ة ج���رت
امل��ب��ال��غ��ة ف��ي��ه��ا ح��ت��ى ال���ي���وم وت���ري���د �إج���ب���ار امل��واط��ن�ين
واحل���ك���وم���ات ال��ع��رب��ي��ة ع����دم ذك����ر جم���ازره���ا ب��الأم�����س
وال���ي���وم ب��ح��ق ال���ع���رب ك��م��ج��زرة امل�����س��ج��د الإب��راه��ي��م��ي
يف اخل����ل����ي����ل وجم����������زرة الأق�����������ص�����ى وجم����������زرة ق����ان����ا؟
امل����ط����ل����وب �إزاء ال������ق������رار ال�������ص���ه���ي���وين ب���اع���ت���ب���ار
ان���ت���ق���اد "�إ�سرائيل" وال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة «ب��ال�لا���س��ام��ي��ة»
�أن ت���دع���م احل���ك���وم���ات ال��ع��رب��ي��ة م���ق���اوم���ة االح���ت�ل�ال
الإ�سرائيلي و�أن يك�شف الإع�ل�ام العربي م��ن تغطيته
ل��ل��م��م��ار���س��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف الأرا����ض���ي الفل�سطينية
وع����دم ال��ر���ض��وخ ل�لاب��ت��زاز الأم�ي�رك���ي والإ���س��رائ��ي��ل��ي.
�آن الأوان بعد م���رور �أك�ث�ر م��ن �ست و�ستني عاماً
ع��ل��ى ن��ك��ب��ة ف��ل�����س��ط�ين امل�����س��ت��م��رة �أن ت���واج���ه وت��ت�����ص��دى
احلكومات والنخب العربية ملمار�سة �إ�سرائيل للإبادة
وال��ع��ن�����ص��ري��ة واال���س��ت��ع��م��ار اال���س��ت��ي��ط��اين واالغ��ت��ي��االت
وال ت�����س��ت��ج��ي��ب الب����ت����زازه����ا مب���ع���زوف���ة ال�ل�ا����س���ام���ي���ة.
تعترب "�إ�سرائيل" �أن ذك��ر امل��ج��ازر اجلماعية التي
ارتكبتها وترتكبها بحق الفل�سطينيني والعرب ،ودعم
مقاومة االحتالل يف الأرا���ض��ي الفل�سطينية والعربية
امل��ح��ت��ل��ة ،وان��ت��ق��اد امل��م��ار���س��ات والأف���ك���ار والت�صريحات
العن�صرية للحاخامات ورجال الفكر وال�سيا�سية اليهود
يقود �إىل بث الكراهية و�إىل التحري�ض �ضدها .وتطالب
احل���ك���وم���ات ال��ع��رب��ي��ة وق����ف م���ا ت�����س��م��ي��ه ب���ث ال��ك��راه��ي��ة
والتحري�ض عليها يف �أجهزة الإعالم العربية ويف املناهج

ال��درا���س��ي��ة ويف ال��وق��ت نف�سه تتم�سك بجميع امل��ق��والت
التوراتية والتلمودية وال�صهيونية التي حت ّر�ض اليهود
على احتقار العرب و�إبادتهم واال�ستيالء على �أوطانهم.
ك��ي��ف ي�����س��م��ح ال���ي���ه���ودي ل��ن��ف�����س��ه ب��ال��ع��م��ل ال���دائ���م
وامل�ستمر على تخليد م�س�ؤولية ال�شعب الأملاين الأبدية
عن جرائم النازية التي ارتكبت قبل �أكرث من  66عاماً
بينما يعمل �إىل �إجبار ال�شعوب واحلكومات يف العامل
على ع��دم التحدث ع��ن ج��رائ��م احل��رب واجل��رائ��م �ضد
الإن�سانية و�ضد ال�سالم التي ترتكبها �إ�سرائيل يف بداية
القرن احل��ادي والع�شرين وو�صف ذل��ك بالال �سامية؟
�أن ت��ب��ن��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة للموقف
الإ�سرائيلي و�إ�صدار القانون الأمريكي ملكافحة العداء
لل�سامية يف  14ت�شرين الأول  ،2004والذي �سيكون العرب
وامل�سلمني الذين ينتقدون ال�صهيونية و�إ�سرائيل من
�ضحاياه يظهر بجالء معاداة الواليات املتحدة و�إ�سرائيل
ل��ل��ر�أي وال����ر�أي الآخ���ر وت�صميمها على اال���س��ت��م��رار يف
ممار�سة الإره���اب والإب���ادة والعن�صرية ،وي�ضعها فوق
ال��ق��وان�ين ال��داخ��ل��ي��ة وف����وق ال��ق��ان��ون ال�����دويل .ويعني
موافقة الواليات املتحدة على قرار امل�ؤمتر ال�صهيوين
مب�لاح��ق��ة ال���ع���رب وامل�����س��ل��م�ين ب����أك���ذوب���ة ال�لا���س��ام��ي��ة.
تاجرت وال تزال تتاجر اليهودية العاملية و"�إ�سرائيل"
ب�ضحايا ال��ن��ازي��ة م��ن ال��ي��ه��ود االن��دم��اج��ي�ين وال��ف��ق��راء
على ال��رغ��م م��ن ال��ت��ع��اون الر�سمي ب�ين �أمل��ان��ي��ا النازية
واحلركة ال�صهيونية وبني �أملانيا االحتادية و�إ�سرائيل.
ذه��ب��ت الأم����وال الأ���س��ط��وري��ة ال��ت��ي ال مثيل لها يف
تاريخ العالقات الدولية التي ح�صلت عليها "�إ�سرائيل"
ل��ي�����س يف م�����ص��ل��ح��ة ���ض��ح��اي��ا ال���ن���ازي���ة و�إمن������ا مل�صلحة
ت��ق��وي��ة ط���اق���ات �إ���س��رائ��ي��ل ال��ع�����س��ك��ري��ة واال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة
واالق��ت�����ص��ادي��ة ل�����ش��ن احل�����روب ع��ل��ى ف��ل�����س��ط�ين وب��ق��ي��ة
البلدان العربية وتهويد القد�س وفل�سطني واجلوالن.
وال��ي��وم وبعد �أن ا�ستنفذت معزوفة الهولوكو�ست
�أغ�����را������ض�����ه�����ا ا����س���ت���ب���دل���ت���ه���ا ب�����امل�����ع�����زوف�����ة اجل�����دي�����دة
م��ع��زوف��ة ال�لا���س��ام��ي��ة ب��ع��د �أن ج��� ّ��س��دت امل��ع��اق��ب��ة على
ال�لا���س��ام��ي��ة يف ق��وان�ين يف معظم ال��ب��ل��دان الأوروب���ي���ة.
فهل �سي�أتي اليوم الذي يمُ نع فيه �إحياء ذكرى نكبة
فل�سطنيبذريعةوقفبثالكراهيةوالتحري�ض،مبعزوفة
ال�لا���س��ام��ي��ة وق���وان�ي�ن ح��ك��وم��ة نتنياهو ال��ع��ن�����ص��ري��ة؟.
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الثابت واملتحول يف مواقف �أمريكا من الق�ضية الفل�سطينية
نبيل السهلي*

ب �ع �ي��د ًا ع��ن ن�ت��ائ��ج ان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س��ة الأم��ري�ك�ي��ة
وم ��ن ��س�ي�ك��ون ��س�ي��د ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض يف ال�ع���ش��ري��ن من
ك ��ان ��ون ث��اين/ي��ن��اي��ر م ��ن ال� �ع ��ام ال� �ق ��ادم  2021ثمة
� �ض��رورة ملحة لإل �ق��اء ال �� �ض��وء ع�ل��ى اجت��اه��ات م��واق��ف
الإدارات الأم��ري��ك��ي��ة م ��ن ال �ق �� �ض �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة.
االجتاه العام
يالحظ املتابع ل�سيا�سة ال��والي��ات املتحدة يف ال�شرق
الأو�سط ،وموقف الإدارات الأمريكية املتعاقبة من الق�ضية
الفل�سطينية� ،أن�ه��ا ات�سمت منذ �إن���ش��اء �إ��س��رائ�ي��ل بقلة
املتغريات وق��وة الثوابت ،وقد ارتبط ذلك مبجموعة من
االعتبارات وامل�صالح الإقليمية والدولية للواليات املتحدة
الأمريكية ،ولي�س بوجهة النظر التي يحملها ر�ؤ�ساء الواليات
امل�ت�ح��دة ال��ذي��ن ت��وال��وا على ق�ي��ادة الإدارات الأمريكية
� �س��واء م��ن احل��زب ال��دمي�ق��راط��ي �أو احل��زب اجل �ه��وري.
وقد ا�ضطر بع�ضهم كالرئي�س كارتر �أن يرتاجع عن
تعهداته وقناعته ب�صدد الق�ضية الفل�سطينية التي حتدث
عنها �أثناء حملته االنتخابية .لكن ال بد من الإ�شارة �إىل
�أن ثمة دور ًا للرئي�س الأمريكي يف ر�سم و�صوغ ال�سيا�سة
الأمريكية .وقد عملت الواليات املتحدة على احتواء ال�صراع
العربي – الإ�سرائيلي ،وبالتايل جوهره املتمثل بالق�ضية
الفل�سطينية ،وذلك لتحقيق الأهداف املختلفة ،ويف مقدمها
احل�ف��اظ على امل�صالح الأمريكية يف ال�شرق الأو��س��ط.
ومي �ث��ل م��وق��ف الإدارات الأم��ري �ك �ي��ة امل�ت�ع��اق�ب��ة من
ق�ضية الالجئني ب�شكل خا�ص انعكا�س ًا مل��دى العالقة مع
«�إ��س��رائ�ي��ل» فكلما ت��وط��دت عالقة الإدارة معها ،تراجع
االهتمام بالق�ضية الفل�سطينية .وميكن القول �إن��ه منذ
�إدارة الرئي�س الأمريكي ه��اري ت��روم��ان ،بقيت الق�ضية
الفل�سطينية ومن �ضمنها ق�ضية الالجئني� ،أ�سرية ال�صراع
الدائر بني ق��وى ال�ضغط امل��ؤي��دة لـ«�إ�سرائيل» والإدارات
الأمريكية املتعاقبة جلهة دعم املواقف الإ�سرائيلية على
م�ستويات خمتلفة اقت�صادية و�سيا�سية ودبلوما�سية.
التطبيق العملي
ويلحظ املتابع �أنه بعد احتالل �إ�سرائيل للجزء ال�شرقي
من مدينة القد�س يف اخلام�س من حزيران /يونيو 1967؛
ات�صفت مواقف الإدارات الأمريكية املتعاقبة و�سيا�ساتها
�إزاء ق�ضية القد�س باالن�سجام مع ال�سيا�سات الإ�سرائيلية
�إىل ح��د كبري ،ف��ان�ح��ازت دائ �م � ًا بو�ضوح لإ��س��رائ�ي��ل ،مع
حماولتها �إظهار �شيء من بع�ض التوازن يف بع�ض الق�ضايا
املتعلقة بالق�ضية نف�سها ،ومنها نقل ال�سفارة الأمريكية
م��ن ت��ل �أب�ي��ب �إىل ال�ق��د���س ،على ال��رغ��م م��ن وج��ود ق��رار
للكونغر�س يف ع��ام  1995ب�ش�أن ذل��ك ،وال��ذي مل تنفذه
الإدارات ال�سابقة ،على الرغم من املطالبات الإ�سرائيلية
املتعاقبة منذ  1949الإدارات الأمريكية ب�ضرورة ذلك،
ليمثل اعرتافا �أمريكي ًا بال�ضم «الإ�سرائيلي» غري املقبول

دول �ي��ا ،للقد�س �إىل �إ��س��رائ�ي��ل ،و�إق� ��رار ًا م��ن ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة �أن «ال �ق��د���س امل��وح��دة عا�صمة لإ��س��رائ�ي��ل».
يعترب �إع�لان الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب يف
بداية العام احلايل  2020عن ما ي�سمى �إعالميا «�صفقة
ال�ق��رن» لل�سالم يف ال�شرق الأو��س��ط جت�سيد ًا وتطبيق ًا
عملي ًا النحياز الإدارات الأمريكية املطلق �إىل املواقف
الإ�سرائيلية �إزاء الق�ضايا الفل�سطينية اجلوهرية،
القد�س واال�ستيطان والالجئني وال��دول��ة الفل�سطينية.
حيث ت�ضمنت ال�صفقة بنود ًا لتغييب ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني واعتبار القد�س املوحدة ب�شقيها املحتلني
خ�لال عامي  1948و 1967عا�صمة �أب��دي��ة لإ�سرائيل،
وع ��ززت �إدارة ت��رام��ب ذل��ك م��ن خ�لال نقل ال�سفارة
الأمريكية من تل �أبيب �إىل مدينة القد�س ،ومل تتوقف
عند احل��د املذكور بل �أوقفت ب�شكل كامل امل�ساعدات
الأمريكية لوكالة الأونروا ولقطاع ال�صحة الفل�سطيني،
ف�ض ًال عن �إغ�لاق مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية
يف وا��ش�ن�ط��ن ،و�أخ �ي�را �إ���ص��دار ق ��رار باال�ستثمار يف
امل�ستوطنات الإ�سرائيلية بغر�ض فر�ض الواقع التهويدي
الإحاليل يف عمق ال�ضفة الغربية ،مبا فيها مدينة القد�س
ومنطقة الأغوار التي ت�شكل ثلث م�ساحة ال�ضفة الغربية.
وم��ن خ�لال ق��راءة مت�أنية مل�سار مواقف الإدارات
الأمريكية من الق�ضية الفل�سطينية مبفا�صلها املختلفة،
مي �ك��ن اجل� ��زم �أن �إدارة ج��و ب��اي��دن ال��دمي �ق��راط��ي
ال �ق��ادم��ة �ستبقى ك�م��ا �سابقاتها م�ن�ح��ازة لإ��س��رائ�ي��ل
واحل�ف��اظ على �أمنها ،ول��ن تتغري مواقفها يف �سياقها
ال�ع��ام �إزاء الق�ضية الفل�سطينية ،و�إن ت�غ�يرت بع�ض
التكتيكات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وخ��ا� �ص��ة جل�ه��ة ال �ع��ودة �إىل
م��رب��ع ال�ت�ف��او���ض ب�ين منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية

و�إ� �س��رائ �ي��ل ب��رع��اي��ة �أم��ري�ك�ي��ة ودون م��رج�ع�ي��ات �أخ ��رى.
على الرغم من تغري ال�شخو�ص يف البيت الأبي�ض،
�سيبقى الثابت الأكرب يف املدى املنظور ،االنحياز الأمريكي
لإ�سرائيل؛ وتبع ًا لذلك �سيواجه امل�شروع الوطني الفل�سطيني،
ومعه الق�ضية الفل�سطينية خطر الت�صفية ،حيث يرتكز
امل�شروع الوطني الفل�سطيني على مو�شور قوامه وحدة
ال�شعب الفل�سطيني داخل فل�سطني التاريخية ويف ال�شتات،
ف�ض ًال عن االنتماء �إىل فل�سطني وطن ًا تاريخي ًا ووحيد ًا
والتم�سك بالهوية الوطنية الفل�سطينية يف مواجهة
ل�شعبها،
ّ
امل�شروع ال�صهيوين الذي ت ّوج ب�إن�شاء �إ�سرائيل عام 1948
على الق�سم الأكرب من م�ساحة فل�سطني التاريخية ،وتالي ًا
احتالل باقي الأرا�ضي الفل�سطينية يف يونيو /حزيران .1967
تداعيات االنتخابات
وملواجهة تداعيات االنتخابات الأمريكية على الق�ضية
الفل�سطينية وا�ستمرار االنحياز الأمريكي املطلق لإ�سرائيل،
ملحة لو�ضع �أ�س�س جدية لإنهاء حال االنق�سام
ث ّمة �ضرورة ّ
الفل�سطيني ،وو��ض��ع �أ��س����س لرت�سيخ ال��وح��دة الوطنية،
واالت�ف��اق على توجهات كفاحية م�شرتكة ،خ�صو�ص ًا �أن
ال��ره��ان على ا�ستمرار امل�ف��او��ض��ات تال�شى دون ع��ودة.
والأه ��م م��ن ذل��ك �أن ال��وح��دة الوطنية الفل�سطينية
ه��ي احل�صن احل�صني ملواجهة كافة املخاطر املحدقة
بالق�ضية الفل�سطينية ،وثمة ق��درات كبرية كامنة لدى
ال�شعب الفل�سطيني يف داخل فل�سطني التاريخية واملهاجر
ال�ق��ري�ب��ة وال �ب �ع �ي��دة ،مي�ك��ن اال� �س �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا لإ��س�ق��اط
ك��اف��ة امل�شاريع التـي ت�ستهدف الق�ضية الفل�سـطينية.
*ك����ات����ب ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م��ق��ي��م يف ه��ول��ن��دا
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ثالثة وثالثون عام ًا على "انتفا�ضة احلجارة"
وال تزال جذوتها م�شتعلة

المحرر السياسي

ق��ب��ل ث�لاث��ة وث�لاث��ي��ن ع��ام� ًا
عبر الفل�سطينيون عن رف�ضهم لواقع
الظلم والقهر تحت �سطوة االحتالل
ال�صهيوني ،و�أك�����دوا ك��م��ا ك��ل م��رة،
تم�سكهم ب�أر�ضهم وهويتهم الوطنية،
من خالل الت�صدي لقوات االحتالل
المدججة بالحقد والأ�سلحة ،يوم
نه�ض �أبناء غزة الميامين في الثامن
من كانون الأول عام  1987رد ًا على
جريمة اغتيال �أرب��ع��ة رج���ال بعد
عودتهم م��ن عملهم ،حيث اندلعت
ان��ت��ف��ا���ض��ة ال��ح��ج��ارة ال��ت��ي ام��ت��دت
ع��ل��ى ك���ل الأر�������ض الفل�سطينية.
في ذلك اليوم ،بعد الخروج من
ب��ي��روت �إث��ر االجتياح الإ�سرائيلي
�سنة  ،1982امت�شق الفل�سطيني
روحه وحجارة فل�سطين ،معلن ًا ب�إرادة
عالية ا���س��ت�لام زم���ام ال��م��ب��ادرة في
موا�صلة م�سيرة الكفاح والمقاومة.
فقد �أكدت االنتفا�ضة وحدة ال�شعب
الفل�سطيني ،حيث ج��ددت الروابط
الن�ضالية والثقافية والتاريخية بين
الفل�سطينيين ف��ي ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة والأرا�ضي الفل�سطينية
الم�ستعمرة �سنة  ،1948و�شكلت
در���س� ًا يكتنز تجربة الفل�سطينيين
وذاك��رت��ه��م ال��ف��ردي��ة والجماعية

وحياتهم اليومية ك��م��ق��اوم��ة ،كما
�شكلت نقطة تحول في م�سيرة ال�شعب
الفل�سطيني وحقه في تقرير الم�صير.
لقد ب��رز خ�لال االنتفا�ضة دور
مهم للمجتمع الفل�سطيني بالتوازي مع
القوى ال�سيا�سية المعبرة عن �إرادته
ووجوده� ،إذ لعبت العائلة الفل�سطينية
دور ًا محوري ًا في االنتفا�ضة ،وهناك
عائالت فل�سطينية ج�سدت الوحدة
الوطنية .فكل ف��رد ف��ي الأ���س��رة له
اتجاه فكري يختلف عن الآخ��ر� ،أو
ينتمي �إلى تنظيم �سيا�سي علماني �أو
ديني ،ومنهم من كان �أ�سير ًا �أو طالب ًا
�أو ع�ضو ًا في اللجان ال�شعبية �أو القوة
ال�����ض��ارب��ة وغ��ي��ره��ا م��ن الم�شاركات
الجماهيرية الوا�سعة للعائلة في
منظومة ال��م��ق��اوم��ة الجماهيرية
الوا�سعة خالل االنتفا�ضة ،كما �شكلت
الأ�سرة �سند ًا وداعم ًا لأ�سر وعائالت
�أُخ���رى خ�لال االنتفا�ضة ،من خالل
تبادلية ال�سلع الحياتية الأ�سا�سية
ال��ت��ي وف��رت��ه��ا ال���زراع���ة المنزلية
واالقت�صاد المنزلي ب�شقيه النباتي
وال��ح��ي��وان��ي� ،إل���ى ج��ان��ب الإق��را���ض
المالي ال�شعبي ،والإعفاءات من �أجرة
المنازل وغيرها من المظاهر التي
���س��ادت االن��ت��ف��ا���ض��ة .وب��ذل��ك عبرت
االن��ت��ف��ا���ض��ة ع��ن ال��ف��ع��ل الجماعي

بالمنظور ال�شعبي ،من خالل م�شاركة
طيف ع��اب��ر للطبقات االجتماعية
الفل�سطينية ،وجماعي م��ن ناحية
الم�شاركة ال�سيا�سية الف�صائلية،
وجماعي كفعل يقوم على الأف��ع��ال
والمقاومات الجماعية كالتظاهرة
و�����ض����رب ال����ح����ج����ارة وال��ع�����ص��ي��ان
ال���م���دن���ي ال��ج��م��اع��ي واالق��ت�����ص��اد
ال��م��ن��زل��ي ك��ف��ع��ل ج���م���اع���ي...ال���خ.
ف��ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي َخ � ِب��ر
المقاومة على م��دى عقود ال�صراع
مع الم�شروع ال�صهيوني في محطات
متتالية من تاريخه الحديث ،وهي
«المقاومة ال�شعبية» التي ت�شارك
من خاللها مختلف فئات ال�شعب في
ال��م��واج��ه��ة ال��م��ب��ا���ش��رة م��ع المحتل
ب�شتى الو�سائل ،والم�ساهمة الفاعلة
ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ط��ل��ع��ات ال��وط��ن��ي��ة
الفل�سطينية� .إن ق���وة وم��خ��زون
ال��م��ق��اوم��ة ال��ك��ام��ن��ة ل���دى ال�شعب
الفل�سطيني ال تفنى وال تن�ضب ،بل
تتحول م��ن �شكل �إل���ى �آخ���ر ،ودوم��� ًا
ي����أت���ي ال���وق���ت ل��ت��ت��ف��ج��ر وت��ت��ج��دد
وت�ستعيد دوره���ا ،بغ�ض النظر عن
�شكل االن��ف��ج��ار��� ،س��واء ات��خ��ذ �شكل
ال��ك��ف��اح ال��م�����س��ل��ح ف���ي ال�ستينيات
وال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات� ،أو االن��ت��ف��ا���ض��ة
ال��ج��م��اه��ي��ري��ة ف���ي ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات.

ي��م��ك��ن ال���ق���ول ب��ل��غ��ة �أخ�����رى �إن
االنتفا�ضة فعل تراكمي وجماعي
ومقاوم ،حيث تراكم الفعل الن�ضالي
الفل�سطيني ال�شعبي والجماهيري
والع�سكري منذ �سنة  1967وحتى �سنة
 ،1987و�أنتج االنتفا�ضة الفل�سطينية
ال�شعبية التي ق��اده��ا و���ش��ارك فيها
ج��ي��ل ول����د ب��ال��ت��زام��ن م���ع ه��زي��م��ة
ح��زي��ران � .1967أ ّم����ا االنتفا�ضة
ك��ف��ع��ل م���ق���اوم ف��ق��د ام���ت���ازت ب��ط��رح
برنامج نقي�ض للر�ؤية الإ�سرائيلية
ف��ي �إدارة ال�سكان الفل�سطينيين؛
وع ّبرت عن حق ال�شعب الفل�سطيني
تقرير م�صيره بنف�سه ،ورغبتة في
فر�ض �إرادت���ه ومقاومة االح��ت�لال.
لقد �أب���دع ال�شعب الفل�سطيني
خ��ل�ال االن��ت��ف��ا���ض��ة ف���ي �أ���س��ال��ي��ب
المواجهة وال�صمود ال��ت��ي تطورت
ك��ج��زء م���ن م��ج��م��وع��ة وا���س��ع��ة من
النماذج الفل�سطينية ال�سابقة في
ال��م��ق��اوم��ة .ول��ي�����س غ��ري��ب� ًا �أن يهب
ال�شعب الفل�سطيني ممت�شق ًا �سالحه
الب�سيط و�إيمانه العميق ،رغم الح�صار
الأمني وال��ت��ردي االقت�صادي و�سوء
الأح��وال المعي�شية ،وينه�ض للدفاع
عن وجوده وكرامته رد ًا على �سيا�سات
االحتالل العدوانية التي ال تتوقف.
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ثقافة

يف الأفواه �أل�سنة  ..ال ماء!
رشاد أبوشاور

قلة قليلة تع ّكر مياه النبع ،وتن ّغ�ص على من
يتلهفون على حلظة فرح ،والفرح يتحقق �أحيانا،
بل غالبا ،من امل�شاركة ..وامل�شاركة وحدة وطنية
ت�ضم اجلميع يف وطنهم ،ويف معركة حتريره.
ويف فل�سطني ،من قبل ..ومن بعد :م�شاركة لها
�أ�س�س و�أ�صول ،فهي مل ت�أت �صدفة ،ومل تفتعل،
وال فر�ضت فر�ضا ،وال ي�ؤرخ لها منذ اندفع جموع
العرب امل�سلمني يف هجرة جديدة ..بعد انت�شار
الإ�سالم يف �شبه جزيرة العرب.
من قبل اندفعوا و�أ�س�سوا وبنوا،
من قبل زرع���وا ،و�أب��دع��وا اللغة ،و�أب��ح��روا،
ومت���ازج���وا م��ع �أق����وام ج����ارة ..وح��م��ل��وا ا���س��م(
الكنعانيني).
من رفعوا �آذان :اهلل �أك�بر ..دخلوا القد�س
ب��إذن من م�سيحيي القد�س ،وبطريرك القد�س،
�أو �إيلياء ،وعندما تفاهم القادمون مع املقيمني
يف القد�س تفاهموا باللغة العربية ،وهذا مت مع
الغ�سا�سنة واملناذرة ....ومعا حاربوا (الرومان).
فاالنتماء للأ�صل الواحد جمعهم يف مقاومة من
يحتلون بالدهم ،ويظلمونهم ..رغ��م امل�سيحية
التي يفرت�ض �أنها جتمع بع�ضهم مع الإمرباطورية
الرومانية!
الت�سامح!
الأخ ّوة،
الوطن الواحد...
هناك من يريدها �أن تختفي من هذه البالد،
وك�أن اجلذور ال�ضاربة يف العمق ميكن اقتالعها..
وفر�ض جهل اجلهالء ،ون�شر الكراهية ،وتدمري
املجتمع الواحد ..و�أق�صد :يف فل�سطني ..وفل�سطني
للتذكري حمتلة تنهب خرياتها ،وتطوى �أر�ضها
من حتت �أق���دام الفل�سطينيني جميعا ،م�سلمني
وم�سيحيني ..ومن �شردوا عام النكبة  1948كانوا
م�سلمني وم�سيحيني ،مل يفرق ال�صهاينة بينهم...
�أنحن بحاجة للتذكري؟!
ما منا�سبة هذا الكالم؟!
ما �سمعته عن حتركات يف قطاع غزة تعمل
على منع االحتفال بعيد امليالد املجيد ،يعني ميالد
ال�سيد امل�سيح ،الذي ثار على ( كهنوت) اليهودية
املغلقة ،املتع�صبة ،والذي دعا حوارييه للذهاب

وتب�شري الأمم ،وال���ذي دع��ا للت�آخي وال�سالم
وال��ع��دل ..وال��ذي حر�ض املتع�صبون احلاقدون
على �صلبه ،فكان الفادي ..وهنا �أتوقف فلي�ست
مهمتي �أن �أدخل يف جدل فقهي� ..أو يف �سرد تاريخ
ظهور امل�سيح ّية يف فل�سطني وانت�شارها من بعد يف
العامل.
م��ن ُي��ح� ّرم��ون ( التعييد) على امل�سيحيني،
�أه��ل��ه��م ..جريانهم� ،أخ��وت��ه��م ،وُ ..ي� ّك��ف��رون من
ي�شاركون يف عيد امل��ي�لاد املجيد باحل�ضور يف
االحتفاالت يف �ساحة كني�سة املهد ببيت حلم،
ويف النا�صرة ،ويف قطاع غزة  ..بجهل� ،أو بهدف
التجهيل ..يدفعون ب�شعبنا العربي الفل�سطيني
�إىل ما مل يعرفه يف تاريخه :الطائفية!
فهل هذه الدعوات بريئة؟ ومن تخدم؟ و�إىل
�أين �ست�أخذنا �إذا مل ن�ضع لها حدا وا�ضحا ،ي�ضع
مروجيها يف (موقعهم) متاما ،كدعاة لتمزيق
ال�صفوف ،وخدمة الكيان ال�صهيوين واالحتالل.
هل �أع��دد ال��ق��ادة الفل�سطينيني امل�سيحيني
الذين ق��ادوا وحملوا ال�سالح ،ون��� ّوروا العقول

ب��ال��غ��زو ال�����ص��ه��ي��وين ،ون��ب��ه��وا �إىل عالقة
االنتداب الربيطاين االحتاليل الإجرامية
بالت�سلل ال�صهيوين؟!
يف �أفواهنا �أل�سنة ..ال م��اء ،ول��ذا نقول
بكل �أفواهنا ،وب�أ�صوات عالية� :سنع ّيد على
�أهلنا امل�سيحيني ،و�سنحتفل معهم ،و�سن�أكل من
كعكهم ،ون�شرب �شايهم ..ونتمنى لهم ..ولكل
�شعبنا الفل�سطيني داخ��ل كل فل�سطني ،ويف
ال�شتات عاما جديدا �سعيدا.
يا �أهلنا يف كل فل�سطني ويف ال�شتات :معا
�سنوا�صل امل��ق��اوم��ة بوعي وحمبة وثقافة
ووع���ي بكل م��ا ي�ستهدف �شعبنا ،و���س�نردد
دائما :وحدة �شعبنا هي �أ�سا�س انت�صارنا على
�أعدائنا.
�أيها الفل�سطينيون جميعا ،يف كل مدن،
وقرى ،وخميمات فل�سطني ،ويف بالد ال�شتات
البعيد والقريب :عام ميالد جميد ..العام
القادم وفل�سطني ُح ّرة.
●●●
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د .يو�سف �إدري�س :يروي
د .حسن حميد

يظن بع�ض القراء ،ورمبا الك ّتـاب ،يف �آن� ،أن الكتابة عن الأدي��ب غ�سان كنفاين
�سهلة ،ومتاحة لأن جتربته الأدبية انتهت با�ست�شهاده ،ولأن �سريته يف احلياة والن�ضال
والكتابة انتهت حني حتدث عنها الأقربون والأبعدون ،و�أن مزايا �أدبه باتت معروفة
يف خطوطها العامة ،وكل هذا �صحيح ،لكن ما هو غري �صحيح يتمثل يف �أن الكتابة عن
الأدي��ب غ�سان كنفاين �صعبة ،و�صعبة ج��د ًا ،لأن جماليات هذه التجربة الأدبية،
والقوالت النقدية التي رافقت �أو حلقت ما تزال حتى هذه ال�ساعة قابلة للم�ضايفة،
والقول يتعدد بتعدد القراءات ،وك�شف �أ�سرار الكتابة الكنفانية رهني بالعني الرائية
ذات احل�سا�سية النفوذ.
ه��ن��ا ،ويف كتابتي ه���ذه ع��ن �ساحر
ال�سرد الفل�سطيني غ�سان كنفاين ،ال �أريد
مواقفة �أعماله الأدب��ي��ة التي قر�أتها
و�أن���ا يف ط��ور التكوين الأدب���ي فالحقت
�أح��داث��ه��ا ،ث��م ق��ر�أت��ه��ا يف ط���ور عي�شي
والإب�����داع يف ك��ت��اب��ات الآخ��ري��ن ومنهم
غ�سان كنفاين املعلم والأ���س��ط��ورة ،وقد
قلت ر�أي��ي فيها م���رار ًا ،وال احلديث عن
جوانب من �سريته الذاتية التي جعلت
منه موقدة ن��ار يف اليقظة وامل��ن��ام ،ويف
الليل والنهار ،ويف العزلة واالجتماع ،ويف
الكتابة والتفكري ،و�إمنا �أريد الكتابة عن
غ�سان كنفاين وفق مرايا بع�ض الأدب��اء
الذين ع��رف��وه ،وال�صورة التي ر�سموها
له يف نفو�سهم وعقولهم ،وجتلياتها بعد
رحيله املب ّكر جد ًا ،والعا�صف جد ًا.
يف حوار طويل ،وطويل جد ًا� ،أجريته
مع �ساحر ال�سرد العربي الدكتور يو�سف
�إدري�����س يف منت�صف عقد الثمانينيات،
يوم جاء �إىل دم�شق �ضيف ًا على مهرجانها
ال�سينمائي� ،أخ��ذ مني �أي��ام � ًا و�أن���ا �أع��دّ
�أ�سئلته التي ن ّيفت على مئة �س�ؤال حول
�أم���ور ث�لاث��ة� ،أول��ه��ا� :سريته الذاتية
و�أدبه ،وثانيها :الثقافة والأدب يف م�صر
كتب ًا و�أعالم ًا وجتارب ،وثالثها :عن الأدب
الفل�سطيني وم��و���ض��وع��ات��ه ،و�أع�لام��ه،
ولأن��ن��ي بقيت �ست �ساعات �أو �أزي���د يف
ح�ضرة الدكتور يو�سف �إدري�����س� ،أ�س�أله
وه��و يجيب ،على ف�ترات ث�لاث ،يف �أي��ام
ثالثة ،ف�إن احلوار كان م�شروع ًا لكتاب،
وك��ل من ر�أى �أوراق���ي الكثرية والثقيلة
بني ي��ديَّ وق��د ر ّنخها احل�بر و�أن��ا �أخ��رج
م��ن غرفته يف فندق ال�شام الدم�شقي،
ق��ال :لقد خرجت بكتاب عن د .يو�سف
�إدري�س .ومع �أن الفكرة كانت ج ّوالة يف
ر�أ�سي حني �أح�س�ست ب�أنني �أجن��زت فع ًال
ثقافي ًا مه ّم ًا متخ�ض عن تفريغ املخزون
الثقايف الكبري عند د .يو�سف �إدري�����س
على ال��ورق ،وقد ن�شرت �أج��زاء من هذا
احل��وار الطويل الطويل يف غري �صحيفة
وجملة ،وبقي ق�سم منه لديَّ  .ما يهمني
هنا هو �أنني �س�ألت الدكتور يو�سف �إدري�س
عن املعلم غ�سان كنفاين ،وهو الذي قدّ م
�أعماله الق�ص�صية� ،أعني �أعمال غ�سان
كنفاين ،يف �صفحات طوال م�ضيئة ،فقال:
غ�سان كنفاين لي�س كاتب ًا ق�ص�صي ًا ،و�إمنا

هو ظاهرة �أدبية تفوق ح��دود دائرتي
الرواية والق�صة الق�صرية ،وه��ذا ر�أيي
لي�س مديح ًا ال�ست�شهاده النوراين الذي
كتب له والدة �أبدية ذات دميومة ،و�إمنا
ه��و ر�أي كتبته ذائ��ق��ت��ي الأدب��ي��ة حني
قر�أته يف مدونته ،قلت له يومذاك :وهل
قر�أت ق�ص�ص غ�سان كنفاين قبل رحيله؟!
قال :ال ،مل �أق��ر�أ له حرف ًا واح��د ًا ،كنت
�أ�سمع با�سمه �سماع ًا ،و�أرى بع�ض ن�صو�صه
من�شورة يف بع�ض امل��ج�لات ال��ت��ي ت�صل
�إ َّ
يل ،ولكن مل �أقر�أ له ،وقد قلت له ذلك
يف �إح��دى امل��رات التي زار فيها �صحيفة
الأه��رام ،وقد وعدين ب�إر�سال جمموعة
من م�ؤلفاته �إىل الأه��رام وب�إهداء منها
�شيئ ًا لأن ظ��رويف حالت بيني وبينها �أو
�أنها �شغلتني عنها! قلت للدكتور يو�سف
�إدري�������س ،وه���ل ه���ذا م��وق��ف م��ن��ك جت��اه
�أدب امل��ق��اوم��ة الفل�سطينية ،ق��ال :ال!
ولكن لك �أن تعرف ب�أنني �أك��ره الكتابة
الإيديولوجية والتعبوية ،كثري من �أدباء
فل�سطني ما كانوا من �أهل الأيديولوجية
والتعبئة ،ومنهم �أميل حبيبي ،وجربا
�إبراهيم جربا ،وحممود دروي�ش �إىل حدّ
بعيد.
كنت �أ���س��م��ع م��ن بع�ض الأ���ص��دق��اء،
وع��ب�ر ل���ق���اءات ك���ث�ي�رة� ،أن الق�ص�ص
وال���رواي���ات الفل�سطينية وال��ك��ث�ير من
الق�صائد وامل�سرحيات حتت�شد بالدماء،
ال�شهداء ،وال�سجون ،والأح���زان ،وبكاء
الأرام��ل والأمهات واحلبيبات ،وهذا �أمر
طبيعي لأن حالة الفقد �ضربت املجتمع
الفل�سطيني كله كما لو �أنها زل��زال ،قلت
للدكتور يو�سف �إدري�����س ���س��ائ� ً
لا :لكن
�أن��ت ل��ك جتربة يف �أدب امل��ق��اوم��ة حني
كتبت ق�ص�ص ًا عن بطوالت �أب��ن��اء م�صر
وهم يدافعون �ضد العدوان الثالثي عن
بلدهم �سنة  ،1956كتبت عن بور�سعيد،
والعري�ش ،و�ضفاف قناة ال�سوي�س التي
�صبغت بالدماء ،قال� :صحيح ،وعادة ال
�أذك��ر تلك الق�ص�ص �إال بو�صفها تاريخ ًا
�أو مقطع ًا ع��رف��ي� ًا ع��ن ���س�يرورة ت��اري��خ
عا�شته م�صر ،قلت له :يف وقت احلريق
ال وقت لتفقد القيافة؟! ق��ال� :صحيح،
ولكن الأيديولوجية وم�ضامني التعبئة
�أف��ق��دت الأدب جمالياته ،وااله��ت��م��ام
باملكان وتفا�صيله بعرث االهتمام بالنا�س

واجتماعهم وم�شاعرهم وم��ا يحلمون
ب��ه ،و�أ���ض��اف باملنا�سبة توجد �أول��وي��ات
لأحالم النا�س ،واخلبز ،والأمن ،ال�صحة،
العاطفة� ...أم��ور نفكر بها قبل �أن نفكر
بالوطن ،الوطن حالة عقالنية ت�شتغل
عليها امل�شاعر طوي ًال حتى ت�صري معنى.
�س�ألت د .يو�سف �إدري�����س :ومتى ق��ر�أت
بع�ض �أعمال غ�سان كنفاين؟ ق��ال :بعد
ا�ست�شهاده مبا�شرة (على طول) �أردت �أن
�أع��رف ملاذا اغتاله الإ�سرائيليون ،قلت:
وم��اذا وج��دت ،ق��ال :كائن خ��رايف! كائن
خ��رايف بحق؛ �إذ كيف ل�شاب بعمره 36
�سنة تطلب (�إ�سرائيل) ر�أ�سه ،وي�ستطيع
الكتابة ،وبهذه النوعية املحرية ،وبهذه
الكمية امل��ذه��ل��ة ،وي��ك��ون �سلوكه بهذا
ال�����ص��ف��اء وال��ن��ق��اء وال��ك�بري��اء ،وت��ك��ون
موهبته بهذه الكفاءة ،وتكون الثقة به
�إىل هذا احلد اخلرايف من الفل�سطينيني.
اغتيال غ�سان كنفاين �أزال الدوائر ال�سود
التي غطينا بها عيوننا �سنوات كي ال نرى
�أهمية ما يكتبه الفل�سطينيون ،كنا نظن
كتابتهم هي غناء حزين م�صاحب للجروح
�شيء من اخل��در ولكن مل نكن
كي ينالها ٌ
�سوى �أه��ل ظن لأن كتابة الفل�سطينيني،
ويف طليعتهم غ�سان كنفاين ،كانت كتابة
عن حلم العودة �إىل الأر����ض ،والتاريخ،
واملكانة احل�ضارية[ .هنا �أذك��ر ،وهذا
ما �سجلته يف احل��وار مع د� .إدري�س ،و�أنا
مطروب ،ق��ال يل ح�ضارة فل�سطني ً
لغة،
وفنون ًا ،و�أدب � ًا كانت مناف�سة مع ح�ضارة
م�صر العريقة لغة وف��ن��ون� ًا و�أدب���� ًا ويف
جميع مناحي احلياة ..زراع��ة� ،صناعة،
ع��م��ارة� ،أن���ا مل �أزر فل�سطني ،لكن �أه��ل
الفنون امل�صرية� ،أه��ل الغناء ،وامل�سرح،
والفرق الفنية ،كانوا يتحدثون عن املدن
الفل�سطينية :حيفا ،يافا ،عكا ،النا�صرة،
طربيا ،القد�س ،كما لو �أنهم يتحدثون عن
لندن ،وباري�س ،وفيينا ..يتحدثون عن
النظافة ،وال�شوارع الو�سيعة ،واحلدائق،
والعمارات ،واملدار�س ،وامل�شايف ،واملقاهي،
والثقافة ،والفنون .وقد دعيت �أكرث من
مرة الزيارة قطاع غزة قبل عام ،1967
ومنها دع��وة م��ن الك ّتـاب الفل�سطينيني
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف الإع��ل��ان ع���ن ت�أ�سي�س
احتادهم لكن ظرويف مل ت�سمح يل ،وقد
كان من بني الأدباء امل�ؤ�س�سني لهذا االحتاد

غ�سان كنفاين ،وخ�يري ح� ّم��اد املرتجم
الفل�سطيني املعروف جد ًا يف م�صر].
ق�صائد يو�سف اخلطيب ،و�أبو �سلمى،
وعبد الرحيم حممود ،واجليل ال�شعري
الذي تالهم �أعني جيل حممود دروي�ش،
وجيل ال�سرد ،املهم يف فل�سطني املتمثل
ب��ـ ج�برا �إب��راه��ي��م ج�برا و�أم��ي��ل حبيبي
واجليل ال��ذي تالهما �أعني جيل غ�سان
كنفاين ،وكاتبة ا�سمها �سمرية عزام هو
ال��ذي جعلنا نتعلق بالوطن الفل�سطيني
لكي نرى فيهم �صورة لوركا ،وبابلو نريودا
وقا�سيم غوركي وحمزاتوف مثلما ر�أينا يف
قادتهم �صورة كا�سرتو ،وجيفارا ،ونيل�سون
مانديال ،وعبد النا�صر ،وهواري بومدين.
�س�ألت الدكتور �إدري�س عن الذي يق�صده
ب�����ص��ورة الأدي����ب الفل�سطيني و���ص��ورة
ال�سيا�سي الفل�سطيني� ..أهو يق�صد اجلدة
�أم ال�شغف ب��ال��روح الوطنية املطالبة
باحلرية والعدالة ،ق��ال :الأم��ران مع ًا،
فالأدباء الفل�سطينيون �أدخلوا املو�ضوع
الفل�سطيني �إىل احلياة العربية لي�س
مبعنى �أن يكون خ�بر ًا �أو ح��دث� ًا ،و�إمن��ا
مبعنى �أن يكون ق�ضية عدالة وحرية
ووجع �إن�ساين ،هنا يف م�صر جمموعة من
الأدباء الفل�سطينيني ،من �شعراء وك ّتـاب
ق�صة و�إع�لام��ي�ين وف��ن��ان�ين ا�ستطاعوا
الت�أثري يف احلياة الثقافية امل�صرية حني
�شدوا االنتباه �إليهم بح�ضور مواهبهم
وجماليات ما يقولونه ،وقد كانت الق�ضية
الفل�سطينية بحاجة �إىل �أدباء �أفذاذ من
طينة غ�سان كنفاين يف ال�سرد وحممود
دروي�ش يف ال�شعر كي حتلق يف الوجدان
ال��ع��رب��ي وال��ع��امل��ي� ،أذك���ر �أن��ن��ي ح�ضرت
�أم�سية �شعرية ل��ـ حممود دروي�����ش كان
ح�ضور اجلمهور الكثيف ي�شبه ح�ضور
احلرارة الكثيف ،ومل تكن تلك الأم�سية
�أم�سية �شعرية بل تظاهرة وطنية لأن
حممود دروي�ش ،وعرب قوة ن�صه وامتالئه
بالثقافة ،وطريقة �إلقائه بهر اخللق،
فجعلهم يح�سون �أنهم يف م�سرح �أو �سريك
�أو تظاهرة �شعبية يف �شارع.
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الساميون
حـقائق تم تـزييفها
نجالء الخضراء*
م��ن امل �ع��روف �أن �سفينة ن��وح قد
حملت من تبقى من �أهله يوم الطوفان
وكان معه من �أبنائه �سام وحام ويافث،
فكان �سام �أبو ال�ساميني والعرب وكان
حام �أبو احلب�ش ويافث �أبو الروم  .قال
الر�سول عليه ال�سالم�( :سام �أبو العرب
وحام �أبو احلب�ش ويافث �أبو الروم)
�أما �إبراهيم فهو �أبن �آزر بن �سام
�أجن���ب ول� ��داه �إ��س�م��اع�ي��ل م��ن هاجر
وا�سحق م��ن ��س��ارة وم��ن ا�سحاق جاء
يعقوب الذي عرف ب�إ�سرائيل وكان له
اثنا ع�شر ول ��د ًا وه��م يو�سف واخوته
ال ��ذي ��ن ت ��اه ��وا يف � �ص �ح��راء ��س�ي�ن��اء
وق��د �أ�صبحوا فيما بعد �أ��ش��د �أع��داء
الكنعانيني ال�ساميني.
�أط �ل��ق ال �ع��امل ال�ل�غ��وي النم�ساوي
�أوغ �� �س��ت ل��ودي��ك ��ش�ل��وت��زر م�صطلح
ال�ساميني ع��ام 1781م على �شعوب
ن�ش�أت يف منطقة غرب �آ�سيا ،جتمعها
ع�لاق��ات لغوية وع��رق�ي��ة حم ��ددة .ثم
قام (اي�شهورون) ب�إ�شاعة وتعميم هذا
امل�صطلح  .وقد اعتمد �شلوتزر يف هذا
امل�صطلح على ق�صة ن��وح التوراتية
عندما �أن �ق��ذ الب�شرية م��ن الطوفان
بعدها انحدرت �شعوب العامل من ن�سل
�أبنائه �سام وح��ام وي��اف��ث ،وق��د �أ�شار
�شولرتز �إىل الأقوام التي �سكنت غرب
�آ�سيا با�سم �سام يف حني �أطلق على من
�سكن م�صر و�أفريقيا �أبناء حام و�أطلق
�أ�سم �أب�ن��اء يافث على �سكان �أوروب��ا.
و�شرق �آ�سيا.
مل ����س � �ش��ول�ترز ال �ي �ه��ودي يف تلك
ال�ف�ترة حما�سة كبرية ل��دى الباحثني
وال �ع �ل �م��اء ال�ل�غ��وي��ن ل��درا� �س��ة ال�ل�غ��ات
ال�شرقية القدمية فو�ضع حتت �أيديهم
م�شروعه اجل��دي��د ال��ذي اعتمد على

نظريته القائلة( :من البحر املتو�سط
�إىل ال��ف��رات وم ��ن �أر�� ��ض ال��راف��دي��ن
�إىل ب�لاد ال �ع��رب � �س��ادت لغة واح��دة
فكان ال�سوريون والبابليون والعربيون
والفينيقيون يتكلمون لغة واحدة �أود �أن
ا�سميها اللغة ال�سامية)
يف القرن  19تلقف ن��واة امل�شروع
ال�صهيوين الهوتيون يهود وتبنوا الفكرة
وو��ض�ع��وا ن�صب �أعينهم ن�شرها بعد
�صياغة تاريخ ال�شرق العربي القدمي،
بطريقة يربزون فيها العربيون اليهود
وي�سفهون العرب وتاريخيهم وديانتهم
وعاداتهم وتقاليدهم ،ويظهرون �أن
العربيني هم �سكان الأر���ض الأ�صليني
املنت�شرين يف املنطقة ،و�أن العرب لي�سوا
�إال قبائل تعي�ش يف ال�صحراء وتعتا�ش
على احلروب وال�سرقة واالعتداء على
القبائل املجاورة لها .من �أه��م ه�ؤالء
امل�ست�شرقني امل�ست�شرق الأملاين اليهودي

اب��راه��ام جيجر وامل�ست�شرق الأمل��اين
اليهودي جوزيف ديرنبوغ وامل�ست�شرق
الرو�سي دانيال �شول�سون .
بعد احلرب العاملية الأوىل �أن�ش�أت
القوى اال�ستعمارية م�ؤ�س�سات ومنظمات
ا�ست�شراقية� ،أ�صبح عملها الأ�سا�سي
بالتعاون مع احلركة ال�صهيونية العاملية
ت�شويه تاريخ العرب وتقزمي ح�ضارتهم
القدمية .وهنا بد�أ التزوير يف التوراة
وجغرافيتها وحتول التاريخ العربي �إىل
تاريخ عربي و�إىل امرباطوريات هندو
�أوروب �ي��ة م��زع��وم��ة ،ان �ك��رت عروبتهم
و�أطلقت عليهم �شعوب البحر الغريبني
ع��ن امل�ن�ط�ق��ة ،و�إىل ع���ش��ائ��ر �آرام �ي��ة
تت�صارع من �أجل بئر ماء وجمموعة من
الإب��ل التائهة يف ال�صحراء من �شمال
�سورية �إىل جنوبها.
وهنا ظهرت م�صطلحات جديدة
مل ت�ك��ن ع�ل��ى ال���س��اح��ة م��ن ق�ب��ل مثل

بالد الرافدين وبالد ما بني النهرين
وال�شرق الأو�سط ،وظهرت دولة جديدة
لأول م��رة �سميت ب��ال��دول��ة العربية
ب��ل وظ�ه��رت على �أن�ه��ا م��ن �أه��م دول
املنطقة و�أطلق على �سكانها ال�ساميني
وه��م ال��ذي��ن �سكنوا م��ا ب�ين ال�ف��رات
والنيل .بعدها مت تعميم هذا التاريخ
ال�ك��اذب على اجلامعات واملعاهد يف
الدول اال�ستعمارية ،ون�شطت احلركة
اال� �س �ت �ع �م��اري��ة م ��ن اج� ��ل ت��ر��س�ي�خ��ه
وتعميمه ،وه�ن��ا ك��ان عليهم اخ�تراع
لغة ل�شعب عريق �أقام دولة عظيمة يف
منطقة عربية تعج بالآثار واحل�ضارات
القدمية ،فكانت ما �أطلق عليها اللغة
العربية لغة اليهود العربيني التي مل
تكتب كتبهم بها ومل ت�سطر �شريعتهم
بحروفها.
ول ��دح� �� ��ض م� ��� �ش ��روع ال �� �س��ام �ي��ة
والنظرية ال�شولتزرية وانكارها نقول
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ان �سام ابن نوح حتدث بلغة واحده هي
لغة نوح و�أج��داده العرب الذين ملأوا
ال�ساحة العربية منذ �آالف ال�سنني.
وقد حتد بتلك اللغة نف�سها �أحفاد �سام
ابن نوح وهم الآراميون وهم جميع ًا من
العرب العاربة ،وكلمة عاربة ال تعني
الهاربة �أو ال�ضائعة يف ال�صحراء كما
ي�ستهوي البع�ض �أن يف�سرها ،وامن��ا
تعني العرب املت�أ�صلة ال�ضاربة جذورها
يف �أعماق التاريخ.
ً
ون��ذك��ر �أي���ض�ا �أن ك��ل م��ا اكت�شف
من �آثار قدمية و�آلهة ومعابد و ُرقم يف
الأر�ض العربية هي �آثار عربية ال ذكر
فيها لل�سامية �أو ال�ساميني ،وهي تعود
لآالف ال�سنني قبل �سام ،فكيف تل�صق
الأ�سماء والألقاب احلديثة والتي هي
ج��زء م��ن الكل ب��الأق��وام القدمية �أي
الأج��داد .فال�ساميون هم جزء �صغري
م��ن ال�ع��رب الأج ��داد ال��ذي��ن اخرتعوا
الكتابه امل�سمارية ا�ستخدموا ال ُرقم
يف تدوين لغتهم وكلماتهم وح�ضارتهم
وم ��ن ث��م اخ�ت�رع ��وا الأب��ج��دي��ة ال�ت��ي
�ساهمت يف ن�شر وتو�سيع تلك احل�ضارة
امل�ت��أ��ص�ل��ة ال �ق��دمي��ة ،وال �ت��ي مل يظهر
فيها ا�سم ال�ساميني ال من قريب وال
من بعيد ومل تذكر يف �أي من الكتب
القدمية اللغة ال�سامية �أو احل�ضارة
ال�سامية �أو العربية ،فقد كانت كلمة
العربيني تطلق على الأقوام التي عربت
املنطقة من نهر الفرات �إىل نهر النيل
وه��ي �أق ��وام عربية ه��اج��رت م��ن �شبه
اجل��زي��رة العربية وانت�شرت يف بالد
ال�شام واحوا�ض نهر الفرات .ومل تذكر
ال�سامية �أو ال�ساميون او خط الن�سب
ال�سامي ل�سام و�أحفادة �إال يف التوراة.
و�إن عدنا لتاريخ الطوفان يف كتب
التاريخ والكتب املقد�سة جند �أن زمن
الطوفان يعود بح�سب �إجماع امل�ؤرخني
�إىل الأل ��ف ال�ث��ال��ث قبل امل �ي�لاد ،و�إن
عدنا لتاريخ املمالك العربية والثورة
الزراعية بح�سب املنطقة اجلغرافية
امل��زع��وم��ة ،ب��ل وعلى نطاق �أو��س��ع من
النيل �إىل ال �ف��رات وم��ن اخلليج �إىل
البحر املتو�سط جند �أن تاريخها يعود
�إىل الأل��ف التا�سع قبل امليالد ،وميتد
حتى زمن اخرتاع الكتابة الألف الرابع

قبل امليالد .ه�ؤالء العرب الذين �سكنوا
املنطقة العربية منذ الأف ال�سنني
ق��د �سبقوا ال �ط��وف��ان و� �س��ام و�أب�ن��ائ��ه
ب�ح���ض��ارت�ه��م وت��اري �خ �ه��م ووج��وده��م
وع��راق �ت �ه��م ،فكيف نن�سب الأح �ف��اد
�إىل الأج��داد وكيف ن�سلخ الأحفاد من
�أجدادهم .ه�ؤالء هم العرب الذين كان
�سام و�أبنائه فرع من فروعهم ،الذين
�سكنوا اجلزيرة العربية وهاجروا منها
بحثا ع��ن امل��اء كما ك��ان م��ن �أبنائهم
عليم و�آ��ش��ور والوذ وعابر و�آرام� .أما
�سبب بقاء خارطة الن�سب ال�سامية التي
ا�ستخدمها �سارقوا التاريخ ون�سبوها
�إىل �أنف�سهم عن بقية الأن�ساب العربية،
كان �سببها �أن النبوة ظهرت يف �أحفاد
�سام ما جعل �أتباع الديانات اال�سماوية
ال� �ث�ل�اث م�ه�ت�م�ين ب�ن���س��ب الأن��ب��ي��اء،
ويحفظونها ويدونونها ويجعلون منها
خط ن�سب وا�ضح وحمفوظ ال �سيما فرع
�آرام.
م��ن ك��ل م��ا ��س�ب��ق يت�ضح ل�ن��ا �أن
ال�ساميني هم �أب�ن��اء �إبراهيم العرب
الذين �سكنوا اجلزيرة العربية ومن ثم
هاجروا �إىل مناطق الوديان يف الفرات
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وبالد ال�شام ،ولي�س لليهود �أو اليهودية
عالقة بهم .فاليهود القدماء الذين هم
من بني �إ�سرائيل (يعقوب) ابن ا�سحق
بن �إبراهيم قد انتهى ن�سلهم ومل يبقَ
�أح��د منهم منذ الغزو الأ� �ش��وري ،ومت
الق�ضاء على من تبقى منهم �إبان احلكم
الروماين .وقد �سموا باليهود ن�سبة �إىل
�سبط يهوذا ولي�س ن�سبة لديانتهم� .أما
يهود الع�صر احلديث فهم من اخلزر
الذين ظهروا يف القرن الثامن للميالد
ب�ين ق��وت�ين عظيمتني الإم�براط��وري��ة
الإ�سالمية واالمرباطورية الرومانية،
ك��ان عليهم �أن يحافظوا على قوتهم
امام تلك القوى العظمى ،وحتى يكون
لنف�سها كيان عظيم عليها �أن تعتمد على
مرجعية دينية قوية تختلف عن مرجعية
االمرباطوريتان املناه�ضتان .هنا وجد
ملك اخل��زر �أن عليه اعتناق الديانة
اليهودية و�إعادة احيائها ،خ�صو�ص ًا و�أن
كتبها املقد�سة تنال احرتام الديانتني
امل�سيحية والإ�سالمية ،واعتمد يف هذا
على اليهود الذين كانوا يقيمون على
�أرا�ضيهم هربا من اال�ضطهاد الروماين
وال�سبي والقتل .وهكذا بد�أ يزداد عدد
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اليهود الذين اعتنقوا اليهودي دين ًا
بالرغم م��ن ا�ضمحالل �إم�براط��وري��ة
اخل ��زر ،وال��ذي��ن ب ��د�أوا بالهجرة �إىل
�أوروب ��ا ال�شرقية يف �أوك��ران�ي��ا وجنوب
رو�سيا وامل�ج��ر وبلغاريا ،وه��م �شعوب
يهودية ال عالقة لهم ال من قريب وال
من بعيد بال�سامية �أو ال�سامني .واجهت
تلك ال�شعوب ا�ضطهادات كبرية فقامت
بعدة هجرات ،التقوا فيها ب�أعداد قليلة
متبقية من اليهود ال�ساميني املنت�شرين
يف البقاع الأوروبية كالربتغال وا�سبانيا،
هربا من احلكم الروماين وا�ضطهاده
لهم وقد �سمو بال�سفاردمي .ولتقريب
الفكرة نذكر �أنه مثال يف عام 1960م
ق��در ع��دد اليهود ال�سفاردمي بحوايل
ن�صف م�ل�ي��ون ي �ه��ودي وامل�ضطهدين
�أ�صال من قبل اليهود �أنف�سهم ،مقابل
 11مليون من اليهود الأوروبيني اخلزر
 .ا� �ض �ط �ه��اد ال �ي �ه��ود جم� ��دد ًا ب�سبب
ج�شعهم و�سيطرتهم على االقت�صاد،
وم��ا ت�لا ذل��ك م��ن ان�ت���ش��ار ال�ط��اع��ون
ب�أوروبا وحتميل ه�ؤالء اليهود امل�س�ؤولية
عن انت�شاره ،نتيجة لكره ال�شعوب لهم
ما جعل �أعداد اليهود الأ�صلني تتناق�ص
ب�شكل وا�ضح .ومع نهاية القرن ال�ساد�س
ع�شر ن���ش��أت م��وج��ة ن��زوح ك�ب�يرة من
�أوروبا ال�شرقية �إىل �أوروبا الغربية مثل
املانيا ب�سبب اال�ضطهاد و�سوء املعاملة.
ونتيجة لتلك الدرا�سات التاريخية
يت�ضح لنا �أن الكتلة الأ�سا�سية من
اليهود تعود �أ�صولهم �إىل اخل��زر �أو
�إىل يهود اخلزر ،الذين ترجع ا�صولهم
�إىل يافث ابن نوحولي�س �سام ،وبهذا
ن�ضرب ون�سقط فكرة ال�سامية التي
اب�ت��دع�ه��ا ال �ي �ه��ود .ويف ف�ك��رة م�ع��اداة
ال�سامية ن�ق��ول� :إن�ن��ا نحن ال�ساميني
�أ�صحاب الأر���ض واحل�ضارة والتاريخ،
وم��ن ي�ع��ادي ال�سامية يعادينا نحن.
�أم��ا ع��ن معاداتنا لل�سامية ف�لا �أح��د
يعادي نف�سه .نحن �أع��داء ال�صهيونية
واال�ستعمار ،و�أع���داء �سرقة التاريخ
و�سلب احل�ضارة واغت�صاب الأر�ض.

*باحثة يف الرثاث
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" �أن��ا ُ
ل�ست فقط �أح��د �أبناء اجلوالن
ً
املُ ّ
جتربة تتقاطع يف كث ٍري
حتل الذين عا�شوا
من تفا�صيلها مع جتربة �شخ�ص ّيات امل�سل�سل
(التغريبة الفل�سطين ّية) ،ولكنني �أي�ض ًا
ُ
ع�شت طفولتي و�شبابي يف مخُ ّيم "الريموك"
ُ
وكنت يف عام  1967بعمر "�صالح" الذي كان
ُ
يحمله خاله "م�سعود" وكنت �أي�ض ًا حممو ًال
بالطريقة نف�سها على ظهر �أح��د �أخ��وايل،
ُ
ا�ستطعت �أن �أ�ستح�ضر
ب�شكل �أو ب��آخ��ر
ٍ
الكثري من هذه التفا�صيل الوا�ضحة �أحياناً
أحيان كثرية وامللتب�سة يف بع�ض
وامل�ش ّو�شة يف � ٍ
أوظفها و�أعيد تركيبها م�ستك�شفاً
الأحيان و� ّ
�إياها يف �أحيان كثرية من خالل العمل نف�سه،
وكثري ًا ما ُ�سئلت نف�س ال�س�ؤال وهو كيف ميكن
فل�سطيني �أن يُقدم عم ًال عن هذه
ملخرج غري
ّ
ٍ
ً
الق�ضية ،و�أنا �شخ�صيا كنت �أقول �إنّ الق�ض ّية
الفل�سطين ّية هي ق�ض ّيتنا جميع ًا كعرب"
حاتم علي

ت�صاميم هيئة الإعالم الإلكرتوين
يف جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
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بالدنا فلسطين

قرية العبا�سية  /يافا
ت����������ع����������د ق��������ري��������ة
العبا�سية م��ن �أك�ب�ر ال��ق��رى
الفل�سطينية� ،سميت بهذا
اال���س��م ن�سبة لل�شيخ عبا�س
املدفون فيها ،وهي من قرى
ق�ضاء يافا .تقع �إىل ال�شرق
من مدينة يافا وتبعد عنها
 13ك����م ،وت���رت���ف���ع  50م عن
�سطح البحر ،وتبلغ م�ساحة
�أرا�����ض����ي����ه����ا  20540دومن������اً
يحيط بها قرى دير طريف
وج��ن��دا���س وك��ف��رع��ان��ة .ع��ام
 1922ق����در ع����دد ���س��ك��ان��ه��ا بـ
( )2437ن�سمة ويف عام  1945قدروا ب��ـ( )5650ن�سمة .يوجد يف القرية مقامات يجلها النا�س
مثل مقام النبي هوذا والذي ين�سبوه �إىل يهودا بن يعقوب .ومقام �أبو عرقوب ن�سبة لل�شيخ
�صالح.
كانت العبا�سية مركز ت�سوق للقرى امل��ج��اورة وك��ان يقام فيها �سوق للبيع وال�شراء يوم
الثالثاء من كل ا�سبوع ،يق�صده �أهايل مدينة يافا والقرى املجاورة ،وكان يطلق عليها ا�سم
ن��وارة يافا .كان فيها ثاين �أكرب مدر�سة زراعية يف فل�سطني بعد كلية خ�ضوري ،حيث كانت
م�شهورة بزراعة احلم�ضيات كباقي املدن والقرى الفل�سطينية ،وكانت م�شهورة �أي�ضا ومتميزة
ب�صناعة احل�صر.
بتاريخ  1948-5-4قامت املنظمات ال�صهيونية امل�سلحة بهدم القرية وت�شريد �أهلها البالغ
عددهم عام  48ح��وايل  6554ن�سمة ،وعلى �أنقا�ضها �أق��ام ال�صهاينة مغت�صبة (يهودا) ،وعام
� 1949أقيمت على �أرا�ضيها مغت�صبة "مغ�شيم" ،وع��ام � 1951أقيم "غني يهودا" وع��ام 1953
�أن�شئت مغت�صبة "غني تكفا" وعام � 1954أقيمت مغت�صبة "�سيفيون" على �أرا�ضي القرية ،كما
�أن جزءاً من مطار بن غريون �أقيم على �أرا�ضي العبا�سية .وبلغ جمموع الالجئني من هذه
القرية يف عام  1998حوايل ( )40248ن�سمة.

كي ال ننسى

جمزرة العبا�سية
يف ي��وم ال�سبت  13كانون �أول1947م هاجمت ع�صابة الأرغ���ون ال�صهيونية اليهودية
الإره��اب��ي��ة ق��ري��ة العبا�سية ���ش��رق مدينة ي��اف��ا املحتلة ب��ـ  13كيلو م�تر ،وك���ان الإ�سرائيليون
املهاجمون متنكرين يف زي جنود بريطانيني ،حيث كان جي�ش االنتداب الربيطاين ما يزال
ي�سيطر على فل�سطني وموجود على بعد 2كم من القرية يف مطار اللد ،وهو امل�س�ؤول عن حماية
الأمن واال�ستقرار وحماية �أرواح املدنيني العرب ،وكان ال يزال موجوداً يف فل�سطني.
�أطلق الإرهابيون اليهود النار على �أهايل العبا�سية الرجال الذين كانوا يجل�سون �أمام
مقهى القرية ،وف��ج��روا ع��دداً من منازل القرية ،وو�ضعوا جمموعة من القنابل املوقوتة،
وزرع��وا العبوات النا�سفة يف عدد من منازل القرية وفجروها .وو�صل �إىل املكان العديد من
جنود االحتالل الربيطاين ،لكنهم مل يتدخلوا ،بل قاموا بتطويق العبا�سية تطويقاً جزئياً،
وتركوا للقتلة طريقاً للهرب من اجلهة ال�شمالية .وكان عدد املهاجمني الإ�سرائيليني �أربعة
وع�شرين �إرهابياً.
بلغ عدد �ضحايا هذه املجزرة ت�سعة �شهداء ،و�سبعة جرحى م�صابون بجروح خطرية ،تويف
اثنان منهم الحقاً ،وكان بينهم طفل يف اخلام�سة من عمره ،و�أم��ه يف الع�شرين من عمرها،
�أ�صيب خم�سة نتيجة النفجار العبوات املوقوتة ،يف الأيام التي تلت املجزرة.
عام  1948هاجم ال�صهاينة العبا�سية وت�صدى عدد من �أهل القرية بالأ�سلحة التقليدية
"البنادق" �أم��ام الأ�سلحة والذخرية التي كان ال�صهاينة ميلكونها ،و�أع��ادوا حترير البلدة
ومتكنوا م��ن البقاء فيها مل��دة �شهر ك��ام��ل ،ث��م مت��ت حما�صرتهم ثانية م��ن قبل الع�صابات
ال�صهيونية ومب�ساعدة من القوات الربيطانية ،حيث ارتكبوا جمزرة باملقاومني املرابطني يف
البلدة ومت قتل حوايل � 200شهيداً ،وكانت العبا�سة �أكرث قرية خرج منها مقاومون يف فرتة
النكبة ،حيث و�صل عددهم �إىل �أكرث من  600مقاوم ،وكانوا يهبون لنجدة القرى املجاورة مثل
�سلمة وكفرعانة.
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نافـــــــذة
ن�سوا الله ف�أن�ساهم �أنف�سهم
محمود موسى

مَن م ّنا مل تتقاذفه ُ�شطئان احلياة و�أعا�صريها ،ولمَ يت�أثر ِبـ�صراعها ،ملذاتها،
وتق ُلباتها!..
ُفطرنا على حب البقاء والبحث عن رغد العي�ش ورفاهية القلب؛ َف�أف َن ّي َنا
�شهوات النف�س ومبتغيا ِتها ،نرك�ض مينة وي�سرة ،كما لو ك ّنا يف
�أعمارنا نلهث وراء
ِ
َ�سبَق؛ الفائز فيه مَن ي�صل �إىل رغباته �أو ًال ويح�صد ُج ّل ما يجد من مالذ الدنيا،
وال ي�أبه �إذا خ�سر �أثناء ذلك مبادئه ومعتقداته� ،أما عن �أعراف املجتمع وعادا ِته
فحدث وال حرج..
ِّ
َم��ن ي��ري��د ث��وب � ًا م��ن ال��دي��ن ف��� َّ��ص� َ�ل ل��ه واح����د ًا على ق��ي��ا� ِ��س��ه ،و َم���ن ينادي
بـالدميوقراطية جال ٌد يف حد ذاته ،وه�ؤالء ممن يتغنون باحلرية دفعوا ثمن
�شعاراتها عبودية �أفكارهم..
َت َع ْل َم ّنا وف�صلنا الدين عن الدنيا؛ وواهلل �إن ك ّنا نعي �سنعرف �أن الدين دنيا،
و�سعي وعمل ٌ
دين وعبادة ن�ؤجر عليها ،ت�أ�سلمنا
علم
والدنيا ُ
بج ِّل ما فيها من ٍ
ٍ
تع�صبنا وجتز�أنا وقيدتنا الطبقات املجتمعية ،بب�ساطة
و�أ�صبحنا
م�سلمي هويةْ ،
ّ
�صح تعبريي قطيعٌ من الب�شر؛ يبد�أ وينتهي
�أخذنا من كل َ�ش ْيءٍ �سي َئ ُه ،و�أ�ضحي ّنا �إن َّ
يومه على نف�س املنوال ،وال�ضمائر يف �سبات عميق ال عزاء لها.
�إن �أخذنا ما نريد تهللت وجوهنا و�سكنت جوارحنا ،وقلنا :هل من مزيد!..
و�إن ت�أخر الرزق رحنا ن�شكو ونت�أفف ،و�إذا �أ�صابتنا �ضراء ب َك ّينا وتباك ّينا ،و�إن
ُ�سلبنا ما نرغب ن�ضجر ونت�سخط ،نريد �أقدار ًا ط ّو َع �إرادتنا ،نت�صارع على جنة يف
الأر�ض و�أهملنا فردو�س ال�سمـاءَ “ ،ن�سوا هَّ َ
الل َف َن ِ�س َيه ُْم” ٌ
حق قوله �سبحانه ،بالنظر
ُ
اىل ما و�صلنا �إليه وعلى �أي حال �صرنا ف�صدق اهلل العظيم.
ماذا �إن زهدنا الدنيا ،و�أق�صد هنا الو�سطية يف ذلك ،ولي�س االعتكاف بعيد ًا
َ
وال�سخط ،وكل �أمرا�ض
عن امل�صالح ومقومات العي�ش؛ و�إمنا االن�صراف عن اجل�شع
القلوب و�أف��ات الع�صرَ ،ف ُن َّح ِكم ال�ضمائر ،ون�ضيء الب�صائر ،بعقيد ٍة م�ستنرية،
يه وال نغفل عنه.
وفطر ٍة م�ستقيمة ،ودين حا�ضر ،ال ُن َن ِح ِ
النور يعقبه ظالم ،واحلياة فناء يَليها موت ،والقبور مرحلة حمتومة ،وما
بعدها خلود ،وكلنا الآن خمريون ،ف�إما ٌ
عمل طيب ي�شفع ،و�إما ذنبٌ ي ُِذل �صاحبه
وال ينفعَ ،فلنعمل قبل �أن ي�أتينا اليقيـن.
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