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)الإ�سالم  مدر�سة  يف  النجيب  الطالب  �سهادة  على  مّر  عاٌم 
واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر���س��ول  مدر�سة  يف   .. املحّمدي 
يف  ال�سالم(  )عليه  علي  املوؤمنني  اأم��ر  مدر�سة  يف  و�سلم((، 

مدر�سة الإمامني احل�سن واحل�سني )عليهما ال�سالم(..
نف�سه  اهلل  )قّد�س  اخلميني  الإم��ام  الإ�سالمية  الثورة  مفّجر  مدر�سة  يف 
 .. اهلل(  )حفظه  اخلامنئي  علي  ال�سيد  الثورة  قائد  مدر�سة  ويف  الزكّية(.. 

واأنعم بهذه املدر�سة، واأنعم بنجبائها..
واأع��داء  اهلل  لأع��داء  كابو�سًا  كان  ال��ذي  الّرجل  �سهادة  على  م�سى  ع��اٌم 
الإ�سالم، �سغلهم، واأق�ّس م�ساجعهم، وك�سر �سوكتهم، وبّدد اأحالمهم واأوهامهم، 

يف حياته وبعد �سهادته..
اإىل  املهاجرة  العا�سقة  املطمئنة  الأرواح  من  واحٍد  �سهادة  على  م�سى  عاٌم 
مبتدئها باليقني، الكادحة اإىل رّبها بزاد التقوى وال�سرب والثبات والإخال�س 
والب�سرة، على طريق ذات ال�سوكة، حيث ن�سرة اهلل ور�سوله وامل�ست�سعفني، ل 
ترى يف غر كرامة ال�سهادة جائزة ومكافاأة لرحلتها الطويلة يف طريق احلق، 

طريق ولية اهلل ور�سوله والذين اآمنوا، حيث البتالء العظيم.. 
َوَيْعَلَم  ِمْنُكْم  َجاَهُدوا  اَلِّذيَن   ُ اهلَلّ َيْعَلِم  َومَلَّا  َة  َنّ اْلَ َتْدُخُلوا  ْن  اأَ َح�ِسْبُتْم  اأَْم   {

اِبِريَن{ ال�سَّ
عن اأي خلق لهذا القائد وعن اأي قيم عا�س بها ولها ميكن اأن نتحّدث:

عن خلق الّزهد، اأم عن خلق التوا�سع، اأم عن خلق ال�سجاعة، اأم عن خلق 
ال�ّسخاء، اأم عن خلق احلياء، اأم عن خلق احللم واحلكمة واملحبة؟ وهو جامع 

القيم واملبادئ..
كل  اجتمعت  فيه  فار�سًا  كان  بل  كرث..  واملقاتلون  فح�سب،  مقاتاًل  يكن  مل 

معاين الفرو�سية النبيلة..
وبهذا ا�ستحق مقام ال�سهادة وو�سام العّزة، وتبّواأ مبّواأ ال�سدق.. �سدق الدم 
ال�سهيد النازف من �سرايني هذه الأر�س املباركة.. من م�سهد .. اإىل كربالء.. 

اإىل القد�س..
ك�سحابة حّركتها رياح الرحمة الإلهية جاب الفدائي الفار�س هذه الأر�س، 
قيا، وكان الغيث املريع الطيب  وحيث كان الواجب والتكليف كانت بركات ال�سُّ

النافع.. وكان ما ميكث يف الأر�س لينفع النا�س..
اأر�س فيها  كانت فل�سطني والأق�سى قبلة جهاده، وكان يرى القد�س يف كل 
م�ست�سعف، ومنذ َعَقد له قائد الثورة لواء "فيلق القد�س" وهو الأمني احلافظ 
وتفانيه  جهاده  على  له  �ساهدًة  يطوؤها  اأر���س  كل  �سارت  حتى  اللواء،  لهذا 

وع�سقه، وهو ينافح عن خيمة الإ�سالم من اأن يطالها احلريق..
جاء من زمان احل�سني )عليه ال�سالم( وحّط رحاله يف زماننا، ومعه كل ذلك 
م�سائق  بها  ويعرب  املقاومة،  �سفينة  ليقود  احل�سيني  العلوي  املحّمدي  املراث 
البحار الهوجاء والأعا�سر املجنونة، وهي جتري يف موج كالبال تطوف حول 

كعبة الهاد، حيث يدحر ال�سيطان، وترّدد الدنيا قول اهلل جّل وعال:
َ مَلََع امْلُْح�ِسِننيَ ( َنّ اهلَلّ ُهْم �ُسُبَلَنا َواإِ ) َواَلِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيَنّ

ِهْم َلُهْم اأَْجُرُهْم َوُنوُرُهْم( َهَداُء ِعْنَد َرِبّ ) َوال�ُسّ
هذا  �سهداء  ومعه  املالئكة  حتّفه  الّنور  موكب  يف  ال�سعيد  بال�سهيد  وكاأيّن 
حلقة  تك�ّسرت  اأ�ساروا  وكلما  الأق�سى،  امل�سجد  اإىل  ي�سرون  الطويل  الطريق 
اأكرب،  اهلل   .. اأكرب  اهلل   .. ماآذنه  ن��داءات  وتعالت  واأ�سره،  طوقه  حلقات  من 
املوؤمنون،  وفرح  فل�سطني،  وحتّررت  اهلل  ن�سر  وجاء  الع�سر،  اأ�سنام  وت�ساقطت 

وقيل احلمد هلل رّب العاملني.
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جمعية ال�سداقة تزور �سماحة ال�سيخ الهرندي
 ممثل الإمام القائد يف �سورية

برئا�سة  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  زار وفد من جمعية 
�سماحة  ممثلية  مكتب  اجلمعية  رئي�س  البحي�سي  حممد  الدكتور 
والتقى  �سورية  يف  اهلل"  "حفظه  اخلامنئي  علي  القائد  الإم���ام 
الإم��ام  �سماحة  ممثل  الهرندي  �سفار  حميد  ال�سيخ  �سماحة  مع 
ال�سيخ  معاون  النا�سري  ال�سيخ  وبح�سور  اهلل"  "حفظه  القائد 
الهرندي. و�سم وفد اجلمعية الأخ املهند�س حممد م�سعود م�سوؤول 
الإعالم الإلكرتوين والأخت ر�سا اخلطيب امل�سوؤولة املالية وم�سوؤولة 
هيئة دعم عوائل ال�سهداء والأخ حممود مو�سى م�سوؤول هيئة العمل 
الأول  ك��ان��ون   7 بتاريخ  وذل��ك  اجلمعية.  يف  والطالبي  ال�سبابي 
ال�سيدة  منطقة  القائد يف  الإمام  �سماحة  مكتب ممثلية  2020 يف 

زينب"عليها ال�سالم".
ت�سلمه  الهرندي على  ال�سيخ  �سماحة  البحي�سي  الدكتور  هناأ 
من�سب ممثل الإمام القائد خلفًا لل�سيخ الطباطبائي واأعرب عن 
تقديره للدور الكبري الذي يقوم به الخوة يف ممثلية مكتب الإمام 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  �سمود  يف  وم�ساهمة  دع��م  من  القائد 
ومقاومته، كما اأكد الدكتور على عمق العالقة الأخوية بني اجلمعية 
ومكتب املمثلية يف الأن�سطة والفعاليات واملنا�سبات. واأبدى الدكتور 
وا�ستعدادها  الأخوية،  العالقة  بهذه  كادرها  بكل  اجلمعية  اعتزاز 
للتعاون بكل ما يخدم و يعزز �سمود اأهلنا يف املخيمات الفل�سطينية 

على طريق التحرير و العودة 
على  اجلمعية  وف��د  الهرندي  ال�سيخ  �سماحة  �سكر  وب���دوره 
زيارته، واأكد يف حديثه على اأولوية الق�سية الفل�سطينية واأهميتها 
ال�سيخ  �سماحة  واأعرب  و�سعبًا.  قيادة  الإ�سالمية  اجلمهورية  لدى 
لل�سعب  ال��دع��م  ب��ت��ق��دمي  الإم����ام  مكتب  الخ����وة يف  اع��ت��زاز  ع��ن 
الفل�سطيني اأينما وجد، ونوه اإىل �سرورة زيادة الدعم يف مواجهة 
الفل�سطينية، كما  الق�سية  التي حتاك �سد  ال�سيطانية  املخططات 
اعرب �سماحة ال�سيخ عن ا�ستعداد الخوة يف مكتب الإمام للتعاون 

مع اجلمعية بكل ما فيه خري لفل�سطني و�سعبها ومقاومتها .. 

جمعية  من  وفد  قام  الأب��رار،  ل�سهدائنا  الوفاء  على  وتاأكيدًا  ال�سهداء  عائالت  مع  التوا�سل  اإط��ار  يف 
من  كل  وع�سوية  اجلمعية،  رئي�س  البحي�سي  حممد  الدكتور  برئا�سة  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
اأع�ساء  والأخ���وات  الإخ��وة  من  وع��دد  والأي��ت��ام  ال�سهداء  عوائل  دع��م  هيئة  م�سوؤولة  اخلطيب  ر�سا  الأخ��ت 
بتاريخ 17 كانون الأول 2020 . ال�سيح، وذلك  ال�سهداء يف خميم خان  الهيئات يف اجلمعية، بزيارة عوائل 
�سملت الزيارات عائلة ال�سهيد ح�سني اأحمد نايف وعائلة ال�سهيدين �سهيل حممود خلف وعائلة ال�سهيد 
اإبراهيم عبد الرزاق برير، الذين ا�ست�سهدوا اأثناء معارك ال�سرف �سد الإرهاب على اأر�س �سورية. وكان يف 

ن�ضــــــاطات جمعيــــة ال�ضـــــداقة الفل�ضـــــطينية ــ الإيرانيـــــة )�ضفــــــا(

المعية تزور عوائل ال�سهداء يف خميم خان ال�سيح

المعية تزور قيادة ال��بهة ال�سع�بية
 لتح�رير فل�س��طني

برئا�سة  الإيران�ية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  من  وف��د  ق��ام 
م�سعود  حممد  املهند�س  من  كل  وع�سوية  البحي�سي  حممد  الدكتور 
دعم  هيئة  م�سوؤولة  اخلطيب  ر�سا  والأخ��ت  الإلكرتوين  الإع��الم  م�سوؤول 
عوائل ال�سهداء والأيتام والأخ حممود مو�سى م�سوؤول هيئة العمل ال�سبابي 
والطالبي يف اجلمعية بزيارة لالخوة يف قيادة اجلبهة ال�سعبية لتح�رير 
العام  الأمني  نائب  فوؤاد  اأحمد  اأبو  الأخ  ا�ستقبالهم  يف  وكان  فل�س�طني. 
�سرقي  الكرمي  عبد  والأخ  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  ح�سن  علي  اأبو  والأخ 
ع�سو الدائرة ال�سيا�سية يف اجل�بهة.  وذلك بتاريخ 12 كانون الأول 2020 

يف مقر اجل��بهة يف دم�سق .. 
هناأ وفد اجلمعية اجلب�هة ال�سعبية بالذكرى 53 لنطالقتها، واأ�ساد 
بالدور الفاعل الذي تقوم به اجلبهة يف اإطار العمل الوطني الفل�سطيني 
واملق�اومة، واأكد اأن اجلبهة متتلك اإرثًا ن�ساليًا عرب كل مراحل الن�س���ال 
التطورات  جممل  حديثه  يف  ال��دك��ت��ور  وت��ن��اول  الفل�سطيني،  الوطني 
الكيان  مع  للتطبيع  العرب  من  الكثري  هرولة  اأن  م��وؤك��دًا  املنطقة،  يف 
ال�سهيوين حتت الرعاية اأمريكية، يعود حلالة الرتاجع والنق�سام الذي 

يعاين منها ال�سف الفل�سطيني . 
اأهمية  واأك��د على  بوفد اجلمعية  ف��وؤاد  اأحمد  اأبو  الأخ  ب��دوره رحب 
تقوم  ما  لكل  اجلب�هة  دعم  وعلى  الفل�سطيني،  الو�سط  اجلمعية يف  دور 
اجلب����هة  اأن  اأحمد  اأب��و  الأخ  واأك��د  فل�سطني.  لأبناء  خدمة  اجلمعية  به 
تقف بوجه كل امل�ساريع الت�سفوية التي حتاك �سد الق�سية الفل�سطينية، 
اإىل جانبه،  يقف  ومن  الحتالل  ادع��اءات  لدح�س  بكل طاقاتها  وتعمل 
كما اأكد اأن اتفاقية اأو�سلو هي امل�سيبة الأكرب يف كل ما يحدث من تراجع 
وتخاذل وباأنها املدعاة الأوىل لكل من يطبع وي�ساوم وين�سق مع الحتالل 
ال�سه�يوين. وقد حتدث الأخ اأبو اأحمد عن الفجوة الكبرية بني القيادات 
الثقة مع  اإعادة  اإىل م�سوؤولية  الفل�سطيني، م�سريًا  وال�سعب  الفل�سطينية 
ال�سعب الفل�سطيني تقع على عاتق القيادة. ويف ختام الزيارة  قدم وفد 
اجلمعية درع �سكر وتقدير لالإخوة يف اجلب�هة تقديرًا جلهودهم ودورهم 

الريادي يف العمل الوطني.

جمعية ال�سداقة تعزي با�ست�سهاد 
العامل حم�سن فخري زاده

برئا�سة  الإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  من  وف��د  اأدى 
الدكتور حممد البحي�سي رئي�س اجلمعية واجب العزاء با�ست�سهاد العامل 
النووي الإيراين "حم�سن فخري زاده" الذي طالته يد املو�ساد ال�سهيوين 
يف طهران. وقد �سم الوفد الأخ املهند�س حممد م�سعود م�سوؤول الإعالم 
الإلكرتوين والأخ حممود مو�سى م�سوؤول هيئة العمل ال�سبابي والطالبي 
يف اجلمعية. وذلك بتاريخ 3 كانون الأول 2020 يف م�سلى مكتب ممثلية 
الإمام القائد يف دم�سق، بح�سور �سماحة ال�سيخ حميد �سفار الهرندي 
اجلمهورية  �سفري  اهلل" و�سعادة  "حفظه  القائد  الإم��ام  �سماحة  ممثل 
الإ�سالمية الإيرانية يف �سورية الأخ جواد تركابادي، والأخوة ممثلو وقادة 
ف�سائل املقاومة الفل�سطينية يف �سورية، وممثلون عن الفعاليات ال�سورية 

واملقاومة واملجتمع املحلي وح�سد �سعبي كبري ... 

2

ا�ستقبال الوفد عدد من اأهايل ال�سهداء يف املخيم، ورحبوا بوفد اجلمعية التي تقف دائما اإىل جانبهم. 
وقد عرب وفد اجلمعية عن دعمه ووقوفه الدائم مع اأهايل ال�سهداء، مو�سحًا اأن تلك الزيارات 
ال�سهداء  ه��وؤلء  لأن  ال�سهداء،  لأه��ايل  الإيرانية  الإ�سالمية  واجلمهورية  اجلمعية  من  وف��اءًا  تاأتي 
واأن  العادلة،  الأم��ة  ولق�سايا  لفل�سطني  اأرواحهم  قدموا  من  فهم  والح��رتام.  التقدير  كل  ي�ستحقون 
اجلمعية �ستبقى وفية دومًا لدماء ال�سهداء الذين جادوا بدمائهم يف �سبيل حرية وطنهم وكرامة اأبنائه.
به من  تقوم  وما  ال�سهداء،  بعوائل  باجلمعية لهتمامها  اعتزازها  ال�سهداء عن  عوائل  واأعربت 
دعم ل�سمود ال�سعب الفل�سطيني، داعني اهلل اأن يوفقها اإىل ما هو خري لل�سعب الفل�سطيني واملقاومة. 
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ال���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�سية الفل�سطينية 
 اأقامت جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية ندوة �سيا�سية 
الفل�سطينية(  الق�سية  تهدد  التي  واملخاطر  )التحديات  بعنوان 
للج��بهة  العام  نائب الأمني  الرفيق فهد �سليمان  الأخ  حا�سر فيها 
 2020/12/19 بتاريخ  وذلك  فل�س��طني.   لتح��رير  الدميقراطية 
الدكتور  بح�سور  بدم�سق،  الفل�س�طيني  الوطني  املجل�س  مقر  يف 
مدير  املفتاح  خلف  والدكتور  اجلمعية  رئي�س  البحي�سي  حممد 
الوزير  احليمي  ر���س��وان  والأخ  الدولية  الق���د�س  موؤ�س�سة  ع��ام 
ف�س��ائل  ممثلي  من  وعدد  بدم�سق،  اليمنية  ال�سفارة  يف  املفو�س 
الجتماعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  والأح��������زاب  الفل�سطينية  امل��قاومة 
ليل  ابو  ابراهيم  الأ�ستاذ  الندوة  اأدار  وقد  واملهتمني.  والثقافية 
وافتتحها  املحا�سرة  الذي رحب باحل�سور ثم حتدث حول عنوان 
ال�س���هداء.  اأرواح  على  الفاحتة  وق��راءة  �سمت  دقيقة  بالوقوف 
جلمعية  ال�سكر  �سليمان  فهد  الرفيق  وج��ه  حديثه  بداية  يف 
بعنوانها  املحا�سرة  تنظيم  على  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
م�سريًا  بجديد  ت��اأت  مل  التي  القرن  �سفقة  عن  حتدث  ثم  الهام، 
تغليب  من  ح�سل  وما  والإقليمي  الثنائي  ب�سقيها  م�ساراتها  اإىل 
متثلت  ال��ق��رن  �سفقة  اأن  وق��ال  الثنائي،  على  الإقليمي  للم�سار 
املوؤمتر  انعقاد  للقد�سو  الأمريكية  ال�سفارة  نقل  حمطات،  بثالث 
القت�سادي يف البحرين والعالن عن اجلانب ال�سيا�سي من �سفقة 
القرن، وهذا يعربرّ عن وجهة النظر ال�سهيونية. وحتدث اأي�سًا عن 
طبيعة العالقات واملفاو�سات بني الدول العربية والعدو ال�سهيوين، 
مو�سحًا اأن هذه العالقات هي عالقات ثنائية ل عالقة بها باملو�سوع 
الفل�سطيني، حيث اأنها مل ت�سهد اإي تنازلت اإ�سرائيلية من �ساأنها 
اأن تخفف من التحديات والعوائق اأمام ال�سعب الفل�سطيني، واأ�سار 
تتوا�سل،  �سوف  الإ�سرائيلي   – العربي  التطبيع  دينامية  اأن  اإىل 
وهناك اأكرث من خم�س دول عربية مر�سحة لالنخراط فيها، وهذا 
يندرج يف اإطار تطبيق امل�سار الإقليمي من »�سفقة القرن«، والتي 
ال�سيا�سية،  وقواه  �سعبنا  رف�س  ب�سبب  الفل�سطيني  م�سارها  تعطل 
املذلة  بال�سروط  القبول  على  فل�سطيني،  طرف  اأي  جت��روؤ  وع��دم 
لهذه ال�سفقة، والدخول يف عملية تفاو�سية، هدفها املعلن ت�سفية 
الرفيق  واأ�ساف  الوطني.  الربنامج  واإعدام  الفل�سطينية،  الق�سية 
فهد اأن انخراط بع�س الدول العربية يف امل�سار الإقليمي ل�»�سفقة 
نتنياهو،  لروؤية  ا�ستجابة  ي�سكل  التطبيع  نحو  والذهاب  القرن«، 
باأنه م�سطلح  التطبيع  العام 2008. وو�سف  اأعلن عنها منذ  التي 
اأمريكي �سهيوين مع هذه الدول التي يوظفها  خاطئ واأنه حتالف 
اإيران، موؤكدا  اإىل  لتحقيق غاياته وجعلها من�سة لفوهاته موجهة 
ان التطبيع يجب مواجهته من خالل اجلماهري والأحزاب والقوى 
على  وقعت  التي  البلدان  يف  وخا�سة  املقاومة  جبهة  يف  العربية 

اتفاقيات التطبيع.
بنيرّ  اجلمعية  رئي�س  البحي�سي  حممد  للدكتور  مداخلة  ويف 
اأهمية املحا�سرة بالن�سبة لل�سباب حتى ي�ستمع اإىل الفكر ال�سيا�سي 
ت�سهده  م��ا  وال���دللت يف ظ��ل  الفكري  ال��وع��ي  م��ن  وي��اأخ��ذ جرعة 
ماهي  وت�ساءل   ، وخالفات  انق�سامات  من  الفل�سطينية  ال�ساحة 
�ساأنها  التي من  الداخلية  الفل�سطينية  املرجعية يف حل اخلالفات 
يوؤثرون  الذين  املختلفني  وحماكمة  اخل��الف  تفكيك  على  العمل 
اأنه لي�س لدينا ك�سعب  على الوجود الفل�سطيني ون�سالته.. موؤكدا 
فل�سطيني هذه املرجعية، وقال اأنه من ال�سروري اأيجاد هذه احللقة 

الفارغة يف ال�سيا�سة الفل�سطينية.
ويف ختام املحا�سرة قدم عدد من الأخوة احل�سور ت�ساوؤلت 
فهد  الرفيق  ق��ام  وب���دوره  املحا�سرة  عنوان  ح��ول  وا�ستف�سارات 

�سليمان بالرد على الت�ساوؤلت.

المعية ت�ستقبل وفد من حركة 
التحرير الفل�سطيني الدميقراطي

ال�س����داقة  جمعية  رئي�س  البحي�سي  حممد  ال��دك��ت��ور  ا�ستقبل 
الف�����ل�سطينية الإيراني�����ة وفدا من حركة التحرير الفل�سطيني الدميقراطي 
يرتاأ�سه الدكتور مازن �سقري اأمينها العام والأخوة اأع�ساء يف قيادة احلركة، 

وذلك بتاريخ 21كانون اأول2020 يف مقر اجلمعية بدم�سق ..
يف  ال�سيا�سية  امل�ستجدات  اآخ��ر  ح��ول  ال��زي��ارة  خ��الل  احلديث  ودار 
ح�سلت  التي  والتطورات  الفل�سطينية،  ال�ساحة  يف  وخ�سو�سا  املنطقة 
الق�سية  ت�سفية  اإىل  تهدف  التي  امل��وؤام��رات  �سيما  ول  الأخ��رية  الآون��ة  يف 
الفل�سطينية واأهمها اتفاقيات اخليانة التطبيعية بني بع�س الدول العربية 
امل��وؤام��رات  ه��ذه  خطورة  اإىل  الطرفان  واأ���س��ار  ال�سهيوين،  العدو  وكيان 
ح�ساب  على  تتم  بو�سفها  الفل�سطينية  بالق�سية  ت�سر  التي  والتفاقيات 
بوحدته  الفل�سطيني  �سعبنا  اأن  الطرفان  واأكد  الفل�سطيني،  ال�سعب  حقوق 
�سرورة  على  و�سددا  والتفاقيات،  املوؤامرات  كل  �سيهزم  ووعيه  و�سموده 

التعاون والعمل يدا واحدة يف مواجهة كل ما ي�ستهدف ق�سيتنا العادلة ..
للدكتور  تقدير  �سهادة  احلركة  يف  الأخ��وة  قدم  الزيارة،  نهاية  ويف 
ال�سعب  يخدم  ما  كل  يف  ال��دوؤوب  و�سعيه  جهوده  على  تقديرًا  البحي�سي 

الفل�سطيني وق�سيته العادلة.

جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية ت�سارك
يف حملة توزيع الكمامات على املخيمات الفل�سطينية

يف اإطار الإجراءات الوقائية من فريو�س كوفيد-19،  �ساركت جمعية 
ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية بالتعاون مع موؤ�س�سات " اأق�سانا - اإنقاذ 
- املجمع الدويل لالأمة الواحدة الإيرانية" يف حملة توزيع الكمامات على 

املخيمات الفل�سطينية حول دم�سق. وذلك بتاريخ 2 كانون اأول 2020.

 المعية تنظم حملة لمع املالب�س ال�ستوية
عوائل  دعم  الإيرانية-هيئة  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  نظمت 
 " عنوان  حتت  املخيمات   على  وتوزعيها  املالب�س  جلمع  حملة  ال�سهداء 
واإع���ادة  املتربعني  م��ن  املالب�س  جمع  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  �سندك"،  نحن 
والتجمعات  املخيمات  يف  والأيتام  ال�سهداء  اأبناء  على  وتوزيعها  ترتيبها 
دنون-   زينب - خميم خان  ال�سيدة  الفل�سطينية)خميم جرمانا - خميم 
جتمع احل�سينية - خميم ال�سبينة( . وقالت  الأخت ر�سا اخلطيب م�سوؤولة 
احلملة  اأن  واأك��دت  ال�ستاء،  ف�سل  نهاية  حتى  م�ستمرة  احلملة  اأن  الهيئة 
الأخوة  اأوا�سر  وتقوي  والتربع،  ال�سدقة  على  النا�س  جت�سيع   يف  ت�ساعد 

واملحبة بني طبقات املجتمع.

 وتقيم لقاء فكري �سبابي حتت عنوان احلوار الوطني  
العامني الأم��ناء  اإىل  ال�س���باب  ور�س��الة  الفل�س��طيني 

ال�سداقة  جمعية  يف  والطالبي  ال�سبابي  العمل  هيئة  اأقامت 
الثالث حتت عنوان  ال�سبابي  الفكري  اللقاء  الإيرانية  الفل�سطينية 
"احلوار الوطني الفل�سطيني ور�سالة ال�سباب اإىل الأمناء العامني"، 
بدم�سق،  اجلمعية  مقر  يف   2020 اأول  ك��ان��ون   26 بتاريخ  وذل��ك 
بح�سور الأخوة م�سوؤويل وممثلي املنظمات ال�سبابية وال�سخ�سيات 

الوطنية والثقافية وعدد من املهتمني.
افتتح اللقاء الأخ حممود مو�سى م�سوؤول هيئة العمل ال�سبابي 
ال�س��  اأرواح  على  الفاحتة  وقراءة  بالوقوف  اجلمعية  يف  والطالبي 
" الأخ خالد خالد  املحا�سرين  والأخ��وة  باحل�سور  ورحب   ، �هداء 
امل�سوؤول التنظيمي لل�ساحة ال�سورية يف حركة اجل��هاد الإ�س���المي 
ال�سعب  ح���زب  �سبيبة  �سكرتري  الهر�س  وليد  والأخ  فل�سطني،   يف 

الفل�سطيني ومن�سق العالقات اخلارجية.
باإدانة العتداءات ال�س���هيونية  بداأ الأخ وليد الهر�س حديثه 
على �سورية وقطاع غزة، وحتدث عن اجتماع الأمناء العامني وقال 
اإن الجتماع مل يعط تفاوؤل لل�سعب الفل�سطيني. فالقرار الفل�سطيني 
احلوار  هذا  اإعادة  ال�سروري  ومن  املنطقة  لل�سيا�سات يف  مرهون 
الرجعية  العربية  القوى  اإىل  واأ�سار  الفل�سطينية،  ال�سعبية  للقاعدة 
اآليات  اإيجاد  واأكد على �سرورة  فل�سطني،  دولة  قيام  تريد  التي ل 
على  حكوماتها  اأقدمت  التي  ال�سعوب  مع  خا�سة  التطبيع  ملواجهة 
عقد اتفاقيات مع العدو لأن هذا التطبيع ي�سر بدولهم ولي�س فقد 

بالق�سية الفل�سطينية ..
الي�سار  ف�س���ائل  ودور  الن��ق�����س��ام  اإىل  ال��ه��ر���س  وت��ط��رق   
ال��ق��ي��ادة  ب��ني  ال��ت��ب��اع��د  اإىل  م�����س��ريًا  م��واج��ه��ت��ه،  يف  الفل�سطيني 
الفل�سطيني  النق�سام  وو�سف  ال�سعبية،  واجلماهري  الفل�سطينية 
اإنهاء  �سرورة  على  واأكد  اجلغرافيا،  اإىل  امتد  ف�سائلي  بانق�سام 

النق�سام من خالل حتالف مركزي. 
بدوره حتدث الأخ خالد خالد حول اأهمية اجلل�سات احلوارية 
ال�سبابية واعتربها خطوة هامة يف مواجهة وايجاد حلول للتحديات 
لجتماع  ننظر  كيف  وت�ساءل  ال�سباب،  تواجه  التي  وامل�ساعب 
الأمناء العامني بعيون �سبابية موؤكدًا اأن هذا اللقاء واحلوار يجب 
اأن يكون �سرورة وطنية ولي�س م�سلحة حزبية، و�سدد على اأن تكون 
اخت�سار  يتم  اأن  املعقول  غري  من  اأن��ه  وق��ال  م�ستمرة،  احل��وارات 
الق�سية  ت�سفية  تريد  التي  وامل��وؤام��رات  وال�سعوبات  التحديات 
الق�سية  جتزيئ  يجوز  ل  اأنه  موؤكدًا  القرن،  ب�سفقة  الفل�سطينية 

الفل�سطينية.
�سعبنا  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  وامل�سكالت  الهموم  ع��ن  وحت���دث 
امل�سكالت  هذه  اأن  م�سريا  تواجده،  اأماكن  جميع  يف  الفل�سطيني 
واحل��راك  ال�ساب  دور  وعن  لآخ��ر،  مكان  من  تختلف  والتحديات 
اأن يكون هناك ح��راك �سبابي  اأنه كان غائبًا ويجب  ال�سبابي قال 
فل�سطيني يف كل ال�ساحات مع مراعاة ظروف كل منطقة يتواجد 
م�سروع  اأي  ودميومة  ا�ستمرارية  اأن  اإىل  واأ�سار  �سعبنا،  اأبناء  فيها 
وطني مرهونة بوجود العن�سر ال�سبابي لأن ال�سباب �سيحمل تبعات 
الإرث  كل  و�سيحمل  واخفاقاتهم  بنجاحاتهم  ال�سابقة  الأجيال  كل 
اأ�سا�س  على  ال�سباب  تاأطري جهود  اأهمية  على  و�سدد  الفل�سطيني، 

م�سروع فكري �سحيح ولي�س �سيا�سي.
بعد ذلك مت فتح باب النقا�س لالخوة احل�سور الذين بدورهم 
قدموا مداخالت اأكدت على دور ال�سباب الواعي واملثقف وامل��قاوم 
التي  العدو  خمططات  مواجهة  يف  الفل�سطينية  الوحدة  واأهمية   ،
دور  تعزز  اأن  �سانها  اأفكار من  لت�سفية ق�سيتنا، ومت طرح  تهدف 
تهدد  التي  واملخاطر  وال�سعوبات  التحديات  مواجهة  يف  ال�سباب 

م�ستقبل الق�سية الفل�سطينية..
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د. البحي�ضي يف �ضل�ضلة زيارات �ضمن ال�ضاحة اللبنانية

املقاومة الفل�صطينية جّراء العتداءات املتكررة لقوات 
الحـــتـــال الــ�ــصــهــيــوين عــلــى قــطــاع غــــزة. وقـــد اأ�ــصــاد 
اجلــهـــاد  حــركة  تلعبه  الــذي  الكبري  بالدور  الدكتور 
ال�صعب  لــ�ــصــمــود  املــقــاومــة ودعــمــهــا  ـــــامـــــي يف  الإ�ــصـــ

الفل�صطيني داخل فل�صطني وخارجها.
ويف يوم 28 كانون الأول 2020 التقى الدكتور حممد 
العاقات  مكتب  ع�صو  بــركــة  علي  بـــالأخ  البحي�صي 
مكتبه  يف  حـمـا�س  حــركة  يف  وال�ــصــامــّيــة  الــعــربــيــة 
امل�صتجدات  اآخـــر  دار احلــديــث حــول  بـــريوت، حيث  يف 
الفل�صطينية،  بالق�صية  املحدقة  واملخاطر  ال�صيا�صية 
يتوقف  الــذي ل  ال�صهيوين  الــعــدوان  �صواء من جهة 
�صد اأهلنا يف قطاع غزة، اأو من جهة التطبيع اخلياين 
ال�صهيوين، وكذلك حول  العربية والعدو  الدول  بني 
الداعم  املنطقة  يف  ال�صيطاين  الأمريكية  الإدارة  دور 
�صرورة  على  الطرفان  واأكــد  الإ�صرائيلي.  لاحتال 
اأ�صاليبها �صد التطبيع املت�صاعد  تفعيل املواجهة بكل 
اأبناء ال�صعب الفل�صطيني  وعلى �صرورة تعزيز �صمود 

اأمام هذا العدوان.

جمعية  رئي�س  البحي�صي  حممد  الدكتور  اأجــرى 
يف  زيـــارات  �صل�صلة  الإيــرانية  الفل�صـطينية  ال�صداقة 
م�صوؤول  حمود  اهلل  عطا  بال�صيخ  التقى  حيث  لبنان، 
 25 بتاريخ  يوم  وذلــك  اهلل  الفل�صطيني يف حـزب  امللف 
احلديث  دار  بـــريوت.  يف  مبكتبه   2021 الأول  كــانــون 
يحاك  وما  الفل�صطينية  الق�صية  يف  امل�صتجدات  حول 
لــهــا مـــن مــــوؤامــــرات، كــمــا تـــنـــاول احلـــديـــث التطبيع 
ال�صهيوين  الكيان  مع  العربية  الــدول  بني  املت�صاعد 
مكا�صبها  لتح�صيل  الأمريكية  الإدارة  �صعي  اإطــار  يف 
الق�صـية  لت�صفية  و�صعيها  ترامب،  رئا�صة  انتهاء  قبل 
الفل�صطينية. وقد ثمن الدكتور البحي�صي دور حزب 
اهلل يف مقاومة الحتال ال�صهيوين، وموقفه املبدئي 
الدائم  واإ�صناده  الفل�صطينية  الق�صـية  جتاه  والثابت 

للمـــقاومة الفل�صطينية. 
مع  البحي�صي  الــدكــتــور  التقى  ذاتــه  الــتــاريــخ  ويف 
�ــصــعــادة �صفري اجلــمــهــوريــة الإ�ــصــامــيــة الإيــرانــيــة يف 
ال�صفارة  مقر  يف  فريوزنيا  جــال  حممد  الأخ  لبنان 
التطورات  احلديث  تناول  حيث  بــريوت،  يف  الإيرانية 
التطبيع  ومــوجــة  املنطقة  ت�صهدها  الــتــي  ال�صيا�صية 
اخلياين بني الدول العربية والعدو ال�صهيوين، ودور 
الكيان  لربيبها  دعــمــاً  ال�صيطاين  الأمريكية  الإدارة 

تفعيل  �ــصــرورة  على  اجلانبان  اأكــد  وقــد  ال�صهيوين. 
تعزيز  و�صرورة  التطبيع  �صد  اأ�صاليبها  بكل  املواجهة 

�صمود اأبناء ال�صعب الفل�صطيني املــقاوم.
الــدكــتــور  الــتــقــى   2020 الأول  كــانــون   26 بــتــاريــخ 
العاملي  الحتــاد  رئي�س  حمود  ماهر  ال�صيخ  البحي�صي 
يف  القـــد�س  م�صجد  وخطيب  واإمـــام  املــقاومة  لعلماء 
مكتبه مبدينة �صيدا يف لبنان، حيث دار احلديث حول 
عدة  بها  تــقــوم  الــتــي  اخليانية  التطبيعية  اخلــطــوات 
والكيان  املتحدة  للوليات  وطوعاً  خدمة  عربية  دول 
ال�صهيوين، والتي تناق�س الدين الإ�صامي ول تخدم 
م�صلحة الأمــة. واأكــد اجلانبان اأن هذه اخلطوات لن 
ومقــاومته  الفل�صطيني  ال�صعب  و�صمود  اإرادة  تك�صر 
العلماء  دور  عــلــى  اأكــــدا  كــمــا  فل�صطني،  حتــريــر  حــتــى 
وال�صيوخ يف مواجهة هذه اخلطوات والثبات على نهج 

املقاومة والت�صدي للم�صاريع الأمريكية يف املنطقة.
الدكتور  التقى   2020 الأول  كــانــون   27 وبــتــاريــخ 
اجلهاد  حركة  ممثل  عطايا  اإح�صان  بــالأخ  البحي�صي 
الإ�ـــصـــامـــي يف لــبــنــان يف مــكــتــبــه مبــديــنــة بــــريوت يف 
الــتــطــورات على  اآخــر  لبنان، حيث دار احلــديــث حــول 
العدو  مــع  الــ�ــصــراع  ي�صهدها  الــتــي  املــيــداين  ال�صعيد 
اأمــام  تنت�صب  التي  التحديات  �صيما  ول  ال�صهيوين، 
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قــال جــورج اأورويـــل: )يف زمــن اخلــداع 
الــعــاملــي، قـــول احلقيقة هــو عــمــل ثـــوري(. 

لذلك دعونا جميعاً نقول احلقيقة:
مل تــهــتــم احلـــكـــومـــات الــغــربــيــة اأبـــــداً 
الــدميــقــراطــيــة، بل  اأو  الإنـــ�ـــصـــان  بــحــقــوق 
دعموا الديكتاتوريني واأ�صقطوا احلكومات 
عام  اإيــــران  يف  )كــمــا  دميــقــراطــيــاً  املنتخبة 
وانــخــرطــوا   ،)1970 عـــام  وتــ�ــصــيــلــي   1953
يف �ــصــيــا�ــصــات قــتــلــت مـــايـــني الأبـــــريـــــاء. 
اأنــظــمــة الإبـــــادة اجلماعية  يـــوؤيـــدون  اإنــهــم 
و  "ال�صعودية"  و  "الإمارات"  حــكــام  مثل 
مقاومة  حركات  اأي  "اإ�صرائيل" وي�صفون 
مــدى  الـــواقـــع  )يف  بــالإرهــابــيــني  حقيقية 
�صرا�صة الهجمات على بلد ما اأو �صخ�س ما 
العربية(  قناة  مثل  )واأبواقهم  قبلهم  من 
�صرف  مبــدى  التحديد  وجــه  على  يخربنا 

من يتعر�صون للهجوم.
فل�صطني هي جمرد قاعدة لل�صهيونية 
لــغــزو الــعــامل الــعــربــي ومـــا اأبــعــد. يتحدث 
ال�صهاينة يف الواقع ب�صراحة عن الكيفية 
اأ�صيادنا.  وهــم  خدامهم  بها  �صنكون  الــتــي 
للدرا�صة  للنا�س  متوفرة  البيانات  جميع 
والـــتـــحـــقـــيـــق. ومبـــــــرور الــــوقــــت وتـــخـــاذل 
الكثريين جعلوا من امل�صتحيل وحتى غري 
القانوين انتقاد ال�صهيونية اأو "اإ�صرائيل". 
الهجوم على حرية التعبري والدميقراطية 
يف دول مثل اأملانيا وفرن�صا واململكة املتحدة 
اأمــثــلــة مــن دول تــدعــي احلـــريـــات وحــقــوق 

الإن�صان.
تــنــتــهــي �ـــصـــراعـــات املــ�ــصــتــعــمــريــن مع 
الــ�ــصــكــان الأ�ــصــلــيــني يف واحــــد مـــن ثــاثــة 

�صيناريوهات:
 اأ( النموذج اجلزائري )ما يقرب من 2 
واأحفادهم  م�صتعمر  ومليون  �صهيد  مليون 

غادروا الباد(.
ــكــان  ــ�ــص لــل اجلــــمــــاعــــيــــة  الإبـــــــــــــادة  ب( 
 ، الأمريكية  املتحدة  )الــوليــات  الأ�صليني 

اأ�صرتاليا(.
بــلــد واحـــــد لأحـــفـــاد  الــتــعــايــ�ــس يف  ج( 
)بقية  الأ�ــصــلــيــني  والــ�ــصــكــان  امل�صتعمرين 

العامل < 140 دولة(.
فل�صطني  رابــــع...  �صيناريو  يوجد  ل   
الأخري  الن�صال  اإنــه  ا�صتثناء....  تكون  لن 
واملمتد اإل ب�صبب قوة ال�صهاينة وثرواتهم 
بـــل لــ�ــصــعــفــنــا. لــكــن الــ�ــصــهــايــنــة وجــمــيــع 
الأنظمة املتواطئة يف حاجة اإىل حتديد اأي 
من النتائج الثاث يريدون... اإطالة الأمر 
الفل�صطينيني  عـــدد  يبلغ  يــفــيــدهــم....  ل 
عليه  كنا  مــا  �صعف   12( مليون   13 الــيــوم 
بــلــفــور  عــــام 1917 عــنــدمــا �ـــصـــدر وعــــد  يف 
ال�صكان  لل�صهيونية(.  دعما  كامبون  ووعد 
لو  من  اأكرث  يتكاثرون  الفقراء  الأ�صليون 

احلقيقة فل�ضطني

كانو يف و�صع اقت�صادي ح�صن وهذه مع�صلة 
ال�صتعمار.

ال�صتغال  يف  انخرطوا  الذين  اأولئك 
والــــدمــــار يف الـــقـــرن املــا�ــصــي )بــلــجــيــكــا يف 
واآ�صيا،  اأفريقيا  يف  والربيطانيون  الكونغو، 
والوليات املتحدة يف كمبوديا وفيتنام، اإلخ( 
العامل.  ب�صبب جتزئة  اإىل حد كبري  اأفلتوا 
للغاية  واأ�صبح  اأ�صبح العامل مزدحماً  الآن 
من غري املمكن ا�صتخدام مثل هذه القوات 
الــعــ�ــصــكــريــة بــ�ــصــكــل فــعــال لإمـــــاء الأمــــور 
دون تــداعــيــات. ومـــن هــنــا كــانــت اإخــفــاقــات 
حمــــــاولت حــديــثــة مــثــل حــــرب الـــوليـــات 
الــعــراق واإ�ــصــرائــيــل على غزة  املــتــحــدة على 
املتحدة على  للوليات  ودول عميلة  ولبنان 

�صورية واليمن(. هذا يعطي الأمل.
الـــتـــحـــريـــر  مـــنـــظـــمـــة  كــــانــــت  اإذا  مـــــا 
يا�صر عرفات وحممود  بقيادة  الفل�صطينية 
عبا�س وّقعت على اتفاقات اأو�صلو عن جهل 
ملدة  البقاء معها  فاإن  اأو معرفة لإجرامها، 
ثــاثــة عــقــود للحفاظ عــلــى مــواقــفــهــم هو 
ملا  بالن�صبة  ال�صعوب.  بحق  اإجرامي  �صلوك 
تبقى من اجل�صد الفل�صطيني فاإن الإذعان 
اأي من  ملــاذا ل يقوم  تــواطــوؤ باجلرائم.  هو 
هـــوؤلء الــقــادة املــزعــومــني  لــاعــرتاف بــاأن 
العن�صري  للف�صل  الــرهــيــب  الـــوهـــم  هـــذا 
امل�صاغ على اأنه "�صام" كان نكبة ثانية على 

قدم امل�صاواة مع نكبة 1949/1948.
ما ت�صمى باجلامعة العربية ومنذ وفاة 
جمال عبد النا�صر عام 1970 )رمبا اغتيل( 
الأمريكية/ والإمربيالية  للقمع  اأداة  هي 
الإ�ــصــرائــيــلــيــة. ممــالــك اخلــلــيــج عــلــى وجــه 
عبد  خطب  مــن  ترجتف  كانت  اخل�صو�س 
وتقطيع  قــتــل  مــن  يــفــلــتــوا  الآن  الــنــا�ــصــر. 

تغري  معاجلة  اأردنــا  اإذا  الأ�صليني.  ال�صكان 
والأوبئة  النووية،  وتهديدات احلرب  املناخ، 
الــعــاملــيــة، واأكــــــرث مـــن ذلــــك بــكــثــري، يجب 
الأ�صليني  بال�صكان  التــ�ــصــال  اإعـــادة  علينا 
اأن تكون يف اجلانب اخلطاأ هنا  ومتكينهم. 

اأمر وجودي.
قال  كما  احلقيقة  من  النهائي  اجلــزء 
مارتن لوثر كينج: اإما اأن نعي�س معاً كاأخوة 
يف الب�صرية اأو منوت معاً كاأغبياء. "الفوز" 
بــ�ــصــفــقــات جتـــاريـــة لــلــ�ــصــيــطــرة عــلــى ثـــروة 
ن�صتيقظ  اأن  اإمــا  النهاية  يف  �صيعني  العامل 
نحن  جميعاً.  نندثر  اأو  الواقع  هــذا  ونغري 
يــاأمــلــون يف  اأقــلــيــة �صغرية  وهــم  مليار   7.5
اإدارة العامل مل�صلحتهم على املدى الق�صري 
الأمـــد  طــويــلــة  كــارثــة  �صي�صببون  ولــكــنــهــم 
)انقرا�س كنوع(. ميكن اأن يكون لأطفالهم 
اأو ميكن لأطفالهم احل�صول على  املليارات 

عامل �صالح للعي�س ولكن لي�س كاهما.
فــقــد حــان  الــنــا�ــس  عــامــة  لــنــا  بالن�صبة 
وقت "الثورة على الآلة" كما تقول الأغنية 

القدمية. 
برزيت-  جامعة  يف  *بروفي�سور 
مدير متحف فل�سطني للتاريخ الطبيعي 

حلم. –بيت 

ـــــــــــــــــــــــــــــ   مازن قمصية*  ـــــــــــــــــــــــــــــ

تركيا  �ــصــفــارتــهــم يف  مــعــار�ــس يف  �ــصــحــفــي 
علنياً.  والــ�ــصــهــيــونــيــة  الإمــربيــالــيــة  ودعـــم 
اإبــادة جماعية يف اليمن ويحتلوها  يرتكبوا 
�صقطرى.  جزيرة  يف  قواعد  اإ�صرائيل  ملنح 
مئات  بتقدمي  وي�صعدون  �صعوبهم  يفقرون 
املـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولرات لإثــــــراء خــزائــن 
لهم  ت�صمح  طاملا  وال�صهاينة  الإمربياليني 

مبوا�صلة ا�صطهاد النا�س.
اخلطاأ لي�س فقط يف "قادتنا" )�صيكون 
مــن الــ�ــصــهــل عــاجــه اإذا كـــان كـــذلـــك(. هم 
و�ــصــعــوا الـــربـــح املــــايل قــ�ــصــري الأجـــــل قبل 
فينا  اخلــطــاأ  اإن  بــل  الكوكب.  وبــقــاء  النا�س 
لإبقاء هوؤلء "القادة" يف ال�صلطة. م�صكلتنا 
بن�صبة  �صحيجة  )�ــصــعــبــنــا  لــهــم  الــتــ�ــصــفــيــق 
والقبول  علينا  �صيطرتهم  وت�صهيل  عالية( 
مثا  اخلــوف  )ترويج  ت�صد  فرق  ب�صيا�صات 
بني ال�صنة وال�صيعة( والتخلي عن كرامتنا 
ب�صكل عام. يجب اأن نوؤمن باأنف�صنا وب�صعبنا 
ال�صيا�صية  الــنــخــبــة  تــريــدنــا  ل  اأمـــر  )وهـــو 
الــتــي  الـــطـــريـــقـــة  هـــــذه هــــي  نـــفـــعـــلـــه(.  اأن 
ذلك  يف  )مبــا  ال�صتعمار  مــن  بها  نتخل�س 
ال�صهيونية( والأوبئة مثل الكورونا والنكبة 

البيئية )الكارثة( وخطر احلرب النووية.
ومع ذلك باأعجوبة  ي�صتمر منو حركة 
الـــنـــا�ـــس حلــقــوق  BDS ودعـــــم  املــقــاطــعــة 
عدد  اإىل  نظرت  اإذا  الفل�صطيني.  الإن�صان 
احلا�صرين يف الندوات عرب الإنرتنت التي 
نــدوات    3-2( للتحدث معهم  دعوتي  متت 
اأ�ــصــبــوعــيــا( ومنــــو الــ�ــصــبــكــات والإجــــــــراءات 
املــ�ــصــادة فــــاإن ال�ــصــتــنــتــاج ل مــفــر مــنــه: ل 
ذلـــك.  يــتــم  ولـــن  فل�صطني  ت�صفية  ميــكــن 
اأين يقف كل واحد منا: جانب  ال�صوؤال هو 
بايدن وترامب ونتنياهو واأمثاله ، اأو جانب 
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توقيع  من  عاماً   25 على  يزيد  ما  بعد 
اتــفــاقــيــات اأو�ـــصـــلـــو بـــني مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
من  تــاهــا  ومـــا  واإ�ــصــرائــيــل،  الفل�صطينية 
الــذي  املــ�ــصــار  اتــفــاقــيــات وخــطــط ل�صتكمال 
بــقــيــام دولــة  املــفــرت�ــس ان ينتهي  كـــان مــن 
حزيران  من  الرابع  حــدود  على  فل�صطينية 
1967، اإل اأن هذا امل�صار "ال�صلمي" مل يحقق 
ال�صنوات،  هذه  طيلة  متعرًثا  وبقي  الهدف 
بل وتراجعت الطروحات التي تتحدث عن 
اإىل  الــدولــتــني وقــيــام دولــة فل�صطينية  حــل 
القت�صادي  بال�صام  تعرف  باتت  م�صاريع 
الذي يتجاهل احلقوق ال�صرعية وامل�صروعة 
اأمــام  الأبـــواب  ويفتح  الفل�صطيني،  لل�صعب 
تطبيع الــعــاقــات بــني عـــدد مــن الأنــظــمــة 
العربية والكيان ال�صهيوين دون اأي مقابل، 
الق�صية  بت�صفية  يــهــدد  الـــذي  الأمـــر  وهــو 
م�صروع   عليه  ن�س  مــا  ح�صب  الفل�صطينية 
ترامب"  لل�صام" ، م�صروع ت�صفية الق�صية 

الفل�صطينية حتت م�صمى "�صفقة القرن".
التطبيعي   التحول  هذا  تداعيات  ومن 
"دولة  اخلــيــاين  حمو �صفة الحــتــال عن 
فل�صطني  بـــدولـــة  ومــ�ــصــاواتــهــا  اإ�صرائيل" 
املــحــتــلــة اأ�ـــصـــًا مـــن قــبــل هــــذا الحـــتـــال، 
مع  اخلليجي   الــعــربــي  التطبيع  �صكل  بــل  
اإ�صرائيل دافعاً للعديد من النظمة العربية 
العاقات  تطبيع  نحو  للحذو  والإ�صامية 
مما  معها،  العاقات  وتــبــادل  اإ�صرائيل  مــع 
اأ�صهم يف اإ�صعاف املوقف الفل�صطيني وتعزيز 
ل  والدولية،  الإقليمية  "اإ�صرائيل"  مكانة 
الدولية  واملنظمات  املتحدة  الأمم  يف  �صيما 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــن. كـــمـــا اأعــــطــــى الــتــطــبــيــع 
اإ�ــصــرائــيــَل احلـــق يف �ــصــم  اجــــزاء كــبــري من 
الدول  ودعم  الفل�صطينية مبوافقة  الأر�ــس 
ولو  امل�صري  تقر  حق  ويف  املطبّعة،  العربية 
واإخـــراج  الفل�صطينية    الر�ـــس  ع�صر  على 
النقا�س والتفاو�س  دائــرة  الــعــودة من  حــق  
الــفــلــ�ــصــطــيــنــي- الإ�ـــصـــرائـــيـــلـــي، وفـــتـــح بــاب 
الــتــفــاو�ــس اأمـــــام اإمــكــانــيــة حـــق الــتــعــويــ�ــس 
والـــتـــوطـــني مــقــابــل اإ�ـــصـــقـــاط حـــق الـــعـــودة 
بالق�صية  ودفــــع  الــنــهــائــيــة،  املــحــ�ــصــات  يف 
اهــتــمــامــات  قــائــمــة  ذيـــل  اإىل  الفل�صطينية 
العميلة  الــعــربــيــة والإ�ــصــامــيــة  النــظــمــة  
م�صارها  عن  وعزلها  والإقليمية،  والدولية 
العربي الإ�صامي، وجعل الأولوية للتطبيع 
بــيــنــهــا وبـــني الــكــيــان الــ�ــصــهــيــوين، وجتـــاوز 
مبادرة ال�صام العربية التي تن�س على عدم 
التطبيع مع الحتال الإ�صرائيلي اإّل بحل 

الق�صية الفل�صطينية حًا عادًل. 
مـــن املــــوؤكــــد ان مـــا يــ�ــصــمــى بــالــعــمــلــيــة 
الـــرتاب   عليها  واأُهـــيـــل  مــاتــت  قــد  ال�صلمية 
خا�صة مع ا�صرار احلكومة الأمريكية على 
اأبدية  باأكملها كعا�صمة  بالقد�س  العرتاف 
املتحدة   الــوليــات  ا�صتمرت  واإذا  لإ�صرائيل. 
اليهودية  امل�صتوطنات  متويل  يف  و�صت�صتمر 
العن�صري  الف�صل  ودعـــم  الــ�ــصــرعــيــة،  غــري 

ل بديل عن حق العودة وحق تقرير امل�ضري

الإ�ـــصـــرائـــيـــلـــي، واإنــــكــــار حـــقـــوق الــاجــئــني 
ال�صم  عــن  الــطــرف  وغــ�ــس  الفل�صطينيني، 

الفعلي اجلاري يف فل�صطني املحتلة .
ـــــك كــــلــــه، وعــــلــــى الــــرغــــم مــن  ومـــــع ذل
درو�ـــس املــا�ــصــي الــوفــرية، قــرر عــبــا�ــس، مرة 
ويعر�س  �صعبه  مب�صري  يقامر  اأن  اأخـــرى، 
وال�صيادة   احلرية  اأجــل  من  ن�صاله  للخطر 
والــ�ــصــام الــعــادل، ويــرتاجــع اأيــ�ــصــاً عــن كل 
اأو�ــصــلــو،  اتفاقيات  بــاإلــغــاء  وعـــوده وقــراراتــه 
اإ�صرائيل. يف  الأمني" مع  "التن�صيق  واإنهاء 
وقت ع�صيب امام  ال�صعب الفل�صطيني وهو 
اليوم باأم�س احلاجة لقيادة وطنية جامعة، 
الــ�ــصــاحــقــة  من  الــغــالــبــيــة  ب�صرعية  حتــظــى 
تــواجــدهــم،  امــاكــن  كــافــة  يف  الفل�صطينيني 
اأرا�صي 48. وهذا يتطلب اعادة  مبا يف ذلك 
بحيث  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  بناء 
جت�ّصد ب�صكل دميوقراطي ومتثيلي املطالب 
والـــطـــاقـــات البـــداعـــيـــة والطــــــر الــوطــنــيــة 
لــلــ�ــصــعــب الــفــلــ�ــصــطــيــنــي، وحــ�ــصــب بــرنــامــج 
يف  ي�صعى  �صيا�صي  وبرنامج  مــقــاوم  ن�صايل 
حـــده الدنــــى لإزالــــة ا�ــصــكــال ال�ــصــطــهــاد يف 
الــ�ــصــفــة وغــــزة والــ�ــصــتــات. يــجــب ان ت�صمل 
هــــذه الــعــمــلــيــة اآلـــيـــات لــنــقــل دفــــة الــقــيــادة 
»ال�صلطة  من  وبحكمة  تدريجيا  والتمثيل 
للبو�صلة  والفاقدة  العقيمة  الفل�صطينية« 
جمــددة  م.ت.ف.  اإىل  بالتا�صي،  والآخــــذة 
تت�صع ملجمل األوان طيف احلركة ال�صيا�صية 
حما�س،  حــركــة  ذلــك  يف  مبــا  الفل�صطينية، 
بالتاأكيد، على ار�صية برنامج وطني مقاوم، 
الــقــوى من  مــوازيــن  تغيري  اىل  اأول  ي�صعى 
ويف  والتاريخية  الوطنية  حقوقنا  نيل  اأجل 
العودة  وحــق  امل�صري  تقرير  حــق  مقدمتها 
اىل كامل ار�س فل�صطني التاريخية. ويعترب 
املبادئ  العودة من  امل�صري وحق  تقرير  حق 
الأ�صا�صية يف القانون الدويل، باعتباره حقاً 
امل�صاواة  اأ�صا�س  على  ال�صعوب  لكّل  م�صموناً 
قوية  �صلة،  هناك  كانت  لذلك  النا�س،  بني 

عارف اآلغا

امل�صري  تقرير  حــق  مفهوم  بــني  ومــبــا�ــصــرة، 
الإن�صان،  حقوق  مفهوم  وبــني  اأ�صكاله،  بكل 

كفرد اأو جماعة عرقية اأو ثقافية.
 لكن احلق يف تقرير امل�صري، ل يتحقق 
فقد  فــقــط،  ال�صلمية  الــو�ــصــائــل  خـــال  مــن 
اأتـــاحـــت الأمم املــتــحــدة الــكــفــاح املــ�ــصــّلــح من 
ودحر  وال�صتقال  الأرا�ــصــي  ا�صتعادة  اأجــل 
الحــتــال، فلم يــحــدث يف الــتــاريــخ قــط ان 
عن  ا�صتيطاين  ا�صتعماري  جمتمع  تــنــازل 
او  خــاطــر  بطيب  الكولونيالية  امــتــيــازاتــه 
بـــالإقـــنـــاع، بـــل بــالأ�ــصــا�ــس بــاملــقــاومــة وقــلــب 
لإيجاد  التفاو�س  ثم  ومــن  القوى  مــوازيــن 
الأف�صل  احلــل  اىل  للو�صول  ال�صبل  اف�صل 
لل�صراع. ومن دواعي ال�صخرية ان اإ�صرائيل، 
يف قــمــة قــوتــهــا القــتــ�ــصــاديــة والــعــ�ــصــكــريــة 
طفل  ولــد  كلما  خــوفــا  ترتعد  وال�صيا�صية، 
فل�صطيني يف حيفا او اأم الفحم او نابل�س او 
القد�س، وهي ت�صعى بكل ال�صبل "القانونية" 
او  امللكية،  ـ القانونية لنتزاع �صكوك  وغري 
ا�صحابها  هجر  اأر�ـــس  قطعة  لأي  الــطــابــو، 
ي�صمى  مـــا  كـــل  يف  تــ�ــصــر  وهـــي   .1948 مــنــذ 
»بـــاملـــفـــاو�ـــصـــات« مـــع مـــا يــ�ــصــمــى »بــالــقــيــادة 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة« عـــلـــى اعــــــــرتاف مــنــظــمــة 
الــوجــود،  يف  بحقها  الفل�صطينية  التحرير 

وموؤخراً كدولة يهودية حتديدا. 
وبـــ�ـــصـــبـــب ال�ـــصـــتـــعـــمـــار ال�ـــصـــتـــيـــطـــاين 
عــنــه من  نــتــج  ومـــا  لفل�صطني  الــ�ــصــهــيــوين 
ال�صعب  �صد  متتابع  ق�صري  تهجري  ف�صول 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــي، قــ�ــّصــم �ــصــعــب فــلــ�ــصــطــني اىل 
وطنية  حــقــوق  لــهــا  رئي�صية،  اأجــــزاء  ثــاثــة 
غري قابلة للت�صرف. حتى لو تغا�صينا عن 
طبيعة اإ�صرائيل كدولة جتمع بني الحتال 
الــعــ�ــصــكــري والــكــولــونــيــالــيــة والبــارتــهــايــد، 
الدويل  القانون  تطبيق  من  الدنــى  فاحلد 
ومبادئ العدالة الن�صبية ي�صرتط العرتاف 
بــــاحلــــقــــوق الــــثــــاثــــة ال�ـــصـــا�ـــصـــيـــة لــ�ــصــعــب 

فل�صطني، وهي:

)ومن  الفل�صطينيني  الاجئني  حق   -
�ــصــمــنــهــم املـــهـــجـــريـــن داخــــــل وطـــنـــهـــم( يف 
العودة اىل ديارهم والتعوي�س، ح�صب قرار 
 194 رقــم  املتحدة  لـــاأمم  العامة  اجلمعية 

وجميع مواثيق المم املتحدة ذات ال�صلة.
- حق الفل�صطينيني يف املنطقة املحتلة 
الـــقـــد�ـــس، يف احلــريــة  فــيــهــا  عــــام 67، مبـــا 

والتخل�س من ال�صتعمار ال�صهيوين .
اجلن�صية  حملة  الفل�صطينيني  حــق   -
يتطلب  مما  الكاملة،  بامل�صاواة  الإ�صرائيلية 
انهاء نظام التمييز العن�صري، الأبارتهايد، 

�صدهم داخل مناطق 48.
اإن حل »دولتان ل�صعبني« مل يكن يوما 
الــعــمــلــيــة، عــدا  الــنــاحــيــة  حــا منطقيا مــن 
يف  حقه  ممار�صة  ل�صعبنا  يتيح  ل  كونه  عن 
فا  وبالتايل  الــعــودة،  وحــق  امل�صري  تقرير 
ميــكــن اعــتــبــاره اخــاقــيــا يف جـــوهـــره. ففي 
اف�صل احواله ميكن حلل الدولتني حتقيق 
مــعــظــم احلــقــوق املــ�ــصــروعــة لأقــــل مــن ثلث 
خم�س  مــن  اقـــل  عــلــى  الفل�صطيني  ال�صعب 
اأر�س فل�صطني التاريخية. ويف هذه احلالة 
فاإن اكرث من ثلثي الفل�صطينيينـ الاجئون 
وفــلــ�ــصــطــيــنــيــو الـــــــــــ48، حـــمـــلـــة اجلــنــ�ــصــيــة 
اقــ�ــصــاوؤهــم ب�صكل  �ــصــيــجــري  الإ�ــصــرائــيــلــيــة 
حــدود  خــــارج  اىل  الــنــظــر  وقــ�ــصــري  تع�صفي 
اإذاً، فم�صكلة  الفل�صطيني«.  »ال�صعب  تعريف 
حل الدولتني هي بالأ�صا�س تتناق�س مع حق 
العودة وتوؤبد نظام التمييز العن�صري داخل 
بدقة  و�صفه  ميكن  والــذي  اإ�صرائيل،  دولــة 

بالأبارتهايد ال�صهيوين.
ل بــد واحلــــال كــذلــك  وحتــديــدا لــدى 
من   و�صعوب   وف�صائل  دول  املقاومة   قــوى 
مع  للتعامل  جــديــدة  ا�صرتاتيجية  اجـــرتاح 
من  م�صتفيدة  الإ�صرائيلي  العربي  ال�صراع 
وجتعل  املتتالية  املا�صي  وهــزائــم  اخــفــاقــات 
الــعــدو ال�صهيوين  مــن ثــغــرات واخــتــالت 
ي�صنع  م�صتقبل  ل�صناعة  رئي�صياً  مــدخــًا 
ميزان قوى جديد يف املنطقة على امل�صتوى 
جديدة  فــر�ــصــاً  ويتيح  والــر�ــصــمــي،  ال�صعبي 
ال�صرائيلي  الــعــربــي  لل�صراع  ذكــيــة  لإدارة 
واقت�صادياً  �صيا�صياً  مماثلة  م�صتويات  على 
يتوفر  توظف كل ما  ودبلوما�صياً  واعامياً 
وخارجياً  داخلياً  القوى  عنا�صر  من  لديها 
تواجه بها التهديدات وترفع بها التحديات 
تنخر  الــتــي  ال�صعف  عنا�صر  يف  وت�صتثمر 
وخارجياً،  داخلياً  ال�صهيوين  الكيان  ج�صم 
واخلــارجــيــة  الــداخــلــيــة  التحالفات  وتــخــتــار 
هذه  وا�ــصــنــاد  دعــم  �صاأنها  مــن  الــتــي  املمكنة 

الروؤية املتجددة. 
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مل يـــــاأِت قــيــام وتــاأ�ــصــيــ�ــس جــامــعــة الــــدول 
الــبــلــدان  لــعــمــوم  اقــلــيــمــيــة  الــعــربــيــة، كمنظمة 
بـــل جــــاء بعد  الــعــربــيــة عــــام 1945 مـــن فـــــراغ، 
دولية  اأطـــراف  عــدة  فيه  لعبت  ع�صري،  خما�ٍس 
وما  كانت  العربية،  فال�صعوب  خمتلفة.  اأدوراً 
فيما  لبناء وحدة عربية حقيقية،  زالت تطمح 
عــمــلــت بــريــطــانــيــا ومــعــهــا فــرنــ�ــصــا والـــوليـــات 
املــتــحــدة ل�ــصــتــثــمــار الـــنـــزوع الــ�ــصــعــبــي الــعــربــي 
ترتيبات معينة يف  اإحــداث  للوحدة، من خال 
الثانية  الكونية  نــريان احلــرب  اأوج  املنطقة، يف 
× احللفاء(، تكون فيها  وال�صراع بني )املحور 
ال�صتعمارية،  "اجليبة"  يف  العربية  الــبــلــدان 
حتـــت عـــنـــوان خُمــــــادع لــتــلــبــيــة رغـــبـــات الــنــا�ــس 

بتاأ�صي�س اطار عربي هو اجلامعة العربية. 
اإن اإحداث وتاأ�صي�س اجلامعة العربية، كان 
املوقف الربيطاين  �صارخاً، عن فحوى  تعبرياً 
باأهمية  بريطانيا  �ــصــعــرت  حــيــث  الــعــرب،  اإزاء 
املــنــطــقــة الــعــربــيــة يف دعـــم وا�ــصــنــاد مــوقــفــهــا يف 
احلرب، ما دفع بــ )اأنطوين اإيدن( وزير خارجية 
بريطانيا �صنتذاك، لاإدلء ببع�س الت�صريحات 
لــكــ�ــصــب ود الـــعـــرب، مـــن ذلــــك تــ�ــصــريــحــه بـــاأن 
"بريطانيا ل متانع يف قيام اأي احتاد عربي بني 
البع�س  دفع  الت�صريح  وهــذا  العربية"،  الــدول 

للقول باأن اجلامعة �صنيعة بريطانيا. 
وزيـــــــر خــــارجــــيــــة بـــريـــطـــانـــيـــا يف حــيــنــهــا 
اإيــاه لطماأنة  اأعلن ت�صريحه  اإيــدن(،  )انطوين 
الــعــرب  اأطــلــق مــوقــفــه ليطمئن  الـــعـــرب، حــني 
الثانية،  العاملية  احلــرب  بعد  م�صتقبلهم  على 
ويف الـــوقـــت نــفــ�ــصــه كــــان عـــبـــارة عـــن مـــزايـــدة 
اأملانيا  بــني  احلـــرب  ظـــروف  اقت�صتها  �صيا�صية 
على  الأملانية  اأعلنت احلكومة  فقد  وبريطانيا، 
اأملانيا  اأنه يف حالة ك�صب  ل�صان )اأدولــف هتلر(، 
العربية،  الــدول  �صامة  ت�صمن  فاإنها  احلــرب، 
اإيجاد  على  وتعمل  ا�صتقالها،  وتــوؤيــد  وتــوؤكــد 

احتاد فيما بينها. 
لتاأ�صي�س  الأوىل  الإرهــا�ــصــات  جـــاءت  اإذاً، 
اجلــامــعــة الــعــربــيــة، يف اأعـــقـــاب انــــدلع احلــرب 
طلبوا  احللفاء  تقدم  فــاأثــنــاء  الثانية،  العاملية 
مـــن الـــعـــرب مــ�ــصــاعــدة قــواتــهــم الــزاحــفــة �صد 
تقرير  الـــوعـــد مبــنــحــهــم  مــقــابــل  املـــحـــور،  دول 
احلرب  انتهاء  بعد  الوعود  تلك  اأن  اإل  امل�صري، 
حترير  اأن  للعرب  وتــاأكــد  الــريــاح،  اأدراج  ذهبت 
ياأتيان  ل  ال�صتقال،  على  واحل�صول  الأر�ــس 
اأثبتت  فيما  امل�صتعمرين.  مهادنة  طــريــق  عــن 
بلٍد عربي  اأكرث من  العربية يف  املقاومة  حركة 
وعلى  الأجنبي،  املحتل  �صد  وثباتها  �صمودها 
عقد  الــذي  الإ�صامي،  املــوؤمتــر  يف  املثال  �صبيل 
 1931 عــام  الأول  دي�صمرب/ كانون  يف  بالقد�س 
قــــدم مــنــا�ــصــلــو حـــركـــات الــكــفــاح وال�ــصــتــقــال 
العامل  وحــدة  على  ن�س  عربياً  ميثاقاً  العربي 
كل  يف  اجلــهــود  اأق�صى  ببذل  وطالبوا  العربي، 
قطر عربي، للح�صول على ال�صتقال، واإقامة 
الأوروبــيــني  املحتلني  اأن  اإل  العربية،  الــوحــدة 

ويف  الــعــرب،  جتمع  وحـــدة  اأي  يرف�صون  كــانــوا 
والــوليــات  وفرن�صا  بريطانيا  هـــوؤلء  مقدمة 
املتحدة ال�صانع اخلفي لل�صيا�صات ال�صتعمارية 

يف تلك احلقبة.
انـــتـــهـــاء احلـــرب  بــعــد  الـــعـــرب  اأدرك  لــقــد 
تكري�س  يف  ال�ــصــتــمــرار  اأن  الــثــانــيــة،  الــعــاملــيــة 
التجزئة، وفر�س �صيا�صة الأمر الواقع، �صيجعل 
الــ�ــصــعــوب الــعــربــيــة تــــرزح حتــت نــري الحــتــال 
من  العثمانيني  خــروج  بعد  امل�صتجد  الأجنبي 
معظم اأو كل البلدان العربية، وي�صبح احل�صول 
عــلــى ال�ــصــتــقــال �ــصــعــبــاً، لــذلــك بـــداأ التحرك 
وامل�صاورات للبحث عن �صيغة منا�صبة لتوحيد 
العاملية  الظروف  اأن  ل�صيما  العربية،  اجلهود 
ومت  العربية،  املــ�ــصــاورات  وبـــداأت  مواتية،  كانت 
العراق  اإىل  الدعوة  م�صر  توجيه  على  التفاق 
ولــبــنــان  و�ــصــوريــة  والــ�ــصــعــوديــة  الأردن  و�ــصــرق 
والــيــمــن، وهـــي الــــدول الــتــي كــانــت قــد ح�صلت 
مل  ال�ــصــتــقــال  ذلــك  اأن  ولــو  ا�صتقالها،  على 
يكن ناجزاً وكامًا، وكانت الدعوة بق�صد عقد 
اجــتــمــاع ملمثلي تلك الــــدول، لــتــبــادل الــــراأي يف 

مو�صوع الوحدة.
لــ�ــصــيــاغــة  الـــتـــو�ـــصـــل  عـــلـــيـــه،  بـــــنـــــاءاً  ومت 
و�صادقت  العربية،  اجلــامــعــة  قــيــام  بــروتــوكــول 
 + �ــصــوريــة   + )مــ�ــصــر  عــربــيــة  دول  �صبعة  عــلــيــه 
اإمــارة   + اليمن   + لبنان   + الــعــراق   + ال�صعودية 
الأول  اأكتوبر/ ت�صرين   7 يف  الأردن(  �ــصــرقــي 
1944، وُيــَعــّد هــذا الــربوتــوكــول الأر�ــصــيــة التي 
الثاين  ويف  اجلامعة،  اإن�صاء  ميثاق  عليها  بني 
التوقيع  مت   1945 مار�س/ اآذار  من  والع�صرين 
على ال�صيغة النهائية لن�س ميثاق قيام جامعة 

الدول العربية.
من  العربية  الــدول  جامعة  ُتعترب  وعليه، 
نــاحــيــة تــاريــخــيــة، املــنــظــمــة الإقــلــيــمــيــة الأقــــدم 
الــ�ــصــرق الأو�ــصــط،  والأر�ـــصـــخ يف عــمــوم منطقة 
لكنها  العربية.  الـــدول  جمموعة  ت�صم  والــتــي 
املا�صية،  الثاثة  العقود  خال  وخا�صة  بقيت، 
وكاأنها حتت ظلها متاماً، ومل َتُعد تقي اإقليمها 

املزيد  ك�صب  عــن  ف�صًا  املــتــحــدة،  الــوليــات  يف 
لــدولــة الحــتــال مــن دول عربية  التاأييد  مــن 
وما  "اإ�صرائيل"  لـــ  عــدوة  نف�صها  تعترب  كانت 
"فرق  املــتــحــدة مــن �صيا�صة  تــقــوم بــه الــوليــات 
بزعامة  الأمريكية  الإدارة  قدمت  لذلك  �صد". 
الــرئــيــ�ــس دونـــالـــد تــرامــب جمــمــوعــة اجنــــازات 
لــدولــة الحـــتـــال مل حتــلــم بــهــا مــنــذ قيامها، 
ومــنــهــا: العـــــرتاف بــالــقــد�ــس عــا�ــصــمــة لــدولــة 
مكتب  اغــاق  اليها.  ال�صفارة  ونقل  الحــتــال 
ممــثــلــيــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة يف 
وا�صنطن. وقف امل�صاهمة املالية بامليزان العامة 
وانــهــاء  لتفكيكها  والــ�ــصــعــي  الأونـــــــروا  لــوكــالــة 
على  واأممـــي  تاريخي  ك�صاهد  ومكانتها  دورهـــا 
ب�صاأن  الدولية  املرجعية  ن�صف  فل�صطني.  نكبة 
الق�صية الفل�صطينية من خال طرح ما ي�صمى 
اجلولن  ب�صم  العــرتاف  القرن".  "�صفقة  بــــ 
لـــقـــرارات ومرجعية  املــحــتــل خــافــاً  الــ�ــصــوري 
ال�صرعية الدولية. ال�صغط على اطراف عربية 
بــ  والعــــرتاف  التطبيع  عملية  لــبــدء  خمتلفة 

ال�صفارات...الخ. "اإ�صرائيل" وتبادل 
فماذا جنت الدول العربية التي وّقعت ما 
الحتال  دولــة  مــع  "�صام"  اتفاقيات  ُي�صمى 
يف ظــل هــرولــة عــربــيــة لــلــتــطــبــيــع... فـــــالأردن، 
وبا �صخب، اأو حتى جمرد تذكري، مل يتطرق 
ملعاهدة "ال�صام" )معاهدة وادي عربة(، والتي 
مرت قبل اأيام ذكرها الـــ 26. فيما تبدو الأجواء 
"ال�صام"  فــ  "اإ�صرائيل".  وبــني  بينها  �صاخنة 
بات بــارداً اأكرث من اأي وقت م�صى. واأكــرث من 
"ال�صام" مل تثمر كل  ربع قرن من ما ي�صمى 
تلك العملية �صوى عن رف�س �صعبي اأردين اأكرب 

ومتزايد للتطبيع.
ولـــاأ�ـــصـــف، فــــاإن دور اجلــامــعــة الــعــربــيــة، 
دونالد  الرئي�س  لإدارة  الأمريكي  ال�صلوك  من 
تــرامــب، ومــن هــذا التطبيع، خمــٍز متــامــاً، فلم 
العربية  اجلامعة  ت�صتطع  ومل  �صاكناً،  حتــرك 
معها  الوقوف  بدل  منها  �صورية  اأخرجت  التي 
املوؤ�ص�صة  الـــدول  مــن  و�صورية وهــي  اأزمــتــهــا،  يف 
وا�ــصــحــاً  مــوقــفــاً  تبني  اأن  الــعــربــيــة،  للجامعة 
اجلامعة  حتى  لقرارات  وفقاً  التطبيع  برف�س 
العربية ومنها قرارات القمة العربية يف بريوت 

 .2002
ــــ  اجلامعة العربية تكاد اأن تلفظ انفا�صها 
ول نتمنى لها ذلك ــــ فقد باتت منظمة اقليمية 
عاجزة لحول ول قوة لها، ويف حٍل من القيام 
بعملها الوطني والقومي اجلامع ... لكن على 
دور  وتــهــاوي  التطبيع  بـــاأن  يـــدرك  اأن  اجلميع 
اإل  املقاومة  قــوى  يزيد  لن  العربية،  اجلامعة 
ا�صراراً على متابعة طريقها، فاملعركة مع كيان 

دولة الحتال معركة وجود ل حدود.

امللتهبة،  الــ�ــصــراعــات  نـــريان  حــّر الأزمـــــات، ول 
امتداد  الآن على  املتتالية  ن�صهد ف�صولها  التي 
اأكــــرث مـــن بــلــٍد عـــربـــي. وبـــاتـــت فــيــه اجلــامــعــة 
وحتى  وممــزقــة،  ذاتــهــا،  على  منق�صمة  العربية 
منحازة لطرف �صد طرف من اع�صاء اجلامعة، 
الــدمــويــة  للم�صاريع  دولــهــا  بع�س  خـــال  مــن 
مع  اجلـــاريـــة  التطبيع  وحلــمــات  املــطــروحــة، 
كــيــان دولـــة الحــتــال مــن حتــت الــطــاولــة اىل 
اأن تتخذ  الآن  ت�صتطع حتى  فوقها، لدرجة مل 
دول:  خــطــوات  مــن  ومتما�صكاً  حقيقياً  موقفاً 
الإمـــــــارات والــبــحــريــن والـــ�ـــصـــودان بــ�ــصــان بــنــاء 
ــــة الحــــتــــال، مبـــا يف ذلــك  الـــعـــاقـــات مـــع دول
القت�صادية  العاقات  وبناء  ال�صفارات،  تبادل 
والتجارية وحتويلها اىل �صوق ا�صتثمارية ل�صاح 
املــدين،  الــطــريان  حركة  وتــبــادل  "اإ�صرائيل"، 
"اإ�صرائيل"،  اأمــام  اخلليج  منطقة  اأبــواب  وفتح 
)ال�صتخبارات  املــو�ــصــاد  جهاز  ل�صبكات  خا�صة 
ال�صتجابة  وبالتايل  الإ�صرائيلية(،  اخلارجية 
النــفــتــاح  بــ�ــصــاأن  الأمــريــكــيــة  للمطالب  الــتــامــة 
"اإ�صرائيل"  عـــلـــى  املـــ�ـــصـــروط  غــــري  الـــعـــربـــي 
"الأر�س  �صعار  ون�صف  معها،  الكامل  والتطبيع 
"ال�صام  �صعار  مكانه  ليحل  ال�صام"  مقابل 

مقابل ال�صام".
وقـــائـــع الــتــطــبــيــع الأخــــــــرية، بـــني بع�س 
امل�صتور،  ك�صفت  "اإ�صرائيل"،  و  العربية  الــدول 
واأظـــهـــرت اأمــــام املـــاأ مــــاأزق اجلــامــعــة العربية 
الــتــداعــي يف مــواقــف مــعــظــم دولــهــا يف  نتيجة 
زمـــن الــهــرولــة نــحــو الــتــطــبــيــع، والبــتــعــاد عن 
الــقــرار العربي اجلــامــع بــعــدم العـــرتاف بهذا 
الــنــجــاحــات لإدارة  الــكــيــان املــحــتــل. وتــ�ــصــجــيــل 
الــرئــيــ�ــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب وفــريــقــه 
املــتــ�ــصــهــني بــرئــا�ــصــة )لجــــــارد كــو�ــصــنــري( على 
وك�صب  الأمريكية،  الرئا�صية  النتخابات  ابواب 
)�صتة مايني  املتحدة  الــوليــات  يهود  اأ�ــصــوات 
للعمر(  تبعاً  مــ�ــصــّوت  مــ�ــصــّوت وغــري  ـــ  يــهــودي 
وتاأثريهم يف القت�صاد وو�صائل الإعام وعموم 
القرار  وامل�صاهمة يف �صناعة  النافذة  املوؤ�ص�صات 

جامعة الدول العربية بني وعود التق�ضيم 
علي بدوانوخمططات التطبيع مع العدو
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BDS سحر عيسى الوهيبي*حـــركة مقاطعة اإ�ضرائيل

و�سحب  اإ�سرائيل  مقاطعة  حركة       
العقوبات  وف��ر���س  منها  ال���س��ت��ث��م��ارات 
عاملية  املن�ساأ  فل�سطينية  حركة  هي  عليها 
وت�سعى   2005 ع��ام  تاأ�س�ست  الم��ت��داد، 
ال�ستيطاين  وال�ستعمار  ملقاومة الحتالل 
اإنهاء  اأجل  من  الإ�سرائيلي،  والأبارتهايد 
الح���ت���الل وحت��ق��ي��ق احل���ري���ة وال��ع��دال��ة 
حق  اإىل  و���س��وًل  فل�سطني  يف  وامل�����س��اواة 
الفل�سطيني  ال�سعب  لكل  امل�سري  تقرير 
يف الوطن وال�ستات. فاملقاطعة هي واحدة 
من ا�سرتاتيجيات املقاومة الداخلية، وهي 
دوليًا  الأهم  الت�سامن  ا�سرتاتيجية  اأي�سًا 
الفل�سطيني  ال�سعب  جانب  اإىل  والوقوف 

وق�سيته العادلة.
برزت املقاطعة يف الن�سال الفل�سطيني 
املقاومة  ا�سرتاتيجيات  من  كا�سرتاتيجية 
للفل�سطينيني  املتاحة  الرئي�سية  ال�سعبية 
ا اليوم يف اإطار  على اختالف م�ساربهم، اأمرّ
املقاطعة  حركة  متثل  ال��دويل،  الت�سامن 
ال�سكل ال�سرتاتيجي الأهم لدعم الن�سال 
الفل�سطيني املرتكز على النهج القائم على 
احلقوق، حيث حددت هذه احلركة نداءها 
تاأ�سي�سها  وقت  عليه  ع  وقرّ الذي  التاأ�سي�سي 
واحت���اد  جمعية   /170/ ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا 
تن�سوي  التي  الأط��ر  من  وغريها  وح��زب 
امل���دين،  للعمل  اأخ����رى  ��ي��ات  م�����س��مرّ حت��ت 
وتبنرّي نداء املقاطعة ا�سرتاتيجية ال�سغط 
اإلزامها  بهدف  وذلك  "اإ�سرائيل"،  لعزل 
ب��الم��ت��ث��ال ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل م��ن خ��الل 
واإنها  العربية  لالأرا�سي  احتاللها  اإنهاء 
ب�سكل  املمار�س  العن�سري  الف�سل  نظام 
خا�س �سد مواطنيها العرب الفل�سطينيني 
وعودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل ديارهم 

الأ�سلية واأرا�سيهم.
ت���ت���ن���اول م��ط��ال��ب ح���رك���ة م��ق��اط��ع��ة 
م��ك��ون��ات  وح���ق���وق  ط���م���وح   )BDS(
من  كافة  التاريخية  الفل�سطيني  ال�سعب 
قطاع  اإىل   1948 عام  اأرا�سي  فل�سطيني 
القد�س  فيها  مبا  الغربية،  وال�سفة  غ��زة 
�سرذمه  وال��ذي  وال�ستات،  املخيمات  اإىل 
على  ال�سهيوين  ال�ستيطاين  ال�ستعمار 
اليوم  مراحل. هذا النظام يعترب احلركة 
املحدقة  ال�سرتاتيجية  الأخطار  اأكرب  من 
به، حيث جنحت حركة املقاطعة يف بداية 
وثقافيًا  اأكادمييًا  ال�سهيوين  الكيان  عزل 
اقت�ساديًا.   ... ما  درجة  واإىل  و�سيا�سيًا، 
ملقاطعة  العامل  و�سعوب  اأح��رار  نا�سد  وقد 
اإ���س��رائ��ي��ل و���س��ح��ب ال���س��ت��ث��م��ارات منها 
املطالب  لتحقيق  عليها  العقوبات  وفر�س 

الآتية:
وا�ستعمارها  احتاللها  اإن��ه��اء   -
والعربية  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  لكامل 

وتفكيك جدار الف�سل العن�سري.
الف�سل  اأ���س��ك��ال  ك���ل  اإن���ه���اء   -

امل�ساواة  يف  باحلق  واعرتافها  العن�سري 
الكاملة لفل�سطيني اأرا�سي عام 1948.

حقوق  ودع��م  وحماية  اح��رتام   -
الالجئني الفل�سطينيني يف العودة لديارهم 

روا منها وا�ستعادة ممتلكاتهم. التي هجرّ
ال�ستعمار  ���س��د  �سعبنا  ن�����س��ال  اإنرّ 
ال�ستيطاين ال�سهيوين م�ستمر منذ مطلع 
القرن املا�سي حتى اليوم، اإلرّ اأن اإ�سرائيل 
وا�ستعمارها  للفل�سطينيني  بقمعها  ت�ستمر 
لعدم  وذلك  عتيد،  اأو  رقيب  دون  لالأر�س 
وا�ستمرار  دول��ي��ًا،  الكيان  ه��ذا  حما�سبة 
ال�����س��رك��ات ال���دول���ي���ة ال���ك���ربى ال��ع��امل��ي��ة 
وانتهاكها  اجلرائم  ه��ذه  يف  مب�ساعدتها 

اأمريكا  تدخل  ك��ان  ن�سبيًا،  ول��و  وامل��وؤث��رة 
خارجيتها  وزي��ر  باإعالن  املعتاد  ال�سافر 
م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  يف  بومبيو  مايك 
بنيامني  الإ�سرائيلية  احلكومة  رئي�س  مع 
اأن   2020/11/19 اخل��م��ي�����س  نتنياهو 
اإ�سرائيل  مقاطعة  حركة  �ستعترب  ب��الده 
لل�سامية،  م��ع��ادي��ة  ح��رك��ة   )BDS(
خطوات  �ستتخذ  اأم��ري��ك��ا  ب���اأن  واأ���س��اف 
�ستوقف  واأنها  قريبًا  املقاطعة  حركة  �سد 
بحركة  عالقة  لها  حركة  كل  عن  الدعم 
)بال�سرطان(.  و�سفها  ال��ت��ي  املقاطعة 
مع  عة  املطبرّ ال���دول  مت  تقدرّ لذلك  وتبعًا 
به  مينع  ل  بت�سريح  ال�سهيوين  الكيان 
ب�سائع امل�ستوطنات املقامة على الأرا�سي 
ب��الده  دخ���ول  م��ن  املحتلة  الفل�سطينية 
اإ�سرائيلية. من  و�ستعاملها كاأنها منتجات 
مقاطعة  حلركة  العام  ق  املن�سرّ قال  جهته 
هذا  �سح  اإن  النواجعة  حممود  اإ�سرائيل 
اخل��رب ف��ذل��ك ُي��ع��درّ خ��روج��ًا ���س��اف��رًا على 
املوقع العربي والإ�سالمي، ويجعل النظام 
وفق  ح��رب  جرائم  يف  �سالعًا  البحريني 
د على قرار حركة  ا اأكرّ القانون الدويل ممرّ
مقاطعة اإ�سرائيل اأنرّ العرتاف البحريني 
يف  م�ساركة  ه��و  امل�ستوطنات  مبنتجات 
الح��ت��الل،  ه��ذا  يرتكبها  ح��رب  ج��رائ��م 
وه����ذا ي����دلرّ ع��ل��ى ع��م��ق ت��ب��ع��ي��ة ال��ن��ظ��ام 
الأمريكية  الإدارة  اأه��واء  اإىل  البحريني 
احلالية وحكومة بنيامني نتنياهو، يف حني 
�سمنها  من  العامل  دول  من  كثري  ترف�س 
الب�سائع  معاملة  الأوروب���ي  الحت��اد  دول 
املنتجة يف امل�ستوطنات على اأنرّها منتجات 
اإ�سرائيلية وتقوم بو�سمها كي يكون وا�سحًا 
اأنرّ  كما  ت�سنيعها.  مكان  امل�ستهلك  اأم��ام 
الأول  د يف كانون  اأكرّ جمل�س الأمن الدويل 
اأنرّ امل�ستوطنات  2016 يف قراره /2334/ 
امل���ق���ام���ة يف الأرا�����س����ي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
مبا   1967 عام  منذ  املحتلة  الفل�سطينية 

فيها القد�س ال�سرقية غري �سرعية.
لقد وىلرّ عهد اخلطابات الرنانة التي 
مل جُتِد نفعًا لل�سعب الفل�سطيني الذي ملرّ 
�سيئًا  يغريرّ  ل  الذي  اخلطابي  التاأييد  من 
حاليًا  بالكامل  املائلة  القوى  موازين  يف 
ل�سالح امل�ستعمر، لذا فنحن بحاجة ما�سة 
ٍك ا�سرتاتيجي فاعل وعلى نطاق  اإىل حتررّ
ال�سطهاد  نظام  تقوي�س  اأجل  من  وا�سع 
اأك��رث  ال��واق��ع  يهيرّئ  بحيث  ال�سهيوين، 
التي  حقوقه  لإح��راز  الفل�سطيني  لل�سعب 
ت عليها الأمم املتحدة، واأقل ما ميكن  ن�سرّ
عن  الكف  هو  فعله  املتواطئني  لالآخرين 
وقانوين  اأخالقي  واج��ب  وه��ذا  التواطوؤ.. 
اأ�سا�سي من اأجل اإنهاء الظلم واإعطاء كل 

ه. ذي حقٍّ حقرّ
*رئي�سة منرب فل�سطني الثقايف

منذ  فل�سطينية  ر�سمية  مبادرات  ت�سجيع 
ال�سلطة  اع��ت��م��دت  حينما   ،2010 ع���ام 
م  الية قانونًا يحررّ بفعرّ الفل�سطينية وطبرّقت 
امل�ستوطنات  وخ��دم��ات  �سلع  مع  التجارة 
حملية  ح��م��الت  وت�سجيع  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 
وخ��ا���س��ة ب��ع��د ال���ع���دوان ع��ل��ى غ���زة ع��ام 
2014، والتوقف عن �سراء جميع املنتجات 
وكانت  الغذائية،  وخا�سة  القت�سادية 
نتائجها حمدودة مقارنة باأهدافها املعلنة.
ال��وزراء  رئي�س  ح  �سررّ فقد  ذل��ك  وم��ع 
باأنرّ  موؤخرًا  نتنياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي 
تهيدًا  ل  ت�سكرّ اأ�سبحت  املقاطعة  ح��رك��ة 
رئي�س  جزم  بينما  لإ�سرائيل،  ا�سرتاتيجيًا 

للقانون الدويل.
اأب���رز  اأح���د  اأنرّ امل��ق��اط��ع��ة  ل��ق��د ظ��ه��ر 
ح��دي��ث��ًا،  املنت�سرة  الن�سالية  ال��و���س��ائ��ل 
يف  فاعلة  اأداة  ت�سكل  واأن��ه��ا  ي��ب��دو  ال��ت��ي 
ظهرت  وقد  ال�سهيوين،  الكيان  مواجهة 
مع  الدولية  الت�سامن  حمالت  اإط���ار  يف 
فل�سطني وتقوم بالرتويج لها جلنة وطنية 
اآخ��ر  من��وذج��ًا  ل  ت�سكرّ وه��ي  فل�سطينية، 
املوؤ�س�سات  اأو  اإ�سرائيل  مقاطعة  حلمالت 
هذا  اها  تبنرّ وال�سهيونية  ال�ستعمارية 
ال�سعب ملواجهة الحتالل، بدءًا باإ�سرابات 
ثورة 1936-1939 مرورًا مبرحلة مقاطعة 
فل�سطني  نكبة  بعد  العربية  ال��دول  جامعة 
للمقاطعة  الوطني  وال�سعي   ،1948 ع��ام 
ال�سهيونية  احل��رك��ة  مل��واج��ه��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
الفل�سطينيني  ملنع  اليهودي  والقت�ساد 
ومنع  ال�سهيوين  الكيان  داخل  العمل  من 
ت�سديد ال�سرائب الإ�سرائيلية والإ�سرابات 
اعتبارًا  الأوىل  النتفا�سة  اأثناء  التجارية 

من عام 1988. 
تتكرر  اأن  اإىل  ا���س��ت��دع��ى  م��ا  وه���ذا   
الأخ��رية  ال�سنوات  خ��الل  احلمالت  ه��ذه 
على  ���س��اع��د  ���ا  ممرّ  )BDS( اإط����ار  يف 

مب�سا�سها  �سافيت  �سبتاي  ال�سابق  املو�ساد 
بامل�سروع ال�سهيوين برمته.

وبالفعل فاإنرّ حركة املقاطعة تت�ساعد 
با�ستمرار مبا يتجلرّى يف موؤ�سرات �سيا�سية 
الكيان  على  �سلبية  وع�سكرية  واقت�سادية 
وقد بات يعاين من اآثارها، وها هي تترّ�سع 
دائرة الن�سمام اإليها عامليًا من م�ستويات 
و�سيا�سية،  واقت�سادية  وثقافية  اأكادميية 
مقابل م�ساعي �سهيونية حممومة وم�سادة 
ل�����س��رب اإجن�����ازات ه���ذه امل��ق��اط��ع��ة التي 
لالحتالل  املقاومة  اأ�سكال  من  �سكل  هي 

والف�سل العن�سري ال�سهيوين الب�سع.
  BDS املقاطعة  حركة  مطالب  اإن 
لالأرا�سي  ال�سهيوين  الح��ت��الل  لإن��ه��اء 
العديد  مطالب  بجانب  تقف  الفل�سطينية 
مثل  الأخ���رى  واملنظمات  اجلماعات  من 
ل��الأمم  ال��ت��اب��ع  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  جمل�س 
اأجل  اأ�سوات يهودية من  املتحدة ومنظمة 
املتحم�سني  املوؤيدين  من  وهي   – ال�سالم 
حركة  ف��اإن  وه��ك��ذا،   – املقاطعة  حلركة 
يقوم  اأك��رب  جهد  من  ج��زٌء  هي  املقاطعة 
وللحد من  الح��ت��الل.  اإن��ه��اء  ب���دوره على 
املتقادمة  م اجن���ازات ه��ذه احل��رك��ة  ت��ق��درّ
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العربية- ال��ع��الق��ات  تظهري  ي�سكل        
الإ�سرائيلية اإىل العلن انعطافة يف و�سع الكيان 
ال�سهيوين يف املنطقة، حيث يحظى ال�سهاينة 
من  العربية  الدول  بع�س  مع  اتفاقيات  بتوقيع 
موقع القوة، ومن دون ال�ستجابة لأية متطلبات 
ال�سياق  ه��ذا  ويف  الت�سوية،  عملية  تقت�سيها 
والكيان  املغرب  بني  العالقات  ا�ستئناف  ياأتي 
ال�سهيوين برعاية الرئي�س الأمريكي ترامب، 
حدود  �سمن  الغربية  ال�سحراء  بقاء  مقابل 
غري  لكنها  ذاتي  بحكم  تتمتع  كاأرا�ٍس  املغرب 
م�ستقلة، ما ميهد ل�سحب املعادلة على ال�سفة 
الإ�سرائيلية،  ال�سيادة  حتت  واإبقائها  الغربية 
معادلة  من  للتن�سل  لنتنياهو  الفر�سة  ويتيح 
منه  جتبي  التي  ال�سالم"  مقابل  "الأر�س 
الأرا���س��ي  بع�س  م��ن  الن�سحاب  يكلفه  ثمنًا 
الفل�سطينية املحتلة بح�سب القرارات الدولية، 
الأمنية  امل�سلحة  تلبي  اأخرى  معادلة  وتر�سيخ 
الإ�سرائيلية قاعدتها "ال�سالم مقابل ال�سالم".
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
امل��غ��رب  اأن   2020 اأول  ك��ان��ون   10 ب��ت��اري��خ 
العربية  ال��دول��ة  ال�سنة  ه��ذه  خ��الل  اأ�سبحت 
مع  عالقاتها  تطبيع  على  تقدم  التي  الرابعة 
العربية  الإم����ارات  بعد  ال�سهيوين،  الكيان 
ذلك  ومقابل  وال�سودان.  والبحرين  املتحدة 
املتحدة  ال��ولي��ات  اع��رتاف  عن  ترامب  اأعلن 
الغربية،  ال�سحراء  على  املغربية  ب�ال�سيادة 
للنظام املغربي مبنا�سبة قبوله  كهدية ب�سيطة 
الذي  ال�سهيوين  الكيان  مع  العالقات  لتطبيع 
ال���رثوات  ل�ستثمار  ت�ستعد  �سركاته  ب���داأت 
بالفتتاح  ويتم ذلك  ال�سحراء.  لهذه  الوفرية 
اأبيب  وت��ل  الرباط  يف  ات�سال  ملكتبي  الفوري 
للجانبني.  فيهما  �سفارتني  افتتاح  اإىل  و�سوًل 
ال�ساد�س يف بيان  من جانبه قال امللك حممد 
امل�ستقبل  يف  خ��ط��وات   3 �سيتخذ  امل��غ��رب  اإن 
�ستكون  اأوًل،  قدمًا:  بالعالقات  للدفع  القريب 
اجلوية  ال��رح��الت  لت�سهيل  حت��رك��ات  ه��ن��اك 
املبا�سرة لنقل اليهود من اأ�سل مغربي وال�سياح 
الإ�سرائيليني من املغرب واإليه. ثانيًا، �ست�سعى 
ا���س��ت��ئ��ن��اف الت�����س��الت  اإىل  اأي�����س��ًا  امل��غ��رب 
الدبلوما�سية  والعالقات  الثنائية  الر�سمية 
امل��غ��رب  �ست�سعى  ث��ال��ث��ًا،  وق����ت.  اأق�����رب  يف 
امل��ج��الت  يف  اب��ت��ك��اري��ة  ع��الق��ات  تطوير  اإىل 
هذا  من  وكجزء  والتكنولوجية.  القت�سادية 
ال���ه���دف، ���س��ي��ك��ون ه��ن��اك ع��م��ل ع��ل��ى اإع���ادة 
البلدين كما كانت احلال  مكاتب الت�سال يف 
.2002 �سنة  حتى  عديدة  ل�سنوات  املا�سي  يف 
الكيان  بني  الر�سمية  �سبه  العالقات  اإن   
تاريخية،  حقيقة  ه��ي  وامل��غ��رب،  ال�سهيوين 
طويلة،  ���س��ن��وات  م���دى  ع��ل��ى  متوا�سلة  وه���ي 
ويوؤكد  اأو���س��ل��و.  اتفاقات  توقيع  بعد  ت��ط��ورت 

املغرب ت�ضتاأنف عالقاتها مع الكيان ال�ضهيوين
وعلى الفل�ضطينيني اأن يدفعوا الثمن!

بوريطة  نا�سر  املغربي  اخلارجية  وزي��ر  ذلك 
يف ت�سريحاٍت له »نحن ل نتحدث عن تطبيع، 
لأن العالقات كانت بالأ�سل طبيعية«. وبح�سب 
يقول   2020/12/17 اليوم  اإ�سرائيل  �سحيفة 
وحملل  �سابق  كني�ست  ع�سو   - بيلني  يو�سي 
�سيا�سي: "يف اأيلول 1993، بعد توقيع اتفاقات 
اأو���س��ل��و، ���س��اف��رن��ا، راب���ني وب��ري���س واأن����ا، اإىل 
اإ�سرائيل عرب املغرب، وكان على منت الطائرة 
امللك  برفقتنا.  كانوا  الذين  الإع���الم  رج��ال 
فنا اإىل ويل  انتظرنا يف الرباط، ولأول مرة عررّ
اأنا بالتفاق مع الفل�سطينيني وكان  العهد، وهنرّ
البي�ساء  الدار  ُعقد يف  بعد عام  متاأثرًا جدًا. 
الأول،  الأو�سطي  ال�سرق-  القت�سادي  املوؤمتر 
العالقة  عن  الك�سف  ي�ستطيع  باأنه  امللك  �سعر 

ابراهيم أبو ليل

ال�سهر  من   29 يف  ال�سادرة  اليوم  اإ�سرائيل 
در���س  ه��ي  للوفد  الرئي�سية  املهمة  اأن  ذات���ه 
كانت  ال��ذي  املبنى  ا�ستخدام  اإع���ادة  اإم��ك��ان 
تل  يف  للمغرب  الدبلوما�سية  املمثلية  ت�سغله 
اأبيب حتى �سنة 2000. واأعلنت وزيرة ال�سياحة 
املغربية، نادية فتاح العلوي، اإنها ترغب بجعل 
ال�سياحية  الأماكن  قائمة  "راأ�س  على  املغرب 
وقالت  لالإ�سرائيليني"،  بالن�سبة  املطلوبة 
املغرب  ي��زورون  كانوا  اإ�سرائيلي  األ��ف   50 اإن 
ومعظمهم  التطبيع،  اتفاق  توقيع  قبل  �سنويًا، 
ي���اأت���ون ع��ن��د اأق�����ارب ل��ه��م ول���زي���ارة امل��ق��اب��ر 
ال��ي��ه��ودي��ة يف ال��ب��الد، وت��رغ��ب ب��زي��ادة عدد 
�سنويًا. األ��ف   200 اإىل  الإ�سرائيليني  ال�سياح 
الإ�سرائيليون  يرى  ال�سهيوين  الكيان  يف 

باإيجاد حل جلوهر ال�سراع الدائر مع امل�سروع 
ال�سهيوين يف املنطقة. لأن هذه الدول تف�سلها 
م�سافات بعيدة عن الكيان ال�سهيوين ولي�ست 
ولي�ست  معه،  ومبا�سرة  فعلية  حرب  حالة  يف 
ول  تنازلت،  اأو  اإقليمية  مطالب  لأي  معر�سة 
هو  التطبيع  ه��دف  ب��اأن  املطبعون  يدعي  كما 
من  اإ�سرائيلي  ان�سحاب  نحو  ت��ق��دم  حتقيق 
املوقف  ه��ذا  املحتلة.  الفل�سطينية  الأرا���س��ي 
ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة  امل���ب���ادرة  م��ع  فعليًا  ي��ت��ع��ار���س 
اأوًل  بالن�سحاب  اإ�سرائيل  التي تطالب   ،2002
بالتطبيع  حتظى  كي  املحتلة  الأرا�سي  كل  من 
الدول  هذه  قيام  اأن  كما  عربي.  اأمن  وبحزام 
ن  بتطبيع العالقات مع الكيان ال�سهيوين ميكرّ
على  قادرون  باأنهم  الإيحاء  من  الإ�سرائيليني 
العربية من  ال��دول  مع  �سبيهة  اتفاقات  اإب��رام 
يك�سب  نف�سه،  الوقت  ويف  الفل�سطينيني،  دون 
من  القت�ساد  وحت�سني  وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن 
نتنياهو  ويوؤكد  التفاقيات،  هذه  اإب��رام  خالل 
فر�س  تعهد  َم��ن  "اأنا  ب��ق��ول��ه:  امل��وق��ف  ه��ذا 
جنحت  ومثلما  امل�ساألة،  هذه  وط��رح  ال�سيادة 
�ساأنفذ  الإم���ارات،  مع  اتفاق  اإىل  التو�سل  يف 
اإن  ال�سابق  يف  قلت  ال�سيادة.  فر�س  خمطط 
اتفاق  اأي  ت�سبق  العربي  العامل  مع  امل�ساحلة 
اأعيننا  نوجه  اأن  يجب  ول  الفل�سطينيني،  مع 
�سوب القد�س ورام اهلل فح�سب، واإمنا �سوب 
ومن  ظبي".  واأب��و  والريا�س  ان  وعمرّ القاهرة 
اأي�سًا  ونتنياهو  املتحدة  الوليات  تنقل  جانبها 
التطبيع  اتفاقات  خ��الل  م��ن  ج��دي��دة  ر�سالة 
منطقة  م�ستقبل  م�ساألة  يف  املهم  اأن  مفادها 
حمتلة لي�س تطبيق القانون الدويل الذي يدعو 
التي  الأرا�سي  من  الن�سحاب  اإىل  حمتلة  قوة 
الذي  الإقليمي  ال�ستقرار  حتقيق  بل  حتتلها، 
اأوًل. الحتالل  لدولة  الأمنية  احلماية  يوؤمن 
يف  نف�سها  املغربية  القيادة  و�سعت  لقد 
لتطبيع  ال��راف�����س  امل��غ��رب��ي  ال�سعب  م��واج��ه��ة 
العالقات ب�سكل ر�سمي مع الكيان ال�سهيوين، 
ويف م��واج��ه��ة ال��ق��ان��ون ال���دويل وم��ع ك��ل دول 
الإقليم الأ�سا�سية، لتتلقى لحقًا �سفعة اأخرى 
اخل��ارج��ي��ة يف  ال�سيا�سة  م�����س��وؤول  اإع���الن  م��ع 
الحتاد  اأن  بوريل،  الوروب��ي جوزيف  الحت��اد 
يتعلق  ف��ي��م��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��وق��ف  ي��دع��م 
مب��ل��ف ال�����س��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة، وال����ذي جت���اوزه 
باعرتافه  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
اأن املغرب الآن  اأي  اأر�سًا مغربية.  بال�سحراء 
يقف يف مواجهة العامل ويعلن فتح معركة غري 
اأعلنت  اأن  بعد  وخ�سو�سًا  النتائج،  حم�سوبة 
الأمريكي. للقرار  الراف�س  موقفها  رو�سيا 

�سارك  احتفال  هذا  وكان  باإ�سرائيل،  الوثيقة 
واقت�ساديون  وزعماء  كبار،  عرب  زعماء  فيه 
جديدًا  ف�ساًل  ب��اأن  ال�سعور  مع  اإ�سرائيليون، 
بداأ يف تاريخ املنطقة. وحينذاك اأجرى رئي�س 
الوزراء الإ�سرائيلي الأ�سبق ا�سحق رابني زيارة 
ات�سال  مكاتب  فتح  اإث��ره��ا  ومت   ،1994 ع��ام 
ت�سميتها  ال��رب��اط، مل  جت��ِر  اأب��ي��ب ويف  ت��ل  يف 
اأم��ر  حيث  ���س��ف��راء،  تراأ�سها  لكن  ���س��ف��ارات، 
بو�سع  ال��ث��اين  احل�سن  امللك  احل��ني  ذل��ك  يف 
املمثلية  ه��ذه  اأب��ي��ب،  ت��ل  يف  للمغرب  ممثلية 
اغلقت خالل ولية ابنه امللك حممد ال�ساد�س، 
ومنذ   .2000 الأق�سى  انتفا�سة  ن�سوب  بعد 
عديدة  وحمادثات  لقاءات  جرت  الوقت  ذلك 
قدمًا  للدفع  ومغاربة  اإ�سرائيليني  ممثلني  بني 
ذلك  ن�سج  اأن  اإىل  ديبلوما�سية،  بعالقات 
عن  الدراماتيكي  ترامب  دون��ال��د  اإع��الن  مع 
حيث  الآن،  عملها  ا�ستئناف  ويتم  اإقامتها، 
اإىل  زيارة   2020/12/28 يف  مغربي  وفد  بداأ 
الكيان ال�سهيوين من اأجل الدفع قدمًا بتطبيع 
�سحيفة  واأوردت  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ني  ال��ع��الق��ات 

وموؤثر، حيث  اإجناز مهم  الإجناز هو  اأن هذا 
والإم��ارات  والأردن  م�سر  اإىل  املغرب  تن�سم 
حم��ورًا  معًا  يبنوا  كي  وال�����س��ودان،  والبحرين 
به  معرتفًا  ع�سوًا  اإ�سرائيل  يعترب  �سيا�سيًا 
فيتباهى  نتنياهو  اأم��ا  املنطقة،  يف  ومقبوًل 
وي���رى  اجلديدة".  ال�����س��الم  "بتحالفات 
مع  اإقليمي  �سالم  هنا  يوجد  ل  اأن��ه  اآخ���رون 
املقاي�سات  م��ن  ن��وع  ب��ل  ال�سهيوين،  الكيان 
الثمن  لقاء  ينا�سبها  ما  عربية  دولة  كل  تاأخذ 
�ستح�سل  الإم���ارات  تدفعه.  ال��ذي  ال�سيا�سي 
البحرين  و�ستح�سل  اأف-35،  طائرات  على 
ا�سمها  �سرُيفع  وال�سودان  اأمريكي،  دفاع  على 
ل��الإره��اب وميكنها  امل��وؤي��دة  ال��دول  عن لئحة 
موؤ�س�سات  من  حيوية  م�ساعدة  على  احل�سول 
اع��رتاف  على  املغرب  وحت�سل  دولية،  مالية 
اأمريكي ب�سيادتها على ال�سحراء الغربية. اأما 
من  مدرو�سة  ب�سورة  �ساهمت  فقد  ال�سعودية 
خالل ال�سماح للطائرات الإ�سرائيلية ا�ستخدام 
جمالها اجلوي على اأمل اأن حت�سل على جائزة 
ثمينة. فالتطبيع العربي- الإ�سرائيلي ل يتعلق 
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بـــعـــد ال�ــــصــــتــــغــــال الـــفـــاحـــ�ـــس الـــــذي 
وفــرنــ�ــصــا  اأملـــانـــيـــا  يف  "اإ�صرائيل"  حــقــقــتــه 
و�ــصــويــ�ــصــرا وبــقــيــة الــــدول الأوروبــــيــــة من 
ا�صتخدامها  ونفاذ  الهولوكو�صت  معزوفة 
جلـــلـــب املــــزيــــد مــــن الأمـــــــــوال والأ�ـــصـــلـــحـــة 
والــــدعــــم الــ�ــصــيــا�ــصــي قـــــررت الــ�ــصــهــيــونــيــة 
الا�صامية  معزوفة  ا�صتخدام  واإ�ــصــرائــيــل 
لبـــــــتـــــــزاز �ــــصــــعــــوب وحـــــكـــــومـــــات الــــعــــامل 
ملمار�صة  النــتــقــادات  تــوجــيــه  مــن  ومنعهم 
والعن�صرية  والإرهاب  "اإ�صرائيل" لاإبادة 
ر�صمية. ك�صيا�صة  ال�صتيطاين  وال�صتعمار 
ل�صتغال  الأوىل  الــ�ــصــرارة  انطلقت 
معزوفة الا �صامية للحيلولة دون تقدمي 
املــحــكــمــة اجلــنــائــيــة  اإىل  اإ�ـــصـــرائـــيـــل  قـــــادة 
الـــدولـــيـــة كــمــجــرمــي حــــرب وملـــنـــع انــتــقــاد 
ال�صهيوين  والكيان  ال�صهيونية  عن�صرية 
املــــوؤمتــــر  اتـــــخـــــذه  الـــــــذي   36 ـــــقـــــرار  ال يف 
القد�س  يف  والــثــاثــون  الــرابــع  ال�صهيوين 
املحتلة يف 21 حزيران 2002 وقرر ما  يلي:
الــ�ــصــهــيــونــيــة  الحتــــــــــــادات  حـــــث  ـ   1
لــــــدى اجلــــالــــيــــات الــــيــــهــــوديــــة يف جــمــيــع 
ـــقـــوة �ــصــد  اأنــــحــــاء الــــعــــامل عـــلـــى الـــعـــمـــل ب
اآفـــــة الــا�ــصــامــيــة ومــــعــــاداة الــ�ــصــهــيــونــيــة.
مـــتـــخـــ�ـــصـــ�ـــس  فــــــريــــــق  ــــــاء  ــــــص ــــــ� اإن ـ   2
مـــــقـــــره الـــــقـــــد�ـــــس لـــتـــنـــ�ـــصـــيـــق مـــكـــافـــحـــة 
الــــا�ــــصــــامــــيــــة ومـــــــعـــــــاداة الـــ�ـــصـــهـــيـــونـــيـــة.
3 ـ اإن�صاء جمموعة من اخلرباء للعمل 
الإعــام  وو�صائل  العام  الـــراأي  �صانعي  مع 
ملحاربة اآفة الا�صامية ومعاداة ال�صهيونية 
)اإغـــــــاق بـــث حمــطــة املـــنـــار مـــن فــرنــ�ــصــا 
باكورة تنفيذ قرارات املوؤمتر ال�صهيوين(.
بلد  كــل  اإنــ�ــصــاء جمموعات عمل يف  ـ   4
الت�صريعية  املــجــالــ�ــس  ــاء  اأعــ�ــص مـــع  تــعــمــل 
لإعـــــــــداد تـــ�ـــصـــريـــعـــات حتـــــرم الــا�ــصــامــيــة 
ومــــعــــاداة الــ�ــصــهــيــونــيــة واإنــــكــــار املــحــرقــة. 
)وكـــــان الـــقـــانـــون الأمــــريكــــي الــــذي وقــعــه 
الرئي�س بو�س يف 2004/10/24 ال�صتجابة 
الــ�ــصــهــيــوين(. املـــوؤمتـــر  لــــقــــرارات  الأوىل 
مــــن رجــــال  اإنــــ�ــــصــــاء جمــــمــــوعــــات  ـ   5
مقا�صاة  وبــدء  ال�صكاوى  لتقدمي  القانون 
التي  الإعــامــيــة  اأو  الــ�ــصــيــا�ــصــيــة  الــهــيــئــات 
ال�صهيونية. ومـــعـــادة  الــا�ــصــامــيــة  تن�صر 
ــــرتاك مــع  ــــال�ــــص ب اإنــــ�ــــصــــاء جــــهــــاز  ـ   6
الحتــــاد الــعــاملــي لــلــطــاب الــيــهــود ملراقبة 
لل�صهيونية  واملعادية  الا�صامية  الأن�صطة 
يف اإحــــرام املــعــاهــد واجلــمــاعــات لــلــرد على 

العامل "الهولوكو�ضت" لبتزاز  "الال�ضامية" بعد 

داخلها. ال�صهيونية  ومــعــاداة  الا�صامية 
املـــربـــني  تــ�ــصــكــيــل جمـــمـــوعـــات مــــن  ـ   7
ـــيـــة  ـــص الـــــذيـــــن يـــفـــحـــ�ـــصـــون الـــكـــتـــب الـــدرا�
واملــعــاجــم واملــو�ــصــوعــات مــن اأجـــل حــذف كل 
لل�صهيونية  واملعادية  الا�صامية  املحتويات 
املناهج  تغيري  )وجـــاء  للمحرقة.  واملــنــكــرة 
والـــكـــتـــب الـــدرا�ـــصـــيـــة بــ�ــصــكــل خـــا�ـــس كــتــب 
الوطنية  والــرتبــيــة  واجلــغــرافــيــة  الــتــاريــخ 
املحتلة  الفل�صطينية  الأرا�صي  يف  والدينية 
الإ�صرائيلي(. للموقف  ا�صتجابة  والأردن 
الـــعـــاملـــيـــة  الـــ�ـــصـــخـــ�ـــصـــيـــات  جتـــنـــيـــد  ـ   8
ـــــدة واحلـــــــكـــــــومـــــــات وجمــــالــــ�ــــس  ـــــي ـــــص ـــــر� ال
الـــعـــامل لتحذير  اأنـــحـــاء  الـــنـــواب يف جــمــيــع 
"حماربة  يف  �صعفاً  ُتظهر  التي  احلكومات 
الـــا�ـــصـــامـــيـــة ومــــــعــــــاداة الـــ�ـــصـــهـــيـــونـــيـــة«.
املالية  اأغرا�صها  "اإ�صرائيل"  ا�صتنفذت 
من  والإعــامــيــة  وال�صيا�صية  والع�صكرية 
الهولوكو�صت وابتكرت بالتعاون مع املوؤمتر 
الــ�ــصــهــيــوين الــعــاملــي بــــدًل مــنــهــا »مــعــزوفــة 
ال�صهيونية«  ومــعــاداة  الا�صامية  حمــاربــة 
لبـــتـــزاز حــكــومــات و�ــصــعــوب الـــعـــامل اأجــمــع 
لتربير اإبادتها لل�صعب الفل�صطيني وتهويد 
وطنه واإقامة اإ�صرائيل العظمى القت�صادية.
ليل  حالياً  العاملية  اليهودية  وتن�صط 
نهار لل�صغط على اأوروبا والبلدان العربية 
ملــنــع اأي مـــواطـــن فــيــهــا مـــن انــتــقــاد اإرهــــاب 
ال�صهيوين  الــكــيــان  وا�ــصــتــعــمــار  وعن�صرية 
والـــ�ـــصـــهـــيـــونـــيـــة واتــــهــــامــــه بــالــا�ــصــامــيــة.
ال�صهيونية يف غيها ووقاحتها  ومتادت 
الفل�صطيني  ال�صعب  ن�صال  ت�صبه  واأخـــذت 
�ــصــد الحــتــال والــهــولــوكــو�ــصــت بــالإرهــاب 
ومبــــــا قــــــام بـــــه الـــــنـــــازيـــــون �ـــصـــد الـــيـــهـــود، 
لــتــربيــر الإرهـــــاب وال�ــصــتــعــمــار والحــتــال 
ــتــبــدلــت »اإ�ـــصـــرائـــيـــل«  والـــهـــولـــوكـــو�ـــصـــت ا�ــص

مــعــزوفــة الــهــولــوكــو�ــصــت الـــنـــازي مبــعــزوفــة 
يــجــروؤ  مــن  كــل  اإىل  لتوجيهها  الــا�ــصــامــيــة 
الإرهــابــيــة. �صيا�صتها  ويعار�س  الــكــام  على 
كلمة  احتكار  العاملية  لليهودية  يجوز  ل 
»الــ�ــصــامــيــة«، فــالــيــهــود يف اأوروبـــــا والــوليــات 
اأ�ــصــل خـــزري انطلقوا من  املــتــحــدة هــم مــن 
الواقعة على بحر قزوين بعد  مملكة اخلزر 
اعتنقها  مليكهم  لأن  اليهودية  اعتنقوا  اأن 
وانت�صروا يف اأوروبا ال�صرقية ومنها اإىل جميع 
العربية. فل�صطني  فيها  مبــا  الــعــامل  بــلــدان 
ال�صامية  ال�صعوب  اأن  ذلــك  اإىل  ي�صاف 
ـــمـــاذا يــريــد  تــ�ــصــمــل الــــعــــرب وغـــــريهـــــم، فـــل
الــيــهــود حــ�ــصــر اأنــفــ�ــصــهــم بــالــ�ــصــامــيــني وهــم 
الــغــرب وح�صارته  مــن  باأنهم جــزء  يــوؤمــنــون 
ومــ�ــصــاحلــه يف مــنــطــقــة الــ�ــصــرق الأو�ـــصـــط؟
انـــتـــهـــت املـــنـــظـــمـــات الـــا�ـــصـــامـــيـــة الــتــي 
انــتــ�ــصــرت يف اأعــقــاب احلـــرب الــعــاملــيــة الأوىل 
يف الــنــمــ�ــصــا واأملـــانـــيـــا وهـــنـــغـــاريـــا بــالــقــ�ــصــاء 
وقيام  باأملانيا  الــنــازي  واحلــكــم  الــنــازيــة  على 
الــدولــة الأملــانــيــة والحتـــاد لأوروبـــي وتوقيع 
الـــعـــديـــد املــــواثــــيــــق الــــدولــــيــــة الـــتـــي حتــــّرم 
م الــعــنــ�ــصــريــة والــتــمــيــيــز الــعــنــ�ــصــري. وجتـــــرِّ
وا�ــــصــــتــــفــــادت احلـــــركـــــة الـــ�ـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
مـــن الــا�ــصــامــيــة ومــــن الـــنـــازيـــة وتــعــاونــت 
مـــعـــهـــا لــــعــــزل الــــيــــهــــود عـــــن جمــتــمــعــاتــهــم 
ومــــنــــع انــــدمــــاجــــهــــم واإدخــــــــــــال اخلـــــــوف يف 
فــلــ�ــصــطــني. اإىل  وتـــهـــجـــريهـــم  نـــفـــو�ـــصـــهـــم 
وو�ـــصـــل الــتــعــاون الـــنـــازي والــ�ــصــهــيــوين 
اأملانيا  يف  للحكم  النازية  ا�صتام  بعد  ذروتــه 
القت�صاد  وزارة  بني  هافارا  اتفاقية  وتوقيع 
يف اأملانيا النازية والوكالة اليهودية للتعوي�س 
من  وتنظيفها  اأملانيا  يف  اليهود  اأمـــاك  عــن 
اليهود حتقيقاً للهدفني النازي وال�صهيوين.
وو�صلت وح�صية »اإ�صرائيل« وال�صهيونية 

الــعــاملــيــة حـــــداً قـــامـــا فــيــه بـــاتـــهـــام الــعــرب 
ال�صامية  اأوروبـــــا مبــعــاداة  واملــ�ــصــلــمــني عــن 
واتهام حكومات دول الحتــاد الأوروبـــي يف 
اأدى  مما  الا�صامية،  مبكافحة  التق�صري 
اإىل �ــصــن قــوانــني خــا�ــصــة ملــحــاربــة الــعــرب 
ــلــمــني والإ�ـــــصـــــام واجــتــثــاثــهــم من  واملــ�ــص
للمطالب  ا�صتجابة  الأوروبية  جمتمعاتهم 
والـــ�ـــصـــغـــوط الإ�ـــصـــرائـــيـــلـــيـــة والـــيـــهـــوديـــة.
وال�صتجابة  »اإ�صرائيل«  حملة  وجــاءت 
ال�صتفتاء  الإعــان عن  بعد  لها  الأوروبية 
الـــذي اأجـــراه الحتـــاد الأوروبــــي وتــبــني اأن 
املــواطــنــني الأوروبـــيـــني يعتربون  59% مــن 
يف  الأوىل  املـــرتـــبـــة  حتـــتـــل  اإ�ـــصـــرائـــيـــل  اأن 
تـــهـــديـــد الـــ�ـــصـــام يف الـــــعـــــامل. واعـــتـــربت 
ال�صتفتاء  هذا  نتائج  اأن  العاملية  اليهودية 
اأو�صاط  يف  الا�صامية  تغلغل  مــدى  ُتظهر 
الــ�ــصــعــوب الأوروبـــيـــة، ممــا حــمــل حكومات 
ت�صريعات  اإ�ــصــدار  على  الأوروبــيــة  البلدان 
عـــــديـــــدة ملــــاحــــقــــة الـــــعـــــرب واملـــ�ـــصـــلـــمـــني 
وقـــمـــع حــريــتــهــم الــديــنــيــة والــ�ــصــيــا�ــصــيــة، 
اإر�ـــصـــاء لإ�ــصــرائــيــل ولــلــيــهــوديــة الــعــاملــيــة.
يف  لأحــــــد  تــ�ــصــمــح  ل  "فاإ�صرائيل" 
للهولوكو�صت  ممار�صتها  ينتقد  اأن  اأوروبـــا 
عـــلـــى الــ�ــصــعــب الــفــلــ�ــصــطــيــنــي ولــــاإرهــــاب 
والــعــنــ�ــصــريــة كــ�ــصــيــا�ــصــيــة ر�ــصــمــيــة دائــمــة 
والإرادات  الفل�صطيني  ال�صعب  اإرادة  لك�صر 
الــعــربــيــة واإجنـــــاح املــ�ــصــروع الــ�ــصــهــيــوين يف 
الهيمنة على البلدان العربية والإ�صامية.
الــتــايل:  الــ�ــصــوؤال  للذهن  يتبادر  وهــنــا 
هـــل هـــنـــاك حــقــا كـــراهـــيـــة لــلــيــهــود لأنــهــم 
"اإ�صرائيل"،  دولــــة  لــ�ــصــيــا�ــصــة  اأم  يــهــوديــة 
دولــــــــة الــــيــــهــــود الــــتــــي يـــدعـــمـــهـــا جــمــيــع 
الـــيـــهـــود يف الــــعــــامل والـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة.
اليهودية  وعــلــى  "اإ�صرائيل"  على  اإن 
العاملية التوقف عن و�صع "اإ�صرائيل" فوق 
الدولية  ال�صرعية  وفــوق  الــدويل  القانون 
الفل�صطيني  ال�صعب  اإبــــادة  عــن  والــتــوقــف 
وتــهــويــد وطــنــه والعـــــــرتاف بــاملــ�ــصــوؤولــيــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة عــــن تـــهـــجـــريه والــتــعــويــ�ــس 
ـــريـــة واملـــــاديـــــة  عـــلـــيـــه لـــلـــخـــ�ـــصـــائـــر الـــبـــ�ـــص
والــنــفــ�ــصــيــة الـــتـــي اأحلــقــتــهــا بـــه واملــوافــقــة 
اإىل  الفل�صطينيني  الــاجــئــني  عـــودة  عــلــى 
وممتلكاتهم. اأر�ــصــهــم  وا�ــصــتــعــادة  ديــارهــم 
اإ�ـــصـــهـــار �صاحها  الــتــوقــف عـــن  يــجــب 
اأو زعيم  اأي دولــة  الفتاك يف وجــه  اجلديد 
اأو  �صحفية  �صخ�صية  اأو  درا�ــصــات  مركز  اأو 
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اإعامية يوجه النتقادات لإبادتها لل�صعب الفل�صطيني 
اأنــحــاء  جميع  يف  وتــذويــبــه  وطــنــه  واغــتــ�ــصــاب  وترحيله 
وعن�صري  ا�صتعماري  يهودي  غيتو  اأكرب  لإقامة  العامل 
واإرهـــــابـــــي يف قــلــب الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة والإ�ـــصـــامـــيـــة.
تــتــهــم الـــيـــهـــوديـــة الـــعـــاملـــيـــة انـــتـــقـــاد الــ�ــصــهــيــونــيــة 
عن  الــنــظــر  تغ�س  ولــكــنــهــا  بــالــا�ــصــامــيــة  و"اإ�صرائيل" 
الا�صاميني  مع  تعاون  الذي  هرت�صل  تيودور  موؤ�ص�صها 
القي�صرية  رو�صيا  داخلية  وزيــر  خا�س  وب�صكل  الــرو�ــس 
فل�صطني  اإىل  وتهجريهم  اليهود  من  للتخل�س  بليفي 
اأن الا�صامية مفيدة لليهود. وتعاونت  واعترب هرت�صل 
العاملية  احلــرب  قبل  الإرهابية  اليهودية  اإت�صل  ع�صابة 
البولندي  اجلي�س  يف  الا�صاميني  الــقــادة  مــع  الثانية 
لـــتـــدريـــب اأعـــ�ـــصـــائـــهـــا. وتــــعــــاون د. حـــايـــيـــم وايــــزمــــان 
ومع  الإيــطــالــيــة  الفا�صية  مــع  جابوتن�صكي  والإرهـــابـــي 
وتــدريــب  ال�صهيونية  الأهـــــداف  لتحقيق  مو�صوليني 
اأعـــ�ـــصـــاء مـــن الــبــيــطــار عــلــى الــبــحــريــة يف اإيــطــالــيــا.
بــلــفــور  ـــورد  ـــل ال اأن  الـــذهـــن  عـــن  يــغــيــب  اأّل  ويـــجـــب 
املـــعـــروف بـــاأنـــه مـــن كــبــار الــا�ــصــامــيــني هـــو الــــذي منح 
ــهــيــونــيــة وبــــالــــتــــايل كـــان  وعـــــد بـــلـــفـــور لـــلـــحـــركـــة الــ�ــص
بـــلـــفـــور ل �ـــصـــامـــيـــاً وبــنــفــ�ــس الــــوقــــت كـــــان �ــصــهــيــونــيــاً.
الـــيـــهـــودي  اأن  الــ�ــصــهــايــنــة  الـــعـــديـــد مــــن  ويـــعـــتـــرب 
»امل�صاألة  كتاب  و�صع  لأنــه  �صامياً  ل  كــان  مارك�س  كــارل 
فيه  واأكــد  للذهب  اليهودي  عبادة  فيه  وبــنّي  اليهودية« 
لليهودي. الــديــن احلقيقي  هــو  واملـــال  الــذهــب  اأن حــب 
ويــتــحــمــل الـــيـــهـــود حـــتـــى الــــيــــوم وغـــــــداً وبـــعـــد غــد 
مــ�ــصــوؤولــيــة الـــتـــاعـــب بــالــبــور�ــصــة الــعــاملــيــة وهــبــوط 
امل�صريف  بالنظام  والتاعب  وارتفاعها  الأ�صهم  اأ�صعار 
ويلحق  اأحلــق  مما  العاملية،  والتجارة  العمات  واأ�صعار 
ـــرار مبــ�ــصــالــح جــمــيــع الــ�ــصــعــوب يف الــعــامل. اأفــــدح الأ�ـــص
هـــــل يـــــجـــــوز اعــــتــــبــــار الـــــيـــــهـــــودي الـــــــــذي يــنــتــقــد 
�صامياً؟ ل  ت�صوم�صكي  نعوم  واإ�صرائيل مثل  ال�صهيونية 
ال�صهيونية  انتقاد  اأن  ال�صهيوين  املوؤمتر  اأقــر  ملــاذا 
اأوروبــا؟ يف  ت�صاعدت  الا�صامية  واأن  الا�صامية  يعني 
من املوؤكد اأن عدد الا �صاميني يف اأوروبــا انخف�س 
ب�صكل ملحوظ ب�صبب القوانني التي ت�صدرها احلكومات 
ملــكــافــحــة ظـــاهـــرة منـــو وتــ�ــصــاعــد احلـــركـــات الــقــومــيــة 
وبــ�ــصــكــل خــا�ــس يف اأملــانــيــا وبــقــيــة الــبــلــدان الأوروبـــيـــة.
بــلــدان الحتــــاد الأوروبــــي  الـــذي ت�صاعد يف  ولــكــن 
والإرهــابــيــة  والعن�صرية  "اإ�صرائيل"  اأعــمــال  انتقاد  هــو 
والإبــــــــادة اجلــمــاعــيــة والـــتـــدمـــري الـــــذي تــرتــكــبــه بحق 
الــ�ــصــعــب الــفــلــ�ــصــطــيــنــي حــتــى اأن جــــون كــــريي اتــهــمــهــا 
بـــاأنـــهـــا تــ�ــصــبــه نـــظـــام الأبــــارتــــايــــد يف جـــنـــوب اإفــريــقــيــا.
بـــوري افــنــريي حـــول ال�صتفتاء  عــلــق الإ�ــصــرائــيــلــي 
الأوروبي الذي يعترب اأن "اإ�صرائيل" اأكرب تهديد لل�صام 
يف العامل »اأن هناك تف�صري ب�صيط لذلك: فالأوروبيون 
ي�صاهدون كل يوم على �صا�صات التلفزيون ما يقومون به 
الكفاح  يبدو  املحتلة...  الفل�صطينية  املناطق  يف  جنودنا 
اأعني  يف  اأ�صبه  اإرهــابــاً  اإ�صرائيل  يف  امل�صمى  الفل�صطيني، 
الأملاين«. الحتال  الفرن�صي �صد  بالكفاح  الأوروبيني، 
حــجــمــه  وازداد  اأوروبـــــــــــا  يف  تـــ�ـــصـــاعـــد  الـــــــذي  اإن 

ـــقـــاد ممـــار�ـــصـــات  ـــت لـــيـــ�ـــس مـــــعـــــاداة الـــ�ـــصـــامـــيـــة واإمنــــــــا ان
والعن�صرية. وال�ــصــتــعــمــاريــة  الإرهــابــيــة  "اإ�صرائيل" 
ولكي تقمع "اإ�صرائيل" مب�صاعدة اليهودية العاملية 
ت�صاعد  الغربية  الدول  وبقية  الأمريكية  والإمربيالية 
النـــتـــقـــادات لــهــا قــــرر املـــوؤمتـــر الــ�ــصــهــيــوين اأن انــتــقــاد 
لأن  نــظــراً  الــا�ــصــامــيــة،  يعني  وال�صهيونية  اإ�ــصــرائــيــل 
ال�صعوب واحلكومات الأوروبية تقمع ظاهرة الا�صامية 
بــ�ــصــدة مــنــقــطــعــة الــنــظــري وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن قــلــتــهــا.
بـــعـــ�ـــس  تـــــبـــــتـــــز  كــــــعــــــادتــــــهــــــا  و"اإ�صرائيل" 
احلـــكـــومـــات الــعــربــيــة وتـــزعـــم بــتــ�ــصــاعــد الــا�ــصــامــيــة 
فـــــيـــــهـــــا لـــــلـــــمـــــزيـــــد مــــــــن الـــــ�ـــــصـــــغـــــط والبـــــــــــتـــــــــــزاز.
املــــواطــــنــــني  مــــــن  "اإ�صرائيل"  تـــــريـــــد  فــــــمــــــاذا 
الـــعـــرب بــعــد اخلـــــراب والــــدمــــار والــقــتــل والغـــتـــيـــالت 
وتــــــــدمــــــــري حـــــتـــــى حمـــــــطـــــــات تـــــولـــــيـــــد الـــــكـــــهـــــربـــــاء 
ــــاه والــــــــرثوات؟ ــــي واغـــتـــ�ـــصـــاب الأر�ــــــــس واحلــــقــــوق وامل
هـــل تــريــد مـــن املـــواطـــنـــني الـــعـــرب تــقــدمي ال�صكر 
والمـــــتـــــنـــــان لـــهـــا لأنـــــهـــــا هـــــي الــــتــــي عـــرقـــلـــت تـــطـــور 
وتـــنـــمـــيـــة الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة املـــحـــيـــطـــة بــفــلــ�ــصــطــني.ـ 
وتـــ�ـــصـــكـــل اأكـــــــرب الــــتــــهــــديــــدات لـــــاأمـــــن وال�ــــصــــتــــقــــرار 
والــتــنــمــيــة والزدهــــــــار يف مــنــطــقــة الـــ�ـــصـــرق الأو�ــــصــــط.
خّلدْت اليهودية العاملية م�صوؤولية الأجيال الأملانية 
القادمة عن جرائم النازية واأجربت اأوروبا والعامل على 
الإمــاءات  مب�صاعدة  وتريد  اجلرائم  هذه  ن�صيان  عدم 
الأمـــريكـــيـــة عــلــى بــعــ�ــس احلـــكـــومـــات الــعــربــيــة اإجـــبـــار 
يا�صني  ديــر  يف  جمــازرهــا  ن�صيان  على  العربية  ال�صعوب 
وكفر قا�صم و�صربا و�صاتيا وقانا وبحر البقر وداعل.
ول تـــــــزال حتـــيـــي ذكـــــــرى جـــــرائـــــم نـــــازيـــــة جـــرت 
املــبــالــغــة فــيــهــا حــتــى الـــيـــوم وتـــريـــد اإجـــبـــار املــواطــنــني 
واحلـــكـــومـــات الــعــربــيــة عــــدم ذكــــر جمـــازرهـــا بــالأمــ�ــس 
والـــيـــوم بــحــق الـــعـــرب كــمــجــزرة املــ�ــصــجــد الإبــراهــيــمــي 
يف اخلــــلــــيــــل وجمــــــــــزرة الأقـــــ�ـــــصـــــى وجمــــــــــزرة قــــانــــا؟
بـــاعـــتـــبـــار  الـــ�ـــصـــهـــيـــوين  الــــــقــــــرار  اإزاء  املــــطــــلــــوب 
ــامــيــة«  »بــالــا�ــص والــ�ــصــهــيــونــيــة  "اإ�صرائيل"  انـــتـــقـــاد 
اأن تـــدعـــم احلـــكـــومـــات الــعــربــيــة مـــقـــاومـــة الحـــتـــال 
تغطيته  مــن  العربي  الإعـــام  يك�صف  واأن  الإ�صرائيلي 
الفل�صطينية  الأرا�ـــصـــي  يف  الإ�ــصــرائــيــلــيــة  لــلــمــمــار�ــصــات 
وعــــدم الــر�ــصــوخ لــابــتــزاز الأمـــريكـــي والإ�ــصــرائــيــلــي.
عاماً  و�صتني  �صت  مــن  اأكـــرث  مـــرور  بعد  الأوان  اآن 
عــلــى نــكــبــة فــلــ�ــصــطــني املــ�ــصــتــمــرة اأن تـــواجـــه وتــتــ�ــصــدى 
لاإبادة  اإ�صرائيل  ملمار�صة  العربية  والنخب  احلكومات 
والــعــنــ�ــصــريــة وال�ــصــتــعــمــار ال�ــصــتــيــطــاين والغــتــيــالت 
الـــا�ـــصـــامـــيـــة. تــ�ــصــتــجــيــب لبــــتــــزازهــــا مبـــعـــزوفـــة  ول 
التي  اجلماعية  املــجــازر  ذكــر  "اإ�صرائيل" اأن  تعترب 
ودعم  والعرب،  الفل�صطينيني  بحق  وترتكبها  ارتكبتها 
والعربية  الفل�صطينية  الأرا�ــصــي  يف  الحتال  مقاومة 
والت�صريحات  والأفـــكـــار  املــمــار�ــصــات  وانــتــقــاد  املــحــتــلــة، 
العن�صرية للحاخامات ورجال الفكر وال�صيا�صية اليهود 
يقود اإىل بث الكراهية واإىل التحري�س �صدها. وتطالب 
احلـــكـــومـــات الــعــربــيــة وقــــف مـــا تــ�ــصــمــيــه بـــث الــكــراهــيــة 
والتحري�س عليها يف اأجهزة الإعام العربية ويف املناهج 

املــقــولت  بجميع  تتم�صك  نف�صه  الــوقــت  ويف  الــدرا�ــصــيــة 
التوراتية والتلمودية وال�صهيونية التي حتّر�س اليهود 
على احتقار العرب واإبادتهم وال�صتياء على اأوطانهم.
كــيــف يــ�ــصــمــح الـــيـــهـــودي لــنــفــ�ــصــه بــالــعــمــل الـــدائـــم 
وامل�صتمر على تخليد م�صوؤولية ال�صعب الأملاين الأبدية 
عن جرائم النازية التي ارتكبت قبل اأكرث من 66 عاماً 
العامل  يف  واحلكومات  ال�صعوب  اإجبار  اإىل  يعمل  بينما 
على عــدم التحدث عــن جــرائــم احلــرب واجلــرائــم �صد 
الإن�صانية و�صد ال�صام التي ترتكبها اإ�صرائيل يف بداية 
�صامية؟ بالا  ذلــك  وو�صف  والع�صرين  احلــادي  القرن 
للموقف  الأمــريكــيــة  املــتــحــدة  الـــوليـــات  تــبــنــي  اأن 
العداء  ملكافحة  الأمريكي  القانون  واإ�صدار  الإ�صرائيلي 
لل�صامية يف 14 ت�صرين الأول 2004، والذي �صيكون العرب 
من  واإ�صرائيل  ال�صهيونية  ينتقدون  الذين  وامل�صلمني 
�صحاياه يظهر بجاء معاداة الوليات املتحدة واإ�صرائيل 
ال�ــصــتــمــرار يف  الآخـــر وت�صميمها على  والــــراأي  لــلــراأي 
فوق  وي�صعها  والعن�صرية،  والإبـــادة  الإرهـــاب  ممار�صة 
الــقــوانــني الــداخــلــيــة وفــــوق الــقــانــون الـــــدويل. ويعني 
ال�صهيوين  املوؤمتر  املتحدة على قرار  الوليات  موافقة 
مبــاحــقــة الـــعـــرب واملــ�ــصــلــمــني بـــاأكـــذوبـــة الــا�ــصــامــيــة.
تاجرت ول تزال تتاجر اليهودية العاملية و"اإ�صرائيل" 
ب�صحايا الــنــازيــة مــن الــيــهــود النــدمــاجــيــني والــفــقــراء 
النازية  اأملــانــيــا  بــني  الر�صمي  الــتــعــاون  مــن  الــرغــم  على 
واإ�صرائيل. الحتادية  اأملانيا  وبني  ال�صهيونية  واحلركة 
ذهــبــت الأمــــوال الأ�ــصــطــوريــة الــتــي ل مثيل لها يف 
تاريخ العاقات الدولية التي ح�صلت عليها "اإ�صرائيل" 
واإمنــــــا مل�صلحة  الـــنـــازيـــة  �ــصــحــايــا  مــ�ــصــلــحــة  لــيــ�ــس يف 
تــقــويــة طـــاقـــات اإ�ــصــرائــيــل الــعــ�ــصــكــريــة وال�ــصــتــيــطــانــيــة 
والقــتــ�ــصــاديــة لــ�ــصــن احلـــــروب عــلــى فــلــ�ــصــطــني وبــقــيــة 
وفل�صطني واجلولن. القد�س  وتهويد  العربية  البلدان 
الهولوكو�صت  معزوفة  ا�صتنفذت  اأن  وبعد  والــيــوم 
اأغـــــرا�ـــــصـــــهـــــا ا�ـــصـــتـــبـــدلـــتـــهـــا بـــــاملـــــعـــــزوفـــــة اجلـــــديـــــدة 
ــدت املــعــاقــبــة على  مــعــزوفــة الــا�ــصــامــيــة بــعــد اأن جــ�ــّص
الــا�ــصــامــيــة يف قــوانــني يف معظم الــبــلــدان الأوروبـــيـــة.
فهل �صياأتي اليوم الذي مُينع فيه اإحياء ذكرى نكبة 
فل�صطني بذريعة وقف بث الكراهية والتحري�س، مبعزوفة 
الــعــنــ�ــصــريــة؟. نتنياهو  حــكــومــة  وقـــوانـــني  الــا�ــصــامــيــة 
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ب��ع��ي��دًا 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�����س يف ال��ع�����س��ري��ن من 
ثمة   2021 ال����ق����ادم  ال���ع���ام  م���ن  ث���اين/ي���ن���اي���ر  ك���ان���ون 
����س���رورة ملحة لإل���ق���اء ال�����س��وء ع��ل��ى اجت���اه���ات م��واق��ف 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة. ال��ق�����س��ي��ة  م���ن  الأم���ري���ك���ي���ة  الإدارات 

الجتاه العام
ال�سرق  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  ل�سيا�سة  املتابع  يالحظ 
الأو�سط، وموقف الإدارات الأمريكية املتعاقبة من الق�سية 
بقلة  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن�����س��اء  منذ  ات�سمت  اأن��ه��ا  الفل�سطينية، 
من  مبجموعة  ذلك  ارتبط  وقد  الثوابت،  وق��وة  املتغريات 
املتحدة  للوليات  والدولية  الإقليمية  وامل�سالح  العتبارات 
الأمريكية، ولي�س بوجهة النظر التي يحملها روؤ�ساء الوليات 
الأمريكية  الإدارات  ق��ي��ادة  على  ت��وال��وا  ال��ذي��ن  امل��ت��ح��دة 
���س��واء م��ن احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي اأو احل���زب اجل��ه��وري.
عن  يرتاجع  اأن  كارتر  كالرئي�س  بع�سهم  ا�سطر  وقد 
حتدث  التي  الفل�سطينية  الق�سية  ب�سدد  وقناعته  تعهداته 
اإىل  الإ�سارة  من  بد  ل  لكن  النتخابية.  حملته  اأثناء  عنها 
ال�سيا�سة  و�سوغ  ر�سم  يف  الأمريكي  للرئي�س  دورًا  ثمة  اأن 
الأمريكية. وقد عملت الوليات املتحدة على احتواء ال�سراع 
بالق�سية  املتمثل  جوهره  وبالتايل  الإ�سرائيلي،   – العربي 
الفل�سطينية، وذلك لتحقيق الأهداف املختلفة، ويف مقدمها 
الأو���س��ط. ال�سرق  يف  الأمريكية  امل�سالح  على  احل��ف��اظ 
من  امل��ت��ع��اق��ب��ة  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارات  م��وق��ف  ومي��ث��ل 
مع  العالقة  مل��دى  انعكا�سًا  خا�س  ب�سكل  الالجئني  ق�سية 
تراجع  معها،  الإدارة  عالقة  ت��وط��دت  فكلما  »اإ���س��رائ��ي��ل« 
منذ  اإن��ه  القول  وميكن  الفل�سطينية.  بالق�سية  الهتمام 
الق�سية  بقيت  ت��روم��ان،  ه��اري  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة 
الفل�سطينية ومن �سمنها ق�سية الالجئني، اأ�سرية ال�سراع 
والإدارات  ل�»اإ�سرائيل«  امل��وؤي��دة  ال�سغط  ق��وى  بني  الدائر 
على  الإ�سرائيلية  املواقف  دعم  جلهة  املتعاقبة  الأمريكية 
ودبلوما�سية. و�سيا�سية  اقت�سادية  خمتلفة  م�ستويات 

التطبيق العملي
ويلحظ املتابع اأنه بعد احتالل اإ�سرائيل للجزء ال�سرقي 
من مدينة القد�س يف اخلام�س من حزيران /يونيو 1967؛ 
و�سيا�ساتها  املتعاقبة  الأمريكية  الإدارات  مواقف  ات�سفت 
الإ�سرائيلية  ال�سيا�سات  مع  بالن�سجام  القد�س  ق�سية  اإزاء 
مع  لإ���س��رائ��ي��ل،  بو�سوح  دائ��م��ًا  ف��ان��ح��ازت  كبري،  ح��د  اإىل 
حماولتها اإظهار �سيء من بع�س التوازن يف بع�س الق�سايا 
الأمريكية  ال�سفارة  نقل  ومنها  نف�سها،  بالق�سية  املتعلقة 
م��ن ت��ل اأب��ي��ب اإىل ال��ق��د���س، على ال��رغ��م م��ن وج��ود ق��رار 
تنفذه  مل  وال���ذي  ذل��ك،  ب�ساأن   1995 ع��ام  يف  للكونغر�س 
الإ�سرائيلية  املطالبات  من  الرغم  على  ال�سابقة،  الإدارات 
ذلك،  ب�سرورة  الأمريكية  الإدارات   1949 منذ  املتعاقبة 
املقبول  غري  »الإ�سرائيلي«  بال�سم  اأمريكيًا  اعرتافا  ليمثل 

الثابت واملتحول يف مواقف اأمريكا من الق�سية الفل�سطينية

ال��ولي��ات  م��ن  واإق�����رارًا  اإ���س��رائ��ي��ل،  اإىل  للقد�س  دول��ي��ا، 
لإ���س��رائ��ي��ل«. عا�سمة  امل��وح��دة  »ال��ق��د���س  اأن  امل��ت��ح��دة 

يف  ترامب  دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  اإع��الن  يعترب 
بداية العام احلايل 2020 عن ما ي�سمى اإعالميا »�سفقة 
وتطبيقًا  جت�سيدًا  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  لل�سالم  ال��ق��رن« 
املواقف  اإىل  املطلق  الأمريكية  الإدارات  لنحياز  عمليًا 
اجلوهرية،  الفل�سطينية  الق�سايا  اإزاء  الإ�سرائيلية 
الفل�سطينية.  وال��دول��ة  والالجئني  وال�ستيطان  القد�س 
الالجئني  ق�سية  لتغييب  بنودًا  ال�سفقة  ت�سمنت  حيث 
املحتلني  ب�سقيها  املوحدة  القد�س  واعتبار  الفل�سطينيني 
لإ�سرائيل،  اأب��دي��ة  عا�سمة  و1967   1948 عامي  خ��الل 
ال�سفارة  نقل  خ��الل  م��ن  ذل��ك  ت��رام��ب  اإدارة  وع���ززت 
تتوقف  ومل  القد�س،  مدينة  اإىل  اأبيب  تل  من  الأمريكية 
امل�ساعدات  كامل  ب�سكل  اأوقفت  بل  املذكور  احل��د  عند 
الفل�سطيني،  ال�سحة  ولقطاع  الأونروا  لوكالة  الأمريكية 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  مكتب  اإغ��الق  عن  ف�ساًل 
يف  بال�ستثمار  ق���رار  اإ����س���دار  واأخ����ريا  وا���س��ن��ط��ن،  يف 
التهويدي  الواقع  فر�س  بغر�س  الإ�سرائيلية  امل�ستوطنات 
الإحاليل يف عمق ال�سفة الغربية، مبا فيها مدينة القد�س 
ومنطقة الأغوار التي ت�سكل ثلث م�ساحة ال�سفة الغربية.
الإدارات  مواقف  مل�سار  متاأنية  ق��راءة  خ��الل  وم��ن 
املختلفة،  مبفا�سلها  الفل�سطينية  الق�سية  من  الأمريكية 
ال��دمي��ق��راط��ي  ب���اي���دن  ج���و  اإدارة  اأن  اجل����زم  مي��ك��ن 
لإ���س��رائ��ي��ل  م��ن��ح��ازة  �سابقاتها  ك��م��ا  �ستبقى  ال��ق��ادم��ة 
�سياقها  يف  مواقفها  تتغري  ول��ن  اأمنها،  على  واحل��ف��اظ 
بع�س  ت��غ��ريت  واإن  الفل�سطينية،  الق�سية  اإزاء  ال��ع��ام 
اإىل  ال���ع���ودة  جل��ه��ة  وخ��ا���س��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  التكتيكات 
الفل�سطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ب��ني  ال��ت��ف��او���س  م��رب��ع 

نبيل السهلي*

اأخ���رى. اأم��ري��ك��ي��ة ودون م��رج��ع��ي��ات  واإ���س��رائ��ي��ل ب��رع��اي��ة 
الأبي�س،  البيت  يف  ال�سخو�س  تغري  من  الرغم  على 
�سيبقى الثابت الأكرب يف املدى املنظور، النحياز الأمريكي 
لإ�سرائيل؛ وتبعًا لذلك �سيواجه امل�سروع الوطني الفل�سطيني، 
يرتكز  حيث  الت�سفية،  خطر  الفل�سطينية  الق�سية  ومعه 
وحدة  قوامه  مو�سور  على  الفل�سطيني  الوطني  امل�سروع 
ال�سعب الفل�سطيني داخل فل�سطني التاريخية ويف ال�ستات، 
ووحيدًا  تاريخيًا  وطنًا  فل�سطني  اإىل  النتماء  عن  ف�ساًل 
ك بالهوية الوطنية الفل�سطينية يف مواجهة  ل�سعبها، والتم�سرّ
اإ�سرائيل عام 1948  باإن�ساء  ج  تورّ الذي  ال�سهيوين  امل�سروع 
وتاليًا  التاريخية،  فل�سطني  م�ساحة  من  الأكرب  الق�سم  على 
احتالل باقي الأرا�سي الفل�سطينية يف يونيو/ حزيران 1967.

تداعيات النتخابات
وملواجهة تداعيات النتخابات الأمريكية على الق�سية 
الفل�سطينية وا�ستمرار النحياز الأمريكي املطلق لإ�سرائيل، 
ة لو�سع اأ�س�س جدية لإنهاء حال النق�سام  ة �سرورة ملحرّ ثمرّ
الوطنية،  ال��وح��دة  لرت�سيخ  اأ���س�����س  وو���س��ع  الفل�سطيني، 
اأن  خ�سو�سًا  م�سرتكة،  كفاحية  توجهات  على  والت��ف��اق 
ع��ودة. دون  تال�سى  امل��ف��او���س��ات  ا�ستمرار  على  ال��ره��ان 
الفل�سطينية  الوطنية  ال��وح��دة  اأن  ذل��ك  م��ن  والأه���م 
املحدقة  املخاطر  كافة  ملواجهة  احل�سني  احل�سن  ه��ي 
لدى  كامنة  كبرية  ق���درات  وثمة  الفل�سطينية،  بالق�سية 
واملهاجر  التاريخية  فل�سطني  داخل  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
ال��ق��ري��ب��ة وال��ب��ع��ي��دة، مي��ك��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا لإ���س��ق��اط 
الفل�س�طينية. الق�سية  ت�ستهدف  الت�ي  امل�ساريع  ك��اف��ة 

ه��ول��ن��دا م��ق��ي��م يف  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  *ك����ات����ب   
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ثالثة وثالثون عامًا على "انتفا�ضة احلجارة" 
ول تزال جذوتها م�ضتعلة

     ق��ب��ل ث��الث��ة وث��الث��ي��ن ع��ام��ًا 
لواقع  رف�سهم  عن  الفل�سطينيون  عبر 
الحتالل  �سطوة  تحت  والقهر  الظلم 
م��رة،  ك��ل  ك��م��ا  واأك�����دوا  ال�سهيوني، 
الوطنية،  وهويتهم  باأر�سهم  تم�سكهم 
الحتالل  لقوات  الت�سدي  خالل  من 
يوم  والأ�سلحة،  بالحقد  المدججة 
الثامن  في  الميامين  غزة  اأبناء  نه�س 
على  ردًا   1987 عام  الأول  كانون  من 
بعد  رج���ال  اأرب��ع��ة  اغتيال  جريمة 
اندلعت  حيث  عملهم،  م��ن  عودتهم 
ان��ت��ف��ا���س��ة ال��ح��ج��ارة ال��ت��ي ام��ت��دت 
الفل�سطينية. الأر�������س  ك���ل  ع��ل��ى 
من  الخروج  بعد  اليوم،  ذلك  في 
الإ�سرائيلي  الجتياح  اإث��ر  ب��ي��روت 
الفل�سطيني  امت�سق   ،1982 �سنة 
روحه وحجارة فل�سطين، معلنًا باإرادة 
في  ال��م��ب��ادرة  زم���ام  ا���س��ت��الم  عالية 
والمقاومة.  الكفاح  م�سيرة  موا�سلة 
ال�سعب  وحدة  النتفا�سة  اأكدت  فقد 
الروابط  ج��ددت  حيث  الفل�سطيني، 
الن�سالية والثقافية والتاريخية بين 
الغربية  ال�سفة  ف��ي  الفل�سطينيين 
الفل�سطينية  والأرا�سي  غزة  وقطاع 
و�سكلت   ،1948 �سنة  الم�ستعمرة 
الفل�سطينيين  تجربة  يكتنز  در���س��ًا 
والجماعية  ال��ف��ردي��ة  وذاك��رت��ه��م 

كما  ك��م��ق��اوم��ة،  اليومية  وحياتهم 
�سكلت نقطة تحول في م�سيرة ال�سعب 
الفل�سطيني وحقه في تقرير الم�سير.
دور  النتفا�سة  خ��الل  ب��رز  لقد 
مهم للمجتمع الفل�سطيني بالتوازي مع 
اإرادته  عن  المعبرة  ال�سيا�سية  القوى 
ووجوده، اإذ لعبت العائلة الفل�سطينية 
وهناك  النتفا�سة،  في  محوريًا  دورًا 
الوحدة  ج�سدت  فل�سطينية  عائالت 
له  الأ���س��رة  ف��ي  ف��رد  فكل  الوطنية. 
اأو  الآخ��ر،  عن  يختلف  فكري  اتجاه 
اأو  علماني  �سيا�سي  تنظيم  اإلى  ينتمي 
طالبًا  اأو  اأ�سيرًا  كان  من  ومنهم  ديني، 
اأو ع�سوًا في اللجان ال�سعبية اأو القوة 
الم�ساركات  م��ن  وغ��ي��ره��ا  ال�����س��ارب��ة 
في  للعائلة  الوا�سعة  الجماهيرية 
الجماهيرية  ال��م��ق��اوم��ة  منظومة 
الوا�سعة خالل النتفا�سة، كما �سكلت 
وعائالت  لأ�سر  وداعمًا  �سندًا  الأ�سرة 
خالل  من  النتفا�سة،  خ��الل  اأُخ���رى 
الأ�سا�سية  الحياتية  ال�سلع  تبادلية 
المنزلية  ال���زراع���ة  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي 
النباتي  ب�سقيه  المنزلي  والقت�ساد 
وال��ح��ي��وان��ي، اإل���ى ج��ان��ب الإق��را���س 
المالي ال�سعبي، والإعفاءات من اأجرة 
التي  المظاهر  من  وغيرها  المنازل 
���س��ادت الن��ت��ف��ا���س��ة. وب��ذل��ك عبرت 
الجماعي  ال��ف��ع��ل  ع��ن  الن��ت��ف��ا���س��ة 

ي��م��ك��ن ال���ق���ول ب��ل��غ��ة اأخ�����رى اإن 
وجماعي  تراكمي  فعل  النتفا�سة 
الن�سالي  الفعل  تراكم  حيث  ومقاوم، 
والجماهيري  ال�سعبي  الفل�سطيني 
والع�سكري منذ �سنة 1967 وحتى �سنة 
1987، واأنتج النتفا�سة الفل�سطينية 
فيها  و���س��ارك  ق��اده��ا  التي  ال�سعبية 
ج��ي��ل ول����د ب��ال��ت��زام��ن م���ع ه��زي��م��ة 
النتفا�سة  اأّم����ا   .1967 ح��زي��ران 
ك��ف��ع��ل م���ق���اوم ف��ق��د ام���ت���ازت ب��ط��رح 
الإ�سرائيلية  للروؤية  نقي�س  برنامج 
الفل�سطينيين؛  ال�سكان  اإدارة  ف��ي 
الفل�سطيني  ال�سعب  حق  عن  وعّبرت 
في  ورغبتة  بنف�سه،  م�سيره  تقرير 
الح��ت��الل.  ومقاومة  اإرادت���ه  فر�س 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأب���دع  لقد 
خ����الل الن��ت��ف��ا���س��ة ف���ي اأ���س��ال��ي��ب 
تطورت  ال��ت��ي  وال�سمود  المواجهة 
ك��ج��زء م���ن م��ج��م��وع��ة وا���س��ع��ة من 
في  ال�سابقة  الفل�سطينية  النماذج 
يهب  اأن  غ��ري��ب��ًا  ول��ي�����س  ال��م��ق��اوم��ة. 
�سالحه  ممت�سقًا  الفل�سطيني  ال�سعب 
الب�سيط واإيمانه العميق، رغم الح�سار 
و�سوء  القت�سادي  وال��ت��ردي  الأمني 
للدفاع  وينه�س  المعي�سية،  الأح��وال 
عن وجوده وكرامته ردًا على �سيا�سات 
التي ل تتوقف. العدوانية  الحتالل 

م�ساركة  خالل  من  ال�سعبي،  بالمنظور 
الجتماعية  للطبقات  ع��اب��ر  طيف 
ناحية  م��ن  وجماعي  الفل�سطينية، 
الف�سائلية،  ال�سيا�سية  الم�ساركة 
الأف��ع��ال  على  يقوم  كفعل  وجماعي 
كالتظاهرة  الجماعية  والمقاومات 
و�����س����رب ال����ح����ج����ارة وال��ع�����س��ي��ان 
ال���م���دن���ي ال��ج��م��اع��ي والق��ت�����س��اد 
ال��م��ن��زل��ي ك��ف��ع��ل ج���م���اع���ي...ال���خ.
ف��ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي َخ��ِب��ر 
ال�سراع  عقود  م��دى  على  المقاومة 
محطات  في  ال�سهيوني  الم�سروع  مع 
وهي  الحديث،  تاريخه  من  متتالية 
ت�سارك  التي  ال�سعبية«  »المقاومة 
في  ال�سعب  فئات  مختلف  خاللها  من 
المحتل  م��ع  ال��م��ب��ا���س��رة  ال��م��واج��ه��ة 
الفاعلة  والم�ساهمة  الو�سائل،  ب�ستى 
ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ط��ل��ع��ات ال��وط��ن��ي��ة 
وم��خ��زون  ق���وة  اإن  الفل�سطينية. 
ال�سعب  ل���دى  ال��ك��ام��ن��ة  ال��م��ق��اوم��ة 
بل  تن�سب،  ول  تفنى  ل  الفل�سطيني 
ودوم���ًا  اآخ���ر،  اإل���ى  �سكل  م��ن  تتحول 
ي���اأت���ي ال���وق���ت ل��ت��ت��ف��ج��ر وت��ت��ج��دد 
عن  النظر  بغ�س  دوره���ا،  وت�ستعيد 
�سكل  ات��خ��ذ  ���س��واء  الن��ف��ج��ار،  �سكل 
ال�ستينيات  ف���ي  ال��م�����س��ل��ح  ال��ك��ف��اح 
الن��ت��ف��ا���س��ة  اأو  وال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات، 
ال��ج��م��اه��ي��ري��ة ف���ي ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات.

المحرر السياسي
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      قلة قليلة تعّكر مياه النبع، وتنّغ�س على من 
يتلهفون على حلظة فرح، والفرح يتحقق اأحيانا، 
بل غالبا، من امل�ساركة.. وامل�ساركة وحدة وطنية 

ت�سم الميع يف وطنهم، ويف معركة حتريره.
ويف فل�سطني، من قبل.. ومن بعد: م�ساركة لها 
تفتعل،  ومل  �سدفة،  تاأت  مل  فهي  واأ�سول،  اأ�س�س 
ول فر�ست فر�سا، ول يوؤرخ لها منذ اندفع جموع 
انت�سار  بعد  جديدة..  هجرة  يف  امل�سلمني  العرب 

الإ�سالم يف �سبه جزيرة العرب.
من قبل اندفعوا واأ�س�سوا وبنوا، 

واأب��ح��روا،  اللغة،  واأب��دع��وا  زرع���وا،  قبل  من 
ومت���ازج���وا م��ع اأق����وام ج����ارة.. وح��م��ل��وا ا���س��م) 

الكنعانيني(.
القد�س  دخلوا  اأك��رب..  اهلل  اآذان:  رفعوا  من 
القد�س،  وبطريرك  القد�س،  م�سيحيي  من  ب��اإذن 
املقيمني  مع  القادمون  تفاهم  وعندما  اإيلياء،  اأو 
العربية، وهذا مت مع  باللغة  القد�س تفاهموا  يف 
الغ�سا�سنة واملناذرة.... ومعا حاربوا )الرومان(. 
من  مقاومة  يف  جمعهم  الواحد  لالأ�سل  فالنتماء 
امل�سيحية  رغ��م  ويظلمونهم..  بالدهم،  يحتلون 
التي يفرت�س اأنها جتمع بع�سهم مع الإمرباطورية 

الرومانية!
الت�سامح! 
الأخّوة، 

الوطن الواحد...
البالد،  اأن تختفي من هذه  هناك من يريدها 
وكاأن الذور ال�ساربة يف العمق ميكن اقتالعها.. 
وتدمر  الكراهية،  ون�سر  الهالء،  جهل  وفر�س 
املجتمع الواحد.. واأق�سد: يف فل�سطني.. وفل�سطني 
اأر�سها  وتطوى  خراتها،  تنهب  حمتلة  للتذكر 
م�سلمني  جميعا،  الفل�سطينيني  اأق���دام  حتت  من 
وم�سيحيني.. ومن �سردوا عام النكبة 1948 كانوا 
م�سلمني وم�سيحيني، مل يفرق ال�سهاينة بينهم...

اأنحن بحاجة للتذكر؟!
ما منا�سبة هذا الكالم؟!

تعمل  غزة  قطاع  يف  حتركات  عن  �سمعته  ما 
على منع الحتفال بعيد امليالد املجيد، يعني ميالد 
ال�سيد امل�سيح، الذي ثار على ) كهنوت( اليهودية 
للذهاب  حوارييه  دعا  والذي  املتع�سبة،  املغلقة، 

وال�سالم  للتاآخي  دع��ا  وال���ذي  الأمم،  وتب�سر 
احلاقدون  املتع�سبون  حر�س  وال��ذي  وال��ع��دل.. 
فلي�ست  اأتوقف  وهنا  الفادي..  فكان  �سلبه،  على 
مهمتي اأن اأدخل يف جدل فقهي.. اأو يف �سرد تاريخ 
ظهور امل�سيحّية يف فل�سطني وانت�سارها من بعد يف 

العامل.
امل�سيحيني،  على  التعييد(   ( ُي��ح��ّرم��ون  م��ن 
من  ُي��ّك��ف��رون  و..  اأخ��وت��ه��م،  جرانهم،  اأه��ل��ه��م.. 
يف  باحل�سور  املجيد  امل��ي��الد  عيد  يف  ي�ساركون 
حلم،  ببيت  املهد  كني�سة  �ساحة  يف  الحتفالت 
اأو بهدف  النا�سرة، ويف قطاع غزة .. بجهل،  ويف 
الفل�سطيني  العربي  ب�سعبنا  يدفعون  التجهيل.. 

اإىل ما مل يعرفه يف تاريخه: الطائفية!
فهل هذه الدعوات بريئة؟ ومن تخدم؟ واإىل 
ي�سع  وا�سحا،  حدا  لها  ن�سع  مل  اإذا  �ستاأخذنا  اأين 
لتمزيق  كدعاة  متاما،  )موقعهم(  يف  مروجيها 

ال�سفوف، وخدمة الكيان ال�سهيوين والحتالل.
امل�سيحيني  الفل�سطينيني  ال��ق��ادة  اأع��دد  هل 
العقول  ون���ّوروا  ال�سالح،  وحملوا  ق��ادوا  الذين 

رشاد أبوشاور

يف الأفواه األ�ضنة .. ل ماء!

عالقة  اإىل  ون��ب��ه��وا  ال�����س��ه��ي��وين،  ب��ال��غ��زو 
الإجرامية  الحتاليل  الربيطاين  النتداب 

بالت�سلل ال�سهيوين؟! 
نقول  ول��ذا  م��اء،  ل  األ�سنة..  اأفواهنا  يف 
على  �سنعّيد  عالية:  وباأ�سوات  اأفواهنا،  بكل 
اأهلنا امل�سيحيني، و�سنحتفل معهم، و�سناأكل من 
ولكل  لهم..  ونتمنى  �سايهم..  ون�سرب  كعكهم، 
ويف  فل�سطني،  كل  داخ��ل  الفل�سطيني  �سعبنا 

ال�ستات عاما جديدا �سعيدا.
معا  ال�ستات:  ويف  فل�سطني  كل  يف  اأهلنا  يا 
وثقافة  وحمبة  بوعي  امل��ق��اوم��ة  �سنوا�سل 
و���س��ردد  �سعبنا،  ي�ستهدف  م��ا  بكل  ووع���ي 
دائما: وحدة �سعبنا هي اأ�سا�س انت�سارنا على 

اأعدائنا.  
مدن،  كل  يف  جميعا،  الفل�سطينيون  اأيها 
ال�ستات  بالد  ويف  فل�سطني،  وخميمات  وقرى، 
العام  جميد..  ميالد  عام  والقريب:  البعيد 

القادم وفل�سطني ُحّرة.   

● ● ●

ثقافة 
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د. حسن حميد

دائرتي  ح��دود  تفوق  اأدبية  ظاهرة  هو 
راأيي  وه��ذا  الق�سرة،  والق�سة  الرواية 
الذي  النوراين  ل�ست�سهاده  مديحًا  لي�س 
واإمنا  اأبدية ذات دميومة،  كتب له ولدة 
حني  الأدب��ي��ة  ذائ��ق��ت��ي  كتبته  راأي  ه��و 
قراأته يف مدونته، قلت له يومذاك: وهل 
قراأت ق�س�س غ�سان كنفاين قبل رحيله؟! 
اأق��راأ له حرفًا واح��دًا، كنت  قال: ل، مل 
اأ�سمع با�سمه �سماعًا، واأرى بع�س ن�سو�سه 
ت�سل  ال��ت��ي  امل��ج��الت  بع�س  يف  من�سورة 
له ذلك  له، وقد قلت  اأقراأ  ولكن مل   ، اإيلَّ
�سحيفة  فيها  زار  التي  امل��رات  اإح��دى  يف 
جمموعة  باإر�سال  وعدين  وقد  الأه��رام، 
منها  وباإهداء  الأه��رام  اإىل  موؤلفاته  من 
اأو  وبينها  بيني  حالت  ظ��رويف  لأن  �سيئًا 
يو�سف  للدكتور  قلت  عنها!  �سغلتني  اأنها 
اإدري�������س، وه���ل ه���ذا م��وق��ف م��ن��ك جت��اه 
ل!  ق��ال:  الفل�سطينية،  امل��ق��اوم��ة  اأدب 
الكتابة  اأك��ره  باأنني  تعرف  اأن  لك  ولكن 
الإيديولوجية والتعبوية، كثر من اأدباء 
الأيديولوجية  اأهل  من  كانوا  ما  فل�سطني 
وجربا  حبيبي،  اأميل  ومنهم  والتعبئة، 
اإبراهيم جربا، وحممود دروي�س اإىل حّد 

بعيد.
الأ���س��دق��اء،  بع�س  م��ن  اأ���س��م��ع  كنت 
الق�س�س  اأن  ك���ث���رة،  ل���ق���اءات  وع����رب 
من  وال��ك��ث��ر  الفل�سطينية  وال���رواي���ات 
بالدماء،  حتت�سد  وامل�سرحيات  الق�سائد 
وبكاء  والأح���زان،  وال�سجون،  ال�سهداء، 
اأمر  وهذا  واحلبيبات،  والأمهات  الأرام��ل 
املجتمع  �سربت  الفقد  حالة  لأن  طبيعي 
قلت  زل��زال،  اأنها  لو  كما  كله  الفل�سطيني 
لكن  ���س��ائ��اًل:  اإدري�����س  يو�سف  للدكتور 
حني  امل��ق��اوم��ة  اأدب  يف  جتربة  ل��ك  اأن��ت 
م�سر  اأب��ن��اء  بطولت  عن  ق�س�سًا  كتبت 
عن  الثالثي  العدوان  �سد  يدافعون  وهم 
بور�سعيد،  عن  كتبت   ،1956 �سنة  بلدهم 
التي  ال�سوي�س  قناة  و�سفاف  والعري�س، 
ل  وعادة  �سحيح،  قال:  بالدماء،  �سبغت 
تاريخًا  بو�سفها  اإل  الق�س�س  تلك  اأذك��ر 
ت��اري��خ  ���س��رورة  ع��ن  ع��رف��ي��ًا  مقطعًا  اأو 
احلريق  وقت  يف  له:  قلت  م�سر،  عا�سته 
�سحيح،  ق��ال:  القيافة؟!  لتفقد  وقت  ل 
التعبئة  وم�سامني  الأيديولوجية  ولكن 
واله��ت��م��ام  جمالياته،  الأدب  اأف��ق��دت 
بالنا�س  الهتمام  بعرث  وتفا�سيله  باملكان 

د. يو�ضف اإدري�س: يروي

يحلمون  وم��ا  وم�ساعرهم  واجتماعهم 
اأول��وي��ات  توجد  باملنا�سبة  واأ���س��اف  ب��ه، 
ال�سحة،  والأمن،  النا�س، واخلبز،  لأحالم 
نفكر  اأن  قبل  بها  نفكر  اأم��ور  العاطفة... 
ت�ستغل  عقالنية  حالة  الوطن  بالوطن، 
معنى.  ت�سر  حتى  طوياًل  امل�ساعر  عليها 
ق��راأت  ومتى  اإدري�����س:  يو�سف  د.  �ساألت 
بعد  ق��ال:  كنفاين؟  غ�سان  اأعمال  بع�س 
اأن  اأردت  طول(  )على  مبا�سرة  ا�ست�سهاده 
قلت:  الإ�سرائيليون،  اغتاله  ملاذا  اأع��رف 
وم��اذا وج��دت، ق��ال: كائن خ��رايف! كائن 
 36 بعمره  ل�ساب  كيف  اإذ  بحق؛  خ��رايف 
وي�ستطيع  راأ�سه،  )اإ�سرائيل(  تطلب  �سنة 
وبهذه  املحرة،  النوعية  وبهذه  الكتابة، 
بهذا  �سلوكه  وي��ك��ون  امل��ذه��ل��ة،  الكمية 
ال�����س��ف��اء وال��ن��ق��اء وال��ك��ربي��اء، وت��ك��ون 
به  الثقة  وتكون  الكفاءة،  بهذه  موهبته 
الفل�سطينيني.  اإىل هذا احلد اخلرايف من 
اغتيال غ�سان كنفاين اأزال الدوائر ال�سود 
التي غطينا بها عيوننا �سنوات كي ل نرى 
نظن  كنا  الفل�سطينيون،  يكتبه  ما  اأهمية 
كتابتهم هي غناء حزين م�ساحب للجروح 
نكن  مل  ولكن  اخل��در  من  �سيٌء  ينالها  كي 
الفل�سطينيني،  كتابة  لأن  ظن  اأه��ل  �سوى 
كتابة  كانت  كنفاين،  غ�سان  طليعتهم  ويف 
والتاريخ،  الأر����س،  اإىل  العودة  حلم  عن 
وهذا  اأذك��ر،  ]هنا  احل�سارية.  واملكانة 
واأنا  اإدري�س،  د.  مع  احل��وار  يف  �سجلته  ما 
لغًة،  فل�سطني  ح�سارة  يل  ق��ال  مطروب، 
ح�سارة  مع  مناف�سة  كانت  واأدب��ًا  وفنونًا، 
ويف  واأدب����ًا  وف��ن��ون��ًا  لغة  العريقة  م�سر 
�سناعة،  زراع��ة،  احلياة..  مناحي  جميع 
اأه��ل  لكن  فل�سطني،  اأزر  مل  اأن���ا  ع��م��ارة، 
وامل�سرح،  الغناء،  اأه��ل  امل�سرية،  الفنون 
والفرق الفنية، كانوا يتحدثون عن املدن 
النا�سرة،  يافا، عكا،  الفل�سطينية: حيفا، 
طربيا، القد�س، كما لو اأنهم يتحدثون عن 
عن  يتحدثون  وفيينا..  وباري�س،  لندن، 
واحلدائق،  الو�سيعة،  وال�سوارع  النظافة، 
واملقاهي،  وامل�سايف،  واملدار�س،  والعمارات، 
من  اأكرث  دعيت  وقد  والفنون.  والثقافة، 
 ،1967 عام  قبل  غزة  قطاع  الزيارة  مرة 
الفل�سطينيني  الكّت�اب  م��ن  دع��وة  ومنها 
تاأ�سي�س  ع���ن  الإع�����الن  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
وقد  يل،  ت�سمح  مل  ظرويف  لكن  احتادهم 
كان من بني الأدباء املوؤ�س�سني لهذا الحتاد 

املرتجم  ح��ّم��اد  وخ��ري  كنفاين،  غ�سان 
الفل�سطيني املعروف جدًا يف م�سر[.

ق�سائد يو�سف اخلطيب، واأبو �سلمى، 
ال�سعري  واليل  حممود،  الرحيم  وعبد 
دروي�س،  حممود  جيل  اأعني  تالهم  الذي 
املتمثل  فل�سطني  يف  املهم  ال�سرد،  وجيل 
ب��� ج��ربا اإب��راه��ي��م ج��ربا واأم��ي��ل حبيبي 
غ�سان  جيل  اأعني  تالهما  ال��ذي  واليل 
هو  عزام  �سمرة  ا�سمها  وكاتبة  كنفاين، 
الفل�سطيني  بالوطن  نتعلق  جعلنا  ال��ذي 
لكي نرى فيهم �سورة لوركا، وبابلو نرودا 
وقا�سيم غوركي وحمزاتوف مثلما راأينا يف 
قادتهم �سورة كا�سرتو، وجيفارا، ونيل�سون 
مانديال، وعبد النا�سر، وهواري بومدين. 
يق�سده  الذي  عن  اإدري�س  الدكتور  �ساألت 
و���س��ورة  الفل�سطيني  الأدي����ب  ب�����س��ورة 
ال�سيا�سي الفل�سطيني.. اأهو يق�سد الدة 
املطالبة  الوطنية  ب��ال��روح  ال�سغف  اأم 
معًا،  الأم��ران  ق��ال:  والعدالة،  باحلرية 
املو�سوع  اأدخلوا  الفل�سطينيون  فالأدباء 
لي�س  العربية  احلياة  اإىل  الفل�سطيني 
واإمن��ا  ح��دث��ًا،  اأو  خ��ربًا  يكون  اأن  مبعنى 
وحرية  عدالة  ق�سية  يكون  اأن  مبعنى 
اإن�ساين، هنا يف م�سر جمموعة من  ووجع 
وكّت�اب  �سعراء  من  الفل�سطينيني،  الأدباء 
ا�ستطاعوا  وف��ن��ان��ني  واإع��الم��ي��ني  ق�سة 
التاأثر يف احلياة الثقافية امل�سرية حني 
مواهبهم  بح�سور  اإليهم  النتباه  �سدوا 
وجماليات ما يقولونه، وقد كانت الق�سية 
الفل�سطينية بحاجة اإىل اأدباء اأفذاذ من 
وحممود  ال�سرد  يف  كنفاين  غ�سان  طينة 
الوجدان  يف  حتلق  كي  ال�سعر  يف  دروي�س 
اأن��ن��ي ح�سرت  اأذك���ر  ال��ع��رب��ي وال��ع��امل��ي، 
كان  دروي�����س  حممود  ل���  �سعرية  اأم�سية 
ح�سور  ي�سبه  الكثيف  المهور  ح�سور 
الأم�سية  تلك  تكن  ومل  الكثيف،  احلرارة 
لأن  وطنية  تظاهرة  بل  �سعرية  اأم�سية 
حممود دروي�س، وعرب قوة ن�سه وامتالئه 
اخللق،  بهر  اإلقائه  وطريقة  بالثقافة، 
اأو �سرك  اأنهم يف م�سرح  فجعلهم يح�سون 

اأو تظاهرة �سعبية يف �سارع.

�ساحر  ع��ن  ه���ذه  كتابتي  ويف  ه��ن��ا، 
ال�سرد الفل�سطيني غ�سان كنفاين، ل اأريد 
قراأتها  التي  الأدب��ي��ة  اأعماله  مواقفة 
فالحقت  الأدب���ي  التكوين  ط��ور  يف  واأن���ا 
ق��راأت��ه��ا يف ط���ور عي�سي  ث��م  اأح��داث��ه��ا، 
ومنهم  الآخ��ري��ن  ك��ت��اب��ات  يف  والإب�����داع 
وقد  والأ���س��ط��ورة،  املعلم  كنفاين  غ�سان 
عن  احلديث  ول  م���رارًا،  فيها  راأي��ي  قلت 
جعلت  التي  الذاتية  �سرته  من  جوانب 
ويف  وامل��ن��ام،  اليقظة  يف  ن��ار  موقدة  منه 
الليل والنهار، ويف العزلة والجتماع، ويف 
الكتابة والتفكر، واإمنا اأريد الكتابة عن 
الأدب��اء  بع�س  مرايا  وفق  كنفاين  غ�سان 
ر�سموها  التي  وال�سورة  ع��رف��وه،  الذين 
بعد  وجتلياتها  وعقولهم،  نفو�سهم  يف  له 

رحيله املبّكر جدًا، والعا�سف جدًا.
يف حوار طويل، وطويل جدًا، اأجريته 
يو�سف  الدكتور  العربي  ال�سرد  �ساحر  مع 
الثمانينيات،  عقد  منت�سف  يف  اإدري�����س 
يوم جاء اإىل دم�سق �سيفًا على مهرجانها 
اأع��ّد  واأن���ا  اأي��ام��ًا  مني  اأخ��ذ  ال�سينمائي، 
حول  �سوؤال  مئة  على  نّيفت  التي  اأ�سئلته 
الذاتية  �سرته  اأول��ه��ا:  ث��الث��ة،  اأم���ور 
واأدبه، وثانيها: الثقافة والأدب يف م�سر 
كتبًا واأعالمًا وجتارب، وثالثها: عن الأدب 
واأع��الم��ه،  وم��و���س��وع��ات��ه،  الفل�سطيني 
يف  اأزي���د  اأو  �ساعات  �ست  بقيت  ولأن��ن��ي 
اأ�ساأله  اإدري�����س،  يو�سف  الدكتور  ح�سرة 
اأي��ام  يف  ث��الث،  ف��رتات  على  يجيب،  وه��و 
لكتاب،  م�سروعًا  كان  احلوار  فاإن  ثالثة، 
والثقيلة  الكثرة  اأوراق���ي  راأى  من  وك��ل 
اأخ��رج  ي��ديَّ وق��د رّنخها احل��رب واأن��ا  بني 
الدم�سقي،  ال�سام  فندق  يف  غرفته  م��ن 
يو�سف  د.  عن  بكتاب  خرجت  لقد  ق��ال: 
يف  جّوالة  كانت  الفكرة  اأن  ومع  اإدري�س. 
فعاًل  اأجن��زت  باأنني  اأح�س�ست  حني  راأ�سي 
املخزون  تفريغ  عن  متخ�س  مهّمًا  ثقافيًا 
اإدري�����س  يو�سف  د.  عند  الكبر  الثقايف 
هذا  من  اأج��زاء  ن�سرت  وقد  ال��ورق،  على 
�سحيفة  غر  يف  الطويل  الطويل  احل��وار 
يهمني  ما   . لديَّ منه  ق�سم  وبقي  وجملة، 
هنا هو اأنني �ساألت الدكتور يو�سف اإدري�س 
قّدم  الذي  وهو  كنفاين،  غ�سان  املعلم  عن 
غ�سان  اأعمال  اأعني  الق�س�سية،  اأعماله 
كنفاين، يف �سفحات طوال م�سيئة، فقال: 
واإمنا  ق�س�سيًا،  كاتبًا  لي�س  كنفاين  غ�سان 

كنفاين  غ�سان  الأدي��ب  عن  الكتابة  اأن  اآن،  يف  الكّت�اب،  ورمبا  القراء،  بع�س  يظن 
�سهلة، ومتاحة لأن جتربته الأدبية انتهت با�ست�سهاده، ولأن �سرته يف احلياة والن�سال 
والكتابة انتهت حني حتدث عنها الأقربون والأبعدون، واأن مزايا اأدبه باتت معروفة 
يف خطوطها العامة، وكل هذا �سحيح، لكن ما هو غر �سحيح يتمثل يف اأن الكتابة عن 
الأدبية،  التجربة  هذه  جماليات  لأن  ج��دًا،  و�سعبة  �سعبة،  كنفاين  غ�سان  الأدي��ب 
والقولت النقدية التي رافقت اأو حلقت ما تزال حتى هذه ال�ساعة قابلة للم�سايفة، 
والقول يتعدد بتعدد القراءات، وك�سف اأ�سرار الكتابة الكنفانية رهني بالعني الرائية 

ذات احل�سا�سية النفوذ.
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املتو�سط  البحر  )من  القائلة:  نظريته 
ال��راف��دي��ن  اأر�����س  ال���ف���رات وم���ن  اإىل 
واح��دة  لغة  ���س��ادت  ال��ع��رب  ب��الد  اإىل 
والعربيون  والبابليون  ال�سوريون  فكان 
والفينيقيون يتكلمون لغة واحدة اأود اأن 

ا�سميها اللغة ال�سامية(
امل�سروع  ن��واة  تلقف   19 القرن  يف 
ال�سهيوين لهوتيون يهود وتبنوا الفكرة 
بعد  ن�سرها  اأعينهم  ن�سب  وو���س��ع��وا 
القدمي،  العربي  ال�سرق  تاريخ  �سياغة 
اليهود  العربيون  فيها  يربزون  بطريقة 
وديانتهم  وتاريخيهم  العرب  وي�سفهون 
اأن  ويظهرون  وتقاليدهم،  وعاداتهم 
الأ�سليني  الأر���س  �سكان  هم  العربيني 
املنت�سرين يف املنطقة، واأن العرب لي�سوا 
وتعتا�س  ال�سحراء  يف  تعي�س  قبائل  اإل 
على  والعتداء  وال�سرقة  احلروب  على 
هوؤلء  اأه��م  من  لها.  املجاورة  القبائل 
امل�ست�سرقني امل�ست�سرق الأملاين اليهودي 

النهرين  بني  ما  وبالد  الرافدين  بالد 
وال�سرق الأو�سط، وظهرت دولة جديدة 
العربية  ب��ال��دول��ة  �سميت  م���رة  لأول 
ب��ل وظ��ه��رت على اأن��ه��ا م��ن اأه���م دول 
ال�ساميني  �سكانها  واأطلق على  املنطقة 
ال��ف��رات  ب��ني  م��ا  �سكنوا  ال��ذي��ن  وه��م 
التاريخ  هذا  تعميم  مت  بعدها  والنيل. 
يف  واملعاهد  اجلامعات  على  ال��ك��اذب 
احلركة  ون�سطت  ال�ستعمارية،  الدول 
ال���س��ت��ع��م��اري��ة م���ن اج����ل ت��ر���س��ي��خ��ه 
اخ��رتاع  عليهم  ك��ان  وه��ن��ا  وتعميمه، 
لغة ل�سعب عريق اأقام دولة عظيمة يف 
منطقة عربية تعج بالآثار واحل�سارات 
اللغة  عليها  اأطلق  ما  فكانت  القدمية، 
مل  التي  العربيني  اليهود  لغة  العربية 
�سريعتهم  ت�سطر  ومل  بها  كتبهم  تكتب 

بحروفها.
ول���دح�������س م�������س���روع ال�����س��ام��ي��ة 
نقول  وانكارها  ال�سولتزرية  والنظرية 

الساميون
حـقائق تم تـزييفها

نجالء الخضراء*

الأمل��اين  وامل�ست�سرق  جيجر  اب��راه��ام 
وامل�ست�سرق  ديرنبوغ  جوزيف  اليهودي 

الرو�سي دانيال �سول�سون .
اأن�ساأت  الأوىل  العاملية  احلرب  بعد 
القوى ال�ستعمارية موؤ�س�سات ومنظمات 
الأ�سا�سي  عملها  اأ�سبح  ا�ست�سراقية، 
بالتعاون مع احلركة ال�سهيونية العاملية 
ت�سويه تاريخ العرب وتقزمي ح�سارتهم 
التوراة  يف  التزوير  بداأ  وهنا  القدمية. 
وجغرافيتها وحتول التاريخ العربي اإىل 
هندو  امرباطوريات  واإىل  عربي  تاريخ 
عروبتهم  ان��ك��رت  م��زع��وم��ة،  اأوروب��ي��ة 
واأطلقت عليهم �سعوب البحر الغريبني 
اآرام��ي��ة  ع�����س��ائ��ر  واإىل  امل��ن��ط��ق��ة،  ع��ن 
تت�سارع من اأجل بئر ماء وجمموعة من 
�سمال  من  ال�سحراء  يف  التائهة  الإب��ل 

�سورية اإىل جنوبها.
جديدة  م�سطلحات  ظهرت  وهنا 
مل ت��ك��ن ع��ل��ى ال�����س��اح��ة م��ن ق��ب��ل مثل 

قد  ن��وح  �سفينة  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
حملت من تبقى من اأهله يوم الطوفان 
وكان معه من اأبنائه �سام وحام ويافث، 
وكان  والعرب  ال�ساميني  اأبو  �سام  فكان 
حام اأبو احلب�س ويافث اأبو الروم . قال 
الر�سول عليه ال�سالم: )�سام اأبو العرب 

وحام اأبو احلب�س ويافث اأبو الروم( 
�سام  بن  اآزر  اأبن  فهو  اإبراهيم  اأما 
اإ���س��م��اع��ي��ل م��ن هاجر  اأجن����ب ول����داه 
جاء  ا�سحاق  وم��ن  ���س��ارة  م��ن  وا�سحق 
له  وكان  باإ�سرائيل  عرف  الذي  يعقوب 
واخوته  يو�سف  وه��م  ول���دًا   ع�سر  اثنا 
ال���ذي���ن ت���اه���وا يف ���س��ح��راء ���س��ي��ن��اء 
اأع���داء  اأ���س��د  بعد  فيما  اأ�سبحوا  وق��د 

الكنعانيني ال�ساميني. 
النم�ساوي  ال��ل��غ��وي  ال��ع��امل  اأط��ل��ق 
م�سطلح  ���س��ل��وت��زر  ل��ودي��ك  اأوغ�����س��ت 
�سعوب  على  1781م  ع��ام  ال�ساميني 
جتمعها  اآ�سيا،  غرب  منطقة  يف  ن�ساأت 
ثم  وع��رق��ي��ة حم���ددة.  لغوية  ع��الق��ات 
باإ�ساعة وتعميم هذا  قام )اي�سهورون( 
امل�سطلح . وقد اعتمد �سلوتزر يف هذا 
التوراتية  ن��وح  ق�سة  على  امل�سطلح 
الطوفان  م��ن  الب�سرية  اأن��ق��ذ  عندما 
بعدها انحدرت �سعوب العامل من ن�سل 
اأ�سار  وق��د  وي��اف��ث،  وح��ام  �سام  اأبنائه 
�سكنت غرب  التي  الأقوام  اإىل  �سولرتز 
اآ�سيا با�سم �سام يف حني اأطلق على من 
�سكن م�سر واأفريقيا اأبناء حام واأطلق 
اأوروب���ا.  �سكان  على  يافث  اأب��ن��اء  اأ�سم 

و�سرق اآ�سيا. 
تلك  ال��ي��ه��ودي يف  ���س��ول��رتز  مل�����س 
الباحثني  ل��دى  كبرية  حما�سة  ال��ف��رتة 
وال��ع��ل��م��اء ال��ل��غ��وي��ن ل��درا���س��ة ال��ل��غ��ات 
اأيديهم  حتت  فو�سع  القدمية  ال�سرقية 
على  اعتمد  ال���ذي  اجل��دي��د  م�سروعه 
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ان �سام ابن نوح حتدث بلغة واحده هي 
مالأوا  الذين  العرب  واأج��داده  نوح  لغة 
ال�سنني.  اآلف  منذ  العربية  ال�ساحة 
وقد حتد بتلك اللغة نف�سها اأحفاد �سام 
ابن نوح وهم الآراميون وهم جميعًا من 
تعني  ل  عاربة  وكلمة  العاربة،  العرب 
كما  ال�سحراء  يف  ال�سائعة  اأو  الهاربة 
وامن��ا  يف�سرها،  اأن  البع�س  ي�ستهوي 
تعني العرب املتاأ�سلة ال�ساربة جذورها 

يف اأعماق التاريخ.
اكت�سف  م��ا  ك��ل  اأن  اأي�����س��ًا  ون��ذك��ر   
وُرقم يف  ومعابد  واآلهة  قدمية  اآثار  من 
اآثار عربية ل ذكر  العربية هي  الأر�س 
تعود  وهي  ال�ساميني،  اأو  لل�سامية  فيها 
تل�سق  فكيف  �سام،  قبل  ال�سنني  لآلف 
هي  والتي  احلديثة  والألقاب  الأ�سماء 
اأي  القدمية  ب��الأق��وام  الكل  م��ن  ج��زء 
�سغري  جزء  هم  فال�ساميون  الأج��داد. 
م��ن ال��ع��رب الأج����داد ال��ذي��ن اخرتعوا 
الُرقم  ا�ستخدموا  امل�سمارية  الكتابه 
لغتهم وكلماتهم وح�سارتهم  تدوين  يف 
وم���ن ث���م اخ���رتع���وا الأب���ج���دي���ة ال��ت��ي 
�ساهمت يف ن�سر وتو�سيع تلك احل�سارة 
وال��ت��ي مل يظهر  ال��ق��دمي��ة،  امل��ت��اأ���س��ل��ة 
ول  قريب  من  ل  ال�ساميني  ا�سم  فيها 
الكتب  من  اأي  يف  تذكر  ومل  بعيد  من 
احل�سارة  اأو  ال�سامية  اللغة  القدمية 
كلمة  كانت  فقد  العربية،  اأو  ال�سامية 
العربيني تطلق على الأقوام التي عربت 
املنطقة من نهر الفرات اإىل نهر النيل 
اأق���وام عربية ه��اج��رت م��ن �سبه  وه��ي 
بالد  يف  وانت�سرت  العربية  اجل��زي��رة 
ال�سام واحوا�س نهر الفرات. ومل تذكر 
الن�سب  خط  او  ال�ساميون  اأو  ال�سامية 

ال�سامي ل�سام واأحفادة اإل يف التوراة.
كتب  الطوفان يف  لتاريخ  عدنا  واإن 
زمن  اأن  جند  املقد�سة  والكتب  التاريخ 
املوؤرخني  اإجماع  بح�سب  يعود  الطوفان 
واإن  امل��ي��الد،  قبل  ال��ث��ال��ث  الأل���ف  اإىل 
والثورة  العربية  املمالك  لتاريخ  عدنا 
اجلغرافية  املنطقة  بح�سب  الزراعية 
من  اأو���س��ع  نطاق  وعلى  ب��ل  امل��زع��وم��ة، 
اإىل  اخلليج  وم��ن  ال��ف��رات  اإىل  النيل 
يعود  تاريخها  اأن  جند  املتو�سط  البحر 
وميتد  امليالد،  قبل  التا�سع  الأل��ف  اإىل 
حتى زمن اخرتاع الكتابة الألف الرابع 

قبل امليالد. هوؤلء العرب الذين �سكنوا 
ال�سنني  الأف  منذ  العربية  املنطقة 
واأب��ن��ائ��ه  و���س��ام  ال��ط��وف��ان  �سبقوا  ق��د 
ب��ح�����س��ارت��ه��م وت��اري��خ��ه��م ووج��وده��م 
الأح��ف��اد  نن�سب  فكيف  وع��راق��ت��ه��م، 
من  الأحفاد  ن�سلخ  وكيف  الأج��داد  اإىل 
اأجدادهم. هوؤلء هم العرب الذين كان 
الذين  فروعهم،  من  فرع  واأبنائه  �سام 
�سكنوا اجلزيرة العربية وهاجروا منها 
اأبنائهم  م��ن  ك��ان  كما  امل��اء  ع��ن  بحثا 
اأما  واآرام.  وعابر  ولوذ  واآ���س��ور  عليم 
�سبب بقاء خارطة الن�سب ال�سامية التي 
ون�سبوها  التاريخ  �سارقوا  ا�ستخدمها 
اإىل اأنف�سهم عن بقية الأن�ساب العربية، 
كان �سببها اأن النبوة ظهرت يف اأحفاد 
�سام ما جعل اأتباع الديانات اال�سماوية 
ال���ث���الث م��ه��ت��م��ني ب��ن�����س��ب الأن���ب���ي���اء، 
منها  ويجعلون  ويدونونها  ويحفظونها 
خط ن�سب وا�سح وحمفوظ ل �سيما فرع 

اآرام.
اأن  ل��ن��ا  يت�سح  ���س��ب��ق  م��ا  ك��ل  م��ن 
العرب  اإبراهيم  اأب��ن��اء  هم  ال�ساميني 
الذين �سكنوا اجلزيرة العربية ومن ثم 
هاجروا اإىل مناطق الوديان يف الفرات 

اأو اليهودية  وبالد ال�سام، ولي�س لليهود 
عالقة بهم. فاليهود القدماء الذين هم 
من بني اإ�سرائيل )يعقوب( ابن ا�سحق 
يبَق  ومل  ن�سلهم  انتهى  قد  اإبراهيم  بن 
ومت  الأ���س��وري،  الغزو  منذ  منهم  اأح��د 
الق�ساء على من تبقى منهم اإبان احلكم 
الروماين. وقد �سموا باليهود ن�سبة اإىل 
�سبط يهوذا ولي�س ن�سبة لديانتهم. اأما 
اخلزر  من  فهم  احلديث  الع�سر  يهود 
الذين ظهروا يف القرن الثامن للميالد 
الإم��رباط��وري��ة  عظيمتني  ق��وت��ني  ب��ني 
الرومانية،  والمرباطورية  الإ�سالمية 
قوتهم  على  يحافظوا  اأن  عليهم  ك��ان 
يكون  وحتى  العظمى،  القوى  تلك  امام 
لنف�سها كيان عظيم عليها اأن تعتمد على 
مرجعية دينية قوية تختلف عن مرجعية 
المرباطوريتان املناه�ستان. هنا وجد 
الديانة  اعتناق  عليه  اأن  اخل��زر  ملك 
اليهودية واإعادة احيائها، خ�سو�سًا واأن 
الديانتني  احرتام  تنال  املقد�سة  كتبها 
هذا  يف  واعتمد  والإ�سالمية،  امل�سيحية 
على  يقيمون  كانوا  الذين  اليهود  على 
اأرا�سيهم هربا من ال�سطهاد الروماين 
وال�سبي والقتل. وهكذا بداأ يزداد عدد 

دينًا  اليهودي  اعتنقوا  الذين  اليهود 
اإم��رباط��وري��ة  ا�سمحالل  م��ن  بالرغم 
اإىل  بالهجرة  ب���داأوا  وال��ذي��ن  اخل���زر، 
وجنوب  اأوك��ران��ي��ا  يف  ال�سرقية  اأوروب���ا 
�سعوب  وه��م  وبلغاريا،  وامل��ج��ر  رو�سيا 
ول  قريب  من  ل  لهم  عالقة  ل  يهودية 
من بعيد بال�سامية اأو ال�سامني. واجهت 
تلك ال�سعوب ا�سطهادات كبرية فقامت 
بعدة هجرات، التقوا فيها باأعداد قليلة 
متبقية من اليهود ال�ساميني املنت�سرين 
يف البقاع الأوروبية كالربتغال وا�سبانيا، 
وا�سطهاده  الروماين  احلكم  من  هربا 
ولتقريب  بال�سفاردمي.  �سمو  وقد  لهم 
عام 1960م  مثال يف  اأنه  نذكر  الفكرة 
بحوايل  ال�سفاردمي  اليهود  ع��دد  ق��در 
وامل�سطهدين  ي��ه��ودي  م��ل��ي��ون  ن�سف 
مقابل  اأنف�سهم،  اليهود  قبل  من  اأ�سال 
11 مليون من اليهود الأوروبيني اخلزر  
ب�سبب  جم�����ددًا  ال��ي��ه��ود  ا���س��ط��ه��اد   .
القت�ساد،  على  و�سيطرتهم  ج�سعهم 
وم���ا ت��ال ذل���ك م��ن ان��ت�����س��ار ال��ط��اع��ون 
باأوروبا وحتميل هوؤلء اليهود امل�سوؤولية 
لهم  ال�سعوب  لكره  نتيجة  انت�ساره،  عن 
ما جعل اأعداد اليهود الأ�سلني تتناق�س 
ب�سكل وا�سح. ومع نهاية القرن ال�ساد�س 
ن���زوح ك��ب��رية من  ن�����س��اأت م��وج��ة  ع�سر 
اأوروبا ال�سرقية اإىل اأوروبا الغربية مثل 
املانيا ب�سبب ال�سطهاد و�سوء املعاملة.

 ونتيجة لتلك الدرا�سات التاريخية 
من  الأ�سا�سية  الكتلة  اأن  لنا  يت�سح 
اأو  اخل��زر  اإىل  اأ�سولهم  تعود  اليهود 
اإىل يهود اخلزر، الذين ترجع ا�سولهم 
وبهذا  �سام،  نوحولي�س  ابن  يافث  اإىل 
التي  ال�سامية  فكرة  ون�سقط  ن�سرب 
اب��ت��دع��ه��ا ال��ي��ه��ود. ويف ف��ك��رة م��ع��اداة 
ال�ساميني  نحن  اإن��ن��ا  ن��ق��ول:  ال�سامية 
والتاريخ،  واحل�سارة  الأر���س  اأ�سحاب 
نحن.  يعادينا  ال�سامية  ي��ع��ادي  وم��ن 
اأح��د  ف��ال  لل�سامية  معاداتنا  ع��ن  اأم��ا 
ال�سهيونية  اأع��داء  نحن  نف�سه.  يعادي 
التاريخ  �سرقة  واأع����داء  وال�ستعمار، 

و�سلب احل�سارة واغت�ساب الأر�س.

*باحثة يف الرثاث

TAREEQ ALQUDS
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الولن  اأبناء  اأح��د  فقط  ل�سُت  اأن��ا   "
املُحتّل الذين عا�سوا جتربًة تتقاطع يف كثٍر 
امل�سل�سل  من تفا�سيلها مع جتربة �سخ�سّيات 
اأي�سًا  ولكنني  الفل�سطينّية(،  )التغريبة 
ع�سُت طفولتي و�سبابي يف خُمّيم "الرموك" 
وكنُت يف عام 1967 بعمر "�سالح" الذي كان 
اأي�سًا حمموًل  "م�سعود" وكنت  يحملُه خاله 
اأخ��وايل،  اأح��د  ظهر  على  نف�سها  بالطريقة 
اأ�ستح�سر  اأن  ا�ستطعُت  ب��اآخ��ر  اأو  ب�سكٍل 
اأحيانًا  الوا�سحة  التفا�سيل  هذه  من  الكثر 
وامل�سّو�سة يف اأحياٍن كثرة وامللتب�سة يف بع�س 
الأحيان واأوّظفها واأعيد تركيبها م�ستك�سفًا 
اإياها يف اأحيان كثرة من خالل العمل نف�سه، 
وكثرًا ما �ُسئلت نف�س ال�سوؤال وهو كيف ميكن 
ملخرٍج غر فل�سطينّي اأن ُيقدم عماًل عن هذه 
الق�سية، واأنا �سخ�سيًا كنت اأقول اإّن الق�سّية 

الفل�سطينّية هي ق�سّيتنا جميعًا كعرب"

رحيل املخرج ال�ضوري 
الكبري حامت علي

29 كانون اأول 2020

ت�ضاميم هيئة الإعالم الإلكرتوين 
يف جمعية ال�ضداقة الفل�ضطينية الإيرانية

حاتم علي
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َمن مّنا مل تتقاذفه �ُسطئان احلياة واأعا�سرها، ومَل يتاأثر ِب��سراعها، ملذاتها، 
وتقُلباتها!..

َفاأفَنّيَنا  القلب؛  ورفاهية  العي�س  رغد  عن  والبحث  البقاء  حب  على  ُفطرنا 
اأعمارنا نلهث وراء �سهواِت النف�س ومبتغياِتها، نرك�س مينة وي�سرة، كما لو كّنا يف 
�َسَبق؛ الفائز فيه َمن ي�سل اإىل رغباته اأوًل ويح�سد ُجّل ما يجد من مالذ الدنيا، 
ول ياأبه اإذا خ�سر اأثناء ذلك مبادئه ومعتقداته، اأما عن اأعراف املجتمع وعاداِته 

ث ول حرج.. فحِدّ

��ه، وَم���ن ينادي  ��َل ل��ه واح����دًا على ق��ي��ا���سِ َم��ن ي��ري��د ث��وب��ًا م��ن ال��دي��ن ف�����سَّ
ثمن  دفعوا  باحلرية  يتغنون  ممن  وهوؤلء  ذاته،  حد  يف  جالٌد  ب�الدميوقراطية 

�سعاراتها عبودية اأفكارهم..

الدين دنيا،  اأن  كّنا نعي �سنعرف  اإن  الدنيا؛ وواهلل  الدين عن  َتَعْلَمّنا وف�سلنا 
تاأ�سلمنا  عليها،  نوؤجر  وعبادة  ديٌن  وعمل  و�سعٍي  علٍم  من  فيها  ما  بُجِلّ  والدنيا 
بنا وجتزاأنا وقيدتنا الطبقات املجتمعية، بب�ساطة  واأ�سبحنا م�سلمّي هوية، تع�سْ
اأخذنا من كل �َسْيٍء �سيَئُه، واأ�سحيّنا اإن �سَحّ تعبري قطيٌع من الب�سر؛ يبداأ وينتهي 

يومه على نف�س املنوال، وال�سمائر يف �سبات عميق ل عزاء لها.

اإن اأخذنا ما نريد تهللت وجوهنا و�سكنت جوارحنا، وقلنا: هل من مزيد!.. 
واإن  وتباكّينا،  بَكّينا  �سراء  اأ�سابتنا  واإذا  ونتاأفف،  ن�سكو  رحنا  الرزق  تاأخر  واإن 
�ُسلبنا ما نرغب ن�سجر ونت�سخط، نريد اأقدارًا طّوَع اإرادتنا، نت�سارع على جنة يف 
َ َفَن�ِسَيُهْم” حٌق قوله �سبحانه، بالنظر  الأر�س واأهملنا فردو�س ال�سم�اء، “َن�ُسوا اهلَلّ

اىل ما و�سلنا اإليه وعلى اأي حال �سرنا ف�سدق اهلل العظيم.

ماذا اإن زهدنا الدنيا، واأق�سد هنا الو�سطية يف ذلك، ولي�س العتكاف بعيدًا 
عن امل�سالح ومقومات العي�س؛ واإمنا الن�سراف عن ال�سع وال�سَخط، وكل اأمرا�س 
م�ستنرة،  بعقيدٍة  الب�سائر،  ون�سيء  ال�سمائر،  ِكم  َفُنَحّ الع�سر،  واأف��ات  القلوب 

وفطرٍة م�ستقيمة، ودين حا�سر، ل ُنَنِحيِه ول نغفل عنه.

وما  حمتومة،  مرحلة  والقبور  موت،  َيليها  فناء  واحلياة  ظالم،  يعقبه  النور 
بعدها خلود، وكلنا الآن خمرون، فاإما عمٌل طيب ي�سفع، واإما ذنٌب ُيِذل �ساحبه 

ول ينفع، َفلنعمل قبل اأن ياأتينا اليقي�ن.

نافـــــــذة
قــــــــريــــــــة  تــــــــــعــــــــــد     
الــقــرى  اأكـــرب  مــن  العبا�صية 
بهذا  �صميت  الفل�صطينية، 
عبا�س  لل�صيخ  ن�صبة  ال�ــصــم 
املدفون فيها، وهي من قرى 
ال�صرق  اإىل  تقع  يافا.  ق�صاء 
عنها  وتبعد  يافا  مدينة  من 
عن  م   50 وتـــرتـــفـــع  كــــم،   13
م�صاحة  وتبلغ  البحر،  �صطح 
دومنــــــاً   20540 اأرا�ــــصــــيــــهــــا 
يحيط بها قرى دير طريف 
وجــنــدا�ــس وكــفــرعــانــة. عــام 
بـ  �ــصــكــانــهــا  عــــدد  قــــدر   1922

بـــ)5650( ن�صمة. يوجد يف القرية مقامات يجلها النا�س  )2437( ن�صمة ويف عام 1945 قدروا 
اأبو عرقوب ن�صبة لل�صيخ  اإىل يهودا بن يعقوب. ومقام  النبي هوذا والذي ين�صبوه  مثل مقام 

�صالح.
يوم  وال�صراء  للبيع  �صوق  فيها  يقام  وكــان  املــجــاورة  للقرى  ت�صوق  مركز  العبا�صية  كانت 
ا�صم  اأهايل مدينة يافا والقرى املجاورة، وكان يطلق عليها  ا�صبوع، يق�صده  الثاثاء من كل 
اأكرب مدر�صة زراعية يف فل�صطني بعد كلية خ�صوري، حيث كانت  نــوارة يافا. كان فيها ثاين 
م�صهورة بزراعة احلم�صيات كباقي املدن والقرى الفل�صطينية، وكانت م�صهورة اأي�صا ومتميزة 

ب�صناعة احل�صر.
بتاريخ 4-5-1948 قامت املنظمات ال�صهيونية امل�صلحة بهدم القرية وت�صريد اأهلها البالغ 
وعام  )يهودا(،  مغت�صبة  ال�صهاينة  اأقــام  اأنقا�صها  وعلى  ن�صمة،   6554 حــوايل   48 عام  عددهم 
 1953 يهودا" وعــام  "غني  اأقيم   1951 وعــام  "مغ�صيم"،  مغت�صبة  اأرا�صيها  على  اأقيمت   1949
اأن�صئت مغت�صبة "غني تكفا" وعام 1954 اأقيمت مغت�صبة "�صيفيون" على اأرا�صي القرية، كما 
اأرا�صي العبا�صية. وبلغ جمموع الاجئني من هذه  اأقيم على  اأن جزءاً من مطار بن غريون 

القرية يف عام 1998 حوايل )40248( ن�صمة. 

اليهودية  ال�صهيونية  الأرغـــون  اأول1947م هاجمت ع�صابة  كانون   13 ال�صبت  يــوم       يف 
الإ�صرائيليون  وكـــان  مــرت،  كيلو   13 بـــ  املحتلة  يــافــا  مدينة  �ــصــرق  العبا�صية  قــريــة  الإرهــابــيــة 
املهاجمون متنكرين يف زي جنود بريطانيني، حيث كان جي�س النتداب الربيطاين ما يزال 
ي�صيطر على فل�صطني وموجود على بعد 2كم من القرية يف مطار اللد، وهو امل�صوؤول عن حماية 

الأمن وال�صتقرار وحماية اأرواح املدنيني العرب، وكان ل يزال موجوداً يف فل�صطني.
اأمام  كانوا يجل�صون  الذين  الرجال  العبا�صية  اأهايل  النار على  اليهود  الإرهابيون  اأطلق   
املوقوتة،  القنابل  من  جمموعة  وو�صعوا  القرية،  منازل  من  عــدداً  وفــجــروا  القرية،  مقهى 
العديد من  املكان  اإىل  القرية وفجروها. وو�صل  النا�صفة يف عدد من منازل  العبوات  وزرعــوا 
جنود الحتال الربيطاين، لكنهم مل يتدخلوا، بل قاموا بتطويق العبا�صية تطويقاً جزئياً، 
وتركوا للقتلة طريقاً للهرب من اجلهة ال�صمالية.  وكان عدد املهاجمني الإ�صرائيليني اأربعة 

وع�صرين اإرهابياً.
بلغ عدد �صحايا هذه املجزرة ت�صعة �صهداء، و�صبعة جرحى م�صابون بجروح خطرية، تويف 
الع�صرين من عمرها،  واأمــه يف  اثنان منهم لحقاً، وكان بينهم طفل يف اخلام�صة من عمره، 

اأ�صيب خم�صة نتيجة لنفجار العبوات املوقوتة، يف الأيام التي تلت املجزرة.
اأهل القرية بالأ�صلحة التقليدية  عام 1948 هاجم ال�صهاينة العبا�صية وت�صدى عدد من 
البلدة  حترير  واأعــادوا  ميلكونها،  ال�صهاينة  كان  التي  والذخرية  الأ�صلحة  اأمــام  "البنادق" 
الع�صابات  قبل  مــن  ثانية  حما�صرتهم  متــت  ثــم  كــامــل،  �صهر  ملــدة  فيها  البقاء  مــن  ومتكنوا 
ال�صهيونية ومب�صاعدة من القوات الربيطانية، حيث ارتكبوا جمزرة باملقاومني املرابطني يف 
اأكرث قرية خرج منها مقاومون يف فرتة  البلدة ومت قتل حوايل 200 �صهيداً، وكانت العبا�صة 
النكبة، حيث و�صل عددهم اإىل اأكرث من 600 مقاوم، وكانوا يهبون لنجدة القرى املجاورة مثل 

�صلمة وكفرعانة. 

قرية العبا�ضية / يافا
ن�ضوا الله فاأن�ضاهم اأنف�ضهم

جمزرة العبا�ضية

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

محمود موسى
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