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الإقليمي   النهيار  زم��ن  يف  اإي���ران  يف  الإ�سالمية  ال��ث��ورة  ج��اءت 
الكبري يف منطقتنا، الذي متّثل ب�سقوط النظام الر�سمي امل�سري حتت 
لهذا  الذي قاده  الأمريكي  ارمتائه يف احل�سن  بعد  ال�سهيوين،  امل�سروع  حوافر 
املتحدة  الوليات  جمعت  التي  العالقات  يف  جتّلت  حقيقة  وه��ذه  ال�سقوط، 
من  تالها  وما   ،1973 ت�سرين  حرب  بعد  امل��الأ  على  اأك��ر  ظهرت  التي  وم�سر 
تركت  التي  ديفيد  كامب  اتفاقية  عنه  عّبت  الذي  ال�سقوط  لذلك  حت�سري 
ومّهدت  مك�سوفة  لبنان(  يف  الفل�سطينية  الثورة  �سورية-   ( ال�سمالية  اجلبهة 
لجتياح لبنان يف �سيف العام 1982، ومن ثم فتح الباب لتبّني امل�سار ال�سيا�سي 
الت�سووي مع اإ�سرائيل يف اأو�سلو، وقد كان مقّدرًا كثمرة من ثمرات هذا التغيري 
املنطقة  تت�ساقط  اأن  ال�سراع  معادلة  من  م�سر  خ��روج  بعد  القوى  ميزان  يف 
م�سر. يف  الإ�سرائيلي  الخ��راق  من  ابتداًء  الدومينو،  اأحجار  طريقة  على 
الثورة الإ�سالمية ومفجرها  اإيران، وجاءت  العليا يف  وهنا ظهرت يد اهلل 
ال�سقوط،  ه��ذا  لتوقف  املعجزة  ي�سبه  فيما  اهلل(  )رحمه  اخلميني  الإم��ام 
وليعيد  ينق�ّض،  اأن  اأو�سك  الذي  واملنازلة  املواجهة  جدار  جديد  من  ولتقيم 
الأّمة  اأعداء  حر�ض  الذي  البعد  ذلك  عليها  م�سيفًا  ح�سورها  ال�سراع  ملعادلة 
على اإق�سائه واأعني به البعد الإ�سالمي، ولالأمانة التاريخية فاإّن �سورية ممّثلة 
برئي�سها وقتذاك املرحوم حافظ الأ�سد كانت الأقدر والأجدر لقراءة حقيقة 
ما جرى يف اإيران، وعمق التحّول اجلذري وال�سراتيجي الذي اأوجدته الثورة 
واجلمهورية الإ�سالمية حني قطعت يد كاًل من اأمريكا واإ�سرائيل وكن�ستهما من 
اإيران، وحفرت عميقًا للمجرى التاريخي الطبيعي والرابط بني اإيران واملنطقة 
على قاعدة مواجهة امل�سروع ال�سهيوين بوجهيه الأمريكي والإ�سرائيلي، فكانت 
عب  اللبنانية  ال�ستجابة  وكانت  والراعية،  احلا�سرة  ال�سورّية  ال�ستجابة 
حزب اهلل وقوى املقاومة الوطنية، وكانت ال�ستجابة الفل�سطينية عب حركة 
امل�سلمني  الإخ��وان  حركة  تبّني  على  وجودها  حّر�ض  التي  الإ�سالمي  اجلهاد 
واليمن.  العراق،  ثم  ومن  حما�ض،  حركة  عب  امل�سلح  الكفاح  م�سروع  غزة  يف 
وبهذا ا�ستطاعت الثورة الإ�سالمية اأن تو�ّسع دائرة فعلها منذ ال�سنوات الأوىل 
لنت�سارها، ورغم اأّنها اأُجبت على الدخول يف حرب ظاملة مع النظام العراقي 
واجلهد. والوقت  والأموال  الدماء  من  الكثري  ا�ستنزفت  �سنوات  ثماين  �سغلتها 
وحني ُنخ�سع هذه املخرجات ملعايري الجنازات، فاإننا وبثقة كبرية ل نغايل 
اإن قلنا اإّنها خمرجات تاريخية قادت اإىل تغيري معادلة ال�سراع ل�سالح الأمة 
واملقاومة، وفر�ست على العدو منطًا من املواجهة اأفقده الكثري من القدرة على 
اأ�س�ض منظومة اأمنه القومي وخلخلتها.. توظيف فائ�ض القوة لديه، و�سربت 
ودورًا،  كيانًا  �سورية  ا�ستهدفت  التي  الكونية  واحل��رب  الهجمة  وك�سرت 
"داع�ض"،  بها  واأع��ن��ي  املنطقة  ت��اري��خ  يف  وح�سية  الأك���ر  الأداة  وه��زم��ت 
واأعجزته.. اليمن  على  ظ��امل  اإج��رام��ي  ع��دواين  حتالف  وج��ه  يف  و�سمدت 
واأجنزت قاعدة علمية متقّدمة وقابلة جل�سر الهّوة احل�سارية املادية مع 
الغرب بل والتفّوق عليه كمقّدمة ل�ستعادة الأمة لدورها احل�ساري الريادي..
�سمع  مت��الأ  النت�سار  من  عامًا   /42/ وبعد  الإ�سالمية  ال��ث��ورة  هي  وه��ا 
الفريق  هذا  ملعايري  يخ�سع  ل  جديد  عاملي  لنظام  وُتوؤ�س�ض  وب�سره،  العامل 
الإميانية،  هويتها  خالل  من  ذاتها  عمران  يف  وتتطاول  ذاك،  اأو  ال�ستكباري 
مع  والتحالف  وال��ك��رام��ة،  والعدالة  واحل��ري��ة  ال�ستقالل  خط  وانتهاجها 
الإِْث��ِم  َعَلى  َتَعاَوُنوْا  َوَل  ْقَوى  َوالتَّ اْلبِّ  َعَلى  }َوَتَعاَوُنوْا  مبداأ  على  اخلري  قوى 
اأرادوا  الذين  ظلم  من  لالنعتاق  تّواقًا  بات  ال��ذي  العامل  هذا  يف  َواْل��ُع��ْدَواِن{ 
اإي��ران  يف  الإ�سالمية  اجلمهورية  وباتت  عليه،  ال�سيطاين  منوذجهم  فر�ض 
الإن�سانية. وامل��ب��ادئ  القيم  وتغليب  اخل��ال���ض  اإىل  املتطّلعني  لكل  قبلًة 
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جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية 
 تزور �سماحة مفتي اجلمهورية العربية ال�سورية

الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  مــن  وفــد  زار 
�صماحة  اجلمعية،  رئي�س  البحي�صي  حممد  الدكتور  برئا�صة 
مفتي اجلمهورية العربية ال�صورية الدكتور اأحمد بدر الدين 
اأمني  زعــري  الدين  عالء  الدكتور  ال�صيخ  بح�صور  ح�صون، 
عــام الفتوى يف �صورية. وقــد �صم وفــد اجلمعية الأخــت ر�صا 
حممد  والأخ  ال�صهداء  عوائل  دعــم  هيئة  م�صوؤولة  اخلطيب 
حممود  والأخ  اللــكــروين  الإعــــالم  هيئة  مــ�ــصــوؤول  م�صعود 
 24 بتاريخ  وذلــك  ال�صباب يف اجلمعية.  مو�صى م�صوؤول هيئة 

كانون الثاين 2021 يف مكتب �صماحة املفتي بدم�صق ..
اأعرب الدكتور البحي�صي عن عميق تقديره للدور الذي 
يقوم به �صماحة املفتي يف حماربة الفكر التكفريي والوقوف 
ال�صوري،  املجتمع  مكونات  �صد  التحري�صية  الدعوات  بوجه 
وقال: اإن دار الإفتاء يف �صورية كان لها دور كبري يف مواجهة 
�صنوات،   10 منذ  �ــصــوريــة  لها  تتعر�س  الــتــي  الــظــاملــة  احلـــرب 
للتقريب  ت�صعى  واأن�صطتها  بــكــوادرهــا  اجلمعية  اأن  اأكــد  كما 
بني  والتعاون  وال�صداقة  املحبة  اأوا�صر  وتعزيز  القلوب  بني 

ال�صعوب ..
وبــدوره رحب �صماحة املفتي بوفد اجلمعية واأعــرب عن 
تقديره للدور الذي تقوم به اجلمعية يف املجتمع الفل�صطيني، 
تعزيز  و�ــصــرورة  ال�صعوب  بــني  الــ�ــصــداقــة  اأهــمــيــة  واأكـــد على 
ال�صعي  اإطـــار  يف  اجلــهــود  لتوحيد  دومـــاً  وال�صعي  الــعــالقــات 
فل�صطني  ق�صية  اإن  املــفــتــي:  �صماحة  وقـــال  الأمــــة،  لــوحــدة 
والأ�صا�س يف �صميم  الق�صية اجلوهرية  دوماً  و�صتبقى  كانت 
موعودة  الأمــة  واأن  التحرير،  حتى  لها  الرافعة  وهــي  الأمــة 
اإن �صاء اهلل .. يف ختام  اإلهي لل�صالة يف القد�س قريباً  بوعد 
املفتي  ل�صماحة  اجلمعية  درع  اجلمعية  وفـــد  قـــدم  الـــزيـــارة 
تقديراً جلهوده وكذلك جمموعة من الكتب والدرا�صات التي 
�صكره  املفتي عن  �صماحة  اأ�صدرتها عن اجلمعية، حيث عرب 

وامتنانه للوفد الكرمي  

جمعية ال�سداقة تزور امل�ست�سار 
الثقايف الإيراين يف �سورية

الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  مــن  وفــد  زار 
الثقافية  امل�صت�صارية  البحي�صي  حممد  الــدكــتــور  برئا�صة 
الإيرانية بدم�صق والتقى مع �صعادة امل�صت�صار الثقايف اجلديد 
اجلمعية  وفــد  و�صم  ع�صمتي،  ر�صا  حميد  ال�صيد  �صورية  يف 
املهند�س حممد م�صعود م�صوؤول الإعالم الإلكروين والأخت 
والأيتام  ال�صهداء  عوائل  دعــم  هيئة  م�صوؤولة  اخلطيب  ر�صا 
والأخت اآلء طوي�صي م�صوؤولة العالقات العامة يف اجلمعية، 
امل�صت�صارية  مقر  يف   2021 الــثــاين  كــانــون   31 بــتــاريــخ  وذلـــك 

بدم�صق .
امل�صت�صار  �ــصــعــادة  البحي�صي  الــدكــتــور  هــنــاأ  الــبــدايــة  يف   
عر�صاً  وقــدم  �صورية،  يف  ثقافياً  م�صت�صاراً  اجلديد  بتكليفه 
كما  ال�صبابية،  وبنيتها  واأن�صطتها  وفعالياتها  اجلمعية  حول 
يف  الأخـــوة  جتمع  التي  الأخــويــة  العالقات  تــاريــخ  ا�صتعر�س 
زال  ل  الــذي  الكبري  التعاون  وعن  اجلمعية،  مع  امل�صت�صارية 
الدكتور  واأبـــدى  والفعاليات،  الأن�صطة  خمتلف  يف  م�صتمراً 
العالقات  وتطوير  للتعاون  كوادرها  بكل  اجلمعية  ا�صتعداد 
يرتقي  املــجــالت، مبــا  امل�صت�صارية يف خمتلف  الأخـــوة يف  مــع 
وحمــور  الفل�صطينية  الق�صية  خــدمــة  يف  ويــ�ــصــب  بــالــعــمــل 
املقاومة .بدوره رحب �صعادة امل�صت�صار بوفد اجلمعية و�صكره 
به  تقوم  الــذي  الهام  للدور  تقديره  عن  الزيارة، معرباً  على 
الفل�صطينية،  املخيمات  مع  وتفاعلها  ن�صاطها  عرب  اجلمعية 
مع  امل�صت�صارية  جتمع  التي  املتميزة  العالقات  على  اأكــد  كما 
العالقات  هذه  بتطوير  ورغبته  ا�صتعداده  واأبــدى  اجلمعية، 
وتقدمي العون والدعم لالأخوة يف اجلمعية يف جميع املجالت، 

مبا يرتقي باحلالة الثقافية ويدعم خط حمور املقاومة ..

جمعية ال�صداقة تزور قيادة
 احتاد �صبيبة الثورة يف �صورية

زار وفد من جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
اجلمعية،  رئــيــ�ــس  البحي�صي  حمــمــد  الــدكــتــور  بــرئــا�ــصــة 
الأخـــوة يف قــيــادة احتــاد �صبيبة الــثــورة يف �ــصــوريــة، حيث 
�صم الوفد الأخ اأبو با�صل نائب رئي�س اجلمعية واملهند�س 
الإلـــكـــروين والأخـــت  الإعــــالم  مــ�ــصــوؤول  حممد م�صعود 
ال�صهداء والأخ  ر�صا اخلطيب م�صوؤولة هيئة دعم عوائل 
حممود مو�صى م�صوؤول هيئة العمل ال�صبابي والطالبي 
العالقات  م�صوؤولة  طوي�صي  اآلء  والأخـــت  اجلمعية  يف 
الرفيق عفيف  ا�صتقبالهم  يف  وكــان  اجلمعية.  العامة يف 
دلاّ رئي�س احتاد �صبيبة الثورة والرفيق قا�صم ال�صاغوري 
الحتــاد،  يف  املــركــزي  اخلارجية  العالقات  مكتب  رئي�س 
بــتــاريــخ 26 كــانــون الــثــاين 2021 يف مقر الحتــاد  وذلـــك 

بدم�صق ..
تكليفه  على  عفيف  الرفيق  البحي�صي  الدكتور  هناأ 
تقديره  عــن  واأعــــرب  ال�صبيبة،  لحتـــاد  رئــيــ�ــصــاً  اجلــديــد 
احلالة  دعــم  يف  الحتـــاد  بها  يقوم  التي  القيمة  للجهود 
ال�صبابية وبنائها على املبادئ والأ�ص�س الوطنية والقومية 
الــ�ــصــحــيــحــة، واأكـــــد الــدكــتــور اأن �ــصــوريــة تــعــد منــوذجــاً 
عــربــيــاً مــتــمــيــزاً وتــلــعــب دوراً مــهــمــاً يف مــواجــهــة احلــرب 
ا�صتعداد  الدكتور  واأبــدى  املقاومة.  حمــور  �صد  الكونية 
اجلمعية للتعاون مع الحتــاد مبا يخدم ق�صايا الأمــة . 
وبــدوره رحب الرفيق عفيف بوفد اجلمعية واأعــرب عن 
الو�صط  به اجلمعية يف  الــذي تقوم  الهام  للدور  تقديره 
والتعاون  العمل  اهتمام الحتــاد يف  واأبــدى  الفل�صطيني، 
مع الأخوة يف اجلمعية بكل الأن�صطة والفعاليات الهادفة 
لتطوير قدرات ال�صباب ورفع احلالة الثقافية واملعنوية، 
مع  ال�صراع  جوهر  هي  الفل�صطينية  الق�صية  اأن  موؤكداً 
لل�صباب  الأعــلــى  البو�صلة  �صتبقى  واأنــهــا  الأعـــداء  حمــور 
املقاوم .يف نهاية الزيارة قدم وفد اجلمعية هدية رمزية 
لالأخوة يف الحتاد عبارة عن جمموعة درا�صات وكتب من 

اإ�صدارات اجلمعية

الإيرانية  الفل�سطينية   ال�سداقة  �ساركت جمعية 
حفل  يف  البحي�سي   حممد  الدكتور  برئي�سها  ممثلة 
ا�ست�سهاد  ذك��رى  اإح��ي��اء  يف  الفاعلة  اجل��ه��ات  تكرمي 
القائد ال�سهيد احلاج قا�سم �سليماين والقائد اأبو مهدي 
يف   2021/ الثاين  10/كانون  بتاريخ  وذل��ك  املهند�ض 
مكتب ممثل الإمام اخلامنئي )حفظه اهلل ( يف �سورية  
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تقيم   ال�صداقة  جمعية 
ن�صاط ترفيهي لالأطفال يف 

خميم خان دنون
اأقــــامــــت هــيــئــتــا الــعــمــل الــ�ــصــبــابــي 
والـــطـــالبـــي  ودعـــــم عـــوائـــل الــ�ــصــهــداء 
الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جــمــعــيــة  يف 
ترفيهياً لالأطفال يف  الإيرانية ن�صاطاً 
يوم  وذلـــك  بدم�صق  دنـــون  خــان  خميم 

ال�صبت 2021/1/23.
ر�صم  ور�صة  على  الن�صاط  ا�صتمل 
ت�صمنت ر�صومات لفل�صطني، وم�صابقة 
لـــالأطـــفـــال، وعـــر�ـــس فيلم  تــرفــيــهــيــة 
"حكاية مفتاح".  كرتوين حتت عنوان 
الن�صاط 75 طفاًل من  �ــصــارك يف  وقــد 
اأبناء املخيم، وياأتي هذا الن�صاط �صمن 
مــ�ــصــروع ن�صر الــثــقــافــة والـــوعـــي لــدى 
اأطفالنا وحثهم على التم�صك بالهوية 
نفو�س  اإىل  الفرحة  واإدخـــال  الوطنية 
هـــــوؤلء الأطــــفــــال، ويف اخلـــتـــام وزعـــت 

هدايا لالأطفال الفائزين يف امل�صابقة.

يف اإطار التوا�صل مع عائالت ال�صهداء وتاأكيداً 
على الوفاء ل�صهدائنا الأبــرار، قام وفد من جمعية 
الدكتور  برئا�صة  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة 
كل  وعــ�ــصــويــة  اجلمعية  رئــيــ�ــس  البحي�صي  حمــمــد 
من الأخت ر�صا اخلطيب م�صوؤولة هيئة دعم عوائل 
ال�صهداء والأخ حممود مو�صى م�صوؤول هيئة العمل 
ال�صبابي والــطــالبــي وعـــدد مــن الإخــــوة والأخــــوات 
اأع�صاء الهيئات يف اجلمعية، وكان يف ا�صتقبال الوفد 
الــذيــن عــربوا  واأطفالهم  ال�صهداء  اأهـــايل  مــن  عــدد 
عن اعتزازهم باجلمعية وما تقوم به يف دعم �صمود 
يف   2021/1/23 بتاريخ  وذلــك  الفل�صطيني.  ال�صعب 

خميم �صبينة جنوب دم�صق 
�صملت الزيارة عائلة ال�صهيد م�صطفى حممود 
املعارك  يف   2016/6/10 يف  ا�صت�صهد  الــذي  اهلل  عبد 
�صد الع�صابات الإرهابية على اأر�س �صورية احلبيبة، 
وعــائــلــة الــ�ــصــهــيــد حمــمــد �ــصــحــادة اأبــــو قــطــن الــذي 
واآخرها  لبنان،  يف  بالناعمة   1982 عــام  يف  ا�صت�صهد 
عائلة ال�صهداء الثالث اأحمد وح�صام وحممود نايف 
عامي  بلبنان  تعنايل  يف  ا�صت�صهدوا  الذين  ال�صالح 
الدائم  وقوفه  عن  الوفد  عرب  وقــد   .1998 و   1989
مــع عــوائــل الــ�ــصــهــداء، مــو�ــصــحــاً اأن تــلــك الــزيــارات 
الإ�صالمية  واجلمهورية  اجلمعية  من  وفـــاءاً  تاأتي 
الإيرانية لأهايل ال�صهداء الذين ي�صتحقون منا كل 
التقدير والحرام، فهم من قدموا اأرواحهم فداءاً 

لفل�صطني وق�صايا الأمة العادلة.

اأقامت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية ندوة �صيا�صية بعنوان 
العربية  ال�صاحتني  على  ال�صيا�صية  واملتغريات  الفل�صطينية  "الق�صية 
والدولية"، حا�صر فيها الأخ اأبو عماد رامز ع�صو املكتب ال�صيا�صي للجبهة 
اإبراهيم  الأ�صتاذ  واأدارهــا  العامة،  – القيادة  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية 
الثاين 2021 يف مقر اجلمعية مب�صق.  اأبــو ليل، وذلــك بتاريخ 30 كانون 
وقد ح�صر الندوة الدكتور حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية والدكتور 
خلف املفتاح مدير عام موؤ�ص�صة القد�س الدولية يف �صورية، والأخ اأبو عمر 
امل�صري اأمني �صر جلنة املتابعة يف حتالف الف�صائل الفل�صطينية، والأ�صتاذ 
يف  العرب  الفل�صطينيني  لالجئني  العامة  الهيئة  رئي�س  م�صطفى  علي 
واملوؤ�ص�صات  الفل�صطينية  املقاومة  والأخوة قادة وممثلي ف�صائل  �صورية، 
املهتمني. مــن  وح�صد  الفل�صطينية  وال�صيا�صية  الثقافية  واجلمعيات 

اأبو عماد رامز بال�صكر للجمعية على اإقامتها   يف حديثه توجه الأخ 
عالقة  لها  املتغريات  هــذه  يف  الــيــوم  املــقــاربــات  اأن  بالقول  وبـــداأ  للندوة، 
بامل�صالح بني الدول على امل�صتوى الدويل والقليمي، ويلحظ اأن الهدف 
اثناء  املنطقة، كما عربت عنه وزيــرة اخلارجية المريكية  المريكي يف 
واملتغريات  اأو�صط جديد،  ل�صرق  2006، هو خما�س  لبنان  على  العدوان 
التي جتري لي�صت �صدفة بل تعود لبداية الت�صعينات يف القرن املا�صي، 
المريكية  املتحدة  الوليات  واأ�صبحت  ال�صوفييتي  الحتــاد  انهار  حيث 
القطب الوحيد يف هذا العامل، وتت�صرف بانفرادية يف �صوؤون العامل، واأن 
الدول العظمى الأخرى ل تتعاطى ب�صكل �صحيح لت�صوية النزاعات اإل يف 
�صياق تاأمني م�صاحلها وحتقيق اأهدافها يف املنطقة. وعلينا اأن ندرك اأن 
هذه الدول ل ميكن اأن تتحرك اإل مب�صورة الوليات املتحدة المريكية. 
اأن يتحرك للتدخل يف  املثال الحتــاد الوروبــي ل ي�صتطيع  فعلى �صبيل 
المريكية.  املتحدة  الــوليــات  مب�صورة  اإل  ال�صهيوين  العربي  ال�صراع 

ت�سارك  ال�����س��داق��ة  جمعية 
�سبابية يف ذك��رى رحيل  ن��دوة  يف  

احلكيم جورج حب�ض
�ـــــصـــــاركـــــت جـــمـــعـــيـــة الــــ�ــــصــــداقــــة 
برئي�صها  ممثلة  الإيرانية  الفل�صطينية 
الــنــدوة  يف  البحي�صي  حممد  الــدكــتــور 
احلـــــواريـــــة الــ�ــصــبــابــيــة الـــتـــي نــظــمــتــهــا 
املــنــظــمــات الــ�ــصــبــابــيــة يف �ــصــوريــة حتت 
عــنــوان " احلكيم الــقــائــد والإنــ�ــصــان يف 
عيون ال�صباب" بح�صور عدد من ممثلي 
القوى والف�صائل الفل�صطينية وممثلي 
ال�صبابية والطالبية  واأع�صاء املنظمات 
الفل�صطينية.وذلك بتاريخ 2021/1/31 
الفل�صطيني  الوطني  املجل�س  مقر  يف 
بــدمــ�ــصــق. وقـــد حــا�ــصــر يف الــنــدوة الأخ 
ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو  ح�صن  علي  اأبــو 
فل�صطني،   لتحرير  ال�صعبية  للجبهة 
التاريخية  التجربة  على  ال�صوء  ملقياً 

والن�صالية لل�صهيد جورج حب�س 

ندوة �سيا�سية بعنوان: الق�سية الفل�سطينية واملتغريات ال�سيا�سية يف ال�ساحتني العربية والدولية

زيارة عوائل ال�سهداء يف خميم ال�سبينة
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�صيئاً من  املنطقة وحققوا  اأرادوا تغري  الدارة المريكية وكل حلفائها  اأن  اأبو عماد  وقال 
للمنطقة خالل  المريكي  الخــراق  هــذا  نلحظ  اأن  وعلينا  اليوم  الــدول،  لبع�س  الخــراق 
وترنح  الثانية  اخلليج  حــرب  يف  وا�صحة  املــقــدمــات  اإذ  العربي"،  بـ"الربيع  �صمي  مــا  �صنوات 
ل�صياق  طبيعي  نــتــاج  هــي  الــكــيــان  مــع  الــعــربــي  التطبيع  حفلة  اأن  واأكـــد  ال�صوفيتي.  الحتـــاد 
من  للخوف  اخلليجية  الـــدول  دفــع  يف  ال�صهيوين،  والــكــيــان  املــتــحــدة  الــوليــات  عليه  عملت 
اأن  حديثه  يف  وقــال  املقاومة.  حمــور  �صد  الكيان  مع  والتحالف  املنطقة  يف  الإيـــراين  التمدد 
ال�صفوف،  وتوحيد  النق�صام  ونبذ  اخلالفات  كل  عن  جتــاوز  الفل�صطينية  الأطــراف  كل  على 
الفل�صطينية.  الق�صية  لت�صفية  ي�صعى  الــذي  ال�صيطاين  التطبيعي  املــد  هــذا  بوجه  للوقوف 
يف نهاية الــنــدوة قــدم احل�صور عــدد من املــداخــالت التي تناولت حمــاور الــنــدوة  واأغنت 

احلديث والنقا�س حولها
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مقدمة:
املباركة  الإ�سالمية  الثورة  انت�سار  منذ 
الثورة  ملفّجر  املظّفرة  والعودة  اإي��ران  يف 
واملنطقة  �سّره(،  )قّد�ض  اخلميني  الإم��ام 
التي  الظاهرة  بهذه  م�سغول  وال��ع��امل  بل 
ُيوؤّرخ ملثلها يف التاريخ، وكاأنها ال�ساعقة  مل 
الذي  الإع�سار  اأو  ال�سماء،  من  نزلت  التي 
عب املحيطات وا�ستقر يف هذه الأر�ض التي 
وهو  ودورها،  وجغرافيتها  باإن�سانها  متّيزت 
الّدور الذي مل ينفك عن موقعه احل�ساري 
ال���ذي اأع��ط��اه الإ���س��الم ب��ع��ده الإن�����س��اين 
والأخالقي والقيمي، منذ اأن تعانقت اإيران 
على  اأقبلت  وح��ني  والن��ف��ت��اح،  الفتح  م��ع 
مدر�سة اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، ومرة 
للم�ست�سعفني  هوّيتها  قّدمت  حني  ثالثة 
ث��ورة  ج��م��ي��ع��ًا،  وللم�سلمني  وامل��ظ��ل��وم��ني 
اإ�سالمية هي امتداد لثورة الإ�سالم الأوىل، 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم���ام  ونه�سة 
واأ�سابت  ال�سراتيجية،  املعادلت  غرّيت 
ال�سميم،  يف  ال��ع��امل��ي  ال�ستكبار  م�سالح 
وزلزلت عرو�ض الطغاة امل�ستبدين، ووّظفت 
عّزة  ل�سالح  والواقعي  القيمي  ر�سيدها 
مع  ووقفت  ووحدتها،  الإ�سالمية  الأم��ة 
حدود.. بال  الفل�سطيني  ال�سعب  مظلومية 
م��واق��ف  تتبعنا  ل��و  ف��اإن��ن��ا  ه���ذا  وم���ع 
الق�سية  م���ن  اإي�����ران  يف  ال���دي���ن  ع��ل��م��اء 
بداياتها  منذ  لوجدناها  الفل�سطينية 
مرت�سى  العالمة  ويذكر  متمّيزة،  مواقف 
هذه  �سبب  عليه(  اهلل  )ر���س��وان  املطهري 
اخل�����س��و���س��ي��ة ل��ع��ل��م��اء ال�����س��ي��ع��ة ق��ائ��اًل: 
ذاتهم  يف  ميثلون  ال�سيعة  علماء  "اإّن 
موؤ�س�سة م�ستقلة، فهي تعتمد على اهلل من 
ال�سعوب  ق��وة  وعلى  الروحية،  الناحية 
فقد  ل��ذل��ك  الج��ت��م��اع��ي��ة،  الناحية  م��ن 
على  التاريخ  مّر  على  املوؤ�س�سة  هذه  ظهرت 
الطغاة". مقابل  يف  مناف�سة  ق��وة  �سكل 
تتعامل  العلماء  من  �سريحة  ووج��دت 
م��ب��دئ��ي��ًا م���ع م��و���س��وع ف��ل�����س��ط��ني ون��ف��وذ 
التاريخ  درا���س��ة  لنا  وتك�سف  ال�سهاينة، 
)ال�سيعية(  الإ�سالمية  للحركات  املعا�سر 
مل  ال��دي��ن  علماء  م��ن  ال�سريحة  ه��ذه  اأّن 
اإنها  بل  فح�سب،  اجلهاد  قيادة  دور  ت��وؤِد 
ح���ّددت  ن��ظ��ره��ا  ودق���ة  العميق  بفكرها 
الأجانب  اأهداف  اأو  ال�ستعمارية،  املطامع 
و�سولهم  دون  وح��ال��ت  امل����دى،  ال��ب��ع��ي��دة 
اإىل اأه��داف��ه��م ال��ن��ه��ائ��ي��ة، ك��م��ا راأي��ن��ا يف 
ال��ث��ورة  ويف  ال��ع��راق،  يف  الع�سرين  ث���ورة 
ال�سيد  حركة  ويف  اإي��ران،  يف  الد�ستورية 
الإ�سالمية  املقاومة  ثم  ومن  ال�سدر  مو�سى 
.. وه���ك���ذا   .. ل��ب��ن��ان  يف  اهلل(  )ح����زب 
امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  م��ن  ال�ستينات  ويف 
اخلميني  الإم�����ام  ح��رك��ة  ل��ب��داي��ة  ك���ان 
جمال  يف  اجل��ادة  وم�ساعيه  �سّره(  )قّد�ض 

اإيران الإ�صالمية وفل�صطني ومبدئية املوقف 
   د. محمد البحيصي

رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية

من  جديدة  ملوجة  التاأ�سي�ض  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  ال�سيا�سة 
اليقظة الإ�سالمية يف اإيران والعامل الإ�سالمي، وكان الهدف 
واإقامة  البهلوي،  النظام  اإ�سقاط   : جهاده  من  الداخلي 
املنطقة  ويف  الدينية،  ال�سعب  �سيادة  اأ�سا�ض  على  نظام 
وعلى  فل�سطني،  لتحرير  وال�سعي  ال�سهاينة  �سد  اجلهاد 
اأمريكا. راأ�سه  وعلى  ال�ستكبار  مواجهة  العاملي  امل�ستوى 

الإمام اخلميني )قّد�ض �سّره( وفل�سطني :
 وهنا ل اأريد احلديث عن مواقف الإمام وفتاواه حول 
ال��ث��ورة  دع��م  ووج���وب  فل�سطني،  لتحرير  اجل��ه��اد  وج���وب 
لي�ض  ال�سهيوين  الكيان  خطر  من  والتحذير  الفل�سطينية، 
على فل�سطني فح�سب واإمنا على كل الأمة، وكل ذلك كان قبل 
تفجري ثورته املباركة بعقود، وقبل اأن يخطر ببال اأحد اأّن 
اأكر  �سيا�ستها  يف  يتحّكم  كان  التي  الطاغية  زمن  يف  اإيران 
اأمريكي يخ�سعون ملخططات ال�سهاينة  األف خبري  من �ستني 
الأر�ض   لت�سري  اأن تتحول  ال�سهيوين ميكن  الكيان  وم�سلحة 
ثورة  التاريخ،  يف  �سعبية  ثورة  اأعظم  حتت�سن  التي  والبالد 
تنطلق من الإ�سالم  لتقيم له دولة تعيد من خاللها دور الإ�سالم 
الطواغيت  من  الب�سرية  وخال�ض  الأمة  نه�سة  يف  املحّمدي 
الن�ساأة.. ه��ذه  يف  الإن�سان  ووظيفة  دور  طم�سوا  الذين 
وهكذا فاإن الإمام خّط قاعدة اإيران لالإ�سالم، ومل يكتف 
بقاعدة الإ�سالم لإيران م�ستعينًا بذلك بدورين تاريخيني : 
الإيرانيون  وقناعة  احت�سان  و  لإيران  الإ�سالم  دخول  دور 
ل��الإ���س��الم.. الإي��ران��ي��ون  قّدمها  التي  اخل��دم��ات  ودور  ب��ه 
هذين  اإحياء  على  قادرًا  كان  اخلميني  الإمام  غري  وَمن 
الّدورين الّلذين لعبا دورًا مركزيًا يف تاريخ الأمة و�سيادتها..
وال�سيا�سي  الديني  اخلطاب  قلب  يف  فل�سطني  كانت  لقد 

لالإمام، تعامل معها على اأنها ق�سية من ق�سايا 
مع  ال�سراع  �سنوات  وطوال  الإي��راين،  ال�ساأن 
بهلوي  بني  يربط  الإم��ام  كان  ونظامه  ال�ساه 
واح��دة،  لعملة  وجهان  وكاأنهما  واإ�سرائيل، 
مهاجمة  ع��دم  ي�سرط  ال�����س��اه  ك��ان  وح��ني 
اإ�سرائيل كان الإمام يرد ب�سخرية عميقة : 
؟!!. يهودية  اأّمُه  كانت  وهل  ؟؟  وملاذا   "
 : ي��ق��ول  ك���ان   1964 ع���ام  م��ن��ف��اه  ويف 
مع  ح���رب  ح��ال��ة  يف  ه��ي  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن   "
ال����دول الإ���س��الم��ي��ة، ل��ق��د ح����ّذرُت م��ن ه��ذا 
ال���دول  اأع��ل��ن جلميع  واأن����ا  م�����رارًا،  اخل��ط��ر 
م�سارق  يف  امل�سلمني  كافة  واإىل  الإ�سالمية، 
ال�سيعة  امل�سلمني  ب���اأن  وم��غ��ارب��ه��ا،  الأر�����ض 
ه��م اأع�����داء لإ���س��رائ��ي��ل وع��م��الئ��ه��ا، وه��م 
باإ�سرائيل". تعرف  التي  الدول  من  بريئون 
ا�ستعلت حرب حزيران )يونيو(  وعندما 
من  تبقى  ما  ال�سهاينة  واحتل   ،1967 عام 
وامل�سجد  املقد�ض  بيت  ذل��ك  يف  مبا  فل�سطني 
ودعا  العدوان،  باإدانة  الإمام  اأفتى  الأق�سى 
مع  التعامل  وح��رم��ة  امل�سلمني،  وح��دة  اإىل 
ومواجهة  القتال  على  وح��ّر���ض  اإ�سرائيل، 
�سرف  ب��ج��واز  اأف��ت��ى  كما  الغا�سب،  الكيان 
الفدائي  العمل  ل�سالح  ال�سرعية  احلقوق 
ج�سورًا  وم���ّد  فل�سطني...  يف  وامل��ج��اه��دي��ن 
الفل�سطينية  ال���ث���ورة  م���ع  ال��ع��الق��ات  م���ن 
يف  وال��ظ��ف��ر  الن��ت�����س��ار  ليلة  ك��ان��ت  اأن  اإىل 
اجل��م��اه��ري  ح��ّول��ت  ح��ي��ث   ،1979/2/11
ال�سهيوين  العدو  �سفارة   الثائرة  الإيرانية 
�سفارة  اأول  لتكون  فل�سطني،  ���س��ف��ارة  اإىل 
يا�سر  الراحل  وا�ستقبل  العامل،  يف  لفل�سطني 
عرفات وقادة الثورة الفل�سطينية يف طهران 
قبل،  م��ن  اآخ���ر  م��ك��ان  يف  ُي�ستقبلوا  مل  كما 
حد  على  خرا�سان(  حتى  اإيران  كّل  )وجدت 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  رئي�ض  تعبري 
الفل�سطينية(. للثورة  ال�سراتيجي  )العمق 

يوم القد�ض العاملي:
���س��ّره( ملهمًا  ك���ان الإم����ام )ق��ّد���ض  ك��م 
جمعة  م��ن  يجعل  وه���و  وم��وف��ق��ًا  وع��ب��ق��ري��ًا 
من  �سهر  بعد  للقد�ض،  يومًا  الأخ��رية  رم�سان 
ال�سيام والقيام والتطّهر، لتتجّلى لهم يف هذا 
ب��وؤرة  يف  لتكون  املقد�سة  اهلل  مدينة  املقام 
اهتمامهم ويف مركز وعيهم، ووجهة لبو�سلة 
معلنًا  الإم��ام  ياأتي  وهنا  و�سريهم..  �سلوكهم 
هذا اليوم يومًا للقد�ض كما هو يومًا لالإ�سالم، 
ويومًا  ال��ع��امل،  ك��ل  يف  للم�ست�سعفني  وي��وم��ًا 
وجهتها  وحدة  وحتقيق  الأم��ة  اإرادة  لتحّرر 
وكاأّن القد�ض يف هذا اليوم اختزلت الكون 
و�سواعد  اأرواح  لتلتقي  الإن�ساين  الوجود  اأو 
املوؤمنني على طريق حتريرها واإزالة الوجود 
كغدة  �سدرها  على  يجثم  ال��ذي  ال�سهيوين 
�سرطانية يجب اإزالتها واجتثاثها من الوجود .
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فل�س����ط��ني يف الد�س���������تور
 والقوانني الإيران���ية: 

يف  الأمة  حق  عن  الدفاع  مبداأ  كان 
فل�سطني واملظلومية التي يعي�سها ال�سعب 
ال�سهيوين  العدوان  جّراء  الفل�سطيني 
�سعبًا  �سّرد  الذي  والإلغائي  الإح��اليل 
باأكمله، ليحل مكانهم اأوزاعًا من الب�سر 
ل ينتمون اإىل هذه الأر�ض، ولي�ض لهم 
ملهمًا  املوقف  هذا  كان  فيها،  حق  اأدنى 
والقوانني  الإي��راين  الد�ستور  لوا�سعي 
الالحقة  لهذا الد�ستور واملوؤ�س�سة عليه، 
ت املادة الثانية واخلم�سون بعد  وقد ن�سّ
الإ�سالمية  اجلمهورية  د�ستور  من  املئة 
ال�سعب  عليه  ا�ستفتى  الذي  الإيرانية 
من   %99 بن�سبة  واأي�����ده   الإي�����راين 

الأ�سوات .
حماية  جلنة  تاأ�سي�ض  مت  وقد  هذا 
الفل�سطيني  لل�سعب  الإ�سالمية  الثورة 
اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���س��ة  يف   1989 ع���ام 
على  ا�ستنادًا  الإي��ران��ي��ة،  الإ�سالمية 
�سعبيًا،  الفل�سطينية  الق�سية  مكانة 
للن�ساطات  مكانًا  اأ�سبحت  اللجنة  هذه 
امل���وؤث���رة يف جم���ال ال��ه��دف الأ���س��م��ى 
م�سارًا  ووف��رت  فل�سطني،  حترير  وه��و 
احلكومية  وغ��ري  احلكومية  لالأجهزة 
ل���دع���م احل���ك���وم���ة يف ه����ذا امل���ج���ال.

ق��ان��ون دع���م ال��ث��ورة الإ���س��الم��ي��ة 
لل�سعب الفل�سطيني:

ثماين  من  يتكون  القانون  :وه��ذا 
م����واد وم��الح��ظ��ة واح������دة، وق���د مت 
ليوم  العلنية  اجل��ل�����س��ة  يف  ت��ق��ري��ره 
الأربعاء 1989/5/9 يف جمل�ض ال�سورى 
جمل�ض  قبل  من  تاأييده  ومت  الإ�سالمي، 
وهو   ،1989/5/9 يف  الد�ستور  �سياغة 
يلزم املوؤ�س�سات والوزارات ذات العالقة 
اأ�سكال  ك��ل  تقدمي  ب��وج��وب  اإي���ران  يف 
الدعم لثورة ال�سعب الفل�سطيني ح�سب 
الوقت  نف�ض  يف  لها  املتاحة  الإمكانيات 
العالقات القت�سادية  اأي نوع من  مينع 
اأو  ال�سركات  مع  والثقافية  والتجارية 
املوؤ�س�سات التي تدعم الكيان ال�سهيوين 

يف اأي مكان يف العامل.
جمل�ض  قام  القانون  هذا  ومبوجب 
بامل�سادقة   1998/9/3 يف  ال����وزراء  
وم�ساندة  لدعم  التنفيذي  النظام  على 
الفل�سطيني،  لل�سعب  الإ�سالمية  الثورة 
يتوىّل   الأم��ر  لهذا  جلنة  ت�سكيل  ومت 
رئي�ض اجلمهورية رئا�ستها، ولدى غيابه 
يف  اجلمهورية  رئي�ض  م�ست�سار  يتوىل 
اللجنة  هذه  وتتاألف  رئا�ستها،  اللجنة 
من بني م�ساعدي الوزراء، وبتعريف من 
قبل الوزراء، اأو نائب املنظمة امل�سئولة.
ق����ان����ون م����وّح����د اإ����س���الم���ي   -
مت  وق���د  اإ���س��رائ��ي��ل،  مقاطعة  ب�����س��اأن 
يف  الإ�سالمي  ال�سورى  مبجل�ض  اإق��راره 

.1990/9/20
ال�سامل  الدعم  وجوب  قانون   -

الفل�سطيني  لل�سعب  احلكومة  قبل  من 
يف  ال�سورى  جمل�ض  من  واملقر  املظلوم 

.2008/1/1
يناير   /19 ي��وم  اإع���الن  -ق��ان��ون   
)كانون الثاين( يوم غزة رمزًا للمقاومة 
، ويعمل  الفل�سطينية يف 2009/7/17 
به وي�سّجل كل عام يف التقومي الر�سمي 

للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
ت�سّكل  مبجموعها  ال��ق��وان��ني  ه��ذه 
امل�ستوى  على  العالقة  حتكم  منظومة 
القانوين بني اإيران وال�سعب الفل�سطيني 
جماًل  تدع  ول  الفل�سطينية،  والق�سية 
البع�ض  اأراد  لو  فيما  عليها  لاللتفاف 
التي  ال�سرعية  املواقف  مع  وهي  ذلك، 
هي مبثابة اأحكام ولئية والتي اأطلقها 
وخلفه  �سّره(  )قّد�ض  اخلميني  الإم��ام 
ظله(،  )دام  اخلامنئي  الإم��ام  ال�سالح 
ق�سية  الفل�سطينية  الق�سية  من  يجعل 
الوقوف  واأّن  بامتياز،  اإ�سالمية  اإيرانية 
كونه  عن  ف�ساًل  فل�سطني  يف  احل��ق  مع 
واجبًا اإ�سالميًا فاإنه يحقق م�سالح �سعوب 
اإيران. م�سلحة  بالطبع  ومنها  املنطقة 
)حفظه  اخلامنئي  الإم���ام  ي��ق��ول 
اهلل(: "اإّن اإنقاذ فل�سطني واإزالة الدولة 
ق�سية  ميثالن  الغا�سبة  ال�سهيونية 
املنطقة  ه��ذه  �سعوب  مب�سالح  ترتبط 
ومنها م�سالح بلدنا العزيز، الذي اتخذ 
واقتدارهم  ال�سهاينة  نفوذ  مواجهة 
وفق  العمل  بهذا  قام  فاإنه  له،  منهجية 
خم��ط��ط م���درو����ض، وق���د اخ��ت��ري ه��ذا 
وامل�سالح  البلد  م�سالح  على  بناًء  املنهج 
وال�سعب  الإ�سالمية  للجمهورية  العامة 
�سالة  خطبة  يف  حديثه  الإيراين". 
2000/12/15 ط��ه��ران  يف  اجلمعة 
اخلامنئي  ال�سيد  القائد  جند  وهنا 
)حفظه اهلل( ينطلق من املوقف الذي 
و�سع اأ�س�سه الإمام الراحل )قّد�ض �سّره( 
راأ�ض  على  فل�سطني  ق�سية  جعل  ال��ذي 
جهاده  م�سرية  طيلة  وتابعها  مطالبه، 
وبعد انت�سار الثورة، وحتّدث عنها بعد 
رحلته امللكوتية عب و�سيته ال�سيا�سية 

العامل،  م�سلمي  كل  ومع  معنا   ( الإلهية 
وهذا هو الواجب الذي ل ميكن التخّلف 
عنه( كما يقول القائد )حفظه اهلل(.

ال�سحوة  ملهمة  الإ���س��الم  اإي����ران 
الإ�سالمية يف فل�سطني:

يف مواجهة الكيان الغا�سب يجب اأن 
الفل�سطيني  ال�سعب  طاقات  كل  حُت�سد 
وم��ع��ه ال�����س��ع��ب ال��ع��رب��ي وال�����س��ع��وب 
الأح�����داث  ���س��ي��اق  ويف  الإ���س��الم��ي��ة، 
ال��ق��ط��ري��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وال��ت��دخ��الت 
دفع  مت  الهيمنة،  لفر�ض  ال�ستكبارية 
الإ�سالم عن موقعه القيادي لُيكتفى به 
دينًا فرديًا �سخ�سيًا ل دخل له باحلياة، 
رفوف  وعلى  امل�ساجد  زواي��ا  يف  قائمًا 
املكتبات، وهذا ما كان ي�سعى اإليه الغرب 
وال�سرق معًا فيما كان يعرف  باملع�سكرين 
ت�سعى  كانت  ما  وهو  وال�سرقي،  الغربي 
واحل��ك��ام  ال�سهيونية،  احل��رك��ة  اإل��ي��ه 
امل�ستبّدون اأدوات هذا املع�سكر اأو ذاك..
مثلها  الفل�سطينية  وال�����س��اح��ة   
هذا  عا�ست  ال�ساحات  من  غريها  مثل 
بع�ض  �ساهمت  وق���د  امل����وؤمل،  ال��واق��ع 
تكري�ض  يف  الإ���س��الم��ي��ة(  )احل��رك��ات 
برامج  تبّنيها  خالل  من  اخلطيئة  هذه 
وم�ساريع تتعاطى مع الإ�سالم بانتقائية 
ببع�ض  ت��وؤم��ن  خ��اط��ئ��ة  واخ���ت���ي���ارات 
الإ�سالم  وتلب�ض  ببع�ض،  وتكفر  الكتاب 

الآخ���رون  ل��ه  له  ف�سّ ال���ذي  ال��ث��وب 
ل��ي��ع��زل��ه ع��ن احل��ي��اة وق��ي��ادت��ه��ا..
الإ�سالمية  الثورة  ج��اءت  وهنا 
مبثابة  وك��ان��ت  ق��در  على  اإي���ران  يف 
الهّبة الإلهية لكل الذين ي�سعون اإىل 
التحرر والنعتاق من طواغيت الع�سر 
وتلقف  ال�سهيوين،  الطاغوت  و�سّيما 
)الإ���س��الم��ي(  الفل�سطيني  ال�سباب 
ه�����ذه ال���ل���ح���ظ���ة دومن�������ا ت���اأخ���ري 
تطلعاتهم  لكل  ا�ستجابة  واعتبوها 
ولأرواحهم  واأمانيهم،  وطموحاتهم 
املتعط�سة اإىل منوذج الإمام اخلميني 
التي  وث��ورت��ه  عليه(  اهلل  )ر���س��وان 
ج��م��ع��ت ب���ني )ال���ق���ائ���د وامل�����س��روع 
ف�ساًل  واح��دة،  بوتقة  يف  وال�سعب( 
عن اأن فل�سطني يف قلب هذا امل�سروع، 
يف  )الإ�سالميني(  كل  و�سع  ما  وه��و 
اجل��دي��دة،  احلقيقة  اأم���ام  فل�سطني 
مما اأحدث النقالب الكبري يف وعيهم 
جوهر  ويف  اأولوياتهم،  ترتيب  ويف 
مع  واملواجهة  ال�سراع  من  موقفهم 
م��ع فل�سطني  ه���وؤلء  ل��ي��ب��داأ  ال��ع��دو، 
تليق  خم��ت��ل��ف��ة،  ج���دي���دة  ب���داي���ة 
تركه  الذي  والتاأثري  الإلهام  بحجم 
عليهم  الإ�سالمية  ال��ث��ورة  انت�سار 
وعلى املنطقة والعامل، فكانت حركة 
َث��ّم  وم���ن  اأوًل،  الإ���س��الم��ي  اجل��ه��اد 
الأوىل  النتفا�سة  وج��اءت  حما�ض 
)ان��ت��ف��ا���س��ة احل���ج���ارة( وه��ك��ذا ..
لرعاية  اإي����ران  وب����ادرت   
الثورة  قوى  من  وغريها  القوى  هذه 
باملقاومة  توؤمن  التي  الفل�سطينية 
ت��زال  وم��ا  احل��ق  ل�ستعادة  �سبياًل 
�سوى  ال��رع��اي��ة  ل��ه��ذه  م��ع��ي��ار  ول   ،
ب��ات  ح��ت��ى  ال�سبيل  ب��ه��ذا  الإمي����ان 
بني  العالقة  وا���س��ح��ات   م��ن  الأم���ر 
فاإن  ولهذا  وفل�سطني،  الإ�سالم  اإيران 
كحليف  لإي���ران  نظرت  القوى  ه��ذه 
ال�سراكة  كامل  و�سريك  ا�سراتيجي 
امل��ق��اوم��ة وال��ت��ح��ري��ر،  يف ع��م��ل��ي��ة 
النظرية  ه��ذه  ت�ستمر  اأن  وي��ج��ب 
تعميق  مع  انحراف  ول  ت��رّدد  ب��دون 
ال��ع��الق��ة م��ع حم��ور امل��ق��اوم��ة ال��ذي 
ت��ق��وده اجل��م��ه��وري��ة الإ���س��الم��ي��ة.
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الرئا�صية  النــتــخــابــات  ح�صمت   ■
الأمـــريكـــيـــة مــ�ــصــري تـــرامـــب واإدارتــــــــه، 
الدميقراطي  املر�صح  فوز  تاأكيد  ل�صالح 
ــــة يف  ــــص جــــــو بــــــايــــــدن، لــــيــــتــــوىل الــــرئــــا�

.2021/1/20
وحتى ذلك التاريخ، دخلت الوليات 
انتقالية،  فــرة  الــعــامل،  ومعها  املتحدة، 
كان ترامب، يوا�صل فيها العبث بال�صووؤن 
الت�صوي�س  عــرب  الــداخــلــيــة،  الأمــريكــيــة 
على  والإ�ــصــرار  النتخابات،  نتائج  على 
خ�صومه  اأن  مــدعــيــاً  فــيــهــا  الــفــائــز  اأنــــه 

الدميقراطيني قد زوروا نتائجها.
وكــــان الــرئــيــ�ــس تـــرامـــب، يف الأيــــام 
الأخـــــرية لإقــامــتــه يف الــبــيــت الأبــيــ�ــس، 
الــ�ــصــرق  بــاأو�ــصــاع  يــعــبــث، ب�صكل خــا�ــس، 
الأو�ــــــصــــــط، مـــ�ـــصـــرحـــه املـــفـــ�ـــصـــل لــلــعــبــث 
الـــ�ـــصـــيـــا�ـــصـــي، يف ظــــل حـــلـــفـــاء حمــلــيــني 
يـــقـــدمـــون لــــه الـــــــــولء، مـــقـــابـــل تــوفــري 
حــمــايــتــهــم وحــمــايــة اأنــظــمــتــهــم مـــن اأيـــة 

تطورات واأحداث مفاجئة.
ــــــَب الــكــثــريون  يف هـــذا الــ�ــصــيــاق، َرحَّ
ذهب  بع�صهم  اأن  حتى  تــرامــب،  برحيل 
برحيل  التب�صري  حــد  اإىل  الــتــفــاوؤل،  بــه 
»�ــصــفــقــة الـــقـــرن« مــعــه، ومــعــهــا خمطط 
ال�صم باعتباره اإحدى ركيزتي »ال�صفقة« 
املتمثلة  الأخـــــرى  الــركــيــزة  جــانــب  اإىل 

بالتطبيع.
الإعــالمــي  الــغــطــاء  هـــذا  ظــل  ■ يف 
الفل�صطينية  الــ�ــصــلــطــة  بـــــداأت  ــــف،  املـُـــَزيَّ
تك�صف عن ا�صتعدادها لتقدمي التنازلت 
ل�صتقبال  متــهــيــداً  واملــ�ــصــبــقــة،  املــجــانــيــة 
اعتقاد  يف  اجلــديــدة،  الأمــريكــيــة  الإدارة 
اأن  الفل�صطينية،  ال�صلطة  اأركـــان  ي�صود 
الدولتني«،  ملــا ي�صمى »حــل  بــايــدن  دعــوة 
من �صاأنها اأن ُتفرج عن العملية ال�صيا�صية 
والتي   ،2000 الــعــام  منذ  عملياً  املعطلة 
امتدت – متقطعة - على �صاكلة عالقات 
عامة حتى العام 2014، قبل اأن تعود اإىل 

موتها ال�صريري.
بــايــدن،  اإدارة  عــلــى  الــ�ــصــلــطــة  رهــــان 
تـــرافـــق مـــع رهــانــهــا عــلــى اإعــــــادة اإحـــيـــاء 
»الرباعية الدولية« وم�صارها التفاو�صي، 
مع جتميل لفظي ل�صروط املفاو�صات، ل 

يغري يف امل�صمون العملي �صيئا.
ـــــفـــــرة  ال حـــــمـــــلـــــت  فــــــــمــــــــاذا  	•

النتقالية للبيت الأبي�س من مفاجاآت؟
�صفقة  �ــصــرحــل  حــقــاً  وهـــل  	•
الـــقـــرن، ويف �ــصــيــاقــهــا خــطــة الــ�ــصــم مع 

تــرامب وبــايدن والربـــاعية الدولــــية
وم�ضـــتقبل الــقـ�ضية الــوطنــيــة

رحيل ترامب؟
اإىل  الـــــعـــــودة  تـــعـــنـــي  ومــــــــاذا  	•
»الــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة«، ومــــاذا ميــكــن اأن 
ظل  يف  الفل�صطينية  للق�صية  تــقــدمــه 

الو�صع الراهن؟
الـــدولـــيـــة«  »الـــربـــاعـــيـــة  وهــــل  	•
الــقــبــور هــي اخلــيــار  واإعـــــادة نب�صها مــن 
اأن  اأم  املـــمـــكـــن،  الـــوحـــيـــد  الــفــلــ�ــصــطــيــنــي 
وقـــواه  الفل�صطيني،  الــ�ــصــعــب  جــعــبــة  يف 
الــ�ــصــيــا�ــصــيــة، خـــيـــارات اأخــــــرى، تــوفــر له 
اأهــدافــه  لتحقيق  املــطــلــوبــة  الــ�ــصــمــانــات 

الوطنية؟
)1(

الفرتة النتقالية يف البيت الأبي�ض
واآثارها على منطقتنا

الــــدميــــقــــراطــــي  املــــر�ــــصــــح  فـــــــوز   ■
جـــو بـــايـــدن يف النـــتـــخـــابـــات الــرئــا�ــصــيــة 
يف الـــــوليـــــات املــــتــــحــــدة، �ــصــكــل حمــطــة 
على  قـــادم  هــو  مــا  بتغيري  ت�صي  جــديــدة 
اأن اتبع الرئي�س  العالقات الدولية، بعد 
ال�صتخفاف  على  قامت  �صيا�صة  ترامب 
الدولية،  ال�صرعية  وقـــرارات  بالقوانني 
واملوؤ�ص�صات  لالتفاقيات  الظهر  واإدارة 
الدولية، يف حماولة منه لفر�س �صيا�صة 
الأمــــر الـــواقـــع، مــتــبــعــاً يف ذلـــك الــعــديــد 
على  النقالب  بينها  من  الأ�صاليب،  من 
التـــفـــاق الـــنـــووي مـــع اإيــــــران، واخلــــروج 

معتصم حمادة
عضو املكتب السياسي 

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني

املـــنـــاخ، ومــنــظــمــة ال�صحة  اتــفــاقــيــة  مـــن 
اقت�صادية  اإجــــراءات  اتــخــاذ  اأو  الــدولــيــة، 
�صد دول وموؤ�ص�صات واأفراد، حتت م�صمى 
»عقوبات«، وجد لكل منها ذرائعها، وفقاً 

للمعايري العدوانية ل�صيا�صته الهوجاء. 
ولعل ما قام به يف منطقتنا، وب�صكل 
الفل�صطينية  بالق�صية  يتعلق  خا�س مبا 
ال�صيا�صة،  لــهــذه  فــاقــعــاً  منــوذجــاً  ي�صكل 
حني ن�صف قرارات ال�صرعية الدولية ذات 
على  اخلا�صة  »�صرعيته«  واأ�صبغ  ال�صلة، 
باعتبارها  الحتالل،  �صلطات  ممار�صات 
الق�صية،  »الواقعي« حلل  الأ�صا�س  ت�صكل 
لـــروؤيـــة وردت يف »�ــصــفــقــة الــقــرن«  وفــقــاً 

كاملة.
ال�صعداء خل�صارة  العامل  يتنف�س  اأن 
تـــرامـــب النـــتـــخـــابـــات الـــرئـــا�ـــصـــيـــة، كــان 
الــرجــل، مــا زال  اأمـــراً متوقعاً، لكن هــذا 
املــفــاجــاآت،  مــن  الكثري  جعبته  يف  يحمل 
اأن يجعل من الفرة النتقالية  حماوًل 
مهماتها  الدميقراطية  الإدارة  ل�صتالم 
يحاول  �صاخنة،  اأيــامــاً   ،2021/1/20 يف 
اأق�صى  املــيــدان  يف  يثبت  اأن  خاللها  مــن 
وال�صيا�صة  تن�صجم  وقائع،  من  ميكن  ما 
الأربــع  ال�صنوات  مــدى  على  اتبعها  التي 
من عمر وليته املنق�صية، م�صتفيداً اإىل 
حـــٍد كــبــري، مــن حــالــة ال�ــصــطــراب التي 

اأحدثتها �صيا�صته يف اإقليمنا.

ع��ل��ى ه���ذ� مي��ك��ن �أن نقدم   ■
ة: ثالثة �أمثلة معبرِّ

»الــــوداعــــيــــة«  الـــــزيـــــارة  الأول:   -1
خارجيته  وزيـــر  بها  قــام  الــتــي   )11/19(
واملــنــاطــق  اإ�ــصــرائــيــل  اإىل  بومبيو  مــايــك 
اجلـــولن  واإىل  املــحــتــلــة،  الفل�صطينية 
ــــــارة املــ�ــصــتــوطــنــات  املـــحـــتـــل، وتـــعـــمـــده زي
لتاأكيد  مــنــه  الإ�ــصــرائــيــلــيــة، يف حمــاولــة 
التي  بومبيو«،  »عقيدة  بـ  �صمي  ما  ثبات 
تقوم على العراف ب�صرعية ال�صتيطان 
، لــقــرارات  يف تعاك�س تـــام، وانــتــهــاك فـــظاّ
الــ�ــصــرعــيــة الـــدولـــيـــة، مبـــا يف ذلـــك قـــرار 
 ،2016  -  2334 الـــرقـــم  الأمـــــن  جمــلــ�ــس 

املناه�س لال�صتيطان.
فل�صطينية  ملــنــاطــق  بــومــبــيــو  زيـــــارة 
و�صورية حمتلة، هي خطوة عدائية بكل 
املــعــايــري، وهــي تعبري فــاقــع عــن طبيعة 
�صخ�صيته  وعـــن  تــرامــب،  اإدارة  �صيا�صة 
و�ــصــخــ�ــصــيــة وزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه ومــــدى 
و�صعوب  الفل�صطيني،  لل�صعب  عدائهما 

املنطقة دون ا�صتثناء.
2- املثال الثاين: هو جرمية اغتيال 

القامة العلمية الإيرانية الكبرية حم�صن 
اأمــريكــي  بعمل   ،)11/27( زاده  فــخــري 
احلديث  �صبقه  م�صرك،  اإ�صرائيلي   –
 - اأمريكي  عــدوان م�صرك  احتمال  عن 
ال�صراتيجية  املــواقــع  يطال  اإ�صرائيلي 
على  الطريق  لقطع  �صعٍي  يف  اإيــــران،  يف 
اإىل  للعودة  القادمة  الأمــريكــيــة  الإدارة 
التــفــاق الــنــووي مــع اإيـــران، الــذي كانت 
قد تو�صلت اإليه يف ولية الرئي�س اأوباما 

.)2015/7/14(
ا�ـــصـــتـــهـــدف  زاده  فــــخــــري  اغــــتــــيــــال 
املـــ�ـــصـــروع الــــنــــووي الإيـــــــــراين، و�ــصــيــادة 
ها  جلراّ مك�صوفة  حماولة  و�صكل  اإيـــران، 
للتحالف  الــذرائــع  تــوفــر  فعل  ردود  اإىل 
حرب  لإ�صعال  الإ�صرائيلي   - الأمــريكــي 
يف املنطقة، قد متتد اإىل اأكرث من بقعة 
اأن �صبط  الــ�ــصــرق الأو�ـــصـــط، ول�ــصــك  يف 
ت على ترامب ومعه  النف�س الإيراين، فواّ
نتنياهو، فر�صة للمزيد من العبث باأمن 
املــنــطــقــة وا�ــصــتــقــرارهــا، واإ�ــصــعــال نــريان 

احلرب فيها.
�أم���ا �مل��ث��ال �ل��ث��ال��ث فهو   -3
ت�صاعد �صغوطه على العوا�صم العربية، 
لبناء  اإ�ــصــرائــيــل،  مــع  عالقاتها  لتطبيع 
جديد،  ا�صراتيجي  جيو�صيا�صي  واقـــع 
تـــ�ـــصـــل فـــيـــه اإ�ــــصــــرائــــيــــل، يف عــالقــاتــهــا 
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دول  مع  التعاون  واتفاقات  وم�صاريعها، 
التطبيع، اإىل العديد من مناطق ال�صرق 
اإفريقيا؛ فالتطبيع مع  الأو�صط و�صمال 
دولة الإمارات )8/13( ومملكة البحرين 
اخلليج،  �صواطيء  على  و�صعها   )9/11(
مع  التطبيع  اأمـــا  هــرمــز.  م�صيق  وعــنــد 
اأمــامــهــا  فــتــح  فــقــد   ،)10/24( الــ�ــصــودان 
اآفــــاقــــاً لـــــدور اأكـــــرث فــاعــلــيــة يف الــقــرن 
الإفريقي ويف البحر الأحمر؛ والتطبيع 
مــوطــيء  اأفــ�ــصــح   ،)12/10( املـــغـــرب  مـــع 
املتو�صط  �صواطيء  على  لإ�صرائيل  قــدم 
جهة  مــن  الأطل�صي  واملحيط  جهة،  مــن 
اأخرى؛ وهذه كلها تطورات ذات تداعيات 
اأمــن  على  وغــريهــا  جيو�صيا�صية  كــربى، 
الإقـــلـــيـــم، والـــنـــظـــام الــعــربــي الــر�ــصــمــي، 
مــبــادرة  واأيــــة  الفل�صطينية،  والــقــ�ــصــيــة 
دولية، اأو اإقليمية، قد تطرح حلل النزاع 

مع اإ�صرائيل.
من  اأفرغت،  ترامب  اإدارة  اأن  ويبدو 
خالل هذه اخلطوات، ما يف جعبتها من 
الفرة  يف  لإجنــازهــا  عــدوانــيــة  م�صاريع 
بــايــدن  اإدارة  تــ�ــصــلــم  حلـــني  النــتــقــالــيــة 
ن�صقط  اأن  دون  الأبي�س،  البيت  مفاتيح 
الــراحــلــة  الإدارة  تــلــجــاأ  اأن  ح�صابنا  مــن 
اإىل خطوات اأخــرى يف اإطــار عبثها باأمن 
اإدارة  توا�صل  ال�صياق،  هذا  ويف  املنطقة. 
تــرامــب الــ�ــصــغــط عــلــى اجلــ�ــصــم الــعــربــي 
لي�صتجيب  واملــفــكــك،  الـــرخـــو  الــر�ــصــمــي 
لــطــلــبــات تــو�ــصــيــع نـــطـــاق الــتــطــبــيــع مع 

اإ�صرائيل■
)2( 

�ل���ق���رن« بعد  »���ص��ف��ق��ة 
رحيل تر�مب

تـــرامـــب  اإدارة  حتـــــزم  اأن  قـــبـــل   ■
حقائبها وتغادر البيت الأبي�س، وقبل اأن 
واأن  الرئا�صية،  مهامه  بايدن  جو  يتوىل 
يك�صف عــن اأوراقـــــه، ومــنــهــا روؤيــتــه حلل 
ال�صلطة  قــامــت  الفل�صطينية،  الق�صية 
مفاجئة،  انقالبية  بخطوة  الفل�صطينية 
افتتحه  الــذي  امل�صار  عــن  تراجعت  حــني 
الفل�صطينية،  الــداخــلــيــة  الــعــالقــات  يف 
القرار القيادي يف 2020/5/19، القا�صي 
بــالــتــحــلــل مــن التــفــاقــات مــع اإ�ــصــرائــيــل 
والــــوليــــات املـــتـــحـــدة، وعــــــادت الــ�ــصــلــطــة 
ب�صقيه  اأو�ــصــلــو  م�صار  اإىل  الفل�صطينية 
تربر  اأن  وحــاولــت  والتفاو�صي،  الأمــنــي 
اأمــام  بتنا  تــرامــب،  باأننا، مع رحيل  ذلــك 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، لـــهـــا ا�ــصــتــحــقــاقــاتــهــا 
الــعــودة  وتتطلب  والأمــنــيــة،  ال�صيا�صية 
اأعــلــن  بــعــدمــا  املــفــاو�ــصــات  ا�صتئناف  اإىل 
الدولتني«،  ي�صمى »حل  ملا  تاأييده  بايدن 
واأكملت ال�صلطة يف تربيرها لكل هذا اأنه 
مع رحيل ترامب، رحلت »�صفقة القرن«، 

ومعها خمطط ال�صم.
تك�صف حجم  الدعـــــاءات  هـــذه  مــثــل 

الــتــ�ــصــلــيــل يف حمـــاولـــة تـــربيـــر الـــعـــودة 
ـــو مــــن خـــــالل احلــــديــــث عــن  ـــل اأو�ـــص اإىل 
ا�ـــصـــتـــحـــقـــاقـــات �ــصــيــا�ــصــيــة قـــــادمـــــة، مــن 
مــتــطــلــبــات ا�ــصــتــقــبــالــهــا، النـــقـــالب على 
التي  الفل�صطينية  الوطنية  التوافقات 
حمــطــاتــه  يف   ،5/19 مـــ�ـــصـــار  افــتــتــحــهــا 
يد  على  م�صرعه  لقي  والـــذي  املتتالية، 
ال�صلطة  حكومة  يف  املدنية  الإدارة  وزيــر 
»النت�صار«  عن  حديثه  يف  الفل�صطينية، 
ـــم عـــلـــى الــ�ــصــلــطــة  ـــتِّ ـــَح املــــزعــــوم الــــــذي ُي
واملوؤ�ص�صة الفل�صطينية، جتديد اللتحاق 
ال�صابقة  وال�صيا�صات  اأو�صلو،  بالتزامات 
التي ق�صت وقائع احلياة بف�صلها، ف�صاًل 

عن الكوارث التي ت�صتجرها.
تـــربيـــرات  يف  مـــا  اأخـــطـــر  ■ ولـــعـــل 
ربطاً  اأو�صلو،  م�صار  اإىل  للعودة  ال�صلطة 
بــالــتــغــيــري املــرتــقــب يف الــبــيــت الأبــيــ�ــس 

م�صاألتان:
مــع رحيل  اإنـــه  الــقــول  الأوىل يف   -1
الـــقـــرن«، ورحــل  تــرامــب رحــلــت »�صفقة 
مــ�ــصــروع الــ�ــصــم، كــونــه جمـــرد جـــزء من 
الدعـــاء يعطي  ال�صفقة. مثل هــذا  هــذه 
�ــصــدقــيــة لــــذرائــــع الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة 
التطبيع  اأن  بع�صها  ادعى  التي  ِبعة،  املُطَّ
اأدى اإىل اإلغاء خمطط ال�صم اأو تعليقه، 
اأن ال�صم ما  يف وقت يــدرك فيه اجلميع 
اأ�ــصــكــاًل خمتلفة، يف  زال زاحــفــاً، ويــاأخــذ 
ا�صتيطان هو  موا�صلة ال�صتيطان )وكل 
خطوة �صم جديدة( و�صل�صلة الإجراءات 
التابعة  املدنية  الإدارة  تتوقف  مل  التي 
وحكومة  الإ�صرائيلي  الع�صكري  للحكم 
وقانونياً،  اإداريـــاً  اتخاذها،  عن  نتنياهو، 
واقـــعـــاً، مبوجب  اأمـــــراً  الــ�ــصــم  مــا يجعل 

الأجندة الإ�صرائيلية.
اأن  اأن توحي  اأنها حتــاول  الثانية   -2
واأن  اأمريكية،  القرن« هي خطة  »�صفقة 
اأن  الدامغة،  الوقائع  اأثبتته  ما  تتجاهل 
اإ�صرائيلية خال�صة،  ال�صفقة هي �صناعة 
للحل  عقيدته  مبوجب  نتنياهو  �صاغها 

وعملت  ترامب  اإدارة  تبنتها  املنطقة،  يف 
ووفرت  منفردة،  بقرارات  تطبيقها  على 
الحــتــالل،  ل�صلطات  ال�صيا�صي  الــغــطــاء 
واقعاً، �صاربة بعر�س  اأمــراً  لتجعل منها 
احلائط كل الحتجاجات والعرا�صات 
الدولية، يقودها وعي يقوم على اأن اإدارة 
الثانية  التاريخية  الفر�صة  هي  ترامب 
اأو�ــصــلــو(،  اإتــفــاق  كانت  الأوىل  )الفر�صة 
الــتــي عــلــى اإ�ــصــرائــيــل اغــتــنــامــهــا لفر�س 
الفل�صطينيني،  على  الت�صفوية  ت�صويتها 
وجتــــــاوز قـــــــرارات الــ�ــصــرعــيــة الـــدولـــيـــة. 
»�صفقة  لإدراك  ال�صروري  من  وبالتايل 
وخمــاطــرهــا  اأبــعــادهــا،  واإدراك  الـــقـــرن«، 

احلقيقية، اإدراك »عقيدة نتنياهو«■
)3(

�لقرن  �صفقة  تطبيقات 
بعد رحيل تر�مب

خــطــوات  تــرامــب  �صفقة  خــطــت   ■
تــطــبــيــقــيــة وا�ــــصــــعــــة. فـــعـــلـــى الــ�ــصــعــيــد 
القــلــيــمــي، بـــات يف حــكــم الأمـــــر الــواقــع 
الــتــحــالــف الأمــــريكــــي - الإ�ــصــرائــيــلــي، 
مـــ�ـــصـــافـــاً اإلــــيــــه الـــعـــربـــي الـــر�ـــصـــمـــي، يف 
اإيــــران مــن جــهــة، ويف تهمي�س  مــواجــهــة 
اأخــرى،  جهة  من  الفل�صطينية  الق�صية 
�صهادات يف ح�صن  الحــتــالل  دولــة  ومنح 
من  للمزيد  الغطاء  لها  توفر  ال�صلوك، 
الـــتـــغـــول يف تــطــبــيــقــات �ــصــفــقــة الـــقـــرن، 
خا�صة يف جمال ال�صم الذي من �صاأنه اأن 
ير�صم عالمات احلل الدائم، كما تخطط 

له اإ�صرائيل.
اأمــراً  اإن ما حتقق على الأر�ـــس بــات 
بــايــدن للراجع  اإدارة  تــدعــو  لــن  واقــعــاً، 
اإىل  املــثــال،  �صبيل  على  تدعو  رمبــا  عنه. 
جتميد ال�صتيطان موؤقتاً على غرار دعوة 
اإ�صرائيل  لها  ت�صتجب  )ومل  اأوباما  اإدارة 
اآنذاك( لكنها لن تلغي ما بات اأمراً واقعاً 
من اإجراءات ميدانية وقانونية )مبوجب 
مكانة  تر�صيم  يف  الإ�صرائيلية(  الأجندة 
وت�صريع  لإ�صرائيل،  و�صمها  امل�صتوطنات 

البوؤر ال�صتيطانية وت�صمينها.
قــرار  بــايــدن  اإدارة  تلغي  لــن  كــذلــك 
لإ�صرائيل  عا�صمة  بالقد�س  العـــراف 
عــلــى  ـــيـــة  ـــرائـــيـــل الإ�ـــص بـــالـــ�ـــصـــيـــادة  )ول 
للدعم  ا�صتئنافها  مــع  وهــي،  اجلـــولن(. 
املــــايل لــوكــالــة الـــغـــوث، لـــن تــذهــب اإىل 
العـــــراف بــحــق الــالجــئــني يف الـــعـــودة، 
ولـــعـــل اأفــ�ــصــل مـــا ميــكــن اأن تـــدعـــو لــه، 
�صبق  مــا  اإىل  ت�صل حتى  ولــن  افــرا�ــصــا 
ما  �ــصــمــن  قــدمــتــه  اأن  كــلــيــنــتــون  لإدارة 
كلينتون،  مقرحات  اأو  معايري  اأ�صمته 
املحتملة  اخلم�صة  املــواطــن  حــددت  التي 

لالجئني كما يلي: 
يف  مــنــاطــق   -2 فل�صطني؛  دولــــة   -1
�صمن  فل�صطني  اإىل  �صتنتقل  اإ�ــصــرائــيــل 
تــبــادل الأرا�ــــصــــي؛ 3- اإعـــــادة تــوطــني يف 
الــدولــة املــ�ــصــيــفــة؛ 4- اإعــــادة تــوطــني يف 
اإ�صرائيل  اإىل  الإدخــــال   -5 ثالثة؛  دولـــة 

)راجع بهذا اخل�صو�س امللحق(.
الفل�صطينية،  الــدولــة  م�صتقبل  اأمــا 
فـــاإن »حــل الــدولــتــني« لي�س �ــصــوى �صعار 
جملة  يف  بــايــدن  تاأكيد  يقابله  غام�س، 
»الفورين بولي�صي« )اآذار/ مار�س 2020( 
اأن  اأي  اإ�صرائيل«،  اأمــن  »ب�صمان  مت�صكه 
اإ�ــصــرائــيــل �صيكون هــو مــعــيــار »حــل  اأمـــن 
الـــدولـــتـــني«، اإن مبـــا يــتــعــلــق بــالــ�ــصــروط 
الأمنية )احلدود( اأو غريها من ال�صروط 
الــتــي مــن �ــصــاأنــهــا اأن تــنــزع عــن »الــدولــة 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة« عـــالمـــاتـــهـــا الــ�ــصــيــاديــة 
الــكــامــلــة، واأن متــنــح بــاملــقــابــل، اإ�ــصــرائــيــل 
ذات  يبقيها  ما  المــتــيــازات،  من  العديد 
اليد العليا يف املنطقة، ودوماً على ح�صاب 

ال�صتقالل وال�صيادة الفل�صطينيني. 
رحيل  يعني  ل  ترامب  رحيل  ■ اإن 
�ــصــفــقــة الــــقــــرن، حـــيـــث �ــصــتــبــقــى بــعــ�ــس 
عــنــا�ــصــرهــا الــرئــيــ�ــصــيــة )�ــصــم الــقــد�ــس، 
بايدن  وو�صول  قائمة،  الــخ..(  التطبيع، 
بال�صرورة  يعني  ل  الأبي�س،  البيت  اإىل 
تدعو  كما  الدولتني«  »حــل  نحو  التقدم 
لــه الـــوليـــات املــتــحــدة، يف ظــل الــرفــ�ــس 
الإ�صرائيلي لأي حل قد ي�صتم منه رائحة 
ما  اأق�صى  لذلك  للفل�صطينيني،  »دولــة« 

ميكن اأن يتوقعه املرء:
تـــرامـــب  اإدارة  تــــديــــر  اأن  هــــو 
املظاهر  تــغــادر  واأن  املنطقة،  اأزمـــة 
الـــفـــاقـــعـــة لـــالنـــحـــيـــاز لإ�ـــصـــرائـــيـــل، 
اأ�ص�صها  كــانــت  اأيـــاً  املــفــاو�ــصــات،  لكن 
واآلياتها، لن تنجح يف اإلغاء ما بنته 
حكومة نتنياهو من وقائع ميدانية. 
وبناء  امليدانية،  الوقائع  تغيري  اإن 
يف  املــواجــهــة  يتطلب  بديلة،  وقــائــع 
�صيحدد  الــذي  املــيــدان، فامليدان هو 
وجــهــة الــعــمــلــيــة الــتــفــاو�ــصــيــة التي 
على  الفل�صطينية  ال�صلطة  تــراهــن 

ا�صتئنافها■
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العربي  واجل��ه��ل  الغربية  ال���دول  م��ن 
بطبيعتها وارتهان بع�ض احلكام العرب 
للواليات  وتبعيتهم  اال�ستعمارية،  للدول 
املتحدة وال�سهيونية العاملية. وا�ستغلت 
والهولوكو�ست  الال�سامية  معزوفتي 
وال��ت��ع��اون م��ع اأمل��ان��ي��ا ال��ن��ازي��ة لتهجري 
اليهود اإىل فل�سطني، واإقامة “اإ�سرائيل” 
فيها وتقويتها ودعم حروبها العدوانية.
اأه��م  ال�سهيوين  امل�����س��روع  وح��ق��ق 
ال�سهيوين،  الكيان  باإقامة  جناحاته 
ويف اإعالنه فرن�سا وبريطانيا والواليات 
املتحدة البيان الثالثي عام 1951 الذي 
“اإ�سرائيل”  وجود  عن  الدفاع  ت�سمن 
احتلتها.  التي  الفل�سطينية  واالأرا���س��ي 
وا�سرتكت الدول اال�ستعمارية يف حروب 
اأعوام 1948  “اإ�سرائيل” العدوانية يف 
كما  و2006،  و1982  و1967  و1956 
عهد  اإب��ان  املتحدة  ال��والي��ات  ا�سرتكت 
اليهودي كي�سنجر يف حرب ت�سرين عام 
1973، ويف الدفاع عن ا�ستمرار احتالل 
الفل�سطينية  لالأرا�سي  “اإ�سرائيل” 

فل�سطني،  ق�سية  وت�سفية  ال���دول���ة 
وجعل  التاريخية  فل�سطني  كل  وتهويد 
للفل�سطينيني. البديل  الوطن  االأردن 
كجزء  ال�����س��ه��ي��وين  امل�����س��روع  اإن 
ثابتة  وقاعدة  االإمربيايل  امل�سروع  من 
لالإمربيالية االأمريكية يعمل با�ستمرار 
على زيادة قوته الع�سكرية لك�سر معظم 
والق�ساء  الر�سمية  العربية  االإرادات 
اأو  وطني  نهو�ض  اأو  مقاومة  اأي��ة  على 
وهيمنته.  ���س��روط��ه  ل��ف��ر���ض  و  ق��وم��ي 
امل��ج��ال  ن��ظ��ري��ة  ع��ل��ى  طبيعته  وت��ق��وم 
والكيان  العاملية  لل�سهيونية  احليوي 
ال��ف��رات  اإىل  ال��ن��ي��ل  ال�����س��ه��ي��وين م��ن 
يف  اليهودي  اال�ستيطاين  واال�ستعمار 
على  لل�سيطرة  االأردن  و�سرق  فل�سطني 
اليهودية  ل�سيطرة  كمقدمة  املنطقة 
االأو���س��ط  ال�سرق  ب��ل��دان  على  العاملية 
�سيطرتها  خ���الل  م��ن  ال��ع��امل  وع��ل��ى 
ع��ل��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة.
اإن االأمة العربية يف �سراع تاريخي 
امل�سروع  طبيعة  مع  وم�ستمر  متوا�سل 
والعن�سري  اال�ستعماري  ال�سهيوين 
واالإره��اب��ي، وال��ذي ال ح��دود وال قيود 
على اأطماعه والتي تت�ساعد با�ستمرار 
الفل�سطينية  ال��ت��ن��ازالت  ازدي����اد  م��ع 
والعربية، فالت�سوية ال�سيا�سية بالرعاية 
اأمريكية   � اإ�سرائيلية  خطة  االأمريكية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن االن��ت�����س��ارات 
ال�ساملة  الهيمنة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ل��ه 
الكبري  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  على 
واحل�سارية  الثقافية  الهوية  وم�سح 
امل�سروع  قادة  ويعمل  املنطقة.  ل�سعوب 
ا�ستمرار  دمي��وم��ة  ع��ل��ى  ال�����س��ه��ي��وين 
امل���واج���ه���ات وال�������س���راع ال��ع�����س��ك��ري 
مع  والثقايف  واالقت�سادي  وال�سيا�سي 
التنمية  يف  املنطقة  �سعوب  طموحات 
وال��ت��ط��ور واال���س��ت��ق��رار واالزده������ار، 
يعني  ما  واالإ�سالم،  العروبة  وحماربة 
اأن “اإ�سرائيل” �ستبقى يف حالة �سراع 
الإخ�ساعها  املنطقة  �سعوب  مع  دائ��م 
ونهب ثرواتها وجعلها �سوقًا ملنتجاتها.
تكون  اأن  تريد  ال  “اإ�سرائيل”  اإن 
دول���ة ع��ادي��ة وت��ق��وم ب���دور ع���ادي يف 

ال�صراع مع الكيان ال�صهيوين �صراع وجود

وال��ل��ب��ن��ان��ي��ة داخ����ل االأمم  وال�����س��وري��ة 
الواليات  وحققت  وخارجها.  املتحدة 
غوريون  بن  راود  الذي  احللم  املتحدة 
موؤ�س�ض “اإ�سرائيل” باإخراج م�سر من 
دائرة ال�سراع العربي � ال�سهيوين عن 
اتفاقيتي  توقيع  ال�سادات  حمل  طريق 
وم��ع��اه��دة   1978 ع���ام  دي��ف��ي��د  ك��م��ب 
 1981 امل�سرية-االإ�سرائيلية  ال�سلح 
على ح�ساب عروبة فل�سطني واال�ستمرار 
ب��اح��ت��الل اجل�����والن وج���ن���وب ل��ب��ن��ان.
وت���ب���ع ذل����ك ح��م��ل ع���رف���ات على 
عام  اأو�سلو  يف  االذع���ان  ات��ف��اق  توقيع 
م��ع��اه��دة  االأردن  ت��وق��ي��ع  و   .1993
يكتف  ومل   .1994 ع���ام  ع��رب��ة  وادي 
التي  باملنجزات  ال�سهيوين  امل�سروع 
املتحدة  ال��والي��ات  مب�ساعدة  حققها 
يعمل  ب��ل  اخلليج  ح��ك��ام  م��ن  واأت��ب��اع��ه 
ع��ل��ى ا���س��ت��ث��م��اره��ا وحت��ق��ي��ق امل��زي��د 
“اإ�سرائيل”  اإق��ام��ة  اإىل  و���س��واًل  منها 
املفاو�ض  واإجبار  االقت�سادية  العظمى 
بيهودية  االع���رتاف  على  الفل�سطيني 

يف  »اإ���س��رائ��ي��ل«  تاأ�سي�ض  ل  �سكَّ      
وق��ع  ح���دث  اأخ��ط��ر  ال��ع��رب��ي��ة  فل�سطني 
ال�سليبية،  احل���روب  بعد  املنطقة  يف 
ح��ي��ث م���ا زال����ت امل��ن��ط��ق��ة ت��ع��اين من 
احلروب وامل�سائب والويالت والتخلف 
جراء  �سببته  ال��ذي  العرقي  والتطهري 
اإمي��ان��ه��ا ب��اال���س��ت��ع��م��ار اال���س��ت��ي��ط��اين 
على  والهيمنة  والعن�سرية  واالإره���اب 
العظمى  “اإ�سرائيل”  واإقامة  املنطقة 
ال�سرق  م�سروع  خالل  من  االقت�سادية 
قلب  يف  يهودي  غيتو  وكاأكرب  االأو�سط، 
واأدت  واالإ���س��الم��ي��ة.  العربية  املنطقة 
“اإ�سرائيل”  اأ�سعلتها  التي  احل���روب 
اإىل عرقلة التنمية والتطور واال�ستقرار 
الفنت  ون�سر  املنطقة،  يف  واالزده����ار 
فيها  وال��ع��رق��ي��ة  وامل��ذه��ب��ي��ة  الطائفية 
قلب  يف  تاأ�سي�سها  وج���اء  لتفتيتها. 
م�سالح  تالقي  العربي ح�سيلة  الوطن 
وال�سهيونية  اال���س��ت��ع��م��اري��ة  ال�����دول 
ال��ع��امل��ي��ة يف ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ال��وح��دة 
وامل�سروع  العربي  وال��ن��ظ��ام  العربية، 
ال��ق��وم��ي وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ن��ف��ط يف 
امل��ن��ط��ق��ة، و���س��ن��اع��ة اإ���س��الم اأم��ري��ك��ي 
ونهيان.. وث��اين  �سعود  اآل  طريق  ع��ن 
ق���ام���ت ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة مب�����س��اع��دة 
فل�سطني  تاريخ  بتزوير  االأوروبية  الدول 
وا�ستغالل الدين واال�ستعمار واحلركات 
هدف  لتحقيق  وال��ن��ازي��ة  الال�سامية 
عن  فل�سطني  ا�ستعمار  وه��و  �سيا�سي 
وترحيل  اإل��ي��ه��ا  ال��ي��ه��ود  تهجري  ط��ري��ق 
للعامل  نف�سها  وق��دم��ت  منها،  ال��ع��رب 
ك��ع��ام��ل ت��ط��وي��ر وغ��ر���ض ق��ي��م احل��ري��ة 
الغربية  واحل�����س��ارة  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
عك�ض  م��ار���س��ت  ولكنها  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
عليها  والهيمنة  لتفتيتها  متامًا  ذل��ك 
خا�ض  وب�سكل  ث��روات��ه��ا،  وا���س��ت��غ��الل 
على  والهيمنة  االأر���ض  على  اال�ستيالء 
اليهود  وتهجري  وامل��ي��اه،  والغاز  النفط 
اإليها وترحيل العرب من فل�سطني وعدم 
ال�سماح لهم بالعودة اإليها. وجنحت يف 
اليهودية  واالأطماع  اخلرافات  جت�سيد 
وم�ستعمرات  ا�ستيطاين  ا�ستعمار  اإىل 
ي���ه���ودي���ة وك���ي���ان ���س��ه��ي��وين، ب��دع��م 

د. غازي حسين
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حرمة  اح���رتام  اأ���س��ا���ض  على  املنطقة 
ا���س��ت��ق��الل و���س��ي��ادة واأرا����س���ي وم��ي��اه 
واالإ�سالمية،  العربية  البلدان  ونفط 
وطبيعة  اأه��داف  مع  يتناق�ض  ذلك  الأن 
امل�����س��روع ال�����س��ه��ي��وين اال���س��ت��ع��م��اري��ة 
والعن�سرية والقائمة على نهب االأر�ض 
املنجزات،  وتدمري  وال���روات،  وامل��ي��اه 
وانتهاك  واملقد�سات  االأر����ض  وتهويد 
وحياتهم.  امل��واط��ن��ني  وح��ق��وق  �سيادة 
طبيعة  م��ع  التعاي�ض  امل�ستحيل  وم��ن 
باال�ستعمار  املوؤمن  ال�سهيوين  امل�سروع 
واالأ�ساطري  وباخلرافات  اال�ستيطاين 
واالأطماع اليهودية، وهجرة يهود العامل 
منها،  ال��ع��رب  وت��رح��ي��ل  فل�سطني  اإىل 
الالجئني  ع��ودة  ح��ق  على  والت�سطيب 
واملدجج  دي��اره��م،  اإىل  الفل�سطينيني 
وجميع  ال�سهيونية،  ب��االأي��دي��ول��وج��ي��ة 
املجال  ونظرية  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة 
جميع  يف  العاملية  لل�سهيونية  احليوي 
حتى  الكبري  االأو���س��ط  ال�����س��رق  ب��ل��دان 
االإ�سالمية. الو�سطى  اآ�سيا  جمهوريات 
يهدف  ال  ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  اإن 
واإمنا  ع��ادل،  حل  اإىل  التو�سل  اإطالقًا 
الفل�سطينية  االإرادات  ك�����س��ر  ي��ري��د 
خمططاته  وفر�ض  الر�سمية،  والعربية 
االأوروب��ي  والدعم  االأمريكية  بالرعاية 
وم�ساعدة اأمراء وملوك العرب، وتاأجيج 
االإ�سالم،  وحماربة  احل�سارات  �سراع 
وب���ث امل��زي��د م��ن ال���ع���داء وال��ك��راه��ي��ة 
ال��والي��ات  يف  وامل�سلمني  ال��ع��رب  جت��اه 
واإ�سعال  االأوروب��ي��ة،  والبلدان  املتحدة 
البلدان  وتفتيت  الطائفية  احل���روب 
املحرقة  معزوفة  وا�ستغالل  العربية، 
لفر�ض  والال�سامية،  )الهولوكو�ست( 
االأمريكية  االإمربيالية  وهيمنة  هيمنته 
واالإ���س��الم��ي��ة. العربية  املنطقة  على 
ف���ا����س���ت���م���رار مت�����س��ك امل�������س���روع 
اال�ستعمارية  باأيديولوجيته  ال�سهيوين 
واالإره��اب��ي��ة  واالأ���س��ول��ي��ة  والعن�سرية 
���س��ي��ك��ون م��ن��ط��ل��ق��ًا الإ����س���ع���ال ح���روب 
ع���دوان���ي���ة )وق���ائ���ي���ة و ا���س��ت��ب��اق��ي��ة(، 
الأن������ه ج�����س��م غ���ري���ب ع����ن امل��ن��ط��ق��ة 
ودخ���ي���ل ع��ل��ي��ه��ا وم���ع���اد ل�����س��ع��وب��ه��ا.
ي��ع��ت��ق��د  اأن  ال�������س���خ���ف  م����ن  اإن 
امل�سروع  اأن  ال��ع��رب  امل�����س��وؤول��ني  بع�ض 
الذين  هم  اأنهم   ، تغريَّ قد  ال�سهيوين 
تهم الواليات املتحدة  تغريوا، حيث غريَّ
و”اإ�سرائيل”، واأخذوا يبحثون وخا�سة 
العدو  مع  اأمنية  �سراكة  عن  �سعود  اآل 

فل�سطني  اغت�سب  ال��ذي  االإ�سرائيلي 
وامل��ع��راج. االإ����س���راء  مدينة  فيها  مب��ا 
ال�����س��ه��ي��وين  امل�������س���روع  ي����زال  وال 
اأ�سويل،  م�سروع ا�ستعماري، عن�سري، 
��ر ال��ق��وة  اإح�������اليل، اإج����الئ����ي ي�����س��خِّ
واخلداع  والت�سليل  والكذب  الع�سكرية 
يف  اأه��داف��ه  لتحقيق  وال��ن�����س��اء  وامل���ال 
امل�سروع  العامل.  على  وهيمنته  املنطقة 
ال�سهيوين مل يغريرّ جوهره، ولكنه غريَّ 
اجلغرايف  التو�سع  وا�ستبدل  اأ�ساليبه 
“اإ�سرائيل”  اأي  االقت�سادية  بالهيمنة 
العظمى  باإ�سرائيل  اجلغرافية  الكربى 
ن�سيج  يف  ل��ل��ت��غ��ل��غ��ل  االق���ت�������س���ادي���ة، 
وتغيري  والثقايف  االقت�سادي  املنطقة 
يف  بال�سليبني  حل  ما  وجتنب  هويتها، 
ن�سيجها  يف  يتغلغلوا  مل  الذين  املنطقة 
الواليات  االقت�سادي. وجنح مب�ساعدة 
 � العربي  ال�سراع  جتزئة  يف  املتحدة 
ال�سهيوين وحتويله من �سراع وجود اإىل 
نزاع على احلدود، واإىل نزاع اإ�سرائيلي 
ال��ق��وم��ي  االأم����ن  اأ  وج�����زَّ فل�سطيني.   �
بع�ض  وحتويل  باخرتاقه  وجنح  العربي 
وحر�ض  �سرطة  اإىل  العربية  اجليو�ض 
حدود للدفاع عن االحتالل االإ�سرائيلي 
والت�سدي  الفل�سطينية،  ل��الأرا���س��ي 
لعمليات املقاومة الفل�سطينية نيابة عن 
احتلت  التي  ال�سهيوين  االحتالل  دولة 
ال�سرقية  وال��ق��د���ض  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة 
االأمن  واخ��رتق  الها�سمية.  اململكة  من 
يف  الن�ض  خ��الل  م��ن  العربي  القومي 
م��ع��اه��دات االإذع����ان على ع��دم وج��ود 
ي��زال يحتل  ال��ي��وم وه��و ال  ح��روب بعد 
احل���روب  وي�سعل  ال��ع��رب��ي��ة  االأرا����س���ي 
العام  يف  متوز  حرب  ومنها  العدوانية، 
ال�ساد�سة  واحل��رب  لبنان،  على   2006
 ،2014 ���س��ي��ف  يف  غ���زة  ق��ط��اع  ع��ل��ى 

وي��ف��ر���ض ال��ت��ط��ب��ي��ع وت��غ��ي��ري امل��ن��اه��ج 
الدرا�سية على بع�ض االأطراف العربية 
الفل�سطينية.  وال�سلطة  االأردن  ومنها 
معه  توقع  التي  العربية  ال���دول  وي��ل��زم 
ع��ل��ى امل��ع��اه��دات ب��ال��ت��ع��اون االأم��ن��ي، 
مناطق  وجتريد  الت�سلح  حجم  وحتديد 
والدولة  )ك�سيناء  ال�سالح  من  عربية 
ونزع  تاأ�سي�سها(  املزمع  الفل�سطينية 
���س��الح امل��ق��اوم��ة ون��ع��ت��ه��ا ب���االإره���اب، 
وت��غ��ي��ري خ��ارط��ة ال��وط��ن ال��ع��رب��ي من 
خالل اإ�سعال الفنت الطائفية واملذهبية 
الرتكيب  واإع���ادة  والتفتيت  والعرقية 
م��ن خ���الل م�����س��روع ال�����س��رق االأو���س��ط 
اجلديد. ويعتقد دهاقنة ال�سهيونية اأن 
م�سروعهم لن يكتمل اإالَّ بفر�ض هيمنة 
البلدان  على  االقت�سادية  "اإ�سرائيل" 
العظمى  “اإ�سرائيل”  واإقامة  العربية 
حتى  التوراتية  بحدودها  االقت�سادية 
بابل وتطبيع العالقات مع جميع الدول 
وامللك  �سعود  اآل  مب�ساعدة  العربية 
العربية. ال����دول  وج��ام��ع��ة  الها�سمي 
ل��ق��د ت��ع��اون امل��وؤ���س�����س��ون وال��ق��ادة 
ال�����س��ه��اي��ن��ة م���ع ال��ال���س��ام��ي��ني وم��ع 
النازية  واأملانيا  الربيطاين  اال�ستعمار 
الكيان  وت��ع��اون  ال��ف��ا���س��ي��ة.  واإي��ط��ال��ي��ا 
ال�سهيوين مع العن�سريني يف رودي�سيا 
يف  االأبارتهايد  نظام  وم��ع  والربتغال، 
وبريطانيا  فرن�سا  ومع  اإفريقيا  جنوب 
والواليات املتحدة يف حروبهم العدوانية 
���س��د ال��ع��رب. وق���رر ح���زب ال��ع��م��ل يف 
اإقامة  على  العمل  عام 1995  برناجمه 
"دولة فل�سطينية" كم�سلحة اإ�سرائيلية 
لتحقيق النقاء العن�سري لدولة اليهود. 
وطرح �سارون م�سروعه للت�سوية الإقامة 
ا�ستوحى  الفور  وعلى  فل�سطينية،  دولة 
ب��و���ض م�����س��روع��ه الإق���ام���ة دول���ت���ني يف 
للت�سوية.  �سارون  م�سروع  من  فل�سطني 

تبنيه.  على  الدولية  الرباعية  وحمل 
وعنيَّ جمرم احلرب طوين بلري رئي�سًا 
بال�سروط  الت�سوية  لتمرير  للرباعية 
واالع��رتاف  االإ�سرائيلية  واملوا�سفات 
بيهودية “اإ�سرائيل” اأي اإن “اإ�سرائيل” 
يف  اليهود  وجلميع  فقط،  لليهود  دول��ة 
حق  على  الت�سطيب  يعني  م��ا  ال��ع��امل، 
وق�سر  دي��اره��م  اإىل  الالجئني  ع���ودة 
الفل�سطينية"  "الدولة  اإىل  العودة  حق 
عام  املحتلة  االأرا���س��ي  ع��رب  وترحيل 
التي  الفل�سطينية  دولتهم  اإىل   1948
واملنقو�سة  اإقامتها  “اإ�سرائيل”  تزمع 
واملعابر،  وال�سكان  واالأر����ض  ال�سيادة 
ل�سطب  “اإ�سرائيل”،  ومل�����س��ل��ح��ة 
ق�سية  وت�سفية  القد�ض  من  االن�سحاب 
فل�سطني. وجاء ترامب وادارته اليهودية 
كو�سنري  امل��ت��زم��ت  ال��ي��ه��ودي  و���س��ه��ره 
التلمودي  امل��ف��او���س��ات  م��ل��ف  ورئ��ي�����ض 
وال��ت��ورات��ي غ��ري��ن��ب��الت. وو���س��ع��وا مع 
�سفقة  نتنياهو  واال�ستعماري  الفا�سي 
�سلمان  بن  عليها حممد  ووافق  القرن. 
لت�سفية ق�سية فل�سطني واإنهاء ال�سراع 
الإ�سعاف  “اإ�سرائيل”  مع  والتحالف 
ح��رك��ات امل��ق��اوم��ة وم��واج��ه��ة اإي����ران.
ال��ع��ودة  ح��ق  ع��ل��ى  الت�سطيب  اإن 
ال��غ��رب��ي  ب�سطريها  ال��ق��د���ض  وت��ه��وي��د 
وال�سرقي لن يجلب ال�سالم واال�ستقرار 
االإ�سراء  مدينة  القد�ض  الأن  للمنطقة، 
االب��دي��ة،  فل�سطني  وعا�سمة  وامل��ع��راج 
االأمن  جمل�ض  فيه  مبا  العامل  واع��رتف 
ويجب  حمتلة،  مدينة  ب��اأن��ه��ا  ال���دويل 
منها.  االن�سحاب  “اإ�سرائيل”  على 
املنطقة  على  دخيلة  »اإ���س��رائ��ي��ل«  اإن 
البحار  وراء  من  ج��اءت  عنها،  غريبة 
على  للهيمنة  فل�سطني  واغ��ت�����س��ب��ت 
وخدمة  واالإ�سالمية  العربية  البلدان 
وال��دول  العاملية  ال�سهيونية  م�سالح 
املنطقة  ���س��ع��وب  وم���ع���اداة  ال��غ��رب��ي��ة 
الرتهيب  با�ستخدام  حكامها  واإخ�ساع 
وال���رتغ���ي���ب، ب����احل����روب ال��ع��دوان��ي��ة 
و�سرقة  ومنا�سبهم،  عرو�سهم  وتهديد 
العربية.  وال����روات  وامل��ي��اه  االأرا���س��ي 
والتعاي�ض  بها  القبول  ميكن  ال  لذلك 
خبيثة  �سرطانية  غ���دة  الأن��ه��ا  م��ع��ه��ا، 
واالإ�سالمية،  العربية  االأم��ة  ج�سد  يف 
وم�سريها اإىل الزوال، فال�سراع معها 
�سراع وجود ولي�ض نزاعًا على احلدود.
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اع���ت���دن���ا ع���ل���ى ال��������دوام ت��و���س��ي��ف 
ال��ع��ن�����س��ري��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��ف��اق��م��ة 
واأب���ع���اد ال��ق��وان��ني وال���ق���رارات اجل��ائ��رة 
ال�سعب  ع��ل��ى  امل��ب��ا���س��رة  وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا 
وحتليالت  درا���س��ات  ع��رب  الفل�سطيني؛ 
للحق  ودولية منا�سرة  فل�سطينية وعربية 
الفل�سطيني، لكن ثمة معنى اآخر مع ظهور 
نف�سه. االإ�سرائيلي  الداخل  من  حتليالت 
حقيقة  ل��ك�����س��ف  من����وذج����ان 

العن�سرية
ومتثل  �سيا�سي؛  وهو  االأول  النموذج 
رئي�ض  بورغ":  "اأبراهام  باإعالن  اأخ��ريًا 
ع�سر  اخل��ام�����ض  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  الكني�ست 
دولة  و"رئي�ض  اليهودية  الوكالة  ورئي�ض 
ع��ازر  ب��ع��د  ق�����س��رية  ل��ف��رتة  اإ�سرائيل" 
�سيقدم  اأن��ه  �سنة،   65 ال���  واب��ن  واي��زم��ن 
يف  االإ�سرائيلية  املركزية  للمحكمة  طلبا 
اليهودية؛  القومية  عن  بالتخلي  القد�ض 
ح��ي��ث ط���ال���ب ب�����ورغ امل��ح��ك��م��ة ب��اإل��غ��اء 
الداخلية  وزارة  يف  ك��ي��ه��ودي  ت�سجيله 
اأع���ق���اب �سن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، وذل����ك يف 
له  مقابلة  يف  قال  حيث  القومية،  قانون 
ملحق  هاكت" يف  "رفيت  ال�سحافية  مع 
اأ�ستطيع  "ال  اأي����ام  ع���دة  ق��ب��ل  ه��اآرت�����ض 
املجموعة،  ه��ذه  مع  بالت�سامن  ال�سعور 
ال�سجالت".  م���ن  ا���س��م��ي  ف��ا���س��ط��ب��وا 
القومية:  قانون  ح��ول  ب��ورغ  واأو���س��ح 
"معنى القانون اأن كل مواطن غري يهودي 
مكانة  م��ن  �سيعاين  اإ���س��رائ��ي��ل  دول���ة  يف 
يف  طويلة  الأجيال  اليهود  عانى  كما  اأق��ل 
بلدان اأخرى". و�سدد بورغ بالقول "ل�ست 
نف�سي  اأع���رف  اأو  اأت�سامن  اأن  م�ستعدًا 
عن  بورغ  واأعرب  اإ�سرائيل".  يف  كيهودي 
الن�سيد  كلمات  تغيري  يجب  باأنه  اعتقاده 
هذا  الأن  "هتكفا"  االإ�سرائيلي  الوطني 
على  ولالأ�سكنازيني  لليهود  فقط  منا�سب 
االإعالمي،  النموذج  اأم��ا  التحديد.  وجه 
االإ�سرائيلي  واالأدي���ب  الكاتب  ك��ان  فقد 
"�سامي  ع���راق���ي  ي���ه���ودي  اأ����س���ل  م���ن 
من  اأك����ر  يف  ح����ذر  ال����ذي  ميخائيل" 
العن�سرية  تنامي  اأن  من  وم��ق��ال،  ن��دوة 
ظاهرة  اإ�سرائيل  يجعل  قد  االإ�سرائيلية، 
م�سل�سل  وان��ت��ق��د  ال���ت���اري���خ،  يف  ع���اب���رة 
الكني�ست. يف  العن�سرية  الت�سريعات 

انك�صاف العن�صرية الإ�صرائيلية.. نظرة من الداخل

فيها،  العربي  ال��رتك��ز  م��ن  واحل���درّ  اجلليل 
ي�سمى  ما  مثل  خمتلفة،  اأ�سماء  عرب  وذلك 
وم�سروع  اجلليل،  منطقة  تطوير  م�سروع 
ظهور  اإىل  اإ�سافة  ه��ذا  لعام،  داود  جنمة 
ال��ع��رب��ي يف  ال��رتك��ز  ��ط��ات للحدرّ م��ن  خم��طرّ
منطقة النقب التي ت�سكل م�ساحتها خم�سني 
التاريخية.  فل�سطني  م�ساحة  من  املئة  يف 
 م�����ن ت����ل����ك امل����خ����ط����ط����ات خم��ط��ط 
 800 م�سادرة  اإىل  ي�سعى  الذي  "برافر" 
البالغ  النقب  ع��رب  وجتميع  دومن،  األ���ف 
م�ساحة  يف  ن�سمة  األ��ف   200 نحو  عددهم 
اأقل  اأي على  األ��ف دومن،  اأق��ل من 100  ه�ي 
�سح�راء  م�س�احة  م��ن  امل��ئ��ة  يف  واح���د  م��ن 
ال��ن��ق��ب يف ج���ن���وب ف��ل��������س��ط��ني امل��ح�����ت��ل��ة.

العربية؛  االأقلية  تهمي�ض  فكرة  ولتعزيز 
اأ�سدرت ا�سرائيل قبل عدة �سنوات "املواطنة 
العربية  االأقلية  على  يفر�ض  والوالء" الذي 
"يهودية  ب���  الق�سم  خ��الل  م��ن  االع���رتاف، 
دولة االحتالل" قبل احل�سول على اجلن�سية 
االإ�سرائيلية، وتبعا لذلك مل يكن اأقلرّ خطورة 
من القوانني والقرارات العن�سرية االخرى. 
التهويدية  ال��ق��وان��ني  تلك  اأخ��ط��ار  وتكمن 
بتداعياتها  �سدورها،  وترية  ت�سارعت  التي 
االأقلية  وج���ود  على  اخل��ط��رية  امل�ستقبلية 
اخلطاب  ت��راج��ع  ظ��ل  يف  خا�سة  العربية؛ 
وت�سارع  الفل�سطينية  احلقوق  حول  العربي 
االحتالل،  دولة  مع  الر�سمي  التطبيع  عجلة 
يف  اال�ستيطاين  الن�ساط  وت���رية  �سرتتفع 
مدينة  يف  وخا�سة  الغربية  ال�سفة  عمق 
االإ�سرائيلي  ال�سغط  �سيزيد  كما  القد�ض، 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  اأ�سكاله  بكافة 
يف  الفل�سطينيني  االأ���س��رى  على  وخ��ا���س��ة 
ال��ذي  االأم���ر  ال�سهيوين،  اجل���الد  �سجون 
ال�سيا�سات  من  امل�ستور  عن  الك�سف  يتطلب 
على  باالعتماد  واأخ��ط��اره��ا،  االإ�سرائيلية 
حيث  وم��درو���ض،  موحد  فل�سطيني  خطاب 
ي��ع��ت��رب جم���رد ا���س��ت��م��رار ال���وج���ود امل���ادي 
اأر�سها  يف  العربية  لالأقلية  ال��دمي��وغ��رايف 
ويف ال�سفة الغربية مبا فيها مدينة القد�ض 
. ووطنيًا  دميغرافيًا  ر�سيدًا  غ��زة  وقطاع 

*كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تفاقم العن�سرية 
االإ�سرائيلية  ال��ق��وان��ني  اأخ��ط��ر  م��ن 
القومية"  "قانون  ال�سادرة  العن�سرية 
الكني�ست  ع�سوا  م�سروعه  م  ق���درّ ال���ذي 
ال�سابقني زئيف اإلكني )من الليكود( واأيليت 
وبذلك  ال��ي��ه��ودي(  البيت  )م��ن  �ساكيد 
تكون اإ�سرائيل قد قوننت فكرة يهوديتها. 
حكومة  ت�سعى  الزمن  مع  �سباق  ويف 
ى  تبقرّ م��ا  ت��ه��وي��د  اإىل  نتنياهو  بنيامني 
داخل  الفل�سطينيني  ح��وزة  يف  اأر���ض  من 
اخلط االأخ�سر ويف مدينة القد�ض اأي�سًا. 
يهودية  م�سطلح  يعد  مل  ل��ذل��ك  وت��ب��ع��ًا 
ت�سعى  دولة االحتالل جمرد فكرة، حيث 
اإىل  املختلفة  االإ�سرائيلية  امل��وؤ���س�����س��ات 
مناحي  ك��ل  ل��ت��ه��وي��د  خم��ط��ط��ات  تنفيذ 
والقد�ض.  االأخ�سر  اخلط  داخ��ل  احلياة 
ف���ك���رة ي���ه���ودي���ة دول������ة االح���ت���الل 
ال��ت��ي ك��ان��ت دائ��م��ًا اإح���دى رك��ائ��ز الفكر 
درجة  اأن  عن  النظر  وبغ�ض  ال�سهيوين، 
كانت  م�سامينها  وبع�ض  اليهودية  ه��ذه 
معينة يف احلركة  تيارات  بني  مثار جدل 
لهذه  الكبري  الزخم  اأن  اإال  ال�سهيونية، 
خا�سة  مقوننة،  اأ�سبحت  التي  املقولة 
دولة  يف  احلكم  �سدة  نتنياهو  تبووؤ  بعد 

نبيل السهلي*

مهمة  اأبعاد  على  ينطوي  اإمنا  االحتالل، 
نفحات  منها  امل��ق��دم��ة  ويف  وج��وه��ري��ة، 
عن�سرية �سد االأقلية العربية داخل اخلط 
يف  الفل�سطينيني  وال��الج��ئ��ني  االأخ�����س��ر 
فل�سطني  داخل  �سواء  املختلفة،  اأماكنهم 
التاريخية اأو يف املنايف القريبة والبعيدة.

تهويد اجلليل والنقب 
القليلة  ال�سنوات  خ��الل  اأن��ه  الالفت 
امل��ا���س��ي��ة ا���س��ت�����س��درت اإ���س��رائ��ي��ل رزم��ة 
قوانني لل�سيطرة على مزيد من االأرا�سي 
املتبقية بحوزة الفل�سطينيني، ناهيك عن 
ا�ست�سدار قوانني من �ساأنها تعزيز فكرة 
يهودية اإ�سرائيل. ومن اأخطر تلك القوانني 
اأي�سًا قانون اجلن�سية وقانون النكبة الذي 
ذكرى  اإحياء  العربية  االأقلية  على  يحظر 
عن  ف�ساًل  الفل�سطيني،  ال�سعب  نكبة 
قوانني متنع التزاوج بني اأفراد من االأقليرّة 
الفل�سطينيني  مع  االأخ�سر  اخل��ط  داخ��ل 
وذلك  غ��زة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 
الدميوغرايف. التوا�سل  من  احل��د  بغية 
من  تبقى  م��ا  لتهويد  حم��اول��ة  ويف 
اأرا������ضٍ ب��ح��وزة االأق��ل��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة داخ��ل 
اخل����ط االأخ�������س���ر و���س��ع��ت ال�����س��ل��ط��ات 
منطقة  لتهويد  طات  خمطرّ االإ�سرائيلية 
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علي بدوانتفاعالت �صيا�صية وانق�صامات يف الكيان ال�صهيوين

�سيا�سيًا  م��ت��اأزم  واق���ع  اأم���ام  نحن 
االأح���داث  اأن  وي��ب��دو  "اإ�سرائيل"،  يف 
االإقليمية املتتالية، وخا�سة منها ماجرى 
زاد من ت�سارب التقديرات والقراءات 
ال��ق��ي��ادة  وو����س���ع  "االإ�سرائيلية"، 
"االإ�سرائيلي"  احلكومي  واالإئ��ت��الف 
اأمام واقع �سعب يحتاج الإجابات �سريعة 
مع ت�سارع االأحداث. فاالأحداث االأخرية 
يف  املطروحة  االأ�سئلة  ح��دة  من  زادت 
يف  التباين  �سقة  وم��ن  "اإ�سرائيل"، 
التقدير العملي بني املكونات ال�سيا�سية 
واحل���زب���ي���ة يف االإئ����ت����الف احل��ك��وم��ي 
"اإ�سرائيل"،  يف  حاليًا  القائم  اله�ض 
والتفكك. االإن��ف��راط  اأب���واب  على  وه��و 
وج���اء اق���رار اإج����راء االإن��ت��خ��اب��ات 
للمرة  وامل��ع��ادة  للكني�ست،  الت�سريعية 
الكيان  يف  اجنازها  واملتوقع  الرابعة، 
 ،2021 اآذار/م���ار����ض  يف  ال�سهيوين 
�����ض ح��ال��ة ال��غ��ي��ان ال�����س��ائ��دة يف  ل��ُي��ل��خرّ
واالإرت���ب���اك  "االإ�سرائيلي"،  ال�����س��ارع 
احلا�سل، نتيجة التباينات، واخلالفات 
وعلى  واالأح����زاب،  الكتل  خمتلف  ب��ني 
راأ�سها حزب الليكود، وجمموعات وقوى 
التيار التوراتي احلريدي من جهة، ومن 
جهٍة  من  "االإ�سرائيلية"  احلزب  باقي 
ثانية. وقد و�سلت اخلالفات اىل حدود 
احلزب  داخ��ل  حتى  التباين  من  عالية 
ونعني  االأك��رب،  احلزب  ومنها  الواحد، 
اأج��واء  ت�سوده  ال��ذي  الليكود،  حزب  به 
الرجل  خ���روج  بعد  االإن�����س��ق��اق��ات  م��ن 
وت�سكيله  �ساعر  ج��دع��ون  فيه  ال��ق��وى 
من  ومعه عدد  )االأمل اجلديد(  حزب 
الليكود.  ح��زب  من  الكني�ست  اع�ساء 
عدا عن االإنق�سامات يف باقي االأحزاب. 
فاالإنتخابات املعادة للمرة الرابعة توؤكد 
امل�سرتك  والهدف  الت�سامن  "غياب   :
االإ�سرائيلي"  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  ب���ني 
�سابقة. ف���رتاٍت  يف  االأم���ور  كانت  كما 
"�سيد  االآن  هي  االإنق�سامات  اإذًا، 
ال�����س��ه��ي��وين،  ال���ك���ي���ان  يف  املوقف" 
املتتالية  والعطايا  ال�سالل  من  بالرغم 
الرئي�ض  قدمها  التي  االإغ����راءات  م��ن 
االأم���ري���ك���ي ال�����س��اب��ق دون���ال���د ت��رام��ب 
ال��ل��ي��ك��ود،  وح���زب  نتنياهو  لبنيامني 
نالها  التي  احلريدية.  االأح��زاب  وحتى 
وادارة  نتنياهو  ع��ط��اي��ا  م��ن  ال��ك��ث��ري 
ال��رئ��ي�����ض االأم��ري��ك��ي ال�����س��اب��ق دون��ال��د 
ومع  املا�سيني،  العامني  خالل  ترامب 
�سفوفها  يف  االإن�سقاقات  وقعت  ه��ذا 

خ��ا���س��ة يف ���س��ف ح����زب ال��ل��ي��ك��ود.
جائحة  بله" ان  "الطني  م��ازاد  اإن 
يف  اله�سيم  يف  كالنار  تنت�سر  ك��ورون��ا، 
ال�سماح  نتيجة  ال�سهيوين،  ال��ك��ي��ان 
يقيم  التي  للمناطق  نتنياهو  قبل  من 
ام��وره��م  با�ستمرار  احل��ري��دي��ون  بها 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، واخ���راج���ه���م م���ن دائ���رة 
االإغ�����الق ال��ع��ام��ة، خ��ا���س��ة يف ح��دود 
مدينة القد�ض االإدارية، كمنطقة )بني 
ب���راك( و )ي��ه��ود ���س��ع��ارمي( وغ��ريه��ا. 
وب��اء  تفاقم  يف  �ساعد  االأم���ر  ه��ذا  ان 
تفتيت  على  و�ساعد  ك��ورون��ا،  جائحة 

 + )�سا�ض  املتطرف  التوراتي  واليمني 
وال�سيطرة  ميينا(   + ه��ت��وراه  ي��ه��دوت 
وب��ال��ت��ايل  ال��ق��ادم��ة،  الكني�ست  ع��ل��ى 
االأح���زاب  ب��اق��ي  دون  حكومة  ت�سكيل 
قبان".  "بي�سة  ودون  اليمينية،  غ��ري 
ع تكتيك الهروب اىل  اإن نتنياهو اتبَّ
الرابعة،  االإنتخابات  باجتاه  االأم���ام، 
ب��ال��رغ��م م��ن ادراك����ه ب���اأن امل��وؤ���س��رات 
ايجابية  نتائج  التعطيه  التي  العامة 
الراأي  ا�ستطالعات  نتائج  اأف�ست  كما 
ر  ُيقدرّ حيث  "اإ�سرائيل"،  يف  االأخ���رية 
مقاعده  بعدد  ينزل  ان  الليكود  حلزب 
الثالثة،  االإنتخابات  عن  الكني�ست  يف 
وت���اأث���ريه.  دوره  م���ن  �سي�سعف  مم���ا 
اللحظات  على  ي��راه��ن  نتنياهو  لكن 
حتالفاته  على  ي��راه��ن  كما  االأخ����رية. 
ال��ت��ورات��ي  اليمني  اح���زاب  م��ع  امل��ت��وق��ع 
)اجليبة(. ب��  يعتربها  التي  احلريدي 
"اإ�سرائيل"  اإن  ال��ق��ول،  وخال�سة 
تخبطًا،  ال�سيا�سية  حياتها  يف  تع�ض  مل 
واقع  اليوم، يف ظل  واقعها  كما هي يف 
االإغ��داق  من  بالرغم  قائم،  ا�ستثنائي 
الكبري الذي مل تبخل به ادارة الرئي�ض 
دعمها،  يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�����س��اب��ق 
واالإجت��اه��ات  نتنياهو،  حكومة  ودع��م 
اليمينية التي تتحالف مع نتنياهو على 
االأح���زاب  منها  وخا�سة  اخل��ط،  ط��ول 
)حزب  املعروفة  احلريدية  التوراتية 
حزب   + هتوراه  يهدوت  حزي   + �سا�ض 
التخبط  ف���اإن  ه��ذا  وم��ع  "ميينا"(. 
املكونات  ب��ني  واخل��الف��ات،  ال��داخ��ل��ي، 
للم�سهد  ع��ن��وان��ًا  ب��ات  فيها  احل��زب��ي��ة 
اأدى  ال���ذي  التخبط  وه��و  ال�سيا�سي، 
ُمتكررة  ت�سريعية  انتخابات  اإجراء  اإىل 
لثالث مراٍت خالل اأقِل من عاٍم واحد، 
ودون ح�سٍم قاطع ل�سالح نتنياهو ومن 
معه من احزاب توراتية، و�سواًل الإقرار 
الرابعة  للمرة  معادة  انتخابات  اجراء 
وم��ات��راف��ق   .2021 اآذار/م����ار�����ض  يف 
حزب  يف  خا�سة  ان�سقاقات  من  معها 
الليكود مع خروج جدعون �ساعر وعدد 
الليكود  م��ن  الكني�ست  اع�����س��اء  م��ن 
اجلديد(  )االأم���ل  حزبهم  وت�سكيلهم 
يف حت����ٍد وا����س���ح ل�����س��ط��وة ن��ت��ن��ي��اه��و.

فقط  ولي�ض  كورونا(،  )جائحة  ظل  يف 
عليكم  املجتمع.  على  القيود  فر�ض  يف 
لعامني".  ميزانية  على  فورًا  امل�سادقة 
ومنها ماله عالقة ب�سخ�ض نتنياهو، 
االإط��الق،  على  اخل��الف��ات  تلك  فابرز 
"اجل�سع"  من  احلالة  بهذه  عالقة  لها 
�سلوك  على  ي�سيطر  ال��ذي  ال�سلطوي، 
باأنه  نف�سه  ي��رى  ال��ذي  نتنياهو،  واأداء 
رغم  القادم،  "اإ�سرائيل"  ملوك  ملك 
ل�سنواٍت  ال�سلطة  مواقع  يف  ا�ستمراره 
اأم�ساها  التي  ال�سنوات  طالت عن تلك 
ال�سهيوين  الكيان  يف  املوؤ�س�سني  اأح��د 

االإن�سقاقات  ووق���وع  الداخلي  الو�سع 
حني  اىل  ت�ستمر  اأن  املتوقع  م��ن  التي 
تلك  ن��ه��ائ��ي،  ب�سكل  ال��ق��وائ��م،  تثبيت 
االإنتخابات  يف  �ست�سارك  التي  القوائم 
موعد  اخ���ر  يف  ال��راب��ع��ة  الت�سريعية 
.2021 �سباط/فرباير  منت�سف  لها 
داخ���ل  اخل��الف��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا  اإن 
"اإ�سرائيل"،  يف  احلكومي  االإئ��ت��الف 
عالقة  ماله  منها  ومت�سعبة،  ُمتعددة، 
وفق  العامة  امليزانية  على  بامل�سادقة 
بني  االإئ��ت��الف��ي��ة  بالتفاهمات  م��اج��رى 
احلزبني الكبريين يف االإئتالف : حزب 
ال��ل��ي��ك��ود، وح���زب اأو ق��ام��ة )ك��اح��ول/
لعامني  ميزانية  اعتماد  م��ن  الف���ان(، 
تغريَّ  الواقع  لكن  نهاية 2021(،  )حتى 
يف ظ��ل اأزم���ة )ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا( كما 
الليكود،  ح���زب  اق��ط��اب  بع�ض  ي��ق��ول 
غانت�ض  بيني  اجل����رال  ق���ال  ح��ني  يف 
امل�سغر  ال���وزاري  املجل�ض  اجتماع  يف 
 : ت�سريحاته  اح��دى  يف  )الكابينيت( 
امل�ساعدات  قرارات  يف  �سركاء  "نحن 

احلركة  يف  املتنفذين  ال��زع��م��اء  وم��ن 
دول��ة  قيام  اعلن  وال���ذي  ال�سهيونية، 
ونعني   ،1948/5/15 يف  "اإ�سرائيل" 
"اإ�سرائيل"  يف  وزراء  رئي�ض  اأول  ب��ه 
)ديفيد  االإ�سكنازي  البولندي  اليهودي 
لذلك  ال�سلطة.  مواقع  بن غوريون( يف 
خروجه  بني  عمليًا  ُيقامر  نتنياهو  فاإن 
لل�سارع  من مواقع القرار ب�سكٍل مقبول 
خروج  �سخ�سيًا،  ول��ه  "االإ�سرائيلي" 
خ��روج  وب��ني  وجهه"،  "ماء  ل��ه  يحفظ 
ق�سري، يف نهاية �سيا�سية مرذولة، التي 
يريدها كثريون يف "اإ�سرائيل" حتى من 
داخل حزب الليكود. حيث بداأت تظهر 
وب�سكٍل جلي عالئم التحالف �سده بني 
ل  تت�سكرّ الذين  حزبه  اقطاب  من  ع��دٍد 
ب�����س��رورة خ��روج  االآن  ق��ن��اع��ة  ل��دي��ه��م 
لذلك  ال�سيا�سية،  احللبة  من  نتنياهو 
داخل  ان�سقاق  باحداث  ايام  قبل  درّ  ه��دَّ
حزب الليكود، واخلروج منه بكتلة اأكر 
القادمة  االإنتخابات  وخو�ض  ميينية، 
بالتحالف مع باقي قوى واأحزاب اليمني 
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االإ�سرائيلي  القومي  االأم��ن  اأبحاث  اأ�سدر معهد       
 ،2021-2020 الإ�سرائيل  ال�سنوي  اال�سرتاتيجي  التقرير 
الداخلية  واملخاطر  التهديدات  قائمة  على  يركز  ال��ذي 
العام،  لهذا  ال�سهيوين  بالكيان  املحدقة  واخلارجية 
اال�سرتاتيجيني-  الباحثني  من  جمموعة  ته  اأعدرّ وال��ذي 
اأك���ادمي���ي���ني وع�����س��ك��ري��ني- امل��خ��ت�����س��ني يف ال�����س��وؤون 
وتاأتي  واالقت�سادية.  واالجتماعية  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
القومي  االأمن  التي مت�ض  والع�سكرية  االأمنية  التهديدات 
االإ�سرائيلي على راأ�ض قائمة التهديدات واملخاطر، حيث 
والتوجيهات  التو�سيات  من  جمموعة  التقرير  ت�سمن 
يف  وحت�سينها،  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سيا�سية  لت�سويب 
ال�سهيوين،  للكيان  االأم��ن��ي��ة  املناعة  لتعزيز  حم��اول��ة 
التقرير.  و���س��ف  بح�سب  ع���ام  ع��ج��ز  م��ن  ت��ع��اين  ال��ت��ي 
للكيان  اال�سرتاتيجي  الهدف  من  التقرير  ينطلق 
ال�سهيوين وهو )اإقامة اإ�سرائيل كدولة يهودية دميقراطية 
اآمنة ومزدهرة(، لكن الطريق لتحقيق هذا الهدف لي�ض 
�سهاًل وفيه من التعقيدات ما يجعله بعيدا جدًا اإن مل يكن 
والعدوانية  العن�سرية  الطبيعة  ب�سبب  وذلك  م�ستحياًل. 
والذي  طبيعية،  غري  ظروف  يف  اأقيم  الذي  الكيان  لهذا 
امل�سار  وهو  دائ��م،  ب�سكل  �سده  القوى  جتبيه  على  يعمل 
ال��ب��داي��ة.  م��ن��ذ  ال�سهيونية  احل��رك��ة  اخ��ت��ط��ت��ه  ال����ذي 
املع�سلة ال�سراتيجية يف الكيان ال�سهيوين:

الكيان  تواجه  التي  اال�سرتاتيجية  املع�سلة  تتمثل 
القدرة  وع��دم  االأمنية  النظرية  �سعف  يف  ال�سهيوين 
يف  جناحها  اإمكانية  ا�ستنفذت  اأن  بعد  تطويرها  على 
يف  املقاومة  اأم���ام  �سيما  وال  ع��دة،  وم��واج��ه��ات  جت��ارب 
وال��درا���س��ات  ال��وث��ائ��ق  ك�سفت  حيث  ول��ب��ن��ان،  فل�سطني 
�سديدة  اأزم��ة  عن  النقاب  االإ�سرائيلية  اال�سرتاتيجية 
مراكز  وتوؤكد  االإ�سرائيلي«.  القومي  »االأم��ن  عقيدة  يف 
»نظرية«  وجود  عدم  »االإ�سرائيلية«  والدرا�سات  االأبحاث 
مبلورة ووا�سحة، يف ظل املتغريات التي ت�سهدها املنطقة 
ال�سهيوين  الكيان  بها  مير  التي  والتحوالت  عام  ب�سكل 
يف  العميقة  ال�سقوق  ع��ن  ك�سفت  وال��ت��ي  خ��ا���ض،  ب�سكل 
ال�سلل  اأعقاب  ويف  الإ�سرائيل«.  التقليدي  االأمن  »مفهوم 
ال�سيا�سي يف اإ�سرائيل ب�سبب تكرار االنتخابات الربملانية 
وغياب امليزانية، فاإن بناء املوؤ�س�سة الع�سكرية قد ت�سرر، 
بقي  فيما  تطور،  اأي  عليها  يطراأ  مل  االأمنية  والنظرية 
متعددة  خطة  ب��دون  اأع���وام  منذ  االإ�سرائيلي  اجلي�ض 
ال�سنوات، ب�سبب عدم امل�سادقة عليها. وقد تولدت خالل 
اال�سرتاتيجية  املتغريات  اأعقاب  ويف  االأخ��رية،  ال�سنوات 
االأمن  »نظرية  لتطوير  ملحة  حاجة  االأو�سط،  ال�سرق  يف 
الثالثة  املفاهيم  على  قامت  التي  االإ�سرائيلي«  القومي 
»الردع واالإنذار واحل�سم«، واأُ�سيف اإليها مفهوم رابع هو 
بتطوير  كلفت  التي  مريدور  دان  قبل جلنة  »الدفاع« من 
هذه املفاهيم بعد حرب لبنان الثانية عام 2006. ويوؤكد 
هذه  اأن  ال�سهيوين  الكيان  يف  اال�سرتاتيجيون  اخل��رباء 
هبوط  مرحلة  يف  ال�سهيوين  الكيان  اأدخ��ل��ت  العوامل 
القومي«،  »االأم��ن  م�ستوى  على  ا�سرتاتيجي  وانحطاط 
وع�سكريًا. �سيا�سيًا  املتكرر  ف�سله  و�سوح  ازداد  اأن  بعد 

الكيان  مع  ال�سراع  خو�ض  يف  املقاومة  جنحت  لقد 
االأ�سا�سي  عنوانها  ج��دي��دة  م��ع��ادل��ة  وف��ق  ال�سهيوين 
»الردع«، عندما و�سلت �سواريخ املقاومة اإىل عمق الكيان 
ال�سهيوين لتثري هلع االإ�سرائيليني. وبذلك فقد اأ�سقطت 
فه  يعررّ كما  االإ�سرائيلي«  القومي  »االأمن  مفهوم  املقاومة 

االأر�ض، االأمر الذي مكنها من امتالك خ�سائ�ض اجلي�ض 
النظامي الذي يتبع اأ�سلوب احلرب التقليدية وخ�سائ�ض 
التنظيمات والف�سائل التي تتبع اأ�سلوب حرب الع�سابات. 
فمن جهة يواجه اجلي�ض االإ�سرائيلي قوى مقاومة منت�سرة 
ومتخفية بني ال�سكان وحتت االأر�ض، ال ي�ستطيع الق�ساء 
عليها واإحلاق الهزمية بها، ومن جهة اأخرى يواجه خطر 
فقدان االأمن يف اجلبهة الداخلية االإ�سرائيلية التي حتولت 
اإىل �ساحة معركة، بف�سل �سواريخ املقاومة التي و�سلت اإىل 
خمتلف املدن االإ�سرائيلية، املنت�سرة على م�ساحة جغرافية 
اهتمام  تركز  لقد  ا�سرتاتيجيًا.  عمقًا  متتلك  ال  �سغرية 
قادة االحتالل يف املوؤ�س�سة االأمنية وال�سيا�سية االإ�سرائيلية 
على التحديات التي ت�سكل تهديدًا فعليًا للجبهة الداخلية 
املقاومة  ف�سائل  اأولوياتهم  �سمن  وو�سعوا  االإ�سرائيلية، 
بو�سفها ت�سكل حتديًا مب�ستوى يفوق حتدي الدول العربية 
�سد الكيان ال�سهيوين، اأي اأنه يف حالة املواجهة ال�ساملة 
خلف  ال��ن��ار  الإط���الق  فقط  لي�ض  الف�سائل  ه��ذه  تطمح 
ل�سن  �سغرية  خاليا  اإدخ���ال  اإىل  اأي�سًا  واإمن��ا  احل���دود، 
هجمات يف العمق االإ�سرائيلي، ما يعني اأن نتيجة املعركة 
الع�سكري  احل�سم  على  تتوقف  ال  االإ�سرائيلي  اجلانب  يف 
للجمهور  الطبيعية  واحل��ي��اة  االأم���ن  ت��وف��ري  على  واإمن���ا 
ال�سهيوين.  للكيان  التحتية  البنى  وحماية  االإ�سرائيلي 
والأن ح�سم املعركة غري ممكن مع قوى املقاومة، بح�سب 
االإ�سرائيلي  اجلي�ض  فاإن  االإ�سرائيليني،  القادة  اعرتافات 
املدى  ا�ستنزاف طويلة  معها يف حروب  بالدخول  متورط 
االإ�سرائيلي.  ترهق قوات االحتالل وال يحتملها اجلمهور 
ال��ت��ح��دي��ات ع��ل��ى ال�����س��اح��ت��ني الإق��ل��ي��م��ي��ة 

والدولية
امل�ساعي  ��ب  ت��ن�����سرّ الإق��ل��ي��م��ي:  ال�سعيد  ع��ل��ى 
مع  ال�سهيوين  الكيان  اأو�ساع  مالءمة  على  االإ�سرائيلية 
الواقع  اجلديد، املت�سكل يف البيئة ال�سيا�سية املحيطة التي 
�سهدت تطورات غري م�سبوقة يف ال�ساحة  االإقليمية، حيث 
االأو�سط حتديات على �سعيد  ال�سرق  بلدان  تواجه جميع 
اال�ستقرار. ومع حلول  العام 2021 ال تزال اال�سطرابات 
االإقليمية م�ستمرة، وال يزال ال�سرق االأو�سط يعي�ض يف حالة 
 عدم اال�ستقرار وعدم اليقني والقابلية ال�سديدة لالنفجار.

ديفيد بن غوريون باأنه »الدفاع عن الوجود«، لكونه يختلف 
عن تعريف »االأمن القومي« الأي دولة يتحدد يف »قدرتها 
عنها«.  وال��دف��اع  القومية  م�ساحلها  على  احلفاظ  على 
ذلك اأن م�ساألة االأمن القومي بالن�سبة للكيان ال�سهيوين 
لي�ست م�ساألة وجود قومي فح�سب، بل هي م�ساألة حياة اأو 
موت بالن�سبة لالإ�سرائيليني. ومن هنا فاإن االأمن القومي 
»االإ�سرائيلي« ي�سمل خمتلف جماالت الن�ساط والفعاليات 
احليوية يف الكيان ال�سهيوين، مثل القوة الع�سكرية وبناء 
االأداة العدوانية »اجلي�ض االإ�سرائيلي« وم�ساركة اجلمهور 
االإ�سرائيلي فيه كجي�ض احتياطي، والهجرة اليهودية اإىل 
فل�سطني، وتو�سيع اال�ستيطان، وتخفيف الهجرة املعاك�سة 
اإىل اخل����ارج، وت��ق��وي��ة ال��ق��اع��دة االق��ت�����س��ادي��ة، وت��اأم��ني 
تاأمني  ل�سالح  يوظف  دبلوما�سي خارجي  �سيا�سي  حترك 
ومتتني  والتعليم  الرتبية  اإىل  اإ�سافة  االأم���ن،  متطلبات 
اجلبهة الداخلية لتحقيق االأمن واملناعة القومية. كذلك 
ميتد مفهوم االأمن القومي »االإ�سرائيلي« لي�سمل الن�ساط 
على  والتاأثري  االحتالل  رقعة  خ��ارج  والع�سكري  االأمني 
التي  بالتطورات  التنبوؤ  ي�سمن  مبا  االإقليمية،  التفاعالت 
تطراأ على القوى وحماولة منعها من حتديد قدرات الكيان 
ال�سهيوين اجليو- �سيا�سية، على نحو يجعل دول املنطقة 
تقبل به وتتعامل معه كاأمر واقع ال ميكن جتاوزه اأو تغيريه.

املنظومة الأمنية والتحديات الراهنة
املنخرطة  وال��ق��وى  احل��رب  طبيعة  تغريت  اأن  منذ 
فيها، ين�سغل اجلي�ض االإ�سرائيلي يف جوالت متالحقة من 
اأو  عليها »حروب حمدودة«  يطلق  املقاومة  مع  املواجهات 
»املعركة بني احلروب«، ويواجه فيها قوى ا�ستثنائية ذات 
والتنظيم.  التدريب  من  متطور  وم�ستوى  خا�سة  مكونات 
وقد اأثبتت التجربة يف مرات عدة اأن اجلي�ض االإ�سرائيلي 
املقاومة  اإرادة  اأم��ام  الع�سكري«  »احل�سم  على  قادر  غري 
على  اأي�سًا  ق��ادر  وغري  لبنان،  جنوب  ويف  غزة  قطاع  يف 
حتقيق االنت�سارات التي يرغبها قادة املوؤ�س�سة الع�سكرية 
على  االإ�سرائيلي  اجلي�ض  ق��درة  يجعل  ما  االإ�سرائيلية، 
ت�ساوؤل. حمل  امل�ستقبل  يف  االإرادات  معركة  يف  التفوق 
قدراتها  ولبنان  فل�سطني  يف  املقاومة  ط��ورت  لقد 
التنظيمية والع�سكرية وفر�ست �سيطرتها على م�ساحة من 
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الفاعل  ال����دور  ت��ن��ام��ي  ي�ستمر  اأخ����رى  ج��ه��ة  وم���ن 
للجمهورية االإ�سالمية االإيرانية وتزايد نفوذها يف  املنطقة، 
للكيان  اال�سرتاتيجي  التهديد  االإي��راين  التحدي  ي�سكل 
ال�سهيوين وال�سغل ال�ساغل  للقادة والنخب االإ�سرائيليني. 
وجودها  تعزيز  توا�سل  االإ�سالمية  اجلمهورية  تزال   وال 
الكيان  اأمام  يقف  الذي  الرئي�سي  والتحدي  املنطقة.  يف 
�سياغة  ا�سرتاتيجية  هو  املقبلة  ال�سنة  يف  ال�سهيوين 
مواجهة للربنامج النووي االإيراين، وبالتن�سيق مع الواليات 
املتحدة االأمريكية،  دون اأن يوؤدي ذلك اإىل مواجهة وا�سعة 
واالنزالق اإىل حرب �ساملة يف املنطقة، حيث اإن  املع�سلة 
العام2021 هي موا�سلة  ال�سهيوين يف  للكيان  الرئي�سية 
اإيران )يف هذه  املواد  االن�سطارية يف  وتخزين  تخ�سيب 
التقدم  وا���س��ت��م��رار  منخف�ض(،  م�ستوى  على  املرحلة 
واإمكانية  املتطورة،  امل��رك��زي  الطرد  جم��ال  اأجهزة  يف 
اتخاذ خطوات رمزية فيما يتعلق مب�ستويات  التخ�سيب. 
الدولية  ال�ساحة  ت�سهد  ال��دويل:  ال�سعيد  على 
تطورًا ملمو�سًا يف ال�سري نحو عامل  متعدد االأقطاب، و�سط 
تناف�ض ا�سرتاتيجي بني الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي 
تطوير  اإىل  ال�سهيوين  الكيان  وي�سعى  ورو�سيا  وال�سني. 
العالقة بني هذه الدول، حيث يتميز يف عالقته املزدهرة 
املتطورة،  والتكنولوجيا  التجارة  جماالت  يف  ال�سني  مع 
 وله عالقة عميقة مع رو�سيا ويوجد له حوار فعال وتن�سيق 
مع قيادتها، علمًا اأن م�ساحلهما  غري متطابقة، كما يقيم 
االحتاد  مع  عديدة  جماالت  يف  متنامية  تعاون  عالقات 
االأوروبي. ويحث التقرير على ا�ستمرار  التن�سيق والتعاون 
بني الكيان ال�سهيوين واالإدارة االأمريكية  للحفاظ على 
الدولة  االأمريكية،  املتحدة  املتميزة مع  الواليات  العالقة 
احلليفة التي كان دعمها ال�سيا�سي واالأمني واالقت�سادي 
يزال  وال  ن�سوئه  منذ  ال�سهيوين  للكيان   واال�سرتاتيجي 
اأي��ة  ي��وج��د  اأه��م��ي��ة، ف��ف��ي معظم امل���ج���االت، ال  االأك����ر 
االأمريكية  وبني  املتحدة  ال��والي��ات  �سيا�سة  ب��ني  ف���وارق 
االأمريكي  الدعم  يج�سدها  والتي  االإ�سرائيلية،  ال�سيا�سة 
املتحدة.  االأمم  ال�سهيوين  يف  للكيان  ينقطع  ال  ال��ذي 

التحديات على ال�ساحة الفل�سطينية- 
الإ�سرائيلية

الأ�سباب  الفل�سطينية  احلالة  �سعف  من  الرغم  على 
اال�سرتاتيجي  التحدي  ت�سكل  اأنها  اإال  وخارجية،  داخلية 
الوجودي.  مل�ستقبله  االأكرب  والتهديد  ال�سهيوين  للكيان 
الفل�سطينيون  يحققه  ال����ذي  ال��ت��ق��دم  ب�سبب  وذل����ك 
اأن  املتوقع  ومن  الدميغرايف،  امليزان  يف  مت�سارع  ب�سكل 
فل�سطني  يف  واالإ�سرائيليني  الفل�سطينيني  عدد  يت�ساوى 
منهما  كل  عدد  �سيبلغ  2022، حيث  نهاية  مع  االنتدابية 
لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  بح�سب  مليون،   7.1 حوايل 
الفل�سطيني. وعليه فاإن امل�سلحة االإ�سرائيلية يف مواجهة 
اليهودي  الطابع  على  احلفاظ  يف  تكمن  التحدي  ه��ذا 
الإ�سرائيل، وعدم االنزالق اإىل الدولة الواحدة. ولتحقيق 
اأنه  اال�سرتاتيجي،  التقرير  معدو  يرى  كما  الغاية  هذه 
مع  �سيا�سي  اتفاق  اإىل  التو�سل  مبحاولة  القيام  يجب 
على  احلفاظ  �سيا�سة  بلورة  اأو  الفل�سطينية،  ال�سلطة 
امل�ستقبل،  يف  للتقدم  ال��ظ��روف  وحت�����س��ني  اخل���ي���ارات 
و�سط  حل  اإىل  الو�سول  دون  وم��ن  تنازالت  تقدمي  دون 
االإ�سرائيلي.  القومي  ب��االأم��ن  تتعلق  التي  امل�سائل  يف 
الفل�سطينية  ال�سلطة  ت���زال  ال  االإط�����ار،  ه���ذا  يف 
لتلبية  �سواء  االإ�سرائيلية،  للم�سلحة  �سرورية  حاجة 
للت�سوية  �سرعي  عنوان  لت�سكيل  اأو  االأمنية،  املتطلبات 
عملية  تبلور  مرحلية  اتفاقات  اإىل  والتو�سل  امل�ستقبلية 
التي  الفر�ض  من  واال�ستفادة  الدميغرايف،  االنف�سال 
بايدن،  جو  برئا�سة  اجلديدة  االأمريكية  االإدارة  توفرها 
واإذا  العربية.  الدول  بع�ض  العالقات مع  تطبيع  وم�سرية 
ال�سرعية  متنح  اأن  ميكن  فاإنها  امل�سرية  ه��ذه  تنجح  مل 
عرب  االنف�سال  حتقيق  يف  االإ�سرائيلية  للمخططات 
اأبحاث  معهد  خطة  بح�سب  اجلانب،  اأحادية  اإج��راءات 

االأمن القومي االإ�سرائيلي ل�سمان امل�سلحة االإ�سرائيلية..
التحرك  اإ�سرائيل  تريد  غ��زة  قطاع  �سعيد  وعلى 
حركة  مع  م�ستمرة  هدنة  حتقيق  االأول  م�سارين:  على 
ن�ساطها،  من  واحلد  املقاومة  توقف  ت�سمن  لكي  حما�ض 
وتوجيه  ال�سمالية  للجبهة  ال��ت��ف��رغ  م��ن  تتمكن  وك���ي 
اأهمية  من  اجلبهة  لهذه  ملا  اهلل،  حزب  ملواجهة  جهدها 
الو�سع  حت�سني  ه��و  ال��ث��اين  وامل�����س��ار  واأم��ن��ي��ة.  ع�سكرية 
»ال�سالم  �سعار  وتطبيق  غزة  قطاع  لفل�سطينيي  املعي�سي 
لوقف  حماولة  يف  نتنياهو،  طرحه  ال��ذي  االقت�سادي« 
املحيطة  للم�ستوطنات  اآم��ن  و�سع  وخلق  املقاومة  تنامي 
بقطاع غزة . ويف الوقت نف�سه تبقي الباب مفتوحًا للقيام 
مواقع  على  م�ستمرة  جوية  وغ���ارات  عدوانية  ب��ج��والت 
تعتربها  التي  الفل�سطينية  للف�سائل  الع�سكرية  االأجنحة 
لها  ا�ستباقية  �سربات  وتوجيه  اإرهابية،  باأنها  اإ�سرائيل 
باالإرهابية،  ت�سفها  بن�ساطات  للقيام  ُتعد  اأنها  بذريعة 
من خالل تعزيز قدراتها الع�سكرية وبناء ج�سمها املقاتل.

حتديات اجلبهة الداخلية الإ�سرائيلية
من   2020 عام  ال�سهيوين يف  الكيان  �سورة  ت�سكلت 
التي  املتفاقمة  لالأزمة  النطاق  وا�سعة  التداعيات  خالل 
جنمت عن وباء كورونا. وعلى الرغم من اأن "اإ�سرائيل" 
الذي  اأن  اإال  االأزمة،  تواجه هذه  العامل  لي�ست وحدها يف 
وموؤ�س�ساتها  االإ�سرائيلية  احلكومة  على  االأع��ب��اء  يزيد 
اإق��راره  عدم  ب�سبب  نتنياهو  خلقها  التي  ال�سلل  حالة  هو 
االإ�سرائيلي  اجلي�ض  يف  اأزم���ة  �سبب  م��ا  وه��و  امليزانية، 
الدي يعاين من عدم اليقني ب�ساأن املوارد وعدم ال�سماح 
التحديات  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ق����ادرة  منظمة،  ق���وة  ل��ب��ن��اء 
�سنوات. ث��الث  مل��دة  ق��رارات��ه  تاأجلت  حيث  امل�ستقبلية، 
داخلية-    حت��دي��ات  ال�����س��ه��ي��وين  ال��ك��ي��ان  وي���واج���ه 
 �سيا�سية واجتماعية- تتعلق ب�سعف التما�سك  االجتماعي 
على  �سلبية  اآث��ارًا  ترتك  التي  الداخلية  العالقات  وتفكك 
اجلمهور  يعاين  حيث  االإ�سرائيلي"،  القومي  "االأمن 
ثقافية  وتناق�سات  �سديدة  ت�سدعات  من  االإ�سرائيلي 
ج��وه��ري��ة  غ��ري م�����س��ب��وق��ة. وث��م��ة وج���ه اآخ����ر م��ن وج��وه 
ال�سهيوين  الكيان  بني  الكبرية  الفجوة  يف  يكمن  االأزم��ة 
تعترب  وال��ت��ي  ال���ع���امل،  دول  يف  ال��ي��ه��ودي��ة  وال��ت��ج��م��ع��ات 
الداخلية. اجلبهة  م��ن  ج���زءًا  ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  يف 

يف ال�ستخال�سات والتو�سيات
اأبحاث  ينتهي التقرير بخال�سة و�سعها رئي�ض معهد 
تت�سمن  يادلني  عامو�ض  احتياط  ال��ل��واء  القومي  االأم��ن 
.2021 لعام  االإ�سرائيلية  بال�سيا�سة  اخلا�سة  التو�سيات 
نووية  ق��درة  الم��ت��الك  اإي���ران  �سعي  مواجهة  يف   -1
ع�سكرية – يجب اتباع �سيا�سة للحوار املتوقع بني حكومة 
بايدن واملجتمع الدويل واإيران، وحتدد م�سالح اإ�سرائيل 
نف�سه،  الوقت  يف  جديد.  ن��ووي  اتفاق  مبوجب  باحلماية 
يجب جتديد خيار الهجوم املوثوق به �سد اإيران وتعزيزه.
���س��وري��ة  يف  االإي�������راين  ال���وج���ود  م��واج��ه��ة  يف   -2
يجب   – اهلل  حل��زب  ال�سواريخ  دق��ة  حت�سني  وم�سروع 

احلروب"  بني  "املعركة  من  كجزء  العمل  يف  اال�ستمرار 
م���ع ت��ع��دي��ل االأ���س��ال��ي��ب وال�����س��اح��ات ووت�����رية ال��ع��م��ل. 
3- التح�سري الحتمال اندالع حرب متعددة املجاالت 
ول�سد  لالإ�سناد،  رئي�سي  كتهديد   - ال�سمال"  "حرب   -
نف�سه،  الوقت  يف  اجلمهور.  بني  التوقعات  يف  الفجوات 
احل��رب.  وق��وع  ملنع  واأم��ن��ي  �سيا�سي  بجهد  ال��ب��دء  يجب 
اجلديدة  االأمريكية  االإدارة  مع  ب�سرعة  التكيف   -4
واعتماد نهج غري متناق�ض يف وجهها، مع مراعاة امل�سالح 
بايدن  اإدارة  ا�ست�سارة  ويجب  االأمريكية.  واحل�سا�سيات 
امل�سالح،  وا�ستنفاد  املحتملة  اخل��الف��ات  تقليل  بهدف 
اإيران وحزب اهلل  والتاأكيد على التحديات التي تطرحها 
الفل�سطينية. والق�سية  ال�سني  مع  اإ�سرائيل  وعالقات 
5- تطوير العالقات مع ال�سني بالتن�سيق الوثيق مع 
االإ�سرائيلية يف  املتحدة، وتو�سيع قاعدة اخلربة  الواليات 
ال�سني وحت�سني اإدارة املخاطر اأمامها؛ ويجب احلفاظ على 
قنوات التن�سيق اال�سرتاتيجي مع رو�سيا، وتوطيد العالقات 
مع اأوروبا. ويجب تقوية العالقات مع اجلاليات اليهودية 
ب�سبب االأزمة العميقة التي تواجههم يف الوقت احلا�سر.
ال���دول  م��ع  التطبيع  ت��ي��ار  تو�سيع  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   -6
واالأردن  م�����س��ر  ل��دم��ج  اإج������راءات  وات���خ���اذ  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال�����س��رق  اإط�����ار  يف  ل��ل��ت��ع��اون  الفل�سطينية  وال�����س��ل��ط��ة 
تركيا.  م��ع  ال��ع��الق��ات  م�ستوى  رف��ع  وك��ذل��ك  االأو����س���ط، 
ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة  ت��ق��وي��ة   -7
ال���ع���ن���وان ال�����س��رع��ي ال���وح���ي���د ل��ت�����س��وي��ة م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
�ست�سكل  التي  االنتقالية"  "الرتتيبات  ه��دف  وحت��دي��د 
ال��ف�����س��ل ال�����س��ي��ا���س��ي واالإق���ل���ي���م���ي وال����دمي����وغ����رايف. 
8- اع���ت���ب���ار ح��م��ا���ض ع���ن���وان���ًا م���وؤق���ت���ًا م�������س���وؤواًل 
يف ق���ط���اع غ����زة وحت��ق��ي��ق وق����ف اإط������الق ن����ار م��ط��ول 
م��ع��ه��ا م��ق��اب��ل حت�����س��ني االأو�����س����اع امل��ع��ي�����س��ي��ة، وذل���ك 
يف حم���اول���ة ل��ل��ح��د م���ن ت��ن��ام��ي ق��درات��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة. 
ل�������الإدارة امل��ه��ن��ي��ة  اأول����وي����ة ق�����س��وى  اإع����ط����اء   -9
وتعزيزها  اإ���س��رائ��ي��ل  يف  ك��ورون��ا  الأزم����ة  وال��الم��رك��زي��ة 
 – مب��خ��ت��ل��ف ج��وان��ب��ه��ا - ال�����س��ح��ي��ة - االج��ت��م��اع��ي��ة 
االقت�سادية، واإعطاء االأولوية للبنود املدنية يف امليزانية.

للجي�ض  ال�سنوات  متعددة  خطة  ميزانية  و�سع   -10
يتطلبها  التي  امليزانية  قيود  مع  وتكييفها  االإ�سرائيلي 
ك��ورون��ا،  الأزم���ة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��داع��ي��ات  م��ع  التعامل 
و�سمان ا�ستبعاد اجلي�ض االإ�سرائيلي واملوؤ�س�سة الع�سكرية 
ال�سهيوين. الكيان  يف  ال�سيا�سي  العمل  م��ن  باأكملها 

جم��ال  يف  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال����ق����درات  ت��ق��وي��ة   -11
وتعزيز  واالإل���ك���رتوين؛  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  تقنيات 
وت��ط��وي��ره��ا يف جميع  ل��الت�����س��االت  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
باملركز. املحيط  رب��ط  على  الرتكيز  مع  البالد،  اأنحاء 

ل��ت��ح��ق��ي��ق االن��ت��ع��ا���ض  ب��ج��ه��د م��رك��ز  ال��ق��ي��ام   -12
االق���ت�������س���ادي واالج����ت����م����اع����ي، م����ع ال���ت���ق���ري���ب ب��ني 
ال���ق���ط���اع���ات وت��ق��ل��ي��ل ال�����ف�����وارق واإ�����س����ف����اء ال��ط��اب��ع 
املعقدة. االأم��ن��ي��ة  غ��ري  االأزم����ات  م��ع  للتعامل  املوؤ�س�سي 
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على الرغم مما قدمه الفكر الإن�صاين 
من اإقامة نظام عقالين وعلمي تقني ، اإل 
انه ظل عاجزا عن بناء قيم عاملية ،وحقوق 
على  قــادرة  اأخالقية  ومقايي�س   ، اإن�صانية 
جتاوز اأزمات الإن�صان املعا�صر،  فمن اخطر 
�صمات هذا  الع�صر بروز ظاهرة الرببرية 
احل�صارية بكل وجوهها وظواهرها املادية 
والفكرية التي تثري القلق اإزاء قراءة القادم 
احل�صارة  لنا  تقدمه  اأن  ميكن  ملا  املجهول 
اأزمــات  الغربية  عــى طــريف الطل�صي  مــن 
دماء  و�صفك  وجماعات  واأوبــئــة  و�صراعات 
،فــمــنــذ اأن تــربــعــت الـــوليـــات املــتــحــدة على 
قمة هرم العامل انق�صت ب�صرا�صة على كل 
الجتماعية  املقاومة  و  العرا�س  مواقع 
والــ�ــصــيــا�ــصــيــة  والــثــقــافــيــة يف  الـــعـــامل من 
، واأدخلت العامل يف مرحلة  اجل ت�صفيتها 
 ، والع�صكرية  ال�صيا�صية  ال�صريالية  مــن 
الدينية  والــ�ــصــراعــات  املــدمــرة،  والفو�صى 
واحلـــ�ـــصـــاريـــة ،واحلــــــــروب ال�ــصــتــعــمــاريــة 
وهمية  مبـــررات  ال�صعوب  بحق  واجلــرائــم 
وكاذبة ، ون�صرت ثقافة العنف والتحري�س 
الأعــداء والأزمـــات عرب حتالفات  و�صناعة 
متلك القدرة وال�صتعداد ملمار�صة احلروب 
والعقوبات واحل�صار وما �صاكلها من جرائم  
دون وازع اأخالقي او ح�صاري.                    .
      لقد و�صعت هذه ال�صيا�صة العامل 
اأمـــام مـــاآزق جــديــدة وفوبيا دولــيــة  بـحيث 
النمو  يف  اآلياتها  الدولية  العالقات  فقدت 
الطبيعي  ، ووقفت اأمام ت�صنيفات جديدة 
اإنتاج  وتوا�صل  وماألوفة،  متداولة  تكن  مل 
املــزيــد مــن الــ�ــصــراعــات الــثــانــويــة ، خا�صة 
يف حتــويــل اطــرهــا مــن �ــصــراعــات �صيا�صية 
،وفر�صت  وح�صارية  دينية  �صراعات  اإىل 
فيها  ينتفي  جــديــدة  وتخندقات  حتالفات 
احلديث عن تاريخ من الثقافات الليربالية 
ونـــ�ـــصـــال قـــــوى الـــيـــ�ـــصـــار وقــــــوى الــتــحــرر 
الــوطــنــي  مقابل و�ــصــع الــكــل وحتــديــدا يف 
ال�صرق الأو�صط يف �صلة ال�صرق امليثولوجي 
الــــ�ــــصــــحــــري املـــــــعـــــــادي حلــــــداثــــــة الــــغــــرب 
العقل  واأراد   ، واأفــكــاره  �صيا�صاته  ومنـــوذج 
والــطــهــراين  ال�صيا�صي  النكلو�صاك�صوين 

هل اأمريكا اأمام منعطف مثري؟..

الــــقــــراءة  تـــقـــرحـــه  يـــ�ـــصـــدق مــــا كـــانـــت  اأن 
والنكلو�صك�صونية  وال�صهيونية  املا�صونية  
 ، اأمــر غري واقعي  املعي�س دون عــدو  اأن  من 
فــبــدون وجـــدود الأخـــر الــعــدو يفقد العقل 
الــ�ــصــيــا�ــصــي الأمـــريـــكـــي  حتـــديـــدا متــا�ــصــكــه 
وتــ�ــصــبــح ال�ــصــراتــيــجــي عــمــيــاء ، فــالــدور 
حا�صم  دور  هــو  الــعــدو  الآخــــر  يلعبه  الـــذي 
يـــغـــذي ديــنــامــيــكــيــة الـــثـــقـــافـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
الــتــي بــــدون تـــوفـــره تــفــقــد مـــربر وجــودهــا 
متييز  .اأن  والنــهــيــار  للتف�صخ  وتــتــعــر�ــس 
اأ�صهل  الأمريكي  ال�صيا�صي  العقل  العدو،يف 
الأول  مــع  والتعامل   ، ال�صديق  متييز  مــن 
ال�صراتيجية  طموحات  لتو�صيح  و�صيلة 
واحلــ�ــصــول عــلــى الـــدافـــع الأ�ــصــا�ــصــي ب�صكل 
، ويحقق  العاملية  ال�صيا�صات  اإطار  مكثف يف 
جتــــاوز الــتــنــاقــ�ــصــات الــداخــلــيــة المــريــكــيــة 
توجيه  ل�صالح  لالنفجار  اآن  كل  يف  املهياأة 
مــ�ــصــار الـــقـــوة مبـــا حتــمــلــه مـــن تــنــاقــ�ــصــات 
�صراعية نحو ذاك الآخــر العدو، ول ميكن 
و�ــصــف هـــذه الــتــحــولت الــتــي جتـــري على 
الو�صط  ال�صرق  العاملي عموما ويف  النطاق 
عــلــى وجـــه اخلــ�ــصــو�ــس ال مبــظــاهــر حــرب 
بـــــاردة �ــصــاخــنــة جـــرى بــحــثــهــا والــتــخــطــيــط 
لـــهـــا يف دوائـــــــــر املـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات الــ�ــصــيــا�ــصــيــة 
وال�صتخبارية ومراكز الأبحاث والدرا�صات 
العربي  ال�صرق  على  لل�صيطرة  الأمريكية 
كـــمـــفـــتـــاح لــلــ�ــصــيــطــرة عـــلـــى الـــــعـــــامل، عــرب 
والع�صكرية  ال�صيا�صية  الــو�ــصــائــل  خمتلف 
والقت�صادية والأمنية والثقافية  ، واإغراقه 
ال�صعد  اأزمـــــات مــتــتــالــيــة عــلــى خمــتــلــف  يف 

، حــتــى اأ�ــصــبــحــت تــلــك الأزمــــــات �ــصــمــة متيز 
املنطقة ، وتكاد ل تخلو دولة من دول املنطقة 
. لديها  الــقــوة  عنا�صر  ت�صتنزف  اأزمـــة  مــن 
 من منطق احتكار القوة وثقافة العنف 
املــــوؤدلــــج وو�ـــصـــع مـــعـــايـــري   غــريــبــة عجيبة  
املتحدة  الوليات  ن�صبت  الدولية  للعالقات 
نف�صها حكما وخ�صما رغم انف اأكرثية الدول 
وال�صعوب املنتهكة حقوقها ، وهكذا بات العامل 
الأمريكي  للعنف   م�صرحا  وجـــواره  العربي 
املوؤدلج وللثقافة العدوانية التي �صنعت تلك 
اجلبهات املفتوحة حلروب و�صراعات مدمرة 
،ومار�صت خمتلف اأ�صاليب التدخل اخلارجي 
الع�صكرية  كال�صغوط  الداخلية  �صوؤونه  يف 
ــيــة  والقـــتـــ�ـــصـــاديـــة والــعــقــوبــات  ــيــا�ــص والــ�ــص
اجلماعية واحل�صار ون�صر الفو�صى  الهدامة 
وا�صتقرارها  وامنها  دولــه  �صيادة  وا�صتباحة 
. ثرواتها  ونهب  وهيمنتها  نفوذها  لتكري�س 
ال�صيطرة على  الأمريكية يف  الرغبة  ان 
ال�صرق الأو�صط ونفطه واإعــادة ت�صكيله وفق 
وما  كانت  والإ�صرائيلية  الأمريكية  امل�صالح 
اإ�صراتيجيتهم،  مــكــونــات   اأهـــم  احـــد  تـــزال 
لــكــن قـــــدرة اأمـــريـــكـــا عــلــى الــتــحــكــم مبــ�ــصــار 
منها  �صتى  عــوامــل  اأ�ــصــرية  تبقى  الأحـــــداث 
ما  ومــنــهــا  املــبــكــرة  ب�صيخوختها   يت�صل  مــا 
يــتــ�ــصــل بـــــدول و قــــوى املـــقـــاومـــة واملــمــانــعــة  
،ومنها  والحـــتـــواء  الــتــدجــني  عــلــى  الع�صية 
اأي�صا ما يتعلق باملتغريات الدولية  .ل �صك 
املــتــحــدة قـــوة كـــربى لي�س  الـــوليـــات  يف ان  
اأو  القــتــ�ــصــادي  اأو  الع�صكري  امل�صتوى  على 
ال�صيا�صي فقط واإمنا وبالدرجة الأوىل على 

م�صتوى التعايل والنفاق  والعبث مب�صائر 
ال�صعوب  و بات  هذا كله �صمات من الهوية 
 . ال�صيا�صي  ولهوتها  الأمريكية  الوطنية 
تــبــذل  اأن   ، الــ�ــصــخــريــة  دواعــــــي  ومــــن 
مبظهر  للظهور  اإمــكــانــهــا  جهد  وا�صنطن 
الـــدولـــة الأكـــــرث رعـــايـــة حلــقــوق الإنــ�ــصــان 
والدعــــــاء بــوقــوفــهــا اإىل جــانــب الــ�ــصــعــوب 
العربية  وهــي الــدولــة الأكـــرث عــداء لهذه 
والقومية  الوطنية  وتطلعاتها  ال�صعوب 
ـــد الـــــعـــــدو الــ�ــصــهــيــوين  ـــهـــا �ـــص ـــقـــاومـــت ومل
وممانعتها مل�صاريع الهيمة وفر�س النفوذ، 
الإ�صرائيلية   ال�صيا�صة  تتبنى  مــا  ودائــمــا   ،
املــربرات لالإرهاب  ال�صرلة وجتد  اإىل حد 
الــ�ــصــهــيــوين بــذريــعــة حــمــايــة امـــن الــكــيــان 
الـــ�ـــصـــهـــيـــوين ،  وقـــــد جــ�ــصــد تـــرامـــبـــه\ه 
الدارات  انــتــهــجــتــهــا  الـــتـــي  الـــ�ـــصـــيـــا�ـــصـــات 
المريكية ال�صابقة  با�صع �صورها ووقاحتها 
وعن�صريتها وغبائها واىل حد كبري جنونها 
.بهدف �صياغة  �صرق اأو�صط جديد بهيمنة 
عميلة  اقليمة  واأدوات  اإ�صرائيلية  اأمريكية 
دولها  وم�صائر  م�صائرها  باعت  ومــارقــة  
فل�صطني  م�صري  را�ــصــهــا  وعــلــى  و�صعوبها 
.لواجلديد يف  لل�صيطان  و�صعب فل�صطني  
الأمريكي  ال�صايلوك  ان ترامب هذا  الأمر 
بامتياز ، العن�صري والغبي ج�صد التحالف 
ال�صهيونية  امل�صيحية  بــني  املــقــد�ــس  غــري 
والآيباك  واإ�صرائيل اإىل احلد الذي اأمكن 
اأن تبنى عليه �صيا�صات اأمريكية خالية من 
والقوانني  الأعـــراف  مبقايي�س  واللــتــزام  
الدولية ، فحماية اإ�صرائيل وجرائمها �صد 
على  وال�ــصــتــيــالء   ، الفل�صطيني    ال�صعب 
واإقامة قلعة ع�صكرية بني   ، النفط  اأمــوال 
الو�صطى  اآ�صيا  تخوم  على  واإيـــران  �صوريا 
خطوات  ل بد منها لنفاذ م�صروع اأمريكا 
الإمرباطوري وم�صروع اإ�صرائيل الكربى  .  
 الـــيـــوم �ــصــقــط نـــرمـــب  ورمبــــا ت�صقط 
المرباطورية  عن  االعظى  �صورة  برحيلة 
الــيــانــكــيــة  وكــ�ــصــفــت عـــن عــمــق النــقــ�ــصــام 
والزمــات  املتحدة،  الــوليــات  تعي�صه  الــذي 
الــتــي تــعــاين مــنــهــا عــلــى خمــتــلــف ال�صعد 
على  والكورونية  وال�صيا�صية   الجتماعية 

عارف األغا
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بسام عليان

املــ�ــصــتــوى املــحــلــي والـــــدويل .ولــكــن هــنــاك مــن يـــرى يف 
ال�صنوات الأربع الأخرية اأ�صا�صاً �صلباً ميكن البناء عليه، 
حني يتعلاّق الأمر بال�صيا�صة اخلارجية لأمريكا، ول �صياّما 
ماته »الطليعية«،  اللوبي الإ�صرائيلي، ممثَّاًل باإحدى منظاّ
دخول  ينتظر  مل  الدميوقراطية«،   عن  الدفاع  »معهد 
للدفاع  لــيــبــداأ حملته  الأبــيــ�ــس  الــبــيــت  اإىل  بــايــدن  جــو 
»اإجنــازات« للرئي�س الأمريكي  ــه  اأناّ اإليه على  ا ينظر  عماّ
خلَِفه  ولــدعــوة  اخلارجية،  ال�صيا�صة  ميدان  يف  ال�صابق 
�صيا�صة  انتهاج  يف  ال�صتمرار  وخا�صة  عليها.  البناء  اإىل 
املزيد من  اإيــران، وممار�صة  الق�صوى« جتاه  »ال�صغوط 
اللبناين.  الداخل  اهلل« يف  »حزب  على حلفاء  ال�صغوط 
ويف كل الحـــوال �صينوء، بــادن  حتت عــبء  الكثري 
انتظاره  �صيجدها  التي  ال�صائكة  والق�صايا  امل�صاكل  من 
لنا  بالن�صبة  والهــم  اخلارجية.  ال�صيا�صة  يف  وحتــديــدا 
هو ال�صرق الأو�صط او ما ي�صمى غرب ا�صيا . هناك ملف 
امل�صري  تقرير  يف  فل�صطني  �صعب  وحــقــوق   ، فل�صطني 
وحــق الــعــودة فقد قطع تــرامــب �ــصــوطــاً كــبــرياً حتى ل 
يغادر البيت الأبي�س قبل حتويل ماآرب ال�صهيونية اإىل 
ال�صفة  �صم  الفل�صطينية  الأر�ـــس  على  قائمة  حقائق 
واأغــــوار  الــ�ــصــوري،  واجلــــولن  الفل�صطيني،  واجلــــولن 
اليمن  على  بايدن احلرب  يرث  كما  لإ�صرائيل.  الأردن، 
عها ترامب مع ابن  وتفرعاتها. وهي ال�صفقات التي وقاّ
اإ�صرائيل  مع  املطبعني  و�صفقات  زايـــد...  وابــن  �صلمان 
برعاية اأمريكية.. ول �صك يف اأن قمة »جمل�س التعاون 
)الـــتـــاآمـــر( اخلــلــيــجــي« الــتــي ُعـــقـــدت اأخــــــرياً يف الــعــال، 
كو�صرن  جــاريــد  تــرامــب  م�صت�صار  تخطيط  مــن  كــانــت 
الــ�ــصــريــة  اإىل التـــفـــاقـــات  الــبــيــان  يــ�ــصــر  وتــرتــيــبــه. ومل 
اإن�صاء  برنامج  على  مبعظمها  تن�صب  التي  احلقيقية 
اأمريكا  علم  كــان  )واإن  اإ�صرائيل  بقيادة  ع�صكري  حلف 
الــذي  املــقــاومــة  حمــور  اإىل  �صربات  لتوجيه  من�صوباً( 
تقوده اإيران.والرجح ان يكون ملف العودة اىل التفاق 
الــنــووي مــع ايــــران غــلــى را�ـــس اولـــويـــات ادارة بــايــدن . 
باخت�صار �صديد اإن امللفات الثالثة التي قد ت�صيطر 
اإيــران، وملف  العالقة مع  بايدن هي ملف  اأجندة  على 
الــعــالقــة مــع اإ�ــصــرائــيــل، ومــلــف الــعــالقــة مــع الأنــظــمــة 
الــ�ــصــلــطــويــة الــعــربــيــة خــا�ــصــة يف مــ�ــصــر والــ�ــصــعــوديــة 
املتوقع  غــري  مــن  اأنـــه  اإىل  التنويه  يجب  والإمــــــارات.و 
توجهات  يف  كــبــرية  اأهــمــيــة  الــعــربــيــة  املنطقة  حتــتــل  اأن 
بوجه  بــايــدن  عهد  يف  الأمــريكــيــة  اخلــارجــيــة  ال�صيا�صة 
ــبــاب عـــديـــدة بع�صها  اأ�ــص اإىل  عــــام، وهــــذا الأمـــــر مــــرده 
روؤيــة  والتي ل تختلف كثريا عن  بــايــدن،  بــروؤيــة  يتعلق 
اأوبـــامـــا، لل�صاحة  ــــاراك  ب الــرئــيــ�ــس الأمـــريكـــي الــ�ــصــابــق 
الــعــاملــيــة، وملــ�ــصــاحــات ومــلــفــات الــ�ــصــراع الــــدويل، والــتــي 
تعطي اآ�صيا واملحيط الهادي اأولوية على كل ما عداها.

بعد النتخابات الأمريكية وفوز بايدن 
 ،/2021/ اجلديدة  الأمريكية  بالرئا�سة 
من  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تغرّي  هل 
م�سارها يف منطقتنا العربية اأو فيما ُي�سّمى 

مبنطقة )ال�سرق الأو�سط(؟.
تعتب  الأمريكية  املتحدة  فالوليات 
يف  املهيمنة  اخلارجية  القوة  عقود،  منذ 
بريطانيا  مكان  حّلت  اأن  بعد  هذه  منطقتنا 
يف  ال�ستعماري  ال��دور  هذا  لأداء  وفرن�سا 
اأن  وبعد  الثانية.  العاملية  احل��رب  اأعقاب 
تخّلت عنه رو�سيا بعد انهيار الإمباطورية 
الوليات  تواجه  ذل��ك  وم��ع  ال�سوفييتية. 
اأكب  حت��دّي��ات  اليوم  الأمريكية  املتحدة 
املنطقة  يف  فال�سعوب  اآخ���ر،  وق��ت  اأي  م��ن 
الإمبيالية  الهيمنة  اأ�سبحت تعي حقيقة 
ما  ال�سعوب  على  يخفى  ول  الأم��ري��ك��ي��ة، 
من  املتعاقبة  الأمريكية  الإدارات  ت�سّنه 
بقتل  تت�سّبب  ت���زال  م��ا  م��دّم��رة  ح���روب 
الأبرياء، وفر�ست  اأعداد هائلة من  وجرح 
من  والأهم  مزعومني،  اأعداء  على  عقوبات 
هذا كّله و�سعت الكيان ال�سهيوين يف �سميم 
�سيا�ساتها يف املنطقة. فهل باإمكان وا�سنطن 
ت�ستطيع  هل  امللطخة،  �سمعتها  ا�ستعادة 

تغيري امل�سار  الذي ت�سلكه..!!؟
واق���ع احل���ال ي��ق��ول اأّن����ه ي��ت��ط��ّل��ب من 
جذرية  ومراجعة  تاأهيل  اإع��ادة  وا�سنطن 
بعد  وحتى  الراهنة،  الأمريكية  لل�سيا�سات 
اأب��دًا  موؤ�سر  اأي  يوجد  فال  بايدن  انتخاب 
واملحللني  املراقبني  من  فكثري  ذل��ك.  على 
اأف�سل  لي�ض  بايدن  اإّن  يقولون  ال�سيا�سيني، 
حاًل من �سابقه، فروؤ�ساء الوليات املتحدة 
يكّنونه  اأع��م��ى  وف��اء  عندهم  الأمريكية 
وكّلهم  )اإ���س��رائ��ي��ل(،  ال�سهيوين  للكيان 
على  باحلفاظ  متكرر  وب�سكل  يتعهدون 
ويتعهدون  ال�سهيوين،  الكيان  ه��ذا  اأم���ن 
ال��الزم��ة.  الع�سكرية  بالقوة  مب�ساعدته 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  ي��اأت  مل  الآن  واإىل 
للتو�سل  ي�سعى  رئ��ي�����ض  اأي  الأم��ري��ك��ي��ة 
 – الإ�سرائيلي  لل�سراع  عادل"  "حل  اإىل 
ال��روؤ���س��اء  ك��ل  بالعك�ض  ب��ل  الفل�سطيني، 
الأمريكيني يكّر�سون الحتالل الإ�سرائيلي 
ل���الأرا����س���ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وي����وؤي����دون 
هذا  وج���ود  على  وي���وؤّك���دون  ال�ستيطان، 
الكيان ال�سهيوين على الأر�ض الفل�سطينية.
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اإذن.. ملاذا تت�سّبث وا�سنطن اإىل هذا احلد 
بدورها كطرف منحاز للكيان ال�سهيوين �سد اأي 
"حل عادل" للق�سية الفل�سطينية، وفوق ذلك 
باأكملها،  املنطقة  يف  ع�سكريًا  متاآمر  طرف  هي 
النفط  مب���وارد  للتحّكم  ع�سكريًا  وتتدخل 
ن�سر  طريق  ع��ن  املنطقة  يف  الكبرية  وال��غ��از 
العربية  تعي  الع�سكرية. وال�سعوب  قواعدها 
الأمريكية  الع�سكرية  القواعد  ن�سر  اأن  متامًا 
من  ال��روات  نهب  اإىل  بالإ�سافة  منطقتنا،  يف 
ال�سهيوين،  الكيان  حماية  على  يقوم  بالدنا 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  التزام  من خالل 
النوعي  )التفّوق  �سمان  مواربة  ودون  علنًا 
الع�سكري( لإ�سرائيل، اأي قدرتها على هزم اأي 
ال�سمانة  هذه  اأُدرجت  وقد  جريانها،  من  تكّتل 
الوليات  وتقوم  الأمريكي.  القانون  يف  خطّيًا 
وتنظيمات  اأحزاب  بو�سع  الأمريكية  املتحدة 
على لئحة الإرهاب، فقط لأّن هذه الأحزاب 
يف  �سعوبها  حلماية  ت�سعى  التنظيمات  وه��ذه 
 – �سهيوين  هجوم  اأي  من  لبنان  ويف  فل�سطني 

اإ�سرائيلي.
وتقوم جميع الإدارات الأمريكية املتعاقبة 
وتبذل ق�سارى جهدها يف تدمري حمور املقاومة 
 – ال�سهيوين  بالنفوذ  التحّكم  يحاول  ال��ذي 
الإ�سرائيلي يف منطقتنا، ويبدو اأن ق�سمًا كبريًا 
اإيران  ح�ض  اإىل  يرمي  الأمريكية  احلملة  من 
على الإذعان، مدفوع بالرغبة يف الق�ساء على 
ول  الإ�سرائيلية.  للهيمنة  كامن  تهديد  اأي 
املحا�سر  لل�سعب  الإغاثة  تقدمي  لأحد  يحق 
الوليات  دفاع  يزيد  كلما  ولالأ�سف..  غزة،  يف 
ال�سهيوين،  الكيان  عن  الأمريكية  املتحدة 
من  اأكر  الرجعية  العربية  الأنظمة  تقرب 
بر�ساها  طمعًا  عليها  يتهافتون  بل  وا�سنطن، 

عليهم وعلى اأنظمتهم اله�ّسة.

املتحدة  ال��ولي��ات  اإّن  ال��ق��ول:  خال�سة 
الأم��ري��ك��ي��ة ب��ج��م��ي��ع اإدارات����ه����ا ال�����س��اب��ق��ة 
وت�سريحات الإدارة اجلديدة، ل تريد توازن 
ال�سهيوين  للكيان  وت��ري��د  املنطقة،  يف  ق��وى 
�سيا�سة  يف  املتحّكم  وه��و  الغالب  هو  يظل  اأن 
الفل�سطينية،  للق�سية  املنطقة، ول تريد حاًل 
اأن تظل  العربية والإ�سالمية  وتريد ملنطقتنا 
م�سطربة لفر�ض قراراتها بالقوة على �سعوب 

املنطقة املغلوب على اأمرها...
 

وا�صنطن- ل تغيري ل�صيا�صتها يف املنطقة 
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      تلجاأ املجتمعات اإىل تراثها احل�ساري 
ت�ستند  واأ�سا�ض  واال�ستمرار،  للمقاومة  كو�سيلة 
وملواجهة  ووج���وده���ا،  هويتها  اث��ب��ات  يف  عليه 
هنا  من  اأر�سها.  يطال  اأو  يطالها  ع��دوان  اأي 
لرتاثه  ال��ع��ودة  الفل�سطيني  ال�سعب  على  وج��ب 
ال�سهيوين،  ال��ع��دو  م��واج��ه��ة  يف  وا���س��ت��خ��دام��ه 
وذلك بالعمل على جمعه وتوثيقه واإعادة تدويره 
املعا�سرة  احل��ي��اة  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  وت��ط��وي��ره، 
وتوظيفه  واحل��داث��ة،  التطور  مع  يتنا�سب  ومب��ا 
والرتبية  التعليم  ب��ربام��ج  ودجم��ه  املجتمع  يف 
لهم  ي�سمن  مب��ا  وتثقيفهم،  االأط��ف��ال  وتن�سئة 
جمابهة  ت�ستطيع  م��ت��وازن��ة  ق��وي��ة  �سخ�سية 
عن  بعيدة  واإ���س��رار،  بعزم  التحديات  خمتلف 
التطور  �سريع  جمتمع  يف  االن��ح��راف  اأ���س��ك��ال 
والتقلب، متعدد الوجوه، غلبت عليه التكنولوجيا 
املقرونة  غ��ري  ال�سريعة  واالت�����س��االت  احلديثة 
تقوي�ض  يف  و�ساهمت  ح�سيب،  اأو  رقيب  بوجود 
من  االأط��ف��ال  وح��رم��ت  ال�سخ�سية  ال��ع��الق��ات 
اللقاءات االجتماعية. فبدلت االألعاب اجلماعية 
وحياة  حمادثات  يف  واأدخلته  اإلكرتونية  باألعاب 
التي  الت�سلية  اأنواع  له جميع  ووفرت  افرتا�سية، 
اأغنت الطفل عن الذهاب للرحالت والفعاليات 
قللت من  وب��ال��ت��ايل  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  امل��در���س��ي��ة 
جتاربه ال�سخ�سية، مما جعل تلقفه االجتماعي 
وتراثه.  مبا�سيه  ارتباطه  من  وقل�ست  ب�سيط، 
املحدودة  املدر�سية  وكتبه  غرفته  حبي�ض  فهو 
االإلكرتونية  واألعابه  النظرية  والتجارب  االأفكار 
منه  وجتعل  فقط  منها  يطلبه  ما  تعطيه  التي 
يف  منه،  جهد  اأي  دون  غ��روره  له  فت�سبع  بطاًل 
حني جنده وقد ابتعد عن احتكاكه بجده وجدته 
بلهجة  منهم  واحل��ك��اي��ات  الق�س�ض  و���س��م��اع 
فل�سطينية دافئة، ومرافقة جده للحقل اأو للعمل 
اأو حتى للدكان. يف حني ابتلي الطفل الفل�سطيني 
الأر�سه  و�سلب  وهيمنة  باحتالل  خا�ض  ب�سكل 
واأمالكه و�سرقة طفولته وت�سويه براءته، فان�سغل 
واأجداده  واآبائه  الطفل يف فل�سطني مع جمتمعه 
بحياة امل��ق��اوم��ة وال��ك��ف��اح وال��دف��اع ع��ن اأر���س��ه 
الفل�سطيني  الطفل  ع��ا���ض  ح��ني  يف  وك��رام��ت��ه، 
خارج فل�سطني بعيدًا عن اأر�سه وتراثه وعاداته 
وتقاليده التي متار�ض �سمن اأر�سه وتتنا�سب مع 

مناخها وتربتها وحجارتها و�سم�سها ومطرها.
ك��ان اأق���وى ���س��الح مل��واج��ه��ة ه��ذا االب��ت��الء 
العربي  الفل�سطيني  ب���ال���رتاث  التم�سك  ه��و 
وحموه  طم�سه  على  ج��اه��دًا  املحتل  عمل  ال��ذي 
لنف�سه  ون�سبه  �سرقته  وبالتايل  وت�سويه مالحمه 
يف حم��اول��ة الإث��ب��ات ح��ق غ��ري ���س��رع��ي وت��اري��خ 
العنا�سر  متعددة  اح��ت��الل  خطة  �سمن  ر  م���زورّ

واالجتاهات.  
ال�سلة  بقطع  ن���ادت  ال��ت��ي  ال���دع���وات  اإن 
باأن  واالعتقاد  ب��اأجم��اده  واال�ستهانة  باملا�سي 
اأنه  على  �سور  الذي  للرتاث،  التنكر  هو  التقدم 
وارتياد  للتحرر  ف�ساء  احلقيقة  يف  وهو  �سجن 
تهدف  ا�ستعمارية  دع��وات  جميعها  هي  االآف��اق، 
ومن  العربية  الفل�سطينية  والهوية  الرتاث  ملحو 
اأ�سا�سها،  على  كاذبة  وبناء ح�سارة  �سرقتها  ثمرّ 
وبالتايل هي نداءات اإغواء وت�سليل يجب ك�سفها 
االأ�سيل  للرتاث  العودة  طريق  عن  وحماربتها 
بعيدًا عن الد�ضرّ والكذب واالفرتاءات. فاحلداثة 
بني  التفاعل  ح�سيلة  �سوى  لي�ست  واملعا�سرة 
خمتلف جوانب احلياة االجتماعية واالقت�سادية 

الرتاث نربا�س على طريق التحرير
الطفل املدجج بالرتاث يرعب العدو

ال�سابقة  واالكت�سافات  التجارب  فلوال  والثقافية 
والتطور. فتنمية  للحداثة  ولن ن�سل  القدمية مل 
ال�����رتاث ال ت��ع��ن��ي االن�������س���راف ع���ن احل��ا���س��ر 
والعي�ض  امل��ا���س��ي  �سمن  وال��ت��ق��وق��ع  وال��ن��ك��و���ض 
احتواء  هو  هنا  املق�سود  وامن��ا  ق�سبانه،  خلف 
املا�سي وارتياد مكوناته التي تتنا�سب مع اأر�سنا 
زم��اين  ت��ن��وع  م��ن  حتمله  م��ا  بكل  الفل�سطينية 
اأ�سا�سًا  الت��خ��اذه  وه�سمه  وا�ستيعابه  وم��ك��اين، 

لبناء احلا�سر والتطلع للم�ستقبل.  
ول��ل��و���س��ول ل��ه��ذه ال���درج���ة امل��ت��ن��اه��ي��ة من 
الطفل  نحو  التوجه  علينا  واال�ستيعاب  اله�سم 
الطفل  لتن�سئة  هام  دور  فللرتبية  الفل�سطيني، 
جمتمعه  قيم  يتمثل  حتى  �سخ�سيته  وت��ك��وي��ن 
بتاريخه  التم�سك  لت�ساعده على  ويحافظ عليها، 
التجربة  منه  ي�ستمد  ال���ذي  وما�سيه  ال��ع��ري��ق 
لهجته  ومعرفة  العربية  ولغته  والفائدة  والعربة 
على  احلفاظ  على  ت�ساعده  كما  الفل�سطينية، 
ثقافته. وهي خطوة  واأ�سالته وخ�سو�سية  هويته 

مهمة يف مواجهة العدو ال�سهيوين.
تربية  يف  بتوظيفه  ال����رتاث  ح��ف��ظ  ي��ك��ون 
الطفل، وذلك با�ستخراج منوذجًا تربويًا �سحيحا 
ومتطورا يتنا�سب مع فطرة اأطفالنا وجمتمعاتنا 
وحياتنا الع�سرية احلديثة. فالرتاث ينبوع ثري 
التوا�سل احلي بني  ي�ساعد على  والفن ما  للفكر 
روؤية  على  للطفل مقدرة  ويتيح  وم�ستقبل،  ما�ض 
اأف�سل للوجود ووعي اأعمق للحياة املحيطة فتكون 
وتبقى  واالآخرين،  االأول��ني  بني  مو�سولة  احلبال 
درا�سة  يلي  وفيما  االإن�سان.  لبناء  حار�سًا  القيم 
الالمادي  الفل�سطيني  ال��رتاث  الأ�سكال  �سريعة 
مب�سطة  باأ�ساليب  الأطفال  تنقل  اأن  ميكن  التي 
قريبة من ا�ستيعابهم متدرجة بح�سب اأعمارهم. 
التاريخية  ري  وال�سرّ وال�سعر والق�سة  االأدب  ومنها 
وفنون الغناء والرق�ض والزيرّ ال�سعبي واللوحات 

الت�سويرية واالألعاب ال�سعبية. 
الطفولة  ع��امل  يف  ال���رتاث  توظيف  يحتاج 
�ض اأو مبدع حقيقي، ي�ستطيع اأن يختار  اإىل متمررّ
الطفل  عقل  م��ع  يتنا�سب  م��ا  ال���رتاث  ه��ذا  م��ن 
املتلقي ويقدمه له بطريقة فيها املتعة والت�سويق، 
الراهن.  الوقت  مع  يتنا�سب  ع�سري  وباأ�سلوب 
وذلك عن طريق ا�ستخدام اجلماليات الب�سرية 
البديهة  ب�سرعة  امل��ع��روف  الطفل  جت��ذب  التي 

لوعتهم  واأخ��رى حتدثت عن  ابنه  عليه  يكون  ان 
وح�سرتهم عند فقدهم. تقول فاطمة الزهراء يف 

ترقي�ض ابنها احل�سني:
ان ابني �سبه النبي            لي�ض �سبيهًا بعلي 
منذ  الطفل  ال�سعبي  االأدب  خاطب  هكذا 
من  واختلفت،  االأنغام  فرتاوحت  �سغريًا  كان  اأن 
الهادئة عند النوم اإىل االأنغام املتواترة ال�سريعة 
فغالبًا  امل�سمون  اأما  والطعام.  اللعب  اأوق��ات  يف 
عقائديًا،  دينيًا  م�سمونًا  االأغاين  تلك  حملت  ما 
واأ�ساليبها  واحلماية  التح�سني  اأدع��ي��ة  حملت 
كلمات  ت�سمن  وبع�سها  النبي،  على  وال�سالة 
الطفل  نف�ض  تهدئة  بها  طالبة  واحلب  االإعجاب 
اأو اأنها حملت كلمات املداعبة باأ�ساليب  وراحته، 

اللعب وت�سلية الطفل. 
ا نام     تاجبلك طري احلمام   نام ميرّ

واأغاين االألعاب مثل:
قرمي�سة يا قري�سمه     يا حبة املنيم�سة                            
بعدة  متيزت  فقد  الفل�سطينية  االأغنية  اأما 
الطفل  �سخ�سية  ت�سقل  ان  �ساأنها  من  مميزات 
قوية  �سحنة  وتعطيه  ثقافته،  وتدعم  الفل�سطيني 
اأي�سا  ت�ساعده  وهي  والقوة،  بالنف�ض  الثقة  من 
التلميحات  وا�ستخدام  ال�سريع،  اال�ستيعاب  يف 
املكان  عمق  يف  �ساربة  اأغ���اين  فهي  اللفظية. 
ال�سعب  ب���ني  ال��وث��ي��ق��ة  ال��ع��الق��ة  ع��ل��ى  ���س��ه��دت 
ميار�ض  كان  الذي  والن�ساط  واملكان  الفل�سطيني 
اثناء ترديد تلك االأنا�سيد واالأغاين، �سواء كانت 
وطنية اأو قومية اأو اجتماعية، اإذ عرب من خاللها 

عن اأفراحه واأتراحه مب�ساعر �سادمة جيا�سة. 
امليجانا  املو�سيقية  القوالب  تلك  اأه��م  من 
تلك  كانت  ال��خ،  واجل��ف��را...  والدلعونا  والعتابا 
واالأغاين  النغمات  من  لغريها  م�سابهة  القوالب 
اأنها  اإال  ال�سام،  بالد  يف  خا�سة  فل�سطني  خ��ارج 
وحملت  املقاومة  م�سامني  حملت  النكبة  وبعد 
ن�سو�ض م�ستحدثة عربت عن �سعور الفل�سطيني 
جت���اه امل��رح��ل��ة اجل���دي���دة واأ���س��ب��ح��ت ت��غ��ن��ى يف 

املنا�سبات:
م���ن ���س��ج��ن ع��ك��ا ط��ل��ع��ت ج���ن���ازة   حممد 

جمجوم وفوؤاد حجازي
امل��ن��دوب  ج���ازي  �سعبي  ي��ا  عليهم  ج���ازي 

ال�سامي وربعه عمومًا
املو�سيقى  املغناة  االأنا�سيد  تلك  �ساحبت 
وهي  الدبكة،  ت�سمى  حمرتفة  راق�سة  وحركات 
الفل�سطينية  ال�سعبية  االأغنية  من  يتجزاأ  ال  جزء 
بداأت معها منذ غابر االأزمان واأ�سهمت معها يف 
وجتذره  الفل�سطيني  ال�سعب  اأ�سالة  اإىل  االإ�سارة 

باأر�سه. 
تبداأ الدبكة بدخول الراق�سني اإىل ال�ساحة 
ثم  الوحدة،  على عمق  للداللة  االأي��دي  مت�سابكي 
تبتدئ حركاتهم ببطيء كداللة على بداية احلياة 
احليوية  على  لتدل  العلى  اإىل  بالقفز  وت�ستمر 
والنمو، وتعود لتهداأ من جديد مع ا�سدار اأ�سوات 
جذوره  اإىل  الفل�سطيني  تعيد  وجدانية  وحركات 
ال�سمود  يف  وا�ستمراره  تالحمه  وتدعم  االأوىل 
والبناء. كما ي�سري ال�سري الهادئ اإىل اال�ستعداد 
بينما دق الكعب ي�سري اإىل الثقة وال�سمود والقوة 

يف اثبات الذات . 
*باحثة يف الراث 
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الفل�سطينية  واللهجة  العربية  اللغة  وا�ستخدم 
والرموز ال�سائعة، وهو االأمر الذي من �ساأنه بعث 
احلياة يف هذا الرتاث وجتديده. عندها تتحقق 

معادلة مزج االأ�سالة باملعا�سرة. 
احلكاية ال�سعبية 

ن��ذك��ر م���ن اأ���س��ك��ال ال�����رتاث ال��ت��ي ميكن 
ال�سعبية  احلكاية  الطفل،  تربية  يف  توظيفها 
وي�سد  القلوب  ياأ�سر  دراميًا  خطًا  امتلكت  التي 
بطوالت  وحتكي  االجن����ذاب،  وي��وا���س��ل  االأن��ف�����ض 
كانت  فقد  احلركة.  بتمثيل  خمت�سرة  تاريخية 
زيد  اأب��و  كق�سة  للكبار  احل��دث  بتف�سيل  ت��روى 
اأي�سًا �سمن احلكايات  الهاليل وعنرتة، وهناك 
احلديث  يتم  التي  احليوانات  حكايات  ال�سعبية 
من خاللها عن الق�سايا الفكرية واالإن�سانية مثل 
كتاب كليلة ودمنة الذي يحمل قيم وفكر وطرافة 
اإ�سافة   ، وُي�سر  ب�سهولة  الطفل  فياألفها  وحداثة 
ملا  االأطفال،  جتذب  التي  اخل��وارق  حكايات  اإىل 
يجدون فيها من تعبري عن طموحاتهم واأحالمهم 
الباطن  وعقلهم  اأعماقهم  اإىل  تنفذ  واأنها  �سيما 
وتلعب دورًا فاعاًل يف اثارة ما يختزن يف عقولهم.
ع����امل امل�����س��ت��ح��ي��الت ه���و ال���ع���امل امل��ح��ب��ب 
ل��الأط��ف��ال ع��ن��دم��ا حت���ول ال�����س��اح��رة ال�����س��ري��رة 
ق�س�ض  يف  كان  لذا  طري،  اأو  حيوان  اإىل  البطل 
خا�ض  وق��ع  وال�سندباد  بابا  وعلي  الدين  ع��الء 
ع�سرنة  م��ع  ي��ت��ع��ار���ض  ال  وه���ذا  نفو�سهم،  يف 
مرحلة  م��ن  بها  واالن��ت��ق��ال  ال�سعبية  احلكايات 
بالفكر  املمزوج  اخليال  اإىل  الوهمية  االأ�سطورة 
واخليال العلمي . ولكن يجب احلذر واالنتباه من 
للطفل  واالإره��اب  الرعب  حتمل  التي  الق�س�ض 
يف  نف�سيته  وي�سعف  الداخلي  اأمنه  يهدد  ال��ذي 
مواجهة االأحداث. اإن تلك احلكايات قا�سية على 
الطفل تقتل فيه مبادئ احلب واجلمال واحلرية 

وال�سخ�سية والثقة بالنف�ض .    
ل�سقل  ال���ث���ق���ايف  امل�������وروث  ع��م��ل  ه���ك���ذا 
اميانهم  وتعزيز  جمتمعه  اأط��ف��ال  �سخ�سيات 
ب��اأجم��اده��م واأجم����اد اأم��ت��ه��م واالح���ت���ذاء بها. 
واالأم��اك��ن  باملوقف  التذكري  ت���وايل  اأن  واع��ت��رب 
احدى  ميثل  العريقة  التاريخية  وال�سخ�سيات 
وال�سقل  الروحية  التغذية  يف  الهامة  الو�سائل 
ودعائم  اأ�س�ض  على  ال�سخ�سية  وبناء  النف�سي، 
اإىل  ودف��ع��ه  احل���ايل  ب��ال��واق��ع  للنهو�ض  �سليمة 
تلك  باإ�سقاط  وذل��ك   . والتطور  التحرر  ميادين 
واأهلها  فل�سطني  واقع  الق�س�ض واحلكايات على 
على  االأنبياء  ق�س�ض  الق�س�ض  تلك  يف  فنجد 
اأر�ض فل�سطني، وذاك امل�سافر الذي يتوق للعودة 
اإىل بلده، وبطل يحارب اأعدائه، وهناك ق�س�ض 
وتقاتل  اأر�سها  بيوتها على  تبني  التي  احليوانات 

من اأجل قوت يومها...الخ 
اإن عملية االإبداع االأدبي عملية جماعية فال 
ف��االأدب  ندر  فيما  اإال  قائله  ويعرف  ن�ض  يعرف 
ال�سعبي يعرب عن فكر جماعي وهو املف�سح عن 

الواقع وهو االأكر ت�سجياًل . 
غنية  م���ادة  على  ال�سعبي  االأدب  ا�ستمل 
مت�سلة باالأطفال ومناغاتهم، واأخرى عربت عن 
بني  بالتميز  ات�سلت  وثالثة  بهم،  والتعلق  حبهم 
الفتى والفتاة، ورابعة حتدثت عن الو�سايا لهم، 
وهم  االأبناء  جتاه  االآب��اء  م�ساعر  نقلت  وخام�سة 
االأب  يتمنى  ما  تناولت  و�ساد�سة  عنهم،  بعيدون 

ثقافة 
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-يا شـــــعيب يا عود الند _ يا أغلى من روحي عندي
-واهلل ألزرعك بالدار يا عود اللوز األخــــضر

-أبو إبراهيم ودع عز الدين _ دمه عربي وقلبه فلسطيين
-من سجن عكا وطلعت جنازة حممد مججوم وفؤاد حجازي

-أشهد يا عامل علينا وع بريوت، أشهد للحرب الشعبية

هنا،  لذكرها  املــجــال  يت�صع  ل  بالع�صرات  واأنا�صيد  واأغـــاين 
عندما نذكرها يتبادر مبا�صرة اإىل ذهننا امللحن واملوؤلف املو�صيقي 

املو�صيقار ح�صني نازك اأبن  مدينة القد�س.
حــ�ــصــني نـــــازك الـــــذي �ــصــجــل ا�ــصــمــه يف �ــصــفــحــات املــوؤلــفــني 
امــتــدت لأكــرث مــن 50  املو�صيقيني اخلــالــديــن عــرب رحلة عطاء 
واإعــادة  الفل�صطيني،  الــراث  حفظ  يف  الف�صل  يعود  ولــه  عاماً. 
اأ�صهم يف رفد احلياة  والــذي  راق،  ب�صكل فني  �صياغته وتقدميه 
حلن  والذي  واأنواعها،  اأ�صكالها  خمتلف  على  والفنية  املو�صيقية 
الت�صويرية  املو�صيقى  واألــــف  والأهــــزوجــــة،  والن�صيد  الأغــنــيــة 
للم�صرح وال�صينما والتلفزيون واأ�صهم يف الأغنية املوجهة للطفل 

من خالل الكثري من الأغاين وامل�صالت والأعمال الفنية.
ولد املو�صيقار ح�صني نازك يف اإحدى حواري القد�س العريقة 
عام 1942، جاور امل�صجد الأق�صى، وجال يف اأزفة القد�س واأ�صواقها 
وبعدها  الأردن،  اإىل  نــزح   ،1967 حــزيــران  حــرب  بعد  وخاناتها، 
ب�صنتني وا�صل الرحلة وحطت به الرحال يف دم�صق حيث ا�صتقر 

فيها وبداأت رحلته الفنية.
الــذي �صرد منه، وهم  الــوطــن  نــازك يحمل هــم  كــان ح�صني 

موهبته املو�صيقية وحلم العودة اإىل القد�س.
املو�صيقية  القد�س  تلقى يف عدد من معاهد  نــازك قد  وكــان 
اأ�صتاذه  من  يد  على  املو�صيقي  والتوزيع  الغربية  املو�صيقى  علوم 
يو�صف خا�صو، وكان اأي�صاً قد تعرف اإىل املو�صيقي ال�صهري يحيى 

ال�صعودي فا�صتقى منه علوم املو�صيقى ال�صرقية.
 كانت بداية انطالقته املو�صيقية عام 1969، عندما جاء اإىل 
دم�صق، وعمل كعازف على خمتلف الآلت املو�صيقية يف كثري من 
الفرق املو�صيقية الغربية وال�صرقية غري اأن كل هذه الأعمال مل 
ترو طموحات ح�صني نازك، الذي كان يفكر جدياً يف ن�صر الراث 

الفل�صطيني.
لفرقة  بتاأ�صي�صه  ال�صعيد  هــذا  على  اجنــازاتــه  اأوىل  وكــانــت 
»اأغاين العا�صقني« عام 1976، وخالل قيادته وتراأ�صه لتك الفرقة 
الفل�صطيني  الوطني  الغناء  بارزة يف م�صرية  التي �صكلت عالمة 
بداية  وكــانــت  والــعــامل  العربي  الــوطــن  اأنــحــاء  ذاع حينها يف   _
اأعمال فرقة العا�صقني يف م�صل�صل »بام عيني« �صم ذلك امل�صل�صل 
القا�صم  و�صميح  دروي�س  حممود  اأ�صعار  من  اأغنية   24 الــدرامــي 
وتوفيق زياد وغريهم....ويف عام 1980، قدم ح�صني نازك مغناة 
»�صرحان واملا�صورة«  وهي من نظم ال�صاعر توفيق زياد، ويف عام 
1981، حلن مو�صيقى واأغاين امل�صل�صل ال�صهري»عز الدين الق�صام« 
كــبــرياً مــن الأغــــاين مــن النمط  نـــازك يف امل�صل�صل عـــدداً  وقـــدم 
امل�صل�صل  باأغرا�س  لتفي  جميعها  ُوظفت  الفل�صطيني،  ال�صعبي 
»اأبو ال�صادق « ويف عام 1982،  الدرامي، وكانت الكلمات لل�صاعر 

قــدم ح�صني نـــازك عــمــاًل جــديــداً �صماه »الــكــالم املــبــاح« 
للبنان،  ال�صهيوين  الجتياح  ووثقت  و�صفت  اأغــان  وهو 
يا  »اأ�صهد  اأغنية  وتعد  لل�صمود ومعارك بريوت،  اإ�صافة 
عامل علينا وع بريوت« من اأ�صهر اأغنيات �صريط »الكالم 
املباح« وهو من نظم ال�صاعر اأحمد دحبور واأ�صعاره، وكان 
نــازك_ من خالل فرقة العا�صقني _ قد قدم  ح�صني 
عــمــاًل اأخـــر حمل اأ�ــصــم »ظــريــف الــطــول« �ــصــور فيه _ 
فنياً ومو�صيقياً _ العمليات الفدائية وانطالقة الثورة 

الفل�صطينية املعا�صرة.
وا�صل امللحن واملوؤلف املو�صيقي ح�صني نازك رحلته 
يف عامل املو�صيقى واللحن عندما اأوكلت اإليه عام 1980، 
التابعة  احلديثة«  القومية  زنوبيا  »فرقة  ت�صكيل  مهمة 
وظل  ال�صورية،  العربية  اجلمهورية  يف  الثقافة  لــوزارة 
يديرها وي�صع براجمها ويوؤلف مو�صيقاها ويوزعها اإىل 

عام 2002،.
الفرق  تاأ�صي�س  نازك عند  ن�صاط ح�صني  يتوقف  مل 
و�صع  يف  اأيــ�ــصــاً  عــمــل  اإذ  بــراجمــهــا،  وو�ــصــع  املو�صيقية 
ال�صينمائية  الأفـــالم  مــن  للعديد  الت�صورية  املو�صيقى 

الروائية والوثائقية.
فــفــي جمــــال املــو�ــصــيــقــى الــتــ�ــصــويــريــة ملــ�ــصــلــ�ــصــالت 
م�صل�صاًل   32 حــوايل  مو�صيقاً  ووزع  اإلــف  قد  التلفزيون، 
»انتقام  اأهمها  من  وفل�صطينياً  واأردنــيــا  ولبنانياً  �صورياً 
الزباء، طبول احلرية ، هارون الر�صيد، وحرب ال�صنوات 
الت�صويرية وحلن الأغاين  املو�صيقى  الأربــع« كما و�صع 
بالأطفال  اخلا�صة  والــربامــج  امل�صل�صالت  مــن  كثري  يف 
ويف مقدمتها »افتح يا �صم�صم« وبرنامج »املناهل« وفيلم 

»عرو�س البحرية«.
عن  غائبني  امل�صرحية  واملو�صيقى  املــ�ــصــرح  يكن  مل 
األــــف ووزع مــو�ــصــيــقــى 26  اإذ  نــــازك،  اهــتــمــامــات حــ�ــصــني 
م�صرحية اأ�صهرها: »اأدويب ملكا، الغرباء، امللك هو امللك، 

ليلة مقتل جيفارا، والكر�صي«.
اهتم حني نازك –خالل م�صريته الفنية- بالأنا�صيد 

موسى مراغة

املوؤلف وامللحن واملوزع املو�سيقي ح�سني نازك
حار�س الذاكرة والرتاث الفل�سطيني

القومية، فقد اأعاد توزيع اأ�صهر تلك الأنا�صيد ومنها 
»بالد العرب اأوطاين، يف �صبيل املجد، موطني، نحن 

ال�صباب« وتوج تلك الأنا�صيد، بن�صيد حماة الديار.
وكــــمــــا قــــــدم نـــــــازك جمـــمـــوعـــة اأغـــــــــاين املـــــدن 
�صعراً  �ــصــاغــهــا  اأغــنــيــة  وعــــددهــــا»32«  الفل�صطينية 
»القد�س،  مــدن  اأغــاين  ومنها  الري�س  منري  ناه�س 

اخلليل، نابل�س، غزة، يافا، �صفد، جنني« وغريها.
مو�صيقيني  عملني  نـــازك  قــدم   ،2009 عــام  ويف 
بانوراما  وهــو  مقد�صية«  »�صموع  ا�ــصــم  حتــت  الأول 
لأ�صهر الأغاين الفل�صطينية، اأما العمل الثاين فهو 
قدمت  العقد(  )وا�صطة  مغناة  مو�صيقية  م�صرحية 

على م�صرح دار الأوبرا يف دم�صق.
واجلـــديـــر ذكــــره اأن حــ�ــصــني نــــازك قــــدم عــمــاًل 
حملت  املهجر  بالد  يف  فل�صطينية  لفرقة  مو�صيقياً 
ا�صم »ربيع العا�صقني«، قدمت اأغانيها يف دول اأوروبا 
وقــــدم عــمــاًل لــفــرقــة »الـــزبـــادنـــة« يف داخــــل الأر�ــــس 

املحتلة.
قبل  مـــن  نــــازك  حــ�ــصــني  ُكــلــف   ،2015 عــــام  ويف 
املنظمة العربية للربية والثقافية والعلوم مبهمة 
اإحياء وجمع الراث الفل�صطيني الفلكلوري املكتوب 

وامل�صموع واملرئي »الأر�صيف الوطني«.
ح�صني نـــازك رغـــم اقــرابــه مــن الــثــمــانــني من 
العمر، اإل اأنه مازال قادراً على العطاء، ليقدم اأعماًل 
وامللتزم،  احلقيقي  الفني  م�صروعه  بها  يكمل  فنية 
وامللتزم يف جماله  واملقاوم  الذي بقي اجلندي  وهو 

الفني الإبداعي.
 ،2020/11/23 ويف  اأنـــه  بــالــذكــر  اجلــديــر  ومــن 
نــازك من  واملبدع ح�صني  وامللحن  املوؤلف  تكرمي  مت 
ال�صورية  العربية  الثقافة يف اجلمهورية  قبل وزارة 
واجلهد  بالعطاء  احلافلة  الفنية  مل�صريته  عرفاناً 
الفني. وهــو بال �صك ي�صتحق كل تقدير  الإبــداعــي 

وتكرمي. 
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ال�سمت،  وقوة  البوح  رغبة  بني  الطريق  منت�سف  يف  اأظل  اأن  كرهت  لطاملا 
الهداية  الفتور، بني  ال�سعف وحدة  اأوج  ال�سوق ورهبة القراب، بني  ٌغمرة  بني 

وال�سياع، وبني ما اأريده حقًا وما اأفعله!
لعلك قد �سبق لك واأردت اأن تبكي ولكن ل دموع خرجت، لذا فاأنت فقط دائما 
يف  لعلك  قطع..  يف  ك�سر  قد  قلبك  اأن  ت�سعر  بينما  الف�ساء  يف  ببالهة  حتدق  ما 
كل مرة نازعتك فيها قوة البكاء كنت حتاول مراوغة نف�سك وتخبها؛ “�سنبكي 
يف  �سننفجر  اأع��دك  بعدها  ال�سالبة،  غاية  يف  نبدو  اأن  علينا  الآن  اأم��ا  لحقا 

البكاء”.
روحك  اأعباء  معها  وتثاقلت  املا�سية  الأع��وام  يف  كثريا  عراتك  زادت  رمبا 
ياأ�ست  ورمبا  �سمائك،  يف  �سيلمع  الذي  النجم  ذاك  تنتظر  زلت  ل  لعلك  املُنهكة، 
و�سئمت النتظار، لعلك تعلمت بع�ض الدرو�ض ورمبا ما زلت حتتاج اإىل بع�ض املرات 

املقبلة لتكرر فيها نف�ض اأخطائك ال�سابقة.
النا�ض  واأن  بها،  يليق  موجعًا  ك�سرا  �ستك�سرك  الدنيا  اأن  وعلمت  ن�سجت  رمبا 
�ستخذلك خذلًنا يليق بهم، ثم تدرك متاأخرا بعد اإ�سرافك مب�ساعرك وحماولتك 
بالتعمق والفهم اأن تتعاي�ض مع فكرة اأنك معر�ض للهجر والن�سيان يف كل مرة تظن 

اأنك مهم عند اأحدهم.
ورمبا ل زلت حتتاج اأن تتعلم البتعاد حني ي�سيق بك العامل، تتعلم األ تفجر 
التعدي بحجة  مبزاجيتك حدائق ياب�سة من حولك.. رمبا تتعلم �سجاعة عدم 

اأنك ل�ست على ما يرام، لعلك تتعلم الن�سج حني حترق!
ولعل ال�سماء تفتح لك بابًا مره اأخرى، ولعلك تراه هذه املرة، واأن تبث فيك 
املنفذ  كان  قلبك  اأ�ساب  الذي  اجلرح  ولعل  يرافقك،  ظال  لك  يخلق  جديدا  نورا 
الوحيد لو�سول النور اإليك.. لعلك ل�ست وحيدا اليوم ل�ست مظلومًا والأهم ل�ست 

ظاملًا.
رمبا غدا ياأتي اإليك بعامل اآخر يف دنياك لطاملا حلمت به، لعلك احتجت فقط 
اإزالة بع�ض الأغبة التي ل تزال عالقة على قلبك، ورمبا كل الكاذبني قد  اإىل 
تابوا! وكل من خانك تاب، وكل من اأهانك تاب، ولعل كل هوؤلء الذين منحناهم 
اإليك  اأتى  زائف  كان  من  وكل  �سقطت،  قد  الأقنعة  كل  ورمبا  ا�ستحقوها،  الثقة 
اأي�سا  وابتعادهم  �سدق  الزائفني  فرحيل  �سادق..  باختفاء  اأو  تائبة  بابت�سامة 

�سدق.
اجلميلة  الروح  ول�ست  الكل  بني  دوما  املحبوب  ل�ست  اأنك  عزيزى  يا  ولتعلم 
و�سط تلك الأ�سباح، واأنت ل�ست املنقذ لهوؤلء املنافقني الذين يتملكهم جنون دائم 
ب�سغر تلك املقاعد التي لي�ست لهم رغم وجود الكثري من املقاعد الفارغه.. هذه 
الندب الثمينة �ستخلدها ذاكرتك لالأبد للدللة على اأن اأكر الطعنات اخلائنة 
الغادرة فتكا بك، مل تكن اأقواها بل كانت اأقربها لقلبك فعال و�سخ�سا، رمبا مل تعد 
مثل هوؤلء.. ورمبا هوؤلء قد اكتفوا وقرروا اليوم اأن يركوا لغرينا �سيئا اأف�سل 

مما تركوه لنا.
امتنانك  املا�سية، ومل يتغري  ال�سنة  يوازيه  الذي  لليوم  لعلك تذهب كل يوم 
ما  العاريتني  بيديك  تلم�ض  اأن  معه  ت�ستطيع  اآخر،  عام  مر  باأ�ض  ل  الزمن.  ملرور 
اأخذه الزمن منك وما تركه على مالحمك.. لعلك اكت�سفت اأنك ح�سلت بالطريقة 
اإليه دوًما: م�ستقبل مفتوح، ذاكرة بعيدة وت�سورات  ال�سعبة على ما كنت ت�سعى 

�سفرية عنك، عن العامل والنا�ض والأ�سياء.
رمبا ن�سجت والأ�سياء التي كانت تبكيك يف ال�سابق متر عليك الآن وتتخطاها 
ب�سحكة �ساخرة لعلك كبت اليوم مبا يكفي لبتالع الغ�سة وفمك م�سدود ورمبا 
مل تكن حياتك املا�سية اإل مقدمة ل�سنوات ربيعية قادمة متحو اأثر كل العوا�سف 

اخلريفية املوؤملة.
حتى  ول  اليوم  ول  الأم�ض  وليد  ل�ست  فاأنت  تقلق  األ  اأمتنى  القادم  العام  يف 
الغد؛ اأنت خال�سة ما مررت به طوال هذه الأعوام.. ع�سرات الأعوام من التجارب، 
والبعد،  والقرب  والفقد  وال��رك  والأحبة  الأ�سدقاء  والنت�سارات،  اخليبات 

والعالمات والنتكا�سات واملرور على قلوب النا�ض ومعرفتها اأو الرحيل عنها

نافـــــــذة

الــ�ــصــفــ�ــصــاف قـــريـــة عــربــيــة 
فل�صطينية من قرى ق�صاء �صفد 
ت�صمى  وكــانــت  فل�صطني  �ــصــمــال 
اأيــــام   )Safsofa( �ــصــفــ�ــصــوفــا 
اجل�س  �صهل  يف  تــقــع  الـــرومـــان. 
جبل  مــن  ال�صرقي  ال�صمال  اإىل 
اجلــرمــق، بــني الأوديـــــة املتجهة 
نـــحـــو �ــصــهــل احلــــولــــة والأوديــــــــة 
املــتــجــهــة نــحــو بـــحـــرية طــربيــة. 
امـــتـــدت الـــقـــريـــة بــ�ــصــكــل طــويل 
�صرقي.  �صمايل  غــربــي/  جنوبي 
عــلــى اجلــانــب الــ�ــصــرقــي لطريق 

�صفد – تر�صيحا الرئي�صة.
بلغ   1945 عــام  �صكانها  عــدد 

910،  فيها 124  منزل. وقد امتدت املباين يف مبحاذاة الطريق املوؤدية اإىل احلقول الزراعية. 
النتداب  اأيــام  للبنني  ابتدائية  مدر�صة  فيها  واأن�صئت  الدكاكني،  وبع�س  جامع  القرية  تو�صط 
�صريدي، حمد، يون�س، حوراين، كرديه، عبيد،  ال�صف�صاف: زغموت،  الربيطاين. من عائالت 

حمزة، ال�صالح، فرهود.
 م�صاحة الأرا�صي التابعة لقرية ال�صف�صاف بلغت 7391 دومناً.. عام 1945 كان ما جمموعه 
مدر�صة  فيها  كب�صاتني.   م�صتخدمة  اأو  مروية  دومنــاً   و769  للحبوب،  خم�ص�صة  دومنــاً   2586
وم�صجد وبع�س ينابيع املياه. كرثت فيها زراعة الفاكهة و�صغل الزيتون م�صاحة 488 دومنا فيها. 
الأمطار  مياه  على  الزراعة  وتعتمد  القرية.  ال�صمال من  اإىل  والفواكه  الزيتون  ومتتد حقول 

والينابيع التي تتوافر يف املنطقة املحيطة.
يف �صنة 1949، اأن�صاأت اإ�صرائيل م�صتعمرة ه�صاحر، التي �ُصميت لحقاً �صف�صوفاه، على اأرا�صي 
القرية. وقد اأُن�صئت م�صتعمرة اأخرى، هي بار يوحاي، يف �صنة 1979 على اأرا�صي القرية اأي�صاً. 

وكلتا امل�صتعمرتني قريبة من موقع القرية، اإن مل تكن فيه.

املجزرة اقرفتها الع�صابات ال�صهيونية يف قرية ال�صف�صاف يف اجلليل الأعلى يف عملية 
يف  ن�صرته  حتقيق  �صمن  الإ�صرائيلية،  هاآرت�س  �صحيفة  عنها  ك�صفت  "حريام"،  عليها  اأطلق 
ملحقها الأ�صبوعي ال�صادر بتاريخ اجلمعة 5 متوز 2019، ويت�صمن وثائق مرعبة عن جمازر 
وبعده،   1948 عام  الفل�صطيني  �صعبنا  �صد  الإرهابية  ال�صهيونية  الع�صابات  ارتكبتها  وجرائم 

ويحجبها جي�س الحتالل يف ق�صم �صري.
بتاريخ  القرية  اإىل  ال�صهيونية  الع�صابات  دخلت  الوثائق،  بح�صب  املــجــزرة،  تفا�صيل  يف 
�صيفع" القرية مبجنزرات  "لواء  اقتحم  "عملية حريام" ال�صهيونية؛  1948/12/30، و�صمن 
وم�صفحات، وبعد مقاومة من �صكان القرية وجمموعات من جي�س الإنقاذ؛ �صيطرت الع�صابات 
فاإن  جاليلي(  “الهاغاناة” )ي�صرائيل  اأركــان  رئي�س  رواه  ما  ووفــق  القرية.   على  ال�صهيونية 
النار  الع�صابات ال�صهيونية قيدت 52 رجال مع بع�صهم بع�صاً، وو�صعوهم يف حفرة واأطلقوا 
دون  الرحمة  وطلنب  الن�صاء  تو�صلت  فيما  املــوت،  ينازعون  يــزالــون  ل  منهم   10 وكــان  عليهم، 
الع�صابات  اأن  القرية  يف  بقوا  الــذيــن  وروى  جثة.   61 ثــم  جثث،   6 حينها  ووجـــدن  ا�صتجابة، 
واأخذت  �صكانها  ال�صيطرة عليها، جمعت  وبعد  القرية من ثالث جهات،  ال�صهيونية حا�صرت 
بثالث  جــاءت  الإجــابــة  اأن  اإل  الرحمة،  الن�صاء وطلب  منا�صدة  الرغم من  وعلى  فتيات.  اأربــع 
اإحداهن   اأخريات، كما كان هناك ثالث حالت اغت�صاب،  اأربــع فتيات  حــوادث اغت�صاب، وقتل 
ب�صكني  ال�صحايا  اأحــد  اأ�صابع  وقطعوا  وقتلوها،  عليها  النار  اأطلقوا  عاماً،   14 عمرها  لفتاة 

لي�صرقوا اخلوامت.

قريةال�صف�صاف
ن�صيبك من احلياة 

جمزرة ال�صف�صاف

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

محمود موسى
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