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الرتاث نربا�س 
على طريق 

التحرير

عملية  �أّي��ة  على  ُت�سّجل  �لتي  �جلوهرية  �ملالحظات  كل  من  بالرغم 
�لفل�سطيني،  �ل�سعب  كحالة  �الحتالل  حتت  �سعب  �أي  بها  يقوم  �نتخاب 
و�لثورة  باملقاومة  يكون  �الحتالل  على  و�لفطري  �لطبيعي  �لّرد  �أّن  و�أقّلها 
و�مل�ساكنة  بالتعاي�ش  �أبدً�  تكون  وال  وطر�ئقه،  عناوينه  بكل  �ملحتل  على 
�آمنًا  �لتي توّفر لالحتالل وهو هنا من �لنوع �الإحاليل  و�لنقي�ش �لوجودي، توّفر له �حتالاًل 
للتهجري  �الإطباق و�مل�سادرة لالأر�ش متهيدً�  �لذي يحتاجه الإكمال  �الأمر  غري مكلف، وذلك هو 

�أو �لعزل..
�لفل�سطينية،  �حلالة  لعالج  �ل�سحيحة  �لو�سفة  هي  لي�ست  �النتخابات  و�سفة  فاإّن  وعليه 
و�لذين �أر�دوها و�أر�دو� فر�سها على �ل�سعب �لفل�سطيني ي�ستندون �إىل ت�سخي�ش خاطئ لطبيعة 

�ل�سر�ع مع �مل�سروع �ل�سهيوين..
وال �أدري ملاذ� وقع �جل�سم �لف�سائلي �لفل�سطيني مبعظمه يف هذه �مل�سيدة �لتي ُن�سبت له؟!

وهنا وجمار�ة  ملا مّت �لتفاهم عليه موؤّخرً� يف �لقاهرة حيث لعبت �أكرث �لف�سائل دور �ل�ساهد 
�الإقليم  مع  وبرتتيب  وحما�ش  فتح  حركتي  مع  بالتن�سيق  �مل�سريون  �أعّدها  �لتي  �لورقة  على 
�ملتهاوي يف �سحيق �لتحالفات مع �لعدو، ومن ور�ء ذلك رعاية �أمريكية و�إ�سر�ئيلية، بحيث ُيقال 
للفل�سطيني باأّنه لي�ش �أمامك من خيار �سوى هذه �لطبخة و�إاّل فاإّن ق�سيتك �ستدخل يف ثالجة 
لفظتها  قد  �لعربية  �لر�سمية  �لذ�كرة  �أّن  ظهر  �أن  بعد  عليها،  �لرت�ب  �إهالة  �نتظار  يف  �ملوتى 

وتقوم باإكمال رو�يات �لتزييف �لتي �أ�ساعها �ل�سهاينة بكل م�سّمياتهم يف �لغرب و�ل�سرق..
و�لدليل على �أّن �لدعوة الإجر�ء �النتخابات مل يكن باإر�دة وقر�ر فل�سطيني هو �أّن �مللفات 
�لتي مّثلت نقاط �خلالف و�لتناحر بني �لف�سيلني �ملتنفّذين مت ترحيلها �إىل ما بعد �النتخابات، 
�الأولوية  �أّن  �إىل  �إ�سافة  للجرح دون تنظيفه وتطهريه،  وت�سميد  ر�أ�سه،  للهرم على  قلب  وهذ� 
منظمة  �إحياء  �لدّقة  �سئت  و�إن  �لتحرير  منظمة  باإ�سالح  ُيبد�أ  �أن  تقت�سي  كانت  �لوطنية 
ُيبد�أ  �أن  على  �التفاق  مت  هذ�  ومع  ُيفرت�ش،  هكذ�  �أو  �ل�سرعيات  لكل  �الأب  هي  �لتي  �لتحرير 
بانتخابات �ملجل�ش �لت�سريعي وهي �الآلية �لتي قادت �إىل �نفجار 2007 وما �أعقبه من �نق�سام 

و�سر�ع دفعت �لق�سية ثمنه غاليًا..
ومن حق �سعبنا �أن يت�ساءل: كيف ميكن �إجر�ء �نتخابات يف �أجو�ء �النق�سام وغياب �لروؤية 
�لت�سجيل، و�للغة  �لذي �سهدته مرحلة  �ملتفق عليها، ويف ظل �ال�ستقطاب  �لروؤية  �أو  �لو�حدة 
�لثاأرية �لعدو�نية �لتي يتحّرك بها �لفرقاء، فهل يف مثل هكذ� �أجو�ء ميكن �إجر�ء �نتخابات 

�سحيحة يتمّتع فيها �لناخب بحرية �الختيار وفق �ملعايري �لوطنية ولي�ش �ملعايري �لفئوية؟
ثّم لنا �أن نت�ساءل: �أين "�إ�سر�ئيل" من كل ما جرى ويجري وُيعّد له.. وما �لذي تريده من 
�النتخابات وهي �لتي جنحت �إىل �الآن يف �إبقاء �النق�سام باعتباره م�سلحة قومية تخدم �أمن 

�لكيان..؟
وهل �سحيح �أّن "�إ�سر�ئيل" مع وحدة �لكيانية �لفل�سطينية، ووحدة �ل�سرعية �لفل�سطينية؟

و�إذ� كان هذ� �سحيحًا فاأّية كيانية و�أّية �سرعية تلك �لتي ت�سعى �إليها "�إ�سر�ئيل"؟
يف  �أع�ساء  حكمًا  �سيكونون  الأو�سلو  و�ملحكوم  �ملنتخب  �لت�سريعي  �ملجل�ش  �أع�ساء  كان  و�إذ� 

�ملجل�ش �لوطني فعن �أّية منظمة حترير نتحّدث؟
و�أت�ساءل ويت�ساءل �لكثريون: �إذ� كانت �النتخابات �لت�سريعية م�سقوفة باأو�سلو، وهذه هي 
�إن �ُسمح لها  �أو لنقل  �إن كانت هي �لر�بحة يف هذه �النتخابات  �حلقيقة فماذ� �ست�سنع حما�ش 
�أن تربح، وهنا البّد من �الإ�سارة �إىل حتّكم �لكيان �ل�سهيوين يف �لعملية �النتخابية على �الأقل 
�أّنها �سرتفع �سعار )�لو�قعية  �أم  �أو�سلو  يف �ل�سّفة، ومع ح�سار غزة.. هل �ستمّزق حما�ش �تفاق 
�أو  �الفرت��ش  هذ�  يحتمل  و�حلم�ساوي  �لفل�سطيني  �جل�سم  �أّن  هل  �حلالتني  ويف  �ل�سيا�سية(، 

ذلك..؟
فة وهي �لتي منذ ربع  وماذ� لو ك�سبت )فتح( �النتخابات.. وما هو �جلديد يف �سلوكها يف �ل�سّ
قرن و�أكرث متار�ش �ل�سلطة حيث ال �سلطة؟ وماذ� عن �سالح �ملقاومة و�ملقاومني، وهل هي ب�سدد 
بناء جي�ش وطني حتت �الحتالل، وما م�سري م�سروع �ملقاومة �لذي �سيبدو خا�سرً� �أمام م�سروع 

�لت�سوية فيما لو فازت فتح و�سركائها.
وهل نحن حينئذ �سنكون �أمام �سر�ع دموي جديد يهدم ما تبّقى من �لبيت �لفل�سطيني..؟

هذه  على  �أحكم  يجعلني  ما  وهذ�  عليها،  �الإجابة  ميتلك  �أو  يجيب  �أحد  ال  كثرية،  �أ�سئلة 
�النتخابات باأّنها �نتخابات م�سمومة �أُعّدت لتكون �لع�ساء �الأخري للفل�سطيني وق�سيته..

َاِكِريَن{{ ُ �ملمْ ُ َخريمْ ُ َو�لَلّ ُكُر �لَلّ ُكُروَن َومَيمْ }} َومَيمْ
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وقدم عدد من الأخوة ممثلي املنظمات ال�شبابية بع�ض املداخالت 
الثورة  لنت�شار   42 بالذكرى  الإيرانية  الإ�شالمية  للجمهورية  مباركني 
الإ�شالمية  التي قدمت العديد من ال�شهداء على طريق القد�ض وفل�شطني، 
وما زالت تقدم كل الدعم للمقاومة الفل�شطينية مبينني اأن كل حماولت 
حرف البو�شلة عن العدو ال�شهيوين وطبيعة ال�شراع معه وتوجيهها نحو 
اأيران �شتف�شل و�شيتم مواجهتها بكل الو�شائل. واأ�شار الأخوة اإىل اأهمية 
الإعالم املقاوم يف اإظهار وف�شح جرائم العدو ال�شهيوين بحق ال�شعب 
الفل�شطيني و�شعوب املنطقة،  واأكدوا على حق العودة اإىل الوطن فل�شطني.

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

 42 الذكرى  يف  حوارية  ندوة  يف  ت�شارك  اجلمعية 
لنت�شار الثورة الإ�شالمية يف اإيران

الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  من  وفد  �شارك 
الندوة  اجلمعية، يف  رئي�ض  البحي�شي  الدكتور حممد  يراأ�شه 
يف  الإي��ران��ي��ة  الثقافية  امل�شت�شارية  اأقامتها  التي  احل��واري��ة 
والتطور  املقاومة  من  عامًا  واأربعون  )اثنان  بعنوان  دم�شق، 
العلمي واحل�شاري(، والتي حا�شر فيها �شعادة ال�شفري جواد 
بدم�شق  الإي��ران��ي��ة  الإ�شالمية  اجلمهورية  �شفري  تركابادي 
ال�شعبي  الن�شال  العام جلبهة  الأمني  املجيد  والأخ خالد عبد 
هند�شة  كلية  عميد  �شندوق  زه��ري  وال��دك��ت��ور  الفل�شطيني 
تامر  الدكتور  ال��ن��دوة  واأدار  دم�شق  جامعة  يف  املعلوماتية 
م�شطفى. وعلى هام�ض الندوة اأقيم معر�ض لل�شور ال�شوئية 
من اأحداث وذكريات انت�شار الثورة الإ�شالمية، وذلك بتاريخ 

2021/2/6 يف مقر امل�شت�شارية الثقافية يف دم�شق.
  
  

الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  �شاركت 
ممثلة بالدكتور حممد البحي�شي رئي�ض اجلمعية، يف 
الحتفال الذي اأقامه مكتب �شماحة المام القائد علي 
اخلامنئي ” حفظه اهلل  ” يف �شورية بح�شور �شماحة 
الإم��ام  �شماحة  ممثل  الهرندي  �شفار  حميد  ال�شيخ 
القائد يف �شورية و�شعادة �شفري اجلمهورية الإ�شالمية 
الإيرانية بدم�شق الأخ جواد تركابادي وعدد من قادة 
الدين  وعلماء  الفل�شطينية  املقاومة  ف�شائل  وممثلي 
�شباط   11 بتاريخ  وذل��ك  الأه���ايل  م��ن  غفري  وح�شد 
منطقة  يف  القائد  الإم���ام  ممثلية  مكتب  يف   2021

ال�شيدة زينب ” عليها ال�شالم ” جنوب دم�شق  ..
وحتدث  فل�شطني  كلمة  البحي�شي  الدكتور  األقى 
فيها عن �شخ�شية الإمام اخلميني رحمه اهلل وقدرته 
على القتداء بالر�شول الأعظم حممد "�ض"، واإ�شراره 
الدعم  كل  رغم  واإ�شقاطه  ال�شاه  حكم  مواجهة  على 
املقدم له من الدول الغربية واإ�شرائيل، وكان اخلميني 
هذا،  عاملنا  له يف  مثيل  ل  الذي  والزعيم  القائد  نعم 
لل�شعب  واحدة  حلظة  يتوقف  مل  الذي  بالدعم  واأ�شاد 
غزة  خا�شتها  التي  احل��روب  اأن  موؤكدا  الفل�شطيني، 
اجلمهورية  دع��م  بف�شل  ذل��ك  ك��ان  فيها  تنك�شر  ومل 

جمعية  يف  والطالبي  ال�شبابي  العمل  هيئة  اأقامت 
مبنا�شبة  ا�شتقبال  حفل  الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة 
اإي���ران  ال���ذك���رى 42 لن��ت�����ش��ار ال���ث���ورة الإ���ش��الم��ي��ة يف 
وكان  بدم�شق.  اجلمعية  مقر  يف   2021/2/27 بتاريخ 
العمل  هيئة  م�شوؤول  مو�شى  حممود  الأخ  ال�شتقبال  يف 
م�����ش��وؤول  اخل��ط��ي��ب  ر���ش��ا  والأخ����ت  وال��ط��الب��ي  ال�شبابي 
اآلء  والأخ�����ت  والأي���ت���ام  ال�����ش��ه��داء  ع��وائ��ل  دع���م  هيئة 
كوادر  من  وعدد  اجلمعية  يف  العالقات  م�شوؤولة  طوي�شي 
الفل�شطينية  ال�شبابية  املنظمات  وممثلي   .. اجلمعية 
.. واإع��الم��ي��ة  وطنية  و�شخ�شيات  والعربية  وال�شورية 
ب���ادئ���ًا  ب��ال�����ش��ي��وف  م��و���ش��ى  حم���م���ود  الأخ  رح����ب 
على  واأك���د  ال�شهداء،  لأرواح  اإج���الًل  دقيقة  ب��ال��وق��وف 
اأحدثته  ملا  اإي��ران  يف  الإ�شالمية  الثورة  انت�شار  اأهمية 
م���ن ت��غ��ي��ري ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة يف م��واج��ه��ة ق��وى 
اإىل  والوقوف  املتحدة  الوليات  بقيادة  العاملي  ال�شتكبار 
واملقاومة. التحرر  حركات  ودع��م  امل�شت�شعفني  جانب 
حتدث الأخ قا�شم ال�شاغوري ع�شو قيادة احتاد �شبيبة 
واإ�شقاط  الإ�شالمية  الثورة  انت�شار  ال�شورية حول  الثورة 

اجلمعية تقيم حفل ا�شتقبال مبنا�شبة الدكرى42 لنت�شار الثورة الإ�شالمية يف اإيران

اجلمعية ت�شارك يف حفل جماهريي مبنا�شبة الذكرى 
42 لنت�شار الثورة الإ�شالمية يف اإيران

ال�شهيوين،  والكيان  للغرب  حليفا  ك��ان  ال��ذي  ال�شاه  حكم 
وو�شف انت�شار الثورة باحلدث العظيم يف تاريخنا املعا�شر، 
الإ�شالمية  واجلمهورية  �شورية  بني  العالقة  عمق  على  واأك��د 
.. قيامها  منذ  الإ�شالمية  للثورة  �شورية  ودع��م  الإي��ران��ي��ة 
الأنظمة  م��ن  ع��دد  ب��ني  التطبيع  اتفاقيات  اإىل  ت��ط��رق 
بذلك  حماولني  اأمريكية  برعاية  ال�شهيوين  والكيان  العربية 
ت�شويه احلقائق واإظهار اأن العدو ال�شهيوين هو جزء طبيعي 
خلق  من  ال�شهيوين  العدو  اأن هدف  واأك��د  املنطقة.  دول  من 
.. واإ�شعافها  ال�شعوب  تفتيت  هو  املنطقة  دول  يف  اخلالفات 
والأجيال  ال�شباب  لفئة  العدو  ا�شتهداف  ح��ول  وحت��دث 
اجلديدة لكي الوعي وتغيري القيم لدى الجيال وحرف البو�شلة 
اإىل  النظار  ولفت  وفل�شطني  والقومية  الوطنية  الق�شايا  عن 
.. ال�شهيوين  العدو  مع  ال�شراع  عن  بعيدة  ب�شيطة  ق�شايا 
بني  والت�شاركي  اجلماعي  العمل  ���ش��رورة  على  و���ش��دد 
كافة  على  العدو  خمططات  كل  ملواجهة  ال�شبابية  املنظمات 
ل��ه من  تتعر�ض  م��ا  ك��ل  رغ��م  �شورية  اأن  م��وؤك��دا  امل��ج��الت،  
موؤامرات �شتبقى حا�شنة للمقاومة وراأ�ض احلربة يف ال�شراع 
املقاومة  حم��ور  م��ن  يتجزاأ  ل  وج��زء  ال�شهيوين  الكيان  م��ع 

ال�شالمية الإيرانية وحمور املقاومة مبختلف املجالت 
ال�شيخ  ل�شماحة  كلمات  ع��دة  احلفل  يف  واألقيت 
وال�شيد عبد اهلل  تركابادي  ال�شفري  و�شعادة  الهرندي 
نظام حول انت�شار الثورة الإ�شالمية والإمام اخلميني 
اإيران وا�شتمرار  اأكد املتحدثون قوة  رحمه اهلل، حيث 
ال�شري على نهج الإمام اخلميني ودعم كل امل�شت�شعفني 
ال�شتكبار.  ق��وى  مواجهة  يف  جانبهم  اىل  وال��وق��وف 
ال��ث��ورة  انت�شار  ح��ول  فيديو  ع��ر���ض  احل��ف��ل  وتخلل 
الإ�شالمية .. وعدد من الأنا�شيد الثورية قدمتها فرقة 

وعد ال�شورية 
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اجلمعية تكّرم عوائل �سهداء خميم الريموك

 
دم�شق يف  الإي��ران��ي��ة  ال�شفارة  ت��زور  اجلمعية 
الإ�شالمية  الثورة  لنت�شار   42 ال�  الذكرى  مبنا�شبة 
الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  م��ن  وف��د  زار  اإي���ران  يف 
�شعادة  البحي�شي،  حممد  الدكتور  برئا�شة  الإي��ران��ي��ة  
دم�شق  يف  الإي��ران��ي��ة  الإ���ش��الم��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  �شفري 
علي  الأخ  اجلمعية  وف��د  و�شم  تركاآبادي.  ج��واد  ال�شيد 
مو�شى  حم��م��ود  والأخ  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��و���ش��ى 
ر�شا  والأخ���ت  والطالبي  ال�شبابي  العمل  هيئة  م�شوؤول 
والأيتام  ال�شهداء  عوائل  دع��م  هيئة  م�شوؤولة  اخلطيب 
والأخت  العامة  العالقات  م�شوؤولة  طوي�شي  اآلء  والأخ��ت 
ولء م�����ش��ع��ود م��ن ال���ك���ادر الإع���الم���ي  يف اجل��م��ع��ي��ة .
اأع�شاء  وبا�شم  با�شمه  البحي�شي  الدكتور  ب��ارك 
ال� 42 لنت�شار  اجلمعية  للجمهورية الإ�شالمية الذكرى 
هذا  ب��زي��ارة  مت�شرفًا   ، اإي����ران  الإ���ش��الم��ي��ة  يف  ال��ث��ورة 
لفل�شطني  بيت  باعتباره  املبدئية  ومبواقفه  الطيب  املكان 
جهود  البحي�شي  الدكتور  وثمن  لإي���ران،  بيت  هو  كما 
دم�شق،  يف  عمله  ���ش��ن��وات  خ���الل  ت��رك��اآب��ادي  ال�شفري 
كرميه   واأخ��الق  نبيلة  م�شاعر  من  تركه  ملا  اإي��اه  �شاكرا 
. فل�شطني  ق�شية  خدمة  يف  ول��دوره  عرفه،  من  كل  لدى 
ما  لكل  اجلمعية   وفد  ال�شفري  �شعادة  �شكر  ب��دوره  
تقوم به من اأن�شطة وفعاليات، و�شكر الدكتور البحي�شي 
على و�شفه الدقيق لنت�شار الثورة الإ�شالمية والتي تعد 
انت�شارا اإلهيا ولي�شت جمرد انت�شار ل�شعب اأو ل�شخ�ض، 
وتابع ال�شفري تركاآبادي اأن اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية 
ق�شية  لأن��ه��ا  الفل�شطينية  الق�شية  جانب  اإىل  �شتبقى 
درع اجلمعية  البحي�شي  الدكتور  قدم  اخلتام   ويف  حق. 
التوفيق. له  متمنيًا  تركاآبادي  ج��واد  اجلمهورية  ل�شفري 

الدكتور البحي�شي يف ندوة حوارية حول
 الهوية الواحدة بني اجلولن وفل�شطني

مبنا�شبة الذكرى 39 لرف�ض اأهايل اجلولن ال�شوري املحتل 
للهوية ال�شهيونية، اأقام ملتقى خميم ال�شهداء الثقايف يف خميم 
 – ال�شعبية لتحرير فل�شطني  بالتعاون مع اجلبهة  ال�شيدة زينب 
الفل�شطينيني،  والكتاب  لالأدباء  العام  والحت��اد  العامة  القيادة 
ندوة حوارية بعنوان "من اجلولن اإىل فل�شطني .. الهوية واحدة". 
جمعية  رئي�ض  البحي�شي  حممد  ال��دك��ت��ور  ال��ن��دوة  يف  حا�شر 
ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية بح�شور م�شوؤويل ف�شائل املقاومة 
الفل�شطينية يف املخيم وعدد من الأخوة اأع�شاء الهيئة القيادية يف 
اجلمعية، وح�شد من املثقفني واأمناء الفرق احلزبية يف املنطقة 
واأهايل املخيم.  وذلك بتاريخ 12 �شباط 2021 يف مكتب اجلبهة 
ال�شعبية – القيادة العامة يف خميم ال�شيدة زينب جنوب دم�شق ..
يف كلمته، حتدث الدكتور البحي�شي عن الرتابط اجلغرايف 
والجتماعي والقت�شادي والروحي الكبري بني فل�شطني و�شورية، 
خدمة  وجزاأها  املنطقة  ق�شم  قد  بيكو  �شايك�ض  اتفاق  اأن  واأك��د 
رف�شه  اجلميع  على  واأن  ال�شهيوين،  ال��ري��ط��اين  للم�شروع 
له�شبة  الكبرية  الأهمية  عن  حتدث  كما  به،  الع��رتاف  وع��دم 
ال�شرتاتيجية  املواقع  على  واطاللها  وثرواتها  مبوقعها  اجلولن 
ال�شام،  ب��ل��دان  ب��ني  الو�شل  �شلة  وباأنها  و�شورية  فل�شطني  يف 
اجلولن  يتخلى عن  اأن  ل ميكن  افل�شهيوين  اأن  الدكتور  واأ�شار 
عر  مير  اجل��ولن  حترير  ف��اإن  ول��ذا  باأهميتها،  لإميانه  ب�شهولة 
الذين  اجل��ولن  يف  اأهلنا  �شمود  الدكتور  وحيا  البنادق،  فوهة 
يعانون كما يعاين اأهلنا يف كل فل�شطني، ووجه التحية للمقاومني 
الرئي�ض  قاله  ما  على  و�شدد  واجل��ولن،  فل�شطني  من  والأ�شرى 
�شورية  قلب  يف  وفل�شطني  اجل��ولن  ب��اأن  الأ�شد  حافظ  الراحل 
وامتنان  تقدير  �شهادة  الثقايف  امللتقى  قدم  الندوة  نهاية  ..ويف 
.. الق�شية  خدمة  يف  النرية  جهوده  على  البحي�شي  للدكتور 
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العرب للكتاب  العام  الحتاد  تزور  ال�شداقة  جمعية 
الفل�شطينية  ال�����ش��داق��ة  ج��م��ع��ي��ة  م���ن  وف����د  زار 
رئي�ض  البحي�شي  حممد  ال��دك��ت��ور  برئا�شة  الإي��ران��ي��ة 
والتقى  ال��ع��رب  للكتاب  ال��ع��ام  الحت���اد  مقر  اجلمعية، 
�شم  وقد  احل��وراين.  حممد  الدكتور  �شورية  يف  برئي�شه 
اجلمعية  رئي�ض  ن��ائ��ب  مو�شى  علي  الأخ  اجلمعية  وف��د 
الإل��ك��رتوين  الإع���الم  م�شوؤول  م�شعود  حممد  واملهند�ض 
والأخ��ت  الثقايف  العمل  م�����ش��وؤول  جمعة  عمر  والأ���ش��ت��اذ 
والأخ��ت  ال�شهداء  ع��وائ��ل  دع��م  م�شوؤولة  اخلطيب  ر�شا 
اجلمعية.  يف  العامة  ال��ع��الق��ات  م�شوؤولة  طوي�شي  اآلء 
.. بتاريخ 9 �شباط 2021 يف مقر الحتاد بدم�شق  وذلك 
يف البداية هناأ الدكتور البحي�شي الدكتور احلوراين 
مبنا�شبة من�شبه اجلديد رئي�شًا لالحتاد واأكد على اأهمية 
دور الحتاد يف اخلط الأمامي يف اجلبهة الثقافية ودوره 
وخماطرها،  الناعمة  احلرب  ملواجهة  املقبلة  املرحلة  يف 
واأعرب الدكتور عن ال�شتعداد التام من اجلمعية وللعمل 
يدًا بيد من الأخوة يف الحتاد يف كل الأن�شطة والفعاليات.
وب����دوره رح���ب ال��دك��ت��ور احل����وراين ب��وف��د اجلمعية 
اأن  وق��ال  الأن�شطة،  خمتلف  يف  الفعال  ب��دوره��ا  واأ���ش��اد 
هو  الأ���ش��ا���ض  وال��ه��دف  كبرية  م�شوؤوليات  الحت���اد  على 
على  و�شدد  الثقايف،  م�شتواه  ورفع  ال�شباب  جليل  التوجه 
.. املجالت  خمتلف  يف  فل�شطني  ثقافة  تكري�ض  �شرورة 

يف  الإ�شالمية  الثورة  لنت�شار   42 ال  الذكرى  مبنا�شبة 
حفل  الإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  اأقامت  اإي��ران، 
الدكتور  بح�شور  الريموك،  خميم  من  �شهداء  لعوائل  تكرمي 
النا�شري  ال�شيخ  و�شماحة  اجلمعية  رئي�ض  البحي�شي  حممد 
والدكتور  �شورية  يف  القائد  الإم��ام  �شماحة  مكتب  عن  ممثاًل 
التحرير  حركة  رئي�ض  �شقري  مازن  والدكتور  النمريي  طريف 
نائب  مو�شى  علي  والأخ��وة  الدميقراطي  الفل�شطيني  الوطني 
الإع��الم  م�شوؤول  م�شعود  حممد  واملهند�ض  اجلمعية  رئي�ض 
عوائل  دعم  هيئة  م�شوؤولة  اخلطيب  ر�شا  والأخت  الإلكرتوين 
يف  العامة  العالقات  م�شوؤولة  طوي�شي  اآلء  والأخ��ت  ال�شهداء 
ال�شهداء من خميم الريموك.  اجلمعية وجمموعة من عوائل 
.. دم�شق  يف  اجلمعية  مقر  يف   2021/2/12 بتاريخ  وذل��ك 
والدعم  التوا�شل  اأهمية  على  البحي�شي  الدكتور  اأك��د 
فداًء  دمائهم  وقدموا  ارتقوا  الذين  ال�شهداء  لعوائل  املقدم 
لالأوطان، كما نوه الدكتور اأن خميم الريموك هو خزان الثورة 
الفل�شطينية ومنبع لل�شهداء ومن الواجب على اجلميع الهتمام 
باأهله وقانطيه، واأ�شار الدكتور يف حديثه اأن الثورة الإ�شالمية 

والظلم. ال�شتكبار  ومواجهة  امل�شت�شعفني  ن�شرة  ث��ورة  هي 
ويف ح��دي��ث ل��ه اأك����د ���ش��م��اح��ة ال�����ش��ي��خ ال��ن��ا���ش��ري على 
الإ�شالمية  اجلمهورية  ل��دى  ال�شهداء  ع��وائ��ل  دع��م  اأول��وي��ة 
ينتهجها  ال��ت��ي  فل�شطني  ���ش��ه��داء  راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى  الإي��ران��ي��ة 
�شكر  كما  املباركة،  للثورة  منارة  الإيرانية  والقيادة  ال�شعب 
الأن�شطة  يف  الفاعل  لدورها  ال�شداقة  جمعية  ال�شيخ  �شماحة 
مازن  الدكتور  و�شكر  ال�شهداء.  لعوائل  الداعمة  والفعاليات 
التكرمي  لن�شاط  اإقامتهم  على  اجلمعية  يف  الأخ����وة  �شقري 
مل��ج��م��وع��ة م���ن ع���وائ���ل ال�����ش��ه��داء م���ن خم��ي��م ال���ريم���وك..

.. دن��ون  خ��ان  خميم  يف  �أدب��ي��ة  �أم�سية 
اأقامت جمعية ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية.. اأم�شية اأدبية وذلك 
بتاريخ 2021/2/24 يف خميم خان دنون، بح�شور الأخ عمر جمعة امل�شوؤول 
واملهتمني الأه��ايل  من  وح�شد  الوجهاء  من  وعدد  اجلمعية  يف  الثقايف 
اأرواح  ع��ل��ى  ال��ف��احت��ة  وق�����راءة  ب��ال��وق��وف  الأم�����ش��ي��ة  ب����داأت   ..
هيئة  ع�شو  م��و���ش��ى  �شبحي  الأخ  الأم�����ش��ي��ة  اأدار  ح��ي��ث  ال�����ش��ه��داء، 
مو�شحًا  احل�شور  ب��الأخ��وة  ورح��ب  اجلمعية  يف  الل��ك��رتوين  الإع���الم 
اأن ال���ه���دف م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ة الأخ�����ذ ب��ي��د ال�����ش��ب��اب ن��ح��و الإب������داع ..
والأ�شتاذ  ح��الوة  �شليمان  ال�شاعر  ال�شتاذ  الأم�شية  يف  �شارك 
من  وع���دد  ح���الوة،  غ�شون  القا�شة  والآن�����ش��ة  جمعة  خليل  ال��ق��ا���ض 
الأخ عمر جمعة  بدوره حتدث   .. ال�شاعر  املخيم  املبدعني يف  ال�شباب 
العمل  تعزيز  يف  اجلمعية  دور  ح��ول  اجلمعية  يف  الثقايف  امل�����ش��وؤول 
ال�شابة  باملواهب  الهتمام  �شرورة  على  واأك��د  املخيمات،  يف  الثقايف 
من  واح��دة  هي  الأم�شية  هذه  اأن  وب��نينّ  ودعمها،  تنميتها  على  والعمل 
املخيمات..  يف  اجلمعية  بها  تقوم  التي  الثقافية  الفعاليات  �شل�شلة 
ويف اخل��ت��ام مت ت��ك��رمي الأخ�����وة ال�����ش��ع��راء امل�����ش��ارك��ني يف الأم�����ش��ي��ة
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مبــنــا�ــصــبــة الــــذكــــرى الــثــانــيــة والأربــــعــــن 
اأقــامــت  اإيـــران  الــثــورة الإ�ــصــامــيــة يف  لنت�صار 
جــمــعــيــة الــ�ــصــداقــة الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة الإيـــرانـــيـــة 
واأربعون  "اثنان  �صيا�صياً حتت عنوان  مهرجاناً 
الإجنــاز والنت�صار". وذلك بح�صور  عاماً من 
الإيرانية  الإ�صامية  �صفري اجلمهورية  �صعادة 
حممد  والدكتور  تركاآبادي  جواد  الأخ  بدم�صق 
الــبــحــيــ�ــصــي رئــيــ�ــس اجلــمــعــيــة والأخـــــــوة قـــادة 
وممثلي ف�صائل املقاومة الفل�صطينية بدم�صق 
املــفــتــاح مــديــر عـــام موؤ�ص�صة  والــدكــتــور خــلــف 
الــقــد�ــس الــدولــيــة فـــرع �ــصــوريــة وممــثــلــن عن 
ممــثــلــيــة مــكــتــب �ــصــمــاحــة الإمــــــام الــقــائــد علي 
اخلامنئي "حفظه اهلل"  يف �صورية وممثل عن 
واللجنة  الفل�صطيني  التحرير  جي�س  قــيــادة 
النتفا�صة  لدعم  ال�صورية  العربية  ال�صعبية 
ر�ــصــوان  والأخ  ال�صهيوين  املــ�ــصــروع  ومــقــاومــة 
اليمنية  ال�صفارة  يف  املفو�س  الــوزيــر  احليمي 
�صعبي  وح�صد  العراقية  ال�صفارة  ممثل  والأخ 
�ــصــبــاط 2021 يف  بــتــاريــخ 15  و�ــصــبــابــي. وذلــــك 

مكتبة الأ�صد الوطنية بدم�صق ..
فــادي عي�صى عريف  الأخ  البداية رحب  يف 
احلــفــل بـــالأخـــوة احلــا�ــصــريــن وبــــداأ املــهــرجــان 
ال�صهداء  اأرواح  الفاحتة على  وقــراءة  بالوقوف 
وال�ــصــتــمــاع لــاأنــا�ــصــيــد الــوطــنــيــة ” الــ�ــصــوري 
الذكر  ” ولآيــات من  والفل�صطيني  والإيـــراين 
احلــكــيــم تــاهــا الأخ حمــمــود مــو�ــصــى مــ�ــصــوؤول 
اجلمعية  يف  والطابي  ال�صبابي  العمل  هيئة 
ثــم عــر�ــس فيلم يــتــحــدث عــن انــتــ�ــصــار الــثــورة 
ال�صعب  اإيران و�صمود  الإيرانية يف  الإ�صامية 
ال�صتكبار  قــوى  مواجهة  يف  وثباته  الإيــــراين 
يف الــعــامل مــن اإنــتــاج الإعــــام الإلـــكـــروين يف 

اجلمعية ..
فلحوط  �ــصــابــر  الأخ  �ــصــوريــة  كلمة  األــقــى 

مهرجان خطابي يف الذكرى 42 النت�سار الثورة االإ�سالمية االإيرانية

رئي�س اللجنة ال�صعبية العربية ال�صورية لدعم 
ال�صهيوين،  املــ�ــصــروع  ومــقــاومــة  النتفا�صة 
اإيران  الإ�صامية يف  الثورة  فيها عن  حتدث 
منذ  وم�صريها  خياراتها  حــددت  اأنها  وقــال 
ملحور  الــرا�ــصــخ  وانتمائها  انطاقتها  بــدايــة 
املــقــاومــة، واأكــــد اأن اإيـــــران يف �ــصــلــب حمــور 
املقاومة مع �صورية وفل�صطن وتابع حديثه 
املوقف  احـــرام  بكل  ن�صجل  اأن  لبــد  قــائــًا 
مواجهة  يف  �صورية  مع  الثورة  لهذه  ال�صارم 
اجلي�س  ب�صمود  واأ�ــصــاد  املنطقة،  يف  املــوؤامــرة 
اأن ال�صعب الإيراين  اأي�صاً. وقال  يف املواجهة 
والوقوف  املــوؤامــرات  يف مواجهة  �صريكاً  كــان 
ال�صعوبات  امل�صت�صعفن وحتدث عن  جلانب 
يف  اهلل  رحمه  اخلميني  الإمـــام  واجهت  التي 
مواجهة حكم ال�صاه املدعوم من دول الغرب، 
واأكد اأن املقاومة لتحرير فل�صطن واجلولن 
اإىل  واأ�ـــصـــار  الــنــ�ــصــر،  لتحقيق  الــ�ــصــبــيــل  هــي 
وختم  بــالــعــار،  وو�صفها  التطبيع  اتفاقيات 
قوله موؤكداً على عمق العاقة بن ال�صعبن 

ال�صوري والإيراين. 
�صفري  �صعادة  اإيــران  كلمة  األقى  وبــدوره 
جواد  الأخ  الإيرانية  الإ�صامية  اجلمهورية 
تركاآبادي الذي اأ�صاد باحل�صور يف املهرجان، 
املا�صي  العهد  جتديد  باأنها  املنا�صبة  وو�صف 
يف م�صرية الثورة، وحتدث عن �صماحة الإمام 
رغم  للثورة  اهلل" وقيادته  "رحمه  اخلميني 
كل ال�صعوبات التي واجهها واأ�صار اإىل ن�صرة 
ومنذ   .. وق�صيته احلق  الفل�صطيني  ال�صعب 
الــبــدايــة و�ــصــف الإمــــام اخلميني رحــمــه اهلل 
وكان  ال�صرطانية  بالغدة  ال�صهيوين  الكيان 
دائماً ينادي بوحدة الإمة الإ�صامية ون�صرة 
اإىل  واأ�ـــصـــار  املــظــلــوم.  الفل�صطيني  الــ�ــصــعــب 
اأماكن وزوايــا  املــوؤامــرات التي حيكت يف عدة 

الإ�صامية  مظلمة يراد فيها قهر اجلمهورية 
واإخــفــاقــهــا يف كـــل املـــجـــالت، ولــكــن راأيـــنـــا اأنـــه 
بالوحدة والتوكل على اهلل نهزم هذه املوؤامرات. 
وتابع قائًا اأ�صبحنا قوة لها الكلمة يف العامل، 
ورغم كل ذلك اأ�صبحنا اأقوياء وحاولوا طردنا 
اأن  ا�صتطعنا  بالعزمية  لكن  العلم  �صاحات  من 
اإىل مكانة  اإ�صارة  كبرياً، يف  علمياً  نبني �صرحاً 
اإيــران العلمية يف كل املجالت يف �صلم الأوائــل 
على  موؤكداً  قوله  وختم  العامل.  م�صتوى  على 
على  والتوكل  بالقيادة  والتم�صك  اإيــران  وحــدة 
ونحتفل  �صيتحقق  النــتــ�ــصــار  اأن  واأكـــــد  اهلل، 

جميعنا باأعياد انت�صاراتنا باإذن اهلل.
مت عـــر�ـــس فــيــديــو قــ�ــصــري يــتــحــدث عن 
اجنـــــــــازات الـــــثـــــورة الإ�ــــصــــامــــيــــة يف خمــتــلــف 
املــجــالت والأ�ــصــعــدة مــن عــمــل هيئة الإعـــام 
الإلــكــروين يف اجلمعية، وتــاه عر�س فيديو 
ق�صري يتحدث عن منجزات الثورة الإ�صامية 

الإيرانية على مدى 42 عاماً من النت�صار ..
كلمة فل�صطن حتدث فيها الدكتور حممد 
قي�س الأمن العام للقيادة الفل�صطينية حلزب 
البعث العربي ال�صراكي �صاكراً اجلمعية على 
املنا�صبة  هــذه  يف  وقــال  املــهــرجــان،  بهذا  القيام 
نقوم بتقدمي اأحر التربيكات للقيادة الإيرانية 
مواجهة  يف  الإيــــراين  ال�صعب  ب�صمود  واأ�ــصــاد 
اإيـــــــران اإىل قــوة  قــــوى ال�ــصــتــكــبــار وحتـــولـــت 
ت�صتطيع حتديد موقفها على م�صتوى العامل. 
ال�صعوب  جانب  اإىل  اإيــران  بوقوف  اأي�صاً  اأ�صاد 
املظلومة يف مقدمتها �صعبنا الفل�صطيني، وتكلل 
يف  العامل  يف  لفل�صطن  �صفارة  اأول  بفتح  ذلــك 
طهران.. وحتديد اآخر جمعة من �صهر رم�صان 
ال�صعوبات  كــل  اأن  واأكـــد  للقد�س.  عاملياً  يــومــاً 
اإىل  اإيــران هي ب�صبب وقوفها  واملــوؤامــرات �صد 
التحرر  وحركات  الفل�صطينية  الق�صية  جانب 
اإيــران قدمت كل  اأن  واأكــد  لل�صعوب املظلومة.. 

اأنــه  وقـــال  الفل�صطيني  لل�صعب  الــدعــم  اأ�ــصــكــال 
ال�صعب  دعــم  بــاإيــران يف  يقتدي  اأن  العامل  على 
املــقــاومــة  حــركــات  وحــيــا  املــظــلــوم.  الفل�صطيني 

واجلي�س العربي ال�صوري وانت�صاراته ..
كلمة  البحي�صي  حمــمــد  الــدكــتــور  واألــقــى 
جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية �صاكراً 
املــ�ــصــاركــن يف هـــذا الحــتــفــال الــبــهــيــج وحتــدث 
عن ثبات واجنازات وانت�صار الثورة الإ�صامية 
الــتــي جــــاءت عــنــدمــا كــانــت الق�صية  اإيـــــران  يف 
الت�صفية  ملـــحـــاولت  تــتــعــر�ــس  الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة 
والن�صيان، حيث جاءت الثورة الإ�صامية بقيادة 
الإمام اخلميني كما ياأتي ر�صل اهلل وامل�صلحن 
العظام لإنــقــاذ هــذه الإمـــة. وحتــدث عــن عــودة 
مكان  ل  اأن  معلناً  اإيـــران  اإىل  اخلميني  الإمـــام 
يف هذه الأر�ــس اإل للعزة والكرامة، واأنــه يجب 
على اأمــريــكــا اإ�ــصــرائــيــل اأن تــرحــل مــن كــل باد 
املــ�ــصــلــمــن. الــ�ــصــعــارات واملـــواقـــف والــقــيــم التي 
منذ  �صيئاً  منها  يتغري  الثورة مل  احتوتها هذه 
ثبات  الإعجاز. وحتــدث عن  انطاقها هذا هو 
واجنازاتها  الإيــرانــيــة  الإ�صامية  اجلمهورية 
اإن�صانيته  لاإن�صان  اأعـــادت  اأنــهــا  اجنــاز  واأعــظــم 
الإمـــام  ر�صالة  اأن  وقـــال  وا�صتقاله،  وكــرامــتــه 
اخلميني هي ر�صالة اهلل والر�صل للنا�س لذلك 
ذهــبــت  احلــقــائــق  مـــن  كـــثـــرياً  واأن  اهلل،  نــ�ــصــره 
مـــع الإمــــــام وتــــرك الــنــا�ــس يــبــحــثــون عـــن تلك 
الإيــراين  ال�صعب  عن  اأي�صاً  وحتــدث  احلقائق. 
الـــويف الــ�ــصــادق وكـــان ول يـــزال الـــويف ل�صورية 
ولفل�صطن واليمن والعراق وكل امل�صت�صعفن. 
تــطــرق اإىل قـــوة الــ�ــصــعــب والإمـــــام يف مــواجــهــة 
اهلل،  على  التوكل  بف�صل  وذلــك  ال�صعوبات  كل 
واأعدائها تنك�صر. وختم  اإيــران تكرب  وهــذه هي 
ال�صعب  ثــورة  هــي  الإ�صامية  الــثــورة  اأن  قــائــًا 
لأمتنا  دومـــاً  النــتــ�ــصــار  ومتــنــى  وامل�صت�صعفن 
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تعب  على  �الإ�سر�ئيلي  �لعدو  ر�َه��ن    
�أح��اط��ه  وي��اأ���س��ه.  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
معتقدً�  عربي،  بتنٍبّ  �لت�سوية  ب�سغوطات 
�أنَّ �الأجيال �لفل�سطينية �ل�ساّبة �ستتخّلى 
ل م�سروعه �ل�سهيوين  عن �لق�سية ما ُي�سهِّ
�أّي  ق  يتحقَّ مل  لكن  �حتالله.  ب�سرعنة 
�ملقاومة  �ُسعلة  الأنَّ  توّقعاته،  من  و�ح��د 
فل�سطني  �أطفاُل  اها  تلقَّ وقد  �أقوى.  كانت 
و��ستعد�ٍد  ���س��ادق،  ب��اإمي��اٍن  �حلليب،  م��ع 
يف  ن��ظ��ريه��ا  ق���لَّ  وم��ق��اوم��ة  للت�سحية، 
باأبنائها  ًة  حيَّ فل�سطني  بقيت  �لتاريخ. 
ًة بت�سحياتهم �لتي �أبقت  وجماهديها، حيَّ
م�سيئة  �مل�سروع  �لفل�سطيني  �حلق  �سعلة 
تثبيت  و�أم��ريك��ا  �لغرب  �أر�د  وم�ستمرة. 
ليزرع  لفل�سطني،  �الإ�سر�ئيلي  �الحتالل 
�ملنطقة،  على  ت�سيطر  �سرطانية  ة  ُغ���دَّ
�ال���س��ت��ع��م��اري  ل��ل��م�����س��روع  �أد�ًة  وت��ك��ون 
�ل�سيا�سي و�لثقايف و�لرتبوي و�القت�سادي 
يف منطقتنا. لتكون فل�سطني �ملحتلَّة ركيزة 
�ملنطقة،  مل�ستقبل  و�مل�سادرة  �الح��ت��الل 
للتطويع  �ل�ساربة  �ليد  �إ�سر�ئيل  وتكون 
منطقتنا  خ���ري�ت  و�سلب  �ال���س��ت��ع��م��اري، 
خ�سو�سية  �أّي  و�إل��غ��اء  وم��ادّي��ًا،  ب�سرّيًا 

ح�سارية �أو ��ستقالل للبلد�ن �لعربية.
�لق�سية  �ملنطقة  �سعوب  �أنع�ش �حتاد 
يف  �أه��ِل��ه��ا  ُغ��رب��ة  د  وب����دَّ �لفل�سطينية، 
ه��ذ� �ل��ع��امل �ل��ظ��امل و�مل�����س��ت��ب��ّد، و�آن�����ش 
و�ملقاومة،  �جلهاد  خيار  �اللتفاف  ه��ذ� 
و�حلزبية  �ل�سعبية  �مل�ساهمات  و�أعطت 
بالعمل �ملقاوم ودعمه حو�فز لال�ستمر�ر. 
ولَّدتها  كبرية  باندفاعة  �الآمال  وتتوَّجت 
�الإم��ام  بقيادة  �الإ�سالمية  �إي���ر�ن  ث��ورة 
مادّيًا  �لكثري  بذلت  �لتي  )قده(  �خلميني 
مو�جهة  يف  �مل��ق��اوم��ني  ل��دع��م  وم��ع��ن��وّي��ًا 
حزب  لتجربة  وك��ان  �ل�سهيوين.  �ملحتل 
يف  �لكبري  �ملعنوي  �الأث���ر  لبنان  يف  �لل 
يف  �النت�سار�ت  لتحقيق  �ملقاومة  جدوى 
تعاوٍن برزت  �إطار  �ل�سعب، يف  �لزمن  هذ� 

ثماره و��سحة يف �مليد�ن.
ع��م��ل��ت �أك����رث �الأن��ظ��م��ة �ل��ع��رب��ي��ة، 
الإح��اط��ة  منها،  �خلليجية  وخ�سو�سًا 
�لت�سوية  بتبّني  و�ح��ت��و�ئ��ه��ا،  �لق�سية 
مظاهرها  و�آخ��ر  �الأر����ش.  عن  و�لتنازل 
يف  �لعربية  �مل��ب��ادرة  ثم  و�أو�سلو  مدريد 
دعم  �أي  �الأنظمة  ه��ذه  رف�ست  ب��ريوت. 
�إذ كان هدفها �لنهائي تكري�ش  للمقاومة، 
َيِرد  �إ�سر�ئيل و�العرت�ف بها. ومل  وجود 
�الأر�ش  وكامل  �حلق  ��ستعادة  �أو  حتريُر 
تلك  خ��ط��و�ت  م��ن  �أّي  يف  �لفل�سطينية 

�الأنظمة �أو �أدبياتها.
بح�سب  �ل��ت�����س��وي��ة  �آف�����اق  ت  �ن�����س��دَّ

ح��دود  ال  �ل��ت��ي  �الإ�سر�ئيلية  �الأط��م��اع 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  مقاومة  و�أثبتت  لها، 
وجم��اه��دي��ه ج��د�رت��ه��ا وع��زم��ه��ا على 
و��ستخدم  �لتحرير.  بهدف  �ال�ستمر�ر 
�لرئي�ش �الأمريكي �ل�سابق، دونالد تر�مب، 
�لق�سية  الإنهاء  لديه  �لقوة  عنا�سر  كّل 
�لفل�سطنية من خالل �سفقة �لقرن، �لتي 
ف�سقطت.  باالإجماع  �لفل�سطينيون  رف�سها 
�لفل�سطينيني  حتميل  منها  �مل��اأم��ول  ك��ان 
فيلحق  ببلدهم،  �لتفريط  م�سوؤولية 
يتحّملو�  �أن  دون  م��ن  �أم��ريك��ا  ع��رب  بهم 
بفل�سطني  �لتفريط  ع��ن  م�سوؤولية  �أي 
تر�مب  �أمام  يعد  فلم  �أهلها!  ر�سى  ب�سبب 
�لق�سية  ���س��رب  خ��ط��و�ت  ل  ُي��ع��دِّ �أن  �إاّل 
بالتطبيع،  وتطويقها  �لفل�سطينية، 
ويجّر  �لفل�سطيني  �لعنفو�ن  يك�سر  فلعلَّه 

�لفل�سطيني �إىل تنازالت!
رو�  يربِّ �أن  �لتطبيع  عرب  ي�ستطيع  ال 
م��وق��ف��ه��م �خل���ي���اين ل��ل��دي��ن و�ل��ع��روب��ة 
وف��ل�����س��ط��ني، الأنَّ�����ه مي��ّث��ل �ل��ت��خ��ّل��ي عن 
دع��ٌم  فهو  ذل��ك  م��ن  �أك���رث  ب��ل  �لق�سية، 
و�عرت�ٌف  �الإ�سر�ئيلي،  �لتو�سعي  للموقف 
ح�ساب  على  وجوده  و�سرعنة  باالحتالل 
بلد�ن  �ستكت�سف  �لفل�سطيني.  �ل�سعب 
�إاّل  ��ن��و�  َي��جمْ مل  �أّن��ه��م  ورع��ات��ه  �لتطبيع 

�خليبة و�خل�سر�ن.
�أنظمة  ل��دى  م�سرتكة  �ِسمٌة  توجد 
��ستبد�دية،  �أنظمة  �أّنها  وه��ي  �لتطبيع 
حرية  وتقمع  بلد�نها،  يف  �لكلمة  تخنق 
�لر�أي  باأ�سحاب  مليئة  و�سجونها  �ل��ر�أي، 
وتعتمد  �مل��ع��ار���ش،  �ل�سيا�سي  و�مل��وق��ف 
ال�ستبد�دها  و�لغرب  �أمريكا  حماية  على 
وبقاء حّكامها على عرو�سهم رغم ظلمهم 

وف�سادهم.
�لفل�سطيني  �ل�����س��ع��ب  �أ���س��ق��ط  ل��ق��د 
وهنا  فل�سطني.  د�خ��ل  من  �لقرن  �سفقة 

�مليد�ن وعلى �أهبة �ال�ستعد�د للدفاع عن 
�الأر�ش و�ال�ستقالل.

و�لدعم  �ملوقف  يف  نتَّحد  �أن  علينا 
ي��دً�  ن��ك��ون  و�أن  و�مل��ق��اوم��ة،  و�مل�����س��ان��دة 
ال  و�أن  م��و�ج��ه��ت��ه��م.  يف  و�ح����دة  ق��وي��ة 
ونظرياتهم  و�إعالمهم  بدعاياتهم  نهتم 
يحاولون  الأّنهم  و�سروطها،  �ملو�طنة  يف 
�مل��ق��اوم،  و�لنهج  �ملقاومني  على  �ل�سغط 
وق�ساياها،  �لبلد�ن  بني  �لف�سل  بنظرية 
مب�ساريعه  �لغرب  �إغ�ساب  عدم  و�سرورة 
وم��و�ق��ف��ه �ل��ظ��امل��ة، و�خ��ت��ي��ار �ل��دع��ة 
�ملو�جهة،  على  �لقدرة  لعدم  و�ال�ست�سالم 
للحياة  ُح��ّب��ن��ا  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى  وح��ر���س��ًا 
باملوقف  �ملقاومة  و��ستبد�ل  باال�ستكانة! 
لنا  وي�سرتد  حقوقنا،  لنا  ليعيد  �ل��دويل 
ة �ملُقاِومة �لتي  �أر��سينا �ملحتّلة! و�أن �لقوَّ
وُتعيق  �لغرب  ت�ستفّز  عنها  لنا  غنى  ال 

�لتنمية!
لبنانيون  �لل  حزب  يف  نحن  ر�بًعا: 
�أر�سنا  عن  ند�فع  �لنخاع،  حتى  وطنّيون 
و�ل�سعب  �جلي�ش  �لقوة:  بثالثي  و�أهلنا 
�حلماية  مقولة  ُتقنعنا  وال  و�مل��ق��اوم��ة، 
يف  جّربناها  فقد  لبنان،  لبلدنا  �لدولية 
 22 �الأدر�ج  يف  بقي  �ل��ذي   425 �ل��ق��ر�ر 
 ،2000 عام  ف  �ملُ�سرِّ �لتحرير  حتى  �سنة 
ذليل  وب��خ��روٍج  دويل،  ��ل  ت��دخُّ دون  م��ن 
�تفاق،  دون  م��ن  لبنان  م��ن  لالإ�سر�ئيلي 
ت�سقط  ومل  �سرط.  �أو  قيد  �أّي  دون  ومن 
مفاعيل �الجتياح �الإ�سر�ئيلي عام 1982 
�إ�سر�ئيل  �عتدت  وعندما  باملقاومة.  �إاّل 
على لبنان عام 2006، و�سنَّت حرب متوز 
لثالثة وثالثني يومًا، كان �لقر�ر �أمريكيًا 
�لعرب  �حلّكام  وبع�ش  �أوروبا  �ساندته  ثم 
�أهد�ف  ت�سقط  وخ�سو�سًا يف �خلليج، ومل 
تنهزم  ومل  �لل!  ح��زب  ب�سحق  �ل��ع��دو�ن 
فيه �إ�سر�ئيل �إاّل بجهاد �ملقاومني و�سعبهم 

�لتطبيع  ُت�سقط  �أن  �لعربية  �ل�سعوب  دور 
ومفاعيله يف بلد�نها، و�أن جترتح �لو�سائل 
على  للتطبيع  �أث��ر  �أي  لتعطيل  �ملنا�سبة 
�ملهم �ال�ستفادة من موقف  فل�سطني. ومن 
د�يفيد،  كامب  من  �الأبي  �مل�سري  �ل�سعب 
وعدم �إعطائه �لتطبيع �أي فر�سة للحياة 

يف م�سر.
كانت هذة �الأنظمة عبئًا على �ملقاومة 
�أن حت�سل  تتاأّمل  كانت  �لتي  �لفل�سطينية 
�أنظمة  �نك�ساف  ولعلَّ  �لدعم.  على  منها 
فل�سطني  لتعرف  وخ��ري،  رحمٌة  �لتطبيع 
تبقى  �أن  بدل  عليها،  يتاآمر  ومن  معها  من 
�إنَّه  �مل�سلِّلة.  �لرمادّية  باملو�قف  حماطة 
ِفيُكممْ  َخَرُجو�  »َلومْ  تعاىل:  قوله  م�سد�ق 
ِخاَلَلُكممْ  ُعو�  �سَ َوالأَومْ َخَبااًل  الَّ  �إِ َز�ُدوُك��ممْ  َما 

َنَة...« )�لتوبة47(. ِفتمْ ُغوَنُكُم �لمْ َيبمْ
و�أ�سكال  حلقات  من  حلقة  �لتطبيع 
�الن���ق���ي���اد مل�����س��روع �مل���ح���ور �الأم���ريك���ي 
�الإ�سر�ئيلي، �لذي �أنتج �حلروب يف �ليمن 
على  و�لعدو�ن  ولبنان،  و�سوريا  و�لعر�ق 
وهو  �أفغان�ستان...  يف  و�حل��رب  �إي���ر�ن، 
�لذي �أنتج �لفو�سى يف بلد�ن عربية عدة، 
باقت�سادها،  و�أم�سك  با�ستقر�رها،  وعبث 
�لثقايف  مب�ستقبلها  مُي�سك  �أن  وي��ح��اول 

و�ل�سيا�سي.
�ملقابل،  �مل��ح��ور  يف  ن��ك��ون  �أن  �حل���ّل 
�جلمهورية  ترعاه  �لذي  �ملقاومة،  حمور 
�الإ�سالمية �الإير�نية، وم�سروعه �ملركزي 
ه��و م��و�ج��ه��ة م�����س��روع �مل��ح��ور �الأم��ريك��ي 
�الإ�سر�ئيلي، على �أّن �أبرز ق�سايا �ملو�جهة 
من  و�ل��ق��د���ش  فل�سطني  حت��ري��ر  ه��ي  فيه 

�الحتالل �الإ�سر�ئيلي.
�ملختلفة  مو�قعنا  يف  نعمل  �أن  علينا 
�أ�سباب �لقوة  يف هذ� �ملحور، المتالك كّل 
يف �ملجاالت �ملختلفة، و�لت�سّلح �إىل �أق�سى 
يف  ومقاومونا  جماهدونا  يكون  و�أن  مدى، 

ال�سيخ نعيم قا�سملنّتحد �سّد التطبيع
نائب الأمني العام حلزب الله 

*
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هيئة �سودانية ترف�س امل�ساركة 
يف ملتقى ديني يدعم التطبيع

و�جلي�ش �للبناين.
ون�ساهم كحزب �لل يف �لوقت نف�سه ببناء �لدولة 
�قت�سادّيًا  بلدنا  بنه�سة  معنيون  نحن  �لنا�ش.  وخدمة 
�ل�سعب  ل  منثِّ و�أن   ، م�ستقاّلً دً�  �سيِّ يكون  و�أن  و�جتماعّيًا، 
نعمل  و�أن  �لنيابي،  �ملجل�ش  خالل  من  و�إخال�ش  باأمانة 
من خالل �حلكومة على ر�سم �سيا�سات �لبلد يف �ملجاالت 
�ملختلفة من �سمن هدف مركزي هو خدمة �لنا�ش. ويف 
هذه �ملرحلة �حل�ّسا�سة ندعو �إىل تغليب م�سلحة �لوطن 
و�لتي  وقت،  باأ�سرع  �حلكومة  لت�سكيل  �لزو�يا  وتدوير 

من دونها يتجه لبنان �إىل مزيد من �النهيار.
حترير  م��ع  ع��روب��ي��ون،  ن��ح��ن  نف�سه  �ل��وق��ت  ويف 
فل�سطني و�لقد�ش، ومع دعم �لق�سية �لفل�سطينية، ومع 
بلد�ننا،  جميع  ال�ستقالل  �لعربي  �لتعاون  مقت�سيات 
�سعب  كّل  ومع  و�لبحرين...  و�لعر�ق  و�سوريا  �ليمن  مع 
عربي يف حتقيق ��ستقالله و�سّد �لعدو�ن عليه، مبا ُيتاح 
لنا بح�سب �لظروف �ملو�سوعية. ونخ�شُّ فل�سطني، باأنَّنا 
ننا�سرها وندعم �سعبها و�أهلها ومقاومتها، ونقف معهم يف 
�مليد�ن، من �أجلهم ومن �أجلنا، فما �أ�سابهم من جرثومة 
و�الحتالالت  �مل��ر�ر�ت  ولبنان  �لعرب  �أذ�ق  �إ�سر�ئيل، 
�أن نكون معهم فنكون بذلك مع  و�لفو�سى، فمن و�جبنا 

بلدنا و�سعبنا.
ويف �لوقت نف�سه نحن �إ�سالميون، مع �إير�ن �ل�سعب، 
)د�م  �خلامنئي  و�الإم���ام  )ق��ده(  �خلميني  �الإم���ام  مع 
و�سعوب  بلد�ن  ومع  �الإ�سالمي،  �لثوري  و�حلر�ش  ظله( 
�الأمريكي  �مل�سروع  من  يعانون  �لذين  �الإ�سالمي،  �لعامل 
بع�سًا.  بع�سنا  وي�ساعد  يقّوينا،  فاحتادنا  �الإ�سر�ئيلي، 
وب يف  ج على �الأعد�ء يتَّحدون من كلِّ َحدٍب و�سَ لن نتفرَّ
�ئتالفات دولية، بل �سننا�سر بع�سنا ولو بالكلمة. ليُكن 
و��سحًا، لن يحلَّ �أحٌد مكان �أحد، وال �سعٌب مكان �سعب، 
�سعٍب خ�سو�سيته وقناعاته،  بتعاوننا يحفُظ كلُّ  ولكن 
عن  دفاعه  معركة  يف  و�أ�سقائه  �إخوته  من  وي�ستفيد 

نف�سه.
�مل�ست�سعفني  مع  عامليون،  نحن  نف�سه  �لوقت  ويف 
�لعامل  �سعوب  وك��ّل  فنزوياّل  �سعب  ندعم  �ل��ع��امل،  يف 
�ملوقف،  على  �أحيانًا  نقت�سر  وقد  �أمكن،  مبا  �مل�ست�سعفة 

لكنه ي�سيف يف ر�سيد �ملو�جهة و�لتاأثري.
�أمريكا  وقعت  �ملا�سيني  �لعقدين  خ��الل  و�أخ���ريً�: 
�ملقاومة  حمور  ق  وحقَّ �إ�سر�ئيل،  ومعها  عّدة،  هز�ئم  يف 
�إجناز�ت مهمة يف �ل�سمود و�لن�سر، هي و��سحة و�سوح 

�ل�سم�ش يف منطقتنا، و�الأمُل معقوٌد على �ملزيد.
�أربع  غزة  يف  ومقاومته  فل�سطني  �سعب  و�ج��ه  لقد 
هذ�  �ملقاومة،  و��ستمّرت  وجنحو�،  ف�سمدو�  ح��روب، 
�ملجاهدين  علَّم  �ل�سعب  هذ�  ُيهزم،  �أن  ميكن  ال  �ل�سعب 
�أََنا  ِلنَبَّ  يف �لعامل كيف تكون �لت�سحيات. »َكَتَب �لُل اَلأَغمْ

َوُر�ُسِلي �إِنَّ �لَل َقِويٌّ َعِزيٌز«.
نر�سُل �لتحية �إىل �ملوؤمتر�ت و�الحتاد�ت و�لهيئات 
موؤمتر  �أق��ام��ت  �لتي  �لعربية  �ل�سعبية  �����س��ات  و�مل��وؤ���سّ
»متحدون �سد �لتطبيع«، فهي و�حدة من م�ساهمات دعم 

�ملقاومة.
�ل�سهد�ء  �إىل  فتحية  �لن�سر،  اع  نَّ �سُ ر  نتذكَّ كما 
�لقادة يف ذكر�هم، �ل�سيد عبا�ش و�ل�سيخ ر�غب و�حلاج 
�سهد�ء  بالذكر  و�أخ�ّش  �الأم��ة  كل  �سهد�ء  و�إىل  عماد، 
�ل�سهيد  �ملقاومة  حمور  قائد  و�إىل  و�لقد�ش،  فل�سطني 

قا�سم �سليماين.\

* عن �سحيفة �الأخبار �للبنانية � 2021/2/23

�أعلنت هيئة "�سوؤون �الأن�سار" �ل�سود�نية، رف�سها 
�مل�ساركة يف ملتقى ديني لدعم �لتطبيع مع �إ�سر�ئيل، 
�خل��رط��وم  �ل�سود�نية  بالعا�سمة  تنظيمه  ج��رى 
للدعوة  �الأن�سار  "�سوؤون  وهي   .2021/2/6 بتاريخ 
�لكيان  ومتثل  �ل�سود�ن،  يف  دعوية  هيئة  و�الإر�ساد"، 

�لديني حلزب "�الأمة �لقومي".
�مل�ساركة  ترف�ش  �إنها  بيان،  يف  �لهيئة  وقالت 
و�ل�����س��الم  للت�سامح  �الأول  �الأخ�����وي  "�مللتقى  يف 
�الجتماعي"، مب�ساركة �سخ�سيات �إ�سالمية وم�سيحية 
�مللتقى،  تنظيم  على  وُي�سرف  وهندو�سية.  ويهودية 
�لربملاين �ل�سابق ورجل �الأعمال �أبو �لقا�سم برطوم، 

�أحد د�عمي �لتطبيع بني �خلرطوم وتل �أبيب.
و�أكدت �لهيئة "موقفها �لو��سح �لر�ف�ش للتطبيع 
مع دولة �لكيان �ل�سهيوين، باعتبارها دولة متثل كيانا 
باحتالله  وظاملا  وغريبا  وعن�سريا  ومعتديا  مغت�سبا 
لفل�سطني وت�سريد �سعبها". و�أردفت: "�مللتقى ياأتي يف 
ظل مناخ فيه جتاذب بني دعاة �لتطبيع مع �إ�سر�ئيل 

و�لر�ف�سني له".

و�عتربت �أن �مللتقى "ق�سد به و�سع �أهل �ل�سود�ن 
و�أن  �لتطبيع، خا�سة  �إىل  �لد�عي  �لو�قع  �الأمر  �أمام 
�ساحب �ملبادرة ال يخفي تاأييده للتطبيع". و�أ�سافت: 
يف  لها  وج���ود  ال  وعقائد  دي��ان��ات  ممثلي  "دعوة 
�ل�سود�ن، �سيفتح �لباب لفتنة دينية وتطرف د�ع�سي 

ي�سمم �الأجو�ء �ملت�ساحمة بالبالد".
مبكونيها  �النتقالية  �لفرتة  حكومة  ونا�سدت 
�مللتقيات،  هذه  مبثل  ت�سارك  "�أال  و�لع�سكري  �ملدين 
�لتي حتقق نقي�ش ما ترفع من �سعار�ت، وتفتح �لباب 

لردود �أفعال تهدد �الأمن �لقومي �ل�سود�ين".
�الأع��م��ال برطوم،  ���س��ادر ع��ن رج��ل  بيان  ووف��ق 
�لدينية  �ل�سوؤون  وزير  م�ساركة  �سيعرف  �مللتقى  فاإن 
جمل�ش  ع��ن  وممثل  مفرح ،  �ل��دي��ن  ن�سر  �ل�����س��ود�ين 

�ل�سيادة، و�سخ�سيات �أخرى. 
�ل�سود�ن  �أعلن   ،2020 �الأول  ت�سرين   23 ويف 
�سيا�سية  ق��وى  لكن  �إ���س��ر�ئ��ي��ل،  م��ع  عالقته  تطبيع 
وطنية عدة، �أعلنت رف�سها �لقاطع للتطبيع، من بينها 

�أحز�ب م�ساركة يف �الئتالف �حلاكم.

انت�سار الثورة االإ�سالمية يف احل�سابات ال�سهيونية
 

6



العدد )28( TAREEQ ALQUDS

اإىل  ال�صهيوين  الكيان  قــادة        ينظر 
انــتــ�ــصــار الــثــورة الإ�ــصــامــيــة الإيــرانــيــة عــام 
اخلــمــيــنــي،  اهلل  اآيـــــة  الإمـــــــام  بـــقـــيـــادة   1979
انقاباً  اأحـــدث  ا�صراتيجي  حتــول  اأنــه  على 
واخــــتــــاًل يف مـــيـــزان الــــقــــوى، مل يــتــوقــعــه 
املنطقة،  يف  الــ�ــصــراع  مــعــادلــة  يف  ال�صهاينة 
يف مــرحــلــة ا�ــصــتــطــاعــوا اأن يــزيــلــوا »احلــاجــز 
النف�صي« بينهم وبن نظام ال�صادات يف م�صر، 
الــــذي وقـــع مــعــهــم اتــفــاقــيــة »كــمــب ديــفــيــد« 
م�صر  خـــروج  اإىل  اأدت  ال�صلمية،  للت�صوية 
الحتال  الع�صكرية مع  املواجهة  دائــرة  من 

ال�صهيوين. 
     فــقــبــل الـــثـــورة كــانــت اإيـــــران قــاعــدة 
اأمــريــكــيــة �ــصــديــقــة لــلــ�ــصــهــيــونــيــة ومــعــاديــة 
كــان يدعم  الــذي  ال�صاه  نظام  للعرب يف ظل 
الكيان ال�صهيوين الغا�صب ويرعى م�صاحله 
للمنتجات  �صوقا  اإيــــران  وجــعــل  املنطقة،  يف 
اأ�صبحت  الـــثـــورة  جنـــاح  وبــعــد  ال�صهيونية. 
ـــــس حـــربـــة لــلــمــ�ــصــروع الإ�ــصــامــي  اإيــــــران راأ�
يف مـــواجـــهـــة قـــــوى ال�ـــصـــتـــكـــبـــار والــهــيــمــنــة 
وال�ــــصــــتــــغــــال، وقـــــاعـــــدة لـــلـــمـــقـــاومـــة �ــصــد 
ولبنان،  فل�صطن  يف  ال�صهيوين  الحــتــال 
حــيــث رفــــع الإمــــــام اخلــمــيــنــي رايـــــة الــكــفــاح 
ال�صعب  نــ�ــصــال  جــانــب  اإىل  وعــــزة  بــ�ــصــهــامــة 
ــتــعــادة حــقــوقــه  الــفــلــ�ــصــطــيــنــي، مـــن اأجـــــل ا�ــص
اأن  اأعــلــن  اإذ  ومقد�صاته،  اأر�ــصــه  يف  امل�صلوبة 
ج�صم  يف  �صرطانية  غدة  ال�صهيوين  »الكيان 
الأمــر  لــهــذا  تـــزول«. فطبقاً  اأن  الأمـــة يجب 
حتولت �صفارة الكيان ال�صهيوين يف اإيران اإىل 
�صفارة لفل�صطن، وحدد الإمام اخلميني يوم 
اجلمعة الأخري من �صهر رم�صان يف كل عام 
اأطلق عليه  اأجل القد�س،  يوماً ت�صامنياً من 
اأ�صم »يوم القد�س العاملي«. ومنذ ذلك احلن 
ال�صعب  جانب  اإىل  الإيــــراين  ال�صعب  يحيي 
وذلــك  �ــصــنــويــاً،  املــنــا�ــصــبــة  هـــذه  الفل�صطيني 
الإ�صامية  اجلمهورية  ت�صامن  عن  تعبرياً 
حترير  ق�صية  يف  الفل�صطنيي  ال�صعب  مــع 
الإمـــام  عـــودة  �صكلت  وقــد  الأقــ�ــصــى.  امل�صجد 
اخلــمــيــنــي وقـــيـــام اجلــمــهــوريــة الإ�ــصــامــيــة 
مــــيــــاداً لـــظـــاهـــرة عــربــيــة اإ�ـــصـــامـــيـــة وقـــوة 
تتحدى احل�صار  املنطقة،  اإقليمية كربى يف 
الأمــة، كما تتحدى  املفرو�صة على  واحلــرب 
وُتعد  والتكنولوجيا.  والقوة  ال�صاح  احتكار 
الــ�ــصــنــد احلقيقي  الإ�ــصــامــيــة  اجلــمــهــوريــة 
والفعلي للمقاومة الفل�صطينية واللبنانية يف 
والأمريكية  ال�صهيونية  املخططات  مواجهة 

التي تهدف اإىل الهيمنة على املنطقة. 
     مل يعد خافياً اأن ح�صور اجلمهورية 
ال�صيا�صي  امل�صرح  على  الإيرانية  الإ�صامية 
يــوم ب�صكل قــوي،  بعد  يــومــاً  الـــدويل ير�صخ 
تــقــريــر م�صري  قــــوة حــا�ــصــمــة يف  بــو�ــصــفــهــا 
الذي  الهام  الدور  املنطقة، وذلك من خال 

انت�سار الثورة االإ�سالمية يف احل�سابات ال�سهيونية
 

الإيــرانــيــة،  الإ�ــصــامــيــة  اجلــمــهــوريــة  تلعبه 
�صواء على �صعيد موقفها اإىل جانب ال�صعب 
قوتها  تــطــور  �صعيد  عــلــى  اأو  الفل�صطيني، 
لمتاك  و�صعيها  والتكنولوجية  الع�صكرية 
القدرة النووية. لذلك ي�صعى ال�صهاينة بكل 
للمن�صاآت  �صربة  توجيه  اإىل  املتاحة  ال�صبل 
�صراكة  يف  بالتايل  وهــم  الإيــرانــيــة،  النووية 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  مع  مت�صامنة 
الإ�صامية  اجلمهورية  يجعل  الــذي  الأمـــر 
لقد  ال�صراتيجي.   اأمنها  حماية  يف  تفكر 
ظــهــرت اجلــمــهــوريــة الإ�ــصــامــيــة الإيــرانــيــة 
رقـــمـــاً  زالـــــــت  ول  الـــ�ـــصـــهـــيـــوين  املـــ�ـــصـــهـــد  يف 
للكيان  ا�ــصــراتــيــجــيــاً  حتــديــاً  ي�صكل  �ــصــعــبــاً، 
الــ�ــصــاغــل  للقادة  الــ�ــصــغــل  الــ�ــصــهــيــوين وهــــو 
ال�صنة  كــانــت  الإ�ــصــرائــيــلــيــن. فقد  والــنــخــب 
املــا�ــصــيــة عـــامـــة عــلــى جــــــراأة اجلــمــهــوريــة 
الــنــووي  املـــجـــال  يف  الإيـــرانـــيـــة   الإ�صامية 
ومنذ  الإقليمية.  والن�صاطات  وال�صاروخي 
اأو اأكرث مار�صت الوليات املتحدة  عام م�صى 
الأمــريــكــيــة �ــصــد اجلــمــهــوريــة الإ�ــصــامــيــة 
ا�صتخدام  عــرب  الق�صى(  �صيا�صة   )ال�صغط 
ال�صيا�صي  وال�صغط  القت�صادية  العقوبات 
والــدبــلــومــا�ــصــي، مـــن  اأجـــــل وقــــف الــنــ�ــصــاط 
اأن هذه  الرغم من  الإيــراين. وعلى  النووي 
ب�صعوبات  اقت�صادية  ت�صببت  قــد  ال�صيا�صة 
اإىل  تــــــوؤدي  لـــن  اأنـــهـــا  اإل  خـــطـــرية لإيـــــــران، 
الــتــغــيــري الـــــذي يـــاأمـــلـــه اأعـــــــداء طـــهـــران يف 
ت�صر  طهران  اإن  حيث  ال�صيا�صة  الإيرانية. 
العلمي  برناجمها  يف  تقدمها  موا�صلة  على 
الــقــ�ــصــوى(  �ــصــيــا�ــصــة   )املقاومة  بــا�ــصــتــخــدام 
الأثــمــان  وجــه  يف  ال�صمود  مــن  متكنها  التي 
العقوبات،  تفر�صها  عليها  التي  القت�صادية 
وذلـــك مــن خـــال تــاأكــيــد الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
املتكرر يف الإ�ــصــرار على عــدم الــراجــع  عن 

م�صروعها النووي وا�صتعدادها للدفاع عنه.
واليوم، اأ�صبحت اجلمهورية الإ�صامية 
الإيـــرانـــيـــة الــتــحــدي ال�ــصــراتــيــجــي الأكـــرب 
لـــلـــكـــيـــان الـــ�ـــصـــهـــيـــوين- الــــطــــرف الـــوحـــيـــد 

ابراهيم أبو ليل

يف املــنــطــقــة الـــــذي ميــتــلــك الـــقـــوة الــنــوويــة 
ال�ـــصـــراتـــيـــجـــيـــة- ومل تــنــل مـــن عــزميــتــهــا 
م�صريتها  وا�صلت  اإذ  الأمريكية،  التهديدات 
بـــثـــبـــات، ومل تـــراجـــع عن  اأهـــدافـــهـــا  نــحــو 
مــتــابــعــة بــرنــاجمــهــا الــعــلــمــي، مـــوؤكـــدة حقها 
يف امـــتـــاك الــتــكــنــولــوجــيــا املـــتـــطـــورة وبــنــاء 
اأ�صوة  ال�صلمية،  لاأغرا�س  نووية  مفاعات 
بــبــاقــي الــــــدول الأخـــــــرى يف الــــعــــامل، حيث 
�ـــصـــارت اجلــمــهــوريــة الإ�ــصــامــيــة الإيــرانــيــة 
الــنــووي خــطــوات متقدمة ل  بــرنــاجمــهــا  يف 
ميكن الراجع عنها مهما بلغت التحديات. 
الإيــرانــيــة  الإ�ــصــامــيــة  وتــعــمــل  اجلمهورية 
خال  من   - النووي  الربنامج  تطوير  على 
توا�صل  كما  حم�صوبة  وحمــــدودة،  خــطــوات 
مع  الدبلوما�صية  عــاقــاتــهــا  عــلــى  حفاظها 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة والــ�ــصــن  ورو�ـــصـــيـــا، مع 
اإىل التفاق  ا�صتعدادها للعودة  تاأكيدها على 
النووي يف حال مت رفع العقوبات.  وهي بذلك 
تـــرك طـــرف اخلــيــط ملــوا�ــصــلــة التــ�ــصــالت 
الدبلوما�صية مع الوليات املتحدة الأمريكية 
الأجــل  طويلة  ا�صراتيجية  متتلك  ل   التي 
تتجاوز ا�صتمرار العقوبات القت�صادية كاأداة 
جنحت  وقـــد  الإيـــرانـــيـــة.  لتغيري  ال�صيا�صة 
فر�س  يف  الإ�صامية  الإيرانية  اجلمهورية 
اإذ قدر  ال�صاحة القت�صادية،  ال�صتقرار على 
�صندوق النقد الدويل اأن  الت�صخم يف اإيران 
 ،2020 عام  من  ابتداء  النخفا�س  يف  �صيبداأ 
و�ــصــيــبــداأ بــنــمــو حــقــيــقــي حــتــى لـــو  كـــان ذلــك 
باحلد الأدنى. وي�صري امليزان ال�صامل لإيران 
اأن كفة  الإجنازات هي الراجحة يف امل�صتقبل، 
وت�صعر اإيران بالثقة يف ا�صتخدام قوتها على 
تو�صح  الأمــور  وكل  هذه  الإقليمية،  ال�صاحة 
الأقل  )على  الأمريكية  ال�صيا�صة  جناح  عدم 
حتى الآن( يف ا�صتخدام الأدوات  القت�صادية 
بــهــدف تــولــيــد ال�ـــصـــطـــرابـــات والــغــلــيــان يف 
اأو�صاط اجلمهور الإيراين، وبالتايل للتاأثري 

 على ال�صيا�صة الإيرانية. 
اأمــام  يقف  الــذي  الرئي�صي  التحدي  اإن 

بح�صب  املقبلة،  ال�صنة  يف  ال�صهيوين  الكيان 
تـــقـــديـــرات مــعــهــد اأبــــحــــاث الأمــــــن الــقــومــي 
�ــصــيــاغــة  ا�صراتيجية  هـــو  الإ�ـــصـــرائـــيـــلـــي، 
ــــووي الإيــــــــراين.  ــــن مـــواجـــهـــة لـــلـــربنـــامـــج ال
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  مع  وبالتن�صيق 
وا�ــصــعــة  مــواجــهــة  اإىل  ذلــــك  يـــــوؤدي  اأن   دون 
املــنــطــقــة.  �ــصــامــلــة يف  اإىل حــــرب  والنـــــــزلق 
املتوا�صل  اإيــــران  �صعي  مــواجــهــة  اأجـــل  ومـــن 
للح�صول على مقدرات نووية ع�صكرية، ترى 
ينبغي على  اأنه  الإ�صرائيلية  الأبحاث  مراكز 
اإ�صرائيل اأن ت�صتعد للحوار املرتقب بن اإدارة 
الرئي�س بايدن واملجتمع الدويل واإيران، مبا 
لإ�صرائيل  احليوية  امل�صالح  حتديد  ذلك  يف 
اإ�صرائيل  نــووي. وينبغي على  اإطــار اتفاق  يف 
ال�صيناريو  ل�صيناريوهن:  ت�صتعد  اأن  اأي�صاً 
جـــديـــد،  مــــن  بـــاملـــفـــاو�ـــصـــات  يــتــمــثــل  الأول 
عتبة  اإيــران من  اقــراب  الثاين  وال�صيناريو 
هذين  بن  الدمج  وكذلك  النووية،  املــقــدرة 
اإ�صرائيل  يلزمان  وكاهما  ال�صيناريوهن، 
امل�صركة  العمل  وخطة  التفاهمات  بتقدمي 
مــــع الـــــوليـــــات املـــتـــحـــدة، وقـــبـــل كــــل �ـــصـــيء، 
م�صمون  حيال  اتفاقات  اإىل  التو�صل  يجب 
الإ�صامية  اجلمهورية  مــع  املــعــدل  التــفــاق 
التو�صل  مت  الذي  النووي  لاتفاق  بالن�صبة 
اأن  اإليه يف عام 2015. وتعديل التفاق يجب 
هام  ب�صكل  املراقبة  بنود  متديد  على  يركز 
البحث  زمـــان، وتقييد  كــل  مــكــان ويف  كــل  يف 
الــــدويل يف  التحكيم  وا�ــصــتــكــمــال  والــتــطــويــر 
مــو�ــصــوع بــرامــج الــ�ــصــاح. ومـــع ذلـــك يجب 
اتــفــاق مقابل ومــــوازي بن  يــكــون هــنــاك  اأن 
اإ�ـــصـــرائـــيـــل والــــوليــــات املــتــحــدة بــخــ�ــصــو�ــس 
ن�صاطها  و�صد  اإيــران،  �صد  م�صركة  �صيا�صة 
الإقليمي وال�صراتيجي، من اأجل الت�صدي 
اإيـــران بــالقــراب من  لها، يف حــال ا�صتمرت 

عتبة القدرة النووية. 
تبذلها  التي  الــرغــم مــن اجلــهــود  وعلى 
الإدارة الأمريكية، لبلورة جبهة دولية موحدة 
للعمل �صد اجلمهورية الإ�صامية الإيرانية، 
اإل  تطلعاتها،  حتقيق  مــن  منعها  اأجـــل  مــن 
اأنها ت�صري باإ�صرار نحو م�صروعها احل�صاري 
والإن�صاين، وعلى القادة ال�صهاينة اأن يدركوا 
من الآن ف�صاعداً حقيقة مفادها، اأن امتاك 
الع�صكرية  والتكنولوجيا  الــنــووي  الــ�ــصــاح 
مقت�صراً  يكون  لــن  ال�صاروخية،  والــقــدرات 
املنطقة،  يف  وحـــده  ال�صهيوين  الــكــيــان  على 
واأن ظهور طرف جديد يتمثل يف اجلمهورية 
الإ�صامية الإيرانية، �صوف يلغي دور الكيان 
يقوده  طريق  بــدايــة  يف  وي�صعه  ال�صهيوين 
نــحــو نــهــايــتــه، ل �ــصــيــمــا اأنــــه يـــواجـــه خــطــراً 
وجوديا،ً يتمثل باحل�صور الفل�صطيني الذي 
يف  الإيرانية  الإ�صامية  اجلمهورية  توؤيده 

مقاومة امل�صروع ال�صهيوين. 
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بانهيار  كثريً�  �لفل�سطينيون  حلم 
�ي����ر�ن،  يف  �ل�ساهن�ساهي  �ل��ن��ظ��ام 
�حل��ل��ي��ف �ل��رئ��ي�����س��ي ل��الم��ربي��ال��ي��ة 
منطقة  يف  و�إ���س��ر�ئ��ي��ل  �الأم��ري��ك��ي��ة 
بانهيار  حلمو�  كما  �الأو�سط،  �ل�سرق 
�سممها  �لتي  �لعربية  �لرجعيات  دول 
�ملنطقة  على  لل�سيطرة  �ال�ستعمار، 
�لكيان  �أم��ن  على  و�حلفاظ  �لعربية 
لكن  فيها.  بقائه  و�سمان  �ل�سهيوين 
حرب ت�سرين �أكتوبر1973م - و�سعار 
ر�فقها-  �ل��ذي  �لعربي"  "�لت�سامن 
�لعربية  �لرجعيات  لتمنح  ج���اءت 
طوق جناة ب�سبب تاأييدها �للفظي �أو 
�لتي  للدول  �ل�سورية  بع�سها  م�ساركة 
كانت تخو�ش �حلرب، ور�أت يف �حلرب 
فر�سة فتحت �الأبو�ب على �لت�سويات 
باتفاقية  ت��وج��ت  �ل��ت��ي  �ل�سلمية 
م�سر  �أخرجت  �لتي  ديفيد"  "كامب 
�حلني  ذل��ك  ويف  �ل�سر�ع.  د�ئ��رة  من 
�لعربي"  "�لت�سامن  ���س��ع��ار  �أط��ل��ق 
�إط��ار  �لعربية  �الأنظمة  و�سع  �ل��ذي 
�لرجعي  بني  �لفارق  و�ختفى  و�ح��د، 
وعميل  �ل��وط��ن��ي  وب���ني  و�ل��ت��ق��دم��ي، 
�ل�سيا�سية  �حل��ي��اة  يف  �ال���س��ت��ع��م��ار 
�لعربية، وت�سدرت �الأنظمة �لرجعية 
زلنا  وم��ا  �لعربي  �ل�سيا�سي  �مل�سهد 
ثمنه  تدفع  فل�سطني  ز�ل��ت  وما  كاأمة 
�ال�سالمية  �لثورة  لكن  �ليوم.  حتى 
لتقلب  ج��اءت  1979م  عام  �ي��ر�ن  يف 
عقب،  على  ر�أ���س��ا  �ل�سيا�سي  �مل�سهد 
و�سعبها  لفل�سطني  تعوي�سًا  ولت�سكل 
وتعيد  مل�سر،  خ�سارتهم  بعد  وثورتها 
من  للمنطقة  �ل�سيا�سي  �مل�سهد  ت�سكيل 
جديد مبا ال يخدم م�سالح �الأمريكان 
به  يحلم  مل  مبا  وجاءت  و�ل�سهاينة، 

�حلاملون، ثورة لي�ست ككل �لثور�ت.
�ل��ث��ورة  و�نت�سرت  �ل�ساه  �سقط 
�لغرب  قبل  للثوريني  �ملفاجاأة  وكانت 
و�الأمريكان، عندما �أطلق مر�سد �لثورة  
ثورة  غربية.  وال  �سرقية  "ال  �سعار 
��سالمية"، فقد جرت �لعادة �أن ت�سعى 
�لثور�ت وحركات �لتحرر �لوطني بعد 
دويل  قطب  وظهور  �لعاملية  �حل��رب 
جديد "�الحتاد �ل�سوفييتي"  الإيجاد 
ت�ستقوي  معه  ع��الق��ة  وب��ن��اء  ر�ب���ط 
�ال�ستعماري  �لغرب  مو�جهة  على  بها 
�أن  �أو  منهم،  تترب�أ  �أن  ال  و�الأمريكان 
�لرف�ش،  م��وق��ف  يف  بينهم  ت�����س��اوي 
على  �خلوف  من  �سيئًا  ��ستدعى  وهذ� 
�حللفاء  وخ�سارة  �لنق�ش  من  �لثورة 
�لثورة  لكن  �خلارجيني،  و�لد�عمني 

�ل��ث��ورة  متطوعي  ط��الئ��ع  ب����د�أت 
�ال�سالمية �الير�نية ت�سل �ىل مو�قع 
)ك.  لبنان  يف  �لفل�سطينية  �ل��ث��ورة 
و�ل��د�م��ور(  �ل��دب��ي��ة  يف   – �ملحمولة 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف �ل��ق��ت��ال ���س��د �ل��ع��دو 
�لع�سكريون  �لطلبة  وحمل  �ل�سهيوين، 
النت�سار  و�لفرح  بال�سعادة  �ملمتلئون 
�ىل  �خلميني  �الم����ام  ���س��ور  �ل���ث���ورة، 
لتت�سدر  �ل�سعبية  �ل�سني  جمهورية 
يف  �ملقام  �لفل�سطينية  �لثورة  معر�ش 
�لزيار�ت  وتو�لت  هناك،  مع�سكرهم 
�لفل�سطينية  �لثورة  بني  ما  و�ل��وف��ود 
و�ير�ن، ومن بينها و�سل وفد من قيادة 
وك��ان  ب��ريوت  �ىل  �ال�سالمية  �ل��ث��ورة 
�سمن برناجمه لقاء يف مدر�سة �لكو�در 
�ل��ث��وري��ة، ك��ان ل��ق��اءً� ح��و�ري��ًا مطواًل 
للتعريف  �لق�سايا  من  �لعديد  تناول 
معاجلة  وكيفية  �ال�سالمية  بالثورة 
و�ي��ج��اد  تعرت�سها  �ل��ت��ي  �مل�����س��ك��الت 
�حللول �ملنا�سبة لها، ولعل �أهم ما قيل 
�لذهن  يف  عالقا  وبقي  �للقاء  ه��ذ�  يف 
جناح  يف  �ل�سبب  ويف�سر  �ليوم  حتى 
رغم  و��ستمر�رها،  �ال�سالمية  �لثورة 
�حلروب �لتي فر�ست عليها وكل �أ�سكال 
على  �العتماد  بب�ساطة  وهو  �حل�سار، 
حقوقه  وح��ف��ظ  ب��ه  و�لثقة  �ل�سعب 
وكر�مته وتنمية ر�أ�سماله �القت�سادي 
عك�ش  على  �ل�سخ�سية،  وممتلكاته 
�أخ��رى  ب��الد  يف  �لعادة  عليه  ج��رت  ما 

و�مل�سادرة  �لتاأميم  �جر�ء�ت  �عتمدت 
على  �لدولة  يد  وو�سع  �ال�سالح  با�سم 
�ل�سوفييتية  �لطريقة  على  �ملمتلكات 
يف �سيطرة �لدولة على و�سائل �النتاج.  
�سخ�ش  �ال���س��الم��ي��ة  �ل��ث��ورة  وف��د 
�لثورة  و�جهتها  م�سكلة  �أهم  حينه  يف 
لالأ�سلحة  �لغيار  قطع  ت��اأم��ني  وك��ان��ت 
وكلها  �ل�سناعية  و�ملعد�ت  و�لطائر�ت 
وكانت  وغ��رب��ي��ة،  �أمريكية  �سناعة 
�مل��ف��اج��اأة يف ث��وري��ة �ل��ط��رح و�ل��روؤي��ة 
مو�جهة  يف  �لثورة  ��ستخدمتها  �لتي 
�لعرف  عاك�ست  عندما  �مل�سكلة،  وحل 
�ملتبع يف �لبحث عن موردين خارجيني 
�ملحلية  لل�سركات  �ملجال  يف  و�أف�سحت 
وتطوير  دعم  يف  بالتناف�ش  و�الأف��ر�د 
وع��دم  �ل��وط��ن��ي،  �القت�ساد  وحماية 
�لغرب  ودول  �أمريكا  على  �العتماد 
�مل�������س���درة، ع��ن��دم��ا �أق���ام���ت م��ع��ر���س��ًا 
و�أ���س��ح��اب  و�حل��رف��ي��ني  لل�سناعيني 
�الهتمام يف مطار طهر�ن، وعر�ست فيه 
قطع �لغيار �لتي حتتاجها و�أرفقت بكل 
قطعة �لثمن �لذي كانت �لدولة تدفعه 
و�أنها جاهزة ل�سر�ئه بنف�ش �ل�سعر من 

�أي ُم�سِنع حملي ي�ستطيع ت�سنيعه.
ت�����س��ت��ع�����س��ي على  ذك����ري����ات  ه���ي 
تفاجاأ  كيف  �لوفد  روى  فقد  �لن�سيان، 
�لتي  �لقطع  ب��اأرق��ام  �ملعر�ش  منظمو 
�أعلن من ح�سر �ملعر�ش يف يومه �الأول 
عن قدرتهم على ت�سنيعها، وكيف فتح 
�أمام  و�البد�ع  �ل�سريفة  �ملناف�سة  باب 
و�مل��ب��دع��ني  و�حل��رف��ي��ني  �ل�سناعيني 
�نت�سار  �سر  حملت  ذك���رى  �ل�����س��ب��اب، 
بف�سل  �ليوم  حتى  و�سمودها  �لثورة 
�سعبها  ومت�سك  �ل��ث��ورة  قيادة  عقلية 
و�مللتف  بها  �الأع���ر�ق  ومتعدد  �ملتنوع 
بتظافر  �ير�ن  حتولت  وبذلك  حولها، 
�سناعية  دول��ة  �جل��ه��ود �ىل  ه��ذه  ك��ل 
مو�جهة  يف  �سامدة  وقلعة  بامتياز، 
�ل��ع��دو�ن،  ودول  �ل��ع��امل��ي  �ال�ستكبار 
�أم��ري��ك��ا و����س��ر�ئ��ي��ل، وظ��ل��ت �ل��ث��ورة 
�ال�سالمية حتى �ليوم وال تز�ل ثابته 
على موقفها ودعمها لفل�سطني و�لثورة 
�لفل�سطينية رغم كل �لظروف �ل�سعبة 

و�حل�سار.     

*  كاتب فل�سطيني مقيم يف �أملانيا    

فايز أبو راس*ذكريات من زمن الثورة اال�سالمية يف ايران

ودينها  ب�سعبها  ��ستقو�ءها  �أن  �أثبتت 
وتر�ثها �لتاريخي و�حل�ساري يوؤمن لها 
تلك  يف  و�أهم  �أوىل  وهو  �ال�ستقاللية، 

�ملرحلة على كل ما �سو�ه.
م�����س��د�ق��ي��ة ���س��ع��ار�ت �ل���ث���ورة يف 
و�لعد�ء  �لفل�سطينية  �لق�سية  دع��م 
مبا�سرة  ترجمت  و��سر�ئيل،  الأمريكا 
ب���االأف���ع���ال ب��ال��ف��ت��وى �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا 
"يا�سر  بح�سور  �خلميني"  "�المام 
ج��اء  �الأوىل،  زي���ارت���ه  يف  عرفات" 
وكل  �ي���ر�ين،  كل  على  "و�جب  فيها: 
فل�سطني  لتحرير  يجاهد  �أن  م�سلم 
كل  على  وو�ج��ب  و�الأق�سى،  و�لقد�ش 
�أن يبذل ما ��ستطاع لدعم كفاح  م�سلم 
�لفل�سطيني و�أن ي�سارك فيه".  �ل�سعب 
�ل�سفارة  حت��وي��ل  مت  عندما  وك��ذل��ك 
�سفارة  �ىل  ط��ه��ر�ن  يف  �الإ�سر�ئيلية 
لفل�سطني لت�سبح �أول �أر�ش فل�سطينية 
�أول  حمررة وي�سبح �الأخ هاين �حل�سن 
�سفري فل�سطيني يف طهر�ن. ويف ح�سار 
ل�"وكر  بعد  فيما  �الير�نيني  �لطلبة 
�جلو��سي�ش" يف �ل�سفارة �الأمريكية يف 
من  الأك��رث  موظفيها  و�حتجاز  طهر�ن 
عام، ومل يهتمو� للتهديد�ت �لع�سكرية 
ومل يثنهم �أو يفت يف ع�سدهم �ل�سغط 
وال �لتجويع وال �حل�سار، وكان �نت�سار 
�نت�سارً�  �ي��ر�ن  يف  �ال�سالمية  �لثورة 

لفل�سطني. 
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يــقــبــع يف �ـــصـــجـــون الحـــــتـــــال اأكــــــرث مــن 
الأطفال  مئات  بينهم  فل�صطيني  اأ�صري   /5000/
املر�صى واجلرحى  ومنهم  ال�صن  وكبار  والن�صاء 
ويــتــوّزع  والنف�صية،  اجل�صدية  الإعــاقــات  وذوي 
كل هــوؤلء على اثنن وع�صرين �صجناً ومعتقًا 
ومـــراكـــز تــوقــيــف مـــوّزعـــة عــلــى اأنـــحـــاء الــبــاد، 
قا�صية  وظــروفــاً  ماأ�صاوياً  واقــعــاً  فيها  يعي�صون 
واأو�صاعاً �صحّية يف غاية اخلطورة، ويتعّر�صون 
عــديــدة،  اإن�صانية  وجــرائــم  ج�صمية  لنــتــهــاكــات 
ت�صف  التي  املوؤملة  ال�صهادات  من  الكثري  ولدينا 
اإيذائهم  والتعّمد يف  معاناتهم  وتعك�س  الأ�صرى 
واإهمالهم طبياً. وتزداد معاناتهم يف مواجهاتهم 
املزدوجة لفريو�س كورونا الذي يهدد حياة مئات 
فل�صطن  وداخــل  العامل  يف  الب�صر  من  املاين 
�صجون  يف  والأ�ــصــريات  الأ�صرى  ومنهم  املحتلة، 
اإن�صانية،  ل  ظـــروف  يف  اأجــ�ــصــادهــم  فيها  حُت�صر 
اإذ تنعدم فيها  العامل،  وهي الأكــرث اكتظاظاً يف 
بيئة  جتعلها  الــتــي  ال�صحية  ال�صامة  �ــصــروط 
حــا�ــصــنــة لــلــمــر�ــس مــا ُيــ�ــصــّهــل تــفــ�ــّصــي الأوبـــئـــة.
يــعــيــ�ــس الــ�ــصــعــب الــفــلــ�ــصــطــيــنــي مـــنـــذ اأن 
يف  وطــنــه  اأر�ـــس  على  امل�صتعمرات  اأقـــدم  اأقيمت 
يومية  مــواجــهــات  ع�صر  التا�صع  الــقــرن  نهايات 
اأر�ــصــه يف جرمية  اغت�صبوا  الــذيــن  الــغــزاة  مــع 
من  الآلف  مــئــات  مــقــّدمــاً   ،1948 عـــام  كـــربى 
اأعيد  ثم  حريته،  �صبيل  يف  واجلــرحــى  ال�صهداء 
غّزة  وقطاع  والقد�س  الغربية  ال�صفة  احتال 
�صد  امل�صلحة  للعمليات  جديدة  م�صارات  ليفتح 
الــوجــود  لــهــذا  رف�صاً  بالعنف  تتمّيز  الحــتــال 
الت�صاعدية  املقاومة  وملحاربة هذه  ال�صهيوين. 
بحمات  الأمنية  واأجهزته  العدو  قــوات  قامت 
اعـــتـــقـــال مــ�ــصــتــمــرة مل تـــتـــوقـــف، وقــــد جــــاء يف 
اأّن ما يقارب املليون من  اإح�صائيات متخ�ص�صة 
بتجربة  مـــّروا  قــد  والأطــفــال  والن�صاء  الــرجــال 
ال�صجون  تلك  زالــت  وما  التوقيف،  اأو  العتقال 
الأ�ــصــرى  اآلف  على  حتــتــوي  بالقبور  ال�صبيهة 
الفل�صطيني،  الــ�ــصــعــب  اأبـــنـــاء  مـــن  والأ�ــــصــــريات 
بح�صب ما اأكدته هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين 
اأّن مئات الأطفال  يف اإح�صائية جديدة ت�صمنت 
ــــدات  يــعــانــون  ــــوؤب ــــامل واملـــ�ـــصـــنـــن واملـــحـــكـــومـــن ب
اأوجـــاعـــاً قــا�ــصــيــة تــهــّدد حــيــاتــهــم يف كــل حلظة.
ومنذ اأن اأُعلن عن انت�صار جائحة كورونا يف 
الأ�صري  املا�صي، تقّدم نادي  العام  املنطقة بداية 
ــة والــنــا�ــصــطــن  مـــع بــعــ�ــس املــوؤ�ــصــ�ــصــات املــخــتــ�ــصّ
واحلــقــوقــيــن داخـــل فل�صطن وخــارجــهــا، وقــد 
الأ�صرى  على  كبريين  وخ�صية  قلق  عن  اأعــربــوا 
وحتــّرك  خا�صة  ب�صورة  واملر�صى  عامة  ب�صورة 
اجلميع، واأطلق العديد من احلمات الت�صامنية 
الإعـــامـــيـــة واحلــقــوقــيــة وتــلــّخــ�ــصــت مبـــا يــلــي:
اإلزام دولة الحتال باتخاذ تدابري   -
واإجراءات ال�صامة داخل معتقاتها و�صجونها 
وتوفري اأدوات الوقاية وال�صبل حلماية الأ�صرى 
كورونا. بفريو�س  والإ�صابة  العدوى  خطر  من 
الإفـــــــــراج عــــن الأ�ـــــصـــــرى املــر�ــصــى   -
وكــبــار الــ�ــصــن والأطـــفـــال والــنــ�ــصــاء بــاعــتــبــارهــم 
الــــفــــئــــات الأكـــــــــرث عـــر�ـــصـــة خلـــطـــر الإ�ــــصــــابــــة 

املعتقلون الفل�سطينيون يف �سجون االحتالل
بني جائحة كورونا والعن�سرية ال�سهيونية

اأقــدمــت  كــثــرية  دوًل  اأّن  وخ�صو�صاً  بــالــفــريو�ــس 
على فعل هذه اخلطوة مبا فيها دولة الحتال.
مــطــالــبــة املــوؤ�ــصــ�ــصــات الــدولــيــة ول   -
الدولية  واللجنة  العاملية  ال�صحة  منظمة  �صّيما 
لل�صليب الأحمر باإر�صال وفد طبي حمايد لزيارة 
ال�صجون واملعتقات الإ�صرائيلية والطاع على 
و�صمان  اتــبــاعــهــا،  الــواجــب  الإجــــــراءات  حقيقة 
تــوفــري �ــصــبــل احلــمــايــة لــاأ�ــصــرى واملــتــابــعــة عن 
الأ�صرى. �صفوف  يف  الوباء  لتف�صي  جتّنباً  قرب 
وعــلــى الــرغــم مــن هــذه الــدعــوات املطالبة 
بــتــحــقــيــق هــــذه املـــطـــالـــب واجلـــهـــد الـــــذي ُبـــذل 
حتّمل  على  لدفعها  الــدولــيــة  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  اجتـــاه 
من  ذلك  رافــق  وما  بدورها  والقيام  م�صوؤوليتها 
حــــراك �ــصــيــا�ــصــي وحــقــوقــي واإعـــامـــي و�ــصــعــبــي، 
واإهماله  تفّننه  يف  زاد  ال�صهيوين  الكيان  اأّن  اإّل 
املخالطة  مــ�ــصــتــوى  ُتــخــّفــ�ــس  لــهــم، ومل  الــطــبــي 
واملعّقمات  املنظفات  بتوزيع  الهــتــمــام  اأقــّلــهــا  اأو 
املر�س،  هذا  لــردع  ال�صخ�صية  للنظافة  الازمة 
الــ�ــصــجــون  اإدارة  مـــن  املــ�ــصــوؤولــن  اأحــــد  اأن  حــتــى 
توفري  مــنــه  فــوجــئ حينما طــلــب  الإ�ــصــرائــيــلــيــة 
كمامات لاأ�صرى بالقول: ا�صتخدموا اجلوارب.
بــهــذا واأكـــــرث يــوا�ــصــل الـــعـــدو الــ�ــصــهــيــوين 
باأ�صاليب عّدة  اأي�صاً  تنكيله بالأ�صرى واملحررين 
اأبرزها اإعادة اعتقال الأ�صري حلظة الإفراج عنه، 
الأ�ــصــلــوب منذ �صنوات عـــّدة بحق  وميــار�ــس هــذا 
اأ�صرى القد�س املحتلة بدرجة ُكربى. وقد تزايد 
له  تعّر�س  واأول من  الأخـــرية،  بــالآونــة  تطبيقه 
القيادي يف  حركة حما�س حممد اأبو طري الذي 
النقب  �صجن  من  خروجه  حلظة  العدو  اعتقله 
ــــع �ــصــنــوات   بــعــد انــتــهــاء حمــكــومــيــتــه الــبــالــغــة اأرب
لُيقتاد جمدداً اإىل  مركز اآخر يف القد�س، ومثال 
اآخر الأ�صري بكريات اعتقله العدو وعند الإفراج 
بوالده  ال�صجن فوجئ  من  عاماً   /19/ بعد  عنه 
اإىل جــواره يف زنزانة واحــدة بعد �صهور  معتقًا 
من حتريره وعودته لل�صجن بذريعة التخطيط 
اأن  العدو  ا�صتقبال كبري.. هكذا يحاول  لتجهيز 
بحجج  بــاحلــريــة  وعائلته  الأ�ــصــري  فــرحــة  يقتل 
واهية، واإذا مل ينجح يف ذلك فاإّنه يفر�س �صروطاً 
تقييد  اأبـــرزهـــا  مــنــزلــه  يف  ا�صتقباله  حــفــل  عــلــى 
الفل�صطيني،  العلم  رفــع  ومنع  امل�صاركن،  عــدد 

ُترى هل �صيتحّمل ج�صد الأ�صري بدران جابر 
والقابع يف  العمر  وال�صبعن من  الثالثة  وهو يف 
معاً،  والحتال  الكورونا  غطر�صة  عوفر  �صجن 
وهو الذي ق�صى ثلث عمره متنقًا بن ال�صجون 
مــع كــيــ�ــس الـــــدواء الــــذي ل يــتــوقــف عــن تــنــاولــه 
يـــوم، ومـــاذا عــن الكاتب علي جـــرادات )64(  كــل 
اأكلت  والــذي  ال�صكري  مر�س  يعاين  الــذي  عاماً 
غزت  حتى  و�صربت  �صحته  من  ال�صجن  �صنوات 
عن  ومـــاذا  واأنهكتها.  خــايــاه  اللعينة  الــكــورونــا 
الدكتور اأحمد قطام�س اأبو الطربو�س اأمل يتعب 
عمره. من  ال�صبعن  على  اأ�صرف  وقد  اأي�صاً  هو 
ا�ــصــتــدت هـــذه القطعية بــن الأ�ــصــرى  لــقــد 
والــعــامل اخلــارجــي لأّن الحــتــال منع كل اأنــواع 
التــ�ــصــال، اأكـــانـــت عــرب الــهــاتــف اأو الــفــيــديــو اأو 
زيــارات  اإلــغــاء  اأخـــرى، وعوقت خطوة  و�صيلة  اأي 
الأمــوال  حتويل  اإمكانية  كورونا  ب�صبب  الأ�صرى 
منعت  ال�صجون  اإدارة  اأّن  ذلك  والأنكى من  لهم، 
اإيــجــابــي يف  اأثـــر  الــتــي لها  اأنـــواع اخل�صرة  بع�س 
الأخ�صر  الب�صل   – )الــثــوم  مثل  املناعة  تقوية 
– والأفوكادو – والبقدون�س( واأوقفت النقليات 
ال�صجناء  بن  كبري  اختاط  فيها  احلافلة  لأّن 
ـــرى. ـــص ـــالأ� مــــع الـــ�ـــصـــّجـــانـــن الــــذيــــن يـــنـــّكـــلـــون ب
ــــــوت املــحــدق  لــقــد دفــــع خــطــر كــــورونــــا وامل
�صجناء  �ـــصـــراح  اإطـــــاق  اإىل  الـــعـــامل  بــحــكــومــات 
املحتلة.  فل�صطن  يف  احلـــال  هــذه  ولي�صت  كــرث 
ـــا تــــولــــول يف املـــ�ـــصـــريات  ـــن ــتــبــقــى اأمـــهـــات هــــل �ــص
وتــــخــــاطــــب هــــــذا املـــــكـــــان وغــــــــريه وتـــنـــا�ـــصـــده:
ويــــنــــعــــق  يا �صجن عوفر ريتك خرابة 

عبابك طري الغرابا  
ويــــنــــعــــق  يا �صجن عوفر ريتك مهدومة 

عبابك طري البوما
ريته حلم ... وينتهي كل ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــ   سحر عيسى الوهيبي*  ـــــــــــــــــــــــــــــ

والأنكى من ذلك اأّن هناك �صّباناً اعتقلوا بتهمة 
املــ�ــصــاركــة يف ا�ــصــتــقــبــال املــحــرريــن، ونـــرى طبعاً 
الأ�ــصــرى جمتمعّياً  نبذ  هو  ذلــك  الهدف من  اأّن 
اآخــر  حتى  عائاتهم  وعــلــى  عليهم  والتنغي�س 
حلــظــة، وذلـــك يطبق عــلــى الأطـــفـــال اأيــ�ــصــاً من 
اإىل  الأمــر  الوعي اجلمعي حتى و�صل  كــّي  اأجــل 
اإىل �صجون جماعية، ومنع من  حتويل منازلهم 
فيها من ا�صتعمال الفي�صبوك. و�صيا�صة  احلب�س 
املنزيل لاأطفال هي تعبري ملطف يحمله العدو 
ويفر�س  الــعــادي،  ال�صجن  عــن  كبديل  وي�صّوقه 
عــلــى اأهـــلـــه مــراقــبــتــه واملـــكـــوث مــعــه. هــكــذا يتم 
املنزل  والنتيجة ل مدر�صة ل خــروج من  الأمــر 
ل تعامل مع الأ�صدقاء ول �صماع كام الآخرين 
ــــا يف حـــال ُخــرق  اأّم عــن فل�صطن وعـــن حــّقــهــم، 
اأمــــام خــيــاريــن اأحــاهــمــا  هـــذا احلــبــ�ــس فالطفل 
اآلف �صيكل  تــزيــد عــن ع�صرة  فــاإّمــا غــرامــة  مــر، 
التعي�صة. الرديئة  ال�صجون  تلك  يف  العتقال  اأو 
تتكرر  اأكــرث من /100/ عام واحلكاية  منذ 
اأحداثها  وتــكــون  مت�صابهة،  اأو  خمتلفة  باأ�صكال 
قــــد ُجــــّربــــت يف كــــل بـــيـــت. ومـــــا اأكــــــرث حلــظــات 
بالظلم  �صعور  اأي  �صعبنا..  بها  مــّر  التي  الظلم 
اأو  الـــفـــرديـــة  الـــدفـــاع عـــن نــفــ�ــصــك  يــدفــعــك اإىل 
اجلــمــاعــيــة حــتــى واإن كــــان الـــطـــرف الأ�ــصــعــف، 
ــتــبــدادهــم  فـــاحلـــق ل يــ�ــصــتــمــع لــــاأقــــويــــاء بــا�ــص
ي�صتمع  فــاحلــق  بــا�ــصــرحــامــهــم،  لــلــ�ــصــعــفــاء  ول 
هــو احلــق. فــاحلــق  الــزمــن  لطالبيه مهما طــال 
ومــن ثم مــاذا عن ر�صائل عن وبــاء يف زمن 
باملعتقات،  اأ�صرانا  من  كرث  اأر�صلوها  الحتال 
لــقــد تــ�ــصــبــبــت �ــصــيــا�ــصــة الإهــــمــــال الــطــبــي الــتــي 
ل�صت�صهاد  الإ�صرائيلية  ال�صجون  اإدارة  تتبّناها 
الآن. الفل�صطينين حتى  الأ�صرى  الع�صرات من 
من  ي�صلموا  مل  املــحــرريــن  الأ�ـــصـــرى  حــتــى 
وما  الأ�ــصــر  يف  رافقتهم  التي  املزمنة  الأمــرا�ــس 
اأوجــاع تق�س  زالــوا يعانون مناعة ه�ّصة ترافقها 
ال�صجون  اإدارة  اأّن  غــري  نــهــار،  ليل  م�صاجعهم 
الأ�ـــصـــرى،  تــكــرث ل�صحة  وكــعــادتــهــا مل  الــيــوم 
انت�صار  من  للحد  الكافية  اخلــطــوات  تتخذ  ومل 
الأ�صرى  ن�صبة  اأّن  مع  ال�صجون،  يف  كورونا  وبــاء 
العدد  مــن  حـــوايل %25  اأي  جـــداً  كــبــرية  امل�صنن 
*رئي�سة منرب فل�سطني �لثقايف الـــعـــام وهــــم الأحــــــوج اإىل الـــرعـــايـــة الــ�ــصــحــّيــة.
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حيثما تكون هناك حاجة لها".
�ل�سكر  بخال�ش  "�أتوجه  �لعام:  �ملفو�ش  وق��ال 
 + لبنان   + )�الأردن  �مل�سيفة  �لبلد�ن  �إىل  و�لتقدير 
�سورية( �لتي �أدرجت بالفعل تطعيم الجئي فل�سطني 
كجزء من خطط �النت�سار �خلا�سة بها مع دوٍر خا�ش 
للوكالة" )مل تبد�أ عملية �لتطعيم يف �سورية ون�سبيًا 
�ملجتمع  على  �أع��ّول  "�إنني  بالقول:  م�سيفًا  لبنان(، 
جميع  يف  لالجئني  �للقاحات  توفر  ل�سمان  �ل��دويل 
�أنحاء �لعامل، مبا يف ذلك الجئي فل�سطني يف �الأر��سي 
�لفل�سطينية �ملحتلة ويف جميع �أرجاء �ملنطقة )دول 
�لطوق(. �إن هذه �جلائحة �لقاتلة ال تعرف �حلدود 
وغري  �لالجئ  بني  �أو  و�لفقري،  �لغني  بني  تفرق  وال 
�لالجئ. �لطريقة �لوحيدة �لتي �سنقوم بها بهزمية 
كوفيد ������� 19 هي من خالل �جلهود �مل�ستمرة من قبل 

جميع �الأطر�ف �مل�سوؤولة، دومنا متييز".
�لهيئة  ر�أ����ش  ل�سان  وع��ل��ى  �أمم��ي��ة،  دع���وة  �إن��ه��ا 
توفري  حيث  من  �لفل�سطيني  �ل�سعب  عن  �مل�سوؤولة 
�لرعاية له بجو�نبها �لثالث: �ل�سحية، و�لتعليمية، 
توفري  �همية  تقع  وهنا  �الإجتماعية،  و�الإغ��اث��ة 
ويف  �لوطن  يف   .19 كوفيد  جائحة  من  له  �لوقاية 
�لطوق  دول  وخا�سة  و�ل�ستات،  �ملنايف  "ديا�سبور�" 
بع�سًا  ت�سهد  �ل��ت��ي  ���س��وري��ة(   + لبنان   + )�الأردن 
وحتديدً�  �جلائحة،  لتلك  م�سبوق  غري  �نت�سار  منها 

خميمات وجتمعات �ل�سعب �لفل�سطيني يف لبنان.
�إن �لقيام بعملية �إعطاء �ملطعوم �مل�ساد جلائحة 
�لوطن  يف  فل�سطيني  الج��ىء  لكل   19  ������ كوفيد 
جلهٍد  حتتاج  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  وعموم  و�ل�ستات 
عن  �مل�سوؤولة  �لعليا  �لقيادية  �لهيئة  قبل  من  ��سايف 
ونق�سد  و�ل�ستات،  �لد�خل  يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
للجامعة  ��سافة  �لفل�سطينية،  �لتحرير  منظمة 
�لعربية، وذلك بالتحرك يف �ملجتمع �لدويل، و�لطلب 
للوكالة برفع م�ستويات تربعاتها  �ملانحة  �لدول  من 
�أن  للوكالة  مًيكن  حتى  و�ل�سحية  و�لعينية  �ملالية، 

�لفل�سطيني  �ل�سعب  �أو�ساط  �ملهمة د�خل  بتلك  تقوم 
بالد�خل و�ل�ستات. 

�ل�سني  جمهورية  ت��ربع��ت  �ل�����س��ي��اق،  ه��ذ�  ويف 
�ل�سعبية، و�لتي ُتعّد �سريكًا هامًا وقيمًا يقدم �لدعم 
�لد�ئم لالأونرو�. قدمت كميات جيدة من �مل�ستلزمات 
�لوقت  يف   19  ������ كوفيد  بفريو�ش  �خلا�سة  �ل�سحية 
�ملنا�سب ل�سائر مر�كز وكالة �الأونرو� �ل�سحية �لبالغ 
عددها 141 مركزً�، و�ملنت�سرة يف قطاع غزة و�ل�سفة 
�لغربية و�الأردن ولبنان و�سورية. هذ� �لتربع يخدم 
�أقاليم  يف  فل�سطني  م��ن  الج��ئ  مليون   5،7 ح��و�يل 
عمليات وكالة �الأونرو� �خلم�سة، كما �أعلنت �لوكالة 
�لقد�ش  يف  �لرئي�سي  مقرها  من  لها  ر�سمي  بياٍن  يف 
�ل�سني  جمهورية  من  �ملُقدم  �لتربع  هذ�  �أن  �ملحتلة، 
�ل�سعبية قد كفل �أن يكون لدى �الأونرو� �حتياطي من 
معد�ت �حلماية �ل�سخ�سية، مما يخفف من �لعو�قب 
و�جهتها  �لتي  �حلرجة  �ملالية  لالأو�ساع  �ملبا�سرة 

�لوكالة.
�مل��و�د  ��ستخد�م  يتم  �أن��ه  �إىل  �الإ���س��ارة  وجت��در 
�ل�سحيني  �لعاملني  لتجهيز  �ل�سني  بها  تربعت  �لتي 
ل��الأون��رو�  �الأم��ام��ي��ة  �خل��ط��وط  يف  �ل�سحيني  وغ��ري 
يتم  �جل��م��ه��ور.  م��ع  د�ئ��م  تو��سل  على  ه��م  و�ل��ذي��ن 
وعمال  �لتوزيع  وعمال  و�ملمر�سات  �الأطباء  تزويد 
فل�سطني  الجئي  يخدمون  �لذين  �ل�سحي،  �ل�سرف 
�خلدمات  تقدمي  ل�سمان  ب��االإم��د�د�ت  يومي،  ب�سكل 
بطريقة �آمنة و�أن تد�بري �لوقاية من فريو�ش كورونا 
�ملنتفعني  حلماية  �الإن�سانية  �لتدخالت  يف  مدجمة 
موظفي  حماية  �إىل  باالإ�سافة  �الأونرو�  خدمات  من 
�خلطوط �الأمامية، �الأمر �لذي ي�ساهم يف منع �ملزيد 
�لالجئني.  جمتمع  يف  كوفيد-19  فريو�ش  تف�سي  من 
يزورون  �لذين  �لالجئون  �ملر�سى  فاإن  لذلك،  �إ�سافة 
�ملر�كز �ل�سحية �لتابعة لالأونرو� و�لذين يعانون من 
حاالت �سحية موجودة م�سبقًا �أو �لذين تظهر عليهم 
�أعر��ش تنف�سية و�لذين مت حتديدهم يف خطر �أعلى 
من  �أي�سا  �سي�ستفيدون  كوفيد-19  بفريو�ش  لالإ�سابة 

هذ� �لتربع.
�أخريً�، يكفي �ل�سعب �لفل�سطيني من نكباٍت �سقطت 
�لكربى عام 1948 و�سواًل  �لنكبة  ما قبل  منذ  عليه 
�ىل نكبة خميم �لريموك غري �مل�سبوقِة على �الإطالق 
�أو  كورونا  بجائحة  �نتهاءً�  �لنكبات.  تلك  م�سار  يف 
كوفيد �� 19، �لتي يجب �أن تكون يد �ملجتمع �لدويل 
لتوفري  �لفل�سطيني  �ل�سعب  مع  �لت�سامن  يف  �سخية 
�جلائحة.  تلك  لدرء  و�ل�ستات  �لوطن  يف  له  �لطعوم 
�ستة  لنحو  �الأق��ل  على  يحتاجون  فل�سطني  فالجئي 
�أبناء فل�سطني من  ماليني من �لطعوم، عد� عن باقي 
و�لقد�ش  �لغربية  �ل�سفة  �لالجئني من مو�طني  غري 

ومدينة غزة.

الـــ )اونروا( وجمتمع 
الجئي فل�سطني 
وجائحة كورونا 

علي بدوان
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تدل �ملعطيات �ملتوفرة، و�لتي �أعلنت عنها وكالة 
�لالجئني  وت�سغيل  الإغ��اث��ة  �ملتحدة  �الأمم  هيئة 
خالل  )�ون���رو�(،  �الأدن���ى  �ل�سرق  يف  �لفل�سطينيني 
 ،19  ��� كوفيد  جائحة  �نت�سار  عن  �الأخرية،  �لفرت�ت 
 + غزة  )قطاع  �خلم�ش  �لوكالة  عمليات  مناطق  يف 
لبنان + �ل�سفة �لغربية و�لقد�ش �ل�سرقية + �الأردن 
+ �سورية( وب�سكٍل متفاوت، لكن �الإنت�سار �الأو�سع كان 
وماز�ل يف خميمات وجتمعات �ل�سعب �لفل�سطيني يف 
حاالت  من  ع�سر�ت  �الآن  حتى  �ُسّجلت  حيث  لبنان، 

�الإ�سابات و�لوفيات.  
وجه  على  والجئية  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  �نقاذ 
��� 19، يتطلب بالفعل  �خل�سو�ش، من جائحة كوفيد 
دوٍر �أكرب و�أو�سع للوكالة )�ونرو�(، يف �لتحرك د�خل 
و�للقاحات  �لعالج  و�سائل  لتاأمني  �ل��دويل  �ملجتمع 
�جلهة  وهي  �الأم��ر،  بهذ�  معنية  فالوكالة  �ملنتظرة، 
�الأممية �مل�سوؤولة عن رعاية �ل�سعب �لفل�سطيني وفق 
قر�ر قيامها بقر�ٍر من �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 
�لرقم )302( لعام 1949. حيث مت �لربط بني وقف 
عملياتها و�حالتها للتقاعد، م�سروطًا مع تنفيذ حق 
وطنهم  �أر���ش  �ىل  بالعودة  �لفل�سطينيني  �لالجئني 
رعاية  عن  م�سوؤولة  تبقى  �أن  وبالتايل  �لتاريخي، 
 194 �ل��ق��ر�ر  تنفيذ  حني  �ىل  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

�خلا�ش بحق الجئي فل�سطني بالعودة.
لقد كانت �خلطوة �الأوىل، �مللمو�سة، و�ل�سجاعة، 
من �ملفو�ش �لعام للوكالة، �لذي دعا و�علن عن بدء 
تلقى  فقد  فل�سطني.  الجئي  �أو���س��اط  يف  �لتطعيم 
�الأمم  لوكالة  �لعام  �ملفو�ش  الز�ريني  فيليب  �ل�سيد 
يف  �لفل�سطينيني  �لالجئني  وت�سغيل  الإغاثة  �ملتحدة 
�ل�سرق �الأدنى )�الأونرو�( يوم 2021/2/9 �جلرعة 
�الأوىل من لقاحي كوفيد ������ 19 يف ر�م �لل باالأر��سي 
�ملطعوم،  تلقيه  �أعقاب  ويف  �ملحتلة.  �لفل�سطينية 
�سد  �ملطعوم  �أخ��ذ  ق��ررت  "لقد  �لعام:  �ملفو�ش  قال 
يف  زمالئي  كافة  �أ�سجع  و�أن��ا   ،19  ����� كوفيد  فريو�ش 
وهو  �آمن  �ملطعوم  �إن  �ملطعوم.  بتلقي  �الأونرو�  وكالة 
وتقليل  �لفريو�ش  �نت�سار  ملنع  فعالية  �الأكرث  �الأد�ة 
�الأونرو�  موظفي  كافة  �أ�سجع  �إنني  �ل�سحية.  �آثاره 
�خلطوط  على  منهم  �لعديدون  يعمل  و�لذين   �������
�نت�سار  �سد  �حلرب  بب�سالة  قادو�  و�لذين  �الأمامية، 
�أ���س��ره��م على  و�أف����ر�د   ����� �ل��ب��د�ي��ة  م��ن  �ل��ف��ريو���ش 
�لت�سجيل لتلقي �ملطعوم من خالل �خلطط �لوطنية 

للبلد�ن �مل�ست�سيفة �لتي تعمل �الأونرو� فيها".
�لعام لوكالة )�أونرو�(: و"فيما  و�أ�ساف �ملفو�ش 
�الأون��رو�  تتعاون  فل�سطني،  الجئي  بتطعيم  يتعلق 
)�ل�سلطة  �ملحلية  �ل�سحية  �ل�سلطات  مع  كثب  عن 
�لوطنية �لفل�سطينية يف �لد�خل �ملحتل عام 1967( 
توفر  وم���دى  ب�سالمة  �ل��وع��ي  رف��ع  على  �لعمل  يف 
�الأخ��رى  �مل�ساعدة  تقدمي  �إىل  باالإ�سافة  �ملطعوم، 

10
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هناك �صمانات وطنية دميقراطية لإجــراء هذه النتخابات، 
فاملوؤ�صرات ل تب�ّصر باإحداث تغرّي �صيا�صي اإيجابي حلكم ر�صيد 
ق�صيته،  وم�صتقبل  الفل�صطيني  ال�صعب  م�صتقبل  ي�صمن 
قــيــادة  وجـــود  عـــدم  بفعل  تــ�ــصــتــّتــوا  الــذيــن  اأبــنــائــه  وم�صتقبل 

م�صوؤولة وحكيمة يف عوا�صم العامل.
اأ�ــصــدرتــا  فقد  والــدميــقــراطــيــة  ال�صعبية  اجلبهتان  ـــا  اأّم
ولكّنهما  ال�صلطوي  الف�صاد  اإىل  واأ�ــصــارت  ذكــرت  رّنانة  بيانات 
معلنن  النــتــخــابــات  يف  امل�صاركة  قـــّرروا  بياناتهما  نهاية  يف 
الفل�صطيني  ال�صيا�صي  النظام  بعدم غيابهما عن  م�صاركتهما 
اأنف�صهم على حتالفات جديدة  املتهالك، ومعتقدين بقرارات 
حركة  يف  كــان  اإْن  الراهنة  الفل�صطينية  احلــالــة  تخلفها  قــد 
قوائم  التفاق على  اأو من خال  نف�صها،  املنق�صمة على  فتح 
وطنية فل�صطينية تذّلل ال�صعوبات اأمام ال�صارع الفل�صطيني، 
فاملواطن الفل�صطيني عانى طوال /15/ عاماً من ال�صتخفاف 
به، ولن يقبل بالتحايل عليه من خال انتخابات �صكلية ُتعيد 
وق�صاياه  بق�صيته  يتحّكمون  ليظّلوا  والفا�صدين  الف�صاد 
قوائم  اتــفــاق على  اأي  اأّن  الــقــول  مــن  بــّد  ل  وهنا  امل�صريية.. 
اخلطرية  والأبـــعـــاد  باحل�صبان  تــاأخــذ  واأن  بــّد  ل  مــا،  وطنية 
ويف  الفل�صطيني  حــق  يف  اأخــطــاأت  �صيا�صية  قــيــادات  لخــتــيــار 
قابلة  وغري  الثابتة  الفل�صطينية  احلقوق  ويف  فل�صطن  حق 
للت�صّرف اأو الجتهاد، فما راأيك اإذا و�صلت هذه القيادات اإىل 

حد التفريط والتنازل؟!!!.

املــ�ــصــهــد احلـــــايل.. يــقــول اأّن الــرئــيــ�ــس اأبــــو مــــازن ميلك 
الذي  القاهرة  حوار  فبعد  لانتخابات،  الإعــاين  التحريك 
ك�صف عن مثالب وتعقيدات اأمام القيادة الفل�صطينية لإجراء 
انتخابات نزيهة ودميوقراطية، فالرئي�س ميلك عقد جل�صة 
املجل�س املركزي، الذي �صينتزع منه قراراً يدعم خيار اإعان 
بــرملــان  بت�صكيل  والــتــفــكــري  الحـــتـــال،  حتــت  فل�صطن  دولـــة 
وي�صرعن من�صب  احلكومة  ينتخب  برملان  يكون مبثابة  لها، 

الرئي�س..؟!

وعــلــيــه �ــصــيــقــوم اأبـــــو مـــــازن بــــاإجــــراء النـــتـــخـــابـــات مبن 
ح�صر..؟!!.

انتخابات  بعقد  مــازن  اأبــو  الرئي�س  �صينجح  هــل  ولــكــن،   
مبن ح�صر، ودون ح�صاب لل�صارع الفل�صطيني باأكمله؟؟؟

الفتحاوين،  ج�صم  يف  داخــلــيــة  اأزمـــة  هــنــاك  احلقيقة.. 
فهناك موؤ�صرات قوية على تر�صيح الأ�صري مروان الربغوثي 

ملــنــ�ــصــب الـــرئـــا�ـــصـــة، ويـــقـــف مـــع الـــربغـــوثـــي عــــدد كــبــري من 
الفتحاوين الذين يرون الربغوثي ع�صا النجاة من �صطوة 
الرئي�س الفل�صطيني الذي اأ�ص�س ملوؤ�ص�صة ف�صاد كبرية يف حركة 
فتح ويف ال�صلطة احلاكمة، ويف منظمة التحرير الفل�صطينية، 
وغالبيتهم يعرف علناً باأّن ال�صلطة احلاكمة اأكلت حركة فتح 

واأكلت املنظمة.
فاإزاحة حممود عبا�س من ال�صلطة لي�س مطلب احلركات 
فتحاوي  مطلب  هــو  بــل  ل�صيا�صته  الــرافــ�ــصــة  والتنظيمات 
اإىل  تنظر  الــفــتــحــاويــن  مــن  ن�صبة  هــنــاك  اأّن  حــتــى  داخــلــي، 
�صخ�صيته مطرودة من حركة فتح، لإعادته احلركة ومبن�صب 
الرئي�س، وهناك �صغوط خليجية واأمريكية و�صهيونية ترى 
يف هذه ال�صخ�صية ال�صخ�س املنا�صب للتفاهم معه على اإلغاء 
الق�صية الفل�صطينية، واإنهاء الهوية الفل�صطينية، و�صطب كل 

ما يتعّلق بفل�صطن والفل�صطينين.
الوا�صح اليوم اأّن هناك انتخابات فل�صطينية �صت�صّكل عتبة 
النزلق الأخري اإىل اخلراب الفل�صطيني، فال�صيا�صة ل مت يف 
موؤ�ص�صات مرهلة، فجميع الأطــراف عادت اإىل حالة التوتر 
– �صهيوين،  اإ�صرائيلي  مطلب  وهذا  بالتهامات،  والرا�صق 
يجعل مــن هـــذه الــتــهــم اجلــديــدة هــي املــو�ــصــوع الــقــادر على 
ويخطئ  وجزئياتها،  تفا�صيلها  يف  واإغراقهم  اجلميع  اإ�صغال 
الفل�صطينية  الوطنية  الق�صية  �صمو  بـــاأّن  الــيــوم  يعتقد  مــن 
ومكانتها ميكن ن يقّلل )اأو يحد( من حر�س اأطراف معينة 
هنا وهناك على التم�ّصك ب�صّدة مب�صاحلها وامتيازاتها التي 
وتعاظمت  تكّر�صت  والتي  وب�صببه،  النق�صام  ظل  يف  حتققت 

على مدى ال�صنوات اخلم�س ع�صرة املا�صية.
م�صلحة  اأّيــة  اإّن  اليوم،  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  الأفــق  يف 
اأن تــقــرن بــجــهــود جــدّيــة لتحقيق الإ�ــصــاح  بـــّد  وطــنــيــة ل 
بعيدة  حقيقية  موؤ�ص�صات  واإن�صاء  واملــايل،  والإداري  ال�صيا�صي 

عن الرهل واخلراب.

ورغــــم اتـــفـــاق حــمــا�ــس وفــتــح عــلــى اإجــــــراء النــتــخــابــات 
فئات  اأّن هناك  يقول  احلــال  واقــع  اأّن  اإّل  مب�صاركة اجلانبن 
متنّفذة ل  م�صلحة لها يف اإنهاء النق�صام، بل هي جتد نف�صها 
وم�صلحتها يف بقائه، فالنق�صام مل يكن يف معانيه ومظاهره 
الف�صيلن  بــن  ال�صيا�صية  املفاهيم  �ــصــدام  عــن  تعبرياً  كلها 
وح�صب، بل كان ول يزال تعبرياً عن ن�صوء فئات اأقامت اأ�ص�س 
وجودها على هذا النق�صام، وهي لي�صت على ا�صتعداد للت�صليم 
تهمي�س  يف  تت�صّبب  اأن  ميكن  وحــدويــة  جهود  بــاأيــة  بب�صاطة 

دورها ودفعها اإىل ال�صفوف اجلانبية.
 مــنــذ اخلــامــ�ــس عــ�ــصــر مــن كــانــون الــثــاين املــا�ــصــي، بــداأ 
مبر�صوم  �ــصــدرت  التي  النتخابية  للعملية  يتجّهز  اجلميع 
للم�صاحلة  مهمة  قاعدة  ت�صّكل  اأن  �صاأنها  من  والتي  رئا�صي 
الــوطــنــيــة عــلــى اأ�ــصــا�ــس الــ�ــصــراكــة الــكــامــلــة، وخــــال الــفــرة 
منظمة  اإطـــار  يف  املن�صوية  كّلها  الف�صائل  بـــداأت  املن�صرمة 
التحرير الفل�صطينية وغري املن�صوية جتّهز نف�صها للمرحلة 
اأو  النتخابات  يف  امل�صاركة  نّيتها  يف  كان  التي  �صواء  القادمة، 
التي �صتتحّفظ على امل�صاركة يف انتخابات املجل�س الت�صريعي 

والرئا�صة، وهذا حق اأ�صا�س جلميع الف�صائل الفل�صطينية.
واجتمعت الف�صائل موؤخراّ يف القاهرة لتتفق على قاعدة 
النتخابية  للعملية  وال�صتعداد  الوطنية  للم�صاحلة  مهّمة 
الكثري  اأظــهــر  الجــتــمــاع  هـــذا  اأّن  اإّل  املــقــبــل،  اأيــــار  �ــصــهــر  يف 
ال�صارع  تهيئة  اأمـــام  املهمة  العوائق  ُيـــِزل  ومل  الــفــجــوات،  مــن 
النــتــخــابــات  بــاجتــاه  اإيــجــابــيــة  مــواقــف  ليتخذ  الفل�صطيني 
حاجته  ُت�صتغل  اأو  ُت�صرى  اأن  ودون  بحرية،  فيها  وامل�صاركة 
الفل�صطيني  ال�صعب  على  جديداً  عبئاً  ُت�صّكل  �صيا�صية  حلالة 
وللعلم  الــقــربــى.  ذوي  وقــ�ــصــاوة  الحــتــال  ُمـــّر  على  ال�صابر 
ومنا�صريها  جماهريها  مع  كّلها  الفل�صطينية  الف�صائل  فاإّن 
الداخل  الفل�صطيني يف  ال�صعب  اأكرث من 2% من  ي�صّكلون  ل 

وال�صتات.
ولكن ال�صارع الفل�صطيني  الذي ي�صّكل اأكرث من 95% من 
الراأي الفل�صطيني  ظّل يرقب بتحّفظ حوارات القاهرة، الذي 
اإنهاء النق�صام، ومل يقتنع هذا ال�صارع  مل ينجح يف ترتيبات 
الفل�صطيني بحيادية و�صفافية النتخابات املزمع اإجراوؤها يف 

اإيار املقبل.
 فــقــد خــرجــت حــركــة اجلـــهـــاد الإ�ـــصـــامـــي مـــن اجــتــمــاع 
بها  وحلــقــت  بالنتخابات،  امل�صاركة  يرف�س  ببيان  الــقــاهــرة 
التحرير  حرب  وطائع  العامة  – القيادة  ال�صعبية  اجلبهة 
ال�صعبية - قوات ال�صاعقة، وهذا حق م�صروع لهما لأّنه لي�س 

ال�سيا�سة ال تتم يف موؤ�س�سات مرتهلة
االنتخابات الفل�سطينية: عتبة على االنزالق االأخري اإىل اخلراب.!!
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بسام علّيان 

منذ �سدور �ملر�سوم �لرئا�سي باإجر�ء �النتخابات يف �ل�سلطة �لفل�سطينية، ت�سهد �ل�ساحة �ل�سيا�سية حالة 
�لفل�سطيني،  للم�سهد  �ملكونة  و�لقوى  �ل�سيا�سية  �الأقطاب  قبل  من  و�ل�سخ�سي،  �حلزبي  و�لتناف�ش  �لت�سابق  من 
بني  �النق�سام  �نهاء  و�سائل  عن  �لفل�سطينيون  فيها  يبحث  �لتي  �لعجاف  �ل�سنو�ت  من  عامًا   /15/ بعد  وذلك 
�لنظر بني �حلركتني  �لفل�سطيني. وما تز�ل �جلهود تتكّر�ش لتقريب وجهات  حركتني كبريتني د�خل �ملجتمع 

)فتح وحما�ش( الإيجاد قو��سم م�سرتكة ميكن �أن تكون �أر�سًا للوحدة �لوطنية – �إذ� جاز �لتعبري-.
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ي�شهد  القرن  هذا  من  الثاين  العقد  بداية  عتبة  على 
حقبة  يف  ال��دخ��ول  حلظة  ف��ارق��ة،  تاريخية  حلظة  ال��ع��امل 
تاريخية جديدة ما زالت مالمح حمحداتها تت�شكل، لكنها 
جتيئ طبيعيا بعد بداية انتهاء الحادية القطبية المريكية 
�شيكون  جديد،  او�شط  �شرق  وت�شكل  العاملي  النطاق  على 
لقوى حمور املقاومة، اليد العليا يف ت�شكيل �شياق الحداث 
الالحقة، والدور احلا�شم يف تطور تلك الحداث مبا فيها 
م�شلحة �شعوب املنطقة وق�شاياها العادلة. بات وا�شحًا اأن 
اأمريكا  تعد  املا�شي ومل  التاريخ خرافة من  نهاية  اأ�شطورة 
�شرطي العامل الذي يعاقب من ي�شاء ويثيب من ي�شاء، فثمة 
عامل متعدد الأقطاب بات يت�شكل يف العامل، اأقطابه ال�شني 
الإقليمي  ال�شعيد  على  اأم��ا  اأمريكيا.  جانب  اىل  ورو�شيا 
حمور  دور  تعزز  ملالمح  حمددات  فثمة  اأو�شطي  ال�شرق  اأو 
اإقليمية مقررة يف �شاأن  اإيران كقوة  املقاومة  عر  تر�شيخ 
للوليات  خارجي  حتد  اأق��وى  و�شتمثل  والإق��ل��ي��م.  املنطقة 
املتحدة والكيان ال�شهيوين متلك اإمكانية ترجمة اأهدافها 
اإىل حقيقة واقعة، و�شيرتاجع النفوذ المريكي يف املنطقة، 
و�شوف  اأخ��رى،  خارجية  قوة  اأي  نفوذ  من  اكرث  بقائه  مع 
اخلارجية  ال�شيا�شات  من  حتديًا  با�شتمرار  اأمريكا  تواجه 
اإىل  ال��دع��وات  �شتقاوم  اأخ��رى،  ودول��ي��ة   اقليمية  لأط��راف 
املنطقة،   يف  دول  من  و�شواها  اإي��ران  على  عقوبات  فر�ض 
تبحث  و�شوف  وم�شائرها   املنطقة  و�شعوب  بدول  والعبث 
و�شوف  امريكا،  اأم��ن  عن  ا�شتقالليتها  لإظهار  فر�ض  عن 
او  ب�شكل  الرامية  الأمريكية  اجلهود  عن  باأنف�شها  تناأى 
باخر اإىل موا�شلة  �شيا�شية العبث مب�شري ال�شرق الأو�شط. 
اأما الكيان ال�شهيوين ف�شوف  يعاين من اأزمات �شيا�شية 
حرب  قبل  عليه  كان  مما  حاليا  اأ�شعف  وهو  وا�شرتاتيجية 
– يف  تدهورًا  و�شعه  ي��زداد  و�شوف   ،2006 العام  متوز يف 
ظل نهاية زمن اختالل ميزان القوى بني الكيان ال�شهيوين 
وقوى املقاومة والدخول يف مرحلة من توازن الردع والرعب، 
على  قدرتها  ال�شهيونية  ال��ردع  ا�شرتاتيجة  فقدت  اأن  بعد 
�شن حروب خاطفة و�شريعة خارج حدود ا�شرائيل  ومل يعد 
الداخل ال�شرائيلي مبناأى عن الدمار الذي �شيحل به لدى 
تكرار  من  وبالرغم  عليها.  يقدم  قد  ع�شكرية  مغامرة  اي 
احلديث عن ال�شتعداد واجلاهزية العالية يف القدرة على 
�شن احلرب وخا�شة تدمري املواقع النووية اليرانية، اإل اأن 
مغامرة  اأي  يف  الدخول  من  اإ�شرائيلية  وخ�شية  قلق  هناك 
ع�شكرية مبعزل عن احلليفة ال�شرتاتيجية الوليات املتحدة 
وعدم توفر الدعم الفني واللوج�شتي والأهم الإ�شناد الدويل 
وما يرتتب على ذلك جلهة عدم �شمان جناح هذه احلرب، 
خا�شة واأن قناعة اإ�شرائيلية جديدة تكر�شت باأنه لي�ض من 
التحكم  وال�شعب  احلرب  اإىل  اللجوء  قرار  اتخاذ  ال�شهل 
مبجرياته وانهائه ل�شاحلها. هناك اأي�شًا نوع من الأخطار 
اإىل  طريقها  يف  وهي  اإ�شرائيل،  م�شاجع  ت��وؤرق  امل�شتجدة 
بقدرة  تقا�ض  كهذه  اأخطار  وج��ودي.  تهديد  اإىل  تتحول  اأن 
واملدمر  البليغ  الأذى   اإحل��اق  على  املقاومة  وحم��ور  اي��ران 
الإ�شرائيلي. ورغم دعم دولة الحتالل ومدها من  بالعمق 
القوة  مقدرات  بكل  ال�شتعماري  الغرب  ودول  اأمريكا  قبل 
والع�شكري  والقت�شادي  املايل  والدعم  املتطورة  الع�شكرية 

مالمح حقبة ل�سرق �أو�سط جديد

تبقى قوة مقررة  لكي  وال�شيا�شي والمني،  والدبلوما�شي 
ومت�شيدة يف املنطقة، فان ما يجري من تغريات وحتولت 
على الأر�ض، يثبت باأن دولة الحتالل مل تعد يف مرحلة 
واملناورات  وال�شتفزازات  التهديدات  كل  رغم  الهجوم، 
"الباتريوت"  و�شواريخ  احلديدية  والقبب  والتح�شينات 
اللبنانية  ال�شيادة  بحق  امل�شتمرة  واخلروقات  و"الثاد" 
ج���وًا وب����رًا وب���ح���راأ، ب��ل ه��ي تعي�ض يف م��رح��ل��ة ال��دف��اع 
التهويل  اإن  ال�شواريخ،  من  غابة  بها  حتيط  واأ�شبحت 
والتهديد والرتهيب والوعيد الإ�شرائيلي، لن يجدي ولن 
امل�شاكل  ول�شتيعاب  الداخلي،  لال�شتهالك  فهو  ينفع، 
نتنياهو  منها  يعاين  التي  احل���ادة  ال�شيا�شية  والأزم���ة 
وزمرته من اليمني املتطرف اما التهديدات الإ�شرائيلية 
لبنان  �شتعيد  ا�شرائيل  وباأن  اللبنانية،  واملقاومة  للبنان 
التهديدات  تلك  على  ف��ال��رد  احل��ج��ري،  الع�شر  اىل 
الإ�شرائيلية جاء بعد خطاب ال�شيد ح�شن ن�شراهلل قبل 
حربا  او  مواجهة  نريد  ل  نحن  بالنار"،  لعبا  "كفى  اأيام 
لكن ان فر�شتموها ف�شوف نخو�شها، وان ق�شفتم مدنا 
�شنق�شف مدنا وان ق�شفتم قرى �شنق�شف امل�شتوطنات، 
احتياطي،  جي�ض  كله  ف�شعبكم  املدنيني  ق�شفتم  وان 
ومن   ،1948 العام  منذ  تاألفوها  مل  وقائع  تواجهون  وقد 
احلربي  الإع��الم  ن�شر  التهديدات  تلك  توا�شل  بعد  ثم 
ع�شكرية  مواقع  تظهر  العرية  باللغة  م�شاهد  للحزب 
ا�شرائيلية يف  املدن ا�شرائيلية. ويبدو واحلال كما هو ان 
اجلديدة  احلقبة  هذه  يف  �شيدخل  اإ�شرائيل  مع  ال�شراع 
لكن  حة،  مرجنّ فيها  احل��رب  فجولٌت  الأخ���رية.  جولته 
هزمية  تكون  اأن  القوى  والحتمال  حتميًا.  يبدو  احل�شم 
نكبة  حكاية  واأن  زوال���ه.  واإع���الن  ال�شرائيلي   الكيان 
خامتتها. �شتالم�ض  املا�شي  القرن  اأربعينيات  يف  حدثت 
اأ�شدَّ  يوًما  يكونوا  مل  لعلهم  للفل�شطينيني  بالن�شبة 
ن�شالهم  م�شتقبل  لتحديد  ا�شت�شرافية  روؤي��ٍة  اإىل  حاجًة 
�شتى  وت��داب��رَي  ع�شيبة  ظ��روف��ا  يواجهون  حيث  ال��ي��وم. 
�شجل  لقد   . حقوقهم  اأج��ل  من  م�شعاهم  بعرقلة  تهدد 
العام املا�شي موت "عملية ال�شالم" التي رعتها الوليات 
املتحدة "ب�شفقة القرن". ويبدو اأن عام 2021 لن يعك�ض 
واأهدافها  املتحدة  الوليات  موقف  يف  املحتمل  التغيري 
العام  ف��اإن  الأو���ش��ط،  وال�شرق  واإ���ش��رائ��ي��ل  فل�شطني  يف 

عارف اآلغا  

اجلديد يوفر للفل�شطينيني فر�شة للتفكري خارج ال�شندوق 
الأمريكي. واإذا كان عام 2021 �شيحدث اأي تغيري اإيجابي 
وتقرير  احلرية  اأج��ل  من  الفل�شطيني  الن�شال  م�شار  يف 
امل�شري وحق العودة، يجب اأن حتل ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات 
تعا�شتها  ث��ب��ت   ال��ت��ي  القدمية  حم��ل  ج��دي��دة  فل�شطينية  
بالآتي: اجل��دي��دة   ال�شرتاتيجيات  وتتلخ�ض  واخفاقها. 
 اأول - اإعادة تعريف الوحدة الفل�شطينية بحيث ل تقت�شر 
على جمرد ترتيب �شيا�شي بني املتناف�شني حما�ض وفتح، كل 
ويجب  ال��ذات.  على  واحلفاظ  اخلا�شة  اأجندته  من  بدافع 
�شرح الوحدة لت�شمل حوارًا وطنيًا بني جميع الفل�شطينيني، 
بحيث يكون ال�شعب الفل�شطيني، يف الداخل اأو يف "ال�شتات"، 
فئوية. ولي�ض   - جديدة  فل�شطينية  روؤي��ة  ت�شكيل  من  ج��زًءا 
لتحل  و�شياغتها  جديدة  روؤي��ة  تطوير  يجب  ثانيا-  
التمني.  على  القائم  والتفكري  والعقائد  الكلي�شيهات  حمل 
اإ�شرائيل  لأن  لي�ض  املنال،  بعيد  بب�شاطة  هو  الدولتني  فحل 
ولكن  لدفنه،  جهدهما  ق�شارى  بذلتا  املتحدة  وال��ولي��ات 
من  الأدن���ى  احل��د  ير�شي  فلن  تنفيذه،  مت  ل��و  حتى  لأن���ه، 
توقعات احلقوق الفل�شطينية الوطنية والتاريخية. و�شيبقى 
الفل�شطينيون جمزئني جغرافًيا و�شيا�شًيا، ول ميكن تنفيذ 
اأي تطبيق واقعي وعادل لتلك احلقوق مبا فيها حق العودة .
وا�شنطن  على  امل��ف��رط  العتماد  اإن��ه��اء  يجب  ثالثا- 
بني  ال��ت��و���ش��ط  ع��ل��ى  ال���ق���ادر  ال��وح��ي��د  ال��ط��رف  ب�شفتها 
باإظهار  املتحدة  الوليات  تكتف  فلم  وفل�شطني.  اإ�شرائيل 
والع�شكري  ال�شخي  دعمها  خالل  من  بالثقة،  جدارة  عدم 
يف  رئي�شية  كعقبة  نف�شها  و�شعت  بل  لإ�شرائيل،  وال�شيا�شي 
كامل حقوقه. و�شمان  الفل�شطيني  والتحرر  طريق احلرية 
اأن  تفهم  اأن  الفل�شطينية  القيادة  على  يتعني  رابعا- 
الوليات  واأن  اأ�شا�شي،  ب�شكل  تتغري  العاملية  القوى  موازين 
املتحدة واإ�شرائيل مل تعدا املهيمنتني الوحيدتني يف منطقة 
لتنويع  للفل�شطينيني  ال��وق��ت  ح��ان  لقد  الأو���ش��ط.  ال�شرق 
الآ�شيوية ال�شاعدة  القوى  خياراتهم وتعزيز عالقاتهم مع 
والتوا�شل مع دول اأمريكا اجلنوبية واأفريقيا لعك�ض التبعية 
وحلفائها. املتحدة  للوليات  الكلية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
تبقى  واحل���ق���ائ���ق  ال���وق���ائ���ع  ه����ذه  ك���ل  ج���ان���ب  اإىل 
ق����وى امل���ق���اوم���ة ع��ن�����ش��را ح��ا���ش��م��ا ورئ��ي�����ش��ي��ا يف ر���ش��م 
م����الم����ح حم��������ددات ح���ق���ب���ة ل�������ش���رق او�����ش����ط ج���دي���د.
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 1989 عــام  يف  ن�صاأتها  منذ  مــرة  لأول 
عن  لــلــدفــاع  الإ�ــصــرائــيــلــيــة  املنظمة  ن�صرت 
ع�صر  الثاين  يف  »بت�صيلم«  الإن�صان  حقوق 
مــن كــانــون ثـــاين /يــنــايــر املــا�ــصــي تــقــريــراً 
اإىل  النهر  بعنوان »نظام تفّوق يهودّي من 
النظام  لتو�صيف  اأبــارتــهــايــد«  اإّنـــه  البحر: 
العن�صرية  وقوانينه  الإ�صرائيلي  ال�صيا�صي 
عــلــى الأقــلــيــة الــعــربــيــة يف اإ�ــصــرائــيــل وعلى 
الغربية؛  ال�صفة  اإىل  و�ــصــوًل  املقد�صين 
من�صباً  املنظمة  ن�صاط  كــان  اأن  بعد  وذلــك 
الإ�صرائيلي  الحتال  تداعيات  على  فقط 
لــلــ�ــصــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة وخــا�ــصــة 
الن�صاط ال�صتيطاين والإحلاق القت�صادي.

تغييب ق�ضية الالجئني
على الرغم من ت�صليط التقرير ال�صوء 
الإ�ــصــرائــيــلــيــة،  العن�صرية  الــقــوانــن  عــلــى 
اأ�ــصــقــط ب�صكل وا�ــصــح احلــديــث عن  لــكــنــه 
�صتة ماين لجئ  العودة لأكــرث من  حق 
اإىل وطنهم، وذلك حن حتدث  فل�صطيني 
عــن الــقــوانــن الإ�ــصــرائــيــلــيــة الــتــي ت�صمح 
بهجرة يهود العامل اإىل اإ�صرائيل، ومنحهم 
الفل�صطينين  منع  مقابل  يف  اجلن�صية؛ 
الــقــيــام بــذلــك؛ وكــــان مــن بـــاب اأوىل على 
الركيز  الإ�صرائيلية  احلقوقية  املنظمة 
التي  والــطــرد  الــرانــ�ــصــفــري  عمليات  عــلــى 
ب�صبب  الفل�صطيني،  ال�صعب  غالبية  طالت 
ال�صترين  ع�صابات  ارتكبتها  التي  املــجــازر 
والــهــاغــانــا وغــريهــمــا، وتــالــيــاً بـــروز ق�صية 
من  كــانــت  الــتــي  الفل�صطينين  الــاجــئــن 
اأهم نتائج اإن�صاء اإ�صرائيل عام 48 على )78( 
التاريخية  فل�صطن  م�صاحة  من  املائة  يف 
مـــربـــع. كـــيـــلـــومـــر   )27009( الـــبـــالـــغـــة 
اأ�صدرت  قد  املتحدة  الأمم  هيئة  كانت 
عــام 1948،  منذ  قــــراراً  اأكـــرث مــن خم�صن 
الاجئن  عــودة  بوجوب  يق�صي  وجميعها 
اإىل ديارهم، وتعوي�صهم عن الأ�صرار التي 
الق�صري وتدمري  حلقت بهم جراء الطرد 
قــــراهــــم، فــيــمــا رفــ�ــصــت دولـــــة الحـــتـــال 
عــلــى الــــــدوام تــنــفــيــذ الــــقــــرارات الــ�ــصــادرة 
ذاتــه،  الــوقــت  الــدولــيــة، ويف  ال�صرعية  عــن 
تنفيذ  على  الـــدويل  املجتمع  يجربها  مل 
تــلــك الــــقــــرارات يف �ـــصـــاأن فــلــ�ــصــطــن. كما 
بالـ  املتعاقبة  الأمريكية  الإدارات  اأ�صقطت 
�صيا�صات  لإدانــــة  قــــرارات  م�صاريع  »فــيــتــو« 
دولــــــة الحــــتــــال جتـــــاه الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــن. 
اأهــم تلك الــقــرارات ذات ال�صلة بحق  ومــن 
الاجئن الفل�صطينين يف العودة، القرار 
لــاأمم  العامة  اجلمعية  عــن  ال�صادر   194
اأول  املــتــحــدة يف احلـــادي ع�صر مــن كــانــون 

 

الــقــرار  وكــذلــك   ،1948 عــام  مــن  /دي�صمرب 
الــثــامــن مــن كــانــون الأول  الــ�ــصــادر يف   302
الــقــرار  اإىل  اإ�ــصــافــة  عـــام 1950،  /ديــ�ــصــمــرب 
والع�صرين  الــ�ــصــاد�ــس  يف  الــ�ــصــادر   512 رقــم 
ف�صًا   ،1952 /يــنــايــر  الــثــاين  كــانــون  مــن 
اأخــرى قريبة يف بنودها جلهة  عن قــرارات 
حتقيق فر�صة لعودة الاجئن اإىل ديارهم 
يف اأقــــــرب وقــــت ممـــكـــن، وتــعــويــ�ــصــهــم عن 
الأ�صرار املادية والنف�صية التي حلقت بهم.

فل�ضطينيو 48
اإىل العن�صرية  رغم الإ�صارات ال�صريعة 
العربية  الأقلية  اإزاء  املتفاقمة  الإ�صرائيلية 
لتهمي�صها التي اأ�صار اإليها تقرير »بت�صيلم« 
لــكــن ثــمــة اأهــمــيــة لــلــتــطــرق اإىل الــفــرات 
الع�صكري  احلكم  فــرة  وخا�صة  الع�صيبة، 
املن�صرم،  القرن  ال�صتينيات من  خال عقد 
الفل�صطينية  ال�صرائح  بن  التمييز  وكذلك 
املختلفة بغر�س تفتيتها، ف�صًا عن حزمة 
القوانن الإ�صرائيلية ال�صادرة خال العقد 
الأخــــري والــتــي كــانــت الأخـــطـــر مــنــذ نــ�ــصــاأة 
اأيار /مايو من عام 1948 وكان  اإ�صرائيل يف 
على  ال�صيطرة  الــقــوانــن  تلك  مــن  الــهــدف 
املتبقية  الفل�صطينين  اأرا�ــصــي  مــن  مــزيــد 
بحوزتهم وتر�صيخ فكرة يهودية »اإ�صرائيل«.
قــانــون اجلن�صية  الــقــوانــن؛  ومــن تلك 
الأقلية  على  يحظر  الـــذي  النكبة  وقــانــون 
الـــعـــربـــيـــة اإحـــــيـــــاء ذكـــــــرى نـــكـــبـــة الــ�ــصــعــب 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــي؛ فــ�ــصــًا عـــن قـــوانـــن متنع 
اأفــراد من الفل�صطينين داخل  التزاوج بن 
الفل�صطينين  الــعــرب  الأخــ�ــصــر مــع  اخلــط 
يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة؛ وذلك بغية 
احلـــد مــن الــتــوا�ــصــل الـــدميـــغـــرايف؛ ف�صًا 
عــن قــانــون املواطنة والـــولء الــذي يفر�س 
العــراف من خال  العربية  الأقلية  على 
قــ�ــصــم بــيــهــوديــة اإ�ــصــرائــيــل قــبــل احلــ�ــصــول 
الأخطر  لكن  الإ�صرائيلية،  اجلن�صية  على 

قـــانـــون الــقــومــيــة الــــذي �ــصــدر قــبــل �ــصــنــوات 
يف  هام�صية  الــعــربــيــة  الأقــلــيــة  يعترب  الـــذي 
التمييز  وقائمة  فل�صطن.  الأ�صلي  وطنها 
الــعــنــ�ــصــري تـــطـــول �ــصــد الأقـــلـــيـــة الــعــربــيــة 
ومــوازنــات  والــعــمــل  التعليم  لت�صمل  امــتــدت 
الأمــن  فقدان  اإىل  و�ــصــوًل  العربية  البلدات 
والأمــــــان مــقــارنــة بــالإ�ــصــرائــيــلــي الــيــهــودي.

اأرا�ضي القد�س
رغم اإ�صارة التقرير اإىل عمليات م�صادرة 
الأرا�ــــصــــي يف الــقــد�ــس مـــن قــبــل اإ�ــصــرائــيــل، 
الــتــي طالت  الــطــرد  اأنـــه جتــاهــل عمليات  اإل 
 48 عــامــي  خــال  مقد�صي  األـــف   )100( نحو 
خمططات  و�ــصــعــت  الــ�ــصــيــاق  هـــذا  ويف  و67. 
اأكــرثيــة  الــيــهــود  جعل  ت�صتهدف  اإ�صرائيلية 
�ــصــاحــقــة يف اجلـــــزء الــ�ــصــرقــي مـــن الــقــد�ــس 
الــزيــادة  �صتعتمد  حــيــث   ،1967 عـــام  املحتلة 
ا�صتيعاب  على  املــديــنــة  يف  لليهود  املــقــرحــة 
اليهود القادمن من اخلارج، عرب حماولت 
فــتــح قـــنـــوات لــلــهــجــرة الـــيـــهـــوديـــة الــكــثــيــفــة 
والأرجــــنــــتــــن،  واإفـــريـــقـــيـــا  اآ�ـــصـــيـــا  مــــن دول 
بــعــد تــراجــعــهــا مــن الــــدول الأوروبــــيــــة، هــذا 
فــ�ــصــا عـــن الإعــــــان عـــن مــغــريــات مــالــيــة 
اإ�ــصــرائــيــلــيــة لـــرفـــع عــــدد الـــــــولدات لــلــمــراأة 
بغية  وذلك  القد�س،  يف  امل�صتوطنة  اليهودية 
لليهود. الطبيعية  الــزيــادة  مــعــدلت  ارتــفــاع 
الزيادة  هــذه  �صتواكب  نف�صه  الوقت  ويف 
املخططات  وفــق  الــقــد�ــس  مدينة  يف  لليهود 
الإ�ــصــرائــيــلــيــة �ــصــيــا�ــصــات اإجــائــيــة مربجمة 
ب�صمت  لرحيلهم  املقد�صين،  الــعــرب  اإزاء 
ــــطــــال �ــصــرعــيــة اإقـــامـــتـــهـــم يف  عــنــهــا عــــرب اإب
الإخال  اإىل  �صيوؤدي  الذي  الأمر  مدينتهم، 
امل�صتوطنن  ل�صالح  الــدميــغــرايف  بــالــتــوازن 
املـــنـــظـــور. املــــــــدى  املــــديــــنــــة يف  الــــيــــهــــود يف 
وقد اتبعت اإ�صرائيل اإجراءات عديدة من 
اأجل دفع العرب املقد�صين اإىل خارج مدينة 
القد�س، ومن بن تلك الإجراءات التي جتعل 

املقد�صي يفقد هويته: اإذا عا�س الفل�صطيني 
�صنوات  �صبع  ملــدة  الــقــد�ــس  خـــارج  املقد�صي 
او  اأخــرى،  اأو ح�صل على جن�صية  متتالية، 
لتلك  وتبعا  اآخــر.  بلد  اإقامته يف  �صجل  اإذا 
فــاإن درا�ــصــات خمتلفة تقدر عدد  احلـــالت 
العرب يف القد�س املعر�صن لفقدان بطاقة 
الهوية العائدة لهم بنحو �صتن األف عربي، 
وهذا يعني ترحيلهم من مدينة القد�س اأو 
اأن كافة  بقاءهم خارجها. والافت للنظر 
الإجراءات الإ�صرائيلية لرحيل املقد�صين 
الإ�صرائيلي  الــقــانــون  اأحــكــام  وفــق  و�صعت 
الدقيق واملخططة �صلفا، ف�صاحب الأر�س، 
ووفــــقــــا لــنــ�ــصــق تـــطـــور املــلــكــيــة والــ�ــصــكــان 
معر�س يف اأي حلظة ل�صلب حقه واإقامته، 
بــيــنــمــا يــكــفــي لــلــيــهــودي الآتــــــي مـــن دول 
اإىل  الــقــدوم  نية  يعلن  اأن  املختلفة  الــعــامل 
القد�س،  يف  مواطنا  ي�صبح  حتى  فل�صطن 
ول يــفــقــدهــا حــتــى لــو غـــاب �صبع �ــصــنــوات، 
اأخـــرى،  جن�صية  حمل  اأو  �صنة،  �صبعن  اأو 
الــذي  الأر�ـــس  �صاحب  العربي  عك�س  على 
جــائــرة،  اإ�صرائيلية  قــوانــن  عليه  تفر�س 
ل�صتاب اأر�صه وتهويدها بكافة الو�صائل، 
الأرا�ــصــي  مــن  مزيد  م�صادرة  عــرب  خا�صة 
لتلف  عليها  امل�صتوطنات  وبناء  القد�س  يف 
عن  وتعزلها  الجتــاهــات  كافة  مــن  املدينة 
الغربية. ال�صفة  يف  والــقــرى  املـــدن  بــاقــي 
الــذي  »بت�صيلم«  تــقــريــر  اأن  والــافــت 
ـــفـــّوق يــــهــــودّي من  كــــان بـــعـــنـــوان »نـــظـــام ت
�صكان  اأن عدد  اإىل  اأ�صار  البحر«  اإىل  النهر 
املنطقة ي�صل حالياً اإىل )14( مليون ن�صمة 
منا�صفة بن العرب الفل�صطينين واليهود 
الإ�صرائيلين؛ بيد اأن التقرير اأغفل ب�صكل 
طـــردوا  الــذيــن  الفل�صطينين  عـــدد  جــلــي 
مـــن الــ�ــصــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة اأثــنــاء 
الإ�صرائيلي  اجلي�س  قبل  مــن  احتالهما 
يف حزيران / يونيو من عام 1967، والذي 
ارتفع من )460( األف نازح فل�صطيني خال 
وثمامنائة  مليون  نحو  اإىل  املــذكــور  الــعــام 
احلـــايل  الـــعـــام  بـــدايـــة  يف  فل�صطيني  األــــف 
اإ�ــصــرائــيــل  اأن  يـــوؤكـــد  الــــذي  الأمـــــر   ،2021
لاإخال  مربجمة  �صيا�صات  وتتبع  اتبعت 
بــــالــــتــــوازن الــــدميــــوغــــرايف الــفــلــ�ــصــطــيــنــي 
لــفــر�ــس الــتــفــوق الإ�ــصــرائــيــلــي الــتــهــويــدي 
بن  الــواقــعــة  املنطقة  يف  املــطــاف  نهاية  يف 
اإىل نهر  الــبــحــر الأبــيــ�ــس املــتــو�ــصــط غــربــاً 
التاريخية. فل�صطن  اأي  �ــصــرقــاً؛  الأردن 

*كاتب فل�سطيني مقيم يف هولند�
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توا�صل احلكومة الإ�صرائيلية �صيا�صة تفريغ القد�س املحتلة 
من �صكانها الفل�صطينين واإحال امل�صتوطنن اليهود مكانهم؛ 
بــهــدف تــهــويــدهــا، وذلـــك عــرب هــدم قـــوات الحــتــال، لــعــدد من 
وتهجري  املدينة  يف  الفل�صطينية  والتجارية  ال�صكنية  املن�صاآت 

اأ�صحابها املقد�صين بتاريخ 2021/2/22.
م�صيدين  الحتال حملن جتارين  فقد هدمت جرافات 
اأكــرث من 50 عاما ونيف يف قرية �صور باهر، جنوب �صرق  منذ 
اإخطار  دون  مربعا،  مــرا   60 م�صاحتهما  تبلغ  املحتلة،  القد�س 
اأ�صحابهما م�صبقا بذلك، مما ت�صبب يف �صياع م�صدر دخل وحيد 
لهما، بعدما هدمت �صابقا الطابق الثاين من املحات التجارية 

لهما، بحجة البناء دون ترخي�س.
وا�صتكملت قوات الحتال عدوانها يف مدينة القد�س بهدم 
طابقن  مــن  اأعـــوام  ع�صرة  منذ  م�صيدة  �صكنية  لبناية  اآلياتها 
ت�صم اأربع �صقق �صكنية تعود لعائلة فل�صطينية قرب مدخل بلدة 
العي�صوية يف القد�س املحتلة، ويقطنها 17 فردا، منهم 12 طفا 

فل�صطينيا، باتوا اليوم بدون ماأوى.
جي�س  مــن  كــبــرية  قـــوة  اأن  الفل�صطينية  الأنـــبـــاء  واأفــــــادت 
الحتال ترافقها جرافات ع�صكرية و�صلت اإىل البلدة، وفر�صت 
التي  البناية  بهدم  و�صرعت  املــكــان،  على  وع�صكريا  اأمنيا  طوقا 
املبارك،  الأق�صى  امل�صجد  حرا�س  م�صوؤول  لعائلة  ملكيتها  تعود 
فادي علي عليان. وكان عليان قد تعر�س عدة مرات، لاعتقال 
امل�صتوطنن  اقتحامات  تعطيل  بــدعــوى  امل�صجد  عــن  والإبــعــاد 

والحتجاج على تدني�س جنود الحتال للم�صليات.
مت  “الهدم  اأن  الفل�صطينية،  الأنــبــاء  وفــق  عليان،  واعــتــرب 
على  لإجــبــاره  عليه  للت�صييق  بــهــدف  بحتة،  �صيا�صية  لأهـــداف 
التهجري من مدينته”،  وبهدف  امل�صجد،  ترك عمله يف حرا�صة 
فل�صطيني  منزل  بهدم  �صيا�صتها  الحتال  قــوات  وا�صلت  فيما 
تقوع  بــلــدة  يف  مــربــعــا،  مــرا   160 م�صاحته  تبلغ  النــ�ــصــاء،  قيد 
امام  واأغلقتها  املنطقة  اقتحمت  بعدما  حلــم،  بيت  �صرق  جنوب 
الع�صكرية  الإجـــراءات  ت�صعيد  اإطــار  وذلــك يف  املواطنن،  حركة 
الإ�صرائيلية املتمثلة باإغاق مداخل البلدة بالبوابات احلديدية 
املــتــكــررة على املواطنن  املــتــواتــرة، والعـــتـــداءات  والقــتــحــامــات 

واعتقال عدد من ال�صبان والفتية.
الأخــرية، من  اإىل ذلــك، �صعد الحتال يف الفرة  اإ�صافة 
بلدة  اأرا�ــصــي  يف  الفل�صطينية  الــزراعــيــة  املن�صاآت  هــدم  عمليات 
مع  الت�صعيد  هــذا  وتــزامــن  بال�صتيطان.  امل�صتهدفة  اخل�صر 
قــيــام قـــوات الحـــتـــال ب�صن حملة وا�ــصــعــة مــن العــتــقــالت يف 
املحتلة،  القد�س  ل�صيما  الغربية،  ال�صفة  مــن  خمتلفة  اأنــحــاء 
املــواطــنــن الفل�صطينين، وذلـــك عقب  والــتــي طــالــت عـــددا مــن 
دهمت  فقد  حمتوياتها.  وتخريب  وتفتي�صها  منازلهم  مداهمة 
قــوات الحــتــال بيت اأ�ــصــري حمــرر واأ�ــصــتــاذ اأكــادميــي يف جامعة 

"الكرين  ل�صرائيل  القومي  ال�صندوق  ادارة  بحثت 
كييميت" يوم الحد 2021/2/13 يف م�صروع قرار يغري 
الغربية،  ال�صفة  �صيا�صة اجلهاز ويرتب عمله يف  ر�صمياً 
ال�صتيطان  �صالح  يف  "�صراء" الرا�ــصــي  تو�صيع  ظل  يف 
القرار،  م�صروع  وح�صب  املحتلة.  الأرا�ــصــي  يف  اليهودي 
"والا"  مــوقــع  يف  مـــرة  لأول  تفا�صيله  نــ�ــصــرت  الــــذي 
الإ�ــصــرائــيــلــي �ــصــيــقــوم الــ�ــصــنــدوق الــقــومــي الإ�ــصــرائــيــلــي 
"ب�صراء"  مـــن خــــال الدعــــــاء  نــهــب جـــديـــدة  بــعــمــلــيــة 
الر�س".  "انقاذ  يعتربونه  مــا  اطـــار  يف  خا�صة  ارا�ــــسٍ 
يف  الرا�ــصــي  ل�صراء  الولــويــة  �صتعطى  امل�صروع،  وح�صب 
الإ�صرائيلية،  امل�ص�صتعمرات  عليها  اأقيمت  التي  الأماكن 
مناطق  اأو  عالية  باحتمالية  عليها  البناء  ميكن  ارا�ــٍس 
ما�صقة للم�صتعمرات القائمة لغر�س تو�صيعها. ويعمل 
ال�صندوق القومي يف ال�صفة الغربية ب�صكل غري ر�صمي 
منذ �صنن، ولكنه فعل ذلك حتى الن من خال �صركة 

فرعية له ت�صمى "امينوتا يرو�صامي".
لاأرا�صي  اولوية  القرار  م�صروع  يف  اجلهاز  يعطي 
وغــاف  الردن  وغـــور  عــ�ــصــيــون  غــو�ــس  م�صتعمرات  يف 
الــقــد�ــس وبــنــيــامــن وجــنــوب جــبــل اخلــلــيــل ويف حميط 
اأنــه لن  طريق 5 واخلــط الخ�صر. يف اطــار القرار كتب 
ت�صرى ارا�ٍس يف منطقة لواء نابل�س او جنن وان ا�صم 

وال�صامرة". يهودا  "كيدما،  اىل  "هيمنوتا" �صيتغري 
ويــقــ�ــصــي مــ�ــصــروع الـــقـــرار بـــان يــوا�ــصــل الــ�ــصــنــدوق 
املناطق  يف  الت�صجري  مــ�ــصــروع  يف  الإ�ــصــرائــيــلــي  الــقــومــي 
الر�س"،  حماية  "لغر�س  الغربية  ال�صفة  يف  املفتوحة 
الــقــرار  م�صروع  ويتبنى  املــدنــيــة.  الدارة  مــع  بالتن�صيق 
القا�صي   2019 ايــلــول  يف  للجهاز  كتبها  قانونية  فتوى 
ان  القومي  لل�صندوق  ميكن  ومبوجبها  الـــون،  يو�صف 
ي�صري ارا�س يف ال�صفة الغربية "خم�ص�صة ل�صتيطان 

اليهود".
ورفــــع مــ�ــصــروع الـــقـــرار لأعـــ�ـــصـــاء جمــلــ�ــس الدارة 
اأن  منهم  وطلب   – رقمية  بو�صائل  ولي�س   – �صخ�صيا 
وقال مندوب حزب  املو�صوع.  ال�صرية يف  على  يحافظوا 
راين  الـــقـــومـــي،  الــ�ــصــنــدوق  ادارة  جمــلــ�ــس  يف  مــريتــ�ــس 
تراينن ان هذا "م�صروع بائ�س يف توقيت بائ�س" وا�صاف 

بانه �صيعار�صه يف اجلل�صة القريبة القادمة.
بت�صلئيل  الدينية"  "ال�صهونية  رئــيــ�ــس  وكـــتـــب 
جــزءاً  كــان  هــذا  "ممتاز،  ن�صر:  ما  على  ردا  �صموتريت�س 
املوؤ�ص�صات  يف  الئتافية  التــفــاقــات  يف  مطالباتنا  مــن 
الإ�ــصــرائــيــلــيــة. اخـــــريا يـــعـــود الـــكـــرين كــيــيــمــيــت لــذاتــه 
ولوظيفته التاريخية – انقاذ الرا�صي يف باد ا�صرائيل 
�صهيونية  فيها.  اليهودي  ال�صتيطان  تطوير  لغر�س 

."2021
"عمل  بانه  التعقيب  القومي  ال�صندوق  من  وجــاء 
معلن  ب�صكل  اأي�صا  اليوم  ويعمل  ال�صنن  كل  مدى  على 
يف كل اجزاء الباد مبا يف ذلك ال�صفة الغربية. وذلك 
يف  ال�صهيوين  الحتال  �صلطات  ا�صتمرا  اإىل  اإ�ــصــارة  يف 
ال�صتيطاين من خال عملية  التو�صع  �صيا�صة  موا�صلة 

الزاحف". "ال�صم 

بنابل�س، واعتقلته بعد تفتي�س منزله والعبث مبحتوياته، كما  النجاح 
اعتقلت اأ�صريا حمررا اآخر و�صابا مل يتجاوز ت�صعة ع�صر ربيعا من عمره 
ونفذت  الحتال، خميم جنن  قــوات  واقتحمت  منزله.  بعد مداهمة 
عمليات اعتقال وا�صعة طالت عددا من ال�صبان الفل�صطينين، اأ�صوة مبا 
القد�س  يف  حــدث  كما  قباطية،  بلدة  اقتحام  اأثناء  عــدوان  من  ارتكبته 
املواطنن  مــنــازل  بعد مداهمة  واخلــلــيــل،  واأريــحــا  وبــيــت حلــم  املحتلة 

وتخريب حمتوياتها.
مــن جــانــبــهــا، نـــددت ف�صائل املــقــاومــة بــجــرميــة الحــتــال بهدم 
وو�صفتها  املبارك،  الأق�صى  امل�صجد  حار�س  لعائلة  تعود  �صكنية،  بناية 
الدفاع  يف  دوره  على  معاقبته  ت�صتهدف  حيث  املركبة"،  "باجلرمية 
كامل  ت�صريد  اإىل  بالإ�صافة  املقد�صات،  وحرا�صة  الأق�صى  امل�صجد  عن 
الفل�صطينين يف  اأن موا�صلة الحتال، هدم منازل  عائلته. واعتربت 
مدينة القد�س املحتلة، وت�صريد الن�صاء والأطفال جرمية حرب، يعاقب 
عليها القانون الدويل، الذي يكفل احلماية والرعاية لل�صكان الواقعن 
حتت الحتال. واأكدت، اأن �صيا�صة الحتال يف تفريغ مدينة القد�س 
عا�صمة  القد�س  و�صتبقى  �صتف�صل،  عليها  التهويد  وفر�س  اأهلها  من 
اإىل  اإ�ــصــارة  يف  وذلــك  الإ�صامية.  العربية  هويتها  وحتمل  لفل�صطن، 
الدفاع عن  امل�صجد الأق�صى، يف  القد�س واملرابطن يف  اأهل  اأهمية دور 
املقد�صات، واأن جرائم الحتال، لن تفلح يف ك�صر اإرادة اأهايل القد�س، 
فهم خط الدفاع الأول، الذي يت�صدى للموؤامرات �صد الأق�صى واملدينة 

املقد�صة على مدار ع�صرات ال�صنوات من الحتال.
بدورها؛ دانت وزارة اخلارجية واملغربن يف ال�صلطة الفل�صطينية، 
ارتكاب  يف  امل�صتوطنن  وقطعان  الإ�صرائيلي،  الحتال  قوات  ا�صتمرار 
واأر�ــصــه  الفل�صطيني  ال�صعب  بحق  واجلــرائــم  النــتــهــاكــات  مــن  املــزيــد 
مــراأى  على  يومي  ب�صكل  تت�صاعد  باتت  التي  وممتلكاته،  ومقد�صاته 

وم�صمع من العامل اأجمع.
النتهاكات  هــذه  "ا�صتمرار  اأن  لها،  بيان  يف  اخلارجية،  واعــتــربت 
الدولية  وال�صرعية  الــدويل  القانون  على  التمرد  يف  احتاليا  اإمعانا 
وقراراتها، وت�صعيدا من حزب اليمن الإ�صرائيلي احلاكم �صد الوجود 
مبا  )ج(  امل�صنفة  املناطق  جميع  يف  والنــ�ــصــاين  الوطني  الفل�صطيني 
فيها الأغوار املحتلة". وقالت: اإن "اليمن الإ�صرائيلي احلاكم برئا�صة 
الفل�صطينين  ح�صاب  على  النتخابية  حملته  يدير  نتنياهو  بنيامن 
وحــقــوقــهــم، ويـــحـــاول ا�ــصــتــغــال مــا تبقى مــن وقـــت قــبــل النــتــخــابــات 
ال�صتعمارية  خمططاته  مــن  ممكن  عــدد  اأكـــرب  لتنفيذ  الإ�صرائيلية 
على  جديدة  وقائع  وخلق  املحتلة،  الفل�صطينية  الر�ــس  يف  التو�صعية 

الر�س تخدم برناجمه ال�صيا�صي واأهدافه ال�صتعمارية التو�صعية".
لفر�س عقوبات على  العاجل  بالتحرك  الــدويل  املجتمع  وطالبت 
اليومية  وجرائمها  انتهاكاتها  وقف  على  لإجبارها  الحتال  �صلطات 
لاإعان  الدولية  اجلنائية  املحكمة  وقيام  الفل�صطيني،  ال�صعب  �صد 

فورا عن فتح حتقيق ر�صمي يف جرائم الحتال وم�صتوطنيه.

االحتالل ال�سهيوين يوا�سل 
عمليات "ال�سم الزاحف" يف 

ال�سفة الغربية

احلكومة االإ�سرائيلية توا�سل �سيا�سة تفريغ 
القد�س من �سكانها الفل�سطينيني لتهويدها
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بداية ملاذا تخ�صي�س حديث لهذا العنوان؟
رمبــــــــــا وبـــــاخـــــتـــــ�ـــــصـــــار مـــــكـــــثـــــف هـــــو: 
جهة  مـــن  الــثــقــافــة  عـــن  لــلــدفــاع  اأوًل: 
ـــــــــــــــاً: لــــــــــــلــــــــــــدفــــــــــــاع عـــــن  ـــــــــــــــي وثـــــــــــــــان
الــــــــــــــوعــــــــــــــي اجلــــــــــمــــــــــعــــــــــي الــــــــــعــــــــــربــــــــــي.
وثـــالـــثـــاً: لأنـــنـــا اأمـــــام مــو�ــصــم انــتــخــابــي 
املـــحـــتـــلـــة الأر�ــــــــــــــــس  ــــقــــي  ــــص � مــــــــــــــزدوج يف 
)حتـــــــــــــدثـــــــــــــت عـــــــــــــن انــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
�ـــــصـــــابـــــق( حـــــــديـــــــث  يف   1967 املــــــحــــــتــــــل 
لــــقــــد اأفــــــادتــــــنــــــي مــــــواقــــــع الـــتـــوا�ـــصـــل 
�صاهدت  حيث  خماطرها  رغــم  الجتماعي، 
واملفكرين  املثقفن  اأف�صل  من  كثري  حجيج 
املــحــكــومــة  اخلـــلـــيـــج  كـــيـــانـــات  اإىل  ــــعــــرب  ال
بـــحـــكـــام حمـــكـــومـــن بـــحـــثـــاً عــــن اجلــــوائــــز، 
مــتــخــلــن عـــن اأن جـــوائـــزهـــم هـــي اإنــتــاجــهــم 
الــفــكــري ولــيــ�ــس تــوقــيــع زايــــد وعــيــال زايـــد.
وراء  ي�صري  الـــذي  هــو  املت�صبك  املــثــقــف 
�صلطة ما، قوة ما، من�صغا  يف غ�صلها َوَر�س 
الــطــيــوب عــلــيــهــا لــيــخــفــي رائــحــتــهــا الــنــتــنــة. 
ويــقــدم  كوظيفة  كمهنة  دائــمــا  بــذلــك  يــقــوم 
عالية  كانت  لو  كما  للجمهور  ال�صلطة  تلك 
الـــطـــهـــارة. وهـــــذا لــيــ�ــس املــثــقــف الــعــ�ــصــوي 
املثقف  لأن  امل�صادة،  للثورة  اأو  للثورة  �صواء 
واإن كــــان يـــخـــدم طــبــقــة/ الــعــ�ــصــوي غــالــبــاُ 
�ــصــلــطــة اإل اأنــــه ُيـــقـــدم لــهــا حتــلــيــا تــنــظــرياً 
واإنـــــــارة وخـــدمـــة ومتــكــيــنــا �ــصــد غـــريهـــا اأي 
هو  اأي  �صيطرتها،  حتى  او  هيمنتها  جت�صيد 
اأو  للب�صرية  ينتج  اإن كان  النظر  منتج بغ�س 
كمن�صبك  هنتنغتون  �صامويل  مثل  �صدها، 
راأ�ــصــمــالــيــاً لكنه اأنــتــج لها فــكــرا مــا مــن اأجــل 
هــيــمــنــتــهــا. وكـــمـــا هـــو مـــعـــروف الــهــيــمــنــة يف 
املــجــتــمــع املــــدين هــي �ــصــراع بــن هيمنتن:
الــــربجــــوازيــــة  الـــطـــبـــقـــة  هـــيـــمـــنـــة    •
ـــعـــر املـــــــواطـــــــن مــن  احلـــــاكـــــمـــــة حــــيــــث يـــ�ـــص
وفكرها  ثقافتها  وكـــاأن  ال�صعبية  الطبقات 
ومــوقــفــهــا هـــو مــوقــفــه وبـــالـــتـــايل ل يــثــور.
الــ�ــصــعــبــيــة  الــــطــــبــــقــــات  وهـــيـــمـــنـــة    •
بـــــل الـــــقـــــوى الــــثــــوريــــة الــــتــــي هـــــي نــقــيــ�ــس 
الـــربجـــوازيـــة والـــ�ـــصـــراع بــيــنــهــمــا مــ�ــصــتــمــر.
بــدور املثقف  بــدء هــذا احلديث  يغريني 
حركة  مــع  عاقته  يف  الفل�صطيني  املن�صبك 
املقاومة الفل�صطينية وخا�صة يف مرحلة تبلور 
م.ت.ف �صواء منذ اإعانها، اأو وبالأخ�س بعد 
هزمية 1967 حتى اليوم. وهذا عك�س املثقف 
الفل�صطيني قبيل 1967 وخا�صة قبيل 1948، 
للوطن  اإل  يــنــزع  ل  يــاً  َبــرِّ املثقف  كــان  حيث 
الرحيم  عبد  مثل  �صهادة  م�صروع  كــان  ولــذا 
حمــمــود، عــطــا الــزيــر فــــوؤاد حــجــازي حممد 
اإبراهيم  اإبراهيم،  نــوح  �صلمى،  اأبــو  جمجوم، 
طوقان ...الخ واأق�صد حتديداً كيف انطوى 
ال�صيا�صي  ــة  ُجــبَّ يف  م.ت.ف  نطاق  يف  الثقايف 
والتك�صب. املــدائــح  �ِصعر  كما  الفكر  وا�صبح 
اإيديوجياً  فردانيا  كــان  ال�صيا�صي  ولأن 
اأقــنــعــت  املـــقـــاومـــة  مــ�ــصــرية  اإنـــتـــهـــازيـــا، ولأن 
الــ�ــصــيــا�ــصــي بـــاأنـــه اأعـــجـــز عـــن بــلــوغ الــتــحــريــر 
ا�صا�صا  كــان  اإذا  هــذا  ال�ــصــتــدوال،  اإىل  فذهب 
على  بقدرته  الثقة  به عزمية  اأو  قناعة  على 
موا�صلة م�صوار التحرير، لذا فاإن ال�صيا�صي 
ق تبعية املثقف، اأي "خ�صاه ووا�صل  ى وعمَّ زكَّ
خ�صيه كي ل ينتقل من من�صبك اإىل م�صتبٍك".
نــحــن اإذن اأمـــــام عــمــلــيــة تــغــذيــة راجــعــة 
اإىل  ال�صيا�صي والثقايف مما قاد  متبادلة بن 
كــان  واإن  والــديــالــكــتــيــك  هــبــوطــي  ديالكتيك 

املثقف املن�سبك عمومًا واملن�سبك �سهيونيًا

هبوطاً  فيه  لكن  �صعودا،  النهاية  يف  م�صاره 
نــاحــظ  اإن مل  الــ�ــصــعــود  نــفــهــم  ول  اأيــ�ــصــا 
الــراجــع يف حلــظــات مــن الــتــاريــخ. ل عجب 
كما نرى اأن املثقف الذي تغنى بغابة البنادق 
انتقل مع ال�صيا�صي اإىل �صالة الفنادق دون اأن 
يرف له جفن، دون مراجعة ودون انزواء، بل 
ل، لذا جند الكثري من  �صار اأكرث �صبقاً للتذيُّ
اأو"�صلو-  يف  النتخابات  مــع  الــيــوم  املثقفن 
الوطني. امل�صروع  مــع  ت�صادها  رغــم  �صتان" 
مــــــوجــــــود يف كــل  املـــنـــ�ـــصـــبـــك  املــــثــــقــــف 
خدمها   قــيــادتــه:  يــخــدم  فل�صطيني  ف�صيل 
وهـــــــي تــــقــــاتــــل وخـــــدمـــــهـــــا  وهـــــــي تـــخـــاتـــل
بل �صد  تقاتل  اأ�صا مل  قيادات  وهناك 
العــراف  بــراءة  وراء  بانها  وتفتخر  القتال 
بــــالــــكــــيــــان، وهـــــــذا هـــــو مــــوقــــف الــ�ــصــيــوعــي 
الــكــا�ــصــيــكــي املــ�ــصــكــويف وطــبــعــا راكــــاح داخــل 
املحتل 48، ول تنفرد فل�صطن املحتلة 1967 
بهوؤلء،  فهناك املثقف الفل�صطيني املن�صبك 
متخارج،  فهو  الكيان،   يف  الأ�صد خطورة  بل 
مغت�صب  حمتل  كيان  لثقافة  تابع  متاأجنب 
متع�صب واإجائي ول ي�صبع تو�صعا جغرافيا 
امل�صتوطنات  فمختلف  ب�صريا.  ا�صتجابا  ول 
البي�صاء و�صلت حد الت�صبع من ال�صتجاب 
ما خا هذا الكيان اأي الوليات املتحدة، كندا، 
ا�صراليا، نيوزيلندا ، جنوب افريقيا �صابقاً. 
هذا املثقف دخل برملان الكيان وهو يعرف ما 
هي ال�صهيونية ويعرف اأن اليهود لي�صوا اأمة 
اأتو�صع هنا،  الأر�ــس لي�س لهم. ولكي ل  واأن 
اأورد طرحا عجيباً يعرفه هوؤلء الكني�صيتيون 
الكني�صت: ع�صوية  عــلــى  ويــ�ــصــرون  الــعــرب 
اأمـــة  "اأن كـــل  بـــورو�ـــصـــوف:  بــــور  جـــــادل 
تخزن نظاماً اجتماعياً يف �صكل هرم: بقاعدة 
كــبــرية مــن الــفــاحــن والــربولــيــتــاريــا على 
الأر�ـــــس وفــ�ــصــائــل مــن الأطـــبـــاء واملــحــامــن 
اليهودية  لكن  القمة.  يف  والكتبة  واملثقفن 
مثلثها  اأن  حــيــث  مـــن  نــوعــهــا  مـــن  فـــريـــدة 
مــ�ــصــوه )نــظــريــة املــثــلــث الــعــلــوي واجلــانــب 
الــ�ــصــفــلــي( حــيــث تــدعــم قـــاعـــدة �ــصــيــقــة من 
الــــفــــاحــــن والـــــربولـــــيـــــتـــــاريـــــا جمـــمـــوعـــة 
كـــبـــرية مـــن املــهــنــيــن.  يـــجـــادل بــورو�ــصــوف 
ما  اأبــــًدا  ا�صراكية  تــكــون  لــن  اليهودية  بـــاأن 
مل تــكــن بــرولــيــتــاريــة )مـــن الــربولــيــتــاريــا(. 
اليهودية  العاملة  للطبقة  الغريب  الو�صف 
التجارة  يف  وم�صاركتها  حجمها،  �صغر  هــو: 
الإنــتــاجــيــة.  ال�صناعة  يف  ولــيــ�ــس  والــتــوزيــع، 
وقـــد نــتــجــت هـــذه اخلــ�ــصــو�ــصــيــة عـــن الـــدور 
التاريخي املميز لليهودية كاأمة. با وطن ".
اأثـــنـــاء تـــاأكـــيـــده لــلــخــ�ــصــائــ�ــس الــعــديــدة 
لليهود، قام بورو�صوف بانعطافة �صد كل ما 
ملجرد  لفل�صطن  اليهود  �صرقة  وبــرر  اأكـــده، 
اإقامة دولة ملا ي�صمى بالربوليتاريا اليهودية 
التي مل تكن موجودة كطبقة يف اأمة يهودية 
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غــري مــوجــودة وبـــا اأر�ــــس. مــا احلــكــمــة من 
وراء كل هذا اخلطاب املنمق غري العن�صرية 
وال�ـــصـــتـــ�ـــصـــراق واملــاركــ�ــصــيــة املــ�ــصــوهــة الــتــي 
اإرهــابــي. مري�س  نف�س  وعــلــم  عقل  ينتجها 
اأن يهود  ، يدعي بورو�صوف  اأخــرى  مرة 
ف الأمــة  اأمـــة واحـــدة ويــعــرِّ الــعــامل ي�صكلون 
على اأنها: "جمموعة اجتماعية تطورت على 
وعاوة   ... امل�صركة  الإنتاج  ظــروف  اأ�صا�س 
، توحدها  وعــي تقارب قائم على  على ذلــك 
اأ�صا�س تاريخي م�صرك. ما�صي". بعد ذلك، 
اأكرث �صروط الإنتاج عمومية ...  باأن  ي�صرح 
الــراب  فــاإن  وبالتايل  الوطني،  الـــراب  هــي 
الـــذي  الإيجابي"  "الأ�صا�س  هـــو  الــوطــنــي 
خا�صة  وطنية  حياة  تطور  اأن  لاأمة  ميكن 
اإىل هذا الأ�صا�س  "اليهود يفتقرون  به. لكن 
الإقليمية  احلـــدود  خــارج  الإيجابي" لأنــهــم 
اأمة �صاذة. وبالتايل، فاإن وجودهم  وي�صكلون 
الـــقـــومـــي يــتــحــدد مـــن خــــال هــــذا الــعــامــل 
ال�صلبي البحت، وهو عدم وجود اإقليم وطني 
اإذا  الكفاية،  فيه  مبــا  غريبة  حجته  اإن 
كانت "الأمة جمموعة اجتماعية ن�صاأت على 
اأ�صا�س ظروف الإنتاج امل�صركة"، اأي ال�صيطرة 
عــلــى منـــط الإنـــــتـــــاج، ويف عــ�ــصــر الــقــومــيــة 
احلــديــثــة يــكــون منــط الإنـــتـــاج الــراأ�ــصــمــايل، 
واإذا الراب الوطني اأ�صا�س اإيجابي لأي اأمة، 
فكيف غرّي بورو�صوف هذه احلقائق املنطقية 
والــتــاريــخــيــة لــيــ�ــصــف الــيــهــود كـــاأمـــة، وهــم 
نق�س  يكون  اآخــر. كيف  ذلــك! مبعنى  عك�س 
كــل عــوامــل الأمـــة كـــاٍف جلعل الــيــهــود اأمــة؟
ولكن، اأكرث من ذلك، اأين الأمة اليهودية 
يف التاريخ؟ ما هو غريب هو طريقة تفكري 
اأن  وطاملا  يهودية.  ديانة  هناك  بــورو�ــصــوف. 
اأنــحــاء  جميع  يف  املنت�صرين  الــيــهــود  الــعــمــال 
الـــعـــامل داخــــل الــطــبــقــات الــعــامــلــة يف الأمم 
التي ينتمي اإليها العمال اليهود، فهم لي�صوا 
طبقة قومية، هم جزء من كل طبقة يف كل 
بلد يعي�صون فيه، والأمر نف�صه ينطبق على 
الفاحن اليهود واملحامن ... اإلخ. وعليه ، 
ملاذا ل يكونون جزءاً من ن�صال الربوليتاريا 
فيه؟ ويعي�صون  اإليه  ينتمون  الــذي  البلد  يف 
يـــوا�ـــصـــل بــــورو�ــــصــــوف: هـــــذا يــعــنــي اأن 
حل  اإىل  حتتاج  اليهودية  الأمــة  بروليتارية 
نظر  وجـــهـــة  مـــن  هــــو،  الـــ�ـــصـــوؤال  جغرايف". 
نــظــريــة، هـــل هــنــاك اإمــكــانــيــة لــربولــيــتــاريــا 
اإىل  بــــالإ�ــــصــــافــــة  هـــــــذا،  كـــــاأمـــــة؟  "اأمة" 
بروليتاريا  اإىل  الــيــهــود  حتــويــل  اأن  حقيقة 
واأي ثمن؟  و�ــصــيــلــة  بــــاأي  تــاريــخــيــة  �ـــصـــرورة 
العاملية معلق  " هل م�صري ال�صراكية 
من  هل  اأمــة،  لي�صوا  الذين  اليهود  دور  على 
بروليتارية،  طبقة  اليهود  جعل  ال�صروري 
اأخــرى  اأمــة  تغزو  اأن  الإمربيالية  على  وهــل 
هذه  التفكري  طريقة  هــل  وطنهم؟  وت�صرق 

الراأ�صمايل  امل�صروع  هي  بل  عن�صرية؟  غري 
يف ا�صتهداف الأمة العربية منذ 300 �صنة اأي 
اقت�صادي  راأ�صمايل  الــعــدوان  بل  ال�صراع  اأن 
�ــصــيــا�ــصــي بــاأغــلــفــة ديــنــيــة ثــقــافــيــة ...الــــــخ.
نقبل  دعــونــا  املناق�صة،  اأجـــل  مــن  ولــكــن 
الــدعــايــة الــعــنــ�ــصــريــة بــــاأن الــيــهــود عــبــاقــرة، 
وم�صري الثورة ال�صراكية العاملية م�صروط 
باإقامة دولة للربوليتاريا اليهودية. هل ميثل 
ZAR الكيان ال�صهيوين الإ�صكنازي حتدًيا 
للراأ�صمالية؟ واأداة لاإ�صراكية! ؟ احلقيقة 
واملاأ�صاة هي اأن اليهود، �صواء كانوا بروليتاريا 
اأو برجوازين اأو كليهما فقد اأنتجوا منوذجاً 
عدوانياً، ولي�س ا�صراكياً ، على �صعيد العامل.
مل يـــكـــن الـــ�ـــصـــهـــايـــنـــة قــــــادريــــــن عــلــى 
الإمــربيــالــيــة.  دعـــم  دون  فل�صطن  احــتــال 
ال�صيا�صية  الــتــيــارات  اأن  هــو  والــنــفــاق  املـُـهــن 
والأيديولوجية الثاثة الرئي�صية يف العامل 
العاملية/الدولية  ال�صراكية   ، ال�صيوعية   ،
اإىل  تتو�صل  مل  الــلــيــربالــيــة،  والــراأ�ــصــمــالــيــة 
الكيان  اإنــ�ــصــاء  حــالــة  يف  اإل  الآراء  يف  تــوافــق 
ZAR. وهـــا هم  ــكــنــازي  الإ�ــص الــ�ــصــهــيــوين 
املــطــبــعــون الـــعـــرب يــــكــــررون ذلـــــك. وجتـــدر 
الآن  حتى  اأنـــه  اإىل  ال�صياق  هــذا  يف  الإ�ــصــارة 
فل�صطن  ويف  وعـــرب  يــهــود  مثقفون  هــنــاك 
يــتــبــعــون و�ـــصـــف بـــورو�ـــصـــوف لــلــ�ــصــهــيــونــيــة.
دورا  لــعــب   1948 املــحــتــل  يف  املــنــ�ــصــبــك 
اإىل  الــتــطــبــيــع  اإيـــ�ـــصـــال قــــاطــــرة  كـــبـــريا يف 
الوطن العربي اإىل املن�صبك العربي ويحاول 
اإي�صالها اإىل املواطن العربي، وهناك: قلعتنا 
املن�صبك  فاملثقف  الكبرية.  وطبعا  الأخـــرية 
ظــاهــرة يف خمــتــلــف الأقـــطـــار الــعــربــيــة، ول 
وطننا  يف  الن�صباك  لأن  عاملياً  التو�صيع  اأود 
اأ�ــصــد عــمــقــا وغـــــْورا يف اأعـــمـــاق ل قــــرار لها.
املن�صبك  الــعــربــي  املــثــقــف  َيـــحـــول  لــــذا، 
ــ�ــس املــثــقــف املــ�ــصــتــبــك، بــل قــد ي�صي  دون تــنــفُّ
بــه ، وهـــذا دور الــطــابــور الــ�ــصــاد�ــس الــثــقــايف. 
املــنــ�ــصــبــك  الــفــلــ�ــصــطــيــنــي  املـــثـــقـــف  كـــــان  واإذا 
تـــطـــبـــيـــعـــيـــا، فــــكــــذلــــك �ـــصـــبـــيـــهـــه الــــعــــربــــي:
الكيان  ومع  النظام  مع  ُيطبع  كاهما: 
التهديف،  ومع الإمربيالية ولكي ل نخطئ 
فاملثقف املن�صبك لي�س جمرد كلي�صيه �صيا�صي، 
�صفاح ثقايف،  ُم�صبع بحمولة  اي�صا  بل  �صعاراً 
وهذا الأخطر. لذا، اإذا اعتنق اللربالية فلكي 
اأُ�صطلح  ما  يف  الغربيون  اللرباليون  يقبله 
وهــذا  العراف".  "نظرية  ت�صميته  عــلــى 
اعتنق  مــا  اإذا  املن�صبك  املثقف  على  ين�صحب 
والن�صوية  والــوجــوديــة  واملارك�صية  القومية 
واحلــداثــة ومــا بعدها وكــل املــابــعــديــات. هو 
متخارج  لأنـــه  والثقافة  الفكر  تبييىء  �صد 
البتكار  على  والــقــدرة  بــالــذات  الثقة  وفاقد 
املـــحـــلـــي، ومــــن هــنــا هـــو كــــمــــربادور ثــقــايف.
لأنــه  لي�س  تاريخي،  ل  املن�صبك  املثقف 
ل يــعــيــ�ــس بــعــ�ــس الـــزمـــن، بـــل لأن الــتــاريــخ 
اأما املثقف الراكد  اإىل الأمــام،  حدث وحركة 
لذا  الزمنية.  وحلظته  موقعه  على  فــيــدور 
�صرنقته،  يك�صر  كي  امل�صتبك  للمثقف  يحتاج 
ومــــــن هـــنـــا وجـــــــوب نـــقـــدنـــا لــــه ولـــ�ـــصـــادتـــه.
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�حلرف �ل�سعبية:
تلك  ف��ه��ي  �ل�سعبية  �حل���رف  �أم���ا 
�ل�����س��ن��اع��ات �ل���ي���دوي���ة �ل���ت���ي ي��ق��وم 
�أف���ر�د،  جمموعة  �أو  ف��رد  مبز�ولتها 
منتجات  ت�سنيع  �أو  �ن��ت��اج  ل��غ��ر���ش 
�لطبيعية  �ملحلية  �مل���ادة  م��ن  حرفية 
��ستخد�مها  بهدف  �لتقليدية  بالطرق 
�أو  ل��الأف��ر�د  �ليومية  �الحتياجات  يف 
�أو  �لد�ئم  �القتناء  لغر�ش  �أو  �ملن�ساآت 
على  عمله  يف  �حلريف  ويعتمد  �ملوؤقت. 
و�ليدوية،  �لذهنية  �لفردية  مهار�ته 
ممار�سته  ت��ط��ور  م��ن  �كت�سبها  �ل��ت��ي 
�خل��ام��ات  با�ستخد�م  �حل���ريف  للعمل 
�لطبيعية  �لبيئة  يف  �ملتوفرة  �الأولية 
نذكر  ومتنوعة  كثرية  وه��ي  �ملحلية، 
و�ل�سناعات  �خل�سبية  �ل�سناعات  منها 
�ملعدنية، ومنها �سناعة �ل�سالح و�حللي 
و�ل�سابون  و�لفخار  �خل��زف  و�سناعة 
وبناء  و�لف�سيف�ساء  و�ل�سمع  و�ل�سدف 
و�ل�سناعات  وفنونها  و�لعمارة  �ل�سفن 
�لخ،  �لغذ�ئية...  و�ل�سناعات  �جللدية 
بالفنون  �لت�سنيع  عملية  وت�ستكمل 
�أيًا  �ملنتج  على  تطبق  �لتي  �لتطبيقية 
كان بناء �أو قطعة من �ملعادن )نحا�ش- 
�أو  فخارية  قطعة  �أو  ف�سة(  ذه���ب- 
حتى  �أو  خ�سبية  م�سنوعة  �أو  خزفية 

من �ملن�سوجات �ملتنوعة
�ل�سعبية  �جلد�رية  �للوحات  وتعد 

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

2 من 2
�حل��رف  الأغ��ل��ب  �الأوىل  �خل��ط��وة  فهي 
�إىل  �إ���س��اف��ة  �لتطبيقية،  و�ل��ف��ن��ون 
و�إىل  �لطفل  �إىل  �لفنون  �أق��رب  �أنها 
����س��ت��ي��ع��اب��ه، ف��ت��ب��د�أ ت��ل��ك �ل��ل��وح��ات 
من  حملت  م��ا  تلقينه  يف  �لطفل  م��ع 
بناء  على  تعمل  ومنها  ومبادئ  �أفكار 
�سخ�سيته وتاأ�سيل هويته وتعمق لديه 
عنه  �لدفاع  يف  وو�جبه  لوطنه  حبه 
و��ستعادته  حتريره  �أج��ل  من  و�لعمل 

من بر�ثن �ل�سهيونية.
باأ�سلوب  �ل�سعبية  �للوحات  ُر�سمت 
�ل��ر���س��م  �إىل  ق��ري��ب  م�سطح  ب�سيط 
ر�سم  وه��و  �لكاريكاتوري،  �لكروتني 
�سهل �لقر�ءة جمبب للطفل، كما حمل 
كالذهبي  �جل��اذب��ة  �ملختلفة  �الأل���و�ن 
كل  و�الأزرق  و�الأح���م���ر  و�ل��ربت��ق��ايل 
حتاكي  للطفل  ج��اذب��ة  �الأل����و�ن  تلك 
ت�سلب  �أن  كفيلة  وهي  �لطفويل  خياله 

�نتباهه. 
و�لر�سومات  �للوحات  تلك  حملت 
مو�سوعات متنوعة دينية و�جتماعية 
و�لق�س�ش  �ل�سعبية  �ل�سري  وحكايات 
�الأ�سطورية و�حلرف و�حلياة �ليومية، 
�ملقاومة  وفكر  مو�سوعات  حملت  كما 
�لقيم  وغ��ر���ش  و�ل��ت��ح��دي  و�ل�����س��م��ود 
�لفل�سطينية  و�ل��ه��وي��ة  �الأخ��الق��ي��ة 
بعيد عن  ب�سيط م�سطح  باأ�سلوب رمزي 
يعي�سها  �لتي  �ملركبة  و�ل�سور  �لكلف 

ونف�سية  وعقلية  و�جتماعية  تربوية 
لتنمية  �ملجال  يف�سح  فهو  وعالجية، 
�ل���ق���در�ت وي�����س��اع��د ع��ل��ى من��و �ل��ك��الم 
�خل�سال  وتنمية  و�خل��ي��ال  و�لتفكري 
�لنف�ش  ترفيه  على  و�لقدرة  �حلميدة 
و�لت�سلية يف �أوقات �لفر�غ. ويعمل على 
�لتخفيف من �ل�سغوط ويقلل من حدة 
وي�ساعد  �الأط��ف��ال  حياة  يف  �مل��خ��اوف 

على تفريغ �لنز�عات �لعدو�نية. 
 من �ألعاب �حلركة و�لن�ساط �أقعد 
طاق  �حلبل،  نط  �ال�ستغماية،  وق��ف، 

طاق طاقية.
�ل�سامنة،  �ل��رتك��ي��ز:  �أل��ع��اب  م��ن 

بر�سي�ش، لعبة �حلجر  
و�سرعة  �للغوية  �لتقوية  �أل��ع��اب 
لعبة  ��سم-حيو�ن-جماد،  �لبديهة: 

�آخر حرف من بيت �ل�سعر. 
�لفل�سطيني  �ل�سعبي  �لزي  ويتميز 
�سورة  وفيه  �مل��ج��اورة  �ملناطق  زي  عن 
و����س��ح��ة ومت��ث��ي��ل م��ب��ا���س��ر ل��ل��ه��وي��ة 
�لتاريخي.  �لفل�سطينية، وي�سري لقدمه 
عن  �الجتماعية  �لناحية  من  ويعرب 
ووطنه  باأر�سه  �لفل�سطيني  �رت��ب��اط 
�ل��زي  وي�ستخدم  غ���ريه.  ع��ن  ومي��ي��زه 
�لذي  �ل�سخ�ش  موقف  عن  �لتعبري  يف 
مع  �لت�سامن  يف  �حل��ال  هو  كما  يلب�سه 
ي�سمى  وفيما  �لكوفية  يلب�ش  ملن  �لثو�ر 

تنكي�ش �لعقال يف حاالت �لثاأر.
�لقيمة  ي��ع��رف  �أن  �ل��ط��ف��ل  ع��ل��ى 
جدته  ث��وب  ميتلكها  �لتي  �حل�سارية 
و�سرو�ل جده و�أن يتباهى بتلك �لقيمة 
�إىل  �إ�سافة  وبارتد�ئها،  بها  ويفتخر 
و�لفل�سفية  و�جلمالية  �لطبية  �مليز�ت 
�لزي  ذلك  بها  يتميز  �لتي  و�لهند�سية 
�لفل�سطينية  للبيئة  مالءمته  وم��دى 
�سهلية  �أو  ك��ان��ت  جبلية  �مل��ت��ن��وع��ة، 
لالأعمال  وم��الءم��ت��ه  ���س��ح��ر�وي��ة،  �أو 
و�لبيت  �حلقل  يف  �ليومية  و�ملمار�سات 
فالعباية  �ل��ن�����س��اط��ات.  م��ن  وغ��ريه��ا 
�لرجل  زي  هي  �لرجل  يرتديها  �لتي 
نتعرف  عباءته  من  وهويته.  �لعربي 
ن�سيجها  ومن  �الجتماعي  و�سعه  على 
وق�سبها نتعرف عن و�سعه �القت�سادي 
�أي�سا. ي�سعها �لرجل على �أكتافه وي�سري 
�سمكية  ويلفها  �ملنا�سبات،  يف  متباهيا 
�ل��ربد  �أي���ام  يف  ج�سمه  على  �لن�سيج 
ويجعلها غطاء له يف قيلولته �مل�سائية 
�أوق��ات  يف  له  ب�ساطًا  فتكون  ويفردها 

�لر�حة يف �حلقل. 
بطريقة  يعرف  �أن  �لطفل  حق  من 

د. نجالء الخضراء

�ل��رم��ز  ف��ه��م  ل��دي��ه  م��ا يخلق  �ل��ط��ف��ل، 
و�سرعة  معه  و�ل��ت��ع��ام��ل  و��ستيعابه 
�ل��ب��دي��ه��ة وي��خ��ل��ق يف ذه��ن��ه �خل��ي��ال 
و�لفنون  �حلرف  تلك  �ساأن  من  �لو��سع. 
تعريف �لطفل باأبطال عظام و�أعمالهم 

باأ�سلوب جاذب �سهل.
�للعب و�لن�ساط

فهو  للطفل  �سروري  ن�ساط  �للعب 
روحية  ذهنية  فيزولوجية  ���س��رورة 
الأنه ينمي حيوية �لطفل ويربي لديه 
مهار�ت �لذكاء. هو ن�ساط جذ�ب للطفل 
ي�ستهويه منذ �ل�سغر، ينطلق من �لبيئة 
�ملحلية �ساأن بقية �لن�ساطات �لرتبوية 
لهذ�  وينمو  �لطفل  معها  ين�ساأ  �ل��ت��ي 
ببيئة  مت�سلة  �ألعابه  تكون  �أن  يتوجب 
�خل��ط��ورة  وم��ن  م��ع��ه،  وت��ط��ورت  ن�ساأت 
�ن���ت���ز�ع �ل��ط��ف��ل م���ن ب��ي��ئ��ت��ه وت��ر�ث��ه 
منتجات  ع��ل��ى  ���س��غ��ره  م��ن��ذ  وت��ع��وي��ده 
�ل�����س��ن��اع��ات �الل��ك��رتون��ي��ة و�الأط��ق��م 
و�مل��ف��رق��ع��ات،  و�الأ���س��ل��ح��ة  �لع�سكرية 
وزرع  �ل��ط��ف��ل  بتغريب  كفيلة  وه���ذه 
لديه  وتنمي  باالأجنبي  �نبهار  حالة 
و�ن  فاللعب  �تكالية.  ��ستهالكية  عادة 
�أنه  �إال  بالنف�ش،  و�نتفاعا  ت�سلية  كان 
هادف ير�سب يف �لروح بغري وعي ميواًل 
ونزوعًا يوؤ�س�ش لعاد�ت �سلوكية و�أمناط 
�حلياة  م�سادر  �أح��د  و�للعب  معي�سية. 
�الجتماعية �لباكرة للطفل، وله �أهمية 
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��ستيعابه  ودرج��ة  فهمه  مع  تتنا�سب 
مهمًا  دورً�  لعًب  �لكنعاين  �الن�سان  �أن 
كانو�  فقد  و�لن�سيج،  �لغزل  جم��ال  يف 
و��ستخر�ج  �الأقم�سة  �سناعة  يف  مهرة 
�الأ����س���ب���اغ �الأرج���و�ن���ي���ة و�حل���م���ر�ء 
وزخرفة  �لن�سيج  �سناعة  ويف  �ل��ل��ون، 
يف  تباين  �ل���ذي  وتطريزها  �مل��الب�����ش 
�جلغر�فية  �ملنطقة  ح�سب  �أ�سكاله، 
�الجتماعية  �ل��ف��روق  وح�سب  و�مل��ن��اخ 
و�مل��ورث��ات  و�لثقافية  و�القت�سادية 
�حل�����س��اري��ة، وت��ف��اوت��ت زخ���ارف���ه من 
�الأ�سكال  عليه  فظهرت  الأخرى  منطقة 
م��ت��ك��رر، كما  ب��اأ���س��ل��وب  �ل��ه��ن��د���س��ي��ة 
�الإن�سان  ر�فقت  �أخ��رى  �أ�سكال  ظهرت 
�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ك���ال���زه���رة و�ل��ن��ج��م��ة 
و�ل�سنبلة، �إذ ر�سمت �ملر�أة �لفل�سطينية 
م���ا ر�أت�����ه م���ن ج��م��ال �ل��ط��ب��ي��ع��ة على 
�لربتقال  ر�سمت  حيفا  ففي  مطرز�تها، 
بئر  ويف  و�لزيتون  �لعنب  �خلليل  ويف 
كنجمة  و�ل�سماء  �لنجوم  ر�سمت  �ل�سبع 
لعدم  �ل��ث��م��ان��ي��ة  و�ل��ن��ج��م��ة  �ل�����س��ب��اح 
حتولت  1948م  وبعد  �الأ�سجار.  وجود 
�لفل�سطيني  �ل��ث��وب  ع��ل��ى  �ل���زخ���ارف 
دالالت  ذ�ت  رم�����وز  �إىل  وت����ط����ورت 
�لزهرية  �لنباتية  من  ب��داًل  �سيا�سية، 
حمامة  فمثلت  حتولت  �لتي  �لقدمية 

�ل�سالم و�حل�سان و�لف�سك و�جلبل. 
ك���ل م���ا ���س��ب��ق مي��ك��ن ت��ر���س��ي��خ��ه 
وتطبيقه عن طريق �خلطط و�لدرو�ش 
يف  ت�ساهم  �ل��ت��ي  �مل��در���س��ي��ة  و�مل��ن��اه��ج 
توعية �لطفل بالرت�ث �ل�سعبي �لعربي 
وخارجها  فل�سطني  د�خ��ل  ع��ام،  ب�سكل 
عربية  ق�سية  �لفل�سطينية  فالق�سية 
تالم�ش  �أن  ويجب  �لعربي،  �ل�سعب  تهم 
قلب كل طفل عربي لي�سعر �أنها ق�سيته 
�أن �العتد�ء عليها وعلى تر�ثها  ويعلم 
باأكمله  �لعربي  �لوطن  �عتد�ء على  هو 
برت�ثه  مت�ساًل  فيبقى  ت��ر�ث��ه،  وعلى 
�لعربي وهويته �حل�سارية �ملتجذرة يف 

�الأر�ش �لفل�سطينية.
كان  �أي���ا  �لفل�سطيني  �ملعلم  على 
�خت�سا�سه �أن يعمل على ��ستلهام �ملوروث 
�ل�سعبي �لفل�سطيني يف �ملو�سوعات �لتي 
�لرتبية  منهج  وتعزيز  للطفل،  يقدمها 
بدرو�ش  و�ملعاهد  �مل��د�ر���ش  يف  �لفنية 
�لعربي  �لفني  �ل�سعبي  �مل����وروث  ع��ن 

و�لفل�سطيني.
دور �ملعار�ش �لرت�ثية و�ملتاحف

ه��ام  دور  �ل��رت�ث��ي��ة  ول��ل��م��ع��ار���ش 
جمع  فيها  يتم  �إذ  �ل���رت�ث،  تر�سيخ  يف 
وتقدميها  �لرت�ثية  �لفنية  �ملنتجات 
�لطفل  لتعريف  ب�سيط  فني  باأ�سلوب 
ب��رت�ث��ه وت���زوي���ده ب��امل��ع��ل��وم��ات ح��ول 
ت���اري���خ ف��ل�����س��ط��ني  وح��رف��ه��ا وم��دن��ه��ا 
بح�سب  �ل�سعبية،  �لرت�ثية  وفنونها 
�خ��ت��الف ب��ي��ئ��ات��ه��ا وب��ح�����س��ب �ت�����س��ال 
بع�سًا  بع�سها  مع  �جلغر�فية  �ملناطق 
و�لدعوة  �لزمن.  عرب  تطورها  وكيفية 

بر�مج  يف  �ملجتمع  �أف��ر�د  ��سر�ك  �إىل 
مبا  �ل�سعبي  �ل���رت�ث  على  �ملحافظة 

لديهم من �مكانات.         
�لطفل  حياة  يف  �ملتاحف  غر�ش  �إن 
�أماكن  �أولويات  من  وجعلها  �لفل�سطيني 
�لزيارة  تلك  �أ�سباب  كانت  �أي��ًا  �لزيارة 
تعليمية،  �أو  ترفيهية  �أو  �سياحية 
ونقله  �ل����رت�ث  تر�سيخ  ع��ل��ى  ي�ساعد 
�ملتاحف  �لقادمة و�رفاق تلك  لالأجيال 
�لرت�ثية  و�الأعمال  للن�ساطات  بقاعات 
تلوين  ق��اع��ات  مثل  للطفل  �جل��اذب��ة 
قطع  تركيب  وقاعات  �لفخار  وتزيني 
لوحات  تلوين  قاعات  �أو  �لف�سيف�ساء 

ور�سومات �سعبية.
�ن�ساء �ساالت عر�ش خا�سة لعر�ش 
�أفالم كرتونية وثائقية وذلك بتحويل 
�ل�سري �ل�سعبية و�لق�س�ش �لرت�ثية �إىل 
و��ستخد�م  ب�سيطة،  كرتونية  �أف��الم 
يف  �ل�سعبية  �لت�سويرية  �ل��ل��وح��ات 
�ل�سورة  وتكوين  �لق�س�ش  تلك  �سرد 
�لو��سحة يف ذهن �لطفل، عن تفا�سيل 
�ل��ق�����س��ة وت��ف�����س��ري ل��ل��رم��وز �ل��ل��وح��ات 
تر�سيخ  على  تعمل  �لتي  و�لر�سومات 
وحب  �ملقاومة  وفكر  �الأخالقية  �لقيم 
�لوطن لدى �لطفل �لفل�سطيني، باأ�سلوب 
تر�ثي ب�سيط ولي�ش هذ� �الأ�سلوب �سوى 
�أو  تطوير ملا كان يدعى �سندوق �لدنيا 

�سندوق �لعجائب قدميا.
يف  كبري  دور  �لرت�ثية  ول��الأ���س��و�ق 
ربط  طريق  عن  ونقله  �ل��رت�ث  حفظ 
�أجيال  وفكر  مبفاهيم  �الأج��د�د  ت��ر�ث 
يرتبط  م��ا  وخ��ا���س��ة  و�ل���غ���د،  �ل��ي��وم 
باحلرف و�ملنتجات �ليدوية حتى يكون 
لالأجيال �جلديدة در�ية مبا كان عليه 
كانت  وكيف  و�آبائهم،  �أجد�دهم  حال 
حياتهم �ليومية وممار�ساتهم و�أدو�تهم 

�لتي ��ستخدموها وطوروها حتى و�سلنا 
�سخمة  �آالت  من  �ليوم  عليه  نحن  ملا 
ح��دي��ث��ة وف����رت ل��ن��ا �ل��وق��ت و�جل��ه��د 

و�أعطت �نتاج يومي �أوفر 
تعرف  على  �الأ���س��و�ق  تلك  ت�ساعد 
يف  �مل�ستخدمة  �خل��ام��ات  على  �لطفل 
على  و�لتعرف  وفهمها،  تر�ثي  منتج  �أي 
ي�ساعده  و�نتمائها مما  ون�ساأتها  �أ�سولها 
على �لقدرة على تقليدها و�مل�ساركة يف 
وتر�سيد  �لع�سرية  حياته  يف  توظيفها 

��ستهالكها و�لتفاخر بها وبرتويجها. 
يف  �لن�سائية  �مل�ساركات  �أي�سا  نذكر 
�الأ�سو�ق �لرت�ثية وفيها لفت نظر �لطفل 
�لن�سائية  �الأع��م��ال  على  �لطفلة  �أو 
�لق�ش  و�أع���م���ال  و�ل��ت��ط��ري��ز  ك��ال��غ��زل 
على  وتطبيقها  �الأعمال  تلك  وتطوير 
�أدو�ت منزلية حديثة، فتتطرز مفار�ش 
�لطاوالت و�للوحات على �جلدر�ن، كما 
�لن�سائية  و�ل�ساالت  �حلقائب  ت�سنع 
)�الك�����س�����س��و�ر�ت(.  �ل��زي��ن��ة  و�أدو�ت 
�حلديثة  �لع�سرية  �ل��ب��ي��وت  وت��زي��ن 
فت�سنع  �ل�سعبية،  �لق�سية  بامل�سنوعات 
�لزينة  و�سالل  �للوحات  بر�ويز  منها 
كبري  دور  لها  �أن  كما  �ل�سيافة.  و�أدو�ت 
يف �لتعريف بالرت�ث �لفل�سطيني ب�سقيه 
�ل�سيفية  فاملر�كز  و�ل��الم��ادي.  �مل��ادي 
من  �ل��ع��دي��د  مم��ار���س��ة  ل��الأط��ف��ال  تتيح 
�أو  ترفيهية  �أو  كانت  فنية  �لن�ساطات 
تعليمية، وميكن لتلك �ملر�كز �أن تتحول 
لور�سات عمل يتدرب فيها �الأطفال على 
ممار�سة بع�ش �حلرف �ليدوية و�لفنون 
وتعلم  �لرت�ثية،  و�الأل��ع��اب  �ل�سعبية 
�لدبكات باأنو�عها مع ��ستخد�م �الأدو�ت 
�ملر�كز  فاإن  وبهذ�  �ل�سعبية،  �ملو�سيقية 
مبا  �لرت�ث  �إحياء  على  تعمل  �ل�سيفية 
لالأطفال  �حل��ايل  �ل���ذوق  م��ع  يتنا�سب 

وميولهم �لنف�سية.
تقدمي  ع��ل��ى  �مل��ر�ك��ز  ت��ل��ك  تعمل 
�للعب،  طريق  عن  لالأطفال  �ملعلومات 
�مل��دن  ع��ن  معلومات  ل��الأط��ف��ال  فتقدم 
منها  كل  ��ستهرت  ومب��اذ�  �لفل�سطينية 
�سكانها  بها  عمل  �لتي  �لن�ساطات  وم��ا 
وممار�ساتهم  وتقاليدهم  وع��اد�ت��ه��م 
�لخ.  و�لزر�عة....  �لبناء  من  �ليومية 
�ل�سعبية  �لق�س�ش  �إىل  ي�ستمعون  وهم 
فلما  ي�ساهدون  �أو  �لتاريخية،  و�ل�سري 
�لفكرة  لهم  يو�سل  كرتونيًا  �أو  وثائقيًا 
لهذه  ومي��ك��ن  ب��ل  مب�سطة،  بطريقة 
�أو  �ل��ع��ج��ائ��ب  ���س��ن��دوق  �سنع  �مل��ر�ك��ز 
م�سرح �لدمى فتجد �لفكرة طريقًا �سهاًل 

ومي�سرً� لقناعته و�أعماقه.
ت��ه��دف �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�ل��ت��ج��م��ع��ات 
باإقامة  �ل�سعبي  �ل���رت�ث  �ح��ي��اء  �إىل 
معاناة  ع��ن  حتكي  �ل��ت��ي  �مل�سرحيات 
�ل�����س��ع��ب �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وت��ظ��ه��ر من 
�لكثري  و�مل�سرحيات  �حل��ف��الت  خ��الل 
م��ن �ل���ع���اد�ت و�ل��ط��ق��و���ش �ح��ت��ف��االت 
�لفل�سطينية  كاالأعر��ش  �الجتماعية 
وم����ّد �جل���ه���از، وع�����اد�ت �الح��ت��ف��ال، 
باملولود  و�الحتفال  قدميًا،  و�ل�سيافة 
من  �الحتفال  هذ�  يخ�ش  وما  �جلديد 
و�أك��الت  ورق�سات  و�أغ��اين  وزي  �أدو�ت 
و�ل�سابع  �لطهور  و�حتفاالت  �سعبية، 
تظهر  كم  و�حتفاالت،  �ل��ق��ر�آن  وختم 
حرم  �لذي  �لفل�سطيني  �لطفل  معاناة 
�سيء  على  �ل�سوء  وتلقي  طفولته  من 
تلك  ت�سوير  على  و�لعمل  معاناته،  من 
على  وعر�سها  و�لعرو�ش  �مل�سرحيات 
و���س��ائ��ل �الإع����الم �مل��رئ��ي و�الن��رتن��ت، 
و�لدويل  و�لعربي  �ملحلي  �ل�سعيد  على 
وما�سيها  وتاريخها  بفل�سطني  للتعريف 

وحا�سرها. 
م��ن �أه��م م���ربر�ت و�أه���د�ف تنمية 
�لرت�ث �ل�سعبي �لفل�سطيني و��ستد�مته 
يف �لوقت �لر�هن، هو �جها�ش �حلركة 
�لعدو  وج��ه  يف  و�ل��وق��وف  �ل�سهيونية 
�ل�����س��ه��ي��وين وق��ف��ة ���س��ع��ب��ي��ة، ت��ن��ادي 
�أ�سكال �الحتالل  باحلرية وترف�ش كل 
ب��االأر���ش  �لوح�سي  و�لتنكيل  و�لقمع 
�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ه��ج��ري 
�ل�سعب  كل  بحق  متار�ش  �لتي  و�البعاد 
لالأمة  عدو  هناك  فلي�ش  �لفل�سطيني. 
يتقدم  �لفل�سطيني  لل�سعب  �أو  �لعربية 
على  يعلو  �سر�ع  وال  �ل�سهيوين  �لعدو 
�إال  ملو�جهته  طريق  وال  معه  �ل�سر�ع 
ومنها  ��سكالها،  بكل  �ملقاومة  طريق 
فهو  به.  و�لت�سلح  ونقله  �لرت�ث  حماية 
و�ل�ساهد  �لفل�سطيني  �ل�سعب  هوية 
�حلي على حقه يف �الأر�ش �لفل�سطينية 
�الأجيال،  عرب  بانتقاله  حيًا  و�سيبقى 
يف  �أمانة  �أن��ه  على  الأطفالنا  وتعليمه 
كّل  م��ن  عنه  �ل��دف��اع  عليهم  �أعناقهم 
و�الن��دث��ار  و�لتهويد  �لطم�ش  �أ�سكال 

و�ل�سرقة. 
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�أني�ش �لّنّقا�ش 
ك������ان.. ي����ك����ون  �أن  ي���ج���ب   ح���ي���ث 
 وح��ي��ث ك��ان �الإ���س��ت��ب��اك م��ع �ل��ع��دو ك��ان..
من���������وذج �ل�������ث�������وري �مل����م����ت����ل����ئ وع����ي����ًا 
و���س��ج��اع��ة.. وث��ب��ات��ًا  و�إر�دة   وب�����س��رية 
م�ستقرئًا  نه�سوي  وح��دوي  م�سروع  �ساحب 
�ل��ت��اري��خ وم��ع��ط��ي��ات �ل��و�ق��ع وم��وظ��ف��ًا كل 
�ملفتوح  �مل�ستقبل  ف�ساء�ت  لتو�سيع  ذل��ك 
�ل���ع���ل���م... �ل���ر�����س���خ���ني يف  ي���ق���ني   ع���ل���ى 
نظّم  حيث  حلب  �ىل  �ل�سفر  يف  تر�فقنا 
فر�سة  ف��ك��ري.وك��ان��ت  ���س��ي��ا���س��ي  م��ل��ت��ق��ى 
�سغط  ع���ن  ب��ع��ي��دً�  ط��وي��ال  ن��ت��ح��ادث  �ن 
دو�خل  �بعاد  على  معا  �للحظة...و�نفتحنا 
�ملفكر  وخبيئات ذو�تنا..و�كت�سفت يف  هذ� 
�ال���س��رت�ت��ي��ج��ي ذل���ك �ل�����س��ويف �ل��ع��رف��اين 
�لّز�هد ..�لّرقيق �ملرهف �حل�ش �حلزين يف 
حديثه  يف  كالنهر  وتاأّمله..�ملتدّفق  �سمته 
 ..م�سافر ز�ده �ملعرفة و�لثقة يف حّب �لل ..
كان  �فكاره  يف  ..حّتى  فد�ئيًا  عمره  عا�ش 
 فد�ئيا ًوم�ستعد� لل�سهادة يف �سبيل ما يعتقد..
وكان ال مييل �ىل �جلد�ل ويجعل من �سمته 
�ّنه  تعبري� عن عدم ��ست�ساغته ملا ي�سمع مع 
�الق��ن��اع... يف  عجيبة  ق���درة  ميتلك   ك��ان 
�ملمتنع  �ل�ّسهل  �لنقا�ش  �ني�ش  بع�ش  ذل��ك 
و�الأم��ل..... بالبنادق  �ملغّناة   ..و�لق�سيدة 
�الب��������������ر�ر.. رح�����م�����ة  �لل   رح�����م�����ه 
د.حممد البحي�صي

رحيل املنا�سل اللبناين 
اأني�س النقا�س 

ت�ساميم هيئة االإعالم االإلكرتوين 
يف جمعية ال�سداقة الفل�سطينية االإيرانية
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يوميا  �أعي�ش  �أنا  هكذ�  �خلوف،  و�ُسرعة  �لقلق  من  �أكرث  �ملرء  ُيزعج  �سيء  ال 
بني �ملُتناق�سات بني قلٍق وخوف. �لقلق من �سيء جمهول ال ملمو�ش و�سوؤ�لك �لذي 
ُيالزمك بعد �أن ت�سع ج�سدك �ملُنهك هل �أنا �أم�سي بخطو�ت �سحيحة رغم يقينك 
�أنها �سحيحة؟.. �إنه ملن �ملُفزع �أن ُتخاطر بالفكرة يف �لدخول بها �إىل بركة وحٍل 

و�أنت تعي �أنها �ستتلّطخ هو �لتعريف �لدقيق خلروجك بفكرة �إىل �ملجتمع.
�أن تقف يف مناظرة �أمام نف�سك و�أنت قد �أردت ُم�سبقا �أن تو�جه ذ�تك بعد �أن 
��ستقلت منها لعّدة �أ�سباب وُتخاطب ملكة �لعجز فيك، كاأنك تخاطب عجوز بقي 
هل  وقتها؟..  نف�سك  �أمام  به  �ستعرتف  �لذي  ما  �سود�ء  و�حدة  �سعرة  �سعرها  من 

�ستجرُب نف�سك �أن تختار �لعجز و�أنت ذرفت دًما لتنه�ش بها من جديد؟.
�إنها مل�سكلة وجتعل �ملرء ي�سكت د�ئما لفرط �الإعياء يف �لتفكري، �إذ� �أردت �أن 
ُتخرب �أحدهم عن خما�سك هذ� �ستقلق من رّدة �لفعل و�أنت �سخ�ش طبيعي، خوفك 
ذ�ك  هو  كابو�ش  ُت�سارع  كاأنك  �أجله  من  ُت�سارع  و�أنت  جمهول  م�ستقبل  من  �لكبري 

�ملزيج �لذي يف د�خلك مزيُج �خلوف.
ع�سرينية ف�سلت فتاأزمت هي �أنا، فقدت ثقتي بنف�سي رغم �أن يف د�خلي حما�ش 
جديد  من  نف�سي  �سقلُت  �إين  ثم  �لف�سل  خّلفها  جمزرة  هنالك  �أي�سا  لكن  ميت  مل 
لكن لي�ش بنف�ش �لهند�سة �الأوىل و�ل�سوؤ�ل �ملطروح من جديد هل هذه �لهند�سة 

منا�سبة الأخرج من وحل �لف�سل؟
طعم  ما  لكن  �لور�ء  �إىل  �لرجوع  �أو  �خل�سوع  �أو  �لو�سطى  باحللول  نر�سى  ال 

�لنجاح؟ وهل هو لذيذ د�ئم �أو وقتي؟ هل هو �ساحق وهادم للذ�ت كالف�سل؟.
م�سروعي �أن �أكون يوما ما ما �أريد هو متعٌب لكنه خمتلف، خمتلف و�أعي هذ� 
�الختالف و�إين �أرى هديف من ز�وية خا�سة ومنحى �أخر، و�أرى وقويف فوق نقطة 

معّينة �أحبها خمتلف متاما.. لكن هل �أقف حتديد� فوق مركزها؟.
ذ�ك �لهدف �لذي �أحّبه كاأّنه ع�سقي �لوحيد و�لذي ال �أعرف غريه، �أمر�سني 

ومع كل تقّدم يف فعل �سيء يقّربنا من �لنجاح هو دو�ء.
�لّنجاح ل�سيق �الإن�سانية �لتي هي ديٌن نعبده لكن هل للهدف �إن�سانية؟.

�أن حامل �لهدف يعي�ش ما �أعي�سه �الآن بني لذة يف �لنجاح و�سعي  �أعي قطعا 
ور�ء �لتحدي وبني �أمل الذع لو ف�سلت رغم كون �لنجاح يبد�أ من نقطة �لف�سل.

غرفتك  من  تبد�أ  �لتي  �ل�سعوبات  رحلة  “حلم” �ستبد�أ  لك  خمتلًفا  كنت  لو 
ت�سعى  نعم  يوما.  �سّدك  �ستكون  �لكائنات  حتى  للعامل،  تخرج  �أن  �إىل  �ل�سغرية 
وت�سيب ورمبا ال يحالفك �حلظ لكن ال تياأ�ش بل حارب بكل قوة وجهد، كاأنك �أمام 
جبل يجب عليك حتطيمه للعبور �أو كاأنك �أمام بحر كّله �أ�سماك مفرت�سة وعليك 
عينيك  �أم��ام  �ست�سع  �ساملا.  لتمر  �أي�سا  و�لذكاء  و�الإر�دة  بال�سجاعة  تتحلى  �أن 

معقولة “نحن ال ن�ست�سلم، ننت�سر �أو منوت”.
ت�سبح  �لفكرية  �لعزلة  دو�م��ة  �ستدخل  �خل�سوع،  �أو  �لتنازالت  تقبل  لن 
رو�يات  �لغرفة  ومتلئ  �لنوم  معنى  تن�سى  �أن  �إىل  نومك  �سيقل  منعزل،  �جتماعي 
وعقلك ي�سبح �أكرث وع�ي�ًا وتن�سى �الأ�سياء كاأنها مل تكن. �ستبحث عن �الختالف 

د�ئما وتفتح عد�سة عقلك نحو �لفهم �ل�سحيح.
�سياأتي �ليوم �لتي ت�سل �إىل �أحالمك وكاأنك مل تتعب �أو متل وتقف فوق قمة 
جبل ت�سرخ بقوة �إىل �أن ت�سمع �أنت نف�سك �سر�خك وتقول “مل يكن �الأمر �سهال 
لكن ها �أنا �أفعلها”. تبقى تردد كثري� هذه �جلملة �إىل �أن تبكي ب�سدة حد �النهيار 

وتعود لت�سنع جمدً� جدي��دً�.
نحن عبيد �أحالمنا ونحيا من �أجلها فهل متوت �أحالمنا من �أجلنا؟. �أخربوين 

ما طعم �لنجاح �إذ�!.

نافـــــــذة
تــقــع مــديــنــة الــطــرية يف 
مركز  مــن  ال�صرقي  الــطــرف 
ال�صهل ال�صاحلي الفل�صطيني 
عــلــى جمــمــوعــة مـــن الــتــال 
املرتفعة حوايل 70 مرا عن 
�صطح البحر، وهي تطل على 
�صرقا  ميــتــد  منب�صط  �ــصــهــل 
وميتد  كيلومرات   4 قــرابــة 
غــربــا نــحــو 10 كــيــلــومــرات 
ويــنــتــهــي مبـــ�ـــصـــارف �ــصــاطــئ 

البحر البي�س املتو�صط. حتيط بها جمموعة من القرى واملدن العربية منها مدينة قلقيلية 
يف اجلنوب ال�صرقي و)كفار يعب�س( وقلن�صوة يف ال�صمال، والطيبة يف ال�صمال ال�صرقي.

تبلغ م�صاحة ارا�صي الطرية )31359( دومنا منها )790( للطرق والوديان.
عام 1948 كانت مقراً لقوات فوزي القاوقجي والقوات النظامية للجي�س العراقي، وعند 
اندلع القتال بن الغزاة اليهود والعرب الذين دافعوا عن قريتهم ممثلن باملختار واأع�صاء 
عنها  والدفاع  فيها  البقاء  على  الطرية  اأهايل  اجتماعية، �صمم  و�صخ�صيات  القروي  املجل�س 
مهما كلف المر، واق�صم زعماء البلد ق�صماً جماعياً باأن ل يغادروا القرية واأن قدر لهم املوت 
ف�صوف ميوتون فيها. ويف 14 اأيار 1948 هوجمت القرية من قبل وحدة من رجال امل�صتوطنات 

العربية املجاورة لكن الهجوم دحر مع خ�صائر كبرية.

بعد قرار التق�صيم ومنذ بداية عام 1948 بداأت الع�صابات ال�صهيونية بالت�صلل اإىل قرية 
)�صترين(  ال�صهيونية  الع�صابات  نفذت  ، حيث  الطرية  اأهــايل  �صد  اجلرائم  الطرية لرتكاب 
العزل  املدنين  مــن  عـــدداً  اأوقــفــت  بعدما  مــروعــة،  مذبحة  1948م  �صباط/فرباير   10 يــوم  يف 
النار، فا�صت�صهد على الفور �صبعة  على م�صارف قرية الطرية ق�صاء طولكرم واأطلقت عليهم 

مواطنن واأ�صيب خم�صة اآخرين بجروح.
وجاءت هذه املجزرة يف �صياق دفع املواطنن الأ�صلين للهجرة، متهيدا ل�صيطرة الع�صابات 
ال�صهيونية على املزيد من املمتلكات والأرا�صي الفل�صطينية. فكانت املجازر املنظمة من قبل 
الع�صابات ال�صهيونية واجلي�س ال�صهيوين فيما بعد �صد اأهل القرى واملدن الفل�صطينية من 
اأبرز العناوين للتوجهات ال�صهيونية، من اأجل تخويف الفل�صطينين واإجبار اأكرب عدد ممكن 

على الرحيل عن اأر�صهم واإحال اليهود مكانهم ...
مع  الهدنة  لتفاقية  تبعاً  لل�صهاينة،  ت�صليمها  وحتى   1948 اأيــار  من  الواقعة  الفرة  يف 

الأردن، يف اأيار 1949، خا�صت الطرية اأربع معارك دامية �صد قوات الحتال ال�صهيوين.

قرية الطرية – املثلث طولكرم
طعم النجاح

جمزرة الطرية-طولكرم

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

محمود موسى

19



TAREEQ ALQUDSالعدد )28( 16


