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وق�ضيتنا  الفل�ضطيني،  الأر�ض  ليوم  والأربعني  اخلام�ضة  الذكرى  علينا  متّر 
وبفعل  ل��ه��ا،  خ���رًا  ي�ضمرون  ل  ال��ذي��ن  اإرادات  بفعل  ح���اّدًا  منعطفًا  تعي�ض 
�ضنعًا.. يح�ضنون  اأّنهم  يح�ضبون  وهم  �ضعيهم  �ضّل  الذين  اأبنائها  بع�ض  �ضلوك 

العالقات  حتكم  التي  املعادلة  ر�ضم  يف  الأ���ض��دق  ك��ان  املجيد  ال��ي��وم  ه��ذا 
الذي  ال�ضهيوين  امل�ضروع  مع  املواجهة  اأدوات  بيان  يف  و�ضوحًا  الأك��ر  وك��ان  الغا�ضب،  العدو  مع 
ل�ضعب  �ضعب  بال  "اأر�ض  �ضعار:  رف��ع  حني  الثابت  وعنوانه  املفتاحية  كلمته  الأر����ض  من  جعل 
الإح��اليل  امل�ضروع  لطبيعة  وحت��دي��دًا  ب�ضاعة  اأك��ر  �ضعارًا  هناك  اأّن  اعتقد  ول  اأر�ض"،  ب��ال 
يبداأ  ال�ضعار  ال�ضعار...هذا  ه��ذا  من  "اإ�ضرائيل"  ب�  بعد  فيما  ُع��رف  ال��ذي  العن�ضري  الإلغائي 
الفل�ضطيني  حياة  م��الأوا  الذين  واملتوهمني  املتخر�ضني  على  راّدًا  ب��الأر���ض،  وينتهي  ب��الأر���ض 
ان�ضجامًا  اأك���ر  ال��ع��دو  ك��ان  حيث  ال��ع��دو،  م��ع  والتعاي�ض  ال�ضالم  ع��ن  احل��دي��ث  و�ضجيج  ب��زب��د 
الفل�ضطينية.. الأر����ض  و�ضيظل  ك��ان  هدفه  ب��اأّن  التبا�ض  ودومن��ا  و�ضوحًا  واأك��ر  م�ضروعه  مع 

والظروف  اإمكاناتها  بح�ضب  املتعاقبة  الإ�ضرائيلية  احلكومات  كل  ترجمته  ال�ضعار  ه��ذا 
عا�ضه  الذي  وال�ضم(  واله�ضم  )الق�ضم  اأ�ضلوب  كان  هنا  ومن  اندفاعها  �ضبطت  التي  املو�ضوعية 
اأو  الغائبني،  اأم��الك  بقوانني  ك��ان  اإن  ُت�ضادر  اأر���ض��ه  ي��رى  وه��و  ال�ضاعة  م��دار  على  الفل�ضطيني 
امل�ضتوطنات.. وتو�ضيع  وبناء  الأمنية  الع�ضكرية  الأعمال  ل�ضالح  امل�ضادرة  اأو  البور،  الأرا�ضي 
ويف العام 1976 انتف�ض الفل�ضطينيون يف اجلليل واملثلث والنقب وكتبوا بالدم هذا اليوم على 
واجلاهزية  وال�ضتعداد  الوطن  لرتاب  والولء  النتماء  عمق  على  اأّكدت  هّبة  يف  اخلال�ض،  مذبح 

لفدائه بالغايل والنفي�ض..
يف  البّتة  مطروحًا  الأمر  هذا  يكن  ومل  للت�ضحية  �ضعبنا  ا�ضتعداد  يف  ي�ضك  ل  اأحدًا  فاإّن  وهنا 
التنازع  وثقافة  الفردّية،  العقلية  تلك  يف  تزال  ول  كانت  امل�ضكلة  لكن  ال�ضعب،  هذا  جهاد  م�ضرة  
ثقافة  وكّر�ضوا  ال�ضعب،  هذا  على  ق��ادة  اأنف�ضهم  بوا  ن�ضّ من  �ضلوك  على  طغت  التي  واخل�ضومة 
مواجهته  وط��رائ��ق  ن�ضاله  يف  يتحّكم  واإط���ارًا  اأ�ضا�ضًا  وجعلوها  والفئوية،  والع�ضبية  الفرقة 
واليهودي.. الغربي  بوجهيه  ال�ضهيوين  امل�ضروع  به  واأعني  الب�ضرية  تاريخ  يف  الأخطر  هو  مل�ضروع 
الفطري  حّقهم  عن  يدافعون  وهم  ق�ضوا  الآلف  مئات  يكن  مل  اإن  ال�ضهداء  اآلف  ع�ضرات 
النتيجة؟!. كانت  فماذا  واأ���ض��رى..  جرحى  ه��وؤلء  من  واأك��ر  اأر�ضهم..  على  اأح��رارًا  يعي�ضوا  كي 

لقد اأجاد الفل�ضطيني تراكم الت�ضحيات، ومل يح�ضن البناء عليها وا�ضتثمارها وهذه هي املع�ضلة 
التي ت�ضتحق الوقوف طوياًل اأمامها..

فيهما  نه�ض  حمطتان  هناك  كانت  ال�ضهيوين  امل�ضروع  �ضد  الفل�ضطيني  اجلهاد  تاريخ  يف 
الفردي  امل�ضروع  اأنانية  ل��ول  ال�ضراع  نتائج  يف  اأث��ر  لهما  ك��ان  م��ن  هما  ولعّلهما  بكّله،  ال�ضعب 
ق�ضيتنا..  م�ضر  على  الأخ��ط��ر  امل�����ض��روع  وه��و  والف�ضائل،  الأح����زاب  وج��اه��ات  مّثلته  ال���ذي 
..1987 احل��ج��ارة  انتفا�ضة  ك��ان��ت  الثانية  واملحطة   ،1936 اإ���ض��راب  ك��ان��ت  الأوىل  املحطة 
املواجهة،  خط  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  يتوّحد  اأن  خلطورة  مبكرًا  عدّونا  تنّبه  وقد   
خالل  من  ذلك  يف  وجنح  ي�ضتطيع  ما  كل  �ضعبنا  جهود  وت�ضتيت  وبعرة  تفكيك  �ضبيل  يف  وب��ذل 
امل�ضروع  حترير  لغر�ض  اأُن�ضئت  التي  الأنظمة  مع  الإقليمية  وولءات��ه��ا  الفل�ضطينية  اأدوات���ه 
جهة  فمن  واأدوات����ه  ال�ضراع  معادلة  يف  التناق�ض  م��ن  حالة  ووج��دن��ا  وحرا�ضته،  ال�ضهيوين 
الفل�ضطيني  ال��ف��ردي  الإب���داع  وراأي��ن��ا  وامل��وؤث��رة،  الناجحة  البطولية  الفردية  العمليات  راأي��ن��ا 
املقابل  ويف  تواجد،  اأينما  )ال��ف��رد(  الفل�ضطيني  حّققها  التي  والنجاحات  والّلجوء  الوطن  يف 
ال�ضعف  حالة  لإبقاء  احلثيث  و�ضعيها  ال�ضيا�ضية  القوى  لأداء  املخّيبة  والنتائج  الف�ضل  راأينا 
والف�ضيل.. ال�ضلطة  امتيازات  على  وال�ضراع  اخل��الف��ات  عرب  الفل�ضطيني  اجل�ضم  يف  وال��وه��ن 
وراأينا كيف اّتبع الكيان الغا�ضب �ضيا�ضة التفّرد يف عدوانه على �ضعبنا من خالل التق�ضيم اجلغرايف 
وال�ضيا�ضي، ومثال ذلك: يف �ضيا�ضات �ضم الأرا�ضي، وم�ضادرة العقارات وهدمها يف القد�ض مثاًل.. يجري 
ذلك وكاأّنه يف كوكب اآخر، ن�ضمع به ول نتاأّثر مبا يجري عليه، بل ول يعنينا اأن نعرف ما يجري فيه.. 
ُت�ضادر اأرا�ضي قرية لبناء م�ضتوطنة اأو تو�ّضعها.. ونرتك امل�ضوؤولية على اأ�ضحاب القرية، واأهل القرى 
املجاورة يرون وي�ضمعون دون اأن يحّركوا �ضاكنًا.. ويف اأح�ضن الأحوال نرى حراكًا ا�ضتعرا�ضيًا اآنيًا...
ُتظهر  ال�����ض��ف��ة  يف  م�����ض��رة  ع���ن  ن�����ض��م��ع  ول  وحُت���ا����ض���ر،  ح����روب  ث��الث��ة  يف  غ���زة  ُت���دّم���ر 
ال��رف�����ض.. اأدن���ى درج���ات واأ���ض��ك��ال  امل�����ض��رة مت��ّث��ل  اأّن  ال��ت��دم��ر واحل�����ض��ار.. رغ��م  ل��ه��ذا  رف�ضها 
ل��ق��د جن��ح ال��ع��دو يف ال��ت��ه��ام��ن��ا ف����رادى ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ث��ور الأب��ي�����ض وال��ث��ور الأ����ض���ود..

والأمثلة على هذا اأكر من اأن حُت�ضى اأو ُتعد..
يوم الأر�ض الفل�ضطيني كان حماولة فل�ضطينية �ضعبية ل�ضتعادة دور العمل اجلمعي يف مواجهة 
الوح�ض ال�ضهيوين، ولكّنها كغرها من املحاولت اأُجه�ضت بفعل مطامع واأنانية هذا التنظيم اأو ذاك، 
مثله يف ذلك مثل اإ�ضراب 36 والنتفا�ضة الأوىل التي ولدت لل�ضعب الفل�ضطيني هذا املولود امل�ضخ 
امل�ضوؤوم الذي يلعنه البع�ض نهارًا وي�ضاجعه لياًل، وهذا الف�ضل الذي اأمن �ضانعوه من امل�ضاءلة والعقاب.

�ضالٌم على �ضهداء يوم الأر�ض وكل اأيام الوطن وامل�ضت�ضعفني
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  يـوم الأر�ض الفل�سـطيني .. 
يـوم وحدة الفعل ال�سعبي
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يوم الأر�ض ومراحل الت�سلل 
ال�سهيوين اإىل فل�سطني واحتاللها

بالنتخابات اأو من دونها 
املقاومة هي اخليار

�ست �سنوات من العدوان املتوا�سل 
على اليمن

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

اجلمعية تكرم اأمهات ال�سهداء يف يوم املراأة وعيد الأم
حفل توقيع كتابني للدكتور البحي�سي يف جمعية ال�سداقة

اجلمهورية  �سفري  تكرمي  حفل  يف  ت�سارك  اجلمعية 
الإ�سالمية الإيرانية بدم�سق

الإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  جمعية  ���س��ارك��ت   
الإلكرتوين  الإع��ام  م�س�ؤول  م�سع�د  حممد  باملهند�س  ممثلة 
ال�سهداء  ع�ائل  دع��م  هيئة  م�س�ؤولة  اخلطيب  ر�سا  والأخ��ت 
اجلمه�رية  �سفري  �سعادة  تكرمي  حفل  يف  باجلمعية،  والأيتام 
مبنا�سبة  تركابادي،  ج�اد  الأخ  بدم�سق  الإيرانية  الإ�سامية 
املقاومة  ف�سائل  نظمته  والذي  �س�رية  يف  عمله  مهمة  انتهاء 
الفل�سطينية بدم�سق. وذلك بتاريخ 30 اآذار 2021  يف املجل�س 
ال�طني الفل�سطيني بدم�سق، بح�س�ر قادة وممثلي الف�سائل 
…واألقيت  الفل�سطينية  والأح��زاب  وامل�ؤ�س�سات  واجلمعيات 
على  ال�سفري  �سعادة  احل�س�ر  الأخ���ة  فيها  �سكر  كلمات  عدة 
عمله  ف��رتة  خ��ال  قدمه  ال��ذي  الكبري  ودعمه  النرية  جه�ده 
املقاومة  حم���ر  ي��خ��دم  م��ا  يف  الكبرية  وج��ه���ده  ���س���ري��ة،  يف 
ويعزز روابط الأخ�ة والعاقات بني اأ�ساع املح�ر، كما قدم 

احلا�سرون يف احلفل دروعًا تقديرية ل�سعادة ال�سفري.    
 

الفل�سطيني  ال�سعبي  امللتقى  يف  ت�سارك  اجلمعية 
للمخيمات الفل�سطينية يف �سورية

ممثلة  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
اللكرتوين  الإع��ام  م�س�ؤول  م�سع�د  حممد  املهند�س  ب��الأخ 
للمخيمات  الفل�سطيني  ال�سعبي  امللتقى  بح�س�ر  اجلمعية  يف 
الفل�سطينية يف �س�رية، الذي اأقيم مبنا�سبة ذكرى ي�م الأر�س 
من  الق�سية  حماية  اأج��ل  من  "معا  عن�ان  حتت  الفل�سطيني 
حم�ر  م��ع  الفل�سطيني  التاحم  لتعزيز  الت�سفية  خماطر 
ال�سامية  اجلمه�رية  �سفري  �سعادة  بح�س�ر  املقاومة"، 
اليرانية الأخ ج�اد تركاآبادي، وقادة وممثلي ف�سائل املقاومة 
الفل�سطينية بدم�سق وحزب البعث العربي ال�سرتاكي وممثلني 
عن �سفارات الدول ال�سديقة بدم�سق، وح�سد �سعبي من اأبناء 
املخيمات الفل�سطينية بدم�سق، وذلك بتاريخ 29 اآذار2021 يف 
املركز الثقايف العربي يف امليدان بدم�سق. يف �س�رية، وجه�ده 
الأخ���ة  رواب��ط  ويعزز  املقاومة  حم���ر  يخدم  ما  يف  الكبرية 
والعاقات بني اأ�ساع املح�ر، كما قدم احلا�سرون يف احلفل 

دروعًا تقديرية ل�سعادة ال�سفري.    
 

وفد من اجلمعية يزور 
اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني

زار وفد من جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية املكتب 
دم�سق،  يف  فل�سطني  لتحرير  الدميقراطية  للجبهة  املركزي 
البحي�سي  الدكت�ر حممد  ال�فد  اآذار2021. و�سم  بتاريخ 2 
رئي�س اجلمعية والأخ علي جمعة القيادي يف اجلمعية والأخت 
ا�ستقبال  يف  وك��ان  العامة.  العاقات  م�س�ؤول  ط�ي�سي  اآلء 
والأخ  للجبهة  العام  الأم��ني  نائب  �سليمان  فهد  الأخ  ال�فد 
ع�س�  الآغا  حممد  والأخ  الإقليم  م�س�ؤول  عبداحلميد  ح�سن 
اللجنة املركزية والأخت رزان اأب� جيدا من املكتب الإعامي. 
التهنئة  البحي�سي  حممد  ال��دك��ت���ر  ق��دم  ال��ب��داي��ة  يف 
للجبهة بعيد انطاقتها 52 متمنيًا للجبهة املزيد من العطاء 
ثم  التحرير،  حتى  والن�سال  ال�سهداء  نهج  على  وال�ستمرار 
حتدث ح�ل العاقات بني اجلمعية واجلبهة وتط�رها الافت 
ودوره��ا كف�سيل وطني  باجلبهة  واأ�ساد  الأخ��رية،  الآون��ة  يف 
بامتياز يتمتع باأطر �سيا�سية وفكرية لديها الروؤية وال�سجاعة 
البعيدة  ال�ستنتاجات  على  القدرة  ولديها  اأفكارها،  لطرح 
املدى. وتطرق الدكت�ر البحي�سي اإىل اجتماعات القاهرة التي 
تعقدها الف�سائل الفل�سطينية للح�ار ح�ل النتخابات املزمع 
اإجراوؤها يف اأيار القادم، مت�سائا عن خلفية اإجرائها الآن، 
لها.  وه� احلا�سن  الحتال  تتم حتت ظال  اأنها  �سيما  ول 
اجلمعية  ب�فد  �سليمان  فهد  الأخ  رح��ب  جهته  م��ن     
وتاريخها  اجلبهة  انطاقة  ع��ن  وحت��دث  ب��دوره��ا،  واأ���س��اد 
املقاومة حتى  نهج  تبني  ال�ستمرار يف  على  م�ؤكدا  الن�سايل 
اأن  اأك��د  فقد  الفل�سطينية  النتخابات  ع��ن  اأم��ا  التحرير. 
النتخابات  القرار جتاه  تنتج  ل  الفل�سطينية وحدها  الإرادة 
اإىل  م�سريا  ذلك،  يف  �ساهمت  اإقليمية  اإرادات  هناك  واإمن��ا 
اأنه  وب��نينّ  القرن.  �سفقة  ظل  يف  �سابقا  النتخابات  تاأجيل 
دويل  ق��رار  هناك  والآن  بالتاأجيل  دويل  ق��رار  هناك  ك��ان 
وا�سطنب�ل  القاهرة  اجتماعات  اإىل  وتطرق  بالنتخابات، 
جه�دًا  هناك  اأن  اإىل  واأ�سار  عنها،  نتجت  التي  وال��ق��رارات 
بذلت لتك�ين حتالفات ي�سارية لكن ذلك مل يكتب له النجاح. 
ن�سبة  على  حت�سل  مل  اإذا  يعنيها  ل  للدميقراطية  وبالن�سبة 
ل  وه��ذا  انتخابي،  ح��زب  لي�ست  فاجلبهة  احل�سم  اأ���س���ات 
ملك  املقاومة ه�  �ساح  اأن  واأكد  الن�سايل.  دورها  يقلل من 
تقبل  لن  وحما�س  عنه  التخلي  يج�ز  ول  الفل�سطيني  لل�سعب 
النتخابات.. يف  جنحت  ح��ال  يف  املقاومة  �ساح  بت�سليم 
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اجلمعية ت�سارك يف ندوة بعنوان: 
م�سار احلرب وال�سالم يف اليمن(

الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  جمعية  ���س��ارك��ت   
يف  البحي�سي  حم��م��د  ب��ال��دك��ت���ر  ممثلة  الإي��ران��ي��ة 
يف   2021/3/28 الأح���د   الي�م  اأُقيمت  التي  ال��ن��دوة 
�سن�ات  �ست  )بعد  بعن�ان   ِدم�سق  ال�س�رية  مة  العا�سِ
اليمن(  يف  وال�����س��ام  احل���رب  م�سار  ال��ع��دوان-  م��ن 
القان�س رئي�سف مكتب  نايف  ال�ستاذ /  حا�سر فيها 
�س�رية  يف  ال�سابق  اليمن  �سفري  الق�مي،  الت�سال 
الدبل�ما�سية  البعثات  اأع�����س��اء  م��ن  ع��دد  بح�س�ر 
الفل�سطينية  والف�سائل  العروبية  ال�سخ�سيات  وكل 
العاقات  التقدمية وطاب  ال�طنية  واحزاب اجلبهة 
دم�سق  ج��ام��ع��ت��ي  يف  ال�سيا�سية  وال��ع��ل���م  ال��دول��ي��ة 
فيدي�  ال��ن��دوة مت عر�س  وال�����س��ام اخل��ا���س��ة. وخ��ال 
ال�سداقة  الإل��ك��رتوين يف جمعية  الإع��ام  اإع��داد  من 
على  ال�سع�دي  العدوان  ح�ل  الإيرانية  الفل�سطينية 
اليمن.   يف  لاأخ�ة  الفل�سطيني  ال�سعب  ودع��م  اليمن 

وال��ن�����س��ر  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ���س��ني  دار  اأق����ام����ت 
للدكت�ر حممد  لت�قيع كتابني  والإعام حفًا 
البحي�سي” للدكت�ر حممد البحي�سي رئي�س 
جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية، الأول 
بعن�ان "دفاعًا عن الأناجيل" والثاين بعن�ان 
من  عدد  بح�س�ر  اإ�سرائيل"،  اأر�س  "اأكذوبة 
وح�سد  الفل�سطينية  املقاومة  ف�سائل  ممثلي 
وذل��ك  والأ���س��دق��اء.  واملهتمني  املثقفني  م��ن 
بتاريخ 28 اآذار 2021 يف مقر جمعية ال�سداقة 
الفل�سطينية الإيرانية بدم�سق. ت�سمن احلفل 
�سرحًا نقديًا عن م�سم�ن الكتابني قدمه الناقد 
ر�س�ان فاحة، ثم حتدث الأ�ستاذ اأيهم �سقر 
التحية  مقدمًا  الكتابني  عن  �سني  دار  مدير 
وال�سكر للدكت�ر البحي�سي على جه�ده يف ما 
ورد بهما. ويف ختام احلفل وقع الدكت�ر على 
التي قدمت ل�سي�ف احلفل. الكتب  عدد من 

جمعية  يف  ال�سهداء  ع���ائ��ل  دع��م  هيئة  اأق��ام��ت 
ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية تكرميًا لأمهات ال�سهداء 
الكرام بتاريخ 27 اآذار2021 يف مقر اجلمعية بدم�سق.
الهيئة  م�س�ؤولة  اخلطيب  ر�سا  الأخ���ت  افتتحت 
الفاحتة  �س�رة  وق��راءة  بال�ق�ف  احلفل  اجلمعية  يف 
مكانة  على  اأك��دت  التقدمي  ويف  ال�سهداء،  اأرواح  على 
وتفتخر  تت�سرف  اجلمعية  واأن  العظيمة  ال�سهداء 
بتكرمي اأمهات ال�سهداء الل�اتي فقدن فلذات اأكبادهن. 
رئي�س اجلمعية  البحي�سي  الدكت�ر حممد  حتدث 
اأ�سرة  وراءه  وخلف  ربه  اإىل  م�سى  باأنه  ال�سهيد  ح�ل 
اهلل  تكفل  لهذا  حقه،  ي�فيه  اأن  ي�ستطيع  منا  اأحد  ول 
ع�ائل  تكرمي  ه�  واجبنا  ونحن  احلق  هذا  ي�فيه  اأن 
اأن  اإىل  اأبنها  ورب��ت  الأم  ه��ذه  تعبت  لقد  ال�سهداء. 
و�سل اإىل هنا فيجب علينا تكرميها. فهي فقدت ثمرة 
قلبها وه� �ساكنًا داخلها ل يربحها ويبقى حا�سرًا يف 
وجدانها. عاقة الأم بابنها ل تنقطع ول� انقطع احلبل 
ال�سري لأن العاقة بينهما هي حبل من اهلل الذي اأمرنا 
بالعت�سام به. لقد و�سع�ا ي�ما لاأم لكن كل اإ�سراق 
�سم�س ومغيب �سم�س ه� ي�م لاأم، والر�س�ل �سلى اهلل 

عليه و�سلم قال: اإن اجلنة عند قدميها فاإذا ت�ا�سعت لها 
فاإنك برو�سة من ريا�س اجلنة. الأم الفل�سطينية تتحمل 
تتحمل  التي  م�س�ؤولة هائلة خارقة قدميًا وحديثًا وهي 
جينات ال�سرب، والأم الفل�سطينية �سل�سلة متميزة، لهذا 
الأم. عيد  مبنا�سبة  ال�سهداء  اأمهات  نكرم  الي�م  نحن 
الدعم،  والأخ���ات يف هيئة  �ساكرًا احل�س�ر   ختم 
واأكد قائًا اأن اجلمعية �سعيدة ب�ج�دكم ون�سعر بالفخر 
والعتزاز لنا ودائمًا اأق�ل اأن ع�ائل ال�سهداء هم املكرمني 
بدورهن  اإليها.  ات���ا  التي  امل�ؤ�س�سة  يكرم�ن  من  فهم 
�سكرت الأمهات اجلمعية على عملها الدائم وامل�ستمر يف 
دعم ع�ائل ال�سهداء و�سعبنا الفل�سطيني يف املخيمات.

�جلمعية ت�شارك يف حفل �إقامة 
ن�شب تذكاري للزعيم هوغو ت�شافيز

ممثلة  الإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
يف  اجلمعية  يف  العامة  العاقات  م�س�ؤولة  ط�ي�سي  اآلء  بالأخت 
الڤنزويلي  للرئي�س  التذكاري  الن�سب  عن  ال�ستار  اإزاح��ة  حفل 
بتاريخ  وذل��ك  ل�فاته،  الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة  ت�سافيز  ه�غ� 
دم�سق. ب��ج��ام��ع��ة  امل��دن��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ة  كلية  يف   2021 اآذار   8
خ��سيه  د.  ال��ڤ��ن��زوي��ل��ي  ال�����س��ف��ري  ���س��ع��ادة  ال�����س��ت��ار  اأزاح   
القيادة  ع�س�  ب��ال  حم�سن  وال��رف��ي��ق  م��ساتي�س  غ��ري��غ���ري��� 
�سعادة  بح�س�ر  ال���س��رتاك��ي،  العربي  البعث  حل��زب  امل��رك��زي��ة 
ج���اد  الأخ  بدم�سق  الإي��ران��ي��ة  الإ���س��ام��ي��ة  اجل��م��ه���ري��ة  �سفري 
وممثلي  الدبل�ما�سي  ال�سلك  اأع�����س��اء  م��ن  وع���دد  ت��رك��اب��ادي 
الر�سيمة   وامل���ؤ���س�����س��ات  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة   والأح������زاب  ال�����س��ف��ارات 
كبري  جماهريي  وح�سد   ���س���ري��ة،  يف  الفل�سطينية  والف�سائل 

الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  اأقامت 
ح���ف���ًا ت��ك��رمي��ي��ًا ل��ب��ع�����س امل��ع��ل��م��ني امل��ت��ق��اع��دي��ن 
ت��ق��دي��رًا واح����رتام����ًا مل���ا ق���دم����ه ل���اأج���ي���ال. وذل���ك 
بدم�سق.  اجلمعية  م��ق��ر  يف   2021/3/25 ب��ت��اري��خ 
العمل  هيئة  ع�س�  ح�سني  حممد  الأ�ستاذ  رح��ب 
وافتتح  باحل�س�ر،  اجلمعية  يف  والطابي  ال�سبابي 
اأرواح  على  الفاحتة  �س�رة  وق��راءة  بال�ق�ف  التكرمي 
املجتمع  يف  املعلمني  قيمة  ع��ن  وحت���دث  ال�����س��ه��داء، 
البحي�سي  حممد  الدكت�ر  حت��دث  ث��م  الأم���ة،  وب��ن��اء 
اأن  واأك��د  املعلم،  اأهمية  ح���ل  خ��ال  اجلمعية  رئي�س 
ج  الذي يخرنّ املعلم ه�  لأن  املهن  اأم  التعليم هي  مهنة 
وال�سحفي  والكاتب  واملدر�س  واملهند�س  الطبيب  لنا 
والإع����ام����ي. ف��ك��ل خم���رج���ات امل��ج��ت��م��ع جت��ت��م��ع يف 
النبياء  لن  التعليم  النبياء  مهنة  كانت  حيث  املعلم، 
عز  اهلل  من  ر�سالة  ب��دون  حياة  ول  الإح��ي��اء  مهمتهم 
بناء  الأوىل يف  اليد  املعلم ه� �ساحب  اأن  وقال  وجل، 
فلذلك  امل��زك��ي  املعلم  مرحلة  ع�سنا  فقد  املجتمع. 
هي  فالرتبية  والتعليم(  )الرتبية  م�سطلح  اأطلق�ا 
التزكية، واملعلم الفل�سطيني ه� الذي يزرع يف اجليل 
اأن  ب��دورن��ا  اأحببنا  اأننا  قائًا  وختم  فل�سطني.  حب 
اجلميلة. الك�كبة  هذه  تكرمي  �سرف  لأنف�سنا  ن�سجل 

 وب���دوره���م ���س��ك��ر امل��ع��ل��م���ن اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ما 
واأ����س���ادوا  امل��خ��ي��م��ات  يف  الأه�����ايل  �سبيل  يف  ت��ب��ذل��ه 
ب����الأع����م����ال ال���ت���ي اأق���ام���ت���ه���ا وت��ق��ي��م��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة 
ال��ن��ه��اي��ة  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي.  �سعبنا  لأب���ن���اء  خ��دم��ة 
ق���دم���ت اجل��م��ع��ي��ة دروع�������ًا ت��ك��رمي��ي��ة ل��ل��م��ع��ل��م��ني..

جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية
 تكرم املعلمني يف عيدهم
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الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  اأقامت 
بدم�سق  الإيرانية  الثقافية  امل�ست�سارية  مع  بالتعاون 
الر�سم  م�سابقة  يف  امل�ساركني  لاأطفال  تكرمي  حفل 
بعن�ان "الث�رة الإ�سامية يف عي�ن اأطفال فل�سطني". 
وذلك بتاريخ 2021/3/20 يف مقر اجلمعية بدم�سق.

دعم  هيئة  ع�س�  ح��اوة  غ�س�ن  الأخ��ت  رحبت 
وبداأ  والأيتام يف اجلمعية باحل�س�ر،  ال�سهداء  ع�ائل 
على  الفاحتة  وق��راءة  �سمت  دقيقة  بال�ق�ف  احلفل 
البحي�سي  حممد  الدكت�ر  األقى  ثم  ال�سهداء،  اأرواح 
كلمة  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  رئي�س 
خال احلفل ح�ل انت�سار الث�رة الإ�سامية يف اإيران، 
واأن هذا العمل ه� واحد من  �سل�سلة اأن�سطة وفعاليات 
اإيران.  يف  الإ�سامية  الث�رة  انت�سار  ذكرى  مبنا�سبة 
براءة،  الأكرث  ال�سريحة  نبحث عن  اأن  الفكرة  وكانت 
بعيدًا عن �سريحة ال�سيا�سة. فكانت �سريحة الأطفال 
للتعبري عن هذا، لأن الأطفال  الأف�سل  ال�سريحة  هي 
ل يعرف�ن املنعرجات والتافيف وهم الأ�سدق تعبريًا. 
اأكرث  �ستك�ن�ن  ورمبا  بكم  اأ�سك حلظة  ل  قائًا  واأكد 
فل�سطني  لأن  ال�سابقة  الأج��ي��ال  م��ن  لفل�سطني  ولًء 

مبنا�سبة الذكرى 45 لي�م الأر�س اخلالد، اأقامت 
ال�سداقة  جمعية  يف  والطابي  ال�سبابي  العمل  هيئة 
بعن�ان  �سبابيًا  ح�اريًا  لقاًء  الإيرانية،  الفل�سطينية 
"ذاكرة فل�سطني بني الحتالت وال�ستات"، مب�ساركة 
بتاريخ  الفل�سطيني   وال�سباب  املثقفني  من  جمم�عة 
27 اآذار 2021 يف مكتب ال�ساعقة يف خميم جرمانا 

جن�ب دم�سق.
الفاحتة  ���س���رة  وق���راءة  ب��ال���ق���ف  الن�ساط  ب��داأ 
العمل  هيئة  ع�س�  ح�سني  عمر  حممد  الأخ  ق��دم  ثم 
الأر����س  ي���م  ع��ن  م���ج��زة  ملحة  وال��ط��اب��ي  ال�سبابي 
الفل�سطينية  لاأرا�سي  ال�سهي�ين  الكيان  و�سرقة 
اإ�سماعيل  علي  الأخ  حتدث  ثم  للم�ست�طنات،  و�سمها 

بالدكت�ر  ممثلة  ال�����س��داق��ة  جمعية  ���س��ارك��ت 
حم��م��د ال��ب��ح��ي�����س��ي رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ال�����س��داق��ة 
التي  الفكرية  ال��ن��دوة  يف  الإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية 
"التطبيع  نظمها احتاد الكتاب العرب حتت عن�ان 
تتناول  ال��ت��ي  ال��ن��دوات  �سل�سلة  �سمن  الثقايف"  
ي�م  وذل��ك  القد�س.  وق�سية  الفل�سطينية  الق�سية 
الكتاب  احت���اد  م��ق��ر  يف   2021/3/24 الأرب���ع���اء 
من  ع��دد  الندوة  يف  �سارك  حيث  بدم�سق،  العرب 

وختم  احلا�سر.  وه��ي  لنا  بالن�سبة  امل�ستقبل  هي 
ق�له �ساكرًا الإخ�ة يف املخيمات التي �ساركت هذا 
الطلبة  واأحفادي  اأبنائي  واأ�سكر  البهيج  الحتفال 

على م�ساركتهم يف امل�سابقة.
 �سارك يف امل�سابقة 55 طفل من جميع املخيمات 
 55 امل�سابقة  يف  �سارك  دم�سق،  ح�ل  الفل�سطينية 
طفل من جميع املخيمات الفل�سطينية ح�ل دم�سق، 
 .. الأوىل من كل خميم  الثاث  املراكز  تكرمي  ومت 
املركز   – ر���س��ام  /حم��م��د  احل�سنية  خميم  )م��ن 
الأول/ ، /معت�سم حمم�د �سالح – املركز الثاين/ 
، /زينب اأهيب خليل – املركز الثالث/     من خميم 
الأول/  املركز   – م��سى  حممد  /ح�سن  ال�سبينة 
/عمران  الثاين/،  – املركز  كامل  ح�سني  /وديع   ،
ح�سني ح�سن – املركز الثالث/.. من خميم جرمانا 
 – ، /يحيى حممد  الأول/  – املركز  دي��اب  /اأمل��ى 
املركز الثالث / ، / ن�ر الهدى – املركز الثالث/.. 
من خميم خان دن�ن /راما حاوة – املركز الأول/ 
�سيماء   /  ، الثاين/  – املركز  ج�د  الدين  /ب��در   ،

حمظية – املركز الثالث/ 

�سكرتري �سبيبة جبهة التحرير الفل�سطيني عن دللت 
ي�م الر�س بالن�سبة لل�سباب الفل�سطيني ب�سكل خا�س 
ال�سباب  دور  وع��ن  ع���ام،  ب�سكل  ال��ع��رب��ي  وال�����س��ب��اب 
الدين  ن�ر  الأخ  وحتدث  املرحلة،  هذه  يف  الفل�سطيني 
ال�سباب  احت��اد  يف  العامة  العاقات  م�س�ؤول  ح�سن 
ذاكرة  يف  الر���س  ي�م  دللت  عن  اأ�سد  الدميقراطي 
ثم  الر����س،  ي���م  �سهداء  وع��ن  الفل�سطيني  ال�سعب 
حتدث الأخ علي �سليمان ع�س� قيادة منظمة ال�سبيبة 
الأر���س  ه�ية  على  التطبيع  خماطر  ع��ن  التقدمية 
الفل�سطيني  القرار  تهمي�س  الفل�سطينية وعن خماطر 
ال�سباب  من  ا�ستف�سارات  ع��دة  وطرحت  ح���ار  ودار 

امل�سارك يف احل�ار. 

جمعية ال�سداقة  تقيم حفل تكرمي لالأطفال

اجلمعية تقيم لقاء حواريًا �سبابيًا مبنا�سبة يوم الأر�ض

اجلمعية ت�سارك يف ندوة حول التطبيع
الدكت�ر  حت��دث  مداخلته  ويف  واملخت�سني.  الباحثني 
حممد البحي�سي عن م�سطلح التطبيع املخادع، وكيف 
الأنظمة  من  وعدد  ال�سهي�ين  العدو  بني  العاقات  اأن 
العربية جتاوزت مفه�م التطبيع اإىل عاقات التحالف، 
وعزا ذلك اإىل ه�سا�سة النظام الر�سمي العربي وتبعيته 
التي تكر�س  الثقافة  اأهمية  واأكد على  و�سق�طه وف�سله. 
اله�ية املعرفية يف م�اجهة كل الثقافات التي ت�ستهدف 

تها. وحدة الأمة وق�نّ
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بالنتخابات اأو من دونها... املقاومة هي اخليار

هــل ميــكــن  الــقــول اأن ثــمــة يف تــاريــخ 
النكبة  تــــوازي  كــارثــة   احلــديــث  فل�صطني 
اإنها  والنك�صة ؟ ل �صك يف ذلــك. واجلــواب 
اإىل  الــقــول  هــذا  وي�صتند  اأو�ــصــلــو.  اتفاقية 
الــتــغــيــر احلــــاد والــ�ــصــامــل الــــذي اأحــدثــتــه 
هــــذه التـــفـــاقـــّيـــة يف املـــعـــرفـــة الــ�ــصــيــا�ــصــّيــة 
تلك  اأثــــر  عــلــى  ت�صّكلت  اإذ  الفل�صطينّية، 
وعلى  متما�صكة،  حتــتــّيــة  بنية  التــفــاقــيــة 
مفاهيمّي  نظاٍم  ل�صياغة  الأ�صعدة،  جميع 
الفل�صطينّية.  للق�صّية  بالن�صبة  جــديــد 
تندثر  مل  الــقــدميــة  املــفــاهــيــم  اأن  �صحيح 
مـــن الــــوجــــود، ومــــا زالـــــت مــ�ــصــتــخــدمــة يف 
واإن  الفل�صطينية،   الــ�ــصــيــا�ــصــّيــة  الــبــاغــة 
بقيت  را�صخة  ومتجذرة يف ذاكــرة  ووعي 
ال�صعب الفل�صطيني، فقد  فقدت وظيفتها 
الــ�ــصــيــا�ــصــّيــة الــعــمــانــّيــة ولــــو ملــرحــلــة من 
ما  ب�صكٍل  تــغــّرت  لقد  لــاأ�ــصــف   .. الــزمــن 
لق�صّية  بالن�صبة  اأ�صا�صّية  معرفّية  مفاهيم 
فل�صطني: ما هي جغرافيا فل�صطني؟ من 
هو الفل�صطينّي؟ ما هي ق�صّية فل�صطني؟ 
وما هو العامل بالن�صبة لفل�صطني؟ �صارت 
)ولي�س  اخلليل  تعترب  فل�صطني  جغرافيا 
�صفد(  )ولي�س  وجنني  جنوباً  ال�صبع(  بئر 
ــة الــاجــئ يف تكوين  اأمــــا مــركــزّي �ــصــمــاًل، 
هوّية “الفل�صطينّي” فا�صُتبدلت مبركزّية 
الغربّية  ال�صّفة  يف  الحتال  حتت  �صلطة 
هو  “الفل�صطيني”  ــار  و�ــص غــــّزة،  وقــطــاع 
املـــوجـــود يف فــلــ�ــصــطــني ل املـــطـــرود مــنــهــا، 
ال�صتقال  ق�صّية  هي  ق�صّيته  فــاإن  لذلك 
يف اأر�صه ل العودة اإليها، وهذه م�صاألة دولة 
ولي�صت م�صاألة وطن، م�صاألة كياٍن �صيا�صّي، 
اإن�صاين. اما ال�صلطة فقد  ل م�صاألة وجود 
ظــلــت مــنــذ قــيــامــهــا مــزيــجــا مـــن الأ�ـــصـــر 
وال�صريد، امل�صت�صعف، امل�صتوحد، ل الأر�س 
اأر�ــصــه فــعــًا، ول الــقــرار قـــراره فــعــًا.. له 
موقع يف »ال�صورة« من اأجل تعميم الوهم 
بال�صريك، حما�س  هو  وما  �صريكاً  بوجوده 
الــ�ــصــبــهــة، فقد  دائــــرة  خــــارج  لي�صت  ايــ�ــصــا 
�ــصــكــل ظــهــورهــا بــدايــة ل�ــصــتــنــزاف اجلهد 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــي مـــن الـــركـــيـــز عــلــى الــعــدو 
من  ال�صراع  على  الركيز  اىل  ال�صهيوين 

اجل ال�صلطة.
ـــاأي �صكٍل   مل تــكــن اتــفــاقــّيــة اأو�ــصــلــو، ب
بــل مدخا  اإدارّيــــة،  اتفاقّية  الأ�ــصــكــال  مــن 
قلب  �صربت  �صاملة  فكرّية  منظومة  اإىل 
ت�صكيل  واأعــــــــادت  الــفــلــ�ــصــطــيــنــّي  الــ�ــصــعــب 
وكــالــة  اإىل  �صلطته  وحتــولــت  عــقــانــّيــتــه. 
تن�صق  التي  الأمنية  موؤ�ص�صاته  لها  قمعية 
مـــع الحـــتـــال وتـــاأمتـــر بـــاأمـــره. هـــذا اإىل 
جــانــب بــنــاء وا�ــصــع بـــاأمـــوال غــر حمـــدودة 
اإنتاج  اأعـــادت  التي  “املدنّية”  للموؤ�ص�صات 
التزاماتها  خــال  من  اأو�صلو  اأيديولوجيا 
“الوكالة  دور  �صاغلة  املمولني،  بــاأجــنــدات 
الأيديولوجّية للدولة”، واأخ�صعت ال�صّفة 

اقــتــ�ــصــادّيــة  لعقلّية  غـــّزة  وقــطــاع  الــغــربــّيــة 
من  اخلــا�ــس  القطاع  ليكت�صحها  ليربالّية 
من  انطاقاً  وم�صارف  و�صركات  مقاولني 
�صحق  مــا  وهـــو  الدولة”،  “تاأ�صي�س  مــبــداأ 
كالتكافل  منا�صل  ملجتمع  اأ�صا�صّية  مبادئ 
فل�صطينّية  نخبًة  بهذا  وخلق  الجتماعّي، 
والثقافة  ال�صيا�صّي  القرار  متتلك  جديدة 
الطبقّية  مكانتها  من  انطاقاً  ال�صيا�صّية 
التي  ال�صيا�صة  امــتــهــان  مــن  مُتكنها  الــتــي 
باتت تعتمد قبل كّل �صيء على الدبلوما�صية 
جتاه الغرب والرتهان ل�صيا�صته. وقد خلق 
هذا، يف ظل ا�صتمرار اجلرائم  ال�صهيونّية 
يـــومـــيـــاً، انــ�ــصــقــاقــاً عــنــيــفــاً داخـــــل املــجــتــمــع 
مع  ف�صائلّية،  اأ�ــصــكــاًل  اّتــخــذ  الفل�صطينّي 
عاوة  كّله،  هــذا  الأق�صى.  انتفا�صة  خمود 
ال�صيا�صي  الوجود  عن  الاجئني  نفي  على 
مـــع هــجــر مــنــظــمــة الــتــحــريــر لــقــاعــدتــهــا 
ـــــهـــــاء وظــيــفــة  الــ�ــصــعــبــّيــة يف الـــ�ـــصـــتـــات واإن
الت�صليم  على  عـــاوة  ال�صيا�صّية.  الــلــجــوء 
الــنــهــائــّي مبــ�ــصــر املــواَطــنــة الإ�ــصــرائــيــلــّيــة 
للفل�صطينيني يف كانتونات عن�صرية  داخل 

الأرا�صي املحتّلة عام 1948 .
الفل�صطينية  الق�صية  اأن  نــرى  واليوم 
يف  الـــوراء  اإىل  كثرة  خطوات  تراجعت  قد 
ظل �صياع الأر�س وتيه ال�صعب الفل�صطيني 
وطنيه  معامل  ودون  خرائط  دون  دروب  يف 
اإىل  تنقله  او  الــ�ــصــعــب  هـــذا  تــقــود  وا�ــصــحــة 
مرحله اأخـــرى مــن مــراحــل الــتــحــرر  نحو 
التي  وال�صيا�صية  الــوطــنــيــة  اأهـــدافـــه  بــلــوغ 
تــنــاثــرت وتــا�ــصــت بــ�ــصــكــل مــلــحــوظ. ومل 
يــعــد يــجــدي اأن نــعــود ونــكــرر ونـــوؤكـــد على 
معروفه  ثوابت  فهي  الفل�صطينية  الثوابت 
اأي�صا احلديث  وم�صروعه، ومل يعد يجدي 
عن من ميثل ال�صعب الفل�صطيني ومنظمة 
الفل�صطيني  الــوطــنــي  واملــيــثــاق  الــتــحــريــر 
اأن هنالك من هو معني  وال�صبب  الـــخ....  

با�صم  يتحدث  ل  عبا�س  بـــاأن  الإ�صرائيلية 
ايــام  قــبــل  وحتــديــدا  الفل�صطينيني  جميع 
اهو  ال�صلطة.  مقاليد  بــايــدن  ا�صتام  مــن 
اإطــاق  بايدن �صوف تعيد  ادارة  بــان  المــل 
املفاو�صات  اىل  والــعــودة  "ال�صام"  جــهــود 
العبثية ؟ ام انها كما ترى بع�س الأو�صاط  
الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة عــلــى اأنـــهـــا اأفــ�ــصــل طــريــقــة 
عاماً   14 دام  الـــذي  النق�صام  على  للتغلب 
الــتــي يعتربها  الــرئــيــ�ــصــيــة  الــفــ�ــصــائــل  بـــني 
ال�صعف  نقاط  اأكــرب  من  واحــدة  الكثرون 
وان   الفل�صطينية.   ال�صيا�صية  ال�صاحة  على 
تاقي امل�صالح بني فتح وحما�س يخفف من 
يف  ب�صدة  مطلوبة  دراماتيكية  تغيرات  اأي 
الفل�صطينية؟.  ال�صراتيجية  اأو  ال�صيا�صة 
اأن العامل قد  وقد يح�صب م�صوؤولو حما�س 
يقبل هذه املرة مبجل�س ت�صريعي فل�صطيني 
ميكن اأن تبقى فيه حما�س، اإذا ح�صلت على 
الأغلبية، يف املعار�صة. وهل عبا�س حري�س 
الدميقراطية  اعتماده  اأوراق  تر�صيخ  على 
واإنـــه  اجلــــديــــدة..  الأمــريــكــيــة  الإدارة  مـــع 
يــحــتــاج اإىل فـــوز يف النــتــخــابــات مــن اأجــل 
متثيل كا املنطقتني من الأرا�صي املحتلة، 
ال�صلطة  و�صلطة  قيادته  م�صداقية  وتعزيز 
يف  الإ�صاح  فر�س  وحت�صني  الفل�صطينية، 
لطاملا  التي  املتحدة  الــوليــات  مع  العاقة 
اإ�صكالية عميقة للفل�صطينيني،  كانت متثل 
عملية  يف  بــالــتــقــدم  فــعــال  ب�صكل  مــرتــبــطــة 
عام  اأو�صلو يف  باتفاقات  بــداأت  التي  ال�صام 
1993،  على اية حال ل نغايل بالقول انه لو 
ح�صلت النتخابات ام مل حت�صل فال�صلطة 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة قــــد عـــفـــا عــلــيــهــا الـــزمـــن. 
وي�صتح�صرين يف هذا ال�صياق قول لل�صهيد 
مدافعني  كنا  "اإذا  كنفاين  غ�صان  املنا�صل 
فا�صلني عن الق�صية.. فالأجدر بنا اأن نغر 
املدافعني ل اأن نغر الق�صية"". فهل قادرة 
ال�صعب  يف  احلــيــة  الــقــوى  تفعلها  اأن  عــلــى 
الن�صايل  الــتــاريــخ  منطق  الفل�صطيني؟. 

لل�صعب الفل�صطيني يقول نعم. 
اخليار  بدونها  او  بالنتخابات  و�ــصــواء 
وبكل  ا�صكالها  بكل  املــقــاومــة  لنهج  الول  
الو�صائل املتاحة لن ي�صت�صلم الفل�صطينيون، 
ومــــثــــل كـــــل املـــ�ـــصـــطـــهـــديـــن الآخــــــريــــــن يف 
اأجل  من  وينا�صلون  نا�صلوا  الذين  العامل 
الأمــر  ي�صتغرق  قــد  �صينت�صرون.  احلــريــة، 
فل�صطني  �صتن�صم  مــا  يــومــاً  لــكــن  �ــصــنــوات  
اإىل  النهر  اإىل  البحر  مــن  فل�صطني  كامل 
حرة  عربية  كدولة  الأخــرى  العامل  �صعوب 

وم�صتقلة ودميقراطية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــ   عارف اآلغا  ـــــــــــــــــــــــــــــ

اأو لآخـــــر بــطــمــ�ــس هــــذه الــثــوابــت  لــ�ــصــبــب 
وهــذه املــعــامل، ل بــل هنالك مــن هــو معني 
بــطــمــ�ــس  الـــتـــاريـــخ الــفــلــ�ــصــطــيــنــي وهــ�ــصــم 
" املعني" لي�س  وبــهــذا  الفل�صطيني.  احلــق 
الأمريكي  والــتــاآمــر  الإ�صرائيلي  الحــتــال 
اأي�صا  قطاعات  فقط من يفعل ذلك ل بل 
على  تعتا�س  بالكثرة   لي�صت  فل�صطينية 
ــاة وا�ــصــتــمــرار الحــتــال  ا�ــصــتــمــراريــة املــاأ�ــص
الـــذي  الفل�صطيني  النــقــ�ــصــام  ــتــمــرار  وا�ــص
يـــ�ـــصـــرعـــن  ا�ـــصـــتـــمـــراريـــة وجــــــود �ــصــلــطــتــني 
فيهما  يقال  ما  اقل  بائ�صتني  فل�صطينيتني 
اأنهما الوجه الآخر والأب�صع لروابط القرى 
القرن  ثمانينات  يف  الحــتــال  �صكلها  التي 
�صوى  منهما  فــائــدة  ل  �صلطتان  املــا�ــصــي. 
لــاحــتــال الإ�ــصــرائــيــلــي الــــذي يــنــتــزع كل 
�صاعة قطعة جديدة وعزيزة من  وكــل  يــوم 
الأر�س الفل�صطينية ل بل اإن هذا الحتال 
عن�صري  ابــارثــيــد  نــظــام  بفر�س  فعليا  بـــداأ 
الــقــمــع والبط�س  اأ�ــصــالــيــب  وا�ــصــتــخــدام كــل 
ليجرب الفل�صطيني على الرحيل عن ار�س 
التاريخ  �صخرية  تت�صوروا  اأن  ولكم  وطنه. 
وبوؤ�س احلال الفل�صطيني وماأ�صاويته الذي 
ق�صية  يف  ويــنــاور  ويتلهى  يتحدث  زال  مــا 
" ال�صلطتني"  وتــوحــيــد  النــقــ�ــصــام  اإنـــهـــاء 
يف حـــني جتــــري تــ�ــصــفــيــة الــقــ�ــصــيــة خــطــوة 
خطوة عرب م�صروع �صفقة القرن بدءا من 
العراف بالقد�س عا�صمة للكيان وانتهاء 
اإلغاء حق العودة وت�صفية الق�صية  بخطوة 

برمتها. 
الجــواء   هــذه  الآن؟ ويف  ملــاذا  وال�صوؤال 
 15 يف  الفل�صطينية،  ال�صلطة  رئي�س  ك�صف، 
كــانــون الــثــاين )يناير( عــن خطط لإجــراء 
املحتلة وغزة،  الغربية  ال�صفة  انتخابات يف 
ودعا ظاهرياً اإىل جتديد ال�صرعية ال�صعبية 
للف�صائل ال�صيا�صية الرئي�صية، وراأب ال�صدع 
التهامات  مواجهة  مع  وحما�س،  فتح  بني 
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يف  الفل�سطينية  التنظيمات  ب��ني  ال��ع��اق��ات  ت���زال  ل 
اأزم��ة  يف  ت��غ��رق  بع�سًا  بع�سها  م��ع  ول��ق��اءات��ه��ا  ح���ارات��ه��ا 
اختاف  على  الفل�سطينية  التنظيمات  فلقاءات  متفاقمة. 
تفتقر  وق�مي  واإ�سامي  وي�سار  ميني  من  اأيدي�ل�جياتها 
اإىل ال��س�ح فيما بينها، كما تفتقر اإىل الإدراك ال�سيا�سي 
والجتماعي مل�سلحة ال�سعب الفل�سطيني، ومنطقها البارز ه� 
منطق الغابة حيث الق�ي ياأكل ال�سعيف با ه�ادة ول رحمة.
فاأ�سبح حديث املتحاورين بعيدًا كل البعد عن الكفاح 
و)خ��ارج(  )داخ��ل(  عن  يتحدث�ن  واأ�سبح�ا  الفل�سطيني 
ومقاعد  ح�س�س  وعن  الغربية(،  و)ال�سفة  )غ��زة(  وعن 
عن  البعد  ك��ل  بعيد  حديث  وه���  وروات����ب،  وخم�س�سات 
ال�طنية وعن اله�ية وعن التاريخ وعن النتماء، ون�س�ا ه�ؤلء 
و�سعبًا. اأر�سًا  واح��دة  وحدة  هي  فل�سطني  كل  فل�سطني  اأننّ 

ال�ساعة  هذه  وحتى  الأزل  منذ  الفل�سطيني  فالتاريخ 
عنه  ُن�ساأل  وجميعنا  و�سي�رة،  �سريورة  واح��د،  تاريخ  ه� 
والن�س�ر،  ل  التبدنّ مراحل  ويف  والق�ة،  ال�سعف  ف��رتات  يف 
الذي  الفل�سطيني  فال�سعب  والزده���ار.  النهيار  واأط����ار 
ة على اأن يك�ن�ا  ي�سكن الأر�س والذين اأجربتهم ع�ائق عدنّ
د اأمام  خارج الأر�س، هم ال�سعب الفل�سطيني ال�احد امل�حنّ
البغي�س.  الحتال  واأم��ام  الإم��ربي��ايل،  ال�سهي�ين  الغزو 
قبل  احل�ساب  دفاتر  وفتح  والعتاب  للماومة  جم��ال  فا 
وخميماتها،  بقد�سها  فل�سطني،  ك��ل  فل�سطني  حت��ري��ر 
وب��ب��ح��ره��ا ون��ه��ره��ا وب��اأه��ل��ه��ا الأق���رب���ني والأب��ع��دي��ن م��ع��ًا.
اإننّ ن�سال وكفاح �سعب فل�سطني منذ اأكرث من قرن من 
الزمان وحتى هذه ال�ساعة ه� ن�سال وطني وق�مي جامع، 
وه� ملك لاأمة العربية والأمة الإ�سامية كلنّها، ولي�س ملكًا 
جلهة، اأو تيار، اأو حزب، اأو ف�سيل، اأو عقيدة من دون اجلهات 
الأخ���رى. وامل�ؤ�س�سات  والف�سائل  والأح����زاب  وال��ت��ي��ارات 
وم��ع��ارك��ه��ا  وح��روب��ه��ا  فل�سطني  ث�����رات  ف����اإننّ  وع��ل��ي��ه 
يف ال��ع�����س���ر احل��دي��ث��ة، وال��ق��دمي��ة م��ن��ذ م��ع��رك��ة حطني 
��ة 1933،  وع��ني ج��ال���ت واأج��ن��ادي��ن، وث����رة ال���رباق وه��بنّ
وانتفا�سة   ،1948 ومقاومة   ،1939-1936 العام  وث���رة 
-2008 ة  غ����زنّ و���س��م���د   ،2000 ع���ام  والأق�����س��ى   1987

 ،2006  ،2000 ع��ام  لبنان  يف  املقاومة  وانت�سار   ،2009
 ،1976 الأر�����س  وي����م   ،1968 ال��ك��رام��ة  مب��ع��رك��ة  م����رورًا 
وانطاقة   ،1964 الفل�سطينية  التحرير  منظمة  وتاأ�سي�س 
الفل�سطيني  لل�سعب  ملك  كلنّها   ،1965 املعا�سرة  ال��ث���رة 
داعمة. ي��د  وراءه���ا  املقاومة  اليد  لأننّ  العربي،  وال�سعب 

ولأننّ القلب الفل�سطيني ال�سجاع امل�اجه وراءه قلب دافع.. 
واأينّة روؤية غري هذه الروؤية تعني التفتيت والتق�سيم، كما تعني 
احلديث عن الفئ�ية والف�سائلية، واله�ينّات املزينّفة القاتلة!!

اأننّ جمم�ع احل�ارات  اإىل  الإ�سارة  بدنّ من  ل  هنا  ومن 
اآخ��ره��ا  ك��ان  وال��ت��ي  ال��ق��اه��رة،  يف  تتم  ال��ت��ي  الفل�سطينية 
منها  ال��ه��دف  ك��ان  امل��ا���س��ي،  اآذار  16و17  ي�مي  اجتماع 
الف�سائل  ب��ني  ��د  م���حنّ �سيا�سي  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  الت���ف���اق 
امل�ساحلة  حترير  طريق  يف  ة  مهمنّ كخط�ة  الفل�سطينية 
على  يرتكز  �سيا�سي  ب��رن��ام��ج  اإىل  وال������س���ل  ال���ط��ن��ي��ة، 
و�سريحة  وا���س��ح��ة  ا���س��ت��ج��اب��ة  ��ل  ُت�����س��كنّ م��رت��ك��زات  جملة 
الرئي�سية. وق���اه  ال�سيا�سي  النظام  مل�ؤ�س�سات  و�سادقة 

ثنائية الهيمنة والتداعيات الكارثية على ال�سعب الفل�سطيني
قراءة يف احلوارات "الوطنية الفل�سطينية" الأخرية..!!؟

التي  القيادات  هذه  ي�ساأل  الفل�سطيني  ال�سعب  وهنا 
هل  ي�ساألها:  با�سمه،  ح  وت�سرنّ وتتحاور  بالقاهرة  جتتمع 
اأننّهم  – التي يتفق اجلميع  منظمة التحرير الفل�سطينية 
تزال  ما  م�ؤ�س�ساتها- هل  وعلى  عليها  املحافظة  يريدون 
ل جزءًا من حركة التحرير ال�طني الفل�سطيني..؟!! ُت�سكنّ
الفل�سطيني،  ال�سعب  اأن حترتم عق�ل  القيادة  وعلى 
التحرير  منظمة  ع��ن  وم�سداقية  ب�سراحة  وجت��ي��ب 
ال�طني  ميثاقها  وع��ن  م�ؤ�س�ساتها،  وع��ن  الفل�سطينية 
وعلى  ال�ستات،  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  وع��ن  الأ�سيل، 
التحرير  منظمة  اإحل��اق  عن  تكف  اأن  ذة  املتنفنّ القيادة 
الفل�سطينية  بال�سلطة  ى  ُي�سمنّ فما  وتبعاتها،  بال�سلطة 
معنية  بالكاد  وه��ي   ،1993 اأو���س��ل���  ات��ف��اق��ات  ن��ت��اج  ه��ي 
ة!! ب��ت�����س��ي��ري الأم�������ر ب��ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وق���ط���اع غ����زنّ

اإذا كانت الإجابة عن الت�ساوؤل هي اأننّ منظمة التحرير 
باعتبار  التك�ين،  قيد  لدولة  م�ؤ�س�ستني  وال�سلطة متثان 
اأننّ الت�س�ية عملية تدريجية انطلقت من اإقامة �سلطة حكم 
ذاتي لل��س�ل _فيما بعد_ اإىل قيام دولة فل�سطينية 
ت�افر  ها  اأهمنّ يتطلنّب ذلك من �سروط  "م�ستقلة"، مع ما 
يف  ال�سهي�ين  الإ�سرائيلي  العدو  لدى  ال�سيا�سية  الإرادة 
الإجابة  وه��ذه  الدولة،  هذه  مثل  لقيام  الحتال  اإنهاء 
يف  املتمثنّلة  الفل�سطينية  الق�سية  م��ات  ب��ت��اأزنّ ت�سطدم 
ا�ستمرارية الحتال، وم�سادرة الأرا�سي واإن�ساء املزيد 
من ب�ؤر ال�ستيطان يف ظل ح�سار و�سيا�سة تع�سفية جتاه 
املجتمع الفل�سطيني، ورف�س �سلطات الحتال الع�سكرية 
حتى  ول�  الفل�سطينية  الدولة  لإقامة  دولية  دع���ات  ��ة  لأينّ
وب��اإم��ك��ان��ات حم���دودة ج����دًا..؟!! ب��ح��دود �سئيلة ج���دًا 
هي  ال���ق���اه���رة،  يف  جت����ري  ال���ت���ي  احل��������ارات  اإننّ 
جه�زية  ع��دم  ال�سهي�ين  للعدو  تدلل  عقيمة  ح����ارات 
وع��دم  الن��ق�����س��ام��ات،  لإن��ه��اء  الفل�سطينية  الف�سائل 
الحتال،  لإنهاء  والن�سال  الكفاح  م�ا�سلة  على  القدرة 
اأننّها  ي���م  بعد  ي���م��ًا  الف�سائل  ه��ذه  تثبت  بالعك�س،  ب��ل 
من  تبقى  ما  لق�سم  ال�قت  من  املزيد  لاحتال  تعطي 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  وت�ستيت  الفل�سطينية،  الأر���س 
يكن  مل  اإذا  الفل�سطينية  الق�سية  حل  وت��اأخ��ري  امل��ن��ايف، 

بسام عليان

اله�ية  و�سطب  ملفها  واإغ����اق  الق�سية  اإن��ه��اء  اق���رتاب 
الح��ت��ال. م��ن  ال��ت��ح��رر  م��ع��رك��ة  واإغ����اق  الفل�سطينية، 
ال�����س��ادر ع��ن جل�سات احل����ار  ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي  ف��ف��ي 
ي�مي  بالقاهرة  الفل�سطينية  الف�سائل  بني  الفل�سطيني 
الف�سائل  ك��ل  عليه  ��ع��ت  وقنّ وال���ذي  املا�سي  اآذار  و17   16
�سري  عملية  عن  ث  يتحدنّ بيان  مبجمله  وه�  ا�ستثناء،  دون 
يف  معتربًا  املقبل،  اأي���ار  يف  اإج��راوؤه��ا  امل��زم��ع  النتخابات 
حالة  يف  العامني  الأم��ن��اء  م�ؤمتر  اأننّ  اعتبار   )4( الفقرة 
الت�افق عليه )؟!!(، ويف الفقرة  انعقاد دائم ملتابعة ما متنّ 
الفل�سطينية  الأرا�سي  وحدة  على  التاأكيد   )5( تليها  التي 
ق��ان���ن��ي��ًا و���س��ي��ا���س��ي��ًا، وه����ذا الأم����ر ي��دع��� ل��ا���س��ت��غ��راب، 
واأنتم  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  وح��دة  على  ��دون  ت���ؤكنّ فكيف 
)؟!!(. الحتال  ح��راب  حتت  انتخابات  اإج��راء  تريدون 
ع�ن على ا�ستكمال القيادة  د امل�قنّ "اأكنّ ويف الفقرة )6( 
اأ�سكال  باأقل  اكتف�ا  اأننّهم  اأي  ال�سعبية"،  للمقاومة  امل�حدة 
والكفاح،  والن�سال  التحرير  كلمات  تذكر  ومل  املقاومة، 
الفل�سطيني.  لل�سعب  حق  هي  والتحرير  املقاومة  اأننّ  علمًا 
ميثاق  على  امل�ساركة  الف�سائل  عت  "وقنّ  )7( الفقرة  ويف 
النتخابية.."  العملية  �سري  على  حر�سهم  ���دوا  اأكنّ �سرف 
امليثاق  وه�  الفل�سطيني،  ال�طني  امليثاق  اإىل  يتطرق�ا  ومل 
والإن�ساين،  والق�مي  وال�طني  التاريخي  بال�عي  املكت�ب 
د بدماء ال�سهداء، وه� غري قابل لأي  وه� امليثاق الذي تعمنّ
�سكل من اأ�سكال التفريط اأو النتقا�س اأو الغمط اأو التحييد 
والإق�ساء. ومنظمة التحرير الفل�سطينية مبيثاقها ال�طني 
والق�مي الأ�سيل تعني )منظمة التحرير الفل�سطينية( التي 
الداخل  يف  ا�ستثناء،  دون  كلنّهم  فل�سطني  اأهل  عليها  ت�افق 
الفل�سطيني ويف ال�ستات الفل�سطيني، وم�س�ا يف ركابها منذ 
منت�سف ال�ستينات، واإىل ما �ساء اهلل من اأزمنة، واملجل�س 
ال�طني الفل�سطيني واللجنة التنفيذية، وال�سندوق الق�مي، 
والنقابات والحتادات، ومراكز الأبحاث والدرا�سات، والأطر 
والدوائر الجتماعية والثقافية وال�سيا�سية الأخرى، و�سائر 
ور�س�ا  الفل�سطيني  �سعبنا  اأبناء  عرفها  التي  العمل  �سيغ 
عنها. كلنّها اإرث وطني وتاريخي وهي جزء من ن�سال وكفاح 
ال�طنية.. و�سيادتنا  كرامتنا،  من  يتجزاأ  ل  وجزء  �سعبنا، 
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يف الثالثني من اآذار/ مار�ض 2021 
جميع  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأحيا 
اخلام�ضة  ال��ذك��رى  ت��واج��ده  اأم��اك��ن 
اأ�ضبح  حيث  الأر���ض،  ليوم  والأربعني 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  وط��ن��ي��ًا  ي��وم��ًا 
بوطن  مت�ضكه  عن  فيه  يعرب  عمومًا، 
�ضرا�ضة  رغ���م  والأج�������داد،  الآب�����اء 
غربيًا  املدعومة  ال�ضهيونية  الهجمة 
بغر�ض تهويده. ويف هذا ال�ضياق نلقي 
ال�ضوء على مراحل الت�ضلل ال�ضهيوين 

اإىل فل�ضطني واحتاللها.
الزحف املنظم 

�ضهيونية  يهودية  موؤ�ض�ضات  ثمة 
اإىل  املنظم  ال��زح��ف  ب�ضاأن  ت�ضكلت 
على  املتدرجة  وال�ضيطرة  فل�ضطني 
التي  »بيكا«  منظمة  ومنها  اأر���ض��ه��ا، 
اليهودية  والوكالة  روت�ضيلد،  اأ�ض�ضها 
ال�ضهيوين  امل��وؤمت��ر  من  انبثقت  التي 
وال�ضندوق   ،1897 عام  الأول  العاملي 
كييمت«  »ال��ك��رن  ال��ي��ه��ودي  القومي 
ال�»كرن  اليهودي  التاأ�ضي�ض  و�ضندوق 
ه��اي�����ض��ود« وال�����ض��رك��ة الإن��ك��ل��ي��زي��ة 

الفل�ضطينية.
ون�����ض��ط��ت ه���ذه امل��وؤ���ض�����ض��ات بعد 
بعد  خ�ضو�ضًا  الأوىل  العاملية  احلرب 
العاملية  ال�ضهيونية  املنظمة  متكن 
عام  ال�ضهر  بلفور  وعد  ا�ضت�ضدار  من 
وطن  ب��اإن�����ض��اء  يق�ضي  ال���ذي   1917
وقوع  ثم  فل�ضطني،  يف  لليهود  قومي 
الربيطاين،  النتداب  حتت  فل�ضطني 
دورًا  الن��ت��داب  حكومة  لعبت  حيث 
ال�ضيطرة  من  اليهود  متكني  يف  كبرًا 
الأرا���ض��ي  م��ن  ك��ب��رة  م�ضاحات  على 
ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، وذل����ك ب��ات��خ��اذه��ا 
فتح  منها  الإج�����راءات،  م��ن  العديد 
اأرا�ضي  وجعلها  الأم��ري��ة  الأرا���ض��ي 
ملكية و�ضن قانون »اأمالك الغائبني«. 
ومتكن اليهود بف�ضل هذه الإجراءات 
ا�ضتمالك م�ضاحات كبرة من فل�ضطني 
ح��ت��ى اإع����الن »دول����ة اإ���ض��رائ��ي��ل« يف 

اخلام�ض ع�ضر من اأيار / مايو 1948.
وق������د ح���ر����ض���ت امل���وؤ����ض�������ض���ات 
تكون  اأن  على  امل��ذك��ورة  ال�ضهيونية 
هذه الأرا�ضي يف مناطق متباعدة من 
اأجل تو�ضيع رقعة »الدولة اليهودية«؛ 
امل�ضتوطنات  تظهر  مل  ذلك  مقابل  يف 
التا�ضع  القرن  خ��الل  منتظم  ب�ضكل 
ع�ضر اإل يف عام 1878، عندما متكنت 
جمموعة من يهود القد�ض من تاأ�ضي�ض 

م�ضتوطنة بتاح تكفا.

فل�ضطني  ا���ض��ت��ع��م��ار  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
ب���وا����ض���ط���ة ال���ع���م���ال ال���زراع���ي���ني 
وال�ضناعيني اليهود وفق اأ�ض�ض منا�ضبة، 
اليهودية  امل�ضاعر  وتقوية  وتغذية 
عن  ف�ضاًل  اليهودي،  القومي  والوعي 
للح�ضول  التمهيدية  اخلطوات  اتخاذ 
على املوافقة ال�ضرورية لتحقيق غاية 
على  ال�ضيطرة  كانت  لقد  ال�ضهيونية. 
الفل�ضفة  جوهر  الفل�ضطينية  الأر���ض 
التي انتهجتها ال�ضهيونية العاملية منذ 
ن�ضوء الفكرة الأوىل لحتالل فل�ضطني 
وبعد  اإليها؛  اليهود  املهاجرين  وجذب 
هذا  يومنا  وح��ت��ى  اإ���ض��رائ��ي��ل  اإق��ام��ة 
نف�ضها.  الإج���راءات  اتباع  يف  ت�ضتمر 
على  ال�ضتيالء  عمليات  راف���ق  وق��د 
دمي��وغ��رايف،  تغير  عملية  الأرا���ض��ي 
كانت  ال�ضتيالء  ح��الت  جميع  ففي 
اليهود من  اأعداد من  تتم عملية جلب 
مكان  ليحلوا  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 
بعد  الفل�ضطينيني  ال��ع��رب  ال�ضكان 

التنكيل بهم وطردهم.
موجات الهجرة

تعر�ضت فل�ضطني اإىل �ضت موجات 
اليهودية، وذلك  متتالية من الهجرات 
يف اأعقاب الأزمات ال�ضيا�ضية املتعاقبة 

والتي حدثت منذ اأواخر القرن التا�ضع 
الثانية،  العاملية  احل��رب  وحتى  ع�ضر 
فيها  ت��واج��د  ال��ت��ي  املناطق  يف  وذل���ك 

اليهود.
من  �ضياًل  فل�ضطني  اأر���ض  و�ضهدت 
قبل  من  املنظمة  اليهودية  الهجرات 
 ،1948 عام  قبل  ال�ضهيونية  احلركة 
/مايو  اأي��ار  يف  �ضهد  ال��ذي  العام  وه��و 
مالحظة  وميكن  اإ�ضرائيل،  اإن�ضاء  منه 
ع���دة م��وج��ات ه��ج��رة خ���الل ال��ف��رتة 
ومترير  فر�ض  مت   )1948  -  1880(
غ��ط��اء  حت���ت  ال���ق���وة  ب��ل��غ��ة  معظمها 
الن��ت��داب  �ضلطات  ورع��اي��ة  وحماية 
 758( نحو  هاجر  وق��د  ال��ربي��ط��اين؛ 
،482( يهوديًا اإىل فل�ضطني خالل فرتة 
 1919( عليها  الربيطاين  الن��ت��داب 
من  منهم  امل��ئ��ة  يف   )89  ،6(  )1948
يف  و)4،10(  واأم��رك��ا،  اأوروب����ا  ي��ه��ود 
وثمة  واإفريقيا،  اآ�ضيا  قارتي  من  املئة 
الهجرة  اأرق��ام  حيث  من  ذهبية  موجه 
فل�ضطني  اإىل  هاجر  حيث  اليهودية، 
نحو   )1939  1932( ال��ف��رتة  خ��الل 
اأملانيا  )225( األف يهودي معظمهم من 
تالها  وبولندا،  الغربية  اأوروب��ا  ودول 
ج��ذب  خ��الل��ه��ا  مّت  مت�ضارعة  م��وج��ة 
من  فل�ضطني  اإىل  يهودي   )118،  300(
يف  وذل��ك  ال�ضهيونية،  احل��رك��ة  قبل 
قيام  عن  الإع��الن  �ضبقت  التي  الفرتة 
ما  الفرتة  خالل  وبالتحديد  اإ�ضرائيل، 
بني العوام )1940 1948(، ولي�ضبح 
 15 يف  فل�ضطني  يف  ال��ي��ه��ود  جم��م��وع 
األف يهودي،  اأيار- مايو 1948 )650( 
يف  فل�ضطيني  األ��ف   )151( مقابل  يف 
املناطق التي اأن�ضئت عليها اإ�ضرائيل بعد 
الفل�ضطينيني  املواطنني  تهجر غالبية 
من اأر�ضهم اإىل الدول العربية املجاورة 
الغرب  وليقيم  املعمورة،  اأ�ضقاع  وباقي 
ما  على  الإ�ضرائيلي  الح��ت��الل  دول��ة 
ن�ضبته )78 يف املئة( من م�ضاحة اأر�ض 
فل�ضطني التاريخية البالغة )27009( 
ك��ي��ل��وم��رت م���رب���ع؛ ف�����ض��اًل ع���ن ذل���ك. 
احلكومات  �ضعت  ج��ذوره��ا،  ولرت�ضيخ 
الإ�ضرائيلية املتعاقبة منذ عام 1948 
اإىل  العامل  يهود  من  مزيد  جذب  اإىل 
مطلق  �ضكاين  تفوق  لفر�ض  فل�ضطني، 
يف  املنظم  ال��زح��ف  بعد  ال��ع��رب  على 

مناحي الوطن الفل�ضطيني.
كاتب فل�ضطيني مقيم يف هولندا

يوم الأر�ض ومراحل الت�سلل ال�سهيوين
 اإىل فل�سطني واحتاللها

نبيل السهلي*

بداية امل�ضتوطنات
ث��الث  اإن�����ض��اء  مت   1882 ع���ام  يف 
ري�ضون  م�ضتوطنة  ه��ي  م�ضتوطنات، 
ورو����ض  ي��ع��ق��وب  وزخ����رون  ليت�ضيون 
ق�ضاء  يف  اجلاعونة  قرية  قرب  يبنا 
مدينة �ضفد يف اجلليل الفل�ضطيني، ثم 
م�ضتوطنتي ي�ضود همعليه وعفرون عام 
 1884 عام  جديرا  وم�ضتوطنة   1883
م�ضتوطنات  اأقيمت   1890 ع��ام  ويف 
رحوبوت وم�ضمار هيارون؛ وبعد انعقاد 
عام  الثاين  العاملي  ال�ضهيوين  املوؤمتر 
ال�ضهيونية  املنظمة  قانون  اأقر   1898
العاملية التي اأخذت على عاتقها كافة 
اأن  بعد  بال�ضتيطان  املتعلقة  ال�ضوؤون 
الإ�ضرائيلية  امل�ضتوطنات  عدد  و�ضل 
الزراعية اإىل 22 م�ضتوطنة، �ضيطرت 
على 200 األف دومن ارتفعت اإىل 418 
األف دومن بعد احلرب العاملية الأوىل.

مرحلة  انطلقت  التاريخ  هذا  بعد 
ج���دي���دة م���ن م���راح���ل ال���ض��ت��ي��ط��ان 
عملت  ح��ي��ث  فل�ضطني،  يف  ال��ي��ه��ودي 
املوؤمترات ال�ضهيونية العاملية بدءًا من 
املوؤمتر الأول على تنفيذ براجمها التي 
الأول  املوؤمتر  برنامج  ح��ول  متحورت 

عام 1897 ويدعو هذا الربنامج اإىل:
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عــلــى يــد رجـــال الــ�ــصــابــاك الإ�ــصــرائــيــلــي 
وح�صية  القمع  اأ�صاليب  اأق�صى  ا�صُتخدمت 
اأنـــــواع ال�صغط  اأثـــنـــاء العـــتـــقـــالت، و�ــصــتــى 
النف�صي والتهديد والعتداءات على املعتقلة 
الفل�صطينية، من اأجل اإركاعها وا�صت�صامها 
و�صعيفة  مــفــرغــة  اإنــ�ــصــانــة  اإىل  وحتــويــلــهــا 
وحمــطــمــة. وكــــان العــتــقــاد الــ�ــصــائــد لــدى 
لن  الفل�صطينية  املـــراأة  اأّن  املحققني  هــوؤلء 
اأداة  هي  بل  املواجهة،  اأو  ال�صمود  ت�صتطيع 
للح�صول  منها  ال�ــصــتــفــادة  ميــكــن  �صعيفة 
هذا  اأّن  اإّل  الــثــورة،  واأ�ــصــرار  معلومات  على 
العــتــقــاد �ــصــرعــان مــا ف�صل وتــا�ــصــى اأمـــام 
الـــتـــحـــدي الـــكـــبـــر لـــلـــمـــراأة الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة 
واأ�صاليبهم  املحققني  مواجهة  يف  املعتقلة 
الــااإنــ�ــصــانــيــة، وهـــي تــقــف عــنــيــدة متكربة 
مــتــمــردة عــلــى الــتــهــديــد والــتــعــذيــب الـــذي 
واإميانها  قناعاتها  تهتز  ومل  لــه،  تتعر�س 
الت�صحيات  من  الكثر  وحتّملت  بق�صيتها 
والدفاع  و�صرفها  كرامتها  حلماية  والآلم 

عن وجودها الإن�صاين ب�صكل م�صّرف.
واأنبل  اأروع  الفل�صطينية  املــراأة  �صّجلت 
بالت�صحية  املــلــيــئــة  الــتــاريــخــيــة  الــ�ــصــهــادات 
التحقيق  مــعــركــة  يف  والــ�ــصــمــود  والإيــــثــــار 
واأ�صّدها  الظروف  اأ�صعب  بها يف  مــّرت  التي 
لفل�صطني،  ال�صهيونية  الــغــزوة  بداية  منذ 
حيث كانت حُتتجز غالبية الن�صاء يف �صجن 
الــــدامــــون الـــــذي اأقـــيـــم يف عــهــد النـــتـــداب 
مت  بحيث  لــلــدخــان،  كم�صتودع  الــربيــطــاين 
مراعاة الرطوبة حلفظ اأوراق الدخان عند 
احلكومة  و�صعت   48 الـ  عام  وبعد  ت�صييده. 
الإ�صرائليلية يدها عليه وحولته اإىل �صجن 
وهـــو يــفــتــقــر اإىل اأبــ�ــصــط مــقــومــات احلــيــاة 
التهوية  �صيئة  غــرفــه  فغالبية  الإنــ�ــصــانــيــة، 
قدم  ب�صبب  بكرثة  احل�صرات  فيها  وتنت�صر 
البناء، كما اأّن اأر�صيته �صكلت من »الباطون« 
بــــاردة جـــداً يف الــ�ــصــتــاء وحـــارة  ممــا يجعلها 
�صوؤون  وزارة  ك�صفت  وقــد  ال�صيف.  يف  جــداً 
تقريراً  الفل�صطينيني  واملحررين  الأ�ــصــرى 
ما  اعتقلت  الحــتــال  �صلطات  اأّن  على  لها 
يقارب الـ15 األف امراأة  منذ عام 1967، واأّن 
اأكرب حملة اعتقالت جرت خال النتفا�صة 
الأوىل عام 1987، حيث و�صل عدد الأ�صرات 
امــراأة مقابل 9000 يف الفرة ما  اإىل 3000 

بني عام 2000 اإىل 2009 .
لــقــد حـــّولـــت الأ�ــــصــــرة الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة 
�صلبة  بـــاإرادة  ووقــفــت  مدر�صة  اإىل  ال�صجن 
اأمـــــام كـــل اأ�ــصــالــيــب الــتــطــويــع وال�ــصــطــهــاد 
لــتــبــنــي داخـــــل الــ�ــصــجــن مــوؤ�ــصــ�ــصــة ثــقــافــيــة 
اإن�صانية  حالة  وتخلق  وفكرية،  وتنظيمية 
والقيود،  احل�صار  رغم  التحّدي  من  عالية 
كــمــا لــعــبــت دور الــقــائــد واملـــقـــاتـــل وحــمــلــت 
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تثنها  مل  الرجل،  مثل  مثلها  الوطني  الهّم 
اأ�ــصــالــيــب اجلـــاديـــن بـــل انــطــلــقــت بــكــرامــة 
و�ــصــرف و�ــصــابــة وعـــزميـــة. لــهــذا حتــّولــت 
للكلمة  احلـــــريف  بــاملــعــنــى  نــحــل  خــلــيــة  اإىل 
والفعلي، حيث كانت جتربة الأ�صرات جزءاً 
التاريخ  لــاأ�ــصــف  ولــكــن  التجربة  هــذه  مــن 
يف  خا�صة  حّقها  ويعطيها  عليها  ُي�صْئ  مل 
حماكمتهّن  مّتــت  حيث  النــتــفــا�ــصــة،  فــرة 
والطعن  واملــولــوتــوف  احلــجــارة  �صرب  على 
بــالــ�ــصــكــاكــني والــتــنــظــيــم وحمـــــاولت القتل 
امل�صاركة  اأو  ا�صت�صهادية،  بعمليات  والقيام 
اأمــهــات  اإ�ـــصـــافـــة اإىل  بــحــمــايــة املــنــا�ــصــلــني. 
على  كورقة �صغط  احتجازهّن  وزوجــات مت 

اأقاربهم املطاردين.
ولــقــد ك�صف الــ�ــصــجــن دورهــــا الــريــادي 
لأجـــــل مــ�ــصــتــقــبــل اأجـــمـــل خـــــاٍل مـــن الــظــلــم 
وال�صتعباد، فتجربة الن�صاء املعتقات اأعطت 
املجتمع الفل�صطيني املبدعات فنياً وثقافياً، 
والقائدات يف جمال العمل املختلفة، وبقيت 
معي�صة  تنّغ�س  �صوكة  الفل�صطينية  املــــراأة 
املــراأة  اأّن  نقول  اأن  بجديد  ولي�س  املحتّلني، 
الأ�صا�صية  املفا�صل  يف  حا�صرة  الفل�صطينية 
الفل�صطينية  املقاومة  تاريخ  من  والثانوية 
املــمــتــدة لأكـــرث مــن قـــرٍن مــن الــزمــن. ففي 
للجنائيات  تري�صتا(  )نــفــي  الــرمــلــة  �صجن 
طالبت الأ�صرات بالنف�صال عن املعتقات 
اجلـــنـــائـــيـــات الإ�ـــصـــرائـــيـــلـــيـــات والعـــــــراف 
بالأ�صرات ال�صيا�صيات الفل�صطينيات كجزء 
املختلفة،  ال�صجون  يف  الأ�صرة  احلركة  من 
وبــعــد نــ�ــصــال واإ�ـــصـــراب دام لأربـــعـــة اأ�ــصــهــر 
الأ�صرات  اأول فوج من  الأ�صرات  ا�صتقبلن 
وال�صفة  غــّزة  قطاع  مــن  اإداريــــاً  املحكومات 
الغربية، ومنها بداأت مرحلة جديدة حتّول 
ال�صجن فيها اإىل مدر�صة ثورية، وكانت من 

سحر عيسى الوهيبي*

كــان يتم بوترة عالية  املــراحــل، حيث  اأهــم 
نظراً ملتغرين اثنني هما:

حجم العتقالت  -1
كبر  لن�صبة  القليلة  الأحـــكـــام   -2

مما يتطلب العمل املكّثف.
 وكـــانـــت الأ�ـــــصـــــرات يــ�ــصــّرحــن دائـــمـــاً 
املهمات  حلجم  وذلــك  نــوم(  علينا  )مك�صور 
واملنا�صات  الداخل  يف  بها  ا�صطلعن  التي 
يف اخلارج حينها، فخروج الأ�صرة بعد عدة 
اأ�صهر من الأ�صر اأ�صعل بقلبها نار احلقد على 
بعد  ُتكمل عملها  اأن  اإىل  املغت�صب مما  هذا 

الأ�صر بالعمل الثوري والن�صايل املنّظم. 
الفل�صطينيات  الأ�ـــصـــرات  حــولــت  لقد 
�ــصــجــون الحـــتـــال مــنــذ الــلــحــظــات الأوىل 
والوعي  الــذات  لبناء  متقّدمة  مدر�صة  اإىل 
اأُ�ــصــمــيــت يف الــ�ــصــارع )مدر�صة  الــثــوري وقــد 
الـــثـــوريـــني( كــاخــتــ�ــصــار عـــن جمــــال الــعــمــل 
املـــنـــّظـــم الـــــذي يــتــم داخـــــل الأ�ـــــصـــــر.. حيث 
عـــمـــلـــيـــات الـــرمـــيـــم والــــبــــنــــاء والــتــثــقــيــف 
للمتابعة  يــلــزم  الـــذي  الـــثـــوري  والت�صليب 
داخل ال�صجون ومن ثم خارجه. وقد اأكملن 
الثورية  النماذج  وتــوالــت  كاملًة  العز  �صور 
من ليلى خالد واأمينة دحبور مروراً ب�صادية 
الع�صرات  وغرها  املغربي  ودلل  غزالة  اأبو 
كــبــرة من  اإىل جمموعة  اأّدى  واملــئــات ممــا 
الأ�صرات يف �صجون الحتال ثم �صهيدات 

الكرامة والتحرير. 
مل تــتــوقــف املـــــــراأة الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة عن 
العطاء حتى توقف نف�صها الأخر. هي نب�س 
الأر�س وروحها.. عا�صت فيها حّرة اأبّية تذود 
بكل ما متلك لبناء جبابرة الأر�س من اأجل 
والأم  القوّية  ال�صابة  كانت  لقد  فل�صطني. 
ال�صابرة  والأ�صرة  احلّرة  واملنا�صلة  العتّية 
واملــثــقــفــة الــ�ــصــاخمــة والــ�ــصــيــا�ــصــيــة الــعــنــيــدة 

والــ�ــصــهــيــدة املـُـعــتــز بــهــا. هــكــذا هـــّن اأخــواتــنــا 
تعنب   .. �ــصــربن   ... فل�صطني  يف  واأمــهــاتــنــا 
... وفخر  الــ�ــصــرف  ... �ــصــحــني. هـــّن مــثــال 
الــعــربــيــة. هــّن حــرا�ــس القيم ... هّن  املــــراأة 
.. هّن جبال  الذي ل ي�صداأ  ال�صعب  �صمر 
را�صخة تخفق فوق راياتها الأحــرار ... هّن 
من دخلن معرك احلياة غر هائبات. هّن 
الرجال  املرابطات... هّن م�صنع  ال�صابرات 
يبقني  املعركة،  يف  الــرجــال  كحال  وحالهن 
نخلة با�صقة ل تهزها ريح ول تثنيها اأنوثتها 
عن عزميتها واإ�صرارها على الوقوف جنباً 
اإىل جنب مع زوجها واأبيها وابنها واأخيها يف 

معركة تقرير امل�صر  والتحرير.
دور  اإّن  ــة،  احلــّي والــ�ــصــهــادات  بالتوثيق 
نحو  وتطّور على  ارتقى  الفل�صطينية  املــراأة 
ملحمي وتاريخي، واقربت اأو رمبا جتاوزت 
بروحيتها وت�صحياتها خن�صاء امل�صلمني. اإّن 
كل ما ورد ما هو اإّل في�س من غي�س.. لقد 
ودمها  بعرقها  الفل�صطينية  املـــراأة  �صّطرت 
اأ�صبه  ومــا  والب�صالة،  البطولة  اآيــات  اأ�صمى 
اليوم بالأم�س وهي التي اأبدعت يف النتماء 
التي مل  وهــي  فل�صطني،  اأجــل  والعطاء من 
بدمها  ترابها  بل عجنت  تبور  الأر�ـــس  تــدع 
وعرقها، وكانت مثال ال�صند القوي الداعم 
ال�صيا�صي  الــنــ�ــصــال  كــل مــراحــل  لــلــرجــل يف 
والــعــ�ــصــكــري، والــتــ�ــصــحــيــة الـــكـــبـــرة الــتــي 
قّدمتها باأ�صكال خمتلفة تراوح بني القتل 
بالتنكيل والإذلل  بــارد، مــروراً  والذبح بدم 
واللجوء  الت�صريد  اإىل  والغت�صاب، و�صوًل 

خارج الوطن. 
*رئي�ضة منرب فل�ضطني الثقايف

    قال �صابط اإ�صرائيلي اإن "الهدوء 
الأمني يف ال�صفة الغربية املحتلة موجود 
الهجمات  لأن  الإعــــام،  و�صائل  يف  فقط 
ال�صاعة  مــدار  على  تتفجر  الفل�صطينية 
للتوقف عن جتاهل  الوقت  هناك، وحــان 

هذا الواقع الأمني".
واأ�صاف حاييم مانور، امل�صوؤول الأمني 
العام-ال�صاباك،  الأمـــن  جهاز  يف  ال�صابق 
اأن  ري�صون"،  مــكــور  ب�صحيفة  مــقــال  يف 
قــيــادتــه،  مــثــل  الإ�ــصــرائــيــلــي،  "اجلمهور 
وهمي  �صعور  ب�صبب  عميقة؛  غيبوبة  يف 
بــالــ�ــصــمــت والــــهــــدوء، رغـــم اأن املــعــطــيــات 
الغربية  ال�صفة  اأن  اإىل  ت�صر  امليدانية 
تغلي، والأر�ــس تهتز، لكن جر�س الإنــذار 

لي�س له �صدى بني الإ�صرائيليني".
واأ�ــصــار مــانــور، الــذي خــدم يف مناطق 
اخلليل وبيت حلم ونابل�س، وهو ع�صو يف 
اإ�صرائيل"،  اأمن  اأجل  من  "�صباط  حركة 
عن  الـــ�ـــصـــادرة  الــر�ــصــمــيــة  "البيانات  اأن 
املتحدث با�صم اجلي�س الإ�صرائيلي تك�صف 
حقيقة هجمات اإلقاء احلجارة وزجاجات 
الغربية،  ال�صفة  مــنــاطــق  يف  املــولــوتــوف 
حــيــث وقــعــت 1500 حــادثــة ر�ــصــق حــجــارة 
حــارقــة  زجـــاجـــة   229 واألــقــيــت   ،2020 يف 
عــلــى املــ�ــصــتــوطــنــني، ومل يـــذكـــر اجلــيــ�ــس 
الإ�صرائيلي هجمات مماثلة �صد جنوده".
الــعــمــلــيــات  ذكــــرنــــا  "اإذا  اأنــــــه  واأكـــــــد 
�ــصــد اجلــيــ�ــس الإ�ــصــرائــيــلــي، فــــاإن عــددهــا 
بلغ 3951 عملية  الإجــمــايل يف عــام 2020 
زجاجة   698 اإىل  اإ�صافة  باحلجارة،  ر�صق 
حارقة، مبعدل 11 عملية ر�صق باحلجارة 
وبح�صب  يــوم،  كــل  مولوتوف  وزجاجتني 
الــعــام، فقد �صهد عــام 2020  جهاز الأمــن 
تنفيذ 56 عملية م�صلحة، ُقتل فيها ثاثة 
اآخـــرون، وجمموع   46 وُجــرح  اإ�صرائيليني 
الــهــجــمــات الــتــي مت اإحــبــاطــهــا تــ�ــصــل 40 
هجوما �صهريا، اأي اأكرث من هجوم واحد 

يف اليوم".
به  الـــذي ميــر  "ال�صمت  اأن  واأ�ــصــاف 
اجلمهور الإ�صرائيلي وهمي، وقد يتحول 
اإلــقــاء  اإىل جمــرد �صمت مــوؤقــت يف حــالــة 
اأو م�صتوطن،  راأ�ــس جندي  اأي حجر على 
مركبة  حتــرق  قد  حارقة  زجاجة  اأي  لأن 
حمــاولــة  واأي  ركـــابـــهـــا،  عــلــى  مـــنـــزًل  اأو 
اخــتــطــاف قــد تــتــدهــور ملــواجــهــة ع�صكرية 
وقتل  اختطاف  نذكر  اأن  ويكفي  �صاملة، 
طاب املدر�صة الدينية الثاثة يف غو�س 
عت�صيون وحرب اجلرف ال�صامد يف غزة 
"الإ�صرائيليني  اأن  اإىل  واأ�ـــصـــار   ،"2014
من  حــادث  اأي  اأن  يفهموا  بــاأن  مطالبون 
هــــذا الــقــبــيــل يــنــطــوي عــلــى خــطــر كبر 
اإمكانية  عنه  ي�صفر  قد  ما  حياتهم،  على 

ال�سفة الغربية .... 
جمر حتت الرماد

الحتالل ال�سهيوين يعرتف 
بف�سله يف ردع املقاومة

تفجرية وا�صعة النطاق". 
الــ�ــصــلــطــة  حــكــم  "تاآكل  اأن  واأو�ــــصــــح 
العاملني  دوافـــع  وتــراجــع  الفل�صطينية، 
اأي  اأجهزتها الأمنية، من خال غياب  يف 
من  اإليهم  ُينظر  يجعلهم  �صيا�صي،  اأمــل 
مع  "متعاونون  بــاأنــهــم  مــواطــنــيــهــم  قــبــل 
الإ�صرائيليون  يــتــداول  فيما  الحتال"، 
م�صطلحات �صائعة من قبيل اأن مكافحة 
وهــي  الع�صب"  "جز  تــ�ــصــبــه  الــهــجــمــات 
اجلي�س  ا�صتخدمها  التي  ال�صراتيجية 
الإ�صرائيلية يف قطاع غزة، لكنها مل تكن 
عمله  يجب  مما  الكثر  وهناك  جمدية، 

لتغير هذه ال�صورة".
ـــيء، هــنــاك  ـــص � كـــل  "قبل  اأنـــــه  واأكــــــد 
تفكر  لطريقة  اإ�صرائيلية  اأمنية  حاجة 
على  الأمــنــي  بال�صتقرار  تتعلق  خمتلفة 
الفل�صطينيني  بـــني  والــفــ�ــصــل  الأر�ـــــــس، 
والإ�صرائيليني، وتقليل الحتكاك بينهم، 
ودرا�صة التحركات خللق الأمل والرفاهية 
القت�صادية على اجلانب الآخر، لكن هذا 
لن يحدث ما دام اجلمهور يعي�س يف وهم 
املعطيات  يــدرك  والــهــدوء، ول  ال�صتقرار 
يف  الفل�صطينية  الهجمات  ملــدى  املذهلة 

ال�صفة الغربية".
واختم بالقول اإنه "اإذا ا�ضتمر 
املقامرة  يف  الإ�ضرائيليون  القادة 
لن  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  ب���اأن 
ل  الأمنية  اأجهزتها  واأن  تنهار، 
ذلك  فاإن  ال�ضارع،  ل�ضغوط  تخ�ضع 
قادم،  هجوم  اأي  منع  يف  ي�ضهم  لن 
الإ�ضرائيليني  اأمام  يكون  فلن  واإل 
املزيد من الوقت لال�ضتيقاظ على 
جميع  يف  متفاقمة  اأمنية  حقيقة 

اأنحاء ال�ضفة الغربية".

    قــال جـــرال اإ�ــصــرائــيــلــي اإن فك 
الرتباط الذي جرى مع غزة عام 2005 
للحفاظ  مهمة  ا�صراتيجية  خــطــوة 
لكن  لإ�صرائيل،  اليهودي  الطابع  على 
الــكــثــر مـــن الأخــــطــــاء وقـــعـــت خــال 
النار  اإطـــاق  على  نــرد  فلم  تنفيذها، 
املكثف من غزة، بجانب اأخطاء تكتيكية 

يف امل�صار ال�صراتيجي.
الرئي�س  يــادلــني،  واأ�ــصــار عــامــو�ــس 
القومي  الأمـــن  اأبــحــاث  ملعهد  ال�صابق 
الــتــابــع جلــامــعــة تــل اأبـــيـــب، والــرئــيــ�ــس 
الأ�صبق جلهاز ال�صتخبارات الع�صكرية 
الإ�صرائيلية-اأمان، بحوار مع �صحيفة 
اخلطوات  �ــصــاأن  "من  اأن  اإىل  معاريف 
الع�صكرية التي مل نقم بها خال تلك 
احلـــرب اأن تــعــزز الــــردع الإ�ــصــرائــيــلــي، 
حتقق  مل  احلـــــرب  فـــــاإن  الــنــهــايــة  ويف 
الوقت  الهدوء يف  ا�صتمرار  رغم  ردعــاً، 
احلايل مع الفل�صطينيني، لكننا و�صلنا 
اأن  اإىل نــقــطــة فــهــم اجلــمــيــع خــالــهــا 
منها،  ال�صتفادة  ي�صتحيل  كبرة  حرباً 
فالثمن الذي �صيدفعانه ل ي�صتحق كل 

العناء".
"اإ�صرائيل رغم  اأن  واأو�صح يادلني، 
تفوقها الع�صكري، لكنها حري�صة على 
عـــدم الــو�ــصــول حلـــرب �ــصــامــلــة معها، 
اعتقادا منها بقدرة الفل�صطينيني على 
دون  باإ�صرائيل  اأ�صرار ج�صيمة  اإحــداث 

ك�صب �صيء من تلك احلرب".
تقريباً  كل مواجهة  "يف  اأنــه  واأكــد 
منذ  املــا�ــصــيــة  ال�صبع  الــ�ــصــنــوات  خـــال 
اآخـــر حــرب يف غــزة عــام 2014، حتــاول 
املــنــظــمــات الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة واإ�ــصــرائــيــل 
خــــو�ــــس �ــــصــــراع حتــــت عـــتـــبـــة احلــــرب 
والــتــ�ــصــعــيــد، يــخــو�ــصــون مــواجــهــات يف 
ي�صنون حمات دون حتمل  اأو  اخلفاء، 

امل�صوؤولية".
�صنوات  �صبع  "منذ  اأنــه  اإىل  واأ�ــصــار 
والطرفان حذران للغاية، مل يتخل اأي 
منهما عن اأهدافه، لكن كاهما يعمل 
مواجهة،  انــه  يعتقد  الـــذي  احلــد  دون 
ورغم اأنهما يعرفان من فعلها، لكنهما 
ل يجربان بع�صهما على الرد الفوري، 
على  نف�صه  الــ�ــصــيء  يفعل  اهلل  وحـــزب 

اجلبهة ال�صمالية".
ال�صيربانية  "الهجمات  اأن  واأو�صح 
الــتــي تــتــعــر�ــس لــهــا اإ�ــصــرائــيــل تتطلب 
الــــتــــفــــريــــق بــــــني مــــهــــاجــــمــــة مـــوقـــع 
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ويـــــب، و�ـــصـــنـــدوق بـــريـــد، والــهــجــمــات 
ال�ــصــراتــيــجــيــة الــتــي تــ�ــصــل الأنــظــمــة 
بالقدرات  وت�صر  والطاقة،  الكهربائية 
احلــادي  الــقــرن  يف  والــيــوم  الع�صكرية، 
والع�صرين، تتطلب احلرب ال�صيربانية 
مــواجــهــة حتـــٍد كــبــر يــ�ــصــتــدعــي جمع 
ومهمة  كبرة  ا�صتخباراتية  معلومات 
وعميقة، مع جهود تبذلها قوى معادية 
لإ�صرائيل تعمل لإنتاج اأزرار اإلكرونية 

للحروب امل�صتقبلية".
وعـــلـــى الــ�ــصــعــيــد الــ�ــصــيــا�ــصــي، قــال 
األــتــقــي  كـــنـــت  "عندما  اإنــــــه  يــــادلــــني، 
الــ�ــصــابــق، حتى  مبــ�ــصــوؤولــني عــــرب يف 
قــبــل اأن تــكــون لــديــنــا مــعــهــم عــاقــات 
تــطــبــيــعــيــة، طـــرحـــوا دائــــمــــاً الــقــ�ــصــيــة 
الفل�صطينية على اأنها الق�صية الأوىل، 
بالأهمية  يطرحونها  يعودوا  مل  اليوم 
�صهاينة،  اأ�صبحوا  لأنهم  لي�س  ذاتــهــا، 
اإ�ــصــرائــيــل حمــقــة يف  اأن  يــعــتــقــدون  اأو 
م�صتعدين  لي�صوا  لكنهم  ال�صراع،  هذا 
لتقدمي الدعم التلقائي للفل�صطينيني 

على ح�صاب م�صاحلهم".
لديها  بــات  "اإ�صرائيل  اأن  واأو�ــصــح 
الــــيــــوم عــــاقــــات مــــع املــــزيــــد واملـــزيـــد 
مــن الــــدول الــعــربــيــة، ممــا قــد ي�صاعد 
بــتــجــديــد الــعــمــلــيــة الــ�ــصــيــا�ــصــيــة بــني 
اإذا  والإ�ــصــرائــيــلــيــني،  الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــني 
ل�صنوات  تقييمي  اأن  رغــم  ذلــك،  اأرادوا 
مع  التو�صل لتفاق  امل�صتحيل  اأنــه من 
بحل  اأوؤمــن  اأنني  ورغم  الفل�صطينيني، 
الــدولــتــني، لكن مــن جهة اأخـــرى فــاإن 
واقــعــيــتــي تــدفــعــنــي لـــروؤيـــة فــجــوات يف 
ولكن  لي�س فقط مع حما�س،  املواقف، 
مع ال�صلطة الفل�صطينية، ومن ال�صعب 

جدا ت�صويتها".
وختم بالقول اإن "الإ�صرائيليني يف 
اأوروبــا اليوم يخجلون من القول اإنهم 
باأنهم  يو�صفون  لأنــهــم  اإ�ــصــرائــيــلــيــون، 

حمتلون، ومنتهكو حقوق الإن�صان".
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     بــعــد جـــولـــة انــتــخــابــيــة رابــعــة 
خال عامني، عادت »اإ�صرائيل« لنقطة 
اأزمتها ال�صيا�صية  البداية بعدما اأعادت 
اأكــرث  اأزمـــة  الئــتــافــيــة ذاتــهــا، عاك�صة 
عمقا واأهمية يف �صفوف الإ�صرائيليني. 
وتــتــفــاقــم اأزمـــــة الـــقـــوى الــ�ــصــيــا�ــصــيــة يف 
»اإ�ـــصـــرائـــيـــل« ومـــن خــلــفــهــا جــمــاهــرهــا 
التابعة لها، بتغليب العتبارات احلزبية 
امل�صلحة  على  ال�صخ�صية  واحل�صابات 
العامة العليا اأكرث من اأي وقت م�صى، 
ورمبا ي�صاهم يف ذلك حالة ال�صرخاء 
�صلطات  تعي�صها  التي  بالنف�س  والثقة 
الحـــــتـــــال، بـــعـــد حــــالــــة الـــ�ـــصـــعـــف يف 
اجلـــانـــب الــفــلــ�ــصــطــيــنــي وتـــهـــافـــت دول 
دعما  وتلقيها  معها  للتطبيع  عــربــيــة 
غر حمدود من قبل الوليات املتحدة 

الأمريكية.
مل تــنــجــح انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــ�ــصــت 
الإ�ــصــرائــيــلــي الــــ24 الــتــي جــرت يــوم 23 
لــاأزمــة  خمـــرج  اإيـــجـــاد  يف   ،2021 اآذار 
التي مت�صك بتابيب احلياة ال�صيا�صية 
نتائج  عن  اأ�صفرت  فقد  »اإ�صرائيل«،  يف 
حكومة  ت�صكيل  على  مطلقا  ت�صاعد  ل 
اأبقت  اإذ  قابلة لا�صتقرار،  اأو  م�صتقّرة، 
»اإ�ـــصـــرائـــيـــل« يف دوامـــتـــهـــا الــ�ــصــيــا�ــصــيــة، 
القائمة منذ 23 �صهرا، حيث اأن اأظهرت 
الكني�صت  لنتخابات  الر�صمية  النتائج 
بعد فرز 100% من الأ�صوات، اأن مع�صكر 
الأحـــــزاب الـــذي يــدعــم اإقــامــة حكومة 
من  واملوؤلف  نتنياهو،  بنيامني  برئا�صة 
الدينية  وال�صهيونية  الليكود  اأحـــزاب 
والــــيــــهــــود احلـــــريـــــدمي ]املـــتـــ�ـــصـــددون 
ح�صل  "ميينا"،  حــــزب  مـــع  ديـــنـــيـــاً] 
مع�صكر  ح�صل  بينما  مــقــعــداً،   59 على 
الأحـــــــزاب املــنــاهــ�ــصــة ل�ــصــتــمــرار ُحــكــم 
"يوجد  اأحـــزاب  مــن  واملــوؤلــف  نتنياهو، 
و"اإ�صرائيل  جديد"  و"اأمل  م�صتقبل" 
اأبي�س"  و"اأزرق  والـــعـــمـــل  بيتنا" 
امل�صركة  القائمة  دون  مــن  ومــرتــ�ــس 
املــوحــدة]،  العربية  ]القائمة  وراعـــم 
عــلــى 51 مـــقـــعـــداً، وحــ�ــصــلــت الــقــائــمــة 
بينما ح�صلت  امل�صركة على 6 مقاعد، 
راعم على 4 مقاعد. وهذا ل يعني اأنها 
ا�صتمرار  �صد  املوقف  يف  متما�صكة  كتل 
ُحكم بنيامني نتنياهو، لذا من ال�صابق 
خام�صة  انتخابات  عن  احلديث  لأوانــه 
الرغم  على  املقبل،  ال�صيف  يف  جتــري 

من اأنها احتمال قائم حتى الآن.
ووفــــقــــاً لـــهـــذه الـــنـــتـــائـــج، حــ�ــصــلــت 
قــائــمــة حـــزب الــلــيــكــود بــرئــا�ــصــة رئي�س 
احلــكــومــة بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو عــلــى 30 
مقعداً، وقائمة حزب »يوجد م�صتقبل« 
لبيد  يــائــر  الكني�صت  ع�صو  بــرئــا�ــصــة 

نتائج انتخابات الكني�ست الإ�سرائيلي الـ24
تبقي الكيان ال�سهيوين يف دوامته ال�سيا�سية

عــلــى 17 مــقــعــداً، وقــائــمــة حـــزب �صا�س 
احلريدي على 9 مقاعد، وقائمة »اأزرق 
ورئي�س  الــدفــاع  وزيــر  برئا�صة  اأبي�س« 
احلــكــومــة الــبــديــل بــنــي غــانــتــ�ــس على 
قائمة  كــل مــن  كــمــا ح�صل  مــقــاعــد،   8
الكني�صت  "ميينا" برئا�صة ع�صو  حزب 
نــفــتــايل بــيــنــت، وقــائــمــة حـــزب يــهــدوت 
هـــــتـــــوراه احلـــــريـــــدي، وقـــائـــمـــة حـــزب 
الكني�صت مراف  العمل برئا�صة ع�صو 
»اإ�ــصــرائــيــل  حـــزب  وقــائــمــة  ميخائيلي، 
بيتنا« برئا�صة ع�صو الكني�صت اأفيغدور 
لــيــربمــان عــلــى 7 مــقــاعــد، وحــ�ــصــل كل 
برئا�صة  »اأمــل جديد«  من قائمة حزب 
ـــق عــن  ـــص ـــ� ـــاعـــر الــــــــذي ان ـــص جـــــدعـــــون �
وقائمة  امل�صركة،  والقائمة  الليكود، 
الــ�ــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة بــرئــا�ــصــة ع�صو 
التي  �صموتريت�س  بت�صلئيل  الكني�صت 
ت�صم »عوت�صما يهوديت« )قوة يهودية( 
من اأتباع احلاخام مئر كهانا، وقائمة 
مرت�س على 6 مقاعد، وح�صلت قائمة 
من�صور  الكني�صت  ع�صو  برئا�صة  راعــم 
عبا�س على 4 مقاعد. وقد بلغت ن�صبة 

الت�صويت النهائية %67.4..
ويــ�ــصــتــدل مـــن عـــدد الأ�ــــصــــوات اأن 
قـــوة »الــلــيــكــود« تــراجــعــت بـــ 250 األــف 
ما  وهــذا  مقاعد  �صتة  يعادل  ما  �صوت 
قبيل  نف�صه  نتنياهو  منه  وحــذر  �صبق 
يــــوم النـــتـــخـــابـــات. يف املـــقـــابـــل وحــتــى 
اإىل  الإ�ــصــارة  مــن  ال�صورة لبــد  تكتمل 
 1996 منذ  احلكم  يف  نتنياهو  بقاء  اأن 
�صعف  نتيجة  هو  التوايل  على  و2009 
خ�صومه وتفرقهم وانح�صار ما ي�صمى 
الي�صار ال�صهيوين تباعا منذ انتفا�صة 
فــاإن مع�صكر  ولــذا  الأق�صى عام 2000. 
مقعدا،   59 اليوم  يعد  نتنياهو-بينيت 
بــيــنــمــا يــ�ــصــّكــل جمــمــل نــــواب الأحـــــزاب 
املــنــاهــ�ــصــة لــــه يف الـــيـــمـــني والـــو�ـــصـــط 
وهو  مقعدا  ن�صبية61  اأغلبية  والي�صار 
احلد الأدنى للعدد املطلوب للفوز بثقة 
اأي�صا غر  لكنهم  الت�صريعية،  ال�صلطة 
توافقية  حكومة  ت�صكيل  على  قــادريــن 
بــيــنــهــم حـــتـــى الـــــيـــــوم. هـــــذا املــعــ�ــصــكــر 
باأغلبية  يــحــظــى  لنتنياهو  املــنــاهــ�ــس 
يف اجلـــــولت النــتــخــابــيــة الـــثـــاث مع 
حاكم  ائتاف  تركيب  عن  يعجز  ذلــك 
تتيح  خاقة  فكرة  عــن  يبحث  والــيــوم 
لهم ذلك بعد التغلب على التناق�صات 
الأيديولوجية وال�صيا�صية وال�صخ�صية 
ال�صهيونية  الأحــزاب  بع�س  اأن  خا�صة 
يف  عربية  اأحــزاب  على  التكاء  تعار�س 

ا�صتبدال نتنياهو.
ومــــع احـــتـــدام الــ�ــصــبــاق عــلــى عــدد 
الــتــو�ــصــيــات عــلــى تــ�ــصــكــيــل احلــكــومــة 

املناه�س.  املع�صكر  من  من�صقني  جذب 
ويهدف نتنياهو من حماولت ت�صكيل 
وبفر�س  م�صتقرة  غر  �صيقة  حكومة 
حمدودة لا�صتمرار، اإىل حتييد تكتل 
»اأبي�س اأزرق« جانبا، ومنع غانت�س من 
الــثــاين/  ت�صرين  احلــكــومــة يف  تــراأ�ــس 
نوفمرب املقبل، مبوجب اتفاق التناوب 
الـــــذي تــ�ــصــكــلــت عــلــى اإثــــــره »حــكــومــة 
الكني�صت  انتخابات  اأعقاب  الوحدة« يف 
الـــ23. ويف هذه الأثناء، يلتزم نتنياهو 
ال�صمت على نحو غام�س الأمر الذي 
اعـــتـــربه مــنــافــ�ــصــوه اأنـــــه مـــوؤ�ـــصـــر على 
احلكومة  ت�صكيل  من  بالفعل  اقرابه 
الــذي  الــوقــت  يف  املقبلة.  الإ�صرائيلية 
يف  العراقيل  و�صع  معار�صوه  يــحــاول 
طــريــقــة ملــنــعــه مـــن الـــو�ـــصـــول اإىل 61 

مقعدا يف الكني�صت.
ال�صيا�صية  احلياة  اأن  الوا�صح  من 
يف »اإ�ــصــرائــيــل« اأ�ــصــيــبــت، يف الــ�ــصــنــوات 
الأخــــرة بــنــوع مــن الــعــجــز عــن اإفـــراز 
قــــيــــادات حتــظــى بـــالـــقـــدر الـــعـــايل نت 
يـــعـــد يــتــ�ــصــدرهــا �ــصــوى  الـــثـــقـــة، ومل 
نتنياهو.  بنيامني  ا�صمه  واحـــد،  رجــل 
ال�صخ�صي  املجد  هــذا  اأن  هنا  الــافــت 
اأجنــز مــا عجز غره  مل يحققه رجــل 
نتنياهو  تــاريــخ  اإجنـــازه، فلي�س يف  عــن 
اأو  �صيا�صيا  اإجنــــازا  اعــتــبــاره  ميكن  مــا 
الداخلي،  ال�صعيد  على  لفتا  ع�صكريا 
ف�صا عن اأنه يواجه اتهامات بالف�صاد 
اإىل  بــه  تف�صي  قــد  الــنــفــوذ  وا�صتغال 
ال�صيء الوحيد  اأية حلظة.  ال�صجن يف 
الذي يجيده فن املناورة واخلداع، وقد 
بـــرع فــيــه اإىل حــد مــذهــل، وهـــو ميثل 
بتحقيق  يتعهد  الــــذي  احلــــي«  »اأزعـــــر 
اخلا�س لاإ�صرائيليني. وهذا هو ما 
احلكومة،  راأ�ــس  على  البقاء  من  مكنه 
بدل من ق�صاء بقية عمره يف ال�صجن. 

المحرر السياسي

نتنياهو  اأن  يت�صح  املقبلة،  الإ�صرائيلية 
حقق �صمانة اأولية بح�صب عدد املقاعد 
مبع�صكر  ي�صمى  مــا  عليها  ح�صل  التي 
الإ�صرائيلية،  امل�صادر  وبح�صب  اليمني. 
الطبيعيني  �صركائه  يهيئ  نتنياهو  بــداأ 
املـــتـــمـــثـــلـــني يف الأحـــــــــــزاب احلـــريـــديـــة 
ــيــة،  والــ�ــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة والــفــا�ــص
اإىل  ت�صتند  حكومة  ت�صكيل  باإمكانية 
دعـــم »الــقــائــمــة الــعــربــيــة املـــوحـــدة« من 
�صد  الت�صويت  )عــن  بالمتناع  اخلــارج 
ف�صل خياره  حــال  وذلــك يف  احلكومة(، 
الأول، وهو ت�صكيل حكومة تعتمد على 
من�صقني من اأحزاب اليمني يف املع�صكر 
املراقبني تكرار  املناوئ. ويرّجح معظم 
الـــفـــ�ـــصـــل يف تــ�ــصــكــيــل حـــكـــومـــة حتــظــى 
مبوافقة 61 نائبا يف الكني�صت. وحتى يف 
حتظى  حكومٍة  ت�صكيل  يف  النجاح  حال 
ف�صوف  الكني�صت،  اأع�صاء  اأغلبية  بثقة 
حتتوي هذه احلكومة، يف داخلها، على 
تناق�صاٍت تكفي لتفجرها يف اأي حلظة، 
ومن ثم لن يكون هناك مفر اآخر �صوى 
اللجوء اإىل انتخابات ت�صريعية جديدة 
اأ�صهر،  �صتة  خــال فــرة قد ل تتجاوز 
اأق�صى تقدير.  اإىل عام على  وقد متتد 
ويف غياب موؤ�صرات مقنعة ت�صمن جناح 
انتخابات  اأي  اأو  الــتــالــيــة،  النــتــخــابــات 
اأخرى جتري يف ظل اأو�صاع »اإ�صرائيل« 
حاليا، ميكن القول، من دون مبالغة، اإن 
الأزمة احلادثة لي�صت من نوع الأزمات 

العابرة، واإمنا هي عميقة وممتدة.
وخــــال املـــحـــادثـــات الــتــي اأجـــراهـــا 
نــتــنــيــاهــو ومـــ�ـــصـــتـــ�ـــصـــاروه مــــع �ــصــركــاء 
حمــتــمــلــني لــلــيــكــود، اأثــــــــاروا اإمــكــانــيــة 
»القائمة  اإىل  ت�صتند  حكومة  ت�صكيل 
الطريق  ل�صد  وذلــك  املــوحــدة«،  العربي 
اأمام املع�صكر املناوئ الذي يحاول كذلك 
احل�صول على اأكرب عدد من التو�صيات، 
»املــوحــدة«،  نــواب  تو�صية  ومــن �صمنها 
ت�صكيل  بعد  نتنياهو  �صي�صعى  وبالتايل 
حــكــومــة مــدعــومــة مــن »املـــوحـــدة« اإىل 

الذي يواجه امل�صروع ال�صهيوين يف املنطقة 
حتدياً  ت�صكل  التي  النووية  اإيــران  يف  يكمن 
الإ�صرائيلي«،  القومي  لـ»الأمن  ا�صراتيجياً 
الفل�صطيني  ال�صعب  نــ�ــصــال  تــوؤيــد  لكونها 
وكــفــاحــه الــطــويــل مـــن اأجـــــل نــيــل حــقــوقــه 
الــتــاريــخــيــة، وتــدعــم املــقــاومــة �ــصــد الكيان 
ال�صهيوين وتدعو اإىل ت�صفيته من الوجود. 
ويــ�ــصــعــر قـــــادة الحـــتـــال الــ�ــصــهــيــوين 
ال�صراتيجي  التحول  ظل  يف  كبر  بخطر 
الــــذي تــ�ــصــهــده املــنــطــقــة، ول�ــصــيــمــا الــواقــع 
بالكيان  يحيط  الــذي  امل�صطرب  الإقليمي 
�صيا�صية  قـــوى  وجـــود  اأن  كــمــا  الــ�ــصــهــيــوين. 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة تــتــعــاظــم قـــوتـــهـــا يف الــيــمــن، 
وتوؤيد املوقف الإيراين الراف�س لاحتال 
الــ�ــصــهــيــوين والـــداعـــم لــلــمــقــاومــة، وتــرفــع 
مثل  الــ�ــصــهــيــوين  للكيان  مــعــاديــة  �ــصــعــارات 
الحتال  قــادة  يجعل  اهلل«،  »اأن�صار  تنظيم 
يف حــالــة مـــن احلــــذر والــقــلــق الـــدائـــم، كما 

العربية  ال�صوؤون  حملل  يعري  اإيهود  ي�صر 
يقول  اإذ  »الإ�ــصــرائــيــلــيــة«  الثانية  الــقــنــاة  يف 
»اإن على اإ�صرائيل اأن تكون اأول القلقني من 
الأحداث يف اليمن، فحركة اأن�صار اهلل تعترب 
ت�صابه  وثمة  اهلل«.  حــزب  من  مينية  ن�صخة 
وتوجهات  لبنان  اهلل يف  حــزب  توجهات  بني 
اأنـــ�ـــصـــار اهلل يف الــيــمــن الـــذيـــن يــهــتــفــون يف 
»املـــوت لإ�ــصــرائــيــل«، مما  دائــمــاً:  جتمعاتهم 
الحتال  مواجهة  يف  املقاومة  حمور  يعزز 

ال�صهيوين. 
اأن هذه  ال�صهيوين  الكيان  قــادة  ويــرى 
املنطقة،  يف  الإيـــراين  النفوذ  تقوي  الــقــوى 
للبحر  اجلــنــوبــي  املـــدخـــل  عــنــد  �ــصــيــمــا  ول 
الأحمر حيث م�صيق باب املندب. فقد اأ�صدر 
حتذيراً  ال�صهيوين  الكيان  يف  الأمــن  جهاز 
اإىل ال�صفن التجارية »الإ�صرائيلية« بوجوب 
اليمني ك�صاطئ دولة  ال�صاطئ  التعاطي مع 
ما  كل  ي�صعون  ال�صهاينة  اأن  ذلــك  معادية، 
الــ�ــصــراع مع  �ــصــيــاق  املــنــطــقــة يف  يح�صل يف 

اآذار 2015 وعلى مــدى �صت      منذ 26 
�صنوات، يواجه ال�صعب اليمني ب�صرب واإرادة 
الــعــدوان  ل تلني، حتــديــات م�صرية جــراء 
الذي �صنته ال�صعودية �صمن حتالف اإقليمي 
مــدعــوم مــن الـــوليـــات املــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
ــفــة احلـــــــزم«، والــــــذي اأحــــدث  بــا�ــصــم »عــا�ــص
دماراً على نطاق وا�صع باملوؤ�ص�صات واملن�صاآت 
بلد احل�صارة والتاريخ، وقتل  واملمتلكات يف 
اأعداداً كبرة من املدنيني العزل حتت �صمع 
وب�صر العامل، وغياب الإرادة الدولية للعمل 
عــلــى اإ�ــصــكــات املـــدافـــع والـــطـــائـــرات، ووقـــف 
الكارثة التي حتا�صر ال�صعب اليمني املكابد. 
ُتعد اليمن الدولة العربية الأكرث فقراً 
حد  اإىل  وتعترب  الــعــربــي،  الــعــامل  دول  بــني 
كبر مبعاناتها وحتدياتها واآمالها واآلمها، 
اأكرب  فهي  العربي.  للعامل  م�صغراً  منوذجاً 
الـــــدول تـــعـــداداً لــلــ�ــصــكــان يف �ــصــبــه اجلــزيــرة 
الـــعـــربـــيـــة، وتــتــ�ــصــم بـــالـــتـــنـــوع الجــتــمــاعــي 
اإحـــدى  مــا يجعلها  واملــذهــبــي،  والــ�ــصــيــا�ــصــي 
املــنــاطــق املــعــقــدة يف الــ�ــصــرق الأو�ـــصـــط. هــذا 
ظل  يف  جــديــدة  ذروات  اىل  و�ــصــل  التعقيد 
الأحداث التي �صهدتها الدول العربية مطلع 
العام 2011، حيث ازداد الو�صع القت�صادي يف 
اليمن �صوءاً. فت�صدير النفط والغاز ت�صرر 
كــثــراً وحتــولــت اأمـــاكـــن احلــفــر والأنــابــيــب 
الإرهابية مثل  للمنظمات  اإىل هدف جذاب 
تنظيم القاعدة الذي كبد القت�صاد اليمني 
خ�صائر كبرة، وجعل من اليمن مركزاً قوياً 
العربية.  اجلــزيــرة  �صبه  يف  ولن�صاطاته  لــه 
وب�صبب موقعها )اجليو– ا�صراتيجي( على 
املــاحــة  بــخــط  وحتكمها  املنطقة  م�صتوى 
الوا�صعة  واحلــدود  املندب،  باب  عرب م�صيق 
اجلغرايف  والتداخل  ال�صعودية  وبــني  بينها 
�صاحة  تعترب  اليمن  فاإن  بينهما،  وال�صكاين 
�صراع مركزية يف املواجهات الإقليمية. كما 
جهة،  مــن  ال�صلفية  التنظيمات  انت�صار  اأن 
واحلرب املعلنة عاملياً �صد الرهاب من جهة 
لا�صتهدافات  مــكــانــاً  اليمن  جعل  اأخــــرى، 

اخلارجية.   
يف هذا ال�صياق جاء العدوان على اليمن 
ربيع 2015 حتت عنوان »عا�صفة احلزم« الذي 
دولة  من  كل  مب�صاركة  ال�صعودية  به  قامت 
المارات العربية املتحدة والبحرين وقطر 
والكويت والأردن وم�صر واملغرب وال�صودان، 
فقد  لل�صعودية  التحالفي  الغطاء  ولتنويع 
عمدت اإىل اإ�صراك باك�صتان يف احلملة، على 
والع�صكرية  القت�صادية  العاقات  خلفية 
اآبـــاد والــريــا�ــس، بحيث ترتدي  اإ�ــصــام  بــني 
يف  والدينية  القومية  العباءتني  ال�صعودية 
الوقت ذاته، متو�صلة احلرب على احلوثيني 
لإعـــــان زعــامــتــهــا الــعــربــيــة والإ�ــصــامــيــة، 
»عا�صفة  مــن  ال�صعودية  الأهــــداف  اأن  ذلــك 

اإ�ــصــعــاف  عــلــى  تقت�صر  ول  تــتــعــدد  احلـــــزم« 
بالأ�صا�س  تركز  واإمنــا  اليمن،  يف  خ�صومها 
كقوة  املنطقة  يف  ال�صعودية  دور  اإبـــراز  على 
على  املــحــدودة  احلـــرب  با�صتخدام  اإقليمية 
احلوثيني لتحقيق هذا الهدف، يف ظل دعم 
ا�صتخباراتي ولوج�صتي من الوليات املتحدة 
الأمريكية، وذلك بح�صب ت�صريحات بع�س 
ومل  الأمريكية.  الدفاع  وزارة  يف  امل�صوؤولني 
امل�صهد  عــن  بعيداً  ال�صهيوين  الكيان  يكن 
الكيان  يف  ال�صيا�صة  خمططي  لأن  اليمني 
ال�صهيوين يعلمون جيداً اأن ذلك له تاأثره 
الـــقـــوي عــلــى واقــــع الـــــدول الــعــربــيــة، واأنـــه 
ي�صاعد على متزيق الن�صيج العربي. ذلك اأن 
كل  اإيقاظ  على  حري�س  ال�صهيوين  الكيان 
ما من �صاأنه اإ�صاعة مزيد من اأجواء التوتر 

والت�صعيد بني مكونات دول املنطقة.
 ويرى قادة الكيان ال�صهيوين �صرورة 
ال�صتفادة من الفر�س املتوفرة لقطف ثمار 

ا�ــصــراتــيــجــيــة حــيــويــة عــلــى �ــصــعــيــد الأمـــن 
مع  التعاون  وتعميق  الإ�صرائيلي،  القومي 
قــادة  ي�صميه  مــا  اأو  الــعــربــيــة،  الـــدول  بع�س 
املعتدلة«، حيث  بـ»الدول  ال�صهيوين  الكيان 
يجد ال�صهاينة اأنف�صهم يف خندق واحد مع 
مــن منطلق طــائــفــي مذهبي.  احلــلــف  هـــذا 
الدول  تتورط  لأن  ي�صعون  ذاتــه  الوقت  ويف 
العربية يف م�صتنقع حروب داخلية، تبداأ ول 
الظروف  تتوفر  كــي  الأيـــام،  قــادم  تنتهي يف 
يف الــنــهــايــة لــلــكــيــان الــ�ــصــهــيــوين لــفــر�ــس 
جديد  مــن  ويــعــيــد  املــنــطــقــة،  عــلــى  هيمنته 
طـــرح �ــصــعــاره الــقــدمي اجلــديــد بــاأنــه »واحـــة 
الأمـــــان يف غــابــة اخلـــوف الــعــربــيــة«. وذلــك 
توازنات  ل�صياغة  جديدة  ترتيبات  اإطــار  يف 
ي�صم  جديد  اإقليمي  لنظام  وفــقــاً  اإقليمية 
اأخــــرى،  الــ�ــصــهــيــوين ودوًل عــربــيــة  الــكــيــان 
يف مــواجــهــة قـــوى املــقــاومــة واملـــحـــور الــذي 
تــقــوده اجلــمــهــوريــة الإ�ــصــامــيــة يف اإيــــران. 
ذلك اأن ال�صهاينة  يرون اأن اخلطر الكبر 

اإيران، واأن الكيان ال�صهيوين يدعم ويغذي 
كل ما من �صاأنه اأن يوؤجج التناق�صات، ويثر 
اأجواء الت�صعيد والتوتر بني �صعوب املنطقة 
وهكذا  والثقافية.  الجتماعية  ومكوناتها 
جتد »اإ�صرائيل« نف�صها مرة اأخرى يف موقع 
املعتدلة« �صد  »الــدول  ت�صميه  واحــد مع ما 
مع  تقود  التي  ال�صعودية  اإيــران، وخ�صو�صاً 
املــبــادرة لإنــ�ــصــاء قــوة تــدخــل ع�صكري  م�صر 
حماربة  املعلن  هدفها  الأو�ــصــط  ال�صرق  يف 
الإرهاب، لكن هدفها احلقيقي �صيكون �صد 
الت�صلح  �صبب  واإن  املنطقة،  اإيــران يف  حلفاء 
الهائل لل�صعودية ودول اخلليج هو قبل كل 

�صيء من اأجل مواجهة اإيران.
ال�صعودية  تــكــن  مل  ذلـــك،  اإىل  اإ�ــصــافــة 
بعيدة عن روؤية الكيان ال�صهيوين يف معاداة 
اجلمهورية الإ�صامية يف اإيران. فمن وجهة 
النظر ال�صعودية، اإن اخ�صاع اليمن ميكن اأن 
يحقق لها رزمة متكاملة من الهداف تعزز 
وحتولها  وقــدراتــهــا،  مكا�صبها  خالها  مــن 
جمــرى  عــلــى  تــاأثــر  ذات  اإقليمية  قـــوة  اىل 
ال�صعب  ح�صاب  على  املنطقة،  يف  الأحــــداث 
اليمني املظلوم مبا حلق به من دمار وجرائم 
بريئة كثرة. ولــذلــك، فاإن  اأرواحـــاً  اأزهــقــت 
ال�صعودية  ال�صيادة  جمال  من  اليمن  خروج 
يعني اأن جيو�صيا�صية مينية جديدة تت�صّكل 
خــــارج الــنــفــوذ الــتــاريــخــي لــلــمــمــلــكــة. وبــعــد 
اأن كـــان املــ�ــصــر الــ�ــصــيــا�ــصــي الــيــمــنــي يــتــقــّرر 
وبيد  �صنعاء،  يف  الــيــوم  اأ�صبح  الــريــا�ــس،  يف 
اليمنيني دون �صواهم، وهذا يخت�صر جوهر 
عموماً،  العدوان  قوى  اإىل  بالن�صبة  امل�صكلة 

وال�صعودية على وجه اخل�صو�س.
وبعد م�صي �صت �صنوات، تبني الوقائع 
اليمن قدم مكا�صب كثرة  العدوان على  اأن 
لــلــكــيــان الــ�ــصــهــيــوين، الـــرابـــح الــوحــيــد من 
الــتــداعــيــات الــتــي فتحت الــبــاب وا�ــصــعــاً اأمــام 
بني  املتبادلة  بــالــزيــارات  للقيام  ال�صهاينة، 
ال�صعودية  وحــكــام  ال�صهيوين  الكيان  قـــادة 
ــيــخ الـــعـــاقـــات والـــتـــعـــاون املــ�ــصــرك  وتــر�ــص
بــيــنــهــمــا، عــلــى حــ�ــصــاب املــ�ــصــلــحــة الــعــربــيــة 
عموماً. ذلك اأن احلرب على اليمن اأو اأي بلد 
اآخــر هي حرب على العرب جميعهم،  عربي 
والقت�صادية  الع�صكرية  قدراتهم  ت�صتنزف 
وتهدد م�صتقبل ال�صعوب العربية، ول تخدم 
ال�صهيوين  لــلــكــيــان  الأمــنــيــة  املــ�ــصــالــح  اإل 

وحتقق اأهدافه ال�صراتيجية يف املنطقة. 

�ست �سنوات من العدوان املتوا�سل على اليمن
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وا�صنطن،  يف  ف.  ت.  م.  مفو�صية  فتح  • واإعادة 
حتتاج اإىل اإجراءات قانونية تبعد �صبهة الإرهاب عن 
مع  الأمـــنـــي  التن�صيق  تعميق  ذلـــك  يف  مبــا  املــنــظــمــة، 

دولة الحتال.
القد�س  يف  الأمركية  القن�صلية  فتح  واإعــادة   •
ت�صطر  قــد  قــانــونــيــة  ت�صطدم مبــعــوقــات  الــ�ــصــرقــيــة، 
اإدارة بايدن لتخفي�س م�صتوى التمثيل يف القن�صلية، 
�صفارة  ات�صال« مرجعيته  تقت�صر على »مكتب  بحيث 
الوليات املتحدة يف القد�س، اأي اإفراغ الفكرة واخلطوة 

من م�صمونها ال�صيا�صي.
الغوث  وكالة  متويل  يف  امل�صاهمة  وا�صتئناف   •
ورقابتها  املتحدة  الوليات  اإ�صراف  م�صاركة  يفر�س 
الــوكــالــة، ومــــدى تطابقها  الــتــعــلــيــم يف  بــرامــج  عــلــى 
التعليم  اإفــراغ  )اأي  ال�صعوب«  بني  الت�صامح  »قيم  مع 
ينمي لدى  اأن  �صاأنه  الــذي من  الــربــوي،  من جانبه 
باعتبارهم  الوطنية،  الفل�صطينيني هويتهم  الأطفال 

لجئني �صحية مل�صروع �صهيوين(.
الإدارة  وا�ــصــتــطــاعــت  كــلــه،  هـــذا  مــا جتــاوزنــا  واإذا 
الأمــركــيــة »الــوفــاء« بــوعــود هــاريــ�ــس وبلينكن، جند 

اأنف�صنا اأمام امل�صهد التايل:
باآخر،  اأو  ب�صكل  عودة،  هي  الوعود  هذه  كل  • اأن 
ويف  اأوبـــامـــا،  اإدارة  الأو�ـــصـــاع يف  عــلــيــه  كــانــت  مــا  اإىل 
البـــن،  بــو�ــس  اإدارة  ذلـــك  يف  مبــا  الــ�ــصــابــقــة،  الإدارات 
واإذا ما قي�صت هذه  الدولتني«.  �صاحب م�صروع »حل 
املتحدة من  الوليات  اقــراب  الوعود مبقيا�س مدى 
كما  فل�صطني،  ل�صعب  امل�صروعة  باحلقوق  العــراف 
اجلمعية  يف  املــتــحــدة  الأمم  قــــرارات  وتكفلها  تقرها 
الــعــامــة، وجمــلــ�ــس الأمــــن، �صتجد اأنــنــا مــا زلــنــا اأمـــام 
اإجراءات ل تتجاوز حدود ما ميكن ت�صميته بالعاقات 
الــعــامــة، مل جتــعــل مــن الـــوليـــات املــتــحــدة يــومــاً قــوة 
اإ�صرائيل ت�صمن تفاعلها الإيجابي مع  �صاغطة على 

متطلبات احلل.
لن  املتحدة  الــوليــات  اأن  بلينكن  اأعــلــن  باملقابل، 
لإ�صرائيل،  عا�صمة  بالقد�س  العــراف  عن  تراجع 
كل  فــاإن  وبالتايل  اأبــيــب،  تــل  اإىل  �صفارتها  تعيد  ولــن 
الإ�صارات الإيجابية على ل�صان هاري�س وبلينكن  هذه 
بها  والعـــراف  القد�س  اأمــام خطف  �صيئاً  ت�صاوي  ل 

عا�صمة لإ�صرائيل.
كان  الــقــرار  هــذا  على  الر�صمية  اهلل  رام  فعل  رد 

والبتهاج  ال�صجيج،  بحجم  يــقــارن  ول  غــائــب،  �صبه 
باخلطوات املذكورة اأعاه.

عن  الــنــظــر  غ�صت  الر�صمية  اهلل  رام  اأن  ويــبــدو 
املــوقــف الأمــركــي مــن القد�س والــ�ــصــفــارة، ومــا زالــت 
تدعو اإىل ا�صتئناف املفاو�صات، يف ظل »حتالف دويل« 
بـــاأن هذه  تــراأ�ــصــه الرباعية الــدولــيــة. ثــم، ولــتــوحــي 
�صابقاتها،  عن  تختلف  املفاو�صات  ل�صتئناف  الدعوة 
اإطــار »حتالف دويل« يف  اأطلقها بو�س البن يف  كالتي 
ثنائية،  ملفاو�صات  النطاقة  اإ�صارة  اأطلق  اأنابولي�س، 
اقــتــ�ــصــرت فــيــهــا الــربــاعــيــة املــنــفــردة عــلــى الـــوليـــات 
املتحدة، اأو كالتي اأطلقها الرئي�س اأوباما، حتت رعاية 
وزيــــر خــارجــيــتــه جـــون كــــري، )ويف احلــالــتــني حتت 
رام  هــذا، تدعي  اأجــل  الــدولــيــة(، من  الرباعية  خيمة 
للوليات  املنفردة  الرعاية  ترف�س  اأنها  الر�صمية  اهلل 
اللجنة  »اجلماعية«، يف  الرعاية  على  وت�صر  املتحدة، 

الرباعية.
رام اهلل الر�صمية، تناق�س نف�صها بنف�صها:

املفاو�صات،  ل�صتئناف  بــالــرويــج  بـــداأت  هــي   •
اإطــار  اأي يف  الــرئــا�ــصــة،  اإىل  بــايــدن  مــع ع�صية و�ــصــول 
الدميقراطيني  عــودة  يف  املتمثل  املتغر  على  الرهان 
املفاو�صات  ا�صتئناف  اأن قرار  البيت الأبي�س، ويف  اإىل 
الرهان  اأن  اأخــرى،  وا�صنطن، ما يعني مــرة  لــدى  هو 
على ا�صتئناف املفاو�صات معقود على الدور الأمركي.
مــع  لـــلـــمـــفـــاو�ـــصـــات  بــــالــــرويــــج  بــــــــداأت  • هــــي 
ــــايــــدن �ــــصــــوف يــ�ــصــتــعــيــد احلـــل  الــــتــــقــــديــــرات بـــــــاأن ب
الـــذي تــبــنــاه الــرئــيــ�ــس الــدميــقــراطــي الــ�ــصــابــق بـــاراك 
اأوبــــــامــــــا. وحـــــني اأطــــلــــق بــــايــــدن كــلــمــة الـــ�ـــصـــر »حـــل 
الــر�ــصــمــيــة،  اهلل  رام  اأ�ـــصـــاريـــر  انــفــرجــت  الـــدولـــتـــني« 
ـــــواب. وبـــاتـــت عــلــى قــنــاعــة بــــاأن الـــفـــرج بـــات عــلــى الأب

وعلى قاعدة هذه الثقة وخلفيتها، مل تتوقف رام 
بالك�صف  الإ�ــصــراع  ترامب  منا�صدة  عن  الر�صمية  اهلل 
جــاءت  اأن  اإىل  املــفــاو�ــصــات،  ل�ــصــتــئــنــاف  �صفقته  عــن 
ترامب  تباهى  2017/12/8، حني  املدوية يف  ال�صفعة 
بالعراف بالقد�س املحتلة عا�صمة لدولة اإ�صرائيل، 

ونقل �صفارة باده اإليها.
ال�صفعة كانت اأقوى مما توقعت رام اهلل الر�صمية، 
مل�صروع  راف�صة  مــواقــف  ب�صل�صلة  الــرد  اإىل  دفعها  مــا 
احلل كما عر�صه ترامب. لكن مثل هذه املواقف بقيت 
يف حدودها اللفظية، فا قرارات املجل�س الوطني، ول 
قرارات املجل�س املركزي اأخذت طريقها اإىل التطبيق، 
اإطــار خطة  انــدرج يف  القيادي  قــرار 2020/5/19  ول 
طبقت  تكتيكية،  خطوة  جمرد  بقي  بل  ا�صراتيجية، 
ب�صكل جزئي، ول قــرارات وخمرجات اجتماع الأمناء 
هي  التطبيق  اإىل  طريقها  اأخــــذت   )9/3( الــعــامــني 
بالعودة   2020/11/17 خطوة  حلت  اأن  اإىل  الأخـــرى، 
وبذلك  والتفاو�صي،  الأمني  ب�صقيه  اأو�صلو  اتفاق  اإىل 
تعلن  الــبــدايــة،  نقطة  اإىل  الــر�ــصــمــيــة  اهلل  رام  عـــادت 
الق�صية  حل  يف  الأمــركــي  الــدور  ملاقاة  ا�صتعدادها 

الفل�صطينية حتت �صقف الرباعية الدولية.
ق�صية  اأن  الخــتــ�ــصــا�ــس  اأ�ــصــحــاب  اآراء  اأجــمــعــت 
الــ�ــصــرق الأو�ــــصــــط حتــتــل املـــوقـــع الأخـــــر )رمبـــــا( يف 
اجلــديــدة،  الأمــركــيــة  الإدارة  اهــتــمــامــات  اأولـــويـــات 
اأن  اإىل  طــويــًا  ينتظروا  اأن  الفل�صطينيني  على  واأن 
يك�صف جو بايدن، ووزير خارجيته توين بلينكن، عن 
فحوى »حل الدولتني«، الذي تقول الإدارة اجلديدة 
اأن هذا كله  اإنه عنوان احلل املن�صود يف املنطقة. غر 
وعــدم  والـــروي  بالتعقل  الر�صمية  اهلل  رام  يقنع  مل 
النــــدلق، بــل عمدت اإىل اإحـــراق املــراكــب والــبــقــاء يف 
حالة انتظار على جزيرة قاحلة، حتيط بها التيارات 

القاتلة، وقطعان قرو�س البحر املفر�صة.
هاري�س،  كــامــال  الرئي�س  نائبة  وعـــود  على  بنت 
اآمــال عري�صة، وراأت  ومــن ثم وعــود وزيــر خارجيته، 
فيها بــ�ــصــرى بـــاأن احلـــل بـــات ممــكــنــاً عــلــى يــد الإدارة 
اجلديدة، ثم تبني اأن الوفاء بهذه الوعود يحتاج اإىل 

معارك داخل الوليات املتحدة نف�صها وخارجها.
• فا�صتئناف امل�صاعدات اإىل ال�صلطة الفل�صطينية، 
دونه �صروط من �صاأنها اأن ت�صع ال�صلطة الفل�صطينية 

حتت مق�صلة قانون تاك�س فور�س. 

كي ل ي�سفعنا بايدن كما �سفعنا ترامب 
                                                                        

معتصم حمادة
   عضو المكتب السياسي

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
مع جميء ترامب اإىل البيت الأبي�س، اأ�صاءت رام اهلل الر�صمية اأنوار الفرح، م�صتب�صرة باأن و�صوله اإىل �صدة 
احلكم من �صاأنه اأن يخرج العملية التفاو�صية من اجلمود الذي اأدخلها فيه بنيامني نتنياهو، حني رف�س كل 
�صيناريوهات وزير خارجية اأوباما، الوزير جون كري، ملا ميكن اأن ي�صمى »جتميد ال�صتيطان«، كاأحد متطلبات 

ا�صتئناف املفاو�صات.
الرحيب برامب ذهب برام اهلل الر�صمية بعيداً، حتى اأن اجتماع بيت حلم بينه وبني الرئي�س اأبو مازن، 

خرج منه الدخان الأبي�س، وخاطب اأبو مازن دونالد ترامب قائًا: »اأنا اأثق بك«.
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واأقــــامــــت  الـــر�ـــصـــمـــيـــة،  اهلل  رام  هـــلـــلـــت   •
ا�صتئناف  الفرح، حني مّت الإعــان عن  احتفالت 
ات�صل  ال�صلطة، حــني  مــع  الأمــركــيــة  الــعــاقــات 
مـــوظـــف مــــن الـــــدرجـــــة الــــرابــــعــــة يف احلــكــومــة 
الأمــركــيــة مبــديــر جــهــاز املــخــابــرات يف ال�صلطة 
ول  اخلارجية  بوزير  ل  يت�صل  مل  الفل�صطينية. 
ول  الفل�صطينية،  ال�صلطة  يف  احلكومة  برئي�س 
مت  الــتــي  والطريقة  التــ�ــصــال،  م�صتوى  اأن  �صك 
رام اهلل  بها، يحمل يف طياتها تف�صرات حتر�س 
اإهانة،  ملا فيها من  الر�صمية على جتاهلها، نظراً 
�صخ�صياً  بــايــدن  فــيــه  يت�صل  الـــذي  الــوقــت  فــفــي 
عرب  بالت�صال  وا�صنطن  تكتفي  الــدول،  بروؤ�صاء 
مــوظــف درجـــة رابــعــة، مــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، يف 
ال�صلطة  الأمــنــي على عــاتــق  الــواجــب  اإىل  اإ�ــصــارة 
يف �ــصــمــان اأمــــن اإ�ــصــرائــيــل، وهـــو الــهــم الــرئــيــ�ــس 
لــــدى بـــايـــدن كــمــا اأفــ�ــصــح عــنــه اأكــــرث مـــن مـــرة.
• تدرك رام اهلل الر�صمية اأن مفتاح الرباعية 
الدولية، ما زال يف وزارة اخلارجية يف وا�صنطن. 
حـــني اأقـــفـــل جــــون كــــري مــلــف املـــفـــاو�ـــصـــات يف 
الرباعية  اأبــواب  اأقفل معه  ني�صان )ابريل( 2014 
اأبــواب  الر�صمية  اهلل  رام  طرقت  وحــني  الدولية، 
عمر  مــن  الأخـــرة  ال�صنة  يف  الــدولــيــة،  الرباعية 
الــوحــيــد  املــ�ــصــروع  اأن  الــــرد  كـــان  تـــرامـــب،  اإدارة 
اأعمال الرباعية هو »�صفقة  املطروح على جدول 
مغلقاً.  الرباعية  بــاب  فبقي  – نتنياهو«  ترامب 
الرباعية  اأن  يــعــِن  مل  اإذا  كــلــه  هـــذا  يعني  فــمــاذا 
الــدولــيــة مــا زالـــت يف قب�صة الـــوليـــات املــتــحــدة، 
�صتبقى  املفاو�صات  يف  الأمركية  »الرعاية«  واأن 
هي العن�صر الأكرث تاأثراً عرب الرعاية املنفردة.

الفل�صطينية  ال�صلطة  اأن  الكام  خا�صة 
)دورة  الوطني  املجل�س  قــرارات  جانباً  و�صعت 
 +  2015( املـــركـــزي  املــجــلــ�ــس  ودورات   )2018
النــتــقــالــيــة  بــاملــرحــلــة  الــعــمــل  بـــوقـــف   )2018
ـــو،  ـــل ـــص مــــن املــــفــــاو�ــــصــــات مبــــوجــــب اآلـــــيـــــات اأو�
بالتحلل   2020/5/19 يف  الــقــيــادي  والـــقـــرار 
مـــن التـــفـــاقـــيـــات والـــتـــفـــاهـــمـــات مـــع حــكــومــة 
وخمــرجــات  الأمـــركـــيـــة،  والإدارة  اإ�ــصــرائــيــل 
 2020/9/3 يف  الـــعـــامـــني  الأمـــــنـــــاء  اجـــتـــمـــاع 
ل�صتنها�س  املوحدة  الوطنية  القيادة  بت�صكيل 
املــقــاومــة الــ�ــصــعــبــيــة، و�ــصــيــاغــة ا�ــصــراتــيــجــيــة 
يف  وعــادت  النق�صام،  واإنهاء  للمقاومة  وطنية 
2020/11/17 اإىل اتفاق اأو�صلو، ب�صقيه الأمني 
الفل�صطينية  ال�صلطة  اأن  اأي  والــتــفــاو�ــصــي. 
عادت اإىل مربعها الأول، يف اعتماد خيار احلل 
التفاو�صي »ال�صلمي« خياراً وحيداً يف العاقة 
مع دولة الحتال والوليات املتحدة، واعتماد 
»الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة« �ــصــقــفــاً لـــهـــذا اخلـــيـــار.

تنجح  الــفــا�ــصــلــة، مل  الــتــجــارب  اإىل  عــــودة 
ال�صلطة  تعيد  اأن  يف  تــرامــب  �صفعة  خالها 
القادمة  ال�صفعة  فهل  ال�صيا�صي،  �صوابها  اإىل 

�صتكون من بايدن هذه املرة ■

جو  الأمريكي،  الرئي�س  اإدارة  امتنعت    
بايدن، يف تقريرها ال�صنوي لهذا العام حول 
الغربية  ال�صفة  الإن�صان، عن و�صف  حقوق 
كيان  قبل  مــن  املحتّلة«  بـــ»الأر�ــس  �صراحة 
الكيان ال�صهيوين ، لتحذو بذلك حذو اإدارة 

الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب. 
اخلارجية  وزارة  كــانــت   1967 عــام  منذ 
الأمريكية تطلق ت�صمية »الأرا�صي املحتلة« 
على ال�صفة الغربية، وداأبت على تخ�صي�س 
ـــي املــحــتــلــة« يف  ف�صل لـــ»اإ�ــصــرائــيــل والأرا�ـــص
الــتــقــريــر الـــذي تــعــّده �ــصــنــويــاً حـــول اأو�ــصــاع 
حقوق الإن�صان يف العامل. لكّن هذا العنوان 
وال�صفة  »اإ�ــصــرائــيــل  اإىل   2018 عـــام  تــغــّر 
الغربية وغزة«، بعد اأن ت�صلم دونالد ترامب 
رئا�صة الإدارة الأمريكية، وهي العبارة ذاتها 
التي وردت يف التقرير الذي �صدر هذا العام. 
الأمريكية  الإدارة  موقف  جت�صد  وقــد  وقــد 
املحتلة  العربية  بالقد�س  ترامب  باعراف 
ثم  ال�صهيوين،  للكيان  مــزعــومــة  عا�صمة 
على ه�صبة اجلولن  الإ�صرائيلية  بال�صيادة 
ال�صورية املحتّلة، وكذلك قراره عدم اعتبار 
الغربية   ال�صفة  الإ�صرائيلية يف  امل�صتعمرات 

خمالفة للقانون الدويل.

اإدارة بايدن متتنع عن 
و�سف ال�سفة الغربية بـ»الأر�ض املحتلة«

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اأن الــرئــيــ�ــس الأمــريــكــي 
اجلديد حاول اأن يناأى بنف�صه جزئياً عن �صيا�صات 
�صلفه ب�صاأن النزاع يف ال�صرق الأو�صط. لكّن وزارة 
على  تقريرها  يف  حر�صت  الأمركية  اخلارجية 
ت�صمينه فقرة ت�صرح فيها اأّن الكلمات امل�صتخدمة 
الفل�صطينية  والأرا�ــــصــــي  اإ�ــصــرائــيــل  لــتــو�ــصــيــف 
الو�صع  ق�صايا  مــن  اأّي  ب�صاأن  موقفاً  تعك�س  »ل 
التقرير  من  اجلــزء  »هــذا  اأن  واأ�صافت  النهائي« 
يــغــطــي اإ�ـــصـــرائـــيـــل« وكـــذلـــك اجلـــــولن الــ�ــصــوري 
اإ�صرائيل  احتلتها  التي  القد�س  واأرا�ــصــي  املحتل 
وذّكــــر   .1967″ حـــزيـــران/يـــونـــيـــو  حــــرب  خــــال 
التقرير باأّن »الوليات املتحدة اعرفت بالقد�س 
عا�صمة لإ�صرائيل يف 2017 وب�صيادة اإ�صرائيل على 

مرتفعات اجلولن يف 2019”.     
دفــع  الـــــذي  الــ�ــصــبــب  عـــن  �ــــصــــوؤال  عــلــى  ورّداً 
الــتــي  الــ�ــصــيــغــة  اإىل  الـــعـــودة  عـــدم  اإىل  بــــالــــوزارة 
لــيــزا  اأو�ــــصــــحــــت   ،2018 قـــبـــل  مـــعـــتـــمـــدة  كــــانــــت 
بــيــر�ــصــون، املـــ�ـــصـــوؤولـــة عـــن حـــقـــوق الإنـــ�ـــصـــان يف 
الأمركيني  الدبلوما�صيني  اأّن  اخلارجية،  وزارة 
فح�صب.  اجلغرافية  باملحّددات  اللــتــزام  لوا  ف�صّ
يتما�صى  الأمــــر  هـــذا  »اإن  لل�صحافيني:  وقــالــت 
اأو�صح  اأّنــه  اأي�صاً  ونعتقد  العامة،  ممار�صاتنا  مع 
واأكرث فائدة للقّراء الذين ي�صعون للح�صول على 

معلومات عن حقوق الإن�صان يف هذه املناطق«.
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الأق�صى  ج�صد  على  ُحــِفــر  و�ــصــٌم 
فــــكــــان عــــامــــة اأ�ـــصـــحـــابـــه ودللــــــة 
ح�صاراتهم، لآلئ عربية نرثت على 
جيدِه حتوم فوقها الن�صور والغربان 
لخــتــطــافــهــا لــــوؤلــــوؤة تــلــو الأخـــــرى. 
حـــــجـــــارة اقـــتـــبـــ�ـــصـــت مـــــن الـــــقـــــراآن 
والجنـــيـــل، وبــقــعــة مــن بــقــاع اجلنة 
حتمل عبق التوبة وتهب من خالها 

ن�صائم الرحمة.
اأبوابها  �صاحات  اأر�ـــس  تخ�صبت 
يــدنــ�ــصــهــا  اأن  اأبــــــوا  �ـــصـــهـــداء  بـــدمـــاء 
كل  يف  وتـــركـــوا  بــاأنــفــا�ــصــه،  املغت�صب 
ومرابطا  جماهدا  �صالت،  دم  قطرة 

و�صامدا.   
بــــاب الــرحــمــة بــــاب �ــصــخــم يقع 
�ـــصـــور  ـــرقـــيـــة مـــــن  ـــص ـــ� ال يف اجلــــهــــة 
مــديــنــة الـــقـــد�ـــس الـــقـــدميـــة، و�ــصــور 
املــ�ــصــجــد الأقــ�ــصــى عــلــى بــعــد مائتي 
مــر مــن بـــاب الأ�ــصــبــاط. وهـــو بــاب 
مــزدوج ارتــفــاعــه11،5(م )يتاألف من 
عــامــود  بينهما  مــدجمــتــني  بــوابــتــني 
غرفتني  اإىل  تـــوؤديـــان  احلــجــر،  مــن 
مــقــبــبــتــني وا�ـــصـــعـــتـــني مــ�ــصــقــوفــتــني 
بعقود ترتكز على اأقوا�س قائمة فوق 
اأعــمــدة كــورنــثــيــة، يــنــزل اإلــيــهــا بــدرج 
يو�صل ل�صاحات الأق�صى، اأطلق على 
ا�ــصــم باب  الــبــوابــة اخلــارجــيــة جنوبا 
�صمال  الداخلية  والــبــوابــة  الرحمة 

باب الرحمة يج�سد روح اأ�سحابه

ثقافة

التوبة، لتكون كل تلك  �صميت بباب 
الــعــنــا�ــصــر املــــزدوجــــة مــبــنــى عــريــق 
جــدا، وهــو مــن اأقـــدم اأبـــواب امل�صجد 

الأق�صى. 
�صكله  على  املبنى  اأو  الــبــاب  بني 
احلــايل يف عهد اخلليفة مــروان بن 
عــبــد املـــلـــك، فــحــمــل زخـــــارف وثــقــت 
ازدهــــــــار الـــفـــن املـــعـــمـــاري الأمــــــوي 
مت  691م،  وعــــراقــــتــــه  الإ�ــــصــــامــــي 
ـــاح الـــديـــن  جتــــديــــده يف عـــهـــد �ـــص
الأيـــوبـــي فــكــان اأ�ــصــبــه بــلــوحــة فنية 

فائقة اجلمال .
يــطــل بـــاب الــرحــمــة مــن اجلهة 
بانحدار  النار  وادي  على  اخلارجية 
ــــديــــد يـــــكـــــون هــــــــذا النــــــحــــــدار  �ــــص
مــقــربة الــرحــمــة وهـــي ت�صم قــربي 
وعبادة  اأو�ــس  بن  �صداد  ال�صحابيني 
بن ال�صامت وعدد من علماء و�صيوخ 
املــ�ــصــجــد الأقــ�ــصــى وعــــدد كــبــر من 
وهي  الإ�صرائيلية،  املــجــازر  �صهداء 
القد�س.  يف  الإ�صامية  املقابر  اأكرب 
وقد ورد اأن ت�صمية هذا الباب كانت 
القراآن  يف  ورد  ملا  وت�صويرا  ت�صبيها 
الــكــرمي يف قــولــه تــعــاىل  )فــ�ــصــرب 
بــيــنــهــم بــ�ــصــور لـــه بــــاب بــاطــنــه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب(  
ــــة تــو�ــصــيــف الــ�ــصــور  نــاحــظ يف الآي
الأق�صى  امل�صجد  على  املطل  والباب 

بهدف حماية امل�صجد من اأي اعتداء 
خارجي بعد حترير القد�س 1187م.

ويف روايات اأخرى اأن الباب اأغلق 
يف الع�صر العثماين ويرتبط اغاقه 
اأن  الوقت،  ذلك  يف  انت�صرت  ب�صائعة 
الــفــرجنــة �ــصــوف يــعــودون لحــتــال 
الـــقـــد�ـــس و�ـــصـــيـــكـــون دخـــولـــهـــم اإىل 
املدينة عن طريق هذا الباب. خ�صي 
املقد�صيون من اإطاق هذه ال�صائعة 
الـــذي ل  الــبــاب  اغـــاق  اإىل  فعمدوا 

يزال مغلقا حتى اليوم .
اأمــــا الـــيـــوم فــتــحــر�ــس الأوقـــــاف 
على اإبقاء الباب مغلقا خ�صية ت�صلل 
املــقــد�ــصــي.  احلـــــرم  اإىل  الــ�ــصــهــايــنــة 
مفتوحة  الداخلية  البوابة  وتــركــت 
اإىل داخـــل  �ـــصـــاحـــات الأقـــ�ـــصـــى  مـــن 

احلرم.
ا�ــصــتــخــدم املــبــنــى الـــواقـــع داخـــل 
الـــبـــاب مـــن جــهــة املــ�ــصــجــد الأقــ�ــصــى 
قــاعــة لــلــ�ــصــاة والـــذكـــر ويـــذكـــر اإن 
 )1111-1058( الــــغــــزايل  الإمــــــــام 
اعـــتـــكـــف يف زاويــــتــــة عـــنـــدمـــا �ــصــكــن 
الأق�صى  امل�صجد  ليدر�س يف  القد�س 
)اأحــيــاء  الأ�صهر  كتابه  و�صع  وفيها 

علوم الدين(.
واتــــــــــخــــــــــذت جلــــــنــــــة الـــــــــــراث 
الإ�صامي القاعة داخل الباب مقرا 
الأق�صى  داخــل  الدعوية  لأن�صطتها 
�صلطات  حلت  حتى  1992م  عام  منذ 
كما  2003م،  عــام  اللجنة  الحــتــال 
الزكاة  للجنة  مقرا  الباب  هــذا  كــان 
قــبــل ان تـــقـــوم �ــصــلــطــات الحـــتـــال 
املبنى  وظـــل  2003م  عـــام  بــاإغــاقــه 
مــغــلــقــا وغـــر مــ�ــصــتــخــدم مــنــذ ذلــك 

احلني . 
تـــــــــــروج �ــــصــــلــــطــــات الحــــــتــــــال 
باب  اأن  اأكاذيبها  �صمن  ال�صهيوين 
بني  بــالــكــامــل  املــبــنــى  اأو  الـــرحـــمـــة 
�ــصــلــيــمــان  املـــلـــك  يـــد  اأول مــــرة عــلــى 
حماولة  يف  العظيمة،  الهيئة  بهذه 
وحتويله  عليه  لا�صتياء  جــاهــدة 
لكني�س يهودي. وكتاأكيد لدعاءاتهم 
�صليمان  ا�صطبات  با�صم  ا�صتعانوا 
املـــرواين  امل�صلى  على  اأطلقت  الــتــي 
لإيـــــهـــــام الـــــعـــــامل اأنـــــهـــــم ميــتــلــكــون 
اأن  اإل  الأر�ــــس،  اأثـــرا وتــاريــخــا على 
البناء  اأن  اأثبتت  التنقيب  حفريات 
زمن  ا�صتخدم  اإ�صامي  اأمـــوي  بناء 
اخلـــلـــيـــفـــة مــــــــروان بــــن عـــبـــد املــلــك 
الحــتــال  واإبــــان  فقهية،  كــمــدر�ــصــة 

د. نجالء الخضراء*

وقـــد و�ــصــف بــالــرحــمــة يف حــني كــان 
خــــارج الــبــاب يــطــل عــلــى الـــعـــذاب يف 
اأو  الــوادي وادي جهنم  و�صف مل�صهد 

قدرون واملقابر.   
اأطـــلـــق عــلــى الـــبـــاب عـــدة اأ�ــصــمــاء 
التوبة،  وبــاب  الرحمة  بباب  ف�صمي 
و�صمي بباب توما، والبوابة الأبدية، 
وباب  وباب احلكم  الدهرية،  البوابة 
الق�صاء ، كما �صماه الغربيون بالباب 
الــذهــبــي اعــتــقــادا منهم بــاأنــه الــبــاب 
اإىل  امل�صيح  ال�صيد  منه  دخــل  الـــذي 
الأقــ�ــصــى، وهــو الــبــاب الـــذي اتخذه 
ال�صليبيون منفذا لهم اإىل الأق�صى. 
اأن  الت�صمية  يف  الــ�ــصــبــب  اإن  ويــقــال 
بــالــذهــب من  كــانــت مغ�صاة  الــبــوابــة 

الداخل يف العهد الأموي.
اخــتــلــفــت الـــروايـــات حـــول �صبب 
وزمـــــن اإغـــــاق الـــبـــوابـــة اخلــارجــيــة 
العهد  اإىل  الإغــــاق  اأعـــاد  فبع�صها 
امل�صيح  بـــاأن  منهم  اإميــانــا  ال�صليبي 
فــاإن  وبــهــذا  عــودتــه،  عــنــد  �صيفتحها 
من  كبرا  حيزا  ياأخذ  الرحمة  بــاب 
املعتقدات امل�صيحة. ولكن الرائج من 
تلك الروايات هو اأن الإغــاق مت يف 
التحكم  هو  وال�صبب  الأيوبي  العهد 
بـــدخـــول وخـــــروج الــــــزوار واملــ�ــصــلــني 
التي  الأبــــواب  جميع  معها  واأغــلــقــت 
مبا�صرة   املــديــنــة  خـــارج  اإىل  تــو�ــصــل 

 +  5( بــاتــفــاق  املتعلقة  املــ�ــصــائــل  اأبـــــرزت 
للتباين  الرئي�صية  العناوين  من  واحــداً   ،)1
الأمـــريـــكـــي الأوربـــــــي. فــهــنــاك عـــدد لبــاأ�ــس 
بـــه مـــن الــتــبــايــنــات بـــني بــعــ�ــس الـــــدول من 
املانيا  وخا�صة  الأوربــــي،  الإحتـــاد  جمموعة 
الإحتـــاديـــة مــع الـــوليـــات املــتــحــدة، وكــذلــك 
احلـــال فرن�صا مــع الــوليــات املــتــحــدة، جتاه 
العديد من امل�صاكل املُعلقة، وجتاه عدد من 
امللفات الدولية. لكن امللف )5 + 1( هو امللف 
املــطــروحــة.  الق�صايا  تلك  �صياق  يف  الأبــــرز 

وذلك لاأ�صباب التالية : 
مبــثــابــة  كــــان  التـــفـــاق  اجنــــاز  اأن  اأول، 
َمـــــّرت مبــخــا�ــصــاٍت ع�صرة  عــمــلــيــة مـــديـــدة 
الــيــه وتــوقــيــعــه مبــوافــقــة الإدارة  لــلــو�ــصــول 
ال�صابق  الرئي�س  اإدارة  اأن  اإّل  الأمــريــكــيــة، 
دونـــالـــد تـــرامـــب انــقــلــبــت عــلــيــه راأ�ـــصـــاً على 
ترامب  دونالد  نتيجة ح�صابات طاقم  عقب 
)وهو طاقم كان ُم�صّكًا من يهود الوليات 
�صهر  راأ�ــصــه  وعــلــى  رئي�صي،  ب�صكٍل  املــتــحــدة 

الرئي�س ترامب لجارد كو�صنر(.
الأوربــيــة، لها م�صالح  الــدول  اإن  ثانيا، 
ايـــران،  مــع  ملمو�صة  )بــراغــمــاتــيــة(  نفعية 
والتجارة  والت�صغيل،  بالإ�صتثمارات  تتعلق 
املـــتـــبـــادلـــة، وحـــتـــى الــ�ــصــنــاعــات الــنــفــطــيــة، 
ومــ�ــصــتــقــاتــهــا، ومــ�ــصــاهــمــة الــــدول الأوربـــيـــة 
امل�صركة مع  الــعــاقــات  املــيــدان يف  هــذا  يف 

طهران.
ثالثا، اأن العقوبات الأحادية الأمريكية، 
املُ�صلطة على ايران، واحتجاز الودائع املالية 
الإيرانية  الأمــوال  من  ال�صخمة  وال�صيولة 
انعك�صت  طويلة،  �صنواٍت  ومنذ  وا�صنطن  يف 
�ــصــلــبــاً عــلــى الأوربـــــيـــــني، وا�ـــصـــتـــفـــادت منها 

الوليات املتحدة لوحدها ودون غرها.
املتحدة، حال كررت  الوليات  اإن  رابعاً، 
الــتــ�ــصــعــيــد، الـــــذي �ــصــق طــريــقــه الــرئــيــ�ــس 
الــ�ــصــابــق دونـــالـــد تـــرامـــب مـــع ايــــــران، فـــاإن 
�صتلحق  كما  بــالأوربــيــني،  �صتلحق  الــكــارثــة 
بالعديد من دول العامل، امل�صتهلكة للطاقة 
تعتمد على  الــتــي  الـــدول  تلك  الإحــفــوريــة، 
ال�صخم  ا�ــصــتــهــاكــهــا  الإيــــــراين يف  الــنــفــط 
ال�صعبية  ال�صني  للنفط، وخا�صة جمهورية 
بعد  الــعــامل  يف  للنفط  الــثــاين  )امل�صتهلك 

الوليات املتحدة(، والهند، واليابان ...الخ.
خام�صاً، اإن دول الإحتــاد الأوربــي، جتد 
نف�صها يف حــٍل عــن احلــ�ــصــابــات الأمــريــكــيــة، 
الـــتـــي تــنــطــلــق يف مــعــاجلــة املـــلـــف الـــنـــووي 
الإيراين واتفاق )5 +1(، ا�صتناداً حل�صاباتها 
يف  الأخرين  م�صالح  مراعاة  دون  اخلا�صة، 
الإحتــاد  دول  الــدولــيــة، وحتــديــداً  املنظومة 
الأوربــي، التي َتنُظر اليها الوليات املتحدة 

باعتبارها متثل "القارة العجوز".
اإن دول الإحتــاد الأوربــي، ومن  �صاد�صاً، 

مــنــطــلــق املـــرونـــة الــتــي ابــدتــهــا مـــع �ــصــعــود 
الرئي�س  بقيادة  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة 
ب�صاأن  وموقفها  بايدن(،  )جو  الدميقراطي 
املعلومات  يــوم  كــل  تت�صرب   ،)1  +  5( اتــفــاق 
التي تتحدث عن حماولت الوليات املتحدة 
لفتح قنوات التوا�صل مع ايران، بل ولترى 
مثلبة يف اإعادة النظر ببع�س تفا�صيل اتفاق 
)5 + 1(، ولتدعو لن�صف التفاق كما كانت 
ت�صعى اإدارة الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب. 
لــذلــك نــ�ــصــتــطــيــع تــفــ�ــصــر متــا�ــصــك املــوقــف 
الإيراين، امل�صتند يف ادراكه حليثيات املوقف 
الأوربـــــي. والــتــقــاطــه املــوؤ�ــصــرات الأمــريــكــيــة 
بــ�ــصــان احلــــل الــدبــلــومــا�ــصــي مـــع طـــهـــران، 
والــزيــارات  ال�صاح"،  "قرقعة  مــن  بالرغم 
الروتينية التي تكررت للقاذفات الأمريكية 

لأجواء املنطقة.  
اجلديدة،  الأمريكية  الإدارة  اإن  �صابعاً، 
الــرغــبــات  وراء  تــنــ�ــصــاع  اأن  لــهــا  لمُيـــكـــن 
العنف،  ا�ــصــتــخــدام  بــ�ــصــاأن  "الإ�صرائيلية" 
ايــران.  يف  النووية  املواقع  ل�صرب  واللجوء 
فــالــوليــات املــتــحــدة، بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن 
الـــدخـــول يف مــتــاهــاِت حـــــروٍب جـــديـــدة، قد 
التي  الب�صرية،  خا�صة  الكوارث،  لها  ت�صبب 
تــنــعــكــ�ــس عــلــى الـــداخـــل الأمـــريـــكـــي، وعــلــى 
احلــلــول  ُتــفــ�ــصــل  لــذلــك  اجلـــديـــدة.  الإدارة 

ال�صيا�صية حتى لوكانت طويلة النف�س. 
ال�صاخن،  ال�صيا�صي  اجلــدل  اإن  وعليه، 
الــ�ــصــاح  اأ�ــــصــــوات  "قرقعة  مـــع  املــــرافــــق 
والتهديدات"، ب�صاأن امللف النووي الإيراين، 
ــــــــداً يف الــــوقــــت نــفــ�ــصــه رغــبــة  ليـــخـــفـــي اب
الإيـــراين  املو�صوع  بحل  وا�صحة،  اأمريكية 
ترغب  حلــوار  ا�صتناداً  دبلوما�صياً،  �صيا�صياً، 
بــاقــامــتــه وا�ــصــنــطــن مــع طـــهـــران، والــدلــيــل 
عــلــى ذلـــك الــعــديــد مـــن املـــوؤ�ـــصـــرات، وحــتــى 
املطبوعات  بع�س  ن�صرتها  التي  الت�صريبات 
الأمريكية والدولية، والتي ُت�صر اىل ذلك. 
الإدارة  با�صتثناء   )1  +  5( دول  واأن  خا�صة 
ترغب  ومــازالــت  كانت  ال�صابقة،  الأمريكية 

"اإ�صرائيل"  لطلبات  لت�صتجيب  الأمريكية، 
مل�صاحلها  ت�صتجيب  مــا  مبــقــدار  ورغباتها، 
الــتــي مُتــلــي عــلــيــهــا الإبـــتـــعـــاد عـــن اأي عــمــٍل 
الإيــرانــيــة،  الــنــوويــة  املــنــ�ــصــاأت  �صد  ع�صكري 
وفتح النار على طهران. فهي ـــ اأي الوليات 
ول  اأوًل،  تعود حل�صاب م�صاحلها  ــــ  املتحدة 
ت�صتطيع "اإ�صرائيل" اأن متلي عليها رغباتها 
كما تريد ثانياً، والتجربة املعا�صة خر دليل 
وهــذا ل  ثالثاً.  املختلفة  الأمثلة  من خــال 
يعني اأن وا�صنطن ُتهمل حماية "اإ�صرائيل"، 
ال�صيا�صية  املظلة  الـــدوام  على  لها  توّفر  بل 
الع�صكرية يف �صلوكها باملنطقة. اما  واحياناً 
امكانية قيام "اإ�صرائيل" بعمٍل ع�صكري �صد 
ايران لوحدها، فهو اأمٌر ُم�صتبعد جداً جداً، 
فهو مو�صوع اأكرب من "اإ�صرائيل" واأكرب من 
"اإ�صرائيل"  فقيام  لوحدها.  عليه  ُتقدم  اأن 
بتوجيه �صربة ع�صكرية لطهران ولوحدها، 
جمرد "ترهات"، فايران لي�صت لقمة �صائغة، 
ول ت�صتطيع "اإ�صرائيل" النيل منها ب�صربة 
املــراكــز  تــتــوزع  حيث  جـــداً،  �صعبة  ع�صكرية 
النووية الإيرانية على م�صافات متباعدة يف 

باٍد �صا�صعة امل�صاحة. 
وال�صوت  "الإ�صرائيلية"،  الــرغــبــة  اإن 
ب�صاأن  واحتجاجاتها  ايــــران،  بــ�ــصــاأن  الــعــايل 
ووا�صنطن،  حــوار بني طهران  قيام  امكانية 
اأن  لــه  ومُيــكــن  ال�صيا�صي،  الــو�ــصــع  �صي�صعل 
�صدامياً"  "توجهاً  اأمـــام  "اإ�صرائيل"  ي�صع 
بايدن،  جو  الأمركي  الرئي�س  اإدارة  مقابل 
"اإ�صرائيلية"  وحتى  اأمريكية  مل�صادر  وفقاً 
ُمطلعة، بل و�صيدخل "اإ�صرائيل" يف مواجهة 
يف  العظمى  الـــدول  العديد  مــع  دبلوما�صية 
"ال�صتيطان  وزيـــر  تعبر  حــد  على  الــعــامل 
هنغبي،  تــ�ــصــاحــي  الــيــمــيــنــي  الإ�صرائيلي" 
ت�صريحاٍت  يف  وذلـــك  نتنياهو،  مــن  املــقــرب 
يــوم  "الإ�صرائيلية"  لــــاإذاعــــة  بــهــا  اأدىل 

اخلمي�س 2021/2/26.
وباملقابل، فاإن وزيري الأمن يف حكومة 
نــتــنــيــاهــو الإئـــتـــافـــيـــة احلـــالـــيـــة املــــهــــزوزة 
الأركان، اجلرال بيني غانت�س، واخلارجية 
موقف  عن  عــربا  اأ�صكنازي،  غابي  اجلــرال 
خُمالف ملواقف نتنياهو ب�صاأن امللف الإيراين 
وامــكــانــيــة قــيــام حـــوار وا�ــصــنــطــن وطــهــران، 
ويعتقدان اأن ثمة مكان ملحاولة الدخول يف 
بايدن حول  الرئي�س جو  اإدارة  حوار مقابل 
اف�صل".  نتائج  حتقيق  اأجــل  "من  التــفــاق 
"اجلي�س  اأركــــان  رئــيــ�ــس  بــه  مــا يعتقد  وهـــو 
الذي  كوخايف،  اأفيف  الإ�صرائيلي" اجلرال 
بني  نـــووي  اتــفــاق  اإىل  "التو�صل  اأن  يعتقد 
اأجدى  اتفاق حُم�ّصن  وايــران،  دول )5 + 1( 

ومطلوب". 

يف حل ا�صتع�صاءات املو�صوع الإيراين باللغة 
ال�صيا�صية والدبلوما�صية، وقد طالبت بعقد 
لقاءات جديدة مع الطرف الإيراين لتذليل 
الإدارة  ان�صحاب  بعد  بـــرزت  الــتــي  العقبات 
اتفاق  من  ترامب  دونــالــد  ال�صابق  الرئي�س 
امل�صالح  مــن  هائلة  �صبكة  فهناك   ،)1  +  5(
تــربــط تــلــك الـــــدول بـــايـــران، مـــن عــاقــات 
جتــاريــة، اقــتــ�ــصــاديــة، وا�ــصــتــثــمــارات. بــل اإن 
دول  ملجموعة  ا�صافة  العامل  دوًل كربى يف 
بــعــاقــات جيدة  الإحتــــاد الأوربــــي، حتتفظ 
مع طهران، وترغب يف حل م�صاكل وعناوين 
امللف النووي الإيراين �صلمياً ودون ت�صعيد. 
ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  مقدمتها  ويف 
ـــان ... تــلــك الــــــدول الــتــي  ـــاب ـــي والـــهـــنـــد وال
ا�صتهاكها  الإيــراين يف  النفط  على  تعتمد 
لــلــطــاقــة، وبــكــمــيــات كــبــرة �ــصــنــويــاً، خا�صة 
واأنها دول غر منتجة بل م�صتهلكة للطاقة 

الإحفورية.
بــرئــا�ــصــة  "اإ�صرائيل"  فــــاإن  وبــالــطــبــع، 
وبال�صوت  الآن  تــ�ــصــرخ  نتنياهو،  بنيامني 
مع  واحل�صم  باحلزم  ُتطالب  حيث  الــعــايل، 
اإيــران  بــحــوزة  تكون  اأّل  على  وُت�صّر  ايـــران، 
قــــدرة نــوويــة لــاأغــرا�ــس والإ�ــصــتــخــدامــات 
بـــاأنـــهـــا ت�صكل  الـــتـــي و�ــصــفــوهــا  الــ�ــصــلــمــيــة، 
وتــرى  حمتمل".  غــر  وجــوديــاً  "تهديداً 
تفعيل  مت  حـــال  الــهــزميــة  مــوقــع  يف  نف�صها 
احلــكــومــة  نـــــرى  لـــذلـــك   ،)1  +  5( اتــــفــــاق 
"اخما�س  تــ�ــصــرب  الآن  "الإ�صرائيلية" 
باأ�صدا�س"، وهي تطالب ادارة الرئي�س )جو 
بايدن( بعدم الت�صاهل مع ايران، بل وتعمل 
الــيــهــودي ومنظمة  الــلــوبــي  عــلــى حتــريــك 
)الإيــــبــــاك( يف الـــوليـــات املــتــحــدة لــلــتــاأثــر 
وتلبية  ال�صاأن  بهذا  الأمــريــكــي  الــقــرار  على 
املتحدة  الــوليــات  بقيام  "اإ�صرائيل"  رغــبــة 
بعمٍل ع�صكري وا�صع �صد طهران ومن�صاأتها 
النووية املنت�صرة على امتداد خريطة ايران 

جلغرافية.
املــتــحــدة  الـــــوليـــــات  اإن  نــــقــــول،  وهـــنـــا 

ايـران واملفاعيل الدولية وتطورات اتفاق )5 +1( 
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اإىل مـــكـــان ملــربــط  الــ�ــصــلــيــبــي حــــول 
اخليول والــدواب وخمــازن وذخرة. 
اأطــلــق  الــقــانــوين  �صليمان  عــهــد  ويف 
عليها ا�صم ا�صطبات �صليمان، ن�صبة 
للخليفة العثماين �صليمان القانوين 
ال�صهاينة  ا�صتغله  الذي  ال�صم  وهو 
امل�صجد  حــول  اأكــاذيــبــهــم  �صا�صل  يف 

الأق�صى.
قـــــامـــــت �ــــصــــلــــطــــات الحـــــتـــــال 
الإ�صرائيلي اأي�صا بعمليات تنقيب يف 
ال�صرقية املا�صقة  اجلهة اجلنوبية 
واجتــهــت  الأقــ�ــصــى  امل�صجد  حلــائــط 
اإىل اجلهة  الغرب حتى و�صلت  نحو 
اجلنوبية الغربية بطول 70م وعمق 
الــهــدف من  وكــان  1967م،  �صنة  14م 
اإىل  الــرامــي  املخطط  تنفيذ  احلفر 
هـــدم املــ�ــصــجــد الأقــ�ــصــى عـــن طــريــق 
ت�صدع اأ�صا�صاته من اجل بناء الهيكل 

مكانه. 
كــانــت نــتــائــج احلــفــريــات ان كل 
اآثــار  اآثــار هــذه املنطقة  ما ظهر من 
عربية اإ�صامية، فلم يجد الحتال 
بدا من تغير معامل الآثار املكت�صفة 
وطبعها بطابع يهودي، والعمل على 
اأن مــا وجــدت  ال�صياح فــادعــت  خــداع 
�صليمان  اإىل  نــ�ــصــبــت  اأ�ــصــاطــيــل  مـــن 
تعود  هــي  اإمنــا  العثماين،  الــقــانــوين 
ين�صب  الــذي  ملكهم  �صليمان  لزمن 
املزعوم. ويف عام 1995  اإليه هيكلهم 
للم�صلمني  كــمــ�ــصــلــى  املـــكـــان  افــتــتــح 
ن�صبة  املــــرواين  امل�صلى  عليه  اأطــلــق 

اإىل بانيه وموؤ�ص�صه احلقيقي   
كما ادعوا بعد احتالهم للقد�س 
اأبــواب  اأن الــبــاب املـــزدوج مــن  1967م 
معبدهم املزعوم واأطلقوا عليها ا�صم 
مزعومة  نبية  ا�صم  وهــو  خلدة  بــاب 
ادعــــوا وجـــود قــربهــا عــنــد الـــبـــاب   . 
بقايا  اكت�صفوا  اأنهم  ادعاءاتهم  ومن 
يقود  الــثــاين  املــعــبــد  ع�صر  مــن  درج 
لبناء  ذريــعــة  ذلــك  واتــخــذوا  اإليهما، 
بني  ال�صور  امتداد  على  درج حجري 
اإل ان  ــــــزدوج.  الــبــابــني الــثــاثــي وامل
الرحمة  بـــاب  اأن  اأثــبــتــت  احلــفــريــات 
اأموي البناء، واأكدت على عدم وجود 

قرب هناك.
الــــ�ــــصــــهــــيــــونــــيــــة  تــــتــــمــــكــــن  مل 
والحتال الإ�صرائيلي، بالرغم من 
الآثـــار  علماء  مــن  الــعــ�ــصــرات  جتنيد 
واملــوؤرخــني، ودعــم الـــدول الأوروبــيــة 
حقيقي  اأثـــــر  اأي  عــلــى  الــعــثــور  مـــن 
لهيكل اأو تراث عربي اأو اثبات رواية 
ومل  ال�صهيوين،  العدو  روايـــات  من 
ي�صتطيعوا اأن ياأتوا باأي دليل ملمو�س 
عربية  ومكت�صفات  اآثـــار  وجــود  على 
امل�صجد  يــهــوديــة يف جـــوار وحـــول  اأو 
اأ�ــصــواره  الأق�صى املــبــارك ومــن حتت 
ال�صرقية، حيث املقابر الإ�صامية يف 
التي هي جزء  الرحمة  بــاب  منطقة 

حني  يف  املقد�صة.  املدينة  اأ�صوار  من 
اأثبتت احل�صارة العربية الإ�صامية 
وخمطوطاتها  ومواقعها  ب�صواهدها 
ومــــــعــــــامل تـــــواجـــــدهـــــا الـــتـــاريـــخـــي 
لي�صت  احل�صارة  هــذه  اأن  ووثائقها، 
بل  غــابــرة  حم�صلة حــقــب وعــ�ــصــور 
هي ا�صتقرار ح�صاري اأثبت ذاته على 

مدى 4000عام .
الإ�صرائيلي  الكيان  ف�صل  وبــعــد 
ــــه الأثــــريــــة  الـــغـــا�ـــصـــب يف حمــــاولت
وجــوده  اثبات  يف  التنقيب  وعمليات 
جلاأ  فل�صطني  اأر�ــس  على  التاريخي 
الــ�ــصــاح لتنفيذ  وا�ــصــتــخــدام  لــلــقــوة 
خمــطــطــاتــه الإجـــرامـــيـــة بــاأ�ــصــالــيــبــه 
الوح�صية. وباأيدي ع�صكرية خم�صبة 
بــدمــاء اأ�ــصــحــاب احلــقــوق والــــراث 

والتاريخ.
ال�صهيوين  الإرهابي  حاول  فقد 
مــو�ــصــيــه ديــــان فــتــح الـــبـــاب يف حــرب 
1975م  عــام  ويف  ف�صل،  لكنه  1967م 
بداأ العتداء على املقابر الإ�صامية، 
الآلف  رفــات مئات  مــن  مبــا حتويه 
الإ�ــصــام، ويف مقدمتهم  مــن رجـــال 
الدين  وعــلــمــاء  اهلل  ر�ــصــول  �صحابة 
والـــفـــكـــر والــــــقــــــادة الــــبــــارزيــــن مــن 
اأهــــــل الــــقــــد�ــــس، الــــذيــــن جــــاوروهــــا 
والتحقوا مبعاهدها العلمية كعلماء 
ومـــدر�ـــصـــيـــني وطـــــاب حـــلـــوا فــيــهــا. 
وتعترب هذه املقابر جزءا مقد�صا من 
تاريخ القد�س الإ�صامي ويعترب كل 

قرب فيها جزءا من تاريخ القد�س.
اإىل  املــــقــــابــــر  هـــــــذه  تـــعـــر�ـــصـــت 
مقربة  ومنها  املتوا�صلة  العتداءات 

ال�صاهرة ومقربة اليو�صفية ومقربة 
بــــــاب الــــرحــــمــــة، ومـــــهـــــدت لــو�ــصــع 
يــدهــا عــلــى مــقــربتــي بــــاب الــرحــمــة 
ــــا يــ�ــصــمــى  والـــيـــو�ـــصـــفـــيـــة و�ـــصـــمـــهـــا مل
عام  ويف   . الوطني  اإ�صرائيل  منتزه 
مت  لقتحامه  حمــاولــة  جــرت   2002
حــــاول �صهيوين  عــنــدمــا  احــبــاطــهــا 
للباب من  املا�صق  املولية  فتح قرب 
اإىل  ينفذ  حتته  نفقا  وحفر  اخلـــارج 

داخل امل�صجد 
مت الركيز من قبل العدو املحتل 
عــلــى اجلـــــزء الــ�ــصــرقــي مـــن �ــصــاحــة 
الأقــ�ــصــى املــمــتــد مـــن بـــاب الــرحــمــة 
�صمال وحتى مدخل امل�صلى املرواين 
جـــنـــوبـــا )مــنــطــقــة بـــــاب الـــرحـــمـــة(، 
كم�صاحة اأ�صا�صية لن�صاط املقتحمني 
الــردم  اخــراج  ومنع  �صعائرهم  واأداء 
املــراكــم هــنــاك، يف متـــادي منها يف 
ا�ــصــتــهــداف بـــاب الــرحــمــة والــ�ــصــاحــة 
اأمـــامـــه بـــاإغـــاق الــبــاب عـــام 2003 ، 
وجتـــديـــد هــــذا الإغــــــاق بـــني فــرة 
واأخـــــرى وو�ــصــع حــرا�ــصــة عــلــيــه من 
باجلنازير  وتكبيله  الحــتــال  قبل 
ت�صربت   2013 عـــام  ويف  والأقــــفــــال. 
خريطة من مناق�صة يف حزب الليكود 
امل�صاحة  اقتطاع  على  �صراحة  ت�صر 
دائمة  ك�صالة  الرحمة  لباب  املوازية 
2016-2017م  الأعــــوام  ويف  لليهود. 
تـــركـــز ال�ـــصـــتـــهـــداف الإ�ـــصـــرائـــيـــلـــي 
عــلــى مــقــربة الــرحــمــة والــعــمــل على 
لفتح  واقتطاعها  عليها  ال�صتحواذ 
باب الرحمة والتوبة وا�صتخدامهما، 
الحتال  �صلطات  ان  من  وبالرغم 

ماتزال بعيدة عن ال�صتحواذ عليها، 
وجه  يف  اقفالها  على  تعمل  انها  اإل 
عــمــلــيــات الــدفــن اجلـــديـــدة وحتـــاول 
ق�صمها ب�صكل تدريجي، وبداأت بهدم 
الــقــبــور تــدريــجــيــا. واأخــــــرا عملت 
اأو  فيها  الدفن  ت�صييجها ومنع  على 

القراب منها .
مــنــذ اعـــــان تـــرامـــب املـــ�ـــصـــوؤوم، 
الأمريكية،  ال�صفارة  بنقل  وقــيــامــه 
ــهــيــوين جـــاهـــدا  �ــصــعــى الــــعــــدو الــ�ــص
الأقــ�ــصــى،  امل�صجد  تــهــويــد  لعمليات 
باب  على  لل�صيطرة  حماته  و�ــصــن 
الـــرحـــمـــة لــتــنــفــيــذ خمــطــط اإقـــامـــة 
هذه  يعد  فهو  الرحمة.  بــاب  كني�س 
الـــرباق  �ــصــاحــة  اأفــ�ــصــل مــن  املنطقة 
بــ�ــصــبــب مـــوقـــعـــهـــا داخــــــل الأقـــ�ـــصـــى 
ــتــهــدف لــبــنــاء  وبــــجــــوار املــــكــــان املــ�ــص
كــذبــتــهــم، وهــــو مـــا يــ�ــصــمــونــه قــد�ــس 
الأقدا�س خا�صة بعد حتويل الق�صور 
الأق�صى  التي تقع مبحاذاة  الأموية 
مطاهر  اإىل  اجلنوبية  الناحية  من 

للهيكل وحديقة تلمودية .
الــقــد�ــس  اإن  ــبــق  �ــص كــــل مــــا  مــــن 
واملــ�ــصــجــد الأقـــ�ـــصـــى بــكــل اأ�ـــصـــوارهـــا 
وم�صاجدها  وحمتوياتها  واأبــوابــهــا 
ومن�صاآتها، هو ملك للعرب امل�صلمني 
تهديد  لــه  تــهــديــد  اأي  واأن  وحــدهــم 
اعــان  اأي  واأن  واملــ�ــصــلــمــني،  لــلــعــرب 
امللكية هو �صرب من  عن تغر تلك 
الغا�صم  والحتال  العدوان  �صروب 

على تلك الأر�س املقد�صة.
امل�صلمني  لقبلة  تــهــديــد  اأي  اإن 
يتطلب  فل�صطني  وعا�صمة  الأوىل 
وقــفــة حــا�ــصــمــة مــن الــعــامل بــا�ــصــره، 
تعنى  الــتــي  وموؤ�ص�صاته  بحكوماته 
ــــان واملـــقـــد�ـــصـــات  بـــالـــ�ـــصـــام والإنــــ�ــــص
والإ�صامية  العربية  الأمــة  وزعماء 
ثني  بــ�ــصــرورة  مطالبني  و�صعوبها، 
�ــصــلــطــات الحــــتــــال الـــتـــي متــار�ــس 
جرائم الحتال والتطهر العرقي 
�صد ال�صعب الفل�صطيني و�صد مدينة 
الــقــد�ــس، وهـــي مــطــالــبــة بــالــتــحــرك 
الغا�صم  الإ�صرائيلي  العدوان  لوقف 
واحليلولة  ومقد�صاته  �صعبنا  �صد 
�صد خماطر العبث بامل�صجد الأق�صى 
الفل�صطيني  ال�صعب  وعلى  املــبــارك، 
تــــفــــويــــت الــــفــــر�ــــصــــة عــــلــــى املـــحـــتـــل 
بــالــ�ــصــمــود واملــقــاومــة والــثــبــات �صد 
الب�صر  التي طالت  ال�صر�صة  الهجمة 
واحلجر، والعمل على وحدة ال�صف 
ونــبــذ الــتــطــرف والنــقــ�ــصــام، عندها 
ميكن الدفاع عن القد�س وفل�صطني 
فحالة  و�صعبها.  وتراثها  وتاريخها 
النق�صام الداخلي من اهم الأ�صباب 
التي تغري العدو املحتل يف التعامل 
بغطر�صة وا�صتهتار مع حقوق ال�صعب 

الفل�صطيني واأ�صالته وتراثه.

*باحثة يف الراث  

د. حممد البحي�سي يوقع كتابيه يف مقر
 جمعية ال�سداقة الفل�سطينية – الإيرانية*

يف  الــنــكــبــة  اآلم  البحي�صي  د.حمــمــد  حــمــل      
عن  ومدافعاً  مقاوماً  حياته  واأم�صى  وروحــه  قلبه 
ال�صادرين  كتابيه  وقع  وقد  الفل�صطينية،  الق�صية 
اأر���ض  “اأكذوبة  بــعــنــوان  الأول  �ــصــني:  دار  عـــن 
والــثــاين  امليزان”  يف  الهيكل  ولغز  اإ�ضرائيل 
“دفاعًا عن الأناجيل” يف مقر جمعية ال�صداقة 
يراأ�صها  التي  دم�صق  يف  الإيــرانــيــة  الفل�صطينية– 
وثقافية  �صيا�صية  �صخ�صيات  بح�صور  البحي�صي 
ف�صيل  الإعــامــي  احلــفــل  وقـــدم  الع�صائر  و�ــصــيــوخ 

حلمي عبداهلل.
اعتمد الكاتب على حتليل الأحداث وفر�صيات 
التي  احلقيقة  لإظــهــار  الدقيق  والتوثيق  الأمكنة 
والــــعــــدوان لطم�صها  الــ�ــصــر  قـــوى  تــــزال  �ــصــعــت ول 
ت�صمية  “واأما  الأول:  كتابه  يف  فكتب  وتزييفها، 
الكتابي  الن�س  منها  خا  اإ�صرائيل” فقط  “اأر�س 
ت�صميتها  ل  اأف�صّ �صخ�صياً  واأنـــا  اأبـــداً،  فيه  تــرد  فلم 
الت�صمية  هي  هــذه  اأن  واأرى  لإ�صرائيل”،  بـ”اأر�س 
اليهود  حمــــاولت  عــن  لتعبرها  تــاريــخــيــاً،  الأدق 
يف الــبــحــث عـــن اأر�ـــــس يــدعــونــهــا ويــنــ�ــصــبــونــهــا اإىل 

اإ�صرائيل”.
الرواية البديلة

قـــائـــًا:  لـ”البعث”  الــبــحــيــ�ــصــي  د.  و�ــــصــــرح 
انطلقت يف كتابي “اأكذوبة اأر�س اإ�صرائيل” من اأن 
الرواية الإ�صرائيلية والرواية الفل�صطينية روايتان 
اأن  ال�صهيوين  الكيان  ا�صتطاع  وقــد  مت�صادمتان، 
واإمنــا قدمياً حينما  اليوم  روايــتــه، لي�س من  ميــرر 
اأدخل حتى يف الراث الإ�صامي كثراً من الروايات 
الإ�ـــصـــرائـــيـــلـــيـــة، ومــهــمــتــي كـــانـــت دحـــ�ـــس الـــروايـــة 
الإ�صرائيلية لأنها الرواية التي ارتكز عليها امل�صروع 
ال�صاملة  املــواجــهــة  يف  بحاجة  ونــحــن  ال�صهيوين، 
قــام عليها  التي  الأ�ــصــ�ــس  اأن نن�صف  الــعــدو  مــع هــذا 
وكــان  وحتالفاته  الــقــوة  على  واعتمد  امل�صروع  هــذا 
ا�صتعرا�س  خــال  مــن  وحــاولــُت  بــاأكــذوبــة،  م�صلحاً 
هذه  ن�صف  وتاأويلها  وفهمها  التاريخية  الن�صو�س 
ا�صتندت  الــتــي  البديلة  الــروايــة  وتــقــدمي  الــروايــة 
فيها اإىل ن�صو�س توراتية ولي�س ن�صو�صاً اإ�صامية، 

ملده شويكاني

واكت�صفت اأن ما ي�صمى بالعهد القدمي فيه ما يكفي 
من ن�صف وتكذيب الرواية الإ�صرائيلية، كما حتدثت 
عن جغرافية الهيكل، وقمت بتحديد اأين كان هذا 
اأو  الهيكل وما دوره؟ واإن كان له بعد ديني يقد�س 

لي�س كذلك و�صرحت ذلك بالتف�صيل.
“دفاعاً  الــثــاين  كتابي  يف  البحي�صي:  واأ�ــصــاف 
املراجع  من  التوثيق  على  الأناجيل” اعتمدُت  عن 
ابتداًء  ُكتب  ما  ال�صتقراء ملجمل  وعملت مبنهجية 
وكيف  الأنــاجــيــل،  هــذه  ن�صاأة  اإىل  امل�صيح  ن�صاأة  مــن 
املــغــلــوطــة  الــرجــمــات  ودور  الـــوجـــود  اإىل  ظــهــرت 
ودور  الأناجيل  يف  الرومانية  الوثنية  ودور  اأحياناً، 
الربوت�صتانتي  الديني  الإ�صاح  ع�صر  منذ  اليهود 
الإن�صانية  بالقيم  وختمت  لوثر،  مارتن  قاده  الذي 

التي حتملها الر�صالت ال�صماوية.
العمل الن�ضايل

توثيقي  فيلم  عــر�ــس  التوقيع  حفل  وت�صمن 
ت�صجيلي من اإنتاج دار �صني ا�صتعر�س مراحل حياة 
ولدتــه  من  ابــتــداء  بالن�صال  احلافلة  د.البحي�صي 
اإىل ح�صوله  عـــام 1955  الــبــلــح  ديـــر  يف غـــزة خمــيــم 
وتخرجه  م�صر  اإىل  �صفره  ثم  ومن  الثانوية،  على 
امل�صوؤول  ال�صيدلة من جامعة طنطا وكان  كلية  يف 
الثقايف والإعامي يف احتاد الطاب الفل�صطينيني، 
ثــم الــتــحــق ب�صفوف املــقــاومــة يف بـــروت وكــتــب يف 
دم�صق  اإىل  انتقل  وبعدها  الفل�صطينية،  ال�صحف 
للخدمات  فتح  حلــركــة  اأدويــــة  معمل  اإدارة  وتـــوىل 
اإىل اليمن  الطبية الع�صكرية، ويف عام 1984 انتقل 
و�ـــصـــارك بــتــاأ�ــصــيــ�ــس م�صفى بــيــت املــقــد�ــس وكــتــب يف 
كتب متت م�صادرة  عــدة  واأ�ــصــدر  اليمنية  ال�صحف 
بع�صها، ثم عمله مع الرئي�س يا�صر عرفات وتوليه 
منا�صب عدة وم�صيه مبراحل املقاومة اإىل اأن توىل 
رئا�صة جمعية ال�صداقة الفل�صطينية –الإيرانية يف 

دم�صق حتى الآن.
دار �صني  اأو�صح مدير  الفيلم  و�صمن حمطات 
اأيــهــم �ــصــقــر بــ�ــصــهــادتــه اأن د.الــبــحــيــ�ــصــي يــعــّري يف 
كتابه الأول الكذب الإ�صرائيلي باأن اأر�س فل�صطني 
هــي اأر�ـــس اأجــــداده، ويعتمد على املــقــارنــة والأدلـــة 
والــرباهــني مــا يغني عقل الــقــارئ، وقــدم يف كتابه 
الـــثـــاين دعــــوة �ــصــريــحــة لــلــتــاآلــف والنــ�ــصــجــام بني 

الأديان والعمل على بناء متكامل لاإن�صان.
ال�ضتقراء وال�ضتدلل

كــمــا قــــدم الــنــاقــد والــ�ــصــاعــر ر�ـــصـــوان فــاحــة 
�صهادة عن كتاب “دفاعاً عن الأناجيل” حيث يبني 
الكاتب منهجيته البحثية با�صتقرائية وا�صتدللية 
تعتمد  بحثية  عقلية  عن  ينم  مقا�صدي  بعد  على 
على  ال�صردي  التخاطب  �صوء  يف  البنيوي  التاأويل 
ال�صتقرائي  وبال�صياق  والآخـــر.  الأنــا  مفهوم  وعــي 
مزاعم  الأول  كتابه  يف  يدح�س  ذاتــه  وال�صتدليل 
امل�صتند  على  املعتمدة  واأ�صاليله  ال�صهيوين  العدو 
الــتــاريــخــي والــنــ�ــس الـــتـــوراتـــي الــديــنــي املـــزوريـــن 
اأداتني لت�صريع كيانه ال�صتيطاين املت�صل بالأر�س 

والإن�صان.
*عن �ضحيفة البعث ال�ضورية
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كاأننا ع�صرون م�صتحيل
يف اللد ، والرملة ، واجلليل

هنا .. على �صدوركم ، باقون كاجلدار
ويف حلوقكم

كقطعة الزجاج ، كال�صبار
ويف عيونكم

زوبعة من نار
هنا .. على �صدوركم ، باقون كاجلدار

جنوع .. نعرى .. نتحدى
نن�صد الأ�صعار

ومناأ ال�صوارع الغ�صاب باملظاهرات
ومناأ ال�صجون كربياء

ون�صنع الأطفال .. جيا ثائرا .. وراء جيل
كاأننا ع�صرون م�صتحيل

يف اللد ، والرملة ، واجلليل
اإنا هنا باقون

فلت�صربوا البحرا
نحر�س ظل التني والزيتون

ونزرع الأفكار ، كاخلمر يف العجني
برودة اجلليد يف اأع�صابنا

ويف قلوبنا جهنم حمرا
اإذا عط�صنا نع�صر ال�صخرا

وناأكل الراب اإن جعنا .. ول نرحل
وبالدم الزكي ل نبخل .. ل نبخل .. ل 

نبخل
هنا .. لنا ما�س .. وحا�صر .. وم�صتقبل

كاأننا ع�صرون م�صتحيل
يف اللد ، والرملة ، واجلليل

يا جذرنا احلي ت�صبث
وا�صربي يف القاع يا اأ�صول

اأف�صل اأن يراجع امل�صطهد احل�صاب
من قبل اأن ينفتل الدولب

لكل فعل رد فعل:- ... اإقراأوا
ما جاء يف الكتاب

45  عامًا على يوم الأر�ض اخلالد
30  اآذار 1976

باقون هنا
توفيق زّياد

ت�ساميم هيئة الإعالم الإلكرتوين 
يف جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية
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يف بع�ض الأحيان -هذا اإن مل يكن كثرا- تبدو احلقائق من حولك وا�ضحة جدًا حلد 
هل  خيارين،  اأمام  نف�ضك  ت�ضع  هذا  كل  و�ضط  اأنك  غر  منازع،  اأي  و�ضوحها  يف  ينازعك  لن 
حت�ضم الأمر على ما هو عليه، اأم تتجاهل احلقيقة مبح�ض اإرادتك، اأن تتغابى مثاًل وتختار 
اأن تكون يف مو�ضع ال�ضعف بالإتكاء على تربيرات تقتات من �ضعفك لتحظى باأطول فرتة 

معهم لي�ض اإل…
على  الأن�ضب  اأنها  وتعتقد  منها  الأ�ضوء  تختار  ولكنك  فعال،  تختار  اخليارين  كال  اأمام 

الإطالق، ت�ضدق اأنك على �ضواب بالرغم من تيقنك اأنك ل�ضت كذلك..
تراوغ وتتالعب باحلقيقة الوا�ضحة جدًا وجتعل منها حقيقة مبهمة، غر وا�ضحة، ل 

وجود لها من الأ�ضا�ض..
اأنت غر مقتنع به، ت�ضغي لالأ�ضوات املت�ضاربة بداخلك، تخر�ض  اأن تقتنع مبا  تختار 
ح�ضاب  على  واهية،  حجج  ح�ضاب  على  وتر�ضيه  للخطاأ  وتن�ضت  وتلغيه،  منها  ال�ضائب 
اأن يخذلوك والذين هم يف حقيقة الأمر خذلوك ومع ذلك اأنت  اأطراف من املحتمل جدا 
مازلت تراوغ، مازلت تتالعب باحلقيقة من اأجلهم، من اأجل البقاء معهم، لأنك اعتدت اأن 

تعي�ض بهم وا�ضتع�ضى عليك اأن حتمل نف�ضك بعيدا عنهم لتعي�ض بدونهم.
هل  عنهم؟  النف�ضال  وتخ�ضى  عليهم  حتافظ  مازلت  نف�ض  لآخ��ر  اأن��ك  لحظت  هل 
لحظت اأنك اخرتت اأ�ضوء اخليارات حينما قمت بتجميل قبح حقيقتهم؟ هل لحظت اأنك 
بالرغم من كل احلقائق التي اكت�ضفتها عنهم وواجهت نف�ضك بها مازلت م�ضرا اأن تبقى معهم 

لتفقد نف�ضك من خاللهم، اأن تك�ضبهم ويف املقابل اأن تخ�ضر ذاتك؟
هل ي�ضتحقون اأن تعي�ض يف معمعة الكذب والزيف املطلق؟

هل ي�ضتحقون اأن تعي�ض معهم كل هذا التخبط؟ كل هذا الأمل؟
هل ي�ضتحقون منك اأن تفقد �ضعور احرتامك وتقديرك لنف�ضك؟

لقد هنت عليهم يف كل مرة، فما بالك مازلت م�ضرا اأن ت�ضتمر معهم واأنت تعلم كل هذا؟
ا�ضتيقظ فاأنت غر جمرب على ذلك.

الآخرون الذين تت�ضبت بهم يف كل حني رغم احلقائق التي ل مفر لك منها �ضياأخذون 
من عمرك الكثر والكثر..

فكفى، كفى اأن جتعل من وجودهم احلياة برمتها، يف الوقت الذي يعترب فيه وجودهم 
هو جزء من حياتك ل كلها، اإن وجدوا فيها فاأهال ومرحبا واإن مل يوجدوا كن متاأكدا اأن 

احلياة لن تتوقف على اأحد منهم.
كفى اأن تهفو اإليهم بالرغم من ا�ضتداد متاعبك بقربهم، كفى اأن تبدد اأخطائهم بقيود 

احلب التي جتمعك بهم خوفا من خ�ضارتهم..
اأمام جممل اخليارات دائما اح�ضم قرارك باختيارك لنف�ضك وتف�ضيلك لذاتك، تراجع 

بقلبك وتقدم بعقلك… ل ت�ضمح لك اأو لهم باحتقارك، اأو اإهانتك.
ارفع لهم راية ال�ضالم ليذهبوا اأخرًا فهم طلقاء، قلبك ذاك اأ�ضمى من اأن يتحول ملحطة 
لإهمالهم  معاملتهم،  ل�ضوء  اأخطائهم،  لكرة  م�ضاعرهم،  لبخل  طي�ضهم،  لتفاهات  عابرة 

ولمبالتهم، جلراحهم املتكررة، لأذيتهم املتوا�ضلة وانعدام اأحا�ضي�ضهم..
ل تخ�ضع لأحد مهما كلفك الأمر، ل تنجرف وراء كل ما يعرتيك نحوهم.. ل ت�ضعف 
اأمام ما تكنه لهم من حب �ضادق يدفعك يف كل مرة لتنازل حمرج ل يعد ول يح�ضى، وقد 
اأنت الطرف الذي ي�ضتحق الإعتذار.. حتبهم ل  يدفعك لأن تكون الطرف املعتذر يف حني 
باأ�ض، ولكن قبل ذلك تعلم اأن حتب نف�ضك اأول، اأن حتبها اأكر من حبك لهم، اأن تعلي من 
�ضاأنك عو�ض اأن تنتق�ض منك.. تعلم اأن تعي�ض لنف�ضك، اأن تختلط بالنا�ض قدر ما �ضئت دون 

اأن جتعل منهم اأ�ضا�ض حياتك تعي�ض بهم ولهم ومن اأجلهم..
اأن جتعل من وجودهم لطيف ولكن غيابهم ل ي�ضر.. انزع عنك غطاء ال�ضعف  تعلم 
اأنك حتبهم  اأنك قويا بهم وبدونهم متاما كما زرعت يف قلبك فكرة  املقيت وازرع يف ذهنك 

حبا جما ولن تقوى على ما تبقى من حياتك اإل بوجودهم.
تعلم اأن تكون حا�ضمًا يف قراراتك، قويا يف خياراتك، منطقيا ل عاطفيا، ت�ضر خلف 

عقلك مغم�ض العينني مطمئنا، ل خلف قلبك نحو الهاوية مرتعبًا.

نافـــــــذة
ـــقـــع قــــريــــة جـــــاحـــــول، يف  ت
الـــــطـــــرف الــــغــــربــــي مـــــن �ــصــهــل 
احلـــــولـــــة، وكــــانــــت حتـــيـــط بــهــا 
بـــحـــرة احلــــولــــة مــــن الـــ�ـــصـــرق، 
واأرا�ــــصــــي قــريــة الـــبـــويـــرات من 
َقــَد�ــس  قــريــة  واأرا�ــصــي  ال�صمال، 
مــــن الــــغــــرب، واأرا�ـــــصـــــي الــنــبــي 
يـــو�ـــصـــع مــــن الـــ�ـــصـــمـــال الــغــربــي 

واأرا�صي بي�صمون من اجلنوب.
بـــلـــغـــت مـــ�ـــصـــاحـــة اأرا�ـــــصـــــي 
دومن   )10000( نــحــو  جـــاحـــول 
نــ�ــصــفــهــا تــقــريــبــاً مــ�ــصــتــنــقــعــات، 

عدد  بلغ  وقــد  املياه.  وغزيرة  اجلريان  دائمة  عني  وهــي  الباط،  عني  مياه  على  ال�صكان  واعتمد 
ال�صكان)500 ن�صمة( �صنة 1948 .

كان يف قرية جاحول مدر�صة �صغرة تعلم فيها 30 طالباً يدر�صهم اأ�صتاذ واحد �صحادة يون�س 
اخلطيب من قرية املّاحة املجاورة. كذلك كان يف القرية م�صجد �صغر وكان اإمامه ال�صيخ اأيوب 

حممد �صعبان، وقد بني امل�صجد فوق مقام ويل يدعى �صالح.
اعتمد �صكان جاحول على الزراعة، وعلى �صيد الأ�صماك وتربية املوا�صي وخ�صو�صاً اجلامو�س، 
اإذ قدر قطيع اجلامو�س فيها بـ 300 راأ�س. فاأرا�صي القرية وم�صتنقعاتها ت�صكل بيئة ممتازة لربية 
الــربدي  نباتات  من  ت�صنع  كانت  التي  احل�صر  �صناعة  يف  ال�صكان  بع�س  عمل  كذلك  اجلامو�س، 

)الرببر(، التي تنمو يف امل�صتنقعات بكرثة.
تابعة  زراعية  اأرا�صي  اإىل  وحولت   ،1948 عام  بعد  ال�صهاينة  قبل  من  بالكامل  القرية  اأزيلت 
الوحيد على موقع  الدليل  القوية وهي  تتدفق مبياهها  مازالت  ولكن عينها  )يفتاح(،  لكيبوت�س 

القرية.

اآذار 1954؛   28 ليوم  القرية،  امل�صلني من م�صجد  الأوىل ومع خــروج  الفجر  �صاعات  منذ 
اأرا�صي ال�صفة الغربية وتوغلوا فيها م�صافة  اخرق300 جندي �صهيوين من كتبة املظليني، 
3.5 كم، باجتاه قرية نحالني الفل�صطينية، وحا�صروها من جهاتها الثاث، بينما قامت قوة 
معززة ب�صتى اأنواع الأ�صلحة  باقتحام القرية وبداأت باإطاق نار ر�صا�صاتها باجتاه ال�صكان، وزرع 
الألغام حول البيوت وامل�صاجد، وقامت بن�صفها.  جابههم حرا�س القرية من اجلي�س الأردين.  
اأ�صفر الهجوم على ا�صت�صهاد ثمانية مدنيني، وثاثة جنود اأردنيني وجرح خم�صة ع�صر �صخ�صا، 
منهم خم�صة جنود اأردنيون، والباقي كانوا من املدنيني؛ اإل اأن م�صدراً اآخر من اأبناء القرية 
يذكر  ع�صر جريحا.   ت�صعة  اإىل  و�صلوا  واجلرحى  �صهيدا،  ع�صر  اأربعة  بلغوا  ال�صهداء  اأن  اأكــد 
اأرئيل �صارون.   اأن من قاد عملية الهجوم على القرية وارتكب هذه املجزرة هو بعينه ال�صفاح  
من  انطلقت  التي  الفدائية  الهجمات  بع�س  على  كرد  الهجوم  بهذا  ال�صهاينة  تذرع  وكعادته 
الها�صمية ب�صكوى لاأمم  اململكة الأردنية  اإثر ذلك تقدمت  القرية �صد م�صتوطناتهم. وعلى 

املتحدة، ولكن �صرعان ما �صحبتها.
 ختاماً جتدر الإ�صارة اإىل اأن  الكيان ال�صهيوين اأرتكب جمزرة ثانية �صد قرية نحالني، 
وذلك يف  فجر الثالث ع�صر من ني�صان عام 1989؛ ما اأدى اإىل ا�صت�صهاد 5 �صبان وفتية، وجرح 

نحو 100 اآخرين.

قرية جاحول
تراجع بقلبك وتقدم بعقلك

جمزرة نحالني

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

محمود موسى
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