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ثللاث: بحتميات  ملل�ؤذنللًا  قلللدرًا  الللقللد�للس  �سيف  معركة  جلللاءت 
امل�ستكربين  ظّن  وخيبة  امل�ست�سعفني  انت�سار  الأوىل:  احلتمية 
ًة  َعَلُهْم اأَِئَمّ ْر�ِس َوَنْ ِعُف�ا ِف اْلأَ َنّ َعَلى اَلِّذيَن ا�ْسُت�سْ ) َوُنِريُد اأَْن َنُ

َعَلُهُم اْلَ�اِرِثنَي( َوَنْ
تاريخ  ف  علللدوان  لأظلللللم  تعّر�س  الللذي  الفل�سطيني  ال�سعب  هللم  هنا  وامل�ست�سعف�ن 
الط�ال. العق�د  هذه  ط�ال  وا�سطهاده  وتهجريه  اأر�سه  احتال  ف  املتمّثل  وه�  الإن�سانية، 
وعك�س  والللنلل�للسللر،  اللللفلللاح  نتيجته  واللللتللل�ّجللله  اللل�للسللف  وحللللدة  الللثللانلليللة:  احلللتللملليللة 
لللِذيلللَن  اَلّ ُيلللِحلللُبّ   َ الَلّ اإَِنّ   { والللهللزميللة  الللفلل�للسللل  والللتللنللازع  الللتللفللّرق  نتيجة  فللللاإّن  ذللللك 
مللع اجلماعة" "يلللد الل   ، لل��للٌس(  َمللْر�للسُ ُبللْنللَيللاٌن  لللُهلللْم  َكلللاأََنّ للا  للًفّ �للسَ للِبلليللِلللِه  �للسَ ِف  ُيللَقللاِتللُللل�َن 

) َوَل َتَناَزُع�ا َفَتْف�َسُل�ا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم(
 وقلللللد جتلللّللللت وحللللللدة اللل�للسللعللب الللفللللل�للسللطلليللنللي ف هلللللذه امللللعلللركلللة بلل�للسللكللل اأذهلللللل 
ورغللم  فيها  ا�للسللتللطللاع  الللتلل�ّحللد  مللن  اأيلللاملللًا  �سعبنا  وعللا�للس  الأعللللللداء..  قللبللل  الأ�للسللدقللاء 
منذ  فللعللللله  ي�ستطع  مل  مللا  ودولللليلللًا  واإقللللليللملليللًا  فل�سطينيًا  يللنللجللز  اأن  اللللعلللدوان  قلل�للسللاوة 
الللعللظلليللم. تلل�ظلليللف وا�للسللتللثللمللار هلللذا الإنللللللاز  �للسللنللني، واملللطللللل�ب الآن الإحللل�لللسلللان ف 
اجلغرافيا  بهذه  اأو  الفل�سطيني،  الفريق  بهذا  التفّرد  �سيا�سة  على  عدّونا  اعتاد  لقد 
على  مّرت  ال�سديد  ولاأ�سف  والتي  ال�سيا�سة،  هذه  فر�س  على  حري�سًا  وظّل  الفل�سطينية، 
�سعبنا لفرتة من الزمن، حتى جاءت "�سيف القد�س" لتقطع عليه هذه ال�سيا�سة، ولت�ستعيد 
من جديد وحدة )الدم والرتاب( الفل�سطيني، كما هي وحدة الهدف، فالقد�س وال�سيخ جّراح 
كانت العن�ان الذي اّت�سع لي�سم ف منت مقاله غزة وال�سفة والل48، وحتى اخلارج الفل�سطيني.
احلتمية الثالثة: وهي حتمية خيار املقاومة خيارًا اأوحدًا، ل �سبيل �س�اه ف م�اجهة العدو 
املحتل، وف�سل كل الرهانات على اخليارات ال�هم التي �سّماها النا�س وما اأنزل الل بها من �سلطان..

ُكْم( ْبُكْم َعَذاًبا اأَِليًما َوَي�ْسَتْبِدْل َقْ�ًما َغرْيَ ) اإِلَّ َتنِفُروْا ُيَعذِّ
اِهُدوَن ِف  ِ َوَر�ُس�ِلِه َوجُتَ ِمُن�َن ِبالَلّ اَرٍة ُتْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب اأَِليٍم * ُت�ؤْ ) َهْل اأَُدُلُّكْم َعَلى جِتَ

ِ ِباأَْمَ�اِلُكْم َواأَْنُف�ِسُكْم َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم اإِْن ُكْنُتْم َتْعَلُم�َن( �َسِبيِل الَلّ
تاريخ  �للسلل�اهللد  فلللاإّن  اللللقلللراآن،  و�للسللن  قلل�انللني  مللن  ك�نها  عللن  ف�سًا  احلتمية  وهلللذه 
�سبيل  وكلللان  اإّل  والحللتللال  للللللعللدوان  تعّر�ست  اأّمللللٍة  مللن  ومللا  اإللليللهللا،  ت�سري  كّلها  الب�سر 
وكرامتها،  وا�ستقالها  حرّيتها  اإىل  قللاد  اللللذي  ال�سبيل  هلل�  الللعللدوان  ودفلللع  املللقللاومللة 
وال�ست�سام". الإذعلللللللان  كلللللفللة  ملللن  اأقللللل  واجللللهلللاد  امللللقلللاوملللة  "كلفة  اأّن  واأثلللبلللت 
اإّن معركة "�سيف القد�س" ك�سفت بجاء عن هذه احلتميات الثاث، ومعها انك�ساف جبهة 
العدو الداخلية عن مدى ه�سا�سة هذه اجلبهة، وعدم قدرتها على امل�اجهة الط�يلة، وتناق�ساتها 
الداخلية التي هي �سمة هذه اجلماعة الب�سرية التي ُت�سّمى "اليه�د" كما اأخرب الل عنهم:
�َسُبُهْم َجِميًعا َوُقُل�ُبُهْم �َسَتّى(،) وعن ُجنب وذّلة هذه اجلماعة(َل ُيَقاِتُل�َنُكْم َجِميًعا اإَِلّ  )َتْ
..) ِ ٍب ِمَن اللَّ ُة َوامْلَ�ْسَكَنُة َوَباُءو ِبَغ�سَ لَّ ِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّ َنٍة اأَْو ِمْن َوَراِء ُجُدر) َو�سُ ّ �سَ ِف ُقًرى ُمَ

اإّن معركة –�سيف القد�س- التي جتّلى فيها فعل وح�س�ر م�ر املقاومة وقدرته املت�ساعدة 
الباب  وراء  احلتمي  زواله  واأّن  اأقرب،  باتت  العدو  هذا  مع  الفا�سلة  املعركة  اأّن  على  لت�ؤّكد 
ِحيُم( الَرّ اْلَعِزيُز  َوُهللَ�  َي�َساُء  َمللْن  ُر  َيْن�سُ  ِ الَلّ ِر  ِبَن�سْ  * امْلُلل�ؤِْمللُنلل�َن  َيللْفللَرُح  َوَيللْ�َمللِئللٍذ   (
وبهذه املنا�سبة فاإّن واجب ال�فاء يقت�سي اأن نبارك ملح�ر املقاومة بهذا النت�سار الذي 
ُي�ساف اإىل انت�سارات املح�ر ف اإيران والعراق و�س�رية ولبنان واليمن.. كما ونبارك ل�س�رية 
احللقة املركزية ف هذا املح�ر على اناز ال�ستحقاق الد�ست�ري املتمّثل بانتخاب الرئي�س 
اأ�سكال  كل  من  �س�رية  ترير  م�سرية  مل�ا�سلة  معه  العهد  وجتديد  الأ�سد،  ب�سار  الدكت�ر 
املنت�سر املقاومة  م�ر  �سدارة  وف  فل�سطني  مع  املبدئية  م�اقفه  على  والثبات  الحتال 

"�صيف القد�س".. وع�صر زوال الحتالل

د. حممد البحي�صي
رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�صطينية ــ الإيرانية

سيف القدس ... الحرب الرابعة

يف ذكرى النكبة...
 فلــســطني للحرية أقـــرب

دميوغرافيا ال�سعب الفل�سطيني
 بعد 73 عاماً من النكبة

سورية ... ضريبة املوقع واملوقف
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الفلسطينية الفصائل  وفد  ضمن  د.البحيصي 
ــة  ــ ــي ــ ــارج ــ خ وزيـــــــــــر  ــع  ــ ــ مـ ــاء  ــ ــ ــق ــ ــ ل يف 
ــة   ــ ــي ــ ــران ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســــامــــيــــة اإلي
جمعية  رئي�س  البحي�سي  ممد  الدكت�ر  �سارك 
قللادة  وفللد  �سمن  الإيللرانلليللة  الفل�سطينية  ال�سداقة 
جلل�اد  ممد  ال�سيد  للقاء  الفل�سطينية  الف�سائل 
الإيرانية  الإ�سامية  اجلمه�رية  خارجية  وزير  ظريف 
بللحلل�للسلل�ر �للسللعللادة �للسللفللري اجلللمللهلل�ريللة الإ�للسللاملليللة 
�سبحاين  مللهللدي  الأخ  بللدملل�للسللق  اجلللديللد  الإيللرانلليللة 
 12 بتاريخ  وذلللك  ال�سفارة،  على  القائمني  والأخللل�ة 
.. بدم�سق  الإيللرانلليللة  ال�سفارة  مقر  ف   2021 اأيلللار 

الإ�سامية  اجلمه�رية  وقلل�ف  ظريف  ال�سيد  اأكللد 
ومقاومته  الفل�سطيني  ال�سعب  مللع  دوملللًا  الإيللرانلليللة 
بها  التي جتابه  للقدرات  تقديره  واأعرب عن  البا�سلة، 
املت�ساعد  ال�سهي�ين  العدوان  الفل�سطينية  املقاومة 
القد�س  ان  ظريف  ال�سيد  �سدد  كما  غللزة،  قطاع  على 
على  قللل�ة  لأي  يللحللق  ول  الفل�سطينيني  لأهلللللنللا  ملللللك 
الأفللعللال  واأن  ديلللارهلللم،  مللن  تللخللرجللهللم  اأن  الأر�لللللس 
امل�ست�طنني  بللهللا جمللملل�عللات  تللقلل�م  الللتللي  الللعللدوانلليللة 
اأهل  واإميللان  ب�سم�د  ت�اجه  الحتال  قلل�ات  بحماية 
اجلمه�رية  اأن  ظريف  ال�سيد  وقال  ال�سرفاء،  القد�س 
الإ�سامية �ستبقى داعمًا للمقاومة واأكرث من ال�سابق ..
من  لكل  فل�سطينيًا  و�ساحًا  البحي�سي  د.  وقللدم 
ال�سيد ظريف وال�سفري �سبحاين، ودرعًا تقديريًا لل�سيد 
. الفل�سطيني  للحق  الداعمة  جله�ده  تقديرًا  ظريف 

جــمــعــيــة الــصــداقــة تـــشـــارك يف 
بدمشق الــعــاملــي  ــقــدس  ال ــوم  ي مــســرة 

حا�سدة  جماهريية  م�سرية  ف  اجلمعية  �ساركت 
مبنا�سبة ي�م القد�س انطلقت من مدخل �س�ق احلميدية 
األقيت  حيث  بدم�سق،  الأملللل�ي  اجلللامللع  �ساحة  اإىل 
الكلمات اخلطابية باملنا�سبة، فكانت الكلمة الفتتاحية 
العربية  ال�سعبية  اللجنة  رئي�س  فلح�ط  �سابر  للدكت�ر 
امل�سروع  ومقاومة  الفل�سطيني  ال�سعب  لدعم  ال�س�رية 
ال�سفري  افتتحها  التي  اليمن  كلمة  تاها  ال�سهي�ين. 
الإ�سامية  اجلمه�رية  كلمة  واألقى  �سربي.  الل  عبد 
اآيتي القائم باأعمال �سفارة  اإيران ال�سيد علي ر�سا  ف 
�س�رية  كلمة  اأّملللا  بدم�سق.  الإ�للسللاملليللة  اجلمه�رية 
فاألقاها الرفيق ح�سام ال�سمان اأمني فرع دم�سق حلزب 
البعث العربي ال�سرتاكي، واأخريًا كلمة فل�سطني األقاها 
فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  �سر  اأمني  حازم  اأب�  الأخ 
القد�س  م�ؤ�س�سة  رئي�س  األقى  اخلتام  وف  النللتفا�سة. 
الدولية  د. خلف املفتاح البيان اخلتامي لهذه الفعالية.

نشــــــاطات جمعيــــة الصـــــداقة الفلســـــطينية - اإليرانية

جـــمـــعـــيـــة الــــصــــداقــــة تـــلـــتـــقـــي ســفــر 
ــة بــدمــشــق.. ــي ــران ــة اإلي ــي ــام الــجــمــهــوريــة اإلس
الفل�سطينية  اللل�للسللداقللة  جمعية  مللن  وفلللد  زار 
الإيرانية �سعادة �سفري اجلمه�رية الإ�سامية الإيرانية 
ممد  د.  من  ال�فد  تاألف  وقد  �سبحاين.  مهدي  الأخ 
م��سى  جمعة  علي  والأخ  اجلمعية  رئي�س  البحي�سي 
نائب رئي�س اجلمعية واملهند�س ممد م�سع�د م�س�ؤول 
م�س�ؤولة  اخلطيب  ر�سا  والأخللت  الإلللكللرتوين  الإعللام 
مم�د  والأخ  والأيللتللام  ال�سهداء  علل�ائللل  دعللم  هيئة 
م��سى م�س�ؤول هيئة العمل ال�سبابي والطابي  والأخت 
اجلمعية.  ف  العامة  العاقات  م�س�ؤولة  ط�ي�سي  اآلء 
وذلك بتاريخ 17 اأيار 2021 ف مقر ال�سفارة بدم�سق.

وقللدم  اجلمعية  باأع�ساء  ال�سفري  �سعادة  رحللب 
ف  الفل�سطينية  املللقللاومللة  اإنلللللازات  علللللى  الللتللهللاين 
الفل�سطيني  ال�سعب  ال�سهي�ين على  للعدوان  الت�سدي 
ب�سهداء  التعازي  قللدم  كما  غللزة،  وقطاع  القد�س  ف 
ف  كبريًا  �س�طًا  قطعت  املقاومة  اأن  م�ؤكدًا  املقاومة، 
ال�سراع، حيث تط�رت من احلللللللرب باحلجر واخل�سب 
اإىل ا�ستخدام ال�س�اريخ التي اأقلقت الحتال واأثبتت 
العمل. عللن  ملللرة  لأول  مللطللاراتلله  واأوقلللفلللت  عللجللزه، 
ال�سفري  �للسللعللادة  د.البحي�سي  بلللادل  جانبه  مللن 
عطاءات  فيها  جتلت  التي  املقاومة  باإنازات  التهنئة 
عن  نبذة  قللدم  ثم  الإيللرانلليللة،  الإ�سامية  اجلمه�رية 
احتياجات  مللع  ين�سجم  مبللا  ون�ساطاتها  اجلمعية 
تعزيز  ف  ودورهللا  املخيمات،  ف  الفل�سطيني  ال�سعب 
ف  الإيللرانلليللني  الإخلللل�ة  مللع  الفل�سطينية  الللعللاقللات 
ال�سفارة وامل�ست�سارية ومكتب الإمام القائد ف �س�رية، 
الفعاليات. من  العديد  ف  معهم  ال�سراكة  اإىل  من�هًا 
اجلمعية  ورئي�س  ال�سفري  �سعادة  اأكد  اخلتام  وف 
علللللى ال�للسللتللمللرار بللنللهللج الللعللمللل الللللذي �للسللار عليه 
يخدم  مبا  وتعزيزه  تط�يره  على  والعمل  اجلانبان، 
الفل�سطينية الق�سية  مقدمتها  وف  الأملللة  ق�سايا 

 جمعية الصداقة تشارك يف امللتقى الطالبي
الللعللاملللي، ودعللمللًا  الللقللد�للس  يللل�م  �سمن فللعللاللليللات 
ال�سداقة  جمعية  �ساركت  املحتل،  الداخل  ف  لأهلنا 
العمل  هيئة  مب�س�ؤول  ممثلة   - الإيرانية  الفل�سطينية 
العاقات  وملل�للسلل�ؤولللة  م��سى  مللملل�د  الأخ  ال�سبابي 
امللتقى  فعاليات  ف  ط�ي�سي-  اآلء  الأخلللت  الللعللامللة 
 _ فل�سطني  طلبة  اتلللاد  اأقللاملله  اللللذي  الللطللابللي 
املعاهد  خللريللجللي  جمعية  ملللدرج  علللللى  �للسلل�ريللة  فلللرع 
.2021 اآيلللللار  و6   5 بللتللاريللخ  بللدملل�للسللق،  الللتللجللاريللة 

ملؤسسة  طــارئ  اجتماع  يف  الجمعية 
القدس الدولية لنصرة القدس وغزة

الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
القد�س  م�ؤ�س�سة  ف  الأمناء  ملجل�س  طارئ  اجتماع  ف 
الدولية ت�سامنًا مع اأهلنا ف الأرا�سي املحتلة وتنديدًا 
باللعدوان ال�سللللهيلل�ين على قطاع غزة. تراأ�س الجتماع 
ال�سيدة بثينة �سعبان رئي�س  جمل�س الأمناء وامل�ست�سارة 
العربية  اجلمه�رية  رئا�سة  ف  والإعامية  ال�سيا�سية 
مم�د  الأخلل�ة:  من  كل  اجلمعية  مثل  وقد  ال�س�رية. 
اآلء  والأخلللت  ال�سبابي،  العمل  هيئة  م�س�ؤول  م��سى 
ط�ي�سي م�س�ؤولة هيئة العاقات العامة واملهند�س ممد 
م�سع�د م�س�ؤول الإعام الإلكرتوين. وذلك بتاريخ  16 
اأيار 2021 ف مقر املجل�س ال�طني الفل�سطيني بدم�سق. 

ــدث ــحـ ــتـ ــي يـ ــ ــص ــ ــي ــ ــح ــ ــب ــ ــور ال ــ ــ ــت ــ ــ ــدك ــ ــ  ال
ــة ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ لـــصـــحـــيـــفـــة الــــــــثــــــــورة الـ
اأو�لللسلللح رئلليلل�للس جللمللعلليللة اللل�للسللداقللة الإيلللرانللليلللة 
ف�سائل  اأن  البحي�سي،  ممد  الدكت�ر  الفل�سطينية 
»�سيف  مللعللركللة  ف  نللحللت  الفل�سطينية  املللقللاومللة 
م�سار  اآخللللر ف  در�لللسلللا  الأعللللللداء  بللتلللللقللني  الللقللد�للس« 
الزمن. من  قللرن  نح�  اإىل  معه  ميتد  الللذي  ال�سراع 

ل�سحيفة  حللل�ار  ف  البحي�سي  الللدكللتلل�ر  واأكللللد 
الداخلية  اللحمة  خدمت  املعركة  اأن  اليمنية  الث�رة 
الفل�سطينية، اإذ دفعت اجلميع لالتفاف ح�ل املقاومة

وحيا الدكت�ر البحي�سي اليمنيني والقيادة الث�رية، 
الأمة. ق�سايا  منا�سرة  ف  يقدم�نها  التي  للنم�ذجية 

وا�ستنكر �سق�ط بع�س الدول ف م�ستنقع التطبيع مع 
الكيان ال�سهي�ين ، م�ؤكدا اأنه ل خري ف هذه الأنظمة فهي 
ح�سب تعبريه متثل ال�جه الآخر للم�سروع ال�سهي�ين.

 
بعنوان  محاضرة  يف  يشارك  د.البحيصي   
)القضية الفلسطينية من منظور املقاومة يف اليمن(
اليمنية،  ال�طنية  لل�حدة   31 الذكرى  مبنا�سبة 
وبلللدعللل�ة مللن قلليللادة فلللرع اللللريمللل�ك حللللزب البعث 
رئي�س  البحي�سي  د. ممد  �سارك  ال�سرتاكي  العربي 
باحل�س�ر  الإيللرانلليللة  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية 
منظ�ر  مللن  الفل�سطينية  )الق�سية  بعن�ان  نللدوة  ف 
نايف  الللرفلليللق  فيها  حللا�للسللر  اللليللمللن(،  ف  املللقللاومللة 
الللقللانلل�للس الأمللللني الللقللطللري امللل�للسللاعللد حللللزب البعث 
الت�سال  مكتب  رئي�س  اليمن،  ال�سرتاكي-  العربي 
الللقلل�مللي ف امللللركلللز الللثللقللاف الللعللربللي ف املللليلللدان. 
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مــــــــــهــــــــــرجــــــــــان خــــــطــــــابــــــي 
ــت شـــعـــار )مـــبـــادلـــة الـــوفـــاء بــالــوفــاء( ــح ت

الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
باملهرجان  البحي�سي  مللمللد  د.  برئي�سها  ممثلة 
اخلطابي الذي نظمته م�ؤ�س�سة القد�س الدولية- �س�رية 
بال�ستحقاق  احتفاًل  الفل�سطينية،  الللقلل�ى  وتللالللف 
الرئا�سي الد�ست�ري ال�س�ري تت �سعار )مبادلة ال�فاء 
بال�فاء(، بح�س�ر قادة وممثلي الف�سائل الفل�سطينية 
وعدد من املثقفني والعاميني وح�سد جماهريي كبري. 
وذلك بتاريخ ....... ف مكتبة الأ�سد ال�طنية بدم�سق.
األقيت ف املهرجان عدة كلمات اأجمعت على تقدمي 
كان  الللذي  الأ�سد  ب�سار  الرئي�س  لل�سيد  الدعم  مطلق 
لأبناء  ومت�سنًا  للمقاومة،  داعمًا  و�سيبقى  زال  وما 
الفتتاح  كلمة  األقى  حيث  والإ�سامية،  العربية  الأمللة 
العربية  ال�سعبية  اللجنة  رئي�س  فلح�ط  �سابر  د. 
امل�سروع  ومقاومة  الفل�سطيني  ال�سعب  لدعم  ال�س�رية 
الفل�سطينية  الف�سائل  قللادة  األللقللى  ثللم  ال�سهي�ين، 
كلماتهم التي اأ�سادوا من خالها مب�اقف الرئي�س ب�سار 
ال�طنية والق�مية  بالث�ابت  التزامه  الأ�سد املعربة عن 
ومركزية الق�سية الفل�سطينية ف ال�سراع مع امل�سروع 
وال�سحفيني  الكتاب  اتللاد  كلمة  واألقى  ال�سهي�ين. 
الفل�سطينيني الأ�ستاذ عبد الفتاح اإدري�س ع�س� الأمانة 
ال�سرتاتيجي  الفكر  اإىل  اأ�سار  حيث  لاتاد،  العامة 
للقائد الأ�سد والذي متّثل ف معركة رد الفكر بالفكر.

بعد ذلك األقى د. البحي�سي كلمة اجلمعية تدث 
و�سم�د  �س�رية  ل�سم�د  امل��س�عي  املُعادل  عن  فيها 
املُعادل  هللذا  راأى  حيث  وملل�رهللا،  املقاومة  م�سروع 
فعندما  الأ�للسللد،  ب�سار  الرئي�س  �سخ�س  ف  ملخ�سًا 
وُمعادلها  �س�رية  ومقاومته مع  الفل�سطيني  الي�م  يقف 
كل  مع  يقف�ن  اإنا هم  الأ�سد-  الرئي�س   – امل��س�عي 
حجر من حجارة القد�س ومع كل ذرة تراب من تراب 
تعي�سه  ما  يرى  ل  اأنه  الق�ل  وجزم  املقد�سة،  فل�سطني 
�سعبي،  ا�ستفتاء  ه�  ما  مبقدار  انتخابًا  الي�م  �س�رية 
العامل،  اإ�سامي، م�سيحي على م�ست�ى  وطني، ق�مي، 
فاإن  ال�سندوق  الت�س�يت ف  على  قللادرًا  يكن  فمن مل 
الللذي  امللل�قللف  هللذا  ومنها  كللثللرية  الت�س�يت  اأ�للسللكللال 
الفل�سطيني. وال�سعب  الفل�سطينية  الق�ى  الي�م  تقفه 

واأخريًا ختم املهرجان املدير العام مل�ؤ�س�سة القد�س 
الدولية د.خلف املفتاح ب�افر امتنانه و�سكره للح�س�ر 
واحد  فل�سطيني  ل�س�ت  ن�سعى  ل  اأننا  واأكللد  الكرام، 
النت�سارات  مللن  مللزيللدًا  متمنيًا  عللربللي،  ل�س�ت  بللل 
والدولية. العربية  امليادين  املقاومة ف  وملح�ر  ل�س�رية 

ــة  ــركـ ــئ حـ ــنـ ــهـ ــة تـ ــ ــداقـ ــ ــصـ ــ ــة الـ ــيـ ــعـ ــمـ جـ
الـــــجـــــهـــــاد اإلســــــــامــــــــي بــــاالنــــتــــصــــار
الفل�سطينية  اللل�للسللداقللة  جمعية  مللن  وفلللد  زار 
فل�سطني  ف  الإ�سامي  اجلهاد  حركة  مكتب  الإيرانية 
ف  الفل�سطينية  املقاومة  بانت�سار  مهنئًا  �س�رية،  ف 
ال�سهي�ين  العدوان  على  ردًا  القد�س«  »�سيف  معركة 
الذي �سنته ق�ات الحتال على قطاع غزة. وقد تراأ�س 
واملهند�س  اجلمعية  رئي�س  البحي�سي  ممد  د.  ال�فد 
الإلللكللرتوين،  الإعلللام  هيئة  ملل�للسلل�ؤول  م�سع�د  ممد 
العامة.  العاقات  هيئة  م�س�ؤولة  ط�ي�سي  اآلء  والأخت 
اللل�للسللنللداوي  اإ�للسللمللاعلليللل  الأخ  ا�ستقبالهم  ف  وكللللان 
عط�ان  اأبللل�  ملللازن  والأخ  �للسلل�ريللة  ف  احلللركللة  ممثل 
م�عد. ابراهيم  والأخ  القد�س  مهجة  م�ؤ�س�سة  رئي�س 

ف  لللاإخلل�ة  التربيكات  البحي�سي  الدكت�ر  قللدم 
املقاومة  بانت�سار  مهنئًا  الإ�للسللامللي  اجلللهللاد  حركة 
�سيف  معركة  ف  ال�سهي�ين  الحللتللال  قللل�ات  على 
القد�س  �سرايا  لعبته  الذي  اجلهادي  والللدور  القد�س، 
قطاع  على  الأخللري  ال�سهي�ين  للعدوان  الت�سدي  ف 
الللروح  بثت  املللقللاومللة  اأّن  البحي�سي  د.  واأّكلللد  غلللزة. 
فل�سطني  اأملل�للسللت  بللعللدمللا  الفل�سطينية  الق�سية  ف 
والعاملية. العربية  املحافل  ف  الللتللداول  اأوراق  خللارج 

بدوره رحب الأخ اإ�سماعيل ال�سنداوي ب�فد اجلمعية، 
وتدث عن انتفا�سة ال�سعب الفل�سطيني ف الأرا�سي 
املختلة عام 48 و�سراعهم الدائم مع املحتل ال�سهي�ين، 
املقاومة  عمل  اأظهرت  القد�س  �سيف  معركة  اأن  وراأى 
ٍة...(. ن ُق�َّ ا ا�ْسَتَطْعُتم مِّ وا َلُهم مَّ بالآية الكرمية: )َواأَِعدُّ

الـــســـفـــارة  ــال  ــ ــف ــ ــت ــ اح يف  الــــصــــداقــــة  جـــمـــعـــيـــة 

ــيــمــن ــل ــي ل ــ ــن ــ ــوط ــ ــد ال ــيـ ــعـ ــالـ الـــيـــمـــنـــيـــة بـــدمـــشـــق بـ

الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
حفل  ف  الللبللحلليلل�للسللي  مللمللد  د.  بللرئلليلل�للسللهللا  ممللثلللللة 
�س�رية،  ف  اليمنية  ال�سفارة  نظمته  الللذي  ال�ستقبال 
اإعان  على  عامًا   31 ومللرور  ال�طني  العيد  مبنا�سبة 
ال�حدة وقيام اجلمه�رية اليمنية ف 22 اأيار 1990م، 
البعثات  وممثلي  الفل�سطينية  الف�سائل  قادة  بح�س�ر 
الدبل�ما�سية، وال�سخ�سيات ال�سيا�سية ال�س�رية. وذلك 
بدم�سق. روز  دامللا  فندق  ف   2021 اأيلللار   28 بتاريخ 

ــوان ــ ــ ــن ــ ــ ــع ــ ــ نــــــــــــــــدوة فـــــــكـــــــريـــــــة ب
 ” القدس .. بني مشروعني- التطبيع واملقاومة”
اأقامت  العاملي  القد�س  يلل�م  فعاليات  مع  تزامنًا 
مع  بالتعاون  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية 
فكرية  نللدوة  بدم�سق  الإيرانية  الثقافية  امل�ست�سارية 
بعن�ان ” القد�س بني م�سروعني- التطبيع واملقاومة”، 
وذلك بتاريخ 2021/4/4 ف مقر امل�ست�سارية بدم�سق. 
وقد حا�سر ف الندوة كل من الأخ علي ر�سا اآيتي القائم 
ح�راين  ممد  والدكت�ر  الإيرانية  ال�سفارة  باأعمال 
�سر  اأمني  اأب� حازم  والأخ  العرب  الكتاب  اتاد  رئي�س 
من  كبري  عدد  بح�س�ر  وذلك  النتفا�سة.  فتح  حركة 
ال�طني. العمل  وف�سائل  الللقلل�ى  واأعلل�للسللاء  املثقفني 
القد�س ي�م  واأهمية  الثقافة  دور  الكلمات  تناولت 

رحمه   ( اخلميني  الإمللللام  اأعلللللنلله  اللللذي  الللعللاملللي 
املللبللارك،  رملل�للسللان  �سهر  مللن  جمعة  اآخلللر  ف   ) الل 
ق�سية  اإنا هي  فل�سطني  ق�سية  اأن   على  ي�ؤكد  والللذي 
والأمللة  الفل�سطينيني  العرب  تعني  ل  ان�سانية  اأممية 
والأحللرار  ال�سع�ب  كل  اأي�سا  تعني  بل  فقط،  العربية 
ف الللعللامل. واخللتللتللمللت الللنللدوة بللافللتللتللاح مللعللر�للس فن 
ال�سلطي. دلل  للللللدكللتلل�رة  كللتللاب  تلل�قلليللع  و  ت�سكيلي 

وغزة   القدس  مع  التضامن  تشارك يف  الجمعية 
الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
وع�س�ي  البحي�سي  ممد  الدكت�ر  برئي�سها  لًة  مُمثَّ
م�سع�د  ممد  املهند�س  اجلمعية،  ف  القيادّية  الهيئة 
اآلء ط�ي�سي  والأخلللت  الإلللكللرتوين  الإعلللام  ملل�للسلل�ؤول 
اأع�ساء  الأخلل�ة  من  وعدد  العامة،  العاقات  م�س�ؤولة 
الهيئات ف اجلمعية، ف وقفة ت�سامنية اأمام مقر الأمم 
املتحدة ف العا�سمة ال�س�رية دم�سق، ت�سامنًا مع اأهلنا 
ال�سهي�ين  الللعللدوان  �سد  غللزة  قطاع  ف  ال�سامدين 
الف�سائل  ممثلي  الللفللعللاللليللة  �للسللّمللت  وقلللد  الللغللا�للسللم. 
الفل�سطينية وح�سد جماهريي وا�سع طالبني من المم 
ال�سهي�ين  الجلللرام  ل�قف  الللفلل�ري  التدخل  املتحدة 
والقد�س  الغربية  وال�سفة  غللزة  قطاع  ف  اأهلنا  �سد 
مذكرة  املت�سامن�ن  �سلم  ال�قفة  نهاية  وف  املحتلة. 
�ساركت  كما  املللزة،  ف  املتحدة  الأمم  ملكتب  احتجاج 
اجلمعية اأي�سًا ف وقفة ت�سامنية ف خميم خان دن�ن 
الرئا�سي  وال�ستحقاق  القد�س  انتفا�سة  مع  ت�سامنًا   ،
الرفيق  بح�س�ر  اللل�للسلل�ريللة،  العربية  اجلمه�رية  ف 
العربي  البعث  حلزب  فل�سطني  فرع  اأمني  حاوة  عمر 
. الفل�سطينية  املقاومة  ف�سائل  وممثلي  ال�سرتاكي 
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وتت  العاملي،  القد�س  لي�م  اإحياء      
عللقللدت جمعية  اأقللللرب«،  »الللقللد�للس  عللنلل�ان 
م�ؤمتر  الإيللرانلليللة  الفل�سطينية  ال�سداقة 
ل�سباب فل�سطني ف دورته اخلام�سة  القد�س 
اأيار   8 بتاريخ  بال�س  قي�سر  فندق  ف  ع�سر 
2021، بح�س�ر ال�سيخ النا�سري ممثاً عن 
مكتب �سماحة الإمام القائد ف �س�رية والأخ 
ال�سفارة  بللاأعللمللال  القائم  اآيللتللي  ر�سا  علي 
رئي�س  دل  عفيف  د.  و  بدم�سق  الإيللرانلليللة 
خلف  د.  و  �س�رية  ف  الث�رة  �سبيبة  منظمة 
الدولية  القد�س  م�ؤ�س�سة  عام  مدير  املفتاح 
اللجنة  رئي�س  فلح�ط  �سابر  د.  و  �س�رية   –
الإنتفا�سة  لدعم  ال�س�رية  العربية  ال�سعبية 
عن  وممثل  ال�سهي�ين  امل�سروع  مقاومة  و 
نايف  والأخ  الفل�سطيني  التحرير  جي�س 
حزب  ف  الق�مية  القيادة  ع�س�  القان�س 
يا�سر  الأخ  و  الإ�للسللرتاكللي  الللعللربللي  الللبللعللث 
املقاومة  ف�سائل  تالف  �سر  اأمني  امل�سري 
الللقلليللادة  اأعلل�للسللاء  الأخلللل�ة  و  الفل�سطينية 
القطرية ف حزب البعث العربي الإ�سرتاكي 
ر�س�ان  الأخ  و   – الفل�سطيني   –التنظيم 
احليمي ال�زير املف��س ف �سفارة اجلمه�رية 
بارغا  ب�رتا  ميغيل  الأخ  و  بدم�سق  اليمنية 
�سفري ك�با بدم�سق و د. ممد زهري تيناوي 
ع�س� جمل�س ال�سعب ال�س�ري، والإخ�ة قادة 
الفل�سطينية  ال�طني  العمل  ف�سائل  وممثلي 
واملنظمات  ال�س�رية  ال�سعبية  والأحللللزاب 
وامل�ؤ�س�سات  الدبل�ما�سية  والبعثات  الطابية 
�س�رية. ف  املخيمات  ووجللهللاء  الإعللاملليللة 
قللللدمللللت املللللل�ؤمتلللللر الإعللللاملللليللللة رمي 
واإكللبللار  اإجللال  ب�قفة  بللداأت  اإذ  �للسللرقللاوي، 
ال�طني  الن�سيد  تاها  ال�سهداء،  لأرواح 
لللكللل مللن )�للسلل�ريللة واإيلللللران وفللللل�للسللطللني(، 
القد�س  مللديللنللة  عللن  فيلم  عللر�للس  مت  كللمللا 
وانللتللفلللللللللللللللللا�للسللتللهللا الللرملل�للسللانلليللة الللبللا�للسلللللة.

لل�سي�ف  الفللتللتللاح  كلللللمللات  ذللللك  تللا 
الدكت�ر  األقى  حيث  امل�ؤمتر،  اإىل  املدع�يني 
–رئي�س اتاد �سبيبة الث�رة كلمة  عفيف دل 
املنا�سبة  هذه  على  ال�س�ء  �سّلط  اإذ  �س�رية، 
امل�قع  ف  الفل�سطينية  الق�سية  و�سعت  التي 
الذي يجب، م�ؤكدًا اأنه بالرغم من احلروب 
كانت  بلداننا  ف  املُ�ستحدثة  وال�سراعات 
لل�سعب  اجلللامللع  املللحلل�ر  تللزال  ول  ية  الق�سّ
بع�س  ت�اط�ؤ  من  الرغم  على  واأنلله  العربي، 
لن  اأنها  اإل  العللللدو  مع  والتطبيع  الأنظمة 
اإىل  نلللّ�ه  كللمللا  احلللقللائللق،  طللملل�للس  ت�ستطيع 
املطل�ب  واأن  اأمتنا  على  املفرو�سة  احلروب 
البندقية  وهجر  لللللعدو  الت�سليم  ه�  منها 
على  �سنبقى  اأنللنللا  اإل  الللقللد�للس،  ونلل�للسلليللان 
والللكللرامللة. الللعللّزة  بللرايللات  ون�سي  العهد 

الإ�للسللاملليللة  اجلللمللهلل�ريللة  كلمة  واألللقللى 
الإيرانية  ال�سفارة  باأعمال  القائم  الإيرانية 
اللل�للسلليللد علللللي ر�للسللا اآيلللتلللي الللللذي اأّكلللللد اأن 
اهتمامات  اأبللرز  اأحد  الفل�سطينية  الق�سية 
واأولللل�يلللات الللثلل�رة الإ�للسللاملليللة الإيللرانلليللة، 
و�سفه  الللذي  القد�س  يلل�م  عللن  تللدث  كما 
وجه  ف  وال�سرخة  الللكللربى  امللحمة  بلليلل�م 
اإ�سافة  اإ�للسللرائلليللل،  ووليدتها  الأم  اأمللريللكللا 

بيع  املللتلل�اطللئللني ف  �للسللد  الللثلل�رة  يللل�م  اأنللله  اإىل 
العامل  و�سع  عن  تدث  كما  احلبيبة،  فل�سطني 
الق�ى  م�ازين  تغريت  حيث  الي�م،  الإ�سامي 
واجلدير  املقاومة،  للِق�ى  املتزايد  النم�  ب�سبب 
الإيللرانلليللة  الإ�للسللاملليللة  اجلمه�رية  اأن  بالذكر 
احللللاج  با�ست�سهاد  للق�سية  دعللمللهللا  تللّ�جللت 
املهند�س،  مهدي  اأبلل�  ورفيقه  �سليماين  قا�سم 
زائلة  اإ�سرائيل  اأن  على  بالتاأكيد  كلمته  وختم 
و�ستبقى  لللانللهلليللار،  طللريللقللهللا  ف  واأملللريلللكلللا 
والن�سان. الأر�س  لتحرير  ال�سبيل  هي  املقاومة 
عبد  خالد  الرفيق  األقاها  فل�سطني  كلمة 
ال�سعبي  الن�سال  جللللبلهة  العام  –الأمني  املجيد 
الق�سية  تعر�س  على  اأكللد  الللذي  الفل�سطيني- 
تهدف  وخمططات  �سّتى،  مل�ؤامرات  الفل�سطينية 
�سرخة  ذللللك  علللللى  رداً   فللجللاء  مللنللهللا،  الللنلللَلليللل 
واحت�سانه  �للسللّره(  )ُقللد�للس  اخلميني  الإمللللام 
اأن  راأى  كما  الفل�سطينية،  للمقاومة  ودعللملله 
كانت   -2021 العام  القد�س -هذا  ي�م  فعاليات 
القد�س،  انتفا�سة  مللع  تفاعلت  لأنللهللا  مملليللزة 
الإ�سامية  للجمه�رّية  ال�سكر  وجلله  وبللللدوره 
. وقيادةً  وجي�سًا  �سعباً   دم�سق  وحّيا  الإيرانية، 
جمعية  رئلليلل�للس  األللقللى  الللكلللللمللات  خللتللام  ف 
ممد  د.  الفل�سطينية  الإيللرانلليللة  اللل�للسللداقللة 
البحي�سي كلمة اجلمعية التي حملت ف مطلعها 
اإىل  بالتحية  ت�جه  كما  للح�س�ر،  العميق  ال�سكر 
دم�سق اليا�سمني التي تعطي با مقابل، وو�سف 
الأ�سد  ب�سار  الرئي�س  القائد  يحمله  الذي  الإرث 
بالإرث العظيم، ثم انتقل اإىل احلديث عن ث�رة 
املقد�سيني، اإذ �سّ�ر القد�س باأنه تنزف دماً  ف 
هذه الأيام من هذا ال�سهر الكرمي، كما تابع اأنه 
التي  احلك�مات  بع�س  هرطقات  عللن  ومبللنللاأى 
وقف  الل،  مبدينة  وتللاجللرت  الللقللد�للس  رف�ست 
اأ�س�ارها  على  يرابط�ن  غيارى  القد�س  اأبناء 
ل�ستقال  قرابني  اأرواحهم  يقدم�ن  وماريبها 
ي�م  ل�سانع  التحية  ووجلله  الأمللة.  هذه  وكرامة 
�سره(  )قلُد�س  اخلميني  الإمام  العاملي  القد�س 
 ، حللجللراً  حجراً  وملل�رهللا  املقاومة  بنى  الللذي 
ظله(  )دام  اخلامنئي  القائد  بعده  من  واأكمل 
ُرّبانا  �سنة  ثاثني  من  اأكللرث  منذ  زال  ما  الللذي 
اع�سار. كللل  مللن  يحميها  املللقللاومللة،  ل�سفينة   ً

ور�سات  امللل�ؤمتللر  من  الثاين  املح�ر  ت�سمن 
عمل، اإذ مت ت�زيع احل�س�ر ف جمم�عات ناق�ست 
كل منها م�ر ثم قدم رئي�س كل جمم�عة ورقة 
عمل وملخ�س للجل�سة، ثم اختتم امل�ؤمتر بقراءة 
الربقيات امل�جهة لكل من د. ب�سار حافظ الأ�سد 
الأخ  تاها  ال�س�رية  العربية  اجلمه�رية  رئي�س 
ال�سبابي  العمل  هيئة  ع�س�  ح�سني  خري  ممد 
املر�سد  اخلللامللنللئللي  علللللي  ولل�سيد  والللطللابللي، 
الأخ  قراأها  اإيللران  ف  الإ�سامية  للث�رة  الأعلى 
ولل�سيد  ال�سبينة،  مركز  م�س�ؤول  �سرقي  مروان 
تلتها  الل  حللزب  عللام  اأملللني  الل  ن�سر  ح�سن 
ع�ائل  دعم  هيئة  م�س�ؤولة  اخلطيب  ر�سا  الأخت 
احل�ثي  املللللللك  عبد  ولل�سيد  والأيتام،  ال�سهداء 
تلتها  اليمن  ف  الل  اأنلل�للسللار  حركة  عللام  اأمللني 
العاقات  هيئة  م�س�ؤولة  ط�ي�سي  اآلء  الأخللت 
الأخ  للم�ؤمتر  البيان اخلتامي  بينما قراأ  العامة، 
الإلللكللرتوين. الإعلللام  ملل�للسلل�ؤول  م�سع�د  ممد 

جمعية الصداقة تعقد مؤتمر القدس لشباب فلسطني بدمشق  
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مقدمات املعركة:
قللللرن ملللن اللللزملللان مللللّر علللللى اللل�للسللعللب 
امل�سروع  عا�سفة  عللني  ف  وهلل�  الفل�سطيني 
الغربي ال�سهي�ين الذي ي�ستهدف الأمة اأر�سًا 
فل�سطني  مّثلت  حيث  وذاكللرة،  وثروًة  واإن�سانًا 
ثابتة  ًة  ومن�سّ مل�سروع  لهذا  املركزية  النقطة 
لللتللاأمللني تللقلليللق اأهلللدافللله ف جتللزئللة الأملللة 
م�سارها  على  والهيمنة  النف�سية  وهزميتها 

وم�سريها..
امللل�للسللروع  هلللذا  تطبيقات  بللدايللات  وملللع 
خلط�رته،  الفل�سطيني�ن  تنّبه  فل�سطني  ف 
الدولية  امللل�ؤامللرة  ولكن  مقاومته،  ف  وبلللداأوا 
دون  حالت  املنطقة  ف  واأدواتها  ال�ستكبارية 

نيل ال�سعب الفل�سطيني حريته وا�ستقاله..
الللكلليللان  تللاأ�للسلليلل�للس  عللن  اأُعلللللللن  اأن  واإىل 
با�سم  فل�سطني  ف  اللل�للسللهلليلل�ين  اللليللهلل�دي 
قّدم�ا  قد  الفل�سطيني�ن  "اإ�سرائيل "كان 
غالبيتهم  تهجري  ومت  ال�سهداء..  من  الآلف 

فيما ُعرف بالنكبة ف العام 1948.
من  اأكلللرث  ملللرور  وبللعللد  هللذا  ي�منا  واإىل 
والفل�سطيني  النكبة  هللذه  على  �سنة  �سبعني 
للم�سروع  ويت�سّدى  املتقّدم  اخلندق  ف  يقف 
وميّثل  الأّمللللة،  ي�ستهدف  اللللذي  ال�سهي�ين 

حائط ال�سد الأول ف م�اجهته..
الفل�سطيني  ال�سعب  نكبة  طلل�ل  وعلللللى 
))امل�سجد  وعن�انها  )القد�س(  كانت  والأّمللة 
الأقلل�للسللى(( مبللثللابللة اللل�للسللاعللق اللللذي فّجر 
انتفا�سات فل�سطني وث�راتها، وهي بهذا الّدور 
ت�ؤّكد على احلقيقة القراآنية التي جعلت منها 
اأر�سًا مقّد�سة مباركة، وقبلة امل�سلمني الأوىل 
ال�سريفني  احلللرمللني  وثللالللث  امل�سيح  ومللهللد 
الل  )�سلى  الأكللرم  ر�س�لنا  ومعراج  وم�سرى 

عليه واآله و�سلم(..
وما من فعل �سيا�سي اأو ث�ري جهادي اإّل 

وكانت القد�س كلمة �سّره، ومفتاحه.
اإىل خللارج فل�سطني  اللللّدور  وامللتللّد هللذا 
حيث ظّلت القد�س حتى عند اأولئك الكاذبني 
�سعارًا  العرب  والقادة  ال�سا�سة  من  املنافقني 
ويحكم�ا  عليها  ليت�سلق�ا  األ�سنتهم،  تل�كه 
قب�ستهم على �سع�بهم با�سم ن�سرة فل�سطني 

والقد�س..
ول� رجعنا اإىل تاريخ الأمة ل�جدنا القد�س 
احلافظة  بللدور  قاما  قد  الأق�سى  وامل�سجد 
واجلامعة والرافعة لهذه الأمة.. من الغزوات 
ال�سليبية واإىل ي�منا هذا.. ومبقدار ما كانت 

سيف القدس .. الحرب الرابعة
)املقدمات.. الأهداف.. ما بعد املعركة(

كلمتها،  وجامعة  الأملللة،  جهاد  قبلة  القد�س 
وم�ّحدة �سفها، وملهمة حركتها نح� النه�سة 
التخّلي عنها عن�انًا  والتحّرر، مبقدار ما كان 

ملر�س الأمة و�سعفها وه�انها، وانحطاطها..
ال�سراع  مركز  و�ستظلُّ  كانت  فالقد�س 
الفرقان  و�ستظّل  والباطل،  احلق  بني  الك�ين 
وبني  ال�سيطان،  وحلللزب  الإميللللان،  اأهلللل  بللني 
وهذا  والكاذبني،  الأمللة  هللذه  من  ادقني  ال�سّ
اأناطه الل بهذه البلدة  ه� الّدور الإلهي الذي 
املقّد�سة، وقد اختارها الل لهذا الّدور، واأودع 

فيها ما ُي�ؤّهلها له..
عا�ستها  التي  الأحلللداث  اإىل  ن�سل  وهنا 
انتفا�سة  تفّجر  ف  ال�سبب  وكللانللت  الللقللد�للس 
الأوىل  املللّرة  تكن  مل  وهي  املقد�سية،  رم�سان 
ال�سريف  الأق�سى  امل�سجد  فيها  يتعّر�س  التي 
واأحياء القد�س لانتهاك، ولكّنها كانت الأكرث 
ات�ساعًا وعنفًا وجتّروؤًا من قبل العدو جتاه هذه 
واملعم�ل  املطل�ب  كان  حيث  واأهلها،  املدينة 
ف  العم�د  بللاب  اإغللاق  يتم  اأن  يقت�سي  عليه 
بعد  م�سادرته  يعني  وهللذا  املقد�سيني،  وجلله 
املغاربة،  الزمن مثلما جرى ف باب  فرتة من 
املدينة  اأحلليللاء  اأخللللرى،  اأحلليللاء  ف  قبل  ومللن 
املللدعلل�مللني  امل�ست�طنني  بلل�ا�للسللطللة  الللقللدميللة 
الإ�سرائيلي،  والأمن  وال�سرطة  اجلي�س  بق�ات 
الذي  تنّبه املقد�سي�ن لهذا املخطط  ومن هنا 
اليه�دية  الهيكل  بناء  جلماعات  الباب  يفتح 
من  اأجلللزاء  على  لحللقللًا  لا�ستياء  املجرمة 
تق�سيم  خللّطللة  �للسلليللاق  ف  الأقلل�للسللى  امل�سجد 
امل�سجد زمانيًا ومكانيًا مثلما حدث من قبل ف 
حّرك  ما  وه�  اخلليل،  ف  الإبراهيمي  احلرم 
اأبناء املدينة للدفاع عن مدينتهم ومقّد�ساتهم 
وبداأوا انتفا�ستهم التي ا�ستطاعت فر�س اإزالة 

ف  التاريخية  م�س�ؤولياتها  �سياق  وف 
واملللقللّد�للسللات، وهي  والإنلل�للسللان  الأر�لللس  حماية 
املقاومة  قلل�ى  تاأ�س�ست  لأجلها  الللتللي  الغاية 
حما�س  حركتي  منها  الطليعة  وف  وف�سائلها، 
ف  املقاومة  دخلت  فقد  الإ�سامي،  واجلهاد 
قدا�سة  من  ا�ستفادت  وقد  مبا�سرًة،  املعركة 
والقد�س  رم�سان  �سهر  ف  واملللكللان  الللزمللان 
�سهده  الللذي  الزخم  ومن  الأق�سى،  وامل�سجد 
فل�سطني  ف  الللعللام  هللذا  العاملي  القد�س  يلل�م 
والعامل الإ�سامي، ومن الروح الإميانية العالية 
ف  الل48  واأرا�سي  القد�س  اأبناء  اأظهرها  التي 
التي  النقمة  وكذلك  الرم�سانية،  م�اجهتهم 
تاأجيل  م�ساألة  من  كافة  ال�سرائح  عنها  عرّبت 

النتخابات ب�سبب امل�قف من القد�س..
لهذه  مّهدت  التي  الأ�سباب  من  اأّن  كما   
النتفا�سة وهذه املعركة ال��سع املزري للنظام 
)ال�سلطة  ف  املتمّثل  الفل�سطيني  ال�سيا�سي 
الهجمة  اأمام  تبدو عاجزة  التي  الفل�سطينية( 
الأق�سى،  وامل�سجد  القد�س  على  ال�سهي�نية 
�سارت  الللذي  بالنهج  التم�ّسك  على  وتر�س 
الذي  النهج  وهلل�  اأو�سل�،  اتفاقات  منذ  عليه 
و�سلت  مللا  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  اأو�للسللل 
اإليه من تهمي�س ف املنظ�مة الدولية، وفتحت 
الباب وا�سعًا اأمام الكيان ال�سهي�ين ملزيد من 
يد  وكّبلت  وال�ستيطان،  الأرا�للسللي  م�سادرة 
املقاومني ف ال�سفة من خال التن�سيق الأمني 
العدو ومن خال قمع كل مظاهر مقاومة  مع 
وم�سادرة  امل�ؤّثر،  الإيجابي  بال�سكل  الحتال 
املقاومة  خيار  تبّني  عن  التعبري  ف  احلرّيات 
غري تلك التي تر�سمها ال�سلطة والتي ثبت عدم 
ال�سيا�سية  العتقالت  خال  ومن  فاعليتها، 
لأوهلللام  املللعللار�للسللني  النا�سطني  تللطللال  الللتللي 

الت�س�ية مع العدو والتعاي�س معه..
ال�سيا�سي  النظام  اأ�ستثني  فاإّنني ل   وهنا 
الكثري  اأداء  تراجع  حيث  برّمته  الفل�سطيني 
البيانات،  اإ�سدار  على  واقت�سر  الف�سائل  من 
وهم�م  اجلللمللاهللري  عللن  م�س�ؤوليتها  وغللابللت 
وظيفتها  عللن  وتللخللّلللت  وحاجياتهم،  الللنللا�للس 
معه  وال�ستباك  العدو  م�ساغلة  ف  الأ�سا�س 

وزعزعة اأمنه ورفع كلفة احتاله ..
امام  الأفق  ان�سداد  اإىل  قاد  ال��سع  وهنا 
احتقانها  زاد من  مّما  الفل�سطينية  اجلماهري 
العدو  بللاجتللاه  غ�سبها  لت�جيه  وا�ستعدادها 
اأمرا�س  من  للتخّل�س  ُمثلى  ك��سيلة  املحتل 
روح  وا�للسللتللعللادة  ال�سيا�سية  املنظ�مة  ف�ساد 
الق�سية باعتبارها ق�سية �سعب ولي�ست ق�سية 

ف�سيل اأو حركة..

العم�د  اإحلاق باب  واإ�سقاط م�سروع  احل�اجز 
باملناطق التي مّتت م�سادرتها ف القد�س..

تقيق  ف  املللقللد�للسلليلل�ن  نلللح  اإن  ومللللا 
جّراح  ال�سيخ  حي  ق�سية  كانت  حتى  الهدف، 
مللن منازلهم  علل�ائللل احللللي  وملل�للسللروع طلللرد 
دح�سته  ما  وه�  لليه�د،  ممل�كة  اأّنها  بحّجة 
املنازل  اأ�سحاب  بها  تقّدم  التي  امللكية  وثائق 
على  العدو  اأ�سّر  هذا  ومع  بالطرد،  املهّددون 
تنفيذ خمّططه وه� ما ا�ستدعى ت��سيع دائرة 
القد�س،  اأبللنللاء  مللن  املنتف�سني  مللع  امل�اجهة 
ومعهم اأبناء فل�سطني املحتلة منذ العام 1948، 
الأول  ال�سياج  الدوام ميثل�ن  كان�ا على  الذين 

مع اأبناء املدينة ف الدفاع عنها..
العدو من جهة  امل�اجهات بني  واحتدمت 
واملدافعني عن ال�ج�د الفل�سطيني ف القد�س 
ارتقى  التي  امل�اجهات  وهللي  اأخللرى  جهة  من 

فيها �سهداء، واأ�سيب فيها الع�سرات..
كّل هذا جرى متزامنًا مع خمطط اقتحام 
امل�سجد الأق�سى الذي كان مقّررًا من قبل اأكرث 
اجلماعات  من  يه�دي  األف جمرم  من /40/ 
اليه�دية الأكرث تطّرفًا، ومبباركة من احلك�مة 
ال�سرطة  اأجللهللزة  مللن  وحللمللايللة  الإ�سرائيلية 
والأمن، وذلك ي�م 28 رم�سان من هذا العام، 
النفري  اإعللان  الفل�سطينيني  من  اقت�سى  مّما 
العام ف القد�س واأرا�سي الل 48، وال�سفة، وه� 
ما ا�ست�جب دخ�ل املقاومة ف غزة على خط 
راأت فيها املقاومة �سرورة  التي  هذه امل�اجهة 
والأق�سى،  للقد�س  ترّدد ن�سرة  التدخل بدون 
حماية  قللاعللدة  علللللى  وطللنللي  للل�اجللب  واأداًء 
الللرتاب  ووحلللدة  والأملللة،  فل�سطني  مقّد�سات 
والإن�سان الفل�سطيني الذي راهن البع�س على 

انق�سامها.
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اأهداف معركة �صيف القد�س:
يك�ن  واأن  بّد  ل  طرفني  بني  معركة  كاأّية 
م�اجهة،  اأّيللة  خ��س  من  اأهللدافلله  طللرف  لكّل 
واإّل كانت م�اجهته عبثية.. ول �سّك اأّن معركة 
)�سيف القد�س( اندلعت وكان لكل طرف من 
ح�ساباته،  لها  ح�سب  التي  اأهللدافلله  اأطرافها 
لها  وجللمللع  ا�للسللتللعللداداتلله،  عليها  بللنللاًء  واأعللللّد 
املعركة هما  امل�اجهة ف هذه  قدراته، وطرفا 
املقاومة  بف�سائل  ممّثًا  الفل�سطيني  الطرف 
اأر�س  ف  الفل�سطيني  ال�سعب  جماهري  ومعها 
فل�سطني التاريخية وخارجها، وكذلك جماهري 
الللثللاين ه�  والللطللرف  الللعللامل،  واأحللللرار  اأمتها 
التاريخي�ن  حلفاوؤه  ومعه  الإ�سرائيلي  الطرف 
ف ال�ليات املتحدة والغرب واأدواته من اأنظمة 

اخليانة والتاآمر والتطبيع والإحلاق..
باأّن  يدرك  الفل�سطيني  فاإّن  البداية  ومن 
الع�سكرية  القدرات  حيث  من  الق�ى  م�ازين 
والتقنية غري مت�ازنة، وهي مل تكن كذلك طيلة 
تاريخ ال�سراع مع العدو، هذا العدو الذي ت�سّلح 
والتدمري  القتل  و�سائل  باأحدث  الأنياب  حتى 
الإ�سرائيلي  التفّ�ق  قللاعللدة  على  الأمريكية 
فح�سب  الفل�سطينيني  على  لي�س  الع�سكري 
واإّنا على املنطقة العربية والإ�سامية، وهذا 
الإدراك مل ُيفارق اأو يغب عن ذهن الفل�سطيني 
ومع  العدو،  هذا  مع  معاركه  كل  يخ��س  وه� 
من  يلل�م  ف  يكن  مل  التفّ�ق(  )اأي  فللاإّنلله  هللذا 
الأيام �سببًا اأو حائًا دون مقاومة الفل�سطيني 
وانتفا�سته وم�اجهته لهذا الكيان، حتى عندما 

كان ي�اجهه باحلجارة..
اأوًل: اأهداف الطرف الفل�صطيني 

)املقاومة(:
�لللسلللرورة ال�للسللتللجللابللة ملللع نلللداء   .1

القد�س والأق�سى للتاأكيد ب�سكل قاطع على:
وحللللللللدة اللللللللللرتاب والإنلللل�للللسللللان   اأ. 
الهدف  وهللذا  وم�سريًا:  م�سارًا  الفل�سطيني 
ال�سعب  اأو�للسللال  تقطيع  عن  حديث  كل  يقطع 
والقد�س  وال�سفة  غللزة  بللني  مللا  الفل�سطيني 
والل48، وهذا ما �سعى اإليه العدو منذ تاأ�سي�س 
يعيد  م�قف  من  بللّد  ل  فكان  الغا�سب،  كيانه 
وا�سحة  ر�سالة  وي�ّجه  اللحمة  لهذه  العتبار 

بهذا امل�سم�ن.
الللتللاأكلليللد علللللى مللكللانللة الللقللد�للس   ب. 
مركزية  متّثل  باعتبارها  الأق�سى  وامل�سجد 
الق�سية الفل�سطينية التي هي الق�سية املركزية 
وامل�سادرة  الته�يد  اأ�سكال  كل  ورف�س  لاأّمة، 
والتدني�س لهذا املقّد�س الذي ميّثل رمزًا لأمة 

الإ�سام.
اإفلل�للسللال خمللطللطللات الللعللدو جتللاه   ج. 
باب  ف  راأينا  كما  الأق�سى  وامل�سجد  القد�س 

العم�د وال�سيخ جّراح.
اللللتلللاأكللليلللد علللللللى حللللق اللل�للسللعللب   .2

عن  ف�سًا  والطبيعي  الفطري  الفل�سطيني 
وعن  نف�سه  عن  الدفاع  ف  والإن�ساين   الديني 
ك�سعب  الفل�سطينية،  الأرا�سي  املطلق ف  حّقه 
تت الحتال كفلت كل ال�سرائع والق�انني له 

هذا احلق.
الرد على كل املته�كني واملرجفني   .3
اللللذي و�للسللفلل�ا املللقللاومللة ف يللل�م مللن الأيلللام 
غري  خارجية  باأجندات  وبالرتباط  بالعبثية، 

وطنية.
دميلل�مللة ال�للسللتللبللاك مللع الللعللدو..   .4
لك�سر  للمقاومة  الأ�للسللا�للس  املهّمة  هللي  وهللذه 
قللل�اعلللد ال�للسللتللبللاك مللعلله وفلللر�لللس مللعللادلت 
العدو  وجعل  املللقللاومللة،  قلللدرات  مللع  تتنا�سب 
اأمنه  منظ�مة  و�سرب  احتاله،  كلفة  يدفع 
تلل�ازن  فر�س  خللال  من  ال�سميم  ف  الق�مي 
الّردع والرعب، وت�سكيك امل�ست�طنني ف قدرة 
مّما  فيه،  الثقة  وزعزعة  الإ�سرائيلي  اجلي�س 

ميّثل خطرًا وج�ديًا على هذا الكيان.
الفل�سطيني ف  ال�سعب  ا�ستنها�س   .5
الداخل واخلارج وتفعيل قدراته وت�جيهها نح� 
الفل�سطيني  ال�سعب  لأّن  العدو،  مع  امل�اجهة 
ميّثل حجر الزاوية ف م�سروع وم�ر املقاومة 
باعتباره ف اخلندق الأول، وميّثل حائط ال�سد 
وقيامه  وبنه�سته  ومقّد�ساته،  اأمته  عن  دفاعًا 
وي�ستفز  الأمللة،  �سع�ب  �سائر  ا�ستنها�س  يتم 
وخط  املقاومة،  خط  ف  ويح�سدها  طاقاتها، 

املعركة الفا�سلة الآتية.
وق�سيتها  فل�سطني  م�قع  ا�ستعادة   .6
اأن  بعد  والعامل،  املنطقة  اأول�يات  اأ�سا�س  على 
من  وغريهم  الفل�سطينيني  من  البع�س  حاول 
الأول�يات  �سّلم  خارج  بعيدًا  دفعها  املت�اطئني 
نهج  لعب  وقللد  اهتماماتهم،  من  واإ�سقاطها 
دور  الفل�سطيني  البع�س  �سلكه  الذي  الت�س�ية 
طم�س  اأرادوا  الذين  البع�س  لأولئك  الغطاء 

هذه الق�سية.
املتحالفني  املطّبعني  باطل  دفللع   .7
وك�سف  وفلل�للسللحللهللم،  وفلللرزهلللم  اللللعلللدو،  ملللع 
اأملللام  اأكللللرث  ك�سفهم  خلللال  مللن  �للسلل�ءاتللهللم 

اإجللمللاع  عللن  خللارجللني  واعللتللبللارهللم  �سع�بهم، 
الأمة وم�ساحلها، واإ�سقاط كل دعاواهم التي 
حاول�ا فيها �سيطنة الفل�سطيني، وتزيني �س�رة 
اليه�دي ال�سهي�ين وت�س�يقه لدى النخبة من 

�سع�بهم..
للعامل  وا�للسللحللة  ر�للسللالللة  تلل�جلليلله   .8
وماأ�ساة  نكبة  على  �سامتًا  يقف  الذي  الغربي 
من  اأكرث  منذ  الفل�سطيني  ال�سعب  ومظل�مية 
ي�ساوي  ه�  بل  بذلك  يكتفي  ول  �سنة،  �سبعني 
بني ال�سحية واجلّاد، ول يكرتث مبا تق�م به 
اإ�سرائيل من اإرهاب �سد ال�سعب الفل�سطيني، 
ولرمّبا اّتهم ال�سحية بالإرهاب اإذا هي قاومت 

العدوان ودافعت عن نف�سها.
ت�جيه ر�سالة اإىل النخب الثقافية   .9
راأي   �ساحب  كللل  واإىل  الللعللامل  ف  والللفللكللريللة 
اأ�سيل  �سعب  الفل�سطيني  ال�سعب  اأّن  مفادها 
يعي�س  اأن  حّقه  مللن  واأّن  الأر�للللس،  هللذه  على 
�سع�ب  ك�سائر  اأر�للسلله  على  وكللرامللة  بحرية 
امل�سطنع  ال�سهي�ين  الكيان  هذا  واأّن  العامل، 
القائم على البط�س والقتل والإرهاب والعدوان 
غريب عن هذه الأر�س وعن هذه املنطقة، وقد 
ممار�ساته،  لف�سح  ال�س�ت  لرفع  الأوان  اآن 
وك�سف زيف الأ�سانيد القان�نية والدينية التي 
�سهي�نية  غربية  بلللاإدارة  اأ�سا�سها  على  قللام 
لأجله  ونف�ذها  ومكرها  طاقاتها  كل  وّظفت 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأدنى مراعاة حلق�ق  دون 

التاريخية ف فل�سطني كل فل�سطني.
ثانيًا: اأهداف العدو ال�صهيوين:

و�للسللرب  املللقللاومللة  اإرادة  كلل�للسللر   -1
معادلت  وفر�س  واملعن�ية،  القتالية  قدراتها 
ميدانية تخدم ا�ستمراره ف العدوان والإرهاب 

وم�سادرة احلق�ق.
التي  املقاومة  بيئة  على  التاأثري   -2
املقاومة،  مل�سروع  واحلللا�للسللن  احلللامللل  مُتللّثللل 
ال�سم�د  بللاأ�للسللبللاب  املللقللاومللة  تللللزّود  والللتللي 
والللتللطلل�يللر والرتلللقلللاء وامللل�اجللهللة، ومللاولللة 
زعللزعللة ثللقللة جللمللهلل�ر املللقللاومللة مبللقللاومللتلله، 
ف  وحيدة  وعزلها  عنها  اجلمه�ر  وانف�سا�س 

ميدان امل�اجهة.
وتكري�س  الفل�سطيني  وعللي  كللي   -3
والهزمية،  وال�سعف  والإحباط  الياأ�س  ثقافة 
من  وذلللك  املللقللاومللة،  جللدوى  بعدم  وال�سع�ر 
العامة  وامل�سالح  التحتية  الُبنى  تدمري  خال 
املدنيني،  وا�للسللتللهللداف  ال�سكنية،  والأحللليلللاء 

وتعطيل حياة النا�س واأ�سغالهم...الخ.
ت�س�يات  اأمللللام  الللطللريللق  متهيد   -4
على  فر�سها  على  قادر  اأّنلله  العدو  يظن  ظاملة 
ال�سعب الفل�سطيني من خال العنف الأق�سى 
اأن  ميكن  مّمللا  ال�سامل،  والتدمري  والإرهلللاب 
يعطي جماًل لل�ساقطني والاهثني وراء �سراب 
ال�سام  با�سم  مل�ساريعهم  ي�سّ�ق�ا  اأن  الت�س�ية 
بل  مقابل ت�سني الأو�ساع، وه� ما بات ُيعرف 

)ال�سام القت�سادي(.
اخل�سعة  الأنظمة  مهمة  ت�سهيل   -5
مع  تالفها  لتربير  �سع�بها  اإزاء  )املطّبعة( 
الأنظمة  بع�س  من  املرتّددين  وت�سجيع  العدو، 
واإر�سال  التطبيعي،  اخليانة  بقطار  لالتحاق  
اأّن  مللفللادهللا  الأنللظللمللة  لللهللذه  تطمني  ر�للسللائللل 

اإ�سرائيل ق�ية وقادرة على حمايتها.
ق�ة  ف  املتزلزلة  الثقة  ا�ستعادة   -6
�سّيما  ل  وتفّ�قه،  الإ�سرائيلي  اجلي�س  وقللدرة 
كل  انت�سار ف  اأي  يحّقق  واأّن هذا اجلي�س مل 
بعد  املللقللاومللة  قلل�ى  مللع  خا�سها  التي  حللروبلله 
�سخرية  مل  الأمنية  عقيدته  وباتت   ،1982
وا�ستهزاء من قبل امل�ست�طنني، ومعل�م كم ه� 
خطري اأن يفقد الإ�سرائيلي ثقته بجي�سه الذي 
اعتباره جي�س  اإىل حّد  الإعام قدراته  �سّخم 
تطيم  ف  املقاومة  دور  ياأتي  وهنا  ُيقهر،   ل 
هلللذه اللل�للسلل�رة، واإظلللهلللار هلللذا اجللليلل�للس على 
حقيقته واأّنه  جي�س غري قادر على حماية مدن 
ي�اجه جمم�عة  الكيان احلي�ية وه�  ومن�ساآت 
اأو�سع  امل�اجهة  اإذا كنت  املقاومني، فكيف  من 

واأ�سمل؟!.
الداخلية  اجلبهة  ت�جيه  اإعلللادة   -7
حزبية  انق�سامات  ُتللعللاين  التي  الإ�سرائيلية 
القيادة،  وعن�سرية عرقية وفراغًا وف�سادًا ف 
عام  ف  كني�ست  انللتللخللابللات  اأربللعللة  ف  جتللّلللى 
ل�ساح  ح�سمها  علللللى  اللللقلللدرة  دون  واحللللد، 
حك�مة م�ستقّرة.. ناهيك عن انت�سار اجلرمية 
املللنللّظللمللة، واللللرتاجلللع القللتلل�للسللادي والللعللزلللة 
غري  اإ�سرائيل  ف  جديد  جيل  وظه�ر  الدولية، 
الللرتف،  حياة  اإىل  ومييل  للت�سحية  م�ستعد 
من  اللل�جلل�دي  بالقلق  ت�سعر  باتت  واأ�للسلل�ات 
هذه  ف  اأطلل�ل  مللدة  للبقاء  اإ�سرائيل  اإمكانية 

الأر�س..
وبنظرة م��س�عية لهذه الأهداف لطرف 
قد  املللقللاومللة  بللللاأّن  اجللللزم  ن�ستطيع  املللعللركللة 
اأنزت اأهدافها مبا ل ميكن الزيادة عليه ف 
هذه الأيام الأحد ع�سر )هي اأيام املعركة( وه� 
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اأمر غري م�سب�ق ف تاريخ ال�سراع، ويكفي هنا اأن 
الفل�سطينية  امل�اجهة  جبهات  ت�حيد  عن  نتحّدث 
واحدًا  �سّفًا  الفل�سطيني  ال�سعب  نرى  بتنا  بحيث 
ا�ستفتاًء  اأبعادها فيما ميّثل  امل�اجهة بكل  ف خط 
علللللى اأمللريللن هللمللا: وحلللدة اللل�للسللعللب، واملللقللاومللة، 
م��س�ع  من  بكثري  اأهللم  بنظري  ال�ستفتاء  وهللذا 
ف  الفل�سطينية  ال�ساحة  �سغلت  التي  النتخابات 
كان  النتخابات  اأّن  اإذ  للمعركة،  ال�سابقة  الفرتة 
حالة  انتاج  واإعللادة  جتديد  اإىل  ُتف�سي  اأن  ميكن 
الت�سرذم والنق�سام ف ال�ساحة الفل�سطينية، ومنح 
اإ�سافية  امل�ه�مة فر�سة  والت�س�ية  امل�ساومة  فريق 
ليتحّكم ف القرار الفل�سطيني وُيكّر�س نهجه الذي 

دّمر الربنامج ال�طني الفل�سطيني.
بينما جاء ال�ستفتاء ال�سعبي ف هذه املعركة 
بنتيجة ال�حدة امليدانية واللتفاف ح�ل خط ونهج 
اأوحد ل�ستعادة وانتزاع احلق�ق،  املقاومة كطريق 

وهذا ما ينبغي اأن ُيبنى عليه ف لحق الأيام..
�سائر  ال�سرتاتيجي  الهدف  هذا  اإىل  ُي�ساف 
وقائع  وفر�ستها  املقاومة  حّددتها  التي  الهللداف 
ف  لل�سك  جمللاًل  يللدع  ل  ومبللا  وذكرناها،  املعركة 
خا�سها  التي  املعارك  اأهم  كانت  املعركة  هذه  اأّن 
ال�سعب الفل�سطيني والتي ُت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة ف 

احلياة الفل�سطينية.
فللاإّن  املعتدي،  )الإ�سرائيلي(  الطرف  واأّمللا 
وف�سل  جديدة،  خيبة  عن  انك�سف  املعركة  م�سهد 
ذريع �سّجله اجلي�س الإ�سرائيلي رغم كل الإمكانات 
التي ميتلكها، ورغم الفر�سة الط�يلة التي ُمنحت 
ورغم  والإرهلللاب،  والتدمري  لاإيغال  اأمريكيًا  له 

الّدعم الذي تلقاه من اأنظمة التطبيع والأحلاق..
هذا الف�سل حتمًا �سيك�ن له تداعياته الداخلية 
ف الكيان واخلارجية ف الأقاليم والعامل، ول �سّيما 
ف ال�ليات املتحدة الأمريكية حيث بداأ يظهر جيل 
جديد من ال�سيا�سيني واملفكرين ل يحمل لإ�سرائيل 
اللل�ليللات  على  عبئًا  فيها  يللرى  بللل  امللل�قللف  ذات 

املتحدة، و�سررًا على م�ساحلها..
تداعيات  القادمة  القريبة  الأيللام  ف  و�سرنى 
هذه املعركة على الداخل الإ�سرائيلي الذي ك�سف 

عن ه�سا�سته، وتفككه البني�ي.
اأوراق  عن  بجاء  ك�سفت  املعركة  فللاإّن  وهنا 
قّ�ة الطرف الفل�سطيني كما اأّنها ك�سفت عن اأوراق 
�سعف العدو وباإدراك نقاط قّ�تنا ميكن ت�سخي�س 

نقاط �سعفنا،  وهذا اأي�سًا ينطبق على العدو..
الفل�صطيني  اأوراق قّوة  وميكن ت�صجيل 

كالتايل وباخت�صار:
اللللذي متللّثللللله مدينة  املللقللّد�للس  ورقلللة   .1
هذه  قللامللت  حيث  الأقلل�للسللى،  وامل�سجد  الللقللد�للس 
ال�سف  مللركللزي ف جمع  بلللدور مللل�ري  اللل�رقللة 
ووحدة الكلمة وامل�قف، ورجمت دعاة ال�ستخفاف 
بحجارتهم  الديني  العامل  وبلللدور  باملقّد�سات 

واأخر�ستهم.
ورقلللة وحلللدة املللعللركللة )وحللللدة الللدم   .2

واللللرتاب والللربنللامللج( وهللي اللل�رقللة التي بللرزت ف هذه 
الأربعة  الفل�سطينية  اجلبهات  ت�حيد  خال  من  املعركة 
هذا  جتزئة  م�ساريع  واأ�سقطت  الفل�سطيني،  الداخل  ف 
ال�سعب وق�سمته وال�ستفراد بكل جزء على ِحَدة كما كان 

احلال ف امل�اجهات ال�سابقة.
ورقة املقاومة التي قّدمت ن�ذجّا ف الإبداع   .3
وال�سجاعة، والقدرة على ا�ستيعاب متطلبات املعركة وبناء 
الق�ة اإعدادًا وتاأهيًا وتط�يرًا وجتربًة وتكتيكًا، واأجادت 
املنا�سبني،  واملكان  الزمان  ف  املعركة  اأدوات  ا�ستعمال 
ومتّكنت من القراءة ال�سحيحة ملعطيات املعركة وخطط 
اللحظة  من  املللبللادرة  زمللام  وامتلكت  واأهللدافلله،  الللعللدو، 

الأوىل للمعركة وحتى وقف اإطاق النار.
مبا  املقاومة  م�ر  ف  ال�سطفاف  �س�ابية   .4
اأثبت  ما  وهلل�  وعاملي،  واإ�سامي  عربي  عمق  من  ميّثله 
على  وقدرتها  املقاومة  �سم�د  ف  اآثللاره  وظهرت  جللدواه، 
املناورة وردع العدوان، وهذا التطّ�ر الن�عي ف الأ�سلحة 

امل�ستخدمة الذي اأربك ح�سابات العدو.
واأّما اأوراق �سعف العدو فتمّثلت ف :

ط�ال  و�سّ�ق  لها  رّوج  التي  الللّردع  ق�ة  تاآكل   )1
التدمري  اآلت  اأحللدث  امتاكه  رغللم  الللزمللن،  من  عق�د 
والإرهاب من اأحدث الأ�سلحة الأمريكية ول �سّيما �ساح 
اجل� والقّبة احلديدة، حيث مل تعد هذه القّ�ة قادرة على 
ح�سم اأّية معركة، وه� ما اأّثر �سلبًا على معن�يات اجلن�د 
هيبته  واأ�سقط  اجلي�س  ف  الثقة  وزعللزع  وامل�ست�طنني، 

ومكانته..
عن  وعللجللزهللا  الللداخللللليللة  اجلبهة  ه�سا�سة   )2
هذا  بللدا  وقللد  املقاومة،  مع  ط�يلة  م�اجهة  ف  الللدخلل�ل 
وا�سحًا على م�ست�طنات غاف غزة، بل وامّتد اإىل املدن 

الُكربى مثل تل اأبيب وغريها.
تعتمد  ما  وه�  الق�ة  ا�ستخدام  ف  الإفللراط   )3
بالن�سبة  اإزعللاج  م�سدر  بات  حروبها،  ف  اإ�سرائيل  عليه 
والعامل،  �سع�بهم  اأمللام  ُمَرجني  بات�ا  بحيث  حللفائها 
العدوانية  �سل�ك  عن  الللدفللاع  على  قللادريللن  يللعلل�دوا  ومل 
الإ�سرائيلية، وبات هذا الأمر ي�ؤّثر �سلبًا على م�ساحلهم 
هذه  من  الأمريكي  امل�قف  عنه  عرّب  ما  وهذا  احلي�ية،  
الدفاع عن  اإ�سرائيل ف  املعركة، وانتقاله من مق�لة حق 
املعركة،  هذه  ل�قف  اإ�سرائيل  على  الإحلللاح  اإىل  نف�سها 
اإطاق  ف  ال�ستمرار  ف  اإ�سرائيل  قللدرة  على  اأّثللر  وهللذا 

يدها دونا وازع من رقيب.
ما بعد املعركة:

ما يعنيني اأكرث هنا ه� ما بعد املعركة )فل�سطينيًا( 
جلان  ت�سكيل  على  ال�سهاينة  درج  فقد  اإ�سرائيليًا  واأّمللا 
لتقييم معاركهم، ورمّبا ت�ساعدت اخلافات الداخلية ف 
اإ�سرائيل  ف  الكثري  و�سُيقال  ال�سلطة،  مع  ال�سراع  �سياق 
هذا  امتّد  ولرمبا  املعركة،  ح�سم  ف  اجلي�س  ف�سل  عن 
الكام لي�سل اإىل حقيقة التهديد ال�ج�دي لإ�سرائيل من 
خال ما �سهدته املعركة من وحدة اجلبهة الفل�سطينية، 
الل48،  فل�سطيني�  به  قام  الذي  والللّدور  الق�ي  واحلللراك 
مع  العاقة  وطبيعة  الللّدور  الباب على هذا  يفتح  ما  وه� 
الكيان ال�سهي�ين بعد اأكرث من �سبعني �سنة من الحتال 

وماولة الأ�سرلة والتدجني وطم�س اله�ية.

ونتائجها ل  املعركة مب�ساراتها  فاإّن هذه  الأهم  اأّما فل�سطينيًا وه� 
يج�ز اأبدًا اأن متر مرور الكرام، وكاأّنها حدث تنط�ي �سفحته بانتهائه.. 
ول يج�ز ول ُيعقل اأن تع�د احلالة الفل�سطينية اإىل ما كانت عليه قبل هذه 
املعركة من انق�سام وخاف وخ�س�مات، وتناق�س ف امل�اقف، وغياب 
وغياب  د،  وامل�حِّ د  امل�حَّ ال�طني  والربنامج  امل�سرتكة،  اجلامعة  للروؤية 
واملراهنة  ال�سرعيات،  �ساحية  وانتهاء  عليها،  والختاف  املرجعيات 
وال�ستجداء،  ال�سعف  لغة  اإىل  والللركلل�ن  املللدّمللر،  الت�س�ية  وهللم  على 

والرف�س اللفظي مل�ساريع العدو..
ل يج�ز احلديث، بل من الكفر واجلح�د لدماء ال�سهداء وت�سحيات 
وعن  غزة،  ف  و�سلطة  ال�سفة  ف  �سلطة  عن  للحديث  نع�د  اأن  ال�سعب 
اأن  بعد  التحرير(  )منظمة  اأعني  اجلامعة  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  تعطيل 
ل  �سّيقة  قرار  دائرة  اأو  �سخ�س  ف  وانح�سرت  املنظمة  هذه  �درت  �سُ
مُتّثل كل ال�سعب، بل حتى ل مُتّثل الق�ى الرئي�سية ف هذا ال�سعب، وباتت 

م�ؤ�س�سة تت الطلب با عمل ول دور، ول متثيل..
بعد هذه املعركة ل ي�ستطيع عاقل اأن ي�ست�عب الحتفاظ باتفاقيات 
بالعدو، ف�سًا عّما يرتّتب على هذا من  وثيقة العرتاف  اأو�سل� ومعها 
اأ�سحابه  اأبدًا، ول ميلك  ا�ستمرار للتن�سيق الأمني وه� الذي مل يت�ّقف 

القدرة على ذلك طاملا اأّن وج�دهم ال�ظيفي مرتبط باأو�سل�..
على  ذاك  اأو  الف�سيل  هللذا  هيمنة  عن  للحديث  الع�دة  ميكن  ل 
غالبية  تهمي�س  ت�سّ�ر  ميكن  ول  وج�هه،  بكل  العدو  مع  ال�سراع  اإدارة 
ال�سعب ل�سالح هذا الف�سيل اأو ذاك.. فال�سعب كّله مقاوم كلٌّ ف مكانه 
وبح�سب جهده، وهذا ما يجب على ف�سائل املقاومة اأن ت�ست�عبه لتتجاوز 

النغاق الف�سائلي الفئ�ي الذي يخلق النق�سام ويكّر�سه..

ها وي�ؤّطرها وهذا  اإّن حركات التحّرر ف العامل تبداأ بعن�ان يخ�سّ
طبيعي، ولكن ل تظل اأ�سرية هذا العن�ان وهذا املُ�سّمى بل تت�سع دائرة 
اإطارها لت�سمل الكل ال�طني، وهذا ه� التعبري احلقيقي وال�سروري ملن 
حلركات  اآن  وقد  طاقاته،  كل  من  وي�ستفيد  �سعبه  مع  يتعاطى  اأن  اأراد 
واجلهاد(  )حما�س  املقاومة  حركات  بها  واأعللنللي  بعينها  فل�سطينية 
ومتّثل  ال�سعب  حركة  اأنها  لها  ي�سمن  مبا  الق�سية  هذه  مع  تتعاطى  اأن 
ال�سعب، ومثل هذا ينطبق على حركة فتح فيما ل� تخّل�ست من اأو�ساخ 

اأو�سل� وعادت اإىل نهجها القدمي كحركة ترر ل كحزب و�سلطة..
العاقة  تنّظم  اآليات جديدة  البحث عن  وق�اه  �سعبنا  مطل�ب من 
بني ف�سائله وجماهريه بعيدًا عن الفئ�ية، وبات وج�د مرجعية مقاومة 
واحدة متتلك برناجمًا وطنيًا واحدًا واجبًا ل مفّر منه ول منا�س، وقد 
مّهدت معركة )�سيف القد�س( الطريق ملثل هذه املرجعية املُ�ؤّهلة لقيادة 

املرحلة.
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اأر�صه التي مل تعد اأر�صه ب�صروطها، واأولها 
اأن  وثانيها  العرب،  »اأهله«  على  يخرج  اأن 
يخرج منه »اأهله« يف ال�صتات، وله اأن يرفع 
من الرايات فوق �صجنه ما �صاء، طاملا اأنه 
من�صبط يف حتويل »الثوار« و»الفدائيني« 

اإىل �صرطة ع�صكرية لالحتالل...
حمــاولت   ــرت  اأج فح�صب  هــذا  لي�س 
جغرافية  كت�صمية  فل�صطني  على  الق�صاء 
لطم�س  النكبة   ا�ــصــتــخــدام   با�صتمرار 
ذات  قومية  كمجموعة  الفل�صطينيني 
تاريخ ما قبل النكبة. لكن بقاء الت�صمية 
الرغم  وعلى  اأكــر،  تر�صخ  النكبة  بعد 
لطم�صها،  الدوؤوبة  ال�صهاينة   جهود  من 
ال�صهيوين  الن�صر  النكبة  جعلت  فقد 
فاإن  ال�صياق،  هــذا  ويف  النجاح.  من  اأقــل 
املواطنني  ت�صمية  على  اإ�صرائيل  اإ�صرار 
"عـــرب  ــل  ــي ــرائ ــص اإ� يف  الفل�صطينيني 
حركتهم  اإ�صكات  اإىل  يهدف  اإ�صرائيل" 
يف  �ــصــواء  الوطنية  لهويتهم  وانتمائهم 
اأحالم  وتبخرت  ال�صتات.  يف  اأو  الداخل 
الكيان يف حماولة  منح الالجئني جن�صية 

البلدان امل�صيفة لهم.  
الفل�صطينيون  ي�صر  عــنــدمــا  لــكــن 
وقراهم  ومدنهم  بلداتهم  ت�صمية  على 
باأ�صمائهم الأ�صلية، فهم ل يقاومون فقط 
الأ�صماء املبتذلة التي منحتها ال�صهيونية 
اأي�صا ي�صرون على ذاكرة  لالأر�س، بل هم 
جــغــرافــيــة  وتــاريــخــيــة وهــويــة وطنية 
كانت  لقد  حموها.  عن  اإ�صرائيل  عجزت 
اأن  لدرجة  �صديدة  ال�صهيونية  الق�صوة 
اإ�صرائيل اأ�صرت منذ اإن�صائها على حرمان 
الفل�صطينيني من الوجود ك�صعب اأو كاإ�صم؛ 
"الفل�صطينيني" نف�صه ل ينبغي  اأن ا�صم 
اأن يتم نطقه، بالن�صبة لل�صهاينة، فال�صم 
"الفل�صطيني" ذاته ميكنه طم�س كيانهم 
ــودي. لأن ال�ــصــم  ــوجـ الـ املــ�ــصــتــوى  عــلــى 
الفل�صطيني هو نف�صه اأقوى �صكل من اأ�صكال 
روايتهم  "ذاكرتهم"اأو  �صد  املقاومة 
"الفل�صطيني"  ا�صم  كان  لقد  الر�صمية. 
الثقافة  يف  لال�صتمرارية  مولدًا  واأي�صًا 
الــهــويــة  الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة، يف  واحلـــيـــاة 
الفل�صطينية،  اجلن�صية  ويف  الفل�صطينية 
وهي اأمور كانت اإ�صرائيل تاأمل يف طم�صها 
الدوام  بالكامل وباأن بقاءها �صيهدد على 

املحتلة،  الفل�صطينية  الأر�ــس  يف  العن�صري  
وح�صارها الأبدي لأكر من مليوين فل�صطيني 
فاق  حيث  العتقالت،  جانب  اإىل  غــزة،  يف 
الإ�صرائيلية  ال�صجون  يف  الأ�ــصــرى  عــدد 
دون  طفال   350 بينهم  اأ�ــصــر   6500 راهــنــا 
ــداد الــنــكــبــة  جتــاوز  ــت الــعــا�ــصــرة. وعــلــى ام
العودة  حق  واإنكارها  املليون.  الأ�صرى  عديد 
لالجئني الفل�صطينيني، وقوانينها و�صيا�صاتها 
العن�صرية �صد الفل�صطينيني داخل اإ�صرائيل 
املت�صاعد  الــعــرقــي  وتــطــهــرهــا  ـــ48،  ــ الـ يف 
والنقب.  الأردن  ووادي  القد�س،  يف  العنيف 
وح�صية  و�صيلة  اأي  تدخر  ل  "اإ�صرائيل" 
منها  جــدوى  ل  التي  اليائ�صة  حماولتها  يف 
الفل�صطيني  وعــي  يف  ت�صتدخل  اأن  اأجــل  من 
لكنهم  الأمــل.  وعبثية  املقاومة  جدوى  عدم 
القد�س  يف  اليوم  يجري  ما  ولعل  واهــمــون. 
ال�صكان  طــرد  وحمــاولــة  تهويد  عملية  مــن 
الفل�صطينيني منها اأ�صعل �صرارة الرد ال�صعبي 
بطولية  �صعبية  م�صرات  جمــرد  من  باأكر 
ــًا عــن حماولة  ــاع دفــاعــًا عــن الأقــ�ــصــى ودف
بيوتهم،  من  جــراح  ال�صيخ  حي  �صكان  طــرد 
اإىل كافة  ال�صعبي  امتد احلراك  ما  و�صرعان 
الـ48  مناطق  فيها  مبا  الفل�صطينية،  الأر�ــس 
ال�صتات  وفل�صطينيي  الغربية  وال�صفة  وغزة 
وخمتلف الأماكن يف العامل التي بداأت تدرك 
حوله  ومن  نتنياهو  ويتوهم  الكيان.  طبيعة 
الهبة  يلجموا  ال�صهاينة  بــاأن  الوحو�س  من 
اعــتــادوا  الــذي  الــدمــوي  بالعنف  ال�صعبية 
غزة  يف  امل�صلحة  املقاومة  لكن  اإليه،  اللجوء 
بالنران.  للنران  وت�صدت  باملر�صاد.  كانت 
الفل�صطيني  ال�صعبي  احلـــراك  مــع  حمدثة 
�صعبنا  حــقــوق  عــن  الــدفــاع  يف  نوعية  نقلة 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــي، وجمـــرحـــة ا�ــصــراتــيــجــيــة 
ملــفــاو�ــصــات عبثية  بــديــلــة  نــوعــيــة  وطــنــيــة 
املا�صية.  عامًا  وع�صرين  اخلم�صة  مدار  على 
تــوازن  خلق  املــركــزي  هدفها  ا�صراتيجية 
با�صتخدام  الفل�صطيني  ال�صعب  ل�صالح  للردع 
ال�صعبية  املقاومة  اخلم�صة،  الن�صال  اأعمدة 
الوا�صعة، وحركة املقاطعة وفر�س العقوبات 
اإ�صرائيل، وتعزيز ال�صمود الوطني على  على 
مكونات  بني  التكامل  بناء  واإعــادة  الأر�ــس، 
الــوحــدة  وحتــقــيــق  الفل�صطيني،  الــ�ــصــعــب 
الــوطــنــيــة، وبــنــاء قــيــادة وطــنــيــة مــوحــدة 

للن�صال الوطني الفل�صطيني بكل ا�صكاله. 
جمرد  تكن  ومل  بالتاأكيد  لي�صت  النكبة 
حدث يف املا�صي، اإنها  م�صتمرة ما دام الوجود 
وباملقابل   – فل�صطني  اأر�س  يدن�س  ال�صهيوين 
تتحقق  اأن  اإىل  م�صتمرة  املقاومة  �صتبقى 
لل�صعب  والتاريخية  الوطنية  احلقوق  كامل 
الفل�صطيني من البحر اإىل النهر. وما يجري 
اليوم  يعترب بحق نقلة نوعية يف هذا ال�صراع 
النكبة  اأن  حقيقة  يــوؤكــد  ــذي  ال الــوجــودي 
�صعب  اأيـــدي  على  نهايتها  بــدايــة  تالم�س 
كامل  على  فل�صطني  �صعب  واأبــطــال  فل�صطني 

الراب الفل�صطيني.

      ثالثة و�صبعون عاما عمر النكبة، 
اإىل  الأر�ـــس  تعود  لأن  الوقت  حــان  ــا  اأم
اإليها  الفل�صطيني  �صعبها  ويعود  اأ�صحابها 
منه  الــرازح   �صواء  �صعبنا،  ماآ�صي  وتنتهي 
فا�صي  عن�صري  اإجــرامــي  احــتــالل  حتــت 
اإحاليل اأو املبعر لأجئًا يف خمتلف اأرجاء 
التي  النكبة  هــذه  طالت  لقد  الــعــامل؟. 
م�صتمرة  اأنها  رغم  عام  كل  ذكراها  نحيي 
ويف  ونــيــف.  عــقــود  �صبعة  ــداد  ــت ام على 
من  اأمــرا  تعني  ذكــرى  كلمة  اأن  اعتقادي 
املا�صي، بينما النكبة م�صتمرة على امتداد 
تلك العقود، مبا حوته من جرائم املحتل 
الفل�صطيني  ال�صعبي  والكفاح  ال�صهيوين 
احلقبة  هـــذه  خـــالل  ي�صتكن  مل  الـــذي 
الوطنية  وحقوقه  ــوده  وجـ عــن  دفــاعــًا 
تاريخ  اإن  التاريخي.  وطنه  تــراب  وعــن 
النكبة مل يكن اأبدًا تاريخًا لذكر املا�صي، 
اإن  الــيــوم.  حتى  حا�صرًا  تاريخًا  ولكن 
�صنة،  مــن73  اأقــدم  احلقيقة  يف  النكبة 
فقد  بداأت عام 1881 وهو التاريخ الذي 
بداأ فيه ال�صتعمار اليهودي ال�صهيوين يف 
فل�صطني، ومل ينته حتى اليوم. ول تزال  
النكبة معنا. اأعتقد اأن النكبة هي حقبة 
تاريخية عمرها 129 �صنة وهي م�صتمرة 

ولكنها لن تطول.
منذ البداية، قاوم ال�صعب الفل�صطيني 
بكل ما توفرت له من اإرادة وامكانيات هذا 
العن�صري  الإحــاليل   ال�صهيوين  امل�صروع 
ب�صقيه  الغرب  من  املدعوم  وال�صتعماري 
ثمانينيات  من  والإمربيايل،  ال�صتعماري 
ــى الــوقــت  ــت الـــقـــرن الــتــا�ــصــع عــ�ــصــر وح
الفل�صطينية مل تنقطع  املقاومة  الراهن. 
باأكر  واأخـــرى  فــرة  بــني  توجت  يــومــا. 
وم�صلح.  �صعبي  حراك  ومن  انتفا�صة  من 
بداأت النتفا�صة الأوىل باأ�صاليب غاندي 
واحلــجــارة،  والإ�ــصــرابــات  املظاهرات  يف 
كانت  بــوحــ�ــصــيــة.  اإ�ــصــرائــيــل  وقمعتها 
ووا�صلت  غا�صبة،  الثانية  النتفا�صة 
ــتــفــجــرات  ــدام الــبــنــدقــيــة وال ــخ ــت ــص ا�
العنف  على  ردًا  كانت   التي  النتحارية 
ــارع بناء  وتــ�ــص الإ�ــصــرائــيــلــي  الــوحــ�ــصــي 
واحلواجز  العزل  ــدران  وج امل�صتوطنات 
والعتقالت يف انتهاك �صارخ لتفاقيات 

اأو�صلو ال�صيء الذكر.
كارثة  بالفعل  اأو�صلو  اتفاقية  كانت 
حلمًا  بالكيان  باعرافها  حققت  كــربى 
على  حتقيقه  عن  الكيان  عجز  �صهيونيًا 
ما  وف�صلت  قـــرن.  ن�صف  مــن  اأكـــر  ــدى  م
وق�صمت  وال�صعب،  والأر�ــس  الق�صّية  بني 
وحتولت  اأقــ�ــصــام،  اإىل  منها  واحـــدة  كــل 
يف  مبا  و�صظايا،  تفا�صيل  اإىل  الأق�صام 
ذلك الأر�س اإىل 67 و48، واأرا�صي 1967 
اإىل )اأ(، و)ب(، و)ج( والقد�س، وال�صعب 
 48" "داخل" و"خارج" و"�صعب  اإىل 
و"�صعب "67 و"�صعب القد�س “، وبذلك 
حتت  عروبتها  من  عارية  فل�صطني  تركت 
من  "اإ�صرائيل"  واتخذت  اأو�صلو،  ثلوج 
الفل�صطيني »رهينة« طاملا اأنها قد اأدخلته 

النكبة تامس بداية نهايتها على يد املقاومة

عمليتها املحفورة يف ابتكار ذاكرة خيالية 
لفل�صطني. 

التي  ال�صعوبات  وراء  ال�صبب  اإن 
يــعــانــيــهــا الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــون، كــمــا تــزعــم 
مل  الفل�صطينيني  اأن  هــو  "اإ�صرائيل"، 
يتوقفوا اأبدا عن حماربتها. فقد اتخذت 
كربى  ثــورة  �صكل  الفل�صطينية  املقاومة 
�صد  الثالثينات  يف  �صنوات  ثــالث  دامــت 
الدعم الربيطاين لل�صهاينة. كذلك قاوم 
 1948/1947 اأحداث  بعد  الفل�صطينيون 
عــنــدمــا مت احــتــالل مــعــظــم اأرا�ــصــيــهــم 
العن�صرية  القوانني  قبل  من  وم�صادرتها 
ما  مــقــاومــتــهــم  اإن  الــيــهــوديــة.  لــلــدولــة 
يف  النكبة  ا�صتمرار  على  تاأكيدا  ــزال  ت
ال�صتات.  ويف  ــزة  وغـ الغربية  ال�صفة 
واملو�صيقى  الفن  مع  اأو  بالع�صيان؛  �صواء 
والروايات.  وامل�صرح  ال�صعر  مع  والرق�س، 
جغرافيتهم  وتاأكيد  تاريخهم  كتابة  مع 
املحلية  ــداءات  ــ ــن ــ ال مـــع  ؛  ــهــم  ــت وعــروب
املتحدة  والأمم  للمحاكم،  ــيــة  والــدول
قاوموا  اأي�صا  الفل�صطينيون  واملقاطعة.  
و�صكاكينهم  وببنادقهم  باحلجارة  النكبة 
حرمان  اإن  العارية.  ب�صدورهم  وحتى 
املــقــاومــة  يف  حقهم  ــن  م الفل�صطينيني 
)مــ�ــصــمــون وقـــانـــوين مبــوجــب الــقــانــون 
ا�صتخدامهم  على  يقت�صر  ول  الـــدويل( 
على  ــًا  اأيــ�ــص ولــكــن  ــاريــة،  ــن ال لالأ�صلحة 
ا�صتخدامهم للفن، اأو الكتب، اأو املو�صيقى، 
اأو حتى يف تقدمي نداءات  اأو املظاهرات، 
الــتــاريــخ  تــدريــ�ــس  اأو  ــدة،  ــح ــت امل الأمم 
قبلها،  وما   النكبة   وروايــة  الفل�صطيني، 

اأو تذكر هذا التاريخ  وتذكر العامل به. 
ــن املــوؤكــد اأنـــه عــرب مـــرور ثالثة   وم
وجتريد  ونهب  اقتالع  على  عامًا  و�صبعني 
الأ�صليني  الفل�صطينيني  الــعــرب  معظم 
الع�صابات  يد  على  التاريخية  اأر�صهم  من 
قبل  مــن  لحــق  وقــت  ويف  ال�صهيونية، 
النكبة.  تنته  مل  ال�صهيوين،  الــكــيــان 
فاإ�صرائيل حاولت وف�صلت يف بناء "جدار 
حديدي" يف العقول الفل�صطينية، ولي�س 
وامل�صادرات  الأرا�صي  م�صتوى  على  فقط 
خالل  من  اي�صا  بل   ، العن�صري  والتمييز 
ــس  ــ الأر� احــ�ــصــاء  يف  املــ�ــصــتــوطــنــات  زرع 
الف�صل  جـــدران  وبــنــاء   ، الفل�صطينية 

عارف األغا
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    ثاثة و�سبع�ن عامًا، وال�سعب العربي الفل�سطيني، 
مازال ي�اجه باإ�سرار ل يهتز، وبعزمية ف�لذية ل تلني، نتائج 
النكبة التي ارتبطت بقيام الكيان ال�سهي�ين ال�ستعماري 
بعد مذابح متعددة ومتدحرجة – اأكرث من 70 جمزرة مت 
ت�ثيقها- اأدت ل�ست�سهاد ما يزيد على 15 األف فل�سطيني، 
م�ساحة  من   %  85 ال  جتللاوزت  م�ساحة  على  وال�سيطرة 
العرب  التاريخية، واقتاع وطرد وتهجري غالبية  فل�سطني 
لاإمربيالية  عميلة  عربية  اأنظمة  ظل  ف  الفل�سطينيني، 
الت��سعي. ال�للسللتللعللمللاري  امللل�للسللروع  راعلليللة  الللربيللطللانلليللة 
�للللللللللللللللللللللللللللللسللللللللللللللللللللللللللللللرارات اللللللللللللللللللللللهلللللللللليللللللللللب
رت هبة ال�سعب الراهنة، والدماء التي نزفت عند  َفجَّ
باب العام�د، ومن اأ�سحاب البي�ت/ الأر�س ف حي ال�سيخ 
جراح، واملرابطني/ات ف �ساحات امل�سجد الأق�سى، �ساعق 
التاريخية.  فل�سطني  امتداد  على  بكامله  لل��سع  التفجري 
التي �ستفر�سها  امل�ستجدات/املعادلت اجلديدة  فاإن  لهذا 
ال�س�اريخ على مدى » 250 كم« وبالقدرة التدمريية لها، 
مدودة  دقائق  ف  تبلغ  التي  الر�سقات  ال�سليات/  وبعدد 
لت�سل  الع�سكري  باملنطق  تفر�سه  ما  �ستتجاوز  املئات،   ،
ولي�س   – الأ�سدقاء  كما  العدو  فاجاأت  م�ست�يات  اإىل  به 
فقد  وت�ازناته.  الردع  طبيعة  على  اأدخلته  مبا   – احللفاء 
القت�سادية  للعا�سمة  ال�ساروخية  ال�سربات  اأ�سقطت 
واملركز، كما خلزانات  ال�ساحل  وملدن  اأبيب«،  تل   « للكيان 
النفط والق�اعد اجل�ية واملطارات املدنية، وظيفة وفاعلية 
املحلل القت�سادي  التي كتب عن ف�سلها،  القبة احلديدية 
قبل  »هللاآرتلل�للس«  �سحيفة  ف  ليفي«  »جللدعلل�ن  وال�سيا�سي 
باملئة   30 اإىل   20 مللن  هللي  احلللديللديللة  القبة  )دقللة  اأيلللام 
ل�سرب  ينطلق  دولر  األللف   50 قيمته  �ساروخ  وكللل  فقط، 
الأحيان(. معظم  ف  ويخطيء  دولر   300 قيمته  �ساروخ 
اللللللللكللللللليلللللللان وتلللللللللعلللللللللريلللللللللة  انللللللللكلللللللل�للللللللسللللللللاف   
من  املنطلقة  املقاومة  وقللذائللف  ل�س�اريخ  كللان  اإذا 
غزة القدرة على هتك غ�ساء » ال�ستقرار والأمللان« داخل 
مدن وم�ستعمرات ال�ساحل واملركز، فاإن ما ك�سفته الأنباء 
من  عدد  داخل  اجلديدة  ال�قائع  عن  وال�س�ر  املت�سارعة 
املدن الكربى املختلطة » اللد ، حيفا ، عكا ، يافا والرملة 
العربية  الداخل  وبلدات  مدن  من  اآخللر  لعدد  بالإ�سافة   «
ف  �سربت  حللادة  تفاعات  اإىل  ي�سري  مثاًل«  كّنا،  ُكفر   «
الللذي  ال�سم�يل  نظامه  املُ�سَتعمر  عليه  بنى  مللا  العمق 
 ، الفا�سية  لق�انينه  الأر�للس  اأ�سحاب  خاله  من  اأخ�سع 
وما  الق�مية  لقان�ن  و�للسلل�ًل  الع�سكري  احلكم  من  بللدءًا 
البنية  وتفكيك  الأ�للسللرلللة  ملللاولت  خللال  مللن  بينهما، 
العربي  ب�سعبهم  ارتباطهم  وقطع  والثقافية،  الجتماعية 
اللج�ء.  وبلللللدان  وغللزة  والقد�س  ال�سفة  ف  الفل�سطيني 
ما ي�سهده الي�م ال�طن املحتل عام 1948 ُي�سكل انعطافة 
ا�سرتاتيجية كربى، تخطت من حيث �سم�ليتها وم�سم�نها 

الشقاقي فتحي  الشهيد   ................. الشهداء«  جمد  إاّل  اليوم  جمد  ال   ... للطلقة  إاّل  اليوم  جمد  »ال    -

جيفارا تشي  فشيئًا«...  شيئًا  إنسانيته  سيفقد  يتمرد  ومل  إنسانية  غري  ظروف  اإلنسان  على  فرضت  »إذا    -

تلك  واإذا كانت  اأكت�بر عام 2000.  تعبريها، هبة  واأدوات 
اأعادت بدماء �سهدائها جتديد الإعان  الهبة ال�طنية قد 
عن وحدة ال�سعب العربي الفل�سطيني ف كل مناطق انت�ساره 
ب�جه الحتال واملجازر التي يرتكبها ، فاإن ما يح�سل الآن 
كل  ف  يحمل  فللادح  بني�ي  خلل  عن  يك�سف  الأر�لللس  على 
امل�ستعمر:  �سيا�سات  اأوجدتها  التي  تفجريه  ع�امل  حلظٍة 
عن�سرية  هجمة  مللن  املختلطة  الللبلللللدات  تللعللاين    -
اأجللل  مللن  ال�سرطة،  بللرجللال  ومدع�مة  بالقان�ن  ممية 
واملحات  البي�ت  الفل�سطينيني؛  ممتلكات  على  ال�سط� 
الللتللجللاريللة، وبللالللتللايل، تللهللجللري اأ�للسللحللابللهللا مللن املللكللان.
والبلدات  املللدن  كل  ف  العربي  املجتمع  ا�سُتهدف    -
بخطة منهجية و�سعتها حك�مة العدو ومت اإقرارها والعمل 
التي برزت مبفاعيل هبة  النتائج / الظ�اهر  اإثر  بها على 
با�ستهداف  اخلطة  تنفيذ  بللداأ  فقد   .  2000 عللام  اأكت�بر 
الللداخللل،  مللن  تطيمه  خللال  مللن  العربي  ال�سباب  جيل 
العربية  املناطق  واإغللللراق  وت�س�يقها،  املللخللدرات  بن�سر 
منظم  ب�سكل  يباع  الللذي  اجلي�س،  من  املُ�سرب  بال�ساح 
اجلرمية  ع�سابات  واأفلللراد  لعائات  ال�س�داء  ال�س�ق  ف 
بال�ساح  داخلي  اجتماعي  خاف  اأي  حل  بهدف  املنظمة 
امل�ساد  والقتل  القتل  عمليات  انت�سار  وما  الدماء،  ونزف 
. ذلللك  على  دليل  اإّل  العربية  الللبلللللدات  داخللل  تتم  التي 

بالت�سييق  العمل  ا�للسللتللمللرار  مللع  ذلللك  كللل  تللرافللق   -
املدار�س،  فتح  التعليم،  الأ�سا�سية؛  اخلدمات  قطاع  على 
البطالة.  وتف�سي  ال�سكن،  الطبية،  ،الرعاية  امل�ست��سفات 
والتخريب  والتهمي�س  الإهللمللال  �سيا�سات  اأدت  لقد 
العربية  والتجمعات  البلدات  داخللل  والقَيمي  الجتماعي 
الغ�سب  مللن  حالة  لتنامي  الللعللدو،  حك�مة  نفذتها  التي 
اأكت�بر  هبة  مقدمات  مع  ُولللد  جيل  ف  الكامنني  والتمرد 
املراقبني  ال�سفة وغزة. وكما لحظ عدد من  وانتفا�سات 
اللذين  الأق�سى  وامل�سجد  القد�س  رمزية  فاإن  واملهتمني، 
تعر�سا حلملة من ميلي�سيات امل�ستعمرين املدع�مة بحماية 
اأثبت  عنيفة  وم�اجهات  ل�سدامات  اأدت  وع�سكرية،  اأمنية 
كل  اأدى  م�سرفة،  بط�لت  والأق�سى  القد�س  حماة  فيها 
ذلك لنفجار بركان الغ�سب الكامن ف وجه اأدوات القمع 
ي�سرق�ن  الذي  امل�ست�طنني  امل�ستعمرين/  و�سد  الب�لي�سية 
من  وازنللة  كتلة  انتقلت  لقد  العرب.  ممتلكات  ي�م  كل  ف 

وتهمي�سها  ا�سطهادها  �سبب  وعي  اإىل  املتمرد  هذا اجليل 
– م�ؤ�س�سات الحتال - التي عملت على تفكيك مفاهيمها 
يخدم  مبا  ل�ستبدالها  ماولة  ف   ، والأخاقية  ال�طنية 
ال�سيا�سة العن�سرية التي ت�سعى لي�س لكي ال�عي ال�طني/ 
لقد  وتهمي�سه.  ان�سانيته  �سحق  وعلى  بل   ، فقط  الق�مي 
ث�رية  ن�سال  اأدوات  اإىل  املتفلت  ال�ساح  من  جزء  ت�ل 
اأكرث من مكان؛  اأجاد ت�جيهة ف  ال�سباب الذي  بيد بع�س 
مدينة اللد، وبع�س بلدات النقب، وُكفر كّنا » قانا اجلليل«، 
ال�سرطة.  و�سيارات  امل�ستعمرين  ميلي�سيات  لي�ستهدف 
فتحت امل�اجهات العنيفة بني ال�سباب الغا�سب/املتمرد 
واأجهزة القمع ال�سهي�نية وميلي�سيات امل�ستعمرين، الباب 
متامًا  تختلف  جديدة  مرحلة  ف  للدخ�ل  م�سراعية  على 
عما �سبقها ط�ال العق�د ال�سبعة من عمر النكبة. لهذا، مل 
ُت�سقط الهبة الراهنة ف املحتل من ال�طن عام 1948 �سط�ة 
م�ؤ�س�سات احلكم الر�سمية، بل، زلزلت بنية الق�ى ال�سيا�سية 
انتخابات  اأظللهللرت  التي  العربي،  املجتمع  ف  التقليدية 
ما  ،وه�  وتنظرياتها  �سيا�ساتها  اإفا�س  الأخرية  الكني�ست 
واأ�سقطت بالتايل،  الن�سبة املرتفعة للمقاطعة،  ت عنه  َعرَبّ
جلماهريها،  الت�سليل  اأتقنت  التي  القيادات  »تاب�«  رم�ز 
ال�سهي�نية. ال�سيا�سية  امل�ؤ�س�سة  مع  تعاملها  ف  والدونية 
اللللللللل�للللللللسللللللللفللللللللة تلللللللنلللللللفلللللللجلللللللر وتلللللل�للللللسللللللتللللللعللللللل
اأجهزة  خالها  من  حاولت  التي  املحاولت  كل  رغم 
ما  جتاه  الغ�سب  تظاهرات  قمع  املُدن�س،  الأمني  »اللل�لء« 
يتعر�س  ما  وعلى  الأق�سى،  وامل�سجد  القد�س  ف  يح�سل 
له قطاع غزة من عدوان وح�سي ي�ستهدف الب�سر واحلجر، 
فاإن الأو�ساع على الأر�س ت�سي بات�ساع نقاط ال�ستباك مع 
العدو » جتاوزت املائة » مع ارتقاء اأحد ع�سر �سهيدًا، واأكرث 
ل�سلطة  الأمنية  القب�سة  باأن  يعني  مما  جريح،  مائتي  من 
احلكم الإداري الذاتي املحدود قد بداأت بالتفكك والنهيار 
تنت�سر بني  التدريجي، مرتافقة مع حالة غ�سب واحتجاج 
بع�س العنا�سر الأمنية من بقاء ال�سلطة ف م�قع املتفرج، 
باتفاقيات  التم�سك  -على  ال�سلطة  قيادة   – حر�سها  مع 
ال�ست�سام الكارثية املرُبمة مع حك�مة العدو . ومن ال�ا�سح 
اأن قيادة ال�سلطة بكل ت�سمياتها، غائبة وخارج امل�سهد، بل 
اإن قيادات حزب ال�سلطة وت�ابعه من »منظمات الظل« قد 
املعارك وامل�اجهات  الأ�س�اء، لأن عنف�ان  اأ�سبحت خارج 
ودماء ال�سهداء، ل ترتك م�ساحة ول� مدودة لظه�ر ه�ؤلء. 
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درو�س وِعرَب
هي  الآن،  نعي�سه  ومللا  الللكللربى،  الكفاحية  املحطات  ف 
واحللللدة مللن تلللللك املللحللطللات/ اللللللحللظللات ف ملل�للسللار ن�سال 
اأكللدتللهللا: الللتللي  ال�للسللتللخللا�للسللات  اأهللللم  اأحللللد  فللللاإن  �سعبنا، 
ال�ستعماري  الكيان  م�اجهة  ف  امل�سلحة  املقاومة  اأن   -  
اللل�للسللهلليلل�ين ،القللتللاعللي والللتلل��للسللعللي، هللي اللللقلللادرة على 
اإعللللادة كللتللابللة تللاريللخ اللل�للسللراع، والللتللي ُتلل�فللر لللكللل اأ�للسللكللال 
اأهللدافللهللا. لتحقيق  الللتللقللدم  اإمللكللانلليللة  الأخلللللرى  الللنلل�للسللال 

مناطق  كللل  ف  وُمللَ�حللد  واحلللد  الفل�سطيني  ال�سعب   -  
تللل�اجلللده حللل�ل املللقللاومللة امللل�للسلللللحللة، بللرنللاجمللًا واأ�للسللللل�بللًا.
بحق  الغزاة  جي�س  يرتكبها  التي  املجازر  هلل�ل  رغللم   -  
�سهيدًا   130 من  اأكللرث   ( غللزة  قطاع  ف  املدنيني  امل�اطنني 
ال�ساروخي  الللرد  فللاإن   ) الآن  حتى  جريح  األللف  يقارب  ومللا 
جي�س  كان  واإذا  م�ستمرًا.  مللازال  املتدحرجة  اجلرائم  على 
والللتللدمللري  املللذابللح  مللن  املللزيللد  اأن  يعتقد  والإبلللللادة  الللقللتللل 
حك�مة  فللاإن  املقاومة،  على  الفل�سطينية  اجلماهري  �سي�ؤلب 
واللل�قللائللع،  بالتاريخ  جهلها  تللكللرر  جي�سه  وجلللرنالت  الللعللدو 
امل�ستهدف  اللل�للسللعللب  هلللذا  اأبلللنلللاء  هللم  املللقللاومللة  رجلللال  لأن 
الأر�للس.   بقاع  من  جلبهم  مت   « »مرتزقة  ولي�س�ا  باملذبحة، 
ه�   2021 اأيللار  ماي�/  هبة  اإليها  �ست�ؤول  فيما  الأهللم   -  
الإجابة على اأ�سئلة الراهن : كيف ي�ستطيع جيل الغ�سب والتمرد 
امتداد  على  يح�سل  ما  كل  من  ال�ستفادة  بالداخل  والث�رة 
فل�سطني التاريخية من اأجل �سياغة خطة عمل املرحلة املقبلة، 
واأن ُي�سكل تراكم الن�سالت ال�طنية بالأ�سا�س، رافعة كفاحية 
تعيد للتجمع العربي وحدته، وتعزز متا�سكه وتكافله الجتماعي 
على طريق بناء حركة �سيا�سية تك�سر اأ�ساليب واأ�سكال العمل 
والنتفا�سات. الهبات  جيل  زمللن  ؛  الزمن  عليها  عفا  التي 
ف  و�للسللملل�ده  الفل�سطيني  ال�سعب  نلل�للسللالت  اأعللللادت   -
ال�ساروخية  اللل�للسللربللات  حققته  وملللا  الأخلللللرية،  الأ�للسللابلليللع 
قلب  ف  مكانتها  الفل�سطينية،  للق�سية  اللللعلللدو،  بللكلليللان 
وامللليللاديللن  لللللل�للسلل�ارع  نللزلللت  الللتللي  الأملللة  جماهري  وم�ساعر 
ال�سقيق  اليمن  �سعب  منه  القلب  وف  للمحيط  اخلليج  من 
املقاوم،  ل�سعبها  وتاأييدًا  فل�سطني  حلرية  تهتف  املنا�سل، 
نح�  ولبنان  الأردن  ف  العربية  اجلماهري  انللدفللاع  اإن  بللل 
ج�قة  اأن  جديد،  من  يعلن  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�للسللي 
الأمللة. اأبناء  من  منب�ذة  قلة  �س�ى  لي�س�ا  العماء  املطبعني 

 خامتة
العنيف  الللتللحللرك  علللن  �للسلليللنللتللج  ملللا  ارتلللللللدادات  اإن    
�س�اريخ  اإنللللازات  عللن  اأهللملليللة  يقل  ل  الللداخللل  جلماهري 
الكيان،  وملل�ؤ�للسلل�للسللات  م�ستعمرات  ا�للسللتللهللداف  ف  املللقللاومللة 
مللن حلليللث اآثلللللاره ال�للسللرتاتلليللجلليللة علللللى فللكللرة » دولللللة لكل 
 « اأثبتت  فقد  »املفكرين«،  بع�س  لها  روج  التي  م�اطنيها« 
ما  اأن   – �سئتم  ما  �سم�ها   – الث�رة«  اأو  النتفا�سة  اأو  الهبة 
اأم  حتى  الناق�رة  راأ�للس  من  فل�سطني  اأر�للس  على  الآن  يجري 
اجلدي  التاأ�سي�س  ه�  نهرها،  اإىل  بحرها  ومن  الر�سرا�س، 
فل�سطني حرية  الآن:  املُنطلقة  الللكللربى  الكفاحية  للعملية 

يللكللتللب جللدعلل�ن للليللفللي ف املللقللال امللل�للسللار اإللليلله اأعلللاه 
لنا  جللللدًا  قللريللبللة  الللنللهللايللة  اأن  اأعللتللقللد  �للسللخلل�للسلليللًا،   ...  «
وعللللليللهللم  لأوروبلللللللا  تلللكللل�ن  اأن  يللجللب  وجللهللتللنللا   ... كلللدوللللة 
اللل�للسللطللر. اأول  ملللن  نللقللطللة   .« كللاجللئللني  يلل�للسللتللقللبللللل�نللا  اأن 
*  كاتب فلسطيني

ا�سم  تت  غللزة  قطاع  على  ال�سهي�ين  الحللتللال  قلل�ات  �سنتها  التي  العدوانية  اجل�لة  ت�قُّف  مع 
اآلف  ال�سهي�ين.  الكيان  ف  معها  �سقطت  كثرية  اأ�س�ارًا  باأن  ال�ستنتاج  من  مفر  ل  الأ�للسلل�ار«،  »حار�س 
�سع�ر  وزعزعت  الباد،  اأنحاء  ف  احلياة  وعطلت  الإ�سرائيلية،  الداخلية  اجلبهة  على  هطلت  ال�س�اريخ 
ال�ستقرار.  عللدم  من  وحالة  واجتماعية،  نف�سية  با�سطرابات  لهم   وت�سببت  بللالأمللان،  الإ�سرائيليني 
ل  ال�سهي�ين،  الحتال  �سد  وا�ستخدامها  ال�ساروخية  القدرة  املقاومة  امتاك  بعد  اأنلله  يت�سح 
املقاومة  ردع  من  يتمكن  ومل  ال�س�اريخ،  هذه  على  احلا�سم  الللرد  اإىل  يفتقر  الإ�سرائيلي  اجلي�س  يللزال 
وا�سحة،  ا�سرتاتيجية  اأهدافًا  يجد  ومل  خرج  الأ�للسلل�ار«  »حار�س  عدوانه  ففي  الأمنية.  نظريته  وتقيق 
من  املعركة  وخا�ست  الأر�للس،  تت  القتالية  ووحداتها  ال�ساروخية  قدراتها  جميع  املقاومة  اأخفت  اإذ 
ال�ستيطانية،  والتجمعات  املدن  نح�  وال�س�اريخ  القذائف  اآلف  اإطاق  من  مكنتها  التي  الأنفاق  خال 
يراوح  الإ�سرائيلي  الطريان  ظل  فيما  غزة.  بقطاع  املحيطة  وامل�ستعمرات  اأبيب  وتل  القد�س  طالت  حيث 
وامل�ؤ�س�سات  واملن�ساآت  املمتلكات  تدمري  نح�  فاجته  اأهداف حقيقية،  على  بالعث�ر  الأمل  فاقدًا  املكان،  ف 
منازلهم. ف  ل  الللُعللزَّ الأبللريللاء  من  لانتقام  املدنية  الأحلليللاء  على  حقده  و�سب  والثقافية،  الجتماعية 

لقد تكرر من جديد اعتماد قيادة اجلي�س الإ�سرائيلي على �ساح اجل� من اأجل تقيق هدف الردع، 
قطاع  وف   2006 لبنان  جن�ب  ف   – ال�سابقة  العدوانية  ج�لته  ف  اجلي�س  اتبعه  الللذي  الأ�سل�ب  وهلل� 
الق�ات  ا�ستخدام  دون  املعركة،  ف  احل�سم  وتقيق  املقاومة  ردع  ف  اأمللًا   ،2014 حنى   2008 منذ  غزة 
الإ�سرائيلية  القيادة  اختارت  اأي�سًا  املللرة  هللذه  املقاومة.  اأر�للس  ف  الت�غل  وماولة  املعركة  ف  الربية 
كان  ال�اقع  اأن  غري  م�سبقًا.  جمهز  اأهللداف  بنك  على  اعتمدت  ورمبا  الللردع«،  »تعزيز  ه�  غام�سًا  هدفًا 
واأنه  قاطعًا،  ح�سمًا  يحقق  لن  العدوان  اأن  البداية  منذ  وا�سحًا  وكان  لها،  ومفاجئًا  حل�ساباتها  مغايرًا 
بالرعب وخيبة  اأ�سيب  الذي  الإ�سرائيلي  اأمام اجلمه�ر  بها اجلي�س  يتفاخر  ن�سر  تك�ن هناك �س�رة  لن 
تفكري اجلمه�ر  يطبع  يزال  ل  وقاطع ف حرب خاطفة،  وا�سح  اإىل تقيق ح�سم  التطلع  اأن  الأمل. ذلك 
هذا  على  �سيطر  ال�سبب  ولهذا  الع�سكرية،  امل�اجهات  من  ينتظرها  التي  للنتائج  وت�س�ره  الإ�سرائيلي 
الإ�سرائيلية،  امل�ستعمرات  ال�س�اريخ من قطاع غزة على  ا�ستمرار هط�ل  والإحباط من  الياأ�س  اجلمه�ر 
الإ�سرائيلي. للجمه�ر  قدمها  الللتللي  وعللل�ده  وتقيق  ذلللك  منع  عللن  الإ�للسللرائلليلللللي  اجلي�س  عجز  ومللن 

لقد اأثبتت التجربة عدم جدوى الأ�ساليب التي اتبعها اجلي�س الإ�سرائيلي �سد املقاومة والتي مل تقق 
له ل الردع ول احل�سم، وغالبًا كانت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإ�سرائيلية ت�ستخدم هذه الأ�ساليب لانتقام من 
لت�سكل  املت�ا�سلة،  الإ�سرائيلية  اأمام العتداءات  املقاومة وتزداد �سابة  تت�ساعد  املدنيني، فيما  ال�سكان 
تديًا ذا تكاليف عالية على الكيان ال�سهي�ين، وتهديدًا ا�سرتاتيجيًا للجبهة الداخلية الإ�سرائيلية ي�ستدعي 
رئي�س  و�سع  فقد  العدوانية.  غايته  يتمكن من تقيق  الذي مل  الإ�سرائيلي  واقع اجلي�س  النظر ف  اإعادة 
»تن�فا«،  ُعرفت بخطة  التي  اأفيف ك�خاف خطته اخلم�سية )2020 - 2025(  الإ�سرائيلي  اأركان اجلي�س 
والتي ترتكز على م�ساعفة ق�ة �ساح اجل�، وترميم الق�ات الربية، والدمج بني العن�سر الب�سري والعن�سر 
التكن�ل�جي بعد اإحداث عمليات تط�ير مهمة ف ال�حدات التكن�ل�جية، اإ�سافًة اإىل تقيق م�ست�ى عاٍل 
من التن�سيق والدمج الف�ري وال�سريع بني �ساح اجل� و�ساح امل�ساة وال�ستخبارات، �سعيًا لت�سحيح اأو�ساع 
اجلي�س و�سياغة عقيدة ع�سكرية جديدة، ف ماولة لتحقيق اناز فعلي، وجبي نتائج حقيقية ف وقت 
ق�سري وبثمن منخف�س، من خال ما ي�سمى بل »ال�سدمة الكربى«، التي يتم فيها تدمري مراكز الثقل لق�ة 
املقاومة وتدمري الق�ة الب�سرية امليدانية الفاعلة مع تعزيز هذا التدمري باملعركة الربية، وتفرت�س اخلطة 
تخفي�س م�ست�ى التكلفة التي �ستدفعها اجلبهة الداخلية الإ�سرائيلية، كما تتطلب اخلطة �سم�د هذه اجلبهة 
ريثما يتحقق »الن�سر احلا�سم«. وجاءت معركة »�سيف القد�س« التي اأرادها ال�سهاينة اأن تك�ن »حار�س 
الأ�س�ار«، وحملت مفاجاآت كبرية واإبداعات للمقاومة اأذهلت قادة الكيان ال�سهي�ين، لتثبت اأن خطة »تن�فا« 
ماتت ف مهدها، ولتثبت عدم واقعية ت�س�رات اأفيف ك�خاف التي ُي�سّ�قها للم�ست�ى ال�سيا�سي والع�سكري 
وللجبهة الداخلية الإ�سرائيلية، وانهارت معها اأوهام الأ�س�ار التي بناها من اأجل ت�سني جبهته الداخلية.
يعد بني  ُاخللر مللدودة ف قطاع غللزة، ومل  �سل�سلة جلل�لت  الأ�للسلل�ار« هي ج�لة عدوانية من  »حار�س 
الإ�سرائيليني من يراهن فعًا على اأنها، ومن مثلها، �سرتدع املقاومة وت�سل اإىل احل�سم الذي يحلم به قادة 
اجلي�س الإ�سرائيلي. لقد كان هناك اإحباط للجمه�ر الإ�سرائيلي ف ج�لت �سابقة قبلها، و�سيك�ن هناك اإحباط 
بعدها. فهذه اجل�لة انتهت دونا جدوى، اإذ �سمدت املقاومة، وباتت �س�رة الكيان ال�سهي�ين مف�س�حة 
اأكرث اأمام العامل الذي مل ير اإل م�ساهد الدمار للمنازل املاأه�لة، دون اأي مربر ي�ستند عليه قادة الحتال.

معركة »سيف القدس« تسقط أسوار االحتال
ابراهيم ابو ليل
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اأقلّية.... حوايل  اإىل  العربية  الأغلبية 
الــهــاغــانــا  عــ�ــصــابــات  قــامــت  حــني   %18
ــازر  ــج ــاب امل ــك ــارت ــتـــالل ب وجــيــ�ــس الحـ
اجلماعية  العرقية  الإبـــادة  وعمليات 
�صد الفل�صطينيني الأبرياء ب�صكل متعّمد، 
اآنذاك  العرب  نتج عنها تهجر ن�صف  مما 
بالعتماد  يهود  مبهاجرين  وا�صتبدالهم 
الذي  اليهودي(  القومي  )ال�صندوق  على 
اأجــل  مــن  ال�صهيونية  احلــركــة  اأن�صاأته 
اأرا�صيها  ا�صتمالك  عرب  فل�صطني  تهويد 

وجعلها وقفًا اأبدّيًا لليهود.
وال�صبعون  الثالثة  الــذكــرى  تــاأتــي 
مواجهة  ظــل  يف  الفل�صطينية  للنكبة 
بني  م�صبوقة،  غــر  ــكــال  الأ�ــص مــتــعــددة 
خا�صة  احلّية  وقواه  الفل�صطيني  ال�صعب 
العن�صري  ال�صهيوين  والكيان  القد�س،  يف 
ال�صتعماري، ودليلنا هذا العام باأّنه لي�س 
وحي  القد�س  مواجهات  م�صى،  عام  كــاأي 
للمواجهات  الفذ  النموذج  جــّراح،  ال�صيخ 
فيها  تظهر  الــتــي  ال�صجاعة  ال�صعبية 
امل�صتوطنني  كره  اأمام  املقد�صيني  بطولت 
ــن  ــ ــوات الــ�ــصــرطــة والأم ــ ــم وقـ ــده ــق وح
والعمالء، بحيث  وامل�صتعربني  ال�صهيونية 
الن�صال،  لهذا  الدنيا  اأطـــراف  اجنذبت 
للكون،  ا�صتقطاب  مركز  القد�س  وعــادت 
املنافقة  حتى  الف�صائيات  وت�صابقت 
تبحث  املطبعني،  فلك  يف  والــدائــرة  منها 
هناك  اأو  هنا  مقد�صية  اأو  مقد�صي  عــن 
الــ�ــصــرفــاء  حــديــث  ــن  م �ــصــيــئــًا  لتقتب�س 
هذه  تغطي  وهي  وال�صجاعة،  والكربياء 
عن  اخلــارقــة  ال�صور  وتنقل  الــتــطــورات 
لعنف  ومواجهاتهم  الفل�صطينيني  �صمود 
اجلي�س  وهمجية  وبغ�صهم  امل�صتوطنني 
تعتدي  وهي  الحتالل  وقوات  وال�صرطة 
واملتظاهرين  والــنــ�ــصــاء  ــال  ــف الأط على 
ال�صلميني، وتقتحم الأق�صى وتنهال �صربًا 
اأدى  الرّكع وال�صاجدين، مّما  امل�صلني  على 
وحدثت  ال�صعبي،  الغ�صب  انفجار  اإىل 
الــتــي تــركــت مــئــات اجلرحى  املــواجــهــة 
كربياء  يف  جــرحــًا  اأي�صًا  تركت  ولكنها 
الأمة وكرامتها وهي ترى ب�صاطر املحتل 

�صهيدًا،  لرديه  النار  عليه  فيطلق  فل�صطني،  
اجلرمية  هذه  على  اأع�صابه  الكل  فقد  وهنا 
وانطلقوا يف ال�صوارع حالة هيجان يتوّجهون 
يف  ويدخلون  ليدّمروها  احلكومية  للمراكز 
الإ�صرائيلية،  الــقــوات  مع  عنيفة  مواجهة 
معركة  �صاحة  اإىل  ال�صوارع  حتولت  ثم  ومن 
اأيام  يف  نابل�س  اأو  غّزة  �صوارع  ت�صبه  حامية 
يف  املظاهرات  وانطلقت  الأوىل،  النتفا�صة 

كل مكان يف كل الداخل الفل�صطيني.
ل   .. الفل�صطيني  ال�صعب  وحــدة  ــهــا  اإّن
النكبة ول النك�صة ول املطبعني واخلونة، ول 
النق�صام  ول  احل�صار  ول  الع�صكري  �صعفنا 
هذا  وحــدة  دون  حال  والت�صتت  اللجوء  ول 
ال�صعب. فاإيّن اأرى �صوءًا يف نهاية النفق.. اأرى 
واحدة  النكبة،  لذكرى  متالزمتني  �صورتني 
والعزمية  الأمـــل  روح  فينا  تــبــّث  م�صرقة 
وتدعو  العزائم  تثّبط  وثانية  والــتــفــاوؤل، 
املتعلقة  ال�صورة  منقت  لكننا  الغثيان.  اإىل 
لها  الظهر  وندير  الر�صمي  العربي  بالنظام 
ال�صامة  واإبرها  خمالبها  تفكيك  على  ونعمل 
فينا، ونرحب بالتي ت�صر�صينا ونعمل لأجلها 
تدور  التي  التاريخ  حركة  معرفة  وت�صاعدنا 
النكبة  ذكرى  هي  وها  ال�صحيح،  مداها  اإىل 
من  الأمــل  فينا  وتبعث  حياتنا  عن  تن�صلخ 
وبنف�س  مكررة  اأ�صئلة  اأنف�صنا  ون�صاأل  جديد، 

الوقت حم�صومة عندنا:
الفل�صطيني  ال�صعب  �صينهي  هــل   -
يف  اإ�صرائيل  حلم  ويــبــدد  نكبته،  ب�صموده 

دولتها العن�صرية؟ 
ــذا اجلــيــل  ــ ــى ه ــل ــن ع ــراهـ ــل نـ هـ  -

للتحرير وهل �صيكون رّده كما راأيناه ؟
لقد جاءت الإجابة من انتفا�صة القد�س 
النت�صار  يف  كلنا  جمعتنا  التي  الرم�صانية 
عــلــى املــحــتــل. الــوعــد الإلـــهـــي والــعــقــيــدة 
احلّرة  واملراأة  والأ�صرى  وال�صهداء  والكرامة 
والكرامة،  بالدماء  املعجون  النقي  وترابنا 
تلهِهم  مل  الذين  و�صبابنا  الأ�صاو�س  واأطفالنا 
ــا لــن نن�صى  ــن بــنــات الــهــوى واملـــخـــدرات. واإّن
اإىل  ــم  اآث مغت�صب  كــل  كحال  املحتل  ــال  وح
مزبلة التاريخ. �صرف�صكم اأر�صنا ومقّد�صاتنا 
وترميكم خارجًا لتعودوا كما كنتم منبوذين 
قد�صنا  وحت�صنا  عليكم.  مغ�صوب  مكروهني 

وحتملنا غّزتنا وينه�س �صعبنا باعتزاز.
بداأت  لقد   ... عام  ككل  لي�س  العام  هذا 

خطوة التحرير الأوىل .. فاحذروا....!
 * رئي�صة منرب فل�صطني الثقايف.

 

عــام  الفل�صطينية  النكبة  تــركــت 
م�صبوقة،  غــر  تاريخية  ماأ�صاة   1948
ميــحــوه  اأن  ميــكــن  ل  عــمــيــقــًا  ــًا  ــرحـ وجـ
احلركة  و�صعتها  لأفكار  حتقيقًا  الزمن، 
ال�صهيونية وقائدها تيودور هرتزل الذي 
دعا لإقامة "دولة يهودية" يف فل�صطني 
وتغييبه  الفل�صطيني  ال�صعب  ح�صاب  على 
باأكمله، عن طريق عمليات مربجمة لطرد 
يركوا  مل  الذين  الفل�صطينيني  وتهجر 
واإمنا  احلــّرة،  اإرادتهم  خالل  من  بيوتهم 
العدوان  �صيا�صة  جــراء  ق�صرًا  اأخــرجــوا 

ال�صهيوين وجرائمه.
ال�صعب  على  ال�صهاينة  فر�س  لقد   
ب�صعًا  وواقعًا  جديدة  حياة  الفل�صطيني 
من   %78 يقارب  ما  على  �صيطروا  عندما 
واقتلعوا  التاريخية،  فل�صطني  م�صاحة 
ن�صمة،  /955/األــف  عددهم  البالغ  اأهلها 
حيث  األفًا،   /156/ �صوى  منهم  يبق  ومل 
مّت تهجرهم اإىل ال�صفة الغربية وقطاع 
اإ�صافة  املجاورة،  العربية  والبلدان  غزة 
اإىل تهجر اآلف الفل�صطينيني من ديارهم، 
عام  املحتلة  الأرا�صي  يغادروا  مل  الذين 
قــراهــم  غــر  ــرى  قـ يف  ــوا  ــص ــا� وع  1948
يف  "املهجرون  عليهم  ويطلق  الأ�صلية، 
وبقائهم  �صمودهم  وب�صبب  اأر�صهم"، 
قيودًا  الحتالل  �صلطات  عليهم  فر�صت 
اأماكن  يف  وجودهم  ُح�صر  حيث  �صديدة، 
منازلهم  تـــرك  عــلــى  ــربوا  ــ واأجـ ــددة  حمـ
الوطن  داخل  ت�صريد  مناطق  اإىل  ونقلوا 
و�ُصّميو )لجئو الداخل( بغية عزلهم يف 
منهم،  للتخّل�س  متهيدًا  حمددة  جتمعات 
منذ  ال�صهيونية  ال�صلطات  اأقــدمــت  كما 
على  فل�صطني  لغت�صاب  الأوىل  اأ�صهرها 
هدم وتدمر /478/ قرية فل�صطينية يف 
جميع اأرجاء فل�صطني ملنع عودة الالجئني 
اأ�صماء القرى  اإىل بيوتهم، وقامت بتغير 
قامت  حــيــث  الفل�صطينية،  ــدات  ــل ــب وال
-1950( ــالل  خ ا�ــصــمــًا   /560/ بتغير 

احلركة  به  قامت  ملا  متمم  كفعل   )1953
ع�صر،  التا�صع  الــقــرن  منذ  ال�صهيونية 
العربية  الت�صميات  باإطالق  بداأت  عندما 
ال�صهيونية  امل�صتعمرات  على  التوراتية 

التي اأُقيمت على اأنقا�س القرى املهدمة.
مركز  لدى  املوثقة  البيانات  وت�صر 
الع�صابات  اأّن  اإىل  الفل�صطيني  الإح�صاء 
ال�صهيونية �صيطرت خالل مرحلة النكبة 
وارتكبت  ومدينة،  قرية   /774/ على 
بحق  ومذبحة  ــزرة  جم  /70/ مــن  ــر  اأك
يزيد  ما  ا�صت�صهاد  اإىل  اأّدت  الفل�صطينيني 
فرة  خــالل  فل�صطيني  األــف   /15/ عــن 
لالجئني  ال�صهاينة  ي�صمح  ومل  النكبة، 
وهنا  واأرا�صيهم.  بيوتهم  اإىل  بالعودة 
التحّول   - املخطط  ــذا  ه نتائج  ظــهــرت 
حتّولت  اإذ  فل�صطني،  يف  الــدميــوغــرايف 

انتفاضة القدس الرمضانية تبدد أحام الصهاينة

تدّن�س الأق�صى.
الكل ينا�صد املجتمع الدويل، ومنظمة 
التعاون الإ�صالمي تنا�صد املجتمع الدويل، 
ال�صيف  �صيمت�صق  الــدويل  املجتمع  وكــاأّن 
�صرخة  اأن  اإل  جمــاهــدًا،  امليدان  وينزل 
ــرًا من  ــاأثـ ــًا وتـ ــ فــتــاة الــقــد�ــس اأكـــر وزن
احلق  �صوت  جــاء  وهنا  بياناتهم..  كــل 
والكرامة ونادى اأبناء القد�س اأبناء غزة 
دون الرجوع لأحد ول انتظار انت�صار من 

اأحد.
يعّدون  ال�صهاينة  املتطرفون  كــان 
القد�س  �صرقي  من  تنطلق  �صخمة  مل�صرة 
للتاأكيد  احتاللها  ذكــرى  يف  غربها   اإىل 
ــة حتت  ــص ــّد� ــق ــة امل ــن ــدي عــلــى وحــــدة امل
ال�صيادة الإ�صرائيلية. فقد جتّمع ع�صرات 
الكني�صت  اأع�صاء  للم�صرة  الألوف وان�صم 
املتعّط�س  جمهورهم  لإر�صاء  املتطرفني، 
ومعهم  للعرب"  "املوت  و�صعارهم  للقتل 
اإليهم  �صين�صمون  الهيكل  حّرا�س  جماعة 
ــالن �ــصــيــادة املــتــطــرفــني نــيــابــة عن  ــ لإع
والأق�صى،  القد�س  على  املارقة  الدولة 
�صرورة  الو�صطاء  من  العديد  نــادى  لقد 
اإلغاء امل�صرة، لأّن ا�صتباكًا �صخمًا متوقعًا 
م�صتعدين  كانوا  الذين  الفل�صطينيني  مع 

للمواجهة.
احل�صبان  يف  يكن  مل  ما  ح�صل  وهنا 
ال�صوت  اأّن  امل�صرة  منظمو  يتوّقع  ومل 
قومهم  تفّرق  اإذ  غزة،  من  �صياأتي  الناري 
الكل  ــزع،  وفـ برهبة  الــ�ــصــوارع  يف  ــرًا  ذعـ
عن  يبحث  الكل  بنف�صه،  ينجو  اأن  يريد 
م�صرتهم  انتهت  خمباأ..  اأو  قبو  اأو  ملجاأ 
بف�صل ذريع واحتفل اأهل القد�س بانت�صار 

الإرادة وانت�صر اأهل اللد معهم.
رمبا هذه اأول مرة تنتف�س مدينة اللد 
ن�صرة ل�صعب فل�صطني، عدد الفل�صطينيني 
يف املدينة قليل، لكن القد�س خط اأحمر، 
يف  للم�صلني  اإيــــذاء  مــن  راأوه  مــا  فبعد 
العامود  وباب  جراح  ال�صيخ  وحي  القد�س 
م�صتوطنًا  ولكن  �صلمية،  م�صرة  خرجت 
الــعــامــود  يت�صّلق  �ــصــابــًا  �ــصــاهــد  حــاقــدًا 
علم  مكانه  وي�صع  اإ�صرائيل  علم  لينزل 

سحر عيسى الوهيبي*
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يدر�س  الــذي  ال�صّكان،  علم   هو  يدر�س الّدميوغرافيا  الــذي  ال�صّكان،  علم   هو  الّدميوغرافيا 
يف  الــ�ــصــّكــان  خ�صائ�س  مــن  جمــمــوعــة  يف  يف ويــبــحــث  الــ�ــصــّكــان  خ�صائ�س  مــن  جمــمــوعــة  يف  ويــبــحــث 
الكمّية،  اخل�صائ�س  وهي  الطبيعي،  التطور  الكمّية، حالة  اخل�صائ�س  وهي  الطبيعي،  التطور  حالة 
اجلــغــرايف،  والــتــوزيــع  ال�صكانّية،  الكثافة  اجلــغــرايف، ومنها  والــتــوزيــع  ال�صكانّية،  الكثافة  ومنها 
ــّو، واحلـــجـــم، والــركــيــبــة املــمــثــلــة بــالــهــرم  ــم ــن ــّو، واحلـــجـــم، والــركــيــبــة املــمــثــلــة بــالــهــرم وال ــم ــن وال
النوعّيةة.  اخل�صائ�س  اإىل  بالإ�صافة  النوعّيال�صكاين،  اخل�صائ�س  اإىل  بالإ�صافة  ال�صكاين، 
الفل�صطيني،  ال�صعب  لدميوغرافيا  بالن�صبة  اأما 
الكمية  التحولت  يف  اأثــرت  ق�صرية  عوامل  ثمة 
ال�صهيوين  الحتالل  مقدمتها  يف  الوىل،  بالدرجة 
و�صيا�صاته الإجالئية الإحاللية التهويدية منذ عام 
اإ�صرائيل بدعم  فيه  اأن�صئت  الذي  العام  1948، وهو 
فل�صطني  م�صاحة  من   %78 على  وغربي  بريطاين 
مربعة،  كيلومرات   )27009( البالغة  التاريخية 
خارج  اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب  غالبية  طــرد  ومّت 

وطنهم حتت وطاأة املجازر.  
ــالل عــامــي 48 و67 الــتــحــول الــدميــوغــرايف خ

اإىل  اليهودية  الهجرة  اأبــواب  بريطانيا  فتحت 
 ،)1948-1920( انتدابها  ــرة   ف خــالل  فل�صطني 
يهودي  م�صتوطن  األــف   )650( اليهود  عدد  لي�صبح 
ع�صية النكبة يف اخلام�س ع�صر من اأيار/مايو 1948، 
اآنذاك 30% من عدد �صكان فل�صطني، ونتيجة   �صكلوا 
فرة  خــالل  ال�صهيونية  املــجــازر  ع�صرات  ارتــكــاب 
ال�صهيوين،  الحتالل  دولة  اإن�صاء  وبعد  النتداب، 
 )531( مـــن   فل�صطيني  األـــف   )850( طـــرد  مّت  
اإجمايل  من   )%61( حينئذ  �صكلوا  ومدينة،  قرية 
األف  و400  مليونًا  البالغ  الفل�صطيني  ال�صعب  عدد 

فل�صطيني، ليطلق عليهم م�صطلح لجئ. 
يف  يركز  النكبة  بعد  الفل�صطيني  ال�صعب  وبات 
كبر  بعدد  وا�صتاأثر  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة 
املحتلة  ــي  الأرا�ــص يف  �صمد  حــني  يف  الالجئني،  مــن 
وتركز  فل�صطينيًا،  عربيًا   )151( نحو   1948 عام 

دميوغرافيا ال�سعب الفل�سطيني بعد 73 عاماً من النكبة

ولبنان،  و�صورية  الأردن  يف  الالجئني  من  كبر  عدد 
ف�صاًل عن اأعداد قليلة يف العراق وم�صر.  بعد اإن�صاء 
عام  من  اأيــار/مــايــو  يف  عملياتها  انطلقت  ــروا  الأونـ
يف  والتعليمية  ال�صحية  خدماتها  ون�صرت   ،1950
الأردن  يف  لعملياتها  مناطق  خم�س  يف  خميمًا   )58(
وخالل  الغربية.  وال�صفة  وغــزة  ولبنان  و�صورية 
حــزيــران/ مــن  اخلــامــ�ــس  يف  ال�صهيوين  الـــعـــدوان 

األف   )460( ال�صهيوين  اجلي�س  طرد  يونيو1967، 
فل�صطيني من ال�صفة الغربية ليطلق عليهم م�صطلح  
نازحني، ون�صف هوؤلء هم من لجئي العام 48، وقد 
الأردن  اإىل  النكبة  اإثــر  النازحني  غالبية  توجه 
�صكنها  التي  املخيمات  غر  خميمات  يف  تركزوا  وقد 

الالجئون.
2021 ــايل  ــ احل الــعــام  ــالل  خـ الفل�صطينيون 

ال�صعب الفل�صطيني لي�س جمرد اأرقام واإح�صاءات 
حتقيق  بغر�س  كامنة  وطاقات  قــدرات  اإنها  تذكر، 
والنازحني  الالجئني  وعودة  الوحيد  الوطن  حترير 
فيه  يحيي  ــذي  ال الوقت  ويف  اإلــيــه.  الفل�صطينيني 
وال�صبعني  الثالثة  الــذكــرى  الفل�صطيني  ال�صعب 
الأقــ�ــصــى  انتفا�صة  انــطــالقــة  مــنــذ  ــد  اأكـ للنكبة، 
ال�صعب  وطن  هي  التاريخية  فل�صطني  اأن  املتجددة 
يف  جتلى  ــد  وق والــوحــيــد،  التاريخي  الفل�صطيني 
وحدة وطنية �صاملة وحقيقية وماثلة للمتابع وفق 
تعبرات خمتلفة، يف الداخل الفل�صطيني املحتل عام 
1948  ويف ال�صفة الغربية وقطاع غزة ويف املهاجر 

القريبة والبعيدة.
بداية  خالل  الفل�صطيني  ال�صعب  جمموع  و�صل   
الإحــ�ــصــائــي  اجلــهــاز  ح�صب   2021 ــايل  احلـ ــعــام  ال
فل�صطيني،  األف  و700  مليونَا   )13( اإىل  الفل�صطيني 
بينهم )49.6%( داخل فل�صطني التاريخية، اأي نحو 
ومنهم  فل�صطيني،  عربي  ــف  األ و800  ماليني   )6(

فيها  مبــا  الغربية  ال�صفة  يف  فل�صطيني  مليون   )3.1(
مدينة القد�س، ف�صاًل عن )2.1( مليون يف قطاع غزة، يف 
اإىل   48 املحتلة  املناطق  داخل  العرب  جمموع  و�صل  حني 

نحو مليون و600 األف فل�صطيني.
 يف مقابل ذلك يركز )609( ماليني فل�صطيني خارج 
العربية  اجلغرايف  اجلــوار  دول  يف  التاريخية  فل�صطني 
 )%51.4( ن�صبة  ي�صكلون  البعيدة،  املنايف  ويف  لفل�صطني 
من اإجمايل عدد ال�صعب الفل�صطيني  خالل العام احلايل. 
التي  الران�صفر  عمليات  من  الرغم  على  اأنه  واملالحظ 
لكن )%85(  منذ عام 1948،  الفل�صطيني  ال�صعب  لحقت 
داخل  يف  ويقطن  يركز  الفل�صطيني  ال�صعب  اإجمايل  من 
الذي  الأمر  العربي،  التاريخية ويف دول اجلوار  فل�صطني 
يف  الفل�صطيني  لل�صعب  هامًا  دميوغرافيًا  ر�صيدًا  يعترب 
م�صرته ملقاومة املحتل ال�صهيوين، يف ظل التطور العلمي، 
ال�صعب  من   )%50( هناك  اأن  اإىل  درا�صات  اأ�صارت  حيث 
الفل�صطيني يحملون �صهادات جامعية عليا، يف كافة الفروع 
الإن�صانية والعلمية ويف كافة الخت�صا�صات، وهذا يعترب 
يت�صاعف تعداده  الذي  الفل�صطيني  لل�صعب  نوعيًا  ر�صيدًا 
كل ع�صرين �صنة، وفق معدل منو �صكاين �صنوي ي�صل اإىل 
اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب  �صي�صل جمموع  )3.5%(. وبذلك 
)27( مليون و400 األف فل�صطيني يف عام 2041، ويعترب 
ذلك هاج�صًا دميوغرافيًا للحكومات ال�صهيونية املتعاقبة 
هرت�صليا  مــوؤمتــرات  ذلــك  عــن  حتدثت  وقــد  والــقــادمــة، 

الدورية خالل الفرة بني الأعوام )2000 -2020(.
*كاتب فلسطيني مقيم يف هولندا

1212

نبيل السهلي*



د  د د د د TAREEQ ALQUDS

عدد خاص
1313

ال�سعب الفل�سطيني ي�سّر على 
بسام عليان الــتحرير والـــعودة

 ما ت�صهده الأرا�صي الفل�صطينية 
املحتلة  القد�س  يف  مــقــاوم،  فعل  مــن 
عام  املحتلة  والأرا�ــصــي  غزة  وقطاع 
ال�صعب  لن�صال  ا�صتمرار  هو   ،1948
هدفه  حتقيق  اأجــل  من  الفل�صطيني 
بــالــعــودة والــتــحــريــر واإنــهــاء حالة 
فال�صعب  وال�صياع.  والت�صتت  البعرة 
موا�صلة  على  دومًا  ي�صّر  الفل�صطيني 
الفعل والعطاء ومقاومة الواقع الذي 
وجوده،  تاأكيد  اأجل  من  عليه،  فر�س 
ال�صخ�صية  بعث  على  اأكـــر  ويــ�ــصــّر 
ودوليًا،  حمليًا  الفل�صطينية  الوطنية 
الوطنية  بهويته  مت�صكه  خــالل  من 
ومــوقــفــه الــ�ــصــلــب الــعــنــيــد املــقــاتــل 
�ــصــد الحـــتـــالل الــغــا�ــصــم، والــفــعــل 
املناعة  حتطيم  على  الــقــادر  املــقــاوم 

الإ�صرائيلية..
لي�صت  الفل�صطينية  والــنــكــبــة 
ــًا حـــدث وانــتــهــى قــبــل /73/  ــادث ح
ــي نــكــبــة قــائــمــة حتى  ــل ه عـــامـــًا، ب
وتتوا�صل،  وتــتــمــّدد  اللحظة،  هــذه 
يف وقــــت اأ�ــــصــــواأ مـــن وقــــت حــرب 
وجد   1948 ــار  اأيـ  15 ففي   .1948
اأر�ـــس،  بــال  اأنف�صهم  الفل�صطينيون 
حتته،  يـــاأوون  �صقف  وبــال  بيت  وبــال 
الكربى،  الكارثة  –حينها-  فكانت 
حيث  العظمى،  الفل�صطينية  واملاأ�صاة 
�صاحب  الفل�صطيني  املــواطــن  اأ�صبح 
والأ�صيل،  ال�صرعي  الأر�ـــس  ومالك 
ال�صهيوين  �صار  بينما  م�صّردًا،  لجئًا 
"مواطنا"  العامل  اأ�صقاع  من  القادم 
والـــزرع  والبيت  الأر�ـــس  م�صتوطنًا 
متنّفذًا  "حاكمًا"  و�صار  واملمتلكات، 
ومنذ  فل�صطني.  اأر�ــس  على  بالقرار 
ال�صهيوين  العدو  ــذا  وه احلــني  ذلــك 
حق  واإلغاء  طم�س  على  ويعمل  عمل 
وهو  الفل�صطينيني،  لالجئني  العودة 
الدولية  ال�صرعية  الذي كفلته  احلق 
ال�صهاينة  وي�صّر   ،/194/ للقرار 
العودة"  "حق  اأن  على  املــجــرمــون 
غر قابل للتطبيق، ويطالبون العرب 
اأن  ال�صيا�صية"  "الواقعية  با�صم 
التاريخي  احلــق  عن  التخّلي  يقبلوا 
لل�صعب الفل�صطيني، ونخ�صى اأن تنجّر 
قلة قليلة من الفل�صطينيني املهيمنني 
وبع�س  الفل�صطيني،  الــقــرار  عــلــى 

وهو  و�صعه  يثرها  التي  الإ�صكاليات  اإىل 
"لجئ"، وارتباط حل ق�صيته بحق ال�صعب 
واحل�صا�صية  امل�صر،  بتقرير  الفل�صطيني 
�صّيما  ل  الديار،  اإىل  العودة  بحق  املرتبطة 
واملغت�صب  الغا�صب  ال�صهيوين  الكيان  لــدى 

لالأر�س واملمتلكات.
معاناة  وا�صتمرارية  خل�صو�صية  ونظرًا 
الفل�صطينيني لغاية تاريخه، وانتقال اللجوء 
كل  اعتبار  يقت�صي  فاإّنه  اآخــر،  اإىل  جيل  من 
موجودًا  يكن  مل  اأو  فل�صطني  غادر  فل�صطيني 
وكل  الحــتــالل،  وقــت  الأ�ــصــبــاب  مــن  ل�صبب 
ي�صتطيع  ول  فل�صطني  خــارج  ُولــد  فل�صطيني 
العودة اإىل دياره ب�صبب منع �صلطات الحتالل 
العودة  بحق  معنّيًا  الإ�صرائيلية،  الع�صكرية 
حتت  الــقــانــوين  ت�صنيفه  عــن  النظر  بغ�س 
فئة لجئ، طاملا اأّن الهدف من هذا الت�صنيف 
مبقت�صى  املــكــّر�ــس  الــعــودة  حــق  تطبيق  هــو 
متّكن  عــدم  واإّن  ــرد.  ف لكل  الإنــ�ــصــان  حقوق 
الالجئني  حقوق  و�صع  من  ــدويل  ال القانون 
اأّن  اإىل  يعود  التنفيذ،  مو�صع  الفل�صطينيني 
ال�صيا�صية  الإرادة  على  يتوقف  التنفيذ  هذا 
وال�صتقرار  بــالأمــن  املعنية  الكربى  للدول 
باملنطقة كّلها، على اأن يتم و�صع احلدود التي 
ل ينبغي جتاوزها، وذلك حتت طائلة اعتبار 
اأي اتفاق يتعار�س مع قواعد القانون الدويل 
اأو�صلو  باطاًل، وهذا الأمر يجعل من اتفاقات 
وما تبعها من اتفاقات، اتفاقات باطلة وغر 
حري�صة اأو م�صوؤولة عن حقوق وم�صر ال�صعب 

الفل�صطيني.
ويقع الآن على الأ�صرة الدولية جمتمعة 
القانون  حكم  اإعـــادة  يف  م�صوؤوليتها  حتّمل 
القانونية،  املــبــادئ  وتطبيق  ن�صابه،  اإىل 
ال�صعب  ماأ�صاة  لإنهاء  امللحة  للحاجة  نظرًا 
الأمم  ميثاق  واأّن  خ�صو�صًا  الفل�صطيني، 
اإنقاذ  الــدويل  املجتمع  على  يفر�س  املتحدة 
الأجيال وال�صعوب من الأخطار، ويفر�س على 
وتطبيق  القانونية،  باملبادئ  اللتزام  الدول 
التاأكيد  من  بــّد  ول  نّية،  بح�صن  املعاهدات 
الدائم على العراف باأي اتفاق من �صاأنه اأن 
يعمل على تنفيذ حق الفل�صطينيني يف العودة 
اإىل ديارهم العربية الفل�صطينية، وحّقهم يف 
العودة  على  وم�صاعدتهم  م�صرهم،  تقرير 

اليوم قبل غٍد.

العرب الرجعيني للقبول بهذا املنطق النهزامي، الذي ل يقود اإّل اإىل الكوارث، 
وفتح �صهية ال�صهاينة املجرمني للمطالبة باملزيد من التنازلت املخزية، وحتى 
ل ي�صل الأمر ببع�صهم اإىل التنازل عن حق العودة، وي�صوغون لأنف�صهم التنازل 
والتفريط بحق العودة الذي يعني جوهريًا التخّلي عن الق�صية الفل�صطينية 

التي ما زال يعتز بحملها ما يقارب )15( مليون فل�صطيني يف العامل.
اأنهم:  الفل�صطينيني على  الالجئني  الفل�صطيني  الوطني  امليثاق  لقد عّرف 
على  عادية  اإقامة  يقيمون  كانوا  الذين  الفل�صطينيون  العرب  ))املواطنون 
وكل  فيها،  بقوا  اأو  منها  اأُخرجوا  �صواء   ،1947 عام  التاريخية  فل�صطني  اأر�س 
اأو خارجها، هو  من ولد لأب عربي فل�صطيني بعد هذا التاريخ داخل فل�صطني 
اأّن احلق  فل�صطيني((. ووفق ما ورد يف هذا التعريف، فاإّن هناك تاأكيدًا على 
الآبــاء،  على  الأبناء  ويتوارثه  التاأويل،  يقبل  ل  اأبــدي  حق  هو  فل�صطني  يف 
وينتقل اإىل الأحفاد ومن يليهم، حتى يتم اإيجاد حّل نهائي لق�صية الالجئني 
الفل�صطينيني بعودتهم اإىل ديارهم واأمالكهم، ومواطنتهم الفل�صطينية احلّرة، 
كما يت�صمن التعريف تاأكيد حق الفل�صطينيني الذين ا�صطروا اإىل ترك اأر�صهم 
خميمات  يف  للعي�س  وانتقلوا  املحتلة،  الفل�صطينية  الأرا�صي  يف  وممتلكاتهم 
اجلغرافيا،  هذه  مواقع  اختالف  على  الفل�صطينية،  اجلغرافيا  داخل  اللجوء 
وممتلكاتهم  وقراهم  اأرا�صيهم  اإىل  بالعودة  الطبيعية،  فل�صطني  �صمن  وذلك 

دون قيد اأو �صرط.
ثابت  حّق  هو  العودة  حق  بــاأّن  الفل�صطيني  الوطني  امليثاق  عــّرف  وقد 
اأي  يف  اأو   ،1948 عام  �صبب  لأي  موطنه  من  اأُخــرج  اأو  ُطرد  الذي  للفل�صطيني 
وقت بعد ذلك، يف العودة اإىل الديار اأو الأر�س اأو البيت الذي كان يعي�س فيه 
حياة اعتيادية قبل العام 1948، وهذا احلق ينطبق على كل فل�صطيني �صواء 
اأو  عددها  بلغ  مهما  منهما  اأي  ذرية  على  كذلك  وينطبق  امــراأة،  اأو  رجاًل  كان 
تعدادها واأماكن تواجدها، ومكان ولدتها وظروفها ال�صيا�صية والجتماعية 
من  ُم�صتمد  للت�صرف،  قابل  غر  العودة"  "حق  احلق  وهذا  والقت�صادية، 
العاملي  امليثاق  مبواد  مكفول  العودة  فحق  عامليًا،  به  املعرف  الدويل  القانون 
حلقوق الإن�صان الذي �صدر عام 1948، اإذ تن�س الفقرة الثانية من املادة /13/ 
"لكل فرد حق مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة اإىل  على الآتي: 

بلده".
اإن القانون الدويل العام يوّفر لالجئ مركزًا قانونيًا يخّوله احل�صول على 
احلماية، كما ي�صمن له م�صاألة احرام حقوقه ا�صتنادًا ملبداأ "احرام حقوق 
اأن  ذلك  الطرد.  عدم  ومبداأ  الديار  اإىل  بالعودة  احلق  فيها  مبا  الإن�صان"، 
القواعد الدولية التي ترعى حقوق الإن�صان، توّفر حماية اأو�صع ملختلف فئات 
معاهدة  تعريف  عليه  ينطبق  الذي  الالجئ  على  تقت�صر  ل  كونها  الالجئني، 
اإمّنا ت�صمل كل لجئ على م�صتوى العامل مبن فيهم الفل�صطيني،  1951 فقط، 
وحماية الالجئ الفل�صطيني حتتل موقعًا بارزًا يف القانون الدويل العام، نظرًا 
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 73 الــ  الــذكــرى  اأيـــاٍم  قبل  حّلت 
لنكبة ال�صعب العربي الفل�صطيني، تلك 
النكبة التي كان من اأبرز نتائجها قيام 
على  ال�صهيونية"  العربية  "الدولة 
اأنقا�س الكيان الوطني والقومي لل�صعب 
الفل�صطيني، وتدمر الكيانية الوطنية 
وت�صتيته،  الفل�صطيني،  العربي  لل�صعب 
دول  يف  لجئني  اىل  غالبيته  وحتويل 
تبقى  ما  وعلى  الطوق(  )دول  ال�صتات 
الغربية  ال�صفة  يف  فل�صطني  اأر�ــس  من 
اأن  بعد  وذلــك  غــزة،  وقطاع  والقد�س 
على  ال�صهيونية  الع�صابات  ا�صتولت 
فل�صطني  اأر�ــس  م�صاحة  من   %78 نحو 
التاريخية بقوة البارود والنار والدعم 
ــذي وفــرتــه لها  ــي الــهــائــل الـ ــارج اخل
و�صلطات  وفرن�صا  املتحدة  الــوليــات 

طبٍق  على  فل�صطني  �صلمتها  التي  الربيطاين  النتداب 
من ذهب. وقد ا�صتطاعت الع�صابات امل�صلحة ال�صهيونية 
من تدمر 514 قرية وبلدة يف فل�صطني تدمرًا كاماًل، 
من اأ�صل 1300 قرية ومدينة وبلدة على امتداد اأر�س 

فل�صطني التاريخية. 
الكفاح  من  ومــريــرة  مــديــدة،  عقوٍد  وبعد  والآن، 
واحدة،  حلظة  يتوقف  مل  الذي  الفل�صطيني  الوطني 
التو�صعي  ــروع  املــ�ــص ــع  م ــراع  الــ�ــص مــعــه  يــتــوقــف  ومل 
واحلقوق  الق�صية  تعرب  الــوقــت  هــذا  يف  ال�صهيوين، 
الوطنية الفل�صطينية مراحل �صعبة يف م�صرتها املليئة 
وحتدياٍت  ا�صتحقاقات  اأمــام  نف�صها  لتجد  بالعرات، 
العربي  لل�صعب  الن�صالية  امل�صرة  و�صعت  تاريخية، 
يتحدد  طــرق،  منعطف  اأمــام  جمملها،  يف  الفل�صطيني، 
م�صتقبلها وفقًا لتما�صك املوقف الوطني الفل�صطيني من 

عدمه. 
لقد عملت ادارة الرئي�س الأمريكي ال�صابق، والتي 
ا�صطبغت �صيا�صاتها بكل فجاجة و�صلف وغرور، جتاه 
فر�س  حماولة  على  الفل�صطينية،  الوطنية  امل�صاألة 
وقد  القرن"  "�صفقة  بــ  املعنونة  امل�صمومة  ال�صفقة 
مهدت لها امل�صرح ال�صيا�صي يف املنطقة منذ نهاية العام 
2017 عندما جرى تطبيق اأوىل خطوات تلك اخلطة 
املوحدة  بالقد�س  الأمــريــكــي  ــراف  ــالع ب اللعينة، 
اإليها.  ال�صفارة  ونقل  الحتالل"،  لـ"دولة  عا�صمة 
ومهدت خلطتها امل�صمومة "�صفقة القرن"، مبجموعة 
وخا�صة  الأر�ـــس،  على  ــراءات  ــ والإج التطبيقات  من 
جتفيف م�صادر الدعم املايل الأمريكي للموازنة العامة 
لوكالة الأونــروا، وال�صعي لتفكيكها نظرًا ملا حتمله من 
ق�صية  يخ�س  دوليًا،  ُم�صّرع  وقانوين،  �صيا�صي،  تعبٍر 
الالجئني الفل�صطينيني وحقهم بالعودة، وبالتايل نزع 
الفل�صطينيني،  الالجئني  ماليني  عن  القانونية  ال�صفة 
ب�صاأن  الحتالل"  "دولــة  م�صاعي  على  وامل�صادقة 
�صرعية  بــ�ــصــاأن  الكولونيايل  ال�صتعماري  �صلوكها 
مبا  الغربية،  ال�صفة  اأرا�صي  فوق  املقامة  امل�صتعمرات 
فيها البوؤر املنت�صرة والكتل الكربى التي تطوق القد�س 
وباقي املدن الفل�صطينية، ومباركة املوقف الإ�صرائيلي 
خالفًا  به  ــراف  والع املحتل  ال�صوري  اجلــولن  ب�صم 

لقرارات ال�صرعية الدولة وارادة املجتمع الدويل. 
الفل�صطينيني  لدفع  "الإ�صرائيلي"  املطلب  وتكرر 
ُيراد  والتي  الدولة"،  "يهودية  ي�صمى  مبا  لالعراف 
على  للتوقيع  ودفعهم  �صراكها،  يف  الفل�صطينيني  اأيقاع 
والقــتــالع  النكبة  ــة  روايـ تن�صُف  تاريخية  وثيقة 
ل�صالح  احلقيقية  الرواية  وهي  والت�صريد  واللجوء 

سنوات النكبة الطويلة ...
بقلم : علي بدوان والعدوان املستمر على الشعب الفلسطيني 

ال�صهيونية"  "الدولة  قيام  تــربر  م�صطنعة  ــة  رواي
العربي  لل�صعب  والقومي  الوطني  الكيان  اأنقا�س  على 
الإثم  فعلها  ال�صهيونية من  �صاحة  الفل�صطيني وتربئ 
ال�صعب  بحق  الــكــربى  الــكــارثــة  ــوع  ووقـ النكبة  ــام  ع

الفل�صطيني.
يعني  اليهودية"  "الدولة  مبقولة  العراف  اإن   
وبكل  ال�صهيونية"  "الإ�صرائيلية  بالرواية  القبول 
الأ�صاطر التي تقوم عليها، باأن كل اأر�س فل�صطني لليهود، 
ويعني  فيها،  وامل�صيحيني  وامل�صلمني  للعرب  حقوق  ول 
والعربي  وامل�صيحي  الإ�صالمي  التاريخ  اأي�صًا اعتبار كل 
�صحيح.  غر  القد�س  ومدينة  بفل�صطني  يتعلق  فيما 
وبالنتيجة القبول بتلفيقات احلركة ال�صهيونية، وحق 
"اإ�صرائيل" املُطلق، وت�صديق لكل اأ�صاطرها، وبالتايل 

اإلغاء تاريخنا الوطني والقومي والإ�صالمي.
تزييف  على  ــراف  الع هذا  خطورة  تقت�صر  ول 
باأنه  الفل�صطيني  اإقـــرار  من  ذلــك  يعنيه  ومــا  املا�صي 
يفتح  كونه  يف  ــا  واإمنـ الــبــدايــة،  منذ  خطاأ  على  كــان 
الطريق وا�صًعا لإ�صقاط حق الالجئني يف العودة وهم 
ال�صعب  اأبناء  اأكر من )65%( من  الذين ي�صكلون نحو 
الفل�صطيني، وحق ال�صعب الفل�صطيني يف الداخل املحتل 
عام 1948 باأن يعي�س حرًا فوق اأر�س وطنه التاريخي. 

على  اإ�ــصــراره  يف  ينطلق  "الإ�صرائيلي"  الطرف 
"قلق  موقع  من  الدولة"  "يهودية  ومقولة  م�صاألة 
امل�صتقبل" يف دولة طافرة قامت قيامة غر طبيعية 
وعلى ح�صاب احلقوق الوطنية والقومية لل�صعب العربي 
الفل�صطيني الذي تعر�س لعملية تران�صفر كاملة عام 
"الإجماع  اأن تلك املقولة باتت يف موقع  النكبة. كما 
داخل  احلزبية  الُكتل  خمتلف  بني  تقريبًا  الكامل" 
الدولة العربية ال�صهيونية، حيث ترى تلك الأحزاب 
بعمومها باأن " احلرب ال�صيا�صية التي تخو�صها اإ�صرائيل 
اليوم اأهم مل�صتقبلها من حرب ال�صتقالل عام "1948 
على حد تعبر رئي�س الأركان الأ�صبق اجلرنال �صاوؤول 
موفاز، ُمعتربًا يف الوقت نف�صه اأن تلك امل�صاألة تاأتي يف 
�صياق تاأمني ركائز "الدولة العربية ال�صهيونية" التي 
تتعر�س كما قال "ولأول مرة منذ تاأ�صي�صها للمخاطر 

يف جمتمع قام على الع�صكرة". 
لن  للنكبة،   73 الـــ  الذكرى  مع  وبالرافق  الآن، 
ن�صف  من  فاأكر  بالتقادم،  الفل�صطيني  احلــق  ميــوت 
ال�صعب الفل�صطيني يتواجد على اأر�س وطنه التاريخي، 
بفل�صطني،  املحيطة  الطوق  دول  يف  الأخــر  والن�صف 
القد�س  مدينة  �صمود  يف  جديد  مــن  جت�ّصدت  وقــد 
الأر�س  وحدة  املبارك،  رم�صان  �صهر  خالل  ومواطنيها 
وال�صعب والكفاح الفل�صطيني، الذي ترافق مع ال�صمود 

ال�صتثنائي وممار�صة كل ا�صكال العمل 
اأر�ــس  امــتــداد  على  املُمكنة  الوطني 
فل�صطني التاريخية، حيث تعانقت غزة 
الغربية  ال�صفة  مع  وقطاعها  العزة 
عام  املحتل  والداخل  القد�س،  وعموم 
1948 يف مدن اللد واأم الفحم وحيفا 
وخا�صة  الفل�صطيني،  وال�صتات  ...الخ 
منه ال�صتات املحيط بفل�صطني يف دول 

الطوق )�صوريا + لبنان + الأردن(.
للقوة،  املــفــرط  ال�ــصــتــخــدام  اإن 
وجحيم النران التي اطلقت من اجلو 
من الطائرات املقاتلة "الإ�صرائيلية" 
على قطاع غزة وعلى عموم �صكانه من 
ال�صكنية  الأبـــراج  وتدمر  املواطنني 
واعـــداد  �صهيدًا   250 نحو  و�صقوط 
من  وامل�صابني،  اجلرحى  من  م�صاعفة 
تلميذ   15 نحو  بينهم  ومن  طفاًل،   50 من  اأكــر  بينهم 
من  اأكر  و�صرد  ا�صت�صهدوا،  الوكالة  مدار�س  طلبة  من 
47،000 �صخ�صًا اإما فقدوا منازلهم اأو �صبل الو�صول اإىل 
املاء اأو الكهرباء اأو اأجربوا على الفرار حلماية اأنف�صهم 
يوم  الأونــروا  وكالة  عن  �صدر  بيان  ح�صب  وعائالتهم 
العائالت  "معظم  اأن  البيان  واأ�صاف   .2021/5/18
وجد مالذًا يف مدار�س الأونروا، اإل اأن ذلك اأ�صبح اأكر 
�صعوبة هذه املرة ب�صبب انت�صار كوفيد-19 وال�صعوبات 
التي تواجه امل�صوؤولني وامل�صاعدات يف �صبل الو�صول اإىل 

غزة عندما تكون الحتياجات اأكرب".
ت�صّدت  التي  املقاومة  من�صوب  من  زاد  ذلك  كل  اإن 
القد�س،  )�صرايا  الرئي�صية  القوى  يد  على  للعدوان 
كتائب الأق�صى، كتائب الق�صام، كتائب اأبو علي م�صطفى 
الحــتــالل  وم�صتعمرات  مــواقــع  اأمــطــرت  حــني   )...
بال�صواريخ، مرافقة مع الفعل الكفاحي ال�صعبي، ويف 
جي�س  مواجهة  يف  �صفر،  النقطة  من  معه  ال�صتباك 
الحتالل وع�صابات امل�صتوطنني امل�صلحني على امتداد 

القد�س وال�صفة الغربية.

الذكرى  يف  الفل�صطينية،  النكبة  تراجيديا  اإن 
الـــ 73 لوقوعها املاأ�صاوي وت�صريد نحو 65% من اأبناء 
الفل�صطيني،  ال�صعب  م�صرة  الآن  َتكتب  فل�صطني، 
من  بالرغم  بطولة،  من  وباأحرف  واملقاومة،  بال�صمود 
ال�صحايا، والآلم، وا�صتهداف الأبراج ال�صكنية واملواقع 
املدنية يف القطاع، واطالق الر�صا�س احلي على املقاومني 
الُعّزل من ال�صالح يف ال�صفة الغربية والقد�س، من قبل 
ذكراها  نعي�س  التي  الآن  فالنكبة  الحتالل.  جي�س 
الفل�صطيني  العربي  ال�صعب  يحّولها   ،73 الــــ  الأليمة 
اىل منا�صبة ل�صحذ الهمم، واىل عهٍد، ووعٍد، يف متابعة 
الالجئني  وحــق  الحــتــالل،  دحــر  اأجــل  مــن  الطريق 

الفل�صطينيني بالعودة اىل اأر�س وطنهم التاريخي.
مواجهة  يف  وال�صمود  النكبة،  ذكــرى  اإن  اأخـــرًا، 
قطاع  اىل  الغربية  ال�صفة  اىل  القد�س  من  الحتالل 
لل�صتات،  و�صوًل   1948 عام  املحتل  الداخل  اىل  غزة، 
التوجه  الفل�صطينية،  ال�صاحة  تقت�صي من اجلميع يف 
الفل�صطيني،  البيت  يف  واخلــدو�ــس  النق�صام  ملعاجلة 
والإ�صرار على بذل اجلهود على كل امل�صتويات للحفاظ 
على وحدة ال�صعب الفل�صطيني يف جميع اأماكن وجودة، 
الداخلية،  الفل�صطينية  الوطنية  اجلبهة  ومتتني 
املوقف  يف  وال�صمود  املرحلة،  ا�صتحقاقات  ملواجهة 
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انتفا�صة  من  الأّول  الأ�صبوع  يف 
�صّجلت  الــفــلــ�ــصــطــيــنــّيــة،  ــدة  ــوحـ الـ
ــل  ــون داخ ــات واحلــقــوقــّي احلــقــوقــّي
 1948 عــــام  ــة  ــّل ــت ــح امل ــي  ــ ــصـ ــ الأرا�ـ
ــالت عــنــٍف مــرّوعــة وانــتــهــاكــات  حـ
القمع  قوى  مار�صتها  �صافرة  حقوقّية 
ووحــدات  �صرطٍة،  من  الإ�صرائيلّي- 
و�صرطة  حـــدود،  وحــر�ــس  ــة،  خــا�ــصّ
الأذرع  كــمــا  ومــ�ــصــتــعــربــني-  �ــصــرّيــة 
القانونّية متمّثلًة بالق�صاة واملّدعني.

العــتــقــالت  مــئــات  جــانــب  اإىل 
�ُصّجل  الغربّية،  وال�صّفة  الُقد�س  يف 
ــر مــن 700  ــل املــحــتــل اأكـ ــداخ يف ال
الأطفال،  ع�صرات  بينهم  من  اعتقال 
يف  الحتجاجات  انطالق  منذ  وذلك 
ــد )9 اأّيــار/مــايــو  الــداخــل يــوم الأح
 14( اجلمعة  م�صاء  وحّتى   )2021
بو�صوح  يظهر   .)2021 اأّيــار/مــايــو 
وتفا�صيلها  العتقالت  لة  حم�صّ من 
الفل�صطينيني  اإرهاب  اإىل  هدفت  اأّنها 
اإىل  والنزول  التظاهر  عن  وردعهم 
اإحــبــاط  اإىل  تــهــدف  كما  الــ�ــصــوارع، 
عن  لــلــدفــاع  الفل�صطينيني  م�صاعي 
ــم  ــه ــارات ــم وبــيــوتــهــم، ح ــه ــالت ــائ ع
الع�صابات  اعتداءات  اأمام  وبلداتهم، 
هذه  خالل  من  املنّظمة.  ال�صهيونّية 
العتقالت، وّفرت الأجهزة الأمنّية 
حمايًة  الإ�صرائيلّية  والق�صائّية 
اعتدت  التي  الع�صابات  لهذه  وغطاًء 
على الفل�صطينيني ونّكلت بهم، اأطلقت 

النار، اأ�صعلت احلرائق.
يــر�ــصــد هـــذا الــتــقــريــر اأمنـــاط 
متكّررة يف العتقالت يف كاّفة املدن 
والبلدات الفل�صطينّية، كما ر�صدناها 
وحمامني  حمامّيات  مع  ات�صالت  من 

داخل الأرا�صي املحتّلة عام 1948.
-  اعتقالت ع�صوائّية:-  اعتقالت ع�صوائّية:

ــذه  ــالت يف ه ــقـ ــتـ ــزت العـ ــّيـ متـ
واعتباط  بالغة  بع�صوائّية  اجلولة 
الإ�صرائيلّية  ال�صرطة  نّفذت  تــام. 
اعتقالت باجلملة يف املظاهرات، كما 
واملتواجدين  للمارة  كثرة  اعتقالت 
يف حمــيــط الحــتــجــاجــات �ــصــدفــًة، 
بعد  املــجــاورة  الأحــيــاء  يف  حّتى  اأو 
انــتــهــاء املــظــاهــرة. كــذلــك، اأقــامــت 
خلت  مناطق  يف  حــواجــز  ال�صرطة 
�صّيارات  فيها  واأوقفت  املظاهرات،  من 

ال�صّبان، فت�صتها واعتقلتهم.

إرهــاب االعـتقاالت اإلســـرائيلي

-  اقــتــحــامــات الــبــيــوت واملــحــال 
التجارّية:

الأّيــام  خالل  ال�صرطة  اقتحمت 
املجاورة  البيوت  من  عــدًدا  الأخــرة 
اأهلها  على  اعتدت  املظاهرة،  ملوقع 
ولعّل  بيوتهم  داخــل  من  واعتقلتهم 
عو�س  ال�صيخ  منزل  اقتحام  اأبرزها 
عليه  والعــتــداء  حيفا  يف  حماميد 
وعلى اأبنائه بوح�صّية. كذلك �ُصجلت 
ــالت عـــديـــدة لقــتــحــام املــحــال  ــ ح
اجلرحى،  ا�صتقبلت  التي  التجارّية 
من مطاعم اأو مقاهي اأو دكاكني، وقد 
من  امل�صابني  واعتقال  تك�صرها  مت 

داخلها.
ي�صّور  من  واعتقال  مهاجمة    -

ويوّثق العتداءات:
التي  ــالت  ــ ُوثــقــت عــ�ــصــرات احل
�صّور  من  كل  ال�صرطة  فيها  هاجمت 
ل  املتظاهرين،  بحق  ُعنفها  ووّثـــق 
التي  العتقال  حلظات  اأثناء  �صيما 
البالغ.  اجل�صدّي  العنف  فيها  بــرز 
و�صّبان  ل�صاّبات  اعــتــقــالت  �ُصجلت 
بينما  لــالأحــداث،  ت�صويرهم  ب�صبب 
ــن قــامــوا  ــريـ هــــددت الــ�ــصــرطــة اآخـ

- تهديدات بالقتل:
خالل العتقالت، ول �صيما التي 
القا�صرين  وبحق  امل�صتعربون،  نفذها 
لتهديد  املعتقلني  تــعــّر�ــس  خــا�ــصــًة، 
بالقتل، كمان غّطت وجوههم وُع�صبت 
�ــصــّيــارات  ــني  ب نقلهم  ومت  عــيــونــهــم، 
ل�صاعات  خمتلفة  و�صرطة  م�صتعربني 

طويلة و�صط تهديدات باإخفائهم.

-  جمع الأدلة الزائفة:
جمع  اأ�صلوب  الأمن  قوى  انتهجت 
اأحــد  يقوم  حيث  الــزائــفــة،  ــة  ــ الأدّل
بجمع  العــتــقــال  بعد  ــن  الأمـ رجـــال 
عن  ع�صي  اأو  زجــاجــات  اأو  حــجــارة 
والدعـــاء  ع�صوائّي  ب�صكٍل  ــس  الأر�ـ

لحًقا اأّنها كانت بيد املعتقل.
املعتقلني  ــن  م ــداد  ــ اأعـ حــ�ــصــر    -

وخنقهم مبركبات �صّيقة:
كبرة  اأعـــداد  ال�صرطة  جمعت 
�صّيقة،  نقل  مركبات  يف  املعتقلني  من 
املعتقلني  راكــمــت  كثرة  ــالت  ح ويف 
املركبات  واأغلقت  بع�صًا،  بع�صهم  فوق 
اعتدت  كما  للهواء،  جمــرى  اأي  دون 
املرا�صني  املعتقلني  على  دورّي  ب�صكٍل 
داخل ال�صّيارة بال�صرب. كذلك، انتهج 
رجال ال�صرطة �صرب روؤو�س املعتقلني 

باأبواب املركبات �صربات متكّررة.
- انــتــهــاك حــقــوق الأطـــفـــال يف 

التحقيق:
عالوًة على العتداءات الفظيعة 
حقوق  انُتهكت  فقد  العتقال،  اثناء 
الأطــفــال  مــن  ال�صاحقة  الأغــلــبــّيــة 
ــرّوع  امل اجل�صدّي  بالعنف  املعتقلني، 
ا  واأي�صً النف�صّي،  والعنف  والتهديد 
التي  الأ�صا�صّية  حقوقهم  عن  مبنعهم 
من  حرمانهم  مثل  الــقــانــون؛  يكفلها 
قبل  القانونّية  بال�صت�صارة  حّقهم 
التحقيق  اإجــــراء  عـــدم  التحقيق، 
الأب  مــرافــقــة  مــنــع  الأم،  بلغتهم 
خــالل  وبــنــاتــهــم  لأبــنــائــهــم  الأم  اأو 
يفر�صها  �صروط  كّلها  وهي  التحقيق. 
ــرت اأغــلــبــّيــة  الـــقـــانـــون. كـــذلـــك، جـ
�صاعات  يف  القا�صرين  مع  التحقيقات 
كذلك،  القانون.  يخالف  مبا  الفجر 
على  حتايل  اأ�صاليب  املحققون  مار�س 
انتزاع العرافات  اأجل  من  الأطفال 

منهم.

تقرير*: توثيق لالعتداءات على أكثر من 700 معتقلة ومعتقل داخل أراضي عام 1948 
حّتى فجر 15 أّيار/مايو 2021

فّوهات  بتوجيه  ــداث  الأحـ بتوثيق 
الر�صا�س  واأطلقت  اإليهم  البنادق 
يف  عليهم  ال�صوت  وقنابل  املطاطي 

اأكر من حالة.
العتقال  خالل  ج�صدّي  عنف    -

والنقل اإىل مراكز العتقال:
ــجــلــت بـــني املــعــتــقــلــني كــ�ــصــور  �ــصُ
والعنق،  والظهر  ــدي  والأي بالأقدام 
ــات يف الــعــيــون والــوجــه  ــاب ــص كــمــا اإ�
ال�صرطة  ا�صتخدمت  وقد  والــراأ�ــس. 
بالهراوات  ال�صرب  متوا�صل  ب�صكل 
واأعقاب البنادق، ودا�صت على روؤو�س 
واأعناق املعتقلني لدقائق، كم تعّمدت 
واجلــدران  بــالأر�ــس  روؤو�صهم  �صرب 
كذلك،  ال�صرطة.  مركبات  ــواب  واأبـ
خالل  الإ�صرائيلّية  ال�صرطة  مار�صت 
العتقال  مراكز  ويف  املعتقلني  نقل 
معتقلني  �صد  ونف�صيًا  ج�صديًا  عنًفا 
م�صابني باأمرا�ٍس نف�صّية، ما اأّدى اإىل 
اإثرها  ُنقلوا  خطرة  ع�صبّية  نوبات 
اإىل امل�صت�صفى. يف حالتني على الأقل، 
جرى هذا النوع من العتداءات بعد 
اأُعلم رجال ال�صرطة ب�صكٍل وا�صح  اأن 

بهذا الو�صع ال�صحّي.
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-  العتداء داخل مراكز التحقيق:
من  وح�صيًا  عنفًا  التحقيق  مراكز  �صهدت 
وحدات  رجال  �صيما  ول  ال�صرطة  رجال  قبل 
"ي�صام" التي دخلت مراكز العتقال وفر�صت 
�ُصجلت  كما  ــويّن.  قــان غــر  ب�صكٍل  �صيطرتها 
املعتقلني  من  كبرة  ــداد  اأع جمع  عن  �صهادات 
املاء  �صرب  من  ومنعهم  جــًدا،  �صّيقة  غرف  يف 
�ُصجلت حالت  املرحا�س. كما  اإىل  الدخول  اأو 
�صورًا  ة  اخلا�صّ الــوحــدات  رجــال  فيها  التقط 
املعتقل  داخــل  ة  اخلا�صّ بهواتفهم  للمعتقلني 
دون اأي �صالحّية اأو م�صّوغ قانويّن. يف النا�صرة 
بوجود  املعتقلني  اأحد  اأفــاد  املثال،  �صبيل  على 
على  املعتقلني  فيها  جمعوا  ــة  خــا�ــصّ غــرفــة 
يروا  لئال  روؤو�صهم  رفــع  من  منعوهم  الأر�ـــس، 
عليه  ويعتدون  يدخلون  الذين  الأمــن  رجــال 
امتالأت  فقد  املعتقل،  �صهادة  بح�صب  بال�صرب. 

اأر�صّية الغرف ببقع الدم نتيجة العتداءات.

قبل  امل�صت�صفى  اإىل  املعتقلني  نقل  منع   -
التحقيق:

فيها  رف�صت  التي  احلالت  ع�صرات  �ُصجلت 
العالج  اإىل  م�صابني  معتقلني  نقل  ال�صرطة 
طواقم  تو�صيات  رغــم  امل�صت�صفى  يف  الطبّي 
امل�صعفني وجزمهم ب�صرورة تقدمي العالج فوًرا. 
وقد اأ�صّرت ال�صرطة يف حالت كثرة اأّل يتلّقى 
املعتقل عالًجا طبًيا اإل بعد خ�صوعه للتحقيق. 
طواقم  فيها  احتّجت  التي  احلــالت  بع�س  يف 
للمعتقل  ال�صت�صارة  تقدمي  ورف�صت  املحامني 
ال�صرطة  انتقمت  الطبّي،  العالج  تلقيه  حّتى 
من املعتقلني وطواقم املحامني من خالل تاأجيل 
ل�صاعات  عالج  دون  املعتقل  واإبقاء  التحقيق، 
 9 مــن  اأكــر  معّينة  حــالت  يف  بلغت  طويلة، 
�صاعات، وكانت من �صمن هذه احلالت اإ�صابات 
دوًرا  الوقت  فيها  ويلعب  فورًيا  عالًجا  تتطّلب 

مف�صلًيا، مثل الإ�صابات يف العيون.
-  العتداء على طواقم احلامني:

اأن  خمتلفة  بــاأ�ــصــكــال  ال�صرطة  حــاولــت 
طواقم  �صيما  ل  الدفاع،  طواقم  عمل  حتبط 
املعتقلني  مثلوا  الــذيــن  املتطّوعني  املحامني 
ل  حقوقهم،  على  وا�ــصــّروا  جــمــاعــّي  ب�صكٍل 
حالت  يف  الطبّي.  العالج  بتلّقي  حّقهم  �صيما 
مدخل  عن  املحامني  ال�صرطة  اأبعدت  كثرة، 
مركز العتقال ملنعهم من معرفة عدد واأ�صماء 

اعتقال  ف�ُصجل  النا�صرة  يف  اأما  املعتقلني. 
ملحاميني اثنني. كذلك، ويف اأكر من حالة، 
مراكز  مــن  واملحامني  املحامّيات  طــرد  مت 
مركز  اأُغلق  مثاًل،  الفحم  اأم  يف  العتقال. 
الرد  اأوقف  وكذلك  تامًا،  اإغالًقا  ال�صرطة 
عدم  بهدف  وذلك  الهاتفّية،  املكاملات  على 
ومنعهم  املعتقلني  عن  معلومات  باأي  الدلء 
كذلك،  قانونّية.  ا�صت�صارة  اأي  تلّقي  عن 
وعند اإ�صرار املحامني على حقوق املعتقلني، 
ول �صيما نقلهم لتلّقي العالج الطّبي، مار�س 
تهدف  عقابّية  خــطــوات  ال�صرطة  رجــال 
التحقيقات  تاأخر  مثل  املحامني،  لإنهاك 
املحامني  واإجــبــار  ال�صباح،  �صاعات  حّتى 
تقدمي  قبل  طويلة  ل�صاعات  النتظار  على 

ا�صت�صارة للمعتقل.
-  اإطالق �صراح م�صروط:

العتقالت  و�صمن  كثرة،  حــالت  يف 
قّررت  مــرّبر،  اأو  م�صّوٍغ  اأي  دون  الع�صوائّية 
بعد  املعتقلني  ــراح  ــص � اإطــــالق  الــ�ــصــرطــة 
للمحاكمة  تقدميهم  دون  عليهم  العتداء 
عليهم  فر�صت  اأّنها  اإل  اعتقالهم،  لتمديد 
من  منعهم  اإىل  بالأ�صا�س  تهدف  �صروًطا 
امل�صاركة بالحتجاجات. ورغم اأن ال�صرطة 

مل متتلك اأي مرّبر لعتقالهم، فقد ا�صرطت 
لأّيام  املنزيّل  باحلب�س  اإما  �صراحهم  اإطالق 
�صكنهم،  مناطق  عن  اإبعادهم  واإمــا  طويلة، 
باملظاهرات،  م�صاركتهم  منع  ا�صراط  واإما 
وهي �صروط اإما غر قانونّية واإما غر مربرة 
الإ�صرائيلّية  املحاكم  اأن  املُلفت  ق�صائّيًا. 
ال�صتئنافات  يف  �صديدة  مماطلة  ماطلت 
ونظرت  ال�صروط،  هــذه  على  ُقدمت  التي 
اأّيام  املعتقلون  اأنهى  اأن  بعد  بال�صتئنافات 

احلب�س املنزيّل اأو الإبعاد.
-  الُتهم املقّدمة للمحكمة:

منها  متنّوعة،  تهمًا  الدعــاء  ا�صتخدم 
تهم التحري�س التي حاولوا من خاللها خلق 
عن�صرّية  الحتجاجات  باأن  كاذبة  �صورة 
خالل  مــن  وذلـــك  لل�صامّية"،  و"معادية 
الت�صديد على الدعاء الزائف باأن املعتقلني 
كــذلــك،  ــهــود".  ــي ال "قتل  عــلــى  حــّر�ــصــوا 
الواهية،  التهم  ا�صتخدم الدعاء عددًا من 
جرائم  املــتــفــّجــرة،  ــواد  املـ ا�صتخدام  مثل 

عن�صرّية، وقوانني مكافحة الإرهاب.

اأوامــر  ينّفذون  وق�صاة  تع�صفّية  حماكم    -
�صيا�صّية:

برز يف جل�صات متديد العتقال الدور ال�صيا�صّي 
الذي لعبه الق�صاة، اإذ جتاهلوا ب�صكٍل متعّمد كافة 
اأّكد  وقد  الأهمّية.  �صديدة  احلقوقّية  اجلوانب 
حتّدث  الق�صاة  اأحد  اأن  النقب  منطقة  يف  حمام 
الق�صائّي.  للجهاز  ُعليا"  �صدور" تعليمات  عن 
جتاهل الق�صاة ب�صكل �صبه تام العتداءات على 
عليهم.  املرّوعة  اجل�صدّي  العنف  واآثار  املعتقلني 
كافة  العتقال  متديد  اأحكام  يف  جتاهلوا  كما 
ال�صت�صارة  منع  مثل  �ُصجلت،  التي  النتهاكات 
جتاهل  القا�صرين.  حقوق  انتهاك  اأو  القانونّية 
حول  الد�صتورّية  الدعــــاءات  جميع  الق�صاة 
التي  الإهــانــات  جتاهلوا  كما  التظاهر،  يف  احلق 
قاعة  يف  املحامني  اجتــاه  ــاء  الدع ممثلو  وجهها 
املحكمة. ُيذكر كذلك اإ�صرار الق�صاء على اإجراء 
�صفقات بني الدفاع والدعاء، وهي �صفقات مت�س 
الــدفــاع  رفــ�ــس  عند  وتظلمه.  املعتقل  بحقوق 
قــرارات  اإ�ــصــدار  الق�صاة  تعّمد  ال�صفقات،  لهذه 
واملحامني  املعتقلني  معاقبة  اإىل  تهدف  انتقامّية 
فقد  ال�صرطة،  ممثل  اأما  ال�صفقات.  رف�صهم  على 
بت�صعيد  �صيبداأ  باأّنه  مّرة  من  اأكر  املحامني  هّدد 
طلبات متديد العتقال اإذا ما اأ�صّر املحامون على 
حقوق  عن  بالرافع  والتم�ّصك  ال�صفقات  رف�س 
املعتقلني. كما ُيذكر اأنه يف الأغلبّية ال�صاحقة من 
�صراح  اإطالق  املحكمة  فيها  قّررت  التي  احلالت 
قبلت  الــقــرار،  على  الدعــاء  وا�صتاأنف  املعتقل، 
على  واأبقت  الدعــاء  موقف  ال�صتئناف  حمكمة 
متديد العتقال، فيما رف�صت حمكمة ال�صتئناف 

الأغلبّية ال�صاحقة من ا�صتئنافات الدفاع.
ممــار�ــصــات  ــب  ــان ج اإىل  ــات،  ــهــجــّي ــن امل هـــذه 
وتفا�صيل اأخرى كثرة، تهدف اإىل اإرهاب ال�صباب 
وتفريغ  الحــتــجــاج  عــن  وردعـــه  الفل�صطينّي 
العتقالت  خــالل  مــن  اجلماهر،  مــن  الــ�ــصــوارع 
ــة لثني  ــاد، يف حمــاول ــعـ ــر الإبـ ــ واأوامـ املــنــزلــّيــة 
وبيوتهم  اأنف�صهم  عن  بالدفاع  حّقهم  عن  النا�س 
طواقم  �صت�صتمر  ومدنهم.  وقراهم  وممتلكاتهم 
املعتقلني  كــاّفــة  بتمثيل  واملــحــامــني  املحاميات 
ال�صجاعة،  النتفا�صة  هــذه  يف  الفل�صطينيني 

والدفاع عن حّقهم بالن�صال من اأجل احلرّية.

النتفا�صة  معتقلي  عن  للدفاع  *حقوقيات 
2021 اأيـــــــــار   - فـــلـــ�ـــصـــطـــني   - ــا  ــفـ ــيـ حـ
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دور املحروقات ف العدوان على �س�رية:
ب�سكل  والغاز  املحروقات،  قطاع  ُي�سكل 
خللا�للس، وملل�للسللاريللع خللطلل�ط انللابلليللب الللغللاز 
الغاز  من  كبرية  كميات  واكت�ساف  الطبيعي 
العدوان،  اأ�سباب  اأحد  ال�س�ري،  ال�ساحل  ف 
ورف�س  ال�سرتاتيجي،  امل�قع  اإىل  بالإ�سافة 
)اجللل�لن(،  املحتّلة  الأرا�سي  ف  التفريط 
اللل�للسلل�ريللة على  للرْي احلللكلل�مللة  �للسَ واإىل عللدم 
ب�ساأن  والأردين،  امَل�سري  النظاَمنْي  ُخطى 
لذلك  ال�سهي�ين…  الكيان  مع  العاقات 
ي�سم  دويل  ل�سراع  �ساحة  �س�رية  اأ�سبحت 
ال�سهي�ين  والللكلليللان  واجللللللريان،  �للسلل�ريللة 
التي  املتحدة،  واللل�ليللات  ورو�سيا  واإيلللران 
اأن  وتللّدعللي  الأطللللل�للسللي،  �سمال  حلف  تللقلل�د 
دويل"،  "تالف  با�سم  للُذ  ُيللَنللَفّ الللعللدوان 
الللعللربلليللة،  الأنللظللمللة  معظم  اأيلل�للسللًا  ي�سمل 
العراق،  على  الللُعللدوان  خللال  ح�سل  مثلما 
.2003 �للسللنللة  واحلللتلللالللله   ،1991 �للسللنللة 

الإنتاجية  الطاقة  اأن  الّدرا�سات  ت�ؤّكد 
بنح�  ُتقّدر  "قارة"  ال�س�ري  الغاز  حلقل 
يجعل  ما  ي�ميا،  مكعب  مرت  األللف  اأربعمائة 
هللاًمللًا  مناف�سا  )ُم�ستقبًا(،  �للسلل�ريللة  مللن 
واحدة  اأمريكية  قاعدة  )تتل  قطر  لُدَوْيلة 
تركيا  مع  تالفت  التي  م�ساحتها(  ن�سف 
�س�رية،  على  العدوانية  احلرب  نار  لت�سعري 
تالفت  بينما  اأخللرى،  عربية  بلدان  وعلى 
الغاز  ت�سدير  الراغبة ف  رو�سيا  مع  �س�رية 
عللرب الللبللحللر الأبلليلل�للس املللتلل��للسللط، ف حني 
لت�سبح  "َقَطر"  غللاز  على  تركيا  تعتمد 
نح�  الللغللاز  ت�سدير  لإعللللادة  هللامللة  مطة 
باإ�سراف  وتركيا،  قطر  وتالفت  اأوروبلللا، 
احل�سابات  )رغلللم  الأطل�سي  �سمال  حلف 
وامل�سالح اخلا�سة لرتكيا( من اأجل اإ�سقاط 
اأنظمة  ُت�ساركها ف ذلك  �س�رية،  احلكم ف 
عربية اأخرى عديدة. ومن اأجل مترير الغاز 
الَقَطِري عرب �س�رية ثم تركيا، وعرقلة عب�ر 
الغاز الإيراين، من العراق اإىل م�انئ �س�رية، 
لأن لإيران ح�سابات وم�ساريع طاقة تناق�س 
وم�سروع  الأمريكي،  باب�ك�"  "غاز  م�سروع 
عليه  للِرُف  ُتلل�للسْ اللللذي  ال�سهي�ين،  الللكلليللان 
الأمريكية. اإنرجي"  "ن�بل  �سركة  وتدعمه 
ُ احتياطي النفط ال�س�ري قليًا )  ُيْعَترَبُ
�سعيًفا  والإنتاج  برميل(  مليار   2،6 ح�ايل 
قبل  يلل�ملليللا،  بللرملليللل  األللللف   385 )حللللل�ايل 
املحروقات  كللان قطاع  ذلللك  ومللع  احلللرب( 
 %20 نح�  اإيراداته  ُت�سّكل  والغاز(  )النفط 
 ،2010 �سنة  حللتللى  امللليللزانلليللة،  ملللل�ارد  مللن 
“�سرييا  الإقت�سادية  الن�سرة  م�قع  بح�سب 
واحتال  املللعللّدات  تخريب  قبل  ريب�رت”، 
الإرهللابلليللة،  املجم�عات  ِقللَبللل  مللن  احلللقلل�ل 
والإتللاد  الأمريكية  احلك�مة  من  بت�سجيع 

النفط  ا�سترياد  َحللَظللَرا  الللّلللَذْيللن  الأوروبللللي، 
معظم  انلل�للسللحللاب  اإىل  اأّدى  مللا  لل�ري،  اللل�للسّ
الإنللتللاج،  تعطيل  واإىل  الأجنبية،  ال�سركات 
مت��سط  اإىل  اخلللام  النفط  اإنتاج  لينخف�س 
 28 واإىل   2012 �سنة  ي�ميًا  برميل  األف   164
األف برميل ي�ميًا �سنة 2013، و24 األف برميل 
وزارة  بيانات  بح�سب   ،2018 �سنة  ي�ميا، 
النفط ال�س�رية و�سركة "بريت�س برتولي�م".
ال�سمال  ف  ال�س�ري  النفط  حق�ل  ت�جد 
ال�سرقي للباد، ف مافظة دير الزور، على 
احل�سكة،  مافظة  وف  العراق،  مع  احلللدود 
وهلللي املللنللاطللق الللتللي بلللللادرت املللجللملل�عللات 
مب�ساعدة   ،2014 �سنة  لحتالها،  الإرهابية 
اجلي�س  ُي�سرف  اأن  قبل  الأمريكية،  الق�ات 
الأملللريلللكلللي مللبللا�للسللرة علللللى هللللذه احلللقلل�ل 
)مللنللهللا حللقللل الللعللَمللر ف ديلللر اللللللزور، وهلل� 
ملي�سيات  مب�ساركة   ،) الباد  ف  الأ�سخم 
الع�سكرية  الق�اعد  وتقع  الكردية،  الع�سائر 
املحتل،  العراق  حللدود  من  قريًبا  الأمريكية 
ف  الللغللاز  حق�ل  وتلل�جللد  النفط،  ملل�اقللع  وف 
وف  ال�س�ري،  اجلي�س  ي�سْيطر  ال��سط، حيث 
املت��سط. الأبي�س  بالبحر  الإقليمية  املياه 
األللف   385 بللحلل�ايل  النفط  اإنللتللاج  َر  ُقللللِدّ
برميل ي�ميًا ف اآذار/مار�س 2011 )وح�ايل 
ُتنتج  اللللغلللاز(،  مللن  مكعب  مللرت  مللللليلل�ن   21
ن�سفها،  من  اأكللرث  للنفط  ال�س�رية  ال�سركة 
اإنتاج  ف  الأجنبية  ال�سركات  مللع  وت�سرتك 
الإنتاج(،  اإجمايل  من   %45 )حلل�ايل  الباقي 
“حم�س”  التكرير ف م�سفاَتْي  وتبلغ طاقة 
ي�ميًا،  برميل   230 حللل�ايل  “بانيا�س”  و 
الذي  ال�ق�د  وزيت  والديزل  البنزين  لإنتاج 
الللبللاد  وكللانللت  املللحللللليللة،  اللل�للسلل�ق  ت�ستهلكه 
ي�ميا،  بللرملليللل  األلللف   150 حللل�ايل  ُر  للِدّ ُتلل�للسَ
وتلل�للسللتلل�رد حللللل�ايل70  األللللف بللرملليللل يلل�ملليللًا 
وللتدفئة  والنقل  للزراعة  "امللللازوت"  من 
املنزلية، وهي مادة تدعم احلك�مة �سعرها، 
ويقع تهريب جزء منها اإىل لبنان والأردن…
على  الإرهلللابللليلللة  املللجللملل�عللات  هيمنت 
 ،2017 اإىل   2014 �سنة  مللن  النفط  حق�ل 

مير  الللذي  ال�س�ري  النفط  مبيعات  لت�سبح 
اأربعني  بنح�  م�اردها،  اأهم  اأحد  تركيا،  عرب 
وزارة  تقديرات  بح�سب  �سهرًيًا،  دولرا  ملي�ن 
ملي�سيات  �ساعدت  التي  الأمريكية،  احلللرب 
احلق�ل،  هللذه  على  ال�سيطرة  على  الأكللللراد 
بداية  لت�سكل،  الللُفللرات،  نهر  �س�اطئ  وعلى 
منه  ُحللِرمللت  هللامللًا،  مللل�ردًا  �سنة 2017،  مللن 
وانخف�س  املنطقة،  و�ُسّكان  ال�س�رية  الللّدولللة 
ي�سّد  ل  واأ�سبح  كبري  ب�سكل  املحروقات  اإنتاج 
األللف   136 بنح�  ُتللقللّدر  الللتللي  الللبللاد  حللاجللة 
ال�اقعة  اإيلللران،  لت�سبح  ي�مًيًا،  نفط  برميل 
ٍد  ُمَزِوّ اأهم  الأمريكي،  احل�سار  تت  بدورها 
الأخللرى. ال�ّسلع  من  وبعدد  بالنفط  ل�س�رية 
�للسلل�ريللة:  املللخللطللطللات الأملللريلللكللليلللة ف 
اأن  الأمللريللكللي  الإعلللام  ُمهند�س�  َيللّدعللي 
�س�رية،  والغاز ف  بالنفط  ُمهتّمة  اأمريكا غري 
ي�م  “اإندبندنت”،  �سحيفة  م�قع  ن�سر  لكن 
تقريًرا   ،2019 الأول  ت�سرين  مللن  الثاثني 
�سركات  ت�ستخرج  اأن  يريد  "ترامب  بعن�ان 
اأمريكية النفط ال�س�ري رغم تذير اخلرباء 
ملللن اأن ذلللللك قلللد يللكلل�ن جللرميللة حللللرب"، 
الق�ات  بقاء  اأعلن  قد  ترامب  دونللالللد  وكللان 
�سحبها(  اعتزامه  اأعلن  اأن  )بعد  الأمريكية 
النفط  حق�ل  حماية  "بهدف  �س�رية  ب�سمال 
التي  م�بيل(  )اإك�س�ن  الأمريكية  وال�سركة 
المريكي  احللللرب  وزيلللر  اأملللا  ت�ستخرجه"، 
اأ�سب�ع  قبل  اأعلن  فقد  اآنذاك،  اأ�سبري”  مايك 
�سرق  اإىل  قللل�ات  �سرت�سل  بلللاده  اأن  واحلللد، 
�س�رية بهدف حماية حق�ل النفط، واأ�سبحت 
الأمريكية، منذ �سنة 2018، جتاهر  احلك�مة 
مَبْنع الّدولة ال�ّس�رية من مت�يل عمليات اإعادة 
الذين  الاجئني  وا�ستقبال  الللبللاد،  اإعللمللار 
والأمريكي… الإرهللابللي  الللعللدوان  للَرهللم  َهللَجّ
�سهر  مللنللذ  الأمللريللكللي،  اجللليلل�للس  يتكفل 
مت�ز/ي�لي� 2019، بحماية ملي�سيات الأكراد، 
)اأكرب  "العمر"  حقل  ا�ستغال  من  ومُيّكنها 
حقل نفطي �س�ري( و"التنك"" و"جفرا"، 
ور، وحقل "الرميان" ف  ف مافظة دير الُزّ
مافظة احل�سكة، وبع�س احلق�ل الأخرى ف 

الّرّقة، بالإ�سافة اإىل حق�ل الغاز "ك�نيك�" 
)احل�سكة(،  و"ال�س�يدية"  الللزور(  )ديللر 
غري  للباد،  ال�سرقي  بال�سمال  وجميعها 
الللّدول  وُت�ساهم  املحتل،  الللعللراق  مللن  بعيد 
املللللجللللاورة، ف تللعللملليللق اأزملللللة املللحللروقللات 
فبالإ�سافة  واللللّدواء،  الغذاء  نق�س  واأزمللة 
عب�ر  امل�سري  النظام  يعرقل  تركيا،  اإىل 
مللروقللات  اأو  اأغللذيللة  تمل  الللتللي  ال�سفن 
ال�س�ي�س… بللقللنللاة  مللللروًرا  �للسلل�ريللة،  اإىل 

ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  َر  َبللَرّ
الثاين/ ت�سرين   21 رويللرتز  وكالة  )بح�سب 
الأمريكية  الللقلل�ات  بللقللاء   )2019 ن�فمرب 
ال�سركات  مب�سلحة  �س�رية  �سرقي  ب�سمال 
اإيلللرادات  ت�سمن  التي  الأمريكية  النفطية 
دام  ما  �سهرًيًا،  الللللّدولرات  مايني  بقيمة 
التي  بالق�اعد  متفظًا  الأمريكي  اجلي�س 
"داع�س"،  بذريعة ماربة  اأْن�َساأَها هناك، 
وهي  الللُكللْرِدّيللة،  الع�سائر  ملي�سيات  وَدْعلللم 
النفط  ا�ستخراج  م�اقع  من  قريبة  ق�اعد 
احلب�ب،  اإنتاج  مناطق  من  وكذلك  والغاز، 
بطرق  �س�رية  الأمريكية  الللقلل�ات  ودخلللللت 
للق�ات  م�سروعة، خاًفا  وغري  قان�نية  غري 
اأيل�ل/�سبتمرب  ف  دخلللللت،  التي  الّرو�سية 
2015، مب�جب اتفاق مع احلك�مة ال�س�رية.

ف  الأمريكي،  الرئي�س  اأعلن  اأن  �سبق 
ت�سرين الأول/اكت�بر 2019، اعتزامه �َسْحَب 
اجلي�س الأمريكي من �سمال �سرقي �س�رية، 
معّداتهم(  بب�سعة مئات )مع  الحتفاظ  مع 
حلرا�سة م�اقع ا�ستخراج النفط، واأعلن وزير 
احلرب الأمريكي اأن اجلي�س الأمريكي مينع 
الق�ات ال�س�رية والرو�سية من القرتاب من 
م�اقع النفط، وللتذكري فاإن هذه امل�اقع تقع 
اأمريكا. اأر�س  اأر�س �س�رية ولي�س على  على 
على  الأمريكية  الق�ات  �سيطرة  ُتعترب 
حق�ل النفط )بعد اإجبار ال�سركات الأجنبية 
على مغادرة �س�رية(، مبثابة �سمانة حلماية 
وم�سالح  الأمريكية  ال�سرتاتيجية  امل�سالح 
الأكللراد(  )ملي�سيات  املنطقة  ف  ُعمائها 
وت�فري م�سدر دخل لهم، ومن اأجل ا�ستمرار 
مهاجمة  لعدم  ورو�سيا  �س�رية  على  ال�سغط 
اإىل  ال�س�ري  النفط  تر�سل  التي  "ق�سد" 
م�ساف كرد�ستان العراق، باإ�سراف اأمريكي، 
كرك�ك- خللط  عللرب  ُر،  للَدّ وُيلل�للسَ يكرر  حيث 

جيهان )ميناء تركي( على اأنه نفط عراقي، 
وبذلك تمي الإمربيالية الأمريكية وجي�سها 
لل�ري،  اللل�للسّ الللنللفللط  وتللهللريللب  �للسللرقللة  عملية 
وتلل�للسللتللخللدم حللقلل�ل الللنللفللط كلل�رقللة �سغط 
الأكلللراد(  اأجلللل ح�س�لها )مللن خللال  مللن 
وا�سرتاتيجية… �سيا�سية  مكا�سب  على 

* كاتب تون�سي مقيم يف فرن�سا

الطاهر المعز*

�صورية ... �صريبة املوقع واملوقف  
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حني مت�صي ُمتاأماًل يف كل مكاٍن تخطو فيه، وتتفكر يف اأفعال النا�س من حولك، 
�صخ�ٍس  كَل  ك  ُيحرِّ خفي  دافٌع  نف�صها،  عن  تتحدث  خفية  طاقٌة  هنالك  اأن  جتد 

ويوجه كَل فعٍل �صواء اأدرك النا�ُس ذلك اأم ل.
التي  وال�صمات  امل�صاعر  من  حمكمٌة  منظومٌة  تقبع  النف�س  اأعماق  يف  هناك 
تختلف  بالطبع  ال�صمات  تلك  فاإن  تتفاوت  الب�صر  اأفعال  نرى  وكما  اأفعالنا،  ُتنتج 
بني اجلميع، لكن جميعنا ن�صرك يف اأن لدينا غايٌة خفيٌة واحدة، نندفع جتاهها 

حتى واإن مل ُندرك ذلك..
تظل  لكن  الو�صائل  وتتباين  ال�ُصُبل  تختلف  ذاتــه،  حتقيق  اإىل  ي�صعى  كلنا 
حمبوبًا  يكون  اأن  يف  ياأمل  قيمة،  ذا  اأنه  ي�صعر  اأن  ُيريد  الكل  واحــدة،  الرغبُة 

مرغوبًا فيه، ويف الطريق اإىل ذلك تت�صكل مالمح احلياة.
يعتقد  لأنه  الأنظار  عن  بعيدًا  وحيدًا  حجرته  يف  �صخ�س  يختبيء  فهناك 
اأنه بذلك يتجنب اأن يرى اأو ي�صمع ما ُيخربه اأنه لي�س رائعًا، يخ�صى اأن ي�صت�صعر 
من خالل الآخرين نق�صًا يظنه فيه، ويف حمل العمل على راأ�س ذلك ال�صارع يزاأر 
بها من  باأ�س  كتلًة ل  وي�صنع بداخل موظفيه  ب�صوته يف هذا وذاك  املدير  ذاك 
الكره والغ�صب لأنه بب�صاطة يرى اأن هذا هو املعنى احلقيقي للعظمة، ويف ذلك 
البيت هناك جتد زوجة تتذمر كل يوٍم ول تكف عن خلق جٍو من النزاع مع زوجها 
كل ليلة لأنها تفتقد لالطمئنان باأنها اأهم امراأٍة يف العامل بالن�صبة ل�صاحب هذا 

البيت.
وهنا، وهناك.. حكايا ل تنتهي من كل زمان ومكان كلها حتوي ر�صائل خفية 

قد ل ُيدركها �صاحُب الر�صالة نف�ُصه، وقليٌل هم من يتلقونها بفهٍم �صديد.
َيقبُلنا مبا نحن عليه، مينحنا حبًا غَر  اإننا يا رفيق ل ننفك نحتاج اإىل من 
ت�صتقيُم  ل  بروٍح  نحيا  ب�صرًا  �صوى  ل�صنا  وَجَلد  قوٍة  من  اأظهرنا  فمهما  م�صروط، 
التعبر عن ذلك  كيفية  نتفاوت يف  لكننا  القبول،  مثل  ي�صعدها  �صوى باحلب ول 

الحتياج وهذا طبيعي، فالبيئات خمتلفة والظروف تتباين.
اإن اأ�صرار النف�س الب�صرية يا �صديقي تظهر بو�صوٍح �صيئًا ف�صيئًا حني ت�صتطيع 
َنَف�ٍس لالإن�صان يف هذه الدنيا، حني ترى -اإن ا�صتطعت-  اأوِل  اأن تنزل اإىل مو�صِع 
كيف تربَّى وكم من احلب قد نال، �صتعلم مو�صع الك�صر حني تتوقف عن ممار�صة 
دور القا�صي واجلالد وتعتزل تف�صر كل الأفعال وكاأنها تدور من حولك، يتطلب 
الأمر منك اأن ترى الأفعال وت�صمع الكلمات بحوا�ٍس تتجاهل الق�صرة وتتخطاها 

نحو ما تخفيه.
وكاأيّن الآن اأراك تقف معر�صًا تدافع عن وقتك وحقك، ت�صاألني با�صتنكار؛ 
اأنه ل حاجة لك بتلك  اأ�صمعك بعدها تخربين  )مَل علي فعل ذلك؟!( ثم كاأين 
العالقات املرهقة، وهنا لن اأعار�صك بل �صاأتفق معك ب�صدة ولكن كما اأنه ل حاجة 
لك بها فال حق لك يف اأن تقّيم هذا وذاك، ول اأن تن�صب املحاكمات ملن ل ي�صتهويك، 
ول تغفل عن اأن اأمرك بالن�صبة لهم نف�صه فالعالقات مزدوجة الجتاه يا رفيق.

اأما من يهمك اأمره فلي�س هناك بٌد من حر�صك عليه وحبك له واحتياجك 
لقربه، فاإن اأردتها �صعادًة وراحة فلتقراأ قلب �صاحبك من عينيه، ولتن�صت لأناِت 
حتتاجه  وما  يوؤذيك  عما  اأي�صًا  اأنت  تخربه  كيف  ولتتعلم  اأنفا�صه،  بني  من  قلبه 
حتى تي�صر عليه مهمته جتاهك وحتمي قلبك من ردود اأفعاٍل مرهقة ناجتة عن 
فهٍم مغلوط لأفعالك، فاإننا يا �صديق يف كل عالقة نلعب دورين؛ ُم�صتقِبٌل وُمر�ِصل، 

ولذلك نحتاج اأن نتعلم كيف نقوم بالدورين لن�صبح اأ�صعد.
املمتنع”..  “ال�صهل  ي�صمونه  مبا  تذكرين  ببع�صنا  الب�صر  نحن  عالقاتنا  اإن 
فاإنها رغم ما يعريها من عقبات كل حني، اإل اأنها ت�صبح �صهلًة خفيفًة على النف�س 
اأنف�صنا فيما متثله لنا كل عالقة، وا�صتطعنا بج�صارة التخلي عما  اإن �صدقنا مع 

يجب التخلي عنه، ثم تعلمنا كيف نحافظ على ما يجدر بنا حمايته.

نافـــــــذةنافـــــــذة
�صمال  درا�ــس  بيت  قرية  تقع 
ويجاورها  غـــزة،  مدينة  �صرقي 
ومن  املجدل،  اأرا�صي  اجلنوب  من 
الــ�ــصــرق الــ�ــصــوافــر، ومـــن الــغــرب 
ال�صمال  ــن  وم وحــمــامــة،  ــدود  ــص اأ�
ــاين  ــط ــب الـــبـــطـــاين الـــغـــربـــي وال

ال�صرقي.
تبلغ م�صاحة اأرا�صيها 16357 
دومنًا خم�ص�صة للحم�صيات واملوز، 
لــلــحــبــوب،  خم�ص�صة  و14436 

و472 دومنًا مرويًا اأو للب�صاتني.
 عام 1945 كان عدد �صكانها 2750 ن�صمة. 

عام 1932 اأن�صئت يف القرية مدر�صة ابتدائية كان يوؤمها يف اأوا�صط الأربعينيات 234 طالبًا. 
يف املا�صي بنى ال�صليبيون ح�صنًا على التل امل�صرف على القرية، اأما املماليك )1517-1205( 
فجعلوا من بيت درا�س اإحدى حمطات الربيد بني غزة ودم�صق، وبنوا فيها خانًا، وكان يف القرية 
العثماين  العهد  نهاية  مع  ال�صقوف.  معقودة  والغرف  احلجرية  الأ�ص�س  بع�س  ي�صم  اأثري  موقع 
بعد  وفيما  فل�صطني،  مطارات  اأقدم  اأحد  منها  بالقرب  بني  الإجنليزي  ال�صتعمار  عهد  وبداية 

حّوله ال�صهاينة اإىل مطار ع�صكري، ويعرف حاليًا مبطار هاتزور الع�صكري. 
يف بيت درا�س م�صجدان، م�صجد ال�صيخ اأبو يا�صني وامل�صجد الكبر، وفيها مقام اأبو قفة ومقام 
اآخر له قبة ت�صمى قبة بردغة، ويف القرية مغارة قدمية يبلغ طولها نحو كيلومر واحد، وخرب 
قدمية اأثرية مثل خربة عودة وغيا�صة وبردغة، ويف �صمال القرية واد يقطع القرية من ال�صرق 

اإىل الغرب .  
دمر اليهود قرية بيت درا�س يف 11/ 6/ 1948، ومل يبق من اأبنية القرية �صوى اأ�صا�س منزل 

وحيد، وبع�س احلطام املتناثر.

     بتاريخ 21 اأيار 1948 و�صلت قوة �صهيونية من »لواء جفعاتي« معززة بامل�صفحات 

ال�صهاينة  اإليها. كان  اإىل قرية بيت درا�س، وطوقتها ملنع و�صول النجدات  الع�صكرية، 

يرفعون العلم العربي، فانخدع بهم مقاتلو القرية وظنوهم اإمدادات عربية. وبعد اأن 

طوقها ال�صهاينة اأخذوا يق�صفونها بنران املدفعية وقذائف الهاون بغزارة كبرة.

الن�صاء  من  طلبوا  اإذ  منازلهم،  عن  ودافعوا  ال�صهاينة  الغزاة  القرية  رجال  قاوم 

حيث  اإليها،  الو�صول  من  يتمكنوا  مل  اأنهم  اإل  املجاورة،  القرى  اإىل  اخلروج  والأطفال 

لحقهم ال�صهاينة بالنران.

القرى  تتمكن  ومل  بيوتها،  من  كبرًا  عددًا  ون�صفوا  القرية  بيادر  ال�صهاينة  اأحرق 

ال�صهيونية  القوات  نفذت  وقد  لها.  ال�صهاينة  تطويق  ب�صبب  اإمــدادهــا،  من  املجاورة 

م�صجد  يف  ال�صكان  من  عددًا  جمعوا  حيث  احتاللها،  بعد  القرية  يف  انتقامية  مذبحة 

القرية واأعدموهم ميدانيًا، وكانت ح�صيلة املجزرة 260 �صهيدًا.        

�صببت �صيطرة اليهود على قرية بيت درا�س واملجزرة التي نفذت فيها بعد احتاللها، 

حالة من اخلوف يف القرى املحيطة، مما ت�صبب يف ترك �صكانها ملنازلهم خوفًا من جمازر 

م�صابهة.

مجزرة بيت دراس  

قرية بت دراس

سهٌل ممتنع

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

محمود موسى
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