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�شعبّيًا  تاأكيدًا  �شورية  يف  الرئا�شية  االنتخابات  جاءت  �أوالً:  	-
وعلى  االأع���داء  لرغبات  االن�شياع  وع��دم  املقاومة  ونهج  خيار  على 
ال�شورية، وعلى �شوابية املواقف جتاه  ال�شوري واالأر�ض  ال�شعب  وحدة 
احللفاء ومثل ذلك جتاه "اإ�شرائيل" وهذا ميّثل عن�شرًا اأ�شا�شيًا من 
املقاومة. �شورية عمود خيمة  ور�شوخ حمورها وت�شاعد دوره، حيث متّثل  املقاومة  عنا�شر قوة 
"�شيف الق�ض" ا�شتفتاًء �شعبيًا فل�شطينيًا عارمًا �شمل الكل  ثانياً: وجاءت معركة   -
الفل�شطيني بال ا�شتثناء متجاوزًا حدود اجلغرافيا وال�شيا�شة امل�شطنعة و�شواها يف ظاهرة غري 
م�شبوقة، لدرجة اأّنها �شملت ما ي�شبه االإجماع ال�شعبي العربي واالإ�شالمي والدويل.. وهو اال�شتفتاء 
الذي كان فل�شطينيًا على خيار املقاومة، ومثل ذلك عربيًا واإ�شالميًا، واأّما دوليًا فهو ا�شتفتاء على 
مظلومية ال�شعب الفل�شطيني، وما يقابله من ب�شاعة االحتالل وعن�شريته وعدوانيته، وهذا يحدث 
للمرة االأوىل يف تاريخ ال�شراع مع االحتالل مبقيا�ض الزمن الق�شري الذي هو اأيام املعركة اإذا ما قي�ض 
مبعارك وجوالت �شبقته، وهذا اأي�شًا عن�شر قوة يف يد املقاوم الفل�شطيني وعمقه يف حمور املقاومة.
االإ�شالمية  ال��ث��ورة  وه��ج  م�شتعيدة  االإي��ران��ي��ة  الرئا�شية  االن��ت��خ��اب��ات  وج���اءت  -ثالثاً: 
رئي�شي،  اإبراهيم  ال�شيد  حققه  ال��ذي  الكبري  الفوز  خ��الل  من  وذل��ك  وحّيويتها  وعنفوانها 
الفوز  ه��ذا  واأه��م��ي��ة  خامنئي،  علي  ال�شيد  وخلفه  اخلميني  االإم����ام  خ��ط  جن��ب��اء  اأح���د  وه��و 
راه��ن��وا  ال���ذي  اإي����ران  اأع����داء  قبل  م��ن  واملنفعلة  الغا�شبة  الفعل  رّدات  خ��الل  م��ن  ُت��الح��ظ 
وال�شيربانية  االق��ت�����ش��ادي��ة  ان��ق�����ش��ام��ات داخ��ل��ي��ة يف ظ���ّل ظ���روف احل�����ش��ار واحل����روب  ع��ل��ى 
واحل�����رب ال��ن��اع��م��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��و���ش��ه��ا اإي�����ران م��ن��ذ ان��ت�����ش��ار ث��ورت��ه��ا امل��ب��ارك��ة..
وبهذا تاأتي نتائج االنتخابات الرئا�شية الثالثة ع�شر لتوؤّكد ثبات وقوة ووعي ال�شعب االإيراين 
املبدئية..  ومواقفها  اال�شرتاتيجية  وخياراتها  االإ�شالمية  وجمهوريته  ثورته  نهج  حول  والتفافه 
الناب�ض.. قلبه  اإي��ران  متّثل  الذي  املقاومة  حمور  قوة  عنا�شر  اإىل  ُي�شاف  ثالث  عن�شر  وهذا 
اأ�شطوري،  و�شمود  ثقايف،  حراك  من  اليمن  ت�شهده  ما  �شبق  ما  اإىل  اأ�شفنا  واإذا  -ر�بعاً: 
وبناء وتطوير للقدرات القتالية و�شواها، واإجنازات ميدانية باهرة يف مواجهة حتالف العدوان، 
فاإّن عن�شرًا رابعًا من عنا�شر القوة ومدماكًا من مداميكها ُيرفع يف قلعة املقاومة وحمورها...
االأمريكي.. للوجود  واملقاوم  الراف�ض  ال�شعبي  وح�شده  العراق  عن  ُيقال  هذا  من  وقريب 
لبنان، وقدرته  موؤامرة ُكربى عليه يف  يواجه  يبديها حزب اهلل وهو  التي  املناعة  -خام�ساً: 
�شماحة  العام  اأمينه  ل�شان  على  واإع��الن��ه  وخارجيًا،  داخليًا  عليه  املُعلنة  احل��رب  اإدارة  على 
ال��ّردع  لقّوة  وامتالكه  االإقليمية،  احل��رب  مقابل  القد�ض  معادلة  عن  اهلل  ن�شر  ح�شن  ال�شيد 
وحم��وره��ا.. املقاومة  ق��وة  اأوراق  اإىل  ُي�شاف  ه��ذا  كل  ال��ع��دو..  على  فر�شها  التي  ومعادلته 
ك���ل ه����ذه ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��ت��ي ب����رزت ب��ج��الء يف االأي������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ف��ائ��ت��ة ُت��ع��ط��ي اأم����اًل 
ل��ي�����ض ب��ال��ن��ق��اط واإّن�����ا ب��ال�����ش��رب��ة ال��ق��ا���ش��ي��ة.. اإم��ك��ان��ي��ة ه��زمي��ة ال��ع��دو  واق��ع��ّي��ًا بحقيقة 
املراهنة  يف  الفل�شطيني  البع�ض  ا�شتمرار  هي  امل�شهد  هذا  يف  اأراه��ا  التي  ال�شعف  نقطة 
خائبة  وهمية  م�شاريع  وراء  والّتمرت�ض  واالنك�شار،  والتو�ّشل  واال�شتجداء  ال�شعف  خيارات  على 
الفل�شطيني،  اجل�شد  يف  ال��رخ��وة  اخلا�شرة  كانت  اأّن��ه��ا  تبّي  كما  وعدميتها،  بطالنها  ثبت 
الفل�شطينية.. االأر����ض  يف  م�شروعهم  ا�شتكمال  طريق  يف  االأع���داء  منها  يعرب  التي  والثغرة 
باإ�شعاف اجلبهة  كفيل  بقاءها  الأّن  وباإحلاح جتاوزها،  اليوم  ال�شعف هذه مطلوب  نقطة   
كّلها  وه��ذه  �شعبنا،  يجرتحها  التي  والبطوالت  الت�شحيات  كل  وتبديد  واإحباط  الفل�شطينية 
املنق�شم.. الفل�شطيني  البيت  يف  م�شاء  �شباح  ون��راه��ا  نتكهنها،  اأم���ورًا  ولي�شت  واقعة  اأم��ور 
وعن  الداخلية،  الفل�شطينيي  وح��دة  وع��ن  الفل�شطيني  ال�شمل  مل  عن  الكثري  قيل  وق��د 
اأكرب من  العدو  الرهان على  الأّن ممانعة فريق  الهواء،  وكل هذا ظّل كالمًا يف  االنق�شام  اإنهاء 
يقول  اأن  ل�شعبنا  االأوان  اآن  وقد  ت�شحياته..  م�شتوى  اإىل  يرقى  اأو  ال�شعب  ل�شوت  ي�شتجيب  اأن 
الغّي. من  الر�شد  تبّي  حيث  القد�ض،  معركة  اأي��ام  يف  ميدانّيًا  قالها  اأن  بعد  �شيا�شيًا  كلمته 
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االإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  اأقامت 
القد�ض  "�شيف  عنوان  حتت  وفنيًا  خطابيًا  مهرجانًا 
وجتديد العهد"  احتفااًل بانت�شار املقاومة الفل�شطينية 
مع  العهد  جتديد  ومبنا�شبة  القد�ض  �شيف  معركة  يف 
الرئي�ض الدكتور ب�شار حافظ االأ�شد رئي�شًا للجمهورية 
اجلمهورية  �شفري  �شعادة  بح�شور  ال�شورية،  العربية 
�شبحاين  مهدي  الدكتور  بدم�شق  االإيرانية  االإ�شالمية 
ال�شداقة  جمعية  رئي�ض  البحي�شي  حممد  والدكتور 
اأمي  م�شطفى  ر�شوان  واالأخ  االإيرانية  الفل�شطينية 
فرع دم�شق حلزب البعث العربي اال�شرتاكي، د. �شابر 
فلحوط رئي�ض اللجنة ال�شعبية لدعم ال�شعب الفل�شطيني 
ومقاومة امل�شروع ال�شهيوين، واالأ�شتاذ حكمت العزب 
مدير  نا�شري  وال�شيخ  ال�شوري،  ال�شعب  جمل�ض  ع�شو 
واالأخ  �شورية  يف  اخلامنئي  علي  القائد  االإم��ام  مكتب 
اأبو جماهد من�شق حركة اجلهاد االإ�شالمي يف ال�شاحة 
خليلي  واأمي���ن  مو�شى  جمعة  علي  واالأخ����وة  ال�شورية 
الفل�شطينية  القطرية  القيادة  اأع�شاء  عمر  وحممد 
وممثلي  وق���ادة  اال���ش��رتاك��ي،  ال��ع��رب��ي  البعث  حل��زب 
ال�شوري  ال��ع��رب��ي  واجل��ي�����ض  الفل�شطينية  الف�شائل 
الطالبية  واملنظمات  الفل�شطيني  التحرير  وجي�ض 
االأح���زاب  ممثلي  م��ن  وع��دد  والعربية،  الفل�شطينية 
واجلمعيات واملوؤ�ش�شات الفل�شطينية وال�شورية، واالأخوة 
�شعبنا  اأب��ن��اء  من  كبري  وع��دد  ال�شبينة  خميم  وجهاء 
وذل��ك  دم�شق.  يف  اللجوء  خميمات  يف  الفل�شطيني 
.. ال�شبينة جنوب دم�شق  بتاريخ 5 حزيران يف خميم 
 افتتح املهرجان االأخ الفنان الت�شكيلي علي جروان 
االأبرار  ال�شهداء  اأرواح  على  الفاحتة  وقراءة  بالوقوف 

االإي��ران��ي��ة  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  نظمت 
ودالالتها  القد�ض  �شيف  )معركة  بعنوان  �شيا�شية  ن��دوًة 
جمعية  م��درج  على  حزيران   6 بتاريخ  اال�شرتاتيجية(، 
َر يف الندوة �شعادة  خريجي املعاهد التجارية باملزة. حا�شَ
واملحلل  والباحث  �شبحاين،  مهدي  د.  االإي��راين  ال�شفري 
عبا�ض،  حممد  ال��دك��ت��ور  ال��ل��واء  والع�شكري  ال�شيا�شي 
واللواء اأبو اأحمد فوؤاد نائب االأمي العام للجبهة ال�شعبية 
ابراهيم  االأ�شتاذ  ال��ن��دوة  اأدار  وق��د  فل�شطي.  لتحرير 
ال�شهداء  الأرواح  اإجالاًل  بالوقوف  افتتحها  الذي  ليل  اأبو 
وفل�شطي(. و�شورية  )اإي��ران  الوطنية  االأنا�شيد  و�شماع 
االنت�شارين  حول  باحلديث  �شبحاين  مهدي  د.  بداأ 
)معركة  املقاومة  حمور  املقاومة  حمور  حققهما  اللذين 
���ش��وري��ة(،  ال��رئ��ا���ش��ي يف  ال��ق��د���ض، واال���ش��ت��ح��ق��اق  �شيف 
اختيار  باأنها مل تكن جمرد  ال�شورية  االنتخابات  وو�شف 
حمددة،  �شيا�شة  لتثبيت  �شعبيًا  ا�شتفتاًء  كانت  بل  رئي�ض 
ثم  والأعدائها،  �شورية  الأ�شدقاء  ر�شالة  ذلك  حمل  وقد 
جتربة  اأم���ام  و�شعنا  اأن��ه  معتربًا  غ��زة  النت�شار  انتقل 
اأبناء  بي  والت�شامن  التالحم  هي  املقاومة،  من  جديدة 
لعب  الفل�شطيني  ال�شباب  اأن  ذك��ر  كما  كافة،  فل�شطي 
اأن  ووجد  بيده،  حمققًا  االنت�شار  فكان  املعركة  يف  دوره 
اإىل ال�شدارة،  اأعادت الق�شية الفل�شطينية  هذه احلرب 
اإىل  "ت��رام��ب"  اِب��ه��ا  َع��رَّ م��ع  ال��ق��رن  واأذه��ب��ت �شفقة 
اأ�شباب  عن  عبا�ض  حممد  د.  وحت��دث  التاريخ.  مزبلة 
م��وؤك��دًا  وامل��وق��ف،  باملوقع  وح��دده��ا  �شورية  ا�شتهداف 

واال�شتماع لالأنا�شيد الوطنية الثالثة "ال�شوري  –االإيراين 
– والفل�شطيني”، ثم قراءة اآيات من القراآن الكرمي قدمها 
االأخ حممود مو�شى م�شوؤول هيئة ال�شباب يف اجلمعية. تال 
ذلك كلمة اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية األقاها ال�شفري 
الدكتور مهدي �شبحاين حيا فيها كل  االإيراين يف دم�شق 
اأهل  حيا  كما  منهم،  ال�شباب  وخ�شو�شًا  العرب  اأح��رار 
واملجاهدين  االأق�شى،  امل�شجد  يف  املرابطي  فل�شطي 
كلمته  واأن��ه��ى  احل��ق.  النت�شار  باأنف�شهم  �شحوا  ال��ذي��ن 
.. الرئا�شي  باال�شتحقاق  و�شعبًا  قيادة  ل�شورية  باملباركة 
واألقى االأ�شتاذ ر�شوان م�شطفى اأمي فرع ريف دم�شق 
جبهة  اليوم  ن�شكل  نحن  فيها:  قال  العربي  البعث  حلزب 
املركزية  فالق�شية  تتواىل،  واالنت�شارات  واح��دة  ن�شال 
اأق��وى  جنابه  ونحن  فل�شطي،  دائمًا  هي  العربية  لالأمة 
واأكرب تكالب اأممي على حمور املقاومة.  ومع راية الرئي�ض 
املقاوم. وحم��وره��ا  االأم��ة  مب�شري  َنطَمِئن  االأ���ش��د  ب�شار 
 كلمة فل�شطي األقاها االأخ اإ�شماعيل ال�شنداوي م�شوؤول 
ال�شاحة ال�شورية يف حركة اجلهاد االإ�شالمي يف فل�شطي، 
اال�شتحقاق  ال�����ش��وري  ولل�شعب  لكم  ن��ب��ارك  فيها:  ق��ال 

اليوم ينطلق  ال�شوري  ال�شعب  واإن  الد�شتوري  الرئا�شي 
ال�شيد  واملقاومة  االإعمار  قائد  مع  واالأف�شل  الغد  نحو 
اأُطِلَق على  اأول �شاروخ  اأن  واأكد  االأ�شد،  ب�شار  الرئي�ض 
ميناء  من  ُنِقَل  قد   2009-2008 عام  يف  “اإ�شرائيل” 
املقاومة.  عوا�شم  ه��م  فهكذا  غ���زة.   اإىل  ال��الذق��ي��ة 
كلمة  البحي�شي  حممد  الدكتور  األقى  ذل��ك  بعد 
للمقاومة  تهانيه  واأر�شل  احل�شور،  فيها  حيا  اجلمعية 
و�شعبًا  ق��ي��ادة  ل�شورية  وب���ارك  وحم��وره��ا،  البا�شلة 
باال�شتحقاق التاريخي، وجتديد العهد مع ال�شيد الرئي�ض 
ب�شار االأ�شد وقال يف كلمته : اإن معركة �شيف القد�ض يف 
غزة مبقدار ما اأثبت الغزيون الفل�شطينيون بطولتهم، 
كان هناك �شراكة حقيقية ملحور املقاومة. فكل طلقة وكل 
�شاروخ عليها ب�شمة قا�شم �شليماين ومن قبل ب�شمة 
املهرجان  تخلل  االأ�شد،  ب�شار  الدكتور  ال�شيد  الرئي�ض 
عدة فقرات فنية اأدتها فرقة ) راجعي يا وطن (، ثم 
املنا�شبة.  وحي  من  �شعرية  بق�شائد  املهرجان  اأُختتم 
عي�شى وف��ادي  اأحمد  ال�شيد  زكريا  ال�شاعران  األقاها 

مـهرجان خطابي وفني بمناســبة انـتصارات مـحور املقـاومة

اإليـرانـية الفــلســــطينية  الــصداقة  جـمعيــة  نشـــاطات 

ندوة سياسية بعنوان )معركة سيف القدس ودالالتها االسرتاتيجية(

عنها  تتخلى  ولن  �شورية  قلب  يف  موجودة  فل�شطي  اأن  على 
واأي��ار 2021، حيث كان  اأي��ار 48  مهما ح�شل، ثم ربط بي 
كما  االنت�شار،  اأي��ار  اأ�شبح  �شنة   73 بعد  واالآن  النكبة  اأي��ار 
تكون  اأن  فعاًل  ا�شتطاعت  التي  �شورية  عن  احلديث  اأف��رد 
فكان  املقاومة،  حمور  ا�شتهداف  معادلة  يف  ال�شعب  الرقم 
املتوا�شل وقف اجلي�ض  العدوان  الرهان على �شورية. فرغم 
العربي ال�شوري بقيادة الرئي�ض الدكتور ب�شار االأ�شد، ودافع 
التي  املوؤامرة  على  ال�شورية  الدولة  انت�شار  وحتقق  و�شمد 
ونفذتها  واإ�شرائيل  االأمريكية  املتحدة  الواليات  لها  خططت 
اخلليجية.  الدول  من  بدعم  امل�شلحة  االإرهابية  املجموعات 
ختم  ثم  بو�شلته،   عن  يتخَل  مل  ال�شوري  ال�شعب  اأن  واأك��د 
كلمته باملباركة الأهل فل�شطي ومِلَُمثلي املقاومة على انت�شار 
االنت�شار. هذا  مكونات  حفظ  اإىل  ودعاهم  القد�ض،  �شيف 
اأما االأخ اأبو اأحمد فوؤاد فقد بداأ باملباركة ل�شورية �شعبًا 
وقيادًة وللرئي�ض املنا�شل الدكتور ب�شار االأ�شد، وتابع بتوجيه 

حتية خا�شة لل�شعب اليمني ال�شقيق الذي خرج اإىل 
"الإ�شرائيل"،  املوت  وهتف  م�شابه  رغم  ال�شوارع 
هذه  على  والقائمي  ال�شداقة  جمعية  �شكر  كما 
ودور  القد�ض  �شيف  معركة  ثم حتدث عن  املبادرة، 
ف�شائل  حققته  ال��ذي  النت�شار  يف  املقاومة  حم��ور 
االنت�شار  عن  حديثه  ويف  غزة.،  قطاع  يف  املقاومة 
اهلل  رام  يف  هتف  ال��ذي  الفل�شطيني  ال�شعب  ذك��ر 
اأنه انت�شار لكل ال�شعب  وغزة واأرا�شي 48، معتربًا 
ختم  ثم  املقاومة،  وملحور  االأم��ة  ولكل  الفل�شطيني 
كونه  الفل�شطيني  البيت  ترتيب  اإع���ادة  ب�����ش��رورة 
عاماًل مهمًا ومك�شبًا يف حتقيق االنت�شار ال�شيا�شي.
اجلمعية  رئي�ض  البحي�شي  للدكتور  تعقيب  ويف 
�شكر احل�شور الكرمي، ثم حتدث عن االإجناز الكبري 
الذي حتقق يف ال�شاحة الفل�شطينية، حيث ا�شتطاع 
"االإ�شرائيلي"  اجلي�ض  ُي��ح��ّول  اأن  الفل�شطيني 
لالأطفال  قاتل  جي�ض  اإىل  "اأ�شطوري"  جي�ض  من 
ال�شعب  اأن  واأكد  ال�شكنية،  والن�شاء ومدمر لالأحياء 
الفل�شطيني اليوم والأول مرة اأعلن على هذا امل�شتوى 
التي  املقاومة  ق��وى  وطالب  اأطيافه،  بكافة  توحده 
�شيا�شية  حالة  بت�شكيل  املعركة  ه��ذه  يف  انخرطت 
القد�ض  �شيف  معركة  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  كما  م��وح��دة، 
بعد  الفل�شطينية.  التناق�شات  تلغي  اأن  ا�شتطاعت 
ذل���ك ���ش��ارك احل�����ش��ور ب��امل��داخ��الت ال��ت��ي اأغ��ن��ت 
ال��ن��دوة.  يف  املحا�شرين  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل  احل��دي��ث 
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ــة تــــــزور  ــ ــ ـــداق ــ ــصـ ــ ــ جـــمـــعـــيـــة ال
دمــشــق الــفــلــســطــيــنــيــة يف  ــارة  ــفـ ــسـ الـ
الفل�شطينية ال�����ش��داق��ة  جمعيُة  م��ن  وف���د  ق���ام   
ال��ب��ح��ي�����ش��ي،  ب��رئ��ا���ش��ة د. حم��م��د  االإي���ران���ي���ة   
م�����ش��وؤول   – امل��ه��ن��د���ض حم��م��د م�شعود  م��ن  ك���اًل  ���ش��م 
طوي�شي  اآالء  واالأخ����ت  االإل���ك���رتوين،  االإع����الم  هيئة 
تهنئة  ب��زي��ارة  ال��ع��ام��ة(؛  العالقات  هيئة  م�شوؤولة   –
تعيي  مبنا�شبة  دم�����ش��ق  يف  الفل�شطينية  ل��ل�����ش��ف��ارَة 
���ش��وري��ة.  يف  لفل�شطي  ���ش��ف��ريًا  ال��رف��اع��ي  �شمري  د. 
حت����دث د. ال��ب��ح��ي�����ش��ي ع���ن اأه��م��ي��ة ال�����ش��ف��ارة 
نوعية  نقلة  �شت�شهد  واأن��ه��ا  �شورية،  يف  الفل�شطينية 
اختيار  اأن  وراأى  فيها،  مهامه  ال��رف��اع��ي  د.  بت�شّلم 
كما  موفق،  اختيار  هو  املن�شب  لهذا  ال�شخ�شية  هذه 
و�شف املهمة امللقاة على عاتق د. الرفاعي باأنها ثقيلة 
الفل�شطينية  واملاأمول منه كبري، فهو يقود االآن احلالة 
ر���ش��م��ي��ًا يف ���ش��وري��ة، ومت��ن��ى ل��ه ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح.
اجلمعية  وف���د  ���ش��ك��ر  ال��رف��اع��ي  د.  ج��ان��ب��ه  م���ن 
م�شتوى  على  يكون  اأن  اهلل  ودع��ا  العالية،  الثقة  على 
جهوده  �شيبذل  واأن���ه  ال��ظ��ن،  ح�شن  وعند  امل�شوؤولية 
خلدمة الق�شية الفل�شطينية، كما اأ�شار اإىل اأنه �شيبداأ 
الفل�شطينية  املخيمات  اأو���ش��اع  حت�شي  على  العمل 
ال��ع��ودة. ب��ح��ق  ال��ث��اب��ت  م���وؤك���دًا مت�شكه  ���ش��وري��ة،  يف 
خريطة  البحي�شي  د.  ق��دم  ال��زي��ارة  خ��ت��ام  ويف 
هدية  اجلمعية  ت�شميم  م��ن  فل�شطي  ع��ن  مف�شلة 
موؤلفاته  من  كتابي  اإىل  باالإ�شافة  ال�شفري،  ل�شعادة 
االأناجيل(. عن  و)دف��اع��ًا  اإ�شرائيل(  اأر���ض  )اأُك��ذوب��ة 

العزاء  واجــب  تقدم  الــصــداقــة  جمعية 
محتشمي السابق  اإليراني  السفري  بوفاة 
حممد  ال��دك��ت��ور  برئا�شة  اجلمعية   وف��د  اأدى     
البحي�شي رئي�ض اجلمعية، واجب العزاء بوفاة ال�شفري 
االإيراين ال�شابق يف �شورية حجة االإ�شالم ال�شيد علي اأكرب 
حمت�شمي بور، وذلك بتاريخ 10 حزيران 2021 يف مقر 
ال�شفارة االإيرانية بدم�شق، وكان يف اال�شتقبال �شعادة 
�شبحاين  مهدي  الدكتور  االإ�شالمية  اجلمهورية  �شفري 
الوفد املهند�ض  ال�شفارة. و�شم  واالأخوة القائمي على 
حممد م�شعود م�شوؤول االإعالم االإلكرتوين واالأخ حممود 
ال�شماك ع�شو هيئة االإعالم االإلكرتوين يف اجلمعية ..

ــة يف  ــ ــ ــداقـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــة الـ ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ ج
زيـــــــارة  لـــلـــدكـــتـــور  طــــال نــاجــي، 
قام  وفد من جمعية ال�شداقة الفل�شطينية االإيرانية 
برئا�شة د. حممد البحي�شي بزيارةللدكتور طالل ناجي 
االأمي العام امل�شاعد للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطي 
– القيادة العامة يف مكتبه بدم�شق بتاريخ 2021/6/23.
الفل�شطينية  ال�شاحة  م�شتجدات  حول  احلوار  دار 
بعد معركة �شيف القد�ض، واأثرها على خمتلف ال�شعد 
الفل�شطينية والعربية والعاملية، وما مييزها عما قبلها 
من االأحداث خ�شو�شًا اأنها عمت االأرا�شي الفل�شطينية 
كاملة مبا فيها االأرا�شي املحتلة عام 1948، �شم وفد 
م�شوؤول   – م�شعود  حممد  املهند�ض  من  كاًل  اجلمعية 
هيئة االإعالم االإلكرتوين واالأخ حممود مو�شى – م�شوؤول 
طوي�شي  اآالء  واالأخ��ت  والطالبي  ال�شبابي  العمل  هيئة 
 – �شرقي  واالأخ مروان  العامة  العالقات  م�شوؤولة هيئة 
زينب. وال�شيدة  ال�شبينة  خميمي  يف  اجلمعية  ممثل 

عــوائــل  تـــزور  ــة  ــصــداق ال جمعية 
ــا ــان ــرم ج ــم  ــي ــخ م يف  الـــشـــهـــداء 

قام وفد من اجلمعية برئا�شة د. حممد البحي�شي 
 - اخلطيب  ر�شا  )االأخ���ت  القيادية  الهيئة  واأع�شاء 
م�شوؤولة هيئة دعم عوائل ال�شهداء، واالأخ حممود مو�شى 
- م�شوؤول هيئة العمل ال�شبابي والطالبي( بزيارة اإىل 
عائالت ال�شهداء يف خميم جرمانا بتاريخ 26 حزيران 
2021. وقد �شملت الزيارة عائلة ال�شهيدين ال�شقيقي 
ع��ام  ا�شت�شهدا  قا�شم «ال��ل��ذي��ن  وحم��م��د  »ن�شال 
2016، وعائلة ال�شهيد »عزام اأبو عزام« اأحد اأبطال 
.1980 عام  وا�شت�شهد  لبنان،  جنوب  يف  �شقيف  قلعة 
بال�شهداء،  اهتمامه  ع��ن  اجلمعية  وف��د  حت��دث 
وع����ن اأه���م���ي���ة احل���ف���اظ ع��ل��ى ال���ع���الق���ة ب��ع��وائ��ل��ه��م 
�شتبقى  ال�شهداء  قوافل  اأن  على  موؤكدًا  وا�شتمرارها، 
بدمائهم  ���ُدوا  َع���بَّ ف��ق��د  وامل��ق��اوم��ة،  لل�شعب  م��ن��ارة 
اهلل  ع��ن��د  وه���م  فل�شطي،  اإىل  ال��ط��ري��ق  ون�����ش��ال��ه��م 
بوفد  ال�����ش��ه��داء  ذوو  رح���ب  وق���د  ي���رزق���ون.  اأح���ي���اء 
بال�شهداء. واهتمامه  زيارته  على  و�شكروه  اجلمعية 

د. البحيصي يف ندوة فكرية بمناسبة 
ذكرى رحيل اإلمام الخميني )رحمه اهلل(
للجمهورية  الثقافية  امل�شت�شارية  من  بدعوة        
���ش��ارك��ت جمعية  ���ش��وري��ة،  االإي��ران��ي��ة يف  االإ���ش��الم��ي��ة 
د.  برئي�شها  ممثلة  االإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة 
م�شوؤول  م�شعود  حممد  واملهند�ض  البحي�شي  حممد 
االإعالم االإلكرتوين باجلمعية، يف الندوة الفكرية التي 
اأقامتها امل�شت�شارية بالتعاون مع دار القد�ض، حتت عنوان 
)اإ�شاءات يف فكر االإمام اخلميني رحمه اهلل، املقاومة 
ودورها يف مواجهة التحديات الراهنة(، اإحياًء للذكرى 
االإ�شالمية  اجلمهورية  موؤ�ش�ض  لرحيل   32 ال�شنوية 
االإيرانية االإمام اخلميني "رحمه اهلل".  وقد حا�شر 
يف الندوة الدكتور البحي�شي والدكتور علي ر�شا اآيتي 
واالأخ حممد هادي  االإيرانية،  ال�شفارة  باأعمال  القائم 
الدكتور  واالأب  االإيرانية،  ال�شفارة  يف  الثقايف  امللحق 
 .. ال��اله��وت  علم  يف  املخت�ض  ال��رتك  بديع  ا�شكندر 
�شاكرًا  ال��ن��دوة  يف  البحي�شي  حممد  د.  حت��دث 
هذه  يف  واحلديث  الدعوة،  على  االإيرانية  امل�شت�شارية 
قيادًة  ل�شورية  وامل��ب��ارك��ة  التحية  وّج��ه  ث��م  املنا�شبة، 
على  اأك��د  ال��ذي  الد�شتوري،  اال�شتحقاق  على  و�شعبًا 
ال�شيد الرئي�ض  اأر�شًا و�شعبًا خلف قيادة  وحدة �شورية 
املو�شوعي  وامل��ع��ادل  ال�شامن  االأ���ش��د  ب�شار  الدكتور 
املقاومة،  وملحور  اال�شتقالل  ومل�شروع  الواحدة  ل�شورية 
اإحياًء  اإحياء ذكرى االإمام اخلميني يعني  اأن  اأكد  كما 
لوحدة املقاومة ويعني انت�شارا لق�شايا اخلري يف العامل 
د.  وحتدث  والقد�ض.  لفل�شطي  انت�شارا  يعني  والذي 
البحي�شي عن جتليات انت�شار �شيف القد�ض الذي هو 
�شيف االإمام اخلميني الذي حملته اأيادي اأمينة اأمثال 
ال�شهيد قا�شم �شليماين، واإخوانه املجاهدين الذين هم 
التي امتدت فروعها يف طول  املباركة  ال�شجرة  ثمرات 
االأر�ض وعر�شها. ويف اخلتام حيا د. البحي�شي اأبطال 
معركة �شيف القد�ض و�شهدائها وجرحاها وحيا املقاومة 
املُ��ق��اِوَم��ة.   ول��الأم��ة  لفل�شطي  االع��ت��ب��ار  اأع���ادت  التي 
القد�ض  ودار  امل�شت�شارية  كرمت  الندوة  نهاية  ويف 
جمموعة من اأ�شر �شهداء م�شرية العودة الذين ارتقوا عام 
2011 على احلدود مع اجلوالن العربي ال�شوري املحتل .
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الصداقة  جمعية  يف  شبابي  لقاء 
حـــــول مـــعـــركـــة ســـيـــف الـــقـــدس
االإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  اأقامت 
ل���ق���اًء ���ش��ب��اب��ي��ًا ب���ع���ن���وان« م��ع��رك��ة ���ش��ي��ف ال��ق��د���ض 
واملنطقة«،  الفل�شطيني  امل�شهد  على  وتداعياتها 
ال�شبابية  امل��ن��ظ��م��ات  واأع�������ش���اء  مم��ث��ل��ي  ب��ح�����ش��ور 
وذلك  والعربية.  وال�شورية  الفل�شطينية  والطالبية 
بدم�شق. بتاريخ 29 حزيران 2021 يف مقر اجلمعية 
هيئة  ع�شو  ج���ود  م��ي  االأخ����ت  ال��ن��دوة  افتتحت 
الفاحتة  وقراءة  بالوقوف  والطالبي،  ال�شبابي  العمل 
ثم  ب��احل�����ش��ور،  وال��رتح��ي��ب  ال�����ش��ه��داء،  اأرواح  ع��ل��ى 
اللجنة  م�����ش��وؤول  ن��ائ��ب   - كو�شا  ���ش��رار  االأخ  حت��دث 
�شورية  يف  االإ���ش��الم��ي  اجل��ه��اد  حل��رك��ة  التنظيمية 
امل�شهد  على  وتداعياتها  القد�ض  �شيف  معركة  عن 
وح��دة  اأك���دت  حيث  وال��ع��امل،  واملنطقة  الفل�شطيني 
ال�شف الفل�شطيني يف الداخل واخلارج واأرا�شي عام 
واأ�شار  حا�شرة،  الق�شية  اأن  للعامل  واأثبتت   ،1948
الكيان  وخ�شارة  معها  وتعاطفه  العامل  فعل  ردة  اإىل 
العاملي. العام  الراأي  واأمام  االأر���ض،  على  ال�شهيوين 
اأمي   - ال�شفريي  جيڤارا  االأخ  حتدث  ذلك  بعد 
ال�����ش��ع��ب��ة ال��ط��الب��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ن ����ش���رورة توحيد 
الفل�شطينية  ال��ق�����ش��ي��ة  ل�����ش��ال��ح  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ف 
العامل،  يف  التحرر  ق�شايا  لكل  ن��وذج��ًا  متثل  التي 
حمور  وان��ت�����ش��ارات  اليمنية  امل��ق��اوم��ة  اإىل  وت��ط��رق 
ويف  العدو.  مع  املواجهة  �شاحات  جميع  يف  املقاومة 
اأغ��ن��ت  اخل��ت��ام اأدىل احل�����ش��ور مب��داخ��الت��ه��م ال��ت��ي 
اأمتنا. بق�شايا  ال�شباب  وع��ي  على  واأك���دت  اجلل�شة 

إحياء  يف  تشارك  الصداقة  .جمعية 
الذكرى السنوية لرحيل 

الدكتور رمضان عبد اهلل شّلح
    �شاركت جمعية ال�شداقة الفل�شطينية االإيرانية 
جانب  اإىل  البحي�شي  حممد  د.  برئي�شها  ممثلة 
اإحياء  الفل�شطينية يف  الف�شائل  قادة وممثلي  االأخوة 
اهلل  عبد  رم�شان  الدكتور  لرحيل  ال�شنوية  الذكرى 
�شّلح رحمه اهلل – االأمي العام ال�شابق حلركة اجلهاد 
االإ�شالمي يف فل�شطي، ظهر اليوم االأحد 2021/6/6.
رم�شان  د.  بزيارة �شريح  امل�شاركون  االإخوة  قام 
وق��راءة  ال��ريم��وك  مبخيم  ال�شهداء  مقربة  يف  �شلح 
الزهور. من  اإكلياًل  وو�شع  الطاهرة  لروحه  الفاحتة 

 
حفل  يف  تشارك  الصداقة  جمعية 
القدس سيف  معركة  شــهــداء  تأبني 
االإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  �شاركت 
واملهند�ض  البحي�شي   حم��م��د  د.  برئي�شها  ممثلة 
االإل��ك��رتوين،  االإع���الم  هيئة  م�����ش��وؤول  م�شعود  حممد 
وتكرمي  القد�ض  �شيف  معركة  �شهداء  تاأبي  حفل  يف 
اجلهاد  حركة  اأقامته  ال��ذي  املقاومة،  اإع��الم  و�شائل 
فندق  يف   2021/6/21 بتاريخ  فل�شطي  يف  االإ�شالمي 
دبلوما�شي  ر�شمي  بح�شور  بدم�شق،  باال�ض  القي�شر 
و���ش��ي��ا���ش��ي وث���ق���ايف ل���الإخ���وة م���ن حم����ور امل��ق��اوم��ة.
لكل  باملنا�شبة  خطابية  كلمات  احل��ف��ل  ت�شمن 
ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو   _ البط�ض  خالد  االأخ  من 
يف ح��رك��ة اجل��ه��اد -غ����زة، وال��رف��ي��ق حم��م��د ح�شام 
العربي  البعث  حل��زب  دم�شق  ف��رع  ال�شمان_اأمي 
العام  ن��اج��ي_االأم��ي  ط��الل  والدكتور  اال�شرتاكي، 
فل�شطي-القيادة  لتحرير  ال�شعبية  للجبهة  امل�شاعد 
اجلهاد  حركة  وكلمة  املفتاح،  خلف  والدكتور  العامة، 
امليناوي_ع�شو  العزيز  عبد  االأخ  األقاها  االإ�شالمي 
تكرمي  الكلمات  ت��ال  ث��م  للحركة.  ال�شيا�شي  املكتب 
مهدي  د.  االإي��ران��ي��ة  االإ���ش��الم��ي��ة  اجلمهورية  ل�شفري 
�شربي،  ع��ب��داهلل  االأخ  اليمني  وال�شفري  �شبحاين، 
ول��و���ش��ائ��ل االإع�����الم ال��ت��اب��ع��ة مل��ح��ور امل��ق��اوم��ة، التي 
�شيف  معركة  ووقائع  اأح��داث  نقل  بدورها يف  �شاهمت 
الفل�شطينيي. ���ش��د  االح���ت���الل  وج���رائ���م  ال��ق��د���ض، 

جمعية الصداقة تشارك يف احتفال 
السفارة اليمنية بالعيد الوطني

     �شاركت جمعية ال�شداقة الفل�شطينية االإيرانية 
ممثلة بالدكتور حممد البحي�شي رئي�ض اجلمعية بحفل 
العا�شمة  يف  اليمنية  ال�شفارة  نظمته  الذي  اال�شتقبال 
الوطني ومرور 31 عامًا على  العيد  دم�شقف مبنا�شبة 
مايو   22 يف  اليمنية  اجلمهورية  وقيام  الوحدة  اإعالن 
الدبلوما�شية  البعثات  ممثلي  بح�شور  وذلك  1990م. 
وقادة الف�شائل الفل�شطينية، وال�شخ�شيات ال�شيا�شية 
اجلمهورية  �شفري  �شعادة  ا�شتقبلهم  الذين  ال�شورية، 
اليمنية عبداهلل علي �شربي ونقل لهم حتيات القيادة 
العظيمة الوطنية  املنا�شبة  بهذه  اليمن  يف  الثورية 
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الــجــمــعــيــة تـــقـــيـــم مـــعـــرضـــًا 
ــة وانــتــمــاء"  ــوي ثــقــافــيــًا بــعــنــوان "ه
االإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  اأقامت 
واالإع��الم  والن�شر  للثقافة  �شي  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون 
بح�شور  وانتماء"،  "هوية  بعنوان  ثقافيًا  معر�شًا 
من  ون��خ��ب��ة  اجلمعية  رئ��ي�����ض  البحي�شي  حم��م��د  د. 
بتاريخ  وذلك  وال�شوري،  الفل�شطيني  املجتمع  اأطياف 
ب��دم�����ش��ق. اجل��م��ع��ي��ة  م��ق��ر  يف   2021 ح���زي���ران   28
ال��ت��ي عن  ال��ب��ح��ي�����ش��ي  د.  ل���ه حت����دث  ك��ل��م��ة  يف 
ميثاقًا  نف�شها  على  قطعت  ال��ت��ي  ال�شداقة  جمعية 
ب���اأن ت��رع��ى ك��ل �شاحب ف��ك��رة م��ب��دع��ة، خ��الق��ة،  ثم 
بانطباع  منها  يخرجون  فاعلة  ُم�َشاَرَكة  للجميع  متنى 
كلمة  ال�شمري  مي�شم  اأ.  األ��ق��ت  ذل��ك  بعد  اإي��ج��اب��ي. 
التعبري  يف  الكلمة  قيمة  ع��ن  حتدثت  و  الن�شر،  دور 
بقولها:  وختمت  الفل�شطيني،  ال�شعب  م��ع��ان��اة  ع��ن 
والكرامة". العزة  هنا  فل�شطي،  هنا  دم�شق..  "من 
�شم  ال�����ذي  امل��ع��ر���ض  ال��ب��ح��ي�����ش��ي  د.  واف��ت��ت��ح 
الفل�شطيني،  وال���رتاث  الت�شكيلي،  وال��ف��ن  )ال��ك��ت��اب، 
حول  ن��دوة  اأقيمت  ذل��ك  بعد  الدم�شقي(،  وال���رتاث 
والدم�شقي،  الفل�شطيني  والرتاثي  الت�شكيلي  "الفن 
ورئي�ض  اخل�شراء،  جن��الء  )د.  من  ك��لٌّ  فيها  حا�شر 
خميم  يف  الفل�شطينيي  الت�شكيليي  الفناني  رابطة 
جابر،  علي  اأب��و  واالأخ  اهلل،  عبد  حممود  اأ.  جرمانا 
م  ك��رَّ ث��م  ال�����ش��ي��ب��اين(،  ت��غ��ري��د  الت�شكيلية  وال��ف��ن��ان��ة 
��اِرَك��ة املُ�����شَ الن�شر  ودور  ال��ف��ن��ان��ي  اجلمعية  رئ��ي�����ض 

الجمعية تقيم معرضًا فنيًا تشكيليًا 
يف مخيم سبينة

االإيرانية  الفل�شطينية  ال�شداقة  جمعية  اأقامت 
للفنان علي جروان حتت عنوان  ت�شكيليًا  فنيًا  معر�شًا 
البحي�شي  حممد  الدكتور  بح�شور  القد�ض«  »�شيف 
املكتب  ع�شو  رام��ز-  عماد  اأب��و  واالأخ  اجلمعية  رئي�ض 
القيادة  فل�شطي  لتحرير  ال�شعبية  للجبهة  ال�شيا�شي 
الفل�شطينية  القيادة  ع�شو  جمعة  علي  واالأخ  العامة، 
حلزب البعث العربي اال�شرتاكي، والفنان عبد املعطي 
الت�شكيليي  للفناني  العام  االحت��اد  رئي�ض   – زيد  اأب��و 
�شرقي  الكرمي  عبد  واالأخ  �شورية،  فرع  الفل�شطينيي 
لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  يف  ال�شيا�شية  الدائرة  ع�شو 
فل�شطي، واالأخوة اع�شاء الهيئة القيادية يف اجلمعية 
من  وع���دد  الفل�شطينية  امل��ق��اوم��ة  ف�شائل  وممثلي 
يف  وذلك  والثقافية.  الوطنية  وال�شخ�شيات  الوجهاء 
مكتب اجلمعية يف خميم ال�شبينة بتاريخ2021/6/22
 ، البحي�شي  حممد  للدكتور  بكلمة  املعر�ض  افتتح 
وتلتها كلمة للفنان عبد املعطي اأبو زيد  ثم كلمة لالأخ 
البحي�شي  حممد  الدكتور  قام  وبدوره  رامز  عماد  اأبو 
جروان علي  الت�شكيلي  الفنان  بتكرمي  اجلمعية  رئي�ض 
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�صهدتها  التي  ال�صعبية  الثورة   ■
ــا، ومــثــلــت  ــهـ ــائـ فــلــ�ــصــطــن بــكــل اأنـــحـ
للن�صال  جديدة  وطنية  ا�صرتاتيجية 
حــدود  عند  تقف  مل  الحــتــال  �صد 
العاقة  يف  جديدة  معادلت  �صياغة 
الوطنية  العاقات  ويف  الحتال،  مع 
من  اأبــعــد  اإىل  خطت  بــل  الــداخــلــيــة، 
الوطنية  الق�صية  اأنقذت  حيث  ذلــك، 
ــرة اخلــطــر الــذي  واأخــرجــتــهــا مــن دائـ
الفل�صطينية. القيادة  فيه  اأدخلتها 
الأوىل  ــرة  ــ امل هــي  ــذه  هـ تــكــن  مل 
الفل�صطيني  ال�صعب  فيها  ينجح  التي 
بيديه  لينت�صل  الأمــام،  اإىل  التقدم  يف 
الفل�صطينية  الق�صية  الــعــاريــتــن، 
تغرق  اأن  كـــادت  الـــذي  امل�صتنقع  مــن 
الر�صمية. ال�صيا�صات  من  ب�صبب  فيه 
الفل�صطيني  ال�صعب  حــقــق  لــقــد 
فيها  ــاد  اأع كــرى،  تاريخية  انعطافه 
للمنطقة  ال�صيا�صي  املــ�ــصــار  �صياغة 
الوطنية  اأعاد بناء حركته  كلها، حن 
من  وجعل  امل�صلحة،  مقاومته  واأطــلــق 
ــرى عــنــ�ــصــرًا فــاعــًا  ــ ــوده مـــرة اأخ ــ وج
املنطقة. يف  ال�صيا�صية  املــعــادلــة  يف 
كرر ال�صعب الفل�صطيني هذا الأمر، 
املنعقدة  العربية  القمة  جتاهلت  حن 
الق�صية  يف1987/11/8  عــمــان  يف 
الفل�صطينية وم.ت.ف و�صعبها، يف �صياق 
اأبيب  وتل  عمان  بن  معلن  غري  حترك 
�صعب  ظهر  وراء  من  ت�صوية  عن  بحثًا 
فل�صطن، فانطلقت النتفا�صة الوطنية 
لتعيد   1987/12/8 يف  ــكـــرى  الـ
وتكرر  واملنظمة.  للق�صية  العتبار 
الأمر نف�صه عام 2000 حن اأعلن ف�صل 
مفاو�صات كامب ديفيد )متوز/2000( 
احلــد  تــوفــر  تــ�ــصــويــة  اإىل  ــول  ــص ــو� ال
الفل�صطينية،  ــوق  ــق احل ــن  م الأدنــــى 
ــصـــى. ــة الأقـــ�ـ ــص ــا� ــف ــت ــقــت ان ــطــل فــان
على  عـــامـــًا   17 مـــــرور  ورغـــــم   
فاإن  مهامها،  اجلــديــدة  القيادة  تــويل 
مكانها،  راوحــت  الفل�صطينية  الق�صية 
اإ�ــصــرار  اأقلها  لي�س  ــدة،  ع لعــتــبــارات 
على  العتماد  على  الر�صمية،  القيادة 
املدخل  باعتباره  التفاو�صي،  اخليار 
ــدت  اأك الأهـــم لإجنـــاز احلــقــوق. لقد 

الشعب - مرة أخرى- ينقذ قضيته

لعدم  اخليار  هذا  عقم  املــّرة  التجارب 
انــعــقــاد �ــصــروطــه، ولخــتــال مــيــزان 
 – الأمــريكــي  التحالف  ل�صالح  الــقــوى 
يف  الدويل  املجتمع  وف�صل  الإ�صرائيلي، 
لي�صتجيب  التحالف  هذا  على  ال�صغط 
لل�صعب  امل�صروعة  الوطنية  للحقوق 
ال�صرعية  اأقــرتــهــا  كما  الفل�صطيني، 
ال�صلة. ذات  قرارتها  وتكفلها  الدولية 

ويف ال�صنوات الأخرية، اأي مع البدء 
حمورها  يف  الــقــرن«،  »�صفقة  بتطبيق 
والإقليمي  ــي،  ــريك والأم الإ�صرائيلي، 
�صطب  ال�صم،  ال�صفارة،  ]الــقــد�ــس، 
وقفت  اإلــخ..[  التطبيع  العودة،  حق 
الأيـــدي  مكتوفة  الر�صمية  الــقــيــادة 
جريء  قــرار  نحو  التقدم  عن  عاجزة 
وقــيــوده،  اأو�ــصــلــو  اتــفــاق  مــن  يخرجها 
بــالــرنــامــج  ــزام  ــتـ اللـ اإىل  ويــعــيــدهــا 
الوطني. ورغم ال�صغط ال�صيا�صي الذي 
�صفقة  تطبيقات  ــر  ع ــه  ل تــعــر�ــصــت 
من  الوطنية  واحلالة  جهة،  من  القرن 
اإىل  اأحيانُا  قــاد  والــذي  اأخـــرى،  جهة 
كــقــرارات  الأهــمــيــة،  �صديدة  حمطات 
اأن  اإل   ،)2018( الــوطــنــي  املــجــلــ�ــس 
يف  فقط  لي�س  بقيت،  الر�صمية  القيادة 
القرن،  ل�صفقة  اللفظي  الرف�س  حدود 
مت  مــا  كــل  تعطيل  اإىل  وعــمــدت  بــل 
ويوؤكد،  يعني  ما  وطنيًا،  عليه  التوافق 
اللفظي  خطابها  ت�صاعد  ورغــم  اأنــهــا، 

واإذا  اخلــيــارات.  لبحث  جلنة  بت�صكيل 
ما اعترنا ما ُقدم يف الجتماع الطارئ 
لــلــرملــانــيــن الـــعـــرب مـــن اقـــرتاحـــات 
للمرحلة القادمة: حكومة وفاق وطني 
مقبولة دوليًا – مفاو�صات حتت رعاية 
عليه  متفق  حل   – الدولية  الرباعية 
القيادة  تــكــون   ،– الــاجــئــن  لق�صية 
ال�صيا�صي  بالنظام  الر�صمية، قد و�صلت 
اإىل اأدنى مرحلة من مراحل النحطاط 
جممل  وبــن  بينها  ــت  وزرع ال�صيا�صي؛ 
ــة الــوطــنــيــة �ــصــفــًا عــريــ�ــصــًا من  احلــال
ــا،  ــاوزهـ ــاج جتـ ــصـــدود، الــتــي يــحــت ــ�ـ الـ
هائلة.  و�صغوطات  وحتركات  حــوارات 

ويف ختام هذه املقالة نخل�س اإىل  
الآتي:
مرة  الفل�صطيني  ال�صعب  جنح  لقد 
ت�صحيات  عر  ق�صيته،  اإنقاذ  يف  اأخرى 
لكن  غــزيــرة،  دمــاء  فيها  �صالت  كــرى، 
بهذه  ت�صد  مــازالــت  الر�صمية  القيادة 
الق�صية اإىل اخللف، لتغرقها مرة اأخرى 
يف امل�صتنقع الآ�صن للمفاو�صات البائ�صة.
مــقــبــلــون على  ــن،  ــح ــن ف بــالــتــايل 
عا�صفة،  تــكــون  قــد  �صيا�صة،  معركة 
الفل�صطيني  ال�صعب  حققه  ما  لن�صون 
مــن انــتــ�ــصــارات، ونــدفــع بــاجتــاه تثمري 
نتائجها.■ وقطف  النت�صارات  هــذه 

وتطبيقاتها،  القرن،  ل�صفقة  املعار�س 
ال�صيا�صي  خــيــارهــا  ــادر  ــغ ت مل  فــاإنــهــا 
حتت  املفاو�صات  اعتماد  اأي  الفا�صد، 
ول�صتكمال  الدولية،  الرباعية  �صقف 
اأو�صلو. اتفاق  معايري  وفق  املفاو�صات 
حمطتن  عــنــد  ــوف  ــوقـ الـ وميــكــن 
ــا حـــالـــة الــ�ــصــعــف والــتــفــكــك  ــ ــرزت ــ اأب
كما  الر�صمية  الــقــيــادة  تعانيها  التي 
الفل�صطيني  ال�صيا�صي  النظام  يعانيها 
يف  معظمها  تعطل  الــتــي  مبوؤ�ص�صاته 
بــالــقــرار: ــتــفــراد  ــص ال� �صيا�صة  ظــل 
النتخابات  هي  الأوىل  املحطة   •
املجل�س  انــتــخــابــات  ومــنــهــا  ــة،  ــام ــع ال
ــي تــهــربــت الــقــيــادة  ــت الــتــ�ــصــريــعــي ال
ونتائجها  ا�صتحقاقاتها  من  الر�صمية 
تاأجيل  منفرد  بقرار  واأعلنت  املتوقعة، 
ــات، ورهــنــت  ــاب ــخ ــت ]اإلـــغـــاء[ الن
اإ�صرائيلي. اأخرى، بقرار  اإجراءها مرة 
• اأما املحطة الثانية فكانت املوقف 
وال�صيخ  القد�س  ق�صية  اإزاء  النهزامي 
ــراح واحلــــرب الإ�ــصــرائــيــلــيــة على  ــ ج
العارمة  ال�صعبية  والثورة  غزة  قطاع 
والــ�ــصــتــات،  فل�صطن  اجــتــاحــت  الــتــي 
ال�صيا�صية  ــادة  ــقــي ال اأحــجــمــت  ــن  ح
عن  تخرجها  خــطــوة  اأيـــة  اتــخــاذ  عــن 
خــيــارهــا الــتــفــاو�ــصــي. واكــتــفــت بــدور 
املعارك  عنه  ت�صفر  �صوف  ملا  انتظاري 
بائ�صة،  مبــنــاورة  مكتفية  نتائج،  مــن 

معتصم حمادة
عضو المكتب السياسي

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
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ــم تــفــكــيــك  ــ ــ ــه، ورغ ــم ــي ــط وتــــكــــرار حت
الطبقية  والبنية  املجتمعية  البنية 
النف�صية. وحتى  القت�صادية   والبنية 
ــي بــل  ــرقـ ــري عـ ــه ــط ــس ت ــ� ــي ــذا ل ــ ــ وه
التطهري  ولــيــ�ــس  لل�صعب،  �ــصــامــل  ــاء  ــه اإن
ــن حــلــقــاتــه. الــعــرقــي �ـــصـــوى حــلــقــة مـ
وكل هذا وراءه �صوؤال: ماذا نعمل اليوم.
املطلوب  لي�س  ال�صراع  وخال  اليوم 
البْيني،  الذاتي  اأي م�صتوى من ال�صتباك 
بل  العتيقة،  املتخلفة  املــزايــدات  ولي�س 
فل�صطيني  كل  دع  تتفتح،  زهــرة  مئة  دع 
وكــمــا ميــكــنــه. ــرى  ــ ي كــمــا  يــ�ــصــاهــم  اأن 
امل�صروع  �صمن  عمل  تق�صيم  ليكن 
ــن يــ�ــصــر عــلــى احلــديــث  ــوطــنــي. دع م ال
الــــدويل الــدبــلــومــا�ــصــي يــفــعــل، وقــاتــل 
التكامل.  اإىل  ــتــاأخــذه  ل كــفــدائــي  انـــت 
الف�صائلية  ــة  ــم ــراك امل عــن  ولــنــتــوقــف 
لت�صخري  عــلــمــانــيــة  اأو  ديــنــيــة  �ـــصـــواء 
ــل �ـــصـــيء لـــلـــمـــراكـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة. ــ ك
ــة الــتــحــرر  ــرك ــا فــيــمــا يــخــ�ــس ح ــ اأم
الأقل: على  م�صتوين  فاملطلوب  العربية 
ــا وهــو  ــق ــره لح ــ مــ�ــصــتــوى يــظــهــر اث
كافة  ملنتجات   يومية  حقيقية  مقاطعة 
الأعداء لأن ا�صتهاك منتجاته هو تطبيع 
مبا�صر  وم�صتوى  بذلك.  يقم  فرد  كل  من 
موؤ�ص�صات/م�صتوطنات  مفا�صل  تفكيك 

حــتــى  بــــهــــدوء  نــفــكــر  اأن  يـــجـــب 
ــده.  ــع ــا ب ــم ملـ ــص ــر� ــي ن ــت الــقــ�ــصــف كـ حتـ
فــيــنــا  ــثـــري ممــــا  ــكـ الـ ــف  ــص ــ� ــت ــك ن مل 
يكت�صفه  مل  الــعــدو  اأن  الطالع  وحل�صن 
ــادمــًا لهم. ــًا لــنــا و�ــص ــع اأيــ�ــصــًا فــجــاء رائ
الغطر�صة  وراءه  العدو  جهل  ولكن 
طبعته  وخا�صة  بطبعاته  وال�صت�صراق 
الإرهـــابـــي".  "ال�صت�صراق  ــرية  ــ الأخ
ينق�صان  اأمـــــران  فـــــوراءه  جــهــلــنــا  ــا  ــ اأم
فريق  فــريــقــان:  فنحن  بع�صًا  بع�صهما 
وفريق  فيبذرها  القوة  بفائ�س  ال�صعور 
ــاز. ــ الإجن ع  في�صيِّ الــهــزميــة  ي�صتدخل 
ــا  ــن ــن ــي ــن اأع ــ ــس ع ــد�ـ ــقـ اأمــــاطــــت الـ
بل  الأ�ــصــعــف  احلــلــقــة  فلي�صت  الــكــثــري، 
ــذي  ال احلـــدث  فل�صفة  وهــنــا  الأقـــــوى. 
ــس: كيف  ــ ــا� ــ ــص ــ الأ� ويـــكـــون  يــفــاجــئــنــا 
لنا. دفــع  قــوة  يجعله  مبــا  معه  نتعاطى 
فالتحدي والغطر�صة ال�صهيونية �صد 
حيث  من  الكامنة  القوة  اأيقظت  القد�س 
باب  يف  املــكــان  وحــريــة  املقد�س،  رمــزيــة 
مما  الوطن  من  ــاء  الإج وخطر  العامود 
ي�صحق املكان وامل�صجد والكني�صة والأنا�س 
طبعًا. وهي حتديات فجرت قوة كامنة مل 
يكن  ليفجرها �صوى حتٍد من هذا امل�صتوى. 
التحدي. اأ�ــصــعــاف  ــان  ك الـــرد  ــذا  ه لأن 
 1948 املـــحـــتـــل  ويف  الـــقـــد�ـــس  يف 
وانتزاع  الإن�صانية  الكرامة  ا�صتيقظت 
الأر�ـــــس وتــفــكــيــك املــجــتــمــع، الــكــرامــة 
باملال  ر�صوتها  ومتت  لعقود  اأُهينت  التي 
عديد  بتطبيع  نف�صيا  وهزها  واملخدرات 
لتظهر  ــعــرب  وال الفل�صطينين  احلــكــام 
م�صلح. حتــٍد  �صكل  على  الكامنة  الــقــوة 
ول يختلف الأمر يف غزة التي تعرف 
دم  كلفته  العدو  مع  ال�صتباك  اأن  جيدًا 
مع  التناحري  التناق�س  ولكن  املدنين، 
يجب  لـــذا،  الت�صحيات  كــل  ــرر  ي الــعــدو 
ال�صت�صام. لدعاة  الأُُذن  ُتعطى  ل  اأن 
جغرافيات  اإهــمــال  اأن  الــيــوم  فهمنا 
على  متباعدة  هويات  وفر�س  الت�صتيت 
نف�صيًا  علميًا  منهجيًا  �صغًا  كانت  �صعبنا 
ولي�صت �صدفة اأو حت�صيل حا�صل للنكبة.
واإعـــادة  قـــراءة  الــيــوم  علينا  ولـــذا 
الفل�صطينية  الوطنية  ال�صخ�صية  بناء 
رغم  مــقــاوم   وطــنــي  كم�صروع  ال�صاملة 
الفل�صطيني  ــرايف  ــغ اجل احلــيــز  حتطيم 
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وتفكيك  واإربــــــاك  ــعـــدوة  الـ ــدول  ــ الـ
التبعية. نظمه  ــن  اأمـ قـــوى  مفا�صل 
يجب اأن نبني على ما يجري اإجنازه:
ال�صارع  ا�ــصــرتداد  بــدايــة  الأول: 
العربي من قوى الدين ال�صيا�صي ونظمه 
التبعية واأن نحذر ا�صتعادة قوى الدين 
الديني  الــ�ــصــراع  ملــزاعــم  ال�صيا�صي 
اأو�صلنا  والــذي  الديني...الخ  واحلــل 
اأن  ويكفي  الإبراهيمية.  اأكذوبة  اإىل 
اأخطر  وعرت  عرتها  قد  القد�س  هبة 
النظام  الإ�صامية:  الدول  يف  نظامن 
يتناول  �ــصــفــريه  ــان  كـ الـــذي  ــي  ــرتك ال
رئي�س  مــع  رمــ�ــصــان  ــوم 28  ي ــار  ــط الإف
وقف  الذي  ال�صعودي  والنظام  الكيان، 
وال�صمود  املذبحة  خال  حتى  ينتظر 
الأق�صى! على  الإ�ــصــراف  يغت�صب  اأن 
الفل�صطيني  اجليل  انعتاق  الثاين: 
املتكل�صة  القيادات  قيود  من  اجلديد 
ــًا حــتــى نــحــن فــوجــئــنــا بــه. ــاق ــت ــع ان
ــداد  ــ ــت ــ الم ــذا  ــ هـ اإن  ــث:  ــالـ ــثـ الـ
ــاحــة  ــ�ــص ــوم ال ــمـ الـــنـــ�ـــصـــايل عـــلـــى عـ
جمددا  الكيان  اأعــاد  قد  الفل�صطينية 
عليهم  طـــرح  اإذ  ــدء  ــب ال حلــظــة  اإىل 
ثم  ومن  امل�صري  و�صوؤال   الوجود  �صوؤال 
اليهودية. للمنفوية  الــعــودة  �ــصــوؤال 
لــيــنــا كــيــف نحمي  ــرح  رابـــعـــا: طـ

ــى  ــ الأدنـ ــد  ــ احل ويف  اإجنــــــازه  مت  ــا  مـ
ل تــهــدئــة ر�ــصــمــيــة مــبــتــذلــة وذلـــك 
ــل لــاأ�ــصــبــاب الــتــالــيــة: ــ ــ ــى الأق ــل ع
املقاومة  ي�صتدعي  مغت�صب  -وطن 
والعودة، وعدو غا�صب  التحرير  حتى 
املــقــاومــة. لــدميــومــة  ــًا  ــدي حت ي�صكل 
-يف احلد الأدنى التوقف عن ق�صم 
املحتلة  الأرا�ــصــي  خمتلف  يف  الأر�ــس 
منوذجًا. ــراح  ج وال�صيخ   1967 عــام 
ديني  ال�صراع  بــاأن  التوهم  -عــدم 
ــري  الأخ التحليل  يف  ي�صب  ــذا  ه لأن 
جتمع  التي  امل�صادة  الــثــورة  �صالح  يف 
والكيان. وتركيا  وال�صعودية  اأمريكا 
جلـــان  تــ�ــصــكــيــل  ــن  ــ مـ ــد  ــ بـ -ل 
ميدانية  وقـــيـــادات  ــة  ــم دائ �صعبية 
ــادات الــفــ�ــصــائــل اإلــيــهــا  ــيـ تــ�ــصــحــب قـ
موحدة. وطنية  جبهة  اإىل  و�ــصــول 
الوطنية  للحركة  اللحمة  -اإعادة 
الأردنية والفل�صطينية املوحدة و�صول 
مــوحــدة. عربية  ــرر  حت حــركــة  اإىل 
واأخريًا فلنتذكر كل يوم باأن   -
علينا حتويل العربي من موقف امل�صاهد 
ال�صعبي  الظهري  اإىل موقف  واملتعاطف 
ملحور املقاومة، اأي اأن نحرك م�صاهدينا 
ــدوا فــدائــيــيــنــا وجمــاهــديــنــا. ــريفـ لـ
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القد�س  ر�ــصــائــل لنــتــفــا�ــصــة  عـــدة  قــــراءة  ميــكــن 
الفل�صطينية  الوطنية  الوحدة  تر�صيخ  اأهمها  املتجددة؛ 
يف املــيــدان، وقــد جتلى ذلــك من خــال احلــراك املوحد 
الداخل  اأماكن تواجده؛ يف  كافة  الفل�صطيني يف  لل�صعب 
واملهاجر  الغربية  وال�صفة  غزة  قطاع  ويف  48؛  املحتل 
ملواجهة  وثبيتهم  املقد�صين  لن�صرة  والبعيدة  القريبة 
ويف  املختلفة  القد�س  مناحي  تهويد  اإ�صرائيل  حماولت 

املقدمة منها حي ال�صيخ جراح.
"ال�صو�صيال  وتقنية  نا�صية  امتاك  اأن  والافت، 
ميديا" من قبل ال�صباب الفل�صطيني والعربي واملنا�صرين 
ك�صف  يف  هامًا  دورًا  لعبت  قد  الفل�صطينية،  للق�صية 
جتاه  لإ�صرائيل  الفا�صية  العن�صرية  احلقيقية  ال�صورة 
وبلغات  املتجددة  النتفا�صة  خال  الفل�صطيني  ال�صعب 
اىل  واإ�صافيًا  هامًا  عن�صرًا  �صكّل  الــذي  الأمــر  عديدة؛ 
جانب احلق الفل�صطيني؛ وقد عززت املظاهرات املنا�صرة 

لفل�صطن ذلك يف عدد كبري من املدن يف قارات العامل.
ويف مقابل ذلك، ثمة انعكا�صات مبا�صرة لانتفا�صة 

على التجمع ال�صتيطاين الإ�صرائيلي.

جتديد الطاقة الب�صرية
يف  اليهودي  ال�صتيطاين  ال�صكاين  التجمع  يعتر 
العام  حتى  اأتوا  يهود  مهاجرين  جتمع  املحتلة،  فل�صطن 
رعاية  حتت  دولــة   )100( من  اأكــر  من   2021 احلــايل 
وبدعم  واإ�صرائيل  املختلفة  واأذرعه  ال�صهيوين  امل�صروع 
غربي مطلق على كافة امل�صتويات؛ بغر�س تاأمن الأ�صا�س 
اليهودية  فالهجرة  لإ�صرائيل.  الدميوغرايف  الب�صري 
الحتال  دولة  لتبقى  الازمة  الب�صرية  الطاقة  جتدد 
خدمة  يف  الوظيفي  دورهــا  يف  ال�صتمرار  على  قــادرة 

م�صالح الغرب الذي اأن�صاأها.
وقد ا�صتخدمت احلركة ال�صهيونية واإ�صرائيل كافة 
اأ�صاليب الت�صليل والرتغيب وال�صغط حلمل يهود العامل 

ر�سائل انتفا�سة القد�س املتجددة.. ماذا عن الهجرة اليهودية املعاك�سة؟ 

على الهجرة اإىل فل�صطن. وجنحت تلك الدعاية جلذب 
املحتلة، ترافق ذلك  فل�صطن  اإىل  العامل  يهود  من  مزيد 
مع دعم غربي لاقت�صاد الإ�صرائيلي الذي تطور ليكون 
�صاهمت  حيث  اليهود؛  املهاجرين  من  ملزيد  جاذبًا  عامًا 
الهجرة باأكر من )60( يف املئة من اإجمايل زيادة اليهود 
يف فل�صطن املحتلة خال عقدي ال�صتينيات والت�صعينيات 
من القرن املن�صرم، اإ�صافة اإىل الرفاه القت�صادي؛ يعتر 
ال�صتقرار الأمني يف اإ�صرائيل عامًا جاذبًا ليهود العامل 
واأرقــام  معدلت  تنخف�س  تراجعه  حــالت  ويف  اأي�صًا؛ 
الهجرة اليهودية اإىل فل�صطن املحتلة؛ بل تزيد معدلت 
الهجرة اليهودية املعاك�صة؛ وقد لوحظ ذلك جليًا خال 
التي  الأق�صى  انتفا�صة  خال  وخا�صة  متعددة؛  فرتات 
انطلقت من باحاته امل�صرفة يف نهاية اأيلول /�صبتمر من 

عام 2000.
عوامل طاردة

كانت لنتفا�صة الق�صى التي امتدت ل�صنوات، نتائج 
اأداء  تراجع  حيث  الإ�صرائيلي؛  الداخل  على  مبا�صرة 
اأرقام  القت�صاد الإ�صرائيلي، جنبًا اىل جنب مع تراجع 
الهجرة اليهودية اإىل فل�صطن، وارتفعت يف الوقت نف�صه 
الأمني  الو�صع  انعدام  ب�صبب  املعاك�صة  الهجرة  ــام  اأرق

الإ�صرائيلي.
�صبتمر/ نهاية  يف  الأق�صى  انتفا�صة  انطاقة  مع 
الإ�صرائيلي،  ــن  الأمـ وتــزعــزع   ،2000 عــام  مــن  اأيــلــول 
الهجرة  ب�صاأن  الإ�صرائيلين  القادة  لدى  هواج�س  برزت 
اليهودية، اإذ لعب ويلعب ال�صتقرار الأمني دورًا مهمًا يف 

جذب اليهود اإىل فل�صطن املحتلة.
 ، ــذاك  اآنـ اليهودية”  “الوكالة  رئي�س  اأكــد  وقــد 
“�صايل مريدور”، اأن اأرقام الهجرة تراجعت من نحو 70 
األف مهاجر يف عام 2000 اإىل 43 األفًا يف عام 2001، ومن 
ثم اإىل 30 األفًا يف عام 2002، ومل يتعد الرقم 19 األفًا يف 

العام الواحد يف الفرتة )2013-2003(.

الهجرة  ميزان  كان  اإليها،  امل�صار  الفرتة  اأثناء  ويف 
بع�س  يف  املعاك�صة  الهجرة  مل�صلحة  �صلبيًا  اليهودية 
يف  حتدثت  اإ�صرائيلية  اإعــام  و�صائل  وكانت  ال�صنوات؛ 
تلك الفرتة ؛عن ا�صتعداد نحو 30 يف املئة من“ ال�صباب 
عن  ف�صًا  املعاك�صة،  للهجرة  “اإ�صرائيل”  يف  اليهود” 
اليهود  “اأعـــداد  وال�صتيعاب  الهجرة  “وزارة  اإخــفــاء 
الإ�صرائيلين الذين هاجروا اإىل اخلارج منذ عام 1948.

تردي الأو�صاع الأمنية
بعد  اإ�صرائيلية،  راأي  ا�صتطاعات  نتائج  واأفـــادت 
املئة  يف   40 اأن   ،2014 عام  �صيف  يف  غزة  على  احلــرب 
فر�صة  وجــود  عند  الباد  بهجرة  يفكرون  اليهود  من 
الأمنية  الأو�ــصــاع  ولــرتدي  الأمـــان،  لفقدانهم  مواتية، 
واملخاوف من ت�صعيد ع�صكري ثاٍن مع الفل�صطينين؛ ومع 
رم�صان  بداية  منذ  الأق�صى  انتفا�صة  مفاعيل  ا�صتمرار 
ميادية،   2021 /اإبريل  وني�صان  هجرية   1442 ل�صنة 
الإ�صرائيلية،  ال�صاحة  على  انعكا�صات  هناك  �صتكون 
وخا�صة جلهة تراجع اأداء كافة القطاعات القت�صادية 
اإىل  اليهودية  الهجرة  اأرقــام  و�صترتاجع  الإ�صرائيلية، 
اليهودي  ال�صباب  من  اآلف  و�صي�صعى  املحتلة؛  فل�صطن 
للهجرة املعاك�صة؛ خا�صة مع انك�صاف عن�صرية اإ�صرائيل 
وفا�صيتها؛ ولي�صبح ال�صراع مفتوحًا على م�صراعيه اأكر 
الفل�صطيني،  ال�صعب  اأبناء  كافة  مع  م�صى  وقت  اأي  من 
ما  وهــذا  بعينه،  فل�صطيني  حــزب  اأو  ف�صيل  مع  ولي�س 
مدعومن  امل�صتوطنن  قطاعات  حماولت  خال  جت�صد 
الأق�صى  يف  العبث  الإ�صرائيلين  واجلي�س  ال�صرطة  من 

املبارك، واإخاء املقد�صين من حي ال�صيخ جراح

*كاتب فل�صطيني مقيم يف هولندا

نبيل السهلي*
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ال تختلف ق�شية حي �شلوان وبطن الهوى 
عن ق�شية ال�شيخ جّراح وغريها من االأحياء 
من  حلقة  ه��ي  اإّن���ا  الفل�شطينية،  وال��ق��رى 
م�شل�شل ابتالع االأرا�شي الفل�شطينية ومنحها 
مل�شتوطني يهود، وهو خمطط  قائم منذ اأكرث 
 1967 عام  ومنذ  زال.  وال  عقود  �شبعة  من 
�شيا�شة  م��ن  املحتلة  القد�ض  مدينة  تعاين 
للممتلكات  امل�شتمرة  وامل�����ش��ادرة  التهويد 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة االإ���ش��الم��ي��ة وامل�����ش��ي��ح��ي��ة. 
واقع  فر�ض  يف  املعاناة  هذه  جتلت  وقد 
اأحيائها،  اإىل  امل�شتوطني  دخول  بعد  �شعب 
)انتهاك  العدوانية:  للممار�شات  وتعر�شها 
االق��ت�����ش��ادي–   ال�شغط   – اخل�شو�شية 
التحّر�ض اليومي باالأهايل – اال�شتفزازات – 
املواجهات العنيفة التي تقع بي امل�شتوطني 
�شاأنه  من  ك��ان  ه��ذا  وك��ل  والفل�شطينيي(. 
لتحّدي  م�شتقبلية  حم��اول��ة  اأّي����ة  ا���ش��ت��ب��اق 
عن  عدا  القد�ض،  يف  االإ�شرائيلية  ال�شيا�شة 
الفل�شطينيي  من  الدونات  اآالف  م�شادرة 
تعمل  التي  اليهودية  املنظمات  خ��الل  م��ن 
جديد،  واق��ع  خلق  اأج��ل  من  القد�ض  لتهويد 
لليهود  خم�ش�شًا  حيًا   /12/ بناء  مبحاولة 
�شلطات  �شّمتها  ال��ت��ي  االأرا����ش���ي  ���ش��م��ن 
االح����ت����الل. وم����ن امل��ن��ظ��م��ات ال��ي��ه��ودي��ة 
القد�ض  تهويد  اإىل  ت��دع��و  ال��ت��ي  االإره��اب��ي��ة 
اال�شتيطانية  كوهانيم(  )عطريت  منظمة 
الر�شمي  "اإ�شرائيل" غري  التي تعترب ذراع 
وامل�شوؤولة عن تهويد البلدة القدمية يف �شرق 
تهدف  املنظمة  ه��ذه  وحميطها.  ال��ق��د���ض 
لليهود  دميوغرايف  تفّوق  حتقيق  �شمان  اإىل 
اإذ  املحتلة،  القد�ض  من  القدمية  البلدة  يف 
يف  ح��ق  اأي  للفل�شطيني  "لي�ض  ب��اأن  ت��وؤم��ن 
اأجل  لليهود فقط". ومن  اإّنا  هذه املنطقة 
املنظمة  ه��ذه  ت�شتخدم  اأه��داف��ه��ا  حتقيق 
على  لال�شتيالء  طرائق  ع��دة  اال�شتيطانية 
املطالبة  منها  املحتلة،  القد�ض  يف  م��ن��ازل 
يهودية  اأّن��ه��ا  ت��زع��م  وممتلكات  ب��ع��ق��ارات 
مهجورة منذ عام 1948، وكذلك ا�شتخدام 
قانون الغائبي يف حال ثبات اأن مالك البيت 
وفق  م��ع��ادي��ة  دول���ة  يف  يعي�ض  الفل�شطيني 
التعريف االإ�شرائيلي، حتى لو كان ي�شكن يف 
فُتجلي  اأمتار،  ب�شعة  بيته  ويبعد عن  ال�شفة 
ال�شكان الفل�شطينيي امل�شتاأجرين من البيت 
وزارات  معها  جّندت  وق��د  عليه،  وت�شتويل 
مل�شاندتها  القد�ض  يف  االح��ت��الل  وب��ل��دي��ات 
املحاكم  �شّرعت  كما  االأخ��رية،  ال�شنوات  يف 
وهي  جوانبه،  بكل  الواقع  هذا  االإ�شرائيلية 
"الدولة"  لعنف  قانونيًا  غطاًء  بذلك  توّفر 
خمالفة  غاية  حتقيق  اإىل  والهادف  املنّظم 
ل�شكان  الق�شرية  االإزاح����ة  وه��ي  للقانون 
حمتلة. اأر�����ض  يف  م��ن��ازل��ه��م  م��ن  حمميي 

حي	�ل�سيخ	جّر�ح:
الواقع  ج���ّراح،  ال�شيخ  ح��ي  ي�شكن       
���ش��رق��ي م��دي��ن��ة ال��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة، الج��ئ��ون 

ال�شهيونية  الع�شابات  طردتهم  فل�شطينيون 
 1948 ع��ام  نكبة  يف  وق��راه��م  بلداتهم  م��ن 
بعد اتفاق احلكومة االأردنية مع وكالة االأمم 
امل��ت��ح��دة )االأون�������روا(، ع��ل��ى ت��وط��ي /28/ 
يف  ال��الج��ئ��ي  ه���وؤالء  م��ن  فل�شطينية  عائلة 
بنتها  ال��ت��ي  بامل�شاكن  وت��زوي��ده��م  ال��ق��د���ض 
يتم  اأن  ع��ل��ى  ح��ي��ن��ه��ا،  االأردن���ي���ة  احل��ك��وم��ة 
اأ�شماء  اإىل  تلقائيًا  العقارات  ملكيات  نقل 
عن  التخّلي  ع��ن  موافقتهم  بعد  اأ�شحابها 
ذل��ك  مت   1959 ���ش��ن��ة  ويف  الج�����ئ،  ���ش��ف��ة 
واأ���ش��ب��ح��ت امل���ن���ازل ب��اأ���ش��م��اء اأ���ش��ح��اب��ه��ا.
باحتالل  االح��ت��الل  ق���وات  ق��ي��ام  وب��ع��د 
ُفوجئ   1967 ع��دوان  خ��الل  القد�ض  �شرقي 
بح�شول   1972 �شنة  يف  جّراح  ال�شيخ  �شكان 
ملكية  على  ي��ه��ودي��ة  ا�شتيطانية  منظمات 
اأر���ض منطقة ك��رم اجل��اع��وين، وك��ان قانون 
اأمالك الغائبي ال�شادر �شنة 1950 قد مّكن 
امل�شادرة  ه��ذه  م��ن  االإ�شرائيلية  احلكومة 
فل�شطينية  ع��ائ��الت  اأرب���ع  ب��اإخ��الء  وق��ام��وا 
جرت   2001 �شنة  ويف  احل���ي،  ه��ذا  تقطن 
فل�شطينية  منازل  على  ا�شتيالء  حماولة  اأول 
اليهودي  اليمي  من  ن�شطاء  اقتحم  عندما 
وب��داأت  مغادرته..  ورف�شوا  منزاًل  املتطّرف 
تتكرر هذه املحاوالت بكرثة الإمتام املخطط.
اإن ما حدث يف قرار اإخالء منازل ال�شيخ 
الفل�شطينية  الف�شائل  تدّخل  اإىل  اأّدى  جّراح 
املحتلة،  للقد�ض  ن�شرة  غ���ّزة  يف  امل��ق��اوم��ة 
وت�شبب مبواجهة ع�شكرية وعدوان اإ�شرائيلي 
منه  خرجت  يومًا   /11/ القطاع  ا�شتهدف 
حملليها  ح�شب  وا�شحة  بهزمية  اإ�شرائيل 
يف  املقاومة  اإّن  اإذ  وال�شيا�شيي،  الع�شكريي 
معادالت  فر�شت  القد�ض"  "�شيف  معركة 
من  ب��اأي  امل�شا�ض  حم��اول��ة  اأّن  وه��ي  ج��دي��دة 
املقّد�شات الدينية واملنازل يف القد�ض املحتلة، 

هي حماولة فتح حرب جديدة، وهنا احلديث 
بحرب  واالإق���رار  باأكمله  املقاومة  حم��ور  عن 
اإقليمية دفاعًا عن القد�ض يف حال امل�شا�ض بها.

حي	�سلو�ن:
     تواجه بلدة �شلوان التي تقع جنوب البلدة 
حوايل  وي�شكنها  القد�ض  مدينة  يف  القدمية 
ا�شتيطانية  هجمة  فل�شطيني،  األ���ف   /55/
���ش��ر���ش��ة ت��ه��دد ���ش��ك��ان��ه��ا ووج���وده���ا ال��ع��رب��ي 
بتخطيط  وياأتي ذلك  القد�ض.  الفل�شطيني يف 
وجهات  اال�شتيطانية  اجلمعيات  بي  م�شرتك 
االإ�شرائيلية،  احلكومة  يف  خمتلفة  ر�شمية 
وتوحيدها  بالكامل  ال��ق��د���ض  تهويد  ب��ه��دف 
"كبلدة يهودية وعا�شمة" للكيان ال�شهيوين.
تقع �شلوان املهددة باالإخالء اإىل اجلنوب 
اأكرب  ال�شرقي من امل�شجد االأق�شى، وتعد من 
اإىل  قربًا  واأكرثها  واأقدمها  م�شاحة  البلدات 
�شوى  بينهما  يف�شل  ال  اإذ  االأق�شى،  امل�شجد 
اأوديتها  اأه���م  وم��ن  اجل��ن��وب��ي،  القد�ض  ���ش��ور 
وبا�شول،  الربابة  ووادي  وادي حلوة _  حي 
التع�شفي  ب��االإخ��الء  امل��ه��ددة  اأح��ي��ائ��ه��ا  وم��ن 
الهوى. بطن  وحي  اللوزة  وعي  الب�شتان  حي 
بلدة  �شم  مت   1967 ع��ام  احتاللها  بعد 
كانت  بعدما  االإ�شرائيلي  الكيان  اإىل  �شلوان 
اأعلن  وق��د   ،1948 منذ  االأردن  حكم  حت��ت 
الق�شم ال�شمايل منها حديقة قومية عام 1974 
كان  بعدما   .. مدينة" دافيد"  عليها  واأطلق 
فيها ع�شرات البيوت التي ي�شكنها فل�شطينيون.

حي	بطن	�لهوى:
      يندرج تهويد حي بطن الهوى �شمن 
التع�شفي  واالإخ���الء  العرقي  التطهري  جرائم 
الفل�شطينيي  بحق  االحتالل  ميار�شهما  التي 
بطن  ق�شية  وتت�شابه  امل��ح��ت��ل��ة.  ال��ق��د���ض  يف 
الهوى يف كثري من تفا�شيلها مع ق�شية ال�شيخ 
التي  اال�شتيطانية  اجلمعيات  جلهة  ج���راح 

تبذل جهودًا كبرية لل�شيطرة على مزيد من 
الذي  الهوى،  بطن  ح��ّي  يقع  اإذ  العقارات، 
يقطنه اأكرث من 800 ن�شمة من اأ�شل نحو 60 
وامتدادها يف  �شلوان  يقطنون  األف مقد�شي 
را�ض العامود، و�شواًل اإىل حّي ال�شيخ جراح. 
اال�شتيطانية  اجلمعيات  هذه  مطامع  ومتتد 
ي�شيطرون  حيث  القدمية،  القد�ض  قلب  اإىل 
هناك. ا�شتيطانية  بوؤرة   100 من  اأكرث  على 

ال��ت��ه��وي��د رف��ع��ت  اإط�����ار ع��م��ل��ي��ات  ويف 
الدعاوي  ع�شرات  اال�شتيطانية  اجلمعيات 
بطن  حي  ي�شكنون  فل�شطيني   /700/ �شد 
الهوى الذي تبلغ م�شاحته /5/ دونات منذ 
االأردن  بحكم  م��رورًا  الربيطاين  االن��ت��داب 
م�شتغلة  ال��ي��وم،  ه��ذا  اإىل   1967 ع��ام  حتى 
�شعف االمكانيات للمواطني يف مواجهة هذه 
واالقت�شادي،  ال�شيا�شي  لتفوقها  املحاوالت 
العثماين  احلكم  ف��رتة  يف  م�شتندات  ووف��ق 
احلاخاميي  عن  �شادرة  ومزّيفة،  مفربكة 
الرئي�شيي يف القد�ض الإدارة الوقف مل�شلحة 
اأب���ن���اء ال��ط��ائ��ف��ة ال��ي��ه��ودي��ة، ح��ي��ث اّدع���ت 
كوهيم"  "عطريت  اال�شتيطانية  املنظمة 
اأّن منازل هوؤالء تقوم على اأر�ض تعود ليهود 
لفل�شطي.  مينيي منذ فرتة احلكم الرتكي 

حي	و�دي	حلوة:
�شل�شلة  �شمن  ح��ل��وة  وادي  ي��ق��ع        
منحدرات بينها عّدة اأودية، ي�شكنه نحو /6/ 
اآالف مقد�شي، ويقع قرب االأ�شوار اجلنوبية 
للم�شجد االأق�شى، وكل هذا الزحف امل�شعور 
لي�ض جديدًا، فمنذ ت�شعينيات القرن املا�شي 
جمعياتها  عرب  تخطط  االحتالل   و�شلطات 
اال�شتيطانية من اأجل ال�شيطرة عليه، ب�شبب 
الرباق  وحائط  االأق�شى  امل�شجد  من  قربه 
هاج�شهم  يجعله  ما  وهذا  القدمية،  والبلدة 
االأول، حيث يرتكز اهتمام املنظمات اليهودية 
على  اال���ش��ت��ي��الء  على  االح��ت��الل  و�شلطات 
املزعوم. هيكلهم  بحجة  االأق�شى  امل�شجد 
املجتمع  على  بات  التهويد  خطر  واأم��ام 
الدويل التحّرك فورًا لوقف �شيا�شة التطهري 
االحتالل  �شلطات  تنتهجها  التي  العرقي 
الفل�شطينية  ال�شلطة  وعلى  االإ�شرائيلية، 
متابعة ملف اال�شتيطان املقّدم اإىل املحكمة 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة، وذل���ك ل��وق��ف ج��رائ��م 
االحتالل بكل اأنواعها، واإيقاف خطة احلكومة 
االإ�شرائيلية ال�شاملة التي تهدف اإىل اإحكام 
العزلة  وفر�ض  الفل�شطينيي  على  ال�شيطرة 
تعد يف  التي  امل�شتوطنات  عليهم، من خالل 
الفل�شطينية  املدن  لتفتيت  و�شيلة  جوهرها 
عدم  �شمان  اأج��ل  من  بع�شها،  عن  وعزلها 
امل�شتقبل. يف  فل�شطينية  �شيادة  اأي  قيام 

ــايف. ــ ــق ــ ــث ــ ــلـــســـطـــني ال ــر فـ ــ ــن ــ *رئــــيــــســــة م

سحر عيسى الوهيبي*

بعد ال�صيخ جراح .. انتفا�صة جديدة يف �صلوان وبطن الهوى 
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ــع حمنة  تــفــاقــمــت تــلــك الــظــاهــرة م
وت�صتت  وغـــــريه،  الـــريمـــوك  خمــيــم 
الفردي  اخلا�س  عن  وبحثهم  النا�س، 
والأ�صري عر بوابات الهجرة لأ�صقاع 
قلة  مع  خ�صو�صًا  الأربــعــة،  املعمورة 
اخليارات. اإن تلك الهجرة تزايدت يف 
الفرتات الأخرية حتى بات نحو ن�صف 
لجئي فل�صطن يف �صورية يف مغرتبات 
جديدة متتد من غرب اأوربا اإىل كندا 

وا�صرتاليا ونيوزلندا ....
ثالثًا، تفاقم ظاهرة غياب الُنخب 
بن لجئي فل�صطن يف �صورية، ب�صبب 
لعدٍد  الوا�صعة  الق�صرية  الهجرة  من 
منها  تبقى  مــا  واعتكاف  منهم،  كبري 
العام  املجتمعي  بالعمل  امل�صاهمة  عن 
تعزز  وقــد  املختلفة،  امل�صتويات  على 
ــتــنــكــاف والعـــتـــكـــاف مع  ــذا ال�ــص ــ ه
التق�صري احلاد يف اأدوار خمتلف القوى 
املتواجدة  الفل�صطينية  واملوؤ�ص�صات 
فوق الأر�س ال�صورية لأ�صباب خمتلفة.
رابعًا، اإن عدد من الف�صائل ل يرى 
اأهمية لوجوده بن فل�صطينيي �صورية 
التنظيمية(  وهيئاته  اأطــره  )داخــل 
مبكتب  التمثيلي  احل�صور  تاأكيد  �صوى 
يف  اأقــل  ول  اأكــر  ل  متفرغ  و�صخ�س 
ومع  فل�صطيني،  جتمع  اأو  خميم  كــل 
التحّول ملنظمات وقوى  �صعارات  �صطب 
تطرح  كانت  كما  جماهريية،  واأحزاب 
الت�صريح  عــن  عـــدا  الــفــ�ــصــائــل،  تــلــك 
العاملن  من  كبرية  ــداٍد  لأع التع�صفي 
يف القطاع الع�صكري وغريه من لجئي 
 ،1990 عــام  منذ  �صورية  يف  فل�صطن 
ُهم )عالة(  الذين باتت ف�صائلهم َتعَتِرَ

وزعرتها  فل�صطن،  وعبق  رائحة  حتمل 
يف  �صعبها  حياة  اأ�صنتها  والتي  وزيتونها.. 

م�صواره ال�صعب واملُتخم ب�صنك احلياة.
ــرة الــقــ�ــصــريــة  ــجـ ــهـ ــت الـ ــانـ لـــقـــد كـ
باملخاطر،  حمفوفة  �صورية  لفل�صطينيي 
ماأ�صاوية  تراجيديا  ثناياها  بن  تخت�صر 
جديد"،  جلوء  عن  يبحثون  "لجئن  لـ 
نكبة  عــام  لــاأجــداد  ق�صرية  هجرة  بن 
فل�صطن، من حيفا ويافا وعكا و�صفد واللد 
�صورية  اإىل  والنا�صرة،  وطريا  والرملة 
ولبنان والأردن، وهجرة طوعية اختارها 
وطــاأة  حتت  اأمــل  ف�صحة  كونها  الأحــفــاد 
فتقّطعت  بهم،  املحيطة  ال�صعبة  الظروف 
بهم ال�صبل، عابٍر للبحار على ظهور قوارٍب 
خال  املتو�صط  الأبي�س  البحر  ابتلعها 
متنها  وعلى  املا�صية،  الأخــرية  ال�صنوات 
واأ�صر  وعــائــات  العمر،  ريــعــان  يف  �صبان 

فل�صطينية منكوبة.
الاجئن  هــــوؤلء  اأحـــد  ــال  قـ وكــمــا 
ــوك اإىل  ــريم عــنــدمــا و�ــصــل مــن خمــيــم ال
الدنيا  هــذه  يف  ل�صنا  "نحن   : الــدمنــارك 
جديد  من  �صتولد  اأجيالنا  لكن  بخالدين، 
يف الوطن، وديا�صبورا املنايف وال�صتات، ولن 
ا�صمه  و�صيبقى  مازال  بوطن  احللم  ميوت 

فل�صطن".
الرحيل  وفوق  �صورية،  فل�صطينيي  اإن 
يعانون  منهم  وا�صعة  ــداد  لأعـ الق�صري 
الأمرّين. فاحلرب، اأي حرب، تنتج كوارث 
اإنــ�ــصــانــيــة تــدفــع الــنــا�ــس املــنــكــوبــن اإىل 
املجهول،  اإىل  والرحيل  املوت  من  الهروب 
وبالأم�س نزح ماين من ال�صعب العراقي 
الأمريكي  الــغــزو  جـــراء  بــادهــم  خـــارج 
للعراق، ويف عام 2006 نزح مئات الآلف 
"اإ�صرائيل"  عدوان  جراء  اللبنانين  من 
كل  ويف  العراقين....  ذلك  وقبل  عليهم، 
احلروب هناك لجئون ومهجرون و�صحايا 
وبن  بينهم  الفارق   .. اإن�صانيه  ــوارث  وك
الفل�صطينين، اأن ال�صعب الفل�صطيني ُطرد 
من اأر�صه طردًا واقتاعا وترحيًا ق�صريًا، 
بينما الآخرين مل يفقدوا اأوطانهم، حيث 
اإن رحلتم اإىل التيه �صتبقى ق�صريه .. اأما 
نكبة  فم�صتمرة  الفل�صطينية  التيه  رحلة 

تلو نكبة، وهنا يكمن عمق املاأ�صاة.

واىل  الريموك،  خميم  اىل  العودة 
ال�صعب  وجتــمــعــات  خمــيــمــات  عــمــوم 
الفل�صطيني، التي نالتها ظروف الأزمة 
من  منها  لبــد  �ــصــوريــة،  يف  الطاحنة 
ــام حملة  ــاق الــطــريــق اأمـ اأجـــل الغـ
الغرب  باجتاه  الفل�صطينية  الهجرات 
فقد  العامل.  بلدان  من  وغريه  الأوربي 
تعر�س، املُجتمع الفل�صطيني يف �صورية 
تلت  الــتــي  الأخـــرية  ال�صنوات  طـــوال 
لــعــدٍد مــن الأزمـــات الطارئة  الأزمـــة، 
التي اأ�صابت �صميم بنيته الجتماعية 
باتت  والتي  وغــريهــا،  والقت�صادية 
ظل  يف  ُم�صتع�صية  �صبه  حالة  ُت�صكل 
كانت  التي  الإيجابية  العوامل  تراجع 
على  واأو�صاعهم  النا�س  بحياة  قفزت 
املا�صية  العقود  اأكر من �صعيد، خال 
اىل  الفل�صطيني  الــلــجــوء  عــمــر  ــن  م

�صورية.
ــن  ــئ ــاج ــسَ جُمـــتـــمـــع ال ــ ــَر� ــ ــَع ــ َت
الفل�صطينين يف �صورية لهزاٍت وخ�صاٍت 
ملحوظة، ولتوالد العديد من الظواهر 
ا�صتبطنت يف  املُختلفة، والتي  ال�صلبية 
دواخله، وقد بانت خُمرجاتها وا�صحة 
الداخلية  الــ�ــصــوريــة  ــة  ــ الأزم خـــال 
وبال�صميم  مفاعيلها،  اأ�صابت  والتي 
لجئي فل�صطن يف �صورية. وبالتحديد 
املُخت�صر، وكما ُت�صري املُعطيات املتوفرة، 
من اجلهات الر�صمية املُختلفة، كوكالة 
الــعــامــة  والــهــيــئــة   ،)UNRWA(
يف  الــعــرب  الفل�صطينين  لــاجــئــن 
�صورية، فاإن واقع املجتمع املحلي لعموم 
الاجئن الفل�صطينين يف �صورية، بات 
ُنحددها  خمتلفة،  اأزمـــاٍت  حتــت  يئن 

بالآتي:
اأوًل، تفاقم ظاهرة التهمي�س لهذا 
والأبــعــاد،  امل�صتويات  بكل  املُجتمع، 
وتراجع الفر�س مبا فيها ُفر�س العمل، 
مقابل  العايل،  املهني  العمل  وخ�صو�صًا 
التعليم  �صهادات  حاملي  اأعداد  تزايد 
غالبيتهم  ا�ــصــطــرت  ــن  ــذي ال ــايل  ــع ال
فتلك  البعيدة.  الــبــاد  نحو  للهجرة 
التهمي�س(  ظاهرة  )ونق�صد  الظاهرة 
متتالية.  كــوارث  جتُر  ومازالت  جــّرت 
للنا�س  َمَرُد ذلك ل يعود  فاإن  وبالطبع 
ــروط  ــص وحـــدهـــم بـــل ملــ�ــصــتــجــدات و�
الظروف  ا�صتولدتها  التي  امل�صتجدات 

التي وقعت يف الباد. 
ثــانــيــًا، بــــروز ظـــاهـــرة الــتــمــُزق 
ــُزق الــنــاجت  ــم ــت ــو ال الجــتــمــاعــي، وهـ
املُتزايدة،  التهمي�س  حالة  عن  اأ�صا�صًا 
وقد  والعوز،  والفقر،  الفاقة،  وتزايد 

الف�صائل(  )بع�س  وتركتهم  عليها، 
اجتماعية  حــيــاة  اأو  �صمانات  دون 
فهذا  وبالطبع  بهم.  ُتليق  اقت�صادية 
على  ذاتها  بالدرجة  ينطبق  ل  الأمــر 
جميع القوى الفل�صطينية، اإمنا بتفاوت 

بن ف�صيل واأخر. 
لظاهرة  جــديــد  تــوالــد  خــامــ�ــصــًا، 
ذلــك  يف  مبــا  التعليم،  مــن  ــُرب  ــ�ــصَ ــَت ال
الأوىل  ــيــمــيــة  الــتــعــل ــلـــة  املـــرحـ يف 
الأُمّيه  و�صلت  اأن  بعد  )البتدائية( 
الو�صط  يف  معدومة  �صبه  حالة  اىل 
الفل�صطيني يف �صورية. وقد زادت ن�صب 
اجلديد  ال�صتات  بعد  الظاهرة  تلك 
ومنهم  �ــصــوريــة،  فل�صطيني  لغالبية 
بالرغم  الــريمــوك،  خميم  فل�صطينيو 
بافتتاح  الأونـــــروا  ــة  وكــال قــيــام  مــن 
لاجئن  البديلة  ــدار�ــس  امل ع�صرات 
للخروج  ا�صطروا  الذين  الفل�صطينين 
الفل�صطينية  والتجمعات  املخيمات  من 
طالتها  والتي  ال�صورية،  الأر�ــس  فوق 
الريموك  خميم  ومنها  الأزمـــة،  نــريان 
بدم�صق، وخميمي احل�صينية وال�صبينة 
يف ريف دم�صق. وخميم حندرات �صمال 

مدينة حلب، وخميم درعا.... 
وهو  العودة،  حق  ي�صقط  لن  وهنا 
الأبـــرز  الــعــنــوان  ُي�صّكُل  الـــذي  ــق  احل
الفل�صطيني،  لل�صعب  الوطنية  للق�صية 
الكاأداء  العقبة  اأي�صًا  ُي�صّكُل  ــذي  وال
ال�صيا�صية  الت�صفية  م�صاريع  وجه  يف 
واملادية للحقوق الوطنية والتاريخية 
وطنهم  اأر�ـــس  على  فل�صطن  لاجئي 
و�صفد  وعكا  ويافا  حيفا  يف  التاريخي 
التي  الباد  تلك   .... والرملة  واللد 

علي بدوان

الجئو فلسطني يف سورية
 والعودة إىل مخيم الريموك على طريق فلســـطني
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ي�صتمر  ــاذا  ومل ال�صهيوين؟؟!!  العدو  مع 
مبادراتهم  طرح  يف  العرب  القادة  بع�س 
اجتماعاتهم  يف  عليها  ويوؤّكدون  العتيدة 

ولقاءاتهم وخطاباتهم امل�صمومة؟!
رمبا يجيب بع�صهم اأّن ذلك ياأتي حتت 
وطاأة  حتت  اأو  الدولية  التوازنات  وطــاأة 
ذلك  كان  واإذا  )؟؟!!(.  العربي  ال�صعف 
الأكر  اأّن  اإّل  جوانبه  بع�س  يف  �صحيحًا 
�صّحة من ذلك، هو تبّني خيارات جديدة 
التوازن لقوى  اإعــادة  اإىل  تــوؤّدي  اأن  ميكن 
ال�صراع يف املنطقة وت�صتنه�س كل عنا�صر 
القوة الكامنة. ويف مقدمة تلك اخليارات 
ال�صهيوين  لــلــمــ�ــصــروع  ــقــاومــة  امل خــيــار 
والقت�صادية  الع�صكرية  جتّلياته  بكل 
التاريخ  ــس  درو� اأثبتت  وقــد  والثقافية، 
ال�صهيوين  الكيان  اأّن  ال�صراع  وجمريات 
ميكن  ل  فل�صطن-   اأر�س  يغت�صب  –الذي 
ولن يخرج من  ال�صاح،  لغة  اإّل  يتفّهم  اأن 
فيها،  دخل  التي  بالطريقة  اإّل  املنطقة 
�صاأنه يف ذلك �صاأن كل الحتالت العابرة 

التي تعّر�صت لها املنطقة.
م�صاندة  على  العمل  ياأتي  هنا  ومــن 
ــز قـــــــدرات املـــقـــاومـــة  ــزيـ ــعـ ودعــــــم وتـ
مواجهة  يف  ال�صمود  على  الفل�صطينية 
من  اأكر  مرور  من  الرغم  على  الحتال 
والقتل  احل�صار  �صنوات  من  عامًا   /73/
البيوت  وهـــدم  ــال  ــق ــت والع والــتــهــجــري 
ال�صهيوين  والتع�ّصف والإجرام والإرهاب 
الذي مُيار�س �صد الفل�صطينين على مراأى 

وم�صمع العامل باأ�صره.
املقاومة  ــدوى  ج يــوؤّكــد  ذلــك  كل  اإّن 
اأن  ويوؤّكد  الحتال،  م�صاريع  اإ�صقاط  يف 
العهد  جتديد  يف  ال�صوري  ال�صعب  خيار 
للرئي�س الدكتور ب�صار الأ�صد، هو مع خيار 

لل�صعب ال�صوري دور كبري يف احلفاظ على 
�صورية من التقهقر وال�صياع.

اإن احلفاظ على �صورية، يعني �صمود 
�صورية يف حربها �صد الإرهاب املدعوم من 
اأمريكا  من  واملدعوم  العاملية  ال�صهيونية 
هو  العربية  �صورية  و�صمود  والــغــرب. 
تعزيز ل�صمود ال�صعب العربي الفل�صطيني، 
فموقف القيادة ال�صورية ظّل ثابتًا جتاه 
فل�صطن  فق�صية  الفل�صطينية،  الق�صية 
وحقوق الفل�صطينين، والعودة لفل�صطن، 
هي ق�صية �صورية املركزية، والذي توؤّكده 
�صورية با�صتمرار من خال دعمها لن�صال 
ووحــدة  الفل�صطيني،  ال�صعب  ومقاومة 

�صّفه.
ــوري  ــ�ــص ويـــظـــّل خــيــار الــ�ــصــعــبــن ال
وهــو  املــقــاومــة  خــيــار  هــو  والفل�صطيني 
والأرا�ــصــي  احلقوق  ل�صتعادة  الأ�صا�س 
خيار  خــارج  ممار�صة  ــة  اأّي واأّن  املحتلة. 
ال�صت�صام  اإىل  حتمًا  �صتوؤّدي  املقاومة 
وتاريخًا  اأر�صًا  العربية  امل�صالح  و�صياع 
الآن  حتى  ح�صدناه  ما  ولعّل  وم�صتقبًا.  
لتفاقات  جدًا  ومزرية  مزرية  نتائج  من 
الكيان  مــع  ــعــة  ــوّق وامل ــوم  ــزع امل الــ�ــصــام 
املقاومة  �ــصــرورات  يــوؤّكــد  ما  ال�صهيوين 
من  الحتال  قوى  لدحر  وحيدًا  �صبيًا 
ومن  �صورية  اأر�ـــس  ومــن  فل�صطن  اأر�ـــس 

الأر�س العربية.
اأ�صاعوا  قد  العرب  اأّن  نعتقد  نحن 
وقتًا طويًا وهم يلهثون خلف وهم ال�صام 
مع عدّوهم، والذي لن يتحقق مع م�صروع 
الذي  ا�صتيطاين، الأمر  عدواين عن�صري 
العر  ا�صتخا�س  اجلميع  على  ُيــحــّتــم 
الُبنى  بتهيئة  الفوري  والبدء  والدرو�س 
والت�صّدي  املــقــاومــة  لنهو�س  املنا�صبة 
م�صالح  و�صرب  ال�صهيوين،  للعدو  املبا�صر 
املتعّددة  وال�صركات  الإمريالية  القوى 
يف  العدو  هــذا  مع  املتحالفة  اجلن�صيات 

الداخل واخلارج.
نعتقد-  –كما  املقاومة  م�صروع  اإّن 
ال�صياع  �ــصــنــوات  باخت�صار  الكفيل  هــو 
وح�صمه ل�صالح ال�صعب العربي وحقوقهم 
التاريخية، التي ُانتهكت وما تزال ُتنتهك 
حتى هذا التاريخ. وعلى العرب اأن ُيدركوا 
ذاتــه  هــو  ال�صهيونية  الــقــوة  فائ�س  اأّن 
فائ�س ال�صعف العربي الطارئ، واأّن اإعادة 
با�صتنها�س  اإّل  تكون  اأن  ميكن  ل  التوازن 
مقّدمتها  ويف  العربية،  الــقــوة  عنا�صر 
والت�صامن  اأ�صكالها  بكل  املقاومة  م�صروع 
العربي باأعلى درجاته، الأمر الذي ظّلت 
مدى  على  اإلــيــه  تدعو  العربية  �صورية 
�صنوات هذا ال�صراع مع امل�صروع ال�صهيوين 

يف املنطقة.

�صمنها  ومـــن  الطبيعية  فــ�ــصــوريــة 
التاريخ  بوابة  هي  التاريخية،  فل�صطن 
احلقيقي يف املنطقة، وعلى اأر�صها ترّكزت 

اأ�ص�س احل�صارات القدمية.
على  العربي  ال�صعب  فـــاإّن  وعليه.. 
اأر�س �صورية الطبيعية بلغ م�صتوًى عاليًا 
الإ�صرار  يف  وُترجم  الوطني،  الوعي  من 
قد  فر�صة  اأي  الأعداء  اإعطاء  عدم  على 
املتما�صك،  املجتمع  هذا  لخرتاق  توؤّهلهم 
الفل�صطينين  اأ�صهم يف �صمود  وهذا الأمر 
من  وجعل  الكون،  يف  احتال  اأعتى  اأمــام 
الت�صحية،  دائمي  فدائين  الفل�صطينين 
الأمر الذي جعل من الق�صية الفل�صطينية 
العرب  وق�صية  الطبيعية  �صورية  ق�صية 
العامل  عنها  يتحّدث  وق�صية  املركزية، 
تفا�صيلها.  بكافة  العامل  وُت�صغل  باأ�صره 
اإّل اأّن النظام الر�صمي العربي مل ي�صتطع 
حتى الآن ا�صتخا�س العر التي تتنا�صب 
وقـــّوة  الفل�صطينية  الق�صية  وحــجــم 
معطيات  يف  تــاأثــريهــا  وقـــوة  حــ�ــصــورهــا، 
ال�صيا�صة العاملية، بل حتى مل ي�صتطيعوا 
التي  املــتــكــررة  الــدرو�ــس  مــن  ال�صتفادة 
مع  الــ�ــصــراع  مــ�ــصــارات  خالها  مــن  جتّلت 

العدو ال�صهيوين.
الر�صمي  النظام  اأّن  وا�صحًا  ويبدو 
هو  فقط  ــدًا  ــ واح �صيئَا  يجيد  الــعــربــي 
كان  لو  حتى  وال�صتمرار  البقاء،  فل�صفة 
م�صاريع  مع  الوثيق  الرتباط  عر  ذلك 
املنطقة وعر  الهيمنة ال�صتعمارية على 
املوهوم((  ))ال�صام  الت�صويات  م�صاريع 
والذي نعرف متامًا اأّنه لن يتحقق، لأ�صباب 
طبيعة  مــقــدمــتــهــا  يف  يــاأتــي  جــوهــريــة 
امل�صروع ال�صهيوين يف املنطقة، وحتالفاته 
يف  ُت�صّكل  التي  العاملية  الهيمنة  قوى  مع 
راأ�ــس  لوح�صية  وا�صحًا  تعبريًا  جمملها 
املتعّددة  ال�صركات  وم�صالح  الدويل،  املال 
مع  م�صاحلها  ارتبطت  والتي  اجلن�صيات، 
يعني  ما  بكل  العاملي  ال�صتعماري  امل�صروع 
خــريات  ونــهــب  ال�صيطرة  حمـــاولت  مــن 
كيانات  اإىل  وتفتيتها  واإفقارها  ال�صعوب 
�صغرية مت�صارعة فيما بينها، واإيقاظ كل 

النزعات الطائفية والأثنية واملذهبية.
اأّن  متـــامـــًا  نــثــق  جــمــيــعــًا  ــا  ــّن ك واإذا 
مع  يــتــحــقــق  اأن  ــن  ــك مي ل  ــام(  ــصـ ــ�ـ )الـ
نعرف  خــرايف  اأ�صطوري  توراتي  م�صروع 
ت�صّر  فلماذا  جيدًا،  التاريخية  خلفياته 
على  العربية  الر�صمية  الأنظمة  بع�س 
مزعومة  �ــصــام  بــاتــفــاقــات  الرتـــبـــاط 

بعد االنتخابات السورية
سورية ... فلسطني ... املقاومة

األوىل،  بداياته  منذ  العنصري  الصهيوني  املشروع  مواجهة  يف  النضال  من  طويل  تاريخ  وفلسطني  سورية  بني       
األسلحة  تصل  كانت  سورية  ومن  املتالحقة.  فلسطني  ثورات  لكل  اسرتاتيجيًا  عمقًا  الــدوام  على  سورية  كانت  حيث 
البغيض،  الربيطاني  لالنتداب  العسكرية  القوات  مواجهة  يف  فلسطني  لثورات  الدعم  أشكال  وكل  العسكرية  واملؤن 
عمق  ويف  املشؤوم،  بلفور  لوعد  تنفيذًا  بريطانيا  برعاية  األوىل  نشاطاته  بدأ  الذي  املنطقة  يف  الصهيوني  واملشروع 
على  مرّت  التي  االحتالالت  كل  مواجهة  يف  العرب  خاضها  التي  املعارك  لكل  مسرحًا  الطبيعية  سورية  كانت  التاريخ 
الغازية. القوى  لكل  مواجهات  من  ذلك  تال  وما  الشهرية،  الريموك  معركة  كانت  تلك،  املعارك  أشهر  ومن  املنطقة، 

ال�صهيونية  امل�صاعي  ملواجهة  املقاومة 
لعزل  املحمومة  الغربية  الأمريكية-   –
�صورية وخنقها، وترير احتال اأرا�صيها. 
فخيار ال�صعب ال�صوري جاء يف وقته ليرز 
املفرو�س  احل�صار  لك�صر  العمل  اأهمية 
عــلــى �ــصــوريــة الــعــربــيــة، وجـــاء لــيــوؤّكــد 
مع  �صورية  عاقات  توثيق  اأهمية  على 
املقاومة  الفل�صطينية ومع حمور  املقاومة 
الوطنية  الــقــوى  ــع  ومـ اأعـــمـــق،  ب�صكل 
العربية، الي�صارية والقومية والإ�صامية 
ال�صريفة، من اأجل العمل معًا للق�صاء على 
القدمي،   الغربي  الكولونيايل   ال�صتعمار  
العربية  البلدان  على  جاثمًا  كان  الــذي 
والـــذي  الأوىل،  الــعــاملــيــة  ــرب  احلـ قــبــل 
الهيمنة  بغر�س  مب�صريها  يتحّكم  ظــّل 
الإمريالية الأمريكية على املنطقة بعد 

اتفاقية يالطا عام 1947.
ال�صوري  العربي  ال�صعب  خيار  وياأتي 
الوطنية  ــوى  ــق ال متــكــن  عــلــى  ــدًا  ــي ــاأك ت
كــ�ــصــرورة  الــ�ــصــلــطــة  اإىل  ــول  ــص ــو� ال مــن 
للخط  وانـــتـــ�ـــصـــارًا  ــة،  ــّح ــل م تــاريــخــيــة 
–التقّدمي- والقومي يف احلركة  الوطني 
واأدوات  ــكــال  اأ�ــص و�ــصــد  ال�ــصــتــقــالــيــة، 
ال�صعبي  اخليار  هذا  ياأتي  كما  ال�صتعمار، 
ال�صرقي  املــحــور  جــانــب  اإىل  ا�صطفافًا 
الأمريكية  لاإمريالية  املعادي  اجلديد 
رو�صيا  املــحــور:  هــذا  )ونـــواة  والغربية 
اإىل  ا�صطفاف  اأّنه  كما  واإيــران(،  وال�صن 
والإقليمي  العربي  املقاومة  حمور  جانب 
وهذان  الإيرانية(،  الثورة  راأ�صه  )وعلى 
جانب  اإىل  وحزم  بو�صوح  وقفا  املحوران 
الظاملة  ــرب  احل خــال  العربية  �صورية 
التي �ُصّنت على �صورية يف الأعوام الع�صرة 
ال�صديق  املــوقــف  لــهــذا  وكـــان  املــا�ــصــيــة، 
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      �شهدت اجلمهورية االإ�شالمية 
االإي���ران���ي���ة يف ال��ن�����ش��ف ال���ث���اين من 
االنتخابي  اال�شتحقاق   2021 حزيران 
الثالث ع�شر لرئا�شة اجلمهورية، الذي 
اأ�شفر عن فوز رئي�ض ال�شلطة الق�شائية 
اإبراهيم رئي�شي  ال�شيد  االإ�شالم  حجة 
االأ���ش��وات،  م��ن   %62 على  بح�شوله 
عهد  يف  الإي����ران  رئي�ض  ث��ام��ن  ليكون 
و�شيبا�شر  االإ���ش��الم��ي��ة.  اجل��م��ه��وري��ة 
الثالث  م��ن  اع��ت��ب��ارًا  مهامه  رئي�شي 
التاريخ،  ذلك  وحتى  القادم.  اآب  من 
لت�شكيل  الالزمة  بامل�شاورات  �شيقوم 
احلكومة اجلديدة التي �شتواجه، على 
مدى ال�شنوات االأربع املقبلة، حتديات 

داخلية وخارجية كبرية. 
ال���داخ���ل  يف  م��ف��اج��ئ��ًا،  ي��ك��ن  مل 
رئي�شي  اإبراهيم  ال�شيد  فوز  االإيراين، 
املزاج  الرئا�شية، حيث  االنتخابات  يف 
العام يف موؤ�ش�شة احلكم االإيرانية كان 
يب�شر بفوز �شخ�شية متميزة للرئا�شة. 
بيان  يف  ذل��ك  ع��ن  رئي�شي  ع��رب  وق��د 
�شدر بعد اإعالن فوزه يف االنتخابات: 
وخادم  ال�شعب  كّل  من  منتَخب  "اإين 
انتخبوين  ال��ذي��ن  ���ش��واء  اجل��م��ه��ور، 
ل�شالح  ���ش��ّوت��وا  ال��ذي��ن  االأح���ّب���ة  اأم 
��ح��ي االآخ���ري���ن، اأم ال��ذي��ن مل  امل��ر���شّ
يح�شروا الأّي �شبٍب كان عند �شناديق 
كان  اجل��دي��د  فالرئي�ض  االق�����رتاع". 
اأنه املر�شح االأوفر حظًا  ُينظر له على 
منذ اأن اأعلن تر�شحه، باعتباره مقربًا 
احلقيقية،  القرار  �شناعة  دوائ��ر  من 
كما يو�شف باأنه من املقربي للمر�شد 
ال��ذي  اخلامنئي  علي  ال�شيد  االأع��ل��ى 
الدولة.  تلتف حوله خمتلف موؤ�ش�شات 
من  ال��ك��ث��ري  املقبلة  امل��رح��ل��ة  وحت��م��ل 
اجلديد،  االإي��راين  للرئي�ض  التحّديات 
واخلارجي،  الداخلي  امل�شتويي  على 
ال�شعب،  االقت�شادي  الو�شع  ظل  يف 
فيينا  يف  جت���ري  ال��ت��ي  وامل��ف��او���ش��ات 
النووي  االتفاق  اإحياء  اإعادة  اأجل  من 
والقوى  املربم عام 2015 بي طهران 
قيودًا  فر�ض  وال��ذي   ،)1+5( الكربى 
مقابل  النووية  ط��ه��ران  اأن�شطة  على 
الرئي�ض  وكان  الدولية.  العقوبات  رفع 
قد  ترامب  دونالد  ال�شابق  االأم��ريك��ي 
عام  يف  االتفاق  من  وا�شنطن  �شحب 
2018، فيما ي�شعى الرئي�ض احلايل جو 
بايدن اإىل العودة اإليه. وت�شري معطيات 
وم��واق��ف  ت�����ش��ري��ح��ات  منها  ك��ث��رية، 
رئي�شي  ال�شيد  ال��ت��زام  اإىل  �شابقة، 
بدعم وحماية النفوذ االإقليمي الإيران، 
ول��دي��ه ع��الق��ات قوية م��ع ق��ادة حزب 

االنتخابات الرئاسية اإليرانية وتحديات املستقبل

اهلل والف�شائل الفل�شطينية يف "حمور 
اإىل اهتمامه الذي  اإ�شافة  املقاومة". 
املتوفرة  الطاقات  توجيه  على  يرتكز 
حل���ل م�����ش��ك��الت ال���داخ���ل االإي�����راين 
عقب  له  ت�شريح  اأول  ففي  ال�شاخنة. 
اإبراهيم  ال�شيد  قال  رئي�شًا،  انتخابه 
"يف احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة،  رئ��ي�����ش��ي: 
عقد  حللحلة  جهدنا  ق�شارى  �شنبذل 
مبعي�شة  املتعلقة  تلك  خا�شة  البالد، 
جمعه  لقاء  عقب  وحت��دث  النا�ض"، 
روح���اين،  ح�شن  ال�����ش��اب��ق  بالرئي�ض 
ليكون  �شعيه  ع��ن  مهنئًا،  زاره  ال��ذي 
الثقيلة  املهمة  الإجن��از  الثقة  مب�شتوى 
التي و�شعها النا�ض على كاهله. وهذا 
يعني اأنه يتجه نحو موا�شلة حملته يف 
عندما  اأطلقها  التي  الف�شاد  مكافحة 
واأظ��ه��ر  الق�شائية  ال�شلطة  ت���راأَّ����ض 
تخفيف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ف��ي��ه��ا،  ج��دي��ة 
وتوفري  النا�ض  عن  املعي�شية  ال�شغوط 
البطالة  ح��دة  وتخفيف  عمل،  فر�ض 
ال�شباب، وتعزيز  �شيما بي �شفوف  ال 
االآليات التي حتدث عنها لتحييد تاأثري 
االإنتاج  تعزيز  خ��الل  من  العقوبات، 
على  يعتمد  ال  اقت�شاد  وبناء  الداخلي 
النووي  االتفاق  على  ل  يعوِّ وال  الغرب 

دون خطة بديلة.
يومي  بعد  جاء  له  موؤمتر  اأول  يف 
من اإعالن نتائج االنتخابات الرئا�شية 
االإيرانية، قرر ال�شيد ابراهيم رئي�شي، 
ل�شيا�شاته  العري�شة  اخلطوط  و�شع 
وخ��ط��ط��ه ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة يف 
اأخ��ذ  حيث  املقبلة،  االأرب���ع  ال�شنوات 
امل��ل��ف االإي������راين ال���داخ���ل���ي، احل��ي��ز 
اأن  اأكد  اأي�شًا  وفيه  االأكرب من كالمه، 
حكومة  و�شع  �شتكون  خطواته  اأوىل 
املرتقبة،  ال�شيا�شات  لتنفيذ  جديدة 
فعلى  امللفات.  وبكل  ال�شعد  كل  على 
رك��ز  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال�شيا�شة  م�شتوى 

و�شعوديي �شعيًا الإعادة و�شل ما انقطع 
بي الطرفي، يف حي ال ت�شّجل بوادر 
بي  مبا�شر  دبلوما�شي  ت��وا���ش��ل  الأي 
�شاأن  ويف  املتحدة.  وال��والي��ات  اإي���ران 
حقوق االن�شان، اأكد ال�شيد رئي�شي اأنه 
دافع عنها خالل م�شريته التي امتدت 
واأ�شاف  الق�شائية،  ال�شلطة  عقودًا يف 
�شنوات  خ��الل  فعلته  م��ا  "كل  ق��ائ��اًل: 
خدمتي كان دائمًا موجهًا نحو الدفاع 
ع��ن ح��ق��وق االإن�����ش��ان"، م�����ش��ريًا اإىل 
يف  غربية  دول  ترتكبها  "انتهاكات" 

هذا املجال.
ثابت  ا�شرتاتيجي  موقف  والإي��ران 
حول امللف النووي مل يتغري مهما تغريت 
الأنه  اإيران،  الروؤ�شاء يف  اأو  احلكومات 
يرتبط بامل�شلحة االإيرانية العليا التي 
حق  على  ج���دال  وال  عليها  خ��الف  ال 
اإي����ران يف ام��ت��الك ال��ق��وة وال��ق��درات 
العلمية والتكنولوجية. ويف هذا ال�شياق 
اإيران  اأن  رئي�شي  ابراهيم  ال�شيد  اأكد 
رفع  يف  مبطالبها  متم�شكة  �شتبقى 
لتقدمي  ا�شتعدادها  وبعدم  العقوبات 
رف�شه  اأعلن  اإذ  التنازالت،  من  املزيد 
امل��ط��ل��ق الأك���رث م��ن احل���د االأدن����ى من 
اإيران التفاق 2015، يف مقابل  امتثال 
الذي  االأمريكية،  العقوبات  جميع  رفع 
االأه��م  االجن��از  رئي�شي  ال�شيد  يعتربه 
متجاهاًل  الرئا�شية،  فرتته  بداية  يف 
من  املناق�شات  متابعة  اإىل  ال��دع��وات 
لي�شمل  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  تو�شيع  اأج��ل 
برنامج ال�شواريخ البال�شتية، وح�شور 
طهران يف املنطقة، باعتبارهما ملّفي 
فامل�شروع  للتفاو�ض".  قابلي  "لي�شا 
ال�����ش��اروخ��ي م���ن م��ن��ظ��ور اإي�����راين، 
تراكمت  متقدم  ع�شكري  اإجن���از  ه��و 
خرباته وم�شتوياته، وهو و�شيلة ردع الأي 
اعتداء اإ�شرائيلي حمتمل، كما اأنه من 
مقّومات الدور االإقليمي الإيران باإمداد 
م�شاألة  وه��ذه  خم��زون��ه،  م��ن  احللفاء 
حيوية وا�شرتاتيجية بالن�شبة لل�شيا�شة 
حمادثات  وثمة  املنطقة.  يف  االإيرانية 
اإي����ران  ب��ي  فيينا  يف  م��ب��ا���ش��رة  غ��ري 
اإحياء  اإىل  تهدف  املتحدة،  والواليات 
االت��ف��اق ال��ن��ووي اآن��ف ال��ذك��ر، وحت��ذر 
اإيران اأنه اإذا متت العودة اإىل االتفاق 
"لن تبقى تتفاو�ض اإىل االأبد"، اأي اأن 
يكون  مفاو�شات  يف  تدخل  لن  اإي��ران 
على  ال��وق��ت  ا�شتهالك  منها  ال��ه��دف 
ح�شاب امل�شلحة االإيرانية. وعلى تويرت 
اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  كتب 
"من  زاده:  خطيب  �شعيد  االإي��ران��ي��ة 
اتفاق  باإنقاذ  الثابت  االلتزام  منطلق 

فكرة  على  رئي�شي  اب��راه��ي��م  ال�شيد 
من  يطمح  التي  املقاومة"  "اقت�شاد 
الزراعي  القطاع  دعم  لتعزيز  خاللها 
مواجهة  يف  اأ�شا�شيًا  عاماًل  يعد  الذي 
اأن  ذل��ك  ال��ع��ق��وب��ات،  اأم���ام  ال�شمود 
اجل��م��ه��وري��ة االإ���ش��الم��ي��ة االإي��ران��ي��ة 
خيار  فيه  مبا  عديدة،  خيارات  متتلك 
للتعامل  املعد  املقاومة”،  “اقت�شاد 
ت�شعيد  ومع  العقوبات،  ا�شتمرار  مع 
امل��واج��ه��ة يف ع���دة ج��ب��ه��ات. وع��ل��ى 
ق��دم  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  م�����ش��ت��وى 
متماهيًا  وا�شحًا  موقفًا  رئي�شي  ال�شيد 
للدولة  االأخ��رى  املوؤ�ش�شات  موقف  مع 
يتمثل  املر�شد،  موؤ�ش�شة  راأ�شها  وعلى 
واملواجهة،  الت�شدي  لغة  ا�شتمرار  يف 
امل��ف��او���ش��ات، يف ظل  على  واالن��ف��ت��اح 
واملتوقعة  املتنامية  اال�شتقرار  حالة 
اإىل مزيد  ت��وؤدي  قد  والتي  اإي���ران،  يف 
على  عالية  وق��درة  بالنف�ض،  الثقة  من 
ويف  اخلارجية.  ال�شيا�شة  مع  التعامل 
اإجراء  رف�شه  اأكد  ال�شحايف  موؤمتره 
"مفاو�شات من اأجل املفاو�شات" يف 
�شاأن امللف النووي، اأو عقد لقاء مبا�شر 
م��ع ال��رئ��ي�����ض االأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن. 
ل�شيا�شته  العري�شة  اخلطوط  وح��دد 
اخلارجية موؤكدًا دعمه الأي حمادثات 
االإيرانية،  الوطنية  امل�شالح  ت�شمن 
اىل  ي���وؤدي  اأن  يجب  تفاو�ض  اأي  واأن 
كما  االإي���راين،  لل�شعب  نتائج  حتقيق 
تطرق اىل عناوين �شيا�شاته اخلارجية 
الوا�شع  "التعامل  على  �شتقوم  التي 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  العامل".  م��ع  وامل��ت��وازن 
ذلك، اأ�شار اإىل عدم وجود عقبات من 
جانب اإيران حتول دون عودة العالقات 
اأن  واأك��د  ال�شعودية،  مع  الدبلوما�شية 
"ال عقبات من اجلانب االإيراين اأمام 
اإعادة فتح ال�شفارتي"، اإذ بداأت منذ 
اأ�شهر مباحثات بي م�شوؤولي اإيرانيي 

ابراهيم اأبو ليل
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َمن هو الرئي�س الإيراين اجلديد؟
 • اإبراهيم رئي�ض ال�شاداتي املعروف با�شم اإبراهيم رئي�شي  

  رجل دين و�شيا�شي اإيراين.
•  مواليد حي نوغان مبدينة م�شهد 14 كانون االأول عام 1960

 من اأ�شرة متدينة.
•  نال درجة املاج�شتري يف احلقوق الدولية، ودرجة الدكتوراه يف فرع 

"الفقه واملبادئ "ق�شم احلقوق اخلا�شة.
اأهم املنا�شب التي �شغلها ال�شيد اإبراهيم رئي�شي يف اجلمهورية 

االإ�شالمية االإيرانية:
 •  املدعي العام بطهران 1989- 1994.

•  رئي�ض دائرة التفتي�ض العامة 1994- 2004.  
•  النائب االأول لرئي�ض ال�شلطة الق�شائية 2004- 2014.

•املدعي العام 2015- 2017.
 • �شادن الرو�شة الر�شوية 2016. 

• رئي�ض ال�شلطة الق�شائية االإيرانية 2019.
 • منذ عام 2007 ع�شو يف جمل�ض خرباء القيادة وواحد من اأحد ع�شَر 

ع�شوًا يف جلنة تعيي القائد االأعلى االإيراين.

اإي��ران  كانت  ن�شفه،  املتحدة  الواليات  حاولت 
الطرف االأكرث ن�شاطًا يف فيينا، حيث اقرتحت 
نعتقد  زلنا  "ما  واأ�شاف:  امل�شودات".  معظم 
قررت  اإذا  اتفاق  اإىل  التو�شل  املمكن  من  اأن��ه 
ترامب  اإرث  ع��ن  التخلي  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 

الفا�شل". 
حممود  بها،  اأدىل  ت�شريحات  على  وبناء 
ح�شن  ال�شابق  الرئي�ض  مكتب  مدير  واعظي 
روحاين، حول املحادثات ب�شاأن االتفاق النووي 
وج��رى  للغاية،  متقدمة  مرحلة  اإىل  و�شلت 
البنوك  ح��ول  العقوبات  اإل��غ��اء  على  االت��ف��اق 
والنقل،  والنفط  والتاأمي  املحجوزة  واالأم��وال 
يف  ُفر�شت  عقوبة   1040 اإلغاء  اىل  باالإ�شافة 
ورفع  ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  عهد 
موؤ�ش�شات واأفراد تابعي ملوؤ�ش�شة القيادة العليا 

يف اإيران عن القائمة ال�شوداء.
اجلديد  الرئي�ض  �شت�شاعد  اخلطوة  ه��ذه 
�شريعًا،  ال�شروع  يف  رئي�شي  ابراهيم  ال�شيد 
احلالة  حت�شي  اأهمها  االأولية  اأهدافه  بتحقيق 
الوا�شح  وم��ن  عنها.  حت��دث  ال��ت��ي  املعي�شية 
اأي�شا اأن هناك ظروفًا اإقليمية ودولية م�شاعدة 
االإجنازات،  ببع�ض  عهده  رئي�شي  ال�شيد  ليبداأ 
ف��ق��د ع����ادت اإي�����ران اإىل ���ش��وق ال��ن��ف��ط رغ��م 
اجلزيرة  مركز  اأع��ده  تقرير  ووف��ق  العقوبات. 
ارتفع  ح��زي��ران2021،   22 بتاريخ  للدرا�شات 
اإنتاج اإيران من النفط وو�شل يف ني�شان 2021 
يوميًا  النفط  من  برمياًل   )2.000413( اإىل 
 )2.000328( اإىل  و���ش��ل  ق��د  ك��ان  اأن  بعد 
وهذا  اآذار2021،  يف  يوميًا  النفط  من  برمياًل 
رغم  النفط  �شوق  اإىل  تعود  اإي���ران  اأن  يعني 
العقوبات بعد اأن تراجع اإنتاجها خالل االأعوام 
ُتْدِخل  اأن  اأوب��ك  منظمة  تتوقع  فيما  املا�شية، 
ال�شوق  اإىل  يوميًا  اإيران )1.400000( برميل 
ُرفعت  اإذا  ن�شبيًا،  ق�شري  وق��ت  يف  النفطية 

العقوبات عنها.
وبالطبع، �شي�شتفيد ال�شيد ابراهيم رئي�شي 
املتوفرة،  واالإمكانيات  املتاحة  ال�شروط  من 
مع  ال�شعب  ثقة  تعزيز  على  ذل��ك  و�شي�شاعده 
فاالنتخابات  ال��ث��ورة.  واإي����ران  ال��دول��ة  اإي���ران 
ال�شيد  االأعلى  املر�شد  قول  ح�شب  اجلمهورية، 
النا�ض،  علي اخلامنئي، هي موؤ�شر على ر�شى 
نظام  على  مبا�شر  غ��ري  ا�شتفتاء  اأن��ه��ا  كما 
الرئي�ض  ي�شع  اال�شتحقاق  وه��ذا  اجلمهورية. 
حتديات  اأمام  رئي�شي  ابراهيم  ال�شيد  اجلديد 
ال�شعب  يتطلع  وق���ت  يف  ال��ق��ادم��ة،  امل��رح��ل��ة 
االإيراين اإىل م�شتقبل اقت�شادي ومعي�شي اأف�شل 
بال عقوبات، بعد �شنوات من املعاناة وال�شمود 
يف وجه العقوبات الظاملة واحل�شار الغادر من 
قوى ال�شر والعدوان. وكما جنح ال�شيد ابراهيم 
�شدة  �شابقًا، مع و�شوله اىل  رئي�شي يف مهمته 
ممن  كثري  ينتظره  الق�شائية،  ال�شلطة  رئا�شة 
يراهنون على جتربته ويعلقون عليه اآمااًل كبرية 

يف امل�شتقبل. 
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عارف اآلغاجدلية الثورة والدولة...إيران نموذجاًً

الـــثـــورة  ــا واجـــهـــتـــه  مـ ــم  ــ     رغ
انطاقتها  منذ  اليرانية  الإ�صامية 
وحــروب  م�صادة  ودعــايــة  ــداء  ع من 
ــيــة  ــريات داخــل ــجـ ــفـ ــكــريــة وتـ عــ�ــص
ــار  ــة ومـــــوؤامـــــرات وحــ�ــص ــع ــاط ــق وم
ــاولت اإيـــجـــاد فنت  ــ وعــقــوبــات وحمـ
طب�س  �صحراء  مــن  ــدءًا  بـ داخــلــيــة، 
�صدام"  "قاد�صية  حرب  اإىل  كارتر 
ول  ــرق  ــ�ــص ال يف  ل  ــة  ــ دول يــبــق  ومل 
اإما  و�صاركت  اإل  ــدر،  ن ما  الــغــرب،  يف 
بالتمويل اأو بالدعاية اأو بالأ�صلحة اأو 
الثورة  لتدمري  والتج�ص�س  باملعلومات 
اليانعة. لكن الثورة مل تر�صخ ول فت 
يف ع�صدها ول فرتت عزميتها، قيادة 
خمتلف  وا�صتمرت  و�صعبًا..  ــة  ودول
ا�صكال احل�صار العقوبات القت�صادية 
فمع  والجرامية.  وال�صيا�صية  منها 
كل اإدارة اأمريكية، التي و�صفها الإمام 
كــان  ــر،  ــ الأك بال�صيطان  اخلميني 
مبتكر  و�صكل  جديد  �صيطان  يوجد 
وقياداتها  الــثــورة  على  الهجوم  مــن 
اأن  اإل  وعقولها.  وكفاءاتها  وجي�صها 
الثورة كرت وتعمقت اأهدافها، و اأينع 
م�صاجع  تق�س  ثماره  وبـــداأت  ــزرع  ال
و�صعاراتها،  للثورة  يكيدون  الــذيــن 
متاأججة،  الثورة  ثقافة  اأبقت  التي 
وحتمي  تظلل  التي  الدولة  واأوجــدت 
كان  الثورة.  و�صعارات  واأهــداف  قيم 
اإيــران  جمهورية  يف  الــدولــة  رجــال 
ليحموا  تــواقــن  يــاأتــون  الإ�صامية 
وكــان  الــثــورة،  طــمــوحــات  ويعمقوا 
رجال الثورة ياأتون ليقيموا موؤ�ص�صات 
لتكت�صب  جتربتها  ويعمقوا  الــدولــة 
معان جديدة مبدعة يف ظل جو خاق 

ما بن ال�صعب والثورة والقيادة. 
ا�صتطاع   الجــواء  هذه  خ�صم  يف 
الثورة  من  النتقال  الإيراين  النظام 
اإىل الدولة مبا�صرة مبجرد الإطاحة 
النظام  و�ــصــع  حيث  الــ�ــصــاه،  بنظام 
القانونية  الــقــواعــد  مــن  جمموعة 
احلاكمة  واملوؤ�ص�صية  والد�صتورية 
العمل  لآليات  وال�صابطة  حلركته، 
فهم  ميكن  فاإنه  وبالتايل  ال�صيا�صي. 
لي�س  الإيرانية  التجربة  تــطــّورات 
راديكالية  بــن  �ــصــراعــًا  باعتبارها 
ولكن  الــدولــة،  وموؤ�ص�صية  ــورة  ــث ال
بن  �صراعًا  باعتبارها  مــا   حد  اىل 
روؤى  متتلك  التي  ال�صيا�صية  النخب 
الإيرانية  الدولة  داخل  يف  خمتلفة 
ــاإن واقـــع  ــ ــا، ف ــن وخـــارجـــهـــا. ومـــن ه
بقراءته  ي�صمح  الإيرانية  التجربة 

العاقات  هي  الــدولــة  اإيـــران  وال�صيا�صي.. 
اإيران  والــدويل..  الإقليمي  والدور  وامل�صالح 
الدولة هي احل�صابات والتخطيط والتح�صب 
احللول  واأن�صاف  والتحالفات  والخرتاقات 
اأحيانا.. ويرى البع�س اأن اإيران الدولة تقع 
امل�صالح  وبن  للثورة  الفكرية  املرجعية  بن 
ح�صب  فهي  والثورة،  الإيراين  لل�صعب  الآنية 
بثوابت  متاما  اللــتــزام  ت�صتطع  مل  هـــوؤلء 
املــرجــعــيــة الــفــكــريــة والــعــقــيــديــة وقــدمــت 
بالثورة  تنجو  لكي  هناك  اأو  هنا  تــنــازلت 
البلد  يخنق  اأن  ــاد  ك ح�صار  مــن  وبال�صعب 
الإ�صامي  للم�صروع  تهديدا  وي�صكل  و�صعبها 
كثريا  طالت  التنازلت  هذه  ولعل  الإيــراين. 
ال�صاأن  اإدارة  كيفية  يف  املهمة  امل�صائل  مــن 
ــل هــجــوم اإعـــامـــي وثــقــايف   ــي يف ظ الــداخــل
الإعام  قبل  من  مركز  وحتري�صي  و�صيا�صي 
حمطات  بلغت  حيث  ــه،  ل والــتــابــع  الــغــربــي 
اأكر  اإيــران  �صد  املوجهة  ــة  والإذاع التلفزة 
باللغة  تبث  واإذاعة  تلفزيون  حمطة   45 من 
على  متوا�صل  بتحري�س  تــقــوم  الفار�صية 

تفجري العنف يف الداخل  الإيراين.
اأمــام  كبرية  ملفات  عــدة  لنا  تت�صح  هنا 
اإيران، وهي ملفات ملغمة داخلية وخارجية، 
قامت  التي  اجلهود  اإىل  الإ�ــصــارة  من  بد  ول 
قوية  موؤ�ص�صات  بناء  �صعيد  على  الدولة  بها 
املهمة  التحتية  البنية  وت�صع  الباد  حتمي 
ال�صناعة  �صعيد  على  تابع  غــري  لقت�صاد 
ــدواء ويف هــذا املــجــال تكون  ــ ــة وال ــزراع وال
الدولة الإيرانية  قد حققت اأكر مما يتوقع 
ال�صتثنائية..  احل�صار  ظــروف  ظل  يف  لها 
عدة،   ملفات  ثمة  اخلــارجــي  ال�صعيد  وعلى 
فهناك ملف العراق وملف �صورية وملف لبنان 
اأفغان�صتان  وملف اليمن وملف فل�صطن وملف 
وامللف النووي.. ولبد من تو�صيح اأن التعامل 
مع هذه امللفات مل ياأت يف �صعة من اأمر اإيران 
اإمنا  الختيار،  على  القدرة  من  بحبوحة  ول 
قا�صية  ــروف  وظ خانق  بح�صار  مرفقا  جــاء 
تدفع اىل املُر للهروب من مٍر اأ�صد منه ق�صوة 
ح�صار  الآن..  حتى  قائما  معظمه  يــزال  ل 
�صامل يف كل املجالت. هنا مييل احلديث اىل 
الدولة.. وعند اخلو�س يف هذه  تعامل  باب  
اعتباره  ميكن  ما  هناك  اأن  نكت�صف  امللفات 
اعتباره  ميكن  ما  وبع�صها  بالثورة  التزاما 
التزاما مب�صلحة الدولة.. ولعله من العقاين  
تتج�صد  ل  وقيمها  الثورة  قيمة  ان  القول: 
مبادئ   حتــمــل   الــتــي  ــة   ــدول ال يف  اإل  عمليا 
وخــاف   .. الــثــورة  م�صروع  وحتــمــي  الــثــورة 
اإن هي  اأمام الثورة  ذلك ت�صبح الدولة عائقا 

جتاوزت مبادئ الثورة ال�صرتاتيجية. 

لإيران  اخلارجية  ال�صيا�صة  فاأن  ال�صدد،  هذا  ويف  املختلفة،  القراءات  هذه 
تعتر من اأهم املجالت التي تطرح جدلية العاقة بن الثورة والدولة. وعلى 
الرغم مما يحكى وي�صاع عن انق�صامات هذه الأيام يف القيادة والقاعدة. رمبا 
يحتاج البع�س اإىل درو�س يف التاريخ عن العقل ال�صيا�صي واحل�صارة الإيرانية 
اأنه ل خطر اإطاقا على الثورة ول على الدولة. فالتباينات يف الروؤى  ليعلم 
وال�صيا�صات لي�صت حول الدولة وطموحاتها واإمنا حول املدى يف عاقة الدولة 

ب�صعارات الثورة.
يف التحليل املو�صوعي متتلك الثورة اليرانية جتربة متميزة يف العاقة 
خّطن  على  ت�صري  والــثــورة  الدولة  بن  ما  فالعاقة  والــدولــة.   الثورة  بن 
متوازين  يتقاطعان غالبا ً ويتباينان ن�صبيًا يف اأحيانًا اأخرى، نظرًا ل�صتمرارية 
داخليًا  عقيدي  �صيا�صي  خطاب  تبني  وا�صتمرار  الثورية،  املوؤ�ص�صات  وجــود 
وحتمي  مبادئها  حتمل  دولة  بدون  الثورة  قيم  تتجلى  ل  باملقابل  وخارجيًا. 
م�صروعها. اإل اأن هناك خطًا دقيقًا فا�صًا يجعل الدولة متباينة عن الثورة 
اإن هي جتاوزت مبادئ الخرية  ال�صرتاتيجية. وهنا ل بد من القاء ال�صوء 
التي  امل�صافة  هي  وما    ، والدولة  الثورة  بن  ملتداخلة   العاقة  م�صرية   على 
تف�صل الثورة عن الدولة وماذا تبقى من الثورة يف دهاليز ال�صيا�صة ودواليب 
احلكم بعد هذه الأعا�صري ال�صيا�صية وحولها التي انتهت مبا ي�صبه عزلة دولية 
واإقليمية؟ ما هو املعيار الذي يحكم للدولة الإيرانية اأو عليها ؟ ما هو امل�صموح 
يف حركة الدولة وغري م�صموح يف عرف الثورة؟ هل حرف احل�صار والعقوبات 
واحلرب اخلارجية والأزمات الداخلية القت�صادية والثقافية والجتماعية 
الثورة وغريت مهمات الدولة؟ اأو ا�صطرتها لتعديل بع�س مبادئها  الأ�صا�صية؟ 
ام اأن الثورة حافظت على �صماتها واأدواتها وا�صتطاعت ان تكر�س على الأر�س 
من  الدولة  الثورة  اأنقذت  وهل  ؟  الدولة  انحنت  اأيــن  ا�صتمرارها؟  �صمانات 
الثورة  نقاء  عن  بعيدًا  الدولة  فيه  حتركت  الذي  الهام�س  ما  ؟  عنها  التباين 
على  قادرة  الثورة  لزالت  اأم  الثورة  الدولة  ابتلعت  هل  و�صعاراتها.  و�صفائها 
احل�صم يف اللحظة ال�صرورية؟ اإنها اأ�صئلة تتجدد مع كل ذكرى جديدة لنت�صار 

الثورة يف اإيران.
اأفكار  بجملة  انطلقت  اإيــران  يف  الإ�صامية  الثورة  بــاأن  القول  من  بد  ل 
و�صعارات واأهداف وطرحت روؤية لل�صراع الكوين وحددت خطوطا لا�صطفاف 
اإىل  الثورة   �صعت  جهة  من  الواقع.  يف  روؤيتها  تكر�س  اأن  وحاولت  ال�صيا�صي، 
اجلديدة  والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات  من  عدد  بناء 
التي تن�صجم واإيديولوجيا النظام، كما اأنها من جهة ثانية �صعت لتهيئة عدد 
من املوؤ�ص�صات التي كانت موجودة يف زمن ال�صاه ول تتعار�س مع الثورة، بينما 
وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة  لأنها  اإ�صاحها،  اإىل  �صبيل  ل  التي  املوؤ�ص�صات  تلك 
�صاحب  قد  اأنه  ترى  فاإنها  ذلك،  واإىل  هدمها.  على  عملت  فقد  ال�صاه،  بنظام 
ال�صيا�صية  والتفاعات  القانونية  القواعد  تطّور  املت�صابكة  العمليات  هذه 
اإيران  .اأما  الدولة  اإىل  النتقال  من  مزيد  نحو  الإيرانية  القوى  خمتلف  بن 
املتاحقة  والداخلية  اخلارجية  وال�صيا�صة  املتتالية  احلكومات  فهي  الدولة 
اأجهزة  هي  الدولة  اإيران  واملتغرية..  واملتبدلة  املتجددة  الدولة  وموؤ�ص�صات 
الدبلوما�صي  والعمل  والقت�صاد  والتجارة  وامل�صانع  الثوري  واحلر�س  الأمن 
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األمن املائي العربي واالخرتاق الصهيوني

العدو  فيه  يرتكب  الــذي  الوقت  يف 
بحق  واملجازر  اجلرائم  اأ�صنع  ال�صهيوين 
قطاع  يف  الفل�صطيني  الــعــربــي  ال�صعب 
وحتى  الغربية  وال�صفة  والقد�س  غــزة 
فاقت  والتي   ،1948 عــام  اأرا�ــصــي  داخــل 
والفا�صية،  النازية  اجلرائم  وح�صيتها  يف 
العربي-ال�صهيوين  التطبيع  قطار  فــاإن 
بع�س  اإن  اإذ  تــوقــف،  دون  ي�صري  زال  مــا 
اأ�صبح  ال�صديد،  ولاأ�صف  العرب،  احلكام 
بالن�صبة  ال�صقيق  هو  ال�صهيوين  العدو 
الفل�صطيني،  العربي  ال�صعب  واأ�صبح  لهم، 
اآخر  يف  الفل�صطيني  العربي  ال�صعب  ودم 

اهتماماتهم.
فاإذا كان املثل العربي يقول: ))الدم 
الفل�صطيني  الدم  اأ�صبح  مــي((،  ب�صري  ما 
ــل مــن ذلــك،  ــا اأقـ ــوؤلء مـــاء ورمبـ ــ لـــدى ه
التطبيع  دول  فهاهي  ال�صديد.  ولاأ�صف 
وتد�صن  التــفــاقــيــات  تـــرم  اخلــلــيــجــي 
الإ�صرائيلي.  العدو  مع  املائية  امل�صاريع 
مع  املطبعة  ــدول  ال بتلك  الأحــرى  وكــان 
اإخوتها  ت�صاند  اأن  ال�صهيوين  الــكــيــان 
اأن  بدل  املحتلة،  فل�صطن  يف  واأ�صقاءها 
لكي  ال�صهيوين،  الــعــدو  اإىل  يــدهــا  متــد 
املنطقة،  يف  ــه  ــاع ــم واأط حلمه  يحقق 

وي�صرق مواردهم اأمام اأعينهم.
الــعــدو  اأن  اأحــــد  عــلــى  يــخــفــى  ول 
طويل  ــت  وقـ ومــنــذ  ي�صعى  الــ�ــصــهــيــوين 
املائية  ــوارد  امل على  والهيمنة  لل�صيطرة 
دافيد  ــول  ق يف�صر  مــا  وهـــذا  العربية. 
للعدو  وزراء  رئــيــ�ــس  اأول  ــون  ــوري غ بــن 
ال�صهيوين، حيث �صرح عام 1955 ما يلي: 
معركة  العرب  مع  يخو�صون  اليهود  ))اإن 
يتوقف  املعركة  هذه  نتائج  وعلى  املياه، 

م�صتقبل اإ�صرائيل((.
- اخرتاق مائي �صهيوين لدول اخلليج 

العربي:
اخلليج  دول  يف  املياه  اأزمــة  خال  من 
على  الإ�صرائيلي  العدو  يعمل  العربي، 
مع  التطبيع  نهج  ظل  يف  ذلــك،  ا�صتغال 
اآذار  �صهر  نهاية  �صهد  فقد  الــدول.  تلك 
بن  تــاريــخــيــًا  تطبيعيًا  حــدثــًا   ،2021
البحرين،  ومملكة  ال�صهيوين  الــكــيــان 
�صتكون له تبعاته امل�صتقبلية على م�صتوى 
�صركة  قــامــت  اإذ  الــعــربــي،  اخلليج  دول 
بتزويد  )مــكــوروت(  الإ�صرائيلية  املياه 
مملكة البحرين بتكنولوجيا لتحلية مياه 
البحرين مقابل مئات ماين الدولرات. 
نوعها  من  الأوىل  ال�صفقة  هــذه  وتعتر 
بن )مكوروت(، �صاحبة ال�صمعة ال�صيئة، 
التطبيع  حــديــثــة  عــربــيــة  دولـــة  وبـــن 
اأن  املــعــروف  ومــن  ال�صهيوين.  العدو  مع 

اأن  �صبق  قد  الإ�صرائيلية،  ال�صركة  هذه 
طردت من دول مثل الرازيل والأرجنتن 
�صرقتها  ب�صبب  وهــولــنــدا،  والــرتــغــال 
املحتلة،  الأرا�صي  يف  الفل�صطينية  للمياه 
بينما ت�صرع لها الأبواب يف دول التطبيع 
دول  تــوقــع  اأن  املــرجــح  ــن  وم اخلليجي. 
خليجية اأخرى على اتفاقيات مماثلة مع 
دفعتها  التي  املبالغ  باأ�صعاف  )مكوروت(، 

مملكة البحرين.
واحلقيقة اأن العدو ال�صهيوين ي�صعى 
داخل  كبرية  اخرتاقات  لتحقيق  جاهدًا 
اخلليجية  البوابة  ومــن  العربي  الوطن 
املائية،  التفاقيات  طريق  عن  خ�صو�صًا، 
التــفــاقــيــات  جــانــب  اإىل  ت�صري  ــي  ــت وال
ال�صهيوين  الكيان  فتفوق  الدبلوما�صية، 
له  منح  قد  البحر  مياه  حتلية  تقنية  يف 
التعاون  جمل�س  لدول  ال�صريع  الخــرتاق 

اخلليجي.
ال�صهيونية  الــ�ــصــركــة  اتـــفـــاق  اإن 
يظهر  البحرين،  مملكة  مع  )مــكــوروت( 
ب�صكل ل لب�س فيه املخططات ال�صهيونية 
لل�صيطرة وال�صتحواذ على الروة املائية 
مياه  حتلية  فيها  مبا  العربي،  الوطن  يف 
ال�صهيوين  الكيان  َي�صعى  حيث  البحر، 
لإبرام عقود فلكية مالية مع دول اخلليج 
التحلية  حمطات  عــدد  ويبلغ  العربي. 
العربي  اخلــلــيــج  �ــصــواطــئ  عــلــى  املــائــيــة 
من  اأكــر  العرب،  وبحر  الأحمر  والبحر 
والتي  البحر،  ملياه  حتلية  حمطة   290

ي�صيل لعاب ال�صهاينة عليها.
- الكيان ال�صهيوين يقرع طبول حرب 

املياه يف حو�س النيل بتواطوؤ خليجي:
اإن م�صكلة املياه تع�صف بدول حو�س 
�صد  اإثــيــوبــيــا  بــنــاء  ب�صبب  الــنــيــل،  نــهــر 
وال�صودان  م�صر  بحق  متجاهلًة  النه�صة، 
يف مياه النيل. والأزمة احلالية بن دول 
امل�صب  ودول  اإثيوبيا  وحتــديــدًا  املنبع 

محمد رفيق القوصي

العربية م�صر وال�صودان لي�صت بجديدة، 
فتقا�صم مياه النيل م�صكلة قدمية حديثة 
عند  لآخــر  حن  من  ال�صطح  على  تطفو 
املنبع.  دول  اإحـــدى  يف  جديد  �صد  بناء 
ال�صهيونية  الأ�صابع  ال�صتار تظهر  وخلف 
حو�س  يف  املائي  ال�صراع  لتاأجيج  اخلفية 
ال�صهيوين  الكيان  يحاول  حيث  النيل، 
�صرقة ما ميكن �صرقته من مياه النيل، اأو 
دول  على  �صغط  كورقة  ذلك  ل�صتخدام 

امل�صب وحتديدًا م�صر.
النه�صة  �صد  اأن اقرتاح بناء  والواقع 
عندما   1964 عام  اإىل  يرجع  الإثيوبي 
اأثيوبيا بناءه  ال�صهيوين من  الكيان  طلب 
ذلك  يف  اعــرت�ــس  وقــد  النيل.  نهر  على 
جمال  الراحل  امل�صري  الرئي�س  الوقت 
عبد النا�صر على اإقامة هذا ال�صد، الذي 
ويف  ــرداء.  ــ ج م�صر  ــس  اأر�ـ يجعل  �ــصــوف 
 1964/6/6 بتاريخ  األقاه  الذي  خطابه 
يف القاهرة قال عبد النا�صر: ))اإن م�صر 
مياه  حتجب  �صدود  ببناء  ت�صمح  ولن  مل 

النيل عن م�صر((.
ذلك  يف  ال�صهيوين  الكيان  تقدم  لقد 
الوقت بتحري�س اإثيوبيا لبناء هذا ال�صد 
الذي  البحر  مياه  ت�صفية  عن  لا�صتغناء 
رئي�س  قــدم  فقد  باهظة.  مبالغ  يكلفها 
بــارمتــان(  ــون  ــوري غ )بــن  حيفا  جامعة 
الكيان  يف  املياه  و�صع  عن  درا�صة  اآنــذاك 
الــدويل،  البنك  على  عر�صت  ال�صهيوين 
يف  الدميغرافية  الــزيــادة  اأن  فيها  اأكــد 
نق�س  عن  امل�صوؤولة  هي  الأو�صط  ال�صرق 
املياه بوا�صطة التحلية الذي �صيتكلف 75 
عليه  احل�صول  اأن  حن  يف  م3  لكل  �صنتًا 
 50 اإىل   45 عن  يزيد  لن  النيل  مياه  من 
�صنتًا، ما يك�صف عن جذر امل�صاألة احلقيقي 
لأثيوبيا  ال�صهيوين  الكيان  لتحري�س 

لبناء �صد النه�صة.
زيــارة  اإىل  ن�صري  ال�صياق  هــذا  ويف 

بنيامن  ال�صهيوين  الكيان  وزراء  رئي�س 
نتنياهو لأثيوبيا يف �صهر متوز عام 2016 
والذي  الإثيوبي  الرملان  اأمــام  وخطابه 
ال�صهيوين  الكيان  ــم  دع على  فيه  اأكـــد 
املائية،  مواردها  من  لت�صتفيد  لأثيوبيا 
بن  التفاقيات  توقيع  ذلك  بعد  لتتوىل 
ا�صرتاتيجي.  حتالف  �صياق  يف  اجلانبن، 
رئي�صة  مائري  غولدا  بقول  يذكرنا  وهذا 
))اإن  الأ�صبق:  ال�صهيوين  الكيان  وزراء 
اأن  يعني  واإثيوبيا،  تركيا  مع  التحالف 
اأكر نهرين يف املنطقة –الفرات والنيل- 

�صيكونان يف قب�صتنا((.
والواقع اأن م�صر فقدت دورها الكبري 
كامب  اتفاقيات  توقيع  منذ  املنطقة  يف 
امل�صالح  تــراعــي  دولـــة  وبــاتــت  ديــفــيــد، 
لها،  ــايل  املـ ارتــهــانــهــا  بحكم  اخلليجية 
بحيث باتت دول اخلليج تر�صم م�صاحلها 
دون مراعاة امل�صالح امل�صرية، ولي�س اأدل 
وفرت  الإمــارات  دولة  اأن  �صوى  ذلك  على 
اإىل جانب الكيان ال�صهيوين الدعم املايل 
وا�صتثمرت فيه  النه�صة  �صد  لبناء  الكبري 

مبالغ كبرية.
ترفع  امل�صرية  احلكومة  اأن  ــم  ورغ
جــزءًا  ي�صكل  اخلليج  دول  اأمــن  اأن  �صعار 
والأمنية  الع�صكرية  م�صر  م�صوؤولية  من 
قبل  مــن  املــزعــوم  التهديد  مــواجــهــة  يف 
اإيران، ويف الوقت الذي قدمت فيه م�صر 
جزيرتي تريان و�صنافري امل�صريتن هدية 
اإىل ال�صعودية، رغم رف�س ال�صعب امل�صري، 
فاإن ال�صعودية مل تراع ذلك فهي ت�صتثمر 
ال�صعودية يف  عر جمموعة )العامودي( 
الإثيوبي  النه�صة  �صد  بناء  يف  امل�صاركة 
بامل�صالح  �صيلحقه  الـــذي  الــ�ــصــرر  رغــم 

امل�صرية وبح�صة م�صر يف مياه النيل.
اأن  يت�صح  تقدم  ما  كل  وبعد  وهكذا، 
نهب  اإىل  يتطلع  زال  ما  ال�صهيوين  العدو 
م�صتندًا  العربي،  الوطن  يف  املائية  املوارد 
يف ذلك اإىل تاآمر املطبعن الذين يقدمون 
ما  ويــ�ــصــرق  لينهب  ــم  ــه دول مفاتيح  ــه  ل
اأن  علينا  يبقى  ولكن  مواردها.  من  ي�صاء 
الذي  الغايل  الفل�صطيني  الــدم  اإن  نقول 
�صيمهد  احلبيبة،  فل�صطن  يف  الآن  ي�صيل 
الغا�صب  على  الكبري  لانت�صار  الطريق 
واملطبعن،  املهرولن  ويدحر  ال�صهيوين، 
وامل�صاريع  التفاقيات  ي�صوقون  الذين 
ثرواتها  لنهب  املنطقة  يف  ال�صهيونية 

ومواردها.
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وبع�س  ــب  ــ لإدل ــي  ــرتك ال والحـــتـــال 
ريفها، واملجموعات الإرهابية املجلوبة 
والتي  �صورية،  لتدمري  بها  واملــدفــوع 
ليبيا... اإىل  بع�صها  نقل  كيف  راأينا 
فــبــعــد  ــق،  ــ ــري ــ ــط ــ ال اإىل  ــود  ــ ــع ــ ن
الإرهــاب  على  النهائي  �صبه  الق�صاء، 
الطريق،  �ُصّلك  ــوران..  حـ منطقة  يف 
لل�صيارات،  طريق  مهمته:  اإىل  وعــاد 
اإىل  اخل�صار  و�صحن  النا�س،  وتنّقل 
الــفــاحــون  عـــاد  اأن  بــعــد  ــق..  ــص ــ� دم
ب�صاح  اأيديهم  ــت  ورم حقولهم،  اإىل 
ــداأت  وبـ بــلــدهــم،  لــتــدمــري  فيها  و�ــصــع 
وكاأنها  الأر�ــس  على  تنحني  الأج�صاد 
غر�صت،  ملا  وجانية  غار�صة..  ت�صّلي، 
ــت. ــم ــع واأط و..  تــــزرع  ممـــا  ــت  ــلـ واأكـ
ــار  ــت الأم الــ�ــصــيــارة  اأن دخــلــت  ــا  م
ختم  بعد  ــوران  ح اأرا�ــصــي  من  الأوىل 
بتلك  اأمتــتــم  ــداأت  بـ حتى  جــوازاتــنــا، 
بالرتمن  ابتهجت  طاملا  التي  الأغنية 
بــهــا كــلــمــا الــتــقــيــت بــ�ــصــهــل حــــوران، 
التي  للعاقة  احُلّبي  الن�صيد  وكاأنها 
حــوران،  �صهل  وبفاحي  به،  تربطني 
تغني؟ ماذا  ال�صوداين:  ُمراد  ف�صاألني 
مطلع  اخل�صن  ب�صوتي  فاأ�صمعته 
الأغنية، فالتقطه ب�صمعه الرهيف، هو 
ال�صاعر املبدع، وجعل يغنيه، فا�صتف�صر 
ع�صرين  ق�صى  الــذي  الكاتب  الأ�ــصــري 
ثم  من�صور،  ع�صمت  الأ�ــصــر  يف  عاما 
انت�صر هم�صه ال�صجي ف�صمتنا، وع�صمت 
الأوىل،  للمرة  دم�صق  ال�صام–  �صيزور 
قبل  حترر  منذ  فل�صطن  يغادر  مل  فهو 
�صنوات، وكانت اأمنيته كما عرفت منه 
�صورية. اإىل  الأوىل  زيارته  تكون  اأن 
�صورية  �ــصــيــارة  يف  ثاثتنا  كــنــا 
اإىل  بنا  وتتجه  احلــدود،  من  حملتنا 
دم�صق تلبية لدعوة للم�صاركة يف ندوة 
وجوهرها  الراهنة-  الأحـــوال  حــول 
الـــعـــربـــي... ــن  ــوطـ الـ الـــثـــقـــايف- يف 
بامل�صاركة  غنية  ــام  ــ اأي ثمانية 
الثقافية،  ــاءات  ــق ــل وال الـــنـــدوات  يف 
�صباحها  مــن  فل�صطن  فيها  ح�صرت 
جنومها:  وكان  املتاأخر،  م�صائها  حتى 
واأخواتها عكا  واللد  ال�صيخ جراح  حي 
و�صورايخ  ويــافــا..  والنا�صرة  وحيفا 
ال�صهيوين  الكيان  اأمطرت  التي  غزة 
تلبية ل�صتغاثة القد�س وباب العمود.
بكامل  فل�صطن  حت�صر  دم�صق  يف 
�صورية  كل  تعني  هنا  ودم�صق  بهائها، 
ــار  ــدم وال اخلــــراب  ــن  م تنه�س  ــتــي  ال
اعــدائــهــا،  كــل  وتــهــزم  الــبــنــاء  وتعيد 
وفل�صطينها  عروبتها  عن  تتخّلى  ول 
اجلــنــوبــيــة  بــ�ــصــوريــة  ت�صفها  ــي  ــت ال
الــكــرى. �ــصــوريــة  .. وهــي كــذلــك يف 
اجلمعة  يــوم  مــن  امــتــدت  زيارتنا 
اأيــــار...  29 ال�صبت  حــتــى  ــار  ــ اأي  21

تنويه:
ــن احتـــاد الــكــتــاب الــعــرب   دعــيــنــا م
العراقي  الوفد  مع  واأحطنا  )�صورية(، 
ــاد  الحت رئي�س  مــن  بحفاوة  واللبناين 
ــوراين واأعـــ�ـــصـــاء  ــ ــ ــد ح ــم الـــدكـــتـــور حم
التقيناهم  ومـــن  ــتــنــفــيــذي،  ال املــكــتــب 
ــوريــن. ــ�ــص ــاب ال ــت ــك ــا ال ــن ــائ ــدق ــص مـــن اأ�
الكتاب  بع�صرات  التقينا  دم�صق  يف 
الفل�صطينين، وحتاورنا حول دورنا ككتاب 
احتادنا  وتوحيد  ق�صيتنا،  عن  الدفاع  يف 
لطاقاتنا. وجامعا  لق�صيتنا  قــّوة  ليكون 
نــازك  ح�صن  الكبري  املو�صيقار  ــا  زرن
�صحّية  متاعب  من  يعاين  وهــو  بيته،  يف 
تلحينا،  الإبـــــــداع  ــن  عـ ــده  ــع ــق ت مل   –
فل�صطينيا  ا�ــصــتــهــر  ــذي  ــ والـ ــا،  ــف ــي ــاأل وت
وكتب  حلنها..  التي  )العا�صقن(  باأغني 
اأحمد  الكبري  ال�صاعر  اأغانيها  كلمات 
ــي مبــا ابــقــى مــن �صعر ونــر. دحــبــور احل
اأبو  خالد  الكبري  ال�صاعر  وكرمنا  زرنا 
خالد، بح�صور عدد من الكتاب وال�صعراء 
واملخرج الكبري با�صل اخلطيب، وزرنا بيت 
والتقينا  اخلطيب  يو�صف  الكبري  ال�صاعر 
فل�صطن  �صاعر  زوجة  بادي  اأم  بال�صيدة 
تليد. ال�صيناري�صت  ابنه  وبح�صور  الكبري 
حميد  ح�صن  الكبري  الــروائــي  ــا  زرنـ
زوجته  وا�صتقبلتنا  ال�صبينة،  خمّيم  يف 
الذي  وهو  اأ�صرته،  افــراد  وبع�س  املثقفة 
الــذي  بيته  على  قــريــب  ــت  وق منذ  ــاد  ع
مكتبته. واأحــرقــوا  ــيــون  الإرهــاب ــره  دّمـ

مبكرا،  اأ�صافر  اأن  عادتي  من  كان 
العا�صمة   – عمان  من  اأتوجه  عندما 
اأو  وحـــيـــدا،  دمــ�ــصــق،  اإىل  ــة  ــيـ الأردنـ
واأن  اأ�صدقاء،  مع  اأو  اأ�صرتي،  �صحبة 
اأتوقف ب�صيارتي، بعد دخول الأرا�صي 
على  كــيــلــومــرتات،  بب�صعة  ال�صورية 
ــاب،  ــ ميــن الــطــريــق يف الــذهــاب والإي
حتف  اأ�صجار  من  اأجمة  قــرب  وغالبا 
بالطريق، جتمله، ومتنحه بهجة وظا 
ومتتع  والنف�س،  النظر  ت�صر  ــة  وراح
اأق�صم  وقد  املنع�صة،  ال�صباح  بن�صائم 
الطرّية،  ال�صباح  ن�صمات  مع  لقيمات 
حركة  وتــاأمــل  الع�صافري،  وزقــزقــات 
متنحهم  مــا  يقطفون  وهــم  الفاحن 
بها... واعتنوا  زرعوها،  التي  الأر�ــس 

ل�صنوات..  احلــال  هذا  على  بقيت 
حــتــى وقـــع مـــا وقـــع مـــن حـــرب على 
دم�صق  طريق  لأن  فانقطعت  �صورية، 
مل يعد اأخ�صرا، واأ�صجار الطريق التي 
ومطمئنة  ومظللة  مرحبة  تنحني 
بداأت تخفي قتلة يرتب�صون بالعابرين 
ــات... ــك ــل ــت ــم يـــتـــهـــددون احلـــيـــاة وامل

ــذي  ال ــو  ه ــوران  ــ ح �صهل  يــعــد  مل 
ــذيـــب: كــتــب لـــه الــ�ــصــاعــر ابــــن الـ
حـــوران �صهل  ــا  ي بــعــدك  عــالــبــال 
بني�صان ــر  ــزّن وم ق�صب  �صر�صف 

وبـــ�ـــصـــوت الـــفـــنـــان فــهــد بــــّان، 
ــداء  ــ ــوي ــ ــص ــ ــ� ــ احلـــــــــــــوراين ابــــــــن ال
املفعم  العميق  العري�س  الــعــريــقــة، 
ــاة. ــيـ ــل واحلـ ــبـ ــهــل واجلـ ــّوة الــ�ــص ــقـ بـ

اأخ�صرا،  حــوران  �صهل  يعد  مل  ل، 
على  خ�صية  تواروا  غابوا،  والفاحون 
�صلوا  قّلة،  وهــم  وبع�صهم،  حياتهم، 
اأيديهم  يف  وو�صعت  احلــقــول،  طريق 
التي  بنادق تقتل.. ل تقطف اخل�صار 
بار�صهم،  و�صغفهم  بحدبهم،  اينعوها 
وعا�صوا منها، وعّي�صوا �صورين كثريين 
�صغفوا  الذين  الدم�صقين  �صيما  بها، 
حـــــوران... �ــصــهــل  ينتجها  بــخــ�ــصــار 

فتخليت  العجوز،  ال�صيارة  تهالكت 
اإىل  ال�صباحي  البهجة  وم�صوار  عنها، 
ع�صر  لــ�ــصــنــوات  ودام  ُقطع–  الــ�ــصــام 
احلــاديــة  �صنته  يف  هــو  وهــا  عــجــاف، 
الطوق  مــن  دم�صق  وحتـــررت  ع�صرة- 
ــول عــنــقــهــا، ونــفــ�ــصــت حــلــب عنها  حـ
دخـــان احلـــرب اجلــهــنــمــيــة، وهـــا هي 
مما  الكثري  وتعّمر  م�صانعها،  ُت�صّغل 
وحماه  حم�س  عر  والطريق  ُخــّرب، 
ا�صتكمال  معركة  ولــكــن  ا�صتعيدت، 
زالت  ما  ال�صورية  ــس  الأر� كل  حترير 
الحتال  كن�س  تنتظر  وهي  م�صتمرة، 
لانف�صالين،  الـــراعـــي  الأمــريــكــي 
الــ�ــصــوري،  والــغــاز  للنفط  ــارق  ــص ــ� وال
قمحهم  حقول  من  ال�صورين  ــارم  وح
حــاجــتــهــم..  ــن  ع يفي�س  كـــان  الـــذي 

حــوران  ل�صهل  غنينا  الطريق  يف 
ــرتــه وفــاحــيــه  ــذي يـــعـــود خلــ�ــص ــ الـ
و�صهل  ــام،  ــ�ــص ال عــلــى  خـــريه  ويفي�س 
ــن الإمــراطــوريــة  ــان يف زم ــوران ك حـ
منتج  يعني  روما.  )اأهــراء(  الرومانية 
ــراء  اأهـ زال  ومـــا  وخــبــزهــا..  قمحها 
�صورية مع منطقة اجلزيرة ال�صورية.
جانبي  على  ــراب  اخل بقايا  راأيــنــا 
طريق حوران اإىل دم�صق، ولكنني راأيت 
اأن كثريا من اخلراب يعاد اإعماره، واأن 
كانت  التي  الأنيقة  اجلميلة  البيوت 
قد  ووداعتها  بجمالها  النظر  جتذب 
يف  رايــتــه  مــا  ــو  وه رونــقــهــا،  ا�صتعادت 
القتلة  ق�صفها  التي  دم�صق  �صواحي 
كل  لتدمري  بهم  واملدفوع  امل�صتاأجرون 
لتخريبه،  اإليه  �ُصحنوا  عربي  قطر 
الثمن  ودفعت  �صمدت  دم�صق  اأن  لول 
بتاريخها  بقائها  اأمـــام  يــهــون  ــذي  الـ
وتــراثــهــا وعــراقــتــهــا وعــروبــتــهــا، هي 
و�صفها  كما  الناب�س..  العروبة  قلب 
النا�صر. عبد  جمال  الرئي�س  القائد 
ممتدة  �ــصــنــوات  دم�صق  يف  ع�صت 
وكلما  الــكــهــولــة،  حتى  الطفولة  مــن 
تكونت  ففيها  لــهــا،  ا�ــصــتــاق  غــادرتــهــا 
فل�صطينيا،  وانتميت  وعروبيا،  ثقافيا 
وما  العربية..  اأمتنا  بنهو�س  واآمنت 
العروبة  قلب  �صتبقى  فدم�صق  ــت،  زل
فل�صطن  رايــة  حمل  وبــدون  الناب�س، 
تبقى  �ــصــوريــة  جـــنـــوب  ــا..  ــه ــوب ــن ج
حمــتــل..  اجلــــولن  لأن  ل  نــاقــ�ــصــة، 
حمتلة،  بكاملها  فل�صطن  لأن  ولــكــن 
يهدد  حمــتــلــة  فل�صطن  بــقــاء  ولأن 
ثقافة  وهــذه  وكينونتها..  وجــودهــا، 
الأ�ــصــيــل. الــعــربــي  و�صعبها  �ــصــوريــة 

رشاد أبوشاور طريقها خ�ضراء رغم اخلراب
ثقافة
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العن�صرية  �صد  القوانن  �صرامة  من  بالرغم 
ــاواة هــي احـــدى املــبــادئ  واعــتــبــار الــعــدالــة واملــ�ــص
والقوانن  الد�صاتري  عليها  تركز  التي  الأ�صا�صية 
تلك  يف  ــار"  عـ "�صامة  هــنــاك  اأن  اإل  الــغــربــيــة، 
للتميز  وتوؤ�ص�س  بل  توؤيد  تــزال  ل  التي  القوانن 
معاداة  تعقب  قانون  القوانن:  هذه  من  العن�صري 
اأعــداء  ويحاكم  يجرم  الــذي  الأمريكي   ال�صامية 
عن  اأعلم  ول  وامل�صاواة،  العدل  راية  ويرفع  اليهود 
يطالبون.  عدالة  وبــاأّيــة  يتحدثون  م�صاواة  ــة  اأّي
اأ�صكالها  بكل  العن�صرية  القانون  هــذا  ج�صد  فقد 
وم�صادرة  لــاأفــواه  تكميٍم  من  ثناياه  بن  �صّم  مبا 
من  اأكر  اإىل  املو�صوع  خطورة  وتذهب  بل  للحقوق، 
اأّي بحث اأو درا�صة  ذلك، حيث يتم معاداة وجتميد 
وجترميها،  بل  املقد�صة  بكتبهم  اأو  باليهود  خا�صة 
اأي  يف  بحرية  البحث  بــاحــث  لأي  يحق  حــن  يف 
جمال اآخر اأو ديانة اأخرى اأو اأي كتاب مقد�س، كما 
ون�صخ  منه  ي�صاء  ما  ونفي  وتكذيبه  نقده  له  يحق 
�صك  ول  ودرا�صاته.  اأبحاثه  نتائج  بح�صب  يريد  ما 
وامل�صاواة  العدالة  مبادئ  مع  يتعار�س  هذا  كل  اأن 
مناق�صة  ب�صدد  هنا  ل�صنا  اجلميع.  لدى  املعروفة 
�صرقية  اأم  كانت  غربية  القوانن  تلك  من  قانون 
معنى  احلديث  هذا  يف  ي�صتوقفني  ما  ولكن  عربية، 
حملتها  التي  الكاذبة  ومبادئها  وفكرتها  ال�صامية 
للبحث  فلنعد  اخلادعة،  واأقنعتها  املزيفة  واأهدفها 
يف هذا امل�صطلح ماهي ال�صامية؟ ومن هم ال�صاميون؟  
لوديك  اأوغ�صت  النم�صاوي  اللغوي  العامل  اأطلق 
�صعوب  على  ال�صامين  م�صطلح  1781م  عام  �صلوتزر 
ن�صاأت يف منطقة غرب اآ�صيا، جتمعها عاقات لغوية 
باإ�صاعة  )اي�صهورون(  قــام  ثم  حمــددة.  وعرقية 
وتعميم هذا امل�صطلح . وقد اعتمد �صلوتزر يف هذا 
اأنقذ  عندما  التوراتية  نــوح  ق�صة  على  امل�صطلح 
الب�صرية من الطوفان، حيث انحدرت �صعوب العامل 
من ن�صل اأبنائه �صام وحام ويافث، وقد اأ�صار �صولرتز 
يف  �صام،  با�صم  اآ�صيا  غرب  �صكنت  التي  الأقــوام  اإىل 
اأبناء حام واأطلق  حن اأطلق على من �صكن افريقيا 
اآ�صيا.  و�صرق  اأوروبــا  �صكان  على  يافث  اأبناء  اأ�صم 
الطوفان  لق�صة  وفقًا  امل�صطلح  هذا  اعتماد  مت 
نوح  اأولد  ن�صب  تتبع  وبعد  الــتــوراة  يف  املــذكــورة 
يف  الت�صل�صل  ــذا  ه ــر  ذك الطوفان-بح�صب  -رجـــل 
والن�صو�س  املعتقدات  تلك  تقول  املقد�صة.  كتبهم 
اأن ال�صامين هم من اأبناء نوح، �صانع ال�صفينة التي 
حملت من تبقى من اأهله يوم الطوفان وكان معه من 
ال�صامين  اأبو  �صام  فكان  ويافث  وحام  �صام  اأبنائه 
الروم  اأبــو  ويافث  احلب�س  اأبــو  حام  وكــان  والعرب، 
ولديه  اأجنــب  �صام  ابن  اآزر  ابن  فهو  اإبراهيم  اأمــا   .
اأجنبا  اللذين  �صارة  اإ�صماعيل من هاجر وا�صحق من 

ال�صاميون...اأ�صولنا! اأعداوؤنا
النف�صام ال�صهيوين بن املا�صي واحلا�صر

وهم  ولدًا  ع�صر  اثنا  له  وكان  )اإ�صرائيل(  يعقوب 
�صيناء،  �صحراء  يف  تاهوا  الذين  واخوته  يو�صف 
ًا للنظر  اإل اأن هذا التق�صيم كان فيه جتاهًا وغ�صّ
عن اأبناء اإ�صماعيل من القبائل وال�صعوب العربية. 
حما�صة  الفرتة  تلك  يف  اليهودي  �صولرتز  مل�س 
لدرا�صة  اللغوين  والعلماء  الباحثن  لدى  كبرية 
اأيديهم  حتت  فو�صع  القدمية  ال�صرقية  اللغات 
نظريته  على  اعتمد  الـــذي  اجلــديــد  م�صروعه 
القائلة: )من البحر املتو�صط اإىل الفرات ومن اأر�س 
الرافدين اإىل باد العرب �صادت لغة واحدة فكان 
والفينيقيون  والعريون  والبابليون  ال�صوريون 
يتكلمون لغة واحدة اأود اأن ا�صميها اللغة ال�صامية(
ال�صهيوين  امل�صروع  نــواة  تلقف   19 القرن  يف 
ن�صب  وو�صعوا  الفكرة  وتبنوا  يهود  لهوتيون 
اأعينهم ن�صرها بعد �صياغة تاريخ ال�صرق العربي 
اليهود  العرين  فيها  يــرزون  بطريقة  القدمي، 
وعاداتهم  وديانتهم  وتاريخيهم  العرب  وي�صفهون 
�صكان  هــم  العرين  اأن  ويــظــهــرون  وتقاليدهم 
حتمله  ملا  املنطقة،  يف  املنت�صرين  الأ�صلن  الأر�س 
وتاريخية  ح�صارية  اأهمية  مــن  املنطقة  تلك 
تعي�س  قبائل  اإل  لي�صوا  العرب  واأن  وجغرافية. 
وال�صرقة  ــروب  احل على  وتعتا�س  ال�صحراء  يف 
والعتداء على القبائل املجاورة لها. من اأهم هوؤلء 
ابراهام  اليهودي  الأملاين  امل�صت�صرق  امل�صت�صرقن 
جوزيف  الــيــهــودي  الأملـــاين  وامل�صت�صرق  جيجر 
. �صول�صون  دانيال  الرو�صي  وامل�صت�صرق  ديرنبوغ 
القوى  اأنــ�ــصــاأت  الأوىل  العاملية  ــرب  احل بعد 
ا�صت�صراقية،  ومنظمات  موؤ�ص�صات  ال�صتعمارية 
احلركة  مــع  بالتعاون  الأ�ــصــا�ــصــي  عملها  اأ�صبح 
العرب وتقزمي  تاريخ  ت�صويه  العاملية  ال�صهيونية 
التوراة  يف  التزوير  بداأ  وهنا  القدمية،  ح�صارته 
تاريخ  اإىل  العربي  التاريخ  وحتــول  وجغرافيتها 

د. نجالء الخضراء

اأوروبية مزعومة، بعد  عري وامراطوريات هندو 
اأن اأنكروا عروبتهم واأطلقوا عليهم ا�صم �صعوب البحر 
وع�صائر  املنطقة،  عن  غريبة  �صعوب  واعتروهم 
اآرامية تت�صارع من اأجل بئر ماء وجمموعة من الإبل 
التائهة يف ال�صحراء من �صمال �صورية اإىل جنوبها.
على  تكن  مل  جديدة  م�صطلحات  ظهرت  وهنا 
بن  ما  وباد  الرافدين  باد  مثل  قبل  من  ال�صاحة 
جديدة  دولة  وظهرت  الأو�صط،  وال�صرق  النهرين 
وظهرت  بــل  العرية  بــالــدولــة  �صميت  مــرة  لأول 
�صكانها  على  واأطلق  املنطقة  دول  اأهم  من  انها  على 
الفرات  بن  ما  �صكنوا  الذين  وهــم  ال�صامين  ا�صم 
على  الكاذب  التاريخ  هذا  تعميم  مت  بعدها  والنيل. 
اجلامعات واملعاهد يف الدول ال�صتعمارية، ون�صطت 
وتعميمه.  تر�صيخه  ال�صتعمارية من اجل  احلركة 
اخــرتاع  العرية  الــدولــة  اأ�صحاب  على  كــان  وهنا 
منطقة  يف  عظيمة  دولــة  ــام  اأق عريق  ل�صعب  لغة 
فكانت  القدمية،  واحل�صارات  بالآثار  تعج  عربية 
العرين  اليهود  لغة  العرية  اللغة  عليها  اأطلق  ما 
�صريعتهم  ت�صطر  ومل  بها  كتبهم  تكتب  مل  التي 
اللهجات  من  لهجة  القدم  يف  كانت  وقــد  بحروفها 
وبحثوا  احيائها  على  عملوا  القدمية  العربية 
اأنها  اإل  ا�صالتهم  على  �صاهدا  لتكون  مفرداتها  يف 
وجرائمهم. قبحهم  على  اإل  ت�صهد  مل  حقيقة 
ال�صامية  م�صروع  اإىل  متعمقة  نظرة  األقينا  ان 
ابن  �صام  ان  جند  وانكارها  ال�صولتزرية  والنظرية 
الذين  العرب  واأجــداده  نوح  نوح حتدث بلغة والده 
ماأوا ال�صاحة العربية منذ اآلف ال�صنن وقد حتدث 
بتلك اللغة نف�صها اأحفاد �صام ابن نوح وهم الآراميون 
وهم جميعًا من العرب العاربة وكلمة عاربة ل تعني 
الهاربة اأو ال�صائعة يف ال�صحراء وامنا تعني العروبة 
التاريخ. اأعــمــاق  يف  جــذورهــا  ال�صاربة  املتاأ�صلة 
قدمية  اآثار  من  اكت�صف  ما  كل  اأن  اأي�صًا  ونذكر   
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واآلهة  قدمية  اآثــار  من  اكت�صف  ما  كل  اأن  اأي�صًا  ونذكر   
ومعابد وُرُقم يف الأر�س العربية هي اآثار عربية ل ذكر فيها 
لل�صامية اأو ال�صامين، وهي تعود لآلف ال�صنن قبل �صام فكيف 
الكل  من  جزء  هي  والتي  احلديثة  والألقاب  الأ�صماء  تل�صق 
بالأقوام القدمية اأي الأجداد، فال�صاميون هم جزء �صغري من 
العرب وهم اأحفاد الأجداد الذين اخرتعوا الكتابة امل�صمارية 
وح�صارتهم  وكلماتهم  لغتهم  تدوين  يف  الرقم  ا�صتخدموا 
وتو�صيع  ن�صر  يف  �صاهمت  التي  الأبجدية  اخرتعوا  ثم  ومن 
ا�صم  فيها  يظهر  مل  والتي  القدمية،  املتاأ�صلة  احل�صارة  تلك 
ال�صامين ل من قريب ول من بعيد ومل تذكر يف اأي من الكتب 
القدمية اللغة ال�صامية اأو احل�صارة ال�صامية اأو العرية فقد 
كانت كلمة العرين تطلق على الأقوام التي عرت املنطقة 
من نهر الفرات اإىل نهر النيل وهي اأقوام عربية هاجرت من 
�صبه اجلزيرة العربية وانت�صرت يف باد ال�صام واأحوا�س نهر 
و.....  والآ�صوريون  والعمونيون  الأراميون  ومنهم  الفرات 
ال�صامي  الن�صب  خط  او  ال�صاميون  اأو  ال�صامية  تذكر  مل 
اإىل  هنا  ننوه  اأن  ونــريــد  ــوراة.  ــت ال يف  اإل  ــاده  ــف واأح ل�صام 
تاريخهم  كتبوا  الذين  تقريبًا  الوحيدون  هم  اليهود  اأن 
قد  التاريخ  هــذا  اأن  زعموا  ثم  هواهم  وبح�صب  باأيديهم 
عندما  وهم  والنقا�س.  اجلــدل  فوق  واأنــه  ال�صماء  من  انــزل 
ال�صعبية  ــورات  ــاأثـ املـ عــلــى  ــاروا  ــ اأغـ هـــذا  تــاريــخــهــم  كــتــبــوا 
ــوا اإلــيــهــا مــن بقا ــاف ــص ــاأمم الــقــدميــة الــتــي عــرفــوهــا واأ� لـ
ذلك  من  فن�صجوا  ذاكرتهم،  حفظته  الذي  الفلكلور  يا 
كله ا�صطورة اختلطت فيها حكمة احلكماء و�صرائع الأنبياء 
حرفية  تكون  تكاد  وترجمات  اخلرافية  الأبطال  بحكايات 
اأ�صولهم  عن  تكلموا  اإذا  انف�صهم  وهم  منهم.  اأقــدم  اأمم  من 
ن�صل  من  الكنعانين  جعلوا  اأن  فبعد  واختلفوا،  تلجلجوا 
اأنف�صهم  وجعلوا  التكوين  �صفر  من  العا�صر  الإ�صحاح  يف  حام 
التثنية5/26(  )�صفر  التوراة  نف�س  يف  عادوا  �صام  ن�صل  من 
وبعد  تائهًا(  اآرامــيــًا  اأبــي  )كــان  مو�صى:  ل�صان  على  فقالوا 
 ( لعابر  ون�صبوه   عــادوا  جندهم  لآرام  بن�صبه   قاموا  اأن 
يعودون  كنعان  ان تراأوا من  بعد  التكوين 14/11-17( ثم 
في�صمون اللغة العرية )ل�صان كنعان( )�صفراأ�صيعا18/19( 
اإلــيــه  انف�صهم  ن�صبوا  اأفــ�ــصــل  ن�صبًا  راأوا  كلما  وكــاأنــهــم   ،
املعمورة. اأر�ــس  على  عــددًا  والأكـــر  ن�صبًا  الأعــز  ليكونوا 

والكتب  التاريخ  كتب  يف  الطوفان  لتاريخ  عدنا  وان 
اأن زمن الطوفان يعود بح�صب اجماع املوؤرخن  املقد�صة جند 
العربية  املمالك  تاريخ  اأمــا  املياد،  قبل  الثالث  الألــف  اإىل 
املزعومة  اجلغرافية  املنطقة  بح�صب  الزراعية  والــثــورة 
اخلليج  ومــن  الــفــرات  اإىل  النيل  من  اأو�ــصــع  نطاق  وعلى  بل 
الألــف  اإىل  يعود  تاريخها  اأن  جنــد  املتو�صط،  البحر  اإىل 
الألف  الكتابة  اخرتاع  زمن  حتى  وميتد  املياد  قبل  التا�صع 
املنطقة  �صكنوا  الــذيــن  الــعــرب  هـــوؤلء  املــيــاد  قبل  الــرابــع 
العربية منذ الأف ال�صنن قد �صبقوا الطوفان و�صام وابنائه 
ن�صبوا  فكيف  وعراقتهم  ووجودهم  وتاريخهم  بح�صارتهم 
الأجداد اإىل الأحفاد وكيف �صلخوا الأحفاد من اأجدادهم.

يعترون  الذين  واأبناوؤه  �صام  اأجداد  العرب  هم  هوؤلء   
فرعًا من فروعهم، والذين �صكنوا اجلزيرة العربية وهاجروا 
ولوذ  واآ�صور  عليم  اأبنائهم  من  كان  كما  املاء  عن  بحثا  منها 
الن�صب  خارطة  بقاء  �صبب  ــا  اأم واآرام.......الــــــخ،  وعابر 
اأنف�صهم  ون�صبوا  التاريخ  �صارقوا  ا�صتخدمها  التي  ال�صامية 
النبوة  ان  �صببها  ــان  ك العربية  الأنــ�ــصــاب  بقية  عــن  لــهــا، 
ال�صماوية  الديانات  اأتباع  جعل  ما  �صام  احفاد  يف  ظهرت 
ما  ويدونونها  ويحفظونها  الأنبياء  بن�صب  مهتمن  الثاثة 
اآرام. فــرع  �صيما  ل  وحمفوظ  وا�صح  ن�صب  خط  منها  جعل 

من كل ما �صبق يت�صح لنا اأن ال�صامين هم اأبناء اإبراهيم 
العرب الذين �صكنوا اجلزيرة العربية ومن ثم هاجروا اإىل 
ممالكهم  واأ�ص�صوا  ال�صام  وبــاد  الفرات  يف  الوديان  مناطق 
وح�صاراتهم هناك، ولي�س لليهود ول للديانة اليهودية عاقة 
بهم. فاليهود القدماء الذين هم من بني اإ�صرائيل )يعقوب( 
اإل  منهم  يبق  ومل  ن�صلهم  انتهى  قد  اإبراهيم  بن  ا�صحق  بن 
الغزو  منذ  بهم  املحيطة  الأمم  بن  �صاعوا  قليلة  اأعـــدادّا 
الأ�صوري. وقد مت الق�صاء على من تبقى منهم يف اأبان احلكم 

البوادي والختباء يف  نحو  الهرب  ا�صتطاع  اإل من  الروماين 
اجلبال واملغاور املحيطة وهم اأفراد معدودون. وهوؤلء فقط 
هم ال�صاميون وقد �صموا باليهود ن�صبة اإىل �صبط يهوذا ولي�س 
اخلزر  من  فهم  احلديث  الع�صر  يهود  اأمــا  لديانتهم.  ن�صبة 
للمياد بن قوتن عظيمتن  الثامن  القرن  الذين ظهروا يف 
كان  الرومانية،  والمراطورية  الإ�صامية  الإمراطورية 
العظمى،  القوى  تلك  اأمــام  قوتهم  على  يحافظوا  اأن  عليهم 
على  يعتمدوا  اأن  عليهم  عظيمًا،  كياًنا  لهم  يكّونوا  وحتى 
مرجعية دينية قوية تختلف عن مرجعية المراطوريتن 
الديانة  اعتناق  عليه  اأن  اخلزر  ملك  وجد  هنا  املناه�صتن، 
تنال  املقد�صة  كتبها  واأن  خا�صة  احيائها  واإعــادة  اليهودية 
هذا  يف  واعتمد  والإ�صامية،  امل�صيحية  الديانتن  احــرتام 
على الأعداد الب�صيطة من اليهود الذين و�صلوا اإىل اأرا�صيهم 
بداأ  وهكذا  والقتل.  وال�صبي  الروماين  ال�صطهاد  من  هربًا 
بالرغم  اليهودي  الدين  اعتنقوا  الذين  اليهود  عدد  يزداد 
اإىل  بالهجرة  بداأوا  ا�صمحال امراطورية اخلزر لأنهم  من 
اأوكرانيا وجنوب رو�صيا واملجر وبلغاريا،  اأوروبا ال�صرقية يف 
وهم �صعوب يهودية ل عاقة لهم ل من قريب ول من بعيد 
بال�صامية اأو ال�صامن. يقول ابن �صعيد املغربي يف و�صفهم:) 
اأما بالن�صبة للخزر فهم ي�صكنون اإىل ي�صار)�صمال( امل�صكونة 
الــدب  ــرج  ب روؤو�ــصــهــم  ــوق  ف يــتــاألــق  ال�صابع،  الإقــلــيــم  ــاه  جت
بي�صاء،  ب�صرتهم  فاإن  لذلك  رطبة،  بــاردة  واأر�صهم  الأكــر، 
وح�صي(   ومنظرهم  بـــاردة،  وطبيعتهم  زرقـــاء،  وعيونهم 
بعدة  فقامت  كبرية  ا�صطهادات  ال�صعوب  تلك  واجهت 
هجرات، التقوا فيها باأعداد قليلة متبقية من اليهود ال�صامين 
املنت�صرين يف البقاع الأوروبية كالرتغال وا�صبانيا، هربًا من 
بال�صفاردمي.  �صموا  وقد  لهم  وا�صطهاده  الروماين  احلكم 
عدد  قدر  1960م  عام  يف  مثا  اأنــه  نذكر  الفكرة  ولتقريب 
ال�صفاردمي بحوايل ن�صف مليون يهودي وامل�صطهدين  اليهود 
اليهود  من  11مليون  مقابل  اأنف�صهم،  اليهود  قبل  من  اأ�صا 
من  اأقــل  ال�صامن  اليهود  ن�صبة  اأن  اأي   . اخلــزر  الأوروبــيــون 
1% من ن�صبة يهود اخلزر اأو ما يطلق عليهم ا�صم الأ�صكيناز.

اليهود  ا�صطهاد  بعدها  مت  كبرية  اأحـــداث  قامت  هنا 
وما  القت�صاد  على  و�صيطرتهم  ج�صعهم  ب�صبب  ــددًا،  جمـ
هــوؤلء  وحتميل  بــاأوروبــا،  الــطــاعــون  انت�صار  مــن  ذلــك  تــا 
لهم  ال�صعوب  لكره  نتيجة  انت�صاره  عن  امل�صوؤولية  اليهود 
وا�صح.  ب�صكل  تتناق�س  الأ�صلن  اليهود  اأعـــداد  جعل  مــا 
ومع نهاية القرن ال�صاد�س ع�صر ن�صاأت موجة نزوح كبرية 
ب�صبب  املانيا  مثل  الغربية  اأوروبــا  اإىل  ال�صرقية  اأوروبــا  من 
ع�صر  التا�صع  القرن  ويف  بعدها  املعاملة،  و�صوء  ال�صطهاد 
كان وعد بلفور امل�صوؤوم وهو وعد من ل ميلك ملن ل ي�صتحق.

 ونتيجة لتلك الدرا�صات التاريخية يت�صح لنا ان الكتلة 
يهود  اإىل  اأو  اخلزر  اإىل  اأ�صولهم  تعود  اليهود  من  الأ�صا�صية 
اخلزر، الذين ترجع ا�صولهم اإىل يافث ابن نوح ح�صب تق�صيم 
ال�صامية  فكرة  ون�صقط  ن�صرب  وبهذا  �صام  ولي�س  �صولتزر، 
اننا  نقول  ال�صامية  معاداة  فكرة  ويف  اليهود،  ابتدعها  التي 
ومن  والتاريخ  واحل�صارة  ــس  الأر� اأ�صحاب  ال�صاميون  نحن 
لل�صامية  معاداتنا  عن  اأمــا  نحن،  يعادينا  ال�صامية  يعادي 
وال�صتعمار  ال�صهيونية  اأعــداء  نحن  نف�صه  يعادي  اأحد  فا 
الأر�ــس واغت�صاب  احل�صارة  و�صلب  التاريخ  �صرقة  ــداء  اأع

الروايات التوراتية
وال�صيا�صة  ال�صياحة  بــن  مــا 

وعلم الآثار 

     �صدر عن دار ن�صر ُكْتبنا كتاب )الروايات التوراتية 
اأوىل  طبعة  الآثـــار(  وعلم  وال�صيا�صة  ال�صياحة  بن  ما 
الكتاب  يقع  فــار�ــس.  غــامن  �صرغام  للدكتور   2020 عــام 
ثاثة  يف  وجــاء  املتو�صط،  احلجم  مــن  �صفحة   348 يف 
واخلرائط  ال�صور  من  عدد  اإىل  اإ�صافة  وخامتة،  ف�صول 
ر�صالة  عن  عبارة  هو  الأ�صل  يف  والكتاب  التو�صيحية. 
ال�صياحي  املــر�ــصــد  عمل  "تعقيدات  بــعــنــوان  ــوراة  ــت دك
حزيران   24 بتاريخ  ــزت  ــي واأُج نوق�صت  فل�صطن"،  يف 
ال�صياحة  كلية  ال�صياحي-  الإر�ــصــاد  ق�صم  يف   ،2019
العربية.  م�صر  جمهورية  يف  الفيوم  جامعة  والفنادق- 
متعددة  ودرا�ــصــة  �صائك  مو�صوع  هو  الكتاب  عنوان 
وعلوم  الأديـــان  بدرا�صة  عاقة  له  والأبــعــاد.  اجلوانب 
ال�صياحة وال�صيا�صة والآثار، ويجمع ما بن التاريخ القدمي 
ال�صياحية  الناحية  فمن  واملعا�صر.  واحلديث  والو�صيط 
�صياحية  تناف�صية  مــيــزة  الــتــوراتــيــة  ــات  ــرواي ال تعتر 
اإر�صادية  مادة  اأي�صًا  وهي  العامل،  م�صتوى  على  لفل�صطن 
�صيِقة وخا�صة يف ال�صياحة الدينية ملختلف الأديان. ومن 
من  التوراتية  الروايات  خرجت  فقد  ال�صيا�صية  الناحية 
مو�صوعًا  فاأ�صبحت  �صيا�صياً،  توظيفها  ومت  الديني  �صياقها 
الفل�صطينية،  بالق�صية  املهتمن  لدى  نقا�س  وحمور  مهمًا 
غري  مواطنن  حتى  اأو  باحثن  اأو  �صيا�صين  كانوا  �صواًء 
يــحــاول  الفل�صطيني  بــاحلــق  املــوؤمــن  فنجد  خمت�صن، 
تفنيدها واإثبات زيفها، يف حن ي�صتند لها املوؤيد لاحتال 
واأمــا  وتاريخيَا.  دينيًا  الحــتــال  لت�صريع  ال�صرائيلي 
بالن�صبة لل�صعب الفل�صطيني فا يوجد فل�صطيني مل ي�صمع 
�صحتها  مبــدى  يفكر  ومل  التوراتية  الــروايــات  مب�صطلح 
املجتمع  يف  جدل  وحمــُطّ  �صعبة  اإ�صكالية  فهي  زيفها،  اأو 
الفل�صطيني، ظهرت بظهور الحتال وا�صتمرت اىل يومنا 
يدرك  فل�صطيني،  طفل  كل  مع  تكر  اأُحجية  هي  بل  هذا، 
لي�صمع  يكر  ثم  الحتال  حتت  يعي�س  اأنــه  البداية  يف 
قـــادة الحــتــال  الــتــي يروجها  الــتــوراتــيــة  الدعــــاءات 
فيبداأ  فل�صطن،  يف  لهم  وديني  تاريخي  حق  وجــود  حول 
واأجــداده،  اآبائه  اأر�ــس  يف  بحقه  موؤمنًا  الفكرية  معركته 
ومدافعًا عن وطنه دون اأن ميتلك املادة العلمية التي توؤكد 
لاحتال. التوراتية  الدعـــاءات  د  وُتفِنّ امل�صروع  حقه 
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م�صابيحي اليدوية لن تنال من عتمة هذا الليل الطويل..! وحتى لو حولت 
اأ�صابعي اإىل فرا�صات، �صيبتلع الظام الفظيع اأقبا�س الأمل، و�صيخفي وعد اأقوا�س 
قزح باملطر، و�صيبلل بالعطب رهافة الأجنحة وتال الطريق..؛ هذا الليل الذي 

اأعرف ل ينتهي”.. اأبو هديل، ب�صر حيدار..
واأنَت هناك، هل ت�صمع؟.. ال�صاعة الآن ت�صري اإىل ما بعد منت�صف الليل، واأنا 

لزلت �صاجدة يف هيكل ع�صقك اأرفع �صلواتي املهدجة باألف �صوق و�صوق..
اإن و�صل �صوتي جتاويف اأذنك، فاتركني اأ�صحب جلدك الناعم، لأكتب بوحي 
عليه، ل لأعاتبك على �صيء، بل لأنعيني فيك.. واأنا التي تعلمت منك اأن حكمة 

الع�صاق جنون ل منطق له.. بل لأخرج ع�صى �صمت ال�صوق الغليظة من حلقي..

دفعا..  اإليها  تدفعني  هي  ظلت  كما  واأقمعها  الرغبة  تلك  اأكبت  ظللت  فقد 
طلبت مني األ اأكتب، ولكن مل اأ�صتطع اإل اأن اأفعلها، رغم اأين اأعلم اأن الأبجدية 
الآن فقدت �صططها.. ورمبا قد تكون هذه احلروف ح�صرجة ما قبل موتها بن 

اأ�صابعي..
ال�صفحة  طغيان  لأهزم  ل  ع�صواء،  خبط  لك  اأكتب  اأنا  وها  اأغالبك،  اأنا  ها 
اأرى له لونا، بل هي رغبة متوهجة لأح�صك جنبي..  البي�صاء ورهبتها بحر ل 
لأين  لك  اأكتب  اليد..  بقب�صة  تكم�س  ل  كاملاء؛  الأحــام  لأن  ممكن  غري  وذلك 

اأفتقدك ب�صدة واأنت الذي اأخذت كلي با خوف، وبع�صي با ثقل..
ولأنك اأنَت اأنت.. �صاأنتظرك..

�صاأنتظرك لأن الأحام تنتظر فقط يا عمري الهارب..
�صاأنتظرك لأن يقينا ي�صبه يقن الأنبياء يف داخلي يقول اأنك ل�صت“ غودو“، 
�صهواتك  ت�صبه  وهبلك،  فتنتك  ت�صبه  بده�صة  �صاأراك  واأين  ريب،  ل  اآٍت  واأنــك 

وطي�صك، ت�صبهك اأنت وحدك..
الآن اأيها الغائب احلا�صر، فهمت بعد فوات الأوان، معنى –اأكرهك–، وعرفت 
يف  حتى  ومت�صعبة،  خيوطه  مت�صابكة  هي  وكم  الإن�صان،  هذا  معقد  هو  كم  منها 
احلب معقد حد التلف.. لأن الوجد ظل للوجود، ولي�س �صيئا ملمو�صا بقدر ما هو 
عائ�س يف دائرة الطبيعة، يتنف�س فيها وياأكل منا ومنها، يعتنق قيمها اأكر منا، 

حتى البهيمية منها..
الآخر  اأحب  الذي  ذلك  يف  ويتمثلها  ال�صعيف”،  ياأكل  “القوي  دين  ويعتنق 
عن  ي�صذ  اأن  ي�صتطيع  لأنــه  امل�صغ..  ع�صقية  باأنياب  ياأكله  التملك،  حد  بعمق 
مرفوق  دائما  احلــب  جند  لذلك  ه�صا�صة،  حميمياته  اأكــر  يف  حتى  الطبيعة 
لي�س هو، بل تكره  نف�صها اجتاه الآخر، ولكن  بالكراهية؛ كراهية حب، تفر�س 

عبوديتك الطواعية له، ومتلكه الختياري لك..
اإن و�صل �صوتي جتاويف اأذنك، فاتركني اأ�صحب جلدك الناعم، لأكتب بوحي 
عليه، ل لأعاتبك على �صيء، بل لأنعيني فيك.. واأنا التي تعلمت منك اأن حكمة 

الع�صاق جنون ل منطق له.. بل لأخرج ع�صى �صمت ال�صوق الغليظة من حلقي..
فمن يا ترى اأكل الآخر فينا، اأم اأننا كنا مقاتلي نينجا، وطعنا اأنف�صنا الطعنة 

ال�صريعة والأخرية..
روحي  و�صلمت  مني،  يــدي  غ�صلت  اأين  ال�صقي  اأيها  اأعلم  ولكني  اأدري،  ل 
الرذيلة،  عامل  اإىل  اخليبة  اأذيال  يجر  مهزوم  جندي  كاأنني  و�صاأعود  للمجهول، 

حيث متار�س الأمية بحميمية متناهية، وتتبادل قبل اجلهل ب�صبقية �صارخة..
علي  اأغلق  اأن  حماول  الأ�صداء،  م�صلوب  �صراخي  اإىل  اأن�صت  اأن  اأ�صتطيع  ل 
نوافذ ال�صمع فاأنا اأوهن من حتمل كل هذه احلرائق، ول قوة يل كي اأ�صتم روائح 

الروح حترتق يف هيكلها..

نافـــــــذةنافـــــــذة
   الرملة اإحدى مدن فل�صطن 
الإ�صامي،  العهد  يف  تاأ�ص�صت  التي 
قبل  مو�صعها  على  دليل  يقوم  ول 
ال�صم  بهذا  �صميت  التاريخ.  هذا 
ذلك  وقبل  عليها،  الــرمــل  لغلبة 
�صميت على ا�صم امراأة ا�صمها رملة 
يف  امللك  عبد  بن  �صليمان  وجدها 
يرتاد  مكانها  نزل  حن  �صعر  بيت 
ف�صاألها  �صيافته  واأح�صنت  بناءها 
فبنى  رمــلــة،  فقالت:  ا�صمها  عــن 

البلدة و�صماها با�صمها.
تقع مدينة الرملة يف منت�صف ال�صهل ال�صاحلي الفل�صطيني جنوب �صرق يافا وجنوب غرب 
الرملة  كانت منطقة  فقد  القت�صادية.  اأهميته  اإىل جانب  اأهمية حربية  الرملة  وملوقع  اللد. 

م�صرحًا لكثري من املعارك يف التاريخ. 
بلغت م�صاحة الأرا�صي التابعة للمدينة عام 1945 نحو 38.983 دومنًا، ويف خطة تق�صيم 

فل�صطن وقعت الرملة على احلدود بن الدولتن املقرتحتن يف قرار التق�صيم.
قام  اأهلها،  من  با�صلة  ومقاومة  الرملة،  مدينة  يف  ب�صعة  جمــزرة  ارتــكــاب  من  ــام  اأي بعد 
حوايل500  من م�صاة اجلي�س الإ�صرائيلي بهجوم على املدينة توؤازرهم امل�صفحات. وقد متكنت 
القوات العربية، من بينها قوات عراقية، من �صدهم وقتل عدد من اجلنود الإ�صرائيلين وحرق 
4 من م�صفحاتهم. ويف 12 متوز 1948 احتل اجلي�س الإ�صرائيلي القرى املحيطة باملدينة، وبذلك 
معظم  وطــردوا  بيوتها  بع�س  بتدمري  قاموا  حيث  باحتالها،  الأمــر  وانتهى  الرملة  تطويق  مت 
اأهلها العرب الذين مل يبق منهم اإل القليل، واأخذ اليهود يحلون على العرب تدريجيًا، واأن�صاأوا 
اجلهة  يف  "مت�صلياح"  وم�صتعمرة  ال�صرقية،  ال�صمالية  اجلهة  يف  "اأحي�صمخ"  م�صتعمرة  فيها 

اجلنوبية وم�صتعمرة "ياد رامبام" يف اجلهة اجلنوبية ال�صرقية.

اإىل  بالأ�صلحة  املدججة  ال�صهيونية  الع�صابات  ت�صللت  1948/6/1م  بتاريخ        

امل�صنن  الرجال  من  اأهلها  بجمع  الع�صابات  عنا�صر  وقام  احتالها،  قبل  الرملة  مدينة 

اأجل  من  اجلماعي  ال�صجن  اأو  املدينة  من  النزوح  بن  وخريوهم  والأطفال،  والن�صاء 

اأهايل  من  الكثريين  قتل  من  خالها  متكنوا  خدعة  مبثابة  ذلك  وكان  منهم،  التخل�س 

الرملة  بن  العام  الطريق  على  ال�صحايا  بجثث  ال�صهاينة  املجرمون  األقى  اإذ  املدينة، 

العائات. وقد  واللد، ومل يبق يف مدينة الرملة بعد هذه املجزرة �صوى عدد قليل من 

اأو�صاط  يف  والرعب  اخلوف  بث  اأجل  من  الأ�صاليب  هذه  ال�صهيونية  الع�صابات  اتبعت 

القرى املجاورة، وبالتايل دفعهم للهروب منها كي ي�صهل احتالها. 

ويذكر اأن �صبان مدينة الرملة كباقي املدن والقرى الفل�صطينية، قاوموا الع�صابات 

عدم  اأن  غري  وعائاتهم.  وجودهم  عن  دفاعًا  الت�صحية  يف  يــرتددوا  ومل  ال�صهيونية 

وجود الأ�صلحة الازمة والكافية للمقاومة، مل ي�صعف ال�صبان الذين ت�صدوا للع�صابات 

ال�صهيونية يف حماية املدينة  ومنع ال�صهاينة من ارتكاب املجزرة. وكانت هذه املجزرة 

هي اجلرمية الأكر يف مدينة الرملة، اإذ �صكلت مقدمة مهدت الطريق لفر�س احل�صار 

عليها واحتالها من قبل اجلي�س الإ�صرائيلي. 

مجزرة الرملة 

مدينة الرملة

ذكريات عتيقة

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

محمود موسى
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