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

فتحي ال�صقاقي.. واحد من اأبناء جيل فتح، عينيه على نكبة �صعب 
تكالبت عليه قوى ال�صر التي رّبت امل�صروع ال�صهيوين على عينها، 
وخذلته اأنظمة زعمت يف العلن اأّنها مع فل�صطني، وهي يف احلقيقة 
كانت كاأخوة يو�صف الذين األقوا اأخيهم يف اجلبِّ وتاآمروا عليه..
ــبـــار بــ�ــصــمــت يــلــّفــه  ــكـ ــل الـ ــرحـ ــم، حـــيـــث يـ ــّيـ ــخـ ــحــي عــيــنــيــه عـــلـــى املـ ــت ــَح ف ــتـ فـ
ــا يــكــون.. ــاة اأقــ�ــصــى م ــان ــع ــد ورثــــوا الأمل وامل ــقــهــر، ويــكــر الــ�ــصــغــار وقـ ــزن وال احلــ

اأين العرب؟! اأين امل�صلمون؟! وما العمل؟
وما هو دور الفل�صطيني يف هذه املاأ�صاة، وماذا يجب عليه؟

اإرادته؟ ما هو دور الطليعة يف تنظيم وتعبئة وتفعيل ال�صعب وتوجيه قواه واإطالق 
ما هو دور الإ�صالم يف هذا ال�صراع الوجودي؟

وما هو دور الأنظمة العربية )اأنظمة التجزئة والتغريب( يف م�صادرة واحتواء اإرادة 
واإق�صاء  فل�صطني،  يف  ال�صهيوين  امل�صروع  وتكري�س  وجود  ل�صالح  وقراره  الفل�صطيني 
الأّمـــة..؟ كل  ي�صتهدف  الــذي  امل�صروع  هــذا  حقيقة  وفهم  وعــي  عن  اجلماهري  وعــزل 
الّذهن  يف  واإحلـــاح  بحرقة  جتــول  وغــريهــا  الأ�صئلة  هــذه  كانت  الــوقــت  ذلــك  يف 
)وكالة  مدار�س  يف  الدر�س  مقاعد  وعلى  يقة،  ال�صّ املخيمات  ــة  اأزّق ويف  الفل�صطيني، 
وعلى  مداخلها  على  رفــعــت  الــتــي  ال�ّصُبل  كــل  اإىل  الفل�صطيني  وتــدفــع   ... الــغــوث( 
فل�صطني.. اإىل  �صتحمله  التي  الــوحــدة  وحلم  ــعــودة  وال التحرير  �ــصــعــارات  جنباتها 
العمل  �ــصــاحــات  يف  املــ�ــصــرك  اجلــامــع  مبــثــابــة  الفل�صطيني  احلــ�ــصــور  واأ�ــصــبــح 
الأطــــر.. ــذه  هـ كــل  يف  كــاملــلــح  الفل�صطيني  و�ــصــار  ــعــربــي  ال والــتــنــظــيــمــي  احلــزبــي 
وكُر  فتحي،  كُر  والأُطــروحــات  الأفكار  وتداخل  بالوجع  املعجون  املناخ  هذا  يف 
عن  باحلديث  النا�س  �صمع  مالأت  وقد  النا�صر(  )عبد  م�صر  يرى  وهو  والأمــل  الوعي 
ما  وهو  فل�صطني،  وحترير  والكرامة،  واحلرّية،  العربية،  والوحدة  ال�صتعمار  مقارعة 
يف  ذاتــه  عن  للبحث  فتحي  ال�ّصاب  دفع  مّما  واحــدة،  ب�صربة   1967 حرب  به  اأطاحت 
ال�صاحة  تكن  ومل  ال�صايف،  ــدواء  وال الكايف  اجلــواب  املــّرة  هذه  فيه  يجد  لعّله  الإ�صالم 
قائمة  على  فل�صطني  تكون  اأن  دون  لالإ�صالم  اأ�صحابها  ين�صبها  مفاهيم  من  فارغة 
اأولوياتها، وكان هذا اأ�صعب ما واجهه هذا ال�صاب الباحث املندفع، حيث مل يجد غري 
يكون  ال�صاحة،  يف  حديثًا  منوذجًا  ليبني  التوّجه،  هذا  هن  بعيدًا  اآخرًا  طريقًا  ي�صق  اأن 
واجل�صر  بينهما،  الوا�صل  اخلط  هو  اجلهاد  يكون  اأن  على  ركنيه  وفل�صطني  الإ�صالم 
الإ�ــصــالم.. اإىل  فل�صطني  ومــن  فل�صطني،  اإىل  الإ�ــصــالم  مــن  العابرين  يحمل  الـــذي 
ــام،  ــصّ ــ� ــق ــن ال ــديـ ــز الـ ــ ــادر اجلــــزائــــري، وعـــمـــر املـــخـــتـــار، وع ــ ــق ــ ــد ال ــان عــب ــ وكـ
ــان عـــلـــي �ــصــريــعــتــي  ــ ــد كـــمـــا كـ ــ ــدي ــط اجلــ ــ ــذا اخلـ ــ ــري اإىل هـ ــص ــ� ــرى ت ــ ــ ــات ُك عــــالمــ
ــا مــــددًا ومنــــاذج تــ�ــصــب فــيــه.. ــاقــر الــ�ــصــدر و�ــصــيــد قــطــب وحــ�ــصــن الــبــّن وحمــمــد ب
ويف الوقت الذي كان فيه الطالب اجلامعي فتحي يحث اخلطى وي�صابق الزمن مع 
اإخوانه جاءت الطعنة يف الظهر من )ال�صادات( الذي ان�صلخ من الق�صية الفل�صطينية، 

وذهب بعيدًا يف العالقة مع العدو..
وهو ما اأحدث زلزاًل يف الواقع العربي الذي كان مت�صّدعًا بالأ�صا�س...

َك اإَِلّ ُهَو{ فجاء الّرد  و�صاء اهلل اأن يحفظ هذه الق�صية املقّد�صة }َوَما َيْعَلُم ُجُنوَد َرِبّ
�صريعًا من اإيران، حيث انفجر نور الثورة الإ�صالمية، ودّوت يف الأر�س �صرخة ال�صعب الإيراين 
امل�صلم خلف قائده الإمام اخلميني )ر�صوان اهلل عليه(، فكانت بحق ثورة امل�صت�صعفني 
.. ثورة الإ�صالم.. ثورة فل�صطني.. التي وجد فيها ال�صقاقي �صاّلته التي طاملا بحث عنها 
الإ�صالم  حيث  اأراده،  الذي  والنموذج  امل�صروع  لذات  حا�صنًة  جتيء  هي  وها  طوياًل.. 
املحّمدي ويف القلب منه فل�صطني القبلة الأوىل، ومركز ال�صراع مع امل�صروع ال�صهيوين، 
العدو املركزي والتاريخي لالأّمة، وحيث اأّكدت الأيام على �صوابية هذه الروؤية وهذا النهج.

فتحي ال�صقاقي و�صوابية النهج
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ال�صهيد  رفات  بت�صييع  ت�صارك  اجلمعية 
ال��رم��وك خم��ي��م  اإىل  م��و���ص��ى  اأب����و 

     شاركت جمعية الصداقة الفلسطينية 
محمد  د.  برئيسها  ممثلًة  ــة  ــي ــران اإلي
مسعود  محمد  والــمــهــنــدس  البحيصي 
اإللكتروني  ــام  اإلعـ هيئة  مــســؤول   -
)أبو  مراغة  سعيد  الشهيد  رفات  بتشييع 
موسى( أمين سر حركة فتح - االنتفاضة 
باب  مقبرة  من  نقلها  تم  حيث  السابق، 
في  الشهداء  مقبرة  إلى  بدمشق  الصغير 
مخيم اليرموك بناًء على وصيته. وذلك 
أبو   ( مراغة  موسى  األخ  نجله  بحضور 
لحركة  الثوري  المجلس  عضو  سعيد( 
الفصائل  وممثلي  وقادة  االنتفاضة  فتح 

الفلسطينية.

فاخر اأب��و  ال�صهيد  ت�صييع  يف  وت�صارك 

د.  برئيسها  ممثلًة  الجمعية       شاركت 
المناضـل  تشييع  في  البحيصي  محمد 
فاخر(  )أبو  الخطيب  عدلي  محمد  القائد 
المركزية  للجنة  المساعد  السر  أمين 
)فتح  الفلسطيني  التحـرير  لحـركة 
مقبرة  في  األخير  مثواه  إلى  االنتفاضة( 
الشـهداء بمخيم اليرموك، وذلك بحضور 
قادة وممثلي فصائل الثورة الفلسطينية 
السورية  والمؤسسات  األحزاب  وممثلي 
المخيمات  أبناء  من  كبير  شعبي  وحشد 

الفلسطينية في دمشق.
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ال��ف�����ص��ائ��ل  اج���ت���م���اع  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ة ب���دم�������ص���ق

د.  برئيسها  ممثلة  الجمعية   شاركت      
 – مسعود  محمد  واألخ  البحيصي  محمد 
باجتماع  االلــكــتــرونــي  االعـــام  مــســؤول 
عقد  ــذي  ال الفلسطينية  المقاومة  فصائل 
بتاريخ 21 تشرين األول 2021، في المجلس 
أجل  مــن  بدمشق،  الفلسطيني  الوطني 
األسرى  ضد  الصهيونية  الممارسات  بحث 

الفلسطينيين في سجون االحتال.
عن  البحيصي  د.  تحدث  لــه  مداخلة  فــي 
لاجتماع  الختامي  البيان  تضمين  ضرورة 
)دعوة لحرية األسرى والعمل على تحريرهم 
بكل الوسائل، وضرورة دعوة أبناء األمة 
بواجباتهم  للقيام  واإلســامــيــة  العربية 
تجاه األسرى األبطال، وكذلك إدانة العمل 
اإلرهابي في دمشق، والتأكيد على الوقوف 
مع سورية قيادة وجيشًا وشعبًا، وتوجيه 
لمشاريع  المجابه  المقاومة  لمحور  التحية 

التآمر على األمة وفلسطين(.
وفي الختام توجه الحاضرون بتحية إكبار 
محذرين  القدس،  عتبات  على  للمرابطين 
المقدسة،  المدينة  بمعالم  المس  من  العدو 
وداعين الجميع لتوفير الدعم الازم لصمود 

أبنائها.

 شاركت جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية 
حفل  في  البحيصي  محمد  د.  برئيسها  ممثلة 
التكريم الذي أقامته سفارة فلسطين بدمشق، 
الفلسطيني  الوطني  العمل  قيادات  من  لعدد 
المؤسسين، وهم:)األستاذ  والقومي من جيل 
في  السابق  فلسطين  سفير  الخالدي  محمود 
الفنان  العلي،  إبراهيم  محمد  اللواء  سورية، 
نذير نبعه، الدكتور عبد اهلل الدنان(.  في مقر 

السفارة بدمشق.
في  الفلسطيني  السفير  سعادة  الحفل  حضر 
دمشق د. سمير الرفاعي، والدكتور طال ناجي 
األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
سر  أمين  حازم  أبو  واألخ  العامة،  القيادة   –
حركة فتح االنتفاضة، والدكتور خلف المفتاح 
فرع   – الدولية  الــقــدس  مؤسسة  عــام  أمين 
الفصائل  وممثلي  قيادات  من  وعدد  سورية، 
من  ولفيف  المكرَّمين  وأهالي  الفلسطينية، 
أوسمة  منح  تم  حيث  الوطنية،  الشخصيات 
في  ونضاالتهم  لجهودهم  تقديرًا  للمكرَّمين؛ 
األمــة.  وقضايا  الفلسطينية  القضية  سبيل 
عن  تتحدث  المناسبة  بهذه  كلمات  وُألِقيت 

مناقب وأدوار األخوة المكرَّمين.

ن�صاطات جمعية ال�صداقة الفل�صطينية - الإيرانية

الفل�صطينية  ال�صفارة  ت�صارك  اجلمعية 
املوؤ�ص�صني جيل  من  قيادات  تكرمي  حفل  يف 

الفلسطينية  الصداقة  جمعية  شــاركــت 
محمد  د.  برئيسها  ممثلة  ــة  ــي ــران اإلي
مسعود  محمد  والــمــهــنــدس  البحيصي 
اإللكتروني  ــام  اإلعـ هيئة  مــســؤول   -
»جهادنا..  بعنوان  خطابيًا  مهرجانًا 
الجهاد  حركة  أقامته   ، وانتصار«  حرية 
السنوية  الــذكــرى  بمناسبة  اإلســامــي 
قيصر  فندق  في  وذلك  الـ٣٤ النطاقتها، 
الفصائل  قــادة  بحضور  بدمشق  بــاالس 
السورية  األحــزاب  وممثلي  الفلسطينية 

دبلوماسي ورسمي وشعبي.
د.  مــن  لكل  كلمات  الــمــهــرجــان  تضمن 
للجبهة  ــعــام  ال األمــيــن   - نــاجــي  طــال 

والمهندس  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 
دمشق  ريف  فرع  أمين  مصطفى  رضوان 
االشتراكي، وتخلل  العربي  البعث  لحزب 
نخالة  زياد  لألخ  كلمة مصورة  المهرجان 

األمين العام لحركة الجهاد اإلسامي. 

جمعية ال�صداقة ت�صارك يف مهرجان (جهادنا.. حرية وانت�صار)
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بالدم للتربع  حملة  تقيم  اجلمعية 

لحرب  ال٤8  ــرى  ــذك ال بمناسبة       
تــشــريــن الــتــحــريــريــة، وتــضــامــنــًا مع 
االحتال  سجون  في  األبطال  األســرى 
جيشنا  لتضحيات  ووفــاًء  الصهيوني، 
هيئة  أقامت  البطل،  السوري  العربي 
جمعية  في  والطابي  الشبابي  العمل 
حملة  اإليرانية  الفلسطينية  الصداقة 
األول  تشرين   11 بتاريخ  بالدم؛  للتبرع 
جامعة   – الـــدم  نقل  مــركــز  فــي   ،2021
وحضور  واســعــة  بمشاركة  دمــشــق، 

شبابي وطابي.

دنون خان  خميم  يف  متري�س  دورة 

     في إطار سلسلة الدورات التي تقيمها 
جمعية  في  الشهداء  عوائل  دعم  هيئة 
في  اإليــرانــيــة  الفلسطينية  الــصــداقــة 
رائد  د.  افتتح  الفلسطينية،  المخيمات 
مستوصف  في  تمريض  دورَة  مشكور 
ريف  في  دنــون  خــان  بمخيم  الجمعية 
نصائح  بتقديم  مشكور  د.  دمشق،بدأ 
وتحدث  كورونا،  فيروس  من  للوقاية 
عن أهمية النظافة، وضرورة تخصيص 
أدوات شخصية لألطفال تقيهم العدوى 

في المدارس.
وبدورها قامت المدربة رقية خليفة برفقة 
المتدربات  بتعليم  غانم  لمياء  الممرضة 
كيفية قياس ضغط الدم، بعد إعطائهن 

فكرة تعريفية عنه.

أقامت جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية 
الشهادتين  في  للمتفوقين  تكريميًا  حفًا 
الجامعات  وخريجي  والثانوية  اإلعدادية 
د.  بحضور  الفلسطينية،  المخيمات  في 
وأهالي  الجمعية  رئيس  البحيصي  محمد 
الطاب، وذلك بتاريخ 9 تشرين األول 2021 
بريف  السبينة  بمخيم  الجمعية  مكتب  في 
بالطلبة  التعريف  تم  البداية  دمشق.في 
 - جــود  مي  األخــت  قدمت  ثم  المتفوقين، 
في  والطابي  الشبابي  العمل  هيئة  عضو 
الجمعية نصائَح عن إدارة الوقت، وبعدها 
تحدث أحد مدراء المدارس عن تجربته في 
تا  للطاب.  النصائح  وأســدى  التعليم، 
ذلك نشاط )لعبة حقائق( قدَّمه األخ محمود 
الشبابي  العمل  هيئة  مسؤول   - موسى 
قبل  الحضور.  فيه  وأشــرك  والطابي، 
فيها  أكد  كلمة  البحيصي  د.  ألقى  الختام 
معركة  هــي  الــعــدو  مــع  معركتنا  أن  على 
خارج  كنا  فإذا  وحضارتنا،  وجودنا  على 

في  الشهداء  عوائل  دعم  هيئة  أقامت       
اإليرانية  الفلسطينية  الصداقة  جمعية 
فعالية )ركن الحكواتي( الترفيهية لألطفال، 
بحضور  وطـــن(،   )حكاية  عــنــوان  تحت 
الدعم،  األخت رشا الخطيب مسؤولة هيئة 
 ٤0 وحضور  الجمعية،  أعضاء  من  وعــدد 
بتاريخ  وذلــك  األعمار،  مختلف  من  طفًا 
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بمخيم السبينة.
 – موسى  إيمان  األخــت  الفعالية  افتتحت 
صمت  دقيقة  بالوقوف  الدعم  هيئة  عضو 
ثم  الشهداء،  أرواح  على  الفاتحة  وقــراءة 
)فلسطين  قصة  حّتاوي  عبير  األخت  ت  َقصَّ
خالها  تحدثت  التي  والتاريخ(،  الجغرافيا 
العريق،  وتاريخها  فلسطين  جغرافية  عن 
وسردت تفاصيًا عن مدنها وتراثها الديني 
األطفال  عقول  في  مرسخة  والحضاري؛ 
وتخلل  العظيمة.  فلسطين  مكانة  وقلوبهم 
على  )الــعــزف  مثل  أنشطة  عــدة  الفعالية 

انطاقًا من حرصها على تطوير كوادرها، 
أقامت جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية 
- هيئة العاقات العامة دورَة »مهارات في 
القيادية  الهيئة  ألعضاء  والتقديم«  اإللقاء 
والعاملين في مجال اإلعام، قدَّمها المدرب 
المحور  فــي  وشــاركــه  عباسي  مصطفى 

األخير المدربة لينا أجانا. 
أصــول  حــول  معلومات  ــدورة  الـ تضمنت 
وعــرض  الرسمي  الصعيد  على  التعامل 
مواصفات  ومعرفة  والطلبات  القضايا 
وكيفية  والمسؤولة،  القيادية  الشخصيات 

بأرواحنا؛  الجهاد  نستطيع  وال  فلسطين 
فجهادنا يكون بطلب العلم والنجاح، كما 
المتفوقين  أهالي  بلقاء  عن سعادته  عبَّر 
نهم من تحصيل  الذين قدَّموا ألبنائهم ما مكَّ
»كل  بقوله:  الطلبة  خاطب  ثم  التفوق، 
واحد منكم بمئة شخص؛ ألنه ال يستوي 

الذين يعلمون والذين ال يعلمون«.
وفي الختام قدمت الهيئُة القيادية شهادات 

التكريم والهدايا للطاَب المتفوقين.

التراثية، وإلقاء  العود، وترديد األناشيد 
األشعار من قبل األطفال المشاركين(.

 – الخطيب  رشا  األخت  أكدت  الختام  في 
مسؤولة هيئة الدعم أن فلسطين ستبقى 
لن  والصغار  أبنائها،  قلوب  فــي  حية 
اهلل،  بــإذن  التحرير  جيل  وهــم  ينسوها 
سيتبعها  األنشطة  هــذه  بــأن  وأضــافــت 
الشهداء  عــن  للحديث  متتالية  سلسلة 
والعمليات البطولية لشعبنا الفلسطيني، 
ثم تم توزيع قصص لألطفال المشاركين.

ومخاطبتهم.  القرار  أصحاب  من  التقدم 
وقد استمرت الدورة مدة 20 ساعة تدريبية 
تشرين  شهر  من  األخير  األســبــوع  خــال 
األول 2021، وذلك في مقر الجمعية بدمشق.

وال��ت��ق��دمي الإل���ق���اء  م��ه��ارات  يف  دورة  تقيم  اجلمعية 

وط��ن( )ح��ك��اي��ة  احل��ك��وات��ي  رك���ن  فعالية  تقيم  اجلمعية 

الفل�صطينية املخيمات  يف  املتفوقني  الطالب  تكرم  اجلمعية 
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اإذ وجد  يهودي يف فل�صطني عر ال�صتيطان، 
�صد  للتحرك  مواتية  الفر�صة  املثقفني  بع�س 
فكرة الندماج التي نادى بها دوفنوف، ومن 
هوؤلء املثقفني الكاتب ال�صهيوين مو�صيه ليب 
ليلينبلوم )1843- 1910( الذي كتب كرا�صًا 
بعنوان )بعث ال�صعب اليهودي يف اأر�س اأجداده 
املقد�صة(، وتبعه احلاخام �صموئيل موهيلفر 
اأول  بتاأ�صي�س  قــام  ــذي  ال  )1898  -1824(
جمعية لأحباء �صهيون، ثم انت�صرت جمعيات 
ــيــة. ففي عام  الأوروب ــدول  ال اأخــرى يف باقي 
1882 ت�صكلت يف رو�صيا اأول حركة ا�صتيطانية 
ا�صتق  الــتــي   ) بيلو   ( حــركــة  هــي  �صهيونية 
العرية  للكلمات  الأوىل  الأحــرف  من  ا�صمها 
اأ�صعيا  »�صفر   ) فنلخا  خلــو  يعقوب  بيت   (
يعقوب هلم  بيت  يا  بالعربية )  وتعني   ،»5/2
فن�صلك يف نور الرب(، وبذلك بداأت الهجرة 
ا�صم  حتت  انطلقت  التي  الأوىل  ال�صهيونية 
بيلو ثم غريته عام 1887 اإىل اأحباء �صهيون. 
ال�صيا�صية  الــ�ــصــهــيــونــيــة  �صكلت  ــد  وقـ
يف  ــريًا  ــب ك منعطفًا  هــرتــ�ــصــل(  )�صهيونية 
متدرج  مل�صار  تتويجًا  جاء  ال�صهيوين،  العمل 
اإذ  ع�صر،  التا�صع  الــقــرن  طــول  على  امــتــد 
تيودور  النم�صاوي  اليهودي  ال�صحايف  كــان 
هرت�صل )1860- 1904( موؤ�ص�س ال�صهيونية 
ال�صيا�صية فكرًا وتطبيقًا، هو املعر الأبرز عن 
هذا املنعطف يف اأو�صاع اليهود وال�صهيونية، 
لتج�صيد  اإدراكــه  يف  �صابقيه  على  تفوق  حيث 
ع�صويًا  ربطه  و�صرورة  ال�صهيوين  امل�صروع 
منطقة  اإزاء  الإمريايل  بامل�صروع  وم�صرييًا 
ال�صرق الأو�صط. ففي عام 1896 جمع هرت�صل 
اأفكاره يف كتاب بعنوان )دولة اليهود( وحدد 
لالإعداد  يهودية(  )جمعية  م�صروعه:  اأدوات 

امل�صروع ال�صهيوين منذ املوؤمتر الأول حتى وعد بلفور
    يعد وعد بلفور تتويجًا مل�صار طويل من 
ال�صهيوين  ال�صتعماري  والتخطيط  التفكري 
ال�صهيوين  ــوؤمتــر  امل يف  تبلور  الــريــطــاين، 
�صوي�صرا  بازل يف  مدينة  الذي عقد يف  الأول 
ا�صتعمارية  ــواء  اأجــ يف  وذلـــك   .1897 عــام 
ــادت اأوروبـــــا يف ظل  ــص فــكــريــة و�ــصــيــا�ــصــيــة، �
فرة  وبعد  وبريطانيا،  فرن�صا  بني  التناف�س 
من  العموم  على  جــاءت  التي  الــدعــوات  مــن 
فل�صطني  يف  لتوطينهم  اليهود  �صفوف  خارج 
الإمريالية.  امل�صالح  خدمة  يف  وتوظيفهم 
التا�صع  الــقــرن  مــن  الــثــاين  الن�صف  يف 
تدعو  فــرديــة  يهودية  ــوات  دعـ بـــرزت  ع�صر، 
وممار�صة  عقيدة  ال�صهيونية  اعتناق  اإىل 
فل�صطني  يف  يــهــوديــة  م�صتعمرات  واإقـــامـــة 
املــا�ــصــيــح(، مثل  انــتــظــار جمــيء  ) مــن دون 
كالي�صر  هريت�س  ت�صفي  البولوين  احلــاخــام 
)1795- 1874( الذي كتب اأول كتاب باللغة 
)دعـــوة  وهـــو  احلــديــث  الع�صر  يف  الــعــريــة 
اليهودي  املفكر  تبنى  وقد   .1862 �صهيون( 
 )1875  –  1812( هــ�ــس  مــوز�ــس  ــاين،  ــ الأملـ
اأفكار احلاخام كالي�صر وطورها اإىل )نظرية 
اأي  والعرق  الدين  على  تقوم  يهودية(  قومية 
والقد�س(  )روما  كتابه  يف  اليهودي،  اجلن�س 
العاملي  الو�صع  اأن  ه�س  وراأى   .1862 عــام 
ي�صجع على الن�صراف اإىل بناء امل�صتعمرات 
اليهودية عند قناة ال�صوي�س وعلى �صفتي نهر 
ا�صرجاع  طريق  على  اأوىل  كخطوة  الأردن، 
تاأثر  هــذه  ه�س  واأفــكــار  اليهودية(،  )الــدولــة 
تيودور  النم�صاوي  اليهودي  ال�صحايف  بها 
هرت�صل )1860- 1904( موؤ�ص�س ال�صهيونية 
القرن  الثمانينيات من  بداية  ال�صيا�صية. ويف 
التا�صع ع�صر بداأت هجرة امل�صتوطنني اليهود 
املــوجــة  وعــرفــت  فل�صطني،  اإىل  اجلــمــاعــيــة 
ــاء  )اأحــب بــا�ــصــم   )1903  -1882( الأوىل 
رو�صيا  يــهــود  بــني  انطلقت  الــتــي  �صهيون( 
وُيعتر  ال�صرقية.  ــا  اأوروبـ دول  يف  وانت�صرت 
عام 1882 نقطة حتول يف تاريخ ال�صهيونية، 
اإثر  ال�صطرابات  موجة  فيه  اندلعت  حيث 
الثاين  الك�صندر  الليرايل  القي�صر  اغتيال 
على يد اأحد القوميني الرو�س يف اآذار1881، 
�صد  وا�صطهاد  اأعمال عنف  ن�صوء  اإىل  واأدى 
اليهود يف املدن الرو�صية لتهامهم بامل�صاركة 
 – اقت�صادية  ظــروف  ظــل  يف  الغــتــيــال،  يف 
رو�صيا،  منها  تعاين  كانت  �صعبة  اجتماعية 
ال�صهيونية  النزعات  حفزت  الأحــداث  وهذه 
الهجرة  اإىل  ودفــعــتــهــم  رو�ــصــيــا  يــهــود  لـــدى 
دفعتهم  كــمــا  فــلــ�ــصــطــني،  يف  وال�ــصــتــيــطــان 
اأيــ�ــصــًا. اإىل الـــوليـــات املــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
لقد كان العامل اخلارجي – ال�صطهاد 
الرو�صي – الأكرث فعاًل يف ن�صوء حركة اأحباء 
قومي  مركز  اإن�صاء  اإىل  تطلعت  التي  �صهيون 

للتنفيذ  يهودية(  و)وكالة  والعلمي  ال�صيا�صي 
الكرى.  الدول  اإحدى  و)بــراءة( من  العملي 
لهم  يف  �ــصــراء وطــن  ويتم ذلــك عــن طريق 
غريها،  اأو  الأرجنتني  اأو  اأوغندا  اأو  فل�صطني 
يف  بــجــديــة   مــطــروحــة  فل�صطني  كــانــت  اإذ 
لليهود(.  قوميًا  )وطنًا  ال�صهيونية  الأو�صط 
)مــعــاداة  اأن  مــن  كتابه  يف  هرت�صل  وينطلق 
املعا�صرة،  املجتمعات  لكل  حتمية  ال�صامية( 
فل�صطني  كــون  متجاهاًل  عن�صرية  وبنظرة 
ل�صعار زانغويل )اأر�س  بال�صكان تطبيقًا  اآهلة 
لتهويد  اأر�ــس(، متهيدًا  ل�صعب بال  �صعب  بال 
الأ�صليني. وبعد  فل�صطني عر تغييب �صكانها 
عقد  يف  هرت�صل  جنــح  كتابه  ن�صر  مــن  عــام 
مدينة  يف  برئا�صته  الأول  ال�صهيوين  املوؤمتر 
 197 وبح�صور   1897 عام  �صوي�صرا  يف  بازل 
واجلمعيات  واملنظمات  الهيئات  عن  مندوبًا 
مت  وقـــد  الـــعـــامل.  يف  ــعــددة  املــت ال�صهيونية 
ال�صهيونية  )املنظمة  تاأ�صي�س  املــوؤمتــر  يف 
جبهتني:  يف  عملها  ركـــزت  الــتــي  الــعــاملــيــة( 
للم�صروع  اليهود  ا�صتقطاب  اأجل  يهودية، من 
التاأييد  ك�صب  اأجل  من  ودولية،  ال�صهيوين. 
ــرر املــوؤمتــر  الـــدويل لــهــذا املــ�ــصــروع، حيث ق
وطــن  اإيـــجـــاد  ــي  ه ال�صهيونية  غــايــة  )اأن 
ي�صمنه  فل�صطني،  يف  اليهودي  لل�صعب  قومي 
الن�صاط  ازداد  ذلــك  وبعد  الــعــام(.  القانون 
الأول  ــوؤمتــر  امل بــني  انــعــقــد  اإذ  الــ�ــصــهــيــوين، 
مــوؤمتــرات  ع�صرة  الأوىل  العاملية  ــرب  واحلـ
)�صندوق  اأن�صئ   1899 عــام  ويف  �صهيونية، 
له  اأقام  الذي  لال�صتعمار(  اليهودي  الئتمان 
 1901 اخلام�س  املــوؤمتــر  ويف  يافا،  يف  فرعًا 
الذي  اليهودي(  القومي  )ال�صندوق  اأن�صئ 
ال�صتيطان  من  جديد  منط  اإقامة  اإىل  بــادر 
يف  )الكيبوت�س(.  التعاونية  بالقرى  يتمثل 

اليهودية  الثانية  الهجرة  انطلقت  عام 1904 
ال�صهيونية  اأقــامــت  حــيــث  فل�صطني،  اإىل 
يف  فل�صطني(  )مكتب   1908 عــام  العاملية 
اإذ  ال�صتيطانية،  ن�صاطاتها  لتنفيذ  يــافــا 
و�صل عدد امل�صتوطنني عام 1913 اإىل )85( 
ن�صمة  األــف   )700( جمموع  من  ن�صمة  األــف 
يف  معظمهم  وا�صتقر  فل�صطني،  �صكان  مــن 
املدن، اأما يف امل�صتوطنات فقد ا�صتقر )12( 
تعاونية  م�صتوطنة   )44( يف  يــهــودي  األـــف 
الأوىل.  العاملية  احلــرب  بــدايــة   1914 حتى 
بذلتها  التي  اجلــهــود  مــن  الــرغــم  وعلى 
وال�صتيطان  الهجرة  ت�صجيع  يف  ال�صهيونية 
املتعاطفني  اليهود  ن�صبة  اأن  اإل  فل�صطني،  يف 
القلق  اأثار  ال�صهيونية كانت �صئيلة، مما  مع 
دعم  على  للح�صول  فتوجه  هرت�صل  لــدى 
الــقــوى المــريــالــيــة عــر اإ�ـــصـــدار)الـــراءة 
حتت  ال�صتيطان  و�صع  ــل  اأج مــن  الــدولــيــة( 
�صرعية  على  واحلــ�ــصــول  الــدولــيــة  احلماية 
ردود  يف  يت�صبب  ل  لكي  لال�صتيطان،  دولية 
التي  العثمانية  ال�صلطات  قبل  �صلبية من  فعل 
كانت تعار�س هجرة اليهود اإىل فل�صطني. وقد 
مات هرت�صل عام 1904 دون اأن يحقق حلمه 
باحل�صول على الراءة الدولية، وانتخب بدًل 
ال�صهيوين  املــوؤمتــر  يف  ولف�صون  دافــيــد  منه 
ال�صابع يف بازل عام 1905. ويف اإطار اجلدل 
)دولة  لإقامة  قدمت  التي  القراحات  حول 
اأوغندا  اأن�صار  بني  اجلدل  ا�صتعر  اليهود(، 
هزمية  عــنــه  فــنــتــج  بفل�صطني  واملــتــ�ــصــبــثــني 
)ي�صرائيل  بزعامة  وان�صقوا  اأوغندا  اأن�صار 
ال�صهيوين  التيار  ظهر  ذلك  بعد  زانغويل(. 
يف  ملمو�صًا  دورًا  ولعب  فاعلة  بقوة  العملي 
املـــوؤمتـــر الــ�ــصــهــيــوين الــثــامــن يف املــبــا�ــصــرة 
على  فل�صطني  يف  ال�ــصــتــيــطــاين  بــالــنــ�ــصــاط 
ال�صهيوين احلادي  املوؤمتر  وا�صع. ويف  نطاق 
ال�صهيونية  املـــوؤمتـــرات  ــر  اآخـ  1913 ع�صر 
تتعزز  العمليني  هيمنة  كانت  احلــرب،  قبل 
بقيادة  )التوفيقيني(  تــيــار  مــع  بتحالفهم 
اليهودي الرو�صي حاييم وايزمن، حيث جرى 
ال�صهيوين  امل�صروع  جنــاح  اأن  على  التاأكيد 
اأن  اإىل  ــة،  ــي ــدول ال الــــراءة  عــلــى  يــتــوقــف  ل 
�صكلت  التي  الأوىل  العاملية  احلــرب  اندلعت 
تتويجًا  بلفور عام 1917  مناخًا ل�صدور وعد 
ملرحلة طويلة من العمل ال�صهيوين للح�صول 
ال�صهيوين.  للم�صروع  الدولية  الرعاية  على 
حتت  فل�صطني  ُو�صعت  اأن  منذ  وعليه، 
�صان رميو  مــوؤمتــر  الــريــطــاين يف  النــتــداب 
عام 1920، اأ�صبح وعد بلفور جزءًا من �صك 
النتداب، على اأن تكون الدولة املنتدبة م�صوؤولة 
عن و�صع البالد فقد �صار وثيقة دولية �صادقت 
عليها الدول ال�صتعمارية يف ذلك الوقت، كما 
.1922/7/24 يف  ذلك  الأمم  ع�صبة  اأقــرت 

ابراهيم أبو ليل
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وفد جزائري يرف�س 
اجللو�س خلف وفد اإ�صرائيلي 
يف املوؤمتر الأوروبي لروؤ�صاء 

الربملانات
الــمــؤتــمــر  انـــطـــاق أعـــمـــال       خـــال 
نظمته  الذي  البرلمانات  لرؤساء  األوروبــي 
يوم  ــا،  أوروب لمجلس  البرلمانية  الجمعية 
2021/10/28 في أثينا، احتج وفد من مجلس 
األمة الجزائري، بسبب تحديد مكان له خلف 
مكانه. بتغيير  وطالب  االسرائيلي،  الوفد 

وقالت تقارير إعامية جزائرية إن النواب 
المؤتمر،  إدارة  لــدى  احتجوا  الجزائريين 
الجزائري  الوفد  مكان  بتغيير  قامت  التي 
بناء على طلبه بسبب رفضه الجلوس خلف 
المؤتمر. في  المشارك  اإلسرائيلي  الوفد 

في  الثانية  )الغرفة  األمــة  مجلس  وكــان 
مشاركة  عن  أعلن  قد  الجزائري(  البرلمان 
رشيد  من  يتكون  المؤتمر،  في  يمثله  وفــد 
االقتصادية  الشؤون  لجنة  رئيس  عاشور، 
خديري،  ومليك  للوفد،  رئيسًا  والمالية، 
حول  المؤتمر  هذا  أعمال  وتمحورت  عضوا. 
الصحة  أزمـــة  مواجهة  فــي  "الديمقراطية 
العمومية لكوفيد-19 : تبادل الخبرات الطرق 
الوطنية  البرلمانات  و"البيئة حق:  المتبعة" 
والحق في بيئة صحية ومستدامة” و”المستقبل 
والمواطنين". المواطنات  لجميع  المشترك 

دادة،  دريــســي  محمد  أن  البيان  وذكــر 
يــشــارك في  األمـــة،  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
الجمعية  لبرلمانات  العامين  األمناء  اجتماع 
الى  مشيرا  ــا،  ــ أوروب لمجلس  البرلمانية 
حول  نقاش  االجتماع  هــذا  خــال  ينظم  أنــه 
الجائحة". بعد  مــا  "البرلمانات  مــوضــوع 

المعارضين  أشــد  مــن  الجزائر  وتعتبر 
وتخوض  الصهيوني،  الكيان  مع  للتطبيع 
معركة مفتوحة مع الكيان الصهيوني والدول 
ضد  األفريقي  االتحاد  أروقة  في  له  الداعمة 
منحه صفة عضو مراقب. وينتظر أن يفصل 
شهر  في  الرؤساء  قمة  خال  القرار  هذا  في 
ذلك  تعذر  أن  بعد  المقبل،  فبراير/شباط 
التنفيذي  للمجلس  األخــيــرة  الـــدورة  خــال 
الجزائر  واتهمت  الــمــواقــف.  تباين  بسبب 
الكيان  بقيادة مساعي دعم عضوية  المغرب 
الصهيوني إلى جانب بعض الدول األفريقية. 

ــصـــدرت �ــصــلــطــات الحـــتـــالل الإ�ــصــرائــيــلــي  اأ�ـ
�صت  بو�صع  يق�صي  قرارًا   ،2021/10/29 بتاريخ 
موؤ�ص�صات حقوقية فل�صطينية على »لئحة الإرهاب« 
الإ�صرائيلية،  الق�صاء  وزارة  ن�صرتها  قائمة  يف 
املوؤ�ص�صات  هــذه  اأن  الحــتــالل  �صلطات  واّدعـــت 
فل�صطني،  لتحرير  ال�صعبية  باجلبهة  مرتبطة 
على  و2021   2014 عــاَمــي  بــني  ح�صلت  ــا  ــه واأن
اأوروبية. دول  عّدة  من  يورو  مليون   200 من  اأكرث 
اأّما املوؤ�ص�صات التي ُو�صعت على الالئحة فهي 
»ال�صمري لرعاية الأ�صري وحقوق الإن�صان« و»احلركة 
العاملية للدفاع عن الأطفال ــــ فل�صطني«، و»احلق«، 
ــاد جلان  ــاد جلــان العمل الــزراعــي«، و»احت و»احت
املراأة العربية«، و»مركز بي�صان للبحوث والإمناء«. 
الإ�صرائيلية  الق�صاء  وزارة  بيان  ت�صمن  وقد 
اجلمعيات  »مــراقــب  جمعية  قّدمتها  مبعلومات 
مبواقفها  املــعــروفــة   ،)NGO MONITOR(
الفل�صطينية،  ــات  ــص ــ� ــص ــوؤ� امل ــاه  جتــ املـــتـــ�ـــصـــّددة 
التحري�س  يف  املعلومات  بهذه  البيان  وا�صتعان 
موظفني  وربـــط  الفل�صطينية،  املوؤ�ص�صات  على 
فل�صطني. لــتــحــريــر  الــ�ــصــعــبــيــة  بــاجلــبــهــة  فــيــهــا 
الإ�صرائيلية  ال�صلطات  ت�صّن  �صنوات،  ومنذ 
حملة حتري�س وا�صعة على موؤ�ص�صات حقوق الإن�صان 
الفل�صطينية يف الحتاد الأوروبي، يف حماولة لقطع 
و�صبق  الربحية.  التمويل عن هذه اجلمعيات غري 
غلعاد  الأ�صبق،  الإ�صرائيلي  الداخلي  الأمن  لوزير 
اإردان، اأن اّدعى اأن الحتاد الأوروبي ميّول حركة 
وا�صحة  اأدلــة  "يتجاهل  الحتــاد  واأّن  املقاطعة، 
على اأن منظمات املقاطعة التي تتلّقى متوياًل منه، 
ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر، مرتبطة اأو تتعاون مع 
منظمات اإرهابية مثل حما�س واجلبهة ال�صعبية".
بعنوان  تقريرًا  اإردان  اأ�صدر   2018 عام  ويف 
ــاد  الحتـ مــوؤ�ــصــ�ــصــات  متنحها  ــي  ــت ال "املـــاليـــني 
ــالإرهــاب  ب �ــصــالت  لها  جمعيات  اإىل  ــي  ــ الأوروبـ
رف�صه  مــا  ــو  وه اإ�صرائيل"،  �صد  واملــقــاطــعــات 
الحتــاد. واّدعــى اإردان اأن الحتاد الأوروبــي مّول 

حكومة االحتالل تضع ستّ مؤسسات فلسطينية
على »قائمة اإلرهاب«

تعمل   2016 عام  يف  وفل�صطينية  اأوروبية  جمعية   14
كما  املقاطعة.  خلدمات  الرويج  على  وا�صح  ب�صكل 
التي ح�صلت على  املنظمات  "بع�س  اأن  اأي�صًا  اّدعى 
مرتبطة  الحتــاد  من  مبا�صر  غري  اأو  مبا�صر  متويل 
مبنظمات اإرهابية"، على خلفية اأن "التمويل ي�صّر 
باإ�صرائيل والحتاد الأوروبي ويقّو�س فر�س ال�صالم".
منظمة   288 طالبت  ــرار،  ــق ال هــذا  على  وردًا 
بيان  باإ�صدار  بايدن،  جو  الرئي�س  اإدارة  اأمريكية، 
التزام بالدهم بقواعد  والتاأكيد على  للقرار،  راف�س 
الإن�صان  حقوق  وقــوانــني  الإن�صاين  الــدويل  القانون 
العدالة  منظمات  قادة  وطالب  عامليًا.  عليها  املوقعة 
ــان واحلـــقـــوق املــدنــيــة  ــص ــ� ــوق الإن ــق الجــتــمــاعــيــة وح
ــحــدة، يف ر�ــصــالــة مــوجــهــة لــوزيــر  ــات املــت ــوليـ يف الـ
بايدن  اإدارة  بلينكن،  اأنــتــوين  الأمريكي  اخلارجية 
مبا�صر  ب�صكل  وذلـــك  الإ�ــصــرائــيــلــي  ــقــرار  ال بــاإدانــة 
وجتــرمي  حظر  عــدم  على  والعمل  و�ــصــريــح،  وفـــوري 
اإ�صرائيل  وتوبيخ  احلقوقية،  الفل�صطينية  املنظمات 
ال�صتبدادي". بـ"العمل  و�ــصــفــوه  مــا  على  علنًا 
املنظمات  اأن  الر�صالة  على  املوقعون  واأو�ــصــح 
مكافحة  “قانون  مبوجب  اإ�صرائيل  �صنفتها  التي 
عام  الإ�صرائيلية  احلكومة  عن  ال�صادر  الإرهاب” 
2016، ت�صكل جزءًا من حجر الأ�صا�س للمجتمع املدين 
ويعززها  الإن�صان،  حقوق  يحمي  الــذي  الفل�صطيني 
الق�صايا  من  كاملة  جمموعة  خالل  من  عقود،  منذ 
حقوق  ق�صايا  ذلــك  يف  مبا  العاملي،  الهتمام  ذات 
القت�صادية  واحلقوق  والأ�ــصــرى،  والأطــفــال  الن�صاء 
والجــتــمــاعــيــة، وتــلــك املــتــعــلــقــة بــحــقــوق الــعــمــال 
واملزارعني، والعدالة وامل�صاءلة عن اجلرائم الدولية.
رايت�س  “هيومن  و�صفت  مــ�ــصــرك،  بــيــان  ويف 
الإ�صرائيلية  اخلطوة  الدولية  العفو  ومنظمة  ووت�س” 
مقلق  و”ت�صعيد  عادلة”  وغــري  “مروعة  بــاأنــهــا 
املــدين  املجتمع  منظمات  اأبـــرز  عمل  بــوقــف  يــهــدد 
ال�ــصــتــبــداديــة  الإجــــــراءات  وربـــط  فل�صطني”،  يف 
غري  ال�صتجابات  من  بعقود  ال�صافرة  الإ�صرائيلية 
اإ�صرائيل  املالئمة من قبل املجتمع الدويل لنتهاكات 
هــذا. يتغري  اأن  يجب  الإنــ�ــصــان.  حلــقــوق  اجل�صيمة 
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هبة �صعبنا داخل اأرا�صي ال�  48 عام 2000
ع��المة م���صيئة يف ت��اريخ ال��ن�صال الفل�صطيني علي بدوان

الثانية  هكذا كانت النتفا�صة الكرى 
القد�س  )انتفا�صة  فل�صطني  عام 2000 يف 
ــواب  ــت وطــرقــت اأبـ ــى( الــتــي دّقـ والأقــ�ــص
الوطني  الكفاح  �صق  وهكذا  باأ�صره،  العامل 
وبا�صاليب  الأ�صطوري،  طريقه  الفل�صطيني 
الو�صائل  كل  مع  تندمج  ُمتجددة،  كفاحية 
الكفاحية امل�صروعة �صد الإحتالل. فحجارة 
ال�صعب العربي الفل�صطيني تقابلها دبابات 
 ُ ُتعرِّ انتفا�صة كرى  الإحتالل، يف  ونريان 
عن اكر حركة كفاح ع�صكري ودميقراطي 
التاريخ احلديث  الإحتالل يف  ل�صعٍب حتت 
ال�صاكن،  املاء  حّركت  انتفا�صة  واملعا�صر. 
العربي  ال�صعب  �صوت  جديد  من  واو�صلت 
احياء  واعادت  باأ�صره،  للعامل  الفل�صطيني 
النتفا�صة الكرى الأوىل عام 1987. فكان 
الذي  عــودة،  فار�س  )الأيــقــونــة(  ال�صهيد 
ال�صخمة  الإحتالل  دبابات  باحلجر  قاتل 
ــاه( و )�ــصــنــتــوريــون(،  ــاف مــن نـــوع )مــريك
ودون  �صفر  النقطة  ومــن  العاري  بج�صده 
�صالح. وقد ا�صت�صهد فار�س عودة كما اأراد، 
الكفاح  �صفر  املجد يف  �صطور  وكتب  ور�صم 
الفل�صطيني املعا�صر، بالرغم من الإختالل 
الطرفني  بــني  ــقــوى  ال ــزان  مــي الــهــائــل يف 

الفل�صطيني و" الإ�صرائيلي". 
ــطــالق  ــى ان ــّرت �ــصــنــوات عــل ــ ــقــد مـ ل
يف  الثانية  الــكــرى  الإنتفا�صة  ــرارات  �ــص
والأق�صى(.  القد�س  )انتفا�صة  فل�صطني 
الفل�صطيني  ال�صعب  بها  نه�س  �ــصــنــواٌت 
وهــي:  الــثــالث  باأ�صالعه  املــوّحــد  الــواحــد 
ال�صفة   1967 عـــام  املحتلة  ــي  ــصـ )الأرا�ـ
والقد�س والقطاع( + )اأرا�صي عام 1948( 
اأر�س  كامل  على  ال�صتات(،  )فل�صطينيو   +
فل�صطني التاريخية )من راأ�س الناقورة اىل 
الفل�صطيني(  )ال�صتات  عموم  اىل  رفــح( 
حاول  ما  ومواجهة  الإحتالل،  مواجهة  يف 
الرئي�س الأمريكي الأ�صبق )بيل جيفر�صون 
يف  الفل�صطينيني  على  فر�صه  كلينتون( 
كامب ديفيد الثانية يف اخلام�س من اأيار/

وافكاره،  فتم رف�س م�صروعه  مايو 2000، 
وامل�صا�س  القد�س  ملدينة  بالن�صبة  خا�صة 
والإ�صتيالء  تق�صيمها  م�صروع  ورف�س  بها. 
على هويتها العربية الإ�صالمية وامل�صيحية.

اليومية،  وحتــولتــهــا  املعمعة  تلك  يف 
وا�صتمرار كفاح ال�صعب العربي الفل�صطيني، 
الثانية  الكرى  الإنتفا�صة  انطالقة  تبعها 
هّزت  ايل  والأق�صى(  القد�س  )انتفا�صة 
ــس حتــت اقـــدام الإحــتــالل، واعــادت  الأر�ـ
احياء فل�صطني على خريطة العامل والأمم 

املتحدة وعموم املجتمع الدويل. 
"لدولة  املـــدوي  الف�صل  تــرافــق  وقــد 
الإنتفا�صة  واف�صال  الإحتالل" يف معاجلة 
وقتلها يف مهدها، مع قرار راأ�س املعار�صة 
اأرئيل  اجلــرال  اآنـــذاك،  "الإ�صرائيلية" 
 28 يف  الأق�صى  امل�صجد  باقتحام  �صارون، 
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اأيلول/�صبتمر 2000، وهو العامل الإ�صايف 
َر الأو�صاع واأطلق �صعلة النتفا�صة  الذي فجَّ
حركت  التي  الثانية،  الكرى  الفل�صطينية 
وقلبت  الــداخــل،  يف  الفل�صطيني  ال�صارع 

"ال�صحر على ال�صاحر". 
يف  الفل�صطيني  الــغــ�ــصــب  ــوم  يـ ــان  كـ
�صارون  اأرئيل  اجلــرال  دخول  مع  الداخل 
عتاولة  من  جمموعة  راأ�ــس  على  لالأق�صى 
الإ�صراب  وانطالق  ال�صهاينة،  املتطرفني 
نحو الداخل املحتل عام 1948، وقد �صمل 
والبلدات  الــقــرى  كافة  الــعــام  ــراب  الإ�ــص
والنقب.  واملثلث  اجلليل  يف  الفل�صطينية 
التي  والفعاليات  التظاهرات  وانطلقت 
جي�س  بر�صا�س  ال�صهداء  خاللها  �صقط 
ــالل، وهــــم: رامــــي غــــرة، اأحــمــد  ــ ــت الإحــ
جــبــاريــن، وحمــمــد جــبــاريــن. وقــد زادت 
جي�س  مواجهة  يف  الداخل  �صهداء  اعــداد 
منهم  �صهيدًا،  ع�صر  ثالثة  ليبلغ  الحتالل 
اأبو  وليد  ن�صار،  عالء  عا�صلة،  )اأ�صيل   :
اإياد لوابنة، وم�صلح  �صالح، عماد غنامي، 
ورامــز  خماي�صي،  وحممد  جـــرادات،  ــو  اأب
يزبك(.  وو�ــصــام  عــكــاوي،  وعمر  ب�صناق، 
من   21 الــــ  ذكــراهــم  احــيــاء  تتم  الــذيــن 
قبل  الثانية  الــكــرى  لإنتفا�صة  انــطــالق 
الثاين/اكتوبر  )ت�صرين  يف  م�صى،  �صهٍر 
�صهداء  اأ�صرحة  زيارة  مب�صريات   ،)2021
والن�صب  والأقــ�ــصــى،  القد�س  انتفا�صة 
بلدات  خمتلف  يف  لل�صهداء.  التذكارية 
الفحم(  )ام  و  )�صخنني(  مثل  الــداخــل 
الــيــه جلنة  ... وفـــق مــا دعـــت  و )جـــت( 
املتابعة العليا للجماهري العربية يف الداخل 

الفل�صطيني )اأرا�صي العام 1948(. 
املــعــادي  الــطــرف  اأن  ــر  الأمـ وحقيقة 
ــالأمــة  ول الفل�صطيني  ــي  ــعــرب ال لل�صعب 
ــراء متــدد  ــ ــيــب بــالــهــلــع ج ــة، اأ�ــص ــي ــعــرب ال
الإنتفا�صة وفعلها اليومي على ار�س الواقع 
وتنوع وتعدد و�صائلها الكفاحية وامناطها، 
وت�صامن  ــداين،  ــي وامل الــيــومــي،  وتــطــورهــا 
العربي  ال�صعب  ومــع  معها  باأ�صره  العامل 
بامكانياته  ــزجَّ  فـ عــمــومــًا،  الفل�صطيني 
الع�صكرية ملواجهتها، وبداأ بق�صف املقرات 

املختلفة  الفدائية  الع�صكرية  العمليات 
ــالل  بــكــل الإجتـــاهـــات �ــصــد جــيــ�ــس الإحــت
تلك  وت�صدرت  امل�صلحني،  وامل�صتوطنني 
الفعاليات كتائب الأق�صى، وكتائب ال�صهيد 
عز الدين الق�صام، وكتائب �صرايا القد�س، 

وكتائب ال�صهيد ابو علي م�صطفى... الخ.
"اإ�صرائيل"  بـــداأت  الــعــام  ذات  ويف 
 728 نحو  بطول  الف�صل  جــدار  اإقــامــة  يف 
اأرا�صي  من   %23 نحو  ليلتهم  كيلومرا، 
ال�صفة الغربية و�صمها اإىل دولة الإحتالل. 
غزة  قطاع  من  الحتالل  ان�صحب  وبينما 
حتت �صربات الف�صائل الفل�صطينية، التي 
طورت قدراتها، عام 2005، رغم موا�صلته 
امل�صتوطنات  واإقامة  الأرا�ــصــي  مب�صادرة 
اإىل  الغربية  ال�صفة  وقــرى  مــدن  وحتويل 
معازل على كل منها بوابة حديدية واأقفال، 

يغلقها ويفتحها متى �صاء.
على  ــا  ــامـ عـ  21 مـــــرور  بــعــد  اإذًا، 
انطالقتها، مل ُتعلن اأي جهة نهاية انتفا�صة 
القد�س والأق�صى، التي دافعت عن نف�صها، 
مــوؤقــتــة( اىل  وحتــّولــت يف )كــبــوة ح�صان 
لأجــل  بينها هبتني  كــان  هــبــاٍت حمـــدودة، 

القد�س والأق�صى عامي 2015 و2021. 
لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز  وبح�صب 
الفل�صطيني، فقد ا�صت�صهد 3712 فل�صطينيًا 
عام  مطلع  منذ  الآلف  ع�صرات  واأ�صيب 
بلغ  حــني  يف   ،2004 نهاية  وحــتــى   2000
منذ   10577 فل�صطني  �ــصــهــداء  جمــمــوع 
وبني   .2018 نهاية  حتى   2000 عام  بداية 
اأبريل  اأيلول/ �صبتمر 2000 وني�صان/   28
وحقوقية  ر�صمية  موؤ�ص�صات  قــدرت   2017
ت�صجيل نحو 100 األف حالة اعتقال، بينها 

نحو 15 األف قا�صر.
ال�صعب  ــل  ــوا�ــص وي وا�ـــصـــل،  وهـــكـــذا، 
العربي الفل�صطيني كفاحه ُمتعدد الأ�صكال 
والأمناط يف كل مكان على اأر�س فل�صطني، 
انت�صرت  التي  القد�س،  مدينة  يف  خا�صة 
كفاحية  وفعاليات  مواجهات  اأر�صها  على 
بال�صكاكني  مواجهات  وم�صتمرة،  متعددة 
ومن  العاري  وباجل�صد  الأبي�س  وال�صالح 
ــالل  ــت الــنــقــطــة �ــصــفــر، �ــصــد جــيــ�ــس الح
وع�صابات امل�صتوطنني امل�صلحني. ففر�صت 
على �صلطات الحتالل املنطق الفل�صطيني 
كامريات  وحطمت  القد�س،  مدينة  ب�صاأن 
بــوابــات  على  و�صعها  مت  الــتــي  الحــتــالل 
املدينة  ــنــاء  واأب النا�س  ملراقبة  الأقــ�ــصــى 

املقد�صيني، اأ�صحاب الوطن الأ�صليني.
اإن ذكرى انطالقة النتفا�صة الكرى 
الثانية )انتفا�صة الأق�صى(، لي�صت للتغني 
ثمينة،  فر�صة  هــي  بــل  بــهــا،  الإ�ــصــادة  اأو 
ال�صعب  كــفــاح  موا�صلة  خاللها  مــن  يتم 
و�صوًل  الحــتــالل،  ــاق  وارهـ الفل�صطيني، 

لدحره كاماًل عن اأر�س فل�صطني.

الوطنية  املوؤ�ص�صات  وعموم  الفل�صطينية 
غزة  وقــطــاع  الغربية  ال�صفة  يف  واملدنية 
و�صالح  احلوامات  من  والــبــارود  بالنريان 
اجلو عامة، وادخل طائرات )الهليوكبر( 
الإغتيالت  ونهج  �صيا�صة  مبمار�صة  ــداأ  وب
باطالق �صواريخ )هلفاير( من احلوامات 
والفعاليات  الكوادر  م�صتهدفًا  الع�صكرية، 
الوطني  العمل  يف  الفاعلية  وال�صخ�صيات 
لإ�صت�صهاد  اأدى  الــذي  الأمــر  الفل�صطيني. 
اأقــل  خـــالل  فل�صطيني  �صهيد  مــائــة  نــحــو 
الإنتفا�صة  انطالق  من  يومًا  ع�صرين  من 

الكرى الثانية. 
ــال  ــي اغــت ــيــة  عــمــل اأول  ــت  ــعـ وقـ ــد  ــ وقـ
باحلوامات يوم التا�صع من ت�صرين الثاين/
ومت  حلــم،  بيت  مدينة  يف   2000 نوفمر 
حلم  بيت  مدينة  ابــن  ال�صهيد  ا�صتهداف 
لإغتيال  و�صوًل  وهكذا  عبيات(.  )ح�صني 
العام  الأمــني  م�صطفى  علي  اأبــو  ال�صهيد 
باطالق  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  للجبهة 
ال�صواريخ على مكتبه يوم الثاين من اآب/ 
ال�صعبية  ـــــ فردت اجلبهة  اأغ�صط�س 2001 
"احلكومة  يف  ال�صياحة  ــر  وزيـ باغتيال 
زئيفي  رحــبــعــام  اآنــــذاك،  الإ�صرائيلية" 
ال�صيخ  باغتيال  الحتالل  جي�س  وقيام  ــــــ 
الكفاحي،  الفل�صطيني  ــرمــز  وال ــور  ــوق ال
توجهه  عند  يا�صني  اأحمد  املُقعد  ال�صهيد 
القطاع  م�صاجد  احــدى  يف  الفجر  ل�صالة 
اأبرز  وكان من  اآذار/مار�س 2004.   22 يف 
كبري  عدد  لحقًا،  الغتيالت  نهج  �صحايا 
املقاومة  الأول من حركة  ال�صف  قادة  من 
وفتح...   واجلهاد  "حما�س"  الإ�صالمية 
وباقي الف�صائل، احمد اجلعري من قادة 
الرنتي�صي،  العزيز  وعبد  حما�س،  حركة 

وا�صماعيل ابو �صنب ... الخ.
�صد  املُــفــرط  الــعــنــف  ا�ــصــتــخــدام  اإن 
�صعٍب اأعزل، من قبل قوات وجي�س واأجهزة 
الفل�صطينية  املقاومة  بقوى  دفع  الإحتالل، 
للدخول ل�صاحة املواجهة املبا�صرة، بعد نحو 
ثمانية اأ�صهر على اندلع النتفا�صة الكرى 
اأيار/مايو 2001،  وهو ما عاد  الثانية، يف 
وانطلقت  فل�صطني  يف  الأو�ــصــاع   واأ�صعل 
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تاريخ  الأحــــداث يف  ــم  اأهـ اأكــتــوبــر مــن  هــّبــة  تعد    
فل�صطينيي1948، وهي �صل�صلة مظاهرات وا�صعة قام بها 
الأيام  امتداد  على  الـــ48(  )اأرا�صي  الداخل  فل�صطينيو 
ممار�صات  �صد  الأول/اأكــتــوبــر2000  ت�صرين  من  الأوىل 
على  واحتجاجًا  القد�س،  يف  الإ�صرائيلية  والقمع  القتل 
حيث  ال�صهيوين،  الكيان  يف  الــعــرب  املــواطــنــني  و�ــصــع 
الحتالل  �صلطات  مع  عالقتهم  على  كبري  ب�صكل  ــرت  اأّث
الإ�صرائيلي واليهود، وقد اأ�صفرت هذه الحتجاجات عن 
الإ�صرائيلية  الأمــن  قــوات  قتلتهم  �صهيدًا   /13/ �صقوط 
بالر�صا�س احلي واملطاطي، كما جرحت واعتقلت املئات 
ي�صكنها  التي  اجلغرافية  املناطق  جميع  امــتــداد  على 
مواطنون عرب يف الأرا�صي املحتلة عام 1948 من النقب 
جنوبًا حتى اأق�صى ال�صمال، مرورًا بجميع املدن املختلطة.

الحتجاج  اأعمال  لنــدلع  املبا�صر  ال�صبب  كان  وقد 
اأرئيل  دخــول  يف  متّثلت  التي  ال�صتفزازية  اخلطوة  تلك 
�صارون مع عدد من اأع�صاء الكني�صت اإىل حميط امل�صجد 
اأيلول/   28 �صباح  القد�س  يف  ال�صخرة  وقّبة  الأق�صى 
ال�صرطة  رجــال  وحرا�صة  رعاية  حتت   ،2000 �صبتمر 
بالفل�صطينيني  يعج  ــذاك  اآن املكان  وكــان  الإ�صرائيليني، 
قيادات  ومنهم  امل�صجد  عن  يدافعوا  لكي  جــاوؤوا  الذين 
مثل   48 اأرا�ــصــي  داخـــل  ومــن  الــقــد�ــس  مــن  فل�صطينية 
الكني�صت  واأعــ�ــصــاء  �ــصــالح  ــــد  ورائ احل�صيني  في�صل 
حمــمــد بــركــة واأحـــمـــد طــيــبــي وعــبــد املــلــك دهــامــ�ــصــة.
يف اأعــقــاب دخـــول �ــصــارون انــدلــعــت مــواجــهــات مع 
ــن اجلــانــب  الــ�ــصــرطــة، رافــقــهــا ر�ــصــقــات بــاحلــجــارة م
الفل�صطيني ورّدت عليه با�صتعمال مكّثف عاجل للر�صا�س 
عن  اأ�صفر  الــذي  للدموع  امل�صّيل  الغاز  وقنابل  املطاطي 
اإ�صابة الع�صرات من  الفل�صطينيني وبع�س رجال ال�صرطة.
الأق�صى،  امل�صجد  اإىل  �صارون  و�صول  خر  انت�صر 
فقامت املظاهرات ال�صلمية يف البداية، لكّنها تطّورت يف 
خمتلف البلدات اإىل هّبات غ�صب واإغالق لل�صوارع واإلقاء 
قوات  قبل  من  احلي  الر�صا�س  ا�صتعمال  ومت  احلجارة، 
�صقوط  النتيجة  وكانت  املناطق،  من  كثري  يف  الحتالل 
املناطق. من  الكثري  يف  اخلــراب  وانت�صار  �صهداء،   /3/
هو  اأكــتــوبــر/   2/ للمظاهرات  الــثــاين  الــيــوم  ــان  ك
غ�صبًا  العربية  اجلماهري  هّبت  وهنا  دمــويــة،  الأكـــرث 
وانت�صرت  الأول،  اليوم  يف  الثالث  ال�صحايا  مقتل  على 
�صفر  اأمــام  رئي�صية  طــرق  واأٌغلقت  العنيفة  املظاهرات 
املــركــبــات، وخــرجــت الأمـــور متــامــًا عــن �صيطرة قــوات 
العديد  ا�صتخدمت  وهنا  الإ�صرائيلي،  الداخلي  الأمــن 
احلي  الر�صا�س  اإىل  اإ�صافة  ال�صغب  مكافحة  طرق  من 
الــثــاين. الــيــوم  يف  �ــصــهــداء   /6/ و�صقط  والــقــنــا�ــصــني، 

ــثـــالـــث،  الـ ــوم  ــ ــي ــ ال ــرات يف  ــ ــاه ــ ــظ ــ امل ــّرت  ــمـ ــتـ ــصـ ا�ـ
ــا كــانــت  ــالــرغــم مـــن اأّنـــهـ ــكــن وتــريتــهــا انــخــفــ�ــصــت ب ول
فعل  ردود  ــرت  ــفـ ــصـ واأ�ـ ــدات،  ــلـ ــبـ الـ بــعــ�ــس  يف  عــنــيــفــة 
ــك الـــيـــوم. ــ ــقــوط �ــصــهــيــديــن يف ذل ــص ــن � ــرطــة عـ ــص ــ� ال
املظاهرات  رجـــوع  قبل  ــام  اأيـ لثالثة  الــهــدوء  �ــصــاد 
حزب  اختطاف  بعد  ــواء  الأجـ �صحن  ب�صبب  جديد  مــن 

هذا  واأ�صعل  اأكتوبر،  من  ال�صابع  اإ�صرائيليني يف  لثالثة جنود  اهلل 
وا�صّتدت  وعــادت  اليهودي،  الو�صط  يف  م�صادة  مظاهرات  الأمــر 
ــوبــر، وتـــوّلـــدت �ــصــدامــات بني  املــظــاهــرات يف الــثــامــن مــن اأكــت
املتظاهرين  من  �صهيدين  اآخر  و�صقط  واليهود،  العرب  املواطنني 
اأكتوبر  مــن  الثامن  بعد  ــواء  الأجــ ــداأت  هـ وهــنــا  الــيــوم.  هــذا  يف 
التاريخ  وبهذا  اأكتوبر،  من  العا�صر  يف  فعلّيًا  املظاهرات  وتوقفت 
الفل�صطينيني. ال�صّبان  مــن  �صهيدًا   /13/ اأكتوبر  هّبة  تركت 
ــلـــي فــقــد قــتــل الــيــهــودي  ــيـ ــصـــرائـ اأّمــــــا مـــن اجلـــانـــب الإ�ـ
اإ�ــصــابــتــه بحجر  ب�صبب  اأخــيــه  مــع  �ــصــفــره  ــاء  ــن اأث )جنـــورجـــان( 
ــاء رجـــم الــطــريــق عــلــى يــد �ــصــّبــان مــن قــريــة )ج�صر  ــن ــذف اأث ُقـ
ال�صحايا. اإىل  ت�صمه  مل  التحقيق  ــان  جلـ ولــكــن  الـــزرقـــاء( 
الأحداث  هدوء  بعد  الإ�صرائيلية  ال�صلطات  رف�صت  وباملقابل 
امل�صرك  الــنــ�ــصــال  لــكــن  ــر،  ــ الأم ــادئ  بـ يف  حتقيق  جلــنــة  تعيني 
ومنظمات  �صيا�صية  اأج�صام  وتدخل  ـــ/13/  ال ال�صهداء  لعائالت 
غــري حكومية واأكــادميــيــني يــهــود وعـــرب مــن اأجـــل اإقــامــة جلنة 
حتقيق ر�صمية، اأدى اإىل اإقامة هذه اللجنة يف /8/ ت�صرين الثاين 
الأمن  قوات  بني  ال�صدامات  يف  التحقيق  وكان  نف�صه،  العام  من 
الغالب  يف  واملعروفة   ،2000 اأكتوبر  يف  الإ�صرائيليني  واملواطنني 
تراأ�صها. ــذي  ال اأور  تــيــودور  القا�صي  اإىل  ن�صبة  اأور(  كـ)جلنة 
باأّنه مل يكن  اأيلول 2003،  اأور تقريرها يف  وقد ن�صرت جلنة 
هناك اأي مرر لقتل /13/ �صابًا فل�صطينيًا، واأّنه جرى ا�صتخدام 
املتظاهرين  لتفريق   2000 اأكتوبر  يف  الأحــداث  خالل  القّنا�صة 
يظهر  مل  واأّنـــه  للتعليمات،  وخمالفة  للقانون  خمالفة  وب�صورة 
القاتل، واعرف  النار  اإطالق  اأي من احلالت يرر  اأي خطر يف 
واأو�صت  العرب،  جتاه  املعاملة  و�صوء  العدائية  بالعقلية  التقرير 
جلنة اأور بتغيري هذا احلال والتخّل�س من ثقافة الكذب ال�صائدة 
داخل ال�صرطة الإ�صرائيلية للتغطية على التجاوزات التي يرتكبها 
معاجلة  على  فورًا  بالعمل  اللجنة  واأو�صت  اأعم،  وب�صكل  اأفرادها 
املجالت. العرب يف كل  املواطنون  يعاين منه  الذي  التمييز  واقع 
ــن بــعــ�ــس الــنــقــاط الإيـــجـــابـــيـــة لــتــقــريــر  ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
اأبــرزهــا: ــّجــل عــلــى اللجنة عـــدد مــن النــتــقــادات  �ــصُ الــلــجــنــة، 
م�صوؤولية  ال�صيا�صية  ــات  اجلــه الــلــجــنــة  حتــّمــل  مل   .1
ــارون وزيـــارتـــه لــالأقــ�ــصــى  ــصـ مــبــا�ــصــرة فــيــمــا حـــدث )اأرئـــيـــل �ـ
ي�صغل  ل  ــاأن  ب بتو�صية  واكتفت  بـــاراك(  اأيــهــود  ــوزراء  الـ ورئي�س 

امل�صتقبل. يف  ــي  ــداخــل ال الأمــــن  ــر  ــ وزي من�صب  ــايل«  عــ ــن  »بـ
�صدر  ــذي  ال الــعــرب  �صد  التحري�س  عــن  تغا�صت   .2
حني  يف  هامة،  منا�صب  ت�صغل  كانت  ر�صمية  �صخ�صيات  من 
معها،  وحّققت  بالتحري�س  عربية  متثيلية  �صخ�صيات  ُاتهمت 
�صدها. ــهــام  ات ــح  ــوائ ل تــوجــيــه  بــاإمــكــانــيــة  م�صبق  حتــذيــر  مــع 
مل  ولكنها  �صنوات   /3/ ملــدة  اللجنة  هــذه  عملت   .3
جتتهد بالك�صف عن هوية القاتلني من عنا�صر ال�صرطة وحر�س 
احلدود، وتوجيه التهم اإليهم مع اأّنه كان باإمكانها اأن ت�صل اإليهم، 
املو�صوع. لطي  املجال  وف�صح  الوقت  ك�صب  من  ذلك  يعني  مّما 
ــر ن�صرت  ــوب ــة اأكــت ــرور خــمــ�ــس �ــصــنــوات عــلــى هــّب وبــعــد مــ
لــتــقــدمي لئحة  ــه ل جمـــال  ــ اأّن عــلــى  ين�س  تــقــريــرًا  »مــاحــ�ــس« 
نــّفــذهــا  ــي  ــت ال  /13/ الــــ  الــقــتــل  ــوادث  ــ حـ مـــن  اأي  يف  اتـــهـــام 
امل�صت�صار  تبّنى   2008 الــثــاين  كــانــون  ويف  الــ�ــصــرطــة،  ــراد  ــ اأف
نهائيًا. امللفات  واأغلق  »ماح�س«  تو�صيات  للحكومة  الق�صائي 
يف  التمييز  مــن   1948 اأرا�ــصــي  يف  الفل�صطينيون  يعاين 
التي  الأرا�ــصــي  تخطيط  �صيا�صة  مثل  احلــيــاة،  جمــالت  كافة 
معدلت  وارتفاع  امل�صتمرين،  والت�صييق  امل�صادرة  على  تقوم 
انت�صار الفقر والبطالة بني العرب، ومعدلت الأجور املنخف�صة 
�صهادات  على  احل�صول  ومــعــدلت  التعليم،  م�صتوى  وتـــدين 
اأو  العايل  التعليم  جمــال  ويف  )الــبــاجــروت(  الثانوية  الإنــهــاء 
املفاو�صات  و�صلته  الذي  الأفق  ان�صداد  اأّن حالة  كما  اجلامعي، 
ارتفاع  اإىل  اأّدى  ال�صهيوين  والكيان  الفل�صطينية  القيادة  بني 
الغ�صب الفل�صطيني عامة ويف الداخل الإ�صرائيلي خا�صة، مما 
الكيان بالعراف بحقوق  ا�صتعداد هذا  زاد يف قناعتهم بعدم 
ومازال  ال�صيا�صية،  بالت�صوية  قبلوا  اأن  بعد  حتى  الفل�صطينيني، 
ن�صال فل�صطينيي الداخل لإنهاء الحتالل ل يخ�صع للقيود، فهم 
جزء مل ولن يتجّزاأ من الن�صيج العام لل�صعب الفل�صطيني املحتل.
اندماجنا  مـــدى  هــو  الفل�صطينية  الــوطــنــيــة  مــعــيــار  اإّن 
�صنع  �صبيل  يف  طــاقــة  مــن  تبذله  ــا  وم الــتــحــرري  املــ�ــصــروع  يف 
بني  والــتــفــرقــة  الــوطــن  تق�صيم  يقبل  ومـــن  لـــك،  فــاعــل  مــوقــع 
ل  فنحن  وحتــررنــا،  حريتنا  م�صروع  دفــن  يريد  من  هو  اأبنائه 
ت�صميتهم  يجوز  ول  فل�صطينية  اأ�ــصــول  من  اإ�صرائيليني  منلك 
لأر�صنا.  م�صتحقني  فل�صطينيون  فكلنا   .. اإ�صرائيل(  )عــرب 

*رئيسة منبر فلسطين الثقافي.
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ف�ي الذكرى )48( حلرب ت��ص�رين 1973
بسام عليان*�صور من انت�صارات ال�صعب العربي ال�صوري

و�ــصــوريــة  مــ�ــصــر  بــوغــتــت   1967 ــران  ــزيـ حـ حـــرب  يف 
تدمري  ا�صتهدف  �صهيوين؛   – اإ�صرائيلي  بــعــدوان  والأردن 
فل�صطني،  كامل  واحــتــالل  الــثــالث،  للدول  امل�صلحة  الــقــوات 
فوجئ  بعدها  ال�صورية.  اجلــولن  وه�صبة  امل�صرية،  و�صيناء 
القمة  يف  الــعــربــي  بــالــقــرار  الإ�ــصــرائــيــلــي  الغا�صب  الــكــيــان 
اآثار  باإزالة  القا�صي   1967 اآب   29 يف  اخلرطوم  يف  العربية 
الإرادة  انت�صار  هــي  ت�صرين  حــرب  فـــاإن  لــذلــك  ــدوان.  ــع ال
ــوف والأوهـــــام الــتــي ُو�ــصــعــت يف  والــعــقــل الــعــربــي عــلــى اخلـ
.1967 حــرب  تلت  التي  املرحلة  يف  العرب  املواطنني  عقل 

اإثــر  ــس املحتلة      كــان هــدف احلــرب هــو حترير الأر�ـ
اأرادتها  العربية  ف�صورية   .1967 عــام  من  حزيران  عــدوان 
الع�صكريني  املــوؤّرخــني  من  العديد  اأطلق  وقــد  حترير.  حــرب 
على حرب ت�صرين التحريرية �صنة 1973 م�صطلح "احلرب 
�صبقتها  التي  الــثــالث  بــاحلــروب  مقارنة  الأوىل"  العربية 
كان  والــتــي   ،)1967 حــرب   ،1956 حــرب   ،1948 )حـــرب 
بينما  املــبــادر،  هــو  ال�صهيوين   - الإ�صرائيلي  الكيان  فيها 
الــعــدوان. الفعل وجمــابــهــة  رّدة  مــن  حــالــة  الــعــرب يف  ــان  ك

بـــاأحـــداث  1973؛  تــ�ــصــريــن  حــــرب  متـــّيـــزت  ــد  ــ وق      
حتقيق  منها:  الأوىل  للمرة  حدث  معظمها  فريدة  ع�صكرية 
للكيان  اجلوي  التفوق  تاأثري  وحتييد  ال�صراتيجية،  املفاجاأة 
طريق  عن  وامل�صرية  ال�صورية  اجلبهتني  على  الإ�صرائيلي 
احلديثة  الــرو�ــصــيــة  ــوي  اجلـ ــاع  ــدف ال منظومات  ا�ــصــتــخــدام 
بالدبابات  الإ�صرائيلية  املعاك�صة  ال�صربات  و�صّد  واملتكاملة، 
بال�صواريخ  امل�صلحة  امل�صاة  ت�صكيالت  ا�صتخدام  طريق  عن 
نوعه  مــن  فريد  مائي  ملانع  امل�صري  اجلي�س  وعــبــور  م/د، 
خط  يف  نة  حم�صّ خطوط  وحترير  املائي"،  بارليف  "خط 
)حترير  الراأ�صية  اجلوية  الإنـــزالت  باأ�صلوب  الأول  الدفاع 
الدول  وتدخل  الفر�س(،  وتل  ال�صيخ  جلبل  ال�صورية  القوات 
العظمى )الحتاد ال�صوفييتي والوليات املتحدة الأمريكية(، 
يف ال�صراع اإىل درجة الإمداد املبا�صر بو�صائط القتال )ج�صر 
الوليات  )موقف  النووي  ال�صتنفار  واإعالن  وجوي(،  بحري 
املتحدة الأمريكية(، وات�صاع اأبعاد احلرب اإىل درجة م�صاركة 
احلــرب  وا�صتخدام  رمــزيــة،  بــقــوات  العربية  الـــدول  معظم 
باب  م�صيق  واإغــالق  العربي  البرول  )�صالح  القت�صادية 
حمــّددة،  ب�صروط  احلــرب  لإنــهــاء  �صغط  كو�صيلة  املــنــدب( 
اإىل  ال�صورية(  )اجلبهة  جبهاتها  اإحــدى  يف  احلــرب  وحتــول 
حرب ا�صتنزاف ا�صتمرت حوايل خم�صة اأ�صهر ا�صطر بعدها 
الكيان الإ�صرائيلي اإىل الن�صحاب من اجليب املحتل ومدينة 
.338 رقم  الأمــن  جمل�س  بقرار  احلــرب  وتوقف  القنيطرة، 
اإىل  احلــــرب؛  بــهــذه  النــتــ�ــصــار  الف�صل يف  ويــعــود       
ب�صموده  ت�صرين  حرب  �صنع  الذي  ال�صوري،  العربي  ال�صعب 
هذا  ال�صوري.  العربي  للجي�س  امل�صلحة  للقوات  واحت�صانه 
طبيعية  ــوارث  كـ عليه  ــّرت  ومـ ال�صنني  اآلف  عــمــره  ال�صعب 
واإبـــادات خمتلفة، ومــع ذلــك بقي �صامدًا  وحــروب وجمــازر 
موجودتني  وحــلــب  دم�صق  وخــا�ــصــة  �ــصــوريــة  وبقيت  ــًا،  ــوي وق
ــارت فــيــه واخــتــفــت عن  ــه ــذي ان عــر الــتــاريــخ يف الــوقــت الـ
املنطقة. وعــوا�ــصــم يف  ــرى  اأخــ ومـــدن  الــوجــود حــ�ــصــارات 
       فمنذ مطلع �صباط/1973 اأمر الرئي�س حافظ الأ�صد، 
القائد العام للجي�س والقوات امل�صلحة، هيئة الأركان؛ باإعداد 
الــ )25 من �صباط(  اخلطط الالزمة لتحرير اجلولن. ويف 
ناق�س الرئي�صان الأ�صد وال�صادات يف لقائهما يف الإ�صكندرية؛ 
فكرة احلرب امل�صركة، واتخذا القرار التاريخي بالتخطيط 
باإمرة  موحدة  �صورية   – م�صرية  قيادة  و�صّكال  لتنفيذها، 
امل�صري(،  الدفاع  وزير  اإ�صماعيل )وهو  اأحمد  الأول  الفريق 
بــاإعــداد  للبلدين  الع�صكري  التخطيط  اأجــهــزة  وبــا�ــصــرت 
العتبار  بعني  اآخذة  تامة،  ب�صرية  الأعمال  وتن�صيق  اخلطط 

�صعوب  دفــع  يف  كبري  تــاأثــري  لــه  كــان  حينها  ا�صُتخدم  الـــذي 
ملراجعة  الدعم  له  وتقّدم  ال�صهيوين  العدو  مع  تتحالف  دول 
حلّل  مــبــادرات  لتقدمي  حكوماتها  على  وال�صغط  ح�صاباتها 
الــدول  ا�صتخدام  اأن  كما  الــعــربــي.   - ال�صهيوين  الــ�ــصــراع 
الــدول  مــن  كثري  قطع  اإىل  اأدى  الدولية  لعالقاتها  العربية 
ال�صهيونية  اعتبار  وحتى  الإ�صرائيلي،  بالكيان  لعالقاتها 
املتحدة.)قرار  الأمم  هيئة  من  بقرار  ُوّثــق  عن�صرية  حركة 
 10 يف  اعتمد  الــذي   ،3379 املتحدة  لــالأمم  العامة  اجلمعية 
بنعم مقابل  دولة  بت�صويت 72  الثاين/نوفمر 1975  ت�صرين 
الــقــرار  يــحــدد  الت�صويت،  عــن  ع�صًوا   32 وامــتــنــاع  بــال   35
والتمييز  العن�صرية  اأ�صكال  من  �صكل  هي  ال�صهيونية  "اأن 
 86/46 القرار  مبوجب  القرار  هذا  األغي   ... العن�صري". 
غايل.( بطر�س  عهد  يف   1991 اأول/دي�صمر  كانون   16 يوم 
     وا�صتطاعت حرب ت�صرين التحريرية اأن تثبت وجود 
وكان  الأر�ــس.  وحترير  القتال  على  وقدرته  العربي،  الإن�صان 
هــدف الــعــدو الإ�ــصــرائــيــلــي مــن اخلـــرق الـــذي ح�صل خالل 
احلرب، هدفًا �صيا�صيًا اأكرث مما كان ع�صكريًا. وذلك ليغطي 
خ�صائره الكبرية يف الأرواح والعتاد، وليعلن عن وجوده الرمزي 
�صرقي خط وقف اإطالق النار. يف الوقت الذي يعلم اأن اجلهود 
يف  امل�صلح  ال�صراع  وقــف  اأجــل  من  تبذل  الدولية  ال�صيا�صية 
اجلبهة  على  الإ�صرائيلي  اخلرق  يحقق  ومل  باأكملها.  املنطقة 
والرية  اجلوية  القوات  حجم  مع  يتنا�صب  تقدم  اأي  ال�صورية 
املعادية امل�صتخدمة. وعلى الرغم من اأن الطريان الإ�صرائيلي 
ال�صورية،  ال�صيطرة اجلوية يف اجلبهة  و�صع كل ثقله لتحقيق 
وزج قواته الحتياطية املدرعة جميعها، فاإنه مل يحقق اأكرث من 
تقدم تكتيكي ب�صيط، هو عبارة عن مرحلة من مراحل احلرب. 
الأ�ــصــد؛ خــالل احلــوارات  الرئي�س حافظ  وا�صتطاع       
ـ  ال�صورية  الــقــوات  ف�صل  اأجــل  مــن  دارت  التي  واملناق�صات 
الإ�صرائيلية؛ يف اجلولن ال�صوري، اأن ي�صمن ال�صيطرة الكاملة 
على الأر�س، مع الأخذ بعني العتبار اأهمية النقاط والهيئات 
الأ�صد  الرئي�س  فيها  اأظهر  حيث  التحرك؛  وحماور  احلاكمة 
القوات  ف�صل  اتفاق  مذكرة  على  التوقيع  مت  كبرية،  حنكة 
مدينة  خلف  اإىل  الإ�صرائيلي  العدو  بان�صحاب  يق�صي  الــذي 
مثلث  من  كذلك  ين�صحب  واأن  الــنــدى(،  اأبــو  )تــل  القنيطرة 
يت�صمن  اأن  كي�صنجر  وحــاول  اجلنوبي.  القطاع  يف  الرفيد 
ال�صورية  القوات  تقوم  اأن  فحواها  مــادة  على  التفاق  ن�س 
وكان  انطالقًا من اجلولن.  الفل�صطيني  الفدائي  العمل  مبنع 
موقف الرئي�س الأ�صد حا�صمًا يف هذا املجال وقال لكي�صنجر: 
»اإننا ل ميكن اأبدًا اأن ن�صع قواتنا حلماية الأمن الإ�صرائيلي«.
ال�صاد�س  الأ�ــصــد يف  الــرئــيــ�ــس حــافــظ  قـــام  وقـــد         
كبري،  تــاريــخــي  م�صهد  يف   1974 حــزيــران  مــن  والع�صرين 
ال�صعب  قطاعات  كــافــة  مــن  وا�صعة  جماهريية  ومب�صاركة 
ال�صوري برفع علم �صورية فوق �صماء مدينة القنيطرة املحررة. 

*كاتب اجتماعي وباحث سياسي

ال�صوري  للجي�صني  القتالية  البنية  يف  وال�صعف  القوة  جوانب 
من  وكــان  الإ�صرائيلي.  الكيان  جي�س  مواجهة  يف  وامل�صري 
م�صركة  حرب  �صّن  القيادة:  لهذه  الع�صكرية  القرارات  اأهم 
على اجلبهتني ال�صورية وامل�صرية يف اآن واحد، والعتماد على 
الحتاد ال�صوفييتي كدولة عظمى يف ت�صليح اجلي�صني ال�صوري 
وامل�صري لتحقيق التوازن مع جي�س العدو الإ�صرائيلي والتفوق 
عليه يف ميدان املعركة، ومواجهة تفوق �صالح اجلو الإ�صرائيلي 
اجلزء  تغطي  متكاملة  حديثة  رو�صية  جــوي  دفــاع  مبنظومة 
الأقــل،  على  اجلبهتني  كلتا  يف  العمليات  م�صرح  من  امليداين 
مدرعات  ب�صالح  الإ�صرائيلي  املدرعات  �صالح  تفوق  ومواجهة 
�صوري– م�صري مماثل، ومواجهة نظرية احلرب الإ�صرائيلية 
القائمة على توجيه ال�صربة امل�صبقة بخطة ت�صليل ا�صراتيجية 
ال�صهيوين. الــعــدو  على  ال�صراتيجية  املــفــاجــاأة  وحتقيق 
احلرب  لبدء  الأول1973  ت�صرين   6 يوم  اختيار  مّت  وقد 
ت�صرين   6 يوم  ي�صادف  اليوم هي:  مزايا يف هذا  لتوفر عدة 
وعــادة  الإ�صرائيلي،  العدو  لــدى  عطلة  يــوم  وهــو  ال�صبت  يــوم 
يف  منخف�صة  الإ�ــصــرائــيــلــيــة  القتالية  اجلــاهــزيــة  تــكــون  مــا 
“عيد  يــوم  ت�صرين   6 يف  ال�صبت  يــوم  وي�صادف  اليوم،  هــذا 
ــازات  اإجـ ن�صبة  تــكــون  حيث  الإ�صرائيليني  ــدى  ل الغفران” 
مما  بــدرًا  القمر  �صيكون  اليوم  هذا  ويف  كبرية،  الع�صكريني 
مالءمة  وكذلك  لياًل،  القتالية  الأعمال  تنفيذ  على  ي�صاعد 
ــزر لــعــبــور الـــقـــوارب يف قــنــاة الــ�ــصــويــ�ــس، ووقـــوع  ــ املـــّد واجل
من  )العا�صر  رم�صان  يف  ال�صيام  �صهر  خــالل  الــيــوم  هــذا 
رم�صان( حيث ل يتوقع العدو جلوء القوات العربية للحرب.
       وقد اأكدت هذه احلرب من خالل التجربة العملية؛ 
والقت�صادية  الب�صرية  ال�صعب  لطاقة  امل�صبق  احل�صد  قــدرة 
م�صاحة  كامل  ت�صمل  اأ�صبحت  احلــرب  �صاحة  كون  واملعنوية 
ع�صكريًا  توازنًا  يتطّلب  اأ�صبح  احلرب  خيار  اأن  كما  الوطن، 
ــدة ومعنويات،  عـــددًا وع الــقــوة  الــعــدو يف جميع جــوانــب  مــع 
يف  وهجوميًا  الأوىل  بالدرجة  دفاعيًا  التوازن  هذا  ُيبنى  واأن 
"قومية  اأثبتت هذه احلرب �صحة مبداأ  الدرجة الثانية. كما 
الع�صكرية  العربية  الــطــاقــات  مــن  بال�صتفادة  املعركة"، 
املتمّثلة  املعركة  جغرافية  ومــن  وال�صيا�صية،  والقت�صادية 
املحتلة. الفل�صطينية  بالأر�س  املحيطة  العربية  الأرا�صي  يف 
تعيد  اأن  الــتــحــريــريــة  ت�صرين  حـــرب  وا�ــصــتــطــاعــت      
اأن  ــاز  الجنـ لــهــذا  فــكــان  الأ�ــصــيــل،  وجــهــه  العربي  لالإن�صان 
مقاومة  ــوى  ق وبـــروز  واملــمــانــعــة،  ال�صمود  مع�صكر  تعاظم 
وال�صكل  امل�صمون  يف  �صابقتها  عــن  كــثــريًا  تختلف  وطنية 
فل�صطني.  يف  ال�صهيوين  الحتالل  وجه  يف  كمارٍد  واجلوهر 
عن  بــو�ــصــوح؛  التحريرية،  ت�صرين  حــرب  وعـــرت        
حقيقة املقاتل العربي، وك�صفت عن �صجاعته وتفانيه وبطولته 
عن  ك�صفت  كما  املحتلة،  العربية  الأرا�ــصــي  حترير  اأجــل  من 
والأر�صدة  النفط  ك�صالح  العرب  بيد  وفّعالة  عديدة  اأ�صلحة 
والعالقات املت�صابكة مع كثري من دول العامل. ف�صالح النفط 
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واإغـــالق  الــعــيــون  يف  الـــرمـــاد  ذر  قبيل  مــن  يــكــون 
ت�صريح  تداعيات  ح�صرنا  اإذا  والعجني  بالطني  األآذان 
ــرداحـــي يف رفــ�ــصــه الـــعـــدوان �ــصــد الــيــمــن.  الــ�ــصــيــد قـ
هــذا  ــوا  ــل ــغ ــت ــص ا� قـــد  اخلــلــيــج  حـــكـــام  كــــان  واإذا 
ــهــم الإرهــابــيــة  الــتــ�ــصــريــح لــالنــتــقــام بــغــ�ــصــل كــرامــات
لــيــكــون ت�صريح  ــيــة،  داخــلــيــا والــذلــيــلــة لـــدى الإمــريــال
والنتقام  »الــعــنــريــات«  فر�صة  لهم  فتح  قــد  قــرداحــي 
ــة يف عــمــقــهــا واتــ�ــصــاعــهــا. ــاأل ــص ــ� فــــاإن عــلــيــنــا روؤيـــــة امل

يقول ال�صتعماريون: »كيف ح�صل اأن ُوجد نفطنا 
يف اأر�صهم«!

ويقول التوابع العرب �صواء حكامًا اأو ب�صطاء: 
»النفط لهم فهم الذين ا�صتخرجوه«.

هذا التطابق يف فهم امل�صاألة هو الذي �صمح لالإمريالية 
باأن تقول �صراحة، وخا�صة بعد »ا�صتعادة العراق للكويت 
بها«  م  التحكُّ لأحد  يحق  ل  عاملية  �صلعة  »النفط   :»1991
ولذا جتند العامل لتدمري العراق حتت �صعار الكويت دولة 
ت�صخيم  عن  بعيدا  هذا  وطبعًا  املتحدة!  الأمم  يف  ع�صو 
الأمر هو  الكويت. لكن  توقيتا يف ا�صرجاع  العراق  خطاأ 
وم�صتويني: هدف  يف  وذلك  العرب  �صد  النفط  توظيف 
اأما الهدف فهو متكني كيانات اخلليج من التحكم يف 
وهذا  العروبي.  البعد  تقوي�س  وخا�صة  العربية  ال�صيا�صة 
عقلية  دول،  اإىل  القبائل  حتويل  �صوء  على  فهمه  ميكن 
وثقافة �صيخ القبيلة اإىل حاكم على �صوء التطور الدولين 
وانح�صار  الطائرة،  اإىل  البعري  من  والنتقال  عامليًا، 
مي�صيه  ما  اأو  فقط  يعرفه  ما  حدود  يف  للجغرافيا  فهمه 
على قدميه، ومفاقمة هذا بتوفري �صيولة مالية من النفط 
و�صول اإىل را�س املال املايل املعومل بعد اأن كان كل ماله 
يف كي�س خي�س. ومع ذلك  ح�صة النفطيني �صغرية مقارنة 
العربي. بالفقر  مقارنة  وهائلة  الإمريالية  تق�صطه  مبا 
اأما امل�صتويان، فالأول: اإخ�صاع الأنظمة العربية غري 
النفطية بحقنها ب�صيولة مالية ُتبقيها حية ولكن غري فاعلة 
القبلية  ال�صيا�صية  الروؤية  عن  الطرف  تغ�س  كي  عروبيًا 
ا�صتفحل  وهذا  عروبي  بعد  لأي  امل�صادة  اخلليج  حلكام 
بعد حرب حزيران 1967. وبالطبع كان يتم �صطف وجه 
النفطيني بتقدمي دعم مايل بعد كل عدوان �صهيوين ولكنه 
دون اي دور اإنتاجي او حتقيق م�صتوى ا�صراتيجي ع�صكريًا.
يف  عــربــيــة  عــمــل  لــقــوة  م�صبوط  ت�صغيل  والـــثـــاين: 
وتهافت  بلدانهم  يف  الإنتاج  ر  ت�صحُّ ي�صمن  مبا  اخلليج 
هروبا  الــوطــن   خـــارج  املــاأجــور  العمل  على  العمل  قــوة 
ومــن �صمنها  ــس  الأر� ر  ت�صحُّ اإىل  قــاد  الإنــتــاج مما  من 
عربية. ظاهرة  اأ�صبح  الــزراعــي  فال�صلع  نعم  لبنان. 

بهذه ال�صوابط ميكننا قراءة التوكيل الإمريايل 
للخليج بخنق لبنان. 

التخريبي  املندوب  قبل  حتى  وا�صح  لبنان  ومنــوذج 
ينتج  بلد  لبنان  كــان  ــري.  احلــري رفــيــق  اي  هــنــاك  اإىل 
به  وكــانــت  ــرى  اأخـ بــلــدان عربية  اإىل  ر  وُيــ�ــصــدِّ ــا  زراعــي
يلعب  ــان  وكـ واأكــــرث.  الــبــلــد  تكفي  اأ�ــصــا�ــصــيــة  �ــصــنــاعــات 
اي�صًا. منها  ويتغذى  عربية  اأمــوال  وغ�صيل  مترير  دور 
مت جر لبنان اإىل العتماد على الريع النفطي �صواء 
من العاملني اأو من �صخ اأموال قادت اإىل ا�صتهالك يفوق 
مواقع  من  كثريا  لبنان  غــادر  اأن  بعد  وخا�صة  املداخيل 

اإليها بني يوم وليلة وذلك لي�س لأن  العودة  الإنتاج والتي ل ميكن 
اأ�صا�صًا  بل  اخلليجي  وخا�صة  اخلــارج  اإىل  طردها  مت  العمل  قوة 
لأن العودة اإليها يحتاج لعملية تكيف ب�صري اعتاد الوظيفة لي�صت 
اخل�صار  يف  تاأخذ  الإنتاج  مواقع  لتجديد  العودة  اأن  كما  �صهلة. 
ا�صعب.  وال�صناعة  �صنوات  ثالث  فوق  ما  والأ�صجار  عام  ن�صف 
واملقاطعة  الــذات  على  العتماد  عن  املقاومة  حديث  فــاإن  ولــذا، 
اف�صل من عدم جميئه. ورغم مرور  واإن كان  جاء متاأخرًا جدًا، 
الغذائي  لالإنتاج  عربيًا  التوجه  يتم  مل  كورونا،  وباء  على  عامني 
تتفاقم.  �صوف  الغذائية  املواد  ا�صعار  باأن  التنمويني  توقعات  رغم 
ها  ــكــون  همَّ اأنــظــمــة حتــتــل بــلــدانــهــا وتــقــهــر الــ�ــصــعــب  ي اإن 
بل  تــنــمــويــًا،  تتجه  اأن  ميــكــن  ل  ــذا  ولـ احلــكــم  يف  الــبــقــاء  الأول 
لت�صدقها  لريكع  الــغــالء  مقالة  يف  ال�صعب  ــوع  وق تف�صل  غالبًا 
ُيقمع. يركع  ل  ومــن  الــوطــن،  بيع  ريــع  من  والت�صدق  حتى  عليه 
فاملقاطعة والتنمية باحلماية ال�صعبية �صالح ل ميكن ثلمه اإذا 
كان هناك من قرار، وهو �صالح يجب تبنيه حتى والبلد يف حالة �صلمية.

المؤامرة المالية:
يجري  ملــا  »الـــِقـــوادة«  دور  لبنان  يف  الطائفي  احلكم  لعب 
و�صل  وحينما  جهة  من  الإنــتــاج  مواقع  تقوي�س  ت�صهيل  يف  الآن 
اي: املــايل  الت�صييل  قــنــوات  جتفيف  مــن  حالة  اإىل  لبنان  و�صع 
 حــجــب اخلــلــيــج حلــقــنــه املـــالـــيـــة وتــ�ــصــيــيــلــهــا لــلــفــا�ــصــيــة 
ــة جــعــجــع(  ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ املـــــزدوجـــــة )الـــ�ـــصـــنـــيـــة/احلـــريـــري واملـ

 •      قلة التحويالت من العمالة يف اخلارج
•    عجز القدرة الت�صديرية مقارنة بالواردات

•       فخ دفع اأق�صاط وفوائد الديون
•     وت�صييق فر�س القرا�س مع تعظيم �صروطه وت�صيي�صها 

ب�صكل مبالغ فيه.
قاد هذا اإىل قرار النخبة ال�صيا�صية املالية وهي طبقية/

طائفية معًا اإىل تهريب ما لها ومال غريها.
ما يجري �صد لبنان منذ عدة �صنوات مق�صود به را�س 
املقاومة وكامل حمورها وهو عدوان اإمريايل و�صهيوين من 

اأدواته اأنظمة عربية وخا�صة اخلليج.
كبلد  لبنان  مــن  امــوالــهــم  بــاإخــراج  وغــريه  بــداأ اخلليج  لــذا 
الطلب  يف  حــادا  �صعودا  خلق  ممــا  اإ�ــصــبــع«  ة  »م�صِّ فيه  يبق  مل 
قاد  وهــذا  خا�صة(  المريكي  )الـــدولر  الجنبية  العملة  على  
الثقة  اأفــقــد  ممــا  املحلية  للعملة  عــايل  عــر�ــس  اإىل  بالطبيعة 
الحــتــيــاطــيــة.  بــالــعــمــالت  مــقــارنــة  �صرفها  �صعر  وانــهــيــار  بــهــا 

احلالة  هذه  يف  املركزي  امل�صرف  يقوم  اأن  عامليا  واملعتاد 
مبكافحة  �صد انهيار العملة املحلية عن طريق  انفاق العملة ال�صعبة 
املوجودة  لديه يف الحتياط. ول ندري اإن كان فعل هذا يف لبنان. 
وبغ�س النظر اإن كان امل�صرف املركزي قد انفق الحتياطي 
من العملة ال�صعبة لدعم اللرية اأو �صهل تهريب العمل ال�صعبة اي 
الحتياطي، فاإن النتيجة يف لبنان هي  انهيار خيايل للعملة املحلية. 
الــبــنــك  ــوم  ــقـ يـ الـــعـــاديـــة  احلـــــــالت  ــه يف  ــ ــ اأن ــني  حــ ويف 
ب�صخ  اي  للمري�س  املغ�صو�س  بالإ�صعاف  الدوليني  وال�صندوق 
املحلية،  العملة  تقوي�س  يف  ي�صاهم  ممــا  كــقــرو�ــس  ــوال  ــ ام
اإىل  الـــدور  هــذا  عــن  حتى  تتعففان  املوؤ�ص�صتني  هــاتــني  ــاإن  فـ
تقييمهما. حــ�ــصــب  »مــوثــوقــة«  لــبــنــانــيــة  حــكــومــة  تت�صكل  اأن 
ينتج عن كل هذا تزايد انخفا�س قيمة العملة املحلية ويزداد 
اأو  القرو�س  �صواء  الديون  دفع  لوجوب  البلد  ويخ�صع  الت�صخم 
الفوائد ناهيك عن دفع فواتري الواردات ويزداد �صغط حت�صيل 
الديون  على ال�صركات وامل�صارف املحلية  التي كانت التزاماتها 
قــادر  بــقــدرة  الــتــي  الجــنــبــيــة   ال�صعبة   بالعملة  عـــادة  تــقــدر 
ال�صعب. ومدخرات  توفريات  �صفط  اأي  خزائنها،  فراغ  اأعلنت 
لالأجانب  وطنية  ا�ــصــول  بيع  عــن  احلــديــث  يــجــري  لـــذا، 
حيث  تافهة  باأ�صعار  الأجنبية  ال�صركات  لت�صريها  وبالطبع 
ال�ُصراة  من  يكون  وقــد  اآخــر.  �صيولة  م�صدر  احلكومة  جتد  ل 
الأر�س! وهكذا  بامتالك  لبنان  اي�صًا كي يتحكموا يف  خليجيني 
لبنان  يف  العربي  ال�صعب  على  والطوائف  اخلليج  حتالف  ُيطِبق 
لقتالع املقاومة حتى لو بفتنة واإن عجزت الفا�صية  فبالتجويع.

هذا الفخ الذي وقع فيه لبنان ي�صمح حلقد حكام اخلليج 
اأن ياأخذ مداه وذلك بهدفني:

الأول: حتطيم لبنان واإ�صعال الفتنة فيه
قوة  لها  الــتــي  الأخـــرى  العربية  ــدول  الـ اإرهـــاب  ــاين:  ــث وال
فيها. اإنتاجية  غــري  ا�صتثمارات  للخليج  اأو  اخلليج  يف  عمل 
وعامل  العروبي  امل�صرك  يف  تقوي�س  عامل  الهدفني  وكال 
األ  العربي.  الوطن  على  كمهيمن  يندمج  ــاأن  ب الكيان  متكني 
ال�صودان،  يف  املطبعني  قــوى  تــوازن  يف  الكيان  دور  تالحظون 
اليمن،  �صد  خرائه  وم�صاركة  اجلزائر  �صد  املغرب  وحتريكه 
وو�صول العالقة بالأردن اإىل مناورات م�صركة ناهيك عن غرفة 
»موك«! اأما يف الأر�س املحتلة فكل �صيء حمتل وكثري منه بالرغبة!

ل يختلف الهدف مما يجري �صد لبنان عن الهدف 
مما جرى �صد  �صورية، حيث اتخذ العدوان الر�صمي واملايل 

اخلليجي حالة العدوان بكل ا�صكاله. وهذا يطرح ال�صوؤال اليوم، 
ولكن هذه املرة على �صورية:

كيف ميكن اإعادة العالقات مع هذا اخلليج ودم ال�صوريني 
املكلوم  ال�صعب  قـــرار  هــي  ــادة  ــ الإع هــذه  وهــل  اأنــيــابــهــم!  على 
واإذا كان  الد�صتور؟  اأهم من  لأن هذا  با�صتفتاء  نعم  با�صتفتاء. 
فهل  »مــات«  لو  حتى  �صرقًا  التوجه  بعدم  طائفيا  حمكوم  لبنان 
تذهب �صورية اإىل النفط بدل ال�صرق؟ وهل احلديث عن الذهاب 
�صورية؟ يف  العرب  به  الفا�صدون  يحقن  خمــدر  جمــرد  �صرقًا 
مالحظة: بعد اأكرث من عام على تفجري مرفاأ بريوت اأ�صطر 
رئي�س لبنان لطلب �صور الأقمار ال�صناعية من رو�صيا بعد ترجيه 
للغرب الذي رف�س لأكرث من عام! ما هكذا يكون الع�صق... اإنه!!!
ل�صلمان  ترامب  قاله  مبا  قرداحي  ال�صيد  قاله  ما  قورن  لو 
لبدا قول قرداحي ن�صيحة طيبة. ولكن ترامب متثل قول املتنبي:
ل ت�صري العبد اإل والع�صا معه...اإن العبيد لأجنا�س مناكيُد«

عبيد يحكمون من املحيط اإىل اخلليج.

نعم اأنتم مطبعون ومعتدون
د. عادل سمارة/ رام اهلل 
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ل تاأ�صي�س »اإ�صرائيل« يف فل�صطني        �صكَّ
بعد  املنطقة  يف  وقع  حدث  اأخطر  العربية 
احلروب ال�صليبية، حيث ما زالت املنطقة 
والويالت  وامل�صائب  احلــروب  من  تعاين 
�صببته  الــذي  العرقي  والتطهري  والتخلف 
ال�صتيطاين  بال�صتعمار  اإميــانــهــا  جـــراء 
ــاب والــعــنــ�ــصــريــة والــهــيــمــنــة على  ــ ــ والإره
العظمى  “اإ�صرائيل”  واإقــامــة  املنطقة 
ال�صرق  مــ�ــصــروع  خــالل  مــن  القت�صادية 
قلب  يف  يــهــودي  غيتو  ــاأكــر  وك الأو�ـــصـــط، 
املنطقة العربية والإ�صالمية. واأدت احلروب 
التي اأ�صعلتها »اإ�صرائيل« اإىل عرقلة التنمية 
والتطور وال�صتقرار والزدهار يف املنطقة، 
والعرقية  واملذهبية  الطائفية  الفنت  ون�صر 
قلب  يف  تاأ�صي�صها  وجـــاء  لتفتيتها.  فيها 
م�صالح  تــالقــي  ح�صيلة  العربي  الــوطــن 
العاملية  وال�صهيونية  ال�صتعمارية  الــدول 
والنظام  العربية،  الوحدة  الق�صاء على  يف 
على  وال�صيطرة  القومي  وامل�صروع  العربي 
النفط يف املنطقة، و�صناعة اإ�صالم اأمريكي 

عن طريق اآل �صعود وثاين ونهيان..
الــدول  مب�صاعدة  ال�صهيونية  قامت 
الأوروبية بتزوير تاريخ فل�صطني وا�صتغالل 
الال�صامية  واحلركات  وال�صتعمار  الدين 
وهــو  �صيا�صي  هـــدف  لتحقيق  ــة،  ــازي ــن وال
ا�صتعمار فل�صطني عن طريق تهجري اليهود 
اإليها وترحيل العرب منها. وقدمت نف�صها 
احلرية  قيم  وغر�س  تطوير  كعامل  للعامل 
ــارة الــغــربــيــة يف  والــدميــقــراطــيــة واحلــ�ــص
املنطقة، ولكنها مار�صت عك�س ذلك متامًا 
لتفتيتها والهيمنة عليها وا�صتغالل ثرواتها، 
الأر�ـــس  عــلــى  ال�ــصــتــيــالء  خــا�ــس  وب�صكل 
والهيمنة على النفط والغاز واملياه، وتهجري 
فل�صطني  من  العرب  وترحيل  اإليها  اليهود 

وعدم ال�صماح لهم بالعودة اإليها.
ــات  ــ ــراف اخلــ ــد  ــي ــص وجنـــحـــت يف جتــ�
والأطماع اليهودية اإىل ا�صتعمار ا�صتيطاين 
وم�صتعمرات يهودية وكيان �صهيوين، بدعم 
من الدول الغربية واجلهل العربي بطبيعتها 
ــان بــعــ�ــس احلــكــام الــعــرب لــلــدول  ــهـ وارتـ
املتحدة  للوليات  وتبعيتهم  ال�صتعمارية، 
معزوفتي  وا�صتغلت  العاملية.  وال�صهيونية 
مع  والــتــعــاون  والهولوكو�صت  الال�صامية 
اأملانيا النازية لتهجري اليهود اإىل فل�صطني، 
ودعم  وتقويتها  فيها  »اإ�صرائيل«  واإقــامــة 

حروبها العدوانية.
وحــقــق املـــ�ـــصـــروع الــ�ــصــهــيــوين اأهـــم 
ويف  ال�صهيوين،  الكيان  باإقامة  جناحاته 
اإعالنه فرن�صا وبريطانيا والوليات املتحدة 
ت�صمن  الــذي   1951 عــام  الثالثي  البيان 
والأرا�ــصــي  »اإ�صرائيل«  وجــود  عن  الــدفــاع 
وا�ــصــركــت  احتلتها.  الــتــي  الفل�صطينية 
»اإ�صرائيل«  حروب  يف  ال�صتعمارية  الــدول 

و1967  و1956   1948 اأعوام  العدوانية يف 
الــوليــات  ا�صركت  كما  و2006،  و1982 
يف  كي�صنجر  اليهودي  عهد  ــان  اإب املتحدة 
حرب ت�صرين عام 1973، ويف الدفاع عن 
لالأرا�صي  »اإ�ــصــرائــيــل«  احــتــالل  ا�صتمرار 
داخل  واللبنانية  وال�صورية  الفل�صطينية 
الأمم املتحدة وخارجها. وحققت الوليات 
املــتــحــدة احلــلــم الـــذي راود بــن غــوريــون 
من  م�صر  ــاإخــراج  ب »اإ�ــصــرائــيــل«  موؤ�ص�س 
عن  ال�صهيوين  ـ  العربي  ال�صراع  ــرة  دائ
اتفاقيتي  توقيع  الــ�ــصــادات  حمل  طــريــق 
ال�صلح  ومعاهدة  ديفيد عام 1978  كامب 
على ح�صاب   1981 الإ�صرائيلية  ـ  امل�صرية 
باحتالل  وال�ــصــتــمــرار  فل�صطني  عــروبــة 

اجلولن وجنوب لبنان.
توقيع  على  عــرفــات  حمل  ذلــك  وتبع 
و   .1993 عــام  اأو�صلو  يف  ــان  الذعـ اتــفــاق 
عام  عربة  وادي  معاهدة  الأردن  توقيع 
ال�صهيوين  املــ�ــصــروع  يكتف  ومل   .1994
باملنجزات التي حققها مب�صاعدة الوليات 
املتحدة واأتباعه من حكام اخلليج بل يعمل 
على ا�صتثمارها وحتقيق املزيد منها و�صوًل 
اإىل اإقامة »اإ�صرائيل« العظمى القت�صادية 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــي على  ــار املـــفـــاو�ـــس  ــ ــب واإجــ
ق�صية  وت�صفية  الدولة  بيهودية  العراف 
التاريخية  فل�صطني  كل  وتهويد  فل�صطني، 
وجعل الأردن الوطن البديل للفل�صطينيني.

كــجــزء  ــوين  ــهــي ــ�ــص ال ــروع  ــصـ ــ�ـ املـ اإن 
مــن املــ�ــصــروع الإمـــريـــايل وقــاعــدة ثابتة 

»اإ�صرائيل«  اأن  يعني  والإ�صالم، ما  العروبة 
�صعوب  مــع  ــم  دائ �ــصــراع  حالة  يف  �صتبقى 
وجعلها  ثرواتها  ونهب  لإخ�صاعها  املنطقة 

�صوقًا ملنتجاتها.
دولة  تكون  اأن  تريد  ل  »اإ�صرائيل«  اإن 
على  املنطقة  يف  عادي  بدور  وتقوم  عادية 
و�صيادة  ا�صتقالل  حرمة  احــرام  اأ�صا�س 
العربية  الــبــلــدان  ونــفــط  ومــيــاه  واأرا�ــصــي 
والإ�صالمية، لأن ذلك يتناق�س مع اأهداف 
ال�صتعمارية  ال�صهيوين  امل�صروع  وطبيعة 
الأر�ــس  نهب  على  والقائمة  والعن�صرية 
ــدمــري املــنــجــزات،  واملـــيـــاه والــــــرثوات، وت
وتهويد الأر�س واملقد�صات وانتهاك �صيادة 

وحقوق املواطنني وحياتهم.
طبيعة  مع  التعاي�س  امل�صتحيل  من  اإن 
بال�صتعمار  املــوؤمــن  ال�صهيوين  امل�صروع 
ال�ــصــتــيــطــاين وبــاخلــرافــات والأ�ــصــاطــري 
والأطماع اليهودية، وهجرة يهود العامل اإىل 
فل�صطني وترحيل العرب منها، والت�صطيب 
الفل�صطينيني  الالجئني  عـــودة  حــق  على 
بــالأيــديــولــوجــيــة  ــدجــج  وامل ديـــارهـــم،  اإىل 
ال�صهيونية، وجميع اأ�صلحة الدمار ال�صامل 
ونظرية املجال احليوي لل�صهيونية العاملية 
يف جميع بلدان ال�صرق الأو�صط الكبري حتى 

جمهوريات اآ�صيا الو�صطى الإ�صالمية.
اإن الكيان ال�صهيوين ل يهدف اإطالقًا 
ك�صر  يريد  واإمنــا  عــادل،  حل  اإىل  التو�صل 
الر�صمية،  والعربية  الفل�صطينية  الإرادات 
الأمريكية  بالرعاية  خمططاته  وفــر�ــس 
وملوك  اأمراء  وم�صاعدة  الأوروبــي  والدعم 
ــارات  ــرب، وتــاأجــيــج �ـــصـــراع احلــ�ــص ــعـ الـ
العداء  املزيد من  وبث  الإ�صالم،  وحماربة 
ــعــرب واملــ�ــصــلــمــني يف  والــكــراهــيــة جتـــاه ال
الــوليــات املــتــحــدة والــبــلــدان الأوروبـــيـــة، 
واإ�صعال احلروب الطائفية وتفتيت البلدان 
املحرقة  مــعــزوفــة  وا�ــصــتــغــالل  الــعــربــيــة، 
لفر�س  والــال�ــصــامــيــة،  )الــهــولــوكــو�ــصــت( 
هيمنته وهيمنة الإمريالية الأمريكية على 

املنطقة العربية والإ�صالمية.
ال�صهيوين  امل�صروع  فا�صتمرار مت�صك 
والعن�صرية  ال�صتعمارية  باأيديولوجيته 
منطلقًا  �صيكون  والإرهــابــيــة  والأ�ــصــولــيــة 
ــة )وقـــائـــيـــة  ــيـ ــدوانـ ــروب عـ ــ ــال حــ ــعـ ــصـ لإ�ـ
وا�صتباقية(، لأنه ج�صم غريب عن املنطقة 

ودخيل عليها ومعاد ل�صعوبها.
بع�س  يــعــتــقــد  اأن  الــ�ــصــخــف  مـــن  اإن 
ال�صهيوين  امل�صروع  اأن  العرب  امل�صوؤولني 
حيث  تــغــريوا،  الذين  هم  اإنهم   ، تغريَّ قد 
و»اإ�صرائيل«،  املتحدة  الــوليــات  تهم  غريَّ
عن  �صعود  اآل  وخا�صة  يبحثون  ــذوا  واأخــ
الذي  الإ�صرائيلي  العدو  مع  اأمنية  �صراكة 
اغت�صب فل�صطني مبا فيها مدينة الإ�صراء 
ال�صهيوين  املــ�ــصــروع  يــزال  ول  ــعــراج.  وامل

با�صتمرار  يعمل  الأمــريكــيــة  لالإمريالية 
معظم  لك�صر  الع�صكرية  قوته  ــادة  زي على 
على  والق�صاء  الر�صمية  العربية  الإرادات 
و  قومي  اأو  وطني  نهو�س  اأو  مقاومة  ــة  اأي
طبيعته  وتقوم  وهيمنته.  �صروطه  لفر�س 
لل�صهيونية  احلــيــوي  املــجــال  نظرية  على 
اإىل  النيل  من  ال�صهيوين  والكيان  العاملية 
اليهودي  ال�صتيطاين  وال�صتعمار  الفرات 
على  لل�صيطرة  الأردن،  و�صرق  فل�صطني  يف 
املنطقة كمقدمة ل�صيطرة اليهودية العاملية 
العامل  وعلى  الأو�ــصــط  ال�صرق  بلدان  على 
من خالل �صيطرتها على الوليات املتحدة 

الأمريكية.
تاريخي  �صراع  يف  العربية  الأمــة  اإن 
املــ�ــصــروع  طبيعة  مــع  وم�صتمر  مــتــوا�ــصــل 
ــتــعــمــاري والــعــنــ�ــصــري  الــ�ــصــهــيــوين ال�ــص
والإرهــابــي، والــذي ل حــدود ول قيود على 
مع  با�صتمرار  تت�صاعد  والــتــي  اأطــمــاعــه 
والعربية،  الفل�صطينية  التنازلت  ــاد  ازدي
الأمريكية  بالرعاية  ال�صيا�صية  فالت�صوية 
املزيد  لتحقيق  اأمريكية  ـ  اإ�صرائيلية  خطة 
الهيمنة  اإىل  للو�صول  له  النت�صارات  من 
ال�صاملة على منطقة ال�صرق الأو�صط الكبري 
وم�صح الهوية الثقافية واحل�صارية ل�صعوب 
ال�صهيوين  امل�صروع  قادة  ويعمل  املنطقة. 
على دميومة ا�صتمرار املواجهات وال�صراع 
الع�صكري وال�صيا�صي والقت�صادي والثقايف 
التنمية  يف  املنطقة  �صعوب  طموحات  مع 
وحماربة  والزدهــار،  وال�صتقرار  والتطور 

الصراع مع »إسرائيل« 
د.غازي حسينصراع وجود وليس نزاعًا على الحدود
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اإحاليل،  اأ�صويل،  عن�صري،  ا�صتعماري،  م�صروع 
والت�صليل  والكذب  الع�صكرية  القوة  ر  ي�صخِّ اإجالئي 
املنطقة  يف  اأهدافه  لتحقيق  والن�صاء  واملــال  واخلــداع 

وهيمنته على العامل.
ولكنه  جــوهــره،  يــغــرّي  مل  ال�صهيوين  واملــ�ــصــروع 
بالهيمنة  اجلــغــرايف  التو�صع  وا�صتبدل  اأ�صاليبه  غــريَّ 
اجلغرافية  ــكــرى  ال ــل«  ــي ــرائ ــص »اإ� اأي  القــتــ�ــصــاديــة 
ن�صيج  يف  للتغلغل  القت�صادية،  العظمى  باإ�صرائيل 
وجتنب  هويتها،  وتغيري  والثقايف  القت�صادي  املنطقة 
يف  يتغلغلوا  مل  الذين  املنطقة  يف  بال�صليبني  حل  ما 

ن�صيجها القت�صادي..
وجنح مب�صاعدة الوليات املتحدة جتزئة ال�صراع 
العربي ـ ال�صهيوين وحتويله من �صراع وجود اإىل نزاع 
اأ  وجزَّ فل�صطيني.  ـ  اإ�صرائيلي  نزاع  واإىل  على احلدود، 
بع�س  وحتويل  باخراقه  وجنح  العربي  القومي  الأمن 
للدفاع  حــدود  وحر�س  �صرطة  اإىل  العربية  اجليو�س 
الفل�صطينية،  لــالأرا�ــصــي  الإ�صرائيلي  الحــتــالل  عــن 
عن  نيابة  الفل�صطينية  املقاومة  لعمليات  والت�صدي 
دولة الحتالل ال�صهيوين التي احتلت ال�صفة الغربية 
واخــرق  الها�صمية.  اململكة  مــن  ال�صرقية  والقد�س 
معاهدات  يف  الن�س  خالل  من  العربي  القومي  الأمن 
الإذعان على عدم وجود حروب بعد اليوم وهو ل يزال 
العدوانية،  احلــروب  وي�صعل  العربية  الأرا�ــصــي  يحتل 
ومنها حرب متوز يف العام 2006 على لبنان، واحلرب 
ويفر�س   ،2014 �صيف  يف  غزة  قطاع  على  ال�صاد�صة 
التطبيع وتغيري املناهج الدرا�صية على بع�س الأطراف 

الدول  ويلزم  الفل�صطينية.  وال�صلطة  الأردن  ومنها  العربية 
الأمني،  بالتعاون  املعاهدات  على  معه  توقع  التي  العربية 
ال�صالح  من  عربية  مناطق  وجتريد  الت�صلح  حجم  وحتديد 
)ك�صيناء والدولة الفل�صطينية املزمع تاأ�صي�صها( ونزع �صالح 
املقاومة ونعتها بالإرهاب، وتغيري خارطة الوطن العربي من 
خالل اإ�صعال الفنت الطائفية واملذهبية والعرقية والتفتيت 
واإعادة الركيب من خالل م�صروع ال�صرق الأو�صط اجلديد. 
اإلَّ  يكتمل  لن  م�صروعهم  اأن  ال�صهيونية  دهاقنة  ويعتقد 
بفر�س هيمنة »اإ�صرائيل« القت�صادية على البلدان العربية 
واإقامة »اإ�صرائيل« العظمى القت�صادية بحدودها التوراتية 
العربية  ــدول  الـ جميع  مــع  الــعــالقــات  وتطبيع  بــابــل  حتى 
مب�صاعدة اآل �صعود وامللك الها�صمي وجامعة الدول العربية. 
لقد تعاون املوؤ�ص�صون والقادة ال�صهاينة مع الال�صاميني 
ومع ال�صتعمار الريطاين واأملانيا النازية واإيطاليا الفا�صية. 
رودي�صيا  يف  العن�صريني  مع  ال�صهيوين  الكيان  وتــعــاون 
ومع  اإفريقيا  جنوب  يف  الأبارتايد  نظام  ومع  والرتغال، 
العدوانية  املتحدة يف حروبهم  والوليات  فرن�صا وبريطانيا 
 1995 عــام  برناجمه  يف  العمل  حــزب  وقــرر  العرب.  �صد 
اإ�صرائيلية  كم�صلحة  فل�صطينية  دولــة  اإقامة  على  العمل 
�صارون  وطــرح  اليهود.  لدولة  العن�صري  النقاء  لتحقيق 
الفور  وعلى  فل�صطينية،  دولــة  لإقــامــة  للت�صوية  م�صروعه 
من  فل�صطني  يف  دولتني  لإقــامــة  م�صروعه  بو�س  ا�صتوحى 
م�صروع �صارون للت�صوية. وحمل الرباعية الدولية على تبنيه. 
لتمرير  للرباعية  رئي�صًا  بلري  طوين  احلــرب  جمرم  وعــنيَّ 
والعــراف  الإ�صرائيلية  واملوا�صفات  بال�صروط  الت�صوية 
فقط،  لليهود  دولة  »اإ�صرائيل«  اإن  اأي  »اإ�صرائيل«  بيهودية 
حق  على  الت�صطيب  يعني  مــا  الــعــامل،  يف  اليهود  وجلميع 

    يف مثل هذا الأ�صبوع قبل 65 عامًا، 
ُقتل   ،1956 الأول/اأكــتــوبــر  ت�صرين   29 يف 
وكــان  كفرقا�صم،  يف  عربيًا  مــواطــنــًا   47
كل  و�صيوخ.  ون�صاء  اأطــفــال  ال�صحايا  بني 
�صاعة  املــنــزل  خـــارج  كــانــوا  اأنــهــم  ذنبهم 
منع التجوال الذي مل يكونوا على علم به. 
ارتكب  الذين  احلــدود  حر�س  كتيبة  قائد 
املنطقة  قائد  بــاأن  �صهد  املذبحة  جــنــوده 
لهم:  قــال  الإ�صرائيلي  اجلي�س  طــرف  من 
بهذه  هنا  البع�س  يرحل  اأن  الأف�صل  "من 
املــرة  يف  �صيعرفون  الــبــاقــون  الــطــريــقــة، 
وما  ال�صابط:  �صاأله  وعندما  القادمة"، 
م�صري ال�صخ�س العائد اإىل منزله ومل يعلم 
يرحمه". "اهلل  فاأجاب:  التجوال،  مبنع 
عي�صاوي  الــوزيــر  اأعلن  الأ�صبوع  هــذا 
كفر  �صكان  ومن  فريج، من حركة مريت�س 
لعراف  اقــراح  �صوغ  ب�صدد  اأنه  قا�صم، 
الدولة مب�صوؤوليتها عن املذبحة، ومن اأجل 
اإليها  والتطرق  �صحاياها،  ذكــرى  تخليد 
يف مناهج التعليم، وك�صف وثائق الأر�صيف 
املــبــادرة  هــذه  الق�صية.  هــذه  يف  الــ�ــصــري 
بــاأن  ونــاأمــل  الحــــرام،  وت�صتحق  مطلوبة 

ي�ج�ب اأن ن�عرتف ون�عتذر ون�عّلم م�جزرة ك�فر ق�ا�ص��م
من �صحافة العدو

اجلمهور. ممثلي  من  وا�صع  بتاأييد  حتظى 
الأُخرى يف  الدموية  الب�صمات  بخالف 
الآن  حتى  تزال  ل  والتي  ال�صهيونية،  تاريخ 
ت�صكل اأر�صًا خ�صبة للجدالت الأيديولوجية 
جدل  اأي  هناك  لي�س  واليمني،  الي�صار  بني 
جرمية  هــو  كفرقا�صم  يف  جــرى  مــا  اأن  يف 
مع  الق�صائي  اجلــهــاز  تعاُمل  واأن  ب�صعة، 
املقاتلني  من  ثمانية  خمزيًا.  كان  منّفذيها 
و�ُصجنوا،  دينوا  اجلرمية  يف  �صاركوا  الذين 
ب�صعة  وخالل  لحقًا،  ُخّففت  عقوبتهم  لكن 
ح�صل  بع�صهم  اأحــــرارًا.  اأ�صبحوا  ــوام  اأعـ
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عــلــى وظــائــف مــرمــوقــة بــرعــايــة الــدولــة. 
ترئته  جرت  �صدمي  ي�صكا  املنطقة  قائد 
من تهمة القتل، ودانته املحكمة بـ"جتاوز 
�صخيفة،  عقوبته  وكانت  ال�صالحيات"، 
ــب. ــي ــاأن ــع غـــرامـــة عــ�ــصــرة قـــرو�ـــس وت ــ دف
يف  لحة"  "�صُ اأُجــريــت  املذبحة  بعد 
اإىل  تعوي�صات  الــدولــة  وقــدمــت  الــقــريــة، 
اللجنة  تو�صيات  بح�صب  القتلى،  عائالت 
بن- ديفيد  احلكومة  رئي�س  عّينها  التي 
غوريون. اليوم يتعامل اأهل القرية مع هذه 
لحة مفرو�صة"،  لحة باأنها كانت "�صُ ال�صُ

الأعــوام  وخــالل  الق�صية.  اإخــفــاء  هدفها 
التي مرت منذ ذلك احلني ا�صتخدم بع�س 
القرية  زاروا  الــذيــن  ــوزراء  ــ وال الــروؤ�ــصــاء 
لحة"  "�صُ مثل  تعابري،  ت�صريحاتهم  يف 
لدى  "عار"،  كلمة  وحتى  و"اعتذار"، 
و�صفهم ما جرى يف القرية. لكن الكني�صت 
قانون  اقراحات  ال�صنوات  مر  على  رف�س 
طالبت باإعطاء طابع موؤ�ص�صاتي لالعراف 
الإ�ــصــرائــيــلــي بــاملــ�ــصــوؤولــيــة عــن املــجــزرة.
ذلك  يفعلون  الإ�صرائيلي  اجلي�س  يف 
القا�صي  و�صع  اأن  فبعد  طويل.  وقت  منذ 
املتهمني  حمــاكــمــة  يف  هــلــيــفــي  بــنــيــامــني 
قــانــوين  غــري  ــر  "اأمــ م�صطلح  بــاملــجــزرة 
ب�صورة وا�صحة"، اأ�صبح در�س كفرقا�صم 
ع�صيان  اجلنود  على  اأن  املقبلة  لالأجيال 
الأوامر التي "يرفرف فوقها علم اأ�صود".
هناك  ــايل  احلـ الكني�صت  مــع  الــيــوم 
فـــر�ـــصـــة لإ�ــــصــــالح الـــظـــلـــم الــتــاريــخــي 
عن  الدولة  مب�صوؤولية  ر�صميًا  والعــراف 
علنية  ب�صورة  والعــتــذار  اجلــرميــة،  هــذه 
ال�صحايا،  ــالت  ــائ ع اأمــــام  الــقــلــب  ــن  ومـ
التعليمية. ودمج رواية املذبحة يف املناهج 

الدولة  اإىل  العودة  حق  وق�صر  ديارهم  اإىل  الالجئني  عودة 
اإىل  املحتلة عام 1948  الأرا�صي  وترحيل عرب  الفل�صطينية 
دولتهم الفل�صطينية التي تزمع »اإ�صرائيل« اإقامتها واملنقو�صة 
»اإ�صرائيل«،  ومل�صلحة  واملعابر،  وال�صكان  والأر�ــس  ال�صيادة 
ل�صطب الن�صحاب من القد�س وت�صفية ق�صية فل�صطني. وجاء 
كو�صنري  املتزمت  اليهودي  و�صهره  اليهودية  وادارته  ترامب 
غرينبالت.  والتوراتي  التلمودي  املفاو�صات  ملف  ورئي�س 
القرن.  �صفقة  نتنياهو  وال�صتعماري  الفا�صي  مع  وو�صعوا 
ووافق عليها حممد بن �صلمان لت�صفية ق�صية فل�صطني واإنهاء 
ال�صراع والتحالف مع »اإ�صرائيل« لإ�صعاف حركات املقاومة 

ومواجهة اإيران. 
اإن الت�صطيب على حق العودة وتهويد القد�س ب�صطريها 
للمنطقة،  وال�صتقرار  ال�صالم  يجلب  لن  وال�صرقي  الغربي 
فل�صطني  وعا�صمة  واملــعــراج  الإ�ــصــراء  مدينة  القد�س  لأن 
البدية، واعرف العامل مبا فيه جمل�س الأمن الدويل باأنها 
اإن  منها.  الن�صحاب  »اإ�صرائيل«  على  ويجب  حمتلة،  مدينة 
»اإ�صرائيل« دخيلة على املنطقة غريبة عنها، جاءت من وراء 
العربية  البلدان  على  للهيمنة  فل�صطني  واغت�صبت  البحار 
والــدول  العاملية  ال�صهيونية  م�صالح  وخدمة  والإ�صالمية 
الغربية ومعاداة �صعوب املنطقة واإخ�صاع حكامها با�صتخدام 
عرو�صهم  وتهديد  العدوانية  باحلروب  والرغيب،  الرهيب 
ومنا�صبهم، و�صرقة الأرا�صي واملياه والرثوات العربية. لذلك 
�صرطانية  غدة  لأنها  معها،  والتعاي�س  بها  القبول  ميكن  ل 
اإىل  وم�صريها  والإ�صالمية،  العربية  الأمــة  ج�صد  يف  خبيثة 
على  نــزاعــًا  ولي�س  ــود  وج �ــصــراع  معها  فال�صراع  الـــزوال، 

احلدود.
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ان�صحب  الــتــي  النقطة  اإىل  الــعــودة  على 
اإذا كانت هناك  وباعتقادي،  ترامب  منها 
اإىل التفاق  للعودة  اأمريكا  اإرادة جادة يف 
النووي، ل نحتاج اإىل كل هذه املتفاو�صات 
الرئي�س  ي�صدر  اأن  يكفي  الطــالق.  على 
الغد  من  اعتبارًا  تنفيذيًا  اأمــرًا  الأمريكي 
يعلن خالله العودة اإىل النقطة التي ان�صحب 
ن�صمع  اأننا  هي  امل�صكلة  لكن  ترامب؛  منها 
الأمريكان  ر�صائل  يف  والنية  الإرادة  هذه 
لكننا ل نرى هذه الرادة على ار�س الواقع.
ويف ال�صياق، اعتر امري عبد اللهيان، 
وبقية  املفاو�صات  الأطــراف يف  اأحد  نحن 
الطرف  لكننا  الآخــر.  الطرف  يف  ــدول  ال
نرى  اأن  علينا  ويجب  ذلــك  يف  الرئي�صي 
كــيــف ميــكــنــنــا الــعــمــل لــ�ــصــمــان اأقــ�ــصــى 
ل�صعبنا. واملــ�ــصــالــح  احلــقــوق  مــن  ــدر  قـ
ــوار تطرق  ويف جــانــب اخـــر مــن احلــ
ــات مع  ــالق ــع الــلــهــيــان اىل ال ــري عــبــد  امـ
احلــوارات  نقبل  نحن  وقــال  املنطقة  دول 
انه  ونعتقد  القليمي  الطــار  يف  القليمية 
واحلوار  النووية  املفاو�صات  بني  عالقة  ل 
ــان حــ�ــصــور ايــــران يف  القــلــيــمــي. لــقــد كـ
اعالن  من  نوعا  القليمي  بغداد  اجتماع 
للحوار  ــادة  اجلــ واملــ�ــصــاركــة  ال�ــصــتــعــداد 
للملف  ــط  رب اي  ان  مــوؤكــدا  املنطقة،  يف 
ت�صليل  هــو  القليمية  بالق�صايا  الــنــووي 
لالأطراف الخرى يف املفاو�صات النووية.

وزي�ر ال�خارجية الي�راين ح�ص�ني اأم�ر ع�بد الل�هي�ان: 
 ل نربط م�صر �صعبنا باأي بلد

      اأكد وزير اخلارجية اليراين ح�صني 
م�صري  نربط  ل  اننا  اللهيان:  عبد  امــري 
اأن  معلنا  النووي  بالتفاق  والبلد  ال�صعب 
امل�صالح امل�صركة هي اأ�صا�س عالقاتنا مع 
الدول الأخرى. وقال اأمري عبد اللهيان يف 
حوار خا�س اجرته معه �صحيفة "ايران" 
الحد 2021/10/31: قمنا بت�صميم اآلية 
القليمي،  التعاون  �صعار  لتحقيق  ممتازة 
تعمل  التي  امريكا  وجه  ن�صكت يف  ل  نحن 
)اإيـــران  ايـــران  مــن  الــرهــيــب  على خلق 
فوبيا( من خالل اإعطاء معلومات كاذبة.
التفاق  عن  نتحدث  عندما  واو�صح: 
و�صع  ان  حقيقة  نقبل  ان  علينا  الــنــووي 
لن  ــاق  ــف الت هـــذا  �صلة  يف  البي�س  كــافــة 
جنح  اذا  ولكن  �صحيحة.  �صيا�صة  يكون 
فان  العقوبات،  رفــع  اي  الــنــووي،  التفاق 
نتفاو�س  واننا  ايجابية،  �صتكون  النتائج 
الهدف. واخريًا فان التفاق  لتحقيق هذا 
ــري كــبــري واتـــفـــاق فــاعــل. ــاأث ــه ت الـــنـــووي ل
تعتمد  عــدة حمــاور  وا�ــصــاف: هناك 
تبني  يف  ــدة  ــ ــدي اجلــ احلـــكـــومـــة  عــلــيــهــا 
بالتوازن  تت�صم  التي  اخلارجية  ال�صيا�صة 
اىل  ولفت  والذكية  الن�صطة  والدبلوما�صية 
ان التوازن يعني الهتمام بتعزيز العالقات 
الدول وخا�صة اجلوار ويف نف�س  مع بع�س 
الوقت لن نتجاهل اقامة العالقات مع بقية 
متوازنة  دبلوما�صية  و�صنتابع  العامل،  دول 
ــدول  مــع كــافــة دول الــعــامل مبــا فــيــهــا الـ
مع  الــعــالقــات  نن�صى  لــن  كما  الوروبــيــة، 
الفريقية. والــدول  الالتينية  اأمريكا  دول 
بتعزيز  اهتمامنا  ان  يــقــول  وم�صى 
العالقات مع بع�س الدول وخا�صة اجلوار 
دول  بقية  مع  للعالقات  جتاهلنا  يعني  ل 
كقوة  ال�صني  قــدرة  و�صن�صتخدم  الــعــامل 
�صن�صتخدم  كما  عالقاتنا،  يف  اقت�صادية 
رو�صيا كجار مبا يتما�صى مع �صيا�صتنا جتاه 
ملتزمون  اننا  موؤكدا  واآ�صيا،  اجلــوار  دول 
ب�صيا�صة "ل �صرقية... ل غربية "ودفعنا 
ال�صتقالل. هــذا  على  للحفاظ  الكثري 
التفاو�س  كيفية  نناق�س  اإنــنــا  وقـــال: 
واحــد  طــريــق  هــنــاك  مــوؤكــدا  وا�صتئنافه، 
وب�صيط للعودة اىل التفاو�س وهو املوافقة 

هي  ــا  مـ بـــ�ـــصـــاأن  ــوؤال  ــ ــص ــ � ــى  عــل وردا 
حول  ــران  اي مبادرة  حتقيق  عــدم  ا�صباب 
اللهيان  امريعبد  او�صح  القليمي  التعاون 
قــوى  وتـــدخـــل  ــود  وجــ هـــو  الأول  الــ�ــصــبــب 
اأ�صا�س  ل  فكرة  واإحــيــاء  وغــر�ــس  اأجنبية 
اخلــوف  "ايرانوفوبيا– "  وهـــي  لــهــا 
الآخــر  وال�صبب  املنطقة.  يف  ايـــران-  من 
لأن  املنطقة،  يف  ال�صائدة  بالثقافة  يتعلق 
تختلف  املنطقة  دول  مع  التفاعل  طبيعة 
الغربية. ــدول  الـ بع�س  مــع  التفاعل  عــن 
عبد  امــري  او�ــصــح  مت�صل  �صياق  ويف 
املفاو�صات  تفا�صيل  ــالغ  اإبـ ان  اللهيان 
ويف  �صروري  املنطقة  بلدان  اىل  النووية 
وات�صالت  لقاءات  اأجريت  ال�صدد  هــذا 
تركيا  مـــع  املــا�ــصــيــة  ــام  ــ اليـ هــاتــفــيــة يف 
وباك�صتان  والعراق  وقطر  عمان  و�صلطنة 
وجرياننا  ورو�صيا  وال�صني  واندوني�صيا 
افريقيا،  جنوب  يف  دول  وحتى  ال�صماليني 
الق�صايا  خمتلف  خــاللــهــا  تــنــاولــت  وقـــد 
ــاب يف  ــ الرهـ مــكــافــحــة  فــيــهــا عملية  مبــا 
افغان�صتان ب�صبب الحداث املاأ�صاوية التي 
البالد. يف  ال�صالمية  امل�صاجد  يف  وقعت 
بيننا  ــات  ــادثـ ــحـ املـ بـــــداأت  واعـــلـــن: 
يكن  مل  وا�ــــصــــاف:  الــ�ــصــعــوديــة،  وبــــني 
ــران يف  ــ ــاء جتـــاه اي ــّن �ــصــلــوك الــ�ــصــعــوديــة ب
ت�صجيله  مت  ما  وهــذا  الخـــرية،  ال�صنوات 
وا�صاف  ل�صعبنا،  التاريخية  الــذاكــرة  يف 

بو�صاطة  ال�صعودية  مــع  حمــادثــات  جــرت 
اتـــخـــاذه على  ــرار مت  ــ قـ عــراقــيــة عــقــب 
الدارات  وجميع  لبلدنا،  الوطني  امل�صتوى 
امل�صوؤولة  اخلــارجــيــة  ال�صيا�صة  واأجــهــزة 
اخلارجية  ال�صيا�صة  قــانــون  تنفيذ  عــن 
بتن�صيق كامل، لكننا ن�صعر باأن ال�صعوديني 
ــذا الـــ�ـــصـــدد. ــ ــطء يف هـ ــبـ يـــتـــحـــركـــون بـ
ــات الــنــوويــة  ــاو�ــص ــف ــري امل ــاث ــول ت وحــ
وزير  قــال  القليمية  ــران  اي عالقات  على 
ما  ونـــرى  ننتظر  ان  علينا  ــة:  اخلــارجــي
اإذا  ومــا  املفاو�صات  مرحلة  يف  �صيحدث 
الرادة  لديها  ــرى  الخـ ــراف  الطــ كــانــت 
ــادة مبــوا�ــصــلــة املــفــاو�ــصــات، مــوؤكــدا  اجلــ
نــــوع من  هـــي  املـــفـــاو�ـــصـــات  طـــاولـــة  ان 
الدبلوما�صية،  واحلــرب  ال�صراع  م�صهد 
ويــجــب الـــدفـــاع عـــن مــ�ــصــالــح الــبــالد.
التي  اجلــــوار  �صيا�صة  وبــخــ�ــصــو�ــس 
اللهيان  عبد  امــري  م�صى  ايــران  اأعلنتها 
�صعار  يف  قدما  امل�صي  نريد  ل  انا  بالقول 
يف  نرغب  بــل  فقط  جرياننا  مــع  التعاون 
لي�س  التي  الــدول  لت�صمل  عالقاتنا  تو�صيع 
الــيــوم. معنا  دبــلــومــا�ــصــيــة  ــات  لــهــا عــالق
اأ�صعب  هو  ما  ب�صاأن  �صوؤال  على  وردا 
يف  املــفــاو�ــصــات  ا�صتئناف  تعرقل  عقبة 
الوقت الراهن اجاب امري عبد اللهيان ل 
هي  م�صكلتنا  الداخل،  يف  عقبات  اي  اأرى 
نوع اللعبة التي يرغب فيها الأمريكان على 
ي�صري  بايدن  جو  ان  ملفتا  التحديد،  وجه 
اىل نهج خمتلف عما كان يف عهد الرئي�س 
ولكن  ترامب،  دونالد  ال�صابق  المريكي 
عندما يتحدث عن ايران، يت�صح ان لديه 
نف�س النهج ال�صابق وحتى الآن مل يّتخذ اأي 
خطوات عملية لرفع العقوبات. لذلك لدينا 
�صكوك جدية حول نوايا الأمريكان ونعتقد 
بعد  عملية  اإجـــــراءات  يــتــخــذوا  مل  انــهــم 
املفاو�صات. من  ال�صت  اجلــولت  يف  حتى 
يــريــدون البــقــاء على  واو�ــصــح: انهم 
وهذا غري  ترامب  كبري من عقوبات  جزء 
علينا  والآن  ــالق،  الط على  لدينا  مقبول 
�صيحدث  ما  ونــرى  املفاو�صات  ندخل  ان 
بعد ذلك وما هي نوايا الطراف الوروبية
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مرتعًا  زالــت  وما  كانت  الأوروبــيــة،  القارة  اأن  �صرًا  يعد  مل 
خ�صبًا لن�صاط الدوائر ال�صهيونية، فقد جنح اللوبي ال�صهيوين 
املوؤ�ص�صات  مــن  الــكــثــري  يف  التغلغل،  يف  الــعــجــوز  الــقــارة  يف 
امل�صالح  يــخــدم  مبــا  وتوجيهها  فيها،  والهيئات  واملنظمات 
املنطقة.  يف  والإرهــابــيــة  الــعــدوانــيــة  الإ�صرائيلية  والأهــــداف 
اأنه  ــة،  ــي الأوروب الــقــارة  يف  ال�صهيوين  اللوبي  جنــاح  �صر  ويعد 
يعر�س  ــه  واأن الغربية،  ال�صراتيجية  امل�صالح  اإطــار  يف  يــدور 
وحامية  اأداة  باعتبارها  ال�صهيوين  ــاب  الإرهــ دولـــة  ويــقــدم 
اللوبي  جناح  م�صدر  اأن  اأي  الغربية،  ال�صتعمارية  للم�صالح 
ال�صهيوين ل يعود فقط لنفوذه وقوته يف القارة العجوز، واإمنا 
ال�صراتيجية. الــغــرب  م�صلحة  مــع  م�صلحته  تالقي  ب�صبب 
واإذا كانت الكثري من الأدبيات الأوروبية قد اأظهرت مدى 
داخل  اليهود  يلعبه  الذي  والقذر  التخريبي  الدور  ا�صتيائها من 
م�صرحيته  يف  �صك�صبري  وليم  كتب  مثلما  الأوروبــــي،  املجتمع 
اليهودي  املــرابــي  �صخ�صية  يف  البندقية(  )تــاجــر  ال�صهرية 
كتابه  يف  )�صارتر(  ال�صهري  الفيل�صوف  ذكره  وما  )�صايلوك(، 
ال�صادر  احلقد(  اأ�صباب  علم  يف  بحث  والال�صامية،  )اليهودي 
عام 1948، اإذ قال: ))اإن العامل الوحيد اجلامع بني اليهود هو 
ال�صا�صة  عداء املجتمعات املحيطة بهم وكراهيتها لهم((. فاإن 
والقادة الأوروبيني، اأخذوا عهدًا على اأنف�صهم مب�صاعدة الأو�صاط 
اليهودية ال�صهيونية من اأجل اإقامة دولة لليهود يف فل�صطني، اأمل 
يدُع نابليون بونابرت لإن�صاء دولة يهودية يف فل�صطني؟، وكذلك 
هو �صدور  اأهم جناحاتها  اأن من  ال�صهيونية  اأمل جتد احلركة 
الوعد الذي منحه اإياها وزير اخلارجية الريطاين عام 1917، 
ال�صهاينة"  لليهود  قومي  "وطن  لإقامة  بلفور  جيم�س  اآرثــر 
يف  �صالته  وجــد  ال�صهيوين  اللوبي  فــاإن  لذلك  فل�صطني؟.  يف 
الأوروبية،  الأو�صاط  من  الكثري  لدى  �صهيونيًا  اإرثــًا  هنالك  اأن 
العجوز. القارة  يف  القرار  مراكز  اإىل  النفاذ  عليه  �صهل  مما 
يف  جتري  ــا  اأوروب يف  ال�صهيوين  اللوبي  اأن�صطة  كانت  لقد 
اخلفاء، ولكن الأمر مل يعد كذلك، ففي عام 2009 مت افتتاح مكتب 
للموؤمتر اليهودي الأوروبي يف بروك�صل، ليكون هذا املكتب و�صيلة 
ات�صال دائم بني اللوبي ال�صهيوين وموؤ�ص�صات الحتاد الأوروبي. 
وهذا املكتب يتحرك مبوازاة الأن�صطة التي تقوم بها املوؤ�ص�صات 
تعمل  التي  بروك�صل،  الأوروبي،  الإ�صرائيلية يف عا�صمة الحتاد 
حتت غطاء موؤ�ص�صات للدرا�صات والأبحاث، وقد ر�صد مبلغ 50 
مليون يورو لهذا املكتب من موازنة الحتاد الأوروبي. وتركز هذه 
املوؤ�ص�صات عملها على احتواء ت�صاعد الرف�س ال�صعبي والر�صمي 
الأوروبي ل�صيا�صات الكيان ال�صهيوين، و�صعي منظمات وجامعات 
ــي  الأوروب العام  ــراأي  ال توجيه  على  والعمل  ملقاطعته،  اأوروبــيــة 
منهجيًا �صد الق�صايا العربية. وعالوة على ذلك تتوخى الهيئات 
ال�صهيونية يف بروك�صل اإيجاد م�صاحة هامة للكيان ال�صهيوين، 
اأوروبــي، والإ�صهام يف �صناعته  اأي قرار  بالتاأثري على  له  ت�صمح 
الأمريكية. ال�صاحة  على  ال�صهيوين  اللوبي  يفعله  مبا  اأ�ــصــوًة 
للكونغر�س  العامة  اجلمعية  عقدت   ،2016/1/26 وبتاريخ 
اليهودي الأوروبي اجتماعًا لها يف بروك�صل، مب�صاركة 42 طائفة 
يهودية يف اأوروبا، ملناق�صة التحديات املاثلة اأمام هذه الطوائف 
يف القارة. وقال الدكتور )مو�صيه كنتور( رئي�س هذه اجلمعية: 
))علينا العمل بكل طاقة واأن نحارب حملة الـ BDS التي تدعو 
اإ�صرائيل، والتي بتاأثريها  للمقاطعة ولفر�س عقوبات على دولة 
ومرراتها هي متامًا معاداة لل�صامية. وعلينا اإيجاد ال�صبل لتقوية 
واإ�صرائيل((. الأوروبية  والأمم  الأوروبي  العالقات بني الحتاد 
بتاريخ  الأوروبي-الفل�صطيني(  التوا�صل  )منتدى  وك�صف 
ير�صد جوانب  م�صبوق،  تقرير غري  لندن عن  2016/5/13 يف 
الحتاد  يف  ال�صهيوين  اللوبي  منظمات  بع�س  هوية  عن  مثرية 
بروك�صل.  حميط  يف  النا�صطة  املوؤ�ص�صات  ل�صيما  ــــي،  الأوروب
ال�صهيوين  اللوبي  ميار�صه  الذي  ال�صغط  عن  التقرير  ويك�صف 
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على اأع�صاء الرملان الأوروبي للحيلولة دون اتخاذ اأي قرار ل 
يتنا�صب وم�صالح الكيان ال�صهيوين، مثل فر�س العقوبات اأو 
الإن�صان. بانتهاكات حلقوق  الإدانة  اأو حتى جمرد  املقاطعة، 
ن�صاطها،  التقرير  ير�صد  الــتــي  املنظمات  اأهـــم  ومــن 
جمموعة )اأ�صدقاء اإ�صرائيل يف اأوروبا( التي اأ�ص�صها اأع�صاء 
اأكــرث  وتــعــد   ،2006 عــام  الــريــطــاين  املحافظني  حــزب  مــن 
جماعات ال�صغط املوؤيدة لإ�صرائيل نفوذًا يف بروك�صل، ومتاثل 
بريطانيا،  يف  ال�صهيوين  اللوبي  جمموعات  املجموعة  هذه 
املحافظني(  حزب  يف  اإ�صرائيل،  اأ�صدقاء  )جمموعة  ل�صيما 
و)جمموعة اأ�صدقاء اإ�صرائيل يف حزب العمال(، و)جمموعة 
الدميقراطي(. الــلــيــرايل  احلــزب  يف  اإ�صرائيل  اأ�ــصــدقــاء 
التقرير فهي )مبادرة  يتناولها  التي  الثانية  اأما املنظمة 
اإ�صرائيل( التي مت الإعالن عن تاأ�صي�صها يف باري�س  اأ�صدقاء 
باأ�صماء  طويلة  قائمة  التقرير  ويقدم   ،2010/5/31 بتاريخ 
منظمات اأخرى تن�صط يف بروك�صل من اأجل دعم )اإ�صرائيل( 
مثل: )اجلمعية الأوروبية-الإ�صرائيلية لل�صحافة(، )موؤ�ص�صة 
اإ�صرائيل(. لأجــل  ــي  الأوروبـ )التحالف  اإ�صرائيل(،  حلفاء 
عا�صمة  يف  العهد  حديث  ال�صهيوين  اللوبي  كــان  واإذا 
اللوبيات  عك�س  على  يبقى  فاإنه  بروك�صل،  ــي  الأوروب الحتــاد 
ال�صهيونية يف كل من بريطانيا وفرن�صا واأملانيا، وتتمتع هذه 
اللوبيات منذ �صنوات طويلة بنفوذ هائل، فقد ا�صتطاع اللوبي 
ال�صابقني  بريطانيا  وزراء  رئي�صي  على  ال�صيطرة  ال�صهيوين 
وقد  الريطاين.  الرملان  وعلى  بلري،  وتــوين  بــراون  غــوردن 
وزن كبري  موؤ�ص�صات ذات  زرع  ال�صهيوين يف  اللوبي  ا�صتطاع 
جمعية   - منها:  الأوروبية  الــدول  من  الكثري  يف  هائل  ونفوذ 
ال�صداقة الفرن�صية-الإ�صرائيلية: وهي جمعية تعمل يف ربط 
الت�صريع  يف  التحكم  بهدف  فرن�صيني  برملانيني  مع  عالقات 
املجل�س   – ال�صهيوين  الكيان  ي�صمن م�صالح  الفرن�صي، مبا 
موؤ�ص�صة   – باري�س  ومــقــره  اليهودية  للجماعات  ــي  ــ الأوروب
الرويج  يف  خمت�صة  هولندية  موؤ�ص�صة  هــاو�ــس:  فرانك  اآن 
هناك:  اأملــانــيــا  ويف  اأمــ�ــصــردام.  يف  ومقرها  للهولوك�صت، 
موؤ�ص�صة   – الإ�صرائيلية-الأملانية.  القت�صادية  الغرفة   -
الإ�صرائيلي-الأملاين. التعاون  م�صروع   – �صايدال(  )هانز 
ال�صابق  الفرن�صي  الرئي�س  اأن  هنا  ذكــره  يجدر  وممــا 
�صارل ديغول قد اأ�صار اإىل اأنه يوجد يف فرن�صا لوبي �صهيوين 
الفرن�صي.  املجتمع  جمالت  خمتلف  يف  �صغطه  ميار�س  قوي 
اليهودية  روت�صيلد  عائلة  اأن  اإىل  ن�صري  الهامة  الوقائع  ومن 
منذ  الفرن�صية  ال�صيا�صية  احللبة  يف  كبريًا  دورًا  لعبت  قد 
 1968 عــام  اأو�ــصــلــت  الــتــي  هــي  العائلة  فــهــذه  طويلة،  فــرة 
بومبيدو  وكان  فرن�صا،  يف  الرئا�صة  �صدة  اإىل  بومبيدو  جورج 
ال�صهيونية  الأو�ــصــاط  تاأييد  وجــاء  ديغول،  ل�صارل  مناف�صًا 
ال�صالح  ت�صدير  اأوقــف  الــذي  ديغول  من  انتقامًا  لبومبيدو، 

عام  حــزيــران  عـــدوان  بعد  ال�صهيوين  الكيان  اإىل  الفرن�صي 
اآل  مل�صلحة  العمل  بـــداأ  الـــذي  بومبيدو  جـــورج  وكـــان   .1967
روت�صيلد عام 1954، رئي�صًا مل�صرف )ال�صادة الأخوة روت�صيلد(.

اإميانويل  روت�صيلد  عائلة  اأو�صلت  فقد  فح�صب  هذا  ولي�س 
ماكرون اإىل �صدة الرئا�صة يف فرن�صا عام 2017، وي�صار هنا اإىل 
اأن ماكرون قد عمل ملدة عامني مع فرع عائلة روت�صيلد يف فرن�صا. 
ونظرًا لكون عائلة روت�صيلد من قادة املا�صونية، فقد اأ�صدر املحفل 
بدعم  ــراره  ق فيها  يعلن  وثيقة  )اإيزي�س(  الفرن�صي  املا�صوين 
انطالقها  قبل  وذلــك  الرئا�صية،  النتخابات  خلو�س  ماكرون 
والتي  الفرن�صية عام 2017  الرئا�صية  النتخابات  بعام. وجاءت 
عاملي  علني  ظهور  اأول  لت�صهد  الإليزيه  لق�صر  ماكرون  اأو�صلت 
زعماء  اأخطر  اأحد  روت�صيلد(  دي  رينيه  )ديفيد  اليهودي  ل�صم 
كان  التي  املالية  املجموعة  رئي�س  باعتباره  العامل،  يف  املا�صونية 
لفرن�صا،  رئي�صًا  ليكون  اختياره  يتم  اأن  قبل  ماكرون  بها  يعمل 
روت�صيلد. اآل  وهم  احلقيقيني  حلكامها  واجهة  جمرد  ولي�صبح 

وهي  يهودية،  عائلة  واأغــنــى  اأكــر  روت�صيلد  عائلة  وتعتر 
تهيمن  وهي  العامل،  ثــروات  من   %50 متتلك  اأملانية،  اأ�صول  من 
امل�صرفيون  ويلقب  العامل.  يف  املركزية  البنوك  من  الكثري  على 
وال�صندات(.  املــال  )اأنبياء  اأو  ما�صر(  )مــوين  بـ  العائلة  هذه 
قيام  يف  كــبــريًا  دورًا  لعبت  روت�صيلد  عائلة  اأن  املــعــروف  ومــن 
)ليونيل  وكــان  )اإ�صرائيل(.  امل�صماة  والــعــدوان  الإرهـــاب  دولــة 
روت�صيلد( هو امل�صوؤول عن فروع اإنكلرا وزعيم الطائفة اليهودية 
للكيان  رئي�س  اأول  وايــزمــن،  حاييم  من  كل  اإليه  وتقرب  فيها، 
يف  اإقناعه  يف  وجنحا  �صوكولوف  وناحوم  بعد،  فيما  ال�صهيوين 
)وطن  بناء  يف  اليهود  مل�صاعدة  بريطانيا  حكومة  لدى  ال�صعي 
بالإ�صافة  �صعى  بل  ليونيل،  فل�صطني، ومل يردد  لهم يف  قومي( 
اجلي�س  داخــل  يهودي  فيلق  اإن�صاء  اإىل  بلفور  وعــد  ل�صت�صدار 
الريطاين خالل احلرب العاملية الأوىل. ومت اإ�صدار وعد بلفور 
لريطانيا  �صخمة  مالية  م�صاندة  روت�صيلد  عائلة  تقدمي  بعد 
وكذلك  الأملــان،  يد  على  اإعالن هزميتها  و�صك  على  كانت  التي 
وكان  عام.  ب�صكل  الأوروبية  احلكومات  على  العائلة  هذه  اأثرت 
املمولني  اأكــر  من  الفرن�صي  الفرع  رئي�س  روت�صيلد(  )اإدمــونــد 
اأي�صًا  ويدعى  حفيده  توىل  ثم  فل�صطني،  اإىل  اليهودية  للهجرة 
اإ�صرائيل(  مع  الت�صامن  )جلنة  رئا�صة  روت�صيلد(  )اإدمــونــد 
ال�صهيوين  للكيان  �صخمة  ا�ــصــتــثــمــارات  وقـــدم   ،1967 عــام 
الع�صرين. الــقــرن  مــن  وال�صتينات  اخلم�صينات  فــرة  خــالل 

ال�صهيوين  اللوبي  اأن  يت�صح  تقدم  مــا  كــل  وبعد  وهــكــذا 
يف  ال�صيا�صات  مــن  للكثري  واملــوجــه  املــحــرك  هــو  زال  ومــا  كــان 
وم�صاندة  دعم  يف  ال�صيا�صات  هذه  ولت�صب  عدة،  اأوروبية  دول 
اللوبي  دور  تــعــاظــم  و�ــصــكــل  الــ�ــصــهــيــوين،  العن�صري  الــكــيــان 
اأوروبــيــة  مــواقــف  حل�صد  ــه  ل منطلقًا  ــا  ــ اأوروبـ يف  ال�صهيوين 
والعدوانية. الإرهــابــيــة  ال�صهيونية  الإيديولوجية  مع  تتالءم 
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   ل فرق اأيا كان �صاكن البيت الأبي�س، 
ف�صيا�صة بايدن ل تقل عدوانية جتاه  ال�صرق 
والبــن  الب  بو�س  �صيا�صة   عن  الو�ــصــط 
واملحافظني اجلدد واوباما وترامب. كلهم  
�صد  واجرامية  عدوانية  �صيا�صة  مار�صوا  
ا�صتخدام  من  تخُل  مل  الو�ــصــط،  ال�صرق 
خمتلف �صيا�صات الغزو والحتالل والقتل 
اخلالقة«  »الفو�صى  و�صيا�صات  والتدمري 
ح�صارا  و�صعوبه،  دولــه  مب�صائر  والعبث 
للكمائن  ونــ�ــصــر  اقــتــ�ــصــاديــة  وعــقــوبــات  
الفتنوية  حتت ذرائع ملفقة وكاذبة، مثل 
الــثــورات«  و«�صناعة  الرهـــاب«  »مكافحة 
املزيفة عر وكالئها وعمالئها يف املنطقة 
وال�صعوب  ــدول  ــ ال �ــصــد  وا�ــصــتــخــبــاراتــهــا 
املعار�صة لأمريكا و�صيا�صاتها المريالية، 
والتي رتبت لها امريكا َت�صارعا اأو تباطوؤا، 
بعد  تبداأ  ومل  العربية  البلدان  بع�س  يف 
لتنعم  اأخرى. وهذا هو املطلوب  يف بلدان 
اإ�صرائيل بالأمن وت�صمن الوليات املتحدة 
وا�صتمرار هيمنتها   املنطقة  م�صاحلها يف 
م�صالح  عن  الــدفــاع  بذريعة  عناء،  بــال  
العظمى«. الــ�ــصــر  »اإمـــراطـــوريـــة  ــن  ــ واأم
»الـــفـــو�ـــصـــى   ــة  ــريـ ــظـ نـ ان  وا�ــــصــــح 
وباين   اوبــامــا  ابتدعها  التي  الالخالقة« 
املتغطر�صة  المريكية  العقلية  مع  تت�صاوق 
يخلق  ان  ي�صتطيع  الــقــوي  ــان  ب واملــوؤمــنــة 
النظام من رحم الفو�صى، بل ان الفو�صى 
بالتفرد  ي�صتمر  كــي  الــقــوي  مطلب  هــي 
على  الفو�صى  هــذه  وتــرتــكــز  والهيمنة، 
والعرقية  الثــنــيــة  الــ�ــصــراعــات  تــاأجــيــج 
حقوق  بذرائع  الــدول  وتق�صيم  والطائفية 
الأقليات، بالإ�صافة اىل خلخلة ال�صتقرار 
القت�صادية  ــاع  الأو�ــص وزعــزعــة  الأمــنــي 
كل  مــن  وال�صتفادة  العالمية  والتعبئة 
اأن الهدف  ذلك لتحقيق م�صاحلها. ومبا 
ــَو  الأكــــر مــن هـــذا املــ�ــصــروع املـــعـــادي ُه
واحتاللها،  املنطقة  دول  على  ال�صيطرة 
ونهب  واقت�صاديا  �صيا�صيا  احتوائها  او 
فقد  هويتها،  و�صهينة  وامــركــة  خرياتها 
تناق�صات  ا�صتغالل  ذلــك  ــل  اأجـ مــن  مت 
يفها من  والبينية وتوظِّ الذاتية  املجتمعات 
اأنظمتها.  وتركيع  املجتمعات  اإنهاك  اأجل 
ــات  اخلــالف وتـــوظـــف  ت�صتغل  كــمــا  فــهــي 
التباينات  ت�صتغل  والثــنــيــة،  ــة  احلــدودي
الطبقية واملذهبية وُتفاِقمها اىل اأن ت�صبح 
رة تتيح  ان�صقاقات �صيا�صية ذات اآلية مدمِّ
للقوى ال�صتعمارية فر�صة التدخل املبا�صر 
اأو عر وكالئها  وعمالئها  وتوجيه حركة 
املتحدة  ــوليــات  ــل ل يتيح  مبــا  ــراع،  ــ�ــص ال
وتوجيهها  هــذه  الفو�صى  مــوجــة  ــوب  ركـ
ال�صهيوين.  الكيان  ومل�صلحة  مل�صلحتها 
التناق�صات داخل كل  لذلك قامت بر�صد 
دولة وجمتمع بغية تفعيلها وت�صعريها اإىل 
احلدود الق�صوى جمندة  يف هذا ال�صياق 
والطائفية  الدينية  املعار�صة  ت�صكيالت 
والعرقية والإعالمية والثقافية واخليانية، 
وت�صليحها  ال�صيا�صي  بــاملــال  واإغــراقــهــا 
تقنيا،  واملتطورة  البدائية  القتل  ــاأدوات  ب

واملجتمعي  ال�صيا�صي  البنيان  لهدم  �صاملة 
حمور  وحتديدا  امل�صتهدفة  املنطقة  لدول 
يعني   وهــذا  املقاومة  وف�صائلها  املقاومة 
تــوؤمــن  تــعــد  اأمــريــكــا مل  اأن  ــوح  بــكــل و�ــص
تــزال  ل  بيكو”  و  “�صايك�س  حـــدود  بـــاأن 
�صرق  اقــامــة  اىل  ت�صعى  ــهــا  وان قــائــمــة، 
جيدا  وتدرك  �صهيوين   – امريكي  او�صط 
ا�صتحالة ذلك ما دامت ايران وحزب اهلل 
ذلــك.  مــن  منعها  على  قــادريــن  و�ــصــوريــة 
من  اللبناين  احلــدث  اإىل  النظر  ان 
دور  انح�صار  اأن  اإىل  ي�صري  املنظور  هــذا 
اإىل  يدفعها  املنطقة  يف  املتحدة  الوليات 
املبا�ِصرة.  احلرب  عن  بدائل  عن  البحث 
وهذا الأمر ينطبق، ب�صورة اأ�صا�صية، على 
حمــاولت  هناك  كانت  واإذا  »اإ�صرائيل«. 
فاإن حمور  اللبناين،  الواقع  لال�صتثمار يف 
قلق  تثري  �صعود  حالة  يف  اليوم  املقاومة 
جتليات  ــر  واآخـ املنطقة،  يف  »اإ�ــصــرائــيــل« 
اإعـــالم  الــ�ــصــعــود مــا نقلته و�ــصــائــل  هـــذا 
على  الأخـــرية،  ال�صاعات  يف  اإ�صرائيلية 
هام�س زيارة وزير خارجية الحتالل يائري 
لبيد لوا�صنطن، وفيه اأن الوليات املتحدة 
لي�صت م�صتعدة لال�صتماع اإىل احلديث عن 
خيارات ع�صكرية �صد اإيران، واأنها رف�صت 
لطهران  اأخــري  موعد  حتديَد  لبيد  َطَلَب 
ــاق الــنــووي. ــف ــودة اإىل الت ــع ــل ال مــن اأجـ
بدء حراك 17  لبنان، منذ  لقد دخل 
مرحلة  يف   ،2019 الأول/اأكــتــوبــر  ت�صرين 
ــق املــنــظــوَريــن الإ�ــصــرائــيــلــي  جــديــدة وفـ
فيها،  التعويل  جــرى  مرحلة  والأمــريكــي. 
اإ�صرائيلية  اأبحاث  مراكز  عك�صته  ما  وفق 
واأمــريكــيــة، عــلــى ا�ــصــتــنــزاف املــقــاومــة، 
وتــطــويــقــهــا، وخــنــقــهــا، وتــوريــطــهــا، عر 
اإىل  و�ــصــوًل  مــتــوازيــة،  ــراءات  اإجــ �صل�صلة 
من  البلد  وعــلــى  عليها  اأمــكــن  مــا  فــر�ــس 
�ــصــيــا�ــصــات و�ـــصـــروط والـــتـــزامـــات، حتت 
من  لبنان  اإنــقــاذ  على  امل�صاعدة  عــنــوان 
ف�صل عدٌد  الآن،  القت�صادية. حتى  اأزمته 
والإ�صرائيلية،  الأمريكية  التوقعات  من 
اليرانية   البواخر  خطوة  بعد  وخ�صو�صًا 
ذلك  اأن  اإّل  اهلل،  عليها حزب  اأقــدم  التي 

الأدوات  وخـــطـــورة  اأهــمــيــة  مــن  ُيــقــّلــل  ل 
وا�صنطن  يــد  يف  ــت  زال مــا  التي  والأوراق 
الرمانة  عني  كمني  كان  هنا  من  وحلفها. 
فا�صية  ــة  حمــاول الــطــيــونــة،  يف  د  املــتــجــدِّ
الوطنية،  املقاومة  �صوكة  ك�صر  اأجــل  من 
لكّن  امل�صيحية«.  »املقاومة  اإحياء  واإعــادة 
ا�صتيالئها  تتويج  يف  اأمــاًل  توّظفه  اأمريكا 
النتخابات. عــر  الــعــرجــاء  الــدولــة  على 
ا�صتفزاز  على  يتجّراأ  جعجع  كان  وما 
املــقــاومــة بــالــ�ــصــالح لـــول اطــمــئــنــانــه اإىل 
ــدَم اجنـــرارهـــا اإىل  الــتــزامــهــا الــثــابــت عـ
على  ي�صتند  اي�صا  لكنه  الداخلية،  الفتنة 
الأوروبــــــي على  ــي -  الأمـــريكـ الــتــوظــيــف 
طريق اإحكام قب�صة التبعية على �صيا�صات 
تن�صيبه  م�صاعي  يف  املــنــهــارة،  ــة  ــدول ال
تراها  )كما  الرهابية«  لـ«الن�صاطات  نــّدًا 
 7« اإحــداث  يف  جدارته  واإثبات  اأمريكا(، 
اأيار م�صيحي م�صّغر«، بح�صب تعبريه. هذا 
الأمر يدّل على اأن كمني جعجع قابل لتكرار 
املدنيني  قتل  عــر  ا�ــصــافــيــة«،  »مكا�صب 
قن�صًا، وقابل للتنقل والتمّدد اإىل اأطراف 
اإجرامية اأخرى ت�صابق جعجع يف التفجري 
جانب  من  العتماد  حظوة  نيل  اأجــل  من 
ظهر  كما  اخلليجيني،  واأتباعه  الأمريكي 
ولي�س  وغريها.  »خلدة«  يف  �صابقًا  الأمــر 
املرفاأ   حــادث  عــن  مبعزل  الطيونة  كمني 
بل هو مــدرج يف اطــار واحــد هو العــداد 
لأجواء �صبيهة باحلرب الطائفية عام 75.  
افغان�صتان   در�س  املجرمون  ي�صتوعب  ومل 
فخروج  عــمــالءهــا،  عــن  امــريــكــا   بتخلي 
ولكن  منها  �صعفا  يكن  مل  ال�صريع  امريكا 
على  بالعتماد  بتنفيذها   قامت  اخلطة 
تنفيذ  وباإمكانها  ادوات  اكرث منها قذارة 
تبعاتها.  لها  ويكون  ب�صاعة  اق�صى  جرائم 
م�صرا  المريكية  اخلارجية  بيان  وجــاء 
ان�صطته  واعــتــبــار  اهلل  حــزب  ــة  ادانـ على 
يف  وال�ــصــتــقــرار  المــن  تقوي�س  يف  �صببا 
لــبــنــان. والـــهـــدف هــو ا�ــصــتــهــداف حــزب 
علية  لــالإجــهــاز  متهيدا  ــداخــل  ال يف  اهلل 
اجرامية  كمائن  هكذا  مبثل  اخلـــارج  يف 
جماهريه  من  ب�صغط   احلــزب  يدفع  قد 
ما  وهذا  املاجورين،  القتلة  للق�صا�س من 
كانوا ياأملونه وعلى را�صهم امريكا لتحديد 
�صد  وا�صرائيليا  امريكيا  احلــرب  توقيت 
توقيت احلــرب  ولــكــن حتــديــد  املــقــاومــة. 
لن  فل�صطني  مغت�صبي  �صد  واملــواجــهــة 
يكون بيد امريكا وحلفائها، بل �صيكون بيد 
حمور املقاومة وجاهزيتها اليوم �صتك�صف 
اوهن  ا�صرائيل  )ان  املقاومة  �صيد  مقولة 
هناك  يــكــون  ــن  ول العنكبوت(.  بيت  مــن 
ــط امــريــكــي – �ــصــهــيــوين ول  ــص �ــصــرق او�
موجود. املقاومة  وحمــور  �صهيوين،  كيان 
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الف�صائية  وبالقنوات  الت�صال  وبو�صائل 
وعلى  ــكــي.  والمــري اخلليجي  والــتــمــويــل 
احلــرب   « حقيقة  ــاإن  فـ �صلف،  مــا  �ــصــوء 
بـ”اجتثات  لها  عالقة  ل  الرهـــاب«   على 
بل  ل�صتخدام هذا الرهاب   ، الإرهاب” 
وحتري�صا  وت�صليحا  تدريبا  �صنعته  الذي 
ومتويال خليجيا، للتدخل يف �صوؤون املنطقة 
واإعادة ر�صم اخلريطة اجليو�صيا�صية لها. 
واذا كانت هناك عوامل كثرية حتول 
الأمريكي  الهيمنة  م�صروع  اخــفــاق  دون 
ــرق الو�ـــصـــط،  ــص ــ� عــلــى الـــعـــامل وعــلــى ال
والع�صكري  ال�صيا�صي  الر�صيد  اأهــمــهــا 
الــوليــات  بــه  تتمتع  التي  وال�صراتيجي 
ــود طـــويـــلـــة، والـــعـــالقـــات  ــق ــع املـــتـــحـــدة ل
ودولية  عربية  لأطراف  املعقدة  ال�صيا�صية 
اأو  الأمــريــكــي  بــاملــ�ــصــروع  نف�صها  ربــطــت 
بعالقات مع اأطراف يف الإدارة الأمريكية، 
اإل اأن ذلك ل مينع حقيقة الف�صل  الكبري 
على  الأمــريــكــيــة  الإدارة  تــواجــهــه  الـــذي 
منيت  قــد  فــاأمــريكــا   . الأ�ــصــعــدة  خمتلف 
تكر�س  ان  ــــدل  وب ــعـــراق،  الـ يف  بالف�صل 
املنطقة  حلقت  الإ�صرائيلية على  الهيمنة 
املقاومة  يد  على  ا�صراتيجية  هزمية  بها 
اأن  وبــدل  اللبنانية يف حــرب متـــوز2006، 
اجلديد  الو�صط  ال�صرق  م�صروع  يتحقق 
ــاومــة ولــديــه  ــق ــور امل تــعــززت مــواقــع حمـ
التي  باملفاجئات  احلبلى  ا�صراتيجياته 
الدويل  التحالف  وتفكك  الأوراق  �صتخلط 
– العربي، وتقلب كل املعادلت يف املنطقة. 
نتوقع  ان  مبكان  ال�صذاجة   من  ذلك  ومع 
ماأزق  من  اأمريكا  خلــروج  �صهال  خما�صا 
دائمًا  عودتنا  ال�صتعمار  فقوى  ف�صلها، 
ماثلة،  الهزمية  لها  تـــراءى  عندما  ــه  اأن
الدماء  ــة  واإراقـ النتقام  اىل  تلجاأ  فاإنها 
والــفــو�ــصــى اخلــالقــة واحلــــروب الأهــلــيــة 
واملجتمعية  الدولية  النق�صامات  وتعميق 
الرهـــاب  منظمات  وعــر  عمالئها  عــر 
ودربتها. و�صلحتها  ومولتها  �صنعتها  التي 
ــادة ر�ــصــم  ــ ــ اإع ان هـــدف وا�ــصــنــطــن 
ودميوغرافيا  جغرافيا  املنطقة  خرائط 
فو�صى  خلق  هــذا  ويتطلب  وجيو�صيا�صيا 

عارف اآلغا



د  د د د د TAREEQ ALQUDS
1516

ثقافة

فينول(  )الــبــويل  مــادة  على  يحتوي  اجلفت 
وهي قادرة على مكافحة الفطريات ال�صارة. 
وجد  لفينبريغ  جونر  للباحث  درا�ــصــة  ويف 
ميكن  ــادة  املـ هــذه  جتميد  اأو  وبت�صخني  اأنـــه 
من  اأقــوى  اأخــرى  فعالة  مــواد  على  احل�صول 
املادة الأم نف�صها، وبالتايل فاإن هناك اأبحاث 
عليها.  احل�صول  حمــاولــة  يف  جتــري  كثرية 
وقد تو�صل الباحث يف درا�صته اإىل اأن للمبيد 
امل�صتخل�س من جفت الزيتون فعالية ممتازة 
 Botrytis يف مكافحة الفطريات امل�صماة
الــتــوت  يف  ــراهــا  ن الــتــي  وهـــي   cinerea

املتعفن مثال 
ا�صتخدام اجلفت يف انتاج علف احليوانات:

مع اأن جفت الزيتون لي�س غنيا بالطاقة 
والروتني اخلام، اإل اأنه يحتوي على الألياف 
درا�ــصــات  ن�صرت  وقــد  جـــدا.  جــيــدة  ب�صورة 
ــتــخــدام اجلــفــت يف  ا�ــص ــدوى  ــ تــ�ــصــري اإىل ج
منها  املــجــرة  احلــيــوانــات  ــالف  اأعـ �صناعة 
حتتوي  اجلــفــت  مـــادة  فـــاإن  خــا�ــس،  ب�صكل 
وعلى  اجلاف  وزنها  من  بروتينات   %10 على 
3-4% دهون و47-32%األياف و 3-5%عنا�صر 
معدنية و20% نروجني و5% فينولت، اإل اأنه 
احليوان  تغذية  يف  كبري  ب�صكل  ي�صتخدم  ل 
لله�صم  وقابليته  منخف�صة  الغذائية  فقيمته 
منخف�صة  احليوانات  قبل  من  وال�صت�صاغة 
اأي�صا، اإل اإذا مت خلطه مبادة اكرث ا�صت�صاغة 
لذلك فهو يدخل يف �صناعة املكعبات العلفية 
وعلى   . للحيوانات   العلفية  اخللطة  �صمن 

دافــعــة  كح�صوة  وا�ــصــتــخــدم  الـــهـــاون،  قــنــابــل 
اإن  اأخــرى.  مواد  مع  بخلطه  وذلك  لل�صواريخ 
النرو�صيليلوز �صهل الت�صنيع و�صريع ال�صتعال 
يتم  خــطــر،  وغــري  ــرارة  واحلــ للهب  وح�صا�س 
حفظه يف اأوعية عامتة، وميكن اأن يتحول عن 
وال�صبريتو وغريها  كالأ�صيتون  املذيبات  طريق 

اإىل هالم مثل اجلالتني . 
استخدامات جفت الزيتون يف انتاج الطاقة:

بطريقة  الــزيــتــون  معا�صر  بع�س  تعمل 
النار  ا�صعال  عملية  يف  الزيتون  نوى  ا�صتغالل 
دون  الــزيــتــون،  لع�صر  التوربينات  وحتــريــك 
كبرية.  مبالغ  يحتاج  الـــذي  للوقود  احلــاجــة 
وبا�صتخدام اجلفت يكون الدخان اأقل والطاقة 
اأكر، كما يتم ا�صتخدام اجلفت لتدفئة مزارع 
الدواجن  وهناك درا�صات فل�صطينية كدرا�صة 
ا�صتخدام  اآفاق  حول  عمرو  اأبو  مازن  الدكتور 
من  اأنــه  فيها  يوؤكد  للطاقة،  كم�صدر  اجلفت 
احلرارية  الطاقة  من   Kwh1انتاج املمكن 
الـــذي  املــجــفــف  مـــن كـــل 0،23 مـــن اجلــفــت 
التوربينات  لت�صغيل  البخار  انتاج  يف  ي�صتخدم 
وتدويرها، وبنف�س الأ�صلوب ميكن ت�صغيل املولد 

الكهربائي 
ي�صتخدم جفت الزيتون والزيبار لتاأ�صي�س 
ال�صابون  ك�صناعة  اأخــرى  عديدة  �صناعات 
لل�صواء  الفحم  و�صناعات  الن�صط  والكربون 
والرجيلة، وقد قام العلماء والباحثون بالو�صول 
اإىل نتائج كثرية فيما يخ�س الفطريات وتقليل 
ال�صعري  نبتة  با�صتخدام  الزيبار  �صمية  درجة 
واإنتاج الكربون املن�صط لنوى الزيتون كما اأنهم 
يحتوي  اأنــه  الــري  الزيتون  اأوراق  يف  وجــدوا 
ولها   oleuropein مــادة  من  ن�صبة  على 
من  تقلل  وعالجات  الأدويــة  �صناعة  يف  فوائد 
ت�صنيع  اأن  واأ�صافت  ال�صرطان.  خاليا  تكاثر 
املركزات العلفية واحلرير النباتي والأحما�س 
الطبيعية  احلافظة  واملواد  والدوائية  الدهنية 
التي ت�صاهي الكثري من ال�صناعات واملنتجات 
القيمة  حيث  من  حاليا،  الأ�صواق  يف  املتوفرة 

الغذائية ومن حيث اأ�صعارها .

من كل ما�صبق يوفر اجلفت بدائل اآمنة 
ل�صكان فل�صطني وخا�صة قطاع غزة يف ظل 
اأ�صطوانات  وهــي  الكهرباء.  انقطاع  اأزمــة 
بيئية  تعمل على حل م�صاكل  للبيئة  �صديقة 
املزارعني،  تــوؤرق  كانت  لطاملا  واقت�صادية 
ا�صافة اإىل اأنها ت�صهم يف توفري فر�س عمل 
الأ�صجار  قطع  ن�صبة  من  ويقلل  لل�صباب، 
والتحطيب اجلائر، وت�صهم يف احلفاظ على 

البيئة الفل�صطينية بن�صبة 40% اأو اأكرث.

الذهب الفل�سطيني الأ�سود
�سجرة الزيتون كنز ل ين�سب
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�صبيل املثال اأ�صارت درا�صة يف الأردن اإىل ان 
من  يقلل   %10 بن�صبة  الزيتون  جفت  ادخــال 
التخل�س  اإىل  بالإ�صافة  هذا  العلفية  الكلفة 
من اجلفت ب�صورة �صديقة للبيئة، كما ت�صري 
يف  اجلفت  ادخـــال  اأن  اإىل  اأخـــرى  درا�ــصــات 
خلطات الت�صمني حتى 15% بدل من التنب ل 
يوؤدي اإىل اأي اآثار جانبية اأو �صلبية يف �صرعة 

منو احلمالن . 
ا�صتخدام اجلفت يف انتاج ال�صليلوز والورق واملتفجرات:
امل�صنفة  ــواد  ــ املـ اإىل  اجلــفــت  يــنــتــمــي 
علميا بليجنو �صليلوزية كما هو اخل�صب، فهو 
يحتوي على اللجينني وال�صليلوز. وقد تو�صلت 
بفل�صطني  النجاح  بجامعة  الدرا�صات  احدى 
ال�صليلوز  مــن   %30 حــتــى  ا�صتخال�س  اإىل 
اأو  الــكــريــتــيــك  حم�س  بــا�ــصــتــخــدام  الــنــقــي 
 5Psi ال�صوديوم حتت �صغط  هيدروك�صيد 
الكيميائية  باملواد  للمعاجلة  اجلفت  لتجهيز 
 Pulpingبــــال ي�صمى  فيما  امل�صتخدمة 
يف  ال�صليلوز  انتاج  اأهمية  وتكمن  والتبي�س. 
اأي�صا، وهو مهم جدا  امكانية انتاج الف�صكوز 
انتاج  ميكن  كما  الن�صيجية  ال�صناعات  يف 
ال�صليلوز وهي مادة بال�صتيكية ت�صنع  خالت 

منها اأفالم الت�صوير وعوازل الكهرباء .
ــارود  ــبـ كــمــا يــنــتــج الــنــرو�ــصــلــيــلــوز )الـ
ا�صتخدمه  وقد  الزيتون  جفت  من  القطني( 
املنا�صلون واملقاومون يف فل�صطني �صد العدو 
اليدوية  املتفجرات  �صناعة  يف  ال�صهيوين 
وح�صوات  والبارود  الديناميت  منه  ف�صنعوا 

ا�صتخدام اجلفت يف �صناعة الأ�صمدة:
كان اجلفت قدميا يخلط مع روث احليوانات 
لالأ�صجار،  ك�صماد  وي�صتخدم  الأر�س  يف  وين�صر 
وهو اليوم يخلط مع اأوراق �صجر الزيتون ويطحن 
اأ�صمدة ع�صوية طبيعية ممتازة.  ليعطي  ويعالج 
كو�صط  في�صتعمل  الكومبو�صت  اإىل  ي�صاف  وهو 
املخلقة  للمحا�صيل  وي�صاف  امل�صاتل،  زراعي يف 
اخلطوة  هــذه  وتعتر  الــربــة.  خوا�س  لتح�صني 
خطوة رائدة ومتقدمة على ال�صعيد القت�صادي 
وال�صناعي والبيئي باجتاه �صناعة جديدة ولدت 

منذ �صنوات لت�صنيع اجلفت.
ي�صتخدم رماد اجلفت الناجت عن الحراق 
اأي�صا ك�صماد ع�صوي يحتوي على جميع العنا�صر 
النروجني  ماعدا  وال�صغرى  الكرى  الغذائية 
يو�صع  كملح  ا�صتخدامه  ميكن  كما  والكربون، 
رطوبة  كحفظ  املثمرة  الأ�صجار  اأحــوا�ــس  على 
الــزيــت  ي�صكل   . ــاب  ــص الأعــ� ومــنــع منــو  ــة  الــرب
امل�صتخرج من ثمرة الزيتون 2%فقط من القيمة 
الغذائية يف حني اأن اجلفت الذي يكون م�صريه 
كما  الغذائية،  القيمة  من   %98 ياأخذ  النفايات 
اجلفت  من  امل�صتخرجة  احليوية  الأ�صمدة  توفر 
عن  بال�صتغناء  وت�صاهم  الــري  مياه  من   %50
كثرية  جانبية  اآثار  لها  التي  الكيماوية  الأ�صمدة 

على امل�صتهلك.
الع�صوية  باملواد  بغناه  فيتميز  الزيبار  اأما 
م�صدرا  يعتر  كــمــا  لــلــربــة،  املــغــذيــة  واملــــواد 
ا�صتخدامه  يحفز  ممــا  الكلفة  القليلة  للمياه 
كما  للربة.  حم�صنة  كمواد  اأو  ت�صميدية،  كمادة 
الربة  تركيبة  على  اإيجابيا  تاأثريا  للزيبار  اأن 
دينيماكية  الهريو  اخل�صائ�س  وعلى  وثباتها، 
كمح�صن  ي�صتخدم  وبــالــتــايل  الرملية،  للربة 
و�صبه  اجلــافــة  املــنــاطــق  يف  التبخر  لتخفي�س 

اجلافة   
ا�صتخدام اجلفت يف �صناعة املبيدات احل�صرية:

جفت  على  اأجــريــت  التي  الأبــحــاث  اأكـــدت 
الزيتون باأن املبيدات احل�صرية امل�صتخرجة منه 
فعالة جدا، واأنها اأف�صل من الكثري من املبيدات 
امل�صتخدمة حاليا، وهي مبيدات حيوية ت�صهم يف 
التي  والبكريا  واحل�صرات  الفطريات  مكافحة 
تهاجم الأ�صجار واملزروعات وانتقدت ال�صتمرار 

يف اتالف جفت الزيتون  .
وقد ن�صرت درا�صات كثرية يف الوطن العربي 
الزيتون  جفت  جناعة  حــول  الأوروبــيــة  والـــدول 
اأن  واأو�صحت  والبكريا،  الفطريات  مكافحة  يف 

استخدام الجفت يف انتاج الغاز:
قام العلماء بعدة حماولت من خالل عمليات تخمري متخ�ص�صة للجفت والزيبار ونتج عن ذلك كميات �صخمة من املخلفات التي ميكن 
اأن تكون م�صدرا للغاز احليوي بدل من اأن تكون عبئا على البيئة. نذكر اأن جمموعة علماء من مدينة �صتوتغارت الأملانية يف معهد فراون 
هوفر Fraunhofer  بحثوا مدى جناعة انتاج الغاز احليوي من خملفات الزيتون، كون اأوروبا تنتج �صنويا اأكرث من 2مليون طن من زيت 
الزيتون. وكانت النتيجة اأنهم تو�صلوا اإىل انتاج 750 لرا من الغاز احليوي من كل كيلو غرام من املادة الع�صوية اجلافة من اجلفت، وهي 
اأكرث من كمية الغاز الذي ميكن انتاجه من تخمري الذرة يف حني اأنهم ا�صتطاعوا انتاج 980 لرا من الغاز بعد معاجلة الزيبار، وهو ما يعني 

تقليل كمية النفايات الناجمة عن ع�صر الزيتون حتى %95 .
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     تشير الدراسات واألبحاث النوعية 
أو  المحلية،  أو  منها  الدولية  والكمية- 
والتعليم  التربية  وزارة  دراسات  حتى 
فيما  للغاية  مقلقة  نتائج  إلى   - نفسها 
فلسطين،  في  التعليم  بوضع  يتعلق 
افضل  تمثل  ال  االخــتــبــارات  أن  ورغــم 
طريقة لتقييم نظام التعليم، فإن التدني 
الصف  طاب  تحصيل  لمستوى  الصادم 
العاشر في االمتحانات الوزارية الخاصة 
المثال،  سبيل  على  الرياضيات  بمادة 
الفشل.   هــذا  على  واضــح  مؤشر  يقدم 
فمنذ  عام 2008 لم يتعَد متوسط تحصيل 
آخر  مثاال  نجد  فقط  بالمئة  الـ٣0  الطلبة 
اداء طاب فلسطين  الفشل في  على هذا 
في امتحانات الـTIMSS العالمية، التي 
احتلوا فيها من أدنى المراتب بين الدول.

الواقع دون ان يستدعي  يستمر هذا 
حقيقي  اهتمام  حتى  وال  فعليا  تدخا 
المتتالية،  الفلسطينية  الحكومات  من 
والتعليم،  التربية  وزارة  سيما  ال 
بنكهات  الــفــشــل  ــاج  ــت إن ــادة  ــ إع ــأن  وكـ
مختلفة هي خطة التشغيل االحتياطية.

ينطبق هذا الحال على كافة المراحل 
التعليمية، بما فيها الجامعات والكليات 
التحصيل  ضعيفة  أفواجا  تستقبل  التي 
العمل  وتودع أخرى ال تصلح ال لسوق 
وظائف  يــوفــر  ال  الـــذي  الفلسطيني، 
خريجي  ــن  م  ٪20 نسبته  لــمــا  ســـوى 
حجم  من  يزيد  مما  سنويا،  الجامعات 
الوضعين  في  السوء  ويراكم  البطالة 
بالضرر  االقتصادي واالجتماعي ويعود 
ومؤسساته. المجتمع  فئات  كافة  على 

فمن عليه ان يقرع الجرس ويتصدى 
لهذا المشهد المؤسف، وما هي التدخات 
الازم اتباعها، خاصة في وضع يتسم 
المجتمع؟  مباالة  وال  المساءلة  بغياب 
وجذورها التعليمّية  األزمــة  مامح 

ُيقَحُم الطّاب بعد تخّرجهم في عالٍم 
المتوّقع  فمن  والتحّديات  المخاطر  تحّفُه 
في  هــائــًا  نقًصا  منطقتنا  تشهد  أن 
الوظائف وارتفاعًا في نسب البطالة بين 
سيؤّججه  الــذي  األمــر  الشباب،  أوســط 
الطّاب  إعداد  التعليمّي في  النظام  فشُل 
الرابعة«،  الصناعّية  »الثورة  لمواكبة 
اآللــّيــة  األنــظــمــُة  فيها  ستسحب  الــتــي 
والتطّورات التكنولوجّية بساَط الوظائف 

التعليم يف فل�صطني: نتائج �صادمة وموؤ�صرات خطرة فما ال�صبب؟ 
ومن امل�صوؤول؟ وكيف ننقذ م�صتقبل اأبنائنا؟

بوتيرٍة  البشر  أقدام  تحت  من  التقليدية 
متسارعة، وسيكون تخّلف فئة الشباب 
لمحدودّية  حتمّية  نتيجة  الــّركــب  عن 
في  االستثمار  على  المنطقة  قـــدرات 
يخلقها  التي  الحديثة  الوظائف  مجال 
في  المنافسة  على  أو  الرقمي  االقتصاد 
األوضاع  تعّززه  ما  وهذا  المجال،  هذا 
دائمة  رة  والُمدمِّ المتزعزعة  السياسّية 
الــى  اضـــف  المنطقة،  ــي  ف الــحــضــور 
بسبب  المتسارع  البيئي  التدهور  ذلك 
الطبيعية  األرض  بــمــوارد  االستهتار 
واستنزافها وجشع رأس المال العالمي 
والتي سوف تمس آثاره المباشرُة أمَننا 
في  متزايدًا  نقصًا  وستسبب  الغذائّي، 
الماء، وكوارَث بيئيًة ووبائية  مصادر 
محالة. ال  جميًعا  ستطالنا  متعاقبة 

التوقعات  لهذه  االستجابُة  تتطلُب 
المتشائمة، شبه الحتمية، تحّواًل فوريًّا 
الحالي،  التعليم  نظام  فــي  وشــامــًا 
عالية  تعليمّية  جــودة  توفير  يضمُن 
والمجتمع  وعائاتهم  الشباب  تمّكن 
غٍد  عبر  آمنة  طرٍق  إيجاد  من  بمجمله 
مواصلة  ــم  ورغ بالمخاطر.  محفوف 
نظام التعليم الفلسطينّي في تقديم أداٍء 
متواضع جدا في كّل مراحله، ابتداًء من 
االبتدائي  بالمستوى  ومروًرا  الطفولة، 
ثّم عبر مراحله العليا، فإّن الغريب في 
القيادات  تبديه  الذي  »الرضا«  األمر هو 
واالقتصادية  والسياسية  التربوية 

واألهــل  الطّاب  وحّتى  واالجتماعية، 
ــع مــن خــال  ــواق أنــفــســهــم، عــن هـــذا ال
تعاملهم مع الفشل على أّنه أمر طبيعي. 
الفشل  هذا  على  الصارخة  الدالالت  ومن 
من  التاسع  الصفوف  طــّاب  يقّدمه  ما 
والرياضّيات  العلوم  ماّدتي  في  نتائج 
الـــذي تجريه  ــد  ــمــوّح ال ــار  ــب االخــت ــي  ف
دورّي.  بشكل  والتعليم  التربية  وزارة 
الـــذي يفتقر  ــع،  ــواق ال ــذا  يــواكــب ه
من  األدنى  الحد  إلى  الطاب  نصف  فيه 
المعرفة في العلوم والرياضيات - حتى 
أهّمية  فيه  تبلغ  عصًرا   - الجائحة  قبل 
ذروتها،  والرياضّية  العلمية  المعرفة 
واألجهزة  األنظمة  اندماج  نعايش  فنحن 
حياتنا  مــكــّونــات  جميع  ــي  ف ــة  الــذكــّي
اليومّية والتي يزداد »ذكاؤها« يوًما بعد 
تفاعلها  خــال  من  يبرز  ما  وهــذا  يــوم. 
في  وسيًطا  وانخراطها  معنا،  الحيوي 
المبطن  وتأثيرها  االجتماعية،  عاقاتنا 
وسلوكنا،  وأفــكــارنــا  قــراراتــنــا  على 
مّنا  فرد  كّل  مع  تعاملها  بلغ  درجة  إلى 
ينتج  ــر  آخ »جــهــاز«  مــجــّرد  باعتباره 
بهذه  مرتبط  فهو  بيانات،  ويستقبل 
التي  »الــذكــاء«  فائقة  العالمية  الشبكة 
تحاول استغالنا والتحّكم بنا وتمطرنا 
بكّمّيات مهولة من المعلومات والبيانات 
لتوجيه  مخصص  وبعضها  المتضاربة، 
نحتاج  بأفكارنا.  والتاعب  قــراراتــنــا 
ــن أجــل استعادة  فــي ضــوء ذلـــك، وم

إلى  وحياتنا،  قراراتنا  على  السيطرة 
المسؤول  والتحليلي  العلمي  التفاعل 
أّن  يعني  وهذا  الرقمية.  البيئة  هذه  مع 
خبراء  تحاكي  بطريقة  التفكير  علينا 
األســس  وفهم  األنــظــمــة،  هــذه  تصميم 
بالمعرفة  والتسّلح  عليها،  تقوم  التي 
الحاجة  بين  التمييز  من  تمّكننا  التي 
ضّدها.  التحّصن  أو  منها  لاستفادة 
واألهّم من ذلك، هو أال ننأى أنفسنا عن 
هذه المنظومة التكنولوجّية أو نقصيها، 
ثقافّية  بفاعلّية  فيها  نــشــارك  أن  بــل 
واقتصادّية،  وسياسّية  واجتماعّية 
وإنسانّيتنا  قيمنا  على  المساومة  دون 
الهائلة. التغّيرات  هــذه  مواجهة  فــي 

نظامنا  عجز  الــواضــح  من  اصبح 
لهذا  الطّاب  الحالي عن تهيئة  التعليمي 
االختبارات  نتائج  اشارت  فقد  الواقع، 
ــرارًا، إلــى أّن هذا  ــك ــرار وت الــمــوّحــدة م
ــّي في  ــ ــًا شــبــه أم الــنــظــام يــنــتــُج جــي
حتى  األقل(  )على  والعلوم  الرياضيات 
الصف العاشر. ولكّننا مع ذلك نشهد بين 
وغير  مفاجئًا   ارتفاعًا  وضحاها  عشية 
مبّرٍر في تحصيل طاب الثانوّية العاّمة  
في  يحصل  كما  التوقعات،  كل  تفوق 
النتائج المبهرة لناجحي الثانوية العامة  
كما يشير البيان، دون »هندسة« معينة 
تنشر الفرح المزيف بين أوساط الطلبة 
والكليات  الجامعات  وترفد  وأهاليهم 
يقضون  الذين  والمسجلين  بالمقبولين 
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عدة سنوات هناك ثم يخرجون با قيمة مضافة.
ــة: ــ ــع ــ ــام ــ ــج ــ مــــــن الـــــمـــــدرســـــة إلــــــــى ال

تكّرس الجامعات هذا الفشل من خال سياساتها 
على  تعتمد  والتي  وااللتحاق،  بالقبول  المتعّلقة 
الذي  األمر  فقط،  العامة  الثانوية  عامات  معّدل 
التعليم  مؤّسسات  بين  شديد  تنافس  يصاحبه 
العالي على استقطاب الطّاب بسبب تشابه البرامج 
المؤّسسات. هذه  جميع  تقّدمها  التي  األكاديمية 

التي  الخانقة  المالية  ــات  األزمـ ظــّل  وفــي    
التمويل،  لشّح  نظرا  المؤسسات  هــذه  تواجهها 
وعدم  والسياسّية،  االقتصادّية  األوضاع  وتزعزع 
المالية  بالتزاماتها  الفلسطينية  الحكومة  وفــاء 
عدد  في  الطبيعية  غير  والزيادة  الجامعات؛  تجاه 
الجامعات  قدرة  عدم  ذاته  الوقت  وفي  الجامعات، 
ضغوطات  بسبب  ــطــاب  ال ــســاط  أق رفـــع  عــلــى 
التكاليف  تقليل  على  وال  الطّابية،  ــحــادات  االّت
يبقى  ال  والعاملين،  األساتذة  نقابات  قّوة  بسبب 
أمام الجامعات من الخيارات المالّية سوى التعامل 
الحر:  السوق  اقتصاد  العالي بسياسة  التعليم  مع 
مرتفعة  بنسٍب  الصفوف  في  الطاب  عدد  زيــادة 
جدا لتغطية التكاليف، في حين تكافح معظم هذه 
من  تعاني  أو  البقاء،  أجل  من  مالًيا  المؤّسسات 
ضغط مستثمريها في سبيل تحقيق الّربح في حال 
الجامعات الربحية، وهذا ما حّول التعليم العالي في 
فلسطين إلى سلعة ُزجَّ بها في اقتصاد سوق حّرة 
او  معايير جودة حقيقة  تطبيق  دون  منّظم،  غير 
المطالبة بها من قبل الحكومة، أو قيادات المؤسسات 
التعليمّية، أو أولياء األمور، أو قطاعات المجتمع 
أنفسهم! الــطــّاب  حّتى  أو  الــواســع،  نطاقه  في 

يأتي ذلك في غياب أّي بديل محّلي لمسارات 
تعليم جامعي ذات جودًة عالية بأجندة فلسطينية 
الطّاب  يضطّر  مّما  واالحتياجات،  السوق  تواكب 
الراغبين في الحصول على تعليم أفضل لالتحاق 
المتاح  األمر  وهو  الخارج،  في  تعليم  بمؤسّسات 
النواحي. كافة  من  المقتدرة  القليلة  للفئة  فقط 

في  التعليم  مؤّسسات  قــيــادات  تدركه  ال  ما 
فلسطين -أو تدركه دون أن تفعل إزاءه شيًئا- هو 
منظومة  وفقه  تتغّير  الذي  الشديد  الّتسارع  وتيرة 
احتكار  عهد  أّن  يعني  مّما  العالمية،  التعليم 
ينتهي  سوف  للتعليم  المحلية  التعليم  مؤسسات 
الصناعي  والذكاء  الرقيمة  التغيرات  ألّن  قريًبا، 
المعطيات،  من  وغيرها  االفتراضية،  والوسائط 
جهاٍت  المحّلّية  التعليم  »سوق«  إلى  ُتدِخل  سوف 
بــجــودة أعلى  ــاٍل  ع تــقــّدم خــدمــات تعليم  دولــّيــة 
للخّريجين،  عمل  فرص  توفير  على  أكبر  وقــدرة 
لثقافة  اســتــجــابــًة  أكــثــر  منهجيات  بــاســتــخــدام 
بالطبع  مرتهنًة  ــّل،  أق وبأسعار  الجديد،  الجيل 
والسياسية. والثقافية،  الربحية،  أجندتها  إلى 
أبنائنا؟ مستقبل  إلنــقــاذ  مــًعــا  نعمل  كيف 

من أجل منع هذه األزمة من التفاقم، يتحّتم الدفع 
باتجاه تغيير مكانة التعليم الحالّية في فلسطين، 
على مستوى  فــورّيــة  ــرارات  قـ اّتــخــاذ  ويــتــوّجــب 
التالية: التدخات  خال  من  وذلــك  السياسات، 

تبني نماذج تعّلم جديدة في محتواها ومنهجّياتها،   •
والتعّلم  النقدي،  التفكير  مهارات  اكتساَب  لألطفال  تضمن 
البحث،  في  واالنــخــراط  الحياتية،  والمهارات  الــذاتــي، 
المعارف  وتطبيق  الحاسوبي،  التفكير  ذهنّية  وتطوير 
والتركيز  المختلفة،  في سياقات حياتهم  يكتسبونها  التي 
على االختراع واإلبداع وإنتاج المعرفة المتواصل، ألّن هذا 
ما سيكفل لهم البقاء على صلة مع التغّيرات التكنولوجّية 
المعاصرة وفي نفس الوقت التميز عن ما يمكن أن تقوم به 
أنظمة الذكاء االصطناعي بدل االنسان... واألهّم من ذلك، 
الحفاظ على غايات وفلسفة التعلم األساسية والتي تتمثل 
في الوعي بالقيم االنسانية والتفكير المعّمق، والمساءلة، 
والّشك، والّنقد، والفلسفة، وبناء وتقبل اآلراء المختلفة.

جذريًّا  تغييًرا  أعــاه  المذكور  التحّول  يتطّلب   •
طريقة  ألّن  التعليم«،  خدمة  »تقديم  نموذج  في  موازيًّا 
في  الُمعتمد  الموّحد  التعليمي  المسار  أو  المعيارّية  التعّلم 
تتيح  فالتكنولوجيا  الزمن.  عليه  عفى  حاليًّا  فلسطين 
الرسمّية  والدرجات  المهارات  لكّل  محدودة  ال  تعّلم  فرص 
وغير الرسمّية، دون قيود مكانّية أو زمانية، وسيتاشى 
قريًبا احتكار وزارات التعليم والمدارس والجامعات لقطاع 
بدأت  العمل  بدايًة، ألّن متطلبات  التعليم. وذلك،  خدمات 
تحّول محورها من الدرجات الجامعية التي يحملها الموّظف 
نحو ما يحّدده السوق أو صاحب العمل من مهارات ومعرفة 
االّتصالية  والقدرة  التكنولوجيا  ألّن  ثانًيا،  وسلوكّيات. 
الشاملة سّهلت من تحّول التعليم إلى سلعة بيانّية تزّودها 
شركات البيانات العماقة مثل غوغل وفيسبوك وغيرها. 
الهائلة،  إلمكانّياتها  نظًرا  الشركات،  هــذه  باستطاعة 
من  وأنجع  أرخص  وحيوّية،  جذابة  تعليمّية  سلع  تقديم 
السلع  هذه  وستكون  المحّلّية،  سوقنا  تّقدمها  التي  تلك 
لم نتحّرك سريًعا  إن  الحر.  االقتصاد  أكثر مواءمة لسوق 
في  المّتبعة  وطرقنا  نعتمدها  التي  التعليم  نماذج  لتغيير 
تقديم خدمات التعليم، وإن لم نبدأ بإكثار مسارات التعّلم 

بالمعطيات  ارتباطها  يضمن  بما  وتنويعها  وطرقها 
الحاضرة واّتسامها باإلمتاع والقدرة على الجذب سنفقد 
الذين  أطفالنا،  سيتعّلمه  ما  تحديد  على  سلطة  أّي 
ضخمة  شركات  تقوده  عالمي  تعليم  نظام  سيجتاحهم 
بترويجها. ترغب  التي  والقيم  أجنداتها  مع  يتناسب  بما 

في  قــادرة  التقليدية  التعليمية  المؤسّسة  تكن  لم 
حّتى  اإلصاحات،  إحداث  على  مراحلها  من  مرحلة  أّي 
التي كانت  الفترات  التقليدي، وحّتى في  النموذج  ضمن 
مما  أكثر  مواتية  فيها  واالقتصادّية  السياسّية  الظروف 
هي عليه اليوم. ما نحتاجه اآلن يتجاوز مجّرد اإلصاح 
إلى مرحلة التحول، وهناك حاجة ماسة وملّحة لتغيير 
كارثة  تجّنب  أجــل  من  برّمته  التعليمي  النظام  مسار 
اجتماعّية واقتصادّية وسياسّية أسوأ مما نواجه اليوم، 
والطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو إتاحة المجال لقيادات 
إلى  المختلفة  المجتمع األكاديمية والفكرية واالجتماعية 
األخرى  التعليمية  والمؤسّسات  التعليم  وزارات  جانب 
وتصميمه  التعليم  نظام  حوكمة  عملّية  في  للتدّخل 
اإلجراء  هذا  تأتي ضرورة  وإدارته ومتابعتة.  وتسييره 
في  التقليدّية  النظم  إلخــفــاق  استجابٍة  مــجــّرد  ليس 
المتفردة  إدارتها  فترة  طــوال  التعليم  بقطاع  النهوض 
لبّث  المطلوب  التغيير  حجم  ألّن  ولكن  القطاع،  لهذا 
على  ينطوي  مستقبلي  تعليم  نظام  تحقيق  في  األمــل 
أجندة تحّرر فلسطينّية يتطلب مشاركة الجميع، بما فيه 
والخاّصة  الحكومية  والقطاعات  التعليمية،  المؤّسسات 
هم  كّله  ذلــك  من  ــّم  واأله ــل،  واأله المدني،  والمجتمع 
الطّاب أنفسهم. فالتعليم مسؤولّية الجميع، وكما يقول 
المثل اإلفريقي: تتطّلب تربية طفٍل واحٍد قريًة بمجملها.

حلم بيت  برزيت-  جامعة  امل�صتمر-  التعليم  مركز  مدير   *
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اأ�صابعي  حولت  لو  وحتى  الطويل..!  الليل  هذا  عتمة  من  تنال  لن  اليدوية  “م�صابيحي 
اإىل فرا�صات، �صيبتلع الظالم الفظيع اأقبا�س الأمل، و�صيخفي وعد اأقوا�س قزح باملطر، 
و�صيبلل بالعطب رهافة الأجنحة وتالل الطريق..؛ هذا الليل الذي اأعرف ل ينتهي”.. اأبو 

هديل، ب�صر حيدار..
لزلت  واأنــا  الليل،  منت�صف  بعد  ما  اإىل  ت�صري  الآن  ال�صاعة  ت�صمع؟..  هل  هناك،  واأنــَت 

�صاجدة يف هيكل ع�صقك اأرفع �صلواتي املهدجة باألف �صوق و�صوق..
اأ�صحب جلدك الناعم، لأكتب بوحي عليه، ل  اأذنك، فاتركني  اإن و�صل �صوتي جتاويف 
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..
فقد ظللت اأكبت تلك الرغبة واأقمعها كما ظلت هي تدفعني اإليها دفعا.. 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 بني اأ�صابعي..
البي�صاء  ال�صفحة  طغيان  لأهــزم  ل  ع�صواء،  خبط  لك  اأكتب  اأنــا  وها  اأغالبك،  اأنــا  ها 
ورهبتها بحر ل اأرى له لونا، بل هي رغبة متوهجة لأح�صك جنبي.. وذلك غري ممكن 
الذي  واأنت  ب�صدة  اأفتقدك  لأين  لك  اأكتب  اليد..  بقب�صة  تكم�س  ل  كاملاء؛  الأحالم  لأن 

اأخذت كلي بال خوف، وبع�صي بال ثقل..
ولأنك اأنَت اأنت.. �صاأنتظرك..

�صاأنتظرك لأن الأحالم تنتظر فقط يا عمري الهارب..
�صاأنتظرك لأن يقينا ي�صبه يقني الأنبياء يف داخلي يقول اأنك ل�صت “غودو“، واأنك اآٍت ل 
اأنت  ريب، واأين �صاأراك بده�صة ت�صبه فتنتك وهبلك، ت�صبه �صهواتك وطي�صك، ت�صبهك 

وحدك..
الآن اأيها الغائب احلا�صر، فهمت بعد فوات الأوان، معنى “اأكرهك”، وعرفت منها كم 
ومت�صعبة، حتى يف احلب معقد حد  مت�صابكة خيوطه  وكم هي  الإن�صان،  هو معقد هذا 
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 اأكرث منا، حتى البهيمية منها..
ويعتنق دين “القوي ياأكل ال�صعيف”، ويتمثلها يف ذلك الذي اأحب الآخر بعمق حد التملك، 
ياأكله باأنياب ع�صقية امل�صغ.. لأنه ي�صتطيع اأن ي�صذ عن الطبيعة حتى يف اأكرث حميمياته 
ه�صا�صة، لذلك جند احلب دائما مرفوق بالكراهية؛ كراهية حب، تفر�س نف�صها اجتاه 

الآخر، ولكن لي�س هو، بل تكره عبوديتك الطواعية له، ومتلكه الختياري لك..
اأ�صحب جلدك الناعم، لأكتب بوحي عليه، ل  اأذنك، فاتركني  اإن و�صل �صوتي جتاويف 
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..
ل اأدري، ولكني اأعلم اأيها ال�صقي اأين غ�صلت يدي مني، و�صلمت روحي للمجهول، و�صاأعود 
كاأنني جندي مهزوم يجر اأذيال اخليبة اإىل عامل الرذيلة، حيث متار�س الأمية بحميمية 

متناهية، وتتبادل قبل اجلهل ب�صبقية �صارخة..
ل اأ�صتطيع اأن اأن�صت اإىل �صراخي م�صلوب الأ�صداء، حماول اأن اأغلق علي نوافذ ال�صمع 
الــروح حترق يف  اأ�صتم روائــح  اأوهــن من حتمل كل هذه احلرائق، ول قوة يل كي  فاأنا 

هيكلها..

نافـــــــذةنافـــــــذة
تقع  عربية  قرية  هــي  عيلبون 
غرب  ال�صرقي  الأ�صفل  اجلليل  يف 
�صغرية  تــّلــة  على  طــريــة،  بــحــرية 
ــمــايل الــ�ــصــرقــي  ــ�ــص يف الــقــ�ــصــم ال
كم   9 بعد  وعلى  البطوف،  ل�صهل 
)م�صكنه(.  جــولين  مفرق  �صمال 
من  املن�صورة  اأرا�ــصــي  بها  يحيط 
ــن اجلــنــوب.  ــن م ــري الــ�ــصــمــال ومن
دومن   4900 اأرا�صيها  م�صاحة  تبلغ 
ن�صمة.  5،160 �صكانها  عدد  ويبلغ 
عالية  ثقافة  ذات  قــريــة  هــي   

مبجالت عديدة وخمتلفة، بالرغم من ال�صعوبات التي واجهتها وتواجهها يف املجال 
القت�صادي والجتماعي ومنطقة نفوذها على الأر�س التي اأ�صبحت حمدودة جدًا.
مر   150 يــقــارب  مــا  مب�صاحة  كــبــرية  �صاحة  القدمية  القرية  تتو�صط 
�صباح  القرية  رجــال  لــقــاءات  فيها  تتم  كانت  احلـــارة،  اأي�صًا  ت�صمى  مربع، 
النكبة  بعد  الأعــرا�ــس.  حلفالت  وت�صتخدم  للكني�صة،  توجههم  قبل  الأحــد 
عيلبون. �صهداء  لذكرى  تخليدًا  ال�صهداء  �صاحة  ا�صم  ال�صاحة  على  اأطلق 
به  وقعت  مــوؤملــًا  يــومــًا  الــتــاريــخ  و�صجل   ،30/10/1948 بتاريخ  احتلت 
تــقــارب150  م�صافة  ــدام  ــ الأق على  م�صيًا  �صكانها  وهجر  عيلبون،  جمــزرة 
بـــــداأت مــ�ــصــرية  الـــوطـــن  ــًا خــــارج  يـــومـ ــان. وبــعــد مــــرور 50  ــن ــب ل كـــم اإىل 
ــة. الإ�ــصــرائــيــلــَيّ ال�صيطرة  حتــت  جــديــدة  حــيــاة  لــبــنــاء  الــقــريــة  اإىل  ــودة  ــع ال

الــعــ�ــصــابــات  دخـــلـــت   1948 ــام  ــ ع الأول  تــ�ــصــريــن   30 ــاح  ــب �ــص يف 
النار  واأطــلــقــت  الكنائ�س  مــن  �صكانها  واأخــرجــت  الــقــريــة،  ال�صهيونية 
ــدم  اأعـ ــي  ــت ال الــقــريــة  �ــصــاحــة  يف  الــتــجــمــع  عــلــى  واإرغـــامـــهـــم  لتخويفهم 
لبنان.  اإىل  اأهــلــهــا  وهــّجــر  الــقــريــة،  �صباب  خــرية  مــن  �صهيدًا   14 فيها 
�صابًا   18 اجلنود  اختار  القرية  �صاحة  يف  عيلبون  اأبناء  اجتمع  اأن  بعد 
من خرية �صباب القرية، واختاروا 6 منهم ليكونوا درعًا ب�صريًا، واأجروهم 
بعدها  ا�صتطاعوا  حيث  اجلي�س،  مقدمة  يف  ع�صكرية  مركبة  قيادة  على 
�صابًا  ـــ12  ال اأمــا  حمتم.  مــوت  من  باأرواحهم  والنجاة  اجلي�س  من  الفرار 
واإعــدامــهــم، حيث  عليهم  الــنــار  اإطـــالق  فقد مت  الــقــريــة؛  بقوا يف  الــذيــن 
ال�صكان  باقي  واأرغــم  القرية،  من  خمتلف  مكان  يف  �صبان   3 كل  ا�صت�صهد 
اإىل  ال�صمال،  باجتاه  والنزوح  والأ�صى،  باحلزن  مثقلني  القرية،  ترك  على 
لبنان. جنوب  ومية  املية  خميم  يف  ا�صتقروا  حيث  املجهول،  م�صريهم 
ــايل عــيــلــبــون  ــ ــ لــلــ�ــصــمــاح لأه املـــتـــحـــدة  تــو�ــصــطــت الأمم  ــك  ــ ــد ذل ــع ب
الــعــديــد من  ونــفــي  اعــتــقــال  ومت  اأ�ــصــهــر،  عـــدة  ا�صتغرقت  الــتــي  بــالــعــودة 
ــد الأهــــــايل قــريــتــهــم مــنــهــوبــة وخـــالـــيـــة؛ فــدفــنــوا  ــد وجــ ــ الــعــائــديــن. وق
ــن جــديــد. ــة، وانــطــلــقــوا لــلــحــيــاة م ــقــري �ــصــهــداءهــم، واأعــــــادوا تــعــمــري ال

قرية عيلبون

مجزرة عيلبون 

حراق الغياب... الذكريات العتيقة

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

حممود مو�صى

19



د  د د د TAREEQ ALQUDSد


